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چکیده

ســاختار زبان قرآن کریم ،یک ســاختار موسیقایی اســت که با بهرهگیری از بهترین و
جذابترین روشها به انتقال پیام و محتوای دینی پرداخته اســت .این جنبة اعجازی قرآن
به دو ایقاع بیرونی و درونی تقسیم میشود و دارای چنان بافت شگفتانگیزی است که در
هر دورهای بینظیر مینماید .جستار حاضر درصدد است تا با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به
دو نوع از انواع ایقاع بیرونی (نبر و تنغیم) که کارکرد فونیمی دارند ،بپردازد تا جایگاهشان
را در تالوت قرآن کریم و ارتباطشان را با محتوای دینی آیات نشان دهد .نتایج این پژوهش
حاکی از آن است که استعمال درست نبر و تنغیم در قرآن کریم ،از یکسو سبب موسیقایی
شدن آیات میشود و از سویی دیگر مخاطب را در درک صحیحِ محتوا و معانی آیات یاری
میکند.
واژههای کلیدی :قرآن کریم ،ایقاع ،نبر ،تنغیم ،موسیقی ،معنا.
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مهمترین جنبههای اعجاز زبانی قرآن ،که با قرائت دلنشــین آن حاصل میشود،
یکی از ّ
سازوارة ایقاعی و موسیقایی آیات است .این هدف زمانی حاصل میشود که با قرآن ،صدایی
بلند همراه با اصول و قواعد آن تالوت شــود .خداوند متعال نیز به اهمیّت موسیقی و تأثیر
آن تَ ْرتِی ً
ال﴾ (مز ّمل )4/توجه داده است .عربها به سبب
آن بر شنوندگان در آیة ﴿ َو َرتِّلِ ال ْ ُق ْر َ
پرداختن به شــعر و خطابه ،ارزش موسیقایی قرآن را دریافته بودند .این استعداد ،عالوه بر
گوش ســپردن فراوان به شــعر ،به حجم باالی بیسوادی در میان اعراب هم مربوط است؛
چنانکــه ابراهیم انیس نیز این خصوصیت زبان عرب را در ا ّمی بودن مردم عرب میداند و
میگوید« :اهمیت موسیقایی زبان عربی در ا ّمی بودن مردم عرب است؛ زیرا ادب ایشان ادبی
ی که مردم به گوش خود در
است که تنها از راه گوش منتقل میشود ،نه از راه چشم و وقت 
این موضوعات اعتماد کنند ،گوشها ورزیدگی زیادی در کار شناخت تفاوت اصوات دقیق
پیدا میکند و برای ایقاعهای لطیف آماده میشــود و همانطور که گوشها آماده میشود،
زبانها نیز آماده میشود و از این رهگذر بهنوعی از موسیقی و غنا نزدیک میشود( ».شفیعی
کدکنی )42 :1376 ،دستاورد ادبی عرب با ادبیات شفاهی آغاز شد و همین عنصر بود که در
ابتدا بر عربهای بیابانگرد تأثیر گذاشــت ،پیش از آنکه آنان به محتوای قرآن دل بسپارند.
زیبا خواندن قرآن و درست ادا کردن کلمات آن ،دروازهای به سوی کسب معانی و مفاهیم
آیات است .از موسیقی قرآن به ایقاع نیز تعبیر میشود؛ چرا که زمینههای تعبیر ایقاع بیشتر
از حوزة موسیقی است و از آنجاکه قرآن دارای بسامد باالی موسیقایی است ،از آن به ایقاع
تعبیر میشود .دو جنبه از ایقاع قرآنی که در تالوت قرآن و برانگیختن احساسات مخاطب
تأثیر بسزایی دارد ،نبر و تنغیم است .مقاله حاضر بر آن است به تحلیل این دو جنبه از اعجاز
ایقاعی قرآن ،در جزء  30قرآن کریم بپردازد تا از این رهگذر ،گوشهای از اعجاز موسیقایی
این کتاب حیاتبخش را به تصویر آورد.
1ـ1ـ پرسشهای پژوهش

ن پژوهش در پی دستیابی به پاسخ پرسشهای زیر است:
ای 

1ـ نبر و تنغیم چه نقش و کارکردی در تالوت آیات ایفا میکنند؟

۲ـ این دو پدیدة موسیقایی (تکیه و تنغیم) چه نقشی در تعیین معانی آیات دارند؟
۱ـ۲ـ پیشینة پژوهش

تا کنون در ارتباط با ســاختار و سبک قرآن و هم چنین ابعاد موسیقایی آن ،پژوهشهای
ارزشــمندی انجام گرفته اســت .از پژوهشهایی که به موضوع مقاله حاضر ارتباط دارد،
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :کتاب نبر الکلمه و قواعده فی اللغه العربیه نوشتة عبدالحمید
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زاهد ،کتاب دراسه الصوت اللغوی تألیف احمد مختار عمر ،کتاب التحلیل اللغوی فی ضوء
علم الدالله اثر دکتر محمود عکاشه ،مقالة «ظاهره النبر فی القرآن الکریم» نوشتة حسین کیانی
و اسحق رحمانی که در بهار سال 1433ق در شماره اول مجله اللغه العربیه و آدابها به چاپ
رســیده اســت .مقالهای با عنوان «النبر و التنغیم فی اللغه» اثر مناف مهدی محمد الموسوی
که به ســال 1991م در شماره  ۳۵مجله اللسان العربی به چاپ رسیده است .مقالهای تحت
عنوان «النبر فی القوافی العربیه بین القدماء و المعاصرین» نوشتة علی السید یونس که در سال
2008م در شماره نخست نشریة علوم اللغه چاپ شده است .اما با بررسی پایگاههای اینترنتی
و سایتهای نشریات ،مقاله یا اثری که به طور مستقل و هدفدار به تحلیل پدیدة نبر و تنغیم
در جزء  30قرآن کریم پرداخته باشد ،یافت نشد و از آنجا که وضع نادرست نبر و تنغیم در
تالوت قرآن ،منجر به برداشت ناصواب و فساد در محتوای آیات میگردد ،پژوهش در این
زمینه ضروری به نظر میرسد.

