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چکیده

موســیقی از دیربــاز ،همچــون ابــزاری تأثیرگــذار در اجــرای نقشــههای نظامــی بــهکار
گرفتــه میشــد و نوازنــدگان انــواع ســازها در آرایــش لشــکر ،جایگاهــی مشــخص داشــتند.
ایــن نوازنــدگان شــامل طبــاالن ،شــیپور نــوازان ،تبیــره زنــان و نوازنــدگان دیگــر ســازهای
رزمــی (آالتــی کــه اصــوات بلنــد و مهیــب تولیــد میکردنــد) و همینطــور نوازنــدگان َدف،
بربــط و ســرودخوانانمیشــدند کــه جایــگاه ایشــان ،در آرایــش لشــکر بنابــر وظیف ـهای
کــه بــر عهــده داشــتند ،تعییــن میشــد .نوازنــدگان ســازهای پــر ســروصدا ،در میدانهــای
رزم و اردوگاههــای نظامــی ،پیامهــا و فرمانهــا را بــه گــوش ســربازان میرســانده و یــا
بــا نواختــن همزمــان ســازها ،وحشــت و اضطــراب را در دل دشــمن بــه وجــود میآوردنــد؛
از طــرف دیگــر ،ســرودخوانان و خنیاگــران بــا ســپاه همــراه میشــدند تــا بــا نواختــن
نغمههــای شــاد و خوانــدن ســرودهای ملــی ،حماســی و دینــی قلــب ســربازان و فرماندهــان
را قــوی ســازند و بــا تقویــت روحیــهی ایشــان ،اشــتیاق بــه مبــارزه و جانفشــانی را در
رزمنــدگان افــزون کننــد .مطالعـهی اهدافــی کــه انــواع مختلــف موســیقی در میادیــن رزم و
لشــکرگاهها تأمیــن میکــرد ،کمــک برزگــی بــه درک جایــگاه موســیقی نــزد ملتهــای
کهــن از جملــه ایرانیــان میکنــد و در نهایــت ،شــناخت مــا را از فرهنــگ موســیقی ایــران
بهبــود میبخشــد .مقالــه حاضــر ســعی دارد ،ضمــن معرفــی انــواع موســیقی میادیــن رزم
و لشــکرگاهها و اهدافــی کــه هــر یــک تأمیــن میکــر ِد ِ،یکــی از ایــن انــواع ،یعنــی
«موســیقی تشــجیعی رزمــی» را ،بهطــور دقیــق و همــه جانبــه مــورد بررســی قــرار دهــد؛
بــه اینمنظــور ،ضمــن ارائــه شــواهدی از رواج موســیقی تشــجیعی نــزد ایرانیــان و اعــراب
از آغــاز دوره ساســانی تــا حمل ـهی مغــول ،ویژگیهــای ایــن نــوع موســیقی و اهــداف آن
در رزمگاههــا ،تحلیــل میشــود .اطالعــات مــورد نیــاز در ایــن رابطــه ،بــا بررســی روشــمند
متــون و منابــع نوشــتاری قــرون چهــارم تــا نهــم هـــ.ق ،.اعــم از نظــم و نثــر ،بهدســت آمده
کــه حــاوی اشــارات و شــواهدی از بـهکار گرفتــن موســیقی در رزمگاههــا ،نــزد ایرانیــان و
اعــراب در طــول دوران مــورد مطالعــه اســت.
کلیدواژگان :موسیقی ،میدان رزم ،لشکرگاه ،دوره ساسانی ،دوران اسالمی.
 .1ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نام ـهی مقطــع کارشناسیارشــد مریــم حســینقربان بــا عنــوان «جایــگاه موســیقی در فرهنــگ
ایــران از دورهی ساســانی تــا حملــه مغــول» اســت کــه بــه راهنمایــی دکتــر هایــده اللــه در شــهریور  1392در گــروه باستانشناســی
دانشــگاه تهــران دفــاع شــد.
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مقدمه

نظــام آفرینــش همــواره ،مهمتریــن معلــم بشــر در انــواع ابداعــات و اکتشــافات بــوده و
یکــی از مصادیــق آن ،اصــوات طبیعــی اســت کــه از همــان ابتــدا ،بشــر را بــر آن داشــت تــا
خــود نیــز ،عامــل ایجــاد اصواتــی مشــابه آنهــا شــود؛ در نتیجـهی ایــن تــاش ،بهتدریــج
عامــان و عالمــان صنعــت موســیقی پــا بــه عرص ـهی حیــات نهادنــد و پلههــای تکامــل
و ترقــی را طــی کردنــد؛ بهطــوری کــه الحــان گوناگــون را بــا توجــه بــه حــاالت روحــی
مختلــف انســانی و حیوانــی ســاخته و موســیقی را بــه ابــزاری در پیشبُــرد اهــداف خــود
تبدیــل کردنــد .از جملــه اهدافــی کــه موســیقی در پیشبــرد آنهــا نقــش اساســی داشــته،
اهــداف نظامــی اســت .از ایــنرو نوازنــدگان انــواع مختلــف آالت موســیقی ،خنیاگــران،
ســرودخوانان و شــاعران در زمــرهی ســپاهیان قــرار میگرفتنــد و فرماندهــان و ســربازان
را در لشــکرگاهها و اردوگاههــای نظامــی ،یعنــی مکانهایــی کــه ســربازان اتــراق کــرده
و روز و شــب خــود را بــه تمریــن و آمــاده بــاش میگذراندنــد و بهویــژه در میادیــن رزم،
یــاری میدادنــد .در ایــن مقالــه ،ســعی شــده تــا موســیقی رزمــی بــا توجــه بــه اهدافــی
کــه در میادیــن رزم و لشــکرگاهها تأمیــن میکــرد ،مــورد بررســی قــرار گیــرد و براســاس
آن تعریفــی کاملتــر و جامعتــر از موســیقی رزمــی و ســازهایی کــه در زمــرهی آالت و
اســباب لشــکر قــرار میگرفتنــد ،ارائــه شــود.

روش تحقیق

بــرای بهدســت آوردن درک بهتــری از جایــگاه موســیقی تشــجیعی در میدانهــای رزم و
لشــکرگاهها ،متــون باقیمانــده از ســدههای نخســتین اســامی تــا قــرن هفتــم هـــ.ق.
اعــم از نظــم و نثــر بهطــور روشــمند ،مطالعــه و اشــارات مربــوط بــه موســیقی هیجــان
برانگیــز و روحیــه بخــش رزمــی از میــان آنهــا اســتخراج و تحلیــل شــد .ایــن منابــع
عبارتنــد از :رســاالتی در علــم موســیقی چــون کتــاب« :االدوار صفــی الدیــن ارمــوی» و
شــرح آن نوشــتهی «عبدالقــادر مراغــی»؛ کتــب حکمــای مســلمان همچــون «فارابــی»،
«غزالــی» و «ابــن خلــدون» کــه فصولــی را بــه موســیقی اختصــاص دادهانــد؛ کتــاب «آداب
الحــرب و الشــجاعهی» کــه حــاوی مباحثــی پیرامــون کاربــرد موســیقی در رزمگاههــا و
جایــگاه نوازنــدگان در آرایــش لشــکر اســت؛ برخــی از کتــب تاریــخ جهــان و تاریــخ اســام
نوشــته مورخــان اســامی چــون «مســعودی»« ،ابــن اثیــر» و «طبــری» کــه شــواهدی
تاریخــی از کاربــرد ایــن نــوع از موســیقی در رزمگاههــا را ،در اختیــار مــا قــرار میدهنــد
و در نهایــت ،منابعــی چــون «شــاهنامه» کــه توصیفــات فــراوان و گاه اغراقآمیــزی را از
لحظــات رزم و کارزار همــراه بــا موســیقی بــه نظــم کشــیده اســت .اطالعــات حاصــل از
ایــن منابــع ،اگرچــه از نظــر اعتبــار بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد؛ امــا تنهــا بــا در نظــر گرفتــن
همــه جانبــه ایــن منابــع ،میتــوان بــه نتیجــه در خــور اعتنایــی در حوضــه موســیقی
نظامــی ،بهطــور کلــی و موســیقی تشــجیعی رزمــی ،بهطــور خــاص دســت یافــت.

