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  ∗∗∗∗∗∗∗∗ها و كاركردها)ها و كاركردها)  آوا و آهنگ قرآن (ظرفيتآوا و آهنگ قرآن (ظرفيت

  ∗∗منش ابوالفضل خوش
  چكيده

بان در اصل و به طور عام داراي ماهيـت صـوتي اسـت و كاركردهـاي آن     ز
توانـد منشـأ مطالعـات     گيرد. جنبه صوتي زبان مي بيشتر از راه سمعي صورت مي

متعددي باشد. قرآن نيز به عنـوان يـك زبـان خـاص داراي آثـار و كاركردهـاي       
  هاي صوتي آن است. گوناگوني است كه وابسته به جنبه

هاي صوتي زبان به طور عام دارد و از پي  ابتدا مروري بر جنبهنوشتار حاضر، 
دهـد. آوا و   آن، زبان قرآن را به صورت خاص از جنبه مزبور مورد توجه قرار مـي 

آهنگ قرآن، عاملي مستقيم و مؤثر براي آثار و ابعاد تربيتي و هدايتيِ قرآن است 
گـذارد و   شكار مـي و صوت و تالوت قرآن است كه بر جسم و جان انسان اثري آ

بخشد. اين حالت در صورت صامت قرآن چندان وجود ندارد.  آن را رنگ الهي مي
هاي صوتي يك زبان، آهنگ و موسيقي آن زبان و نيز ميزان خلـوص   در بررسي

آواهاي آن حائز اهميت است و اين امر در مـورد زبـان قـرآن اهميـت و ويژگـي      
  يابد. مضاعف خود را مي
  .قرآنآهنگ صوت قرآن، آواي قرآن، آن، زبان قرآن، قر :واژگان كليدي
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  مقدمه

ها به كـار گرفـت و    خداوند متعال علم و قدرت خود را در پهنه هستي با آفريدن پديده
با فرو فرستادن كتـب آسـماني و در   ، همان علم و قدرت را در وادي مجرد دانش و انديشه

خود را از جـنس زبـان و آوا قـرار داد و    قرآن مجيد نشان داد. او آيت خاتَم ، ختم همه آنها
اي را  در حالي كه چنين وعده، خواند و صيانت كاملش را بر عهده گرفت اش»لسانِ مبين«

  براي ديگر كتب آسماني نداد.
در اصـل مـاهيتي سـمعي و صـوتي دارد و بـا      » زبـان «است؛ » زبان«قرآن كريم يك 

ينايي و شنوايي بر ديگر حواس برتري ب، ر قواي حسيكند. د انسان ارتباط پيدا مي» گوش«
هـا و اوضـاع    شـكل ، هـا  بينايي مفيد لطايف عالَمِ صورت و ادراك كننده رنـگ حس  دارند.

ذوق و ، كند امـا بـراي ادراك لمـس    سمع و بصر را در خود حس مي، نفس .جسماني است
عقـل   بخـش  است. شـنوايي تكامـل  و حركات ويژه آنه مخصوص اعضاي استشمام نيازمند

در الوجود متجدد و متحـرك اسـت،    اصوات و الحان تدريجي، نظري و ادراك كننده امواج
بر سخن دانشمندان علوم و فنون مختلف از حكمت الهي گرفته حس شنوايي بنا حالي كه 

مجردترين حس انسان است؛ حسي است كه بيش و پيش از همـه  ، تا فيزيك و فيزيولوژي
درون دارد و  افتـد و راهـي مسـتقيم بـه عـوالم      كـار مـي  كند و پس از همه نيـز از   كار مي

از طريق ثبت و ضبط عصـبي  ، آنماندگاري و تأثير آن بر بدن ابتدا از راه فيزيكي و از پيِ 
، سـهم بسـزايي در   سـت هاي ديگر ا هارتمها و  پايه زبان و انواع معرفتاست. شنوايي كه 

 يابد شناسي و فيزيولوژي او پيوند مي نروا، نا دارد و از اين جهت با سرشت انسانانتقال مع
  ).280- 279: 1388، (ادگار
خواند؛ صوتي كه اذن داده است تا از حنجره هر انسـاني  » صوت خدا«توان  آن را ميقر

ها را دعوت كرده تا الفاظ و عبارات ايـن لسـان را درون حنجـره و بـر      بيرون آيد. او انسان
بانگ ، نگ همان صداي خود تالوت و زمزمه كردهروي زبان خود بنهند و آن را با رنگ و ز

قـرآن بـه   » تـالوت آهنگـين  «انداز سازند. خوشبختانه از ديربـاز   قرآن را در همه جا طنين
اي و صنفي محل التفـات و توجـه    صورت عمومي و نسبتاً فراگير و نه لزوماً به شكل حرفه

  مسلمانان بوده است.
ن از مطالعات مربوط بـه آن را تشـكيل   بخش مهم و بنيادي، سنجش آواهاي يك زبان
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هـاي نطـق    اين سنجش هم مطالعات خواص فيزيكي حروف و فيزيولوژي دستگاه دهد. مي
  كند. گيرد و هم با موضوع موسيقي زبان ارتباط پيدا مي آنها را در برمي

منشـأ  بخش علوم و فنون مختلـف و   الهام، قرآن كريم از بدو نزول خوداز سوي ديگر، 
موضـوع   ،است. يكي از مقـوالت مـورد نظـر   بوده هاي هنري گوناگون  و كوشش انتباهات

تالوت قـرآن از همـان    هاي مختلف صوتي و آوايي آن است. تالوت قرآن و انتباه به جنبه
اي كه در آيات و عبارات قرآنـي وجـود دارد، حالـت تالوتـي      آغاز به سبب وجود ريتم ويژه

شـود. نوشـتار    ومي به صورتي آهنگين تـالوت مـي  آهنگين به خود گرفته است و نزد هر ق
حاضر، به اين موارد توجه و بر لزوم ترويج استماع قرآن و تعامل با قرآن زنـده، مسـموع و   

  كند. منطوق تأكيد مي
چنان كه اشاره شد، مقاله براي تبيين مقصود خود يك بار از زبان و آواي آن به صورت 

گويـد. ايـن دو    ن قرآن به صورت خاص سـخن مـي  عام و يك بار ديگر از آوا و آهنگ زبا
انـد كـه در هـر يـك از آنهـا بـا اسـتفاده از آيـات و اشـارات           بخش هريك داراي فروعـي 

شـود و در پايـان،    قرآني به كاوش در باره موضوع پرداخته مي قرآني و نيز منابع برون درون
  گردد. استنتاج و اقتراحاتي ارائه مي

  . جنبه صوتي زبان1

 هـاي مجـرد ذهنـي تعريـف     اي پيچيـده از نظـام   سان عموماً زبان را مجموعـه شنا زبان
و چون امواج هوا شود  ميدانند كه از طريق گوش احساس  مي كنند و آوا را امواج هوايي مي

توان  ميرو، اين ، ازآورندآوا را جزئي از نظام ذهني به شمار نميرود،  به شمار مينوعي ماده 
هاي يك دستگاه موسـيقي بـا صـورت     همانند نسبت مجموعه نتنسبت زبان با آوا  :گفت

هـاي مجـرد و    شناختي دسترسـي بـه نظـام    اجراشده آن است. از آنجا كه در مطالعات زبان
هاي زباني را بايد   ناچار پژوهش، ذهني زبان تنها از راه تظاهر آنها در ماده زباني ميسر است

  ).13- 12: 1376 شناس،  (حق با مطالعه آواهاي زبان آغاز كرد
توان گفت ميو شناسان داراي ماهيتي صوتي و مسموع است زبان در نظر بسياري از زبان

اهميت است. صورت مكتوب آن بر دست كم جنبه صوتي و شفاهي آن داراي اهميت و تقدم 
هايي با گستره شـاخص و صـبغه فرهنگـي و در     اين موضوع و آثارِ ابعاد صوتي قرآن در زبان

  ).deyhim, 1990: 13-14قرآن، افزون است (» لسان مبين«زبان ويژه و  صدر آنها
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يجـه همكـاري   نت، دستگاه بزرگـي اسـت كـه كـار آن    ، گيردزباني كه انسان به كار مي
دســتوري ، )Phonologieو متشــكل از سـه دســتگاه صـوتي (   تـر  هـايي كوچــك  دسـتگاه 

)Grammaire) ــاني ــاطنيVocabulaire) و واژگ ــت (ب ــه 16 :1355، ) اس ــامي ك ). هنگ
درباره نظام صوتي و دستوري آن ، گويند شناسان درباره زبان و ساختمان آن سخن مي زبان
شناسـان آنچـه زبـاني را از     انديشند و به واژگان آن چندان اعتنايي ندارند. در نظر زبـان  مي

ري است و ساختمان زبان به نظام صوتي و دسـتو   ساختمان آن، سازد زبان ديگر متمايز مي
يافتـه نـدارد و عناصـر آن در     واژگان زبان در نظر آنان ساختماني قـوام  .شود مي آن مربوط

كنند و سپس آن را ترك  لختي درنگ مي، آيند حكم مسافراني هستند كه به شهري در مي
  ).18- 17(همان:  ]1[ دهد در حالي كه شهر فارغ از آنها به زندگي خود ادامه مي، گويند مي

ي براي انتقال دانش و تجربه و زنده نگاه داشتن بـازار تعلـيم و تعلـم    زبان محمل اصل
چنـين  قل شده و اساساً تعلم و تجربه بشري از راه گوش او منچند هزار ساله بشري است. 

