
 

  
  
  
  
  
  

درنگي در «حال دوران»*����  
  

● محمدعلي سلطاني  
  

تغيير مسيري که در صدر اسالم در خالفت به وجود آمد، در بسياري از مسـائل فقهـي، کالمـي،
تاريخي، سياسي، تفسيري و ديگر حوزههاي زندگي مسلمانان تأثيري درخور توجه گذاشت. اگـر ايـن
تغيير مسير به وجود نميآمد و خالفت در اختيـار علـي بـن ابـيطالـب(ع) قـرار مـيگرفـت، امـروزه
مسلمانان در بسياري از امور چيزهاي ديگري ميداشتند و شـايد فرهنـگ و تمـدن مسـلمانان رنـگ
ديگري به خود ميگرفت. هرچه بود اين تغييرِ مسير مسائل خاص خود را به وجود آورد و اثر خـويش
را در خيلي موارد گذاشت، از جمله اين موارد ابهامي اسـت کـه در پـارهاي از مباحـث فقهـي در بـين
شيعيان پيدا شده است. يکي از موارد ابهام در حکم موسيقي يا بـه تعبيـر روايـي و حـوزوي غناسـت.
پيدايش سلسلههايي چون امويان و عباسيان که در حقيقت لباس اسالم را بـه تـن بودنـد و بـه دوره

جاهليت تعلق داشتند، موجب شد مقولههايي چون موسيقي در کنار رفتار و کردارهايي قرار گيرد که با 
روح و جانمايه ديني ناسازگار بود. قرين شدن موسيقي با هرزهزيستي و بيبند و بـاريهـاي اخالقـي
باعث گرديد غنا مفهوم جديدي پيدا کند و شايد به تعبير دقيقتر با هرزهگرايي و بيبندوباري اخالقـي
مترادف شود. نتيجهاي که از اين اختالط به وجود آمد، موضعگيري فقيهان در برابر غنا به طور کلـي
بود، زيرا آنچه از اين واژه در ذهن جامعه متبادر ميشد، همان هرزهگراييها بود. اين در حالي بود کـه
در ذات موسيقي و غنا چيزي از هرزهدرايي و آلوده دامني وجود نداشت. به تعبير ديگر موسيقي و غنـا
فقط يک ابزار است، چيزي شبيه کالم که از دهان بيـرون مـيآيـد. ايـن ابـزار در برابـر زشـتيهـا و
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زيباييها کامالً بيموضع است، ميتواند بار زشتي بر دوش بکشد و ميتواند بار زيبايي را حمـل کنـد،
همانگونه که از زبان ميتواند سخن زشت بيرون بيايد يا سخن زيبا.  

اين انسانها و جامعهها هستند که چگونگي کاربرد آن را تعيين ميکننـد. از بـد حادثـه در صـدر
اسالم به دليل تبديل خالفت به پادشاهي اموي اين ابزار در مسير زشتيها و هرزگيها قرار گرفـت و
نام موسيقي و غنا آلوده گشت. بديهي است پيشوايان ديني و فقيهان که متصدي بيان حکم و وظيفـه 
از واژههـا و شرعي افراد جامعه هستند، احکام و دستورات ديني را با توجه به فهم و برداشـت جامعـه
اصطالحات بيان کنند. امروزه که قدرت فکري بشر از رشد درخور توجهي برخوردار گشته اسـت و بـه
راحتي ميتواند ابزار و تواناييها را در موارد گوناگون به کار بگيرد، از اين ابزار و امکان نيـز مـيتوانـد
هم در جهت درست و هم در جهت نادرست بهرهمند شود؛ در اين شرايط بايـد تـالش شـود تعبيـري
چون موسيقي و غنا از مفاهيم پيرايهاي تفکيک شوند و مفهوم ابزاري خودشان را به دسـت آورنـد تـا
ارائـه ايـن واژگـان فقيهان بتوانند از روايات يا ديدگاههاي پيشينيان که با توجه بـه مفهـوم ضـميمة
چـون غنـا را از مفـاهيم شدهاند، برداشتي درست داشته باشند. اگر فقيهـان امـروزه بتواننـد واژگـاني
افزودني آنها که شرايط حاکم در زمان امويان و عباسيان بر اين واژگان تحميل کرده، منسـلخ و رهـا
امـور بهـره خواهنـد کنند با ديدي روشن از قواعد و قوانين فقهي براي درک و فهم حکم اين قبيـل
گرفت. اين امر پژوهشگران را واميدارد تاريخ مسلمانان را دقيقتـر بکاونـد و آنچـه بـر ايـن هنـر در

روزگار امويان و عباسيان رفته، در فراديد فقيهان و محققان بگذارند.  
درباره موسيقي و تاريخ آن در بين مسلمانان تحقيقي بايسته انجام نگرفته است. با اينکه در ايـن
مورد منابعي نسبتاً خوب در اختيار پژوهشگران هست، اما گويي همان ذهنيت منفي متدينآنجامعـه در

خصوص موسيقي محققان را به نوعي دوري گزيني از آن سوق داده اسـت. ايـن امـر در حـوزههـاي 
ديني نمود بيشتري داشته و دارد.  

