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Abstract  

There are different and, in some cases, conflicting viewpoints concerning the founding of 

elocution [tajwid]. On the one hand, some consider it as a general art that is not specific to 

Islam, Quran, and Hadith; On the other hand, Quranic research scholars express it from the 

teachings of the Quran, which has a significant effect on the understanding of the meanings 

of the Quran as much as possible. Therefore, this article, after examining the viewpoints of 

thinkers concerning the founders and purposes of the establishing elocution [tajwid], 

expressing and analyzing the evolution of this science, proving the origin of elocution 

[tajwid], after revealing the Holy Quran, seeks to answer the fundamental question that what 

is the direct and indirect role of the Quran in the origin and founding of elocution [tajwid]. 

The method of this research is analytical-descriptive, which answers the main question by 

examining the Quranic verses and the sayings of the Infallible Ones [A.S]. The results of the 

research indicate that the direct role of the Quran in the emergence of elocution [tajwid] are: 

encouraging to observe calmness in recitation [qira’t]; semantic harmony of tartil and 

elocution [tajwid] in the Quran; elocution [tajwid] as the preface of contemplation in 

Quranic verses; the right to recite and link it to understanding the meanings of the Quran; 

and inviting the Qur'an to follow the role-models of the behavioral norms of the Prophet (P). 

The indirect role of the Quran, which is achieved by authorizing the hadith and tradition 

[sunnat] of the Infallible Ones (A.S), are: valuing the teaching and learning of the Quran; 

emphasis on tartil with a good voice; command to learn recitation [qira’t] and elocution 

[tajwid]; explanation and definition of tartil and elocution [tajwid]. The above factors as an 

indicator of the effectiveness of the Quran in establishing elocution [tajwid]. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

  و اهداف آنو اهداف آنتجوید تجوید   دانشدانش  گذاریگذاری  نقش قرآن در پایهنقش قرآن در پایه
 8هیثم بوعذار - 0محمد علی رضایی اصفهانی

 چکیده
های متفاوت و در برخـی مـوارد متضـادی وجـود دارد. از سـویی  گذاری تجوید دیدگاه پیرامون پایه

کنند؛ از دیگر  قلمداد می، قرآن و حدیث ندارد، سالمعنوان یک فن عام که اختصاصی به ا برخی آن را به
، پژوه آن را از معارف قرآن که تأثیر شایانی در فهم هر چه بیشـتر معـانی قـرآن دارد سو اندیشمندان قرآن

گـذاران و اهـداف  این نوشتار پ  از بررسـی دیـدگاه اندیشـمندان پیرامـون پایـه، رو کنند. ازاین بیان می
پـ  از فروفرسـتادن قـرآن ، اثبات پیدایش تجوید، و تحلیل سیر تکامل این دانش بیان، پیدایش تجوید

در پی پاسخ به این پرسش بنیـادین اسـت کـه نقـش مسـتقیم و غیرمسـتقیم قـرآن در پیـدایش و ، کریم
گذاری تجوید چیست؟ روش این پژوهش تحلیلی ـ توصیفی اسـت کـه بـا بررسـی آیـات قرآنـی و  پایه

دهد: نقش مستقیم قـرآن  دهد. نتایج تحقیق نشان می پرسش اصلی پاسخ میبه ، سخنان معصومان
اند از: ترغی  به رعایت آرامـش و درنـگ در قرائـت؛ وفـاق معنـایی ترتیـل و  در پیدایش تجوید عبارت

تجوید در قرآن؛ تجوید درآمد تدبر در آیات قرآنی؛ حق تالوت و پیوند آن با فهم معانی قرآن؛ و دعوت 
بخشـی بـه  . نقش غیرمستقیم قرآن که بـا حجیـتگیری از هنجارهای رفتاری پیامبر شققرآن به سرم

کید بر  عبارتند از: ارزش، شود حاصل می حدیث و سنت معصومان دهی به تعلیم و آموزش قرآن؛ تأ
ترتیل همراه با صدای نیکو؛ سفارش به یادگیری قرائت و تجوید؛ تبیین و تعریف ترتیل و تجوید. عوامل 

 گذاری تجوید است. عنوان بازگوکننده میاان تأثیرگذاری قرآن در پایه به فوق
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 مقدمه
از ابتدای ناول قرآن کریم بـه قرائـت و بعـدها بـه ، طور اختصاصی عموم مسلمانان و قاریان قرآن به

، اند. احترام ویژه به قاریان قرآن و صاحبان تجویـد در طـول تـاریخ ن دادهتجوید آن اهتمام خاصی نشا
رو  نمایـد. ازایـن تر می اهمیت بحث از حدوث آن را نمایان، شاهد بر این ادعاست. ارزشمندی این علم

ادعا گردد کـه عالقـه ، ازپیش بحث شود. ممکن است درباره عوامل پیدایش تجوید بیش، شایسته است
از عوامـل ، لمانان به مراعات قرائت و تجوید و نیا حرمت خـاص قاریـان نـاد مسـلمانانوافر خود مس

کسـی غیـرازاین دو عامـل؛ یعنـی خـود قـرآن و ، طور که امکـان دارد حدوث دانش تجوید است. همان
ح و فرایند طر، نظر از دو عامل گذشته با قطع، دخیل در پدید آمدن بداند. به عقیده نگارنده، آور آن را پیام

، اسـت کـه ایـن نوشـتار ناشـی از قـرآن و مفسـران آن، تدوین قرائـت و تجویـد در نـاد مسـلمانان
 دهد. گذاری این دانش از منظر قرآن را موردبررسی و تحلیل قرار می گذار در پایه های تأثیر سرچشمه

بین ، ر آنسخنی از تجوید به شکل علمی یا غی، دهد که پیش از ناول قرآن کریم ها نشان می بررسی
کننـده  بیان، هـا بـه خـالف برخـی از دیـدگاه، ها وجود ندارد. همچنین تجوید زبانان و دیگر ملت  عرب

گذاری این دانـش توسـط بـدخواهان  یا پایه، بیت بدعت و حرمت یا پیدایش آن توسط دشمنان اهل
هـای  از سـفارشهای خاص قرآن اسـت کـه پـ   یکی از دانش، آوردهای قرآن اسالم جهت مقابله با ره

وسیله شاگردان ایشان هماننـد؛  و به نخستین تدوین این دانش در عصر معصومان، پدیدآورنده قرآن
پژوه به دلیل تأثیرگذاری  رو اندیشمندان قرآن خلیل بن احمد فراهیدی و... است. ازاین ، ابواالسود دوئلی

 کنند. د میها قلمدا ترین دانش آن را از شریف، تجوید بر فهم معانی قرآن
ید و ضـرورت، ناگفته نماند وجـوب یـا حرمـت ، هـای فراگیـری مقاالتی پیرامون اهمیت تجو

دالیـل فراگیـری دانـش »خوانی قرآن نگاشته شـده اسـت. مقالـه  پاسداشت آن در خواندن و روان
ید و قرائت مرتل های قرآنـی ـ حـدیثی را  محمداسماعیل خورشیدی که برخی از ضـرورت، «تجو

