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دار  هر نمود ريشه اند كه براي شناخت دقيق هنرها و روش شناسان بسيار در اين نكته همداستان

كه از چنين اجتماعي ديگر بايد دربادي امر منشاء و سير آن را كاويد و سپس با بينش ژرف و پهناوري 

آيد به تحليل آن پرداخت و بدين شيوه ساخت و كاركرد آن را دريافت و به تعريف  كاوشي به دست مي

 .آن رسيد

هاي زندگي انساني همراه بوده است هيچگاه  چون هنر همواره و مخصوصاً در آغاز با همة فعاليت

به اتكّاي دستاوردهاي . ي كردهاي زندگي بررس هاي هنري را بر كنار از ساير جلوه توان پويش نمي

هايي  هاي اجتماعي بايد گفت كه شعر و موسيقي و رقص و پيكرنكاري و پيكرتراشي و ديگر فعاليت علم

اند، انسان ايتدايي همچنان كه  روند با زندگي انساني آغاز شده به شمار مي» هنر«كه امروز مدلول لفظ 

زد، پايكوبي و  جست به كارهاي هنري دست مي هگاه ميساخت و خوراك و پنا افزار مي افزار و جنگ كار

   .…آفريد  خواند و پيكر مي  مي كرد، ترانه افشاني مي دست

نوا و سرگردان ابتدائي چرا  بحث در اين است كه انسان خشن و بي. در كهن سالي هنر بحثي نيست

  .گراييد در گيرودار زندگي پرتالطم پيش ازتاريخ به آفرينش هنري مي



 2  آريان پورحسين ميرا

ورزيد، اثرهاي هنري نيز  ن ابتدائي به موازات تالشي جانكاه كه براي صيانت ذات خود ميانسا

بودند قطعاً  رسان نمي اثرهاي هنري اگر از جهتي بهره. برد اي مي ساخت و لزوماً از آن كار بهره مي

    .آمدند هيچگاه بوجود نمي

اد هر گروه براي غلبه بر مشكالت افر. در مراحل ابتدائي حيات انساني، كار به صورت گروهي است

فرساي پيش از تاريخ مشتركاً و به طرزي هماهنگ كار كردند و چون هر كاري مثالً علتانيدن  توان

سنگ يا كندن خاك يا فرو انداختن درخت يا پارو زدن، مركب از حركاتي مكرر و منظم است، مردم 

ها را باال و  رفتند، دست ديگر پيش و پس ميابتدايي در حين كار جمعي، رفتاري موزون داشتند، با يك

شكنان كنوني  همان طوركه هيزم. زدند انداختند و دم و بازدم مي بردند، ابزارها را به كار مي پايين مي

رانند، مردم ابتدائي نيز موافق  هنگام زدن تبر به چوب، نفس خود را به شدت و با صدا از سينه بيرون مي

اصوات ناشي از . كردند كشيدند و از حنجره اصواتي اخراج مي  زفير ميحركات موزون خود، شهيق و

مالزم ) صداي ابزار(كه با اصوات ناشي از برخورد ابزارهاي كار بر مواد مورد عمل ) فرياد كار(حنجره 

هاي ابتدايي در  بديهي است كه انسان. اي از هماهنگي داشتند به سبب وزن جريان كار، بهره. بودند

از اين كلمات كه در نظر . راندند موزون خود، به مقتضاي احوال خود، كلماتي هم بر زبان ميضمن كار 

گرديدند،  قطع مي» صداي ابزار«و » فريادكار«آنان عواملي جادويي به شمار مي رفتند و منظماً به وسيلة 

ات انسان و همچنان كه وزن كار موجب موزونيت حركات بدن و اصو. هاي ابتدائي پديد آمدند ترانه

پيدايش ترانه شد، اصوات ابزاري كار هم انسان را به ساختن ابزارهاي موسيقي كشانيد، حتي برخي از 

ابزارهاي موسيقي مستقيماً از شماري از سازهاي زهي باستاني كه به الهام كمان ساخته شدند، و يكي از 

