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اایهـه  که هـم از اایهـه قـرآن م هـم ازکریم قرائت قرآن  یکی از موضوعات مورد توجه در
تجوید قرآن به رغم جایگاه م  موضوع ؛گرفته است مسئله تجوید است مورد توجه قرار ،رمایات

دارد، ضرمرت م چرایی توجه به آن از اگاه قـرآن م  در زیبا خواای قرآن کریم همهت خاصی کها
تحقهق م باز شناسی قرار اگرفته است در این د مور ،آن چنان که بایسته است سهره معصومان

 ااد. ت جلوه دادهکم اهمه   ،تالمت قرآن ربرخی ضرمرت م بلکه اصل مجود آن را د ،مهان
های  م دیگـر ضـرمرت های قرآای ـ یدیثی یاضر آن است که ضرمرتوشتار ااصلی پرسش 

ل چهست؟ رمش تحقهق تحلهل فراگهری است که با بررسـی  یم توصهف یدااش تجوید م قرائت مرت 
 پاسخ بررسی خواهد شد. های دینی از جمله آیات م سخنان معصومان برخی از آموزه

 بـر قرآن ازمل فرآیند( 2است؛  تجوید همان ،ترتهل( 1که عبارتند از:  رمرت قرآایشش ض
 زبـان بـه قرآن ازمل( 5 ؛قرآن در تالمت یق( 4؛ دراگ متأای  با قرآن تالمت( 3؛ ترتهل اساس

ــی ــوگهری( 6 ؛عرب ــامبر از الگ ــش  م ؛په ــز ش ــی اه ــر قرآا ــرمرت غه ــامل: ض ــهره( 1ش  س
 مقدمـه (3؛ کـریم قـرآن چهـره از محجوریـت رفـ  بـرای تبلهغـی ضرمرت( 2؛ معصومان

مه (5؛ فقهی ضرمرت (4؛ خشوع ر مقد   فرهنـگ تـرمی ) المللـی بـهنهای  ضـرمرت (6 ؛تدب 
ـت فراگهـری  یاضـر بـوده اسـتاوشتار رسی اتهجه بر. (...م استکبار با مبارزه ،قرآای کـه اهمه 

 سازاد.  دااش تجوید را امایان می
ر تبلهغ،ترتهل، یق تالمت،  های غهر قرآای، های قرآای، ضرمرت تجوید، ضرمرت :واژگان کلیدی  .تدب 

                                                           
  .:یافت یخ در یخ تأیید:م  15/3/89 تار  .11/4/89 تار
 .ةهالعالم یجامعة المصطف اریاداست (amini63@chmail.ir.) 
ـ اویسنده مسئول قم ثیدااشگاه قرآن م ید یاثر ره. کارشناس ارشد تفس (m.esmaeil1365@gmail.com.) 
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 مقدمه 
م  «معـارفی دربـاره قـرآن»شـواد:  مـی معارف قرآای در یک اگاه کلی به دم دسـته تقسـهم

دسته امل شامل بحث هایی برای  ؛(8: 1391، علوم قرآایمعرفت، ) «معارفی برگرفته از قرآن»
علـم  ،علـم قرائـت ،قـرآنعلـم تـاریخ  ،شناخت قرآن م پی بردن به شئون آن اظهر علم اعجـاز

   .باشد می ...تجوید م
اما گواه دیگر از معارف قرآای مربوط به شناخت محتوای این کتاب مقدس است که تفسهر 

 .اام دارد
آیـات م بـه محتوای  ایشود که علوم قرآای م شناخت مبایث یول بر می بهان معلوماین از 

 .مقدم است ،عبارت دیگر تفسهر
سابقه دیرین  ،به عنوان یکی از معارف پهراموای قرآن مجهد ،لم األداءیا همان ع علم تجوید

م هنوز به عنوان دااشی مستقل بـه  شده ، قرآن با تجوید قرائت میپهامبرگرچه در زمان  .دارد
 مجموعه قوااهنی که چگواگی قرائت صحهح م زیبا را بـه مـا یبه معنا تجوید آمد؛ یساب امی

ابـو  ،اخستهن کسی که فن تجوید را تدمین کـرد .دمین گردیده استدر قرن چهارم ت ،آموزد می
)سعدی، پرسـمان قرائـت قـرآن،  ق.( است325ه خاقاای بغدادی )م.مزایم موسی بن عبهد الل

البته الزم به ذکر است که مطالـ  دااـش تجویـد، در ضـمن کتـ  ادبـی ماانـد  (113: 1395
به صورت دااشی مستقل از دااـش ادبهـات  الکتاب سهبویه م کت  قرائات مجود داشت م بعدها

 قرائات مطرح شد. 
به عنوان دریچه مرمد به معاای م مفـاههم ایـن کـالم الهـی  ،آموزش م یادگهری علم تجوید

 .امری مهم م اجتناب ااپذیر است
معنـایی م اعجـاز هـای  کند که رمشن شود، بهشتر ظرافت تر جلوه میشاین اهمهت زماای به

ن م کهفهت خاص الفاظ است بدین صورت که خدا قرآن را به شکل ترتهـل بـر قرآن در شهوه بها
بـا ل قرائت شود؛ طبعا بدمن آشـنایی دارد که به همان شک می قل  پهامبر اازل فرموده م دمست

 .وان به فهم م شناخت آن اائل آمدت کهفهت ازمل م ترتهل آیات امی

 فراگیری دانش تجوید و قرائت مرّتلهای  ضرورت
 ،یادگهری علم تجوید به دم دسته عوامل به عنوان دلهل برای اثبات موضوع بحـث ی بهانبرا

 .غهر قرآایهای  ب( ضرمرت ؛قرآایهای  ( ضرمرتفال :استناد شده است
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 قرآنی های  ضرورت (الف

ل در آیات قرآای م مستند قرآایهای  مراد از ضرمرت ، ضرمرت هایی است که بر اساس تأم 
هم در عمل به آیات قـرآن مهای قرآای، مصداق  آید؛ در ماق  ضرمرت دست می به آیات الهی به

 آیند. کریم م یا مقدمه عمل به آیات قرآن کریم به شمار می
به شش آیه از آیات کالم الله مجهد بـرای اهمهـت ضـرمرت فراگهـری دااـش  بخشدر این 

( فرآینـد 2 ؛، همـان تجویـد( ترتهـل1 گهرد: مورد بررسی قرار می، ذیلل  عنامین تجوید در قا
اـزمل  (5 ؛( یق تالمت در قرآن4 ؛ای م دراگأ( تالمت قرآن با ت3 ؛ازمل قرآن بر اساس ترتهل

 .( الگوگهری از پهامبر6 ؛قرآن به زبان عربی
 همان تجوید  ،ترتهل .1

 :املهن م معرمف ترین آیه قرآن که درباره شهوه خواادن قرآن به آن استدالل شده
 َتِِّل الُْقْرآَن تَْرتِیال... َو ر  /م قرآن را شمرده شمرده بخوان»(؛ 4)مزمل .» 

 .(113 /9: 1448، العهنفراههدی، شده است: ) اگواه معن ب لغت از جمله العهن ایناترتهل در کت
شـمرده خوااـدن همـراه بـا ترکهـ  « رتلت الکالم ترتیال اذا امهلت فیه    اسنه ت تیلی ه » 

ارسهی  الکلهه  مهل ال هه لنهه ل    » :فهاای در معنای ترتهل آمرده اسـتشایسته ماهز راغ  اص
 .به آساای م درست ادا کردن کلمه «استقیم 

 .درست م صحهح خواادن کلمه مورد اهتمام لغویهن قـرار گرفتـه اسـت ،معاای یاد شده در
اهکـو  تحسـهن م»ن با معنای لغـوی تجویـد کـه همـان اینک با توجه به معنای ترتهل م ااطباق آ

همـراه بـا  ،تلفظ صحهح یرف از مخـر  آن»م همچنهن معنای اصطالیی آن یعنی « گرداادن
( این 44: 1381، 2آموزش قرائت قرآن  ،شههدی م قاسمی) «رعایت صفات م ایکام آن یرف

فراتر از رعایت  ،شود که تجوید چهزی جز ترتهل اهست گرچه مفهوم کامل ترتهل اکته امایان می
 .شود اهز میاست م شامل توجه به معاای م یتی عمل م متابعت از آیات قرآای  قواعد تجویدی

هر  »در آیـه مـذکور یعنـی  با این بهان م به یکم امر یـادگهری تجویـد م اهکـو سـاختن  ،«لت  
 اجتناب ااپذیر م ضرمری است. امری ،تالمت

ااـدن قـرآن بـا فرامان بر ایـن معنـا از ترتهـل یعنـی خو ،تفسهری شهعه م سنیهای  ابدر کت
رعایت مضوح در تلفظ م شمرده خواادن کلمات م دراگ م آرامش در خواادن تاکهد شده است 

 .شود می که به چند امواه اشاره
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ه ترتهـل م اعطـاء بهان فی تفسهر القرآن درباره ضرمرت تالمت بر شـهودر الت   طوسی شهخ
 گوید: یق یرمف می

ت هی فى تال تهی،   تثب  رتیل ترتیب الحر ف على سق  آن   الت  ل القرأمر مل اللَّ  تعیلى ل  لأن یرت  »
امری است از جاا  پرمردگار به شمرده شمرده خواادن قرآن م ترتهل یعنی پـی در پـی » ؛«فیهی

