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جھت پیشرفت زندگي خویش  در مسائل گوناگون فرھنگي اجتماعي و تاریخ زندگي خویش در از بشر

اي فرھنگي داراي تاریخي بوده است بھ ھ بھ مثابھ عنصري از پدیده موسیقي نیز .بھره جستھ است

 .بھ آن شکل بخشیده است تاثیر قرار داده وتحت  انسان کھ موسیقي عصر حاضر را بلندي عمر

سبک  ملي و طریق فن آوري جدید میتوان بھ انواع موسیقي بومي و امروز بھ امکانات نامحدود و از

در شکل گیري موسیقي  بر یکدیگر تاثیر گذاشتھ و این موسیقي ھا. ھاي مختلف دسترسي پیدا کرد

راه نویني را در  مي شود از والدین خود جدا شده و ھمانگونھ کھ آدمي وقتي بزرگ. جدید دخیل ھستند

زندگي پیش میگیرد آھنگسازان نیز گاه در طول تاریخ سبک آثار گذاشتھ را تغییر داده و سبکھاي 

اگر بخواھیم بدانیم چرا یک موسیقي بھ شکلي کھ آن را میشنویم ساختھ  .جدیدي را پایھ گذاري میکنند

بھ طور مثال با وجودي کھ از آثار بتھوون لذت میبریم لیکن . عھ کنیمشده باید بھ تاریخ موسیقي مراج

ستایش کنیم این مسئلھ در مورد  نمیتوانیم بدون شناخت از موسیقي ھایدن یا باخ آنرا درک کرده و

مبناي موسیقي الینگتون بر اساس  .استراوینسکي نیز صدق میکند آھنگسازان قرن بیستم الینگتون و

استراوینسکي از گذشتگان روس . موسیقي سنتي اروپاست از آفریقایي و ھمینطورملودي محزون و ج

کھ فقط براي مخاطبین ) ١۴موسیقي دان مطرح فرانسوي قرن ( آثار گیوم دوماشو خود و ھمینطور از

   ....عصر خود قابل شنیدن بود الھام گرفت

  

  . باغ پُر از بي برگي. كھ باغ پر از خشكي بود، بسیار نواختھ ام آن روزھا را

نا براي رسیدن و بالیدن و براي شدن   . پُر از نشانھ ھاي غریب عشق در لھیب سوزان تمّ



روزنھ اي  كھ نشستھ بودیم در انتظار ماه و آئینھ و آفتاب و تنھا چشم بر، بسیار نواختھ ام آن روزھا را

  . ناممكن و دور ناممكن و غریب، كھ چشم انداز دنیائي بود

تنھائي خویش و جز تو كسي نشنید آن نغمھ ھاي غریب  در غربت و، بسیار نواختھ ام آن روزھا را

جائي بود میان شب و روز و انگار كھ . كھ از دوردستھاي وجودم مي آمد از آنجا كھ ھیچ پیدا نبود، را

را مي انباشت از دردھاي  ود كھ مي آمد وجودمنغمھ اي ب .از زیر طاق ایوان شبستاني قدیمي مي آمد

   .دردھائي را كھ نھ كس را یاراي گفتن بود و نھ كس را تاب شنیدن .كھن ھزار سالھ

براي اندیشیدن و براي ایستادن در گذر از كوچھ ھاي خیس و خلوت ، بسیار نواختھ ام آن روزھا را

را بھ آنجائي برساند كھ جھاني است پر از در مسیر پروراندن لحظھ ھائي دور كھ تو را و م. عاشقي

  . شگفتي و راز و سرآغازي است براي بالیدن

  ھان چھ میگوئي پسر؟: استاد مرا گفت. راستي بیاد مي آوري آن روزھا را

  ! گفتم استاد بر من عشق بیاموز. دلم لرزید

  . چھ راه غریبي بود در گذر از رھگذار باریك و تنگ آن سالھا

  .است كھ ھمواره مرا میخواند ن روزھاي رفتھ نغمھ ھا وآواھاي غریب و ژرفيواینك از پس آ

ا  ّ اینك نشستھ ام بر آستان آن باغ ھمان باغي كھ بي بار بود و بي برگ و امروز پیچیده در غبار آن تمن

آبي شود لحظھ ھایمان  رفتھ رفتھ و آرام بھ بار مي نشیند تا كھ. و تازه تازه بھار را از نو تجربھ میكند

  .بھ رنگ خدا

  



   نمیشناسد کھ مرز موسیقي ھنریست

  

كنند   كھ در جوامع كوچك سنتي و چھ در كشورھاي مدرن زندگي ميی ھایھا چھ آن ي انسان امروز ھمھ

و  تاریخچھ .كنند  كم و بیش با موسیقي آشنایي دارند و با آن بھ فراخور درك خود رابطھ برقرار مي

 .قابل تامل و بررسي است، ھا و تفاوت آن در اقوام گوناگون انواع سبك، چگونگي مراحل تكامل

غزل خواني پرندگان و ھزاران صداي موجود در طبیعت ، وزش باد در بوتھ زار، آب شر صداي شر

ا در گیري از آنھ ھاي موسیقي در جھان ھستي بوده كھ انسان با الگو آھنگ و ملودي شاید اولین ضرب

، نخستین نمونھ آفرینش موسیقي توسط انسان اولیھ .طي زمان بھ اختراع سازھاي مختلف پرداخت

شكارچي كماني را ، دراین نقاشي .فرانسھ برجاي مانده است" آري پژ"نقشي است كھ در یك غار در 

" چنگ"نند كند بلكھ آن را بھ دھان گذاشتھ و ما ولي از آن براي پرتاب استفاده نمي، در دست دارد

ھاي اولیھ نوعي ابزار جادو بود و شكارچي نیز با آن در صدد جادوي  موسیقي براي انسان .نوازد مي

توانستند بھ  دانستند كھ با آن مي اي از جانب خدایان مي آنان در واقع موسیقي را ھدیھ .شكار خود بود

اي تكامل موسیقي ابداع شد و ھاي جدیدي بر بعدھا شیوه .جز خواص فوق حیوانات را نیز شكار كنند

و از " سنج"و از فلز " طبل"با كشیدن پوست درخت ، ھاي خشك شده نوعي از غالف گیاھان و دانھ

ساختھ شد و براي ارتعاش بیشتر ) ھارپ" (چنگ"ھاي مختلف  قطعات سنگي و چوبي بھ اندازه

از ھمین روش سازھایي  اي کھ ازوسط خالي است نصب كردند و بعدھا ھا را روي جعبھ سیم، اصوات

   .ساختھ شد، و غیره كھ در حال حاضر مرسوم است" بربط"، "گیتار"، "سنتور"، "قانون"مانند 

گونھ سازھاي اصلي  ھاي مختلفي از ھر یك از این ھاي بزرگ مصر و چین نمونھ در دوران امپراتوري

" طبل"و " شیپور"، "چنگ "  ھایي از نوازندگان ھا و معابد بزرگ اغلب دستھ وجود داشت كھ در كاخ

دھد كھ مراسم مھم و بزرگ ھمیشھ با موسیقي و  نواختند و شواھد نشان مي براي پرستش خدایان مي

ھا اسامي  در انجیل بھ آالت موسیقي بسیاري اشاره شده است كھ بعضي ازآن .شد رقص برگزار مي

 .بود) نوعي چنگ" (سالتري"و ) نوعي ساز بادي"(شائوم"، )نوعي ترومپت( "شوفار"عجیبي از قبیل 



ھا و اشعار زیاد و بزرگي از خود بر  نمایشنامھ، ھاي ارزنده مجسمھ، ھا بناھاي زیبا اگر چھ یوناني

   .رسد موسیقي آنان رشد چنداني نداشتھ است اند اما بھ نظر مي جاي گذاشتھ

زمینھ براي خوانندگان و ھا ارزش زیادي براي موسیقي قایل بودند و حتي مسابقاتي در این  یوناني

یونانیان شیوه خواندن نت با حروف را اختراع كردند و این حروف را در  .دادند نوازندگان ترتیب مي

ھاي یوناني نقش مھمي داشت و اغلب از  موسیقي در نمایشنامھ .نوشتند باالي كلمات یك قطعھ آواز مي

ھا نیز از موسیقي در  رومي .شد فاده ميھا است ھایي از نمایشنامھ براي خواندن قسمت" كر"گروه 

بازیگران "كردند و در مراسم مذھبي و احتماال در روم براي نخستین بار ایده  ھا استفاده مي مھماني

   .گذاري شد -پایھ" سیار

كردند و  ھاي بزرگ نمایش اجرا مي ھا و در خانھ توانستند ھنرنمایي كنند در میدان مردم فقیري كھ مي

اینان نخستین . بھ سراسر امپراتوري روم مسافرت كنند و موجب سرگرمي مردم شوند توانستند مي

مبلغان مسیحي در ھر كشوري نواھاي آشناي ، ھمگام با گسترش مسیحیت .گرد بودند خنیاگران دوره

بردند و موسیقي مذھبي مسیحیان از جایي بھ جاي دیگر  خود را براي خواندن سرودھا بھ كار مي

" مجموعھ .رفع شد" پاپ گریگوري" یادي داشت كھ بعدھااین مشكل با تالیف كتاب ھاي ز تفاوت

امروز نیز بھ عنوان اساس موسیقي كلیسا در مراسم كلیساي كاتولیك مورد " آوازھاي گریگوري

بھ " ارگ"گیرداما چون سازھاي نوازندگان دوره گرد براي كلیسا مناسب نبود لذا ساز  استفاده قرار مي

   .ر استفاده شداین منظو

لذا شیوه ، پاپ گریگوري اطمینان نداشت كھ مردم در آوازھا اشتباه نكرده و قطعاتي را فراموش نكنند

ھاي  ساده نگارش موسیقي را بھ كار برد تا بدین وسیلھ زیر و بم نتھا مشخص شود و بعد از سال

، ھاي سیاه توپر اده شد و مربعھا بر روي چھار خط استف اي براي نگارش نت متمادي از سیستم پیشرفتھ

مورد استفاده " آواز گریگوري"اشكال لوزي یا مستطیل شكل در این سیستم استفاده شد كھ ھنوز براي 

شیوه نگارش موسیقي ، میالدي١٢۵٠  امابعضي تحلیل گران معتقد اند کھ حدود سال  .گیرد قرار مي

در این سیستم نت نویسي زیر و بمي و ، پیشرفت كرد و بھ سیستم دقیق تر و پنج خطي تبدیل شد

در استخدام " خنیاگري"در قرون وسطي در اروپا ھر شاھزاده یا پادشاه  .شد فاصلھ نتھا مشخص مي

 .خواند ھاي قھرمانان را بھ آواز مي داشت كھ بھ ھنگام صرف شام براي او و مھمانانش داستان

كردند و بھ  شد ھمراھي مي ساده نواختھ ميخنیاگران آواز خود را با چند نت كھ توسط سازھاي زھي 

  در سال  .اي را از شرق بھ اروپا بردند رسد آنان نخستین كساني ھستند كھ سازھاي آرشھ نظر مي

درنگ  میالدي نخستین قطعھ چاپ شده موسیقي توسط یك ایتالیایي منتشر شد و ناشران ھم بي١۵٠١



كردند و بدین ترتیب براي مردم خارج از صومعھ و ھاي بزرگ اروپایي از او پیروي  در تمام پایتخت

در قرن شانزدھم میالدي اجرا و  .قصرھا نیز امكان استفاده از آثار مكتوب حوزه موسیقي ایجاد شد

ترین تفریحات كاخ نشینان  رقص و آواز یكي از لذت بخش، تماشاي نمایشي ساده ھمراه با موسیقي

نخستین تاالر عمومي  .نامیدند مي" بالھ"یا " ماسك"ھا را  ایشاین نم.شد فرانسھ و انگلستان محسوب مي

میالدي در ونیز گشایش یافت و حدود صد سال سرگرمي عمده اعیان و اشراف ١۶٣٧  اپرا در سال 

نواختند یا آواز  رفت و فكر پرداخت پول توسط عموم بھ كساني كھ براي ایشان موسیقي مي بھ شمار مي

بھ ھمین جھت بسیاري از آھنگسازان قطعاتي ، ایر انواع موسیقي نفوذ كردخواندند از اپرا بھ س مي

نوشتھ و اجرا ) ساز قدیمي شبیھ پیانو"(ھارپسیكورد"بھ ھمراه " فلوت"و "ابوا"، "ویلن" براي

ترین مشغولیات طبقھ متوسط  ھاي كنسرت یكي از متداول حضور در سالن١٩  از اوایل قرن . كردند مي

بادي "، "سازھاي زھي"اركسترھاي سمفوني با چھار گروه ، رت بنیان گذارده شدتاالرھاي كنس، شد

، "ھایدن"ھاي قابل توجھ از  شود كھ نخستین سمفوني شناختھ مي" اي كوبھ"و " بادي مسي"، "چوبي

را نیز نمایشي از رقص شمرد كھ معموال براساس داستاني " بالھ" .بوده است" بتھوون"و" موتسار"

ھنوز فكر اجراي بالھ تنھا جنبھ عمومي پیدا ١٩  تا اوایل قرن  .شود ھي اركستر اجرا ميساده بھ ھمرا

كھ ھمگي در پاریس " كوپلتا"و " سیلویا"، "ژیزن"توان از بالھ  ھا مي نكرده بود از میان نخستین بالھ

، موسیقي تجربي و عیني، سریالیسم، امپرسیونیسم، اكسپرسیونیسم .نام برد، شد اجرا مي

سابقھ  .ھاي مھم موسیقي ھستند مالیسم از سبك و میني، نئورمانتیسم، نئوكالسیسم، الكترونیك سیقيمو

رسد اما برخي از آنھا در منطقھ ما ناشناختھ ھستند و  ھا در غرب بھ چندین قرن مي برخي از این سبك

قي تدریس مخاطبان محدود و اندك دارند و بھ طور معمول تنھا در مقاطع دانشگاھي رشتھ موسی

شوند و در بیشتر موارد آھنگسازان  ھاي یاد شده از روي خالق اثر شناختھ مي معموال سبك .شوند مي

  . كند داراي یك سبك ولي در برخي از موارد سازنده در یك اثر خود از چند سبك استفاده مي

قى مشابھ نشا ن اند کھ افراد در موارد مختلف واکنشھاى متفاوتى بھ یک موسی دانشمندان در یافتھ

دانشمندان بر این باورند . زیرا شرایط ا حسا سى گوناگون انسانھا در زمانھاى متفاوت باشد، دھند می

کھ علت تکرار شدن ناخودآگاه برخى قطعات موسیقى در ذھن انسان بھ ناحیھ ھاى در قشر مغز باز 

د در گذشتھ شنیده و با ناحیھ این ناحیھ از مغز مسئول یادآورى قطعات موسیقى است کھ فر. گردد می

استدالل و ، ناحیھ گیجگاھى نیز خود وظیفھ پردازش صداھاى اولیھ و ساده .گیجگاھى در ارتباط است

باید بدانیم کھ چھ نوع موسیقى در مغز ما ایجاد آرامش  .ھمچنین یادآورى خاطرات را بر عھده دا رد

از . گردد منجر بھ استرس و در نتیجھ بیمارى میدھد و چھ نوع موسیقى  و در جسم ما نوید درمان می

دردھا را کاھش داد و از ، توا ن مصونیت انسانھا را در برابر بیماریھا تقویت کرد طریق موسیقى می



دھد کھ باید بھ انواع موسیقى در درمان  تحقیقات نشان می. بروز حوادث جلوگیرى بھ عمل آورد

اند کھ  محققان دریافتھ. ف روحى افراد را تقویت مینمایدموسیقى ھوش و عواط .بیماریھا توجھ شود

تحقیقات انجام . کند استنباط و عواطف روحى انسان را تقویت می، حس مشاھده، ھوش، دقت، موسیقى

دھد کھ موسیقى بھ میزان قابل توجھى در تسکین و تقلیل وضعیت بحرانى بیمارانى کھ  نشان می، شده

ترانھ در واقع ریشھ در شعر دارد و یك  .تأثیر داشتھ است، اند هیو بسترى بود. سى. در بخش آى

ترانھ . مقداراز قوانین شعر را رعایت می كند ولی خود بھ تنھایی دارای تعریفی مشخص می باشد

و از این حیث شباھت بسیاری بھ شعر دارد . دارای وزن می باشد. ھمانند شعر دارای قافیھ می با شد

البتھ شاید از . ترانھ این است كھ ترانھ دارای یك پیوند درونی با موسیقی است ولی تفاوت عمده شعر و

خود بپرسید كھ بر روی شعر ھم می توان موسیقی گذاشت ھمانطور كھ تا كنون بھ روی شعر ھای 

در پاسخ این پرسش باید گفت کھ عمومآ شعر ھایی كھ بھ ترانھ . بسیاری موسیقی گذاشتھ شده است

  .از دیگر ویژگی ھای عمده ترانھ باید بھ زبان ساده آن اشاره كرد. ماندگار نشده اند تبدیل شده اند

چون مخاطب ترانھ عموم مردم ھستند و ترانھ سرا باید این را در نظر داشتھ باشد كھ شنوندگان ترانھ 

ا آنجا و كار ترانھ سر. طیف وسیعی از عامھ مردم ھستند و نھ صرفا افراد عالقمند بھ ادبیات و شعر

مشكل تر می شود كھ با ھمین زبان ساده و قابل ھضم برای عامھ مردم ؛ مفاھیم ارزشمندی را بھ 

یكی دیگر از مواردی كھ ترانھ سرا را مجبور بھ ساده نویسی می كند این است كھ . مخاطب منتقل كند

می رسد ؛ در چون ترانھ بر روی موزیك و آھنگ قرار می گیرد و با صدای خواننده بھ گوش مردم 

نتیجھ تمام ذھن شنونده متوجھ معنی ترانھ نیست بلكھ قسمتی از آن متوجھ موزیك ترانھ و قسمتی 

از دیگر نكاتی كھ در ترانھ باید رعایت گردد استفاده از كلمات و . متوجھ صدای خواننده می باشد

  . زبان روز مردم است و دوری كردن از زبان كالسیك

" از راه رسیدی": بلكھ می گوییم" ز ره رسیدی" : ات روزانھ خود نمی گوییمبطور مثال ما در مكالم

پس باید در ترانھ سرایی بھ این نكتھ توجھ داشت كھ زبان و ادبیات فولکوریک ابزار ترانھ سرا قرار 

بر خالف تصور اكثر مردم با توجھ بھ نكاتی كھ گفتھ شد ترانھ سرایی از شعر سرودن مشكل . گیرد

  .تر است

تحقیقات دانشمندان نشان داده است ھنگامی کھ بھ موسیقی گوش می دھید اگر بطور ناخودآگاه پاھا و 

پیام ھای ، دستھای شما شروع بھ انجام حرکات منظم کنند و بقولی با ریتم موسیقی ھمنوازی کنند

دوار محققان ھمچنین امی .عصبی خاصی بھ مغز انسان ارسال می شود کھ باعث تحریک مغز می شود

ھستند کھ از این روش بتوانند برای دوباره زنده کردن فعالیت مغزی بیمارانی کھ دچار نارسایی یا 

  . حتی مرگ مغزی شده اند استفاده کنند



آزمایشھایی کھ راجع بھ تاثیرات عصبی موسیقی انجام شده است ثابت کرده است کھ ھنگام گوش دادن 

زمانبندی و گفتا ر ، کنترول، آنجا مسئولیتھایی مانند حافظھبھ موسیقی قسمتھای خاصی از مغز کھ در 

انجمن علوم عصبی شھر ال س آنجلس در . را بعھده دارند توسط موسیقی بشدت تحریک می شوند

تحقیقاتی کھ راجع بھ موسیقی انجام می دھد سعی دارد عالوه بر بدست آوردن اطالعات بیشتر در این 

 .دست پیدا کند، این زبان بین المللی بیان احساسات، ز موسیقیباره بھ روشی برای درک یکسان ا

ھیچ : دانشمندا ن دا نشگاه ھا روا رد بنام مارک جود تارموکھ در زمینھ فعالیت می کند معتقد است کھ

. شاھدی وجود ندارد کھ در مغز ا نسان قسمت خاصی برای پردازش موسیقی وجود داشتھ باشد

ات ھمھ سلولھای بدن انسان است و انسان با تمام وجود خود موسیقی را موسیقی قسمتی از طبیعت و ذ

تحقیقات دانشمندان نشان داده است کھ کافی . درک می کند و مغز با درک موسیقی تحریک می شود

قبل از خوابیدن گوش کنید تا با آرامش بسیار بھ خواب ، مالیم Jazzدقیقھ بھ موسیقی  ٤٥است 

نفر انسان بالغ کھ مشکل  ٦٠تایوانی در مطالعاتی کھ در رفتار خواب  محققین .شیرین فرو روید

بیان داشتھ اند کھ چگونھ توانستھ  Advanced Nursingدر مصاحبھ با ژورنال ، خواب داشتھ اند

آنھا . اند با استفاده از موسیقی روشی ابداع کنند کھ مشکالت مربوط بھ خواب در انسان را رفع کنند

بھ گروه ھای مختلف امکان انتخاب سبک ھای مختلف موسیقی را دادند کھ در این در تحقیقات خود 

نزدیک بھ ضربان قلب  ٨٠-٦٠و با تمپوی حدود  Jazzمیان افرادی کھ بھ موسیقی ھایی با سبک 

  . انسان گوش می دادند بسیار ساده تر بھ خواب می رفتند

ن قلب افراد را ھنگام خواب پایین تر آورده آنھا ھمچنین متوجھ این مطلب شدند کھ این موسیقی ضربا

از دیگر نتایجی کھ در این . و باعث آن می شود کھ انسان در حین خواب راحت تر و بھتر تنفس کند

درصد اعالم کردند کھ خواب آنھا عمیق تر و  ٣٥تحقیق حاصل شد آن بود کھ از افراد فوق حدود 

استاد دانشگاه . آنھا کمتر مشکل کسل بودن داشتندطوالنی تر نیز بوده است و ھمچنین در طی روز 

این افراد در ھفتھ اول ": کھ مدیر این پروژه تحقیقاتی می باشد گفتھ است کھ Hui-Ling Laiتایوان 

بھبود کیفی و کمی در خواب مواجھ شدند و با یادگیری ھرچھ بیشتر تکنیک ھای گوش دادن % ٢٦با 

از تیم  Jim Horneپروفسور ". بھبودی آنھا بیشتر شده استبھ موسیقی در ھفتھ ھای بعدی میزان 

اگر شخصی قبل از ": انگلستان معتقد است کھ Loughboroughدا نشگاه ، تحقیق در خواب

خوابیدن ذره ای آشفتگی روحی دارد ھر چیزی کھ می تواند اورا بھ آرامش برساند برای داشتن یک 

ھر کس برای تسکین درد ھایش  ".ی از آنھا می باشدخواب خوب می تواند مفید باشد و موسیقی یک

آن یکی ...یکی نت ھا را کنار ھم چیده و آواز سر میدھد... یکی فریاد میکشد... چاره ای میاندیشد

تیک ، فریاد سکوت میشود و نت ھا خاموش...طرحی از دردھایش میکشد و دیگری سکوت میکند



ان تداعی میکند لحظھ ھایی کھ چون رودخانھ ای تاک ساعت گذر شتابان لحظھ ھای عمر را برایم

چگونھ میتوان .... نھ رنگ شادی را دیدیم نھ خوشبختی و نھ... خروشان پیش میرود و باز نمیگردد

وقتی ھنوز سفید برتر از سیاه است و نژادی برتر از نژاد دیگر؟ وقتی ھنوز  خوشبخت و شاد بود

لب یک دانھ اسیر میشوند؟وقتی ھنوز صداي دریا با زمین خشمگین است؟ وقتی ھنوز کبوتران در ط

، و اما باز ھم سکوت... جیغ ھای خود ابرھای سیاه رابیدار میکند؟ دریغا کھ زمان باز نمیگردد

سکوت بھ احترام نت ...سکوت بھ احترام قلم ھای خشک شده ...سکوت بھ احترام فریاد ھای خفھ شده

سکوت بھ احترام سکوتی کھ شاید صدای ...ای درمان نشدهسکوت بھ احترام درد ھ...ھای خاموش شده

بھ ، فرزند سوگواری و عزا، فرزند اتفاقات ناخوشایند، ولي اینجا ما فرزند تقدیریم... ناگفتھ ھا باشد

این ، این تصادفی بودن زند گی دراین سرزمین. برای خبری ناگوار، ھمین خاطر ھموا ره منتظریم

ی ممتد کھ اشک ھا را ھم خشک می کند وشنیدن ھر خبر سوزنا کی بازوگشادن برای سوگواری ھا

  . روزگار ما راساختھ است، رابھ عاد تی کسل کننده مبدل می سازد

  .روزگاری کھ می توا نست طور دیگری با شد

  موسیقی ھمگام با تاریخ 

  

  . آغاز تاریخ موسیقی غرب را باید در روم و یونان باستان جستجو كرد 

با تمدنھای روم و یونان باستان ارتباطی مشھود و قابل لمس ) ....ھنرھای تجسمی و.ادبیات.فلسفھ( 

بطور مثال در غرب دادگاھھای عالی و دیگر ساختمانھای جدید را مانند برج ھای قدیم یونان .دارد

مھ میراث رومی یونانی از طریق نوشتن شرح آنھا تصویرھایی کھ درنقاشی مجس .طراحی می كنند

دیگر معماری ھای دنیای قدیم باقی مانده بھ تمدن جدید  و) مقبره ھا.ساختمانھا.گلدانھا( سازی روی 

  .انتقال یافتھ است



با  .اما در مورد موسیقی اینطور نیست و بھ جز چند سرود و آوازھای مذھبی بقیھ از بین رفتھ است 

از  .ی یونان باستان دارد  اندیشھ این حال موسیقی غرب مشترکات زیادی با موسیقی در زندگی و

شواھد و قرائنی کھ موجود است می توان اظھار نمود کھ فرھنگ مصر و ملل آسیا یی سھم بزرگی 

در یونان باستان موسیقی ھم شعر و ھم رقص را در . در پایھ گذاری موسیقی یونان باستان داشتھ اند

. ران نیز با موسیقی ھمراه بوده اندورزشکا. بر می گرفتھ و دردوران ھومر جدا از رقصندگان

  . است  الینفک جشنھا و فستیوالھای ملی بوده برگزاری مسابقات موسیقی جزو

سرود ن آوازھاي غیر مذھبي مبادرت  فرانسوي بھ و سیزدھم نجیب زادگان دوازدھم سده ھاي

  .نامیده مي شوند) تروبادورھا و تروورھا( ورزیدند كھ 

در واقع این رویداد . بودند و وزن مشخص عاشقانھ داشتند و داراي ضرب این آوازھا اكثرا مضامین

  .بود دنیاگرایي مردم بھ و تمایل بھ خاطر كاھش نفوذ كلیسا درجامعھ

 شامل در باري بر عشق ھاي عالوه مي خواند ند تروبادورھا و تروورھا كھ سرودھایي موضوع

  . نیز بود و افسانھ ھا جنگھاي صلیبي وقایع

و لوت آواز خود را ) سازي آرشھ اي(فیدل  سازھاي و با اشخاص ھم شاعر بودند و ھم موسیقیداناین 

 الگویي عنوان بھ در آلمان تروبادورھا سیزدھم و دوازدھم سده ھاي درآ لمان بین .مي كرد ند ھمراھي

و  مینھ زینگرھا(  ویژگي ھا پرداختند كھ بھ بھ سرودن آواز و با ھمان و اشخاصي در آمده

سرودن  در سده ھاي دوازدھم و سیزدھم نجیب زاد گان فرانسوي بھ .معروف شدند) مایسترزنگرھا

  .آوازھاي غیر مذھبي مباد رت ورزیدند

  :ویژگي ھاي موسیقي قرون وسطي

   بیشتر سرودھا مذھبي و براي صداي مردان -  

  ) گرایش بھ چندبخشي در اواخر دوره( سرودھا تك بخشي  -

    موسیقي آوازي بر موسیقي سازيغالب بودن  -

  تصنیف آثار موسیقي براساس سرودھاي گرگوریایي -



البتھ در اواخر قرون وسطي بھ جھت كاھش تسلط و نفوذ كلیسا گرایش بھ موسیقي غیرمذھبي بھ طور 

) ثبت دقیق ریتم بر زیر بمي( تدریجي فزوني یافت و تحول و نوآوري در نگارش نت ھاي موسقي 

  .پدیدار گشت

ازآنجایی کھ سرودھای مذھبی موجود در آن زمان توسط پاپ گریگور اول جمع آوری شد بھ 

 .سال موسیقی رسمی کلیسای کاتولیک رم بود ١٠٠٠سرودھای گرگوریایی معروف شدند کھ بیش از 

این سرودھا مجموعھ ملودی ھایی بودند کھ متون مقدس التین با آنھا و بدون ھمراھی ساز خوانده می 

  .شد

  :سرودھای گرگوریایی دارای ویژگی ھای زیر بودند

  دارای معنوی و مقدسی-

  پیروی نکردن از وزن خاص و بھ لحاظ ریتم انعطاف پذیر و آزاد-

  حرکت ملودی پیوستھ و درمحدوده کوچک صدایی -

سرودھاي گرگوریایی نخست بھ صورت سینھ بھ سینھ حفظ می شد و پس از آنکھ تعداد آنھا فزونی 

ی گرگوریایی آلھ لویا  یکي از سرودھای شادمانھ. توسط نت نویسی ابتدایی ثبت و نگاشتھ شدیافت 

)Alleluia ( نام داشت بھ معنی )تو را میستایم ای خداوندگار( .  

