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  چکیده

، یکی العقدالفرید در کتاب » الناس فیه االلحان و اختالف الثانیة فی علم الیاقوتة «بخش 
های مربوط به جایگاه موسیقی و وضع و حال  نابع آگاهی ما از بحثترین م از مهم

موسیقیدانان و انواع سازها در دورۀ اموی و عباسی است. ابن عبدربه اندلسی از جمله 
دانشمندانی است که در این بخش از کتابش به سود موسیقی و هنرهای مرتبط با آن 

مورد عالقۀ روزگار خود » وسیقی آوازیم«مثل نوازندگی و آوازخوانی رأی داده و بر نوع 
دانان زمان امویان و  تأکید کرده است. وی ضمن معرفی هفتاد و هفت تن از موسیقی

ها مرد و جزو هنرمندان درباری بودند، روابط میان خلفا و  عباسیان که بیشتر آن
ی هنرمندان را دوستانه به تصویر کشیده و شماری از سازهای رایج آن زمان را معرف

های ابن عبدربه در  ها و استدالل کرده است. در این مقاله کوشش شده است تا دیدگاه
های اموی و عباسی، به صورت  دانان دوره باب موسیقی و نقش و جایگاه موسیقی

  تحلیلی و آماری بررسی شود.  
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  مقدمه
تضارب آراء موافقان و موضوع قابل توجهی برای های اختالف و  موسیقی یکی از زمینه

با آن،  سختهای گاه  تمدن اسالمی بوده است. با وجود مخالفتفرهنگ و مخالفان در 
و پس  را جلب کرداین هنر در کنار هنرها و فنون دیگر توجه درباریان و مردمان عادی 

ها  سرزمینملل و دیگر  در این دوره با موسیقی موسیقی ،ز گسترش قلمرو اسالمیا
 هنرمندانن پس عالمان و ا. زپیش رفتبه سمت پیشرفت و دگرگونی آمیخته شد و 

 تألیفدانان  هایی با موضوع موسیقی عملی و نظری، سازها، موسیقی ها و رساله کتاب
 العقد الفریدبه موسیقی اختصاص دارد، کتاب هایی که بخشی از آن  کردند. یکی از کتاب

  دان اندلسی است.  ادیب و شاعر و موسیقی ،عبدربه بنا محمد نوشتۀ احمد بن
م در قرطبه دیده به جهان گشود و در سال  860/ ق 246ابن عبدربه در سال 

 یاد شده استهم » اموی«یا » مروانی« های از او با نسبت .م درگذشت936/ ق328
). وی اولین کسی بود که شعر 283/  15؛ ذهبی، 82-  81فرضی، ؛ ابن112ان، خلک (ابن

؛ 119- 118و   52-51ظافر،  ؛ ابن151دحیه،  اد (ابنرا در آندلس رواج د 1تعلیمی
 25جُنگی است در  العقد الفرید). کتاب 166-164؛ حمیدی، 518- 5/424عبدربه،  ابن

 یمحتوا. انسابتاریخ و و  ها مثلیات، فکاه شعر و ادب وموضوعات متنوع نظیر با باب 
کتاب را برای این عبدربه  ابن و چند دانشی است والمعارف  نوعی دایرهکتاب در واقع 

). وی در 191آندلسیان با فرهنگ و آداب و رسوم شرق نوشت (لسانی فشارکی،  ییآشنا
ث موسیقی و غنا ، بح»الناس فیه االلحان و اختالف فی علم لیاقوتة الثانیةکتاب اال«بخش 

دانان زمان اموی و  هنرمندان و موسیقینیز بودن موسیقی،   و از حالل کردهرا مطرح 
. به میان آورده استعباسی، رابطۀ هنرمندان با دربار و نیز سازهای رایج آن زمان سخن 

ه راکفۀ  کوشیده است تاابن عبدربه شاید با بررسی آراء مخالفِ جواز موسیقی  به  ادلّ
از  یتر کند و از این طریق توجیه و مبنایی برای اختصاص بخش واز آن سنگینسود ج
  ، به موسیقی فراهم آورد.العقد الفریداثرش، 

                                                                                                                                        
شود که سراینده در آن علوم و فنون و رویدادها را، برای فهـم   شعر یا نظم تعلیمی به شعری گفته می .1

ای طـوالنی دارد؛ در زمـان عباسـیان، پـس از      یشنیهآورد. نظم تعلیمی پ بهتر مخاطب، به نظم در می
ها شدت گرفت. بنـابراین بعضـی از    گسترش علوم و فنون و هنرهای مختلف نیاز مردم به فراگیری آن

تر عمل کننـد، بـه نظـم کـردن وقـایع و علـوم        علما و شاعران به دلیل اینکه مردم در یادگیری سریع
عبدربـه اولـین کسـی     ). ابـن 203 - 183: شـریفی،  ـ نک متعدد همت گماشتند (برای اطالعات بیشتر

است که سرودن شعر تعلیمی را در آنـدلس شـروع کـرد؛ او فـن عـروض را بـه نظـم درآورد و بـرای         
  ). 191هایش از برخی اشعار خودش بهره برد (لسانی فشارکی،  مثال
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چنین چرا ها پاسخ دهیم که ابن عبدربه  در این مقاله قصد داریم به این پرسش
 دانان چه جایگاهی در های او، موسیقی موسیقی داشت؟ بنابر گزارش بابدیدگاهی در 

دربار اموی و عباسی داشتند و ارتباطشان با دربار و خلفا چگونه بود؟  و از چه سازهایی 
  شد؟ ها بیشتر استفاده می در آن دوره

های فراوانی دربارۀ موسیقی عصر امویان و  نامه ها، مقاالت و پایان با اینکه کتاب
ه ابن عبدربه و ، تاکنون پژوهش مستقلی با موضوع موسیقی از نگانوشته شدهعباسیان 

بیشتر آثار مربوط به موسیقی بر تبیین  .صورت نگرفته است العقد الفریدبر مبنای کتاب 
حال  های اسالمی، توصیف جایگاه موسیقی و شرح سیر این هنر در حکومت

اثر فارمر، به طور کلی  1تاریخ موسیقی خاور زمیندانان متمرکز است. کتاب  موسیقی
و  تألیف شدهخی و نظری و عملی موسیقی جهان شرق های تاری حول محور جنبه

گوید. سپس به تاثیر  نویسنده، از غنا و خوانندگان و ارتباط سماع و موسیقی سخن می
های موسیقایی آن زمان، موافقان و  از نوشته موسیقی عربی بر موسیقی اروپایی، شماری

، ابن میمون و سعید مخالفان موسیقی و همچنین موسیقی از دیدگاه خوارزمی، فارابی
به  ای کوتاه و مختصر اشارهبه ابن عبدربه، فارمر  بارۀافکند. در بن یوسف فیومی نظر می

 »الیاقوتة الثانیة«بخش  ،در ادامهمستند او و  بسنده کردهموافقت او با موسیقی و غنا 
، دیگر خودکتاب فارمر در . این بخشبررسی  و  بدون تحلیل است، العقد الفریدکتاب 

موسیقی در عصر جاهلی، زمان پیامبر، دورۀ خلفای به موضوع  2تاریخ موسیقی عربی
در  پرداخته و ۀ فقیهان مسلمان و موسیقی هراشدین و عصر امویان و عباسیان و مواج

یاد کرده و شرحی از احوال ایشان به آن دوره  ۀدانان برجست موسیقی ، ازذیل هر بخش
  .دست داده است

شعر و موسیقی امویان را در سه  3،»و شعر سیاسی در دورۀ امویانموسیقی «مقالۀ 
گروه، موسیقی مذهبی، موسیقی و شعر سیاسی و موسیقی قیان (لهو و لعب) جای 

                                                                                                                                        
 1399: انتشـارات معـین،   ، ترجمه بهزاد باشي، تهـران تاریخ موسیقي خاور زمین رج،وفارمر، هنری ج .1

، ترجمۀ أمانی المنیاوی، قاهره: مجلس األعلی للثقافته، دراسات فی الموسیقیه الشرقیه (ترجمه عربي: 
 .)م 2005

