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چكيده

 معرفي و به    ،هدف از نگارش تحقيق حاضر، گردآوري مجموعه اي منظم بـه منظور بررسي           
 است كه در تمدن كهن سومر ظهور نمـوده و     هاي هنر ديرين موسيقي   تصوير كشيدن اولين افق   

هر چنـد كـه علـم باسـتان        . هاي پس از خود گشته است     خاستگاه و بنيادي براي موسيقي تمدن     
شناسي با همة سماجت و پيگيري خويش توانسته اسـت رمـوز در خـاك خفتـة ايـن هنـر را بـه                        

هاي منقـوش    ظروف و گلدان   ،ها كتيبه ،ها لوح ،كشف و بازسازي سازهاي متالشي شده     ءواسطه
 تا حدودي عريان نمايد اما به هر حال، قضاوت كلي           ، در حال نواختن   با اشكال سازها و نوازندگانِ    

 نحـوه  ،باشد زيرا با وجود آگاهي نسبي از سـازها     و قاطع در مورد رمزگشايي از اين هنر ميسر نمي         
كارگيري آالت موسيقي و ذهنيت آن مردمان درباره اين هنر، هنوز اطالعات ما             ه   چگونگي ب  ،اجرا

توان خط سيري كلي از موسيقي و سازهاي در مورد موسيقي اين دوران ناچيز مي نمايد و تنها مي   
به هر تقدير، در اين نوشتار سعي شده است تا پس از معرفي اجمالي تمدن  . آن دوران ترسيم نمود   

در . ن سومر و قدمت تاريخي آن به جايگاه هنر موسيقي در ميان مردمان آن قوم پرداخته شود       كه
اي كيد بر نوع تفكر و خالقيت و حركت آگاهانه        أ اهميت فراوان سازهاي زهي و با ت        به علت  ،ادامه

،هـا كه باعث پيدايي آن شده است در اين مجال كوشش شده است تـا از طريـق نقـش برجسـته      
اي علمي و نگاهي دقيق و موشكافانه به روشنگري بيشـتري           هاي مربوطه به شيوه    كتيبه ها و لوح

.   آن عصر دست يازيددر باب انواع سازهاي زهي

واژه هاي كليدي 

.، لير هارپ ايستاده، هارپ كماني، سازهاي زهي، هارپ، موسيقي،سومر
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مقدمه 

. ، مجاور خليج فارس و در جنوب كشور اكدالنهرينسومر، كشوريست باستاني در قسمت سفالي بين
چنان كه حتي با وجود . يكي از معماهاي بزرگ تاريخ جهان باستان استهمچنان منشاء پيدايش سومريان 

و اينكه از كجا به سرزمين سومر وارد شده اند آنها  نژاد دربارةپژوهش هاي انجام شده  نمي توان با قطعيت 
از شمال به جنوب بين النهرين، در امتداد دو رود  ميانه يا قفقاز برخاسته وشايد از آسياي. اظهارنظر نمود

هم چنين احتمال دارد همان گونه كه از اساطير برمي آيد از راه دريا و از . دجله و فرات پيش آمده باشند
اريخ آن چه كه از ت). 1343:179،دورانت(خليج فارس يا از مصر به سرزمين سومر مهاجرت كرده باشند 

پيداست سومريان مردمي كشاورز بودند كه فنون مهار سيل ها را آموخته بودند و سازمان منظم آبياري كه 
) 187،همان( سال پيش از ميالد مي رسد از بزرگ ترين كارهاي توليدي آنان بوده است 4000تاريخ آن به 

و به تدريج تعدادي شهر را بنا  سال پيش از ميالد در بين النهرين ساكن شدند 4000اين قوم در حدود 
خط اختراعي بي مانند خود موسوم به خط آنها . بود"اور" و "نيپور"، "اوروك"آنها ترين نمودند كه مهم

سفانه آثار باقي مانده از تمدن سومري بسيار ناچيز أ مت.ميخي را بر لوح هاي گل رس منقوش مي ساختند
 سومري ها بناهاي خود را فقط با ،بين النهرينة  سنگ در ناحيت عمده اين است كه بر اثر فقدان علّ.است