ید موردبررسی قرار داده است. همچنین مقاله منظور  به ید از وجـوب »یادگیری و آموزش تجو تجو
های فقهای شیعه و اهل سنت پیرامون رعایت قواعد  محمدعلی محمدی که به دیدگاه، «تا حرمت

یدی پرداخته است؛ اما در هیچ گذاری قواعد  کدام از مقاالت مذکور پیرامون نقش قرآن در پایه تجو
ید ید و سیر پایه های گوناگون درباره پایه سی و یادآوری دیدگاهبرر، تجو ید  گذاران تجو گذاری تجو

 و اهداف آن مطلبی وجود ندارد.
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 610-609 :ص 6044تابستان بهار و  61، شماره نهم، سال مطالعات قرائت قرآن یدو فصلنامه علم
 اهداف آنو تجوید دانش گذاری  نقش قرآن در پایه

 محمد علی رضایی اصفهانی 
 هیثم بوعذار

 شناسی تجوید مفهوم

 الف. تجوید در لغت

نیکـو کـردن و تحسـین ، نیک شدن، به معنای نیکی، مصدر« جود»تجوید بر وزن تفعیل و از ماده 
تـا:  بـی، العـین، ؛ یعنی آن چیـا نیـک گردیـد )فراهیـدی«جودة، جودی، جاد الشیء»گویند:  است. می

د فالٌن کذا»شود:  (. همچنین گفته می6/763 د »؛ یعنی آن شخص این کار نیک را انجام داد؛ و «جوَّ َجوَّ
، منظـور ؛ یعنی قرائتش را به نیکی و بدون کاسـتی و زشـتی و نقـص بـه سـرانجام رسـاند )ابـن«القراءة
 (.275/ 7تا:  بی، النشر فی القرائات العشر، الجاری ؛ ابن0/706تا:  بی، العرب لسان

 ب. تجوید در اصطالح

 برای تجوید در پژواک علوم قرآنی چند تعریف ارائه گردیده است. ازجمله:
گفتـه « تجویـد»( در تعریـف 444-012از پیشگامان در عرصه دانش تجوید ابوعمرو دانـی ) -7

وتفریط همراه با رعایت حقوق حروف  ها بدون افراط مخرج آناست: تلفظ روان و فصیح حروف از 
ترین اشکالی کـه  (. البته مهم67: 7427، التحدید فی االتقان والتجوید، و حفظ ترتی  است )دانی

چنانچه ذکـر خواهـد شـد کـه ، است« مستحقَّ حروف»عدم توجه آن به ، به این تعریف وارد است
 شود. تجوید شمرده می های مهم از بخش« مستحق حروف»جستار 

همچنـین بـازآوردن ، هـا تجوید یعنی؛ پیرایش قرائت و دادن حقوق حروف و رعایت ترتیـ  آن -2
غه یبا توجه به ص، ف زبانیح لفظ و تلطیرش و تصحیحرف به مخرج و اصل آن و چسبیدن آن به نظ

ف استکو ساختمان هر   (.7/275تا:  بی ،النشر فی القرائات العشر، الجاری )ابن« لمه بدون تکل 
آن حرف )موسـوی « مستحقَّ »و « حق»تجوید یعنی ادای حروف از مخرجش همراه با إعطای  -0

 (.26: 7017، حلیة القرآن، بلده
باشد؛ زیراکه بـه مبحـث حـّق و  های پیشین  الجاری فراگیرتر از تعریف تعریف ابن، رسد به نظر می

در  توجه کرده و شیوه آن را نیا شـرح داده اسـت.، شود های تجوید شمرده می مستحقَّ حروف که از پایه
گفته شده که حقَّ حروف؛ یعنی تلفظ حـرف از مخـرج خـود و « مستحقَّ حروف»و « حقَّ »تفاوت بین 

ت؛ ، بدون در نظر گرفتن ترکی  و پیوند آن با دیگر حروف  توجه به صفات ذاتی آن همانند: جهـر و شـدَّ
همچـون ادغـام و ، آوایی حروف در صورت پیوند بـا یکـدیگر اما مستحقَّ حروف یعنی کیفیت صوت و

 (.70: 2550، نهایة القول المفید فی علم التجوید، اخفاء )جریسی
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 پژوهان پیرامون اهداف پیدایش تجوید های قرآن بررسی دیدگاه
وه پژ های گوناگونی بین اندیشمندان قرآن گذاری تجوید و علل پیدایش آن دیدگاه پیرامون اهداف پایه

 گیرد: صورت فشرده مورد ذکر و بررسی قرار می خورد که به به چشم می

 یک. اصالح قرائت قرآن

اصالح قرائت قرآن و پاسداری از اشتباه ، گذاری و تدوین تجوید هدف از پایه، بر اساس این دیدگاه
فـی النشـر ، الجـاری گـردد )ابـن در سخن است؛ زیرا قرائت ناصواب موج  تحریف معنای قرآن مـی

نماید و هـدف از نگاشـتن در ایـن  (. برخی از احادیث این معنا را تأیید می7/00تا:  بی، القرائات العشر
/ 4: 7471، معجم االدبـاء، کنند )حموی ها را جلوگیری از لحن و اشتباه در خواندن قرآن بازگو می زمینه

7461.) 

 (1آنی )دو. عامل بدعت و سبب بروز اختالف در مخارج و معانی حروف قر 

دانـش تجویـد را از وضـع مخالفـان ، الله شیخ محمد جمیـل حمـود آیت، دانشمند لبنانی معاصر
همچنین بهره از این دانش در قرائت قرآنی و... را باعث وارونه جلوه دادن الفاظ و معانی قرآنـی ، دانسته

 (http://aletra.org/subject.php?id 7700کند ) بیان می
گونــه کــه در  شــود. نخســت: همان اریخی خــالف ایــن دیــدگاه ثابــت میهــای تــ بــا بررســی داده

و پیروان آنـان پیشـگامان  ائمه، های قرآنی تجوید و سیر تکامل این دانش بیان خواهد شد سرچشمه
اسـت؛ دوم:  ها در ایـن َپهنـه ویـژه شـیعیان و شـاگردان معصـومان عرصه تجوید و نخستین نگاشته

االیام بین مـردم رواج داشـته و بـا روح و فطـرت بشـر  مخارج از قدیمدرست ادا کردن حروف و رعایت 
(؛ و رعایـت حـق حـروف و 17: 7075، پژوهشی پیرامـون تـاریخ علـم تجویـد، سازگار است )شم 

بلکه باعث زیبایی سخن و عامـل ، سازد معنا را دگرگون نمی، ها ها و پاسداری بر مخارج واژه مستحق آن
 گردد.  نوری با آن میپاسداری از لغت و آداب سخ

 ؟؟ (2)آوردهای بنیادین قرآن  و ره  سه. مقابله با آرمان
مقابلـه بـا اهـداف حقیقـی ، آید که هدف از تدوین تجویـد پژوهان چنین برمی از سخن برخی قرآن

