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چکيده
هنر با همه شاخههاي آن مانند نقاشي ،تذهيب و نگااگرري تاا ميقايقي و مرمااگي ،از
وجيه ماندراگ فرهنگ و تمدن اقالمي اقت که با ترالي و مراگف ديني اقاالمي پييناد
داگد؛ چنانکه مسجد؛ يرني مهمترين پايگاه عبادي مسلمانان گا تاالگ (رالري) هنرهااي
اقالمي خياندهاند و اين خيد از جايگاه مهم هنرو نيز تيجه مؤمنان و عالماان ديناي باه
اين حيزه بس اگجمند تمدن اقالمي حکايت ميکند .از اين ميان ،ميقيقي از منظرهاي
ريناريني مهم اقت؛ چنانکه مي تيان اين شاخه دلنياز و جذاب هنار گا هامزاد آدماي
دانست .البته آيين مسلماني ،ميقيقي گا دگ چاگچيب آميزههاي خيد ترريف کرده اقت و
عالمان ديني و فقيهان مسلمان همياگه دگ برابر آن ديدراههاي ويژهاي عرضه کردهاناد.
برگقي اين ميضيع از حيصله اين مقاله بيرون اقت ،اما همياگه ترانهقرايان ،نيازنادران
و خيانندراني دگ جامره اقالمي بيدهاند که به دوگ از چشم و ريش فقيهاان قا ترير،
ريش و جان م اطبان خيد گا مينياختهاند؛ چنانکاه ميقايقي دگ مکاه و مديناۀ قاده
ن ست هجري ،به اندازهاي پيشرفت کرده بيد که اهل اين دو مکتب ،ريي قبقت گا از
همه گقيبان خيد گبيدند و شهره آفاق شدند .پرقش اصلي مقاله اين اقت که چه عامال
يا عياملي ميجب شد که کمتر از يک قده ،ميقيقي مکه و مدينه تا اين پايه گشد کند؟
رمان ميگود قياقت امييان بهويژه مراويه ،چنين بيده باشد تا مردم حجاز باه عايش و
نيش قرررم و از عرصههاي جهاد و مباگزه با انحراف و طاغيت دوگ شايند .باه هماين
قبب هزينههاي رزافي ميان شهروندان مکه و مديناه تيزياو و کاگهااي غيار قياقاي
ريناريني همچين شررخياني ،ميقيقي و آواز تشييق ميشاد .افازون بار ايان ،گويداد

کربال ،واقره حره و محاصره حرم مکاي گا از علال اصالي رارايش قااکنان حجااز باه
ميقيقي و نغمههاي دلنياز مطربان ميتايان برشامرد .ايان مقالاه باه برگقاي هماين
ميضاايع ميپااردازد و ش صاايتهاي برجسااته دو مکتااب ميقاايقي مکااه و مدينااه گا
بازميشناقاند.
كليدواژگان
مکه ،مدينه ،ميقيقي ،خيانندران ،نيازندران ،امييان.

مقدمه

عربهایی که اسالم آخرین و کاملترین دین آسـمانی را تـا سـرزمننهای شـریی و
غربی بردند ،چنزی به نام هنر نداشتند .آنان هنر صنعتگران مصری ،سـوری ،یونـانی و
ایرانی تابع خود را گرفتند و به یکدیگر پنوند زدند .این هنرهای متفـاوت زیـر فرمـان
اسالم به شنوههایی بدل شد که امروز «هنر اسالمی» نامنده میشود .به گفته جنسن« :در
صدر مسنحنت و بنزانسی همراه با انعکاساتی از صورتهای هنری هلنی ـ رومی و ننـز
مجموعه سنتهای هنری ایران» (جنسن ،ص؟؛ ننز ر.ك :هوگ.)28 ،
عربستان پنش از اسالم جز خط عربی ،چنزی در عرصه هنـر نداشـت .ایـن خـط در
ذات خود آماده پذیریش انواع تزیننهایی بود که از سدههای سوم تا ننمه نهم هجری از
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

آنها برخوردار شد (جنسن .)191 ،این کشور مسکن یبائل بدوی و دورهگردی بـود کـه
بنابر طبنعت خود ،از معماری برخوردار نبودند .پنکرههای خدایان محلـی آنـان ننـز بـه
فرمان پنغمبر (ص) نابود شد .تنها از اواخر سده اول هجری ،سنتی نمایان در یالب هنـر
اسالمی با آثاری چون یبه الصوره و مسجد اموی دمشق ،پدبد آمد و رو به کمال گذارد
(ر.ك :سپهری.)232-222 ،
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عالم هنر منراث فرهنگی کسب شده از ملل غنر مسلمان عبارت بـود از شـنوه مولـو

عربان در زمننه موسنقی ننز چنزی یادشدنی نداشتند .آنچه موسـنقی جـاهلی نامنـده
میشود و آن را اصل غنای عربی خواندهاند« ،حداء» است که به سـون مـوزون هنگـام

140

رفتنش گرمی میافزاید« .رَجَز» سادهترین اوزان شعر عربی و آسـانترین و نزدیـکترین
آنها به نثر است (ابنخلدون .)539 - 538 ،ابنخلدون در اینباره مینویسد:
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شتررانی گفته میشد؛ یعنی خواندن شعری (از بحـر رجـز) بـه آواز کـه شـتر را در راه

مردم جاهلی در غنای خود وزن سادهای به کار میبردند .آنان سونان خـود
را در بحر خفنف میسرودند و آهنگ سادهای ننز با آن همراه میکردند؛ بـه
نحوی که میتوانستند با آن بریصند و یا دَف و نی بزنند و طرب کنند .ایـن
غنا را هزج مینامندند .این از نوستنن آهنگهایی است که نفس آدمی بدون
یاد گرفتن و آموزش ،بدان متفطن میگردد (همان.)539 ،
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389

