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 واژگان معنای به معطوف آرايش و ترکيب فرآيند در قرآن موسيقی
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 چکیده
 ینا است. قرآن آیات و واژگان خاص یموسیق و متن ساختار در اعجاز، قرآن بیانی اعجاز ابعاد از یکی

 قرآن، بیرونی موسیقی یابد؛متنی انعکاس میمتنی و درونگیری الفاظ، با دو نگاه برونسیر شکل در مهم

 زین ،حروف حذف و زیادت، حروف مد، اِعراب و حروف زیبای تركیب، حروف مخارج و صفاتآورد ره

 نگاتنگت پیوند از قرآن، درونی موسیقی امّا است. قرآن اصخ اسلوب و فواصل نقش واژگان، حکیمانه بیترك

 موسیقی ریگیشکل بر قرآن الفاظ یفیتأل و ساختاری هایگونه كه ویژگیهمان لذا شود؛می محقق معنا با لفظ

 فرآیند رد قرآن موسیقی. است تأثیرگذار واژگان معنای بر نیز كلمات و الفاظ موسیقی، گذارندمی اثر متن

 شناخت و توانمندی به بسته و قاری هایویژگی بستر در، است بیرونی و درونی موسیقی جامع كه یزناجرا 

، قیقتح این آوردره بر رو، مبتنیشود. از اینقرآنی ظاهر می نغمات و مقامات، لحن، قواعد از او بیشتر هرچه

اری را های قبرخاسته از ویژگیبیرونی و درونی واژگان قرآن را موسیقی ذاتی و موسیقی  موسیقی توانمی

 .نامید قرآن موسیقی عارضی

 درونی. موسیقی، بیرونی موسیقی، معنا، لفظ، نظماهنگ، قرآن: كلیدی واژگان
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 مقدمه -9

، آن جذابیت عوامل ترینمهم از وحی، نزول ابتدای همان از که قرآن الفاظ موسیقی و آهنگ 

 هک جایی تا است؛ منیر کتاب این تجلّی هایفقا از، است بوده معاندان و مشرکان برای حتّی

 یمانا به کفرشان و دوستی به عداوتشان و شده متحول قرآن آیات شنیدن با معاندان از برخی

 هایجنبه از یکی عنوانبه که موسیقی این .(35ص، 2553، جرجانی و رمانی، خطابی) شد تبدیل

 هب بخشیزیبایی بر علاوه، شودمی یاد قرآن نظماهنگ به آن از و رودمی شمار به بیانی اعجاز

 زا محققان برخی آثار در مهم این است. تأثیرگذار نیز واژگان معانی در، الهی آیات و کلمات

 در اطیالش بنت عائشة القرآن، اعجاز در رافعی القرآن، فی الفنی التصویر در قطب سید: جمله

 و قرآنی علوم در معرفت، عصری لفهم حاولةم القرآن در محمود مصطفی، للقرآن البیانی اعجاز

 نظر به لیکن است؛ قرآنی تعلیم و تبلیغ هنر از بُعدی بیانگر و بوده اهتمام مورد آثاری دیگر،

 آن عرضی و ذاتی نیز و بیرونی و درونی ابعاد و موسیقی این گیریشکل فرآیند تاکنون رسدمی

 به که تاراس این در است تلاشی، رو پیش الهمق است. نگرفته قرار کنکاش مورد منسجمطور  به

 .گرددمیارائه  تحلیل و توصیف و استقرا روش

 موسیقی تعریف -2

، صدا دچن یا یک ترکیب از که معنا بدین. دارد سروکار اصوات با که است زبانی موسیقی، 

 حساسا بتهال که شودمی ایجاد موسیقایی جمله یک وزن، چند ترکیب از و آیدمی وجود به وزنی

 و احساسات بیان هنر» به را موسیقی بعضی که است جهتازاین شاید و زدیانگیبرم نیز را

 تعریف «وزن» و« صدا: »از اندعبارت آن پیدایش عوامل ترینمهم که «اصوات وسیلهبه عواطف

 که انددانسته هاییآهنگ و اصوات از ایمجموعه را آن برخی .(13، ص1332، شمس) اندنموده

 آهنگی با زمانی و بردمی لذت آن از شخص گاهی که کرده ایجاد را تحریکاتی انسان، روان در

 تحدید گونهاین را آن نیز گروهی .(21تا، صبی، عبداللهی) شودمی دچار افسردگی و غم به

 اصوات ترکیب، خُنیا و غنا، آوازها و سازها دانشِ، نغمات و آهنگ صنعت موسیقی»: اندنموده

و بالاخره از منظر ( 30ص، 1ج، 1330، دشتی حسینی) «است الحان علم، نوازگوش صورت هب

های معلوم و ها به نسبتموسیقی آهنگ دادن به اشعار موزون از راه تقطیع آواز»ابن خلدون، 

 .(311ص ،1330خلدون ، )ابن« منظم است

 و الفاظ ترکیب هنر یقی،موس: نمود یبندجمع چنین توانمی راشده ارائه تعاریف مجموع 

 از هم هنر، این است. موزون گاه و منسجم جملات قالب در مختلف، اوزان ایجاد برای اصوات
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 لحان،ا چینش نحوه و ترکیب زیباییِ جهت از هم و مناسب کلمات ترکیب با معانی، بیان جهت

 .دنمایمی گریلوهج، مخاطب عاطفه و احساس تحریک از یریگبهره با معنا، رساییِ نظر از هم و

 قرآن بیانی اعجاز -3

 کلش فرایندی چه در و چگونه، نظام این اینکه و قرآن الفاظ موسیقایی نظام تبیین برای 

 مشهورترین از مواردی که، قرآن اشاره می شود بیانی اعجاز انحاء از برخی به ابتدا گیرد؟می

، 1331، جمعی از نویسندگان)روند می شمار به آن تحّدی وجوه از و بوده قرآن اعجاز جنبه های

 .(011ص

 بلاغت و فصاحت گرو در را قرآن اعجاز، ادبی نظر از عرب،دانان سخن :كلمات گزینش( الف 

 شکل ارآوا هم و منسجم بافتی، کلمات نظم و دقیق گزینش بیان و رساییِ  اند.دانسته آن والای

 نه هک حقیقتی، است تفکیکغیرقابل و نسجمم واحدی، سوره و آیه هر سراسر گویی که اندداده

سؤال  جواب در( ع)باقر  امام کهچنان، 1شودمین یافت آن برای نظیری بعدازآن، نه و ازآنقبل

 في طهاأوس و شيء في اّولها يكون الآية إّن»: فرمایدمی دیتأک معنا این بر، جعفی یزید بن جابر

 مطلبی آیه یک آغاز یعنی (112، ص1112، عاملی)حر  «مّتصل كلام هو و شيء في آخرها و شيء

 گفتار آیه اجزاء تمامی ولی، کندمی بیان را متفاوت مطلبی آن پایان و دیگر مطلبی آن میان، را