امیه جهت تأمین  ویژه در زمان بنی به، فراهم نمودن موجبات نادیکی به پادشاهان و سالطین، قرآن کریم
ت است و عدم دخالت اندیشمندان شیعه در تدوین تجوید به دلیل باور به قرائت واحد از خـدای معیش

 (.7/405: 7477، تفسیر القرآن الکریم، )خمینی واحد است
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ای از چنـد نظـر مخـدوش اسـت؛ زیـرا هـیچ  چنین نظریـه، شود با بررسی این دیدگاه مشخص می
کنـد. همچـون؛ وجـود نخسـتین قواعـد  آن را ثابت مـیهای تاریخی خالف  پشتوانه علمی ندارد و داده

 دوسـتدار و پیـرو امـام علـی، شاگرد خلیـل بـن احمـد فراهیـدی، های سیبویه تجویدی در نگاشته
حمـاة »(؛ همچنین ازجمله قاریان بارگ و نخست قرائت قرآن 474 - 4/470تا:  بی، الکتاب، )سیبویه

(. ناگفته نمانـد 735تا:  بی، رجال الطوسی، ت )طوسیاست که از شیعیان بوده اس« بن حبی  ابوعمارة
عا نیا تفاوت وجود دارد؛ زیرا ادعای این نظریـه مقابلـه بـا ، انگیـاه پیـدایش تجویـد، که بین دلیل و مدَّ

و  بیـت تأیید اختالف قرائات و قرائـات سـبعه نـاد اهل مفاهیم حقیقی قرآن بیان است؛ اما دلیل عدم
که بین این دو دانـش تفـاوت شـایانی اسـت. تجویـد نیکـویی  ه است. درحالیعدم باور به آن بازگو شد

را موردبررسـی و بیـان قـرار « مسـتحقَّ حـروف»و « حّق »رعایت وقوف و مخارج حروف اعم از ، صدا
دهد. به نظر  صحت الفاظ آن و... را مورد واکاوی قرار می، روش آن، دهد؛ اما دانش اختالف قرائات می
باعث بروز ایـن ، اسباب پیدایش، ها موضوع و اهداف آن، اشتن دانش قرائت و تجویدیکی پند، رسد می

 انگاره گردیده است.

 چهار. زیبایی صدا و فهم معانی قرآن

سازی برای تدبر در قرآن کریم است؛ زیرا وقتـی قـرآن  زمینه، یکی دیگر از فواید و اهداف این دانش
بری و پرهیا از نـواهی الهـی افـاایش  کام به فرمان، هیم آنتوجه نف  به مفا، با صدای نیکو تالوت شود

 (.07 - 01: 7427، التمهید فی علم التجوید، الجاری یابد )ابن می
های قرآنـی و  بر اساس روایات صدای نیکو باعث ارتباط هر چه بیشتر روح انسان با مفاهیم و آموزه

اما زیبایی صدا ارتباطی با تجوید  (؛2/674: 7451، الکافی، ساز تدبر در قرآن کریم است )کلینی زمینه
وقف و ابتداء ، و موضوع آن ندارد. البته اگر مقصود از این دیدگاه زیبایی صدا و تالوت با رعایت مخارج

 ای است. سخن درست و پسندیده، و... باشد

 گذاران آن تاریخچه پیدایش تجوید و پایه
های متفـاوت و در   دیدگاه، د بین اندیشمندان علوم قرآنگذار تجوی پیرامون بازه زمانی پیدایش و پایه

 شود؛ مواردی ناسازگار دیده می
د توسط جبرئیل بر  ؛ زیرا قرآن بهوسیله قرآن کریم در زمان پیامبر گذاری به یکم: پایه صورت مجوَّ

ان نیـا خوانـده و صـحابه و یـاور فروفرستاده شده است و ایشان نیا قرآن را به این صورت مـی پیامبر
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، ؛ خیاطـه75/275تا:  بی، مدخل الی علم التجوید، اند )زراری گونه قرائت را از ایشان دریافت کرده این
 (.13: 7453، التبیان فی تجوید القرآن

، «تجویـد»کارگیری واژه  ؛ با توجه به وجود برخی از روایات و بهریای توسط امام علی دوم: پایه
رو بـا توجـه  علمی شناخته شده است. ازاین جوید در زمان امام علیتوان احتمال داد که پژواک ت می

التمهیـد فـی علـم ، الجـاری از این واژه و تفسـیر ترتیـل بـه تجویـد )ابـن به بهره نخست امام علی
ــا ترتیــل در احادیــث )مجلســی67: 7427، التجویــد ــین مــرادف دانســتن کلمــه تجویــد ب ، (؛ همچن

توان نتیجه گرفت که تجوید  می، (7/17: 7470، تفسیر الصافی، نی؛ کاشا77/777: 7450، بحاراالنوار
 وسیله آن حضرت بنیان نهاده شده است. نخست به

پژوهـان بـا اسـتناد بـه فرمـایش  و با تأیید ایشـان؛ برخـی قـرآن سوم: پیدایش توسط یاران پیامبر
عـ  و سـالم مـولی ابـی ُابـی ابـن ک، شناسایی معاذ بن جبـل، به پیروی از قرائت ابن مسعود پیامبر

، ماجـه ؛ ابـن7/277: 7476، حنبـل مسند احمـدبن، حنبل حذیفه و دستور به متابعت از قرائت آنان )ابن
« تجویـد»کارگیری واژه  بـه، (07/270: 7450، بحـاراالنوار، ؛ مجلسـی7/747: 7477، ماجـه سنن ابن

ریای دانـش تجویـد را بـه  پایه، (7/024: 7427، االتقان فی علوم القرآن، وسیله ابن مسعود )سیوطی به
 دهند. نسبت می یاران پیامبر

گذاری توسط ابومااحم موسی بن عبیدالله بن یحیی خاقـانی در قـرن چهـارم )حـاجی  چهارم: پایه
تباهی این دیـدگاه نمایـان اسـت؛ زیـرا ، (. با بررسی تاریخ تجوید7/004، تا بی، کشف الظنون، خلیفة

بار توسط خلیل بن احمد فراهیدی نگاشته شده و شاگرد او سیبویه برخـی قواعد دانش تجوید نخستین 
(؛ همچنین هیچ 474 - 4/470تا:  بی، الکتاب، خود ذکر نموده است )سیبویه« الکتاب»ها را در  از آن
، ابحـاث فـی علـم التجویـد، ای با عنوان تجوید در نگاشته و اشعار ابومااحم وجود ندارد )قدوری واژه

7422 :20.) 
، زبانان بوده و مورد بهـره آنـان قرارگرفتـه اسـت )شـم  پنجم: تجوید پیش از ناول قرآن بین عرب

صـورت علـم بـا  (. این دانش گرچه در ابتدای نـاول به17: 7075، پژوهشی پیرامون تاریخ علم تجوید
مردم سعی بـر درسـت اسـتفاده کـردن کلمـات و ، قواعد خاص مطرح نبوده است؛ اما بر اساس فطرت

حروف داشتند. بر این اساس دانش تجوید مربوط به حوزه دانش ادبیات عرب است و پ  از ناول قرآن 
 مورد بهره قاریان قرآن قرارگرفته و به بالندگی خود رسید.