  . و ھنري اروپا بھ مرکز موسیقي چند صدایي بدل شد پاریس فکري ١١۵٠ پس از سال

دانشگاه پاریس پژوھشگران برجستھ را بھ خود جذب مي کرد وکلیساي جامع نوتردام کھ بناي آن در 

کھ ھر دو بھ نوبھ ي ) لئونن و پروتن(. عالي ترین بناي تاریخي سبک گوتیک بود .آغازشد ١١۶٣

 خود سرپرست گروه ھمسرایان کلیساي نوتردام بودند نخستین آھنگسازان مھمي ھستند کھ نامي از

 ١٢٠٠تا  ١١٧٠ از حدود .آنان و پیروانشان بھ عنوان موسیقیدانان مکتب نوتردام یاد مي شود

احتمال مي رود کھ پیش از آن  .آھنگسازان مکتب نوتردام نوآوري در زمینھ ي ریتم را توسعھ دادند

ا ام. موسیقي چند صدایي با ریتم آزاد وبدون قسمت بندي سرودھاي گرگوریایي اجرا میشده است

واضح و  قسمت بندي شده را با نت ھایي داراي کشش مشخص و وزن موسیقي لئونن و پروتن ریتم

براي نخستین بار در تاریخ موسیقي نت نگاري نھ فقط زیر وبم کھ ریتم دقیق را  .معین بھ کار گرفت

بود کھ در ضرب ھا بھ  ویژه اي محدود بھ الگوھاي ریتمیک فقط نت نگاري جدید .نیز نشان مي داد



رغم چنین محدودیت ھایي در پایان سده ي دوازدھم و در سده  بھ .سھ نتي تقسیم مي شدند گروه ھایي

  .بھ فراواني ساختھ شدند) چند صدایي(پلي فونیک  ي سیزدھم آثار زیباي

) ١۴۵٣تا  ١٣٣٧( چھاردھم عصر ھرج و مرج وآشوب دچار جنگ ھاي صد سالھ  اروپا در سده ي

  . بود کھ یک چھارم جمعیت آن را بھ کام خود کشید) ١٣۵٠حدود(مرگ سیاه ـ طاعون و 

  .قدرت نظام فئودالي واقتدار کلیسا تا این زمان کاستي گرفتھ بود

  .دو رقیب ھمزمان ادعاي زمامداري مي کردند ١۴١٧تا  ١٣٧٨از

  .شده بودند حتي مسیحیان و پارسھا و مومنھا نیز سردرگرم

از چاسر و دکامرون اثر بو کاچو ) ١٣٨٧-١۴٠٠(زمان مانند افسانھ ھاي کانتر بري  آثار ادبي این

بیشتر بھ واقع گرایي آشکار و ملموس زمیني مي پرداختند تا بھ ) نوشتھ شده١٣۴٨کھ پس از (

در چنین شرایطي این نکتھ کھ در سده ي چھاردھم موسیقي غیر مذھبي . پرھیزگاري و پاداش آسماني

آھنگسازان بھ نگارش موسیقي پلي فونیکي  .شگفت آور نیست وسیقي مذھبي بودهمھم تر از م

مي پرداختند کھ بر سرودھاي گرگوریایي مبتني نبود و در بردارنده ي ) موسیقي چند صدایي(

و قطعھ ھایي بود کھ در آن صداي پرنده پارس سگ و ھیاھوي شکار ) مشروب(آوازھاي باده گسارانھ

ي چھاردھم نظامي نو براي نگارش موسیقي تکامل یافتھ بود و آھنگساز مي  تا اوایل سده .مي شد

  .توانست کم و بیش ھر الگوي ریتمیکي را در نگارش مشخص کند

  .در این زمان ضرب ھا ھمچنان کھ بھ سھ ضرب و دو ضرب نیز تقسیم مي شدند

  .دبھ صورت یک رسم ریتمک در آم وقفھ آھنگ کھ پیشتر بھ ندرت بھ کار مي رفت

دگرگوني سبک موسیقایي در سده ي چھاردھم چنان ژرف بوده است کھ نظریھ پردازان موسیقي از 

  .یاد میکنند) بھ التین آرس نوا() ھنر نو(موسیقي فرانسوي و ایتالیایي این دوره با عنوان 

آھنگساز بھ عنوان نمونھ از موسیقي سده ي چھاردھم یک آواز عاشقانھ از گیوم دو ماشو بزرگ ترین 

  .فرانسوي این دوره است

نیز  دوره ی رنسانس یا بھ عبارتی تجدید حیات فرھنگی اجتماعی و اروپائیان را کھ اثر عصرنوزایی

د ر واقع حرکت رنسانس در ایتالیا و . می نامند در سده ھای پانزدھم و شانزدھم میالدی بھ وجود آمد



از نیمھ ی دوم قرن پانزدھم میالدی .گسترش یافت در قرون پانزدھم آغاز شد و سپس در سراسر اروپا

ایتالیا بھ عنوان مرکز فعالیت ھای ھنری در اروپا شناختھ شده وموسیقی اروپا تحت تاثیر موسیقی 

در دوره ی رنسانس اند یشھ ی  ....ایتالیایی قرار داشت این دوره تاثیر زمان موتزارت ادامھ داشت

ردم حاکم شد در نتیجھ توجھ بھ امور دنیوی تجربیات انسانی بر افکار م) انسان گرایی( اومانیسم

) ١۵۴۶-١۴٨٣(نھضت اصالح طلبانھ ی پروتستان بھ رھبری مارتین لوتر . اھمیتی بھ سزا یافت

بدین انحصار موسیقی از دست کلیسا . باعث شد تا از قدرت کلیسای کاتولیک بھ شد ت کاستھ شود

در این دوره آشنایی با موسیقی جزو . از موسیقی برخاست خارج شد و طبقھ ی اشرف نیز بھ حمایت

ارزشھای فرھنگی و اجتماعی بھ حساب می آمد و صنعت چاپ باعث حفظ واشاعھ بیش از پیش آثار 

  .موسیقی شد

  :موسیقی مذھبی در دوره ی رنسانس

ی غیر قطعات بھ جا مانده از دوره ی رنسانس حاکی از آن است کھ ھم موسیقی مذھبی و ھم موسیق

   :در موسیقی غیر مذھبی دو فرم اصلی وجود دارند .مذھبی رواج داشتھ است

بر اساس اشعار مقدس ال تین متفاوت ) برای گروه کر(اثری چند صدایی و کرال : )motet(موتت   - 

  .د ر مس با متن ھای مورد استفاده

موتت شامل پنج  و کرال طوال نی تر از) چند صدایی(اثری پلی فونی : )mass-mess(مس  -

   .قسمت

شانزدھم و نیز دولت شھری مستقل واقع بر كرانھ ی شمال ایتالیا بھ كانون موسیقی سازی  در سده ی

شھری است بندری ساختھ شده بر جزیره ھایی كوچك كھ با آبراھھ ھایی از  ونیز .و آوازی بدل شد

ی با خاور نزدیك بود ونیز بھ یكدیگر جدا شده اند این شھر مركز تجاری مھم و ارزشمند بازرگان

با الھام از روشنایی  -و ورونزه  - تینتورتو  -واسطھ ی مراسم پر شکوه مذھبی و ھمچنین تیسین 

ونیز  کانون موسیقی. خاص این شھر رنگ ھایی غنی و درخشان را در آثارشان بھ کار برده اند

برپایی مراسم پر شکوه مذھبی در  این کلیسای پر تجمل و ثروتمند برای.کلیسای جامع سن مارکو بود

سر پرستان موسیقی و ارگ نوازان  .سانمارکو بیست نوازنده و سی آوازخوان داشت کلیسا و میدان

آندرا گابریلی و ) ١۴٩٠-١۵۶٢حدود(سانمارکو موسیقیدانانی ھمچون آدریان ویالرت کلیسای جامع

از این آھنگسازان و ھمقطاران آنھا .ودندبرادرزاده ی او جووانی گابریلی کھ از آھنگسازان رنسانس ب

   .....با عنوان آھنگسازان مکتب ونیز یاد می شود



دوسکوی جدا گانھ و دور  آھنگسازان ونیزی برانگیختھ سبک معماری کلیسای جامع سانمارکو بودند

 وآثار فراوانی برای چند گروه کر با ھمراھی سازھا ھرکدام دارای یک ارگ از ھم برای ھمسرایان

در اواخر سده ی شانزدھم بر خالف بیشتر آثار کرال دوره ی رنسانس  ونیزی موسیقی کرال.آفریدند

این بھره گیری  .اغلب در بردارنده ی بخش ھایی است کھ تنھا و فقط برای ساز بھ نگارش در آمده اند

ویژه  ندسبک باروک آغازین نزدیک می ک را بھ آگاھانھ از رنگ سازھا برخی از آثار مکتب ونیز

گرایش بیشتر آن بھ بافت  دیده می شود گی دیگری از سبک باروک آغازین کھ در برخی آثار ونیزی

بیش از گرایش بھ بافت شاخص موسیقی رنسانس یعنی بافت پلی فونیک ) دو صدایی(ھوموفونیک 

بسیار و . پر زرق و برق. گرچھ واژه باروک معانی گوناگونی ھمچون نامانوس .است) چند صدایی(

پرتزیین داشتھ است اما تاریخ نویسان امروزی آن را فقط برای اشاره بھ سبکی ویژه در ھنر کار می 

توصیفی ساده انگارانھ اما کار آمد از سبک باروک آن است کھ ھنر باروک چھارچوب اثر بوم . برند

ان باروک نقاشان پیکره سازان و معمار. را از کنش و حرکت انباشتھ می کند و سنگ یا صدا

چنین سبکی یکسره باب طبع  مانند صحنھ نمایش بودند خواستار شکل بخشیدن بھ توھمی محض

لویی  مقر برای مثال کاخ ورسلی. می اندیشید اشرافیت بود کھ خود نیز بھ ساختاری کامل و یکپارچھ

نماد  در فرانسھ آمیزه ا ی بسیار شکوھمند از نقاشی پیکره سازی و معماری باروک و چھاردھم

 ١٧۵٠تا  ١۶٠٠سبک باروک در موسیقی در دوره ای میان سال ھای  .ثروت وقدرت سلطنتی بود

دو آھنگساز سترگ بک باروک  گئورگ فردریش ھندل و یوھان سباستیا ن باخ. میالدی شکوفا شد

 دیگر استادان موسیقی باروک کلودیو مونتھ. نشانگر پایان این دوره است ١٧۵٠ مرگ باخ در. بودند

آرکنلجو کورلی و آنتو نیو ویوالدی تا سده بیستم بھ دست فراموشی سپرده شده  -ھنری پرسل  -وردی 

شد کھ توانست ) احیای باروک(محرک  ١٩۴٠والنی در اواخر دھھ  اما پیداش تکنیک ضبط. بودند

فرعی دوره ی باروک بھ سھ دوره ی  .این ھنرمندان فراموش شده را بھ دوستداران موسیقی بشناسند

و باروک پایانی ) ١۶۴٠ـ١۶٨٠(باروک میانی ) ١۶٠٠ـ١۶٠(آغازین  باروک :تقسیم پذیر است

گرچھ امروزه آثار پایانی باروک معرف ترین آثار این سبک ھستند اما مرحلھ ی ) ١۶٨٠ـ١٧۵٠(

 در این دوره بود کھ مونتھ.آغازین باروک یکی از انقالبی ترین دوران ھای تاریخ موسیقی بوده است

آثار . کوشید تا سودا و تضاد دراماتیک بی سابقھ ای در آثارش بیافریند) ١۵۶٧ـ١۶۴٣(وردی 

موسیقی بھ ویژه در ایتالیا بر مبنای متن ھایی بسیار پر شور و احساس ساختھ میشد و حال وھوای 

 بر کیفیت نمایشی و کالم شگفت آور نیست کھ تاکیدی با چنین. چنین متنی بر موسیقی حاکم بود

پدید آوردند نمایشی کھ ھمراه ارکستر با آواز  را اپرا آھنگسازان ایتالیایی دوره ی آغازین باروک

آھنگسازان  .سر مشق خط ھایی ملودیک این آھنگسازان ریتم و افت و خیز گفتار بود .خوانده می شد

سانس بود را بر بافت پلی فونیک کھ شاخص موسیقی رن) دو صدایی(باروک آغازین بافت ھموفونیک 



فقط یک ملودی اصلی کھ آکورد ھایی  بھ کارگیری با آن ھا بر اىن باور بودند کھ کالم. ترجیح دادند

بر ھوموفونی  اما توجھ کنید کھ این تاکید نو آورانھ. آن را ھمراھی کند می تواند وضوحی بیشتر بیابد

لی فونیک دیگر بار فقط شاخص دوره ی آغازین باروک است در دوره ی پایانی باروک بافت پ

   .اھمیت یافت

  موسیقي متال 

  

ریشھ موسیقي متال را باید در اعتراضات نسل جوان و تحوالت فرھنگي دھھ ھشتاد میالدي جست و 

احاطھ تكنولوژي و نابودي ، یكي از نمودھاي این جنبش كھ بر علیھ جھان سرمایھ داري. جو كنیم

است كھ در انتھاي دھھ ھشتاد ) Heavy Metal)محیط زیست شكل گرفتھ بود موسیقي ھوي متال 

و در ) Jimi Hendrix Experience)میالدي با ظھور گروھي چون جیمي ھندریكس اكسپرینس 

و لد ) Deep Purple)دیپ پرپل، )Black Sabbath)ابتداي ده ھفتاد گروھھاي چون بلك سبث 

این ھا گروھھایي بودندكھ براي نخستین بار ھوي متال نامیده  .رخ نمود) Led Zeppelin) زپلین

در . پایھ گذار این سبك شدند، آھنگ ھایشان در عمل، شدند و با موسیقي سنگین و صداي بلـــــــند

در این زمان . گشتاواخر دھھ ھفتاد و اوایل دھھ ھشتـاد بار دیگر موسیقي ھوي متـال بھ صحنھ باز 

 شكل) New Wave Of British Heavy Metal)در بریتانیا موج نوي ھوي متــال بریتانیایي 

از این جریان گروھھایي چون آیرن میدن و . گرفتكھ پاسخي بود بھ فراگیر شده موسیقي پانك راك

وھھایي چون ھمچنین باید از گر. ساكسن برخاستند كھ در سطح جھان موفقیت بسیاري پیدا كردند

نام برد كھ در میانھ دھھ ھفتاد ) Motor Head)و موتور ھد) Judes Priest)جودس پریست

تشكیل شدند و در اي تاثیر گذاري عمده بر این جریان بھترین آثار خود را ھم در دوره شكفایي این 

  .جریان ارائـھ دادند



، )Metallica)متالیكا مانند، ندبھ دنبال آن این جریان در آمریكا ھم بھ این موسیقي روي آورد

با تاثیر گذاري از این جریان آغاز بھ ) Anthrax)و انتر كس) Slayer)اسلیر، )Exodus)اكسودس

این گروھھا با الھام گرفتن از . شدند) Thrash Metal) كار كردند و پایھ گذار سبك ترش متــال

ترین و سریعترین نوع موسیقي جودس پریست و بلك سبث خشن ، )Venom)گزوھھایي چون ونوم

عصیاني كھ  .آن دوران را بھ وجود آوردند كھ تبدیل بھ صداي اعتراض و عصیان جوانان آمریكا شد

در ابتدا از ترویج خشونت شروع شد و در سالھاي بعد پایاني دھھ ھشتاد بھ انتقاد بي پرده از سیاست 

از دل این سبك . ریكاي آن دوران رسیدھاي جنگ طلبانھ خارجي و اوضاع نابھ سامان اجتماعي آم

انتشار اولین كار ، ظھور كرد كھ نقطھ شروع آن) Death Metal(سبك دث متال ، یعني ترش متال

این سبك اگر چھ مانند اسالف . بود) كھ بعدا بھ دث تغییر نام یافت( Mantas نمونھ اي گروه مانتاس

، گذشت زمان تبدیل بھ یكي از سنگین ترین خود از نظر اقتصادي موقعیت چنداني نداشت لیكن با

  . پیچیده ترین و عمیق ترین انواع موسیقي شد كھ از ھر نظر مثال زدني است

  غرب موسیقي در

  

بنابراین تعریف ھرگاه . نامیدند  سرزمین شب و شرق را سرزمین صبح مى غرب را، مردم اروپا

بندى  سرزمین شب و یا سرزمین صبح تقسیمآید آن را بھ موسیقى  میان مى سخن از موسیقى بھ

. طور كلى اروپا خواھیم داشت اینجا گذرى كوتاه بر موسیقى سرزمین شب یا بھ در. كنند  مى

 آھنگساز و، مكان، موسیقى در ارزیابى خود نسبت بھ موسیقى اروپا بھ منتھاى زمان نگاران تاریخ

اعتقاد دارد  نگارانى است كھ  ى از تاریخگیلبرت رانى یك. اند برنامھ موسیقى توجھ خاصى داشتھ

، كشورھاى آلمان او ھمچنین. آغاز شده است ٩در اروپاى قرن ) چندصدایى(موسیقى پولیفون 

نویس آثار او از قرن  دست. داند مى ایتالیا و سوئد را از پیشگامان این ھنر، انگلیس، فرانسھ، سوئیس

با وجودى كھ موسیقى پولیفون یا . است در شھر مونیخ بھ چاپ رسیده ١٩٩۶بھ سال  ١۴و  ١١

  .شكل و قوام گرفتھ است ١٢در قرن  بھ وجود آمده اما ٩چندصدایى ساده ابتدا در قرن 



نام آمبرسیوس براى اولین بار  فردى بھ) ایتالیا(مسیح كشیش شھر میالن پس از تولد سال ۴٠٠

ھاى  این موسیقى تركیبى از موسیقى ساده دوران باستان و سرود. وارد كلیسا كرد آوازھاى شرقى را

 آورى كرد و در سرودھایى را جمع ۶طور پاپ گرگوآر اول در پایان قرن  ھمین. یھودى بود معابد

خواند  اول مى آنتى فونال ھمان كرال دوصدایى بود كھ گروه. نام آنتى فونال جاى داد اى بھ مجموعھ

داراى ، با زبان التین، بدون ریتم، اكتاوى  یك، آوایى این مجموعھ تك. داد مىو گروه دوم پاسخ 

   .ملودى بسیار ساده و پیرو سیستم مدال بود

رفتند و براى مردم كارھاى  ھایى نیز بودند كھ از شھرى بھ شھر دیگر مى گروه در این زمان

 ن موسیقى در مراسمى كھ در آنای: تروبادور و تروور. زدند دادند و طبل مى انجام مى آكروباتیك

قرن  تاریخ ظھور آن را. آمد  اجرا در مى كردند بھ ھا و جنگجویان زبردست شركت مى  شوالیھ

در مدح و ستایش  گویند كھ  مى. دھند یازدھم و اتمام آن را بھ قرن سیزدھم در كشور فرانسھ نسبت مى

از این موسیقى . داشتند مى ا دوستشد و مردم عامى نیز این موسیقى شاعرانھ ر ھا اجرا مى خانم

ماركا برو كاسكونى . باقى مانده است ملودى ٢۶٠توجھى شعر و  صفحاتى وجود دارد و مقدار قابل

 ۴٠٠شمال فرانسھ رایج بود كھ از آن حدود  تروور نیز در.نماینده مھم این بخش از موسیقى است

نام  اینده مھم این بخش از موسیقى فردى بھنم. مانده است تاى آن نیز ملودى ھستند باقى ١۴٠شعر كھ 

نوع موسیقى آھنگساز ھمزمان شاعر نیز بوده و آوازھاى عاشقانھ و گاه  در این دو. آدام دالھالھ است

  .است خوانده  سیاسى مى

  موسیقي پاپ

  

موسیقی "، ولی آن چھ کھ بھترین تعریف می تواند باشد، تعاریف برای موسیقی پاپ زیاد است

پاپ بھ ما شناسانده  البتھ چیزی را کھ بھ عنوان موسیقی. ھست" از بطن اجتماع و دل مردم برگرفتھ

بھ ھیچ وجھ شما نمی توانید  یعنی! اصالْ شامل تعریف نمی شود، نھ تنھا موسیقی پاپ نیست، اند



و  اصولی از موسیقی و الفبای آن است دارای معیار و، بگویید کھ این نوع موسیقی را کھ می شنوید

جنبھ خاصی از تعریف موسیقی را بھ ، یکدیگر می دانیم کھ صرف قرار گرفتن ساز و آواز در کنار

كند كھ دست  در ھر حال گرایش جوانان و نوجوانان بھ سمت موسیقي پاپ ایجاب مي. دست نمی دھد

ن تعالي و توسعھ ای اندرکاران عرصھ موسیقي با تدبیر و دوراندیشي از فرصت ھایي كھ در راه

باید . نیز براي آن فراھم نمایند موسیقي وجود دارد استفاده كنند و زمینھ ھاي جذب بیشتر مخاطب را

نباید بھ خورد مردم ، شنیده ایم از نوع آن چھ کھ در این سال ھا نھ، دقت نمود کھ موسیقي پاپ را

نھ تنھا بھره ، مخاطبمي بینیم كھ با این حساب ! کھ باعث آزار و اذیت روحی شنونده می شود! بدھند

از سوي دیگر مشاھده مي كنیم كھ خیلي از تصادفات . مي شود ضرر و زیان ھم بلكھ دچار، نمي برد

از گوش دادن بھ ھمین نوع موسیقي ، توجھ بھ وجود وسایل حمل و نقل مدرن امروزي با، جوانان

  .سر و صدا و در نتیجھ ایجاد ھیجان ھاي روحي كاذب نشأت مي گیرد ھاي پر

البتھ باید ھنر  .واضح است كھ ایده ھا و سلیقھ ھا متفاوت اند و باید بھ ھرسلیقھ اي احترام گذاشت

ھرچھ سطحي كردن اندیشھ ھا و  نھ این كھ برعكس بھ، كرد تا سطح سلیقھ ھا باال رود خوب را ارایھ

مورد موسیقي و ارایھ تا بھ حال در  دست اندرکاران باید بیاندیشند كھ آن چھ را! ذائقھ ھا كمك نمود

ھرچھ  كنند كھ نتیجھ عكس مي دھد ومتاسفانھ نھ ھمان كاري را. انجام دھند، مطلوب آن نكرده اند

  . كشیده مي شوند جوانان بھ سمت موسیقي ھاي بي در و پیكر بیشتر

  فولکلور

  

تاریخی فولکلور خاص تمدن ھای کھن و جوامع . فولكلور بھ مطالعھ زندگی توده عوام می پردازد

مثال در ھند و چین فولكلور وجود دارد اما نزد قبایل وحشی چنین . است کھ زمانی در اوج بوده اند

و ، نماینده روح ھنری ملت می باشد، آوازھا و افسانھ ھا، ترانھ ھای عامیانھ .چیزی یافت نمی شود

ضمن سرچشمھ  این ھا صدای درونی ھر ملتی است و در. فقط از مردمان گمنام بھ دست می آید



قسمت عمده زندگی روزانھ ما از  .الھامات بشر و مادر ادبیات و ھنر ھای زیبا محسوب می شود

زیرا ، عاداتی کھ بھ ارث برده ایم تشکیل یافتھ و سرچشمھ آن ھا ملی نیست بلکھ بشری می باشد

بشر است  این عادات ھر جا کھ. گی توده حاکی از عمومیت و قدامت است مظاھرات گوناگون زند

خودنمایی می کند و می توان حدس زد کھ تمام آن ھا از ابتدای بشریت آغاز می شود و یا الاقل 

آداب و رسوم نیز از . مربوط بھ دوره ھای بسیار باستانی است ــ کھن الگوھای مد نظر کارل یونگ

