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هاي گزارشی از سیر تاریخی موسیقی و نگاشته

  مربوط به آن با تکیه بر الذریعه

 1منصوره بخشی

  هچکید

 توان مقارن با راهیابی موالی به سـرزمینورود موسیقی در میان مسلمانان را می تاریخچه:

  حجاز و پس از فتوحات دانست. 

احکام اسلامی مترتب بر موسیقی و برخورد دوگانه حاکمان وقت با این پدیـده، سـیر  مسئله:

  موسیقی در ادوار مختلف را متفاوت کرده است.

تاکنون پژوهشی مستقل در زمینه سیر تاریخی موسـیقی، از ابتـدا تـا رسد به نظر می سؤال:

در حوزه عملی  ،رو، با این سؤال مواجهیم که مسلمانانقرن چهاردهم، صورت نگرفته است. ازاین

  و موسیقی چه سیري را طی کرده است؟ ؟اندو نظري، چه برخوردي با این پدیده داشته

رشد چندانی نداشت؛ ولی  قرآن و مخالفت پیامبرموسیقی در ابتدا به جهت نهی  فرضیه:

هاي اسلامی، در میان مسلمانان راه پیدا کرد و بیشـتر پس از فتوحات و راهیابی موالی به سرزمین

هاي نظري این پدیـده، مـورد توجـه قـرار گرفـت و جنبه عملی داشت. از قرن سوم به بعد، جنبه

  آمد.هاي متعددي در این زمینه به نگارش درنوشته

این مقاله، به قصد تبیین تأثیر توجه یا عدم توجه مسـلمانان بـر رشـد موسـیقی، بـه  هدف:

  هاي مرتبط با موضوع پرداخته است.گردآوري گزارش

  دهد.نوشتار پیشِ رو، با استفاده از روش توصیفی به سؤال مقاله پاسخ می روش:

بیشتر از جنبه عملـی، و از قـرن ها، حاکی از آن است که موسیقی تا قرن سوم یافته: گزارش
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سوم و چهارم به عنوان یک فن، مورد توجه قرارگرفته و مکتوبات متعددي را به خـود اختصـاص 

  توان در قرن سوم و چهارم دانست. ها را میداده است که رونق این نگارش

  هاي کلیديواژه

  ریعه. هاي موسیقی، الذموسیقی، سیر تاریخی، سیر تاریخی موسیقی، نگاشته

  مقدمه

هاي پیدایش و گسترش هر علمی، خدمت درخور تـوجهی در جهـت دریافـت آشنایی با زمینه

دهد و پوینده معرفت را به ژرفاي تحولـاتی کـه در سیماي واقعی آن دانش در اختیار بشر قرار می

جـه گرداند. پدیده موسیقی نیز از قرون نخست، مورد توبستر زمان عارض آن علم شده، واقف می

به پـس از  درسد، آشنایی اوّلیه مسلمانان با موسیقی را بایو مطالعه تاریخی بوده است. به نظر می

معنـاي بـرده داراي صـاحب، و هاي حجاز دانست. (موالی: به فتوحات و ورود موالیان به سرزمین

، 1414 ؛ زبیدي،464: 1ج، 1375؛ طریحی، 408: 15ج ،1414منظور، برده آزادشده آمده است. ابن

رشـد چنـدانی  و مخالفت پیامبرحال، موسیقی در ابتدا به جهت نهی قرآن ) با این 311: 20ج

ر هاي عیش و طـرب، داموي و عباسی و توجه آنان به بزم هايولی پس از ظهور سلسله ؛نداشت

ر ؛ هرچند برخورد دوگانه همین حاکمان، فترت و یا رونـق موسـیقی دمیان مسلمانان راه پیدا کرد

هاي رسیده، موسیقی از دو جنبه عملی و نظري ادوار مختلف را سبب گشته است. بر طبق گزارش

  مورد توجه بوده که جنبه نظري آن، از اهمیت بیشتري برخوردار است. 

  شناسیمفهوم

شـود. لفـظ ، یونانی است که در زبان عربی و فارسی نیز اسـتعمال مـی»موسیقی«اصل واژة 

هـاي ، نام یکی از ربّ النـوع»موسی«است که » قی«و » موسی«دو کلمۀ  ، مرکّب از»موسیقی«

، به معناي مـوزون، زیبـا و دلپسـند اسـت. »قی«اساطیري یونانی به معناي نغمه و سرود است و 

) اهل لغت، مفهوم آن را با 86-84: 42، ج1377(پاورقی)؛ دهخدا، 1902: 2تا، ج(حاجی خلیفه، بی

پور هفده تعریف دربارة موسیقی در کتاب خـود اند. (آقاي اسماعیلردههاي مختلفی بیان کعبارت

به معناي فنّ آوازخـوانی، » موسیقا«) برخی معتقدند، 34-32: 1389ك: .آوري کرده است. نجمع

باشد و در زبان عربی، صاحب این می» موسیکا«کردن است. لفظ یونانی آن، سرودخوانی و شادي
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گویند: برخی دیگر می») ماده موسق«، 1252تا: . (الخوري اللبنانی، بیگویندمی» موسیقیّ«فن را 

تـا: ، بـیمجمع اللغۀ العربیـۀشود. (موسیقا، لفظی است که بر فنون نواختن آلات طرب اطلاق می

-) برخی دیگر نیز موسیقا را برگرفته از لفظ یونانی و به معناي فنّ خوانندگی و نوازندگی می594

اسـت. بعضـی از آلـات موسـیقی  ،گوینـد و مقصودشـانمی» موزیکا«وام به آن دانند که مردم ع

خلـدون ) ابن779تا: شود که با موسیقا ارتباط داشته باشد. (معلوف، بی، به کسی گفته میموسیقی

ها به عـدد ها به یکدیگر و سنجش آنهاى آوازها و نغمهشناختن نسبتنیز موسیقی را به معناي 

دهخـدا نیـز ) 630: 1، ج1408خلـدون، هـاى غناسـت. (ابنآن، معرفت آهنـگ داند که نتیجهمی

: 11، ج1377هاسـت. (دهخـدا، اي از آهنـگداند که مجموعـهمنظور از موسیقی را همان غنا می

16819(  

و  شـفا اي مانند بـوعلی درارسطو، موسیقی را یکی از شعب ریاضی محسوب داشته و فلاسفه

اند. توضـیح اینکـه بـوعلی این قول را پذیرفته اخلاق ناصريمقدمه خواجه نصیرالدین طوسی در 

را به چهار قسمت کلی تقسیم کرده است: منطق، طبیعیات، ریاضـیات و الهیـات.  شفاسینا کتاب 

سپس، ریاضیات را به چهار فن تقسیم نموده و موسیقی را به عنوان فنّ سوم در ردیـف حسـاب، 

سـینا، الشـفاء را جوامـع علـم موسـیقی نامیـده اسـت. (ابـن هندسه و هیئت قرار داده است و آن

  الریاضیات (جوامع علم الموسیقی))

اما خواجه نصیرالدین طوسی، علم موسیقی را یکی از چهار نوع علـم ریاضـی دانسـته اسـت: 

جا کـه همـه قواعـد موسـیقی ) وي از آن8تا :هندسه، عدد، نجوم، موسیقی یا تألیف. (طوسی، بی

مسلم و غیرقابل تغییـر نیسـت، بلکـه ذوق و قریحـه سـازنده و نوازنـده هـم درآن  مانند ریاضی

مــاده « 4435: 4، ج1360کنــد. (معــین، نیــز محســوب مــی» هنــر«دخـالـــت تـــام دارد، آن را 

  »)موسیقی

هـاي: غنـا، خورد؛ ولی به جاي آن، واژهواژه موسیقی یا موسیقیا، در متون دینی به چشم نمی

