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اُﺑﻠﻪ هﻤﭽﻮن ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮود و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ
-----------------------------------------------ﻏﻨﺎﯼ ﺳﺮﺷﺎر هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻏﻮاﮔﺮ و زﻳﺒﺎﻳﻴﻬﺎﯼ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﻪ هﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ را ارج ﻣﯽ
ﻧﻬﺎدﻩ اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻮردارﯼ از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯼ ﺧﺪادادﯼ را ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﺁن ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻩ اﻧﺪ ،زﻳﺒﺎﻳﻴﻬﺎﯼ ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز اﻳﻦ ﺧﻄﻪ ﭘﺮ ﺁب و ﺳﺒﺰﻩ
را ﺑﺎ زﻳﺒﺎﻳﻴﻬﺎﯼ ﮔﻮش ﻧﻮاز ﺳﺮود و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ و اﻳﻦ ﺟﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﻮرد و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ درﺁورﻧﺪ
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
ﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل هﻤﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎﯼ هﻨﺮﯼ از دوران ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﺑﻪ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﺛﺮ هﻤﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران و
ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺮب ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﺎ ﮔﺴﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺪﯼ ﺑﻦ ﻓﻀﻞﻩ ﻳﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻨﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺸﺎن و اُﺑﻠﻪ او را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰارﯼ اﻳﻦ ﺟﺎ ﮔﻤﺎﺷﺖ.
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
ﺁوردﻩ ﺑﻮد ،اﻳﺎم ﺧﻮﺷﯽ را ﮐﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻴﮕﺬراﻧﻴﺪ در ﺷﻌﺮﯼ وﺻﻒ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﻤﺮ رﺳﻴﺪ او را از ﺁن ﮐﺎر
ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ اﺷﻌﺎر ﮐﻪ ﺳﻮردﻩ ﺑﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد:
 ...ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ ...
ﻳﻌﻨﯽ » :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
دهﻘﺎﻧﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﻦ ﺁواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﭼﻨﮓ زﻧﯽ ﺑﻪ هﺮ ﻧﻮاﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاهﻢ ﺑﺮاﯼ ﻣﻦ ﭼﻨﮓ ﻣﯽ ﻧﻮازد .ﺷﺎﻳﺪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ
را ﺧﻮش ﻧﻴﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻧﺪﻳﻤﺎن ﺧﻮد در ﮐﻮﺷﮑﯽ زﻳﺒﺎ و ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ هﻤﻨﺸﻴﻦ هﺴﺘﻴﻢ« .
ﺑﻼذرﯼ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﻤﺮ رﺳﻴﺪ ﮔﻔﺖ ﺁرﯼ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺮا ﺧﻮش ﻧﻴﺎﻳﺪ
و او را ﻣﻌﺰول ﺳﺎﺧﺖ.
ﺷﺎﺑﺸﺘﯽ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ زﻧﺎن ﺁﻧﺠﺎ و ﺷﻬﺮت ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ و رﻗﺺ اﺷﺎرﺗﯽ دارد .و ﻇﺎهﺮا) (١هﻤﻴﻦ زﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
ﺧﻮاهﺮزادﻩ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺁن ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺑﺼﺮﻩ و ﻗﻠﻤﺮو ﺁن ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﺁوردﻩ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻳﻦ زﻧﺎن ﭼﻨﮓ زن ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ هﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﭼﻨﮓ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺁواز ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ).(٢
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
ﺗﻘﺸﻒ روﯼ ﮔﺮداﻧﺪﻩ و ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺒﺮﯼ در روﻳﺪاد ﻗﻴﺎم ﻳﺰﻳﺪﺑﻦ اﻟﻤﻬﻠﺐ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻳﺰﻳﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻣﻮﯼ
و ﺗﺴﻠﻂ او ﺑﺮ ﺑﺼﺮﻩ ﮔﻮﻳﺪ ﻳﺰﻳﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺳﻤﻴﺪع ﮐﻨﺪﯼ را ﮐﻪ ﭘﻴﺮو راﯼ ﺧﻮراج ﺑﻮد و دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ او
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺎرﮔﺰار اُﺑﻠﻪ ﮔﺮداﻧﻴﺪ .و او در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻴﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯼ ﺁن روﯼ ﺁورد) .(٣ﺗﺒﺮﯼ از ﺁن ورﯼ اﻗﺒﺎل او را ﺑﻪ
