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عنوان مالزم در فقه و جايگاه آن در مجالس مطربی ايران

چکیده
ادوار موسیقی پر است از سوءاستفادههای بیش از اندازه از آن برای لذترانی حاکمان و زورگویان تاریخ ،به
طوری که این امر باعث ایجاد نگرش منفی جامعه نسبت به موسیقی شده است .به نظر میرسد همراهی و مالزمت
رقص زنان بیپروا و پسربچگان زیبا و همراهی شراب با موسیقی در دوران صفویه و قاجار که دوران رشد و قوام
مجالس مطربی بود ،باعث ایجاد یک ذهنیت منفی در جامعه نسبت به موسیقی شده باشد .لذا همانگونه که در
موضوعات فقهی گاهی حکم ،به روی مالزمات یک موضوع میرود و این عناوین مالزم چنان در نگرش یک فقیه
در بررسی یک موضوع مؤثر است که میتواند یک موضوع حرام را به حالل تبدیل کند ،مالزمت و قرین شدن
برخی از عناوین ،باعث ایجاد یک نوع موسیقی (به طور خاص) مطربی شده است که همین امر نیز موجبات
ایجاد یک ذهنیت منفی نسبت به موسیقی در میان متشرعین را فراهم کرده است .در این پژوهش مبتنی بر يک
مبحث فقهي به بررسی وضعیت مطربی در ایران ،در دوران رشد و قوام آن یعنی صفویه و قاجار پرداخته شده
است .به بیان دیگر روش فقهای شیعه در ارزیابی برخی از مسائل فقهی ،به موضوع موردبحث تسری داده شده و
از آن استفاده جامعهشناختی شده است .نکته حائز اهمیت پژوهش این است که در اینجا بحث در مورد دالیل و
ضوابط حرمت و حلیت موسیقی نبوده و مباحث به گونه مورداشاره از نظر گذشته و نقطهنظر این پژوهش ،پاسخ
به علت و چرایی نگرش بعضاً منفی و تنفرگونه جامعه ایرانی به خصوص قشر متشرع به موسیقی است.

کلیدواژهها :عنوان مالزم ،مطربی ،شاهان صفویه ،شاهان قاجار ،موسیقی ایرانی
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آفرينش و گرایش به موسيقي يکي از فعالیتها و خصوصیات
فطري بشر است .آشنايي انسان به این هنر را شايد بتوان به
جرأت به ماقبل تاریخ مربوط دانست؛ زيرا بشر از همان ابتدا،
آن را به صورت وسیلهای براي بيان حاالت دروني خود از قبيل
شادي و اندوه ،خوشي و ناراحتي و غيره به کار میبرده است.
پيشينه موسيقي ،ما را به اين مطلب رهنمون میشود که
اين هنر میتواند به عنوان شکلي از ارتباط در ميان انسانها
در نظر گرفته شود .موسيقي هميشه به عنوان گرمي مجالس
استفاده شده است و هماکنون نیز در مجالس عروسی و حتی
عزا از آن استفاده میشود.
حقیقت آن است که در طول قرون متمادي ،چهره واقعي
این هنر ،در کنکاشي برای بقا و استمرار ،در ميان چهره منفی
آن دستوپا میزده است .هنگامیکه حکومتها به وجود
آمدند و تمدنها شهرنشین شدند ،پادشاهان و فرمانروايان
غرق در جلوهها و سرگرمیهای دنيا ،از اين هنر نيز براي
لذتراني غافل نگشته و به تبع ايشان ،مردم نیز از اين سيره
فرمانروايان خود غافل نشدند .مسلم است که هر هنري اگر
در طول ساليان متمادي اسباب دست نااهالن و فاسقان براي
خوشگذراني و هوسراني قرار بگیرد ،باعث ایجاد ذهنیتی منفی
در جامعه میشود که نهتنها در همان زمان تأثیرگذار بوده
بلکه در زمانهای دیگر نیز مشکالتی را به بار آورده و هنر را
از جنبههای مثبت آن دور خواهد ساخت.
شايد اين موضوع نياز به ارائه دليل نداشته باشد که هنر
موسيقي در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود علیالخصوص
در دوران کنوني پس از پيروزي انقالب اسالمي ،در معرض
ديد منفی جامعه به خصوص متشرعین بوده است و به نوعی
این بدیهی تلقی میگشته که اهالی موسیقی و هر آن کس
که به این هنر مشغول است ،نسبت به دین با دید تسامح و
تساهل مینگرد .این در حالی است که در بسیاری از هنرها
(به صورت خاص مجسمهسازی) با اینکه از سوی بسیاری از
فقها ،فتوا بر حرمت مطلق (مجسمه جانداران دارای روح)
آن وجود دارد ،ولی نگرش منفی نسبت به آن وجود نداشته
و یا حداقل در برابر موسیقی قابلمقایسه نیست .البته باید
اذعان داشت که این نگاه پس از انقالب اسالمی به تدریج
تغییر کرده و به سمت مثبت حرکت داشته است.
به هر جهت ،بررسی این مسئله در مورد چرایی نگاه منفی
جامعه متشرع نسبت به هنر موسیقی و موسیقیدانان ،با اینکه
چه در گذشته و چه در حال حاضر ،فتواهایی مبنی بر عدم
حرمت مطلق موسیقی وجود دارد ،از اهمیت زیادی برخوردار

است و به جهت عجین بودن موسیقی با فضای فرهنگی
کشور ،بررسی جامعهشناختی این مسئله ضروری به نظر
میرسد .این موضوع و بررسی این مسائل ،در آثار گذشته و
پژوهشهاي دیگر محققین ،به چشم نمیخورد لذا از این
جهت ،تحقیق در این باره ضروری به نظر میرسد.
ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که در این مقاله بحث
بر سر حرمت یا حلیت موسیقی و ادله مربوط به آن نیست .بلکه
آنچه در اینجا موردنظر بوده و نقطه عطف برشمرده میشود
بررسی چگونگی و چرایی نگرش کراهتگونه جامعه متدین
ایرانی به موضوع موسیقی است و لذا برای این منظور ،از یک
مبحث فقهی استفاده شده تا از این طریق به این مسائل پاسخ
داده شود .بر این اساس ،مسئله موردنظر ،پیرامون تحلیل
تاریخی و جامعهشناختی نگرش منفی جامعه متشرع ایرانی
نسبت به موسیقی است .لذا بحث در مورد فضای صدور روایات
غنا و موسیقی و امثالهم که در مباحث فقهی به میان میآید،
نبوده و تنها جو حاکم بر فضای موسیقی ایرانی در دوران رشد
و شکوفایی مجالس شادی (صفویه و قاجار) موردبررسی قرار
گرفته که به نظر میرسد از دالیل اصلی نگاه منفی و آکنده از
کراهت متدینین به موسیقی است .از سوی دیگر نیز باید گفت
که در این پژوهش بنا نیست تاريخچه مجالس شادماني در
ايران بررسی شود؛ بلکه توجه بيشتر در اين نوشتار ،به همان
نقطه عطف مجالس به اصطالح مطربي ،يعني دوران صفويه
و قاجار است .به نظر میرسد که ایجاد اولين ذهنيت منفي
نسبت به موسيقي و موسیقیدانان در دوران صفويه و در ادامه
آن در دوران قاجار بوده است که البته با وجود کمبود منابع
در این زمینه براي بررسي و شناخت جامعه آن دوره ،هيچ
منبعي بهتر از گفتهها و نوشتههای سفرنامه نويسان نيست.
ولی این مطلب ،به معنای عدم استفاده از منابع دیگر ،جهت
تبیین بیشتر موضوع نخواهد بود.
ذکر این نکته نیز در اینجا الزم به نظر میرسد که یکی
از دالیلی که باعث شد به صورت متعدد از عبارات مستقیم
سفرنامه نویسان استفاده گردد این است که مخاطب به صورت
جدی در فضای حاکم بر مجالس مطربی قرار گرفته و از این
طریق بیش از بیش به ارتباط بین این دو موضوع (مبحث
فقهی و مجالس مطربی) دست یابد و بعضاً به صورت مستقیم
از نگاه منفی ایرانیان و حتی جهانگردان اروپایی به این موضوع
آگاهی یافته تا نتیجهگیری در این باره سهلالوصولتر باشد.
همان گونه که اشاره شد در این پژوهش برای بررسی
چگونگی ایجاد نگاه منفی به موسیقی از یک مبحث فقهی
به نام "عنوان مالزم" استفاده گردیده است .با این توضیح
اجمالی که برخي از احکام خمسه فقه (حرمت ،حليت ،کراهت،

