
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *تجوید؛ از وجوب تا حرمت
  شیعه و اهل سنت) نهای(رعایت قواعد تجویدي از دیدگاه فق

  

  **محمديمحمد علی 
  

  

  چکیده:
 ییاز سو .وجود دارد يمتفاوت و گاه متضاد یاتنظر یدي،تجو قواعد یتعدم لزوم رعا یالزوم  درباره

آن را همانند نماز، واجب  يا سو، عده یگرد از .دانند یرا حرام م یدقواعد تجو یترعا ،دانشوران یبرخ
 اند. قائل شده فکیکو عمل به آن ت یدقواعد تجو یادگیري ینب یزاز دانشوران ن ی. برخدانند یم ینیع

 ینتر مهم يآوریادمقاله ضمن  ینخورد. در ا یبه چشم م یزن یگريد يها یلتفص ین،ب یندر ا که چنان
. نگارنده معتقد است است سخن گفته شده یدوجوب مباحث تجو یارمعباره، از حدود و  یندر ا یاتنظر

آن، مخل صحت قرائت باشد و  هواجب است که عمل نکردن ب یدياز مباحث تجو يقواعد یتتنها رعا
  نه عرف مردم. ،به کارشناسان واگذارشود یدصحت و فساد با یصمشهور، تشخ یهبرخالف نظر

  
   ها: کلیدواژه

  تجوید عملی /تجوید علمی /حرمت /جوبو /حکم /قرآن /تجوید
                                            

  . 15/4/1394، تاریخ تأیید: 10/3/1394تاریخ دریافت: * 
 aqamohammadi@gmail.com  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی عضو هیأت علمی** 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی 127- 98 ، صفحات1394تابستان  ،75پیاپی ،2شماره  ،سال بیستم
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  مقدمه
هاي  هاي پرکاربرد قرآنی است. دانش فقه نیز از دانش دانش تجوید یکی از دانش

اسالمی است که در همه افعال مسلمانان نقش مستقیم دارد. بررسی رابطه این دو دانش 
د توان میه ک؛ زیرا عالوه بر آنکه موضوع این مقاله است، داراي اهمیت فراوانی است

حکم تکلیفی تالوت قرآن، قرائت در نماز، تلبیه، اذان و... را روشن کند، از مباحث 
به اهمیت یاد شده، در مقاله فرارو برآنیم  با توجه د.شو میکلیدي تالوت نیز محسوب 

ن اقوال جمع کرده، بی ،آوري اقوال فقیهان و عالمان قرائت، در صورت امکانضمن یاد
 تر را برگزینیم.  یا نظریه مناسب

  
  تعاریف

) یا 3/370) یا علم دین (فراهیدي، 6/355معناي فهم (طریحی،  فقه در لغت به
براي فقه ) است. در اصطالح 642ب از طریق علم شاهد (راغب، یرسیدن به علم غا

دست آوردن  هترین آن چنین است: فقه یعنی دانش ب که مناسبچند تعریف ارائه شده 
؛ 2/264، عینی از منابع فقه. (فخرالمحققینهاي م وسیله روش هب احکام شرعی فرعی

  ) 1/8الحرام،  و الحالل فۀمعر فی األحکام قواعد ،حلی
نجام ي نیکی، خوبی و اامعن ، در لغت به»جود« ، مصدر باب تفعیل و از مادهتجوید

یعنی قرائتش » جود الْقرَاءه«و  )6/169است (فراهیدي، دادن کاري به شکل نیکو آمده 
). 1/210ابن جزري،  ؛3/136خوبی و بدون پستی و زشتی انجام داد (ابن منظور،  را به

الفقه  عۀ(موسو .همانند تجوید الکفن والثیاب ؛تجوید گاهی در رفتار نیز کاربرد دارد
  )25/117االسالمی، 

  از جمله:  .براي تجوید در اصطالح علوم قرآن چند تعریف ارائه شده است
جوید یعنى رسیدن به نهایت اتقان و استوارى و زیباسازى. تجوید قرآن، اداى ت -1

حرف از مخرجش  حقوق حرف و حفظ ترتیب و مراتب هر یک و تلفظ روان و فصیح
  )68بدون افراط و تفریط است. (دانی، 

آن » مستحق« و» حق« يحروف از مخرجش همراه با اعطا يتجوید یعنی ادا -2
  )26 (موسوي بلده، .حرف
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  ت و پیرایه قرائت دانسته و گوید:ابن جزري تجوید را آرایه تالو -3
تجوید عبارت است از اعطاي حقوق حروف به آنها و حفظ ترتیب و مراتب آنها و «

بازگرداندن حرف به مخرج و اصل آن و پیوستن آن به نظیرش و تصحیح لفظ و 
 .»اسراف و تکلف و افراطبدون  ،تلطیف زبان با نظر به صیغه و ساختمان هر کلمه

 )1/386؛ تهانوي، 1/212، فی قراءات العشر جزري، النشرابن (

 ،هایی که از تجوید شده تر بوده و دیگر تعریف این تعریف از سایر تعاریف کامل
؛ سیوطی، اإلتقان فی 68؛ دانی، 50(رك: حسنی،  ناقص هستند.همانند همین تعریف، 

 )1/346علوم القرآن، 
ترین  . روشنخورد حروف نیز اندکی اختالف به چشم میو مستحق حق  درباره

این است که حق حرف، یعنی تلفظ حرف از مخرج  ،تفاوتی که در این باره گفته شده
یعنی  ؛خودش و با توجه به صفاتى که در نهاد حرف وجود دارد و ذاتی آن است

وجود حرف و تمایز زیرا  ،)50آنها را از حرف سلب کرد (حسنی،  توان میصفاتی که ن
آن از سایر حروف و آواها بر رعایت صفات مذکور مبتنى است؛ مانند صفت جهر، 

  شدت و استعالء.
شود که در ترکیب حروف و مستحق حرف، به کیفیت صوتى و آوایى گفته مى

شود. احکام تجوید از قبیل ادغام، مد، اخفاء، اقالب و... از پیوند آنها ایجاد مى
اي  رو مستحق حروف، صفات عرضیه ). ازاین13روف است (جریسی، ات حمستحق

  )51(حسنی،  .گیرد است که از صفات ذاتی نشأت می
طور تنها و منفرد.  ، حق حروف یعنی مطالعه آواها و حروف بهتر به عبارت روشن

  )6/260(ستوده نیا،  .آواها و حروف در حال ترکیب همستحق حروف یعنی مطالع
  

  »تجوید«ه کاربردهاى واژ
جا براي ما حائز اهمیت است که دریابیم از بررسی کاربردهاي تجوید از آن

  یک موضوع بحث ماست. کاربردهایی که امروزه این واژه دارد، کدام
  ند از: رود. این کاربردها عبارتکار مى اژه تجوید در مفاهیم گوناگونى بهامروز و
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ست که دانشمندان این فن براى علم تجوید، قواعد و ضوابطى ا . تجوید نظرى:1
مباحثى چون مخارج و صفات حروف،  ؛اندصحیح خواندن الفاظ قرآن کریم وضع کرده
  تفخیم و ترقیق، ادغام، مد و قصر و مانند آن.

یعنی یافتن مهارت الزم در تلفظ صحیح واژگان عربی. دانشمندان  . تجوید عملى:2
از استاد و عرضه حروف و کلمات بر او  تجوید معتقدند این مهارت از طریقِ استماع

). تجوید عملی همان رعایت کردن قواعد تجویدي است 142(لبیب،  شودحاصل مى
  که موضوع اصلی این مقاله است.

