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خالق آواها
به نام
ِ
مهدی رضازاده
به خودمان آمدیم و با فصلی نو در زندگی بشر مواجه شدیم؛ فصلی که در آن ،بالی خانمانسوز دههی  ۹۰هجری
شمسی ،یعنی شبکههای اجتماعی ،به نور چشم مردمان جهان و محلی برای کوچی موقت جهت گذران زندگی تبدیل
شد .از راههای کسب درآمد و فروشهای اینترنتی گرفته تا پخش زندهی همایشها و کنسرتهای موسیقی در بسترهای
متفاوت.
ما نیز از قافله عقب نمانده و ادامه حیات خود را در این جهان یافتیم .جهانی که اگرچه اجازه حس و حضور را به ما
نمیدهد ،اما این فرصت را در اختیارمان میگذارد تا واقعیتها را از یاد نبرده و حتی بدون لمس کاملشان ،بسیاری از
آنها را ادامه دهیم.
کوچ خود را با انتقال نشستهای هفتگی و پژوهشی به صفحه اینستاگرام آغاز کردیم و با برگزاری اجراهای زنده گروه
موسیقی ارغنون ،پخش زنده دو برنامهی «قطره ،دریا ،اشک» و «به بلندای نام مادر» و انتشار شمارهی سیزدهم نشریه
ی که نسخه غیرمکتوب آن
ارغنون در چهلمین روز از درگذشت خسر ِو آواز ایران ،به آن استمرار بخشیدیم .شمارها 
هماکنون در دستان شماست نیز حاصل همین کوچ است؛ اگرچه که رنگ و بوی نسخه چاپ شده را ندارد ،اما حاصل
زحمات دغدغهمندانیست که با وجود این شرایط و درک آن ،افزایش گسترهی نگاه مخاطبان خود به جهان موسیقی را
موضوعی مهم پنداشته و در راستای آن تالش مینمایند .تالشی که منجر به دوام فعالیت این نشریه و سایر برنامههای
کانون موسیقی شده و جا دارد که در این مرقومه از تمام مهربانانی که قلبشان برای هن ِر نخست این سرزمین میتپد،
صمیمانه قدردانی کنیم.
در این شماره ،به مباحثی همچون سرگذشت موسیقی راک در ایران ،آشنایی با موسیقی ترکمنهای ایران ،نگاهی
مختصر به موسیقی قرون وسطی و آشنایی با ساز سنتور پرداختهایم و همچنین در مقاله «دغدغه فرهنگی؛ اصالت رو به
فراموشی» ،اهمیت وظیفهی حفظ آنچه که از نیاکانمان به ما به ارث رسیده است را خاطرنشان کردهایم.
امید است که بدینوسیله ،بخشی از دین خود را به فرهنگ و هنر این دیار ادا کرده باشیم.
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اصالت رو به فراموشی
مح ّمدحسین مع ّلم
«وصال دولت بیدار ترسمت ندهند
که خفتهای تو در آغوش بخت خوابزده»
حافظ
نسلی که رگ و ریشه خود را نشناسد ،عقیم خواهد بود ؛
چه در عرصه هنر ،چه در صنعت و چه در اصول فکری و
فلسفی .به عقیده نویسندهی این سطور ،مردمانی که در
این مرز و بوم ،سالیان سال زیستهاند و با آن خو گرفته و
بر اساس آن ،آداب فرهنگی خود را ساختهاند ،الزم است
که عقبه فکری و فرهنگی خود را بشناسند .در این باب،
تمایل بر آن است که اسلوب منطقی را پیش گرفته و با
مقدماتی کلی و واضح ،نتایجی حاصل کنم .مسئلهای که در
این مقاله قصد به جواب دادن به آن را داریم ،لزوم شناخت
پایههای فرهنگی و هنری و فکری ایرانی و نیز رویکرد

معقول مخاطبان و مجریان و حافظین است که بیشتر به
جنبه هنری و مخصوصا به حوزه موسیقی میپردازیم.
بر همگان واضح است که ایران دارای تاریخی قدیم و طویل
است .در این حوزه جغرافیایی ،تمدنهای بسیاری را میتوان
نام برد که در نقاط مختلف این منطقه سکنی گزیدهاند و
بسیاری از آنها حکومتی نیز تشکیل دادهاند .در طی این
تاریخ عظیم ،مردمان این منطقه ،فرهنگی را شکل دادهاند
که شاید بتوان آن را فرهنگ ایرانی نامید .این فرهنگ به
مرور بر اساس شرایط جغرافیایی ،زبانی ،تجاری ،سیاسی و
اقتصادی شکل گرفته و توسط اهل فن و نیز متخصصان
و پژوهشگران دقیقی حفظ شده است .گاه با مکتوبات و
گاه به شکل سینه به سینه و نسل به نسل .این انتقال
و تعالی و رشد فرهنگ به قدری با مالحظه و دقت نظر
انجام شده است که گاه حیرت خوانندگان و جویندگان و
پژوهشگران معاصر را برمیانگیزد .به عنوان مثال ،در بخش
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افتتاح کتاب «الموسیقی الکبیر» نوشته معلم ثانی ،ابونصر
الفارابی ،آمده است که (نقل به مضمون) چون درخواست
شد که کتابی در حوزه موسیقی به نگارش درآورم ،ابتدا به
نمونههای پیشین مراجعه نمودم تا چنانچه نسخهای یافتم
که مقصود را رسان َد ،از دوبارهکاری پرهیز نموده و همان
را معرفی نمایم؛ ولیکن چون نیافتم ،آغاز به نگارش کتاب
کردم .این نوشته ،خود بیانگر نگاه پژوهشگرانه و علمی این
حکیم بلندمرتبه میباشد و بر خوانندگان روشن است که
حکمایی همچون فارابی ،که به جمعآوری و حفظ علم و
فرهنگ ایران کوشیدهاند ،چگونه در این کار دقت و تعمق
ورزیدهاند.
اما سؤالی که پیش میآید ،این است که امروز وظیفه وارثان
این فرهنگ چیست؟
جواب این سؤال در دو شاخه مورد بررسی قرار میگیرد.
اول آن که فرهنگ ،به عنوان هویت قومی و ملی شناخته
عظیم اصحاب
میشود ؛ و دوم آن که در مقابل این تالش
ِ
اندیشه و قلم و فن در طول تاریخ ،دِینی بر گردن تمامی
میراثداران فرهنگ این منطقه سنگینی میکند که وجدان
بیدار ،توان عدم ادای دِین را نخواهد داشت.

در هر گوشه از جهان ،مردمانی زندگی کرده و میکنند که
دارای فرهنگ و هنری هستند و بر حفظ آن میکوشند؛
چرا که فرهنگ و هنر است که به مردمان یک جامعه
هویت میبخشد و جامعهی بدون هویت ،در عمل نمیتواند
وجود داشته باشد و محکوم به مرگ است .اما چرا جامعه
بدون هویت نمیتواند زیست کند؟ در دنیا ،مردمان هر
منطقه جهت تداوم زندگی و بقا ،به اشتراکاتی نیازمندند تا
بتوانند بر اساس آن اشتراکات زندگی کنند و بدینصورت
به مرور فرهنگهای مختلف بهوجود آمدهاند .اقوام ایرانی
نیز از این قاعده مستثنا نبوده و فرهنگ یا فرهنگهایی را
شکل دادهاند .چنانچه فردی در جامعه ،هویت جمعی و
فرهنگی خود را نشناسد و به آن تکیه نکند ،در مقابل سایر
مجامع شکست خورده و به ناچار یا دست به دامان فرهنگی
دیگر میشود (که البته واضح است که بسیار مسیر سخت
و طاقتفرساییست و از طرفی فرهنگ مقصد نیز بیگانگان
را به راحتی در خویش نخواهد پذیرفت) و یا دیگر توانی
برای ادامهی حیات سبز خود نخواهد داشت و ادات بهره
یکطرفه سایر جوامع خواهد شد .نسلی که امروز وارث این
فرهنگ و هنر است ،شاید چندان توجیه نشدهباشد که چرا
باید به شناخت سبقه خود بپردازد .این عدم توجیه خود،
نیاز به آسیبشناسی گستردهای دارد که در حوصله این
نوشته نیست و در مقاله یا سلسله مقاالتی مجزا باید به
آن پرداخت.
همانطور که پیشتر ذکر کردیم ،نسلی که امروز در ایران
زندگی میکند ،نیازمند داشتن هویت است و این هویت،
تنها با شناخت بنیانهای فکری و فرهنگی و سیر تکامل
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صورتی قادر به ایفای نقش خویش خواهند بود که عالوه بر
شناخت فنون و تفکر معاصر خویش ،به سیر فکری آن در
طول تاریخ نیز توجه الزم داشته باشند .معرفتی که از آن
سخن میگوییم ،زمینهای فکری خواهد ساخت که بر اساس
آن ،نوآوری در راستای فرهنگ مادر شکل خواهد گرفت.
بدین معنا که گویی این شناخت ،همچون زمینی است که
آب و هوا و خاک مشخصی دارد و مبتنی بر ویژگیهای این
اقلیم ،میتوان کشت کرد و از ثمرات آن بهرهمند شد.