و  به نظر کنار بودن شيعيان از هرم قدرت و در حاشيه ماندن آنان مزيد بر علـت شـده و فقيهـان
محققان شيعه را بيشتر به پرهيز از ورود به اين مقوالت تشويق کرده است. متديناني که براي پاسـخ
به مسائل و حوادث زندگيشان به فقيهان مراجعه ميکردند، معمـوالً از مراکـز کـاربرد موسـيقي دور

دربـاره  بودند و آن را مختص به دربار حاکمان و پادشاهان و خلفـا مـيدانسـتند و از همـين پرسـش
موسيقي به ذهن آنان خطور نميکرد تا به فقيهان رجوع کنند و اگر هم به آنان مراجعـه مـيکردنـد، 
چون ذهن پرسشکننده و پاسخدهنده معطوف به همان کاربرد ناروا بود، حکـم آن از قبـل مشـخص
بود. پيدايش حکومت شيعي در دوران صفويه و وجود شماري از فقيهان در دربار آنـان و نگـاه مثبـت
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بعضي از فقيهان به حاکمان صفوي موجب شد در اين دوره بحث موسيقي و به تعبير رايـج در کتـب
در ايـن زمـان فقهي غنا مورد توجه حوزههاي ديني و مراکز استنباط احکـام و فتـاوي قـرار گيـرد و
امـروزه ايـن مبحـث شماري کتاب درباره موسيقي نگاشته شد.1 اگر اين دوره هم وجود نمـيداشـت،
جامعـه بـه ايـران کـه مـديريت کامالً فقير بود و چيزي براي گفتن نداشت. بعد از انقـالب اسـالمي
روحانيان منتقل شد، جنبة ابزاري موسيقي خودش را نشان داد و همين امر موجب شد توجه شـماري
از محققان و تعدادي از فقيهان2 به اين موضوع جلب شود. اما در اين توجه چيزي که بسيار ضـروري
بود، اما حضوري پررنگ به دست نياورد، مباحث تاريخي موسيقي بود. در بحثهاي فقيهان3 معمـوالً
به گزارههاي تاريخي کمتر توجه ميشود و هرگز در عمل تاريخ يک پديده فقهي مـورد کـاوش قـرار
بسـياري از نميگيرد و اين مهمترين نقص و کمبود در برداشتهاي فقهي است که موجب ميگـردد
مسائل در خأل تاريخي به بررسي درآيند و بديهي است اين نوع تحقيقات نميتوانند تحقيقـاتي کامـل

و از هر جهت مطمئن باشند. اين مسئله در خصوص موسيقي چشمگيرتر است.  
در اين بين افرادي با انگيزههاي فردي و براي برآوردن بخشي از نيازها تالشهايي انجام دادهاند 
که بايد تالش همه آنان را ارج نهاد و از تحقيقات آنان با هر نتيجهاي که به دست آوردنـد، اسـتقبال
و تـالشهـايي درخـور انجـام داده کرد، از جمله افرادي که در اين خصوص دغدغهاي داشـته و دارد
است، آقاي ايراني است. آقاي ايراني در اين خصوص چندين کار انجام داده است که هر کدام درخـور
تقديرند. اين نوشته بر آن است که يکي از نوشتههاي وي را بازخواني نمايـد و درنگـي در آن داشـته
ارزشـمند بـوده، باشد. البته بديهي است وقتي سخن از نقد و بررسي نوشتهاي در بين است، به حـتم،

وگرنه کاري که ارزش خواندن نداشته باشد، به طريق اولي ارزش نقد و بررسي نخواهد داشت.  
هنـوز هـم آقاي ايراني چنانکه اشاره کردهاند، از ديرباز در اين باب دغدغه داشته و دارند و گويـا

اين دغدغه پايان نگرفته است و اميد است نتيجه اين نوشتههاي ديگري در اين زمينه باشد.  
کتاب آقاي ايراني از يک مقدمه، چهارده فصل، دو پيوست و شماري فهرستهاي فنـي تشـکيل
در آن روش تحقيـق خـود را شده است. پيش از مقدمه، پيشگفتاري بر کتاب آمده است که نويسـنده
بيان کرده است. مهمترين نکتهاي که در اين پيشگفتار نظر انسان را جذب ميکند، بهرهگيري فراوان 
نويسنده از کتابهاي الکترونيکي است. به نظر ميرسد اعتماد بر نسـخههـاي الکترونيکـي جسـارتي

