
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ل از منظر قرآن، سنتمفهوم ترتیبررسی تطبیقی 
  *و علم تجوید

  
  **سید جعفر صادقی فدکی

  

  چکیده:
ترین روش قرائت قرآن، تالوت آن با  ترین و اصلی هاي تالوت قرآن کریم و بلکه مهم یکی از روش

که مفهوم اما در مورد این. قرار گرفته است تأکیدروش ترتیل است که در آیات قرآن و روایات متعدد مورد 
ي مختلفی از سوي مفسران، محدثان و عالمان علم تجوید بیان شده است. در ها ، دیدگاهترتیل چیست

این پژوهش ضمن بیان اهمیت و جایگاه ترتیل از نگاه قرآن و روایات، مفهوم ترتیل در قرآن، سنت و 
و این نتیجه حاصل شده است که مفهوم  گونه تطبیقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته علم تجوید به

ترتیل، تالوت قرآن کریم با صوت نیکو و سبک خاصی از قرائت قاریان و یا قرائت قرآن با رعایت قواعد 
 ،بلکه مفهوم ترتیل ،نبوده ـ آن گونه که در میان عموم مردم و عالمان علم تجوید شهرت یافتهـ تجوید 

مراه با رعایت قواعد لفظی و ظاهري و تدبر در معانی آیات و عمل و آرامش ه تأنّیتالوت قرآن کریم با 
ي دیگر، دیدگاه مورد نظر با ها دیدگاهرو در این پژوهش ضمن بررسی و نقد  است. ازاینبه مفاهیم قرآن 

  ادله متعدد به اثبات رسیده است.
  

   ها: کلیدواژه
  ترتیل /علم تجوید /سنت /قرآن کریم

                                            
  . 7/4/1394، تاریخ تأیید: 10/3/1394تاریخ دریافت: * 

 sadeghi.fadak@gmail.com  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی استادیار** 

 

 پژوهشی ـ فصلنامه علمی 81- 52 ، صفحات1394تابستان  ،75پیاپی ،2شماره  ،سال بیستم
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  مقدمه
است که از سوي خداوند تبارك و  6جاوید پیامبر اسالم قرآن کریم معجزه

هاي جهل و گمراهی  تعالی بر آن حضرت نازل شده است تا بشریت را از تاریکی
کتَاب أَنْزَلْنَاه إِلَیک لتُخْرِج { ؛سوي نور و هدایت راهنمایی کند نجات داده و آنان را به

  .)1(ابراهیم/ }بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صرَاط الْعزِیزِ الْحمید النَّاس منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ
هی و واسطه میان ریسمان محکم ال ،بر اساس روایات پیشوایان معصوم دین، قرآن

 ،دهنده باالترین دردهاخش امراض روحی و جسمی و بلکه شفابخدا و خلق و شفا
م کتابی است که اسباب رشد و کوردلی و گمراهی است. قرآن کری ،یعنی کفر و نفاق

تعالی انسان را در دنیا فراهم کرده و در قیامت، از پیروان خود در پیشگاه خداوند 
هاي جاویدان  د و اسباب ورود آنان را به بهشت و برخورداري از نعمتنمای میشفاعت 

  )4/239نوري، ؛ 2/600کلینی، (. دکن میآن فراهم 
ز برکات ذکر شده زمانی محقق خواهد شد که کن تحقق این آثار و برخورداري ال

بخش را آن گونه که خداوند در  کریم تمسک کرده و این کتاب هدایتمنان به قرآن ؤم
اند،  ردهک تأکیدبر آن  :، یعنی اهل بیتکتاب خود سفارش نموده و مفسران حقیقی قرآن

وت این کتاب با آداب و شرایط تالوت نماید و در غیر این صورت، رجوع به قرآن و تال
بلکه گاه اسباب دور  ،الهی نه تنها باعث رشد و تعالی انسان در دنیا و آخرت نخواهد گردید
یکی از  .خواهد کردشدن تالوت کننده را از این کتاب الهی و آثار سودمند آن فراهم 

در این باره آن است که این کتاب الهی  :هاي اکید خدا و رسول و امامان معصومتوصیۀ
  .)4(مزمل/ }ورتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیالً{ د:فرمای میتالوت گردد. قرآن کریم » رتیلت«با 

بیشتر فقیهان اسالمی بر اساس آیه مذکور و ادله دیگر، تالوت قرآن با ترتیل را 
ولی برخی این حکم را  ،)1/208شهید ثانی، ؛ 1/476حلی، (اند  حکمی استحبابی شمرده

، البته با این تفسیر که مراد از ترتیل در این اند هدانستتکلیف واجب بر مسلمانان 
صورت، نطق و بیان حروف قرآن از مخارج اصلی آن و خلط نکردن برخی از این 

  ) 3/334؛ شهید اول، 2/181محقق حلی، . (مخارج در مخرج حروف دیگر است
بر وجوب یا که داللت » رتِّل« در این آیه خداوند متعال عالوه بر اینکه با فعل امر

این دستور را با  ،را به تالوت قرآن با روش ترتیل فرمان داده مؤمنان ،استحباب دارد
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کد کرده که نشانگر اهمیت و مبالغه تالوت قرآن با این روش و تدبر ؤم» تَرْتیالً«مصدر 
  )1/296ابن جزري، النشر فی قراءات العشر، . (در آیات قرآن از این طریق است

جا آوردن حق تالوت کتاب الهی از سوي  هاي دیگر، از ب ریم در آیههمچنین قرآن ک
الَّذینَ { سخن به میان آورده و این افراد را مورد مدح و ستایش قرار داده است: مؤمنان

  )121بقره/( }وته أُولَئک یؤْمنُونَ بِهلْکتَاب یتْلُونَه حقَّ تالآتَینَاهم ا
اند که به آن  آورند و آنان کسانی جا می حق تالوت آن را به ،ی را به آنان دادیمکسانی که کتاب آسمان«

   ».ایمان دارند
طباطبایی، ؛ 1/371طبرسی، ( در آیه، تورات و یا قرآن کریم است» الْکتَاب«مراد از 

طبق برخی روایات و  )وتهحقَّ تال( جا آوردن حق تالوت قرآن ه) و مقصود از ب1/265
طبرسی، ؛ 1/315؛ بحرانی، 1/78دیلمی، ( تفسیري، تالوت آن با روش ترتیل است منابع

که هنگامی  شود میاز این آیه نیز به ضمیمه روایات و کلمات مفسران استفاده  .)1/370
جا آورد که قرآن را با روش  تواند حق تالوت این کتاب الهی را به میتالوت کننده 

  ترتیل قرائت نماید.
نیز تالوت قرآن با  :بیتروایات منقول از پیامبر و اهل  ات قرآن، درافزون بر آی

به قرائت این کتاب الهی با این  ،مؤمنانترتیل از اهمیت و جایگاه رفیعی برخوردار بوده و 
یقال « آمده است: 6. از جمله در روایتی از رسول خدااند همور شدأروش، ترغیب و م
 .»هاأما کنت ترتل فی الدنیا، فان منزلک عند آخر آیۀ تقرل کوارقه، ورتّ ألصاحب القرآن، اقر

قرآن را  شود میدر قیامت به قاري قرآن گفته «)؛ 6/191؛ حر عاملی، 4/250(ترمذي، 
همان گونه که در دنیا آن را با ترتیل تالوت  ؛قرائت کن و باال برو، و با ترتیل تالوت کن

   ».خوانی اي است که آن را می آیهکردي؛ زیرا منزل تو در بهشت پس از آخرین  می
ا اللیل ام« نیز در اوصاف متقین چنین آمده است: 7علی مؤمناندر حدیثی از امیر 

عاملی،  حرّ؛ 667(صدوق، االمالی،  »لونه ترتیالون اقدامهم تالین الجزاء القرآن یرتّفصافّ
قرآن را با ترتیل  ياجزا ،متقین در حالی که در شبانگاهان در حال نماز هستند«)؛ 6/172

و  6/216عاملی،  حرّ؛ 617و  2/602کلینی، در این زمینه رك به: (» .ندنمای میتالوت 
  )82/44؛ مجلسی، 241 و 4/240نوري، ؛ 602
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به نمازگزاران  :طور مستقل، اهل بیت بر توصیه به ترتیل تالوت قرآن بهافزون 
، آن را با ترتیل تالوت نمایند. که هنگام قرائت آیات قرآن در نماز اند هنیز سفارش کرد

» ل فی قرائتهینبغی للعبد اذا صلی، ان یرتّ« فرمود: 7از جمله در حدیثی امام صادق
قرائت  ،خواند گاه نماز میشایسته است بنده هر« ؛)6/69حرّ عاملی، ؛ 2/124(طوسی، 

   ».خود را با ترتیل تالوت نماید
  

  اصطالحات و مفاهیم
الزم  ،و مفهوم ترتیل از نگاه قرآن کریم، سنت و علم تجوید قبل از پرداختن به معنا

است برخی واژگان و اصطالحات مربوط به موضوع همچون ترتیل، تجوید و نیز 
به اختصار  ،تحقیق، تحدیر و تدویر که با موضوع مورد بحث ارتباط وثیقی دارند

  تعریف شوند.
معناي نظم و ترتیب،  غت بهل گرفته شده که در» رتل«ترتیل از ریشه  »:ترتیل. «1

ابن منظور، ؛ 8/113فراهیدي، ( هماهنگ بودن و یا هماهنگی نیکوي چیزي آمده است
گفته » ثغر رتل« ،هاي منظم و داراي رویش یکسان به همین جهت به دندان .)11/265
لیف و چینش نیکوي کالم و فاصله انداختن أمعناي ت نیز بهترتیل در سخن  .شود می

  .از کلمات آن است میان هر یک
  تعریف اصطالحی آن چنین آمده است:در 

بدون عجله  ؛جا آوردن حق اشباع حروف در قرائت و به تأنّیترتیل عبارت است از «
  )6/77سمعانی، ( .»و سرعت در تالوت