 .(162/ 14 تا:  ، بیالقرآنر هتفس یان فهبالت  طوسی، )« خواادن یرمف با رعایت یق تالمت آاها
بر تلفظ صـحهح  ،ضمن بهان معنای ترتهل ،ی تفسهر القرآندر المهزان ف مه طباطباییعال  

یاًل » :تاکهد فرموده است یرمف قرآن مجهد هْرت  ل  اْلُقهْرآن  ت 
تِّ ن هـهل القـرآن تالمتـه بتبهـترت»؛ «   ر 

 .(61 /24: 1384، المهزان فی تفسهر القرآن ،طباطبایی)« ...هاهیرمفه علی توال
ه پـی در پـی کـ نیه یرمف آن با اکای است  به گواه ردن آنکبه معنای تالمت « ل قرآنهترت»

ظ گردد. ،شود ادا می  ماضح م رمشن تلف 
 ااد. برخی از مفسران اهل سنت اهز به رمشنی بر این معنا تصریح کرده

 دااد: گر فهم قرآن می ی در تالمت را یاریأا، آرامش م تابن کثهر
یاًل أی اقرأه على ته» ْرت  ل  اْلُقْرآن  ت 

تِّ ر هتفسـابن کثهـر، )  «هل فإن  یک ن ع نی على فهه القرآن   ر 
 .(261 /9  :1418 ،مهالقرآن العظ
گویـای  ،لغوی ترتهل م فهم م شرح مفسران در تبههن معنا م مقصود از ترتهـلی معنا بررسی

شایسـته م رعایـت تلفـظ  شـهوهفراگهـری  ،لالزمه جدایی ااپذیر قرائت مرت  این مطل  است که 
؛ همچنهن باتوجه به مطال  ذکر شده، ارتباط مهان ترتهـل م تجویـد، رابطـه استایکام تالمت 

 عام م خاص است.
 ازمل آیات بر اساس ترتهل .2

است،  بعد از تبههن معنای ترتهل م مامور شدن پهامبر به قرائت بر اساس آن که همان تجوید
بـه صـورت ترتهـل بـر قلـ  قرآن  ،طور کلی در ابتدای امره که بشود  اکته مهم دیگری بهان می

 .تالمت شود دارد قرآن همااگواه که اازل شده می پهامبر اازل شده م خداماد دمست
فرماید که فرآینـد اـزمل قـرآن بـه صـورت  سوره فرقان تصریح می 32خداماد متعال در آیه 

 :ترتهل بوده است

 َْل َعلَیِه الُْقْرآُن ُج ِیَن کَفُروا لَْو ال نُزِّ َاَ َ َو َرتذلُْتا ُ َو قاَل اَّلذ ََ ِِتِه ؤُت لًَة واِحَدةً کذلِک ِِلُثَبِّت
جـا بـر ام اـازل اشـده  یـکچرا قرآن »افر شداد، گفتند: که کساای کم »(؛ 32)فرقان/  تَْرتِیال
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م، م آن را هله آن استوار گردااه[ تا قلبت را به مس میردک  اازل ین گواه ]ما آن را به تدریا« است؟
 .«میخوااد به آرامی ]بر تو[

این احوه ازمل قرآن برای مشرکان شگفت ااگهز بود م آاان ااتظار داشتند قرآن همچون دیگر 
 پاره پاره اازل ،سان کرداد که چرا قرآن بدین این رم سوال می از .، یکباره اازل شود آسماایکتاب 

 ؟آید امی دشود م یکباره فرم می
َاَ َ فرماید هامبر بهان میتثبهت قل  پ چنهنی را ل اینخداماد علت ازم ََ ِِتِه ؤُت تـا  ِِلُثَبِّ

 .هدف هدایتی قرآن بهتر محقق شود
یـک توصـهف اسـت کـه  َو َرتذلُْتا ُ تَتْرتِیالترتهلی که در سوره فرقان ذکر شـده  ،در ماق 

هـای  گیژمی ،امهـری محمـد م یهـدری زهـرادارد م آن امر به ترتهـل اسـت )دستوری را در پی 
رمسـت کـه  از ایـن .(211: 1383مقاله معناشناسی ترتهل در آیات م رمایـات  ،ااهتالمت استاد

دارد قاری قرآن اهز به صورت ترتهل که همان خواادن با  خداماد قرآن را ترتهل کرده م دمست می
 خوااد.بکردن قوااهن قرائت صحهح است،  خصوصهات میژه م مراعات

کند که طبق آن امام بـا  اقل می مام جواددر مسائل الشهعه رمایتی از ا شهخ یرعاملی
اـازل شـده  بر قرائت قرآن به همان ترتهبی کـه بـر قلـ  پهـامبر« کهی انز »به کار بردن تعبهر 

 ااد: آن دااسته در گرمم فضهلت ااسان ازد پرمردگار را ااد  کهد فرمودهأت
ی» ی اْست    : م  ی   ّلَّ   ق   إ 

طُّ یٍل ق  ٍب    د  ن  ى س  ن  ف 
ُجال  ْ  َ  ر  ی ع  ُلُهه   َ ْف

 
هی   الل    کین  أ هی ق  ُهه  ل  هلَّ آد  زَّ    ج  ع 

  َ  ْ ُلُ  ع  َْ ی ف  ه  س  ف  ْجل  ی    اْله  ید  ى ال َّ یس  ف  ْ  َ  ال َّ ُ  ع  ل  َْ ْهُت ف  ل  ة  اْلُقهْرآن  الل   ُقْلُت ق  َْ ع  اء  ر  ق   ل 
ی   هی  -ق  که 

ْنز    
ُ
ُل   أ یُث ّل  یْلح  ْل س  یئ    م  ى اللَّ      ذ       ُدع  ل  ْلُح ُن ّل  یْصع  َُ إ  یُء اْله  ع  مسـائل یـر عـاملی، ) «ل ک ال َُّ

 .(221/ 6 : 1448، عةهالش
اـزد  ،آن که ادبش بهشتر است ،اگر دم افر از لحاظ افتخارات پدری م اهاکااشان برابر باشند

مـودب  برتـری فـرد ،فدایت شوم :پرسهدم :رامی گوید .تر است فضهلت خداماد متعال برتر م با
فضـلش بـه ایـن  :فرمـود امام ؟ازد خداماد چگواه است ؛ازد مردم در مجالس معلوم است

قرائـت کنـد م در دعـاکردن از غلـی گـویی  ،گواه که اـازل شـده اسـت است که قرآن را همان
 .خداماد متعال باال امی رمد یبپرههزد؛ چون دعای اادرست به سو

ـل )ه ، به قرائت آن بَو َرتذلُْا ُ تَتْرتِیالهل ازمل قرآن بر پایه ترتم باید دااست که،  کههی صورت مرت 
 کند: شود بلکه قرآن مجهد، همگان را به تبعهت عملی از معارف آن دعوت می ( ختم امیانز 
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ت ْ
َ
ََتًة َو أ ُْ َةْ  تِیکُم الَْعتذا

ْ
ْن یتک

َ
ْبتِل أ َْ نِْزَل إََِلکْم ِمتْن َرِِّّکتْم ِمتْن 

ُ
ْحَسَن ما أ

َ
َُْم ال َو اتذبُِعوا أ

د شـما را هـزا ه یدس امیکه به طور ااگهاای م در یالی کش از آاهم پ»؛ (55 /)زمر  تَْشتُعُرون
ه از جاا  پرمردگارتان بـه سـوی شـما اـازل آمـده اسـت کزی را هن چیوترهکعذاب دررسد، ا

 .«دهنکرمی هپ

  خواادن قرآن با تأای م آرامش .3

در مقام دفاع از ازمل تدریجی آیـات م پاسـخ بـه سوره مبارکه اسراء  146قرآن مجهد در آیه 
، تفسـهر امواـهمکـارم شـهرازی، بـاره قـرآن ) شبهات مشرکان م منکران مبنی بر عدم ازمل یـک

 :فرماید ( می319 /12: 1314
 لََعَ اِلذاِس لََع ُ 

َ
ِْلا ُ َتْْنِیال  َو قُْرآناً ؤََرْقُا ُ ِِلَْقرَأ آن را بخـش قـر»(؛ 146)اسـراء/  ُمکٍث َو نَزذ

پهش آمدها  ،بر پایه یوادث)بخش قرار دادیم تا آن را با دراگ بر مردم بخواای م آن را به تدری  
 اازل کردیم. (م اهازها

 (ف م ااتظـارعلی توق   کلمه تدل  )ی است أاکه به معنای دراگ م ت« مکث»ه کلم با دقت در
بـر ایـن مبنـا یعنـی  ،رآن کریمدستور قرائت ق ،(851: 1428، مقایهس اللغهایمد بن فارس، )

به پهامبر داده شده تا اثرگذاری بهشتری بر جان مخاطبان کـالم  ،خواادن با آرامش م بدمن شتاب
مقدمـه فهـم م  ،میی داشته باشد به این صورت که خواادن آهسته م آرام م اهز آیه آیـه بـر مـردم

 .ر قرار گرفته استتفک  
م اهـز  ،م م بـا طمااهنـه را بـرای فهـم پـذیری بهتـرقرائـت آرا ،بهضامی از عالمان اهل سنت

