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 �یینقش دانش مفردات در تالوت اقرا
 ���يفرحناك بوشهر ديحمو  ��يديمز يصادق ديمج

 چکیده
باشد کـه از بـدو نـزول  ترین هنرهای اسالمی، تالوت معناگرا یا لحن اقرایی می یکی از اصیل

و مسلمانان بوده است و خداوند متعـال نیـز آن را در  �کریم مورد توجه پیامبر گرامی اسالم قرآن
 دانسته است. لحن اقرایـی در تـالوت قـرآن نـوعی موسـیقی �زمره اولین ماموریت رسول اکرم 

های معناشناختی واژگـان از موضـوعات مهـم  باشد که توجه به حوزه برخاسته از مفهوم واژگان می
 باشد.  چنین اثرگذاری در تالوت اقرایی می در انتقال مفهوم و معنا به شنونده و هم

صـوتی برخـی های  تحلیلی به تصـویرپردازیـ  این جستار بر آن است تا به روش توصیفی 
واژگان مـرتبط بـا  چنین همجنبش، نقص و کاستی و  و کمال یابی، حرکتای ه واژگان در حوزه

دهد واژگانی که دربردارنـده مفهـوم برتـری و  می بررسی موضوع نشان. سختی بپردازد شدت و
خوانی دارد، و واژگان مـرتبط بـا مفـاهیم  کمال هستند با اوج گیری و ارتفاع صدا در تالوت هم

 چنـین همصدای بم و واژگـان دارای مفهـوم سـختی و شـّدت و  نقص و کاستی، بایسته است با
 .  واژگان دارای حرکت و جنب و جوش نیز با ضرب آهنگ تند، سریع و کوبنده تالوت شوند

 
 قرآن کریم، تالوت و قرائت، لحن اقرایی، دانش مفردات، تصویرپردازی صوتی.  واژگان کلیدی:

 

                                                           

یافت:. � یخ در یخ تأیید:و  ١٣/٠٤/١٣٩٨ تار  .٠٩/٠٩/١٣٩٨ تار
 majid.sm39@yahoo.com(نویسنده مسئول):  میدانشگاه علوم ومعارف قرآن کر اریاستاد. ��
 Hamid.farahnaky1360@gmail.com: میکارشناس ارشد دانشگاه علوم ومعارف قرآن کر. ���
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 مقدمه. ۱
ر قالب جمالت و الفاظ مختلف بیان گردیده است و هـر قرآن کریم با مضامین بلند دینی د

واژه با توجه به بار معنایی آن به زیبایی در جایگاه مناسب خود به کار گرفته شده است تا بتوانـد 
ها منتقل کنـد و  پیام و مقصود خداوند را به بهترین شکل و اثر گذارترین حالت ممکن به انسان

از یک سو با توجه به موضوعات متنـوع و . روشنی بیان گردد لفظی قرآن کریم به اعجاز زبانی و
هـایی بـدون توجـه بـه مفـاهیم آن و  تعبیرات گوناگون مطرح شده در قرآن، انتقال چنین عبارت

نواختی در حالـت بیـانی  ی صوتی الزم، موجب یکها هیتکاستخدام مناسب زیر و بمی صدا و 
، از سـوی دیگـر توجـه ویـژه بـه زیبـایی گردد یمالزم بر مخاطب تأثیر  صدا و به تبع آن کاهش
اصل هدف تالوت اقرایـی یعنـی  ی لحنی موجب دور شدن ازها شینماخوانی و پر رنگ شدن 

 . گردد می قرآن و اثر گذاری بر آنان بخشی از آیات توجه دادن شنوندگان و مخاطبان به
 اسـالمی هایهنرترین  صیلیکی از ا تالوت قرآن کریم، نوعی بیان مفاهیم قرآن و به عنوان 

کیـد مـورد سـفارش وکـریم  از بدو نزول قرآنباشد که  می بـوده و  �پیـامبر گرامـی اسـالم تأ
خداوند متعال در قرآن کریم، تـالوت و اقـراء قـرآن بـر اند.  نیز به آن توجه ویژه داشته مسلمانان

ل امـت اسـالمی و در قبـا �و اولین ماموریت رسـول اکـرم اهداف بعثت ترین  مهم ازمردم را 
وِ�َ إَِ�َْك �و دراین باره فرمود:  فرمان داد این مهم را بهعائله بشری دانسته و آن بزرگوار 

ُ
َواتُْل َما أ

َِد ِمن ُدونِِه ُ�لَْتَحداً 
َ

َل لَِ�َِماتِِه َولَن � را از کتـاب  چـه آن« ؛)٢٧/ کهـف( �ِمن كَِتاِب َر$!َك الَ  ُمَبد!
نیسـت و هرگـز جـز او ای  شده تالوت کن، برای کلماتش تبـدیل کننـدهپروردگارت به تو وحی 

... � :چنین فرموده اسـتحضرت  و در جای دیگری درباره مأموریت آن» پناهی نخواهی یافت
ُ-وَن ِمَن ا*ُْمْسلِِم)َ 

َ
ْن أ

َ
ِ�ْرُت أ

ُ
تْلَُوا الُْقْرآَن 4ََمِن اْهَتَدى*  وَأ

َ
ْن أ

َ
ِسِه َوَمن َضـل> 4َُقـْل فَإِ=>َما َ;ْهَتِدي 8َِفْ   وَأ

نَا ِمَن ا*ُْمنِذرBِنَ 
َ
 و من فرمان یافته ام که از تسـلیم شـدگان باشـم؛ و... « ؛)٩١و٩٢/ نمل( �إِ=>َما أ

قرآن را تالوت کنم پس هرکه راه یابد فقط به سود خود راه یافته است و هرکه گمـراه شـود که  این
 . »از بیم دهندگانم آثار گمراهی متوجه اوست پس به مردم بگو من فقط

ی توجـه بـه ها نـهیزمدر شیوه و ساختار اقراء و تالوت ایشان نیز گفته شده، آن حضـرت همـواره  
 هـا تالوتو بـدین خـاطر مـردم نیـز از آن  دننمو یمباطن و مفاهیِم برگرفته از ساختار و کالم را فراهم 

گـردد آن حضـرت بـه  مشـخص می �پذیرفتند. از سوی دیگر با نگاهی به سیره رسول اکـرم  اثر می
جنبه سمعی قرآن توجه داشته و خود مشتاق شنیدن آوای آن بودند، چنین نبود که خـود را بـی نیـاز از 
صوت و سخن قرآن بداند، یا فقط به دنبال این باشد که گروهی در جایی گرد هم آیند و او بـرای آنـان 
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م از خـود و هـم از دیگـران ـ بودنـد (عزتـی، قرآن بخواند؛ بلکه خود به واقع مشتاق شنیدن قرآن ـ ه
). بنـابراین تـالوت معنـاگرا و محتـوا محـور یکـی از اهـداف اصـلی ٩٤: ١٣٨٤های آسمانی،  نغمه