  ست.عمري يافته است. تاريخ علم و توارث دانش بشر وابسته به اين حس و توانايي ا
تيرهبا دهد كه بزرگ سراغ مي يو نويسندگانگويندگان ، رامشگران، تاريخ از خنياگران

هايي ماندگار و فرازناك بنا اند با مصالح صوت و سخن عمارتدلي توانستهروشن و چشمي
طه حسين و شماري از قاريان ، شوريده شيرازي، معرّي ابوالعالء، بشّاربن برد، كنند. رودكي

علي ، سعيد مسلّم، حمد عمرانم، عبدالعزيز حصانمحمد، معاصر مصري نظير محمد رفعت
هـاي  ساعي نصر الجرزاوي و محمود محمـد رمضـان نمونـه   محمد، محمد عكاشه، محمود

 اين افراد از نوابغ بزرگ فـنّ و هنـر خـويش   ، اند. به گواهي صاحبنظرانديگري از اين باب
  .است هاي صوتي و آوايي ايشان ملموسبودند و خصوصيت توانايي

اند. رودكي را پدر شعر فارسـي   رخي از اين افراد چنين گزارش كردههاي ممتاز ب توانايي
  ).391- 388: 1382(نفيسي، ق معرفي شده است 329- 244 دستسراينده و نوازنده چيرهو 

د و پيشواي شاعران جديكه  گويشاعر ايراني تازي )ق168- 96بن يرجوح (بشّاربن برد 
  ).286- 285، 1: 1364ده بود (متز، هزار و دويست قصيسراينده 

مانند ا حافظه بياو ب. دمانند بو بي حافظهاز لحاظ هوش و  )ق449- 363ابوالعال معرّي (
ه خـود در  هاي مخصوص بو با سجع و قافيه هدقدار زيادي از لغات عرب را حفظ كرم خود

تصـرفات در  ، قدرت گسترده لغويو  . تصرفات وسيع و ظريف ابوالعالآنها تصرف كرده بود
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 تـرين و تـرين و دلنشـين  آهنـگ خوش«، از وي قدرت هنري و وسعت اطالع، غتفنون بال
  ).61- 42: 1381سخنان را بر جاي نهاده است (فروخ، » نوازترينگوش

 ن بعـد پـس از ابـوالعالء معـرّي، همچنـان بـا      نه قـر كه  )م.1973- 1889طه حسين (
 ابـوالعالء » صـاحب سـجن  «بنـد و  خـود را هـم  همچون او،  سركش ديدگاني تيره و روحي

ديـده  نمـي ، او از زماني كه بـه يـاد دارد   ).355- 339و  28- 15: 1983يابد (طه حسين،  مي
هاي تر از دريافتدقيقبرتر و نگرش و نگارش او از محيط پيرامون بسي ، با اين حال، است

شمرد كه وي از دوران كودكي هايي ميسن استماع را از مهارتحاقران چشمدار است. وي 
آندره ژيـد پـس از مطالعـه ترجمـه     ). 34- 17: 2007(طه حسين،  ]2[ ست آورده استبه د

وصفي را كه ارنست رنان از استادان مدرسه هانري چهارم كرده با توصيف ، االيامفرانسوي 
سـنگ  همطه حسين از االزهر مقايسـه مـي كنـد و ايـن دو انديشـمند را در ايـن وصـف        

  ).16: 1358(طه حسين،  شمارد مي
نوشت. بلكـه بـه شـيوه    آثار خود را با دست نمي، ين بر خالف نويسندگان ديگرطه حس

اين كـرد. بنـابر  مطالبش را امال و تحريـر مـي  ، دهانسرايان گرمور و داستانسخنوران مايه
نگـارش  ، »گفـت مي«بلكه براي آنان كتاب ، نوشتتوان گفت او براي مردم كتاب نمي مي

آدمـي صـداي او را از    گـو اينكـه  ، شود مي ر جان و دلسخنانش د صوتي او باعث پايداري
  ).14(همان:  شنودميان سطور كتاب مي

هـاي متعـددي آورد. علـي محمـود     توان نمونـه از ميان قاريان روشندل مصري نيز مي
بسـياري از  اسـت.   ]3[ احمـد نَـدا  جانشـين شـيخ  قاري روشندل مصري و ) م1946- 1878(

، ساختب در قرن اخير ميعر معروفدان موسيقي وهابها و نغماتي كه محمد عبدالآهنگ
هـا و  آهنـگ  ايـن ، و محمد عبدالوهاب علي محمود بود شيخ استادانههاي  يهمبتني بر نظر

قـاري   صـداي كـرد.  مـي عرضـه   ر علي محمودب ي قاهرهدر راديو عرضهپيش از را الحان 
كوتي شـگرف  ) مـردم را بـه سـكوني ژرف و سـ    م1950- 1882بزرگ قرآن محمد رفعت (

محافـل ديگـر را   » تشـويق «داشت. در محفل تالوت او سر و صداهايي كه به عنوان  وامي
سـر و  ، در آن زمانهر چند )؛ 95- 94: 1388(ميرزايي،  شود مي كمتر شنيده، كندآكنده مي

و  به سبب شـيوه  صدا كردن حضّار در جلسات تالوت نيز به صورت كنوني رواج نيافته بود.
قيثـارة  «او را ، دانـان مصـري  قاريان و موسيقي، تالوت رفعت وجود داشت شكوهي كه در
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- 1928عبـدالعزيز حصـان (   تنوع نغمـات محمـد   لقب داده بودند. )!گيتار آسمان(» السماء

كنون و مداوم الحان او، سـبب شـده كـه تـا    ) و ريتم بسيار نرم و تغييرات تدريجي م2003
اند خود او نيز از تقليد صداي خويش نـاتوان  . گفتههاي وي تقليد كندكسي نتواند از تالوت

هـاي وي ديـده    در تـالوت  ،اي ديگر باشـد بوده و قطعاتي از تالوت كه عيناً شبيه به قطعه
- 160: 1388(همـان،   اندلقب داده» الطريقة الحصانية«به همين دليل او را  ]4[. شودنمي

انـد،  مندند اما از نعمت شـنوايي محـروم  اما در ميان كساني كه از نعمت بينايي بهره ).161
  هايي از اين دست را يافت.توان چهرهنمي

  زبان و آواي آن
هاي مجـرد و درونـي روان آدمـي را    مجردترين حس است و توان نفوذ تا اليه شنوايي

دروازه قلـب و قلـب دهـان روح اسـت. گـوش و       گـوش ، دارد. طي يك فرمول ساده شده
؛ مند نيسـت هايي برخوردار است كه چشم و بينايي از آن بهرهبرتريها و شنوايي از توانايي

  يابد.اي ميشنوايي اهميت ويژه همقول، بررسي موسيقي يك زباندر لذا 
  توجه به چند نكته مهم ديگر نيز الزم است:، شنواييدرباره 

و هـاي الكترومانيتيـك    . ساز و كار شنوايي بر خالف ساز و كار بينـايي جـدا از جنبـه   1
فراينـد   ).1: 1364 (كينزلـر،   بر يك دستگاه مكـانيكي بسـيار دقيـق اسـتوار اسـت     ، عصبي

 ،و تا حركتـي نباشـد   )3: 2006 (ناصيف،  از هر دو سوي آن است» حركت«شنوايي معلول 
آيد و مالش و برخورد پديد مي، صوتي و از پس آن سماعي نخواهد بود. صوت بر اثر حركت

» نقـر «به مدد حركت استخوان چكشي در گوش مياني بر بدن  پس از لرزاندن پرده صماخ
گـردد و راه خـود را بـه    و اثر آن از طريق عصب شنوايي به مغز منتقل مي شود مي و حك

فرايند شـنوايي را فراينـدي زنـده و اثرگـذار     ، دهد. چنين حالتيسوي روح انساني ادامه مي
 افزايد. سازد و بر عمق اثر آن در مقايسه با بينايي مي مي

توانـد بـا تركيـب    مـي  دانبيافريند؛ يعني يـك موسـيقي  تواند اثر بينايي . شنوايي مي2
آنها را در نظر بيـاورد؛   ،ها و تأثيرات تصويريحس انواع وقايع و اتفاقات با جلوه، ها ملودي
هـاي  در خدمت پديـده  ـتا ميزان محدودي   ـتواند  هاي ديداري نيز مي گونه كه جلوههمان
صـوتي و  » ريـتم «، اين زمينه پديد آيد كه از امواج نوري، مثالبراي داري قرار گيرد و شني
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 تواني بيش از حالت پيشين است.، موسيقايي استخراج گردد. اما صوت را در صورتگري

با توجه به موضوع موسيقي زبان كه در اينجا مطرح است، بايد اين نكته بـديهي را  . 3
 ).18: 1364 (كوپلند،  يابدآن افزايش مي» شنيدن«سيقي با آدمي از مو» فهم«افزود كه 

و صدا آموزي دارد موسيقي زبان اهميت بيشتري  صوتي در مسئله روشن است كه جنبه
(والـين و ديگـران،    شـود  مي كليد تكامل در ارتباط سمعي، فعاليت موسيقايي استه كه پاي