 .محفوظ ماادن از خطا را معنای مکث تفسهر کرده است
لى» یس  ع  ى ال َّ ل  ُه ع 

 
أ ْقر  ت   «علهى مههل   ته دة فإنه  أینهر للح هو   أعه ن فهى ال ههه  ُمکهٍث   ل 

 .(268/ 3 : 1419، لیل م أسرار التأمیأاوار التنزبهضامی، )
زدگی م عجله در خواادن م یادگرفتن قرآن به  پرههز از شتاب، ر معاصر اهزعالمه در تفاسهه ب

 .(128/ 5: 1398، تفسهر اور قرائتی،آیه ذکر شده است )های  عنوان یکی از پهام
سـوره مزمـل م  4اشاره شده است که مهان معنای ترتهل در آیه  در یدیثی از امام صادق

هه  أن »فرماینـد:  می تَْرتِیال الُْقْرآنَ  َرتِّلِ  وَ  تفسهر آیهایشان در ااد؛  تأای م آرامش جم  اموده
 (568 /14: 1312، القـرآن رهتفس یف انهالب مجم طبرسی، )« تتهکث فی    تحنل ل  ص تک

 ترتهل یعنی مکث کردن در قرآن م زیباسازی صوت در هنگام قرائت قرآن.
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 یق تالمت قرآن .4

توان به ضرمرت یادگهری تجوید م آداب ظاهری  می آن یاتی که با تمسک به مفهوماز دیگر آ
  :باشد می سوره مبارکه بقره 121آیه  ،تالمت دست یافت

مُُِوَن ِِه َْ وئلِک ی
ُ
َْلُونَُه َحقذ تاِلَوتِِه أ َْ ی ِیَن آتَیُاُهُم الْکَا کساای کـه کتـاب »(؛ 121)بقره/  ...  اَّلذ

 «.... خوااند، ایشااند که بدان ایمان داراد که باید می ایم، ]م[ آن را چنان [ به آاان داده ]آسماای
به کتاب، ااجـام دهنـده  راستهن ننهمؤتالمت قرآن در آیه چهست که م در اینکه مقصود از یق  

گو م اختالف است اما برخی از ایشـان یـق تـالمت را بـه م باشند، مهان مفسران، گفت آن یق می
 ااد.  تدبر م تفکر م عمل به آن تفسهر کرده عالمهه قرائت مرتل م اداء صحهح یرمف ب

ی   :گواه آمرده است این ،از مفسران معاصر در االساس فی التفسهر از جمله سعهد َیو 
ت    » ال   قَّ ت  ُ  س  هقراءت ، فى الت   أی یقرء ن  سق    یْتُل ن   کهر،   ر،   الت   َل  رتیل،   أداء الحر ف،   الت 

 .(234/ 1 : 1424، رهاالساس فی التفسیوی، )  «اإلیهین لهَه ن ،   العهل ل 
کنند یعنی یق خواادن در ترتهـل م تلفـظ یـرمف م تـدبر م  آن را به احو شایسته تالمت می

 کنند. اادیشهدن م ایمان م عمل به آن را عطا می
 :آمده است اهز در تفسهر مدارک التنزیلاین عبارت 

ت    » ال   قَّ ت   کر، أ  یعهل ن له  ر   الت   َل  رتیل   أداء الحر ف   الت  الت  أی یقرء ن  سق  قراءت  فى   س 
 .(122/ 1 : 1416، لیمأق التیل م یقایالتنز کمداراسفی، )«   ی م  ن لهی فى مَه ن 

 ،از برخی امور اظهر مسواک زدن قبل از تالمت قـرآن ،برخی اهز با در اظر گرفتن معنای آیه
 ،سکوت م توجـه ،صوت خوش ،استعاذه ،تالمت خواادن دعاهای آغاز ،مضو گرفتن م طهارت

 ااـد خشوع م...که هر یک مستمسک م دلهل رمایی دارد به عنوان اتهـان یـق تـالمت یـاد کـرده
( اما بدمن تردیـد الزمـه جـدایی ااپـذیر 21: 1381، 2آموزش قرائت قرآن  ،شههدی م قاسمی)

ء یق م مستحق یرمف اسـت رعایت قواعد م قوااهن زیباخواای م اعطا ،یق تالمت قرآن مجهد
 .مند شد تا در پرتو آن از ثمرات م آثار م برکات آن بهره

زیـرا  ته پهداست که یق تالمت منحصر م محصـور در تجویـد م کهفهـت مقـف اهسـت،فااگ
ای برای مرمد بـه مرایـل معنـا م  مقدمه تجوید م رعایت مقف، بلکه مفهومی عام م گسترده است؛

 .  آید یا یکی از مصادیق م مرایل یق  تالمت به شمار می تر کتاب خدامفهوم برای تدبر م درک به
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 ازمل عربی قرآن .5

قرآن مجهد بر ازمل آن به زبـان عربـی تصـریح فرمـوده م عربـی بـودن را  خداماد متعال در
 اب خویش قرار داده است:تمصف ک
نَْزِْلا ُ قُْرآناً َعَرِِّیا لََعلذکْم َتْعِقلُون

َ
م، یردکـما آن را قرآای عربی اـازل »؛ (2 /ف)یوس  إِنذا أ

 «.دهشیندهه بکباشد 
 این مطل  در اه آیه دیگر از کالم الله مجهد اهز آمده است. 

 /)ایقاف؛ (3 /)زخرف؛ (1 /)شوری؛ (3 /)فصلت؛ (29 /)زمر؛ (113 /)طه؛ (31 /)رعد 
 .(143 /)احلم  (185 /)شعراء؛ (12

ارکه یوسف در توضهح عربی بودن قـرآن اینگواـه سوره مب 2در تفسهر امواه، ذیل آیه 
 آمده است:

ه کرار شده پاسخی است به آاها که در ده مورد از قرآن تک «عربی بودن» ر بههبه هر یال تعب
ر کـف یکاد گرفته م محتوای قرآن یفرد عجمی  یکات را از ین آیه ام اکرداد ک امبر را متهم میهپ

 ه است.دهمارداتی است م از اهاد میی اجوش
ه همگـی کـآمرد  فه را برای همه مسلمااان به مجود میهن مظیرات پی در پی اهن تعبیضمنا ا

ه کـن اظر یاموزاد از اهوشند م زبان عربی را به عنوان زبان دمم خود به صورت همگاای بکد بیبا
 .(344/ 8 : 1311، ر امواههتفسمکارم شهرازی، ق اسالم است )ید فهم یقاهلکزبان میی م 

آید که رعایت قواعد م ایکام لغت عرب در هنگام قرائـت الزم اسـت.  می ز رمایات اهز برا
 :لهماز ج

 :فرماید می که از پدرااشان از رسول خدا رمایت امام صادق
ُه ا اْلُقْرآن  » لَّ ع  ْهز  ت  ى اْله  ی   یْع   ْبر  ف  ییکْه    ال َّ یت       إ  ل  ر  ع   .(345: 1443، األخبار ابن بابویه، معاای)« ل 

 .کار بردن ابر یعنی همزه در آن بپرههزیده قرآن را به عربهتش بهاموزید م از ب
زبان عربی م پرههـز از اضـافه های  گیژرمایت یاد شده به طور صریح بر فراگهری قرآن با می

 .کند می داللت ،کردن ابر در قرائت که یکی از صفات مهم یرف همزه است
  :کند که آن یضرت فرمود اقل می صادقاهز شهخ صدمق از امام 

ه» ذی یکل  هی کالم الل   ال  ه ا العرلیة، فین   تعلقی ماهف األخبار اوادرفهض کاشاای، ) «ل  خلق   تعل 
 .(24: 1311، (ضهللف) نیالد بأصول
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 .زبان عربی را بهاموزید زیرا خداماد به مسهله آن با خلقش سخن گفته است
ما تالمت قرآن بدمن آشنایی با یـرمف مسل   ،ه م دم رمایت مذکوربا توجه به آیات اشاره شد

ـ ،الع از اصول م ایکام تـالمتم طریقه صحهح تلفظ الفبای عربی م اهز عدم اط    .ر اهسـتمهس 
زیرا اگر اکات تجویدی در هنگام تالمت رعایت اشـواد، اصـالع عربـی اهسـت م الزمـه عربـی 

 ن عربی در هنگام تالمت است.خواادن، توجه به لهجه، صفات م ایکام زبا
 در همه امور الگوگهری از پهامبر .6

 ااد: به عنوان اسوه م الگو برای مردم معرفی شده ، پهامبر اکرمدر قرآن کریم

 ٌَُة لَِمْن اکَن یرُْجوا اهللِ لََقْد اکَن لَکْم ِِف َرُسوِل ْسَوٌة َحَس
ُ
 اً کثِتراهلَل َو اَْلْوَم اْْلِخَر َو َذکَر اهلَل أ

ه کـس کـوست: برای آن هک[ رسول خدا سرمشقی ا قطعاع برای شما در ]اقتدا به»؛ (21 /)ایزاب
 «.ندک اد میید دارد م خدا را فرامان هن امهبه خدا م رمز بازپس

صورت مطلق پهامبر را در همه ایواالت شخصی ه خداماد متعال در این آیه شریفه، ب
معرفی م همگان را به پهرمی از این الگـو دعـوت م اجتماعی م... به عنوان الگوی اهکو 

