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»زﯾﻨﺖ ﻗﺮآن ،ﻟﺤﻦ ﺧـﻮش اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﺳـﺨﻦ ﻣﻌﺮوف از رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( ﮔﻮﯾـﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھـﺪاﯾﺖﮔﺮ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻟﺤﻦ ﺧﻮش و زﯾﺒﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺗﻼوتﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮآن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺤﺎن زﯾﺒﺎ و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ .
اﻓﺮاد ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﮋادھـﺎ و ﻣﻨـﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭـﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﺴـﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﺳﻮل ﻣﮑﺮم اﺳـﻼم)ص( ﻗﺪم ﺑﺮداﺷـﺘﮫ و ﺗﻼشھﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﮫﺧﺼﻮص
ﻣﺼﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮﻧﺸﺎن آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺷـﺪه و ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳـﺘﺎدان ،وﻗﺘﯽ ﻗﺮآن از ﻟﺒﺎن آﻧﮭﺎ ﺗﺮاوش ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮔﻮﯾﯽ ھﻢاﯾﻨﮏ
در ﺣﺎل ﻧﺎزل ﺷﺪن اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﻣﯿﺎن ﻗﺮاء ﻣﺼﺮی ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﺳﺮآﻣﺪ و ﺷﺎﺧﺺﺗﺮ از ﺑﻘﯿﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﻮت ،ﻟﺤﻦ و ﺗﺠﻮﯾﺪ را در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑـﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ھﻢ در آﻣﯿﺨﺘﮫاﻧـﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻟﻔـﺎظ آﺳـﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﺮﭼﮫ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﮫ ﮔﻮش ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳـﺪ .در اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺼـﻄﻔﯽ
اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ و ﻣﻨﺸﺎوی ﺟﺰو ﺳـﺮدﻣﺪاران ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯽﺷﮏ اﺳـﺘﺎد ﺷـﺤﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر را ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺲ از آﻧﮭﺎ ﺑـــﺮﺷـﻤﺮد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ
ژوﺋﯿﮫ 1950ﻣﯿﻼدى ،ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻨﺠﺮهھﺎی طﻼﯾﯽ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺷﺪ .در اﯾﻦ روز ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر در روﺳﺘﺎی
دور اﻓﺘﺎده »ﮐﻔﺮ اﻟﻮزﯾﺮ« اﺳـﺘﺎن ﻗﮭﻠﯿﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﺪه ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﻮد .ﺣﺪود ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ وی ،ﭘﺪرش وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻮدک ،روزﮔﺎر را ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽھﺎ و ﺗﻠﺨﻰھﺎﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ .او ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼوتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼم ﺧﺪا ﺷﻮد و از اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮد را آﻣـﺎده ﮐﻨﺪ .زﻧـﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮫ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﭘـﺪر ،ﺷـﺤﺎت ﻣﺤﻤـﺪ اﻧﻮر ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدر و داﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﺳـﺘﺎدان ﻗﺮآن ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و در
ھﻤﯿﻦ دوران ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ھﺸﺖﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .داﯾﯽ وی ،اﺳﺘﺎد ﺣﻠﻤﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،او را
در ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﻰ از روﺳﺘﺎھﺎى ﻣﺠﺎور ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﻔﺮ اﻟﻤﻘﺎم« ﺑﺮد ﺗﺎ ﺗﺠﻮﯾﺪ ﻗﺮآن را ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺮارﺣﯽ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ .از ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده وی ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان ،راه را ﺑﺮاﯾﺶ ھﻤﻮارﺗﺮ
ﮐﺮد .ﺑﮫطﻮری ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎھﺖ ﺻﺪا و ادای ﻟﺤﻦ وی ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان ﻣﻌﺮوف آن زﻣﺎن ،وی را اﺳﺘﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر در  15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﻨﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیای ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮآن را ﺑﺎ
اﺻﻮل ﻗﺮاﺋﯽ آن و ﺑـﺎ ﻟﺤﻦ ﺧﻮش ﺗﻼوت ﮐﻨـﺪ .وی در اﯾﻦ دوران ،داﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺧﻮد ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮﻋﮭـﺪه ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﮫ روﺳـﺘﺎھﺎی ﺷﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﺑﺮود و در ازای ﺗﻼوت ،دﺳﺘﻤﺰد ﺑﮕﯿﺮد.
اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﮫ  20ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳـﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﻰ از ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻗﻮى ﺑﺴﺎزد و در اﯾﻦ اﻣﺮ آﻧﭽﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در او از ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮى و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و روﺷﻦﺑﯿﻨﻰ و ھﻮش ﻗﻮى ﺑﮫ ودﯾﻌﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،او را ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﺮد .ﺗﺤﺼﯿﻼت آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎل دوم در داﻧﺸـﮕﺎه اﻻزھﺮ ﻣﺼﺮ اداﻣﮫ داد .ھﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﮫ ﯾﮑﻰ از ﻣﺪرﺳـﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮت ﮔﺮم و دﻟﻨﺸﯿﻦ او را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﮫ او ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺎى اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ
در داﻧﺸـﮕﺎه ،در رﺷـﺘﮫ ﻗﺮآن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .وی در  27ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد ﺻـﺪا و ﺳـﯿﻤﺎى ﻣﺼـﺮ ﺷﺪ و ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آﻏﺎز ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎى اﺳـﺘﺎد ﻋﺒـﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺎرﯾﺎن
ﻣﺼﺮ ،ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺎت رﺋﯿﺴﮫ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﻼوت ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ در ﺳﻄﻮح ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﮫروزی و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺪن آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،اﺳﺘﺎد در اواﺧﺮ
ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﺮطﺎن ﺣﻨﺠﺮه ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻼوتھﺎی اﺳـﺘﺎد ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺳـﻔﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﺮﺟﺴـﺘﮫ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﭘﺪﯾﺪآورﻧـﺪه ﺳـﺒﮑﯽ ﻧﻮ در ﺗﻼوت ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،در  13ژاﻧﻮﯾﮫ ﺳﺎل 2007ﻣﯿﻼدی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  23دیﻣﺎه ﺳﺎل  1386ﺷﻤﺴﯽ در  57ﺳﺎﻟﮕﯽ دﯾﺎر ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻨﯽ
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫﺗﺮﯾﻦ ﺳﺒﮏھﺎی ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼم ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ارادت ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﮫ اﺋﻤﮫ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت اﻧﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ درﺳـﯽ ﮐﮫ از ﻣﮑﺘﺐ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔـﻮاران ﮔﺮﻓﺘﮫ ،رﻋـﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮای اﻟﮭﯽ را ﺑﮭـﺘﺮﯾﻦ ﺳﺒـﮏ و روش ﺗﻼـوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽداﻧـﺪ و اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﮫ ﺗﻘﻮاى اﻟﮭﻰ در ﻗﺎرى ﻗﺮآن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻠﺐ و دل ﺷـﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﺗﺴـﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ
ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺒﮏ اﺳـﺘﺎد ﺷﺤﺎت ﺑﮫﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﮏھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻼوتھﺎی اﺳـﺘﺎد ﺷﺤﺎت را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ اداﻣﮫ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺒﮏ و ﺗﻼوتھﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﺒﻨﺎ داﻧﺴﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺧﺎﺻـﯽ از ﺗﻼوتھﺎی اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺼـﻤﺪ اﻟﺰﻧﺎﺗﯽ در ﺗﻼوتھﺎی وی ﻣﺸـﮭﻮد اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﺤﺎت اﻧﻮر در ﺗﻼـوتھﺎی ﺧﻮد از وﯾﮋﮔﯽھﺎ و ﺿﺎﺑﻄﮫھﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﻼوتھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻗﺎرﯾﺎن ﺻﺎﺣﺐﺳـﺒﮏ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﺗﺎ وی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎری ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮑﺘﺐ در ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﺷـﺤﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر ﺑﺮﺧﻼف ﺧﯿﻠﯽ از ﻗﺮاء ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼـﻄﻔﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ
اﺻﺮاری ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎت در اﺑﺘﺪای ﺗﻼوت ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ در اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﻓﺮاز از ﺷﺮوع ﺗﻼوت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﯿﺎت آﻏﺎز ﻣﯽﮐﺮد ،آنﮔﺎه ﺑﮫطﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﺳﺖ وارد ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن ﭘﺮدهھﺎی ﺻﻮﺗﯽ
