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چكيده
داشـته ممتـازي و ويـژه جايگاه مسلمانان ميان در نزول بدو از قرآن تالوت
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مقدمه
فض در كتابي اسـالمهيچ پيـامبر كـه همچنان نيست. قرآن پاي هم برتري، و oيلت

اهللا«فرمودند: دون شيئ كل افضل از1408:4،236(نوري،»القرآن خداوند، جز به قرآن (
است: فرموده نيز است. برتر چيزي هر

است: مخلوقاتش بر خداوند برتري همانند كالم، ساير بر خدا كالم كالم«برتري فضل
علي خلقهاهللا علي اهللا كفضل الكالم، ).1403:9،6(مجلسي،»سائر

و حيوانـات بـا انسـان تمايز وجه واقع، در است. وابسته قرآن به انسان زندگي و حيات
بهره ميزان در موجودات، ارتـزاقساير مسير، اين در اول قدم است. مجيد قرآن از او مندي

قر تالوت چگونگي و آن مفاهيم در غور و قرآن خوانـدهاز درسـت قرآن تا است. مجيد آن
است. ممكن غير آن به صحيح و درست كردن عمل نشود،

واژه بررسي به اصلي، بحث به ورود از پردازيم.مي»دبر«و»تلو«،»قرأ«هايقبل
كردن.قرأ: جمع الشّى«يعني بعضقَرَأَ الى بعضه ضم و جمعه قُرْآناً؛ و قَرْءاً يعنـي»ء ؛

از را جمـعخواندن هـم كنـار كلمـات و حـروف خوانـدن، در كـه گوينـد قرائت جهت آن
مـيمي راغب ﹁.¿«گويـد:شوند. s.︺? ¿.©0 1¼.t︺? D1.¬¨﹊©0 ² ²a.V©0ف ß«.u Ö¹.Ç0ÓaÕ﹆ î©0

﹏ÂGaÞF©0«نمي قرائت جمع، هر به ولى نمي، كردى، جمع را گروهى وقتي مثالً گـويىگويند.
القوم« اصفهاني،»...قرأت ).1412:668(راغب

مادهتالوت: از آن عـرب»تلو«اصل وقتـي كـه چـرا اسـت؛ كـردن پيروي معني به
منظور،»تال«گويد:مي (ابن است كن تبعيت منظورش بـه1414:14،102، هم آن البته .(

فاصلهگونه گونه هيچ متبوع، و تابع بين كه دراي گاهي پيروي اين و باشد نداشته وجود اي
ا گاهي و است جسماني اصفهاني،امور (راغب حكم در همين1412:167قتدا به تأسي با .(

مي كار به خواندن مورد در واژه اين آوردهمعنا، هم سر پشت كلمات تالوت در كه چرا رود؛
داردمي كاربرد قرآن خواندن مورد در اكثراً و ).1375:1،70طريحي،(شود

و كـريم قرآن آيات در تالوت واژه كاربرد در دقت مشـخصبا قرائـت بـا آن مقايسـه
تـالوتمي بـودن خـاص و قرائـت بـودن عام مورد در اصفهاني راغب نظر ظاهراً كه شود

تال بودن خاص ايشان كه تفاوت اين با است، مـيصحيح اين به را فقـطوت كـه دانسـت
ميدر كار به آسماني كتب بـاباره همـراه كـه است قرائتي تالوت، ظاهراً كه حالي در رود،

ميتفهم كار به آسماني كتب مورد در نوعاً كه باشد روي دنباله و بردن پي و تدبر رود.،
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مي»دبر«تدبر: ادبار آن، جمع و است جلو مقابل و عقب معناي به عنق وزن باشد.بر

مي دنبال را آن و است خود كار پى در يعنى است؛ آن دنبال به افتادن امر، ��==Pكندتدبير ���� >>
�� ����**�� ??�� ((�� &&''77�� 99 �� @@�� >> �� ��44������ ++�� ���� �� ���� ������ ����//�� AA�� >> ##BB���� 77�� AAO)نمي)؛24:محمد تدبر و تفكّر قرآن در آيا كننديعنى

قفل قلوب، بر اصفهاني،يا (راغب معنـاي1412:306هاست به لغت در تدبر اينكه نتيجه .(
است. انديشه و فكر روي از امور انجام و عواقب به كردن نظر

قرا با تدبر رابطه مياما را مشـهورئت آيـه از ������Pتوان ((CC��22��>> �� �� ���� �� ������ 33�� 88�� ((DD���� �� �� ��44���� ++���� �� EE�� ���� AA ���� FF�� �� ��
������ 88�� ))���� ,, GG�� HHII77�� 33�� ��O)(انصـات).)204:اعراف است دقيق استماع تدبر، ابزار و مقدمات از يكي فهميد.

تـدبر مقدمه و زمينه انصات، با دادن گوش اين و داديم گوش آن به و شد قرائت قرآن شـد،وقتي
داشت: خواهد پي در را الهي رحمت است تُرحمون«بديهي ».لَعلّكُم

جلوه از بهيكى استناد با وحى فرشته كه قرآنى است. آن صوتي جلوه قرآن، ��<<Pهاي ��AA��
<<�� 77�� 55 JJ��II ���� ��KK��**�� LL �� GGDD���� **Oاكرم1:(علق پيامبر بر (oمـردم بـر حضـرت، آن و كرد قرائت

الفا آن نيز آن از پس تـكخواند. تـك زبان بر بلكه حافظان، و قاريان زبان بر كلمات و ظ
آيات تالوت دلنشين طنين شام و صبح هر و گرديده جارى متمادي قرون طى در مسلمان
ايـن بـا مواجهـه كه است بديهي است. بخشيده دوباره نورى را اسالمى جوامع فضاى آن،

آن از يكى كه است شرايطى و آداب داراى نيز قرآن ازجلوه قـرآن قرائـت چگونگى آداب،
است.»صوت«جهت

اكرم پيامبر شود؟ تالوت بايد چگونه كريم ميoقرآن را صوتى اسـت؟چگونه شنيده
معصـومان ديگـر اسـت؟ نموده تالوت مردم بر صوتي چه با و چگونه قـرآنbو چگونـه

روشخواندهمي آيـا اسـت؟ شده توصيه قرآن قرائت در خاصى روش آيا مطلـوبهـاياند؟
دارد؟ وجود زمينه اين در متعددى

قرآن نزول هنگام جبرئيل قرائت كيفيت
اكـرم پيـامبر بر وحى امين فرشته قرائت هنگام قرآن، صوتى جلوه بـودهoنخستين

قـرآن اسـت. داشـته ادامـه قرآن تدريجى نزول و رسالت دوران طول در جلوه اين و است
ه و الهى وحى بودن گفتار به صريحاً ميكريم اشاره قرآن نزول تكويرنگام سوره در نمايد.
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است: �&&PGGآمده��� �� ##MM��DD�� LL �� MM���� ++�� �� �� ��II ����Oكتاب19:(تكوير برخالف كريم قرآن آسـمانى). هاي

مي عرضه پيامبران بر كتاب يا الواح صورت به كه بـرديگر قـول و كالم صورت به گرديد،
اسالم كيoپيامبر كتاب اهل جهت، همين به شد؛ ازنازل و پنداشـته آشنا نا را وحى فيت

ميoپيامبر مدون كتابي ��))��**P��NNنمودنـد:درخواست �� GG�� ������ 77�� 99 �� MM II!!��   �� ,, ��>> ��BB��((�� HH���� OO��>> �� ��PP�� QQ00�� &&
RRSS�� 88 II00���� �� ""�� 		Oسـوره153:(نساء در كريم قرآن گرديد. نازل مرتل منحصراً كريم قرآن اما ،(

مب آنـان درخواسـت و كافران گفته به اشاره ضمن ردفرقان و قـرآن دفعـى نـزول بـر نـى

مي معرفى ترتيلي را قرآن نزول كيفيت آنان، �,,��==P... NNنمايد:درخواست��� ,, �� TT����   77II ,,�� LL �� ��Oفرقان):

است.31 نبوده واحدى روش به صفت جهت از ترتيل قرائت اما ،(
اكرم پيامبر از روايتى شـدoدر نـازل (تفخـيم) بزرگى و جالل و شكوه با قرآن كه است هآمده

بالتفخيم«است: القرآن مي1421:1،373(سيوطى،»نزل نقل حليمى قول از فوق روايت ناقل كنـد).
نشـود خوانـده زنانـه قرائـت نرمـى با و شود خوانده مردانه قرائت كه است آن روايت، اين مقصود كه

