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چکیده

این موضوع که جایگاه موسیقی عربی در قرائت قرآن چیست؟ و موسیقی که ما در قرائت قرآن استفاده می کنییم
صرفا موسیقی عربی است و یا موسیقی دستگاهی ایران هم در آن دخالت دارد ،نیاز بیه بثیو و تّمیا دارد و در ایین
پژوهش سعی داریم به این مقوله ها پاسخ دهیم و درصدد روشن کردن این نکته هستیم که آیا باید موسیقی را آموخت
ً
و با هنر یاد گرفته شده به قرائت قرآن پرداخت و یا این که مضامین بلند قرآنی ذاتا دارای موسیقی و آهنگی هستند کیه
باید با توجه به مثتوای آیات ،موسیقی را با آن هماهنگ ساخت؟ آنچه مسلم است این است که قرائت قرآن یک فین
یا به بیانی جامع تر یک هنر است .شاید بتوان گفت نقطه اوج تالقی هنر و میهه اسیت و بیرای آن کیه بشیود از آن
لهت برد باید کمی درباره اش بدانیم .در واقع فراگیری فنون موسیقی آوازی ،پیشیوازی اسیت بیرای فراگییری تیالوت
رنگارنگ قرآن .از یک نظر قرآن ،لثنی موسیقیایی است و از نظری دیگر ،الثان موسیقی در ذات آیات قرآنی و حتی
واژگان آن نهفته است که خود بخود ما را وادار می کند آن را آهنگین و با وزن بخوانیم.
کلید واژه ها :موسیقی ،قرائت ،مضامین آیات ،هنر تالوت ،لثن موسیقیایی.

* .تاریخ وصول1393/05/06 :؛ تاریخ تصوی نهایی.1393/12/13:
 . 1نویسنده مسئول

48

رهیافتهایی در علوم قرآن و حدیث

شمارة 100

مقدمه
سخن را با این مطل آغاز کنیم که قدر مسلم این است که تالوت به شیوه امیروزی در صیدر اسیال و
سال های پس از آن و تا دو قرن پیش وجود نداشته است بلکه این روش طی ییک فراینید تکیاملی ،مراحیا
تکوین و تطور خود را پشت سر گهاشته و پس از سالیان متمادی بدین شیوه و شکا ،به نسا های امیروزی
منتقا شده است .یعنی تالوت قرآن در مراحا مختلف سیر تکاملی خود ،از عوامیا گونیاگون تیا یر گرفتیه
است .همچنین ابعاد وسیعی از علو را به خود اختصاص داده و نوابغ بی شماری را به خود دیده است.
پس از نزو ل آیات قرآن کریم و تالوت آنها توسط پیامبر اکر (ص) برای صثابه ،جنبه های اعجیازآمیز
دیگری نیز به غیر از فصاحت و بالغت آیات ،برای مسلمانان آشکار شد .در ایین مییان قابلییت زیباسیازی
صوت در قرائت آیات ،جلوه ویژه ای داشت که اصوال بیا رهنمودهیای پییامبر و ترغیی ایشیان نسیبت بیه
تثسین صوت هنگا قرائت قرآن به عنوان یک بعد از ابعاد اعجاز قرآن کریم بروز کرد.
پیامبر به برخی از حافظان کال وحی که دارای صدای خوشی بودند فرمان داد برای جهب مرد به دین
اسال آیات قرآن را با صدای زیبا در بین مرد قرائت کنند .برخی از آنان را نیز جهت تبلییغ دیین ،بیه نقیا
مختلف جزیرة العرب فرستاد .مورخان در خصوص جهابیت قرائت این اشخاص و از همه مهمتر جهابیت
قرائت قرآن توسط ائمه معصومین سخن های بسیار گفته اند .در این میان از پیدایش افرادی در عصر پییامبر
با عنوان قراء سخن به میان آمده است که قرائت قرآن و تدریس آن ،از اشتغاالت عمده زنیدگی ایشیان بیوده
است.
همچنین گفته شده که پیدایش وجوه مختلف قرائت که پایه و مبنای موضوع قرائات قرآنی است در نیمه
ابتدایی قرن اول هجری قمری اتفاق افتاده است .تثوالتی که ناشی از رویکیرد زیبیایی شناسیی در قرائیت
قرآن کریم بوده است موج مطرح شدن اصطالحاتی همچون ترتیا ،تثسین و یا تزئین در دوران پییامبر و
صثابه شده که در طی سالیان بعد با عنوان تجوید شناخته شده است.
قدر مسلم آن است که ظاهر تالوت قرآن از ابتدا تا زمان ورود اسال به شیهرهای کوفیه و شیا بیشیتر
منثصر در قرائت های قرآنی و تجوید آن هم مثدود در ارتبا گفتاری بوده است و در زمینه لثنیی ابیداع
های قابا توجهی در آن دیده نمی شود .در این زمینه باید به ورود اسال به مصر و وقایع پس از آن دقت نظر
بیشتری داشت؛ چرا که مصر از جهات مختلف اهمیت و جایگیاه وییژه ای دارد چنیان کیه در تیاریخ آن را
«ارض الثضاره» یعنی س رزمین تمدن نامیده اند .همچنین این کشور در طول تاریخ عرصه ی تاخت و تیاز
فرهنگ های مختلف بوده است و همین امر موج تغییرات متنوع فرهنگیی و بیه دنبیال آن غنیای فرهنیگ
بومی و اجتماعی این سرزمین شده است.
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گویند نخستین کسی که قرآن کریم را در اولیین مسیجد جیامع مصیر تیالوت کیرد ،عبیید بین مخمیر
المعاقری بود که از صثابه پیامبر به شمار می رفت و شاهد فتح مصر بوده است .همچنین نخسیتین کسیی
که قرآن را به قرائت نافع مدنی در مصر تالوت کرد ابومیسره عبدالرحمن بن میسره بوده است .از زمان ورود
مصثف عثمانی به مصر تا اواخر قرن دو هجری قمری این سرزمین تبدیا به مرکزی برای قاریان و قرائیت
قرآن شد.
بزرگترین قاریان عصر در آن ظاهر شدند و نسا ایشان به طور متوالی تا قرن  14هجری ادامه پیدا کیرد.
تالوت قرآن اصول و احکا خود را که از زمان پیامبر شکا گرفته و پس از آن نیز توسط علمیای ایین رشیته
گرد آمده بود حفظ کرد .زیرا این اصول به صورت سینه به سینه نقا می شد .بدین ترتی تجویید تبیدیا بیه
علمی معتبر شد و تغنی قرآن بر اساس مقامات موسیقی نیز به آن پیوست و به پیروی آن اصوات قاریان ،زیبا
شد و استماع قرآن توسط مسلمانان همراه با آ ار وجدانی عمیق شد.
ً
طبیعتا پس از تدوین کت اب هایی در زمینه تجوید و علم قرائیات و وقیف و ابتیدا و همچنیین تثیوالت
موسیقی عربی ،تالوت قرآن نیز وارد مرحله جدیدی شد .پیس از آن بیا پییدایش سیتارگانی همچیون شییخ
احمد ندا در قرن  19میالدی دوره نوینی از دوره های تالوت قرآن که در حقیقت مبدا پیدایش کنونی تالوت
مصر به شمار می رود بوجود آمد .پس از آن با شروع عصر رادیو و پییدایش وسیایا ضیبط ،قرائیت آخیرین
قاریان باقی مانده از قرن  19میالدی جاودانه شد ،بنابراین میراث عظیم تالوت قاریان قرآن مربیو بیه دوره
های پس از ورود رادیو به جامعه مصر قلمداد می شود .دوره ای که موج شد تا شیکا واقعیی و ملمیوس
قرائت قراء عصر طالیی تالوت برای آیندگان به یادگار گهاشته شود.
تعریف موسیقی
موسیقی یا «موسقی»( ،به ضم میم) در لغت میاخوذ از ( )mousikeیونیانی ،ییا ( )musicaالتینیی،
( )musigueفرانسییه )music( ،انگلیسییی )music( ،آلمییانی اسییت و ریشییه آن ( )musaبییه معنییی
موز( )museفرانسه است ،که نا هر یک از َ 9رب النوع اساطیری یونانی و حامی هنر های زیبا بوده است.
اصا استعمال آن َموسیقی (به قاف مفتوح و الف مقصوره) است (چنان که در عربی نیز چنین استعمال می
شود) ،ولی امروزه به صورت موسیقی (با قاف مکسور و یاء ساکن) تلفظ می گردد.
