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     در آغاز ظهور دين مقدس  اسالم، به علت وجود موسيقی نيايشی در مذاهب و اديان 
آن  نگهداشت  و  حفظ  خدمت  در  موسيقی يی كه  و  شعر  عربستان؛  شبه جزيره ی  بدوی 
اديان به كار گرفته می شد، از نظر افتاده و رهربان آيني جديد به اين دو پديده با نظر موافقت 
انه يی فراهم آورد تا برای يك و نيم هزار سال  منی نگريستند.  اين امر معقول برای كژطبعان 
متواتر حبث های زيادی را برای اباحت و حرمت غنا به راه اندازند؛ و از طرف ديگر تعميِم و 
ترويج موسيقی و رقص  شهوت انگيز عربی كه ريشه در دوران جاهليت اعراب داشت، ولی در 
عهِد اسالمی در جمالِس  طرِب دربار امرای اموی به استخدام گرفته شد و ازين طريق به رمسيت 
درآمد؛ با انكشاف علم فقه در دوره ی عباسيان؛ خمالفت شديِد فقهای مذاهب خمتلف را 
بر انگيخته، روغن بيشرتی روی آتش  پيشداوری و سختگريی قشريون رخيت؛ تا آجناييكه 
مسأله ی حترمي كلی موسيقی به ميان كشيده شد. در حاليكه در جوامِع اسالمی غِري عرب كه 
تاريخ و فرهنگ كهن و غنی تری داشتند، نه تنها اينكه موسيقی جنبه ی كلی شهوانی نه داشت؛ 
بلكه از وسايِل عبادت نيز مشرده می شد، ولی با تأسف كه عده يی از علما و فقهای قشری 
اين سرزمني ها نيز به تقليد و پريوی از فقهای عرب، برعليه موسيقی برخاسته، سخن از حترِمي 
آن به ميان آوردند؛ تا اينكه با ظهور طريقت در برابر فقاهت، طرفداران موسيقی نيايشی در 
راه ابطاِل نظِر فقها به مبارزه برخاسته، به ترويج جنبه های نيايشی موسيقی و رقص  در هيأت 
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مساع، دست يازيدند.
اده اند، طريقه های مولويه و       از ميان طريقه های فراوانی كه عرفای بزرِگ اسالمی بنيان 
چشتيه كه هردو منشأ از كشوِر خراسان يا افغانستاِن امروزی دارند؛ در سرتاسر جهان اسالم 
معروف بوده و   تا به امروز   نيز هزاران نفر  از  آن ها پريوی می كنند، يكی رقص و  موسيقی و 
 ديگری تنها   موسيقی را به عنوان وسيله يی برای نيايش  به كار می برند. در هپلوی اينها طريقه های 
ديگر  ذكر   بدون   كاربرِد  ساز ها  را  طريقت های  از    بسياری  و  سهرورديه  نقشبنديه،  قادريه، 
به عنوان وسيله ی نيايش  به رمسيت شناخته اند كه قدمی ديگری در راِه اشاعه ی موسيقی مشرده 
می شود. افزون بر اينها در سرتاسِر جهاِن اسالم طرفداران موسيقی برای اثباِت روا   بودن 
ساز  ــ   آواز رساالت فراوانی نگاشته اند كه از كشف احملجوب علی هجويری غزنوی گرفته تا 
رساله در اباحت موسيقی قبادبيگ بن عبداجلليل حارثی بدخشی به دهها اثر می رسد؛ و 
اگر رسايل زبان عربی در مهني مورد را نيز   در   نظر   بگريمي، دهها اثر  متوسط و كوچك ديگر 
درين موضوع دارمي كه متكی بر آيات قرآنی، احاديث نبوی و   روايات ثقه از   بزرگان مذهبی، 
موسيقی  را  حالل و برخی نيز مباح خوانده اند؛ زيرا در كالم خداوندی حتی يك كلمه نيز 
در   مورد   حترمي موسيقی به نظر  منی رسد، ولی  در   احاديث می توان از  هر دو وجِه احكام سراغ 
گرفت؛ از  آجناييكه احاديث منسوب و   جعلی به فراوانی به روزگار ما رسيده اند؛ سره كردن 
احاديث صحيحه از احاديث نسبت داده شده كار سهلی نيست؛ چون حضرت پيامرب 
از آن من نه  باشد،  سازگاری نه داشته  با نِص قرآن  بزرگ ما فرموده اند: «احاديثی را كه 
مشاريد» عده يی از دانشمندان احاديث ضد موسيقی را معترب منی دانند؛ ولی ارباب طرب كه 
معلومات ختصصی يی در احكام دينی نه داشته اند؛ برای مبارزه با خمالفني موسيقی نظريه ی 
انتساب مقام های موسيقی به پيامربان خداوند را ترويج داده اند. جالب آنست كه اينان اجياد 
هفت مقاِم موسيقی را كه در آريانای باستان آفريده شده است، به هفت پيامرب خمتلف بنی 
اسراييل نسبت داده اند، چنانكه ابوالوفای سفره چی در رساله ی كرامِت جمرای خويش  درين 
مورد نوشته است  : «در پيدا شدِن آهنگ روايتی ديگر  آنست كه مقام در اصل هفت بوده، 
هر يك از پيغمربی به ظهور پيوسته، چنانكه گويند : حضرِت آدم صفی اهللاعليه السالم در آهنِگ 
راست ربنا ظلمنا  گفتی و حضرِت ابراهيم خليل اهللاعليه السالم در مقاِم حجاز مصحف خواندی؛ 
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حضرِت امساعيلعليه السالم در آهنِگ رهاوی مداومت منودی؛ حضرِت يوسفعليه السالم در مقاِم عراق 
از درد و فراق گريه كردی؛ حضرِت يونسعليه السالم در آهنِگ كوچك در شكِم ماهی تضرع 
كردی؛ حضرِت موسیعليه السالم در مقاِم عشاق به صد اشتياق با حضرِت خالق مناجات كردی؛ 
و حضرِت داؤودعليه السالم در مقاِم حسينی نغمه سرايی كردی. تا زماِن سلطنِت خسرو پرويز و 