صـادق1،373(همان، امـام قـول از عميـر ابـى بن محمد ديگرى روايت در .(gكـه كـرده نقـل
(عـاملى، است شده نازل حزين صورت به و حزن با همراه قرآن هرآينه بـه1409:6،208فرمودند: .(

مي حـزيننظر صـداى گـاهى و بوده جالل و كوبندگى نزول، هنگام قرائت غالب ويژگي گاهى رسد
مي جلب خود به را وحى كالم شنونده چيز، هر از بيش آن حزين وصف و است.جبرئيل. كرده

اكرمكيفيت پيامبر ooقرائت
مرتل: قرائت پيـامبرالف) و نمـوده يـاد ترتيل نحو به جبرئيل قرائت از كريم قرآن

است:oاكرم كرده امر قرائت گونه اين به نيز �,,PNN==UUرا�CC�� ,, �� ������CC�� ++���� �� OO��,,�� LL �� ��O4:(مزمـل.(

مي گردن الهي اوامر تمام به كه پيامبرى كه است مطـابقبديهي نيز را قرآن فرمـاننهد،
مي قرائت ترتيل صورت به و اكـرمالهى پيامبر قرائت ديگر شريفه آيه در است. ،oنموده

است: شده ذكر مكث و تأنى با همراه ��P##VVHHقرائت 		 ''77�� 99 ��WW��II  ���� ''77�� 99�� TT�� >>�� ��++�� ((�� �� �� TT����   AA�� ���� �� ��NN ��44���� AA �� ��O

تعبير106:(اسراء به توجه با .(»كثم على النّاسِ على تَقرَأَهتفاسـيردر»ل بـه نظر با و آيه
(طوسى است ترتيل با قرائت همان مكث، على قرائت ظاهراً بـيآن، گرچـه1،226تـا:، )؛

فهميده را قرائت در تدريج صرف تعبير، اين از (قرطبى،بعضى ).1364:11،340اند
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ترجيع: قرائت ترجيـعب) با همراه قرائت شده، حكايت پيامبر از كه ديگرى قرائت
واقعهاست. نقل در تنها ترتيل، قرائت خالف بر قرائت نوع دراين است. شده وارد خاص اى

از شعبه از نقل به آمده مسلم ﹇a¸صحيح ¯? ¹Ã²1︺﹞بـن عبداللّه از است: گفته وى كه آمده
مي كه شنيدم مزنى اكرممغفل پيامبر بـرoگفت: سـوار راه، ميانـه در مكـه فتح سال در
فتح سوره خويش قـرمركب بـن معاويـه نمـود. ترجيع خويش قرائت در و نمود قرائت ¸را

حكايـت را پيـامبر قرائت شما بر آينه هر نداشتم، را مردم ازدحام و اجتماع ترس اگر گفت:
(بخاري،مي الوصـف1410:11،81نمودم زايـد جـذابيت فوق، حكايت پايانى قسمت از .(

اكرم ميoپيامبر دست به رانيز كـه چرا قرائـتآيد؛ نحـوه از اطـالع اظهـار ضـمن وى
ميoپيامبر اعالم مردم ازدحام از ترس را آن حكايت عدم كند.،

حسن: قرائت اكرمج) پيامبر زيادى، روايات صـوتoدر و حسن قرائت داراى
پيـامبر با آشكار عناد و دشمنى بعثت، اوايل در كه قريش حتى است. شده معرفى حسن

داشتoاكرم را او خداى مـيو بـرده خداوند نام چون و اند شـديدزشـد، عـداوت روي
اكرممي پيامبر كه هنگامى نيمهoگريختند، ميدر قرآن قرائت به شب پرداخـت،هاى

مي گوش وى قرائت به آيهپنهانى ذيل قمى ابراهيم بن على �P��66سپردند.�CC�� ���� FF ���� FF�� ��
�� //�� �� GG�� ���� LL���� **XX>> ''77�� 99 ������ ���� �� �� TT�� ??))�� �� ��44���� ++���� ''�� �� ��YYII**�� LL�� NNLL��Oاست:46:(اسراء كرده روايت گونه اين (

خدا پيامبر كه مـيoهنگامى سـپرى قـرآن قرائت به را زيبـايىشب جهـت بـه كـرد
مي گوش صدايش به پنهانى فراوان، عالقه با قريش آيـهقرائتش، كـه هنگامى سپردند.

PIIZZ�� GG00** GG��))������ ""88))������Oمي قرائت خداونـدرا بـا عـداوت جهت به اوفرمود، نـزد از

(قمى،مي ).1367:2،20گريختند
اكرم پيامبر ديگري روايت درoدر مردم صداترين خوش بلكه صدا، خوش تنها نه

الباقر عن است. شده معرفى قرآن «gقرائت اللّـه: رسـول النـاسoانّ احسـن كـان
بالقرآن به1380:2،259(عياشى،»صوتا است. الهى موهبت صوت حسن حقيقت، در .(

صادق امام جهت معرفـىgهمين مـوهبتى چنـين داراى را خداونـد پيامبران تمام نيز
الصـوت«نمايد:مي حسـن اال نبيا اللّه بعث از:1367:8،83شـهرى،(رى»ما نقـل بـه

).1407:2،616كليني،
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اطهار ائمه قرائت bbكيفيت
حسن: قرائت اطهارالف) ائمه همه قرائت كيفيت چيزيمتأbاز نشـدهسفانه نقل

در اما سجاداست، امام قرائت باقرgباره امام ،gكاظم امام است.gو دست در رواياتى
ويژگي از مييكى نوفلى محمد بن على است. آنان خوانى خوش ائمه، قرائت نزدهاي گويد:

كاظم حسينgامام بن على حضرت فرمودند: حضرت كردم. ياد صدا قـرآنgاز قرائت
عامي بسا چه مينمود. او بر وبرى صـعقه حالـت بـه قـرائتش صـداى نيكويي از و گذشت

مي جهتبيهوشى به كند، اظهار چيزى خوش، قرائت موضوع، اين از امام اگر آينه هر افتاد.
(كلينى،نيكويي نيست شنيدن تحمل تاب را مردم ).1407:2،615اش،

صادق فرمودند:gامام گونه اين خويش جد و پدر توصيف در سـجادنيز درgامـام
گونـه بـه را صـدايش قرائـت هنگام و بود صداتر خوش مردم همه از قرآن بلنـدقرائت اي

باقرمي امام بشنوند. خانه اهل كه خوشgنمود قرآن قرائت در بزرگوارشان پدر چون نيز
مي قرائت به و برخاسته شبانگاه كه هنگامى بود. قرائـتصداترين بـه را صدايش پرداخت،

م مييبلند عبور منزلش بر راه در كه افراد و ساقيان قـرائتشنمود؛ بـه و ايسـتاده نمودند،
مي فرا (همان،گوش ).2،615دادند

مي استفاده خوانى خوش درجات تفاوت نيز روايت دو اين قرائـتاز گاهى كه چرا شود؛
امام ميgنيكوى سست را عابران غشـوهزانوان حالـت مسـتمع جـان بـر گاهى و وكرد
مي است.صعقه انداخته

حزن: با قرائت باقرب) امام به نيز حزين اسـت.gكـاظمامـاموgقرائت منسـوب
كاظم امام قرائت ويژگى معتبرى، نقل به غياث بن اسـت:gحفص كـرده بيـان گونـه اين را

جعفر بن موسى اندازه به كه نيافتم را قرائـتgكسى باشد. اميدوار مردم بر و بترسد خويش بر
(همان، بود داده قرار مخاطب را انسانى گويا قرائت هنگام در و بود محزون ).2،857وى

اختالف موارد و نامطلوب مطلوب، قرائت كيفيت

مطلوب1 قرائت .
سـؤال سـؤال، اين طرح با نمود؟ قرائت بايد چگونه را پـيشقرآن هـم ديگـري هـاي

كمي در پوشيد؟ بايد لباسي چه تالوت هنگام در وآيد. لحني مباني كدام يا نشست؟ بايد جا
سؤال اين همه پاسخ است؟ مناسب قرائت براي مطـرحتنغيمي تالوت آداب عنوان ذيل ها
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جـان و روح بـا قرائـت اسـت، مهـم آنچه وارده، آداب از غير مطلوب قرائت در است. شده
متعـال خداوند به فقط باشد. ريا بي و خالص پاك، قرائتش در بايد قاري واست. بينديشـد

است، مهم بسيار قاري براي پاكي و طهارت نباشد. قرائت راه از چيزي به دستيابي هدفش
اخـالص، و قلـب صميم از قرآن وقتي چه باشد؛ مخاطب بر قرائت نفوذ دنبال اگر ويژه به