، ترجمـه حسـین نصـار، قـاهره: مرکـز      تاریخ الموسیقی العربیهفارمر، هنری جرج،  . نکـ . ترجمه عربي:2
 م. 2010القومی للترجمه، 

، 224-201 ،2و  1، ش 5، آئینـه میـراث، س   »موسیقی و شعر سیاسی در دورۀ امویـان «ایرانی، اکبر  .3
 . 1386بهار و تابستان 
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سرایان اهل بیت و واکنش دربار  سرایان دربار اموی، مدیحه دهد. نویسنده از مدیحه می
آن نقش کنیزان آوازخوان را در  و پس از هآورد ها اطالعاتی فراهم  اموی در مقابل آن

، از 1»موسیقی حجاز در عصر امویان«. سپهری در مقالۀ کرده استامور حکومتی بررسی 
پیشرفت موسیقی و دالیل آن، در زمان امویان، تا تشکیل مکتب موسیقی مکه و مدینه 

  گوید. سخن می
 2،»اسیموسیقی در دربار خلفای عصر اول عب«موسیقی عباسیان، مقالۀ  باب در

دانان در دربار منصور، مهدی، هادی، هارون، امین،  اطالعاتی از نشو و نمای موسیقی
دانان و نوازندگان و همچنین ترقی  مامون، معتصم و واثق، حمایت خلفا از موسیقی

عوامل رونق و شکوفایی موسیقی «. مقالۀ به دست داده استموسیقی و سازهای آن زمان 
در پی توصیف دالیل درخشش  3،»بویه بر بغداد ا تسلط آلدر عصر عباسی از آغاز ت

دانان نامی آن دوره به این نتیجه  موسیقی عباسیان است و در کنار معرفی موسیقی
دانان و نوازندگان،  تشویق خلفا و حمایت مالی از موسیقیی مانند رسد که عوامل می

 و  صۀ حکومت و تاثیر بر خلقانتقال مرکز خالفت از دمشق به بغداد، ورود ایرانیان به عر
 ،ها های موسیقایی یونان و دیگر ملت خوی اعراب، نهضت ترجمه و آشنایی با کتاب

پایگاه اجتماعی موسیقی بغداد «. در مقالۀ موسیقی را در دورۀ عباسیان به اوج رسانید
جایگاه موسیقی میان طبقات مختلف به نویسندگان توجه  4،»قرون دوم و سوم هجری

زادگان،  و رویکرد خلیفه و اطرافیانش، بزرگان و اشرافجلب شده عصر عباسی  بغداد
  . به تفصیل آمده استدانان  موسیقی و موسیقیدر باب سپاهیان و طبقۀ عامه جامعه 

به ، 5موسیقی در فرهنگ و تمدن اسالمی تا پایان عصر اول عباسی ۀنام پایاندر 

                                                                                                                                        
، 155-139 ،9، ش 3نامۀ تاریخ اسالم، س  ، پژوهش»موسیقی حجاز در عصر امویان«سپهری، محمد،  .1

 .1392بهار 
، هنرهای »فای عصر اول عباسیموسیقی در دربار خل« خضری، احمدرضا، حلیمه جعفرپور نصیر محله، .2

 . 1393، پاییز و زمستان 23-17 ،2، ش 19هنرهای نمایشی و موسیقی، دورۀ  –زیبا 
عوامل رونق و شکوفایی موسیقی در عصر عباسی از «خضری، احمدرضا، حلیمه جعفرپور نصیر محله،  .3

، 25یران دانشـگاه الزهـرا، س   ، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسالم و ا»بویه بر بغداد آغاز تا تسلط آل
 . 1394، بهار 56-35 ،25ش 

سـوم  پایگاه اجتماعی موسـیقی بغـداد قـرون دوم و    «خضری، احمدرضا، حلیمه جعفرپور نصیر محله،  .4
 . 1398، بهار 102-85، 40، ش11س، مطالعات تاریخ اسالم، »هجری

 .1389ایان عصر اول عباسی، دانشگاه اصفهان، هللا، موسیقی در فرهنگ و تمدن اسالمی تا پ . هللا نوری، ذبیح5
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حات، شماری از سازهای رایج، موسیقی تاریخ پیدایش موسیقی، اصطالموضوعاتی چون 
در عهد خلفای راشدین، موسیقی در زمان امویان و عباسیان، دیدگاه فقیهان حنبلی، 

 نویسنده،ست که ا  . گفتنیپرداخته شده استموسیقی بارۀ شافعی، مالکی و حنفی در
ری دانان، تاثیرپذی حال موسیقی ای از اثر را در ارتباط با شرح بخش درخور مالحظه

  ها و تاثیرگذاری آن بر دیگر مناطق نگاشته است.  موسیقی عربی از سایر ملت
از ابن عبدربه  عقد الفریدکتاب «، باید از مقالۀ العقد الفریدابن عبدربه و کتاب  بارۀدر

کرد. نویسندگان در این پژوهش در کنار معرفی مختصری از ابن  یاد 1»در ترازوی نقد
معایب و محاسن و  ،العقد الفریدهای متعدد  بررسی بخش و عبدربه، تنها بر تحلیل

کتاب متمرکز  های موجود در نظمی سندها و بی های آن، دالیل حذف سلسله ویژگی
  خورد. ب موسیقی در آن به چشم نمیاند و مطلبی دربا شده

نیز ابن عبدربه  العقد الفریداز  ، به فراخور موضوع ، نویسندگانها در تمام این پژوهش
مندرج در این بخش از اطالعات  ۀ، اما همه کرده انداشارو به آن ارجاع داده یا  هره بردهب

ها و  بررسی دیدگاه ،این پژوهشدر است. هدف نشده تحلیل بررسی و ابن عبدربه  کتاب
 و اشاره به نویسنده توجهای آماری از موسیقیدانان مورد  جامعه ۀنظرات ابن عبدربه و ارائ

  .بوده استی یایهای موسیق پژوهشبه مندان ه عالق برایب اهمیت این کتا
  

  پیوند شعر و موسیقی: سنگین کردن کفه ترازوی موافقان جواز موسیقی
، اما با آورد سخنی به میان نمیابن عبدربه با صراحت از حالل و حرام بودن موسیقی 

این دالیل در  رسد با توسل به به نظر می گیرد، ای که در کتاب پیش می توجه به رویه
پی حالل جلوه دادن موسیقی است: ذکر جواز موسیقی از منظر حجازیان، سخن گفتن 
از فواید موسیقی از نظر بزرگان و عالمان، ایجاد پیوند میان شعر و موسیقی و استنتاج 

  حکم کلی از آن.
 آورد و بعد دو گروه موافق و مخالف موسیقی سخن به میان می وی ابتدا از استداللِ

کند که موسیقی و غنا از نظر مردم حجاز ایرادی نداشت و  از آن به این مطلب اشاره می
ولی مردم عراق رغبتی به موسیقی  ،دادند آنان کمابیش به اینگونه هنرها عالقه نشان می

جواز و عدم جواز به میان پیوند ایجاد شمردند. در اینجا  نداشتند و آن را ناپسند می

                                                                                                                                        
، مطالعات نقد ادبی، »کتاب عقدالفرید از ابن عبدربه در ترازوی نقد«نژاد،  هللا فاتحی بیژنی، لیال، عنایت .1

  . 1397، بهار و تابستان 59-35 ،47، ش13س
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م بر آنها با توجه به پذیرش و اولویتی که حجاز و فرهنگ آن در شهرها و فرهنگ حاک
به سود جواز موسیقی از جانب ابن عبدربه زمینه ای تواند  چشم مسلمانان داشت، می

تر کردن  عبدربه دو دلیل دیگر نیز برای سنگین . در کنار این استدالل، ابنفراهم آورد
نخست بر فواید موسیقی از نظر  ت:دیده اسکفۀ ترازو به سود جواز موسیقی تدارک 

موسیقی برای به نظر او، موافقان کند.  طیف گوناگونی از عالمان مسلمان تاکید می
کنند. از نظر این  به نظر فیلسوفان، طبیبان و عارفان استناد میخویش  رأیتوجیه 

ه شادی ها و الحان موسیقی ب برد، نغمه ها نمی بزرگان، که البته ابن عبدربه نامی از آن
رفع خستگی و مایۀ  ،شود؛ گوش سپردن به آواز خوش میمنجر روح و سالمت جسم 

