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قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر بزرگ اسالم و
آئینی جاودانه برای بشریت است که حاوی جامع ترین
دستورات و راهکار های کاربردی برای هدایت انسانهادر
طول زندگیست .آیات عظیم قرآن کریم عالوه بر حسن
شیوایی و ژرف معنایی از سجع گفتاری نیز برخوردار می
باشد .شیوه قرائت صحیح قرآن در انتقال مفاهیم آن از
اهمیت باالیی برخوردار است.رعایت هجا بندی ،سکون
و اتصاالت قرآنی در بازنمایی مفاهیم نقش بسیار مهمی
دارد .در کنار صحیح خوانی قرآن،قرائت زیبای آیات با
صدایی دلنشین از صدر اسالم همواره مورد توجه و
تأکید بوده است.چنانچه در مجمع البیان طبرسی آمده
است که پیامبر (ص)و اهل بیت مردم را به زیبا خواندن
قرآن تشویق می نمودند :زینوا القرآن باصواتکم قرآن را
با صدای نیکوی خویش بیارائید .قرائت قرآن با صوت و
لحن زیبا و ترجیع حالل(هنر قرائت) ممدوح است .امام
محمد باقر (ع) می فرماید :قرآن را با گرداندن صدا در
حلق بخوان زیرا خداوند صدای خوب را دوست دارد .از
اینرو باید گفت قرائت قرآن هنری است بس ارزشمند.
شاید بتوان اوج تالقی هنر به ویژه موسیقی با مذهب
را در تالوتهای زیبا و گوناگون قرآنی جست.قرآن دارای
لحن موسیقیایی است و الحان موسیقی در ذات آیات
قرآنی نهفته است این امر موجب می شود ساده ترین
قرائت ها نیز آهنگین و با وزن خوانده شود .از آنجا که
الزم است در قرائت قرآن معانی آیات به طور عمیق تر
بر قلب شنونده تاثیر گذار باشد و او را در دریای معارف
الهی غرق نماید الزم است که اوالً قاری قرآن با مفاهیم و
معانی آیات آشنا باشد و ترجمه آیات را بداند و دوم آنکه
در قرائت قرآن به فن اصوات آشنا باشد .یعنی بداند در
قرائت آیات از چه دستگاه موسیقیایی استفاده شود شاید
یکی از مهم ترین علل توجه دانشمندان بزرگ اسالم به
شناخت علم االصوات و تحلیل ربع پرده ها و فاصله
گامهای موسیقی به ویژه مبحث سجع و  ...کاربرد آن در
قرائت صحیح قرآن باشد.لذا اشراف قاری بر استفاده ی به
جا از دستگاههای موسیقی الزم است.
موسیقی های قرائت قرآن
دستگاه یا نغمه در قرآن کریم از سه قسمت مهم قرار،
جواب و جواب الجواب تشکیل شده است  .البته قسمت
چهارمی هم به نام حصار وجود دارد که چون از لحاظ
دانگ صدا افراد کمتری قادر به اجرای آن هستند آن را
کمتر ذکر کرده اند .از دستگاه بیات معموالً در ابتدا و
انتهای قرائت قرآن استفاده می شود  .یعنی در پرده ی
شروع و پرده ی فرود  .حالتی حزین و عرفانی دارد و با
جذبه ی آرامش بخش و خاص خود مستمع را آماده
پذیرش سایر نغمات و گوشه ها می نماید  .افراد عادی
معموالً در این لحن به قرائت قرآن می پردازند زیرا گوش
اکثر افراد عام با این نغمه آشناست  .این نغمه فروعات
زیادی دارد  .فروعات یا همان گوشه ها قسمت هایی
از هر لحن می باشد که در قرائت قرآن از آن استفاده
می گردد  .برای مثال برای دستگاه بیات فروعاتی
چون :المی  -صافی -ابراهیمی -کرد  -مصری -شور-
حسینی -دشتی  -نوا  -محیر  -دوکا  -رمل  -علی و ...
