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د. مرزوق بدويأَثَُر التنغيم في َفهِم َكالِم رَبِّ العاملني

ملخص:
املعاين  فهم  يف  التنغيم  اأثر  بيان  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
لآيات  التف�سريية  والقراءة  التنغيمة  التالوة  على  اعتماداً  القراآنية، 
نَبيه  الآمر  بتالوته،  املتعبد  اهلل  كالم  باعتباره  الكرمي،  القراآن 
�ْلُقْر�آََن  ِل  {َوَرتِّ تعاىل:  قوله  يف  كما  برتتيله،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ال�سوت والأداء، امللتزم باأحكام  اإذ يعدُّ ح�سن  َتْرِتيل} )املزمل:4(، 
التالوة والتجويد من الدعائم التنغيمية، و�رشطًا من �رشوط القراءة 

ال�سحيحة، وال�سبيل الوا�سح للفهم ال�سحيح لكتاب ربِّ العاملني.  
وارتباطه يف  التنغيم  اأهمية  على  الوقوف  البحث  وقد حاول 
ارتباطًا جعله من  اللغوية،  والرتاكيب  النف�سية،  املعاين  التعبري عن 

الأ�ساليب ذات التاأثري الوجداين يف نف�س القارئ وال�سامع. 
رّب  كالم  فهم  يف  التنغيم  اأثر  تتبع  اإىل  الباحث  دوافع  ومن 
كما  الهتمام  من  بكثري  حتَظ  مل  التنغيمة  التالوة  اأن  العاملني، 
الإبداعية  القراءة  غياب  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  التعليمية،  التالوة  يف 
التف�سريية املوؤثرة، التي تف�سي اإىل الفهم والإفهام، والتدبر والتفكري، 
امتالك  اإىل �رشورة  الدرا�سة  و�سهولة احلفظ والتذكري، وقد تو�سلت 
القارئ ح�سن ال�سوت والقدرة على التلوين ال�سوتي واملالءمة بني 

التالوة واملعنى. 
�لكلمات �ملفتاحية: التنغيم، كالم رب العاملني. 

Impact of Toning on Understanding the Word of 
Allah

Abstract

The purpose of this study is to explain the effect 
of toning on the understanding the meanings of the 
Qur’an, analyzing the recitation of the Quran and 
the interpretation of the verses of the Holy Quran, as 
it is considered the words of God who commanded 
the Prophet (peace be upon him) to recite the Quran 
using toning, as it appears in the verse: (and recite the 
Qur›an with measured recitation) (Al-Muzzammil: 4 
). Moreover, melodious sound and good performance, 
which complies with the provisions of recitation, 
are considered a main component of toning and a 
condition to have a correct reading and understanding 
of the meanings of the Quran.

The research sought to identify the importance 
of toning and its role in expressing the psychological 
meanings and linguistic structures, and how it makes 
an emotional impact on readers and listeners.

One of the motives why the researcher is 
examining the effect of toning in understanding the 
Quran is that toning has not received as much attention 
as instructional recitation, which led to the absence of 
creative interpretative and influential readings, which 

in turn leads to understanding, teaching, Thinking, 
reflecting, memorizing, and remembering.

The study concluded that the reader should 
have melodious sound, as well as the ability to use 
diverse toning, and the ability to adapt recitation with 
meaning.

Key words: toning, the words of God.

مقدمة:
واأو�سحها  اللغوي  التعبري  اأنواع  اأ�سمى  التنغيمي  التعبري  يعدُّ 
يف الدللة، وهو الذي مييز الإن�سان عن غريه من املخلوقات باأ�سلوبه 
اإظهار  الراقي، واأمناطه الرتكيبية املختلفة، وتعبرياته املتميزة يف 
املق�سود من  ال�سامع  فيثري يف ذهن  املق�سودة،  والدللت  املعاين 
الكالم بقوة الإيحاء، وجالء الأ�سلوب وجمال الت�سوير، فلكل متكلم 
نغمة �سوتية خا�سة تنا�سب حالته النف�سية وتدل عليها، ولذلك كان 
كتاب اهلل يف تعبريه وطريقة اأدائه ت�ساحبه املو�سيقى وتغلب عليه 
وتاأثرياً،  اإ�رشاقًا  واأ�سد  جماًل،  واأكرث  وقعًا،  اأكرت  ال�سوتية،  النغمات 

و�سببًا من اأ�سباب اخل�سوع. 
ومن هنا تاأتي اأهمية درا�سة التنغيم يف الن�س القراآين واأثره 
يف  املهمة  اخل�سائ�س  اأحد  يعدُّ  حيث  العاملني،  ربٍّ  كالم  فهم  يف 
القراآين،  التف�سري  و�سوح  يف  ت�سهم  التي  الدللية،  امل�ستويات  اإبراز 
ذلك لأن التاأثري ال�سوتي يعدُّ من اأهم مداخل النف�س الب�رشية، اإذ اإن 
هناك مياًل فطريًا لدى الإن�سان اإىل الأ�سوات الإيقاعية، فالكالم عند 

اإلقائه ل بد اأن تك�سوه األواٌن مو�سيقية تتميز بها مدلولت الكالم. 
اإذ تفعل فعلها،  الن�س؛  القراآن ل تنف�سل عن  فاملو�سيقى يف 
فالدللة  اأداوؤها،  َح�ُسَن  اإذا  الغافلة،  النفو�س  وتنبه  القلوب  وتهزُّ 
ال�سوتية تعدُّ )قطعة من املنظومة العامة للدللة، تنه�س بدور كبري 
يف حتديد وا�ست�ساءة مالمح اخلطاب، ورفده بظالل من الإيحاءات 
اأبعاده  بجميع  ال�سوتية  بنيته  ا�ستنطاق  خالل  من  وذلك  والقيم، 

اجلْر�سية والإيقاعية والأدائية()1(.
اإن الفهم القراآين ال�سحيح ل يتحقق اإل مبراعاة الأداء املتقن 
للنغمة ال�سوتية بتنوعاتها املختلفة، وتكييف ال�سوت مع اأي تغري يف 
احلالة النف�سية، وبح�سب ما يقت�سيه ال�سياق، بهدف التاأثري املنا�سب 
يف نف�س القارئ وال�سامع على حد �سواء، ذلك لأن )بني النغم والنظم 
يف القراآن من التاآلف والت�ساق ما جعل النغم يوؤدي وظيفة بيانية 
مهمة يف اأ�سلوب القراآن، فلي�ست النغمة القراآنية جمرد �سوت من�سجم، 
بل اإن لها �سلة باملعاين، وت�سارك يف جالء املعنى ح�ّسًا وفكراً، حيث 
ياأتي جْر�س األفاظ القراآن ونغم �سياقه موؤتلفًا مع معانيه، متعا�سداً 
معها يف اأداء الإيحاءات والآثار النف�سية والوجدانية()2(، ولذلك فاإن 
قارئ القراآن يجب اأن يتميز بح�سن الأداء، والتجويد املتقن، والتفاعل 
مع التالوة، حيث يفهم ال�سامع كلمات ربه جلًّ وعال، ويبلغ التاأثري 

النف�سي مداه.
املنهج  على  الدرا�سة  هذه  قامت  فقد  �سبق  ما  على  وبناًء 
الو�سفي، وت�سليط ال�سوء على الأثر التنغيمي يف فهم الن�س القراآين، 

من خالل ق�سايا عدة، ا�ستملت عليها �سفحات هذا البحث.
التنغيم، حيث  الوحيدة يف مفهوم  الدرا�سة  وقد ل تكون هذه 
التنغيم يف  الوقوف على دور  �سبقتها درا�سات عديدة ومتنوعة يف 
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اإظهار الدللت اللغوية، اإل اأنها قد اجتمعت فيها عدة اأ�سباب تقوم 
عليها تالوة املعنى بطريقة تف�سريية لها اأثرها النف�سي والوجداين.

التنغيم لغة :
على  )نغم(  مادة  يف  العرب  ل�سان  يف  )التنغيم(  كلمة  وردت 

وزن فعل، والنغمة: 
والنغمة  وغريها،  القراءة  يف  ال�سوت  وح�سن  الكلمة  جْر�س 
اخلفي)3(،  الكالم  معانيه  ومن  النغمة،  ح�سن  وهو  احل�سن،  الكالم 

وكذلك الإن�ساد والتطريب والغناء، وح�سن ال�سوت يف الكالم )4(.

التنغيم يف االصطالح:
ظهر هذا امل�سطلح يف الدرا�سات ال�سوتية واللغوية، فتعددت 
التعريفات وبقي اجلوهر الواحد، فمنهم من قال اإن التنغيم يف الكالم 
)تتابع النغمات املو�سيقية اأو الإيقاعات يف حدث كالمي معني()5(. 
دائما يف تغري  الكالم  )اإن نغمات  وو�سفة كمال ب�رش بقوله: 
من اأداء اإىل اآخر، ومن موقف اإىل موقف، ومن حالة نف�سية اإىل اأخرى، 
احلال  على  يدل  اإنه  معنى:  يك�سبه  الكالم  يف  التنويع  واإمكانات 
املعاين  تو�سيح  عوامل  مهما من  عامال  يعد  كما  للمتكلم،  النف�سية 

وتف�سريها، ومتييز اأمناط الكالم بع�سها من بع�س()6(. 
وانطالقا من �سياق هذه التعريفات ميكن القول اإن التنغيم هو 
النف�سية  ، تتغري بتغري احلالة  العبارة  اأو  اأو اجلملة  الكلمة  مو�سيقى 
على  اعتماداً   ، الكالم  الأغرا�س املق�سودة من  ، وتعرب عن  للمتكلم 
وانخفا�س  ارتفاع  من  املختلفة  ال�سوتية  والتموجات  الرتددات 
النحوية  الرتاكيب  على  بالتاأثري  تقوم  التي   ، ال�سوت  درجات  يف 

وال�رشفية والبيانية ودللتها. 

الدراسات السابقة:
املحدثني  الباحثني  عناية  ال�سابقة  الدرا�سات  اأظهرت  لقد 
والدللت  املعاين  حتديد  يف  مهم  اأثر  من  وماله  التنغيم  مبو�سوع 
هذه  ومن  ال�سامعني،  نفو�س  يف  الفعال  اأثره  عن  ف�ساًل  اللفظية، 

الدرا�سات:
التنغيم يف القراآن الكرمي، الدكتورة �سناء البياتي)2007(، . 1

حاولت  القراآنية  للمفردة  �سوتية  حتليلية  بدرا�سة  الباحثة  قامت 
الك�سف من خاللها عن روافد التنغيم يف القراآن الكرمي، باعتبارها 
اإىل  القراآنية، والتي توؤدي  اإثارة املو�سيقى  من اجلوانب املوؤثرة يف 
باأثره  ال�سامع  قلب  على  يلقيه  الذي  القارئ  نف�س  يف  انفعايل  اأثر 
التنغيم ميثل جانبا مهما من جوانب  اأن  الباحثة  واعتربت  وفعله، 

الإعجاز اللغوي يف القراآن الكرمي.
املطعمي . 2 العظيم  عبد  الدكتور  القراآين،  التعبري  خ�سائ�س 

)1992(، وقد اأفرد يف كتابه. بحثًا منف�ساًل عن التنغيم، حيث اأطلق 
عليه النغم القراآين، م�سرياً من خالله اإىل اأهميته يف التعبري الدليل 
والتاأثري النف�سي، ُم�ستعر�سًا م�سادر التنغيم والعوامل ال�سوتية التي 
توؤدي اإىل ظهوره يف الن�س القراآين، ودوره يف حتديد معاين الألفاظ 

ودللتها.
اإبراهيم . 3 للباحث  الكرمي،  القراآن  اإبراز دللت  التنغيم  دور 

اأهمية  فيها  تناول  حيث   ،)2014( ماج�ستري  ر�سالة  الرازق،  عبد 

والإن�سائية،  اخلربية  اجلمل  التفريق بني  الفاعل يف  ودوره  التنغيم 
وكذلك التوافق النف�سي وال�سوتي، من خالل مالءمة التالوة للمعنى، 
واإظهار  القراآنية  الق�س�سية  احلوارات  يف  دوره  عن  الك�سف  وكذلك 

احلالة النف�سية للمتكلم.
تناول . 4 وقد   ،)1979( اأني�س  اإبراهيم  اللغوية،  الأ�سوات 

التنغيم يف كتابه مب�سطلح )مو�سيقى الكالم( الذي اأ�سار من خالله 
اأن  واعترب  للمتكلم،  النف�سية  احلالة  مع  الكالم  توافق  اأهمية  اإىل 
التنغيم ما هو العبارة عن ترددات �سوتية متتابعة يف النخفا�س 

والرتفاع، توؤدي اإىل مدلول الكالم واحلفاظ على معانيه.
ال�سابقني يف  اإىل جهود  اإ�سافة جديدة  الدرا�سة  وقد تعدُّ هذه 
الإ�سارة اإىل اأهمية التنغيم يف التالوة التعبريية القراآنية، حيث تتبع 
ثم  ومن  ال�سامعني،  نفو�س  واإثارة  املعاين،  اإظهار  يف  اأثره  الباحث 
الدعوة اإىل التزكري على القراءة التف�سريية املوؤثرة، و�رشورة امتالك 
القارئ لل�سوت احل�سن والقدرة على التلوين ال�سوتي للمالءمة بني 

املعنى والتالوة.
التنغيمية،  التالوة  غياب  خطورة  اإىل  الباحث  اأ�سار  وقد 
والعتماد على القراءة التقليدية حتى لو توافقت مع اأحكام التجويد 
ّيراد  اإىل غري ما  انقالب املعاين  اإىل  يوؤدي  الذي قد  الأمر  وقواعده، 
بها، وخال�سة القول، اإن التنغيم هو خريطة املقرئ التي ي�سري على 
التف�سريية لكالم ربَّ العاملني لتحقيق  التنغيمية  هديها يف تالوته 

الفهم والإفهام.