 فرموده است. 
رای مردم م ب ، تالمت آیاته پهامبر خاتمژمیه اخص ترین شئون پهامبران الهی بیکی از ش

ه م خداماد متعال در آیه دمم سوره مبارکه جمعه از عمل بـه عنـوان املـهن هـدف تبههن آیات بود
 پهامبری یاد کرده است:

 ِ ِکَمةُهَو اَّلذ
ْ
َْ َو اْل َْلُوا َعلَیِهْم آیاتِِه َو یَزکیِهْم َو یَعلُِّمُهُم الْکَا ُُْهْم ی ینَی َرُسواًل ِم مِّ

ُ
 ی َةَعَث ِِف اْْل

...  /خت، تـا های از خودشان برااگ فرستاده، سوادان ان بیهه در مکس کامست آن »(؛ 2)جمعه
 «.... اموزدهشان بیمت بدکیتاب م کشان گردااد م کات ام را بر آاان بخوااد م پایآ

ظـاهری م هـای  دریافت این مطلـ  کـه پهـامبر بـا رعایـت همـه ظرافت ،فرض با این پهش
امر بعهدی ابوده مدر اتهجه رعایت آن بـه  ،فرموده آیات اازل شده را تالمت می ،زیباخواای قرآن

شـخص پهـامبر چـرا کـه اگـر  ،قابل اثبات اسـت ،عنوان یکی از مظاهر رفتاری م کالمی پهامبر
اتوااد پهام الهی ر ا به احو شایسته م دقهق ااتقال دهد یا کمبودی در شهوه بهان آن یضرت مجود 

 . توااد باشد اقص است م چنهن فردی قابل الگو گهری برای پهرمااش امی ،داشته باشد
صـورت مقط ـ  م ه بـ آید که احوه قرائت رسول اکرم از برخی رمایات، چنهن بر می

ن به گـوش شـنواده  ای که همه یرمف م کلمات، کامالع  گواهه بوده است ب یرف یرف مبه 
 رسهده است. می
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احـوه  دربـاره از مناب  اهل سـنت یموسوعه بحار االاوار رمایت در مریوم عالمه مجلسی
 :در اماز گزارش کرده است قرائت پهامبر

ى ا» ه  علیه    آله  عهل قهراءة   ر ی عل یعلى لل مهلک أن   سأ  أم  سلهة ز ج ال بى صهل  لل 
ى ثه  ی یم ق َر می صلى ثه  یصلى ق َر می نیم ثهه  ی هیم ال بى ، فقیلت:   می لکه   صالت ؟ کین یصل 

ى یصبح ثه  نعتت قراءت  بحـار مجلسـی، )« فیذا هى قراءة م نرة سرفهی سرفهی ق َر می صلى ست 
 .(116/ 94  : 1443 ،األاوار

 :قرائت آن یضرت داللت داردیدیث دیگری که صرایتا بر کهفهت 
ْت » یل  ی ق  ه  نَّ

 
ة  أ ه  ل  مِّ س 

ُ
ْل أ ُع   ع  طِّ ى ص یق  ب 

ُ    کین  ال َّ ت ه اء  ر  مسـائل یـر عـاملی، )« آیهًة آیهةً   ق 
ید: پهامبر قرآن را ب؛ (249/ 6  :1448، الشهعة صورت آیه آیه )بدمن شـتاب( ه ام سلمه گو

 فرمود. قرائت می
آید که سخن گفتن آن یضرت هم تا یدمدی هم چـون  مییتی از برخی رمایات چنهن بر 

ل بوده استه قرائت ایشان ب ل م مرس   :صورت مبهن م مرت 
... عل منع َ قی  سهعت شیخًی فى الهنج َ یق   سهعت جیلر لل عب َالل  یقه  : کهین »

، 264/ 4 :1424 ،سنن ابی دامدسلهمان ابن اشعث، « )فى کالم رس   الل  ترتیل   ترسیل
 .(4939ح 

 . ، با آرامش م شمرده شمرده بودجابر بن عبدالله گوید که کالم رسول خدا 
های متـوالی  گذار بـود کـه یتـی مشـرکان عـرب شـ تأثهر  قرائت پهامبر اکرم آاقدر زیبا م

 شداد تا به تالمت قرآن پهامبر گوش فرا دهند. درپشت منزل آن یضرت مخفی می
 بـن اخـنس م ابوجهـل ،ابوسفهان) قریش سران از راف سه که آمده است: هشام ابن سهره در
 در آمداـد پهـامبر خااـه اـزد مخفهااـه صورت به قرآن آیات شنهدن برای ها ش  از شبی( شریق
 پنهـان ای گوشـه در کـدام هـر کرد می تالمت را قرآن آیات م خوااد می اماز یضرت که یالی

 فجـر طلـوع هنگام م سپرداد قرآن تالمت به گوش صبح تا م شود خبر با دیگری آاکه بی شداد،
 سـرزاش را دیگری احوی، به کدام هر م دیداد را یکدیگر جاده، در زمدی به ملی ؛شداد متفرق

 افکـاری ،ببهننـد را منظـره این شما سفههان از بعضی اگر که اکنهد تکرار را کار این دیگر: »کرد
 را یکـدیگر کـه هنگـامی صـبح م کرداد تکرار را کار همهن دیگر ش ! «شود می پهدا آاها برای

 را کـاری چنـهن تکـرار عدم قرارداد م ها سرزاش همان م قبل ش  سخنان همان کرداد مشاهده
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 م شـد، تکـرار دقهقـاع  مسـأله همهن اهز سوم ش  اتفاقاع  ؛رفتند خود های خااه به م کرداد، مطرح
 تکـان اینجـا زا مـا: »گفتنـد بعضـی کرداـد، مالقـات دیگـر بـار یکـدیگررا که هنگامی صبح

 م بسـتند پهمان سرااجام ،«کنهم ترک را کار این همهشه برای م ببندیم پهمان م عهد تا خوریم امی 
 (.331/ 1تا:  )ابن هشام، سهره النبویه البن هشام، بی شداد متفرق

 م صـحهح تلفـظ به توجه ضرمرت ،یسنه اسوه عنوان به پهامبر قرائت شهوه از الگوگهری
 .سازد می امایان پهش از بهش را آن ایکام یادگهری

 غیر قرآنیهای  ب( ضرورت

ـقرآای فراگهری تجوید م زیهای  بعد از بهان ضرمرت ت م با خواای قرآن مجهد اینک به اهمه 
 ،قرآاـی غهـرهای  ضرمرت از منظور شود. پرداخته می ،غهر قرآای یادگهری این فنهای  ضرمرت

 بـه مسـتند امـا ؛اهسـت آاها به مستند م قرآن آیات اساس بر که است هایی ضرمرت از دسته آن
 از جمله:  ؛است گرفته شکل فقهی م عرفی ،عقلی دالئل اساس بر یا معصومان قول م سهره

 (3 ؛کـریم قـرآن چهره از محجوریت رف  برای تبلهغی ضرمرت( 2؛ معصومان سهره( 1
مه( 5 ؛فقهی ضرمرت( 4؛ خشوع مقدمه ر مقد   تـرمی ) المللـی بـهن هـای ضـرمرت( 6 ؛تـدب 

 ...(.م استکبار با مبارزه ،قرآای فرهنگ

  ( سیره معصومان1
ایـن  .سوی سعادت ابـدی اسـته راه ااسان ب گر امایان، در برداراده پهام الهی م قرآن کریم

گفتنی است که: یادگهری  .افتد که آموخته م فرا گرفته شود می رهنگامی کارآمد است م موث   ،پهام
رمخواای ساده یـا قرائـت بـا ترتهـل )تـدمیر( یـا  ؛ور استدر تمام سطوح متص   ،آنم یاددهی قر

همگـی در  ،زیرین م اهز تفسهر ترتهبی م موضوعی قرآنهای  ، تدبر در الیه فهم م ترجمه ،تحقهق
 .(69: 1386 ،قرآن در رمایاتمسعودی، گهراد ) یادگهری م یاددهی متدامل جای میهای  قال 

 ری م یاددهی طریقه تلفظ صحهح یرمف م ایکام تالمت باتوجه بـه تـاثردر این مهان فراگه
این مطل  از جایگاه میزه ای برخوردار است م زیربنای سایر  آن در معنا م تاکهد صریح قرآن بر

 .سطوح است
 ااد. به یاددگهری قرآن م تالمت صحهح آن توصهه فرموده ،میژهپهشوایان دین، به صورت 

 :د بخش کلی قابل بررسی استاین توصهه ها در چن
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  لتبیین معنای ترتیل و بیان شیوه قرائت مرتّ . 1ـ1

خوشبختااه مفهوم زیباخواای قرآن در بهان رمایات به احو رمشنی ذکر شـده اسـت، زیـرا 
سـوره  4یکی از آیاتی که همواره مورد پرسش م استفسار مسلمااان از پهشوایان دین بوده، آیه 

 .تِِّل الُْقْرآَن تَْرتِیالَو رَ باشد:  مزمل می
با بهااات متنوع م رسا منظور از ترتهل یا احوه قرائت صـحهح  م ائمه هدی پهامبر اکرم

   ااد: برخی از رمایات بدین شرح ،ااد را در این آیه کریمه بهان فرموده
 .«رتیل ه  س و ال ق ف   لیین الحر فالت  »منقول است که فرموداد  از امهرالمومنهن علی