ذکر می کنند  .در تالوت قرآن از هفت مقام اصلی و
گوشه های آنها استفاده می شود که عبارتند از :صبا-
نهاوند-بیات – سه گاه -حجاز -و رست البته برخی
معتقدند که مقام چهارگاه چون استقالل کاملی دارد باید
به عنوان یک مقام جداگانه لحاظ کرد لذا در تالوت قرآن
هشت مقام اصلی قائل هستند .لحن در قرائت قرآن موید
کیفیتی است که از استفاده صحیح و مطلوب مقامات
و نغمات برای ارائه آیات قرآن کریم بر اساس اصول و
مبانی مربوط حاصل می آید .رعایت تناسب و ارتباط میان
مقام و موضوع آیات کاری هنرمندانه است تالوتی که با
شناخت کامل نسبت به حاالت هر مقام و موضوعات آیات
انجام گیرد عالوه بر بیان لفظی ،بیان معنایی و تصویری
می یابد.تالوتی که بدون رعایت این اصول انجام پذیرد
بی روح و حتی گاه بی معنی خواهد بود.به طور مثال آیه
شریفه “خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه” که در مورداهل
عذاب است و انسان با تأمل در مفهوم آن از شدت تاثر و
اندوه گریان خواهد شد را نمی توان با نغمه نهاوند که شاد
و مفرح است خواند.لذا باید قاری قرآن بداند در قرائت هر
دست از آیات چه مقامی مناسب تر خواهد بود .شناخت
علمی مقامات عربی مورد استفاده درتالوت قرآن:
الف) مقام هایی که بر روی درجه  DOقرار دارند:
ـ مقام راست ـ مقام سوزناک ـ مقام حجازکار ـ مقام
نهاوند ـ مقام نکریز

ب) مقام هایی که بر روی درجه  Reقرار دارند:
مقام بیاتی ـ مقام کرد ـ مقام حسینی ـ مقام شوری ـمقام عشّ اق مصری ـ مقام صبا ـمقام صبا زمزم ـ مقام
حجاز – مقام شاهناز
ج)مقام هایی که بر روی درجه  miقرار دارند:
ـمقام سیکاه(سه گاه)  -مقام هزام
د) مقام هایی که روی درجه faقرار دارند :چهار گاه
مقامهایی که روی درجه  siاستقرار یافته اند:
مقام عجم ُعشِ یران ـ مقام بستنکار ـ مقام عراق
که در موسیقی مقامی ایران با نام ماهور و در موسیقی
غرب به گام ماژور معروف است و دارای مقامات فرعی
همچون عجم عشیران ،چهارگاه ،سوز دل آرا و شوق افزا
می باشد .نغمه ای شاد و شادی آور است ا ّما نه به طور
مطلق .بسیار اتفاق می افتد که مقام صبا و عجم را با هم
ترکیب می کنند که خود حــــاوی معــــانی بدیعی
می شود .قاری قرآن در تالوت آیاتی که مفهوم تهدید و
حزن دارند باید از دستگاههای حرن آور و در آیاتی که
بشارت و مژده آورند از دستگاههایی که لحن تشویقی
دارند استفاده نماید.البته بیشتر قاریان مشهور قرآن در
شروع تالوت از دستگاه بیات استفاده می کنند.
