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سیر تاریخی موسیقی ایران از عهد باستان تا ظهورصفوی
موسیقی تنها هنری است که از بهشت به زمین آمده است و تنها هنری است که ما می توانیم با خوود بوه
بهشت ببریم.
چارلز :دبلیو .لندن

چکیده
ایرانیها بر این عقیدهاند که موسیقی غذای روح و شکل تکامل یافته هنر آدمی است کوه بورای
ایجاد احساسات عالیه در قلوب مستمعین آفریده شده است .ارزش و اهمیت ایون هنور در تواریه بوه
دلیل نقش مهم و موثر آن در ایجاد تعادل بین انسانها بوده است به طوری که گفتوهانود آنجوا کوه
سخن باز میماند موسیقی آغاز میشود.
بداهتاً آدمی ناگزیر بوده است تا با به دست آوردن دارویی از آالم و اضوررابات خویشوتن بکاهود،
خود را در جهانی بیزمان قرار دهد و درک وجوهات روحی روانی و خدایی خویش را تعالی دهد.
این مقاله بر آن است تا سیر تاریخی موسیقی و تغییر و تحول عواملی را که در ترقی و تنوزل آن
موثر بوده است از عصر باستان تا ظهور صفویان مورد بررسی قرار دهد.
کلید واژه ها :هنر ،موسیقی ،عهد باستان ،تاریه موسیقی.
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مقدمه
این گفته «شوپنهاور» که همه هنرها میخواهند به مرحله موسیقی برسند در برگیرنده حقیقتوی
است مهم که آگاهی از آن ما را به شناخت واقعی از مفهوم تمامی هنرها رهنمون

میکند1.

ایرانیان نیز همانند ملل دیگر به موسیقی عالقه دارند و از این هنر اسوتفادههوای زیوادی در ادوار
تاریه بردهاند و موسیقی در تار و پود زندگی فرهنگوی و اجتمواعی آنوان حضوور مسوتمر دارد .از آن
چوپان نی زن و مردم شاد ایلیاتی گرفته تا آن صوفی که سماع را به جا میآورد و تا رنودی کوه در
خلوت انسانی خود فرو میرود و ترجمان احساساتش را به لریفترین شکل بیوان مویکنود ،هموه و
همه موسیقی را نیاز خود میدانند و هنری جز آن برای ابراز احساسوات پیودا نمویکننود 2.موسویقی
ایرانی در ادوار ماضی با هودایتی سوحرآمیز در کنوار فوراز و نشوی هوایش ایسوتایی و مانودگاری و
شکوفایی خود را حفظ کرده و باعث دستیابی خنیاگران به اسرار آن و روح بخشیدن به عموم مردم
و مشتاقان گردیده است 3و میتوان بر این جمله افزود که:
در خالل سده های درازموسیقی ایرانی از طریق انتقال سینه به سوینه راه حلوی بورای مانودگاری
خویش یافته

است4.

چنانچه موسیقی خود میگوید مردمان چنان به من پایبند شدهاند که در دست و دهانشوان موی-
نشینم و رازدار اسرارشان هستم 5.در هر نت موسیقی امید ،در هر جمله موسیقی شفا و در هر آوازی،
شادی وجود دارد .موسیقی برای هر شخصی راه حلی ارائه میدهد و شواید بورای هور بیمواری نیوز،
درمانی داشته

باشد6.

موسیقی ایران را از نظر تاریخی میتوان به سه دوره تقسیم کرد:
 -1عصر باستان :که موسیقی این عصر تا پایان کار سلسلهی ساسانیان بر نیاکان ما مشخص بود
و بین آنها رواج داشت و نیز بی شبهه از ریشه و پیوندهای ایرانی برخوردار بود.
 -2موسیقی بعد از اسالم (از قرن اول تا نهم هجری) :در این دوره حتی پس از تسلط اعراب بور
ایران و ورود زبان و اصرالحات عربی در موسیقی ایرانی از ارزش و اهمیت آن کاسته نشد ،بلکوه در
زبان و فرهنگ عربی نیز نفوذ کرد و آن را تا حد زیادی تحت نظم و قاعده خاص خود در آورد.
 -3دوره صفویه :موسیقی ایران از این دوره به بعد دچار رکود گردید و به طور کلی جنبوه علموی
خود را از دست داد .این شرایط تا میانه سلرنت قاجار ادامه یافت 7.در این مجال ما به عصر باستان و
بعد از اسالم تا آغاز دوره صفویه میپردازیم.
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کلمه موسیقی و تعریف آن
موسیقی از واژهای یونانی و برگرفته شده از کلمه  Mousikaو مشوتق از  Museاسوت کوه
نام ربالنوع حافظ شعر و ادب و موسیقی یونان باستان است 8.این کلمه در عربی «موسوی قوی» در
فرانسه  ،Musiqueانگلیس  Musicو آلمانی  Musikتلفظ

میشود9.