 .همان تجوید اصطالیی استااد  آاچه امام در این یدیث فرموده
 کند چنهن است:  یکی از اقوالی که مریوم فهض کاشاای ذیل این یدیث ذکر می

 «ه، کهی ر ی فى قرائ  رس   الل سر ف الکلهیت، یع َ   ان  یک ن لحیث ل  اراد النیمع ع َ  »
ده بخواهد یرمف به کـار رفتـه در کلمـات را ای باشد که اگر شنوا تالمت قرآن باید به گواه

 رمایت شده است. شمارش کند، بتوااد؛ همااگواه که در شهوه قرائت پهامبر
ْب َ  » ْل ع  ْب َ  الل   ... ع  ی ع  ل 

 
ْلُت أ

 
أ : س  ی   ین  ق  یه  ْ     الل   ْلل  ُسل  ْل ق  لَّ الل   ع  زَّ    ج  ل  اْلُقْرآن   -ع 

تِّ    ر 
ی   ق   یاًل ق  ْرت  هُ ت  ُهذَّ ْبیینًی    ّل  ت  یْ ُ  ت  یل  ص ل  یُر اْلُهْ م    م 

 
ُع ا   ی   أ ْفز 

 
کْل أ ْمل     ل  ْثر  الرَّ ْ ُثْرُه ن  ْعر     ّل  ت  ذَّ الشِّ ه 

ة   ر  النُّ ر  کْه آخ  س  َ 
 
هُّ أ یة     ّل  یکْل ه  یس  کُه اْلق   .(614/ 2 : 1441ی، افکال)کلهنی،  «ُقُل ل 

ه بن سل ه کـدم از گفتـار خـدای عـز م جـل )هپرس د: از یضرت صادقیان گومهعبد اللَّ
یاًل د:( یفرما ْرت  ل  اْلُقْرآن  ت 

تِّ ن م کـان هـعنی ام را خـوب بیفرموده:  نهر المؤمنهفرمود: ام    ر 
نـده مسـاز، ملـی ک( آن را پرانگ )هنگـام خوااـدیـشتاب مخوان، م مااند راهمااند شعر آن را ب

ه ه سوره را بـکن اباشد ید، م همت شما اهنکم م هراس افهله آن به بهمسه های سخت خود را ب دل
ردن آاهـا قـرار کار بستن م عمل که ات م بیعنی همت خود را در تدبر م تأمل در آید )هآخر رساا

 د(.هآخر رسااه ه سوره را بکنیاه د اه بهده
یهل  اتحـت عنـوان  بـابی راهعه یل الش  مریوم شهخ یر عاملی در موسوعه مسا ْرت  ی  ت  ْحب  ْسهت 

ی  ة  ف  ل  ج  ة  اْلع  اه  ست کـه اشـان از قرار داده م رمایات مربوط به آن را جم  آمری کرده ا  اْلُقْرآن     کر 
 ؛ یکی از رمایات مهم در این باره آن است که: اهمهت موضوع دارد

ْب َ  » ى ع  ل 
 
ْل أ یٍر ع  ص  ى ل  ل 

 
ْل أ ى الل   ...ع  یل  ع  ْ ل    ت  ى ق  ل  اْلُقْرآن    ف 

تِّ یاًل     ر  ْرت  کهث   ه ت  ه  ت  ْن ت 
 
ی   ُهه   أ   ق 

ک ْ ت  ل  ل    ص  نِّ ی      ُتح   .(249 /6 : 1448مسائل الشهعة، یر عاملی، ) (؛14ـ13)مزمل/  «ف 
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 ،درباره کالم پرمردگار که قرآن را شـمرده شـمرده بخـوان ابی بصهر گوید که امام صادق
 .سازی ن آن دراگ کنی م صوتت را اهکویعنی اینکه در خوااد :فرمود

مراه رمایات دیگر در این زمهنه گویـای اهمهـت فـرامان توجـه بـه فراگهـری ه رمایات بهاین 
 .باشند می قواعد زیبا خواای به جهت رسهدن به تالمت صحهح م معهار

 در تالوت مرّتل  بیت سیره عملی اهل. 1ـ2

م ائمـه  گـر ایـن مطلبنـد کـه پهـامبر تاریخی م رمایی شهعه م اهـل سـنت گـزارش کت 
، تنها به توصهه در زمهنه یاددهی م یادگهری قرائت صحهح اکتفـا اکـرده بلکـه در مقـام هدی
 یهـای ااد که به امواـه دااسته اهز خود را ملزم به رعایت اصول تالمت م زیباخواای قرآن می عمل

 شود: اشاره می از سهره عملی معصومان
متنوع در مورد شهوه قرائـت های  رمایات مختلفی با بهان ر رسول اکرمهمس ،از ام سلمهـ 

قرآاـی )اسـوه یسـنه( اشـاره های  ها در آیه ششم ضرمرت آن یضرت اقل شده که برخی از آن
 رمایت دیگر: ؛شد

یقرا لنه الل  الرسهل الرسیه، الحه َلله  ر  العهیلهیل،  ... عل ام سله  قیلت: کین ال بى»
عهی سرفًی   .«سرفیً یقط 

شمرده شمرده  ؛الحمدلله رب العالمهن ،بسم الله الریمن الریهم ام سلمه گوید: پهامبر
 .(545/ 2: 1424 ،سنن ابی دامدسلهمان بن اشعث، ) فرمود م یرف یرف تلفظ می
هم شواهدی مبنی بر اهتمام آن بزرگواران معصوم بر قرائت به صورت  در سهره ائمه هدی

 .ردیرفاع یرفاع مجود دا
گواه آمده که یضرت به هنگام  در کافی شریف این نهن علیمرمایتی از موال امهر الموـ 

 :صورت یرفاع یرفاع خوااداده آن را ب ،ای مقدس قرائت کتهبه
ى إ  »

هیل  ع  َ    ت  هیر  ب  هى ت  لِّ ْهه َُ ر  ا ع  هذ  هى ه  ل  ی   یهی ع  ق  ْرفًی، ف  ْرفًی س  ُه س 
 
أ ر  ق  ُه، ف 

ْ
أ ُ  اْقر  ی   ل  ق  هى... ف  « ...  ل 

 .(4ح  ،292/ 1: 1441، اصول کافیکلهنی، )
طبق یدیث منحصر در موارد باال امی شود بلکه  ،لدر قرائت مرت   سهره عملی معصومان

، گاهی این قرائت، مقرمن با صوت زیبا بوده م از مـردم دلربـایی منقول از امام جعفر صادق
 کرده است. می

ْب َ  اللَّ   »ـ  ل ى ع 
 
ْل أ ی ع  یل  ق  ى ْلُل اْلُحن  ل  : کین  ع       یُء ن  یُههرُّ ن قَّ یْلُقْرآن     کین  النَّ ْ تًی ل 

یس  ص  ل  ال َّ ْسن 
 
أ

ٍر  ْع   ُل  ج 
 
ُ     کین  أ ت  اء  ر  ُع ن  ق  یل    یْنه  ب   ل 

ُ  ن  یق  ْ تیً  ف  یس  ص  ل  ال َّ ْسن 
 
 (.616/ 2 : 1441ی، الکاف )کلهنی،« أ
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ن مـردم بـود در خوااـدن قـرآن م یآمازتـر خوش نهالحسفرمود: علی بن  امام صادق
داداـد، م  یسـتاداد م قـرآن خوااـدن ام را گـوش مـیا مـی اش در خااـهه گذشتند ب یه مکسقاها 

 ن مردمان بود.یآمازتر ز خوشها یضرت باقر

 ترغیب و تشویق فراوان به یادگیری و یاددهی قرآن در همه حال. 1ـ3

خاادان عترت درباره قرآن مجهد مربوط به آموزش دادن قـرآن  تعداد قابل توجهی از رمایات
یـا فراگهـری قـرآن  (یق آموزگار، آموختن قـرآن بـه فرزاـد ،ثواب آموزگار ،مقام آموزگار)شامل 
منزلت قـرآن  ،اخالص در آموختن قرآن ،آموختن در خردسالی ،تشویق به فراگهری قرآن)شامل 

م یـا فضـهلت تـالمت  (سی که قرآن را به سختی بهاموزدمقام م ثواب قرآن آموز، پاداش ک ،آموز
فضهلت مجالس قـرآن  ،فضهلت قاری ،تشویق به خواادن قرآن)شامل  ،قرآن م گوش دادن به آن

کـه اشـااه اهمهـت م ( 138/ 3: 1381، اامه قـرآن شناخت )محمدی ری شهری، شود م...( می
ت ماالی اهل البهت  به کالم الهی دارد.در رمی آمردن بهش از پهش مردم  هم 

، قطعا تشویق م تاکهد فرامان به فراگهری م آموزش قرآن عالمه بر سهره عملـی معصـومان
مربوط به تالمت با یفظ موازین م قواعد زیباخواای جهت بهره برداری هر چه بهشـتر م فـرآهم 

م بـه ایـن آن هـ ،قرآن بوده م اال صرف تشویق بـه یـادگهریهای  آمدن زمهنه فهم م دریافت پهام
ـت آن، یـادگهری یقهقـی قـرآن  مهزان دلهلی اداشت م یادگهری ااقص قرآن بدمن توجه بـه عربه 

