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 مقدمه
ت تجوید  و ترتیلی سـنن بـه میـا  آمـده هر چند در فقه از برخی اقسام قرائت مانند قرائ

ا  انجام نگرفته اسـت. در  است، ولی در باره برخی از اقسام آ  مانند قرائت حدر تحقیق بایسته
بـه رمـم  قرائت به روش حـدر: آیا ها  اساسی به این شرح مطرح است پرسشباره قرائت حدر 

کـه بـرا  در   د؟ آیا قرائت حـدر، از اقسام قرائت تجوید  بوده و باید مجود باشتسریع در آ 
ست؟ آیا پذیرد، مانند سایر قرائات، از مستندات علمی خاصی برخوردار ا می  ثواب بیهتر انجام

 اند؟ دو قرائت متمایز و متفاوتآ  دو، یا  است قرائت هذرمه هما  قرائت حدر
رت ها  یاد شده، دقیـق و در عـین حـال بـه صـو سعی شده است به پرسش نوشتاردر این 

ت از اقسـام قرائـهر چنـد بـه میـزا  سـایر  نحو که قرائت حدر منتصر پاسخ داده شود، به این
، مورد ترمیب آیات و روایات قـرار نگرفتـه خوردار نیست و مانند قرائت ترتیلاستوار  الفاظ بر

از اقسـام قرائـت افزو  بر آناه  حدرقرائت که  دهد می مستندات علمی نها  بررسی است، اما 
روایات خاص هذرمه، نه تنها نفـی نیز  باشد.پهتوانه روایی نیز برخوردار می، از ید  استتجو

قرائـت هذرمـه و بیانگر اعتبار و اسـتحباب  روایات  آ  تحلیل بار قرائت هذرمه نیست، بلاهاعت
  است. همسانی آ  با قرائت حدر

 شناسی حدر مفهوم

 حدر در لغت. 1

از باال به پایین و سرازیر شد ، همـراه بـا سـرعت و تنـد  حدر در لغت به معنا  فرود آمد  
که بـه معنـا  بـاال رفـتن بـه ماـا  « صعد»( در برابر 191/ 3 ق:1029است، )فراهید ، العین، 

(. به طور معمول صعود با آرامی و کند  و حدر با سـرعت 019/ 1مرتفع و مهر  است )هما ، 
، زبیـد ا  سرعت در هر چیز  نیـز آمـده اسـت )پذیرد. همچنین حدر به معن و تند ، انجام می

(. با توجه به این که معنا  مطابقی حدر هبوط است )ابن منظور، 059/ 2ق: 1010تاج العروس، 
دهد، باید سـرعت را الزمـه هبـوط و  می ( و هبوط با سرعت رو  190/ 0ق: 1025لسا  العرب، 

نویسد: حدر مصدر از فعل حدر یحدر،  می افتاد  از بلند  به پایین دانست. از این رو ابن جزر  
)به فتح دال در فعل ماضی و ضم آ  در فعل مضارع( از حدور به معنـا  هبـوط، خـال  صـعود 

 (.029/ 1 : 1992است و الزمه هبوط سرعت داشتن است )لبیب السعید، التغنی بالقرآ ، 
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 حدر دراصطالح. 2

انش فقه، ننست به صورت منتصر اصـطالح با توجه به کاربرد حدر در اصطالح دانش تجوید و د
 پردازیم. می کنیم سپس به بررسی اصطالح حدر در دانش تجوید  می  حدر در دانش فقه را بیا 

 در دانش فقه تحدیر. 3

معجم المصـطلحات ، عبدالمنعم) رود یار مه کل بیدر برابر ترت ر در اصطالح فقه،واژه حد
ر در معاجم فقهـی، در قرائـت سـریع، بـه چند واژه حد. هر (555/ 1 :1019 ة،یواأللفاظ الفقه

 :ق1015اظ الفقـه الجعفـر ، رفته است )فتح اللـه، معجـم الفـبه کار صورت یک اصطالح، 
ت قرائت اقامه نماز است. فقیهـا  یفکین استعمال فقهی آ  در مورد یهتریولی ب .(950و  920

شـود )شـهید ثـانی،  می  ت حدر، خواندهجملگی بر این باورند که اذا  با ترتیل و اقامه به صور
ــا ،  ــبزوار ،251/ 0 :1000روض الجن ــام،  ؛ س ــذب االحا ــی،  055/ 1 :1013مه و بحران

: کـه فرمـوده اسـت آنا  بر اساس روایتی از امام صـادق (012/ 9: 1025الحدائق الناظرة، 
در روایت دیگـر  )  ،(010/ 1 تا: ، من الیحضره الفقیه، بی)صدوق «مجزومان واإلقامة األذان»

بر این باورند که حدر در قرائـت بـه  .هما ()رفته است به کار به جا  کلمه مجزوما ، موقوفا  
با ایناـه در فقـه واژه  .معنا  تر  وقو  نیست، بلاه به معنا  کوتاه کرد  وقو  است )هما (

در اقامه و حدر در رفته است، اما از نظر معنا تفاوتی بین حدر به کار حدر کمتر در مورد قرائت 
قرائت نیست. این مطلب در معاجم فقهی بیا  شده است )عبـدالمنعم، معجـم المصـطلحات 

 .(051/ 1 :1019 ة،یواأللفاظ الفقه
 بـن حسـنواژه حدر در روایات نیز بیهتر در کار برد فقهی یاد شده به کار رفته است. چنا  که 