مام قبائل خوشامد گفتن بھ کسی کھ عطسھ می کند در ھمھ سرزمین ھا و بین ت. ھمین قرار است

  . آتش کردن بوسیلھ سایش چوب در سرتاسر زمین معمول بوده. مرسوم می باشد

از مقایسھ تمام قصھ ھای ملل گوناگون کھ در سرتاسر زادبوم نژاد ھند و اروپایی و ھمچنین میان 

ت نژادھای سرخ و سیاه رواج دارد چنین بر می آید کھ بسیاری از آن ھا با جزئی تغییر در ھمھ جا یاف

برزگر ھندی و ، موجیک روسی، دایھ افغانستان، ماھی گیر جزیره سیسیل، می شود ؛ چوپان اسکاتلند

یگر چیزی نشنیده اند یک  شتر چران بربر کھ ھمھ آنھا بی سواد و نادان ھستند و ھرگز راجع یکد

اھری وجھ مشترک دارند و آن عبارت از قصھ ھای عجیب و یا خنده آوری است کھ گاھی ساختمان ظ

اکثرقصھ ھاي فولکلرمابا جزئی تغییر نزد  .آنھا فرق می کند ولی موضوع آنھا ھمھ جا یکی است

بھ ھمین مناسبت چنین تصور کرده اند کھ ترکیب . آلمانی ھا و ایرلندی ھا وجود دارد، فرانسوی ھا

این ملل با ھم  اولیھ ترانھ ھا و قصھ ھا و اعتقادات بشر بھ زمانی می رسد کھ خانواده ھای گوناگون

آنچھ درباره قصھ ھا گفتھ شده درباره اعتقادات و  .می زیستھ و ھنوز از یکدیگر جدا نشده بوده اند

شالوده مشترک مذاھب اولیھ و پرسش ھای توده بطور خالصھ از سھ . رسوم دیگر نیز صدق می کند

  : سرچشمھ ناشی می شود

و جشن ھای موسمی کھ مربوط بھ پیوند بین رسوم ، پرستش طبیعت و موجودات آن، پرستش مردگان

رابطھ میان ستارگان و فصلھ ایی کھ از تأمل احوال ملل گوناگون در ، انسان و طبیعت می شود

از این رو عادات و آداب و اعتقادات ما نھ تنھا از جانب پدر و یا کسانی  .طبیعت بھ دست آمده است

ما رسیده بلکھ از تمام نژادھای دیگر این عادات و  کھ در سرزمین ھم نژاد نیاکان می زیستھ اند بھ

شمنی با بیگانگان را زائل می کند و ھمبستگی نژاد بشر را نشان می  فولكلور د .اعتقادھا را گرفتھ ایم

دھد از این قرار اساس زندگی توده عمومیت دارد ولی مطلب مھم دیگر اینست کھ این اساس مشترک 

  . سدبھ زمانھای ما قبل تاریخ میر

ولی جمع آوری مصالح آن بسیار لغزنده و ، چنانکھ مالحضھ می شود فولكلور علم نوزادی است

دشوار می باشد زیرا این گنجینھ فقط از محفوظات اشخاص بی سواد و عامی بھ دست می آید و 



ر زیرا ھر گاه د. وابستھ بھ پشتکار و ھمتی است کھ اھالی تحصیل کرده یک ملت از خود نشان بدھند

 .جمع آوری آن مسامحھ و غفلت شود بیم آن می رود کھ قسمت عمده فرھنگ توده ای فراموش گردد

چون بھ ھیچ ، تاکنون تحقیقاتی کھ درباره فولكلور کشورماانجام گرفتھ بسیار محدود و ناقص می باشد

جدی و  فقط می توان از آن بھ عنوان طرح مقدماتی کار. وجھ متکی بھ روش دقیق علمی نبوده است

  . علمی استفاده کرد

گرچھ سرزمین ما در این زمینھ از خیلی جاھای دیگر بیشتر مایھ دارد ولی این گنجینھ ھنوز دست 

و ھر گاه اقدام فوری و جدی در این راه انجام نگیرد ممکن است قسمت عمده ، نخورده مانده است

دادن و تحت قاپو کردن ایالت و سھولت چنانچھ در اثر فقر و گرسنگی کوچ  .فولكلور آن از بین برود

وسایل حمل و نقل و تغییرات و تحوالتی کھ بھ سرعت در جامعھ انجام میگیرد بسیاری از عادات و 

 د ست فراموش شده است و اگر امروز با تمام وسائل جمع آوری نشود رسوم دھات و مناطق دور د

این كلمھ ، موسیقى فولكلور .ست خواھیم داد دیری نمی کشد کھ بسیاری از این گنجینھ ھای ملی را از 

. بھ اوج شكوفایى رسید ١۵٠٠آفریده شد اما این موسیقى بھ سال  بار توسط گودفرید ھردر نخستین

انسان  ارتباط.كند ھاى ساده تبلور پیدا مى فولكلور انعكاس روابط انسانى است كھ در ملودى موسیقى

آھنگسازان این  شود آفرینندگان یعنى شاعران و ان مىبا طبیعت و اجتماع در این موسیقى نمای

ظھور رسیده اشاره  موسیقى بھ اند و در تاریخ تنھا بھ ذكر قرنى كھ در آن این موسیقى ناشناس مانده

اند چندان روشن نیست در ھر  ترى داشتھ  باثبات طور دقیق در چھ تاریخى حضور اینكھ بھ. شده است

خواندن براى ھر فردى بوده است و گاه نیز بداھھ و  و قابلصورت این موسیقى بسیار ساده 

  .است چندصدایى نیز خوانده شده

ھاي خود چندان كھ باید بھ نسل   بخشي ھا و جان تمامي قابلیت در عصري كھ موسیقي فولکلرما با

، نشیند  در پرده عزلت مي كالم خاصھ از جنس موسیقي فولکلر  موسیقي بي شود و جوان معرفي نمي

 با وجود تمامي مشكالت در جھت اعتالي این ھنر ھنرمندان و دلسوزان موسیقي فولکلر اما برخي از

  .كنند فاخر تالش مي

اولین چیزي كھ بھ ذھن اغلب شنوندگان ، شود سخن گفتھ مي معموال وقتي كھ از موسیقي فولکلر

وسیقي بدون خواننده ھویت خواننده این آھنگ چھ كسي است؛ انگار كھ این نوع م آید این است كھ  مي

سي دي ، گان برجستھ كشور با انتشار كست اما سالھاست كھ برخي از موسیقیدانان و نوازند، ندارد

چھ  مارا بھ جامعھ عرضھ كردند تا بتوانند ھر ھاي موسیقي فولکلر ھایي از زیبایي گوشھ وویدیوکست

خود سعي كردند تا ظرفیت  ساز خاصرا در جامعھ بشناسانند وھر كدام با  بیشتر موسیقي فولکلر



دھند تا موسیقي  ھمچنان ادامھ مي این راه را. را بھ بھترین شكل ارائھ كنند واقعي موسیقي فولکلر

  . پیدا كند ست بھ جایگاه واقعي خود د فولکلر

داراى  خرد انسان توان تعریف وجودى الھى را ندارد چرا كھ «: نویسد كارل گوستاو یونگ مى

از ، نامیم مى وقتى ما با توجھ بھ حد ھوشى خود چیزى را ملكوتى .ھایى فراسوى خرد است انگاره

در حقیقت ما آن را » .انكار ایم نھ شواھد غیرقابل نامى كھ پایھ بر باورھایمان دارد كمك گرفتھ

یى چیزھا، كھ فراسوى ادراك ما ھایى است از چیزھایى توصیف ھمواره برداشت، كنیم  توصیف مى

بنابر این آنھا را بھ یارى زبانى نمادین وصف ، توانیم تعریفشان كنیم و نھ بھ درستى بفھمیم  كھ نھ مى

ھمیشھ ذھن انسان با تعمق در . در غزلیات حافظ... زلف و، ابرو، لب، ھاى خال مانند نمایھ، كنیم  مى

. یابد راسوى تعقل دست مىھایى ف بھ انگاره) و ناشناختھ یا پنھان از ما شامل چیزى گنگ(یك نماد 

 مانند زبانى كھ، صوتى در موسیقى دستگاھى ابزارى ھستند براى بیان یك زبان نمادین ھاى نمایھ

بلكھ بیانى ، این موسیقى ھرگز چیزى قریب بھ ذھن را تبادر نخواھد كرد.گیرند ادیان از آن بھره مى

ً نمى. فراواقع و سوررئالیستى دارد، توصیفى عاشقانھ رومئو و ژولیت را با  یر داستانىتوانید س مثال

با شنیدن این . از این موسیقى استفاده كنید این نوع موسیقى عنوان یا در تداعى طبیعت و پیرامون آن

تعریف را زمانى . افتد شوید و تفكرتان بھ جریان مى مى » عمیق«اى   طور خودانگیختھ موسیقى بھ

كھ با این تطابق ، ھا در ذھن وجود داشتھ باشد ى از آن دادهحسى و تجرب توان ارائھ داد كھ ادراك  مى

ھمواره ، شود در موسیقى جامعھ مدنى اروپا یك چنین بیانى مشاھده مى. خواھیم بود قادر بھ ادراك

 زند و بسیار قریب بھ ذھن است كھ پتانسیل دراماتیك است كھ پیرامون جھان واقع دور مى داراى

البتھ آھنگساز  .خیر شود و یا كھ موجب برقرارى ارتباط بیشتر با آن مى مخاطب یا آن را تجربھ كرده

كمپوزیسیون بر روى كاغذ ثبت كند  ھاى حسى خود را در قالب فن  ھنگام تصنیف اثر شاید فقط جھش

كند كھ گویش  ھا را طورى آرایش مى  واژه و نمایھ ولى، و ھرگز بار دراماتیك را مدنظر نداشتھ باشد

موسیقى ، تاثیر در موسیقى شرق و نیز مورد خاص بحث ما .كند قى را تصویرساز مىاین نوع موسی

كند و از این منظر است كھ قرابت  نوعى حس نوستالژیك را بیدار مى اى است كھ گونھ بھ، ستگاھى د

 بیند كھ انسان در آن گرفتار آمده و بھ یاد ترتیب كھ جھان را زندانى مى بدین. دارد غریبى با عرفان

طورى كھ عطار  بھ، آرامش بخش او است كند و تنھا ذكر نام یار است كھ نالھ و فغان مى، یار و دیار

  :كند نامھ خود را چنین عنوان مى  دلیل نامگذارى مصیبت

داشتم كھ واژه مصیبت در حقیقت درگیرى درونى  انگاشتم بر سر آن مصیبتى مى  مى ھر بیتى كھ 

زده بوده  ى است نھ اینكھ بھ گمان بسیارى عزادار و مصیبچگونگى توصیف جمال یا راز وى با



خون پاال  پرداخت كھ حكیمان جھان را مژه  مطرب از درد محبت عملى مى :كھ بھ قول حافظ است

  .بود

، ام ھا بوده از استفاده واژه ناگزیر، در بیان حاالت من، فرماید كھ من شاعر نیستم  موالنا در جایى مى

دلیل است كھ بعد از گذشت صدھا سال با  بھ ھمین. آن را دریابید، گر استمرا در پى شعر فنى د

توان پنداشت  از نگاھى مى. موالنایى ظھور نكرده است وجود تسلط بھ ھمان سطح فن ادبى یا بیشتر

داشت تا  فروتنى این ایده را بیان كرده و یا این تفكر باید وجود مى كھ مولوى در نھایت تواضع و

  . شد  مى ناموال، موالنا

  مصر  موسیقي در

  

موسیقي در بین مصریھا نیز رواج داشتھ و آالت موسیقي از قبیل چنگ و طنبور و ني ساده و ني 

ھمچنین یك قسم ساز مضرابي . مضاعف و بوق و سیتار و طبلھ و دایره میان آنھا مرسوم بوده است

اختراع یك قسم ارگ را كھ داراي لولھ . شبیھ بھ سھ تار بوده و فرنگیھا آن را نمونھ گیتار مي دانند

از نقاشیھایي كھ روي ظروف قدیم مصر شده و آالت . ھاي متعدد بوده نیز بھ مصریھا نسبت مي دھند

ضربي مختلفي كھ داشتھ اند چنین بر مي آید كھ رقص نیز بین آنھا مرسوم بوده و مصریھا بھ این امر 

  . عالقھ داشتھ اند

  سومریھا 

در میان . اریخ بر مي آید موسیقي در تشریفات و رسوم مذھبي سومریھا اھمیت داشتھبطوریكھ از ت 

در قسمت پایین :یك قطعھ نقش برجستھ اي است كھ شامل دو قسمت اشت، آثاري كھ از آنھا بدست آمده

جعبھ اي براي انتشار و انعكاس صدا تعبیھ شده و  سازي است شبیھ سیتار و چنگ كھ در قاعده آن

در قسمت باال ھم چھار نفر موسیقي دان دیده مي شود كھ یكي . اي آن را با دو دست مي نوازد نوازنده

از آنھا جامھ اي بلند بر تن دارد و صفحھ اي مدور را در یك دست گرفتھ و در دست دیگر چیزي 



نفر دیگر مشغول دست زدن است ویك نفر ھم آواز خوان است و چنین بھ نظر . شبیھ بھ چكش دارد

رسد كھ این اشخاص مامور اجراي قرباني ھستند و این كار را با رسوم و تشریفات خاصي انجام  مي

  . مي دھند

  عیالمیھا 

آالت موسیقي آنھا یكي . عیالمیھا نیز موسیقي را ھنگام بر پا كردن رسوم مذھبي بھ كار مي برده اند 

سازي داشتھ شبیھ سنتور كھ از جملھ . دو قسم چنگ وني ساده ومضاعف و بعضي آالت ضربي بوده

است از  شكل داده وكامل شده و سازه ھاي كالویھ دار غربي را كھ كامل ترین آنھا پیانو بعد ھا تغییر

آنھا كھ یكي دستھ  از نقوش برجستھ آثار عیالمي دو نمونھ كامل از اركستر. روي آن ساختھ اند

دستھ نوازندگان از . است) بریتیش موزیم( نوازندگان ودیگري دستھ سرایندگان است بدست آمده ودر 

یازده نوازنده تشكیل مي شود كھ ھفت نفر آنھا چنگ مي زنند و دو نفر ني مضاعف مي زنند ویك نفر 

در دستھ سرایندگان . سازي شبیھ بھ سنتور مي نوازد و نوازنده دیگر ھم یك قسم آالت ضربي مي زند

یش واقع شده راھنماي سایرین است و زن دیگر زیر زني كھ در پ: نھ پسر و شش زن شركت كرده اند

  . سایر زنھا و پسر ھا ھم دست مي زنند. چانھ گذاشتھ كھ عادت اغلب خوانندگان مشرق زمین است

  آشوریھا 

خداھاي آشوري دوستدار موسیقي بوده و آشوریھا براي خاطر آنھا در موقع عبادت و پرستش ارباب  

آالت موسیقي انھا چنگ و سیتار وني ساده و مضاعف . برده اندانواع موسیقي مخصوصي بھ كارمي 

در آثاري كھ از آشوریھا بدست آمده نمونھ ھاي مختلف از نوازندگان آشوري . و بوق و طنبور بوده

فقط در یكي از این نقشھا یك اركستر چھار . دیده مي شود و اغلب آنھا بھ صورت تك نوازي است

نفري بھ نظر مي آید كھ دو نفر آنھا سازي كھ بین چنگ و سیتار است مي نوازند و دو نفر دیگر آالت 

  ضربي مي زنند 

موسیقي سایر ملل مشرق زمین با موسیقي كشور ما بي رابطھ نیست ازقبیل فینیقیھا : سایر ملل شرقي

ن و سوریھ كھ آالت موسیقي دیگري كھ با اختالفات جزئي شبیھ بھ سازھاي و یھودیھا و اھالي فلسطی

مخصوصا از اشاراتي كھ در كتاب تورات شده معلوم مي شود كھ . مذكور در فوق است داشتھ اند

موسیقي یھود اھمیت داشتھ و عده زیادي سرایندگان و نوازندگان دور او بوده و زبور داود با الحان 

ھمچنین اھالي آسیایي صغیر مانند ساكنان ساكنان لیدیھ و فریگیھ و . شده مخصوصي خوانده مي



درینھا از موسیقي یو ناني نیز اقتباساتي كرده بودند و این كشورھا نیز بھ تصرف شاھان ھخامنشي 

  . درآمده موسیقي آنھا ھم شاید در موسیقي شرقي بي اثر نبوده است

  موسیقي در دوره ھخامنشي 

دوره اطالع كافي نداریم ولي ملتي كھ خود را رقیب یونان مي دانستھ و با اھالي آن از موسیقي این 

سرزمین روابط تاریخي داشتھ و از حیث آثار صنعتي نمونھ ھاي پر ارزشي مانند حجاریھاي بھ 

از این گذشتھ چون دولت ھخامنشي . بي شك از موسیقي ھم بي بھره نبوده است، یادگار گذارده

ي متمدن زمان خود گردید از صنایع آنھا نیز تا آنجا كھ مطابق ذوق آریاییھا بود اقتباس جانشین دولتھا

  . كرد

  ھ ھاچگونگي پیدایش نغم

  

اقلیمي و ، زبان یك قوم بھ واسطھ تاثیر شرایط جغرافیایي، ھمانطوري كھ پس از گذشت زمان

 گیرد و پیدایش نغماتِ موسیقياجتماعي تغییر مي كند موسیقي ھر قوم نیز تغیراتي را بھ خود مي 

اكثر نام ھاي این  .گذشتھ بھ وجود آمده شرقیدر وحلھ اول بستھ بھ احتیاجات و ھر آنچھ كھ بر آن قوم

ُعرا باقي مانده است ولي ملودي و آھنگ بعضي از آن نام ھا ، نغمات در برخي متون و دیوان ھاي ش

ُت مشخص نیست   .بخاطر نبودن خط ن

  :ین مي فرمایدموالنا در غزلي چن

  اي چنگ پرده ھاي سپاھانم آرزوست 

  وي نالــــــھ ي خــــوش سوزانــــــم آرزوست

  در پرده ي حجاز بگو خوش ترانھ اي 



ــــــدم سفــــــیر سلیـمانم آرزوست دھُ   من ھُ

ُحفھ بر   از پرده ي عراق بھ عشاق ت

  چون راست و بوسلیك خوش الحانم آرزوست

  مایھ گفت آغاز كن حسیني زیرا كھ

رد و زیــــــر بزرگـانم آرزوست ُ   كــــــان زیــــــر خ

  در خواب كرده اي ز رھاوي مرا كنون

  .بیــــــدار كن بھ زنگُولھ ام كــــــانــم آرزوست

رد ُ احتماال با دو گوشھ اي كھ در دستگاه شور با ، منظور موالنا از دو گوشھ ي زیر بزرگانم و زیر خ

ھر گوشھ آھنگ  .كوچك وجود دارد بي ارتباط نیست و با آن دو گوشھ تناسب داردنام ھاي بزرگ و 

بعضي از گوشھ ھا اثر آرام ، و ملودي بخصوصي دارد كھ حاالت مختلفي را در انسان پدید مي آورد

ك تولید مي كنند و بعضي انسان را در غم و اندوه فرو مي ، بخش دارند و بعضي نشاط ّ◌ ّ شور و تحر

  .برند

  :مثال در ھمین بیت شعر موالنابطور 

   در خواب كرده اي ز رھاوي مرا كنون

  بیــــــدار كن بھ زنگُولھ ام كــــــانــم آرزوست 

رھاوي را توصیف كرده كھ با شنیدن آن بھ خواب رفتھ و با  گوشھ ی موالنا در این بیت طوري

ھاب، راھوي رھاوي كھ با سھ نام دیگر .شنیدن آھنگ زنگُلھ از خواب بیدار شده ھابي نیز خوانده ، رُ رَ

نام گوشھ اي در آواز افشاري و دستگاه نوا است و ملودي این گوشھ اثر آرام بخش دارد ، مي شود

ھاب بلكھ بھ پیر با ، سوز و گداز و نالھ و ندبھ ندارد، چنانچھ شادروان روح هللا خالقي مي فرماید رُ

ِ داغ دیده مصیبت دیدگان بریزد و آنان را با پند و تجربھ اي شبیھ است كھ مي خواھد آب خنكي بر د ل

  .نصیحت ھاي دلپذیر امیدوار كند



با ساز ، آنست كھ روزي ابونصر فارابي در میان جمعي، از روایت ھایي كھ در این زمینھ گفتھ شده

خود آھنگي نواخت كھ ھمھ خندیدند و لحني چنان ساز كرد كھ ھمھ گریستند و دوباره آھنگي نواخت 

صفي الدین عبدالمومن "نام دوازده مقام اصلي رایج در زمان ، موالنا در غزل دیگري .ھ ھمھ خفتندك

وي ُرمَ   .را ذكر كرده و بخصوص كیفیت تاثیر پذیري و حاالت دروني مقام زنگُلھ را بیان مي كند" ا

  گشتم مكن دوتایــــي، مي زن سھ تا كھ یكتا

  ــــرده رھــــــایيیــا پـــــــرده رھـــــــاوي یا پـــ

ِ تـــــــو   ماییم در غــــم تو، بي زیـــــــر و بي بم

  در نـــــــاي این نوا زن كافغان ز بي نوایـــــــي 

ِ این فراق است    قولي كھ در عراق است درمان

  آخر بگو كجایــــــي، بي قـــــــول دلبـــــــري تو

  ــاھان در پـــرده سپــــ، اي آشنـــــــاي شاھان

ِ مـــــــا را   از راهِ آشنایـــــــي، بنـــــــواز جــــــان

  در جمـــــــع سُست رایان رو زنگُلھ سرایــــــان

  تا چند سُست رایـــــي، كـــــــاري ببر بھ پایان

  از ھر دو زیرافكنـــــــد بندي بر این دلم بنــــــد 

  نمایــــيمي ، آن ھر دو خو یكیست و ما را دو

  ور قول راســـــت داري، گر یار راست كـــــــاري

  در راســت قول برگـــــو تـــــــا در حجاز آیـــــــي

  عشـــــــاق را در آور ، در پــــرده ي حسیـــــــني

  وز بـــوسلیك و مایــــھ بنـــــماي دلگشـــــــایي



   گــــــواز تـــــــو دوگـــــــاه خواھند تو چارگاه بر

  . تو شمع این سرایي اي خوش كھ مي سرایي

از ، گردد؛ آن ھنگام کھ وی ھمراه خانواده بھ دوران نوجوانی او بر می، آشنایی موالنای با موسیقی

او با موسیقی کاروانی آشنا گشت و نیز از ھر شھر کھ ، در این سفر. بلخ بھ بغداد مھاجرت می کردند

آھنگ حدی کھ شتربان « : بھ تعبیر زرین کوب. شد آن دیار آشنا میبا موسیقی محلی ، می گذشتند

او را با لحن ھا و گوشھ ھای ناشناختھ دنیای ، خواند و نغمھ نی کھ قوال کاروان می نواخت می

  .»کرد موسیقی آشنا می

ی با او فقیھ بود و فقھا را میانھ ا. چندان بھ موسیقی نمی پرداخت، موالنا اما تا پیش از دیدار شمس

موالنای نو ، شمس. تا اینکھ شمس بر وی طلوع کرد و موالنایی دیگر پدید آمد. موسیقی نبوده و نیست

موالنای پس از دیدار با (نزد موالنا  .را بھ سماع خواند؛ کاری کھ او پیش از آن ھرگز انجام نداده بود

، ند بسیاری از حکمای اسالمیموالنا مان. موسیقی از جایگاه و اعتبار ویژه ای برخوردار بود) !شمس

در باب موسیقی » فیثاغورث«در واقع موالنا با نظریھ . دانست موسیقی را طنین گردش افالک می

ھمانطور کھ . موافق بود و عقیده داشت کھ اصول موسیقی از نغمات کواکب و افالک اخذ شده است

  :گوید می) دفتر چھارم مثنوی(ضمن داستان ابراھیم ادھم

  ھا ن گــفتـھ اند این لحـنپس حکیما

  از دوار چــرخ بــگــرفــتـیــم مــا

  بانگ گردش ھای چرخ است اینکھ خلق

  سرایندش بھ طنبور و بھ حلق می

ھای افالک را می شنیده و  نغمھ، چنین معروف است کھ فیثاغورث با ذکاوت قلبی و روشن بینی خود

کھ پیش از آن نیز ، در واقع او موسیقی را. سپس اصول موسیقی را بر اساس آن استخراج کرده است

خود فیثاغورث می . با ریاضیات درآمیخت و قواعد و اصول دقیقی برای آن تنظیم کرد، وجود داشتھ

  ».من صدای اصطکاک افالک را شنیدم و از آن علم موسیقی را نوشتم«:گوید

ون بر روان آدمی از آنروست ھمچنین موالنا بر این عقیده بوده است کھ تاثیر نغمات و اصوات موز

روح آدمی ، چرا کھ بھ اعتقاد موالنا. کھ نغمات آسمانی و ملکوتی جھان پیشین را در ما می انگیزد



در عالم لطیف الھی سیر می کرده و نغمات آسمانی را می ، پیش از آنکھ بھ جھان فرودین ھبوط کند

  :یقی آسمانی استتذکار و یادآور موس، بنابراین موسیقی زمینی. شنیده است

  لیک بد مقصودش از بانگ رباب

  خیال آن خطاب، ھمچو مشتاقان

  نالــھ سـرنا و تـھــدیـد دھـــل

  چـیزکـی مـاند بـدان ناقـور کـل

  مؤمنـان گویـند کآثـار بھشــت 

  نغــز گردانــیـد ھـر آواز زشــت

  ما ھـمھ اجزای آدم بوده ایــم

  ایم آن لحن ھا بشنوده، در بھشت

  گرچھ برما ریخت آب و گل شکی

  یادمــان آمــد از آنــھا چــیزکی

آواز باز و بستھ شدن ، کند کھ عارف در صدای رباب ھمچنین او در جایی دیگر نیز تصریح می

اما علی رغم اینکھ موسیقی این جھانی را یادآور موسیقی آن جھانی  .شنود دروازه بھشت را می