ساختمان ها تقريباً چيزي بر ة خشت پخته و چوب مي ساختند و بدين سبب از معماري آنان به جز شالود
آگاهي ما از سومري ها به طور عمده مبتني است بر پيكره ها و خرده آثاري كه تنها جاي نمانده است و 
از روي مدارك به دست آمده از غارهاي عصر ). 1359:47،جنسن( دست آمده استضمن كاوش ها به

مي كوشيده است با توسل به جادوي تصوير بر طبيعت ديرينه سنگي چنين برمي آيد كه انسان همواره
 جادوي ، هم زمان با ظهور سومريان و آغاز تاريخ مدوناما آنچنان كه پيداست،. پيرامون خويش مسلط گردد

 بدين .ن جاي خود را به دينِ خدايان نيك خواه و بدخواهي داد كه تجسمي از نيروهاي طبيعت بودندكه
احتماالً در ،  ميان انسان ها و خدايان مجموعه اي از داد وستد هاي گوناگونِمعنايبه ، دين رسميترتيب، 

ها توسط اكدي، ز ميالد قبل ا2350در حدود سومر . )1381:49،گاردنر(ميان سومريان پديد آمده است 
، تمدن سومر با زوال يافتن امپراطوري اكد).  م. ق2350ـ2295( سامـي بـودند تسخير گرديد كـه مردمي

بـار ديگر توسط ديگـر ساكنان از قبيل اينكه دوباره ادامه يافت تـا )  م. ق2150ـ1800(در طي سال هاي 
480:2001( مورد هجوم قرارگرفت هـاعيالمي ,Kilmer .( با بررسي فرهنگ و تمدن اين قوم درخواهيم

هاي بسيار از دوران ماقبل بايد قرنو مييافت كه آنان قومي داراي فرهنگي واال و مردمي خردمند بوده اند 
.دست آمده باشده  در آن عصر بيااجتماعيتاريخ گذشته باشد تا چنين باروري و رفاه 

موسيقي در تمدن سومر 

بازتاب آن را به گونه اي مي توانان سومريان بسيار رواج داشته است و همچنينهنر موسيقي در مي
موسيقي را طي مراسمي خاص، به منظور پرستش اين قوم  بدين معنا كه .دانستآنها اعتقادات مذهبي 

ود موسوم به زيگورات كه طبق محل اين اجراها در معابدي ب. كردندخدايان، با كالم و سرايش اجرا مي
).1383:24،شمس( آنان خدايان در آنجا سكونت داشتند ةدعقي
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اي كه گردد؛ يعني به دوره  م باز مي.النهرين به هزارة پنجم قاولين شواهد اجراي موسيقي در بين
 م يافت شده است كه بر .هايي مربوط به هزارة چهارم قاز طرفي سنگ. متعلق به سازهاي بادي است

زندگان و سازهاي زهي حكاكـي شده است كـه اخيراً بـه عنوان سازي شبيه هارپِ تصاويري از نواآنها روي 
 و همچنين يك جعبه صدا با نه زهه (Kilmer and Lawergren, MGG2)ستوندار تفسير شده است

 در طول اولين .)Norborg , 31:1995–30(با يك بازو كه با مهارت حكاكي شده بود ، "لير"نامتقارنِ ساز 
 به عنوان بخشي مهم از مشخصي م، موسيقي به طور كامالً .اي سومري در اوايل هزارة سوم قهسلسله

هاي سلطنتي مورد استفاده قرار مي گرفت و سازندگان سازها مهارت فراواني در هنر تزئين زندگي در مكان
).Kilmer,481:2001(اند سازها داشته

تي، آداب و رسوم همي در انواع مراسم تشريفاموسيقي مذهبي نقش مدست آمده،ه بر طبق شواهد ب
؛ بدين صورت كه موسيقي مذهبي در مراسم ستايش فرشتگانِ محافظ خدايان، به سومري داشته است

ترين سازهاي موسيقي  و قديميهشدصورت شكواييه و مرثيه، همراه با سرود و شعر مذهبي اجرا مي
كه البته در آنجا ) 1383:25،شمس(مدعاست  دال بر اين "اور"هاي مكشوفه در حفريات خرابه

