دو فصلنامه تخصصی تاریخ ایران اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
سال ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1397
تاریخ دریافت96/8/11 :

تاریخ پذیرش96/12/23 :

صص 27 – 56

گذري برموسيقي دوره اسالمي و تاثير موسيقي ايراني بر موسيقي تمدن اسالمي
کيوان حاجيان

*

دانشجوی دکتری واحد نجفآباد و کارمند دانشگاه آزاد دزفول

چکيده:
موسيقی هنر برخاستته از درون آدمتی و یت

نيتاز روحتی استت و ماننتد هتر هنتری متیتوانتد

تاثيرپتتتتذیر از موقعيتتتتتهتتتتا و شتتتترای موجتتتتود در هتتتتر عصتتتتری باشتتتتد .موستتتتيقی
ترکيب( )compositionالحان (جمع لحن) و یا ملودی است .موستيقی ترجمته واژه music
که در فارسی معادل آهنگ میباشد و غنا را خواندن با آهنگ گویند که همان موسيقی آوازی
است .موستيقی عتر ،،موستيقی محتدود بته آواز حتدی و نصتب بتوده استت .بتا زوال دولتت
ساسانيان و انتقال قدرت از تيسفون به بغداد و تماس با ایرانيان و بهرهگيتری از وجتود هنرمنتدان
ایرانی ،موسيقی در دربار خلفا رونق گرفت و ایران الهتا بخت

بستياری از نغمتههتای موستيقی

عر ،گردید .در این مقاله به بررسی موسيقی عر ،و چگونگی آن و تاثيرات موسيقی ایران بتر
موسيقی دوره اسالمی پرداخته شده است.
واژههاي کليدي :موسيقی اسالمی ،موسيقی عر ،،تاثير موسيقی ایران
مقدمه:
یكی از موضوعات مهم در موسيقی دوره اسالمی ،موضوع تاثيرپذیری موسيقی عر ،از
موسيقی فاخر ایرانی است .موسيقی عر ،چيست؟ تاثيرات موسيقی ایران بر موسيقی تمدن
اسالمی چيست؟ ویژگيهای موسيقی در تمدن اسالمی چگونه است؟
* نویسنده مسؤول

k.hajian57@gmail.com
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 )1موسيقی عر،
واژه موسيقی در عربی ،به موسيقی تلفظ میشود که ریشه یونانی دارد و یونانی musika
خوانده میشود .در حقيقت ،در زمان منصور ،دومين خليفه عباسی (158-136هت) است که
توجه به آثار یونانی شروع میشود و بعد در دوران هارون و مأمون هفتمين خليفه عباسی
(218-198هت) به تأسيس بيتالحكمه به اوج خود میرسد .در این دوران تعداد زیادی از آثار
دانشمندان یونانی از سریانی و عبری به عربی ترجمه میشود .در این دوران است که واژهی
موسيقی به داخل راه پيدا کرده و به تدریج جایگزین غناء عربی شده است(.بين )3،1376،
اعرا ،،تا پي

از اسال جز «حدی» که شتربانان میخواندند و نصب که نوعی رجز بوده است

موسيقی دیگری در ميان آنها دیده نمیشود .موسيقی عر ،پي
بيشتر اقوا بدوی از ی

از اسال همچون موسيقی

اکتاو تجاوز نمیکرده است .آنها در برابر بتها ،با سازهای ابتدایی

دهل ،بوق شاخی و دفهای ساده آواز میخواندند و آواز آنها منحصر بود به آهنگی به نا
«حدی» و گونهای تندتر که نصب ناميده میشد .اما با اوج گرفتن اسال  ،نوعی موسيقی مذهبی
به صورت اذان از منارهای مساجد مرسو شد.
«حدود گا موسيقی عر ،پي

از اسال از ی

هنگا تجاوز نمیکرد و تبدیل آن به گا های

دو هنگامی در نيمه دو قرن اول هجری ،به تقليد از عود فارسی بوده است ،و این درست همان
موقعی است که سعيد بن مسجح ،پس از مراجعت از ایران ،به اصالح و تشكيل موسيقی عر،
پرداخته است( ».جنيدی)150،1378،
در روایتی از صاحب «شرحالعيون فی شرح رساله ابنزیدون» آمده است که نخستين فرد عربی
که از موسيقی ایران و هنر «برب » نوازی بهره گرفت «نصر بن حارث بن کلده» بود که نواختن
این ساز را به مرد مكه آموخت .او خود نوازندگی «عود» را در حيره در نزدیكی فرات و
تحت حكومت شاهان ساسانی آموخت( .فارمر)81،1366،
اما با زوال دولت ساسانی و انتقال قدرت از تيسفون به بغداد و خلفای راشدین ،اموی و عباسی،
تماس با ایرانيان و بهرهگيری از وجود هنرمندان ایرانی ،موسيقی در دربار خلفا رونق گرفت و
ایران الها بخ

بسياری از نغمههای موسيقی عر ،گردید .پس از ظهور اسال کتا،های

متعددی توس دانشمندان ایرانی نوشته شده که از آن ميان تنها چند کتا ،به زبان فارسی است
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که از جمله میتوان به کتا،های «النغم و االیقاع» از اسحق موصلی ،فیالجمل الموسيقی از
ابوبكر محمد زکریای رازی« ،مدخل الی صناعه الموسيقی» اولين کتا ،در با ،اصول و فن
موسيقی به زبان فارسی از ابو علی سينا« ،جامع العلو » از فخرالدین رازی« ،االدوار و رساله
الشریفه» از صفیالدین ارموی« ،دره التاج» از قطبالدین شيرازی« ،الموسيقی الكبير» از
ابوالعباس سرخسی اشاره کرد .در این بين رسالههای فارابی و ابنسينا تا دو سه قرن تنها منبع
اطالعات دربارهی موسيقی علمی به شمار میرفته است .اما در این فاصلهی طوالنی از
نویسندگان ایرانی و عر ،دربارهی موسيقی چيزی دیده نمیشود تا آنكه صفیالدین
عبدالمومن بن یوسف بن فاخر االرموی ،معاصر المستعصم آخرین خليفهی عباسی ،دو کتا،
«ادوار و شریفه» را در این فن به تحریر درآورد.
صفیالدین احتماالً در نخستين سالهای قرن سيزده ميالدی در بغداد متولد شده است ،هر چند
ظاهراً پدرش (یا پدر بزرگ ) اهل اروميه در آذربایجان بوده است .او را در بغداد به عنوان
موسيقیدان ،ندیم ،خطاط و کتابدار خليفه المستعصم ( ) 1258-1243برشمردهاند .منابع دیگر
زادگاه او را اروميه دانستهاند و برخی نيز بلخ و یا خوی یا تبریز .صفیالدین را فضایل فراوان
بود و علو بسيار داشت و از آن جمله عربيت و نظم و شعر و انشاء و تاریخ و خالف و موسيقی
است  ...او را آدابی بسيار و حریتی وافر و اخالقی پسندیده بود( .طهماسبی)207،1380،
هالکو زمانی که بغداد را مورد تهاجم قرار میداد ،هنرمندان و ادبا از گزند او در امان
میماندند از جمله صفی الدین ،که به اتكای شهرت عالمگيرش خود را به هالکو رساند و با
نواختن عود ،هالکو را چنان فریفتهی خود میسازد که دستور میدهد صفیالدین ،و
خانواده اش از هر گونه گزندی در امان باشند .وی آنگاه به دربار هالکوخان مغول درآمده و
مقرری پنج هزار سكهای سابق او به ده هزار سكه طال از محل مالياتهای دریافتی از بغداد
افزای

مییابد .سپس به سرپرستی و آموزش فرزندان صاحب دیوان هالکو ،محمد جوینی

برادر عطامل

جوینی مؤلف کتا ،تاریخ جهانگشا منصو ،میشود( .خواندمير)63،

وضعيت موسيقی و اختالفات فقهی که از زمان حنبلیها در عراق ایجاد میشود و تا قرن
دوازدهم ميالدی ادامه دارد ،ادبيات گستردهای را در این زمينه پدید میآورد .چنانچه جایگاه
موسيقی به جهت شرعی توس الماوردی شافعی (متوفی  ) 1058و المرغينانی حنفی (متوفی
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 ) 1197تحت قاعده در میآید ،از جمله کتا ،هدایه مرغينانی که یكی از مطرحترین کتا،ها
در زمينه موسيقی به حسا ،میآمد .در این ميان نظریههای اما محمد غزالی در اثرش احياء
علو دین و در حمایت از موسيقی ،نظریهی غالبی به شمار میرفت( .فارمر)73،1366،
در این ميان شاید نتوان جایگاه ویژه صفیالدین را در دربار بغداد ميزانی برای ارزش و سنج
اهميت موسيقیدانان و نظریهپردازان دانست ،چرا که صفیالدین نخستين کتابشناس،
کتابخانه دار و کاتب درجه اول بوده که در بغداد به چنان منزلتی رسيده است .اما دانشمندان
ادبياتی همانند ابوالصلت اميه ،ابن باجه و ابوالحكم الباهلی و ابوالمجد محمد بن ابیالحكم بر
اینكه از نوازندگان ماهر عود به شمار میروند افتخار میکردند و این امر جایگاه ویژه موسيقی
را نشان میدهد .نكتهی دیگر آموزهی تأثير موسيقی به علت ارتباط با یونانيان و عقاید اخوان
الصفا است .اخوان الصفا آموزش می دادند که امزجه انسانی بس متنوع و طبایع حيوانی از همه
گونه است و برای هر مزاج و هر طبعی نتی وجود دارد که به آن شبيه است وملودیای هست
که مناسبت حال آن است .هرژنره (جنس) و هرتن (تمدید) در موسيقی و نيز هر مقا ملودی
و ریتمي