موسیقار 1نیز خواننده آواز و موسیقات به معنای آالت سرود است .بعضی نییز در علیت نامگیهاری آن
 . 1موسیقار نا مرغی است که افسانه ای است و در منقارش سوراخهای بسیار است و از آن سوراخها آوازهای گوناگون بیرون می آید و به اعتقاد
برخی از اها لغت ،موسیقی را حکیمان از آن صداها استخراج کرده اند (فرهنگ معین ،ماده موسیقی).
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گفته اند« :موسی» در لغت یونانی به معنای نغمه و سرود اسیت و «قیی» بیه معنیای لیهتبخش و دلدسیند.
بنابراین موسیقی یعنی سرود لهت بخش.
از آنچه گهشت روشن می شود که موسیقی به عنوان نوای روح بخیش ،ابتیدا صیرفا جنبیه فنیی هنیری
داشته است ولی بعدها توسط فیثاغورث (قرن 6ق ) .با ریاضی آمیخته شد و بسیاری از فرمولهای موسیقی
به وجود آمد و با گهشت زمان ،صوت کم کم به صورت حروف الفبا تقسیم شد.
برخی از صاح نظران به هنگا تعریف موسیقی ،فقط جنبه هنری وفنی آن را در نظر گرفته اند .چنیان
که المنجد می نویسد« :الموسیقیَ :ف ُّن الغناء َو َّ
التطری » موسیقی همان فن غنا و ایجیاد صیداهای طیرب
ِ ِ
ً
آور است .و ابونصر فارابی (معلم انی) در این زمینه می گوید « :موسیقی لفظا به معنی الثان است و لثن
عبارتست از مجموع نغمات مختلفه ای که مرت باشند».
اما عده ای به هر دو جنبه علمی و هنری موسیقی توجه کرده و در تعریف آن چنین گفته اند« :موسییقی
فن ترکی اصوات است به نثوی که به گوش خوشایند باشند» و سدس از جنبه علمی آن گفته اند «موسیقی
معرفت الثان و آنچه التیا الثان بدان بود و بدان کاما گردد» .بنابر تعیاریف فیوق ،بهتیرین تعریفیی کیه
امروزه از موسیقی می توان کرد ،در نظر داشتن هر دو جنبه علمی و هنری آن اسیت .پیس موسییقی عبیارت
است از نغمه های دلنشین گوناگونی که بر اساس ذوق هنری شخص تنظیم گشته و باعو نشا و سیرور و
یا حزن و اندوه در شنونده می گردد (احمدی.)69-71 ،
پیدایش موسیقی
شناخت زمینه های پیدایش و گسترش هر علم و هنری ،از خواسته هیای بشیر امیروز بیوده و در میوارد
زیادی در شناخت سیمای واقعی آن علم یا هنر ،اهمیت به سزایی دارد .پدییده موسییقی بیه عنیوان یکیی از
شاخه های هنر همواره مورد توجه و مطالعه تاریخی بوده است .هرچند در زمینه تاریخ پییدایش آن از نظیر
زمان و مکان و اشخاص اختالف نظر وجود دارد .گروهی از مورخان همچون امیا ویلر موز بیا اسیتناد بیه
این که بت اکتشافات و اختراعات در ماقبا تاریخ متداول نبوده است ،ادعا کیرده انید کیه از اسیم و رسیم
مخترع موسیقی اطالع دقیقی در دست نیست (اسماعیا پور ،)42 ،ولی پژوهشگران در آ ار باستانی به جا
مانده از ملا و اقوال گهشته به آ اری دست یافته اند که با توجه به آنها میی تیوان مبیدا پییدایش موسییقی را
حدس زد و قدیمی ترین سازهای موسیقی در خرابه های «اور» واقع در عراق کشف شده است .این سیازها
از آ ار قو سوری می باشد که حدود سه هزار سال پیش از میالد مسیح در این ناحیه حکومیت داشیته انید
(سعدی حسنی.)9 ،
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در حوالی اهرا مصر نیز آ اری مربو به موسیقی کشف شده است که مربو به پنج هزار سال قبا از
میالد است و حاکی از آن است که آواز خوانی و نواخت ساز در آن زمان در مصر معمول بوده اسیت (پیا
نژاد ،) 132 /15 ،اما جفری بریس در کتابش می نویسد :نخستین نمونیه آفیرینش موسییقی توسیط انسیان،
نقشی است که در یک غار ماقبا تاریخ در آری یژ فرانسه به جای مانده اسیت .روح اللیه خیالقی نویسینده
کتاب نظری به موسیقی نیز معتقد است که اختراع این فن کار یک نفر نبوده و پییدایش موسییقی مقیارن بیا
پیدایش انسان و قدرت آوازخوانی او بوده است .به هر حال یونانی ها نخستین ملتی بودند که در قرن هشتم
قبا از میالد موسیقی را از نظر علمی مطالعه کرده و تئیوری موسییقی را نوشیتند ،آهنیگ هیا را بیا حیروف
یادداشت کردند و چون فرشتگان هنری زیبا را موز ( )museمی گفتند ،کلمه «موزییک» از آن مشیتق شید.
قواعد موسیقی ابتدا در فلسفه بیان می شد و فیثاغورث ،آریستوکسنوس و بطلمیوس مثاسبات و فواصلی بر
آن مترت داشتند ،تا این که تسارلینو در قرن شانزدهم میالدی گا هیایی بیا فواصیا امیروزی بوجیود آورد
(رمزی.)22 ،
مشروعیت موسیقی
این سخن عالء الدوله سمنانی که گفته است« :بیهوده سخن بدین درازی نبود» حکایت حال موسییقی
است .بی شک موسیقی اگر جزو اصول انسانی می بود ،بیش از آنچه امروز از حنجره آالت مختلف جدید
و قدیم بیرون می آید ،طنین و تکرر می داشت و اگر از زواید تاریخ حیات می بود ،پیش از ایین ،در کوچیه
ای از کوچه های روزگاران پیش در دل تاریخ دفن میی شید .تامیا بیزرد مردانیی چیون ارسیطو ،سیقرا ،
افالطون ،هگا و وایتهد از غربیان و ابن سینا ،فارابی و صفی الدین ارموی از شیرقیان در پییو و خیم هیای
موسیقی ،به احتمال زیاد ،سری جز آهنگ و ارگی حیات ندارد و این که :زندگی موسیقی در موسیقی اسیت
پس گوشی می باید ،گوشی برای شنیدن و گوشی برای شینواندن (جعفیری .)7 ،بیه همیین دلییا برخیی از
حکماء و عرفای گهشته معتقد بوده اند که نظم و فن دقیق موسیقی و لهت حاصله از آن و عالقه ی مرد به
شنیدن آن ،ناش ی از نظم و فن حاکم بر کیهان و از نغمه های موسیقی عالم باالست .عبارات مولفان رسایل
اخوان الصفی چنین است:
حرکات افال و ستارگان ،نغمه ها و نواهایی دارند که برای اها خود پاکیزه و فرح انگیزنید و آن نغمیه
ها و نواها برای نفوس بسیط ،سرور عالم ارواح را که فوق فلکند متهکر می شیوند (آن فلیک کیه جیواهر آن
شریف تر از جواهر عالم افال است) .آن مقا عالم ارواح ،عالم نفوس و سرای حیات (حقیقی) است که
َ
همه نعمت های آن روح و ریثان در درجات فردوس است ،چنانکه خداوند در قرآن فرموده است :فامیا ِان
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ریثان ،بهشت نعمت ها نصی او خواهد شد) .دلیا بر درستی آن چه که گفتیم و برهان بیرای حقیقیت آن
چه که توصیف نمودیم ،این است که نغمه های حرکات وسایا موسیقی ،سیرور عیالم قیدس را بیه نفیوس

جزئی که در عالم کون و فساد به سر می برند ،متهکر می شود ،چنان که نغمه های حرکات افال و کواک
سرور عالم ارواح را به آن نفوسی که در افال هستند ،متهکر می گردد .و اکثر عقالء می دانند که اشخاص
فلکی و حرکات منظم آن ها در وجود بر جانداران تثت قمر مقدمند و حرکات آنها علت حرکات اینهاست
و عالم نفوس در وجود مقد بر عالم اجسا است .چنان که در رساله الهیولی و رساله المبادی العقلیه بیان
نموده ایم و بدان جهت که در عالم هستی حرکات منظمی بوجود آمده است که نغمه های مناسبی دارد ،این
خود دلیا آن است که در عالم افال  ،نغمه هایی متناس که نفوس آنان را نشا بخشد بیرای آن حرکیات
منظم و متصا وجود دارد .گفته می شود :فیثاغورت حکیم ،با صفای جوهر نفسش و نورانیت قلبش ،نغمیه
های حرکات افال و کواک را شنیده و با نیکی فطرتش اصول موسییقی و نغمیه هیای نواهیا را اسیتخراج
نموده است (همو.)69 ،
این منشاء برون ذاتی را جالل الدین مثمد مولوی نیز متهکر شده است:
ناله سرنا و تهدید دها

چیزکی ماند بدان ناقور کا

پس حکیمان گفته اند این لثن ها از دوار چرخ بگرفتیم ما
بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندیش به طنبور و به حلق
مومنان گویند که آ ار بهشت
ما همه اجزای آد بوده ایم

نغز گردانید هر آواز زشت
در بهشت آن لثن ها بشنوده ایم (همو)71 ،

تا اینجا متوجه این مطل شدیم که نباید عجوالنه و بدون تثقیق و بررسی در مورد موسیقی نظر منفیی
داشته باشیم بلکه مطل

ابت شد که موسیقی با حقیقی سرو کار دارد که تمامی موجودیت آدمی ،سعادت

و شقاوت دنیوی گهرا و اخروی جاودان خود را از آن او میی دانید و آن «نفیس» ییا «روح» ییا «شخصییت
جاودانی» اوست.