ِشريََويه مداِر نغمه برين هفت مقام بود.»  ۱
     اين نظر در كليات های موسيقی نيز بازتاب يافته و برخی از سخنوران كليات هايی سروده 
اند كه صرف بازگوينده ی اين مطلبست؛ چنانکه تنی از شعرای معاصر افغانستان شادروان 
  مريزا   بسم اهللا   مضطرب  كابلی  عني مطلِب باال  را در ساِل ۱۳۴۲ش ، در حاشيه ی نسخه ی 

خطی رساله ی كرامِت جمرا چنني به نظم كشيده است :
۴۰/۱۳: ۱  

راست شد راست، ازان راستی سوز و گداز  
كــــه در آن گـــفـت : ربنا و  ظـلمنا، آدمآدم      

يــافــتــه مــرتــبــِت خــاص  ازان صــوِت حـجـاز  
كه مهی خواندی براهيمبراهيم به مصحف پيهم     

راهوى راســت شـــرف بــــيــِن مقـاماِت دگــر   
كــــه دران كــــرده ســمــاعــيــلســمــاعــيــل تــــــرنـــــم هـــردم     

يـافـت آهــنـِگ عراق مـرتـبـه ی سوز و فراق   
كه دران حـضـرِت يوسـفيوسـف بـه فـغان بود و امل     

كوچك آهنِگ حزينيست كه يونسيونس  مـی خـواند  
انــدران وقــت كـه در بطِن مسك بود به غـم     

نـغـمـه ی صـوِت عشاقست سـرود عـشاق  
چـونــكـه موساىموساى كـلــيــِم زمـزمــه كـردی هــردم     

نغمه ی دلکش  و خوش  زان ز حسينى خيزد
 كه ســروِد خـوِش داؤودداؤود دران گــشـــتـه رقم۲ 