تعاریف اصطالحی دیگري نیز براي ترتیل بیان شده است که در بخش مفهوم ترتیل 
  .شود مینها اشاره در علم تجوید به برخی از آ

 معناي نیکو و نیکو گردانیدن است و در لغت به» جود«تجوید از ریشه  »:تجوید. «2
در اصطالح براي آن تعاریف مختلف و متعددي  .)4/404؛ زبیدي، 3/135ابن منظور، (

ولی  ،اي محدود بوده است تجوید علمی بسیط و داراي گستره آغاز،بیان شده است. در 
دامنۀ این علم گسترش پیدا نموده و قواعد و احکام بیشتري براي آن  ،به مرور زمان

تعریف این علم، بر اساس دوره رواج و گستره آن  ،وضع گردیده است. بر این اساس
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گونه تعریف کرده  تجوید را این ،متفاوت بوده است. ابن جزري به نقل از پیشینیان
  است:

ابن (.» االلفاظ، بریئۀ من الرداءة فی النطقالتجوید: عبارة عن اتیان بالقراءة مجودة «
  )1/299 ،النشر فی قراءات العشر جزري،

که قاري الفاظ قرآن را نیکو قرائت کرده و از نطق پست تجوید عبارت است از این«
   ».و غیر نیکو اجتناب نماید

  سپس خود در تعریف تجوید چنین آورده است:
و حفظ ترتیب و مراتب آنها و تجوید عبارت است از اداي حق حروف قرآن «

بازگرداندن حروف به مخارج خود و پیوستن هر حرف به نظیر آن و تصحیح لفظ و با 
، بدون هر ت هر کلمهألطافت و نرمی بر زبان آوردن آنها با توجه به صیغه و هی

  )34. نیز رك به: پورفرزیب، 301همان، ( ».روي و تکلف گونه زیاده
معناي مبالغه در انجام چیزي بدون کمی و زیادي و یا  ت بهلغ تحقیق در »:تحقیق. «3

) و در اصطالح دانش 13/87زبیدي، ؛ 2/19ابن فارس، ( رسیدن به حقیقت چیزي است
  قرائت عبارت است از:

ها، تمام و کمال آوردن حرکات،  حرفی از اشباع مدها، تحقیق همزه آوردن حق هر جا به«
ها، تفکیک حروف از یکدیگر و در نظر  ن غنهکامل حروف و تشدیدها، آورد اظهار

  )74فغانی، ؛ 1/294ابن جزري، النشر فی قراءات العشر، ( ».ي مجازها گرفتن محل وقف
معناي در سراشیبی قرار گرفتن و سرعت پیدا  تحدیر یا حدر در لغت به »:تحدیر. «4

  ) و در اصطالح عبارت است از:4/172ابن منظور، ( کردن است
دن قرآن و تخفیف قواعد آن، مانند به قصر خواندن مدها، ساکن کردن سریع خوان«

و  ها حروف متحرك، اختالس و ربودن مقداري از حرکت حروف، تخفیف همزه
 النشر فی قراءات العشر،ابن جزري، ( ».خواندن آنها به تسهیل و ابدال و مانند آن

  )75؛ فغانی، 1/295
زبیدي، ( د و مدور گردانیدن چیزي استمعناي گر تدویر در لغت به »:تدویر. «5

یعنی قرائتی میان  ؛معناي قرائت با سرعت متوسط است ، به) و در اصطالح6/423
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گیري الحان عرب و آواهاي آن در حد کار ، کالم خدا را با بهتحقیق و حدر و قاري
  ) 76؛ فغانی، 52المی، ع. (نیکو قرائت کند ،توان

  
  مفهوم ترتیل در قرآن کریم

صراحت مطرح شده و مضمون آن  به» ترتیل«موضوع  ،و آیه از آیات قرآن کریمدر د
ترتیل را در مورد خداوند  ،قرآن کریم ،در برخی آیات دیگر نیز آمده است. در یک آیه

ةً کَذَلک  نُزِّلَ علَیه الْقُرْآنُ جملَۀً واحدکَفَرُوا لَوال وقَالَ الَّذینَ{ د:فرمای میمتعال به کار برده و 
  )32(فرقان/ }ؤَادك ورتَّلْنَاه تَرْتیالًلنُثَبت بِه فُ

تو نازل کردیم تا  و کسانی که کافر شدند، گفتند: چرا قرآن یکجا بر او نازل نشده است؟ این گونه بر«
   .»آن را به آرامی و ترتیب بر تو خواندیم قلبت را به وسیلۀ آن استوار گردانیم و

کردند که چرا کتاب  این شبهه را مطرح می 6ر مورد پیامبر اسالمکافران د
، آسمانی او همچون تورات و انجیل و زبور که یکجا بر پیامبران گذشته نازل شده است

صورت یکجا نازل نگردیده است که خداوند در این آیه در پاسخ به این شبهه  به
یم؛ یا قلب پیامبر را استوار نماصورت تدریجی نازل کردیم ت د: ما قرآن را بهفرمای می

زیرا وقتی پیامبري در همه دوران رسالت خود با منبع وحی ارتباط داشته باشد و آیات 
االت ؤطور خاص بر او نازل گردد و پاسخ س ، بهافتد هر حادثه و موضوعی که اتفاق می

قوت قلب مردم اعم از موافقان و منکران با نزول آیات الهی داده شود، این امور سبب 
  )7/295(طبرسی،  .دگرد میفرستاده خدا و افزایش بصیرت او 

رو چنین کتاب تعلیمی که  کریم کتاب تعلیم و تعلم است، ازاین افزون بر این، قرآن
فایده  ،بر متعلمین خوانده شود مسألهبه  مسألهتدریج و  ، اگر بهمربوط به عمل است

تر در قلب و ذهن  تقرار و رسوخ کاملتر در نفس و اسبیشتري داشته و سبب ثبات بیش
اي دیگر نیز به این معنا اشاره  قرآن کریم در آیه که چنان؛ )15/211طباطبایی، ( دگرد می

  .)106(اسراء/ }وقُرْآنًا فَرَقْنَاه لتَقْرَأَه علَى النَّاسِ علَى مکْث ونَزَّلْنَاه تَنْزِیالً{ د:فرمای میکرده و 
معناي نزول تدریجی و  در آیه مذکور را به» ترتیل« ،تر مفسرانبر این اساس، بیش

طبرسی، ( اند هوسه سال دانست و درنگ در مدت بیست تأنّیپی آیات قرآن، همراه با در پی
  د:فرمای میافزون بر ذکر این معنا،  طباطباییعالمه . )24/79؛ فخر رازي، 7/295

و آن شبهه این  دده میال مقدر نیز پاسخ ؤو س از یک شبهه» ورتَّلْنَاه تَرْتیالً«جمله «
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است که برخی ممکن است بگویند نزول تدریجی موضوع و متن تعلیمی و القاي با 
ارد کرده و آثار آن را از بین خیر آن بر متعلم، به غرض تعلیم صدمه وأو ت تأنّی
رفته و برد؛ زیرا با آمدن آیات و متون الحق، آثار آیات و متون سابق از بین  می

د. ولی خداوند با گرد میهمت و عزم متعلم نسبت به حفظ این آثار از هم گسسته 
چند آیات قرآن را د: ما هرفرمای مینزول جمله مذکور، از این شبهه پاسخ داده و 

صورت  نزول این آیات به ، ولیسه سال نازل کردیمو تدریج و در طول بیست به
ه رابطه میان آیات قرآن محفوظ و آثار هر بخش اي ک گونه درپی بوده، به ترتیل و پی
 ».دکن میاي وارد ن این روش به غرض تعلیم ضربه براینده است. بناحفظ گردی

  )15/211ی، یطباطبا(
  نویسد: میصاحب تفسیر کشاف عالوه بر اشاره به معناي مذکور 

به تالوت را امر  مؤمنانفرقان آن باشد که ما  32احتمال دارد معناي ترتیل در آیه «
  )3/91(زمخشري، .» با ترتیل کردیمقرآن 

 4ها بوده و اشاره به معناي ترتیل در آیه  ترتیل مربوط به عمل انسان ،که در این صورت
  مزمل خواهد داشت.

وند پس از سفارش مل است که خدازسوره م 4آیه دیگر مربوط به این موضوع، آیه 
مور به تالوت أز شب، آن حضرت را مدر مورد تهجد و اقامه نما 6به پیامبر اسالم

فَه أَوِ انْقُص منْه نص *قُمِ اللَّیلَ إِلَّا قَلیالً *ا أَیها الْمزَّملُی{ د:فرمای میقرآن با ترتیل کرده و 
  .)4-1(مزمل/ }ورتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیالً أَو زِد علَیه *قَلیالً

مقصود از حکم  ، ولیاست 6پیامبر اسالم مخاطب اولیه در این آیه هر چند
در مورد معناي ترتیل . )7/446مغنیه، ( تالوت با ترتیل در آیه، عموم مسلمانان هستند

  .است زیرترین آنها به شرح  عمده ي متعددي بیان شده است کهها دیدگاهدر این آیه، 
در آیه مذکور را » ورتِّلِ«بیشتر مفسران با توجه به معناي لغوي ترتیل، مراد از  -1

. از جمله سمعانی اند هآهسته خواندن قرآن و پرهیز از عجله و سرعت در قرائت دانست
  :نویسد میدر این باره 
»ها من االشباع بال عجل وال ل فی القراءة والقاء الحروف حقّحقیقۀ الترتیل هو الترس

  )6/77سمعانی، (.» هزرمۀ
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حروف قرآن با اشباع و بدون  اینکهاست و و درنگ در قرائت  تأنّی ،حقیقت ترتیل«
   ».عجله و سرعت ادا شود

که  اند هبسیاري از مفسران دیگر نیز تفسیري همانند این معنا براي ترتیل ذکر کرد
برخی از این معانی عبارت است از: قرآن را به آهستگی قرائت نماید، سه آیه یا چهار 