مي دل بر الجرم شود، نشيند.قرائت
گفته نيز مطلوب قرائت تبيين قدر كه است نافذ قرائتي اشـتياقاند، با را آن قرآن، اري

ايـن تنبلي. و سستي با نه دهد انجام قلب حضور و فكر نيروي حقيقي تمركز پايدار، دروني
حضـور كه بخوانيد زماني تا را قرآن بايد آن طبق كه باشد حديث اين به اشاره شايد سخن

واقـع، در بكشـيد. خوانـدن از دسـت گرفتيد، فاصله آن از وقتي ولي داريد، انسـانقلب از
مي را آن قلبش كه بخواند قرآن زماني تا شده بهخواسته روحش است، آماده فكرش پذيرد،

مي پاسخ است.آن شده نازل دوباره وحي گويا كه باشد صورتي به بايد قرآن قرائت دهد.
مي آنها تبيين و توضيح به و نموده اشاره مطلوب قرائت از مواردي به ادامه پردازيم:در

مرتل:الف) شـده،قرائت اشـاره آن بـه ديگـر نوع هر از بيش كه مطلوب قرائت از

پذيرفته صورت جبرئيل توسط قرائت نوع اين است. ترتيل ����==PNNقرائت ,,���� ,, �� TT����   77II ,,�� LL �� ��Oفرقان):

اكرم32 پيامبر و (oاست بوده ترتيل قرائت و وى از تبعيت به ��Pمأمور ��44��CC�� ++���� �� OOCC��,,�� LL �� ��
NN==��,,���� ,,Oاميرمؤمنان4:(مزمل (gمعرفـى گونه اين را پرهيزگارى و تقوى اهل قرائت نيز

رضي، سيد (ر.ك: است خطبه1379نموده :193.(
مي ديگرى جاي وقفدر محل رعايت و حفظ قرآن، ترتيل واضـحفرمايند: و بيان و ها

حــرف كــردن (طريحــى،ادا صــادق1375:2،142اســت امــام .(gزمينــه ايــن در نيــز
نيكوفرموده قرائت حين در را صدايت و نموده مكث قرائت، حين در كه است آن ترتيل اند:

(همان، اكرم2،142گردانى پيامبر است: گفته سلمه ام .(oهر پايان در را خويش قرائت
ميآيه قطع (طبرسى،اى مـي1372:10،569نمود انـس پيـامبر). راoگويـد: صـدايش

مي قرائت (همان،هنگام پيـامبر10،569كشيدند ترتيل قرائت توضيح در نيز عايشه .(o

گونه به بود، ترتيل صورت به پيامبر قرائت است: ديگـرانگفته از حضـرتش قرائت كه اى
(زحيلى،طوالني بود ).1411:29،192تر
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صادق امام بيان مـيgاين كه دارد داللت ترتيل واالى مرتبه آنبه ترتيـل فرمايـد:
قرائت در كه هنگامىاست و بخوانى قرآن متناسب، و نيكو صداى با و نموده مكث خويش

آيه به آيـهكه بـه چـون و بـرى پنـاه خـدا به آن از بود، آتش ياد آن در كه رسيدى اياي
) كنى طلب را آن خداوند از بود، بهشت ياد آن در كه ).1375:2،142طريحى،رسيدى

درgاميرمؤمنان معنا به توجه لزوم به مـينيز نموده، اشاره قرائت درهنگام فرماينـد:
قلب ترتيل قرائـتقرائت نمـودن اتمـام در تـو همت هرگز و كن خرد آن با را سخت هاي

) كن توجه قلب در آن تأثير و معانى به بلكه نباشد، ).1407:2،614كلينى،سوره

آيه تفسير در آنچه به ����Pتوجه ,,�� ��==�� ,, II<<�� )) �� ���� ������ 77((�� &&Oمـي)121:(بقره مرحلـهآمده، توانـد

انواع به و است ترتيل از اعم تالوت، چه گر دهد؛ نشان را ترتيل حق يا ترتيل قرائت اكمل
مي اطالق هم قرائت نباشد،ديگر تالوت مصداق و فرد تنها اگر ترتيل كه است واضح شود،

است. داشته وجود اسالم نخستين عصر در كه است آن بارز مصاديق از يكى پيـامبرالاقل
روايتىoاكرم تالوت«در اسـت،»حق شايسته آن تبعيت كه گونه آن قرآن تبعيت به را

(ري است نموده ).1367:8،84شهري،معنا
تحقيق:ب) ايـنقرائت در صداست. كشيدن و ساختن آزاد و تأنى نهايت با قرائت

رعايت حروف، حق كامل اداى مد، اشباع مانند قرائت قواعد تمام حتـىوقـفقرائت و هـا
تحقيـق قرائت در همه و... اختالس و قصر ترك ادغام، و متحرك اسكان ترك جايز، وقف

) است جزريالزم بيابن اين)؛1،205تا:، مياز توصيه قرآن تعليم در قرائت اين شـودرو،
بـر قرائـت مقـام در قاريان از بسيارى شوند. موفق ترتيل قرائت بر آن تمرين با كم كم تا

ميش استفاده تحقيق قرائت از دقيقاگردان، ضبط بر قرائت نحو اين كه چرا قرآنكردند؛ تر
مي فراواني نمايد.كمك

مـد و تـأنى با چه گر قرائت نوع اين كه است روشن قرائت، نوع اين كاربرد به توجه با
كـه قرائـت اين دارد. تفاوت ترجيع و تطريب تغنى، الحان، به قرائت با است، خـوبهمراه

خصوصـيات و كلمـات حـروف، صحيح و دقيق القاى به شود، ناميده آموزشى قرائت است
دارد. عنايت قرآن قرائت

نيكو: صوت با قرائت معصـومانج) سـيره كـه رواياتى جز بـاbبه قرائـت در را
مي معرفى نيكو ديگريصوت روايات است، قرائت گونه اين مطلوبيت نشانگر خود كه كرد
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م تشويق صادقدر امام است. شده وارد صوت تحسين به پيامبرgؤمنان قول نقلoاز
) نيكوست صداى قرآن، زينت و است زينتى را چيزى هر ؛1407:2،615كلينـى،فرمودند:

عــاملي،89،190؛1403:92،190مجلســى، حــر پيــامبر).1409:6،212؛ از روايتــى در
قرآنoاكرم قارى پذيرى تأثر و خشوع و بـودنخضوع احسـن مـالك الهـى، آيـات از

) است شده دانسته قارى ).1409:8،83شهرى،رىصداى

نامطلوب2 قرائت .
هذرمه: قرائت بـهالف) و اسـت رفـتن راه و گفتار در زياد سرعت معناى به هذرمه

مي اطالق هذرمه نيز كلمات كردن قاطى و صادقخلط امام بـهgشود. قـرآن، فرمودند:
ق هذرمه نميصورت مـيرائت خوانده ترتيل صورت به لكن (شود، ،1409:6عـاملى،شـود

بسـيار.)216 است، همراه حروف مناسب اداى تضييع با كه قرائت نوع اين بودن نامطلوب
است. روشن و بديهي

(نَوح): تصنعي و مفرط ساختگي تأثر با همراه قرائت كـهب) اسـت بديهي
هماهنگ و قرآن آيات از واقعى بـااليتأثر فهـم نشانه آيات، مضمون با قرائت نوع سازى

و مردود كاذب، شدن خود بي خود از اظهار و ساختگى تأثر اما است، مطلوب بسيار و قاري
مي عبداللّه بن جابر است. باقرنامطلوب امام به گونـهgگويد: اين گروهى كـهگفتم: انـد

خوان آنها بر يا بخوانند را قرآن از چيزى كه خـودهنگامى بـى خـود از و بيهـوش شود، ده
نميمي متوجه شود، قطع آنها پاى دو و دست دو اگر كه طورى به باقرشوند امام gشوند.