الزم دارد و ارزيابي و داوري در اين خصوص چندان ساده نيست.  
نويسنده در مقدمه کتاب به چند موضوع پرداخته است که فهم آنها در درک بهتر از موضوع الزم 
و مفيد است. اشاره به نيازهاي ثابت و متغير بشر، نياز انسان به سرگرميهاي هنري، شکلگيري هنر 
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نقـش دولـت در ايجـاد تغييـرات، در بستر جامعه جاهلي، اسالم و مسائل زمانه، دينستيزي امويـان،
جامعـه علـت تحـريم و موسـيقي و شـرايط فرهنگـي تحوالت آوايي و معنايي غنا، خروج از اعتـدال
در  مباحثي است که مقدمه را تشکيل ميدهند. در اين مقدمه نکتههاي آموزندهاي است. نکتهاي کـه
وي بـه نقـل از اين خصوص نياز به دقت دارد، برداشت نويسنده از علـت تحـريم و موسـيقي اسـت.
نويسندگاني چون ابوحيّان توحيدي، جاحظ، کشاجم، قرطبي، ابن جوزي و بسياري ديگر علت تحـريم
دارد، زيـرا فقيهـان موسيقي را خروج از اعتدال دانسته است (ص 39). چنـين برداشـت جـاي تأمـل
و بيشـتر از داليـل نقلـي بهـره معموالً در صدور حکم به علتهايي از اين دسـت پنـاه نمـيجوينـد
دربـاره هـر ميگيرند. براي فقيهان وجود داليل و مستندات لفظي مهم است و رجوع به کتب فقهـي
در فصـل نيسـت. مـورد توجـه فقيهـان موضوعي از جمله غنا نشان ميدهد علتهايي از اين دسـت
و کارهـاي تحقيقـي را معرفـي مـيکنـد و بـه نخست گزارش خوبي از پيشينه تحقيق ارائه ميکنـد
کارهاي پيشين خود در اين زمينه اشاره مينمايد. از فصل دوم به بخش اصـلي موضـوع وارد شـده و
طبيعـي خاستگاه و منشأ پيدايي موسيقي را برميرسد. وي در اين فصل نخست بر توانايي تجهيـزات
فردي از عهده تبيين هنر تأکيد ميکند و بر اين اساس هنر را امري اجتماعي دانسته و عامل پيدايش 
63). وي بـر همـين هنر را روابطي ميداند که در دنياي خارج ميان افراد انساني برقرار ميشـود (ص

پايه به جستجوي عوامل ديگري که در پيدايش هنر در بين انسانها مؤثر است، ميرود و موضوعاتي 
از قبيل موسيقي و جامعه، موسيقي و طبيعت، موسيقي و افسون، موسيقي و تمدن، موسيقي و محـيط
جغرافيايي را مطرح ميکند. فصل سوم کتاب عنوان «جامعـه، فرهنـگ و هنـر عصـر جـاهلي» دارد. 
عـرب سـخن و انشـعابات نويسنده در اين فصل به ادب عربي پيش از جاهليت ميپـردازد، از ريشـه
گفتـه و آن سـخن و اجتمـاعي ميگويد. واژه و مفهوم جاهليت را بررسي ميکند، از اوضاع فرهنگـي
باورهاي آنان ميپردازد و بحثي درباره احکام تأسيس و امضايي اسالم ارائه ميکند. اين بحث اخير از 
مباحث بسيار کارساز است که اسفبارانه کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. البته اين اشاره بـه
جاي خود مفيد است، اما بسيار اندک ميباشد. نتيجه بيتوجهي محققان به اين بحث آن شـده اسـت
که شمار زيادي از افراد فکر کنند احکام تأسيسي اسالم نسبت به احکام امضايي آن فراوانتـر اسـت،

در حالي که واقعيت غير از آن است.  
نويسنده در اين فصل نکتههايي دارد که نيازمند تأمل بيشتري است، از جمله در جايي مينويسد: 
«اما در ميان آنها قريش و پيروان دين حنيف در علم و اخالق بر ديگر قبايل برتري و فضيلت داشتند 
و به احکام ديني حنيف ابراهيمي پايبند بودند. فضل بن عباس اللهبـيّ قـريش را چنـين مـدح کـرده
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است: نحن قوم بد بني اهللا لنا/ شرفا فوق بيوتات العرب» (ص 81). در درستي اين سخن جاي ترديـد
است و شعري هم که مورد استناد قرار گرفته است، به دوران پيش از اسالم ارتباطي ندارد، بلکـه بـه

