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ความหมายการอานอัลกุรอานดวยทวงทํานอง 
 
คําถาม 
 

ขาพเจาไดยินมาวามีหะดีษหลายบทที่บัญญัติใหอานอัลกุรอานดวยทํานอง ไมทราบวา
เราจะเขาใจหะดีษดังกลาววาอยางไร ? 
 
คําตอบ 
 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ 
การอานอัลกุรอานดวยทํานอง หมายถึง ... 

 1. การอานอัลกุรอานดวยเสียงที่ไพเราะชัดเจน จนทําใหจิตใจเกิดความสํารวม ออนโยน 
และโศกเศรา โดยไมแสดงออกอาการที่เกินควรนัก อานดวยทวงทํานอง ในที่นี่หมายถึงการอานดัง
ชัดเจน ดังที่มีกลาวในหะดีษที่บันทึกโดย อิหมามมุสลิม จากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮฺ วา 

ّما أذن اهللا ليشء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن جيهر به« َ« 
ความวา “อัลลอฮฺไมทรงอนุญาตใดๆ ดังที่พระองคทรงอนุญาตใหกับทานนบี
ดวยการอานอัลกุรอานดวยทวงทํานองเสียงดังไพเราะ” 

 
จากหะดีษขางตนบงบอกถึง การบัญชาและสงเสริมใหอานอัลกุรอานดวยเสียงที่ไพเราะ 
ในหะดีษ ยังไดขยายความหมายของคําวา ّالتغني  (อัตตะฆ็อนนีย) คือ การอานดวยเสียง

ดังที่ไพเราะ โดยทํานองที่อานนั้นตองเปนไปตามธรรมชาติไมใชเกิดจากการฝนทําแตอยางใด และ
ไมใชการอานตามทํานองดนตรีอาหรับ ชาวอาหรับกอนที่อัลกุรอานจะถูกประทานลงมานั้น พวก
เขาชื่นชอบการขับรองบทกลอนดวยทวงทํานอง โดยเฉพาะในขณะขี่อูฐ ทั้งนี้เพื่อใหอูฐนั้นเดิน
อยางกระฉับกระเฉง  

เมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกําชับใหบรรดา
มุสลิมสนใจเฉพาะกับอัลกุรอานเทานั้น ทานไดใชใหอานอัลกุรอานดวยเสียงดังและไพเราะพรอม
ทั้งรักษาหลักการอานใหถูกตอง ทั้งนี้เพื่อเปนการแทนที่ดนตรีบทเพลงที่พวกเขาเคยชื่นชอบ บท
เพลงและดนตรีก็ถูกแทนที่ดวยเสียงอัลกุรอาน เฉกเชนที่การกระทําที่ตองหามอื่นๆ ถูกแทนดวยสิ่ง
ที่ดีกวา เชนการละหมาดอิสติคอเราะฮฺ ถูกบัญญัติมาเพื่อแทนที่การเสี่ยงทายดวยลูกธนู การ
แตงงานถูกบัญญัติมาเพื่อแทนที่การประพฤติผิดทางเพศ เปนตน 
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2. บางครั้งการอานดวยทวงทํานอง อาจหมายถึง การอานที่เหมือนทํานองเพลงหรือดนตรี

อาหรับ เพื่อใหคนที่ฟงรูสึกประทับใจ โดยไมกอใหเกิดประโยชนหรือทําใหเกิดความสํารวมใจแต
อยางใด ดังที่ปรากฏในหะดีษเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะฮฺ 
 

3. เปนไปไมไดที่คําวา التغني ّ  (อัตตะฆ็อนนีย)  หมายถึง อัลอิสติฆนาอ คือไมมีความ
จําเปนที่มนุษยตองนําอัลกุรอานมาใช เพราะคํานี้มีความหมายที่แตกตางกัน สวนทางดานภาษาก็
ไมยอมรับที่จะใหความหมายเชนนั้น 
 
