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Abstract 

Researching the Quranic reciters’ pronouncing of word " نزل" indicates a typical 

contrast in the pronouncing of this word among the reciters. Some reciters have 

adopted the mitigation [takhfif], while Ibn A’mir Shami, unlike other reciters, 

considers one of the principles of his pronunciation to be the semantic difference 

between these two words and believes that the word " نزل" with gemination [Tashdid] 

unlike " نزل" with mitigation [takhfif] indicates the meaning of the multiplicity and 

repetition. For this reason, in cases where the noun has been plural after " نزل" should 

be pronounced with gemination [tashdid]. The current research has been studied the 

word " نزل" in lexicon, recitation and interpretations by descriptive-analytical and 

linguistic methods in order to study the difference between the viewpoints of the 

reciters of a region in pronouncing a word and its reflection on the sources of 

linguistics and proving the ijtihad of some of seven recitations. The conclusion of the 

research indicates that the analysis of the difference in recitation of similar verses can 

strengthen the theory that reciters have had authorities, some of which were in 

accordance with the certain principles and criteria in recitations, and sometimes 

difference in recitations has influenced the opinions of lexicographers. In addition, the 

analysis of the recitation of the reciters of verses similar to the word " نزل", where 

both pronunciations of mitigation [takhfif] and mitigation [takhfif] were possible, 

shows that the recitation of Ibn Amir in Sham is in contrast to other recitations; This 

subject can show the role of intonation and dialect in providing difference in 

recitations and the reciters’ authorities. 

Keywords: Quran, Anzala, Nazzala, Nazala, Reciters’ Ijtihad, Reciters, 

Recitations.
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  به تشدید و تخفیفبه تشدید و تخفیف« « نزلنزل»»تحلیل خوانش قاریان در قرائت ماده تحلیل خوانش قاریان در قرائت ماده 
  0زهرا قاسم نژاد

 چکیده
نـوعی تقابـل در خـوانش ایـن واژه بـین قاریـان ، دهدنشان می« نال»مطالعه قرائت قاریان در ماده 

عامر شامی برخالف که ابن درحالی، اندوجود دارد. برخی قاریان در قرائت خود وجه تخفیف را برگایده
بـه « نّال»سایر قاریان یکی از مبانی قرائی خود را تفاوت معنایی این دو واژه دانسته و معتقد است: ماده 

ی که به همین سب  در موارد، به تخفیف بر تکثیر و تکرار داللت دارد« أنال»یا « نال»تشدید برخالف 
را به تشـدید خوانـده اسـت. نوشـتار حاضـر « نال» ماده، صورت جمع آمده است اسم به« نال»پ  از 

های قاریان یک بوم و منطقـه در قرائـت یـک واژه و بازتـاب آن بـر منـابع  منظور بررسی تفاوت دیدگاه به
قرائت و تفاسیر بـه ، را در لغت« نال»ماده ، گانه دانش لغت و اثبات اجتهادی بودن برخی قراءات هفت

اختی موردمطالعه قرار داده است. نتیجـه حاصـل از پـژوهش نشـان شن تحلیلی و زبان -روش توصیفی 
تواند این نظریه را تقویت کند که قراء در قرائت خـود دهد: تحلیل اختالف قرائت در آیات مشابه میمی

ها در قراءات منطبق بر اصول و ضوابطی خاص بوده اسـت  اند که برخی از اختیارات آن اختیاراتی داشته
پژوهان اثر داشته اسـت. همچنـین تحلیـل قرائـت قاریـان در آیـات قرائت بر آراء لغتو گاهی اختالف 

دهـد:  نشـان می، که امکان قرائت به دو صورت مشدد و مخفف وجود داشـته اسـت« نال»مشابه ماده 
تواند نقش لهجه و گـویش در  های دیگر است. این موضوع می عامر در شام در تقابل با قرائت قرائت ابن

 اختالف قراءات و مسئله اختیارات قراء را نشان دهد.ایجاد 
 

 قاریان.، اجتهاد قراء، نال، نّال، أنال، قرائات قرآن،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
فعل ماضی و مضارع اعم از ، اسم مفعول، صورت اسم فاعل مرتبه در قرآن کریم به 777« نال»ماده 

به تخفیف و « نال»یم در قرائت فعل ماضی و مضارع مجرد و ماید استعمال شده است. قاریان قرآن کر
رو به این موضوع نظر دارد که چرا خوانش قاریـان  اند. پژوهش پیشبه تشدید دچار اختالف شده« نّال»

هـا  یا افعال مشابه که امکان خـوانش مخفـف و مشـدد آن« نال»است؟ و چرا ماده  در تقابل با یکدیگر
یـا ، گردد های لغوی بازمی اند؟ آیا این مسئله به دیدگاه رأی و نظر شده ان دچار اختالفیقار، وجود دارد

در « نـال»عامر تنها قاری است که مـاده آراء مفسران سب  این نوع اختالف در خوانش شده است؟ ابن
ـ ، داللـت بـر جمـع داشـته اسـت« نـال»قرآن کریم را در موارد اختالف قرائت ـ اگر اسم پ  از فعل 

خوانده است. این در حالی است که هیچ قاری همه موارد را مشدد یا مخفف نخوانـده  صورت مشدد به
« نـال»عامر با توجه به مبانی و معیارهایی قرائت مـاده  گردد که ابناست. این فرضیه در اینجا مطرح می

د یـا به تشدید را اختیار نموده است؛ که این موضوع حکایت از توجه برخی قراء بـه اصـول و قواعـد دار
گویش منطقـه شـام در مـواردی کـه فعـل بـه دو صـورت مخفـف و مشـدد امکـان ، توان بیان نمودمی

تأمل است که تنها  ای دیگر نیا در اینجا قابلصورت بوده است. نکته بدین، خواندنش وجود داشته است
، ت کـه بایـد دیـددر قرائت این ماده بر سر تعداد محدودی آیه اس، عامر اختالف قاریان دیگر غیر از ابن

 چرا در تعدادی از آیات اختالف قرائت این واژه شدت یافته است؟
سـنت ای بر رد نظر اهلتواند دلیل و قرینهعامر در آیات مشابه میبنابراین تحلیل اختالف قرائت ابن
عی وجـود پندارند. گرچه امروزه در منابع قرائی ما دلیل یا قرینه قطباشد که همه وجوه قرائی را وحی می

قرائتـی را اختیـار کـرده باشـند و ، گانه یا غیر آن با توجه به ضوابط خـودندارد که هر یک از قاریان هفت
هایی به این سبک که به تحلیل ها بیشتر به نقل قراءات بوده تا تدبر و درایت در آن؛ اما پژوهشعنایت آن

ای بـر اختیـار قرائـت قـاری بـر اسـاس قرینهتواند دلیل و می، پردازداختالف قرائت در آیات مشابه می
، نـه بـه وحـی، گـردد درایت و تدبر در آیات باشد. البته در این سنخ از تحقیق که اختالف به قاری برمی

منشـأ اخـتالف بـه منـابع ، رسد باید به علت و منشأ پیدایش اختالف نیا پی برد. در نگاه اول به نظر می
های جغرافیایی ارتباط دارد؛ به همـین سـب  در  های منطقه ه گویشیا منشأ اختالف ب، گردد لغوی برمی

 شود:شناختی به پنج موضوع پرداخته می نوشتار حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و زبان
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 به تشدید و تخفیف در منابع لغت؛« نال»ماده  .7
 به تخفیف و تشدید در منابع نحوی؛« نال»ماده  .2
 مفسران؛ به تخفیف و تشدید در کالم« نال»فعل  .0
 به تخفیف و تشدید در دانش قراءات؛« نال»شناختی  بازتاب اختالف زبان .4
 قاریان و مفسران قرآن کریم.، پژوهانتحلیل آراء لغت .0

 پیشینه تحقیق
نوشـتاری ، های مختلف مجالت علمی ـ پژوهشـی های اطالعاتی و شماره پ  از مراجعه به پایگاه

وجود ندارد؛ در تفاسیر و منابع قرائی نیا این ، ژوهش پرداخته باشدها به پ که از این حیث و با این فرضیه
بـه اخـتالف قرائـت و ، صورت مختصر و پراکنده ذکر شده است. همچنـین در بیشـتر تفاسـیر مطل  به

صورت تحلیلی و تبیینی پرداختـه نشـده اسـت. مطالعـه منـابع احتجـاج  این کلمه به ییهای معنا حوزه
تنها اختالف قرائت و دلیل اختیار قرائـت ، کاررفته است در آن به« نال»ی که واژه قراءات نیا در ذیل آیات

هـای  یـک از کتاب ذکر اسـت کـه هیچ دهد. قابـل نشان می، گردد قاری را که معمواًل به کلمه بعد بازمی
باشد که اند و شاید این پژوهش در این راستا پیشرو قرائی به تحلیل قرائت قاری در آیات مشابه نپرداخته

 پردازد.با تکیه بر تحلیل آیات مشابه به تأیید و رد برخی از نظریات می
نوآوری این پژوهش از این حیث است که برای ابطال مبنای وحیانی نبودن قراءات سبعه سعی در رد 

ندارد و تنها با تکیه بر تحلیـل قرائـت قـاری در آیـات مشـابه ، روایاتی که در این زمینه مطرح شده است
برخی از قراء در قرائت خود دارای مبانی خاصی بوده و بر این اساس به اختیار یک وجـه ، دهد نشان می

ها بر اساس قرائت منطقه خـود بـوده اسـت و  خوانش آن، اند اند و اگر هم مبانی خاصی نداشته پرداخته
و ابـوعمرو در تقابـل عامر بـا کسـایی و حمـاه  شاید به همین دلیل است که در این قبیل آیات قرائت ابن

 است.