در رمایات، ااصراف به قرآای دارد که بـا لسـان عربـی مبـهن بـر « القرآن»اهست؛ چرا که کلمه 
ر پهامبر اازل شده است؛ از سوی دیگر اطالق در ایادیث، اسبت به فراگهری م تعلهم م قـرآن، د

 شود. بر داراده موضوع تجوید قرآن اهز می
عجه  اینکه گاهی افراد برای فهم کالم بشری یک دااشمند مسلمان م غهر مسلمان م یتـی 

کننـد تـا چهـزی از آن  مـی ها از عمر خویش را صـرف ساعت ها بلکه ماه ،در فضاهای مجازی
زبـان  ،ت کتاب معبود خـویشبفهمند م بدان افتخار کنند اما برای یاد گرفتن شهوه صحهح تالم

 گرداد!  کنند م دابال دلهل می مداد میگشایند م آن را غهر ضرمری قل می به اعتراض
 کهد مستقهم داراد:أبرخی ایادیث بر لزمم تالمت اهکو م شایسته تم اهز 

اسْـ» :امام علی      َ نْـ هُِع اْلقِصهِ ُ  ا  نَّ ة  اْلقهُـْرآن  فهِی  سْـنِـ ُـ ا تِـال   ُ  ا  نَّ تِشْـ هُـ ا لهِـ   فهِی 
 .(16584/ ح 8: 1384 ،مهزان الحکمه ،)محمدی ری شهری« شِـ هیُء الصُّ َُ ر  

د یهـها است م از آن شـفا بجو ن داستانیه سودمندترکد هنکو )م با دقت( تالمت هکقرآن را ا
 .هاست نههه شفای سک
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یم تبلیغی برای ضرورت ـ2 یت از چهره قرآن کر  رفع محجور
 به عنوان زیر بنا م بن مایه تمام معارف دین مبهن اسالم م یگااه ثقل اکبر پهامبر ریمتقرآن 

بـه عنـوان محـور یرکـت تویهـدی مطـرح  امامان معصوم همواره توسی خود آن یضرت م
   .گردیده است

هرچه مختلفی بوده م فهم آن هم مراتبی دارد م اهز های  طور که قرآن مجهد دارای بطن همان
مهجوریت قرآن هم مرات  مختلفـی  ،رمد می کند در عمق آن فرمتر مه بهشتر در آن غورقرآن پژ

م در ماقـ  رهـا کـردن هریـک از مرایـل  م یکی مقدمه دیگـری اسـت ااد دارد که به هم مرتبی
 :یادگهری قرآن، به اوعی مهجور کردن قرآن در همان مریله است

نای عدم توااایی املهه م قدرت کافی در به مع)خواای  انممهجوریت در مریله رمخواای م ر
ـه مهجوریت در خواادن آن بـ (،تالمت اداء  ،عـدم آشـنایی بـا مخـار )ن ل م مبـه  صـورت مرت 

ر  (،صفات م ایکام تالمت ،صحهح عدم درک صحهح از معنـا )مهجوریت در مریله فهم م تدب 
ـم  ه محتوای آیات معمل کردن بم مفهوم آیات م پهام گهری از آن( م باالخره مهجوریت در  تجس 

 .مضمون آیاتعهنی به بخشی 
که خـود قـرآن بـر مهجوریـت  ،کتاب میهاای این بنابر گفته باال برای رهایی از مهجوریت

دابـال ه خویش شهادت داده م در رمز قهامت شکایت پهامبر ریمت را در محضـر پرمردگـار بـ
 .خواهد داشت

 إِنذ قَْوِم ِّْ وراَو قاَل الرذُسوُل یا َر ُُ ْه ََ َُذوا هَذا الُْقْرآَن  امبر ]خـدا[ هـم پ»(؛ 34 /فرقـان)  اَّذ
 «.ردادکن قرآن را رها یپرمردگارا، قوم من ا»گفت: 

میژه مبلغان محترم علوم ه ب همه ارادتمندان به سایت مقدس قرآن کریم م اهل البهت بر
 بـا ،دااـش تجویـد هـریفراگر بـ عـالمه تواانـد، دینی فرض م مظهفه است در هر سطحی که می

در ید امکان غبار مهجوریت را از چهره قرآن بزدایند کـه  ،آموزش دادن به مستعدان این عرصه
م  بدبختی م شقامت امرمز برخی جوام  بشری به دلهل عدم اهمهـت دادن بـه ایـن کـالم الهـی

 است. های آن آشنایی با آموز ه
ی کشـورهای مسـلمان  بـه امـر قرائـت قـرآن کـریم بـه میـژه امرمزه با توجه به اهتمام جـد 

کشورهای اهل سنت، زیبنده کشور شهعی اهست که در این مسئله عق  باشد؛ خصوصـاع بـرای 
 های ایران را به عهده داراد.  کساای که مظهفه تبلهغ قرآن در خار  از مرز

غ فرستاده شده از جاا  آن  در سهره تبلهغی پهامبر این یضـرت گواه آمده است که املهن مبل 
 در مدینه مصع  بن عمهر بود که می دارای لحن فصهح م صدایی زیبا در امر تالمت قرآن بود. 
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ى الل   علیه      لهصعب فقی  رس   الل  » لل عهیر،   کین فتى س َثی... فأمره رس   الل   صل 
ه ه لیلخر ج مع أسع َ،   ق َ کین تعل   بـأعالم یالـور إعـالم )طبرسـی،« کثیهرا  مل القهرآن  آل    سل 

 (.138/ 1 : 1411، الهدی
به مصع  بن عمهر که جواای کم سـال م از یافظـان م قاریـان قـرآن بـود م  پهامبر خدا

 بسهاری از قرآن را آموخته بود، دستور داد با سعد عازم مدینه شود.

 مقدمه خشوع .3

 پـایهن معنـایخشوع، مصدری عربی، م اصطالیی قرآای ـ یدیثی است کـه در اصـل بـه 
، معـاای دیگـری  اسـاس ایـن بـر(. 289: 1428)ایمد بن فارس، مقایهس اللغه، است  آمردن
 خـود صدای زمان  هم م دمختن زمهن به را خود اگاه م سر کردن خم دمختن، زمهن به اگاه چون

 .گردد برمی اصلی مفهوم  به احوی  به همگی که شده ذکر اهز آمردن پایهن را
 کننـد، امی خشوع خداماد برابر در قرآن قرائت مجود با که اییه ااسان یشر سوره ۱9 آیه در

ر شده سرزاش  ااد: م دعوت به تفک 
 نَْزِْلا هَذا الُْقْرآَن لََع

َ
اعً ِمْن َخْشیِة   لَْو أ َََصدِّ ََُه خاِشعاً ُم ی

َ
ْمثتاُل  تِلْک وَ اهللِ َجَبٍل لَرَأ

َ
 نَْْضِتُِّها اْْل

ُذاِس، َََفکُرون لََعلذُهمْ  لِل نـاع آن هقیم، یفرسـتاد وهی فرممـیکـن قرآن را بـر یاگر ا»(؛ 21شر/ )ی  ی
م، باشـد هزاـ ها را برای مردم می ن َمَثلیا.  دیید ده میهم خدا فرمتن ]م[ از هم پاشه[ را از ب وهک]
 «.شندیندهه آاان بک

در کتاب التحقهق فی کلمات القرآن الکریم در ذیل ماده خش  بعـد از ذکـر آیـه، محصـول 
یابی بـه محبـت در برابـر عظمـت  پذیری م قبول م دسـت یصول یالت آرامش م تأثهرخشوع؛ 

 الهی، دااسته شده است: 
لى» ا اْلُقْرآن  ع  ْل ی هذ  ْنز 

 
ْ  أ ُ    ل  یت 

 
أ ر  ٍل ل  ب  ر   ان عی    قب     ج  عًی فیحصل ل  سیلة لی ة   خ ض   تأث  خیش 

ى العظهة ة فى قبی  تجل   .(63/ 3 : 1369الکریم،  القرآن کلمات فی مصطفوی، التحقهق) «  محب 
 در مهم این به دستهابی برای ،خشوعم یدیثی  قرآایهای  کاربرد م لغوی معنای به عنایت با

 در یـزن ،طمأاهنـه م آرامـش ، قلـ  یضـور یعنی خاشعااه تالمتهای  میژگی به باید ،تالمت
 .داشت میژه اهتمام م نایتع ،موارد سایر م قاری تالمت از خشهت م خوف استشمام ،تالمت

گـردد؛ تلفـظ درسـت  برخی از عوامل خشوع م طمأاهنه در تالمت، بـه اـوع قرائـت بـاز می
فرامااـی دارد. رمشـن اسـت تأثهر  یرمف م اعطاء یق  م مستحق  هر یرف اهز در تداعی آرامش
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حهح خوااند، توااـایی تلفـظ صـ کساای که یک متنی را به صورت شتاب زده م بدمن آرامش می
مشایسته همه یرمف را اخواهند داشت م به دابـال آن اثرگـذاری مطلـوب خـود بـر خواانـده م 

 مقالـه ،تجویـدی اصـطالیات خاسـتگاه م تالمت در خشوع)مخاط  را از دست خواهد داد 
 .(1382 ،ابوالقاسم یا  محمد میدیث، قرآن منظر از تالمت در خشوع