دیق آلات موسیقی، مانند: دفّ، مزمار (نی و فلوت)، معزف (تـار)، عـود، طبـل و لهو، ملاهی و مصا

؛ رمـزي، 1374ك: ستایشگر، .اند. (براي آشنایی با معناي هریک از این سازها، نطنبور بیان شده

1389 :68-72(  

  سیر تاریخ ورود موسیقی در میان مسلمانان

مسئله شعر و شاعري دارد؛ با این حال، بـا  پدیده موسیقی، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با
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وجود گسترش و عمق ادبی و شعري اَعراب قبل از اسلام، آنان در زمینه آواز و موسیقی پیشـرفت 

بوده اسـت. (حـدي » حُدي«چندانی به دست نیاوردند و همه موسیقی آنان، محدود و منحصر به 

اب براي شتران سـرایند تـا تیزتـر رونـد؛ بر وزن جُدا، سرودي است که شتربانان اَعر» ح«به ضمّ 

-قـیسبن) پیش از ورود دین اسلام، فردي از میان اَعراب به نام میمـون1344: 1، ج1360معین، 

بار عرب را با غنا و آلات موسیقی آشنا کـرد. نخستینم) 629قیس(د.بنجندل، مشهور به اعشیبن

ت مسافرت به ممالک حیـره، فـارس و دیگـر وي در اثر آشنایی با اشعار دوران جاهلیت و نیز کثر

اي از موسیقی ایرانی عهد انوشیروانی را به سوي اعراب برد و در میان آنان رایـج و مناطق، گوشه

متداول کرد و نام آلات موسیقی ایرانی همچون: ناي، سنج و بـربط را در اشـعارش بـه کـار بـرد. 

نواختن عـود را بـه الحـان فارسـیان  ،کسی که در عربهمچنین، نخستین )264: 1387(رفیعی، 

حارث کلده بود که در حیـره نـزد آموخت و در مکه به مردم یاد داد و آن را منتشر ساخت، نصربن

 آن را ،جا عودنوازي و موسیقی ایرانی را آموخت و پس از بازگشت به عربسـتانکسري رفت و آن

  )354: 1، ج1366(فرشاد، در مکه رواج داد. 

)، 30؛ حـج: 55؛ قصـص: 3؛ مؤمنـون: 64و36اسلام و نهی از موسـیقی، (اسـراء: بعد از ورود 

هاي ساده زمان جاهلیت دوري آن را ترك کرده و حتی از آهنگ مسلمانان با پیروي از پیامبر

شد؛ ولی پس از انقـراض نیز موسیقی نزد مردم مکروه شمرده می جستند. بعد از رحلت پیامبر

آشنا به فنون و ابزارآلات موسیقی و  دست اَعراب مسلمان، راهیابی موالیسلسله مقتدر ساسانی به 

غنا به شهرهاي مکه و مدینه از یکسو، و روي کار آمدن حاکمان اموي و عباسی از دیگر سـوي، 

هـا ها خواننـده و نوازنـده بـه دارالخلافـهتوجه به موسیقی و غنا را در میان اعراب برانگیخت و ده

)؛ هرچنـد در 42-40: 5، ج1336؛ جرجی زیدان، 540-539: 1، ج1408خلدون، جذب شدند. (ابن

دوران برخی خلفاي اموي و عباسی به سبب مخالفت و منع آنان، فترت کوتاهی در رشـد شـعر و 

-306: 5، ج1410سـعد،) (ابـن101-99عبدالعزیز (حک: عمربنموسیقی پیدا شد؛ خلفایی همانند: 

: 5، ج1385اثیـر، ؛ ابن204-203: 7، ج1387) (طبري،125-105 عبدالملک (حک:بنهشام )،307

)، منصــور (حــک: 31: 1317) (خــالقی، 136-132)، ســفاح (حــک: 116: 1992العربــی، ؛ ابن262

ــاذري، ) 136-158 ــري، 265-264: 4، ج1417(بل ــوزي، ؛ ابن63: 8، ج1387؛ طب : 7، ج1412ج

قاهربالله و  )156-155: 1360طقطقی، ؛ ابن123: 1992العربی،؛ ابن24: 6، ج1385اثیر، ؛ ابن346

  (پاورقی ترجمه)).  370: 6، ج1379مسکویه، (ابن) 322 -320(حک: 

دانستند و غیرعرب را موالی امیه که اصالت و برتري را ازآن نژاد عرب میخلفا و سلاطین بنی
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اي کـه زمـانی مرکـز نان عاشق و شیفته شعر و موسیقی بودند که مدینه منـورهچخواندند، آنمی

خلدون، به گفته ابنحکومت مقتدر اسلامی بود، اکنون محل رشد و پرورش گروه مخنث شده بود؛ 

مغنیان ایرانى و رومى از کشورهاى خویش پراکنده بودند و گذارشان بـه حجـاز افتـاد و در زمـره 

لبـک) مـار (نىموالى عرب درآمدند و همه آنان بـا ابـزار عـود (چنـگ) و طنبـور و ارغنـون و مز

ها شـعر سـرودند و مطابق نواهاى آنهاى آنان را شنیدند و کردند و تازیان، آهنگخوانى میآوازه

هـا عرب را شنیدند و بـراى آن در مدینه، نشیط ایرانى و طویس و سائب خاثر پدید آمدند و اشعار

سـریج و آنگـاه معبـد و ابن نواها و الحان دلپذیر ساختند و در آن، مهارت یافتند و بلندآوازه شدند.

. کـردتـدریج پیشـرفت مـیخوانى همچنـان بهها، این فن را از آنان آموختند و هنر آوازهنظایر آن

    )540-539: 1، ج1408خلدون، (ابن

امیه، غنا را مباح دانست و بـه تـرویج آن اوّلین فردي که در بین سلاطین و امرا و سلسله بنی

) هرچنـد برخـی 249: 2تـا، ج؛ یعقوبی، بی54: 2، ج1417بود؛ (بلاذري، معاویه اقدام کرد، یزیدبن

) 110: 2، ج1406؛ حنبلـی،213: 3، ج1409. (مسـعودي، دانندیزید را نخستین شخص میولیدبن

اي از اهل موسیقی را به دمشق برد و بـدین ترتیـب، موسـیقی ایرانـی از قلمـرو معاویه هم دسته

  )55: 2، ج1417ر اسلامی گسترش یافت. (بلاذري،حجاز خارج شد و به شهرهاي دیگ

در دوران سلطه عباسیان که نقطه مقابل امویان بودند واصالت و برتـري را ازآنِ نـژاد ایرانـی 

بـاره هاي مغنیان و آوازخوانان افزوده شد؛ به طوري که یـکروز بر دامنه فعالیتدانستند، روزبهمی

ق) (پدرش اهل فارس بود و جامع موسیقی ایـران 188-125افراد گمنامی چون ابراهیم موصلی (

: 1373رفت. وي اصول و قواعد موسـیقی را پایـه گـذاري کـرد؛ ایرانـی، ب،و عراق به شمار می

ق) 235-150)، و پسرش اسـحاق موصـلی (173-170) در دربار هارون الرشید (حک: 270-241

)، ارج و مقـام و منزلـت 210-178) در نزد مأمون (حـک: 2006ك: نعمان،.(براي اطلاع بیشتر، ن

) و حتی هنگامی که یزید حوراء، خواننده دربار مهـدي 33-31: 1317خاصی یافتند. (خالقی، الف،

بـه عنـوان نماینـده  را بیمار و بسـتري گشـت، خلیفـه وقـت، فـردي ،)169-158عباسی (حک: 