پیشینهی تحقیقات

اهــم آثــار مکتــوب مربــوط بــه موســیقی نظامــی ایــران ،بدیــن شــرح اســت؛ کتــاب:
«موســیقی نظامــی» ،نوشــتهی «حســین مــاح»؛ مقالـهی «یحیــی ذکاء» ،تحــت عنــوان:
«آییــن نقارهکوبــی در ایــران و پیشــینهی آن» کــه در آن سرگذشــت موســیقی نظامــی
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ایــران ،بهطــور مختصــر بررســی شــده اســت .عالوهبــر آثــار مســتقل در زمینــهی
«موســیقی نظامــی در ایــران» ،در کتبــی کــه بــه تاریــخ موســیقی ایــران اختصــاص دارنــد،
ماننــد کتــاب« :تاریــخ موســیقی ایــران» ،اثــر «حســن مشــحون» و سرگذشــت موســیقی
ایــران نوشــتهی «ساســان فاطمــی» نیــز ،شــواهد تاریخــی و ادبــی در ارتبــاط بــا موســیقی
رزمــی در کنــار انــواع دیگــر موســیقی ،در هــر دورهی تاریخــی ارایــه شــده اســت .فصلــی
از تحقیقــات و نوشــتههای مربــوط بــه بررســی موســیقی در یــک دورهی تاریخــی خــاص
نیــز ،بــه معرفــی و شــرح شــواهدی از کاربــرد موســیقی در میادیــن رزم اختصــاص یافتــه
کــه از جملــه آنهــا عبارتنــد از؛
الــف .غنــاء جنــگ ،یکــی از کارکردهــای غنــاء در عصــر جاهلــی نــزد اعــراب بــوده
کــه «اکبــر ایرانــی» در کتــاب« :حــال دوران» ،بــه آن پرداختــه اســت (ایرانــی120 :1386 ،
و .)164
ب .در کتــاب «موســیقی عصــر صفــوی» ،در فصــل «نقــاره خانه و موســیقی نقــارهای»،
میتــوان توضیحــات مربــوط بــه موســیقی رزمــی و اهدافــی را کــه نقارهچیــان در میادیــن
جنــگ تأمیــن میکردنــد ،جســتجو نمــود (میثمــی.)135 :1389 ،
همچنیــن ،یکــی از فصــول کتــابِ « :ز آواز ابریشــم و بانــگ نــای» ،بــه معرفــی
ســازهای رزمــی شــاهنامه و کارکــرد و محــل قــرار گرفتــن هــر یــک از آنهــا در لشــکرگاه
اختصــاص یافتــه اســت (تجبــر)1388 ،؛ بنابرایــن موضــوع موســیقی رزمــی و ســازهای آن
و اهدافــی کــه ایــن ســازها در میادیــن جنــگ یــا خــارج از آن تأمیــن میکردنــد ،در تمــام
نوشــتههای مرتبــط بــا تاریــخ موســیقی ایــران ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
در اینجــا ،توجــه بــه یــک نکتــه ضــروری اســت و آن اینکــه باوجــود توجــه
پژوهشــگران بــه موســیقی رزمــی ،همچنــان نیــاز اســت تــا تحقیقــات جامعــی ،مســتق ً
ال
بــه ایــن نــوع از موســیقی و اهــداف نظامــی کــه موســیقی در رزمگاههــا تأمیــن میکــرد،
بپــردازد .در حقیقــت موضوعــی کــه در نوشــتههایی بــا عنــوان موســیقی نظامــی ،بیشــتر
مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،طبقهبنــدی و معرفــی انــواع ســازهای رزمــی باســتانی اســت
(مــاح )21-75 :1354 ،و اهمیــت ایــن موضــوع بــرای محققــان ســبب شــده کــه گاه
موســیقی نظامــی متــرادف بــا ســازهای نظامــی قــرار گیــرد و نویســنده زیــر عنــوان
موســیقی نظامــی بــه معرفــی و بررســی نمونههــا و شــواهد تاریخــی و ادبــی کاربــرد
ســازهای نظامــی بپــردازد؛ حتــی زمانــی کــه بهمنظــوری جــز تأمیــن اهــداف نظامــی
و در فضایــی غیرنظامــی نواختــه میشــدند (ر.ک .بــه :مــاح 1354 :و ذکاء .)1356 :در
نتیجــه ،ایــن تصــور بــرای خواننــده بهوجــود خواهــد آمــد کــه موســیقی نظامــی برابــر بــا
نــوای ســازهای رزمــی اســت و بــه آن محــدود میشــود؛ در حالیکــه آالتــی ماننــد بــوق،
کرنــای و کــوس کــه صــدای بلنــد و رســا تولیــد میکننــد و در نوعــی از دســتهبندی
آالت موســیقی ،زیرگــروه ســازهای رزمــی قــرار میگیرنــد (مــاح )21-75 :1354 ،تنهــا
در میادیــن رزم نواختــه نمیشــدند .از طــرف دیگــر ،موســیقی ابــزاری بــود کــه فرماندهــان
نظامــی و امیــران لشــکر ،در تأمیــن اهــداف مختلــف نظامــی ب ـهکار میگرفتنــد؛ بنابرایــن
بــرای پرداختــن بــه موســیقی رزمــی ،بایــد بــه ایــن حقیقــت توجــه کــرد کــه موســیقی در
میادیــن رزم و لشــکرگاهها ،انــواع مختلفــی داشــت و نبایــد آن را بــه نــوای ســازهای رزمــی
محــدود کــرد.
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اهمیت و انواع موسیقی

پیونــد عمیــق و طوالنــی موســیقی بــا زندگــی انســان ســبب شــده کــه نشــانههای حضــور
آن را ،در موقعیتهــا و مکانهــای مختلــف بیابیــم .متخصصــان فــن موســیقی ،در گــذر
زمــان متناســب بــا حــاالت گوناگــون انســانی چــون شــادی و غــم ،آســایش و فراغــت،
تــرس و هیجــان ،دلهــره و بیمــاری ،الحانــی را ســاخته و بــرای هــر یــک از ایــن حــاالت
موســیقی خاصــی را پیشــنهاد کردهانــد (فارابــی .)24-26 :1375 ،در هــر مــکان و موقعیــت
خــاص ،از جشــن و عروســی گرفتــه تــا مصیبــت و جنــگ ،کــه یکــی از ایــن احــوال یــا
احساســات بــر انســان غالــب میشــود ،نغمهســازان و موســیقی نــوازان کــه بهخوبــی بــه
ایــن موضــوع واقــف بودهانــد ،ســاز و ســرود خــود را متناســب بــا آن تنظیــم میکردنــد.
بــرای مثــال ،نغمــهای را کــه در مجلــس بــزم بــزرگان مینواختنــد ،از جنــس نغمــهای
نبــود کــه در میدانهــای رزم مینواختنــد؛ از ای ـنرو ،میتــوان نشــانههای ب ـهکار گرفتــن
انواعــی از موســیقی را در مکانهــای مختلــف از مجالــس جشــن و انــس و بــزم گرفتــه
تــا عبادتگاههــا و بیمارســتانها و میادیــن جنــگ و حتــی ،شــکارگاهها بهدســت آورد
(اخوانالصفــا 48 :و .)54

تعریف و مفهوم موسیقی رزمی

موســیقی رزمــی ،یکــی از انــواع متــداول موســیقی در فرهنــگ ایــران اســت کــه باوجــود
برخــی شــواهد باستانشناســی و اشــارات متــون بــه آن ،تعریــف جامــع و مانعــی از آن ارایــه
نشــده اســت .بــرای مثــال ،در کتــاب« :فرهنــگ موســیقی ایرانــی» ،در تعریــف اصطــاح
موســیقی رزمــی آمــده اســت ....« :بــه آن نواهایــی کــه بــه نحــوی از انحــا برانگیزاننــده
حــس تحــرک و نیــروی جنبــش و شــورش آدمیــان هســتند ،نواهــا یــا ســرودهای رزمــی
گفتهانــد؛ زیــرا ایــن ســرودها نــه آن وقــار و ســنگینی موســیقی مذهبــی را دارنــد و نــه آن
ســبکی و لطافــت موســیقی بزمــی را» (وجدانــی 708 :1376 ،و  .)406ایــن درســت ،عیــن
تعریــف «مــاح» از ســرودهای رزمــی و تنهــا معــرف یکــی از کاربردهــای موســیقی در
میادیــن رزم اســت (مــاح .)141 :1358 ،در کتــاب« :واژهنامــهی موســیقی ایرانزمیــن»
نیــز ،ســه واژه :موســیقی جنــگ ،موســیقی نظامــی و موســیقی رزمــی ،چنیــن تعریــف شــده
اســت« :ایــن موســیقی شــامل ســرودهای میهــن پرســتانه (بیــدار کننــده و محــرک ق ـ ّوه
شــجاعت) و مارشهایــی بــا عالئــم و نشــانههایی چــون حملــه و عقبنشــینی و ...اســت.
اصــوات در موســیقی نظامــی ،بلنــد و رســا و بــرای ایــن منظــور ،از آالتــی کــه دارای
اصــوات بلنــد و مهیــب هســتند ،چــون :انــواع طبلهــا و شــیپورها اســتفاده میشــود»
(ستایشــگر .)462 :1385 ،در اینجــا بــه دو مــورد از اهدافــی کــه موســیقی در میدانهــای
رزم تأمیــن میکــرد ،یعنــی تحریــک و تشــویق مبــارزان بــه رزم و رســاندن فرمانهــا
اشــاره شــده ،امــا در توضیــح کاربــرد ســازها بــرای تأمیــن ایــن اهــداف ،اشــتباهی صــورت
گرفتــه اســت .توضیــح آنکــه ســازهایی بــا صــدای رســا ماننــد شــیپور بــرای رســاندن
فرمانهــای نظامــی ب ـهکار گرفتــه میشــدند ،امــا آنگونــه کــه «ابــن خلــدون» م ـیآورد،
در تقویــت حــس شــجاعت ســربازان ،ســازهایی ماننــد بــوق ،دهــل و کرنــا نواختــه
نمیشــدند .عالوهبــر آن ،آالت موســیقی در تأمیــن دو هــدف نظامــی دیگــر نیــز ،بــهکار
میرفتنــد کــه یکــی از آنهــا ایجــاد رعــب و وحشــت در ســپاه مقابــل و دیگــری ســرگرم
کــردن فرماندهــان و ســربازان بــه هنــگام فراغــت از نبــرد بــود؛ بههــر حــال در رزمگاههــا،

کارکردهای موسیقی در میادین رزم و لشکرگاهها

آالت موســیقی متناســب بــا اهدافــی کــه تأمیــن میکردنــد ،متفــاوت بــوده و انواعــی از
ســازهای بــزرگ بــا صــدای بلنــد و مهیــب تــا ســازهای بزمــی بــا صــدای دلنشــین و مالیــم
را شــامل میشــدند.

