بررسی تطبیقی مفهوم قرائت تحقیق از منظر قرآن ،سنّت و علم تجوید
دکتر کریم پارچهباف دولتی
استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده
قرائت قرآن كريم ،به عنوان عملی شرعی دارای آداب و شرايطی ويژه است .يکی از اين آداب ،قرائت صحیح و
دقیق كالم الهی است .اين قرائت ،در مراتبی عینیت میيابد كه از لحاظ كیفی با هم تفاوت دارندد ولدی از ن در ات دان و
رعايت قواعد ،شبیهاند .بررسی اسناد و ن لهای تاريخی نشان میدهد كه يکی از مهمترين اين مراتب كه از زمان رسدو
اكرم(ص) شاهد تاريخی دارد« ،تح یق» است .با توجه به ويژگیهای من و از قرائت در عصدر او اسدالم و تطدور آن و
ن ر دانشمندان علم قرائت و با عنايت به واژة ترتیل ،میتوان قرائت تح یق را قرائتی دانسدت كده تمدام قواعدد تیويدد و
تلفظ د در محدودة مخرج و صفات حروف و احکام و تركیبات حروف و كلمات د به طور كامل و دقیق در آن رعايت
میشود و به افراط نمیرسد .همچنین در تح یق ،قاری به رعايت مکدان صدحیح وقفهدا التداام دارد .يکدی از ويژگیهدای
برجستة اين نوع از قرائت كه معموالً مالح ه میشود ،تلفیق آن با صدا و لحن نیکوسدت .همچندین يکدی از ويژگیهدای
قرائت تح یق ،توجه به ات ان در تلفظ كلمات و جمالت در رعايت نبر است .در اين م اله ،پس از بررسی پیدايش ،تطور
و تعاريف مختلف ارايه شده از تح یق در قرائت قرآن ،به ارتباط آن با ترتیل و ساير مراتب قرائت قرآن پرداخته شدده و
نشان داده شده است كه اين مرتبه چه ويژگیهايی دارد و جايگاه آن در م ايسه با ساير انواع قرائت چیست.
کلیدواژه
قرائت قرآن ،مراتب قرائت ،تح یق ،ترتیل ،تیويد
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مقدمه
قرآن كريم ،تیلی خدای متعا (نهج البالغه ،ص402؛ میلسی ،محمددباقر بدن محمددت ی ،بحدار االندوار ،ج،24
ص ،)701برترين كالم (میلسی ،پیشین ،ج ،24ص701؛ نوری طبرسی ،حسین ،مستدرک الوسدائل ،ج ،2ص ،)333ندور
هدايتگر الهی (سورة مائده ،آيات  71و 73؛ سورة نساء ،آية  ،)712معیداة بدار

رسدو خددا(ص) و اِكدرام كننددة

اهلش و خوار كنندة دشمنانش در روز قیامت (كلیندی ،ابدوجعفر محمدد بدن يع دوب ،الکدافی ،ج ،4ص 122و ص)121
میباشد.
«قرآن» تنها نام قرآن است كه هفتاد بار در متن قرآن به كار رفته است؛ از میان اين تعداد 32 ،موضع به طور ي ینی
بر خود قرآن داللت دارد 4 .موضع (سورة ماّمّل ،آيات  2و  )40به طور احتمدالی بده قدرآن اشداره دارد .برخدی احتمدا
دادهاند كلمة «قرآن» در اين دو موضع ،بر نماز شب داللت داشته باشد (طباطبائی ،سیدمحمدحسدین ،المیداان فدی تفسدیر
ال رآن ،ج ،40ص 37و  .)13با اين حا  ،بسیاری از مفسران ،اين كاربرد را دربارة قرآن يا نمداز بده عندوان احتمدا ذكدر
نمودهاند (طبرسی ،ابوعلی فضل بن حسن ،میمع البیان لعلوم ال رآن ،ج ،70صد

433دد 431و  .)422تنهدا در  2موضدع

(اسراء( 12 :دو بار) ،قیامه 71 :و  )72به معنای لغوی به كار رفته اسدت .در دو موضدع نخسدت ،من دور از «قدرآن الفیدر»
خواندنی صبحگاه يعنی نماز صبح است (طباطبائی ،پیشین ،ج ،73ص .)711در آيات سورة قیامه ،كلمدة «قرآنده» معندای
مصدری میدهد يعنی خواندناش (پیشین ،ج ،40ص

702د.)770

هرچند در مشتق يا جامد بودن واژة «قرآن» بین عالمان لغت ،دانشدمندان علدوم قدرآن و مفسدران اخدتالف وجدود
دارد 7،اما ن ر مشهور بین ايشان ،آن است كه «قرآن» از مادة «قرء» است .در اين صورت« ،قرآن» مصدری است به معنای
«خواندن» كه به معنای مفعولی يعنی «خواندنی» به كار رفته و عَلَم خاص برای كالم خدا گرديده است.
اساساً قرآن كتابِ خواندن است .برای برقراری هر نوع ارتباط و انسی با قرآن ،بايد از راه خواندن و انس با الفاظ
آغاز نمود .كسی كه الفاظ قرآن را میخواند و شرايط قرائت صحیح را رعايت میكند ،میتواند امیدد ورود بده دريدای
معارف قرآن را داشته باشد .بايد توجه كرد كه قرآنخوانی نه تنها شرط ورودی برای دريافت ح ايق قرآنی است ،بلکه
شرط الزم برای ورود به اين دريای بسیار عمیق است .قرائت قرآن نه تنها بدرای مسدلمانان عدادی بلکده بدرای خاصّدان و
 1ديدگاههای اصلی در اين خصوص به طور خالصه عبارتاند از:
د عَلَم و غیرمشتق (زركشی ،بدرالدين محمد بن عبداهلل ،البرهان فی علوم ال رآن ،ج ،7ص.)312
د مشتق از ريشة «قرن» (غیرمهموز) به معنای پیوسته بودن (پیشین).
د مشتق از «قرائن» (بدون هماة اصلی) به معنای نشانه و قرينه بودن (پیشین).
د مشتق از ريشة «قَری» به معنای جمع (پیشین ،ص 313د.)312
د مشتق از ريشة «قرء» به معنای جمع ،تبیین يا خواندن (ابنمن ور ،محمد بن مکرَّم ،لسان العرب ،ج ،77ص
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12د.)12

م رّبان درگاه الهی نیا الزم است .پیامبر اكرم(ص) همانند ساير مسلمانان در نمازش قرآن مدیخواندد؛ بدرای تبلیدي ديدن
قرآن را تالوت میكرد (سورة ب ره ،آية 717؛ سورة آ عمران ،آية 732؛ سورة جمعه ،آية )4؛ در غیر اين دو مدورد نیدا
برای خود يا ساير مردم ،تالوت قرآن میكرد (سورة نمل ،آيات  27و .)24
تأكید بر قرائت قرآن از جملة اولین و مهمترين تأكیدهای دين اسالم میباشد« .قرائت» نه تنهدا بدرای فهدم قدرآن
طري یّت دارد ،بلکه موضوعیّت مست ل هم دارد.
خدای متعا فرمود :فَاقرَؤوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرآنِ (سورة مامل ،آية  .)40یعنی :اينك هر چه از قرآن میسّر مىشدود
بخوانید.
از ششمین پیشوای معصوم حضرت امام جعفر صادق(ع) روايت شده است :الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ؛ فَقَدْ یَنْبَغِيی
لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَنْظُرَ فِی عَهْدِهِ ،وَ أَنْ یَقْرَأَ مِنْهُ فِی كُلِّ یَوْمٍ خَمْسِينَ آیَةً (كلیندی ،پیشدین ،صد

307دد .)304يعندی :قدرآن

دستور الهی به بندگانش است؛ پس برای انسان مسلمان شايسته است كه در دستور خدا بنگرد و هر روز پنیاه آيه از آن
را بخواند.
به اين ترتیب روشن میشود كه قرائت قرآن از جايگاه ويژه و منحصر به فردی در میان عبادات برخوردار است.