 گردد.  باز می �شود که پیشینه آن به زمان رسول اکرم  تالوت قرآن کریم محسوب می
اصـول بالغت، علم ترجمه، علم آشنایی با باشند که  می علوم مختلفی در این زمینه اثرگذار

تفسـیر علم تجوید، علم االصوات یا فنوتیـک و توجـه بـه ، و توجه به صرف و نحو قواعد عربی
؛ عـالوه بـر آن از موضـوعات ملزومات ارائه یک تالوت معنا محور اسـت آیات مورد تالوت از

مفـردات در  گیـری از دانـش بهـره ،زیـادی داردتأثیر  مهم دیگری که در اثر گذاری تالوت قرآن
لحـن . شـود مـی باشد که در این جستار به این شاخصه از تالوت پرداخته می لحن اقرایی قاری

اقرایی در تالوت قرآن نوعی موسیقی توصیفی برخاسته از متن و بطن معنای تـک تـک واژگـان 
: ٣٧٨: ١٣٧٨طنـین اعجـاز، احمد آبادی، ( بوده و چنین موسیقی از جنس خود کلمات است

و بـا هـدف جـذب اند  رخی قاریان به موضـوع تـالوت اقرایـی توجـه چنـدانی نداشـتهب. )١٣١
گـاهی از معـانی  بـه تـالوت قـرآنهـا  آن مخاطبان و بـدون توجـه بـه معناشـناختی واژگـان و آ

نغمه پردازی و بسنده نمودن به لحـن مقـامی های  رویکرد افراطی در برخی آموزش. پردازند می
رود که سبب سطحی انگاری به آیـات  می این حوزه به شمارهای  موسیقی از آسیبهای  دستگاه

 .  و به دنبال آن کاهش اثر تالوت بر شنوندگان گردیده است
واژگـانی قـرآن، نقـش های  معناشناختی برخی از حوزه بررسی باتا  این جستار بر آن است 

ه تصـویر بکشـد زیـرا اثرگذار در لحن اقرایی را بهای  فهم دانش مفردات به عنوان یکی از مؤلفه
گاهی و تسلط قاری بر مفاهیم آیات بوده و  ی ها نـهیزمتوجه به معنا و محتوای لفظ، بیان کننده آ

 باشـد یمتدبر و فهم بهتر برای رسیدن به هدف اصلی تالوت قرآن که همان عمل به محتوای آن 
لحن بیـانی) ( األداء و لحنتا به نغمه  دهد یماین امکان را به قاری  و عالوه بر آن؛ کند یمفراهم 

زیرا عدم آشنایی بـا . گرددگذاری تالوت بر مستمع نیز تأثیر  توجه کرده و موجبمتناسب با آن 
ی اثر گذار در تالوت اقرایی، مانعی مهم در راه فهم و برداشـت صـحیح از مفـاهیم ها شاخصه

فردات در ایـن موضـوع ی معناشناختی و دانش مها حوزهباشد و توجه به معانی آیات و  می قرآن
در مخاطـب  ثیرأی لحن بیانی مناسب و انتقال معنا به منظور تریکارگ بهنقش محوری دارد و در 

 . دارد به سزایینقش 
در این پـژوهش ضـمن معرفـی جایگـاه تـالوت بـه بررسـی تعـدادی از واژگـان قـرآن در  
یان مشهور پرداخته شـده هایی از فرازهای صوتی تالوت قار نمونه چنین هممختلف و های  حوزه

است و نقش فهم دانش مفردات و اثر گذاری آن بر کیفیت لحن بیانی در تالوت مورد ارزیـابی 
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 باشد و مجال بررسـی تمـام می شایان ذکر است واژگان مورد بحث بسیار زیاد. قرار گرفته است
چند آیه از قـرآن بـا  از مباحث،تر  فهم و درک دقیق به منظور، لذا باشد ینمپژوهش در این ها  آن

، دنباشـ یمـمعنایی مختلف بر مبنای ترجمه آقای فوالدوند که دارای نمـود بیشـتری های  حوزه
 .  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

 پیشینه 
با تامل و مطالعه دقیق در کتب و منابع موجود در حوزه تالوت اقرایی، در بیشتر موارد توجه 

موسیقی عرب و نغمه پردازی) در حوزه تـالوت و نهایتـا توجـه بـه ی ها دستگاه( به لحن مقامی
ی معناشناختی نظیر مفردات ها حوزهبه آشنایی با ها  آن معنای سطحی آیات مورد نظر بوده و در

هـای  پژوهش. و بالغت و تاثیرآن بر موسـیقی تـالوت و لحـن بیـانی کمتـر توجـه شـده اسـت
از تـالوت قـرآن ای  کـدام بـه جنبـه اسـت و هـر گرفتـه انجـاممختلفی در زمینه تـالوت قـرآن 

 انجـام» تالوت معنا محور در قرآن کریمهای  جایگاه و شاخصه«با عنوان ای  رسالهاند.  پرداخته
ابتـدا، اخـتالف  شده است که نویسنده در آن به موضـوعات مختلـف تسـلط بـر علـم وقـف و

قلب پرداخته است و بـه  معنوی مثل خشوع و حضورهای  های صوتی، شاخصه قرائات، مهارت
 رسـاله دیگـری بـا عنـوان. موضوع معناشناسی و مفرد شناسی به طور مسـتقل نپرداختـه اسـت

شـده کـه رویکـرد رسـاله  انجـام» اجتمـاعی فـردی وهای  نقش تربیتی تالوت قرآن در جنبـه«
تـالوت  اثر بخشی معنا درمانی توام بـا«در مقاله . باشد می تربیتی تالوتهای  پرداختن به جنبه

تالوت قـرآن بـر درمـان افسـردگی پرداختـه تأثیر  نویسنده بر» قرآن و دعا بر افسردگی و سلول
است و با رویکرد درمان محوری قرآن بر روی بیماران بـر اسـاس نمـودار و جامعـه آمـاری بـه 

شود توجه به نقش و اهمیـت  می در این پژوهش به آن پرداخته چه . آنپردازد می بررسی موضوع
باشد و اثر معنا و مفهوم واژگـان را بـا توجـه بـه  می در تالوت قاریانها  آن گان قرآن و مفهومواژ

 . دهد می مباحث زبانی و بالغی در شنوندگان مورد تحقیق و بررسی قرار

 شناسی واژگان  مفهوم

 قرائت . 1
ج تـازبیـدی، ( قرائت در لغت به معنای جمع کردن و خواندن کتاب، قرآن و غیـر آن اسـت

گویـد  مـی ابن منظور نیز معتقد است قرأ به معنای جمع کردن اسـت و .)۳۴۶تا:  العروس، بی
های  و قرآن را از ایـن جهـت کـه سـوره». قرأُت الشیء قرآنًا: جمعُته و ضممُت بعَضه إلی بعٍض «
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/ ١: ١٤١٤لسـان العـرب، ابـن منظـور، انـد ( مختلف را در کنار هـم قـرار داده قـرآن نـام نهاده
 دیگر یـککردن حروف و کلمـات بـه  مهیضمعلم لغت قرأ به معنای در اصطالح  نابراین)ب١٢٨
) و در اصطالح علوم قرآن به خواندن الفاظ قرآن ١٨٠: ١٣٨٣مفردات، اصفهانی،  راغب( است