هاي قرائت را به چهار روش  بیشتر قاریان، روشامروزه  . قرائت به روش تحقیق:3
د. قرائت تحقیق یعنی خواندن قرآن ان و تدویر تقسیم کرده) ترتیل، تحقیق، تحدیر (حدر

ها، اتمام حرکات، تحقیق  با حداکثر آرامش و تأنّی، همراه با اشباع مدها، تحقیق همزه
   .میسر است ر سایه قرائت آیات با حداقل سرعتکه همه اینها د ... مخارج حروف و

معناى سبک  بیشتر به» ود یا تجوید القرآنمج قرائت«د امروزه در مصر، شو میگفته 
، 108لبیب، ؛ 6/260 رود. (ستوده نیا، کار مى ى و آهنگین قرآن به روش تحقیق بهاجرای
113 ،115(  

اند، ذیل بحث ترتیل از آن سخن  غالب فقیهانی که از مباحث تجویدي سخن رانده
اند، با تعریف تجوید هماهنگ است.  و در موارد زیادي، تعریفی که از ترتیل کردهاند  گفته

الروضۀ البهیه فی شرح اللمعۀ ؛ همو، 188، النفلیۀ الرسالۀ لشرح الملیۀ الفوائد، هید ثانیش(
؛ بحرانی، 3/337عاملی، موسوي ؛ 1/420، الصالة انصاري، کتاب ؛ شیخ1/406، الدمشقیه

  )8/194؛ مبارکفوري، 20/75؛ العینی، 9/77ابن حجر،  ؛7/230عاملی، حسینی ؛ 8/173
  

  تجوید و فقه 
از  .اند ن مباحث مربوط به تجوید را در چند باب از ابواب فقه به بحث نشستهفقیها
  جمله: 

  

  هقاماذان و اتجوید در  .1
اند که رعایت قواعد تجویدي تا جایی که باعث اخالل  فقیهان تصریح کردهبیشتر 

ولی در مواردي که باعث اخالل در معنا  ،در معناي اذان و اقامه نشود، الزم نیست
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، الروضۀ البهیه فی شرح اللمعۀ الدمشقیه، شهید ثانید، رعایت تجوید واجب است (شو می
؛ 615، 5/589؛ حکیم، 431و  2/425، طباطبایی یزدي؛ 1/418؛ ابن عابدین، 1/583

 .دانند میبرخی از فقیهان نیز لحن در اذان را مطلقاًً مکروه  .)418 و 2/374، بروجردي
  )1/415و، الشرح الکبیر، ؛ هم1/444(ابن قدامه، المغنی، 

  
  . تجوید در نماز2

دانند (امام خمینی،  تمامی فقیهان شیعه قرائت نماز به عربی صحیح را واجب می
شرطی  ). رعایت قواعد تجوید در نماز به1/168گلپایگانی، ؛ 1/166 تحریر الوسیله،

انی، ؛ همد8/173واجب است که عدم رعایت آن باعث اخالل در معنا شود (بحرانی، 
هاي  نه دقت ،دندان آنان مدار در صحت تلفظ را عرف می .)1/115؛ اعرج، 12/106

؛ 1/134، ه؛ امام خمینی، تحریر الوسیل9/400نجفی، محمد حسن دانشمندان تجوید (
غالب دانشوران اهل سنت نیز  .)2/464، طباطبایی یزدي؛ 1/161همو، استفتاءات، 

 2/65دانند (نووي،  میواجب  ،سر و حرج نیفتدبه ع صحت قرائت را تا آنجا که مکلف
، ؛ شافعی صغیر2/425؛ حطاب رعینی، 2/37، ؛ شروانی1/157؛ شربینی، 3/394 و
 ،)مانند رعایت تفاوت بین ضاد و ظاء( که باعث حرج شودرا ولی مواردي  ،)1/482

  )1/682، ؛ ابن عابدین11/29؛ عظیم آبادي، 1/69، (فخررازي .دانند میواجب ن
مشهور فقیهان معاصر شیعه، اگر نگوییم اجماع، بر این است که رعایت ر نظ

 الملیۀ الفوائد، شهید ثانیواجب نیست. ( ،اند محسناتی که دانشمندان تجوید ذکر کرده
؛ امام 145 حسن بن جعفر، ،نجفی؛ 3/337عاملی، موسوي ؛ 188، النفلیۀ الرسالۀ لشرح

، ؛ کاشف الغطاء، کشف الغطاء2/521، ی یزديطباطبای؛ 1/134، هخمینی، تحریر الوسیل
  ) 3/480؛ بروجردي، 9/398؛ نجفی، 3/180
  
  . تجوید در تلبیه3

حرام عمره مفرده، افراد و احرام حج احرام عمره تمتّع و حج آن و ااز منظر فقیهان، 
؛ 1/419الحرام،  و الحالل فۀمعر فی األحکام (حلی، قواعد دشو میجز با تلبیه منعقد ن

؛ 367 ،القواعد فوائدشهید ثانی، ؛ 1/287، ؛ فخرالمحققین4/51، مو، مختلف الشیعهه
  )1/532دریس حلی، ا؛ ابن 1/315؛ شیخ طوسی، 2/324ه، امام خمینی، تحریر الوسیل
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به شکل اداي آن پس الزم است تلبیه به شکل صحیح ادا شود و کسی که توانایی 
امام ؛ 4/664، طباطبایی یزدين را ادا کند. (د به شکل ملحون آتوان میصحیح را دارد، ن

  )1/380 خمینی، تحریر الوسیله،
  
  تجوید در دعا .4

اي رعایت قواعد  عده رعایت قواعد تجویدي در دعا نیز شایسته و خوب است.
د شاهد نظریه یاد توان مینیز  7روایت امام جواد .دانند تجوید در دعا را نیز واجب می

» رود میسوي خداوند باال ن دعاي ملحون به«نقل شده که: حضرت شده باشد. از آن 
دعاي ملحون را با شرایطی جایز  ،ولی عده زیادي از فقیهان .)7/56عاملی،  (حرّ
 ،هاي آنان به روایت فوق این است که مراد از دعاي ملحون دانند. یکی از پاسخ می

در مستحبات باعث دعایی است که برخی از شرایط دعا را نداشته باشد؛ زیرا لحن 
  )3/192، کشف الغطاء، د. (کاشف الغطاءشو میفساد آن ن

)، آیت اهللا خویی  166، وسیلۀ النجاة؛ حاشیه 1/166 ه،امام خمینی (تحریر الوسیل
) و  1/166 ، وسیلۀ النجاة) آیت اهللا گلپایگانی (حاشیه  15/391 اإلمام الخوئی،  عۀ(موسو

وت به کلمات ملحون از حیث ماده و اعراب را به برخی دیگر از فقیهان، دعاي در قن
داند که خطاي فاحش در لحن نبوده و در معنا تغییري رخ ندهد  شرطی جایز می

کنند که  میولی در ذکرهاي واجب تأکید ، ) 37الوثقى فی الدین،  ة(کاشف الغطاء، العرو
  .به غیر عربی صحیح جایز نیست

  
  . تجوید در قرائت قرآن کریم5

و تجوید، زیبایی  ،رعایت تجوید در قرائت قرآن نیز سزاوار انشوران معتقدندغالب د
  )1/346 ،قرآن است. (سیوطی، اإلتقان فی علوم القرآن

از  ،گویند میبدان معنا نیست که همه آنچه عالمان تجوید و قرائت  ،آنچه گذشت
جا نیز این، در بلکه معیاري که در نماز گذشت ،نظر فقهی نیز رعایت آن واجب باشد

  )1/134، امام خمینی، تحریر الوسیلهصادق است. (
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  حکم تجوید دربارهنظریات 
  برخی از آنان عبارتند از:  کهنظریه ارائه شده  بیستبالغ بر  جویدحکم ت درباره

  
  حرمت فراگیري قواعد تجوید و رعایت آن. 1

خاللی است اي معتقدند تجوید حرام است. دلیل آنان، بدعت بودن تجوید و ا عده
کسانی که از تجوید دم  این افراد معتقدند کند. که تجوید در مخارج حروف ایجاد می

کنند. این در حالی است که  میعنوان دین و کاري دینی تلقی  ر واقع آن را بهزنند، د می
گاه مردم را به تجوید تشویق  تجوید در دین اسالم جایی ندارد. قرآن و سنت هیچ

  د یکی از مصادیق بدعت حرام باشد.توان میوید پس تج ،اند نکرده
نظریه حرمت تجوید عالوه بر منابع اهل سنت، در سخنان برخی از دانشمندان شیعه 

آیت اهللا شیخ محمد جمیل حمود العاملی، از  ،عنوان نمونه د. بهشو مینیز دیده 
  نویسد:  میدانشمندان لبنانی 

  تجوید به دو دلیل جایز نیست:  به نظر ما«
هاي مخالفان است که در زمان حاضر نیز اکثر شیعیان به  که این کار از بدعتاول این