 واإلقاملة ترتیل  االذان» :فرمـوده اسـت کند که آ  حضـرت نقل می از قول امام صادق السر 
 (.322/ 3: 1325، الاافی، کلینی« ) و اقامه را با حدر و سریع بنوانید اذا  را با ترتیل»؛ «حدر

 در دانش تجوید  حدر. 4

ق اسـت )ابـن یتحقبه روش ر در برابر قرائت قرائت به روش حددر اصطالح دانش تجوید، 
ق بـا یـه قـرآ  در قرائـت تحقکن معنا یبه ا .(029/ 1 : 1001التمهید فی علم التجوید، جزر ، 
ت حـدر در اصـطالح، قشود. در حقی یهتر خوانده میر با سرعت بحدهتر و در قرائت یدرنگ ب

نویسد: تعریف قرائت حـدر، بـه  می  رو جزر  هما  معنا  التزامی حدر در لغت است. از این
 .(سرعت در قرائت، تعریف شئ به الزم آ  است )هما 
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و  دال، به معنا  احدر به فتح حاء و س»نویسد:  می  سیوطی در تعریف قرائت حدر چنین
ر، یـبکن، اخـتالس، بـدل، ادمـام ایسهولت، سرعت و سبای در قرائت است، که با قصر، تسـ

ت یمی شود، البته با رعا ح باشد، حاصلیحت آ  صیه رواکف همزه و مانند آ ، از امور  یتنف
هـتر یو اداء کامل حرو ، بدو  برید  حرو  مد، نیـز بـدو  اخـتالس ب إعراب، سالمت لفظ

ح یه از قرائـت صـحکـط کنـد یا  تفـر ات و زوال صدا  مّنه. در قرائت حدر نباید به گونهکحر
ه مـد منفصـل را بـا قصـر کـز آنا  یر، ابو جعفر و نیثک. ابن «ندیخارج شده و به آ  تالوت نگو

االتقـا  اند )سـیوطی،  کرده می  عقوب، با روش حدر، قرائتیو کنند، مانند ابو عمرو  می تالوت
 .(300و  303/ 1 :1012فی علوم القرآ ، 

حدر در اصطالح قـّراء عبـارت از  نویسد: ابن جزر  در باره معنا  اصطالحی حدر چنین می
سـاکن ، د  قرائـتنمـوسـاختن آ  از طریـق قصـر و کوتـاه  آسا  سرعت و، ید  قرائتهم پیچدر

اداء ، اعـراب، رعایـت همراه بـا وصـل...  و  تنفیف همزه ،ادمام کبیر ،اختالس ،متحر  خواند 
 هنقطـنـزد عالمـا  تجویـد گیرد. این قرائـت در  استوار  حرو  انجام میتمان و  لفظ وصحیح 

/ 1تـا:  رود )ابن جـزر ، النهـر فـی قرائـات العهـر، بیمی به شمار« تحقیق»مقابل و ضّد قرائت 
معنا  یاد شده در معاجم اصطالحی )فتح اللـه، معجـم الفـاظ الفقـه الجعفـر ، ( حدر به 029

 نیز آمده است.«( حدر» 190/ 0: 1025و معاجم لغو  )ابن منظور، لسا  العرب،  (99: 1015

 حدر از اقسام قرائت تجویدی
ر و یل، تـدویـق، ترتیـشود که عبارت است از تحق می قسم تقسیم  چهاربه   دیقرائت تجو

( و 029 /1  تـا: النهـر فـی قرائـات العهـر، بی ، ر. این جزر  در کتاب النهر )ابن جزریتحد
انـد )سـیوطی،  ر، تقسـیم کردهیر و تحدیق، تدویسیوطی در کتاب التحبیر آ  را به سه قسم تحق

اند که قرائـت ترتیـل، قسـیم آ  سـه  ولی هر دو پذیرفته .(92: 1001التمجید فی علم التفسیر، 
التمهید فی علـم التجویـد، به این صورت که ابن جزر  در التمهید )ابن جزر ، قرائت است، 

( 300و  303/ 1  :1012، االتقا  فی علـوم القـرآ ، ( و سیوطی در االتقا  )سیوطی20: 1001
هد  قرائت ترتیل را تدبر و استنباط و هد  قرائت تحقیق را آموزش و ریاضت دانسته و از ایـن 

اند. بسیار  از عالما  تجوید نیز، آ  را به چهار قسم یـاد  آ  سه قرار داده رهگذر ترتیل را قسیم
کیفیه  یالوافی فشافعی حفیا ،  ؛22و  51 :1992التغنی بالقرآ ، ب، یاند )لب شده تقسیم کرده

 .(02ـ12 :1311 م،یرکد قرآ  ی، تجویحجت ؛93/ 1: 1001، ترتیل القرآ  الاریم



 

 

جو 
در ت

در 
 ح

ت
قرائ

 دی
فقه

و 
 

21 

ترین نوع تقسیم است،  ر، صحیحبه تحقیق، ترتیل، تدویر و حدتجوید آید تقسیم  می  به نظر
ات یـلمـات آکادا  حـرو  و  یزما  قرائـت و چگـونگ ءم، تنها سرعت و بطیتقس  زیرا مال

نقش دارد. بر ایـن   بند مین تقسیرد و اهدا  هر یک از قرائات، در اکارکنیست، بلاه مالحظه 
م مناطـب، بـه عنـوا  یل، ریاضت و تعلـیئت ترتات به عنوا  هد  قرایآ  اساس تدبر در معنا

