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آهنگ ها و آواهای بســیاری در خصوص امام رضا)علیه السالم( 
و سیره وی، تاکنون توسط آهنگ سازان و خوانندگان کشور 
ساخته و اجرا شده است، اما هیچ یک تاکنون نتوانسته است 
به اندازه نقاره زنی، حال و هوای زیارت را در دل مشــتاقان 
این امام هامم زنده کند. این نوای تاثیرگذار، به گونه ای در 
دل مردم جا باز کرده اســت که گویی با شنیدن آن تلنگری 
بر جســم و روح هر زائــر و مجاور امام رضا)علیه الســالم( زده 

می شود. 
کســانی که به زیارت حرم مطهر رضــوی رفته اند، به طور 
حتــم، آوای گوش نوازی را هر صبح، پیش از طلوع آفتاب و 
هر عرص، پیش از غروب خورشید، می شنوند كه هم زمان با 

برآمدن و فروشدن آفتاب، نواخته می شود. 
نقاره زنی یکی از آیین های قدیمی حرم مطهر رضوی است 
كه با قدمتی حدود 600 ســال، تا کنون، بدون وقفه، در دو 
نوبــت در  روز و به صورت زنــده، در نقاره خانه های حرم 
رضوی اجرا شــده است. این سنت قدیمی، نسل به نسل و 
سینه به سینه منتقل شده است و این موسیقی زنده، سالها 
بدون وقفه اجرا شده است و تنها در این بین نوازندگان آن 

تغییر كرده اند.
***

طبق اسناد، نقاره زنی، آیینی است که از زمان تیموریان آغاز 
شــده؛  آیینی کــه مردم آن را پاس داشــتند تا باقی مباند و 
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مانند بســیاری از سنت ها با گذشت زمان کهنه نشده تا به 
دل فراموشی سپرده شود.

براســاس اســناد معترب حکومتی، نقاره خانه حــرم در دوره 
قاجاریه، هم زمان با رســمیت یافنت مجموعه آســتان قدس 
رضوی، رس و ســامان یافت کــه البتــه از دوره های زمانی 

مختلف در این خصوص اسناد پیوسته ای موجود نیست.
دکرت عبدالرحیم قنوات،  دکرتای تاریخ اسالم، در وبالگ خود 
آورده اســت: »در کشــور خود یک برنامه هرنی داریم که 
نه تنها دهه ها، بلکه سده هاســت که همــه روزه در حال 
اجراســت. این برنامه یک اجرای زنده موســیقی اســت و 

عبارت است از نقاره نوازی در حرم امام رضا)علیه السالم( .
 نقاره خانه البته تاریخی دارد شنیدنی:

بابر پرس بایسنقر، یکی از امیران تیموری بود که در فاصله 
سالهای 851 تا 861 ق حکومت می کرد. مرکز حکومت بابر، 
شــهر هرات بود. او در ســال 860 ق به مشــهد سفر کرد. 
ظاهــرا به این دلیل که بیامر شــده بود و آمــده بود تا از 
امام رضا )علیه الســالم( شــفا بگیرد. بابر مدتی را در این شــهر 
اقامت کرد و در این مدت، دستور داد تا همه روزه صبح و 
شام، نقاره نوازان در باغ حرم نقاره بنوازند. شاید برای اعالم 
حضور خود در شــهر و یا شــاید بــرای ادای احرتام به امام 
هشتم )علیه السالم(. جالب اینکه، این رسم بعد از رفنت بابر از 
مشــهد و حتی بعد از مرگ او نیــز ادامه یافت و همچنان 
تــا به امروز ادامه دارد. بعدها در حــرم رضوی، نقاره خانه 
مکان و ساختامن و نوازندگانی مشخص پیدا کرد که هر روز 
پیش از طلوع و غروب آفتاب و در شب های ماه رمضان و 
نیز اعیاد مذهبــی نقاره نوازی می کنند. این برنامه، تنها در 
روزهای عزا تعطیل اســت و بر این اساس، اکنون 570 سال 
اســت که در شهر مشهد و در حرم رضوی یک برنامه زنده 
موسیقی، هر روز با سازهایی معین و ریتم و آهنگی تقریبا 