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮارج ﺧﻮد را در رﻋﺎﻳﺖ ﻇﻮاهﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﺗﺮﮎ ﻣﻠﺬات ﺳﺮﺁﻣﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .و اﻳﻦ
ﺳﻤﻴﺪع هﻢ در راس ﻋﺪﻩ اﯼ از ﻗﺎرﻳﺎن ﻗﺮﺁن ﺑﻮد و ﺑﻪ زهﺪ و ورع ﺷﻬﺮت ﻓﺮاوان داﺷﺖ ﺁن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﻗﺘﯽ دو ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ
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
اﺳﻼﻣﯽ هﻢ ﺗﺎ ﻗﺮﻧﻬﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .در اواﺧﺮ ﻗﺮن دوم هﺠﺮﯼ هﻢ در ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﻮﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻩ و ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺁن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اُﺑﻠﻪ را هﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎل
ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﯽ ﻳﺒﺎﻳﻢ ﮐﻪ اﺑﺮاﻳﻬﻢ ﺑﺮاﯼ ﺗﮑﻤﻴﻞ هﻨﺮ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺠﺎ روﯼ ﺁوردﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮت
اُﺑﻠﻪ رﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺎدان ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺁﻧﺠﺎ او را ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
اﺑﺮاهﻴﻢ ﺷﺮح ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اُﺑﻠﻪ و ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ اﺳﺘﺎدﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ دﻳﺪار و ﺷﺎﮔﺮدﯼ او ﺑﻪ اُﺑﻠﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاﯼ ﭘﺴﺮش
اﺳﺤﺎق ،ﮐﻪ او هﻢ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﻣﻮﺻﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻩ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﺎ ﺣﺪﯼ روش ﺁﻣﻮزش ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را در ﺁﻧﺠﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ هﻤﻴﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺁن روش ﺑﻪ دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ هﻢ اﻧﺘﻘﺎل
ﻳﺎﻓﺖ ،روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد از اﻳﻦ رو در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﺮاهﻴﻢ ،ﮔﻔﺘﻪ هﺎﯼ او هﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﻮﺻﻠﯽ در اُﺑﻠﻪ
---------------------اﺑﺮاهﻴﻢ از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ اﻳﺮاﻧﯽ و از ﻣﺮدم ﻓﺎرس ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﻣﺎهﺎن از ﺑﺰرگ زادﮔﺎن ارﺟﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮﻳﺰ از ﺳﺘﻢ ﮐﺎرﻳﻬﺎﯼ
ﻋﻤﺎل ﺑﻨﯽ اﻣﻴﻪ در ﻓﺎرس ﺁﻧﺠﺎ را ﺗﺮﮎ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎهﺎن در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮﯼ از دهﻘﺎﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان او هﻢ ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ از ﻓﺎرس ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﯽ ﺑﺴﺖ و اﺑﺮاهﻴﻢ ﺛﻤﺮﻩ ﺁن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٢۵هﺠﺮﯼ
در ﮐﻮﻓﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .اﺑﺮاهﻴﻢ در ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﺪر ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺗﺮﺑﻴﺖ او را ﻣﺎدر و داﻳﻴﻬﺎﻳﺶ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در
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 ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ روﯼ ﺁورد و ﺷﺒﻬﺎ
در ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن ﭘﺲ از ﻳﮑﺴﺎل ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،دوﺳﺘﺎﻧﺶ او را ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺟﻮان ﻣﻮﺻﻠﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺮ روﯼ او ﻣﺎﻧﺪ.
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 .وﯼ در
ﺁﻧﺠﺎ دﺧﺘﺮﯼ دف زن را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ورزﻳﺪ ﺑﻪ هﻤﺴﺮﯼ ﺧﻮد درﺁورد .ﻧﺎم اﻳﻦ دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ دوﺷﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﺁن را َاَﺳﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﯽ اﻳﺪ ﮐﻪ دوﺷﻴﺮ ﺑﻮدﻩ .اﺑﺮاهﻴﻢ از اﻳﻦ زن داراﯼ ﻳﮏ دﺧﺘﺮ ﺷﺪ و ﭘﺲ از او ﺑﺎ زن دﻳﮕﺮﯼ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎهﮏ هﻤﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و هﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان او از اﻳﻦ زن اﻧﺪ .ﭼﻮن اﺑﺮاهﻴﻢ در رﯼ از هﻨﺮش ﻣﺎل ﻗﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورد و ﺑﺎ ﺧﻮد
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.