و مهلت و آشکار کردن حروف  تأنّیبا  قرآن را ،)10/162طبرسی، ( آیه و یا پنج آیه
؛ آلوسی، 5/405(بیضاوي،  اي که براي شنونده قابل شمارش باشد گونه ؛ بهتالوت کند

طور صحیح و آشکار بیان  تالوت، جمیع حروف و کلمات را به در هنگام ،)29/104
 ، حروف و کلمات قرآن را)30/173(فخر رازي،  جا آورد هنماید و حق این حروف را ب

اي که نتواند  گونه یان آنها زیاد فاصله نیندازد، بهپی و پشت سر هم بیان نماید و مدر پی
. روي را در تالوت رعایت نماید یانهبلکه شایسته است اعتدال و م ،آنها را جمع نماید

  )1/71فیض کاشانی، (
در  در مقابل برخی از مفسران با توجه به روایات، معناي ترتیل در آیه را منحصر - 2

تدبر در محتوا و معانی آیات را نیز در  ، بلکهتوجه به جنبه لفظی و ظاهري قرآن ندانسته
  نویسند: ، برخی از مفسران در این باره میبر این اساس .اند هتحقق این معنا دخیل دانست

ي الهی تدبر نماید و نفس ها مراد از ترتیل در آیه آن است که قاري در لطائف خطاب«
ذیرش احکام قرآن و قلب خود را به فهم معانی این کتاب الهی و ضمیر خود را به پ

  )10/60؛ ثعلبی، 19/38(قرطبی،  ».خود را به اقبال به آن راضی و وادار نماید
  مفسري دیگر در این باره آورده است:

شمرده، کلمه به کلمه، جمله به جمله، آیه به آیه،  ترتیل آن است که قرآن را شمرده«
تدبر در معانی و با حال حزن بخواند و در آیات جنت طلب آن کند و در  مل وأبا ت

آیات نار استعاذه کند و قلوب قاسیه را قرع و متنبه کند و با صداي بلند که فریاد 
. نیز رك به: 13/247(طیب،  ».قرائت نکند و در هر آیه حق آن را ادا کند ،باشد

  )449- 1/452زرکشی، 
آن است که ترتیل در آیه به  ،برگرفته از روایات استنظریه دیگر که آن هم  -3

همراه با رعایت قواعد تجوید است. برخی از مفسران در  ومعناي تالوت با صداي نیک
  :اند هاین باره نوشت
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آن است که قرآن را با صوت زیبا و با خشوع و » ورتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیالً«معناي جمله «
قرائت صحیح قرائت نماید و مخارج حروف را از جهت  تدبر و با التزام کامل به

 ».وقف و مد و اظهار و اخفاء و موارد دیگر مربوط به این امر رعایت نماید
  )15/155(طنطاوي، 

  :اند هطبرسی و برخی دیگر از مفسران نیز به نقل از قطرب آورد
ی صیر عن اببه بصوت حزین و یعضده ما رواه ابوأوالمراد به تحزین القرآن، اي اقر«

؛ 10/162طبرسی، ( .»فی هذا، قال: هو ان تتمکث فیه و تحسن به صوتک 7اهللاعبد
  )7/223کاشانی، 

با صداي غمناك بخوان  قرآن را اینکهیعنی  ؛با حزن خواندن قرآن است ،مراد از ترتیل«
 د که فرمود: ترتیل آنکن می تأییداین معنا را  7بصیر از امام صادقو روایت ابو

  ».و قرآن را با صداي نیکو تالوت کنی در تالوت قرآن مکث نمایی است که
برخی نیز ترتیل را به تالوت قرآن به ترتیب قرار گرفتن آیات در قرآن  -4
  . زرکشی به نقل از برخی مفسران در این باره آورده است:اند هدانست

وجاء النکیر ر تقدیم و تاخیر ه علی هذا الترتیب من غیأاي اقر )ورتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیالً(«
  )1/259زرکشی، » (علی من قراه معکوسا.

آن است که آن را  ،»قرآن را با ترتیل تالوت کن«د: فرمای میخداوند  اینکهمعناي «
خیر آیات قرائت کن؛ زیرا از تالوت قرآن أبه همین ترتیب موجود و بدون تقدیم و ت

   ».بر خالف این ترتیب نهی شده است
  بیلی نیز به نقل از برخی آورده است:محقق ارد
  )99(محقق اردبیلی، » .قیل: هو ان یقرأه علی نظمه و توالیه و الیغیر لفظا و الیقدم موخراً«
قرآن را بر اساس نظم و ترتیب آیات  ،گفته شده: معناي ترتیل آن است که قاري«

  .»خر شده را مقدم نکندؤتالوت کند و لفظی را تغییر ندهد و آنچه م
  

  ها دیدگاهنقد و ارزیابی 
اي  بل پذیرش است؛ زیرا دلیل و قرینهاز میان معانی ذکر شده، معناي اخیر غیر قا

د. عالوه بر این، تالوت قرآن بر خالف ترتیب موجود منعی کن مین تأییداین معنا را 
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که قبل از را اي  اي را قرائت کند و سپس سوره نخست سوره تواند میزیرا قاري  ؛ندارد
اي را قرائت کند و سپس به تالوت آیه یا  تالوت نماید و یا نخست آیه ،آن قرار دارد

مراد از تالوت قرآن بر اساس ترتیب موجود، تغییر  اینکهآیات قبل آن اقدام نماید؛ مگر 
که این معنا از کالم محقق  دم و مؤخر نکردن آنها باشد، چنانندادن الفاظ قرآن و مق

این تفسیر از ترتیل نیز صحیح نیست؛ زیرا اما  .شود میتیل استفاده اردبیلی در معناي تر
  د.کن مین تأییداعم از لغت و یا روایات این معنا را  اي قرینهدلیل و 

براي معناي سوم نیز دلیل متقنی از لغت و یا روایات وجود ندارد که در بحث 
اي اول اما معن .شود میاخته با تفصیل بیشتر به تبیین این دو معنا و نقد آنها پرد ،ییروا

قابل پذیرش است و عالوه بر لغت، آیاتی از قرآن و  و دوم ذکر شده براي ترتیل
به روایات مربوط به این  ،د که در ادامه بحثکن می تأییدروایات متعدد نیز این معانی را 

  .شود میموضوع پرداخته 
  

  مفهوم ترتیل در سنت
در مورد قرائت قرآن با ترتیل نقل گردیده  :تروایات متعددي از پیامبر و اهل بی

است که بخش زیادي از این روایات به معنا و مفهوم ترتیل اشاره دارد. از بررسی 
که ترتیل در روایات در چهار معنا و مفهوم به کار  آید میمجموع این روایات به دست 
  از: ندرفته است که این معانی عبارت

  
  صوت نیکو و حزین .1

 تأییدقرائت قرآن با صوت نیکو و حزین است. در  ،عانی ترتیل در روایاتیکی از م
اهللا عن ابی عبد« استناد شده که چنین آمده است: 7روایتی از امام صادق ، بهاین معنا

 (حرّ» قال: هو ان تتمکث فیه و تحسن به صوتک» تَرْتیالًورتِّلِ الْقُرْآنَ « فی قوله تعالی
ورتِّلِ «در مورد معناي ترتیل در آیه  7امام صادق«؛ )82/8؛ مجلسی، 6/207عاملی، 
مکث و درنگ کنی و صدایت را  ،فرمود: مراد آن است که در قرائت قرآن» تَرْتیالًالْقُرْآنَ 

  ».نیکو گردانی
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برخی از محدثان و عالمان شیعه و اهل سنت بر اساس روایت مذکور و روایاتی 
و یا این معنا را  اند هن با صوت نیکو و حزین دانستدیگر، معناي ترتیل را قرائت قرآ

 .نقل شد مجمع البیاناز صاحب  پیش از اینکه  . چناناند هیکی از معانی ترتیل شمرد
  )10/162طبرسی، (

» ترتیل القرآن بالصوت الحسن«بابی را با عنوان » الکافی«مرحوم کلینی نیز در کتاب 
به تالوت قرآن را با صداي نیکو ذکر کرده  برخی روایات مربوط ،آورده و در ذیل آن

که نقل این روایات نشانگر آن است که وي یکی از معانی ترتیل را تالوت قرآن با 
: ان القرآن 7عبداهللاعن ابی « داند. از جمله این روایات عبارت است از: میصوت نیکو 

رآن با حزن نازل فرمود: ق 7امام صادق«؛ )2/614کلینی، (» نزل بالحزن، فاقرؤه بالحزن
   ».شده است. پس آن را با حزن تالوت کنید

: لکل شیئ 6، قال: قال النبی7عبداهللاعن ابی « و در روایتی دیگر آورده است:
 6فرمود: پیامبر 7امام صادق«؛ )615(همان،  »حلیۀ و حلیۀ القرآن الصوت الحسن

  ».ست، صداي نیکوفرمود: براي هر چیزي زینتی است و زینت قرآن
بابی با  ،صاحب یکی از کتب صحاح سته اهل سنت نیز در کتاب خود جستانیس
عالوه بر اشاره به برخی روایات ترتیل،  ،آورده و در ذیل آن» باب الترتیل« عنوان

این روایات مربوط به نیکو تالوت کردن قرآن را نیز ذکر کرده است که از جمله آنها 
قرآن «؛ )1/330، (سجستانی» رآن باصواتکمنوا الق: زی6قال رسول اهللا« است:روایت 

  ».را با صدایتان زینت دهید
  

  نقد دیدگاه
در نقد این دیدگاه باید گفت تفسیر ترتیل به قرائت قرآن با صداي نیکو یا حزین 
نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا این تفسیر تنها در یک روایت نقل شده است و روایت 

است و به  »مجمع البیان«تفسیر  ،منبع اصلی آنمذکور نیز روایتی بدون سند است که 
، این روایت در هیچ یک از منابع اند هجز این تفسیر و منابعی که از این تفسیر نقل کرد

 که بابی مستقل را به این موضوع اختصاص داده »الکافی«از جمله کتاب  ـ ی معتبریروا
را در بحث ترتیل مطرح  نقل نشده است. افزون بر این، برخی فقیهان که این روایت ـ
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. از جمله صاحب جواهر پس اند هآن را روایتی ضعیف و غیر قابل استناد شمرد ،اند هکرد
  :نویسد میاز نقل روایت 

  )9/394نجفی، ( ».در این روایت اشکاالتی وجود دارد که بر اهل فن مخفی نیست«
  ده است:در بحث معناي ترتیل آور »مستند الشیعه«محقق نراقی نیز در کتاب 

»فیه و تحسن به ره فیها بان تمکث و تحسین الصوت کما فی روایۀ ضعیفۀ فس
  )5/177محقق نراقی، » (صوتک.