آن به وجود میآید .این گنجینه که امروز در کف ماست و
از آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بهره میبریم ،توسط
پیشینیان ما حفظ ،و در طول تاریخ روز به روز متعالیتر
شده است .واضح است که چنانچه بخواهیم به آن بیتوجه
باشیم ،یا باید راهی که آنان طی کردند را از سر بگیریم
و همان مسیر را تکرار کنیم ،یا با دستانی خالی طفیل
سفره سایرین باشیم .پس در این موضوع شکی راه ندارد که
امانتی گرانقیمت بهدست داریم و در قبال آن مسئول باید
بود؛ و هرچه در تعالی آن اهتمام بیشتری ورزیم ،وزنهی نوآوران در هنر و بهخصوص در موسیقی با دو حالت مواجه
اقتدار و هویت خویش را سنگینتر نمودهایم و به تبع آن هستند:
میتوان گفت که مقبولیت بیشتری در میان ملل گوناگون
 )۱پیشرفت در بستر فرهنگی خویش ،فارغ از سایر
خواهیمداشت.
فرهنگها
چون مشخص شد که شناخت فرهنگ و هنر از چه روی
 )۲تاثیرپذیری از سایر فرهنگها در عین حفظ اصالت
دارای اهمیت است ،با دو طیف از افراد مواجه هستیم:
فرهنگی خویش
 )۱کسانی که مخاطب و مصرفکننده این فرهنگ هستند.
در هر دو حالت ،کسانی قادر به ایفای نقشی سبز و پوینده
 )۲کسانی که تولید کننده محتوای فرهنگی هستند.
خواهند بود که هم سیر فکری و فرهنگی خویش را بشناسند
اما مسئلهای که در این مرحله مطرح میشود آن است که و هم در بستری آزاد و رها به فعالیت مشغول باشند .به
دو طیف مذکور ،با چه رویکردی میتوانند در تعالی و رشد بیانی دیگر ،شناخت ،دانش ،تعمق ،تحلیل و تفسیر ،تنها
قوههایی هستند که در صورت وجود بستری آزاد ،شکوفا
این سیر فرهنگی نقشآفرین باشند؟
طیف اول با شناخت فرهنگ خویش ،قادر به تمییز و خواهند شد .چه در مجاورت و متأثر از عناصر فرهنگی
ارزشگذاری و انتخاب آثار گرانبهای فرهنگی خود خواهد سایرین باشند و چه از درون فرهنگ خویش بجوشند.
بود و از زوال ذهن خویش در زیباییشناسی فرهنگ خود
جلوگیری خواهد کرد .چنانچه گوش مخاطب به محتوای
فرهنگی خویش آشنا باشد و مراتب اعلی آن را درک کرده
ِ
مردمی
کالسیک خود و نیز در موسیقی
باشد ،در موسیقی
ِ
(پاپیوالر/پاپ) خود ،از محتوای پوچ دوری خواهد کرد و
بدینسان تفکر و تولیدات موسیقایی از انحطاط مصون
خواهند بود.
لیک کسانی که حافظ و تولید کننده فرهنگ هستند ،در

به طور کلی ،حفظ و تعالی فرهنگ وظیفهایست بر گردن
تمامی مردمان یک جامعه و دالیل آن مختصرا شرح داده
شد .هر گاه تفکر ورزیده شود ،سالیق هنری نیز متعالیتر
خواهد شد و بدینصورت است که یک تعامل سازنده میان
دستاندرکاران هنر و مخاطبان آن شکل میگیرد و موجب
رشد جامعه میشود .پس مردمان جامعه باید اهتمام خود را
در شناخت و حفظ فرهنگ خود صرف کنند و برای آزادی
اجتماعی خویش گام بردارند.

5

گاهنامه ارغنون .بهمن ماه.۱۳۹۹ .
شماره ۱۴

موسیقی قرون وسطی
تصحیح :مح ّمدحسین مع ّلم

سارا نظرزاده
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مقدمه

بخش عمده موسیقی قرون وسطا ،آوازی و تکصدایی
یا مونوفونیک بود .کلیسا با نظر به نقش پیشین سازها
در آیینهای کفرآلود (غیرمسیحی) ،به استفاده از ساز
روی خوش نشان نمیداد .با وجود این ،از حدود ۱۱۰۰
میالدی به بعد ،سازهایی به کلیسا راه پیدا کردند که ارگ،
برجستهترین آنها بود .سازی در ابتدا زمخت و خشن که
شستیهای کوبشی آن با مشت نواخته میشد .صدای این
ارگها چنان قوی بود که تا چند کیلومتری شنیده میشد.
در این میان ،کشیشها از این که سازهای پر سر و صدا،
سبب آشفتگی حواس عبادتکنندگان میشدند ،گالیه
داشتند.

یک هزاره از تاریخ اروپا به عنوان قرون وسطا شناخته
میشود .این دوران ،که در بسیاری از کتابها به عنوان عصر
ظلمت از آن یاد میشود ،از سال  ۴۷۶میالدی با فروپاشی
امپراطوری روم آغاز شده و تا سال  ۱۴۹۲میالدی ،همزمان
با کشف آمریکا توسط کریستف کلمب ،به طول انجامید.
قرون وسطا که به آن سدههای میانه هم گفته میشود،
یکی از تاریکترین دورهها در طول تاریخ اروپا بوده است.
جنگهای فراوان ،شیوع بیماریها و فقدان بهداشت ،از
مشخصههای بارز این دوره است؛ زمانی که قدرت به دست
کلیسا میافتد و بر تمامی اقشار جامعه و همه جوانب زندگی
مردم تسلط بیحد و مرز پیدا میکند .با وجود این ،اواخر ساز ارگ در واقع ،سازی جدا از ساختمان کلیسا بوده و قابل
قرون وسطا دوران رشد فرهنگی بوده و شاهد پیشرفتهایی حمل نیست .بدین شکل که این ساز بخشی از معماری و
ساختمان کلیسا بوده است و در درون ساختمان کلیسا
در عرصههای مختلف از جمله موسیقی هستیم.
طراحی میشده است .هر شستی (کالویه) به یک لوله
برای پرداختن به موسیقی در قرون وسطا ،میبایست آن صوتی وصل میشده است که با فشردن آن شستی ،جریان
را در دو حوزه متفاوت بررسی کرد :موسیقی مذهبی و هوا در آن لوله برقرار میشود و بر اساس طول لوله ،صدایی
غیرمذهبی .بخش عمدهای از موسیقی قرون وسطا ،تولید میشود .پس میتوان ارگ را در گروه سازهای بادی
موسیقی کلیسایی یا مذهبی است .در این عصر ،ایمان و شستیدار قرار داد.
دوزخ واقعیتی تردیدناپذیر بود .کلیسا قدرتی بیحد و مرز
داشته و از زندگی روزمره گرفته تا فنون کشورداری ،از
تجارت گرفته تا اندیشه ،فرهنگ و هنر را زیر سلطه خود
داشت .موسیقی هم از این قاعده مستثنا نبود و آموزش
و اجرای موسیقی تحت نظارت کلیسا امکانپذیر بود.
برجستهترین موسیقیدانان ،کشیشهای خدمتگزار کلیسا
بودند .با این حجم از سلطه و حاکمیت کلیسا ،طی قرنهای
متمادی فقط موسیقی مذهبی تصنیف میشده است.
خواندن آوازهای نماز در هزاران صومعه بسیار حائز اهمیت
بود .پسربچهها در مدارس وابسته به کلیسا ،موسیقی را فرا
میگرفتند اما زنان و دختران حق اجرای موسیقی در انظار
عمومی را نداشته و اجرای خانمها فقط به دِیرهایی محدود
میشد که برای پرورش راهبان زن ایجاد شده بود.
ارگ کلیسایی