 1385 :85.(  
  :گويديكي از صاحبنظران در اين زمينه مي

انگيز است نه بديع؛ حتي ممكن موسيقي را فقط و فقط بايد شنيد. اين مدعا نه حيرت«
قوت موسيقي است و همين  هاين نقط، اما هرچه هست، است پيش پا افتاده نيز به نظر آيد

(گراهـام،   »سـازد  جنبه است كه امكان وارد ميدان ساختنِ ديگر ابعاد موسيقي را فراهم مي
1383 :165.(  

  و موسيقي يك زبان به مثابه پيشاني آنآهنگ 
هـاي قـرارداديِ زبـان، دروازه گـوش و     وسيقيِ يك زبان، پيش از مفاهيم لفظي و نشانهم

گشايد. موسيقي زبـان، پيشـاهنگي اسـت كـه پيشـانه      كوبد و درها را ميها را ميقلب انسان
هاي متنـاقض    صهتنها زباني است كه از مشخ» موسيقي«كند. رود و پيشاپيش حركت مي مي

  ).3: 1383 ] (استور، 5[ طور توأمان برخوردار است ناپذيري به قابل درك بودن و ترجمه
شناختي تـا حـدي   امر مهمي است كه در مباحث زبان، تلقّي آغازين انسان از يك زبان

از جنين مستقر در ـ  شود مي نصيب آدمي، بدان پرداخته شده است. اولين چيزي كه از زبان
موسـيقيِ  ـ شـنود   سـخن او را مـي  ، مادر گرفته تا انساني كه رو در روي انساني ديگررحم 

  ، رنگ و زنگ خود است.آهنگ، زبان با طنين

  . جنبه صوتي زبان قرآن2

نام قرآن به عنوان آخرين و تنها آيـت مانـدگار و بازمانـده از سلسـله پيـامبران، يـك       
 مورد كتب مقدس ديگر وجود نـدارد و از جنس صوت و سخن است. اين حالت در » زبان«
: 1382 ؛ اوسـتا،  358: 2005 جيان،  ؛ دوبويس535: 2003 ؛ برپلس، 111: 1377 (هاكس،  ]6[
  ).99، 1: 1381 ؛ اوپانيشاد، 932، 2

د صوت و شـنود  و نسبت تجرّرود  به شمار ميد به خودي خود يك مفهوم مجرّ، صوت
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اسـت كـه مطـابق بـا      زبان خاص خداوند در آدمي بيش از ديگر حواس اوست. قرآن كريم
، يافته است. قرآن كريم در قالـب الفـاظ  » لتنزّ« يها به سوي كره خاكعرف خاص انسان

اج بتواند آن را بخواند و تبديل بـه امـو  ، را يافته كه دستگاه تكلم همه آدميان» لتنزّ«اين 
  كند. قابل استماع براي همگان 

قرائـت در  . در ايـن ميـان   و كتابت قـرآن اسـت   هنر قرائت، ترين هنرهاي قرآناصيل
  تر است.به اصل قرآن نزديك، اي استمقايسه با كتابت كه قراردادي و نشانه

است. گفتار و صوت با قلب  واژه قرآن از ريشه قرء و ناظر به جبنه آوايي و شنيداري آن
پيوندد نيز ديدار يو نوشتار با بصر سنخيت دارد. آنچه به عنوان هنر در جهانِ نگاه صورت م

خيزد و شايد بتوان گفت كه صوت منشأ هنر و نگاهي تازه و نو به نو است كه از قلب بر مي
  ديداري نيز هست.

عقـل و  «هـاي  با مقوله» سمع«ارتباط مقوله يعني قرآن كريم بارها بر حقيقت ديگري 
بـه ابعـاد    ،حاضـر مقالـه   ).158و135، 122: 1388 مـنش،   (خـوش  تأكيد كرده اسـت » قلب

  پردازد. ميماع در قرآن تساو قرآن هاي صوت ديگري از مقوله
م قرآن حائز جايگاهي اساسي است. آموزش قـرآن  صوتي زبان در امر تعليم و تعلّ جنبه

تعلـيم نيـز بايـد راه     هسلسل بوده است و تا آخرين حلقه» اقراء«لي از آغاز با به داليل مفص
، فراگيري سـمعي قـرآن   ).189- 183و  131، 39- 30 ان:(هم و شنوايي را طي كند» سمع«

ر در قرآن مبتني بر تـداعي لفظـي و   تر از فراگيري صرفاً بصري خواهد بود. تدبقرائتي زنده
، كه حافظه نيز بر سمع بيش از بصـر تكيـه دارد. در اكثـر مـوارد     چنان، معنوي آيات است

كوشـد آن را بـا   مـي ، ت بصريآدمي هنگام درك و دريافت چيزي و مطلبي علمي به صور
دوباره صـداي  ، كند و صورت ملفوظ آن را ذخيره كند و براي يادآوري» حديث نفس«خود 

كسـي بـراي   ؛ براي مثـال،  براي خويش بازآفريني كند» وجود ذهني«آن را ولو به صورت 
 هـا را بـه ذهـن   تصاوير حروف و شماره، يابديادآوري نشاني و شماره تلفني كه در دفتر مي

  سپارد.نمي
آن، نيازمند ممارست و انتباه به ملكه شنوايي و تقويت اسـماع  قر ادراك موسيقي خاص

ه خواندن مهم باشد، به گوش كشيده شدن كو استماع قرآن است. در قرائت قرآن قبل از آن
كنيم. حال آنكـه   ت دارد، بسياري از ما به هنگام قرائت، صداي خود را استماع نميآن اهمي
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   فرمودند: Jاكرمرسول 
» كنـد  رساند، قرائت نمـي  ؛ آنكه قرائت خود را به گوش نميما قرأ من ال يسمع نفسه«

  ).207، 92: 1412 (مجلسي، 
  كند: درخواست ميچنين از خداوند متعال  Aامام صادق

» گـوش مـرا مهـر نكـن    ، هنگام قرائـت ؛ و التطبع عند قرائتي علي سمعي مجلسي«

  (همان).
  گويد: مي، خواند صي كه با سرعت قرآن ميعباس به شخابن
قرآن را به صورتي بخوان كه آن را بـه دو  ؛ قراءةَ تُسمع اُذُنَيك و يعيه قلبك هقرأأف«

  ).13، 13تا:  بي، (بيهقي» ني و قلب تو نيز آنها را فراگيردگوش خود بشنوا

  DDDDبيتاستماع قرآن در سيره و سنت پيامبر و اهل
تـوان بـه نوشـيدن شـير     به صورت زنده و غيرزنده را مـي » قرآن«و » زبان«فراگيري 

كه بشر هزاران سال شير  چنان، مصرف كرد» زنده«توان به صورت  تشبيه كرد: شير را مي
كودك شير را به صورت گرم و زنده و سرشار از آثار و  .است نوشيدهرا به همين صورت مي
گرفته است. حتي در حياتي كه بشر هزاران سـال در دامـان   ادر ميخواص حياتي از سينه م

هاي خود را بـه صـورت گـرم و     شير دام، طبيعت كريم و زنده داشته است، مامِ بزرگ خود
تـوان  هـاي ديگـري نيـز مـي     به صورت، نوشيده است. شير را در برابر حاالت فوقزنده مي

» زنـده «توانـد ميـوه را بـه صـورت     ي. بشر مجوشيده، شير پاكتي و شيرخشك نوشيد: شير
كـرده و  را از درخت و بوته آن جدا مي كرده و ميوهها چنين مي كه قرن مصرف كند؛ چنان
كرده است. همان ميوه را آن را مصرف مي، اندهاي آن زنده و سالم بوده در حالي كه سلول

تـوان آن  رد و ميبه عمل آوي و با نور و كود و شرايط مصنوعي توان به صورت مصنوعمي
، شكر صنعتينگهداري كرد يا با استفاده از » پوره«و » كمپوت«، هاي منجمد را به صورت

. اخـذ قـرآن زنـده و    كـرد  يميـوه طبيعـ  يـوه توليـد و آن را جـايگزين    آبم، رنگ و اسانس
 ي قرآني را ـ كه امـروز  »هافرآورده«برخورداري از آثار آن در مقابل قرآن غيرزنده و احياناً 

اي در قالب چنين تشبيهي توان هر چند با مسامحهاند ـ مي در اَشكال گوناگون مرسوم شده
  قرار داد.
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آنچه در قريب به هزار و چهار صد سال تاريخ تعليم و ترويج قرآن كـريم اصـل بـوده،    
، صحابه، تابعان، مقريان و مستقريان بـوده  Jاسماع و استماع قرآن كريم در ميان پيامبر

راه مهمـي بـراي اخـذ و     هاهها و خطابخطبه، آن در نمازهاقرتالوت ، نبوي سيرهدر است. 
نبـوي در مواقـع   خشـيت  خشـوع و  تالوت لبريز از  بود. اصحاب مشتاق ادراك سخن وحي

ـ      مـي  كثرت اسـتماع  بارا الهي دند و آيات مزبور بو ه شـكلي  آموختنـد. ايـن امـر در مكّـه ب
مدينـه   در اما )،136و  132، 108، 106، 102: 1378ت (عسكري، گرف ميمحدودتر صورت 

هـاي بسـيار مـؤثر در     اهيكـي از ر هاي هـر روزه و   از برنامهها  تالوت آيات در نماز و خطبه
  بود. ترويج قرآن