اي در توان به نقش برجستهنيز وجود دارد كه از آن جمله مي» هارپ«هايي از رقص و نوازندگيحنهص
يك نوازندة هارپ وكه در آن )  سال پيش از ميالد2700( اشاره كرد"اور"داخل آرامگاه يكي از پادشاهان 

).1344:9ني حس (نمايان است،زني در حال رقص
شان داراي تأثيراتي جادويي است؛ لذا از آن براي برآورده كردن آنان معتقد بودند كه اشعار و موسيقي

).1383:25،شمس(كردند نيازهايشان و نيز در جهت رضايت خدايان استفاده مي
 موسيقايي اي كه در اين مجال دربارة موسيقي سومر قابل ذكر مي باشد اين است كه در سيستمنكته

بـه جداسازي ، هاي مخصوص از عنـاوينهاي اجرايي و استفادهتوان با تعيين نمودن سبكسومري مي
1975(بپردازيم ) موسيقي(انواع مشابـه قطعات هنـري  ,Wilcke .( بنابراين شايد بتوان گفت موسيقي

ها رود هريك از اين گونهمياحتمال د ونگردسومري از لحاظ قطعات موسيقايي به سه گونة كلي تقسيم مي
1960(خصوصيات ملوديك و ريتميك منحصر به خود را دارا باشند  ,Harmton .(مورد ريتم در در

توان اي به ريتم نمي كند اما ميموسيقي سومري بايد اذعان داشت كه اگرچه متون سومري صريحاً اشاره
هاي مختلفِ آوازها تعيين مي شدند راييِ گونههاي اجها و سبكها به وسيلة شيوهچنين فرض كرد كه اين

هنگ اشاره  آبه ضرب) با توجه به اصطالحات اكدي(طوري كه در مقام مقايسه احتماالً در موسيقي اكد ه ب
145) (مي شده است  :1971,Kilmer.

4000در مورد سازهاي زهي كه موضوع اصلي بحث حاضر است بايد گفت كه اين سازها از حدود 
 از طرفي مهرها، .اندتر از امروزي داشتهل از ميالد در سومر رواج پيدا كرده كه البته شكلي سادهسال قب

ها به خوبي شكل و شيوه نواختن اين سازها را ورها و نقاشي آرامگاهگدست آمده از ه ها و اشياء بپالك
تمدن سومر، بايستي در گام به منظور پرداختن به سازهاي زهي در ).1373:39جن كينز،(سازد روشن مي
قوماي مختصر به اهميت اين گروه از سازها نمود بدين معنا كه به هر حال به عنوان رسيدن يك اول اشاره
اي كه بتوان آن را فرهنگ ناميد مالكي را بايد پذيرفت و مسلماً به اين مقوله از ديدگاهي كه به مرحله

 موسيقي اين مرحله، در حيطه هنرِ. هنري است بايد نظر افكندخالقيت و تظاهر احساس و خواستار استعداد 
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 اوليه انسان براي  وهاي خود بخوديحركتمرحله، در چرا كه . است پيدايش سازهاي زهي آغازمسلماً 
پرداخت زيبايي استادانه ، جاي خود را به جويي از اصوات موزون به منظور به هيجان آوردن رقصندگانبهره

در اين زمينه، . يابنداهميت مي) سازهاي زهي(و در اينجاست كه اين گروه از سازها مي دهد موسيقي
اند، هاي اور يافت شدهاند و سازهايي كه در حفاريكار بستهه هنرمندان سومري بهترين اهتمام خود را ب

با ). 1376:57،گالپين(باشد ميآنها نشانگر سعي و دقتي آشكار در جهت افزايش ظرفيت و توسعه مكانيسم 
ه هاي باين توضيحات، اينك در اين مجال به معرفي و بررسي انواع مختلف سازهاي زهي و نقش برجسته

.گردداهتمام ميآنها دست آمده از 

H A R P(1(هارپ 

ها اين سازها از كنيم زيرا از ديدگاه سومريهاي اوليه آن شروع ميبراي بررسي اين ساز از شكل
.واع و داراي بيشترين ويژگي بوده استترين انقديمي

ساز «و به معناي ) Gis ZAG-SAL(دست آمده موسوم به ه هاي بدر لوحه» هارپ«نام عمومي
ها از بازوي عمودي به به منظور ايجاد يك شكل كماني در اين ساز، سيم. باشدمي»  كشيدهزهِچوبي با