سورۀ  1افزاید. آنان در ادامه به آیۀ  خالقیات میاست و بر اهای عرفانی  حالتبرانگیختن 
ها آفرید، پس  را با اینگونه مهارت کنند و معتقدند چون خداوند انسان اشاره می 1فاطر

  ). 9 -  4ادی ندارد (ابن عبدربه، پرداختن به آن ایر
بحث را به سود جواز موسیقی پیش  ذکر شواهدی، غیرمستقیمسپس ابن عبدربه با 

حکم شعر و موسیقی به لحاظ جواز یا عدم جواز و ممدوح  تر، گویی برد. به بیان ساده می
است و براساس شواهدی از سنت به سود جواز شعر، این نتیجه یکسان  یا مذموم بودن

، الیاقوتة الثانیةجواز است. بر پایۀ مشمول حکم رسد که موسیقی نیز  موجه به نظر می
ها پرداختن  پیامبر و نزدیکانش مخالفتی با شعر و آوازخواندن نداشتند، حتی بعضی وقت

عنوان مثال روزی پیامبر در حال گذر بود که به مردی  کردند. به ها را تشویق می به آن
بل پیامبر ابیاتی سر داد. پیامبر از آواز مرد خوشش آمد و او را برخورد؛ مرد در مقا

آوازخوانی زنان وجود ندارد؛ زیرا  پیامبر با مخالفتروایتی هم حاکی از تحسین کرد. 
ای خواننده گوش سپرد و او را از آوازخوانی نهی نکرد  بنابر روایتی پیامبر به آواز جاریه

نزدیکان و صحابۀ پیامبر نیز، مثل ابوموسی  ،واقع). حتی در بعضی م9-4(ابن عبدربه،  
ند. ابوموسی ه ااشعری، حسان بن ثابت و ابوبرزه اسلمی، به شعر و شاعری مشغول بود

. داد او دلبستگی نشان می آواز و صدابه و پیامبر داشت صدای خوب و دلنشینی  2اشعری
                                                                                                                                        

وَثُـالثَ وَرُبَـاعَ یَزِیـدُ فِـی      یۀ رُسُال أُولِی أَجْنِحَۀ مَثْنَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ جَاعِلِ الْمَالئِکَ .1
اسـت آفریننـده آسـمانها و     یستایش مخصـوص خداونـد  : کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ یالْخَلْقِ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَ

بخواهـد   چه گانه و چهارگانه، او هر دوگانه و سه یبالها یقرار داد دارا یفرشتگان را رسوالن زمین، که
  . تواناست یافزاید، و او بر هر چیز یدر آفرینش م

گـردد (ابـن سـعد،     های یمـن، برمـی   عبدهللا بن قیس از صحابۀ پیامبر بود و نسبش به طائفه اشعر، از طائفه .2
تـر   ). اشعری از زمان پیامبر در صحنۀ سیاسی حضور داشت و نقشش در زمان عمر، خلیفـۀ دوم، پررنـگ  97

    ).91- 90رای جنگ صفین، اشعری را به عنوان حکم بین معاویه و امام علی برگزیدند (یعقوبی، شد. در ماج
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به طور  صدای ابوموسی اند که در آن پیامبر از ابن عبدربه و ابن سعد روایتی آورده
به عبدهللا بن قیس مزماری از مزمارهای خاندان «غیرمستقیم ستایش کرده و گفته است: 

). ابن عبدربه در این بخش، به هیچ 96سعد:  ؛ ابن4عبدربه،  (ابن .1»داوود داده شده است
، هایش قابل بحث خواهد بود و سقم روایت منبعی ارجاع نداده است و بدین ترتیب، صحت

اما در منابعی نظیر سیرۀ ابن هشام وتاریخ طبری، روایاتی حاکی از مولفقت پیامبر با شعر 
تمیم، پیامبر هنگامی که با زبرقان  اجرای به اسالم گرویدن قبیلۀ بنیدر م مثالً آمده است؛

رو شد و از ابن بدر اشعاری در رثای  بن بدر تمیمی، یکی از شاعران قبیلۀ بنی تمیم، روبه
اش شنید، آنگاه دستور داد حسان بن ثابت حاضر شود و ابیاتی بخواند. حسان آمد و  لهقبی

). مثال 4/21 ؛ طبری،2/352ن هشام، هایی سرود (اب در ستایش پیامبر و مسلمانان بیت
دیگر به ماجرای مسلمانی شدن شماری از اهالی هوازن مربوط است که میان ایشان 

ر داشت. زهیر پس از مسلمانی، ابیاتی برای پیامبر حضو 2شاعری به نام زهیر بن صرد
  ).277 -3/276 سرود و ایشان به اشعارش گوش سپرد (طبری،

 موسیقی اتفاق نظر دارند، کراهت شرعیافرادی که بر حرام و به رأی در مقابل، 
کشاند.  کند و عقل را به تباهی می حرام است که قلب را تیره می سببموسیقی به این 

. این ستها نابودی فضیلتمایۀ برد و  اخالقیات و رفتارهای انسانی را از بین میموسیقی، 
استناد  4سورۀ نحل 116و آیۀ  3سورۀ لقمان 4به موافقان موسیقی، به آیۀ در پاسخ افراد 
د، حالل بودن دانن میسانی که موسیقی را بدون اشکال از نظر ایشان، ک .کنند می

در واقع خداوند موسیقی را به این سبب که  لیو ،ندا موسیقی را به خدا نسبت داده
داند. ابن عبدربه از مخالفت افرادی مثل مالک  کشاند، ناپسند می راهه می انسان را به بی

بن انس، عبدهللا بن عمر، قاضی ابویوسف، محمد بن عبدالرحمن بن هشام و ابن جریج 
قی را با شرایطی خاص مجاز برد که موسی گوید و از کسانی نام می با موسیقی سخن می

                                                                                                                                        
  ».قال نبی ألبی موسی اشعری لما أعجبه حسنُ صوته: لقد أوتیت مزماراً من مزامیر آل داود« .1
 اهل هوازن و از طائفۀ سعد بن بکر. .2
، و زکات دارند برپا میهمانان که نماز را : کَاۀ وَهُمْ بِاآلخِرَۀ هُمْ یُوقِنُونَالَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالۀ وَیُؤْتُونَ الزَّ. 3

  . آنها به آخرت یقین دارند و پردازند را می
ذِینَ یَفْتَـرُونَ  الَّوَال تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا حَاللٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ إِنَّ  .4

چیزی را  شود (و چیزی را مجاز و به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می: عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ ال یُفْلِحُونَ
ببندید به یقین کسـانی کـه بـه     ، تا بر خدا افترا» این حالل است و آن حرام«کنید) نگویید:  ممنوع می

  بندند، رستگار نخواهند شد! خدا دروغ می
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غنایی خوب بود که موجبات اتصال به پروردگار  1شمردند؛ مثالً  از نظر حسن بصری، می
دانست که لحن در آن  ساخت؛ یا عمرو بن عبید غنا را تا زمانی مناسب می را فراهم می

  ). 18- 7صورت نگیرد (ابن عبدربه، 
هایی در پی آن است که  ایتکلی ابن عبدربه در این بخش با آوردن روطور به

نظر مثبت به گاه  ،با موسیقی مخالفانبین نظر در موسیقی را نیکو و حالل جلوه دهد. او 
تا موضوع را به سمت مباح بودن موسیقی پیش ببرد. در کند  می استناداصحاب پیامبر 

هواقع  ر دهد، بسیا می به دست، مستندات و روایاتی که برای جایز بودن موسیقی ادلّ
در پی انتقال  ابن عبدربهگویا موسیقی است.  حاکی از کراهت شرعیتر از روایات  محکم

، با آنکه حجاز مهد که حجازیان مخالفتی با موسیقی ندارند استمخاطب   این مطلب به
های بسیار برای جسم و روح  موسیقی حرام نیست، بلکه مزیتاز این منظر، . اسالم بود