موسیقی غیر مذهبی قرون وسطی

طی بیش از هزار سال ،سرود گ ِرگوریایی موسیقی رسمی
کلیسای کاتولیک رم بود .این سرودها مجموعه ملودیهایی
بودند که متون مقدس التین با آنها و بدون همراهی ساز
خوانده میشد که بافتی مونوفونیک داشت .این ملودیها
فضایی مناسب برای نیایشها و اعمال مذهبی فراهم
میآوردند .نام این سرودها از پاپ گ ِرگوری اول (ملقب به
گرگوری کبیر) که در دوره زمامداری خود به آیینهای
نیایش در کلیسای کاتولیک سامانی دوباره داد ،گرفته شده
است .همچنین َمس ( )massو موتت ( ،)motetدو فرم
اصلی موسیقی مذهبی این دوره بود .مس از مناجاتهای
ثابتی تشکیل میشد که در بیشتر روزهای سال ،بدون تغییر
در مراسم نیایش به کار میرفت.
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نت مس نتردام

پیدایش جریان لیترجیها :در اوایل قرون وسطا ،کشیشها
برای اشاعه مذهب مسیحیت ،متن کتاب مقدس را به صورت
آوازی برای مردم میخواندند .خواندن متون مذهبی در قالب
مناجات را لیترجی مینامند .هر کدام از اقوام مختلف اروپا،
متن اصلی و التین کتاب مقدس را به زبان خود ترجمه
کرده و برای مردم بیان میکردند .اما این ترجمهها چندان
به متن انجیل وفادار نبوده و گاهی اسطورهها و داستانهای
ملی ،و به تبع آن شاخصههای موسیقی محلی هر قوم
نیز به آوازهای آن راه مییافت .این تفاوت زبان ،گویش و
فرهنگ به تدریج موجب شکلگیری لیترجیهای مختلف و
به دنبال آن نسخههای مختلفی از انجیل گردید .برخی از
این لیترجیها همانند لیترجی گوتیک و یا چلتیک شهرت
بیشتری یافت .کلیسا برای متوقف کردن این جریان و جهت
جلوگیری از انتشار گستردهتر این لیترجیها و روایتهای
متفاوت از انجیل ،دستور به از بین بردن تمام لیترجیهای
ترجمه شده و مغایر با زبان التین میدهد .از آن به بعد ،تمام
آوازها میبایست به زبان التین خوانده میشدند .با وجود
این ،در قرن  ۱۹و دوره رمانتیک ،دوباره شاهد جریانهایی
تحت عنوان ناسیونالیسم ،که شاید بتوان آن را شبیه به
همین جریان ایجاد لیترجیهای مختلف دانست ،هستیم.
و اما در آن سوی دیوارهای کلیسا ،گونههای دیگری از
موسیقی شکل میگرفت که توسط تروبادورها (در جنوب
فرانسه) ،ترو ِورها (در شمال فرانسه) ،ژانگولرها ،مینهزینگرها
و مایسترزینگرها (در آلمان) و باردها ،مینسترنها و
گلیمونها (در انگلستان) اجرا میشد .مهمترین بخش از
آوازهای غیرمذهبی توسط نجیبزادگان و شوالیههای
فرانسوی که تروبادورها و ترو ِورها نامیده میشدند ،ساخته
شده است .تروبادور و تروور در اثر جریان ضدکلیسایی
درباریان به وجود آمد که از اوایل قرن  ۱۱میالدی تا اواخر
قرن  ۱۳ادامه داشت .آنها موسیقی را تا حدی به داخل
شهرها کشاندند تا مردم عادی هم از آن بهرهمند گردند و
بر خالف کلیسا ،بانوان را هم با خود همراه کرده بودند .این
آوازها ،مضمونهای عاشقانه داشته و در مدح و ستایش
خانمها اجرا میشد .حدود  ۱۶۵۰ملودی از تروبادورها و
تروورها برجا مانده است .در نتنگاری آنها ،اشارهای به
ریتم دیده نمیشود اما شاید بسیاری از آنها ،وزنی دقیق و
ضرب مشخص و واضحی داشتهاند .به این ترتیب ،آنها از
سرودهای بیوزن و آزاد گرگوریایی متمایز میشوند.

سه نمونه از نتاسیون در قرون وسطی
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موسیقی غرب ،طی سدههای پیاپی به صورت مونوفونیک
بود به این معنا که تنها یک خط ملودی داشت .اما در
فاصله سالهای  ۷۰۰تا  ۹۰۰میالدی ،موسیقی غرب
دستخوش تغییراتی شده و باعث پیدایش پلیفونی شد.
راهبان در دستهی همسرایان صومعهها آغاز به افزودن خط
ملودی دیگری به سرودهای گرگوریایی کردند .در ابتدا،
این بخشها ،بی آنکه به رشته تحریر درآیند ،بداههسرایی
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میشدند و ملودی گرگوریایی را با زیر و بمی متفاوت مضاعف کلیسا و دو نوع ارگ کوچک قابل حمل وجود داشت که در
میکرد .حرکت این دو خط ملودی ،موازی با یکدیگر و به موسیقی غیرمذهبی مورد استفاده قرار میگرفت .سازهایی
صورت نت در برابر نت بود.
همچون لیر ،لوت ،چلمی ( ،)chalemieتمبورین نیز در
گونهای از موسیقی قرون وسطا که از سرود گرگوریایی موسیقی قرون وسطا نقش داشتند.
همراه با یک یا چند ملودی اضافی تشکیل شده بود ،ارگانوم آهنگسازان قرون وسطا
( )Organumنامیده میشد .در حدود سال  ،۱۱۰۰خط
ملودی دوم ،دیگر محدود به قالب نت در برابر نت نبوده و از برجستهترین موسیقیدانان قرون وسطا میتوان از
مستقلتر شد .سرود گرگوریایی در طول سدههای متمادی گوئیدو د آرتزو ( ،)Guido d’Arezzoگیوم دو
نشاندهنده قدرت و اعتبار کلیسا بود و آثار پلیفونیک ،ماشو ( )Guillaume de Machautو گیوم دوفای
اغلب از افزودن ملودیهای تازه به سرودهای آشنای ( )Guillaume Dufayنام برد .گوئیدو د آرتزو خطوط
گرگوریایی خلق میشد .پس از سال  ،۱۱۵۰پاریس به مرکز حامل را ابداع کرده و همچنین موسیقیدان ایتالیایی،
موسیقی پلیفونیک بدل شد .لئونن و پروتن که هر دو سیستم نتنگاری امروزه را به او نسبت میدهند .گیوم
سرپرست گروه همسرایان کلیسای نوتردام بودند ،نخستین دو ماشو ،کشیش و شاعر فرانسوی و همچنین بزرگترین
آهنگسازان مهمی هستند که نامی از آنها برجای مانده آهنگساز آرسنوا بود .مهمترین اثر او مس نوتردام است که
است .از آنها و پیروانشان به عنوان موسیقیدانان مکتب معروفترین اثر موسیقی صده چهاردهم به شمار میرود.
نوتردام یاد میشود.
قرون وسطا به دو دوره هنری یعنی آرسآنتیکا (Ars
)Antiquaبه معنای هنر قدیم و آرسن ُوا ( )Ars Novaبه
معنای هنر جدید تقسیم میشود .آرس نوا حدود  ۱۰۰سال
به طول انجامید .آرسآنتیکا تا سال  ۱۲۰۰میالدی ادامه
داشت که در آن زمان موسیقی حالت مونوفون داشته است.
نام آرسنوا در اوایل قرن چهاردهم در ابتدا توسط فیلیپ دو
ویتری ،اسقف فرانسوی ،مورد استفاده قرار گرفت .او یکی
از نظریهپردازان بزرگ فرانسه بود که تحقیقات خود را در
هنر موسیقی به صورت رسالهای به نام آرسنوا منتشر کرد.
موسیقی آرسنوا در مقایسه با آرسآنتیکا پر احساستر ،و
دارای ظرافت و هیجان بیشتری است.
در دوران قرون وسطی پایههای نتنویسی امروزه که از آن
استفاده میکنیم گذاشته شد .این سیستم مکتوب کردن
موسیقی و نتنگاری که در آن دوران ابداع شد به مرور بر
امکانات آن افزوده شد و تکامل یافت و در نهایت در دوره
رنسانس به شکل امروزی آن رسید و در دورههای بعدی
جزئیات آن تغییر یافت.