کریم به همان صورت و کیفیتی که رسول خدا خوانـده و یـا در حضـور وی خوانـده شـده و آن 
ای بـر تـاریخ قرائـات،  مقدمـهفضـلی، ( شـود مـی کرده است گفتـه ییدأحضرت آن را تلفظ و ت

پـردازد و  علم قرائت در حقیقت به بررسـی در ارتبـاط بـا چگـونگی ادا واژگـان می. )۸۰: ۱۳۷۸
گوید و خواندن قرآن با رعایت همان مبانی و اصـولی  ها سخن می درباره تلفظ کلمات و ظاهر واژه

. عوامـل مختلـف سـبب اخـتالف قرائـت در آیـات قـرآن است که بر رسول اکرم نازل شده است
ها عبارتند از تفاوت لهجه ها، عدم اعراب گذاری و شکل گذاری حـروف،  ترین آن اند که مهم شده

های سجاوندی مانند وقـف و ابتـدا و فصـل و وصـل. بنـابراین پـرداختن بـه  عدم توجه به عالمت
   گویند. ها را علم قرائت می ناخت آنها در الفاظ قرآن و عوامل آن و ش اختالف دیدگاه

 تالوت. 2
این متابعت با توجه به انواع مصـدر واژه . متابعت است یبه معنا» ت ل و« شهیاز ر تالوت

 مفسـران. )٣٤٦: ١٣٨٣مفـردات، اصـفهانی،  راغب( ی گوناگون استها صورتتالوت دارای 
 ،یطباطبـائ( اند آمـدن) دانسـته یپدر ( آن یاصل یخواندن و برگرفته از معنا یتالوت را به معنا

که حـروف  دیگو یرو تالوت م قرائت) را از آن( خواندنطوسی نیز  )۲۹۸/ ١١ :١٣٧٩المیزان، 
 میبار در قرآن کر کیتالوت فقط  واژه. ۴۴۲/ ١: ١٣٨٢تبیان،  ،یطوس( ندیآ یم دیگر یک یاز پ

ه تلونَـيَ  اIيـن آتGنـاهم ا*كتـاَب �فرماید:  می که خداوند چنین آمده ١٢١آن هم در سوره بقره آیه 
ِ  حق>  ِ ت کسانی کـه « ؛ )١٢١/ بقره( �ونَ م اTاSِ ر به فأوNک هُ Qفُ ن يَ ؤمنون به ومَ وNک يُ أه الوت

کنند و اهل ایمان به آن  می کتاب آسمانی به آنان عطا کردیم آن را طوری که شایسته است قرائت
 مختلـف ایـن واژها مشتقات امّ . »زیان کارانند ورزند فقط آنان می هستند و کسانی که به آن کفر

 . )١٩٨و١٩٧: ١٣٨٦المعجم،  ،یعبدالباق( به کار رفته استدر قرآن از پنجاه بار  شیب

 دیگر یکرا به جای ها  آن شود و در برخی موارد به تفاوت معنایی این دو اصطالح توجه نمی
تـالوت و در تفـاوت مفهـوم . دارنـدبرند در حالی که در معنا هرکدام مفهومی خاص  می به کار
باشد و معنا و مفهـوم آیـات مـد نظـر نمـی  می ظاهر قرآنخواندن توان گفت قرائت،  می قرائت
صحیح آیات، معنا و مفهـوم نیـز اهمیـت ویـژه خواندن عالوه بر دقت نظر در تالوت  ، اماباشد

توجه  زین یو اوامر و نواه قیو مصاد میو مفاه یمعان به محتوای آیات، دارد و تالوت کننده آیات
ون ؤوقـاف والشـوزارة األ( شـوند یدر همـان لحظـه بـر او نـازل مـ اتیـآ ییوگـ که چناندارد، 
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باشد، و تـالوت  می عام و خاصها  آن بنابراین نسبت بین. )۱۴۰۸:۲۵۰ الموسوعه، ،ةیاالسالم
وعی الزام پیروی کردن گیرد و از سویی تالوت ن می را نیز در برقرائت مفهومی عام دارد و مفهوم 

را به دنبال دارد؛ چنان که خداوند نیز در قـرآن بـه روشـنی بـه موضـوع اشـاره کـرده و فرمـوده: 
فَالَ Vَْعِقلُـونَ �

َ
ْ=ُتْم Vَْتلُوَن الِْكَتاَب أ

َ
ْ=ُفَسQُْم وَأ

َ
ُ�ُروَن ا8ْ>اَس بِالXِْ! َوتWََْسْوَن أ

ْ
تَأ

َ
 ایـآ«؛ )٤٤/ بقـره ( �أ

شـما کتـاب را تـالوت  کـه آنحـال  دیـکن یو خود را فراموش م دیده یمان مفر یکیمردم را به ن
 کـه کنـد یمپرسش  ،سرزنشبا خداوند متعال  فهیشر هیآ در .»دیکن ی! پس چرا تعقل نمدیکن یم

 ؟»نفس را مهار ننموده است یتالوِت کتاب، موجِب عمل نگشته است و چرا هواچرا 

 لحن اقرايي. 3
یک جنبه شخصی که متضمن کسب ثواب و پاداش اخـروی  به استتالوت قرآن دارای دو جن

است. زیرا قرائت صرف قرآن، مطابق آیات و روایات دارای اجر و ثواب نزد خداوند متعـال اسـت. 
آیات قرآن به شـنوندگان صـورت های  توجه دادن به مفاهیم و آموزهتالوت، با هدف  اما جنبه دیگر

. بسـیاری از روایـات موجـود در )۱۴۷: ۱۴۱۳قرائات السـبع، (ابن خالویه، الحجة فی ال ردیگ یم
ای از تالوت بوده و در مورد افرادی است کـه بـه عنـوان قـاری  خصوص قاریان ناظر به چنین جنبه

 ،کننـد یاد می »فن تالوت«ها از این نوع تالوت به عنوان  قرآن وظیفه اقراء را بر عهده دارند. مصری
، پژوهشـی در میـوه اصـفهانی  شـاه( ی بر مخاطب و تلفیق با هنر استاین امر به معنای تأثیرگذار

). از سویی تنها توجه نمودن به لفـظ بـه فهـم قـرآن ١٢٧: ١٣٩٧ هیا موسیقیایی هنر تالوت، جلوه
کمک نمی کند بلکه برای فهم آیات و توجه به فحوا معنا ومفهوم آیات تأثیر مهمی در این امر دارد. 