ها به عنوان مثلث باز  كه از نظر سومريندداد مي و شكلي را به آنندشد ساز وصل مية كاسبازوي افقيِ
)1تصوير . (شناخته شده بود

نر شاخ گاوبود كه از يهاي آن همانند صداي بوقترين زهسر اين ساز از سنگ الجورد و صداي بم
راي اجراي شد زيرا از آن باين ساز به عنوان يك ساز مقدس تلقي ميدر آن زمان، .شنيده مي شد

روزها در اين ساز، .بر ديگر سازها برتري داشته استبنابراين كردند سرودهاي تقدير و سرنوشت استفاده مي
).1376:58گالپين، . (كرده استها آوازهاي دنيوي را همسرايي ميمعبد كلمات آسماني را همراهي و شب

از قبرستان ، ه كماني باز سازي شدهارپ: 1تصوير 
 ,Kilmer: مأخذ. م. ق2500 حدود ،سلطنتي اور
2001:48

 حـدود   لوحـة سـنگي در خفاجـه،       از    شكل،  كماني هارپ:2تصوير  
61: 1376،گالپين: مأخذ. م.  ق3000
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 است م.متعلق به نيمه اول هزاره سوم قدست آمده است ه  بزرگي كه از مقبره سلطنتي در اور بهارپِ
انتهاي كاسه اين ساز به وسيله سر يك گوساله تزئين شده و ). 1تصوير (رسد نظر ميه  اغراق آميز بكه

 انتهـاي .كاسه مخروطي شكل آن نيز كه گود و عريض است، بسيار شبيه به كاسه كم عمق بربط ماست
يابيم اين ساز در زمان ساخت با طال و  بنابراين در مي،تاز طال ساخته شده اساين ساز عمودي بـازوي

 از اور آن بزرگ يازده تا پانزده زه داشته كه نمونة هر دو نوع هارپِاين. شده استاشياي طاليي زينت مي
ها يافت شده »لير«ه و همانند تارهايي كه روي ها از روده بود، جنس زههارپدر اين . دست آمده استه ب
هاي فلزي به از روي مقرهآنها شدند بلكه، با گذراندن هاي چرخنده كوك نميوسيله گوشيه  بها زهندا

همان، (شدند  كشيده يا شل مي،وسيله دسته ها بدور يك گوشي ثابت پيچيده شده و براي كوك، زه
ه ز ميالد ب سال قبل ا3000كه در خفاجه در حدود در يك لوحه سنگي، آنتـردر نمونة قديمي). 1376:59

و همچنين از يك مهر باستاني ) 2تصوير (توان مشاهده نمود هارپ كماني شكلي را مي،دست آمده است
كردتوان هارپ هاي كماني شكل را مالحظه م است نيز مي. ق2800كشف شده در اور كه متعلق به 

در مورد  اما گرفته قرار ميالزم به ذكر است كه در موقع نواختن، بازوي عمودي ساز روي شان). 3تصوير (
:1376همان (گرفت شد يا توسط نوازنده روي سكويي قرار مي روي زمين نهاده مي، يا برترسازهاي بزرگ

گردد كه اختالف كوچكي در مورد تكيه ساز به زمين يا بازوي نوازنده در مورد بنابراين مشاهده مي).62
 گردد اين است كه اندازه اين بدان اشاره ديگري كه بايد نكته. تر وجود داردتر و كوچكسازهاي بزرگ

 گرفته يا كرده و ظاهراً بايستي در طرف چپ بدن نوازنده قرار ميهارپ ها بسته به نوازندگانشان تغيير مي
 كه احتماالً "بيسمايا"در گلداني بازمانده از دوران . شده استشده و با دست راست نواخته ميتكيه داده مي

دست ه هاي خود را افقي بتوان مشاهده نمود كه هارپ  دو مرد را مياست، م . ق2650ط به سال مربو
.)1380:28،آبراهام) (4تصوير (باشند ميآنها اند و در حال نواختن گرفته