 .نمایدمی تعقیب را واحدی هدف که است متّصلی

 نجاما زیر اصل سه مبنای بر قرآنی هایواژه گزینش، معتقدند قرآنی علوم دانشمندان برخی 

 صاحتف و یکدیگر با کلمات معنوی تناسب، فیردهم کلمات حروف آوای تناسب: است گرفته

 این وجود که( 22-25صص، 1311، معرفت) بیان و معانی علم در دشدهیق شرایط طبق کلمات

 ابلق که گیرد قرار خود مخصوص جایگاه در یاگونهبه هاواژه از یک هر تا شده سبب هاویژگی

  .نباشد جایگزینی یا و تبدیل، تغییر

، 2بلاغت و ادب بزرگان از تصریحاتی بیان از پس، خود آثار از یکی در معرفت محمدهادی 

، بود شده یانب قصاص قانون تنظیم برای که عرب جملات نیترغیبل و نیترحیفص از یانمونه به
                                                           

العرب الذين هم فرسان الکلام و  ةعاد ةحسن تأليفه، و التئام کلمه، و فصاحتها، و وجوه إيجازه و بلاغته الخارق .1

فجاء نطقه العجيب، و أسلوبه الغريب مخالفا لأساليب کلام العرب و منهاج نظمها و نثرها الذي جاءت  أرباب هذا الشأن.

، 7جتا، بي ،سيوطي) .عليه، و وقفت عليه مقاطع آياته، و انتهت إليه فواصل کلماته، و لم يوجد قبله و لا بعده نظير له

 .(24ص

 .48ص ،الاعجاز دلائل در جرجاني عبدالقاهر و 411ص ،«الوجيز المحرر» مقدمه درآندلسي  عطّيه ابن از جمله .2

http://ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=12202
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َِصاِصا ِفي لَُّكْم وَّ﴿ قصاص آیه با «للقتل أنفی القتل» عبارت مقایسه با وی کند.می اشاره  حَّياٌة ْل

ََّل َُّكْم اْلأَّْلبابِ  ُأوِلي يا همچنین  .شماردیبرم را عرب کلام ادبی نقص پنج(، 131/ 2بقره: ) ﴾تَّت ََُّونَّ لَّ

 جبتع و نکوهش نیز و ادشدهی عبارت بر آیه ترجیح وجه بیست ذکر در به نظرات سیوطی

، فتمعر) کندمی استشهاد، اشکالی پر عبارت چنین بیان در عرب فصحای غفلت از زمخشری

 فاظال منظم و موزون ساختار عطیّه آندلسی که ابن نظر به باب این در سیوطی .(311ص، 1331

 (03ص ،1122عطیه،  کند. )ابنمی اشاره نیز ،ارجاع داده استخداوند  یعلم احاطه به را قرآن

، آن لفاظا تألیف و نظم کهیحونبه، بیان در قرآن تازه روش و نو سبک: بیان شیوۀ و سبك( ب

، بسراید سخن سبکی چنین در نتوانست هرگز عرب، نیز بعدازآن و داشت تازگی کاملاً عرب برای

 و نبوده بیرون عرب کلامی هایاسلوب چارچوب از قرآن البته بیان .1است قرآن اعجاز وجوه از

 و جذابیت، قرآنی سبک ولی، است گرفته بهره متعارف کلامی هایشیوه و محاسن تمامی از

 و هقافی تنگناهای در آنکهبی، داراست را سجع لطافت حُسن و نثر مطلق آزادی، شعر ظرافت

-02صص، اتبی، الغطا آل کاشف) دهد راه خود به تکّلفی و کند ییگوپراکنده گرفتار شده یا وزن

ی که از بزرگان مخزوم مغیره بن ولیدبود که  تأثیرگذار و جذّاب چنان، سخن سبک این (03

 و دهش پیروز زیچهمه بر که، بشر سخن مافوق سخنی را آن وداشت وا اعتراف به بود را قریش

، ویژگی این وجود با .(333ص، 1331، طبرسی) کرد معرفی، ندارد را آن بر پیروزی توان چیزی

 آن را کریمه آیات معنای آشکارا عرب، لغت آشنای با هر و نبوده گنگ خود دلالت در قرآن

 ما و دارد حجّیت مردم عموم برای قرآن یعنی ظواهر .(35ص ،1311، طباطبایی) فهمدمی

 مدهی قرار عمل ملاک مستقلاً را آن، کرده تکیه آن ظاهری معنای به مختلف موارد در توانیممی

 گویدمی سخن مردم مشترک فرهنگ با و است فطرت زبان قرآن چون(، 323ص، 1333، خویی)

 .(33ص، 1333، آملی جوادی)

 قرآن موسیقی یا نظماهنگ -1

 خداوند، دارد انسان روح دگرگونی و تحّول در شگرفی تأثیر، زیبا صوت و موسیقیازآنجاکه 

 یژگیو همین است. دهیتندرهم ایالعادهخارق آهنگ و موسیقی با را خود کتاب آیات، سبحان

 نهما قرآن الفاظ زیرا، برد فرو شگفتی در را حجاز عرب، قرآن نزول هنگام که بود قرآن متن

 آنان، نای بر مضاف بود. آمده روان و تکّلف بدون و درپیپی حالنیباا، شناختندمی آنان که بود

                                                           

 .24ص، 7جتا، بي ،يوطيک. س. ر .1

http://ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=12202
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 آهنگی، تازه سخنِ این هایجمله و کلمات حروف، در که، بردند پی حقیقت این به یخوببه

 رساندمی اثبات به را عرب بلغای و فصحا ناتوانی و ضعف که حقیقتی، دارد جریانباشکوه 

 و کلمات معنای فهم، عرب لغت شناخت با کهطور همان البتّه .(255-133صص، 1311، رافعی)

 و کلمات ظاهری موسیقی و نظماهنگ(، 35ص ،1311، طباطبایی) است ریپذامکان قرآن آیات

گر لوهج چنان موسیقی این است.درک ، قابلعرب ادبیات و لغت شناختشرط به نیز قرآن آیات

است. از این رو،  یشدندرک، هم عرب زبان قواعد از اجمالی شناختی حتی با گاه که است

 بستر در و فیتأل فرآیند در قرآن موسیقی یکی: کرد بررسی توانیم موسیقی قرآن را از دو زاویه

 به وناکن ری، کهقا هایویژگی به ناظر فرآیند در قرآن موسیقی دیگری و متن ذاتی هایویژگی

 .پردازیماین دو می تبیین

 متن ذاتی هایویژگی بستر در و فیتأل فرآیند در قرآن موسیقی -1

 رونید موسیقی یا باطنی و ظاهری موسیقی به را موسیقی، محمود مصطفی، مصری محقق 

 لشک یادب صنایع مسیر از که ظاهری موسیقی نه، را قرآن موسیقی و کندمی تقسیم بیرونی و

 تاس گرفته شکل قرآن معمار دست به که داندمی باطنی و داخلی موسیقی بلکه، گیردمی

، موسیقی قسم دو هر، وی دیدگاه برخلاف، تحقیق این در .(1-0صص، تابیمحمود،  مصطفی)