موسنقی در یرن اول اسالمی به اندازهای از عوامل بنگانه (همان )540 - 539 ،تـثثنر
پذیرفت و گسترش و پذیرش عام یافت که گذشته از فقنهان و یاضنان ،خلنفـه زاهـد و
عابدی همچون عمر بنعبدالعزیز در دوران امارت خود در مدینه آهنگهـایی سـاخت.
این آهنگها به نام خود او ثبت شده است (ابوالفرج .)274 - 254 /9 ،ولنـد بنیزیـد از
دیگر خلفای اموی بود کـه در زمننـه موسـنقی ،آهنگهـایی از او مانـده و ابـوالفرج در
االغانی او را از آهنگسازان شمرده و آهنگهای او را آورده است (همـان- 274 ،
شد که نمونههای باشکوهی از آن در سرزمننهای پهناور عالم (در یلمرو مسلماننشـنن
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و بنرون از سرزمننهای اسالمی) پراکندهاند .موضوع این پژوهش ،هنـری اسـت کـه از
آمنوتگی هنرهای ملل مغلوب با آموزههای اسالمی در حوزه خالفت شریی پندا شد.
موسیقی

گوناگون با آداب و آیننها و خُلق و ویژگیهای موتلف ،به یلمـرو حکومـت اسـالمی
بنایند .مسلمانان در آغاز زندگانی ساده و بیآالیشی داشتند ،اما آرامآرام بر اثر اختال و
امتزاج با ملل مغلوب بهویژه آنگاه که خالفت مذهبی بـه سـلطنت سناسـی بـدل شـد،
همچون دیگران بـه برپـایی مجـالس عـنش و عشـرت پرداختنـد .افـزون بـر برخـورد
تمدنهای آن روزگار و آمنوتگی آنها در حوزه مسـلمانی بـا یـکدیگر ،ثـروت و رفـاه
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گسترش اسالم و کشورگشاییهای پنوستۀ مسلمانان موجـب شـد کـه مـردم و ملـل
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 .)276به هر روی ،هنر اسالمی در درازنای یرون ،از پنشرفتهای فراوانـی برخـوردار

مادی سرشاری که از راه همنن فتوحات به مسلمانان میرسند ،بر گسترۀ چننن زنـدگی
مغلوب بهویژه ایراننان و رومنـان (ابنخلـدون )540 - 539 ،وام کردنـد؛ زیـرا بـا آنـان
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«تجمالتی» میافزود .مسلمان ابزار تجمل و زندگانی پر ناز و نعمت را از ایـوام و ملـل

آمنوتهتر بودند؛ چنانکه بسناری از آنـان مناصـب دبنـری ،حجابـت و طبابـت خلفـا و
دربارشان را بر عهده گرفتند .موسنقی ،از مظاهر این زندگی تجملآمنز بود .ایـن سـبک
زندگانی آسوده ،آنان را به شنندن ساز و آواز و پرداختن به عـنش و عشـرت عالیهمنـد
کرد و گروهی از این راه خود را به بزرگان بهویژه خلفا ،امنران و سرداران سپاه نزدیـک
کرردند و جایگاه بلندی یافتند .خلفا آرامآرام با موسنقی آشنا شدند و ویت خـود را در
لهو و لعـب و شـنندن سـاز و آواز صـرف کردنـد .بنشـتر خلفـا بـه عـنش و سـرور و
خوشگذرانی بسی توجه میکردند و همنن شورمندی ،راه را برای ورود موسـنقیدانان،
رامشگران ،خوانندگان و نوازندگان ایرانـی و رومـی بـه حـوزه مسـلمانی بـاز کـرد و
سازهای آنان همچون چنگ ،تنبور ،بربط (عود) و ،...منان مسلمانان رواج یافـت .سـهم
ایراننان در ایـن مجلسآراییهـا ،بـنش از دیگـران بـود (مشـحون .)81 - 80 ،مجـالس
آوازخوانی و سازنوازی آرامآرام در بالد اسالمی بر پا میشد و ینان (زنـان آوازهخـوان)
عربان روزگار جاهلی ننز غنایی گروهی داشتند که در راه مکه یا هنگامه مناسـک حـ ،
در تلبنه یا تهلنل آن را میسرودند (فارمر .)36 ،گاهی این آواز گروهی را زنان همراه با
کاروان جنگ برای تشویق زرمندگان میخواندند؛ چنانکه زنان همـراه سـپاه یـریش در
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

جنگ اُحد ،با هند همسر ابوسفنان چننن میخواندند« :نحن بنات طارق * نمشـی علـی
النمارق * ان تقبلوا نعانق * او تدبروا نفارق * فراق غنر وامق (وایدی.)225 /1 ،
موسنقی از روزگار جاهلی منان عرب رواج داشت ،اما در عصر خلفا دگرگـون و بـه
فنی مستقل بدل شد .موسنقی عرب در این دوره با چنزهای دیگری از موسنقی ایرانی و
رومی آمنوت یافت و با خواننـدگی و نوازنـدگی همـراه شـد .آوازخوانـان در افـزودن
آهنگها ،به ریابت و منافست با یکدیگر میپرداختند؛ چنان که شعر عمر بن ابیربنعـه
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در آنها یکدیگر را در آوازخوانی پاسخ میگفتند و سازی ننز آنان را همراهـی میکـرد.

را با مطلع «تشط غداً دار جنراننـا» ،بـه نـوزده آهنـگ میخواندنـد (ابـوالفرج.)87 /1 ،
البته موسنقی در اسالم از زمان عثمان شکوفا شد .گفتهاند نوستنن کسـی کـه موسـنقی
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سعد بن ابیویاص به نام یند ننز از دیگر از آوازخوانان معروف مدینه بود (ابنعبدربـه،
.)43 /6
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عربی را در مدینه گستراند ،طویس آوازخوان شهنر از موالی بود (همـان .)27 /3 ،غـالم