صـراحت به عیادت وي فرسـتاد کـه همـه ایـن سـخنان و شـیوه برخوردهـا، بـه مخصوص خود

باشـد؛ عباس میامیه و بنیالعاده شعر و موسیقی در نزد خلفاي بنیدهنده مقام و ارزش فوقنشان

ی تصانیف معتبري داشت؛ به طوري ) در علم موسیق132-127حتی گفته شده الواثق بالله (حک: 

  )320-319: 1364که تعجب استادان آن علم را برانگیخته بود. (مستوفی، 
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تـوان چنـدین انگیـزه هاي اسلامی، مـیقی پس از اسلام در سرزمینبراي رواج موسی

  برشمرد:

ویژه در حج اعراب جاهلی؛ همچنین، رسم و آیین زندگی . مراسم عبادت دوران جاهلیت، به1

  جاهلی در سوگ وسور و جنگ وآشتی؛

  . آیین یهود و مراسم کنشت پیروان موسی و رسوم زندگی عادي آنان؛2

  هاي مقدس دیگر و دیرها و ناقوس مسیحیان؛انجیل و کتاب. مراسم خواندن 3

هاي هنـدي؛ ها و آداب قرائت کتابها در نوبهارها و بتکده. مراسم مذهبی هندوها و بودائی4

  شربار؛ گور و یزدگردها در زمان بهرامها و جوکیها و کولیگوسانهمچنین، آوردن 

تر شده و به مسـلمانی رونـق ازي خوش، دلنشینکریم که ناگزیر با آو. تجوید و قرائت قرآن5

بیشتري داده است؛ همچنین، اذان نماز یا گلبانگ محمدي کـه در مأذنـه و منـاره یـا گلدسـته و 

  ؛)11: 1، ج1363اند (حسنی،خواندهجایگاه بلند می

خـوانی و ویژه از زمان صفویان بـه شـکل روضـه. مراسم تعزیت و سوگواري مذهبی که به6

-خوانان شـیعی و قصـهخوانان سنّی و مناقبانی بروز کرده است؛ همچنین، شیوه فضایلخوشبیه

گرد که در روزگار صفوي از خوان و بیابانگردانان و درویشان مدیحهها و شمایلخانهپردازان قهوه

بردند و کار آنان با نوعی موسـیقی و غنـا همـراه بـوده اسـت؛ ها براي ترویج مذهب بهره میآن

شـده ها به پیروي از دربارهاي پادشـاهان اجـرا مـیزنی که در برخی از آستانه، نقارهن بر اینافزو

  است؛

شده است ها توأم با رقص و چرخ انجام میها و خانقاهها و تکیه. سماع صوفیان که در زاویه7

  اند؛و عارفان بزرگ، از فواید سماع در کتب خود یاد کرده

هـا و هـا و آوازهـا و تصـنیفها به شنیدن آهنگسورها و سوگ . میل فطري توده مردم در8

  ها؛هاي توأم با رقصترانه

. توجه دربارهاي خلق و پادشاهان و امیران و گرانمایگان به موسیقی و حمایت و رعایـت و 9

ها را در دوران خلافت در اغانی اصـفهان و برکشیدن مغنیان و خنیاگران و رقاصان که داستان آن

  خوانیم؛آن میمانند 

وجوي علمی محض کـه در گـروه دانشـمندان . گذشته از این امور، انگیزه تحرّي و جست10

این هنر ـ هرچند در عمل هم با آن سروکاري نداشته باشند ـ بیندیشند و در مسائل  در بارهاست. 

؛ 97-96: 1386؛ اسماعیل پـور،335-334: 1333آن اظهار نظر کنند. (برگرفته از کتب خالقی، ب،
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 )39-36: 1390اي. شیلوا،

هـایی ها و کتـابموسیقی در دیار اسلامی، داراي دو جنبه است: یکی علمی؛ به گواهی رساله

  که از یونانی به عربی ترجمه گردیده، از فرهنگ یونانی گرفته شده است.

ن دوم، جنبه عملی؛ که برگرفته از موسیقی ایرانی است. به گواهی موسـیقی ساسـانی در زمـا

افزار موسـیقی  هاي فارسیجاهلیت، در میانه اَعراب به طور مستقیم یا از راه حیره وارد شد که نام

  آن زمان، نشانه آن است.

هـاي هـا و افزارهـا در کتـابها و آهنگنام بسیاري از مقام که پس از اسلام نیز روشن است

شناسـان، از هنرمنـدان و یقیبه زبان فارسی است؛ گذشته از ایـن، بیشـتر مغنیـان و موسـ ،عربی

  اند.دانشمندان ایرانی

سخت مؤثر بوده است. عنصـر عربـیِ  ،بنابراین، در موسیقی اسلامی، دو عنصر یونانی و ایرانی

موسیقی ابتدایی قبایل عرب در یمن و حجاز را هم نباید فراموش کـرد و آن، در پیـدایش و رواج 

ویژه آنکه زبان ادب و علم، زبان عربی یر داشته است؛ بهناخواه تأثاین هنر و تدوین این علم، خواه

بوده و ناگزیر ساختمان این زبان و سبک دوران شعر عربی، در موسیقی اسلام اثر گذاشـته اسـت. 

عنصر دیگر در موسیقی اسلامی، موسیقی هندي است که از زمان ساسانی مردم با آن آشـنا شـده 

) 356: 1371نـدي بـه فارسـی داریـم. (ویـل دورانـت،هـایی در موسـیقی هکه کتاببودند؛ چنان

هـا را عنصرهاي دیگر موسیقی، ترکی، مغولی و چینی است که در آثار عبدالقادر مراغی نشـان آن

  یابیم.می

(انفال: .» وماکان صلاتهم عندالبیت الامکاء وتصدیۀ«در قرآن کریم چنین اشاره شده است: 

صفیر و دست زدن بوده است و تلبیه و تهلیـل حـج آنـان خانه خداي،  ) نماز تازیان جاهلی در36

هاي جنگی و شعرهاي حماسی و آمده است. حُدي و سرودها و اغنیههم، نوعی از غنا به شمار می

، »نصـب«اند. همچنـین، چندگونـه چکامـه کـه پهلوانی و رجز و یا سرود هنگام نبرد نیز داشـته

الجندل ویمامـه،  دومۀطائف، خیبر، وادي القري،  نامیدند. شهرهاي مدینه،می» هزج«و » سنیاد«

  اند.معدن و مصدر غنا بوده

پرستی بومی عربی که برخی از مظاهر آن درروزگار امویان دوباره زنده شـده بـود از آیین بت

گرسـو (بـراي اطلـاع یویژه پس از اسلام از دتأثیر فرهنگ ایرانی در زمان جاهلیت و به سو، ویک

و آیین یهـود و سـرود و موسـیقی آنـان کـه در مدینـه از دیرزمـان  ،)1387عی،ك: رفی.ن ،بیشتر

هاي مسلمان را دوستار موسیقی هایی بود که عربخوان، انگیزهاند وآیین ترسایان انجیلزیستهمی
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آزاد و برده به شهر  يهاییها و آفریقاها و یونانیها و ایرانیویژه آنکه سوریاییبه ؛و غنا کرده بود

ینه و مکه آمده بودند و از میان فارسیان و یونانیان سوریایی که در این شهر بیگانـه بـه شـمار مد

خـوانی خنیاگران و موسیقیدانانی پیدا شدند که گویـا بـه یونـانی یـا فارسـی هـم آوازه ،آمدندمی

ه از میـان بیشتر در روزگار امویان بوده است ک ،جاتی نیز داشتند. رواج بازار آنانکردند و دستهمی

  اشاره کرد: ذیلتوان به افراد می ها،آن

انـد کـه توسـط هاي انسانی کسـري دانسـتهاو را از موالی و سرمایه اصلِ :)63(د. سائب خاثر

لـین کسـی اوّ يو .و به عنوان غلام وي قرارگرفـت شد خریداري طالبابیجعفربنبنعبدالله

  )333: 8، ج ]تابی[(اصفهانی،  د.بود که عود را در مدینه مورد استفاده قرار دا

بوده  طالبابیجعفربنبنموالی عبدالله که از :)80(د. فارسی »)نشیط: «معربش( »نشید«

  )47: 2، ج1417(بلاذري، است و غناي عربی را نزد سائب خاثر فراگرفته بود.