  .ترين آنها چنگ است ساده
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 طرح شد، در آغاز سخت مورد (Karl Buecher)وخر اين نظريه كه اول بار به وسيله كارل ب

امروز عموم . هاي ديگر مورد قبول افتد ولي به تدريج توانست بيش از نظريه. انتقاد و مخالفت قرار گرفت

صداي «و » فريادكار«كنند كه اوالً موسيقي با آواز آغاز شد و آواز از تكامل  محققان موسيقي گواهي مي

  .انياً ابزارهاي كار زمينه و مسطوره ابزارهاي موسيقي بودندفراهم آمد، و ث» ابزار

توان پذيرفت كه شعر و موسيقي ابتدائي نيز مانند هنرهاي ديگر زادة كار يا زندگي  بنابراين مي

سازي و نوازندگي كشانيده  توليدي ابتدائي است، به اين معني كه وزن كار و جادوي لفظي به ترانه

  .شود مي

اي كه به اشاره گذشت، آفريده   از اجتماعات ابتدائي موجود، موسيقي به همان شيوههنوز در بسياري

زنند، و در آن ميان يكي به تناسب حركات كار، براي خود زمزمه  گروهي به كاري دست مي: شود مي

. كشد چون اين گروه از همكاري و هماهنگي برخوردارند، زمزمه او توجه ديگران را به خود مي. كند مي

آورد، و  س يكي ديگر، موافق نواي زمزمه او كه با وزن كار جمعي تناسب دارد، كلماتي بر زبان ميپ

به اين طريق زمينة يك اهنگ و . كنند سپس ديگران با حركات بدن و صداي خود، او را همراهي مي

 گروه آيد و بر اثر تكرار، تصحيح و تثبيت و زبانزدهمة اعضاي يك شعر و يك رقص جمعي فراهم مي

، در خليج بنگال همة مردم حتي (Andaman)به تصريح هانس زاكس، در جزاير آندامان . شود مي

هنگام ساختن يك زورق يا يك كمان يا در حين . ها دخالت دارند كودكان در ساختن و پرداختن ترانه

خواندن و باز . درسانن گويند و بعداً آن را در جريان مراسم عمومي به ديگران مي پارو زدن، سرودي مي

هم سازندگان اوليه وهم سرايندگان بعدي هنگام . شود خواندن هر ترانه كمابيش باعث دگرگوني آن مي

  .سازند اش مي اجراي آن آهنگ بنابر مقضيات خود، دگرگون و پيراسته
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 آيد و جزو ها اشكال گوناگوني به دست مي ها و سده پس از هر آهنگ و ترانه و رقص، در جريان دهه

هاي كار   نشان داده است، ترانه(Thomson) كه تامسن  چنان. شود سرماية فرهنگي گروه ابتدائي مي

شوند، در اجتماعات مختلف ودر همه جا  ها حاصل مي كه از همكاري دستگاه تكلم با حركات ساير اندام

 به 1935ال  در س(Milman parry)پري  زبانشناسي با نام ميلمن . آيند بر همين منوال پديد مي

ها به  از اين صفحه. صفحه گرامافون پر كرد2500يوگسالوي رفت و از آوازهاي محلي مردم آن ديار 

شود كه اگر يك آهنگ به وسيلة خوانندة واحدي در چند مورد متفاوت ترنم شود، يا به  خوبي دريافت مي

ها در جريان   عبارت ديگر، ترانهبه. يابد وسيلة چند خواننده خوانده شود، تغييرات فاحشي در آن راه مي

گيرند، در  سال، صور بسيار فراواني به خود مي هاي كهن از اينجاست كه ترانه. گردند زمان ديگرگون مي

هاي انگليسي  مجله سخن از يك ترانه ايراني صور متعددي آمده است، و محققان براي برخي از ترانه

  .اند  دادهرسد، به دست صور گوناگوني كه حتي به هزار مي

مثالً . گردد هاي مردم ابتدائي موجود به خوبي استنباط مي بستگي موسيقي به زندگي واقعي از ترانه

مسافري . در موسيقي هندي صداي طبيعي جانوران مانند فيل و طاووس به حد وفور تقليد شده است