ارزشهای اخالقی خاص خود را داشته است(.خوارزمی)244،1362،

فارمر ضمن بيان اینكه ابن سينا برای هر مدت زمان مشخصی در روز یا شب ،مقا خاص آن
زمان را مشخص کرده است که باید همان استفاده شود به نقل از او مینویسد :برنوازنده واجب
و فرض است که صبح کاذ ،را با مقا راهوی و صبح صادق را با حسين (حسينی) و طلوع
خورشيد را با راست و موقع قبل از ظهر (ضحی) را با بوسلي

و نيم روز (نصفالنهار) را

زنكوله (زنگوله) و موقع ظهر را با عشاق و بين دو نماز را با حجاز و بعد از ظهر (عصر) را با
عراق و غرو ،آفتا ،را با اصفهان و شب هنگا (مغر )،را با نوا و بعد از نماز عشا را با بزرک
(بزرگ) و موقع خوا ،را با مخالف (زیرافكند) هماهنگ کند .شاگرد و مرید ابن سينا،
الحسين بن زیله ،تقریباً تمامی توجه خودش را وقف همين جنبهی اخالقی موسيقی کرده است.
صفیالدین عبدالمؤمن میگوید «هر مقامی (شدّ) روی روان انسان تأثير دارد ،گيریم این
تأثيرات با یكدیگر متفاوت باشند .برخی از آنها بر جسارت و سادگی میافزاید ،اینها سهاند:
عشاق ،ابوسلي

و نوا  ...و اما در مورد راست ،نوروز ،عراق و اصفهان ،اینها با آرا بخشیای
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مطبوع و دلانگيز به جان آرام

میبخشند و در مورد بزرگ ،راهوی ،زیرافكند ،زنكوله

حسينی و حجاز ،اینها اندوه و رخوت میآورند( » .فارمر)1366،360،
عبدالقادر بن غيبی (حافظ مراغی) متوفی  . 1435که به اشكال هنری رایج در روزگارش
پرداخته ،میگوید در روزگاران دور ،اشكال موسيقی حنجرهای شامل نوبه ،نشيد و بسي
بودهاند .بسي

قطعهای بود که حتماً باید در یكی از ریتمهای ثقيل آهنگين میشد و ادامه

میدهد که دربارهی ملودیهای قدیمی ،اینها را میتوانستند هم در ریتمها بگذارند و هم غير
آن عمل کنند .اصطالح فنی آن نظمالنغمات و نشرالنغمات نا داشت .از جمله ملودیهایی که
بر روی مقا های ریتمي

گذاشته میشد ،دستانات نا داشتند که اصل آنها به باربد منسو،

است .از این دست مقا  ،ابن سينا و الحسين ابن زیله هشتاد مقا ریتمي
دوره صفیالدین ،تنها ش

برشمردهاند .اما در

مقا رایج بوده .صفیالدین میگوید ایرانيان مقا های ریتميكی

داشتهاند که اعرا ،از آن بیاطالع بودهاند و اعرا ،نيز چندین مقا داشتهاند که ایرانيان از آن
آگاهی نداشتهاند( .مراغی)35،1344،
نيمه دو قرن یازدهم به لحاظ نظریهپردازی در موسيقی به راستی فقير است ،و این موضوع در
عراق و اندلس به خوبی دیده میشود .اما در قرن دوازدهم است که افرادی چون ابن باجه ،ابن
سبعين ،ابوالحكمالباهلی و صفیالدین عبدالمؤمن رونق تازهای به موسيقی میدهند .متأسفانه
سوای عبدالمؤمن آثاری از این نویسندگان بر جای نمانده است .تا فرا رسيدن این دوره
نویسندگان امكان یافته بودند عميقتر به رسالههای یونانی عهد باستان بپردازند ،از جمله یحيی
بن عدی (متوفی  ). 975و عيسی بن زرعه (متوفی .) 1007
اخوانالصفا نيز در زمينهی موسيقی در حوزه ریاضيات از اقليدس و نيكوماخس و در کار عملی
هنر موسيقی مسائل را همان گونه که بود بررسی میکردند .سهم آنها در حل مسائل مربوط به
مقوله صوت از یونانيان برتر بوده است .اما در قرن سيزدهم با اعجوبهای چون صفیالدین رو به
رو میشویم .مرجعيت او چنان بوده است که بيشتر نظریهپردازان پس از او به وی ارجاع
دادهاند .قطبالدین شيرازی (متوفی  ،) 1310محمد بن آملی مؤلف کنزالتحف (قرن ،) 14
محمد بن عبدالحميد االذقی (قرن  ) 15مؤلف کتا ،محمد بن مراد (نسخه خطی) (قرن ) 15
و عبدالقادر مراغی (ابن غيبی) ،حتی تا آنجا که با نظریههای عبدالمؤمن موافق نيستند ،در برابر
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مرجعيت او سر تعظيم فرود آوردهاند .در این دوره نوعی نتنویسی وجود داشته که به عنوان
تمهيدی که ،هم مورد استفاده نظریهپردازان و هم نوازندگان و عملی کاران بوده به آن اشاره
شده است .از این نوع نت نویسی ،هم ابن سينا و هم ابن زیله استفاده کرده و یا از آن نا
برده اند .در روزگار صفی الدین از این نوع نت نویسی برای ضب نغمه ها استفاده شده است.
در موسيقی تمدن اسالمی ،دورهای وجود دارد که موسيقی خاور و باختر در حالی که هر دو از
عناصری از موسيقی یونانی و سوری ارث میبردند و به طور مشترک از گا فيثاغورثی استفاده
میکرده اند .وی معتقد است تئوری و عمل موسيقی ساميان که از زمانی دور بر جای مانده،
اساس موسيقی عربی را تشكيل و حتی بر تئوری و عمل موسيقی یونان نيز تأثير عميقی گذاشته
است .در دورهی قبل از اسال در عربستان ،حيره و غسان بیتردید به ترتيب تحت نفوذ آدا ،و
رسو ایران و بيزانس قرار داشتهاند و این هر دو نيز احتماالً گا فيثاغورسی را که از سنتهای
سامی دریافت شده بود در اختيار داشتهاند .در همان اوان اسال  ،حجاز موسيقی موزون را که
ایقاع یا ریتم گفته میشود اقتباس و تقریباً در همين دوره است که از برکت وجود موسيقی
دانی چون ابن مسجح (متوفی بين  ) 714-705تئوری موسيقی جدیدی را اقتباس میکند که از
ترکيب عناصر ایرانی و بيزانس پدید آمده بود( .نفری)25،1382،
در این اثنا و به مرور زمان و بر اثر تغييرات متعدد این گا به کلی درهم و برهم شد تا آنكه
اسحاق موصلی (متوفی  ) 850ناگزیر تئوری مذکور را مجدداً در خمير مایه فيثاغورسی اول ،
یعنی بر اساس گا «ایران باستان» تنظيم کرد .آميزهی موصلی انسجا خود را تا ظهور استاد
اصفهانی(متوفی حدود  ) 967حفظ کرد ،اما دوباره از زمان اصفهانی اندیشهها و تمهيدات
موسيقایی ایران و بيزانس از سر گرفته شد .آنچه دوباره پذیرفته شد گا های زلزلی و خراسانی
ناميده میشد ،چيزی که به حفظ نظا قدیمیتر به عنوان بنياد تئوری موسيقی کم

میکرد

آشنایی بسيار قدیمی موسيقی یونان از طریق ترجمه آثار ارسطو ،اریستوگزنوس ،اقليدس،
نيكوماخوس و بطلميوس و دیگران بود .با تما این اوصاف از روی آثار کندی ،اصفهانی و
اخوانالصفا دریافتهایم که نظامات موسيقی ایران ،عر ،و بيزانس با یكدیگر متفاوتند و در قرن
 11ميالدی اندیشههای ایرانی به ویژه گا خراسانی به گونهای ملموس در عرصهی «مقا ها»
اقتباس و پذیرفته شده بود ،بعدها نظریهپرداز دیگری به نا «نظریه منتظميه» را عنوان کرد و
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باالخره قبل از خاتمه قرون وسطی گا دیگری قبول عا یافت که نظا ربع پرده است ،همان
که امروز مردمان خاور زمين اعم از عر ،،ایرانی و غيره از آن استفاده میکنند و همچنان
محفوظ مانده است( .بویس)108،1368،
ناصر خسرو مینویسد که در دستههای موزی

نظامی فاطميان به هنگا نمای های رزمی،

سازهایی را دیده است ،از جمله بوق ،سرنا ،طبل ،دهل ،کوس ،کاسه (سنج) ،و نزد عقيلیها
بوق و دبدا ،و نزد یمنیها بوق و طبل محبوبيت داشته است .آمده است که در این دوره نا
سازها و ابزار موسيقی به فهرست بزرگی تبدیل میشود .عود قدیم یا کالسي
رغم پيدای

 ،یا چهار سيم به

عود جدید موسو به عود کامل با پنج سيم که بر اساس گا پردهبندی میشد،

طرفداران زیادی داشت( .قبادیانی )43،تمامی نظریهپردازان موسيقی این ساز را با دقت تما
تعریف و اخوان الصفا نيز همهی اندازهگيری موسيقيایی آن را به دست داده است .صفیالدین
نيز از آن طرحی داده بود که هنوز هم باقی است .این ساز را در ابعاد متنوع و متعددی
میساختند و در برخی از نسخههای خطی تصاویری از آنها در ابعاد نسبتاً بزرگ رسم شده
است .در این دوره سازهای خانواده طنبور نيز موقعيت خودش را محفوظ نگاه داشته بود .تا
اواخر قرن دهم طنبور بغدادی همچنان از همهی سازهای هم خانوادهاش پي تر بوده است.
صفی الدین از این ساز ،دو گونه دوتار و سه تار معرفی کرده است ولی هر دوی آنها را بر
اساس گا سيستماتيستها پردهبندی و کوک میکردهاند .در ميان سازهای سنتور گونه (با
سيمهای آزاد) قانون و نزهه را در اختيار داریم .ساز اخير یعنی نزهه از اختراعات صفیالدین
است .ساز دیگری به نا مغنی وجود داشته که صفیالدین آن را اختراع کرده است .این ساز را
از ی