2ـ ایقاع

ایقاع یکی از عناصر اساسی ساختار موسیقایی متن ادبی است که همراه با ابداعات شعری
جدید وارد عرصة موســیقایی شده اســت .ایقاع الگوی زمانبندی موسیقی در دوران قدیم
بوده اســت که بسیاری از نظریهپردازان قدیم همچون فارابی ،ابنسینا ،نصیرالدینطوسی و
صفیالدیــنارموی دربارة آن اظهار نظر کردهانــد .در این میان تعریف صفیالدین از ایقاع
تعریف دقیقتری به نظر میرسد .وی میگوید« :ایقاع عبارت است از توالی یک عده نقرات
که به وســیلة زمانهایی که دارای مقداری محدودند ،از یکدیگر جدا شده و زمانها وضع
مخصوصی در دورهای مســاوی ایقاعی دارند که آن تســاوی را طبع سلیم درک میکند».
(خالقی )78 :1317 ،مالحظه میشــود که صفیالدین در تعریف خود به دو مســأله اشاره
کرده اســت :ایقاع بیرونی کالم که به وســیلة نقرات حاصل میشود و تساوی دورها که با
طبع ســلیم درک میشود .پژوهشــگران قدیم ،ایقاع را همردیف وزن و ساختار عروضی
میدانستند و این در تعریفی که قدامه بن جعفر از شعر ارائه داده ،واضح است .او میگوید:
«شــعر ،کالم موزون و مق ّفا است که بر معنایی داللتکند( ».قدامه بن جعفر )3 :1302 ،ا ّما
در عصر حاضر و با الهامگیری از مکاتب فکری غربیان روشــن گشت که ایقاع اعم از وزن
است؛ چراکه ایقاع شــامل وزن نیز میشود و وزن تنها یکی از مؤلفههای تشکیلدهندة آن
اســت و این چیزی اســت که نقد قدیم به آن توجه نکرده است .الیزابت درو 1در این باره
میگوید« :وزن تنها عنصری از عناصر ایقاع است( ».الهاشمی )21 :2006 ،ایقاع بیش از آنکه
بر وزن اعتماد کند ،بر معنا اعتماد میکند و بیش از آنکه بر تفعیلهها تکیه کند ،بر احســاس
اعتماد میکند( .الهاشمی )21 :2006 ،حمدان نذیر نیز در کتاب الظاهره الجماليه فی القرآن
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الکريم میگوید« :ایقاع پدیدهایاست که در طبیعت انسان آشنا و مألوف است؛ چراکه بین
ضربات قلب ،نظم است ،بین واحدهای تنفس ،نظم است و بین خواب و بیداری نیز نظم
است( ».حمدان190 :1991 ،ـ  )189بنا بر این گفته معلوم میشود که در گذشته ،ایقاع را در
حرکت پیدرپی و منظم هســتی و در حرکت کائنات اطرافشان میشناختند .آنان با اندیشه
در ســاختار ایقاع چنین دریافتند که ایقاع از جمله ارکانی است که هستی به تمامی بر روی
آن قرار گرفته است و حتّی در حرکات بدن انسان نیز نمود دارد .چنين نگرشي حكايت از
آن دارد كه عنصر ايقاع يك مفهوم كلي و فرامتني اســت كه به عنوان يكي از اركان مهم در
انسجامبخشي و نظامدهي به جهان آفرينش مطرح ميشود .اين كاركرد ايقاع (انسجامبخشي
و نظامدهي) در هر ســاختاري نمود دارد؛ به طوري كه هر متني به تناسب بافت منسجم و
نظاممند خويش بهرهاي از آن برده است .در اين ميان قرآن كريم نیز ،كه متنی سراسر منسجم
است ،از آن مستثنی نیست.
ایقاع به عنوان پدیدهای که از ماهیت اثر برخاسته ،در دو بافت درونی و بیرونی قرآن نمود
مییابد؛ چنانکه علوی الهاشــمی در کتاب فلسفه االیقاع فی الشعر العربی میگوید« :ایقاع
دو ســطح دارد که نقش دو بال را برای متن ایفا میکند و او را برای پرواز یاری میدهد».
(الهاشمی )55 :2006 ،و هر یک از این دو سطح نیز دارای مؤلفههایی است ،اما این پژوهش
تنها به دو مؤلفة ایقاع بیرونی ،یعنی نبر و تنغیم ،خواهد پرداخت.
۲ـ۱ـ ایقاع نبر (تکیه)