دیدگاه مختار نگارنده؛ پیدایش تجوید پ  از ناول قرآن و با این کتاب الهـی بـوده اسـت. آنچـه از 
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اینکه پیش از ناول قرآن کریم سخن از علمی بـه ، پژوهان است پذیرش قرآن نظرگاه تاریخ مورد اذعان و
گـاارش نشـده اسـت ، زبانـان باشـد نام تجوید یا دانشی دیگر که دربردارنده قواعد تجویـد نـاد عـرب

( افـاون بـر آن در آیـات بـه رعایـت 20 - 2/22: 7470، الصحیح من سـیرة النبـی األعظـم، )العاملی
ترتیل و حقَّ تالوت بدین مهم سـفارش نمـوده و آن را درآمـد و ، حقوق حروف اعطای، مخارج و وقف

(؛ گرچـه برخـی 727؛ بقـره/756؛ اسرا/02؛ فرقان/4ساز تدبر در آیات قرآن دانسته است )مامل/  زمینه
وسـیله قـرآن کـریم را  گـذاری تجویـد به ند و مسئله پایه ا تفسیر ترتیل به تجوید را مورد مناقشه قرار داده

اند؛ اما تأکید احادیث گوناگون بر لاوم رعایت مخارج حـروف و حفـظ وقـوف کـه  نیازمند تأمل دانسته
، نشـان از نخسـتین پیـدایش تجویـد توسـط قـرآن کـریم دارد )مجلسـی، همان موضوع تجوید اسـت

رو  یـن(. ازا275 - 253/ 7تا:  بی، النشر فی القرائات العشر، الجاری ؛ ابن77/777: 7450، بحاراالنوار
پژوه تجوید را از علوم خاص قرآن کریم بازگو نمودند که موضوع و زمان پیدایش  برخی اندیشمندان قرآن

 - 707: 7000، قـرآن در اسـالم، داننـد )طباطبـایی را روزهای نخست ناول این کتاب آسمانی مـی  آن
 (213 - 7/217: 7427، االتقان فی علوم القرآن، ؛ سیوطی703

 رمستقیم قرآن در پیدایش دانش تجویدنقش مستقیم و غی
بدیل قرآن کریم در این حوزه دارد. با نگاهی به تـاریخ  گر تأثیر شگرف و بی نشان، مطالعه آیات قرآن

تـأثیر ، صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در پدیـد آمـدن ایـن علـم شود که قرآن کریم به تجوید معلوم می
شـد؛ امـا پـ  از ارتبـاط  رآن با ترتیل و تجوید خوانده میق بنیادین داشته است. البته در زمان پیامبر

حـق و مسـتحق حـروف ، ضرورت تدوین تجوید جهت پاسداشت مخارج، ها ها و تداخل زبان فرهنگ
نخستین زمـان تـدوین تجویـد را توسـط امـام ، پژوهان رو برخی از قرآن قرآن و عربی درک گردید. ازاین

(؛ 7/275تـا:  بـی، النشر فی القرائات العشـر، الجاری )ابن کنند و به سفارش ایشان گاارش می علی
دانند و این قواعـد را برگرفتـه و گسسـته از قواعـد و  زیرا قواعد تجویدی را زاییده دانش نحو و صرف می

 (.77 - 71: 7405، الموجا فی علم التجوید، دانند )فضلی کلیات زبان عربی می

 ویدگذاری تج الف. نقش مستقیم قرآن در پایه

پاسداشـت و نگاشـتن در ایـن زمینـه بـین ، های قرآنی که باعث پیدایش تجوید ترین سرچشمه مهم
زیرا موضوع آن قرآن است و مورد ترغی  و سـفارش ، ترین علوم دانستند مسلمانان گردید و آن را شریف

 اند از: عبارت، آن است
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 درآمد تدبر در آیات قرآن، یک. رعایت قواعد تجویدی
، مفردات فی غری  القـرآن، ای )راغ یبه معنای پشت و ورای هر چ، «ُدُبر»شه یغت از رتدبر در ل

یابی بـه معـانی و  ای پ  از دیگری جهت دسـت ذیل واژه ُدُبر( در اصطالح به معنای؛ تأمل در آیه، تا بی
(. در شـماری از آیـات قـرآن کـریم 7/700: 7422، تفسیر المحـیط االعظـم، حقایق قرآن است )آملی

خداوند متعال مردم را به تدبر و اندیشیدن در آیـات قـرآن سـفارش ، (20؛ محمد/ 23؛ ص/ 72)نساء/
پژوهان نیازمنـد پیمـودن مراحـل و مراتـ   نموده و بهره از تدبر یا همان فهم قرآن بر اساس تحقیق قرآن

، رکـتف، تـدبر، رآنحفظ ق، لیترت، تالوت، قرائت، روخوانی، دن آنیشن، گوناگونی همانند؛ نگاه به قرآن
ل قـرآن و... یفهم باطن و تأو، ریتفس، ترجمه، عدل توسط قرآن  اقامه، عمل به قرآن، درس، میتعل، تعقل

 (.71/237: 7071، تفسیر قرآن مهر، است )رضایی اصفهانی
از روش یادگیری خود  و آنچه یاران پیامبر پژوهان با استناد به روایات معصومان رو قرآن ازاین

رعایت آرامش و صدای نیکو را نخسـتین گـام ، قرائت درست همراه با پاسداشت وقف و ابتدا، یشاناز ا
، ؛ کلینـی213 - 7/217: 7427، االتقـان فـی علـوم القـرآن، کنند )سیوطی تدبر در آیات قرآن بیان می

، وت قـرآنآیات قرآن و احادیثی که به آداب تال، (؛ نشان از آن دارد671 - 2/674: 7451، اصول کافی
نـوعی انـدرز بـه تـدبر و ارتبـاط بـا ، نماید آرامش در قرائت با تأنی و دقت سفارش می، شیوه ناول قرآن

ی در تالوت فهم معانی قرآن را میسـر و ، رعایت وقف و ابتدا، مضامین آیات را به همراه دارد؛ زیرا که تأنِّ
در پاسـخ بـه پرسـش پیرامـون  امام صادقگونه که  سازد. همان زمینه تدبر در آیات قرآنی را فراهم می

تِّل الُقرآَن تَرتِیال  تفسیر آیه  ََ مِ »فرماید؛  می َو 
َ
ْةِء َو یْنُه ِتْع ی؛  َ َا یُء اْلُمْؤِمنِ یَقاَ ؛ َقاَ  أ ُو َهذَّ الشِّ ذَّ ُِ انًا َو اَل َت

ْمِ  َو لَ  ُنإا ُقُوإ َ کاَل َتْنُثْءُو َنْثَء الءَّ ِّ ْف
َ
َمِب کیاَل  َ  َو یُ  اْلَراِ  کْا أ