ترتیل به  ،که در روایتی ضعیف ، نیکو گرداندن صداست، چنانیکی از معانی ترتیل«
این معنا تفسیر شده و آمده است: ترتیل آن است که در تالوت قرآن درنگ کرده و 

   ».را نیکو گردانیصدایت 
آن است که معناي تالوت قرآن  ،آید میدست  اي که از این مطالب به نتیجه اینبنابر

با ترتیل، تالوت آن با صداي نیکو و یا حزین نیست؛ زیرا دلیل متقنی براي اثبات این 
تالوت قرآن با صداي نیکو و حزین جایز و بلکه مستحب  اینکهمعنا وجود ندارد و 

در این باره  :مر به جهت صدور روایات دیگري از پیامبر و اهل بیتاین ا ،است
  تالوت قرآن با صوت نیکو باشد.  ،معناي ترتیل اینکهنه  ،است
  

  ت قواعد علم تجوید و وقف و ابتدارعای .2
معناي دیگري که در روایات براي ترتیل ذکر شده، قرائت قرآن با رعایت قواعد و 

با تعبیرات  7علی مؤمنانیک روایت از امیر  ،این بارهاصول علم تجوید است که در 
متفاوت در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده است. سیوطی از محدثان و مفسران اهل 

  سنت در این باره آورده است:
، قال: الترتیل، تجوید الحروف و »تَرْتیالًورتِّلِ الْقُرْآنَ « فی قوله تعالی 7عن علی«

  )1/221طی، سیو.» (معرفۀ الوقوف
فرمود: » تَرْتیالًورتِّلِ الْقُرْآنَ « هروایت شده است که در تفسیر آی 7از علی«

   ».نیکو بیان کردن حروف و شناخت مواضع وقوف قرآن است ،ترتیل
  :نویسد میمرحوم مجلسی نیز در بحار در این باره 

  )81/188و  64/323(مجلسی، .» انه حفظ الوقوف و اداء الحروف 7عن امیرالمومنین«
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حفظ  ،فرمود: معناي ترتیل روایت شده که آن حضرت 7علی مؤمناناز امیر «
   ».حروف آن است يي قرآن و اداها وقف

  نیز این روایت را با اندکی تغییر در عبارت چنین آورده است: تفسیر صافیصاحب 
سئل عن ترتیل القرآن، فقال: هو حفظ الوقوف و بیان  7امیرالمومنین انّ«
  )1/71فیض کاشانی، .» (حروفال
فرمود: ترتیل  ال شد که آن حضرتؤدر مورد معناي ترتیل س 7مؤمناناز امیر «
   ».ي قرآن و بیان حروف آن استها معناي حفظ محل وقف به

  :نویسد میسپس ایشان از تفسیر این روایت به معناي رعایت قواعد تجوید یاد کرده و 
ن والثانی، باالتیان بصفاتها المعتبره من الجهر و فسر االول، بالوقف التام والحس«

  همان)( .»والهمس واالطباق واالستعالء وغیرها
بیان «در روایت، به وقف کامل و حسن تفسیر شده است و » حفظ الوقوف««

 روایت به رعایت صفات حروف همچون جهر و اخفا و اطباق و استعال در» الحروف
   ».حروف تفسیر شده استهاي معتبر در  و دیگر صفات و ویژگی

که به این روایت اشاره نیز بسیاري از عالمان و پژوهشگران دیگر علم تجوید 
که در ادامه و در بخش مفهوم  اند هروایت مذکور را بر همین معنا حمل کرد ،اند هکرد

  .شود میترتیل در علم تجوید، به برخی از اقوال دیگر مطرح در این باره اشاره 
  

  نقد دیدگاه
  ین برداشت و تفسیر از ترتیل نیز صحیح نیست؛ زیرا:ا

باشد؛ زیرا این روایت  میروایت مذکور روایت ضعیفی است که قابل استناد ن :اوالً
 ،اند هلفینی که این روایت را در کتب خود ذکر کردؤفاقد سند است و هیچ یک از م

از منابع اولیه و معتبر  . عالوه بر این، این روایت در هیچ یکاند هسندي براي آن نیاورد
  شیعه و اهل سنت نقل نشده است. 

روایت مذکور از جهت متن اضطراب دارد و در منابع ذکر شده با عبارات و  :ثانیاً
تعبیرات مختلف و متفاوت نقل شده است که این امر نیز یکی از موارد ضعف یک 

  رود. میشمار  روایت به
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توان بر قواعد علم  میث مذکور را نبر فرض صحت و قبول روایت، حدی :ثالثاً
تجوید و رعایت این قواعد تفسیر نمود؛ زیرا علم تجوید و قواعد مطرح در آن از علوم 

وجود نداشته است تا بتوان حدیث  7المومنینو قواعدي است که در عصر امیر
اع و رایج خر ابدأي متها علم تجوید در عصر ، بلکهمذکور را بر این معنا حمل کرد

توان این حدیث را بر این معنا حمل کرد.  میرو ن ه و از علوم نوپیداست. ازاینگشت
ید این ادعا، سخن برخی محدثان و فقیهان امامیه است که حمل روایت مذکور بر ؤم

عالمه مجلسی است که  ،و محدثان . از جمله این فقیهاناند هنفی کرد را قواعد تجویدي
  :نویسد مینخست در مورد تفسیر این روایت 

و ابن عباس تفسیره بحفظ الوقوف و اداء  7المومنینروي الخاص و العام عن امیر«
روه الحروف و فی بعض الروایات و بیان الحروف، تمسک به اصحاب التجوید و فس

ر عنه و تبعوهم فی تفسیرهم الحدیث خّأبهذا الوجه و تبعهم الشهید و کثیر ممن ت
82/8(مجلسی،  .»تهمروه علی قواعدهم و مصطلحاحیث فس(  

که آنان ترتیل  اند هو ابن عباس نقل کرد 7علی مؤمنانشیعه و اهل سنت از امیر «
و در برخی  اند هحروف آن تفسیر کرد يي قرآن و اداها در آیه را به حفظ وقف

ي اداي حروف آمده است. عالمان علم تجوید به این جا بهتعبیر بیان حروف  ،روایات
و مرحوم شهید و بسیاري از  اند هآن را حمل بر این معنا کرد روایت تمسک کرده و

فقیهان پس از وي نیز از آنان پیروي کردند و روایت مذکور را بر قواعد و 
   ».اصطالحات اهل تجوید تفسیر کردند

به برخی از موارد وقف واجب یا مستحب از نظر  ،سپس ایشان به نقل از والد خود
  :نویسد میده و سپس عالمان علم تجوید اشاره کر

، فال یمکن 7المومنینامیرخرین و لم تکن فی زمان أتلک الوقوف من مصطلحات المت«
رعایۀ الوقف علی ما یحسن بحسب المعنی  7علیه، اال ان یقال: غرضه 7حمل کالمه

  )9(همان، .» علی ما یفهمه القاري وال ینافی هذا حدوث تلک االصطالحات بعده
امام خرین است و در زمان أاصطالحات ابداع شده از سوي متي ذکر شده از ها وقف«

توان کالم حضرت را بر این معنا حمل  نمی رو نداشته است. ازاین وجود 7علی
رعایت کردن وقف در قرآن بر حسب معنا و آنچه  ،کرد، مگر غرض آن حضرت
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حات این معنا با ابداع اصطال ،باشد که در این صورت ،فهمد میقاري از آیات قرآن 
   ».خر منافاتی نخواهد داشتأي متها تجویدي در عصر

همچنین مرحوم صاحب جواهر در مورد برداشت این معنا از روایت مذکور و نیز 
  :نویسد میضعف این روایت 

وجود ندارد؛ زیرا  ،وقف تام و حسن باشد ،دلیلی بر این مدعا که مراد از ترتیل«
توان  میرو ن اینخر است. ازأصرهاي متي مذکور از اصطالحات نوپیدا در عها وقف

و اداي  ها که ترتیل در آن به حفظ وقف 7علی مؤمنانآن را از روایت امیر 
برداشت این معنا از حدیث مذکور نیز  اینکهحروف تفسیر شده، برداشت نمود. ضمن 

ت این منوط به آن است که این حدیث، روایت صحیحی باشد؛ در حالی که صح
: من نویسد میکه صاحب حدائق در مورد این روایت  است، چنان حدیث اثبات نشده

اثري از این حدیث در منابع حدیثی نیافتم و ممکن است این حدیث از طریق اهل 
سنت نقل شده باشد که فقیهان امامیه آن را از منابع آنان استقراض نموده و در این 

  ) 9/396 نجفی،( ».اند هکار برد موضوع به
  قابل اثبات نیست. :معنا از ترتیل نیز از روایات منقول از معصومیناین  بنابراین

  
  و شمرده شمرده تأنّی. تالوت صحیح قرآن همراه با 3

در مورد ترتیل بیان شده،  :معناي سوم که از روایات منقول از پیامبر و اهل بیت
حروف و  ،قاري اینکهمانند  ؛ي لفظی و ظاهري هنگام تالوت استها رعایت جنبه

و آرامش و شمرده  تأنّیطور صحیح بیان و آشکار نماید و قرآن را با  جمالت قرآن را به
شمرده تالوت کند و از شتاب و عجله کردن در تالوت و ختم سریع قرآن پرهیز نماید. 

