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  د و موسيقی ايرانیومچون کانونی برای سراُبله ه
------------------------------------------------  

  
طقه باعث شده بود تا مردمی که جاذبه های زندگی را ارج می غنای سرشار همراه با طبيعت اغواگر و زيباييهای فريبنده اين من

نهاده اند و برخورداری از نعمتهای خدادادی را شکرانه آن نعمتها می شمرده اند، زيباييهای چشم نواز اين خطه پر آب و سبزه 
 و موسيقی فارسی درآورند را با زيباييهای گوش نواز سرود و موسيقی قرين سازند و اين جا را به صورت کانونی برای سورد

که در اين دوران انتقال خود مرکزی برای انتقال موسيقی ايرانی به اعراب و تحول موسيقی عربی گردد، با ذکر نمونه هايی از 
چنين مراکز ايرانی که در قرن دوم هجری در همين ابله همچنان فعال و پويا بوده اند پس از اين سخن کوتاه خواهد آمد، در اين 

 به کيفيت انتقال همين پديده های هنری از دوران پيش از اسالم به اعراب مسلمان و اثر همين محل بر نخستين کارگزاران و جا
  .سرشناسان عرب که از سوی خليفه عمر بدين جا گسيل شده اند اشاره خواهد شد

  
.  و اُبله او را به کارگزاری اين جا گماشت يکی از نخستينها بود که عمر پس از فتح اين منطقه ميشانهنعمان بن عدی بن فضل

نعمان که در بهره گيری از مواهب طبيعی و هنری اينجا عنان اختيار از دست داده و به آنچه از ملذات آنجا شمرده می شد وری 
کار آورده بود، ايام خوشی را که در آنجا ميگذرانيد در شعری وصف کرده بود که چون به گوش عمر رسيد او را از آن 

  :بخشی از اين اشعار که سورده بود چنين بود. برداشت
  

   ...شعر عربی... 
  

کيست که به آن زيبا روی خبر دهد که دوستش در ميشان در جامهای بلورين و در کوزه ها می نوشد و هر وقت بخاهم « : يعنی
شايد اميرالمومنين . ای من چنگ می نوازددهقانان روستا برای من آواز می خوانند و چنگ زنی به هر نوايی که من بخواهم بر

  ». را خوش نيايد که ما با دوستان و نديمان خود در کوشکی زيبا و خوش ساخت همنشين هستيم
  

ش نيايد وبالذری که اين خبر را نقل کرده می افزايد که چون اين اشعار به گوش عمر رسيد گفت آری به خدا که اين کار مرا خ
  .و او را معزول ساخت

  
 عبدهللا بن عامر همين زنانند که )١(و ظاهرا.  آنجا و شهرت آنها به خوانندگی و رقص اشارتی دارد به زيبايی زنانشابشتی

 که از طرف آن خليفه به امارات بصره و قلمرو آن منصب شده بود از آنجا با خود به مدينه عثمان بن عفانخواهرزاده خليفه 
 زنان چنگ زن که با او در مدينه بوده اند هر روز جمعه به نواختن چنگ و خواندن آواز می آورده بود و چنانکه نوشته اند اين

   .)٢(پرداخته اند و ديگران نيز از آنها می آموخته اند
  

چندين سال پس از اين تاريخ باز سخن از کارگزار زاهد و پرهيزکاری می رود که در اُبله عنان اختيار از کف داده و از زهد و 
 خليفه اموی يزيدبن عبدالملک بر ضد  يزيدبن المهلبتبری در رويداد قيام. روی گردانده و به جبران مافات پرداخته استتقشف 

 را که پيرو رای خوراج بود و دعوت او را اجابت کرده و به او سميدع کندیو تسلط او بر بصره گويد يزيدبن عبدالملک 
 از آن وری اقبال او را به تبری. )٣(ر آنجا به خوشيها زندگی و نعمتهای آن روی آوردو او د. پيوسته بود کارگزار اُبله گردانيد

و اين . خوشگذرانی قابل ذکر دانسته که خوارج خود را در رعايت ظواهر شريعت و ترک ملذات سرآمد مسلمانان می دانستند
داشت آن چنانکه وقتی دو لشکر متخاصم سميدع هم در راس عده ای از قاريان قرآن بود و به زهد و ورع شهرت فراوان 

