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نقد مقاله «تالوت» در دایرةالمعارف قرآن الیدن


مصطفی زرنگار
چکیده

«تالوت» یکی از مفصلترین مدخلهای دایرۀالمعارف الیدن بوده و مشتمل بـر مااثـذ لیـل
است :معنا و تعریف تالوت ،یکسانانگـاری تـالوت و ارا،ـت ،ار ـان تـالوت ،اثـادیای دربـارهی
تالوت ،زیااشناسی و مهارت صوتی در تالوت .روش تحقیق در این مقاله ،تابخانـهای و تحلیلـی
است ،بر این مانا ابتدا گزارش جامع از مقوالت مذ ور در این مدخل ارا،ه شده ،سپس این مطالـ
با معیار ارآن ریم و منابع علوم ارآنی مورد ارزیابی و نقد ارار میگیرد؛ تـا نرریـه صـحیر در هـر
موضوع معرفی و تایین گردد .بهطور لی تالوت ،صرف ارا،ت آیات ناوده ،بلکه عالوه بر آن ،داللت
بر امتاال و اتااع از مضامین ارآنی نیز دارد؛ از سویی یکی از جناـههـای اعاـاز بیـانی اـرآن ،نرـم
آهنگ و موسیقی خاص موجود در لمات ارآنی است ه توجه به این موسیقی ،بـه همـراه رعایـت
اواعد تالوت از سوی ااری ،اثرگذاری آیات بر خواننده و مستمع مضاعف میشود .بهعاارتدیگر،
درصورتی ه ارا،ت با عنصر ترتیل ـ به معنای تایین و انساام لمات و عارتگیری از آیات ـ همراه
شود ،تالوت محقق میگردد و در این ثالت است ه تالی ارآن ـ به تعایر روایات اسالمی ـ ثامـل
ارآن و الگویی بر اساس معیار فرهنگ اسالمی ـ ارآنی برای مردم آن جامعه خواهد بود.
واژگان کلیدی :تالوت ،دایرة المعارف ارآن الیدن ،ار ان ارا،ت ،اثادیذ تـالوت ،منـابع علـوم
ارآنی.

 .تاریخ دریافت 9912/98/92 :و تاریخ تأیید.9911/29/82 :
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از جمله آثار جدید خاورشناسان در مطالعات ارآنی ه سهمی اابلتوجه ـ و الاتـه درخـور ّ
تأمـل ـ در
[]1
معرفی ارآن و شناساندن آن در سطر بینالمللی ایفا می ند ،دایرةالمعارف ارآن الیدن است.
یکی از مقالههای ّ
مفصل این دایرةالمعارف ،مدخل «تالوت» است .ایـن مـدخل ،اثـری متعلـق بـه
آناگید و ترجمه اعرم عاداللهزاده زارع بوده و مسا،لی درباره ارا،ت و تالوت ،تاوید و نرامهـای تـالوت،
اثادیذ مربوط به تالوت ،زیااشناسـی و مهـارت صـوتی در تـالوت را مـورد پـروه اـرار داده اسـت.
ً
اسالمی ّمتخذ از اهـل
منابع
بعضا
عمدهی مطال این دایرةالمعارف متکی بر منابع و آراء خاورشناسان و
ِ
ّ
ّ
ّ
تسنن بوده و مؤلفان ،بر آن بودهاند ه با رویکرد علمی به بررسی مـداخل ارآنـی بپردازنـد .الاتـه رویکـرد
مذ ور را میتوان یکی از انگیزههای مطالعات ارآنـی خاورشناسـان دانسـت نـه همـهی آن انگیـزههـا،،
همانطور ه در تصریحات مک اولیف ـ سر ویراستار این دایرةالمعارف ـ چنین میخوانیم:
«همانگونه ه متون مقدس ادیمی ـ مانند انایل ـ مورد نقد ادبی و تاریخی اـرار مـیگرفتنـد،
ارآن نیز وارد این ثوزه شد .ا ار دانشمندان این دوره نیمه دوم اـرن  ،11از اـرآن بـهعنوان مناعـی
اابلاعتماد در بازسازی زندگی محمد و تاریخ جامعه اسالمی یاد ردهاند ...الاتـه بخـ اعرـم از
این توجه به خاطر مالثرات ماادلهآمیز مانند شناخت دشمن بود  ...بهمنرور بـیاعتاـار سـاختن
ارآن به عنوان متنی وثیانی و نشان دادن تنااض درونـی در آن مـورد اسـتفاده اـرار گرفـت ».مـک
اولیف ،دا،رةالمعارف ارآن الیدن.،11 :4001 ،
نوشتهی پی رو ه در نوع خود بدون سابقه است ،مطالـ مـدخل تـالوت را در پـنح محـور
تامیع رده ،ابتدا به نقل نرریات مطرح شده توسط نویسنده مقالهی مذ ور میپردازد و سپس آراء
مورد نرر را مورد نقد و ارزیابی ارار میدهد.
 1ـ معنا و تعریف تالوت در دایرةالمعارف قرآن الیدن

در ابتدای مدخل تالوت همـان ،،444-441 :عاـارات و جمالتـی ل ـر شـده ـه نشـانگـر
 632برداشت نویسنده از معنای تالوت ارآن است ،مواردی چون :خواندن ارآن با صوت ،تـالوت اـرآن
به معنای خواندن ارآن عربی با صوت و یا صوت وااعی الم الهی و اطالق واژهی تالوت بـه عمـل
خواندن ارآن با صدای بلند و به مفهوم در پی هم آوردن پیام ارآنی در اال بیان آن با صوت انسان.
همچنین تعریف تالوت از دیدگاه نویسنده این مدخل ،شـاخهای از علـوم ارا،ـات اـرآن اسـت ـه
الهی بیان شده در ارآن یعنی به نقل سرگذشت رسوالن و ّامتهای پیشـین در تـاریخ
اغل به آیات ِ
مقدس و همچنین به فعل عملی خواندن خود ارآن اشاره دارد.

ارز یابی و نقد

تالوت در لغت از ریشه «تلو» به معنای خواندن ،از برخواندن و پیروی ردن اسـت .معنـای
پیروی ردن و ااتداء از بین معانی دیگر این واژه ،محوریتر اسـت؛ پیـروی ردنـی ـه میـان شـ
پیروی شده با پیروی ننده ،ثا،ل و واسـطهای نیسـت .ایـن متابعـت گـاهی بـا جسـم و گـاهی بـا
فرمانبری از ثکم است ه مصدر آن « ُت ُل ّو» و «تلو» اسـت و گـاهی بـا ارا،ـت و ّ
تـدبر ـه در ایـن
ِ
صورت مصدر آن «تالوت» است .این واژه در ارآن برای ارا،ـت مطـالای به اررفتـه ـه تاعیـت از
مضامین آنها ضروری است راغ اصفهانی ،المفردات فی غری القرآن 11 :1214 ،ـ .،14
این جمالت ،نمونهای از تحقیقات گسترده در خصوص ارا،هی معنای تـالوت در منـابع لغـوی
ً
عالمان مسلمان است و نشاندهنده این مطل ه واژهی «تالوت» ،صرفا به معنـای خوانـدن اـرآن
مینماید :تالوت ،اتااع از مضمون الم وثی با معرفت معانی و فهـم آنهـا و نیـز تصـدیق اخاـار
واردهی ارآنی و امتاال اوامر و نواهی آن است آلسعدی ،تیسیرالکریم الرثمن 1201 ،ق.،555 :
در ارآن ریم ،این واژه با مشتقات فعلی و مصدری آن ،بالغ بر  11بار تکرار شده و متعلقات آن بـه
شرح زیر است:

ً
ً
صحفا ّ
مطهرۀ ،آیاتالله ،آیات ّربکم ،آیاته ،آیاتی ،آیاتالله
الف ،القرآن ،کتاب الله ،الکتاب ،ذکرا،
و الحکمۀ ،آیات الرحمن ،من قرآن ،من اآلیات و الذکر الحکیم ،ما اوحی الیک من کتاب ّربک.
ب  ،التوراة ،نبأ نوح ،نبأ ابراهیم ،نبأ موسی و هارون ،نبأ ّالذی آتیناه آیاتنا ،ما ّ
حرم ّربکم ،نبأ ابنیی
ّ
آدم ،ما تتلوا الشیاطین و برخی ضمایر مال «ها» در «تالها» از سوره شمس.
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آنهم با صوت و یا صدای بلند ناوده ،بلکه عالوه بر آن ،داللت بـر اتاـاع و امتاـال مضـامین ارآنـی

از ماموع  55متعلق تـالوت در اـرآن 40 ،مـورد بـه تـاب ،آیـات ،اـرآن و بقیـه مـوارد ،بـه
داستانهای ارآنی مربوط میگردد .معنای محوری تالوت در این آیات را میتوان متابعـت امـل از
وثی الهی و در اغل موارد بهصورت خواندن آیات یا سرگذشت وااعی ّامتهـا و شخصـیتهـای 632
دینی و اثکام الهی بر مردم ،توسط پیامار ا رم دانسـت .بهتـرین ترجمـان و تصـویرگری معنـا و
تعریف تالوت و الگوی طایعی و عملی آن را میتوان وضـعیت مـاه نسـات بـه خورشـید دانسـت:
والقمر الا تالها شمس ، 4/ه با تمام وجود در برابر نور خورشید ارار گرفته و در اثر تالوت ـردن
از خورشید ،به گوهری منیر تادیل میشود.

