
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  *قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین
  

  **سید علی سادات فخر
  

  چکیده:
ویژه با صداي بلند و زیبا رسیده  هاي فراوانی در قرآن و روایات مبنی بر قرائت قرآن، به دستورها و توصیه

ي، پدیده رایج و شایع است و با استناد به همین پشتوانه، در سبک زندگی اسالمی، قرائت یا ترتیل فرد
» الجماعیه ئۀالجماعه، قرا ئۀقرا«است . اما در برخی از کشورهاي اسالمی، قرائتی با عنوان قرائت جمعی 

گیرد. مسأله اصلی این است که آیا چنین سبکی از قرائت قرآن، بدعت است یا مباح و یا  نیز انجام می
قرائت گروهی و محل اصلی نزاع توضیح داده شده استحباب دارد؟ در این نوشتار نخست معانی گوناگون 

است. سپس دو دیدگاه متقابل فقیهان مالکی که قائل به جوازند و فقیهان سلفی که آن را بدعت و حرام 
دانند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا ضمن نقد دالیل مدعیان بدعت بودن  می

خاطر فواید مترتب بر قرائت جمعی، قائل به  شده است، گرچه برخی به قرائت جمعی، از نظریه جواز دفاع
  اند. استحباب آن شده

  
  ها:  کلیدواژه

  ی/ فقه القرائه/ مذاهب فقهی/ قرائت گروهیالجماعه/ قرائت جمع ۀئقرا
                                            

  .28/3/1394، تاریخ تأیید: 10/3/1394تاریخ دریافت: * 
 a.sadatfakhr@isca.ac.ir   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی عضو هیأت علمی** 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی 97-82، صفحات 1394تابستان  ،75پیاپی ،2شماره  ،سال بیستم
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  طرح مسأله
 یخوان ینبه خواندن قرآن شده و حسن و حز یفراوان هاي یهتوص یقینفر یاتدر روا

که قرآن  یدستور داده شده هنگام ،سوره اعراف 204 یههاست. در آ سفارش ریگاز د یزن
و إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاستَمعوا لَه و أَنْصتُوا {؛ خوانده شود، گوش فرا دهید و خاموش باشید

 یجرا يقرائت فرد ،مسلمانان یاناست که م یهآ ینداللت هم ي. بر مبنا}تُرْحمون ملَعلَّکُ
هنگام قرائت قرآن در نماز توسط امام جماعت، الزم است همه  یژهو بهاست. ه شد

خواندن  یااست که آ ینا یو به قرائت امام گوش دهند. مسأله اصلکرده سکوت  ینمومأم
و  یستو انواع آن چ یئت جمعاقر معناي یر؟خ یابدعت است  یصورت جمع قرآن به

  یست؟آنان چ ییود دارد و مستندات روادرباره آن وج هایی یدگاهچه د یقینفر یانم
قرآن است. روش پژوهش  ینقد بدعت بودن قرائت جمع ،پژوهش ینا یاصل یهنظر

 ینبر ا ها یدگاهمحور، د لفؤم یريتفس یهبر نظر یقینتوافق فر یلاست و به دل یريتفس
و اهل سنت است.  یهامام یعهش یدو مذهب فقه یقین،. مراد از فرشود یم یینتب اساس
 یبررس یتدر اولو یلکاو م یشافع ی،حنبل ی،چهار فرقه حنف یدگاهد ،ر فقه اهل سنتد

 یانآنان ب یفقه یدگاهمسأله، د یندر ا یانسلف یممستق یريگ موضع یلقرار گرفته و به دل
کار گرفته  هاز اصطالحات ب یبرخ  مفهوم ،اصل بحث هاز ورود ب یشو نقد خواهد شد. پ

  .شود یمپژوهش ارائه  ینشده در ا
معناي جمع کردن است. در اصطالح به معناي  مصدر و به ،»رأ ق« یشهاز ر قرائت

). 668 ی،(راغب اصفهان ضمیمه کردن حروف و کلمات به یکدیگر در وقت تالوت است
 یهر تالوت ینبنابرا یند؛به آن تالوت گو ،کلمات باشد يقرائت اگر به همراه تدبر در معنا

آرام، با دقت و  يمعنا به یزن یل). ترت168(همان، یست تالوت ن یاست و هر قرائت ائتقر
  )3/53 ی،(قرش. به همراه دارد یزرا ن یدقت در معان است که قهراً یخوان درست

آن در  يبرا یاست اگر منع یهیو بد پردازد یقرآن م یبه قرائت جمع پژوهش ینا
 ئتقرا یراواهد شد؛ زخنیز  یلوجود داشته باشد، شامل تالوت و ترت یاتقرآن و روا

 ياست که در معنا ینا ،به آن توجه نمود یدکه با يا است. نکته یلاعم از تالوت و ترت
 ،لحاظ نشده است یخوان جمع یا یخوان تک یلقرائت، تالوت و ترت یاصطالح یا يلغو

در جهان اسالم مطرح کرده،  یعنوان مسأله چالش را به یآنچه قرائت جمع ینبنابرا
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بدعت  یانمستندات مدع یو بررس یاناز ب یشاست. پ یقینفر ییو روا یرآنمستندات ق
قرائت  یرامشخص شود؛ ز یقصورت دق الزم است محل نزاع به ی،بودن قرائت جمع

  رو است. هاز آنها با چالش روب یدارد و اعتبار برخ یانواع یگروه
  

  یقرائت جمع انواع
  االداره) ۀئ(قراي ا دوره یقرائت نوبت نخست.