ذکر این مطلب در این قسمت الزم است که این پژوهش با
چنین موضوع و عنوانی در میان پژوهشهای هنری و فقهی
و حتی میانرشتهای فاقد پیشینه است و آنگونه که نگارنده
مسئله را مورد تتبع قرار داده است ،پژوهشگران ،پیش از
ای نچنین موضوعی را به صورت میانرشتهای مدنظر قرار

ای ن پژوهش به صورت کتابخانهای انجامشده و روش
تحلیل آن به صورت توصیفی – تحلیلی است.
عنوان مالزم
اص والً هر حکم فقهي نياز به موضوعي دارد که آن در
تکوین موضوع هیچ نقشی ندارد (صدر :1406 ،ج .)107 :1
با توجه به این مطلب باید گفت احکام و قوانين الهي بر محور
موضوعات خود استوار هستند و با دگرگوني موضوعات ،احکام
نيز دگرگون میشوند (همان) .نکتهای که در اين ميان حائز
اهميت است اين است که گاهي حکم یک موضوع بر خود آن
موضوع حمل نمیگردد بلکه به عناوین مالزم آن موضوع بار
میشود؛ فقيه با مراجعه به منابع صادر از حکم مث ً
ال روايات که
بخش عظيم منابع ما را به خود اختصاص داده است ،متوجه
اين امر میشود که حکم موردنظر ائمه (ع) در روایت ،ناظر
به اوصاف و اعراض حاکم بر آن موضوع میباشد و خود آن
مو ضوع در حالت بنفسه ،محکوم به آن حکم نيست .این
مسئله ،در حال حاضر و با رويکردي به جايگاه زمان و مکان
در استنباط احکام الهي و با تغييرات روزافزون بسياري از
موضوعات احکام ،نیاز به تأمل بسیار جدی دارد .برای روشن
شدن مطلب ،موضوع غنا که بسیار محل مناقشه فقها در این
1
زمینه بوده موردبررسی قرار میگیرد.
غنا

2

در مورد غنا و حرمت آن دو ديدگاه کلي وجود دارد؛ حرمت
بذاته و حرمت به عنوان مالزم .ديدگاه مشهور همان حرمت
غنا بذاته است 3.ولي در برابر اين ديدگاه مشهور ،فقهايي
چون فيض کاشاني ،حرمت در روايات غنا را ناظر به جايگاه
خاص غنا در زمان امويان و عباسيان و عناوین مالزم با آن
میدانند (فيض کاشاني :1406 ،ج .)220 :17
گفتنی است ،چنانکه اشاره شده است این مسئله در مورد
نقاشی و مجسمهسازی نیز صادق است .چه در رابطه با این
مقوله نیز نظرات فقها به چند دسته تقسیم میشود .آنچه در
این بین اهمیت دارد این است که برخی از ایشان مطلقاً فتوا
به حرمت مجسمه و نقاشی دادهاند (ابن براج)281 :1406 ،
و برخی بر حرمت مجسمه و نقاشی به عنوان مالزم معتقد
هستند (خمینی .)374 :1418 ،ولی نکته حائز اهمیت این
است که با اینکه فقهای بسیاری چه در حال حاضر و دوران
معاصر و چه در گذشته ،به حرمت مطلق مجسمهسازی فتوا
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استحباب و اباحه) که مهمترین آنها حليت و حرمت است بر
روي عناوين مالزم يک موضوع و نه خود موضوع حکم ،جاری
میشود .به عبارت ديگر گاهي حکم یک مسئله به دلیل مالزمت
آن موضوع فقهي با عناوين دیگر صادر میگردد که با زوال آن
عناوین ،حکم نيز تغيیر میکند .در اين پژوهش تالش شده
است از اين مبحث فقهي ،يک استفاده جامعهشناختی برده
شود؛ چه ،همانگونه که مالزمت يک موضوع با عناوين دیگر
چنان اهميت دارد که موجب تغییر نگرش يک فقيه به حکم
آن مسئله خواهد شد ،همين امر میتواند در نوع نگاه جامعه
به موسيقي نيز جريان داشته باشد .با اینکه این هنر در آراء
بسیاری از فقها محکوم به حرمت نیست ولی باز نگاه جامعه
نسبت به آن منفی است و از این جهت ،فرضیه این پژوهش
بر آن تعلقگرفته که مالزمت موسیقی با سوءاستفادههای
بيشمار و خجالتآور پادشاهان صفويه و قاجار (نقطه عطف
و شروع مجالس مطربي) باعث ایجاد ذهنیت منفي جامعه
متدین ایرانی نسبت به این هنر شده است.
در ابتداي این پژوهش ،مبحث فقهي عنوان مالزم و دو
موضوع رايج اين مسئله يعني مجسمهسازی و غنا موردبررسی
قرار میگیرند .در ادامه ،درباره واژه مطرب بحث کرده و عناويني
که جايگاه ویژهای در سنت مطربي ايران داشته ،يعني رقص
زنا ن و پسربچگان و شراب ،بر اساس گفتههای سفرنامه
نويسان موردبررسی قرار گرفته و از البهالی مطالب ایشان،
دالیل نفرت جامعه ایرانی نسبت به موسیقی بیان شده است.
مطلب ديگري که در ادامه اين پژوهش به آن پرداختهایم،
سازهايي است که در دسته مطربان استفاده گردیده است .با
مراجعه به نوشتههای سفرنامه نويسان و کتب تاريخي ديگر،
به این نتیجه رسیدهایم که به جز " نی" همه سازهاي مرسوم
آن زمان در دسته مطربان مورداستفاده قرار میگرفتند .این
مدعا بدان جهت است که با بررسی عبارات سفرنامه نویسان،
آنان تمام سازهای آن دوره را نامبرده ولی به هیچ عنوان نامی
از ساز "نی" به میان نیاوردهاند .پرداختن به این موضوع و
بررسی سازهای دسته مطربان داليل عمدهای داشته که به
اختصار موردبررسی قرار گرفته و در ادامه ،از همه مباحث
نتیجهگیری شده است.