اين واقعيت نظر دارد که قريش با مبعوث شدن پيامبر (ص) ارزش يافت.  
همچنين وي يادآور ميشود که در عصر جاهليتِ نخستين و دوم تبـرج و ولنگـاري مـذموم بـود
(ص 81). به نظر نميرسد اين داوري دقيق باشد، بلکـه مـيتـوان از پـارهاي از آيـات قرآنـي چنـين

استشمام کرد که در آن زمان چنين مذموميتي نبود. در آيه 33 سورة احزاب، خداوند زنان پيامبر (ص) 
قطعـاً را از تبرج به نوع تبرج جاهلي منع ميکند. اگر اين نوع تبرج در بين عرب جاهلي مـذموم بـود،
خانوادههاي شريف به طور طبيعي از آن دوري ميجستند و در نتيجه نيازي به هشدار نبود. هشدار در 
دربـاره  مواردي مفهوم دارد که احتمال عقاليي براي وقوع در مفسده وجود داشته باشد. از آن گذشـته
زنان مطرح جامعة جاهلي از قبيل هند (زن ابوسفيان) و نظاير آن تبرج جاهلي نقـل شـده اسـت. اگـر
اين رفتار متعارف نبود، نبايد چنان افرادي که از بزرگان قريش به شمار ميرفتند، به آن دسـت يازنـد.

به احتمال زياد تبرجّ جاهلي در آن روزگار رفتاري متعارف و غيرمذموم بود.  
تعبير به جاهليت اول و دوم هم چندان مفهوم نيست. واژه اوليُ در آيه 33 سوره احزاب به معناي 
نـدارد. در اول نيست تا در پي جاهليت دوم باشيم، بلکه به معناي پيشين است و نياز بـه مرحلـه دوم

اين مورد ديدگاه آلوسي از ديدگاه ابن سعد که هر دو را نويسنده آورده، دقيقتر است.  
فصل چهارم کتاب «شعر و موسيقي در عصر جاهليت» است که در آن نخست جايگاه اجتمـاعي
شاعران و آوازخوانان را نشان ميدهد، به نقش اخالق در تحـول شـعر و غنـاي جـاهلي مـيپـردازد،
تفاوت شعر باديه، قريه و مدينه را نشان ميدهد، شعر جاهلي را دومين منبع براي جامعهشناسي عصر 
جاهلي ميداند و چند بحث ارزشمند ديگر در اين فصل ارائه ميکند. در اين فصل نيز مـواردي وجـود
دارد که نيازمند تأمل است، از جمله اين نکات، تفسيري است که وي از باديه، قريه و مدينه ميدهـد.
«قريـه وي باديه را بيان، قريه را روستا و مدينه را شهر معنا ميکند و از تاج العروس نقل ميکند کـه
(روستا) معموالً در جاي خودش آب و هوا و نزديک شهر قرار دارد» (ص 97). اين منقول را حقيـر در
کتاب زبيدي نيافتم. اما قطع نظر از آن به نظر ميرسد تفسير قريه به روستا زاييدة کاربرد اين واژه در 
و از جملـه در زمـان پيـامبر (ص)    بـه ادبيات امروزي زبان فارسي است، در حالي که در دوران کهـن
هـر عمـومي و خصـوص مطلـق بـود؛ يعنـي روستا قريه نميگفتند، بلکه واژه قريه نسبت به مدينـه
مدينهاي قريه بود، اما هر قريهاي مدينه نبود، براي نمونه به مدينةالرسـول هـم مدينـه و هـم قريـه

ميگفتند و الزاماً شمار ساکنان نبود که بين آن دو تفاوت ميگذاشت. به نظر ميرسد که قريه در برابر 
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مدينه به کار گرفته نميشد، بلکه قريه در برابر باديه به کار ميرفت، زيرا باديه تعبيـري بـود کـه بـر
خانه به دوشان و چادرنشيناني اطالق ميشد که خوشنشين بودند و هرجا آب و علفي مييافتنـد، بـه
مدتي که اين آب و علف وجود داشت، ميماندند و بعد به جاي ديگري ميرفتند. اما قريـه بـه جـايي
اطالق ميشد که در آنها سکونت دائمي وجود داشت و اين ميتوانست يک روستا بـا جمعيـت انـدک
باشد يا شهري با جمعيت فراوان. بنابراين تفاوت گذاشتن بـين موسـيقي و شـعر شـهري و روسـتايي
در آن روزگار معنا نداشت و تفاوت بين شعر و موسيقي  ـآنگونه که نويسنده محترم در پي آن است ـ