از  :)396و 254: 6، ج1413؛ ذهبـی،84: 9، ج1407کثیـر،(ابن )92(د. عبدالله طُوَیسبناسحق

و الین مغنیان آوازخـوانی کـه در دوره خلافـت عثمـان ظهـور کـرد. اوّ ء، و جزموالى قبیله مخزوم

 ،) وي216: 1386الـف،  (ایرانـی، آهنگ هزج و رمـل را اجـرا کـرد. کسی بود که سبکنخستین

  )28: 3، ج]تابی[ (اصفهانی، کسی بود که در مدینه مبادرت به غناي عربی کرد.اوّلین

نواختن عود را از دیوارگران ایرانى کـه بـراي سـاختن کعبـه  :)98(د. (ابویحیی) سریجدبنعبی

، 1375خلـدون،(ابن کسی است که در مکه اقدام به نواختن عود کرد.لیناوّفراگرفت و  ،آمده بودند

 )540: 1، ج1408؛ شریح آمده استابن ،؛ در متن عربی»پاورقی ترجمه« .854: 2ج

 خـوانی را. غنا و آوازهرفتخوانان مشهور مدینه به شمار میوي از آوازه :)126وهب (د.بنمعبد

» مُـدُن معبـد«و در موسیقی عربی آوازهـایی سـاخت کـه بـه  نزد سائب خاثر و نشیط فرا گرفت

 )47: 2، ج1417؛ بلاذري،25: 3ج و  12-11: 1، ج]تابی[معروف است. (اصفهانی، 

مـوالی  از ،مشـهور بـه یـونس کاتـب :)135 (د.حـدود ارشـهریکـردبنبـنسـلیمانبـنیونس

را نوشـته  موسیقی پـس از اسـلامکسی است که کتاب لینفارس بوده و اوّ اصلش از ،زبیرعمروبن

  )390: 4، ج]تابی[؛ اصفهانی، 162: ]تابی[ندیم، (ابن است.

او از  صی بود. اصلِقعبد الداربناو موالی بنی :)140 (د.حدود محرز به کنیت ابوخطاببنمسلم

هایی را تـدوین کـرد و نخسـتین اند. وي آهنگمملکت فارس و پدرش را از خادمان کعبه دانسته

هـاي د. او در جهت فراگیـري آهنـگ و موسـیقینموگذاري مکتب علمی را در علم موسیقی پایه

ل یو مقامی ناموسیقی به رتبه  ایران و روم به فارس و شام و دیگر مناطق مسافرت کرد و در فنّ
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  )363: 1، ج]تابی[(اصفهانی،  نواز عرب) خواندند.(چنگ گشت که او را صناج العرب

هـاي موسیقی در تمام دورانی که بحث آن گذشت، صرفاً جنبه عملی داشته و کمتر به جنبـه

شـده اسـت؛ تـا اینکـه در قـرون سـوم و چهـارم هجـري بـا ظهـور فنی و نظري آن توجه مـی

) و دیگـران، موسـیقی از دو جنبـه و 339-260ثانی ابونصرفارابی(چون معلم هاي بنامیشخصیت

  )37-36: 1317(خالقی، الف، دیدگاه عملی و نظري مورد توجه قرار گرفت.

اسحاق کندي، دانشمند و فیلسوف بزرگ جهان اسـلام کـه در قـرن سـوم بنابویوسف یعقوب

 سـت، چنـدین رسـاله و کتـاب در فـنّو معاصر معتصم عباسی بوده ا شد هجري در بصره متولد

المصـوبات  ،رسالۀ فی خبـر صـناعۀ التـألیفموسیقی تألیف کرده است که از آن جمله است: 

رسالۀ  ،رسالۀ فی اجزاء خبریۀ فی الموسیقی ،الوتریۀ من ذات الواحد الی ذات العشرة الأوتار

کتابنا الـأعظم فـی  ،لکبیرالموسیقی ا ،المدخل الی صناعۀ الموسیقی ،الکندي فی اللحون والغنم

موسیقی بـه  کسی است که کتابی در فنّلیناوّ کندي،. فی اتحاد الموسیقی والشعر ،تألیف اللحون

  )113: 1389پور، (اسماعیل زبان عربی تألیف کرد و نام موسیقی را در آثار خود به کار برد.

 .را نوشـت لموسـیقیفـی الجمـل اکتـاب  ،)313-251رازي(بنیحییزکریابنمحمدبن ابوبکر

را  الاغانی الکبیر) کتاب با ارزش 356-284القریشی الاصفهانی(محمدبنبنالحسینبنابوالفرج علی

دانـان معـروف سال تألیف کرد که مشتمل بر شرح حال ادبا، شعرا و خاصه موسـیقی 50در مدت 

 ،الاغـانی معبـد :هاز جملـ ؛هاي دیگري به همین نام تـألیف شـداست. قبل از کتاب مذکور، کتاب

 الاغـانی) و 158تـا:نـدیم، بـی(ابن )235ابـراهیم موصـلی(د.بـنللوائق اسـحاق اختیار من الاغانی

، 1951اساس حروف معجم ترتیب داده است. (بغدادي، بر آن را ) که250موسی نصیبی(د.بنحسن

  )267: 1ج

معلــم ثــانی یعنــی  ،قــرن ســوم و چهــارم هجــري انو اندیشــمند انتــرین متفکــراز بــزرگ

موسیقی یاد شـده اسـت کـه از آن  ي در زمینه فنّبسیارهاي ) نیز کتاب339-260ابونصرفارابی(

 ،فواصل موسـیقی) و (قواعد الموسیقی صناعۀالمدخل الی توان به این کتب اشاره کرد: جمله می

 الموسـیقیکتـاب  ،(اوزان موسـیقی) مضافاً الی الایقاع النقلۀ کلام له فی ،فی الاحصاء الایقاعکتاب 

 ،فـی الموسـیقی صـناعۀ، الایقاعات ،احصاء العلوم ،تکنیکی موسیقی) فنی و ها، رموز(سازها، پرده

باشـند) و جزء آثار مفقودشده فـارابی مـی ،دو کتاب اخیر :(به گفته آقاي فارمر کلام فی الموسیقی

موسیقی بـه  زمینه فنّ هاي وي درترین کتابترین و مهمکه بزرگ موسیقی الکبیربالأخره کتاب 

موسـیقی کتـاب  لین فردي است که در دوره اسلامی در فـنّاوّ ،وي ،رود. برخی معتقدندشمار می
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  )37: 1317(خالقی،الف،  نوشت.

تـرین تألیفـات معروف ،نویسد: کتاب موسیقی فارابیمی ،مورخ معروف امریکایی ،ویل دورانت

هاي موسیقی یونان کـه بـه مـا رسـیده همه کتابقرون وسطی در موسیقی نظري است و اگر از 

  )356: 1317(ویل دورانت،  برتر نباشد، کمتر نیست.

هـایی از بخـش ،)428-370ترین متفکر و اندیشمند قرن، ابوعلی سـینا(در قرن پنجم، بزرگ

دانشنامه و  نجاة، شفاهاي هایی از کتابموسیقی اختصاص داد و قسمت هاي خود را به فنّکتاب

به  المدخل الی صناعۀ الموسیقیاصیبعه هم کتابی به نام ابیباشد. ابندر همین زمینه می ییعلا

  )116: 1389پور، (اسماعیل بوعلی نسبت داده است.

