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چکیده

تمدن اسالمی در عصر عباسیی بسیرر مااسیب را بیرا یشریرفت

تکامل علی ادب هایر فیراه و رد؛ چایانکی تریی مسیلمااان ا

فروحات جاگ رهایی یافراد ثر ت تدرت د لت ر ب فز ای
اهاد گرایش ب ااواع هایرهیا
مخرلی

یبیا مشیان خلفیا بزرگیان ببایات

جامۀی بغیداد افیزایش یافیت .در ایی مشیان هایر موسیشای

ب عاوان ابزار مهی بیرا جلیو گیرکیردن شیکو

اتریدار خلفیا

بغییداد جایهییاهی ییی داشییت .اییی خلفییا تحییت تیی ثشر فرهاییگ
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ایییران مییش

بی شییشوۀ شییاهان ساسییاای بییا حمایییت ا اوا اییدگان

اسیحا مولیلی ابی جیام ،ماصیور

خوااادگاای همچون ابراهش

لزل ریاب ابراهش بی مهید
اد

مخیار برلیوما عل،ویی حکی

عمر ب باان بسشار دیهر در یشررفت موسشای ای د ر

ااری مه ایفا کرداد؛ چاانک بخرشدن ااۀامهیا جیوایز فیرا ان بی

موسییشایداا یان تۀشییش حاییو

ماییرر برایرییان ا سییو دربییار

موسییشای ای ی د ر را ب ی کمییال رسییااد .اهضییت ترجم ی

ظهییور

موسشایدااان خال ا دیهر عواملی است ک در شکوفایی موسشای

ای د ر اثرگذار بود؛ افز نبر ای ااش ایرااشیان در ایجیاد تحیولی
مثبت در ای

مشا را امییتیوان اادیید گرفیت .در یی هش حاریر

کوششد ای عوامیل شیکوفایی موسیشای در عصیر عباسیی را بررسیی

کاش  .ر ش کار در ای ماال ا اوع تولشفی -تحلشلی اسیت کی بیا
اسرفاد ا مااب ،ی هشها موجود سامان یافر است.

واژههای کلیدی :عباسشان موسشای موسشایدااان شکوفایی.
 .1مقدمه

هار موسشای ا وغا وفریاش ااسان ب عاوان عضو اافکیا ااییذیر در ایدگی ا حضیور
داشت ه مان با یشررفت فرهاگ تمیدن بریر بی تکامیل رسیشد .درییی ظهیور وییش
مادس اسالم دگرگوای ار شها جاهلی هارها مخرل

ه چهر ا جدیید بی خیود

گرفراد ا جمل ونها موسیشای اشیز ر بی تکامیل تۀیالی اهیاد حاشایت الیلی خیود را
با یافت در هرد ج عملی اظر

ارتاا بسشار یشدا کرد .در ای مسشر با جیود همی

حساسشتهایی ک درحو ۀ موسشای جود داشت موسشایداایاای بیزر

در سیر مش هیا

اسالمی ب ی بغداد یایرخت د لت عباسی ظهیور کرداید حکمیا مسیلمان درحیو ۀ
موسشای اظر

رسایل مرۀدد ب یادگار گذاشراد ک حری ار یا مسشحی را اشز تحت تی ثشر
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تیرار داد؛ بیر ایی اسییاس در یی هش حاریر کوشیشد ایی بیا اسیرفاد ا ر ش تولییشفی-
تحلشلی مه تری عوامل مؤثر در ر اق موسشای ای عصر را بررسی کاش

ب یرسیشهیا

یر یاسخ دهش :
 عوامل اللی ر اق موسشای در عصر عباسی کدامااد؟
 خلفا ای عصر چ ت ثشر در ر اق غاا موسشای داشراد؟
 ایرااشان چ ت ثشر در گسررش موسشای ای د ر داشراد؟
مه تری عوامل مؤثر بر رشد بالایدگی موسیشای در ایی د ر عبیارتااید ا  :تریویق
خلفا حمایتها مالی ونها ا موسشایدااان؛ ااش ایرااشان شامل هارمادان داارمادان
د لرمردان؛ اهضت ترجم

ااراال کریابهیا یوایاای ایراایی سیریاای بی بغیداد؛ ظهیور

داارمادان موسشایدااان خال  .در بخش اللی ماال هریک ا ای عوامیل را بی تفصیشل
بررسی میکاش .
 .2تشویق خلفا و حمایتهای مالی آنها از موسیقیدانان

ا وغا ظهور اسالم تا یایان د رۀ امو ک بششا  130سال بول کرشد تالش فرماار اییان
مسلمان برا لرکرکری یشکار ب ماظور تسلط بر ملتهیا دیهیر لیرف شید امکیان

فرلت ونها برا توج ب مسیا ل مخرلی

علمیی ادبیی بی یی امیور ذ تیی هایر

محد د بود؛ لی ا وغا حکومت بایعباس درها داایش بی ر
یشش گرود

داشیا اسیالم بیششا

یایی هیا فرهایگ تمیدن اسیالمی اسیروار شید .یکیی ا عوامیل میؤثر در

شکوفایی جلو ها مخرل

تمدن اسیالمی ا جملی موسیشای تریویق خلفیا بی تی لش

ترجم کرابها مخرل

اشز حماییت میالی ا هارمایدان موسیشایداایان ون د ر بیود.

درارشج ای ترویقها هار دااش گسررش یافت هارمایدان دااریمادان ا اتیوام ملیل
گوااگون در بغداد گرد ه ومداد؛ ب گوا ا ک در ای ر گار مبالغ فرا ان برا تیر ی
موسشای لرف شد موسشایدااان ب ماامها لالت گراابها دسیت یافراید .ا مشیان حکیام
ای د ر مهد

هاد

هار ن امش

م مون مۀرص

اثیق مروکیل مۀرمید مۀرضید بیا
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برگزار مجالس بزم ومشخر با سا

و ا ب موسشایدااان توج خاص میکرداد بغیداد

در مان فرماار ایی ونها ا مراکز بزر

موسشای در ون عصر بی شیمار مییرفیت .خلفیا

عباسی مۀموالً خوااادگان اوا ادگان را برا مسابا
بهرری افراد ا مشان واان لل

مااظر گرد هی مییو رداید بی

جایز میبخرشداد .درمشیان خلفیا عباسیی غشیرا مهرید

(خالفت ) 256-255 :ک موسشای و ا خواای را مماوع اعالم کرد (مسیۀود

: 1409

96 /4؛ ابیی باطاییی 1997م )242 :اشییز ماصییور (خالفییت ) 158-136 :کیی ا لییرف
هزیا ی هییا گییزاف یرهشییز میییکییرد (بب یر