  :گوید ت این دو نوع موسیقی اشاره دارد و میبا این حال بھ تفاو، دانستھ می

  گرچھ برما ریخت آب و گل شکی 

  یادمان آمد از آنھا چیزکی

  لیک چون آمیخت با خاک کرب

  آن طرب؟، کی دھند این زیر واین بم

  آب چون آمیخت با بول وکمیز

  مزاجش تلخ و تیز، گشت زآمیزش

  چیزکی از آب ھستش در جسد

  آتشی را می کشد، بول گیرش



  این طبعش بماند، گر نجس شد آب

  کآتش غم را بھ طبع خود نشاند

  موسیقی؛ زبان عشق

  :مگر نوا و موسیقی، موالنا عقیده داشت کھ ھیچ زبانی توان تعریف عشق را ندارد

  ھر چھ گویم عشق را شرح و بیان

   خجل گردم از آن، چون بھ عشق آیم

  گر است گر چھ تفسیر زبان روشن

   تر اسـت روشـنزبان  لیـک عشـق بی

  شتافت  چون قلم اندر نوشتن می

   قلم بر خود شکافت، چون بھ عشق آمد

  عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

  . شرح عشق و عاشقی ھم عشق گفت

  کند  نی حدیث راه پرخون می

  کند ھای عشق مجنون می قصھ

جانسوز عاشق سوختھ  نالھ، حدیث راه پرخطر عشق را می شنود و از بانگ رباب، موالنا از نالھ نی

  :ای را کھ از دوست و محبوب دور افتاده است

  گوید رباب؟ دانی چھ می ھیچ می

  زاشک چشم و از جگرھای کباب؟

  پوستی ام دور مانده من ز گوشت

  چون نـنالـم در فـراق و در عـذاب؟

  !ای شــھــان، ما غریـبـان فراقــیـم

  »الی هللا المـآب«، بشـنـوید از مـا



  :کند بھ اینکھ آتش عشق با موسیقی تیزتر شود می و اشاره

  آتش عشق از نواھا گشت تیز

ِ آن جوز ریز   ھمچنان کھ آتش

درخت گردویی کھ در زیر  حکایت شخص تشنھ ای را می، موالنا در بیان مطلب فوق آورد کھ بر سر ِ

برآمده از آن را نشستھ و گردوھا را بھ درون نھر می اندازد تا نوای ، آن نھری پر آب قرار داشت

البتھ بایستی بھ این نکتھ توجھ داشت کھ صوفیھ و اکابر آن  .گوش کند و عطش روحش را فرو بنشاند

. حرام می داند» خامان«اعتقاد دارند کھ سماع بر ھر فردی جایز نیست؛ شمس تبریزی سماع را بر 

لت و پیدایش صفات ناپسند غزالی نیز سماع را بھ سھ قسم تقسیم کرده و دو قسم آن را کھ موجب غف

کسانی مانند امام غزالی کھ سماع . است مردود شمرده است و تنھا یک قسم آن را جایز می داند

. بھ خطرھا و آفت ھایی کھ در آن بود اشاره می کردند، جایز می شمردند، بھ شرطھا، صوفیھ را

ً حضور زنان و پسران را کھ ممکن بود مایھ تشویش وقت شیوخ ش   .کردند منع می، ودمخصوصا

را بیان » اھلیت سماع«مسالھ ، ضمن ابیات زیر، خود موالنا نیز در ھمراھی خود با این عقیده

  :کند می

  بر سماع راست ھر کس چیر نیست

  لقمھ ھر مرغکی انجیر نیست

  ای مرده پوســیـده، خاصـھ مرغی

  ای دیده بی، اعمی ای، پرخیالی

را متضمن رمز احوال و ) در سماع(کھ حرکات مربوط بھ رقص  در پایان بھ این نکتھ اشاره می شود

  :بھ این صورت کھ، اسرار روحانی تلقی می کرده اند

  را اشارت بھ شھود حق در جمیع جھات» چرخ زدن«

  را اشارت بھ غلبھ شوق بھ عالم علوی» جھیدن«

  را اشارت بھ پامال کردن نفس اماره» پاکوفتن«

  .دیدند دستیابی بھ وصال محبوب می را اشارت بھ» دست افشاندن«و 



  و شعر موسیقی

  

  

با واژه ھایی ھمھ از خشت و خاک و دانھ ھای ، تا مرثیھ ای بسرایم برای تو، کاش میشد شاعری باشم

کاش  .می گرید زار بر زمین سرد، کاش میشد ابری باشم کھ انبوه غمھا و غربت خویش را .گندم

کاش غزلی  .بال گشوده و رھا کھ میرود رو بھ بی انتھا و بی انتھاپرنده ای بودم در آسمان آبی صبح 

ر از واژه ھای تر و می نشستم در میان سطرھای کتاب عاشقی ّ◌ ِ ◌ َ ◌ ِ ◌ ُ   . بودم پ

  . کاش میشد کھ اینھمھ اندوه را می سپردم بھ دست باد و فراموشی

ی بیخودی و در پرسھ کاش ترانھ ای بودم کوچک و دلتنگ و آنھمھ رنجھای تو را می خواندم در ھوا

کاش صورتگری بودم نھ این چنین با چامھ ای حقیر و خرد تا تمامیت روح تو را  .ای شبانھ و مست

ترسیم میکردم و بر گونۀ آسمان و زمین می کشیدم و بر ھر بوم و صفحھ ای نقش و یاد تو را ترسیم 

  .میکردم

را سوسو میزدم و آری من نیز چون تو  شبی تاریک، کاش ستاره ای بودم کھ غریبانھ از گوشۀ آسمان

کاش مسافری  .کاش دریا بودم تا در گوشھ ای از افق بھ آسمانی خاکستری می پیوستم .غروب میکردم

دریاھا را در می نوردیدم و ، جاده و راھھا پای می کشیدم بر تن. بودم و در راھی غریب و بی نشان

پاھای خستھ را گاھی بھ خنکای زالل نھر و . تمرازھای غریب جھان را بھ مکاشفھ ای ژرف می نشس

خستھ نمی شدم و آنھمھ را تاب می . باز پای در راھی دیگر و دیاری دیگر. جویباری می سپردم

  .آوردم



گنگی در میان انبوه ، کاش این چنین نبودم حقیر و خرد .کاش میشد دوباره از تو سرود و از تو نوشت

کاش میشد کھ این ھمھ را با رنگھای دیگر زندگی در آمیخت و  .دربدر و بی شکیب نوشتن، واژه گان

کاش میشد نسیمی شد و از سر آن خانھ ھای کاھگلی گذشت کھ روزی در آن گوشھ  .خالصھ کرد

از آن ھمھ کوچھ باغھای پائیز و . از تو کھ خاک بودی و من دانھ ای خرد. زمین من از تو روئیدم

و من اما اینک ھیچم در مداری عبث از  .....کاش میشد..... شدکاش می .آنھمھ سردی و آنھمھ غروب

حلقۀ بیھودگی زمین و زمان و بر گرد تکرار مالل آور این روزھا می چرخم و می چرخم و از ھذیان 

  .این ھمھ ایکاش ھا خستھ نمی شوم

  

اگر با موسیقی معتقد بوده است کھ اقاویل شعر ، ابونصر فارابی. موسیقی پیوندی دیرینھ با شعر دارد

عنصر تخییل در آن ھا افزون تر خواھد شد و بر میزان فعل و انفعاالت ِ نفس در برابر ، ھمراه شوند

در «: حسین نصرنیز بھ این ارتباط تنگاتنگ موسیقی و شعر اشاره دارد و می گوید .افزاید اثر می

ر شکل مطلوب ھنر در جھان شع. بھ طور کلی موسیقی بسیار آمیختھ با شعر بوده است، تمدن اسالمی

ً ناشی از ساختار شاعرانھ وحی قرآن است ھیچ ملت مسلمانی را . است و این توجھ بھ شعر مستقیما

، برخی از بزرگترین شاعران در جھان اسالم. نمی یابید کھ سنت شعری بسیار غنی نداشتھ باشد

  ».ند کھ بسیار موسیقایی استلذا شعری آفریده ا، نوازندگان و موسیقیدانان بزرگی نیز بوده اند

سبب ، مھارت موالنا در علم موسیقی. است موالنا جالل الدین محمد بلخی، نمونھ بارز چنین شعرایی

وی ھم در موسیقی علمی تبحر داشتھ و . شعر بسراید، بحر از بحور مختلف ٥٥شده کھ وی بتواند در 

و در جای جای دیوان غزلیات کبیر می  او بھ خوبی وزن شناسی را می دانستھ. ھم در موسیقی عملی

  :چنانچھ در غزل. ی او از موسیقی را یافت توان نشانھ ھایی از آگاھی گسترده

  زن سھ تا کھ یکتا گشتم مکن دوتایی می

  یا پرده رھاوی یا پرده رھایی 

  بم تو ماییم در غم تو  بی زیر و بی

  نوایی  در نای این نوا زن کافغان ز بی



  ق است درمان این فراق استقولی کھ در عرا

  بی قول دلبری تو آخر بگو کجایی 

  ای آشنای شاھان در پرده سپاھان

  بنواز جان ما را از راه آشنایی 

  در جمع سست رایان رو زنگلھ سرایان

  کاری ببر بھ پایان تا چند سست رایی 

  از ھر دو زیرافکند بندی بر این دلم بند

  نمایی  آن ھر دو خود یک است و ما را دو می

  گر یار راست کاری ور قول راست داری

  در راست قول برگو تا در حجاز آیی 

  در پرده حسینی عشاق را درآور

  وز بوسلیک و مایھ بنمای دلگشایی

  از تو دوگاه خواھند تو چارگاه برگو

  سرایی  تو شمع این سرایی ای خوش کھ می

او ھمچنین در . ھا آورده است ھا و مقام وسیقی را از قبیل نام سازھا و پردهاصطالح م ٢٠بیش از 

مھارت وی در نواختن . نیز بوده است» رباب«موسیقی عملی ھم دستی داشتھ و نوازنده چیره دست 

  .رباب تا حدی بوده کھ حتی در ساختمان این ساز تغییراتی نیز پدید آورده بود

آثار بازمانده ھیچ ، تا امروز، خنیاگران ایران باستان –عصر شاعرْ از «:کدکنی اعتقاد دارد کھ 

ھماھنگی و ارتباط ، با نظام موسیقیایی ِ ھستی و حیات انسان، شاعری بھ اندازه جالل الدین مولوی

  ».نداشتھ است

بھ روشنی بیانگر مھارت موسیقیایی وی بوده و اشعار غنایی موالنا با موسیقی ، اشعار موالنا

موسیقی را در شعر خود وارد نکرده ، تا بھ این حد، شاید بتوان گفت کھ ھیچ شاعری. ختھ استدرآمی



بی ، عنصر موسیقیایی در غزلیات موالنا آنچنان برجستھ است کھ حتی خواندن ساده اشعار وی. است

و  البتھ بھ شرط آنکھ شدّ . در مخاطب شور و ترقص می انگیزد و وجد و شور می آفریند، ساز و آواز

ّ و تقطیعات اشعارش بھ درستی رعایت شود   :مد

  ای ھوس ھای دلم بیا بیا بیا بیا 

  .ای مراد و حاصلم بیا بیا بیا بیا

  ما خوش می روی بر بام ما، ای یوسف خوش نام

  .ای بر دریده دام ما، ای در شکستھ جام ما

  گریھ بدم خنده شدم، مرده بدم زنده شدم

  .ه شدمدولت عشق آمد و من دولت پایند

  :مگر نوا و موسیقی، موالنا عقیده داشت کھ ھیچ زبانی توان تعریف عشق را ندارد

  ھر چھ گویم عشق را شرح و بیان

   خجل گردم از آن، چون بھ عشق آیم

  گر است گر چھ تفسیر زبان روشن

   تر اسـت زبان روشـن لیـک عشـق بی

  شتافت  چون قلم اندر نوشتن می

   خود شکافتقلم بر ، چون بھ عشق آمد

  عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

  . شرح عشق و عاشقی ھم عشق گفت

  کند  نی حدیث راه پرخون می

  کند ھای عشق مجنون می قصھ

نالھ جانسوز عاشق سوختھ ، حدیث راه پرخطر عشق را می شنود و از بانگ رباب، موالنا از نالھ نی

  :ای را کھ از دوست و محبوب دور افتاده است



  گوید رباب؟ دانی چھ می ھیچ می

  زاشک چشم و از جگرھای کباب؟

  پوستی ام دور مانده من ز گوشت

  چون نـنالـم در فـراق و در عـذاب؟

  !ای شــھــان، ما غریـبـان فراقــیـم

  »الی هللا المـآب«، بشـنـوید از مـا

  :کند بھ اینکھ آتش عشق با موسیقی تیزتر شود و اشاره می

  تیزآتش عشق از نواھا گشت 

ِ آن جوز ریز   .ھمچنان کھ آتش

حد ّ ً ریتم: درباره سماع و شعرمینویسد ضیاء مو ،  ساده  ھای ریتم، کنند می  تقسیم  چند دستھ  را بھ  معموال

م  ھای و دیگر ریتم  دارد و اجزایی  عناصری  کھ  و پیچیده  مرکب  ھای ریتم ّ م بھ  کھ  نامنظ ّ   ظاھر نامنظ

ا در بستر منظمی   است   ریتم  ھای ساده  ریتم،  بزنم  اگر بخواھم  از شعر مثال، گیرد ھا قرار می از ریتمامّ

ّق  شعرھای تکرار   مرتب  کھ  ریتمی،  کمتر از این  و حتی  فعولن،  فعولن،  مثل فعولن  است  ارکان  متف

امتداد   امکان  کھ  مایی نیِ اوزان  خصوص  ھستند مانند بھ  ارکان  مختلف  وپیچیده  مرکب  ھای ریتم، شود می

ا آن  ھا زیادتراست مصراع حرکت   منظم  وزن  بر بستر یک  کھ  نامنظمی  ریتم،  سوم  نوع  ریتم  و امّ

  انحراف  اصلی  از وزن  فرخزاد دید کھ  بلند فروغ  از شعرھای  شود در بسیاری رامی  اش نمونھ. کند می

  در شعر ما بھ  سوم  نوع  در ھر صورت، شود دیگر پیدا می  انبا ارک  توازنی  عدم  نوع  یک.کند پیدا می

 . ھست  ھم  و سماع  ھا در رقص ھمین  و عین  ھم ھست  ھا در موسیقی ھمین  عین. شود می  وفوردیده

در . نیستند  تفکیک  قابل  از ھم  و شعر و سماع  آھنگ ضرب  ھایش در غزل  خصوص  بھ  درشعر مولوی

ً مثل  است  مجلس سماع  یک  ھر کدامش  مولوی  غزلھای  بگویم  خواھم می  واقع   برای  اینکھ و اصال

ا ببینیم چھ، باشد  شده  سروده  سماع  مجالس   سماع  مسألھ. ھا برقرار کرد این  شود بین می  تناظری  نوع  امّ

  سماع  بھ  کھ  وقتی  بوسیو ع  خشکی   با آنِ غزالی، دارد و قرب  عرفا چقدر ارج  در بین  دانید کھ را می

و ھر کھ سماع او را «: گوید زند و در جایی می می  جالبی  حرفھای،  دین  رسد در احیاء علوم می

و از روحانیت دور و در کثافت و درشتی طبع زیادت از آن ، نجنباند ناقص باشد و از اعتدال مایل

نغمھ مرغان متأثر شوند و برای آن چھ آن ھمھ از ، اشتران و مرغان بود بلکھ از دیگر ستوران

  »برای شنیدن آواز او بایستادندی –ع مرغان بر سر داوود



  :گوید می و جوانی  عشق  در باب  در بوستان  یا سعدی

   چیست  برادر کھ  ای سماع  مگویم

   کیست  کھ  را بدانم  مگر مستمع

رد طیر او   معنیِ گر از برج َ   پ

  فرو ماند از سیر او  فرشتھ

  و شور  و مستی  است  پر سماع  نجھا

  کور  بیند در آینھ  چھ  ولیکن

  کنند  پرستی می  چو شوریدگان

  کنند  آواز دوالب مستی  بھ

ھا و تصویرھا عناصر حاضر در  ھا و بیت کلمھ  کھ  است  سماع  مجلس  یک مثل،  مولوی  غزلھای

  مجلس وارد یک  کنید کھ  فرض،  زنم می  مثالی  بکنم  روشن  را کمی  مسألھ  این  اینکھ  برای، مجلسند این

  مورد سماع، مورد،  در واقع  اینکھ  برای  سماع  گویم می  من  ولی  رقص  شود گفت حاال می، شدید  سماع

  شوید یک کھ وارد می  سماع  در مجلس. بگویید  توانید رقص می  سماع  جای  شما بھ  ولی  است

ا جالب، درحرکتند آھنگ  ضرب  با یک  ھمھ  نکنید کھ  فراموششنوید و  می  آھنگ ضرب   کھ،  است  این  امّ

  در یک  آھنگ  با ضرب  یعنی. دھند می  جواب  خودشانِ حرکت  شکل  بھ  آھنگ  ضرب  این  بھ  ھر کدام

افراد   یگاھ . ھست  ھویت،  ھست  فردیت، ھستند  سماع  مجلس در آن  کھ  تعداد کسانی  بھ  سماع  مجلس

ا گاھی، پایند می  دیگر را ھم  ھم  سماع، کنند می  نگاه  ھمدیگر را ھم تنھا   ھم  گاھی. کنند نمی  نگاه  ھم  امّ

ھ، ھستند با خود در رقص   ھم  بھ، توجھ بھ ھم دارند  ابیات  کنید در اشعار موالنا ھم در غزلیاتی  توجّ

ً   ابیات  و در غزلیاتی. کنند می نگاه   را از غزل  شود ابیات می، اند ایستاده  خودشان  پای  رویمنفردا

ا در اینجا یک  ای لطمھ  غزل  بھ  اینکھ  آورد بدون  بیرون   پارادوکس.  ھست  ھم  پارادوکسی وارد بشود امّ

  ؟ گیرندگی آھنگ  ضرب  ھستند یا دھنده  آھنگ ضرب  ھستند آیا گیرنده  در رقص  کھ  کسانی  کھ  است  این

را شنیده   آھنگ  ضرب  یک  ھمھ  اینطور باشد کھ  در اول است  ممکن  یا دھندگی؟  ر آنجا زیادتر استد

ا از جایی، آمده باشند رقص  بھ  آھنگ  ضرب  یک  بھ  باشند و ھمھ   دو غیرممکن  این  بین  تفکیک  امّ

  :کند  ولوی در شعر چنین بیان میاین را م،  است  دھنده  ھمان گیرنده،  است  گیرنده  ھمان  دھنده،  است

  تا کھ ھشیارم و بیدار یکی دم نزنم گویم تو مپندار کھ من شعر بھ خود می



از . شوند می  ترکیب  با ھم  کل  اینھا در یک  تمام،  و ریتم  آھنگ ضرب،  رقص  کھ  است  این آنجایی

ھ  طرف   ما راجع  کھ  نیست  این  جای  سماع  در مجلس  قیل و قال نیست  در اینجا جای کنید کھ  دیگر توجّ

  از آن  بکنید در واقع  بحث  یا رقص  سماع  بھ خواستید راجع  سماع  اگر در مجلس،  بکنیم  بحث  سماع  بھ

  کھ  کسانی  در کار نباشد ھمھ  در سماع  کردن  شرکت  مسألھ  کرد کھ  باید بحث  در جائی. اید شده  خارج

ا بھ  است  آھنگ  ضرب  یک  بھ  آنان  رقص،  دانند کھ می کردند  شرک  در سماع   این درباره  کھ  شرطی  امّ

  داردشعر را ھم  جریان  در زمان  کھ  است  این  آھنگ  دیگر ضرب  خاصیت، فکر نکنند  جدّی  موضوع

  و جالب، شود می شنیده  در زمان  ھم  سماع،  شنویم می  در زمان  را ھم  موسیقی،  خوانیم می  ما در زمان

  ضرب  آن  اینکھ  برای . است آھنگ  خود ضرب  و آن  ھست  ھم  صدا سکونی  این  در پشت  کھ  است  این

ً تکرار بشود تنوع  کھ  شود ھر ضربی تکرار می  آھنگ اما ضمیر آن . دھد می  را از دست خودش  دائما

 ِ با حرکت  سکون  این  ولی، شود ایجاد می  سکون  حالت  ضمیر یک  در پشت، آورد می  خاطر  را بھ

  توان می  کھ  است  این  ھست  کھ   دیگری ِ جالب نکتھ. شود می  کردند جبران  شرکت  در سماع  کھ  کسانی

  بگوییم  توانیم می.  بگوییم  توانیم می  جور دیگر ھم  ولی.کند می  بیان  را با سماع  خودش  ھر کسی  گفت

از .  است  تری ظریف  نکتھ  کند و این می  افراد بیان  را از طریق  خود کھ  است  موسیقی  این،  سماع  این

مرا   کھ  یا شعر است  گویم شعر می  دارم  کھ  ھستم  من  آیا این.  است  ترھمین ظریف  نکات  آن  ھمھ

  این  حاال اگر ما بخواھیم . آورده  مرا در رقص  کھ  است  یا سماع  کنم می  سماع  کھ ھستم  آیا من. گوید می

  ھا گفتھ با کلمھ  تصویرھا ھم، باشد  تصویری  بیان  یک،  ریتم  و بیان،  تر بکنیم نزدیک تناظر را کمی

  نیست  در اینجا دیگر ضرب  کھ  گوییم می  وقت  آن، باشند  ضرب  مبین  خودشان  ھا ھم بشوند وکلمھ

ھستند و  آھنگ  ضرب  مبین  ھا ھستند کھ تصویرھا و گزاره  این  ھبلک،  ھاست ھا و اندیشھ احساس  مبین کھ

  حرکت  مشاھده رقص  کھ  ھمچنان، معنا  بھ  آھنگ  از ضرب  است  حرکت  شعر مشاھده،  است  شعر این

، ناپذیرند  جدایی  دو ازھم  این  مولوی  در شعر و سماع،  و ذھنیت  فردیت  بھ  آھنگ  از ضرب  است

  را از شمس  زدن  چرخ  مولوی  اندکھ نوشتھ  در جایی.  است  ناپذیر بوده او جدایی  در زندگی  ھمچنانکھ

  را کھ  حرفھایی  آن  ھمھ.  یاد گرفت  را ازشمس  زدن  زد چرخ نمی  چرخ  در سماع  مولوی،  یاد گرفت

با   من  کھ  است  چیزھایی  بیان  نوع  یک  در واقع مولوی  غزل  این. اند متجلی شده  غزل  در این  زدم

  : کردم  بیان  پرحرفی

   کنان  رقص  دلم  تو درآید بھ  خیال  چون

   میان  درآید بھ  دگر مست  خیاالت  چھ



  شوند  در رقص  ھمھ  گرد برگرد خیالش

   زنان  چرخ  میان  تو بھ  چو مھ  خیال  و آن

م  در آن  کھ  ھر خیالی َ   زند  تو آسیب  بھ  د

  زخورشید برآرد لمعان  ھمچو آیینھ

  و صد بار  شود از صفتی  مست  سخنم

   زبان  بھ  آید و از دل  دلم  بھ  از زبانم

   تو مست  و خیاالت  مست  ودلم  مست  سخنم

  . نگران  و بر ھم  بر ھمدگر افتاده  ھمھ

  موسیقی مذھبی

  

مخصوصا بھ این نكتھ كھ راجع بھ وجود موسیقي مذھبي در این دوره با اشاره اي كھ ھرودت كرده 

قدیمترین قسمت كتاب اوستا شامل سرودھا و مناجاتھایي است كھ در وقت عبادت با تشریفات خاصي 

از نظر موسیقي یك قسمت از كتاب یسنا كھ موسوم بھ گاتھا مي . خوانده میشده شكي باقي نمي ماند

گاتھا . نگھاي مخصوصي داشتھباشد قدیمترین قسمت اوستا و شامل سرودھاي موثري است كھ شاید آھ

سرود مذھبي است و احتمال میرود كھ از خود  ١٧در اواسط كتاب یسنا واقع شده و عبارت از 

سرودھاي گاتھا را مي توان شعر یا اقال نثر مسجع نامید و ھمین ثابت میكند كھ خالي . زرتشت باشد

  . از آھنگ موسیقي نبوده



است نیز شامل سرودھا و ) سانسكریت( دا كھ یادگار قدیم زبان چنانكھ كتاب مذھبي ھندیھا موسوم بھ و

ترانھ ھاي مذھبي و ادبي نژاد آریایي است واز مقایسھ مطالب كتاب ودا و اوستا بھ خوبي معلوم 

میشود كھ اقوام خراساني و ھندي فرزندان یك مادرند و احساسات و طرز تفكر و كیفیت ذوق انھا 

نطور كھ اشاره شد موسیقي خراسان و ھند داراي شباھتھایي بھ ھم نیز جنبھ ھاي مشتركي داشتھ وھما

  . مي باشد

كھ اگر اثري از نوازندگان و سرایندگان و آالت موسیقي این دوره در دست بود  ضمنا باید اشاره كرد

راه ، یا نوشتھ و نقش برجستھ اي بدست آمده بود و حداقل در یكي از گوشھ ھاي آثار تاریخي حجاري

ولي ھیچ گونھ اثري باقي نمانده و اھل فن ھم در خرابھ ھاي . ع و فھم مقصود را نزدیك تر مي كردتتب

پس از دوره ھخامنشي چون اسكندر و . آثار ھخامنشي چیزي در این خصوص كشف نكرده اند

ن جانشین او یوناني بودند و بعد از اشكانیان ھم مردم خارجي بھ شمار مي رفتند و نسبت بھ آثار تمد

شاید از آھنگھاي ، ما ابراز عالقھ نمي كردند ھمانطور كھ در این دوره تمدن یوناني وارد خراسان شد

مثال یكي از پادشاھان اشكاني موسوم بھ ارد اول دوستدار ادبیات . موسیقي انھا نیز اقتباسي شده باشد

. نمایش مي دادندرا » اري پید« یوناني بود و در مجالس او نمایشھاي یوناني مانند تصنیفات

از موسیقي یونان نیز بي ، وشایدھمان كساني كھ از نمایشھاي یوناني اطالع داشتھ و بازي مي كرده اند

  .بھره نبوده و در موقع خود آوازھاي یوناني ھم میخوانده اند

مغان ھخامنشی بدون ھمراھی ساز با نای سرودھای ، بر اساس نوشتھ ھای ھرودوت مورخ یونانی

نھ مثل سرود خوانان بابلی و آشوری بودند و نھ تحت تاثیر اقوام ، خواندند و از این نظر مذھبی می

مشاھده می کنید کھ  .موسیقی این سرودھا صرفآ موسیقی آوازی بود و نھ موسیقی سازی. سامی

پرھیز از استفاده از ساز و آالت در موسیقی مذھبی از ادوار گذشتھ تاریخی وجود داشتھ و اثرات آن 

مسئولیت اجرای سرودھای مذھبی با موبدان خوش آواز بوده و بھ  .تا بھ امروز ھم بھ چشم می خورد