ً
ً
بنابراین «تالوت» صرفا نقل سرگذشت رسوالن و ّامتهای پیشین و صرفا عمل خوانـدن اـرآن
نیست ،بلکه تالوت ارآن توسط آدمـی ،ماموعـه و منرومـهای اسـت از خوانـدن بـرای خـود و
دیگرانّ ،،
تدبر ،فهم معانی و عمل به مضامین ارآن .ارار گرفتن تالوت آیـات اـرآن در نـار تز یـه،
تعلیم تاب و ثکمت جمعه4/؛ آلعمران112/؛ بقره ،151 - 141/؛ و در جوار ااامه نماز و انفاق
فاطر41/؛ عنکاوت ،25/و این ه پیامار ا رم مأمور به عاادت صاث بیـتاللـه الحـرام و اـرار
گرفتن در زمرهی تسلیمشوندگان عالوه بر مأموریت تالوت ارآن هسـتند نمـل 14/ـ  ،،11نشـانگر
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وسعت دایرهی معنای تالوت و داللت آن بر مفاهیمی چون ایمان اثقاف1/؛ جاثیه1/؛ اصص5/؛
اسراء101/؛ انفال4/؛ آلعمران101/؛ بقره ،،141/تایینگـری طـالق11/؛ اثقـاف1/؛ جاثیـه45/؛
ّ
ســاأ25/؛ ثــح14/؛ مــریم15/؛ هــود11/؛ یــونس ،،15/علــم و تعقــل اسـراء101/؛ یــونس11/؛
انعام151/؛ بقره ،151 - 22/و عمل به مضامین آیات با تمام وجود شمس4/؛ هود11/؛ یونس11/؛
بقره ،141/است.
 2ـ یکسانانگاری تالوت و قرائت در دایرةالمعارف الیدن

در این بخ مک اولیف ،دا،رة المعارف ارآن ،مدخل تالوت ،،444 :4001 ،جمالتی نقـل
شده مانی بر یکی دانستن معنای تالوت و ارا،ت ارآن؛ بهعنوان نمونه گفته شده :عمل تالوت اـرآن
بر پایه ماموعهای از اواعد به نام «تاوید» صورت میگیرد .واژه تاوید را نرامی اصولی از اواعد
برای تلفظ صحیر ارآن معرفی رده است .همچنین تالوت ارآن را بر اساس تاوید دارای نامهـای
بسیاری دانسته است ،ازجمله این اصطالحها ،روایتهای گوناگون عاارت ارآنی «ترتیل» است ه
ّ
به معنای «سنا » الم ارآن به شیوهای دایق و با تأنی اخذ شده است .موثقترین راه انتقال اـرآن
ّ
را در سنتهای اسالمی ،مربوط به تعلیم و تعلم ،تالوت از ثفظ و گوش سپردن بدان دانسته است.
ارآنی یکی بودن ارا،ت و تالوت ،به آیه چهارم سوره ّمز ّمل اشـاره مـیشـود و در بـاب
درباره استناد ِ
 632نحوهی ارا،ت نیز به آیات  11تا  11سوره ایامت ارجاع شده است.
ارزیابی و نقد

ّ
در تلقی و برداشت نویسنده ،تالوت همان تلفظ صحیر لمات و جمالت اـرآن دانسـته شـده
ه بر اساس اواعد تاوید شکل میگیرد و چنین تلفری ه بر اساس اواعد تاویدی ادا شـود ،نـام
ّ
ّ
ترتیل به خود میگیرد و الم ُمرتل به معنای سنا آن به شیوهی دایق و با تأنی و شمرده اسـت .از
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ً
طرفی دستور ارآنی در باب ارا،ت ،مطابق آیات  11تا  11سوره ایامه ،اوال بر عدم تعایل در ثر ت
ً
دادن زبان در خواندن ارآن استوار است و ثانیا تاعیت از نحوه خواندن خداوند.
اولین نکته در مقام نقد این برداشت ،آن است ه با توجه به معنای لغوی و اربردی «تـالوت»
در ارآن ریم و منابع ،تساوی معنایی و هم پوشانی امل بین این دو واژه وجود ندارد و رابطه بین آن
دو از نرر منطقی ،عموم و خصوص مطلق است ،یعنی هر تالوتی ،مشتمل بر ارا،ـت هسـت ،ولـی
هر ارا،تی ـ هرچند مطابق اصول و اواعد تاویدی باشد ـ مشتمل بـر تـالوت نیسـت .نکتـه دوم آن
ً
است ه ارا،ت و خواندن ارآن لزوما مترادف با تاویدی خواندن الفاظ ارآن نیست ،بلکه اعم از آن
است .نکته سوم در خصوص ارتااط ارا،ت و ترتیل اسـت ـه نویسـنده از دو ثیـذ ایـن ارتاـاط را
ّ
برارار می ند :تلفظ بر اساس اواعد تاویدی و سنایده ،دایق و با تأنی خواندن لمات.
در این زمینه ابتدا الزم است به معنای لغوی و اصطالثی ترتیل اشاره شود:
ّ
ترتیل از «رتل» ،به معنای اتساق و انترام مستحکم چیزی است و ترتیـل یعنـی رهـا ـردن ادا
نمودن ،لمه از دهان بهآسانی و استقامت راغ اصفهانی ،المفردات فی غریـ القـرآن:1214 ،
،114؛ نیز ترتی و نرم داشتن ثروف بر اساس ثق هـر ثـرف و تاایـت آن در مقابـل ثـدر ـه
بهسرعت ادا ردن است ،و ارا،ت بر اسـاس نرـم و تـوالی الفـاظ .ترتیـل اـرآن بـه معنـای تایـین،
انساام ،تاایت الم و وبیدن آن به دل به جهت عارت گفتن از آیات ،و خواندن با صدای ثـزین
بهصورت آیه آیه و شمرده است طریحی ،مامع الاحرین515 /5 :1515 ،؛ مصطفوی ،التحقیـق
فی لمات القرآن الکریم،21 /2 :1511 ،
تعریف اصطالثی «ترتیل» مطابق جمله مشـهور« :الترتیـل ثفـظ الواـوف و اداء الحـروف»،
منسوب به پیامار ا رم و امیر مؤمنـان علـی مالسـی ،بحـاراالنوار ،بیتـا111 /14 :؛ فـیض
ّ
اشانی ،المحاۀ الایضاء11 /1 :1205 ،؛ طریحی ،مامع الاحـرین ،،515 /5 :1515 ،دارای دو
ر ن اساسی :شناخت و رعایت محل صحیر وافها به هنگام ارا،ت آیات و اداء صحیر ثـروف و
الفاظ آن است.
بر اساس مطال فوق ،تر ی ارا،ت و ترتیل از ثیذ معنا میتواند به «تالوت» منتهی گردد.
632
نکته چهارم در خصوص تمر ز داشتن ااری به هنگام ارا،ت است ه ایـن مطلـ فـینفسـه
پسندیده است ،ولی این برداشت به آیه  11سوره یونس منسـوب شـده ،درثالی ـه مضـمون آیـه
مذ ور این است ه هر اری ه اناام می دهیم ـ ازجملـه تـالوت اـرآن ـ تحـت نرـر و نتـرل
شهود الهی است.