سو شبيه به قانون و از سویی شبيه به عود دانستهاند( .فارمر)382،1366،

 ) 1-1چگونگي موسيقي عرب
تصرف ایران بوسيله اعرا ،و تأثير فرهنگ ایرانی سبب شد که هنر و فرهنگ این ملت از جمله
موسيقی آن در ميان اعرا ،نفوذ کند و رواج یابد .از کتب تاریخ و نوشته های محققين بر می
آید که موسيقی عربها یكی «حُدیٰ» (حُدا) بر وزن جدا و دیگری «نَصب» بر وزن نغز بود که
به آواز خوانده میشدند .از آنجا که موسيقی از شرای زیستی و کار برمیخيزد ،نغمهی حدی
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را شتربانان (ساربانان و کاروانيان) قافله در سفرهای دور و دراز و یكنواخت برای تنوع و تفنن
میسرودند تا شتران تيزتر برانند که بر اساس ضر ،آهنگ حرکت پای شتران (بحر رجز)
تنظيم میگشت و نمونهی ضربی (ریتمي

) موسيقی عر،های بدوی محسو ،میشد .وزن

عروضی حدی که همان بحر رجز است با پای شتر در هنگا راه رفتن بوجود آمده است
(حُدیٰ البل ،یعنی شتر را با آواز جلو بردن) .آواز نَصب بر وزن نغز که نوعی رجز بود و در
جنگها (هنگا مرثيه و سوگواری) به کار میرفت از حدی برگرفته است ،ولی از آن کاملتر و
تندتر است و مانند رجزخوانده میشود .در کتا ،شعر و موسيقی ابوترا ،رازانی چنين آمده
است« :این موسيقی ابتدایی ،چند فر  ،یا بگفتهی ما «دستگاه» بسيار کوچ

داشته است و

نخستين آن حدی بوده است و کم کم سه لحن اصلی :نصب ،ستاد ،و هزج را نيز بكار بردهاند.
نخستين ،ویژه مرثيهها و سوگواریها بوده ،و از دومی که وزنی ثقيل داشته ،اوزان ثقيل اول و
ثقيل ثانی ،و خفيف برآمده  ...و سومی بحری است ویژه رقص و کف» (رازانی)164،1342،
ب يشتر اشعار عربها در بحر خفيف بود که آن را در رقص به کار می بردند ،یا دف و مزمار (نی)
راه میرفتند که مایه تحرک و هيجان و سب

روحی میباشد و تازیان آنرا هزج میناميدند.

(راهگانی)1377،152،
چون آواز حدا و نصب فاقد نظم و قاعده علمی است ،به این دليل آنها را «غناء المرتجل»
ناميدند و گاهی در شهرها خوانندگان دوره گرد به کم

چو( ،قضيت) که با کوبيدن آن به

زمين وزن یا ضر ،آواز را نگاه میداشتند ،آنها را میخواندند .این نوع آوازها تا زمانی که
حضرت رسول اکر (ص) در قيد حيات بود متداول بوده است( .همان)153،
در قرن اول هجر ی (پي

از فتح ایران) ،ابن مسجع برای فراگيری آواز و نواختن عود رهسپار

دربار ایران گردید ،پس از بازگشت به دگرگونی و به سامان دادن موسيقی عر ،پرداخت .به
تقليد عود فارسی سيم اول را ی

پرده و نيم به پائين و سيم چهار را ی

پرده و نيم به باال

انتقال داد و آنها ر ا به نا های فارسی بم و زیر نا نهاد ،در حاليكه دو سيم ميانی بهمان نا عربی
(مثنی و مثلث) باقی ماند .به این طریق عود عربی ،مانند فارسی دارای فاصله چهار گردید و
حدود گا عربی از ی
اسال از ی

هنگا (گا ) به دو هنگا تبدیل شد .حدود گا موسيقی عر ،پي

از

هن گا متجاوز نبوده ،و تبدیل آن به گا های دو هنگامی در نيمه ی دو قرن اول
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هجری ،و تقليد از عود فارسی بوده است ،و این درست همان موقع است که سعيد بن مسجح
پس از مراجعت از ایران ،به اصالح و تشكيل موسيقی عر ،پرداخت( .برکشلی)48،2537،
در قرن اول هجری ،ایقاع یا ریتم (هماهنگ سازی آوازها ،وزن) ی

ابتكار جدید در موسيقی

اسال بود که کاربرد یافت .تا پایان این قرن بيشتر آوازهایی که در حجاز (مرکز سياسی)
خوانده می شد حدی و نصب بود .این آوازها دارای لحنهای موزون بودند و به آنها الحان
موزونه گفته میشد که بر پایهی وزنهای عروضی اشعار تنظيم میگشتند .وزن یا ضر ،آهنگ
بر پایهی «اسبا ،،اوتاد و فواصل» بحر شعر تعيين میشد ،در حاليكه ایقاع ابتكاری مستقل و
مخصوص موسيقی بود .نخستين خوانندهای که در شهر مدینه (پایتخت کشور اسالمی) در
موسيقی از ایقاع استفاده کرد طویس بود ،یعنی با افزودن نتهای تزئين و استفاده از اصوات
مطبوع (مالیم) در لحن و دیگر فنون موسيقی ،شيوهی ویژهای را در موسيقیسازی به کار
گرفت و موسيقی کاملتر و زیباتری را بوجود آورد که به آن «غناء المتقين» (آواز هنری)
می گفتند و آن را در برابر آواز حدا قرار دادند .طویس گسترشها و زمينهچينیهای فنی را با
الها گرفتن از آوازهای اسيران ایرانی (در شهر مدینه) بوجود آورد .در این نوع موسيقی هنر
زیادی به کار گرفته می شد .در غناء المتقين برای موزون ساختن آهنگ و تمهيدها و
گسترشهای فنی بسياری بكار برده میشد که در مقابل غناءالرقيق وضع گردیده بود.
(فروغ)42،1354،
اولين ایقاع بكار رفته هزج نا داشت و آن (ایقاع) ،از جمله مواردی بود که ایرانيان از اعرا،
تقليد کردند .نخستين خوانندهای که در حجاز به معرفی آن پرداخت عزه الميالء بود که ایقاع
را غناءالموقع ناميد و سائب خاثر هم از جمله کسانی بود که در معرفی آن نق

بسياری داشت.

(همان)41،
در عصر خلفای اموی ،ایقاع شكل کاملتر و عالمانهتری یافت و برای آن دایرههایی وضع
گردید .ضر ،های این دوره ثقل اول و ثقل ثانی و خفيف ثقيل و هزج و رمل و رمل طنبوری
نا داشت .ضر ،رمل از ابتكارات ی

ایرانیاالصل بنا ابن محرز بود و نخستين کسی که

آوازها را بر اساس ایقاع و بطور کامل تنظيم و دگرگونیهایی در وزنهای ایقاع حاصل نمود،
ی

نفر ایرانی به نا اسحاق موصلی بود .حكيم ابونصير فارابی دانشمند ارزشمند ایرانی ،کتابی
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با نا «فیاالحصاءاالیقاع» دارد که در آن موضوع را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داده
است( .همان )42،
در ميان عربهای هزاره نخست ،موسيقی همان نقشی را به عهده داشت که در تمدنهای پيشين
در بين النهرین ایفاء میکرد (در خدمت جادو و مذهب) بدون ش
پرست

مراسم مذهبی ،آدا ،و

اربا ،انواع در آن عصر از موسيقی و رقص ویژهای برخوردار بود ،بطوریكه

جادوگران و پيشگویان برای احضار روح موجودات ماوراء الطبيعه ،تسخير و فرمان راندن بر
میگرفتند و چون در این عمل موسيقی نق

آنها از جادو و موسيقی کم

عظيمی را ایفاء

مینمود برای پيشبرد اهداف و مقاصدشان ناچار به ابداع موسيقیهای جدید و وردهای
گوناگون بودند .این وردها نق

مهمی در تكامل موسيقی و شعر داشت .روی این اصل،

کسانی که به پيشگویی و فسونگری میپرداختند ،بيشترشان موسيقيدان و شاعر بودند .همانطور
که مشخص شد ،شعر و موسيقی این عصر از طریق وردها و آئينهای مذهبی بوجود آمد .در
عربستان غربی موسيقی در دو شهر متمرکز بود و رواج داشت .یكی شهر مكه که مرکز
پرستشگاههای عربها و مكان زیارتشان بود .موسيقی این شهر موسيقی مذهبی و شامل آواز
زائران بود ،این آوازها به آوازهای عربهای شمال شبيه بود که بخشی از مراسم مذهبیشان
بشمار میرفت و در هنگا طواف قربانگاه سروده میشد .شهر دیگر حجاز بود ،مرکز برگزاری
جشن و مراسمی بود که شعرا و موسيقيدانان برای مسابقه گرد هم میآمدند و اشعار خود را
بشيوه ی اشعار غنایی (ليری

) ای که در عصر جدید در صحرا خوانده می شد می خواندند.