 ن در خوب خواند، تدبر و اندیشیدن است. زیرا فضیلت تالوت قرآ

تـداعی مخاطبـان آیـات را در ذهـن  فهـومکه مگویند معنامحور به تالوتی اقرایی یا تالوت 
به مفهوم آیات توجه دارد و محوریت تالوت بـا معناسـت بـه  ،قاری در تالوت معنا محور. کند

محور  لزومات در ارائه تالوت معنامترین  . مهماثر آن را باید در شنونده جستجو کرد کهای  گونه
در قرائـت ... صـوتی وهای  فهم قاری است تا تالوت قابل قبولی ارائه دهد لذا باید الحان، پرده

هنـر نلسـون، ( در ذهن مستمع اثرگذار باشدو متناسب باشد تا آن را به شیوه صحیح قرائت کند 
و مفهـوم  قایی را با توجه بـه تفسـیرقاری باید مهارت موسیبنابراین . )۱۵۲: ۱۳۹۰قرائت قرآن، 

آیات در تنظیم صدا بر حسب شدت باال و پایین رفتن به کار گیرد چرا که برای القای معـانی در 
بـه عنـوان نمونـه . صورت گیـردتر  تالوت در طبقات صوتی باالتر و یا پایین بایدبرخی از آیات 

در . الوت گونـاگون را رعایـت کنـدقاری در آیات پرسش و پاسخی با آیات خبری باید دو نوع ت
برخی آیات که خبری است نیاز به اوج خوانی وجود ندارد لذا اگر در این موارد قاری به معنـای 

 . تواند معنای خبری آیه را به مستمع القاء کند آیات تسلط نداشته باشد با اوج خوانی نمی
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 اقراییدر تالوت  ی انتقال مفاهیمابزارها
 آشـناییاول، . باشـد یمنیازمند دو اصل مهم در تالوت قرآن  م به شنوندهانتقال محتوای پیا

 اثرگـذاری بـرایالزم شـرط  و تامل و تدبر در آن کـه قاری با معانی و مفاهیم آیات تالوت شده
کیـدهای مورد  آموزهاز  این اصل. باشد یم تالوت قرآن ترین  کامـل بـوده وخـوِد قـرآن کـریم  تأ

اساسا هدف غایی در تالوت قرآن کریم فهـم  ؛ چرا کهرود یمبه شمار  شکل این فرآیند ارتباطی
کـه  جـا آن )١٨٢: ١٤١٠ فضـائل القـرآن، دمشقی،( معانی و جاری ساختن آن در زندگی است

ْم Zََ �فرماید:  می خداوند متعال
َ
فَالَ َ;َتَدب>ُروَن الُْقْرآَن أ

َ
ْ\َفا*َُهـا  أ

َ
آیـا در « ؛)٢٤/ محمـد( �قُلُوٍب أ

ایـن همـان اشـاره صـریح حضـرت » هـایی قـرار دارد؟ هایشان قفـل یشند یا بر دلاند نمی قرآن
ر در آن تالوتی که تدبّ «؛ »هایفِ  َر بُّ َد ة ال تَ َء اَر ی قِ فِ  َر یال خ«است که فرمودند:  �امیرالمومنین علی
 .  )٢١١: ١٤٠٣بحاراالنوار، مجلسی، » (آن نیست درای  نباشد خیر و فایده

دریافـت  تواند یمصوت و لحن و فنون آوایی است که قاری های  ی از تکنیکگیر بهره دوم، 
زاویـه فـرود و بـه شـنونده القـاء نمـوده و  »صوتی سازی  تصویر«و فهم خود از متن را در قالب 

این پدیـده منحصـر بـه . کند ها و عبارات را در ذهن و روان مخاطب تعیین و تنظیم  نشستن واژه
قاریان قرآن وجود دارد که در علم موسیقی و فن بیان از آن بـا نـام  های در برخی از تالوتفرد، 

در . شود اد میی ،شود می گفته   ) acoustic illustration ( که در انگلیسی» صوتی سازی  تصویر«
 خود،خاص  کند تا با کمک لحن  زیاد تالش می این حوزه از فنون صوتی و لحنی، قاری با تبحر

زیـادی منطبـق بـر  حد شنونده ارائه کند که تا  عنوی مورد نظر در آیات را بهتصویری از فضای م
اساتید بزرگی هماننـد اسـتاد . )١٢٣: ١٣٧٤ مباین موسیقی، تهرانی،( مفهوم خوانده شده باشد

خود را بـر مبنـای اثرگذار  های تالوت محمد رفعت، عبد الفتاح شعشاعی و مصطفی اسماعیل
 .  ندا مفهوم طراحی کرده همین 

توجه داشته معنا و مفهوم باشند تا به  می آنعالوه بر آن؛ قاری و مستمع قرآن هر دو نیازمند  
تـالوت از برسـند و میان لحن و معنـا منطقی و منسجم ارتباط از مفهوم آیه به درک صحیح و با 

تخراج اسـ. باشـد مـی پردازش معنای آیات توجه به ترجمههای  یکی از شیوه. بهره کافی را ببرند
معانی و متوجه مخاطب  تا ذهن شود یمموجب معانی و مفاهیم آیات قرآن به صورت کاربردی 

 .  قاری را در جریان تالوت همراهی کند گذر و از این ره، شدهمفاهیم 
پرداختن به الفاظ و فراگیری قواعد قرائت و کم توجهی به معنا و مفهوم آیـات پیامـدهایی را 

متخصصـان مهجوریـت . ١برشـمرد: ذیـل را در مـوارد ها  ترین آن مهم انتو می به دنبال دارد که
کاهش . ٤ ؛بیمار شدن ذائقه مردم. ٣ ؛دوری از اصالت و معنویت. ٢ ؛معارف قرآنی در جامعه
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، دیگر یـکبـه  و اتصال مناسـب بـین آیـات سـور ارتباطعدم برقراری . ٥ ؛کّمی و کیفی تالوت
ه از یک سوره یا دو سوره مجزا از جملـه مـواردی اسـت رعایت تناسب معانی در اتصال دو قطع

 . )٨١: ١٣٩٠ هنر قرائت قرآن، نلسون،( که باید مورد توجه قرار گیرد
بنابراین آگاهی از ابزارهای انتقال معنا و بهره مندی درسـت از ابزارهـای تـالوت، زمینـه سـاز 

برداشت صحیح معنـا از آیـات بـه شود تا قاری با  گردد و سبب می انتقال مفاهیم و معانی آیات می
 ها را به ذهن شنونده انتقال دهد و وی را در جریان تالوت با خود همگام و همراه سازد.  خوبی آن

 اثرگذاری دانش مفردات در تالوت اقرایی
ی معناشـناختی در دانـش مفـردات و انطبـاق لحـن اداء بـا آن ضـمن ها حوزهآشنا شدن با 

گاهانه وی در جریان تالوت، بسـترهای جدیـدی را در جهـت تاثیرگذاری بر مستمع و واکن ش آ
و پیش بینی شـده لحنـی ای  ی کلیشهها تالوتی جدید تالوت و فاصله گرفتن از ها سبکتولید 
های انتقال معنـی  تکنیک چنین همی معناشناختی و ها عدم آشنایی قاریان با حوزه. کند یممهیا 