کوچنشيني و شعر و موسيقي زندگيهاي ثابت و مستقر بود.  
کـه شـاعران در مـيگويـد در زير عنوان «منبـع الهـام شـعر و موسـيقي» از ايـن نکتـه سـخن
ايـن برخـورداري را دورآنجاهلي براي خود شيطاني داشتند. اين سخن بجاست، اما نويسـنده محتـرم
مختص به شاعران مشهورتر يا غير اخالقيتر کردهاند. اين تخصـيص ظـاهراً دقيـق نيسـت و شـايد
زاييده تلقي ما مسلمانان از شيطان و بدي وي اسـت. ايـن در حـالي اسـت کـه در نظـر آن شـاعران
شيطان الهامبخش بود و هر شاعري مدعي چنين چيزي بود و اختصاص به شاعران مشـهور يـا غيـر

اخالقي نداشت.  
يکي از نکاتي که در اين فصل و فصول بعدي بسيار ديده ميشود، کم دقتي در ترجمههاست که 
در مواردي نويسنده را به برداشتهاي نادرست از سخنان و اشعار ميکشاند. در اينجا مواردي از ايـن

کم دقتيها نقل ميشود:  
/ 1. شعر خطر بن مالک را چنين نقل و ترجمه کرده است: «عـودوا الـي السـحر ائتـوني بسـحر
أخبرکم الخبر الخير ام ضرر؛ به جادو برگرديد که با جادوگري خبرهـاي خـوش و نـاخوش را برايتـان

خواهم گفت» (ص 102).  
معناي شعر بايد چنين باشد: به سحر برگرديد، سحري براي من بياوريد که خبر سودمند و زيانمند 

را براي شما بگويد.  
2. شعر عنترة بن شداد را چنين نقل و معنا ميکند: «هل غادر الشعراء من متردّم / ام هل عرفـت

الدار بعد توهم؛ّ آيا شعرا هيچ شعري را بدون نغمه رها کردهاند و آيا تو [سرانجام] از توهم خارج شدي 
و خانه را يافتي» (ص 109).  

ظاهراً شاعر در پي نغمه و شعرخواني نبود، بلکه ميگويد: آيا شاعران از خانة بازسازي شـده کـوچ
کردند و آيا تو پس از اشتباهي که کردي، خانه را شناختي؟  

ظاهراً اين بيت نميتواند مورد استناد نويسنده براي اثبات ادعايش باشد.  



درنگي در «حال دوران»  / محمدعلي سلطاني  □   253  
 

3. شعر ابن برّي را درباره حسّان چنين نقل و ترجمه ميکند: «انظر خليلي باب جلقّ هل / تؤنس 
دون البلقاء من احد؛ ديدم دو يار کنار دروازه دمشق ايستادهاند، آيا غير از سرزمين بلقـاء (کـه در شـام

است) با کس ديگري مأنوس ميشوي» (ص 118).  
به نظر ميرسد ترجمه شعر بايد چنين باشد: به مالزم دروازه شهر جلق بنگر، آيا در منطقـه بلقـاء

مونسي داري؟  
بايد يادآور شوم حسان زماني در اين منطقه ميزيست و از آن خاطرات خوبي داشت که به هنگام 
مدح آل جفنه در سرودهاي به اين نکته اشاره کـرده اسـت و ابـن بـرّي در حقيقـت بـا يـادآوري آن

روزگاران حسان را ستايش ميکند.  
/ حتي  4. در همان صفحه شعر ديگري را چنين آورده و ترجمه کرده است: «وسماع مدجنة تعللناّ

نؤوب تناؤم العجم؛ شنيدن صداي کنيزک مغنيه در يک روز ابري ما را معالجه ميکند، به طوري کـه
مانند شاهان عجم که با آواز ميآراميدند، ما هم آرام ميگيريم».  

راستي اين همه معنا در اين شعر وجود دارد و آيا معناي تعللناّ معالجه کردن است؟ ظـاهراً شـاعر
چنين چيزهايي نميخواست بگويد، بلکه خيلي ساده ميخواهد بگويد که آوازخواني کنيزک آن قدر ما 

را معطل کرد که بانگ خروس خبر از وقت خروسخواني داد.  
نکتة جالب آنکه نويسنده محترم واژه تعللناّ را در همين بيت در ص 142 به سرگرم کـردن معنـا

کرده است که درست به نظر ميآيد.  
5. در صفحه 122 اين شعر را چنين معنا ميکند: «و نحن اجرنا حارثا بسيوفنا/ فظـلّ يغنـيّ آمنـا
في جنابنا؛ ما پاداش حارث را با تيغهاي خود خواهيم داد و آمن [آوازخوان] همچنان در کنار ما سـرود