 به تشدید و تخفیف در منابع لغت« نزل». ماده ۱

به معنای فـرود آمـدن ذکـر شـده اسـت و آنچـه در معـاجم پیرامـون آن « نال»در دانش لغت ماده 
، فـرود آمـدن، پایین آمدن، از باب تفعیل و افعال است. صاح  العین« نال»ماده ، اختالف وجود دارد
ّّ »دانـد: معنای اصلی این ماده مـیبر زمین نشستن را  « أو مبا نوبإ ىلب   ب  ، فبن  نبا البا ب   و نب

توجه است که فراهیـدی  (. در اولین فرهنگ لغت این موضوع قابل061/ 1ق:  7453، نیالع، )فراهیدی
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 از« أنـال»ای بـه از باب افعال تفاوتی قائل نیست و هیچ اشـاره« أنال»از باب تفعیل و « نّال»بین ماده 
دانـد و آنچـه در بیـان از باب تفعیل را بـه یـک معنـا مـی« نّال»و « أنال»کند. ابن درید باب افعال نمی

به معنای به ترتی  و پشـت هـم آمـدن چیـای « نّال»و « أنال»این است که ، بردها به کار میمعنای آن
ّااًل و نّله  تابکالوه نّ و ج  ال  أنّ »است:  ق: 7426، جمهرة اللغة، )ابن درید« ء  ئًا  ةب شیًن شیتنّ  ىن

 شود. (. از نگاه فراهیدی و ابن درید بین باب افعال و تفعیل این واژه تفاوتی مشاهده نمی270
را بـه « أنـال»داند و تنال کردن و وارد شدن می، را به معنای فرودآمدن« نّال»، ق( 015)م  یأزهر 

ق( 070(.  صاح  بن عباد )744/ 70م:  7361، ةتهذی  اللغ، معنای وارد شدن دانسته است )ازهری
داند )صـاح  بـن را یکسان معنا کرده و آن را به معنای پایین آمدن و فرود آمدن می« انال»و « نّال»نیا 

در بیـان معنـای واژه سـخنی را بیـان ، ق( 072(. ابوهالل )م 00/ 3ق:  7474، المحیط فی اللغة، عباد
، ةیـمعجـم الفـروق اللغو، پـردازد )ابـوهالل عسـکریناول و هبـوط مـیکند و تنها به تفاوت بین نمی

از باب تفعیل بـه « تنایل»از باب افعال و « انال»نویسد: ق( نیا می 030(. جوهری )027/ 7ق: 7427
تـا:   بی، الصـحاح، داند )جوهری درپی بودن چیای می یک معنا هست و آن را به معنای وارد شدن و پی

به معنای پایین آمدن و فـرود آمـدن اسـت )ابـن « نّال»ق( معتقد است:  030س )مفار(. ابن7723/ 0
و « نـّال»در بیـان معنـای واژه ، ق( 052(. راغـ  )م 471/ 0ق:  7425  اللغـه ییمعجم مقـا، فارس

در جـایی کـه « تنایـل»معتقد است که اصل معنا داللت بر فرود آمدن و پایین آمدن دارد و واژه « انال»
درپـی  به معنای ناول تدریجی است که اختصاص به چیای دارد کـه جداجـدا و پی، اشاره کند آیه بدان

هـم در « انـاال»عام و فراگیر است و این عام بودن بـه ایـن معناسـت کـه « اناال»نازل شده باشد و واژه 
ََ  باره؛ مانند آیـه رود و هم در معنای ناول دفعی و یکمعنای ناول تدریجی به کار می اِِ

ٌة فَ ََ نِزلَاْت ُساو
ُ
ا أ

لَاْت به معنای ناول تـدریجی اسـت و همچنـین در عبـارت « اناال»(؛ که 25)محمد/ َمةٌ کم ْ  لَاْو ال نُزِّ
ة ََ  7472، مفردات الفاظ القرآن، (؛ نیا به معنای ناول تدریجی است )راغ  اصفهانی25)محمد/ ُساو

دهد که برای اولین بار راغـ   نشان می، گوید ی(. آنچه راغ  اصفهانی در بیان این دو واژه م074/ 2ق: 
 اصفهانی بین باب افعال و تفعیل این واژه تفاوت قائل شده است.

داند و در توجیه سخن خود بـه قرائـت ابـن را به یک معنا می« انال»و « نّال»هر دو واژه ، ابن سیده 
لت»ال فءق ننبی  یا »نویسد: مسعود نیا اشاره کرده و می ّّ ، «نّلت»اال صیغه التکثیء ف  « نّلتا»و « ن

نزَل الَملَئ و ف  قءاتة ا ا مسةإد:
ْ
المحکـم و ، )ابن سـیده« نبّ ک  أنّ   أل (؛ 20)الفرقان/  ال  یُة تَنِ کَو أ

کنـد ( نیـا بـین ایـن دو واژه تفـاوتی ذکـر نمـی007. زمخشری ) (042/ 0ق:  7427، المحیط االعظم
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( نیا مانند زمخشری به تفاوت معنـایی دو واژه 656(. ابن اثیر )627تا/  بی، اساس البالغة، )زمخشری
 (.200ش:  7061، ث  واألثری  الحدیغر یة فیالنها، کند )ابن اثیرای نمی اشاره
َلبه »در باب افعال و تفعیـل بـه یـک معنـا اسـت: « نال»ق( آورده است که  605منظور )مابن  َّّ وَتَن

َله ِ َمْةًن  َّّ َله وَن َّ ْن
َ
َلت و أنَالـت   وی سخنی را از سیبویه می، «وأ آورد که از قول ابوعمرو گفته است: بین َناَّ

 بإ »کند:  کند و در ادامه ذکر می )باب تفعیل و افعال( تفاوت است؛ اما ابوعمرو تفاوت را بیان نمی
َ
َقاَ  أ

ْلُت ِىال ِص ی َ  یاْلَحَسِا: اَل َفْءَق ِنْنِب  َّ ْن
َ
ْلت وأ َّّ ْلُت فِ   ِء فِ یثِ کتَّ َغَ  الیَا َن َّّ َ  اْلَمَنئِ  :ِقَءاَتِة اْ ِا َمْسُةإد    َن َّ ْن

َ
َ  کبوأ

 ِّ  (.207/ 3ق:  7474، لسان العرب، )ابن منظور« ًن یَتْن
تفعیل و استفعال به یک معنا اسـت و تمـامی ، در باب افعال« نال»نویسد: نیا می، (115فیومی ) 

  بمعنـی« اسـتنالته»و « نّالتـه»و «  أنالتـه»و « بـه  نالـت»ال است: ها به معنای اناال از باب افع این واژه
(. طریحی هم در بیان معنای این دو واژه تفـاوتی 204/ 6ق:  7474، ریالمصباح المن، )فیومی« أنالته»

 (.467/ 7ق:  7457، نیمجمع البحر، را ذکر نکرده است )طریحی
تفاوت اساسی قائل شده « انال»و « نّال» اژهپ  از راغ  اصفهانی بین دو و، ق( 7250زبیدی )م  

و   جیتبر   یالتنّ»داند: را به معنای ناول دفعی می« اناال»را به معنای ناول تدریجی و « نّال»است و 
ّا  تاج العـروس مـن جـواهر ، )حسینی زبیدی«  یضاوی  و العیشافکال  ثء الحإاشکأ  ما فک  دفة  اإلن

 (.270/ 3ق:  7474، القاموس
در تشدید « نال»فقط زبیدی و راغ  اصفهانی تفاوت اساسی بین ماده ، پژوهان ا توجه به آراء لغتب

پژوهان بین تشـدید و تخفیـف ایـن واژه تفـاوت معنـایی  که سایر لغت اند؛ درحالی و تخفیف قائل شده
تناس  با ایـن العرب وجود دارد که نکته ظریفی است و م اند؛ اما یک نکته در لسان خاصی را قائل نشده

َلـت  توان به نتیجه رسید. وی سخنی را از سیبویه می بحث می آورد که از قول ابوعمرو گفته است: بین َناَّ
کند:  کند؛ و در ادامه ذکر می و أنَالت  )باب تفعیل و افعال( تفاوت است؛ اما ابوعمرو تفاوت را بیان نمی

 إ اْلَحَسِا: اَل َفْءَق ِنْنِب »
َ
ْلُت ِىال ِص  َا ی َ  یَقاَ  أ َّ ْن

َ
ْلت وأ َّّ ْلُت فِ   ِء فِ یثِ کَغَ  التَّ یَن َّّ َ    َن َّ ْنب

َ
: وأ ِقَءاَتِة اْ ِا َمْسُةإد 

ِّ کاْلَمَنئِ  یکی از منابع ، دهد (. این سخن نشان می207/ 3ق:  7474، لسان العرب، ابن منظور«)ًن یَ  َتْن
بع اصـیلی بـرای اظهـارات منـابع و معـاجم آراء قاریان قرآن کریم است و دانش قرائت من، پژوهان لغت