 .شد خواهد تبیین قرآن هایویژگی بستر در و فیتأل فرآیند به معطوف

 قرآن بیرونی موسیقی -6

، تجزیه و قافیه، سجع مانند صنایعی دستاورد، بیرونی موسیقی عمده بخش، بعر ادبیات در

 مجرد یهاقالب همگی که است قراردادی اوزان و مساوی یهامصراع به منظوم سخن تقسیم یا

 یبندانیپا حاصل که موسیقی این .(331ص، 1331، معرفت)آیند می شمار به پیوسته و لفظی

 عنو این ظهور نیز قرآن در و رسدمی گوش به متن خارج از، است جملات بحر و وزن و( قافیه)

 .یابدمی ظهور هاواژه ترکیب در سپس و واژه ساختار و حروف صفات در ابتدا موسیقی

 كلمات گیریشکل فرآیند در قرآن بیرونی موسیقی -6-9

 حروف مخارج و صفات -6-9-9

 ایجاد و واژگان موسیقای در حروف مخارج و صفات اثر مورد در بلاغی علوم دانشمندان 

 حرفها آن در که کلماتی: اینکه جمله از اندکرده اشاره فراوانی نکات به، آن در خاص معنایی
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، حشرمانند  ،دارندانتشار دلالت  و پراکندگی بر، تفشّی صفت خاطر به، استکاررفته به «شین»

 دلالت قعمی نفسانی حالت بر غالباً، ررفتهکابه «ح» حرفها آن در که کلماتی و مانند آن.شر ، نشر

 (الرحیم الرحمن الله بسم) در رحیم و رحمانمانند ، باشد عمیق آرامش و راحتی خواه، کنندمی

 قعمی اندوه خواه و کندمی القا را عمیق آرامشی و زندمی فریاد را عطوفت و مهربانی گویی که

، متن یک هایواژه لذا .(133-131صص ،1125، صغیر... )حزن و، حسد، حسرت مانند باشد

 وجودها آن در که آهنگی و وزن دلیل به بلکه، دارند معنا با که مستقیمی ارتباط خاطر بهتنها نه

 و صفات از یک هرهم  قرآن حروف .(31، ص1311کوب، نی)زر هستند توجه مورد، دارد

 ینا کامل رعایت، بیان مقام در که ،...، برخوردارندو قلقلة، رخوة، شّدةمانند  ایویژه خصوصیات

 مّهض دو بودن دارا با «عُتُلّ» واژه نمونه برای .کندیدوچندان م را کلام آهنگ و موسیقی، صفات

 قلم، سوره در و دارد خشمناک آهنگی که است خشن و سخت واژه یک، «لام» تشدید و متوالی

َْدَّ ُعُتل ٍ ﴿ است:کاررفته به پرخور و زیستمردم و خشن مرد برای واژه این / 13قلم: ) ﴾َّنيم ذِلكَّ  بَّ

 از قرآن که مواردی در، موسیقی یهانت و ارتعاشات، هافرکانس، بسامد اساس بر یا و( 13

 نندما، است محکم و تند بسیار واژگانضرباهنگ  د،یگویم سخن امتیق مانند جدّی موضوعی

َّمَّر اْنشَّق َّ وَّ س َّاعَُّةال اْقتَّرَّبَّتِ ﴿ شریفه آیه در حروف و واژگان ضرباهنگ  در اّما ؛(1/ 01قمر: ) ﴾اْل

د مانن است؛ هماهنگ، عاطفی و ملایم محتوایی با قرآن شنیداری موسیقی، عاطفی موضوعات

 همراه استفهامی بیان و( 1/ 13ضحی: ) ﴾فَّآوی يَّتيمًا يَِّجْدكَّ أَّلَّْم﴿ آیه در عاطفی و ملایمضرباهنگ 

انفطار: ) ﴾اْلكَّريم ِبرَّبِ كَّ غَّر َّكَّ  ما اْلِإْنساُن أَّيُ هَّا يا﴿: گریزپا سرکش دهبن با خداوند توبیخ و شّدت با

 .(13-13، صص1333، سیدی( )1/ 32

 اِعراب و حروف زیبای تركیب -6-9-2

 زیبایی به و گرفته قرار هم کنار در یاگونهبه واژه هر اِعراب و حروف گاهی، کریم قرآن در 

 قرآن، نهنمو عنوانبه کنند.می پیدا خویش مقصد ادای برای ینینشلد طنین که اندیافته آرایش

 اب، گویدسخن می بود کنندهکنشهیر هم و مستمر هم که ثمود قوم عذاب از ویژگی که زمانی

ََُّّروها﴿ عبارت  این در کند.می یاد آن از( 11/ 11شمس: ) ﴾فَّسَّو َّاها ِبذَّْنِبِهْم رَّبُ ُهْم عَّلَّْيِهْم فَّدَّْمدَّمَّ فَّ

 متوالی ِاعراب با حرف دو این تکرار و «میم»با  «دال» حرف شدن ردیف که است روشن آیات

، 1331، احمدی) کندمی ایفا، کنندهکنشهیر و مستمر عذاب القای مضمون در را نقشی چه فتحه

 ،کند بیان را مستمر یسروصدا پر طوفان خواهدیکه م یزمان عاد قوم مورد در نیز(؛ و 131ص
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 ْرصَّرٍ صَّ ِبريٍح فَُّأْهِلُكوا عاٌد أَّم َّا وَّ﴿: فرمایدمی، شد قوم آن ریگروز دامنشبانه چند که فانیطو

 کنار در، صفیر است حروف از که صاد حرف انتخاب، جمله این در(، 1/ 11: حاقة) ﴾عاِتيٍَّة

 و ودنب اپرصد هم، استمرار هم شکل داده که را زیبا طنینی، فتحه اعراب و «صر» عبارت تکرار

 با دو این تکرار و «سین» و «عین» حرف انتخاب نماید؛می القا را طوفان هم صدا و صفیر

َّسَّ ِإذا الل َّْيِل وَّ﴿: مثل در، متوالی هایفتحه  که( 13-13/ 31تکویر: ) ﴾تَّنَّف َّسَّ ِإذا الصُ ْبِح وَّ عَّْس

 «ستنفَّ » واژه ر، انتخاباز طرف دیگ دهد ونشان می سوکی از را شب رسیدن فرا تدریجی حالت

 از ،(115ص، همان) دهدمی نوید را صبح تدریجی رسیدن فرا حالت که، متوالی فتحه حرکت با

 .است نمونه این

 حروف مدّ -6-9-3

است،  کششی نوع هر وجود ،«مد» از مراد و سکون، و کوتاه صداهای، «حرکات» از منظور 

 رد حرکات، صوت نیز و مد اعمال، شناسانلغت یدهعق به منفصل. یا متصل مدّ چه لازم، مدّ چه

 «باء» سرک با و جزع ضد معنای به «باء» سکون با «صبر» واژۀ مثلاً است رگذاریتأث کلمات معنای

 كَّاف ًَّة لا َِّإ أَّْرسَّْلناكَّ ما وَّ﴿ شریفه آیۀ در «كافَّة» واژهدر  متصل مدّ  وجود است. تلخ داروی معنای به

َْلَُّمونَّ لا الن َّاِس أَّْكثَّرَّ  لِكن َّ وَّ نَّذيرًا وَّ بَّشيرًا ِللن َّاِس  رسالت امتداد، خود موسیقایی با( 23 /31سبا: ) ﴾يَّ