آداب قرائت قرآن
تالوت قرآن عملی عبادی و شرعی است .برای اين عمل شرعی ،آداب و شرايطی در شرع م دد

مطدر شدده

است .به كار بستن برخی از آنها واجب و بعضی مستحب است .آداب مختلفی برای اين عمل شرعی وجدود دارد كده از
آن میان ،چند مورد زير با تح یق در قرائت قرآن ارتباط میيابد.
7د ترتیل :به جهت اهمیت و ارتباط مست یم آن با عنوان تح یق ،در ادامة م اله به طور میاا توضیح داده میشود.
4د قرائت با صدای خوب و لحن عربی :صدای زيبا يکی از بهترين نیکیهاست كه خدا آن را به عنوان يکی از سه
زيبايی ،به بسیاری از مسلمانان هديه نموده است (كلینی ،پیشین ،ص

301د .)302قرآن كريم نیا كالم زيبای الهی است

كه اگر با صدای خوب قرائت شود ،بر نیکیاش میافاايد.
امام رضا(ع) از زبان رسو خدا(ص) روايت میكند :حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ یَزِیيدُ الْقُيرْآنَ
حُسْناً .وَ قَرَأَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ (میلسی ،پیشین ،ص

723د .)722يعنی :قرآن را صدداهايتان نیکدو گردانیدد؛ زيدرا

صدای خوش بر نیکی قرآن میافاايد .سپس آية «یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ» (سورة فاطر ،آية  )7را تالوت فرمود.
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هر چ در قرآن با صدا و لحن نیکوتر و به سبك و لهیة عربی خوانده شود نفوذش در قلبها افاونتر خواهد بدود.
در اين باره نیا روايات متعددی از معصومان(ع) وارد شده است؛ ازجملده :امدام صدادق(ع) از رسدو خددا(ص) روايدت
میكند :لِكُلِّ شَیءٍ حِليَةٌ؛ وَ حِليَةُ القُرآنِ الصَّوتُ الحَسَنُ (كلینی ،پیشین ،ص .)302يعنی :هر چیای زيوری دارد؛ و زينت
قرآن صدای نیکو است.
همچنین آن حضرت از رسو اكرم(ص) روايت میفرمايد ِ :اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَيرَِِ وَ أَصْيوَاتِهَا .وَ إِیَّياكُمْ وَ
لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْكَبَائِرِ؛ فَإِنَّهُ سَيَجِیءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ یُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِيَّةِ؛ لَا یَجُيوُُ
تَرَاقِيَهُمْ .قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ ،وَ قُلُوُِ مَنْ یُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ (پیشین ،ص .)301يعنی :قرآن را با لحنها و صداهای عربها بخوانیدد .از
لحن بدكاران و اهل گناهان كبیدره دوری كنیدد؛ زيدرا پدس از مدن مردمدانی مدیآيندد كده قدرآن را چدون خواننددگی،
نوحهخوانی و رهبان مآبی در حنیره بچرخانند؛ از گلوگاه آنان نگذرد .دلهای ايشان و د هر كه از آنهدا خوشدش آيدد
وارونه است.
پیامبر اكرم(ص) همانند تمام پیامبران خوشصدا بود؛ چنان كه امام صادق(ع) ،اين امر را برای تمام پیامبران ثابت
میداند (پیشین ،ص .)302از سوی ديگر ،پیامبر اكرم(ص) صدای نیکوی خود را در نماز به حدد طاقدت و تحمدل مدردم
نشان میداد (پیشین ،ص.)301
پیشوايان معصوم(ع) نیا هركدام ،م هر زيبا و خوشترين صداها در عصر خويش بودندد .در ن لدی از امدام جعفدر
صادق(ع) ،جدش امام سیاد(ع) چنین توصیف گرديده است:
امام سیاد(ع) خوشصداترين مردم در قرائت قدرآن بودندد ،بده طدوری كده سد اهايی كده از پشدت در مندا آن
حضرت عبور میكردند ،میايستادند و به قرائت آن بارگوار گوش فرامیدادند (پیشین) .ادامة همان روايت ،امام محمد
باقر(ع) را نیا خوشصداترين مردم در قرائت قرآن دانسته است.
3د قرائت با حان :يکی از توصیههای پیشوايان دين كه ارتباط مست یمی با صوت و لحن نیکو دارد ،قرائت قرآن با
حان و اندوه است .حتی در برخی از روايات ،توصیه به گريهكردن در قرائت شده است .به فدردی كده اشدکش جداری
نمیشود هم «تَباكی» (خود را به حالت گريان درآوردن) توصیه شده است .يکی از شرايط مهم قرائدت بدا صددا و لحدن
خوش ،محاون خواندن است و كسی كه قرائتش با حان معنوی همراه باشد ،مطلوبتر و پسنديدهتر است.
امام صادق(ع) فرموده است :إِنَّ الْ ُرْآنَ نَاَ َ بِالْحُاْنِ؛ فَاقْرَؤُوهُ بِالْحُاْنِ (پیشین) .يعنی :قطعداً قدرآن بدا حدان و انددوه
ناز شده است؛ پس آن را با حالت اندوه و تأثّر بخوانید.
گفتهاند :وجه تحاين در قرائت قرآن آن است كه قاری در تهديد ،عذاب ،پیمانها و فرمانهای قرآن ،درنگ كندد
4

و به كوتاهیهايش در امر و نهی قرآن بنگرد و به خاطر اين كوتاهی ،اندوهگین و گريان شود (غاالی ،ابوحامد محمد بن
محمد ،احیاء علوم الدين ،ج ،7ص.)411
2د مداومت بر قرائت :يکی از آداب مهم و مورد توصیه در قرائت قرآن ،مداومت بر قرائت قرآن است كه توجده
به زمینة تح یق در قرائت را فراهم میآورد و يکی از نتايج آن« ،ختم قرآن» است . .فرد مسلمان بايد در هر شبانه روز بدا
قرآن د كالم خدای رحمان د تیديد عهد نموده و بخشی از آن را قرائت كند .در اين باره ،روايات متعددی وجود دارد.
(ازجمله :كلینی ،پیشین ،ص

307د.)302 ،304

نمونهای ديگر از اين روايات به ن ل از امام صادق(ع) چنین است :مَا یَمْنَعُ التَّاجِرَ مِنْكُمُ الْمَشْيغُوََ فِيی سُيوقِهِ إِ َا
رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَنْ لَا یَنَامَ حَتَّى یَقْرَأَ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَتُكْتَبَ لَهُ مَكَانَ كُلِّ آیَةٍ یَقْرَؤُهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ یُمْحَى عَنْيهُ عَشْيرُ
سَيِّئَاتٍ (كلینی ،پیشین ،ص .)303يعنی :چه چیای فرد تاجر از میان شما كه در بازار (و مکان كسباش) مشغو است را
بازمیدارد از اين كه وقتی به منا اش بازگشت ،سوره (يا بخشی) از قرآن را بخوانَد؟ و درنتییه برايش به جای هر آيه-
ای كه خوانده است ده حسنه برايش نوشته شده و ده گناه از پروندة اعما اش پاک شود.
1د خضوع و خشوع :خضوع و خشوع در برابر حق تعالی و كالم مبارکاش شرط مهمی برای تأثیرگااری قرائت
است .قرائت قرآن با حالت متکبرانه و باغرور ،نه تنها تأثیر مثبتی بر انسان برجدا نمدیگدذارد بلکده خدود حیداب و مدانع
بارگی در بهرهوری از قرآن میشود .خدای متعا فرموده است :اَلَم یَأنِ لِلَّذینَ آمَنوا اَن تَخشَعَ قُلوبُهُم لِذِكيرِ اهللِ وَ ما نَزَََ
مِنَ الحَقِّ (سورة حديد ،آية  .)73یعنی :آيا براى كسانى كه ايمان آوردهاند هنگام آن نرسیده كه د هايشان به ياد خدا و
آن ح ی تى كه ناز شده نرم و فروتن گردد؟
اين حالت ،بايد در كیفیت و نحوة قرائت انسان نیا وجود داشته باشد .از رسو اكرم(ص) سؤا شدد :چده كسدی
قرائتش بهتر است؟ فرمود :كسی كه وقتی خواندن قرآن را از او بشنوی ،ببینی كده از خددا مدیترسدد (میلسدی ،پیشدین،
ص.)721
3د تدبّر :تدبّر در لغت از «دُبُر» به معنای پشت گرفته شدده ،معندای آن ن در كدردن و تفکدر در پشدت امدور اسدت
(ابنمن ور ،پیشین ،ج ،2ص

420د .)421قرآن كريم و معصومان(ع) بر تددبر در قدرآن كدريم بسدیار تأكیدد نمدودهاندد.