 یه،(آ از قرآن یقسمت ،از آنان یکیجمع شده و  يچند قار ،خوانی فرم از قرآن ینر اد
اول قرائتش نفر از همان جا که  يبعد يو قار خواند یجزء) را م یاسوره، حزب  یه،چند آ

و  یانقار ـ یگران، دي. هنگام قرائت هر قارکند یم یلرا تمام کرده، آن را ادامه و تکم
از  یفرم قرائت در ماه مبارك رمضان در برخ ینت و استماع کنند. اسکو یدبا ـمستمعان 

  مرسوم است. یرانا یاسالم يجمهور یژهو به ی،اسالم يکشورها
حکم به  ینشده است. البته برخ یدهد یقینفر يفقها یانقرائت در م ینبر ا اشکالی

  ه که گفتهاز مالک بن انس نقل کرد ي). و103 ي،(نوو اند جواز و حسن بودن هم داده
 کند: یگزارش م یدگاهدو د یمندارد (همان). ابن ق یخوانی اشکال سبک از قرآن یناست: ا

زاد المعاد فی هدي خیر  ،یماند (ابن ق را مکروه دانسته آن يا آن را مستحب و عده یگروه
 یزکه او ن دهد یرا آورده و نوع گزارش نشان م ينوو یدگاهفقط د یوطی). س469 ،العباد
  )1/352 یوطی،(س .است یرفتهرا پذ» القرآن ۀحملآداب  یف یانالتب«کتاب  یسندهنونظر 

 یسبک از زندگ ینا یشینهکه پ شود یم یدهفهم ینها چن گزارش ینمجموع ا از
 یهانفق یاننسبت به بدعت بودن آن در م یو گزارش گشته یبه صدر اسالم برم يعباد

سبک از قرائت  یننسبت به ا یقینفر يسکوت فقها یناست و هم یامدهن یامت اسالم
اتفاق نظر،  یناما با وجود ا ت.بر بدعت نبودن آن اس یمحکم یلدل ،قرآن یگروه
 یالبته اندک .)370 ي،بدعت بودن آن را دارند (دوسر يزمان ادعا یندر ا یکسان
قرآن  يفرد يها از انواع قرائت یکی ي،ا دوره یکه قرائت نوبت دهد ینشان م ينگر ژرف

  .یدتراش توان یبر بدعت بودن آن نم یلیدل یچت و هاس
 ینتابع ینو تابع ینتابع یاصحابه  ،شود در گذشته عااست که اد ینممکن ا یلتنها دل

 يها ادعا قابل اثبات است؟ گزارش ینا یاآ یخی،. از منظر تارکردند ینم ین(سلف) چن
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 يفقها ير برابر توافق نظرد یاپاسخ داد؟ آ توان یادعا را چگونه م ینبرخالف ا یخیتار
بودن آن مخالفت با سلف  دعتب يسبک از قرائت، ادعا یندر بدعت ندانستن ا یقینفر

از سلف قابل  یکقول و فعل هر  یتحج یاآ یت،از منظر اعتبار و حج یست؟و بدعت ن
آن وجود  يبرا یتوافق يمعنا ،مسلمانان یانم یاسلف، آ یفاثبات است؟ از منظر تعر

اگر  یمعتبر است، حت یسلف یا یقول و فعل هر صحاب یاآ ی،امکان عقل یهزاودارد؟ از 
  باشد؟ یضضد و نق یکدیگربا 

در جامعه معاصر،  یسلف یاناز مفت یبرخ يساده استدالل برا يها از راه یکیسفانه أمت
 شمارند، یرا بدعت م ينوآمد یدادبه رفتار و گفتار سلف است و هر رو یبخش یتعوشرم

 یاياست که از زوا یاصطالح» سلف«که در گذشته وجود نداشته است.  یللد ینبه ا
  . یستاز آن قابل تصور ن یرو است و راه برون رفت هروب یاديز هاي مختلف با چالش

  
  ۀعقرائه الجما دوم.

   .دو گونه دارد یقرائت جمع
 واحد جمع شده یدر مکان یگروه یوه،ش یندر ا ناهماهنگ: یاول: قرائت جمع گونه

. در خواند یقرآن م یان،قار یگربا د یبلند و بدون هماهنگ ياز آنان با صدا یکو هر 
خود را قرائت کرده و انصات و استماع  یسوره انتخاب یا یاتآ يفرض، هر قار ینا

 يها از مکان یخوانی در برخ از قرآن یوهش ینوجود ندارد. ا یگراننسبت به قرائت د
بلند  يبا صدا یدکه با ییدر نمازها يم اقامه نماز فراداز جمله در مساجد هنگا ی،مذهب

  . شود یم یدهد یاسالم ياز کشورها یدر برخ یمدر مجالس ترح یاخوانده شود، 
 شنود، یهر کس که قرائت قرآن را م یافرض وجود دارد. آ ینمسأله در ا چندین

انسان  ي،فراد در نماز یاقرآن بخواند؟ آ یدساکت شود و استماع کند و خودش نبا یدبا
در  یادر حال قرائت قرآن است؟ آ یزن یگريرا بلند بخواند، اگر چه د یهنماز جهر یدبا