 کراهتموسیقی و شعر رأی منفی نداشتند، بلکه  بارۀنزدیکانش دردارد و اینکه پیامبر و 
، که معموالً از پیدا شد گروندگان به اسالمکسانی از  موسیقی، بعدها از جانب

  ). 18- 7 های متفاوت بودند (ابن عبدربه، فرهنگ
  

  موسیقی نوازان مرد و زن: بررسی آماری 
به دو گروه درباری و غیردرباری  توان را می 2براساس کتاب ابن عبدربه، هنرمندان

دان، خواننده و شاعر را در  تقسیم کرد؛ هرکدام از این دو گروه، زنان و مردان موسیقی
شود که به نحوی با درباریان  د. هنرمندان درباری به کسانی اطالق مینده خود جای می

شد که  تشکیل میو خلفا در ارتباط بودند؛ این گروه از غالمان، فرزندان و نزدیکان خلفا 
 یافتند می به خوانندگی و نوازندگی عالقه داشتند. این افراد اغلب در مجالس خلفا حضور

کردند. در مقابل، کسانی که از نزدیکان خلیفه  و خلیفه و اطرافیانش را مشغول می
شدند، هنرمندان غیردرباری بودند و تمایل آنان به شاعری و خوانندگی  محسوب نمی
دربه مردان هنرمندِ هر دو گروه را، اعم از غالمان و مردان آزادی که در بود. ابن عب

                                                                                                                                        
از دنیـا   ق. 110دیده به جان گشـود و در سـال   ق  21الحسن یسار بصری در ی بن ابحسن ابوسعید  .1

کـالم تسـلط    و که به حـدیث، تفسـیر  است رفت. بصری از تابعان و عالمان ممتاز نخسین سدۀ اسالم 
زیادی را در آمد و بعدها افراد  شمار می نظر آن زمان بود. او از ناقالن حدیث به داشت و از افراد صاحب

 ).  590 - 565: حاج منوچهری، ـ این زمینه پرورش داد (نک
  است.   دانان، شاعران، آوازخوانان و نوازندگان ما از هنرمندان موسیقی در این مقاله منظور .2
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دان  آورده است؛ اما میان زنان موسیقی» شاعر«و » مغنی«های  خدمت کسی نبودند، با نام
دان طبقۀ عامه تمایز قائل شده است. بدین معنا که از زنان  کنیز و زنان موسیقی

دان آزاد با اسم  یز آوازخوان) و از زنان موسیقی(کن» جاریه«دان کنیز با نام  موسیقی
ها معموالً کنیزان و  ). جاریه87-3(زن آوازخوان) یاد کرده است (ابن عبدربه، » مغنیه«

ولی  ،گرفتند بردگانی بودند که پس از خریداری در خدمت درباریان و اشراف قرار می
   .نداشتندی ها ارباب مغنیه

تنِ آنان زن هستند.  10تنِ آنان مرد و  67برد که  می هنرمند نام 77ابن عبدربه از 
هنرمندان به چهار دوره یعنی جاهلیت، صدر اسالم، امویان و عباسیان تعلق دارند. از این 

، 20(ابن عبدربه،  2و عنتره بن شداد1توان عدی بن زید میبه هنرمندان عصر جاهلی 
حسان بن ثابت و خواهرش خوله  )؛ و از هنرمندان صدر اسالم براء بن مالک، طویس،37

از هنرمندان متعلق به  شمار چشمگیری). 31، 9، 7بنت ثابت اشاره کرد (ابن عبدربه، 
اند. نویسنده بیشتر تمرکز خود را بر مردان هنرمند هر دوره  زمان امویان و عباسیان

اموی، هنرمند دورۀ  39نهاده و از زنان بسیار کم سخن گفته است؛ به طور کلی از میان 
 ،نفر از هنرمندان 7 .یاد شده استدو تن زن از هنرمند دورۀ عباسی  23تن و از میان  5

، سبب نقصان اطالعات و روایاتاند و چهار نفر از آنان را به  هر دو دوره را درک کرده
توان جای داد؛ مثل رشا (زن)، جوذر (زن)، ابن صیاد  در هیچ گروهی نمی نمی توان

  ). 86، 77، 62- 61(ابن عبدربه،  و ایوب مغنی مدنی
 باب اما در ذکر کرده،ابن عبدربه هنرمندان دورۀ اموی را از ابتدا تا انتهای حکومت 

ای  . بخش درخور مالحظهداشته استعصر عباسی فقط به هنرمندان عصر طالیی توجه 
 23، کتاببنابر این است. شده هنرمندان درباری معطوف یاد ابن عبدربه بر کوشش از 

                                                                                                                                        
عدی بن زید بن حماد بن ایوب بن محروف، شاعر و ادیب مسیحی در دربـار ساسـانیان بـود. جـد او      .1

یمامه مرتکب قتل شد و بعد به سمت حیره نقل مکان کرد. هنگامی که عدی کوچـک  ایوب در قبیله 
بود پدرش او را نزد فروخ ماهان، مرزبان حیره، فرستاد تا زبان فارسی و هنـر بیـاموزد. فـروخ ماهـان،     
عدی را به انوشیروان ساسانی معرفی کرد و از آن پس عـدی در خـدمت پادشـاهان ساسـانی درآمـد      

بود و پس از مرگش افرادی مثل ولید بن یزید،  ی). عدی شاعری زبردست65 ،2/63 فهانی،(ابوالفرج اص
  ). 172مسلم بن ولید، ابونواس و والبه بن حباب از اشعارش بهره جستند (نظام طهرانی، 

عنتره بن شداد بن عمر بن معاویه بن مخزوم از شاعران بزرگ قبل از اسالم است. مـادرش، زبیبـه، از   . 2
: کــ  اشعار عنتـره را ذکـر کـرده اسـت (ن     ن حبشی بود. ابوالفرج اصفهانی در اغانی چند نمونه ازکنیزا

  ). 174 -8/168ابوالفرج اصفهانی، 
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اند؛ در مقابل،  تن غیر درباری 22اموی جزو هنرمندان درباری و  ۀتن از هنرمندان دور
نفر هستند. زنان هنرمند  10نفر و هنرمندان غیردرباری  21هنرمندان درباری عباسی 

زنان هنرمند عباسی فقط نام دو زن هنرمند  بارۀاند و در بیشتر در دورۀ اموی ذکر شده
رسد هنرمندان درباری در مقایسه با هنرمندان  نظر می آمده است. همچنین به

  ). 2و  1: جدول ـ ند (نکا هغیردرباری به نواختن آالت موسیقی عالقۀ بیشتری داشت
  

 1جدول شماره 

درباری  هنرمندان حرفه هنرمندان غیر درباری امویان حرفه
 امویان

  
  شاعر

  خواننده
  خواننده
  خواننده
  خواننده
  شاعر
  شاعر

  / شاعر خواننده
  خواننده / شاعر

  شاعر
  شاعر
  شاعر

  نوازندۀ دف و عودخواننده/
  خواننده / نوازندۀ عود

  خواننده / شاعر
  خواننده
  خواننده

  خواننده / نوازندۀ عود
  شاعر

  خواننده
  خواننده

  
 

 خواننده

  مردان:
ه1 زّ   . کُثیر عَ
  . ابن مغاذ2
  . دالل3
  . سریج4
  . نئومه الضحی5
  . فند6
  بیعه. عمر بن ابی ر7
  . اشعب بن جبیر*8
  . علی نافع طنبوره9

  . متوکل بن عبدهللا بن نشهل10
  . غیالن بن عقبه *11
  .  فرزدق12
  . غریض13
  . ابراهیم بن سعد زهری*14
  . عروه بن أذینه15
  . ابن زانیه16
  . ابن حنظله الغسیل*17
  . مسلم بن محرز*18
  . ابن دمینه *19
  . مالک بن ابی سمح طائی20
  بن ابی رباح. عطا 21
  

  زنان:
 . عُقَیله22

  
  خواننده / نوازندۀ عود
  خواننده / نوازندۀ عود
  خواننده / نوازندۀ عود

  خواننده / شاعر
  خواننده / شاعر / نوازندۀ تنبور

  خواننده
  شاعر

  خواننده / نوازندۀ دف
  خواننده / نوازندۀ عود

  شاعر
  خواننده / شاعر

  شاعر
  خواننده
  خواننده

  دۀ عودخواننده / نوازن
  خواننده / نوازندۀ عود

  خواننده
  خواننده / نوازندۀ عود

  خواننده
  
  