 3ـ تجوید و نظامهای تالوت در دایرةالمعارف الیدن

ذیل این عنوان ،چهار موضوع مطرح مـیشـود مـک اولیـف ،دا،رةالمعـارف اـرآن الیـدن،
مدخل تالوت222 :8229 ،ـ )232که به شرح زیر هستند:
3ـ .1تاریخ و گسترش قرائات
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نویسنده ،اینگونه وارد بحذ شده ه بر اساس برخی نقلهای تاریخی اسالمی ،مـر بسـیاری
از صحابه پیامار اسالم ،در جنگهای ّرده ،همراه با گسترش اسالم در نواثی غیرعـرب بـه رونـد
ّ
یکسانسازی متن ارآن و نیز آغاز گسترش علوم ارآنی شتاب بخشید ،سپس بـا تلقـی این ـه نحـو،
تفسیر و تالوت جزو علوم ارآنی است ،گسترش هـمزمـان علـوم اسـالمی ـ ارآنـی را در پاسـخ بـه
ً
شرایط و رویدادهای صرفا تاریخی دانسته است!
وی همچنین اصطالح «ارا،ات» را در اربرد فنی و دایق خود ،به ارا،تهای گونـاگون پذیرفتـه
شدهی ارآن ،تعریف رده ه دروااع تفاوتهای اند ی با تلفظ متن عامانی داشـته و همگـی نرـام
مشابهی از اواعد تالوت ،یعنی تاوید را به ار میبرنـد .از بـاب ماـالی روشـن در بـاب اخـتالف
واثد :فرمـانروایی
ارا،ات ،واژهی «مالک» یا «ملک» ثمد ،2/ل ر شده ه هر دو تلفظ به
معنای ِ
ِ
خدا در روز ایامت اخذ شده است.
ا،ت تأییـد شـده مطـرح ـرده و
در خصوص نرامهای ارا،ت ،مقصود از این نرامها را هفت ار ِ

عدد هفت را ماتنی بر ثدیذ مشهوری معرفی مینماید ه از پیامار درباره ارا،ات چندگانه نقـل

شده است با این محتوا ه :ارآن ،وثی شده تا با هفت ثرف متفاوت اثرف ،تـالوت شـود ،پـس
آنچه را برای شما ّ
میسر است از آن ،تالوت نید .تفسیر غال از ایـن روایـت مشـهور بـه روایـت
ساعۀ اثرف ،چنین نقل شده است ه «اثرف» به آنچه در ّ
سنت اسالمی به هفـت ارا،ـت مشـهور
شده ،اشاره دارد .در پایان دالیل متعدد پذیرفته شدن ارا،ات :آسانتر شدن درک ارآن و افزای الیه-
های چندوجهی معانی ارآن ،ل ر گردیده است.

 642ارزیابی و نقد

این ه گفته شده« :برخی نقلهای تاریخی» ،معلوم نیست مناع و منشأ ایـن سـخن از اـا بـه
وجود آمده است؟ ضمن آن ه در جنگهای ّرده ،مخاطاان غیرعرب و صحابه ناـودهانـد ،از طرفـی
معلوم نشده ارتااط بین این جنگها با یکسانسازی متن ارآنی و آغاز گسترش علوم ارآنی ،چیسـت
ً
و اساسا چه میتواند باشد؟

نقد مقاله «تالوت» در دایرةالمعارف قرآن لیدن

موضوع و محور بحذ در ثادثه « ّرده» ،مسئله خالفت و جانشینی پیامار پسازآن ثضرت ،و
پرداخت ز ات ـ یا عدم آن از سوی مسلمانان و سانی ه تا سال  11هاری ،هنـوز اسـالم نیـاورده
بودند ـ به خلیفه ابوبکر ،است؛ بهطوری ه سه دسته روایت در این موضـوع در منـابع تـاریخی و
ّ
ثدیای اهلسنت ل ر شده است :دسته اول مسئله ّرده را بهگونهای مطرح می نند ـه گـویی بـهجز
مکه و مدینه و پیرامون آنها ،متر عربی در شاهجزیره بر دیانت اسـالم پابرجـا مانـده بـوده اسـت؛
ّ
ً
دسته دوم :اساسا ارتداد را در ماجرای ّرده به معنای خروج از دین تلقی نمی نند؛ دسته سـوم :گـروه
ّرده را به مرتدان از دین و مسلمانان مانع ز ات تقسیم می نند.
از نرر شیعه امامیه ه در مورد بیعت سقیفه ثساسیت خاصی داشتهاند ،در دورههای مختلـف
ّ
تاریخ همواره مرتد شمردن مانعان ز ات و جنگیدن با آنان را مورد انتقاد ارار داده و ثتی در مواردی
تصریر ردهاند ه آنچه آنان را واداشته تا ز ات را به خلیفه بپردازند ،باورهـای آنهـا دربـاره بیعـت
سقیفه بوده است.
ّ
شماری از اندیشمندان اهلسنت نیز در عین این ه ثر ت تاریخی خلیفه در جنـگ بـا مانعـان
ز ات را مورد انتقاد ارار ندادهاند ،در مورد این ه عدم پرداخت ز ـات ،موجـ فـر و جـواز اتـل
ّ
گردد ،موضع مخالف اتخال ردهاند .فقیهانی چون ابوثنیفه ،مالک و شافعی بر آن هستند ـه اگـر
سی معتقد به وجوب ز ات باشد و تنها به عللی از پرداخت آن امتناع ورزد ،افر نیست پا تچی،
پروهشی در تابشناسی جنگهای ّرده.،5 :1511 ،
ارآنی نحو ،تفسیر و تالوت ،در این نوشـتار یـک تر یـ بـدعتآمیـز و
ـ تر ی
اضافی :علوم ِ
ِ
غیرمستعمل در بین ماامع علمی علوم ارآن و تفسیر است؛ چرا ه هر یـک از اجـزاء ایـن تر یـ ،
خود داللتی غیر از دیگری دارند .علوم ارآنی مصطلر ،سلسله ماـاثای نرـری و بیرونـی در اـرآن
ریم است ه اال از ورود به معنا و تفسیر آیات مطرح مـیشـود و شـامل مااثـذ :وثـی ،تـاریخ
نزول ،تاریخ جمع ارآن ،ارا،ات ،اعااز و مصونیت از تحریف میشـود مر ـز الاقافـة و المعـارف
القرآنیة ،علوم القرآن عند المفسرین ،بیتا.،1 /1 :
علم نحو نیز علم به اصول و اواعدی است ه با آنها ثالت و ثر ت ثرف آخر هـر لمـه در 642
جمله و نیز یفیت تر ی لمات با هم در یک جمله ،معلوم میشود .موضـوع ایـن علـم :لمـه و
الم و هدف آن ثفظ زبان از اشتااه لفری است.
معنای تفسیر ،در لغت :شف و ابانه و در تعریف ،علمی است ه متکفل بیان معـانی آیـات و
شف مقاصـد و مـدلولهـای آنهاسـت مر ـز الاقافـة و المعـارف القرآنیـة ،علـوم القـرآن عنـد
المفسرین ،بیتا111 /5 :؛ طااطاایی ،المیزان فی تفسیر القرآن.،2 /1 :1211 :
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علم ارا،ات ،علم به یفیتهای اداء لمات ارآن و اختالف آنها است ،به شرطی ـه اداء ایـن
لمات به راوی و ناال آن منسـوب گـردد مر ـز الاقافـة و المعـارف القرآنیـة ،علـوم القـرآن عنـد
المفسرین ،بیتا .،11 /4 :باید توجه داشت ه ارا،ات ارآنی بهطور لی بـه دو جـزء اصـول و فـروع
تقسیم میشود :منرور از اصول ،اثکام و اواعد لی ارا،ت هر یک از اراء است ه تحـت ضـابطه
خاصی معرفی میشود و منرور از فروع یا فرشالحروف ،بسط و نشر ارا،ت هـر اـاری در لمـات
ارآنی است پورفرزی  ،تاوید جامع .،51 :1511 ،محور عمده اخـتالف ارا،ـات سـاع و راویـان
مشهور آنان در اصول ،به جناههای لفرـی ،صـوتی و لغـوی و در فـروع همچنـان لغـوی و نحـوی
بازمیگردد و بهندرت جناههای دیگری تفسیری ،المی ،فقهـی و غیـره پیـدا مـی نـد بهطوری ـه
اختالف ارا،ات دارای جناه فقهی در سراسر ارآن ،تنها چهار مورد است لسانی فشار یّ ،اراء ساعه
و ارا،ات ساع.،515 :1514 ،
ماال روشنی ه در باب اختالف ارا،ات در دایرۀالمعارف الیدن ،نقل شـده ،مربـوط بـه فـرش
ً
الحروف لمات بوده نه اصول ،،ضمنا معنای دو واژه «مالک» و « َم ِلک» یکی نیست« .مالک» به
معنای اادر متصرف مختار در مال خود به هـر نحـو ـه بخواهـد ،و ّ
اعـم از « َم ِلـک» بـه معنـای
فرمانروا است؛ چرا ه سی ممکن اسـت پادشـاه و فرمـانروا باشـد ،ولـی ّ
مالکیـت نداشـته باشـد
ّ
الل ّ
غویة .،212 :1241 ،فـرق دیگـر مالـک و ملـک آن اسـت ـه اولـی
عسکری ،معام الفروق
متصرف اموال خود به هر شکل ـه مـیخواهـد و دومـی متصـرف در امرونهـی ـردن نسـات بـه
ّ
مأمورین خود است محیسن ،معام ثفاظ القرآن عار التاریخ.،102 /1 :1214 ،
ـ آخرین نکته در این بخ آن است ه نویسنده مقاله تالوت ،پنداشته ه در نرام ارا،ات ،تنهـا
ا،ت مورد تأیید وجود دارد و عدد هفت را ماتنی بر ثدیذ «ساعة اثرف» دانسته است!
هفت ار ِ
ارا،ات ارآنی از نخستین لحرات نزول آیـات بـا عنایـت و ثمایـت الهـی و در پرتـو درایـت و
فایت پیامار گرامی اسالم در جهت تالیغ رسالت ارآن ،آغـاز شـده و در عهـد آن ثضـرت تحـت
رهاری مستقیم ایشان شکل گرفته ،تنریم یافته و بزرگان صحابه با تاعیت از دستورالعمل و عملکـرد
ّ 646
سنت و سیرهی آن ثضرت ،به آن اوام بخشیدهانـد لسـانی فشـار یّ ،
اـراء سـاعه و ارا،ـات سـاع،
،988 :9918؛ بهعاارتدیگر پیدای ارا،ات و ادوار مختلف آن را میتوان از همـان آغـاز پیـدای
بهصورت تعلیم آیات و سور ارآنی تا عصر ّ
تطور مقیاس امتیاز میان ارا،ـات صـحیر و غیرصـحیر
ّ
القرآنیـه 88 :9122 ،ـ
دانست ه برخی این ادوار را شانزده دوره دانسـتهانـد الفضـلی ،القرا،ـات
ً
ً
ّ
 .،67بنابراین نمیتوان ّادعا نمود ه ارا،ا ِت مورد تأیید ،صرفا هفت ارا،ت اسـت ،چرا ـه اوال اـراء
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ساعه خود راویانی داشتهاند ه در برخی موارد ،اختالفاتی با ااری خود داشتهاند و اگـر ثـداال دو
ً
راوی مشهور برای هر ااری را در نرر بگیریم ،تعداد ارا،ات به  91میرسـد؛ ثانیـا برخـی از علمـاء
ارا،ت معتقدند تعداد ارا،ات مشهور و متواتر ده ارا،ت است برای نمونه رک :ابنجزری ،النشر فـی
ً
القراءات العشر ،بیتا؛ محیسن ،المغنی فی توجیه القرا،ات العشر المتواترۀ ،بیتا،؛ ثالاا عدد هفت
در نرام ارا،ات در برههای از ادوار تاریخی ارا،ات اتفاق میافتـد ،یعنـی در اـرن چهـارم هاـری،
توسط ابن مااهد در تاب «الساعۀ» ،الاته وی هرگز اادام به تحدید ارا،ات به هفت ارا،ـت نکـرد،
بلکه این پدیدهای بود ه دهها سال پی از عصر و زمان او شکل گرفته و جا افتاده بود ،تنهـا ـاری
ه ابن مااهد اناام داده ،عاارت از ثات و تاایت ارا،ات مشهور زمان در تابی طـرحدار و نرـام
ّ
یافته با اسانید محکم و ادلهی متقن .محدود ردن روایات هر ارا،ت بـه دو طریـق از دو راوی نیـز ـ
ه درماموع چهارده روایت مشهور را رواج بخشید ـ از اادامات ابوعمرو دانی ـ در نیمـه اول اـرن
پنام هاری ـ در تاب التیسیر بود لسـانی فشـار یّ ،
اـراء سـاعه و ارا،ـات سـاع 110 :1514 ،ـ
 .،150مضمون روایت «ساعة اثرف» ،بر فرض ّ
صحت صدور از نای ّ
مکرم اسالم ،واثد ناـوده
ً
ّ
دارای وجوه و داللتهای متعدد و بعضا متضاد است.
مالک اصلی روایات منقوله در این باب ،تادیل نشدن عذاب به رثمت و بـالعکس ل ـر شـده
است .طرق نقل این روایت همگی از اهل ّ
سنت بوده و مخالف با صحیحهی زراره است ه از امـام
باار نقل می ند:
ارآن واثد است و از جان خدای واثد نازل شـده و اخـتالف ،از طـرف راویـان آمـده اسـت
خویی ،الایان فی تفسیر القرآن 111 :1201 ،ـ  .،115بنابراین ثمل ثدیذ و تحدید آن بـر هفـت
ّ
ارا،تّ ،ادعایی بیاساس و بدون ثات است.
از طرف دیگر برای هر یک از واژههای این روایت :نـزول ،سـاع ،ثـرف و نیـز تعـابیر گونـاگون ایـن
ّ
ّ
روایت در نقلهای متعدد ،برداشتهای متفاوت وجود دارد ه اابل جمـع نیسـت .آنچـه مسـلم اسـت،
ثمل هفت ثرف بر هفت ارا،ت ،مورد پـذیرش جامعـه علمـی اـرار نگرفتـه اسـت همـان .،وانگهـی
برفرض داللت ثدیذ بر مسئله ارا،ات ،برخی همه ارا،ات مشهور و غیر آن را تنها یک ثـرف از اثـرف 643
ساعه یا بخشی از یک ثرف دانستهاند لسانی فشار یّ ،اراء ساعه و ارا،ات ساع.،511 :1514 ،
 3ـ2و .3نظام تجوید و وقفوابتدا