مساجد، الزم است انسان آهسته  یگرالحرام و دسجدم یژهو به ي،عباد یعموم يها مکان
سکوت کرده و گوش فرا دهند؟ پخش  یگراند یدبا ،قرآن بخواند و اگر بلند بخواند

 يقرائت قرآن برا یست؟پخش صدا، حکمش چ يها نده از دستگاهصورت ز قرآن به
  وجود دارد.  ینهزم ینکه در ا یاريو مسائل بس ؟دارد یچه حکم یتم
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همانند  ،دارد. فرض نخست در مسأله اعمال واجب یگوناگون يها مسأله فرض این
 یق اسالمفر یهانبلند خوانده شود. همه فق يبا صدا یدواجب روزانه است که با ينمازها

قرائت سوره مربوطه در رکعات نماز  یدکس با هر ي،و جهر يمعتقدند که در نماز فراد
فقط امام در  ،اما در نماز جماعت ،گوش ندهد يگریخودش را بلند بخواند و به قرائت د

واجب است  یگرانرا بخواند و بر د یانتخاب یا ینمع یاتسوره، آ یدبا یرکعات مشخص
  )1/136 یه،(مغن .ماع کنندکه سکوت کرده و است

از آنها مسأله قرائت  یکیواجب است و دو فرع دارد.  یردر اعمال غ يبعد فرض
فرع از منظر اصل قرائت  یناست. در ا اموات يناهماهنگ در مجالس ختم برا یجمع

وجود دارد.  یاريبس يها بحث ،ناهماهنگ قرآن یقرائت جمع یهو از زاو یتم يقرآن برا
ثواب آن به مردگان  یدنو رس یتم يبرا آندرباره اصل قرائت قر یالمفرق اس یانم

  :نویسد یم یوطیاما س دانند، یم یحعمل را صح یناسالم ا يعلمابیشتر است. اختالف 
ائمه مذاهب چهارگانه اهل  یانم یت،م يثواب قرائت قرآن برا یدندر مسأله رس«

آن را  یفقه یگرسه مذهب د با آن مخالف است و یهسنت اختالف است و فقط شافع
  )1/366 یوطی،(س »ند.ا یرفتهپذ
   .)39(نجم/ }و أَنْ لَیس للْإِنْسانِ إِالَّ ما سعى{از قرآن است  یهآ ینمستند او ا

و اتَّبعتْهم ذُریتُهم {سوره طور  21 یهرا منسوخ دانسته و ناسخ آن را آ یهآ ینا یبرخ
قْنا بِهِمبِإیمانٍ أَلْح متَهیی،از رهبران بزرگ فقه حنبل یکی). 307 ي،اند (راز گفته }ذُر 

 یسبک زندگ یخکه در طول تاریندارد و آن ا یقابل توجه یاراستدالل جالب و بس
 يمردگان وجود داشته و فقها يخوانی برا آنان اجماع بر قرآن یانمسلمانان، م يعباد

 ین). با همه ا2/427 ی،اند (ابن قدامه مقدس به آن اعتراض نکرده یفرق گوناگون اسالم
را بدعت  یتم ياصل قرائت قرآن برا یمیهو عمل و نظر سلف، ابن ت یخیشواهد تار

 االختیاراتیمیه، (ابن ت داند یبر محتضر را مشروع م یاسیندانسته و فقط قرائت سوره 
را بدعت مکروه  تیم يخوانی برا ان، قرآنحرّ یخ). البته شاگرد برجسته ش447 الفقهیه،

 البدائعیم، (ابن ق .است خوانده ینم نقرآ یتم يبرا 6یامبرگرفته و معتقد است که پ
  )1/508 القرآن، علوم فی
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ثواب آن به آنها وجود  یدنزندگان و مردگان و رس يخوانی برا قرآن یه،امام یاندر م
با  یعهائل الشوسدر  یدر باب یتروا يتعداد ینهزم ینمستحب است. در ا یدارد و عمل

و  یاءاالح نم ینمنؤالم یو ال ۀو االئم یالنب یال ةاستحباب اهداء ثواب القراء« عنوان
مسأله  یزقبر ن يخوانی بر رو ). البته قرآن6/218 ی،عامل آمده است (ر.ك: حرّ» االموات
اموات و  يخوانی برا اصل قرآن یجهمختلف است؛ در نت ها یدگاهاست و د يا جداگانه

  . رسد یم یتاست و ثواب آن به م یاسالم يعباد یاز زندگ یسبک ،ثواب آن ياهدا
بلند در مساجد، حرم و عتبات،  يناهماهنگ قرآن با صدا یقرائت جمع یگر،د فرع

مرسوم  یننش جوامع مسلمان یانکه در ماست  یاسالم مجالس یرو سا ها ینیهحس یا،تکا
بودن  يمحور یلت تعارض دارد؟ به دلانصا یهصراحت آ یاعمل با ظاهر  ینا یااست. آ

  گشاست. راهآن  یقدق يفرع، فهم معنا یندر ا یهآ ینا
را  یهر قرائت یجهدر نت ،مطلق گرفته شود و داللت آن بر وجوب تمام باشد یهاگر آ
خواهد بود و  یمخالفت با امر وجوب یگريو گوش ندادن به قرائت د شود یشامل م