به عبارت دیگر میتوان گفت که موسیقی مجموعوهای اسوت از نظوام اصووات و ترکیو اموواج
مختلف به نحوی که به گوش خوشایند آید و باعث افزایش هوش ،رفع خستگی ،روشنبینی و تعادل
جسمی و روحی

شود10.

تعاریف گذشتگان درباره موسیقی
ابونصر فارابی در احصاء العلوم مینویسد موسیقی علم شناسوایی الحوان اسوت و شوامل دو علوم
است :علم موسیقی عملی و علم موسیقی نظری 11.قدما موسیقی را علم معرفت الحان نیوز نامیوده-
اند 12.ابوعلی سینا میگوید موسیقی علمی است ریاضی که در آن از چگونگی نغمهها از نظر مالیمت
و تنافر و چگونگی زمانهای بین نغمهها بحث میشود تا معلوم شود که لحن را چگونه باید تعریوف
کرد 13.در تعریفی دیگر میخوانیم که :موسیقی زبان روح و جان و در کنار شعر بهترین وسیله اظهوار
و ابراز احساسات بشر

است14.

افالطون در تعریف موسیقی میگوید :موسیقی یک ناموس اخالقی است که روح بوه جهانیوان و
بال به تفکر و جهش به تصور و ربایش به غم و شادی و حیات به همه چیز

میبخشد15.

موسیقی ایران در عصر باستان
تاریه رسمی ایران را از زمان مادها تا پایان سلسلهی ساسوانیان حودود  1500سوال مویداننود.
متاسفانه از موسیقی این دوره اطالع زیادی در دست نیست فقط بر اساس اسناد تودریجی مویتووان
استنباط کرد که موسیقی در این دوره مقام شامخی داشته است .به طوری که هنگامی که «دیوااکو»
نخستین پادشاه ماد بر تخت سلرنت نشست ،شادی و سرور برپا شد و نواهوای کووس و شواخهوای
شیپوری در فضای ایران به صدا در آمد 16،این نوع موسیقی شاید به شاخههای محلی از یوک سوو و
موسیقی رزمی از سوی دیگر بیشتر نزدیک باشد.
هخامنشیان حدود دو قرن بر ایوران حکوموت کردنود .در ایون دوره موسویقی از اهمیوت خواص
برخوردار بود .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد خنیواگری حرفوهای ایوران حتوی قبول از دوران
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اشکانی نیز وجود داشته است 17.مورخان رومی و یونانی وجود برنامههای موسیقی در ایران را در یک
دوره طوالنی بین براندازی هخامنشیان و ظهور ساسانیان را با موسیقی نظامی ،خواندن اشعار رزموی
و سرودها و آهنگهای ساده همراه با سازهای عود ،چنگ ،نوی ،ارغنوون ،چغانوه و سوازهای دسوتی
مانند شیپور ،کوس ،دمامه ،دهل ،گاودم ،جام ،کرنا و سرنا نام

بردهاند18.

دوره سلوکی
در دوره کوتاهی که جانشینان اسکندر یعنی سلوکیها بر ایران حکومت میکردند ،موسیقی آنوان
در تاریه موسیقی ایران جایگاه ویژهای ندارد .گفتهاند که تمدن یونان و نوت نگواری رشود بسویاری
یافت ،قوانین موسیقی تدوین گردید و این هنر وارد تمدن ایران شد و ایون دو تمودن در هوم ادغوام
گردید .موسیقی ایران شباهتهایی به موسیقی یونان پیدا کورد .در ایون دوره ترانوههوا و سورودهای
یونانی به موازات ترانه ها و موسیقی ایرانی رواج یافت و شاهنامه خووانی مرسووم گردیود اموا تمودن
ایرانی محو

نشد19.

عباس اقبال آشتیانی در مورد موسیقی ایران قبل از اسالم میگوید:
وضع موسیقی دوره ساسانی و قبل از آن جای تحقیق زیاد دارد ولی دو نکته در آن قابل اهمیوت
است:
اوالً از مالحظه اسامی و الحان و نواهای زیادی که از آن دوره باقی مانده و به تدریج یک عده از
آنها جزء موسیقی بعد از اسالم ایران شده و برخی دیگر فراموش گردیده ،قابل بررسی است.
ثانیاً از باقیماندن اسامی یک عده از سازندگان و موسیقی دانان آن عصر می شود پی بوه اهمیوت
موسیقی این دوران برد 20.موسیقیدانان و مغنیان معروف دوره ساسانی که نامشوان بورای موا بواقی
مانده است عبارتند از باربد ،نکیسا ،رامتین ،بامشاد ،سرکش و الحوان و نواهوایی کوه شواید در شوعر
منوچهری از آنها یاد شده سرود رسمی شاهان ساسانی بوده است .موسیقی ساسانی تلفیقی از عصاره
علم و هنر و اهمیت روز افزون بافت دورههای قبل و بعد خود

است21.