سـازي بـه نـام صـفی الـدین یعنی سه قـرن بعـد از ظهـور فـارابی، آهنـگ ،با گذشت زمان

د، پاي به عرصه این فن گذارد کـه آخرین خلیفه عباسی بو ،) که معاصر معتصم693-613ارموي(

ك: .ن ،(براي اطلـاع بیشـتر دانان دیگر شد.منشأ تحول و دگرگونی عظیمی در روند کار موسیقی

نـام بـرد کـه  الادوار فـی الموسـیقیو رساله شرفیه  :توان ازهاي او می) از کتاب1978البکري،

) و baron carra devauk( هاي بارون کـارادووبعدها دو خاورشناس معروف فرانسوي به نام

ترتیـب بـه طـور ارموي را به شرفیه، کتاب 1937) در سال baron derlangerبارون رولانژه (

بـار مختصر و مفصل به زبان فرانسوي ترجمه کردند. گروه زیادي معتقدند که او بـراي نخسـتین

رده است؛ ولـی بایـد درآو »نُت«را به صورت  آهنگ موسیقی را با حروف الفبا و عدد نوشته و آن

: 1389پور، (اسماعیل نه به ارموي. ؛نویسی را به موصلیان و استادان رساندسرگذشت نُت و آهنگ

117-118(  

) و 710مصـلح شـیرازي(د.سعودبنقطب الدین محمودبن ،در حدود قرن هشتم و نهم هجري

را در  مقاصـد الالحـانو  جدرة التاج لعزة الدباهـاي ترتیب کتاببه ،)838اي (د.عبدالقادر مراغه

موسـیقی بـه شـمار  موسیقی تألیف کردند که امروزه به عنوان دو کتاب اصیل و معتبر در فنّ فنّ

فلسفه و کلام، بـه غیـر از  ن و نویسندگان فنّارا همه مورخ درة التاج لعزة الدباجروند. کتاب می

کتاب مذکور را  ،قطب الدین .اندضبط کرده غرة التاجبه عنوان  تاریخ گزیدهحمدالله مستوفی در 

به درخواست و خواهش اسحق و ندامیر دباج و در زمان فرمانروایی او در سرزمین گیلان به رشـته 

سـینا را شبیه و هماهنـگ بـا سـبک و روش شـفاي ابن درة التاجتحریر درآورده است. او کتاب 

ي کرده است و بحث مفصـل تأمل بیشتر ،با این تفاوت که در بخش ریاضیات ؛تنظیم کرده است

  )118: 1389پور، اي را عرضه کرده است.(اسماعیلو گسترده
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هاي او قـرار الدین ارموي، منبع و مرجع عمده تحقیقات خود را کتاببعد از صفی پژوهشگرانِ

محمود آملی در کتـاب بنمحمد، درة التاج لعزة الدباجالدین شیرازي در کتاب  داده بودند. قطب

از آثـار  ،مقاصـد الالحـانو  کنز التحفهاي اي در کتاب، مراغهنون فی عرایس العیوننفایس الف

 ،اياند و حتی محقق و موسیقیدان معروفی چون عبدالقادر مراغهالدین ارموي استفاده کرده صفی

 آخـرین تـألیف او ،ایـن کتـاب ،رسـدارموي نوشته است که به نظـر مـی دوارأشرح الکتابی در 

  )120: 1389پور، (اسماعیل بوده باشد.اي) (مراغه

شـاعر  ،محمـد بنـاییبـنقرن پس از مراغی، دو موسیقیدان مطرح شدند: یکی علیتقریباً نیم

باشـد و دارد که بسیار ارزنـده مـی در موسیقی ايرسالهمعروف است. وي کتابی به فارسی به نام 

تألیف کـرد کـه از لحـاظ  المجلۀنام مولی فتح الله شیروانی است که کتابی به عربی به  ،دیگري

 وارد مباحـث عملـی نشـده اسـت. ،کـه خـود گفتـهولـی چنـان ؛بسیار غنی است ،مباحث نظري

  )279: 1373(ایرانی،ب، 

ها شروع کردنـد بـه نگـارش به اوج خود رسید. آن ،موسیقی در قرن نهم و در عهد تیموریان

  .ها بر اساس خطی که صفی الدین ابداع کرده بودآهنگ

هـایی اسـت کتـاب ،در دوره صفویه، جریان تألیف در زمینه موسیقی وجود داشت. یک دسته

مانند تألیف محمود حسینی شیرازي  ،و دیگر کتبی نسبتاً عمیق ،بهجۀ الروحمثل  ،ساده و عامیانه

نوشـته  توسط اهل فن هاي خوبیو کتاب خواجه کلان خراسانی است. اواخر دوران صفویه، کتاب

زیسـت؛ وي دو رسـاله درخـور تعمـق خان گرجی که تا زمان سلطان حسین می کوکب مثل ؛شد

  )1389ك: میثمی،.ن ،؛ براي اطلاع بیشتر280-279: 1373(ایرانی،ب،  نگاشت.

نهاد؛ ولی در عصر زندیه، موسیقی عملی رواج خوبی یافت و کریمخان موسیقیدانان را ارج می

پـس از حملـه افاغنـه و سـقوط صـفویه و روي  ،هنريموسیقی ما مانند دیگر شئون فرهنگی و 

  )280: 1373(ایرانی،ب،  کارآمدن قاجاریه، رو به زوال و انحطاط نهاد.

شـاه، موسـیقیدانان اهتمـام شـایانی از خـود نشـان خصوص زمان فتحعلـیبه ،در دوره قاجار

پـنج  ،کـه متأسـفانه هاي باقیمانده تا آن زمان را در دوازده دستگاه جمـع کردنـددادند و مقاممی

تـر ترك شد و هفت دستگاه دیگر کـه نـواختن آن آسـان ،تر بودهها سختدستگاه که نواختن آن

  )1381ك: بلوکباشی، شهیدي،.ن ،(براي اطلاع بیشتر بوده، رواج یافت.

طریـق علـی اکبرخـان فراهـانی و دو فرزنـدش میرزاعبداللـه و میـرزا  از ،موسیقی دستگاهی

احمـد البته شخص دیگري نیز به نـام سـید است؛ سینه تا زمان ما منتقل شدههبسینه ،قلیحسین
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  )280: 1373(ایرانی،ب، دان آن را نقل کرده است.دستگاه

قلی در حال نشر موسـیقی دسـتگاهی بودنـد، لـومر در زمانی که میرزا عبدالله و میرزا حسین

شد. در ابتدا موسـیقی نظـامی بـه فرانسوي براي تنظیم و تدوین موسیقی نظامی به ایران دعوت 

کـم موسـیقی غربـی در ایـران رواج یافـت و چـون برخـورد شکل موسیقی غربی درآمـد و کـم

از روي خودآگـاهی نبـود، اختلـال و آشـفتگی شـدیدي در  ،دانان ایران با موسیقی غـربموسیقی

اسـت. آثـارش تـاکنون در موسـیقی ایرانـی مشـهود  ،موسیقی ایرانی ایجـاد شـد کـه متأسـفانه

  )1387ك: امان اللهی بهاروند، .ن ،؛ براي اطلاع بیشتر281-280: 1373(ایرانی،ب،

  هاي موسیقی نگاشته

که گذشت، دانشمندان مسلمان از قرن سوم هجري شروع به نگارش کتبی در باب گونههمان

ت و نویسان ثبهاي بعد توسط فهرستموسیقی کردند. اسامی این کتب و نویسندگانشان، در دوره