فرمايش حق تعالی در اين باره چنین است :كِتاٌِ اَنزَلناهُ اِلَيكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّروا آیاتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا االَلباِِ (سورة ص ،آية
 .)42يعنی :اين كتابى مبارک است كه آن را به سوى تو ناز كردهايم تا دربارة آيدات آن بینديشدند ،و خردمنددان پندد
گیرند.
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در آيهای ديگر فرموده است :اَفَال یَتَدَبَّرونَ القُرآنَ اَم عَلَی قُلوٍِ اَقفالُها (سورة محمد ،آية  .)42يعنی :آيا به آيات
قرآن نمىانديشند؟ يا مگر بر دلهايشان قفلهايى نهاده شده است؟
تدبر در مراحل مختلف قرائت و فهم تیلی میيابدد .تددبر در اصدل قرائدت يعندی الفداظ را پدی در پدی آوردن و
مداومت بر قرائت .تدبر در فهم يعنی توجه به مفاهیم آيات كه در اليههدای مختلدف وجدود دارد .ركدن اصدلی در فهدم
قرآن ،تدبر است .اگر اين تدبر صورت نگیرد ،قرائت خیری درپدی نخواهدد داشدت ،چندان كده امدام محمدد بداقر(ع) از
حضرت امیرالمؤمنین(ع) روايت میكند ... :اَلَا لَا خَیْرَ فِی عِلْمٍ لَیْسَ فِیهِ تَفَهُّمٌ؛ أَلَا لَا خَیْرَ فِی قِرَاءَةٍ لَیْسَ فِیهَا تَدَبُّرٌ؛ أَلَا لَا خَیْرَ
فِی عِبَادَةٍ لَیْسَ فِیهَا تَفَ ُّهٌ ( ...میلسی ،پیشین ،ص

470د .)477يعنی ... :آگاه باشید! در علمی كه فهم در آن وجود ندارد

خیری نیست؛ آگاه باشید! در قرائتی كه تدبر در آن وجود ندارد خیری نیست؛ آگاه باشدید! در عبدادتی كده فهدم در آن
وجود ندارد خیری نیست ...
لذا نتییة تدبر ،عبرتپذيری و قراردادن قلب در مسیر پذيرش ح ايق قرآنی است و با تح ق آن ،انسدان در مسدیر
نسیم رحمت قرآن كريم قرار خواهد گرفت .در بحثهای آينده روشن میشود تدبر ازجمله نتايیی است كه از مداومت
بر قرائت تح یق حاصل خواهد گرديد.

مراتب قرائت قرآن
قرائت قرآن به اعتبار ويژگیهای مختلف ،ن یر :جهت قرائت (آموزش ،ابالغ پیام آيدات ،جدذب مخاطبدان و غیدر
آنها) ،میاان رعايت قواعد تیويد و تلفظ ،سرعت قرائت يا ساير ويژگیها ،قابل ت سیم به انواعی است.
مهم و معروفترين اين ت سیمات كه در كتب علم تیويد و قرائت مورد توجده بدوده ،ت سدیمی اسدت بدر مبندای
توجه و به كار بستن قواعد تیويد و ادا در قرائت .در اين ت سیم ،قرائت بر اسا

يکی از سه شیوة تح یق ،تدوير و حدر

صورت میگیرد (ابنالیاری ،ابوالخیر محمد بن محمد ،النشر فی ال راءات العشر ،ج ،7ص.)401
پیش از آن كه به تعريف اين سه شیوه پرداخته شود ،سه نکته الزم به ذكر است:
نخست اين كه ،برخی از متأخران انواع ديگری را در كنار اين سه نوع مطر كردهاند كه از لحاظ منط دی قسدیم
انواع ديگر نیست؛ مثل فصیح خوانی ،حُدَير و تأثری .اين مطلب بیشتر در برخدی از جلسدات مطدر مدیشدود و تنهدا در
كتابی به صورت مکتوب مشاهده گرديد (نك :بنیادی ،محمد ،مصبا ال رآن ،ج ،3ص

2د.)73

دوم آن كه ،بعضی از نويسندگان ،ترتیل را به عنوان قسم چهارم در كنار سده قسدم ديگدر برشدمردهاندد .ازجملده
كتبی كه چنین مطلبی در آن مالح ه شد ،كتداب الیمدع الصدوتی االو لل درآن الکدريم (المصدحف المرتدل ،بواعثده و
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مخططاته) است .نويسندة كتاب مینويسد« :ترتیل  ...برترين از مراتب چهارگانة قرائت است :ترتیل ،تح یق  ،...حددر ...
و تدوير» (سعید ،لبیب ،الیمع الصوتی االو لل رآن الکريم ،ص .)22همچنین در چاپهای نخستین كتاب حلیة ال رآن نیا
مطلب به همین صورت آمده است .البته اين مطلب در چاپهای بعدی كتاب اصال گرديد .مؤلف كتاب ،خود ،بده ايدن
تغییر ديدگاه در چاپهای بعدی كتاب اشاره میكند (موسوی بلده ،سیدمحسن ،حلیة ال رآن ،ص .)71با توجه به مطدالبی
كه در پی میآيد ،روشن میشود اين كار نیا مبنای صحیحی ندارد.
نکتة پايانی اين كه ،تعريف اصطالحی هريك از اقسام در طو تاريخ و توسط دانشمندان علدم قرائدت تطدوراتی
داشته و آنچه ذكر میشود بر اسا

میموع ن ريات ارايه شده است ،نه اين كه تمام ديدگاهها جمع شده باشد.

تحقیق در لغت و قرائت قرآن
«تح یق» مصدر باب تفعیل از ريشة « ق ق» است« .حَدقّ» ضد باطل ،امر قطعی شده ،ثابت و راست است« .حَدقَّ»
يعنی ثابت يا الزم گرديد« .ح َّقَ» يعنی تصديق كرد و حق دانسدت (ابدنمن دور ،محمدد بدن مکدرَّم ،لسدان العدرب ،ج،3
ص

411د413؛ فیروزآبادی ،میدالدين محمد بن يع وب ،ال دامو

المحدیط ،صد

121دد« .)122تح یدق» يعندی حدق

چیای را بدون زيادی يا كاستی به آن دادن ( دانی ،ابوعمرو عثمدان بدن سدعید ،التحديدد فدی صدنعة االت دان و التیويدد،
ص)732؛ و دستیابی به كنه ح ی ت چیای و رسیدن به نهايت شأن آن (ابنالیاری ،پیشین ،ج ،7ص.)401
«حقّ» و مشت ات از ريشة آن  421بار در قرآن به كار رفته ،ولی از باب تفعیل آن استفاده نشده است.
دانی مفهوم اصدطالحی تح یدق را چندین گفتده اسدت« :تح یدق ،ورزيددگی زبدان ،روان سداختن الفداظ سدنگین،
برپاداشتن (حدود صحیح) قرائت ،دادن حق هر حرفی از قبیل مد ،هماه و اشباع به آن و خارج ساختن روان حدروف از
يكديگر است؛ قاری در تح یق ،از حركت دادن حرف ساكن يا كم كردن حركدت حدرف متحدرک در امدان اسدت».
(دانی ،پیشین ،ص

732د)731

ابنالیاری با تفصیل بیشتری نسبت به دانی ،آن را با ويژگیهای ذيل توضیح میدهد:
د دادن حق هر حرفی به آن؛ از قبیل :اشباع مد ،تح یق هماه ،اتمدام حركدات و كامدل كدردن ا،هدار ،تشدديدها و
هماهها.
د تفکیك حروف از يكديگر؛ يعنی بیان آنها و جداسازی بعضدی از آنهدا از ديگدر حدروف بده وسدیلة سدکت و
خواندن روان آن
د مالح ة وقفهای جايا
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د معموالً بدون قصر ،اختال

