
 خواندن كيفيت و ساختار نظر از قرآن خواندن انواع
هاي  توان مطالب مهمي را درباره شيوه سوره مباركه مزمل را رو به روي خود بگشاييد. با مطالعه سوره و ترجمه آن مي

ترتيل و ...) و نيز از نظر مقدار و شيوه مطالعه (چه زماني و   مختلف رجوع به قرآن از نظر ساختار خواندن (قرائت،

 چگونه خواندن) به دست آورد.   

 مهربان بخش هستى خداوند نام به  الرَّحيمِ الرَّحمنِ اهللا بِسمِ

 !پيچيده خود به جامه اى هان، )1( المزَّملُ أَيها يا

 برخيز]  عبادت به[ اندكى، جز را شب )2( قَليالً إِالَّ اللَّيلَ قُمِ

صفَهانقُص أَوِ ن نهبكاه آن از اندكى يا را، آن از نيمى )3( قَليالً م. 

 .بخوان تأمل با و شمرده را قرآن و بيفزاى]  نيمه[ آن بر يا )4( تَرتيالً القُرآنَ رتِّلِ و علَيه زِد أَو

 .كرد خواهيم القا گران گفتارى تو بر زودى به ما همانا )5( ثَقيالً قَوالً علَيك  سنُلقي إِنَّا

 و ذكر و بيشتر استحكام داراى]  خيزى[ پديده شب مسلما )6( قيالً أَقوم و وطئاً أَشَد هي اللَّيلِ ناشئَةَ إِنَّ
 .است استوارتر]  آن در[ قرائت

 .است طوالنى شدى و آمد روز در را تو تحقيقا )7( طَويالً سبحاً النَّهارِ في لَك إِنَّ

اذكُرِ و اسم كبر تَّل وتَب به يكسره بريده]  همه از[ و كن ياد را خود پروردگار نام و )8( تَبتيالً إِلَيه 
 .آور روى او سوى

بشرِقِ رالم غرِبِ وال الم إِالَّ إِله وه ذهفَاتَّخ 

 )9( وكيالً

 نيست، او جز معبودى كه مغرب و مشرق پروردگار]  اوست[
 .گير خويش كارساز را او پس

لى اصبِر وقُولُونَ ما  عي م ورهجراً اهجميالً هج 

)10( 

 دورى آنان از نيكو اى شيوه به و كن صبر گويند مى آنچه بر و
 .گزين

ذَرني و  كَذِّبينَ وي المةِ أُولالنَّعم م ولههقَليالً م 

)11( 

 اندكى و واگذار نعمت صاحب كنندگان تكذيب با مرا و
 .ده مهلتشان

 است، افروخته آتش و زنجيرها ما نزد همانا )12( جحيماً و أَنكاالً لَدينا إِنَّ

ةٍ ذا طَعاماً وغُص ذاباً ودردناك عذابى و گلوگير طعامى و )13( أَليماً ع. 

ومي فتَرج األَرض الجِبالُ و و الجِبالُ كانَت 

 )14( مهيالً كَثيباً

 از اى توده ها كوه و آيند در لرزه به ها كوه و زمين كه روزى
 .شوند روان ريگ

 كَما علَيكُم شاهداً رسوالً إِلَيكُم أَرسلنا إِنَّا

 )15( رسوالً فرعونَ  إِلى أَرسلنا

 روانه شماست بر گواه كه رسولى شما سوى به ما حقيقت در
 .فرستاديم فرعون سوى به رسولى كه گونه همان كرديم،



 وبيالً أَخذاً فَأَخَذناه الرَّسولَ فرعونُ  فَعصى

)16( 

 شدت به را او ما پس كرد نافرمانى را رسول آن فرعون]  ولى[
 .گرفتيم فرو

وماً كَفَرتُم إِن تَتَّقُونَ فَكَيفلُ يجعشيباً الوِلدانَ ي 

)17( 

 را كودكان كه روزى]  عذاب[ از چگونه شويد، كافر اگر پس
 كنيد؟ مى حفظ را خود كند مى پير