در این مدخل ،معنای تاوید ،صحیر بودن و بهتر اداء ردن بیان شده است.
دربارهی تعریف تاوید چنین گفته شده ه :نرام دایقی از اواعد است ه تلفظ صحیر اـرآن و
درنتیاه لحن و آوای وااعی آن را مشخص می ند ،همچنین علمی است ه در آن از اعطـای وزن و
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میزان صحیر هر آوا به آن ،بحذ میگردد .نرام تاوید را شامل دستوراتی بـرای تـالوت ننـده در
باب تلفظ صحیر آواها ،ادغام ثروف یا ثر ات نار هم و نیز مد آهنگین و مناس آواهـای دارای
ثر ت معرفی رده است .همچنین گفته شده ه در تاوید ،عواملی برای انعطافپذیری فیالاداهه
و غیرآهنگین تعیین میشود ،آنگاه ازجمله این عوامل ،وافها و ابتداهایی دانسته شده ه ااری بـه
مک آنها میتواند بر لمات ،عاارات یا آیات خاص تأ ید ند.
صوت منحصربهفردی دانسـته ـه پدیدآورنـدهی تـالوت
در تعابیر دیگر این مدخل ،تاوید را ِ
ارآن است؛ بهطوری ه تالوت ارآن را از لحن و آواز زبان عربی معمول ،متمایز میسازد .درنهایـت
بهطور لی ،تاوید بهعنوان شکلدهنـدۀ ضـربآهنگ و اوزان تـالوت اـرآن بـا یفیـت موسـیقایی
تعریف شده است.
ارز یابی و نقد

ً
اواعد مذ ور در این مدخل در خصوص تاوید صرفا به ل ر برخی مخارج و صفات ثروف و
در اثکام اشاره گذرا به ادغام ،اظهار ،اخفاء و ااالب شده ،بدون آن ه ثروف مورد نرـر و یفیـت
اجرای این اثکام ل ر شود ،از طرفی وافوابتدا را دستهی آخر از اواعـد مربـوط بـه نرـام تاویـد
معرفی رده و تقسیمبندی نااص و غیر گویای واف به اضطراری ،اختاـاری و اختیـاری و نیـز تـام،
ّ
ثسن و اایر ،الزم و مرخص ،معانقه و درنهایت به واف انتراری اشاره شده و آن را وافی مـیدانـد
ه برای ااری ،امکان تغییر ارا،ت به یکی از هفت ارا،ت معیار را فراهم می ند.
ـ واژه تاوید در لغت ،مصدری است عربی به معنای نیک خواندن و نیک گردانیدن ،برگرفته از
جید نیکو ،،متضاد ّ
جودت نیکویی ،و ّ
ردی وازده و نامرغوب ،ـه در اصـطالح نیـز نزدیـک بـه
همین معنا گرفته است امحاوی ،الارهان فـی تاویـد القـرآن .،1 :1205 ،اصـطالح تاویـد بـه
معنای علمی است ه به برخی مخارج ثروف و صـفات آنهـا و اثکـام ثاصـل شـده از تر یـ
ثروف در الم منطوق گفتاری ،اختصاص دارد .این تعریف از الم بزرگان علم تاو ید برمیآیـد
ه گفتهاند :اعطای ثق هر ثرف ازنرر مخرج و صفت ابنجزری ،النشـر فـی القـراءات العشـر،
 644بیتا :ج 401 /1؛ خلیل الحصری ،اثکام ارا،ة القـرآن الکـریم41 :1211 ،؛ پورفرزیـ  ،تاویـد
جامع،52 :1511 ،؛ و یا ادای ثرف از مخرج خود همراه با اعطای ثق به تنهایی ،و مسـتحق در
تر ی  ،آن ثرف نصر ،نهایۀ القول المفید 1511 ،ق.،4 :
نکته اابلتوجه در مدخل تالوت دایرة المعارف الیدن آن است ه در تعریف تاویـد ،از وزن و
ّ
آوا و ضربآهنگ و مد موسیقایی لمات استفاده شده است .ایـن معنـا در تعریـف برخـی علمـاء