اعرا ،دوره جاهليت ،اوقات بيكاری و فراغت خود را با خواندن سرودهای جمعی
می گذراندند ،و همه در خواندن آنها سهيم بودند .موسيقی اعرا ،به قشر و طبقهی خاصی
وابستگی نداشت ،از این رو تكميل نگردید .در خواندن سرودهای آنها هر کس به سليقهی
خود تغييراتی در آن ایجاد میکرد ،چنانكه گاهی ارائه ی
بيان ی

واژه آنقدر پرپيچ و خم میشد که

عبارت کوتاه موسيقی مدتها به درازا میکشيد .موسيقی در این دوره بصورت

سرودهای ی

صدایی بود ،البته پس از پيدای

اسال همين شيوه ادامه داشت ،ولی نكتههای

فنی جدید در آن بكار میرفت و نوازندگان در هنگا ضرورت ،نغمههای زائد را به آن
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میافزودند که به آنها «زائده» گفته میشد ،در واقع همان نتهای تزئين هستند.
(راهگانی)155،1377،
از نوشتههای پژوهشگران چنين بر میآید که پس از پيدای

اسال  ،موسيقیدانهای ایرانی به

شبه جزیره عربستان مسافرت میکردند و اشعار عربی را با الحان و نغمههای ایرانی میخواندند
و موسيقی ایران را در آنجا رواج میدادند .چنانكه در کتا ،ميراث ایران چنين آمده است:
« وقتی عبداهلل بن زبير رقيب خلفای اموی تصميم به تعمير کعبه گرفت ،بنّایان و کارگران ایرانی
و یونانی را برای اینكار استخدا کرد .این کارگران همانطور که رسم آنها است هنگا کار
آواز میخواندند ،و آهنگهای آنها ظاهراً مورد توجه اهالی محل قرار میگرفت ،آوازهائی
که یونانيان میخواندند از خاطرهها محو میشد ،ولی در ادبيات عر ،مكرر به موسيقی و
آوازهای ایرانيان اشاره شده است .پارهای از کارگران ایرانی با خود آالت موسيقی به مكه برده
و به اهالی محل ساز زدن آموخته بودند»( .جان آربری)115،1384،
بيشتر خاورشناسان و پژوهشگران معترف هستند که موسيقی عر ،از موسيقی ایران سرچشمه
گرفته شده است .در واقع پایه و اساس موسيقی عر ،همان موسيقی ایران زمان ساسانيان است.
البته همانگونه که موسيقی عربی از نفوذ موسيقی ایرانی بی نصيب نمانده ،موسيقی ایرانی هم تا
حدودی تحت تأثير موسيقی عر ،قرار گرفته است .البته این اظهارات دال بر این نيست که
تصور کنيم موسيقی کنونی عر ،،موسيقی ایرانی است ،بلكه در روند تاریخ و در طول زمان
دچار تغييرات و دگرگونی شده است .هيچي
دربارهی موسيقی عر ،پي

از خاورشناسان مدارک شایسته و معتبری را

از اسال ارائه ندادهاند تا به روشنی آشكار سازند که منشاء و

خاستگاه آن از کجا بوده است .بسياری از تاریخ نویسان عر ،آغاز تمدن خود را بویژه در
زمينهی هنرهای زیبا ،مانند ادبيات و موسيقی از آغاز پيدای

اسال بشمار میآوردند و پي

آن را دورهی جاهليت مینامند ،ولی آنچه مسلم است اعرا ،پي

از

از ظهور اسال شعر و

موسيقی داشته اند ولی تشكيل و بس آن بر ما مجهول است ،همچنين از تنها شاعر عربی که
پي

از اسال با اشعار خود تغنی میکرد اعشی بن قيس را نا بردهاند که از شاعران مشهور

دوره ی جاهليت بوده است .گفته شده است که در مجالس ملوک حيره و ایران رفت و آمد
داشته است ،و گفتهاند ،در دورهی انوشيروان رهسپار تيسفون (مدائن) گردید ،و در آنجا
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موسيقی ایرانی را آموخت و به زبان فارسی هم کمی آشنا گردید ،چنانكه در اشعار خود از
واژگان فارسی و اسامی ابزار و آالت موسيقی نای ،سنج ،برب  ،چنگ ،طنبور و ون (ونج) نا
برده است .در این دوره از سازهایی چون دهل و بوق شاخی و مزمار (نی) و دف های ساده نيز
نا برده شده است .البته نمیتوان ادعا نمود که اعرا ،عربستان پي

از اسال فاقد هنرهای زیبا

و ادبيات بوده اند و در اظهارات مورخين مبنی بر تأئيد این گفته جای تردید است ،آنچه مسلم
است آنها مانند سایر کشورها میبایست تحت تأثير فرهنگ مترقی بينالنهرین بوده باشند.
چنانكه در دورهای قبل از طلوع اسال  ،در عربستان قلمروهایی مانند حيره و غسّان وجود
داشتهاند .چنانكه ابن خلدون مینویسد« :در ادوار ما قبل از اسال  ،در عربستان طبقهای از
نوازندگان و موسيقیدانان وجود داشتند که با آنكه اسال «به شنود موسيقی» با نظر موافق نگاه
نمیکرد ،حتی پس از اسال و روی کار آمدن خالفت نيز به غایت محتر نگاشته میشدند».
(مشحون)78،1388،
تأثيرات موسيقي ايران بر موسيقي دوره اسالمي
با حمله اعرا ،به کشورهای گسترده و متمدنی مانند ایران ،رو و مصر و بوجود آمدن ی
حكومت و همچنين تصرف گنجينههای هنری و علمی این کشورها و از آن جمله ایران
دستخوش به م ریختگی و دگرگونی و نابودی گردید .علت این امر این بود که تازیان دارای
فرهنگ و تمدن با اهميتی نبودند و در اثر سلطه بر اقوا متمدن ،تحت تأثير آن فرهنگ ها قرار
گرفتند .یكی از مواردی که کامالً تحت تأثير ایران قرار گرفت ،موسيقی عر ،میباشد ،که تا
پس از بر چيده شدن دستگاه خالفت عباسی ( 656هت ق 1258 ،ميالدی) این تأثير و نفوذ بر
قرار ماند .به گونه ای که بعد از این تاریخ سه چيز در اثر تحول عظيم ششصد ساله اسال بجا
ماند .الف) دین اسال  )، ،تأثير زبان عر ،در زبان فارسی و بالعكس ،ج) اختالط و تأثير
موسيقی ایران در موسيقی عر( .،سامی)21،1349،
در آن دوره مردمانی که در روستاها و بيرون از شهرها ،بخصوص مردمانی که در کوهستانها و
کرانههای دریای مازندران زندگی میکردند ،موسيقی اصيل و خاص خود را تا حدی دست
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نخورده و دور از آن آميختگی نگاه داشتهاند که بعضی از آنها به همان وضع بما رسيده است.
(همان)20،
اعرا ،بادیه نشين که به سرزمينهای شاهنشاهی ساسانی آمد و رفت داشتند ،هنر نوازندگی را
از این کانون با خود همراه میبردند و مینویسند که «اعشی قيس» شاعر معروف عر ،در دوره
جاهليت و سرایندهی یكی از قصاید معروف و غرای سبعه معلقه ،درک دربار خسرو انوشيروان
را نموده و نا سازهای ایرانی مانند :نای ،برب  ،عود ،چنگ ،چغانه ،ربا ،،تنبور ،کمانچه،
غژک را به سرزمين عربستان برد .آلت موسيقی عر ،در آن زمان دف (دایره) بي

نبوده ،ترانه

و سرود و آوازی که شتربان برای اشتران میخواندند همان آواز (حدی) بود .در کنار رود
فرات و نزدیكی مدائن دو شهر کوچ

عر،نشين بنا «حيره» و «انبار» وجود داشت که امراء

آن را از طایفه «لخمی» و تحت نفوذ عر،نشين ساسانی بودند و بهرا پنجم (بهرا گور)
شاهنشاه ساسانی از کودکی نزد نعمان بن منذر امير حيره سپرده شد و پس از مرگ پدرش به
کم

او و منذر بن نعمان تاج و تخت شاهی را به دست آورد .حيره در مدت سيصد سالی که

مرکز این دولت و تحت نفوذ شاهنشاهی ساسانی بود ،پيشرفت زیادی نمود و مرکز شاعران
بزرگ عر ،و موسيقيدانان گردید و همانگونه که نفوذ این شهر در فرهنگ و اد ،عربستان
مؤثر بوده ،موسيقی و اد  ،و فرهنگ ایران نيز در این شهر کامالً نفوذ کرد و از این جا به دیگر
شهرهای عر ،منتقل گردید( .همان)22،
حجاز آواز حزین و بزمی بود که آن را نصبالعر ،میناميدند و موسيقی دانان حيره شيوههای
هنرمندانهتر این آواز را میدانستند و عود کاسه چوبی را نيز عربها از مرد حيره اقتباس کردند
و بجای عود با کاسه پوستدار مزمر ناميده میشد و در حجاز معمول بوده بكار میبردند و
همچنين در حيره ،چنگ و تنبور رواج داشت.
امرا و حكا عر ،در حاليكه اغلب از خوانندگان و نوازندگان تجليل و تشویق میکردند،
معهذا اشتغال به موسيقی را دون شأن خود میدانستند و از این جهت بسياری از خوانندگان و
نوازندگان معروف عر ،که شالوده گذاران این هنر در آغاز اسال میباشند ،ایرانيان اسيری
بودهاند که در جنگ ها به اسارت درآمده و بنا موالی در شهرهای عر ،به کارهای سنگين
واداشته شده بودند .موسيقیدانان معروف اعرا ،هم آنانی بودهاند که زیر دست
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موسيقیدانهای ایرانی و همين موالی تربيت گردیده بودند .مخصوصاً در سدهی اول اسالمی،
بيشتر از موسيقیدان ها ،یا ایرانی اسير و یا اوالدان آنها ،یا مردمان کشورهایی بودند که تحت
نفوذ و هنر موسيقی و تمدن و فرهنگ ایران قرار گرفته بودند( .همان)22،
ابوالفرج اصفهانی در کتا« ،االغانی» نوشته است« :سعيد ابن مسجع غال بنی جمح از اهلی
مكه و مغنی بود .او یكی از بزرگترین استادان فن موسيقی بشمار میرود و بر سایرین تقد
داشت و نخستين کسی بود که نغمههای موسيقی ایران را با الحان و نغمات عربی توافق و تطبيق
داد و بسياری از نغمات موسيقی را از ایرانيان اقتباس و به عربی نقل و شایع کرد .به شا هم سفر
نمود و الحان رو و نواختن برب را آموخته بود .به ایران نيز آمده و موسيقی و آواز را تكميل
و نغمههای بسياری آموخت و به حجاز برگشت و فن خود را اشاعه داد»....
(اصفهانی)335،1368،
«ابن مسجع بر گروه ایرانی که مشغول ساختمان کعبه بودند ،میگذشت ،نغمه آنها را که به
هنگا کار با آن ترنم میکردند ،شنيد و آن را به عربی نقل کرد .گویند خواجه ابن مسجع آواز
تازه ای از او شنيد ،پرسيد این آواز را از که آموختی؟ پاسخ داد از ایرانيان ،نغمه پارسی را
شنيده ،آن را به عربی نقل نمود  .خواجه گفت :تو در راه خدا آزاد هستی ولی او از خواجه
خود جدا نشد ،و فن خوی