1

نبر از موضوعات مه ّمی است که با پژوهشهای زبانی جدید وارد سامانة موسیقایی شد.
این اصطالح در زبان فارســی معادل تکیه است .در نظریة وزنی بروس هیز 2که جامعترین
نظریة حاضر در باب تکیه و ریتم زبانشناســانه به شــمار میآید ،تکیه و نحوة شکلگیری
پایهها (گروهبندی هجاها) اصل بررســی ریتم اســت و به عبارتی ،ســاختار ریتم زبان در
تکیه اســت که تجلی مییابد( ،بوبان )104 :1388 ،اما از جمله تعاریفی که برای این پدیدة
موسیقایی ارائه شده است ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نبــر ،در لغت به معنی باال بردن صدا پس از پایین آوردن آن اطالق میشــود( .معلوف،
 )1863 ،2 :1390ایــن کلمه در زبان عربی به معنای همز و شــدّ ت فریاد اســت و معنای
اصطالحی آن نزد علما از معنای لغویاش دور نیست .سیبویه هم نبر را مرادف همز میگیرد.
از این رو ،در توضیح همز میگوید« :همز همانند نبرهای اســت که با تالش از سینه خارج
میشود( ».سیبویه )548 ،3 :1988 ،ناتل خانلری در تعریف نبر میگوید« :وقتی که کلمه یا
عبارتی را تلفظ میکنیم ،همة هجاهائی که در آن هست ،به یک درجه از وضوح و برجستگی
1) Stress Rhythm
2) Bruce Hayes
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ادا نمیشود ،بلکه یک یا چند هجا برجستهتر است .همین برجستگی خاص یکی از اجزاء
کلمه در یک سلسله اصوات ملفوظ موجب میشود که حدود و فواصل هجاها را تشخیص
بدهیم و هر یک از کلمات جمله را جداگانه ادراک کنیم( ».ناتل خانلری )148 :1367 ،تمام
حســان در کتاب مناهج البحث فی اللغه در تعریف پدیدة مذکور میگوید« :کلماتی که ما
ّ
آنها را پیدرپی تلفظ میکنیم ،برخی از برخی دیگر قویتر اســت .این صداها در کلمه به
همان قدرت نیســت ،بلکه بر حســب موقعیتی که در جمله دارند ،قوت و ضعفشان با هم
فرق میکند .آن صوتی از اصوات کلمه که از بقیه قویتر است ،نبر نامیده میشود( ».حسان،
 )160 :1990علیرغم اینکه تعاریف گوناگونی از نبر ارائه شــده است ،اما علما به اتفاق بر
این باورند که تکیه ،پدیدهای صوتی است که به صوت ق ّوت و وضوح میبخشد .آن فشار
بر مقطع معینی است که وضوح جزئی از اجزای کلمه ـ حرف یا مقطع ـ از اجزای دیگر را
سبب میشود .نبر به لهجه ارتباط پیدا میکند و صرف ًا با معنا در ارتباط نیست؛ به عنوان نمونه
ابراهیم انیس قوانین نبر را بر اســاس لهجة مصری مد ّون کرده اســت .نبر در تلفظ کلمات
نقشی اساسی دارد تا حدی که رعایت نکردن آن موجب آشفتگی در آهنگ و معنای کلمه
میگردد .واضح است که این آشفتگی از تأثیر پیام کالم میکاهد .مردم معموالً نبر کلمات را
مانند قواعد دســتوری بدون آگاهی از آن رعایت میکنند ،اما آگاهی از این اصل و شناخت
تأثیر آن در انتقال صحیح آهنگ و معنای کلمه سبب میشود به ارزش و جایگاه ویژه و مؤثر
هر بخش در کلمه و کالم پیببرند و از یکنواختی گویش بپرهیزند 1.برخی معتقدند نبر نزد
نحویان قدیم عرب ناآشنا بوده و با ورود دیدگاههای زبانشناسی و تحت تأثیر زبانشناسان
غربی کشــف شده است و این چیزی است که برگيشتراسر 2،زبانشناس سرشناس آلمانی،
نیــز بر آن تأکید میکند .او این پدیده را در زبان عربی قدیم نفی میکند و میگوید« :وقتی
کــه ما به زبان عربی توجه میکنیم ،واقع ًا از نحویان قدیم تعجب میکنیم؛ چراکه آنها اص ً
ال
چیزی از نغمه و فشار را ذکر نکردهاند ،مگر اشارهای که اهل تجوید داشتند و آن شبیه نغمه
بود و آنچه گفتهاند نیز ،فایدهای برای ما ندارد( ».بحری )147 :2009 ،اما افرادی چون کارل
بروکلمان معتقد است که در زبان قدیم عرب ،نوعی از تکیه وجود دارد که متوقف بر کمیت
مقطع است( .بروکلمان )45 :1977 ،بنابراین میتوانیم بگوییم که ادبای قدیم عرب اصطالح
نبر را به کار نبردهاند ،اما تا حدودی آن را رعایت میکردند؛ به دلیل اینکه گفت ه شــده است
شــخصی چون ابنجنی بر اهمیت و نقش تکیه و آهنگ وقوف داشته است( .حاجیزاده،
1388ـ الف )41 :ابنجنّی اگــر چه همانند دیگر پدیدههاي صوتی به تکیه و آهنگ توجه
نداشته و اصطالحات رایج امروزي را به کار نبرده ،اما از آن غافل نبوده است؛ (حاجیزاده،
1388ـ ب )61 :لذا باید گفت که نبر یک بحث قدیمی و جدید است؛ قدیمی است از جهت
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موضوع؛ چراکه علما در قرن چهارم هجری از روش لفظی برخی کلمات قرآن پرده برداشته
و آنها را توصیف کردهاند و اما جدید اســت از جهت نامگذاری و اسلوب؛ به دلیل اینکه
زبانشناسان جدید آن را نامگذاری کرده و اسالیبش را ذکر کردهاند.
۲ـ۱ـ۱ـ انواع نبر یا تکیه در زبان عربی
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نبر به دو نوع تقسیم میشود :نبر قاعده یا نبر نظام صرفی (نبر کلمه) که به معنای برجسته
کردن و متمایز کردن بخشــی از یک کلمه است؛ یعنی یک هجا از نظر صوتی باالتر از بقیه
قرائت میشود .در این حالت نبر کارکردش را درون یک کلمه بر اساس لهجة زبانی انجام
میدهد .گاهی کاربست اشتباه نبر در یک هجا سبب آسیب رساندن به معنای کلمه میشود،
اما گاهی نیز سبب تغییر معنا نمیشود .این تکیه میتواند برای متمایز کردن برخی کلماتی به
کار رود که در صوت متفقاند .مث ً
ال اگر بر مقطع اول کلمة  augustتکیه شود ،نبر قوی است
و به معنی ماه آگست یا اسم شخصی است ،اما اگر بر مقطع دوم تکیه شود ،به معنای جليل
و باشــکوه است( .بحری )153 :2009 ،نبر کلمه به دو نوع تقسیم میشود :نبر شدت که به
معنای آن فشــار بر مقطعی از مقاطع کلمه است .برخی از پژوهشگران این نوع نبر را "النبر
الزفيري" و "نبر التوتر" یا "النبر الديناميكي" نامیدهاند .نبر طول که به معنای طول دادن زمان
نطق است .برخی از پژوهشگران این نوع نبر را «نبر الزمن»« ،النبر الزمني»« ،نبر المده»« ،النبر
المدي» ،و «النبر الطولي» نامیدهاند( .هاشم العبسي )245 :1429 ،این دو نوع نبر اغلب توامان
با هم اجرا میشوند ،اما اشکال ندارد جدا از هم به کار روند.

نوع دیگر نبر ،نبر استعمال یا نبر کالم و جمله است که به معنای فشار نسبی بر کلمهای از
کلمات جمله یا فشار بر روی چیزی است که در حکم یک کلمه است تا آن جزء آشکارتر از
اجزای دیگر جمله باشد( .هاشم العبسي )245 :1429 ،یعنی متکلم در جمله به کلمهای توجه
میکنــد تا بر روی آن تکیه کند و از دیگر کلمات متمایز گرداند؛ به خاطر رغبت در تأکید
بر آن کلمه یا اشــاره به هدفی خاص و به همین ســبب گاهی هدف از یک جمله به خاطر
اختالف تکیة کلمه مختلف میشود( .بحری )153 :2009 ،این نبر مربوط به مفهوم است و
کسی که معنی آیه را نداند ،ممکن است اشتباه آکسانگذاری کند و در نتیجه مفهوم جمله را
عوض کند .در زبان فارســی ،تکیه در بسیاری از واژهها روی نخستین هجا یا روی آخرین
هجا قرار دارد ،اما جایگاه هجا در زبان عربی چگونه اســت؟ برخی از پژوهشــگران چهار
نوع نبر را مشــخص کردهاند :اولی ،1ثانوی ،2ســومی 3و ضعیف4؛ در حالیکه برخی دیگر
همچون احمد مختار عمر آن را سه نوع بهشمار میآورند :نبر قوی یا اولی ،5نبر متوسط یا
1) primary
2) secondary
3) Tertiary
4) week
5) primary stress
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2ـ۱ـ۲ـ نبر (تکیه) در جزء  30قرآن کریم

نبر در قرآن از پدیدههای مه ّمی اســت که قاری قرآن برای خلق معنی باید به آن واقف
باشــد؛ چرا که نبر را رسول معنا نامیدهاند؛ یعنی نبر وسیلهای برای رساندن معنا است و در
صورت رعایت نکردن آن ،قرائت یکدســت میشود یا وضع آن در غیر جایگاهش باعث
فساد جزئی در معنای آیات میشود یا اینکه باعث آزار رساندن به گوش مخاطب میشود.
یوسف الخلیفه در این باره میگوید« :گاهی تکیة نادرست در کلمه یا جمله به معنای قرآن
آســیب میزنــد ( »....الخلیفه )29 :1414 ،نبر بین یک کلمــه و کلمة دیگر تفاوت معنایی
ایجاد میکند ،لذا علمای تجوید در هنگام قرائت قرآن ،فشار بر روی برخی حروف را الزم
میدانند تا با باال بردن صدا از ماقبل و مابعدش متمایز شــود و خواننده یا شــنونده در فهم
مطالب یاری شــود .آکسان روی حروف مجهوره (همزه ،ب ،ج ،د ،ذ ،ر ،ز ،ض ،ط ،ظ ،ع،
غ ،ق ،ل ،م ،ن ،و ،ی) اجرا میشــود و برعکس بر روی حروف مهموسه (س ،ش ،ح ،خ،
ت ،ث ،ص ،ف ،کَ ،ه) اجرا نمیشود؛ اما باید توجه کرد که قاری قرآن نمیتواند هرجا که
خواست ،آکســانگذاری کند ،بلکه برای ادای درست آن باید معنی آیات را بداند تا بتواند
درســت و بجا از آن اســتفاده کند .در ادامه نمونههایی از آکسانگذاری در آیات را از نظر
میگذرانیم:

ـ هنگام نطق به واو مشدّ د ماقبل مضموم یا مفتوح
ـ ﴿ف ََســبِّ ْح ب ِ َح ْم ِد َرب ِّ َ
ان تَ َّواب ًا﴾ (نصر)3/؛ در این آیه میتوان بر واو مشدّ د
ک َو ْاستَ ْغ ِف ْر ُه إِن َّ ُه َک َ
"ت ََّواب ًا" آکســانکاری کرد تا تأکید شــود که پذیرش توبه ،سنت خداوند است .عالوه بر آن
رب" نیز تکیه کرد تا گفته شود که تسبیح و حمد تنها مختص خداوند
میتوان بر روی کلمة " ّ
است.
س َو َما َس َّوا َها﴾ (شمس﴿ ،)7/ال َّ ِذي َخ َل َق َ
ک ف ََس َّو َ
ـ ﴿ال َّ ِذي َخ َل َق ف ََس َّوى﴾ (أعلیَ ﴿ ،)2/و ن َ ْف ٍ
اک
ف ََع َدل َ َ
ک﴾ (انفطار)7/؛ در این آیات بر روی واو مشدّ د کلمة " َف َس َّوى" نبرگذاری میشود و با
صدای بلند تالوت میگردد« .ســ ّوی از مادة تسویه به معنى نظام بخشيدن و مرتب نمودن
اســت و مفهوم گستردهاى دارد كه تمام نظامات جهان را شامل مى شود( ».مکارم شیرازی،
)399 ،26 :1387
ال ن َ ِ
ـ ﴿ف ََما ل َ ُه ِم ْن قُ َّو ٍة َو َ
اص ٍر﴾ (طارق)10/؛ در این آیه بر واو مشدّ د " ُق َّوه ٍ" و نیز مای نافیه
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ثانوی 1و نبر ضعیف 2.و برخی دیگر نیز آن را فقط بر دو نوع قوی و ضعیف تقسیم میکنند.
(البحــراوی14 :1996 ،؛ عمر224 :1997 ،ـ )223به هر حال ما وقتی اصطالح تکیه را بهکار
میبریم ،منظورمان نبر اولی یا همان نبر قوی است.
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1) secondary stress
2) weak stress
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آکسانگذاری میکنیم تا تأکید کنیم «در آن روز ،نه يار و ياورى وجود دارد ،نه فديه و فدائى
پذيرفته میشــود ،نه راه فرار و بازگشــتى در برابر انسان قرار دارد و نه طريقى براى فرار از
چنگال عدالت پروردگار وجود دارد و تنها وسيله نجات ،ايمان و عمل صالح است( ».مکارم
شیرازی)383 ،26 :1387 ،
ون﴾ (مطففین)36/؛ در این آیه میتوانیم بر روی واو مشدّ د
َّار َما َکانُوا يَ ْف َع ُل َ
ـ ﴿ َه ْل ثُ ِّو َب ال ْ ُکف ُ
ب" آکسانگذاری کنیم تا به مخاطب القا کنیم که کیفرهای قیامت ،بازتاب اعمال
در واژة "ث ُ ِّو َ
خود انسانها در دنیا است« .اين سخن ،خواه از ناحيه خداوند باشد يا فرشتگان يا مؤمنان،
نوعى طعن و استهزاء نسبت به افكار و ادعاهاى اين مغروران مستكبر است كه انتظار داشتند
در مقابل اعمال زشتشــان جايزه و پاداشى هم از خداوند دريافت دارند( ».مکارم شیرازی،
)299 ،26 :1387
ت﴾ (تکویرَ ﴿ ،)۱/و إِذَا ال ُّن ُف
﴾ (تکویرِ ﴿ ،)7/ذي قُ َّو ٍة ِع ْن َد
ــوس ُز ِّو َج ْت 
س ُک ِّو َر ْ
ـ ﴿إِذَا َّ
الش ْ
ُ
ــم ُ
ِذي ال ْ َع ْر ِ
ش َم ِکينٍ﴾ (تکویر)20/؛ در این ســه آیه ،بر واو مشــدّ د آکسانکاری میشود و این
ت از مادة تكوير ،در اصل به معنى
نبرگذاری مفهوم مورد نظر آیات را بهتر القا میکندُ « .ک ِّو َر ْ
پيچيدن و جمع و جور كردن چيزى است( ».مکارم شیرازی)180 ،26 :1387 ،

 هنگام انتقال از حرف مد به حرف مشدّ داء ِت ال َّطآ َّم ُة ال ْ ُک ْب َرى﴾ (نازعات)34/؛ در این آیه میتوان بر میم مشدّ د در "ال َّطآ َّمه"
ـ ﴿فَ ِإذَا َج َ
آکسانگذاری کرد" .طا ّمه" یعنى رخدادِ مصیبتبارى که بر هر رخداد دیگر غالب میآید .این
آیه میخواهد به واقعة خيلي بزرگ قیامت اشاره کند« .قیامت را َّ
الطآ َّم ُة نامیدهاند؛ چرا که آن،
همــة چیزهای عظیم را از بین میبرد( ».البغوی )330 :1417 ،کلمة " َّ
الطآ ّمه" با آهنگ خود،
معنا را به تصویر میکشد و با تکیه بر روی این واژه ،بر حادثة عظيم قيامت تأکید میشود.
از طرفی «ط» در " َّ
الطا َّمه" جزو حروف قلقله (قطب جد) اســت .این حرف بیانگر سختیها
و مشــقات قیامت میباشــد و با ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ آواﯾﯽ که دارد ،در ﺗﻠﻨﮕﺮ زدن به ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .این دمیده شدن دومِ صور است و به خاطر هول و هراس آن از واژة " َّ
الطا َّمه" استفاده
شده و با کلمة " ُ
الکبری" توضیح داده شده است تا بر عظمت آن روز بیافزاید.
الصآخَّ ُة﴾ (عبس)33/؛ در این آیه بر روی حرف "خاء" آکســانگذاری
ــاء ِت َّ
ـ ﴿فَ ِإذَا َج َ
میکنیم .این تکیه تأثیر معنایی دارد و به صدای مهیب و وحشتناک رستاخیز اشاره میکند؛
صدای هولناکی که نزدیک است گوشها را کر کند« .صاخّ ه از مادة صخّ در اصل ،به معنى
صوت شديدى است كه نزديك است گوش انسان را كر كند يا به راستى گوش را كر مىكند
و در اينجا اشاره به نفخة دوم صور است؛ همان صيحة عظيمى كه صيحة بيدارى و حيات
میباشــد و همگان را زنده و به عرصه محشر دعوت مىكند( ».مکارم شیرازی،26 :1387 ،
)166
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آکسانکاری میشود.
ــآل فَ َه َدى﴾ (ضحی)7/؛ در این آیه نیز بــر روی الم "ضَ ّ
ــد َک َض ّ
آل" نبرگذاری
ـ ﴿ َو َو َج َ
میکنیم.