گیوم دو ماشو
منابع:
کِیمی ی ِن ،راجر ،درک و دریافت موسیقی ،ترجمه حسین
یاسینی ،تهران ،نشر چشمه۱۳۸۰ ،
Donald Jay Grout, A History of Western Music,
2019 ,New York: W.W. Norton & Company

از سازهای زهی مورد استفاده در موسیقی غیرمذهبی
قرون وسطا میتوان چنگ ،انواع فیدل ،لوت ،ویلپسالتری و
سازهای بادی همچون فلوت ،ریکوردر ،سرنا ،ترمپت و هورن
را نام برد .طبلهایی به اندازههای گوناگون و همچنین ارگ https://farabisoft.com

https://mapassionclassic.wordpress.
la-musique-au-Moyen-âge/26/04/2017/com
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موسیقی ترکمنهای ایران
محمدحسین معلم

فائزه تجویدی

،،

چکیده:

ایران از معدود کشورهایی است که دارای تنوع قومیتی چشمگیری
میباشد .هرکدام از آنها دارای اصالتی چندصد سالهاند که آثار
موسیقایی آنها ،سینه به سینه نقل و حفظ شدهاست .در این مقاله
تالش بر این است که به معرفی موسیقی ترکمن در بخشهای گوناگون
پرداختهشود .از مضامین آن گرفته تا گونهها و چهرههای شاخص و نیز
معرفی سازهای مورد استفاده در این موسیقی.
واژگان کلیدی:
موسیقی ترکمن  /ترکمن  /شمن  /پرخوانی  /ایشان  /بخشی  /شمنیسم
 /موسیقی زنان  /درمانگری  /دستگاههای موسیقی /مجید تکه
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مقدمه:

«یافت ایران نسق از وحدت قومیت چند  /ترکمان و عرب
و ترک و لر و کرد و بلوچ
روزگاری نه کم از چند هزار است به سال  /کاین همه بوده
و یا کرده به این ناحیه کوچ»

در سمت شرق دریاچه خزر و صحرای وسیع آسیای میانه
پراکنده شدند .این قوم در منابع تاریخی به نام اُغوز یا
ترکان ُغز شناخته شدهاند .گزارشها نشان میدهد که برای
اولین بار ،تیرههایی از طوایف ترکمن با پذیرفتن شرایطی
که از سوی سلطان سنجر تعیین گردید ،رسما در دو سوی
رودخانه اترک سکنی گزیدند.

ادیب برومند

موسیقی ترکمن از اصالت قابل توجهی برخوردار بوده مقامها و سبکهای موسیقی ترکمن

و در طول سدههای متمادی ،در جهت حفظ و صیانت
آن تالش گردیده است .موسیقی ترکمن متعلق به اقوام
ترکمن میباشد که این قوم در ایران ،در محدودهای شامل
قسمتهای شمالی استان گلستان و خراسان شمالی
و خراسان رضوی پراکنده هستند که شامل شهرهای
بندر ترکمن ،گنبد قابوس (گنبد کاووس) ،کالله ،آققال،
ُگمیشان ،مراوهتپه ،اینچهبلون و ...میشود.
مناطق جغرافیایی ترکمننشین را میتوان به سه قسمت
تقسیم کرد :الف) مناطق جلگهای که مناطق حاصلخیز
ترکمن صحرای ایران هستند .ب) کوهستانی ـ جنگلی
که مناطق شمال خراسان و شرق ترکمن صحرا را
دربرمیگیرد .پ) مناطق بیابانی که شامل بخشهای
شمالی ترکمن صحرای ایران و قسمت اعظم آن در خاک
ترکمنستان است.
همواره میان مسائل جغرافیایی و سبکهای موسیقی
ترکمن ارتباط مشهودی وجود داشته و در این منطقه
تاثیر جغرافیا بر فرهنگ به وضوح مشخص است.

موسیقی ترکمن دارای چند مقام مادر و سبک مشهور است
که امروزه حدود پانصد آهنگ شناختهشده در این مقامها
و سبکها اجرا میشود .مقامها عبارتند از :مخمس ،نوایی،
غئریق الر و تشنید یا تجنیس؛ و سبکها عبارتند از سبک
خیوه (خیوه پولی) ،سبک مرو (ماریپولی) و سبک گرگان
(گرگان پولی) .این سبکها در هر یک از مناطق یاد شده ،با
توجه به مقتضیات زندگی و فرهنگی و ادبی منطقه بهوجود
آمده است.

مضامین موسیقی ترکمن

موسیقی ترکمن بر پایه چند موضوع کلی استوار است:

حماسی ،رمانتیک و ترانههای عاشقانه و عرفانی و همچنین
کار.

در این مقاله ،تالش بر این است که موجبات آشنایی شما
را با موسیقی اصیل و پر افتخار اقوام ترکمن فراهم آوریم.
از همین روی ،در ابتدا به بررسی پیشینه سکونتگاهی
این قوم و سپس به مقامها و سبکهای موسیقی ترکمن
و مضامین آن ،کاربرد و آالت و ادوات موسیقی ترکمنی،
درمانی موسیقی ترکمن ،معرفی پُرخوانان (پری
موسیقی
ِ
خوانان) و ایشانها (زنان فعال در این حوزه) و نحوه اجرای
مراسم و مناسک آنان ،و در پایان به معرفی استاد ارجمند
جناب آقای مجید تکه و جناب رجب دردی زاده ملقب
به رجب پرخوان خواهیم پرداخت.

پیشینه سکونتگاهی اقوام ترکمن

اقوام ترک و مغول ،از چند هزار سال پیش در
اطراف دریاچه آرال و بالخاش و رودخانه
یهنهسئی میزیستهاند .حرکت و کوچ این
اقوام از صحرای مغولستان ،طی قرنها صورت
پذیرفت و رفته رفته گروههای کثیری از آنها
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منظومه حماسی :موسیقی ترکمن حاوی آثار حماسی موسیقی درمانی

بسیاری است که قهرمانان آن ،مردانی شجاع و عدالتخواه
به مجموعه فعالیتها و مراسمی که به واسطۀ موسیقی،
هستند .کوراوغلی ،بازتابی از این اندیشه در موسیقی ترکمنی
سعی در درمان بیماران مبتال به ناراحتیهای روحی و
است .او بر ضد امیران و خانها برمیخیزد و طبقات ستم
روانی و نیز بیماران مبتال به امراض بدنی دارند ،موسیقی
دیده را به شورش بر مستبدان دعوت میکند .دو قهرمان
درمانی گویند.
نامی داستان ،یوسف و احمد نیز که خود شاهزاده هستند
تسلیم استبداد دایی خود نمیشوند .آنها ابتدا دستگاه پیشینه آیینهای موسیقی درمانی در نواحی مختلف ایران
جور و ستم خودرأیشان را برمیچینند؛ سپس گروهی را باید در سه فرهنگ عمده ریشهیابی کرد:
چهل نفره از سلحشوران جهت براندازی دستگاه فاسد شاه  )۱فرهنگ آفریقایی
برمیخیزند ،اما در نهایت به بند اسیر میشوند .اینگونه
منظومههای حماسی به تعداد قابل توجهی در فرهنگ  )۲مغولستان ،آسیای صغیر و تفکر شَ َمنیسم
ترکمنی مشاهده میشود.
 )۳فرهنگ ایرانی.
منظومههای رمانتیک و ترانهها :منظومه رمانتیک در
هنر موسیقی ترکمن ،نقش عمدهای دارد .داستان زجر
و مشقتی که طاهر در راه وصال به زهره ،و غریب برای
وصال شاهصنم کشیده است ،بسیار جذاب و شنیدنی است.
گاه خو ِد بخشی ،عاشق است و در سوگ مرگ اندوهبار
معشوقش تا پایان عمر میگدازد« .سویلی» در غم از
دستدادن «دردی بخشی» ،دچار زندگی اندوهباری شد.
در این داستان سویلی یک دختر ترکمنی است که دل در
گرو یک بخشی به نام «دردی» دادهاست و دردیِ بخشی
در جنگی قبیلهای کشته میشود و . ...
قهرمانان منظومههایی همچون سویلی و حاالن ،شاهصنم و
غریب ،و زهره و طاهر ،خواهان تحول در رابطه سنتی زنان
و مردان هستند و زنان و مردان را به پاکی و وفای به عهد
فرا میخوانند .اینگونه منظومههای عاشقانه و رمانتیک
در موسیقی ترکمن ،بهصورت نظم و نثر بر زبان بخشیها
جاری است .در اجرای ترانهها ،دوتار نقش عمده دارد.
منظومههای عرفانی و حکیمانه :اشعار و سرودههای
حکیمانه ،همیشه در میان بخشیها جاری بوده و هست،
و در ادبیات ،هنر و موسیقی ترکمن ،جایگاه واالیی دارد.
پرورش روحی و فکری ،از اهداف و تاثیرات این موسیقی
است .بخشی ،قوم را به حفظ انسانیت ،جوانمردانه زیستن،
و به فکر کردن دعوت میکند .شاعر سخنور ترکمن ،مختوم
قلی ،که اشعار ُدرگونهاش بر زبان بخشیها جاری است،
خود پایهگذار عرفان و مربی تربیتهای روحی است.