ماءرٌ السنفَطم كانَ بِه هعدوالً وفعانجام وعده او. شكافد هم در آن]  هيبت[ از آسمان]  كه روزى[ )18( م 
 .است شدنى

 سبيالً ربه  إِلى اتَّخَذَ شاء فَمن تَذكرَةٌ هذه إِنَّ

)19( 

 به خواست، كه هر پس است، تذكارى]  آيات[ اين ترديد بى
 .گيرد پيش در راهى خود پروردگار سوى

 و اللَّيلِ ثُلُثَيِ من  أَدنى تَقُوم أَنَّك يعلَم ربك إِنَّ

صفَهن و ثُلُثَه فَةٌ ونَ طائالَّذينَ م كعم اهللاُ و 

رقَداللَّيلَ ي و النَّهار مللَن أَن ع وهتُحص فَتاب 

 أَن علم القُرآنِ منَ تَيسرَ ما فَاقرَؤُا علَيكُم

 في يضرِبونَ آخَرُونَ و  مرضى منكُم سيكُونُ

 يقاتلُونَ آخَرُونَ و اهللا فَضلِ من يبتَغُونَ األَرضِ

 أَقيموا و منه تَيسرَ ما فَاقرَؤُا اهللا سبيلِ  في

 حسناً قَرضاً اهللاَ أَقرِضُوا و الزَّكاةَ آتُوا و الصالةَ

وا ما ومكُم تُقَدأَنفُسن لخَيرٍ م وهتَجِد نداهللا ع 

وخَيراً ه و أَجراً أَعظَم رُوا واهللاَ إِنَّ اهللاَ استَغف 

غَفُور حيم20( ر( 

 و شب از ثلث دو به نزديك تو كه داند مى پروردگارت قطعا
 از گروهى و خيزى مى بر] نماز به[ را آن ثلث يا آن نصف گاه
اندازه  كه خداست و ،]كنند مى چنين[ نيز هستند تو با كه آنان
 توانيد نمى هرگز شما كه داند مى. كند مى تقدير را روز و شب

 شما بر پس كنيد گيرى اندازه]  عبادت زمان براى[ را آن حساب
 آگاه] خدا. [بخوانيد شد ميسر قرآن از چه هر اينك. بخشيد

 در ديگر اى عده و شد خواهند بيمار شما از گروهى كه است
 راه در ديگر]  گروهى[ و كنند مى سفر خدا روزى كسب پى

 نماز و بخوانيد آن از شد ميسر چه هر پس. كنند مى جهاد خدا
 و بدهيد الحسنه قرض خدا به و بدهيد زكات و داريد پا بر را

 با و بهتر خدا نزد را آن فرستيد پيش خود براى خوبى كار هر
 بخواهيد آمرزش خدا از و يافت، خواهيد باز تر بزرگ پاداشى

 .است آمرزنده مهربان خدا كه
 برخي از موضوعاتي كه در آيات فوق پيرامون آن، مسائل مهمي بيان شده، عبارتند از:

 دستورات قيام شبانه -

 هاي زندگي نقش شب و روز در برنامه -

 انواع خواندن قرآن از نظر كيفيت، زمان، مكان و ... -

 الفين ديندستورات مربوط به مواجهه با مخ -

 هاي شب و روز ريزي براي برنامه شيوه برنامه -

 نقش قرآن در زندگي روزانه و شبانه  -



يابي به هدايتي است كه خداوند براي انسان در نظر گرفته است كما اينكه در روايت است:  اصل در خواندن قرآن دست

 را تالوتش وقتى كه كس آن: فرمود خوانند؟ مى بهتر را قرآن مردم از كداميك پرسيدندصلي اهللا عليه و آله  خدا رسول از

 ترسد. مى خدا از او كه كنى احساس شنوى مى

 قرائت
قرائت به معناي فهميدن و ضبط معاني مكتوب با چشم است. در اين حالت فرد با مشاهده كلمات و جمالت، به معاني 

آن قرار داده و حقايق را با تمام وجود به صورت آنها توجه نموده، خود را در فضا و صحنه وقوع رخدادهاي بيان شده 