63 /8 : 1387؛ جییاح

1914م )34 :هم ی

خلشف ها د سردار هار ا حامشیان موسیشای بوداید سیاالا مبیالغی هاهفیت را بی شیۀر

موسشای اخرصاص میداداد؛ بدی لورت ک موسشایدااان دربار عال بر جوایز ک ب -
مارر ا خیاص اشیز داشیراد .ابیوالفر

بور مراا ب ا خلشف دریافت میکرداد حاو

الفهاای رم بشان ر ایری ا اسحا موللی دربارۀ اموال یدرش ای مسئل را ذکر کیرد
است .ا ثر ت ابراهش را 24مشلشون دره برو رد کرد است؛ البر ای رت سیوا مایرر
ماهشاا ا بود ک در مان هاد (خالفیت ) 170-169 :هیر میا د هیزار درهی ا د لیت
دریافییت میییکییرد (ابییوالفر الییفهاای 1963م164-163 /5 :؛ همچاییش ر : .فییارمر
1367ش .)224 :ب اظر میرسد در مان خالفت هیار نالرشیشد (خالفیت ) 193-170 :کی
ر ش یادشاهان ساساای را برگزید بود تۀشش حاو
یافت؛ یرا ا ب یشر

مایرر بیرا موسیشایداایان ادامی

ا اردششر بابکان درجات موسشایداایان را همچایان برتیرار کیرد

ونها را در س ببا مرمایز ترار داد ک هرکیدام بیا توجی بی ببای خیود حایو
جایز دریافت میکرداد (جاح

1914م38-37 :؛ سشوبی 1959م)295 :؛ همچایش

لیل
تریی

امش ب خالفت رسشد اوا ادگان خوااادگان را ا سراسر سر مش هیا اسیالمی بی بغیداد
فراخوااد برا ونهیا ار ا

حایو تۀشیش کیرد (ببیر

508 /8 : 1387؛ ابی عبیر

1992م.)134 :
گذشر ا ای ها خوااادگان اوا ادگان محبوب مرهور هیر بیار کی خلشفی هیا را بی
برب میو رداد بخرشها فرا ان ا درهی

دیایار ملیک مایام

خاای

فیرش

لباس دریافت میکرداد .ای ااۀام موجب میشد موسشای دااان و ا ها بهرر وهاگهیا
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دلارش تر عرر کااد در کار خود کوشا باشاد .شیایان ذکیر اسیت جیوایز کی ابیراهش
موللی ( ادگی ) 188-125 :موسشای دان برجسر ای عصر دربول خدمرش در دربیار
ا مهد

هار ن دریافت کرد ا د ها ملشون دره فراتر میر د؛ میثالً تریی ا در

هاد

یک مجلس هاد خلشف را با و ا خود ب برب و رد 150هزار دیاار ا ا لیل گرفیت
(ببییر
هاد

226 /8 : 1387؛ ابییوالفر الییفهاای 1963م .)162 /5 :دربییارۀ موسییشاید سییری
اسحا موللی گفر بود« :اگر ا اد میمااد ما دیوارها خاا هایمان را با خرتهیا

بال اار میسیاخرش » (همان) .دربارۀ بخرشها بیحید هیار نالرشیشد اشیز بی ایی ببای
سخاان بسشار گفر شد است؛ ا جمل واک ب گفر جیاح
هار ن و ا

ر

ابیراهش مولیلی در بیزم

خوااد ک ا را ب جد بیرب و رد؛ چایانکی هیار ن یشوسیر ا ابیراهش

میخواست ون غاا را تکرار کاد دراهایت د یستهیزار درهی بی عایوان لیل بی ا داد
(جاح

1914م .)42-41 :در عاد الفرید اشز ومد است« :ر

ابراهش مولیلی بیرا امیش

موسشای اجرا کرد .خلشف ب جد ومد؛ ب بیور کی دربرابیرش اایو د یشریاایاش را بوسیشد

س هزار دره ب ا بخرشد» (اب عبدربّ .)50 /7 : 1404
چاش بخرشهایی تاریباً درمشان تمام خلفیا ایی د ر ر ا داشیت .مروکیل مارصیر
مۀرمد مۀرضد ماردر راری اشز ا حامشان موسیشای در عصیر د م عباسیی بوداید مبیالغ
گزاف را در ای را لرف میکرداد .اگرچ در ماایس با عصر ا ل عباسی در ای د ران
ا ر اق شکفرهی موسشای کاسر شد بود همچاان لدا عیود مزمیار تیار سی تیار
اا

چاگ بو

سراا دف تابور شهر د  ...در کاخها خلشف هیا شیاشد مییشید

موسشایدااان برجسر ون عصر همچون عمر ب باای بایان بی حیارب ابوحرشری حسی
المسد د الرابور

احمد ب عبداهلل ب ابیاالعال اب تصّار محمد ب احمید یحشیی المکیی

غریس جراحی جحظ برمکی چادی ت دیهر درخدمت مروکل مارصر مۀریز مۀرمید
مۀرضد ماردر تاهر راری موسشای اجرا میکرداد ا حمایت ونها برخیوردار بوداید؛
مثالً خلشف مۀرز (خالفت ) 255-252 :ک خود اوا اد

وهاهسا بود ابی تصّیار را بیرا

همراهی خویش برگزید در مجلسی درحضور خوااادگان اوا ادگان چون اب تصّیار ا
را ب برب و رد مجلس را گرم کرد سیلد سک بال ب ا بخرشد (ابیوالفر الیفهاای
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1963م .)320-319 /9 :عالت ماد خلشف مۀرمد (خالفت ) 279-257 :ب موسشای را اشز با
توج ب تحسش ا ا اب خردادب میتوان دریافت؛ بیدی شیرک کی تریی ایی جغرافییدان
برجسر ا سرایش موسشای سشر تحول ون سخ میگفت مۀرمید کیالم ا را بی لباسیی
راهاراگ تریبش کیرد ون ر را عشید سیا اامشید (مسیۀود

مزی

)135 /4 : 1409؛

همچاش حس عر ری مۀل خلشف راری گفر است« :راری ب تالشد ا ابوالۀباس سیفاک بی
اییدما خییود بخرییش بسییشار میییکییرد هییشا خوااایید

اوا ایید ا را بیید ن لییل

خلۀییت

با امیگردااد» (همان.)244 /4 :
عال بر ای

برخالف عصیر امیو کی در ون بشریرر مغاشیان اسیشران جاهیی بوداید

کمرر ا دااش بهر ا داشراد تاها ب جاب ها عملی موسشای میییرداخراید (رابرتسیون
اسرشواس 1369ش )229 /1 :خلفا عباسی بی و ا خواایان ادییب درسخوااید بشریرر
اهمشت میداداد تا موسشایدااان ترغشب شواد اشۀار را درسیت بخواااید؛ میثالً میاای کی
عل،وی مغای در دربار امش