گونههای موسیقی ترکمن
پُرخوانی یا پریخوانی :آئین پرخوانی در میان ترکمنها،
بازمانده یکی از روشهای موسیقی درمانی از دوران
کهن است که پیشینه آن را میتوان در تفکر شامانیسم
(شَ َمنیسم) جستجو کرد .آنچه در پرخوانی مشهود است،
ک گرفتن از موسیقی و حرکاتی نمایشی
هدف درمانی با کم 
محقق میشود .در این مراسم ،درمانگر یا پرخوان از ابزاری
نیز استفاده میکند که البته گاه شباهتهای جالبی میان
ابزار مورد استفاده پرخوان و ابزار مورد استفاده شمنها
در این مراسم وجود دارد؛ مانند شمشیر ،چوب ،کفگیر،
حلقهای که پرخوان به دست میگیرد که شباهت آن با
درمانگری شمنها را به وضوح میتوان تشخیص داد .ساز
رایج در این موسیقی دوتار است؛ که به مرور سازهای
دیگری مانند کمانچه نیز به آن اضافه شدهاست .آئینهای
نمایشی که توسط درمانگر به اجرا درمیآید ،گرچه در هر
مکان ،حالتی خاص دارد ،اما دارای ویژگیهای عمومی و
مشترک است.

در روایتی از دکتر محمدتقی مسعودیه ،استاد فقید
اتنوموزیکولوژی در کتاب موسیقی ترکمنی« :پرخوان»
خوانی (پریخوانی) مراسمی است به منظور بهبود بیماران
روحی و روانی و به عنوان نوعی روانکاوی سنتی قوم
ترکمن ،تداوم آئین شمنی در دوران قبل از اسالم است.
مراسم پرخوانخوانی یا پریخوانی ،به وسیله پرخوان
تنها آوازی که در حین کار اجرا میشده است« ،هوولی» نام رهبری میشود .پرخوان مدعی است که از نیروی ماوراء
دارد که در ادامه آن را معرفی میکنیم.
الطبیعه برخوردار است و با الهام از این نیرو ،قادر است
پیش از معرفی گونههای موسیقی ترکمن ،جهت ابهام بیماران روحی و روانی را بهبود بخشد .بدینترتیب ،پرخوان
«موسیقی درمانی» را میتوان با شامان و بخشی مقایسه کرد .بخشی در
زدایی ،الزم است مفهومی تحت عنوان
ِ
گذشته دارای سه نقش یا وظیفه بودهاست :پزشک ،روحانی
را معرفی نماییم.
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و موسیقیدان .در نتیجه ،پرخوانخوانی نوعی موسیقی ادوات موسیقی ترکمنی
درمانی محسوب میشود.

زنان درمانگر در موسیقی ترکمن« :ایشان»

یک) دوتار :از اصلیترین و عمومیترین سازهای موسیقی
ترکمن است .بنا به نظر کهنساالن و محققان ،قوم ترکمن
در ساختمان دوتارهای گذشته ترکمنی ،در انتهای کاسه
و ابتدای دستهی ساز و در زیر تارها ،اششیق یا جوز قرار
میدادند که امروزه شکل و جایگاه قرار گرفتن آن به
سیاق گذشته است .درگذشته نام این ساز قوپیز بودهاست.
امروزه در ساختمان چوبی دوتار ،از سه نوع درخت استفاده
میشود و همچنین این ساز ،در میان ترکمنها عالوه بر نام
دوتار ،با نام تمدیرا یا تامدئرا نیز شناخته میشود.

شیوه درمان ایشانی در میان زنان ترکمن ،یکی از عجیبترین
پدیدههای فرهنگی است که از درون این فرهنگ برخاسته
است .شیوه ایشانی ،از جمله آئینهای درمانی است که با
سایر درمانهای بومی ترکمنها ،بهخصوص پرخوانی تفاوت
بسیار دارد .در حالیکه شیوه پرخوانی ،بیشتر مبتنی بر
فرهنگ شامانی -آئین به جا مانده از زمانی که ترکمنها با
سایر اقوام مرکزی در آسیای میانه ساکن بودند -است ،آئین
ایشانی برتافته از فرهنگ اسالمی بوده و با باورها و اعتقادات دو) کمانچه :قنجاق یا کمانچه در موسیقی ترکمن ،بعد از
مذهبی عجین است.
دوتار در درجه دوم اهمیت قرار دارد .براساس نظر محققین،
للـهخوانی یا اللهخوانی :از آوازهایی است که دختران و پیدایش آن در موسیقی ترکمن از دو قرن متجاوز نیست.
نوعروسان ترکمن به صورت تکی یا گروهی اجرا میکنند .این ساز احتماال از ترکمنهای خیوه و از ازبکها به عاریت
به آواز گروهی زنان غربت نیز للـهخوانی گویند .این آواز گرفته شدهاست .امروزه این ساز در خیوه «کمنچه» نامیده
بهخصوص هنگامی که دختری با مردی غریبه و از راه دور میشود .این ساز در طرح کلی ،شباهت با کمانچه ایرانی
دارد اما برخی ویژگیهای خاص خود را داراست.
ازدواج میکند ،خوانده میشود.
هوولی :تنها آواز کاری است که ترکمنها اجرا میکنند .سه) تودیک یا نی :تودیک باغشی (خواننده همراه با
ترکمنها عموما دامدارند؛ به همین دلیل ،هوولی آوازی نی) ،شیوهای است که خوانندگان مقامها را در پاسخ نی
است که درحین دوشیدن حیوانات اهلی میخواندند و میخوانند .این ساز بین چوپانان متداول است .نینواز در
معتقدند که حیوان را آرام میکند و شیر بیشتری میدهد .دهانه یک نی هفت بند میدمد و خوانندهای خوش لحن
هوولی دارای مفاهیمی شامل محبت و تشکر از حیوان به آن پاسخ میدهد.
شیرده میباشد و امروزه بهدلیل تغییرات در سبک زندگی سازهای دیگری نیز در این منطقه حضور دارند؛ مانند دایره،
افراد ،این آواز از میان رفتهاست.
تنبک و . ...