ال ؤس }تَرْتیالًورتِّلِ الْقُرْآنَ { در مورد معناي ترتیل در آیه 6در روایتی از رسول خدا
(نوري،  »الشعر ه هذّته تثبیتا، التنثره نثر الرمل وال تهذّثب« ر در پاسخ فرمود:شد که پیامب

آنها را همچون رمل پراکنده  حروف و کلمات قرآن را مستقر و تثبیت نما و«؛ )4/269
   ».نکن و مانند قرائت شعر نیز سریع نخوان

نه تبیانا و ال بی« چنین آمده است: سؤالدر پاسخ به همین  7علی امامدر حدیثی از 
؛ )2/614(کلینی، » الشعر و التنثره نثر الرمل... وال یکن هم احدکم آخر السوره ه هذّتهذّ
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سریع نخوان و یا  ،حروف و کلمات قرآن را بیان کن و آن را همچون خواندن شعر«
رسیدن  ،پراکنده نکن و هدف هر یک از شما در تالوت قرآن ،مانند پراکنده کردن رمل

   ».سوره نباشد به پایان
معناي آن است که قاري هر یک از  تثبیت و تبیین قرآن که در دو روایت ذکر شده، به

طور  صورت صحیح و از مخرج خود ادا کرده و آنها را به حروف و کلمات قرآن را به
 ،اي که هم حروف و کلمات در جایگاه خود مستقر و ثابت گردد گونه به ،آشکار بیان کند

آشکار بودن، براي خود و شنونده قابل فهم باشد که این امر با تالوت و هم از جهت 
. این مضمون در روایات متعدد دیگري از شود میو شمرده شمرده محقق  تأنّیقرآن با 

ام سلمه در مورد چگونگی قرائت  ،آمده است. از جمله در حدیثی :پیامبر و اهل بیت
ءته آیۀ آیۀ. بسم اهللا الرحمن الرحیم، ثم ان النبی کان یقطع قرا« گوید: می 6رسول خدا

(حاکم » یقف، الحمد هللا رب العالمین، ثم یقف، الرحمن الرحیم، ثم یقف، مالک یوم الدین
کرد. به این  میقرائتش را آیه به آیه قطع  6پیامبر«؛ )2/44؛ بیهقی، 2/232نیشابوري، 
الحمد «کرد، سپس  یمگفت و سپس توقف  میرا  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«صورت که 

را تالوت  »الرحمن الرحیم«نمود و سپس  میکرد و توقف  میرا قرائت  »هللا رب العالمین
در این زمینه (» .نمود میرا قرائت  »مالک یوم الدین«نمود و سپس  میکرد و توقف  می

  )1/617؛ کلینی، 1/330، سجستانیرك به: 
  

  ي معنایی و مفهومی آیات ها . رعایت جنبه4
مفاد اصلی و حقیقی توان آن را معنا و  میدیگر معناي ترتیل در روایات که  بخش

آن است که قاري افزون بر رعایت جنبه لفظی و ظاهري  ،شمار آورد ترتیل قرآن به
به  توجه داشته باشد که تحقق این امرنیز آنها ي معنایی و مفهومی ها آیات، به جنبه

  ه:از جمل ؛هاي مختلف توصیه شده است روش
شمار  مخاطب خاص و مستقیم آیات الهی بهقاري قرآن خود را  ،در مرتبه نخست

هنگام تالوت قرآن،  رو ازایناي که گویا این آیات بر او نازل شده است.  گونه آورد، به
ي قرآن پاسخ مثبت دهد. در روایتی ها شایسته است به خطابات الهی در آیات و سوره

ها الناس بیا ای ل فی قراءته ... و اذا مرّغی للعبد... ان یرتّینب« آمده است: 7از امام صادق
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شایسته است که « ؛)6/69حر عاملی، ؛ 2/124طوسی، » (ها الذین آمنوا یقول: لبیکو یا ای
یا «و » یا ایها الناس«هاي  هر گاه به خطاب رو ازاینقرآن را با ترتیل تالوت نماید.  ،بنده

   ».به خطاب الهی پاسخ دهد ،»لبیک«مله با ج ،رسید» ایها الذین آمنوا
محتواي آیات با جمالتی خاص نیز  تأییدافزون بر این، در روایات متعدد دیگر از 

هنگام تالوت قرآن  7سخن به میان آمده است. از جمله در مورد سیره امام رضا
ه آهست ،کرد میرا قرائت » قل هو اهللا احد«گاه سوره هر 7امام رضا« چنین آمده است:

را » کذلک اهللا ربنا«سه بار جمله  ،شد میگاه از تالوت آن فارغ و هر» اهللا احد«گفت:  می
یا «گفت:  میآهسته  ،کرد میرا تالوت » جحد«گاه سوره نمود و هر میبر زبان جاري 

ی اهللا و دینی رب«سه مرتبه جمله  ،یدگرد میگاه از تالوت آن فارغ و هر» ایها الکافرون
پایان » التین والزیتونو«گاه تالوت سوره کرد و هر میزبان جاري  را بر» االسالم

گاه سوره کرد ... و هر میرا بر زبان جاري » بلی و انا من الشاهدین«جمله  ،پذیرفت می
گاه در تالوت و هر» سبحان ربی االعلی«گفت:  میآهسته  ،کرد میرا تالوت » اعلی«

 ».»لبیک اللهم لبیک«گفت:  میآهسته  ،درسی می» یا ایها الذین آمنوا«خود به جمالت 
  )6/73حر عاملی، ؛ 2/196صدوق، عیون اخبار الرضا، (

و طلب نعمت از خداوند هنگام تالوت آیات نعمت  سؤالمرتبه دیگر ترتیل معنوي، 
و استعاذه و طلب نجات از عذاب هنگام تالوت آیات عذاب است که در روایات متعدد 

القرآن ال یقرأ  انّ« آمده است: 7مله در روایتی از امام صادقبه آن اشاره شده است. از ج
ل اهللا عزوجل ئسکر الجنه فقف عندها وال ترتیال، فاذا مررت بآیۀ فیها ذهذرمۀ، ولیکن یرتّ

؛2/617(کلینی، » ذ باهللا من النارالجنۀ، و اذا مررت بآیۀ فیها ذکر النار فقف عندها و تعو( 
اي رسیدي  د. پس هرگاه به آیهگرد میبلکه با ترتیل تالوت  ،شود میقرآن سریع خوانده ن«

و از خداوند بهشت را طلب کن و هرگاه به توقف کن  ،که در آن از بهشت یاد شده بود
(در این  ».توقف کن و از آتش به خداوند پناه ببر ،اي رسیدي که از آتش یاد شده بود آیه

  )3/226؛ نسائی، 2/186؛ نیشابوري، 6/69زمینه رك به: حر عاملی، 
از دیگر مصادیق و ارکان ترتیل، تدبر و تفکر در آیات قرآن و عمل به مضمون این 

ک و منشور کتاب رب أفانظر کیف تقر« د:فرمای میدر این باره  7آیات است. امام صادق
لَا { والیتک و کیف تجیب اوامره و تجتنب نواهیه و کیف تتمثل حدوده، فانه کتاب عزیز
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یهأْتی یدمیمٍ حکنْ حتَنْزِیلٌ م هنْ خَلْفلَا مو هیدنِ یینْ بلُ ماطله ترتیال، فقف عند وعده و ، فرتّ}الْب
» ر فی امثاله و مواعظه، واحذر ان تقع من اقامتک حروفه فی اضاعۀ حدودهوعیده، و تفکّ

رت و منشور پس بنگر که چگونه کتاب پروردگا« ؛)82/44؛ مجلسی، 4/240(نوري، 
ی و چگونه اوامر آن را اجابت کرده و از نواهی آن اجتناب کن میوالیتت را قرائت 

ی؟ زیرا این قرآن، کتاب خداوند عزیز است کن میی و چگونه حدود آن را امتثال نمای می
باطل از پیش رو و پشت سر به آن راه ندارد، از سوي حکیمی ستوده نازل شده «که 

ترتیل تالوت نما و در مواضع وعده و وعید آن توقف کن و بپرهیز پس آن را با  .»است
   ») سبب تضییع حدود و احکام آن گردد.و آداب ظاهري( اقامه حروف آن اینکهاز 

نقل شده است که  :معصوم نبر این اساس، در احادیثی دیگر از پیامبر و اماما
؛ 1/36کلینی، » (ر فیهااءة ال تدبال خیر فی عبادة ال فقه فیها و ال خیر فی قر« :اند هفرمود

خیري نیست و نیز در قرائتی که  ،در عبادتی که فهم و معرفت نباشد«؛ )4/242نوري، 
   ».خیري نیست ،تدبر نباشد

ه و مرحله این روش که شاید بتوان آن را باالترین مرتبمرتبه دیگر ترتیل مورد نظر 
حله تدبر و فهم گذر کرده و از آیات آن است که قاري از مر ،شمار آورد تالوت قرآن به

 احساس ترس و اضطراب درونی پیدا ،یعنی از آیات عذاب ؛ثر پذیردأثیر و تأقرآن ت
طمع  به ،و از آیات رحمت و پاداش ،کرده و حالت خوف و گریه بر او غالب گردد

در  7علیامام هاي مذکور به پرواز درآید.  افتاده و نفس او براي رسیدن به نعمت
قون... تالین الجزاء فالمتّ« د:فرمای مییتی در مورد اوصاف متقین هنگام تالوت قرآن روا

لونه ترتیال، یحزنون به انفسهم و یستبشرون به، تهیج احزانهم بکاءاً علی ذنوبهم و القرآن یرتّ
وا بآیۀ فیها تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبهم و ابصارهم، وجع کلومهم جراحهم، فاذا مرّ

ت منها جلودهم و وجلت قلوبهم، فظنوا ان صهیل جهنم و زفیرها و شهیقها فی فاقشعر
اصول آذانهم، و اذا مروا بآیۀ فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت انفسهم شوقا و ظنوا انها 