 การอานที่เปนทวงทํานองนั้นตองเปนไปตามธรรมชาติ โดยขึ้นอยูกับความสามารถของแต
ละบุคคล และไมจําเปนตองฝกอานตามทํานองที่ถูกกําหนดขึ้นมา 
 อิบนุล ก็อยยิม กลาววา การอานอัลกุรอานดวยทวงทํานองที่เปนธรรมชาติของแตละคน 
โดยไมฝนทําตามทํานองที่กําหนดเองหรือที่ตองเรียนตองฝกกันเปนการเปนงาน ก็ถือวาอนุญาตให
กระทําได ดังที่ทานอบูมุซา อัลอัชอะรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาวกับทานนบีวา 

ْربَ حلُتْمِلَ عْوَل« ْ حتَكَ لُهُتّ   »ًرياِبَ

ความวา “หากฉันทราบวา (ทานแอบฟงฉันอานอัลกุรอานอยู) แนนอนฉันคง
ตองอานใหเพราะกวานั้นอีก”  

 
การกระทําเชนนั้นถือวาเปนสิ่งที่อนุญาตกระทําได สวนการอานดวยการฝกอานใหตรง

ตามหลักทํานองนั้น บรรดาอัสสะลัฟ ศอลิหฺ (กัลยาณชนรุนแรก) ถือวาเปนมักรูฮฺ (ส่ิงที่นารังเกียจ) 
พวกเขาตําหนิการกระทําเชนนั้น เปนที่ทราบกันดีวา กัลยาณชนรุนแรกอานอัลกุรอานดวยนําเสียง
ที่โศกเศรา พวกเขาพยามยามอานดวยเสียงที่ไพเราะและตรึงใจ ทั้งหมดลวนมาจากธรรมชาติที่อยู
ในตัวของแตละคน 
 
ขอชี้แจงเกี่ยวกับความหมายการอานดวยทวงทํานอง 
 

1. ขาพเจามีความเห็นวา หะดีษที่เกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะฮฺ และคําฟตวาของทาน
อิหมามมาลิก ชี้ใหเห็นวา หามอานอัลกุรอานตามหลักทํานองที่ไดวางไว เพราะถือวาผิดวิสัยของ
การอานอัลกุรอานและขัดแยงกับความสงบที่มีในตัวอัลกุรอาน ในการนี้ไมเปนที่ขัดแยงเลยวา การ
กระทําเชนนั้นเปนที่ตองหาม 
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2. สวนหะดีษของอะนัสและอบูษัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา และหะดีษของทานอื่นๆ เปนหะ
ดีษที่บอกถึงลักษณะการอานอัลกุรอานของพวกเคาะวาริจญ พวกเขาอานอัลกุรอานทั้งกลางวัน
และกลางคืนแตทวาการอานนั้นไมไดยังประโยชนอะไรแกเขาเลย ทั้งนี้เพราะพวกเขาไมมีความรู
เกี่ยวกับอัซซุนนะฮฺ(หะดีษ) ที่มีหนาที่อธิบายขยายความอัลกุรอาน ดังนั้นพวกเขาไมสามารถที่จะ
ทําความเขาใจกับความหมายอัลกุรอานที่แทจริงได อีกทั้งผลบุญของการอานก็ไมไดรับ ในหะดีษ
หลายบทระบุวาพวกเขาไดออกจากศาสนาอิสลามเสมือนกับลูกธนูไดพุงผานรางของเหยื่อ
(หมายถึงไมมีรองรอยของศาสนาเหลืออยูเลย) ไดมีคําสั่งใหตอสูกับพวกเขา พวกเขาเปนสรรพสิง่ที่
เลวที่สุดบนโลกนี้ พวกทานจะดูถูกการละหมาดของพวกทานเอง(จะคิดวาการละหมาดของตนเอง
ยังดอย) เมื่อนําไปเทียบการการละหมาดของพวกเขา พวกทานจะดูถูกการอานอัลกุรอานของพวก
ทานเองเมื่อนําไปเทียบกับการอานอัลกุรอานของพวกเขา นี่คือลักษณะของชาวเคาะวาริจญและผู
ที่มีนิสัยเยี่ยงอยางพวกเขา 
 อิบนุตัยมิยะฮฺ กลาววา หะดีษที่เกี่ยวกับเคาะวาริจญเปนหะดีษที่เศาะฮีหฺ(ถูกตอง)ทั้งสิบ
สายรายงาน อิหมามมุสลิมไดบันทึกไวในตําราเศาะฮีหฺ ของทาน อิหมามอัลบุคอรียก็ไดทําการ
บันทึกบางสวนไวเชนกัน พวกเคาะวาริจญ คือพวกที่ถือวามุสลิมที่กระทําบาปใหญนั้นกลายเปน
กาฟร พวกเขาคือพวกอุตริในศาสนา พวกเขาตีความตัวบทอัลกุรอานอยางผิดเพี้ยน และเปนขบถ
ตอหมูคณะหรือรัฐบาลอิสลาม (ขออัลลอฮฺทรงโปรดประทานความปลอดภัยแกเราทั้งในโลกนี้และ
โลกหนาดวยเถิด)  