تطبیقگوشههایدستگاهیدرقرائتقرآنکریم
با توجه به لزوم رعایت تناسب نغمات مورد استفاده
در تالوت قرآن با مفاهیم آیات شریفه ،قاریانی که هم
شناخت عمیقی نسبت به قرآن دارند و هم به دستگاههای
موسیقی اشراف تام دارند در خصوص استفاده از مقام ها
در تالوت قرآن تفکیک ذیل را به کار می برند:
۱ـ مضامین متناسب با اجرای مقام راست:
نشانه های عظمت پروردگار ،هدایت تکوینی و تشریعی،
آفرینش آسمان ها و زمین ،بیان حقایق و معارف ،نشانه
های تجلّی انوار الهی در جهان ،بیان و ابالغ اسماء و
صفات الهی ،بیان ابالغ نبوت و امامت ،نشانه های الهی
و…
۲ـ مضامین متناسب با اجرای مقام بیات :مقام
بیات یکی از مقام های بسیار زیباُ ،حزن انگیز و دارای
لطافتی خاص است ،در بیشتر مضامین کاربرد دارد
همچون نزول عذاب الهی بر ناسپاسان و کافران ،آیات
منسوب به جهنم ،لطافت و زیبایی اخالق الهی و ُحزن
از عدم تزکیه نفس ،عشق به لقاء اهلل ،محبت و عشق به
ایمان و ُحزن از نبودن در زمره مؤمنین ،عنایت حق تعالی
نسبت به هدایت بندگانش ،لطف و رحمت رسول اکرم،
زیبایی و لطافت توحیدُ ،حزن از عدم معرفت
۳ـ مضامین متناسب با اجرای مقام صبا :توصیف
جهنم ،فرجام کار مجرمان در روز قیامت ،خوف از حساب
و کتاب و آالم محشر ،حیاء از لقاء اهلل به جهت معصیت،
غم و اندوه و ترس از عذاب ،انذار و بیدار باش ،خوف از
عذاب الهی و...
۴ـ مضامین متناسب با اجرای مقام سه گاه:
شادی اهل بهشت ،شادی و سرور اهل ایمان ،شادی از
معرفت آیات ربّانی و …
۵ـ مضامین متناسب با اجرای مقام عجم :در
موسیقی مقامی ایران با نام ماهور و در موسیقی غرب
به گام ماژور نامبردار است .دارای مقامات فرعی همچون
عجم عشیران ،چهارگاه ،سوز دل آرا و شوق افزا می باشد.
نغمه ای شاد و شادی آور ا ّما نه به طور مطلق .بسیار اتفاق
می افتد که مقام صبا و عجم را با هم ترکیب می کنند که
خود حاوی معانی بدیعی می شود.
۶ـ مضامین متناسب با اجرای مقام نهاوند :سرور
از معرفت حق تعالی ،لذت ایمان به نبوت و امامت خاصه،
لذت و بهجت عبادت ،لذت نعیم و پاداش اخروی ،زیبایی
و لطافت ایمان ،امید و انتظار رحمت الهی ،توصیف اهل
بهشت ،پیروزی ،نصرت و سعادت مؤمنان و …
۷ـ مضامین متناسب با اجرای مقام کرد :این مقام
از الحان بسیار حزین می باشد که در موسیقی مقامی
عرب نیز از این مقام زیاد استفاده می شود .شباهت
زیادی با مقام بیات دارد ،به گونه ای که برخی آن را
گوشه ای و مشتقی از مقام بیات می دانند.
۸ـ مضامین متناسب با اجرای مقام حجاز :سرور
و لذت رعایت اخالق الهی ،بشارت به اهل ایمان ،عشق به
حق تعالی در اثر معرفت او
به طور خالصه می توان گفت:
«بيات» با صداي پايين و در حالت لطافت آيه و حزن
معنوي آن استفاده ميگردد.
«رست» در حالت وقار و متانت؛
«سهگاه» در حالت هيجانات نفساني؛
«حجاز» در حالت بشارت دادن ،عشق و محبت؛
«چهارگاه» در حالت متأثر شدن؛
«صبا» در حالت هشدار و بيدار باش؛
«نهاوند» در حالت سرور نفس ،استفاده ميگردد.