  )6/172عاملی،  ؛ حر21ّصدوق، صفات الشیعه، ( .»نصب اعینهم
ند. با تالوت قرآن کن میرتیل تالوت اند که اجزاي قرآن کریم را با ت متقین کسانی«

هاي  هایشان به سبب گناهانشان و درد جراحت ند. غمگرد میمحزون و گاه مسرور 
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رسند که در آن تخویفی وجود  می اي آیهگاه به . پس هرآید میدرونشان به هیجان در
گشایند، پوست بدنشان به  میو چشمانشان را براي شنیدن آن  ها ي دلها دارد، گوش

ند که نعره نمای میافتد. پس گمان  مییشان به اضطراب و دلهره ها و دل آید میزه درلر
رسند که  می اي آیهگاه به . و هریشان قرار داردها جهنم و دم و بازدم آن در درون گوش

سوي آن  یشان بهها با عالقه فراوان به آن روي آورده و جان ،در آن تشویقی وجود دارد
   ».چشمانشان قرار داردمقابل در  ها ند که این نعمتکن میکشد و گمان  می پر

خوف از خداوند را هنگام  ،خود دعاهاينیز در یکی از  7امام زین العابدین
اللهم ارزقنا حالوة فی تالوته و « د:فرمای میتالوت با ترتیل از خداوند طلب کرده و 

یرینی در تالوت و نشاط ش !خدایا«؛ )2/574(کلینی، » نشاطا فی قیامه و وجال فی ترتیله
   ».در اقامه دستورات و خوف در ترتیل قرآن را به ما عنایت کن

از داشتن حالت گریه و خوف از خداوند در سیره  ،همچنین در روایات متعدد دیگر
اولیاي الهی هنگام تالوت قرآن یاد شده است. از جمله در روایتی نقل شده است که 

کرد که آن حضرت در پاسخ فرمود:  السؤ 6شخصی از پیري زودرس پیامبر
و یا  .)6/172عاملی،  حرّ(» یتسائلون مرا پیر کرد ي هود و واقعه و مرسالت و عمها سوره«

گاه به ، هرنقل شده که آن حضرت هنگام تالوت قرآن 7در روایتی از سیره امام رضا
و بهشت را از خدا کرد  میرسید که از بهشت یا جهنم سخن به میان آورده، گریه  می اي آیه

  )4/238نوري، ؛ 6/217حرّ عاملی، . (برد مینمود و از آتش جهنم به خدا پناه  میطلب 
  
  بندي  جمع

از میان معانی ذکر شده براي ترتیل، معناي نخست قابل پذیرش نیست؛ زیرا دلیل 
ز ی قواعد تجویدي نییعن ،وجود ندارد. معناي دوم ،معتبري که این معنا را اثبات نماید

طور کامل و جامع قابل برداشت نیست؛ زیرا روایتی که براي اثبات این  از روایات به
هم از جهت سند و هم از جهت داللت ضعیف است؛ مگر آن  ،معنا به آن استناد شده

بخش از قواعد تجویدي که در تحقق معناي سوم و چهارم دخیل است که این بخش از 
اما معانی سوم و چهارم  وایات دیگر پذیرفت.توان بر اساس ر میقواعد تجویدي را 
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برخی این معانی در روایات متعدد و صحیح، لغت  تأییدقابل قبول است؛ زیرا عالوه بر 
  ید این معانی است.ؤو آیات قرآن نیز م

  
  مفهوم ترتیل در علم تجوید

ي مختلف و ها تعریف ،در علم تجوید چیست» ترتیل«مفهوم  اینکهدر مورد 
توان این تعاریف  میسوي عالمان و پژوهشگران این فن بیان شده است که متعددي از 

  زیر خالصه کرد.را در چند تعریف 
ي قرائت قرآن در کنار سه روش تحقیق، تحدیر ها برخی ترتیل را یکی از روش -1

  :اند هو تدویر دانسته و در تعریف آن چنین گفت
تستعجل فتدخل بعض  بعده و ال اي تلبث فی قراءته و افصل الحرف من الحرف الذي«

  )49(ابن جزري، التمهید فی علم التجوید،  »الحروف فی بعض.
ترتیل آن است که در قرائت خود درنگ کنی و حروف قرآن را از حرفی که پس از آن «

اي که بعضی از حروف قرآن را  گونه به ،جدا نمایی و در قرائت قرآن عجله نکنی ،آید می
   ».ییداخل بعضی دیگر نما

در «: اند هبرخی ترتیل را با تدویر یکی دانسته و پس از بیان معناي تدویر گفت -2
و سپس به چند روایت از  »به ترتیل معروف است )تدویر( میان مردم این شیوة قرائت

و نیز اقوال برخی عالمان در معناي ترتیل اشاره کرده و در  :پیامبر و امامان معصوم
  :گویند مینین ادامه در معناي ترتیل چ

کردن حروف  که ترتیل، درست و صحیح ادا آید میاز مجموع اقوال فوق به دست «
  )77فغانی، ( ».خواندن آن و توجه به معانی آنهاست تأنّیو با 

و سه روش دیگر را  اند هاي ترتیل را روش صحیح خواندن قرآن دانست عده -3
  :اند هزیرمجموعه ترتیل شمرده و گفت

این  ، ولیصحیح قرآن یک روش بیشتر موجود نیست و آن ترتیل استبراي تالوت «
گیرد.  میي متفاوتی به خود ها روش بر اساس هدف قاري از تالوت قرآن، صورت

گویند.  می» تحقیق«تعلیم و آموزش است که به آن قرائت  ،گاهی هدف قاري از قرائت
و  شود میگفته » تدویر«آن به  ،اگر با تحسین و زیبا گردانیدن لفظ و صدا همراه باشد
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 ،زمانی که تالی قرآن هدفش ختم قرآن و تالوت آیات بیشتري از کالم اهللا مجید باشد
  )49 عالمی،( ».جوید میسود » تحدیر«یا » حدر«از روش 

برخی گستره مفهومی ترتیل را فراتر از این دانسته و عالوه بر شمول ترتیل به  -4
قرآن با صداي نیکو و رعایت برخی قواعد تجویدي گانه مذکور، تالوت  ي سهها روش

  :دننویس میرا نیز داخل در معناي ترتیل شمرده و 
»الترتیل لفظ یعم مراعات  تحسین اللفظ و الصوت بالتالوة بحسب االستطاعۀ کما یعم

تالوة القرآن الکریم بلحون العرب و اصواتها کما  الوقف واالئتناف بتدبر المعانی و یعم
93(شیخ عثمان، .» کال من مراتب التالوة: التحقیق والحدر والتدویر یعم(  

ترتیل لفظی است که شامل نیکوکردن لفظ و صدا در تالوت قرآن در حد توان قاري «
که رعایت وقف، تدبر در معانی آیات و تالوت قرآن با آواها و اصوات  ؛ چنانشود می

وت، یعنی تحقیق، حدر و تدویر را که سه روش تال ؛ همچنانشود میعرب را نیز شامل 
   ».گیرد می نیز دربر

در مقابل، بیشتر عالمان و محققان علم تجوید، ترتیل را اصطالحی مترادف با  -5
لفان در ؤ. از جمله یکی از ماند هتجوید و یا تالوت قرآن با رعایت قواعد تجوید دانست

  :نویسد میاین باره 
»ل الترتیل هو قراءة القرآن بترسو توفیۀ الغنات و  و اعطاء کل حرف حقه من اشباع المد

  )39توفیق صباغ، (.» تبیین الحروف فهو والتجوید بمعنی واحد
حق هر یک از  اینکهو شمرده شمرده و  تأنّیترتیل عبارت است از قرائت قرآن با «

د. و بیان و آشکار کردن حروف را ادا نمای ها حروف، همچون اشباع مدها و مراعات غنه
   ».ترتیل با تجوید به یک معنا هستند بنابراین

  دیگري در این باره آورده است:
  )70خویطر، (.» نینۀ مع مراعاة احکام التجویدأالترتیل: هو القراءة بطم«
   ».شود میو آرامش همراه با رعایت احکام تجوید گفته  تأنّیترتیل به قرائت با «

ده از ترتیل در علم تجوید، به اذهان ي ذکر شها برخی از همین معانی و برداشت
 تأنّیعموم مسلمانان نیز سرایت کرده و آنان ترتیل را منحصر در قرائت قرآن با اندکی 

دانند و در پرسش از تعیین مصادیق ترتیل، از قرائت اساتید معروف  میو صوت نیکو 
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قی ترتیل ند که این ذهنیت عموم برخالف معناي حقیکن میتالوت در زمان معاصر یاد 
  است. شده  تأکیداست که در آیات قرآن و روایات بر آن 

  

  ها دیدگاهنقد 
ول و دوم ذکر گوییم: معانی ا میدر نقد معانی ذکر شده براي ترتیل در علم تجوید 

، هر چند نزدیک به معناي ترتیل از نگاه قرآن و روایات است شده براي این موضوع
ي ها و جامع این موضوع باشد؛ زیرا افزون بر قید بیانگر مفهوم حقیقی تواند مین ولی

مضمون برخی آیات هنگام  تأیید این تعاریف، قیدهاي دیگري همچون ذکر شده در
تالوت، تسبیح الهی پس از قرائت آیات تسبیح، طلب نعمت و دفع نقمت هنگام 

 :تالوت آیات نعمت و عذاب و قیودي دیگر نیز در احادیث تفسیري اهل بیت
  رتیل ذکر شده است که این قیود در تعاریف مذکور نیامده است.براي ت

جامع سه روش تحقیق، حدر و تدویر دانسته شده نیز  ،تعریف سوم که در آن ترتیل
تعریف صحیح و جامعی نیست؛ زیرا از یک سو روش تحقیق در مقابل روش حدر 

نماید. عالوه بر  معنایی دو روش متضاد و مقابل یکدیگر را جمع شود میقرار دارد و ن
و  تأنّیتالوت قرآن با روش  ،ترتیل ،از آیات قرآن و روایات استفاده شد که چناناین، 