تصـویر درسـتی از  قاری که تا زمانیرایی است؛ زیرا کاهش اثر گذاری تالوت اق یکی از دالیل
 قادر به ارائـه آن تصـویر بـه مخاطبـان خـود نخواهـد بـود ،مفاهیم قرآنی در ذهن نداشته باشد

 . )٥٨: ١٣٩٢زیباشناسی قرآن، خرقانی، (
شوند اساس و رکن اصلی محتـوای هـر  ده مییمفردات نام ،گریر دیکه به تعب» ها واژه کت« 

بـا علـم بـه معـانی زیـرا  باشند میبرخوردار سیاریت بیاز اهم بوده ود یقرآن مج یژهبه و کتابی
م و مقاصد عالی آن آشنا یافت و با مفاهیای معارف آن راه یتوان به در مفردات قرآن است که می

 فاضـلی،( با متکلم دارددر حال و مستقیم است و ارتباطی و پویا لفظ عربی یک لفظ زنده . دش
 قرآنـیواژگـان  معنـای اصـلیخواهد به ب اگر قاری نیز. )٧٤: ١٣٨٢ یان قرآن کریم،های ب شیوه

ی هـا حوزهمفردات و  زنده دریابد و بر زبان خود جاری سازد، باید با را کامالً ها  آن ودست یابد 
از مفـاهیم  صوتی مناسب سازی تصویرمعناشناختی زبان قرآن آشنا باشد تا بتواند در پرتو آن با 

 .  مجسم کندها  آن خته و آیات را در ذهنشنوندگان منتقل سا به ها واژهخود را از  احساسقرآنی 

 سیمای واژگان قرآنی در تصویر پردازی صوتی قاریان
های مقتضی و به َتَبع معنا، الفاظی را به کار گرفته است کـه قالـب معـانی  قرآن در مناسبت

مفـردات و  بـاقـاری  چـه . چنانکنـد احسـاس خاصـی را در ذهـن تـداعی میها  آن هر یک از
 و شیهـای عـاطفی خـو ییتوانای معناشناختی زبان قرآن آشنا باشد، با بهـره گیـری از ها حوزه
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کـی یآهنـگ و احساسـی را در جهـت نزد توانـد یها مـ تعیین و تنظیم زاویه فرود و نشستن واژه
رامـون تـدبر در قـرآن، پژوهشی پینقی فر، ( ، به مخاطب کالم وحی القاء کندش با مفهومیصدا

١٤٨: ١٣٨٧( . 
موسـیقی «به گفته برخی از صاحب نظران، قاریـان از ابتـدا تـا کنـون در تـالوت خـود از  

کشد و مبتنی بر القـای مفهـوم بـه  یعنی نوعی موسیقی که معانی آیات را به تصویر می» وصفی
 چنـین . همانـد کردهوسیله نغمات و هم چنین ایجاد ارتباط بین صوت و کلمات است، استفاده 

آموختنـد، ایـن کـار را بـه  و تطبیـق لحـن بـر آیـه را می» انسـجام صـوتی«هنگامی که اصـول 
 اصطالحات موسیقی یاری کردند، و در مراحل مختلف یاد گیری خود، از می تعبیر» موسیقی«

تالوت قاریانی کـه در ایـن پـژوهش مـورد . )٨٨: ١٣٨٨الزمن الجمیل، میرزایی، ( جستند می
 در میـان قاریـانهـا  آن نام برده شـده بـه جهـت اعتبـار تـالوتها  آن و ازاند  زیابی قرار گرفتهار

 اند.  بهره جستهها  آن باشد و عالوه بر آن دارای سبک خاصی از تالوت هستند که دیگران از می

 تصوير پردازي صوتي واژگان برتري و كمال . 1

ــ ــت، طغی ــت و نهای ــوم غای ــده مفه ــعت و کلمــات در بردارن ــد، وس ــاوز، دوری و ُبع ان و تج
گستردگی، دعوت و فراخواندن، امیدواری و آینده نگری، آرزوهای طوالنی، عظمت و بزرگی، قیام 
و برانگیختگی، کثرت و فزونی، اقبال و توجه، تکبر و فخـر فروشـی، کرامـت و بزرگـواری، فـوز و 

تصـویر پـردازی صـوتی، بـا اوج و  رستگاری، غلبه و پیروزی و... از جمله واژگانی هستند کـه در
که باید سخنی واال بـه  رسد یمبه نظر  ردیگ یمارتفاع صدا مناسب هستند. بنابراین وقتی صدا اوج 

با غلبه و برتری و مفهوم بلندی ارتباط مسـتقیم » علی«دنبال داشته باشد. به عنوان نمونه حرف جر 
و تنهـا نقـش  کننـد ینمنای مستقلی داللت دارد. گرچه حروف در هر زبانی اداتی هستند که بر مع

، اما همین حـروف بـه ظـاهر سـاده، در قـرآن بـرای خـود ندینما یمای را میان کلمات ایفا  واسطه
و  دارنـد یمـجایگاهی حائز اهمیت دارند و هر کدام با زبانی رمزگونه، پـرده از اسـراری چنـد بـر 

 ).  ٤٠: ١٣٨٧های تفسیر آفرینی،  ه(محمد قاسمی، جلو خوانند یمانسان را به حقیقتی فرا 
ویقینـا بـر بلنـدای سـجایای اخالقـی « )٤/ قلـم( �عظيمٍ  ٍق لُ a خُ عَ و_نک لَ �در آیه شریفه  

در قالـب  �مکـارم اخالقـی را بـرای پیـامبر اسـالم نیتـر یعـالخداونـد » عظیمی قرار داری
ری و تسـلط بـر مفهـوم برتـ» علـی« تصویری گویا و محسوس ترسیم نموده است، زیرا حرف 

را در باالترین مراتـب اخـالق و کمـاالت نفسـانی قـرارداده  �کند، و این آیه پیامبر می داللت
گویی مکارم اخالق چنـان . است که کسی را یارای رسیدن به آن مرتبت عظیم و قله رفیع نیست

د گرفته کـه هـر استقرار یافته و آن را چنان در اختیار خوها  آن پیرو و تسلیم اویند که او بر بلندای
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یا خداوند متعال . )١١٢: ١٤١٠فضائل القرآن، دمشقی، ( کند یمتصرف ها  آن گونه بخواهد، در
اوNک Z هدًی من ر$هم و اوNک هم �دیگر متقین را چنین توصیف نموده است: ای  در صحنه
. »رستگارند آنان از سوی پروردگارشان بر راه هدایت هستند و آنانند که« ؛)٥/ بقره( �اfفلحون

نشان ها  آن بر راه راستی که خداوند به در این آیه به این مفهوم اشاره دارد که متقین» علی«کلمه 
را به کسی تشبیه نموده که بـر ها  آن ، گویی حالباشند یمداده است مسلط هستند و به آن پایبند 