     و اما سرايِش كليات درين موضوع شايد در سده های دوازدهم و سيزدهم آغاز گرديده
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باشد؛ زيرا در يكی از نسخه های خطی موسيقی كه ممكنست   در   مهني دو قرن در خبارا 
ترتيب يافته باشد؛ مؤلِف گمناِم آن كلياتی سروده كه انتساِب شش  مقاِم به پيامربان را با 
تفاوِت بسياری ياد كرده است. او درين كليات به اعتباِر شش  مقاِم اصلی نظاِم موسيقی تازه 
رواج يافته در پاردريا؛ چهار مقاِم اصلی را به چهار پيامرب بنی اسراييل؛ پنجمی را به پيامِرب 
بزرِگ اسالم؛ و ششمی از به تنی از صحابه ی كرام ايشان نسبت داده است. اين رساله كه 
نسخه ی اصلی آن در كتاخبانه ی البريونی تاشکند و يا در کتاخبانه ی انستيتوت شرقشناسی 
سن پرتزبورگ روسيه موجودست؛ توسِط موسيقيدان ناموِر اوزبيكستان ــ يونس  رجبی ــ در 
يه شده ؛ به صورِت  ای اوزبيكی و روسی  خامته ی جلِد ششِم كتاب بزرگ ششمقامششمقام كه به زبا

عكسی به طبع رسيده است. كليات مورِد حبِث اين رساله چنينست: 
  ۴۱  /۱۳  : ۲

مــقـــــاِم راسـت كـــه بـــاشــــد ز حـــضــــــرِت آدمآدم  
ز جرِم خويش  به حـق ناله كرد، بديده ی تر     

فـغــاِن حــضــرِت نو حنو ح در مــقــاِم عشاقست  
نـــــويــــــــِد لـــفـــِظ بـــشــارت شـــــــنــــــو ازان دلـــــبــــر     

نوا ز حـــضـــرِت داؤودداؤود آشــــكــــــار شــــــــــــــدی  
كـه يــك نــوا بـــدمـــنــد، بــردمــنــد خــلــق اكــثر     

رهاوى را تـو يـقيــن دان ز حضـرِت مختارمختارص  
كــه بــود خــوانــدِن قــرآن او بــــه سـوِز جــگـــــر     

مــقــاِم بوسليك از نـــالــــه ی يـكـی اصـحــاب  
كـه نـام بــابــا َعمروَعمرو بــود گــشــت جـِد اكــبـــر     

عراق را تــــو بـــــدانــــــــی ز حــــضــــــرِت ايــوبايــوب
  درآن زمــــــان كــــــه نـــــــدا داد خـــالـــــِق اكـــــبـــــر۳

درين كليات دو مطلب بسيار جالب وجود دارد:
قرآن  قرائت  منطق كه  اين  روی  اسالم  بزرگ  به پيامرب  رهاوی  مقام  اجياد  دادن  نسبت  ــ   ۱
عظيم الشأن تقريبًا در سرتاسِر جهان اسالم در چوكات مقامات موسيقی خراسانی كه امروز 
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می گريد   و  صورت  ست،  ــ  افريقا  تا  مشاِل  آسيا  قلب  از  ــ  اسالمی  غنای  كشور های  نظام 
  طوريكه كه در خبِش پيشني نيز ياد كردمي، قدما تالوت در مقام رهاوی را مستحسن می دانسته 

اند، چنانكه در كليات تأثري و خواص  موسيقی گفته بودند:

براق خود كسی بر عرش  راند          كه قرآن در رهاوی صبح خواند

ولی قاريان امروزی افغانستان، مصر، ايران، تركيه و ساير كشورهای اسالمی عرب و غريِعرب 
اوند، صبا و چهارگاه  حتی اندونيزيا و هند بيشرت در مقاماِت راست، بيات، سه گاه، حجاز، 
قرائت می منايد. ۴ برخی از قاريان هند و پاكستان كه با شنيدن قرائت شان به آسانی می توان 
ا را تشخيص  داد، علت هلجه ی شان نيست؛ بلكه اينها به جای كاربرد مقامات  مليت آ
خراسانی از نظام راگ های هندی استفاده می كنند. چون گوش  ما با تالوِت قرآن در چوكات 
مقامات خراسانی عادت دارد، در آن واحد پی می برمي كه قاری هندی يا پاكستانيست.*