َ
إَرةِ کْا َه ُّ أ ، اصـول کـافی، )کلینـی« ْ  نِخَء السُّ

زدگی نخوان و آن را بسـان ریـگ پراکنـده  آیه را خوب بخوان و همانند شعر با شتاب»(؛ 2/674: 7451
های سخت خود را با آن به بیم و هراس بیفکنیـد و تـالش شـما رسـیدن بـه پایـان سـوره  بلکه دل، نساز

 «نباشد.
 یت آرامش و درنگ در قرائتدو. رعا

گـویی بـه  سوره اسراء که جهت پشتیبانی از ناول تدریجی قرآن و پاسـخ 756قرآن کریم در ذیل آیه 
را جهت فهم  پیامبر، باره قرآن کریم فروفرستاده شد شبهات مشرکان و منکران پیرامون عدم ناول یک

ت و پاسداشـت آرامـش در آن سـفارش بـه درنـگ در قرائـ، هـای مـردم تدریجی قرآن و نفوذ آن در دل
 ُ لََعَ اَّ ارِ  لََعَ فرماید؛  می (74/207: 7473، من وحی القرآن، الله نماید )فضل می

َ
  َو قُْرَءان ار فَرَْقَنار ُ ِِلَْقارَأ
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ََّْر ُ تَنِ کمُ  مـردم تا آن را بـا درنـگ بـر ، میردکاتش را از هم جدا یه آکو قرآنی »(؛ 756)اسراء/ ال  یٍث َو نَز 
 «م.یردکتدریج نازل  بخوانی؛ و آن را به

الُلبـث و »بـه معنـای انتظـار و درنـگ کـردن اسـت؛ « ُمکـث»واژه ، پژوهان بر اساس دیدگاه لغت
، )راغـ « ثباٌت مع انتظار»(؛ یا به سخن دیگر: 7/270تا:  بی، االفصاح فی فقه اللغة، )موسی« اإلقامة

، که هر دو به معنای درنگ و تأمل است؛ بنـابراین قـرآن کـریم(؛ 112، تا بی، مفردات فی الفاظ القرآن
سفارش نموده تا قـرآن کـریم ، را به درنگ در قرائت قرآن همراه با آرامش و تأنی و بدون شتاب پیامبر

 های آن گردد. ودل مردم نفوذ کرده و درآمدی برای تدبر و تفکر در آیات قرآنی و آموزه در جان
را به معنای خواندن همراه با آرامش و صدای نیکـو « ُمکث»ت و شیعه نیا برخی از مفسران اهل سن

انـد.  درنگ و پاسداشت قواعد ترتیل جهت فهم هر چـه بیشـتر معـانی قـرآن تفسـیر کرده، و اندوهگین
ِبا تءتی   فیالتنوِة و تءت  نو  َتء ُّ   ف ی" أ ث  کُم   َنو »گوید؛  قرطبی می  -وِبا ویةط  الرارئ الربءاتة مرَّ

به معنای با آرامش خواندن  ؛ «ب  یال تطء -ا  ویِء توحیا ما غکعِا  الصإ  الحسا ما أمییتط -نِا ویتحس
، الجامع الحکـام القـرآن، قرطبیقرآن همراه با رعایت ترتیل و نیکویی صدا بدون لحن و ترجیع است )

لـه در تـالوت قـرآن را زدگی در قرائـت و عج پژوهان نیا پرهیـا از شـتاب دیگر قرآن (.75/045: 7064
، التفسـیر الکبیـر، فخـر رازیداننـد ) هـای قرآنـی مـی بردن به حقائق و معارف آموزه درآمد و مقدمه پی

المیاان فی تفسیر ، ؛ طباطبایی0/263: 7477، انوار التنایل و اسرار التأویل، ؛ بیضاوی27/471: 7425
 (.70/227: 7035، القرآن

درنگ و رعایت آرامش را زیرمجموعه و بخشـی از ترتیـل قـرار  ایشان، در حدیثی از امام صادق
بُا  به صبإتَ یَث فِ کهإ أ  َتَتَم »فرماید؛  داده است. در تفسیر ترتیل می یعنـی بـا درنـگ و »؛ «که و ُتَحِسّ

، البیان فی تفسـیر القـرآن مجمع، طبرسی« )آرامش خواندن قرائت و زیباسازی صدا هنگام قرائت قرآن.
پاسداشـت وقـوف و ابتـدای ، درنتیجه از منظر قرآن؛ رعایت آرامش هنگـام تـالوت (.75/063: 7012

هـای  تأثیر فراوانی در تفکر به آمـوزه، رود زیباسازی تالوت قرآن که بخشی از تجوید به شمار می، آیات
، سوی قرآن دارد؛ زیرا رسیدن به معنای حقیقی و پشت پرده آیات قرآن فهم معانی و کشش مردم به، قرآن

 گذرد. های قرآن و ترکی  آنان می از بایسته بودن الفاظ و واژه
 سه. وفاق معنای ترتیل و تجوید

تِّل الُقرآَن تَرتِیال  خداوند در آیه شریفه:  ََ را ملام و موظف بـه ترتیـل قـرآن  پیامبر (؛4)مامل/ َو 
توان مراد از آن  ولی می، تکند. منظور از اینکه قرآن در این آیه چیست؟ در میان مفسران اختالف اس می
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گونه کـه برخـی  شود. همان قرآن خوانده می، را مطلق قرآن گرفت؛ چراکه در نماز نیا همچون نماز ش 
: 7017، تفسـیر نمونـه، مکـارمانـد ) از مفسران معاصر آن را به معنای مطلق قرآن خوانـدن تفسـیر کرده

ها در قرائت  ها و رعایت وقف فظ مخارج آنبا ح  اما معنای ترتیل؛ یعنی تلفظ صحیح حروف(؛ 0/766
هـای نخسـت لغـت و  در کتـاب(. 75/266: 7017، االسرار و عـدة االبـرار کشف، میبدیقرآن است )

به معنـای شـمرده خوانـدن همـراه بـا وضـوح و رعایـت ، تفاسیر شیعه و اهل سنت آمده است که ترتیل
وبَت الَکبنَم َتبءِتیًن ى ا »حمد معتقد است: خلیل بن ا، آرامش و درنگ در قرائت است. از باب نمونه َو َرتَّ

تـا:  بـی، العـین، )فراهیـدی« یعنی خواندن با درنگی و ترکی  شایسـته.»؛ «أمِوَت فیه و أمسنَت تألیَ ُه 
یعنـی بـا آسـانی و »؛ «ىر باُ  الَکومبِ   سبِإل   و ى بترام »(. راغ  اصفهانی نیا آورده اسـت: 7/770

 (.047تا:  بی، مفردات الفاظ القرآن، راغ نمودن است)استواری کلمه را تلفظ 
پژوه نیا در کت  تفسیری خود این معنا را تأکید کرده و بر ضرورت رعایت تجویـد  اندیشمندان قرآن