  اند. آن دچار شده
دوم اینکه در دانش تجوید قواعدي وجود دارد که باعث اخالل در اخراج حروف از 

عنوان  توان آن را از دیگري تشخیص داد. به اي که نمی گونه ، بهمخارج خودش شده
کنند.  مییک حرف را در دیگري مندمج و داخل  ،سازيد براي زیبا، اهل تجوینمونه
)، آن را به 42/(هود }الْکافرینَ مع تَکُنْ ال و معنا ارکَب بنَی یا{در آیه شریفه  مثالً

کنند. و این تحریف  میچون باء را به میم تبدیل  ،خوانند می »ارکم معنا«شکل 
ان در مواردي که جاي توقف نیست، براي رعایت صریح آیه شریفه است. همچنین آن

د. به گفته محدث شو میکنند که باز هم باعث تحریف قرآن  میقواعد تجوید، توقف 
بر اساس فهم خودشان از تفسیر آیات  ،اند هایی که اهل تجوید قرار داده ، وقفبحرانی

 یعلَم ما و{ه آنان در آیه شریف و گاه برخالف چیزي است که در روایات آمده. مثالً
إِالَّ تَأْویلَه اللَّه خُونَ وی الرَّاسلْمِ فعالمت  ،»اهللا«)، بر سر کلمه 7/(آل عمران }الْع

، تأویل متشابهات را »علم راسخون در«اند که  چون تصور کرده ،اند وقف الزم نهاده
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هستند و  :در حالی که برابر روایات مستفیضه، راسخون در علم، ائمه ،دانند نمی
نه  ،است دانند. وانگهی خداوند به ما دستور ترتیل داده آنان تأویل متشابهات را می

  »تجوید و معناي ترتیل، خواندن با تأنی است.
ولی  ،به لحاظ فتوا حرام استکند که به نظر ایشان، تجوید  وي در پایان تأکید می

مستحب و گاهی  ،دیگریعنی خواندن با تأنی و وارد نکردن حرفی در حرف  ،ترتیل
  )http://aletra.org/subject.php?id=1133واجب خواهد بود. (

  
  نقد و بررسی

  به چند نکته اشاره کرد: توان میدر پاسخ به نظریه یاد شده 
چند کلمه تجوید در ؛ زیرا هرگنجد میدر تعریف بدعت ناز نظر موضوع تجوید  - 1

و حفظ وقوف که موضوع تجوید است، ولی لزوم رعایت مخارج حروف  ،روایات نیامده
) و نام علمی 81/188؛ مجلسی، 1/209است (ابن جزري، النشر،  مدهآدر روایات فراوانی 

  اند. تجوید گذاشته ،دشو میکه در آن از اداي حروف و حفظ وقوف سخن گفته را 
 پذیر نیست. مثالً جوید در برخی موارد امکانبدون توجه به ت خواندن ظاهر قرآن - 2

خوانید؟ مگر غیر از این است  می» کاف، ها، یا، عین، صاد«را چرا به شکل » کهیعص«
سایر مباحث همانند تنوین،  درباره؟ یابیم وایت، به این قرائت دست میکه از طریق ر

ه اینکه علمی را که براي خالص .)44/13غنه، اخفا و... نیز همین گونه است (شنقیطی، 
اند و  تجوید نامیده ،آن از جمله حروف مقطعه وضع شدهخوانی کلمات قر تبیین صحیح

  گذاري ربطی به بدعت ندارد. این نام
وم اسالمی را نیز تحریم کنیم. شده صحیح باشد، باید بسیاري از علاگر سخن یاد -3

 براي دانشی که با این نام» اصول فقه«عنوان نمونه، در کدام روایت از اصطالح  به
  است؟میان آمده نامبردار شده، سخن به 

اند نیز  که مخالفان یا عامه در این دانش از خاصه پیشرفت بیشتري داشتهاین -4
  .د دلیل بدعت یا حرمت یک دانش باشدتوان مین

نیز اگر قرار است لغت صحیح عربی » ارکب معنا«در مواردي همانند جمله  -5
به میم  »ارکب«باید باء  ،زبانان معتقدند در این گونه موارد اشد، بسیاري از عربمالك ب
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وجوب قرائت در برخی  تبدیل و ادغام شود. به هر روي با توجه به اهمیت قرآن و
  تجوید است. ،موارد، باید راه و دانشی براي تشخیص وجود داشته باشد و آن

قبل  6پیامبر اکرم شنیدن از شیخ قرائت است. پایه تجوید عملی، قرائت و -6
نسل به  ،قرآن را قرائت کرده و دیگران نیز شنیده و این قرائت که متنی نوشته شود،از آن

خوانده،  »ارکمعنا« 6نسل به ما رسیده است. اینک از کجا بفهمیم که آیا پیامبر اعظم
ال پاسخ خواهد داد، دانش تجوید است. پس ؤ؟ دانشی که به این س»ارکب معنا«یا 

  آن را تحریم کرد؟ توان میچگونه 
 

 پرداختن به تجوید  ناشایست بودن. 2
حرام  تجوید و رعایت برخی از قواعد آن برخی معتقدند حتی اگر آموختن قواعد

بلکه ناشایسته بوده و ما را از معارف  ،نباشد، پرداختن به تجوید نه تنها اولویت ندارد
  :کنند میکند. پیروان این نظریه به دالیل زیر استدالل  قرآن دور می

کند که قرآن براي  ه تأکید میمتعال در آیاتی بر این نکتخداوند  آیات قرآن؛ - 1
 }و لَقَد یسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّکْرِ فَهلْ منْ مدکرٍ{فرماید:  می که چنان ،است آموزي، آسان شدهپند

) نازل شده 104/(یوسف »للعالمین«و  )185/(بقره »للناس«قرآن  ،از سوي دیگر .)17قمر/(
ایت مخارج حروف در تالوت قرآن با آسان نمودن قرآن براي همگان در بر رع تأکیدو 

تواند هدف نزول قرآن، یعنی هدایت بشریت را مورد توجه قرار دهد؛ تناقض است و نمی
را فراهم نماید، ولی التزام و الزام به رعایت  »انس با قرآن«زیرا خواندن قرآن باید زمینه 

 عدم رعایت مخارج حروف ،قرآن است. وانگهیمخارج و صفات حروف، مانع انس با 
 ،رو هستیم اندن آیات، با جمالت و فرازها روبهزیرا در خو ؛شودموجب تغییر در معنا نمی

معناي آن  »صمد«نه کلمات تنها و بیرون از جمله و عبارت. شاید تلفظ غیر عربی کلمه 
کنار دیگر جمالت قرار ولی زمانی که این کلمه در جمله و آن جمله در  ،را تغییر دهد

نماید. براي مثال اگر گرفت، ذهن هر انسان آشنا با زبان را به معناي اصلی آن معطوف می
بخواند، هیچ فردي که آشنا » اهللا اهد گل هو«را  }دحأ اهللاُ ول هقُ{ مسلمانی ترك زبان، آیه

زیرا سیاق  ؛شودیدچار تردید نم» اهد«یا » گل«در فهم معناي کلمات  ،با زبان قرآن است
  )15کند. (غفاري، آیه و سوره، ذهن را به سمت معناي این کلمات هدایت می
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عنوان نمونه در  . بهروایات نیز بر عدم لزوم قواعد تجویدي داللت دارند روایات؛ -2
؛ 3/357، حنبلابن هاي روایی آمده ( روایتی که با تفاوت اندکی در بسیاري از کتاب

یکی از «خوانیم:  می ،)56؛ نووي، 4/140یعلى، ؛ أبو7/164شیبه،  بی؛ ابن أ1/1بخاري، 
گوید: پیامبر نزد ما آمد و ما در حال قرائت قرآن بودیم و در بین ما  6یاران پیامبر

زودي قومی خواهند  ! همگی نیکوست. بهعرب و عجم بودند. حضرت فرمود: بخوانید
ند. فایده نزدیک (و دنیوي) از آن کن میصاف و آماده  ،آمد که قرآن را همانند تیر

  )2/122(تویجري،  »طلبند. میطلبند و از آن فایده آخرتی ن می
ست در صدر اسالم، مردم با هر لهجه و زبانی که دو ؛:سیره پیامبر و ائمه -3