اگر ما در بعضی بررسی ها می بینیم که برای شنیدن صوت انسانی حکم تثریم داده اند منظیور غنیای
صوت انسانی است و حالتی است که صوت انسان به حالت غناء درآید و دالیا حرمت آن به قدری فیراوان
است که جایی برای تردید در حرمت آن باقی نمی گهارد .از جمله اما خمینی (ره) در تحرلر الوسایهه میی
نویسد :غناء فعلش و شنیدنش و کاسبی کردن با آن حرا است و آن تنها زیبیا کیردن صیدا نیسیت بلکیه آن
عبارت است از کشیدن صدا و برگرداندن آن با کیفیت خاص که طرب آور و مناس مجالس لهو و مثافیا
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طرب و آالت و وسایا لهو باشد و بین استعمال آن در کال از قبیا قرائت قرآن و دعاء و مر یه و بین غیر آن
از شعر و نثر فرقی نیست بلکه اگر آن را در چیزی که خداوند متعال به آن اطاعت میی شیود بیه کیار ببرنید
عقابش مضاعف می گردد (نقدی یزدی .)66 ،
حال اگر همین صوت انسانی غنا نباشد و صدا باعو شود که انسان به یاد بهشیت بیفتید و فضیایلی را
کس کند چنانچه خواننده زن هم باشد از نظر شرع مقدس اشکالی بر آن وارد نیست به این دو مورد توجیه
کنید:
در حدیثی آمده است (شیخ حر عاملی ،حدیو شماره « )22148و سّل رجا علی بن الثسین علییه
السال عن شراء جاریة لها صوت فقال  :ما علیک لو اشتریتها فهکرتک الجنة» مردی از علی بین الثسیین
(ع) درباره خریدن کنیزی پرسید که صدای خوبی دارد؟ آن حضرت در پاسخ فرمود :چه اشکالی بیرای تیو
دارد اگر او را بخری و با صدای زی بایش بهشت را به یاد تو بیندازد؟ یعنی با خواندن قرآن ،و مطال مربیو
به پارسایی و فضایا که غنا نیست ،اما غناء ممنوع است (جعفری.)151 ،
در کتاب احکیم موسیقی که به صورت پرسش و پاسخ ارائه شده است پرسش  70ایین کتیاب بیه ایین
صورت پرسیده شده است :از آنجایی که این جان در رشته علو و فنون کتابیت و قرائیت قیرآن مجیید در
دانشگاه تثصیا می کنم و قرائت صوت جزء درس های اصلی می باشد ،خواندن قرآن با صدای زیبا بیرای
یادگیری در مقابا استاد مرد چگونه است؟ پاسخ :همه مراجع (به جز مکار ) اگر به صیورت غنیا نباشید و
باعو تهییج شهوت شنونده نگردد و مفسده دیگری نیز نداشته باشد ،اشکال ندارد (حسینی.)71 ،
مواردی هم داریم که رفتار پیامبر گرامی اسال و امامان معصو نشان می دهید کیه بیه طیور مطلیق بیا
موسیقی مخالفت ننموده اند بلکه در مواردی توصیه هم نموده اند و چون در این نوشتار قصد دارییم جیواز
قرائت قرآن به ص ورت آهنگین را مطرح نماییم باید با بیان این مطال مشروعیت اصیا موسییقی بیرای میا
مسلم گردد:
 -1در روایتی عبدالله بن الثسن از جدش علی بن جعفر ،روایت می کند که او از برادرش موسیی بین
صلح فی الفطر و االضثی و الفیرح؟ قیال
جعفر (ع) از غناء چنین سوال می کند :قال سالته عن الغناء ها ی ِ
«ال َ
بّس به مالم یعص به» یعنی علی بن جعفر گفت :از او (موسی بن جعفر) در مورد غناء سوال کرد کیه
آیا شایسته و سزاوار است در عید فطر و قربان و شادی؟ اما (ع) فرمود :اشکالی ندارد مادامی که به وسییله
آن معصیت نشود (نقدی یزدی.)80 ،
 -2روزی پیامبر (ص) از خانه علی بن هبار رد می شد که صیدای داییره و تنبیک شینید .فرمیود :ایین
چیست؟ گفتند علی بن هبار برای ورود همسرش ،مجلس عروسی گرفتیه اسیت .سیدس حضیرت فرمیود:
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« ٌ
حسن هها النکاح ال السفاح» یعنی :خوب است ،این زن گرفتن است ،زنا کاری که نیست .سدس فرمیود:
َ
«اسندوا النکاح و اعلنوه بینکم ،واضربوا علیه بالدف فجرت السنة فی النکیاح بیهلک» یعنیی :ازدواج را بیا
سند و پشتوانه سازید و آن را بین خودتان آشکار نمایید و با زدن دف آن را تثبیت کنید ،آن وقت دیگیر سینت
در ازدواج (اعالن نکاح) به وسیله آن اجرا شده است (همو.)83 ،
از روایت علی بن جعفر و روایاتی نظیر این روایت جواز موسیقی غیری فی الجمله ابت می شود و این
گونه موسیقی عبارت است از موسیقی برای اعالن عروسی ها و نغمه حدی برای راندن شترها و موسیقی در
مارش های نظامی و الالیی ها برای کودکان و در زنگ های تلفن و در همراهی کردن برنامه های سالم رادیو
و تلویزیون و تما مواردی که خود موسیقی بالهات مقصود نباشید بلکیه بیرای کیار مشیروع دیگیری از آن
استفاده شود ولی مشرو به این که همراه با معصیت نباشد « .به هر حال هنر موسیقی موهبت الهی اسیت
و هیو گاه این با او سر ناسازگاری و ستیز نداشته و هرجا که موسیقی در خدمت دیین و هیدف هیای واالی
انسانی قرار گرفته ،مورد حمایت و پهیرش دین و پیشوایان آن قرار گرفته است» (کافی.)108 ،
آیا قرائت آهنگین آیات قرآن مجاز است یا خیر؟ با توجه به دالیلی که ارائه شد مشروعیت موسییقی بیه
ا بات رسید و حال باید بررسی کنیم که وضعیت قرائت قرآن و استفاده از موسیقی در تالوت چه جایگیاهی
دارد و اصوال به چه دالیلی ما مجاز به استفاده از آهنگ در قرائت قیرآن کیریم هسیتیم و آییا رفتیار پییامبر و
امامان معصو ما نشانگر چنین جوازی برای ما هستند یا خیر؟
بدیهی است موسس هنر قرائت و صوت زیبا شخص رسول الله است .زیرا ایشان به زیبا خواندن قرآن و
استفاده از صوت و لثن زیبا در قرائت قرآن امر فرموده اند (همو .)88 ،در بسیاری از منابع آمده اسیت کیه
حضرت رسول (ص) به هنگا شنیدن تالوت قرآن ابوموسی فرمودند به راستی صدای تو همچیون مزمیار و
شبیه یکی از مزامیری است که به حضرت داوود (ع) عنایت شده بود .ابوموسیی بیه دلییا صیدای زیبیایش
مشهور بود (نلسون.)120 ،
در سوره جمعه و موارد دیگر از آیات قرآن جمله «یتلو علیهم» ،وجود دارد که بعد از بررسی مشیخص
شد که خود رسول گرامی اسال هم در تالوت از صوت زیبا استفاده کیرده انید و مسیتنداتی هسیت کیه بیه
موسیقی عربی هم تسلط داشته اند .به عنوان نمونه :در کتاب زلنة القرآن در توضیح مقا چهارگاه که یکی از
اقسا موسیقی و مقامات عربی می باشد چنین آمده است« :این مقا در عین سادگی ،بسیار جهاب است و
مشهور است که قرائت پیامبر گرامی اسال (ص) بسیار نزدیک به این مقا بوده است» (غری نواز.)93 ،
نخستین روایتی که در موضوع روش و شیوه تالوت قرآن کیریم وجیود دارد رواییت معروفیی اسیت از
لثیون اهیا الفسیق و
اصواتها و اییاکم و
پیامبر گرامی اسال که فرموده اند « :اقرؤا القرآن بالثان العرب و
ِ
ِ
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اها الکبائر» (قرآن را با لثن و صوت عرب هیا بخوانیید و از لثین هیای اهیا گنیاه و لهیو و لعی دوری