دهد که حساسیت بحـث نـاد  نشان می، که ابن منظور دقیقًا به ابوعمرو اشاره دارد لغوی بوده است و این
ابوعمرو در قرائت این ماده وجود داشته است که این موضوع باید در بحث قرائت قاریان لحاظ گـردد و 
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بایـد دیـد تفـاوت ، سویی چون به سیبویه نیا اشاره شده اسـتخوبی تشریح شود. از  قرائت ابوعمرو به
 ماده به تخفیف و تشدید یا باب تفعیل و افعال در منابع نحوی به چه صورت است؟

 به تخفیف و تشدید در منابع نحوی« نزل».ماده 2

ل»برای  هـا تکثیـر اسـت؛  کاربردهای متعددی ذکر شده است که مهمترین آن« عین»به تشدید « فعَّ
ل»عنی زیاد انجام دادن کـاری. بـرای مثـال ی بـه معنـای بسـیار مسـافرت کـردن اسـت. از دیگـر « جـوَّ

حته»تعدیه است؛ مثل: ، کاربردهای این باب ، ؛ یعنی او را شاد کردم. از کاربردهای دیگر ایـن بـاب«فرَّ
دته»سل  است؛  ، «َفَعـَل »ان یعنی پوستش را از تنش جدا کردم. البته گاهی این باب معنـای همـ، «جلَّ

ل»به تخفیف عین را دارد؛ برای نمونه فعل  شرح ، ی؛ یعنی جدا کرد )أسترآباذ«زال»به معنای همان « زیَّ
ل»(؛ اما اغل  علمای صرف کاربرد اصلی 32م:  7372، ة ابن الحاج یشاف دانند؛  می« تکثیر»را « فعَّ

در ماضی و مضـارع « عین»به فتح « یفَعلفَعل »یعنی زیاد انجام دادن کاری توسط فاعل. درباره کاربرد 
صراحت ذکر کـرده کـه ایـن بـاب کـاربرد خاصـی نـدارد  کاربرد خاصی ذکر نشده است. استرآباذی به

 (.32-61م:  7372، ی)أسترآباذ

 به تخفیف و تشدید در کالم مفسران« نزل».فعل 3

یا اختالف بین باب تفعیـل  به تخفیف و تشدید و« نال»منظور تبیین دقیق اختالف قرائت در ماده  به
سـوم ، دوم، اند. تفاسیر قرن اول و افعال باید دید تفاسیر فریقین چه برداشتی از این اختالف قرائت داشته

ُل ی»شناختی واژه و چهارم به بحث لغوی و زبان ای بـه انـد و اشـاره بـه تشـدید و تخفیـف نپرداخته« َنـاِّ
 اند. اختالف قرائت موجود در آن نکرده

بحث اختالف قرائت را مطـرح کـرده اسـت. وی « بحر العلوم»سمرقندی در تفسیر ، قرن چهارمدر 
ابتدا به اختالف قراء در قرائت واژه مذکور اشاره کرده و معانی هر دو وجه از وجوه قرائی را به یـک معنـا 

َ  الوه»قءأ ا ا کثیء و ا إنمءو »داند؛  می ِّ نبامء    و ناصب  و ا ا التخ یف و قبءأ ممبّو و الکسبائ« أ  ُین
ُ   مةن  وامبیأ  ،  التشبیب ِّ َ  َین َّ ُ  و َن ِّّ (. در تفاسـیر قـرون 061/ 2تـا:  بی، بحرالعلـوم، )سمرقندی« َن

ُل ی»شناختی واژه جدیدی در بحث قرائی و زبان  بعد هیچ نکته ، شـود به تشدید و تخفیـف دیـده نمی« َناِّ
 .که به نقل آراء گذشتگان بسنده کنندجا آن

در تفاسیر معاصر نیا اگرچه این بحث چندان جدی دانسته نشـده و تنهـا بـه نقـل اخـتالف قرائـت 
اند؛ اما صاح  المیاان بـه  ای نکردهاند و یا در برخی موارد حتی به اختالف قرائت هم اشاره بسنده کرده
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 99-13:، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
 به تشدید و تخفیف« نزل»ریان در قرائت ماده تحلیل خوانش قا

 زهرا قاسم نژاد

 ُ لََعَ اَّ رِ  لََع َو قُْرآپردازد: وی با اشاره به آیاتی مانند: بیان تفاوت معنایی دو واژه می
َ
ٍث َو کمُ   نر  فََرْقنر ُ ِِلَْقرَأ

َّْر ُ َتْن  ُل الْ  کْسَئلُ ی، (756؛ )اسراء/ال  ینَز  ُْ
َ
َل َعلَ کأ ْن ُتَنِّ

َ
مرءِ کِهْم یترِب أ لَاْو ال (؛ و 700)نسـاء/ تربر  ِمَ  الس 

َل َعلَ  بِّهیِه آینُزِّ ََ لَ »(؛ 01)انعام/ ٌة ِمْ   از بـاب « أنـال»و « ناول تـدریجی»عیل را به معنای از باب تف« نَز 
( که این 227/ 70ق:  7471، المیاان فی تفسیر القرآن، داند )طباطباییافعال را به معنای ناول دفعی می

 نظریه نیا خود جای نقد و بررسی دارد.

 به تخفیف و تشدید در دانش قراءات« نزل»شناختی  .بازتاب اختالف زبان4

در قرائـت ، به تخفیف و تشـدید بیـان شـده« نال»که در برخی کت  لغت برای واژه  تفاوت معنایی
ل»، «نـال»خورد و سب  اختالف قرائت شده است. برخی از قراء فعـل سبعه نیا به چشم می قراء و « نـاَّ

ل»، «نـال»معتقـد بـه تفـاوت معنـای  عامر اند؛ اما افرادی چون ابن را به یک معنا دانسته« أنال» و « نـاَّ
عامر در خـوانش ایـن  هستند و تفاوت معنایی این سه واژه درواقع از اصول و مبانی است که ابن« أنال»

را توجـه بـه تفـاوت معنـایی مـاده « نـال»ها به آن توجه داشته است. وی مبنای خود در قرائت ماده  واژه
ماده را در قـرآن کـریم  این، به تخفیف و تشدید دانسته و هرکجا واژه پ  از نال جمع بوده است« نال»
بلکه در سـایر ، شود دیده می« نال»تنها در قرائت ماده  صورت مشدد تالوت کرده است. این مسئله نه به

عـامر بـا سـایر قـراء  شود کـه ابن دیده می، مواردی هم که امکان خوانش به تخفیف و تشدید وجود دارد
تواند در قرآن می« نال»است. گاارشی از ماده دچار اختالف شده است و قرائت او متفاوت از سایر قراء 

 خوبی تبیین نماید. مسئله قرائت قاریان را به
عـامر  قرائـت ابن، تأمـل بـود اولین قاری کـه قرائـت او قابل، «نال»برای تبیین قرائت قاریان در ماده 

ت مشدد قرائت صور ماضی و اسم فاعل و مفعول از این ماده را به، فعل مضارع، است. او در همه موارد
صـورت قرائـت کـرده اسـت. تحلیـل  کرده است و این خود جای بحث و بررسی دارد که چرا وی بدین

صـورت تخفیـف و  او در کلماتی که امکان خـوانش به، دهدنیا نشان می« نال»موارد دیگر غیر از ماده 
رده اسـت. از منظـر دارای یک مبنا است و در کل قرآن از این مبنای خود عـدول نکـ، مشدد وجود دارد

که مفهوم عبارت و اسـم  درصورتی، شوندعامر کلماتی که به دو صورت تخفیف و تشدید خوانده می ابن
شود. وی در قرائـت صورت مشدد خوانده می به، تکثیر و یا تدریج داشته باشد، ازآن داللت بر جمع پ 

َُ مثال در آیه  عنوان . بهدر قرآن کریم کاماًل به این مسئله پایبند بوده است« فتح»ماده  ر نَُسواْ َمر  ُرواْ بِاِه کفَلَم 
بْوَاَب ِهْم یَعلَ  َفَتْحَنر

َ
ْبلُِساونَ َش  ُکِّ أ م م  ُُ ََا  ِ  فَِ

م َبْغَتة  ُُ َخْذنَر
َ
وتُواْ أ

ُ
ََا فَرُِحواْ بَِمر أ ِ (؛ برخالف سـایر 44)انعام/ ٍء َحَّت  إ

ازآن )أبواب( جمع است. در مـاده  ت؛ زیرا واژه پ صورت مشدد خوانده اس فعل را به، گانه قاریان هفت
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َق َو لََقْد هم این قاعده را رعایت کرده است. وی در آیه شریفه « صدق» ُس َظن اُه فَارت َبُعو ُ إاِل  یِهْم إِبْلایَعلَ   َصد 
رده است؛ صورت مخفف قرائت ک را به« صدق»فعل ، (؛ برخالف سایر قراء25)سبأ/ نیقر  ِمَ  الُْمْؤِمنیفَر