کارکرد موسیقی در لشکرگاه و معرکه جنگ

لشــکرگاهها و میادیــن رزم ،از جملــه مکانهایــی بودنــد کــه از همــان ابتــدا مــورد توجــه
عالمــان فــن موســیقی قــرار گرفتنــد( 1قزوینــی .)349 :1361 ،منظــور از لشــکرگاهها،
همــان اردوگاههــای ســربازان اســت .از روز فراخوانــدن ســربازان ســپاه تــا لحظـهی شــروع
نبــرد ،کــه گاه هفتههــا و ماههــا طــول میکشــید ،ســربازان و فرماندهــان ،در راه و
یــا در اردوگاههــای خــود در انتظــار وقــوع جنــگ بــه ســر میبردنــد .ایــن اردوگاههــا از
قلعههــای نظامــی گرفتــه تــا چادرهــای مســتقر شــده در کنــار مــرز ،بــه محــل زندگــی
و تمریــن ســربازان تبدیــل میشــد .فضــای حاکمبــر ایــن اردوگاههــا ،فضایــی معمولــی
نبــود؛ بلکــه تــرس ،دلهــره ،اضطــراب و میــل بازگشــت بــه وطــن ،از جملــه احساســات
غالببــر نیروهــای نظامــی بــود .میادیــن رزم ،جایــی کــه دو ســپاه رو در روی یکدیگــر
صفآرایــی کــرده و قــدرت خــود را بــه رخهــم میکشــیدند نیــز ،فضایــی ســنگین
داشــت کــه بــا ســر و صــدای ناشــی از فریــاد مبــارزان و حرکــت اســبان و بههــم خــوردن
جوشــنها و ســاحها ســنگینتر میشــد .بــه نظــر میرســد کــه فرماندهــان ،بــه ایــن
موضــوع آگاهــی داشــتند کــه نــوای ســازها و آهنــگ ســرودها و نغمههــا در میادیــن رزم
و لشــکرگاهها میتوانــد در راســتای تأمیــن اهــداف مختلفــی ب ـهکار آیــد .ایــن اهــداف را،
میتــوان بــه چهــار گــروه زیــر ،تقســیم و بررســی کــرد (نمــودار .)1
 .1بهکارگرفتــن موســیقی بهمنظــور روحیــه دادن بــه ســربازان و مهیــا کــردن ایشــان
بــرای مبــارزه کــه شــامل انواعــی از ســرودهها بــا مضامیــن ملــی و میهنــی و دینــی،
رجزخوانــی و آهنگهــای شــادی بخــش و هیجانانگیــز میشــده اســت .ایــن نــوع از
موســیقی ،هــم در ایــران و هــم نــزد اعــراب جاهلــی کاربــرد داشــته و پــس از اســام نیــز،
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن نخســتین کاربــرد موســیقی در میادیــن جنــگ و
لشــکرگاهها شــجاعت دادن بــه ســربازان و ترغیــب ایشــان بــه مبــارزه بــود و برایناســاس
انواعــی از موســیقی شــادی بخــش و طــربآور هیجانــی کــه بــا ســرودههایی در ســتایش
مبــارزه و رشــادت همــراه میشــد ،بــه ســربازان نیــرو و تــوان مضاعــف میبخشــید و
ایشــان را بــه امــر مبــارزه مشــتاق میکــرد (ابنخلــدون494 - 493 :1375 ،؛ غزالــی،
.)598 - 597 :1351
 .2هــدف نظامــی دیگــری کــه موســیقی در میــدان رزم تأمیــن میکــرد ،ایجــاد رعــب
و وحشــت در دل ســپاه مقابــل و اغــراق در توانایــی نظامــی خــودی بــود کــه از طریــق
نواختــن ســازهایی چــون کــوس و دبدبــه ،ماســتیوس و جالجــل کــه صدایــی گــوش خراش
و هــراس انگیــز تولیــد میکردنــد ،تأمیــن میشــد (فارابــی27 :1375 ،؛ ابنخلــدون1375 ،
493 - 492 :؛ مــاح .)289 :1345 ،آنگونــه کــه «ابــن خلــدون» از زبــان «ارســطو» نقــل
میکنــد ،علــت بــهکار بــردن درفشهــا ،بندهــا و نواختــن طبلهــا ،بوقهــا و کرناهــا،
 1قزوینــی ،مولــف کتــاب« :عجایــب المخلوقــات» ،در فصلــی کــه بــه مقامــات و موســیقی اختصــاص داده ،در هــدف وضــع موســیقی
و نغــم مــی آورد؛ «اول امــر او چنــان بــود کــه حکمــا آن را وضــع کردهانــد ،از بــرای بیمــاران؛ زیــرا کــه شــب الــم مــرض و ثقــل او
بــر بیمــاران بیشــتر از روز بــود ،خواســتند کــه بیمــاران را مگــر بالحــان مشــغول کننــد تــا الــم بیمــاری بــر ایشــان کمتــر بــود و اول
وضــع او ایــن بــود ،آنگاه بهتدریــج الحانــی اســتخراج کردنــد کــه آن ،موجــب زیــادی شــجاعت بــود تــا آنرا در حــرب اســتعمال
نماینــد( ».قزوینــی)349 :1361 ،
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ترســانیدن دشــمن در جنــگ اســت؛ چــرا کــه «آوازهــای هراســناک در نهــاد آدمــی تأثیــر
بیمانگیــزی میبخشــد» (ابنخلــدون 492 :1375 ،و  .)493ایــن نــوع از موســیقی تنهــا
نــزد پادشــاهیهای کهــن ایــران چــون اشــکانیان و ساســانیان و امپراطــوری روم شــناخته
شــده بــود و اعــراب از آن بیبهــره بودنــد.1
 .3کاربــرد ســوم موســیقی ،رســاندن پیامهــا و فرمانهــای امیــر لشــکر و فرماندهــان
و انتقــال اخبــار جنگــی بــه زیردســتان و ســربازان بــود کــه بهضوســیله نواختــن بــر
ســازهایی چــون :کــوس ،طبــل و شــیپور بــه اجــرا در میآمــد .پیغامهــا و فرمانهایــی را
کــه بهواســطه ایــن ســازها بــه گــوش ســربازان میرســاندند ،بایــد از قبــل بــرای آنهــا
مشــخص میشــد؛ یعنــی فرمانــده از قبــل بــرای ســربازان مشــخص میکــرد کــه از
نواختــن هــر یــک از ایــن ســازها ،چهمنظــوری دارد و هــر دســته از نیروهــا بعــد از شــنیدن
نــوای ایــن ســازها موظــف بــه انجــام چــه کاری هســتند (مبارکشــاه 370 :1346 ،و .)377
«مبارکشــاه» ،در بخــش بیســت و چهــارم کتــاب« :آداب الحــرب» خــود ،بــه ذکــر انــواع
روشهایــی کــه سپهســاالران بــرای رســاندن پیغامهــا و فرمانهــا در معرکههــا بــهکار
میگرفتنــد ،میپــردازد؛ رســاندن پیامهــا و فرمانهــا در معرکــه و میــدان جنــگ ،براســاس
بزرگــی لشــکر و تعــداد لشــکریان ،بــه ســه طریــق صــورت میگرفــت :یکــی ،رســاندن
پیــام از طریــق چشــم ،دیــدار و اشــارت اســت کــه بــه اینمنظــور علمهــا و مطردهــا را
تــکان میدادنــد .دیگــری ،رســاندن پیامهــا و فرمانهــا بــه ســربازان در فاصل ـهای دورتــر
از فرمانــده لشــکر اســت کــه از طریــق شــنواندن پیامهــا بهوســیلهی بوقهــا و طبلهــا
و دیگــر ســازهای رزمــی صــورت میگرفــت .در نهایــت ،رســاندن پیامهــا و فرمانهــا
از طریــق رســوالن و پیغامبــران اســت .مبارکشــاه ،در ادامــه مــیآورد :هــر معرکــه کــه
وســیعتر از دوازده هــزار گام شــود ،هیــچ یــک از ایــن روشهــا کارآمــد نخواهــد بــود و در
نتیجــه کنتــرل لشــکر غیرممکــن خواهــد شــد (مبارکشــاه 377 :1346 ،و .)376
 .4هــدف دیگــری کــه موســیقی میتوانســت در لشــکرگاهها بــرآورده ســازد ،فراهــم
کــردن اســباب انبســاط خاطــر و خــوش گذرانــی فرماندهــان و زیردســتان ایشــان ،بــه
هنــگام فراغــت از رزم و تمریــن بــود .فرماندهــان نظامــی بــا همــراه کــردن مطربــان و
نوازنــدگان ماهــر در لشــکرگاهها و اردوگاههــای نظامــی ،ســربازان تحتکنتــرل خــود را
بــه موســیقی و نشــاط ســرگرم میکردنــد تــا شــرایط ســخت نظامــی و دوری از وطــن
و خانــواده را بــرای ایشــان قابــل تحمــل نماینــد( 2مبارکشــاه423-425 :1346 ،؛ کرمانــی،
.)43-45 :1326
ایــن پژوهــش ،ســعی دارد از میــان تمــام اهداف موســیقی در میادیــن رزم و لشــکرگاهها،
بــه نوعــی بپــردازد کــه بــا هــدف تشــویق و ترغیــب ســربازان بــه دالوری و مبــارزه و
جانفشــانی بــهکار گرفتــه میشــد .از نظــر زمانــی و مکانــی ،شــواهد و منابــع از دوران
 .1شاهنشــاهیهای قدرتمنــد کهــن ،بهخصــوص ساســانیان در بـهکار بــردن ایــن قبیــل آالت نظامــی شــهرت داشــتند و در مقابــل،
اعــراب جاهلــی از ایــن کاربــرد ســازها در میــدان جنــگ بیبهــره بودنــد و بــه نظــر میرســد تــا مــدت زیــادی بعــد از ظهــور و
گســترش اســام نیــز ،از بـهکار بــردن آنهــا امتنــاع میکردنــد (ابنخلــدون« .)493-492 :1375 ،پلوتــارک» ،در کتــاب« :ایرانیــان
و یونانیــان» ،ضمــن روایــت جنــگ بیــن «ســو ِرنا» ســردار اشــکانی و «کراســوس» ،نواختــن نقــاره را بــرای ایجــاد هــراس در دل
دشــمنان از ابتــکارات اشــکانیان بهشــمار مــیآورد (پلوتــارک« .)435 :1380 ،فارابــی» نیــز ،بــهکار گرفتــن اصــوات کشــنده و
کرکننــده در میــدان جنــگ را از ســنتهای مرســوم نــزد پادشــاهان کهــن ایــران ،روم و مصــر میدانــد (فارابــی.)27-26 :1375 ،
« .2مبارکشــاه» ،نویســنده قــرن هفتــم هـــ.ق ،.در بــاب بیســت و هفتــم کتــاب خــود ،در آداب حــرب کــه در آن مفص ـ ً
ا بــه آداب
حصــار گرفتــن و حصــار نــگاه داشــتن پرداختــه ،ســازهای بزمــی ،مطربــان و نوازنــدگان ایــن ســازها را در گــروه اســباب و آالت
ضــروری بــرای اهالــی درون حصــار ذکــر میکنــد؛ چراکــه بــرای بیــدار نــگاه داشــتن نگهبانــان قلعــه و محافظــان حصــار بــه ایشــان
نیــاز اســت (مبارکشــاه .)423-425 :1346 ،همچنیــن ،طبــق اشــارات «طبــری» از «قلعــه بابــک» و اهالــی آن ،حاضــران ایــن قلعــه
نیــز ،در طــول دوران محاصــره بــه اســباب موســیقی و طــرب مجهــز بودنــد (طبــری :1374 ،ج.)1266-1265 ،4