حركت ،اسکان حرف متحرک و ادغام خواندن

د بدون رساندن تلف ها به حد افراط در حركت دادن حروف ساكن ،كشش حركات كوتاه ،تکرير زيداده از حدد
حرف راء و مبالغه در غنه دادن به نون (ابنالیاری ،پیشین).
در برخی از منابع متأخر نیا خالصة تعريف اصطالحی ابدنالیداری ذكدر شدده اسدت (ازجملده كتدب :حصدری،
محمود خلیل ،احکام قراءة ال رآن الکريم ،ص422؛ عثمان ،حسنی شیخ ،حدق الدتالوة ،ص37؛ عبدالمییدد ،سدید علدی،
م تطفات فی علم التیويد ،ص.)41
غانم الحمد ،بعد از ذكر ن ر تعدادی از مح ان گذشته ،جمع ديدگاهها را چندین آورده اسدت :تح یدق ،اقتضدای
توجه به تلفظ صداها از مخدارجشدان ،تکمیدل صدفاتشدان و احکدام ناشدی از تركیدب را دارد (الحمدد ،غدانم قَددّوری،
الدّراسات الصَّوتیة عند علماء التیويد ،ص.)232
با عنايت به مطالب گذشته ،میتوان تح یق را تاكنون به اين شکل تعريف كرد« :مرتبده و ندوعی از قرائدت قدرآن
كريم كه تمام قواعد تیويد و تلفظ د در محدودة مخرج و صفات حروف و احکام و تركیبدات حدروف و كلمدات د بده
طور كامل و دقیق رعايت میشود و در رعايت آنها ،از حد صحیح نمیگذرد و به افراط نمیرسد .همچنین در تح یدق،
قاری به رعايت مکان صحیح وقفها التاام دارد».
قرائت به شیوة تح یق برای ورزيدگی زبان و استحکام در تلفدظ اسدت و بدرای آمدوزش قدرآن بده كدار مدی رود
(ابنالیاری ،پیشین).
از ن ل انس بن مالك دربارة قرائت پیامبر اكرم(ص) «آن حضرت صدایاش را در قرائت قرآن میكشید» (دانی،
پیشین ،ص

724د )723و ن ل قرائت پیامبر اكرم(ص) بر اُبیّ بن كعدب بده صدورت تح یدق (پیشدین ،ص )710مدیتدوان

دريافت كه قرائت تح یق جاو سدنّتهای آن حضدرت بدوده اسدت ( بدرای اطدالع از مثالهدای بیشدتر ،ندك :داندی ،پیشدین،
ص

717د.)713
در بین قاريان و معلمان قرائت قرآن در قرن دوم هیری قمری (قاريان سبعه و عشره و راويانشان) ،حماه ،وَرش

( غیر از ن ل اصفهانی از وی) ،قُتَیبه از كسائی ،اَعشی از شعبه از عاصم ،بعضی از ن لها از حف

 ،تعددادی از مصدريان از

حلوانی از هشام و اكثدر اهدل عدراق از اَخفَدش از ابدنذكدوان هدر دو از ابدنعدامر قرائدت بده تح یدق انیدام مدیدادهاندد
(ابنالیاری ،پیشین ،ص.)403
برای درک دقیقتر تح یق در قرائت قرآن ،مناسب است حدر و تدوير نیا به اختصدار بیدان شدود« .حددر» مصددر
ثالثی میرد از ريشة « د ر» است« .حَدر» يعنی پايین آمدن و سرازيرشدن چیای از باال به پايین كه درنتییده سدرعت و
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شتاب يابد (ابنمن ور ،پیشین ،ج ،3ص23؛ فیروزآبادی ،پیشین ،ص.)333
دانی ،حدر (يا هَذرَمَة) را در اصطال  ،سرعت دادن به قرائت همراه با تلفظ صحیح الفاظ و رعايت حدق حدروف
دانسته است (دانی ،پیشین ،ص.)731
ابنالیاری آن را قرائتی با ويژگیهای ذيل میداند:
د ضد قرائت تح یق
د پشت هم خواندن كلمات
د سرعت دادن به قرائت
د سبك گرفتن در كمیت قواعد؛ مثل :قصر خواندن مدود ،سداكن گردانیددن ،اخدتال

(كوتداه كدردن حركدات

بدون اختال در قرائت) ،ابدا  ،ادغام كبیر ،تخفیف در قواعد هماه و ن ايرش كه روايت من دولی دارد و چندین قرائدت
شده است.
د ترجیح وصل
د صحت اعراب و رعايت استحکام در تلفظ كلمدات و حدروف (ابدنالیداری ،پیشدین ،ص401؛ همچندین ندك:
الحمد ،پیشین ،ص

217د.)214

برخی ديگر ،خالصهای از دو ديدگاه پیش را ذكر كرده و به مراعات دقیق احکدام و اجتنداب از ن د
حروف و حتی ن

در تلفدظ

در غنهها و كوتاهی در حركات كده موجدب اشدکا در قرائدت مدیشدود ،تأكیدد ويدژه داشدتهاندد

(حصری ،پیشین ،ص422؛ عثمان ،پیشین ،ص33؛ عبدالمیید ،پیشین).
با توجه به ديدگاههای دانشمندان د كه به هم ناديك اند د میتوان حدر را چنین تعريف كرد« :قرائتی كده ضدمن
تطابق كامل با قواعد صحت قرائت و تیويد ،به حداقلها اكتفا كرده ،به طور منط ی سرعتی زياد پیدا كند».
اين نوع قرائت ،برای بیشتر شدن پاداش قرائت و به دسدت آوردن فضدیلت تدالوت اسدت ،زيدرا در زمدان كمتدر،
بخش بیشتری از قرآن خوانده میشود (ابنالیاری ،پیشین ،ص.)401
ناگفته پیداست كسی كه هنوز نتوانسته است در قرائت مسلط شود ،امکان قرائت به شیوة حدر را نخواهد داشت.
ابنكثیر ،ابوجعفر و قاريانی كه مد منفصل را به قصر میخواندهاند ،مثل ابوعمرو ،يع وب ،قدالون ،ورش (بده ن دل
اصفهانی از او) در وجه مشهور از ايشان ،حف

( به ن ل ولیّ از او) و اكثر اهل عراق از حلوانی از هشام قرائت به حددر

انیام میدادهاند (ابنالیاری ،پیشین).
«تدوير» مصدر باب تفعیل از ريشة «د و ر» است« .دَور» يعنی حل ه ،گرد و اطدراف چیدای بدودن« .تددوير» يعندی
9

چیای را اطراف و دور قرار دادن (ابنمن ور ،پیشین ،ج ،2ص232؛ فیروزآبادی ،پیشین ،ص.)311
مشت ات «دور»  11بار در قرآن به كار رفته ،ولی از باب تفعیل آن استفاده نشده است.
تدوير در اصطال بین دو مرتبة تح یق و حدر قرار دارد (ابنالیاری ،پیشین؛ عثمان ،پیشین ،ص33؛ عبدالمیید،
پیشین ،ص .)41قواعد و احکام در تدوير بین حالت طمأنینه و سرعت اجرا میشوند (حصری ،پیشین ،ص.)422
تدوير را شیوة ساير قاريان و مرتبة صحیح ناد تمام پیشوايان و بارگان قرائت دانستهاند كه ناد بیشتر اهل تیويد و
تلفظ ،بهترين شیوه است (ابنالیاری ،پیشین) ،زيرا به حدی كند نیست كه میاان قرائت خیلی پدايین بیايدد و بده قددری
سريع نیست كه قواعد به میاان حداقل مراعات شوند.

