2 - Adhan (bønnerop) (ca 2:30 min)

Musikk i vanlig forstand praktiseres ikke i moskeen. Men resitasjon (se ovenfor) og adhan er
likevel verbale handlinger som ofte kategoriseres som musikk. De har rytme og er tonale. De
er også preget av modalitet, det vil si at fremføringsmåten er viktig.
Tekstlig sett åpner adhan med en firfoldig gjentakelse av utsagnet Allahu Akbar (”Gud er
stor!”) Deretter følger (i norsk oversettelse – hver setning gjentas to ganger): ”Jeg erklærer at
det ikke er noen annen gud enn Gud! Jeg erklærer at Muhammad er Guds sendebud! Skynd
deg til bønn! Skynd deg til framgang!” Til sist avsluttes bønneropet med to ganger ”Gud er
stor!” og én gang at det ikke finnes noen annen gud enn Gud. De arabiske tegnene kan
transkriberes på mange måter, og mange transkripsjoner er tilgjengelige på Internett, for
eksempel under oppslagsordet Adhan på Wikipedia.
Mellom setningene eller utsagnene er det markerte pauser. Rent musikalsk er de første
setningene i bønneropet mer begrenset enn gjentakelsene når det gjelder strofenes lengde,
musikalske utsmykning, antall toner per stavelse og tonespenn. Samtidig må det understrekes
at mulighetene for ornamentering er begrenset, særlig i det saudi-arabiske kjerneområdet. Den
musikalske utsmykningen må ikke forvanske teksten, som skal komme tydelig fram.
Dette eksempelet er hentet fra Tunis. Det er imidlertid lagt ut en mengde lydfiler med
bønnerop fra forskjellige steder i verden på Internett, for eksempel på nettstedet
AudioQuraan.com.
Når elevene skal arbeide med utgangspunkt i lyden av adhan, kan de for eksempel
1) assosiere relativt fritt, og ta utgangspunkt i hvordan de opplever lydene, stemmen,
tonesprangene, etc,
2) beskrive det de hører i musikkfaglige termer, det vil si sette ord på forholdet mellom
stavelser og toner, ornamentering, toner, den frie rytmen, etc,
3) beskrive det de hører i religionsfaglige termer, det vil si forklare hva adhan er, hvordan de
ulike frasene i bønneropet korresponderer med sannheter innenfor islam, hvordan adhan
korresponderer med bønnen som én av islams fem søyler, etc,
4) se adhan i sammenheng med islam og muslimsk kultur, for eksempel i forbindelse med
fortellingen om Bilal, den første bønneutroperen, de fem søylene, bønnens betydning, livet i
moskeen, moskeens utforming, etc.