 ،همـان( را دارد باالی بلندای چیزی تکیه زده یا بر آن نشسـته اسـت و اختیـار مرکـب خـویش
ژگـان و اتوانند این مفهوم را به شنونده منتقل کنند که با معنا و جایگـاه ایـن و می قاریانی. )١٢١

 . حروف آشنا بوده و از ارتفاع صدا جهت انتقال مفهوم بهره ببرند
بسیاری از قاریان به ویژه اساتید مصـری بـه ایـن نکتـه دقـت داشـته و در تـالوت رعایـت 

خـتم اهللا Z �ه عنوان مثال استاد عبد الفتاح شعشاعی در تالوت سوره مبارکـه بقـره باند.  نموده
هـا و  خـدا بـر دل) «٧/ بقـره( �قلو$هم وZ سمعهم وZ أبصـارهم غشـاوة وhـم عـذاب عظـيم

افکنـده شـده و بـرای آنـان عـذابی بـزرگ ای  هایشان پـرده های آنان مهر نهاده؛ و بر چشم گوش
لَـک Z أرجائهـا وnمـل وا*مَ � ١٧اسماعیل در سوره مبارکه حاقـه آیـه  و استاد مصطفی» است

گیرند و در  می فرشتگان در اطراف آسمان قرار«؛ )١٧/ الحاقة( �عرش ر$ک فوقهم يومئذ ثمانية
به زیبایی معنای برتری » کنند می حملها  آن آن روز هشت فرشته عرش پروردگار را بر فراز همه

 اند.  با استفاده از ارتفاع صدا به زیبایی به نمایش گذاشته را» علی«و تسلط درحرف 
از سوره مبارکه ق، با افزایش پرده صـدا در واژه  ١٠استاد مصطفی اسماعیل در آیه  چنین هم

و درختان بلند قامت خرما را کـه ) «١٠/ ق( �نضيدٌ  hا طلعٌ  باسقاٍت  وا8خُل �در آیه » باسقات«
را برای مخاطب خـود  ها نخلمفهوم بلندی و قامت » ده دارندمتراکم و روی هم چیهای  خوشه

اصـفهانی،  راغب( اسـت بلند و مرتفع معنی به) باسقه( باسقات جمع کلمه. کشد یمبه تصویر 
 . )٢٦٧: ١٣٨٣مفردات، 

 تصوير پردازي صوتي واژگان دنُو و نقصان. 2
و نزدیکی، محدودیت و  کلمات در بردارنده مفهوم طاعت و بندگی، تواضع و فروتنی، قرب

گردانـی و ارتـداد، ضـرر و  تنگی، سکوت و خاموشی، یاس و ناامیدی، رجوع و بازگشـت، روی
زیان، مخفی و نهان، حقـارت و پسـتی، بیچـارگی و درمانـدگی، خـواری و ذلـت، سـنگینی و 
سستی، هالکت و نابودی،کاهش،کهنگی و فرسودگی، نقصان و پایان یافتن، آرامش و اطمینـان 

 .  واژگانی هستند که در تصویر پردازی صوتی، بهتر است با بم صدا به نمایش گذاشته شود.. .و
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بل z قلو$هم غمرة من هذا وhم أعمال �فرماید:  به عنوان نمونه خداوند در توصیف کّفار می
و روز ( از ایـن نامـه اعمـالهـا  آن های ولی دل« ؛)٦٣/ مؤمنون( �من دون ذلک هم hا }�لون

و آیات قرآن) در بی خبری عمیقی فرو رفته و برای آنان غیر از ایـن بـی خبـری اعمـالی حساب 
به معنای غفلت با جهـل شـدیدی اسـت کـه » غمره«. »دهند انجام میرا ها  آن است که همواره

جـا  این که نشـانگر ظرفیـت و فـرو رفـتن اسـت) در( »فی«صاحبش را فرا گرفته باشد و حرف 
خبری فرو رفته که راهی بـرای  های کافران چنان در گرداب غفلت و بی گر آن است که دل تداعی

 . )١٤١: ١٣٣٠ تلخیص البیان، سید رضی،( بیرون آمدن ندارند
همین حقیقت را به نمایش گذاشته است، از جمله آیـه » فی«قرآن در آیات دیگری با حرف 

� 
ُ
گفتنـد: شـنیدیم؛  آنها« ؛)٩٣ /بقره( �~$وا z قلو$هم العجل بQفـرهمقا*وا سمعنا و عصينا وأ

حکایـت از » های آنها، بر اثر کفرشان، با محبت گوساله آمیخته شـد ولی مخالفت کردیم و دل
 پرستی تا اعماق قلوب یهود نفوذ کرده بود، کـه ایـن عالقـه و این مطلب دارد که محبت گوساله

حـرف  چنـین . همودنوشـانیده شـده بـهـا  آن محبت پرستش گوساله مانند شربتی گوارا به جان
) ٦٢/ هـود( �أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا و_ننا ل� شک �ا تدعوننا إ�ه �رBـب�در آیه » فی«
داری؟ در حالی کـه مـا بـی تردیـد در  می پرستیدند باز می پدرانمان چه آنآیا ما را از پرستیدن «

ن واقعیـت اسـت کـه قـوم بیانگر ای» کنی در شک و تردید هستیم می تعالیمی که به آن دعوتمان
حضرت صالح به دلیل تقلید کورکورانه از نیاکانشان، نسبت به دعوت روشن گرانه پیـامبر خـود 

های  استاد عبدالفتاح شعشاعی در تالوت آیـه. در شکی عمیق فرو رفته و دچار تردید شده بودند
و مفهـوم و یاد شده، با کـاهش طبقـات صـوتی و اسـتفاده از طبقـات بـم صـدا در انطبـاق آوا 

 . اثرگذاری معنایی آیه بهره جسته و آن را به خوبی رعایت کرده است
توان در تالوت قاریان  نظیر این نوع کاهش طبقات صوتی و استفاده از طبقات بم صدا را می

 �و_ذا �*ـوهم أو وزنـوهم ُ��ـون�مرحـوم اسـتاد مصـطفی اسـماعیل در آیـات . بزرگ یافت
/ طارق( �يوم تبa ا*�ائر�و » دهند می آنان پیمانه و وزن کنند کم و چون برای« ؛)٣/ مطففین(
الخسر و الخسران یعنی کم شدن . ) محوریت معنا را در تالوت به خوبی رعایت نموده است٩

گویند: خسر فالٌن یعنی او زیان دیده شـد و  شود و می سرمایه زندگی که به انسان نسبت داده می
گیـرد درایـن بـاره  یـان و ضـرر، بـه کـار و عمـل هـم تعّلـق میخسارت دید، گاهی خسران و ز