ترین این کتب که از لحاظ زمانی متأخر از دیگر کتب بوده و به همین سبب، از ضبط شد. از مهم

نوشته آقابزرگ طهرانی است کـه  الذریعهکتب قبلی برخوردار است، کتاب  در برابرجامعیت نسبی 

ابتـدا با انگیزه دفاع از میراث فرهنگی شیعه به جمع و ضبط عناوین کتبی پرداخت که شیعیان از 

ها به تا قرن چهاردهم در موضوعات مختلف نگاشته بودند و از جمله این آثار، کتبی بود که در آن

رو، در این قسمت، بیشترین بهره از این کتاب برده شـده مباحث موسیقی پرداخته شده بود. ازاین

هایی قرناست. هدف در این قسمت، شناسایی سهم مسلمانان در این زمینه است و اینکه در چه 

  .این سهم، سیر صعودي یا نزولی داشته است

  نویسندگان کتب موسیقی 

ف
ردی

  

  نام کتاب  نویسنده
مقطع 

  زمانی
  قرن

چاپی/ 

  خطی

موضوع و 

  سرفصل
  ملاحظات

1  
 بناسحاق

  ابراهیم موصلی
        3  235د.  الاغانی الکبیر

            الاغانی معبد    

    
الاختیار من 

  الاغانی للوائق
          

            و الایقاعالنغم     
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2  
حسن بن موسی 

  نصیبی
      3  250د.  الاغانی

براي متوکل 

  عباسی نوشت

    
مجردات 

  المغنیین
          

3 
بن یعقوب

  اسحاق کندي

      3  252د.  النغم
از کتاب تمدن 

  اسلامی

          رسالۀ الایقاع

از کتاب 

در موسیقی

  تاریخ وقرآن

المدخل الی 

صناعۀ 

  الموسیقی

        

اولین کندي

است که یکس

درفن کتابی

- به زبانموسیقی

و  عربی تألیف

- نام و لفظ

موسیقی را 

درآثارخود 

  بکاربرد.

الموسیقی 

  الکبیر
        

رسالۀ فی 

خبرصناعۀ 

  التالیف

        

المصوبات 

الوتریۀ من 

  ذات ...

        

رسالۀ فی 

  اجزاء خبریۀ...
        

رسالۀ الکندي 

فی اللحون 

  و...

        

بنا الاعظم کتا

  فی تالیف ...
        

فی اتحاد 

الموسیقی 

  والشعر

        

  شاگرد کندي      3    موسیقی کبیر  احمد بن طیب  4

اصیبعه ابیابن      4  313د.فی جمل محمدبن   5
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الانباء درعیون  الموسیقی  زکریاي رازي

ازآن یادکرده 

  است

  نصرفارابی  6

المدخل الی 

  الموسیقی

  

    4  339د.

قواعد 

وفواصل 

  موسیقی

  

رسالۀ فی 

  الموسیقا
          

            القیاسات

کلام له فی 

  النقله مضافا...
      

درباره اوزان 

  موسیقی
  

کتاب 

  الموسیقی
      

رموزفنی 

وتکنیکی 

  موسیقی

  

        احصاء العلوم

به فن 3فصل

موسیقی 

  پرداخته

  

            الایقاعات

صناعۀ فی 

  الموسیقی
        

به گفته آقاي 

  مفقودشدهفارمر 

کلام فی 

  الموسیقی
        

به گفته آقاي 

  فارمر مفقودشده

          موسیقی الکبیر
ترین کتاب مهم

  وي درموسیقی

کتاب فی 

الاحصاء 

  الایقاع

          

7  
محمدبن 

  احمدالخوارزمی
  4  387د.  مفاتیح العلوم

چاپ 

درلیدن

1895  

    

8  
قابوس بن 

وشمگیر 
  5  403د.  بهجۀ الروح

گ آقابزر

- یک نسخه

فارسی در 

و موسیقی
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ازآن را در   الجرجانی

کتب سید 

- حاج

میرزاعلی 

شهرستانی 

دیده حائري

  است

شامل یک 

مقدمه و ده 

باب و خاتمه 

که در خطبه 

کتاب درود 

خاص بر 

امیرالمؤمنین و 

 اولادش

  فرستاده است

  ابن سینا  9

    5  428د.  دستورموسیقی
خودآموز 

  موسیقی
  

ریاضیات 

  الشفاء
    

خطی/خط 

بی ا

  سعیدالعلوي

  به زبان عربی  

            نجاة

دانشنامه 

  علائی
  به زبان فارسی        

          اللواحق
مطالب ناتمام 

  موسیقی درشفا

الموسیقی علی 

سبیل المدخل 

یا المدخل الی 

صناعۀ 

  الموسیقی

    
چاپ شده 

  درحیدرآباد
  

ابن ابی اصیبعه 

به وي نسبت 

  داده

10  
ابی المفاخر 

  الارموي

ه رسال

  درموسیقی
  به زبان فارسی      7  693د.

          رسالۀ شرفیه

دونفر فرانسوي 

آن را ترجمه 

  اندکرده

ایقاع در 

  موسیقی
  به زبان فارسی        

بزرگترین         الادوار فی 
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  موسیقیدان  الموسیقی

11  
امیرخسرودهلو

  ي

دستور 

  موسیقی
      8  704د.

شاعرفارسی در 

  هند

12  
بابا افضل الدین 

  نیالکاشا

مقالۀ فی 

  الموسیقی
  8  707د.

چاپی 

وموجود 

درکتابخانه 

  سیدشیرازي

در لحن 

آوازها و در 

  حرف موسیقی

  

  چاپی      موسیقی
قطعه در بیان 

  موسیقی
  

13  

محمودبن مصلح 

شیرازي(ملاصد

  را)

درة التاج لعزة 

  الدباج
    8  710د.

درفن موسیقی 

به روش 

شفاي ابن 

  سینا

همه مورخین 

جزحمدالله 

به مستوفی 

عنوان غرة التاج 

  ضبط کرده اند.

14  

- سلطان احمدبن

- بنشیخ اویس

ایلخانی 

  الجلائري

کتب عدیده 

در علم 

  موسیقی

      9  813د.

در اعیان الشیعه 

نام کتب بیان 

  نشده

15  

عبدالقادر مراغه 

  اي

  

  مقاصدالالحان
یا  837د. 

838  
  درفن موسیقی    9

دو کتاب 

مقاصدوجامع 

الالحان  امروزه 

 به عنوان

دوکتاب 

معتبرواصیل 

- درفن موسیقی

  اند.

  جامع الالحان

        

  کنز الالحان

  زبدة الانوار

  ساز چینی

16  
عبدالرحمان 

  جامی

دستور 

  موسیقی
  9        

رساله 

  درموسیقی
    

چاپ شده 

با ترجمه 

روسی در 

  تاشکند
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  بنائی هروي  17
رساله در 

  موسیقی

یا  918د.

928  
10  

ین رساله ا

که از معدود 

آثار در 

موسیقی 

ایرانی به 

زبان فارسی 

است ، در 

ش  1368

به چاپ 

رسیده است 

.  

به خط 

نستعلیق مؤلف 

شامل مقدمه ، 

دو مقاله و 

خاتمه . 

دیباچۀ آن 

نمونۀ بارزي 

از صنعت 

براعت «

» استهلال

  است.

آقا بزرگ 

معتقداست وي 

صاحب دو 

رساله در ادوار 

موسیقی بوده 

ها را م آنولی نا

است بیان نکرده

ولی در منابع 

بجز یک رساله 

چیزدیگري 

  بدست نیامد

18  
ابراهیم میرزا 

  صفوي

تصنیفی در 

  موسیقی
  الشیعهدراعیان      10  984د.