بر پایه گزارشهای ابوالفرج در االغانی ،بهخوبی میتوان دانسـت کـه موسـنقی
حجاز تا چه اندازه در مدینه و مکـه گسـترده بـود .او در جایجـای کتـابش از زنـان و
مردانی در این شهرهای مقدس یاد میکند که زندگانی خود را در غنا و موسنقی صرف
میکردند .برای نمونه ،ابنسری و غریض ،روزهای جمعه بـه خانـهای در محلـهای در
مکه میرفتند و انبوهی از مردم مکه (زن و مرد) در آنجا گـرد میآمدنـد و ایـن دو بـر
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
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صندلی مینشستند و مینواختنـد یـا آواز میخواندنـد (ابـوالفرج ،ج ،1ص .)276خانـه
برخی از اشراف ننز جای برپایی چننن محافل و مجالسی بود؛ خانه عمر بـن ابنربنعـه،
محفل ابنسری و خانه ثریا دختر علی بنعبداهلل بنحـارث امـوی ،محفـل آوازخـوانیِ
کسانی چون غریض ،یحنی و سمنه (همان 213-209/1 ،و  )359/2به شـمار میرفـت.
این زنان و مردان نوازنده و خواننده در مجـالس عروسـی و جشـنهای خِتـان اشـراف
شرکت میکردند و آواز میخواندند (همان .)278 /1 ،عمر بن ابیربنعه شاعر در همـنن
آزادانه دیدار میکرد و برایشان شعرهای عاشقانه میخواند (همان 91 /1 ،و .)105
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همچننن بنابر گزارشهای ابوالفرج ،خلفا از عهد ولند بنعبـدالملک ،زنـان و مـردان
آوازخوان را بنش از شاعران گرامی میداشـتند و بـه آنـان جـوایز ارزشمنـد میدادنـد
(همان ،ج ،2ص)283؛ چنانکه یزیـد بنعبـدالملک در مجلسـی بـه معبـد ،مالـک بـن
بنعبدالملک در این زمننه دستی گشادهتر داشت؛ چنانکه تنها یک بار دوازده هزار دینار
به معبد داد (همان ،ج ،1ص .)53یزید بنعبدالملک سالمة القـس آوازخـوان را بـه
بنست هزار دینار (همان )124 /15 ،خرید .بازشناسی خواننـدگان و نوازنـدگان مکـه و
مدینه که از دوره یزید بنمعاویه ،این دو شهر مقدس را پایگاه خود کردنـد (مسـعودی،
 ،)77 /3کار بسنار مشکلی است؛ زیرا همواره بـه ایـن دو شـهر میآمدنـد و میرفتنـد.
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ابیسمح و ابنعایشه (هر یک) هزار دینار داد (همان .)102 - 101 /22 ،ولنـد بنیزیـد
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شهر مکه بود با ثریا دختر عبداهلل بنحارث اموی و دیگر زنان خاندانهای شریف مکـه

برخی از آنان ننمی از سال در مکـه میماندنـد و ننمـی دیگـر در مدینـه (ابـوالفرج/1 ،
عمر بن ابیربنعه را به صراحت از اهـل مکـه یـا مـردم مدینـه بشـمرَند .گفتنـی اسـت
خوانندگان مکه هرگز به پای همتایان مدنیشان نرسندند .خوانندگی و نوازندگی فارسی

143
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)378؛ چنانکه حتی پژوهشگران زبان و ادبنات عرب نتوانستهاند شـاعر بزرگـی چـون

و عربی در مدینه چنان شکوفا شد و کسانی در این هنر آوازه یافتند که نامشان در تاریخ
موسنقی جاودان شده و کسی نتوانسته است جای آنان را بگنرد .بسـناری ازخواننـدگان
مکه شاگردان جمنله ،زن آوازخوان مدینه بودند (ابوالفرج .)186 /4 ،بنـابراین ،نوسـت
موسنقی مکه و زندگانی برخی از خوانندگان و نوازندگان شهنر آن؛ سپس خوانندگان و
نوازندگان سرشناس مدینه تعریف خواهند شد:
الف) مکتب موسيقي مکه

مردم مکه در آغاز روی کار آمدن امویان بهویژه با حرکت معاویه برای خونخـواهی
عثمان چندان موالفت نکردند ،اما پس از انتقال مرکز خالفـت بـه شـام ،دیـدگاه مـردم
حجاز درباره امویان دگرگون شد .این تغننر هنگامی خطرناك مینمود که یزید روی کار
آمد و حسنن بنعلی (ع) و یاران او را در کربال کشت و زنان و دخترانش را به اسـنری
کردند و امویان را از شهر بنرون راندند .عبداهلل بنزبنر ننز مکه را پایگاه خـود برگزیـد.
یزید ،مسلم بنعقبه را که پنـری فرتـوت بـود و بعـدها بـه سـبب جنایـاتش در مدینـه
«مسرف» نامنده شد ،به سرکوبی این دو ینام فرستاد .مسلم در مدینه وایعه تلخ و ننگنن
حره را خلق کرد و حصنن بننمنر پس از او ،کعبه را به آتش و سنگ بست .البته کاری
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

از پنش نبرد .پس از آن که عبدالملک مصعب بنزبنر را کشت و عراق را به یلمرو خود
پنوست ،حجاج بنیوسف ثقفی را به سرکوبی عبداهلل بنزیبـر فرسـتاد .حجـاج مکـه را
محاصره کرد و کعبه را به سنگ و آتش بست و سرانجام عبداهلل را دستگنر کـرد و بـه
دار آویوت .بنابراین ،مکه پس از نزدیک به ده سال دوباره به یلمرو امویان پنوست .هر
آنان هرگز مردم مکه را در کشورداری و سناستورزی به کـار نگرفتنـد ،امـا آنـان را از
مقرری عطا محروم نگذاشتند .از سوی دیگر ،مردم مکه ثروت هنگفتی از پدرانشـان بـه
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برد .مردم مدینه در این هنگام به زعامت فرزندان انصـار و بازمانـدگان اصـحاب ،ینـام

ارث برده بودند .همنن توانگری ،به پندایی جوانان عاطل و مترف انجامند که کاری جز
خوشگذرانی و لهو و لعب نداشتند .آنان ویت خود را بـا انـواع مَالهـی و سـرگرمیها
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داشت که در آن بسا انواع بازیها مانند شطرن و نـرد پهـن بـود و دفترهـایی از هـر
دانشی موجـود .هـر کـه بـدانجا میرفـت ،لباسهـایش را بـه منخهـایی بـر دیوارهـا
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همچون موسنقی ،شطرن و نَرد سپری میکردند .عبدالحکنم جمحـی در مکـه خانـهای

میآویوت؛ آنگاه دفتری بر میداشت و میخواند یا یـک بـازی انتوـاب میکـرد و بـا
دیگران بدان میپرداخت (ابوالفرج .)253 /4 ،همچنـنن جـایی در مکـه بـود کـه آن را
«مضحک؛ خندهسرا» ،خواندهاند (حاج حسن ،ص )152که مردم برای شوخی و مزاح به
آن مکان میرفتند .دارمی شاعر از افرادی بود که به آنجا آمد و شـد میکـرد .ابـوالفرج
اصفهانی نوادری از او در االغانی آورده اسـت .دارمـی بـا بنـان نکـات وریـف و
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389