گونـه ايـن رحمن، از نه است شيطان از آنان حالت اين است. منزه و پاك خداوند فرمودند:
نشده مناسبتوصيف حالت آن باشند. قرآن مقابل در گونه اين نبايد واند، قرائـت حـال در

) خداست از ترس و اشك رقت، نرمى، قرآن، عامليسماع ).1409:6،213،حر
ترقيص: كنـدج) اظهـار چنين يا نموده اضافه را حركات قاري، كه است آن ترقيص

مي مثـلكه درسـت بدهد. حركت آن به ناگهان اما بدهد، سكت و سكون حرف، به خواهد
ر راه بين حالتي كه كردن است.هروله دويدن و فتن

ترعيد: فلسـفهد) با و است خارج حسن اصوات حوزه از كه صداست در لرزش نوعي
هنگـام در شخص صداي است: شده گفته ترعيد تعريف در دارد. منافات قرآن خواندن زيبا

گونه به قرآن ميتالوت درد يا سرما شدت از گويي كه باشد لرزد.اي
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تحريف: درهـ) تحريف از نيست؛مراد مردم اذهان در معهود و لغوي تحريف جا اين
مي قرآن قرائت اجراي در خاصي شيوه آن از منظور عدهبلكه كه معنا بدين قـرآنباشد؛ اي

برخـي و نمـوده قطـع را صدا برخي كه نحوي به نمايند، خواني جمع گروهي صورت به را
دهند. ادامه ديگر

اختالف3 مورد قرائت .
رواياتى ميان خالصـهدر طـور بـه است، شده وارد قرائت چگونگى رد يا توصيه به كه

گونه اين رابطه درباره است. شده وارد تطريب و الحان به قرائت تغنى، ترجيع، عنوان چهار
ميقرائت نظر به كـهها، قرائتـى بـه نوعى به همه و نباشد آنها بين زيادى تفاوت كه رسد

خوانى خوش و نغمه و آواز با اينهمراه از نهى يا توصيه در روايات، ولى دارد. اشاره است،
قرائت ميگونه روايات به توجه با مباحث اين به اكنون است. مختلف پردازيم.ها

ترجيعي: قرائت دارد.الف) وجـود متفاوتي نظرات آن واقعي معناي و ترجيع درباره
مي چهچهه، يا گلو در صدا چرخاندن آن؛ ترين رايج و ترين ميمهم نظر به اما رسـدباشد.

التالو حق كتاب در عثمان حسني فني¸تعريف و دقيق مي، او باشد. همـانتر ترجيـع گويد:
مي آن تكميل در سپس مدهاست. در ويژه به تالوت، حين در صدا به دادن اينموج افزايد:
تب بـراي ادامـه در شود. برده پائين و باال واحد، مد يك در صدا بار چندين بيشـتركه يـين

مي اشاره روايت چند به كنيم:موضوع
اكرم1 پيامبر قرائت حكايت .oo:مـي مزنـى مغفـل بـن پيـامبرعبداللّه گويـد:
كردoاكرم قرائت مركب بر سوار را فتح سوره مسيرهايش، از يكى در مكه فتح سال در

) نمود ترجيع خويش قرائت در ).1410:11،81بخاري،و
ابوب2 معتبر روايت باقر:صير. ابوبصـير)gامام (كنيـه محمـد ابا اى فرمودند:

گونه به گلـوبخوان در قـرآن قرائـت در را صدايت بلند. خيلى نه باشد آهسته نه كه اي
) دارد دوسـت باشـد، ترجيـع آن در كـه زيبايى صداى خداوند كه چرا عـاملى،بچرخان؛

1409:6،211.(
از نوعى كم دست معتبره روايت اين ميمدلول مطلوب را قرائت در شمارد.ترجيع

الحان: با قرائت نغمهب) و آوازها به را ازقرآن و كنيـد قرائـت عرب (الحان) هاي
مـي مردمـانى من از پس آينه هر بپرهيزيد. گناه اهل گلـوآوازهاى در را قـرآن كـه آينـد
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ك كشيشان خواندن و خوانى نوحه و خوانندگى مانند كنند، ترجيع و قرائـتبچرخانند اين ه
دل نشود. واقع خداوند درگاه مقبول و نگذرد آنها گلوى هراز دل و است وارونه ايشان هاي

) است وارونه نيز شود، خشنود اينان از كه ).6،212همان،كس
تطريب: درج) خلـل ايجـاد و خـود صـوت از متابعـت با تنها قاري، كه است حالتي

بخواند قرآن تجويد، اصول و ).1375:578ستاني،(باحكام
تغني: با قرائت آهنگـيند) يا خواندن آواز به را چيزي معناي به غناء ريشة از تغني

منظور، (ابن است چيزي واژه1414خواندن ذيل ريشـة»)غني«: از را آن نيـز برخـي اما ،
بي چيزي وسيلة به و پنداشته كردهغَناء معنا شدن قنياز تالوت در اصطالحي تغنّي رآناند.

صورت به غالباً كه اصطالح اين است. قرآن آهنگين تالوت معناي به قـرآن«و به »تغني
مي ديده مختلف متون اكـرمدر پيـامبر آنهـا در كـه دارد روايـت دو در ريشه درoشود،

است. كرده توصيه تغني به قرآن تالوت
مي فهميده قرآن خواندن آهنگين به توصيه آنها از كه باحاديثي روايـتشود، دو اين ه

گزارش و احاديث قرآن، آهنگين تالوت در بلكه نيست، بـامحدود نيز ديگري تاريخي هاي
از قـرآن تـالوت مقـام در احاديـث، ايـن در است. گرفته قرار استناد مورد مشابه مضامين
(بخـاري، اسـت رفته سخن خواندن) (آهنگين ترنيم و تحبير صوت، تزيين صوت، تحسين

كليني،1410:6،240 انديشـة1407:2،587؛ تعبيرهـا، در معنـا قرابـت و تـرادف اين و (
مي نظر به است. بخشيده قوت را قرآن آهنگين تغنـيتالوت بـه آنهـا در كه رواياتي رسد

جنبـه بـراي را زمينـه و كرده ايفا بيشتري سهم مسير اين در شده، هنـريتوصيه وهـاي
است. نموده فراهم قرآن قرائت پيامبرغنايي از وقاص ابى بن كهoسعد است كرده نقل

و بگرييـد كرديـد، قرائـت را آن كه هنگامى است. شده نازل حزين قرآن فرمودند: حضرت
قرآن به كس هر كه كنيد تغنى قرآن با و كنيد وادار گريه حال به را خود نكرديد، گريه اگر

) نيست ما از ننمايد، ).1403:89،191مجلسى،تغنى
قرائتنتيجه بهتر گذاري تأثير راستاي در و ممدوح تغني با توأم اگر قرآن تالوت اينكه

و ديـن علمـاي و روايـات طريـق از خاصي نهي اينكه شرط به ندارد؛ اشكالي باشد، قرآن
آهنـگ و تغنـي بـا توأم قرآن قرائت اگر ولي باشد. نرسيده قرائت وعلماي نـاموزون هـاي

ب گذاري اثر منظور به است.صرفاً مطرود و ناپسند شود، قرائت هوس و هوي مطابق و هتر
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اثـر در آنچـه بلكه نيست، زيبا آهنگ به فقط قرآن، قرائت گذاري اثر كه داشت توجه بايد
و آيات مفاهيم به عمل تالوت، مورد متن از قاري فهم دارد، مؤثر و ممتاز نقش آن گذاري

ترنم و ترتيل با قرائت واقع، در اوست. ازديـاداخالص باعث وقف، مواضع رعايت و معنوي
مي گذاري دارنـد.اثر قـرار بعـدي درجـات در گـذاري تأثير لحاظ از صوت و آهنگ و شود

ايـن همـه در كـه دارد وجـود جامعي و مفصل آداب قرآن، تالوت براي اينكه توجه جالب
ت قران آيات استماع و تالوت هنگام سكينه و آرامش وقار، خشوع، به است.موارد شده أكيد

آن در تدبّر نقش و قرآن تالوت
رابطه آن تالوت و الهي آيات در تدبر بين بهآيا آن تالوت با قرآن قاري دارد؟ وجود اي

مي تالوت خود نفس در تأثير جهت به صرفاً را قرآن آيا ؟ چيست قاريدنبال آيا نه؟ يا كند
اثرگذا دنبال به خود، باطن در تأثير از غير پيـامقرآن و مفـاهيم بـهري آن گسـترده هـاي

مي نيز قـاريشنوندگان نتيجـه، در است؛ مثبت سؤاالت اين جواب كه است بديهي باشد؟
بايد ابتدا قرآن قاري دارد. وظايفي شنوندگان قبال در خداوند، كالم تالوت هنگام در قرآن

الهـي آيـات پيام شنونده، تا كند فراهم را مقدماتي و زمينه خود، مـراددر كـه طـور آن را
مي مطلب اين مويد نيز روايات كند. دريافت او از بوده، بـاخداوند قـرآن قـاري اگـر باشد.

نـوع طبيعتـاً دارد، بر در را چيزي چه تالوت مورد آيات كه بداند و باشد آشنا آيات مفاهيم
مي كار به جمالت و كلمات اداي هنگام در كه را لحني و او متفاوتتالوت باشـد.مـيبرد،

ومهم تـام اعتقاد و وجود تمام با باشد، تالوت مورد آيات به عامل قرآن قاري اگر اينكه تر
مي منتقل شنوندگان به خود تالوت با را آيات مفاهيم اهدافيكامل، جمله از نكته اين كند.