شۀر را اشربا خوااد امش دسرور داد ب ا یاجیا ریرب شیال

بزااد (ابوالفر الفهاای 1963م .)340 /11 :اموا ای موسشایدااان ادیب عیال اسیحا
موللی (همان272-271 /5 :؛ اب خلکان 1968م )202 /1 :ریاب (اب خلید ن 1375ش:
 )355 /2محبوب (مسۀود

 )42 /4 : 1409هسراد ک غشرا موسیشای ا علیوم رایی در

ون عصر همچون حدیث فا کالم ادب اشز بهر داشراد.
اما دلشل توج خلفا ب موسشای یررشباای ا ون یکی تجملهرایی واان بیود تیا بیا ر ا
موسشای در دربارها ر اق شکو حکومرران را اران دهاد؛ دیهر ایاک موسشای برا خلفا
جاب تبلشغاتی داشت؛ یرا ای مغاشان اشۀار را ب و ا میخوااداد کی در ونهیا بی میدک
خلفا عظمت خالفرران یرداخر مییشید .گیا اشیز ایی خلشفی هیا خیود افیراد بیاذ
عالت ی مایید ب ی هاییر ادب بودایید دسییری ه ی در کییار اوا اییدگی وهاهس یا

داشییراد؛

همچاانک اثق (خالفیت( ) )232-227 :ابیوالفر الیفهاای 1963م276 /9 360 /5 :؛
سشوبی 1959م )343 :مارصر (خالفت( )248-247 :ابیوالفر الیفهاای 1963م301 /9 :؛
مسۀود

 )48 /4 : 1409مۀرضد (خالفت( ) 289-279 :ابوالفر الفهاای 1963م/9 :

 )40خود وهاهسا شاعر اوا اد بوداد .ب هر لیورت ایی گوای حماییتهیا ا ببای
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موسشایدااان ب هر دلشل ک باشد موجب یشررفت موسشای شد در گرایش بشررر مردم بی
ای حو

عرر کارها هار

یباتر مؤثر بود؛ چایانکی در دربیار هیرییک ا خلفیا

عباسی هموار شیمار ییاد ا اهیل ایی فی حضیور داشیراد حریی ذکیر ایام مغاشیان
اوا ادگاای ک تاها در کراب االغاای ا ونها یاد شد است در ای لفحات امیگاجد.

 .3نقش ایرانیان

شاید مه تری عامل مؤثر در رشد ترتی فرهاگ تمدن اسالمی جلو هیا

یبیا ون

را یافر ایرااشان ب دربار خلفا عباسی برتیرار رابطی د سیری مشیان دسیرها خالفیت
بباات ممرا ایراای بود .تغششر مرکز خالفت ا شام ب بغداد ک تحت افیوذ فرهاهیی اییران
ترار داشت ب ییریز باشاد فرهاهی علمی حکومت عباسی کمک مؤثر کیرد .در دربیار
ای حکومت وداب رسوم ایراای بیششا ییشش تالشید بی ون تریویق مییشید ذ
سلشا ایراای هر ر

ار ش اعربار بشررر مییافت .اگر در د رۀ امیو

مهی تیری اتیدام

ای بود ک موسشای ایراایی عمیالً ر ا داد شیود در د رۀ عباسیی فرریش هیا علمیی
اظر موسشای اشز موردبحث تحاشق ترار میگرفت .ب هر لورت اعراب تبلا ومشخیر
با فرهاگ ایراای جز حدا اصب -ک وهاگها مو اران بود -اشز بو شاخی داییر
دفهییا سییاد سییا
ر : .امام شوشرر

وا

اداشییراد (ابییوالفر الییفهاای 1963م250 /9 :؛ همچاییش

1348ش)60-58 :؛ همچاانک ب گفر مسۀود

عربهیا موسیشایا

ساد داشراد تاایاک اذر ب حارب ب کلد در حشر ب حضور خسر رسشد عیودایوا
و ا خواای را در ون شهر وموخت یسا با گرت ب مک ای د هایر را بی میردم واجیا
یاد داد (مسۀود

133 /4 : 1409؛)؛ اما یسا فروحات رفت ومد با ملتهیا مغلیوب

غاا موسشای رای در ای سر مش ها ب ی ایران ب مذا خلفیا باییامشی

باییعبیاس

خوش ومد موردتوج واان ات ،شد؛ ب گوا ا ک اعراب موسشای و ا را ا مۀمیاران
با،ایان ایراایا ک برا تۀمشر خاا کۀب ب دسیرور عبیداهلل بی

بشیر بی مکی رفری بوداید

فراگرفراد .ای مۀماران رم ااجامدادن کار و ا میخوااداد در مان اسیرراحت عیود
میاواخراد .سۀشد ب مسجح و ا ها ایران را وموخت شۀرهایی در تالیب وهایگهیا
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ایراای ساخت ونها را در مشان اعراب ماررر کیرد (ابیوالفر الیفهاای 1963م-276 /3 :
)277؛ همچاییش ابی سییری

موسییشایدان بییزر

عصییر امییو

اییواخر عییود را ا ایرااشییان

فراگرفت .ابوالفر الفهاای گفر است« :کساای ک بربطاوا

ا را دید ااید گویاید بیربطش

بریای بربط ها ایراای بود ا ای سا را ا ایرااشاای ک عبداهلل ب

بشر برا تۀمشر کۀبی بی مکی

و رد بود فراگرفت» (همان.)320 /1 :
بدی ترتشب اعراب موسشای ایراای را ب لحاظ شکل ساخرار محروا اتربیاس کرداید
ای

امهشر در عصر عباسی ب ااط ا

خود رسشد؛ ییرا ا الً ایرااشیان کی ا باشااهیذاران

د لت عباسی بوداد در دسرها خالفت تیدرت مایام یافراید ا ایی برییق در اارایال
عل ادب هار ایراای ب جهان اسالم کوششداد؛ ثااشاً خلفا ر ش یادشاهان ساساای را بیرا
حکومت خود برگزیداد کوششداد ا ای فرهاگ الهیوبیردار کااید؛ بایابرای

بی دابیال

ر د خالد برمکی ب عاوان یر ب دربار عباسشان در مان ابوالۀباس سفاک (خالفیت-132 :
 ) 136افوذ سشاسی فرهاهی ایرااشان در دسرها خالفت وغا شد (ابی باطایی 1997م:
 )155افکار عااید وداب رسوم

