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حنانه خلفی در مصاحبهی اختصاصی با «حق»
از فعالیتهای قرآنی خود میگوید

به قولی که
به رهبر انقالب دادم
وفا کردم
روزانه بیشتر از دو جزء مرور نمیکنم
بقیهی وقتم به مطالعهی کتابهای علوم قرآنی میگذرد
برادرم و یکی از خواهرانم حافظ کل هستند
خواهر دیگرم هم حافظ ده جزء است

محمدجواد جاوری :حنانه خلفی متولد آبان  ۱۳۸۵و اهل تهران است .نوجوانی
سیزد ه ساله که در سن هفت سالگی توانسته قرآن را به طور کامل حفظ کند و به
عنوان «نابغهی قرآنی جهان اسالم» مطرح شود .صوت و لحن بسیار زیبای او به
همراه تس�لط کاملی که بر آیات و مفاهیم کالماهلل دارد ،نظر اکثر محافل قرآنی
داخل و خارج از کش�ور را در چند س�ال اخیر به خود جلب کرده اس�ت .کسب
رتبهی اول مسابقات کشوری اوقاف ،رتبهی س�وم «احسناالصوات» و رتبهی
برتر مسابقات بینالمللی کشور امارات در رشتهی حفظ کل ،از مهمترین عناوین
قرآنی ایشان اس�ت .با این مقدمهی کوتاه ،مش�روح گفتوگو با حنانه خلفی را
میخوانیم.
حق :بفرمایید از چه سنی حفظ قرآن را ش�روع کردید و این کار
چقدر به طول انجامید؟
از سن چهار تا پنج س�الگی بهطور کامل روخوانی و روانخوانی
قرآن را یاد گرفتم .از پنج سالگی شروع به حفظ قرآن کردم و به
لطف خداوند در سن هفت سالگی حافظ کل قرآن شدم.
حق :از سبک چه اساتیدی بیشتر استفاده میکنید؟
قبل از ش�روع حفظ ،از تالوت ترتیل اس�تاد خلیل حصری برای
فراگیری تجوید ،و از ترتیل اس�تاد محمدصدیق منشاوی برای
انجام حفظ بهره بردم .البته پس از اینکه حفظم به اتمام رسید،
از ترتیل اساتید دیگری مثل اس�تاد سعدالغامدی و محمد ایوب
نیز استفاده کردم.
حق :چه چیزی باعث شد که حافظ قرآن شوید؟
خانوادهی ما یک خانوادهی قرآنی اس�ت .در خانهی ما همیش�ه
قرآن تالوت میشود .الحمدهلل من هم اشتیاق پیدا کردم که قرآن
را حفظ کنم.
حق :چند خواهر و برادر هستید؟ همگی حافظ قرآن هستند؟
دو خواهر و یک برادر دارم .ب�رادرم و یکی از خواهرانم حافظ کل
هستند و خواهر دیگرم هم حافظ ده جزء است که انشاءاهلل ایشان
هم بهزودی حافظ کل کالماهلل شود.
حق :اساتیدتان؟
ی پدر و مادرم بودند و همچنان هستند .ولی از جلسات
استاد اصل 
بزرگوارانی چون اس�تاد س�بزعلی ،اس�تاد بحرالعلوم ،اس�تاد
ابوالقاسمی ،استاد موسویبلده و استاد احمدیوفا هم استفاده
میکردم.
حق :پدر و مادرتان چطور شما را در امر حفظ کمک میکردند؟
ی میکردند.
پدرم در حفظ آیات و م�ادرم در مرور آیات ،راهنمای 
بدینگونه ک�ه ابتدا حفظم را با اس�تفاده از «قل�م قرآنی» انجام
میدادم .سپس آیهای را که حفظ میکردم ،برای پدرم میخواندم
و همینطور آیات بعدی را تا آخر صفحه .موقعی که صفحه تمام
میشد،آنصفحهراچندینباردیگربرایپدرممیخواندمتاکامال
مسلط شوم .این شیوه برای حفظ کردن بود .برای مرور هم آیات
حفظشده را به مادرم ارائه میدادم.
ظ داشتید؟
حق :روش خاصی برای حف 
چون روخوان�ی و روانخوانی ق�رآن را یاد گرفته ب�ودم ،ابتدا
محدودهی حفظ�م که روزی یک صفحه بود را س�ه ب�ار با نوار
اس�تاد حصری به صورت دیداری گوش میدادم و بعد هم سه
بار با نوار استاد منش�اوی همان صفحه را همخوانی میکردم.
وقتی که گوش ک�ردن و زمزمه کردن با صدای این اس�اتید به
پایان میرسید ،تازه حفظ اصلکاری را از ابتدای صفحه شروع
میکردم .روش�م اینگونه بود ک�ه آیهی اول ه�ر صفحه را که
حفظ میکردم ،به سراغ آیهی دوم میرفتم .پس از حفظ آیهی
دوم ،از اول صفحه تا آخر آیهی دوم را میخواندم و همینطور
تا پایان صفح�ه این کار را انج�ام میدادم ت�ا کل صفحه را در
عالیترین شکل ممکن حفظ شوم.