راند و  مسير سراشيبي مينويسد كه در پونه هند مردي آبكش كه براي كشيدن آب ازچاه، گاوي را در  مي

كرد، و آواز او به تناسب حركت كندو تند گاو در رفت و  گرداند، در ضمن كار،خود به خود، ترنم مي باز مي

از اين گذشته موسيقي هندي كنوني مشتمل است بر صدها . داد بازگشت، دو نواي متفاوت به دست مي

هاي عيني يا ذهني   كدام به يكي از پديده كه هر(Tala)و تاال  (Raga)قالب موزون به نام راگا 

الذكر خود نشان داده است كه نه تنها در هند، بلكه در همه جا،  كارل بوخر در كتاب سابق. ارتباط دارد

شعر شناسان قديم اسالمي . گيرد، توافق دارد وزن ترانه با وزن كاري كه در ضمن ترنم آن صورت مي
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) آواز سواران(مثالً غناءالركبان . ان اصوات زندگي واقعي مأخوذنداند كه اوزان شعر از اوز متذكر شده

مسعودي در مروج الذهب . شد و باحركات سواري توافق داشت آوازي بود كه در حين سواري خوانده مي

هاي شتران گرفته شده  آورده استكه به نظر پيشينيان، وزن كهنة حدي كه در بحر رجز است، از وزن گام

را اول بار شاعري از كودكي كه هنگام ) مفعول مفاعلن مفاعلين فع(اندكه بحر ترانه  است و نيز گفته

گروهي . فرا گرفت» غلتان غلتان همي رود تا بن گو«: گوي بازي، موافق حركات گوي خود چنين گفت

 در پولي نزي، شامل (New Heberides)يو هبريدز   و ني(Maori)هاي بوميان مائوري  از ترانه

همچنين يكي از قوالب . نام دارد» ميوه«و بند دوم » برگ«بند اول : البحر است  متناوب مختلفدو بند

و دومي » بيخ تنه درخت«اولي : نزي سه بند دارد  در پولي(Tikopia)هاي بوميان تيكوپي يا  ترانه

  .شود خوانده مي» شاخة ميوه«و سومي » كلمات ميانجي«

دهد، طرز  اي ابتدائي از بستگي شعر و زندگي عملي خبر ميه طور كه قالب و موضوع ترانه همان

ها صريحاً  در برخي از آن» فريادكار«يا » صداي ابزار«رسانند، و آثار  ها نيز اين نكته را مي پيدايش ترانه

اي را كه خود رد آفريقاي ميانه شاهد بوده است، روايت   صحنه(Burton)بر تن . محسوس است

كردند، دور آتش نشسته بودند،  اي از بوميان كه براي سفيد پوستي باربري مي  عدهشبي: گويد مي. كند مي

اينان چندان شعر ساختند تا به خواب . ريختند و دردها و آرزوهاي خويش را خود به خود در قالب شعر مي

صدا گفتند و در پايان هر فرد، همه يك  طرز كار آنان چنين بود كه هر يك به نوبت، فردي مي. رفتند

  :آوردند است، دوبار بر زبان مي» كِرم« را كه به معني (Puti)كلمه پوتي 

  ! پوتي پوتي–رود  سفيد پوست بدكار از ساحل مي

  ! پوتي پوتي–ما در پي سفيد پوست بدكار خواهيم رفت 
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  ! پوتي پوتي–تا آنجا كه به ما خوراك بدهد 

  ! پوتي پوتي–ها و رودها خواهيم گذشت  از تپه

  … پوتي پوتي –با كاروان اين بازرگان بزرگ 

 در آفريقاي مركزي پسري را ديد (Thonga)گا   تون كند كه در محل قبيله مسافر ديگري نقل مي

  :سرايد شكند وترانه مي پوست خود سنگ مي اي براي خداوندگار سفيد كه در كنار جاده

  ! اهه–كنند  باما بدرفتاري مي

  ! اهه–با ما سخت هستند 

  ! اهه- نوشند قهوه خود را مي

  ! اهه-دهند و به ما چيزي نمي

و عنصر اصلي وزن ترانة او »فرياد كار«و » صداي ابزار«كه در حكم » اهه«پسرك به هنگام اداي 