جایگاه موسیقی ملی ایران در قرائت قرآن
با توجه به اینکه اکثر قاریان قرآن در ایران در تالوت

قرآن از قاریان عرب زبان تقلید می کنند به مقام های
عربی بسنده کرده و در هنگام تالوت از ورود به گوشه های
موسیقی ایرانی پرهیز می کنند .در خصوص جایگاه موسیقی
ایران در تالوت قرآن باید به موارد ذیل توجه داشت:
 منشاء موسیقی عرب به اعتقاد اکثر مورخان آهنگها وترانه های ایرانی بوده است واکثر نوازندگان و خوانندگان
عرب در قرون اول هجری توسط نوازندگان فارسی زبان
تعلیم یافته و یا خود ایرانی االصل بوده اند .بنابراین الحان
و آهنگ هایی که بیشتر قابلیت تطبیق و تلفیق با اشعار
عربی داشته را در سرودها و آوازهای خـــود استفاده
می کردند.پس از حمله اعراب به ایران در صدر اسالم و
همچنین در زمان سلطنت عثمانی ها فواصل و پرده های
موسیقی ایرانی به طور کامل به کشورهای عربی واسالمی
منتقل گردید.البته محرز است که موسیقی ایرانی پس از
ورود به فرهنگ عرب دچار دخل و تصرفاتی در مرزهای
عربی شده باشد اما به هر حال موسیقی عرب موجودیتی
مستقل از موسیقی ایرانی و غربی ندارد.
 مقام راست و سه گاه که از قدیمی ترین و مهمترینمقام های موسیقی ملل شرقی است بدون تغییر نام در
موسیقی عرب وجود دارد مقام عجم تقریبا منطبق بر
ماهور و حجاز شباهت بسیار به همایون دارد هم از لحاظ
فواصل و هم در نغمات و ملودی های آن...
علمای فن قرائت معتقدند آیات قرآن با توجه به بعد
و قرب معنایی دارای وزن و آهنگ خاصی هستند .البته
آهنگسازان مسلط و آشنا به ادبیات با توجه به معانی
شعـــر ملودی را در دستگاه خاصی تنظیم می کنند و
می کوشند هم خوانی و هماهنگی کاملی میان لحن شعر
و ملودی ایجاد شود.
در ایران از زمان حکومت صفویه به دلیل افزایش
فشارهای مذهبی و شیوع تفکر تحریم موسیقی شکاف
هنر و مذهب چندان پیش آمد که تا عصر حاضر به رغم
فتاوی محکمه شرعی از سوی مراجع بزرگ شیعی از
جمله حضرت امام (ره) مبنی بر عدم تحریم موسیقی
وتفکیک موسیقی از غنا ،متاسفانه هنوز تفکر تمایز
مذهب از هنر چندان در ذهن جامعه رسوخ یافته که
اغلب چهره های مذهبی با وسواس از موسیقی فاصله
می گیرند این تفکرسبب برتری تالوت قاریان عرب
نسبت به قاریان ایران و تقلید سبک های قرائت از قاریان
عرب شده است.زیرا قاریان قرآن در ایران معموال هیچ
شناختی به موسیقی دستگاهی نداشته و رشته قرائت
از مفاهیم مجزا می باشد این عامل سبب عدم به کار
گیری گوشه های ردیفی ایرانی در تالوت قرآن شده که
در کنار آن باید به مسئله داوری ها در مسابقات قرآن
نیز اشاره داشت که اکثر داوران مسابقات نیز متاسفانه
سبک های تقلیدی را به دو دلیل اول بر سبک های
بدیع ترجیح می دهند .بنابراین می توان به دو نتیجه
ذیل رسید :اول آنکه موسیقی عربی به کار رفته در قرات
قرآن اصالتا ریشه ایرانی دارد و نوع گرته برداری شده از
موسیقی ایرانی است و دوم این که در ایران تعصاب
بی مورد مذهبی سبب شده قاریان قرآن نتوانند با به
کار گیری گوشه های مختلف موسیقی ایرانی که بسیار
بزرگترو غنی تر موسیقی غربی است خالقیتهای تالوت
را در خود تقویت کنند.اما آنچه سبب دشواری تشخیص
دستگاهای ایرانی در قرائت های قرآنی می شود لحن
عربی قاریان عرب و تصرفاتی است که موسیقی دان های
عرب در موسیقی خود نسبت به موسیقی ایرانی ایجاد
کرده اند .برخی از قاریان قرآن در خصوص عدم استفاده