هاي پيكرة يك  در دست.ها از آن استفاده مي كردند هارپ ايستاده بودنوع ديگر هارپ كه سومري
تصوير (توان يك هارپ ايستاده را مشاهده نمود  مياست  م . ق1900 كه متعلق به حدود "الهه" يا "موز"
اين ساز . مورد استفاده قرار مي گرفتها  عامه بوده و در جشن مورد پسندهاي اوليهاين ساز از دوران). 5

 دارد كه در ازمنة بسيار و اين امكان وجود) 6تصوير  (نيز ديده شده است) م. ق2200مربوط به  (در نهاوند
 در ساختمان اين ساز مشخصاً چوب دخالت داشته، به طوري كه از . منزلگاه آن ايالم يا ايران بوده باشد،دور

مستقيم «استفاده شده كه به معناي ) SI-SA(» سا-سي«آيد براي نام اين ساز از هاي باستاني برمينشانه
اند و نه مايل زه ها بيشتر عمودي كشيده شده، است كه در آناست و مربوط به نوعي هارپ » يا ايستاده

هارپ  همانند، اين هارپ با اين حال،).1376:64گالپين، ()آنطور كه در هارپ هاي كماني وجود دارند(
تعداد زه. شده است كوك مي،گذشتهها كه از دور ميلة افقي پاييني ميكماني با كشيدن يا آزاد كردن زه

ساز  در ،اي مكشوفه تنها چهار زه چنانكه در نمونه.ـن ساز تفــاوت چشمگيــري داشته استهــا در اي
در نقوش معروف حكاكي شده روي سنگ با چهارده ) ايذه كنوني(مالمير  و در نهاوند هفت سيممكشوفه در 

لوور پاريس و دو نمونة ديگر آن يكي در موزة . شده استديده ) م. به قرون هشتم يا هفتم قمربوط (سيم 
، طول پائين ترين زه در اين )8 و 7تصاوير (شود ديگري در موزة سازهاي موسيقي در برلين نگهداري مي

تقريباً در تمامي انواع هارپ هايي كه يافت ). 1376:65،همان(هارپ بزرگ چيزي حدود نود سانتيمتر است 
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ليل هيچ مدركي كه حاكي از فقدان  و به همين د استضرورت داشته] عمودي[شده است ستون جلويي 
. ولي بهرحال تدابيري چند بمنظور استحكام چوب بست آن به وجود آمده است. اين ستون باشد وجود ندارد

اي ضروري در خدمت بايد اذعان داشت كه اين هارپ ها مسلماً نه تنها بعنوان وسيله).1376:66،همان(
اند و با لير در ن اندازه در زندگي خصوصي مردم دخالت داشتههاي سلطنتي بوده بلكه به همامعبد و جشن

هاي ازدواج مورد همراهي سرودهاي نيايش، سرود پيروزي، حماسة قهرمانان و آوازهاي عاشقانه در جشن
).1376:67،همان( اند گرفتهاستفاده قرار مي

1376:69 گالپين، :مأخذ. م.  ق1900حدود .ستادههارپ اي:5تصوير 
1376:69 گالپين، :مأخذ. م. ق2200نهاوند، حدود . هارپ ايستاده:6تصوير
1376:69 گالپين، :مأخذ. م.  ق700نهاوند، حدود. هارپ ايستاده:7تصوير

. م.  ق2800ازيك مهر باستاني، حدود  شكل، كمانيهارپ:3تصوير 
1376:61،گالپين: مأخذ

. م. ق2650نقشي بر يك گلدان، حدود .نوازندگان هارپ:4تصوير 
1383:28آبراهام، : مأخذ

567
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ه بينيم كه ب، پيكرة زني را مياستم .قدر يك تنديس كشف شده كه متعلق به نيمة اول هزارة سوم 
ترين عنوان بزرگه از اين زن ب. بوده استرسد سازي در ميان دستان او بوده و مشغول نواختن نظر مي

دهد كه احتماالً عمل آمده از صورت اين تنديس نشان ميه هاي ببررسيسومري ياد شده است ونوازندة
1971:1932))9تصوير(صورت تصويري هنري آفريده شده استه ب ,Bell) كه باز يتصوير ديگردر 

 در كه در آن،بينيم جشني را ميمراسم  م است در قسمت باالي تصوير .مربوط به نيمة اول هزارة سوم ق
شود كه دختري در كنار او در حال رقصيدن اي در حال نواختن هارپ ديده ميسمت راست تصوير نوازنده