تر از جزر  و سیوطی بـر ایـن ناتـه تاکیـد  ق دانسته شده است، و دانی پیشیهد  قرائت تحق
ق یـر و اسـتنباط اسـت و تحقادارد که فرق ترتیل و تحقیق در این است که ترتیل برا  تدّبر، تف

اإلتقـا  و التجویـد،  ید فـیـتحداضت و تمرین زبا  و نیز آموزش مناطـب )دانـی، الیبرا  ر
ف شـده یـقرائـت حـدر، تعر  دست آورد  ثواب به عنوا  هد ، بـراه چناناه ب .(92 :1001

اند و علـت  هبرشمرد ،ل و قرائت حدریحد وسط قرائت ترتو ن یانگیقرائتی مز یرا ن ریاست و تدو
ل بـه ثـواب یحدر )نز هد  قرائت یل )تدبر و استنباط در قرآ (، نیه هد  قرائت ترتکآ  است 

ن رو ید از همیاست و شا یابی ر، قابل دستیتر، در قرائت تدو نییپا  ا هتر(، هر چند در مرتبهیب
/ 1  :1012االتقـا  فـی علـوم القـرآ ، ( و سیوطی )سیوطی، هما )  ه به گفته ابن جزرکاست 
 اند. ده و برگزیدهیپسند ر رایاد شده، قرائت تدوین قرائات یا ، از بیو قار «اهل اداء»ثر کا: (300

از   دیـه هر چند انواع چهار گانـه قرائـت تجوکا  که باید به آ  توجه شود این است  ناته
ت یـگر فـرق دارنـد، ولـی در رعایدیادر زما  قرائت و نیز هد  قرائت با  ءث سرعت و بطیح

لـب طدارند. ایـن م  گر اشترایدیااست، با   دیت قرائت تجویه ماهکحق و مستحق حرو  
 ، روشن خواهد شد. در بیا  مفهوم اصطالحی قرائت حدر

 لزوم رعایت احکام تجوید در قرائت حدر 
ت یـ، بزرگا  عرصه قرائت مانند ابن جزر  بر لزوم رعاجواز سرعت در قرائت حدربه رمم 

 ، انـد )ابـن جـزر ردهکد کیح و تاید در آ ، مانند سایر اقسام قرائت، تصریام و قواعد تجوااح
( و پـس از و  بسـیار  از نویسـندگا  علـم 029و  010/ 1تـا:  هر فی القرائات العهـر، بیالن

 ،ی؛ شـافع5 :1009 د،یـام التجوار أحیسیاند )موثانی، تت و تجوید نیز آ  را یاد آور شدهقرائ
 .(025: 1000،  معجم علوم القرآ ، یالجرم ؛93/ 1 ،کیفیه ترتیل القرآ  الاریم یالوافی ف

لت یقرائت حدر برا  فزونی بهـره و حسـنات و احـراز فضـحجتی با بیا  ایناه  محمد باقر
د حـرو  از رهگـذر قرائـت یـالبته نبانویسد:  می  رد؛یگ م مورد استفاده قرار مییرکتالوت قرآ  

ات دچـار اخـتالس کـثـر حرکدگی گردد و صوت مّنـه از دسـت رود، و ایحدر دچار نقص و بر
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ی یسهل انگار  در قرائت خوددار  گردد، و سهل انگار  را بـه جـاط و ید از تفریز بایشود. و ن
« تـالوت»ه قرائت، صحت خود را از دست دهد، و سرانجام نتوا  چنا  قرائتی را کسوق ندهد 

ل، یـترت  ه بـه جـاکـ)مناسـب آ  بـود  لید در قرائت حدر؛ از حد ترتیرده و باالخره نباکتلقی 
ت یـد رعایـر بایل است وآنچـه در تحـدیر و ترتیسم تحدد مقیرا تجویرفت، ز یار مه کد بیتجو

د قـرآ  یـتجو ،ی)حجتـ و ظاهر ساختن حرو  خـارج گـردد د است(یتجو  ها یژگیگردد و
 .(029/ 1: 1001التمهید فی علم التجوید،  ، ، به نقل از ابن جزر02ـ12: 1311 م،یرک

 311)ت  ن بن مهرا یسقدور  از قول بسیار  از پیهوایا  علم قرائت از جمله أحمد بن ح
کند، ولی نه تنها بـه هـی   می ع و سبک، قرائت ینویسد: قار  در قرائت حدر، آسا ، سر می (ق

د، نیـز یت، مـد و تهـدکـو ، حرانماید، بلاه حق هـر حرفـی را از سـ حرفی اخالل وارد نمی
 .(091 :1000 د،یة عند علماء التجویکند )مانم قدور ، الدراسات الصوت می  رعایت

قواعـد تجویـد در قرائـت ر و ضرورت رعایـت احاـام و اصطالحی حد با توجه به تعریف
شود که رعایت حق و مستحق حرو  در قرائت حدر، دشـوار بـوده و  می  ، این ناته آشاارحدر

تنها از اساتید ماهر فن قرائت، ساخته است، زیرا حدر مرز  است که اگر همـراه بـا مهـارت و 
شـود. از ایـن رو از ابـن مجاهـد  می ه لحن خفی و یا لحن جلی کهـیده توانائی نباشد، قار  ب

در پاسـخ گفـت: آ  کـس کـه « من أقرأ الناس؟»سئوال شد: چه کسی در قرائت تواناتر است؟ 
أحمـد به نقـل از هما ، « )من حقق فی الحدر»بتواند در قرائت حدر، حق حر  را تثبیت کند. 