 همزة مسبوق به حرف مدّــمآ ِء ذ ِ
َات
ــمآ ِء َو ال َّطارِقِ 
ـ ﴿ َو َّ
﴾ (طارقُ ﴿ ،)۱/خلِ َق ِم ْن َمآ ٍء َدافِقٍ ﴾ (طارقَ ﴿ ،)۶/و َّ
الس َ
الس َ
الس َمآء" و " َماءٍ" تکیه کرد .برخی
الر ْج ِع 
﴾ (طارق)۱۱/؛ در این آیات میتوان بر روی همزة " َّ
َّ
همزه را در قرائت میپوشانند و برخی بهگونهای ادا میکنند که دو همزه به گوش میرسد و
این خطا در قرائت است؛ نه ا ّولی درست است و نه د ّومی ،بلکه درست این است که طوری
تلفظ شود که یک همزه به گوش رسد .از این رو تکیه موجب تشخّ ص این واژهها میشود
و در تفهیم معنای آنها ســهیم اســت .از موارد دیگر همزة مسبوق به حرف مدّ میتوان به
آیات زیر اشاره کرد:
ـ ﴿ َو َمــا أُ ِمروا إِالَّ لِي ْعب ُدوا َّ
ال َة َو يُ ْؤتُوا ال َّز َکا َة َو ذل ِ َ
الص َ
ک
ين ل َ ُه
يموا َّ
َ
اللَ ُم ْخلِ ِص َ
آء َو يُ ِق ُ
الدِّين ُحنَ َف َ
َ ُ
ُ
ين ال ْ َقيِّ َم ِة﴾ (بینه)5/؛ در این آیه میتوانیم بر روی همزة " ُحنَ َفآ َء" تکیه کنیم.
ِد ُ
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ـ ﴿ َوإِذَا َرأَ ْو ُه ْم قَالُــوا إ َِّن ه ُؤ َ
ون"
ال ِء ل َ َضآل ُّ َ
ون﴾ (مطففین)32/؛ در این آیه بر روی الم "ل َ َضآل ُّ َ

ف﴾ (قریش)2/؛ در این آیه میتوان بر روی همزة " ِّ
ـ ﴿إِي َ
الشتَآءِ"
الص ْي ِ
الفِه ِْم ِر ْح َل َة الشِّ تَآ ِء َو َّ

نبرگذاری کرد.
ــآء َو ْج ِه َرب ِّ ِه ْ َ
ال ْع َلى﴾ (اللیل)20 :؛ در این آیــه بر روی همزة "ابْتِغَآ َء" میتوان
ـ ﴿إِالَّ ابْتِ َغ َ
نبرگذاری کرد.

ـ بر روی حروف مشدّ د
ْ
اســ ِم َرب ِّ َ
ب" قرار
ک ال َّ ِذي َخ َل َق﴾ (علق)۱/؛ در این آیه آکسان را بر روی کلمة " َر ّ
ـ ﴿ا ْق َرأ ب ِ ْ
میدهیــم .این کلمه یک مقطع دارد و تکیه بر روی همان مقطــع واحد قرار میگیرد .این
آکسانگذاری سبب وضوح آن در گوش مخاطب میشود و هشدار میدهد که خواندن باید
با نام مربی آغاز شود« .قابل توجه اين كه در اينجا قبل از هر چيز ،تكيه روى مسألة ربوبيت
پروردگار شده است .رب به معنى مالك مصلح است ،كسى كه هم صاحب چيزى است و
هم به اصالح و تربيت آن مى پردازد( ».مکارم شیرازی)176 ،27 :1387 ،
ـ ﴿ ِم ْن َش ِّر َما َخ َل َق﴾ (فلق)2/؛ در این آیه میتوان بر روی واژة " َش ِّر" به خاطر تأکید بر آن
و نیز بر روی "ما" به خاطر اینکه به مخاطب یادآوری شود که «ما» نافیه نیست بلکه موصوله
است ،آکسانگذاریمیشود .پس با اجرای نبر در این آیه ،به القای معنی درست آن کمک
شرى با خود
میشــود .از عبارت "ما خلق" نبايد توهم كرد كه تمامى مخلوقات
شــرند يا ّ
ّ
1
دارند؛ زيرا مطلق آمدن اين عبارت دليل بر استغراق و كليت نيست.
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ـ ﴿ َو أَنْ َزلْنَــا ِم َن ال ْ ُم ْع ِص َر ِ
اء ثَ َّجاج ًا﴾ (نبأ)14/؛ در این آیه میتوان آکســان را بر روی
ات َم ً
ص َر ِ
بخــش « ُمعـ» از واژه " ُم ْع ِ
ات" و نیز بر جیم مشــدّ د "ث َ َّجاج ًا" قرارداد" .معصرات" جمع
معصر از مادة «عصر» به معنى فشــار است كه به ابرهای بازانزا اشاره دارد؛ گوئى خودش
را مىفشــارد تا آب از درونش فرو ريزد .هنگام تلفظ این آیه ،فشرده شدن ابرها قابل درک
ثجاج" هم ،از مادة «ثج» به معنى فرو ريختن آب به صورت پىدرپی و
و احســاس استّ " .
فراوان است و با توجه به اين كه صيغة مبالغه است ،كثرت و فزونى بيشترى را بيان مىكند.
ثجاج ،پیدرپی ریختن باران به
(مکارم شیرازی )40 ،26 :1387 ،هنگام آکسانکاری بر جیم ّ
مخاطب القا میشود.

آیات بیانشده از جمله موارد نبرگذاری است و قاری قرآن باید با توجه به معانی آیات و
با شــناختی که از قواعد نبر دارد ،آن را درست استعمال کند .از جمله قاریانی که قرآن را با
نبر تالوت میکند ،استاد مصطفی اسماعیل است.
2ـ۲ـ ایقاع تنغیم (نغمآهنگ)