  خواننده
  خواننده

  خواننده / نوازندۀ عود
 شاعر

  مردان:
  . عبدهللا بن جعفر1
  . سائب خاثر2
  . ابن صیاد3
  . ابن ابی عتیق4
  . احوص5
  . دارات معبد6
  . عدی بن رقاع7
  . حکم وادی *8
  . سنان9

  . جریر بن عطیه10
  . سعید دارمی11
  . ابوطمحان قینی12
  . غزیل13
  . عمر وادی14
  . خالد صامت15
  . ابن عایشه16
  . دحمان17
  . بدیح بن ملیح18
  . ابراهیم بن هشام19
  

  زنان:
  . سالمه القس20
  . ذلفاء21
  . حبابه22
 . لیلی اخیلیه23

 * هنرمندان دوره اموی و عباسی
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 2جدول شمارۀ 

 هنرمندان درباری عباسیان حرفه عباسیان هنرمندان غیردرباری حرفه
  

  خواننده / نوازندۀ عود
  خواننده / نوازندۀ عود

  شاعر
  خواننده / شاعر

  شاعر
  خواننده
  خواننده
  خواننده
  خواننده

  
  

 خواننده / نوازندۀ عود

  مردان:
  . ابراهیم بن سعد زهری*1
  . مسلم بن محرز*2
  . ابن دمینه *3
  . اشعب بن جبیر *4
  ن عقبه *. غیالن ب5
  . مالک بن ابی سمح6
 . ابن حنظله الغسیل*7
  . زنین8
  . دبیس9
  

  زنان:
 . بصیص10

  
  خواننده / شاعر / نوازندۀ عود

  نوازندۀ عود
  خواننده

  زن نی
  خواننده / نوازندۀ عود
  خواننده / نوازندۀ دف

  خواننده
  خواننده / شاعر

  خواننده / شاعر / نوازندۀ عود
  شاعر

  خواننده
  خواننده

  نننده / نوازندۀ عودخوا
  خواننده
  خواننده
  شاعر

  خواننده / نوازندۀ تنبور
  خواننده
  شاعر
  شاعر

  
  

 خواننده

  مردان:
  . ابراهیم موصلی1
  . منصور زلزل2
  . ابن جامع3
 . برصوما4
  . زریاب5
  . حکم وادی *6
  . دحمان7
  . ابن شکله8
  . اسحاق موصلی9

  . سفیان بن عینیه مهلبی10
  . مخارق11
  . عبثر12
  . علویه13
  . عمرو غزال14
  . سوسن15
  . ابونواس16
  . سلم خاصر17
  . مسدود18
  . علی بن جهم19
  . عمر بن ابی ربیعه20
  

  زنان:
 . عنان جاریه21

 اموی و عباسی ۀ* هنرمندان دور

  
دان در کتاب آمده، ولی ابن عبدربه در  درست است که نام شمار اندکی از زنان موسیقی

های دیگر اشاره کرده  ها و مکان ها در مجلس ها و مغنیه حضور جاریهبسیاری از روایات به 
دانان مرد بودند و همراه سرپرست  ها اغلب از وابستگان خلفا، اشراف و موسیقی است. جاریه

کردند. در مجالس سلیمان بن عبدالملک  شدند و هنرنمایی می گروه در مجالس حاضر می
- 170الرشید (حک:  ق)، هارون 105- 101ک: ق)، یزید بن عبدالملک (ح 99- 96(حک: 

هایی برای خوانندگی و نوازندگی  ق) همیشه جاریه 218- 198ق) و مأمون (حک:  193
و  اشرافهای  در میهمانی). 74، 65، 66، 62، 60- 58حضور داشتند (ابن عبدربه، 

ز ). ا58، 49–42، عبدربه (ابن کردند می هایی میهمانان را سرگرم ثروتمندان جاریه
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اشاره کرد عبدهللا بن جعفر  ۀتوان به جاری دان می هایی وابسته به مردان موسیقی جاریه
های مختلف مثل مجلس میهمانی خلفایی  بود. عبدهللا در موقعیت وی پیوسته همراهکه 

برای حاضران و اطرافیان آواز  تاخواست  نظیر معاویه و عبدالملک بن مروان از جاریه می
  ). 25، 24، 23، 21 به،بخواند (ابن عبدر

رسد زنان  کند؛ به نظر می ای به حضور زنان قینیه در دربار خلفا نمی ابن عبدربه اشاره
دانان  گذراندند و گاهی با افراد سرشناس و موسیقی قینیه خارج از دربار روزگار می

و دهد که اهل عراق  می به دستمشهور ارتباط داشتند. مثالً وی روایتی از چند قینیه 
از افراد مشهور دیگر شماری مدینه بودند و در مجلسی آواز خواندند که در آن ابونواس و 

). اشعب بن جبیر، علی بن جهم و ابوبکر کاتب از 71-69عبدربه، حضور داشتند (ابن 
علی بن جهم به  .اند جمله افراد سرشناسی بودند که با زنان قینیه دیدار و ارتباط داشته

به دلبستگی  سببو ابوبکر کاتب هم به  1ای برایش ابیاتی سرداد نیهسبب عالقه به قی 
). 76، 69-68 فرستاد (ابن عبدربه،برای او یکی از زنان قینیه، هدایایی چون لباس 

هایی  هاشم، که ابن عبدربه نام کامل او را ذکر نکرده است، قینیه مردی از بنی ،همچنین
ها رشا و جوذر  و کوفه داشت که دو نفر از آناز شهرهای یمن، مکه، شام، مدینه، بصره 

  ). 78،  77بودند (ابن عبدربه، 
  

  مناسبات اهل موسیقی و دربار
ابن عبدربه اغلب در پی آن است که روابط دوستانۀ خلفا و هنرمندان را به تصویر بکشد 

دانان با خلیفه و حکومت وقت به میان  و سخنی از تیرگی روابط برخی موسیقی
های  وبخشش از بذل کند و او خلفا را اهل هنر و دوستدار موسیقی توصیف می .آورد نمی

، 4الرشید ، هارون3، ابن شکله2هشام ابراهیم بن. گوید به هنرمندان سخن می ایشان فراوان
                                                                                                                                        

متهِ ده .1 هُ              و تَیّ   راـــأن به سِحــراً کـخَفی هللاَ فیمن قد تَبَلت فؤادَ
ا دعی الهجرَ ال أسمع به منکِ                سألتُکِ     هرَ   أمراً لیس یُعری لکم ظَ
  آورد که روزی مردی نزد ابراهیم بن هشام بود و ابراهیم این شعر را سرداد:  عبدربه روایتی می ابن .2

سنیعاصیهُ                إذ أنت فینا لمن ینهاکِ     و إذ أجرُّ إلیکم سادِراً رَ
  را خواند: هنگامی که ابن شکله در جنگ با مامون شکست خورد این ابیات .3

  ذهبتُ عن الدنیا کما ذهبت منی            هوی الدهر بی عنها و اهوی بها عنی
  فَإن أبک نفسی أبک نفساً عزیزهً             و إن أحتبسها أحتبسها علی ضنِّ

دوداً و تُخفی تحته مقهً       .4   فالنفسُ راضیهٌ و الطرف غضبانٌ     تُبدی صُ
  ی فذللُه          و لیس فوقی سوی الرحمن سلطان     یا من وضعتُ له خدِّ        
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گاه برخی  دانستند و اند که موسیقی و شعر می زادگانی از خلیفه و خلیفه 2و معتز1مامون
: ابن ـ خواندند (نک سرودند وآواز می آوازخوانشان ابیاتی میوصف کنیزانِ  از آنان در

  ). 68، 67، 55، 39عبدربه، 
عبدهللا بن جعفر، ابن صیاد مغنی و بدیح بن ملیح با معاویه و پسرش یزید مراوداتی 

را حین آوازخوانی و شد و آنان  می حاضراین هنرمندان در مجالس معاویه گاه  .داشتند
برد. در برخی مواقع نیز به آنان پاداش  و از آوازشان لذت می نگریست نوازندگی می