هودی :الالییهای ترکمنی را هوودی گویند .محتوای آن معرفی چهره شاخص موسیقی ترکمن

معموال داستانهای کهن و آرزوها وخواستههای مادر است.
نگاهی بر زندگی «مجید تکه» ،نوازنده سرشناس دوتار
مرثیهخوانی :گونهای دیگر از موسیقی ترکمنی ،مرثیهخوانی ترکمنی:
است که اشعار حزنآلود و غنایی در قالب دوبیتی دارند.
دکتر مجید تکه متولد سال  ۱۳۳۹در گنبد است .پدر وی به
گونههای دیگری نیز در موسیقی ترکمن وجود دارند دوتار عالقه زیادی داشت .او سالهای زیادی است که دوتار
که میتوان از ذکر خنجر ،موسیقی روایتگرانه (موسیقی مینوازد .از جانب خانواده مادری اهل ترکمنستان هستند
بخشیها)  ،آق قاش و  ...نام برد .موسیقی بخشی یا و به طور خانوادگی نوازندگان ماهر و صاحبنامی هستند.
باخشیهای این منطقه مانند بخشیهای خراسان است وی از دوتار نوازی استاد نظرلی ،در زمانی که سن کمی
که عالقهمندان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به داشت بهرهمند شده بود و قطعات او را با سازهایی که در
مقالهای درخصوص موسیقی خراسان که در شماره قبلی خانه بود تمرین میکرد .وی در طول زندگی پربار خویش
بهچاپ رسید مراجعه نمایند( .ر .ک .معلم ،محمدحسین .تا به امروز بارها به اجرای موسیقی ترکمنی پرداخته و
تجویدی ،فائزه« .آشنایی با موسیقی شمال خراسان» .در جشنوارههای مختلف فعالیت داشتهاست .ایجاد انجمنی
ارغنون .شمارۀ  .13آبان ).1399
از دوتار نوازان ترکمنی نیز از فعالیتهای ارزشمند این
هنرمند گرانقدر است.
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مجید تکه ،خود دربارهی هنرمند و مخاطبش چنین
میگوید« :از کودکی باید هنر را آموخت و مردم باید ارزش
بخشی را درک و حمایت کنند و به آن احترام بگذارند.
باید قدر هنرمندان مرحوم شده را دانست و با برگزاری
مراسمات از آنان تجلیل کنیم .مردم باید بدانند که آداب و
رسوم و تاریخ و فرهنگ قوم ترکمن به عبارتی شناسنامه
این قوم است که باید آن را به نسل آینده انتقال داد .دوتار
ترکمن در جهان مشهور است».

امروزه ترکمنها به مراسم پرخوانی که رجب پرخوان انجام
میدهد «اویین» میگویند .اویین در زبان فارسی به معنای
بازی و رقص است.

رجب دردی زاده ملقب به «رجب پرخوان»

منابع

بنا به گفته یکی از نزدیکان وی ،رجب پرخوان حدود شصت
سال است که مشغول انجام مراسم پرخوانی است .او درباره
اجازه به کار پرخوانی توصیههایی با مضمون زیر را بیان

میدارد که اولیاء (اساتید پیشین این حرفه) به او گفتهاند:
دروغ نگو؛ درست باش و با خلوص نیت کار کن؛ خودت
را چیزی بیش از سببخوان معرفی ننما؛ دستمزد تعیین
نکن هرچه دادند قبول کن؛ هر چه دستمزد کم دهد ثواب
بیشتری را نصیب خواهد کرد؛ در راه خدا کار کن.

نصری اشرفی ،جهانگیر و آنا قربان قلیچ تقانی .مرداد
« .1378موسیقی ترکمن ،آوای حماسه و عشق» .علوم
اجتماعی (آزما) .شمارۀ  .4صفحات .49-46
مرادی ،منصور .بهار « .1389موسیقی درمانی در ترکمن
صحرا (پرخوانی)» .علوم اجتماعی (دانشگاه عالمه
طباطبایی) .شمراۀ  .48صفحات .222-187
جاوید ،هوشنگ .اردیبهشت « .1385موسیقی ترکمن».
مقام موسیقایی .شمارۀ  .55صفحات .43-42
مصاحبه کننده :موسی جرجانی .مصاحبه شونده :مجید
تکه .مرداد « .1382همگام با هنرمندان موسیقی سنتی
ترکمن» .مقام موسیقایی .شمارۀ  .22صفحات .35-34
مقصودی ،منیژه .بهار « .1389درمان بومی در میان زنان
ترکمن» .زن در فرهنگ و هنر .شمارۀ  .3صفحات .78-59
فاطمی ،ساسان و آرمان گوهری نسب .بهمن .1396
«مطالعۀ سیر تحول نقش و مفهوم باغشی در فرهنگ
موسیقایی ترکمنهای ترکمنصحرا» .نامۀ هنرهای
نمایشی و موسیقی .شمارۀ .18صفحات 130-117
معلم ،محمدحسین و فائزه تجویدی .آبان .1399
«آشنایی با موسیقی شمال خراسان» .ارغنون (کانون
موسیقی دانشگاه فردوسی) .شمارۀ  .13صفحات .5-2
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سرگذشت راک ایران
یگانه موسوی
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سرگذشت راک ایران
راک یکی از گونههای موسیقی است که در دنیا طرفداران
زیادی دارد و بسیار محبوب است .ابتدا موسیقی راک اند رول
در دهه  ۵۰میالدی در آمریکا شکل گرفته که خو ِد این سبک،
الهام گرفته از ریتم اند بلوز و کانتری بوده و بعدها در دهه ۶۰
تبدیل به موسیقی راک شد.
سبک راک ابتدا در آمریکا و سپس در بریتانیا جهانی شد
که سبب توسعه این موسیقی گشت .ساز اصلی که در این
سبک استفاده میشود ،گیتار الکتریک و در کنار آن گیتار
باس و درامز است .به طور کلی ،یکی از راههای
تشخیص این سبک ،وجود صدای گیتار
الکتریک میباشد.
از اواخر دهه  ۱۹۶۰میالدی ،نام راک اند
رول صرفاً به موسیقی دهه  ۵۰و ۶۰
اطالق میشد؛ ولی نام راک همچنان
بهعنوان نام فراگیر اینگونه (که
شامل راک اند رول هم میشود)
بهکار میرود.
موسیقی راک با توسعه و
گسترش سبک خود و تداخل با
موسیقی انگلیسی و نفوذ آن ،و
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علیرغم محدودیتها و شرایط اجتماعی ،یک پدیده فرهنگی
بینالمللی شد .موسیقی راک ،شامل انواعی از سبکهای
مختلف و متنوع است که از مقبولیت عمومی گستردهای
برخوردار هستند.
راک ایرانی سبکی است که موزیسینهای ایرانی در طی
سالهای طوالنی و البته پر فراز و نشیب ،با تغییراتی که
بر روی سبک راک ایجاد نمودند ،موفق به ابداع آن شدند
که طرفدارانی هرچند کمتر نسبت به دیگر ژانرها اما بسیار
متعصب را به خود جلب نمودند.
موسیقی راک ایرانی از راک انگلیسی ،راک
آمریکایی و سبکهای اروپایی تأثیر
گرفتهاست .در این نوع موسیقی نیز
همانند بیشتر سبکهای راک ،گیتار
الکتریک ،گیتار بیس و درامز،
اصلیترین سازها هستند؛ اما باید
در بسیاری از آثار موسیقی در
این سبک ،گیتارالکتریک
محور بودن آن را پذیرفت.
در بعضی از گروهها ،کیبورد
نیز وظیفه تنظیم ریتمها و
سمپلها را بر عهده دارد .اما
نکته قابل توجه این است که به
دلیل ایرانی بودن اجرا کنندگان
این موسیقی ،انواع سازها و ریتمها
و لحنهای ایرانی در بعضی از
آهنگها وجود دارد که به

گاهنامه ارغنون .بهمن ماه.۱۳۹۹ .
شماره ۱۴

سبک راک ایرانی یا راک فارسی شهرت پیدا کرده است.
در دهههای چهل و پنجاه شمسی ،موسیقی سنتی در میان
مردم بسیار محبوب بود و موسیقی پاپ نیز به سرعت در
حال گسترش و پیشرفت بود و به رقابت با سبکهای غربی
در سطح ملی میپرداخت؛ همچنین به دلیل برپایی کنسرت
خوانندگان غربی در ایران ،تبادل موسیقی و فرهنگ و هنر
نیز میان ایران و سایر کشورها وجود داشت .در آن زمان در
ایران افرادی بودند که به گروههایی مانند پینک فلوید ،بیتلز
و لدزپیلن عالقهمند بودند و آلبومهایشان را خریداری نموده
و سبک آنها را دنبال میکردند.
اواخر دهه چهل خورشیدی بود که نظر برخی از موسیقیدانان
ایرانی به «راک» جلب شد و هنرمندانی چون کوروش یغمایی،
فرهاد مهراد و فریدون فروغی به آن توجه نشان دادند و آثاری
را در این سبک و سیاق تولید کردند .زندهیاد حبیب محبیان
نیز یکی دیگر از خوانندگانی بود که به «راک» عالقه نشان
داد .موسیقی راک ایرانی ،متاثر از راک انگلیسی و آمریکایی
و برخی از سبکهای اروپایی است .به طور کلی ،موسیقی
«راک» از همان ابتدا ،روند مشخصی را طی نکرد و تا سالها
و روزهای پیش از انقالب اسالمی ،خوانندگان و نوازندگان
معدودی به آن عالقه نشان دادند .شاید دلیل مهجور ماندن
«راک» در ایران ،عدم شناخت مردم نسبت به آن و محبوبیت
موسیقی پاپ و تعدد خوانندگان آن بود که البته موسیقی
سنتی را نیز نمیتوان در این زمینه نادیده گرفت.
دهه هفتاد ،فصل رکود موسیقی در ایران
سبک «راک» با آنکه در سالهای پیش از انقالب ،توجه
تعدادی از موسیقی دوستان و خوانندگان را به خود جلب
کرده بود ،اما پس از انقالب اسالمی ،با وقفهای چند ساله