أهمية التنغيم يف النص القرآني:
اإن التنزيل احلكيم فوق كل العتبارات البالغية واملو�سيقية، 
البليغة،  اآثاره  فهم  يف  ت�سهم  وم�سطلحاتها  املو�سيقى  لغة  لكن 
واأداًء،  اأ�سلوبًا  القراآين  الن�س  الأ�سا�س تو�سيح روعة  فتكون مهمتها 
وت�ساعد على بيان اإعجازه، ول ياأتي وجود املو�سيقى واأهميتها هنا 
من كونها اأحد عنا�رش الأ�سلوب الفني وو�سيلته، بل يرتبط وجودها 
بهدف ديني ي�سهم يف الت�سوير والتعبري والتاأثري، وقد ا�ستطاع فعل 
التنغيم والتنوع الإيقاعي، بلوغ م�ستوى التعبري عن م�سامني الن�س 
وغاياتها،  اأهدافها  واملتنوعة يف  البليغة  ال�سور  ترتيل  من  القراآين، 
فوظيفة التعبري الأدبي ب�سورة عامة )ل تنتهي عند الدللة املعنوية 
لالألفاظ اأو العبارات، بل ت�ساف اإىل هذه الدللة موؤثرات اأخرى يكمل 
بها الأداء الفني، وهي جزء اأ�سيل من التعبري الأدبي، هذه املوؤثرات 
التي  والظالل  وال�سور  والعبارات،  للكلمات  املو�سيقي  الإيقاع  هي 

ي�سغلها اللفظ وت�سغلها العبارات زائدة على املعنى الذهني( )7(.
املتقن  الأداء  املو�سوع، من حيث  تناول  �سك يف طريقة  ول 
الذي يعطي الألفاظ حقها، هو الذي مينح التعبري جماًل وبهجة، اإذ 
تغيري يف  اأو  واحد، دون وقف  تنغيمي  ُيوؤدى مب�ستوى  اأي كالم  اإن 
والإخالل  الرتابة  اإىل  يوؤدي  انخفا�سًا،  اأو  ارتفاعًا  نطقه  م�ستويات 
النابعة  الداخلية  مميزاته  من  خ�سائ�سه  ي�ستمد  فالكالم  باملعنى، 
من عنا�رشه ال�سوتية واللفظية املكونة له )فالتنغيم الذي يالب�س 
الكالم املنطوق مع ما يوؤديه من تراكمات اإ�سافية، له تاأثري وا�سح 
يف اإبرازه، فاحلدث الكالمي ل يعرف وجوداً ول جتليًا اإّل يف ال�سوت، 
فالنغمة ال�سوتية اأ�سل يف اللغة املنطوقة، واللغة املنطوقة اأ�سل يف 

اللغة()8(.
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ويظهر ذلك جليًا مبالحظة النغمة ال�سوتية لالإمام يف �سالة 
توجيه  هي  هنا  ال�سوت  فنغمة  اأكرب(،  )اهلل  جملة  بتكرار  اجلماعة، 
للماأمومني يف حركاتهم، فهو حني يرفع من ال�سجود الثاين بنغمة 
�ساعدة، عرف امل�سلون اأنها تكبرية القيام، حيث اأن املاأموم يتبع 
الإمام، اأما اإن جعل النغمة منخف�سة مع بع�س املّد، عرف امل�سلون 
اأن الإمام يريد اجللو�س، ويف هذه احلالة اإن اأخطاأ الإمام يف النغمة 
بع�سهم  في�سبح  الوقوف،  يريد  اأنه  بع�سهم  فيظن  عالية  وكانت 
الإمام  خطاأ  عن  ناجتًا  يكون  وهذا  وقوفًا،  الآخر  وبع�سهم  جلو�سًا 
ارتباك  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  عنه،  ال�سادرة  املو�سيقية  النغمة  يف 
املاأمومني، ويطلق على هذه النغمات يف املفهوم املو�سيقي بالقرار 

للجلو�س، واجلواب للقيام، فالأول هابط والثاين مرتفع.
اأكرب( يف غري �سالة، فاإنها قد تفيد  اإذا نطقت جملة )اهلل  اأما 
�سكل  النفعال، دومنا تغري يف  اأو  التوكيد  اأو  ال�ستفهام  اأو  التعجب 

الرتكيب اللغوي للجملة، وهذا يتبع احلالة النف�سية واملوقف. 
فالإيقاع  ديني،  هدف  من  اأكرث  لها  القراآن  يف  املو�سيقى  اإن 
القراآن  حفظ  يف  كان  اإن  ال�سواء،  على  وامل�ستمع  القارئ  ي�ساعد 
للن�س  م�ساحبتها  فاإن  ولذلك  والتاأثر،  النفعال  اأو  تالوته،  اأو 
القراآين يدّعم حماكاة النف�س الب�رشية والتفاعل معها، ويرى دار�سو 
والنزوع  بالروح  ال�سمو  هي  للدين  الأوىل  الر�سالة  )اأن  املو�سيقى 
باحلياة الب�رشية اإىل تخلي�سها من النزوات اجل�سدية، والرتفاع بها 
اإىل النور ال�سماوي مبا ي�سمو بها من عامل املادة اإىل عامل الروح، وما 
مهمة املو�سيقى اإّل اأداء هذه الر�سالة والتعبري عنها باإيقاظ امل�ساعر 

واإرهاف احل�س وال�سمو بالعاطفة()9(.
ويوؤكد علماء النف�س وعلماء اللغة )اأن الإن�سان مييل اإىل حفظ 
من  غريه  حفظ  يف  يجدون  مما  بكثري  اأكرث  ب�سهولة  املنغمة  اجلمل 
الن�سو�س وتذكرها، ذلك نتيجة لوجود الإيقاع الذي ي�سهم اإىل حد 
على  خفيفًا  القراآن  كان  ولهذا  ويعززه()10(،  اجلانب  هذا  يف  كبري 

الل�سان، قديراَ على القلب، �رشيعًا اإىل النف�س)11(.

وظيفة التنغيم:
اإثارة  العوامل املهمة يف  التاأثريية من  الأدائية  الوظيفة  تعد 
امل�ساعر وحماكاة النفو�س، اإذ اإنها تعرب عن احلالة النف�سية للمخاطب 
من خالل التنغيمات التي ي�سبغها على �سوته، اإ�سافة اإىل الوظيفة 
التعليمية التي تقوم بدور فعال يف تعليم اللغات والنطق ال�سليم لها.
اإن  اإذ  الب�رش،  فالتنغيم يف كتاب اهلل لي�س كالتنغيم يف كالم 
الأ�سلوب القراآين يحمل طابعًا ل يلتب�س معه غريه، كما اأن مو�سيقى 
الن�س )منط فريد من نوعه، حتى مل يكن ملن �سمعه بُدّ من ال�سرت�سال 
اإليه، فاإنه ي�سمع �رشبًا خال�سًا من املو�سيقى اللغوية. كاأمنا يوقع 

اإيقاعًا ل يتلى اإّل تالوة()9(. 
يف  قويًا  اأثراً  املو�سيقي  التلوين  اأو  للتنغيم  اأن  يف  �سك  ول 
التفريق بني الرتاكيب الكالمية املختلفة، وحتديد الدللت فيها، كما 
اأن للمتكلم دوراً مهمًا يف توجيه املعاين والتمييز بني اجلمل اخلربية 
والإن�سائية من خالل النربة ال�سوتية، وكذلك التاأثري يف املتلقي اإما 
التي  النغمة  م�ستوى  على  ذلك  يعتمد  اإذ  بالإيجاب،  واإما  بال�سلب 
يوؤدي  قد  النغمة  هذه  ا�ستخدام  يف  اخلطاأ  اإن  حيث  اللفظ،  ت�ساحب 
اإىل عدم الفهم ال�سحيح لدى املتلقي، فاختالف نغمات الكالم �سيٌء 
طبيعي يف اللغة – اأي لغة- ولهذا فاإنه لبد اأن ت�سري على متوجات 

اهتمامها  يكون  اأن  يجب  حيث  األفاظها،  منها  تتاألف  مو�سيقية 
باملعنى وارتباطها باأ�سكال التعبري املختلفة، فالكالم – مهما كان 

نوعه- ل ُيلقى على م�ستوى واحد بحال من الأحوال)12(.
التوا�سل  اأ�سا�سي يف حتقيق  التنغيم عن�رش  اإن  القول  وميكن 
العالقات  عليها  تقوم  التي  والدللت  املعاين  وحتديد  الأفراد،  بني 
الإن�سانية، وما يرتتب عليها من ثقافات خمتلفة ترقى اإىل م�ستوى 

الفكر الإن�ساين.
ومبا اأن اللغة توؤدي دوراً مهمًا يف �سنع احل�سارة الإن�سانية، 
فاإن  فيه،  مهمة  و�سيلة  باعتباره  ح�ساري  تقدم  كل  يعزى  واإليها 
معانيها  عن  والإف�ساح  بالإبالغ  فيها  احلي  النب�س  هو  التنغيم 

والو�سول اإىل م�ستوى من الفهم والإفهام ال�سليم.

تالوة املعنى:
القراآنية  لالآيات  التف�سريية  القراءة  املعنى  بتالوة  املق�سود 
بطرق واأ�ساليب تنغيمية خمتلفة، تظهر معانيها، وتبنّيُ مقا�سدها، 
مو�سيقاها  حتمل  وتكوينها  وتركيبها  بت�سكيلها  القراآنية  فالألفاظ 
وتثري  امل�ساعر،  فتحرك  و�سكناتها،  وحركاتها  حروفها  بني 
وال�ستمتاع،  ال�ستماع  اإىل  النا�س  فريقى  العقول،  وتنبه  العواطف، 
ومن ثم اخل�سوع لعظمة قائلها، وهو القائل �سبحانه وتعاىل: {َو�إَِذ� 
فالفهم  ُتْرَحُموَن})13(،  ُكْم  َلَعلَّ ُتو�  َو�أَْن�صِ َلُه  َفا�ْصَتِمُعو�  �ْلُقْر�آَُن  ُقِرَئ 
النف�سي  التكيف  التالوة، واإمنا ل بد من  القراآين ل يقوم على جمرد 
التدبر والتعمق والتفكر، حتى  وال�سوتي مع املعاين، كما ل بد من 

تتجلى الألفاظ والكلمات مبعانيها يف اأذن ال�سامع وقلبه.
وال�سمع،  العقل،  وهي:  اأدواته  والتدبر  للفهم  اأن  يف  �سك  ول 
والب�رش، واإذا مل تكن هذه احلوا�س على درجة عالية من ال�سالحية، 
فاإنها لن تتجاوب مع الآيات القراآنية، وبخا�سة واأن الروح القراآنية 
واإمنا  تقراأ،  والتي  امل�سحف  يف  املكتوبة  الكلمات  جمرد  )لي�ست 
القراآنية،  والآيات  الكلمات  هذه  خالل  من  تتجلى  التي  الروحانية 
ولذا فاإن الكلمات هي اأبواب هذه الروحانية، فاإذا القارئ مل يتجاوز 
ول  حياته  يف  اأثر  لها  يكون  اأن  ميكن  ل  الكلمات،  هذه  بقراءته 

وجوده()14(.
ال�سور  من  خمتلفة  األوان  على  ا�ستمل  قد  الكرمي  فالقراآن 
من  تثريه  مبا  القلوب  يف  احلياة  تبعث  التي  الإن�سانية،  واملعاين 
�سهواتها  عن  النف�س  وانزجار  والرجاء،  والرحمة  املحبة  نوازع 

ونزواتها ومعا�سيها، ب�سياط الوعظ والتخويف والرتهيب.