1

درک صحیح از موســیقی متن قرآن و فهم درونمایة آن مستلزم خوانش گفتاری صحیح
اســت که با عنوان تنغیم از آن یاد میشود .تنغیم در بسیاری از زبانها نقش مورفولوژیکی
مهمی ایفا میکند .ابراهیم انیس اولین شــخصی است که اصطالح تنغیم را در پژوهشهای
زبانی عرب داخل کرد .او تنغیم را موســیقی کالم نامیده اســت( .عمــر )366 :1997 ،اما
تعاریف دیگری نیز از این پدیدة موســیقایی ارائه شــده است :تمام حسان در کتاب مناهج
البحث فی اللغه در این راســتا میگوید« :تنغیم ،افزایش صدا و کاهش آن در اثنای ســخن
گفتن است و چه بسا کارکرد نحوی هم داشته باشد که همان تعیین اثبات و نفی در جملهای
اســت که ادات استفهام در آن نیامده است؛ مث ً
ال به کسی که با تو سخن میگوید ،اما تو او
را نمیبینی ،میگویی" :أنت محمد" که منظور از آن یا اقرار است یا سؤال( ».حسان:1990 ،
 )164اما باید در نظر داشــت که تنغیم وســیعتر از این است که در افزایش و کاهش صدا
منحصر شــود؛ چرا که تنغیم مجموعة گستردهای است که وقف ،فواصل و نبرات را نیز در
بر میگیرد ،بلکه هر نطقی که اداء میشــود ،تنغیم اســت .تنغیم به جمله اختصاص دارد و
کلمات مفرد را در بر نمیگیرد؛ به همین سبب کارکرد نحوی ،بالغی و معنایی دارد و لذا در
شناخت انواع جمله نقش مه ّمی ایفا میکند؛ به طوریکه جملة تقریری ،استفهامی ،تعجبی،
امری ،شــرطی ،ندا و  ...را از هم جدا میکند و ابزاری برای تعبیر از عواطف و احساسات
آدمی اســت( .بحری )165 :2009 ،ما به وســیلة تنغیم میفهمیم که بر کدام یک از اجزای
جمله تأکید شــده است و لذا تنغیم راهی برای فهم متون است .در زبان عربی یک کلمه بر
حسب تنغیم ،بیش از یک معنا ندارد؛ بلکه در جمله است که بر حسب قرائت ،بیش از یک
1) Intonation Rhythm
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معنا حاصل میشــود؛ مث ً
ال جملة «شفت اخوک» اگر با یک نغمة خاصی تلفظ شود ،جملة
مثبت اســت و اگر با نغمة دیگری خوانده شود ،اســتفهامی است .شکی در این نیست که
مثالهای عربی قدیمی که برای ندا بیان شــده است ،اما فاقد حرف ندا است یا جمالتی که
برای استفهام بیان شــده ،اما ادات استفهام ندارد ،در داللت بر معنای معیّن بر تنغیم اعتماد
کرده است( .عمر )367 :1997 ،تنغیم کارکرد صرفی ،ساختاری و معنایی دارد .گاهی اوقات
تنغیم ما را از ادای کامل جمالت بینیاز میکند .از جمله کلماتی که ما در مقام جمله آنها
را به کار میبریم ،واژههایی چون "نعم"" ،ال" و "اجل" در زبان عربی و " "noو ""yesدر زبان
انگلیســی است یا مثالهایی مثل آن در دیگر زبانها است .اینها برخی از نمونههایی است
کــه نقش تنغیم را در تعیین اهداف و مقاصد معین میکنــد( .بحری166 :2009 ،ـ )165از
این رو بنا بر آنچه گفته شد ،تمام جمالتی که بیان میشوند ،درجات صوتی مختلفی دارند
و اختالف درجة صوت از مقطعی به مقطع دیگر ،قاعدهای کلی اســت که خاص یک زبان
نیست ،بلکه تمام زبانها را در بر میگیرد.
2ـ۲ـ۱ـ تنغیم در زبان عربی قدیم

وجود تنغیم در زبان عربی قدیم در بین پژوهشــگران محل اختالف است« .دربارة آنچه
که به زینت کالم مرتبط اســت ،امکان ندارد که به نحویان قدیم عرب اعتماد کنیم؛ به دلیل
اینکه آنها به کمیّت حرکات و ایقاع شــعری بنا شــده بر ایــن کمیّت ،توجهی نکردهاند».
(البایبی )6 :1424 ،انطاکی در این راستا میگوید« :قواعد تنغیم در زبان عربی تمام ًا مجهول
اســت؛ زیرا نحویان به چیزی از آن در کتابهای خود اشاره نکردهاند( ».البایبی)6 :1424 ،
در دیدگاه برخی پژوهشگران ،تنغیم نزد اعراب قدیم شناخته نبوده و دستاورد زبانشناسان
جدید است ،اما به نظر میرسد این دیدگاه صحیح نباشد؛ زیرا ابنجنی بر اهمیت و کارکرد
آن وقوف داشته است و این ا ّدعا ،از مفهوم سخن او در کتابش الخصائص برداشت میشود.
(ابنجنی )272 ،3 :2010 ،بنابراین میتوان گفت علمای قدیم عرب از جمله علمای تجوید
و قرائات به این پدیده که محدثان آن را تنغیم نامیدهاند ،توجه داشتند( .حبلص)71 :1993 ،
و شــخصی چون ابنجنی به نقش تنغیم در تعیین معنا پــیبرده ،اما اصطالح آن را به کار
نبرده اســت تا اینکه زبانشناسان جدید موضوع تنغیم را وسعت دادند و آن را به موسیقی
کالم مرتبط کردند.
۲ـ۲ـ۲ـ تنغیم در جزء  30قرآن کریم

به وســیلة تنغیم میتوان حکم درستی بر معانی آیات قرآن کرد و فهم آنها را آسانتر
کرد .سید بحراوی در کتاب االیقاع فی شعر السیاب به جایگاه تنغیم میپردازد و مینویسد:
«بر حسب جمله ،تنغیم شکل میگیرد .جملة تقریری (اثبات و نفی و شرط و دعا) با نغمة
تن ّزل به پایان میرســد ،در جملة استفهامی به غیر از ادات هل و همزه نیز اینگونه است.
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اما استفهام در هل و همزه با نغمة باال به پایان میرسد و زمانیکه متکلم قبل از تمام شدن
معنا وقف میکند ،بر نغمة مســطح وقف کرده که نه باال اســت و نه پایین( ».البحراوی،
خاص آن را
 )25 :1996پــس صوت و آهنگ جمله در حاالت مختلف ،منحنى و خمينة
ّ
دارد و براى مثال در جملة خبرى ،از صفر آغاز مىشود ،فراز مىيابد ،اوج مىگيرد و پس
از يك رشــته كش و قوسها و تكيهها و كوبهها دوباره فرود مىآيد ،در صفر مىنشيند و
انجام مىيابد .ا ّما در جملة پرسشى آغاز و فراز و اوج هست ،ولى از فرود خبرى نيست.
در جملة پايه نيز نمودار يكنواختى ترســيم مىشود( .فراســتخواه168 :1376 ،ـ)167
از این رو تنغیم دو کارکرد دارد :کارکرد کنشــی که جمله به وســیلة آن تلفظ میشــود.
کارکرد معنایی که معانی به وســیلة آن شناخته میشود .لذا هر جملهای که بر زبان آورده
میشــود ،درجة صوتی مختلفی دارد .با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان جایگاه تنغیم را
در نمونههای زیر نشان داد:

الف) نغمة تن ّزل (↓) :این نغمه در ســیاق جمالت تقریری (اثبات ،نفی ،شــرط ،دعا) و
استفهام به غیر هل و همزه نمود مییابد:
ب * َو ْام َرأَتُ ُه
َات ل َ َه ٍ
ب * َما أَ ْغنَى َع ْن ُه َمال ُ ُه َو َما َك َس َب * َسيَ ْص َلى نَارا ً ذ َ
ـ ﴿تَبَّ ْت يَ َدا أَبِي ل َ َه ٍب َوتَ َّ
َح َّمال َ َة ال ْ َح َط ِب﴾ (مســد)1-4/؛ در این آیات واژههای "تَب"َ " ،ك َسب"" ،ل َ َهب" و "ال ْ َح َطب" با
نغمة تن ّزل قرائت میشوند؛ چون آیات در سیاق جمالت تقریری (اثبات و نفی) به کار رفته
است.
ـ ﴿إ َِّن ْ َ
ار ل َ ِفي َج ِحي مٍ﴾ (انفطار)13-14/؛ در این آیات واژههای
البْ َر َار ل َ ِفي ن َ ِع ٍ
يم * َو إ َِّن ال ْ ُف َّج َ
"نَعِيم" و " َج ِحيم" با نغمة تن ّزل خوانده میشــوند؛ به خاطر اینکه این دو آیه جملة تقریری
هستند.
َ
اء َصبّ ًا * ثُ َّم َش َق ْقنَا ْ َ
ض َش ّق ًا * ف ََأنْبَ ْتنَا فِي َها َحبّ ًا * َو ِعنَب ًا َو قَ ْضب ًا * َو َز ْيتُون ًا
ال ْر َ
ـ ﴿أن َّا َصبَ ْبنَا ال ْ َم َ
ال * َو َح َدائ ِ َق ُغ ْلب ًا * َو فَا ِک َه ًة َو أَب ّ ًا * َمتَاع ًا ل َ ُک ْم َو ِ َ
َو ن َ ْخ ً
لنْ َعا ِم ُک ْم﴾ (عبس)25-32/؛ این آیات
نیز چون تقریری هستند با نغمة تن ّزل تالوت میشوند.
ال ُه َرب ُّ ُه ف ََأ ْک َر َم ُه َو ن َ َّع َم ُه فَيَ ُق ُ
ول َربِّي أَ ْک َر َمنِ * َو أَ َّما إِذَا َما ابْتَ َ
ــان إِذَا َما ابْتَ َ
ـ ﴿ف ََأ َّما ْ ِ
ال ُه فَ َق َد َر
النْ َس ُ
َع َل ْي ِه ِر ْزقَ ُه فَيَ ُق ُ
ول َربِّي أَ َهانَنِ﴾ (فجر)15-16/؛ این دو آیه با نغمة تن ّزل قرائت میشــوند؛ زیرا
در سیاق جملة تقریری (شرطی) هستند.
ون﴾ (نبأ﴿ ،)۱/يَ ْس َألُون َ َ
يم
ــاءل ُ َ
الســا َع ِة أَي َّ َ
ک َعنِ َّ
ـ ﴿ َع َّم يَتَ َس َ
ان ُم ْر َسا َها﴾ (نازعات﴿ ،)42/فِ َ
ــي ٍء َخ َل َقه﴾ (عبــس﴿ ،)18/ف ََما ل َ ُه ْم َ
ون﴾
ال يُ ْؤ ِمنُ َ
أَنْ َت ِم ْن ِذ ْک َرا َها﴾ (نازعاتِ ﴿ ،)43/م ْن أَ ِّي َش ْ
ان َما غ ََّر َک ب ِ َرب ِّ َ
ک ال ْ َکرِي ِم﴾ (انفطار﴿ ،)6/ف ََما يُ َک ِّذب ُ َ
(انشقاق﴿ ،)20/يَا أَيُّ َها ْ ِ
ک ب َ ْع ُد بِالدِّ ينِ﴾
النْ َس ُ
(تین)۷/؛ آیات اشارهشــده با نغمة تن ّزل تالوت میشوند؛ به دلیل اینکه با استفهام غیر همزه
و هل بیان شدهاند.
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ج) نغمة مســطح (←) :آن نغمهای است که بینابین قرار میگیرد؛ یعنی بین نغمة تن ّزل و
باال؛ به دلیل اینکه معنا در این نغمه کامل نیست.
َ
من َو قَ َ
الئ ِ َک ُة َص ّف ًا َ
وح َو ال ْ َم َ
ال َص َواب ًا﴾ (نبأ)38/؛
ال يَتَ َکلَّ ُم َ
ـ ﴿يَ ْو َم يَ ُق ُ
الر ْح ُ
وم ُّ
ون إِالَّ َم ْن أ ِذ َن ل َ ُه َّ
الر ُ
وقف بر " َص ّف ًا" ،وقف بر نغمة مسطحی است که معنا در آن کامل نمیشود ،بلکه با مابعد آن
تکمیل میگردد .اما وقف بر کلمة " َص َواب ًا" وقف بر نغمة تن ّزل است در سیاق جملة تقریری.
ـ َ
ى﴾ (عبس10/ـ)8؛ وقف بر
ى * َو ُه َو يَ ْخ َشــى * ف ََأنْ َت َع ْن ُه تَ َل َّه 
ــع 
اء َک يَ ْس َ
َ
﴿و أ َّما َم ْن َج َ
فواصل آیات  8و  ،9وقف بر نغمة مســطح اســت که معنا در آنها کامل نیســت .بنابراین
مخاطب منتظر شنیدن بقیة مطلب است؛ اما وقف بر کلمة "تَ َل َّهى" وقف بر نغمة تن ّزل است
در سیاق جملة تقریری.
ت*
ور ب ُ ْعثِ َر ْ
ار ف ُِّج َر ْ
ت * َو إِذَا ال ْ َک َوا ِک ُب انْتَثَ َر ْ
اء انْ َف َط َر ْ
ـ ﴿إِذَا َّ
ت * َو إِذَا ال ْ ُقبُ ُ
ت * َو إِذَا الْبِ َح ُ
الس َم ُ
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ب) نغمة باال (↑) :این نغمه در سیاق ادات استفهام (هل و همزه) نمود مییابد.
ـ ﴿أَل َ ْم تَ َر َک ْي َف ف ََع َل َرب ُّ َ
اب ال ْ ِفيلِ * أَ ل َ ْم يَ ْج َع ْل َک ْي َد ُه ْم فِي تَ ْضلِيلٍ * َو أَ ْر َس َ
ک ب ِ َأ ْص َح ِ
ــل َع َل ْيه ِْم
يل﴾ (فیــل3/ـ)1؛ وقف در این آیات بر روی "الْفِيــل"" ،ت َْضلِيل" و "أَبَابِيل" انجام
َط ْيــرا ً أَبَاب ِ َ
میشــود و چون سیاق آیات اســتفهام با همزه است ،آیات با نغمة باالیی تالوت میشوند.
اســتفهام در دو آیه انکاری اســت« .تعبير به"ألَم ت ََر" با اين كه اين حادثه ،زمانى رخ داد كه
پيامبرديده به جهان نگشوده بود ،يا مقارن تولد آن حضرت بود ،به خاطر آن است كه حادثه
مزبور بسيار نزديك به عصر پيغمبر اكرم بود و به عالوه به قدرى مشهور و معروف و متواتر
بود كه گوئى پيغمبر با چشم مباركش آن را مشاهده كرده بود و جمعى از معاصران پيامبر،
مسلم ًا آن را با چشم خود ديده بودند( ».مکارم شیرازی)360 ،27 :1387 ،
ـ ﴿أَل َ ْم ن َ ْج َعلِ ْ َ
ض ِم َهادا ً * َو ال ْ ِجبَ َ
ال أَ ْوتَادا ً * َو َخ َل ْقنَا ُک ْم أَ ْز َواج ًا * َو َج َع ْلنَا ن َ ْو َم ُک ْم ُســبَات ًا
ال ْر َ
ار َم َعاش ًا * َو بَنَ ْينَا ف َْوقَ ُک ْم َس ْبع ًا ِش َدادا ً * َو َج َع ْلنَا ِس َراج ًا
* َو َج َع ْلنَا اللَّ ْي َل لِبَاســ ًا * َو َج َع ْلنَا النَّ َه َ
َو َّهاج ًا * َو أَنْ َزلْنَا ِم َن ال ْ ُم ْع ِص َر ِ
اء ثَ َّجاج ًا﴾ (نبأ14/ـ)6؛ اين آيات ،پاسخى است به کسانی که
ات َم ً
منکر معاد هستند .در اینجا چون سیاق آیات استفهام با همزه است ،لذا آیات با نغمة باالیی
قرائت میشوند و چنین نغمهای با مقصود آیات هماهنگ است.
َ
ََ َ
اء بَنَا َها﴾ (نازعات)27/؛ این آیه پاسخی برای منکران معاد است
ـ ﴿أأنْتُ ْم أ َش ُّد َخ ْلق ًا أ ِم َّ
الس َم ُ
که برای تربیت انسانها به صورت سؤالی بیان شده است و چون استفهام با همزه است ،لذا
آیه با نغمة باالیی تالوت میشود.
﴾ (نازعات﴿ )۱۵/فَ ُق ْل َه ْل ل َ َ
ـ ﴿ َه ْل أَتَ َ
﴾ (نازعاتَ ﴿ )18/ه ْل
ک إِلَى أَ ْن تَ َز َّکى 
وسى 
اک َح ِد ُ
يث ُم َ
يث ال ْ َغ ِ
فِي ذل ِ َ
ک قَ َس ٌم ل ِ ِذي ِح ْجرٍ﴾ (فجرَ ﴿ ،)5/ه ْل أَتَ َ
اشيَ ِة﴾ (غاشیهَ ﴿ ،)1/ه ْل أَتَ َ
يث
اک َح ِد ُ
اک َح ِد ُ
ال ْ ُجنُو ِد﴾ (بروج)17/؛ این آیات که نمونهای برای ادات استفهام هل هستند با نغمة باالیی قرائت
میشوند.
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ت﴾ (انفطار5/ـ)1؛ وقوف بر فواصل آیات  1تا  ،4وقف بر نغمة
س َما قَ َّد َم ْت َو أَخَّ َر ْ
َعلِ َم ْت ن َ ْف ٌ
مســطحی است که معنا در آنها کامل نیست ،این وقوف در "ان ْ َف َط َر ْت"" ،انْتَث ََر ْت"ُ " ،ف ِّج َر ْت"
ت" وقف بر نغمة تن ّزل اســت در سیاق
ت َو أَ َّخ َر ْ
و "ب ُ ْعث ِ َر ْ
ت" نمود مییابد ،اما وقف بر " َقدَّ َم ْ
جملة تقریری.
ُ
َ
اس ُب ِح َساب ًا يَ ِسيرا ً * َو يَ ْن َق ِل ُب إِلَى أَ ْه ِل ِه َم ْس ُرورا ً﴾
ـ ﴿فَأ َّما َم ْن أوتِ َي ِکتَاب َ ُه بِيَ ِمينِ ِه * ف ََس ْو َف يُ َح َ
(انشقاق9/ـ)7؛ این آیات حکایت حال بهشتیان است .وقف بر "بِيَ ِمين ِ ِه" وقف بر نغمة مسطح
است که معنا در آن کامل نیست و با مابعدش کامل میشود ،اما وقف بر "يَ ِسيرا ً" و " َم ْس ُرورا"
با نغمة تنزل است در سیاق جملة تقریری.
ـ ﴿ َو أَ َّما َم ْن أُوتِ َي ِکتَاب َ ُه َو َر َاء َظ ْه ِرِه * ف ََس ْو َف يَ ْد ُعو ثُبُورا ً * َو يَ ْص َلى َس ِعيرا ً﴾ (انشقاق12/ـ)10؛
این آیات حکایت حال جهنمیان است .وقف بر " َظ ْه ِره ِ" وقف بر نغمة مسطح است که معنا
در آن کامل نیســت و با مابعدش کامل میشود ،اما وقف بر "ثُبُورا" و " َسعِيرا ً" با نغمة تنزل
تالوت میشود در سیاق جملة تقریری.
َ
ون فِي ِدينِ َّ
ـ ﴿إِذَا َجاء ن َ ْصر َّ
الل ِ أَف َْواج ًا * ف ََسبِّ ْح ب ِ َح ْم ِد َرب ِّ َ
ک
الل ِ َو ال ْ َف ْت ُ
اس يَ ْد ُخ ُل َ
ح * َو َرأ ْي َت النَّ َ
َ ُ
ان تَ َّواب ًا﴾ (نصر3/ـ)1؛ وقف بر فواصل آیات  1و  ،2وقف بر نغمة مســطح
َو ْاســتَ ْغ ِف ْر ُه إِن َّ ُه َک َ
استَ ْغفِ ْره" و "ت ََّوابا" وقف بر نغمة تن ّزل است
است که معنا در آنها کامل نیست ،اما وقف بر " ْ
در سیاق جملة تقریری" .اذا" که در ابتدای سوره آمده ،نشانگر تحقق حتمی شرط در آینده
اســت و جواب شرط نیز در آیة  3بیان شــده است .در آیة یکم "ن َ ْصر" به "اهلل" اضافه شده
اســت تا بیان کند که این پیروزی به ارادة خدا تحقق یافته است و این پیروزی هم زمینهای
میشود برای ورود فوجفوج مردم به دین خدا.