بجویید) .بررسی حدیو ما را به این مطل می رساند که رویکرد ایشان در دعوت بیه قرائیت بیه صیوت و
لثن عرب ها کامال جنبه موسیقیایی داشته است و ایشان با سوق دادن مسلمانان بیه ایین شییوه آنیان را بیه
برگزیدن موسیقی شایسته ای برای خواندن این کتاب مقدس رهنمون ساخته اند و پیامبر گرامی اسال در آن
زمان به خوبی از پیشرفت و نفوذ سریع اسال و آیات قرآن در میان ملا دیگر آگاه بوده و بیم آن داشیتند کیه
مسلمانان بالد غیرعربی ،بدون توجه به شیوه صثیح تیالوت ،مسییر دیگیری را در اسیتقبال از قیرآن کیریم
بدیمایند (شاه میوه.)83 ،1390،
همچنین امیرمومنان علی(ع) و صثابه بزرگی همچون عبدالله بن مسعود ،ائمه هدی بخصیوص امیا
زین العابدین (ع) در این هنر نورانی پیشقد بوده اند .پس تاریخ هنر قرائت به صدر اسال باز می گردد .بیه
نقا بعضی کت رجالی ،اولین کسی که قرآن را با الثان موجود در زمان حاضر قرائت کرده ،شخصی به نا
عبیدالله ابن ابی بکره الثفقی معروف به «ابوحاتم» بوده است .او در قرن اول هجری میی زیسیت و حیدود
سال  80ق فوت کرده است و جزو طبقه سو از تابعان بوده است (کافی.)88 ،
علماء و سایر صاح نظران نه تنها قرائت آهنگین قرآن را مجاز می دانند ،بلکه اذعان می کنند که جنبه
موسیقیایی باید در قرائت باشد تا شر تا یر کاما شنونده از قرائت برآورده شود .این به معنای تایید قیدرت
اصلی و الز تلثین برای درگیر کردن عواطف و افزودن سهم مستمع در قرائت است .سبک مجود ،یا همان
سبک آهنگین در اجرای ع ا  ،این آرمان را ،از نظر هدف بیان شده و واکنش برانگیخته شده ،به بهترین شکا
تثقق می بخشد .اهمیت این سبک و گسترش آن در سراسر دنیای اسال باعو شده تا آرمان قرائیت قیرآن،
آن طور که دین و بیشتر علماء انتظار دارند ،مثبوبیت یابد و منتشر شود (نلسون.)343 ،
تالوت قرآن با صدای خوش همواره مورد سفارش و ستایش پیشوایان دینی قرار گرفته است و از صیوت
نیکوی پیامبر (ص) و ائمه اطهار در تالوت قرآن قصه ها نقا شده است از این رو ،بسیاری از فقیهان تغنیی
به قرآن را جایز می دانند .روحانیت معظم شیعه و مراجع تقلید ما هیو گونه موسیقی متعالی را نهیی نکیرده
اند و حتی در استفائات ،تجویز استعمال موسیقی از سوی پزشکان را بال اشکال دانسته اند.
ریشه قرائت آهنگین قرآن
از لثاظ تاریخی ،موسیقی عرب را در دو دوره میی تیوان بررسیی نمیود :دوره قبیا از اسیال ییا دوران
جاهلیت و دوره پس از اسال  .از دوران قبا از اس ال یا عهد جاهلیت عرب ،اطالع چندان دقیق و متقنی از
لثن و موسیقی عرب در دست نیسیت .آنیان در هنگیا پرسیتش بتیان ،ییا در هنگیا طیواف خانیه کعبیه
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سرودهایی می خواندند .در مجالس جشن آوازهایی اجرا می کردند که آن را «هزج» می نامیدند .آوازهایی
بنا «حدی» و «رکبان» نیز در میان اعراب در قبا از اسال شیهرت یافتیه بیود .هنگیا پرسیتش بیت هیای
اطراف کعبه که در تاریخ تعداد آنان را تا  360عدد ذکر کرده اند و هنگا ذبح قربانی در پای بتان ،آوازهایی
می خواندند .بنابراین آهنگ های مشهور اعراب قبا از اسال نص  ،رکبان و حدی بوده و بیشتر هنرشان در
ادبیات و شعر نمود داشته است .عقیده اکثر مورخان بر این است که منشا موسیقی عرب ،آهنگ هیا و ترانیه
های ایرانی بوده است .اکثر خوانندگان و نوازندگان مشهور عرب در قرون نخستین اسالمی ،توسط خنیاگران
ً
و نوازندگان پارسی تبار تعلیم یافته یا اینکه خود اصالتا ایرانی بوده انید .آنیان از الثیان و آهنیگ هیایی کیه
قابلیت تطبیق و تلفیق ،با اشعار عربی را دارا بوده ،در سرود ها و آوازهای خود استفاده کردند و پس از مدتی
با ظهور خوانندگانی چون نشیط ،معبد ،سائ و طویس به تدریج موسیقی عربی با پاییه علمیی در حجیاز
پایه گهاری شد (مسگری.)9 ،
موسیقی ایران سابقه ای طوالنی دارد اما به دلیا فقدان فرهنگ مکتوب و ذهنیت حفظ و نگهداری آ یار
فرهنگی و تاریخی ،سابقه مدون و منظم از آن در دست نیست (کافی .)24 ،از موسیقی دوران قبا از مادها
اطالع دقیقی در دست نیست ،همین قدر می دانیم که وجوه کاربردی موسیقی ،همانگونه که در سایر ملا و
اقوا باستان وجود داشته در آنها هم موجود بوده است .در دوره هخامنشی سه نوع موسیقی (مههبی ،رزمی
و بزمی) رواج داشت و مورخان یونانی چون «هردوت» و «گزنوفون» بارها به این موسیقی های ایرانی اشاره
کرده اند .بخش عمده موسیقی و سرودهای مههبی وابسته بیه متیون زردشیتی از قبییا «گاتامیا» بیوده کیه
موبدان می خوانده اند (همو.)26 ،
ایرانیان قدیم که در هنر موسیقی پیشرفت هایی نصیبشان شده بود پس از ظهور اسال به موسیقی عرب
جلوه ای خاص بخشیدند و این هنر ایرانی به وسیله اعراب از شبه جزیره عربستان هیم پیا بییرون نهیاد و در
مصر و شمال آفریقا حتی در اندلس نیز ا راتی گهارد؛ به گونه ای که هم اکنون موسیقی عرب شاما الثان و
نغمانی است که نا های ایرانی دارد .وجود کلماتی مانند :زییر ،بیم ،سیه گیاه ،راسیت ،زیرافکنید ،نیوا در
موسیقی عرب ،صادق و موید این گفتار می باشد (همو.)24 ،
از دالیا دیگری که می توان ادعا کرد که پایه گهاری موسیقی عربی متا ر از موسیقی ایرانی بیوده اسیت
مطل زیر است :تا یر موسیقی دوره ساسانی ،قرن ها به صورت مستقیم بر موسیقی کشورهای هم جوار از
ارمنستان تا عربستان واضح و مشهور بوده است .بعد از ظهور اسال و سلطه اعراب بر ایران موسیقی ایرانی
در قال جدید متناس با شرایط تاریخی خود ،رشد مجدد پیدا کرد .اعراب جاهلی که از موسیقی بهره ای
بسیار اند داشتند ذوق بدوی سرشار خود را با تا یرپهیری از فرهنگ عظیم موسییقی اییران رشید و اعیتال
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بخشیدند .نا «یونس کات » به عنوان نویسنده اولین کتاب موسیقی «الغنم»؟ از آن دوران به یادگیار مانیده
است (همو.)27 ،
جهت این که مطل گفته شده به حد یقین برسد خالی از لطف نخواهد بود که شرح حال مختصری به
عنوان نمونه از موسیقی دانان ایران قدیم بیان کنیم که چه تا یراتی بر موسیقی عربی گهاشته اند و اطالعیات
بیشتر در ای ن مورد را ارجاع می دهیم به کتبی که به این مهم پرداخته اند:
 .1عیسی بن عبدالله الهه طوسی (88-10ق) اها مدینه بود و از کودکی شیفته موسیقی ایرانییانی
بود که به عنوان اسیر جنگی در مدینه کار می کردند .او به نا «طیویس» مشیهور بیود و در عهید خالفیت
عثمان به نا بزرگترین موسیقی دان عرب شناخته شد و از پایه گهاران موسیقی عرب گردیید .او «طنبیور» و
«دف» را خوب می نواخت و اساس موسیقی عرب را پایه گهاری کرد.