.)10تصوير (است 

نيمة .ترين نوازندة سومريبزرگ:9تصوير 69: 1376گالپين، : مأخذ. هارپ ايستاده:8تصوير 
 :Bell, 1971: مأخذ. م. اول هزارة سوم ق

Bell ,1971:1933: مأخذم.نيمة اول هزارة سوم ق. يك ميهماني سومري:10تصوير 



 شماره ششم•
69

L Y E R(2(لير 

سومري ها اصالح آنها آمد كه بعداً توسط همساية ساز محبوب مردم سامي و كلدي به حساب مي» لير«
. م. ، متعلق به اوايل هزارة سوم ق"اور"بدون شك در سازي كه در . و به شكلي بسيار استادانه ساخته شد

سومري ها از . ه شكل هاي اولية آن مشاهده نمود نسبت بيافت شده است، مي توان پيشرفتي قابل مالحظه
نظر ه ب. كردندلير در اندازه و شكل هاي مختلف براي همنوازي با هارپ هاي بزرگ و كوچك استفاده مي

لير به طور . نام داشته است» نوازدساز چوبي كه موسيقي مي«يا » تار-ال-قيش«آنها رسد كه مهم ترين مي
 و با هطور مستقيم به كاسة ساز وصل شوند، كشيده شده  زه ها بـه جاي آن كه بكلي با هارپ تفاوت دارد و

از اين ساز ظـريف تصـاويــر زيادي روي اشياء مرصع، . شدندعبور از روي يك خرك به كاسه وصل مي
اند كه به غايت هاي آن در اور كشف شدهها نقش شده است و همچنين تعداد زيادي از نمونهمجسمه و مهر

). 12 و 11تصاوير (اي هستند اند و داراي پوشش طاليي يا نقرهزئين شدهت

ه تر و كوچك تري نيز وجود دارند كه گاه بهاي سادهيابيم كه در نقش ها، نمونهها در ميدر بررسي
از اين ). 13تصوير (اند شدند و گاهي نيز حيوانات به عنوان نوازندگان آنها تجسم شدهوسيلة انسان نواخته مي

شناختند النهرين رسيده باشد ميشود كه سومري ها اين ساز را حتي قبل از آنكه به بينبررسي ها دريافت مي
در مورد ساخت كاسة ساز توسط سومريان بايد گفت كه آنان با احتياط بسياري اين كار را ). 1376:70گالپين، (

اي وسيلة  ميخ هاي نقرهه پوشاندند كه  به را با ورقة نازكي از نقره ميگاهي اوقات اين كاس. انجام مي دادند
در . وسيلة طال يا سنگ الجورد تزئين مي شدنده ليرها عموماً مزين به سر گاو مقدس بودند و ب. شدثابت مي

شف م ك.  ق2700كه در قبرستان سلطنتي اور مربوط به حدود ) كه شبيه قايق است(ليري با شكل گوزن نر 
در ساز لير  . اي تصوير شده استصورت نقش كامالً برجستهه شد، حيوان در حالت ايستاده در روي كاسة ساز ب

وضع ظاهري خرك و نيز زاوية بازوي عمودي و شكل ميلة عبور زه ها همگي بر دقت و نكته سنجي در 
 يازده زهي آن، نمونه اي مطلوب رسدنظر ميه  بزرگ متفاوت است و بهاي ليرِتعداد زه. طراحي داللت دارند

دليل سنگيني ه اين ساز ب. ها وجود دارنداست ولي سازه هايي بـا پنج و شش يا هشت زه نيز در بعضي نمونه

از . نقــره اي بــا گوشــي هــاي كــوك» ليــر «:11تصــوير 
. م. ق2700قبرستان سلطنتي اور، حدود 

85: 1376گالپين، : مأخذ

ــوير  ــر«:12تص ــومري  » لي ــدة س ــازي ش از . بازس
. م.  ق2500، حدود قبرستان سلطنتي اور

Kilme ,481:2001: مأخذ
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شد كه در مهري مربوط به نشست و مشغول نواختن ميگرفت و نوازنده در مقابل آن ميبر روي زمين قرار مي
).72:همان) (15تصوير (اهده نمود توانيم آن را مشم مي.  ق2700حدود 