นี่คือลักษณะเฉพาะของพวกเคาะวาริจญและผูที่มีลักษณะคลายพวกเขา สวนบรรดากอรี
ในวันนี้เทาที่ขาพเจาทราบไมไดมีลักษณะเชนพวกเขา 

3. สวนคําฟตวาของอิหมามอะหฺมัดที่เกี่ยวกับการออกเสียงหรือสระที่เพิ่มข้ึนมาเนื่องจาก
ยืดหยุนเสียงถือวาเปนการอานไมถูกตอง ฟตวานี้ถือวาการกระทําลักษณะดังกลาวเปนที่นา
รังเกียจอยางยิ่ง ดังที่ อัลกอฎีย อบูยะอฺลา ไดกลาวไว การกระทําดังกลาวเหมือนเปนการเพิ่ม
อักษรใหมข้ึนมาอีก เชนเพิ่ม วาว และอลิฟ ใน คําวา มุหัมหมัด เปน มู หาม หมาด อยางนี้ถือวา
เปนสิ่งตองหามโดยเอกฉันท ในสมัยของทานอิหมามอะหมัดนั้นผูคนชอบขับกลอนเปนทํานอง
เพลง พวกเขาจะลากเสียงยาวตามแตใจชอบ อิสหาก อัลเมาศิลีย เคยตําหนิ อิบรอฮิม อัลมะฮฺดีย 
ในเร่ืองนี้เพราะเปนทําใหภาษาอาหรับผิดเพี้ยนจากเดิม ในเมื่อการขับกลอนดวยทํานองอยาง
ผิดเพี้ยนถูกตําหนิแลว ในการอานอัลกุรอานก็ยิ่งสมควรตําหนิหากอานผิดเพี้ยนจากภาษาเดิม แต
ส่ิงที่กลาวมานั้นไมปรากฏเห็นในสมัยเรา อัลหัมดุลิลละฮฺ 

4. อิบนุตัยมิยะฮฺ กลาววา ทวงทํานองที่บรรดาอุละมาอถือวาเปนสิ่งที่นารังเกียจในการ
อานอัลกุอาน คือการอานคําที่ตองอานดวยเสียงยาวแตกลับไปอานเสียงสั้น คําที่ตองอานดวย
เสียงสั้นกลับไปอานเสียงยาว คําที่ตายกลับไปใสสระ สวนคําที่มีสระกลับไปอานตาย สาเหตุที่อาน
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เชนนั้นก็เพื่อใหสอดคลองกับทํานอง การอานเชนนั้นหากสงผลใหความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม ก็
ถือวาเปนสิ่งตองหาม 
 