عالمه طباطبایی در تفسیر المیـاان بـر ترتیـل و قرائـت ، مثال عنوان و قرائت صحیح پافشاری نمودند. به
یعنی »؛ «تءتی  الرءن  تنوته  تعییا مءوفه نو  تإالیِا»کنند:  یح اشاره میدرپی همگام با تلفظ صح پی

، المیـاان فـی تفسـیر القـرآن، )طباطبـایی شمرده خواندن است همگام با شمرده، تلفظ صحیح حروف
البیان نیا بر رعایت صحیح مخارج حروف و عدم شتاب در  مرحوم طبرسی در مجمع (.25/67: 7035

ِا مبا اإلشبعا »یده و بازگو نمودند؛ خواندن اصرار ورز ا جمیع الحءوف و تإف  مرَّ ، طبرسـی« ) أ  تعیِّ
 (.75/063: 7012، البیان فی تفسیر القرآن مجمع

شمرده خوانـدن  بر رعایت مخارج حروف و شمرده، طور که مفسران اهل سنت در تفاسیر خود همان
وری از آیات قرآن جهت فهـم هرچـه  غاز بهرهتأکید کرده و این فرمان الهی در رعایت صحت قرائت را آ

همچون: فخر رازی که در تفسیر مفاتیح الغی  پـ  از ، دانند ها و نورانی شدن قل  با قرآن می بیشتر آن
  أمبءو یو انو  أنه تةال  لما أمءو  صنة الو»نویسد:  تفسیر ترتیل به آرام خواندن برعک  تند خواندن می

ء الّوبه کفةنب الإصإ  ىل   ، ا  و دقائرِایاآل کمرائق تو  لخاطء ما التأم  فا اکتمی  الرءن  مت  ی تءت
ء یسبتنینئبذ یو م، حص  الءجات و الخبإفیب یو ننب الإصإ  ىل  الإنب و الإن، ستشةء نظمته و جنلتهی

اندن یعنی آهسته خو»؛ « ب  نو  نبم الإقإف نو  المةبانیالرءاتة   و اإل ءا  ف، الروب  نإر مةءف  الّوه
هـا و  بـردن بـه نکـات ظریـف آن مقدمه اندیشیدن در حقایق آیات قرآنی و پی، با رعایت صحت قرائت

، مفـاتح الغیـ ، فخـر رازی« )وری از معانی آیـات قـرآن اسـت تندخوانی نشان از عدم بهره، برعک 
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7425 :05/670.) 
و آرامش جهت فهـم هـر چـه  ترتیل را به معنای خواندن با تأنی، کثیر از دیگر مفسران اهل سنت ابن

 (.267/ 7: 7473، تفسیر القرآن العظیم، کثیر ابنداند ) بیشتر قرآن می
، پـژوه بر اساس معنای لغوی ترتیل و روایت مابور و شرح و تفسیر اندیشـمندان قـرآن، درهرصورت

د در فهم معانی قرآن و  ل و مجوَّ نورانیت دل و تـدبر رابطه ترتیل و تجوید هویدا گردید و تأثیر قرائت مرتَّ
 در آیات الهی نمایان شد.

 چهار. حقَّ تالوت و پیوند آن با فهم قرآن
یَتلُُونَاُه َحا   فرماید:  قرائت با تدبر و همگام با عمل است. خداوند می، آخرین مرحله خواندن قرآن

یَ  یَتلُُوَن کَِترَب اهللِ (؛ 727)بقره/ تاِلَوتِهِ  ِّ بـه معنـای پیـروی و پیـاپی خوانـدن تـالوت  (؛23)فاطر/ ال 
التحقیـق فـی ، ؛ مصـطفوی761تـا:  بـی، مفردات الفاظ القـرآن، راغ همگام با تدبر و اندیشه است )

 (.030/ 7تا:  بی، کلمات القرآن
ف به پا داشتن آن گردیدند« حقَّ تالوت»در تبیین مراد از  های گوناگونی بین  دیدگاه، که مؤمنان موظَّ

 عنوان نمونه: خورد. به یمفسران به چشم م
کنـد کـه یکـی از معـانی حـقَّ  های مختلف بیان مـی برخی مانند قرطبی پ  از بازگویی دیدگاه .7

: 7064، الجامع الحکام القـرآن، قرطبیاست )« ترتیل الفاظ جهت فهم معانی آیات قرآن»تالوت 
ُوُإَ  نیاِتبِه  َح   تاِلَوتِهِ  یَتلُونَهُ  »نماید؛ این معنا را تأیید می (. در روایتی امام صادق2/36 قا : ُیَءتِّ

مُإَ  َمةاِنِیه َِّ یعنی پیاپی خواندن همگام با تدبر و اندیشه کـردن در معـانی قـرآن )صـادقی »؛ «و َیَتَ 
 (.2/776: 7456، الفرقان فی تفسیر القرآن، تهرانی

عالوه  یت مخـارج حـروف بـهحقَّ تالوت را به قرائت با ترتیل همگام با ادا و رعا، ها برخی از آن .2
ی از قرآن تفکر و تدبر در آیات الهی تفسیر نموده گونه بیان  پژوهان معاصر این اند. همچون سعید حوَّ

ء، و أدات الحءوف،  یالتءت  ف، رءتونه مق قءاتتهی یأ»کند؛  می و ، ما   مضمإنهیو اإل، ءکو الت ، و التب ُّ
ی« ) الةم   ه  (.7/205: 7424، االساس فی التفسیر، حوَّ

باور به عمومیت و قدر مشترک آن دارد که درواقـع دربرگیرنـده کـل ، فخر رازی در تفسیر این آیه .0
مـراد آیـه ، پذیرد؛ چراکه به نظـر وی های لفظی و معنوی آیه را می تفاسیر پیشین است و همه داللت

د( و همچنـین تـدبر تجوی، شریفه عام است و مقصود از حقَّ تالوت پاسداشت قواعد لفظی )ترتیل
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عمل به دستورات الهی و عدم تأویل خودسرانه بـدون هـیچ قرینـه را ، ها خشوع در برابر آن، در معنا
 (.05/ 4: 7425، مفاتیح الغی ، فخر رازیگیرد ) دربر می

 گیری از هنجارهای سیره پیامبر پنج. سرمشق
هـای تـاریخی و حـدیثی  ی نگاشـتهانـد. فراوانـ بوده مسلمانان همیشه در پی الگوگیری از پیامبر

، جنگ و غاوات ایشان، های زندگانی اعم از؛ کردار فردی بازگوکننده سیره و سلوک ایشان در تمام زمینه
اخـالق فـردی و اجتمـاعی و... گویـای کوشـش ، عبـادت، سنت ایشان در اوضاع گوناگون تلقی وحی

است. قرآن کریم نیا در این میـان مـردم را گیری  جهت سرمشق مسلمانان برای بینایی از رفتار پیامبر
شـک  بـی (.07عمـران/ ؛ آل27احااب/دستور و سفارش نموده است ) به الگوگیری و پیروی از ایشان