 .(29، ضاحیاإل ،عمر یبن أب
 مجـودد بـه صـورت یناچار با ،یقرآن ئتقراسد: هرگونه ینو ید میب سعیساس لبن ایبر هم

ت یـد را رعایـس در قرائت خـود تجوکه هر کآمده است  هیجزرده یه در قصاچنان ،قرائت شود
 در، یلـیالقلق نیالـد برهـا ه کند ک یاضافه م  . و(آثم القرآن یجود لم من) ،ار استک ند گناهان

د یس در قرائت قرآ  تجوکهر : هکن یبر ا یند مبنک ینقل م را یثیحد  ده جزریبر قص ششرح
 بغیلر القران قارئ سمی النبی إنده شده است، )یفاسق نام امبریند، از نظر پات نیرا رعا
ن یز همـیـن ،عنه الله یرض یشافعما،  إمام مذهبد: یگو ید در ادامه میب سعیلب( فاسقا تجوید

 .(21: 1992 التغنی بالقرآ ، ،بیلباست )
سبب لحن جلی شود، الفاظ قرآ  را تغییـر داده و  درحاگر قار  در قرائت ه کحق آ  است 

شود، از این رو قرائت مجـود قـرآ  در هـر قسـمی از اقسـام قرائـت، الزم  می  کار محسوب گناه
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ن اسـت(، یز همین ،عنه الله یرض یشافعما،  إمام مذهبد )یب سعیلب  است. اما صحت ادعا
 فهلو الحلدی  صل  انث. )ی، متوقف است بر صحت حدیح دمیاطی از قول امام شافعیبه تصر
ها  ین رو ای( از ا5/ 1 :1999 /1011اعانة الطالبین، ،  راالب( )الحائط بقولی اضربوا و مذهبی

رده است. افزو  بر آ  با توجه به مراجعه بـه عمـل اه نکند کث ارائه یبر صحت حد  د سندیبا
 اد شده در منابع معتبر اهل سنت وجود ندارد.یث یه حدکآمده، معلوم شد 

 ف قرائت حدریتعر 
قرائتـی  حـدر رد:کـف یـتـوا  تعر ین شرح میرا به ا قرائت حدربیا  شده،  آنچهبا توجه به 

بیهـتر از قرائـت  سـرعتد، قـرآ  را بـا یـتجوام اـاحت قواعد ویالتزام به رعابا قار  ه کاست 
 کند.  می تدویر ، قرائت 

ل ابـی یـگـر  از قبیر و ابـی جعفـر و قـّراء دیـثکقرائت حدر، روش ابن ،  ظر ابن جزراز ن
)ابـن  خواندنـد منفصـل را بـه قصـر میمد ه کسانی است کاصفهانی و  ،قالو  ،عقوبی ،عمرو
 .(029/ 1 :1001 ،التمهید فی علم التجوید ، جزر

 هدف قرائت حدر
و قرائت قرآ  کـریم، تـدبر و تفقـه  بر اساس صریح برخی آیات قرآ ، مرض اصلی از نزول

ََ  در آیات است، تا در نتیجه خردمندا  برا  عمل، از آ  پند گیرند.  نَْزْْلاهُ إََِلک ُمباا
َ
کتاٌب أ

ْْلاِب 
َ
ولُوا اْْل

ُ
بَُّروا آیاتِِه َو َِلَتَذکَر أ  نـازل تـو بر را آ  هک است  مبار تابیک( )قرآ ( 09 )ص/ َِلدَّ

 رند.یگ پند آ  از خردمندا  و هندیندیب شاتیآ در تا، میا ردهک
شود قار  نتواند در آیات قـرآ  تـدبر و تامـل  می  با توجه به این که قرائت به روش حدر، سبب

ا  مترتب اسـت؟ بـرا   شود که آیا بر قرائت حدر نقش و هد  بایسته می کند، این پرسش مطرح 
از روایاتی را که دربـاره سـرعت در  گویی به این پرسش الزم است به صورت منتصر برخی پاسخ

 کنیم.  قرائت قرآ  آمده و نیز دیدگاه فقیها  و عالما  تجوید در باره آ  روایات را، بررسی

 مفاد روایات

ه قرائت سریع قرآ ، با هد  جلب پاداش و ثواب بیهتر صر  کشود  یات استفاده میاز روا
 یاز حرو  ثواب یکات بر قرائت هر یاز روا یه در برخانظر از تدبر در آیات، جایز است. چنان

در  . و در برخی روایات قرائت قرآ (210/ 0 :1325الاافی، ، ینیلکرده است )کخاص مترتب 
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ا توجـه بـه بـاکنـو   .(219شب مجاز و در سه شب، مطلوب دانسته شده اسـت )همـا ،  یک
 کنیم. می  به ذکر یک روایت اکتفاءتنها کثرت روایات 

ی ْبن   ین  اْلُحس   عن  » ل  ال   ع  ْن  ق    م 
 
أ ر  ْن  آیة   ق  اب   م  ه کت  زَّ  اللَّ ی وج  َّ  ع  ه ف  ت 

َل  ملا   ص  ائ  لُ   ق  له یکت   ل 
ک    ْرف   ب  ةُ  ح  ائ  ة   م  ن  س  ا ح  ذ  إ 