حق :در برنامههایی که دعوت میشوید ،معموال با چه روشهایی طرح ،هر حافظ کل با هر تحصیالتی میتواند ب�دون اینکه وارد
دانشگاه شده باش�د ،در آزمون کارشناسیارشد رشتهی علوم
به سؤاالت قرآنی مجریان پاسخ میدهید؟
اگر آیهای خوانده ش�ود ،شمارهی صفحه و س�ایر نشانیهای قرآن و حدیث شرکت کرده و اگر ضریب باالیی را بهدست آورد،
دقی�ق آن آیه را میگوی�م .میتوانم آیات را از ب�اال به پایین و از او آزمون حفظ به عمل آورده و در صورت قبولی ،موفق به اخذ
همچنین از پایین به باال بخوانم ،چرا که آیات ابتدایی و انتهایی درجهی کارشناسی رشتهی علوم قرآن و حدیث خواهد شد .در
هر صفحه را از اول تا آخر قرآن و بالعکس به خاطر دارم .قرآن ادامه نیز میتواند در مقطع کارشناسیارشد همان رشته ادامهی
را به صورت ضربدری هم میخوانم .اگر کلمهای گفته ش�ود تحصیلدهد.
که بیشتر از سه بار در قرآن تکرار نشده باشد ،نشانیهای آن حق :پس قصد شما ادامهی تحصیل در همین رشته است؟
کلمه را خواهم گفت .اگر هم ترجمهی یک آیه خوانده ش�ود ،بله .با توکل بر خدا تصمیم دارم در زمینهی علوم قرآنی از جمله؛
میتوانم آن آیه را قرائت کنم و برعکس .به لطف خدا کل قرآن صرف و نحو ،ترجمه ،تفسیر و مفردات قرآن به خاطر بهرهبرداری
بیشتر از معارف قرآنی در خدمت قرآن باش�م و در همین رشته
را با ترجمهی فارسی هم حفظم.
حق :واقعا در این سن و س�ال خیلی عجیب است و حقیقتا جای تحصیالتم را دنبال کنم.
حق :معموال در هفته چند برنامهی قرآنی دارید؟
شکر دارد .بفرمایید روزانه چقدر تمرین دارید؟
شاید باور نکنید ولی روزانه بیشتر از دو جزء مرور نمیکنم .بقیهی هفتهها و ماههای خاص مثل ماه رمض�ان ،دههی کرامت ،دههی
فاطمیه و ...به روزی س�ه الی چهار محفل هم میرس�د .در حال
وقتم به مطالعهی کتابهای علوم قرآنی میگذرد.
حاضر بهخاطر شیوع ویروس کرونا ،بیشتر برنامههایم در فضای
حق :کالس چندم هستید؟
مجازی و تلویزیون است.
کالسهفتم.
حق :شما تنها دختری هستید که سیدی تالوتش در ایران تکثیر
حق :وقت میکنید به مدرسه بروید؟
بهخاطر کثرت محافل قرآنی ،تا کالس ششم فقط هفتهای یکروز ش�ده و صوت او از صدا و سیما پخش میش�ود .چطور این اتفاق
مدرسه میرفتم .ولی کالس هفتم را غیرحضوری خواندم .چون افتاد؟
در ی�ک دی�دار خصوص�ی ک�ه با
پدرم دبیر بازنشستهی آموزش و
رهبر انقالب داش�تم ،حضرتآقا
پرورش هس�تند ،دروس مدرسه
قس�متی از آیهای را از من س�ؤال
را با من کار میکردند و منهم فقط
کردند .وقتی م�ن آن آیه را قرائت
در امتحانات ترم شرکت میکردم.
کردم ،در پایان تالوت�م فرمودند:
م که غیرحضوری بودم،
امس�ال ه 
«شما صوت و لحن زیبایی دارید».
کل دروس را چندی�ن بار تمرین و
مادرم گفتند« :اش�کال ندارد که
با آمادگی کامل در امتحان خرداد
صدایش را ضبط کنیم؟» حضرت
ش�رکت کردم و با معدل #بیست
آقا فرمودند« :هیچ اشکالی ندارد.
قبول شدم.
ضبط کنید و در اختی�ار مردم هم
حق :همکالس�یها و معلمان چه
حضرتآقا قس�متی از آیهای را از من سؤال
ق�رار دهی�د ».این مج�وز ترتیل
برخوردی با شما دارند؟
کردند .وقتی من آن آی�ه را قرائت کردم،
بهتری�ن هدیهای بود ک�ه از طرف
به خاطر نعمت حف�ظ قرآن کریم،
در پایان تالوتم فرمودند« :شما صوت و لحن
حضرتآقا دریافت کردم.
احت�رام خاص�ی ب�رای م�ن قائل
ندارد
زیبایی دارید ».مادرم گفتند« :اشکال
حق :ضبط ترتیلت�ان چقدر طول
هستند .خدا را شکر.