كه چه بسا حضـور مسـتقيمي در ميـان مـردان      Jيكي از زنان زمان پيامبر، هاشمام
» ق و القرآن المجيد«سوره « گويد: يم، براي فراگيري قرآن در حلقات درس نبوي نداشته

را بـر مـردم در خطبـه     جمعـه آن  كـه در هـر   Jرا نياموختم مگـر از زبـان رسـول خـدا    
و اصـحاب   Jعادت هميشگي پيامبر، در نماز و مانند آن» ق«سوره تالوت  .»ندخواند مي

ــود ــيوطي،  »ب ــاني، 54، 1: 1367(س ــدي، 200، 1: 1416؛ زرق ــي هن ). 4070: 1989؛ متق
 مانند آن و» سماع«، »استماع«، »استقراء«، »اقراء«، »قرائت« مصادرهاي مختلف از  صيغه

اند كـه   صادر شدهي . اين روايات در شرايطشود مي ديدهمشابه و مربوط  به وفور در روايات
و بــه راحتــي  )66- 42: 1359(دروزه،  انــد مــتمكن از نوشــتن و خوانــدن بــوده، مســلمانان

توان  نمي مطلقاً؛ لذا كار گيرند هكتبي را در آموزش زبان قرآن ب بصري و توانستند روش مي
توان قائل . نمياند كار گرفتن روش سمعي ناگزير بوده همسلمانان از ب ،گفت كه در آن زمان
اند. بلكه  هاي مزبور در قرون بعدي اعتبار و كارايي خود را از دست داده به اين شد كه روش

هـاي قـرن چهـاردهم قمـري در     تا نيمهاسالم ه تعليم صدر بقاياي مهمي از شيو، برعكس
اغلب بالد اسالمي در آفريقا و آسيا ادامه و استمرار يافت و بركات خود را نهاد. با آغاز قرن 

از بالد غرب تقليد  نشده هاي آموزش اغلب به صورتي ناقص و بومي شيوه، بيستم ميالدي
جايي براي آموزش صحيح قرآن وجـود  يي، اهشيوهچنين روشن است كه در  .و اقتباس شد
هـايي  ثبـاتي هاي آموزشي در برخي از كشورهاي اسالمي دچار تالطمات و بي نداشت. نظام

از جملـه  ، شدند كه تا زمان حاضر نيز ادامه دارد و اثر منفي خود را بر موضـوعات مختلـف  
  ت.موضوع آموزش قرآن نهاده اس
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  جان انسان آن در جسم و» آمد و شد«آواي قرآن و 
  سخن گفته است:» سلوك قرآن«ع مهم قرآن كريم از موضو

P � ��يم 
� 	ألل	� ��ذ ع ��ر��	 	ل �تى ي � ح �ه � ب �و� �ن �ؤم � ال ي �ين �م ر �ج م �و
� 	ل �ل � ىف� ق �ا$ ن �ك �ل �ك� س �ل �ذ � ك ��يم 
� 	ألل	� ��ذ ع ��ر��	 	ل �تى ي � ح �ه � ب �و� �ن �ؤم � ال ي �ين �م ر �ج م �و
� 	ل �ل � ىف� ق �ا$ ن �ك �ل �ك� س �ل �ذ � ك ��يم 
� 	ألل	� ��ذ ع ��ر��	 	ل �تى ي � ح �ه � ب �و� �ن �ؤم � ال ي �ين �م ر �ج م �و
� 	ل �ل � ىف� ق �ا$ ن �ك �ل �ك� س �ل �ذ � ك ��يم 
� 	ألل	� ��ذ ع ��ر��	 	ل �تى ي � ح �ه � ب �و� �ن �ؤم � ال ي �ين �م ر �ج م �و
� 	ل �ل � ىف� ق �ا$ ن �ك �ل �ك� س �ل �ذ  Oك

گـذر   بـدكاران  قلـوب  در را قـرآن ] باشد فهميدن قابل كه[ گونه اين ما«)؛ 201-200:(شعراء
و بر همين حال لجاجت عنـاد بـاقي خواهنـد     آورند نمى ايمان آن به]  همه اين با[ن آنا. مدادي 

  ».بود تا عذاب دردناك را ببينند
P � �ين ل أل�	 � �نة �ت س �ل �د خ � ق � � �ه � ب �و� �ن �ؤم � ال ي �ين �م ر �ج م �و
� 	ل �ل � ىف� ق �ه �ك �سل �ك� ن �ل �ذ � ك �ين ل أل�	 � �نة �ت س �ل �د خ � ق � � �ه � ب �و� �ن �ؤم � ال ي �ين �م ر �ج م �و
� 	ل �ل � ىف� ق �ه �ك �سل �ك� ن �ل �ذ � ك �ين ل أل�	 � �نة �ت س �ل �د خ � ق � � �ه � ب �و� �ن �ؤم � ال ي �ين �م ر �ج م �و
� 	ل �ل � ىف� ق �ه �ك �سل �ك� ن �ل �ذ � ك �ين ل أل�	 � �نة �ت س �ل �د خ � ق � � �ه � ب �و� �ن �ؤم � ال ي �ين �م ر �ج م �و
� 	ل �ل � ىف� ق �ه �ك �سل �ك� ن �ل �ذ : (حجر Oك

. مدهـي  مـى گذر  بدكاران قلوب از را قرآن] دباش فهميدن قابل كه[ گونه اين ما«)؛ 13- 12
 كـردن  مسـخره  در[ هـم  پيشينيان روش البته آورند، و ينم ايمان آن به]  همه اين با[آنان 
  ».است بوده صورت همين به]  پيامبران استهزاى و خدا آيات

هـاي  »قلـب «استعمال اين سخن در قرآن به صورت مفهوم مخـالف اسـت: قـرآن در    
  هاي شما چنين باشد! اما تأثيري ننهاده است؛ مبادا كه در قلب، ردهك» سلوك«مجرمان 

قرآن كـريم ايـن مفهـوم را    و  ي وارد شدن و عبور كردن از چيزي استاسلوك به معن
  بار زنبور عسل نيز به كار برده است: حركت دقيق و بركت  درباره
P � �با0 � 	لج �ن � 	تخ�ذ�2 م �� 5 � �ي 	لنحل �ل �بك� 9 ; �<�� 5 � � � �با0 � 	لج �ن � 	تخ�ذ�2 م �� 5 � �ي 	لنحل �ل �بك� 9 ; �<�� 5 � � � �با0 � 	لج �ن � 	تخ�ذ�2 م �� 5 � �ي 	لنحل �ل �بك� 9 ; �<�� 5 � � � �با0 � 	لج �ن � 	تخ�ذ�2 م �� 5 � �ي 	لنحل �ل �بك� 9 ; �<�� 5 � �     م� � ث �و� �ش �عر ا ي م� � م � � �ر ج لش	 � �ن � م �يوتا@ � �م ب � ث �و� �ش �عر ا ي م� � م � � �ر ج لش	 � �ن � م �يوتا@ � �م ب � ث �و� �ش �عر ا ي م� � م � � �ر ج لش	 � �ن � م �يوتا@ � �م ب � ث �و� �ش �عر ا ي م� � م � � �ر ج لش	 � �ن � م �يوتا@ � ب

�ال �ل B ك�Cب� ; � �ل �ب ��D س �اسل �ر	�F ف C 	لثم �H ن� �ي م �Iال� �ل B ك�Cب� ; � �ل �ب ��D س �اسل �ر	�F ف C 	لثم �H ن� �ي م �Iال� �ل B ك�Cب� ; � �ل �ب ��D س �اسل �ر	�F ف C 	لثم �H ن� �ي م �Iال� �ل B ك�Cب� ; � �ل �ب ��D س �اسل �ر	�F ف C 	لثم �H ن� �ي م �IO خداوند بـه زنبـور عسـل    «)؛ 69- 68:(نحل

سپس از ثمرات پروردگارت ، هاي بلند خانه برگزيندرختان و سقف، هاوحي كرد كه در كوه
  .»ارت را با تسليم و انقياد كامل بپيماهاي پروردگبهره بخور و راه

منافذ ظاهري گوش و اعضاي ، ها . اين راهشود مي هاي بدن روان قرآن كريم نيز در راه
  شوند. ق و زواياي روح را شامل ميهاي ناپيداي اعما بدن تا راه

  . ستاآرامش قلبي قرآن در جسم و جان انسان، نيل به طمأنينه و »  سلوك«از جمله آثار مهم 
  توان ديد: را در اين آيه سوره زمر مي» سلوك«بيانِ جانبي ديگر از اين 

P م� �به ; � �و� �خش � ي �ين ذ � 	ل Kو� �ل � ج �نه �ر م �ع �قش � ت �ثاين� �ها@ م �شاب �ت �تابا@ م �يث� ك �د � 	لح �حس�ن 5 � 0 ز� � ن هللا	م � �به ; � �و� �خش � ي �ين ذ � 	ل Kو� �ل � ج �نه �ر م �ع �قش � ت �ثاين� �ها@ م �شاب �ت �تابا@ م �يث� ك �د � 	لح �حس�ن 5 � 0 ز� � ن هللا	م � �به ; � �و� �خش � ي �ين ذ � 	ل Kو� �ل � ج �نه �ر م �ع �قش � ت �ثاين� �ها@ م �شاب �ت �تابا@ م �يث� ك �د � 	لح �حس�ن 5 � 0 ز� � ن هللا	م � �به ; � �و� �خش � ي �ين ذ � 	ل Kو� �ل � ج �نه �ر م �ع �قش � ت �ثاين� �ها@ م �شاب �ت �تابا@ م �يث� ك �د � 	لح �حس�ن 5 � 0 ز� � ن هللا	