ندادهاند .لذا از این حیث ،موضوع موردپژوهش واجد نوآوری
خاص خود است.
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دادهاند ولی حقیقتاً نگرش جامعه متدین نسبت به این هنر
در مقایسه با موسیقی ،به هیچوجه منفی و کراهت گونه و
نفرتانگیز نیست؛ به عبارت دیگر دید متشرعین نسبت به
مجسمهسازی (با اینکه به لحاظ شرعی ،در آرای بسیاری از
فقها واجد وجه حرمت است) منفی نبوده و با نگرش غیر صحیح
به آن نمینگرند .این مسئله را میتوان در حساست متدینین
نسبت به جشنوارهها و فستیوالهای مجسمهسازی و مراکزی
که برای آموزش آن (اعم از دانشگاه و غیره) اختصاص دادهشده،
مالحظه کرد .حقیقتاً توجه و دید و نگرشی که نسبت به این
هنر وجود دارد در مقایسه با موسیقی قابل قیاس نیست.
شايد سؤالی که در اين قسمت به ذهن خواننده متبادر
شود اين باشد که اين بخش از پژوهش ،یعنی عناوين مالزم،
چه ارتباطي به موضوع قسمت بعد دارد؟
پرداختن اجمالی در مورد عنوان مالزم به این جهت بود
که گفته شد حکم يک مسئله فقهي ،در برخی موارد دائر
مدار عناوین مالزم موضوع يک حکم است ،به طوري که حکم
يک مسئله را از حرمت به حليت و جواز تغيير میدهد و به
صورت بسیار جدی این مسئله در تغییر نگرش فقیه حائز
اهمیت است .این مسئله به حدی است که حتی در نگرش
جامعه نسبت به یک موضوع نیز تأثیرگذار است .در ادامه
پژوهش این موضوع به صورت مبسوط موردنظر قرار گرفته
که فضای حاکم بر موسیقی دوران صفویه و قاجار به چه نحو
بوده و این فضای به وجود آمده (به عبارت دیگر این مالزمت
موسیقی با فضاهای شادمانی) چه تأثیری میتوانسته بر ذهن
مردم به خصوص متشرعین داشته باشد .چه ،با اینکه موسیقی
در آراء بسیاری از فقها محکوم به حرمت مطلق نبوده ،4ولی
عناوین مالزم با آن ،تأثیر به سزایی در نگرش جامعه متدین
ایرانی نسبت به موسیقی داشته است.
مطرب
برخی از نویسندگان معتقدند" :از چندین دهه پيش به
اینطرف ،اين اصطالح نهچندان احترام انگيز ،به دستهای
از موسیقیدانان و حتي بازيگرانی اطالق میشود که در
محیطهای هنري از جايگاه پاييني برخوردار بوده و هستند.
از همان دوره ناصري اين موسیقیدانان ،به وضوح از همتايان
معتبرتر خود که تحت عنوان عمله طرب خاصه 5طبقهبندی
میشدهاند و هرگز به صورت گروهي به هنرنمايي نمیپرداختند،
متمايز میشوند .غير از شکل گروهي فعاليت ،آميختگي اين
موسیقیدانان با تقلیدچيها و دلقکها نيز وجه تمايز مهم
آنها با عمله طرب خاصه بوده است؛ هرچند اين ويژگي بدون
ترديد به دوره ناصري و بعد از آن محدود نمیشود و سابقهای

طوالني دارد .مسلماً همين امر سبب شده است که حداقل
از زماني که دستههای منظم و سازماندهي شده مرکب از
ساززن ضربگیر و خواننده و آکتور ظهور کردند ،واژه مطرب
عموماً بدون تفاوت به بازيگرها و موسیقیدانانی که در اين
دستهها با هم همکاري میکردهاند اطالق میشود" (فاطمی،
.)28 :1380
ً
اگرچه در گذشته واژه مطرب اساسا بدون هیچگونه تفاوتي
به نمايندگان دو نوع موسيقي فاخر و عالمانه و موسيقي عاميانه
مخصوص مجالس شادماني گفته میشد ،ولي اساساً ريشه
موسيقي مطربي معاصر همان موسيقي عاميانه مخصوص
مجالس شادماني است (همان).
به نظر میرسد رشد و قوام آن نوع از موسيقی عامیانه
(موسیقی مطربی) که گسستگي قابلمالحظهاي با فرهنگ
موسيقيايي عالمانه و فاخر دارد را باید در دوران صفویه جستجو
کرد" .از پادشاه صفوي ،جز شاه طهماسب که در جواني از
منهيات توبه کرد و شاه سلطان حسين که شراب نمینوشید
و عياشي نمیکرد ،بقيه در شرابخواری و عياشي افراط
میکردند و توجه آنان به رامشگران تنها به خاطر عياشي و
شنيدن ساز و آواز همراه با باده بوده است" (جوادي:1380 ،
ج .)351 :2
نبايد در این ترديدي داشت ،از اولين کساني که مسئوليت
ذهنيت منفي نسبت به موسيقي و موسیقیدانان متوجه ايشان
است و موجبات جدايي ميان مطربان خاصه و موسيقي عالمانه
ايشان را از نوازندگان و يا حتي موسیقیدانان کوچه  -بازاري
و موسيقي عامیانهشان فراهم کردند ،پادشاهان صفویه و در
ادامه فرمانروایان قاجار هستند.
رقص زنان و شراب ،مالزمان مجالس مطربي
در زمان شاهعباس جهانگردان و بازرگانان و سفيران بسياري
به ايران آمدند که مورد استقبال و پذیرایی قرار میگرفتند.
"او در لشگرکشيهايش به ارمنستان و گرجستان ،به خانه
بزرگان ارامنه و بازرگانان آنان میرفت و ساعتها به خوردن
شراب و تماشاي رقص دختران و شنيدن ساز و آواز آنان
میگذراند .در زمان شاهعباس کمتر تشريفاتي بدون ساز و
آواز و رقص برگزار میشد" (همان.)353 :
شاهعباس به شنيدن ساز و آواز و تماشاي رقص عالقه فراوان
داشت .در پذیراییها ،به محض جلوس شاه در جایگاه ،رامشگران
به اشاره او شروع به نواختن میکردند و رقاصان که بیشتر آنان
زنان و گاه پسر بچگان زیبا بودند ،به پایکوبی برمیخاستند
و تصنیف میخواندند و چنانکه گفتهشده گاهی تصنیفهای
ايشان در وصف شاهعباس بود (فيگوئروا :1363 ،ج .)354 :2
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در سفرنامه کمپفر آمده است ..." :با چند ساعت فاصله از
اردوي دربار جمعي از رقاصان در حرکتاند يعني  12رقاصهای
که از زيبايي استثنايي برخوردارند و هیچگاه نمیشود در
مسافرتها همراه شاه نباشند؛ زيرا وظيفه آنها اين است که
در حين صرف غذا ،شاه را با رقصهای سهضربی 6و نشان
دادن نرمي بدن خود خوشحال کنند .هر يک از اين رقاصههای
درباري حقوقي دريافت میدارد که براي تأمین مخارج البسه
باشکوه و حتي نگهداري دو غالم زرخرید کام ً
الکفايت میکند.
بدين ترتيب رقاصهها میتوانند بدون هيچ ناراحتي با خيمه و
خرگاه و ساير لوازم خود در اين سفر همراه باشند" (کمپفر،
 .)240 :1360چنانکه کمپفر مینویسد ،براي همخوابه شدن
با اینها در طول يک شب بايد دوتا سه تومان پرداخت کرد.
(همان؛ دالواله)30 :1370 ،
بهتر است به اين نکته نيز اشارهکنیم که رقاصهها اساساً
روسپياني بودند که از ثروت قابلمالحظهای برخوردار بوده
و البته که تعداد آنها نیز بسيار قابلتوجه بوده است .چنانکه
در سفرنامه شاردن آمده است تعداد ايشان فقط در اصفهان
از  11هزار نفر میگذشته است (شاردن)1227 :1374 ،؛ و
صدالبته که اين سخن بسيار پراهمیتی است که "اگر گفته
دن خوان ايراني 7مبني بر اينکه در ايران برخالف ممالک ديگر
هرگز زنان روسپی پرشمار نبودند را ،اگر به سفرنامه نويسها
اعتماد کنيم ،يا بايد نوعي آبروداري به حساب آوريم يا گواهي
بر وضعيت رقتانگیز ممالک ديگر"( .فاطمی.)28 :1380،
نوازندگان زن دربار گشادهروی بودند و در گوشهای از
مجلس دایرهوار مینشستند و به کار خود مشغول میشدند
و بخت و اقبال وقتی به آنان روی میکرد که نزد شاه عزیز
میشدند .اگرچه مانند " فلفل" 8زنی زشت روی و سالخورده
باشند (جوادی :1380 ،ج .)356 :2
دالواله میگوید ..." :خانمها نيز عيناًبه همان ترتيبي که
از ما پذيرايي شده بود و همزمان با ما ،در قسمت ديگري
پذيرايي شدند بدين معني که رامشگران چندين بار نزد آنان
رفتند و با همان رقصها و نواهاي موسيقي آنان را مشغول
کردند و اين زنان با آنکه وضع شرافتمندانهای ندارند به خود
اجازه میدهند در يک چنين موقعیتهایی به عنوان مسخره
و دلقک در محفل زنان محترم و نجيب حضورداشته باشند
و آنان را سرگرم کنند" (دالواله.)30 :1370 ،
همانطور که از این جمله پیدا است این زنان از جایگاه
اجتماعی پایینی برخوردار بوده و جای هیچ تردیدی نیست
زنانی که به روسپیگری شهرت دارند ،موقعیت مناسبی در
نگاه جامعه پیدا نخواهند کرد و موسیقیدانانی که به صورت
عالمانه به هنر خود میپرداختند خود را از اين طایفه نوازنده