َ ِّ زیرا فاعل فعل )ابلی ( مفرد است؛ اما همین فعل را در آیه کریمـه: 
ْ
َق بَاْل جارَء بِارَل   نیالُْمْرَسال  َوَصاد 

َسـل (؛ مانند سایر قراء به01)صافات/ ُمرأ ن( جمـع یصورت مشدد خوانده است؛ زیرا اسم پـ  از آن )الأ
اتفـاقی رخ داده اسـت « نال»ما در قرائت ماده تک مرسلین دارد؛ ا است و تشدید داللت بر تصدیق تک

صورت مشدد قرائت کرده است که شاید در ابتدا این تصور را  عامر همه موارد فعلی و اسمی را به که ابن
ایجاد کند که او تشدید را بر تخفیف در قرائت این ماده ترجیح داده و بر مبنای خود در قرائت تشـدید و 

در قـرآن کـریم اسـتعمال شـده « نـال»مطالعه تمامی مواردی که مـاده  تخفیف واژه عدول کرده است.
در همه موارد داللت بر تکثیر و تدریج دارد و گاهی هم که به خداوند « نال»ماده ، دهد نشان می، است

، صورت مشدد خوانده است تا تعظیم داللت بر تعظیم خداوند دارد؛ بنابراین او به، یابد متعال استناد می
 را انتقال دهد.« نال»تدریج موجود در ماده  تکثیر و

ها در اسم و فعل ایـن مـاده تفاوت قرائت آن، توجه در بحث قرائت سایر قاریان قرآن کریم نکته قابل
را از هـم جـدا « نـال»است. برای تبیین بهتر قرائت سایر قاریان باید قرائت قاریان در اسم و فعـل مـاده 

« نـال»صورت اسم فاعل و مفعول از ماده  قاریانی هستند که آنچه را به کسایی و ابوعمرو از، کرد. حماه
عامر که همه را مشـدد خوانـده  اند؛ برخالف ابن صورت مخفف قرائت کرده به، کاررفته است در قرآن به

َْ َتُقوُل لِلُْمْؤِمنِ است. در آیه شریفه:  ِ لَْ  نیَ إ
َ
ْن کیفِ کی أ

َ
ُب  کِمَد  یْم أ ََ ِ  ْم بَِثاَلثَةِ کْم   نیَ ُمْنَلِاِة کاآاَلٍف ِماَ  الَْماَلئ

ل»عـامر  عامر تنها قاری است که به تشدید خوانده است. بنا بر قرائت ابن (. ابن724عمران/ )آل « نیمنـاَّ
اسم مفعول از باب تفعیل است؛ امـا سـایر قـراء آن را بـه تخفیـف؛ یعنـی اسـم مفعـول از بـاب افعـال 

 اند. خوانده
م بـه یـک معنـا اسـت»نویسد:  خالویه می ابن ل ماننـد أکـرم و کـرَّ « بنا بر اعتقاد برخـی أنـال و نـاَّ

(. منابع احتجاج قراءات علت قرائت مشـدد 777/ 7ق:  7470، الحجة فی القراءات السبع، خالویه )ابن
ــط ابن ــن واژه توس ــداومت می ای ــرار و م ــر تک ــدید ب ــت تش ــدید و دالل ــودن تش ــ  ب ــامر را ابل ــد  ع دانن

« منالین»در اینجا نیا واژه ، داندعامر تشدید را داللت بر تکثیر می که ابن توجه به این (. با7/770)همان:
تشـدید ، مربوط به ناول مالئکه است که تشدید داللت بر تکثیر و تعظیم مالئکه دارد. یا برخی معتقدند

(. البتـه تفاسـیر 01 /2ق:  7477، انوار التنایل واسرار التأویل، داللت بر تکثیر یا تدریج دارد )بیضاوی
انـد  که بسـیار مـوجا تنهـا بـه اخـتالف قرائـت اشـاره کرده یا این، انددر بحث اختالف قرائی وارد نشده
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 99-13:، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
 به تشدید و تخفیف« نزل»ریان در قرائت ماده تحلیل خوانش قا

 زهرا قاسم نژاد

مراح لبید لکشـف معـانی القـرآن ، ؛ نووی025/ 7ق:  7422، زاد المسیر فی علم التفسیر، جوزی )ابن
 (.704/ 7ق:  7471، المجید

ِذ ِ الَْقرْ  ُمْنِلُونَ إِنَ ر همچنین در آیه  َُ ِل  ُْ
َ
َمرءِ بَِمر یلََعَ أ َِْجز ا ِمَ  الَس  (؛ تنهـا 04)عنکبـوت/ ْفُساُقونَ ینُوا اکِة 

خالویه علت تشدید را منسوب بودن فعـل بـه خداونـد  را با تشدید خوانده است. ابن« منالون»عامر  ابن
بغوی در تفسیر خـود علـت  (.777/ 2ق:  7470، الحجة فی القراءات السبع، خالویه دانسته است )ابن

 7425، معالم التنایل فـی تفسـیر القـرآن، داند )بغوی عامر را تکرار و مداومت می تشدید در قرائت ابن
(. 62/ 2تـا:  بی، بحرالعلـوم، اند )سمرقندی (. برخی هم هر دو قرائت را به یک معنا دانسته006/ 0ق: 

کاماًل روشن است؛ زیرا ماهیـت عـذاب در ایـن آیـه  عامر در این آیه شریفه البته وجه مشدد خواندن ابن
 صورت مداوم و مکرر نازل شده است. هاست که همچون باران بهای از سنگریاهمجموعه

َفغَ در آیه کریمه 
َ
ْبَتِی یَ أ

َ
ِ کحَ   اهللَِّ أ َو اَل  ُُ ر َو نَْزَل إَِل  یم 

َ
ِ کُم الْ کأ ال  وَاَل  ُم الْ یَ  آتَ یَترَب ُمَفَص  ُُ نَ اُه ی َترَب کَنر

َ
ْعلَُموَن أ

ٌل  ِ   ُمَنَ  ب ََ َِ  فاََل تَ  کِمْ  
ْ
صـورت مشـدد خوانـده  عـامر به (؛ هم تنهـا ابن774)انعام/   َ یوَنَ   ِمَ  الُْمْمَْتِ کبِرَل

 است.
کسایی و حمـاه همـه مـوارد را بـه ، مانند ابوعمرو« نال»نافع نیا در قرائت اسم فاعل و مفعول ماده 

لَُهر قَرَل اهللَ  إِِن  ها در خوانش آیه تن، تخفیف قرائت کرده بُاُه َعاَذاب ر  ْم فَِِِن  کُفْر َبْعُد ِمنْ کیْم َفَمْ  کیَعلَ  ُمَنِ  َعِذ 
ُ
أ

 
َ
بُُه أ َعِذ 

ُ
ا ِمَ  الَْعارلَمِ اَل أ عامر هماهنگ شده و به تشدید قرائت کـرده اسـت )ابـن  (؛ با ابن770)مائده/ نیَ َحد 

(. ابن کثیر نیـا در قرائـت اسـم فاعـل و مفعـول رونـد 760/ 7م:   7377، السبعة فی القراءات، مجاهد
لَُهر قَرَل اهللَ  إِِن  ولی در ، واحدی نداشته و در بیشتر موارد به تشدید خوانده است ُفاْر کیْم َفَماْ  کیَعلَا ُمَنِ 

ا ِمَ  الَْعرلَمِ  ْم فَِِِن  کَبْعُد ِمنْ  َحد 
َ
بُُه أ َعِذ 

ُ
بُُه َعَذاب ر اَل أ َعِذ 

ُ
َفغَ (؛ و 770ائده/)م نیَ أ

َ
ْبَتِی یَ أ

َ
ِ کحَ   اهللَِّ أ َو اَل  ُُ ر َو نْاَزَل  یم 

َ
أ

ِ کُم الْ کإَِل  ال  وَاَل  ُم الْ یَ  آتَ یَترَب ُمَفَص  ُُ نَ اُه یَتارَب کَنر
َ
ٌل ْعلَُماوَن أ ِ ا ُماَنَ  ب ََ َِ  فَااَل تَ  کِماْ  

ْ
  َ یوَنَ   ِماَ  الُْمْماَْتِ کابِارَل

ِ (؛ و 774)انعام/ َْ َتُقوُل ل ِ لَاْ  نیَ لُْماْؤِمنِ إ
َ
ْن کیِفاکی أ

َ
ُب  کِماَد  یْم أ ََ ِ کاْم   نیَ ِة ُمْنَلِاکاْم بَِثاَلثَاِة آاَلٍف ِماَ  الَْماَلئ

صورت مخفف خوانده است؛ اما عاصم تنها قاری اسـت کـه بـین قرائـت شـعبه و  به، (724عمران/ )آل
، انـدیـف خوانـدهصورت تخف حفص دو راوی وی اختالف است. شعبه و حفص همه موارد اسمی را به