  .كوبيد بود، چكش خود را بر سنگ مي

هايي در  اند، نمونه را منعكس كرده» و صداي ابزار» فريادكار«هايي كه اثار نواي مكرر  از ترانه

  :توان شنيد هاي ايران مي روستا

  !كَوكَك شَوِم عقَبه بر آيوم يارم

  ! جانم-عقاب شوم و ترا فرآرم

  ! يارم–عقاب شوي و مرا فرآري 

  ! جانم–آهو شوم و شخه برآيوم 

  ! يارم-آهوي شوي و شخه برآيي
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  ! جانم-تازي شوم و ترا فرآرم

  ! يارم–تازي شوي و مرا فرآري 

  ! جانم–صحرا برآيوم صيدي شوم و 

  ! جانم-باشه شوم و ترا بيارم

  ! يارم–باشه شوي و مرا بياري 

  . . . جانم -دودي شوم و هوا برآيوم

ها و مفاهيم موسيقي اقوام ابتدائي كنوني و مردم  بستگي موسيقي به افسون را ميتوان در ترانه

در نظر . طفيل عالمي ديگر شمردبه زعم اينان، بايد نواهاي موسيقي را . سال دريافت متمدن كهن

هنديان، برهما مبتكر ساز و آواز بود و نواهاي هفتگانه موسيقي هندي، هر يك به يكي از هفت آسمان 

پنداشتند، و ايرانيان  در ايران ساساني و يونان باستان، موسيقي را وابستة افالك مي. خوردند پيوند مي

بندي  ها، طبقه ها را موافق ترتيب ماه يين و دستگاهفواصل اصوات را به وسيله رمل و اسطرالب تع

دانستند و در كيمياگري عالئم  در اروپاي قرون وسطي، موسيقي را در ساختن كيميا موثر مي. كردند مي

 از چين و هند و بابل تا يونان و –هاي باستان  به طور كلي در همه جامعه. موسيقي را به كار مي بردند

هاي افالك و سيارات و فصول و  هاي موسيقي را زادة پديده  پديده–لم اسالم اروپاي قرون وسطي وعا

فيثاغورسيان يونان و روم و . شمردند ها و حاالت و اعضاي بدن مي ها و بيماري ها و روزها و ساعت ماه

تعبير شده است، » چنگ جهان«صوفيان اسالمي جهان را سازي يگانه كه درمعارف بهاء ولد به 

بنابر تورات، موسيقي اختراع يكي از پارسايان، به نام . اند خدايان آفريننده و شيفته موسيقي. خواندند مي

، خداي دانش، چنگ را اختراع كرد و (Thot)موافق احاديث مصري، توت .  است(Jubal)يوبال 
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،  يكي از سرايندگان ريك ودا(Narada)مطابق اساطير هندي، نارادا . درباره موسيقي كتابها نوشت

روايات .نواخت  موسيقي مي(Apollon)لون  به قول يونانيان، خدا آپول. پرورده الهه دانش و سخن بود

، آفرينندگان آسماني ژاپون، (Izanami) و ايزانامي (Izanagi)دهند كه ايزاناگي  ژاپوني خبر مي

  .خواندند هنگام خلق زمين سرود مي

گويند آمفي يون . واصي عجيب خواهد داشتچيزي كه در كارگاه خدايان تدارك شود، ناچار خ

(Amphion) پسر زيوس، خداي خدايان يونان، چون ساختن ديوارهاي شهر تباي ،(Thebai) را 

تعهد كرد، به نواختن ارغنون پرداخت و ترانه خواندن گرفت و بااين شيوه همه مواد جامد را به سوي 

يم معتقد بودند كه اگر كسي بتواند همه ابزارهاي ژاپونيان قد. خود كشيد و كار ساختمان را آسان ساخت

بنابر يك . گانه موسيقي ژاپوني را بنوازد، خواهد توانست ذرات گرد و غبار سقف را به رقص آورد بيست