شمرده گیر تجویدي، قرآن را به آرامی و شمردهوپا داشتند، بدون رعایت قواعد دست
نیز مردم را به قرائت یاد شده تشویق کرده و از  6اعظم کردند. پیامبرتالوت می

  )124سپس قرآن بخوانند. (همان،  ،خواست ابتدا قواعد تجویدي را بیاموزند میآنان ن
  امام خمینی گوید: -4

اساس اختالف قاریان و اختالف ارباب قرائت و اصحاب حرکات و سکنات از «
ها پیش ت به آنها اشاره کنیم. عربگیرد که اآلن سزاوار نیسبعضی امور نشأت می

این سفره (تجوید و اختالف قرائات)  نداشتند... ها راها و نیرنگاز قرآن، این فریب
را پهن کردند تا گروهی سودجو در کنار آن به نان و نوایی برسند و در کنار آن، 
سیاست تعطیل علوم قرآن و تدبر و تفکر در معارف آن، با صرف عمر و وقت 

 )39(محمدي،  »است. مون آداب قرائت بودهپیرا

  فرماید:در بیان آداب قرائت قرآن می همچنین ایشان -5
است که تمام  مقصود از آداب (قرائت) آن نیست که پیش بعض قرّاء متداول شده«

طورى که عالوه بر  خارج الفاظ و تأدیه حروف شود، بههم و همت منصرف به م
کلى غافل شویم، منجر به آن شود که تجوید آن نیز  هآنکه از معنى و تفکر در آن ب

باطل گردد، بلکه کثیراً کلمات از صورت اصلیه خود به صورت دیگر منقلب شود و 
بلکه مقصود آدابى  ماده و صورت آن تغییر کند. و این یکى از مکاید شیطان است...

ر و تدبر و تفک ،، که اعظم و عمده آنهاشده استاست که در شریعت مطهره منظور 
  )499(امام خمینی، شرح چهل حدیث،  .»اعتبار به آیات آن است
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  مصطفی خمینی نیز گوید: حاج آقا -6
تجوید و اختالف قرائات گویا از وسایل تأمین معیشت و از موجبات تقرب یافتن «

گونه که مذهب شیعه در این ه استبه سالطین و امرا و راه یافتن به دربار آنان بود
 »ه است.البیت نبودمنا اهل ،اءیک از قرّ و هیچ ه استگاه دستی نداشتیچه ،امور

  )1/430خمینی، مصطفی (
 )40(رك: محمدي،  .دارند ،دانشوران نیز اشاراتی به آنچه گذشتاز برخی دیگر  - 7

  
 نقد و بررسی

  نیز توجه به چند نکته ضروري است:نظریه یاد شده  درباره
رعایت  ،از قواعدي که بعدها نام تجوید به خود گرفتدر صدر اسالم نیز بسیاري  - 1

 ،چند در این بین ممکن است به خاطر تعمق بیش از حد در فن تجوید، برخیشد. هر می
ولی این مطلب نباید  ،قواعدي اختراع کرده باشند که با مذاق شریعت هماهنگ نباشد

فقه نیز جاري  بارهدراي براي عدم رعایت همه قواعد تجویدي باشد. این مطلب  بهانه
به دلیل  توان میآیا  .اند در ورطه وسواس گرفتار آمده است. هم اکنون عده زیادي از مردم

  اي، باب فقه را مسدود کرد؟ احتمالِ وسواسی شدن عده
واعد تجویدي صدر اسالم نیز رعایت ق دالیل محکمی در دست است که در ،وانگهی

مورد توجه بوده و روایات فراوانی که درباره خوانی قرآن شود،  در حدي که باعث صحیح
وارد شده، یکی از  ،امام جماعت و اولویت امامت شخصی که قرائت او نیکوتر است

  دالیل مطلب یاد شده است.
که از نظر سندي مرفوعه هستند، به هیچ وجه بر ناشایسته ه بر آنها عالو روایت - 2

توجهی  ن است که اکتفا به تجوید و بیای مقصود از روایات .بودن تجوید داللت ندارند
نیز قاریان قرآن  7امام باقر که چنان ،به مفاهیم و عمل نکردن به قرآن ناشایسته است

اي که قرآن را براي دنیا و تقرب به پادشاه یا  کنند. دسته میرا به سه دسته تقسیم 
ودش را ولی حد ،اي که حروف قرآن را حفظ ، دستهدنخوان میسرافرازي نزد مردم 

ند. آن حضرت از دان می اناي که قرآن را دوایی بر دردهایش ، و دستهدنکن ضایع می
  )2/627(کلینی،  .داند گانه، تنها سومین گروه را رستگار می هاي سه گروه
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مقصود امام خمینی این است که پرداختن به ظواهر به تنهایی کافی نیست. کسی  -3
د، در دام شیطان شو میز باطن و حقیقت امر غافل کند و ا که تنها ظواهر را رعایت می

گرفتار آمده است. این مطلب در فقه نیز جریان دارد. کسی که تنها به ظواهر امر اکتفا 
  و به حقیقت آن وقعی ننهد، در دام شیطان گرفتار است. امام امت گوید: کرده

مین ظواهر است؛ خواند، معاویه هم امام جماعت بود؛ ظواهر هسفیان هم نماز مىابو«
شود به نماز، آن روح اگر برد، آن روحى است که دمیده مىآنچه این نماز را باال مى

  )124تفسیر سوره حمد، امام خمینی، ( .»شودرود، نماز الهى مىنماز باال مى ،باشد
تجوید در پرانتز، سخن  ه، با نهادن کلم»تجوید، بودن یا نبودن« هنویسنده مقال -4

 ،آمده» الکریم القرآن تفسیر«است. اصل سخن امام که در کتاب   ریف کردهامام را تح
 ،به عبارت دیگر .)3/16خمینی، مصطفی بحث از اختالف قرائات بوده و نه تجوید (

  اند. کلمه تجوید را خودشان در کالم امام نهاده ،نویسنده مقاله
رائت صحیح نظریه فقهی امام مبنی بر لزوم رعایت مخارج حروف در حد ق -5

  ر همین نکته است. ایشان معتقدند:یدي بؤعربی نیز م
طورى که اگر عمداً حتى یک  طور صحیح بخوانند، به واجب است حمد و سوره را به«

ى صحیح خواندن حمد و سوره آن احرف آن غلط خوانده شود، نماز باطل است... معن
ربى صحیح است، اما طورى که بگویند ع ه حروف آنها از مخرج ادا شود، بهاست ک

  )101خمینی، رساله نجاة العباد،  (امام »هاى تجویدى الزم نیست. ییتشریفات و زیبا
اگر رعایت مخارج حروف در حد عربی صحیح واجب است، کدام دانش متکفل 

  توان آن را رعایت کرد؟ بیان این مطلب است که مخارج حروف یعنی چه و چگونه می
شود، ایشان به پیروي از  یاد شده از امام نیز مشاهده می گونه که در فتواي همان - 6

دانند و بینِ واجب نبودن  میهاي تجویدي را غیر الزم  دیگر فقیهان، تشریفات و زیبایی
اکنون تمامی فقیهان، حضور قلب در  با ناشایسته بودن آن تفاوت بسیار است. هم امري

  ناشایسته بودن حضور قلب در نماز است؟ معناي آیا این مطلب به .دانند نماز را الزم نمی
از آنچه در تبیین نظریه امام گذشت، مقصود حاج آقا مصطفی خمینی نیز روشن  - 7

ولی  ،دانند خوانی را الزم می شود. ایشان نیز رعایت قواعد تجویدي در حد صحیح می
  گوید: که چنان ؛دانند محسنات تجویدي را الزم نمی



  

 

110  
 

تم/
بیس

ال 
س

 
ره 

شما
پیپیا / 2

75 / 
ان 

بست
تا

13
94

 

ولی مراعات کماالت و  ،نزد عرب واجب استوجه صحیح  قرائت قرآن بر«
واجب نیست و چه بسا موجب خستگی، بلکه  ،محسناتی که در علم تجوید مقرر شده

زیرا از آنچه بین خودشان (دانشمندان تجوید) متعارف است  ؛دشو میقرائت  خلل در
  )1/115خمینی، مصطفی ( »د.شو مینیز خارج 

 »هاي مختلف جواز یا عدم جواز قرائت«محور سخن امام خمینی و فرزندشان،  - 8
قرآن واحد است و «فرموده:  7همان گونه که امام باقر أله معتقدندآنان در این مس .است

 (عروسی »ف قرائات از سوي قاریان آمده استاز طرف خداوند واحد نازل شده و اختال
چند وده، هراختالف قرائات ب دربارهکه محور سخن پس با توجه به این ،)1/168، حویزي

سخنان آیت اهللا سید مصطفی خمینی کلمه تجوید هم در کنار اختالف قرائات آمده  در
ولی مقصود ایشان همان اختالف قرائات است که گاه  ،)1/430خمینی، مصطفی است (

  د.شو میدر تجوید نیز از آن بحث 
د نیز این است که قاري قرآن نبای »شرح چهل حدیث«مقصود امام در کتاب  - 9

بلکه باید به مفاهیم و معانی  ،همه همت خودش را صرف پرداختن به ظاهر قرآن کند
  )499(امام خمینی، شرح چهل حدیث، قرآن نیز توجه کند. 

