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ِحیم الّرَ ْحَمِن  الّرَ ِه  الّلَ ِبْسِم 

ُمِبین  َوُقْرآٌن  ٌر 
ْ
ِذک ِإلا  ُهَو  ِإْن  ُه 

َ
ل َیْنَبِغی  َوَما  ْعَر  الِشّ ْمَناُه 

َّ
َعل َوَما 

اِفِریَن 
َ
ک

ْ
ال ى 

َ
َعل  

ُ
َقْول

ْ
ال َوَیِحّقَ  ا  َحّیً َمْن َکاَن  ِلُیْنِذَر 

)69-70/ یس( 





ایـنحلنهـا گفتهانـد پـسحکیمـان
ُدُهـــــــل هتدیـد و ُســـــــرنـــا نــــــــالۀ
بانگگردشهایچرخاستاینکهخلق

مـــــــــــا بــــــگرفتمی چـــــــرخ  دوار  از
کل  نــــاقور بـدان مــــــاند چــــیزکی
بـهحلـق و بـهطنبـور میسـرایندش

مولوی

دیباچه

الّرحیِم الّرحمِن  اهلِل  بسِم 

 
ً
بشیرا بالحّقِ  المرَسِل  الأمیِن  النبِی  ى محمٍد 

َ
عل اهلُل  ى 

َّ
َو صل العالمیَن  رّبِ  هلِل  الحمد 

ِکَتاَب 
ْ
ال ُمُهُم 

ّ
َوُیَعِل یِهْم  َوُیَزِکّ آَیاِتِه  ْیِهْم 

َ
َعل و 

ُ
َیْتل للعالمین  رحَمًة  و  هَدًی  و   

ً
نذیرا و 

صحِبه  َو  الطاهریَن  آلِه  على  و  ُمِبیٍن  َضلاٍل  ِفی 
َ
ل َقْبُل  ِمْن  َکاُنوا  ِإْن  َو َمَة 

ْ
ِحک

ْ
َوال

ِمیَن
َ
َعال

ْ
ال ِلَرِبّ  اُس  الّنَ َیُقوُم  َیْوَم  یِن  الِدّ َیْوِم  ى 

َ
ِإل ِبِإْحَساٍن  َبُعوُهْم 

َ
اّت ِذیَن 

َّ
َوال المؤمنیَن 

کتاب درآمدی به ظرفیت های فرهنگی و هنری زبان قرآن، از ظرفیت ها  نگارنده پیش تر، در 
و توانمندی های زبان در زمان حاضر به صورت عام، و از همین ظرفیت ها برای زبان قرآن 
گفتن  به صورتی خاص تر، قصد سخن  کتاب حاضر  گفته است.  به صورت خاص سخن 
از شیوایِی آوای زبان قرآن و ائتالف لفظ و معنای آن را دارد و برای پرداختن به این موضوع، 
یم، مانند  آنها سروکار دار با  که  از آهنگ سخن در زبان هایی  در درجۀ نخست، می خواهد 

ید.  و عربی سخن بگو فارسی 
طور  به  باید  آن  گیری  فرا در  که  است  منحصربه فردی  یژگی های  و دارای  قرآن،  بان  ز
که  است  بان  ز آن  »آهنگ«  بان،  ز هر  خصوصیات  جمله  از   1 گیرد. قرار  نظر  مّد  کامل 

1. نــک.: خوش منــش، 1388: 110-122؛ 1393: 9-10 و 168-167.

ه ا�چ �ب د�ی
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حاضر،  پژوهش  و  می آید  پدید  بان  ز آن  حروف  ترکیب  کیفیت  و  کّمیت  از 
ز  ا ر  برخوردا و  خداوند  مستقیم  آیِت  عنوان  به  قرآن  بان  ز نظماهنگ  ی  رو بر 

می گیرد.  صورت  خود  یگانه  و  یژه  و نظماهنگ 
موسیقی  و  آهنگ  واضح تر،  طور  به  و  بان  ز آهنگ  به  تفصیلی  و  تحلیلی  توجه 
ی  شمار است.  بانی  ز مطالعات  و  بررسی ها  در  جدید  نسبتًا  مباحث  از  شعر 
و  گفته  خود،  باِن  ز شعِر  موسیقِی  باره  در آنها،  غیر  و  عرب  و  ایرانی  محققان  از 
احیانًا  و  زده  قرآن  بان  ز موسیقی  به  گریزهایی  خود  آثار  در  گاهی  اینان  نوشته اند؛ 
نظماهنگ  باره  در جامع  کتاب های  جای  هنوز  ولی  گرفته اند،  بهره هایی  آن  از 
اثر  می رسد.  نظر  به  خالی  فارسی  بان  ز در  آن  کارکردهای  و  یژگی ها  و و  وحی  بان  ز
از  خالی  نمی تواند  نوع،  این  از  ین  آغاز ی  کار و  است  بزرگ  راه  این  در  گامی  حاضر، 
ی  کار قرآن،  بان  ز موسیقی  و  نظماهنگ  تبیین  که  است  روشن  و  باشد  کاستی ها 
کامل،  صورت  به  آن  انجام  و  است  هنری  و  فنی  بانی،  ز تحقیقی  و  بین رشته ای 