ﺧﻮد در ﻣﻘﺎم رﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎمھﺎی دﯾﮕﺮ وارد ﻣﯽﺷﺪ و آنﮔﺎه ﺑﮫ طﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﮫ ﺗﻼوت ﮔﻮﺷﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎمھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﻼوت ﺳﻮرهھﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ و زﻟﺰال اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت ﮐﮫ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ و در ﻣﺼﺮ اﺟﺮا ﺷﺪه را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮف و ﺷـﺎﮐﻠﮫ ﺗﻼـوتھﺎی اﯾﻦ اﺳـﺘﺎد ﺑﺮﺷـﻤﺮد .اﺳـﺘﺎد ﺷـﺤﺎت اﻧﻮر ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺤﺮ ﺧﺎﺻﯽ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﮑـﺎ ﯾـﺎ ﺳﮫﮔـﺎه دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ وی ﺟﺰء ﻣﻌـﺪود ﻗﺎرﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﮫ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎم در ﺗﻼوتھﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﮫھﺎ و زواﯾﺎی آن را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﺮ روی ،ﻧﻘﺶ ﺗﻼوتھﺎی اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت اﻧﻮر را در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻼوتھﺎی ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼـﻄﻔﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺗﻼوتھﺎی اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت اﻧﻮر از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼوتھﺎ ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖھﺎی ﻗﺎرﯾﺎن ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﻨﺸﺎوی ﻧﯿﺰ
در اﯾﺮان ﻣﻘﻠﺪان ﺑﺴﯿﺎری دارد ،وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت اﻧﻮر را در ﻗﺮاء اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎد ﺑﮫ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎد ﺻﻮت زﯾﺒﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺤﺎت اﻧﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺷﮭﺮت او در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﮭﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑـﺪ و ھﯿﭻ ﻗـﺎرهای از دﻧﯿـﺎ ﻧﺒﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮﺣﻮم ﺷـﺤﺎت اﻧﻮر در ﺑﯿﻦ ﺳـﺎلھﺎی  1985ﺗﺎ 1996ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ،ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ،اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ،
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ ،ﮐﺎﻣﺮون و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺴـﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺻﻮت دﻟﻨﺸـﯿﻦ اﺳـﺘﺎد ﺷﺤﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر در طﻮل ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﺳﺘﺎد ﻧﯿﺖ ﺧﻮد از ﺳـﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ را ﺟﺰ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﮭﺮوزی ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ
اﺳـﺘﻤﺎع آﯾﺎت ﮐﺘﺎبﷲ ﻣﺠﯿﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﺎﻓﻼن را ﺑﯿﺪار و ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﺷـﻨﺎ ﮐﺮد .ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر ،دارای ﺳﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ و ﺷﺶ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ آﻧﮭﺎ از ﺟﻤﻠﮫ
ﺣﺎﻓﻈﺎن ﮐﻞ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﮫ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه دو ﺗﻦ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻣﯽﺗﻮان آﯾﻨﺪه ﺗﻼوت ﮐﺸﻮر ﻣﺼـﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ھﯿﭻﮐﺪام ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎی ﭘﺪر را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﻢروﻧﻖ ﻗﺎرﯾﺎن اﻣﺮوزی ﮐﺸﻮر
ﻣﺼﺮ ،اﻧﻮر ﺷﺤﺎت اﻧﻮر و ﻣﺤﻤﻮد ﺷـﺤﺎتاﻧﻮر ﻏﻨﯿﻤﺖ ھﺴـﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﮔﻮی رﻗﺎﺑﺖ را از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﺮﺑﺎﯾـﺪ و ﺑﺎ ﺻﻮت ﻗﻮی و ﻟﺤﻦ ﭘﺮاﻧﻌﻄﺎف ،ﺣﻖ ﭘـﺪر را ﺗﺎ ﺣﺪودی ادا ﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎدان و ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺤﺎت
اﻧﻮر ،از ﻧﻈﺮ ﺑﺴـﯿﺎری از اﺳﺎﺗﯿـﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﺟﮭـﺎن ھﻢ ﺑﮫﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀـﯽ از اﯾﻦ اﺳـﺘﺎدان ،ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎد
ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮی ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺤﺎت اﻧﻮر در اﯾﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ،طﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻗﺎرﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻮع ﮐﻼم اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ﮐﮫ در ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ طﯽ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺎرﯾﺎن اﯾﺮان در ﺳﺎل  1361ﺻﺪای اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﻤﮕﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺎم اﯾﻦ اﺳـﺘﺎد ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن را ﺑﻔﮭﻤﻨـﺪ ﯾﺎ ﻧﻮار ﺻﺪای وی را ﺑﮫ دﺳﺖ آورﻧﺪ .در ﺳﺎل 1375ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﺳـﺘﺎد ﺷﺤﺎت ﺳﻔﺮی ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن داﺷﺘﯿﻢ .در ﺟﻠﺴﮫای ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﮭﯿﺪی از ﺷﮭﺪای ﺣﺰبﷲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﺳﺘﺎد
ﺷﺤـﺎت اﻧﻮر ﺗﻼوﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺎﻧـﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ آن را ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻢ ﺷـﻨﯿﺪهام  .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﮫ ھﻢ ھﯿﭻ ﻓﺮدی دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺳـﮑﻮت ﺟﻠﺴﮫ را ﺑﮫ ھﻢ ﺑﺮﯾﺰد .اﺳـﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت از ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻗﺎرﯾﺎن
ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﺼﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮑﺘﺒﯽ در ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ دارای اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﻮد و ھﻤﮫ ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﺼـﺮ وی را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و اﻗﺒﺎل ﺑﮫ ﺗﻼوتھﺎی ﺷﺤﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر ﺷﺪ ﺑﺤﺚ ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ در اﺳﻠﻮب و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻼوت ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻧﻐﻤﺎت اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺗﻼوتھﺎی ﺷﺤﺎت اﻧﻮر ھﻤﺎن ﻧﻐﻤﺎت و آھﻨﮓھﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻗﺮاء اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺳـﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺑﮫ روز ﺑﻮدن ﺗﻼوتھﺎی اﺳـﺘﺎد ﺷﺤﺎت ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺎرﯾﺎن ﺟﻮان ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺗﻼوتھﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﻏﻼمرﺿﺎ
ﺷﺎهﻣﯿﻮه ﺑﺴـﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از دوران طﻼﯾﯽ ﻗﺮاﺋﺖ در ﻣﺼـﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮭﺪ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﭼﻮن »ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﮐﺎﻣﻞ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﮭﺘﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺒﻨﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﻨﺸﺎوی و اﺑﻮاﻟﻌﯿﻨﯿﻦ ﺷﻌﯿﺸﻊ« دﯾﮕﺮ
ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﭼﮭﺮهھﺎی ﺷﺎﺧﺼـﯽ در ﺟﮭﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد و ظﺮﻓﯿﺖھﺎی ﻓﻨﯽ و ھﻨﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺷـﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷـﺤﺎت اﻧﻮر ﺑﺎ ﻧﺒﻮغ ذاﺗﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﺳـﺒﮏھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﮫوﯾﮋه ﺳﺒﮏ
ﺗﻼوت ﻣﺮﺣﻮم »ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ اﻟﺰﻧﺎﺗﯽ« دﺳﺖ ﺑﮫ اﺑﺪاع و ﺧﻠﻖ ﺷﯿﻮهای ﻧﻮ و ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ آن ،ﻣﺪرﺳﮫ ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﻼوت زد .اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح طﺎروﺗﯽ اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن وارﺳﺘﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ
و ﮐﻞ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻮج ﺗﺎﺛﯿﺮ وی در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎت را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد .اﺳﺘﺎد ﺑﮭﺮوز ﯾﺎری ﮔﻞ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن اﺳﺘﺎد ﺷﺤﺎت ﺑﮫ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺻﺪای وی از طﺮﯾﻖ ﻧﻮارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﻣﺼﺮ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .ﺣﺘﯽ در اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺎد را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺒﮏ وی ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﻗﺎری ،اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آرزوھﺎی ﻣﻦ در آن دوران
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای اﺳـﺘﺎد را در ﯾﮏ ﻧﻮار ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﻮش ﮐﻨﻢ و ﭼﮭﺮه وی را از ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﺒﯿﻨﻢ .در ﺳﺎل  1382ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳـﺘﺎد را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪم و ﻧﺰد وی ﺑﮫ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮا ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد.
اﺳـﺘﺎد ﻣﮭﺪی دﻏﺎﻏﻠﮫ اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺤﺎت اﻧﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ وﻓﺎت ﭘﺪر ﺷـﺤﺎت اﻧﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﻮد و اﺳـﺘﻌﺪادھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﮑﯿﮫ
ﮐﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺳﺎزد .در ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺤﺎت اﻧﻮر داﺷﺘﮫام وی ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮارھﺎی ﻗﺮاﺋﺘﺶ در ﺳﺎل  1970اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ورود ﺑﮫ رادﯾﻮ در ﺑﺎر اول ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪم و ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ

از ﺳﻮی ھﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻨـﺪه در ﺣﻀﻮر آﻧﮭﺎ ﺗﻼوت ﮐﺮدم ﺿـﻌﻒ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻐﻤﺎت ﻋﻨﻮان ﺷـﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪت دو ﺳﺎل در آﻣﻮزﺷـﮕﺎه ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم و ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﮐﮫ ﺗﺴﺖ دادم ﺑﺮای ورود ﺑﮫ
رادﯾﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪم «.اطﻼق ﻗﺎری رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎری در ﻣﺼﺮ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﺎری ﻗﺮآن در ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .
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