«هردوت» و «کنت کورس» از مورخان یونانی در تواریه خود ذکر کردهاند در موقعی که قشوون
ایران برای جنگ رهسپار میشدند مغها در صفوف اول قشون جای مویگرفتنود سورودهای جنگوی
میخواندند و آالت موسیقی می نواختند تا بدین طریق حس شوجاعت و وطون پرسوتی را در قشوون
تحریک

کنند22.
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فردوسی (ره) در شاهنامه و نظوامی در خمسوه ذکوری از باربود و نکیسوا و سورخوش و رامتوین
نمودهاند .باربد رامشگر بزرگ در زمان خسرو پرویز و یکی از شگفتیهای جهوان موسویقی در هموه
دورانهاست .وی بنا به روایتی اهل مرو و یا جهرم بوده

است23.

میگویند که او میخواست نوای خوش خود را به گوش خسرو پرویز برساند ولی به او اجازه ورود
به دربار نمیدادند .بنابراین با یکی از باغبانان شاهی طرح دوستی افکنود و در یوک شو بهواری در
باالی درختی بربط بر گرفت و نواخت و همه را مجذوب ساز خود کرد .فردوسی میگوید:
زنونوده بوودان سوورو ،برداشووت رود

همووان سواختوه خوسوروانووی سورود

یکوی نغوز دسووتان بوزد بر درخوووت
سوورودی به آواز خوووش برکوشیوود

کوزان خیووره شود مورد بیودار بخوت
که اکنوون توو خوووانیوش داد آفوریود

بموانودند یکوسر هوموه در شوگوفوت
از آن زخم سرکش چو بیهوش گشت
باغ را گشتند تا رامشگر را پیدا کنند او را

همووی هوور کسوی رای دیگر گورفت
بدانست کان کوردت خوامووش گشت
نیافتند24.

نکته مهم داستان این است که خسرو می گوید چنین رامشگری از دیو بر نمیآید و به طور قروع
نوازنده پری یا فرشته

است25.

این اعتقاد از دیر باز در بین ایرانیان بوده است که موسیقی پدیده ایست یزدانی نه اهریمنی ،نوام
ردیف باربد گویا سبز در سبز بوده که در بیان حال خودش بوده

است26.

باربد شاعر نیز بود ،شعرای قدیم او را مظهر موسیقی میدانستند .شهرت وی چنان باال گرفته بود
که چشم حسودان او را تاب نیاورد ،پس با دسیسه به دستور شاه به زیر پای فیالن پایمال

گردید27.

او برای هر روز از هفته نوایی اختراع کرده بود و برای هر روز از روزهای سال لحنی مخصوصوی
ساخته بود که به سی لحن باربد معروف است 28.نظامی اسامی این سی لحن را طی داستان خسورو
و شیرین به نظم آورده است و سه لحن «کبک دری» و «کیخسروی» و «نوروز» را بوه جوای سوه
لحن «آیین جمشید» و «راح و روح» و «نوبهاری» آورده

است29.

می توان افزود که ایرانیان باستان سامعه خود را با الحان دلکش موسیقی که با مهارت و اسوتادی
ترکی یافته بود پرورش

میدادند30.

نظامی در اشعار ذیل الحان سیگانه موسیقی باربد را ذکر مینماید:
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ز صد دستان که او را بود دمساز

گزیده کرد سی لحن خوش آواز

چو یاد از کنج باد آورده راندی

ز هر بادی لبش گنجی خشاندی

چو تخت طاقدیسی ساز کردی

بهشت از طاق ها در باز کردی

هر آن ش کو گرفتی راه شبدیز

شدندی جمله آفاق سبخیز

چو زخمه راندی ازکین سیاوش

پر از خون سیاوشان شدی گوش

چو کردی کین ایرج را سر آغاز

جهان را کین ایرج می شدی باز

چوکردی باغ شیرین را شکر بار

درخت نار را شیرین شدی

بار31

عالوه بر این الحان کین سیاوش و کین ایرج نیز آوازهوای محوزون و بوارزی بودنود کوه بورای
تحریک احساسات وطن پرستی ساخته شدهاند.
آالت موسیقی ایرانی عود ،نای ،تنبور ،مزمار ،چنگ و رنج آمده

است32.

گذشته از چهوار اسوتاد بزرگوی کوه بوه آنهوا اشواره شود در دربوار سوالطین کیوان و ساسوانیان
موسیقیدانان معروف دیگری نیز یافت میشد که بدون اغراق میتوان گفت که اجداد ما در این فون
و صنعت دست داشته و از موسیقی بیبهره نبودهاند و حتی قبل از اسالم استادان زبر دستی بوودهانود
که با آالت مختلف ساز مینواخته و قواعدی هم برای آن ترتی داده

بودند33.