 � �2 	هللا �د �ك ه � Bل هللا	 � �كر B ي� �ل �م 9 �ه �وب �ل � ق �م � �ه Kو� �ل � ج �ين �ل �م ت � ث �2 	هللا �د �ك ه � Bل هللا	 � �كر B ي� �ل �م 9 �ه �وب �ل � ق �م � �ه Kو� �ل � ج �ين �ل �م ت � ث �2 	هللا �د �ك ه � Bل هللا	 � �كر B ي� �ل �م 9 �ه �وب �ل � ق �م � �ه Kو� �ل � ج �ين �ل �م ت � ث �2 	هللا �د �ك ه � Bل هللا	 � �كر B ي� �ل �م 9 �ه �وب �ل � ق �م � �ه Kو� �ل � ج �ين �ل �م ت � ث �ل �ضل �ن ي � م � � �شاء �ن ي � م �ه �2 ب �هد �  ي �ل �ضل �ن ي � م � � �شاء �ن ي � م �ه �2 ب �هد �  ي �ل �ضل �ن ي � م � � �شاء �ن ي � م �ه �2 ب �هد �  ي �ل �ضل �ن ي � م � � �شاء �ن ي � م �ه �2 ب �هد  ي
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 VKن ها� � م �ه �ما ل � ف �ن هاVK 	هللا � م �ه �ما ل � ف �ن هاVK 	هللا � م �ه �ما ل � ف �ن هاVK 	هللا � م �ه �ما ل � ف آن شبيه  وند بهترين سخن را در كتابي كه هر بخشخدا«؛ )23: (زمر O	هللا

پوست ، قرآنآنـهـايـى كـه خشيت دارند از شنيدن است و نازل كرده  ،بخش ديگري است
ايـن هـدايت    .شود مي يدهكش شان به سوي خداسپس پوست و قلب، شودبدنشان جمع مى

شان برايشـان چنـين   كند كه بر حسب شايستگيكساني را هدايت مي ،خداست و خدا با آن
هـيچ  ، گمـراه كنـد   هدايتي را بخواهد. و هركه را خداونـد بـر اثـر اعـراض خـود آن افـراد      

  ».هدايتگري برايشان نخواهد بود

پوسـت و   مختلف بدن مانندهاي  طريق بخشاز  قرآن به قلبي اوننفوذ در اين آيه از 
گفته اسـت. امـروزه دانشـمندان     سخن آن حركتي  حسي و تحريكنيز   وآن  تأثير مستقيم

دار به نقش پوست در انتقال اصـوات بـه درون بـدن     هاي دامنه پس از تحقيقات و آزمايش
  اند. برده پي

تواند  اثر نيز مي تواند از راه شنوايي، رنگ و تأثير خوبي بگيرد و اين رنگ و روح آدمي مي
� Pهمان صبغه الهي باشد:  ��� �د �اب � ع �ه � ل �حن � ن �ة@ � غ � ص�ب هللا	 � �ن � م س�ن �ح 5  �ن � م � � هللا	 � �ة غ � ص�ب ��� �د �اب � ع �ه � ل �حن � ن �ة@ � غ � ص�ب هللا	 � �ن � م س�ن �ح 5  �ن � م � � هللا	 � �ة غ � ص�ب ��� �د �اب � ع �ه � ل �حن � ن �ة@ � غ � ص�ب هللا	 � �ن � م س�ن �ح 5  �ن � م � � هللا	 � �ة غ � ص�ب ��� �د �اب � ع �ه � ل �حن � ن �ة@ � غ � ص�ب هللا	 � �ن � م س�ن �ح 5  �ن � م � � هللا	 � �ة غ :  (بقره Oص�ب

اي از نگارگري خدا بهتر؛ و مـا پرسـتندگاني   اين است نگارگري خدا؛ و چه نگارگري«)؛ 138

  ».هستيم تنها براي او

  گردد.آن و سلوك آن در جسم و جان انسان محقق مياين صبغه از طريق سماع قر
گذارد، همان چيزي اسـت  رنگ و اثري كه آواي قرآن كريم بر جسم و جان انسان مي

ختلطَ القرآنَ إمن قَرأَ القرآنَ و هو شاب مؤمنٌ «آمده است:  8كه در سخن امام صادق
هبِلَحم ؛ مهو د برخـورداري از نعمـت ايمـان    هر كس قرآن كريم را در زمان جواني و گـاه  

  .» )187، 92: 1412، (مجلسي »شود ميقرآن با گوشت و خون وي آميخته ، قرائت كند
جواني و ايمـان دانسـته   ،  را در سه عنصر قرائت مطلوب با قرآن ريشه انس، سخناين 

تعبيري گويا از حالتي است كه قـاري و حامـل   ،  . آميخته شدن قرآن با گوشت و خون است
گونه كه جـدا   همان ، جدايي از قرآن را مقاومت نخواهد توانست،  آن پس از رسيدن به آنقر

جـان وي  ،  كه درد فراق، مگر اينپذير نخواهد بود اي گوشت از كالبد وي امكان كردن قطعه
هاي پيشين در باب ارتباط حس شنوايي با قلب  با در نظر داشتن آنچه در بخشرا بسوزاند. 
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هـاي   بـا راه  ثيرات آوايي قرآن كريم بر جسم و روح و نيز ارتباط قرآن كريمو بدن و نيز تأ
تـر خواهـد بـود.     لمس عنوان حاضر بسيار آسان، دروني شناخته و ناشناخته آدمي گفته شد

، ي خـاص هـا  بـا بـه كـارگيري دسـتگاه      اي شكسـته  هاي كوزه متخصصان از قطعه  امروزه
كـرده   هنگام ساخت آن زمزمه مـي  پيشها  قرن، گر هكنند كه كوز هايي را بازسازي مي نغمه
عجب ، اش اثر گذارد و آن نغمه را ماندگار سازد بر كوزه،  گري كوزه نغمه،  اگر ساعتي . است

به زيـر   پوست و گوشت جواني زنده به نور ايمان را،  نبايد داشت كه كالم خدا و نداي حق
گذشته از ، راهي براي خود در جسم او، ها پس از سال،  اثر خود گيرد و اين موسيقي آسماني

خالي مانـدن و  ،  اي كه خالي ماندن آن راه به گونه، كندآمد و شد بگشايد و در آن ، جان او
مطلبي ، در سال گذشته در روح را به احساس وي برساند. و وجود خأل،  نبود بخشي از جسم

اي آب از حـاالت و شـرايط   هـ  مبني بر اثرپذيري مولكول، با عنوان شهادت آب منتشر شد
هـاي   مثبت يا منفي محيط پيرامون خود. اين موضوع را يك محقق ژاپني پس از آزمـايش 

شناسي مـورد تأييـد قـرار     سوي مؤسسات علمي فيزيكي و زيستگوناگون اعالم نمود و از 
 حـائز ، ق پيشيننجام تحقيقي مشابه و با تأثراتي از تحقيقات آن محقّا گرفت. در ايران نيز

بنـدي   اعالم و اثبات شد كه دانـه ، رتبه نخست در جشنواره خوارزمي گرديد. در اين تحقيق
موسيقي آرام ، وقتي در حالت مايع در معرض صداي دلنشين، آب و بلكه مواد مختلف ديگر

گيرد و زماني كـه در مقابـل    حالت منظم به خود مي، با مفاهيم خوب قرار دارد اي و نوشته
بـه خـود    حالـت نـامنظم  قـرار گيـرد،   سيقي تند يا نوشته با مفاهيم بـد  مو، صداي ناهنجار

هـاي مـذهبي قـرار     در معرض آهنگ مذهبي (صوت قـرآن) و نوشـته  زماني كه و گيرد  مي
  ]7[ آورد. ترين حاالت را به دست مي ترين و زيبا  منظم، يردگ

  آوا و موسيقي قرآن
كـس فـارغ از هـر     نيست. هر مستثناگفته  پيشسخن ذات خداوندي هم از قاعده مهم 

آهنگ اين سخن ، در درجه نخست، كه مشتري اين متاع يا مخاطب آن است رنگ و زبان
مغيـره   بـن  مصطفي محمود به اين داستان وليد، كند. اشاره نويسنده مصريرا دريافت مي

  ز اشاره به موضوع مورد بحث نيست:خالي ا
عجيـب نيسـت كـه در    ، زيست و مردمغيره كه بر كفر خود  بن از جاهلي همچون وليد

كتمـان كنـد و   ، مانَد و نتوانَد اعجاب خود را از قرآن با وجود كفري كه نسـبت بـه آن دارد  
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به خدا سوگند كه سـخنش   بگويد: ـداند   مي Jقرآن ـ با اينكه آن را سخن محمد درباره 
رود آن داراي ف، داراي شيريني است و روي آن را زيبايي فرا گرفته است. فراز آن ثمربخش

  كالمي است داراي علو كه چيز ديگري بر آن برتري نيابد.. بركت و فراواني است
بگوييـد او سـاحر و    بگويـد: ، را دشنام دهد Jخواهند محمد و هنگامي كه از وي مي