فرهاگ هار ایراای در ای د ر موردتوج ترار

گرفت .برمکشان ا خالد تا یسرش یحشی او هایش فضل جۀفر موسی محمید همی در
تییر ی موسییشای اتییداماتی مییؤثر ااجییام دادایید بییا حمایییت ا ییی هشهییا علمییی
موسشایدااان ون عصر مار خدمات گسررد در ای
تحوالت ایرااشان خوشفکر باذ

مشا شداد؛ بدی ترتشب یسا ایی

ک در دسرها خالفت افوذ داشراد کرابهیایی را کی

ا د رۀ ساساای باتی مااد بود ب عربی برگردااداد موسشایدااان برجسر ایراای همچیون
ابراهش ب ماهان موللی فر ادش اسحا

شاگرد اسحا بی ایام رییاب ماصیور لیزل

چادی ت دیهر موسشای علمی را ب بان عربی بریای موسشای عهد ساساای اسروار کرداید
ر اق بخرشداد عیال بیر اخریراع تکمشیل سیا ها کریابهیایی سیودماد اشیز در مشای
موسشای ت لش

کرداد (مرحون 1373ش.)116 :

یکی ا عوامل مهمی ک سبب شد موسشای ایراای اسیاس موسیشای د رۀ اسیالمی تیرار
گشرد الیول تواعید ون جااریش موسیشای عیرب شیود برفیدار ابیراهش بی مهید
( ادگی ) 224-162 :ا موسشای ایراای بود .ا فر اد مهد

سومش خلشف عباسیی بیود
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در اوا ایدگی خوااایدگی فیرد توااییا بی شیمار میییرفیت (ابی خلکییان 1968م39 /1 :؛
ابوالفر الفهاای 1963م98-96 /10 :؛ اب باطای 1997م)215 :؛ چاانک گفری ااید هایر
موسشای در مان ا

ابراهش موللی ب کمال رسیشد (ابی خلید ن 1375ش.)854 /2 :

شخصی مرافذ ماردر بود اعرااد داشت باید واچ را ب ذ تش مطبوع میویید بخوااید
باوا د ب سبک تدی ماشد اباشد .ای خلشف اد ک میادر ایراایی بی ایام «شیکل » داشیت
(ابوالفر الفهاای 1963م96 /10 :؛ اب خلکان 1968م )39 /1 :بیا وداب سیا ایراایی
یر رش یافر بود یشروا اهضری در موسشای بۀدا اسالم شد کی الیالت ر ک موسیشای
ایراای در ون مرهود بیود؛ درارشجی «تابیور» خراسیاای بیا فوالیل اخرصالیی ون بی جیا
«بابور» بغداد مردا ل شد ساتها حاالت موسشای ایراای جا سا موسشای عرب را
گرفت (مرحون 1373ش119 :؛ فارمر 1367ش.)238 :
اادر بدیۀی ی هرهر حو ۀ موسشای مۀراد اسیت اعیراب ای تاهیا تراای خیواای بلکی
ب بورکلی موسشای خود را امدار ایرااشان هسراد.

اوشر است:

مان اسرشال سشاسی عرب بر ایران برا فرهاگ ادبشات ایران د رۀ با وفریای
ب شمار میومد ک ای تحول ب موسشای اشز کرشد شد ماااید دیهیر شیاخ هیا
فرهاگ هار بخرش دهش خود را ب بشهااهان وغا کرد ا تاهیا خیود را ا
یوسشدگی ااجماد هار ا اخر عصر ساساای رهااشد؛ بلک سیروغیا

شید بیرا

یشدایش هار موسشای در سر مش ها عرب (بدیۀی 1354ش.)49 :
امام شوشرر

اویسادۀ کراب اییران گیاهوارۀ داایش هایر اشیز موسیشای د رۀ ساسیاای را

یهاا ماب ،موسشای ر گار اسالمی دااسر

مۀراد است ای هار یبا چ ا دیدگا علمیی

چ ا ماظر عملی سرچرم ا جز کریابهیا موسیشای عهید ساسیااشان موسیشایشااسیان
ایراای اداشر است (امام شوشرر

1348ش .)96 :ر کاهلل خالای موسیشایدان مۀالیر اشیز

حضور یران ایراای همچون خاادان برمک سهل در دربیار خلفیا عباسیی را ا عوامیل
مه یر رش اهل هار شمرد است .ای

یران ک دارا تدرت ماد

احشا وداب رسوم ایراای عالت بسشار داشراد در تر ی

مۀاو بوداید بی

تکمشل هار موسیشای تریویق
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بی ون بسییشار کوشییشداد (خییالای 1369ش)31 :؛ بییا جییود ایی

جییر فییارمر ی هرییهر

ااهلشسی باایاک ایرااشان را عامل یشدایش رۀشری اوی در عصیر عباسیی دااسیر
خیاص ایراایی در عرلی هییا هایر

ذهاشیت

فلسیفی علمیی تمییدن اسیالمی را عاصیر مییؤثر

تۀشش کااد ار یابی کرد است عاشد دارد در مشا موسشای افیوذ تی ثشر ملمیوس اییران
مدتها یسا ای د ر ظاهر شد.

اوشر است:

ای ت خشر ااشی ا ای حاشات است ک اوا ادگان ببای کیامالً مرخصیی را در
جامۀ ترکشل میداداد ک ب دلشل ااز ا ببااتی تاگاظر محافظی کیار بوداید؛
باابرای در چاش حالری تاریباً تمیامی اوا ایدگان عصیر بالییی ییا ا ای اد عیرب
بوداد یا در عربسران مرولد شد بوداد همهی ونها اهل حجا بوداید کی بی

هم هارها عرب محسوب میشد (فارمر 1367ش.)177-176 :
شایان ذکر است براساس واچ در کراب االغاای ومد

مااب ،دیهر اشز گفر ااد بسیشار ا

موسشایدااان برجسر ای عصر تبار ایراای داشراد موسیشای عصیر عباسیی میدیون ابیو

تالش دااش ونهاست .ا جمل ایی افیراد مییتیوان ابیراهش بی ماهیان ارجیاای مولیلی
اسحا ب ابراهش علی ب ااف ،ریاب ماصور لزل حک الواد را اام بیرد کی لیرف
داشییر اییام عربییی دال،بییر الییل عربیییشییان اشسییت؛ یییرا گییاهی برخییی ا ونهییا بی سییبب
سر اشها اعراب اام یدر خود را ب عربی تغششر میداداد؛ ماااد ابراهش بی ماهیان کی بی
ابراهش ب مشمون شهرت یافر بود (ابوالفر الفهاای 1963م.)154 /5 :
 .4نهضت ترجمه