دا در  داغ. دزدان دريايي ساز او را ربودند.  كاهني وارسته بود(Daghda)دا  افسانة ايرلندي، داغ

سرانجام كنام دزدان را يافت و ساز خود را ديد كه بر ديوار كنام دزدان جستجوي ساز خود روانه شد و 

ساز از ديوار جدا شد و به چنان شتابي به سوي او پرواز . پس ساز را به سوي خود خواند. آويخته است

دا براي نجات خود به  آنگاه داغ. كرد كه در مسير خود به نه تن برخورد و هر نه را به هالكت رسانيد

اولي زنان را به فرياد آورد، دومي زنان و مردان را به قهقهه انداخت . تن پرداخت و سه آهنگ نواختنواخ

  .و سومي همه را به خواب برد و به او مجال فرار داد

از اين رودربارة . كند تر مي گمان عاملي كه جمادات را به جنبش آورد، در جانداران تأثيري عظيم بي

هاي بسيار فراهم  ها، افسانه و اهريمنان و پريان و شياطين وحيوانات و انساننفوذ موسيقي در فرشتگان 

. در اساطير عرب سخن از شوق شياطين به موسيقي و نيز عشق غوالن به صورتگري رفته است. اند آمده
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: در كتاب اغاني چنين آمده است. انگاشتند مي» يار ابليس«اعراب ابراهيم موصلي، مغني بزرگ را 

شبي در اتاق نشسته بودم، پيري درآمد با هيئتي عجيب و در برابر من نشست، و من :  گفته استابراهيم

پذيرفت و . خوردن كار شماست، شراب پيش او گذاشتم: او را به خودرن غذا دعوت كردم، ابا كرد و گفت

ردم و عود را ناچار اجابت ك. اي براي او بخوانم و بنوازم سپس درخواست كرد كه نغمه. چند جام نوشيد

بعد عود را از من گرفت . نظير تو در عالم نيست: تحسين بسيار كرد و گفت. برداشته به خواندن پرداختم

اعضاي من و در و ديوار با او به خواندن درآمدند، وچنان خوب خواند . و خود به زدن و خواندن پرداخت

سپس برخاست و رفت، و من . كرار كردمها را ت بعد عود را به من داد و من آن نغمه. كه من خجل شدم

اي كه زيباتر از آن  آري، و چه نغمه: گفتند. ايد بيرون آمده و از اهل خانه پرسيدم كه آيا صدايي شنيده

  .نشنيده بوديم

طرف داني كه از كدام  مي. از او پرسيدم كه چنين پيرمردي از نزد من بيرون امد. پس نزد دربان رفتم

من متعجب شدم و به اتاق خود . به خدا قسم كه هرگز كسي از اين در بيرون نرفته است: رفت؟ گفت

پيري كه نزد تو آمد، من بودم كه ابليسم و «بازگشتم، ناگاه آوازي شنيدم كه ابراهيم تعجب مكن 

رمان داد كه عود را ف. من نزد هارون شتافتم و تفصيل را گفتم. خواستم كه آن دو نغمه را به تو بياموزم

من عود را گرفتم و آن دو لحن را به تمام و . بردارم و ببينم كه آن دو نغمه در خاطرم مانده است يا نه

  .اي و صلة وافري به من بخشيد كمال نواختم، و هارون به خنده گفت كه با ابليس روي هم ريخته

هاي عظيم  پس زنگ. سخن گفتتوان  چينيان بر آن بودند كه با خدايان به زبان موسيقي مي

همچنين مسيحيان . آوردند مي ها را به صدا در ساختند و براي برانگيختن خدايان و راندن شياطين، آن مي

در . ترساند اروپاي قرون وسطي باور داشتند كه صداي زنگ داراي قدرتي جادويي است و ديوان را مي
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توان جن و شيطان   هم كوبيدن ظروف فلزي ميميان مردم ايران هم مشهور است كه با زدن سنج و به

  .را رمانيد و خسوف و كسوف را مرتفع كرد

. هاي فراواني دربارة تسخير حيوانات به وسيله موسيقي مذكور است در ادبيات قديم همة اقوام، قصه