. دانشمند یونانی این نغمھ ھا منحصر بھ مفاخر پھلوانی و مناجات با یزدان بوده است" استرابو"قول 

مین دیده می شایان ذکر است کھ امروزه بازمانده ھایی از این آئین کھن ھنوز ھم در فرھنگ شرق ز

  . شود

کشتارگاه و ، آریاییھا برای قربانی در راه خداوند و مقدسات خود": ھرودوت ھمچنین می نویسد

در عوض یکی از پیشوایان مذھبی حاضر می . آتشکده ندارند و بر قبور مردگان شراب نمی پاشند

  ." شود و یکی از سرودھای مذھبی را می خواند



  موسیقی رزمی

  

موسیقی ، یکی از انواع دیگر. ھخامنشی موسیقی نوع دیگری ھم موجود بوده استاما در دوران 

  : می نویسد" سیروپیدیا"گزنوفون دیگر مورخ یونانی در کتاب  .رزمی با جنگی بوده است

در موقع حملھ بھ ارتش آشور سرودی را آغاز کرد و سپاھیان او با ، کورش کبیر بھ عادت دیرینھ"

. آزادمردان با قدمھای مساوی و منظم بھ راه افتادند، خواندند و بعد از پایان سرودصدای بلند آنرا 

  ." کورش در وقت حملھ بھ دشمن سرود جنگی را آغاز کرد و سپاھیان با او ھماھنگ شدند

، کورش برای حرکت سپاه دستور داد سربازان با شنیدن صدای شیپور قدم بردارند و حرکت کنند"

این سروده ھا برای بر انگیختن حس شجاعت و دلیری  ."عالمت حرکت استزیرا صدای شیپور 

کورش از کشتھ شدن سربازان طبری و طالشی ": سربازان اجرا می شد و گزنوفون اضافھ می کند کھ

مغموم شد و برای مرگ سربازان سرودی خواند و این ھمان سرودی است کھ در ادوار بعد در مراسم 

این مراسم ھنوز ھم در بین بسیاری از طوایف شرق زمین ." وانده می شدخ' مرگ سیاوش'موسوم بھ 

معروف است و بقایای این آئین قدیمی حتی در " سووشون"یا " سوگ سیاوشان"وجود دارد و بنام 

  .مراسم آئینی بعد از اسالم نیز دیده می شود

نوعی (کوس ، شیپور، نی، از دوران ھخامنشی سازھایی باقیمانده است از آنجملھ می تواند بھ کرنا 

  . درای و سنج اشاره کرد، )ساز ضربی

  . یكي از نغمات حزن انگیزي كھ در تاریخ گذشتھ ما بسیار نام از آن برده شده شبدیز مي باشد

خسرو پرویز اسبي داشتھ است با نام شبدیز كھ بسیار مورد عالقھ و ، حكایت از این قرار است كھ

بھ دست ، دستور داده بود كھ ھر كس خبر مرگ شبدیز را بھ او بدھدحتي ، توجھ وي بوده است



ھمگان نگران این بوده اند كھ چگونھ این خبر را بھ ، روزي كھ شبدیز مي میرد. جالدش بسپارند

د .گوش خسرو پرویز برسانند بر آن مي شود كھ آھنگي بسازد و در حضور خسرو ، تا اینكھ باربَ

: در جانسوز و غم انگیز بود كھ شاه ساساني را در اندوه فرو برد و گفتاین نغمھ آنق. پرویز بنوازد

از  .این را خود فرموده اید: مگر شبدیز مرده است كھ این چنین مي نوازي؟ باربد در جواب مي گوید

امروزه پیكره ي شبدیز در طاق بُستان كرمانشاه . نام شبدیز در سي لحن باربد مكاني بسزا یافت، آنجا

  .مي شودمشاھده 

  گنج باد آورد

كھ گنج بزرگي را حمل مي كردند بھ ، افتادن چند كشتي رومي، یكي دیگر از وقایع تاریخ موسیقي

گنج بادآورد نھادند و آن ، نام آن گنج را، آنھا را در دریا مي چرخاند، دست شرقیان بود و چون باد

  .موضوع آھنگي شد كھ جزو سي لحن باربد بھ شمار مي رود

  وگنج گا

در زمان بھرام گور بوده است كھ موبدان آنرا گنج جمشید نیز ، پیدا شدن گنجي، از دیگر رویداد ھا

این گنج داراي مجسمھ ھاي گاو . خوانده اند و گمان مي رود كھ از زمان فریدون بجاي مانده است

  .ده استمروارید و جواھر ساختھ شده و متعلق بھ دوران مھر پرستي بو، بوده كھ تمامي از طال

این گنج را بین مستحقان و بینوایان جامعھ تقسیم كرد و این ماجرا حالتي را ، بھرام گور، بھ ھرحال

  . پدید آورد كھ آنرا گنج گاو نام نھادند در موسیقي شرق

   گھ نواي ھفت گنج و گھ نواي گنج گاو

  ) منوچھري(گھ نواي دیف رخش و گھ نواي ارجنھ 

  كین سیاوش

چنانچھ ابوالقاسم . وسیقي باستان و جود داشتھ كھ آنرا كین سیاوش مي نامیده اندحالت دیگري در م

سیاوش بي گناه بھ تورانیان پناھنده مي شود و آنجا جان خود را ، فردوسي در این زمینھ سروده است

 .بھ كین خواھي بر مي خیزند و در صدد انتقام از تورانیان بر مي آیند، مي بازد و در پي این مسئلھ

  .ردیف كین ساوش یادگار آن زمان است



  كین ایرج

تور و ایرج كھ ، بھ نام ھاي سلم، در شاھنامھ فردوسي آمده است كھ فریدون داراي سھ فرزند بود

و این امر سبب شده بود كھ دو برادر دیگر تور و سلم بھ ، متصرفات خود را بین این سھ تقسیم كرده

مورد كین قرار دھند و بي گناه بھ قتل رساندند كھ این امر حسد برند و او را ) ایرج( برادر سوم 

بھ نام كین ایرج شد كھ تا زمان ساسانیان شناختھ مي شد و در ، باعث پیدایش ردیفي در موسیقي

نیز بسیار از آن نام برده و حتي تا زمان حملھ مغول ھا نیز نواختھ مي شده ، ادبیات فارسي دري

  .است

   آغازچو كردي كین ایرج را سر

  ) نظامي( جھان را كین ایرج نو شدي باز

  سبز در سبز

رامشگري بود بھ نام سركش و ، دربار خسرو پرویز، كھ در، روایت است از داستان ھاي فردوسي

  .بھ وسیلھ وي باید صورت مي گرفت، اجازه ورود رامشگران دیگر

بھ ، بھ شمار مي رفت این شخص ھمواره از حضور باربد كھ بھ حق از بزرگان موسیقي آن زمان

باغبان مخصوص ، باربد پس از طرح پیمان دوستي با، تا اینكھ روزي. داخل دربار ممانعت مي كرد

جامھ سبز بر تن ، خسرو پرویز در شامگاه در آنجا حضور داشتھ باشد، در باغي كھ مقرر بود، دربار

خسرو پرویز  .رامش مي نماید نمود و خود را در میان درختان پنھان مي كند و در وقت موعود آغاز

با تعجب مي گوید كھ این نغمھ از دیو نیاید و فرشتگان و پریان را بشاید و دستور مي دھد تا نوازنده 

آن شب تمامي باغ را گشتند و باربد را . اي كھ این ھمھ احساس را بر انگیختھ است جستجو نمایند

بود كھ موسیقي پدیده اي است الھي نھ اھریمني و این امر بر این ما بنابراین اعتقاد مردم باستان. نیافتند

  .سبب پیدایش آھنگي بھ نام سبز در سبز گردید

بھ روایت فردوسي كھ خو د از روایات چند : نوروز خارا، نوروز كوچك، و ھمچنین نوروز بزرگ

ي گردد م برنواي خوش بھ اواسط دوران جمشید ، ھزار سالھ باستان بر آمده و درست و راست است

  : و این است گفتار فردوسي درباره آن

   جھان انجمن شد بر تخت اوي



ر شده فره و بخــــــت اوي   از آن بَ

   بھ جمشید بر گوھر افشـاندند

  مران روز را روز نــــــو خواندنـــــد 

   ھرمز فرودیـــــــن، سر سال نو

  دل زكین، بر آسوده از رنج تـــــن

   ـــــروزبھ نوروز نو شاه گیتي فـ

  بر آن تخت بنشست فیــــروز روز 

   بزرگان بھ شادي بیاراستنـــــد

  مي و رود و رامشگران خواستند

   چنین جشن فرخ از آن روزگــار

  بمانــده از آن خسروان یادگــــــار

نام نوروز بزرگ را ھم ، و در شعر منوچھري كھ در آن از ردیف ھاي رایج پیش از مغول نام برده

  :استآورده 

  مطربان ساعت بھ ساعت بر نواي زیر و بم

  گاه سروستان زنند امروز و گاھي اشكنھ

  گاه زیر قیـــصران و گــــــاه تخت اردشیــــــر

  گــــــاه نوروز بزرگ و گھ نـــواي اسكنــــــھ

وز نوروز یا نور، از این گفتار ھا چنین استنباط مي شود كھ یكي از نخستین ردیف ھاي موسیقي ما

نوروز خارا و نوروز عرب در دو دستگاه راست پنجگاه و ، بزرگ بوده و ردیف ھاي نوروز صبا



ھمایون ھمچنین نوروز عجم در دستگاه راست پنجگاه كھ ھنوز ھم رایج و اجرا مي شود شاید باز 

  .مانده آن دستگاه بزرگ باشد

  موسیقی مجلسی

  

موسیقی مجلسی یا . روزگار مرسوم بوده است اما نوع دیگری از موسیقی بنام مجلسی نیز در آن

سرودھای شادی و ، آوازھای فراغت. ھمان بزمی از دیر باز در تمدن شرق زمین وجود داشتھ است

گزنوفون  .در جلسات بزم بکار می رفت و سازھای ویژه و شیوه اجرای خاص خود را داشت، سرور

در این باره نوشتھ " آتنھ"دیگر مورخ یونانی و ھرودوت ھر دو از این نوع موسیقی نام برده اند و 

نوازندگان و خوانندگان ، در جشن مھرگان کھ در حضور شاھنشاه ھخامنشی برگزار می شد": است کھ

با اجرای برنامھ ھایی در مجلس شرکت می کردند و خوانندگان و نوازندگان در آن جشن ھا سھم 

سیقیدان در عصر ھخامنشی یاد می کند و می ھرودوت از وجود تعداد زیادی مو ."اساسی داشتند

. نوروز و، سده، نویسد کھ آنھا در دربار نیز زندگی می کردند و در روزھای جشن ھمچون مھرگان

کورش برای  ": گزنوفون نیز می نویسد. بھ دربار خوانده می شدند و شادی و سرور برپا می کردند.. 

فقره اسب و  ٣٢٠اسکندر مقدونی از خزانھ کورش .. . کیاخسار تعدادی از موسیقیدانھا را برگزید

و جالب اینجاست کھ در سفرنامھ فیثاغورث نیز بھ مراسم تاجگذاری  ..". آالت موسیقی را بدست آورد

بھ آوزاخوانی و نوازندگی می ) نوازنده یا خواننده(دختر خنیاگر  ٣٦٠حدود ": اشاره شده است

  ."پرداختند

  



  موسیقي و دربار

  

میالدي آثار موسیقي اغلب بنا بھ سفارش وبیشتر براي كلیسا ودربارھاي اشرافي ساختھ ١٨٠٠ پیش از

  میشدند

حاكم نشین تقسیم شده بود كھ ھر كدام ٣٠٠براي مثال آلمان بھ حدود.چنین دربارھایي فراوان بودند.(

  .تاالرھاي اپرا وشھرھا نیز نیازي دائم بھ موسیقي داشتند) .حكومتي ویژه خود داشت

شنوندگان براي شنیدن آثاري بھ سبك منسوخ رغبتي نشان : درھمھ حال موسیقي نو خواستار داشت

در زماني كھ بیشتر مردم بھ سختي توان گذران . طبقھ حاكم بسیار ثروتمند و پر قدرت بود .نمي دادند

صرھاي پر ھر حكمران با بر پایي ق .زندگي داشتند حاكمان اروپایي خود راغرق تجمل ساختھ بودند

سر گرمي بھ  .زرق و برق وضیافت ھاي پر شكوه در باري عظمت خود را بھ نمایش مي گذاشت

واقع الزم بود اغلب در باریان در واقع بي كاربودند و مي كو شیدند تا حد ممكن از مالل ودلتنگي در 

ا ویژه مراسم دربار گاه یك اركستر یك گروه ھمسر. موسیقي مایھ اصلي سر گرمي و تنوع بود .آیند

مذھبي و آوازخوانان اپرا را در استخدام خود داشت شمار موسیقیدانان دربار بھ میزان ثروت و اعتبار 

نوازنده  ١٨سرپرست اركستر یك در بار كوچك آلماني بود كھ حدود ١٧١٧باخ در  .آن بستگي داشت

  داشت اما یك دربار بزرگ میتوانست

كھ عالي ترین آوازخوانان اپراي آن روز راشامل میشد در  نوازنده و آوازخوان را ٨٠تابیش از 

سر پرست موسیقي بر اجاي موسیقي نظارت مي كرد و بیشتر آثار مورد نیاز را  .خدمت داشتھ باشد

مي ساخت آثار شامل اپرا موسیقي كلیسایي موسیقي متناسب با ضیافت ھا وقطعھ ھایي براي كنسرت 

لھ مسئول انضباط موسیقیدانان دیگر ونگھداري از سازھا و این موسیقیدان پر مشغ. ھاي دربار

  .كتابخانھ ي موسیقي نیز بود



دستمزد آن باال و قدر و منزلتش واال . شغل سر پرستي موسیقي محاسن و معایب ویژه خود را داشت

اما آھنگسازبا ھر شان و مقام در نھایت  .بود و ھر چھ آھنگساز مي نوشت بھ اجرا در مي آ ورد

مستخد مي بلند مرتبھ شمرده میشد كھ نمي توانست بي اجازه ي حامي خود سفر یا خود را از قید 

  .خدمت او آزاد كند

موسیقیدانان نیز مانند دیگر افراد جامعھ دوره ي باروك میباید رضایت و نظر مساعد اشراف را جلب 

  .میكردند

  .برخي از حكمرانان خود موسیقیداناني شایستھ بودند

نھ فقط فرماندھي مقتدر كھ فلوت نواز و آھنگسازي  ١٨ك كبیر پادشاه پروس در میانھ سده ي فردری

  .توانا بود

او در كنسرت ھاي در باري شبانھ اش آثار خود و شماري از صدھا قطعھ اي را كھ توسط معلم 

پس ) ) اووبر(( كوانتس بر خوردار از امتیاز اداي(  فلوتش یوھان كو انتس تدارك مي دید مي نواخت

كلیسا نیز نیازمند موسیقي وموسیقي آن اغلب بسیار پر شكوه ) .موسیقي توسط پاد شاه بود از اجراي

بسیاري از كلیساھاي دوره ي باروك در كنار ارگ و گروه ھمسرایان براي ھمراھي مراسم خود . بود

  .اركستري نیز داشتند

كنسرت ھاي . ي موسیقي جدي را مي شنیدنددر واقع كلیسا تنھا مكاني بود كھ اغلب شھروندان عام

سر پرست موسیقي كلیسا نیز  .ھمگاني انگشت شمار بود و عامھ بھ ندرت بھ قصر دعوت میشدند

و ھمچنین عھده دار  مانند سر پرست موسیقي دربار میباید ھمواره بھ آفرینش آثاري تازه مي پرداخت

سایي سھمي بھ سزا در حیثیت و اعتبار شھرھا موسیقي عالي كلی. پر ورش آوازخوانان در كلیسا بود

موسیقیدانان كلیسا یي  .داشت شھرھایي كھ بر سر جذب بھترین موسیقیدانان با یكدیگر رقابت داشتند

دسترنج نا چیز این . نسبت بھ موسیقیدانان درباري دستمزدي كمتر و مرتبھ اي پایین تر داشتند

مان آن ھا و نیز اجرتي كھ گاه در مراسم ازدواج یا موسیقیدانان از راه تقسیم ھیزم و حبوبات 

وضع سالمت یعني ھنگامي كھ ) مساعد بودن(این موسیقیدانان بھ ھنگام  .سوگواري دریافت میكردند

سوگواري كمتر از حد معمول بود دچار تنگناي مالي میشدند وضیتي كھ باخ یك باره از آن گالیھ كرده 

  .بود

  



  رشد و تکامل موسیقي 

  

  

شادی نھفتھ در زیر و بمی دارد کھ گاه روح بھ نغمھ آن بھ !  رنگ زندگي ونغمھ آزادگي است موسیقی

این  ,امروز روانشناسان  .وجد می آید و گاه دیگر رنج را می چشد و نھانی بدان گریستن آغاز می کند

بیمار با شنیدن .ھ اندگرفت راز را درک کرده و بدین ابزار سعی در عالج جسم و روان بیماران

اصوات موسیقی درمانگر بر دامان امواج آن سوار می شود و ذره ذره وجود خویش را با آن 

ھماھنگ می سازد تا گره از بیماری نھفتھ در اعماق وجودش باز گشتھ و بیماری بھ تدریج از ضمیر 

ز آن را بر اساس روابط این محو گشتن با ریتم درونی ای حاصل می شود کھ آھنگسا !وی ناپدید شود 

آفریده ، علم موسیقی و تلفیق آن با زوایای روانشناسی پیشرفتھ کھ با اعماق انسانھا سر و کار دارد

در حقیقت معنایی کھ انسان از درون خویش و با ھمنوایی موسیقایی از بستر پنھان بھ عرصھ  .است

آویختھ و عوارض جسمانی از آن روان آنی است کھ در نھانی بدان در , وجود خویش عیان می کند

موسیقی درمانی امروزه چنان مورد  .پریشی حاصل آمده کھ موسیقی سعی در گشایش آن گره دارد

توجھ قرار گرفتھ است کھ در بیمارستانھا و مراکز درمانی جھان در طولمدت مداوا و درمان و در 

بی و مغزی مورد استفاده قرار می گیرد در موارد اضطراری قل, بحرانھای حاصل آمده از بیماری ھا 

موسیقی بھ ھمان اندازه کھ  !تا تنش و اضطراب چنین بیماریھای طاقت فرسا و کاھنده را تخفیف دھند 

روح و روان را می آزارد و , در سوی مقابل و در سبک ھای دیگر از موسیقی , اثر مثبت دارد 

اه روانشناسی برتر کھ با سطوح روانی انسان سر از دیدگ .تاثیرات نامطلوب از خود بر جای می نھد

موسیقی ابزار مطلوبی است کھ ھزینھ ای نھ چندان زیاد می طلبد و در ساختار نادیدنی , و کار دارد 

نشان می دھد کھ این خود نشانھ تاییدی بر ھارمونی درونی انسان و  بیماریھا تاثیر شگرفی از خود

  .موسیقی طبیعت می باشد



  

موسیقي شرق زمین در دوره قبل از اسالم یك نوع موسیقي عملي بوده و نوازندگان و سرایندگان در 

چنانكھ باربد بزرگترین موسیقي دان دوره . صدد جستجوي قواعد ارتباط اصوات و الحان نبودند

این نیست كھ ساساني را ھمھ بھ نام نوازنده و سراینده معرفي كرده اند و الحاني ھم كھ ساختھ دلیل بر

زیرا امروز ھم در كشور ما بسیاري از نوازندگان كھ . از نظر علمي در موسیقي وارد بوده است

از اصول و قوائد علمي موسیقي اطالعي ندارند و فقط بھ مقتضاي ذوق طبیعي  سازنده نغماتي ھستند

  . الحاني تركیب و تنظیم مي كنند

ھیچ گاه این كتب تغییري در موسیقي ما ، قي نوشتھ شدجاي تعجب است با آنكھ كتابھایي در فن موسی

در . نداد و راه پیشرفت آنرا باز نكرد و ھرگز تحولي در سبك نوازندگي و سازندگي ایجاد ننمود

بلكھ ، حقیقت مي توان گفت كھ كتابھایي كھ راجع بھ این موضوع نوشتھ شد علم را با عمل توام نكرد

توانیم بھ طور خیلي ساده و مختصر درباره موسیقي دوران گذشتھ تنھا اثري باقي گذاشت كھ ما مي 

زیرا در ھیچ یك از این رسالت نھ قائده اي براي نوشتن الحان موسیقي ، این سرزمین صحبت كنیم

  . بیان شده و نھ از سبك سازندگي و تركیب نغمات و الحان گفتگویي بھ میان آمده

ث كرده اند ھمھ مقلد یكدیگر بوده ؛ و آنھایي كھ از خود از طرف دیگر نویسندگاني كھ در موسیقي بح

ابتكاري داشتھ اند فقط رویھ نویسندگان پیشین را انتقاد كرده و مطالب بسیار مختصري بر نوشتھ 

گذشتگان اضافھ كرده اند و نوشتھ ھاي آنھا نیز ابدآ تاثیري در سبك نوازندگان و سرایندگان نداشتھ 

  . است

اولین كسي است كھ در دوره اسالمي كتابي در فن موسیقي نوشتھ و : )٢٥٩ - ٣٣٩( ابو نصر فارابي 

. در آن از قوانین صوت و نسبتھاي ریاضي صداھا گفتگو كرده و رسالھ او براي ما باقي مانده است

ما و گذشتگان راجع بھ موسیقي نوشتھ اند  فارابي در كتاب الموسیقي الكبیر مي نویسد مطالبي را كھ قد

فارابي بھ . بنابراین قواعد و اصول اولیھ موسیقي را از فیلسوفان یونان اتخاذ كرده است. ي كردهبررس

خوبي از عھده بیان قواعد اصلي موسیقي بر آمده بطوریكھ دیگران كھ بعد از او در این بخش كتاب 

رفتھ و تعقیب كرده نوشتھ اند نوشتھ ھاي او را بعنوان اصل مسلم قبول كرده و تنھا دنبالھ افكار اورا گ

  . اند



ابن سینا دو رسالھ در موسیقي نوشتھ یكي بھ عربي كھ جزء : )٣٧٠– ٤٢٨(ابوعلي حسین بن سینا 

دیگر بھ فارسي كھ جزء دانشنامھ عالئي است و بنام عالءالدولھ از سالطین دیلمي . كتاب شفا است

  . و بھ دست ما رسیده است نگاشتھ و این اول كتاب موسیقي است كھ بھ زبان فارسي نوشتھ شده

بوعلي ، معروف است كھ چون عالءالدولھ از كتابھاي ابن سینا كھ بھ زبان عربي بود چیزي درك نكرد

ابن سینا نیز . كتاب مذكور را در انواع حكمت بھ زبان فارسي نگاشت تا مورد استفاده او واقع شود

نتھا چون فارابي بھ موسیقي علمي و نواختن م. مانند فارابي بیان كرده بھ زباني دیگر شرح داده است

ساز آشنا بوده سازھاي زمان خود را كامال شرح داده ولي ابن سینا چیزي از خود اضافھ نكرده و در 

  . تائید مطالبي كھ فارابي نوشتھ اشاراتي نموده است

تنھا منبع رساالت فارابي و ابن سینا تا دو سھ قرن : )٦٥٦وفات ( صفي الدین عبدالمومن ارموي 

و در این مدت طوالني از نویسندگان خراسان و عرب كسي . اطالعات راجع بھ موسیقي علمي بود

چیزي راجع بھ موسیقي ننوشت تا انكھ صفي الدین عبدالمومن ارموي كھ معاصر مستعصم آخرین 

تاب یكي بھ نام رسالھ شرفیھ و دیگر موسوم بھ ك: دو كتاب در این فن نگاشت خلیفھ عباسي بود

صفي الدین در رسالھ شرفیھ اشاره مي كند كھ كتاب مزبور شامل اصولي است كھ از . االدوار

شتگان  فیلسوفان یونان و قدما اتخاذ شده و ضمنا براي آنكھ ثابت كند كھ رسالھ او تقلید نوشتھ ھاي گذ

آن اشاره نكرده مي نویسد در این كتاب از مطالبي سخن بھ میان آمده كھ نویسندگان سابق بھ ، نیست

ما اشخاصي است كھ قبل از وي راجع بھ موسیقي كتابھایي نوشتھ اند از  البتھ منظور او از قد. اند

قبیل خلیل بن احمد واضع علم عروض كھ كتابي در اوزان شعر نوشتھ و از بین رفتھ است و نویسند 

  . گان رساالت اخوان الصفا و فارابي و ابن سینا و امثال آنھا

كتابي در فلسفھ و علوم بنام دره التاج لعزه الدباج نوشتھ و در فن چھارم از : )٧١٠وفات ( دین قطب ال

جملھء چھارم كھ در علم ریاضي است شرح مفصلي راجع بھ موسیقي نگاشتھ كھ مشتمل بر یك مقدمھ 

صوت و  این كتاب بھ فارسي نوشتھ شده و داراي مباحث قابل استفاده اي راجع بھ. و پنج مقالھ است

ملحقات آن و نسبتھاي ابعاد موسیقي و رابطھ اصوات از نظر ریاضي و آوازھا و پرده شناسي آالت 

موسیقي ذكر كرده و گفتھ ھاي آنھا را توضیح و تشریح كرده است و نسبت بھ صفي الدین خیلي 

  . اظھار تكریم و تمجید نموده

و توضیحاتي داده است كھ دقت كامل او را ھمچنین براي رابطھ ابعاد و آوازھا اشكالي ترسیم كرده 

در این ھنرنشان مي دھد و در حقیقت كتاب او یكي تالیفات گرانبھایي است كھ در موسیقي نوشتھ شده 

  . است



كتاب موسیقي خود موسوم بھ مقاصد االلحان را بھ نام یكي از شاھان عثماني : )٨٣٨وفات ( عبدالقادر 

كتاب را  ٨٢٦رد و از سمر قند بھ آسیاي صغیر رفت و در سال موسوم بھ سلطان مراد دوم موشح ك

عبدالقادر مجددا سفر دیگري بھ سمر قند رفت و در خدمت سلطان شاھرخ فرزند . بھ او تقدیم نمود

. تیمور كھ مردي ادب دوست و ھنر پرور بود روزگاري بسر مي برد و تا آخر حیات نزد او بود

بھ سلطان  ٨١٨ي نوشتھ یكي موسوم بھ جامع االلحان كھ در عبدالقادر دو كتاب دیگر در موسیق

دیگر شرحي است كھ بھ كتاب االدوار صفي الدین نوشتھ و بھ قرار معلوم این ، شاھرخ تقدیم كرده