لطنف ،مردان و زنان را میخنداند (ابوالفرج.)50 - 45 /3 ،
در این دوره کاخها و یصرها ساختند و در ساخت آنها ،آجر و گچ به کار گرفتنـد و
درهای آنها را از چوب ساج ساختند .آنان سبکهای معمـاری ایـران و روم را ننـز وام
کردند .معاویه به زادگاه خود مکه بسی رسندگی کرد؛ چشـمهها در آن روان سـاخت و
باغها کاشت .برای نمونه ،خانهای در مکه ساخت که بر اثر رنگارنگیاش «ریط» نامنـده
میشد .این خانه را ایراننان ساختند و از آجر و گچ در ساخت آن بهره بردند (همان/3 ،
ننمود ،بلکه زندگانی اجتماعی مردم را ننز فرا برگرفت؛ چنانکـه مهمانیهـا و مجـالس
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عروسی و دیگر شنوههای زندگانی مردم دگرگون شـد .شـنوههای جدیـد را بردگـان و
کننزان رومی و ایرانی به جامعه عرب بردند که فرماندهان سـپاه آنـان را بـرای خلفـا و
حُکام میفرستادند .معاویه چهار هزار کننز از ینساریه برای عمر فرسـتاد .اینـان آداب و
مدینه خرج میکردند تا آنان را از اندیشه کردن در خالفت و سناست بازدارند و به نعنم
دننوی و لذات گوناگون مادی سرگرم کنند.
مردم مکه همچون دیگر ساکنان شـبه جزیـره عربسـتان از دوره جـاهلی بـا شـعر و
موسنقی آشنا بودند .شعر و موسنقی در آن دوره زندگی عربـان ،در جنـگ و صـلح بـه
یکدیگر وابستگی و پنوستگی داشتند؛ یعنی شعر جاهلی و بهویزه معلقات معـروف آن

موسنقی حجاز در عصر امویان

آینن مردمشان را با خود به این جامعه بردند .امویان اموال فراوانی برای جوانان مکـه و
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 .)281این تغننرات تمدنی جدید تنهـا در زمننـه سـاخت و سـاز کاخهـا و یصـرها رخ

با شراب و موسنقی همراه میشد .اعشی شاعر معروف جاهلی را «صالااة العـرب»
این موسنقی خو کرده بودند و از گوش دادن به آوازها لـذت میبردنـد .حتـی فقهـایی
چون عطاء بن ابیرباح شاگرد ابنعباس در این جرگه بود؛ چنانکه گفتهانـد غـریض و
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نامندهاند؛ زیرا شعرش را با آهنگ و موسنقی میخواند (همان .)109 /9 ،مردم مکـه بـه

ابنسری را به آینن ختان پسرش فراخواند که دو تن از آوازخوانان شهنر بودند (همان،
.)278 /1
یاضنان ننز در مجـالس موسـنقی شـرکت میکردنـد .اویـم موزومـی از آن دسـته
یاضنانی بود که گفتهاند از آغاز زندگیاش به محافـل و مجـالس مُغننـان مکـه پنوسـت
(ابنعبدربه .)22-21 /6 ،بر پایه گزارش العقد الفريد ،همه شهروندان مکـه
از گوش دادن به موسنقی لذت میبردند و کسی نبود کـه آن را مکـروه و ناخوشآینـد
بدارد .به هر روی ،موسنقیگرایی حجاز که به همت مغننان مونّث آغاز شد (ابـوالفرج،
 249-256 /1و  ،)27 /3آرامآرام به عادتی ممتاز بدل گشت؛ چنانکه هم اعـراب و هـم
موالی بدان میپرداختند .موسنقی مکه به اندازهای گسترش یافت که محنطی سرشـار از
شادی و سرور و طرف و غنا پدید آورد .ثروت هنگفت برآمده از فتوح ،زنان ننکوروی
خواننده و کننزکان بنگانه ،در پندایی و گسترش موسنقی حجاز تثثنر گذاردند .موسـنقی
بر پایه یواعد جدید آواز میخواندند .نام و نشـان شـماری از خواننـدگان و نوازنـدگان
مکتب موسنقی مکه چننن است:
 .1ابوعثمان سعید بنمسحج (ح  85ق)

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

او از خوانندگان و نوازندگان بزرگ مکه و در تولند آهنگهای عربـی عهـد اسـالمی
نوآور بود .وی با گوش دادن به آهنگهای دلنـواز کـارگران و بنّاهـای ایرانـی کـه بـه
دستور عبداهلل بنزبنر بـه تعمنـر کعبـه سـرگرم بودنـد ،تصـننفهای ایرانـی را از آنـان
فراگرفت و با سفر به ایران و شـام و فراگنـری یواعـد غنـای فارسـی و رومـی ،اَلحـان
خوشآیند عربی و فارسی و رومی را با هم آمنوت .او نوستنن کسی بود کـه موسـنقی
عرب را به سبک ایراننان درآورد و منان مردم عـرب رواج داد .غـریض و ابنسـری از
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حجاز بر اثر همنن عوامل بنگانه ،رشد کرد و پنش از عصر اموی ،موسنقیدانان شـهنری

شاگردان اویند (ابوالفرج286 - 276 /3 ،؛ زیدان 621 ،و 897 - 896؛ مشـحون81 /1 ،
.)82 -
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مسلم ایرانی و پدرش از خادمان کعبه بـود .او از متقـدمترین خواننـدگان نغمـهها و
الحان خوش به شـمار مـیرود و نوسـتنن کسـی اسـت کـه در بحـر رمـل (از الحـان
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 .2مسلم بنمحرز (ح140ق)

موسنقی) ،نغمه و آهنگ ساخت .به ایران و شام سفر کرد و الحـان فارسـی و رومـی را
فراگرفت و با آمنوتن آنها با الحان عربـی ،سـبک تـازهای در موسـنقی ،بلکـه نوسـتنن
مکتب علمی را در این زمننه پدید آورد و آوازها را بـه طـرز صـحنحی تنظـنم و خـود
طریقهای در موسـنقی ابـداع کـرد و بـه اصـالح و تکمنـل آن پرداخـت .کوشـشهای
او در موسنقی عرب موجب شد که او را «صنّاج العرب» لقب دهند .تثسنس گروههـای
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389