فرع  یناشتراك ا یلخواهد کرد. به دل یداگ حرمت پناهماهن یاهماهنگ  یقرائت جمع
بحث در  یناز تکرار، ا گیري یشبا گونه دوم در مستند و پ یاز گونه اول قرائت جمع

است که  یعسر و حرج یگر،مهم د یاراما چالش بس .هماهنگ خواهد آمد یقرائت جمع
در  یراز آورد؛ ینماز به وجود م یرمسلمانان هنگام قرائت قرآن در غ يبرا یفتکل ینا

به آن  یدبا ید،را شن ناگر انسان قرائت قرآ ی،مذهب یرغ یا یمجلس مذهب یاهر مکان 
 یجهدر نت ،طور مستقل قرآن بخواند حق ندارد خودش به ین،باالتر از ا .گوش دهد

رو است و حرام نبودن قرائت  هروب یاديز يها و وجوب انصات با چالش یهاطالق آ
 یاتاز روا یدر برخ یل،دل ینقابل اثبات است و به هم یزن یهزاو ینناهماهنگ قرآن از ا

  نماز مستحب گرفته شده است. یراستماع و سکوت در غ ،سنت لو اه یهامام
 يدر لحن و با صدا یخوان با هماهنگ قرآن یگروه هماهنگ: یدوم: قرائت جمع گونه

نفر  یکسبک گاه مستمع  ین. در اکنند یرا با هم قرائت م یکسانی یانتخاب یاتبلند، آ
آموزش  يسبک برا ینخوانی از ا ها و مراکز آموزش قرآن طور که در مدرسه است؛ همان

و هماهنگ قرآن  یو معلم به قرائت جمع شود یم فادهقرآن است یخوان خوش یا یروخوان
آموزش  ،خوانی از قرآن یسبک ینچن يهدف از اجرا یاما گاه دهد. یآموزان گوش فرا م
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فرستادن و رساندن  یابلکه هدفش ثواب بردن است و  یست،قرآن ن یخوانیباز درست و
مرسوم  يخوانی فرد قرآن ی،جوامع اسالم یشترآن به مردگان و زندگان. البته در بثواب 

از جمله مغرب  یاسالم ياز کشورها یاما در برخ ،دارد یزن یادياست و مستمعان ز
 یا» تحزابت«، »قرائت حزب«د و با عنوان رواج دار یزن یخوانی جمع قرآن ی،اسالم

خوانی را در  سبک از قرآن ینکه ا یکس ینمعروف شده است. گفته شده اول» تاحزابت«
  )9/76 ی،بود. (هالل »یعبداهللا هبط« د،رواج دا یمغرب اسالم

(ناهماهنگ و هماهنگ)،  یبدعت دانستن قرائت جمع یاحرام  يمستند برا ترین مهم
و إِذا {است  یهدو فرض وابسته به فهم درست از آ ینکشف حکم ا انصات است و یهآ

 یاتاز روا یاري). البته بس204/اعراف( }قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاستَمعوا لَه و أَنْصتُوا لَعلَّکُم تُرْحمون
  اند. خود گرفته یلرا دل یهآ ینا ی،قرائت جمع یاثبات حکم فقه ياستناد برا وردم

مجمع  یسنده). نو496 ی،استماع با ترك کالم است (راغب اصفهان ينامع به انصات
اگر  یراز گذارند؛ یانصات و استماع نم یانم یتفاوت یگزارش داده که برخ ینالبحر

 یکس یستاستماع با ترك کالم باشد، پس همان استماع است. ممکن ن يمعنا انصات به
 یدنمطلق شن يمعنا و به» سمع«رابر با ب »استماع«بدون ترك کالم استماع کند. از نظر او 

 ي). بر مبنا2/226 یحی،است (طر یدنسکوت و با توجه شن يمعنا به» انصات«اما  ،است
 ی، در صورت اثبات اطالق و امر وجوب»انصات«و » استماع« یانم یتفاوت مفهوم ینا

  .دسکوت کرد و به آن توجه نمو یدبودن آن، هنگام قرائت قرآن با
گزارش شده  یهنسبت به مدلول آ یمختلف هاي یدگاهد یقینفر یريفست یاتروا در

 یدنگاه مراد از انصات هنگام شن یم.دار یتدو دسته روا :یتاست. در مکتب اهل ب
أَنَّه قَالَ یجِب الْإِنْصات للْقُرْآنِ  7و روِي عنْ أَبِی عبداللَّه« شده است: یانقرآن، مطلق ب

و عنْ «: شده است ید)، و گاه به حالت نماز مق6/214 ی،عامل (حرّ» غَیرِها الصالةِ و فی
و إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فی الْفَرِیضَۀِ خَلْف الْإِمامِ فَاستَمعوا لَه و أَنْصتُوا  7زرارةَ قَالَ قَالَ أَبوجعفَرٍ

گزارش شده  یتروا ینچند یزن »یهالفق رهیحضمن ال« کتابدر . (همان) .»لَعلَّکُم تُرْحمون
 یزن یتروا یشتري). تعداد ب1/391 یه،که فقط اختصاص به نماز جماعت دارد (ابن بابو

ی، تهذیب (طوس .گزارش شده است یژگیو ینبا هم» االحکام یبتهذ«در کتاب 
  )37-3/33 االحکام،