آواز ابن جعفر و بدیح بن ملیح، به ابن جعفر شنیدن  پس ازداد؛ مثل زمانی که  می
که  بخشید لباس هم به افراد دیگری هزار دینار و صد جامه عطا کرد و هزار دینار و ده ده

  ). 21،  20در آن مجلس حاضر بودند (ابن عبدربه، 
رفت و به اجرای  ابن جعفر پس از معاویه گاه به دربار عبدالملک بن مروان می

 فراهم آورداو موجبات آشنایی ابن ابی عتیق را با خلیفه  .شد موسیقی و آواز مشغول می
  ). 25، 24دالملک پرداختند (ابن عبدربه، و در مجلسی با هم به هنرنمایی در مقابل عب

سلیمان بن عبدالملک  :ندجایگاه خاص داشتنزد خلفا دانان  بعضی از موسیقی
سرگرم او را نام ذلفاء داشت که در برخی سفرها خلیفه را همراهی و  ای خواننده به جاریه
دان آشنا  کرد؛ مثل سفر سلیمان به فسطاط که موجب شد خلیفه با سنان موسیقی می
  ).74 عبدربه،هزار دینار بخرد (ابن  و او را از صاحبش به مقدار ده ودش

صاحب دو جاریۀ  ،دانان دربار یزید بن عبدالملک درکنار آوازخوانان و موسیقی
داشتند.  خاصیهای سالمه و حبابه بود که نزد خلیفه مقام و منزلت  خواننده به نام
دل باز بود و  و  کرد، در مقابل هنرمندان دست های بزرگی برگزار می خلیفه میهمانی

روزی هنرمندان دربارش اشعاری از  ،داد. برای نمونه ها می های خوبی به آن پاداش
که به ابوطمحان قینی هزار درهم  3چندان پسندیدخلیفه  و ابوطمحان قینی خواندند

  ). 240/  8؛ ابوالفرج اصفهانی، 66، 60-58، 55، 54، 41(ابن عبدربه،  بخشید
 و داد لسی برای خوشگذرانی تشکیل مینیز مجا ولید بن یزیدخلیفۀ اموی 

                                                                                                                                        
  لها فی لحظها لحظاتُ حتفٍ           تمیتُ بها و تُحی من تریدُ. 1

  فإن غضبت رایتَ الناس قتلی         و إن ضحکت فأرواحٌ تعود    
  أن العالمین لها عبیدــکن بمُقلتیها               تسبی العالمی  
جا           و شمسین من کأسٍ و وجه حبیبفأمسیتُ فی لیل .2   ین للشعر و الدُّ
رعدُ إن رأی            . 3 رُّ یَ ا اب    یکادُ الغَمام الغُ   روانٍ و ینهَل بارِقَهـن مَــمُحَبَّ

سکِ فی رونقِ الضُّحی          ه أصداغُه و مفارقُهــل بــتسی     یَظَلُّ فتیتُ المِ
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در دانانی مثل خالد صامت، مالک بن ابی سمح، ابن عایشه، غزیل و حکم وادی  موسیقی
  ). 53، 33(ابن عبدربه، کردند  می شدند و هنرنمایی می آن مجالس حاضر

الرشید و مأمون  کتاب به هنرمندان دربارِ هاروناین خور توجهی از  بخشِ در
ابن شکله، زریاب، ابراهیم و اسحاق موصلی، برصوما، منصور زلزل، ابن  :صاص دارداخت

جامع سهمی، سفیان بن عینیه مهلبی، مخارق، عبثر، عمرو الغزال، علویه، سوسن، حکم 
ند. بودالرشید، امین و مامون  وادی، ابونواس و عنان جاریه از هنرمندان دربار هارون

داد و آوازخوانان، نوازندگان و شاعران را گرد  رتیب میهارون پیوسته مجالس باشکوه ت
و روابط نزدیکی با  بخشیدند می های هنگفتی به هنرمندان آورد. او و پسرانش پاداش می

خواندند و هنرنمایی  ها آواز می آنان داشتند. هنرمندان دیگر هم در دربار این خلیفه
مثل دینارهایی که خلیفه  گرفتند، یم هایی کردند و به عنوان تشویق از خلیفه درهم می

  ). 50، 36-31موصلی به او داد (ابن عبدربه، امین پس از اجرای ابراهیم 
گرایید و تبعید  می تیرگیدانان به  آمیز خلفا با موسیقی گاه روابط دوستانه و محبت

آورد. ابن عبدربه فقط در یک قسمت به رانده شدن زریاب از  دنبال می هنرمندان را به
 سبب را به الرشید زریاب به گفتۀ وی هارون .دربار و تبعیدش به قیروان اشاره کرده است

). هرچند برخی در صحت 37عبدربه،  های ابراهیم موصلی از دربار دور کرد (ابن بدگویی
ابن عبدربه طرد شماری از . 1اند و دالیلی در رد آن بیان کرده دارنداین روایت شک 

؛ مثل احوص، فرزدق، عمر بن ابی ربیعه و داشته استی نگاه را مخف دیگر هنرمندان
ها، و گاه  اهل بیت و ستایش آنقرابت با دالیل سیاسی، مثل بنا بر ابونواس. این افراد گاه 

به دالیل اجتماعی، مثل شکایت مردم و ایجاد مزاحمت برای زنان و شعر سرودن در 
د. عمر بن عبدالعزیز، احوص و عمر شدن ها، مورد شماتت و طرد خلفا واقع می وصف آن

شان  سرودند و موجب آزار و اذیت بن ابی ربیعه را به سبب آنکه در وصف زنان شعر می
تبعید کرد. احوص و عمر پیش از آن با ولید بن عبدالملک،  2شدند به منطقه دهلک می

انی، عبدالعزیز بن مروان و عبدالملک بن مروان روابط خوبی داشتند (ابوالفرج اصفه
با عبدربه به درگیری احوص   ، ابنالعقد الفرید). البته در قسمتی از 5/52؛ زرکلی، 4/173

                                                                                                                                        
بـرای اطـالع بیشـتردر مـورد نقـش و       ؛https://rch.ac.ir/article/Details/14574 ،»زریـاب «خضرایی،  .1

بـه   يایرانو رسوم  يریاب و نقش او در انتقال موسیقز«، يخضر :ـ جایگاه زریاب در موسیقی نیز نک
زریـاب: اسـتاد   «، محمـود ، قطـاط ؛ 1384 تابسـتان  ،22، ش زیبـا  يهنرها  ،»س: اندلياسالم ياسپانیا

 .1371مرداد و شهریور  ،267ـ 266، ش پیام یونسکو اسالمیه، مصطفی، ترجمه »موسیقی اندلسی
  ).2/560حموی، است و بین یمن و حبشه قرار دارد (ای در دریای یمن  دَهلَک: نام جزیره .2

https://rch.ac.ir/article/Details/14574
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رسد که احوص  کند: به نظر می حکومت اموی و یزید بن عبدالملک به ظرافت اشاره می
جایی به اشعار احوص اختصاص  العقد الفریددر  ابیاتی در لعن یزید سرود، اما ابن عبدربه

). فرزدق در زمرۀ شاعرانی بود که در مدح اهل بیت شعر 66بن عبدربه، نداده است (ا
سرود؛ این کار او خشم خلفا را برانگیخت و به طرد او از دربار خلیفه هشام بن  می

الرشید و امین با ابونواس شاعر  ). هارون345-9/324لک انجامید (ابوالفرج اصفهانی، عبدالم
واس را به زندان افکند و او گرچه پس از مرگ هارون، از روابط خصمانه داشتند: هارون، ابون

   ).165-158 زندان رهایی یافت، اما نتوانست ارتباط خوبی با دربار برقرار کند (فروخ،
 

 انواع سازها
 ر عود متمرکز استبو بیشتر  کردهابن عبدربه فقط به سه نوع ساز عود، دف و نی اشاره 

دارد. وی عود را بهترین ساز  ساز را پوشیده نگاه میدر برخی موارد نام  و به طور کلی،
کند و بر این عقیده است که همراهی عود با شعر و آواز سبب  موسیقی معرفی می