پنجاه نفری همسرایی ،از کارهای او بود که جمنلـه ،آهنـگ اصـلی آن را میخوانـد .او
بوشی از عمر خود را در مکه و بوش دیگر را در مدینه گذراند .وی در مدینـه شـاگرد
عزة المنالء بود و عودنوازی را از او فراگرفت .او از ارکان چهارگانه غنای عربی است.
ابنسری  ،معبد و مالک بن ابیسمح ،سه رکـن دیگـر آننـد (ابـوالفرج382 - 278 /1 ،؛
مشحون.)84 /1 ،

ب) مکتب موسيقي مدينه
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موسنقی روی خوش نشان ندادند ،مردم حجاز (ابوالفرج ،)284-268/3 ،موسـنقی را بـا
رویی گشاده پذیرفتند؛ چنانکه حجاز در مناطق عربی ،به شهنرترین برجستهترین مرکـز
موسنقی بدل شد و مدینه گوی سبقت را در این زمننه از دیگر مراکـز موسـنقی حجـاز
(طــائف ،دوةالال الجنــدل ،خنبــر ،وادی القــری و یمامــه) ربــود (همــان )35 /6 ،و
طــویس (همــان )43 - 27 /3 ،و شــاگردش ابنســری (همــان )323 - 248 /1 ،در آن
وهور کردند .این شکوفایی موسنقی مدینه تا عصر عباسی دوام داشت و عالم و عابـد و
پنر و جوان و زن و مرد ،برای شنندن آن از خانهها بنرون میرفتند (همان.)245 /3 ،
موسنقیدانان این دوره ،طبقهای ممتاز به شمار میرفتند .از سوی دیگـر ،مـردان ننـز
به موسنقی پرداختنـد و آوازخوانـان شـهنری از منـان مـوالی و عـرب پنـدا شـدند کـه

موسنقی حجاز در عصر امویان

آوازخوانان معروفی همچون سعند بنمسح و شاگردانش (ابوالفرج 268 /3 ،و  )284و
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برخالف مردم عراق(ابن عبدربه )230/3 ،و اهـالی شـام(همو )35/6،کـه درآغـاز بـه

نام و نشان شماری از آنـان خواهـد آمـد .مـردان موسـنقیدان مـوالی در آغـاز مونـث
(همان256-249/1 ،و .)27/3نوستنن فرد از این گروه ،طـویس معـروف بـود (همـان،
.)27 /3
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بودند و همچون زنان لباس میپوشندند و حرکات و عـادات آنـان را تقلنـد میکردنـد

موسنقی عرب آرامآرام گسترش یافـت و گروههـای دیگـری از مـردم جامعـه را در
برگرفت؛ چنانکه فرد عابدی چون عمر بنعبـدالعزیز والـی مدینـه جُنگـی از آهنگهـا
ساخت .ابوالفرج نغمههای او را در کتاب خود آورده است (مسعودی.)199 - 197 /3 ،
مسعودی روایتی دریاره یاضی عمـر بنعبـدالعزیز و کننـزی آوازخـوان در مدینـه نقـل
میکند که به خوبی جاذبه موسنقی را برای این زاهد امویان حتی در دوره خالفت نشان
میدهد (همان).
بنابراین ،موسنقی مدینه فنی مستقل و معروف و حتی کاری شرافتمندانه بـود و بـه
جایی رسند که کسانی چون ابنحنطب یاضی مدینه و مالک بنانس فقنه ننـز موسـنقی
میدانستند و از آن لذت میبردند (ابوالفرج .)222 /4 ،زنـان در جامعـه مدینـه بـنش از
مردان به موسنقی گرایندند که از منان آنان چند تن از دیگران آوازه بنشتری داشتند:
 .1عزة المیالء (همان ،ج ،17ص177 - 162؛ فارمر ،ص)114 - 113

چون سنرین ،زینب ،خوله ،رباب ،سلمی و رائقه را میخواند ،اما از هنگامی که نشـنط،
مُغنی معروف به مدینه آمد ،نغمههای او و دوستش سائب خاثر را خواند .آنان به فارسی
آواز میخواندند .بنابراین ،او نوستنن کسی بوده که در حجاز نغمـههای آهنگـنن زنانـه
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

میخوانده است (همان236 - 168 /8 ،؛ فارمر .)168-166 ،او خانـه بزرگـی در مدینـه
داشت که مردم در آن گرد میآمدند و او برایشان آواز میخواند .ابـن ابیعتنـق ،حسـان
بنثابت ،عبداهلل بنجعفـر و عمـر بـن ابیربنعـه ،از دلباختگـان بـه موسـنقی او بودنـد
(همان) .گفتهاندروزی مردم به خانه او آمدند و او ترانهای برایشـان خوانـد و مـردم بـه
شکل توصنفناپذیر به طرب آمدند .او در شعرش از عمر بن ابیربنعـه نـام بـرد .عمـر
چنان از شدت طرب به هنجان آمد که لباسش را درید و چنان خـروش بـرآورد کـه از
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او از موالی انصار و نوستنن خوانندگان زن مدینه بود که نوسـت نغمـههای کسـانی

هوش رفت (همان .)163 - 162 ،عزة المنالء هم موسنقی یدیم و هم موسنقی جدیـد
عرب را میدانست .هم سازهای یدیم و هم ادوات موسنقی جدید را مینواخت (همان،
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شاگردان او بودند (همان.)163 /17 ،
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ص .)163 - 162بردان در مدینه (همان ،)277 /8 ،ابن محـرز و ابنسـری در مکـه ،از

 .2جمیله (همان236 - 186 /8 ،؛ فارمر)168 - 166 ،

او از موالی بنیسلنم و به واسطه همسرش از موالی بنیحارث بنخزرج بود .او را از
موالی انصار ننز شمردهاند .جمنله در خانهاش آواز میخواند وگامهای بلنـدی در زمننـه
موسنقی برداشت .برای نمونه ،با گروه همسُرایان ترانه میخواند که گـاه شمارشـان بـه
پنجاه نفر میرسند .گروه او را زنان ریصـندهای ننـز همراهـی میکردنـد .جمنلـه عـود
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389