از نوشتھ ھاي او چنین بر مي آید كھ وي ابتدا كتابي بھ نام كنزالحان . كتاب آخرین تالیف او است

سیقي را كھ خود ساختھ بود با خط مخصوصي نوشتھ است ولي از این نوشتھ و در آخر آن نغمات مو

  . كتاب فعال اثري در دست نیست و شاید از بین رفتھ باشد

  و موسیقي  رقص

  

در جھان باستان از دوران غار نشیني تا بھ امروز انسانھا از پیوند یكدیگر سعي كرده اند بھ نوعي 

گونھ اي بھ جاي بگذارند كھ معناي ھر حركت در دست و  ارتباط منطقي خودشان و اصالتشان را بھ

  .نشان دھنده حكایتي و بازگو كردن تاریخچھ خود مي نماید، پا و ضرباھنگ ھر كدام از اندامھا

سرزمیني كھ در آن شرایط زماني بسر مي بردند و چگونگي زیستن و در تنیجھ ، انسانھا از سنت

مجموعھ این نمایشھا ھر .بشر و خودشان بر جاي گذاشتھ اندبازگو كردن و آماده كردن ما از تاریخ 

غم زدگي ھا و در ، جشن ھا، خشم ھا، كدام در جاي خود و با روشھاي خاص خود نشاني از زیباییھا

ھمان گونھ كھ ذكر شد پیدایش یك اثر ھنري نشانگر یك  .نتیجھ حاالت رواني بشر در گذر تاریخ دارد

سازي این آثار كھ یكي ازآنھا رقص مي باشد و نگاه بھ اینكھ در چھ  اما جدا، رویداد تاریخي است

حقیقي و رواني آن توجھ ، زمان و مكاني خلق شده اند و بھ ھر حركتي در نمایش اگر بھ مفھوم واقعي



طبیعي و خوشایند كھ توام ، كنیم بھ آن میزان بر آگاھي ھایمان افزوده مي گردد تا بتوانیم دیدگاھي سالم

  .عاطفي خود دارند بنگریم، ني زیادي از حاالت روانيبا معا

نژاد بھ صورت اسطوره اي مي ماند كھ مانند تاریخ بشر ، كشور، قوم، ھنر زیباي رقص در ھر قبیلھ

از ابتداي خلقت تاكنون باز گوي قصھ ھاي تلخ و شیرین است كھ ھر كدام نمایانگر كیفیت زندگي 

ھر ، دیدگاه ھا نسبت بھ انواع و اقسام ھنرھا متغیر است .باشدانسانھا در گذشتھ و زمان حال مي 

بجاي رقص  اگر بھ اصول صحیح و متداول و آموختن.انساني با تفكر و برداشت خود بھ آن مي نگرد

كھ با ھماھنگي اندام ھا و ھمراه با ریتم موسیقي كھ ھمیشھ با ھم ھماھنگي داشتھ و دارد بپردازیم 

در ، ھنر زیبا و در جاي خود شادي آفرین معناي منحصر بھ فرد خود را داردمتوجھ مي شویم كھ این 

با گذشت  .حالیكھ ممكن است ھیچگونھ تشابھي بین این ھنر و ھنر ھاي ھفت گانھ وجود نداشتھ باشد

احساس مي شود كھ مي توان بھ زباني ساده تر چنین گفت »تغییر« زمان در تاریخ ھنر و ھنر رقص 

تعلق بھ یك دوره از تاریخ با آثار ھنري متعلق بھ دوره ھاي دیگر تفاوت دارند و ما كھ آثار ھنري م

را بھ نتیجھ گیري مي رساند كھ پدیده اي دستخوش تغییر گردیده و این پدیده یاد آور دیدگاه ھاي انسان 

. نر استھا و آفرینند گان آثار ھنري و حركات موزون بھ مفھوم تكامل بشر و معناي زندكي و ابداع ھ

بدون شگ كسب اطالعات ھنري و تاریخي درباره یك اثر ھنري یا تجربھ كردن مستقیم و فردي و 

فاصلھ زیادي دارد و این برداشتھا با ھم تفاوت چشمگیري دارند زیرا كھ نگاه ، برداشت ما از آن ھنر

ود بھ آن از دور و تصوري كھ بدون تجربھ شخصي بھ دست مي آید نمي تواند ھماني باشد كھ خ

  . احساس كرده و از نظر رواني بھ تاثیر آن پي برده است، پرداختھ

اگر با ھنر حركات موزون ، سپس باید بھ این نكتھ توجھ نمود مشتاقاني كھ ھنري را نیاموختھ اند

احساس صمیمیت نمایند طبیعي است كھ با نگاھي زیبا و توجھ بھ آگاھي از زمان حال خود بھ آن 

بھ ھمین دلیل قضاوت و پیشداوري ممكن است بر ، دید آناني كھ در گذشتھ آنرا آفریده اند مینگرند نھ با

بھ زباني ساده تر اگر شناخت ما فاقد آگاھیھاي الزم باشد قدرت ، دالیلي نابجا و یا غلط استوار گردد

بگوید و یا در واقع ھنر رقص مي تواند بھ گونھ اي با انسان سخن . تشخیص ما دچار اشتباه خواھد شد

، عواطف و حاالت رواني خاص خود را دارد، ارتباطي برقرار كند كھ در درون دریایي از احساس

جدا از ھنر ھفتگانھ اي كھ ھمیشھ با یك زبان با ما سخن مي گوید و سخن رقص از نظر رواني چنان 

نایي آنرا نیز دارد كھ و توا، محتوایي دارد كھ بھ سادگي ننمي توان بھ آن پي برد بلكھ بھ بخشي از آن

، و استفاده بجا، پشتكار، عالقھ، استعداد. بھ نوعي خاص بیننده را بھ ھیجاني نشاطآور سوق دھد

درست و سالم در بھ كارگیري رقص و معطوف بودن بھ تمركز جسمي و رواني باعث بارورتر شدن 

وق عوامل اصلي در یادگیري این انرژیھاي بالقوه در تن و روان مي باشو بنابراین با توجھ بھ موارد ف



، پیشرفت در این ھنر بستگي بھ تمرین .ھنریست كھ خداوند در وجود و سرشت ما خلق كرده است

ھمت و تالشي پیگیر دارد در صورتي كھ بتوانیم از حركات اضافي كھ متاسفانھ با ھنر رقص و ، ذوق

، روانشناسي، دارد كھ در سالمت جسماین توانایي را ، نابجا مخلوط گردیده است چشم پوشي نماییم

  .عارفانھ و روح انگیز باشد، جامعھ شناسي در خلق ھنر نمایشي

ھنر نھ تنھا در نمایشي استادانھ بلكھ از لحاظ تنوع حالتھا و آرایش صحنھ ھا اصالتي حیرتي انگیز از  

و بسیار تاثیرگذار مي باانگیزه و پیشر، بانشاط، خود نشان مي دھد كھ براي داشتن جسم و رواني سالم

   .باشد

جسم وروان را بھ آرامش ، لذا رقص صحیح و سالم و بھ دور از ابتذال و در كنار موسیقي ھماھنگ

  : یعني.ادیان و بھ طور كلي متعلق بھ تمام جھان است، تمامي این مجموعھ بھ ھمھ نژادھا. مي رساند

اگر آماري وجود داشتھ باشد بھ این  .نگرش ذھن از تاریكي بھ روشني و تبدیل غم بھ شادي روان

حقیقت مي توان دست یافت كھ چھ بسا بسیاري از بانوان كھ دچار مشكالت و بیماریھاي جسمي و 

بسیاري از مشكالت ، تحمل و پشتكار، توانستند از این ھنر بھره گرفتھ و با صبر، رواني بوده اند

  . جسمي و رواني خود را درمان نمایند

نمود كھ در بعضي از صحنھ ھا ھمین رقص ) نمایشگري( اره اي بھ تئاتردرماني شاید بتاون اش

موجب تخلیھ رواني شده كھ ھم ھنرمند و ھم تماشاگر براي مدتي بھ آرامش غیر قابل توصیف دست 

با چھ زحمتي وبا چھ انگیزه و عالقھ اي ، این ھنرمندان چگونھ آیا افراد جامعھ مي دانند كھ. یافتھ اند

شاد و روحبخشي را بھ وجود مي آورند كھ بھ حق این ھنرمندان ، در خورتقدیر محیطي سالم خاص و

ھنر رقص در مردان و در طول تاریخ  .جایگاھي بسیار ارزشمند در كنار پزشكان جسم و روان دارند

چھ فردي و چھ گروھي بھ زبان دیگري سخن مي گوید پایكوبي ھا و حركات ھماھنگ و استفاده از 

نشان دادن ، مبارزه، مھا نشانھ اي از آموزش و پرورش مرداندر جھت آماده شده در رزم آرایياندا

تمامي این رقصھاي مردان .قبیلھ و كشور خودشان ھست، قوم، قدرت و حفاضت از حریم خانواده

عالوه بر كمك بھ سالمت جسم و روان نھ تنھا در خودشلن احساس اعتماد بھ نفس بیشتري بوجود 

انگیز و موجب آرامش خاطر و داشتن  امد كھ ھمین اعتماد بھ نفس براي خود و اطرایان نشاطخواھد 

روحیھ اي قوي در مسیر مبارزه با مشكالت زندگي و پشتوانھ اي ضروري و مھم براي یك جامعھ 

در كشور ما در نواحي مختلف شاھد برپایي جشنھا و سرورھایي ھستیم كھ بھ مناسبت ھاي  .است

در پایان بھ این تیجھ مي رسیم كھ اگر افراد  .قالب و حركات موزون بھ نمایش مي آید مختلف در

جامعھ بتوانند با معني و مفھوم واقعي و اصالت این ھنر در كنار موسیقي اصیل و ھماھنگ آشنا 



ریشھ ھنر .بھ عرفاني دست خواھند یافت كھ بھ ھمان زیبایي است كھ در ضمیر عارفان واقعي، گردند

جایگاھي بلندمرتبھ دارند پس بیایید بھ اصالت وجود و حقانیت آن .....تاریخ و پھلوانان و، ادیاندر 

   فكر كنیم كھ در كجاست؟

  ھنر چیست؟ 

  

ي ھنر و خالقیت ھنري و ھنرمند مطالب مختلفي از اندیشمندان ھنري كھ در این وادیھ  در باب مقولھ

یكي از پیشگامان این نظریھ تولستوي بوده كھ در قرن . گردداند ارائھ  سعي و اھتمام بسیار ورزیده

انسان از راه . ھنر یكي از دو وسیلھ ترقي بشریت است"نوزدھم در مورد ھنر چنین عنوان مینماید

گذارد و این  ي آدمیان در میان مي احساسات خود را با ھمھ، كلمات افكار خویش و بھ یاري نقوش

اگر انساني این احساس را تجربھ . كھ گذشتھ و آینده نیز صادق استبل، ي حال سخن نھ فقط درباره

ھاي دیگر احساس كند  ي اثر بدو سرایت نماید و اختالط و اتحاد خود را با انسان حالت سازنده. كند

ھنر است و میزان سرایت آن تنھا معیار ارزش ھنر ، موضوعي كھ این حال را در او بوجود آورده

ھا مباني واقعي داشتھ  ھرگاه ارزش" نماید ارزش ھنري را چنین عنوان مي ماکسیم گورکي. " است

ھاي واقعي نسبي و دائم در تغییر ھستند پس  گیرند ارزش ي مطلق بخود نمي باشند ھرگز جنبھ

رمز و بقاي ھنر فقط در گفتن نیست بلكھ در . قافلھ ساالر است. تازد ھنر پیشاپیش مي. نامیرایند

نسان فقط فكر نمیكند بلكھ داراي احساسات و عواطفي است كھ بھ صور مختلف ا .چگونھ گفتن است

ي اجتماعي كردن  ھنر وسیلھ. نقوش و دیگر وسایل آنرا مجسم مینماید، حركت، صدا، مثل نگارش

احمد شاملو در . " ھنر شناختي است متكي بر عاطفھ و فلسفھ شناختي جامع آن دو. احساسات است

گاه التزام و تعھد نقشي در آفرینش ھنري بازي  وال ھنر ملتزم نیست یعني ھیچاص: "باب ھنر میگوید

التزام امري شخصي و فردي است اما التزام ھنرمند باید انساني باشد فارغ از سیاست و تنھا . نمیكند

ھا مستقیما  اثر ھنري بیشتر بر فرھنگ ھنري اثرگذار بوده و فھم اثر بر توده. در راه تعالي انسانھا



ھا در جریان زمان تاثیرگذار  ھایي در توده مورد استقبال نبوده و اكثرا اثر یك ھنرمند بواسطھ

ھاي  ھنر ناگزیر با مردم است چون با ھر نیتي كھ بوجود بیاید مخاطبش مردمند ولي مردم الیھ.میگردد

در سطح بسیار متفاوتي دارند و چنانچھ ھنرمندي بخواھد اثرش عوام پسند باشد حتما باید اثرش را 

ھنر را بھ دو بخش ھنر مجاز و ھنر " است شکسپیرھنررا چنین تقسیم بندي نموده" . نازلي ارائھ دھد

رسمي ، انتزاعي، آزاد تقسیم بندي نموده و ھنر مجاز را در التزام دانستھ و بھ ھنرھاي تزئیني

  . دھد ررسي قرار ميآوازگرانھ نسبت داده و ھنر آزاد را در دو روش تلقیني و تحلیلي مورد ب

ھنر تلقیني را اینطور توصیف میكند كھ ھنر تلقیني طرفدار روش القایي است و ھمھ چیز براي او تنھا 

وسیلھ است براي القاي نظرات و كمتر بھ كیفیت ھنر توجھ دارد و از سوئي این ھنر را یك بعدي 

این نوع .اثیري آني و عبوري دارددھنده است ت دانستھ و عمیق و ھمھ جانبھ نیست بلكھ گذرا و خراش

گاھي ، ھائي ھاي مردم طبقھ متوسط جامعھ است اگر چھ از جنبھ ھنرمند بھ شدت وابستھ بھ خصلت

ھاي ناآگاھانھ و  وابستھ بھ طبقھ زیرین باشد این ویژگي را نیز میتوان در زندگي و در رفتار و واكنش

صورت ، در ھنر تحلیلي.ین نشده میتوان شناختھاي از پیش تعی نقابش در برابر مسائل و شرایط بي

حقیقي ھنر در آن نھفتھ است با آغازي جانگاه شكل گرفتھ و در تب و تاب ناآرام عمیق ادامھ مییابد و 

مناسبات اجتماعي و ، سرانجام بھ شناختي توام با عشق منجر میشود این ھنر بھ ژرفكاوي زندگي

و در این حالت " ھاي طبیعت و زیباشناسي نظر دارد جنبھ پژوھش جان بیكران و عمق ناپیداي آدمي و

ھنرمند داراي دو . ھا دست پیدا میكند و پیدایي خالقیت ھنر را سبب میگردد ھنر بھ عمق ناشناختھ

بزنگاه است یكي در وضع موجود و دیگري در وضعیتي كھ در آن درگیر است فرد ھنرمند بھ وضع 

. در پي آن است كھ وضع موجود را بھ وضع مطلوبتري برساند موجود قانع و خرسند نیست و ھمواره

گرا یعني  درخالقیت ھنرمند با دو جریان متضاد مواجھ است یكي با تفكر واگرا و دیگري با تفكر ھم

ھا داشتھ باشد وسپس بھ قلمرو دروني آن  ھنرمند در ابتدا باید واگرا فكر كند و نگاه جامع بھ پدیده

خالقیت ھنرمند عالوه بر داشتن آزادي كامل .گرا مواجع میشود الت بھ تفكر ھمبپردازد كھ در این ح

مبتني بر دانش و بینش و فرھنگ عمیق بوده كھ بتواند براساس آن چگونگي یك پدیده را ارزیابي كند 

در ھنر . و در فضاي این اندیشھ و دانش و یك بینش حسي بھ یك رویكرد یا ساختار جدید دست یابد

در ھنر مدرن از تكرا پرھیز میشود و .اس كار بر نوآوري است كھ بدان ھنر مدرن گویندامروز اس

ھنرمند مدرن دائما براي پیدا كردن بیاني نو و نوتر تالش میكند و این تنھا در یك شعار یا خواستھ 

باحث در پایان آنچھ را كھ از م.خالصھ نمیشود بلكھ باید بھ ذھنیت تبدیل شده و سپس بھ اجرا درآید

  : ارائھ شده میتوان در مورد خصوصیات ھنرمند خالق عنوان نمود عبارتست

  داشتن دانش و بینش فكري عمیق و بینش حسي قوي -١



  پذیرش سفارش از جامعھ  -٢

  داراي تفكر واگرا -٣

  تحلیلگرا -٤

  انعطاف پذیري باال -٥

  روحیھ كنجكاوي و نوگرایانھ -٦

  ریسك پذیر -٧

  ھ دور از یاسپشتكار فراون و ب -٨

  قدرت خود انتقادي -٩

  ي خطاي خویش و دیگران پذیرنده - ١٠

  مثبت اندیشي نھ بدبین و نھ خوشبین بودن - ١١

  . پرورش و پیش برد كارھا، شناسائي - ١٢

  خالقیت ھنري

، فرد تیز ھوش. مفاھیم خالقیت تیز ھوشي در روانشناسي با توصیف جداگانھ از ھم متمایز میگردد

در مقایسھ با ھمساالن خود برتر و پیشرفتھ تر ، كھ شامل كلیھ جنبھ ھاي ذھني میباشددرھوش عمومي 

ً در تمام شاخھ ھاي ذھني از .است و از بھرة ھوشي باالیي بر خوردار است ا فرد خالق الزاما امّ

بلكھ تنھا دریك شاخھ و در زمینة ھنري و یا علمي داراي ، عملكرد متوسط ھمساالن خود برتري ندارد

ً تیزھوش نیستند. فكاري ابتكاري و حاالت آفرینندگي استا روانشناس » الندشیر « .افراد خالق الزاما

ر خالق پدیدة  ّ ر خالق مطرح میسازد كھ در مقابل » واگرایي« فرانسوي در توصیف تفك ّ را در تفك

ّر  ّر واگرا. قرار دارد«ھمگرا « تفك را دارد كھ طبق توانایي تولید اشكال جدید و اتصال عواملي ، تفك

یعني قدرت وحدت بخشي و تركیب زیبا و خارق العاده ( عادات مستقل و جدا از ھم فرض شده اند 

ّري است كھ . تخیّل و آفرینندگي است، كھ این ھمان مسیر ذوق) عناصر مجزا رادارد ر ھمگرا تفك ّ تفك

ّت و مالحظھ بسیار خود را در چھار چوب داده ھاي مقدماتي محدود و این ھمان . مقید میسازد با دق



ر معیّني فكر و كار میكند ّ تي است كھ در مسیر تفك ّ م و سن ّ ھوش ، ھوش مالحظھ كار، ھوش آدم منظ

تفكر واگرا در ھنرمند در . حسابرسي دقیق و ھوش مدیر مؤسسھ بازرگاني است، شاگرد مدرسھ نمونھ

عتھا در گوشة تنھایي بھ تخیّل و ھنرمندي كھ سا. حاالت عاطفي او نیز بھ گونھ اي قابل تعمیم است

تصنیف مي پردازد و از زندگي جمعي محروم میماند و یا گرفتار احساسات و دلباختگي ھاي خاصي 

بي مھابا از ھر چیزي براي رسیدن بھ مطلوب ذھني میگذرد و از رفاه و زندگي معمولي محرو م 

ّوع و متفاوت گاھي بقدري موجب. میشود عصبیّت میگردد كھ نوعي  این طیف ھاي عاطفي متن

ر مي سازند ّ در ھر صورت واگرایي عاطفي و فكري دستان . رنجوري و نژند عاطفي را متصو

ع و كشمكش ھاي حاصل از آن . اندیشھ و تخیّل ھنرمند را براي خالقیّت باز میگذارد ّ ھر چند تنو

ا گویي تاواني براي خالقیّت ھنرمند میگرد. آرامش زندگي را سلب میكند تاواني كھ مردم عادي . دامّ

در مسیر مالحظھ و محدودیت رفتاري و عاطفي قادر بھ پرداخت آن نیستند و شاید از اینروست كھ از 

ّي نیز سود نمي جویند ق كھ . خالقیت ّ دكتر مان در كتاب اصول روانشناسي تحقیقي بر روي افراد خال

ّي گزارش شده است كھ شامل ھنرمندان آھنگسازان و داستان نویسان صورت گرفتھ نتای ج توصیفي كل

زندگي آنھا پیچیدگي . آنان در مقایسھ با مردم عادي داراي انرژي رواني و جسمي استثنایي ھستند

ت برند و برخورد آنھا با عوامل  ّ بیشتري دارد و بھ دنبال تنش ھستند تا از طریق آزاد شدن از آن لذ

ر ذھني بیشتر از  ّ ّق از . دیگران استناخودآگاه یعني تخیّالت و تصو ر خال ّ بھ عقیدة روان شناسان تفك

  : سھ یا چھار مرحلھ كم وبیش میگذرد

ّق در زمینة علمي یا : مرحلة آمادگي - مربوط بھ بھ تعلیم و تربیت و آموزشھایي است كھ فرد خال

ر و توسعھ آن را فراھم میسازد. ھنري یاد گرفتھ است ّ ّعات زمینھ ھاي تفك   .كھ این اطال

ل آن است: يپختگ - ّ . وقتي شاعر یا آھنگسازي سوژه اي را در طول روز ھمواره در پي تحو

ھات تدریجي در او پختگي موضوع را فراھم میسازد گویي در این مرحلھ گذشت زمان و عبور . توجّ

گاه و بیگاه آن در ذھن و گردش آن در تداعي ھاي ناخودآگاه زمینة پختگي ذھني آھنگساز را فراھم 

  . میسازد

ً ایده ھاي خالقیّت بصورت ناگھاني بھ ذھن میرسد: اشراق - دریافت آني . بعد از مرحلة پختگي غالبا

ّق از خصوصیات این مرحلھ است ً ممكن است ھنرمند در ھنگام خواب در حول و . ایده ھاي خال مثال

كي از حوش مسئلھ نظریات و ایده ھاي متعددي را در ذھن خود بیابد و ناگھان احساس كند كھ ی

نظریات یا تم و آھنگي كامل كننده و سازمان دھندة نغمات پراكندة ذھن اوست این دریافت فوري كھ 

در مكتب گشتالت است یا نوعي الھام در عرفان شرق مشكل ) insight( شبیھ فرایند بینش و بصیرت 



آفریننده بھ ذھن ھنرمند برسد او را حل نخواھد نمود تا قبل از مرحلھ اشراق یعني قبل از اینكھ افكار 

كوشش و خطاھایي كھ نتیجھ اي . كوشش و خطاھا متعددي در مسیر تكوین فكر خود انجام داده بود

ا در مرحلة اشراق نوعي دریافت آني بھ كوششھاي قبلي او شكل اساسي و  قطعي بھ دست نداده امّ

  . كامل مي بخشد

ّر خود مي پردازد در این م: )verification( تحقیق یا بازرسي  - ّق بھ ارزیابي تفك رحلھ ھنرمند خال

نوعي بازرسي و آزمایش كھ آیا این ادراك و تركیبي كھ بھ ذھن رسیده است منطقي و اجراء است؟ از 

اغلب ھنرمندان و . ل شده براي عملي ساختن افكار خود مي پردازدواینرو بھ آزمایش و تجربیات كنتر

ھ مي شوند آنچ ّق دانشمندان متوجّ ھ را كھ ناگھان بھ ذھنشان رسیده است قبل از اینكھ بصورت كار خال

جھي دارد ّ   . و رضایت بخشي در آید احتیاج بھ تغییرات قابل تو

كھ براي برآورده  با او ھمراه بوده) اعم از جسمي و رواني(نیازھاي متنوعي، بدو خلقت انسان از

  .نیاز داشتھ استساختن این نیازھا سازگاري با محیطش بھ ابزارھایي 

ھنر بھ عنوان یكي از وسایل اولیھ ي سازگاري بشر در خدمت نیازھاي كمال جویي و زیبا طلبي و از 

موسیقي شكلي از ھنر است كھ . آرامبخش ناراحتي ھا و سختي ھاي زندگي او بوده است، طرف دیگر

استفاده ي بشر از  .ل مي كندادراك و شناخت انسان را بدون نیاز بھ تكلم و زبان منتق، عاطفھ، احساس

بھ عنوان دو ركن اساسي ، چون ریتم و ملودي، امري آسان و قابل دسترس بوده است، موسیقي

در سرشت انسان وجود داشتھ و از طرفي آواگریھا و حركات ریتمیك نیز نیازي بھ تكلم ، موسیقي

ختلف موسیقیایي كھ وسیلھ اي از این رو در بیشتر قبایل ابتدایي مراسم و آیین ھاي م. نداشتھ است

براي ابراز ھمبستگي جمعي و از بین بردن ترس ھا و غم ھا و ایجاد آرامش و شادي و اراده در بین 

انتظار ھا و عواطف بشري است و ھر ، موسیقي زبان آرزوھا .افراد قبیلھ بوده برگزار مي شده است

، با درك موسیقي. قي خاصي داردموسی، قوم و ملتي بر حسب ویژگي ھاي عاطفي و فرھنگي خود

  .بیشتر قلبي میسر خواھد شد ھمدردي و تفاھم، عواطف زیبا

پژوھشگران توصیھ مي كنند كھ والدین روزانھ یك ساعت براي فرزندان كوچك خود موسیقي پخش 

  . كنند

  . خواب و افزایش وزن آنھا مي شود، این عمل موجب بھتر شدن وضعیت تغذیھ



براي مثال؛ ریتم طبل ھا . شر از موسیقي براي شفاي بیماران استفاده مي كرده استب، از ابتداي تاریخ

  .در مراسم شفابخش جادوگران و درمان گران نقش مھمي داشتھ است

، درمان، سرگرمي، تربیت، از موسیقي مي توان در بسیاري از شئون زندگي: ارسطو مي گوید

  . ردخوشگذراني و تعدیل احساسات و عواطف استفاده ك

خیال انگیز و یا ، نشاط انگیز، احساس انگیز: فارابي موسیقي را با سھ خاصیت مطرح مي ساخت

نغمھ ھاي موسیقي بر حسب تركیب فواصل و  .تحت شرایطي ھر سھ خصوصیت را دارا مي باشد

ریتم داراي ارتعاشات خاصي ھستند كھ با تحریك ارتعاشات سلول ھاي عصبي احساس و انگیزه اي 

اگرچھ فواید درمان با موسیقي از دوران ھاي قبل مطرح . تضعیف و یا منتقل مي سازند، ویترا تق