أقسام التالوة : 
وقد ق�صمت �لقر�ءة �إىل ثلث مر�تب رئي�صة كما�ض كان عليها 
�مل�صلمون �لأو�ئل، وكما �أخذوها عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، 

وهي كما يلي)69(: 
اأعلى درجات . 1 الإتيان بالقراءة حمققة يف  �لتحقيق: وهو 

الإتقان والتاأين، وحقه اأن توفى احلروف حقوقها )والتحقيق يكون 
واإعطاء  القراءة،  واإقامة  الغليظة،  الألفاظ  وترقيق  الأل�سن،  لريا�سة 
فرق  ل  واحدة  مرتبة  يف  والرتتيل  والتحقيق  حقه()70(.  حرف  كل 

بينهما.
�حَلْدر: وهو القراءة ال�رشيعة التي يوؤديها القارئ من غري . 2
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اإخالل باحلروف وخمارجها و�سفاتها، ويراعي فيها اإتقان اأحكامها 
من غري ت�سييع ول اإخالل بها، ومن اأكرث ا�ستخداماتها يف �سلوات 

الرتاويح يف رم�سان ويف احلرم املكي ويف غريه. 
اأ�رشع . 3 �لتدوير: وهو التو�سط بني التحقيق واحلدر، فيكون 

مع  احلدر،  من  الأداء  يف  واطمئنانًا  تر�ساًل  واأكرث  التحقيق  من 
املحافظة على قواعد التجويد ومراعاتها. ومن الأمثلة على ذلك قراء 
البا�سط  وعبد  احل�رشي  قراءات  وبع�س  ال�سلوات،  يف  املكي  احلرم 

واملن�ساوي.
فالقراآن هو كتاب اهلل املنزل على قلب ر�سوله- �سلى اهلل عليه 
و�سلم - ليكون منهاجًا وا�سحًا، و�رشعًا �رشيحًا ل حميد عنه، وهو 
الكتاب الذي ُينقل اإىل النا�س بكلماته واألفاظه واأ�سواته التي اأرادها 
اهلل لر�سوله- �سلى اهلل عليه و�سلم - وللنا�س كافة، وال�ساهد لأهل 
اآناء  التقوى والإميان، اأهل القراآن الذين جادوا باأ�سواتهم وقلوبهم 

الليل واأطراف النهار،{�إِنَّ ُقْر�آََن �ْلَفْجِر َكاَن َم�ْصُهوًد� })71(.
وقد اآثروا على اأنف�سهم يف الدعوة اإىل اهلل {ُثمَّ �أَْوَرْثَنا �ْلِكَتاَب 
ٌد َوِمْنُهْم  َطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌ ِلَنْف�ِصِه َوِمْنُهْم ُمْقَت�صِ ِذيَن ��صْ �لَّ
} )72(، وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س  ِ ْيَ�ِت ِباإِْذِن �هللَّ �َصاِبٌق ِباْلَ
يقال  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  اهلل-  ر�سول  قال   : عنهما  اهلل  ر�سي 
ل�ساحب القراآن حني يدخل اجلنة : )اقراأ وارتق ورتل كما كنت ترتل 

يف الدنيا، فاإن منزلتك عند اآخر اآية تقروؤها( )73(.

القراءة التفسريية:

الإن�سان كائن �سعيف تتجاذبه الأهواء، وت�سوقه النزوات، وقد 
تداهمه الظلمات من حني اإىل حني، حيث اإّن الإميان ينق�س ويزيد، 
لكن كتاب اهلل الذي يحمل بني يديه ال�سفاء والرحمة، كما يف قولة 
ِلْلُموؤِْمِننَي})20(،  َوَرْحَمٌة  �ِصَفاٌء  ُهَو  َما  �ْلُقْر�آَِن  ِمَن  {َوُنَنزُِّل  تعاىل: 
هذا  ليكون  العذاب،  وطاأة  عنه  يخفف  الإن�سان مبا  هذا  وقد خاطب 
الكتاب بل�سمًا �سافيًا من الغرق يف ظلمات الدنيا الفانية، ويف هذا 
ميكن الوقوف على ال�سور والأ�ساليب البيانية املختلفة، التي حتاكي 
نغمة  توؤديها  التي  ال�سوتية  املو�سيقى  مقدمتها  الإن�سان، ويف  هذا 
القراآن  يف  والأمثلة  والعبارات،  الكلمات  وجمال  املتقنة،  التالوة 
كثرية ل تن�سب، ومنها على �سبيل املثال ل احل�رش قوله تعاىل يف 
اُت َعْدٍن  ت�سوير نعيم اأهل اجلنة وما يحيط بهم من نعيم مقيم: {َجنَّ
ِفيَها  َوِلَبا�ُصُهْم  َوُلوؤُْلوؤً�  َذَهٍب  ِمْن  �أَ�َصاِوَر  ِمْن  ِفيَها  ْوَن  ُيَحلَّ َيْدُخلُوَنَها 
َحِريرٌ})21(، ويف ال�سورة املقابلة و�سف ل�سدة عذاب اأهل النار وما 
هم عليه من �سوء العاقبة وامل�سري، وقد قال فيهم –جل وعال-: {
ُف  ُيَخفَّ َوَل  َفَيُموُتو�  َعَلْيِهْم  ُيْق�َصى  َل  َم  َجَهنَّ َناُر  َلُهْم  َكَفرُو�  ِذيَن  َو�لَّ
َعَذ�ِبَها})22(، فال يعقل اأن تقراأ الآيات يف كلتا احلالتني  ِمْن  َعْنُهْم 
بنغمة واحدة، فالأوىل فيها الفرح والب�سارة وال�رشور، والثانية فيها 

الذل والنك�سار والثبور.
فالدرجة ال�سوتية ل بد اأن تنتقل ما بني انخفا�س وارتفاع؛ 
لتاأدية املعنى ل الألفاظ والعبارات فح�سب، وكذلك يف قوله تعاىل: 
قراءتها  ميكن  فال  ُزَمًر�})23(،  َم  َجَهنَّ �إِىَل  َكَفرُو�  ِذيَن  �لَّ {َو�ِصيَق 
قوله  املقابل  املعنى  ويف  م�ستب�رشة،  مبت�سمة  �ساحكة  والنف�س 
ِة ُزَمًر�} )24(، فهذه الآية  نَّ ُهْم �إِىَل �ْلَ َقْو� َربَّ ِذيَن �تَّ تعاىل: {َو�ِصيَق �لَّ
تدخل ال�سكينة واحلبور اإىل قلب املوؤمن، وتلك تدخل احلزن واخلوف 
والندم اإىل قلب الكافر، ف�ستان ما بني هذه وتلك يف الأداء والنغمة 

والرحمة،  واملودة  احلب  فيها  والنعيم  اجلنة  فاآيات  واملو�سيقى، 
ال�سور  هذه  من  ولكٍل  والتقريع،  والنذير  الوعيد  فيها  النار  واآيات 
اإيقاعها الذي ينا�سبها، ولذلك فاإن التلوينات ال�سوتية تتفاوت يف 

طريقة النطق وتختلف يف طريقة الأداء.
ومما يزيد جالء ال�سورة مراعاة مقدار الوقف املنا�سب للمعنى، 
واللتزام بقواعد التجويد، )فالقارئ املتقن عن طريق وجدنة الأداء، 
يف�رشٍّ  اأن  ي�ستطيع  ة،  املعربِّ التالوة  اأي  املعنى  طريق  عن  والقراءة 
يريد  التي  النف�سية واملواقف  الأجواء  باأدائه، وميثل ب�سوته  القراآن 
القراآن اإبرازها، وذلك من خالل تطويع نغمته وتغريُّ درجة �سوته مع 

اأي تغريُّ يف الظرف واملزاج()25(.
من  واملبدعني  املجيدين  القراء  من  كثرٌي  ا�ستطاع  ولقد 
امل�سلمني  من  واأ�سماعهم  النا�س  نفو�س  اإىل  ال�سور  بهذه  النتقال 
الذين ل يفقهون املعاين، ومن غريهم ممن ل يعرفون العربية، ومن 
هوؤلء على �سبيل املثال ل احل�رش اأ�سحاب املدر�سة امل�رشية اأمثال 
وغريهم  اإ�سماعيل  وم�سطفى  واملن�ساوي  واحل�رشي  البا�سط  عبد 
من اأعالم التالوات القراآنية يف العامل الإ�سالمي، اأولئك الذين �سدح 
الآذان،  فداعبت  الزمان،  بها  تعلًّل  التي  الندية  باأ�سواتهم  الكون 

وحركت الوجدان؛ لتخرج الإن�سان من غفلة الن�سيان.
التي  واحلالت  وامل�ساهد  املواقف  فيه  تنوعت  قد  فالقراآن 
والأمل،  والت�سويق  والقلق،  اخلوف  مثل  الإن�سانية  النف�س  تعرتي 
ذلك،  وغري  والفرح،  واحلزن  والندم،  واحل�رشة  والرتغيب،  والرتهيب 
ولذا كان ل بد لقارئه اأن يف�سح عن بالغته ويبنيٍّ معانيه يف تالوته، 
حتى يكون قادراً على التفاعل والإقناع والتاأثري، كما قال الزرك�سي: 
فاإن  منازله،  على  فليقراأه  الرتتيل  بكامل  القراآن  يقراأ  اأن  اأراد  )من 
كان يقراأ تهديداً لفظ به لفظ املتهدِّد، واإن كان يقراأ تعظيمًا لفظ به 
على التعظيم()26(، ول يكون ذلك اإّل بالتنغيمات اللفظية، واختالف 
درجة ال�سوت، والأداء ال�سحيح امللتزم ب�سوابط التالوة من قواعد 

جتويدية، وفهم وا�ستيعاب ملا يقراأ.
فاإن  التالوة  يف  النغمات  وتغريًّت  الغايات  تعددت  ومهما 
مق�سدها الإفهام، ويقول ابن القيم )تالوة املعنى اأ�رشف من جمرد 
الدنيا  يف  الثناء  لهم  الذين  القراآن  اأهل  هم  واأهلها  اللفظ،  تالوة 

والآخرة، فاإنهم اأهل تالوة ومتابعة حقًا()27(.
املوافقة  النغمة  يتمثل  اأن  للقارئ  ميكن  ال�سياق  هذا  ويف 
ال�سامعني،  يف  والتاأثري  املعنى،  فهم  على  تعني  والتي  للم�سمون، 
واإفهامهم ما يحمله الن�س من دللت، وهذا ما ميكن اأن نطلق عليه 
التلوين  يف  القارئ  قدرة  على  تعتمد  التي  تلك  التمثيلية،  التالوة 
يف  املثال:  �سبيل  فعلى  املعنى،  مع  املو�سيقي  والتكيف  ال�سوتي، 
�أَْن  ِللرَّْحَمِن  َيْنَبِغي  َوَما    َوَلًد�  ِللرَّْحَمِن  َدَعْو�  قوله تعاىل: {�أَْن 
َوَلًد�})28(، فاإن الآية الأوىل تقراأ بنغمة منخف�سة لأنها قول  ِخَذ  َيتَّ
القوي  الرد  لأنها  بنغمة �ساعدة  فتقراأ  الثانية  الآية  اأما  امل�رشكني، 
ِمَن  ْنَيا  الدُّ َياِة  ِباحْلَ يُتْم  {اأََر�سِ تعاىل:  قوله  ويف  افرتاءاتهم،  على 
قوله  ويف  التعجب،  وا�ستفهام  التوبيخ  نغمة  فيها   ،)29({ اْلآَِخَرِة 
َزُنو� َو�أَْنُتُم �ْلأَْعَلْوَن �إِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي })30(،  تعاىل: {َوَل َتِهُنو� َوَل َتْ
الوعد  التطمني ب�سدق  النغمة فيها تكون منخف�سة لأنها تدل على 
ِذيَن َكَفرُو� �لرُّْعَب  من اهلل، اأما يف قوله تعاىل: {�َصُنْلِقي ِف ُقلُوِب �لَّ
})31(، فهذه النغمة مباينة للنغمة ال�سابقة، اإذ اإنها  ِ ا �أَ�ْشَُكو� ِباهللَّ ِبَ

دللة على التهديد والوعيد فتكون النغمة فيها �ساعدة.
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بالأداء  التام  الوعي  �رشورة  تربز  الأمثلة  هذه  خالل  ومن 
بد  ل  الذي  والتالوة،  ملعنى  بني  التكييف  على  والقدرة  التنغيمي 

للقارئ من اللتزام به للحفاظ على املعاين ودللتها.
ومن دواعي تالوة املعنى كذلك، ل بد للقارئ اأن يكون لديه 
كبرية  اأهمية  من  فيه  ملا  والبتداء،  الوقف  مبوا�سع  تامة  معرفة 

للف�سل بني املعاين، وعدم اللب�س يف دللتها لدى ال�سامع.