را ترقی داد و در شهر مكه شهرت بسزایی یافت( ».همان )337،

درباره این هنرمند مینویسند :او بقدری در حجاز و جزیرهالعر ،معروف شد که بر او رش
بردند و تقریباً او نخستين مدرسه موسيقی را عمالً در مدینه دایر ساخت و علمای متعصب او را
متهم ساختند که مسلمانان را منحرف میسازد و از مكه به دمشق اعزا شد .عموزادگان خليفه
مقد او را گرامی داشتند و دربار خليفه معرفي

کردند .صدای ساز او خليفه را خوش آمد و

انعا فراوانی بدو بخشيد .شاگرد او ابن محرز نيز مانند استادش برای فرا گرفتن موسيقی و
نغمات ایرانی به ایران سفر کرده و بنا به گفته ابوالفرج اصفهانی این موسيقی دان عر ،،کلمات
و اشعار عربی را در الحان ایرانی میخوانده است( .همان)339،
صفوان جمحی از پدر خود نقل میکند :که چون معاویه ابن ابیسفيان کاخ خود را بر پا کرد
بناها و هنرمندان ایرانی را به کار وادار کرد .آنها نيز قصر او را با گچ و آجر ساختند و هنگا
کار با نغمه پارسی و ایرانی ترنم میکردند .سعيد ابن مسجع همه روزه برای آموختن نغمات
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ایرانی نزد این بنایان و کارگران رفته و لحن تازهای میآموخت و هر آوازی را که میپسندید
بعربی نقل کرده موافق آن شعر میسرود« .ابن محرز فرزند یكی از کليدداران ،زمانی که در
مدینه زندگی می کرد یعنی در هر سال که سه ماه به مدینه می آمد .آالت موسيقی را از «عزه
الميالد» می آموخت و سپس سه ماه در مكه بوده و بعد به ایران مسافرت میکرد و از تما
نغماتی که بدست آورده بود الحان و موسيقی عر ،را ایجاد کرد .نغماتی که او پدید آورده
بود بی مانند است و نظير آنها شنيده نشده بود .بدین جهت ملقب به «صناع العر »،گردید .او
نخستين کسی بود که هر ی

از آوازها را بدو بيت خوانده ،زیرا به عقيده او ی

بيت برای

ادای اصوات کافی و کامل نمیباشد .موسيقیدانها و آوازخوانان عر ،همه به او اقتدا کردند
و از او تقليد نمودند زیرا ابن مسجح سر سلسله مغنيان عر ،بود( ».همان )336،
ابن خرداد به نوشته است که« :عبداهلل ابن عامر کنيزی چند خریده ،و از شهر مدینه نزد عبداهلل
ابن جعفر رفت و نغمه خود را ادا کرد« .سائب خائر» غال عبداهلل که او نيز ایرانی بود ،به
خواجه گفت :من مانند این شخص ایرانی نغمه های دلپذیر دار  .سپس آغاز به آوازه نموده این
شعر را سرود« :لمن الدیار رسومها قفر  »......ابن الكلبی میگوید :او نخستين کسی بود که در
عالم اسال موسيقی آواز را منتشر کرد( ».مشحون)85،1388،
یكی دیگر از موسيقیدانهای معروف اسالمی که اصالً ایرانی بوده «ابوعبدالمنعم عيسی بن
عبداهلل الذائب» ( 10-88ه) مشهور به طویس (طاووس کوچ

) از مواليان و بندگان آزاد شده

طایفه «بنو مخزو » و ساکن مدینه است .وی در خاندان مادر عثمان بن عفان تربيت یافته و از
همان اوان کودکی تحت تأثير آهنگهای ایرانيانی که اسير بودند و در مدینه کار اجباری
میکردند قرار گرفت ».طویس در سالهای آخر خالفت عثمان بقدری شهرت پيدا کرد که
مورخان عر ،او را یكی از پایهگذاران موسيقی عر ،دانستهاند« .غناء الرقيق» در برابر «غناء
المتقين» و «ایقاع» از ابتكارات اوست و شاگردش «ابن سریح» او را از خوشالحانترین و
تواناترین خوانندگان زمان معرفی کرده است .وی دف را هم خو ،مینواخته .در زمان معاویه،
مروان بن حكم حاکم مدینه شد .او سخت مخالف با موسيقی بوده و برای تسليم خوانندگان و
نوازندگان جوایزی تعيين کرده بود ،طویس از ترس اذیت و ایذاء مروان حكم به شهر
«سویدله» واقع بين مدینه و دمشق رفت و در آنجا پنهان شد تا بمرد( .اصفهانی )273،1368،
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تأثير دين اسالم در موسيقي ايران
پس از ورود اسال به ایران از ارزش و اعتبار موسيقی کاسته شد و این هنر از رونق افتاد .تا
آنجا که بياد داریم در همه جا مطرح میشود که موسيقی از سوی مذهب منع گردید ،گرچه
در تمامی قرآن مجيد هيچ آیه ای دال بر تحریم آن نيست ،تنها حریم غنا سخن رفته است که
مفسران قرآن آن را با تفاسير گوناگون تحری

کننده و شهوتانگيز دانستهاند.

با توجه به عد وجود آیه ای دال بر تحریم موسيقی در قرآن مجيد ،درک اینكه اصوالً این
مسئله چگونه مطرح شده و این فتوا عليه موسيقی از کجا آمده بسی دشوار است .ولی با توجه
به تحریمی که در زمان پيغمبر (ص) بر موسيقی روا داشته شد میتوان چنين استنباط نمود که
در آن دوره موسيقی گونه های مبتذل یافته بود و ابزاری برای عشرت طلبی و بی بندو باری و
ميگساری و نيز انجا مراسم لهو و لعب اعرا ،گردیده بود که پيامبر اسال را به مخالفت وا
داشته است و برای بر کندن ریشههای فساد و بی قيدی ،این گونه ی موسيقی را ناروا دانستهاند
و تحریم کردند.
در کتا ،برمكيان نوشته شده است« :در آغاز بعثت ،خوانندگان زن ،مجالس بز را با صدای
دلك

خود رونق می دادند و هنگا ورود پيغمبر اکر (ص) به شهر مدینه ،پسران انصار پای

کوبان و با زدن دف ،ترانهی مشهور طلع البدر علينا را در کوچهها میخواندند و در یكی از
سفرها ،شتربانان شب در برابر آن بزرگوار ،آوازه خوانی کردند .اعرا ،تا پي

از ظهور اسال

در برابر بتها با ساز و آواز می خواندند و گاهی نيز با سرودن اشعار شهوت انگيز ،مرد را به
هرزگی و کارهای زشت تشویق میکردند و از این جهت شریعت اسال این قسمت از موسيقی
را تحریم کرده ،ولی هيچگاه با لحن خوش ،مخالفت نورزیده است( ».کانپوری )174،1378،
اعرا ،در آغاز کار با ایرانيان ،موسيقی را فرومایه میدانستند و آن را خالف مقا جنگی و
ساالری خوی

میپنداشتند( ،به علت تحریمی که به این هنر روا داشته شده بود) از اینرو

موسيقيدان ها بر خالف رامشگران و خنياگران دربار ساسانی که رسماً از جایگاه واال و
ارجمندی برخوردار بودند ،از صنف قابل احترامی بشمار نمیرفتند .بعد از اسال خنياگری،
رقص ،ساز و آواز که از ویژگیهای دین آریایی و دیگر آیينهای کهن مانند برهمایی،

گذری برموسيقی دوره اسالمی و تاثير موسيقی ایرانی بر موسيقی تمدن اسالمی43 /

بودایی ،مهر پرستی ،زرتشتی و مانوی بود ،از بين رفت .البته موسيقی تا اندازهای در مذهب و
برخی از آیينهای آن وارد شد .در آغاز برای اذان گفتن و تالوت آیات قرآن به صورت آواز
خوش و مطبوع مورد توجه قرار گرفت ،چنانكه نخستين مؤذن اسال بالل ابن رباح حبشی که
ا ز یاران خاص و صميمی پيامبر بود و صدای دلنشين داشت روایت شده است که حضرت
محمد (ص) این جمله را گفته« :ای بالل ،غزلی برای ما بخوان» و نيز گفته شده که نخستين
تأثير موسيقی ایرانی در جامعه ی اسالمی تجوید قرآن کریم بوده است که سلمان فارسی و یا
ایرانيان دیگری که به عربستان پناه برده بودند آن را رواج دادند .ابن قتبيه (متوفی به سال 889
 ).با اطمينان میگوید که قرآن بر اساس قواعدی خوانده میشود که با قواعد مربوط به
خواندن آوازهای معمولی و هنرمندانه (الحان الغنا و موسيقی کاروان حدی) هيچگونه تفاوتی
ندارد( .فارمر)78،1366،
موسيقي در تمدن اسالمي:
موسيقی کشورهای اسالمی که اکنون در کشورهای باختری به موسيقی عر ،معروف است
بوسيله ایرانيان پایهگذاری شده است  .در ذیل نا گوشههای ذکر میشود که در حال حاضر
هم جزء موسيقی این مناطق به حسا ،میآید .از ميان  52مقا معمول در موسيقی کشورهای
مصر ،سوریه ،لبنان سی مقا آن در بين آوازها و گوشههای ردیف موسيقی ایران موجود است
که بشرح زیر است :عجم عشيران ،عشيران ،عراق ،راحة االرواح ،روح االرواح یا گوشه راح
روح ،دلك

خاوران ،بسته نگار ،اوج ،راست ،ماهور ،رهاوی ،شورک ،شور ،نگریز ،نيریز،

فرح فزا ،فرح انگيز فرح ،طرز جدید ،طرز ،صبا ،عشاق ،حجاز ،اصفهان ،حسينی ،محير ،عجم،
بيات عجم ،نوروز عجم ،شهناز ،بوسلي