ا ف  ه 
 
أ ر  ی ق  یر   ف  ة   غ 

َل  ه کت     ص  ه اللَّ ک    ل  ْرف   ب  ْشر   - ح  ات   ع  ن  س  ن   ح  ع   وإ  م   اْست 
هال کت     اْلُقْرآن   ه لَّ ک    ل  ْرف   ب  ة   ح  ن  س  ْن  ح  م   وإ  ت  یَل   اْلُقْرآن   خ  ْت  ل  لَّ یه ص  ل  کلةُ  ع  ئ 

َل  لی اْلم  تَّ ْن  یْصلب     ح   وإ 
ه م  ت  ارا   خ  ه  ْت  ن  لَّ یه ص  ل  ةُ  ع  ظ  ف  ی اْلح  تَّ ی ح  ْت  یْمس  ه وکان  ة   ل  ْعو  ة   د  اب  یرا   وکان   ُمج  له خ  لا ل  مَّ لین   م  ا    ب  لم   السَّ

ی ل   .(211/ 0)هما ، « ... األ ْرض   إ 
الم خداوند عـز کا  از  هیستاده، در نماز، آیس در حال اکفرماید: هر  می  حسین بن علی

ر نمـاز یسد و اگر در مینو ش مییند، خداوند در برابر هر حر  صد حسنه براکو جل را تالوت 
نـد کآ  را گـوش سد و اگر قرینو ش مییبنواند، خداوند سبحا  در برابر هر حر ، ده حسنه برا

ه تا صبح بر او صـلوات اند، مالئکحسنه دارد. اگر در شب، قرآ  را ختم  یکدر برابر هر حر  
نـد تـا شـب بـر و  درود یه حـافظ اوکـا   هاد!، مالئیفرستند و اگر در روز ختم نما و درود می

اسـت  نیا  آسما  تا زمیش مستجاب است و بهتر از آنچه میسی، دعاکن یخواهند فرستاد، چن
بحاراالنوار، از نظر مجلسی این روایت قو  و قابل اعتماد است )مجلسی، «.ش خواهد بودیبرا

1391: 13 /109). 
به صـراحت کسـب ثـواب  ،ها گزارش داده شد روایاتی که از آ سایر  ، و نیزهشدیاد  روایت

ا سـه یـ شب و یکم قرآ  در ته خکاست  یهیبیهتر را هد  قرائت سریع قرآ  دانسته است. بد
 . تسریع در قرائت، اماا  پذیر ننواهد بود شب، جز با

 دیدگاه اندیشمندان

بسیار  از عالما  تجوید، مرض از قرائـت حـدر را تاثیـر حسـنات و کسـب فضـیلت 
خواهـد بـر حسـنات خـود بیافزایـد و  می گوید: بـرا  کسـی کـه  می  اند، دانی تالوت دانسته

تواند قرآ  را با حدر و هذرمه قرائت کند، زیرا قرائت  می  مند است که قرآ  را ختم کند، عالقه
شود )مانم قدور ،  می هر حر  قرآ  ده حسنه دارد و رحمت خدا در هر ختمی از قرآ  نازل 

(. ابن جزر  نیز با تعبیـر  متفـاوت و 090: 1000الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید، 
ل کرده است )ابن جزر ، التمهید فی علـم مفاد  واحد همین مرض را برا  قرائت حدر نق

 (.20ـ23ق: 1001التجوید، 
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ختم قرآ  در یک از روایت یاد شده  گفته است: شاید مرادکه فیض کاشانی  رو دیدگاه از این
شب یا یک روز، فرامت از قرائت است، نه آناه قار  در یک شب یا یک روز کل قرآ  را قرائت 

است،  تصحیح نیست و خال  ظاهر روای(، 1909/ 9 :ق1022الوافی، کند )فیض کاشانی، 
ختم کل قرآ  در یک شب یـا یـک روز  روایت ظاهر گفته است: مولی صالح مازندرانی چناناه

 .(39/ 11 :1001شرح اصول کافی، است )صالح مازندرانی، 

 م قرائت حدرکح
ست، چناناـه قرآ  مجاز، بلاه مستحب ا حدربر اساس مفاد روایات باید گفت که قرائت  

داند  می عبداالعلی سبزوار ، ختم قرائت قرآ  را در سه شب مانند ختم آ  در یک ماه مستحب 
( با این همه باید توجـه 139/ 9 ق:1013، مهذب االحاام فی بیا  الحالل و الحرام )سبزوار ،

، یکه شیخ طوسی )طوسـ قرآ ، در حد قرائت ترتیل نیست. چنا  حدرکرد که استحباب قرائت 
، مجمـع ی( و طبرسـی )طبرسـ120/ 12ر القرآ ، تحقیق احمدقصـیر عـاملی،یتفس یا  فیالتب

گویند: هر چند قرائت حدر مانند قرائـت  ( می159/ 12 :1015/1995البیا  فی تفسیر القرآ ، 
 ترتیل جایز و نیاوست، ولی بر خال  قرائت حدر به قرائت ترتیل، بیهتر ترمیب شده است.