ترتیل
از ريشة «ر ت » و مصدر باب تفعیل است « .رتل» در لغت يعنی زيبايی و خوبی تركیب چیای .كسی كه دارای
دندانهای سفید و مرتب بدون درهم رفتگی باشد را «رَتِل االَسنان» گويند .كالمی كه نیکو و در حالت آرامش بیان شود
را «كالمٌ رَتَل و رَتِل» مینامند .ترتیل در كالم يعنی زيبا نمودن تركیب آن ،آشکار و با مکث و طمأنینه ادا كدردن (ابدن-
من ور ،پیشین ،ج ،1ص734؛ فیروزآبادی ،پیشین ،ص.)203
از ريشة «رتل» چهار مورد كاربرد در آيات زير وجود دارد:
وَ قاََ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ ال نُزََِّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيالً (سدورة فرقدان ،آيدة
 .)34يعنی :و كسانى كه كافر شدند ،گفتند « :چرا قرآن يكجا بر او ناز نشده است؟» ايدن گونده امدا آن را بده تددريج
ناز كرديم] تا قلبت را به وسیلة آن استوار گردانیم ،و آن را به آرامى ابر تو] خوانديم.
وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيالً (سورة مامل ،آية  .)2يعنی :و قرآن را شمرده شمرده بخوان.
در آية نخست ،خدای متعا ترتیل را به خود نسبت داده است.
در بیان مفهوم آن گفتهاند :آشکار كردن و جاری ساختن بخشی از كالم به دنبدا بخشدی ديگدر اسدت .همچندین
تفصیل دادن يا جدا كردن اجاای آن از يكديگر می باشد (طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .)222عالمه طباطبايی آن را ناو
متفرق و تدريیی قرآن توسط خدای متعا دانسته كه بخشی را در پی بخشی ديگدر نداز كدرده اسدت بده گوندهای كده
روابط (معنايی و كالمی) از هم گسیخته و نتايج قسمتهای مختلف قطع نمیشود و هدف آموزشی قرآن با اين ناو غیر
يكباره دچار فساد و اشکا نمیگردد (طباطبائی ،پیشین ،ج ،71ص

470د .)477وی در ادامه به اين مطلب مهم اشداره

میكند كه چون قرآن ،كتاب بیان و دلیل در م ابل اشکاالت و شبهاتی است كه وارد میكردند ،اين پاسخگويی جا بدا
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ناو تدريیی ممکن نبود ،زيرا اشکاالت را در طو زمان مطر میكردند و پاسخ نیا بايد به اقتضای طر اشکا داده
میشد (نك :پیشین ،ص .)474ايشان ديدگاه مفسرانی كه عبارت «وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيالً» را جدا از ماقبدل معندا كدرده و صدرفاً
خبر از ناو قرآن يا قرائت بر پیامبر(ص) میدانند ،مردود دانسته است (پیشین ،ص

474د.)473

آية دوم د همان گونه كه قبالً ذكر شد د می تواند بده ترتیدل قدرآن (يدا ترتیدل نمداز) بدازگردد كده البتده وجده او
مشهورتر است.
روايات متعددی از پیامبر گرامی اسالم(ص) و اهل بیت(ع) ن ل شده كه در بیدان معندای ترتیدل قدرآن اسدت؛ از
جمله :امام موسی كا،م(ع) از پدران معصومش روايت میكند :از رسو خددا(ص) دربدارة آيدة يداد شدده سدؤا شدد؛
فرمدود :بَيِّنْهُ تِبْيَاناً؛ وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ ،وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ .قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ ،وَ حَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوَِ؛ وَ لَا یَكُونُ هَمُّ أَحَيدِكُمْ
آخِرَ السُّورَةِ (میلسی ،پیشین ،ص .)471يعنی :آن را به وضو بیان كن؛ بسان ريگهدای بیابدان پراكندده نکدن ،و همانندد
شعر به هم متصل مگردان؛ در هنگام عبور از عیايبش بايستید ،و با آن قلبها را به حركت درآوريد؛ تالش هدی يدك از
شما نبايد رسیدن به آخر سوره باشد.
از امام صادق(ع) هم دربارة اين آيه سؤا شد؛ فرمايش حضرت امیرالمؤمنین(ع) كه شبیه حديث نبوی(ص) يداد
شده است را بیان فرمود (كلینی ،پیشین ،ص.)303
همچنین از امام جعفر صادق(ع) در حديثی ديگر دربارة مفهوم آن آيه ن ل شدده اسدت :هُيوَ أَنْ تَتَمَكَّي َ فِييهِ ،وَ
تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَكَ (میلسی ،پیشین ،ص .)727يعنی :ترتیل آن است كده در خوانددن آن درندگ كندی ،و صددايت را بدا
خواندن آن نیکو گردانی.
ابوعمرو دانی در بیانی معنای اصطالحی ترتیل،آن را با تلفظ كامل هماه و ترک آن ،قصر مد ،اختال

حركدت

و تخفیف آن همراه میداند كه اين موارد در تح یق وجود ندارد .سپس با اشاره به آية اخیر ،آن را چنین معندا مدیكندد:
« در قرائت قرآن مکث كن و هر حرف را از حرف بعدش جدا ساز و به صورتی عیلده نکدن كده بعضدی از حدروف در
برخی ديگر داخل شوند (دانی ،پیشین ،ص

734د.)733

ابنالیاری در توضیح نسبتاً طوالنیای كه دربارة ترتیل میدهد ،سه نکته را میافاايد:
نخست اين كه در ترتیل بايد تدبر و تفهم قرآن حاصل شود.
دوم اين كه در ترتیل بايد قرائت به صورت حرف حرف و آشکار باشد.
نکتة پايانی اين كه كشش و تأنی در ترتیل وجود دارد.
به اين ترتیب ،وی تح یق را داخل در ترتیل دانسته است (ابنالیاری ،پیشین ،ص
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401د.)402

حصری ،ترتیل را كیفیتی در قرائت میداند كه تمام قواعد تیويد به طور كامل و دقیق رعايت میشود .در كندار
آن ،توجه دقیق به وقف و وصل صحیح صورت میگیرد .اينها به گونهای است كه ذوق سدلیم از آن دوری نمدیكندد و
قرائت با كندی و آرامش صورت میگیرد (حصری ،پیشین ،ص

421د.)422

حسنی شیخ عثمان ،ترتیل را لف ی میداند كه تمام مراتب سهگانة تح یق ،حدر و تدوير را دربدر دارد و هدر ندوع
تالوت قرآن با لحن و صوت عرب ،زيبايی تلفظ و صوت ،رعايت و تطبیق دقیق احکام تیويد و مراعات وقدف و ابتددا
كه به تدبر در معانی منیر میشود را شامل میشود (عثمان ،پیشین ،ص .)37عبدالمیید هم شبیه همین معنا را به اختصار
ذكر میكند (عبدالمیید ،پیشین ،ص.)41
غانم الحمد اقوالی را ذكر میكند كه نشانگر يکی بودن تح یق و ترتیل است .وی همچنین برخی ديددگاهها كده
ترتیل را يکی از مراتب قرائت میدانند ذكر میكند .البته ايشان اقوا كسانی مثل ابنالیاری كه قائل به تمدايا بدین ايدن
دو هستند را در اين بحث مطر نمیكند (نك :الحمد ،پیشین ،ص

232د.)217

به اين ترتیب بايد ترتیل را نه مرتبهای از مراتب قرائت در كنار سه نوع ديگر دانست ،نه معداد بدا تح یدق (ابدن-
الیاری ،پیشین ،ص)402؛ زيرا در ترتیل ،توجه به معانی و تدبر و فهم قرآن وجود دارد (دانی ،پیشین ،ص )732كده در
هی يك از انواع ديگر د حتی تح یق د شرط قرار داده نشده است .هرچند ترتیل میتواند بدر هريدك از اندواع سدهگاندة
مورد اشاره تطبیق داده شود ،ولی به جهت آرامش مورد اشاره در ترتیل و كندی سرعت قرائت ،با تح یق و تدوير بیشتر
قابل جمع است تا حدر.
ترتیل به عنوان يکی از مستحبات قرائت در نماز نیا برشمرده شده است (طباطبائی يادی ،پیشین ،ص .)102برخی
گفتهاند ترتیل ف ط برای تدبر مستحب نیست ،بلکه حتی كسی كه معنای قرآن را متوجه نمیشود ،باز هم ترتیل و كندی
قرائت برايش استحباب دارد ،زيرا نسبت به حالت عیله و سرعت داشتن در قرائت ،به احترام و تأثیرپذيری بیشتر قلب از
قرآن ناديك است (ابنالیاری ،پیشین).
توجه شود كه مراد از ترتیل اصطالحی ،شیوة متداو ِ تالوت معروف به «ترتیدل» كده كدل قدرآن در حددود سدی
ساعت تالوت میشود ،نیست.