 آمده است:  در یدیثی از امام صادق
ی» ُق ق  ید  ْه    الصَّ  اْلُقْرآن     ل 

 
أ ر  ْل ق  ْع   : م   َ ق  لل    یْخ ْه یر  ْلُبُ       ل  ه    ق  رِّ ى س  اًل ف  ج  نًی       ز  ُئ س     ّل  یْ ش 

ین   ه  ق  َ  اْست  ن    ف 
ْ
أ ه  ش  ظ  ع  ی یً الل   ل  انًی ُمب  ر  ُخْنر  ن  ى    خ  یل  ع  ، عةیالشـر مصـباح)جعفـر بـن محمـد، « ت 

ت م رق   دیانما خضوع ،رده م قل  ام برای پرمردگارکه قرآن را تالمت ر کس که»(؛ 29: 1444
شـأن پرمردگـار متعـال را   نـه عظمـتیجاد اشود، هر آیند، م خوف م یزای در باطن ام اکدا اهپ

 «.شمرده، م به ضرر م خسارت بزرگی دچار شده است کوچکخوار م 
گـذاری در تـأثهر  ای باشد که خشوع م اهدهد که باید تالمت قرآن به گو این رمایت اشان می

های  هایی که از قاریان بزرگ جهان اسالم اقل شـده اسـت، امواـه رمح م جان باشد؛ در داستان
تـأثهر  گذاری تالمت استادااه آاان بر مخاطبان ذکر شده است که این، اشـان ازتأثهر  بسهاری از

 رعایت اکات تجویدی م ترتهل قرآن در مخاطبان دارد. 
ز طمأاهه م آرامش در تالمت، پرههز از برخی یرکات اامتعارف مثل زیاده رمی تحریر زدن ا

 در کلمات به میژه مدها م قفالت آخر آیات، قابل دریافت است.

 ضرورت فقهی  .4

ت م جایگاه آن در فقه است ،سازد می تجوید را ضرمری موارد دیگری که یادگهری از   ؛اهمه 
 ،امـاز ،اقامـه م اذان جملـه از فقه ابواب از باب چند در را تجوید به مربوط مبایث فقههان

 ااد. اشسته بحث به م کرده مطرح دعااهز  م تلبهه
 رعایـت م داانـد می ماج  را صحهح عربی به اماز قرائت ،شهعه فقهای تمامی مثال طور به
 شـود معنـا در اخالل باعث آن رعایت عدم که دااند می ماج  بشرطی را اماز در تجوید قواعد

 .(158 /1: 1495، الوسهله تحریر ،امام خمهنی)
کههی  جهب اّلتیهین » :اویسـد مـی فی شرح المختلـف المعتبر در (ق616 م) ییل   محقق

ى عل صیسب الشرح )محقق یلی، المعتبر فی شرح « ... لحر فهی،  جب اّلتیین لیّلعرا  الهتلق 
 (.161/ 2: 1441المختلف، 
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، رعایت یرمف، ماج  است م اخالل در آن جایز اهست، هر چنـد طور که در قرائت همان
که موج  تغههر معنا اشود، رعایت اعراب یرمف به همـان صـورت کـه از صـای  شـریعت 

 آمده، اهز ماج  است.
 کـه آاـان .داراـد کهـدأت قرائـت عرفی صحت بر ،دااند می بدعت را تجوید که کساای یتی
 اماز در قلالأ قرائت خواادن صحهح که داراد ذعانإ اهز ااندد می ااشایسته را تجوید به پرداختن

 .است ماج 
 ،محمـدی علـی محمـد یرمت تا مجوب از ،تجوید مقاله ،تالمت مهندسی م قرائت فقه)

1385 :216). 
دااند م جملگی براین بامراد که قرائت  ، اخالل در یرمف م اعراب را جایز امی فقههان شهعه

 .(51: 1386، فقه قرائت یوسفی،) باید به عربی صحهح باشد
ه مراج  تقلهد شهعه، تصریح بر مطلـ   یکی از مسائل شرعی ذکر شده در رساله های عمله 

یاد شده دارد به احوی که عدم رعایت آن موج  بطالن اماز است؛ این مسئله م اظر سایر فقهـا 
 به شرح زیر است: در ضمن فتوای یضرت امام خمهنی

 ا. یـ3؛ دیاگو را آن عمداع  ا. ی2 ؛ادااد را سوره ای یمد لماتک از ییک راگ. 1( 1444مسئله 
 بـدمن دیـبا هک ییجا ا. ی4؛ دیبگو «ظ» «ض» جای به مثالع  د،یبگو گرید یرف یرفی جای به
 .  است باطل ام اماز دیاگو را دیتشد ا. ی5؛ بدهد زبر م ریز شود، خوااده زبر م ریز

 .است آمده فاضل م صافی تبریزی،: آیات یضرات رساله در عهناع  مساله این
 .باشد مقصر م( میهد.  )باشد داشته شک یا ادااد را یمد کلمات از یکی اگر( زاجاای( )1)
 . دیاگو ریهتقص جهل رمی از ای عمداع  را سوره ای یمد لماتک از ییک اگر( ستاایهس( )2)
 یک چهه موافق م ردهکا ظتلف   را یرف آن ندیبگو عربی زبان در هک طوری به( بهجت( )3)

 .  اباشد هفتگااه های قرائت از
 بـه نـدکا تیرعا را یرمف زبر م ریز ای دیبگو «ز ای ذ» «ض» جای به مثالع ( ستاایهس( )4)
 .  شود شمرده غلی هک ای گواه

 بنـی یسـن محمـد، 1444 لهأمسـ ،مراجـ  المسائل توضهح) اطهایت بر بنا( بهجت( )5)
 .(1395 ،خمهنی هاشمی
 گواه آمده است: اهز این جوبة االستفتائات مقام معظم رهبریدر ا
 عربـی صـورت به لماتک اگر ایآ است؟ ماج  اماز در عربی الفاظ املک داءأ ایآ: 461 س

 است؟ صحت به ومکمح اماز اشود، تلفظ املک م حهصح
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 ورطـ به آاها رهغ م سوره م یمد قرائت لهقب از اماز ماج  رهایکذ همه هک است ماج :  
 اسـت ماج  دااد، امی را عربی لماتک تلفظ حهصح تهفکه امازگزار اگر م شود قرائت حهصح

: 1383)اجوبـة اسسـتفتائات،  اسـت معـذمر سـت،ها ریهادگیـ بـه قـادر اگـر م ردهـبگ ادی هک
 (.461،سؤال 146

ذکر این اکته اهز خالی از لطف اهست که موارد فقهی ضرمرت تجوید بـه میـژه در امـاز از 
یت مخار  صحهح یرمف عربی در قرائت میا مد  الزم در برخی کلمات، مریلـه یـداقلی رعا

آن بوده م شرط صحت عمل است؛ این مطل  در برخی از قواعد زیبا خواای قرآن مثل صـفات 
ت اهست گرچـه رعایـت همـهن دسـتورات  نه به صورت مجوبی مطرح ابوده م شرط صح  محس 

ر م تجویدی اهز در تبههن معنای ترتهل  یعنی جامه عمل پوشاادن بـه هـدف غـایی آن یعنـی تـدب 
ق در آیات،  خود را داراد.تأثهر  تعم 

 تدّبر  مقّدمه .5

ـر م  28بر اساس آیه  سوره ص، خداماد متعال، غایت م هـدف از اـزمل قـرآن کـریم را تفک 
 شمارد: اادیشه در آیات آن بر می

 ٌْ نَْزِْلا ُ  کَا
َ
ِذرُ  ُمباَرَ إََِلک أ ََتَذکرَ  وَ  آیاتِتهِ  واَِلتدذ ولُتوا َِل

ُ
ْْلتاْ أ

َ
[  نیـ]ا»(؛ 28)ص/   اْْل

شند م خردمنـدان یندهات آن بی[ آ م تا در ]بارهیا ردهکه آن را به سوی تو اازل کاست  کتابی مبارک
 «.رادهپند گ

ر تا بدااجاست که قرائت قرآن بـدمن آن، ارزش چنـداای اـدارد؛ در یـدیثی از  ت تدب  اهمه 
ر به عنوان یکی از صفات مهـم  علمـا، اقـل شـده  ،علی امهرالمواهن درباره جایگاه ماالی تدب 

 است که:
یس  » ٍة ل  اء  ر  ى ق  یر  ف  ّل  ّل  خ 
 
ر  أ لُّ ه َ  ی ت  یه  قرائتـی کـه »(؛ 36/ 1  :1441ی، افکـال)کلهنـی، « ...  ف 

ر اباشد خهری در آن اهست  «.... همراه با تدب 
ر را از خداماـد مسـئلت میدر دعای پـهش از تـالم امام صادق امایـد م همـهن  ت، تـدب 

ر کافی است:   مطل  در ارزشمندی مسئله تدب 
ع  » ائ  هر  ش  هذًا ل  هُ  آخ  ْسکیم 

 
ه      أ ُر آییت  لَّ ت  َ 

 
ى أ ْل   ل  اْجع  ی ل  یه  ر  ف  لُّ ًة ّل  ت  َ  اء  ر  ى ق  ت  اء  ر  ْل ق  ْجع  هک   ّل  ت  ی     د 