پارسیان به موسیقی میلی فراوان داشتند و این هنر در میان آنان بسیار رواج داشت تا جوایی کوه
موسیقیدانان هند به ایران آمدند چنانچه در حجاری های ساسانی دیوده مویشوود حتوی در سوفر و
شکار موسیقیدانان مالزم شاه بودند 34و در بزمهای خاص رئیس تشریفات خورم بواش بوه اسوتادان
موسیقی دستور می داد که با فالن لحن و فالن مقام بنوازند.
موسیقی ایران پس از ورود اسالم (از قرن اول تا نهم)
پس از هزیمت یزدگرد سوم و غلبه اعوراب ملوت ایوران تمودن و موذه قووم غالو را اختیوار
نمودند.اعراب اساس تمدن ایران ماقبل اسالم را از میان برانداختند و موسیقی هوم ملول سوایر آثوار
تمدن سابق از میان رفت .قسمت زیادی از شواهکارهای باربود و نکیسوا و سوایر اسوتادان موسویقی
فراموش گردید،به عالوه نظر به این که موسیقی به موج قوانین شرع مقدس نهی شده بود دیگور
طبقات ممتاز مردم به این هنر توجهی ننمودند به طوری که کم کم از خاطره ها محوو گردیود ولوی
فرمها و فرهنگ های مزبور غالبا ادامه یافت ،هنور و صونعت قودیمی پایوه فرهنوگ هنوری دنیوای
مسلمانان را تشکیل داد

35.
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یکی از مورخین عرب درباره موسیقی مینویسد که ابون زبیور یکوی از امورای عورب عودهای از
معماران و بنایان ایرانی را برای تعمیر بنای کعبه استخدام کورده بوود .بنایوان هنگوام کوار آوازهوای
مخصوصی میخواندند ،یکی از کارگران موسوم به عبداهلل بن مسجع از شنیدن این آواز ها محظووظ
شده برای آموختن آن به ایران رهسپار گردید .به موج اظهارات مورخ همین عبوداهلل پوس از چنود
سال اقامت در ایران به وطن خود مراجعت کرده ،قوانین و اصول موسیقی را به عربها

شناسانید36.

شکی نیست که رکن عمده موسیقی بعد از اسالم موسیقی ایرانی بوده است و ایون فون بوا خوود
ایرانیان داخل در حوزه عرب و اسالم شده ،از قال فارسی در آمده سویمای عربوی بوه خوود گرفتوه
است .عرب در زمان جاهلیت از موسیقی و غنا بهرهای نداشته است و اگر الحانی داشوته مناسو بوا
طبع خودش خشن و ناهموار بوده است .آمیزش او با ملل متمدن آن وقت از قبیل ایرانیان و رومیوان
باعث اقتباس آنها به آداب موسیقی شده

است37.

اگرچه آهنگهای مغانی در برابر آهنگ قرآن و بانگ اذان خاموش شد لیکن نغمههای دلکوش و
شورانگیز پارسی اندک اندک نمایان شد و موسیقی و آواز ایرانی بیابانهای اعراب را

درنوشت38.

در کتاب اغانی داستانی هست که نشان میدهد اعراب تا چه حد شیفته آهنگهای دلپذیر فارسی
بودند و درباره سعید بن مسجع که یکی از خنیاگران عرب در دورهی معاویه بود آوردهاند که آوازهای
خود را از روی آهنگها و موسیقی ایرانی میساخت .بعد از غلبه اعراب بر ایران اول شخصی کوه در
فن موسیقی کار کرد ابراهیم بن مهدی و عباس و ابراهیم بن اسحاق موصولی و مخوارق و زلوزل و
مارق و معبد میباشند 39.زلزل در فن موسیقی خیلی زحمت کشید و یکی از الحان جدیود ایرانوی بوه
اسم او میباشد .ابراهیم بن موصلی برادر زن زلزل بود و نام حقیقی وی منصور میباشد .او مشوغول
نواختن ساز میشد ،حضار به اندازهای محظوظ میشدند که خواب و خوراک را فراموش

میکردند40.

دیگر از موسیقیدانان معروف احمد مداینی مولف لوازم موسیقی میباشد که اطالعات جالبی ارئه
داده که به مذاق متجددین خوش نمیآید .عدهای از شعرا هم نظیر رودکی و فرخی و ترمذی در این
فن کار کردند ولی از خود چیزی باقی نگذاشتهاند ولی رودکی در این مسئله همت گماشوته .او کوور
مادرزاد بود ولی در فن شعر و موسیقی مهارتی بسزا یافت .رودکی شاعری متقدم ،خوانندهای خووش
آواز و در نواختن چنگ و عود ،مهارت

داشت41.