که صدای�ش را ضب�ط کنیم؟» حض�رت آقا
کشید؟
حق :در حال حاضر ،چه برنامهای
فرمودند :هیچ اش�کالی ندارد .ضبط کنید و
ضبط ترتیل و آمادهس�ازی آن از
دارید؟
بهترین
در اختیار مردم هم ق�رار دهید ...از
طری�ق وزارت ارش�اد تقریبا یک
فعال بهخاط�ر ش�رکت در آزمون
خاطراتم سفر به لبنان است .در آخرین روز
سال طول کشید.
کارشناسیارشد رش�تهی علوم
هنگام برگش�ت به تهران از ط�رف بچههای
ح�ق :روزی چن�د س�اعت ضبط
قرآن و حدیث ،مشغول مطالعهی
حزباهلل ما را به سوریه و زیارت حرم حضرت
داشتید؟
کتابهایعلومقرآنیهستم.یکی
ی که به حرم رسیدیم ،درب
زینب بردند .زمان 
در هفته دو یا س�ه جلسه برنامهی
از برنامههای مصوب وزارت علوم
ضبط داشتم که گاهی نصف جزء و
کهچندینسالاستاجرامیشود،
حرم بهخاطر جنگ با داعش بس�ته بود ولی
گاهی یک جزء را ضبط میکردیم.
ط�رح اعطای مدرک لیس�انس به
بهخاطر ما درب را باز کردند و زیارتمان را
حق :حضرتآقا چ�ه توصیههایی
حافظین کل قرآن اس�ت .در این
انجام دادیم

به شما داشتهاند؟
زمانیکه به محضر ایش�ان رفت�م ،هنوز با ترجمهی قرآن آش�نا
نبودم .لذا توصیهی ایشان این بود که« :برای تدبر بیشتر در قرآن،
ن همبهقولموفاکردموباکمک
ترجمهیقرآنراهمدنبالکنم».م 
خداوند ،به طور جدی روی ترجمه و مفردات قرآن کار کردم .سپس
در آزمون س�ازمان تبلیغات ش�رکت ،و در نهایت مدرک معادل
لیسانس را دریافت نمودم.
حق :چه شد که در یکی از مهمترین مسابقات بینالمللی که در
کشور امارات برگزار میش�د ،ب ه عنوان یکی از بهترین اصوات و
الحان شناخته شدید؟
در مسابقات بینالمللی کش�ور امارات -که در دبی برگزار شد-
از کس�انی که امتیاز حفظ باالیی داش�تند مس�ابقهای با عنوان
«احسناالصوات» گرفتند که توانستم به لطف خداوند برای اولین
بار رتبهی سوم این مسابقات را کسب کنم.
حق :به چه کشورهایی سفر تبلیغی داشتهاید؟
برایاجرایبرنامه،دوسفربهلبنان،یکسفربهترکیه،پنجسفربه
عراق ،سه سفر به سوریه ،یک سفر به روسیه ،یک سفر به امارات و
یک سفر هم به بوسنی و هرزگوین داشتهام.
حق :استقبال مردم کشورهای دیگر از برنامههایتان چگونه بود؟
در ماه رمضان س�ال  ۹۸که به کشور س�وریه دعوت شدم ،در
شهر حلب بیش از دوازده محفل باشکوه قرآنی داشتم .در این
محافل باشکوه که قاریان و حافظان برجستهی این شهر حضور
داشتند ،استقبال بهگونهای بود که هر برنامه بهخاطر سؤاالت
متعدد ،یک ساعت و نیم به طول میانجامید .عکسالعملشان
بهگونهای بود که هر نفر ،پشت سر هم سه الی چهار سؤال طرح
میکرد .من ه�م به یاری خدا ب�ه همهی آنها جواب درس�ت
میدادم .آنق�در برنامهها زیاد ب�ود که بس�یاری از برنامهها
نیمهتمام میماند .سپس به شهر دمشق دعوت شدم و هر روز
در حرم حضرت زینب سلاماهلل علیه�ا ترتیلخوانی و اجرای
برنامه داشتم.
حق :یکی از بهترین خاطراتتان را برای خوانندگان #حق بگویید.
از بهترین خاطراتم سفر به #لبنان اس�ت .در آخرین روز هنگام
برگش�ت به تهران از طرف بچههای حزباهلل ما را به #س�وریه و
ی که به حرم رسیدیم ،درب
زیارت حرم حضرت زینب بردند .زمان 
حرم بهخاطر جنگ با داعش بسته شده بود ولی بهخاطر ما درب را
باز کردند و زیارتمان را انجام دادیم.
حق:برایکسانیکهمیخواهندبهعرصهیحفظقرآنورودکنند،
چه پیشنهادی دارید؟
همانطور که جس�م انس�ان به غذا احتیاج دارد ،روح انسان هم
به غذا احتیاج دارد .غذای روح ،تالوت ق�رآن ،ذکر خدا و انس با
کالماهلل اس�ت .یکی از راههای انس با آی�ات الهی ،موهبت حفظ
قرآن است که خداوند دوس�ت دارد اثر این #نعمت را بر بندهاش
ببیند .لذا همه میتوانند با برنامهریزی ،تالش و پشتکار به این امر
مهم دست پیدا کنند.