معناي موافقت با تمام مسائل و نظریات  به هیچ وجه به موافقت با یک دانش - 10
که دارد، مسائل دانش را دانشمندان آن نیست. هر فقیه با توجه به مبانی و استدالالتی 

دهد. مسائل دانش تجوید نیز از این قاعده  بررسی کرده و بر لزوم یا عدم لزوم آن فتوا می
فقه دارند، در مسائل تجویدي نیز نظر فقهی  خارج نیست. فقیهان با تخصصی که در

حال ممکن است این نظریه فقهی با نظریه همه دانشمندان  .کنند میخودشان را مطرح 
ولی  ،ویدي هماهنگ باشد و گاه ممکن است با نظریه برخی از آنان ناهماهنگ باشدتج

 تعلم تجوید غیرضروري است. تعلیم و معناي این نیست که اصوالً این ناهماهنگی به
  
 استحباب تجوید. 3

ولی فتوا  ،برابر این نظریه، یادگیري تجوید و عمل به قواعد آن حرام و بدعت نیست
پس یادگیري تجوید و رعایت قواعد آن مستحب است؛  .داد توان مین به وجوب آن نیز

بین اهل دانش هیچ تردیدي وجود ندارد که «از صحیح بخاري نیز نقل شده که:  که چنان
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(العباد،  »و قرائت بدون تجوید نیز جایز استتر است  ضیلتقرائت با تجوید، بهتر و باف
  جزري مبنی بر لزوم تجوید گویند:ن ابیحِ سخن پیروان این نظریه در توض .)1/2

و احادیثی که  »ل القرآن ترتیالًورتّ«ولی از آیه  ،مقصود از این لزوم، فقهی نیست«
توان استحباب تجوید را  می ،از قرائت قرآن به صوت حسن سخن به میان آورده

  )3/77(عدوي،  .»استخراج کرد
راي مردم عادي مستحب یادگیري تجوید علمی ب تقدندبرخی از دانشوران نیز مع

زیرا  ؛دلیل عموم آیه نفر واجب است هقاریان، ب ولی براي اساتید قرائت و ،است
به یادگیري آن  اي پس اگر عده .از موارد تفقه در دین است دگیري تجوید بدون تردیدیا

  )1/39، ه(عطید. شو میقیام کردند، این وظیفه از گردن دیگران ساقط 
  

   نقد و بررسی
  ظریه نیز مالحظات زیر وجود دارد:این ن درباره

ترین مباحث تجوید، اداي حق و مستحق حروف و حفظ وقوف است و از  مهم - 1
آنجا که الاقل بخشی از قرائت، یعنی قرائت نماز واجب است، اداي حروف و حفظ 

  از این حیث بین مکلفان تفکیک قائل شد. توان میپس ن .وقوف در آن نیز باید الزم باشد
سو، اثبات استحباب تمام مباحث تجویدي، حتی مباحثی که قاریان  از دیگر - 2

  کنند، دلیلی ندارد. میماهر آن را درك 
د استحباب همه مباحث تجویدي را ثابت توان مینیز ن }و رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیال{ آیه -3
  ند.شو میزیرا برخی از مباحث آن از ترتیل محسوب ن ؛کند

دیگر افرادي که قائل به وجوب هستند، مقصودشان وجوب فقهی  جزري وابن  - 4
 الروضۀ(ابن جزري،  .دانند گناهکار می ،که تجوید را رعایت نکند را رو کسی ، ازایناست
  )4، یۀالند

زیرا  ؛وجوب یادگیري تجوید نظري را استنباط کرد توان میاز آیه نفر نیز ن - 5
عرفی واجب عینی است. یادگیري در این خوانی  رعایت تجوید عملی در مرتبه صحیح

اندیشی در دین  و این مرحله، تفقه و ژرف حد از باب مقدمه واجب، واجب است
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آیه براي اثبات  هشود. مراتب عالی تجوید نیز وجوبی ندارد و استدالل ب خوانده نمی
  وجوب آن دوري است.

 
 وجوب عینی تجوید . 4

  نویسد: مییکی از دانشوران  که چنان ،اند اي به وجوب عینی تجوید تصریح کرده عده
تجوید، وجوب عینی آن بر همه مکلفان اعم از زن و مردي است  دربارهحکم شارع «

زیرا این حکم با قرآن و سنت و  ،که حتی یک سوره قرآن را بخواهند حفظ کند
  )55(مرصفی،  »د.شو میاجماع اثبات 

ینی یا کفایی آن تصریح چند به وجوب عهر برخی از قائالن به وجوب نیز
که مقصودشان،  کند ن کالمشان بر این مطلب داللت مییولی شواهد و قرا ،اند نکرده

  عنوان نمونه ابن جزري تجوید را واجب دانسته گوید:  وجوب عینی است. به
»مالْقُرَآنَ آث دوجی نْ لَمم ...الَزِم تْمح وِیداألَخْذُ بِالتَّج47(سالم،  .»و(  

  وجوب عینی را استنباط کرد. توان میو... » آثم«، »منْ لَم«، »الَزِم«، »حتْم«که از کلمات 
  کنند: میپیروان نظریه وجوب عینی به چند دلیل استدالل 

) که مقصود از ترتیل، قرائت آن با اطمینان، 4/(مزمل }و رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیال{ آیهالف) 
واعد تجویدي اعم از مد، قصر و... است. امر در آیه داللت بر خشوع، تدبر و رعایت ق

نیز ترتیل را به تجوید حروف و معرفت وقوف  7حضرت علی کند و وجوب می
  )1/209تفسیر کرده است. (ابن جزري، النشر، 

 وقتی به آیه ،آموخت میاز جمله: ابن مسعود به شخصی قرآن  ،دالیل رواییب) 
}دقاتإنَّما الص اکینلسوالم رسیدند، آن شخص، آیه را بدون مد  )60/(توبه }لفُقَراء

سپس خودش آیه را با مد  .گونه آموزش نداده ابن مسعود گفت: پیامبر این .خواند
 رعایت مد) به من آموزش داده است گونه (با و گفت پیامبر این قرائت کرد »فقراء«

ولی  ،کند غییري در آیه ایجاد نمیعدم رعایت مد، ت .)7/155؛ هیثمى، 6/237(حکیم، 
زیرا قرائت، سنت و روشی است که از  ؛ابن مسعود قرائت بدون مد را اجازه نداده است

د و ابن مسعود اجازه نداد به قرائتی شو میآن پیروي  اساتید قرائت دریافت شده و از
  قرآن خوانده شود و رعایت قرائت نبوي واجب است. ،غیر از قرائت نبويه ب
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تا کنون واجب  6اند که تجوید از زمان پیامبر ؛ برخی تصریح کردهاجماع ج)
  )9؛ جریسی، 55بوده اجماعاً. (مرصفی، 

 6آنچه بر پیامبر ،عنوان نمونه به تحریف قرآن در صورت عدم رعایت تجوید؛د) 
بخواند، قرآن را تحریف کرده  »الهمد هللا«اگر کسی آن را  .بوده »الحمد هللا« ،نازل شده

باز هم قرآن را  ،»صراط الذین انعمت علیهم«حرکات نیز اگر کسی بگوید  دربارهت. اس
  تحریف کرده است.