تاوید و ارا،ت ل ر شده است ،ازجمل ه :تاوید زیور تالوت و زینـت ارا،ـت اسـت و آن ،عاـارت
است از اعطای ثقوق ثروف و ثفظ ترتی و مرات آنها و بازگرداندن ثرف به مخرج و اصل آن
و پیوند دادن آن به نریرش و درست ادا ردن لفظ و با لطافت و نرمی به زبان آوردن آن بـا توجـه بـه
صورت و هیأت امل بدون آشفتگی ،زیادهروی و دشـواری ابـنجـزری ،النشـر فـی القـراءات
العشر ،بیتا.،414 /1 :
از سوی دیگر در برخی روایات توصیه به تحسین و تزیین صدا به هنگام تالوت ارآن شـده و راه
تحسین و زیاا ردن صدا نیز مراعات ردن اثکام تاوید در سه بخ اداء صحیر ثروف ثـق و
مستحق ،،صفات و اثکام آنهاست .آنچه بسیار اهمیت دارد ،دات آوایی در تلفظ صحیر لمات
و توازن در اداء آنها مطابق اواعد تعریـف شـده در آن علـم اسـت .بـهعاارتدیگر ،تاویـد دارای
ماموعه اواعدی جامع و گسترده است ه بسیاری از معیارهای تولید صدا نریر طول هاـا ،طنـین
ارا،ت را میتوان در دو ثوزه بررسی رد :اوانین ثابت ه ویرگیهای صوت و شکل ارا،ت را تعیین
می نند مانند ّغنه ،عاارتهایی ه در یک نفس خوانده میشود و مانند آن و اوانین ّ
متغیر نریر انواع
ّ
مد و تقطیع ه به ااری مک می ند در ارش به بیشترین ارزش هنری دست یابد همان.،15 :
ـ دربارهی وافوابتدا و این ه ادعا شده دسته آخر از اواعد تاویـدی و بـهعنوان عـاملی اسـت
برای انعطافپذیری و غیرآهنگین ،باید گفت :اگر تاوید را علم آواشناسی و تلفظ صـحیر آواهـای
ارآنی و زیاا و مـوزون تـالوت ـردن مـیدانـیم ،چگونـه عنصـر و عـاملی غیرمـوزون را در آن راه
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آوایی و تلفظ را سازماندهی می ند نلسون ،هنر ارا،ت ارآن .،15 :1510 ،تأثیر تاوید بر صوت

میدهیم؟! از طرف دیگر مگر دان وافوابتدا و اواعد آن ه بر واوف ااری بر معانی آیـات ماتنـی
است ،در نرام تاوید به معنای عام آن ـ یعنی تحسین ،تزیین و زیاا خواندن ـ از ار ـان تـالوت بـه
شمار نمیآید؟
نکته بعد آن است ه اواعد وافوابتدا با اواعد تاوید متفاوتاند ،زیرا بیشتر بـا وضـوح معنـا
سرو ار دارند تا ّ
صحت اداء .الاته وجود این اواعد در نار اواعد تاوید ،نشانگر جامعیـت ارا،ـت 642
صحیر است نلسون ،هنر ارا،ت ارآن .،15 :1510 ،ثتی برخی از دانشمندان ،شـناخت مواضـع
واف در ارآن را واج دانستهاند ابنجزری ،النشر فی القراءات العشر ،بیتا،445 /1 :؛ و برخـی
دیگر عدم شناخت مواضع واف را به معنای عدم شـناخت اـرآن دانسـتهانـد اسـطالنی ،لطـا،ف
االشارات.،421 :1514 ،

3ـ .4آداب حفظ و تالوت قرآن
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درباره این موضوع در مدخل تالوت مک اولیف ،دا،رة المعارف الیدن،،454-451 :4001 ،
ابتدا به تقسیمبندی ساکهای تالوت از ثیذ سرعت ثدر ،ترتیل ،تاوید = تحقیق ،،اشاره مـی-
شود ،آنگاه اصول علمی تالوت به معنای «ادب» ،اخذ و معرفی شده ،سپس بـه ل ـر برخـی آداب
مال سکوت هنگام استماع آیات ،وضو ،استقاال ،استعاله ،بسمله ،اطع تـالوت بـه هنگـام شـنیدن
الان ،پرداخته میشود؛ اشاره به  15سادهی تالوت در ارآن و این ه ااری و مستمع مـیتوانـد نـه
آن ه واج است ،سادهی تالوت را بهجا آورد ،ترغی مسلمانان از صدر اسالم به ثفـظ اـرآن،
مشهور بودن همسران پیامار به ثفظ ارآن ،ثـامالن اـرآن بهماابـه ثافرـان ،مسـئولیت یـاری
رساندن به نرام اخالای لی جامعه را بر عهده دارند ،این ه ثـامالن اـرآن ،ثامـل معیـار اسـالم
هستند و تکریم ارآن به خاطر خودش نه بهرهی دنیـوی ثاصـل از آن ،از مطالـ پایـانبخ ایـن
موضوع در این اسمت است.
ارز یابی و نقد

منرور از ادب ،آن رفتار شایستهای است ه یک ااری یا مستمع اـرآن ،شایسـته اسـت از خـود
نشان دهد .این مطل بااینکه آداب تالوت را همان اصول علمی تالوت بـدانیم ،سـازگاری نـدارد؛
چرا ه بسیاری از این آداب ،توصیههای اخالای ـ دینی است ه اال ،ثـین و پـس از ارا،ـت اـرآن
اناام میگیرند ،نه آن ه از اصول ،اجزاء و ار ان ارا،ت باشند .آداب ظاهری ،مانند طهارت داشتن،
دعای اال و بعد تالوت ،اسـتعاله ،تـالوت از روی مصـحف ،تـالوت بـا صـدای زیاـا ،اسـتماع و
سکوت ،...و آداب باطنی مال اخالص ،ثضور ال ّ ،
تدبر ،ارتقاء.
از سوی دیگر ،اطع تالوت به هنگام شنیدن الان ،جزء آداب تالوت در ت متعارف و مشـهور
ّ
ّ
ل ر نشده است بهعنوان نمونـه ر.ک :فـیض اشـانی ،المحاـۀ الایضـاء1205 ،؛ عالمـی ،آداب
ّ
تالوت ارآن1511 ،؛ عطار ،التاوید و آداب التالوه.،1214 ،
در خصوص تقسیمبندی ارا،ت اـرآن از لحـاظ اداء سـریع ثـروف و لمـات یـا آرام و آهسـته
 642خواندن آنها به سه روش تحقیق ،تدویر و ثدر :امحاوی ،الارهـان فـی تاویـد القـرآن:1205 ،
 ،،11در صورتی این تقسیمبندی با موضوع بحذ مرتاط میشود ه بـدانیم یکـی از آداب تـالوت،
ّ
تدبر در معانی آیات است .ثال باید بررسی نیم دام روش ،این ادب را درون خود دارد؟ با توجـه
ً
ّ
به دستور ارآنی« :ورتل القرآن ترتیال» ّمز ّمل ،2/و تفسیر ترتیل ه روشن و واضر و ممتاز خواندن
آیات با درنگ نزد آیات عذاب و ثواب و با هدف عارت گرفتن اسـت طارسـی ،مامـعالایـان فـی
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تفسیر القرآن 1201 ،ق ،،12 /1 :باید گفت :به هر روش ه ارآن تالوت شود ،روش ترتیل بهعنوان
ّ
ادب ثا م بر سایر انواع ارا،ت باید تلقی گردد .به اول ابنجزری ،روش درست در ارا،ـت ،همـان
چیزی است ه عموم علمای سلف بر آن بودهاند و آن ،خواندن به روش ترتیل ،همراه ّ
تدبر اسـت...
درنتیاـه پرهیـز از سـرعت و شـتابزدگـی در ارا،ـت ،اـاری را بـه مقصـود آیـات خواهـد رسـاند
ابنجزری ،النشر فی القراءات العشر ،بیتا.،111 /1 :
ـ درباره ساده تالوت ،باید گفت :این موضوع به دو اسم واج و مستح تقسیم مـیشـود و
ً
ماموعا بالغ بر  15مورد است .ازنرر فقهاء شیعه ،چهار موضـع ،سـاده واجـ وجـود دارد و بـه
سورههایی ه دارای این آیات سادهدار هستند« ،عزا،م» گفته میشـود .در بـین فقهـاء اهـل ّ
سـنت
چنین تقسیم بندی وجود ندارد .در مذاه ثنفـی ،شـافعی و ثنالـی آیـات سـاده  12مـورد و در
مذه مالکی  11مورد است .ثکم آیات ساده نزد ثنفیها واج  ،ولی مالک و شافعی و ثنالی
آنها را ّ
سنت مستح  ،دانستهاند .ازنرر آنان هنگام ارا،ت و استماع آیات یاد شده ،سـاده ـردن
ّ
واج نیست ر.ک :عالمی ،آداب تالوت ارآن 114 :1511 ،ـ ،111
ـ مطل دیگر ه ّادعا شده همسران پیامار ا رم ثافظ ارآن بودهاند ،سؤال این اسـت ـه آیـا
تمام همسران ایشان از چنین موهات الهی برخوردار بودهاند یـا برخـی از آنـان؟ در تـاب معاـم
ّ
ثفاظ القرآن عار التاریخ ،از محمد سالم محیسن ،از هیچیک از همسران ایشان نـامی نیامـده ـه
بهعنوان ثافظ ارآن معرفی شده باشند.
ـ آخرین نکته در این بخ  ،اشاره به این مسئله است ه ثافظ یـا ثامـل اـرآن ،ثامـل معیـار
اسالم و مسئول یاریرساندن به نرام اخالای جامعـه اسـت ،مطلاـی اسـت بـهجا و دارای ریشـه و
اساس در روایات اسالمی.
ّ
از رسول ا رم نقل شده :ثامل القرآن ثامل رایۀ االسالم متقی هندی ،نز العمال فی سنن
االاوال و االفعال،544 /1 :1215 ،
ثامل ارآن میتواند و باید با علم و عمل و تدبیر خود و با تکیه بر نشر معارف اـرآن ـریم ،بـا
ّ
تأسی به پیامارانّ ،امتی را تشکیل دهد و آنان را به همراه خـوی بـه راه راسـت هـدایت نـد .ایـن 642
الگوی توسعه فرهنگی اسالمی است .رسول بزرگوار اسالم و صاث ارآن در بخ دیگـر از ـالم
خوی فرمودهاند:
صنفان من ّامتی الا صلحا صلحت ّامتی و الا فسدا فسدت ّامتی :االمـراء و ّ
القـراء ابـنبابویـه
صدوق ،االمالی 1555 ،ش ،154 :مالسی ،بحاراالنوار ،بیتا .،111 /14 :در روایت دیگـر از آن
ثضرت ،معاشر ّاراء و ثامالن الم الهی را مسئول آن چیزی میداند ـه خداونـد از تـاب خـود