 ،سه گاه ،چهارگاه ،کردی ،بيات کرد ،زنگوله،

قجغار ،قجر ،حزا  ،حزان ،مایه (مویه) ،نهاوند ،نهاوندک( .مشحون)89،1388،
دوازده مقا دیگر از مقا های معمول در مصر نامهای فارسی دارند و یا از مشتقات فارسی
هستند که عبارتند از  :یگاه ،ی

گاه ،شوق افزا ،فرحناک ،سازگار ،پسندیده ،سنبله نهاوند،

دلنشين ،حسينی ،گلعذار ،نهاوند کبير ،باباطاهر ،سوزناک ،طرز نوین .ترکيبات ذکر شده نشان
میدهد که ریشه مقا های مذکور از آهنگهای قدیمی ایران است .از دوازده مقا معمول در
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عراق که در مصر مورد استفاده ندارند نا نه مقا آن در آهنگهای موسيقی ایران دیده میشود.
که عبارتند از :دشتی ،منصوری ،سعيد برقع ،مبرقع ،شوشتری ،افشار ،نهفت ،شاورک،
نشابورک ،صبا ،همایون ،زرافكند ،زیرافكند( .همان)91،
سرزمين عربستان بي
که در حدود ی

از پيدای

قرن پي

اسال کشوری عاری از تمدن چشمگير بود و به جز ادبيات

از اسال در آن کشور اهميت یافت ،اعرا ،از هنرهای زیبا بهرهای

نداشتند .موسيقی در این کشور به صورت پست و بی مایه ای برای تحری

احساسات شهوانی

و حماسی به کار میرفت و به این دليل ،در اسال آن را «لهو و لعب» دانستند و تحریم کردند.
در اسال به موسيقی در وهلهی اول برای اذان و تالوت کتا ،آسمانی به صورت خوش و آواز
مطبوع توجه کردند( .حسنی)11،1363،
حقيقت موسيقی اسالمی در تالوت قرآن به گونهی ترتيل و تحقيق با رعایت اصول قرائت و
تجوید متجلی شد .قرآن کریم کال حق تعالی و معجزهی آخرین رسول آسمانی است و
صوت خوش و دلنشين قرآن و موسيقی تالوت قاریان آن اعجا ،انگيز است .لذا پيامبر اکر
(ص) فرمودند :اگر من قرآن را با صوت میخواند  .مرد طاقت شنيدن آن را نداشتند .چنان
که درباره ی بعضی از امامان بزرگوار ،از جمله علی بن حسين (ع) نقل است ،وقتی با لحن
خوش ،قرآن را تالوت میکردند ،سقّایانی که مش

آ ،بر دوش داشتند ،چنان مدهوش

صوت دلربای حضرت میشدند که متوجه بار گران خود نبودند و گاه از حال و هوش
میرفتند .مصعب بن عُمَير ،صحابی گران قدری بود که صدایی بسيار دلنشين و جذا ،داشت و
قرآن مجيد را با نغمههای خوش و روح بخ

و زیبای خود ،به جان تشنهی مستمعان سرازیر

می کرد .او اولين کسی بود که برای تبليغ اسال از مكه به مدینه مأمور شد و تنها با قرآن
خواندن ،توانست سران دو قبيلهی بزرگ «اوس» و «خزرج» را مجذو ،آهنگ کال حق کند
و آنان را به اسال دعوت نماید .فضيل بن عياض ،عارف نامی که ابتدا راهزنی میکرد ،شبی بر
با خانهای برای دزدی رفته بود .از باالی با  ،صدای ملكوتی قرآن به گوش رسيد که
میگفت« :آیا وقت آن نرسيده که قلو ،مؤمنان از ذکر و کال خداوند خاشع و تسليم شود؟»
سر به زیر افكند ،توجه کرد ،راهی دشت و بيابان شد و عارفی بزرگ گردید .اذان صورت
متكامل دیگری از موسيقی در اسال است .در خواندن اذان از سوی امامان (ع) سفارش شده
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است که اذان گو خوش صدا باشد .اولين مؤذن اسال  ،بالل بن ریاح ،از بردگان سياه بود که
صدای خوبی داشت و خو ،آواز می خواند .در روایات دینی هم آمده است که اما معصو
(ع) به مداح و ذاکر سيدالشهدا فرمودند« :محزون بخوان ،همان گونه که برای خودتان می
خوانی» (ایرانی)21،1374،
در برخی روایات آمده است که حضرت آد (ع) با نوای خوش به مناجات با حضرت تعالی و
توبه و انابه در هجران او تا آخر عمر سپری کرد .شيطان نيز که به خاطر تمرد ،تكبر و سرپيچی
از فرمان خداوند از بهشت اخراج شده بود ،از فراق و دوری بهشت ،داد اسفناک خود را به
آسمان سر داد .چنان که در بعضی روایات ،در صف «غنا» آمده ،غناء نوحه سرایی ابليس است
در فقدان و فراق بهشت( .همان)15،
هم چنين ،در روایتی آمده است ،از اما صادق (ص) سؤال شد :آیا در بهشت موسيقی و آواز
خوش هست؟ حضرت فرمود :در بهشت درختی است که خدا امر به وزیدن باد میدهد و آن
درخت چنان نغمه سرایی میکند که هرگز کسی نشنيده باشد .هر کس که گوش خود را در
دنيا از غنای حرا حفظ کرده باشد ،در بهشت از سماع آن موسيقی روح بخ

بهره مند

میشود( .همان)16،
علل و انگيزه های بس و گسترش روزافزون تمایل و گرای

به صدای نيكو و دلپذیر در ميان

مسلمانان چند عامل اساسی بوده است که به اختصار و فهرست وار بدان ها اشاره میشود:
مراعات عملی علم تجوید قرآن کریم که ناگزیر به آواز خوش و دلنشينی
میانجاميده است.
تمایل فطری و باطنی اقشار گوناگون مرد به شنيدن انواع آهنگها و سرودهای
غمانگيز هنگا عزاداری و سوگواری.
توصيه و تأکيد فرهنگ و منابع غنی اسالمی مبنی بر این که مستحب است ،مؤذن
دارای صدای خوش باشد .هم چنين برای امر تعزیه خوانی و انجا عزاداریهای
مذهبی ،به نوای خوش نياز بوده است.
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جست و جوی پيگير و بیوقفه ی علما و دانشمندان فرق گوناگون اسالمی در جهت
اثبات حرمت و یا احياناً اباحت آن با ذکر شرای خاصی.
پس از رحلت رسول (ص) و حضرت علی (ع) که دامنهی حكومت اسالمی به کشورهای
ایران ،رو  ،هند و  ...کشيده شد ،موسيقی رایج در این کشورها به طبع خلفای بنیاميه و بنی
عباس شيرین آمد و آن را ترویج و تشویق کردند .لذا میتوان آغاز موسيقی باطل را در اسال
از زمان حكومت معاویه دانست که رفته رفته شدت و رواج پيدا کرد( .حسين زاده)1383،87،
و اولين کسی که در حكومت بنی اميه غنا را مباح دانست و به ترویج آن اقدا کرد ،یزید بن
معاویه بود .وی آن چنان در غنای مبتذل غرق شد که ابن عباس ،به وی پرخاش کرد و او را به
عنوان فردی که پيوسته با زنان خواننده و نوازنده اوقات خود را میگذراند ،نكوه

کرد.

(یعقوبی)188،1382،
دیگر خليفه ی عالقمند به موسيقی ،وليد بن یزید اموی ،خود دارای اصوات و الحانی بود که
بين موسيقیشناسان اسالمی معروف بوده است .یزید بن عبدالمل

اموی و پسرش وليد

بیاندازه موسيقیدانان و مغنيان را محتر میشمردند و همواره آنان را مورد محبت قرار
میدادند .در اواخر دورهی اموی مخصوصاً موسيقی آالت طر ،خيلی شایع بوده است و
مغنيان و رامشگران در حضر و سفر حتی در سفرهای جنگی با آنان همراه بودند.
(رفيع)271،1380،
در سال  131هجری در حوالی اصفهان ،سپاه عباسيان بر قشون بنی اميه ظفر یافتند و از جمله
غنائمی که به دستشان افتاد ،آالت طر ،از قبيل نای ،برب و طنبور بسيار بود .موسيقی دوران
امویان ،به ویژه آهنگهای ضربی ،نزد شاهزادگان و درباریان به سه شكل و کيفيت جدید
(الطاق اول ،الطاق دو و رمل) اجرا میشده است موسيقی دانان معروفی در این دوره پای به
عرصهی این فن گذاشتند که مشهورترین آنان عبارتند از :ابوعثمان سعيد بن مسجح ،ابن سریج،
نشي  ،غریض ،عبداهلل اَبجَر ،سياط ،سائب خاثر ،طویس ،جميله ،مَعبَد ،یونس دبير ،عزّه ،عاتكه،
ناقد دالل ،غطّزد ،حكم الواند عمر الوادی ،مسلم بن مُحرز و اسماعيل پور هيربد .در قرن دو
هجری قمری ،هوا خواهان دودمان عباسی و دو خليفهی نخستين این خانواده ،بيشتر سرگر
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جنگ و ستيز با خاندان اموی و دیگر مخالفان خود بودند و فرصت پرداختن به هنر و اد ،را
نداشتند .اما پس از آن که بنياد خالفت دودمان عباسی استوار شد ،نوبت به پرداختن به هنرها و
دان

ها رسيد و برای زود دست یافتن به آنها ،هيچ سرچشمهای شادا،تر ،بهروزتر و

زودرستر از کتا ،های ایرانی روزگار ساسانی نبود .از عوامل مهم اساسی قرار گرفتن موسيقی
ایرانی در موسيقی اسالمی در اوایل خالفت عباسيان ،و جانشين شدن اصول ،قواعد و راه و
رسم موسيقی ایرانی در موسيقی عر ،،طرفداری ابراهيم ،فرزند المهدی ،خليفهی عباسی بود
که هم متنفذ و مقتدر ،و هم در موسيقی استاد بود .او طرف دار نوجویی و ابتكار در موسيقی
بود و اعتقاد داشت ،آن چه به ذوق
مكتب و سب