افكند؛ آري!  برادر و همسر و خاندانش جدايي مي، آورنده سخني است كه بين مرد و پدرش
آن را ، جوي كالمي است تا به وسيله آنودر نظر كسي كه در جست قرآن سحر است حتي

  ).17- 14تا:  (محمود، بي دشنام دهد
بدين گونـه   ،يافته است از سماع قرآن در خود  مصطفي محمود احساسي را كه در آغاز

  دهد: شرح مي
اولين برخورد من با قرآن در چهارمين سال زندگي من بود كه كودكي نشسته در صفي 

ز صفوف مكتبخانه بودم و با سادگي به تخته و شاخصي كه در دست شيخ بر روي نوشـته  ا
�P �Z خواند: نگريستم. او مي مي ،كرد حركت مي �	 س B� 9 � ل ي

لل	 � � �[ لض	 � � �Z� �	 س B� 9 � ل ي
لل	 � � �[ لض	 � � �Z� �	 س B� 9 � ل ي
لل	 � � �[ لض	 � � �Z� �	 س B� 9 � ل ي
لل	 � � �[ لض	 � �O    و ما پشـت سـر او

�P �Z كرديم: تكرار مي �	 س B� 9 � ل ي
لل	 � � �[ لض	 � � �Z� �	 س B� 9 � ل ي
لل	 � � �[ لض	 � � �Z� �	 س B� 9 � ل ي
لل	 � � �[ لض	 � � �Z� �	 س B� 9 � ل ي
لل	 � � �[ لض	 � �O .  ي «بدون آنكه بـدانيمالضُّـحت و چيسـ » و

 ،ترتيب؛ بدين كرديم ا مقاطع و مخارج حروف را تكرار ميكند. لكن تنه مي» سجي«چگونه 
گونـه كـه دروس    آن ـنخستين عبارات قرآني را با ذهني كامالً خالي و بدون تـأثير قبلـي    

  گرفتم. فرا مي ـآموختم  حساب و جغرافي و انشا را مي
متحيـرم. امـا    ،د كـردم رقـرآن برخـو   با اولين عبـارت ، من در وصف احساسي كه با آن

شنوي؛  صوت انفجار الفاظ را مي، هنگامي كه آيات درباره هشدار خشم و اعالن عقاب است
�ا P گويد: بشنو آنچه را خداوند درباره قوم عاد مي �ه �خر �ةV س �ي �ات �يحV ص�رص�رV ع �ر �و	 ب �ك ل �ه �أ �اK̂ ف ا ع م� 5 � �ا � �ه �خر �ةV س �ي �ات �يحV ص�رص�رV ع �ر �و	 ب �ك ل �ه �أ �اK̂ ف ا ع م� 5 � �ا � �ه �خر �ةV س �ي �ات �يحV ص�رص�رV ع �ر �و	 ب �ك ل �ه �أ �اK̂ ف ا ع م� 5 � �ا � �ه �خر �ةV س �ي �ات �يحV ص�رص�رV ع �ر �و	 ب �ك ل �ه �أ �اK̂ ف ا ع م� 5 � �

 � �م � ث � V0ا� �ي � ل ع �ب  س �م ه �ي �ل � ع �م � ث � V0ا� �ي � ل ع �ب  س �م ه �ي �ل � ع �م � ث � V0ا� �ي � ل ع �ب  س �م ه �ي �ل � ع �م � ث � V0ا� �ي � ل ع �ب  س �م ه �ي �ل �ةV ع �ي �ا� لV خ �خ � ن �ا` ج �ع 5  �م ه �ن �أ �ي ك �ا ص�رع �يه � ف a �و ق �ر�2 	ل �ت ا ف �س�وم@ �ياVa ح 5 � �ة �ي �ةV ان �ي �ا� لV خ �خ � ن �ا` ج �ع 5  �م ه �ن �أ �ي ك �ا ص�رع �يه � ف a �و ق �ر�2 	ل �ت ا ف �س�وم@ �ياVa ح 5 � �ة �ي �ةV ان �ي �ا� لV خ �خ � ن �ا` ج �ع 5  �م ه �ن �أ �ي ك �ا ص�رع �يه � ف a �و ق �ر�2 	ل �ت ا ف �س�وم@ �ياVa ح 5 � �ة �ي �ةV ان �ي �ا� لV خ �خ � ن �ا` ج �ع 5  �م ه �ن �أ �ي ك �ا ص�رع �يه � ف a �و ق �ر�2 	ل �ت ا ف �س�وم@ �ياVa ح 5 � �ة �ي : (حاقه Oان
شنوي  كشد و در آن به هم خوردن چادرها را مي باد صيحه مي، در سراسر اين آيات. )7- 6

ـ  هاي نخل از ريشه درآمده و تصوير زمين ويران را مي و تكه ع از يـافتن  بيني. آدمي به واق
ناتوان است. چگونه كلمـات   ،كلماتي كه بتواند اين نوع دريافت رواني پيچيده را شرح دهد

آمد و من در تنهايي خـود شـاهد    گشت و به سراغ سمع و ذاكره من مي خود به خود باز مي
� P. تكرار بدون صداي اين عبارت بودم � � � � � � �     �Z� �	 س B� 9 � ل ي

لل	 � � �[ لض	 �Z� �	 س B� 9 � ل ي
لل	 � � �[ لض	 �Z� �	 س B� 9 � ل ي
لل	 � � �[ لض	 �Z� �	 س B� 9 � ل ي
لل	 � � �[ لض	O.  
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آورد. من در تـاريكي شـب القـاي     سوي سكوت كودكي من هجوم مي عبارت قرآني به
�يP كرد: آوردم كه تكرار مي شيخ را به ياد مي �سع �̂ل ي �ج ; � �ة �ين �د م �b 	ل �ق 5  �ن � م �اء �ج �ي� �سع �̂ل ي �ج ; � �ة �ين �د م �b 	ل �ق 5  �ن � م �اء �ج �ي� �سع �̂ل ي �ج ; � �ة �ين �د م �b 	ل �ق 5  �ن � م �اء �ج �ي� �سع �̂ل ي �ج ; � �ة �ين �د م �b 	ل �ق 5  �ن � م �اء �ج �O 20: (يس( 

بـه سـوي خيـال مـن     ، شـتافت اين عبارت بود كه به جاي آن مرد كه به سوي قومش مي
  مخلوقي مستقل بود و حيات خاص خود را داشت.، شتافت؛ تو گويي كه اين عبارت مي

كنـد؟ و آن   مـي » سـجي «چگونه » لَيلِ«چيست؟ و » ضُحي«دانستم  شك نمييمن ب
  چه كسي است؟آمد،  مردي كه دوان دوان از انتهاي شهر مي

هـاي   مقـاطع مقيـاس  تـر بـه    شـبيه  ،آمد و شد داشـت ، شايد مقاطعي كه در گوش من
ـ   «موسيقي  بود. حروفي مجرّد و فاقد هر گونـه معنـا   » فا ـ سل ـ ال ـ سي    دو ـ ري ـ مي 

هايي آهنگين و ايقاعي كه وجدان را  هايي صرف و پوشش قايي آن. نغمهغير از مدلول موسي
  ).19- 17تا:  (محمود، بي آورد به طرب مي

بـا اشـاره بـه ويژگـي      التصوير الفني فـي القـرآن الكـريم   سيد قطب نيز در آغاز كتاب 
  گويد:مي يي كالم قرآن و تأثير آن در اوايل نزول بر انديشه عرب فصيحموسيقا

نظام دقيق تشريع قرآن بوده كه در هر زمـان و مكـان قابـل    ، علت اين غلبه و سيطره
ها بعد تحقق يافته و نيز علـوم طبيعـي كـه دربـاره خلقـت      يا اخبار غيبي كه سال اجراست

  انسان و جهان در قرآن آمده است.
  گويد: مي، پذيرد ها را در قرآن ميآنكه وجود اين مزيتوي ضمن 
توان گفت  اما چه مي، بروز و ظهور يافت، كامل شد هنگامي كه نزول قرآن، اين موارد

عـرب را  ، درباره چند سوره معدودي كه آغازگر نزول قرآن بودند و از همان لحظه نخسـت 
خفيف كه در اول سوره علـق بـه   اي  غير از اشاره ـمسحور خويش ساختند و در عين حال  

گذاري محكم و نيز اثري از علوم طبيعي و يا اخبار غيبي در آنها قانون ـخلقت انسان شده  
  خورد. به چشم نمي
آموز از موسيقي وحي به عنوان نخستين تـأثيرات ايـن كـالم آسـماني     قرآن هتلقّي اولّي

آوري  ري و از نظـر گـاه فـن   حائز اهميت است و جا دارد خـاطراتي از ايـن دسـت جمـع آو    
آموزش صحيح قرآن با توجه به هاي قرآني ـ علميِ   روشداقه قرار گيرد و آموزشي مورد م
 آنها تهيه گردد.