نتيجه گيري

با نگاهي عميق به موسيقي در تمدن كهن سومر و بررسي سازهاي آن دوران، در مي يابيم كه 
در اين دوره، موسيقي، . موسيقي در اين عهد از جنبه هاي مختلفي پيشرفت قابل مالحظه اي داشته است

مردم را تشكيل مي داده و به صورت غايتي كاركرد گرايانه در مراسم آييني و بخش مهمي از زندگي 
از سوي ديگر، به وجود آمدن . مذهبي، در مكان هاي سلطنتي و معابد نقش مهمي را بر عهده داشته است

گونه هاي مختلف قطعات موسيقايي با خصوصيات ريتميك، ملوديكِ منحصر به فرد را مي توان از نقاط 
تمدن سومر را مي توان مقارن با ظهور اولين نمونه هاي سازهاي . سيقي اين دوره به حساب آوردقوت مو

زهي دانست، زيرا كه طبق كاوش هاي انجام شده و در بين ساز هاي مكشوفه، هيچ نمونه اي از اين گروه 
ه اي در پيش از سازها كه متعلق به پيش از سومريان باشد، ديده نشده است و صرفاً سازهاي بادي و كوب

مي توان بيانگر استعداد، خالقيت و توان ذهني اين قوم در تكامل و اين نكته را. اين دوره مرسوم بوده است
افزون بر آن در گروه سازهاي زهي نيز تكامل تدريجي و آگاهانه اي به . مكانيسم سازها دانستة توسع

اي مكشوفه و همچنين نقش برجسته هاي در خاتمه، بر اساس شواهد و قراين و سازه. چشم مي خورد
) از قبيل هارپ و لير(مربوطه درمي يابيم  كه در آن دوران تنها سازهاي بادي، كوبه اي و زهي بدون دسته 

 دسته دار چه در بين سازهاي مكشوفه و چه در نقش برجسته ها  زهيوجود داشته و هيچ اثري از سازهاي
. هاي موسيقايي اين قوم كم نخواهد كرد به هيچ عنوان از قابليتنمي خورد كه البته اين مسالهبه چشم

از قبرستان سـلطنتي اور،  . به شكل قايق» لير«: 13تصوير  
85: 1376گالپين، : مأخذ. م. ق2700حدود 

. م. ق2400حدود »لير«: 14تصوير 
107: 1376گالپين، : مأخذ

2700از قبرستان سلطنتي اور، حدود » لير «:15تصوير 
11: 1376گالپين، : مأخذ. م.ق
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پي نوشت 

اما از آنجايي كه به نظر مي . نيز ترجمه شده است» چنگ«به » هارپ«ذكر است كه در برخي از كتب فارسي، ساز الزم به . 1
ه است، لذا، در اين مقاله به منظور رسد برگزيدن اين واژه، به دليل وجود برخي شباهت هاي ظاهري اين دو ساز صورت گرفت

ژة ابه عنوان برگردان و» چنگ«جلوگيري از هر گونه سوء تفاهم در برداشت مفاهيم توسط خوانندة متن، از استفاده از واژة 
.اجتناب شده است» هارپ«
كه اساساً شباهت اما بايد خاطر نشان كرد . ترجمه شده است» بربط«توسط برخي از مترجمين به » لير«اگرچه ساز . 2

چرا كه اصوالً بر اساس آنچه كه از . را با يكديگر معادل دانستآنها خانوادگي زيادي ميان اين دو ساز وجود ندارد كه بتوان 
، سازي زهي اما داراي »بربط«سازي زهي و بدون دسته است در صورتي كه » لير«مستندات علمي و تاريخي بر مي آيد 

استفاده » لير«بنابراين در اين مقاله از نام اصلي ساز، يعني . ن حيث داراي تفاوتي بنيادين مي باشنددسته است بنابراين از اي
بر اساس شباهت هاي ظاهري ناروا است بلكه » لير«به عنوان برگردان واژة » بربط«زيرا نه تنها برگزيدن واژة . شده است

. اين دو ساز خواهد گرديدباعث ايجاد تصورات اشتباه برانگيزي مبني بر همسان بودن
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