 

 

89 

قین
فری

ان 
قیه

و ف
ت 

وایا
ر ر

منظ
 از 

عی
جم

ت 
قرائ

  

 ير نمازهاموم به قرائت امام دأوجوب سکوت و استماع م يبرا یهامام يفقها
 همو،اند ( مربوطه استناد کرده یريتفس یتو روا یهآ یناجماع و به ا يادعا یه،جهر

حکم به وجوب سکوت و استماع  يبرا ی،فرع فقه ین). افزون بر ا1/340خالف، ال
 یهامام ياما فقها ،اند استناد کرده یهآ یناهل سنت به هم یشترب یزجمعه ن يها خطبه

گزارش شده، آن  7که از امام صادق يحداکثر یتروا و اند یدهفهم یوجوب را حداقل
 یحصدر تصر ید). شه1/142 ي،اند (راوند نماز گرفته یردر غ یحکم استحباب یانرا ب

صدر،  یداست (شه یتآن، مطلوب یهو شب یتروا ینکه مراد از وجوب در ا کند یم
نماز  یرن در غپس سکوت و استماع قرآ ،همان استحباب است یت). البته مطلوب1/316

  )5/299 یزي،(تبر .مستحب است
معتقد است که داللت  یزانالم یرتفس یسندهنو ها، یهو نظر ها یتروا ینبا وجود همه ا

فقط درباره نماز جماعت نازل شده است  یهعام است؛ اگرچه گفته شده که آ یهآ
 ،:یتمدرسه اهل ب يفقها یدگاهو د یاتروا ین). بر اساس ا8/382 یی،(طباطبا

بلکه حداکثر  یست،قرآن مخالفت با امر واجب انصات و استماع قرائت ن یجمع ائتقر
نکته که استحباب گوش دادن به قرائت  یناست و با توجه به ا یمخالفت با امر استحباب

 یقرائت جمع یجهدر نت آورد، یو عسر و حرج م یستقرآن در همه حال قابل اثبات ن
 یبود. البته اثبات استحباب قرائت جمع خواهدرام نح ـ ناهماهنگ یا هماهنگ ـقرآن 

مگر آنکه از عمومات  ،چندان ساده نخواهد بود یاتروا یا یاتآ یلهوس هماهنگ به
  در نظر گرفته نشود.  ياستحباب قرائت قرآن استفاده شود و انصراف آنها به قرائت فرد

سبک  ین. در اساز شده است هماهنگ قرآن مسأله یاهل سنت، قرائت جمع یانم در
 یانقار یاست که برخ يدو چالش وجود دارد: نخست رفتار ی،جمع خوانی دسته از قرآن

 ین. اکنند ینم یتن قرآن را رعاأاز خود نشان داده و حرمت و ش یهنگام قرائت جمع
 ،قرآن یو چه در قرائت جمع يفرد رائتچه در ق یرامسأله خارج از بحث ماست؛ ز

با  یاشکل است که آ ینچالش دوم به ا يبند م است. صورتالز یحفظ حرمت کتاب اله
  یست؟ن یابدعت است  یقرائت جمع ،خوانی آداب قرآن یتحفظ حرمت قرآن و رعا

. آنان دانند یهستند و آن را بدعت م یاز مخالفان سرسخت قرائت جمع سلفیان
  .اند ارائه کرده یل زیر راخود دال أير يبرا
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نو (محدث) است و  ينبوده و امر یجسلف را یانخوانی در م سبک قرآن ینا -1
بدعت است  ییهر امر نو یراکرد؛ ز یزاز امور نو پره یدکه با یمدار يمتعدد هاي یتروا

 بِدعۀٍوإِیاکُم ومحدثَات الْأُمورِ فَإِنَّ کُلَّ محدثَۀٍ بِدعۀٌ وإِنَّ کُلَّ «؛ است یگمراه یو هر بدعت
 ي،(بخار» من أحدث فی دیننا ما لیس منه فهو رد« ،)28/373(ابن حنبل، » ضَاللَۀٌ

إِنَّ خَیرَ الْحدیث کتَاب اللَّه وخَیرَ الْهديِ هدي محمد صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم وشَرَّ « ،)2/959
دحکُلَّ ما وثَاتُهدحورِ مۀٌ ثَۀٍالْأُمع23/234حنبل،  (ابن .»بِد(.  

  دو کرده است. ینوجود ندارد و قرآن امر به ا یاستماع سکوت و یدر قرائت جمع -2
از  یبرخ ینفس، در قرائت جمع يدر مقدار نگهدار یانتفاوت قار یلبه دل -3

که  یهنگام شوند، یکنند و مجبور به قطع قرائت م یگروه را همراه توانند ینم یانقار
 یننخوانند و ا یدرا با یهاز کلمات آ يکنند، تعداد یه را همراهگرو خواهند یدوباره م

  است. رامح یدعمل در قرائت قرآن بدون ترد
 یجمع با اهل کتاب در خواندن دسته يرفتار يهمانندساز یخوانی جمع قرآن -4

  )2-20/1 ی،تورات است و تشبه به اهل کتاب حرام است. (هالل یا یلانج
 أییدیهنداشتن ت ی،اثبات بدعت بودن قرائت جمع يبرا نیااول و مهم سلف استدالل