تحبیـر ، سوره مائده را به تشدید خوانـده اسـت )ابـن جـاری 770که شعبه همچون نافع تنها آیه  مگر آن
سـوره  774آیه ، مائده 770(؛ و حفص عالوه بر آیه 000/ 7ق:  7454، التیسیر فی قراءات األئمة العشرة

 (.760/ 7م:  7377، السبعة فی القراءات، انعام را هم مشدد خوانده است )ابن مجاهد
صـورت مخفـف  عـامر به گانـه بـرخالف ابن را قـراء هفت« نـال»بنابراین همه مـوارد اسـمی مـاده 
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لَُهر قرَل اهللَ  إِِن  اند؛ تنها در قرائت آیات  خوانده بُاُه  ْم فَِِِن  کُفْر َبْعُد ِمنْ کیْم َفَمْ  کیَعلَ  ُمَنِ  َعِذ 
ُ
بُاُه َعاَذاب ر اَل أ َعِذ 

ُ
أ

ا َحد 
َ
َفغَ (؛ و 770)مائده/ نیَ ِمَ  الَْعرلَمِ  أ

َ
ْبَتِی یَ أ

َ
ِ کحَ   اهللَِّ أ َو اَل  ُُ ر َو نَْزَل إَِل  یم 

َ
ِ کُم الْ کأ ال  وَاَل  ُم یَ  آتَ یاَترَب ُمَفَص  ُُ َنار

نَ ُه یَترَب کالْ 
َ
ٌل ْعلَُموَن أ ِ   ُمَنَ  ب ََ َِ  فاََل تَ  کِمْ  

ْ
َْ َتُقاوُل لِلُْماْؤِمنِ (؛ و 774)انعـام/  َ یوَنَ   ِماَ  الُْمْماَْتِ کبِرَل ِ لَاْ  نیَ إ

َ
 أ

ْن کیفِ کی
َ
ُب  کِمَد  یْم أ ََ ِ کْم  ِ ِة کْم بَِثاَلثَِة آاَلٍف ِمَ  الَْماَلئ ل بین قاریان اختالف رأی و ، (724عمران/ )آل نیَ ُمْنَ

لها»نظر وجود دارد. در این میان اختالف بر سر واژه  تـا آنجـا  سوره مائده بیشتر اسـت؛ 770در آیه « مناِّ
علت مشـدد خوانـده  این عـامر بـه انـد. ابن که عالمه طباطبایی نیا در تفسیر خود به این موضوع پرداخته

است که مائده آسمانی از سوی خداوند نازل شده است و تشدید داللت بر تعظیم دارد. مظهری معتقـد 
/ 0ق:  7472، المظهـری تفسـیر، است: تشدید در اینجا از باب تفعیل داللت بـر تکثیـر دارد )مظهـری

ل»و « أنـَاَل »های  واژه، اند (؛ اما دلیل دیگر قراء که مشدد خوانده250 اسـت کـه هـر دو بـه یـک « َنـاَّ
/ 0ق:  7454، الحجـة للقـراء السـبعة، شـوند )ابـوعلی فارسـی جای هم نیا استعمال می معناست و به

ر یفـی تفسـ یروح المعـان، است )آلوسی (. آلوسی هر دو باب افعال و تفعیل را به یک معنا دانسته272
 (.03/ 4ق:  7470، القرآن العظیم

گویند: در  سیاق آیات را دلیل اختیار قرائت خود دانسته و می، به تخفیف« ُمنِاُلَها»طرفداران قرائت  
ب َنار َم الیَس اْبُ  َمرْ یقَرَل عِ در آیه قبل « َأنِالأ »با فعل امر « ُمنِاُلَها»قرائت به تخفیف کلمه  ََ ناِزْل ل ُهام  

َ
َنار یَعلَ  أ

َمرء تَ  َ  الس  ََِّر َوآِخِرنَر َوآیوُن َََّر عِ کَمآئَِدة  مِّ و 
َ نیدا  ْلِّ ناَت َخا کة  مِّ

َ
زُْقَنر وَأ َْ تناسـ  ، (774)مائـده/  نیَ  الار ازِقِ یُ وَا

/ 7ق: 7474، وعللهـاالموضح فی وجوه القـراءات ، دارد؛ زیرا هر دو از باب افعال هستند )ابن ابی مریم
(. 026/ 7ق: 7454، الکشف عن وجوه القراءات السـبع وعللهـا وحججهـا، طال  ؛ مکی بن ابی460

اهـل »نویسـد:  عالمه طباطبایی نیا در باب ترجیح یک وجه قرائی بر وجه دیگر وارد سـخن شـده و می
کـه  طوری ر قـراء بهیانـد و سـا د خوانـدهیرا بـا تشـد« منالهـا»لمـه ک، نه و شـام و همچنـین عاصـمیمد

تـر  د بـا قواعـد موافـقیبدون تشد، رسد به نظر می، اند ردهکد قرائت یبدون تشد، البیان گفته است مجمع
ل کـه یبه خالف تنا، تدریج نه به، را اناال داللت بر ناول دفعی دارد و مائده هم دفعتًا نازل شدهیباشد؛ ز

(. آنچـه را عالمـه 206/ 6: 7471، فی تفسیر القرآنالمیاان ، )طباطبایی« داللت بر ناول تدریجی دارد
مطلبی است که تنها خود آن را ذکر نمـوده اسـت؛ زیـرا ، کند در توجیه ترجیح یک وجه قرائی مطرح می

تنها عالمه است که اناال را ناول دفعی و تنایل را ناول تدریجی دانسته و از این منظـر بـه تـرجیح یـک 
پژوهـان بـین بـاب افعـال و  لغت، گونه که در بحث لغوی بیان شد همان البته، وجه قرائی پرداخته است

اند. در منابع احتجاج قراءات همچنین توجیهی در اختیـار  گونه قائل نشده تفاوتی این« نال»تفعیل ماده 
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 یک وجه قرائی مطرح نشده است.
ل است که داللت بر مبنایشان باب تفعی، اند عمران هم کسانی که مشدد خوانده سوره آل 724در آیه 

(. علت اختالف قرائت در 770/ 7ق:  7470، الحجة فی القراءات السبع، خالویه تکرار و تکثیر دارد )ابن
ٌل »عامر و حفـص  سوره انعام هم مانند سوره مائده است. ابن 774آیه  انـد  بـا تشـدید قرائـت کرده« ُمَنـاَّ

ٌل »(. واژه 270: م2552، تهذی  کنا المعانی بشرح حرز المعانی، )محیمد با تشدید اسم مفعـول « ُمَناَّ
َ یَترِب ِمَ  اهلل ِ الَْعزِ کُل الْ یتَنِ از باب تفعیل است. مستند قرائت مشهور آیات دیگر: 

ْ
(؛ 2)جاثیـه/ مِ یکاِز اَل

، الحجة للقـراء السـبعة، از قرآن کریم است که این واژه از باب تفعیل قرائت شده است )ابوعلی فارسی
النشـر فـی القـراءات ، انـد )ابـن جـاری با تخفیف قرائـت کرده« ُمنَال»(. سایر قراء 071/ 0ق: 7454
با تخفیف اسم مفعول از باب افعال است. طرفداران این وجه از « ُمنَال»(. قرائت 731/ 2تا:  بی، العشر
قرار گرفته کـه « َل َأَنَا »دانند؛ زیرا در جمله قبل واژه  سیاق جمالت را علت اختیار قرائت خود می، قرائت

اسم مفعول نیا از بـاب افعـال ، قرائت شود« ُمنَال»فعل ماضی از باب افعال است و در ادامه آیه نیا اگر 
 شود. خواهد بود و تناس  لفظی دو جمله رعایت می
تأمل اسـت. در همـه آیـاتی کـه  این موضوع قابل« نال»در بحث قرائت اسم فاعل و مفعول از ماده 

« نـال»در قرائت اسم فاعـل یـا مفعـول مـاده ، از باب افعال به کار رفته است« نال»ه فعل درون خود آی
َوَمار عامر هم به تخفیف خوانـده اسـت. در آیـات  درون همان آیه هیچ اختالفی نشده است و حتی ابن

َمرءِ َوَمر  نَْزََّْر لََعَ قَْوِمِه ِمْ  َبْعِد ِ ِمْ  ُجْنٍد ِمَ  الَس 
َ
ِ ُمْنِ َن ر کأ نْاِزلِْ  (؛ و 27)ی / نیَ ل

َ
ََِب  أ ََ  َوقُْل  نْاَت اکُماْنَال  ُمَبار

َ
 وَأ

ِ یُ خَ  ْم ََنُْ  أ(؛ و 23)مؤمنون/ نیَ  الُْمْنِل
َ
نَْزِْلُُمو ُ ِمَ  الُْمْزِن أ

َ
ْنُتْم أ

َ
(؛ هیچ گونه اخـتالف 63)واقعه/ الُْمْنِلُونَ ََأ

 قرائتی گاارش نشده است.
انتساب به خداوند متعال داشته یـا « نال»واردی که اسم فاعل یا مفعول ماده عامر تمام م بنابراین ابن

کـه ابـوعمرو  صورت مشـدد قرائـت کـرده اسـت. درحالی به، داللت بر تکثیر و مداومت و تکرار داشته
صورت تخفیف  فعل را به، عامر قرار دارند و در همه این موارد حماه و کسایی در نقطه مقابل ابن، بصری
 اند.  کردهقرائت 