برعهده آنان گذارده است خوشمن  ،ثمل ارآن 110 :1511 ،و  .،111بنابراین ،ااری ،ثـافظ،
ّ
ثامل و هر س ه خود را به ارآن منسوب میدارد ،موظـف اسـت ،عـالوه بـر توجـه بـه جوانـ
ظاهری و لفری ارآن ریم ،دستورات و توصیههای ارآن را نص العین خود و امام عمل خـود اـرار
دهد و مترین وظیفهاش آن است ه اری نکند ه باعذ وهن ارآن و بدنامی آن گردد.
 4ـ احادیث درباره تالوت ،در دایرةالمعارف الیدن
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در این بخ از مدخل تالوت مک اولیف ،دا،رةالمعارف ارآن الیـدن،،445-445 :4001 ،
ابتدا بیان شده ه مسلمانان در سراسر تاریخ شکلگیری ارا،ت و تاوید ،مااثـذ نرـری و عملـی
ّ
ارآن را بر اساس دو مناع موثق ارآن و اثادیذ ناوی و روایات صحابه و تابعین ،پایهگـذاری ـرده-
اند ،سپس به برخی از اثادیذ در فضیلت تالوت با صوت و نغمهی خوش صوت ثسنّ ،
تغنی به
ّ
ّ
مطلوبیـت تـالوت اـرآن در
ارآن ،،روایات دال بر نحوه تالوت پیامار ا رم در اواات شـاانهروز،
طول شاانهروز و پی از اواات نماز ،هشـدارهایی بـه ّ
اـراء در خصـوص خودنمـایی یـا ترـاهر در
تالوت و خطر نفاق و عدم التزام به واجااتی مال نماز و روزه ،اجر فردی و جمعی دنیـوی ،داشـتن
تالوت .و در نهایت ّادعا شده با گسترش ّ
سنتهای دینداری زاهدانه ،بر این دادههای ثدیای تأ ید
شده و اساس ّ
سنت تالوت در ثلقههای زاهدانه ،این آرمان است ه :ااری باید با تاربهی مستقیم
و بالفصلی ه ارا،ت در ال او ایااد می ند ،هماهنگ باشد.
و این ه بنا بر اظهارات صوفیان مشـهور ،اـرآن هـم در خـواب و هـم در بیـداری اهـل عمـل،
ثضوری محسوس دارد ،چنین ثضوری بهماابه فضای صمیمیت فزایندهای ترسیم میشود ه گـاه
آن را برثس مفهوم لیدی «والیت» بیان می نند.
ارزیابی و نقد

ـ ارار دادن روایات صحابه و تابعین در نار ارآن و روایات ناوی از همگـونی و اعتاـار یکسـان
ّ
برخوردار ناوده ،از اعتاار مناع موثق ارآن و روایات پیامار ا رم می اهد .از طرفی همه مسلمانان
ّ
 642چنین عقیدهای ندارند ه همهی روایات صحابه و تـابعین بـهعنوان مناـع موثـق و ر ـن در مااثـذ
نرری و علمی علوم ارآن باشد.
ـ استفاده از منابع اهل ّ
سنت و نام بردن از برخـی راویـان و صـحابهای چـون ابوموسـی اشـعری و
ابوهریره ،برای اطالع از شخصیت این دو ،رک :موسـوی بانـوردی ،دا،رۀالمعـارف بـزر اسـالمی،
 502 /1 :1515ـ  505و  ،511و عدم بهرهمندی از معارف بلند امامان معصوم و منابع شـیعی ،از
جمله موارد نقص در این مدخل است .گویی منابع شیعی جزء منابع اسالمی به شمار نیامده است!

نقد مقاله «تالوت» در دایرةالمعارف قرآن لیدن

ّ
ـ استفاده از منابع صوفیانه اهلسـنت ـه زهـد و عمـل زاهدانـه را بهگونـهای بـاطنی و عرفـانی
تعریف رده و تالوت ارآن را نمونهی اعالی عمل «ل ر» و عملی منتس به صوفیان دانسته اسـت،
مناس شأن تالوت ارآن نیست.
ّ
از طرفی تالوت ارآن را عنصری واج در نماز ـ بهعنوان بخشی از نماز ـ و مسـلمانان را مقیـد
به خواندن هفده بار سوره فاتحه در نمازهای یومیه دانسته است! درثالی ه خواندن سـوره ثمـد در
ده ر عت اول نمازهای یومیه واج است.
ـ در ایناا باید گفت اگر تالوت ارآن بهماابهی ل ر صـوفیانه اسـت ،چگونـه بـهعنوان عنصـری
واج بر همهی مسلمانان فرض شده است؟! از طرف دیگر ،چگونه است ه در آیات ارآن دسـتور
به ارا،ت ّمز ّملّ ،،40/
تـدبر نسـاء14/؛ ص41/؛ محمـد ،42/و تـالوت اـرآن آلعمـران115/؛
ً
فاطر ،41/برای همه مخاطاان ارآن وارد شده ،نهفقط مذه صوفیه و اساسا یکی از نامهای اـرآن،
ل ر است بهعنوان نمونه :ثار1/ـ1؛ یـس 11/؛ ص 21/؛ ثدیـد11/؛ تکـویر ،،41/در روایـات
اسالمی نیز فراگیری ارآن از اعمال پسندیده و مـورد تأ یـد بـرای اهـل ایمـان دانسـته شـده اسـت
لینی ،اصول افی 1511 ،ق،101 /4 :؛ و این ه ارآن بهعنوان عهدی الهی بر مخلواات دانسـته
شده و بر هر فرد مسلمانی سزاوار است ه در این پیمان الهی بنگرد و هر روز ثداال ،پنااه آیـه را
بخواند ثر عاملی ،وسا،ل الشیعة ،111 /1 :1201 ،و اثادیذ فـراوان دیگـر ـه ماـامع روا،ـی
ّ
شیعه و ّ
سنی از فضیلت ،یفیت ،تأثیر دنیوی و اخروی ارا،ت ،ثفظ ،تالوتّ ،
تدبر ،تعلیم ،تعلـم و
عمل به ارآن ل ر ردهاند .خصوصیت یک شـخص مسـلمان ،مـؤمنّ ،
متعهـد ،عااـل و سـی ـه
میخواهد بهترین مردم و اهل سعادت باشد ،ارتااط دا،می او با مراثل انس با ارآن ارا،تّ ،
تـدبر،
ثفظ و عمل ،است.
 5ـ زیباشناسی و مهارت در دایرةالمعارف الیدن

در این بخ ه آخرین اسمت مدخل تالوت است مک اولیف ،دا،رةالمعارف اـرآن الیـدن،
ّ
محوریت زیر آمده است:
 ،،451-452 :4001مطالای با
642
ّ
ارآن وثی شده با محصور ردن جناههای آهنگین تالوت در یـک نرـام لـی و مهـارت فنـی
ِ
آدمی منافات دارد ،انتساب ّ
رویههای تالوت ،نریر ساک ّ
ماود و استفاده از نرامهای ُمـدال مقـام
موسیقی ،به دوره عااسـیان ،تأثیرگـذاری آوازخوانـان برجسـتهی زن عـرب بـر سـاکهـای ااریـان
مصری ،،محدود ردن ثوزهی ارآن و برگزاری مسابقات ارآنی بـه شـور انـدونزی ،ارتاـاط دادن
مسا،ل مربوط به زیااشناسی تالوت به مفهوم «سماع روثانی» صوفیان!