مي الهي آيات در تدبر با كه كرد.است پيدا دست آن به توان
وفرمودندgاميرالمومنين تأمـل آن در و اسـت سخن بهترين كه گيريد فرا را قرآن :

دل بهار كه كنيد االسـالم،انديشه (فيض خطبـه1368هاست صـادق109: امـام .(gدر
مي ميان به سخن مردم بصيرتي بي و توجه عدم از خـودروايتي سـخنان در خداوند آورند:

نمـي مـردم از بسيارى ولى است، يافته تجلّى بندگانش (مجلسـي،براى ،1403:89بيننـد
كـه107 بـس همـين موضـوع ايـن اهميت و آن به عمل و قرآن قرائت باب در رسـول).
(همان،oخدا كند لعن را وى قرآن كه قرآن كننده تالوت بسيار چه ).89،184فرمودند:
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است؟ فهم قابل قرآن آيا
بندگانش، به خود شرائع تفهيم براى متعال خداوند كه نيست راكتابشكي خـود هـاي

اكرم پيامبر است. نموده نازل قوم زبان تازهoبه راه الهي، احكام تبليغ زبـانبراى در اى
بـراى را عـرب قـوم زبان يعنى متداول، وسيله همان بلكه نكرد، اختراع آن اسلوب و عرب

در نكته اين چنانكه است، گرفته كار به سنّت، در چه و قرآن در چه الهي، مراد قرآنتفهيم

مي ��Pفرمايد:مجيد GG�� ���� �� �� ""������ ::�� ���� �� �� ���� 		�� ���� AA �� ����00�� 77�� ** ��--�� �� ##MM���� DD�� LL �� ""�� 		 ��  �� 77�� DD�� LL�� >> ��		 �� ��O4:(ابراهيم.(

است فهم قابل همگان براي قرآن امامـانآيا بـه آن فهـم درbيـا دارد؟ اختصـاص
مي همگان و نه يا دارد وجود مرزي و حد آن براي آيا نخست، فهمصورت به نهاييتوانند

دست آن كامل و جامع زمينهو بسترهاييابند؟ و وها كريم قرآن از استفاده و فهم مناسب
است؟ كدام تفسير در مطلوب شيوه و آن موانع

نسـخه تنهـا قرآن است، باقي جهان كه زماني تا و است بشر هدايت كتاب مجيد قرآن
(مدثر بخش درمان31:حيات و در) شـفاء و امـراض همـه (قلـمگـر قـرآن52:دهاسـت .(

تنـزل همگـان هـدايت بـراي كـه كتابي اين زيرا ندارد؛ خاص زماني و عصر به اختصاص
باشد: داشته ويژگي دو بايد يافته،

بهره1 آن معارف و فهم از همگان تا بگويد سخن جهاني زباني به هـيچ. و شـوند مند
ما را آن فرهنگ، با بيگانگي و زبان نارسايي بهانه به پيمـودنكس از و نبينـد خـود راه نع

نايستد. باز آن بخش سعادت صراط
بي2 آن از احدي و باشد سودمند و مفيد همگان براي محتوايش هماننـد. نباشـد؛ نيـاز

زنده موجود هيچ و است زندگان همه حيات عامل كه نيازآبي بي آن از عصري هيچ در اي
آملي، (جوادي زبا1387:1،32نيست از مراد منـدي). بهره نه فطري زبان يعني جهاني ن

اسـت بشـري جهان هماهنگي عامل كه است زباني يگانه فطرت زبان و خاص فرهنگي از
انسان30(روم: ترغيب و دعوت آن). در تدبر عدم در انسان توبيخ و قرآن فهم و تدبر به ها

فرا و قرآن زبان بودن جهاني بر است گواهي خود قرآن، آيات استناد آن؛به فهـم بودن گير
انسان با خاصي و ويژه فرهنگ با قرآن اگر ميزيرا سخن تـدبرها به همگان دعوت گفت،

بود. لغو الهي آيات در



دوم،70 سال تابستان،دومشماره/ و 1393بهار

مي كه افرادي معصومبهترين امامان بردارند، قرآن اسرار از پرده زيراbتوانند هستند،

تطهيرنـد: آيه كامل ��]]��Pمصداق ���� ���� ���� �� �� ��ZZ�� �� ??&&���� && ��88�� ���� ���� GG�� ���� �� ������ $$�� && �� �� ��\\�� ���� ::�� ���� �� OO�� ���� >> ��]]�� �� �������� �� GG�� HH��   �� 99
NN���������� $$�� ,,Oحسين33:(احزاب امام .(gتـدبرمي و فهـم بـراي مجيـد قرآن مراتب فرمايند:

است: مرتبه طبقه1چهار و گروه هر از مردم عموم براي كه عبارت مرتبه مي. .2باشـد.اي
مجتهدان مثل مردم خواص براي كه اشارت اسـت.مرتبه مفسـران و3و لطافـت مرتبـه .

سنجي امامـاننكته خـاص اصـحاب و شـاگردان مخـتص كـه آن عميـق و دقيـق هـاي
مــيbمعصــوم الهــي اوليــاي و ربــاني علمــاي مخــتص4باشــد.و كــه حقيقــت مرتبــه .

(مجلسي،bمعصومان ).1403:92،20است

بهره و فهم قرآنشرايط از گيري
فهميد قرآن، خواندن در تعبيـرمطلوب به و است يافتن تكامل و رشد نمودن، عمل ن،

راحل و6امام گـذارد تـأثير انسـان قلب در كه است آن شريف، قرآن تالوت در مطلوب
مطلـوب ايـن رسـد. تحقق مرتبه به ملكه مرتبه از و گردد الهي كالم صورت انسان باطن

نمـي حاصـل قرآن تالوت باطني و ظاهري شرايط و آداب رعايت رو،بدون ايـن از گـردد؛
خمينـي امام جمله از معرفت و علم بيانـات6بزرگان و كـريم قـرآن آيـات از الهـام بـا

بهره براي دين. بهپيشوايان را نكاتي آسماني، مائده اين از بهتر چه هر فهـممندي طالبان
شده يادآور قرآني معارف جويندگان و عمدهقرآن از:اند. است عبارت آنها ترين

وسوسهپناهندهالف) شيطان: شر از سبحان خداي به طريـقشدن خـار شـيطان هـاي
حاصل ايمني او شر از الوهيت حصن به حقيقي بردن پناه بدون و است (امـاممعرفت نشود

مي1372:221،خمينى خداوند ��Pفرمايـد:). ����$$�� ��CC ��̂̂ ���� �� ""CC�� 		 �� ��ZZ���� ** �� ���� 33�� ((�� DD���� �� �� ��44������ ++�� ���� ��66�� >>�� ���� AA ��FF�� __�� ��
���� �������� �� GGOبر.98:(نحل پناه خدا به شده رانده شيطان از بخواني، قرآن خواستي گاه هر )؛

پاك و اخالص هـيچب) آن بـدون و دارد بنيـادي نقـش قلـوب، در تأثير نيت: سازي
(همان، است الهي سخط موجب و باطل ضايع، بلكه نيست، قيمتي را ).500عملي

طب عـالم كثافات تا باطن: و ظاهر طهارت قـرآنج) از اسـتفاده هسـت، قلـب در يعـت
نشود: ممكن ̀`Pشريف ��GG&&���� �� ����44������ ++�� �� �� ���� ���� ���� �������� ������ $$�� 88�� ���� ��--�� �� �� �� aa00�� 88�� && -- ##������   �� HH�� 		 ##BB��((�� ��Oواقعـه):

دست79-77 آن بر پاكان جز كه است گرانمايه قرآني آن (همو،)؛ ).1377:105نسايند
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تأ آدمي نفس در كه است قرائتي ترتيل: ميد) بـينثير وسـط حـد آن، معيـار و گـذارد
(همان، است مفرط فتور و تاني و تعجيل و ).504سرعت

بيـرون چگـونگي در تفكـر و قـرآن آيـات معاني در انديشه تدبر: و تفكر ازهـ) آمـدن
اعظـم از بلكـه شـرايط، و آداب از ديگر يكي آيات، نور پرتو در نور عالم به ظلمات مراتب

در كه است فـروآدابي اهـداف از انديشيدن و تفكر است. شده توصيه آن به مطهر شريعت
امام است. رفته شمار به قرآن قرائتgعليفرستادن فاقـدنيز و فايـده بي را تدبر بدون

مي خوبي و ميخير هموار قرآن از استفاده طرق تدبر و تفكر با جديـدداند. ابـوابي و شـود
انسان ميبراي ومفتوح ميگردد استفاده قرآن از نو معارفي (همان).او كند