ميخواند».  
به نظر ميآيد اگر نويسنده محترم به حالت مفعولي واژه آمنا هم توجه ميکرد، بيت را چنين معنـا
نميکرد، شاعر ميگويد: ما با شمشيرهايمان حارث را پناه داديم و او در کمال امنيـت در پنـاه مـا بـه

آوازخواني خود ادامه ميدهد.  
6. در همين صفحه اين شعر را آورده است: «و ساربنا يغوث الي مراد/ فآجرنا هم قبل الصباح؛ بت 

يغوث ما را به مراد خود رساند و ما هم پيش از طلوع خورشيد پاداش آنها را ميدهيم».  
در پنـاه ظاهراً شاعر ميگويد: يغوث ما را سوي قبيلة مراد برد و پيش از طلـوع خورشـيد آنـان را

خود گرفتيم.  
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أخـو / 7. در صفحه 188 اين شعر را آورده و ترجمه کرده است: «تناهي الي لهو الحـديث کأنهـا
سقطه قد اسلمته العوائد؛ پايان داد به سخن لهوي که گويي پايش شکسته و توان حرکت نـدارد و بـه

کمک چوبدستي حرکت ميکند».  
«تناهي الي» به معناي پايان دادن نيست، بلکه به مفهوم رسيدن و منتهي شـدن اسـت و شـاعر

ميگويد: سخن به لهو الحديث رسيد، گويي چيز غيرمنتظرهاي بود که نصيب ما شد.  
لفتيـه يشـتهون اللهـوّ  / 8. در صفحه بعد اين بيت را ميآورد: «من القيان هتـوف طالمـا رکـدت

الغزال؛ برخي از کنيزکان خواننده پياپي ميخوانند براي جواناني که شيفتة موسيقي و غزل هستند».  
اين بيت ظاهراً به اين معناست: کنيزکان آوازهخوان را براي جوانان شيفته لهو و غزل، هرچند هم 

ساکت باشند، سروشي است.  
9. اين دو بيت را چنين ترجمه کرده است: «عجبت لها اني يکون غنـاءهـا / فصـيحا و لـم تغفـر

بمنظقها فما؛ و لم ار مثلي شاقة صوت مثلها / و ال عربيا شاقة صوت اعجما؛ شگفتا که چه غنا رسا و 

دلنشيني دارد و حال آنکه کسي مفهوم کالم او را نميفهمد و نديدم کسـي ماننـد مـن از صـداي او
لذت ببرد، همانطور که نديدم که عرب از صوت اعجمي به شوق آيد» (ص 293).  

در ترجمه اين دو بيت هم تا حدودي کمدقتي شده است و بهتر بود چنين ترجمه شود: شيفتهاش 
شدم، با آنکه زبان به سخني نگشوده، اما چه آواز رسايي دارد. من کسي را چون خودم شيفته صداي 

چون اويي نديدم و نه عربي که شيفته صداي عجمي گردد.  
به جرأت ميتوان گفت که ترجمه همه اشعار عربي موجود در اين نوشته نيازمند بازنگري است.  
مـواردي بـراي مـيشـود کـه در کم دقتيها در ترجمه بعضي در بعضي جاها در نثرها هم ديـده
نويسنده محترم ايجاد مشکل کرده است، براي نمونه به اين پاراگراف نسبتاً بلند توجه کنيد: «مـردي

از حسن بصري پرسيد: نظرت درباره غنا چيست؟ گفت: نعم الشيء الغناء، يوصل به الرحم و ينفّس به 
مفيـد و بـا عن المکروب. قال: انما اعني الشدو. از اين داستان دانسته ميشود که شدو به نوع غنـاي
محتواي شعري آموزنده اطالق ميشده، در اين صورت طبيعي اسـت کـه آهنـگ و لحـن آن از نـوع
مـيشـود و انسـان را از متقن و غناي سنگين و فني بوده است. اينکه چگونه آواز موجب صـلهرحـم
خياالت باطل دور و با رخوتي که در انسان ايجـاد مـينمايـد، افسـردگي و خسـتگي را از او برطـرف