صورت مشدد قرائت نموده اسـت  عامر همه موارد فعلی را به ابن« نال»در بحث قرائت فعل از ماده 
اند. نـافع مـدنی همـه افعـال  گانه بین فعل مضارع و ماضی اختالف گذاشـته که سایر قراء هفت درحالی

عامر همه موارد  افع و ابنصورت مشدد قرائت کرده است. ابوعمرو برخالف ن عامر به مضارع را مانند ابن
ُ ُ ٍء إاِل  ِعْنَدنر َخزائُِنُه َو مر  َو إِْن ِمْ  َش مگر آیه شریفه: ، فعل مضارع را به تخفیف خوانده است ٍَ   ُناَنِّ  بَِقاَد

إاِل 
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َل َعلَ (؛ و 27)حجر/ َمْعلُوم ٌَ یِه آیَو قرلُوا لَْو ال نُزِّ بِِّه قُاْل إِن  اهلل َ قارِر ََ ْن   لََع  ٌة ِمْ  
َ
 کاة  َو لیاآ َنِّلَ یاأ

َ
ْم ال کا   أ ُُ ََثَ

صورت مشدد خوانده است. ابن کثیر در قرائت همه موارد فعل مضارع مانند  (؛ که به01)انعام/ ْعلَُمونی
ُ ُ َو مار مگـر آیـات: ، ابوعمرو عمل کرده است و همه را به تخفیف خوانده اسـت ٍَ َمْعلُاوم  ُناَنِّ  بَِقاَد

 إاِل 
ْو (؛ و 27ر/)حج

َ
ْو تَْرىقیبَ  کوَن لَ کیأ

َ
مرءِ َو لَْ  نُْؤِمَ  لِرُقِ  ِف   ٌت ِمْ  زُْخُرٍف أ تربار  َنْقاَرُه ُ کنار یَعلَ   ُتَنِّلَ َحَّت   کیالس 

ّبِّ  ََ ْل  قُْل ُسْبحرَن  ََُسوالکَُ افرءٌ  ُنَنِّلُ َو (؛ و 30)اسراء/ ْنُت إاِل  بََْشا   ِِ اَو  ُُ  َو ال نیَ َو ََْْحَاٌة لِلُْماْؤِمن ِمَ  الُْقْرآِن مر 
رَلِ یزی َانیَ ُد الظ  اتحاف فضالء البشـر ، (؛ که به صورت مشدد خوانده است )دمیاطی72)اسراء/  إاِل  َخسار

 (.7/771ق:7451، فی القراءات االربعة عشر
اهلل َ ِعْناَد ُ إِن  مگر آیه شریفه: ، اند صورت مشدد خوانده حماه و کسایی همه موارد فعل مضارع را به

رَعِة َو  َْحرِم َو مر تَْدَ ْعلَُم مر ِف یَث َو یالْغَ   َنِّلُ یِعلُْم الس 
َ
  یِسُب َغدا  َو مر تَْدَکَنْفٌس مر َا تَ  یاْْل

َ
ٍَْض َتُموُت  یَنْفٌس بِأ أَ

َو ال  (؛ و 04)لقمان/ یٌم َخبیإِن  اهلل َ َعل ُُ اَو الْاَوِ  یمر َقَنُطوا َو  َث ِمْ  َبْعدِ یالْغَ   َنِّلُ ی یَو  ُُ َم نُْْشُ ََْْحََتُه َو 
ْ
 دیااَل

 (.70/ 7ق:  7470، الحجة فی القراءات السبع، خالویه اند )ابن (؛ که به تخفیف قرائت کرده27)شوری/
امـا در فعـل مضـارع ماننـد ، در مورد قرائت عاصم با وجودی که بین دو راوی اختالف وجـود دارد

دد قرائت کرده است. در باب فعل ماضی هـم بـین قاریـان اخـتالف زیـادی اسـت. عامر همه را مش ابن
مگـر ، عامر همه را مشدد خوانده است. ابوعمرو نیا در باب فعل ماضی همه را مشدد خوانده اسـت ابن

وحُ  نََزلَ آیه شریفه:  م  بِِه الر 
َ
( را بـه صـورت تخفیـف قرائـت کـرده اسـت. ابـن کثیـر 730)شعراء/ نیاْْل

وحُ مگر آیه شریفه ، خالف ابوعمرو همه را به تخفیف خوانده استبر م  نََزَل بِِه الر 
َ
(؛ 730)شـعراء/  نیاْْل

اند؛ اما نـافع اگـر فعـل  را که به تشدید خوانده است. حماه و کسایی همه افعال ماضی را مشدد خوانده
وگرنـه بـا تشـدید ، وانده استبا تخفیف خ، ماضی با الف شروع نشده باشد و فعل از صیغه مذکر باشد

راوی عاصـم در بـاب ، (. حفص760/ 7م: 7377، السبعة فی القراءات، قرائت کرده است )ابن مجاهد
وحُ  نََزلَ فعل ماضی آیه شریفه  م  بِِه الر 

َ
َا   َو مر نََزلَ و  نیاْْل

ْ
، در کل قرآن را مخفف خوانده اسـت  ِم  اَل

 ن دو مورد را در کل قرآن به تشدید خوانده است.که شعبه برعک  حفص تنها ای درحالی
بدون تشدید « َنَاَل »باید گفت: قرائت مشهور آیه ، اختالف است 730که چرا در سوره شعراء آیه  این

وُح »(. در قرائـت مشـهور 705ق: 7421، طالئع البشر فی توجیه القراءات العشر، است )قمحاوی الـر 
مِ 

َ قُاْل یه است؛ یعنی جبرئیل آن را آورد. طرفداران قرائت مشـهور بـه آیـات برای تعد، فاعل و باء« ُن یاألأ
 ُ َ بِّ  نَز   َ وُح الُْقُدِ  ِم   َ ِّ  کَُ

ْ
ْبِ اکقُْل َما  ( و 752)نحل/  بِرَل ِ

ِّ
َ ُ َل فَِِن اُه یاَن َعاُدو ا ِج ِن اهللِّ  کلََعَ قَلْبِا نَاز  َْ  بِاِِ

(. ابـن 025ق:7452، حجـة القـراءات، ل است )ابـن زنجلـهکنند که جبرئیل فاع ( استناد می31)بقره/
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 99-13:، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
 به تشدید و تخفیف« نزل»ریان در قرائت ماده تحلیل خوانش قا

 زهرا قاسم نژاد

َل »حماه و کسایی و شعبه ، عامر مِ با تشدید و نص  « َناَّ
َ
وَح اْْل جامع البیان فی ، اند )دانی خوانده نیَ الر 

و جبرئیـل مفعـول بـه اسـت؛ « الله»فاعل ، (. در این وجه607ص، م2550، القرائات السبع المشهورة
َل »گویند: قرائت  ل قرآن را بر جبرئیل نازل کرد. طرفداران این وجه مییعنی خداوند متعا هماهنگ با « َناَّ

مصـدر « تنایل»(؛ و 32)شعراء/ نیَ ََبِّ الَْعرلَمِ  ُل یَِلَنِ َوإِن ُه فرماید:  سیاق آیات است؛ زیرا در آیه قبل می
َل » َل »است و اگر فعل « َناَّ خواهـد « ربِّ العـالمین»و « تنایـل»اژه مشدد قرائت شود, هماهنگ با و« َناَّ

 (.267/ 2ق:  7470، الحجة فی القراءات السبع، خالویه بود )ابن
از دیدگاه منابع احتجاج قراءات که رویکردی ظاهری به موضوع سـیاق داشـته و آن را در چـارچوب 

که پیرامـون  734ا ت 732قرائت با تشدید هماهنگ با سیاق آیات است؛ اما بررسی آیات ، بینند الفاظ می
در اولین آیه خداوند متعال به این حقیقت که قرآن نازل شده از جانـ  ، دهد نشان می، ناول قرآن است
کنـد کـه از طریـق فرشـته  طریق ناول آن را مطـرح می، نماید؛ سپ  در ادامه اشاره می، پروردگار است
مِ گیرد:  وحی انجام می

َ
وُح اْْل بِ  لََعَ  -نیُ نََزَل بِِه الر 

ِبـ»با توجه به کلمه   َ یوَن ِمَ  الُْمنِذَِ کِِلَ  کقَلْ « کَعَلـی َقلأ
این است که خداوند متعال قـرآن را ، قرائت مشهور هماهنگ با سیاق است؛ زیرا معنای قرائت با تشدید

بِ »بر جبرئیل نازل کرد و این معنا با واژه  ل ارتبـاط که در ابتدای آیه بعد آمده است و با آیه قبـ« کَعَلی َقلأ
صورت مشـدد و  سازگار نیست. بنابراین در بیشتر مواردی که اختالف در قرائت واژه نال به، معنایی دارد

دهد که اجتهاد قاریـان نقـش زیـادی در ایجـاد اخـتالف قرائـت  خوبی نشان می به، تخفیف وجود دارد
ایی ندارد و در همه مـوارد کـه هیچ استثن« نال»در قرائت ماده ، عامر برخالف سایر قراء داشته است. ابن

مشدد قرائـت کـرده اسـت. تمـامی ، کاررفته مضارع یا اسم فاعل و مفعول به، صورت ماضی این ماده به
 توان در قال  جدول زیر نشان داد. اختالفات موجود را می

 
عاصم به 
روایت 
 حفص

عاصم به 
روایت 
 شعبه

 عامر ابن
حماه و 
 کسایی

 نالماده  نافع کثیر ابن ابوعمرو

 مشدد  مشدد مشدد

همه مشدد 
مگر در 
لقمان و 
 شوری.