 دلیل همین به شاید (.113، ص1120، غلایینی) رساندمی عالَم تمامی در را( ص) اکرم رسول

 لفظ این از ولی، بوده «كافَّة» یجابه «جمیعاً» کلمه آمدن امکاناگرچه  کریم قرآن در که است

 عَّلَّی لا َِّإ اْلأَّْرِض ِفي دَّاب ٍَّة ِمنْ  ما وَّ﴿ آیۀ در «دابَّة» کلمۀ در مدّ است طورنیهم است؛ نشده استفاده

َُْقها الل َِّه  .(101-103صص، 1125، صغیر) کندمی دلالت عمومیت بر که( 1/ 11هود: ) ﴾ِر

 حروف حذف و زیادت -6-9-1

 در تغییر این و شودمی آن موسیقی در یرتغی موجب، واژه به حروفی یا حرف افزودن 

 به که اعیرب و مزید ثلاثی ابواب مانند؛ شودمی منجر معنا در تغییر به نهایت در، کلمه موسیقایی

 تواندمی اضافه معنای این. کنندمی افاده خود اصلی معنای بر اضافه معنایی، حرف زیادت دلیل

 اْنشَّق َّ  وَّ الس َّاعَُّة اْقتَّرَّبَِّت﴿ آیه در «اقَْترَبَتِ» کلمهد ، ماننباشد... و شدّت، تأکید، طلب، مشارکت

َّمَّر  فعل نماید. نمونه دیگر،می دیتأک را قیامت بودن حتمی و نزدیکی که( 1/ 01 قمر:) ﴾اْل

 با قبلی فعل به نسبت که( 231/ 2بقره: ) ﴾اْكتَّسَّبَّْت مَّا عَّلَّْيها وَّ كَّسَّبَّْت ما لَّها﴿ آیۀ در« اکتسَبَت»

 فعل آیه این در .(10ص، 1135، نعیمی) دارد دلالت وسیئه شدّت بر و شده ذکر بیشتری فحرو



 9316شانزدهم، بهار و تابستان  ۀشمارهفتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  18

 

 

 

 

 

 همراه «لام» حرف با جهتازاین و دارد اشاره است فطرت با هماهنگ که خیر اعمال بر« کسبت»

 معنای به «علی» حرف با شدن همراه و «افتعال» باب به رفتن با «اکتسب» فعل ولی، است شده

 (325ص، 1315، آملی جوادی) است شرّ و گناه بردال  و بوده رتفط با تیضد

 یموسیقای در تغییر و کلمه شدن کوتاه بر علاوه، واژه از حروف یکی حذف، دیگر سوی از

 ما ِبتَّْأويِل نَّبِ ُئكَّسَُّأ بَّْيِنكَّ وَّ بَّْيني ِفراُق هذا قالَّ﴿ آیه در مثلاً شود؛می نیز معنا در تغییر به منجر، آن

 دهش تبدیل «تسطع» به« تاء»با حذف حرف  «تستطع» واژه( 32/ 13کهف: ) ﴾صَّْبرًا عَّلَّْيهِ  تَّْسِطعْ  لَّْم

 «تستطع» رد «تاء» اثبات که شده گفته، حذف این علت بیان در. است شده کوتاه کلام، موسیقی و

 یارهاک علت به بردن پی برای( ع) موسی حضرت در شدید میل چون است؛ مناسب آیه سیاق با

 ارهایک تأویل از بعد، سنگینی این است. سازگار «تستطع» فعل در «تاء» اثبات با( ع)خضر 

 ،خالدی) است شده اشاره آن به «تسطع» جمله با، جهتنیازا و شده )ع( برطرف خضر حضرت

 عوامل نقش از واژگان موسیقی یریپذانعطاف به نظر با، رونیازا ؛(213-212صص، 1121

، لماتک موسیقی تغییر با شکی، بالفاظ معانی با موسیقی وجودی ارتباط، فیطر از و یادشده

 ایجاد با، جامع نگاهی با قرآن، جهت این در یافت. خواهد تغییر نیز کلمات معنای و مدلول

، نهایت در، کلمات و حروف موسیقایی نظام نیمؤثرتر یدهشکل و لفظ در تغییرات نیترقیدق

 .نمایدمی منتقل مخاطب به بلیغصورت به را ودخموردنظر  مدلول و معنا

 (آیات فیتأل وواژگان ) تركیب فرآیند در قرآن بیرونی موسیقی -6-2

 واژگان حکیمانه تركیب -6-2-9

 نجایگزی را واژه یک توانینم که است یاگونهبه قرآن درها واژه و الفاظ گرفتن قرار نحوه

 کیمانهح نظامی تابع و مخصوص موقعیتی دارای قرآن در یلفظ هر تعبیری، به نمود. دیگر ایواژه

 مافوق ،هاآن سلاست و فصاحت و الفاظ بین روابط، دقیق نظم این که است حالی در این و است

 نخیس، کاررفتهبه قرآن در که معانی و الفاظ آن گویی، است عرب زبان فنی و ادبی صناعات

 ارقر، است معمولی هایترکیب از فراتر که یترکیب در زیرا، است حروف و اصوات از دیگر

 متضمن، الفاظ در ترکیبی هر که رو آن از .(131ص، 1311، الدین ابن و رافعی) است گرفته

 اظالف انحصاری نظماهنگ عناصر نیترعمده از گفت توانی، ماست خود با متناسب نظماهنگ

 جایگزین که است دقیق چنان رآنق درها واژه ترکیب چراکه، است هاواژه ترکیب هنر، قرآن

واژگان  وندپی و ترکیب نحوه، برخی مفسران تعبیر به است. رممکنیغ دیگر کلمات باها آن شدن

 کرات، انسان بدن اعضای انسجام و پیوند بسانها، آن بین موجود انسجام نیز و کریم قرآن
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 حالم کهیطور، بهستا حکمت از سرشار و زیانگ، شگفتآفرینش یهادهیپد سایر و آسمانی

 ماندب محفوظها آن معنای تمام و لفظ زیبایی همچنان که داد تغییری قرآن واژگان در بتوان است

 لطایفی زحائ بلکه تأثیرگذار موسیقی یک متضمّنفقط نه ترکیب این .(152، ص1303، شریعتی)

 الس َّاِرُقوَّ﴿ آیه در، مثلاً ستاکشف قابل هم عمیقچندان نه تدبّری با گاه که هست نیز معنا به ناظر

َُوا الس َّاِرقَُّة وَّ  وَّ  الز َّاِنيَُّة﴿ هیدر آ و زن بر مقّدم مرد( 33/ 0: همائد) ﴾كَّسَّبا ِبما َّزاءً  أَّْيِديَُّهما فَّاْقطَّ

َِْلُدوا الز َّاني  رقرا خطاب مورد، مرد بر مقّدم زن(، 2/ 21نور: ) ﴾ََّْلدٍَّة ِمائَّةَّ ِمْنُهما واِحٍد ُكل َّ فَّا

 ت.اس خاصی مصلحت و حکمت دارای خود، بیان در تفاوت و معکوس تقدّم این که اندگرفته

 مردان طرف از دزدى اغلب، که است این کند،مى ذکر سارق زن از پیش را سارق مرد اینکه علت