این اشعار را رودکی برای امیر سامانی خواند:
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بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهوربان آیوود هموی

ریگ آموگ آن درشتی های وی

زیر پایوم پرنیان آیود هموی

ای بخارا شاد باش و شاد زی

شاه سویت میهمان آیود همووی

شاه ماه است و بخارا بوستان

همی42

ماه سوی بوستان آیود

گویند رودکی هنوز این اشعار را به اختتام نرسانده بود که امیر به سرعت از تخت فرود آمد و بی-
کفش و کاله پشت اس نشست و سوی بخارا

تاخت43.

باید دانست که در این دوره موسیقی و سورودها و ترانوههوای پارسوی ماننود دورههوای پیشوین
همچنان رواج داشته است .اگر زبانهای سغدی و دری و خووارزمی در دسوتگاه دیون و حکوموت در
برابر زبان تازی شکست خورده بود نزد عامه هر کدام رواج و رونق خود را داشت .ترانهها و سورودها
و افسانهها و مللها همان بود که در قدیم

بود44.

موسیقی ایرانی به وسیلهی سائ خائر ایرانی و نشیط پارسی در قرن اول رونق یافت بوه طووری
که صحنههای خیالپرور شعر موسیقی و آغاز داستانهای هزار و یوک شو بغوداد نقول محافول و
مجالس تمام ملتهای جهان

گردید45.

این وضع همچنان ادامه داشت و خنیاگران و موسیقیدانان مورد توجه خلفای عباسوی بوه ویوژه
هارون و مامون بودند ولی بعد از سپری شدن دوره نفوذ ایرانیان در دربار عباسیان به علت ایون کوه
است فاده از آالت موسیقی در اسالم منع شده بود برخی از خلفا روی خوش به ایرانیان ندادنود و تنهوا
آن را به صورت تالوت قرآن و اذان جایز

میدانستند46.

اما در ایران در اثر توجه و عالقه باطنی ایرانیان به این فن توا قورن سووم موسویقی و آوازهوای
ایرانی در شهرها و روستاهای مختلف با حفظ سونتهوای ملوی کوه بازمانوده موسویقی وسویع دوره
ساسانی بود همچنان حفظ

میشد47.

با طلوع بامداد استقالل ایران و سرکشی سرداران ایران بر ضد خلفای عباسی موسویقی ایرانوی از
خفای خود بیرون آمد ولی چون از نظر مذه مذموم بود به سوازهای مهجوور و کوم صودا محودود
گردید48.

مو سیقی بعد از اسالم تابع اصرالحات عربی گردید و تمدن ایرانی رنگ مذهبی بوه خوود گرفوت
دانشمندان این رشته در کشورهای حجاز ،سوریه ،مراکش و اسپانیا ،اصرالحاتی مانند صووت ،ابعواد،
اجناس ،انواع ،ادوار ،جموع ،اوزان و صدها اصرالح دیگر را به زبان عربی به کار گرفته شد چنان که
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آواز را کلمه «غنا» میگفتند و موسیقیدان را مغنی مینامیدند .خود واژهی موسیقی در آغواز اسوالم
به عنوان موسیقی علمی و نظری به کار رفته

است49.

در قرن چهارم رساله «اخوان الصفا» به همت گروهی از حکمای ایرانی در کلیوه علووم از جملوه
موسیقی به رشته تحریر در آمد .از مرال این رساله بر میآمد که آنها موسویقی را در کواهش درد و
شفای بیماران و تهذی اخالق موثر میدانستند 50.پس نزد حکما و فیلسووفان موسویقی را فایودهای
عظیم است و در بسیار با این به کار داشتهاند ،چنانکه در محرابها استجابت دعا را چنانکه حضورت
داود در محراب بربط زدی و غنای خویش را بور آن راسوت کوردی و چنانکوه در بیمارسوتانهوا بوه
سحرگاهان بزدندی تا بیماران را در خواب کردندی و از دردها بر آسودندی و چنانکوه در صوومعههوا
بنهادندی چون عامه به زیارت بشدندی ممکنان را بزدندی عامه به راه توبه

درآمدندی51.

علم امروز نیز علیرغم داروهای گوناگون و موسسات پزشکی و مشاورهای فراوان موسیقی خوب و
مناس را پادزهر همه امراض و آرام بخش همه آالم معرفی مینمایود 52.در قورن چهوارم موسویقی
مذهبی نیز در اوج خود که قال نوحه و تعزیه داشته است توسط شیعیان که موذه امامیوه داشوتند
رواج پیدا کرده است .ایرانیان برای مظلومیت اهل بیت پیامبر سوگواری میکردند و خانودان آلبویوه
که شیعه بودند با انجام سوگواری در ایام محرم ،به دولت عباسی که اهل سنت بودند اعتراض موی-
نمودند53.