الوقف واالبتداء:

اإىل  توؤدي  التي  املهمة  العنا�رش  من  والبتداء  الوقف  يعدُّ 
يتلى  ما  اإىل  ال�سامع  واجتذاب  بينها،  والف�سل  املعاين  بني  التمييز 
َف�س،  النَّ انتهاء  ل�سبب غري  اإل  يكون  ل  الوقف  لأن  بينات،  اآيات  من 
واإمنا للتفريق يف املقا�سد والغايات، فالقارئ قد يقف اأحيانًا على 
ما يخلُّ باملعنى وهو ل يدري، اأو يبتدئ مبا ل ينبغي به، وقد جاء 
عن ابن عمر قوله: )اإنهم كانوا ُيعلِّمون ما ينبغي اأن يوقف عنده كما 

يتعلمون القراآن()32(.
ومن الأمثلة على الوقف: اأنه اإذا وقف القارئ على قوله تعاىل: 
اأنها  ال�سامع  ظن  �َصَنًة})33(،  �أَْرَبِعنَي  َعَلْيِهْم  َمٌة  رَّ ُمَ َها  َفاإِنَّ {َقاَل 
اإذا  اأما  كذلك،  املعنى  كان  الوقف  وحني  املدة،  هذه  عليهم  حمرمة 
وقف على: )فاإنها حمرمٌة عليهم( وقوفًا تامًا ثم ا�ستكمل الآية اأربعني 
�سنة يتيهون يف الأر�س، فاإن التيه يكون هذه املدة والتحرمي اأبدي، 
ِذيَن َي�ْصَمُعوَن َو�مْلَْوَتى َيْبَعُثُهُم  َا َي�ْصَتِجيُب �لَّ اأما يف قوله تعاىل: {�إِنَّ
�إَِلْيِه ُيْرَجُعوَن})34(، فاإذا مل يتوقف القارئ على )ي�سمعون(  ُثمَّ   ُ �هللَّ
اأي�سًا ي�ستجيبون وي�سمعون، وكذلك الوقف  اأن املوتى  ال�سامع  يظن 
َجِميًعا})35(،   ِ هلِلَّ َة  �ْلِعزَّ �إِنَّ  َقْوُلُهْم  َيْحزُْنَك  تعاىل: {َوَل  قوله  على 
وهنا يجب الوقوف على )قولهم( وعدم الو�سل ; لأن يف ذلك اإيهامًا 
لل�سامع باأن امل�رشكني قالوا: اإن العزة هلل جميعًا، واأن ذلك قد اأحزن 

الر�سول –�سلى اهلل عليه و�سلم- فيقع اللب�س على من ل يعلم.
ال�سامع،  واإفهام  املعاين  بني  التفريق  يف  الوقف  ولأهمية 
التزام  �رشورة  على  العلماء  اأجمع  الكالم،  معنى  عن  اللب�س  واإزالة 
القارئ به لإتقان الأداء القراآين من حيث اإنه )فن جليل وبه يعرف 
كيف اأداء القراآن ويرتتب على ذلك فوائد كثرية؛ وا�ستنباطات غزيرة، 
وبه تتبنيًّ معاين الآيات، ويوؤمن الحرتاز عن الوقوع يف امل�سكالت(

.)36(

التالوة التنغيمية:

يف  يثري  األفاظه،  واإيقاع  ه  وح�سٍّ بقلبه  يقراأ  املجيد  القارئ 
نف�س امل�ستمع �سوقًا وطربًا ومتعة يف فهم املعنى الذي يرتكه الأثر 
اإن )التذاذ الأذن بال�سوت  اإذ  اأنغامه،  املو�سيقي بجمال �سوته واأثر 
والفم  بالروائح....  وال�سم  احل�سن،  باملنظر  العني  كالتذاذ  الطيب 

بالطعوم الطيبة()37(.
الأحا�سي�س  يحاكي  مو�سيقي  خطاٌب  القراآين  فاخلطاب 
واللفظي  اللغوي  فتكوينه  والأذهان،  العقول  جانب  اإىل  وامل�ساعر، 
ن�سوة  لتتجلى  عليها،  اخللق  اهلل  فطر  التي  الفطرة  تلك  مع  ين�سجم 
وطرب،  فرح  يف  الإميان  م�ساعر  وتتوهج  اخل�سوع،  ولذة  اخل�سوع 
مييل  جعله  املخلوق  خلق  مّلا  فاخلالق  ال�سجود،  متعة  وتت�سامى 
طرب  عن  فعّو�سه  اجلميل،  والطرب  املو�سيقي  الإيقاع  اإىل  بفطرته 
املعا�سي بطرب قراآين رباين، وعطف عليه بكالم فيه احلب والعفو 

ال�سجيج  كرثة  اإىل  ول  �رشاخ  اإىل  ل  يحتاج  ل  وهذا  والرحمة، 
ال�سامع  قلب  اإىل  الو�سول  كيفية  معرفة  اإىل  يحتاج  واإمنا  والن�ساز، 

والتاأثري مب�ساعره، با�ستخدام نغمة ال�سوت وح�سن جماله.
ومن هنا ياأتي تق�سيم الفنون ال�سمعية اإىل فروع، فهناك اإيقاع 
واإيقاع ينزل اخلوف  وال�رشور،  الفرح  واآخر يبعث  يثري حلنًا �سجيًا، 
والرهبة، وبهذا يتبني تاأثري الأداء ال�سوتي على الدللت واملعاين، 
بل اأن حتديد املعنى يتوقف اأحيانًا على الطريقة الأدائية التي يقدمها 
والتلوين  والتنغيم  الرتنيم  يف  تنوعات  حتملها  لل�سامع،  القارئ 
املو�سيقي، فاإذا كان التنغيم الباكي يف اآيات التوبة وال�ستغفار، فال 

بد له اأن يختلف عن تنغيم الآيات التي حت�س على القتال)38(.
و  به  يتمايزون  مبا  القراء،  �سهوة  هو  ال�سوت  اأن  ومبا 
يتزينون، فاإن القارئ املاهر هو الذي ينقل امل�ستمع اإىل احلالة التي 
يريد الو�سول اإليها، وهذا النقل يتناول النواحي العاطفية والعقلية 
والقلبية، حيث تعدُّ هذه الثالثة �سيئا مهمًا لإفهام ال�سامع، ي�ستخدم 
والتطريب،  الت�سويق  عن�رش  لتحقيق  الت�سهيل  تناغماتها  خالل  من 
اأنه  اإليه، كما  اإي�سالها  الفكرة املق�سود  تاأثري  وجعل امل�ستمع حتت 
هو الذي يرى اأنه يحقق اأهدافه م�ستثمراً قدراته ال�سوتية والنف�سية 
القارئ  لدى  مهمة  قدرات  توافر  من  بد  ل  ذلك  ولتحقيق  والبدنية، 
للإن�صات  قلوبهم  وتطويع  انتباههم،  واإثارة  ال�سامعني،  للتاأثري يف 

�إىل كلم �هلل و�إدر�ك معانيه، منها :
القدرة على التلوين ال�سوتي والتعبري التنغيمي مبا ينا�سب . 1
املعاين.
التام . 2 واللتزام  واأداًء،  ا�ستماعًا  ال�سحيحة  القراءة  تعلم 

باأحكام التجويد، والبتعاد عن بع�س العادات ال�سوتية من متطيط 
اإىل  توؤدي  قد  التي  التالوة،  �سحة  على  يوؤثر  مما  وغريه،  وغناٍء 
انحراف الدللت واملعاين، حيث اإن ال�سوت هو الو�سيلة املهمة يف 

التاأثري على الآخرين لإحداث عملية الإقناع والتاأثري.
لالإ�سغاء . 3 النا�س  تدفع  مهمة  و�سيلة  ال�سوتي  التنوع 

والهتمام مبا ي�سمعون، والن�سغال به، واإدراك عظمته.
ل بد للقارئ اأن ميتلك �سوتًا غ�سًا طريا،ً مفعمًا بحالوة . 4

التنغيم واأ�سول الأداء، واأن يعنى باختيار النغمة التي ت�ساعد النا�س 
يحمل  القراآين  والن�س  هداية،  كتاب  فالقراآن  واخل�سوع  التدبر  على 
القيم  يكت�سف  اأن  امل�ستمع  متكن  به،  خا�سة  وفنية  روحية  قيمًا 
املوجودة فيه، وهنا تكون اأوا�رش العالقة بني الن�س والقارئ اأقوى 
بكثري منها يف الن�سو�س الأدبية الأخرى، لأن الأمر يتعلق بالإميان 
واأداء  لإدراك ما فيه من جمال  بد من وجوده ك�رشط مهم  الذي ل 

واإعجاز.
اأن حت�سني ال�سوت وجتميله، والتطريب بقراءته  وما من �سك 
عوٌن  وذلك  اإليه،  والإ�سغاء  ال�ستماع  اإىل  واأدعى  النفو�س  يف  اأوقع 
اأي اأن يف قراءته بح�سن ال�سوت وجودة الأداء بعثًا  على املق�سود، 
للنفو�س واإحياًء للقلوب، فبح�سب م�ساهدة الكلمات وال�سفات يتقلب 
للمكا�سفة  ي�ستعد  منها  كل  )وبح�سب  احلالت،  اختالف  يف  القارئ 
باأمر ينا�سب تلك احلالة ويقاربها، اإذ ي�ستحيل اأن يكون حال امل�ستمع 
واحداً وامل�سموع خمتلفًا، اإذ فيه كالٌم را�ٍس، وكالم غ�سبان، وكالم 

منعم، وكالم منتقم، وكالم جبار متكرب ل يبايل()39(.
لقد كان كتاب اهلل يف اأ�سلوبه وطريقة اأدائه مفعمًا باملو�سيقى، 
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اأوقع يف النفو�س واأكرث تاأثرياً بها، لذلك كان الهتمام  حتى يكون 
واملهتمني  القراء  عند  كبري  اهتمام  ذا  وتزينيه  ال�سوت  بتح�سني 
اإىل غري مقا�سدها،  للحفاظ على معانيه، وحمايتها من النحراف 
اأهم  اأحد  ال�سوتي  التجبري  عليه  يطلق  ما  اأو  ال�سوت  حت�سني  وكان 

العوامل يف هذا اجلانب.
ويف هذا املعنى ما جاء يف قول اأبي مو�سى الأ�سعري للر�سول-
لك  حلربَّتها  قراءتي  ت�سمع  اأنك  علمت  )لو  و�سلم-:  عليه  اهلل  �سلى 
حتبريا( وقد كان عليه ال�سالة وال�سالم ي�ستمع لقراءة اأبي مو�سى من 
غري اأن ي�سعر به، فلما انتهى قال له – عليه ال�سالة وال�سالم-: )لقد 

اأوتيت مزماراً من مزامري اآل داوود()40(.
اإن  قيل  وقد  املعنى،  ت�ساير  القراآن  عبارات  املو�سيقى يف  اإن 
تكييف  يف  مهمًا  دوراً  توؤدي  القراآنية  الأ�سوات  يف  املو�سيقى  هذه 
عقل ال�سامع، وتهيئته لتلقي الدعوة، واإن اجلمال الفني يف القراآن هو 

راأ�س ما جذب العرب اإىل الإ�سالم.