  10    نسیم طرب  نسیم  19

 نسخه خطی

این رساله 

با مقدمه و 

تصحیح امیر 

حسین پور 

جوادي و به 

همت 

انتشارات 

فرهنگستان 

هنر در سال 

1385 

چاپ و 

منتشر شده 

 .است

منظوم به 

 فارسی
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20  

عبدالرحمن بن 

سیف الدین 

  الغزنوي

رساله درعلم 

  موسیقی
  10  

چاپ در 

ضمن 

مجموعه 

شمس 

المناقب 

 1300در

  تهران

  

ازشعراء فنی این 

کتاب در 

کتابخانه 

دانشگاه تهران 

  موجود است

  بی نام  21
موسیقی 

  منظوم
  10  

چاپ در 

ضمن 

اي مجموعه

  دهماز قرن 

  فارسی  

  11    الکرامیۀ  دوره سفره چی  22

خطی/به 

خط عین 

علی 

  1046سال/

  رساله فارسی  در موسیقی

23  
علی بن رحمۀ 

  الحویزي

کتاب 

  الموسیقی
      11  1053د.

شاگردشیخ 

  بهایی

24  
نظام الدین 

  احمد الگیلانی

رساله در 

  موسیقی
  11  1059د.

به خط 

مولف 

  ق1045در

  شاگرد میرداماد  

          مومیائی

موسوعه فارسی 

رساله  102در 

  موسیقیاز جمله

25  
درویش علی 

  چنگی الخاقانی

رساله 

  درموسیقی
  11        

26  
بنده زاده 

  عالمگیر
  فارسی    نسخه خطی  11  1077د.  رساله موسیقی

27  

شیرعلیخان ابن 

علی احمد خان 

  اللودي

تذکرة مرآة 

  الخیال

یا1084د.

1087  
11  

چاپ شده 

در بمبی 

/1324  

  فارسی  

28  
سیف خان بن 

تربیت خان 

ماهراً فی 

الموسیقی و 
      11  1095د.

نام کتب وي 

  بیان نشده
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الف رسالۀ   هندي

  فیها

    11    وجدیۀ  طغر المشهدي  29

شعري فارسی 

بیت  500در

در تاریخ 

موسیقی هندي 

و فارسی 

ومفاخرات 

خیالی بین 

ادوات 

  موسیقی

وى از شاعران 

و نویسندگان 

پرکار و خوش 

ویه فکر عهد صف

است که از ایران 

به هندوستان 

مهاجرت کرد و 

چندى ملازم 

شاه جهان 

)1069 -1037 

  ق) بود.

  روحانی  30
رساله در 

  موسیقی
  12  

چاپ 

درضمن 

آقا مجموعه

محمد 

اردوبادي 

1104  

درعلم 

 موسیقی

درباره ده مقام 

اي در بادائره

ها با نام آهنگ

بردن استادان 

  موسیقی

  فارسی

31  

محمدعلی بن 

ی طالب اب

  الحزین

النسب التألیفیۀ 

  فی الموسیقی
        12  1181د.

32  

امیرخان 

الکوکبی 

  الگرجی

رساله در 

  موسیقی
  12      

فارسی مطرب 

البلاط شاه 

- سلطان حسین

  1139صفوي د.

33  

ابومنصورناصرال

دین محمدواجد 

  علی شاه

  صوت مبارك

  

زنده 

در 

قرن

13  

دستور       

  موسیقی

شاگرد       13  1230د.رسالۀ فی میرزاجعفرریا  34
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  ذوالریاستین  الموسیقی  مدانیض ه

35  

محمدرضابن 

ابی القاسم 

  الطباطبایی

    13    نغمه عندلیب

ازکتاب قسمتی

به موسیقی 

و هندي یونانی

  دارداختصاص

 1261درسال/

  تالیف شده است

36  

علینقی 

الگنجوي 

  التبریزي

رساله در 

  موسیقی
  13  

چاپ در 

1323  
  

معاصرفتح 

اه شعلی

  1213قاجارد.

  سیفی قزوینی  37
رساله درعلم 

  موسیقی
      14  1315د.

خطاط، نقاش 

  وموسیقیدان

38  

سیدسعیدالدین 

بن رفیع الدین 

  غریب

        14  1316د.  الموسیقی

39  

سیدمیرزامحمد 

نصیرالحسینی 

الشیرازي 

  (فرصت)

  14  1339د.  بحورالحان

چاپ شده 

در 

1314سال

  ش

  فارسی  در موسیقی

40  

حاج 

محمدحسمیرزا

ین قریب شمس 

  العلماء الگرگانی

ساز وآهنگ 

  باستان
  14  1345د.

چاپ شده 

  ش1320
    تاریخ موسیقی

41  
ارون کوپلند 

  امریکی
  14    علم موسیقی

چاپ در 

1334 

  تهران

  

ترجمه مهدي 

فروغ به فارسی 

و با عنوان 

چگونه از 

موسیقی لذت 

  ببریم؟

  محمدعلی  42
رساله 

  درموسیقی
  14      

موجود در 

  ی پورهندبانک

  سیفی قزوینی  43
رساله درعلم 

  موسیقی
      14  1315د.

خطاط، نقاش 

  وموسیقیدان

و  موسیقیدان  چاپ   14  1358د.درعلم علی نقی خان   44
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موسیقی   وزیري

  وصنعت

درتهران/

  ش1304

گذار پایه

جدید  موسیقی

  ایران

45  

شیخ ذبیح الله 

بن محمدعلی 

المحلاتی 

  الخطیب

کشف العثارفی 

مفاسد 

خمروالموسیال

  قی والتریاك

  14  
چاپ در 

  تهران
  

معاصر آقابزرگ 

  طهرانی

  14    موسیقی نظري  بی نام  46

چاپ در 

ایران قبل 

ازسال 

1321  

    

47  
حسین 

  عبداللهی(همت)

موسیقی 

  واسلام

  
14        

تأثیرموسیقی 

  بر اعصاب

        14    موسیقی  مجید اوحدي  48

    موسیقیدر  چاپی      مجمع الادوار  عبدالمؤمن  49

50  

فخرالدین 

محمدبن 

محمدبن ابی 

  نصر

رسائل 

  الخجندي
      

رساله در 

هاي فرق

موسیقی 

طبی(رسالۀ 

  الفحم)فی 

موجود در 

کتابخانه 

  دانشگاه تهران

51  
خواجه کلان 

  الخراسانی
    خطی      رساله موسیقی

موجود در 

کتابخانه 

  دانشگاه تهران

52  
میرزانصیر 

  الفارسی الطبیب

رسالۀ فی 

سیقا المو

والنسبۀ بین 

موسیقی وعلم 

  الطب

          

  صبوري  53
ماهراً فی 

الموسیقی و له 
        

نام کتب وي 

  بیان نشده
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فیها عدة 

  رسائل

54  

احمد بن 

اسمعیل معروف 

  بابن نارچی

        جمل الحکمۀ

ترجمه اخوان 

الصفا که درآن 

به موسیقی 

نیزپرداخته 

  شده

  

55  

محمدعثمان 

خان 

  المولوي(قیس)

      علم موسیقی

چاپ 

دربنولکشور 

  لکهنو

  رساله فارسی  

            منفعۀ الطالبین  بی نام  56

  سیر کتب موسیقی 
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  سیر نویسندگان موسیقی 

 

  نتیجه

هـاي اسـلامی و روي ورود موسیقی به جهان اسلام را باید مقارن با راهیابی موالی به سرزمین

ي مجالس عیش و نوش دانست. کار آمدن حاکمان اموي و عباسی به جهت توجه آنان به برگزار

دانان و خوانندگان مهاجر، سبب رونق این فن در جهت عملی گشت؛ استقبال حاکمان از موسیقی

ولی توجه نویسندگان به جنبه نظري موسیقی، به اواسط قرن سوم هجري بـا ظهـور دانشـمندان 

تـرین مهـم تـوانرسد. پس از آن، می) و شاگردش، طیب می252بزرگ شیعه همچون کندي (د.