 از است عبارت) رهیسر( این واژه جمعاند  درباره واژه سرائر نیز گفته. گویند: خسرت تجارته می
 . )٤٣٢: ١٣٧٩المیزان، طباطبایی، ( کند می پنهان خود دل در انسان که زییچ هر
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وصّدقت بQلمات � د العزیز حصان در آیهقاریان زیادی از جمله استاد محمد عب چنین هم 
های او را تصدیق  و کلمات پروردگارش و کتاب« ؛)١٢/ تحریم( �ر$ها و�تبه و�نت من القان�)
زیـرا . به زیبایی تالوت را با معنامحوری در کنار هم آورده اسـت» کرد و از اطاعت کنندگان بود

روتنی است که بـه هـر یـک از دو واژه به معنای طاعت و پرستش همراه با خضوع و ف» القنوت«
 . )٢٥٠، همان( طاعت و خضوع به تنهایی نیز تفسیر شده است

 پردازی صوتی واژگان سختی، شّدت و کوبندگی تصویر. ۳
اند، ضـرب آهنـگ  هایی از قیامت و عـذاب را بـه تصـویر کشـیده شـده آیاتی که صحنه در

آورد و  هـای دل انسـان را بـه حرکـت در مـیکه تارای  کلمات تند، سریع و کوبنده است به گونه
آورد هماننـد آیـات  کوبد و فضایی از اضطراب و هیجان را پدید می پتک سنگین آن را بر دل می

 .  ابتدایی سوره حاّقه و القارعه که از این دسته هستند
 کبـری امـتیق روز آن از که مراد واقعی مقرر و ثابت معنای به حق مصدر از) الحاّقه( کلمه

 قابـل ریـغ و ثابـت، و حـق است روزی که ودهـ  ب نای  ده شده برایینام نام نیا به اگر و ستا
القرع نیز به معنای زدن چیزی به چیزی دیگر و . ) ٦٥٣(همان،  باشد می ریناپذ دیترد و تخلف

 از کـیی) قارعـه( ) کلمـه١٧٢: ١٣٨٣مفـردات، اصفهانی،  راغبدیگر ( یککوبیدن دو چیز به 
 بـه را نیزمـ و ها آسـمان کهاند  دهینام) کوبندهـ  قارعه( را آن جهت نیبد و است، متایق اسامی

 رهیت را دیخورش اندازد، می راه به را ها کوه کند، می لیتبد گرید نییزم و آسمان به و کوبد، می هم
 وندش می دگرگون تعالی خدای قهر به اءیاش تمامی و ریزد می را ستارگان کند، می تاریک را ماه و
با مراجعه به تالوت سوره مبارکـه حاّقـه بـا صـدای اسـتاد . )٦٥٤: ١٣٧٩المیزان، طباطبایی، (

مصطفی اسماعیل و سوره مبارکه قارعه با صدای استاد عبدالعزیزحصان، مطابقت لحـن بیـانی 
 .  این دو قاری با معنای دو واژه و فضای حاکم بر آیات کامال مشهود است

 سـخن دیگر یکاز برخورد آب دریای شور و شیرین با  ند متعالتصویری که خداو چنین هم
 راند، مفهوم کوبندگی و برخـورد را در واژگـان آیـه بـه کـار می گوید و از گوارایی آب سخن می
فـرات وهـذا  وهو اIی �رج ا�حرBن هذا عـذٌب �فرماید:  می برد، آن جایی که خداوند متعال می

و اوست که دو دریـا را بـه هـم « ؛)٥٣/ فرقان( ��جوراً  حجراً و  و جعل بGنهما برزخاً  أجاجٌ  �لحٌ 
میان آن دو مانع و سدی نفوذ ناپذیر و اسـتوار  تلخ و آمیخت این خوش طعم وگوارا و این شور و

باشد؛ و تعذیب در اصل وادار نمودن انسانی  ماء عذب به معنای آبی پاک و خنک می. »قرار داد
شـیرینی و ( و نیـز گفتـه شـده: اصـلش از عـذب. یدار باشداست به این که گرسنگی بکشد و ب
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گوارائی) است پس عّذبته یعنی گوارایی و شیرینی حیاتش را از او دور کردم که بر وزن مّرضته و 
و نیز گفته شده اصل تعذیب زیاد زدن بـا . بیمارش کردم و در چشمش خاشاک ریختم)( قّذیته:

قاریی که بتوانند در این آیه صوت کوبنده . )٢٣٦ :١٣٧١التحقیق، مصطفوی، ( سرتازیانه است
و محکم را در تالوت کند در حقیقت تالوت معناگرایانه را مورد توجه داشـته اسـت، چنـان کـه 

مبارکه فجر به این موضوع توجه کامل داشـته و در تـالوت بـا  استاد مصطفی اسماعیل در سوره
ب �فرمایـد  مـی آیه خداوند کند، در این می صدای کوبنده و شدید آیه را تالوت فيومئـٍذ ال يعـذ!

 . »کند در آن روز هیچ کس همانند او [خدا] عذاب نمی« ؛)٢٥/ فجر( �عذابَه أحد
که قاریان بزرگ مصری معنامحوری را سرلوحه تالوت خـود قـرار هایی  یکی دیگر از نمونه 

خداوند متعال . ه یوسف استسور ٢٣داده و اثر معنایی آیه را در ذهن شنونده به جا گذاشته، آیه 
وراودته ال� هو z بGتها عن نفسه و غلّقت األبواب و قالت هيت لک قال �فرماید:  می در این آیه

و آن زن که یوسف در خانه «؛ )٢٣/ یوسف( �معاذ اهللا إنه ر� أحسن مثوای إنه اليفلح الظاfون
 برای تو مهیاست!) چه آنسوی  به( بیا«او بود، از او تمّنای کامجویی کرد؛ درها را بست و گفت: 

برم به خدا! او پروردگار من است جایگـاهم را نیکـو داشـت، بـه یقـین  یوسف) گفت: پناه می(
الغلق و المغـالق: چیـزی اسـت کـه بـا آن چیـزی دیگـر بسـته . »شوند کاران رستگار نمی ستم
طبـایی در  المـه طباع .)٣٥٢: ١٣٨٣مفـردات، راغـب اصـفهانی، ( شود شود و با آن باز می می

کـه دیگـر  چنان غلقت از تغلیق است که به معنای بستن درب است آنگوید:  تفسیر المیزان می
ل مبالغـه در یـنتوان باز کرد، زیرا ثالثی مجرد آن به معنای صرف بستن است، و تشدید باب تفع

. )١٦١: ١٣٧٩المیـزان، طباطبـایی، ( رساند، و یـا محکمـی را ا کثرت آن را مییبستن است که 
ها را یکی پس  استاد مصطفی اسماعیل با استفاده از فن تکریر، کثرت و محکم بسته شدن درب

تکریر یعنی تکرار انداختن در صـوت یـا در فن . کشد از دیگری در ذهن مخاطب به تصویر می
که شدت و سختی و  یک تحریر یا کمانه به صورت منظم در کنار هم ،تمثل تکرار یک نُ  ،نغمه