نتیجهگیری

نبر و تنغیم از پدیدههای زبانی مهمی هستند که با پژوهشهای زبانی جدید آشکار و وارد
سامانة موسیقایی شدهاند .با اینکه این دو اصطالح توسط زبانشناسان جدید نامگذاری شده
اســت ،اما علمای قدیم عرب ،این دو پدیده را تا حدودی میشــناختند و در قرائت قرآن
رعایت میکردند؛ در قدیم اغلب قوانین زبانی مبتنی بر ســماع بود ،حال آنکه زبانشناسان
مهم در
جدید برای هر کدام از این دو پدیده قوانینی را وضع کردهاند .نبر از مســائل بسیار ّ
قرائت قرآن است که برای کاربست درست آن باید به معنای آیات مس ّلط بود؛ به طوری که
قاریان مصر ،کسی را که نبرگذاری را درست انجام دهد ،قاری تصویرگر مینامند .تنغیم نیز
به عنوان یکی از مؤلفههای موسیقایی ،نقش مهمی در فهم محتوای آیات دارد و در شناخت
انواع جمله کارکرد بسزایی ایفا میکند .بنابراین نبر و تنغیم در قرآن کریم دو کارکرد دارند؛
اول اینکه در تعیین معنا و مفهوم متن قرآنی مؤثرند و دوم اینکه سبب قرائت درست آیات
و در نتیجه موسیقایی کردن آیات میشوند.
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