مطبوعتر میآید و بيشتر میپسندد ،بخواند و بنوازد و به

قدیم مقيد نشد( .حسنی )90،1363،

در ميان خلفای بنی عباس ،هارون الرشيد ،علی رغم این که بسيار سعی میکرد خود را فردی
زاهد و متقی نشان بدهد ،اولين فردی است که دربار عباسی را به موسيقی و شرا ،آلوده کرد.
هارون عالقهی وافری به م وسيقی داشت ،به طوری که ساالنه مبالغ هنگفتی از بيت المال را
صرف عياشی و خوش گذرانی خود و درباریان میکرد( .اسماعيل پور)117،1368،
در زمان مأمون عباسی ،کار تأليف و ترجمهی کتا،های موسيقی ایران ،هند و یونان به زبان
عربی باال گرفت .متوکل ،خليفه عباسی ،چهار هزار کنيز داشت که اکثر آنها موسيقی و آواز
یاد گرفته بودند .اینان در ال به الی فراگيری موسيقی و نغمه و آواز ،با علو گوناگون نيز آشنا
شده بودند( .حافظ زاده )415،1381،
در زمان عباسيان ،بنيان موسيقی علمی عربی بر پایه ی موسيقی روزگار ساسانی پی ریزی شد و
در دوران وزارت برمكيان ،ی

خانواده ی اصيل ایرانی در دربار عباسيان پرورش یافت که

میتوان آن را بزرگترین خانوادهی موسيقی دان ایران دانست .این خانواده سالها به عالم
موسيقی خدمت کردند .از ميان موسيقی دانان عصر عباسی چهار نفر مشهورترند :ابراهيم
موصلی ،منصور زلزل ،اسحاق موصلی و علی زریا.،
اسحاق موصلی ،فرزند ابراهيم ،در سال  150هت ق به دنيا آمد .مقدمات موسيقی را نزد پدر
آموخت و در علو دیگر نيز تحصيل کرد .به خصوص کتب فلسفه یونان را مطالعه کرد و از
موسيقی رومی و یونانی اطالع کافی به دست آورد .بعد از مرگ ابراهيم ،اسحاق جانشين پدر
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شد و در دربار هارون ،مأمون ،معتصم و واثق سمت رامشگری داشت .اسحاق در سالهای آخر
عمر نابينا شد و بعد از دو سال انزوا ،در سال  225در بغداد درگذشت( .حسنی )22،1363،
اسحاق موصلی موسيقی زمان خود را در رسالهای تدوین کرد و قوانين موسيقی را که یونانیها
وضع کرده بودند ودر رساالت اقليدس هم آمده است ،با ابتكارات جدیدی در آهنگهای
ایرانی بنيان گذاشت .مهمترین تحقيقات او در مقا موسيقی است و به این منظور دستگاههای
متفاوت را از آهنگ زیر تا بم (برعكس گا های یونانی) تنظيم کرد و حدود آن را به دو اکتاو
رساند« .هزج» را اسحاق به دستگاه ها افزود به عالوه ،از «الطاق الثانی» ،دستگاه ماهور را بوجود
آورد .یكی از کارهای اساسی او کشف قواعد «هماهنگی» است .او ممكن بود دورهی
درخشانی در موسيقی ایران به وجود آورد ،اما به ابن سينا در کتا« ،شفا» از این قواعد یاد
میکند .اسحاق برا ی چهار سيم عود ،پي
فواصل متفاوت ،اثر ی

قطعه ی پوليفوني

درآمد چهار مضرابی تصنيف کرده بود که با
را ایجاد میکرد .در این دوره هنوز ملل اروپایی با

علم هماهنگی آشنایی نداشتند و از این جا میتوان پی برد که موسيقی تا چه حد در ایران
پيشرفت کرده بود .یعقو ،بن اسحاق کندی (متوفی  218هت ق) در بصره متولد شد .پدرش از
عمال حاکم بود .او تحصيالت موسيقی خود را نخست در بصره آغاز کرد و سپس به بغداد
رفت و در دربار خليفه متوکل به سمت منشی انتخا ،شد .کندی دربارهی همهی علو زمان
خود کتا ،نوشته است .اولين کتا ،موسيقی را نيز به زبان عربی تأليف کرد ،مشرف فلسفی او
حكمت اشراق بود و در کتا ،خود کوشيد ،ی
آورد .کندی بي

منطق موسيقی مطابق فرضيات خود به وجود

از هشت رساله و کتا ،در زمينه ی موسيقی ،پرده بندی سازها ،موسيقی و

شعر ،و نسبت های عددی و زمانی در موسيقی تأليف کرد .وی در ی

تقسيم بندی ،الحان را

به بسطی ،قبضی و معتدل تعبير کرده و در اثر دیگر خود ،از الحان مطر ،،محزون و حماسی را
نا برده است .رساالت و کتب کندی به این شرح اند :رساله فی خبر صناعه التأليف ،المصوبات
الوتریه من ذات الواحد الی ذات العشره االوتار ،رساله فی اجزاء خبریه فی الموسيقی ،رساله
الكندی فی اللحون و الغنم ،المدخل الی صناعه الموسيقی ،الموسيقی الكبير ،کتابنا االعظم فی
تأليف اللحون ،و فی اتحاد الموسيقی و الشعر( .اسماعيل پور )120،1368،
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از یعقو ،بن اسحاق کندی رساله ای مانده است که در بعداد با نا «رساله فی اللحون و الغنم»
در سال  1960ميالدی به چاپ رسيد و نسخهای از آن در کتا ،خانهی دولتی برلين محفوظ
است .ابونصر فارابی ،مشهور به «معلم ثانی» (متوفی  339هت) در قریهی فاریا ،خراسان به دنيا
آمد .استعداد فوق العاده ی او در آموختن علو موجب شگفتی بستگان او بود .پس از چندی
فارابی کشور را ترک کرد و برای فرا گرفتن زبان عر ،و علو دیگر به بغداد رفت .در بغداد
عالوه بر فلسفه ،در موسيقی نيز تحقيق بسيار کرد .اختراع قانون (سنتور) را به او نسبت میدهند.
فارابی نوازنده زبر دستی بود و از مهارت او تعریف میکنند که روزی در مجلس سيف الدوله،
از امرای «آل حمدان»  ،چند پاره چو ،از کيسه درآورد و با یكدیگر کرد و با آن آهنگی
نواخت .تما حاضران خندیدند .بعد لحن دیگری نواخت که همه گریه کردند .و باالخره با
لحن سو همه را خوا ،کرد و بيرون رفت( .حسنی )26،1363،
فارابی کتا،های زیادی در زمينهی فن موسيقی نوشته است؛ از جمله :المدخل الی صناعه
الموسيقی (در زمينهی قواعد و فواصل موسيقی) ،االیقاعات ،صناعه فی الموسيقی ،کتا،
الموسيقی (بحثی در زمينه ی سازها ،پرده ها ،و رموز فنی و تكنيكی موسيقی) ،و باالخره کتا،
«موسيقی الكبير» که بزرگترین و مهمترین کتا ،وی در زمينهی فن موسيقی به شمار میرود.
این کتا ،دو جلد داشته است که متأسفانه تنها جلد اول آن را در اختيار داریم و جلد دوم
مفقود شده است( .اسماعيل پور  )124،1368،ویل دورانت ،مورخ معروف آمریكایی
مینویسد :کتا ،موسيقی فارابی معروفترین تأليفات قرون وسطا در موسيقی نظری است و
اگر همهی کتا،های موسيقی یونان که به ما رسيدهاند ،برتر نباشد ،کمتر نيست( .دورانت،
)215
علی زریا( ،قرنهای دو و سو هت ق) بزرگترین موسيقیدان اسپانيای مسلمانان است که
بعضی او را ایرانی االصل دانسته اند .استاد وی در موسيقی اسحاق موصلی بود .زریا ،به سبب
ابتكارش در خوانندگی و در نواختن عودی که خودش اختراع کرده بود ،مورد توجه هارون
الرشيد واقع شد؛ به حدی که رش

استادش اسحاق را برانگيخت .در نتيجه ،از بغداد به

آفریقای شمالی گریخت و به خدمت زیاده اهلل اغلبی پيوست .ولی چون در ضمن آواز خوانی
گوشهای به امير زد ،محكو به تازیانه و تبعيد شد .در اندلس به خدمت عبدالرحمان (والی
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اموی اندلس) پيوست و سخت تقر ،یافت .به قول مورخين ،زریا ،به شعبههای گوناگون
اد ،وقوف کامل داشت و نجو و جغرافيا نيز میدانست ،ولی مهارت

در موسيقی ،سایر

جنبههای او را تحتالشعاع قرار داده بود .حافظهای عجيب داشت و میگویند  10هزار آواز با
الحان آن ها را از بر داشت .عود را تكميل کرد و تار پنجمی به تارهای آن افزود .بزرگترین
خدمت وی تأسيس سنت موسيقی اندلس از روی تعليمات اسحاق موصلی بود که از اندلس به
شمال آفریقا نيز راه یافت .زریا ،برای دستگاههای متفاوت موسيقی طرحی تنظيم کرد که آن
را «شجره الطبوع» نا گذاشت .آوازهایی که زریا ،تصنيف کرده است ،از نظر هنری آوازی
قابل توجهاند و میتوان آنها را با قواعد علمی امروز تطبيق کرد .مقدمهی آواز با ی

«نشيد»