ﺟﻮاﻧﻮﻳﻪ ﻳﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در اُﺑﻠﻪ
--------------------------------------ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﺁوازﻩ اش اﺑﺮاهﻴﻢ را از رﯼ ﺑﻪ اﺑﻠﻪ ﮐﺸﺎﻧﻴﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮاﻧﻮﻳﻪ ﮐﻪ زردﺷﺘﯽ ﺑﻮد و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ هﻢ هﻤﻪ
از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﺮاهﻴﻢ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ ﭘﺴﺮش اﺳﺤﺎق ،ﮐﻪ او هﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،هﻢ در زﻣﺎن ﭘﺪر و
هﻢ ﭘﺲ از وﯼ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮح دادﻩ اﺳﺖ:
» ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﻮﻳﻪ رﻓﺘﻢ او در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﻣﻨﺘﻈﺮش ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ ﺁﻣﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮا دﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﭘﺬﻳﺮاﻳﻢ ﺷﺪ .ﺟﻮاﻧﻮﻳﻪ زردﺷﺘﯽ
ﺑﻮد .و ﻣﻦ از هﻨﺮ ﺧﻮد و ﻣﻘﺼﻮدﯼ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺁن ﻧﺰد او ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدم ﺷﻤﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ او ﮔﻔﺘﻢ ،او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮش ﺁﻣﺪ ﮔﻔﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﺟﻨﺎح ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮاﯼ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ در اﺧﺘﻴﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ) ،(۴ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮاهﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاهﺮش واﮔﺬاﺷﺖ .ﭼﻮن ﺷﺐ ﺷﺪ
ﺟﻮاﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهﯽ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ در ﮐﺎر ﻏﻨﺎ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻣﻦ هﻢ ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﺠﻠﺴﯽ
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
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﮐﺎر ﻣﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻓﺮاوان ﮐﺮدﻧﺪ«.

و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ در ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺟﻮاﻧﻮﻳﻪ و ﻳﺎران و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ درﺁﻣﺪ و در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﯽ
ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ وﯼ را ﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺖ ﻃﺒﻊ و ﻋﺸﺮت ﻃﻠﺒﯽ و ﮔﺸﺎدﻩ دﺳﺘﯽ ﺳﺘﻮدﻩ اﻧﺪ ،ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در
زﻣﺮﻩ ﻳﺎران و هﻢ ﻧﺸﻴﻨﺎن او درﺁﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ هﺎﺷﻤﯽ اﯼ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ وﯼ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ او را اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻩ

و در هﻤﺎن اﻳﺎم ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻠﻴﺎﻣﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﺑﺼﺮﻩ از ﺣﻀﻮر اﺑﺮاهﻴﻢ در ﺁﻧﺠﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻩ و او را ﻧﺰد
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺼﺮﻩ ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ و اﺑﺮاهﻴﻢ هﻢ ﻧﺰد او رﻓﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ وﯼ از اﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ).(۵
اﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﻮﺻﻠﯽ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻌﺎل در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺁن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺁﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺁن ﺁﻣﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺘﻨﻮع او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻠﻪ ارﺗﺒﺎط
ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ او و اﺛﺮﯼ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ هﻨﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺁن از ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ در ﮔﺮو ﺑﺤﺜﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و
ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻣﺠﺎﻟﯽ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
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) (١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﻮاد از او در داﻳﺮاﻟﻤﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ج  ٢ص ٢٧۴
)(٢داﻧﺶ ﭘﮋوﻩ ،ﻣﺪاوﻣﺖ در اﺣﻮال ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان ،ص  ١٩ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﻮﻗﯽ ﺿﻴﻒ در ﮐﺘﺎب » اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻐﻨﺎ ﻓﯽ اﻟﻤﺪﻳﻨﻪ و ﻣﮑﻪ
ﻟﻌﺼﺮ ﺑﻨﯽ اﻣﻴﻪ« ،ﭼﺎپ ﻟﺒﻨﺎن ١٩٧۶ ،م.
) (٣ﺗﺒﺮﯼ ١٣٨۶/٢ ،و  ،١٣٨٧در روﻳﺪادهﺎﯼ ﺳﺎل  ١٠١هﺠﺮﯼ.
) (۴و اﻳﻦ هﻤﺎن روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﺮاﯼ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻮاﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ او ﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﻧﻪ او در ﺑﻐﺪاد ﺧﺎﻧﻪ اﯼ ﺑﺰرگ و داراﯼ ﻏﺮﻓﻪ هﺎﯼ ﻓﺮاوان ﺑﻮد.
) (۵ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﺮاهﻴﻢ را در ﮐﺘﺎب اﻻﻏﺎﻧﯽ ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ج  ۵از ﺻﻔﺤﻪ  ۴ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ  ٩٠و وﺻﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻮاﻧﻮﻳﻪ
را در اﺑﻠﻪ در هﻤﺎن ﮐﺘﺎب و هﻤﺎن ﺟﻠﺪ در ﺻﻔﺤﻪ  ۶و  ٧ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