ازجملـه ، شود در قرآن سب  آسودگی و استواری بیشتر مسلمانان می های پیامبر وجود برخی ویژگی
ب نار َو فرماید؛  وت و شیوه قرائت ایشان است؛ میتال، که مورد یادکرد قرآن است های پیامبر ویژگی ََ

ََُسوال  ِمْنُهْم یاْبَعْث ف ِ یِهْم آیْتلُوا َعلَ یِهْم  َو ال  ؛ (723بقره/) کرت مِّ  َبَعاَث ِف  یُُ
ُ
ََُساوال  ِماْنُهْم یانیَ اْْل ِهْم یْتلُاوا َعلَای 

خواندن قـرآن  ترین صفت پیامبر در این آیات و بر اساس روایات اسالمی برجسته (؛2)جمعه/ رتِهیآ
کـه (؛ 2/601: 7425، سـنن ابـی داوود، ابـوداوودبا رعایت مظاهر زیبایی قرائت شمرده شـده اسـت )

 حتی در قرائت قرآن بدون هیچ کم و کاستی است. بازگوکننده کمال تبلی  پیامبر
گـردد کـه  قی مـیتل تالوت قرآن یکی از مظاهر نمایان سیره آن حضرت، بر اساس این نوع آیات

، هـا های آن هسـتند کـه یکـی از آن در تمام مراحـل و گونـه مؤمنان موظف به تبعیت از سنت پیامبر
بایـد از قرائـت ، جهت ُحسن تالوت همگام با رعایت قواعد تجویدی و مخـارج حـروف اسـت. بـدین

اشتباه یا عـدم قرائت ، پیروی کرد و در صحت قرائت قرآن کوشش نمود؛ زیرا از طرفی صحیح پیامبر
گـردد؛ و از سـویی  سب  تحریف و دوری از معانی قرآن مـی، های صحیح شناخت و عدم رعایت وقف

رو برخـی از  هـا تـأثیر بسـاایی در فهـم اسـتوار کـالم الهـی دارد. ازایـن شناخت و رعایت وقـف، دیگر
قواعـد آن در قرائـت پژوه آموختن علم تجوید را واج  کفائی قلمداد کرده و مراعـات  اندیشمندان قرآن

: 7420، نهایة القول المفید فی علـم تجویـد القـرآن المجیـد، الجریسیقرآن را واج  عینی دانستند )
حتی برخی دیگر خواندن قرآن با مراعات قواعد تجویدی را واج  و تارک آن را گناهکار و سااوار  (.72

 (.277 - 7/275: تا بی، النشر فی القرائات العشر، الجاری ابندانند ) عذاب می

 ب. نقش غیرمستقیم قرآن کریم در پیدایش تجوید

تأثیر غیرمستقیمی در پدیداری تجوید نیا دارد؛ زیـرا بـا ، قرآن کریم در کنار اثرگذاری مستقیم خود
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در ، هسـتند بیت و اهل اعتباربخشی به سخن و رفتار حامالن وحی که همان رسول گرامی اسالم
مسلمانان نقش وافـری داشـته اسـت؛ زیـرا آنـان بـا گفتـار و رفتـار و تربیـت گیری تجوید در بین  شکل

عـای ، انـد دهـی تجویـد داشـته تـأثیر فراوانـی در سـامان، های گوناگون علوم قرآن شاگردان در زمینه ادَّ
 مشاهده است: در توجه به روند و فرآیندهای ذیل قابل، اثرگذاری
 دهی به تعلیم و تعّلم قرآن ارزشیک. 

عِ    َنوِ  َنْا »  َّ النَّ
َ
َمُه کاُر یَقاَ : خِ    أ َ  اْلُرْءنَ  َو َنوَّ : 7453، وسـائل الشـیعه، عـاملی) «ْ  َمْا َتَةوَّ

انگیاه پانهادن در این ، به آموزش و یادگیری قرآن دعوت خداوند و معصومان، روشن است (6/761
کلی به آن دعوت شده است که شامل صورت  پدید آورده است. آموزش قرآن به، زمینه را در وجود مردم

یکی از اسباب ، رو این دعوت مردم به آموزش و یادگیری قرآن گردد. ازاین تجوید و تفسیر نیا می، قرائت
 رود. شمار می اصلی پیدایش تجوید به

 دو. سفارش به یادگیری روخوانی و تجوید
کیـد کردهبر قرائت صحیح همگام بـا رعا، متنوع در روایات متعدد و پیامبر انـد.  یـت تجویـد تأ

قـرآن را درسـت بخوانیـد و در جسـتجوی »؛ «أنِءُ إا الُربءنَ  َو الَتِمُسبإا َغءاِئَعبُه »فرمودند: ، مثال عنوان به
پژوهان ایـن روایـت را  برخی از قرآن (.73/756: 7450، بحاراالنوار، مجلسی« )های آن باشید شگفتی

پژوهشی پیرامون آخـرین ، مظلومیکنند ) بیان می امبرسرآغاز پاسداشت قواعد تجویدی در زمان پی
 (.70 - 74/ 2: 7450، کتاب الهی

یف ترتیل و تجوید  سه. تبیین و تعر
همانا ، ترتیل»؛ «الَتءِتیُ  هإ َتجُإِیب الُحُءوِف َو َمةِءَفۀُ الُإُقإِف »فرمودند:  امام علی، عنوان نمونه به

 (.67: 7427، التمهید فی تجوید القرآن، الجاری ابن« )هاست خوب ادا کردن حروف و شناخت وقف
کید بر ترتیل در قرائت همراه با صدای نیکو  چهار. تأ

هبِ  کایو ى، ىقءؤوا الُرءنَ  ِ ألَحاِ  الَةَءِب َو أصَإاِتِا»فرمودند:  الله رسول
َ
هبِ  الِ سبِق و أ

َ
  َو لُحبإُ  أ

« و از لحـن گناهکـاران و فاسـقان دوری نماییـد. هـا و آواز عـرب بخوانیـد قرآن را بـا لحـن»؛ «عاَئِء کال
ـل همـراه بـا  پیامبر(. 674/ 2: 7451، یالکاف، کلینی) چه در گفتار یا کردار همـواره بـر قرائـت مرتَّ

های حدیثی درباره کیفیت قرآن خواندن ایشان آمده  ورزیدند. در برخی از نگاشته صدای نیکو اصرار می
ام سـلمه »؛ «َتْنَةُت ِقَءاَتَتُه َمْءًفبا َمْءًفبا  َفِإَ ا هِ ، َو َنَةَتْت ِقَءاَتَتُه  :تِة النع ِّ قالت امُّ  َومَ  نا قءا»است: 

کنـد  نماید و تالوت آن حضرت را قرائـت بـا درنـگ و آرامـش بیـان مـی را توصیف می قرائت پیامبر
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بن مغفل آمـده اسـت: همچنین در روایتی دیگر از عبدالله  (.2/601: 7425، سنن ابی داوود، ابوداود)
« 