การผสานระหวางหลักฐานที่หามและหลักฐานที่อนุมัติ 

ไมมีขอขัดแยงระหวางหลักฐานที่หามกับหลักฐานที่อนุมัติแตอยางใด เพราะหลักฐานที่
หามนั้นคือหามการอานที่เกินขอบเขตของการอานที่ถูกตอง ไมวาจะเปนการเพิ่ม หรือตัดทอน หรือ
ทําใหกฎของการอานนั้นบกพรอง หรือขัดแยงกับส่ิงที่ไดรับการถายทอดติดตอกันมา และการอาน
ดวยทํานองเพลงเปนที่ตองหามเชนกัน ถึงแมวาจะไมมีเครื่องดนตรีประกอบก็ตาม ทั้งนี้เพื่อรักษา
สมาธิของผูอานในระหวางที่อานอัลกุรอานอยู อนุญาตใหอานอยางถูกหลักการอานดวยเสียงที่
ไพเราะ หากอานดวยทวงทํานองหมายถึงการเพิ่มเติมหรือลดทอนตัวอักษรหรืออานขัดกับหลักการ
อานที่สืบทอดกันมาก็ถือวาเปนสิ่งตองหาม และหากการอานดวยทวงทํานองหมายถึงการอานที่มี
จุดมุงหมายเพื่อใหกระตุนจิตใจของมนุษยใหเกิดความสํารวมและความโศกเศรากับอายะฮฺอัลกุ
รอานถือวาเปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง ตราบใดที่ไมทําใหคําและความหมายเปลี่ยน แตทั้งนี้ตองไม
อานตามทํานองเพลงที่คิดคนหรือกําหนดมาเอง 

อิหมามอัสสุยูฏีย กลาววา หากการอานอัลกุรอานดวยทวงทํานอง ดวยเสียงที่ไพเราะหรือ
เสียงยาว โดยการอานนั้นยังอยูในกรอบที่ถูกยอมรับ ถือวาเปนเรื่องที่ดี แตหากการอานที่เกิน
ขอบเขตที่ศาสนากําหนดก็ถือวาเปนสิ่งตองหาม  

ทานไดกลาวในหนังสืออธิบายหนังสือ อัรริสาละฮฺ อีกวา จากคําพูดของบรรดานักวิชาการ 
สรุปไดวาการอานอัลกุรอานดวยเสียงที่ดีไพเราะตามหลักทํานองการอานที่ไดกําหนดหรือคิดขึ้นมา
นั้น เปนเรื่องที่ถกเถียงกันในหมูนักวิชาการ  

มีบางทานเห็นวาการอานเชนนั้นขัดกับการอานอัลกุรอานของกัลยาณชนรุนแรก เพราะ
การอานเชนนั้นทําใหกอรี(นักอาน)ลืมกฎการอานที่ถูกตอง จึงไดหามอานแบบนี้เพื่อเปนการ
ปองกันไมใหเกิดกรณีตองหามขึ้นมาภายหลัง 

สวนการอานดวยเสียงที่ดีและไพเราะโดยไมยึดติดกับทํานองการอานที่คิดคนมา ถือเปน
ส่ิงที่ถูกตองโดยเอกฉันท 

 อิบนุ กุดามะฮฺ กลาววา บรรดานักวิชาการมีมติเห็นพองวา การอานอัลกุรอานดวยน้ําเสียง
ที่เศราสรอย ดายการตัรตีล(คอยๆ อานอยางตั้งใจ) ดวยเสียงที่ดีไพเราะ เปนสิ่งที่สงเสริมใหกระทํา  

ขาพเจาเห็นวา คําพูดของทานอิบนุกุดามะฮฺสอดคลองกับหะดีษที่รายงานโดยทานบุร็อย
ดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา 

 » ِنُزْاحلِ بَلَزَ نُهَّنِإَ فِن ُْزْاحلِ بَآنْرُقْوا الُءَرْقِا« 
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ความวา “พวกทานจงอานอัลกุรอานดวยความเศรา เพราะอัลกุรอานนั้นถูก
ประทานลงมาดวยความเศราโศก” 

 
และหะดีษที่รายงานโดยอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา 

 »ن َّزَحَتَ يَأَرَا قَذِ إْنَم ًةَاءَرِ قِاسَّ النَنَسْحَ أَّنِإ« 
ความวา “แทจริงคนที่ดีที่สุดคือคนที่เวลาอานอัลกุรอานแลวเขาจะอานดวย
ความเศรา” 

 
หะดีษทั้งสองบทขางตนเปนหะดีษเฎาะอีฟ (ออน) และหะดีษบทแรกเปนหะดีษที่เฎาะอีฟ 

ญิดดัน(ออนมาก) 
 
 
ที่มา วารสารอัดดะอฺวะฮฺ ฉบับที่ 1798 หนาที่ 44 
http://www.islamqa.com/index.php?ref=1377&ln=ara 
 