ست که  لمک بن قابیل  گردد. او نیز از کسانی شدن کالم می آهنگ شدن و خوش رنگین
؛ مسعودی، 80-78، 29داند (ابن عبدربه،  بن آدم را به عنوان اولین سازندۀ عود می

هنرمندانی، چه زن و چه ، ، در بیشتر مجالس خلفاالیاقوتة الثانیة). براساس 2/617-618
خواندند  ینواختند. بدیح بن ملیح و عبدهللا بن جعفر در دربار معاویه آواز م مرد، عود می
ن بار سلیمان ب). سنان، عودنواز و از هنرمندان در52عبدربه،  نواختند (ابن و عود می

). منصور زلزل و ابراهیم موصلی در مجالس خلفایی 76عبدربه،  عبدالملک بود (ابن
ابراهیم  بود وعود ساز آنها شدند و  همچون مهدی، هادی، هارون و مامون حاضر می

خواند. ابن عبدربه از منصور زلزل به عنوان بهترین نوازندۀ  عالوه بر عودنوازی آواز هم می
). درکتاب ابن 167- 5/102؛ ابوالفرج اصفهانی، 41عبدربه،  عود یاد کرده است (ابن

و نویسنده زنان عودنواز را بدون نام و  به میان آمدهزنان عودنواز نامی از عبدربه به ندرت 
 نام برده،و از ابا شاخص عمومی جاریه ذکر کرده است. تنها زن عودنوازی که ابن عبدربه 

مدینه بود که یکی از فرزندان جعفر بن ابی  بصیص است. بصیص کنیزی آوازخوان و اهل
). بشر بن مروان، برادر عبدالملک بن مروان و 70مند شد (ابن عبدربه،  طالب به او عالقه

، به کنیز نزد او بودوالی عراق، کنیزی آوازخوان و عودنواز داشت و روزی که شعبی 
. همچنین در مجلس )16-15ابن عبدربه، آواز بخواند و عود بنوازد (تا دستور داد 

به خواندند، کنیزی  عبدهللا بن جعفر و ابن ابی عتیق در آن آوازکه عبدالملک بن مروان 
). از دیگر عودنوازان ذکر 25- 23دستور عبدالملک به نواختن عود پرداخت (ابن عبدربه، 
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توان به سائب خاثر، غریض، ابراهیم سعد زهری و ابن عایشه در عصر اموی و  شده می
بن محرز، علویه، اسحاق موصلی و زریاب در عصر عباسی اشاره کرد. ایوب مغنی  مسلم

زیست  دانیم در کدام دوره می درستی نمی اما به ،در کنار آوازخوانی نوازندۀ عود هم بود
  ). 61(ابن عبدربه، 

و در زمرۀ  از آن نام برده شده العقد الفریدست که در  نی یا مزمار، دومین سازی
از او نامی که ابن عبدربه  گیرد. تنها نوازندۀ مزماری النفخ جای می دی یا ذواتسازهای با

زیست. برصوما با ابن جامع،  الرشید می ، برصوما ست که در زمان هارونبه میان آورده
 و  ابراهیم موصلی و منصور زلزل معاصر بود و این چند هنرمند در بیشتر مجالس عیش

  ). 34عبدربه، نوش هارون حضور داشتند (ابن 
زن نام  دف است و ابن عبدربه از سه هنرمند دف 1آخرین ساز که از سازهای ایقاعی

اما ابن عبدربه  ،برد: طویس، غریض و حکم وادی. طویس آوازخوان و تنبورنواز بود می
). 44و  3/27؛ ابوالفرج اصفهانی 33-30زنی او اشاره کرده است (ابن عبدربه،  فقط به دف

برای تبریک راهی مکه شد و  ،اینکه ابان بن عثمان به والیت مکه رسید طویس پس از
). در 30زنی پرداخت (ابن عبدربه،  ه آوازخوانی و دفبدر مجلسی که او تدارک دیده بود 

جایی دیگر هنگامی که بکر بن اسماعیل انصاری و سعید بن عبدالرحمن بن حسان ثابت 
). ابن سریج 31-30ابن عبدربه،کرد (مراه کنار هم بودند، طویس آوازش را با دف ه

ن ز خوانندگی را به غریض آموخت و غریض هم در نواختن عود مهارت داشت و هم دف
). حکم وادی در 6/235ـ : ابوالفرج اصفهانی، ؛ نیز نک33-32ای بود (ابن عبدربه،  برجسته

بن یزید اموی و زد؛ او در دربار ولید بن عبدالملک و ولید  کنار خوانندگی، دف هم می
؛ 33عبدربه، الرشید عباسی روزگار گذراند (ابن  همچنین دربار مهدی، هادی و هارون

  ). 6/197ابوالفرج اصفهانی، 
آورده و از » اوتار«گاه اسم سازها را با واژۀ عمومی  باید یادآوری کرد که ابن عبدربه

نجا که از مجلس معاویه آ ،است. برای نمونه کردهها خودداری  اشارۀ مستقیم به نام آن
کند که عبدهللا بن جعفر و ابن صیاد مغنی در مقابل  گوید، به اوتاری اشاره می سخن می

). با توجه به اینکه اوتار بر تمامی سازهایی که از 20-19معاویه نواختند (ابن عبدربه، 

                                                                                                                                        
ای فلـزی،   شوند. این گروه سـازهای کوبـه   ده میابزارهایی که برای حفظ ریتم و اصول موسیقی استفا .1

  گیرد مثل دف، طبل و... . ای را در برمی ای و لوله پوستی، تیغه
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تۀ و تنبور نیز همگی در دس 1شود و عود، چنگ، معزفه اند اطالق می وتر ساخته شده
تشخیص اینکه منظور نویسنده  ،)445- 1/444االوتار قرار دارند (وجدانی  سازهای ذوات

عبدهللا بن  توجه به مهارتبا گو اینکه . استغیرممکن  تقریبا کدام یک از این سازهاست
ان ساز مقصود ابن عبدربه هم در این قسمت هم ، به احتمال بسیارعودنوازیدر جعفر 

  ). 21- 19 عود باشد (ابن عبدربه،
شود که بین سازهای موسیقی، عود جایگاه باالتری  از آنچه ذکر کردیم روشن می

. ابن دادند می نشان بیشتر به نواختن عود تمایل هم و زنانداشت میان مردم و درباریان 
بیشتر به ذکر هنرمندانی پرداخته که عودنواز بودند و از سازهای دیگر  هچنینعبدربه 

  ت.مطلبی نیاورده اس
  
  نتیجه

عقیدۀ دو گروه موافق و مخالف موسیقی و  »الیاقوتة الثانیة«ابن عبدربه اندلسی در 
کند و در مجموع سه استدالل به سود جواز موسیقی  هنرهای برگرفته از آن را بیان می

آورد: نخست، استدالل از طریق پیوند جواز و عدم جواز با شهرها و فرهنگ  فراهم می
قدم فرهنگ حجاز برای حکم به جواز؛ دوم، استدالل از طریق فواید حاکم بر آنها و ت

؛ سوم، استدالل کردند می هم آن را تاییدموسیقی برای جسم و روح که عالمان مسلمان 
از طریق پیوند شعر و موسیقی و استناد به شواهد مؤید شعر. از رابطۀ شعر و موسیقی در 

دربار و جامعه و خود ابن عبدربه  ۀه و عالقتوان نوع موسیقی محل توج می العقد الفرید
در پی وی  ارا که حاصل پیوند موسیقی و شعر است دریافت. گوی» موسیقی آوازی«یعنی 

به سود جواز آن  ادله را ۀکه با بررسی آراء مخالفِ جواز موسیقی کفآن بوده است 
العقد رش، از اث بخشیتر کند و از این طریق توجیه و مبنایی برای اختصاص  سنگین
  ، به موسیقی فراهم آورد. الفرید

دهد و اسامی  را در دو گروه درباری و غیردرباری جای می ها  موسیقیدانابن عبدربه 
وی روابط خلفای اموی و عباسی را با موسیقی . شمرد هنرمند مرد و زن را برمی 77

دارد.  میدهد و مشکالت میان آنها و خلفا را پوشیده نگاه  دانان نیکو جلوه می

                                                                                                                                        
ای  از صدر اسالم به بعد در سرتاسر کشورهای اسالمی رواج داشته و عبارت بوده است از جعبه«معزفه  .1