مانند قرائت ه دهد به دیگران دستور می 6از جمله روایاتی که پیامبر روایات؛هـ) 
دارد قرآن را کسی که دوست «فرمود:  که چنانعبد قرآن بخوانند.  ابن مسعود یا ابن ام

ابن ( »عبد بخواند ده بخواند، باید بر قرائت ابن امگونه که نازل ش زه، همانشکوفا و تا
 .)31/213؛ مجلسی، 1/49، ؛ ابن ماجه1/7؛ همو، مسند احمد، 46، هحنبل، فضائل الصحاب

را  هبی حذیفاسالم مولى  بن کعب ون جبل، أبی عبد، معاذ ب ماهمچنین آن حضرت ابن 
 ابن حنبل، فضائل الصحابه، رآن را از آنان بیاموزند (مشخص کرد و به مردم دستور داد ق

 کند قرائت افراد یاد شده این مطلب نیز ثابت می. )7/148؛ مسلم، 4/218؛ بخاري، 41
صرف عرب زبان بودن  خاطر رعایت قواعد تجویدي از دیگران بهتر بوده است و اگر به

 .اشتکافی بود، هیچ دلیلی بر مشخص کردن این چهار نفر وجود ند
  

 نقد و بررسی
  ، از جمله:این نظریه نیز اشکاالتی دارد

گونه که  بلکه همان ،لزوم رعایت همه قواعد تجویدي نه تنها اجماعی نیستالف) 
دانند. در بین فقیهان اهل سنت نیز افرادي همانند غزالی، نه  گذشت، برخی آن را حرام می
  )40، اند. (محمدي شی به آن نشان ندادهبلکه روي خو ،دانند تنها تجوید را واجب عینی نمی

آیه شریفه نیز هیچ داللتی بر لزوم عینی همه مسائل و مباحث تجوید ندارد. ب) 
در همه مباحث  توان میمقصود از ترتیل، ترسل و تأنی در قرائت است و امر در آیه را ن

بر  امر یاد شده ،6رو با توجه به سیره پیامبر ، ازاینتجوید بر وجوب حمل کرد
  د.شو میاستحباب حمل 



  

 

114  
 

تم/
بیس

ال 
س

 
ره 

شما
پیپیا / 2

75 / 
ان 

بست
تا

13
94

 

روایت علوي نیز سند محکمی ندارد و حتی اگر بتوان روایت علوي در تفسیر ج) 
و شمرده خواندن حروف (ترسل)  لزوم شمرده توان میباز هم تنها  ،آیه را پذیرفت

  را. رعایت وقوف الزم را از آیه استدالل کرد و نه همه مباحث تجویدي
ود نیز داللتی بر لزوم و وجوب یادگیري تجوید ندارد. سخن یاد شده از ابن مسعد) 

)، حداکثر 6/237این روایت صرف نظر از مشکالت سندي و مرفوعه بودنش (حکیم، 
کند که ابن مسعود در مقام تدریس، به شاگردانش تأکید کرد که مد را رعایت  داللت می

چه رسد به قوانین  ،وجه بر وجوب رعایت مد داللت ندارد ، ولی این مطلب به هیچکنند
  . تجویدي همانند اماله و تفخیم و ترقیق و... دیگر

استفاده کلی  توان میاي در واقعه خاص است و از آن ن قضیه روایت ابن مسعودهـ) 
این  6بلکه مقتضاي قرائت اعرابی به قصر و احتجاج ابن مسعود به فعل پیامبر ،کرد

  (همان)است. ه است که مد یاد شده نزد اهل لغت، الزم نبود
کس حق  گاه مقصودشان این نیست که همه کسانی که نافی تجوید هستند، هیچو) 

بخوانند. آنان نیز قبول  ،دارند قرآن را هرطور که دوست دارند، چه صحیح و چه غلط
ر لزوم و وجوب دارند که غلط خواندن عمدي قرآن ناشایسته است. بحث آنان د

هاي تخصصی این  کاري ، و رعایت ریزهد از سوییوپاگیر تجوی یادگیري قواعد دست
د. شو میبلکه مانعی براي فهم قرآن  ،کند دانش است که نه تنها به فهم قرآن کمکی نمی

  )1/134، امام خمینی، تحریر الوسیله(
دهد نیز  عبد و دیگران ارجاع می روایاتی که مردم را براي یادگیري قرآن به ابن امز) 

بلکه بهترین دلیل  ،وجوب ندارند دي، نه تنها داللتی بر لزوم وصرف نظر از مباحث سن
رو در روایت ارجاع به ابن مسعود،  . ازهمینبر استحباب مراجعه به این افراد است

) و 46ه، ، فضائل الصحابابن حنبل( »أ القرآن غضا...قرَه أن یرَّن سم«فرمود:  7پیامبر
) که هر دو 1/49(ابن ماجه،  »رآن...أ القُقرَأن ی بن أحم«عبد فرمود:  در ارجاع به ابن ام

  کنند. میبر استحباب داللت  »هرَّن سم«و  »بحأن م«لفظ 
باز هم  ،حتی اگر بپذیریم که حضرت براي آموزش قرآن به این افراد ارجاع دادهح) 

ارجاع کردند. شاید علت  مید که اینان تجوید را بهتر رعایت شو میاین ارجاع دلیل ن
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کردند و آداب قرآن را بهتر از  میاین بوده که اینان ترتیل و تأنی در قرائت را رعایت 
  . ستند تدریس کنند و...توان میدانستند یا بهتر  دیگران می

 
 وجوب کفایی تعلیم و وجوب عینی رعایت قواعد. 5

م این نظریه، یادگیري تجوید واجب عینی نبوده و بر همه مکلفان الز ساسا بر
ولی عمل  ،اي آن را یاد بگیرند، کافی است عد تجویدي را بیاموزند و اگر عدهنیست قوا

براي اثبات وجوب ). 47؛ سالم، 51(حسنی،  قواعد تجویدي بر همگان الزم است به
کفایی تعلیم، ادعاي اجماع شده و براي لزوم عمل به قواعد تجویدي نیز به سخنان 

از اهل سنت استدالل شده که معتقد بودند رعایت  قدماي دانشمندان قرائت و تجوید
چه از  ؛است کارسی که آن را درست ادا نکند، گناههمه اصول تجوید واجب است و ک

یا در  ،دشو میمواردي باشد که عدم رعایت آن باعث تغییر در بناي کلمه و فساد معنا 
آموزش همه  ،... وپس هرچه در کتب تجوید آمده، همانند ادغام  .غیر این موارد باشد

آنها واجب است. دلیل این نظریه، لزوم و وجوب اداي صحیح کلمه و لزوم رعایت حق 
  )1/211، تالوت قرآن است. (ابن جزري، النشر

  
  نقد و بررسی

  ، از جمله:این نظریه نیز داراي اشکاالتی است
 ،ادعاي اجماع براي وجوب کفایی یادگیري تجوید نیز نه تنها درست نیستالف) 

  بلکه مواردي از خالف آن گذشت.
که رعایت حق تالوت قرآن نیز واجب است، خود نیازمند اثبات و استدالل ب) این

  است.» دوري« فوق
الزام همه مردم به یادگیري همه مطالب تجویدي که دانشمندان این رشته، خود ج) 

 ما ال«تکلیف به بلکه به  ،با یکدیگر اختالف جدي دارند، نه تنها هیچ دلیل شرعی ندارد
  تر است. شبیه» یطاق

 :اند یادگیري قواعد تجوید بر دو دسته واجب نیست برخی از دانشوران گفتهد) 
زبانی که زبانش  ، و دیگري عرباز اساتید قاري آموخته یکی کسی که قرائت را عمالً
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 ییاستثنا ،) که این نظریه30فصیح باشد و لحن در قرائت هم نداشته باشد (جریسی، 
  د.شو میبر نظریه وجوب تعلیم بوده و نظریه جدیدي محسوب ن

 
 تجوید تخصصی تفکیک مباحث عمومی و . 6

باید بین مباحث عمومی تجوید با مباحث تخصصی آن تفاوت قائل  ،این نظریه برابر
د مستحب توان میآموختن مباحث عمومی تجوید و عمل کردن به قواعدش  .شویم
بلکه نهی از آن سزاوارتر  ،صصی تجوید نه تنها لزومی ندارداما رعایت قواعد تخ ،باشد