 این می دارد، مقدم را زناکار زن اینکه و علت (213، ص3، ج1332)طبرسی،  می گیرد صورت

 .(113، ص3است )همان، ج ترقوى آنها در شهوت و ترقبیح زنان بر زنا که است

 فواصل نقش -6-2-2

 این، قرآنی علوم علمای که شودیم مشخص آفرینسجع حرفی با، آیات قرآن از بعضی پایان

 دارد و قرآن ظاهری نظماهنگ آفرینش در اساسی نقشی فاصله اند.نامیده «فاصله» را حروف

 آشکار قرآن، کلام یجایجا در 1نظماهنگ این، اندکرده اشاره گرانپژوهشبرخی  کهطور همان

 الن َّْجِم وَّ﴿ نجم از جمله سوره کوتاه هایسوره آیات برای نمونه، .(321ص، 1331، معرفت) است

َُوی شَّديُد ُهعَّل َّمَّ حیُيو وَّْحٌي ِإلا َّ ُهوَّ ِإْن اْلهَّوی عَِّن يَّْنِطُق ما وَّ غَّوی ما وَّ صاِحُبُكْم ضَّل َّ ما هَّوی ِإذا  اْل

 رعایت مساوی وزنی آیات، تقریباً فواصل این اند. درگونهاین( 1-1/ 03نجم: ) ﴾فَّاْستَّوی ِمر ٍَّة ُذو

 .(جاهمان) است آورده پدید جذّاب موسیقایی ریتم یک، هاجمله درون کلمات هماهنگی و شده

 تَّجَّل َّی ِإذا الن َّهارِ  وَّ  يَّْغشَّی ِإذا الل َّْيِل وَّ ﴿ :یلل سوره در «مقصوره الف» موسیقی است سنخ همین از

 وَّ  الش َّْمِس وَّ﴿: شمس سوره در «ها» موسیقی(، 3-1/ 12لیل: ) ﴾... اْلُأْنثَّی وَّ الذ َّكَّرَّ خَّلَّقَّ ما وَّ

َّمَِّر وَّ ُضحاها.  در ساکنماقبل  «راء» موسیقی(، 3-1/ 11: )شمس ﴾...َّلا َّها ِإذا الن َّهاِر وَّ تَّل اها. ِإذا اْل

َّْدِر لَّْيلَِّة في أَّْنزَّْلناُه ِإن َّا﴿: قدر سوره َّْدِر لَّْيلَُّة ما أَّْدراكَّ ما وَّ اْل َّْدِر لَّْيلَُّة اْل قدر: ) ﴾شَّْهٍر أَّْلِف ِمنْ  ْيٌرخَّ اْل

َّلَّ كَّْيفَّ تَّرَّ أَّلَّْم﴿: فیل سوره در «لام» موسیقی(، 1-3/ 13 َّْل ْملَّ أَّ اْلفيِل ِبأَّْصحاِب رَّبُ كَّ فَّ  كَّْيدَُّهْم يَّْج

                                                           

 اظ قرآنالف يرونيب موسيقي عامل کهها فاصله نقش تبيين مقام در و قرآني علوم کتاب در معرفتمحمدهادي ظاهرًا  .1

 ين( ا841)در ص يدرون يقيخاستگاه موس يپس از معرف يده ولکرخلط  ،قرآن يرونيو ب يدرون موسيقيميان ، است

 .شده است مرتفع ابهام
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 سوره در «ن» موسیقی، انشراح سوره در «ک» موسیقی نیز و( 2-1/ 150فیل: ) ﴾...تَّْضليٍل في

، قرآن از آیات مجموعه این در .ةمزهُ سوره در «ه» موسیقی، ضحی سوره در «ی» موسیقی، تین

 دهدمی کلش هم بر رّتبمت و وارسلسله فضایی، موسیقایی نظام از پیروی به الفاظ همه نظماهنگ

 بلاغت هم و وزن هم، پذیرد صورت ییجابجا حتی یا و جایگزینی، الفاظ نظام این در اگر که

 نداًء ُهرب َّ نادي اذ َكر يا. عبده ربِ كَّ رحمِت ذكُر﴿: مریم سوره آیات در اگر مثلاً ، رودمی بین از کلام

َّلَّاش وَّ ِمني الَظَُّم وَّهَّنَّ ِانِ ي ربِ  قالَّ خفي ًا. / 11مریم: ) ﴾َي ًاش ربِ  بدعائك اكن لم و شَّيبًا الر َّأُس تَّ

 مني وَّهَّنَّ  ان ي رب  قالَّ﴿ صورت به عبارت و شود آورده «العظم» از پیش «مِنِّی» کلمه(، 2-1

 اختلال کلام، آهنگ در و( 320ص، همان) شده شکسته وزن شودمی احساس، دي﴾ درآالَظم

 .است شده ایجاد

 خاص اسلوب بر مبتنی فرآیندی در قرآن رونیبی موسیقی -6-3

 ربع بیان درهرچند  که گردیده هاییآهنگ پیدایش سبب ،وحی کلام خاص اسلوب و سبک

 وادار را نوندهش که یاگونهبه یعنی، شودیم مشاهده قرآن در که ترتیبی به اما است نبوده سابقهبی

 بترتی و کلمات تنسیق در مخصوص موسیقی نوع یک و نموده خود به توجّه و استماع به

 الجواِر ِبالُخن َّسِ  ُاقسُم فلا﴿ در «سین» حرف نقشمثال عنوانبه است. نبوده، نمایدمی ایجاد حروف

ََّسَّ ِاذا الل َّيِل وَّ الكن َِّس  حرف هایضرباهنگ یا و( 13-10/ 31تکویر: ) ﴾تَّنَّف َّسَّ اذا الصُ بح وَّ  عَّس

َْنا صَّْدرَّكَّ.وَّ كَّلَّ نَّْشرَّحْ  لَّْم أَّ ﴿ در «کاف» َْرَّكَّ عَّْنكَّ  وَّضَّ َْ وَّ ظَّْهرَّكَّ أَّْنَّضَّ ال َّذي ِو  ﴾ِذْكرَّك لَّكَّ  نارَّفَّ

 هر رد نواشناسی و موسیقی درک البّته رسانده است. زیبایی اوج به را بیان(، 1-1/  11انشراح: )

 مورد در کتهن ینهم نیست؛ زبان آن به آشنایاناندازه به نیستند ملیت آن از که افرادی برای زبانی

 یموسیق، رونی. ازااست صادق نیزها عرب غیر برای کریم قرآن موسیقی لحن لذت درک میزان

 وفحر مخارج و صفات و لحن بر تسلط و قواعد از کامل شناخت با تنها، قرآن متن با مطابق

 تلذ رکد در حروف ازهرکدام  که تأثیری به توجّه با شاید و رسدمی ظهور به، عربی زبان در

 تاس شده گرفته بهره کریم قرآن در گوناگون یهاضرباهنگ عنوانبهها آن از، دارند شنیداری

 .(03، ص1333، سیدی)
 موسیقی اینکه  است آن کریم قرآن آیات بیرونی آهنگ و موسیقی تیاهم در توجه قابل نکته 