، انـد سيد قطب و ديگران به آن اشاره داشته، ادراك موسيقي وحي كه مصطفي محمود
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وق و استنباط است نيازمند ممارست طوالني همراه با ذ، در مورد قرآن و هر متن مهم ديگر
در همان وهله نخست و با يك ، هاي نظماهنگ قرآنو اصراري وجود ندارد كه اين ويژگي

  ار خواندن مقبول طبع همگان افتد.ب

  ميزان خلوصِ يك زبان و ثبات موسيقي آن
نخورده در اختيـار ماسـت و   اكنون به صورت دستيك جنبه مهم از آواي قرآن كه هم

هاي فني قرار گيرد، موسيقي خاص و خـالص زبـان قـرآن     و آزمايشبايد موضوع مطالعات 
ناپذير و مشهود تغيير زبان در طول زمان امري اجتناباست. در توضيح اين نكته بايد گفت، 

ها تحت تأثير ساختارهاي دروني آنها و در اثر برخوردهاي زباني و است. تغيير تدريجي زبان
  ).179: 1379(كالوه،  گيردها صورت ميتماس با ديگر زبان

ماننـد هـر زبـان زنـده ديگـر پيوسـته در حـال         موسيقي نيز اعم از ابزاري و آواييِ آن
دگرگوني است. اين دگرگوني تابع متغيرهاي مختلف يك تمدن و در عـين حـال موضـوع    

كه فهم يك موسيقي نيـز بـه عوامـل     گذر زمان و تطورات زاييده در بستر آن است؛ چنان
سير ادوار گوناگون اين هنر ). 9: 1356شالن،   (شايه و جامعه بستگي دارد مختلفي در يك
كالسيك و رمانتيك نشـان داد كـه موسـيقي از لحـاظ سـبك و      ، باروك، همانند رنسانس

تـرين و  خـوش تغييراتـي شـده و ايـن تصـور كـه موسـيقي خـالص         همـواره دسـت  ، شكل
 بـه  مقـرون آمده  به شمار ميتاريخ جامعه و ، ترين هنر از دنياي خارج يعني طبيعت مستقل
  ).9: 1362(فينكلشتاين،  نبوده است صحت

مورد اشاره شمار زيادي از لغويان است و هـيچ  ، عنوان منشأ زبان  به» طبيعت«جايگاه 
ميزان اثرپذيري است. ايـن  ، اختالف نظري در اين مورد وجود ندارد؛ آنچه محل نزاع است

ـ  طور  حالت در خصوص موسيقي نيز به موسـيقي بيشـترين    هقطع وجود دارد. بشر در زمين
، تأثير و باالترين الهام را از محيط پيرامون خود گرفته است؛ صداهاي گوناگون در طبيعـت 

(كولوسـوا،   برداري از آن را موجب شده استآگاهي انسان نسبت به شناخت اصوات و بهره
1356 :9 -10.(  

زيبايي آن با معيار زيبايي، شود مي توجه شنيده و به آن، هنگامي كه موسيقي يك زبان
از همـان فطـرت درونـي در تميـز و تشـخيص انـواع       درونـي فـرد ـ كـه برآمـده      شناسي 
، موسـيقي زبـان قـرآن باشـد    ، اگر اين موسـيقي  .شود مي مورد سنجش واقع ،هاست زيبايي
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آن  هاي محيطـي و ماننـد  روست كه از شائبه گنجينه خالصي از موسيقي يك زبان در پيش
  محفوظ مانده است.

  خلوص موسيقي قرآن
اثرپذير است ، موسيقي در تاريخ بشر پيش از آنكه اثرگذار باشد، آنچه گذشتبه با توجه 
   برد. ساز بهره مي دانش زمان و نبوغ ماورايي فرد موسيقي، فرهنگ، و از محيط

، خـود دارد موسيقي زبان نيز از اين اصل مستثنا نيست. زبان با دقتـي كـه در سـاختار    
دهد و خود نيز در طول زمان از حيث موجوديت واژه و آهنگ هجا تغييـر  زمان را تغيير مي

دهد و و تغيير شكل مي شود مي آهسته و آرام عوض، صدا و هجا، حركت، كند. هر واژهمي
بخشـد. روشـن اسـت ايـن فحـوا      حيات زبان را مداومت مي، و غيرمشخص ئينيرويي نامر

ن و آشكاري است كه سرعتش متغير است و به شرايط محيط بستگي دارد داراي جهت معي
زبان انسـان  از آنجا كه  ).83: 1385(والين و ديگران،  و تفسيرش كار چندان سختي نيست

داراي ، گيـرد  مي كه او به كار ميئقبل از هر چيز ماهيتي صوتي دارد و اجزاي زباني و عال
سـاختار و قالـب   ، ايـن عاليـم   ،)Riviere, 1971: 43-46اسـت (  شـناختي  اي روان صبغه

آلوده بـه رنـگ روان بشـرند كـه خـود آن نيـز       ـ نه لزوماً به مفهوم منفي  ـ استعمال آنها  
تأثيرپذير از بسياري عوامل ديگر است. موسيقي نيز هنري عميقاً مأخوذ از طبيعـت انسـان   

ـ   زبـان ، هاي مختلف گونه كه فرهنگاست و همان ، آورنـد  ه وجـود مـي  هـاي گونـاگون را ب
  ).34و  26- 21: 1378، ب؛ غري83: 1383، (استور ]8[ كنند هاي متنوع نيز خلق مي موسيقي

رپـذيري آهنـگ سـخن از محـيط را بهتـر آشـكار       هاي اقليمـي، اث مطالعه برخي نمونه
هاي مختلفي از شبه جزيـره عربسـتان در جنـوب    توان به نمونهدر اين زمينه مي د.ساز مي

در قرون قبل از اسالم و نيز به سرزمين آلمان قرن بيستم در غرب اروپا اشاره  آسياي قديم
  ).167: 1385؛ والين، 47- 46: 1352؛ فرانك، 32: 1413(البستاني،  ]9[ كرد.

كه آشـنايي بـا آن   اي  ، به گونهتواند موسيقي خاص خود را داشته باشد يك گوينده مي
گونـه كـه   ه مورد نظر يـاري رسـاند. همـان   شناسي سخن گويند آدمي را در سبك، موسيقي

بعضـي از  ، سبك خاص خـود را در امـر موسـيقي داشـته باشـد      اي نوازندههر ممكن است 
ن و در دسـتگاهي مشـخص   استادان موسيقي معتقدند يك قطعه موسيقي كه با سازي معي

وان ت قابل تشخيص از يكديگر هستند و حتي مي، شود مي توسط دو نوازنده متفاوت نواخته
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گـان آنهـا را از    نام نوازند، صرفاً از سبك نواختن چند قطعه تازه و جديد در دستگاهي واحد
  يكديگر تميز و تشخيص داد.

» واژه«عالوه بر محافظت از ، اين موسيقي خالصِ برآمده از حروف ثابت و صيانت شده
يز صيانت كرده عربي فصيح ن» نطق«از ، جلد خود هو ميان دو روي» الدفّتينبين«عربي در 

سـان  سـينه ب بـه   نطق عربي شيوا را به صـورت سـمعي و سـينه   ، است. سنّت تالوت قرآن
اي ارزشمند نگاه داشته است. اين موهبت كه نصـيب ديگـر اقـوام    ميراثي ماندگار و سنجه

هاي غيـر  هايي كه در گذر زمان ديد و به لهجهباعث شد زبان عربي با همه آسيب، نگرديد
  ).293: 1960؛ صبحي صالح، 125: 1367، (عبدالتواب زنده بماند، بديل شدقابل فهم ت

زبان كاملي است كه خداونـد در اختيـار انسـان نهـاده و     ، زبان قرآن كريم از اين حيث
تواند براي هميشه از هر گونه تـأثير محيطـي مصـون    ثبات آن را تضمين كرده است و مي

هاي آن از جمله موسـيقي آن  لف اين زبان و مؤلفههاي مخت در جنبه، بماند. اين بقا و ثبات
  است.برانگيز نيز جاري است و موضوعِ مهمِ تأمل 

آواي قرآن كريم آميخته به آهنگ و موسيقي خاص آن اسـت. اسـتماع آهنـگ و آواي    
مسبوق به سابقه و  Aقرآن، استماعي معمولي نيست، بلكه چنانكه طبق سخن امام صادق

ه قرآن كريم و فرستنده آن باشد، از نظر بـاطني و روانـي جايگـاه    مصبوغ به صبغه ايمان ب
متعالي خود را خواهد داشت و نقشي مثبت و معنوي را ايفا خواهد كرد. اين امري است كه 

  كنند.هاي امروزين آن را تأييد مي آزمايش

  نتيجه

نهفته  زبان بيشتر داراي ماهيت و اصالتي صوتي است و در اين ماهيت، ابعاد گوناگوني
است كه بايد آنها را در امر انس و تعامل با كالم خداوند مـدنظر قـرار داد. ايـن مواجهـه و     
تعامل از مراحل شنيدن ساده قرآن تا سماع و تدبر و نيز تعليم قـرآن و شـناخت و مطالعـه    

گيرد. در نهايت، همين جنبه صوتي قرآن است كـه اثـر مانـدگار    نظماهنگ آن را در بر مي
  گذارد.در جسم و جان انسان بر جاي مي خود را

است و حضور و بقاي آن در طول تاريخ بيش از ابتنا بر » قرء«واژه قرآن خود از ريشه 
نقش مكتوب، بر صورت صوتي آن بوده است و به همين ترتيب و بنا بـر مشـيت الهـي از    