َ
ِه یَرأ ٍِ َم ی ُت َرُ إَ  الوَّ ٍِ َو ُهبَإ یَ  َو ُهَإ َنَو  َناَق   کْإَم َفْت  ِ ُسإَرِة اْلَ ْت

ُ
بُع یْرَءأ را در روز  پیـامبر»؛ «َءجِّ

ترجیـع در  (.7461)همـان: ح « نمـود. سوره فتح را با صدای موزون تالوت می، فتح مکه بر روی شتر
، راغـ « )اپی صدا با آواز مـوزون در تـالوت و غنـا و آواز اسـتیوسته و پیردن پکرد »لغت به معنای؛ 

ادعـای ، پـژوه برخی از اندیشمندان حـدیث، بر اساس این روایات (.040تا:  بی، مفردات الفاظ القرآن
انـد  اجماع اندیشمندان اسالمی بر استحباب قرائت قرآن با ترتیل همـراه بـا صـدای نیکـو را بـازگو کرده

 هویداست که این احادیث پاسداشت ویژه پیامبر اسـالم (.2/601: 7425، سنن ابی داود، بوداودا)
نسبت به قرائت و صحت آن همراه با رعایت قواعد ترتیل و تجوید جهـت تـدبر و فهـم  و معصومان

 نماید. هر چه بیشتر معانی قرآن را بازگو می
هان از مذاه  گوناگون اسالمی همانند؛ ابوالفضـل پژو ناگفته نماند که برخی از اندیشمندان و قرآن

بـر نقـش قـرآن در ، رضایی اصفهانی، مظلومی، عالمه طباطبایی، زرکشی، الدین سیوطی جالل، مرسی
هـای آن بیـان  گذاری تجوید تأکید ورزیده و عامل بنیادین پیـدایش تجویـد را قـرآن کـریم و آمـوزه پایه
؛ 010-0/075، تا بی، الموافقات، ؛ شاطبی267/ 2، 7427، رآناالتقان فی علوم الق، سیوطیکنند ) می

؛ 752/ 7: 7475، البرهان فی علوم القرآن، ؛ الارکشی36: 7426، علوم القرآن عند الشاطبی، ابوعاصی
: 7450، پژوهشـی پیرامـون آخـرین کتـاب الهـی، مظلـومی؛ 703: 7000، قرآن در اسالم، طباطبایی

2/70- 76.) 

 نتیجه
و قـرآن عامـل پیـدایش ، و همگام با ناول قرآن بوده در زمان پیامبر، گذاری تجوید نخستین پایه
 این دانش است.

های تجویـدی  کردند. همچنین نخستین نگاشته پیوسته به این دانش توصیه می، و ائمه پیامبر
 وسیله شاگردان معصومان و با ترغی  و سفارش آنان نگاشته شد. به

با هدف اصالح قرائـت قـرآن و جهـت فهـم ، گفته های ناصواب پیش گاهدانش تجوید به خالف دید
 همچنین تکاپوی معصـومان، های قرآن و بیان پاسداشت آن وسیله آموزه به، هرچه بیشتر معانی قرآن

 در این میان تأسی  گردید.
از سـ اند از: رعایت قواعـد تجویـدی زمینـه سرچشمه بنیادین به وجودآورنده تجوید در قرآن عبارت
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گیری از هنجارهای  سرمشق، تالوت زیربنای تدبر و عمل، وحدت معنایی ترتیل و تجوید، تدبر در قرآن
 رعایت آرامش و درنگی در قرآن.، سیره پیامبر

صـورت غیرمسـتقیم عامـل پیـدایش  نیـا به بخشی به حدیث و سنت معصومان قرآن با حجیت
گذاری بـه تعلـیم و تعلـم  عبارت است از: ارزش گذار تجوید های حدیثی پایه سرچشمه، تجوید گردید

 تبیین و تعریف تجوید و سفارش به یادگیری روخوانی و تجوید.، قرآن
عالمه طباطبایی و... بـر پیـدایش مسـتقیم دانـش ، شاطبی، پژوه همانند؛ المرسی اندیشمندان قرآن

کید دارند. تجوید از قرآن کریم و آموزه  های آن تأ
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 نوشت پی
  ة  فبیثء الشکوقب تأثء  ِ  أ، ایا: أمبهما؛ ألنه ما  ب  المخال یب ألمءیبنا التجإجإز ننیال  -6

ّ  ةضِا نا  ةض یتمیه قإانب تخ   إخءاج الحءوف ما مخارجِا نو  وجه یِما أل  فیوثان، زماننا الحاضء
ء یبنظ مبءف مبثنً   إدماج مءف فکا یمءف نخء ألج  التحس  بمجإ  مءفًا فیفإنِ  ، اإلدماج والحذفک

ث قوعبإا العبات الب  المبی  و هبإ ی  مةنا( مکب مةنا( فروعإها ىل  )ارکار  ا  نیقإله تةال  )  به  فیتجإ
 تحءیف صءیٍ لآلی  الشءی  .

ش  و ما مإجعا  التربّءب یما أ عاب المة، صیب و اختنف الرءاتا  مسب التخءیا  التجإک -2
هبذو   س متببّخن فبیة  لبیجبّبا: أّ  مبذهب الشب کب  لبیؤیالعنط. و مّما   ا و التبّخ  فیىل  السنط

ةتربو   أّ  الربءن  وامبب و مبا یانإا کة  ی؛ لما أّ  الشتیةّب منا أه  العیس ما الرّءات ما یو ل، األمإر
 .بیالإامب ىل  الإامب لوتإم
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 ش.7074دار الذکر،  :قم
 تا. بیروت: بی، دار الکت  العلمیه، النشر فی القرائات العشر، محمد بن محمد، ابن الجاری .2
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 .7426القاهره: ، دارالبصائر، القرآن عند الشاطبیعلوم ، محمد سالم، ابوعاصی .3

اللـه العایـر  تفسیر المحیط األعظم و البحـر الخضـم فـی تأویـل کتـاب، علی حیدر بن ، آملی .75
 ق. 7422، قم: چاپ سوم، نور علی نور، المحکم

دار الکتـ  ، نهایة القول المفید فی علم تجویـد القـرآن المجیـد، محمد مکی نصر، الجریسی .77
 ق. 7420بیروت: ، العلمیه

 تا. بیروت: بی، دار إحیاء التراث العربی، کشف الظنون، حاجی خلیفه .72
 ق. 7453قم: ، البیت مؤسسة آل، وسائل الشیعه، محمد بن حسن، حر عاملی  .70
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 ق.7477
 ق. 7453الکویت: ، دارالتراث، التبیان فی تجوید القرآن، عبداللطیف، خیاطه .76
 ق. 7427عمان: ، دار عمار، التحدید فی االتقان و التجوید، عثمان بن سعید، الدانی .71
 تا. بیروت: بی، دار القلم، مفردات الفاظ القرآن، حسین بن محمد، راغ  اصفهانی .77
قـم: ، هـای تفسـیر و علـوم قـرآن پـژوهش، تفسـیر قـرآن مهـر، محمدعلی، رضایی اصفهانی  .73
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