کارکردهای موسیقی در میادین رزم و لشکرگاهها

ساســانی (چنــد ســده پیــش از اســام) تــا حملـهی مغــوالن بــه ایــران (ســده هفتــم هـــ.ق).
نــزد ایرانیــان و اعــراب مدنظــر اســت؛ زیــرا کــه ســنت بـهکار گرفتــن موســیقی تشــجیعی
در پیشبــرد اهــداف نظامــی ،ســنتی کهــن اســت کــه فرماندهــان نظامــی ساســانی و
فرماندهــان نظامــی اعــراب پیــش از اســام ،در جنگهــا بــهکار میبســتند و کاربــرد
آن در جنگهــای پــس از ظهــور اســام تــا قرنهــا بعــد ،همچنــان ادامــه مییابــد و
همــواره بهعنــوان یــک تاکتیــک نظامــی کهــن بــه فرماندهــان جنگــی توصیــه میشــود.

جایگاه و موقعیت نوازندگان و مطربان در آرایش لشکر
1

بــا توجــه بــه اهدافــی کــه نــوای موســیقی میتوانســت در رزمگاههــا تأمیــن کنــد،
آالت موســیقی و نوازنــدگان آنهــا همــواره مــورد توجــه فرماندهــان بودنــد ،تــا جایــی
کــه امیــران در چیدمــان لشــکر ،همــواره جایگاهــی مشــخص بــرای نوازنــدگان در نظــر
میگرفتنــد .نوازنــدگان موســیقی ،بــا توجــه بــه وظیفــهای کــه برعهــده داشــتند و نــوع
ســازی کــه مینواختنــد ،اعــم از نوازنــدگان ســازهای رزمــی و خنیاگــران نوازنــدهی
ســازهای غیررزمــی ،در مکانــی خــاص قــرار میگرفتنــد .بهحضــور ایــن ســازهای رزمــی
و نوازنــدگان آن ،بیشــتر در کنــار ســراپرده و بــارگاه اشــاره شــده اســت (مبارکشــاه:1346 ،
 )283کــه البتــه جایــگاه نوازندگانــی بــود کــه مســئولیت رســاندن فرمانهــای امیــر لشــکر
را بــر عهــده داشــتند (طرحهــای  1تــا  .)3خنیاگــران و مطربــان ،در پشــت لشــکر و در کنــار
3
بــازار لشــکر 2قــرار میگرفتنــد؛ چراکــه بهحضــور ایشــان در میــدان جنــگ نیــاز نبــود
(طرحهــای  4و  .)5ایــن درحالیســت کــه احتمــا ًال نوازندگانــی کــه وظیفــهی روحیــه
بخشــیدن بــه ســربازان را داشــتند ،پی ـشرو بــوده و در صــف اول لشــکر قــرار میگرفتنــد
(ابنخلــدون 493 :1375؛ مــاح.)18 :1354 ،

تجلی حضور نوازندگان در میادین جنگ بر آثار فرهنگی

4

بــا آنکــه موضــوع رزم و مبــارزه ،همــواره مــورد توجــه هنرمنــدان و حاکمــان ایرانــی
بــوده و لــذا در هنــر ساســانی نیــز ،صحنههــای رزم از همــان ابتــدا ،در نقــوش برجســتهی
فیروزآبــاد و نقشرســتم ،ارایــه گردیــده؛ در عینحــال ،آثــاری کــه نمایانگــر صحنــهی

 .1در ادبیــات عــرب و ادبیــات فارســی ،بــه خواننــده و نوازنــده مطــرب و اربــاب طــرب گفتــه میشــد؛ زیــرا غالــب کاربردهــای
موســیقی در مواضــع شــاد و در مجالــس عیــش و نــوش بــوده اســت (ایرانــی .)190 :1386 ،در اینجــا منظــور از مطربــان ،مجریــان
نوعــی از موســیقی شــاد و ســرگرم کننــده و فــرح بخــش اســت کــه بــا ســازهایی ،غیــر از ســازهای رزمــی در میــدان رزم و لشــکرگاه
بــه فعالیــت میپرداختنــد.
 .2لشــکرگاهها ،گاه از نظــر بزرگــی و تعــداد جمعیــت بــه یــک شــهر بــا تمــام نیازهــای آن شــبیه میشــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه
مقــر فرماندهــی در قلــب لشــکر و بــازار اغلــب در انتهــای لشــکر قــرار میگرفــت .ســپاهیان میتوانســتند نیازهــای روزمــره خــود را
در بــازار لشــکر تأمیــن کننــد .فرماندهــان بــه هنــگام آرایــش لشــکرگاهها ،تمــام اســباب آســایش لشــکریان را بــا توجــه بــه مــدت
زمانــی کــه اردوی جنگــی بــه طــول میانجامیــد ،تــدارک میدیدنــد ،گاه طوالنــی شــدن اردوی جنگــی ،منجــر بــه ســاخت شــهری
بــا قصرهــا ،گرمابههــا و بــازار و دارالضــرب و دارالحکــم در کنــار لشــکرگاهها میشــد (کرمانــی.)43-45 :1326،
 .3در کتــاب« :آداب الحــرب و الشــجاعهی» ،ضمــن توضیــح جایــگاه گروههــای مختلــف جنگجویــان در لشــکر و توصیــف چگونگــی
آرایــش آنــان نــزد ملتهــای مختلــف ،طرحهایــی از آرایــش لشــکر و لشــکرگاههای ملــل مختلــف از عجــم و هنــدی تــا رومــی و
تــرکان ،ارائــه شــده کــه در آنهــا فــارغ از ملیتــی کــه آرایــش نظامــی بــه آن اختصــاص دارد ،محلــی بــرای قــرار گرفتــن علمــداران
و صاحبــان تبیــره ،دهــل ،بــوق ،طبــل ،مطربــان و مغنیــان مشــخص شــده اســت (مبارکشــاه :1346 ،طــرح آرایــش لشــکر ملتهــای
جهان).
 .4نوازنــدگان ســازهای رزمــی در صحنههایــی جــز میــدان رزم نیــز ،بــه تصویــر درآمدهانــد کــه خــارج از موضــوع ایــن مقالــه اســت.
بــرای مثــال ،نوازنــدگان گوشــه راســت صحنـهی شــکار گــوزن در نقــش برجســته طــاق بســتان ،در حــال نواختــن انواعــی از طبــل و
شــیپور تصویــر شــدهاند ( )Farmer1938: 404&405کــه جلــوهای دیگــر ،از کاربــرد ســازهای رزمــی در فضایــی ،غیــر از میــدان
رزم را بــه نمایــش میگــذارد .نقوشــی از کاربــرد ســازهای رزمــی در فضاهــای غیرنظامــی در دوران اســامی نیــز ،باقیمانــده کــه
بــه مراســمی ماننــد جشــن ،مســابقه ،حرکــت کاروان حاجیــان و نوبــت نــوازی بــر ســرای حاکمــان مربــوط میشــوند.
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یــک نبــرد واقعــی بــا تمــام عناصــر و نیروهــای انســانی آن ،از جملــه نوازنــدگان باشــد،
بســیار کــم برجــای مانــده اســت .یــک نمون ـهی شــناخته شــدهی آن ،صحن ـهی تســخیر
یــک دژ ،بــر بشــقابی نقــرهای در مــوزه آرمیتــاژ و بــه احتمــال ،متعلــق بــه دوره ساســانی
اســت کــه نوازنــدگان شــیپورها در کنــار فــردی کــه بهنظــر میرســد یــک علــم را حمــل
میکنــد ،نقــش شــدهاند (تصویــر  .)1در ایــن بشــقاب ،نمایــی از تحــرک و هیجــان یــک
جنــگ واقعــی بهچشــم میخــورد و در آن نوازنــدگان ،ســازی کــه بــه ُکرنــا شــبیه اســت،
در کنـ�ار رزمنـ�دگان و مجروحـ�ان و کشـ�ته شـ�دگان تصویـ�ر شـ�ده انـ�د (�Duchesne-Guil
 lemin,1993: 68 - 69و کریستینســن.)157 :1378 ،