این عزاداری چون به خاطر وفاداری ایرانیان به شهادت امام حسین(ع) بود به شوعارهای دینوی و
مراسم و آیین مذهبی از جمله دسته گردانیهای روز عاشورا با موسیقی خاص خود که دارای الحوان
محزون بود تبدیل و در مقابل اهل سنت در بغداد برگزار

میشد54.

چنانکه از رساالت بر میآید میتوان گفت ایرانیان بر اثر آشنایی با فلسفه یونان اصوول و قواعود
موسیقی را از آنان اقتباس کرده و به تدریج به تکامل آن پرداختنود .از سوده سووم توا نهوم هجوری
دانشمندان بزرگی در زمینههای مختلف به خصوص موسیقی جهان اسوالم ظهوور کردنود .از جملوه
مشهورترین آنان عبارتند از:
ابابکر محمد بن زکریای رازی ( 257-313هو.ق)؛ عود نواز ایرانی که در شهر ری به دنیا آمد و
به رازی معروف گردید .ابوالقاسم عبیداهلل بن عبداهلل ابنخرداد ( 300-211هوو.ق)؛ پودربزرگش از
نجبای زرتشتی بود که اسالم آورد و در زمینه موسیقی خربههای معروفی ایراد

کرد55.
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ابونصر محمد ابن محمد فارابی ( 260-309هو.ق)؛ او اهل فاراب خراسان بود و در تمام دانش-
های زمان خود سرآمد بود .فارابی موسیقی را در بغداد فرا گرفت و در همان جوا ایون هنور را کامول
کرد .او مفسر اثار ارسرو بود و در نواختن عود مهوارت و چیرگوی داشوت و از صودای دلنشوین نیوز
برخوردار

بود56.

آغاز موسیقی علمی را در ایران از زمان فارابی میدانند و «کتاب الموسیقی الکبیر» کوه در موورد
اصول و مبانی موسیقی و آهنگسازی علمی در دو جلد است و درباره وزن ،صوت ،فواصل و الحان و
عقاید فالسفه در مورد موسیقی گفته شده است از اوست 57.فارابی این کتاب را به خوواهش دوسوت
خود ابوجعفر محمد وزیر نوشته و غرض از تالیف آن رفع اشتباهات دانشمندان موسیقی قدیم یونوان
بوده است 58.او شهرتی جهانی دارد و در غرب با نامهای «الفوارابیوس» و «او نصور» شوناخته موی-
شود.

59

موسیقی در قرن پنجم و ششم
سالطین غزنوی نیز در دوره خود به موسیقی اهمیت دادند ،شاهنامهی فردوسی نیوز در ایون اثور
آفریده

شد60.

موسیقی در این عصر شکوفا و مورد توجه بود و افراد آن را شغل و پیشهی خود قورار مویدادنود.
موسیقی در این دوره ننگین نبود و هنری محسوب میشد که هور کسوی آرزو داشوت بوه زیوور آن
آراسته و امتیازی بر دیگران داشته

باشد61.

بخش بسیار مهمی از کتاب شفای ابن سینا که همه معارف فلسفه ممالک اسالمی را تا آن زمان
در بر داشت به موسیقی اختصاص یافته بود .از بزرگان این دوره ابوعلی سینا شیه الورئیس کوه او را
شگفتی جهان نامیدهاند را میتوان نام برد .سه کتاب او به نامهای شفا ،نجات و دانشونامهی عالیوی
است که مهمترین آن شفا در بخش موسیقی است و از مراجع موسیقی ایران و جهان

است62.

ابنسینا در شفا بابی را با عنوان «فن» به موسیقی اختصاص داده که دارای شش مقاله است .شفا
از کت مهم موسیقی و حکمت است که به زبان فرانسه در شرق و غورب دنیوا از آن اسوتفاده موی-
شود 63.این فیلسوف موسیقیدان نیز در غرب به نام «اوسینا» شناخته میشود 64.دیگور از موسویقی-
دانان این دوره محمد بربری ،علی مکی ،ابوالحسن بهمنیار ،ابنزیله را میتوان نام برد.
سلجوقیان نیز دوستدار موسیقی و هنر بودند و در ساختن سازی به نوام (بوروپرنوگ) کوه نووعی
شیپور زنی است به ال ارسالن نسبت دادند ،دست

یافتند65.
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از موسیقیدانان این دوره امام محمد غزالی ( 450-505هو.ق) که همچون خیام از نماینودگان
روشنگری و فکری بود که از زمان ساسانیان آغاز شده بود .وی منصو تودریس مدرسوهی نظامیوه
نیشابور را به عهده داشت و در کتاب «احیاء العلوم» در مورد موسیقی و تواثیر نغموههوا در تحریوک
عواطف سخنها رانده است .از دیگر موسیقیدانان این دوره میتوان تاج اصفهانی ،انوری ،ابیووردی،
حکیم عمر خیام ،فخرالدین رازی و نظامی گنجوی که هر کدام بزرگانی در شعر و موسیقی هستند را
نام

برد66.