 و پانزدهم آیات در کریم نقرآمثلاً  است. داده قرار خودالشعاع تحت را ادبی قواعد مواردی در

 است هکرد ذکر تنوین با، کلام موسیقی حفظمنظور به را «قواریراً» کلمه «انسان سوره» شانزدهم
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 «سندُعو» کلمه علق، سوره هجدهم آیه در یا دانند؛می غیرمنصرف را« قواریراً» انینحو اینکه با

 تقدیم، همچنین. است آمده «سندعُ»ت صور، بههفدهم آیه در «فَلَیدعُ» با شدن آهنگهم خاطر به

 آیه رد مثلاً  است؛ عرب مرسوم ادبیات خلاف که است داده رخ نیز واژگان برخی در تأخیراتی و

َّسَّ ﴿ ، شدهمی مقدّم باید که جمله فاعل، آن در که( 13/ 25طه: ) ﴾ُموسی خيفًَّة نَّْفِسهِ  في فَّأَّْو

(، 35/ 25طه: ) ﴾موسي و هارونَّ بربِ  آمن ا قالوا جدًاُس السَّحرَُّة فالَيَّ﴿ آیه در و است آمده مؤخر

 وی از قبل( عموسی ) اسم بایستمی ادبی قاعده طبق و بوده( عموسی ) وزیر، هارون اینکه با

، 1125، صغیر)است  شده مقدّم «موسی»بر  «هارون»کلمه ، فاصله رعایت خاطر به، شود ذکر

 ار کلام ظاهری موسیقی، خودفرد منحصربه دبیا ساختار در قرآن، وجودنیباا (.101-103صص

 ربِ كَّ سمَّا سَّبِ ِح﴿ اعلی سوره آیات برای نمونه در است؛ ساخته منطبق معنا بر شکل رساترین با

 عليالا رَّبِ ِه وََِّه ابِتغاءَّ الا ﴿ لیل سوره آیات همچنین و( 2-1/ 33اعلی: ) ﴾فَّسَّو َّي خَّلَّقَّ اَّل َّذي الاعلي

 این، است گرفته قرار «علیّ» یجابه «اعلی» صیغه که( 21-25/ 12لیل: ) ﴾ييَّرض لَّسَّوفَّ وَّ

 معنایی هب، ظاهری موسیقی یک ایجاد بر بلکه، نبوده فاصله مراعات خاطر به صرفاً جایگزینی

 و علوّ  رد که دارد دلالت حقیقتی بر «اعلی» کلمه دارد. اشاره، «علیّ» لفظ مشارالیه ازتر گسترده

 ،بنت الشاطی) رسیده ندارد وجود قیدی هیچ و حّدی هیچ که آنجا، مراتب خرینآ به، بلندی

 معرفت هب تواندمین نیز وهم و تصوّر مقام در حتی انسان که است حقیقت این بیانگر( و 215ص

 سوره در «جنّتان» کلمه ذکر است طورنیهم .(330ص، 1333، مکارم) یابد دست خداوندی ذات

( 13-11/ 00رحمن: ) ﴾أَّْفناٍن ذَّواتا ُتكَّذِ باِن رَّبِ ُكما آلاِء فَِّبأَّي ِ  ََّن َّتاِن رَّبِ هِ  مََّامَّ خافَّ  ِلمَّْن وَّ﴿رحمن: 

 ستا بهشت یک، بهشت دو از مقصود گفت توانینم، گویدمی فرّاء آنچه برخلاف آیات این در

 یروشنهب بلکه است آمده تثنیه صیغه مفرد صیغه یجابه نظم، و فاصله مراعات خاطر به تنها و

 اشدب داشته خوف خویش پروردگار از که کس هر برای که است آن آیات این از مقصود دانیممی

 آیات به نگاهی با نیز و( 213ص، همان) است بهشت دو، پریان از خواه و باشدها انسان از خواه

 یبلاغ شاهد یک فن(، 2-1/ 152تکاثر: ) ﴾اْلمََّاِبرَّ َُْرُتُم حَّت َّی الت َّكاُثُر أَّْلهاُكُم﴿: تکاثر سوره ابتدای

 برای قطف، استعمال این که استکاررفته به «مقابر» واژه، «قبور» کلمه یجابه دوم آیه در هستیم؛

 مگونیه در که بلاغی نکته این ورای است. امدهین «تکاثر» کلمه و کلمه این میان لفظی همگونی

 جمع مقابر که است این آن و دارد وجود نیز دیگری بیانی نکته، است متجلّی لفظی انسجام و

 تکاثر اب معنایی نظر از «مقابر» کلمه استعمال اینجا در و از قبرهاست مجتمعی به معنای و مقبره

 تیعموم دارای و فراگیر، گسترده چنان مدلول این دارد. بیشتری هماهنگی و سازگاری دنیاپرستان



 9316شانزدهم، بهار و تابستان  ۀشمارهفتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  62

 

 

 

 

 

 .(جاانهم) شود «مقابر» جایگزین، آن بر دلالت در تواندینم «قبر» جمع «قبور» واژه هرگز که است

 هم و کندمی تأمین را کلام زیبایی هم، پیوند و ترکیب این»: گویدمی بارهنیدرا عرفان حسن

 .(33تا، ص، بیعرفان« )آوردمی پدید را رمزهایی و رازها و دارد مفهوم و معنا در کاربردهایی

 (معنا با لفظ پیوند دفرآین در) قرآن درونی موسیقی-1

 هب که دهدمی شکل را خاصی موسیقیها، آن چینش و ترکیب، انتخاب نحوه و قرآن کلمات

 و آن بین یشباهت هیچ و است رینظیب و یگانه بعد از قرآن، و قبل آثار در، محمود مصطفی تعبیر

 آنچه از یرغ منشأی و مصدر کلام این گویی ندارد؛ وجودمتأخر  ادبیات و جاهلی عرب شعر

 موسیقی برخلاف قرآن درونی آهنگ و موسیقی .(1صتا، ، بیمحمود مصطفی) دارد شناسیمی

 پدید عنام و لفظ میان مؤانست و پیوند اثر در که است انگیزیاحساس نوای به مربوط، بیرونی

 و بوده نآ کُنه و کلام مغز از آمده پدید بیان ابهّت و تعبیر جلالت دستاورد، موسیقی این. دیآیم

 وندپی و الفاظ درونی ارتباط و ساختار و معماری قدرت به ناظر که است قرآن اختصاصات از

 بیان از مقصود و هدف چون که معنا این به .(335ص، 1331، معرفت) معناست با آن ناگسستنی

 ئتقرا آنچه به که دارد را هنر این قرآن آیات و کلمات آهنگ، است انسان هدایت، الفاظ این

 بنشاند شنونده مغز در را کلمه به کلمه و کند برجسته انسان نظر در را آن و دهد جان شده

َّْرِش عَّلَّی الر َّْحمُن﴿: خوانیممی وقتی، باب این از .(12ص، 1313، ایخامنه) / 25ه: ط) ﴾اْستَّوی اْل

َّ وَّهَّنَّ  يِإنِ  رَّبِ  قالَّ﴿: میکنیم تلاوت راخداوند  به خطاب ایزکر سخنان وقتی یا و( 0  ِمنِ ي ْظمُ اْل