خـود حـال بـا را آيات از يك هر مفاد شخص كه است آن مقصود تطبيق: يا عرضه ز)
بدين و كند كاستيتطبيق بيمـاريوسيله و امـراض و برطـرف را خـود راهاي خـود هـاي

ديدگ از كه است اين زمينه اين در توجه جالب نكته (همان). نمايد امامدرمان همان6اه
اخبـار، اعتبـار عـدم يـا اعتبـار و روايات صحت عدم و صحت تشخيص در ميزان كه گونه
در ميزان است، زخرف و باطل باشد، خدا كتاب مخالف آنچه و خداست كتاب بر آنها عرضه

كالم بر اعمال و خلقيات اعتقادات، عرضه نيز آدمي شقاوت و سعادت قرآن،تشخيص خدا،
آنچ هر آنچهاست. و سعادت موجب و مطلوب باشد، خدا كتاب موافق باشـد،ه آن مخـالف

(همان). شود گذاشته كنار بايد و است شقاوت مايه و باطل

قرآن فهم موانع
امام منظر قـرآن6خمينياز از استفاده و فهم براي بزرگان، ديگر مـوانعيو كـريم

قرآ معارف جويندگان و قرآن فهم طالب كه دارد موانعوجود اين بايد بردارند.ني ميان از را
حجاب6امام به موانع اين مياز تعبير قرآن و مستفيد بين موانعهاي آن از برخي به كند.

حجاب ميو اشاره شود:ها
حجاب1 و موانع از علمي: غرور موجـب. كـه اسـت خـودبيني قـرآن، فهم بزرگ هاي
راهنمامي از را خود آدمي قـرآنييگردد امـامبـيهاي نظـر از بدانـد. احسـاس6نيـاز
بهبي طريق اين از الهي نعمت خوان اين از گيري بهره از مينيازي شـيطانوجود كـه آيد

راضـي آنها به را او و دهد جلوه انسان براي را موهوم وكماالت كمـاالت و سـازد قـانع و
به را تجويد اهل مثالً كند؛ ساقط او چشم از را واقعي ومقامات كند دلخوش تجويد دانش



دوم،72 سال تابستان،دومشماره/ و 1393بهار

اصحاب دهد. جلوه ناچيز آنان ديد در را ديگر راضـيعلوم مغز بي پوسته همان به را ادب
آنان كه چيزي همان در را قرآن شئون تمام و بـهميكند را مفسـران دهـد. نمايش دانند،

وقت و لغت ارباب مختلف آراي و قرائات مكيوجوه و مدني و نزول شأن و ونزول بـودن
و كلي مفاهيم اطراف در جدال و بحث اصوالً كند. سرگرم آن امثال و حروف و آيات تعداد
از بايـد و دارد بـاز راه از را پيـاده كه خداست سوي به سير بزرگ موانع از جزئيات در غور

امام شود. برداشته مي6ميان يادآور زمينه اين اسـتدر ممكن كه غلـيظ«شود حجـاب
خـودحتي»اصطالحات حصـار در را آنـان و گرفتـه را عارفان و حكيمان فيلسوفان، دامن

نمايد. محبوس
امام2 ديدگاه از معصيت: و گناه حجاب6. از ديگر شريفيكي قرآن فهم مانع كه ها

معارف از استفاده ميو آسماني كتاب اين مواعظ تـاريكيو و كدورت معاصي، هـاييگردد،
سر و طغيان از كه نسبتاست ميكشي پديد عالميان پروردگار قدس ساحت ايـنبه آيـد.

امام برهان6ديدگاه موافق و احاديث و آيات از كالمبرخاسته در و است فلسفي و عقلي
بهره و فهم شرط كريم قرآن است. آمده نيز فالسفه و انابهعرفا صراحت به را خود از مندي

بازگشت سويو استبه كرده اعالم مـؤمن8:(قخدا و13:؛ گنـاه كـه اسـت روشـن و (
مقابل نقطه دقيقاً وعصيان مـذنب قلـب مخـالف، قطـب نيز منيب قلب و بازگشت و انابه

است. مسيء
دين پيشوايان احاديث معصيتbدر و گناه از عنواننيز سـودا«به نقطـه»نكتـه يـا

م واجبات، از برخي ترك و شده ياد آدمي روح و جان در بركتتاريك از شدن محروم وجب
قلـب روايات نظر از است. شده اعالم حكمـتوحي جايگـاه گـاه آن كـههـا بـود خواهـد

مطرحخواهش عرفان و فلسفه در نيز عرفا و فالسفه باشد. نساخته تيره را آن نفساني هاي
صالحكرده عمل هر كه دراند دارد، خود با مناسب صورتي ملكوت عالم در كه گونه همان

نورانيت موجب كه دارد صورتي يا يعني است؛ گونه اين نيز نفس ميملكوت وباطن شـود
واسطه به الهـيقلب معـارف و حقـايق ظهـور و غيبـي تجليات شايسته و منور مطهر، آن

ومي الهـي معارف كه طوري به دارد، زده زنگار آينه چون و پليد و ظلماني صورتي يا گردد
منعحقايق آن در نميغيبي (كس ).1377:20خمينى،موسويشود
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بزرگخواهش نفساني سـرهاي بـه حجـاب ايـن در بسـياري و است دل حجاب ترين
خواهشمي قدر هر انباشتهبرند. نفساني حجابهاي در بيشتر نيز خدا كالم معاني باشد، تر

بزرگ از كه شويم متذكر بايد جا همين پـردهاست. كه قلبي گناهان ضـخترين بـيناي يم
ميانسان حقايق و معارف درست فهم هـرو ريشه روايت تعبير به كه دنياست حب افكند،

(كلينى، از1407:2،609خطاست و كنـد اسـتفاده قـرآن معـارف از بخواهـد كـه كسي .(
الهيه وبهرهمواعظ كنـد تطهيـر جـاه) حب و دنيا (حب ارجاس اين از را قلب بايد بردارد،

قلوث ايـنمعاصي محرم مطهر غير كه زيرا بزدايد؛ دل از است، غير به اشتغال كه را لبيه

تعالي: اهللا قال نيست؛ ̀`Pاسرار ��GG&&���� �� ����44������ ++�� �� �� ���� ���� ���� �������� ������ $$�� 88�� ���� ��--�� �� �� �� aa00�� 88�� && -- ##������   �� HH�� 		 ##BB��((�� ��O

م79-77:(واقعه غيـر بـراي ظـاهر عالم در آن مس و كتاب اين ظاهر از كه چنان طهـر).
ممنوع آن سر و آن مواعظ و معارف از تكليفاً، و تشريعاً است ممنوع كهظاهري كسي است

) است دنيويه تعلقات ارجاس به ملوث ).1377:202خمينى،موسويقلبش
قرآن در تدبر باطني و ظاهري كليدهاي و ابزارها

عنوان با آن از كه دارد وجود آدابي قرآن قرائت و«براي ظاهري تعبيـر»بـاطنيآداب
قرآنمي تالوت و قرائت وادي به ورود شرط ظاهري، آداب بودن دارا كه است بديهي شود.

آداب بـه بايـد آيـات، اهـداف و مفـاهيم در تدبر و قرآن باطن از مندي بهره براي و است
به رو و وضو با و موقّر و مؤدب بايد تالوت، هنگام در قرآن كننده تالوت بود. مسلح باطني
روشـن و آرام شمرده، را آن نخواند. سريع را قرآن باشد. نشاط با بايد او قرائت و باشد قبله
انجـام و آغـاز در و كنـد رعايـت را آيـات حـق باشد. داشته بكاء و حزن حالت كند. قرائت
و بخوانـد مصـحف روى از و خوش صداى با و بلند را قرآن بخواند. را وارده ادعيه تالوت،

دي كه ميهنگامى نمايد.گرى سكوت و داده گوش آن به خواند،

قرآن تالوت ظاهرى آداب
قرآن1 كننده تالوت حالت و طهارت ..
زيـرا2 شـود؛ خوانده هموار و آهسته يعنى ترتيل به قرآن است مستحب قرائت؛ نحوه .