التحبري الصوتي:

العرب يف  ل�سان  وقد جاء يف  ال�سوت وحت�سينه،  تزيني  وهو 
( وهو )كل ما ح�سن من خٍط اأو كالم اأو �سعٍر اأو غري ذلك،  مادة )َحرَبَ
نته. ... ويعني  اإذا ح�سَّ ت ال�سيء حتبرياً  .... وحربَّ فقد ُحرِبَ حرباً وحرّبْ
احل�سن والبهاء، ويقال فالن َح�َسُن احلرْب اإذا كان جمياًل َح�َسن الهيئة(

.)41(

ول يخفى اأن للتحبري �سلة وثيقة باجلمال ال�سوتي، اإذ اإن هذا 
اإىل �رشعة تاأثري املعنى يف النفو�س والقلوب، فالأذن ترتاح  يوؤدي 
اإليه، والقلوب تخ�سع يف رحابه، وقد قال - عليه ال�سالة وال�سالم-: 
)زينوا القراآن باأ�سواتكم()42( اأي باملد والرتتيل، واملهارة يف قراءة 
اأن: »الهجو  القراآن وجودة التالوة، وقد جاء يف تف�سري هذا احلديث 
بقراءته واأ�سغلوا اأ�سواتكم به، واتخذوه �سعاراً وزينة لأ�سواتكم، فاإن 
ال�سوت احل�سن يزيد القراءة ح�سنًا، ويف اأدائه بح�سن ال�سوت وجودة 
الأداء بعٌث للقلوب على ا�ستماعه وتدبره والإ�سغاء اإليه،. ... هذا اإذا مل 
ي�رشفه ذلك عن مراعاة النظم يف الكلمات واحلروف، فاإن انتهى اإىل 
ذلك عاد ال�ستحباب ا�ستكراه)43( وبالإ�سارة اأي�سًا اإىل هذه الأهمية 
قول ابن القيم: )اإن الطفل ي�سكن اإىل ال�سوت الطيب، واجلمل القا�سي 

تعب ال�سري وم�سقة احلمولة فيهون عليه باحلداء()44(. 
فالقارئ املجيد املحربِّ ميكنه التعبري عن اأية فكرة اأو معنى، 
مثل  يف  واحلدة  ال�سدة  يتطلب  املقام  كان  اإذا  ويحتد  ي�ستد  فهو 
َبْيَنَنا  َيْفَتُح  ُثمَّ  َنا  َربُّ َبْيَنَنا  َيْجَمُع  �سباأ {ُقْل  �سورة  قوله تعاىل يف 
اُح �ْلَعِليُم})45(، وتتلى بتنغيم عاٍل جداً يظهر فيه  قِّ َوُهَو �ْلَفتَّ ِباحْلَ
اإذا كان املقام مقام رقة ولني مثل  التهديد والتوبيخ، ويرق ويلني 
�أَْنُف�َصُكْم  ُقو�  �آََمُنو�  ِذيَن  �لَّ َها  �أَيُّ {َيا  التحرمي:  �سورة  يف  تعاىل  قوله 
نف�س  يف  وكذلك  َجاَرُة})46(،  َو�حْلِ ا�ُض  �لنَّ َوُقوُدَها  َناًر�  َو�أَْهِليُكْم 
ِ َتْوَبًة َن�ُصوًحا})47(، ويف  ِذيَن �آََمُنو� ُتوُبو� �إِىَل �هللَّ َها �لَّ ال�سورة:{َيا �أَيُّ
يحتاج  وهذا  للموؤمنني،  خطابه  يف  اهلل  رحمة  تظهر  احلالتني  كلتا 
املغلقة  للقلوب  مفتاٌح  احل�سن  القراآين  فالأداء  منخف�س،  تنغيم  اإىل 
يدخلها بال ا�ستئذان، ويحمل بني متوجاته رموزاً للمعاين ومفاتيح 
للدللت، اإىل درجة متنحه خا�سية التاأثري يف نفو�س الآخرين، حتى 
ولو كان من غري العرب الذين ل يعرفون العربية، اأو ممن ل يفقهون 
املعاين، وقد اأدرك اجلاحظ اأهمية ال�سوت، حيث اأ�سار اإليها يف كتابه 

)احليوان( بقوله: )وقد بكى ما�رشجويه من قراءة اأبي اخلوخ، فقيل 
له: كيف بكيت من كتاب اهلل ول ت�سدق به؟ قال : اإمنا اأبكاين ال�سجاء، 

وبالأ�سوات ينّومون الأطفال()48(.
ال�سوت،  بح�سن  القراآين  النغم  جاذبية  كانت  هنا  ومن 
حني  للعيان،  اآثارها  تربز  القراآن،  خ�سائ�س  من  عظمى  خ�سي�سة 
يقبل على حفظه وتالوته ممن ل يجيدون العربية، والتمتع باأنغامه 
واإيقاعاته دون اأن يفقهوا بيانه يف بع�س الأحيان، وجتدر الإ�سارة 
العرب  فيها  ي�سارك  التي  القراآن،  اأهل  ف�سائية  م�سابقات  اإىل  هنا 
والعجم �سغاراً وكباراً، باأ�سوات ندّية طرّية، وقد ل يعرف بع�سهم 
منهم العربية ول معاين ما يقروؤون، لكنهم يثريون املتعة والنتباه 

ويبعثون ال�سكينة واجلمال فيما يقروؤون. 
ليلة  كان  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   - اهلل  ر�سول  اأن  روي  وقد 
ينتظر عائ�سة - ر�سي اهلل عنها – فاأبطاأت عليه، )فقال: ما حب�سك؟ 
قالت: يا ر�سول اهلل كنت اأ�ستمع قراءة رجل ما �سمعت اأح�سن �سوتًا 
رجع  ثم  طوياًل  ا�ستمع  – حتى  وال�سالم  ال�سالة  -عليه  فقام  منه، 
فقال: هذا �سامل موىل اأبي حذيفة، احلمد هلل الذي جعل يف اأمتي مثله(

 .)49(

عن�رش  يحقق  الذي  هو  ال�سوتي  التحبري  )اإن  القول:  وميكن 
الكتمال للقراءة، اإذ هو ي�سكل وا�سطة العقد لها، ومينحها خ�سو�سية 
من  األوانًا  القراءة  يك�سو  اأنه  لول  ذلك  له  ليتحقق  كان  وما  ومتيزاً، 
الإيقاع تبلغ ذروة التالوؤم والتوافق بني النغمات الداخلية لالآيات، 
طبقًا  �سوتية،  تنوعات  �سورة  يف  الإيقاعية  الألوان  هذه  وتظهر 

لطبيعة الدللت املراد بيانها()50(.
فح�سن ال�سوت مطلوب يف التالوة، ويعدُّ م�ساألة مهمة، ويجب 
اللتزام بها لإبراز املعاين والتاأثري يف ال�سامعني، ويوؤكد ابن حجر 
اأن  الأدلة،  )والذي يتح�سل من  الأهمية بقوله:  الع�سقالين على هذه 
ما  فليح�سنه  ح�سنًا  يكن  مل  فاإن  مطلوب،  القراآن  يف  ال�سوت  ح�سن 
ا�ستطاع، ومن جملة حت�سينه اأن يراعي فيه قوانني النغم، فاإن احَل�َسن 
ال�سوت يزداد ح�سنًا بذلك، واإن خرج عنها اأّثر يف ح�سنه()51(. وقول 
الإن�سان  باهتمام  اإّل  التالوة ل يكون  اأن ح�سن  يدل على  ابن حجر 
يف حت�سني �سوته، وبذل جهده يف جودة الأداء، ومن مل يتقيد بهذه 
فاإن  املفهوم  هذا  من  وانطالقًا  الأداء.  حرمة  يف  وقع  فقد  ال�رشوط 
ال�سالة  عليه   - ر�سوله  على  اهلل  اأنزله  كما  القراآن  يقراأ  اأن  اأراد  من 
لي�س كل من �سمع  اأن يبذل جهده يف تعلمه، لأنه  بد  – ل  وال�سالم 
النظر  القراآن دون  قراأ  اأدائه، ولي�س كل من  القراآن يقدر على كيفية 
اإىل اآداب تالوته، ي�ستطيع الإف�ساح عن معانيه، والو�سول اإىل عقول 
العزيز،  كتابه  يف  اهلل  اأراد  فيما  بهم  والتاأثري  وقلوبهم،  ال�سامعني 
جانب  اىل  القراآن  قارئ  بها  يتميز  اأن  يجب  التي  الآداب  اأهم  ومن 
اأن يح�رش يف  اأنه عند البداية يف تالوته )ينبغي  القواعد والأحكام 
واإن  الب�رش،  لي�س من كالم  يقروؤه  ما  اأن  ويعلم  املتكلم،  قلبه عظمة 
تالوة كالم اهلل غاية وخطر، فتعظيم كالم اهلل تعظيم للمتكلم، ولن 
حت�رشه عظمة املتكلم ما مل يتفكر يف �سفاته وجالله واأفعاله، ول 
ي�سلح لتالوة حروفه كل ل�سان، ول لنيل معانيه كل قلب، ول بد اأن 
يكون متجرداً عند قراءته، من�رشف الهمة اإليه عن غريه، ففي القراآن 

ما ي�ستاأن�س به القلب()52(.
ح�سن  دواعي  من  يعدُّ  الذي  الرتتيل  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 
ِل �ْلُقْر�آََن َتْرِتيل})53(،  ال�سوت واللتزام باأمر اهلل يف قوله تعاىل{َوَرتِّ
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ْلَناُه َتْرِتيل})54(، حيث جاء به جربيل  وكذلك يف قوله تعاىل : {َوَرتَّ
من ربه اإىل قلب نبيه- �سلى اهلل عليه و�سلم-مرتاًل بطريقة ثابتة، 
نبيه-  قبل  من  اأدائه  لطريقة  وا�سحًا  منهاجًا  لتكون  اهلل  اختارها 

�سلى اهلل عليه و�سلم -ومن قبل اأمته.  

الرتتيل: 
الكرمي،  القراآن  فهم  مراتب  من  الأوىل  املرتبة  الرتتيل  يحتل 
ر�سالته  وتو�سيل  والبيانية،  والفنية  الروحية  قيمه  عن  والك�سف 
العظيمة، فتح�سني القراءة وترتيلها برتديد ال�سوت من غري متطيط 
ل�سان  يف  الرتتيل  معنى  ورد  ولقد  �سنة،  فذلك  النظم  يغري  مفرط 
الكالم:  ورتل  ال�سيء،  تنا�سق  ح�سن  والرتل  )رتل(،  مادة  يف  العرب 
اأح�سن تاأليفه واأبانه ومتهل فيه، والرتتيل يف القراءة: الرت�سل فيها 
والتبني من غري بغي يف التنزيل، وقال ابو العبا�س: ما اأعلم الرتتيل 
اإل التحقيق والتبيني والتمكني، وقال اأبو ا�سحق والتبنيُّ ل يتم باأن 
يعّجل القارئ يف القراءة، واإمنا يتم التبيني باأن يبني جميع احلروف 

ويوفيها حقها )55(.
واأ�سار الرازي اإىل اأهمية الرتتيل بقوله: اأنه ل بد للقارئ املجيد 
اأن يح�سن فن الرتتيل، ا�ستجابة لأمر اهلل، واعلم اأنه ملا اأمر ر�سوله - 
�سلى اهلل عله و�سلم - ب�سالة الليل اأمره برتتيل القراآن، حتى يتمكن 
اخلاطر من التاأمل يف حقائق تلك الآيات ودقائقها، فيعمد اإىل التدبر 
والتفكر، حيث اإن املق�سود من الرتتيل اإمنا هو ح�سور القلب وكمال 

املعرفة)56(. 
فالنفو�س تنفعل والقلوب تلني وترّق، وتتاأثر ب�سماعها القراآن، 
اأن  ي�ستطيع  ل  تاأثري  لأنه  النف�سي؛  الأثر  هذا  اإىل  الكفار  تنبه  ولقد 
يف�رشه اأحد، تنجذب اإليه النف�س، وتدخل الرحمة يف القلوب؛ لذلك كان 
روؤو�س الكفر يخافون من �سماع اأتباعهم للقراآن، كما جاء يف قوله 
َتْغِلُبوَن})57(،  ُكْم  َلَعلَّ ِفيِه  َو�ْلَغْو�  �ْلُقْر�آَِن  ِلَهَذ�  َت�ْصَمُعو�  تعاىل: {َل 
حيث كان يطلب الكفار من اأن�سارهم واأتباعهم اأن ي�سو�سوا على ُقّراء 
القراآن، لي�س اإل خوفًا مما يفعله القراآن يف اجتذاب النف�س الب�رشية 