ارزیابی و نقد
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ـ وثیانی بودن آیات ارآن با خواندن آهنگین الفاظ آن در اال یک نرام تعریف شدهی علمی ـ
ً
ّ
فنی منافات ندارد و اساسا یکی از جناههای اعااز بیانی ارآن ،نرم آهنگ و موسیقی خـاص اسـت
ه لمات ،تر یاات ،آیات و سور ارآنی در درون خود دارند معرفت ،التمهیـد فـی علـوم القـرآن،
 151 /5 :1212ـ  111و  444ـ .،441
ّ
ـ ارا،ت آهنگین ،دلنشین و اثرگذار ارآن از همان آغاز نزول آیات وجود داشته و ثتـی بسـیاری
از افراد معاند و مشرک را تحت تأثیر خود ارار داده است طارسی ،مامعالایان فی تفسـیر القـرآن،
ّ
الناویه551 /1 :1515 ،؛ ارطای ،الاامع الثکـام القـرآن،
 1201ق111 /10 :؛ ابنهشام ،السیرة
11 /11 :1205؛ ابنسعد ،طاقات الکاری.،451 /2 :1211 ،
ّ
ـ تأثیرپذیری لحن و آوای ارا،ت اـرآن از آوازخوانـان عـرب آن هـم آوازخوانـان زن ،ادعـایی
بیاساس است از دو جناه :جناه اول .روایت تحذیری ناوی مشهور :ااروا القرآن بألحـان العـرب و
اصــواتها و ّایــا م و لحــون اهــل الفســق و الکاــا،ر ...لین ـی ،اصــول ــافی 1511 ،ق112 /4 :؛
مالسی ،بحاراالنوار ،بیتا ،110 /14 :ه صوت و لحن متناس با آیات را با وصف عربـی ،یعنـی
همان وصف ارآن دانسته و استفاده از هر نوع موسیقی دیگر را در تالوت ،ممنوع دانستهاند؛
جناه دوم .خاستگاه موسیقی عربی ،بهنوعی به جریـانهـای فرهنگـی موجـود برمـیگـردد ،از
ً
طرفی مقامات و نغمات موسیقی عربی عینا و بدون هیچ دخل و تصرف در ارایه الحان و نغمههـای
تالوت مورد استفاده ارار نمیگیرند .هدف اصلی از این الحان ،ارایهی زیاـا و صـحیر آیـات اـرآن
است نه ارایهی نغمهها و مقامات .ازایـنرو ،همـین محـدودیت در مـتن لمـات ،نـوع خاصـی از
ً
موسیقی را در ّ
فن تالوت ایااد نموده ه مشابه آن اساسا در انواع دیگر موسیقی یافـت نمـیگـردد.
بسیاری از نواهای ـ ردیفهای ـ ارآنی ،تابع روند نغمه یا مقام در موسیقی مقامی عرب ناـوده و در
وااع تر یاات متنوعی از مقامات و فروع آنهاست ه توسط ااری صاث ساک برای نخسـتین بـار
ساخته و اجرا شدهاند تا جایی ه مورد توجه موسیقیدانان عرب نیز ارار گرفته و آنان از این الحـان،
 622در ساخت آهنگهای خود بهره جستهاند.
ّ
بنا بر موارد یاد شده و نیز مقایسه لی اسلوبها و شیوههـای تـالوت اـرآن و موسـیقی مقـامی
عرب در ا شکال مختلف آن ،باید العان نمود ه موسیقی تـالوت ،دارای مکتاـی مسـتقل از ثیـذ
اسلوب و شیوه است ه نوعی خاص از الحان را با هدف ابالغ و بیان زیااتر آیات اـرآن ـریم ارا،ـه
مینماید شاهمیوه اصفهانی ،پروهشی در جلوههای موسیقیایی هنر تالوت 15 :1515 ،ـ .،111
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ّ
در سنت اسالمی ،بین ارا،ت ارآن و همه انواع موسیقی ـ چه مذهای و چه غیرمـذهای ـ تمـایز
مـذهای الان،
مطلق متن ارآن بهعنوان مناعی الهی ،ثتی جدا از متـون
بنیادی وجود دارد .یگانگی ِ
ِ
ّ
دعا و مدح پیامار ،شناخت ارآن بهعنوان متنی یگانه ه ارا،ـت آهنگـین آن از موسـیقی مازاسـت،
بهوسیله دستورات دینی تقویت میشود و این مسئله به ارا،ـت و آوای آن تـأثیر ویـرهای مـیبخشـد
نلسون ،هنر ارا،ت ارآن .،411 :1510 ،مهارت بداههخوانی در ارا،ت ارآن نهتنها بسیار ارزشمند
و اابل تماید است ،بلکه از بایدهای این ساک و روح ارا،ت ارآن به شمار میرود همـان.،515 :
عادالوهاب از موسیقیدانان مصر ،روزی به شیخ مصـطفی اسـماعیل از ّ
اـراء طـراز اول مصـر،
گفت :چگونه ارا،ت می نی در ثالی ه از چگونگی آن آگاه نیستی؟ شیخ مصطفی گفت :من بـه
خدا ایمان دارم.
بنابراین ااری نااید خوانندگی را با ارا،ت تر ی ند ،چرا ه در این صورت اسـت عـدم
خلط خوانندگی با ارا،ت ارآن ،ه ااری به صورت ابتکاری به آهنگ مناس رهنمون میگردد
همان.،520 :
ـ ارا،ت به سـاک و سـیاق آهنگـین ازنرـر سـابقه تـاریخی و رتاـه و یفیـت ،بـه شـور مصـر
ّ
بازمیگردد و شورهایی مال اندونزی در این زمینه ،مقلد ساکهای مصری بـه شـمار مـیآینـد .از
طرفی مسابقات ارا،ت ارآن فقط در این شور برگزار نمیشود ،بلکه مسابقات شور مـالزی و نیـز
شور خودمان ،جمهوری اسالمی ،ازنرر سابقه ،یفیت ارا،ت ،متسابقین ،آیـیننامـه داوری و ،...
ّ
بر مسابقات اندونزی مقدم هستند.
ـ ارتااط دادن مسا،ل مربوط به لحن ارا،ت با مسئله سماع صوفیانه ،مانند بسـیاری از ّادعاهـا و
اظهارات موجود در این مدخل ،از روی ماطالعی و علم نااص نویسنده است ـه در بسـیاری از
ّ
موارد ،از باب مغالطه جزء و ل به شمار میآیند.
نتیجه