ميسازد، سخن صحيحي است» (ص 186).  
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از  در اين عبارت يک کم دقتي در فهم عبارت موجب برداشتهايي شده است که به هيچ عنـوان
اين سخنان به دست نميآيد. در اين سخن سؤال کننده از حسن بصري درباره غنا به مفهوم موسيقي 
پرسيده است، اما گويا واژه را به گونهاي ادا کرده است که حسن بصري فکر کرده وي درباره غنـا بـه
مفهوم ثروت پرسيده است و در نتيجه گفته ثروت چيز خوبي است که با آن ميشود صلهرحم بـه جـا
آورده و اندوه افراد نيازمند را برطرف کرد. سؤال کننده متوجه اشتباه برداشت حسن بصري شده است 
و گفته مقصود من غنا به معناي موسيقي است. بنابراين حسن بصري در اينجا درباره موسيقي سخن 
نگفته است تا از سخن وي برداشت کنيم که موسيقي موجـب رفـع انـدوه مـيشـود و در ايـن نکتـه
درمانيم که موسيقي چگونه موجب صلة رحم ميشود و هرگز از اين سخن به دست نمـيآيـد کـه در
غناي مفيد با شعري آموزنده و متقن و سنگين داريم يا نداريم و غناي «شدو» به چه معناسـت. ايـن

همه زاييدة کم دقتي در ترجمه عبارت عربي است.  
از اين قبيل کم دقتيها که بگذريم، ميتوان گفت تحقيق آقاي ايراني در اين مورد و در بسـياري
موارد ديگر مفيد و کارساز است، گرچه وي در مواردي تحت تأثير باورهاي ديني تا حـدودي از جـاده
تحقيق دور شده است که البته در موضوع حساسي چون موسيقي و غنـا ايـن امـر تـا حـدودي مـورد

انتظار است.  
در فصل پنجم کارکردهاي غنا در عصر جاهلي تبيين شده است. به نظر ميرسـد محتـواي ايـن
فصل با محتواي پيوست شماره يک در بسياري از موارد تداخل دارند و نويسنده محترم مـيتوانـد در
بازنگري کتاب به اين دو قسمت بانگاهي جديد سامان تازهاي بدهد. بعضي از عناويني که در ايـنجـا
کـه شـماري از عنـاوين چنـان آمده است، ميتواند در بخش انواع غنا جايگاه مناسبتري پيدا کنـد،
فصـل مطرح در پيوست يک به کارکرد غنا مناسبتتر است و بهتر است در اينجـا جـاي داده شـود.
ششم کتاب به موالي و جواري در عصر جاهلي ميپردازد. در اين فصل نيز مواردي نيازمند بـه تأمـل

بيشتري دارد، براي نمونه نويسنده محترم هجوِ موالي را استنباط کرده است:  
«تأملت اسواق العرب فم اجد / دکاکينها االّ عليها الموالي» (ص 136). ولي ظاهراً شـاعر در پـي

هجو موالي نبوده است، بلکه بيشتر در انديشه اعتراض به ناکارآمدي عربها و تبحر موالي بوده است 
و در حقيقت اين بيت مدحِ موالي، اما با پس زمينه خشم و ناراحتي از تنبلي و ناتواني عربهاست.  

فصـل هشـتم بـه بحـث اسـت. فصل هفتم کتاب گزارشي از موسيقي در ايران پـيش از اسـالم
موسيقي و شعر در دوره اسالمي ميپردازد. در فصل نهم نويسنده در پي شناسـاندن حکمـت معنـوي
زيبايي و هنر در اسالم است. در اين فصل برداشتهايي از نويسنده وجود دارد که نيازمند دقت بيشتر 
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است و دستکم بايد بحث و بررسي بيشتري شود، از باب نمونه مينويسد: «از ايـن مقـدمات نتيجـه
ميگيريم که هدفِ رسالت مقابله با انديشة باديهنشيني و هجـرت از قريـه نشـيني بـه شهرنشـينيَ و
ايجاد يک مدينة النبي مطلوب و واقعي بود که پيامبر مکرم اسالم (ص ) در طـول رسـالت خـود بـه

دنبال آن بود» (ص 176). اين برداشت از هدف و رسالت پيامبر برداشتي تازه و نو است. دارندة چنين 
برداشتي براي بسياري از جنگهاي پيامبر اکرم (ص) با قبايل بزرگ و در رأس آنهـا قريشـيان ـ کـه
بيشتر در مکه و اطراف آن زندگي ميکردند و در تفسير نويسنده از باديه، قريه و مدينه شهرِ مکـه در

بخش مدينهها جاي ميگيرد ـ توجيه و تفسير درخور دفاعي بايد ارائه کند.  
فصل دهم به شناخت واژه و مفهوم غنا و موسيقي اختصاص دارد که به نظر ميرسد جـاي ايـن