مینواخت و گروهش ننز با ضرب او آن را تکرار میکردند (ابـوالفرج .)218 /8 ،خانـه
بزرگ او هموار از زنان و مردان آوازخوان ،پُر بود .مجالس بزرگ موسـنقی در خانـه او
برگزار میشد و کسانی همچون ابنمسح  ،ابنسری  ،غریض و ابنمحرز از خوانندگان
مکه و معبد ،مالک بن ابیالسمح طائی ،ابنعایشه ،نـافع بنطنبـوره و شـماری دیگـر از
خواننــدگان مدینــه در آن شــرکت میکردنــد (همــان .)218 - 188 ،همچنــنن زنــان
خوانندهای مانند سمة

القس ،حبابه ،خلیده ،عقیله ،عزة

 .)220 - 218موسنقی درخانه جمنله بـه اوج شـکوفاییاش رسـند .او تـا عصـر یزیـد
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بنعبدالملک زنده بود و در راه پنشرفت موسنقی بسنار کوشند .معبد ،ابنعایشه ،حبابـه،
سالمه ،عقنله ،خلنده و ربنحه ،از شاگردان جمنله بودند (همان.)186 /8 ،
 .3سالمة القس (همان351 - 334 ،؛ فارمر)169 - 168 ،

سمة القس میخواندند؛ زیرا عبدالرحمن بنعمار جشمی از یاریان مکه کـه بـر اثـر
عبادت فراوانش به «یس» ملقب بود ،شنفته غنای وی شد و از اینرو ،لقب او را به نـام
سالمه افزودند (ابوالفرج .)334 /8 ،سالمه ،هم صـوت خوشـی داشـت و هـم صـورت
زیبایی .یزید بنعبدالملک او را به بنستهزار دینار خرید (همان ،ص .)343هنگامی کـه
میخواست به دمشق برود ،مـردم مدینـه بـرای مشـایعت او از خانـهها بنـرون آمدنـد؛

موسنقی حجاز در عصر امویان

او در مدینه به دننا آمد و موسـنقی را از جمنلـه ،معبـد و ابنعایشـه آموخـت .او را
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المیمء ،لذة العیش و بلبله ننز در آن مجلـس حاضـر میشـدند (همـان،

چنانکه پنرامون داراالماره را پُر کردند (همان).
د ای شهر به هنر موسيقی میپرداختند ،چني است:
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شرح زندگانی و احوال گروهی از مردان خواننده و نوازنده مدینه كهه د ایه دو ه

 .1سائب خائر ( 63ق)

او ایرانی و از غالمان عبداهلل بنجعفر بود و به فرمان عبداهلل ،آواز عربـی را از نشـنط
فارسی آموخت که تازه به مدینـه آمـده بـود .او نوسـت آواز را بـدون همراهـی سـاز
میخواند و ضرب آن را با نواختن چوبی بر روی زمنن ،حفظ میکرد .او نوازنده عود و
نوستنن عودنواز مدینه بود .همچننن نوستنن کسی به شمار که شنوه فنی رادر غنـا بـه
کار برد و موسنقی عرب را با الحان فارسی در هم آمنوت و ایقاع و تقسنم زمـان را در
نوازندگی آورد .او «بالبدیهه» غنا میکرد و بر پایه نشنط و آهنگهـای ایرانـی ،نوسـتنن
آهنگ عربی را به نام ثقنل با یواعد صحنح و منزان مالیم ،نو آورد .او به دستگاه معاویه
و یزید راه یافـت و بـرای آنـان خواننـدگی میکـرد .معبـد بنوهـب ،عـزة المـنالء و
ابنسری  ،از شاگردان سائب خاثر بودند .او در وایعه حره کشته شد (همـان 321 /8 ،و
326؛ مشحون86 - 85 /1 ،؛ فارمر.)113 - 112 ،

ابوعبد المنعم عنسی بنعبداهلل معروف به طویس ،از مونثـان شـهنر عصـر عثمـان و
استاد موسنقیدانان مدینه و نوستنن کسی بود که بـه گونـهای «حرفـهای» در توسـعه و
کمال فن موسنقی مدینه کوشند .طویس از کودکی با اسنران ایرانی به میبرد و بهواسطه
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

آنان ،به نغمهها و الحان ایرانی خو گرفت و آنها را تقلنـد کـرد .وی در جـوانی طنبـور
آموخت .هم او بود که نوستنن الحان طرب انگنز «رمل» و «هـزج» را در تـاریخ اسـالم
ساخت و موسنقی شادیآور تازهای متفـاوت بـا موسـنقی یـدیم عـرب ،ابـداع کـرد و
نوستنن کسـی بـود کـه تونـث پنشـه کـرد (ابـوالفرج 27 /3 ،و  44و 222 - 219 /4؛
ابنخلکان506 - 505 /3 ،؛ ابوهالل270 - 268 ،؛ مشحون.)83 - 82 /1 ،
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 .2طویس ( 92ق )

 .3معبد بنوهب ابوعباد مدنی (126ق)

او پدری سناه و مادری سفند داشت .او را نابغه غنای عربی عصر خودش دانسـتهاند
150

به تجارت و بازرگانی میپرداخت .هنگامی که استعداد و نبـوغش در موسـنقی شـکوفا
شد ،بزرگان مدینه را به سوی خود کشاند؛ به شام رفـت و بـه امنـران و خلفـای امـوی
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که در مدینه پرورش یافت و زمانی برای موالیاش (بنیمحزوم) چوپانی کرد .گاهی ننـز

نزدیک شد و در روزگار ولند بنیزد در دمشق مُرد .معبد در غنا به اوزان خفنـف ماننـد
رمل و هزج بنشتر گرایش داشت .شاگردان جوان موسنقی در زمان او بنشتر به شـنوه او
دل میبستند ،اما سالخوردگان و خبرگان ،بنشتر به ابنسری تشبه میکردند (ابـوالفرج،
59 - 36 /1؛ فارمر؛ .)162 - 159
 .4یونس کاتب ( 135ق)
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389