تـرین هـاي بزرگ) و اوج آن را در نوشـته428سـینا (د.) و ابن339ها را در آثار فـارابی (د.نگاشته

) دانست؛ هرچند 9) و جامی (د.838اي (د.مراغه ،) و سپس693ارموي (د. ،دان قرن هفتمموسیقی

لوم عالمان شـیعه ها در این زمینه، به قرن سوم و چهارم، یعنی دوران شکوفایی عبیشترین نوشته

  گردد. با روي کارآمدن آل بویه شیعی، برمی
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  منابع

 ). الذریعۀ، بیروت: دار الأضواء.1403آقا بزرگ طهرانی، محسن (

 .6و  5). الکامل، بیروت: دار صادر، ج 1385اثیر، عزالدین ابوالحسن (ابن

انیۀ والـدول ). الفخـري فـی الـآداب السـلط1360طباطبـا (بنعلیالطقطقی، محمدبنابن

 الاسلامیۀ، محمدوحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

). تاریخ مختصر الدول، عبدالمحمد آیتی، تهـران: 1377العربی، غریغوریوس المطلی (ابن

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 .7). المنتظم، بیروت: دارالکتب العلمیه، ج1412علی (بنجوزي، ابوالفرج عبدالرحمنابن

خلدون، خلیـل شـحاة، بیـروت: دار ). تاریخ ابن1408محمد (بنخلدون، عبدالرحمنابن

 .1الفکر، ج

). تهـران: انتشـارات علمـی و 1375ـــــ ، ترجمـه مقدمـه، محمـدپروین گنابـادي (

 .2فرهنگی، ج

). الطبقات الکبري، محمود مهـدوي دامغـانی، تهـران: انتشـارات 1374سعد، محمد (ابن

 .5ندیشه، جفرهنگ و ا

 .9). البدایۀ والنهایۀ، بیروت: دار الفکر، ج1407عمر (بنکثیر، ابوالفداء اسماعیلابن

 .6). تجارب الامم، ترجمه علی نقی منزوي، تهران: توس، ج1376مسکویه، ابوعلی (ابن

). لسـان العـرب، قـم: نشـر ادب الحـوزة، 1405مکرم (منظور، جمال الدین محمدبنابن

 .15ج

 نا.تا). الفهرست، رضا تجدّد، بییعقوب (بیابییم، ابوالفرج محمدبنندابن

 ). موسیقی در تاریخ و قرآن، تهران: انتشارات ناس.1389پور، علی (اسماعیل

 .8و  4، 3، 1تا). الاغانی، سمیر جابر، بیروت: دار الفکر، جاصفهانی، ابوالفرج (بی

موسـیقی در ایـران از هخامنشـیان تـا  ). خنیـاگري1387امان اللهی بهاروند، سکندر (

 سقوط پهلوي، تهران: انتشارات آردن.

 ). حال دوران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.1386ایرانی، اکبر (

 ). دیدگاه پنجم، تهران: حوزه هنري سازمان تبلیغات اسلامی.1373ـــــ (

سیۀ، عراق: وزارة الثقافۀ ). صفی الدین ارموي مجدد الموسیق العبا1978البکري، عادل (
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 والفنون.

 .1). هدیۀ العارفین، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ج1951بغدادي، اسماعیل پاشا (

). انساب الاشراف، سهیل زکّار و ریـاض زرکلـی، 1417جابر (بنیحییبلاذري، احمدبن

  .4و  2بیروت: دار الفکر، ج

و سـازهاي موسـیقی نظـامی دوره  ). پژوهشـی در موسـیقی1381بلوکباشی، شهیدي (

 هاي فرهنگی. قاجار، تهران: دفتر پژوهش

 . 5). تاریخ تمدن اسلام، علی جواهر کلام، تهران: امیرکبیر، ج1336جرجی زیدان (

تا)، کشف ا لظنون، محمدشرف الدین یالتقایا، رفعت بیلگـه الکلیسـی، حاجی خلیفه (بی

 .2بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج

 ). تاریخ موسیقی، تهران: صفی علیشاه.1363نی، سعدي (حس

). شذرات الذهب فی اخبار مـن ذهـب، 1406العماد شهاب الدین ابوالفلاح (حنبلی، ابن

 .2کثیر، جالارناؤوط، دمشق ـ بیروت: دار ابن

 ). نظري به موسیقی، تهران: چاپخانه آفتاب.1317خالقی، روح الله (

 نا.قی ایران (بخش اوّل)، بی). سرگذشت موسی1333ـــــ (

 تا). اقرب الموارد، بیروت: مکتبۀ لبنان.الخوري اللبنانی، سعید (بی

). تاریخ تمدن عصر ایمان، ابوطالـب صـارمی، ابوالقاسـم پاینـده، 1371دورانت، ویل (

 ابوالقاسم طاهري، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. 

 .42و  11ه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جنام). لغت1377اکبر (دهخدا، علی

). تاریخ الاسلام و وفیات المشـاهیر و الأعلـام، 1413احمد (الدین محمدبنذهبی، شمس

 .6عمرعبدالسلام تدمري، بیروت: دار الکتاب العربی، ج

هایی از داستان موسیقی ایرانی در باره موسیقی ایرانی ). برگ1387رضا (رفیعی، حسن

 و تأثیر آن بر موسیقی جهان، تهران: سوره مهر.

 ). راز موسیقی، مشهد: نشر یوسف فاطمه(س).1389رمزي، سعید (

 .20). تاج العروس، بیروت: دار الفکر، ج1414محمد (زبیدي، محمدبن

 نامه موسیقی ایران زمین، تهران: انتشارات اطلاعات.). واژه1374ستایشگر، مهدي (

 موسیقی در جهان اسلام، مهرداد وحدتی دانشمند، تهران: بصیرت.). 1390شیلوا، اي (

). تاریخ الطبري، محمدابوالفضل ابـراهیم، بیـروت: 1387جریر (طبري، ابوجعفرمحمدبن
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 .8و  7دار التراث، ج

). مجمع البحرین، احمدالحسینی، مکتـب النشـر الثقافـۀ 1367طریحی، شیخ فخرالدین (

 .1الاسلامیۀ، ج

 اخلاق ناصري، تهران: انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامیه. تا).طوسی (بی

 .1). تاریخ علم در ایران، تهران: امیرکبیر، ج1366فرشاد، مهدي (

 تا). المعجم الوجیز، مصر: مکتبۀ الشروق.مجمع اللغۀ العربیۀ (بی

 ). تاریخ گزیده، عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر.1364بکر (ابیمستوفی، محمدبن

). مروج الذهب و معادن الجوهر، اسعد داغـر، 1409حسین (بنمسعودي، ابوالحسن علی

 .3قم: دار الهجرة، ج

 تا). المنجد فی اللغۀ، بیروت: دار المشرق.معلوف، لویس (بی

 .4و  1). فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، ج1360معین، محمد (

 فرهنگستان هنر. ). موسیقی عصر صفویه، تهران:1389میثمی، سیدحسین (

بن ابراهیم الموصلی عـالم الموسـیقی و الغنـاء فـی ). اسحاق2006نعمان، خلف رشید (

 العصر العباسی، بیروت: دارالعربیۀ للموسوعات.

 .2تا). تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر، جاسحاق (بییعقوبی، احمدبن