نمونههایی از تالوت قرآن قابل انطباق با تحقیق در طول تاریخ
قرائت قرآن با صوت و لحن نیکو در تاريخ اسالم و مناطق مختلف گاارش شده است .به عنوان نمونده و تکمیدل
بحث گذشته ،در اين باره چند گاارش از منابع مختلف ذكر میشود.
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7د يکی از قديمی ترين منابع جغرافیايی موجدود ،احسدن الت اسدیم فدی معرفده االقدالیم اسدت كده در خدال ذكدر
ويژگ یهای مناطق مختلف اسالمی در نیمة دوم قرن چهارم هیری قمری ،به م ولة قرائت قرآن و قاريان كالم الهی مدی-
پردازد .ابوعبداهلل محمد بن احمد م دسی (حدود 331د327ق) در اين اثر ،جمعاً  3مرتبه به قاريدان قدرآن پرداختده شدده
است .اين مواضع عبارتاند از:
7د7د بیان فراوانی قاريان در منط ة مصر به عنوان يکدی از ويژگیهدای آن سدرزمین( .م دسدی ،محمدد بدن احمدد،
احسن الت اسیم فی معرفة االقالیم ،ص)33
7د4د توصیف كیفیت قاريان منط ة جیحون و ماوراء النهر با اين بیان كده« :قاريدانی در میدان ايشدان (مدردم منط دة
جیحون) وجود دارد كه همانندشان در عراق نیا وجود ندارد كه خوش آهنگ و نیکو قرائت و دارای چهرة شايستهاند».
(پیشین ،ص

421د)422

7د3د بیان فراوانی قاريان در منط ة جبا كه مركا ايران را شامل میشده است با اين بیان كده« :شدهرهای مهدم آن
دارای بارگان ،افراد جلیل ال در ،قاريان ،پیشوايان دينی ،زاهدان و جنگیويان است( ».پیشین ،ص

320د)327

4د ابوعبداهلل ،محمد بن عبداهلل بن محمد ،معروف به ابنبطوطة مراكشی ،طی  41سالی كه در قدرن هشدتم هیدری
قمری به جهانگردی پرداخت ،بارها از قاريان و مؤذنان خوشخوان سخن گفتده اسدت .وی در كتداب تحفدة الن دار فدى
غرائب االمصار و عیائب االسفار معروف به رحلة ابن بطوطه ،در مواضع متعددی به شدر حدا قاريدان قدرآن پرداختده
است؛ ازجمله:
4د7د ابنبطوطه در توصیف مراسم ماه رمضان در مسید الحرام آورده است« :با ديده شدن هدال مداه رمضدان در
خانه امیر مکّه طبلها و دهلها زده مىشود و مسید الحرام رون ى تازه به خود مىگیرد .حصیرها را نو مىكنند و بدر عددد
شمعها و مشعلها مىافاايند چنان كه حرم ،غدرق در روشدنايى و ندور مدىشدود و درخشدندگى آن چشدم فلدك را خیدره
مىگرداند .پیشنمازان به چند گروه شافعى ،حنفى ،حنبلى و زيدى ت سیم مىشوند .اما مالکیان چهار قارى دارند كه بده
تناوب براى آنان قرآن مىخوانند و شمع برمىافروزند .در حرم گوشهاى باقى نمىماند كده در آنیدا يکدى از قاريدان بدا
جمعى به اقامه نماز مشغو نباشد .مسید از ولوله قاريان به لرزه درمىآيد و حضور قلبدى بده مدردم دسدت مدىدهدد كده
اشك از ديدگان آدمى فرو مىرياد (ابنبطوطه ،ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل ،تحفة الن ار فى غرائب االمصدار و عیائدب
االسفار ،ج ،7ص

204د.)203

4د4د او در توصیف منط ة ايذه در خوزستان به ديدار بدا دانشدمندى پرهیاگدار اشداره مدیكندد كده ن دارت همدة
خان اهها را برعهده داشت و مورد احترام فراوان سلطان بود .آن زمان ،دوازده تن از دراويش با او بودند كه يکى از آنان
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پیشنماز ،ديگرى خادم و دو تن قارى چیرهدست بودند و به همین جهت اوضاع خود را خیلدى خدوب و مرتدب دانسدته
است (پیشین ،ج ،4ص.)42
4د3د در بیان ويژگیهای م برة حضرت احمد بن موسی ،شاهچراغ ،به توصیف مدرسة بارگی اشاره مدیكندد كده
مادر سلطان ابواسحاق بنا كرده است و قاريان قرآن بر تربت ايشان همواره به قرائت قرآن مشغو اند .سپس بیان مدیدارد
شبهای دوشنبه كه خاتون ياد شده به اتفاق گروه زيادی از بارگان شیراز به مشهدِ احمدی مشرف میشدوند ،قدرآن را از
روی مصاحف ختم میكنند و قاريان ،كالم خدا را با صداهای زيبا تالوت میكردند و سپس خدوراكی توزيدع مدیشدد
(پیشین ،ج ،4ص.)21
4د2د در جای ديگر و در توصیف بالد ترک ،اشاره میكند سلطان و گروه زيادی جمع مدیشدوند در حدالی كده
قاريان قرآن به صورت حل های در م ابل محراب مسید مینشینند .خطیب مسید و قاضی همراه آندان هسدتند و سدلطان
م ابل محراب حاضر است .آن گاه سورة كهف را با صداهای زيبا قرائت و به ترتیب عییبی د كه ذكر نمیكند د آيدات
را تکرار می كردند .وقتی كه قرائت آيات به اتمام رسید ،خطیب جمعه باالی منبر رفتده ،خطبده خواندده و نمداز را مدی-
گاارد .بعد از نماز ،به نافله مشغو شده و سپس قاری ده آيه در م ابل سلطان بده قرائدت مدیپدردازد .آن گداه سدلطان و
اطرافیانش میروند .سپس قاری در برابر برادر سلطان بده قرائدت مشدغو مدیشدود و پدس از اتمدام آن ،بدرادر سدلطان و
ناديکانش میروند .مشابه همین كار در مرحلة بعد در م ابل پسر سلطان انیام میپذيرد (پیشین ،ج ،4ص.)401
4د1د وی در توصیف ديدار از منط ة آسیای صغیر از ملکهای ياد میكند كه جايگاه وااليی در بین مردم داشدت.
ازجملة ويژگیهای برخورد با او و حضور در میلسش بیان میدارد كه در بین ناديکانش قارى قرآنى بود كده بده سدبك
مصريها و با آهنگ خوش و جذابى قرآن مىخواند (پیشین ،ج ،4ص.)437
4د3د او در توصیف حکومت محمد اوزبك خان ،از خاتون دختر امیر نغطى ياد كرده كه به بیمارى ن در