اإىل الإميان.
ابن املغرية، حني طلب منه  وال�ساهد على هذا املوقف، قول 
اأئمة الكفر يف قري�س احُلْكم على القراآن بعد �سماعه من النبي- �سلى 
اهلل عليه و�سلم - وهو الذي كان معروفًا بتذوقه لالأدب وقدرته على 
التحكيم بني الأدباء وال�سعراء، حتى عاد اإليهم وا�سفًا القراآن مبا يدُل 
على انبهاره مبا �سمع واجنذابه اإىل روعة مو�سيقاه، و�سمو تعبريه، 
بعد اأن قراأ عليه الر�سول – عليه ال�سالة وال�سالم – قوله تعاىل: {�إِنَّ 
َ َياأُْمرُ ِباْلَعْدِل َو�ْلإِْح�َصاِن َو�إِيَتاِء ِذي �ْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن �ْلَفْح�َصاِء  �هللَّ
فم  على  يده  فو�سع  رُوَن})58(.  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ َيِعُظُكْم  َو�ْلَبْغِي  َو�مْلُْنَكِر 
القا�سم،  اأبا  الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - قائاًل له ل تكمل يا 
ورجع اإىل قومه وقد قال قولته امل�سهورة: )اإن له حالوة، واإن عليه 

طالوة، واإن اأ�سفله ملغدق، واإن اأعاله ملثمر()59(. 
اإل انعكا�سًا وتاأثراً  فهذا احلكم من الوليد بن املغرية ما كان 
جْر�س  يف  املتمثلة  باإيقاعاته  املتميز  القراآين  اجلمال  باأ�سلوب 
اأ�سواته واأنغام األفاظه وعباراته، وكذلك �سمّو الأداء الذي دفعه اإىل 
�سدة الإعجاب، وقد قراأه عليه الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم- مرتاًل، 
ِذيَن �آََتْيَناُهُم �ْلِكَتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتَلَوِتِه �أُوَلِئَك  ويف قوله تعاىل: {�لَّ
ُيوؤِْمُنوَن ِبِه})60(. يف هذا �سهادة من اهلل للذين يح�سنون تالوة القراآن 

وفهم معانيه، باأنهم مع الربرة الكرام الذين ت�سهد لهم املالئكة يوم 
الدين، كما ي�سهد لهم القراآن الكرمي )فتالوة القراآن حق تالوته هو اأن 
احلروف  ت�سحيح  الل�سان  فحظ  والقلب،  والعقل  الل�سان  فيه  ي�سرتك 
والتاأثر،  التعاظ  القلب  املعاين، وحظ  تف�سري  العقل  بالرتتيل، وحظ 
بالنزجار والئتمار، فالل�سان يرتل، والعقل يرتجم، والقلب يتعظ(
ِكَتاًبا  ِديِث  �حْلَ �أَْح�َصَن  َل  َنزَّ  ُ {�هللَّ تعاىل:  قوله  يف  ذلك  ومن   .)61(

َتِلنُي  ُثمَّ  ُهْم  َربَّ َيْخ�َصْوَن  ِذيَن  �لَّ ُجلُوُد  ِمْنُه  َتْق�َصِعرُّ  َمَثاِنَ  ُمَت�َصاِبًها 
.)62( { ِ ُجلُوُدُهْم َوُقلُوُبُهْم �إِىَل ِذْكِر �هللَّ

النا�س �سوتًا  اأح�سن  –)اإن  ال�سالة وال�سالم  – عليه  وقد قال 
فالرتتيل  اهلل()63(،  يخ�سى  اأنه  راأيت  يقراأ  �سمعته  اإذا  الذي  بالقراآن 
القراآن  يدرك معاين  الذي ل  العربي  التدبر، فغري  م�ستحب ل ملجرد 
ُي�ستحب الرتتيل يف قراءته ملا فيه من ترمن وطرب وا�ستمتاع نف�سي، 

كما اأنه اأقرب اإىل التوقري والتعظيم، واأ�سد تاأثرياً يف القلوب. 
)فحقٌّ على  الزرك�سي:  قال  الرتتيل  التالوة وح�سن  اآداب  ويف 
األفاظه  تفخيم  ترتيله  وكمال  يرتله،  اأن  القراآن  قراأ  م�سلم  امرٍئ  كل 
والإبانة عن حروفه، والإف�ساح جلميعه بالتدبر حتى ي�سل اإىل كل 
اإليه نف�سه، واأل  ما بعده، واأن ي�سكت بني النف�س النف�س حتى يرجع 

يدغم حرفًا بحرف( )64(. 
فكالم اهلل تعاىل ي�ستحب اأن يقراأ مرتاًل جموداً بلحون العرب 
به  اأمر  ملا  اإتباعًا  اأمكن،  ما  واللفظ  ال�سوت  وحت�سني  واأ�سواتها، 
الر�سول الكرمي - �سلى اهلل عليه و�سلم - قوله: )اقراأوا القراآن باأحلان 
فاإنه  ؛  الكبائر  واأهل  الف�سق  اأهل  وحلون  واإياكم  واأ�سواتهم،  العرب 
والنوح( الغناء  ترجيع  القراآن  يرجعون  اأقوام  بعدي  من  �سيجيء 
القراءة بطرق  والتغني يف  التمطيط  )65(. ويف ذلك نهي وا�سح عن 

واأ�ساليب الغناء املعروفة.

التأثري النفسي والوجداني : 

القلوب  له  فخ�سعت  الآذان  طرق  اهلل،  كالم  هو  الكرمي  القراآن 
مثلما ت�سدعت من خ�سيته اجلبال، فكيف ل ترجتف لوقعه ال�رشائر 
وهو  خالقها  لعظمة  �سجوداً  الروؤو�س  تهوي  ل  وكيف  وال�سدور، 
القائل: {َلْو �أَْنَزْلَنا َهَذ� �ْلُقْر�آََن َعَلى َجَبٍل َلَر�أَْيَتُه َخا�ِصًعا ُمَت�َصدًِّعا ِمْن 
اأروقة اجلنان حتى  فا�ستقر يف  الآذان  ا�ستقبلته   ،)66({ ِ �هللَّ َخ�ْصَيِة 
واحلنني  وال�ستمتاع،  ال�سماع  اإىل  النا�س  ي�سوِّق  احلناجر  من  خرج 
والطالوة، مثلما  فيه احلالوة  اأمه،  ثدي  اىل  الر�سيع  اإليه كما يحن 
فيه النذير والنفري، وفيه املتعة وال�سعادة والنعيم، مثلما فيه العذاب 
واجلحيم، تلهج الأل�سنة بعباراته واألفاظه واأنغامه اجليا�سة، واألوانه 
املو�سيقية التي تقرع النفو�س وت�ستلب العقل وال�سعور بتالوة اآياته، 
والوقوف عند مفرتقاته، يقول الق�سطالين : )فاإذا جليت اآيات القراآن 
تلقتها  الأ�سماع،  على  الرتتيل  مراعاة  مع  الطيبة  بالآيات  الكرمي 
القلوب، واأقبلت عليها النفو�س، اإمنا اأثمر ذلك تدبر اآياته، والتفكر يف 
غوام�سه، والتبحر يف مقا�سده، ليح�سل له حينئٍذ المتثال لأوامره، 
وعيده،  من  والرهبة  وعده،  يف  والرغبة  مناهيه،  عن  والنتهاء 
والطمع يف ترغيبه()67( فقد يق�سو القلب وجتمد العني، وتهجر الأفئدة 
املرء  ي�سيق  اإليه، حيث  اإل  مفر  من  اهلل  من  لي�س  وحينئذ  ال�سكينة، 
يجد  فال  الذنوب،  تذيب  التي  الدموع  عن  فيبحث  وجفائه،  بق�سوته 
تلك  يعي�س  اأن  اأحلى من  يجد  احلوا�سي، ول  يغ�سل  الذي  البكاء  غري 
العبارات،  واأجنحة  الكلمات  �سفن  اأجواء امللكوت على  اللحظات يف 
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فتق�سعر اجللود وتت�سوق النفو�س، فتاأن�س الروح مع بارئها وطهارة 
ِلْلأَْذَقاِن  الدموع تطرق اأبواب الإله، كما يف قوله تعاىل: {َوَيِخرُّوَن 

َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخ�ُصوًعا})68(.
فالبكاء م�ستحب مع القراءة ويف اأجواءها )وطريقة حت�سيله 
اأن يح�رش القلب احلزن، ووجه اإح�سار احلزن اأن يتاأمل ما يف كتاب 
اهلل من التهديد والوعيد واملواثيق والعهود، ثم يتاأمل تق�سريه فاإن 
ين�ساأ  فليبك على فقد احلزن فمن احلزن  بكاء  مل يح�رشه حزن ول 

البكاء()69(.
اإن للقراآن �سحره اخلا�س به حتى اأنه يوؤثر يف الذين ل يعرفون 
معانيه من خالل جْر�سه ال�سوتي، ونغمه اللفظي، وهيئة اأدائه، فهو 
كتاب ل ريب فيه، معجز بف�ساحته وبالغته ومو�سيقى األفاظه التي 
لعظيم  تالوته  عند  تعرتيهم  التي  والهيبة  �سامعيه،  قلوب  لها  تهتز 
اأثره، وقد روي عن ن�رشاين: )اأنه مرَّ بقارئ للقراآن فوقف يبكي، فقيل 
له: مما بكيت؟ قال: لل�سجا والنظم()70(، وال�ساهد يف قوله تعاىل :{

ا  ْمِع ِمَّ َو�إَِذ� �َصِمُعو� َما �أُْنِزَل �إِىَل �لرَّ�ُصوِل َتَرى �أَْعُيَنُهْم َتِفي�ُض ِمَن �لدَّ
فالأثر  الن�سارى،  الآية  هذه  يف  واملق�سود   ،)71({ قِّ �حْلَ ِمَن  َعَرُفو� 
النف�سي الذي يرتكه القراآن يف الأعماق وتلك الن�سوة التي يح�س بها 
القارئ اأو ال�سامع مهما كان دينه، اإمنا هي م�سلك خفي من م�سالكه 
اأفالطون:  يقول  اأنغامه،  وحالوة  األفاظه  وجمال  باإيحاءاته  الغنية 
مبا�رشاً يف  تاأثرياً  توؤثر  واأرقاها، لأنها  الفنون  اأرفع  )اإن املو�سيقى 
النف�س  وحترير  الروحي  التطهري  لتحقيق  وو�سيلة  الباطنة،  النف�س 
اجل�سم  اأع�ساء  على  اإيجابا  ينعك�س  كما  باجل�سد،  ارتباطها  من 
الروحية وو�سيلة  واأجهزته، مما جعلها تاأخذ مكانها كاأداة للرتبية 
تعد  اأنها  الإن�سان()72(.كما  �سخ�سية  وبناء  النف�س  لتهذيب  مهمة 
تنا�سق  من  تن�ساأ  اإذ  املوؤثر،  اخلطابي  الأ�سلوب  يف  منه  مفر  ل  اأمراً 
الب�رشية، واأكرث قدرة  اأكرث ارتباطًا بالنف�س  اجلمل والعبارات، وتعدُّ 
على ت�سوير العاطفة واإثارتها باأنغام الكالم واأحلان العبارات التي 

يتحكم يف اإيقاعها ال�سوتي �سالمة النظم والألفاظ.
هيئتها  من  فغريت  الأج�ساد  تخللت  قد  القراآن  روحانية  اإن 
تلك  اأحوال  تكون  فكيف  خالقها  اإىل  ت�سمو  ال�سماء  اإىل  فجذبتها 
ُثمَّ   ُ �هللَّ َنا  َربُّ َقاُلو�  ِذيَن  �لَّ {�إِنَّ  تعاىل:  قوله  تقراأ  عندما  النفو�س 
َو�أَْب�ِشُو�  َزُنو�  َتْ َوَل  َتَخاُفو�  �أَلَّ  �مْلََلِئَكُة  َعَلْيِهُم  َتَتَنزَُّل  ��ْصَتَقاُمو� 
ْنَيا َوِف  َياِة �لدُّ ِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن  َنْحُن �أَْوِلَياوؤُُكْم ِف �حْلَ ِة �لَّ نَّ ِباْلَ
ُعوَنُنزًُل  �أَْنُف�ُصُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَّ �ْلآَِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َت�ْصَتِهي 
املوؤمنني  قلوب  به  اهلل يحاكي  اإنه وعد من  َرِحيٍم})73(،  َغُفوٍر  ِمْن 
يف  اأخيلتهم  وتتجلى  فرحا،  م�ساعرهم  فتطري  ونفو�سهم،  وعقولهم 
فيه عظمة  تتمثل  التي  القراآن  اإنها عظمة  وعده،  ونعيم  اهلل  ملكوت 