 .2ابراهیم موصلی ( 188-125ق) اصالتا ایرانی و از تبار ماهان و بهین (کشاورزان مقیم فارس) بیود.
تولد او در کوفه و معاصر با مهدی ،خلیفه عباسی ،بوده است .استاد آواز و نوازنیده بیی همتیای عیود بیود.
ابراهیم موصلی ،شاگرد «جوانویه» زرتشتی از اهالی ری بود (همانجا).
در کنار قبول این مسئله که پایه گهاری موسیقی عربی توسیط موسییقی ایرانیی صیورت پهیرفتیه اسیت
نظرات دیگری هم دیده می شود :به نظر می رسد موسیقی پیش از پیدایی و تکوین هر زبیانی ،بیا تصیویت
حلوق انسانی و یا تصوی ت آالت اولیه موسیقیایی ،برای بیان حاالت درونی و احساسات و عواطف انسیان
اختراع شده است .هنری فارمر ،موسیقی پروژه انگلیسی ادعا می کنید کیه مبنیای موسییقی نظیری ترکیی و
فارسی و عربی ،بنیان سامی دارد که آن نیز بر موسیقی یونانی مبتنی است .برخی از مثققیان ایرانیی از ایین
ادعا آشفته شده ،تالش کرده اند نشانه ای از موسیقی نظری در دوران پیش از اسیال را در اییران بیابنید کیه
اکثرا حاکی از احساسات ملی گرایانه است .ولی این فرض را هم نمی توان از ییاد بیرد کیه پییش از مییالد،
الفبای غیرتصویری گؤی تور و بعد از آن حروف ترکی سیاق و سدس حروف ابجدی در ایران بیرای نشیان
دادن نغمات به کار می رفته است .پیش از همه اینها نیز باید به سنگ نبشته های ترکی باستان ایرانی در میان
الواح سومری و آذیه یا آذریه در غرب دریای خزر و متون یافت شده در خراسان بیزرد و چیر نبشیته هیای
ترکی تورفان اشاره کرد .موسیقی نظری در ایران ،ریشه در دو هزار سال پیش از مییالد دارد و انتسیاب آن بیه
یونان و یا دربار ساسانی ،نادرست است (مثمد زاده صدیق.)15 ،
چون موضوع این مقاله ،تثقیق موسیقی عربی به کار رفته در قرائیت قیرآن اسیت بایید ایین مطلی را
متهکر شویم که موسیقی قرآن ،کامال جدای از موسیقی آوازی عربی است و احتمال این که کسیی صید در
صد از تکنیک های آوازی در قرآن استفاده کند بسیار بعید است .بیه عبیارت دیگیر موسییقی خیاص قیرآن
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باعو شده است که تعداد مثدودی از نغمه های عربی در قرائت آن قابا استفاده باشد و بیه دنبیال تکامیا
موسیقی عرب ،هفت نغمه در مورد تالوت قرآن کریم اعتبار خود را بدست آورد که به هفت مقیا معیروف
است و چنانکه قبال هم اشاره شد پیامبر گرامی اسال هم از عنصر موسیقی در جهت ابیال هرچیه میو رتر
آیات قرآن بهره جست .مسلمانان هم رفته رفته غنای دوران جاهلی را به فراموشی سدرده و بیا فیرامین پییامبر
اسال (ص) موسی قی رسمی دین اسال یعنی اذان و تالوت قرآن با صدای نیکو و لثن زیبا را جیایگزین آن
نمودند .لها پس از انتشار اسال در شبه جزیره و دیگر بالد عربی و ایجاد وحدت و یگانگی در دیین و آییین
به مرور تالوت قرآن و اذان به دیگر سرزمین های عربی نیز راه یافت و جای خیود را بیه عنیوان ییک پدییده
فرهنگی جدید در میان ملا عرب باز نمود به گونه ای که پس از گهشت چند دهه ،نغمه های اذان و تالوت
قرآن نوعی وحدت الثان و نغمات را در همه سرزمین های عربی پدید آورد .بنابراین موسیقی تالوت و اذان
که ره آورد اسال بود خود به عاملی برای انتشار الثان و نغمه های عربیی تبیدیا و از ایین بابیت عنصیری
تا یرگهار بر کا جریان موسیقی عرب گردید.
بنابراین درست است که خاستگاه اصلی موسیقی تالوت (آن چه که در عصر حاضر بیه سیمع میا میی
رسد) همان موسیقی مقامی عرب است ،اما این سخن بدان معنا نیست که مقامات و نغمات موسیقی عرب
ً
عینا و بدون هیچگونه دخا و تصرفی در ارایه الثان و نغمه های تالوت مورد اسیتفاده قیرار گرفتیه اسیت و
اساسا به دلیا تبعیت آهنگ و نغمه از ساختار لفظی آیات در فن تالوت چنین امری ممکن نیست؛ زییرا در
فن تالوت؛ ارایه زیبا و صثیح آیات قرآن مد نظر است نه صیرفا اجیرای نغمیه هیا و مقامیات .لیها همیین
ً
مثدودیت در متن و کلمات ،نوع خاصی از موسیقی را در فن تالوت ایجاد نموده کیه مشیابه آن اساسیا در
انواع دیگر موسیقی دیده نمی شود.
حال باید به بررسی این مطل بدردازیم که آیا فقط الفاظ قرآن آهنگین هستند و با صدای زیبیا تیالوت
کردن آن کافی است یا ای ن که صدای زیبا را به سمت موسیقی تالوت یعنی نغمات هفتگانه هیدایت کنییم؟
هر دو مطل درست است یعنی ضمن این که آیات قرآن لفظ موسیقیایی دارند برای این کیه حیق قیرآن ادا
شود و معانی هم به شنونده منتقا شود یادگیری موسیقی تالوت الزامی است .در مورد این که آیات قیرآن از
نظر ساختاری آهنگین است نظرات متقنی داریم:
ً
تبلیغ و نشر قرآن اساسا شفاهی است .توازن و هماوایی اش ( )assananceبه تنهایی گواهی اسیت بیر
این مدعا که قرآن نازل شده تا شنیده شود .اما ماهیت شفاهی قرآن فراتر از هماوایی است :اهمیت وحی بیه
همان اندازه که از طریق صدا منت قا می شود به کمک معنایش نیز انتقال می یابید بیه بییان دیگیر ،قیرآن تیا
زمانی که شنیده نشود قرآن نیست (نلسون.)27 ،
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موسیقایی بودن متن مههبی را نمی توان انکار کرد و تا زمانی که تجویید بیه کیار رود و موسییقی ،آنیرا
نیاشوبد و باعو کج روی در متن نشود استفاده از موسیقی در قرائت پهیرفته است (همو.)325 ،
قرآن از لثاظ زبان موسیقیایی و نظم آهنگ آیات و ارتبا و تناس معنی آیات با یکیدیگر سیرمایه ای
بی نظیر و استثنایی است و یکی از وجوه اعجاز و جاودانه بودن آن همیین قالی هنیری آن اسیت( .کیافی،
 .)81هرگاه که آیتی از آن به صورت فاخر تالوت شود ،از نیوشای آن چنان لهتی به اها دل چشانده شود که
طعم خوش آن تا مدتها زبان گشای دل خواهد شد و این از اعجاز کال حق اسیت کیه حتیی کفیار لجیوج
قریش را مجهوب خود می ساخت .آهنگ الفاظ و معانی در آن هماهنگ ،معانی عالیه آن اندیشه و فکیرت
نواز ،و ضرب و آهنگ الفاظ و کلمات آن دل انگییز و روح افزاسیت .هنیر قیاری ایین اسیت کیه آن آهنیگ
هماهنگ را کشف کند ،هماهنگ با معنا و سدس با فطرت بشری ،آیات رحمانی را با چشم دل بنگیرد و بیه
قرائتی برخاسته از دل مشغول شود (مسگری.)8 ،
نه تنها الفاظ قرآن آهنگین است بلکه قاری قرآن برای این که این الفاظ آهنگین را متناس با معنایی که
در آنها نهفته است به شنونده منتقا کند باید نغمات و الثان موزون موسیقی تالوت را هم یاد بگیرد .قیاری
قرآن باید زنگار و آفات را از دل زدوده و در مرحله بعدی به فراگیری علو و فنون مورد قرائیت بدیردازد .بیی
گمان از مهمترین علو مورد ن یاز ،آشنایی با نغمات و الثان موزون اسیت کیه هیر آینیه بازتیاب سیخن دل
آدمیان است که بی واسطه مراد دل خواننده را به شنونده منتقا می کند .شناخت و احاطه بر ایین نغمیات و
دانستن مفاهیم آنها و انطباق آنها با آیات قرآن با چنان دقت و ظرافتی که به شیئونات معنیوی آییات شیریفه
لطمه ای وارد نشود ،از حساسترین مراحا و باالترین مدارج در سیر تربیت قاری قرآن است (همانجا).