اما تا قبل از اینكھ در قرن اخیر بھ عنوان یك رشتھ تخصصي شناختھ شود خوب معرفي ، بوده است

  .نشده است

) تا سالمندياز دوره جنیني (امروز از تأثیر و فواید موسیقي در مراحل مختلف رشد و زندگي انسان 

، و از تغییرات آن بر روي سیستم ھاي حسي حركتي، گیاھان و جانوران سخن بھ میان مي آید

  .ھوشیاري و آگاھي و شناخت فرد بحث مي شود، ترشح غدد، عاطفي- ھیجاني

  با موسیقي امکان دارد؟ معالجھ آیا

  

انسان دارد و اگر درست بھ کار ای در روح  نغمھ و وزن موسیقی تاثیر فوق العاده«: گوید افالطون می

موسیقی تاثیری شگرف بر روح آدمی . »تواند زیبایی را در رویاھای روح جایگزین کند می، رود

فیلسوف موسیقیدان شھیر ، ابونصر فارابی .ترین احساسات انسانی را بر انگیزد دارد و می تواند لطیف

پیوند قائل است و پیدایش ، و موسیقی نیز میان فطرت انسان» الموسیقی الکبیر«افغانی و صاحب 

  . شناسد موسیقی را معلول سرشت آدمی می

  



شنیدن موسیقي ھاي كالسیك و حتي موسیقي جاز موجب ، بھ گفتھ پژوھشگران مركز طبي نیویارك

  ) تنسي ویلیامز. (كاھش اضطراب و افزایش تحمل درد بیماران مي شود

بھ مدت پنجاه سال است كھ بھ عنوان یك تخصص  موسیقي درماني یك رشتھ جدیدي است و فقط

" انجمن ملي موسیقي درماني" بر طبق تعریفي كھ  .كالسیك و حرفھ اي توسعھ پیدا كرده است

)NAMT (حفظ و بھبود ، كاربرد موسیقي تأمین" موسیقي درماني عبارتست از ، ارائھ داده است

بطوریكھ موسیقي ، منظم موسیقي است سالمت جسماني و رواني در واقع موسیقي درماني كاربرد

بھ .... تغییرات دلخواه را در عواطف و رفتار ایجاد مي كند، در یك محیط درماني" درمانگر مستقیما

بھ افرادي ، كھ یك رسانھ ھنري خالق است، با استفاده از موسیقي طور خالصھ در موسیقي درماني

موسیقي  .شت رواني و جسمي آنان كمك مي شودبھ منظور دستیابي بھ بھدا، داراي مشكالت گوناگون

، تأخیر یافتگي رشدي، درماني در درمان افرادي كھ ناتواني ھاي مختلفي از جملھ عقب ماندگي ذھني

موسیقي  .بھ طور موفقیت آمیزي جواب داده است، داشتھ اند... بیماري رواني و، معلولیت جسمي

فنون مختلفي براي پیشبرد . خاص بیمار دنبال مي كنداھداف و مقاصد را بر اساس نیازھاي ، درمانگر

آواز خواندن مي تواند بھ افراد مبتال بھ بیماري آلزایمر كمك ، براي مثال.این اھداف استفاده مي شود

نواختن آالت موسیقي با ھمساالن یا درمانگر مي تواند ، كند تا حافظھ دراز مدتشان را بھ كار اندازند

از ھمھ مھمتر اینكھ . را افزایش دھد و كاركردھاي اجتماعي را بھبود بخشدمھارت ھاي میان فردي 

گوش كردن بھ موسیقي ، افراد احساساتشان را در روشي مطمئن و لذت بخش بوسیلھ نواختن موسیقي

  .و رقصیدن بھ ھمراه موسیقي بیان مي كنند

ناتواني ھا ھستند بھ كار برده البتھ موسیقي درماني فقط در خدمت افرادي كھ داراي انواع مختلف  

، زایمان، از جملھ كاھش فشار رواني یا درد. بلكھ در شرایط مختلف طبي نیز سودمند است، نمي شود

، بیماري ھایي كھ عالج ناپذیرو مرگبار ھستند(توانبخشي بیماران سكتھ اي و مبتالیان بھ بیماري پایانھ

نگر مطرح است كاھش درد و تحمل آن در شیوه درمان مسالھ عمده كھ در اینجا براي درما. )مثل ایدز

موسیقي درماني رشد فزاینده اي در  .است و یا كمك بھ بیمار براي دستیابي بھ كاركردھاي بھینھ

كشورھاي مختلف جھان و در عرض سال ھاي اخیر داشتھ است و كارھاي درماني متعددي توسط 

موسیقي در درمان " تأكید گردیده كھ اساساموسیقي درمانگران صورت پذیرفتھ است و این امر 

  .اشخاص مبتال بھ وضعیت ھاي مختلف طبي كارآئي بسیاري دارد

سریعتر ازھرچیز ، در یك تركیب و فرم زیبا و با ھارموني و رنگ آمیزي مناسب، الحان موسیقي 

دیگري میتواند درعاطفھ و ذھن افراد تأثیر بگذارد و احساسات و عواطف خاصي را در آنھا 



ك و فعالیت و تداعي و اندیشھ ھا میگردد اگر نغمھ ھاي موسیقي بطور مستقیم . برانگیزاند كھ منشأتحرّ

را درذھن شنونده القاء گزارش واقعھ و یا محتواي پیامي ، مانند واژه ھاي شعري نتواند فكر خاصي

موسیقي بطور . اما بھ نوعي قویتر از ھر ھنري صور خیال و فعالیّت بیروني را تحریك میكند، نماید

ّوع  مستقیم با عاطفھ احساسات شنونده سر و كاردارد از اینرو الحان آن در كاربردھاي وسیع و تن

موزشي و تربیتي وچھ در كلینیك چھ در مراكز آ. فردي اجتماعي مورد بھره برداري قرار میگیرد

ھاي روان درماني ویا در مراكز صنعتي براي كارایي بھتر و بیشتر و حتي در پرورش ورشد گیاھي 

  …و حیواني 

ازینروست كھ موسیقیدان در تقابل با مسائل روانشناسي وموقعیتھاي اجتماعي رابطھ پیدا میكند و 

آشنایي آھنگساز و نوازنده با مفاھیم روانشناسي طبیعي است در چنین حیطھ و كاربرد گسترده اي 

زبان موسیقي كھ ھمواره یكي از وسائل ابالغ و ارضاء نیازھاي معنوي و روحي . ضرورت میابد

ّوع پیدا ، بتدریج با نیاز و پیچیدگي ھاي روابط اجتماعي و زبان و شیوه ھاي دقیق. بشر بوده است تن

ل خو ّ سبكھا و بیان . د سبكھا و روشھاي بیاني متعددي یافتھ استكرده است و ھمانند شعردر سیر تحو

ھمانطور كھ در مسیر . ھایي كھ تا حدودي پا سخگوي نیازھاي اجتماعي و علمي دوره خود بوده است

ل شعر سبكھایي بصورت شعر نو و سپید بخاطر پیچیدگي ھاي زندگي اجتماعي وگستردگي مفاھیم  ّ تحو

انداز صور خیالي و قوهْ تداعي شاعر را در آزادي بیشتر عروض و كھ چشم ، مربوط بھ آن پدید آمد

ع و نوین مردم جامعھ باز گذارد ّ الت دانش ، قافیھ براي بیان نیازھاي متنو ّ ھمینطور در مسیر تحو

ً ، موسیقي قواعد و تكینك ھاي برتري در آھنگسازي اركستراسیون و ھامورني پدید آمد كھ طبیعتا

امري طبیعي است كھ مفاھیم ونیازھاي نو زبان جدید و ( خود بھمراه آورد  سبكھاي متعدد را نیز با

ھنرمندان برحسب مفاھیم ھاي مغزي متفاوت و رشد و تربیتي كھ یافتھ اند از ) .نویني نیز احتیاج دارد

ً متفاوتي برخورد دارند ّر. فرایند ھاي ذھني و ظرفیت ھاي خیالي نسبتا ، حواس دروني انسان مانند تفك

ثیر پذیري از شرایط محیط، حافظھ، یّلتخ ْ از یك ساخت زیستي و سرشتي ، ادراك و عواطف غیر از تا

شخصیت ‹‹ كھ این عوامل محیطي و سرشتي ، كھ عامل ژنتیك پایھ گذار آن است تأثیر پذیرفتھ است

داراي آیا ھنرمند « :از مدتھا پیش ھمواره این مسئلھ مطرح بوده است كھ. فرد را شكل میدھد›› 

اگر ھست چھ تیپ شخصیتي؟ این موضوع درھنرمندان بخاطر اشتراك » ؟ شخصیت مخصوصي است

  . تا حدود زیادي از پراكندگي انواع تیپھاي شخصیتي درآنان میكاھد، ذھني و احساسي آنھا

یعني . پاولف روانشناس روسي معتقد بود كھ سیستم عالمت دھندهْ واقعیت در ھنرمندان نمایان تر است

محركھا را واضح تر و شدیدتر درك و احساس میكنند و بر عكس روند مھار درآنھا ضعیف تر عمل 



را مطرح میسازد كھ داراي دو جنبھ گیرندگي و تأثیر ›› ھیستري‹‹  او براي ھنرمند شخصیت ، میكند

  . شدید و دوم برانگیختگي فوق العاده در ھیجانات و احساسات را داراست

» واالیش « شخصیت ھنرمند استعداد خاصي در استفاده از مكانیسم برتر سازي فروید معتقدبود كھ

دارد كھ بو سیلھ آن آرزوھا و آمالي كھ در زندگي واقعي او بھ ناكامي منجر شده و یا واپس زده است 

یكي مقبولیت . را درمسیر فعالیت ھاي ھنري و خالقیت برترمیسازد و سود دوجانبھ اي بدست میآورد

آدلر نظري شبیھ بھ نظر  .خود اوست هو دیگري دوري از فشار انگیزھا و ھیجانات آزرد اجتماعي

فروید دارد و معتقد است كھ انگیزه ھا و اندیشھ ھاي ھنري در ھنرمند ناشي ازواكنشھاي جبراني 

البتھ این نظرات كامل نیست اما آنچھ كھ مسلم است نوع شخصیت . درقبال احساس كھتري است

صفات شخصیت در ھنرمند چھ منفي . نھ گرایش بھ سبك خاص در ھنر را مساعد تر میكندھنرمند زمی

و چھ مثبت چھ منبعث از شرایط رشد دوران زندگي و ناشي از قابلیتھاي سرشتي و ارثي در ھر 

ك عاطفي و زمینھ بخشي ذھن ھنرمند مؤثر است   . صورت در تحرّ

، ـ متكي بھ نفس یا وابستگي نگرایي و برونگرایي ھنرمند میتواند از خصایص وصفات متعدد مثل درو

، كناره گیر و درویگزین یا اجتماعي، گرم و صمیمي یا سرد و بي ھیجان، خوش بیني یا بد بیني

مشكوك و مردد یا ، سر زندگي و نشاط یا غمگیني و افسرده حالي، مضطرب و نگران یا آرام و متین

دقیق و ، پذیري خود بیني و غرور یا ایثار و فداكاريبي تفاوتي یا مسئولیت . صریح و راحت

اس و خیال پرداز یا واقع گرا، جزءنگر یا كل نگر اج و ھیجاني حسّ ّ خصایص ... ثابت و پایدار یا مو

ً آھنگساز یا . شخصیّتي در ھنرمند در سبك و شیوه و تمرین و ارائھ ھنري تأثیر مستقیم دارد مثال

الحان موسیقي و ھارموني اصوات بھ تقلید و شبیھ سازي و حركات و نوازنده اي كھ با استفاده از 

چنین . روابط عناصر طبیعت عالقمند است و تمایل رئالیستي در آثار و آھنگھاي خود نشان میدھد

ّھاي عیني و د   . سیپلین ھاي واقع گرایي بي بھره از خصایص شخصیّت او نیست دقت

سیك تن در نمي دھد و تكنیك را راھي براي ابراز اخبار یا آھنگسازي كھ بھ محدودیتھاي معیّن كال

انتخاب و خالقیت در شیوه ھاي ، دروني خود قرار میدھد بدیھي است كھ اجبارھاي احساسي درون او

ً آگاھي علمي نیز مؤثراست. رمانتیك را آسانتر میسازد اما شناخت در بعد .در تلفیق سبك ھنري مسلما

ھنگسازي او كمك میكند تا بھ فضاي تخیّالت و جھت عواطف خود در خود بھ ھنرمند و آ، اجتماعي

تأثیر بر شنونده دقیق تر باشد و دریابد كھ با آثار و تصنیف ھاي خود چھ احساس و روحیھ اي را در 

بر مي انگیزاند و در پي خلق و توسعھ عواطف و تحریكاتي باشد كھ مناسب با نیازعاطفي ، شنونده

   .مردم جامعةخود باشد



  .در تقابل با روحیة اجتماع بھ آثار خود جھت میدھد، خال صھ اینكھ آھنگساز مسئول

  معرفي بعضي از وسایل موسیقي 

  

  . موسیقی زبانی است جھانی در بیان عواطف انسانی کھ نیاز بھ ترجمھ ندارد

میدارد تا ھنرمند در ابعاد موسیقي حسی شور انگیز کھ تخیل آدمی را می پرورد و خالقیت را وا 

  . گوناگون ھنر بیافریند

ھر شنونده ای را با  موسیقی ارتباطی تنگاتنگ با وجود آدمی دارد و از آن جھت کھ مرز نمیشناسد 

  . ھر سلیقھ ای بھ سوی خود جذب می کند

ھر کس بستھ بھ حسی کھ بھ او دست می دھد از شنیدن آن لذت می برد و مسحور اصوات سحر 

  . موسیقی حس ھمدردی و درد مشترک انسانی را فریاد می کند. یز آن می شودانگ

  

  دف

  

آن چنبري است از چوب کھ بر روي آن پوست : در کتابھاي لغت در معني دف یا دایره آمده است

مي کردند و  دف یا دایره ھاي ھم بوده کھ بر چنبر آن زنگ تعبیھ .کشند و بر چنبر آن حلقھ ھا آویزند

در قدیم براي آنکھ طنین بھتري داشتھ باشد روي دف  .زنگھاي دف را جالجل مي گفتند .مي نواختند

  .در دوره اسالمي بھ کساني کھ دف یا دایره مي نواختند دایره نواز مي گفتند .پوست آھو میکشیدند



ایي بر آن مي بستند در مشرق زمین کھن دف یا دایره وسیلھ اي بیضھ شکل و بزرگ بود کھ زنگ ھ

دف یا دایره کوچک را کھ بر آن  .و در جنگھا بھ کار مي بردند و ظاھرا صداي مھیبي داشتھ است

این ساز ضربھ اي موسیقي  .زنگولھ تعبیھ مي کنند و اکنون متداول است دایره زنگي مي گویند

از ساز و حفظ وزن بھ کار  چنانکھ از کتابھاي موسیقي و نوشتھ ھا و اشعار بر مي اید براي پشتیباني

مي رفتھ و رکن اصلي مجالس عیش و طرب و محافل اھل ذوق و عرفان بوده کھ قواالن بھ تنھاي ھم 

پس از آنکھ تنبک یا دنبک وزیربغلي مجلسي شد بھ  .با خواندن سرود و ترانھ آن را بھ کار مي بردند

یا دایره اکنون نیز بھ کار است و با این حال دف  .تدریج جاي دف را گرفت و از رونق دف کاست

بیشتر آن را در والیات و قراء و شھرھاي کوچک وقصبات در مجالس عیش و سرور بھ کار مي 

   .برند و زنان بیشترازآن استفاده مینمایند

  و غژک رباب

  

رباب بھ ضم اول بر وزن غراب سازي باشد مشھور کھ مي نوازند و آن تنبور مانندي بود بزرگ و 

و شکلي کھ در برھان از رباب چاپ  .کوتاھي دارد و بر روي آن بھ جاي تختھ پوست آھو کشند دستھ

عبد القادر مراغي  .شده شبیھ تار است و کاسھ آن شامل دو قسمت است بھ اصطالح کاسھ و نقاره خانھ

 سھ تار« اما رباب و آن سازي بود کھ بعضي بر آ: در مقاصد االلحان در وصف سازھا مي نویسد

  …کوک آن ھمچون کوک عود باشد …بندند و بعضي چھار و بعضي پنج تار بندند 

فارابي در کتاب موسیقي اش نامي از غژک نمي برد اما از ساز دیگري مي گوید کھ شباھت کامل بھ  

عبد القادر مراغي در شرح ) ... غژک داشتھ و داراي دو سیم بوده و بي گمان نواختھ مي شده است

را کھ کاسھ و سطح آن مربع و دستھاش کوتاه است بھ عنوان یکتاي آورده است و آن را سازھا سازي 

کاسھ آن را  …اما یکتاي از آالت آنچھ بر آن وتر واحد بندند بھ انواع است  :چنین وصف کرده است

مربع سازند بر ھیات قالب خشتي و ساعد کوتاه بود و بھ مقدار یک وجب و بر ھر دو روي آن پوست 

  ) .د و یک دستھ موي اسب را کھ در یک گوشي گذارند چنان کھ مثل یک وتر باشدکشن



ً از    .دستھ و سر تشكیل شده است، سینھ، کاسھ، قسمت ٤رباب مجموعا

کاسھ در واقع جعبھ اي بھ شكل خربزه است كھ بر سطح روي آن پوست كشیده شده و خركي كوتاه 

. مثلث شكل است كھ سطح روي آن از چوب است سینھ نیز جعبھ اي. روي پوست قرار گرفتھ است

ھفت گوشي تعبیھ شده كھ ) سطحي كھ ھنگام نواختن درباال قرارمي گیرد(در سطح جانبي سینھ 

، )سطح پائیني(بر سطح جانبي دیگر . سیمھاي تقویت كننده صداي ساز بھ دور آنھا پیچیده مي شوند

ً كوتاه است و بر روي آن حدود ده دستھ ساز . پنجره اي دایره اي شكل ساختھ شده است  د«نسبتا

، جعبھ گوشي ھا قرار گرفتھ و در سطوح باالئي و پائیني این جعبھ آن بستھ مي شود و درباالي» ستان

. سطح جانبي جعبھ گوشي ھا كمي بھ طرف عقب ادامھ یافتھ است. ھریك سھ گوشي تعبیھ شده است

 .سیمھاي جفت با یكدیگر ھمصوت كوك مي شوند تعداد سیمھاي رباب شش یا سھ سیم جفتي است كھ

سیمھاي رباب درقدیم از روده ساختھ مي شده در حالیكھ امروز آنھا را از نخ نایلون مي سازند و سیم 

مضراب رباب امروزي مانند مضراب عود از پر مرغ ساختھ . بم روي نایلون روكشي فلزي دارد

  .ستان معمول استھند وپاک، رباب بیشتر در افغانستان. شده است

  تنبور

  

  :چنین آمده است... . طنبور و طنبوره و، در لغت نامھ دھخدا در خصوص طنبار

  .طنبور یكي از آالت ذوات االوتار است .طنبار معرب طنبور سازي است معروف

در قدیم دو . قسمتي از آن را شش تا گویند كھ شش تار دارد و قسمتي دیگر را سھ تا كھ سھ تار دارد

این ساز دو سیم ، طنبور یا تنبور سابقھ قدیم دارد. وتر بر آن بوده و امروز تا شش متر بر آن كنند

شكل طنبور ھمھ جا در نقاشي  .داشتھ و مضرابي بوده كھ با انگشتان دست راست نواختھ مي شود

 ھاي قدیم بخصوص در مینیاتورھا دیده مي شود و كاسھ آن از چوب است و دھانھ آن ھم پوست

تنبور داراي کاسھ و دستھ . مثل سھ تار ولي كاسھ اش بزرگتر است بھ شكل یك نصفھ خربزه، ندارد

بر سر ، دستھ این ساز مانند سھ تار. پرده بستھ مي شود ١٥تا  ١٠اي دراز است كھ بر روي آن از 



ك دو ھر ی، ادامھ دستھ است كھ بر روي سطوح جلویي و جانبي آن، ساز متصل است و سر در حقیقت

ً بھ  ٤سیمھاي تنبور . گوشي كار گذارده شده كھ سیم ھا بھ دور آنھا پیچیده مي شوند عدد و معموال

ً بدون مضراب و با انگشت نواختھ مي شود. فاصلھ ھاي مختلف كوك مي شده است . این ساز معموال

گفتھ شده كھ فارابي  مثالً . در قدیم سازي بھ نام تنبور وجود داشتھ و از آن انواع مختلفي ذكر كرده اند

این . تنبور بغدادي و تنبور خراسان را دستان بندي كرده است، تئوري دان مشھور موسیقي خراسان

  .ساز از دستھ سازھاي شھري است

  تار سھ

  

، گالبي شكل و كوچكتر است، با این تفاوت كھ شكم آن یك قسمتي. شكل ظاھري آن مانند تار است

خرك سھ تار كوتاھتر از . چوبي است؛ سھ تار امروزي چھار سیم دارد سطح رویي كاسھ سھ تار نیز

است و گوشي » جعبھ گوشي«سھ تار فاقد . خرك تار بوده و دستھ آن نیز ازدستھ تار نازكتر است

درھنگام (دو عدد در سطح جلویي انتھاي دستھ و دوتاي دیگر درسطح جانبي چپ ، ھاي چھارگانھ آن

و گاه توأم با ناخن انگشت (سھ تار با ناخن انگشت اشاره  .ر گذاشتھ شده اندكا) نواختن درسطح باالیي

سھ تار در واقع ناخن انگشتان » مضراب«بھ عبارت دیگر . دست راست نواختھ مي شود) وسطي

براي تكنوازي ، صداي این ساز ضعیف بوده، و بھ ھمین دلیل و بھ علل اكوستیكي دیگر. نوازنده است

، چنین بھ نظر مي رسد كھ سھ تار در قدیم .ا ھمنوازي در اركستر مناسب نیستدر مقابل جمعیت ی

ولي بعدھا ) داللت برھمین نكتھ مي كند» سھ تار«كلمھ (سازي محلي بوده و سھ سیم داشتھ است 

  .سیمي بر آن افزوده اند



  بربط

  

بھ آن رود یا شاھرود ھم گفتھ مي بربط سازي است کھ از عھد باستان وجود داشتھ و در زبان فارسي 

در این زمان عود بھ معناي ترکھ  .شده ولي در زبان عربي بھ آن عود یا مرھر یا کران مي گویند

ھنرمندان و صنعت گران کھ براي ساختن کعبھ بھ مکھ آمده بودند بربط  .چوب نازک و چوب مي باشد

ابن سریج یکي از نوازندگان و موسیقي س بردند و  و طرز نواختن آن را با خود بھ آن مکان مقد

دانان بزرگ و بھ نام آن روز عرب بربط را کھ انواع گوناگون داشتھ و اولین شخصي بود کھ موسیقي 

سیم داشتھ کھ زریاب در اندلس سیم پنجمي بھ  ٤این ساز سابقا  .عرب را با این ساز اجرا کرده است

ازندگان بزرگ بربط ھمان زمان کھ در دربار ھارون زریاب کبیر یکي دیگر از نو .آن اضافھ مي کند

با این حال عود  .الرشید بود با نوع آوري و ابداعات و ابتکارات خاص خود تغییراتي در عود داده بود

ساخت او با آن کھ مساوي سازھاي دیگر بود از ھمان چوب ساختھ مي شد از لحاظ وزن حدود یک 

سیم اول عود وي از ابریشم بافتھ مي شد کھ از تار  ..سوم وزن عودھاي معمولي سنگین تر بود

سیم ھاي دوم و سوم و چھارم سازش را از روده بوده . سازھاي ھمکاران و رقیبانش بسي بھتر بود

عود کامل با پنج سیم کھ براساس گام  .عود چھار سیم را عود قدیم یا عود کالسیک مي نامیدند. است

   .سیتماتیسھا پرده بندي مي شود



  عود و قیچک

  

اعراب آن را عود گویند اما در اصل نام عود بربط است کھ در شعر ھای شعاران قدیم نیز در مورده 

این وسیلھ موسیقي درکشورھاي عربي چھ قبل ازاسالم وچھ بعدازاسالم . این ساز بسیار یاد شده است

  . ودرایران وبصورت عموم درخاورمیانھ مروج است

قسمت تحتاني كوچك تر و بھ شكل نیم ، کاسھ آن از دو قسمت مجزا از یكدیگر تشكیل یافتھ :قیچک

قسمت باالئي : كره اي است كھ بر سطح مقطع روي پوست كشیده شده و روي پوست خرك قراردارد

مانند چتري روي قسمت تحتاني قرار گرفتھ و ھر دو قسمت توسط سطحي منحني ازعقب ، بزرگ تر

سطح جلوئي . یافتھ اند و در نتیجھ در روي یا بین دو قسمت حفره اي تشكیل شده استبھ ھم اتصال 

دستھ  .جز در ناحیھ وسط كھ زیر گردن قرار گرفتھ بھ صورت دو شكاف پھن باز است، قسمت باال

ً در نصف طول روي کاسھ قرارگرفتھ و نیمھ دیگر در باال بھ جعبھ گوشي ھا متصل است  ساز تقریبا

  .است» دستان«قد و دستھ فا

و یك ) ھر دو گوشي در یك طرف آن، محل قرارگرفتن چھار گوشي(سر متشكل است از جعبھ كوچك 

ً  .بخش منحني شكل براي آویختن ساز كھ كمي بھ عقب برگشتھ و جھتي افقي یافتھ است قیچك اساسا

و قیچك  ٥/٣٧=در قیچك آلتو ، ٥/٣٣طول سیم مرتعش در قیچك . جزو دستھ سازھاي محلي است

قیچك سوپرانو سازي است كھ . وسعت ھر یك ازانواع حدود سھ اكتاو است .سانتیمتر است ٧٠باس 

بیشتر بھ منظور ) التو و باس(قابلیت تكنوازي و ھمنوازي ھر دو را حائز است ولي دو نوع بعدي 

ً ھمان، آرشھ قیچك پس ازاستاندارد شدن ساز. ھمنوازي در اركستر بھ كار مي رود آرشھ ویولون  عینا

: در سطح فوقاني کاسھ و پشت دستھ سوراخ و حلقھ اي است كھ دو تسمھ برآن الصاق مي شود. است

ً آزاد و  یكي از تسمھ ھا را بھ كتف چپ و دیگري را بھ كمر مي بندند و ساز در موقع نواختن تقریبا

  . آویزان مي شود



آذربایجان وقسمآ درباقي مناطق خلیج مورد ، سوریھ، عراق، کردستان، این وسیلھ موسیقي درایران