قائله. 
وتتقلب  وفزعٌا،  خوفٌا  النفو�س  تهتز  املقابلة  ال�سورة  ويف 
الدموع  فتنهمر  القيامة،  يوم  اأهوال  م�ساهد  يف  والأب�سار  القلوب 
َرْتَو�إَِذ�  ْم�ُض ُكوِّ وتتجمد العيون، وكان اأبو هريرة ملا يقراأ {�إَِذ� �ل�صَّ
َْت} يحزنها �سبه الرثاء)74(، كما  َباُل �ُصيِّ �لنُُّجوُم �ْنَكَدَرْتَو�إَِذ� �ْلِ
القراآن،  �سماع  عند  القلب  وخ�سوع  البكاء  ي�ستحبون  امل�سلمون  كان 
اإذا تتلى عليهم اآيات اهلل، كما يف قوله  وقد كان الأنبياء اأكرث بكاء 
ْن  ِة �آََدَم َوِمَّ يَّ ِبيِّنَي ِمْن ُذرِّ ُ َعَلْيِهْم ِمَن �لنَّ ِذيَن �أَْنَعَم �هللَّ تعاىل : {�أُوَلِئَك �لَّ
ْن َهَدْيَنا َو�ْجَتَبْيَنا  ِة �إِْبَر�ِهيَم َو�إِ�ْشَ�ِئيَل َوِمَّ يَّ َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح َوِمْن ُذرِّ

ًد� َوُبِكيًّا })75(.  �إَِذ� ُتْتَلى َعَلْيِهْم �آََياُت �لرَّْحَمِن َخرُّو� �ُصجَّ

وما من اأحد يغفل اأن )للقراآن �سنيعه يف القلوب وتاأثريه يف 
اإذا  منثورا،  ول  منظوما  القراآن  غري  كالما  ت�سمع  ل  فاإنك  النفو�س، 
قرع ال�سمع خل�س اإىل القلب من اللذة واحلالوة يف حال، ومن الروعة 
تعاىل: {َوَجاَءْت  قوله  وكذلك يف  اإليه(،  منه  يخل�س  ما  اأُخرى  يف 
وِر َذِلَك  يُدَوُنِفَخ ِف �ل�صُّ قِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه َتِ �َصْكَرُة �مْلَْوِت ِباحْلَ
َيْوُم �ْلَوِعيِدَوَجاَءْت ُكلُّ َنْف�ٍض َمَعَها �َصاِئٌق َو�َصِهيٌد َلَقْد ُكْنَت ِف 
َغْفَلٍة ِمْن َهَذ� َفَك�َصْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَب�َشَُك �ْلَيْوَم َحِديٌد})76(، فاأي 
اأثر عظيم ترتكه هذه الآيات من �سورة )ق( واأي خوف ورهبة و�سدة 
تنتاب النف�س حينما تقف اأمام �سور النهاية، واأي حزن تثريه التالوة 
يف القلوب، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن من الذين اأبدعوا يف تالوتها حتى 
وال�سور يف  الآيات  الدو�رشي(، ومن  )يا�رش  القارئ  والنحيب  البكاء 

القراآن كثرٌيهما يطبع يف النف�س الهيبة وينبه النا�س من غفلتهم. 
وقد اأ�سار الرافعي اإىل العالقة بني املعنى والنف�س وبني جتليه 
هي  ال�سوت  مادة  اأن  يخفى  )لي�س  فقال:  واحلركات  الأ�سوات  يف 
مظهر النفعال النف�سي، واأن هذا النفعال بطبيعته اإمنا هو �سبب يف 
تنويع ال�سوت، مبا يخرجه فيه مّداً اأو غنة، اأو لينًا اأو �سدة، ومبا يهيئ 
له من احلركات املختلفة يف ا�سطرابه وتتابعه على مقادير تنا�سب 
القلوب  به  ت�ستاأن�س  ما  القراآن  ففي  اأ�سولها()77(  النف�س من  ما يف 
وتتوق اإليه الأرواح، وتتموج به الأنفا�س، وتتفكر فيه العقول، ولذلك 
فاإن خري التالوة هي ما يظهر على �ساحبها اأنوار التجلي واخل�سوع.  
ما  ومنها  الأفئدة،  اإليها  تهفو  ما  منها  والأحلان  فالأنغام 
اإخوان ال�سفا  يثري ال�سجا والأمل ويحرك الوجد والوجدان، وقد كان 
– ت�سمى  املو�سيقى  من  اأحلانٌا  والت�سبيح  الدعاء  عند  ي�ستعملون 
املحزن-وهي التي ترقق القلوب اإذا �سمعت، وتبكي العيون، وتك�سب 
اأثر  ال�سفا  اإخوان  اأدرك  كما  الذنوب،  �سالف  على  الندامة  النفو�س 
تنغيم القراآن وجتويده يف نفو�س امل�سلمني، حيث تت�سوق النفو�س اإىل 
اإليه فكره  عامل الأرواح ونعيم اجلنان فهو يوقظ قلب قارئه ويجلو 

وي�رشف اإليه �سمعه )78(.
ال�سالة  اأن يقراأ بتحزن كما قال - عليه  القراآن  فالأ�سل يف 
فاإن  فابكوا،  قراأمتوه  فاإذا  نزل بحزن،  القراآن  هذا  )اأن   :  - وال�سالم 
البكاء ما فيه الرحمة والراأفة، واملحبة  )79( ومن  مل تبكو فتباكوا( 
واخل�سوع،  واخل�سية  وال�سعف،  وال�رشور واخلوف  والفرحة  وال�سوق، 
ولي�س هناك من �سيء اأرق للقلوب واأ�سد ا�ستجالبا للحزن من قراءة 
فعند  املتلوة،  الآية  ب�سفة  ي�سري  اأن  بالتالوة  العبد  )فتاأثر  القراآن 
يكاد  كاأنه  خيفته  من  يت�ساءل  بال�رشط  املغفرة  وتقييد  الوعيد 
ميوت، وعند التو�سع ووعد املغفرة ي�ستب�رش وكاأنه يطري من الفرح، 
وعند ذكر اهلل و�سفاته واأ�سمائه تتطاأطاأ خ�سوعًا جلالله وا�ست�سعاراً 
لعظمته، وعند و�سف اجلنة ينبعث ببطانة �سوقًا اإليها، وعند و�سف 
النار ترتعد فرائ�سه خوفًا منها()80(. ومن �سور الذين تفي�س اأعينهم 
َنا �إِْن َكاَن  من الدمع عند �سماع قوله تعاىل : {َوَيُقوُلوَن �ُصْبَحاَن َربِّ
َنا مَلَْفُعولَوَيِخرُّوَن ِلْلأَْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخ�ُصوًعا})81(  َوْعُد َربِّ
القلوب  ويحيي  امل�ساعر،  ويهز  الوجدان  يالم�س  الذي  القراآن  اإنه 

بالإميان، فيقبلون عليه �ساجدين خا�سعني طائعني. 
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التنغيم وعلم التجويد:

علماء  بها  اهتم  ومعايري  اأ�س�س  ال�سحيح  القراآين  لالأداء 
يوؤدي  ال�سحيحة غالبًا ما  القراءة  النحراف عن  اأن  التجويد، حيث 
والنطق  الأداء  طرق  فمعرفة  و�سوحه،  عدم  اأو  املعنى  اختالف  اإىل 
امل�ستقيم، ل يقل اأهمية عن معرفة جممل الرتاكيب، ولذلك عّد العلماء 
الألفاظ  تراكيب  يبحث يف  لأنه  كفاية؛  وتعلمه فر�س  التجويد  علم 
والإدغام  والرتقيق  كالتفخيم  فيها،  الأ�سوات  و�سفات  القراآنية 
والإظهار وغري ذلك من الأحكام التي تتعلق باإعطاء احلروف حقها 
يف النطق، لهذا فاإن الغاية من التجويد هو متكني القارئ من جودة 
القراءة وح�سن ال�سوت والأداء، وع�سمة الل�سان من اللحن عند تالوة 
القراآن، اإذ اإن تعلمه له اأهميه كربى تعني امل�سلم على تالوة القراآن 

حق التالوة )82(.
التنغيم فاإنه يعدٌّ من اجلوانب امل�ساحبة لل�سوت، وهو  واأما 
من �ُسُبل فهم القراآن التي تالم�س الوجدان، وتبعث احلياة يف القلوب، 
ذات  حيوية  م�ساألة  التجويد  وعلم  التنغيم  بني  الوثيق  فالرتباط 
اأهمية عظمى، اإذ ل ميكن ف�سل اإحداهما عن الآخر، حيث اإن معرفة 
اأحكام التجويد والقراءة ال�سحيحة، هي التي توؤدي اإىل فن التالوة 

واإجادة القراءة.
فتجويد القراآن ي�ستمل اإىل جانب اإعطاء الأ�سوات حقها على 
نة وال�سكت وما اإىل ذلك من وقف  اأمور اأخرى، منها املدُّ باأنواعه والغُّ
واإدغام، وجميعها تعّد من مقومات التنغيم وروافده، الذي يقوم عليه 
اإميانية ونف�سية  ال�سوت والداء. فلذلك فاإن لتنغيم مقومات  تلوين 
وقف  من  يتبعها  وما  التجويد  اأحكام  معرفة  اأي  ومعرفية،  ولغوية 
املتعلقة  اجلوانب  من  ذلك  وغري  حقها،  احلروف  واإعطاء  وابتداء 
بها، حيث اأن للتالوة التنغيمية اأهداف اأ�سا�سية منها جت�سيد املعنى 
اأن  )وكما  اجلزري:  ابن  ويقول  والإقناع،  التاأثري  وكذلك  واإبرازه، 
النا�س متعبِّدون باإتباع اأحكام القراآن وحفظ حدوده، فهم متعبِّدون 

بتالوته وحفظ حروفه()83(.
ومبا اأن مو�سيقى الكلمة اأو اجلملة تتغري بتغرّي احلالة النف�سية 
بهذه  املرتبطة  النغمات  تعدد  اإىل  العلماء  اأ�سار  فقد  وال�سعورية، 
املواقف واختالفها، فقد نقل عن اأحد العلماء القدماء قوله: )ينبغي 
اأن يقراأ القراآن على �سبع نغمات: فما جاء من اأ�سمائه تعاىل و�سفاته 
فبالإخفاء  عليه،  املفرتيات  يف  جاء  وما  والتوقري،  فبالتعظيم 
ها فبالإعالن والت�سخيم، وما جاء يف ذكر  والرتقيق، وما جاء يف ردٍّ
اجلنة فبال�سوق والطرب، وما جاء يف ذكر النار والعذاب فباخلوف 
والرهب، وما جاء يف ذكر الأوامر فبالطاعة والرغبة، وما جاء يف 

ذكر النواهي فبالإبانة والرهبة()84(،
وميكن مالحظة ما �سبق يف اأن نغمة التهديد يف قوله تعاىل: 
ُ َعَذ�ًبا �أَِليًما })85(، مغايرة لنغمة الت�سويق  ْو� ُيَعذِّْبُهُم �هللَّ {َو�إِْن َيَتَولَّ
�أَْنُف�َصُهْم  �مْلُوؤِْمِننَي  ِمَن  ��ْصَتَى   َ �هللَّ بها قوله تعاىل: {�إِنَّ  يتلى  التي 

َة})86(.  نَّ نَّ َلُهُم �ْلَ َو�أَْمَو�َلُهْم ِباأَ
يقت�سي  َو�ْلأَْر�ض}  َمَو�ِت  �ل�صَّ ُمْلُك   ِ {َوهلِلَّ تعاىل:  قولة  ويف 
�إِلَّ  �إَِلَه  َل  ِذي  �لَّ  ُ �هللَّ نغمة التعظيم والتوقري، ويف قوله تعاىل: {ُهَو 
التنزيه  تقت�سي  �لرَِّحيُم}  �لرَّْحَمُن  ُهَو  َهاَدِة  َو�ل�صَّ �ْلَغْيِب  َعاِلُ  ُهَو 
والتقدي�س، وبذلك فاإن التنغيم ل ينف�سل عن التجويد بل هو نا�سئ 

عنه، ويزيد التالوة بهاًء وجماًل وطربًا.

القراآن  يقراأ  املجود  القارئ  )دع  دراز:  اهلل  عبد  يقول  وفيما 
يرتله ترتيال، نازًل بنف�سه على هوى القراآن، ولي�س نازًل بالقراآن على 
هوى نف�سه، ثم انتبذ منه مكانًا ق�سيًا، ل ت�سمع فيه جْر�س حروفه، 
وات�سالتها  وغّناتها،  ومداتها  و�سكناتها  حركاتها  ت�سمع  ولكن 
ال�سوتية، وقد جرِّدت  اإىل هذه املجموعة  �سمعك  األق  ثم  و�سكناتها، 
جتريداً، واأر�سلت �ساذجة يف الهواء، ف�ستجد نف�سك باإزاء حلن غريب 

عجيب ل جتده يف كالم اآخر لوجود هذا التجويد()87(. 