مـي كمـك تفكّر به ترتيل و است تفكّر قرائت، از مقصود شد، گفته كه امچنان لـذا كنـد؛
پيامبر قرائت وصف در حـرف،ميoسلمه و همـوار و آهسـته را قرآن حضرت، آن گويد:

مي (طبرسي،حرف ).1372:10،378خواندند



دوم،74 سال تابستان،دومشماره/ و 1393بهار

خدا3 رسول دارد. استحباب قرآن تالوت در گريستن قرآن؛ قرائت هنگام گريستن .o

نميمي گريه اگر و كنيد تالوت گريه با همراه را قرآن رافرمايد: خود گريـهكنيد، حالت به
صادق امام از آوريد. در فرمودهgكنندگان بانيز را آن پس گرديده نازل اندوه با قرآن اند:

(كليني، بخوانيد حزين ).1407:3،614صداى
آيـات4 بـه كننده تالوت چون كه است اين قرآنى آيات حقّ قرآن؛ آيات حقّ رعايت .

سجده بشنود، كسى از را آنها يا و برسد كند.سجده
تالوت5 اتمام و آغاز نحوه ..
مي6 عمار بن اسحق مصحف؛ روى از تالوت صـادق. امـام بـه كـردم:gگويد عـرض

فرمودنـد: مصحف؟ روي از يا بخوانم حفظ از را آن آيا كردم، حفظ را قرآن من گردم! فدايت
نمي مگر بخوان. مصحف روي از را (همان).آن است؟ عبادت قرآن به نگاه كه داني

خدا7 پيامبر خوش. صداى با قرآن قرائت .oزينتفرموده خود صداى با را قرآن اند:
(مجلسي، فرموده1403:89،194بخشيد نيز و قرآن) خواندن در كه كسى نيست ما از اند:

(همان). نكند تغنّى

قرآن تالوت باطنى آداب
نمود. دقت زير موارد به بايد باطني آداب باب در

اصل1 فهم كالم.
عـرش از را خـود بلند و عظيم كالم خويش، فضل از خداوند كه بداند بايد قرآن قارى

كلمات قالب در و داده تنزّل آنان فهم سطح به بندگان بشـرىبراى صـفت كـه حـروف و
نميمي انسان زيرا است؛ ريخته صـفاتباشد، دريچـه از مگر دريابد را خداوند صفات تواند

حق خداوند اگر و نمـيخودش حـروف لبـاس بـا را خود كلمات واالى و زيبا پوشـانيد،يقت
مي متالشي نور عظمت از و نداشتند را آن شنيدن تاب زمين و شد.آسمان

(خدا)2 متكلّم تعظيم .
كـه بداند و كند حاضر دل در را آن گوينده عظمت بايد ابتدا قرآن تالوت هنگام به قرآن قارى

كالم تالوت و خداست كالم استقرآن خطير و عظيم بس ��Pالهى ��������CC ������ $$�� 88�� ���� ��--�� �� �� ��CC aa00�� 88�� && --O

هـر79:(واقعه نيـز آن تـالوت براى ندارد، را قرآن ظواهر با تماس صالحيت دستى هر كه چنان )؛
ندارد. آمادگى قلبى هر آن، معانى ژرفاى در سير براى و نيست آن لياقت را زبانى
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قلب3 حضور .
تفسير و ��Pمعنا && ��&&''���� ��##bb������ ++�� ** ��BB��((�� HH�� ���� �� ���� 55Oكوشش12:(مريم به را كتاب كه است اين (

كـن خالى افكار تمامى از را خود قرآن، تالوت هنگام در اينكه يعنى بگير؛ سعى راو همـت و
بي دار. مصروف آن ميبه سرچشمه خدا كالم به توجه از قلب حضور تعظـيمترديد، زيـرا گيـرد؛
مي قرائت كه ميشكالمى كالم آن با انس و شادابى موجب ميود، دل از را غفلت و زدايد.شود

توجه4 .
مي چه كه باشد متوجه بايد قرائت حال در قرآن شنيدنقاري به حال، عين در و خواند

مي نكند. اكتفا خود زبان از است؛قرآن آن در تفكّر و تدبر قرآن، قرائت از مقصود كه دانيم
و سنّت ترتيل، ميلذا ميمستحب امكان و است قرائت ظاهرى آداب از كه كـهباشد دهـد

على حضرت نمايد. تدبر قرآن باطن در تدبرgقارى كه قرائتى و تفقه كه عبادتى فرمود:
) ندارد خيرى باشد، عاملينداشته امكـان1409:6،173،حر تكـرار با تنها تدبر اگر حتى (

زيرا كرد؛ چنين بايستى باشد ميپذير بيشتر توجه سبب شود.تكرار

تفهم5 .
آيه هر در يعنى كـريمتفهم قرآن زيرا شود؛ خواسته توضيح قرآن از آن مناسبت به اي

پيـامبران احـوال خداونـد، افعـال و صفات جمله از مطالبى بر تكـذيبbمشتمل احـوال ،
و جهنّم و بهشت ياد نواهى، و اوامر كيفيت آنان، هالك كيفيت دربارهكنندگان اما است، ...

مي كريم قرآن الهى، ��Pفرمايـد:صفات ��cc �� ���� 77�� dd�� 88�� �� ��]]�� ���� ���� ���� ��22�� ::�� ���� �� ee���� 88 ��00���� �� ���� �� �� �� ��RROشـورى):
بيناست.)11 و شنوا او و نيست چيزى او همانند

تخصيص6 .
قـرآن، خطـاب هر از مقصود كه بگيرد نظر در قرآن كننده تالوت اينكه؛ يعنى تخصيص

اگ اوست. نهيخود يا امر مير قرآن در را مـياى را وعيـدى و وعـده يا راخواند خـود شـنود،
داستان اگر و بداند ميمخاطب قرائت را گذشته اقوام و پيامبران منزلـههاي بـه را آنهـا كنـد،

بلكهداستان نكند، تلقّى افسانه، البـالىهاي از بايـد و بدانـد گرفتن عبرت را آنها از مقصود
م آنچه قصهآنها هيچ كه چرا بردارد؛ است، نيازش فايـدهورد بـراى مگر نيامده قرآن در اياي

مي قرآن معنا همين در او. امت و پيامبر حق ��Pفرمايد:در ff�� XX��gg�� �� �� ���� ** ��\\��::�� dd�� �� ��		O120:(هود.(
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تأثيرپذيرى7 .
بـه و پـذيرد تـأثير كريمه آيات گوناگون آثار از قرآن، كننده قرائت قلب حسـباينكه

چـه هـر لـذا گـردد؛ حاصـل برايش شادى و نشاط يا اندوه و حزن حالت آيه، هر مضمون
عميق را او دل خشيت، باشد، بيشتر او ميشناخت فرا آيهتر هيچ در مثالً ازگيرد؛ نـامى اي

مـي قصور آنها به رسيدن از عارف كه شرايطى با همراه مگر نيامده رحمت و كنـد.مغفرت

آيه نمونه ��//����P��LLبراي hh�� �� ��ii�� �� �� ��Oشرط چهار با را الهى غفران ��...Pوصف �� �� ""�� 		44 �� �� ��BB��,, �� ""�� 88�� ��
jj??�� ((�� ���� ��GG�� kk NN������ ����;; �� OO�� 88�� 99Oبـراى82:(طه خـدا آمـرزش و غفاريت يعني است؛ داشته بيان (

رابعـاً و دهنـد انجـام صالح عمل ثالثاً و آورند ايمان ثانياً و كنند توبه اوالً كه است كسانى
باشند.دايته پذير

ترقّى8 .
مرحله به قرآن خواننده اينكه يعنى ميترقّى خداوند از را كالم گويا كه يابد ارتقا واي شـنود

پائين دارد. درجه سه قرائت خويش. از مـينه خـدا بر را آن قارى كه است اين آن وترين خوانـد
مي او برابر در را ميخود شنوا و ناظر را خدا و وداندبيند درخواسـت حالت او، حال مرتبه، اين در

كـه دهـد شـهادت قلـب بـا كه است اين كننده تالوت فراتر درجه است. زارى و گريه و تضرّع
مي مناجات احسان و بخشى نعمت در او با و ساخته مخاطب را وي خود، الطاف با كند.پروردگار

ف و كردن گوش تعظيم، حيا، مقام قارى، مقام مرحله، اين ميدر باشد.هم

تبرّى9 .
دورى خود توجه و توان نيرو، از قرائت هنگام در قرآن كننده تالوت كه است آن تبرّى
صالحان مدح و بهشت آيات كه هنگامى و ننگرد خود به تزكيه و خشنودى چشم با و نمايد

مي اهلرا براى بلكه ندهد، گواهى خود به ابـراخواند، و دهـد شـهادت صـديقين و زيقين
را مقصـران و گناهكـاران مذمت و غضب آيه كه زمانى و بپيوندد آنان به كه نمايد اشتياق

نكتـهمي همـين به سازد. مخاطب را خود خوف، و خشيت در و دهد تطبيق خود به خواند،
علي ميgاميرمؤمنان اشاره متقين خطبه آيهدر به كه هنگامى ميفرمايند: بر خورنـداي