که هنر خود را با رقص زنان روسپي همراه میکردند متمايز
مینمودند تا شاید چهره واقعی موسیقی ،به سبب جدایی این
دسته از موسیقیدانان فاخر از این جرگه ،به جامعه متشرع
نشان داده شود.
طبیعتاً حرمسرای پادشاه ،نیاز به تربیت زنان هنرمندی
دارد که اوقات پادشاه را با هنر خود پر کنند و حتی ممکن
است تربیت زن هنرمند (هنرهای موردتوجه شاه و البته
به گونهای که خاطر او را شاد کند) در دستور کار شاه قرار
بگیرد .چنانکه ناصرالدینشاه دستور میدهد  12دختر زیبا،
حاضر کنند و به عمله طرب بسپارند تا انواع ساز و آواز و
رقصها بیاموزند و پس از تکمیل به اندرون فرستاده شوند
(معیرالممالک.)62 :1362 ،
نکته اساسی این است که وقتی پای رقص زنان روسپی
به اینگونه مجالس بازگردد و بیحیایی به حد اعالی خود
برسد ،مکمل اینگونه خوشیها و شبنشینیهای بیحد و
حصر ،شراب خواهد بود (دالواله .)26 :1370 ،موضوع مورد
اهمیت آن است که این مراسم با آن اوصاف مالزم ،از اندرونی
شاه ،به محیط جامعه کشانده میشود و به نحو ناگزیری این
موضوع از چشم و گوش علمای آن زمان و متشرعین وقت
دور نخواهد ماند .برادران شرلي ،مراسم استقبال پادشاه را که
با رقص زنان همراه بوده است ،در کوچه و بازار و خیابان ،به
نحو بسیار تأسف باری ،توصیف میکنند (شرلي.)84 :1362 ،
در دوران پادشاهان قاجار نيز وضع از اين بهتر نبوده
است .درست است که در این دوران وضعیت به گونهای
سازماندهیشدهتر پیگیری شده و زنان روسپی و مجالس
شرابخواری دیگر چنانکه در زمان صفویه دیده شد ،در محیط
جامعه عرضاندام نمیکردند لیکن باز هم اوضاع به گونهای
نبود که چشم متشرعین را به واقعیت اصلی موسیقی باز کند.
پوالک که در سالهای اول حکومت ناصرالدینشاه به ايران
سفر میکند چنين مینویسد" :رقص در حرم توسط زنان
اجير و کنيزها اجرا میشود؛ خوانندهها و نوازندهها از زمره
مردمي محسوباند که احکام ديني و رسم و رسوم مملکتي
را خيلي به جد نمیگیرند و مث ً
ال منع نوشيدن شراب و ساير
مسکرات را به هيچ ميشمرند و به همين جهت مردم آنها را
با لوطيان در يک رديف قرار میدهند" (پوالک.)201 :1368،
در این عبارت نیز به صراحت اشاره شده است که اهالی
موسیقی چنان وضعیت اسفباری داشتهاند که در چشم مردم
در زمره افراد بسیار پست و بیمقدار قرار گرفته بودند.
به هر جهت ،اینکه گفته شد اهالی موسیقی از افرادی
بودند که برای احکام دینی وقعی نمینهادند را میتوان در
دوران صفویه نیز مشاهده کرد و اینگونه انحصار (البته با
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کمی مسامحه) موسیقی در دست افراد بیقید و بند تا اواخر
قاجار نیز ادامه داشت و این هنر در دست افرادی بود که با
ساز و آواز و اشعار ضربی عوامپسند و راههای سبک ،مردم را
سرگرم میکردند( .جوادی :1380 ،ج )401 :2
مرحوم روحاهلل خالقي از قول يکي از سفرنامه نويسان
در مورد يک مجلس مهماني که در شيراز برپا شد و او در
آن شرکت کرد ،رقص پسربچهای که با او نوازندهای يهودي
همکاري داشت را بسیار حیرتانگیز برمیشمارد (خالقي،
 :1387ج  .)28 :1همچنين او از قول «اوژن فالندن» که در
زمان قاجار به ايران مسافرت کرده بود ،دليل عقبماندگی
موسيقي ايراني را اين میداند که لوطيان و اشخاص بیسر و
پا که کار ديگري از دستشان برنمیآید موسيقي ايراني را به
دست گرفتند( .همان )20 :مرحوم خالقي اضافه میکند به
اين جهت قدر و قيمت موسيقي به کلی در ايران از بين رفته
است که به ندرت اشخاص اسم و رسم داري يافت میشوند
که با موسيقي آشنايي داشته باشند (همان).
وقتي هنري اینچنین با عناويني مالزم باشد که نفرت
همگان ،حتي مسافرين اروپايي را برمیانگیزد ،طبيعي است
بيشتر کساني که به اين هنر مشغول میشوند افرادي باشند
که قیدوبندی نسبت به دين و امور شرعيه نداشته باشند تا
به راحتي هرچه تمامتر بتوانند موسیقي را با رذایل اخالقي،
چون رقصهای شهواني و بادهگساری همراه کنند.
برای اینکه این وضعیت را به اوضاع و احوال دوران صفويه
منطبق کنيم به دوران شاه طهماسب اشاره میکنیم .وی
در سن  20سالگي از شرابخواری و منهيات و ديگر امور
خالف شرع توبه کرد و چنان سختگيري میکرده است که
وقتي میفهمد يکي از موسیقیدانان زمان خود با فرزندش
سلطان حيدر ميرزا همنشینی کرده است او را به دار میآویزد.
همچنين او در فرمان خود به حکام واليات در سال 963
ق .میآورد ... " :در غير نقارهخانههای همايوني در ممالک
محروسه ديگر ،در جايي سرنا و ساز ننوازند و اگر معلوم شود
که احدي سازي ساخته و هرچند دف (دايره) باشد ،مجرم
است( ".جوادي :1380 ،ج )350 :2
با اين تفاسير هم موسیقیدانان و هم مردم خود را برابر امري
مذموم و ناپسند مواجه میدیدند که اين ،ثمره سوءاستفادههای
بيش از حد از موسيقي بوده است و البته که در اين ميان،
نگاه اینچنینی شاه و ظاهربینی او نيز بیتأثیر نبوده است و
اين تفکر روزبهروز غلبه پيدا میکرده که هر کس به موسيقي
مشغول باشد ،فردي بیدین و بی بند و بار است( .همان)
مرحوم خالقي در کتاب خود از قول يکي از اروپاييان که
در زمان محمدعلی شاه قاجار در ايران بوده چنين مینویسد:

"صنعت و حرفه موسيقي و رقص و آواز هم در اين مملکت
ب ه طور انحصار در دست یهودیها واقع گرديده ،مشهور است
که ملل شرقي اشتغال بدين قبيل حِ َرف و صنايع را براي خود
پست و حقير دانسته و به طور انحصار آن را به ملل سائره واگذار
کردهاند .ایرانیها هم داراي همين نظريه هستند و از اشتغال به
صنايع موسيقي و آواز و رقص عار دارند( ".خالقی)22 /1 :1387 ،
نکته قابلتوجه اينکه موسيقي با همان وضعيت توصیفشده
در قبل ،به صورت قابلتوجهی در زندگي مردم نفوذ پیداکرده
بود .چنانکه پيترو دالواله قبل از اينکه به اصفهان برسد چند
بار در همدان و اطراف آن با موسيقي ،با آن اوصاف مالزم،
پذيرايي میشود (دالواله.)30 :1370 ،
رقص پسربچهها در مجالس موسيقيايي
در مطالب فوق به اين موضوع پرداخته شد که رقص (آن
هم به صورتي که بيان شد) و شراب از ارکان اصلي مجالس
به اصطالح مطربي به شمار میرفت .يکي ديگر از عناوين
مالزم که میبایست به صورت جدي به آن پرداخت و آن را به
عنوان يکي از شرمآورترین حالتهای ممکن در همراهي آن
با موسيقي در دوران صفويه و قاجار نام برد ،رقص پسربچگان
در مجالس شادماني است.
قهوهخانههای دوران صفوي و مجالس شادمانی آن دوران،
محلهای مناسبي براي اجراي رقصهای شهواني و غيراخالقي
پسربچههایی است که حتي نفرت و انزجار مسافرين خارجي
را نيز برمیانگیخته است.
فيگوئرا بعد از اينکه درباره قهوهخانه زمان شاهعباس
توضيحاتي میدهد چنين مینویسد" :در اين قهوهخانه پسراني
از ملیتهای مختلف را که برخي چرکس 9و گرجي 10و بعضي
ارمني ،مسيحي تبار و تازه مسلماناند تعليم میدهند .در
حقيقت اينجا آموزشگاه يا فرهنگسرايي عمومي است که اين
پسران در آن همه نوع رقصهای شهوتانگیز و شرمآور و
حتي رذیلتهای نفرتآور ديگري را که پیشتر در توصيف
شهر اصفهان از آنها سخن گفتهام فرامیگیرند  ...اين
رقاصها لباسهای فاخر بر تن داشتند .يکي از آنها چرکسي
تازه مسلمان بود و ديگري ايراني و متولد اصفهان .همه
حرکاتشان شهوتناک و شيوه رفتارشان از زنان نيز زنانهتر
بود .مدتي دراز چابکي و مهارت خود را در انواع رقص نشان
دادند؛ اما بيشتر حرکاتشان شهوتانگیز و نفرتآور بود .چنانکه
برخي از حضار از حرکات و سکنات آنها ابراز انزجار میکردند"
(فيگوئروا.)341 :1363 ،
پيترو دالواله در يکي از شبنشینیهای همدان در اين
باره چنين مینویسد ..." :نمايشات جالبي نيز از طرف چند

ممکن است در این بخش پرسشی در بدو امر به ذهن
متبادر شود و آن اينکه چرا ما بخشي را به طور خاص به
سازهاي مورداستفاده در سنت مطربي اختصاص دادهایم؟
چراکه به هر حال هر سازي که در دوران صفويه و قاجار
در بين مردم وجود داشته و چه اساتيد بزرگ اين فن و چه
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پسر انجام گرفت و به خصوص يکي از آنان که آواز میخواند
و میرقصید و تقليد زن حامله را درمیآورد بینهایت در کار
خود مهارت داشت و خواب از سر من ربوده و واقعاً میتوانم
بگويم که تابهحال رقص به اين خوبي و دلپذیری نديده
بودم"(دالواله.)30 :1370 ،
همانطور که بيان شد حرکات نمايشي پسربچههای رقاص
موردتوجه مهمانان خارجي بود؛ ليکن شهوتانگیزی اينگونه
رقصها ،همواره مورد انزجار ايشان قرار میگرفت.
کوتزبونه در مورد رقص پسربچهها در زمان فتحعليشاه
قاجار چنين مینویسد" :دو نفر از رقاصها که در طرفين
میرقصیدند گمان رل زن را بازي میکردند و آنکه در وسط
جست و خيزهايي فوقالعاده به جانب اين و آن رل مرد
را(".کوتزبونه122 :1365 ،؛ فریزر)193 :1364 ،
پوالک نيز رقص پسربچهها در مهمانیها ،در اوايل حکومت
ناصرالدینشاه که براي خوشحالي مردم خود را پيچ و تاب
میدادند را قبيح میشمرد (پوالک .)201 :1361 ،با این
اوضاع ،بسیار طبیعی است پوالک اذعان دارد ایرانیها با
اینکه بسیار به موسیقی عالقهمند هستند لیکن چون خود
را انسانهای جوانمردی میدانند از پرداختن به اینگونه
هنرها ابا دارند( .همان).
ً
نکته قابلتوجه در اینجا این است که پوالک دقیقا به
علت نفرت ایرانیان به مسئله موسیقی اشارهکرده و دلیل آن
را اوصاف مالزمی دانسته که با موسیقی عجین بوده است.
مادام کارالسرنا درباره صحنههایی از جشن و سرور عمومي
در نوروز چنين مینویسد" :پسرهاي نوجوان هم در نقش
رقاصهها ظاهر میشوند و در آن لباسهای زنانه جلفي که
به تن میکنند ،نمیشود درست تشخيص داد که آنها دختر
هستند يا پسر" (سرنا.)219 :1362 ،
مطلبی که در این عبارات حائز اهمیت است ،حرکات
نمایشی و اکروباتیک و همراه کردن ساز و آواز با لودگیهای
بیشمار پسربچههای رقاص است؛ نکتهای که بسیار موردتوجه
مسافرین اروپایی واقعشده بود و این مطلبی است که شاید
در رقص زنان به خاطر طنازی ایشان مغفول مانده بود (اوين،
.)248 :1362