 ،مذاهب اهل سنت یاما با مراجعه به منابع فقه ،از سلف است يرفتار یا يگفتار
  نمود. یدارا از سلف پ یآراء متفاوت توان یم یسادگ به

). در 38 لیل،(خ داند یرا مکروه م یقرائت جمع ی،فقه مالک یانگذارمالک بن انس بن
از آنها بدعت و مکروه بودن  یکیبه مالک دو نظر نسبت داده شده و  یگريد یتروا

  :گوید ینظر است و م ین). البته ابن الحاج ناقد ا2/64 ینی،عمل است (حطاب رع ینا
و حرام  یمنه یدپس اگر بدعت است، با .بدعت و مکروه باشد یعمل تواند ینم«

  )1/96(ابن الحاج،  .»باشد
واژه  يجا هگاه ب یم،احتمال که در فقه قد ینبا ا .نقد کرد توان یابن الحاج را م یهنظر

خودش چندان  يبرد اصطالحات در جارو کا شد یاستفاده م» مکروه«از کلمه » حرام«
مخالفت با دستور قرآن  .اند آورده یلیکراهت دال يبرا یمرسوم نبود. شارحان فقه مالک

و  یريگ هنگام نفس یهاز کلمات آ یترك برخ حتمالبه قرائت قرآن، ا يسپار در گوش
ارائه شده  یلاز دال یگران،د با یحفظ هماهنگ يلزوم وانهادن آنها در ادامه قرائت برا
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 یل،بر مختصر خل یگرد ی). در شرح1/333 یش،کراهت ذکر شده است (عل يبرا
عمل را بدعت  ینپس مالک ا کردند، ینم یناستدالل شده که چون در گذشته مردم چن

گفته شده که  ی،رفتار در جامعه اسالم ینا یشینه). در پ1/352 ی،وه دانست (خرشو مکر
و با  شدند یجمع م يا رواج داشته و عده یههماهنگ قرآن در اسکندر یقرائت جمع

 ینالحان و تحس یادگیريکار،  ین. هدف از اکردند یسوره را قرائت م یک یگرهمد
  )1/298 ی،(قرطب .قرائت قرآن بوده است

. آنان به دانند یآن را بدعت نم یطرفداران قرائت جمع ،ها استدالل ینبرابر ا در
است که از رسول  یتیآنان روا یلدل ینتر . مهمکنند یسلف استناد م یرهو س یاتروا

 تفاوت گزارش شده است: یبا اندک یدوارد شده و در صحاح و مسان 6خدا یگرام
»نْ النَّبِیمٍ  6عنْ قَوا مونَ قَالَ ملَّمتَعیونَ وقْرَءلَّ یجزَّ وع اللَّه وتینْ بم تیی بونَ فعتَمجی

اللَّه  محفَّت بِهِم الْمالئکَۀُ وغَشیتْهم الرَّحمۀُ وذَکَرَه کتَاب اللَّه عزَّ وجلَّ یتَدارسونَه بینَهم إِالَّ
هنْدنْ عیم؛ ابن ماجه، 6/156 یبه،ش ی؛ ابن اب5/195 ي،؛ ترمذ15/157نبل، بن حا» (.ف

  )1/544د، و؛ ابوداو4/2074؛ مسلم، 1/82
 یاثر آمده است (ابن اب ینبه ا یهشب یاربس یثیحد یزن یعهخر شأمت ییدر منابع روا

و » یتَعلَّمونَ«، »یقْرَءونَ« ،»ونیجتَمع«). کلمات 1/363 ي،؛ نور1/375جمهور، 
»ونَهسارتَدو استحباب قرائت  یتاثبات مشروع يبرا یتروا یندر ا یواژگان اصل» ی

رسول  أییددر گذشته وجود داشته و با ت یقرائت جمع دهد یهستند و نشان م یجمع
است.  ورداردر منابع اهل سنت از اعتبار کامل برخ یتهمراه شده است. روا 6خدا

حکم کرده و  یبه استحباب قرائت جمع يوواست که ن یتفهم از روا ینبر اساس هم
حسن و  یتنقل کرده که روا ياست. او از ترمذ یتروا ینمستند نخست و مهم او هم

ان یدرس القرآن معه نفر یقرؤون «: الدرداء استواو از اب یگرد ییاست. مستند روا یحصح
  )1/101 ي،(نوو .»جمیعا
ادعا کند از اصطالح  یکساست که  ینا یاتروا یننقد ممکن بر داللت ا هاتن

حداکثر  یا یخوان یحو صح یروخوان یادگیريبا هدف  یفقط فرض قرائت جمع» تدارس«
  .یشترنه ب ،الحان قابل فهم است یادگیري
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 یاثبات بدعت نبودن، بلکه مستحب بودن قرائت جمع يبرا یزن یگريد یتروابه 
(ابن » بکم، فإذا اختلفتم فیه فقوموااقرؤوا القرآن ما ائتلفت علیه قلو« کرد: داستنا توان یم
قابل  ياست که ائتالف و اختالف در تالوت فرد ین). استدالل چن6/142 یبه،ش یاب

بدعت  یقرائت جمع یجهدر نت ،ممکن است یو فقط در قرائت جمع یستتصور ن
  بلکه مستحب است. یست،ن