یکی دیهر ا عوامل مؤثر در یشررفت علوم ب بور عام علی موسیشای بی لیورت خیاص

ترجم مرون یوااای سریاای یهلیو
گردو ر

ترجم وثار مخرل

هاید بی بیان عربیی بیود .دااریمادان مسیلمان بیا

ب عربی ک بان داشا اسالم بود ا تاها توااسیراد مشیراب

گذشرهان را حف کااد؛ بلک خود اشز دسرا ردهایی جدید ب ون افز داد .ر اد ترجم کی
در وغا ب لورتی یراکاد

غشرحکومری بود در مان حکومت عباسشان با حمایت خلفیا
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بیتالحکمة ب اهضری علمی تبدیل شد؛ هرچاید بیا گیرایش مروکیل بی
یران ت سشس 
حابلشهر در ده ها بۀد مروت

شد .ساوط خاادان باییامشی

بلیوع اتبیال ولعبیاس

د ر ا جدیید ا تحییوالت تیاریخی فرهاهییی علمیی را در تمییام ممالییک تییاب ،خالفییت
اسالمی ب دابال داشیت بیدی سیبب مورخیان ایی د ر را عصیر بالییی اسیالم (عصیر
االسالم الذهبی) د رۀ مداشت اسالمی
(حری بیتا88 :؛ رش

عصر ریی فرهایگ تمیدن اسیالمی اامشید ااید

بیتا .)11 :ااراال مرکز خالفت ا دمرق ب بغداد ازدیکیی ون بی

کااون علمی جاد شایور اشز حضور چرمهشر یران کاردان مرا ران باکفایت ایراایی
در دربییار خالفییت اسییالمی عالتیی افییر اخسییرش خلفییا بایییعبییاس بیی علیی ادب
فرهاگیر ر

اهضت بزر

علمی فرهاهی جهان اسالم را ب بار ارااد؛ بی گوای ا کی

یسا گذشت چاد سال در مان حکومت هار نالرشیشد بیا حضیور دااریمادان در دربیار
حمایت خلشف ا ونها تالش برمکشان عل د سیت اهضیت ترجمی شیرابی تیا گرفیت.
خلشف دریی کسب وثار علمی فرمان داد کرابها ب دستومد در سر مش ها فرحشد یا
ممالک تاب ،ب بغداد مارال شیواد؛ میثالً ییسا فیرح عموریی

واایر (واکیارا) در وسیشا

لغشر کرابهایی بیشمار ب دست ومد ک همهی را ب بغداد مارال کرداد هار ن یوحایا
ب ماسوی یزشک مررج دربار را ب ترجم ونها م مور کیرد (ابی جلجیل 1955م65 :؛
اب ابیالشبۀ  .)171 : 1299سشوبی دربارۀ عالت هار ن ب کسیب مۀیارف جدیید اوشیر
است« :ملکی را امیشااس ک تاها در کسیب علی سیفر کاید بی جیز رشیشد» (سیشوبی 1959م:
.)273
ارشج ای سشاست خلشف ر اق علمی مرکز خالفت اسالمی بیود همیش عامیل اساسیی
میتوااست ا جاذب هایی باشد ک جمۀی گسررد ا داارمادان را بی بغیداد رهامیون شیود؛
باابرای

در ادام ای اهضت علمی در عصر م مون با توسۀ فضا با فرهاهیی ومشخری بیا

تسامح مذهبی فراه ومدن مشا برا ابرا عاشد

اشیز اظهیاراظرهیا فرهاهیی میذهبی

همرا ر ا ر حش خردگرایی و اداادیری شکوفایی شخصشت ااساای در محیشط علمیی
فرهاهیا مااسب یرجاب جوش ک البر ر اق اترصیاد اشیز بی ون افیز د مییشید
بغداد ب دارالۀلمی افساا ا

مرکز تجم ،داارمادان هارمادان فاها لاۀرهران  ...تبدیل
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ش ید (جییاناحمیید
اترصاد ا

مسییران 1379ش)98 :؛ بییدی ترتشییب در چاییش ا رییاع فرهاهییی

بسشار ا رساالت مربوط ب اظری موسشای یوااای ب بان عربی ترجم شیداد

در ا اخر ترن سوم هجر تمر

داارمادان ماش بغداد تاریباً تمیام اظریی هیا موسیشای

یواان را دراخرشار داشراد بخش عمدۀ ای اظریات در موسشای عرب جذب شد؛ تا جیایی
ک اظری یردا ان مسلمان ب

د ب کارشااساای خبیر تبیدیل شیداد بیولی اکریشد کی

ا اظر علمی دربارۀ لدا کو کردن سا ها ا خود یواااشان اشز سبات گرفراد (رابرتسون
اسرشواس 1369ش .)236 /1 :ا مشان داارمادان یوااای ک وثارشیان بی عربیی برگردااید
شد اتلشدس گزایوس بطلمشیوس اشکومیاخوس ا اهمشیت یی برخورداراید .اظرییات

اریرر گزاوس با کرابها ریمیوس رییر

کراب الیاغ

پر بلماتیا اظریی اتلشیدس بیا ترجمی د

الایااون در دسیررس اعیراب تیرار گرفیت (فیارمر 1367ش .)284 :ا دیهیر
میان ا یوایاای بی عربیی ترجمی شید مییتیوان االیایاع تی لش

کراب هیایی کی در ایی

ارسطکاس والت مصوّت موسیوم بی ارغی بیوتی تی لش
فشثاغورب را اام برد (حاف

اد 1381ش.)413 :

میوربس ماامیات موسیشای ا

واچ را اعراب ا یواااشان اترباس کرد ااد میتوان براساس اامهیذار هیا فایی ونهیا
دریافت .اژۀ «غاا» تا ون مان ه گویا و ا
ا ای

مان ب بۀد ای

موسشای مۀاایی اظر

ه ب بور کلی ب مۀاا موسشای بود؛ امیا

اژ فایط بی جابی عملیی موسیشای اخرصیاص یافیت؛ درحیالی کی
علمی یشدا کرد (فارمر 1367ش .)285 :دراهایت مییتیوان گفیت

دریی برگرداادن مرون یوااای یهلو

هاد

سریاای ب عربی مسلمااان بیا بهیر گشیر ا

ای علوم خود اشز در مشا موسشای کرابهایی اوشراد .خلشل بی احمید فراهشید

مؤلی

کراب الۀش در لغت اخسرش کسی بود ک یسا ظهور اسالم دربارۀ عل موسشای کریاب

الاغ

االیااع را ت لش

امر

جیز ایامی ا ونهیا بیاتی امااید اسیت (همیان158 :؛ ابی خلکیان 1968م203 /1 :؛

اشست .یسا
لیفد

کرد (اب ادی 1381ش)48 :؛ البری ایی اثیر ا اکایون در دسیررس

اسحا ب ابراهش موللی چایدی کریاب در مشای موسیشای اوشیت کی

1971م)392 /8 :؛ امیا یۀایوب بی اسییحا کاید

ملایب بی فشلسیوف عییرب ا

مرهورتری داارمادان سرومدان عصیر عباسیی اسیت کی بشریرر د ران حشیاتش در د رۀ
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اهضت ترجم گذشت .ا مدتی ریاست دارالررجم می مون را بیرعهید داشیت عیال بیر
داشر مهارت در علومی همچون ماطق اجوم فلسف حساب بب درحو ۀ موسشای اشیز
وثار را ت لش