بحث پيشتر از اين است. فصل يازدهم به اوضاع جامعه پس از رحلت پيامبر ميپردازد. فصل دوازدهم 
موسيقي در دوران امويان را به بحث کشيده است. اين بحث که از بحثهـاي کليـدي و مهـم اسـت
کـه در دوران ترديـدي نيسـت نيازمند توجهي بيش از اين است که آقاي ايراني به آن داشـته اسـت.
در دمشـق امويان غنا و موسيقي بسيار مورد توجه بود و مجالس عيش و نوش و نوازنـدگي بـه ويـژه
فراوان برگزار ميشد و امويان نيز از آن فراوان بهره ميگرفتند. مناسـب بـود آقـاي ايرانـي موسـيقي
دمشق در دوران حاکميت امويان را به طور مستقل و با تفصيل بيشتري مطرح کنند. دمشق در دوران 
امويان همچون بغداد در دوران عباسيان است که از مراکز مهم موسيقي و نوازندگي به شمار ميآمـد

و در تبيين تاريخ موسيقي در بيان مسلمانان کارساز است.  
فصل سيزدهم ادامه بحث موسيقي در عصر امويان است. در اين فصل به مناسـبت بـه شـاعران

شيعي و مخالف اموي هم پرداخته شده است. در چهاردهم بحث جنبة فقهي پيدا کرده است و ديدگاه 
فقيهان سني و شيعه را بررسي نموده است. نوشته دو پيوست دارد که يکي را مورد اشاره قرار داديم و 
پيوست دوم در واقع گزارشي است از زندگي نويسنده و ارتباط با مقوله موسيقي و غنا و دغدغـههـايي
که در اين مورد داشت. کتاب از فهرستهايي بسيار خوب و راهگشا برخـوردار اسـت و خالصـهاي از 

محتواي کتاب به عربي و انگليسي نيز در پايان آمده است.  
عباسـيان، اين بحث نيازمند کارهاي بسياري است. بررسي تـاريخي موسـيقي در دوران امويـان،
موسـيقي در خالفـت عثمانيـان، امويان انـدلس، دوران مماليـک، دوره عثمانيـان، پـس از فروپاشـي
کشورهاي مختلف اسالمي، موسيقي در بين فرق گرايشهاي متصوفه و عرفا، به ويژه در آفريقا و نيز 
از جملـه حوزه بلکان که در اين منطقه متصوفه و طرق عرفاني نماد اسـالم تلقـي شـده و مـيشـود،
کارهايي است که تالش محققان و پژوهشگران را ميطلبد. از افرادي چون آقاي ايراني کـه دغدغـه
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شناخت تاريخ موسيقي در بين مسلمانان را دارد و طبعاً اين بحث ميتواند به تصحيح ديدگاه فقيهـان
در خيلي از مباحث مربوط به موسيقي کمک کند، انتظار ميرود با فراغت بال بيشتر و با ياري گـرفتن

از عالقهمندان و ديگر اين مهم را به انجام برسانند.  
  

پينوشتها  
ايـن 1. در اين خصوص به محقق ارجمند جناب آقاي رضا مختاري دست مريزاد بايست گفت که تالش کرد آثار فقهـي
دوره تاريخي و بعد از آن شناسايي و تصحيح نمايد و در اختيار اهل تحقيق قرار دهد. اين نوشته به نام «رسالههـاي فقهـي در

غنا و موسيقي» چاپ و منتشر يافته است.  
از نگـاه 2. آنچه در خاطر دارم در سالهاي بعد از شصت آقايان صانعي، جناتي و مرحوم شيخ جواد تبريزي به اين بحـث

فقهي پرداختند و بحثهاي شايان توجهي ارائه کردند.  
3. البته گاه در بين فقيهان موارد استثنا پيدا ميشود که در استنباطات فقهي به تاريخ مسئله توجه ويژه ميکنند. در ايـن
خصوص مرحوم آقاي بروجردي نمونه مثالزدني است. توجه به تاريخ مسئله و کاوش آن، کاري بسيار پرزحمت و وقتگيـر و

در عين حال بسيار فني است و در کمتر کسي چنين صبر و حوصلهاي وجود دارد. باورم اين است که کساني که در استنباطات 
خود تاريخ يک مسئله را پيگيري نميکنند و تنها براساس مراجعه به آيات و روايات و ديـدگاهشـماري از فقيهـان متـأخر بـه
ديدگاهي دست پيدا ميکنند و آن را به عنوان تکليف شرعي مکلفان ارائه ميکنند، نميتوانند مـدعي سـقوط تکليـف شـرعي
باشند، زيرا در بسياري موارد مراجعه به تاريخِ مسئله ديدگاه فقيه را به طور کلي عوض ميکند و اگر اين فقيهان تاريخ مسـئله
را بکاوند، به احتمال نزديک به يقين، به نظر ديگري خواهند رسيد و همين احتمال کافي است تا اسـتفراغ وسـع را کـه فقيـه

مدعي انجام آن است، با ترديد مواجه کند.  



 

  
  