 یمدع» القرآن ۀحملآداب  یف یانالتب«کتاب  یسندهنو یان،سلف یگرتقابل با مستند د در
 يادعا يبرا يالبته او شاهد .بوده است یجسلف را یانقرآن م یاست که قرائت جمع

نمود.  یداپ آن يبرا يشواهد توان یاما با کاوش در منابع اهل سنت م ،است یاوردهخود ن
قرآن در  یقرائت جمع دهد یوجود دارد که نشان م هایی گزارش یراز تفاس یدر برخ

أعرابی على عبداللّه بن مسعود و عنده قوم یقرؤون  و مرّ«: داشته است صدر اول وجود
القرآن، فقال: ما یصنع هؤالء؟ فقال له ابن مسعود: یقتسمون میراث محمد صلى اللّه علیه و 

امام جماعت  ی: گاهپرسیدند). از احمد بن حنبل 1/37 ی،اندلس یه(ابن عط» سلم
. احمد پاسخ داد: کند یبلند آن را تکرار م يبا صدا ینمومأم و» ال إِله إِالَّ اللَّه« خواند یم
حکم با  ینا يابن قدامه با توجه به ناسازگار .کنند یدر دلشان پنهان م یول خوانند، یم

  :نویسد یو م یاوردب وجیهت کند یقرآن درباره انصات هنگام استماع قرآن، تالش م یهنص آ
  )1/743(ابن قدامه،  »کند. یع نماست و انصات آن را من یعبارت کوچک ینا«

نماز  6یامبروجود دارد که پ یتیاهل سنت، روا ییفراتر در منابع روا یناز ا
 یان. پس از پاکردند یم یرا در قرائت همراه یامبرپ ،بلند يبا صدا یگرانو د خواند یم

ب را الکتاۀتحو فقط سوره فا یدو ساکت باش یدنکن ینگفتند: چن أمومینبه م یشانا ،نماز
  )2/264 ي،(بغو ید.با امام جماعت بلند بخوان

از قرآن و  یرا بدعت ندانست، ابن حنبل کلمات یابن مسعود قرائت جمع ینکهاز ا
الکتاب را در نماز مجاز ۀتحهماهنگ سوره فا یقرائت جمع 7اسالم یرسول گرام
 یجمعقرائت  ،سلف یاناستنباط کرد که در صدر اسالم و م ینچن توان یدانستند، م

  آن بدعت نبوده است.  یرقرآن در نماز و غ
گونه سبک  ینسلف و صدر اسالم ا یانباالتر، اگر نتوان اثبات کرد که در م ینا از
که در  ینیعمل د یا یشهاثبات کرد که هر اند توان یم یاآ ،وجود داشته است يعباد یزندگ
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 یجادکه ا یمدار یگريد یاتروا یرانبوده، بدعت است؛ ز یجسلف را یانصدر اسالم و م
نکرده  یو آن را محدود به زمان و مکان خاص کند یم أییدحسنه در اسالم را ت يها سنت
من سنّ فی اإلسالم سنّۀ حسنۀً یعمل بها من بعده کان له أجرها، ومثل أجر من عمل «؛ است

ئت ). اگر قرا4/2058 ،؛ مسلم31/494، ابن حنبل» (بها من غیر أن ینقص من أجورهم شیئا
  یست؟پس سنت حسنه چ یست،سنت حسنه ن یجمع

 ،دوم یفهاز افراد شاخص سلف همچون خل یکیکه  ینکته، چرا هنگام یناز ا ترفرا
اعتراف  ،»هذه ۀنعم البدع« و گفت: یدندپرس یحکه از او درباره اعتبار نماز تراو یهنگام

کالم او را به  در» بدعت«و واژه  شود یاو به بدعت بودن عملش کنار گذاشته م یحصر
 یاما عمل ،)2/98، هالفتاوى الکبرى البن تیمی تیمیه،(ابن  کاهیم یفرو م يبدعت لغو

 یجهدر نت شود؛ یاز سلف، بدعت شمرده م أییدیهنبود ت یلقرآن به دل یهمانند قرائت جمع
  را اثبات نمود. یبدعت بودن قرائت جمع توان ینم یقطر یناز ا

فهم سلف تا خلف از مفسران  یرابدون اشکال باشد؛ ز واندت ینم یزن یانسلف یگرد دلیل
 یشترنبوده و وجوب استماع و انصات مطلق را ب یکسان یهاز آ یتا فقها در همه فرق اسالم

استماع و قرائت را در  یهگذشت، امام یناز ا یشطور که پ . هماناند یرفتهمسلمان نپذ يفقها
 يها وجود دارد. در کتاب یت اختالف فراواناهل سن یان. در مدانند ینماز مستحب م یرغ
خواندن  6یامبروجود دارد که پ یقابل توجه یاتروا ،االحکام اهل سنت یاتآ
 یجهدر نت ،)2/827 ی،اند (ابن العرب الکتاب به همراه امام در نماز جماعت را اجازه دادهۀتحفا
  .ستیتمام ن یبودن قرائت جمع عتبد یااثبات حرمت  يبرا یزن یلدل ینا

 ین. مسأله اگردد ینفس برم يدر مقدار نگهدار یانبه تفاوت قار یانسلف یگرد دلیل
 یرا در قرائت جمع یگرد یانو نتواند قار یاوردنفس کم ب يقار یکاست که اگر 
چند کلمه  ،شروع مجدد يبرا یدبا یاز ناهماهنگ یريجلوگ يکند، برا یهماهنگ همراه