از گوشه های موسیقی ملی در تالوت قرآن ،بیان میدارند
که در تالوت قرآن صداهای کوتاه را به هیچ عنوان نمی
توان کشیده خواند در حالیکه این امر در اشعار پارسی
کامال عادی است .بسیاری از گوشه های موسیقی ایرانی
دارای اکسان و کشش هایی در ساختار اصلی نغمات خود
هستندکه هنگام انطباق آن بر متن آیات قرآنی قاری
را مجبور به کشیدن اصوات کوتاه می کند که خالف
احکام تالوت است .البته برخی دیگر از قاریان قرآن که
شناخت بیشتری نسبت به ردیف های موسیقی ایرانی
دارند نظر گروه قبل را مردود دانسته و علت عدم به کار
گیری مقامات موسیقی ملی را در تالوت قرآن را به عدم
شناخت کافی قاریان قرآن کشورمان نسبت به موسیقی
و گوشه ها و نغمات اصیل ایرانی و ترس از تغییر لحن
دانشته و بر این باورند که بسیاری از نغمات قرائت قرآن
برگرفته از نغمات اصیل ایرانی است و پرداختن به آموزش
صحیح و آشنا کردن قاریان کشور با گوشه های ردیف
موسیقی را مورد تاکید قرار می دهند.ضمن اینکه اساسا
تالوت قرآن مبتنی بر ادای صحیح است بخشی از این
ادا به صحت و درستی تبیین آیات از حیث قرائت روایت
تجوید وقف و ابتدا مربوط است و بخشی مربوط به
مهارتهای صوتی و لحنی است که تالوت را زیبا تر و اثر
گذار تر می کند.
* عضو فرهنگ نام آوران معاصر کشور

* فاطمه دوله
نزدیک به هفت دهه از اشغال کشور فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی می گذرد
و طی این سال های طوالنی فلسطینیان بی شماری شهید ،مجروح ،اسیر یا از خانه و
سرزمین خویش آواره شده اند اما ملت فلسطین از پای ننشسته و همچنان برای باز پس
ِ
سخت اشغال ،رژیم صهیونیستی
گیری سرزمینشان مبارزه می کنند .طی سال های
از هیچ جنایتی در حق ملت فلسطین فروگذار نکرده است .از زمانی که فلسطین به
عنوان «ارض موعود» هدف اشغال صهیونیسم جهانی قرار گرفت ،صهیونیست ها از
سراسر جهان به این سرزمین مهاجرت کردند و خانه و کاشانه فلسطینیان را غصب
و زندگی آنان را به خاک و خون کشیدند .شاید هیچ کس از ساکنان این سرزمین به
این نمی اندیشید که اشغالگران برای فلسطین چه خوابی دیده اند و مصائب و دردهای
فلسطینیان بی دفاع و مظلوم ،صفحه یی تاریک و ننگین از تاریخ جهان شود  .از آنجا که
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به حمایت از ملت رنج کشیده فلسطین ،روز قدس نام
گذاری شده است و مردم کشورهای اسالمی در این روز با برپایی راهپیمایی و سردادن
شعارهای ضد صهیونیسم ،خشم و انزجار خود را از این رژیم غاصب نشان می دهند به
همین مناسبت بیان چند نکته در این زمینه بایسته است:
از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی در  1948میالدی( 1327خورشیدی) تاکنونجهانیان شاهد اشغالگری آشکار صهیونیسم و دردها و رنج های بی پایان ملتی بوده اند
که از سرزمین آبا و اجدادیشان به ناحق آواره شده اند پس از حمله به  774روستا و
شهر در سرزمین فلسطین و کشتار  15هزار غیرنظامی مسلمان و مسیحی ،بازماندگان
را به کرانه باختری رود اردن ،باریکه غزه و کشورهای همسایه مانند سوریه ،اردن و لبنان
تبعید کردند  .اشغال کشوری دیگر ،کشتار وبیرون راندن ساکنان آن از سرزمینشان،
نشانه یی از بربریتی است که در قاموس قوانین و معاهده های جهان نوین هیچ جایی
ندارد اما آشکارا در مورد فلسطین و ساکنان آن به وقوع پیوست و مدعیان قانون و آزادی
نیز به حمایت آن پرداختند.