تصویــر  :1نوازنــدگان شــیپور در قلعــهی
محاصــره شــده ،بشــقاب نقــره بــه احتمــال
دوره ساســانی ،ناحیــهی پــرم ،مــوزه
آرمیتــاژ(Duchesne-Guillemin1993:

.)fig 16a & b

کارکردهای موسیقی در میادین رزم و لشکرگاهها

در دوران اســامی ،هرچنــد نمایــش خنیاگــران از همــان ابتــدا و در کاخهــای امــوی
قصیــر عمــره و الحیــر غربــی ،مــورد توجــه هنرمنــدان قــرار میگیــرد و در ادامــه نیــز ،بــر
دیگــر آثــار هنــری امــوی ،عباســی و فاطمــی ظاهــر میشــود ،نمایــش موســیقی رزمــی
و ســازها و زمینههــای نواختــن آنهــا تــا قبــل از ظهــور و رواج نگارگــری نســخ خطــی
متــروک میمانــد .مصورســازی وقایــع تاریخــی و صحنههــای توصیــف شــده در داســتانها
و حماسـههایی چــون شــاهنامه ،ایــن امــکان را فراهــم کــرد تــا ضمــن ترســیم نگارههــای
مربــوط بــه رزم و نبــرد ،ســازهای رزمــی و نوازنــدگان آنهــا نیــز ،بــه نمایــش درآینــد .یکــی
از نخســتین نگارههــای باقیمانــده کــه تصویــری از نواختــه شــدن آالت موســیقی رزمــی
را در میــدان رزم بــه نمایــش میگــذارد ،مربــوط بــه نســخهای از کتــاب« :ورقهوگلشــاه»،
متعلــق بــه اواخــر قــرن چهــارم و اوایــل قــرن پنجــم هـــ.ق .اســت (شــریفزاده)76 :1375 ،
کــه در آن ،صحن ـهی نبــرد میــان ســپاه ورقــه مقابــل ســپاه عــدن بــه نمایــش در آمــده
(عیوقــی )59 :1343 ،و در آن نقارهنــوازان ســوار بــر شــتر ،ســربازان مســلح ســواره
اســتّ 1
را در رزمــگاه همراهــی میکننــد و ســوار حامــل َعلَــم در پیشــاپیش ســپاه در حرکــت اســت
(تصویــر .)2

موسیقی تشجیعی رزمی نزد ایرانیان و اعراب

یکــی از اهــداف موســیقی در میــدان رزم ،تشــویق مبــارزان بــه رزم و شــجاعت دادن بــه
ایشــان بــود .یقینــ ًا فرماندهــان نظامــی بــه اهمیــت اســتفاده از موســیقی تشــجیعی در
میادیــن رزم آگاه بودنــد .فرمانــدهای در میــدان رزم پیــروز بــود کــه مبــارزه را بــرای ســربازان
زیردســت خــود بــه امــر مقدســی از نظــر ملــی و میهنــی تبدیــل میکــرد و چــه ابــزاری
در ایــن راه بهتــر از ســرودههای دینــی و پهلوانــی کــه بــا الحانــی شــادیآفرین همــراه
میشــدند؛ لــذا نویســندگان مســلمان نیــز ،بــه اهمیــت موســیقی تشــجیعی در میــدان کارزار
اشــاره کردهانــد .بهعنــوان مثــال ،مبارکشــاه ،نویســنده قــرن هفتــم هـــ.ق .در بــاب نوزدهــم
کتــاب« :آداب الحــرب و الشــجاعهی» خــود ،مــردان جنگــی را بــه چهــار گــروه تقســیم
کــرده و نوازنــدگان ســازهای رزمــی را در دســتهی چهــارم قــرار داده اســت؛ وی ،ضمــن
اشــاره بــه اهمیــت شــجاعت دادن بــه ســربازان در میــدان نبــرد ،مینویســد« :مردانــی دلیــر
کــه ســپاه را دلیــر کننــد و بــر جنــگ حریــص نماینــد ،بایــد در میــان گــروه چهــارم حاضــر
باشــند» (مبارکشــاه.)330 :1346 ،
بــه نظــر میرســد کــه ایــن ترفنــد رزمــی ،مختــص ســربازان و زیردســتان نبــود،
بلکــه گاهــی ایــن دارو را حکیمــان بــرای خــود فرماندهــان در میــدان نبــرد نیــز ،تجویــز
میکردنــد؛ البتــه ایــن توصیههــای نظامــی را در قالــب حکایاتــی از رفتارهــا و عــادات
جنگــی ســرداران بزرگــی چــون کــوروش و اســکندر بــه مخاطــب خــود انتقــال میدادنــد.
بــرای مثــال« ،ثعالبــی نیشــابوری» ،مــورخ قــرن پنجــم هـــ.ق .کــه در بســیاری از ســفرهای
نظامــی« ،ســلطان محمــود» را همراهــی میکــرد (فضائلــی ،)52 :1368 ،یکــی از عــادات
اســکندر را بــه هنــگام هراســان شــدن در میــدان جنــگ ،گــوش دادن بــه آهنگهایــی کــه

 .1شــاعر نیــز ،در توصیــف ایــن مقابلــه بــه نواختــه شــدن ســازهای رزمــی و همراهــی َعلَــم اشــاره کــرده اســت کــه عظمــت و هیبــت
(عیوقــی:)59 :1343 ،
آن تعجــب شــاهان یمــن و بحریــن را ،بــر انگیختــه اســت ّ
بمردی همـه گردن افراشتند
		
سپه سربسر کنده بگـذاشتند
		
همی کوس کینه فرو کوفتند
		
چو شیـر دِژآگـه بـرآشوفتند
		
در افـتاد بـاذ صبـا در علـم
		
چو رویینه نای اندر آمد بـ َدم
		
عجب داشتند ِز آن سپاه یمن
		
شهنشهاه بحرین و شاه عدن
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تصویــر  :2برگــی از نســخهی مصــور ورقــه و
گلشــاه ،طبــل زن هــا در ســپاه ورقــه ،اواخــر
قــرن چهــارم ،اوایــل قــرن پنجــم ،مــوزهی
توپقاپــی ســرای (http://warfare.uphero.
_com/Turk/Romance_of_Varqa_and
.)Gulshah.htm