تدبر در معانی آیات و رعایت برخی قیود دیگر است و تحقق این معنا با همه قیود آن 
  سازگاري ندارد. ،با روش حدر که تالوت قرآن با سرعت است

تالوت قرآن با صوت  ،یست؛ زیرا در این تعریفتعریف چهارم نیز تعریف صحیحی ن
نیکو و الحان عرب جزء معناي ترتیل شمرده شده و دلیلی بر اثبات این امر اعم از لغت یا 

در این باره نقل شده و  7علی مؤمنانآیات و روایات وجود ندارد. روایتی که از امیر 
سندي  نیز روایت ضعیف و بیمستند عالمان علم تجوید براي اثبات این معنا قرار گرفته 

ي آن است که افراد أاین مدعا را اثبات نماید. عالوه بر این، الزمه این ر تواند میاست که ن
که خداوند در قرآن  آن را با ترتیل تالوت نمایند؛ درحالیمحروم از صداي نیکو نتوانند قر

  است.هی با روش ترتیل فرمان داده همگان را به تالوت این کتاب ال ،کریم
معناي  هتعاریف اخیر و رایج در علم تجوید که در آنها ترتیل مترادف با تجوید و یا ب

غیر قابل  ،ل متعددیتالوت قرآن با رعایت قواعد تجوید دانسته شده است نیز به دال
  بدان سبب که: ،قبول است
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 گونه که در سخن برخی از پیروان این دیدگاه تصریح شده، مستند این همان :اوالً
گاه نقل شده و  7علیامام افراد در تفسیر ترتیل به این معنا، روایتی است که بیشتر از 

که در رد این حدیث  و یا ابن عباس شده است 6این روایت منسوب به رسول خدا
و یا  6شیعه و اهل سنت به نقل از پیامبری یاین حدیث در هیچ منبع رواباید بگوییم 

بیان گردیده است.  7علیامام خر، از أی متیخی منابع رواابن عباس نیامده و تنها در بر
ضعیف عالوه بر این، در بخش مفهوم ترتیل در سنت بیان کردیم که این حدیث، روایتی 

  در این موضوع مورد استناد قرار گیرد. تواند میاست که ن يبدون سندو 
، علم در مباحث گذشته اشاره شد، بر فرض صحیح بودن روایت که چنان :ثانیاً

امام از علوم و قواعدي است که پس از عصر  ،تجوید و قواعد وضع شده براي آن
توان روایت آن حضرت را حمل بر  مین رو ازاین ،ابداع و به وجود آمده است 7علی

این معنا نمود که در بحث مفهوم ترتیل در سنت، به نظر برخی از فقیهان در رد حمل 
  د.این حدیث بر این معنا اشاره گردی

هر چند بسیاري از قواعد علم تجوید، احکام و قواعدي هستند که رعایت آنها  :ثالثاً
برخی از این قواعد از  ، ولیدر تالوت قرآن کریم شایسته و گاه ضروري و الزم است

آیند که عالمان علم  میشمار  اضع وقف آیات، از جمله قواعدي بهجمله بعضی از مو
که برخی از آنها بر  اند هفهم و درك خود وضع کرد این قواعد را بر اساس ،تجوید

بوده و رعایت آنها در تضاد با تدبر و  :خالف روایات مستفیض منقول از معصومین
  د:فرمای میمجلسی  باقراهد بود. در این باره مرحوم محمدفهم صحیح آیات قرآن خو

، اند هضع کردآیات و عالمان علم تجوید مواضع وقف را بر اساس فهم خود از تفسیر«
موارد متعددي از وقف در آیات قرآن وجود دارد که بر خالف روایات  رو ازاین

در علم تجوید، وقف بر لفظ  ،است. به عنوان مثال :مستفیض منقول از اهل بیت
 با این ،اند ه) را الزم دانست7(آل عمران/ }وما یعلَم تَأْوِیلَه إِلَّا اللَّه{در آیه » اهللا«جالله 

که در روایات  دانند؛ درحالی میویل آیات قرآن را نأت ،گمان که راسخین در علم
هستند و  :امامان معصوم ،فراوان و مستفیض وارد شده است که راسخین در علم

خر شیعه و اهل سنت براي أدانند. افزون بر این، مفسران مت میویل آیات قرآن را أآنان ت
گونه توافق و تناسبی  هیچ ،که این تفاسیر اند هکرد تفاسیر متعددي را بیان ،آیات قرآن
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  )82/9مجلسی، ( ».ي وضع شده در علم تجوید نداردها با وقف
  :نویسد میصاحب جواهر نیز در این باره 

را به تبیین حروف با رعایت صفات » ترتیل« ،برخی به تبعیت از عالمان علم تجوید«
، غنه و غیر آن و نیز وقف تام و حسن ، اطباقهمس، جهر، استعال معتبر در آن همچون

ي ها که چنین تفسیري خالی از ایراد نیست؛ زیرا دلیلی بر استحباب وقف اند هتفسیر کرد
این امور داخل در مفهوم ترتیل  اینکهمصطلح در علم تجوید وجود ندارد، چه رسد به 

را در قرآن مواضعی  ،باشد. سبب این امر آن است که عالمان علم تجوید از جانب خود
در آیه » اهللا«و برخی از این مواضع همچون وقف بر لفظ جالله  اند هبراي وقف قرار داد

منصور روایت واز امام اب ، بلکهکه بطالن آن روشن است اند هآل عمران را واجب شمرد 7
مورد از قرآن، وقف بر آیات را حرام دانسته و گفته است: هر  52که وي در  اند هکرد

در » الذین«وقف بر  ،آنها که از جمله کافر است ،در این موارد وقف نماید کس به عمد
در » ملک سلیمان«سوره حمد و وقف بر  7در آیه  }صرَاطَ الَّذینَ أَنْعمت علَیهِم{ جمله

 سوره بقره است و 102در آیه  }واتَّبعوا ما تَتْلُو الشَّیاطینُ علَى ملْک سلَیمانَ{جمله 
مواردي دیگر که همه این موارد باطل و از جمله مطالبی است که این افراد از جانب خود 

  )9/395نجفی، ( ».و دلیلی بر اثبات این امور وجود ندارد اند هآنها را بافت
با توجه به  ـي عملیه خود ها بسیاري از فقیهان معاصر نیز در منابع فقهی و رساله

رعایت بسیاري  ـقومات و شروط اصلی ترتیل است صحیح خواندن قرآن جزء م اینکه
که این امر حکایت از  اند هاز قواعد تجوید را در صحت قرائت آیات قرآن الزم ندانست

ي ترتیل است. ره قرائت صحیح و معنایآن دارد که قواعد تجویدي مذکور خارج از دا
  :نویسد میدر این باره  تحریر الوسیلهدر کتاب  از جمله امام خمینی

 ؛معیار در صحیح بودن قرائت آن است که حروف از مخارج خودشان ادا شوند«
طوري که اهل زبان عربی بگویند که شخص فالن حرف را ادا کرد و نه حرفی  به

و نیز حرکات زیربنایی کلمه و آنچه در هیأت و شکل کلمه دخالت دارد و  ،دیگر را
را مطابق با آنچه علماي صرف و ي مربوط به اعراب و بنا ها و سکون ها نیز حرکت
 ،گیرد میمراعات نماید و همزه وصل را وقتی در اثناي قرائت قرار  ،اند هنحو نوشت

را بنا بر احتیاط حذف نماید و همزه قطع همچون » اهدنا«و همزه » ال« همچون همزه
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تعیین و تشخیص مخارج حروف،  را ثابت گزارده و حذف نکند و در» انعمت«همزه 
چه رسد به رعایت صفات  ،ي علماي تجوید الزم نیستها و دقت ها اريک ریزه

و مانند آنها و نیز مراعات ادغام  شدت، رخوت، تفخیم، ترقیق، استعالحروف همچون 
در دو کلمه و یا یک  اینکهاعم از  ؛چه در حروف مماثل و یا حروف مقارب ،کبیر

در حروف  ام کبیر مخصوصاًاحتیاط آن است که ادغ ، بلکهالزم نیست ،کلمه باشند
  )1/167موسوي خمینی، ( ».مقارب ترك شود

  
  گیري نتیجه

که ترتیل یکی از  آید میدست  از مجموع مطالب و مباحث مطرح در این تحقیق به
ترین روش قرائت کتاب الهی  ترین و مهم ي تالوت قرآن کریم و بلکه اصلیها روش

به  ،تأکیدرا با  مؤمنانو  6اسالم است که خداوند متعال در قرآن کریم، پیامبر
عصوم دین نیز بر تالوت تالوت آن فرمان داده است و در روایات منقول از اولیاي م

آثار و برکات زیادي هم در  ،شده است و براي این عمل تأکیدبا این روش  قرآن کریم
  .دنیا و هم در آخرت ذکر گردیده است

دست آمد که معناي  به ،که بیان شدو مطالب دیگري  همچنین از آیات و روایات
آن گونه که در منابع علم تجوید شهرت  ،ترتیل، تالوت قرآن با رعایت قواعد تجوید

آن گونه که در اذهان عموم شکل گرفته  ،و صوت نیکو تأنّییافته و یا تالوت قرآن با 
اب معنا و مفهوم حقیقی ترتیل آن است که قاري قرآن در تالوت این کت ، بلکهنیست
ي لفظی و ها باید به دو جنبه و جهت، توجه و اهتمام ورزد. جهت نخست جنبه ،الهی

ي معنوي و مفهومی آیات ها ظاهري در قرائت قرآن است و جهت دیگر، توجه به جنبه
  است که هر یک از این دو جهت نیز مراتب و مصادیقی دارد.