اي و موسـيقي  هرگونه تغيير و تحريفي مصون مانده است. قرآن زباني خالص و الهي با آوا
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هاي علمي و آواشناختي قرار گيرد و آثار  خالص است و الزم است از اين حيث مورد بررسي
موسيقايي قرآن سنجيده شود. اهميت اين موضوع بسي بيش از موضوعي است كه امـروزه  

  اند؛ يعني تحميل نغمات موسيقي خارجي بر قرآن.بسياري از قرّاي ما در پي آن
ي موجود در امر تعليم و ترويج قـرآن در عرصـه عمـومي و در عرصـه     ها يكي از نارسايي

تعليم و تعلّم تخصصيِ حوزوي و دانشگاهي اين است كـه قـرآن كـريم بـه صـورت صـامت       
شود و صوت قرآن به واقع، يار همپا، بلكه رائـد و پيشـواي امـر تعلـيم و     عرضه و دريافت مي

هاي قرآني كه امـروزه  ها و دانشكدهان رشتهآموختگتعلّم قرآن كريم نيست. كم نيستند دانش
اند، آيات و عبارات قرآني برايشان مفهومي ندارد و از آن بدتر، از روانخواني قرآن كريم ناتوان

هاي آموزشي اين رشـته و  چرخد. الزم است در برنامهزبان آنان به سخن قرآن به آساني نمي
ي از ايـن حيـث تجديـدنظر صـورت گيـرد.      هاي دينهاي مرتبط، بلكه عموم رشتهديگر رشته

هـا و  تعليم و تعلّم قرآن همراه با ممارست صوتي آن در طول سنوات تحصيلي باشد، دانشكده
هاي استماع و تلفظ قرآن  هاي قرآني و ديني به آزمايشگاه هاي مجري آموزش تخصصحوزه

هـاي   و حيطـه سـنجش  به تدريج راه خود را به حوزه » دفتر يا پرونده صوتي«مجهز گردند و 
قرآنـيِ هـر دانـش   » پرونده صـوت «دانشجو و طلبه پيدا كند و اصل بر اين گذاشته شود كه 

آموخته ـ با هر استطاعتي كه او در خواندن قرآن دارد و به دور از تحميل و تكّلف در داشـتن   
  تالوت هنري و... ـ بخشي از كارنامه و هويت علمي وي قلمداد گردد.

ري كشورهاي اسالمي مردم همه روزه به طور متوسط بـيش از يـك   همچنين در بسيا
ساعت نداي اذان و صوت قرآن را قبل از اقامه نمـاز و هنگـام اقامـه آن از ائمـه جمعـه و      

شـنوند و  هاي ديگر، صوت قـرآن را مـي  هاي جمعه و خطابهشنوند يا در خطبهجماعات مي
مان حاضر است. اما در كشور ما اين كم ياد آن نزد توده مسلفرهنگ شفاهي قرآن و دست

  فرهنگ دچار ضعف و ركود است. لذا جا دارد اين موضوع نيز ترويج شود.
گشايد كـه يكـي از آن ابـواب،    هاي مهم ديگري را مي آوا و آهنگ آسماني قرآن، باب

باب نظماهنگ قرآن كريم يعني پيوند لفظ و معناي آن است. اين موضوع در خور بسـط و  
  اي ديگر است و نگارنده در وقت مقتضي به آن خواهد پرداخت.مقالهتفصيل در 
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  ها نوشت پي

نيمي از اين سخن در خصوص بررسي زبان قرآن كريم درست است و نيمي ديگـر   ]1[
حاوي موضـوع   عبارت از قسمتي است كه . نيمه اخيردر خصوص زبان قرآن، مصداق ندارد

قرآن به سبب توقيفي و الهي بـودن آن، واژگـان    . در زباناست زبانواژگان اعتنايي به بي
نيز موضوعيت دارند و در حكم مسافراني نيستند كه به خاني و سرايي درآيند و بياسـايند و  

هـا و   موضوع تقدم دستگاه صوتي هنگام بررسي زبانضمن آنكه سپس از آن بيرون بروند. 
هـاي صـوتي زبـان     ژگـي ويو همـين   در جاي خود محفوظ است، مله زبان قرآن كريمجاز 

شـناختي  هاي زبـان كند. در بررسيميوارد را جلب  كه نظر تازهاست چيزي نخستين قرآن، 
توان واژگان قرآن را ناديده گرفت؛ چه در اين صورت، مطالب درباره زبان قرآن، هرگز نمي

  قرآن و علوم قرآني پديد آمده از آن، همچون جنگلي بدون درخت خواهد بود.
از ناصر  دانشوران روشندلنامور در كتاب  از روشندالنديگر ي گروهندگاني شرح ز ]2[

  ) آمده است.1388باقري بيدهندي (بوستان كتاب، 
آغـازگر دوره نـوين تـالوت     ـ» مؤسس دولت تالوت«استاد مسلم و ـ شيخ احمد   ]3[

هم هاي مختلف پيرامون قاريان قـرآن در قـرن نـوزد    مناسبتمصري و گردآورنده مردم در 
  رود.ميالدي به شمار مي

يكي از پژوهشگران علوم قرآني بـه نـام عيسـوي محمـد نجـا، پژوهشـي دربـاره         ]4[
عنوان التصوير النغمي للقـرآن الكـريم (نگـارگري    چگونگي وقف و ابتداي محمد حصان با 

سـعود بـه    ملوديك قرآن كريم) براي دريافت درجه دكتري از دانشگاه ملـك عبـدالعزيز آل  
تواند فوايـد خـوبي داشـته     يرساند. توجه به اصل صوتي قرآن در محافل آكادميك مانجام 

اي آثـار نـامطلوب خـود را    هـاي مدرسـه   باشد؛ چنان كه فراق ميان صورت صوتي و بحـث 
  همواره بر جاي خواهد گذاشت.

شـناس فرانسـوي    مـردم  )Claud Lévi-Straussسخني از كلود لوي اشـتراوس (  ]5[
  م.1908متولد 
به اين تفاوت اساسي ميان قرآن و ديگر كتب آسماني بايد دقت كرد. قرآن از ريشه  ]6[

) بـه معنـي   Biblia) از ريشه التين كليسايي و يوناني (Bibleاست. كتاب مقدس (» قرأ«
اسـت. تـورات طبـق    » مژده و خبر خوش«) به معناي Evangileاست. انجيل (» مكتوب«
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فـرود آمـده    Aاست كه بر موسي» نون و سنت الهيقا«يا » تعليم«برخي اقوال به معني 
  است.

(Breplos/ Verbum Bible, 2003: 535; Dubois et les autres, Grand 
dictionnaire étymologique et historique du français, p. 358). 

ـ  » ويـد «از مصـدر  » ويسـته «و صفت مفعـولي  » اَ«اوستا مركب از پيشوند  ي ابـه معن
بر اسـاس يـك    دهد. معنا مي نامه نامه يا دانش ن است، بر روي هم آگاهيدانستن و شناخت

 »اوپ«هاي  لفظ اوپانيشاد، از ريشه. باشد يابي ديگر، اوستا به معناي اساس و مبنا مي ريشه
»upa «ني«ي نزديك و ابه معن» «ni «  ـ ـ  » sad» «سـد «ي پـايين و  ابـه معن ي ابـه معن

بدين وجـه كـه شـاگردان     است؛ نشينيپايين با هم به معناينشستن تشكيل شده است و 
يابي مرجوح ديگري، اوپانيشاد به  نشستند در ريشه دور استاد خود ميبراي فراگيري حقيقت 

ها، مفهوم خواندن كـه در قـرآن وجـود     در اين تسميه .ي پرستش و عبادت آمده استامعن
شن نيست و قـرآن كـريم،   ها رو شود. ناگفته نماند وحياني بودن اين تسميه دارد، ديده نمي

كتب آسماني پيشين را نيز به اوصافي چون هدي، نور، تفصيل كل شئ و ذكر ستوده است 
در آن كتب، جايگاه موجـود در قـرآن را   » لسان«به هر حال، ). 48: ؛ انبياء46و  44: (مائده

بـا آن  داشت، با از بين رفتن زبان اصلي آن كتب، راه اتصـال و ارتبـاط    ندارد و اگر هم مي
  مسدود شده است. ـاكنون در اختيار ماست  بر خالف قرآني كه هم ـها  زبان
در موتورهاي جستجوگر نظير » شهادت آب«جوي عبارت و اين موضوع را با جست ]7[

  توان ديد. رساني مختلف مي هاي اطالع در پايگاه» گوگل«
هنـر اسـت و     نـه يت، آيدر اين باره كه آيا هنر مأخوذ از طبيعت است يا اينكه طبيع ]8[

اگر با وجـود  . هاي طبيعي است، بحث درازدامني وجود دارد هنر عبارت از تصرف در واقعيت
و در » هماهنگي زبان و طبيعت«فرض با تمامي بحث و جدلي كه در اين باب وجود دارد، 

، صـوتي آن يعنـي قـرآن كـريم      مادي تكوين با نسـخه  هتر، هماهنگي نسخ اي وسيع دامنه
  .شده استنيز اشاراتي به اين موضوع  كتاب مذكورد حاصل خواهد بود. در مقصو
هايي كه صـورت گرفتـه، تـأثير زيسـتگاه بـر موسـيقي زبـان برخـي از         با پژوهش ]9[
  ها (نوعي ميمون) نيز رؤيت شده است.»گيبون«هاي حيواني مثل  گونه
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