ت توصيف آن در ميكه را آن قلب گوش با هست، مـيرساندن چنين و كـهشنوند انديشـند
االسالم، (فيض است گوششان در جهنّم آتش خطبه1368صداى :91.(
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مي را اميد آيات كه گاه آن ميپس نشاط آن از و راخواند بهشت عيان به كه گويا يابد،
عذمي و آتش كه گويا كند، غلبه او بر ترس و خشيت اگر و مياببيند را آن زيراهاي بيند؛

در خويش حاالت حسب به لذا و است؛ خوف و اميد سهولت، و شدت بر مشتمل الهى كالم
مي متّصف آيه وصف به مربوط، آيات دارد،قرائت گونـاگونى معـانى آيـات، چـون و گـردد

مي مختلف نيز او گردد.حاالت

نتيجه
كتا قرآن داشت باور بايد كه شد اين بحث آننتيجه در تـا شده نازل و است زندگي ب

و انسـاني واالي كمـاالت بـه رسيدن براي كنيم. عمل آن به و بفهميم را آن نموده، تدبر

آيه اساس بر كرد. عمل قرآن دستور مطابق بايد ��Pالهي �������� ������ $$�� 88�� ���� ��--�� �� �� �� aa00�� 88�� && --Oواقعـه):

براي79 دارد. آدابي و شرايط مجيد قرآن حريم به ورود آن،) حقيقـت و باطن فهم و درك
مي گروهي و صنف هر از مردم همه كه است الزم ازشرايطي خـود ظرفيت اندازه به توانند

ببرند. بهره قرآن
مي نزديك تدبر به را ما است، مطلوب دورآنچه آن از را ما است، نامطلوب آنچه و كند

بهمي را ما كه است ترتيل تالوت، و قرائت مبحث در قـرآنكند. در تفكـر و تـدبر حـريم
ميمي وحي آيات به عمل موجب نيز وحي آيات در تفكر شود.رساند،

اسـت. مسـتحب و سنّت ترتيل، لذا است؛ آن در تفكّر و تدبر قرآن، قرائت از مراد
مي امكان و است قرائت در ترتيل مهم اركان از يكي قرآنتدبر باطن در قارى كه دهد

نمايد. تدبر
مو مسـيردر در انسـان انـدازه هر كه گفت بايد قدر همين عملي و باطني كليدهاي رد

بـه او ورود كند، منزه معصيتي و آلودگي گونه هر از را خود قلب و بردارد قدم الهي طاعت
بهره نتيجه در و بيشتر هم الهي قدس مـيحريم نصيبش بيشتري ناب مطلـبهاي شـود.

مخ بر سخن تأثير پيرامون ديگر عمـلمهم خـود سـخن بـه گوينده، اندازه هر است. اطب
عمـل الهـي آيـات به قرآن قاري اگر نتيجه، در بود؛ خواهد افزون نيز آن تأثير باشد، كرده
بـر طبيعـي طـور به نموده، جاري زبان بر آنچه باشد، قرآني او اخالق و رفتار و باشد كرده

جان اعماق تا و داشت خواهد بيشتري تأثير قاريهاشنوندگان چه هر لذا نمود. خواهد نفوذ
كـرده غـور الهـي آيـات مفاهيم و معاني وادي در و باشد آشنا تدبر مقدمات با بيشتر قرآن
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جـان و روح داراي او تـالوت حتمـاً باشـد، شده تالوت آيات به عامل اگر مخصوصاً باشد،
ال و نغمات اجراي و اصوات از استفاده و كلمات اداي صرفاً و شد نخواهدخواهد قرآني حان

كـه همچنـان نمـود. خواهد اثر افراد دل و جان بر است، جان و روح داراي چون بلكه بود،
نشيند.گفته دل بر الجرم برآيد، دل از چون سخن اند؛



تدبر با همراه تالوت و /قرائت قرآن 79در

منابع
الدمشقى.1 محمد بن محمد الجرزى، العشـر،تا)(بيابن القرائات فى تهـران،النشر مكتبـة،

الجعفرى.

حسن.2 شعبه، (ابن على العقولق)،1404بن قمتحف غفارى، اكبر علي تحقيق جامعـه، ،

قم علميه حوزه .مدرسين

3.) مكرم بن محمد منظور، العربق)،1414ابن بيروت،لسان التوزيع.، و النشر و للطباعة دارالفكر

احمد.4 بن محمد القرطبى، قرطبى)،تا)(بيانصارى (تفسير القرآن الحكام بيروت،الجامع ،

العربى. التراث داراحياء

5.) اسماعيل بن محمد اللّه عبد ابى القسـطالنيق)،1410بخارى، بشـرح البخارى ،صحيح

الفكر.بيروت دار ،

6.) فؤاد ابجديش)،1375بستاني، اسالمي.فرهنگ انتشارات تهران، ،

7.) عبداهللا آملي، كريمش)،1375جوادي قرآن موضوعي اسراء.تفسير نشر مركز قم، ،

(جوادي.8 عبداهللا عباداتش)،1381آملي، اسراء.حكمت نشر مركز قم، ،

9.) عبداهللا آملي، تسنيمش)،1387جوادي اسراء.تفسير نشر مركز قم، ،

10.) حسن بن محمد عاملى، الشيعهق)،1409حر البيتوسائل آل مؤسسه قم، ،b.

11.) محمد بن حسين اصفهاني، قرآنق)،1412راغب الفاظ دارامفردات ناشر بيروت، لقلم.،

12.) مهدي محمد شهري، الحكمةش)،1367ري االسالمية.ميزان االعالم مكتبة تهران، ،

13.) وهبة الدكتر المـنهجق)،1411زحيلى، و الشريعة و العقيدة فى المنير بيـروت،التفسير ،

المعاصر. دارالفكر

14.) رضي البالغهش)،1379سيد پارسيان.نهج تهران، دشتي، محمد تصحيح ،

ال.15 جالل (سيوطى، القرآنق)،1421دين علوم في بيروتاإلتقان العربى، الكتاب دار ،.

16.) غالمرضا ميوه، جلوهش)،1386شاه در تـالوتپژوهشي هنر موسيقايي اصـفهان،هاي ،

فدك. بوستان

17.) حسين محمد الميزانق)،1417طباطبايي، اسالمي.تفسير انتشارات دفتر قم، ،



دوم،80 سال تابستان،دومشماره/ و 1393بهار

18.) حسن بن فضل الش)،1372طبرسي، القرآنمجمع تفسير في خسرو.بيان ناصر تهران، ،

19.) محمـد بـن الدين فخر البحـرينش)،1375طريحي، حسـينىمجمـع احمـد تصـحيح ،

تهران مرتضوىاشكورى، ،.

حسن.20 بن محمد القرآن،تا)(بيطوسي، تفسير في العربي.التبيان التراث احياء دار بيروت، ،

21.) مسعود بن محمد العياق)،1380عياشي، محالتـي،شيتفسير رسـولي هاشـم تصحيح ،

العلميه.المطبعةتهران،

22.) احمد بن خليل هجرت.العينق)،1409فراهيدي، نشر قم، ،

23.) االسالم نهجش)،1368فيض االسالم.البالغهشرح فيض تهران، ،

24.) احمد بن محمد الكريمش)،1364قرطبي، القرآن الحكام خسرو.الجامع ناصر تهران، ،

ابراه.25 بن علي (قمي، قميش)،1367يم دارالكتاب.تفسير قم، ،

26.) يعقوب بن محمد كافيق)،1407كلينى، تهران،أصول چاپ غفاري، اكبر علي تصحيح ،

االسالميه الكتب .دار

تقى.27 محمد بن باقر محمد األنوارق)،1403(مجلسى، بيروتبحار العربي.، التراث إحياء دار ،

28.) اهللا روح خميني، الصلوةآدش)،1372موسوي اماماب حضرت آثار نشر مؤسسه ،6.

29.) اهللا روح خميني، جهـلش)،1377موسوي و عقل جنود حديث مؤسسـهشرح تهـران، ،

خمينى. امام آثار نشر و تنظيم

(بي.30 اهللا روح خميني، نورتا)،موسوي اسالمي.صحيفه ارشاد فرهنگو وزارت انتشارات تهران، ،

31.) كريستينا قرائتش)،1390نلسون، نو.قرآنهنر زمان تهران، نيا، ستوده رضا محمد ،

تقى.32 محمد بن حسين المسـائل)،ق1408(نورى، مسـتنبط و الوسـائل قـممسـتدرك ،،

البيت آل .bمؤسسه