0Fكند. مرحله به مرحله دريافت مي

و1
1F

اي كه برايش سهل و  چنانچه مطالعه شد در سوره مباركه مزمل هر مسلماني به اندازه 2

دهد  هاي مختلف قرار آسان باشد امر به قرائت قرآن شده است. زيرا در قرائت الزم است فرد خود را در مقام و موقعيت

 تواند نواقص رشد در فرد را جبران نمايد.     و معاني را وجدان و شهود نمايد. با توجه به آيات ياد شده اين نوع قرائت مي

 ترتيل
 شنونده به گوش هم از جداى و روشن آن، هم سر پشت حروف كه نحوى به است آن تالوت معناى به قرآن ترتيل«

 خدا رسول از: فرمود كه كرده روايت عليه السالم امام على از مواعظ كتاب در عسكرى كه است المنثور الدر برسد. در

 خواندن چون و بگويى، واضح را حروفش: فرمود چيست؟ »تَرتيلًا القُرآنَ رتِّلِ و«معناى  پرسيدندصلي اهللا عليه و آله 

 عجايبش به وقتى پاره، پاره شعر مانند نه و باشد يكسره طويل بحر مانند نه ندهى. ترجيع را خود صداى شعر،

 آخر به زودتر كه نباشد اين همتتان! زنهار و درآورى، حركت به را دل) آن تكرار با و( بايستى، آنجا در خورى برمى

 نيكو را صوتت و كنى مكث آن در كه است آن ترتيل: فرمود كه كرده روايت عليه السالم صادق امام برسيد. ازسوره 

2F.» گردانى

۳  

                                                           
 كلمه اين و است، زبان در يكديگر به كلمات و حروف كردن ضميمه معناى به »قرائت«كلمه : گويد مى مفردات در راغب: 547ص  ،20 ج الميزان، ترجمه 1

 از حرف يك تكرار كه است اين ادعا اين دليل ،»القوم قراءت« :گويند نمى هم دور به را اى عده كردن جمع در مثال گويند، نمى كردنى ضميمه هر به را
 كلمه آن، از حرف چند كردن ضميمه از كه است اين معنايش »الكتاب قرات«شود  مى گفته وقتى حال هر به گويند. و نمى قرائت هم را زبان درالفبا  حروف

 نياورده هم زبان به را كلمات اين و حروف آن كه چند هر كردم، استفاده مطالبى آورده، در هايى جمله يكديگر با آن كلمات كردن ضميمه از و آوردم در
 دهى، انجام شنيدن با را عمل اين كه آنجايى هم و بكنى، تلفظ را كلمات و حروف جمع كه آنجايى شامل هم و شود، مى مطالعه شامل هم قرائت، پس باشى

 ».مطَهرَةً صحفاً يتلُوا اهللا منَ رسولٌ«: فرموده تعالى خداى كه همچنان شود، مى ناميده هم تالوت اخير معناى بر قرائت اطالق كه
 ثبتها عن عبارة الكتابة و. مقصودة مطالب و مفاهيم عن عبارة المعاني و .معنويا أو ماديا. بالبصر مكتوبة معاني ضبط و تفهم هو: 220ص  ،9 ج التحقيق، 2

 أو محسوسة قوة يكون أن من أعم البصر و. تعالىهللا ا عند المحفوظ اللوح في أو أنفسية أو خارجية صفحات في مناسبة صور و نقوش أو حروف و بألفاظ
 من فليس: اخرى بحاسة أو بالسمع ضبطها أو بالقلب المفاهيم الى التوجه أما و: الخصوصيات هذه تتحقّق أن الزم القراءة ففي .صرفة روحانية أو باطنية بصيرة

 .القراءة مفهوم مصاديق
 111ص  ،20 ج الميزان، ترجمه 3



 تالوت 
هاي قرآن را در پيش روي خود قرار دهد و زندگي و باورهاي خود را با آن منطبق نمايد در  هر گاه فرد مفاهيم و پيام

اين صورت قرآن را تالوت كرده است؛ زيرا تالوت به معناي اينست كه فرد چيزي را در روبروي خود قرار داده و از آن 

    يابد.  كاربردي و در مقام عمل و پس از علم، تحقق ميتبعيت كند. بدين ترتيب مقام تالوت كامالً
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