ترجم کرد .ا جمل ای ت لشفات کی بیا اسیرفاد ا ترجمی مریون یوایاای

حالل شد است میتوان موارد یر را اام بیرد :الموصوباتالوتریةمن ااتالوادناالن 
ااتالعشرتاالوتار رسالةف االجزاءالخبریةف الموسیق

رسالةف اللحنو والنم 

المدخل الی لااعت الموسشای الموسشای الکبشیر کرابایا االعظی فیی تی لش

اللحیون فیی

اتحاد الموسشای الریۀر (ابی ایدی 1381ش317 :؛ اسیماعشلییور 1369ش120 :؛ فیارمر
1367ش.)239 :

عال بر واچ گفرش ا خاادان خوار می محمد احمد حسی

فر ایدان موسیی بی

شاکر ک در تاریخ عل بی باییالمیاج مریهوراد در بینتالحکمنة ییراظیر اسیحا بی
مصۀبی ب تۀلش

تۀل مرغول شداد .ونهیا توااسیراد کریابهیا بسیشار در مشای هادسی

حشل اجوم حرکات کواکب

موسشای (اب خلکیان 1968م )161 /5 :تی لش

بیشمار را اشز ب بان عربی ترجم کااید (ابی ایدی 1381ش .)332 :ا ایی
ت لش

وثیار
میان بی بۀید

کرابها علمی درحو ۀ موسشای ب لورت رسال ها مسرال افیزایش یافیت؛ میثالً

یحشی ب ماج رسالةف الموسیق را اوشت ابواصر فارابی در سال  . 329بیزر تیری
کراب ب اام الموسشای الکبشر را دربارۀ لااعت موسشای یرد باد سا عیود تی لش

کیرد؛

عال بر ای تکاهاشر ها در اوشر هیا چایددااریی مثیل شیفا اثیر ابی سیشاا اشیز موسیشای
ب عاوان ف سوم در بخش ریارشات جا گرفت بدی ترتشب ییک علی شیااخر شید

داارمادان مسلمان در ببا باد علوم ای حو را ب عاوان یکیی ا شیاخ هیا چهارگاای

عل ریاری درکایار هادسی حسیاب اجیوم تیرار داداید؛ میثالً فیارابی در احصیا الۀلیوم
(فارابی 1348ش )86 :خوار می در مفاتشح الۀلوم (خوار می 1362ش )227 :اب سشاا در

دااراام عالیی (بشاش 1371ش )17 :اخوانالصفا در رساالت خود (همان )47 :موسیشای

را ب عاوان بخری ا عل ریاری مطرک کرداد؛ شاید ب ای دلشل ک مطرککردن ای حیو

ب عاوان یک علی ون را ا حمیالت دا میی مرۀصیبان بیا توجشی مفسید ااهشیزبیودن غایا
موسشای دراَمان اها دارد.
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 .5ظهور موسیقیدانان خالق و توانمند

یکی ا مه تری عوامل رشد ر ا موسشای در ای د ر ظهور موسشایدااان مسرۀد بود.

هوش یاد ابیو اسیرۀداد مهیارت ییاد ایی افیراد در اوا ایدگی خوااایدگی باعیث
گرایش بشررر افراد ا بباات مخرل

مردم ب موسشای مییشید .در االغیاای عاید الفریید

کرابها تراج اام شمار یاد ا ای افراد ذکر شد

ای مسئل اراندهایدۀ گسیررش

موسشای در عصر عباسی است .ا جمل ای موسشایدااان میتوان ای افراد را اام برد:
الف) حکم الواای :بی گفری ابیوالفر الیفهاای ا الیالراً ایراایی در موسیشای یهاای
ر گار خود بود دف می د بد ن تمری

و ا میخوااد.

در دربار مهد

هیاد

هار نالرششد و ا میخوااد؛ همچاش ازد ابراهش ب مهید در میان امیارتش بیر دمریق
یسران سلشمان ب علی اشز محمد بی ابوالۀبیاس لیفاک موسیشای اجیرا کیرد ا وایان
لییالت گراابهییا بسییشار گرفییت .ای ی موسییشایدان در ا اسییط حکومییت هییار نالرش یشد
درگذشت (ابوالفر الفهاای 1963م.)285-280 /6 :
ب) سیاط عبداهلل ب

هب مۀر ف ب سشاط اهل مک

ا یشرکسوتان موسشای عربی بود

در ا اخر خالفت هاد درگذشت .ا اوا اد ا ماهر خواااد ا خوشو ا بود ک در
مجالس خلفا بزرگان عصر خویش موسشای اجرا میکرد .ابراهش موللی اب جام ،غایا
را ا ا وموخراد .ابراهش موللی در سرایش خوشیخواای ا بی یسیرش گفری بیود« :سیشاط

کسی بود ک اگر اد میمااد یدرت چشز برا خوردن امییافت» (همان.)157-152 /6 :
ج) یحیی بن مرزوق مکی

ا مغاشان مرهور ا اخر عصر امیو

ا اییل د رۀ عباسیی

بود تا مان مۀرص در دربار خلفا و ا میخوااد .ابراهش مولیلی ابی جیام ،فلیشح بی

ابیعورا و ا ها تدی را ا ا وموخراید .ایی موسیشایدان کریابی بی ایام االغیاای شیامل
س هزار و ا تدی را ت لش

ب عبداهلل ب باهر امشر خراسان تادی کیرد .فر ایدان ا اشیز
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اهل موسشای بوداد وخری ونها ب اام محمد ب احمد ب یحشی مکیی در مجلیس مۀرمید
حضور مییافت بد ن تمری

و ا میخوااد (همان.)179-173 /6 :

ی) ابراهیم و اسحاق ماصلی ای یدر یسر ا بزر تیری موسیشایداایان د رۀ عباسیی
بوداد ک بر هارمادان یس ا خود اثر بسشار گذاشراد .وایان در سیالهیا بالییی حکومیت
عباسی درخرشداد در تکمشل موسشای ای د ر ااری مؤثر ایفا کرداید .ابیراهش مولیلی
( ) 188-125در دربار س ت ا خلفا عباسی (مهد

هیاد

هیار ن) همی را ماهیور

خود کر بود؛ چاانک برلوما ای ن دربار رششد دربار اش مییگفیت :ابیراهش بوسیراای
است ک هراوع گل مشو ا در ون جمی ،اسیت (ابی عبیدربّی .)33 /7 : 1404

ای اد

ایراای داشت (ابی ایدی 1381ش157 :؛ ابی خلکیان 1968م42 /1 :؛ ابیوالفر الیفهاای
1963م )155 /5 :هار اوا ادگی خوااادگی را در بصیر خو سیران ر ایزد اسیرادان
ایراای فراگرفت (ابوالفر الفهاای 1963م .)160 /5 :عزیمت ای هارماد ب بغیداد

رد

ب کاخ مهد

سروغا ثر ت مکارش اشز شکوفایی موسشای عربی ایراای بیود کی تیا

یایان عمر

ادام یافت.