یونس بنسلنمان از نوابغ موسنقیدانان عصر اموی بود که افزون بر موسنقی ،در شعر
مقام استادی داشت و در دیوان مدینه به نویسندگی و گاهی به بازرگانی میپرداخت .او
موسنقی را نزد ابنسری  ،ابنمحرز ،معبد و دیگـر موسـنقیدانان عصـرش فراگرفـت و
شاگرد نوست معبد بود .اولنن کتاب موسنقی از اوست؛ چنانکه اهل فن به ایـن کتـاب

استناد و از آن استشهاد کردهاند .ابنالنـدیم سـه اثـر از وی نـام بـرده اسـت :ةجالرد
در سلک مغننـان و نـدیمان و مقربـان درگـاهش جـای داد (ابـوالفرج404 - 398 /4 ،؛
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ابنالندیم162 ،؛ محشون85 /1 ،؛ فارمر.)164 - 163 ،
 .5عبیداهلل بنسریج

او در روزگار خلنفه دوم بـه دننـا آمـد و در زمـان هشـام بنعبـدالملک درگذشـت.
کوشند .نزد ایراننان عودنوازی آموخت و نوستنن بار عود ایرانی را در غنای عربـی بـه
کار برد .او در آغاز نوحهخوان بود .پس از انتشار خبر وایعه حَره ،به کوه ابویبنس برآمد
و نوحهای در رثای مقتوالن این وایعه خواند که امروز از نغمههای او به شمار مـیرود.
نوحهای ننز برای سکننه دختر امام حسنن (ع) ساخت کـه آن ننـز در جُنـگ نغمـههای
اوست .به گزارش ابوالفرج اصفهانی در االغانی ،او  63تا  68آهنـگ خوانـد .چنـد

موسنقی حجاز در عصر امویان

آوازهای ایرانی را از استادش ابنمسـح فراگرفـت و در کمـال هنـر موسـنقی ،بسـنار
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يونس ،القیان و الاغم .ولند بنیزید او را به دربار خویش فراخواند و او را

تن از موسنقیدانان معروف آن زمان ،شاگرد او بودند .مانند غریض خوانندهای شـهنر و
.)158 - 157
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چنرهدست در نواختن عود و دف (ابـوالفرج 248 /1 ،و 322؛ مشـحون83 /1 ،؛ فـارمر،

 .6نشیط فارسی

او از استادان شهنر موسنقی و خوانندگان و نوازنـدگان معـروف سـده نوسـت دوره
اسالمی و موالی عبداهلل بنجعفر بن ابیطالب بود که به خواست او ،غنـای عربـی را از
سائب خـاثر فراگرفـت و در ایـن فـن اسـتاد شـد .کسـانی ای از موسـنقیدانان ماننـد
ابنسری  ،معبد ،جمنله و عزة المنالء ،نزد او به فراگنری موسنقی پرداختند (ابـوالفرج،
 38 /1و  139و 168 /17؛ مشــحون .)84 /1 ،مصــطلحات موســنقی کــه آن را بــه فنـی
مستقل بدل کرد ،به همن پدید آمد و نشنط در این کار بسنار تثثنرگذار بود .او در مدینه
به فارسی آواز میخواند .سائب خاثر غنای فارسی را از او فراگرفت و او غنای عربی را
از سائب خاثر (ابوالفرج .)38 /1 ،عـزة المـنالء نغمـههایی در غنـای فارسـی از آن دو
فراگرفت و بر پایه آنها ،آهنگهایی ساخت (همان.)162 /17 ،
عبداهلل بنجعفر از بزرگان و توانگران و اشراف حجـاز بـود .بـر پایـه گزارشهـای
و  .)177 - 174 /15او بر کنار از درگنریهای سناسی و نزاعهای خـوننن بنیهاشـم و
بنیامنه ،آرام به زندگیاش سـرگرم بـود .گزارشهـای ابـوالفرج دربـاره شـنوه زنـدگی
عبداهلل ،درنگکردنی است ،اما از آنها میتوان دریافت که عبداهلل از حضـور در مجـالس
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

عنش و خوشگذرانی و گـوش دادن بـه نغمـههای دلنشـنن خواننـدگان و نوازنـدگان
فراوان مکه و مدینه (ر.ك :سپهری ،)332 - 331 ،لذّت میبرد .بر پایه ایـن گزارشهـا،
او خــود غالمــان خواننــدهای چــون ســائب خــاثِر و نَشِ ـنط داشــت (همــان.)321 /8 ،
شاید علت این سرخوردگی عبداهلل از زندگی سناسی و گرایشش به زنـدگی سرشـار از
خوشی و عنش ،از دست رفتن فرزنـدانش در مـاجرای کـربال (طبـری )343 /3 ،بـوده
باشد .افزون بر این ،سناست امویان بهویژه معاویه این بود که مردم حجاز را به عـنش و
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االغاني (همـان 295 - 293 /4 ،و  333 - 321 ،199 -197 /8و 266 - 216 /12

نوش سرگرم کند تا از عرصههای جهاد و مبارزه با انحراف و طـاغوت دور شـوند .بـه
همنن سبب ،هزینههای هنگفتی منان شهروندان مکه و مدینه توزیع و آنان را به کارهای
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(طقوش.)32 ،
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گوناگون غنرسناسی همچون شعرخوانی ،موسـنقیگری و آوازخـوانی تشـویق میکـرد

نتیجه

گسترش اسالم و آمنوتگی مسلمانان عرب با دیگر مردمـان و ملـل بـهویژه ایراننـان
صاحب فرهنگ و تمدن پس از بدل شدن خالفت مذهبی به سلطنت مـوروثی ،موجـب
شد که مسلمانان همچون دیگران به برپایی مجالس عنش و عشرت روی آورنـد .آنچـه
به این زندگانی پرتجمل کمک کرد ،افزون بـر تبـادل و تالیـی تمـدنهای آن روزگـار،
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389