نسـل کشی ،جنایتی است که در طی  68سال اشغال فلسطینیان با آن روبروبوده اند .کشتار مردم بی دفاع به ویژه غیر نظامیان ،حمله و بمباران مناطق مسکونی،
خسارت های فراون به زیرساخت های صنعتی ،اقتصادی و بهداشتی و همچنین استفاده
از سالح های ممنوعه و کشتار صدها کودک در طول جنگ های  22روزه ،هشت روزه
و  51روزه غزه در سال های  2008تا  2014میالدی نقض آشکار حقوق بشر و اوج
جنایاتی است که به موجب آن رژیم صهیونیستی را رژیم کودک کش نامیدند .بر پایه

گزارش

آمارهای منتشر شده از سوی یونیسف ،حمالت نظامی رژیم صهیونیستی به غزه در سال
های  2008و  2009به کشته شدن  350کودک و در سال  2012کشته شدن 35
کودک و در سال  2015نیز کشته شدن  447کودک را در پی داشت .اوج جنایات در
سال  2015به اندازه یی بود که در طول جنگ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
در قطعنامه ای رژیم صهیونیستی را متهم به «نقض فاحش حقوق بشر» کرد و رژیم
اشغالگر همچنان با نادیده انگاشتن حقوق بشر غزه را آماج حمالت موشکی و خمپاره
های فسفری خود قرار می داد.
بیرون راندن مردم و تخریب خانه های آنان و شهرک سازی های بی پایان نیز ظلمدیگری است که این رژیم از ابتدای اشغال تاکنون در حق ساکنان فلسطین روا داشته
است .روند شهرک سازی صهیونیست ها و کیفیت رفتار اشغالگران با فلسطینی ها
همواره بخشی از اعتراضات فلسطینیان بوده است .گسترش شهرک سازی و همچنین
بدتر شدن رفتار شهرک نشینان با مرم فلسطین به عنوان ساکنان اصلی این سرزمین،
بیش از پیش بر وخامت اوضاع می افزاید و چیزی که رنج های این ملت بی دفاع را
بیشتر می کند ،سکوت همیشگی و چشم پوشی بی پایان سازمان های بین المللی و
مدافع حقوق است.
افزون بر کشتار و نسل کشی ،آوارگی و محرومیت هایی ناشی از آن همچون بیسوادی،دسترسی نداشتن به امکانات بهداشتی ،سوء تغذیه و  ...از مشکالتی است که آوارگان
فلسطینی با آن دست و پنجه نرم می کنند و سازمان بشر دوستانه و مدعیان حقوق بشر نیز
به سادگی از کنار آن می گذرند .بر پایه آخرین آماری که مرکز اطالع رسانی فلسطین بیست
و سوم اردیبهشت ارایه کرده است  6میلیون و یکصد هزار تن در فلسطین ساکن و به همین
اندازه بیرون از سرزمین مادری آواره هستند .از این شمار ،فقط پنج میلیون و  49هزار نفر در
آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) پرونده دارند.
مساله دیگر در ارتباط با فلسطین سکوت کشورهای عربی ،سیاست های دوگانه وضدو نقیض و روابط مسالمت آمیزآنها با رژیمی است که از نیل تا فرات را به عنوان قلمرو
سرزمینی خود هدف قرار داده است و مساله دیگر ،دو دستگی فلسطینیان و مواضع آنان
در برابر رژیم صهیونیستی و نداشتن اتحاد و یکپارچگی کشورهای عربی و اسالمی است
که همین امر نیز دستاویزی برای جوالن بیشتر این رژیم در منطقه و جهان شده است.
با وجود دردها و رنج ها و سختی های شصت و هشت ساله یی که ملت فلسطین به
دوش کشیده اند همچنان با رشادت در برابر اشغالگران مقاومت می کنند شاید روزی
صلح و آرامش را به سرزمین زیتون بازگردانند.
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