ضمن انتساب نظریه یاد شده به ابن تیمیه  ،عثیمین، یکی از فقیهان اهل سنت است.
  نویسد:  می) 26/206 رسائل العثیمین، مجموع فتاوى و (عثیمین،

و کسانی که بعد از آنان  6تجوید واجب نیست. کسی که در حال اصحاب پیامبر«
قائل به وجوب تجوید  یابد که تجوید واجب نیست. اگر می، درتأمل و دقت کند ،بودند

کار بدانیم. ی امامان مساجد و بزرگان را گناهحت ،شویم، امروزه باید بسیاري از مردم
بسیاري از دانشمندان بزرگ هستند که اگر از مسائل تجویدي از آنان بپرسی، آن را 

قرآن را بدون لحن و غلطی بخوانید که معنا را تغییر دانند. مهم این است که  نمی
االمکان حروف و حرکات  تیدهد و آنچه ادغام آن ممکن نیست را ادغام ندهید و ح می

یکی آنکه در آن مبالغه وجود دارد و از آن سخن  :را اقامه کنید. تجوید دو قسم است
ایز دانستن آن. قسم دوم د، نهی کردن از این نوع از تجوید بهتر است تا جشو میگفته 

(همو، لقاء الباب المفتوح،  .»دانیم ولی آن را واجب نمی ،تجوید طبیعی و پسندیده است
  )26/206رسائل العثیمین،  ؛ همو، مجموع فتاوى و17/185

  
  نقد و بررسی

  از جمله: ،نظریه فوق نیز داراي چند مالحظه جدي است
ولی  ،اند پرهیز دارند و اسمش را نیاوردهصاحبان نظریه فوق تنها از نام تجوید الف) 

اند قرآن باید بدون لحن، صحیح، با  که گفتهاند. این مباحث تجوید ملتزم شده به خود
  رعایت ادغام و... خوانده شود، همان تجوید است.

مباحث عمومی تجوید همان توجه به مخارج حروف و احکام وقوف است که ب) 
  جب است، یادگیري بخشی از تجوید نیز الزم است.سوره نماز وا چون آموختن حمد و
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نهی از آموختن مباحث تخصصی نیز نهی بدون دلیل است. همان گونه که امر  ج)
  به فعلی نیازمند دلیل است، نهی از آن نیز نیازمند دلیل است.

و تابعین  6با تأمل در سیره نبوي و اهل بیت و صحابه گرانقدر پیامبر د)
پس الاقل بخشی از  .یز به صحیح خواندن نماز اهتمام داشتندد آنان نشو میمشخص 

  مباحث تجویدي الزم است.
آن اي که بر اساس  بین مباحث تجوید عمومی و تخصصی نیز مرز شناخته شده هـ)

  بتوان به استحباب و عدم استحباب حکم کرد، وجود ندارد.
ود مرزي مشخص اند نیز شاهدي بر عدم وج اي که براي بحث مثال زده نمونه و)

بسمله را  6پیامبر ،اند برابر روایتی بین مباحث تخصصی و عمومی است. اینان گفته
که سه این درباره .)6/112خواند (بخاري،  می »الرحیم«و  »الرحمن«و  »اهللا«با سه مد در 

  مد یاد شده مد طبیعی است یا تخصصی، مناقشه جدي وجود دارد.
 

 ب شرعیتفکیک بین وجوب صناعی و وجو. 7

(جریسی،  .این نظریه، گاه مقصود از وجوب، صناعی است و گاه وجوب فقهی برابر
  ) 21؛ حافظ، 27

واجب شرعی  ،دشو میرعایت قواعدي که ترك آن باعث تغییر کلمه یا فساد معنا 
ولی باعث  ،است و آنچه دانشمندان تجوید براي کامل کردن قرائت بدان اعتقاد دارند

انصاري،  د، همانند ادغام و اخفاء، واجب صناعی است. (شیخشو مینفساد مبنا و معنا 
  )10/179، الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ؛ 1/423

اند  که دانشمندان تجوید با عنوان وقف الزم و غیر الزم مطرح کردهرا هم مواردي 
نیز اینچنین است. مقصود از وقف الزم این نیست که اگر کسی توقف نکرد، گناهی 

که با توجه به  بلکه مقصود آنان این است ،اده باشد و خداوند او را عذاب کندانجام د
تر آن است که وقف کنند تا درصورت وصل، توهم تغییر معنا ایجاد  معناي آیه، مناسب

  )20؛ قاري، 188، النفلیۀ لۀالرسا لشرح الملیۀ ، الفوائدشهید ثانینشود. (
وي در شرح است. حمد شرح شده وسیله فرزندش ا هسخن محمد بن جزري نیز ب

سخن پدرش که از وجوب تجوید سخن گفته، تأکید کرده که این وجوب براي کسی 
  است که توانایی یادگیري داشته باشد.
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  نقد و بررسی
 ،دالیلی که براي نظریه یاد شده اقامه شده، وافی به مقصود صاحبان نظریه نیست

  زیرا: 
دانند و توضیح فرزند  واجب می را مطلقاً افرادي همانند ابن جزري، تجویدالف) 

  د نظریه پدر را تخصیص بزند.توان مین وي
: نیکوکار مأجور، کند به سه دسته تقسیم می جزري قاریان قرآن راابن خود ب) 

کار کسی است که کند که زشت گناه . سپس تصریح میکار و معذورزشت گناه
اکتفا  ،ستی کرده یا بر آنچه حفظ کردهولی س ،د قرآن را با عربی صحیح بخواندتوان می
جزري، ابن دهد. ( کند. وي افراد ناتوان از قرائت عربی را در دسته سوم جاي می می

  )1/211النشر، 
ند قرآن را توان میکسانی است که ن دربارهروایت نبوي نیز بر فرض ثبوت آن، ج) 

با سختی و کلفت قرآن را این گونه افراد که  .خوبی بیاموزند و یا لهجه خاصی دارند به
  و این، ربطی به افراد توانا در یادگیري تجوید ندارد. آموزند، اجرشان مضاعف است می

ربطی به تفکیک بین وجوب صناعی و وجوب شرعی  جزريابن د) توضیح فرزند 
  ندارد.

زیرا اختالف جدي  ،کند این تفکیک مشکل اختالف نظر در تجوید را حل نمیهـ) 
  ر وجوب شرعی تجوید است.بین فقیهان د

 
 تفکیک بین مراتب تجوید از وجوب تا حرمت. 8

برابر این نظریه، بین مباحث و مراتب تجوید تفاوت وجود دارد. آموختن برخی از 
اي مکروه و برخی مراتب آن  مراتب تجوید واجب، برخی مستحب، بعضی مباح، پاره

  نیز حرام و ناشایست است.
اش اختالط  ، واجب است. آنچه نتیجهدشو میر قرائت رعایت آنچه باعث فساد د

 حروف و یا ادغام مواردي است که نباید ادغام شود، ناشایسته و باعث افتادن در گناه است.
د، مستحب شو میمباحثی از تجوید که باعث زیبا شدن صوت و کمک به تدبر در قرآن 

کالم از اصل خودش خارج د شو میو آنچه باعث  ،است. آنچه به شکل غنا باشد، مکروه
تغییرات صوتی و افزودن  .)14/4األسماء والصفات،  سلسلۀشود نیز حرام است (شنقیطی، 
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یعنی خواندن قرآن با الحان مطرب، ترجیع و چهچهه نیز  ،یا کاستن از حد منقول در تالوت
و  دزیرا روایات از خواندن غنایی قرآن نهی کرده است. همچنین افراط در م ؛حرام است

مکروه و به نظر برخی  ،اي که از فتحه الف و از ضمه واو تولید شود گونه اشباع حرکات، به
د. گفته شده مراد شافعی از شو میبودن مستمع  کارحرام است و باعث فسق قاري و گناه

  )10/182، عۀ الفقهیۀ الکویتیۀکراهت نیز همین است. (الموسو
باز  1تنها در مواردي که به لحن جلی این یادگیري و رعایت قواعد تجویديبنابر

چه از مواردي باشد که همه  ؛واجب نیست 2گردد، واجب است. ولی در لحن خفی می
  )1/42(عطیه،  .فهمند مییا مواردي باشد که تنها قاریان ماهر  ،فهمند میقاریان 

  

  نقد و بررسی
تجوید وجوه مختلف و موارد متعدد تفکیک فوق از حیث جامعیت و پرداختن به 

  اش وجود دارد:  دربارهولی چند نکته  ،ه استقابل توج
موضوعی را به  توان میحکم شرعی نیازمند دلیل است و بدون دلیل شرعی ن -1

در حالی که غالب احکامی که  .احکامِ وجوب، حرمت، استحباب و کراهت متصف کرد
  در فرضیه فوق آمده، بدون مستند شرعی است.