مبدتال

مىباشد .در ديدار با آن خاتون آورده است« :وقتى وارد شديم ،او روى ايوانى نشسته و به قرائت مصحف مشدغو بدود.
ت ريباً ده تن از زنان مسن و بیست تن از كنیاكان در ناد او بودند و اين دخترها لباسى را طراز دوزى مىكردندد .بعدد از
سالم و علیك ،قارى ما قدرى قرآن خواند كه بسیار مورد تحسین قرار گرفت( ».پیشین ،ج ،4ص)433
4د1د ابنبطوطه در ديدار از سرزمین هند ماجرايی شگفتآور كه خود مشاهده كرده بود ،اين چنین تعريف مدی-
كند« :شیخ بر منبر وعظ بود .قارى اين آيهها از قرآن را خواند :یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ َُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِيمٌ .یَوْمَ
تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ اتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُكارَى وَ ما هُمْ بِسُكارَى وَ لكِنَّ عَذاَِ
اللَّهِ شَدِیدٌ .اين آيه را شیخ چند بار تکرار كرد .درويشى از گوشة مسید صیحهاى زد .شیخ آيه را باز خواند و درويش،
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ديگربار صیحه زد و قالب بیجانش بر زمین افتاد .من خود در زمرة كسانى بودم كه بر جنازهاش نماز گااردند( ».پیشین،
ج ،3ص)772
3د ابنالیاری در قرائت قرآن ،تیويد را مهمترين عامل در جذب شنوندگان به قرآن میداند كه قلبها را تسدخیر
نموده ،قرائتی كه صرفاً با صدای خوش ولی بدون رعايت تیويد باشد را رد میكند .سپس از يکی از اساتید تیويدد بده
نام شیخ ت ی الدين محمد بن احمد صائي مصری ن ل میكند در نماز صبح چندين مرتبه آية «وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقاََ ما لِیَ ال
أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ» (سورة نمل ،آية  )40را تالوت كرد تا جايی كه هدهددی بداالی سدرش نشسدت .وقتدی
474د.)473

تالوت آن آيه در نماز را تمام كرد ،ديدند بر سرش هدهدی نشسته است (ابنالیاری ،پیشین ،ص

ارتباط قرائت تحقیق و نبر در جمالت و کلمات
يکی از مباحث مهمی كه میتواند در كیفیت بخشی قرائت تح یق مؤثر باشدد و حتدی آن را يکدی از ويژگیهدای
تح یق برشمرد ،ايیاد آهنگ و تکیههای صحیح در جمالت و كلمات يا «نَبر» است .هر جمله و عبارتی بايدد مطدابق بدا
معنا و ويژگی محتوايیاش قرائت شود .جملة استفهامی بايد به حالتی خوانده شود كه پرسشی بودن و انت ار برای پاسدخ
داشتن از قرائتش وجود داشته باشد؛ جمالت تعیبی ،خبری و غیر آنها نیا بايد مطابق با معنا خوانده شوند .اين تطابق معنا
با قرائت جمله و عبارت را «نبر جمله» نامند .اين امر ،آن قدر اهمیت دارد كه اگر كسی حدروف را درسدت تلفدظ كندد،
ولی نبر صحیح را در جمله رعايت نکند ،باز هم نتوانسته است كدالم را بده صدورت درسدت قرائدت كندد (ندك :اندیس،
ابراهیم ،االصوات اللغوية ،ص .)717البته قاريان و حتی عالمان قرائت در گذشته به ايدن موضدوع بده طدور علمدی توجده
نداشتهاند ،هرچند معموالً آن را به دقت رعايت میكردهاند (ارباب ،سید حسن ،النبر فی ال رآن الکريم ،ص.)77
نوع ديگر از آن« ،نبر كلمه» است كه علیرغم اهمیتش به اعت اد برخی از مح ان ،هنوز ن ام جامع آن برای تمام
كلمات عربی به صورت علمی نوشته نشده است (الخلیفه ،ابوبکر يوسف ،اصوات ال رآن ،ص.)42
به عنوان نمونههايی از اين نوع ،به تلفظ صحیح كلمات جدو زير دقت كنید:
كلمة اصلی

معنا

حالت دوم كلمه

معنا

نبر صحیح

فَسَ َی

پس آب داد

فَسَ ا

آن دو مرد فاسق شدند

بر حرف سین

(سورة قص

،

آية )42
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وَ عِدهُم

و آنان را وعده

(سورة اسراء ،آية

بده

وَعِدهُم

بر حرف عین

مهمل و بیمعنا

)32

در تلفظ هر يك از كلمات قرآن ،بايد به طور دقیق ساختار كلمه را شناخت و معندايش را دانسدت .آن گداه د بده
احتما زياد د میتوان كلمه را صحیح خواند.
به عنوان نمونهای پركاربرد ،به انواع مهم كلمة «ما» و كاربردهايش در قرآن كريم توجه كنید.
اين كلمه گاهی اسم است و گاهی حرف (نك :دقر ،عبدالغنی ،معیم النحو ،ص

340د)343؛ ن یر:

«ما» استفهامی؛ مانند« :وَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا مُوسَى» (سورة طه ،آية .)71
«ما» شرطی؛ مانند «وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُهُ» (سورة ب ره ،آية .)410
«ما» شبیه به لیس؛ مانند« :فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً» (سورة يوسف ،آية .)37
«ما» مصدری؛ مانند« :إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذاٌِ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَيوْمَ الْحِسياِِ» (سدورة ص ،آيدة
.)43
«ما» موصو ؛ مانند« :ما عِنْدَكُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ» (سورة نحل ،آية .)23
«ما» نافیه؛ مانند« :وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ» (سورة دخان ،آية .)32
هريك از اين انواع ،مفهوم میاايی را منت ل میكند .مثالً حالت تلفظ «ما» استفهامی با «مدا» نافیده كدامالً متفداوت
است و جا به جا يا يکسان خواندن آنها ،معنای نادرستی را ال ا میكند .بهخصوص در جايی كه دو مورد «ما» ناديك بده
هم وجود دارد ،اين تفاوت در تلفظ بايد مشهودتر باشد؛ ن یر آية «ما اَغْنَى عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ» (سورة مسد ،آية  )4كده
اولی نافیه و دومی موصو اسمی است (در م الة سید حسن ارباب با مشخصات ذكر شده ،نمونههای متعددی بدرای ايدن
مورد ذكر شده است).
اين ،تنها نمونهای از نبر در كلمات بود .در كلمات مختلف قرآنی ،اين مسئله به وفور مشاهده میشود.
اشکا در رعايت نبر كلمات در قرائت غیرعربها بیشتر و مشهودتر است؛ هرچند به لحاظ اين كده قاريدان عدرب،
گاهی بدون توجه به معنا يا رعايت لهیة فصیح و صحیح ،كلمات را تلفظ میكنند ،اين اشکا در تالوتشان به وجدود
میآيد.
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همانند تلفظ تكتك كلمات ،تلفظ درست عبارات و جمالت با توجه به مفهومشدان بخشدی از صدحت كدالم را
تشکیل میدهد .قاری ابتدا فهم درستی از آيه پیدا میكند؛ سپس موقعیدت عبدارت در كدالم (سدیاق) را بداندد و متوجده
كلیت موضوع بشود .در اين صورت ،نبر كالم در سیاق خودش ،با نبر كالمِ جدا از سیاقش تفاوت پیدا مدیكندد (لیلدی،
سهل ،التنغیم و اثره فی اختالف المعنی و داللة السیاق ،ص

3د.)1

همین امر در وقف بین اجاای جمله و پیش از تمام شدن معنا نیا وجود دارد بهگونهای كده اگدر وقدف بدا حدالتی
انیام پذيرد كه نشان دهندة ن

در معنا باشد و مفهوم را ال ا كند ،نبر صحیح است.