 قرائت هذرمه
، الزم دا  دینی مبنی بـر اسـتحباب قرائـت حـدرو  با توجه به روایات و دیدگاه اندیهمناکن

 وارد شده، به صورت مستقل بررسی شود. « قرائت هذرمه»است روایات خاصی که با عنوا  

  شناسی قرائت هذرمه مفهوم

ات آمـده، اصـطالح یـه در منابع فقهـی، تجویـد  و رواکاز اصطالحات مربوط به قرائت 
 :1310 ث،یب الحـدیث، مثل ابن سالم )ابن سالم، مریرائت هذرمه است. لغت شناسا  حدق

  دیـل فراهی(، مانند اهل لغت مثل خل052/ 5 :1320 ،هیر، النهایر )ابن اثی(، و ابن اث002/ 0
( و ابـن 905/ 19 :1010تاج العروس، ،  دی)زب  دی(، زب109/ 0  :ق1029العین، ،  دی)فراه

سـنن  ی( آ  را به سرعت در قرائت، فراوان222/ 10: 1025لسا  العرب، ظور، منظور )ابن من
اإلتقـا  و  ید فـیـالتحد)دانـی، اند. عالما  تجویـد ماننـد دانـی  ردهک، معنا ینتگیو در هم آم
( آ  را 20 :1001 ( و جزر  )ابـن جـزر ، التمهیـد فـی علـم التجویـد،91: 1001التجوید، 

اند. برخی از عالما  تجویـد  مانند قرائت حدر آ  را مجاز دانسته مراد  قرائت حدر قرار داده و
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نویسد: اگر قار  با سرعت بیهتر از  می آ  را قرائتی میر مجاز و متفاوت از قرائت حدر دانسته و 
مجاز تجاور کند، ا  که در قصر مدها و اختالس حرو  از حد  مرتبه حدر، قرائت کند، به گونه

نهـی کـرده اسـت  ،نامنـد، و رسـول خـدا در حـدیثی از آ  قرائـتمی  هذرمه قرائتش را قرائت
 .(01 :1005 د،یام التجوار أحیسی)موثانی، ت

 اتیقرائت هذرمه در روا

ها به طـور خـاص عنـوا   آید برا  شناخت دیدگاه صحیح، باید روایاتی که در آ  می به نظر 
ائت هذرمه هما  قرائت حـدر وارد شده، بررسی شود، آنگاه روشن خواهد شد که قر« هذرمه»

 است یا اصطالحی متفاوت از آ  است.
در خـدمت امـام  ه مـنا  کـ د: در جلسـهیـگو یم هحمز أبی بن یعلات یاز روا یای. در 1

 یـکت، قـرآ  را در یرد، جانم بـه فـداکخطاب به آ  حضرت عرض  ریبص أبوبودم،  صادق
ه اـنیحضرت فرمـود نـه، تـا ا ؟ دو شبدم در یامام در پاسخ فرمود: نه، پرس ؟نمکشب قرائت 

« هـا»لمـه کرد و بـا کـد، آنگاه حضرت با دستش اشـاره یسئوال من به قرائت در شش شب رس
 بـا. سپس آ  حضـرت خطـاب بـه ا نعم است( فرمود: آر  لمه جواب و به معناک «ها»)واژه 

 د:یفرما یل میم تعلمتر از آ  قرار داده و در مقاکماه و  یکر( مدت ختم قرآ  را ی)ابو بص محمد
نَّ »   ال   اْلُقْرآن   إ 

ُ
أ ة   یْقر  م  ْذر  کْن  و   ه  ُ   ل  تَّ یَل   یر  ْرت  ا ت  ذ  ْرت   إ  ر  آیة   م  ا ب  یه  کُر  ف  ار   ذ  ْفلت   النَّ ق  ا و  ه  ْنلد  ْذت   و   ع  لوَّ ع   ت 

ن  الله  ب   ار م   «.النَّ
ند: قـرآ  را در ک یمگونه سئوال  نیرمضا  ا  از قرائت هذرمه در ماه مبارریبص أبوپس از آ  

 ؟ دم در دو شـبید: نـه، پرسـیـفرما یحضرت در پاسخ م ؟نمکشب در ماه رمضا  قرائت  یک
. آنگـاه  و اشاره دست فرمود آر «ها»لمه کحضرت با  ؟دم در سه شبیپرس حضرت فرمود نه،

ْهُر » جواز قرائت هذرمه فرموده است:  ل برایدر مقام تعل ان   ش  ض  م  ُهُه  ال   ر  ن       یش   یْشب  لُهور   م   الشُّ
ُه  ق   ل  ة   و   ح  ْر  ُحْرم  کث 

 
ن   أ ة   م 

َل  ا الصَّ ْعت م  ط   .(219و  211/ 0: 1325)کلینی، الاافی، «  اْست 
  ال   اْلُقْرآن  »کند  می صدر روایت از قرائت هذرمه نهی 

ُ
أ ة   یْقر  م  ْذر  و با « ها» و ذیل آ  با تعبیر «ه 

ْهُر » تعلیل ان   ش  ض  م  ی ُهُه یْشب   ال   ر  ن       ش  لُهور   م  آ  را مجاز دانسته است. اکنـو  ایـن سـئوال  ،«الشُّ
شود که اگر قرائت هذرمه به صورت مطلق ممنوع است، چـرا حضـرت آ  را در مـاه می مطرح 

نهـی رمضا  اجازه داده است. از این رو باید گفت کـه مقصـود امـام از نهـی قرائـت هذرمـه، 
نهـی کراهتـی بـه کـه  ت و بسیار  از فقیها  بر این باورندنهی کراهتی استحریمی نیست بلاه 
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  بر آ  مترتـب ثواب کمتر هر چندمعنا  مبغوضیت عمل نیست بلاه اصل عمل راجح است 
: 1021، محقق کرکی، جامع المقاصـد، 00 /1: 1029)محقق حلی، شرایع االسالم،  باشدمی