موسیقی در سدههای هفتم و هشتم
با ورود مغوالن نا امیدی و تاریک اندیشی بر مردم چیره شد ،قتول و غوارت ،سووختن کتوابهوا،
ویرانیها آنقدر وسیع بود که تا مدتها از دانش و صنعت و هنر در ایران و عراق و بینالنهرین خبری
نبود ولی در این میان موسیقی نیز فراموش

نشد67.

شور اجتماعی به صورت مقاومت منفی در آمد مردم جامعه را رها کرده و منوزوی شودند اموا در
بین مبارزین بزرگانی بودند که با قلم شیوای طنز انتقادات خود را در قال حکایات و افسانههوا بیوان
میداشتند68.

مهمترین مبارزان این دوره را مویتووان خواجوه نصویرالدین طوسوی ( )672-597کتواب او در
موسیقی عبارت است از «رساله فی علوم الموسویقی» ،خواجوه رشویدالدین فضول اهلل (645-718
هو.ق) و عرا ملک جوینی ( 681-623هو.ق) نام برد کوه در دسوتگاه مغوول رخنوه کورده و نفووذ
زیادی داشتند.
این بزرگان و کارگزاران ایرانی کانون تمدن و فرهنگ و هنر ایران را گرم نگاه داشتند و آنچوه از
گذشته به ارث برده بودند به آیندگان انتقال

دادند69.

حافظ از نامدارترین شاعران این دوره و مولوی از موسیقیدانان و ملنوی سرایان این دوره اسوت.
مولوی شیفته موسیقی و سماع بود که خود چنگ مینواخته

است70.

از دیگر موسیقیدانان این دوره قر الدین محموود شویرازی ،اموام فخرالودین طبرسوتانی رازی،
محمد ابن ابوبکر شروانی ،شمسالدین محمود آملوی را مویتووان نوام بورد .دوره مغوول ملول دوره
سلجوقی عصر ابتکار و اختراع

نیست71.
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موسیقی ایران در قرن نهم (تیموریان)
تیموریان در آغاز مانند مغوالن کاری از جز کشتار و غارت و نابودی فرهنگ و ادب ایران نداشتند
چنانچه در آغاز حکومتشان سه نفر از موسیقیدانان آن عصر را به دار آویختنود ولوی پوس از مودتی
فرهنگ کهن ایران تاثیر خود را آغاز کرد چنان که سمرقند پایتخت تیمور مرکوز تجموع هنرمنودان،
دانشمندان ،صنعتگران شد .هنر محیط مناسبی برای رشد و ترقی

یافت72.

اجتماع دانشمندان و هنرمندان در سمرقند و توجه تیمور و فرزندانش به هنر محیط مناسبی برای
ترقی و انتشار آن در خراسان فراهم

ساخت73.

در دوره تیموریان و مغوالن لغات بسیاری از زبان ترکی و مغولی وارد زبان فارسی شود .تصونیف
جایگزین قول و غزل گردید ،تفاوت بسیاری بین موسویقی دربواری ایون عهود و ادبوار پیشوین کوه
سالطین ایرانی بودند حاصل

شد74.

سده نهم آخرین عصر موسیقی ایران است و موسیقیدانان این دوره عبدالقادر مراغهای در دربوار
سلران حسین جالیر که در خانوادهای موسیقیدان به دنیا آمده و در سمرقند از قرب و منزلت زیادی
برخوردار بوده

است75.

از دیگر موسیقیدانان این عصر خواجه ابوالوفای خوارزمی (متووفی 835هوو.ق) ،خواجوه یوسوف
اندکانی ،امیر علیشیر نوایی ( 844-906هو.ق) بنایی هروی ،علی ابون محمود جرجوانی ،نورالودین
عبدالرحمن جامی ( 817-898هو.ق) و امیر شاهی سبزواری را میتوان نام برد کوه عرصوهی رزم
آنها عبارت بوده از عود ،تنبور ،چنگ قانون ،کمانچه ،نی ،سرنا ،شیپور ،کوس و

سنج76.

دولتشاه سمرقندی مینویسد چهار هنرمند در پایتخت شاهرخ هرات بودند که به روزگار خود نظیر
نداشتند از جمله خواجه عبدالقادر مراغهای در علم ادوار و موسیقی ،یوسوف اذکوانی در خواننودگی و
مرربی ،استاد قوامالدین در مهندسی و طراحی و معماری و موالنا خلیل مصور که ثانی مانی

بود77.