نمايندگان موسيقي عاميانه به آن میپرداختند ،در بنگاههای
شادماني مورداستفاده قرار میگرفته است .در پاسخ باید گفت
که ما در اين پژوهش به دنبال چرایی ایجاد ذهنيت منفي
جامعه نسبت به موسيقي هستيم و همانطور که در ادامه
خواهیم ديد برخي از سازها به داليلي که ذکرشده است،
قابليت کمتري براي استفاده در مجالس به اصطالح مطربي
داشتهاند و همين امر نيز ذهنيت مردم را نسبت به اینگونه
الفقط يک ساز است) به صورت کام ً
سازها (که عم ً
ال منفي
تغيير نداده است و لذا بهتر است از همان گزارش سفرنامه
نويسان و يا اسناد ديگر در اين باره استفاده کنيم و به اين
مطلب بپردازيم که جايگاه سازها در مجالس شادماني به
چه صورت بوده است؟
آدام الئاريوس در مورد سازهاي مورداستفاده در صحنه
استقبال از او و همراهانش در زمان حکومت شاه صفي نقل
میکند ..." :سپس چند نفر که به طور کامل سفيد پوشيده
بودند ،به سوي ما آمدند و به طرزي ماهرانه آواز پرندگان از
جمله هزاردستان را تقليد کردند .طباالن و کرناچيها نيز از
کنار ما رد شدند" (الئاريوس.)102:1363 ،
فيگوئروا در مورد ابزار موسيقي مورداستفاده مطربان چنين
میگوید" :آالت موسيقي آنها عبارت بود از دایرههای بزرگي که
پيش از اين وصفي از آنها آوردهایم و چند فلوت شبيه قرهنی.
بيشتر حضار اين موسيقي را مطبوع و پسنديده و همچون
موسيقي مجالس رقص فرنگ میدانستند" (فيگوئرا:1363 ،
 .)138در جاي ديگر مینویسد" :سه زن خواننده و نوازنده
نيز با سازهاي خود در اطاق بودند ،يکي از سازها زهي بود
که به آنچه ما داريم شباهتي ندارد و ديگر ادوات موسيقي،
مانند طبلهای کوچکي بودند که در ايتاليا دخترکان هنگام
تابستان آن را به صدا درمیآوردند" (همان.)156 :
همانطور که در این عبارات آمده بود و در ادامه نیز بیشتر
مالحظه خواهید کرد ،سازهای کوبهای همچون تنبک و طبل
در کنار سازهای دیگر (چه سازهای زهی همچون تار و چه
سازهای بادی مثل شیپور) به طور قابلتوجهی دیده میشد
و این امر به خاطر این مسئله بود که مطربها در مجالس
خود ،طبیعتاً ملودیهایی مینواختند که بتوان با آن رقصید
و در این بین ،سازهای کوبهای به خصوص تنبک ،به خاطر
ریتمیک بودن آن ،جایگاه ویژهای داشته است.
در سفرنامه برادران شرلي در وصف يکي از مهمانیهای
شاهعباس صفوي چنين آمده است" :آن روز را در آنجا گذرانديم
و در وقت مراجعت به خانه خود ،همه مردمان متشخص از ما
مشايعت نموده تشريفات ملوکانه بجا آوردند و شيپور و طبل
میزدند" (شرلي.)223 :1362 ،
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در عبارت سفرنامه نویسان گاهی به عباراتی برمیخوریم
که ایشان به خاطر معرفی سازهای مجالس مطربی ،اشارهای به
سازهای خود نیز دارند .چنانکه فیگوئرا به طبلهای دخترکان
ایتالیایی اشاره کرد (پوالک.)201 :1368 ،
در زمان فتحعلي شاه ،موريس دوکتزيرنه مجلس مهماني
يک سردار ايراني در ايروان را توصيف میکند که طي آن
سه پسربچه به آهنگ تار و کمانچه و تمبک میرقصیدهاند
(کوتزبونه.)122 :1365 ،
مرحوم روحاهلل خالقي درباره گروه مطربان چنين توضيح
میدهد" :در آن موقع مطربان دو نوع بودند .دستههای مردانه
که مخصوص مجالس مردانه بودند و تشکيل میشد از چند
نوازنده تار ،کمانچه ،سنتور و يک خواننده و يکي دو رقاص و
عدهای بازيگر که نمايش هم میدادند؛ و رقاصان ،پسران زيبا
صورتي بودند که گاهي هم لباس دختران را میپوشیدند .در
دوره مظفرالدين شاه دستههای مطرب زنانه منور و گلين بسيار
شهرت داشتند که عالوه بر نوازندگان و رقاصان خوشصورت،
انواع لباسها  ...میپوشیدند .دسته ديگر معروف به دسته
خانم ارگي بود که رئيس آنها ارگ دستي مینواخت و دسته
ديگر عزيز عطا که سرپرست آن خواننده و رقاص بود .چنانکه
میگویند :گلين که دسته مطرب زنانه داشت خودش ضرب
میگرفت و بسيار خوب میرقصید .دسته ماشاءاهلل نيز خواهان
زيادي داشت .میگویند وي در حال رقص کمانچه هم میزد
و در حال حرکت ،ساز را روي شکم خود میگذارد( ".خالقي،
 :1378ج )470 :1
حسن مشحون از دسته کوچک مطربی ديگری سخن گفته
و از «سنتورزن التی» سخن به میان آورده است (مشحون،
 .)394 :1373به نظر میرسد از دوره قاجار گروه رامشگرانی
را که با هم کار میکردند" ،دسته" مینامیدند و در این میان
اگر دستهای به دربار وابستگی داشت نامدارتر بود .به عنوان
مثال دو دسته استاد مینا و استاد زهره از آن جهت که از
دستههای دربار فتحعلی شاه محسوب میشدند از شهرت
قابلمالحظهای برخوردار بودند.
پيترو دوالوله ابزار موسيقي دربار شاهعباس صفوي را ،تار
و کمانچه و نیلبک و قرهنی و دايره و تنبک میداند (دالواله،
.)56 :1370
او در مورد استقبال خود پيش از رسيدن به اصفهان از
رقص و آواز سخن رانده و بیان داشته است« :يکي از سازها
چند رشته داشت 11اما مثل عود و گيتار ما نبود» (همان).
از نوازندگان معروف مجالس شاهعباس ،يکي میرفضلاهلل
پسر ميرمقصود ،از سادات مشهد بود که طنبور مینواخت
و چون آواز خوش داشت نزد شاه عزيز شد .ديگري احمد

کمانچهای ،معروف به میرقاضی که در نواختن کمانچه زبردست
بود (جوادي :1380 ،ج .)357 :1
در تصاويري که از دسته مطربان در کتب تاریخی مانند
کتاب مرحوم خالقی مشاهده میشود ،عالوه بر سازهاي
مذکور (تار ،کمانچه ،تمبک ،دف ،قرهنی ،سنتور ،شيپور و
طبل) ويلون نيز مشاهده میشود که قابليت بسيار زيادي به
نسبت سازهاي ديگر براي اجراي رقص و نوازندگي به شيوه
مطربي داشته است.
بر اساس مطالبي که بيان شد میتوان چنين نتيجه گرفت
که اساساً سازهاي مورداستفاده در دستههای مطربي ،سازهاي
زهي بوده و سازهاي بادي منحصر به همان شیپور و قرهنی
میشده است .ولي سؤالی که میشود در اينجا به عنوان يکي
از مطالب مهم اين پژوهش مطرح کرد اين است که چرا از
«ني» که يکي از سازهاي قديمي ايراني محسوب میشود،
در دسته مطربان استفادهای نشده است؟ يا به عبارت بهتر،
چرا ني که يکي از سازهاي با پيشينه زياد بوده ،عموميت
زيادي نداشته است؟
جايگاه ني در دسته مطربان
چنانکه گفته شد ،ني يکي از قدیمیترین سازهاي موسيقي
ايران است که از قرنها قبل ،در ممالک مختلف به اشکال
گوناگون ساخته میشده است (خالقي.)293 :1378 ،
بر اساس قرائن و شواهدی میتوان پی برد که «نی» تا
قبل از نايب اسداهلل اصفهاني ،در دربار شاهان صفوي و قاجار
مورداستفاده ايشان نبوده است (خالقي :1373 ،ج .)290 :1
اگر بخواهيم داليل خود را مبني بر عدم استفاده از ني در
دسته مطربان بررسی نماییم .ابتدا بايد از صداي منبعث از
ني شروع کنيم .صداي این ساز در مقايسه با سازهاي ديگر،
از شدت صوتي کمتري برخوردار است و طبيعتاً به خاطر
نبود سیستمهای صوتي در آن زمان ،صدا جوابگوي جمعيت
تماشاچي نبوده است .مخصوصاً با شکلگیری روحوضي که
بساط مطربي به محوطههای باز وسط خانهها کشيده شد،
میبایست از سازي استفاده میشد که در محوطه باز از شدت
صداي زيادي برخوردار باشد.
دليل ديگر اينکه فرم صداي ني در مقايسه با سازهاي
ديگر از صداي محزوني برخوردار است .مخصوصاً در ميان
صداهاي ني (بم ،اوج ،غيث ،پس غيث و بم نرم) صداي بم از
اين ويژگي (صداي محزون) بيشتر برخوردار است و همين
امر ني را از جايگاه ویژهای در جامعه برخوردار کرده است که
آن را بيشتر در مجالس عزاداري استفاده میکنند و لذا مردم
این ساز را به عنوان يک ساز عرفاني و الهي تلقي کردهاند.