آمـده   مـی صـدا در  وتار مطلقه) بهها (ا سیم هایی روی آن کشیده شده بود و با لمس کردن این که سیم
 ). 1013/  2این ساز بیشتر در میان درباریان و طبقات ثروتمند جامعه رواج داشت (وجدانی، ». است
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شدند  دانانی که با درباریان مراوده داشتند، جزو هنرمندان درباری محسوب می موسیقی
دانانی که از وابستگان حکومت نبودند گروه هنرمندان غیردرباری را تشکیل  و موسیقی

هنرمند زن هستند. ابن  10مرد و  الیاقوتة الثانیةدر مذکور هنرمند  67دادند.  می
دان درباری را  زنان موسیقی ،دان هر دو گروه را مغنی و شاعر یقیعبدربه مردان موس

های هنری مردان  نامد و هم به فعالیت دان غیردرباری را مغنیه می جاریه و زنان موسیقی
اشاره نام زنان در مقایسه با مردان کمتر به کند، اما  های زنان توجه می و هم به فعالیت

آنان با  :اند به دوستدار هنر و هنرمندان توصیف شده. خلفا در نگاه ابن عبدرکرده است
دادند،  کردند و در مجالسی که ترتیب می دانان و هنرمندان به نیکی رفتار می موسیقی

  گرفتند.  درنظر می های درخور توجه دانان، هدایا و پاداش برای موسیقی
دف و مزمار نام  ابن عبدربه  فقط از عود، ،در میان شمار انبوه سازهای رایج آن زمان

وی عود را برترین ساز آن دوران  .برد. در درجۀ اول تمرکز او بر ساز عود است می
داند که گستردگی بسیاری میان نوازندگان داشت. پس از عود از سازهای تار، دف و  می
  .آورد می سخن به میاننی 

سالم های مختلف آن در شرق جهان ا تصویری که ابن عبدربه از موسیقی و جنبه
(اختالف نظرها درباب جواز و عدم جواز، پیوند شعر و موسیقی و نوع موسیقی آوازی 
مورد اقبال جامعه، مشارکت هرچند نابرابر مردان و زنان در فعالیت موسیقیائی، مناسبات 
دربار و جامعه در موضوع موسیقی، و انواع سازهای رایج در آن روزگار) برای مخاطبان 

ترین منابع آگاهی ما از نگرش به  آورد، امروزه یکی از مهم اهم میغرب جهان اسالم فر
ای که آن را عصر رنسانس/ احیای  دوره ؛اموی و عباسی است در دورۀ هموسیقی در جامع
  . شده استاند و البته به سهم موسیقی در آن کمتر توجه  فرهنگی خوانده

  
  منابع

  .قرآن کریم
، اصفهان: 4، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، ج الکبری طبقاتسعد، محمد بن سعد واقدی،  ابن

  ای قائمیه اصفهان (نسخه دیجیتالی).  مرکز تحقیقات رایانه
، بیروت: 1کوشش احسان عباس، ج ، بهاألعیان و أنباء أبناء الزمان وفیاتخلکان، احمد،  ابن

  .1985دارالثقافه، 
کوشش ابراهیم آبیاری و دیگران،  ه، بالمغرب المطرب من اشعار اهلحسن،  دحیه، عمربن ابن

  .1954بیروت: دارالعلم للجمیع، 
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  .1970کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دارالعلم،  ، بهالبدائه بدائعظافر، علی،  ابن
، بیروت: دارالکتب 7کوشش مفید محمد قمیحه، ج ، بهالعقد الفریدمحمد،  عبدربه، احمدبن ابن

  . 1983العلمیه، 
، تونس: 1کوشش بشار عواد معروف، ج ، بهتاریخ علماء آندلسمحمد،  بن عبدهللافرضی،  ابن

  .2008دارالغرب اسالمی، 
  . 1375، تهران: کتابچی، 2، ترجمۀ هاشم رسولی، ج النبویه سیرههشام، عبدالملک،  ابن

  .2008ر، کوشش احسان عباس و دیگران، بیروت: دار صاد ، بهاألغانیابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، 
 – 201، 2و  1، ش 5، آئینه میراث، س »موسیقی و شعر سیاسی در دورۀ امویان«ایرانی، اکبر 

 .1386، بهار و تابستان 224
، مطالعات »کتاب العقد الفرید از ابن عبدربه در ترازوی نقد«نژاد،  هللا فاتحی بیژنی، لیال، عنایت

  .1397، بهار و تابستان 59- 35، 47 ، ش13 نقد ادبی، س
، تهران: مرکز 16المعارف بزرگ اسالمی، ج ، دایره»بربط«اسعدی،   بینش، تقی، هومان

  .1381المعارف بزرگ اسالمی دایره
  .1392المعارف بزرگ اسالمی،  ، تهران: مرکز دایره20، ج »حسن بصری«حاج منوچهری، فرامرز، 

  کترونیه الشامله لرفع و نشر الکتب.، مکتبه االل2، ج معجم البلدانعبدهللا،  الدین ابی ابحموی، شه
  .1983کوشش ابراهیم ابیاری، بیروت: دارالغرب اسالمی،  ، بهالمقتبس جذوهحمیدی، محمد، 
  . 1395 ، تهران،21، دانشنامه جهان اسالم، ج »زریاب«خضرایی، بابک، 

https://rch.ac.ir/article/Details/14574 
: یاسالم یایبه اسپان یرانیو رسوم ا یقیاب و نقش او در انتقال موسیزر« احمدرضا، ،یخضر
  .1384، تابستان 112- 107، 22، ش بایز یهنرها در  ،»اندلس

پایگاه اجتماعی موسیقی بغداد قرون دوم و «خضری، احمدرضا، حلیمه جعفرپور نصیر محله، 
 .1398، بهار 102-85، 40 ، ش11 ریخ اسالم، س، مطالعات تا»سوم هجری

عوامل رونق و شکوفایی موسیقی در عصر «خضری، احمدرضا، حلیمه جعفرپور نصیر محله، 
دانشگاه ، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسالم و ایران »بویه بر بغداد عباسی از آغاز تا تسلط آل

 .1394، بهار 56- 35، 25، ش 25الزهرا، س 
، »موسیقی در دربار خلفای عصر اول عباسی« ضا، حلیمه جعفرپور نصیر محله،خضری، احمدر

 .1393، پاییز و زمستان 24-17، 2، ش 19هنرهای نمایشی و موسیقی، دورۀ  –هنرهای زیبا 
  .1984کوشش شعیب ارنووط، بیروت: مدرسه الرساله،  ، بهسیر اعالم النبالءذهبی، محمد، 

  .2002، بیروت: دارالعلمه للمالیین، 5، ج وسی تراجماالعالم قامزرکلی، خیرالدین، 
 135، 9، ش 3نامۀ تاریخ اسالم، س  ، پژوهش»موسیقی حجاز در عصر امویان«سپهری، محمد، 

  .1392، بهار 151 –

https://rch.ac.ir/article/Details/14574
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، مطالعات »عصر عباسی«نگرشی نو به پیدایش نظم تعلیمی در ادبیات عرب «شریفی، حمید، 
  .1389، زمستان 203 – 183، 21نقد ادبی (پژوهش ادبی)، ش 

، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، نشر تاریخ طبری (تاریخ الرسل الملوک)جریر،  طبری، محمدبن
  .1389الکترونیک، 

  .1399، ترجمه بهزاد باشی، تهران: انتشارات معین، تاریخ موسیقی خاور زمینفارمر، هنری جورج، 
سین نصار، قاهره: مرکز القومی للترجمه، ، ترجمه حتاریخ الموسیقی العربیهفارمر، هنری جرج، 

 م. 2010
، ترجمۀ »های اسالمی ایران بزرگ و سرزمین«تاریخ موسیقی خاور زمین فارمر، هنری جرج، 

  .1367بهزاد باشی، تهران: آگاه، 
، ترجمۀ أمانی المنیاوی، قاهره: مجلس دراسات فی الموسیقیه الشرقیهفارمر، هنری جرج، 
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