انـد:  و چناناه برخـی از فقیهـا  گفته. (305 /1تا:  بیذخیره المعاد،  محقق سبزوار ، ؛39/ 0
 اجتمـاع مستحیل است، زیرا اهبل ،معقول است ریم  ،تر رجحا   امعنه ب عباداتدر  کراهت
و واقعـی،  به جهت آناه عمل عبـاد   صـحیح ،ممان نیست واحد ءیشدر  ةیمقربو  ةیمبغوض

تقـرب نیـز امتثـال ه ایناه نفس عمل دارا  مصلحت و قابل تقرب باشد و به قصد باست  تقومم
 تقـرببـرا   یتحصالچو  دارا  مصلحت نیست،  مصطلح  امعنه روه بامشود. حال آناه 

بـه معنـا  بطـال  نمـاز  ،ماـروه اسـت سـیاه لباسبر این اساس اگر گفته شود نماز در . ندارد
است بـه ایناـه نمـاز بـا لبـاس  از آ  ارشاد ینهو  ،است مجز  و اه آ  نماز صحیحبل ،نیست
)تبریـز ، االنـوار االلهیـه فـی المسـائل از ثواب کمتر و مال  پایین تر  برخوردار است سیاه 

  .(22: 1000 العقائدیه،
شـود، و از مـی در حقیقت این روایت مسلمانا  را به قرائت ترتیل که سبب افزایش فهـم آنـا  

رائت هذرمـه ثواب بیهتر  برخوردار است دعوت کرده است و مفاد این نهی مطلق و عدم جواز ق
 کرد. نیست، زیرا اگر قرائت هذرمه جایز نبود، به هی  وجه امام آ  را در ماه رمضا  نیز مجاز نمی

افزو  بر آ ، جمع بین روایاتی که قرائت حدر را در یک شب مجاز دانسته است و روایاتی کـه 
 نه نهی تحریمی. از قرائت هذرمه نهی کرده این است که نهی از قرائت هذرمه، نهی کراهتی باشد 

ر نقـل ییـتغ یمـکر بـا یاد شده را از ابو بصی مطلب حمزة یأب بن یعل  گریت دی. در روا0
: ردکـ عرض حضرت آ ه ب ریبص ابو پس ،شدم ابیشرف صادقامام  خدمت دیگو یرده و مک
ْلُت » اک ُجع  د    ف 

ُ
أ ْقر 

 
ی اْلُقْرآن   أ ْهر   ف  ان   ش  ض  م  ی ر  ة   ف  یل  ال   ل  ق  ال   ال   ف  ی ق  ف 

ین   ف  ت  یل  ال   ل  ال   ال   ق  ی ق  ف 
لَل     ف   ث 

ال   ار   و  ها   ق  ش 
 
ه   أ ید  ال   ُثمَّ  ب  ا یا ق  ب 

 
د   أ مَّ نَّ  ُمح  ان   إ  ض  م  ر  ّقا   ل  ة   و   ح  ُهُه  ال   ُحْرم  ی یْشب  لن       ش  لُهور   م   کلان   و   الشُّ

اُب  ْصح 
 
د   أ مَّ   ص ُمح 

ُ
أ ُدُهُم  یْقر  ح 

 
ی اْلُقْرآن   أ ْهر   ف    ش 

 
ق  َّ  ْو أ

 
نَّ  أ   ال   اْلُقْرآن   إ 

ُ
أ ة   یْقر  م  ْذر  کلْن  و   ه  لُ   ل  تَّ یَل   یر  لْرت   ت 

ا ذ  إ 
ْرت   ف  ر  آیة   م  ا ب  یه  کُر  ف  ة   ذ  نَّ ْف  اْلج  ق 

ا ف  ه  ْند  زَّ الله   س     و   ع  ة   ج  َّ  و   ع  نَّ ا و   اْلج  ذ  ْرت   إ  لر  آیلة   م  لا ب  یه  کلُر  ف   ذ 
ار   ْف  النَّ ق 

ا ف  ه  ْند  ع   و   ع  ذْ ت  ن  الله  ب   وَّ ار م   .(219/ 0 :1325 الاافی، ،ینیلک) «النَّ
 ،نـه: فرمـودحضـرت  بنـوانم؟ شـب یـک در را قرآ  همه رمضا  ماه در: قربانتجانم به 

 آر  عنـیی)« هـا»: فرمـود شـب؟ سـه در: مردکـ عـرض نه،: فرمود شب؟ دو در: مردک عرض
ر را متوجـه یخواسـتند ابـو بصـ یله مین وسـیـبه ا ایگو، )فرمود اشاره خود دست با و( ـ بنوا 
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 هکـ اسـت حرمتـی و حقـی رمضا  ماه برا  محمد ابا ا : فرمود سپس( نند.ک  دیمطلب جد
 مـاه حرمـت خاطره ب بنوانی شب سه در دادم اذنت هانیا عنیی) ستندین آ  مانند گرید ها  ماه

 ایـ مـاه یک در را قرآ  محمد حضرت اصحاب و( است گرید ها  ماه با ازشیامت و رمضا 
 بـا و شـمرده و همـوار دیبا و نهود، خوانده شتاب و سرعت با قرآ  نهیآ هر و خواندند، یم مترک