 1ـ مدخل تالوت در دایرۀالمعارف الیدن شامل مااثـذ :معنـا و تعریـف تـالوت ،نرـامهـای
تالوت یا همـان اخـتالف ارا،ـات ،،تاویـد ،وافوابتـدا ،آداب ثفـظ و تـالوت و زیااشناسـی و
مهارت ارآن است.
 4ـ در این مدخل ،ضمن ارا،ه تعاریفی از ارا،ـت و تـالوت ،ایـن دو واژه را یکسـان انگاشـته و
ارا،ت ارآن را تابعی از نرام تاویدی میداند .مقصود از نرام تاویدی ،اشتمال تاویـد بـر ار ـان
تالوت ،یعنی اواعد تاوید ،وافوابتدا ،صوت و لحن است.
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 5ـ مقصود از اصطالح «نرامهای تالوت» در این مدخل ،همان هفت ارا،ت ارا،ـت عاصـم،
نافع و  ،...و منشأ هفت ارا،ت ـ به اشتااه ـ روایت «ساعة اثرف» دانسته شده است.
ّ
 2ـ استفاده از برخی آیات و روایات در این مدخل ،با بحذ و مـدعای موضـوع ارتاـاط و هـم-
خوانی دارد .بهعنوانماال ،تالوت را اعم از ارا،ت ارآن و نقل سرگذشت رسوالن و امتهای پیشـین
میداند ،هرچند از این تعریف عدول رده و تالوت را مترادف با ارا،ت اخذ رده است.
 5ـ در این مدخل ،ثافظ و ااری را ثامل ارآن دانسته و از روایت« :اهل ارآن ،اولیاء خـدا و از
خواصاند» چنین برداشت می ند ه ارآن به بر ت والیت ،ثضور مستقیم در الـ ثامـل خـود
دارد ،ولی این برداشت را صوفیانه میداند! گویی اهل ارآن بودن ،ازنرـر برداشـت ننـده ،در سـایه
صوفیگری محقق میگردد؛ ّاما باید توجه داشت در روایات اسـالمی ،بـه همـه مسـلمانان توصـیه
شده« :بهگونهای ارآن را بخوانید ه گویی بر ال شما نازل میشود و گویی مستقیم با خدا سـخن
میگویید» ؛ یعنی اگر ااری نتواند لمات ارآن را با ال خود مرتاط ند ،انگار اـرآن نخوانـده و از
اهلیت ارآن خارج است ،بهعاارتدیگر ،ادب ارا،ت و جایگاه رفیع آن ااتضاء مـی نـد ـه اـاری،
خود را مخاط مستقیم الهی بداند و این مطل ربطی به برداشت صوفیانه از روایت مزبور ندارد.
 1ـ تکبعدی بودن ،نقص اطالعات علمی ،استفادهی یکسویه از منابع و پی داوری ،پـی -
فرضهای غیرعلمی ،خلط مااثذ ،عدم تقسیمبندی منطقـی و مـواردی از ایـن اایـل ،اشـکاالت
عمده مدخل نویسان دایرۀالمعارف و نویسندگان مستشرق است و دایرۀالمعارف الیدن نیـز از ایـن
ثکم مستانا نیست.
پینوشتها

[ ]1جهت اطالع تفصیلی از این دایرۀالمعارف ،نک :رضایی اصفهانی ،محمـدعلی« ،بررسـی
دایرۀالمعارف ارآن الیدن» ،دو فصلنامه ارآنی پروهی خاورشناسان پاییز و زمستان  ،15شماره اول،
ص  21ـ  25و نیز تاب ماه دین ـ ماهنامه تخصصی اطالع¬رسانی نقد و بررسـی تـاب  /شـماره
پیاپی  ،114سال شانزدهم ،شماره  ،14مهر .14
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.1

ارآن ریم ،ترجمه :رضایی اصفهانی ،محمدعلی و جمعی از فضالی ثـوزه و دانشـگاه،
موسسه فرهنگی دارالذ ر ،ام 1515 :ش.
ابن سعد ،محمد ،طاقات الکاری ،دارصادر ،بیروت 1211 :ق.
ابنبابویه صدوق ،،محمدبنعلیبنثسینامی ،االمالی ،اسماعیلیان ،تهران1555 :ش.
ابن جزری ،محمد ،النشر فی القرا،ات العشر ،ابوالخیر ،مطاعۀ مصطفی محمـد ،اـاهره:
بیتا.
ّ
ابنهشام ،محمـدبن عاـدالملک ،السـیرۀ الناویـه ،تحقیـق :مصـطفی السـقا و دیگـران،
انتشارات ایران ،ام.1515 :
آلسعدی ،عادالرثمنبنناصر ،تیسیرالکریم الرثمن ،مکتاـۀ النهضـۀ العربیـۀ ،بیـروت:
چاپ دوم 1201 .ق.
ّ
پا تچی ،اثمد« ،پروهشی در تابشناسی جنگهای رده» ،ماله مقاالت و بررسیها،
شماره  ،11زمستان .1511
پورفرزی  ،ابراهیم ،تاوید جامع ،سمت ،تهران 1511 :ش.
ثر عاملی ،محمد بن ثسن ،وسـایل الشـیعه ،مؤسسـه آلالایـت حثیـاء التـرا  ،اـم:
.1201
خلیل الحصری ،محمود ،اثکام ارا،ة القرآن الکریم ،بینا ،بیروت 1211 :ق.
خوشمن  ،ابوالفضل ،ثمل ارآن ،ساحان ،ام :چاپ دوم 1511 ،ش.
خویی ،سیدابوالقاسم ،الایان فی تفسیرالقرآن ،انوارالهدی ،بیجا :چاپ هشتم1201 ،ق.
راغ اصفهانی ،ابوالقاسم ثسین بن محمد ،المفردات فی غری القرآن ،دارالعلم الدار
الشامیه ،بیروت 1214 :ق.
شاهمیوه اصفهانی ،غالمرضا ،پروهشی در جلوههای موسیقیایی هنـر تـالوت ،انتشـارات
بوستان فدک ،اصفهان :چاپ دوم 1515 ،ش.
623
طااطاایی ،سید محمدثسین ،المیزان فی تفسیر القـرآن ،دفتـر انتشـارات اسـالمی ،اـم:
 1211ق.
طارسی ،ابوعلی فضل بن ثسن ،مامعالایان فی تفسیر القرآن ،دارالمعرفة ،بیروت1201 :ق.
طریحی ،فخر الدین بن محمد ،مامع الاحرین ،مرتضوی ،تهران 1515 :ش.
ّ
الل ّ
غویة ،مؤسسة النشـر االسـالمی ،اـم :چـاپ سـوم،
عسکری ،ابوهالل ،معام الفروق
 1241ق.
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ّ
 .11عطار ،داود ،التاوید و آداب التالوۀ ،مؤسسة الاعاة للطااعة و النشر ،ام 1214 :ق.
ّ
 .40عالمی ،ابوالفضل ،آداب تالوت ارآن ،مؤسسه انتشارات ثضور ،ام :چاپ سوم1511 ،ش.
ّ
القرآنیه ،تاریخ و تعریف ،دارالتعلیم ،بیروت 1110 :م.
 .41الفضلی ،عادالهادی ،القرا،ات
ّ
 .44فیض اشانی ،محمد ،المحاة الایضاء ،تصحیر :علیا ار غفاری ،مؤسسـة االعلمـی،
بیروت 1205 :ق.
 .45ارطای ،محمد بن اثمد ،الاـامع الثکـام القـرآن ،داراثیـاء التـرا العربـی ،بیـروت:
 1205ق.
 .42اسطالنی ،شهاب الدین ،لطا،ف االشارات ،مالس االعلـی للشـؤون االسـالمیة ،اـاهره:
 1514ق.
 .45امحاوی ،محمدصادق ،الارهان فی تاوید القرآن ،عالم الکت  ،بیروت 1205 :ق.
 .41لینی ،محمدبن یعقوب ،اصول افی ،دارالکتاب االسالمیۀ ،تهران 1511 :ق.
 .41لسانی فشار ی ،محمدعلیّ ،اراء ساعه و ارا،ات ساع ،انتشارات اسوه ،ام 1514 :ش.
 .41متقی هندی ،علی بن ثسام الدین ،نـز ّ
العمـال فـی سـنن االاـوال و االفعـال ،مؤسسـة
الرسالة ،بیروت 1215 :ق.
 .41مالسی ،محمدباار ،بحاراالنوار ،انتشارات اسالمیه ،تهران :بیتا.
ّ
 .50محیسن ،محمدسالم ،معام ثفاظ القرآن عار التاریخ ،دارالایل ،بیروت 1214 :ق.
 .51ــــــ ،المغنی فی توجیه القرا،ات العشر المتواترة ،مکتاۀ اوالد الشـیر ّ
للتـرا  ،بـیجـا:
بیتا.
 .54مر ز الاقافة و المعارف القرآنیة ،علوم القرآن عند المفسرین ،مکت االعـالم االسـالمی،
ام :بیتا.
 .55مصطفوی ،ثس ن ،التحقیق فی لمات القرآن الکریم ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،
تهران1511 :ش.
 .52معرفت ،محمدهادی ،التمهید فی علوم القرآن ،مؤسسة النشر االسالمی ،ام 1212 :ق.
 .55موسوی بانوردی ،اظم ،دا،رةالمعارف بـزر اسـالمی ،مر ـز دایرةالمعـارف اسـالمی
بزر اسالمی ،تهران 1515 :ش.
ّ
 .51نصر ،محمد مکی ،نهایۀ القول المفید ،مکتاۀ علمیۀ ،الهور 1511 :ق.
 .51نلسون ،ریسـتینا ،هنـر ارا،ـت اـرآن ،ترجمـه و تحقیـق :محمدرضـا سـتودهنیـا و زهـرا
جاننااری ،زماننو ،تهران 1510 :ش.
38. Macaulife, Encyclopediaof Quran, leiden: Brill, vol. 1.pp vill– ix,2001.