از سدهی نهم هجری به بعد ،موسویقی بوا بویتووجهی سوالطین صوفویه بوه آن ،رو بوه زوال و
سراشیبی گذاشت .این سیاستی بود که شاهان صوفی برای پیشبرد اهداف و مقاصود خوود در پیویش
گرفته

بودند78.

موسیقی :دروازهای است بین قلمرو جسم و روح انسان (کاترین وین

کلر)79
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نتیجهگیری
از زمانی که بشر توانست انفعاالت درونی خود را به وسیله ی صدا نمایش دهود ،موسویقی را بوه
وجود آورد .زیرا جهان پر از اصوات است و عالم خلقت بر توازن و انتظام استوار است .ریشه موسیقی
همان طور که آمد به عهد کهن ارتباط دارد .موسیقی صوتی است که با سخن به وجود آموده اسوت.
در واقع همان روزی که انسان توانست برای نخستین بار خوشیها و رنجهای خود را با صدا نموایش
دهد مبدا موسیقی بشمار

است80.

بیشتر اطالعات ما از ایران قدیم از اواخر عهد ساسانی میباشد کوه مربووط بوه منوابع خوارجی و
تحقیق شرقشناسان است .سر کردن ایرانیان در حدود دویست سال زیر نفوذ اعراب و از میان رفوتن
زبان پهلوی سب شد که نیاکان ما از گذشته اجداد خود بویاطوالع بماننود چنوان کوه از پادشواهان
هخامنشی و اشکانی تنها نام بعضی از آنان در شاهنامه فردوسی آمده ،مأخذ و مستند

است81.

از هنر موسیقی در زمان آریاییها و تشکیل شاهنشاهی هخامنشی اسناد و مدارک کافی در دست
نیست اما تمدن و فرهنگ و موسیقی هخامنشی ترکیبی از تمدن و فرهنگ و هنر ملل قدیم مشورق
زرمین و دیگر مللی است که با آنها در ارتباط بودهاند (مصر ،یونان ،روم و بالکان) .دولت هخامنشوی
که نخستین دولت معتبر و بزرگترین امپراطوری قدیم دنیا ست به وسویله کووروش کبیور تشوکیل
گردید و تمدن پراکنده را تحت لوای یک حکومت در آورده ،پیشرفتهای فرهنگی و هنری را میسور
ساخت82.

تمدن و فرهنگ دورهی ساسانی نیز آخرین تجلی تمدن و فرهنگ و هنر کهون ایوران و مکمول
تمدن هخامنشی بود که پس از انقراض سلسله ساسانی با تمدن اسالمی در آمیخوت و بوه کوشوش
دانشمندانی که اکلریت آنان را ایرانیان تشکیل میدادند ،آبیاری شد و توسعه

یافت83.

توجه شاهان ساسانی به موسیقی سب رونق بیش از پیش و اهمیت و اعتبار آن گردید .موسویقی
بخش مهمی از تمدن ایرانیان بود و موسیقیدانان در این دوره طبقه خاصی را تشکیل میدادند.
موسیقی در دورهی اسالمی دگرگون شد و نغمههای حزنانگیز جوایگزین موسویقی نشواطانگیوز
دوره ساسانی شد ولی همین هم باعث آرامش

میشد84.
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موسیقی در دورهی خلفای راشدین تا اوایل حکومت عباسیان (دوره سوکوت) و تحوریم موسویقی
ایرانی بود 85.در دورهی عباسی عناصرایرانی به درون حکومت عباسیان رخنه کردند و به احیا آداب و
رسوم و موسیقی ایرانی

پرداختند86.

در قرون سوم و چهارم ،یعنی دوران طاهریان ،صفاریان ،سامانیان ،آل زیار و آل بویه ،ایرانیوان در
صدد رهایی از سلره اعراب برآمدند و در احیاء رسوم و تشریفات و ترغی هنرمنودان پرداختنود کوه
این امر موج رشد و پیشرفت موسیقی

گردید87.

در دورهی غزنوی و سلجوقی موسیقی اهمیت ویژه یافت .شواهنامه در ایون عصور متولود شود و
موسیقی مذهبی از جمله تعزیه و نوحه خووانی رایوج شود .تیموریوان بوا جلو شواعران و ادیبوان و
هنرمندان و موسیقی دانان بر رونق دربار خویش افزودند .بیشتر شاهان و بزرگان این سلسله ،شاعر و
موسیقی دان و هنرمند و هنرپرور

بودند88.

با ظهور صفویان و رواج مذه شیعه ،موسیقی ایرانی مورد تحریم قرار گرفته حمایوت اجتمواعی
خود را از دست داده ،دچار انحراط و زوال
جویندگان گوهر دریای کنه تو
«عرار نیشابوری»

شد89.

در وادی یقین و گمان از تو بی خبر
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