 آنجـا نیک گذر است شده برده بههت نام آ  در هک ا  هیآ به گاه هر و شود، خوانده خوش آهنگ
 گـذر اسـت دوزخ رکذ آ  در هک ا  هیآ به چو  و بنواه، را بههت جل و عز خدا  از و ست،یبا
 .ببر پناه خداه ب دوزخ از و ستیاب زین آ  نزد نیک

تمام آنچه در روایت پیهین مطرح شد در این روایت نیز جریا  دارد و در مقام تحـریم 
قرائت هذرمه نیست، بلاه اصل عمل راجح است و این نهی، ثواب آ  را از قرائـت ترتیـل 

 داند.کمتر می
ر روایات از قرائت با سرعت با عنوا  )هـّذ( نیـز یـاد و از آ  یاد آور  این ناته الزم است که د

(. نهی از قرائت یاد شده برا  آ  است که بـدو  210/ 0: 1325نهی شده است. )کلینی، الاافی، 
 (.191/  0: 1015المعبود،  آباد ، عو  رود )عظیمترتیل بوده و فهم معنا در آ  از دست می

 از شیپـ و آ  گـرفتن دسـت بـه هنگـامقرائت قـرآ ،   دعااز  یبنه در صادق امام .3
  ند:ک ین به خدا عرض میقرائت، چن

 و ... فیها تدّبر ال قرا ة قرا تی تجع  ال... و  تفکرا، قرا تی و عبادة، فیه نظری فاجع ! اللهم»
 و ده، قـرار عبادت آ قردر مرا ستنینگر! اوندخدا»؛ «الّرحیم الّرؤوف أنت اّنک هذرمة؛ قرا تی ال

هذرمـه  و تنـد خواندنی را مقرائت و...  مده، قرار تدبر بی خواندنی راآ   و ... د ،یهیاند را مقرائت
 .  «ا  ندهیبنها و مهربا  تو همانا مگردا ،

خواهد که به او توفیق قرائتـی عطـا کنـد کـه بتوانـد در  می  اد شده امام از خداوندی  در دعا
عا در مقام بیا  این است که قرائت ترتیل مطلـوب تـر از آیات قرآ  تدبر کند. بدیهی است این د

 قرائت هذرمه است.
 یسرعت در قرائت دانسـته و از آ  منعـ  ها  قرائت هذرمه را به معنایاز فق یرو برخ نیاز ا

ل عنـوا  یـاد شـده را ذیـات ی، روایبرخ .(325/ 1تا:  مصباح الفقیه، بی، یهمدانرده است )ان
اهـداء ثـواب قرائـت بهـره   رده و از قرائت هذرمه بـراکئت قرآ  نقل استحباب اهداء ثواب قرا

 .(131/ 9 :1013، مهذب االحاام فی بیا  الحالل و الحرام ، سبزوارگرفته است )
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رمضـا    ه قرائت هذرمه جز در ماه مبارانیبر ا یمبن یبرخ  ادعابر اساس آنچه بیا  شد 
 تمـام اسـت، زیـرا(، نا101تا:  بی ة،یالمحسن شرح ننبة یة فی، تحفة السن جزائرست )یز نیجا

از قرائـت حـدر بیهـتر اسـتفاده در مـاه رمضـا  اسـت کـه آ   منتها  داللت روایات یاد شده
از  یسـت. بـه طـور مثـال امـام در بنهـیر ماه رمضـا  نیجه آ ، عدم جواز در می، و نتشود می
نَّ » د:یفرما یحمزه م یت دوم ابیروا ان   إ  ض  م  ر  ّقا   ل  ة   و   ح  ُهُه  ال   ُحْرم  ی یْشب  لن       ش  لُهور   م  ن یـا» ؛«الشُّ
 . «ر ماه رمضا یت قرائت هذرمه در ماه رمضا  است، نه عدم جواز در میانگر مطلوبیر بیتعب

ا  همـا  قرائـت هذرمـه در اصـطالح یـدر اصـطالح قار  ریه قرائت تحـدکد یآ یبه نظر م
قرائت هذرمه خواهد بود. م از، هما  حین  ریقرائت تحد یم فقهان رو حیات است. از ایروا

. خواهد بود جایز و مستحب است، قرائت هذرمه نیز جایز و مستحب  ریقرائت تحدو چناناه 
اند، و چنا   البته باید توجه داشت که قرآ  و روایات بر قرائت ترتیلی تاکید و ترمیب فراوا  کرده

 شود. در روایات دیده نمی قرائت حدرترمیبی به 
از  حـرو ،دگی ینقص و بر نهیزمقرائت حدر ه در کن باشد یاد شده ایم امت حاد حیشا

 ط و سـهل انگـار یبـا تفـرجـه یدر نت. دارد ودو... وجـ اتکـاختالس حر ،صوت مّنهن رفتن یب
 شود. اده و به سو  قرائت لحنی کهیده می، صحت خود را از دست دقرآ  قرائت، قار 

  نتیجه
ت تجوید  بوده و الزم است احاام تجوید در آ  رعایـت گـردد. قرائت حدر از اقسام قرائ

نیز قرائت حدر برا  دستیابی به ثواب بیهتر تهریع شده و از نظر روایات ماننـد قرائـت ترتیلـی 
دارا  استحباب است، هر چند مطلوبیت قرائت ترتیلی از قرائت حـدر بیهـتر اسـت. و ایناـه 

 بوده و از حامی یاسا  برخودارند.  قرائت هذرمه در روایات هما  قرائت حدر
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