ه) زریاب علی ب ااف ،ملاب ب ریاب ا موسشایدااان برجسر ایرااییتبیار در تیرن سیوم
هجر است ک شهرت محبوبشرش در اادلس مغرب میش

بی تۀریی

تولیش

اشیا

ادارد .ا وداب رسوم ایراای را در ون دیار ر ا داد ا برییق ت سیشس مدرسی ا بیرا
ومو ش موسشای توااست با یر رش د هیا هارماید سیبکهیا اظریی

ابیزارهیا موسیشای

ایراای اسالمی را ب اسپااشا دیهر اااط ار ییا مارایل کاید .رییاب اخسیت ایزد خلفیا
عباسی (مهد

هاد

هار ن) موسشای اجرا میکیرد (ابی عبیدربّی )37 /7 : 1404؛ امیا

گویا اسرادش اسحا موللی با حسادت ب جایها ا ازد خلشف هار ن مهیارت ییادش
در اوا ادگی عود یسا ایاک در مجلس هار نالرشیشد بیا چشیر دسیری فیرا ان موسیشای
اجرا کرد ا را تهدید کرد ک یا بغداد را تر

کاد ییا در مجلیس خلشفی حاریر اریود.

ریاب اشز یسا تفکر بسشار ب سو مغرب اسالمی رهسپار شد ا واجا ب اادلس رفیت
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بر هار ادب

ادگی اجرمیاعی میردم ون دییار اثیر فیرا ان گذاشیت (حاشایت 1369ش:
1384ش .)108 :اب خلد ن رم بشان ت ثشر ریاب بر موسشای اادلس

722-721؛ خضر

مطالبی جالب را دربارۀ ای موسشایدان ایراای و رد است؛ اگرچ ا امشر اایدلس را در ون
اوشیر

عصر ب اشربا ب جا عبدالرحمان ب حک حک ب هرام ذکیر کیرد اسیت.
است:
ابراهش

اسحا موللی غالمی داشراد ک اام ا ریاب بود .ا ف موسشای را ا

واان فراگرفر

در ون مهارت یافر بود؛ ا ای ر موللشان بر

رشک برداید

ا را ب مغرب فرسراداد .یس ریاب ب درگا حک ب هرام امشر اادلس رسیشد
ا خود ب دیدار ریاب شرافت در گرامشداشت
عالی بخرشد برایش اتطاع مارر تۀشش امود

کوششد ب ا جایز هیا
را در دربار خود دربیش

ادیمااش ب یایهاهی بلاد رسااشد؛ ب همش دلشل هار موسشای در اادلس بی اسیط
حضور ریاب یشررفت یاد کرد یسا

وثیار ا

تا مان ملو الطوایی

همچاان باتی مردا ل بود ا اسلی ب اسلی دیهر مارایل مییشید؛ چایانکی در
اشبشلش هار

همچون دریایی بیکیران سیۀت یافیت بیا ا بیش رفیر ر ایق

شکو ون شهر یادگارها هار

ریاب ا واجا ب کریورها سیاحلی افریاشی

مغرب مارال شد (اب خلد ن 1375ش.)356-355 /2 :
گفرای است ک حضور ریاب در اسپااشا اسالمی تحیولی چریمهشر در وداب رسیوم
رفرار اجرماعی مردم ون دیار برجا اهاد؛ بیدی لیورت کی میردم در بیر یوشیش ایوع
خورا

جاب ها مخرل

ادگی اجرماعی ا ای موسشایدان شهشر یشر

مییکرداید؛

همچاش درارشج حضور ریاب بسشار ا والت موسشای شیرتی ایراایی بی ون سیر مش
را یافت ا ون مان تاکاون اسرفاد میشود ک ا جمل ونها موارد ذیل درخور ذکراید:

عود باعاوان ال ت 1تشثار باعاوان گشرار 2رباب باعاوان ربک 3سوراا بااام شالمیا

4

افشیر

1. Laute
2. Gitarre
3. Rebec
4. Shalmei
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باعاوان تر مپت 1سا ب اام سشمبل

2

دهل بیاعایوان ر رترمیل( 3خضیر

1384ش110 :؛

همچاش ر : .فارمر 1367ش.)245-242 :
و) منصار زلزل ای موسشایدان ایرااییااللیل ا یشریهامان تحیول موسیشای در بغیداد
بزر تری اوا ادۀ بیربط در د رۀ خیویش بیود .خیواهرش همسیر ابیراهش مولیلی بیود
ابراهش عیودایوا

وموخیت .هاهیامیکی ایی د بیرا اجیرا سیا

را ا

و ا بیا

یکدیهر همراهی میکرداد مجلس ب شور لیر مییافریاد (ابی خلکیان 1968م42 /1 :؛
ابوالفر الفهاای 1963م .)156 /5 :ماصور در دربار مهید

هیاد

هیار ن اوا اید ا

بیماااد ب شمار میرفیت؛ چایانکی مییگفراید« :دلپسیاد چیون عیود لیزل» (ابیراهش حسی
1386ش)913 :؛ همچاش برلوما اوا ادۀ کاخ هار ن دربارۀ ا میگفت « :لزل سیریاج ا
دارد ک خدا ماااد ون را اشافرید است .تری
مۀر ف است ب شور

جد میوید» (جاح

اوا ادگان ون مان دااسیر

عود باوا د احا

شاعر ک بی تیار سیاهشای

1914م .)39 :اب عبدربّ اشیز ا را ا میاهرتری

مۀراید اسیت تبیل بۀیدا ا کسیی همااایدش اشامید اسیت

(اب عبدربّ  .)41 /7 : 1404ای هارماد کمریر و ا مییخوااید همیوار بیا عیود خیود
ابراهش موللی را همراهی میکرد ب همیش سیبب بی «ماصیور الضیارب» مۀیر ف شید

(همان)؛ همچاش اخرراع عود الربوط 4را ب ا اسبت داد ااد کی در ون ر گیار در بغیداد
مردا ل بیود (خیوار می 1362ش .)227 :ماصیور ا جیواامردان عصیر خیود هی بیود ا
درومد خود ب بشاوایان کمک میکرد .بی گفری جیاح

ا بی گر هیی کی ا شیدت فایر

اشا ماد کمک بوداد چادان بخرشد ک بیاشا ا لیدت شیداد.