 . )٢٠٧: ١٣٩٠ هنر قرائت قرآن، نلسون، ( دهد می حکمی را نشانم

 جنب و جوش و اضطراب، پردازي صوتي واژگان حركت تصوير. 4
باشـند بـا اسـتفاده از تحریـر بـه  کلماتی که دارای حرکت، جهش، جنبش و اضـطراب می 

زخـارف  ، چهچهه، غلـت،عیترج چون هم یگرید نیکه با عناو ریتحر. شود نمایش گذاشته می
اسـت کـه خـاص اصـوات  هـایی ویژگیاز جمله  شود میخوانده  زینبرات ن ای، عربات و یصوت
آزاد نمـودن  یدر لغت بـه معنـا ریتحر. )٦٩: ١٣٧٤مبانی موسیقی، تهرانی، ( است یقائیموس

بـه  یصـوت یکه از عبور هوا و ارتعاش تارهـا است یآهنگ صوتیاصطالح  دراّما . است یزیچ
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هنگام  هیداخل ر یهوا ریتحر نیدر ح. های مختلف به خود گیرد تواند شکل می آید و میوجود 
پژوهشـی شاه میوه اصفهانی، ( شود میقطع و وصل  یصوت های ماهیچه وسیلهعبور، همواره به 

 . )٤٥: ١٣٨٢های موسیقیایی هنر تالوت،  در جلوه
ُخلـق مـن مـاء �فرمایـد:  مـی سوره مبارکه طارق که خداوند متعال ٦به عنوان نمونه در آیه 

الزم است قاری با استفاده از تحریرهای سریع تصویر نطفـه و سـرعت آن را  )٦/ طارق( �دافق
جـا  این ان داشـته باشـد، کـه دریکه با سرعت و فشار جرگویند آبی را » دافق«. به تصویر بکشد

رعت و حرکـت یا در سوره حاقه س. )٤٣١: ١٣٧٩المیزان، طباطبایی، ( منظور نطفه آدمی است
إنّـا *ّمـا طـ� اfـاء �فرمایـد:  مـی شود خداونـد در ایـن سـوره می آب را در واژه جاریة مشاهده

ُذٌن واعيةٌ 
ُ
هنگامی کـه آب « ؛)١٢و١١/ حاقه( ��لنا�م z ا�ارBة 8جعلها لQم تذكرةً وتعيها أ

داری قـرار دهـیم و طغیان کرد ما شما را در کشتی سوار کردیم تا آن را برای شما مایه تذکر و بیـ
الجری به معنی عبور کردن است و اصل آن مثل سرعت و حرکـت . »گوش شنوا آن را حفظ کند

مفردات، راغب اصفهانی، ( گذرد است یابد و می آب و هر چیزی که به همین ترتیب جریان می
اده گردد که در تالوت این آیه باید با استف می مشخص» جاریه«با دقت در کلمه . )٣٥٦: ١٣٨٣

گذاشـته شـود  از باال و پایین کردن درجات صوتی، تصویری از یک کشتی طوفان زده به نمایش 
رود کـه بسـیاری از قاریـان  که سینه آن کشتی دائم در برخورد با امواج خروشان باال و پایین می

گاهی داشته و در تالوت آن دقت کافی را داشته  اند.  بزرگ نیز به این موضوع آ
تـوان  می در مفهوم جنبش و حرکت وجود دارد که آیات ابتدایی سوره عادیات راآیات زیادی 

در این آیات حرکات تند و سریع اسبان و . نمونه زیبایی از این جنب وجوش و تحرک زنده یافت
گیری دشمن به علت هجوم سریع به آنان تصـویری از صـحنه حملـه و جنـگ را  سواران و غافل

 آیـه اول چنـین ٥خداوند در . کند می فاظ و حرکات سریع نمود پیدادهد که در قاب ال می نشان
 �والعاديات ضبحاً فاfورBات قدحاً فاfغ�ات صبحاً فأثرن به نقعاً فوسـطن بـه �عـاً �فرماید:  می

تازند و سوگند  می به سوی جنگ)( که همهمه کنانای  سوگند به اسبان دونده« ؛)٥تا١/ عادیات(
جهاننـد و سـوگند بـه سـوارانی کـه هنگـام  می جرقهها  دن سمشان از سنگبه اسبانی که با کوبی

» غبار فراوانی بـر انگیزنـد برند و به وسیله آن هجوم گرد و می صبح غافل گیرانه به دشمن هجوم
مغیرات) همگی بر سرعت و حرکت سریع و تنـد ـ  موریاتـ  ضبحاً ـ  العادیات( معنای واژگان

مـور) ( اش ظاهر شـد؛ و نیـز ) یعنی خون بر چهرهلدم علی وجهـهمار ا( عبارت. کند می داللت
 مـواره) را گوینـد( یـا ناقـة تمـور) شـتر تیـز رو( شن روان) و( وزد خاکی است که باد بر آن می
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گیـری از  استاد احمد احمد نعینع در هنگام تـالوت بـا بهـره. )٢٦٧: ١٣٨٣راغب اصفهانی، (
های سـریع  کند که این جنبش و حرکت می نی تالوتمعنای واژگان آیات مذکور با شور و هیجا

 . توان یافت می را در تالوت وی به وضوح

 نتیجه 
یکی از موضوعات مهم در اثر گذاری تالوت قرآن، بهره گیری از دانش مفردات در لحن . ١

 . باشد می اقرایی قاری
قـرآن هـر دو  در ارتباط با شرایط و الزامات تالوت اقرایـی بایـد گفـت قـاری و مسـتمع. ٢

نکـات در ترین  و اساسیترین  مهم باشند که توجه به ترجمه یکی از می نیازمند فهم آیات و معنا
 . باشد می این زمینه

ترین مراحـل و بـاالترین مـدارج در  انطباق صدا با معنای لفظ در آیات قرآن، از حساس. ٣
 . باشد می سیر تربیت قاری قرآن و تالوت اثرگذار

بردارنده مفهوم غایت و نهایـت، طغیـان و تجـاوز، دوری و ُبعـد، وسـعت و  کلمات در. ٤
از جملـه واژگـانی هسـتند کـه در ...  گستردگی، دعوت و فراخواندن، امیدواری و آینده نگـری

 .  تصویر پردازی صوتی، با اوج و ارتفاع صدا مناسب است و باید به نمایش گذاشته شود
و بنــدگی، تواضــع و فروتنــی، قــرب و نزدیکــی، کلمــات در بردارنــده مفهــوم طاعــت . ٥

واژگانی هستند که در تصویر پردازی صوتی، بهتـر ... محدودیت و تنگی، سکوت و خاموشی و
 .  است با بم صدا به نمایش گذاشته شود

باشند باید با لحن  می تصویر پردازی صوتی در کلماتی که دارای مفهوم سختی و شّدت. ٦
 .  باشد تفاع همراه بیانی کوبنده و دارای ار

باشند با استفاده از فـن تحریـر  کلماتی که دارای حرکت و جنب و جوش و اضطراب می. ٧
 . شود به نمایش گذاشته می
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