همانطور که اشاره شد مجالس شادماني دوران صفویه
و قاجار ،به خاطر خصوصيات و مالزمت موسيقي با عناويني
چون رقص زنان و پسربچگان و شراب و اجراي موسيقي
عامهپسند و سطحي ،به مجالس مطربي معروف شد و طبيعتاً
واژه مطرب از آن دوران به يک واژه ،با معني منفي تغيير کرد.
در این باره باید بیان نماییم همانطور که در فقه ،مالزمت و
همراهي برخي عناوين با يک موضوع فقهي موجب حکمي
میشود که در صورت زوال آن ،حکم نيز تغيير پيدا میکند،
مالزمت و همراهی موسيقي با مسائل به زعم سفرنامه نويسان
اروپايي مشمئزکننده ،چنان نگرش منفي و نفرتانگیز در
ذهن مردم و حتي موسیقیدانان ممتاز و به قول معروف
"عمله طرب خاصه" ايجاد کرد که ايشان خود را از کسانی
که به طور دستهای کار میکردند و کارشان حضور در مجالس
شادماني بود ،جدا کردند .مالزمت و عجین بودن موسیقی با
فسادهای بیشمار پادشاهان و به تبع ،مردم ،موجب تغيیر
ديد و نظر جامعه و به طور خاص متشرعین نسبت به این
هنر گردیده است 12و طبیعتاً وقتی مالزمتی در کار نباشد این
نگرش چنانکه در مسائل فقهی باعث دگرگونی حکم میگردد
در تغییر نگرش جامعه به صورت بسیار جدی اهمیت پیدا
میکند .نمونه بارز آن را در ساز نی مشاهده کردیم .کسانی
که با موسیقی و جامعه در معرض موسیقی آشنا هستند،
میدانند که نگرش منفی به نی در مقایسه با سازهای دیگر
بسیار پایین است و دلیل آن همان عدم مالزمت آن با عناوین
مطربی بوده است .چنانکه مالحظه شد این مسئله حتی به
صراحت در مطالب سفرنامه نویسان و دیگر منابع واردشده
بود که هر کس با موسیقی سروکار دارد رابطه تنگاتنگی با
دین نداشته و بعضاً صریحاً گفتهشده بود که دلیل آن فساد
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يکي از داليل ديگري که شايد بتوان از آن به عنوان
مؤیدی براي عدم استفاده از اين ساز توسط مطربان اشاره
کرد اين است که ني آن هم به شيوه نوازندگی نايب اسداهلل،
از نوازندگان کمي برخوردار بوده است .به عبارت ديگر ني از
عموميت زيادي برخوردار نبوده است و همين امر باعث شد
که این ساز نوازندگان کمي را به خود اختصاص دهد.
مطلب ديگري که ذکر آن خالي از فايده نيست اينکه،
ني همیشه به عنوان سازی عرفاني در ادبيات عرفاني ما
موردنظر بوده است .نمونه بارز آن اشعار مولوي و شعر
معروف او است که به "ني نامه" نيز شهرت يافته است.
همين امر نگرش مردم را به ني به عنوان يک ساز الهي و
عرفاني تغيير داده است.

گسترده موجود همراه با موسیقی بوده است .قرین و عجین
بودن این هنر با خوشگذرانیها و عیاشیهای دوران صفویه
و قاجار (که بیان داشتیم دوران رشد و قوام مجالس شادمانی
در ایران بود) چنان ذهنیت منفیای در جامعه ایرانی ایجاد
کرده است که گویی اص ً
ال این هنر وجه مثبتی ندارد و حتی
این نگاه به فتاوای فقهی برخی از فقهای بزرگوار نیز سرایت
کرده است؛ به عبارت دیگر تاریخچه موسیقی ،موجب چنان
ذهنیتی شده است که در ادبیات فقهی برخی از فقهای
بزرگوار ،ساز را از آالت مشترکه خارج کردهاند .به این بیان
که انگار هیچوجه مثبتی برای سازها قائل نبوده و بیقید و
13
شرط ساز را لهوی میدانستهاند.
حتی میتوان در فتاوا ،مطلب را به گونهای دیگر نیز مالحظه
کرد .به این بیان که گاه ایشان سازهای موسیقی را دو نوع
میدانند؛  .1سازی که در مجالس عیاشی میزنند .2 .سازی
که در مجالس غیر عیاشی و در ادبیات فقهی ،غیر لهوی زده
میشود .توضیح بیشتر اینکه بسیاری از فقهای بزرگوار ابزار
موسیقی را آالت مشترکه میدانند یعنی آالتی که وجهی
برای استفاده صحیح دارد و وجهی برای استفاده ناصحیح
(مکارم شیرازی .)153 :1384 ،حال اگر کسی سازی را با قصد
و غرض منفی تهیه کند محکوم به حرمت است؛ همانگونه
که اگر شخصی به قصد قتل دیگری چاقویی تهیه کند ،این
فعل او محکوم به حرمت است و اگر سازی را با اهداف و با
ادبیات فقهی غیر لهوی تهیه کند محکوم به اباحه است .ولی
این نگرش به سازها (آالت مشترکه) در ادبیات برخی از فقها
تغییر کرده و ایشان سازی را که وجه مثبتی در آن باشد،
متصور نبودهاند؛ به عبارت دیگر ایشان آالت موسیقی را به
طور خاص لهوی میپنداشتند چنانکه گویی وجه غیر لهوی
14
را در آن نمیدیدند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که این مطلب ورای
قدرت برخی از سازها برای استفاده مطربی است .مث ً
ال
همانطور که گفته شد صدای بم در نی به خاطر فرم صدای
محزون ،قدرت مانور کمتری در مجالس شادمانی دارد
ولی به عنوان مثال سازی مانند ویلون به خاطر اینکه نت
"گلیساندو "15در آن به راحتی اجرا میشود ،برای اجرای
موسیقی عامهپسند بسیار قدرتمندتر عمل میکند .البته
این نگاه غیر صحیح برخی از جامعه متشرع و دینمدار،
نتیجه طبیعی تاریخ شرمآور موسیقی است؛ که هم عرق
شرم بر پیشانی بینندگان اروپایی مینشانده است و هم
بزرگان و اساتید موسیقی تمام تالش خود را میکردند که
خود را از این طائفه جدا کنند.
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ذکر مجدد این نکته در ابتدای امر ضروری به نظر میرسد که ما در اين پژوهش با استفاده از يک مبحث
فقهي به بررسی وضعیت مطربی در ایران ،در دوران رشد و قوام آن یعنی صفویه و قاجار پرداختیم؛ به عبارت
دیگر این نگاه فقهی فقهای شیعه که در ارزیابی برخی از مسائل فقهی ،مدنظر ایشان قرار میگیرد را به موضوع
موردبحث تسری داده و از آن یک استفاده جامعهشناختی کردهایم .لذا بحث در مورد دالیل و ضوابط حرمت و
حلیت موسیقی نبوده و مباحث به گونه دیگری که مورداشاره قرار گرفت دنبال شده و نقطهنظر این پژوهش،
پاسخ به علت و چرایی نگرش بعضاً منفی و تنفرگونه جامعه ایرانی و به خصوص قشر متشرع به موسیقی است.
آنچه در اینجا میتواند به عنوان نتیجه بحث بیان شود این است که تغییر نگرش جامعه متشرع در ایران
نسبت به موسیقی ،نتیجه طبیعی تاریخ شرمآور موسیقی و مالزمت این هنر با عیاشیهای پادشاهان صفوی و
قاجار بوده که به نوعی دوران رشد و شکوفایی مجالس مطربی در ایران است.
این در حالی است که نگرش جامعه متدین ،نسبت به هنرهای دیگر ،با اینکه در آرا فقها ،به لحاظ شرعی،
واجد وجه حرمت است ،منفی نبوده و با نگرش غیر صحیح به آن نمینگرند .به عنوان مثال (چنانکه مالحظه
شد) در هنر مجسمهسازی ،با اینکه بسیاری از فقهای عظیمالشأن شیعه بر حرمت مطلق آن فتوا دادهاند ،جایگاه
منفی و نفرتانگیزی در میان مردم ندارد؛ به عبارت دیگر نگرش و دید جامعه متشرع ،نسبت به شخصی که
به هنر مجسمهسازی مشغول است ،نگاه تنفرگونه نبوده و همواره به چنین شخصی به عنوان اینکه او نسبت
به مسائل شرعی بیتفاوت است ،نگریسته نمیشده است .به بیان صریحتر ،حساسیت جامعه متشرع نسبت به
هنر مجسمهسازی و مجسمهساز ،به مراتب کمتر از موسیقی و موسیقیدان است ،با اینکه (همانگونه که اشاره
شد) در این هنر فتواهای صریح بر حرمت مطلق مجسمهسازی از سوی فقهای متقدم و متأخر وجود دارد .به هر
جهت به نظر میرسد عکسالعمل جامعه متشرع نسبت به موسیقی صرفاً به خاطر فتاوای فقها مبنی بر حرمت
موسیقی نبوده و نگرش منفی به وجود آمده در جامعه ایرانی نسبت به این هنر ،به خاطر تاریخ شرمآور موسیقی
در دوران صفویه و قاجاریه بوده است .چه ،اگر بنا بود صرفاً به خاطر حرمت یک هنر ،اینچنین در ذهن و زبان
مردم عکسالعمل منفی وجود داشته باشد بایستی در هنرهای دیگر (به عنوان مثال مجسمهسازی) نیز این
حساسیت وجود میداشت.
بنابراین با این تفاسیر ،لزوم تجدیدنظر در مورد نگاه به موسیقی از سوی جامعه دینی بسیار ضروری به نظر
میرسد .به این دلیل که به هر حال استفاده ناصحیح از موسیقی حتی به صورت تاریخی نباید مانعی برای قضاوت
عادالنه ما در مورد این هنر گردد .همچنین میتوان اضافه کرد همانطور که برخی فقها برای رسیدن به یک
حکم ،فضای صدور روایات را موردنظر قرار داده و اصطالحاً به عناوین مالزم یک موضوع دقت بسیار موشکافانهای
دارند ،در موردبررسی وضعیت موسیقی ،تعمیم اینچنین نگاههایی بسیار حائز اهمیت به نظر میرسد .همچنین
شایانذکر است که با یک قضاوت عادالنه در مورد موسیقی ،میتوان از قدرت بیحد و حصر آن برای انتقال
مفاهیم خود چشمپوشی نکرد ،چنانکه در دنیای کنونی دولتها از این توانایی غافل نشدهاند.
پینوشت
1 .1در این زمینه میتوان به مسئله مجسمهسازی نیز در مباحث فقهی اشاره کرد .در نگاه بسیاری از فقهای (قدیم و جدید) ساخت
مجسمه و تصویرگری مورد حرمت بوده است( .ابن ادریس حلی ،بیتا :ج 215 :2؛ بهجت1393 ،؛ مکارم شیرازی )1393 ،البته
این حرمت در نگاه برخی از فقها به وصف مالزم بوده لذا با تغییر نگرش در این باره ،فتوا به حلیت دادهاند( .خمینی)374 :1418 ،
 2 .مشهور فقها ،غنا را صوت مرجع مطرب تعریف کردهاند( .شهید ثانی :1384 ،ج )10 :2
3 .3برای تفصیل مطلب ر.ک :مقاله نویسنده مسئول با عنوان موضوعشناسی غنا در موسیقی ردیف دستگاه ایرانی ،نشریه هنرهای
زیبا ،شماره .39