همه 
تخفیف 

مگر انعام 
 و حجر.

در کل قران 
با تخفیف 

مگر 
؛ 27حجر/
 -27اسرا/

فعل مضارع 
تا « یا»با 

همه « نون»
را  با تشدید 
قرائت کرده 

فعل 
 مضارع
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 است. .30

مائده و 
انعام 
 مشدد

فقط مائده 
 مشدد 770

 تخفیف  تخفیف  مشدد

، همائد
انعام و 

عمران  آل
 با تخفیف.

همه 
، تخفیف

فقط مائده 
770 

 مشدد.

اسم 
فاعل یا 
 مفعول

نال به روح 
االمین و 
نال به  
الحق 

 تخفیف.

نال به الحق 
و نال به 

روح االمین 
 مشدد

 مشدد مشدد 

همه مشدد 
مگر در نال 

به روح 
، االمین

 تخفیف.

 730شعرا/
مخفف؛ و 
ما نال من 

الحق 
 مشدد.

730شعراء/
 76؛ حدید/

 با تخفیف

فعل 
 ماضی

 توان گفت: در یک مقایسه بین قرائت قاریان می
اند. حماه و کسـایی  صورت مشدد خوانده عامر و شعبه از عاصم همه را به در فعل مضارع نافع و ابن

دو  کثیر و ابوعمرو به جـا اند؛ اما ابن مگر در دو مورد که به تخفیف خوانده، اند هم همه را مشدد خوانده
انـد. بنـابراین در قرائـت فعـل مضـارع بـین قاریـان قـرآن کـریم  مورد بقیه موارد را بـه تخفیـف خوانده

 شود. ناهماهنگی زیادی دیده می
حماه ، توان نوعی نظم را بین قاریان مشاهده کرد. ابوعمرو در قرائت اسم فاعل و مفعول این ماده می

عـامر همـه مـوارد اسـمی را  کـه ابن درحالی، اند اندهصورت تخفیف خو و کسایی همه موارد اسمی را به
کثیـر  برخالف ابن، اند صورت مشدد خوانده است. نافع و عاصم نیا بیشتر موارد را به تخفیف خوانده به

 که بیشتر موارد به تشدید خوانده است.
 کسـایی و، شـود کـه حمـاه نظمی و عدم هماهنگی در قرائت دیـده می در قرائت فعل ماضی هم بی

 اند. صورت مشدد خوانده عامر همه را به ابن
« نال»عامر در قرائت ماده  توان به این نتیجه رسید که ابن می، بنا بر آنچه در قرائت این ماده بیان شد

صورت مشدد خوانده است و در برخی موارد کـاماًل  مبنا همه را به  مبنایی را داشته است که بر اساس آن
فرد دارد. در قرائت اسم فاعـل و مفعـول  عه در تقابل است و وی قرائتی منحصربهقرائت او با سایر قراءسب

عـامر  خوبی مشهود است که قرائت به تخفیف قرائت اکثر قـراء اسـت؛ امـا ابن این مسئله به« نال»ماده 
صورت مشدد قرائـت کـرده اسـت. در بـاب  کاماًل در تضاد با این وجه قرائی پیش رفته است و همه را به

توجه به ماقبـل یـا مابعـد آیـات ، رسد ال اختالف بر سر چند آیه بیش از سایر آیات است. به نظر میافع
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 99-13:، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
 به تشدید و تخفیف« نزل»ریان در قرائت ماده تحلیل خوانش قا

 زهرا قاسم نژاد

عـامر گفـت: مبنـا و  تـوان در بیـان مبنـای ابن یکی از دالیل اصلی ایجاد اختالف قرائت بوده است. می
به تفاوت معنا بـین  عامر قائل گردد که ابن به معنای لغوی بازمی، عامر برای اختیار وجه مشدد اساس ابن

بنـابراین در آیـاتی کـه دال بـر ، دانـد به تشدید را داللت بر تکثیر می« نال»است و ماده « نّال»و « نال»
 قرائت مشدد را اختیار کرده است و در هیچ موردی از این قاعده تخطی نکرده است.، تکثیر است

 قاریان و مفسران قرآن کریم، پژوهان.تحلیل آراء لغت5

و مایـد « نـال»پژوهـان فعـل مجـرد  بیشتر لغت، کند ه و بررسی منابع دانش لغت روشن میمطالع
دانند. برای اولین بار جوهری بین این دو واژه تفاوت قائل شده اسـت  را به یک معنا می« نّال»و «  أنال»

ت  خود ذکر افرادی چون ابن منظور و زبیدی تفاوت این دو واژه را در ک، ازآن به تأسی از جوهری و پ 
ل»، کرده و معتقدند بـه قـول « نـال»منظور در بیان مـاده  به تشدید داللت بر تکرار و تکثیر دارد. ابن« ناَّ

ابوعمرو بین تشـدید و تخفیـف ایـن ، کند قاری قرآن کریم ابوعمرو اشاره کرده است که سیبویه نقل می
ذکر است کـه  انش لغت داللت دارد. قابلماده تفاوت گذاشته است. این مسئله بر ارتباط بین قراءات و د

که ابن منظـور  درحالی، به تخفیف و تشدید تفاوت قائل شده است« نال»ابوعمرو در قرن دوم بین ماده 
توان این فرضیه را عنوان کرد  کند. بر این اساس می ها بعد به ذکر این تفاوت اشاره می برای اولین بار قرن

وعی بوده که برخی از صاحبان معاجم لغوی به آن توجـه داشـته و بـر که تحلیل قرائت قاریان خود موض
پرداختند. البته اثبات این فرضیه زمانی است که قرائت  ها می اساس آن به بیان تفاوت واژگان و معانی آن

پژوهـان  تحلیـل شـده و بـا آراء لغت« نـال»قاریان قرآن کریم در آیات مشابه دیگر همچون قرائت فعل 
 ه و ارزیابی قرار گیرد.مورد مقایس

ل»و « َنـَال»در هیچ یک از معاجم لغوی در بیان تفاوت دو فعل  بـه اشـعار یـا سـخنان عـرب « َنـاَّ
زبیدی و ... به آیات قرآن کـریم ، منظور جاهلی استناد نشده است. با توجه به استناد اشخاصی چون ابن

پژوهـان  ات قـرآن بـر آراء و اظهـارات لغتنحوه قرائت قاریان قرآن کریم در برخی از آی، شود تصور می
در منابع لغوی هم مطرح شـده ، اند تأثیر داشته است و آنچه را که قاریان در قرائت این ماده مبنا قرار داده

 است
عـامر از  ابن، رسـد به تخفیـف و تشـدید بـه نظـر می« نال»گانه در ماده  در تحلیل قرائت قراء هفت

، مه موارد اسمی و فعلی این ماده را چون در قرآن کریم داللت بـر تعظـیمقاریانی است که مبنا دارد و ه
پ  از وی ابـوعمرو هـم ، رسد صورت مشدد خوانده است. به نظر می به، تدریج و مداومت دارد، تکرار

ای خاص بوده است؛ زیرا در اسم فاعل و مفعول همه را به تخفیف خوانده است. وی  دارای مبنا و قاعده
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صـورت  مگر در دو آیه سوره انعام و حجر کـه به، رع هم اصل تخفیف را رعایت کرده استدر فعل مضا
نَاَزَل بِاِه مگر آیه شـریفه ، صورت مشدد قرائت کرده است مشدد خوانده است. در فعل ماضی همه را به

منی
َ
وُح اْْل  صورت مخفف خوانده است. (؛ که به730)شعراء/ الر 

وُح قرائت متفاوت این سه مورد چیست؟ در بحث قرائت  حال باید دید علت ابوعمرو در نََزَل بِِه الار 
منی
َ
گردد. ابوعمرو معتقـد  (؛ علت قرائت به تخفیف ابوعمرو به معنای آیه شریفه بازمی730)شعراء/ اْْل

مانینمایـد؛ یعنـی  در اینجا جبرئیل است که قرآن را بـر محمـد نـازل می، است
َ
وُح اْْل پـ   أناز  الار 

صورت مخفف خوانده است؛ زیرا فعل نیاز به یک مفعول دارد و از باب مجرد باید قرائـت شـود؛ امـا  هب
َ  »به دوم؛ یعنی  اند و روح األمین را هم مفعول فاعل را خداوند دانسته، اند کسانی که با تشدید خوانده ّّ َن

مِ  وَح اأْلَ ُه الءُّ (؛ 205/ 2ق:7474، معـانی القـراءات ،)ازهـری «ک بالرءن  نوب  قوعب،  یوهإ جعء، َا یالوَّ
 بنابراین فعل از باب تفعیل باید قرائت گردد.