ذمريی  اميه  بِن  رو  َعمْْْ به حضرت  دارد،  عربی  نام  بوسليك كه  مقاِم  آفرينِش   انتساِب  ــ   ۲
كه از صحابه ی كرام حضرت پيغمرب بود، نكته ی جالب ديگر اين كلياتست. شخصيت 
رو َعيار نيز در تاريخ معروفست، از مجله ی سه  رو و َعمْْْ بزرگوار ياد شده كه به نام  های بابا َعمْْْ
موسيقيدان ب زرِگ عهِد حضرِت پيامربست كه بنا به گفته ی اولياء َچَلِبیـ ـ دانشمند و پژوهشگر 
بزرگ عهد عثمانيهـ ـ در جشن عروسی حضرت فاطمه ی زهرا با حضرِت علیكرم اهللا وجه دايره نواخته 

است و ضرب نوازان به ويژه دف نوازان مسلكی جهان اسالم او را پيشوای خود می دانند.
     ناگفته نبايد گذاشت كه اولياء چلبی به نقل از آثار تارخيی نوشته است  كه در  هپلوی بابا 
رو دو تن موسيقيدان ديگر نيز در حضور حضرت پيغمرب اسالم وجود داشته اند كه عبارت  َعمْْْ
بودند از محزه بن يتيم يا يتيمه و بابا سومد. محزه که به مهراهی حضرت بالل رض در حضور آن 
حضرت آواز می خوانده است، خدمتگار حضرِت علیرض و   يا   حضرِت سلمان  پارسیرض بوده، 
در مراسم عروسی يادشده در باال نيز آوازخوانی كرده است. آوازخوانان كشورهای اسالمی 
او را که مزار شان امروز در شهر طايِف عربستاِن سعودی واقعست؛ پري و پيشوای خويش  
می مشارند؛ و موسيقيدان سومی نيز شخصی به نام بابا سومدست كه از مردمان هندوستان 
بود؛ و در غزوات پيامرب وظيفه ی نواخنت كوس  را بر عهده داشت. مزار اين بزرگوار نيز در 

شهِر موصل عراق در نزديكی جريش  تا كنون پابرجاست.۵
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     در  مورد انتساب   مقامات   موسيقی   به پيامربان كرام در ساير رسايل   موسيقی نظريات 
متفاوت ديگری نيز   ابراز   گرديده است، نظري اينكه درويشعلی چنگی هروی در حتفة السرور 
خويش مقام راسـت را به حضرت آدمع، مقاِم عـشاق را به حضرت نوحع، مقام نــوا را به حضرِت 
مقام  عــمـرورض،  بـــابـــا  حضرِت  را  بوسليك  مقام  حممدص،  به حضرِت  را  رهاوی  مقاِم  داؤود ع 
عــراق را به حضرت ايوبع، مقام حـجــاز را به حضرت سليمان ع و مقام حسينی را به حضرت 
يعقوبع نسبت داده است.۶  كه اينها هشت مقام می گردند، هفت پيامرب و يك صحابه، نه 
هفت مقام و هفت پيغمرب اهلی. در آثار ديگران نيز وضع بر مهني منوالست. چون مطالِب 
كتب و رسايل ديگر اغلب به نثر بيان يافته اند و دو كليات ديگری كه توسط نگارنده ی اين 
سطور از بياض های خطِی كتاخبانه های فردوسی شهر دوشنبه تاجيكستان و البريونی شهر 
ا می گذرمي. ايت سست و مغلوطند؛ ازينرو از نقل آ تاشكند اوزبيكستان يادداشت گرديده، 
     مقايسه ی منت مهني سه اثر يادشده در باال نيز كافيست كه پراگنده گی نظريه ی انتساِب 
مقام های موسيقی به پيامربان را به روشنی متام بنماياند. چون اين باور در زير فشار متعصبني 
آفريده شده، با واقعيات منطبق نيست؛ طبعًا بايد   چنني   پراگنده و متشتت باشد. توجه كنيد 