التنغيم وعالمات الرتقيم :

الب�رشي،  املجتمع  �رشورات  من  ك�رشورة  اللغة  ن�ساأت 
طريق  عن  وُي�ستقبل  النطق  طريق  عن  يتم  �سفوي  تعبري  وبالأ�سل 
كانت  الكتابة  ظهرت  وملا  منطوقة،  اأ�سواتًا  اإل  كانت  وما  الأذن، 
احلروف والرموز �سدًى مكتوبًا لنقل هذا املنطوق وت�سويره بحروف 

هجائه.
حيث  امل�سافهة،  لغة  �سوى  بدايته  يف  يعرف  مل  فالإن�سان 
باأ�سوات  وحاجاته،  ومقا�سده  اأغرا�سه  عن  خاللها  من  يعربِّ  كان 
م�سموعة تتحدد دللتها بطريقه نطقها، وقد كان من ال�رشوري وبعد 
و�سائل حديثه جتعل  بابتكار  اللغة  علماء  اأن يجتهد  الكتابة  ظهور 
املكتوب مقاربًا للمنطوق؛ لأن املنطوق يعتمد يف قوة تاأثريه على 
ويتفاوت  والتنغيم،  النرب  اأهمها  اإيقاعية  ومكونات  �سوتية  و�سائط 
ال�سخ�سية  املواهب  تفاوت  بحكم  واآخر،  متكلم  بني  التاأثري  هذا 
املحافظ  الإلقاء  وفن  الو�سائط  وتباينها يف مدى حتكمها يف هذه 
على جمالية الأ�سوات، وح�سن الأداء األذي مييز الكالم املنطوق عن 

الكالم املكتوب، الذي يفقد الكثري من جماله وقوة تاأثريه)88(.
ولذلك ا�ستعان العلماء على اإحداث متاثل تقريبي بني املنطوق 
واملكتوب بو�سع عالمات ورموز ت�ساعد يف حتديد الغر�س املق�سود 
الوقف  اأو  لل�سكت  والفا�سلة  !للتاأثر،  ال�ستفهام،  )؟  عالمات  مثل 
الق�سري( بحيث تكون هذه من ال�سوابط الإمالئية عو�سًا عن التنغيم 
ال�سوتي، فت�ساعد القارئ على فهم املكتوب وتو�سيح معانيه، وذلك 
لأن التنغيم يقت�رش على الرتاكيب امل�سموعة، اأما الرتاكيب املقروءة، 
فقد ا�ستعا�ست بتلك الرموز وغريها، وال�ستنتاج البديهي اأن التنغيم 
متثله عالمات الرتقيم؛ لأنه لي�س هناك من عالمات �سوتية تقابله 
يف اجلملة، ولأن ال�سماع والنطق كان هو الأ�سا�س، والكتابة والقراءة 
احلديث  يف  ا�ستخدامًا  اأكرث  وامل�سموع  واملنطوق  ذلك،  بعد  كانت 
اليومي من املكتوب، فقد اكت�سب رتبة اأعلى من الرتقيم، حيث اأن كل 

تنغيم ترقيم، ولي�س كل ترقيم تنغيم)89(.
مقام  تقوم  الكتابة  يف  الرتقيم  عالمات  اأن  من  الرغم  وعلى 
من  ويعدُّ جزءاً  الكالم  يزدوج مع  التنغيم  )فاإن  الكالم؛  التنغيم يف 
نظامه، كما اأنه اأو�سح من الرتقيم يف الدللة على املعنى الوظيفي 
من  الرتقيم  ي�ستخدم  مما  اأكرث  نغمات  من  ي�ستخدمه  مبا  للجملة، 

عالمات()90(.
فالتنغيم هو علم وثيق ال�سلة، وظاهرة لغوية مهمة ملا له من 
تاأثري فعال يف اإي�سال املعنى، واإحداث ال�ستجابة والتفاعل بحيث ل 
تكون نغماته متيل اإىل الرتابة، من�ساقة على وترية واحدة يف �سياق 
فاإن  ولذا  الفهم،  وعدم  والنفور  امللل  اإثارة  اإىل  يوؤدي  مما  الكالم، 
للتنغيم دوراً كبرياً )يف الأداء اللغوي ب�سكل عام، ويف الأداء القراآين 
بوجه خا�س، فهو مبثابة عالمات الرتقيم من الكالم املكتوب ؛ عونًا 
للم�ستمع يف فهم املراد، مثلما اأن عالمات الرتقيم تعدٌّ عونًا للقارئ 
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امل�ستوية  ال�سوتية  فالتنوعات  املراد()91(  املعنى  الوقوف على  يف 
والهابطة وال�ساعدة هي التي توؤدي اإىل تغري الدللة بتغريُّ النغمة، 
على  تطراأ  التي  النف�سية  باحلالة  وثيقًا  ارتباطًا  التغريُّ  هذا  ويرتبط 
النغمة ال�سوتية اأثناء الكالم، فكما اأن للرتقيم رموزه وا�سطالحاته؛ 
قد  املثال،  �سبيل  فعلى  ودرجاته،  م�ستوياته وطبقاته  للتنغيم  فاإن 
ت�سقط همزة ال�ستفهام ا�ستغناًء بالتنغيم، ومن ال�سواهد على ذلك يف 
قوله تعاىل: {َقاُلو� َفَما َجَز�وؤُُه �إِْن ُكْنُتْم َكاِذِبنَيَقاُلو� َجَز�وؤُُه َمْن 
اأن تقراأ كلمة  َجَز�وؤُُه})92(فال بد يف هذه الآية  َفُهَو  َرْحِلِه  ِف  ُوِجَد 
)جزاوؤه( بتنغيم ال�ستفهام، وجملة )من وجد يف رحلة فهو جزاوؤه( 

بتنغيم التقرير.
رُِّم َما  ِبيُّ ِلَ ُتَ َها �لنَّ ومن ال�سواهد كذلك يف قوله تعاىل: {َيا �أَيُّ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم} فالتقرير هنا  اَت �أَْزَو�ِجَك َو�هللَّ ُ َلَك َتْبَتِغي َمْر�صَ �أََحلَّ �هللَّ

)اأتبتغي( فتقراأ بنربة ال�ستفهام، اإ�سارة اإىل اأن الهمزة حمذوفة)93(.
ف  ◄ هو  كما  �ملعنى  ذ�ت  يعطي  �ن  للمكتوب  ميكن  فهل 
�ملنطوق؟ 

اأداة ال�ستفهام موجودة ولكنها قد تكون تقريرية  وقد تكون 
�ْلإِْن�َصاِن ِحنٌي ِمَن  �أََتى َعَلى  اأو غري ذلك، كما يف قوله تعاىل: {َهْل 
ل  )هل(  ال�ستفهام  حرف  اأن  اإذ  َمْذُكوًر�})94(  �َصْيًئا  َيُكْن  َلْ  ْهِر  �لدَّ
ي�سري اإىل ال�ستفهام لأن الدللة عن طريق التنغيم تقت�سي التقرير، 

ويكون احلرف )هل( مبعنى )قد()95(.
فهم  اأن  ال�سابقة  الأمثلة  خالل  من  الطبيعي  فال�ستنتاج 
املعنى يف حالت كثرية يتوقف على )الطريقة ال�سوتية – الإيقاع 
والنحو  املنطوقة،  اللغة  درا�سة  اأهمية  تربز  هنا  ومن  والتنغيم- 
التقليدي مل مييز بني اللغة املكتوبة، واللغة املنطوقة، على حني اأن 
لكل منها نظامًا خا�سًا قد يختلف اختالفًا كبرياً عن �ساحبه، بل اإن 

هذا النحو يركز اهتمامه على اللغة املكتوبة()96(.
لتمييز  رمزية  �سوابط  ت�سكل  الرتقيم  عالمات  كانت  فاإذا 
املكتوب عن املنطوق، وا�ستجالء مكوناته اجلمالية مبا تقوم به من 
من  القارئ  متكن  التي  الأ�سلوبية  الفوارق  اإظهار  يف  دللية  وظيفة 
اللغة املنطوقة  التنغيم هو ما مييز  فهم الن�س واإدراك فحواه، فاإن 
التي  املو�سيقية  الكالم، هذه  باعتباره مو�سيقى  املكتوبة  اللغة  عن 
رونقها  اللغة  منه  فاكت�سبت  الأفراد،  بني  التوا�سل  يف  اأ�سا�سًا  تعدَّ 

وجمالها. 
ويف القراآن اأمثلة كثرية على مواطن التنغيم التي حتدد تراكيب 
اجلمل واأغرا�سها، وكذلك يف الكالم اليومي واحلديث العادي، ومثال 
وال�سالم  ال�سالة  -عليه  قال  حيث  ال�رشيف،  النبوي  احلديث  ذلك 
اإله  ل  يقول  وهو  )اأقتلته  اأي  اهلل(،  اإل  اإله  ل  يقول  وهو  )قتلته   :  -
اإّل  معناه  يعرف  ول  وتوبيخي،  ا�ستنكاري  ا�ستفهام  فهو  اهلل(  اإل 
بالتنغيم وال�سماع، فاأّنى للمكتوب هذا لو مل يكن التنغيم هو الأ�سل 

والأ�سا�س)97(.
التنغيم وعالمات الرتقيم، من خالل  الفرق بني  وهكذا يظهر 
للتنغيم  اأن  يوؤكد على  الذي  الأمر  اللفظي ب�سورة خمتلفة،  الرتكيب 
يف  اإدراكها  ميكن  ل  واأنه  ال�سوتية،  النغمات  من  متباينة  اأنواعًا 
اللغة املكتوبة اإل بو�سع عالمات ترقيم منا�سبة، تتماثل مع القيمة 
الدللية للكلمة، تلك التي يوؤديها التنغيم، بانخفا�س درجة ال�سوت 

اأو �سعودها اأو ا�ستوائها.

اخلامتة:
اإبراز  يف  كبرياّ  اأثر  للتنغيم  اأن  لنا  تبني  �سبق  ما  خالل  من   
معانيه،  وتدبر  مقا�سده  لفهم  الكرمي،  القراآن  يف  اللفظية  الدللت 
التي  التف�سريية  القراءة  وحتقيق  الإميانية،  اأجوائه  مع  والتفاعل 
والنفعال  ال�سحيح،  الفهم  اإىل  و�سويا  املعنى  جالء  اإىل  توؤدي 

النف�سي لدى املتلقي.
 فالتنغيم يعّد من ال�رشورات املالزمة للتالوة املتقنة، لتحقيق 
به  ياأتي  والإن�سائية،  اخلربية  اجلمل  بني  والف�سل  والإفهام،  الفهم 
القارئ املجيد لالأداء، باعتماده على فهمه للمعاين والتحكم بقدراته 
ال�سوتية، لإفهام ال�سامعني وحتريك م�ساعرهم، فالقراآن لغة، واللغة 
ملا  اأن  ذلك  اأدائها،  اأح�سن  ما  اإذا  انفعالية  �سوتية  بخا�سية  تتميز 
اإلينا  نقل  قد  فالقراآن  وم�ساعره،  الإن�سان  �سمع  على  مبا�رشاً  تاأثرياً 
عن طريق التلقي وال�سماع، حتى نوؤديه بنف�س اللحن والأداء اخلا�س 
بتالوته واإحداث اأثره، فاجتماع التنغيم والإيقاع ال�سوتي املنبعث 
اأ�سال من الن�س القراآين يوؤدي اإىل و�سوح الدللت والتاأثري النف�سي 

والوجداين. 
الأحاديث  من  كثري  يف  النبوية  التوجيهات  اأ�سارت  وقد   
ويف  التالوة،  يف  وجتميله  ال�سوت  حت�سني  �رشورة  اإىل  ال�رشيفة 
ذلك دللة على اأهمية تف�سري املعاين من خالل الأداء اجليد واملتقن 

والتاأثري يف ال�سامعني.
يف  واملتخ�س�سني  املهتمني  انتباه  تلفت  الدرا�سة  هذه  ولعل 
الدرا�سات القراآنية اإىل هذا اجلانب املهم يف تاأدية املعنى ال�سحيح 
التف�سريية  التالوة  حتقيق  اإىل  وال�سعي  العاملني،  رب  لكالم  لفهم 
التجويد  تعليم  يف  الهتمام  مب�ستوى  والفعال،  املوؤثر  بالأداء 
وقواعده، ف�سال عن ا�ستخدام بع�س الو�سائط ال�سوتية احلديثة التي 

تهتم بالنطق والأداء ال�سليم مبا ل يخالف ال�رشع واملق�سود.
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