برای نبر كالم د يا به تعبیر برخی از مح ان «تنغیم» د و،ايفی وجود دارد:
7د روشن كردن معنای نحوی و ارتباط بین بخشهای كالم در جمالت منفی ،استفهامی ،خبری و ساير انواع؛ مدثالً
اگر قاری «وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوَِ كُالًّ» (سورة انعام ،آية  )22بخواند« ،كُالًّ» تأكید برای «إِسْحاقَ وَ یَعْقُوَِ» مدیشدود
در حالی كه ارتباط صحیح «وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوَِ كُالًّ هَدَیْنا» است ،يعنی «كُالًّ» مفعدو بده «هَيدَیْنا» و م ددم بدر آن
است.
4د روشن كردن بعضی از ادوات محذوف در جمله؛ ن یر اين كه در آية «فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِيأَمْرِهِ
إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» (سورة ب ره ،آية  )702جملة «إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» در حکم تعلیدل اسدت ،هرچندد از
لحاظ نحوی استیناف محسوب میشود (درويش ،محیی الدين ،اعراب ال رآن الکريم و بیانه ،ج ،7ص.)733
نمونة ديگر در آية «وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْ ُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْي ُ أَخْرَجُيوكُمْ وَ الْفِتْنَيةُ أَشَيدُّ مِينَ الْقَتْيلِ وَ ال
تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى یُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِینَ» (سورة ب ره ،آية  )727است
كه عبارت پايانی «كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِینَ» استیناف و بدون محلی از اعراب است .در عین حا  ،آن را تعلیلدی دانسدتهاندد
(صافى ،محمود بن عبد الرحیم ،الیدو فی اعراب ال رآن و صرفه و نحوه و بیانه ،ج ،4ص.)323
3د تمايا گذاشتن بین معانی ادوات و حروف؛ مانند آن كه در آية «اَنْ تَقُوََ نَفْسٌ یا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْيتُ فِيی
جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ» (سورة زمر ،آية  )13حرف «یا» برای ندبه است و محاون خواندن جملده مدیتواندد
نشان دهد كه آن برای ندا نیست ،بلکه ندبه است.
2د تعبیر در كالم كه امکان روشن كردن شخصیت متکلم و حاالت مختلدف را دارد :نبدر تعبیدر ،نبدر تعبیدر جملدة
معترضه ،نبر ندا در جمالت ،نبر در بد  ،نبر در تعبیرهای متعدد ،نبر در استفهام ،نبر در طلب (پیشین ،ص

2د.)70

تأكید بر اين امر الزم است كه چنانچه نبر در كلمه و كالم رعايت شود ،معانی كالم الهی بهتر منت ل میشود.
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نتیجهگیری
7د قرائت تح یق ،ازجملة ريشهدارترين انواع قرائت قرآن است كده از دورة نداو قدرآن كدريم در میدان صدحابه
نمونههايی از آن مالح ه میشود و ت رير رسو اكرم(ص) بر صحت آن قابل استنتاج است.
 4د قرائت تح یق ،قرائتی است با حداكثر التاام به قواعد تلفظ و تیويد .البته میل پیدا نکردن بده افدراط و رعايدت
میاان طبیعی قواعد ،جاء لوازم قرائت تح یق است.
3د به كار بستن صوت زيبا و لحن شايسته و مطلوب در قرائت تح یق را میتوان يکی از ويژگیهای قرائت تح یق
در م ام تبلیي قرآن دانست؛ ولی ضروری آن محسوب نمیشود.
2د توجه دقیق به رعايت نبر در كلمات و جمالت ،از ويژگیهايی برای قرائت تح یق به شمار میآيد كه در دوره-
های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .اين نکته ،سبب ارت ای كیفی سطح قرائت تح یدق و تطدابق آن بدا معدانی
خواهد بود.
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کتابنامه
د قرآن كريم
د نهج البالغه ،تصحیح و تعلیق صبحی صالح ،بیروت ،بی نا ،چاپ او 7321 ،ق
د ابنبطوطه ،شمس الدين ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل ،تحفة الن ار فى غرائب االمصار و عیائب االسفار ،رباط ،اكاديمیدة
المملکة المغربیة7271 ،ق
د ابن الیاری ،ابوالخیر محمد بن محمد ،النشر فی ال راءات العشر ،مح ق محمد علی ضبّاع ،بیروت ،دار الکتداب العربدی،
بیتا.
د ابنمن ور ،محمد بن مکرَّم ،لسان العرب ،تعلیق :علی شیری ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،چاپ او 7202 ،ق
د ارباب ،سید حسن ،النَّبر فی ال رآن الکريم ،میله دراسات دعوية ،سودان ،دانشگاه بینالمللی آفري ا ،شماره  ،71ژانويده
4002م
د بنیادی ،محمد ،مصبا ال رآن ،تهران ،عابد ،چاپ دوم7327 ،ش
د حصری ،محمود خلیل ،احکام قراءة ال رآن الکريم ،قاهره ،مکتبة السنة ،چاپ او 7243 ،ق4004/م
دد الحمددد ،غددانم قددّوری ،الدراسددات الصددوتیة عنددد علمدداء التیويددد ،عمّددان ،دار عمّددار للنشددر و التوزيددع ،چدداپ سددوم،
7230ق4002/م
د الخلیفة ،ابوبکر يوسف ،اصوات ال رآن كیف نتعلمها و نعلمها ،خارطوم ،دار المركا االسالمی االفري ی للطباعة ،چداپ
دوم7272 ،ق
د دانی ،ابوعمرو عثمان بن سعید ،التحديد فی صنعة االت ان و التیويد ،مح ق فرغلی سید عرباوی( ،قداهره )،مکتبدة اوالد
الشیخ للتراث4002 ،م
د درويش ،محیی الدين ،اعراب ال رآن الکريم و بیانه ،دمشق ،دار االرشاد ،چاپ چهارم7271 ،ق
د دقر ،عبدالغنی ،معیم النحو ،قم ،مکتبة ال یام ،بیتا
د زركشی ،بدرالدين محمد بن عبداهلل ،البرهان فی علوم ال رآن ،تح یدق :يوسدف عبددالرحمن مرعشدلی ،جمدا حمددی
ذهبی و ابراهیم عبداهلل كردی ،بیروت ،دار المعرفه ،چاپ دوم7271 ،ق.
د سعید ،لبیب ،الیمع الصوتی االو لل رآن الکريم (المصحف المرتل ،بواعثه و مخططاتده) ،قداهره ،دار الکاتدب العربدی
للطباعة و النشر ،بیتا
د صافی ،محمود بن عبدالرحیم ،الیدو فی اعراب ال رآن و صرفه و بیانه ،دمشق و بیروت ،دار الرشید و مؤسسة االيمان،
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چاپ چهارم7272 ،ق
د طباطبائی ،سیدمحمدحسین ،المیاان فی تفسیر ال رآن ،قم ،اسماعیلیان ،چاپ پنیم7274 ،ق7317/ش
د طباطبائی يادی ،محمدكا،م ،العروة الوث ی ،بیروت ،مکتب وكالء االمام الخمینی(ره) ،چاپ او 7270 ،ق7220/م.
د طبرسی ،ابوعلی فضل بن حسن ،میمع البیان لعلوم ال رآن ،تهران ،اسوه ،چاپ او 7243 ،ق7322/ش
د عبدالمیید ،سید علی ،م تطفات فی علم التیويد ،بینا ،بیتا
د عثمان ،حسنی شیخ ،حق التالوة ،جدّه ،دار المنارة للنشر و التوزيع ،چاپ دوازدهم7272 ،ق7222/م
د غاالی ،ابوحامد محمد بن محمد ،احیاء علوم الدين ،بیروت ،دار المعرفة4002 ،م

د فیروزآبادی ،میدالدين محمد بن يع وب ،ال امو

المحیط ،ضبط و توثیق يوسدف شدیخ محمدد ب داعی ،بیدروت ،دار

الفکر للطباعه و النشر و التوزيع7242 ،د7242ق4002/م
د كلینی ،ابوجعفر محمد بن يع وب ،الکافی ،تهران ،اسوه ،چاپ ششم7242 ،ق
د لیلی ،سهل ،التنغیم و اثره فی اختالف المعنی و داللة السیاق ،میلة كلیة اآلداب و العلوم االنسانیة و االجتماعیة ،الیاائر،
بسکرة ،شماره  ،1ژانويه 4070م
د میلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،تهران ،انتشارات كتابچی ،چاپ سوم7312 ،ش
د مخل

 ،عدی يوسف ،الم دسی البشاری حیاته و منهیه ،نیف ،چاپخانة نعمان7323 ،ق7213/م

د م دسی ،شمس الدين ابوعبداهلل محمد بن احمد بن ابیبکر ،كتاب احسن الت اسیم فی معرفه االقالیم ،مصدحح

M.J. DE

 ،GOESEبیروت ،دار صادر ،بیتا ،افست از نسخة چاپخانة لیدن در سا 7203م
د موسوی بلده ،سیدمحسن ،حلیة ال رآن ،تهران ،احیاء كتاب ،چاپ بیست و يکم7320 ،ش
د نوری ،میرزا حسین ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم ،مؤسسه آ البیت إلحیاء التراث ،چاپ او 7202 ،ق
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