بررسی قرائت مطلوب قرآن ،با تکیه بر سنت کهن علو دینی ابت می کند که قرائت نه تنها با پیهیرش
اجزاء آهنگین کاما می شود ،بلکه به آن بستگی دارد .آهنگ (تالوت) موج جهب بیشتر شنونده می شود
و به این ترتی  ،هیو جدایی بین زیباشناسی و دین وجود ندارد (نلسون.)137 ،
اساس کار قرائت قرآن را نغمه ها و الثان تشکیا می دهند ،به طوری کیه اگیر نغمیه را در ییک آییه ییا
عبارت حهف کنیم ،موسیقی آن ،ارزش خود را از دست می دهد و بثو کردن درباره آن بی فاییده خواهید
بود .اگر قاری قرآن نداند که چه نغمه ای می خواند و با چه پرده ای شروع می کند و با چه ترکی می کند و
به کجا ختم می کند ،باید اذعان نمود که فری ظواهر قضیه را خورده و تنها به صدا تکیه کرده است .داشتن
صوت زیبا و حسن برای قاری به تنهایی نتیجه بخش نیست ،زیرا اصا مساله تسلط قاری بیر اصیول هفیت
گانه معروف نغمه و الثان عرب است .اگر قاری نغمه ها را شناخت ،می داند که شنوندگان و مستمعان چه
چیزی می طلبند و می داند که از کجا و چگونه شروع و به کجا ختم کند (کافی.)94 ،
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یادگرفتن نغمات قرآنی نه تنهیا الز اسیت ،بلکیه چنیان در روح و جیان آدمیی تیا یر میی گیهارد کیه
دانشمندی مانند عبدالقادر مراغه ای (د838ق) که معلو است در موسیقی سرآمد است و تالیفیات زییادی
هم دارد ،پیشرفت خودش را در علم موسیقی به نغمات قرآنی مربو می سازد .عبدالقادر این علم را پییش
پدر و پس از حفظ قرآن یاد گرفت و خود علت آموزش موسیقی را مهارت یافتن در تالوت قرآن بیا نغمیات
طیبه از سر وقوف ذکر می کند (مثمدزاده صدیق.)75 ،
دستگاه های موسیقی ایران و مقام های موسیقی عرب
هفت دستگاه و پنج آواز حاصا فواصا و گا های متفاوت در موسیقی ایرانی است .بسیاری از گوشیه
ها نیز در این آوازها و دستگاه ها قرار می گیرند .ماهور ،شور ،سه گاه ،چهارگاه ،راست و پنجگاه ،همایون و
نوا ،هفت دستگاه و بیات اصفهان ،افشاری ،ابوعطا ،دشتی و بیات تر آوازهای موسیقی ایرانی را شکا می
دهند .همان طور که معلو است ربع پرده در موسیقی ما نقشی مهم ایفا می کنید و موجبیات فیراهم آمیدن
گوشه ها و دستگاه هایی با رنگ و فضای متنوع را فراهم می آورد.
مقا راست ،بیات ،صبا ،سه گاه ،عجم ،نهاوند ،کرد و حجاز مقا های عربی را تشکیا می دهنید کیه
هریک از این مقا ها در دل خود دارای مقا های فرعی نیز هستند؛ مطابق با آنچه در موسیقی ایرانی نسبت
به دستگاه ها و گوشه ها اتفاق می افتد.
وجه تشابه موسیقی عربی و ایرانی
عقیده اکثر مورخان بر این است که منشا موسیقی عیرب ،آهنیگ هیا و ترانیه هیای ایرانیی بیوده .اکثیر
خوانندگان و نوازندگان مشهور عرب در قرون اول هجری ،توسط خنیاگران و نوازندگان پارسیی تبیار تعلییم
ی افته یا اینکه خود اصالتا ایرانی بوده اند .آنان از الثان و آهنگ هایی که قابلییت تطبییق و تلفییق بیا اشیعار
عربی را داشت ،در سرود ها و آوازهای خود استفاده کردند و پس از مدتی موسیقی عرب با تکیه بیر همیین
دانسته ها ،که رفته رفته رو به تکاما می رفت ،شکا گرفت .به عنیوان مثیال در موسییقی ایرانیی (و شیرق)
فاصله هشتم یا «هنگا »  2را به هشت گاه تقسیم می کردند .بعد از حمله اعراب به ایران در صدر اسیال و
همچنین در دوران سلطنت عثمانی ،این فواصا و پرده ها به طور کاما به کشورهای عربی و اسالمی منتقا
ً
گردید و تاکنون نیز همان فواصا و پرده ها با نا های ایرانی (اکثرا) در فرهنگ موسیقی این کشورها به چشم
می خورد.
پرداختن به این موضوع که عرب ها تداخالت و تصرفاتی در این مقا داشته اند بثو هیای تیاریخی و
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ً
فرهنگی است که در این فرصت نمی گنجد و فقط به ذکر همین نکته مهم بسنده می کنیم که مطمئنا دخا و
ت صرفاتی در موسیقی ایرانی توسط عرب ها صورت پهیرفته است .با توجه به وجود شیواهد و دالییا بسییار
زیاد به جرأت می توان ادعا کرد که این اسلوب و روش موسیقی ایران بوده که به کشورهای عربی منتقا شده
و اگر موسیقی بدوی و یا قومی در این کشورها نیز بوده یا در این فواصا وجود داشته و یا این که از بین رفتیه
است .بنابراین در حال حاضر موسیقی عربی که موجودیت مستقا از موسیقی ایرانی و غیرب داشیته باشید
وجود ندارد.
در تثقیقاتی که پژوهشگران و موسیقی دانان انجا داده اند بارها به این تشابهات اشاره شیده و از آنجیا
که به جز در فواصا معدودی ک ه بین موسیقی مقامی عربی و ایرانی اختالف وجود دارد ،تشابهات بین ایین
ً
دو موسیقی طبیعتا بسیار زیاد است ،در این مجال به عنوان نمونه به یکی دو وجه تشابه اشاره می شود.
مقا راست و سه گاه که یکی از قدیمی ترین و مهم ترین مقا های موسیقی ملیا شیرق اسیت (بیدون
تغییر نا ) هم در مقا های موسیقی عرب و هم در دستگاه های موسیقی ایرانی به چشم میی خیورد .مقیا
ً
عجم تقریبا منطبق بر دستگاه ماهور است و مقا حجاز شباهت بسیار زیادی به همایون دارد هیم از حییو
شباهت در فواصا و هم در نغمات و ملودی ها.