َّلَّ وَّ َِيً ا رَّبِ  ِبُدعاِئكَّ أَُّكْن لَّْم وَّ شَّْيبًا الر َّْأُس اْشتَّ  به خطاب خداوند سخن یا( 1/ 11مریم: ) ﴾شَّ

 ﴾تَّْسَی ِبما نَّْفسٍ  ُكلُ  ِلُتْجزی ُأْخفيها أَّكاُد آِتيٌَّة الس َّاعَّةَّ ِإن َّ﴿: که شنویممی را (عموسی ) حضرت

 ِإن َّهُ ﴿: که شنویم، میدهدمی کیفر وعده را مجرمان آن با خداوند که سخنانی یا و( 10 /25طه: )

 موسیقی در که زمانی یا و( 31/ 25طه: ) ﴾يَّْحيى لا وَّ فيها يَُّموتُ  لا ََّهَّن َّمَّ  لَُّه فَِّإن َّ ُمْجِرمًا رَّب َّهُ  يَّْأتِ  مَّْن

، نمایدمی تعقیب را واحد ییمعناها آن چینش نحوه و حروف تکرار آهنگ که آیاتی مجموعه

، آن چینش نحوه و «سین» حرف آهنگ تکرار، آن در که ناس سوره آیات، مانند کنیممی دقّت

 ِإلَّهِ  الن َّاسِ  ِكمَِّل الن َّاِس ِبرَّب  أَُّعوُذ ُقْل﴿ کشدمی تصویر به را است پنهانی امری که، خناس وسوسه

 است ذاتی به قائم موسیقایی بنیان دارایها عبارت ینا از(، هرکدام 3-1/ 111ناس: ) ﴾ ...الن َّاِس

 اوج در واژگانی، تراودمی بیرون شگرف شکلی به آن یلالابه و هاواژه درون آن موسیقی که
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 در هک است ساختاری، نظماهنگ این یابد.می تجلّیها آن در مانندبی آهنگی و نظم که سلاست

 .(335ص، 1331، معرفت) ندارد و نداشته همانندی عرب کتب تمام

 هایواژه زا دسته آن آهنگ که معناست و لفظ بین تنگاتنگ ارتباط و هماهنگی همین مبنای بر 

 نآ هایشعله و آتش و جهنم از که هاییواژه آهنگ با، کشدمی تصویر به را بهشت که قرآنی

 هاییواژه با اردد خویش مفهوم در سختی و رنج که هاییواژهو آهنگ  است مغایر، دهدمی خبر

، دهدیم هولناک عذابی از خبر، آیه اگر عبارتی به. دارد تفاوت، رساندمی را آسایش و راحتی که

 و بهشت توصیف در آیه اگر ولی، دارنددهنده تکان و خشن آهنگی نیز هاواژه، آنتبع به

 و هبابول استاند در کهگونه . آناست دلنواز و لطیف بسیار نیز واژگان موسیقی، هاستنعمت

: زدیانگیبرم توزنهیک زوج این به نسبت را انسانی هر انزجار، آیات طنین و کلمات زنگ، همسرش

 حَّم َّالَّةَّ اْمرَّأَُّتُه وَّ لَّهَّبٍ  ذاتَّ  ناراً  یسَّيَّْصل كَّسَّبَّ  ما وَّ ماُلُه عَّْنهُ  أَّْغنى ما تَّب َّ  وَّ لَّهَّبٍ  أَّبي يَّدا تَّب َّْت﴿

 صامت حروف از یک هر در آیات این در .(0-1/ 111مسد: ) ﴾مَّسٍَّد ِمْن حَّْبٌل َيِدها في اْلحَّطَِّب

، خواننده که است یاگونهبه آیات آهنگ کهیطور، بهشودمی شنیده موزون آواهایت، مصوّ و

 استهبرخ نوای با تواندمی و کرده مشاهده خود دیدگان برابر در را متزلزلی و مضطرب یهاانسان

، 1333، سیدیتصور کند ) راها آن روزگار زیانگرعب وزا وحشت جو و فضا، آیات این از

 القخ رأفت و ملایمت از سرشار «طه» مبارکه سوره ابتدایی آیات آهنگ، مقابل در .(32-35صص

َُْرآنَّ عَّلَّْيكَّ أَّْنزَّْلنا ما طه﴿( 323ص، 1331، معرفت) است خود ینب به نسبت  ةً تَّْذِكرَّ ِإلا َّ ِلتَّْشَّی اْل

َُلی الس َّماواِت وَّ اْلأَّْرضَّ خَّلَّقَّ ِمم َّْن تْنزيلًا يَّْخشَّی ِلمَّْن  (1-1 /25طه: ) ﴾اْل

 اّما شدنیاحساس که دارد وجود قرآن آیات مجموعه در درونی موسیقی نوعی لذا

 درون رکیبت در و الفاظتاروپود  در موسیقی این، محققان از برخی تعبیر به است. یناشدنوصف

 بیترتنیابه شود.می ادراک متعالی قدرت با و ناپیدا احساس با فقط و است فتهنه هاجمله

 که ازدسمی بالا حساسیتی با موزون کلماتی آن از کرده و همراهی را قرآن بیان، درونی موسیقی

 یدوبندهایق و نیست شعر کلمات این، هرچند شودمی اختلال دچار حرکات نیترکوچک با

 ندارد، سازدمی دور مقصود از را انسان هم و کندمی محدود را بیان آزادی هم که را شعر بسیار

 .(33-35صص، 1135، قطب)

 قاری هایویژگی به ناظر واجرا  فرآیند در قرآن موسیقی -8

ت مقام ظهور و قرائ در خود، یفیتأل یا ذاتی موسیقایی بار بر علاوه، قرآنی آیات و کلمات

 قیاییموسی مقامات که میزان هر، رونیازا و ندسته دارا را پذیرییموسیق و انعطاف نیز، قابلیت
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 تناسب تآیا بطن در نهفته پیام یا آیات، کلمات معنای قاری، با بیانی تکنیک و لحن یا قرآنی

 غایت جهت بیشتر بوده و در آن تأثیرگذاری میزان و موسیقی معنوی شاکله، باشد داشته بیشتری

 دستور در هکگونه آنلذا  یابد.می تکامل، است عمیق تأثیرگذاری و بلیغ یرسانامیپ که قرآن نزول

 (، گویی115ص، تا، بیمجلسی« )أصواتهم و العرب بلحون القرآن اقرءوا»: که است آمده تلاوت

 بر تسلط، لحن، قاری هنر با قرآن آیات و کلمات، الفاظ یلالابه در نهفته موسیقی از بخشی

 قدرت یا ودنب بم و زیر کیفیت حتی و او نغمه ینینشدل میزان و موسیقی تمقاما با معنا تناسب

 رآنالق حّسنوا»: فرمود( ص)اکرم  پیامبر که است جهت همین از شاید و دارد بستگی او صوت

 فنی، مقامات نظر ازچراکه  ؛(111ص همان،) «حسنًا القرآن ديزي الحسن الصوت فإّن بأصواتکم