باعــث افزایــش دلیــری میشــد ،مــیآورد (ثعالبینیشــابوری .)258 :1368 ،در شــاهنامه
نیــز ،فردوســی در توصیــف مبــارزات بهــرام چوبیــن ،بــه کمــک گرفتــن ایــن ســردار
ساســانی از موســیقی تهییجــی اشــاره میکنــد (فردوســی ،ج .1)607 :1386 ،7
ایرانیــان ،بــا پیشــینهی درخشــانی کــه در زمینــهی موســیقی داشــتند ،از زمــان
شــکلگیری نخســتین قدرتهــای بــزرگ منطقــه و درگیریهــای نظامــی در وســعت
بــزرگ ،از موســیقی تشــجیعی ،بهعنــوان ابــزاری در پیشبــرد اهــداف خــود در میــدان
رزم بهــره گرفتــه و موســیقی را در تاکتیکهــای جنگــی خــود وارد کــرده بودنــد .یکــی از
نخســتین اشــارات در ایــن خصــوص را ،میتــوان در «کــورش نامـه» ،نــگارش «گزنفــون»،
مــورخ و طبیــب یونانــی اردشــیر ،یافــت کــه قدمــت آگاهــی از تأثیــر موســیقی در تقویــت
روحیــه ســربازان را بهخوبــی نشــان میدهــد .طبــق گفتـهی گزنفــون ،قبــل از آغــاز حملــه
بــه ســپاه آشــور ،کــوروش بــا همراهــی ســربازان ســپاهش ،ســرودی را بــا صــدای بلنــد
میخوانــد (گزنفــون )113 :1350 ،کــه میتــوان آن را مصداقــی از کاربــرد موســیقی در
تشــویق ســپاهیان بــه رزم دانســت.
رزمــی وحشــتآفرین بــا ســازهای عظیــم و
ساســانیان ،کــه در کاربــرد موســیقی
ِ
گوشخــراش در دنیــای باســتان شــهرت داشــتند (فارابــی ،)27 :1375 ،از کاربــرد موســیقی
تشــجیعی و ســرود خوانــی در هماهنــگ کــردن و جــرأت دادن بــه ســپاهیان در میــدان
مبــارزه نیــز ،آگاه بودنــد و آنرا بـهکار میگرفتنــد .شــاهد تاریخــی آن ،ماجرایــی اســت کــه
در جریــان یکــی از جنگهــای میــان ایرانیــان و اعــراب تــازه مســلمان ،اتفــاق میافتــد؛
در آن معرکــه مهــران ،ســردار ســپاه ایــران ،بــرای رویــارو شــدن بــا ســپاه اعــراب ،ناچــار
میشــود ســپاه خــود را از فــرات عبــور دهــد .راهحلــی کــه ســردار ایرانــی بــرای منصــرف
.1

		
بـفــرمـود تـا خـوان بیــاراسـتـند
		
بـه رامشــگری گــفت کامروز رود
		
نخـواهــم جــز چـامــهی هفتـخـان
		
که چون شد به رویین دز اسفنـدیـار

مـی و رود و رامشگـران خـواستنـد
بـیــارای بـا پـهــلـوانـی ســرود
برین َمی گساریـم ،لـختـی بخـوان
چـه بـازی نمـود انـدر آن روزگـار!
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اهدافی که انواع موسیقی در
میادین رسم و لشکزگاه ها
تامین می کزد

انتقال فزمان ها و اخثار جنگی

فزاهم کزدن اسثاب انثساط خاطز و خوش
گذرانی فزماندهان و سزتاسان و سزگزم
کزدن ایشان ته هنگام فزاغت اس رسم

کــردن ذهــن ســربازان خــود از دشــواری مســیر و بهدســت آوردن نیــرو و انــرژی ،ب ـهکار
میبنــدد ،آواز خوانــی و حرکــت هماهنــگ در ســه ســتون در پشــت فیــان بــود .ایــن
همــان نــوع ســرود شــادی آوری اســت کــه از نظــر ابــن خلــدون ،موجــب افزایــش دالوری
جنــگاوران میشــود و برخــاف نظــر وی ،ســردار ســپاه مســلمانان ،ســرود خوانــی ایرانیــان
را نتیجــهی تــرس و دلهــرهی آنــان میدانــد( 1مســکویهرازی.)283 :1369 ،
موســیقی تشــجیعی رزمــی ،در فرهنــگ اعــراب جاهلــی پیــش از اســام در شــبه جزیــره
عربســتان نیــز ،بــهکار میرفــت؛ البتــه در میــان اعــراب ،ایــن وظیفــه بــر عهــده زنــان
بــود کــه در جنگهــا بــا ســپاهیان همــراه شــده و وظیف ـهی روحیــه بخشــی بــه بــرادران
و مــردان قبیل ـهی خــود را بــر عهــده داشــتند .غنــاء جنــگ یکــی از کارکردهــای غنــا در
عصــر جاهلــی بهشــمار میآمــد و در جنگهــای قبیلــهای ،زنــان کــه حامــی و مشــوق
اصلــی مبــارزان بودنــد ،بــرای تحریــک و امیــد بخشــی بیشــتر ،گاه بتهــای کوچکــی
را بــه همــراه خــود میآوردنــد (ایرانــی .)122 - 121 :1386 ،جنــگ ذوقــار ،کــه قبــل
از ظهــور اســام میــان ایرانیــان و تازیــان صــورت گرفــت ،یکــی از جنگهایــی اســت
کــه توصیفــات تقریبــ ًا مفصلــی از آن را ،میتــوان در کتــب مورخــان مســلمان بهدســت
آورد .در ایــن جنــگ زنــان عــرب ایســتاده و ســرودگویان مــردان قبیلــه خــود را بــه مبــارزه
علیــه ســپاه ایرانــی تشــویق میکردنــد (مســکویهرازی215-214 :1369 ،؛ ابناثیــر:1370 ،
 .)567بــه نظــر میرســد ،نــزد اعــراب جاهلــی ایــن ســرودهای رزمــی بــا باورهــای دینــی
« .1ابــن مســکویه» ،ضمــن شــرح یکــی از نبردهــای ســپاه ایرانــی بــا ســپاه اعــراب پــس از جنــگ پــل ،در نزدیکــی کوفــه ،بــه
موضــوع ســرودخوانی و آوازخوانــی در ســپاه ایرانــی اشــاره کــرده ،مـیآورد :ایرانیــان بــه هنــگام عبــور از رود فــرات در ســه ســتون
حرکــت میکردنــد و یــک فیــل هــر ســتون را همراهــی میکــرد ،پیــادگان ســپاه در پیشــاپیش پیــان شــادیکنان و بــا ســرود
و آواز میآمدنــد .ســردار ســپاه اعــراب (مثنــی) ،ســرودخوانی ایرانیــان را نشــانی از تــرس ایشــان تلقــی میکنــد و از یــاران خــود
میخواهــد کــه ســکوت کننــد و آهســته بــا هــم ســخن گوینــد (مســکویهرازی« .)283 :1369 ،ابناثیــر» نیــز ،شــرح مشــابهی از
جریــان رویارویــی دو ســپاه ایرانــی و عــرب بــه ســرکردگی «مهــران» و «مثنــی» در نزدیکــی کوفــه آورده و بهحضــور ســرودخوانان
در ســپاه ایرانــی اشــاره میکنــد (ابناثیــر .)1340-1339 :1370 ،بهنظــر میرســد ،ســردار ســپاه مســلمانان از خاصیــت نیــرو
بخــش موســیقی شــادیآور در پیشبــرد اهــداف نظامــی بیخبــر بــوده و از ای ـنرو اســت کــه ســرودخوانی ایرانیــان را شــاهدی از
احســاس تــرس و ناکامــی آنهــا میدانــد.

نمــودار  :1اهدافــی کــه انــواع موســیقی در
میادیــن رزم و لشــکرگاهها تأمیــن میکــرد
(نگارنــدگان.)1393 ،
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طــرح  :1آرایــش لشــکر عجــم؛ محــل قرارگیــری نوارنــدگان دهــل و نوبــت زنــان در
قلــب ســپاه و در کنــار علمــداران ،آداب الحــرب و الشــجاعهی مبارکشــاه ،قــرون 6و 7هـ.ق.

طــرح  :2آرایــش لشــکر کافــران ختــا ،محــل قــرار گرفتــن دهــل و کاســه  کنــار علــم
ـش مناســبی نیســت ،چــرا کــه قلــب
و در مقدم ـهی ســپاه (از نظــر مبارکشــاه ،ایــن آرایـ ِ
و ســراپرده بــه خوبــی محافظــت نشــده اســت) ،آداب الحــرب و الشــجاعهی مبارکشــاه،
قــرون 6و 7هـ.ق.

طــرح  :3آرایــش لشــکر رومیــان و لشــکر ذولقرنیــن ،محــل قــرار گیــری نوبــت و علــم  در
میــان ســپاه و در پشــت مقدمــه ،آداب الحــرب و الشــجاعهی مبارکشــاه ،قــرون 6و 7هـ.ق.
طــرح  :4آرایــش لشــکر هنیــدان؛ محــل قرارگیــری مطربــان در پشــت ســپاه مشــخص
شــده اســت ،آداب الحــرب و الشــجاعهی مبارکشــاه ،قــرون 6و 7هـ.ق.
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طــرح  :5آرایــش لشــکر هنــدوان ،محــل
قــرار گیــری مطربــان در کنار بــازا ِر لشــکر و
در پشــت ســپاه ،آداب الحــرب و الشــجاعهی
مبارکشــاه ،قــرون 6و.7