مقام های موسیقی عربی مورد استفاده در قرائت
علمای فن قرائت به مرور زمان ،متوجه شدند که آیات قرآن با توجه به دوری و نزدیکی معنایشان ،دارای
وزن و آهنگ خاصی هستند .حتی در موسیقی ایرانی هم آهنگسازان مسلط و آشنا با توجه به شعر ،ملودی را
در دستگاه خاص می سازند .در واقع به این ترتی کوشش می کنند هم خیوانی و همیاهنگی کیاملی مییان
لثن شعر و ملودی ایجاد شود .بنابراین آنچه تا حدودی به برتری تالوت قاریان عرب زبان نسبت به ایرانیی
ها منجر شده ،استفاده قاریان عرب زبان و آشنا به موسیقی از مقا هایی است که با معانی آیات هم خیوانی
و ارتبا داشته باشد .در قرائت قرآن هر دسته از الثان به خواندن آیات خاصی اختصاص دارد.
به عنوان نمونه مقا «بیات» که وسیع ترین مقا در قرائت قرآن است و گوشه های بسییاری دارد قبیا و
بعد و حتی بین مقا های دیگر ،قابا اجراست .معموال قرائت با این مقا آغیاز میی شیود و زمینیه اجیرای
مقامات دیگر است .وقار ،عظمت ،بزرگی ،تسلط و سنگینی را القا می کند و آرامش همراه با غیم میی آورد.
این مقا برای اجرای دعاهای قرآنی ،حکایات و اندرزها به کار می رود.
نمونه :بروج /استاد غلوش
آل عمران 171 ،به بعد /استاد مصطفی اسماعیا
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یا مقا راست؛ ا ر آن ،برانگیختن حس مردانگی ،جسارت و حرکت به سمت کشف حقیقیت اسیت و
در آیاتی که دارای تاکید و تثکم و امر است استفاده میی شیود .هرچنید قابلییت تعمییم بیه انیواع حیاالت
مفهومی را دارد.
نمونه :رو  /استاد منشاوی
آیات ابتدای سوره شمس /استاد عبدالباسط
مقا عجم و چهارگاه :ا ر این مقا ها ،ایجاد شور و شوق جوانی اسیت و در آییاتی بیا مضیامین خیدا،
بهشت ،توبه ،معجزات پیامبران ،دعا و درخواست و حرکت و مبارزه به کار می رود.
نمونه :ضثی -11 ،انشراح /1 ،استاد عبدالباسط
مقا نهاوند :ماهیتی لطیف و منعطف از نظر لثنی دارد .نه خیلی خشن اسیت و نیه خیلیی خفییف و
بیشتر در بیان داستان های قرآنی به کار می رود.
نمونه :بقره /250 ،استاد مصطفی اسماعیا
مقا سه گاه :برانگیزاننده حس مثبت و عشق و سوز دل است و در آیاتی با مفاهیم عشق ،وعده الهیی،
بشارت ،مغفرت ،صفات مومنان ،پیروزی و اجابت دعا به کار می رود.
نمونه :فاطر 14 ،و  /15استاد مصطفی اسماعیا
مقا صبا :مجموعه ای از نغمات حزین است که گهشته از دست داده را به تصویر می کشد و میا را بیه
خویشتن خویش دعوت می کند .در آیاتی با موضوع عبیرت از حیوادث گهشیتگان ،مقایسیه عاقبیت نییک
مومنان و سرانجا بد گناهکاران ،دعا و توبه و پشیمانی و ذکر نعمت ها و آیات الهی به کار می رود.
نمونه :قیامت 14 ،و  /15استاد عبدالباسط
مقا حجاز :ا ر آن ،شور و شعف همراه با احساسات عالی و حزین و دعوت به یکدیارچگی و اتثیاد و
آرزو برای سعادت بشر است .از این مقا  ،در آیاتی که مربو به بشارت و انهار ،نعمت های خداوند ،تهکر
و یادآوری ،امر و توصیه ،خلقت جهان هستی و موجودات هستند ،استفاده می شود.
نمونه :حشر /21استاد عبدالباسط
دشواری در تشخیص صحیح حضور دستگاه های ایرانی در قرائت
همان طور که در این تثقیق به تشابهات موسیقی ایرانی و عرب اشاره شد و همچنین با مثیال هیایی در
خصوص استفاده از مقا های عربی در قرائت ،جای این سوال هست که در این بین چه اتفاقی افتاده اسیت
که برخی به انکار از استفاده از دستگاه های موسیقی ایرانی می پردازند؟ آنچه موجبات دشواری دستگاه ها
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و گوشه های ایرانی را در قرائت فراهم کیرده اسیت ،لثین متفیاوت عربیی قارییان عیرب زبیان و همچنیین
تداخالت و تصرفاتی است که موسیقی دانان عرب در موسیقی خود نسبت به موسیقی ایرانیی ایجیاد کیرده
اند .در واقع به دلیا تفاوت در لثن قاریان مصری تشخیص این موضوع کمی دشوار شیده اسیت .در واقیع
همان طور که در طول بثو بارها به آن اشاره شد موسیقی عربی در واقع گرتیه بیرداری از موسییقی ایرانیی
است.
بثثی که امروز پیش آمده این است که چرا به جای استفاده از موسیقی سنتی ایران در قرائیت قیرآن بیه
تقلید از روش ها و الثان مصری و عربی اکتفا می کنیم .بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند کیه در
موسیقی ایرانی غیر از شور عربی و سه گاه ،نغمه هایی که به موسیقی عربی نزدیک باشند ،بسیار کم است و
یا با به کار بردن موسیقی سنتی ایرانی در تالوت آیات قرآنی ،برای تطبیق نغمه با معنی مشکا پیدا خیواهیم
کرد .مثال برای برخی از آیات واجد معانی حزن انگیز نمی توان غیر از مقا های حجاز یا نهاونید از دیگیر
مقا ها استفاده کرد .در این تثقیق خالف این موضوع به ا بات رسید .در جمع بندی کلی از این بثو می
توان عد شناخت قاریان قرآن کشورمان نسبت به موسیقی و گوشه ها و نغمات اصیا ایرانی و ترس از تغییر
لثن را علت اصلی این موضوع دانست .در حالی که بسیاری از نغمیات قرائیت قیرآن ،برگرفتیه از نغمیات
اصیا ایرانی است پرداختن به آموزش صثیح و آشنا کردن قاریان کشورمان به موسیقی احساس می شود و
الز است کارشناسان به این مقوله توجه بیشتری داشته باشند.
تاریخچه قرائت آهنگین
هرچند موسیقی مقامی عرب در رشد و بالندگی خود مرهون موسیقی ملت های دیگر همچون ایرانییان
بوده ،اما امروزه در میان موسیقی های جهان دارای هویتی کیامال مسیتقا بیوده و در حیال حاضیر حتیی از
تثر و پویایی بیشتری نسبت به موسیقی مقامی ایران برخوردار است ،لها امروزه مشیاهده میی کنییم کیه
موسیقی عرب به مرور جای خود را در بین موسیقی های جهانی باز کیرده اسیت و صیبغه ای بیین المللیی
یافته است .وقتی ما اسلوب ها و شیوه های تالوت قرآن و موسیقی مقامی عرب را به طور کلی مقایسیه میی
کنیم می توانیم اذعان کنیم که امروزه موسیقی تالوت دارای مکتبی مستقا از حیو اسلوب و شیوه (و نیه از
لثاظ منشا) است که نوع خاصی از الثان را با هدف ابال و بیان زیبای قرآن کریم ارائه میی نمایید و ایین
مکت که اینک ما وار ان آن هستیم حاصا سالیان متمادی تالش و اجتهاد و نبو قاریان بزرد بوده است.
طبق رای اکثریت علماء فن ،موسیقی تالوت از هفت مقا اصلی به نامهای بییات ،صیبا ،حجیاز ،سیه
گاه ،چهارگاه ،نهاوند و راست تشکیا می شود و نغمات قرآنی مستقلند ،یعنی هر مقامی جایگاهی مختص
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به خود دارد و نمی توان بعضی نغمات را در بعضی از جاهای قرآن به کار گرفت (به کیارگیری آنهیا باعیو
ناهمگونی و ناهماهنگی از نظر معنوی می شود) ،مثال آهنگ صبای حزین را اگر به جای چهارگاه بخیوانیم
خالی از لطف خواهد بود .یعنی شنونده احساس ناهمگونی می کند و اصطالحا برای گوش تیوازن نیدارد؛
زیرا دستگاه صبا معموال در جاهایی استفاده می شود که سخن از حزن و انیدوه و ناامییدی و ییاس باشید و
اصوال با چهارگاه که آهنگی تقریبا مهیج دارد و جنبه حماسی و قهرمانی دارد متناس نیست .بیه کیارگیری
نغمات نیز هوشیاری و ذکاوتی مختص به خود را نیاز دارد .میثال مقیامی را کیه یکسیره از نعمیات الهیی و
بهشت و حور العین ،توصیف مؤمنان و  ...سخن می گوید چگونه باید تالوت کرد کیه بیا حیزن و انیدوه و
توصیف دوزخیان و عهاب های الهی مخلو و ممزوج نشیود .یعنیی همیان مطلبیی کیه قیبال هیم گفتییم
موسیقی تالوت را بر اساس معانی آیات منطبق کرده و تالوت نماید تا معنا در ذهن شینونده مجسیم شیود.