به جدول مقايسی اين مقامات و اسامی پيامربان كرام:
            

                                رساله موسيقى گمنام                      كرامت مجرا                   تحفة السرور

آدم   راست           آدم              آدم  
نوح    عشاق          نوح            موسی     
داوؤد   نوا           داؤود                ــــ  

  رهاوى          مـحمدص            امساعيل            حممدص 
  بوسليك          بابا عمرو                ـــ         بابا عمرو
  عراق           ايوب            يوسف             ايوب 
  حجاز             ـــ            ابـراهيم          سليمان 

  كوچك             ـــ             يــونـس                ـــ
  حسينى            ـــ             داؤود          يعقوب 

آدم ررا          آدم              آدم

كو            ـــ             يــونـس                ـــ
حج           ـــ            ابـراهيم          سليما
عر         ايوب            يوسف             ايوب

داوؤ نو         داؤود                ــــ

ببو         بابا عمرو                ـــ         بابا عم
ررها         مـحمدص           امساعيل            حمم

نوح عش         نوح            موسی     

          
تحفةال ا مج امت ك گمنام ق سالهموس    

       
سرور

ان 
ب

ؤد

مرو

مدص

ح

و

ب حس           ـــ          داؤود      يعقوب سينى 

            

است 

وچك
جاز  
ك

راق  

وا  

وسليك 
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ك

شاق 

   

نام        
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     موضوع انتساب هفت مقام به هفت پيامرب در كتب علمی موسيقی به نظر منی رسد، 
م هجری بوده است  آنچی كه درين باره ذكر يافته مهه در رساالت عاموی پس  از سده ی 
و اين می رساند كه با افزايش  تعصب دولت های متكی به مذهب و مذهيی منايی كه بعد از 
سقوط تيموريان هرات در كشورهای منطقه به ظهور رسيدند، اهل هنر موسيقی برای اجياِد 
سنگر دفاعی يی دست به چنني انتسابات زده اند تا حِد اقل ذهنيِت مذهبی مردم عوام برعليه 

ا شكل نگريد. آ
م نيز  هنرمندان با  چنني ذهنيت عامی دست به گريبان بودند، اما شيوه ی       پيش از  سده ی 
ا پيدايش   ا برای ارتباط دادن موسيقی با مذهب   اندكی   تفاوت   داشت، به اين  معنی كه آ آ

موسيقی را مهزمان با حلول روح در بدن آدم وامنوده می گفتند :

آن روز كه روح پـــــاِك آدم بـــه بــــــــــدن          گـفتـنـد : درآ! منـی شـد از تــرس  بــه تـن
خــوانــدنــد مـــاليــكــان بـــه لـــحـــن داوؤد          در تن، در تن، درآ! درآ! درتن، تن۷

و يا اينكه كشِف مقام های دوازده گانه ی موسيقی را به وقايعی در زنده گی و مبارزه ی حضرت 
موسی ارتباط می دادند كه گويا چشمه های فوران زده از سنگی كه موسی از روِد نيل برداشته 
بود، باعث كشف مقام ها گرديده است. به اين صورت هنرمندان می كوشيدند به هر حنوی كه 
شده، موسيقی را دارای جنبه ی آمسانی نشان دهند و پای پيمربان بنی اسراييل را در عرصه ی 
موسيقی بكشند؛ نظري اينكه مؤلف كنزالتحف در سده ی هشتم درين موضوع چنني نوشته 
است : « نقل از داوؤدعليه السالم چنينست كه هر وقت او را به حضرِت عزت حاجتی بودی، 
آلت های اين صنعت ساز كردی و بر اصوات و نغمات آن تضرع و ابتهال منودی و در 
مياِن اهِل اسالم نيز مهني ضابطه مضبوطست، چی در مساجد و مزارات در تالوت و ذكر 
به الوان نغمات مرتمن می شوند، تا به حدی كه بعضی از حضار كه قلب ايشان ارق باشد، 

جامه ها بدرند و رقت كنند و نفري بر فلك رسانند و در رقص  آيند» ۸
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