  . این ساز کھ ظاھری ھمانند سنتور و نوایی خوش آھنگ دارد. استعمال قرارمیگیرد

سیم مي باشد و این سیم ھا بھ موازات تمام طول ساز امتداد  ٤کمانچھ یکي از سازھاي است کھ داراي 

وب توت است کھ با برش ھاي از عاج کاسھ آن از چ .دارد و صداي آن خیلي خوش و جذاب مي باشد

  .ر و در اکثرنقاط بھ نام غژک یا غیچک نامیده مي شود. تزیین شده است

  سنتور

  

نزدیك بھ ، بلندترین ضلع: این ساز از جعبھ اي ذوزنقھ اي شكل تشكیل شده كھ اضالع آن عبارتند از

، و دو ضلع جانبي با طول برابر نوازنده و كوتاھترین ضلع و موازي با ضلع قبلي و دور از نوازنده

جعبھ  .سانتیمتر است ١٠تا  ٨ارتفاع سطوح جانبي . دو ضلع قبلي را بھ طور مورب قطع مي كند

بر روي سطوح فوقاني دو ردیف خرك چوبي . سنتور مجوف است و تمام سطوح جعبھ چوبي است

بیشتر یا كناره چپ  قرار دارد؛ ردیف راست نزدیكتر بھ كناره راست ساز است و ردیف چپ كمي

از روي ھر . )مي نامند» پشت خرك«فاصلھ بین ھرخرك ردیف چپ تا كناره چپ را (فاصلھ دارد 

گوشي ھا . خرك چھار رشتھ سیم ھمكوك عبور مي كند ولي ھر سیم بھ گوشي معیني پیچیده مي شود

) بم(» زرد«و ) زیر(» سفید«سیمھاي سنتور بھ دو دستھ . در سطح جانبي راست كنار گذاشتھ شده اند

دستھ سیمھاي سفید بر روي خركھاي ردیف چپ و سیمھاي زرد بر روي خركھاي . تقسیم مي شوند

ردیف راست بھ تناوب قرارگرفتھ اند طول قسمت جلوي خرك در سیمھاي سفید دو برابر طول آن در 

اي آن بھ صد(قسمت پشت خرك است و مي توان در پشت خرك نیز ازسیمھاي سفید استفاده كرد 

  . )یك اكتاو نسبت بھ صداي قسمت روي خرك باالتر است، نسبت عكس طول

  .ھمچنین ھرسیم زرد یك اكتاو بم تر ازسیم سفید بالفاصلھ بعد از آن صدا مي دھد

. سنتور كروماتیك با ھمان میدان صداي سنتورمعمولي ولي با خرك ھا و اصوات كروماتیك بیشتر

بم یك فاصلھ پنجم بم تر از سنتور كروماتیك است و وسعت آن سھ میدان صداي سنتور كروماتیك 



در دو نوع سنتور كروماتیك ھر صوت توسط سھ رشتھ سیم ھمكوك حاصل مي شود  .اكتاو و نیم است

از ھر دو سنتور كروماتیك و كروماتیك بم  .بھ عبارت دیگر روي ھر خرك سھ سیم تكیھ كرده است

  .ھمنوازي مي شوددر حال حاضر تنھا استفاده ھاي 

  یا تولھ  نی

  

ني یاتولھ از ساده ترین و طبیعي ترین سازھاي موسیقي بادي است کھ با روئیدن از زمین پیوستھ در 

ملل قدیمھ ني را سرمشق قرار . دسترس بوده و انسان با مختصر تصرفي از آن استفاده کرده است

مولفین کتابھاي  .و جنگ بھ کار بردند داده و از روي آن سازھاي مختلف بادي ساختند و در صلح

و پس از آن آالت ذوات . موسیقي قدیم طبیعي ترین و کاملترین آالت موسیقي را حلق انسان دانستھ اند

تولھ بھ سبب . النفح بھ ویژه تولھ را از جھت مشابھي کھ ني و حلق انسان در ایجاد نغمات دارند

نقل و یافت شدن در طبیعت تنھا سازي است کھ  سادگي و سھولت اجراي صداھاي و آساني حمل و

دسترسي بھ آن در ھمھ جا و براي ھمھ کس امکان پذیر بوده و با مختصر تصرف مورد استفاده قرار 

تولھ را در خراسان کوتاه و بلند مي ساختند و کامل آن بھ ھفت بند معروف بوده . مي گرفتھ است

آنھا در یکسو و یکي از سوراخھا در پشت قرار یعني داراي ھفت سوراخ است کھ شش تاي . است

ني تولھ را یکي از .تولھ را نمي توان کوک کرد و وسعت صداي آن حدود دو اکتاو و نیم است .دارد

  .سازھاي عرفاني مي نامند و اگر خوب نواختھ شود حتي حیوانات را ھم تحت تاثیر قرار مي دھد



  پیانو

  

توسط  ١٧٠٩ساز شستي دار کھ بھ سال : بھ معناي pianoforteکلمھ کلمھ پیانو تصغیر شده 

bartolommeo cristofori  تحت نام گراوي چمبالو کول پیانو افورتھ از روي ساز دیگري بھ نام

کریستوفوري مخترع این ساز تغییر در مکانیسم زخمھ اي آن بھ وجود  .ھارپیسیکورد ساختھ شد

پیانو شستي ھا با مکانیسم خاصي بھ مضرابھاي چکشي ساز مربوط  در ساز. آورده آنرا کوبشي نمود

مي شوند بھ طوري کھ ھرگاه بر روي شستي بکوبیم چکش مضراب نیز بر روي سیم کوبیده شده و 

  .بھ خاطر آزاد گذاردن سیم در ادامھ ارتعاش کمي بھ عقب بر میگردد

وجود دارد کھ مانع از ادامھ طنین  در کنار ھر یک از چکش ھاي پیانو یک دستگاه خفھ کننده صدا

بھ عالوه پدالھاي پیانو بھ دلخواه اجرا کننده طنین صوت را از این حد کمتر یا زیادتر . صوت است

 .مي کند و بھ این طریق نوازنده پیانو مي تواند با کمال سھولت بھ آھنگي کھ اجرا مي کند حالت بدھد

پیانوي بزرگ کھ بھ فارسي گاھي آن را اشتباھآ پیانو : امروز پیانو بھ دو شکل مختلف ساختھ مي شود

رویال نامیده اند متشکل از سھ پایھ و بر روي آن جعبھ اي بزرگ و کمابیش سھ گوش کھ یک ضلع 

آن بھ ردیف شستي ھا اختصاص یافتھ و دو ضلع دیگر منحني دار از دو جانب ادامھ یافتھ بھ یک 

نوع دوم کھ آن  .ا از زیر سیمھا بھ آنھا کوبیده مي شونددر این نوع چکش ھ. دیگر متصل مي شوند

را بھ زبان اروپائي پیانینو یا پیانو کوچک اصطالح کرده اند و بھ فارسي پیانوي دیواري موسوم شده 

پیانو بعد  .در این نوع سیمھا عمودي قرار دارند و چکش ھا از مقابل بھ سیمھا برخورد مي کنند. است

ي میدان صدا و تنوع حصول طنین ھاي بسیار مطبوع ترین و وسیعترین ساز از ارگ از لحاظ بزرگ

این خصوصیت سبب . میدان صداي آن کمي بیش از ھفت اکتاو است. در بین سازھاي موسیقي است

شده کھ پیانو بھ عنوان ساز سلو ساز ھمراھي کننده و نیز ساز شرکت کننده در ارکستر مجلسي و 

پس از تاسیس موزیک دارالفنون در کنار دیگر  .د نقشي داشتھ باشدارکستر بزرگ ھمھ جا بتوان

سازھاي خارجي مانند ارگ و قره ني و فلوت و ویولن نوازندگي آن معمول شد و رواج گرفت و چون 



بزرگ و سنگین و گران قیمت بود و ھر کسي قدرت خرید آن را نداشت و تنھا اعیان و اشراف بھ آن 

   .ل خانھ و وسیلھ تشخص آنھا گردیددسترسي داشتند اسباب تجم

  گیتار

  

ه ای عقیده دارند کھ این ساز اسپانیوي االصل است و بھ عقیده ی عده ای دیگر این ساز  ّ عد

  .مکزیکیست

ا گیتاردر سال ھاي اخیر طرفدار زیادي پیدا کرده است و روز بھ روز بر طرفداران آن افزوده می   امّ

بنا شده " می"شده و گیتار سازی است کھ بر پایھ ی نت سوم یعنی  ھر ساز بر پایھ ی نتی بنا .شود

 - " می" :این ساز دارای شش سیم است کھ این سیم ھا از پایین بھ این ترتیب نت بندی شده اند، است

کھ برای سھولت در حفظ آن بھ مال رسول سی می معروف " می" - " ال" -" ره" - " سل" -" سی"

آھنگ کھ جزو یکی از سخت ترین ساز ھاست یکی از وسایل اساسی در این سازه زیبا وخوش  .است

ل است کھ عبارتند از پیانو گیتار و ارگ و باید ، کنسرتھا بھ شمار می رود وچون در کل سھ ساز مکمّ

  .حداقل یکی از این سھ در کنسرت ھا اجرا شودند



  تار

  

ابي متداولترین آالت موسیقي است و کامترین ساز تار کھ اکنون در میان سازھاي ذوات االوتار مضر

و براي نشان دادن نتھاي مختلف آھنگھا و نغمھ ھاي موسیقي و معرفي الحان . بھ شمار مي رود

چنانکھ از کتابھاي ادب و تاریخ و فرھنگھا و دیگر  .بھترین است و طنین و آھنگ مطلوبي دارد

تند و بیشتر نویسندگان در کتابھاي خود آن را عود خوانده نوشتھ ھا بر میآید در قدیم بھ آن بربط مي گف

بکار بردن کلمھ تار بھ معني ساز معروف کنوني  .و عود معرب بربط است .و از آن بحث مي کنند

ظاھرآ نخستین بار  .در کتابھاي موسیقي معمول نبوده و در قدیم بھ این نام خوانده نمیشده است

زیرا چنانکھ گذشت در گذشتھ معموآل بھ بربط یا عود و شاید . استدرخراسان بھ این نام معروف شده 

بعدھا چھار تار و پنچ تار مي گفتند و بعید نیست کھ بر اثر کثرت استعمال و سھولت تلفظ این کلمھ را 

را از اول آن برداشتھ اند و تنھا کلمھ تار بدون ذکر تعداد اوتار این ساز  ٦و  ٥و  ٤مخفف کرده عدد 

تار تا این  .مرسوم گردیده و از این زمان تار بھ معني ساز معروف کنوني رواج گرفتھ باشددر تلفظ 

معروف است کھ سیم ششم را بعد ھا بھ آن ) دو زرد و یک بم، دو سفید(زمان ظاھرا پنج سیم داشتھ

  .و در قدیم تارھا را از ابریشم مي ساختند. افزوده است

تار  .ي بھ وسیلھ ضرب زدن بر روي سیم نواختھ مي شوندتار جز دستھ سازھاي زخمھ اي است یعن

یکي از سازھاي قدیمي است کھ بھ آن وتر مي گفتند و ھنوز بھ خوبي از تاریخ دقیق ساخت و پیدایش 

آن اطالع درستي در دسترس نمي باشد ولي از قرار معلوم تاریخ آن بھ زمان ابونصر فارابي برمي 

پوست کشیده اند و بھ دو قسمت بزرگ و کوچک تقسیم شده  تار از یک کاسھ کھ روي آن .گردد

 cm ٥٠تا  ٤٥دستھ تار  .تشکیل شده کھ قسمت بزرگ را کاسھ و قسمت کوچک را نقاره مي نامند

است و جعبھ اي در انتھاي دستھ تار قرار دارد کھ آن را جعبھ گوشي مي نامند و از دو طرف آن سھ 

کھ دو رشتھ آن از . عدد است ٦تعداد سیمھاي تار  .شده است گوشي بر سطوح جانبي این جعبھ تعبیھ

کاسھ این ساز از چوب توت دستھ آن از چوب چارمغز و گوشي  .آھن و بقیھ از مس زرد رنگ است

تار را با یک تکھ مس  .دھانھ کاسھ بھ وسیلھ پوست پوشیده شده است .ھاي آن از چوب شمشاد است



، تاربیشتردرآسیاي میانھ .کنند و مضراب نام دارد مي نوازند زرد رنگ کھ بھ انتھایش موم وصل مي

  . ایران وکشورھاي عربي مورد استفاده قرارمیگیرد

  بغلي  تنبک یا زیر

  

چنانکھ فرھنگ ھا آمده است در قدیم دف یا دایره کوچک را کھ چنبر آن از روي و برنج ساختھ مي 

با وزن و اصول براي اظھار مسرت وسرور نیز شد خمبک یا خنبک مي گفتند و دست بھ ھم زدن را 

گمان مي رود خم یا رویینھ خم را کھ در روزگار کھن از روي مي ساختند و  .مجازا جمبک مي گفتند

بعدھا آن را با تغییراتي بھ صورت  .در جنگھا بھ کار مي بردند نیز خمبک یا تنبک ھم مي گفتند

استفاده کرده اند و آن را خمک یا خمبک گفتھ اند کوچکتري ساختھ و در مجالس عیش و طرب از آن 

زیرا خمک یا خمبک مصغر کوچک شده خم و خلب است بنابراین روئینھ خم کھ شاید شبیھ بھ تاس 

بوده کوچک کرده و تغییراتي مناسب مجلس در آن داده اند و بھ آن نیز خمبک و تنبک گفتھ اند و این 

تنبک یا ، روزي است و پس از تکامل بھ صورت زیربغليتنبک یا ضرب ام، در واقع مادر زیربغلي

کتابھاي لغت در معني تنبک یا دنبک  .ضرب کنوني در آمده و بھ ھمین نام شھرت یافتھ است، دنبک

 .دھل کوچکي بوده است کھ دم درازي داشتھ و آن را زیر بغل مي گرفتھ اند و مي نواختند: مي نویسند

از میان  .امل نھاد و در سده ھاي اخیر بھ صورت کنوني درآمداین ساز ضربي بھ تدریج رو بھ تک

سازھاي ضربھ اي موسیقي تنبک کامل ترین سازي است کھ بعدازتبلھ تاکنون ساختھ شده و آن را از 

  .گل پختھ و چوب مي ساختھ اند و اکنون نیز مي سازند

زورخانھ ھا بھ کار  پوست بره مي کشند و براي نوع گلي بزرگ آن را کھ در، معموال روي ضرب

ساختمان تنبک استوانھ مانندي است مختلف القطر بھ طول  .مي برند از پوست گوسفند استفاده مي کنند

گردن کھ آن را نفیر مي نامیدند و اکنون . سانتیمتر در دو قسمت متساوي شامل گردن و کاسھ ٤٠

  .سانتیمتر است ٣٠سانتیمتر و محیط آن  ٢٠گلویي مي گویند بھ طول 



کاسھ طولش بھ اندازه طول گردن ، سانتیمتر ١٣قطر دھنھ خارجي نفیر کھ تا حدي شبیھ قیف است 

دھنھ شکم ضرب کھ بر آن پوست مي کشند نصف طول  .سانتیمتر است ٩٠نفیر و محیط دور آن 

  .دمبک است

  .در تنبک ھاي خوب طول نفیر و کاسھ و قطر دھنھ مساوي است 

ي کھ در موسیقي ایفا مي کند مورد توجھ اروپاییاني کھ در سده ھاي تنبک از نظر ساخت و نقش مھم

در اتاقیکھ در آن پذیرایي مي شدم سھ ( :پیتر دوالوالھ ایتالیایي چنین مي نویسد .اخیر قرار گرفتھ است

تن از زنان مطرب نیز با سازھاي گوناگون میزدند و مي خواندند کھ یکي از سازھا چند رشتھ داشت 

د و گیتار ما نبود آالت دیگري نیز مانند طبل ھایي کھ دختران جوان ایتالیایي ھنگام اما مثل عو

تابستان مي زنند داشتند اما بزرگتر و خوش آھنگتر و زیباتر کھ قطعآ نمونھ اي چند از آنھا خواھیم 

بھ  تنبک ھاي بزرگي کھ از گل پختھ و) .خرید و بر سایر طرفھ ھا و یادگاري ھا سفر خواھیم افزود

وسیلھ کوزه گران ساختھ مي شد و بر روي آن پوست گوسفند یا آھو مي کشیدند در زورخانھ ھا بھ 

اکنون نواختن ضرب در زورخانھ  .کار مي رفت و ضرب از ارکان عمده در ورزشھاي باستاني بود

کسي  ھا بھ عھده کسي است کھ بھ او مرشد مي گویند لکن در سده ھاي گذشتھ مرشد یا کھنھ سوار بھ

 .مي گفتند کھ معلم و مربي ورزشکاران بود و نوازندگي ضرب را شخص دیگري بر عھده داشت

تنبک وتبلھ کھ در مجالس عیش و سرور و محافل انس بھ ، زیربغلي، سازھاي ضربھ اي مانند دف

را کار مي رفتھ بھ نغمات و الحان نوازندگان و اشعار خوانندگان روح و جان مي بخشیده و شنوندگان 

ساختمان این ساز ضربھ اي پوستي بھ شکل استوانھ اي  :تنبک و ساختمان آن .بھ انبساط مي آورد

جنس این استوانھ ممکن  .است کھ یک سوي آن را با پوست پوشانیده اند و طرف دیگرش باز است

نوع دیگر است از چوب یا فلز و یا گل پختھ باشد کھ بھ تجربھ ثابت شده کھ نوع چوبي آن بھتر از دو 

و ساختمان تنبک نیز از حیث . فرم یا شکل ظاھري این ساز در نواحي مختلف فرق مي کند .است

   .اندازه کامال مشخص شده نیست و بھ اندازه ھاي گوناگون ساختھ مي شود

  :این وسایل موسیقي از پنچ قسمت تشکیل شده است

  .دھانھ. ٥نفیر  .٤تنھ .٣دھانھ ي بزرگتر  .٢پوست  .١

بره آھو و بز کوھي ، از حساس ترین قسمت ھاي آن بھ شمار میآید و از جنس پوست میش پوست

تنبک در اثر گرما  در صورتي کھ پوست زیربغلي یا .است اما پوست کھنھ بز یا میش بھتر است

زیادتر از حد معمول خشک و کشیده شود حتي االمکان باید از آب زدن بھ آن خود داري کرد چرا کھ 



گر چھ ممکن است بھ طور موقت پوست را خوش صدا کند ولي در اثر تکرار باعث خرابي آب زدن ا

و بد صداي آن مي گردد لذا براي جلوگیري از این کار باید ھمیشھ در گرما وارونھ روي زمین یا 

  .موزاییک گذاشت تا پوست بھ تدریج رطوبت زمین را جذب کند و احتیاجي بھ آب نداشتھ باشد

در حقیقت ھمان دھانھ گشاد یا فراخ ساز را تشکیل مي دھد کھ پوست روي آن کشیده  :دھانھ ي بزرگ

و از لحاظ شکل ظاھري شکل دایره  اندازه ي قطر دھانھ بزرگ یک میزان استاندارد نیست .مي شود

  .است

شد تنھ باید از روي عاج داشتھ با. این قسمت از ساز کاسھ طنین یا کاسھ آکوي را تشکیل مي دھد :تنھ

منظور از عاج شیارھاي است کھ روي تنھ بھ موازات دھانھ بزرک ایجاد (ولي از داخل صاف باشد

  .مي شود

قسمتي از بدنھ کھ داراي قطر کمتري نسبت بھ تنھ بوده و از آن باریکتر است کھ از یک طرف بھ تنھ 

ال از چوب براي ساخت تنبک معمو .و از طرف دیگر بھ دھانھ کوچک شیپور مانند ختم مي شود

و این ساز براي ھمراھي کردن  .ساختھ میشود معروف جنگلي و چوب ھاي - توت-درخت چارمغز

  .آالت موسیقي بھ کار مي رود و با دو دست نواختھ میشود

  ویلون

  

شاید بسیار صعب . ویلون کھ مسلما یکي از زیباترین ساختھ دست بشر و یکي ازخوبترین آنھاست

بر اعجازش مي افزاید جز براي کسي کھ برده وار داوطلبانھ و از صمیم الوصول بودن آن است کھ 

قلب خود را تسلیم این ساز کند ویولن سر نافرماني و لجبازي خواھد داشت و نواھاي چند گانھ و دامنھ 

نامتناھي لطایف خود را دریغ خواھد کرد و شخص مي ماند با یکي از آالت دوست داشتني موسیقي 

ھیچ ویولني مثل ویولن دیگر نیست و ھر یک مانند یک وجود  .ست و بال استفادهکھ رنجیده دل ا

در نواختن ویولن نوازنده موجودي مستقل است ھیچ دست بیگانھ  .بشري ویژه و منحصر بھ فرد است

اي در ملک مطلق او اختیار ندارد و ھیچ گوشي جز گوش او زیر و بم صدا را تعیین نخواھد کرد و 



این ارتباط شگفت بین  .آرشھ اش ساز را لمس کند چالشي شگفت انگیز آغاز مي شود بھ محض اینکھ

نوازنده در این راه ھرگز اجازه ندارد کھ  .ویولن و نوازنده است کھ این ساز را منحصر بھ فرد ساختھ

ني وجھھ جھا .خستھ شود گر چھ مکن است بارھا با ناکامي رو بھ رو شود ولي ھرگز نباید از پا بیافتد

این ساز ھیچ محل ثابت و ساکني بھ  .ویولن را مي توان در سازگاري آن با فرھنگھاي مختلف دید

عنوان تکیھ گاه ندارد و خود نوازنده نیز چنین وضعي دارد جز در آن نقاطي کھ پایش زمین را لمس 

شد و ھمیشھ در دستھاي نوازنده باید تا حد زیادي انعطاف پذیر و قوي و داراي حالت فنري با. مي کند

ھر چند ویولن نواختن حرفھ بسیار پر زحمتي  سطح شانھ یا در حدود آن سطح بھ کار گرفتھ شوند

است ولي خوب ویولن نواختن بھ ھیچ وجھ غیر ممکن نیست و در واقع در آموزش دادن فرا گرفتن و 

گي صحت ھم خیلي  براي دستیابي بھ نوازند .تسلط یافتن بر آن رضایتي عمیق و طوالني نھفتھ است

 - مالش پوست با دستکش زبر - برانگیختن جریان خون بھ کمک اختالف دما -پاکیزگي: مھم است

ویولن یک ساز ظریف غربي است و طبق نمونھ ھاي ، استراحت متناوب -حرکتھاي ورزشي خاص

ود قطعھ مختلف کھ بھ طرز دقیقي با ھم جور شده اند و وزن آن در حد ٥٨کھ ساختھ مي شود از 

از شاگردان  .گرام مي باشد و ابتدا توسط سازنده ایتالیایي گاسپارو برتولوني اختراع شده است ٤٠٠

مشھور گاسپارو برتولوني آماتي بود کھ او ھم بھترین سازنده ویولن در سطح جھان را پرورش داد 

  .یعني آنتونیو استرادیواریوس

ھنر او را تکمیل نماید بلکھ قادر نبوده ویولني بسازد  تا کنون کسي در جھان پیدا نشده کھ نھ تنھا بتواند

جال و ظاھر  .کھ از حیث زیبایي و صدا بتواند با ویولن ھاي آنتونیو استرادیواریس برابري نماید

خوش ویولن استرادیواریس چیزي در حد کیفیت خورشید کھ روي پوست ابریشمي تابیده باشد است و 

یکي از کارھاي . صر بھ فرد یا مي توان گفت پختگيھم چنین نرمي و لطافت خاص و منح

استرادیواریوس ایجاد ویولن کنسرت است کھ با طنین نیرومند خود در کنسرتھا مقام ارجمند دارد و 

تاکنون متجاوز از سھ قرن از اختراع  .موسیقي بیشتر از این لحاظ مدیون استرادیواریوس مي باشد

برتولوني میگذرد و در این مدت با وجودي کھ کشفیات جدیدي در اولین نمونھ ویولن توسط گاسپارو 

علوم فیزیک و کیمیا نموده اند نھ تنھا نتوانستھ اند در ساختمان ویولن تغییري بدھند بلکھ از رموز کار 

  .سازندگان قدیم نیز چیزي درک نکرده اند

است بھ طوري کھ خط راست شکل و ساختار ویولن بھ مثابھ بدن یک مونث  .اجداد ویولن تیر و کمان

وسیلھ موسیقي بھ حد  .پشت گرد شده- گردن باریک –ندارد ھر چیزي داراي انحنا است کمري زیبا 

  .اعال احساسي و زیبا



این ساز بي نذیرداراي چھار سیم است کھ از بم بھ زیر بھ ترتیب سل ر ال  :قسمتھاي مختلف ویولن

  .آرشھ و پیسکاتو و بھ دو طریق اجرا میشود با.مي کوک مي شود

  .خرک و ضمائم. ٣دستھ . ٢تنھ .١: قسمتھاي مھم

- در روي کاسھ سیمھا. جعبھ اي کھ ما بین کاسھ و زیره و جدارھاي طرفي محصور شده است: تنھ. ١

  .و صدمھ پذیرترین بخش ویولن است. و دو شکاف اف قرار دارد- سیم گیر-خرک-گریف

آبنوس تکیھ سیم ھاست کھ محل انگشت گذاري نوازنده در در واقع دنبالھ چوب : دستھ یا گردن. ٢

انتھاي دستھ بھ جعبھ چوبي ختم مي شود کھ سیم ھا در درون آن بھ دور گوشي ھا . باالي آن است

  .پیچیده میشوند

ما بین سیم ھا و کاسھ ویولن قرار گرفتھ و فشار سیم ھا آن را بھ طور عمودي نگھ مي : خرک. ٣

  .ست کھ ارتعاش سیم ھا را بھ جعبھ ویولن منتقل کندنقش خرک این ا. دارد

سیم گیر از آبنوس ساختھ مي شود و در فاصلھ اندکي از خرک تا آخر تنھ ویولن کشیده . :سیم گیر. ٤

شده است در تھ سیم گیر تسمھ اي از روده است کھ بھ دکمھ کھ در قسمت پائئن جدار تعبیھ شده بند مي 

  .شود

چھ بھ طور جمعي و انفرادي آنقدر پر اھمیت است کھ آن را شاه وسایل  نقش آن در ارکستر بزرگ

  .موسیقي گفتھ اند

 ١٦و ٢٣ -٢٢شماره ھاي  ھنر، خراسان موسیقي در، ھفت سنگ، موسیقي درماني، كانون موسیقي شیدا :منابع قابل استفاده

  . . . زندگي با موسیقي و، تاریخ موسیقي ایران، دایرة المعارف زرین، ١٣٦٨سال 
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