ا ثیر ت خیود برکی

الزلزل (چیا وب ییا وباابیار) را در بغیداد بیرا مصیارف عمیومی ایجیاد کیرد (جیاح
1914م41-40 :؛ امام شوشرر

 .4شبوط :اوعی ماهی با دُم یه

سر درا

1348ش.)86 :

در ا اخر عمر هدف سیو ظی هیار ن

1. Trompet
2. Zymbel
3. Ruhrtrommel
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ترار گرفت د سال در ادان ب سر برد هاهامی ک بشیر ن ومید موهیایش کیامالً سیفشد
شد بود (همان).
ز) ابنجامع ا یکی ا برجسر تری موسشایدااان عرب در د رۀ عباسی بود کی در دربیار
خلفایی همچون مهد

هار ن موسشای اجرا میکرد .اب جام ،الالراً تریری بود

هاد

ا ایاک ب عاوان یک عرب تریری شغل مغاشهر را اارخاب کیرد بیود همیوار ا جاایب
خلفا سر اش میشد حری خلشف مهد ا را بی همیش دلشیل اشیز بی سیبب هی اریشای بیا
فر ادااش ا بغداد ب مک تبۀشد کرد (ابوالفر الفهاای 1963م .)303-289 /6 :ا رتشیب
ابراهش موللی در دربار بود در بسشار ا مسیاباات مایاظرات بیا ا شیرکت مییکیرد.
اب عبدربّ و ا ها ا را ششری
را ب عسلی ششری

کرد

دلچسب تولش

ا بان برلوما مزمارایوا ا

گوارا تربش کرد است (اب عبدربّ )34 /7 : 1404؛ همچاش جاح

و ا ای هارماد را همچون شراب تطربل دااسر است ک موجیب سرمسیری ییاد مییشیود
(جاح

1914م.)40 :

ح) علّایه

خواااد ا ماهر ادیبی اشکو

وهاهسا

هارماد خوشمررب در عصر

ا ل عباسی ب شمار میرفت .ا شاگرد ابراهش موللی بود ایی اسیراد بی
داشت .علوی در دربیارهیا امیش

می مون مۀرصی

توجی یی

اثیق مروکیل بی فۀالشیت درحیو ۀ

موسشای اشرغال داشت در ای مدت ا جوایز لالت بسشار برخوردار شید (همیان/11 :
.)333
ط) محمد بن حارث بسخنّر ب گفر ابیوالفر

الیل

ایراایی خیودش ا اهیالی ر

بود .ای موسشایدان خود را ا فر ادان بهیرام چیوبش میییاداشیت .ا بیا ابیراهش مولیلی
ه مان بود بشریرر بیا وهایگ عیود مییخوااید.

عیال بیر حضیور در مجیالس خلفیا

درحضور بزرگان ون عصر همچون عبداهلل ب باهر اشز موسشای اجرا مییکیرد (همیان/12 :
276 /15 48؛ امام شوشرر

1348ش.)87 :
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عال بر ای افراد عمر ب غزال سلش ب سالم (جاح

1914م )34 :مۀیاذ (ببیر

 )226 /8 : 1387اهوص سغد مخررع سا شهر د (خوار می 1362ش )225 :حماد ب
اسحا (اب ادی 1381ش )159 :فلشح بی عیورا (ابیوالفر الیفهاای 1963م)359 /4 :
مخار (اب عبدربّ  )41 /7 : 1404عمر ب باا (ابوالفر الیفهاای 1963م)272 /15 :
جۀفییر ببّییال (همییان) عُلَشّیی (همییان )163 96 /10 :عریییب (همییان )72 /17 :رییۀ
(مسۀود

 )493 /3 : 1409محبوب (همان )42 /4 :شیاری (ابیوالفر الیفهاای 1963م:

 )4 /16شاجی باان ب عمر (همان )302 /9 :سلشمان ب تصار تابیور (همیان)319 /9 :
ه ا دیهر اوا ادگان چشر دست خوااادگان ماهر هسراد ک در ایی د ر بی فۀالشیت
در حو ۀ موسشای اشرغال داشراد کوششها واان در ای

مشا موجب رشد شکوفایی

موسشای عصر عباسی شد.
افز ن بر واچ گفرش عواملی دیهر همچون تمایل فطر اترار مخرل
ااواع وهاگها سر دها اشز ر اق اترصاد

مردم ب شیاشدن

افزایش ثر ت دربار هی در رشید موسیشای

ای د ر مؤثراد ک در ایاجا یرداخر ب هم ونها امکانیذیر اشست.
 .6نتیجهگیری

شکوفایی موسشای در عصر عباسی حالل عیواملی مخرلی

اسیت کی ا جملی مهی تیری

ونها میتوان ترویق خلفا حمایت مالی ونها ا موسشایدااان را ذکر کرد؛ بدی لیورت
ک خلفا با تۀشش مارر

دادن لالت جوایز فرا ان ب لاحبان ای ف

موجب گسررش

ر اق موسشای شداد .هاد ب ابراهش موللی حاو ماهشاا میداد هار ن با ببای باید
موسشایدااان تاسیش ونهیا بی درجیات سی گاای حایو

مایرر هیرییک ا ونهیا را

جداگاا یرداخت میکرد .امش اشز بی ر ال خلفیا یشریش

مایرر اهیل موسیشای را تطی،

اکرد ای مسئل در د ر ها بۀد اشز ادام یافت؛ البر ای

جدا ا ااۀامها جوایز بود

ک خوااادگان اوا ادگان درتبال شادکردن خلفیا ا وایان دریافیت مییکرداید؛ همچایش
ایرااشان با حمایتهیا همی جاابی خیود ا موسیشایداایان مشای را بیرا رشید موسیشای
درخریش هارمایدان ایرااییتبیار در جامۀی ون ر فیراه و رداید .در ایی مشیان

یییران
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هارد ست برمکی باهریان ولسهل سهمی تابل توج داشیراد .اهضیت ترجمی
کرابها یوایاای سیریاای یهلیو بی بغیداد ظهیور موسیشایداایاای خیال
همچون ابراهش

اارایال
برجسیر

اسحا موللی لزل ریاب اب جیام ،ا عوامیل دیهیر اسیت کی

موجبات کمال موسشای در ای د ر را فراه و رد.
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