همــراه میشــد تــا جنگیــدن را بــرای ســربازان مهمتــر و الهــی جلــوه دهــد .بهعــاوه،
ـت حــس غیرتمنــدی و شــجاعت
حضــور زنــان و ســرودهایی کــه میخواندنــد باعــث تقویـ ِ
ســربازان میشــد.
ایــن روش اعــراب جاهلــی در جنــگ مشــرکین بــا مســلمانان در صــدر اســام ادامــه
یافــت .کنیــزکان و زنــان مشــرکان بــه ســرکردگی «هنــد» ،زن «ابوســفیان» در غــزوه
احــد ،بــا خوانــدن اشــعاری تحریــک کننــده ،مــردان خــود را بــه کارزار بــا مســلمانان
تشــویق میکردنــد« .مســعودی» ،تعــداد زنانــی کــه مشــرکان را در ایــن جنــگ همراهــی
میکردنــد پانــزده نفــر ذکــر کــرده کــه َدف زنــان و پــای کوبــان بــه مبــارزان ســپاه
ابوســفیان روحیــه میدادنــد (مســعودی224-223 :1349 ،؛ طبــری :1374 ،ج169، 3؛
ابناثیــر .)983 :1370 ،جنــگ خیبــر ،میــان یهودیــان و تــازه مســلمانان ،یکــی دیگــر از
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جنگهــای صــدر اســام اســت کــه در آن بهحضــور زنــان و نوازنــدگان اشــاره شــده
اســت؛ در جریــان جنــگ خیبــر ،یهودیــان عــرب ،دف میزدنــد و مزمــار مینواختنــد و
زنــان پوشـشهای رنگیــن بــه تــن کــرده و زیــور طــا آویختــه بودنــد و بــه ایــن ترتیــب
شــجاعت مینمودنــد (مســعودی.)226-225 :1349 ،
حضــور زنــان در میــدان جنــگ و تشــجیع ســربازان بــه مبــارزه و جانفشــانی ،ســنتی
دیرینــه و جــا افتــاده در فرهنــگ اعــراب جاهلــی بــود و نبایــد انتظــار داشــت کــه پــس
از فراگیــر شــدن اســام در شــبه جزیــره عربســتان ،بــه یکبــاره از میــان رفتــه باشــد.
شــاهدی از حضــور زنــان در میــدان رزم و تشــویق مــردان بــه مبــارزه از طریــق نغمهخوانــی
و موســیقینوازی ،در لشــکر مجاهــدان صــدر اســام و در جریــان فتــح شــهرهای ایــران در
کتــاب« :فتــوح البلــدان» ،نوشــته «بــاذری» آمــده (بــاذری )197 :1346 ،کــه میتوانــد
نشــانی از تــداوم ایــن ســنت جاهلــی ،حتــی پــس از ظهــور اســام باشــد.1
بــه کارگرفتــن موســیقی ،بهمنظــور روحیــه دادن بــه ســربازان و مهیــا کــردن ایشــان
بــرای مبــارزه کــه شــامل انواعــی از ســرودهها بــا مضامیــن ملــی و میهنــی و دینــی،
رجزخوانــی و آهنگهــای شــادی بخــش و هیجانانگیــز میشــد ،پــس از اســام نیــز،
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت؛ بایــد توجــه داشــت کــه احتمــا ًال محدودیتهــای شــرعی
اســامی ،بــه نوعــی از موســیقی مربــوط میشــود کــه نــزد علمــای شــیعه و ســنی بــه
ــرب قــرار گرفتــه اســت (ایرانــی:1386 ،
غنــاء تعبیــر شــده و گاه متــرادف بــا لهــو و َط َ
 .)178 - 50از ایـنرو ،در نوشــتههای علمــای شــیعه و ســنی کــه بــه موضــوع موســیقی و
مجــاز یــا غیرمجــاز بــودن آن اختصــاص یافتــه ،حــول موضــوع غنــاء ،طــرب ،لهــو و لعــب
کــه تنهــا یکــی از انــواع موســیقی اســت ،بحــث میشــود و ایــن احتمــا ًال نشــانی اســت
از مجــاز بــودن انواعــی از موســیقی ،ماننــد موســیقی رزمــی کــه حالــت لهــوی ندارنــد.
«غزالــی» ،کــه فصلــی از کتــاب« :احیــاء العلــوم» خــود را ،بــه موســیقی اختصــاص داده
اســت (کتــاب وجــد و ســماع)؛ بــرای مشــخص کــردن محدودیتهــای شــرعی دربــاره
موســیقی ،ابتــدا بــه ارائــه تقســیمبندی از انــواع موســیقی میپــردازد .وی ،انــواع موســیقی
را براســاس موقعیتهــا و کاربردهــای آن ،در هفــت موضــع 2جــای میدهــد کــه دو موضــع
آن ،بــه موســیقی رزمــی اختصــاص دارد :یکــی« ،ســماع غازیــان» و دیگــری« ،رجــز خوانــی
ســربازان» (غزالــی .)596-603 :1351 ،غزالــی ،هــر دو ایــن موســیقی را چنانچــه غــزو
مبــاح باشــد ،در حــق کســی کــه وی را غــزو روا باشــد ،مبــاح میدانــد (همــان).
بعدهــا ،مســلمانان در جنگهــای خــود از خاصیــت روحیــه بخشــی ،کلمــات و آیــات
قرآنــی بهــره بردنــد .در جریــان جنگــی کــه بــه فتــح شوشــتر منتهــی شــد ،مســلمانان،
بــه هنــگام فتــح شــهر تکبیــر میگفتنــد تــا مایــه پشــت گرمــی ایشــان شــود (دینــوری،
 .)166 :1371در جریــان نبــرد قادســیه کــه جنگــی سرنوشتســاز در فتــح ایــران بهشــمار
میآیــد« ،ســعد» ،ســاالر ســپاه مســلمانان ،فرمــان داد کــه ســورهی «پیــکار» (ســورهی
انفــال ،3ســورهی هشــتم قــرآن حکیــم) را بــر مــردم بخواننــد .هنگامــی کــه ایــن ســوره را
« .1بــاذری» ،در شــرح فتوحــات مســلمانان در زمــان عمــر در عــراق آورده « :در زمــان خالفــت عمــر ،عتب ـهی «ابــن عــزوان»
بــه جنــگ شــهر فــرات رفــت .در آن روز ،زن او اَزده (دختــر حــارث بــن کلــده) ،مــردان را بــه کارزار برمیانگیخــت و ایــن شــعر
میخوانــد :اگــر شکســت خوردیــد بیاییــد در شــکمهای مــا پنهــان شــوید( ».بــاذری.)197 :1346 ،
 .2ســراییدن بــه ســخنان مســجع مــوزون معتــاد اســت در موضعهــا ،بــرای غرضهــای مخصــوص کــه بــدان در دل اثرهــا بمانــد.
و آن هفــت موضــع اســت :اول ،ســرود حجــاج؛ دوم ،آنچــه معتــاد غازیــان اســت؛ ســوم ،شــعرهای رجــز کــه دلیــران در وقــت جنــگ
خواننــد؛ چهــارم ،آوازهــای نوحــه و نغمههــای آن؛ پنجــم ،ســماع در اوقــات شــادی؛ ششــم ،ســماع عاشــقان ،بــرای جنبانــدن اشــتیاق
و انگیختــن عشــق؛ هفتــم ،ســماع دوسـتداران خــدای تعالــی (غزالــی.)596-603 :1351 ،
 .3در شــأن نــزول اولیــن آیــه ایــن ســوره کــه بــه موضــوع انفــال میپــردازد ،آمــده کــه در مــورد جنــگ بــدر نــازل شــده اســت
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خواندنــد ،دلهــای مــردم نــرم و آرام شــد و بــا شــنیدن آن آرامــش یافتنــد و چشمشــان
روشــن گشــت (ابناثیــر1379 :1370 ،؛ مســکویهرازی .)294 :1369 ،در جنــگ صفیــن
نیــز ،گروهــی از قــرآن خوانــان همــراه ســپاه حضــرت علــی (ع) بودنــد (مســکویهرازی،
 .)507 :1369ایــن شــواهد ،نشــان میدهــد کــه تکبیــر گفتنهــای پشــت ســر هــم و
آهنگیــن (بههنــگام آغــاز حملــه یــا فتــح شــهر و قلع ـهای) و یــا قرائــت ســورهی جهــاد
و برخــی ســورههای دیگــر در لشــکرگاههای مســلمانان ،گرچــه موســیقی محســوب
نمیشــوند ،ولــی خاصیــت روحیــه بخشــی و امیــد بــه نصــرت الهــی و در نتیجــه پیــروزی
و یــا شــهادت در راه خــدا را در جنگجویــان و جهادگــران مســلمان بهدنبــال داشــته اســت؛
حتــی اگــر نخواهیــم بــه خاصیــت آهنگیــن و موســیقایی برخــی کلمــات و آیــات قــرآن
اشــاره کنیــم (بهویــژه هنگامــی کــه بــا صــدای قاریــان خــوش صــدا خوانــده میشــدند)،
از نظــر محتوایــی ،آیــات ســورهی انفــال و بــه احتمــال ،آیــات دیگــری کــه بــه اینمنظــور
انتخــاب میشــدند ،همــه از درج ـهی واالی شــهیدان ،پــاداش اخــروی جهــاد ،بیارزشــی
دنیــا ،کمکهــا و امدادهــای خداونــد بــرای ســربازان جبهـهی حــق و پیــروزی نهایــی حــق
ســخن میگفتنــد کــه بهتریــن مشــوق بــرای آمــاده کــردن ســربازان بــود .از ای ـنرو ،بــه
نظــر میرســد فرماندهــان ســپاه مســلمانان نیــز ،بــه خاصیــت ســرودها و بهویــژه آیــات
آهنگیــن الهــی بــا مضامیــن جهــادی در پیــروزی مبــارزات آگاه بودنــد.