مواجه شد؛ که البته نه فقط سبک «راک» ،بلکه موسیقی
سنتی و موسیقی عامهپسند یا همان پاپ نیز با ممنوعیت
مواجه شدند .در آن مقطع پر تنش ،هنوز قوانین مشخصی
برای موسیقی وضع نشده بود و نوع سیاستگذاریها به نحوی
نبود تا فعاالن عرصه موسیقی ،مانند قبل به فعالیت قبلی خود
ادامه دهند .این رویه تا سالها و دهههای بعد وجود داشت.
میتوان گفت تا اوایل دهه هفتاد ،موسیقی و گونههای مختلف
آن در انزوای کامل بودند و به جز سرودهای انقالبی و آثاری
که توسط مرکز موسیقی سازمان صداوسیما تولید میشدند
و روی آنتن میرفتند ،آثار دیگری ساخته نمیشد و همین
موضوع در روند رو به بهبود موسیقی ،خللی بزرگ بهوجود
آورد.
•

سالهای پس از انقالب

در سالهای پس از انقالب ،میتوان گفت تنها خوانندهای که
در زمینه تولید آثار «راک» به نتیجه رسید و آثار قابل تاملی
را عرضه کرد ،کاوه یغمایی فرزند کوروش یغمایی بود .او در
همان سالها موفق به اخذ مجوز از وزارت ارشاد شد و در
برههای که برگزاری کنسرت ،امری محال محسوب میشد،
در سال  ۱۳۷۳با اعضای گروهش روی صحنه رفت و نام خود
را به عنوان نخستین برگزارکننده کنسرت «راک» در تاریخ
موسیقی ایران ثبت کرد.
دهه هشتاد
موسیقی «راک» در دهه هشتاد نیز گونهای موفق نبود؛ اما در
مقایسه با دهههای شصت و هفتاد و در نظر گرفتن رکود قبلی،
وضعیت بهتری داشت .تا آنجا که برخی ،این دهه را دوران
طالیی موسیقی «راک» پس از انقالب میدانند .در سالهای
ابتدایی دهه هشتاد که فعالیتهای زیرزمینی مرسوم شده بود
و هنوز «رپ» و «هیپ هاپ» به گونهای جوانپسند تبدیل
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نشده بودند ،تعدادی از خوانندگان و نوازندگان به تولید آثار
متعدد پرداختند؛ اما از میان آنها ،عده کمی موفق به اخذ
مجوز شدند.
کامنت بند گروه موسیقی آلترناتیو راک ایرانی
•
است که سال  ۱۳۸۶توسط کیان پورتراب و نیما رمضان در
تهران شکل گرفت .بعدتر با اضافه شدن سایر اعضا ،تعدادی از
آهنگهای ساخته کیان ضبط و سرانجام سال  ،۱۳۸۸اولین
آلبوم گروه با عنوان «میرم باالتر» منتشر شد .کیان پورتراب
(خواننده و ترانهسرا) ،نیما رمضان (گیتار الکتریک) ،بردیا
امیری (درامز) ،اشکان آبرون (کیبورد) و آرین کشیشی (گیتار
بیس) ،اعضای گروه کامنت هستند.
کاوه یغمایی (زاده  ۱۳۴۷در تهران) خواننده،
•
نوازنده ،تنظیمکننده و آهنگساز راک ایرانی است .کاوه
برای پیگیری موسیقی روز دنیا و همچنین ایجاد همکاری
با موزیسینهای بینالمللی ،ایران را ترک کرد .او پس از آن
در ونکوور کانادا اقامت گزید .آلبوم دوم خود را با نام «سکوت
سرد» ،توسط کمپانی ترانه در سال  ۱۳۸۶منتشر کرد .او در
تاریخ  ۱۷اسفند  ۱۳۹۰به ایران بازگشت و در سال ۱۳۹۵
آلبوم منشور را منتشر کرد.
اوهام یک گروه موسیقی ایرانی است که سبک
•
موسیقی آن ،تلفیقی از راک و موسیقی ایرانی به همراه اشعار
حافظ و مولوی میباشد .این گروه در سال  ۱۳۷۸با سه
عضو اصلی شامل شهرام شعرباف ،بابک ریاحیپور و شاهرخ
ایزدخواه شکل گرفت .بابک و شاهرخ در سال  ۱۳۸۲از گروه
جدا شدند و شهرام فعالیت گروه را ادامه داد .اوهام تا مدتها
مجوز فعالیت رسمی نداشت و در این زمان  ۴آلبوم را بهطور
غیررسمی منتشر کرد و برای دانلود در اختیار طرفدارانش قرار
داد .سرانجام شهرام شعرباف توانست در شهریور سال ۱۳۹۱
تحت عنوان گروه شهرام شعرباف فعالیت رسمی خود در ایران
را آغاز و پس از سالها در تهران کنسرت برگزار کند .این گروه
پنجمین آلبوم و نخستین آلبوم رسمی خود را در سال ۱۳۹۲
با عنوان «این خرقه بینداز» منتشر کرد.
نیما رمضان نوازندگی گیتار الکتریک را از سال
•
 ۱۳٨٠شروع کرد .وی به مدت دو سال ،شاگرد میالد زندهنام
بود و بعد از آن ،شروع به گذراندن دورههای کوتاه نزد اساتید
دیگر پرداخت .وی از سال  ۱۳٨٣شروع به همکاری با گروه پاپ
راک پیکولو کرد و در سال  ۱۳٨٧با همراهی کیان پورتراب،
پیمان حاتمی و مازیار خواجیان ،گروه کامنت را تاسیس کرده
و در همان زمان ،شروع به همکاری با خوانندههای پاپ نمود.
او با سیروان خسروی ،بابک جهانبخش ،فریدون آسرایی،
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مهدی یراحی ،بنیامین بهادری و اشکان خدابندهلو (اشوان)
همکاری کرده و در بخش موزیک مستقل ،با میالد درخشانی،
آریا عظیمینژاد ،پیتر سلیمانی ،گروه اوهام و آلبوم «حرمان»
(از امید نعمتی و صادق تسبیحی) نیز سابقه همکاری داشته
است.
شرایط کنونی
در نهایت ،از شرایط فعلی موسیقی کشور میتوان برآورد
کرد که در آیندهای نهچندان دور ،موسیقی راک به عنوان
موسیقی همهپسن ِد عموم مردم ،جایگزین سایر موسیقیهای
معروف میشود .البته تحقق چنین امری ،پیشنیازهایی دارد
که میبایست به مرور زمان واقع شوند؛ در غیر این صورت،
موسیقی راک از مسیر رشد تصاعدی که در پیشگرفته،
منحرف خواهد شد« .این روزها ،اسم موسیقی راک تبدیل
به یک تیتر ترسناک شده است»؛ این جملهای است که کیان
پورتراب سرپرست گروه کامنت ،با آن وضعیت فعلی موسیقی
راک را توصیف میکند .برای رشد هرچه سریعتر موسیقی
راک ،ضروری است که سایه چنین دیدگاههایی از روی
موسیقی راک برداشتهشود و با عنوان اینگونه از موسیقی ،با
احترام بیشتری برخورد شود .در واقع برای پیشرفت موسیقی
راک ،باید در وهله اول ،موزیسینهایی که به سبک راک
عالقهمند هستند ،از ورود به چنین مسیری بیم نداشته باشند
و در وهله دوم باید دید مسئولین و متصدیان موسیقی به
چنین سبکی تغییر کرده و حرفهایتر شود .شرایطی که با
توجه به روند مثبت حاکم بر موسیقی که از دهه  ۷۰آغاز
شد ،نوید این مسئله را میدهد که موسیقی راک نیز روزی
مانند موسیقی پاپ ،آزادانه به فعالیت خود عمل کرده و در
محافل مختلف حضور یابد .در صورت تحقیق چنین شرایطی،
آنوقت شرط سوم یعنی تغییر در نگرش مخاطبان موسیقی
نیز خواهناخواه به وجود خواهد آمد و موسیقی راک در میان
عموم مردم شنیده خواهد شد.