ثابت اجرا می شود.«
از نشــانه هاى تاریخى نیز چنین برمى آید که در قرن دهم، 

نواخنت نقاره معمول بوده است.
فضــل بن روزبهان خنجى، در کتــاب مهامن نامه بخارا، در 
حاالت محمدخان شــیباىن، ســلطان ماوراء النهر که مشهد 
مقــدس و ناحیــه طوس را تــرصف کرده بود، مى نویســد: 
»سلطان تصمیم گرفت به زیارت حرضت رضا)علیه السالم(  برود. 
از این رو، با اعیان لشــکر خود و قاضیان و محتشامن، عازم 
مشــهد گردید. من با گروهى قبالً به مشــهد رفتیم و در آن 
جا مراسم استقبال را فراهم کردیم. بر فوق بارگاه حرضت، 
محــّى که نقــاره نوبت حــرضت امام مى زننــد، جامعت 
نقاره چیان اردوى هامیون و نفیرچیان ایســتاده، مرتّصد آن 
که چون موکب هامیون برسد، نقاره بکوبند و نفیر نوازند. 
آن حــرضت امر فرمودنــد که دم نزنند و نفیرنــوازى را به 
فقیرنوازى بدل فرمودند، و چون به درگاه بارگاه رســیدند، 
فرود آمده به پیشــگاه برآمدند و از آن جا به روضه مقدس 

قدم گشاده و آداب زیارت تقدیم منودند و اندکى نشسته، از 
قبه بیرون فرمودند«

از این مــنت اینگونه برمی آید که در قرن نهــم و دهم، نقاره 
نواخته مى شــده اســت. همچنین در ایــران، نواخنت طبل و 
نقاره، تا زمان قاجاریه ادامه داشــته اســت و حاکامن نیز در 
مراکز استان ها به هنگام معینى از آن استفاده مى کردند. البته 
چگونگی ورود این شــیوه در بارگاه امام رضا)علیه السالم(  دقیقا 
مشخص نیست و هر کس بر پایه ذوق و برداشت خود، براى 

آن انگیزه اى بیان مى کند. 
همچنین نقاره ها، هر گاه در آســتان امام هشــتم)علیه الســالم( 
بیامرى شفا یابد و به خیل شفایافتگان آستان حرضتش افزوده 
شــود، به منظور اعالم همگاىن و اظهار رسور و شــادماىن به 
صدا در مى آیند. عالوه بر این، در شب هاى میالد معصومان و 
بزرگداشت مناسبت هاى مذهبى، مانند جشن هاى بزرگ قربان 
و فطر و غدیر و در زمان تحویل هر ســال شــمىس، در آغاز 

نوروز، نقاره نواخته مى شود.
این نوا، تنها در ایام محرم و صفر که روزهاى سوگوارى شیعیان 

است، به منظور احرتام به آیین سوگوارى نواخته منی شود.
براى نقاره زدن در آســتان مقدس امام هشتم)علیه السالم( ، محل 
خاىص بــا عنوان نقاره خانه در دو طبقه در نظر گرفته شــده 
اســت. این بناى زیبا و باشــکوه که رسارس از کاىش فیروزه اى 
اســت و در پیرامون ایوان آن نرده کىش شــده اســت، بر فراز 
ایوان رشقى صحن عتیق )انقالب( قرار دارد و از قسمت هاى 

مختلف حرم، دیده مى شود.
طبقه زیرین، جاى گذاشنت طبل ها و شیپورها )آالت موسیقی 
این آیین سنتی طبل و کرنا می باشد( است و طبقه دوم محل 
استقرار نوازندگان است.  بلندى بنا سبب می شود كه به هنگام 
نقــاره زدن، آواى آن، اگر صدای ماشــین ها و هیاهوی زندگی 

بگذارد، تا خیابان های اطراف حرم شنیده شود.
*** 

در هر حال، امروز سبک ها و گونه های مختلفی از موسیقی 
وجود دارد که هرکدام دارای ســابقه و تاریخچه شــکل گیری 
مختلفی هستند و با آالت گوناگونی نواخته می شوند. اما در 
این بین، آنکه از قدمت بیشرتی برخوردار است، دارای اصالت 

و مخاطب می باشد. 
حال ســوال جدی که می تــوان از پژوهشــگران، محققان و 
مســوالن موسیقی کشــور پرسید، این اســت كه چگونه یك 
موســیقی آئینی، با این قدمت تاریخی، هنوز هم برای مردم 
تازگی دارد و شــنیدن آن كسی را خسته منی كند و این که در 
میان نت ،ها و نواهای نقاره چه رازی نهفته اســت؟ چنانکه 
برخالف ادعاهای موجود، نســل جوان طالب موسیقی اصیل 

است و به شدت از آن استقبال می کند.
 بدون شک، موسیقی بی نظیر نقاره، که تنها در آستان مبارک 
رضا)علیه السالم( پخش می شود، تداعی گر  لحظات معنوی خلوت 

عاشقان کوی رضا )علیه السالم( است.
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