  :پردازم اي از كشف المحجوب مي براي نمونه به نقل قصه

از احياء عرب فراز رسيدم و به دار ضيف اميري از امراء ابراهيم خواص گويد كه من وقتي به حيي «

اندر آفتاب شفقتي بر دلم پديد . سياهي ديدم در بند و زنجير شده بر در خيمه افكنده. حي نزول كردم

نخست : گفت. اين غالم را در كار من كن: گفتم. . . قصد كردم تا او را به شفاعت بخواهم از امير . آمد

بگو تا : گفتم.  حكم است تا در ضيافت مايي اه بند از وي برگير كه ترا بر همه چيزاز جرمش بپرس، آنگ

من اين را به ضياع خود . جرمش چيست؟ بدان كه اين غالمي است كه حادي است، صوتي خوش دارد

وي برفت و دوبار شتر بر هر اشتري نهاد و اندر راه حدي . فرستادم با اشتري چند تا براي ما غله آرد

چون . شتافتند تا به مدتي قريب اين جا آمدند، و دو چندان بار كه من فرموده بودم كرد، و شتران مي مي

مرا سخت عجب آمد : بار از اشتران فرو گرفتند، اشتران هم يكان و دوكان هالك شدند، ابراهيم گفت

تا اندرين سخن . اني بايداما مرا بر اين قول، بره. ايهااالمير، شرف تو ترا جز به راست گفتن ندارد: گفتم

امير پرسيد كه چند روز است تا اين اشتران آب . بوديم اشتري چند از باديه به چاهسار آوردند تا آب دهند

اشتران اندر صوت وي و شنيدن . اين غالم را فرمود تا به حدي صوت برگشاد. سه روز: گفتند. اند نخورده

  .ناگاه يك يك در رميدند واندر باديه بپراكندندآن مشغول شدند و هيچ دهان به آب نكردند تا 

شوند، چندان كه به خواب  در همين كتاب آمده است كه با نواختن موسيقي آهوان مسحور مي

  .گردند روند و اسير صيادان مي مي
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مردم ابتدايي . داستان تأثير موسيقي در انسان سراسر تاريخ موسيقي قديم و جديد را در نورديده است

  شدند،  از نواختن يا شنيدن موسيقي از خود بيخود مي– در هند (Kanikas) قبيله كانيكاس  مثالً–

 .St)در قرن چهارم مسيحي آمبروز پارسا . بخشيد چنان كه سماع صوفيان اسالمي همين تأثير را مي

Ambrose)ساخته بود، متهم كردند كه هايي   را كه به مدد موسيقي محلي مردم، براي كليسا آهنگ

اقوام گوناگون توانايي تربيتي عظيمي به موسيقي نسبت . سازد با موسيقي، مردم را محسور و مسخر مي

به نظر . پنداشتند ها مي يونانيان موسيقي را يكي از وسايل مهم تعليم و تربيت و درمان بيماري. اند داده

اصالح آداب و رسوم و اخالق جامعه و موجد دوستي ، موسيقي بهترين عامل )كنفوسيوس(كونگ فوتسه 

خود را با شعر، برانگيزيد و منش خود را با آداب، «: وي در اين مقوله چنين گفته است. و نيكخواهي است

اند كه كونگ فوتسه بر اثر  آورده. استحكام بخشيد و تعليم و تربيت خود را با موسيقي، به كمال رسانيد

داستان بازگشت . ب شد كه از آن پس تا سه ماه به گياهخواري بسنده كردشنيدن آهنگي چنان منقل

ابونصر ساماني به بخارا به انگيزه رودنوازي و سرايندگي رودكي و قصه مدهوش گرديدن حاضران 

و نيز ابن خلكان . مجلس صاحب بن عباد به تحريك بربط نوازي فارابي نيازي به يادآوري ندارد

گرفت، همه حاضران از فرط تأثر  يم موصلي به ساز منصور زلزل آواز خواندن مينويسد كه چون ابراه مي

  .شدند مدهوش مي

 