 هچ هر و هستند خود به مخصوص موسیقایی خاص ویژگی دارای یک هر، تلاوت هنر در قرآنی

، آیات و کلمات مضامین و محتوا با تناسب درها آن یریکارگبه نحوه و مقامات این به قرآن قاری

 از، رونی. ازااست رگذارتریتأث، نفوس بر و ترنینشدل او تلاوت، باشد داشته بیشتریتسلط 

 ت؛اس مقام با آیات مفاهیم میان پیوند رعایت، کامل تلاوت کی ممتاز و برجسته یهایژگیو

 ورپ حسام)شد  خواهد معنا بهتر القای و شنونده بر مضاعف تأثیر موجب امر این رعایت چون

 .(122-30، صص1331، جباره و

 .دارد را خود خاص یاثربخش نیز قاریان فردی یهاکیتکن یریکارگ، بهراستا همین در

گونه ، آناست مکرر تحریرهای اجرای« شحات انور» تلاوت هایویژگی یکی از نمونه عنوانبه

 لَُّهْم تَِّجدَّ ْنلَّ وَّ الن َّاِر ِمنَّ اْلأَّْسفَِّل الد َّْرِك ِفي اْلُمناِفَينَّ ِإن َّ﴿ نساءسوره  110 آیه تلاوت در وی که

 به. کشدیم تصویر به را دوزخ درکات زیبا، بسیار طرزی به معکوس پلکانی تحریر با ﴾نَّصيرا

 رسیمت شنونده برای ملموس شکلی به را دوزخ درکات، صدا کردن پلکانی باتر روشن بیانی

 شکل وا فردی تکنیک ترکیب با و محتوا از قاری شناخت با که موسیقی این .(جاهمان) کندمی

( هکوتا ثمک) «سَکت» تکنیک است. دیگر قاری تلاوت هنگام در آیه موسیقی از متفاوت، گرفته

 فردی هنرآورد ره نیز شودمی استفاده آن از 1سوره یوسف 20 آیه تلاوت در «منشاوی» توسط که

ع( ) یوسف حضرت از زلیخا خواهیکام، آیه موضوع است. آیه محتوای و متن شناخت با، قاری

 واقعه اینمرحله بهمرحله «عذاب، الا، سوء، من، جزاء» الفاظِ روی بر سکت با منشاوی که است

 به آیه نای تلاوت وهیش، سوی دیگر از. کندیم ترسیم عینی و ملموس وهیش به شنونده برای را

                                                           

 َك ُسوءًا ِإلاَّ َأْن ُيْسَجَنِلَو اْسَتَبَقا اْلباَب َو َقدَّْت َقميَصُه ِمْن ُدُبٍر َو َأْلَفيا َسيَِّدها َلَدی اْلباِب قاَلْت ما َجزاُء َمْن َأراَد ِبَأْه﴿ .1

 (45/ 74)يوسف:  ﴾َأْو َعذاٌب َأليٌم
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 از یشب اوهق هق گریه فرط از که یاگونهبه ،کندیم گریه شدّت به کسی گویا که است شکلی

 دهیبردهیناچار بربه و دهدمین گفتن سخن مجال او به اشک سیل و گریه. است آشکار سخنش

 تاروپود در پیچیده موسیقی ظهور بر علاوه، تلاوت در رسایی این .(همان جا) دیگویم نسخ

 حنل است طورنی. هممحتواست با قرائت هنر و لحن، تکنیک تناسب نتیجه، آیات و کلمات

 با متناسب ،مطهری شهید تعبیر به که تکویر سوره آیات قرائت در ژهیو، بهعبدالباسط نینشدل

 (231ص، 1333، مطهری) است دهش تلاوت معنا

 بر علاوه که است آن، آیدبه دست می قرآن موسیقی فرآیند به جامع نگاه از آنچه، نهایت در

 نقشی یزن موسیقی این رساندن ظهور به در قاری نقش، قرآن متن در نهفته موسیقایی یهاظرافت

 است ازمل ذوق نیازمند نیز فرد شنونده ناحیه در موسیقی این زیبایی درک البته که است محوری

 «...العربية يعرف يکن لم إن و، المتذوق يدرکها القرآنية الموسيقا جمالية إن: »یاسوف احمد تعبیر به و

 موسیقی جامع توانمی رااجرا  فرآیند در قرآن موسیقی، جهتازاین ؛(233ص، 1123، یاسوف)

، قاری ناحیه از عارض هایویژگی علاوهبه، قرآن ذاتی هایویژگی بستر در قرآن درونی و بیرونی

 و مقامات بر تسلط و آیات الفاظ معانی شناخت، عرب قواعد و زبان شناخت میزان جمله از

 .دانست او روحی لطافت میزان و ذوق حتی و نغمات

 یریگجهینت 

 یرس در دیتردی، باست عرب زبان و لفظ مرتبه درشده نازل حقیقتی کهجهت  آن از قرآن

 این یادب قواعد و لحن، ترکیب از برخاسته خاصِّ موسیقی ژهیوبه و ادبی هایویژگی از، اهمهمف

 و چینش، انتخاب مقام در هم، قرآن جملات و کلمات که تفاوت این با ؛است برخوردار، زبان

، بمخاط بر آن تأثیرگذاری و خالق مقصود معنای با الفاظ رابطه مقام در هم و الفاظ ترکیب

، ترکیب نای ازشده ساطع موسیقیتبع، به و است آن قواعد و عرب مرسوم ادبیات از فراتر بسیار

 دیفرآین چه در موسیقی این اینکه اّما. معناست با قرآن واژگان عمیق رابطه نیز و الفاظ ویژه

 است متن ذاتی هایویژگی بستر در و فیتأل فرآیند در نخست ساحت: گفت باید شودمی محقق

  شود:می متجلّی شکل دو به خودنوبه به نیز آن که

 ،حرکات با حروف ترکیب وها آن صفات و حروف جعل مرحله از قرآن موسیقی تجلّی -1

 مینه در و آیات ظهور و کلمات تناسب نیز و کلمات گیریشکل و دیگرهم با حروف ترکیب

  مناسب؛ سیاق درها آن ترکیب و آیات فواصل نقش، مرحله
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 مطلق طرهسی به معطوف که معناست و لفظ بین تنگاتنگ ارتباط و ربط مرحله در تجلّی -2

 درک و مخاطب بر بیشتر هرچه تأثیرگذاری برای الفاظ ترکیب و جعل نحوه و معنا بر خالق

 اریق هایویژگی به ناظر واجرا  فرآیند در قرآن موسیقی تحقق دوم، ساحت؛ و اوست حداکثری

 است عرب نغمات و مقامات بر تسلط و شناخت، آیات معنای، عرب نلح از او شناخت میزان و

 یباترز چه هر رساندن ظهور به در نیز قاری صوتی ساختار و فردی تکنیک و هنرد، یتردیب که

 که شد خواهد تقسیم عرَضی و ذاتی به قرآن موسیقی، تحلیل این با است.مؤثر ، موسیقی این

در  رسدمی نظر به که است مطلبی این و شودمی تقسیم نیبیرو و درونی به نیز آن ذاتی بُعد

 .است دهشن اشاره آن به های قبلیپژوهش
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