(که در موسيقی غربی معادل ریستاتيف) است شروع میشود .نشيد دارای ضر ،معينی نيست،
ولی باید به آهنگ ضربی مختو شود .پس از آن به «بسي » (الرگو) که ضر ،آهسته دارد
میرسد و باالخره با «محرکات» که هيجانآميز و تند است ،خاتمه مییابد .این قواعد ،ترکيبی
از قاعدهی آوازی «وسویت» است که  500سال بعد در اروپا معمول شد .به این جهت آوازهای
زریا ،را میتوان نوعی وسویت آوازی دانست و هم او بود که «اُپرا» را به موسيقی افزود.
محمد بن زکریای رازی ( 313هت ق) که از بزرگترین اطبای ایرانی است ،با موسيقی آشنایی
داشت و مقاالتی از او در موسيقی باقی مانده اند ،از جمله کتا« ،فی الجمل موسيقی» .ابوالفرج
اصفهانی ( 356هت ق) در اصفهان متولد شد .در جوانی به بغداد رفت و پس از تحصيل ادبيات و
علو  ،کتا،هایی در تاریخ ،شعر ،اخبار و موسيقی نوشت .معروفترین اثر او کتا« ،االغانی»
است که آن را در مدت  50سال تأليف و به سيف الدوله حمدانی تقدیم کرد .این کتا ،در فن
موسيقی و خنياگری نوشته شده و پایهاش بر ی

صد آواز است که آواز خوانان دورهی

هارونالرشيد برای او انتخا ،کردند .به عالوه شامل شرح حال ادبا ،شعرا و مخصوصاً
موسيقیدانهاست و از این نظر دائره المعارف قرن چهار هجری محسو ،میشود .ابوالفرج
اصفهانی نيز مانند ابن سينا از گردآوری آثار دیگران ،کتا ،موسيقی خود را تأليف کرد .او در
فن موسيقی تخصص نداشت ،ولی مطالبی که در این کتا ،آمدهاند ،به دليل فقدان منابع
اصلی ،مورد استفادهی موسيقی دانان است( .اسماعيل پور )121،1368،
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اخوان الصفا (حدود  350-240هت ق) در مجموعهی رسائل خود رسالهی مستقلی را به موسيقی
اختصاص دادند .ابو علی سينا (متوفی  428هت ق) ،نابغهی حكمت و دان

از دو بُعد نظری و

عرفانی به طرح موسيقی در کتا،های «شفا»« ،حكمت عالئی»« ،اشارات» پرداخت .او بخ
موسيقی شفا را «جوامع علم موسيقی» ناميد و با نوشتن کتا« ،اللواحق» کوشيد مطالب نا تما
موسيقی شفا را در آن تكميل کند .کتابی به نا «المدخل الی صناعه الموسيقی» را به ابو علی
سينا نسبت دادهاند .ابن سينا رسالهای به زبان فارسی در موسيقی نوشت که به عنوان بخشی از
کتا« ،دان

نامهی عالئی» قرار گرفته است .میگویند این بخ

از کتا ،دان

نامهی عالئی

اولين کتا ،موسيقی است که به زبان فارسی به رشتهی تحریر درآمده و به دست ما رسيده
است( .ایرانی )19،1374،
خواجه نصير طوسی (  672هت ق) نيز رسالهای دربارهی موسيقی گردآورد و در شرح «نم
نهم» اشارات ابن سينا مطالب ارزندهای به رشته تحریر درآورد .صفی الدین اُرموی ( 693هت ق)
از آهنگ سازان قرن هفتم هجری است که در اروميه آذربایجان متولد شد و به همين دليل
ارموی تخلص یافت .صفیالدین در اواخر خالفت بنی عباسی به دربار المستعصم رفت و هنگا
سقوط بغداد به دست هالکوخان مغول در آن شهر بود و سپس به خدمت هالکو درآمد.
مهمترین اثر صفیالدین کتابی است به نا «ادوار» که دارای مطالب قابل توجه در مقا و
دستگاههای موسيقی است .او درباره گا ها ،تحقيقاتی کرده است و گویا دوماژور را او در
مقا های موسيقی شرقی وارد کرد .صفی الدین برای نخستين بار آهنگ موسيقی را با حروف
الفبا و عدد نوشت .بدین طریق توانست نغمههایی را که سابقاً از راه گوش و سينه به سينه نقل
می شدند ،به صورت نت یادداشت کند .او عالوه بر نواختن عود سازهایی به نا «نزهه» و
«مغنی» در اختيار داشت( .افشار )840،1342،
از کتا،های او میتوان «رسالهی شرفيه و االدوارفی الموسيقی» را نا برد ،که بعدها دو
خاورشناس معروف فرانسوی به نا های بارون کارا دوو و بارون روالنژه ،در سال  ،1937آن را
به ترتيب به طور مختصر و مفصل به زبان فرانسوی ترجمه کردند .قطب الدین شيرازی ( 710هت
ق) ،شاگرد خواجه نصيرالدین طوسی و استاد صفی الدین ارموی در کتا« ،دره التاج» به بحث
پيرامون موسيقی نظری پرداخته است .عبدالقادر مراغهای ( 837هت ق) ،معروف به «گوینده» ،از
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هنرمندان و استادان نامی و موسيقی دان ،خواننده ،حافظ ،خوشنویس عهد تيموری بود .پدرش
غيبی ،از فضال و موسيقیدانان و متبحر در اغلب علو به شمار میرفت .عبدالقادر در مراغه
متولد شد و در چهار سالگی روانه مكتب شد .در هشت سالگی حافظ قرآن بود و در ده سالگی
صرف و نحو و معانی و بيان را فرا گرفت .آوردهاند که وی به همراه پدر به مجالس عرفانی
میرفت و به تالوت قرآن و اشعار شورانگيز میپرداخت .در انواع فضایل از جمله علم موسيقی
ادوار و آواز و خوشنویسی به حد کمال رسيده بود و سرآمد همه ابنای زمان خود بود .عالوه
بر این ،در علم قرائت و شعر نيز متبحر بود ،اما شهرت

خاصه در موسيقی است .عبدالقادر

مراغهای را آخرین موسيقیدان بزرگ و وارث موسيقی کالسي

ایران می دانند .در موسيقی،

تالی صفی الدین ارموی بوده است .وی آواز را خوش می خواند و عود را نيكو می نواخت و
در ساختن تصنيف استاد بود .به همين دليل به «عبدالقادر گوینده» و «عودی» معروف است.
عبدالقادر به تحصيل علو ریاضی و فن موسيقی بي

از متون دیگر عالقه داشته است .لذا تما

کتب و رسائل در این با ،را جمعآوری کرد و پس از مطالعهی دقيق آن ها ،به جزئيات این
فن آگاه شد .او در این زمينه ،کتا ،های مفصل و مشروحی را ترجمه و تأليف کرده است.
وی در استنباط وزنها و پيدا کردن واژهها و هم چنين اختراع نغمه ها ،مهارت فوق العادهای از
خود نشان داده است .به روزگار جوانی از مراغه به تبریز رفت و به مالزمت سلطان شيخ اویس
جالیر درآمد .سپس به خدمت فرزند وی ،سلطان حسين جالیر که پادشاهی شعر شناس و
موسيقی دوست بود ،پيوست .پس از تسخير آذربایجان به وسيلهی تيمور ،عبدالقادر به بغداد
نزد سلطان احمد جالیر رفت و پس از فتح بغداد توس امير تيمور ،خواجه عبدالقادر با اهل و
عيال خود به کربال گریخت .به فرمان امير تيمور ،او و عدهای از صنعتگران و هنرمندان راهی
سمرقند شدند .عبدالقادر در سال  800هت ق به تبریز بازگشت و از ندیمان دربار ميران شاه
گشت .در سال  ، 802تيمور که شنيده بود فرزندش ميران شاه بيشتر اوقات خوی

را به لهو و

لعب می گذراند ،دستور قتل ندیمان و مالزمان او را صادر کرد .عبدالقادر از پای دار گریخت
و چندی در لباس قلنداران در بغداد پنهان شد .تا این که پس از مدتی نزدی

بارگاه تيمور

آمد و با آواز بلند به خواندن قرآن پرداخت و همان جا مورد عفو قرار گرفت .عبدالقادر پس از
مرگ تيمور به مالزمت شاهرخ درآمد و تا آخر عمر از نزدیكان و معتمدان وی بود.
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کتا،های

سرشار از اطالعات دقيق دربارهی موسيقی نظری و عملی و سازها و آوازهای

قدیم و اقوال موسيقی دانان بزرگ به اضا فهی آرا و تحقيقات شخصی اوست .آثار و تأليفات
او عبارتند از :جامعه االلحان ،کنز اللحان ،علم االدوار ،مقاصد االلحان ،الموسيقی ،و زبده
االدوار( .ریپكا)108،1354،عاقبت در هرات در  70سالگی بر اثر بيماری طاعون یا وبا وفات
یافت و در همان جا به خاک سپرده شد( .دایره المعارف)134،1345 ،
نتيجهگيري
موسيقی ایران ميراثی است که قدمتی چندهزار ساله از دوران باستان تا کنون دارد و بصورت
سينه به سينه و نسل به نسل  ،چون گوهری فروزان از نياکان خوی

به یادگار مانده است .از

این رو موسيقی نيز مانند دیگر مفاهيم میتواند در تمامی جوامع در خدمت به جامعه انسانی و
در خدمت تفكر ،انسانيت ،سالمت ،دفاع و مقاومت باشد و همچنين در خدمت به مفاهيم و
اعتقادات مذهبی .وسيله ای است بسيار موثر که اگر در خدمت نباشد الجر در مقابل حق
خواهد بود و اینگونه نيست که موسيقی بیتفاوت باشد یعنی در خدمت است یا در ظللمت.
مرز آن بسيار حساس است .لذا اگر موسيقی در جهت اسال باشد میتواند هم در هنجار جامعه
و هم در تعالی آن نق

اساسی داشته باشد و اگر در این جهت نباشد معموال در مقابل خواهد

بود .در نهایت میبينيم که تاثيرات فرهنگی موسيقی ایران باعث رشد و تعالی فرهنگ جامعهای
دیگر می شود که از آن بعنوان ابزاری برای انتقال فرهنگ و تمدن و دین خود به سرزمينهای
دیگر استفاده میکند و این همه مدیون فرهنگ و تمدن غنی و ریشه دار ایران است.
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