7 .7شخصی به نام الغ بیگ که مسیحی شده بود.
8 .8یکی از زنان رامشگر دربار شاهعباس صفوی که در سران دولت نیز صاحب نفوذ بوده است.
9 .9چـِرکِس نام قومی قفقازی که در جمهوری آدیغه روسیه و ترکیه ساکن هستند.
1010مردم کشور گرجستان.
1111به نظر میرسد منظور او تار بوده است.
1212اینچنین نگاههای منفی را میتوان با کنکاشی در عرف متشرع ارزیابی کرد .به عنوان نمونه حضرت آیتاهلل صافی گلپایگانی،
امتی که در آن موسیقی باشد را رستگار نمیداند (صافی گلپایگانی .)15 :1385 ،این در حالی است که وی بنا به فتوای شماره
 2828رساله توضیح المسائل ،مطلق موسیقی را محکوم به حرمت ندانستهاند ولی در فتوای شماره  2077مجسمهسازی را
مطلقاً حرام میدانند ،لیکن به هیچوجه حساسیتی که نسبت به موسیقی داشتهاند ،در مورد مجسمهسازی به کار نبستهاند.
1313به عنوان مثال رجوع کنید به کتاب مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری (ره) .ایشان در ذیل عبارتی ،چنین بیان میدارند:
فان اللهو کما یکون باله من غیر صوت کضرب الوتار و نحوه و بالصوت فی االله کالمزمار و القصب و نحوهما فقد یکون بالصوت
المجرد( .شیخ انصاری)296 :1427 ،
توضیح عبارت اینکه مرحوم شیخ برای تحقق لهو چند صورت را متصور میداند:
قسم اول این است که لهو به وسیله آلتی متحقق گردد و صوت انسان به هیچ عنوان در آن دخالتی نداشته باشد؛ مانند نوازندگی
با سازهای زهی مثل"تار".
قسم دوم آن است که عنوان لهو به وسیله جریان صدای انسان در آلتی خاص تحقق مییابد؛ مانند نوازندگی توسط سازهای
بادی مثل "شیپور".
و باالخره قسم سوم لهو این است که صوت لهوی خالی از هرگونه آلت و وسیلهای باشد( .فخار طوسی)63 :1374 ،
به عبارت دیگر ایشان لهوی بودن ابزار موسیقی را بدیهی دانسته و تحقق لهو را به وسیله این ابزار مسلم میدانند.
1414مرحوم شهید ثانی (ره) در مبحث ارث از شرح لمعه بیان میدارد که اگر موصی به "طبل" وصیت کرد ،در حالی که او هم طبل
لهو دارد و هم طبل جنگی ،در اینجا باید طبلی را که در جنگ به کار میرود در نظر گرفت( .همان)
نکته حائز اهمیت اینکه بین طبل جنگ و طبل مجالس بزم خصوصاً در دوران گذشته تفاوت وجود داشته است .ولی اگر

بخواهیم این نظر را به سازهای دیگر تعمیم دهیم صحیح به نظر نمیرسد .مثل اینکه گفته شود "کمانچهای"که در
مجالس لهو میزدند و "کمانچهای" که این قابلیت را نداشته است؛ به عبارت دیگر اگر بگوییم سازی که در مجالس
بزم نواخته میشده است قابلیت اینکه در مجلس دیگری نواخته شود را نداشته است غیر صحیح به نظر میرسد .لذا
اگر شهید ثانی و دیگر فقهای بزرگوار این مثال را برای روشن کردن مطلب زده باشند صحیح است و اال اگر ایشان
تفاوت ماهوی میان ابزار موسیقی قائل شده باشند به این بیان که سازهایی که به زعم ایشان لهوی محسوب شده
دیگر استفادهای جز آن ندارد ،صحیح نمیباشد.

"Glissando"1515؛ لغزش ،لغزاندن ،سراندن ،لیزش ،لیزاندن انگشت و صدا .واژهای ایتالیایی برگرفتهشده از واژه  glisserفرانسوی
به معنی سردادن .در موسیقی لغزش از یکصدا به صدای دیگر را گلیساندو گویند (صارمی.)695 :1374 ،

منابع و مآخذ
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	-الیاریوس ،آدام .)1363( .سفرنامه الیاریوس .احمد بهپور (مترجم) ،تهران :ابتکار.
	-انصاری ،شیخ مرتضی .)1427( .المکاسب .چاپ سوم ،قم :مجمع الفکر االسالمی.
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6 .6احتماالً منظور است که در موسیقی ایرانی به صورت سهضربی شنیده میشود.
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4 .4به عنوان مثال ر.ک :مکارم شیرازی :1393 ،استفتائات بخش موسیقی از وبسایت رسمی( /www makarem.ir.همچنین
ر.ک :نوری همدانی ،بیتا)157 /2 :
5 .5به نوازندگان درباری که در حضور شاه حق نشستن داشتند عمله طرب خاصه میگفتند .رامشگران میتوانستند در مجلس شاه
بنشینند ،ولی عمله طرب خاصه اساتیدی مورداحترام بودند و از دربار مقرری دریافت میکردند (وجدانی :1386 ،ج .)769 :2
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	-جوادی ،غالمرضا .)1380( .موسیقی ایرانی از آغاز تا امروز .تهران :همشهری.
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The title concomitant in Jurisprudence and its
place in Bacchanalian sessions of Iran
Mehdi Nikjou* Dariush Pirnikanian**

Abstract
The music courses are full of countless misuses of music to enjoy kings and history
Dictators, which result in a negative attitude of society toward music. It sounds that
concomitance of dance by reckless women, handsome young boys and concomitance of
wine with music in courses of Safavid and Ghajar that was courses of development of
sessions of Bacchanalian have resulted in a negative mentality to music in Iranian society.
Then as sometimes in Juridical issues the sentence verdicts because of concomitances
of a topic and those are effective in attitude of Juris consult in investigating of a topic
so that can change an unlawful subject to its lawful, concomitance of some issues result
to creation of kind of music, Bacchanalian, that has provided grounds of creation of a
negative mentality to music between promisors to sharia.
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