  !است حرامل عم یننخواند و ارا قرآن  یاتاز آ
به قرائت  يقار ینفرصت ا ینگفت: در ا توان یم یراحت شبه استدالل به یندر برابر ا

با  یرا گاه یهآ یککلمات  توان یم یا. آخواند یدر دلش م یا دهد یگوش م یگراند
 تواند ینم ییها شبه استدالل ینچن ینبنابرا ؟خواند ینهآرام و در س یبلند و گاه يصدا

  را اثبات کند.بدعت  یاحرمت 
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آنان  یرامسأله تشبه به اهل کتاب است؛ ز ی،مخالفان قرائت جمع يبعد استدالل
. کنند یقرائت م يقرآن را فرد ،و مسلمانان خوانند یم یجمع تورات را دسته یا یلانج

قابل  خوانند، یم یصورت دسته جمع و تورات را فقط به یلانج ،ادعا که اهل کتاب ینا
 خوانند. یم یو گاه جمع يآنان گاه فرد شود، یم یدهد یروشن ه آنچه بهبلک یست،اثبات ن

 أمنش یکوجود دارد که از  یکدیگربه  یهاعمال شب ی،آسمان یاندر تمام اد ین،افزون بر ا
). قرائت کتاب در 19(آل عمران/ }إِنَّ الدینَ عنْد اللَّه الْإِسالم{سرچشمه گرفته است 

قرآن تشبه به اهل  ی. اگر قرائت جمعتبوده اس یو گاه جمع يگاه فرد یآسمان یاناد
اجازه داد سوره  ینمومأبه م 6یامبراهل سنت، پ یاتروا يچرا بر مبنا ،کتاب است

حرام بودن قرائت  یابدعت  یجهدر نماز بخوانند. در نت یشانالکتاب را همراه اۀتحفا
  .یستناهماهنگ قرآن قابل اثبات ن یاهماهنگ  یجمع

  
   گیري هنتیج

 ینجلسات قرائت دارند. ا يداده و اهتمام به برگزار یتبه قرائت قرآن اهم مسلمانان
 یداپ يا العاده هر ساله در ماه مبارك رمضان گسترش فوق يعباد یسنت و سبک زندگ

 ياز کشورها یاما در برخ ،قرآن است يقرائت فرد ی،در جوامع اسالم یجرا یوه. شکند یم
از آنها قرائت  یکیچند گونه است.  يو دارا داردوجود  یزن یقرائت جمع ی،اسالم
 يا عده ،سبک ینمعروف است. در ا» االداره ۀئقرا«که به  ی استو نوبت يا دوره یجمع
 ین. اخوانند یمرا از قرآن  يا سوره یا یهآ ،و نوبت یبدور هم جمع شده و به ترت يقار

بر  یلیدارد. دل رواج یرانا یاسالم يجمهور یژهو به ی،اسالم ياز کشورها یسبک در برخ
 یقتحق قرائت در ینا یراوجود ندارد؛ ز یسبک از قرائت جمع ینحرام بودن ا یابدعت 

  .شود یم یتاست و استماع و انصات در آن رعا يهمان قرائت فرد
تحزابت و  یه،الجماع ۀئالجماعه، قرا ۀئقرا«با عنوان  یقرائت یدر مغرب اسالم

از  یاتیآ یا یهآ ،صورت هماهنگ به یانقار گروهی،گونه  ینرد. در اوجود دا» تاحزابت
بدعت بودن آن را استنباط  یاحرمت  توان ینم یقینفر یات. از رواکنند یقرآن را قرائت م

استناد  یتهستند و به چند روا یگونه قرائت جمع یناستحباب ا یمدع یکرد. برخ
. دانند یم بدعتماهنگ هستند و آن را ه یشدت مخالف قرائت جمع به یاناند. سلف کرده
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قرآن  یحاز سلف و مخالفت با امر صر يگفتار یا يرفتار أییدیهنبود ت ،آنان یلدل ینتر مهم
ادعا،  یناست که دستور به استماع و انصات هنگام قرائت قرآن کرده است. در برابر ا

 یناندارند. ا یجهقابل تو یلهماهنگ قرآن دال یمخالفان بدعت و حرام بودن قرائت جمع
از صحابه  یرفتار متفاوت برخ یه،استحباب از آ یادر فهم وجوب  یقینفر يفقها فاختال

درباره  6مربوط به اجازه رسول خدا یاتمردم، روا یدر برابر قرائت جمع یامبرپ
خود  یلاز دال یالکتاب به همراه امام جماعت را بخشۀتحقرائت هماهنگ سوره فا

هماهنگ قرآن قابل  یحرمت قرائت جمع یا بدعت ین،طرف یلبه دال تیاند. با عنا گرفته
 یمستند قابل دفاع تواند ینم یزگونه قرائت ن یناستحباب ا يگرچه ادعا یست؛اثبات ن

و  یخوان یحصح ی،آموزش روخوان يهماهنگ قرآن برا یداشته باشد. البته قرائت جمع
عمومات  یردر ز یرال است؛ زاشکا یب یدبدون ترد یلالحان قرائت و ترت یادگیري

  قرآن قرار خواهد گرفت. یادگیرياستحباب 
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