لَ َو قرلُوا لَْو ال در علت قرائت آیه شریفه  ٌَ لََع یِه آیَعلَ  نُزِّ بِِّه قُْل إِن  اهلل َ قرِر ََ ْن   ٌة ِمْ  
َ
َل آیأ  کة  َو لیَنِّ

َ
ْم کا   أ ُُ ََثَ

مشدد همچون ابوعمرو تمامی افعال ماضی در قرآن را بـه وجـه مشـدد (؛ به وجه 01)انعام/ ْعلَُمونیال 
ُل »وی با قرائت ، خوانده است ل»بین فعل ماضی ، با تشدید خواسته است« یناِّ و فعـل مضـارع « لوال ناِّ

تناس  برقرار باشد و هر دو بر وزن باب فعیل خوانده شده تا هماهنگی بین سؤال و جواب وجود داشـته 
ُ ُ ٍء إاِل  ِعْنَدنر َخزائُِنُه َو مر  َو إِْن ِمْ  َش ئت ابوعمرو به تشدید در آیه شریفه باشد؛ اما قرا ٍَ َمْعلُاوم  ُنَنِّ  بَِقاَد

 إاِل 
انـد؛  در این آیه را به وجـه مشـدد خوانده« نناله»(؛ مطابق با قرائت همه قاریان است که فعل 27)حجر/

ُه َش »ومت و کثرت دارد: زیرا شکی نیست که این آیه داللت بر مدا نَّ ُه لما تءدد َوَطباَ  کت فَ  ت  ةب َش  أِلَ نَّ
َ
أ

وله شبدو لتءددو ُّ صورت مشدد  (. بنابراین ابوعمرو هم به756/ 7: 7452، حجة القراءات، )ابن زنجله« ُن
اشته د« أنال»و « نّال»اعتقاد به تفاوت معنای ماده « نال»خوانده است. پ  ابوعمرو نیا در قرائت ماده 

 حال که هماهنگی با سیاق را هم مدنظر داشته است. درعین، است

 نتیجه
مقایسه قرائت قاریان کریم در آیات ، شود ها دیده نمی یکی از موارد قرائی که در تحقیقات و پژوهش

تواند قرائت قاریان را با هم مقایسه و میاان تفـاوت قرائـت را بـه نمـایش  مشابه است که این موضوع می
عـامر  های بسیاری وجـود دارد. ابن به تخفیف و تشدید بین قاریان تفاوت« نال»رد. در قرائت ماده بگذا

انـد.  صورت مشدد خوانده است؛ اما دیگر قاریـان یکسـان عمـل نکرده این ماده را در همه جای قرآن به
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 99-13:، ص6044 بهار و تابستان، 61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
 به تشدید و تخفیف« نزل»ریان در قرائت ماده تحلیل خوانش قا

 زهرا قاسم نژاد

دهد کـه  له نشان میاند. این مسئ ها در برخی موارد به تخفیف و در برخی موارد به تشدید قرائت کرده آن
تـوان قرائـت او را بـا  ای که می گونه به، عامر در این ماده با قرائت سایر قراء تفاوت داشته است قرائت ابن

تکیه بر اصولی خاص دانست؛ زیرا قرائتش تابع مبنایی خاص است کـه ایـن مبنـا در دیگـر قـراء یافـت 
ای خاص پیروی نکرده است. در قرائـت  اعدهابوعمرو هم تا حدودی از یک ق، رسد شود. به نظر می نمی

ها هیچ تفـاوتی نـدارد و در همـه  این ماده کسایی و حماه از کوفه کاماًل یکسان برخورد کرده و قرائت آن
 موارد قرائتشان به تخفیف یا تشدید با هم قابل انطباق است.

که قراء در خـوانش خـود دهد  به خوبی نشان می« نال»گانه در ماده  تفاوت زیاد قرائت قاریان هفت
عامر در شـام  قرائت ابوعمرو در کوفه و قرائت ابن، دهد نشان می« نال»اند. بررسی ماده  اختیاراتی داشته

عامر الگـوی  هرحال قرائت ابن دارای تقابلی هستند که شاید علت آن خوانش و لهجه هم بتواند باشد. به
 توان دید. یر قراء این الگو را نمیمنظمی در قرائت به تخفیف و تشدید دارد که در سا
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 ش.7070قم: ، رکدارالذ یفرهنگ یقاتیموسسه تحق ، یمحمدعل، یاصفهان ییرضا، ترجمه قرآن .7
تحقیـق: عمـر حمـدان ، الموضـح فـی وجـوه القـراءات وعللهـا، نصر بـن علـی، ابن ابی مریم .2
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 ق.7422
موسسه ، تحقیق: عبدالعال سالم مکرم، الحجة فی القراءات السبع، حسین بن احمد، خالویة ابن .1

 ق.7427، بیروت: چاپ دوم، الةالرس
قـاهره: ، مکتبـة الخـانجی، تحقیق: عبدالرحمن العثیمین، اعراب القراءات السبع وعللها، ــــــ .7

 ق.7470
اد یـبن، یح: عـادل عبـدالرحمن بـدوی  و تصـحیـترت، جمهرة اللغة، محمد بن حسن، دیُدَر  ابن .3

 ق.7426مشهد: ، یآستان قدس رضو یاسالم یها پژوهش
 ق.7452بیروت: ، مؤسسه الرساله، حجة القراءات، عبدالرحمن بن محمد، زنجله ابن .75
، تحقیـق: عبدالحمیـد هنــداوی، المحکـم و المحـیط االعظــم، علـی بـن اســماعیل، سـیده ابن .77

 ق.7427بیروت: ، هیدارالکت  العلم
روت: یب، لیدار الج، ق: عبدالسالم محمد هارونیتحق،   اللغهییمعجم مقا، احمد، فارس ابن .72

 ق.7425
، دارالمعارف، تحقیق: شوقی ضیف، السبعة فی القراءات، ابوبکر احمد بن موسی، مجاهد ابن .70

 م.7377، مصر: چاپ سوم
 ق.7474، روت: چاپ چهارمیب، دار صادر، لسان العرب، محمد بن مکرم، منظور ابن .74
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 تحقیـق: بدرالـدین القهـوجی و شـبیر، الحجة للقراء السـبعة، حسن بن احمد، ابوعلی فارسی .70
 ق.7454دمشق: ، دارالمامون للتراث، جویجانی

قـم: ، یمژسسـة النشـر اإلسـالم، ةیمعجم الفروق اللغو، حسن بن عبدالله، ابوهالل عسکری .76
 ق.7427

 م.7361القاهرة: ، دار العلم، تحقیق: عبدالسالم هارون، تهذی  اللغة، ابومنصور، یأزهر .71
مصطفی درویش و عـو  بـن حمـد تحقیق: عید ، معانی القراءات، محمد بن احمد، ازهری .77
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بیـروت: ، داراحیـاء التـراث العربـی، انوار التنایل واسـرار التأویـل، عبدالله بن عمر، بیضاوی .22

 ه.7477
، نیـیدارالعلـم للمال، عبدالغفور عطـار ق: احمدیتحق، الصحاح، ل بن حمادیاسماع، یجوهر .20

 تا. بی، روت: چاپ چهارمیب
، بیـروت: چـاپ دوم، دارالفکـر، تاج العروس من جـواهر القـاموس، مرتضی، حسینی زبیدی .24

 ق.7474
، تحقیق: محمد صـدوق الجاائـری، جامع البیان فی القرائات السبع المشهورة، ابوعمرو، دانی .20

 م.2550بیروت: ، علی بیضون دارالکت  العلمیه ـ منشورات محمد
تحقیق: شعبان محمد ، اتحاف فضالء البشر فی القراءات االربعة عشر، شهاب الدین، دمیاطی .26

 ق.7451بیروت: ، عالم الکت ، اسماعیل
 ق.7472روت: یب، دارالقلم، مفردات الفاظ القرآن، محمدحسین، یراغ  اصفهان .21
 تا. بیروت: بی، دارالمعرفة، دالرحیم محمودتحقیق: عب، اساس البالغة، محمود بن عمر، زمخشری .27
 تا. بی، نا بی، جا بی، بحرالعلوم، نصر بن محمد بن احمد، سمرقندی .23
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اسـالمی جامعـه  دفتـر انتشـارات، المیـاان فـی تفسـیر القـرآن، سید محمدحسین، ییطباطبا .07
 ق.7471قم: ، مدرسین حوزه علمیه

، تهـران: چـاپ سـوم، یمرتضـو یکتاب فروشـ، نیمجمع البحر، ن محمدیفخر الد، یحیطر .02
 ق.7457

، دار الهجرة، یم السامرائیو إبراه یالمخاوم یتحقیق: مهد، نیالع، ل بن أحمدیخل، یدیفراه .00
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تحقیـق: ، الکشف عن وجوه القـراءات السـبع وعللهـا وحججهـا، محمد، طال  مکی بن ابی .07

 ق.7454، بیروت: چاپ سوم، موسسه الرسالة، محیی الدین رمضان
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