/سرگذشت-راک-ایران1_ https://iht-group.ir/
2_ https://listouch.com/lists/iranrocksinger/
3_ https://www.hamshahrionline.ir/news//456423
سرنوشت-راک-در-ایران
بخش-اخبار-85397/5-راه4_ http://www.honaronline.ir/-
موسیقی-راک-در-ایران
/139514531موسیقی-راک5_ https://rooziato.com/-
/ایران-کجای-راه-است؟
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آشنایی با ساز سنتور
شادی صباغزاده

تاریخچه:

سنتور بر پایه شواهد و قراین ،یکی از کهنترین سازهای منطقه
به شمار میرود .کهنترین اثر بهجا مانده از سنگتراشیهای
آشور و بابلیان ( ۵۵۹قبل از میالد) است .ابوالحسن علی ابن
حسین مسعود ،تاریخنگار نامدار و نویسندهی کتاب مروج
الذهب ،در شرح اوضاع موسیقی در زمان ساسانیان ،هنگام
نام بردن از سازهای متداول موسیقی ساسانی ،واژه سنتور
(سنطور) را بهکار میبرد .در کتب قدیم و تالیفات ابونصر
فارابی و ابن سینا نیز نام سنتور چند بار ذکر شدهاست.
سنتور از ایران ،ابتدا به اسپانیا و اروپای غربی رفته و در
قرن  ۱۲میالدی در آنجا گسترش یافت؛ سپس به ترکیه و
از آنجا به مجارستان راه یافت و نام چمبالم یا سمبالم به
خود گرفت و در قرن  ۱۹به چین رسید و نام یانگچین به
خود گرفت .امروزه در اروپای شرقی ،این ساز به نام دالسیمر
شناخته میشود.
در روایت دیگری ،رئوف یكتابیگ از علمای بزرگ موسیقی

تركیه ،در دایره المعارف الوینیاك چاپ  ۱۹۲۲مینویسد:
سنتور قبل از آغاز دوره قرون وسطی به اروپا راهیافته و
مورد قبول عامه واقع شدهاست و چون موسیقی و هنر از
اوایل پیدایش مذهب مسیح به استخدام آن مذهب درآمد،
هنرمندان اروپا به تكامل آن كوشیدند تا باالخره اوالد خلفی
از سنتور بهوجود آمد كه امروزه آن را به عنوان سلطان
سازها ،یعنی پیانو ،میشناسند.
ایرانیها قبل از ظهور اسالم با این ساز آشنا بودند و آن
را «کونار» مینامیدند .بعد از اسالم نیز عبدالقادر مراغهای
«ساز» یا «طوفان» را معرفی کرد که شبیه سنتور امروزی
بود با این تفاوت که برای هر صدا فقط یک سیم میبستند و
با جابهجایی خرکها ،آن را کوک میکردند.

ساختار:

سنتور ،سازی است به شکل ذوزنقه که از چوب ساخته
میشود و نیز دارای گوشیها و سیمگیرهایی است .بر سطح
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فوقانی جعبۀ توخالی سنتور ۷۲ ،سیم کشیده شده که دو سر
سیمها به وجوه جانبی سنتور متصل شدهاند .بر روی سطح
باالیی ساز ،دو ردیف  ۹تایی خرک قرار دارد که از روی هر
خرک ،چهار سیم که همکوک هستند ،عبور میکنند .این
ساز را توسط یک جفت مضراب چوبی مینوازند که اکثر
نوازندگان سنتور به سر مضراب ،محلی که به سیم ها برخورد
میکند ،نمد میچسبانند.

محدوده صوتی:

از نظر وسعت صوتی و قرارگیری نتها ،سنتور دارای  ۴بخش
یا «پوزیسیون» میباشد.

پوزیسیون اول سیمهای زرد (سمت چپ خرکهایی که
حامل سیمهای زرد هستند)
پوزیسیون دوم سیمهای سفید (سمت راست خرکهایی که
حامل سیمهای سفید هستند)
پوزیسیون سوم پشت خرک سیمهای سفید (سمت چپ
خرکهایی که حامل سیمهای سفید هستند)
پوزیسیون چهارم پشت خرک سیمهای زرد (سمت راست
خرکهایی که حامل سیمهای زرد هستند)
وسعت صوتی ساز سنتور سه اکتاو و یک نت است و معموال
اکتاو چهارم که در پوزیسیون چهارم قرار میگیرد ،استفاده
نمیشود مگر در موارد خاص.

کوچکتری دارد و نیز از نوع  ۹خرک میباشد.
سنتور سیکوک :این نوع ،ابعادی کوچکتر ،و به تبع آن
صدایی زیرتر نسبت به سنتو ر الکوک دارد.
سنتور کروماتیک :دارای سه اکتاو است و بیشتر در کارهای
ارکستری از آن استفاده میشود .این ساز دارای دو ردیف ۱۲
تایی خرک است و میتواند یک گام کروماتیک را اجرا کند.
انواع دیگری از سنتور نیز وجود دارد؛ مانند سنتور فاکوک،
میکوک و  ...که در هر مدل ،بنا به خواسته و نیاز نوازندگان،
توسط سازگر ،تعداد خرکها میتواند کم یا زیاد شود.
بهعنوان مثال ،سنتور  ۱۱خرک میکوک؛ یا سنتور ۱۴
خرک دوکوک.

نوازندگان شاخص این ساز:

از نوازندگان نامدار و قدیمی سنتور میتوان محمدصادق
خان ،علیاکبر شاهی ،سماع حضور ،حبیب سماعی ،حسین
صبا ،ابوالحسن صبا و از نوازندگان دهههای اخیر سنتور
میتوان فرامرز پایور ،پرویز مشکاتیان ،داریوش صفوت،
حسین ملک ،فضلاهلل توکل ،منصور صارمی ،مجید کیانی،
ارفع اطرایی ،سوسن دهلوی ،پشنگ کامکار ،اردوان کامکار،
سیامک آقایی ،علی بهرامیفرد ،حسین پرنیا را نام برد .از
سازندگان مشهور سنتور میتوان به مهدی ناظمی اشاره کرد.

علیرغم داشتن بیشترین وسعت صوتی در بین سازهای معرفی آلبوم:

ایرانی ،بهدلیل نداشتن فواصل کروماتیک به صورت همزمان،
نوازنده ناچار است برای اجرای هر دستگاه ،کوک آن را
متناسب با نیاز قطعه عوض کند.

آلبومهای زیادی در زمینهی تکنوازی سنتور و یا با همراهی
سنتور تولید و منتشر شدهاند که میتوان برای آشنایی بهتر
با رنگ صدای این ساز ،به آنها مراجعه کرد .از جمله:

انواع سنتور :

* آلبوم ساز قصهگو (سنتور :استاد فرامرز پایور؛ باصدای:
استاد محمدرضا شجریان)

مالک نامگذاری سنتور ،صدا دِهی خرک سوم از پایین است.
در سنتوری که به شکل عادی و رایج آن ساخته شود ،خرک
سوم از پایین صدای نت سل را ایجاد میکند که آن را سنتور
سلکوک مینامند.
سنتور سلکوک و الکوک ،رایجترین و پر استفادهترین
سنتورها در بین انواع سنتور هستند .اما انواع دیگری سنتور
نیز ساخته میشوند که از لحاظ ابعاد و وسعت صوتی و تعداد
خرکها و  ،...تفاوتهایی دارند.
سنتور الکوک :این نوع رایج سنتور ،بیشتر در تکنوازیها
و بداههنوازیها استفاده میشود و در مقایسه با سنتور
سلکوک صدایی زیرتر ،و در مقایسه با سنتور سلکوک ابعاد
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* آلبوم آستان جانان (سنتور :استاد پرویز مشکاتیان؛
باصدای :استاد محمدرضا شجریان)
* آلبوم ریزدانههای الماس (سنتور :استاد اردوان کامکار)
منابع :
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