  .يزيدبن مهلب و عدی بن ارطاة آهنگ ترک مخاصمه کردند او را به عنوان حکم برگزيده بودند
  



اُبله اين مزيت ديرينه خود را که کانون سرود و موسيقی ايرانی و مرکز شناخته شده آموزش اين هنر بوده است در دوران 
 که يکی از پيشگامان ابراهيم موصلی در اواخر قرن دوم هجری هم در شرح حال. ظ کرداسالمی هم تا قرنها همچنان حف

 در تدوين آن بر پايه موسيقی ايرانی داشته است، اُبله را همچنان کانونی فعال موسيقی عربی اسالمی بوده و نقشی اساسی
د بدانجا روی آورده يا به عبارت ديگر شهرت برای آموزش موسيقی ايرانی و مرکزی می يبايم که ابرايهم برای تکميل هنر خو

  .اُبله رفته و استادان موسيقی آنجا او را بدانجا کشانده است
  

م شرح سفر خود به اُبله و آشنايی خويش را با استادی که به قصد ديدار و شاگردی او به اُبله رفته بود برای پسرش يابراه
د و مانند پدرش از پيشگامان موسيقی عربی اسالمی گرديد، تعريف کرده  معروف شاسحاق موصلیاسحاق، که او هم بعدها به 

که چون تا حدی روش آموزش موسيقی را در آنجا، که به وسيله همين ابراهيم آن روش به دوران اسالمی عربی هم انتقال 
  . در اين باره نقل می شوديافت، روشن می سازد از اين رو در اينجا با نگاهی گذرا به شرح حال ابراهيم، گفته های او هم

  
  
  

   در اُبلهابراهيم موصلی
----------------------  

 فارس بود که برای گريز از ستم کاريهای ارجان از بزرگ زادگان ماهانپدرش . ابراهيم از خاندانی ايرانی و از مردم فارس بود
 آنجا با دختری از دهقانان ايرانی که خاندان او هم به ماهان در. عمال بنی اميه در فارس آنجا را ترک گفته و به کوفه رفته بود

 هجری ١٢۵همين سبب از فارس به کوفه مهاجرت کرده بودند پيوند زناشويی بست و ابراهيم ثمره آن پيوند بود که در سال 
رعهده گرفتند و در دکی پدر خود را از دست داد و تربيت او را مادر و داييهايش بوابراهيم در ک. در کوفه چشم به جهان گشود

اين راه، هم آنها، و هم معلمانش سخت گير بودند و به همين سبب ابراهيم در جوانی درس و مدرسه را رها کرد و به موصل  
رفت و در آنجا با تنی چند از هم سن و سالهای خودش به کاری که عالقه داشت يعنی خوانندگی و نوازندگی روی آورد و شبها 

و چون پس از يکسال به کوفه بازگشت، دوستانش او را به شوخی جوان موصلی می . ين کار می پرداختنددر ميخانه ها به ا
  .خواندند و اين نام بر روی او ماند

  
وی در . ابراهيم در کوفه ماندنی نشد و اين بار برای تکميل هنر خود به ری رفت که آنجا هم در اين هنر نام و آوازه ای داشت

 نوشته اند که چون دوشارنام اين دختر را به عربی .  را که به او مهر می ورزيد به همسری خود درآوردآنجا دختری دف زن
 ابراهيم از اين زن دارای يک دختر شد و پس از او با زن ديگری . بودهدوشير معنی کرده اند چنين برمی ايد که اَسدان آن را 
چون ابراهيم در ری از هنرش مال قابلی به دست آورد و با خود . زن اند همسر گرديد و همه فرزندان او از اين شاهکبه نام 

عهد کرده بود که هر مالی که از اين راه به دست می آورد آن را در تکميل همين به کار بندد، از اين رو برای همين منظور 
  .آهنگ اُبله کرد که در آن روزگار در اين هنر شهره آفاق بود

  
  
  
  