ف و کلمات قرآن حرو جنبه لفظی و ظاهري قرائت آن است که قاري قرآن اوالً
 ،طور واضح و آشکار بیان نماید رج خود ادا کرده و آنها را بهکریم را صحیح و از مخا

و آرامش و شمرده شمرده تالوت کند و از شتاب و عجله در  تأنّیقرآن را با  ثانیاً
  قرائت قرآن پرهیز کند.
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خود را  ،ي معنایی و باطنی آیات آن است که قاري در مرتبۀ نخستها رعایت جنبه
طور خاص بر او و براي او  د کند، گویا آیات قرآن بهمخاطب اصلی آیات قرآن قلمدا

ها الذین یا ای«به خطابات الهی که او را با الفاظی همچون  رو ازایننازل شده است. 
مخاطب ساخته، لبیک گوید. افزون بر این، محتوا و مضمون » ها الناسیا ای«و » آمنوا

و مانند آنها » کذلک اهللا ربی«و جمالتی دیگر همچون تسبیح، تکبیر،  آیات را با کلمات
قرار دهد. همچنین در هنگام  تأییدبه آن اشاره شده، مورد  :که در روایات اهل بیت

ي مذکور را از خداوند طلب کرده و در هنگام تالوت ها تالوت آیات نعمت، نعمت
  اه ببرد.ي مذکور به خداوند پنها عذاب آیات عذاب، از شرّ

این تدبر و تفکر نماید و دریابد که خداوند در  ،افزون بر این، در معنا و مفهوم آیات
نموده و او را به چه اموري فرمان داده است و پس از درك  آیات چه پیامی را به او القا

  پیام و مفهوم آیات، در پی عمل به آنها برآید.
ثر پذیرد. به این معنا که وقتی أر و تیثأدر مرتبه نهایی، قاري از تالوت آیات قرآن ت

ي ها نفس او براي رسیدن به آن نعمت به پرواز درآید و اشک ،رسد میبه آیات نعمت 
رسد، از  میو هنگامی که به آیات عذاب  ،او جهت دستیابی به آن از شوق جاري شود

ي وي از خوف ها حالت اضطراب و نگرانی بر او چیره گردد و اشک ،خوف الهی
  فتار شدن به عذاب خدا جاري گردد.گر

تحمیل بر نفس و براي همگان با  ،ثیر پذیري از آیات و رسیدن به این مرحلهأالبته ت
تقوا و اولیاي الهی ي باها این مقامی است که اختصاص به انسان ، بلکهپذیر نیست امکان

جتناب از دارد و راه رسیدن به این مقام نیز تهذیب نفس و عمل به واجبات الهی و ا
تر بوده و از تقواي باالتري  اي که قاریان قرآن هر چه پاك گونه محرمات خداست؛ به

  پذیري آنان از آیات قرآن بیشتر خواهد بود.أثرثیر و تأت ،برخوردار باشند
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  :منابع و مآخذ
، تحقیق: علی حسین البواب، ریاض، التمهید فی علم التجوید ؛ابن جزري، محمد بن محمد .1

 ق.1405معارف، مکتبۀ ال

محسن، قاهره، مکتبۀ  ، تحقیق: محمد سالمالنشر فی قرائات العشر ؛ابن جزري، محمد بن محمد .2
 تا. القاهره، بی

 ق.1405نشر ادب حوزه، قم، ، لسان العرب ؛محمد بن مکرمابن منظور،  .3

 تا. وت، دار احیاء التراث العربی، بی، بیرروح المعانی ؛آلوسی، سید محمود .4

 تا. بیسسه بعثت، ؤ، قم، مالبرهان فی تفسیر القرآن ؛هاشم بحرانی، سید .5

 تا. بی، بیروت، دارالفکر،  أنوار التنزیل و أسرار التأویل؛ عبداهللا بن عمربیضاوي،  .6

 تا. بی، بیروت، دار الفکر، السنن الکبري ؛بیهقی، احمد بن الحسین .7

 ش.1374، تهران، انتشارات سمت، تجوید جامع ؛پورفرزیب، ابراهیم .8

الرحمن محمد عثمان، بیروت، دار الفکر، ، تحقیق: عبدسنن الترمذي ؛ترمذي، محمد بن عیسی .9
 ق.1403

 ق.1414، امارات، دار القلم، فن الترتیل ؛عبداهللاتوفیق الصباغ،  .10

محمد بن و، تحقیق: ابالکشف و البیان عن تفسیر القرآن ؛اسحاق احمد بن ابراهیمابو ،ثعلبى .11
 ق.1422التراث العربی، عاشور، بیروت، دار احیاء 

، تحقیق: یوسف عبدالرحمن المستدرك علی الصحیحین عبداهللا؛حاکم نیشابوري، ابی  .12
 تا. نا، بی بیجا،  مرعشلی، بی

 ق.1414، :سسۀ آل البیتؤ، قم، موسائل الشیعه محمد بن حسن؛ عاملی، حرّ .13

 .ق1426، مکه، دار طیبۀ الخضراء، اصول تدریس التجوید ؛شیخ عثمان ،حسینی .14

سسه اسماعیلیان، ؤ، تحقیق: سید مهدي رجائی، قم، منهایۀ االحکام حسن بن یوسف؛ حلی، .15
 ق.1410



 

 

79 

ی 
رس

بر
وید

 تج
علم

 و 
ت

 سن
آن،

 قر
ظر

ز من
ل ا

ترتی
وم 

مفه
ی 

طبیق
ت

  

، ریاض، دار الکنوز اشبیلیا، ایسر البیان فی تجوید القرآن ؛عبداهللاخویطر، طارق بن محمد بن  .16
 ق.1428

 ق.1415، قم، انتشارات الشریف الرضی، ارشاد القلوب ؛دیلمی، حسن بن محمد .17

 تا. بی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات، التفسیر الکبیر خرالدین محمد بن عمر؛ف ،رازي .18

 ق.1414تحقیق: علی شیري، بیروت، دارالفکر،  تاج العروس، ؛زبیدي، محمد مرتضی .19

الفضل ابراهیم، بیروت، ، تحقیق: محمد ابوالبرهان فی علوم القرآن ؛عبداهللازرکشی، محمد بن  .20
 ق.1376دار احیاء الکتب العربیه، 

، مصر، شرکۀ مکتبۀ و مطبعۀ  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ؛زمخشري، محمود بن عمر .21
 ق.1385مصطفی البابی، 

، تحقیق: سعید محمد اللحام، بیروت، دار الفکر، دوسنن ابی داو ؛، سلیمان بن اشعثسجستانی .22
 ق.1410

و غنیم بن عباس، ، تحقیق: یاسر بن ابراهیم تفسیر السمعانی منصور بن محمد؛ سمعانی،  .23
 ق.1418ریاض، دار الوطن، 

 ق.1416 نا، بی ، بیروت،االتقان فی علوم القرآن ؛سیوطی، جالل الدین .24

 ش.1380انتشارات قدیانی، جا،  بی، پژوهشی پیرامون تاریخ علم تجوید ؛شمس، مراد علی .25

 ق.1417بعثت،  هسسؤ، قم، ماالمالی ؛محمد بن على بن بابویه صدوق، .26

 تا. بی، تهران، انتشارات کانون عابدي، صفات الشیعه ؛بن على بن بابویهمحمد  صدوق، .27

، تحقیق: شیخ حسین اعلمی، بیروت، 7عیون اخبار الرضا ؛محمد بن على بن بابویه صدوق، .28
 ق.1404سسۀ االعلمی، ؤم

 تا. بینشر اسالمی،  ؤسسه، قم، مالمیزان فی تفسیر القران ،حسینسید محمد، طباطبایی .29

 ق.1415سسۀ االعلمی، ؤ، بیروت، مفی تفسیر القرآن مجمع البیان ؛بن حسن طبرسی، فضل .30

 ق.1412، قاهره، دارالمعارف، التفسیر الوسیط للقرآن ؛طنطاوي، سید محمد .31
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، تحقیق: سید حسن موسوي الخرسان، تهران، دار تهذیب االحکاممحمد بن حسن؛ طوسی،  .32
 ش.1365الکتب االسالمیه، 

 ش.1378، تهران، انتشارات اسالم، ب البیان فی تفسیر القرآناطی ؛الحسینطیب، سید عبد .33

ؤسسۀ آل ، قم، مالذکري الشیعۀ فی احکام الشریعه )؛شهید اولعاملی، محمد بن مکی ( .34
 ق.1419، :البیت

معارف اسالمی،  ؤسسه، قم، ممسالک االفهام ؛شهید ثانی)( زین الدین بن على عاملى، .35
 ق.1413

، قم، نمایندگی ولی فقیه در نیروي زمینی سپاه، علم تجوید پژوهشی در ؛عالمی، ابوالفضل .36
 ش.1377

، تحقیق: مهدي مخزومی و ابراهیم السامرائی، قم، موسسۀ العین ؛فراهیدي، خلیل بن احمد .37
 ق.1409دارالهجره، 

 ش.1384، سبزوار، ابن یمین، مبانی قرائت و تجوید قرآن ؛فغانی، احمد .38

، تحقیق: شیخ حسین االعلمی، بیروت، مکتبۀ صافیالتفسیر ال ؛فیض کاشانی، مال محسن .39
 ق.1416الصدر، 

، تحقیق: مصطفی السقا، بیروت، دار احیاء الجامع الحکام القرآن ؛قرطبی، محمد بن احمد .40
 ق.1405التراث العربی، 

 ق.1423معارف اسالمی،  هسسؤ، قم، مزبدة التفاسیر ؛کاشانی، فتح اهللا .41

قیق: علی اکبر غفاري، تهران، دار الکتب االسالمیه، ، تحالکافی ، محمد بن یعقوب؛کلینی .42
 ش.1363

، تحقیق: سید ابراهیم میانجی و محمد باقر بهبودي، بیروت، بحار االنوار ؛باقرمحمدمجلسی،  .43
 ق.1403موسسۀ الوفاء، 

 تا. ، تهران، مکتبۀ المرتضویه، بیزبدة البیان فی احکام القرآن احمد بن محمد؛ ،محقق اردبیلی .44
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السید الشهداء،  ه، تحقیق: قم، موسسالمعتبر فی شرح المختصرجعفر بن حسن؛ ی، محقق حل .45
 ق.1346
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