ولی معنا تغییر نکند، نه تنها دلیلی  ،یري در حرکت رخ دهدبراي مواردي که تغی -2
دالیلی براي جواز آن نیز ارائه کرد. این مطلب در  توان میبلکه  ،بر حرمت وجود ندارد

  تر است. در قرائت وجود دارد، روشناختالف مواردي که 
ري گانه بوده و تنها تغیی در این تقسیم مشخص نشده که مبنا، همه قرائات هفت -3

یا تنها  ،گانه باشد گانه و حتی ده و چهارده حرام است که مخالف همه قرائات هفت
  قرائت حفص از عاصم مالك است؟

ویژه اعراب  همواردي نیز وجود دارد که برابر قواعد قرائت عربی، کلمه و ب -4
 چند تغییريگونه موارد نیز هر آیا در این .به دو گونه خواند توان میبرخی کلمات را 

  فتوا به حرمت داد؟ توان میدر معنا رخ ندهد، 
فهمند،  می پیروان این نظریه معتقدند براي موارد لحن خفی که تنها قاریان آن را -5

بلکه با سیره مستمره  ،این سخن نیز نه تنها دلیلی ندارد .خوف عتاب وجود دارد
  اصحاب و تابعان متعارض است. ،:، ائمه6پیامبر
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 ،فهمند نیز نه تنها دلیلی ندارد میواردي که تنها قاریان ماهر استحباب رعایت م -6
تر بوده و با توجه به اختالفاتی که در این سطح  بلکه دالیل عدم استحباب آن قوي

  وجود دارد، عمل به آن نیز مشکل است.
فهمند، در بسیاري از  میرعایت برخی از محسنات تجویدي که تنها قاریان ماهر  -7

دارد و ممکن است مقصود روایات از کسانی  را از تفکر و تدبر در آیات باز میموارد، آدمی 
همین دسته  ،)7/167رود (ابن أبی شیبه،  میهایشان باالتر ن ولی از گوش ،خوانند میکه قرآن 

  ند.شو میباشند که تمام همت خود را مصروف الفاظ قرآن کرده و از معانی آن غافل 
 

  وجوب صحت عرفی قرائت. 9
اند: آنچه باعث صحت عرفی کالم  تجوید دو دستهاین نظریه، مباحث  ساسا رب

شود. یا  شده و بدون رعایت آن مقدار، کلمات غلط ادا شده یا موجب تغییر در معنا می
در این بخش، رعایت قواعد  کند. نزد عرف، تلفظ کلمه یا حرف مورد نظر صدق نمی

  ب نیست.واج ،رعایت فراتر از آنچه گذشت واجب است.
یا  »طاء«در این تفسیر، معیار و مالك براي تشخیص، عرف است. وقتی کسی حرف 

چه  ؛بداند، صحیح و کافی است» ضاد«یا » طاء«را تلفظ کرد، اگر عرف آن را  »ضاد«
رعایت کند و چه نکند  ،اند که اهل تجوید براي اداي این دو حرف وضع کردهرا قواعدي 

مشهورترین نظریه  توان میاین نظریه را  .) 2/516 ، ی یزديطباطبای؛ 5/170 (بروجردي، 
اند که شناختن مخارج حروف به  بین فقیهان معاصر شیعه دانست. آنان بارها تأکید کرده

بلکه اخراج حروف از مخارج اصلی  ،واجب نیست ،اند شکلی که دانشمندان تجوید گفته
نداشته باشد. پس معیار، صحت  تاهرچند گوینده به مخارج یاد شده التف ؛آن کافی است

  ) 6/236 ، بروجردي طباطبایی؛ 2/517، طباطبایی یزديقرائت نزد عرف عرب است. (
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  گیري نتیجه
بر گیرنده تر بوده و در عاز دیگر نظریات ارائه شده جاماخیر  رسد نظریه میبه نظر 

ر مواردي بسیاري از وجوهی است که یاد شد. در این نظریه بر وجوب تجوید عملی د
  .شده استتأکید  ،دشو میکه عدم رعایت آن باعث فساد نطق و معنا 

بر صحت عرفی قرائت تأکید دارند. آنان  ،دانند حتی کسانی که تجوید را بدعت می
دانند نیز اذعان دارند که صحیح خواندن قرائت  که پرداختن به تجوید را ناشایسته می

وجوب  ،یه قائالن به وجوب عینی تجویدنظرالاقل در نماز واجب است. قدر مسلم 
خوانی است. حتی کسانی که تعلیم را واجب کفایی  تجوید عملی و پرهیز از غلط

دانند. آنان  می مه تجوید عملی و وجوب آن را مقدمهدانند نیز تجوید علمی را مقد می
مالکشان، صحت قرائت عملی  ،که معتقد بودند بر اعراب فصیح تجوید الزم نیست

افرادي که بین تجوید تخصصی و عمومی تفکیک نهاده بودند نیز بر همین  که چنان ،بود
  به نوعی با نظریه یاد شده هماهنگ هستند.هم نظریه بودند. بقیه نظریات 

رسد  میاین نظریه وجود دارد، احاله به عرف است که به نظر  دربارهاي که  تنها نکته
هل و لزوم مراجعه به کارشناس، در این با توجه به دالیل وجوب رجوع عالم به جا

گونه که در  همان ،به عبارت دیگر. بحث نیز باید به کارشناس تجوید مراجعه نمود
الشرایط مراجعه کرد، در  ، یعنی فقیه جامعمباحث تکلیفی باید به کارشناس احکام

تشخیص موضوعات نیز باید به کارشناس موضوع مراجعه کرد. پس در بحث صحت و 
نطق کلمات بهتر است به نظر کارشناسان مراجعه شود. اگر کارشناسان تلفظ  فساد
  د حکم آن را بیان کند.توان میگاه فقیه  اي را باطل و فاسد دانستند، آن هکلم

کنیم که اوالً کارشناس در این مرحله تنها فاسد یا صحیح بودن تلفظ،  میکید أت
له تنها أهمچنین آنان در این مس .کنند میصرف نظر از محسنات تجویدي را بیان 

د. آنچه فقیه بیان نگذار مید و تشخیص حکم را بر عهده فقیه نکن موضوع را بیان می
که ، ولی تشخیص این»واجب است قرائت در نماز صحیح باشد«این است که  ،کند می

  نه عرف. ،شود قرائتی صحیح یا فاسد است، به دانشمندان تجوید واگذار می
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  ها: نوشت پی
چه  ؛شود لحن جلی خطاهایی است که بر الفاظ رخ داده و باعث اخالل به عرف قرائت می -1

نامند که اخالل در قرائت روشن  بدان دلیل آن را لحن جلی می .معنا را تغییر دهد و چه ندهد
فهمند. این نوع لحن یا در مبناي  اي که عالمان قرائت و دیگران آن را می گونه ؛ بهو آشکار است

مانند تبدیل حرکتی به  ؛یا در حرکت کلمه است ،مانند تبدیل حرفی به حرفی دیگر ؛لمه استک
  )73حرکت دیگر یا ساکن کردن آن. پرهیز از لحن جلی واجب است. (مصري، 

معنا را  ولی ،و مخل به عرف قرائت استبه لفظ عارض شده لحن خفی خطایی است که  -2
شود. این  ، بدان خفی گفته میفهمند ائت آن را میفن قر دهد و چون فقط دانشمندان تغییر نمی

همانند ترك  ؛فهمند آنکه همه عالمان قرائت آن را می یکی :نوع از لحن نیز دو گونه است
اخفاء که گفته شده در عدم رعایت این نوع از مباحث تجویدي، خوف عتاب و تهدید وجود 

ها در غیر  ؛ همانند تکرار راءها و تغلیظ المفهمند آنکه تنها قاریان ماهر آن را می نوع دوم دارد.
  )10/182، الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀمحل آن. (
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