  ادان موسيقی در اُبلهجوانويه يکی از است
 ---------------------------------------   

 که زردشتی بود و شاگردانش هم همه جوانويهکسی که نام و آوازه اش ابراهيم را از ری به ابله کشانيد موسيقدانی بود به نام 
او هم چنانکه گذشت، هم در زمان پدر و ابراهيم نخستين مالقات خود را با جوانويه برای پسرش اسحاق، که . از ايرانيان بودند

  :هم پس از وی از بزرگان موسيقی در جهان اسالم شناخته شده، بدين گونه شرح داده است
  
جوانويه زردشتی . منتظرش ماندم تا آمد و چون مرا ديد با احترام پذيرايم شد. چون به خانه جوانويه رفتم او در خانه نبود« 

صودی که برای آن نزد او آمده بودم شمه ای برای او گفتم، او به من خوش آمد گفت و در خانه و من از هنر خود و مق. بود
چون شب شد . ، تهيه وسايل زندگی مراهم به خواهرش واگذاشت)۴(خود جناح خاصی را برای سکونت من در اختيارم گذاشت

آنگاه مجلسی . من هم نزد او رفتم. ه خانه برگشتجوانويه با گروهی از ايرانيان که آنها هم در کار غنا و موسيقی بودند ب
بياراستند و در آن می و ميوه و گل و رياحين درچيدند و نشستيم  به ساز و آواز پرداختند و هر يک به نوبه خود هنر خيش می 

  ».ان کردندنمودند و چون نوبت به من رسيد و به نواختن و خواندن پرداختم کار مرا بسيار پسنديدند و مرا تشويق فراو
  

عيسی م در حلقه مصاحبت جوانويه و ياران و شاگردانش درآمد و در همانجا بود که به وسيله جوانويه با يو بدين سان ابراه
 از بزرگان خاندان عباسی که وی را به ظرافت طبع و عشرت طلبی و گشاده دستی ستوده اند، آشنا شد و در بن سليمان بن علی

 او درآمد، و به گفته خودش عيسی نخستين هاشمی ای بوده که وی مصاحبت او را اختيار کرده بوده زمره ياران و هم نشينان



 عامل خليفه عباسی در بصره از حضور ابراهيم در آنجا آگاه شده و او را نزد دمحمبن سليامن بن علیو در همان ايام بوده که 
  .)۵( محل اقامت وی از ابله به بصره انتقال يافته استخود به بصره طلبيده و ابراهيم هم نزد او رفته و بدين سان

  
  

ابراهيم موصلی از پيشگامان شناخته شده موسيقی عربی اسالمی و يکی از عوامل فعال در پيشرفت و گسترش آن بر پايه 
ا ابله ارتباط آنچه در اين جا از سرگذشت آن آمد تنها آن قسمت از سرگذشت مفصل و متنوع او است که ب. موسيقی ايرانی است

  .  می يافته
  

شناخت درست او و اثری که در تاريخ اين هنر و انتقال آن از عصر ساسانی به عصر اسالمی داشته در گرو بحثی گسترده و 
  .فراگير و مجالی ديگر است

  
  
  

  :بن مايه ها
  ٢٧۴ برگ ٢ به نقل مصطفی جواد از او در دايرالمعارف جديد بستانی ج )١(
الشعر والغنا فی المدينه و مکه «  به نقل از شوقی ضيف در کتاب ١٩مداومت در احوال موسيقی ايران، برگ دانش پژوه، )٢(

  . م١٩٧۶، چاپ لبنان، »لعصر بنی اميه
  . هجری١٠١، در رويدادهای سال ١٣٨٧ و ٢/١٣٨۶ تبری، )٣(
ن منظور به او می سپردند عمل می کرد و به  و اين همان روشی بود که بعدها ابراهيم برای تربيت نواموزانی که برای همي)۴(

  .همين سبب خانه او در بغداد خانه ای بزرگ و دارای غرفه های فراوان بود
 و وصف مجلس جوانويه را ٩٠ تا برگ ۴ از برگ ۵ شرح حال ابراهيم را در کتاب االغانی تاليف ابوالفرج اصفهانی، ج )۵(

  . خواهيد يافت٧ و ۶در ابله در همان کتاب و همان جلد در برگ 
  
  
 

  
  
 

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی
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