امادا، قرائتم را قرائتی که در آن اادیشه اباشد قرار خد»؛ (141: 1413 ،اسختصاصمفهد، )« ...
 «.مده، بلکه مرا توفهق ده که در آیات م ایکامش بهاادیشم، م قوااهن دین تو را بکار بندم
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هل      با توجه به این مطالـ  م اهـز معنـای ذکـر شـده در آیـه  تِّ یال اْلُقهْرآن   ر  هْرت  دربخـش  ت 
ـلمرمد به تدب  های قرآای، کلهد  ضرمرت ، فراگهـری ایکـام تـالمت م اهـز احـوه ر م قرائـت مرت 

ـق م عاقبـت  شایسته قرائت آیات می باشد چرا کـه آرام م شـمرده خوااـدن آیـات اسـت کـه تعم 
ر است را به دابال خواهـد داشـت )عالمـی، آداب تـالمت قـرآن،  اادیشی که معنای اصلی تدب 

 (.145م  144: 1383
ْل ... »اشاره به همهن موضوع دارد:  اهناز قول امهرالمو یدیث امام صادق ْب َ   ع  الل    ع 

ین   ْلل   یه  ی    ُسل  ْلُت : ق 
 
أ ی س  ل 

 
ْب َ   أ ْل  اللَّ    ع  ْ     ع  زَّ الل    ق  لَّ      ع  ل       ج 

تِّ یاًل  اْلُقهْرآن   ر  هْرت  هی    ت  هی    ق  یهُر  ق  م 
 
 أ

یل   یْ ُ   اْلُهْ م    ْبیینیً  ل  هُ  ّل       ت  ُهذَّ ذَّ   ت  ْ ُثْرهُ  ّل       ْعر  الشِّ  ه  ْثر   ت  ْمل   ن  کْل      الرَّ ُع ا ل  ْفز 
 
کُه  أ یة   ُقُل ل  یس   ّل       اْلق 

هُّ  یکْل  کْه  ه  س  َ 
 
ر   أ ة   آخ   .(614/ 2  :1441ی، افکال )کلهنی،« النُّ ر 
ه عبد  هکـ) جـل م عـز خـدای گفتـار از دمهپرس صادق یضرت از: دیگو مانهسل بن اللَّ

ـه صلوات نهالمؤمن رهام: فرمود تَْرتِیاًل  الُْقْرآنَ  َرتِّلِ  وَ :( دیفرما  را ام عنـیی: فرمـوده ههـعل اللَّ
 نـدهکپرا را آن( خوااد هنگام) گیر مااند م مخوان، شتابه ب را آن شعر همااند م نک انهب خوب
 اباشـد نیـا شـما همت م د،هنکاف هراس م مهب به آن لههمسه ب را خود سخت های دل ملی مساز،

 عمـل م بسـتن اره کـبـ م اتیآ در تأمل م تدبر در را خود همت عنیی) رسااد آخره ب را هسور هک
 (.دهرساا آخره ب را سوره هکنیاه ب اه دهده قرار آاها ردنک

 (...مبارزه با استکبار و ،ترویج فرهنگ قرآنی)بین المللی های  ضرورت .6

ای  ین جهاای م پهرمان منطقـهامرمزه با توجه به تبلهغات گسترده ضد شهعی از سوی مستکبر
ابهت بر آاان به طور خاص ه مه  علهه شهعه مبنی بر عدم اهتمام کافی بـه قـرآن کـریم م  ، فرقه ضال 

ل را به میـژه  اهز عدم توااایی شهعهان بر قرائت مطلوب آن، ضرمرت یادگهری تجوید م قرائت مرت 
جهن علوم اسالمی، بهش از پهش امایان غهن م مرم   سازد. می برای مبل 

های اخهـر م اهـز ثمـرات م برکـات فـرامان  های بـه مجـود آمـده در سـال طبعاع با یساسهت
غـهن خوشـخوان م آشـنا بـه مبـاای  مجالست م ااس با قرآن م اهز تبلهغ م تبهـهن مفـاههم آن، مبل 

 زیباخواای قرآن، اثر بخشی بهشتری بر جامعه م مخاطبان خویش خواهند داشت.
ر دیدارهای مختلف با قرآاهان م غهره، همـواره بـر یـاددگهری قـرآن بـر مقام معظم رهبری د

جا این را عرض  من همهن»ااد:  های مهم قرآای، تأکهد کرده اساس تجوید به عنوان یکی از آرایه
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که عمل به قرآن، اسـاس م محـور ایهـاء ـ  که معتقدیمـ ر بدهم، که اگر ما معتقدیم بکنم م تذک  
که به آن اعتقاد داریم؛ معتقـدیم ـ شود  تالمت م خواادن م اینها ختم امیقرآن است م مسئله به 

مان را قرآای کنهم، باید فکرمان را قرآای کنهم، باید عملمـان  باید به قرآن عمل کنهم، باید جامعه
قـرآن را معـده صـدق م یـق   را قرآای کنهم، باید قرآن را بامر کنهم؛ قرآن را بـامر کنـهم م معـده

؛ و تّمَ لکمة رِّّک صدقاً و عدالً المبّدل للکماتتهفرماید:  طور که خود قرآن می مهنبدااهم، ه
مان، با افراد محـهی کارمـان، بـا  همچناای که باید تعاملمان با شخص خودمان، با افراد خااواده

س م اینها باید با َاَفـ  ها م همه ها، با ملت افراد اجتماعمان، با مسلمهن کشورهای دیگر، با قدرت
اش درست است م به آن اعتقاد داریم؛ ایهاء قرآن، عمـل بـه  رمح قرآای تنظهم بشود؛ اینها همه

اما اینها معنایش این اهست کـه مـا تـالمت ـ اینها درست ـ قرآن م گرامهداشت قرآن این است؛ 
که اهـل تـالمت، اهـل تجویـد م ـ ها «قرآای»خواهم به شما  قرآن را دست کم بگهریم. من می

شود که بعضی  این را تأکهد کنم، گاهی شنهده میـ لحن م آهنگ م صوت م خواادن قرآاهد  اهل
گویند آقا به قرآن باید عمل کرد؛ خوب، این یرف درستی است؛ اما مقصودشان این اسـت  می

من با این مخالفم. تالمت قرآن هم جـزم  ! های قرآای را دست کم بگهراد که تالمت قرآن م آرایه
ای است که اینها همه به هم متصل است؛ این هم بایسـتی مـورد توجـه  م منظومه یک مجموعه

قرار بگهرد م گرامی داشته شود. هم باید تالمت بکنهد م هم بایـد معـاای قـرآن را بفهمهـد؛ اگـر 
 در کننـده شـرکت قاریان دیدار در بهااات) «توااهد بهتر تالمت کنهد معنای قرآن را فهمهدید، می

 (Khamenei.Ir( )مبگاه 44/41/1395، قرآن المللی  بهن مسابقات سومهن م بهست
مه م زمهنه رهایی از طرح ،دربهان دیگریایشان  گواـاگون های  ها م اقشـه تالمت قرآن را مقد 

 :امایند می دشمن معرفی
 م ییآشـنا امل،. سـتها آخـر قدم است، امل قدم قرآن، تالمت م خواادن نیا! من برادران»
 زاـدگی ی براامه مجسم   م قطعی سطور   صورت به را قرآای مهمفاه بعد،. است الزم  قرآن با  ااس

 سـمت بـه را مـا رمز یـک شااند؛کا طرف آن م طرف نیا به را ما تا داشتن، اگه چشم مقابل در
 از رمز یـک نـد،یبگو سـمهالهسوس از رمز یک سم؛هبرالهل سمت به رمز یک شااند،کب سمهمواک

 آن م طـرف نیـا بـه را ما توااند امی م،یشد آشنا آن با م مهگرفت ادی هک مقتی ار قرآن. داری هیسرما
 در مهمفـاه نیا ردنک ادههپ گاه، آن م. ندک می تیهدا را ما قرآن رمشن خی چون شااند؛کب طرف

 مبگــاه) (26/46/1393 قــرآن قاریــان از جمعــی دیــدار در بهااــات) «اســت زاــدگی تهــماقع
Khamenei.Ir). 
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   نتیجه
 بـر قـرآن ازمل فرآیند است، تجوید همان ،ترتهلهای قرآای مااند اینکه  توجه به ضرمرت با
 اـزمل ،قرآن در تالمت یق   رعایت ،دراگ متأای  با قرآن تالمتامر به  ، بوده است ترتهل اساس

 سـهرههای غهـر قرآاـی ماانـد  ، م اهـز ضـرمرتپهـامبر از الگـوگهری م عربـی زبـان به قرآن
 ،کـریم قـرآن چهـره از محجوریـت رفـ  بـرای تبلهغی ضرمرت ،تالمت قرآندر  معصومان

مـه فراگهـری تجویـد، فقهـی ضـرمرت در تـالمت، خشـوع تجوید یکی مقـدمات ر م  مقد  تـدب 
 قرائت در تجوید دااش ؛...م استکبار با مبارزه ،قرآای فرهنگ ترمی ) المللی بهنهای  ضرمرت

ل بـرداری  مستقهم در احوه بهرهتأثهر  هراموای قرآن مجهد کهترین علوم پ به عنوان یکی از مهم مرت 
ی همه مسلمااان ب ،از این کالم الهی را دارد میژه مراکز آموزشـی ه باید مورد توجه م اهتمام جد 

 .دینی م اهادهای تصمهم ساز در این یوزه قرار گهرد
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