نمی آید. بر  تن  یک  از  عادتًا 
بنیانگذار  ی کنی)ره(،  مهدو محمدرضا  آیت اهلل  زنده یاد  به  را  پژوهش  این 
از  او  عملی«  »اخالق  که  بزرگوار  ی  پدر می دارم؛  تقدیم  صادق)ع(  امام  دانشگاه 
از  خرمن  برگرفته  با  که  کار  فدا دانشی مردی  بود؛  مقّدم  آن  بر  و  اقدم  نظری،  اخالق 
و  ُنصح  صفا،  و  صدق  سرمایه های  با  بزرگ،  استادان  نسل  آخرین  دانِش  و  دین 
دانشجو  گفتماِن  ک  ادرا و  زمان  نیازسنجی  در  اندیشه،  ُشموخ  و  صدر  شرح  صالح، 
به  نیل  برای  که  زالل  و  مخلص  معلمی  گردید؛  بی مانند  توفیقی  حائز  جوان،  و 
و  قدیم  علمی  شیوه های  تناُظر  و  نوگرایی  و  سّنت  تراُبط  در  ممتاز  و  متمایز  هدفی 
در  نیفتاد؛  متناقض  یط های  تفر و  افراط  و  متعارض  دوگانه های  چالش  در  جدید، 
و  راست  یشتن،  خو با  را  خود  تکلیف  راه  اختبار،  و  اختیار  زمینه های  و  زمین  برابر 
راه  زمانه،  مرسوم  کشیدن های  پیش  و  پس زدن ها  بزرِگ  بلّیۀ  در  و  کرد  تعیین  استوار 
عقاید  با  دانش  و  تخصص  اصحاب  و  خدا  خلق  در  نپیمود؛  دوگونگی  و  رنگی  دو
صنفی،  عمیق  اعتقاد  و  یست  ننگر حقیر  نگرگاهی  از  گونشان،  گونا اندیشه های  و 



بزرگ  را  یت  حّر و  دانش  نداشت؛  ر  دو دیگرانش  حق  در  دقیق  اعتماد  و  انصاف  از 
َکّل بر دیگران نساخت؛ نسبت سیاست  داشت و دانشگاه را وامدار و وابسته به جایی و 
شناخت؛  را خوب  ی  و سیاسی کار ی  مرزهای سیاستمدار و  دانست  نیک  را  فرهنگ  و 
را  دنیا  و استقبال  اقبال  ید،  به جان و جسم رنجور خر را  بعید  و  یب  بی مهری و جور قر
خود  سیاسی  و  معنوی  و  علمی  ن  ز و و  طوالنی  و  مبارک  عمر  نقد  و  ید  نخر چیزی  به 
اسالمی  ایران  نخبۀ  جوان  هزاران  معنوِی  و  ماّدی  رش  پرو و  بیت  تر و  تعلیم  کار  در  را 

ا. َحّیً ُیبَعُث  َیوَم  َو  َیُموُت  َیوَم  َو  ُوِلَد  َیوَم  یِه 
َ
َعل ُسالٌم  َو  کرد؛  آن  از  فراتر  و 

نکشت نیکی  تخم  جز  آنکه  خنک  خشت         و  بالین  دارند  ک  خا همه 

یگرِی  یار از  که  گرامی  دوستانی  و  استادان  از  ی  حقگزار است  فرض  بنده  این  بر  و 
سال  در  آن  نگارش  آغاز  از  پژوهش  این  تکمیل  برای  گذشته  سالیان  در  نگارنده 
فشارکی  لسانی  محمدعلی  دکتر  معزز  استاد  نکردند:  یغی  در حاضر  زمان  تا   1374
آقایان  داشت؛  نگارنده  ارزانی  ارزنده ای  تصحیحات  و  خواند  دقت  با  را  کتاب  که 
و  پیرانی  سیدعلی  یعقوبی،  سیدوحید  رضوان طلب،  محمدرضا  دکتر  نعیمایی،  ایرج 
دیدگاه های  بیان  و  تین  ال منابع  برخی  تأمین  در  که  سپهری  سراج  گرامی  موسیقی دان 
ی رساندند، یاران مؤسسۀ »متن« از جمله آقای میثم رادمهر  موسیقیایی، نگارنده را یار
پذیرای طراحی  که  آقای علی جباری  و  نهایی  نبشته پیرایی  و  صفحه آرایی  عهده دار  که 
سال هاست  مرا  فرهنگی  زندگی  شرایط  که  فرزندانم  و  همسر  سرانجام  و  شدند   جلد 
جزیِل  جزای  نکرده اند.  یغ  در کمکی  هیچ  رساندن  از  و  یده اند  خر جان  به  بردبارانه 

باد. ایشان  صاحب قرآن، ِهبۀ همۀ 

خوش منش ابوالفضل 

گروه علوم قرآن و حدیث دانشیار 

تهران دانشگاه  الهیات  دانشکدۀ 
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