ثروت و رفاه مادی سرشاری بود که از راه فتوحات به مسلمانان میرسـند .موسـنقی از
مظاهر چننن زندگی در جامعه حجاز به شمار میرفت .زندگی آسوده مردمان حجـاز را
به شنندن آهنگ ساز و آواز و پرداختن به عنش و عشرت برانگنوت .دسـتگاه خالفـت
درها را به روی موسنقیدانان ،رامشگـران ،خواننـدگان و نوازنـدگان گشـود؛ چنانکـه
بهزودی سازهای ایرانی و رومی همچون چنگ ،تنبور و بـربَط (عـود) ،منـان مسـلمانان
گسترده شد و آوازخوانان با یکدیگر به ریابت پرداختند و هر روز بـر شـمار آهنگهـا
بسی گسترش یافت؛ چنانکه مردان و زنانی در این دو شهر مقدس ،زندگانی خود را در
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غنا و موسنقی صرف میکردند و حتـی بـا تربنـت خواننـده و نوازنـده ،بـه ثروتهـای
سرشار بسنار مییافتند .ریابت این دو مکتب با یکدیگر ،بسی شگفتیآور است .بر پایه
گزارشهای تاریوی ،مکتب مدینه گامهای بزرگتری از گامهای رینب مکیاش در این
حجاز و هدایت آنان به سوی رفاهخواهی و زندگانی تجمالتی ،بـهانگنزه دور کردنشـان
از مبارزه و ینام ،از سناستهای پایهگذار خالفت اموی بـوده باشـد کـه در روی آوردن
مکنان و مَدَننان به موسنقی ،بسنار تثثنر گذارد .رویدادهای سناسـی ـ مـذهبی بزرگـی
همچون نهضت کربال ،ینام حَره و محاصره مسجدالحرام ننـز در ایـن زمننـه تثثنرگـذار
بوده است.

موسنقی حجاز در عصر امویان

راه گشود و گوی سبقت را از آن ربود .گمان میرود توزیع امـوال فـراوان منـان مـردم
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میافزودند .بر پایه گزارشهای ابوالفرج ،موسنقی حجـاز در مکتبهـای مکـه و مدینـه

کتابنامه

 .1ابناثنر ،عزالدین علی بنمحمّد ( 1407ق) ،الكاةل فالي الاالاخي ،
تصحنح محمّد یوسف الدیاق ،بنروت ،دارالکتب العلمنه.
 .2ابنالندیم ،محمّد بناسحاق ( ،)1352كااب الفهرست ،تصحنح رضا تجدد،
تهران ،مروی.
 .3ابنخلدون ،عبدالرحمان (بیتـا) ،المقدةه ،تصـحنح خلنـل شـحاده ،مراجعـه
سهنل ذکار ،بنروت ،دارالفکر.

 .4ابنخلکان ،احمد بنمحمّـد (بیتـا) ،وفیالا

االعیالان و انبالاء

ابااءالزةان ،تحقنق احسان عباس ،بنروت ،دارالفکر.
 .5ابنعبدربه ،محمّد بناحمد ( 1409ق) ،العقالد الفريالد ،تحقنـق علـی
 .6اصفهانی ،ابوالفرج (بیتـا) ،االغاني ،تحقنـق علـی السـباعی ،اشـراف محمّـد
ةمال للطباع و النشر.

ابوالفضل ابراهنم ،بنروت ،ةؤسس

 .7امنن ،احمد (بیتا) ،ضحي االسمم ،بنروت ،دارالکتاب العربی.

 .8بروکلمان ،کارل (بیتـا) ،تاخي

االدب العربالي ،تعریـب عبـدالحلنم

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

النجار ،یم ،دارالکتب االسالمی.
 .9بورکهارت ،تنتوس ( ،)1365هار اسمةي؛ زبان و بیان ،ترجمـه
مسعود رجبننا ،تهران ،سروش.
 .10بوسورث ،کلنفورد ادموند ( ،)1371سلسلههاي اسمةي ،ترجمـه فریـدون
بدرهای ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقنقات فرهنگی.

 .11جنسـن ،ه.و ( ،)1368تاخي

هار ،ترجمـه پرویـز مرزبـان ،تهـران ،سـازمان
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شنری ،بنروت ،داراحناءالتراث العربی.

انتشارت و آموزش انقالب اسالمی.
 .12حاج حسن ،حسنن ( 1414ق) ،حضاخة العالرب ،بنـروت ،المؤسسال

 .13حسن ،ابراهنم حسـن (1964م) ،تاخي

االسمم السیاسالي ،بنـروت،
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الجاةعی للدراسات و النشر والتوزیع.

داراالندلس.
 .14رایس ،تابوت ( ،)1375هار اسمةي ،ترجمه ماه ملک بهـار ،تهـران ،شـرکت
انتشارات علمی و فرهنگی.

 .15زیدان ،جرجی ( ،)1373تاخي

تمدن اسمم ،ترجمه علـی جـواهرکالم،

تهران ،امنرکبنر.
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاینز 1389

 .16سپهری ،محمّـد ( ،)1389تمدن اسمةي دخ عصر اةويان ،تهـران،
چاپ و نشر بننالملل.
 .17طقوش ،محمّدسهنل ( ،)1389دولت اةويان ،ترجمـه حجـتاهلل جـودکی،
چاپ پنجم ،یم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .18عسکری ،حسن بنعبداهلل ( 1407ق) ،االوائل ،بنروت ،دارالکتب العلمنه.

 .19فارمر ،هنری جـرج ( ،)1366تاخي

ةوسیقي خاوخ زةین ،ترجمـه

 .20مســعودی ،علــی بنحســنن (بیتــا) ،ةالالروا الالالذهم و ةعالالادن

155

155

الجوهر ،تحقنق محمّد محیالدین عبدالحمند ،بنروت ،دارالمعرفه.

 .21مشحون ،حسن ( ،)1373تاخي

ةوسیقي ايران ،تهران ،نشر سنمرغ.

 .22وایدی ،محمّد بنعمـر ( 1409ق) ،كاالاب المغالازي ،تحقنـق مارسـدن

 .23هـــوگ .ج ( ،)1368سبكشااسالالالي هاالالالر ةعمالالالاخي دخ
سرزةینهاي اسمةي ،ترجمه پرویز ورجاوند ،تهـران ،شـرکت انتشـارات
علمی و فرهنگی.
 .24یعقوبی ،احمد بنواضح (بیتا) ،الااخي  ،بنروت ،دار صاوی و داربنروت.

موسنقی حجاز در عصر امویان

جونس ،بنروت ،ةؤسس االعلمی للمطبوعات.
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بهزاد باشی ،تهران ،آگاه.
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