این موضوع که ما بطور دقیق مشخص کنیم تالوت آهنگین از چه زمانی بت و ضبط شده اسیت مشیخص
نیست به دلیا این که سند مکتوبی در این زمینه نداریم.
ً
مطمئنا آنچه امروز به عنوان هنر تالوت قرآن کریم در جهیان اسیال مطیرح اسیت ،میره تیالش هیا و
مساعی صدها نفر از نخبگان عالم قرائت از قرن ها پیش تاکنون بوده است .در طول تاریخ ،هییو ملتیی بیه
اندازه مصریان در زیباخوانی قرآن مجید نقش نداشته اند .بیر طبیق قیدیمی تیرین میدار تیاریخی پیشیینه
مصریان در این باب حداقا به  700سال قبا باز می گردد .اما با کمال تاسف این سابقه عظییم و طیوالنی
تنها از  80سال گهشته به این طرف و آن هم به کمک پیشرفت بشر در فن آوری ضبط و بت گردیده است.
لها بر کسی معلو نیست که قاریان پیش از آن با چه شیوه و اسلوبی و با چه نغمانی قرآن را تالوت می کرده
اند .اما قطعا یک نکته روشن است که تالوت قرآن تنغیمی و آهنگین به طور ناگهانی و «خلق الساعه» پدید
نیامده است .قدر مسلم از همان آغاز روزهای نزول قرآن کریم ،در ا ر سفارش هیای رسیول گرامیی اسیال
(ص) در مورد زیباخوانی یا تغنی در قرآن این هنر اصیا تولد یافته و در هر برهه ای از زمان چیزی بر کمال
و جمال آن افزوده گردیده تا این که در این عصر و زمان در قال شیوه های تثقیق و ترتیا و در سبک هیای
بسیار متنوع و زیبا متجلی و به دست ما رسیده است (اصفهانی.)130 ،
هنر تالوت قرآن با سبک و سیاق امروزی آن ،در اصا هنری مصری است که در قرن گهشته توانست به
سرعت جای خود را در میان دیگر ملا مسلمان جهان بازنماید .هنری مصیری اسیت؛ زییرا در بسییاری از
کشورهای عربی دیگر همچون عراق ،عربستان ،تونس و مراکش شیوه تالوت سنتی قرآن بیا شییوه مصیریان
کامال متفاوت و هر کشور شیوه ای مخصوص به خود را دارد .هرچند در دهیه هیای اخییر ،عیده زییادی از
قاریان جوان کشورهای یاد شده هم از شیوه سنتی خود دست برداشته و به تقلید از قاریان مصری روی آورده
اند (اصفهانی.)53 ،
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نویسنده کتاب هنر قرائت قرآن می نویسد « :من قیادر بیه بیازگویی تیاریخ شییوه قرائیت آهنگینیی ،بیه
خ صوص در مصر نبوده ا  ،اما همکاران علمی ا با این واقعیت موافق اند که اولین قرائت آهنگین تقریبا بیه
 400سال پیش باز می گردد و مصر دسته کم برای  300سال در ایین امیر پیشیگا بیوده اسیت» (نلسیون،
.)299
در ایران به طور تقریبی از اواخر دهه چها شمسی شیوه تالوت مصری متولد شد و در سالهای ابتدایی
دهه پنجاه اند اند گرایش به این شیوه در برخی از شهرهای بزرد همچون تهران ،مشهد ،اصفهان بیشتر
گردید و به دنبال استقرار نظا جمهوری اسالمی شیتاب غیرقابیا بیاوری گرفیت (شیاه مییوه.)11 ،1390 ،
بنابراین سابقه قرائت به سبک و سیاق مصری در کشور ما کمتر از  50سال است (همو.)55 ،1390 ،
نتیجه گیری
علمای فن قرائت به مرور زمان متوجه شدند که آیات قرآن با توجه به دوری و نزدیکی معنایشان ،دارای
وزن و آهنگ خاصی هستند و از طرفی طبق فرمایش پیامبرگرامی اسال که فرمودند :قرآن را به لثین عیرب
بخوانید ،در دنیای موسیقی ،موسیقی خاصی به نا موسیقی تالوت وجود دارد که باید حتی آنرا یاد گرفت تا
بتوان در تالوت آهنگین هم لفظ قرآن و هم مثتوای معنای آن را به شکا مطلوب به مستمعین منتقا کیرد و
چنانچه این مهم انجا نشود حق قرآن از نظر تالوت ادا نخواهد شد .این نغمات از موسیقی عربی منشع
شده اند .عقیده اکثر مورخان بر این است که منشا موسیقی عرب ،آهنگ های ترانه های ایرانی بیوده اسیت.
اکثر خوانندگان و نوازندگان مشهور عرب در قرون اول هجری ،توسیط خنییاگران و نوازنیدگان پارسیی تبیار
ً
تعلیم یافته یا اینکه خود اصالتا ایرانی بوده اند آنان از الثان و آهنگ هایی که قابلیت تطبیق و تلفیق با اشعار
عربی را داشت ،در سرود ها و آوازهای خود استفاده کردند و پس از مدتی موسیقی عرب با تکیه بیر همیین
دانسته ها که رفته رفته رو به تکاما می رفت ،شکا گرفت .پرداختن به این موضوع که عرب ها تداخالت و
تصرفات در این مقا ها داشته اند بثو های تاریخی و فرهنگی است که در این فرصت نمی گنجد و فقیط
ً
به ذکر همین نکته مهم بسنده می کنیم که مطمئنا دخیا و تصیرفاتی در موسییقی ایرانیی توسیط عیرب هیا
صورت پهیرفته است و با ظهور اسال و پیشرفت آن در کشورهای دیگر ،موسیقی عربی هم قیوت گرفیت و
حتی از موسیقی های موجود پیشی گرفت و موسیقی خاصی منشع شده از آن (موسیقی تالوت) سیرآمد
تما موسیقی ها گردید و به شکلی که امروزه ایرانی ها به دنبال یادگیری موسیقی تالوت هستند تا بتوانند آن
ً
را در قرائت قرآن استفاده نموده و با قاریان عرب خصوصا کشور مصر به رقابت بدردازند و اگرچیه توفیقیاتی
حاصا شده است اما هنوز باید تالش های بیشتری صورت پهیرد .الفاظ آیات قرآن به گونه ای است که بیه
غیر از موسیقی تالوت امکان استفاده هیو موسیقی دیگری در آیات قرآن نیست چه موسیقی عربی باشد ییا
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ترکی یا فارسی بلکه چنانچه این مثدوده موسیقی تالوت رعایت نگردد در حق قرآن جفیا شیده و مشیمول
احادیثی می شویم که عهاب الهی در انتظار آنهاست ،به عبارت دیگر الفاظ و معانی پر مثتوای آنها جهت
انتخاب نوع موسیقی تالوت را مشخص می کنند به شکلی که نمی توان هر نغمه ای را با هر آیه ای تیالوت
نمود.
تغنی در قرآن نه تنها نکوهیده نیست بلکه رفتار پیامبر گرامیی اسیال (ص) و ائمیه معصیومین (ع) در
برخورد با صدای زیبا و موسیقی تالوت نشانگر این است که این مهم انجا شود؛ زیرا رساندن الفاظ پرمعنا
و مفهو قرآن به سامعه مستمعین به غیر از انجا این مهم ممکن نیست و دین مبین اسال بیا موسییقی کیه
مشرو ع بوده و باعو شنیدن مضامین بلند قرآنی و موارد مشابه باشد مخالفتی ندارد .چرا که وجیود شیریف
َ َ
َ َ َ َ َّ
رآن» (از میا نیسیت کسیی کیه قرائیت قیرآن را
پیامبر گرامی اسال فرموده است« :لیس ِمنا من لم یتغن ِبالق ِ
شیرین نشمارد و از آن لهت نبرد (کلینی ،ج ،2باب فضیلت قرآن).
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