ویژگیها و اهداف سرودهها و الحان تشجیعی

بــا مطالعــه نظــرات موســیقیدانان و حکیمــان اســامی چــون «صفیالدیــن ارمــوی» در
«االدوار»« ،امــام محمــد غزالــی» در کتــاب« :وجــد و ســماع» و «ابــن خلــدون» در کتــاب:
«مقدمــه» ،میتــوان بــه ویژگیهــا و اهــداف موســیقی تشــجیعیی رزمــی دســت یافــت.
مضمــون
چهارچوبهــای خاصــی بــرای موســیقی تشــجیعی رزمــی ،از نظــر
ِ
ســرودهها و از نظــر لحــن و آهنــگ ،وجــود داشــت کــه نمایانگــر ویژگیهــای ایــن
نــوع موســیقیاند (غزالــی598-597 :1351 ،؛ مراغــی .)277 :1370 ،از نظــر محتوایــی ایــن
ســرودهها ،بایــد در تحســین شــجاعت ،تحریــک خشــم بــر کافــران ،دلیــر کــردن نفــس،
حقیــر داشــتن نفــس و مــال ،یــادآوری پاداشهــای اخــروی ،کوتــاه و ب ـیارزش شــمردن
حیــات دنیــوی در برابــر زندگانــی شــرافتمندانه و جاودانــه اخــروی و مذمــت زندگــی
همــراه بــا ســرافکندگی میبودنــد( 1غزالــی .)597 :1351 ،رجــز خوانــی ،یکــی از انــواع
(ضیاءآبــادی )18 :1388 ،آیــات  7تــا  14ســورهی انفــال نیــز ،بــه جنــگ بــدر و وضــع و حــال روحــى مســلمين در آن جنــگ كــه
نخســتين جنــگ آنــان بــود ،مربــوط میشــود .در ایــن آیــات ،امدادهــای خداونــد بــرای کمــک بــه مســلمانان هنگامــی کــه مقابــل
دشــمن پرتعــداد خــود احســاس ضعــف و ناتوانــی میکردنــد ،بــه ایشــان یــادآوری میشــود .در آیــات بعــدی دســتوراتى راجــع بــه
جهــاد اســامى میآیــد و بــه مومنیــن هشــدار داده میشــود کــه مبــادا در میــدان کارزار بــا کفــار ،بــه دشــمن پشــت کننــد؛ چراکــه
نتیج ـهی ایــن پشــت کــردن بــه دشــمنان ،بازگشــت بــه خشــم خداونــد خواهــد بــود (طباطبایــی ،ج  / 20-68 :1383 ،9تفســیر
و ترجم ـهی آیــات  7تــا  26ســورهی مذکــور) .بــا توجــه بــه معنــی و تفســیر ایــن آیــات ،میتــوان بهخوبــی دریافــت کــه چــرا
ســرداران ســپاه اســام ،ایــن ســوره را مناســب بــرای روزهــای پیــکار میدانســتند .بــا قرائــت آیــات ایــن ســوره ،آنچــه کــه ســردار
ســپاه میبایســت بــرای مجاهــدان از امیدهــا و تهدیدهــا بگویــد ،بیــان میشــد :امی ـ ِد یــاری خداونــد بــه مبــارزان جبه ـهی حــق،
همانطــور کــه بارهــا شــامل حــال مســلمانان شــده بــود ،مجاهــدان را ثابــت قــدم و دلگــرم مــیرد و تــرس از خشــم خداونــد
مانــع از فــرار آنــان از میــدان و تــرک کارزار میشــد.
 .1غزالی ،بهعنوان نمونه دو بیت شعر که از نظر محتوایی مناسب میدان رزم است ،میآورد
در رنج و خواری بیکرامت بمیری؛ یا
			
«ای ،اگر در زیر شمشیرها با کرامت نمیری
ای ،بد دالن پندارند که بد دلی هشیاری است و آن فریبش طبع لئیم است( ».غزالی)597 :1351 ،
«عبدالقــادر مراغــی» ،در شــرح االدوار صفیالدیــن ،بــه نمونــه ابیاتــی کــه از نظــر محتوایــی مناســب ســروده شــدن در شــعبات
عشّ اق و نوی و بوسلیک و در نتیجه در میدان رزم هستند ،اشاره میکند
تن نـازپـرورده را نام نیـست
دل مرد بد زهره را کـام نیست			
نبـاشد سـزاوار تـاج و سـریر
			
کسی کو بترسد ز شمشیر و تیر

کارکردهای موسیقی در میادین رزم و لشکرگاهها

ایــن نــوع ســرودها اســت کــه هــدف آن دلیــر کــردن نفــس مبــارز و دیگــر همرزمــان او
و تحریــک نشــاط بــرای جنــگ اســت و شــامل تمــدح بــه شــجاعت و دلیــری میشــود
(غزالــی.)598-597 :1351 ،
لحــن و آهنــگ ایــن نــوع از موســیقی نیــز ،میبایســت در جهــت بــرآوردن اهــداف
نظامــی تنظیــم میشــد ،آنگونــه کــه «ابــن خلــدون» مــیآورد ،اجــرای موســیقی بــه
هــدف تشــجیع روحیـهی ســپاهیان ،بــا ســازهای رزمــی ،ماننــد بــوق ،دهــل و کرنــا صــورت
نمیگرفــت ،بلکــه بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف از ســرود خوانــی ،دف ،آواز و غنــا
بهــره میگرفتنــد (ابنخلــدون .)494-493 :1375 ،نغمههــا و آهنگهایــی کــه بــه
اینمنظــور نواختــه میشــدند ،بایــد طــرب و شــادی نفــوس دالوران را برمیانگیختنــد و
اشــتیاق آنهــا را بــرای مبــارزه و جانســپاری ،بیشــتر میکردنــد (همــان) و بــه عبارتــی،
در زمــرهی آهنگهــای بســطی بودنــد .1ایــن آهنگهــا ،نبایــد انــدوه و تنگدلــی پدیــد
م ـیآورد تــا موجــب سســتی و بیعالقگــی ســربازان بــه حضــور در میــدان مبــارزه شــود.
جهــت تحقــق ایــن هــدف ،آالت موســیقی خاصــی را در لشــکرگاهها بــهکار میگرفتنــد
و از نواختــن گروهــی از ســازها بــا توجــه بــه تأثیــر نامناســب آن خــودداری میکردنــد .در
ایــن خصــوص نیــز ،غزالــی تذکــرات الزم را داده و میگویــد« :در لشــکرگاه غازیــان از
زدن شــاهین منــع بایــد کــرد؛ زیــرا کــه آواز آن تنگدلــی و انــدوه آرد و عقــده شــجاعت را
بگشــاید و َصرامــت نفــس را ضعیــف گردانــد و بــه اهــل و وطــن آرزومنــد کنــد و در جنــگ
سســتی آرد؛ همچنیــن ،دیگــر صوتهــا و لحنهــا کــه رقــت آرد؛ چــه لحنهایــی کــه
موجــب رقــت و انــدوه باشــد ،مخالــف لحنهایــی اســت کــه مقتضــی حرکــت و دلیــری
بــود» (ابــن خلــدون)598-597 :1351 ،؛ حتــی ،رجزخوانــی کــه شــامل ســرودههایی در
تمــدح بــه شــجاعت و دلیــری میشــد ،زمانــی تأثیــر بیشــتری در نفــس مبــارز و همرزمــان
او داشــت کــه بــا لفظــی خــوب و صوتــی خــوش همــراه شــود (همــان) .در ایــن زمینــه
«صفــی الدیــن ارمــوی» ،پردههــای عشــاق و نــوی و بوســلیک را الحــان برانگیزاننــده
شــجاعت و قــدرت میدانــد (مراغــی.)277 :1370 ،
اهدافــی کــه موســیقی تشــجیعی میتوانســت در میادیــن رزم تأمیــن کنــد ،مــورد توجــه
نویســندگان مســلمان قــرار گرفتــه اســت .در ایــن زمینــه «ابــن خلــدون» ،هــدف حضــور
نوازنــدگان را در موکبشــاه بهخوبــی توجیــه میکنــد؛ از نظــر او ،برخــی آهنگهــا ،بــا
ایجــاد طــرب و شــادی ،دالوران را آمــادهی رزم و جانفشــانی میســازد .فایــده بــهکار
گرفتــن موســیقی شــاد در میــدان جنــگ ایــن اســت کــه نفــس انســان هنــگام شــنیدن
نغمههــا و آوازهــا ،احســاس طــرب و شــادی میکنــد ،چنانکــه بــه ترکیــب و مــزاج
روح و سرمســتی خــاص میرســد و در نتیجــه ،انســان هــر امــر دشــواری را آســان تصــور
کــرده و در راه هــر آنچــه او را برانگیزاننــد ،جانســپاری نشــان میدهــد (ابنخلــدون،
 .)494-493 :1375در نتیجـهی شــنیدن آواز و غنــای ســرودخوانان در میــدان رزم ،پهلوانــان
بــه هیجــان آمــده و بــا جــوش و خــروش ،بهســوی میدانــگاه رهســپار میشــوند .نــوای
تهییجــی نوازنــدگان تــا بدانجــا ،میتوانــد تأثیرگــذار باشــد کــه کســانی را
موســیقی
ِ
آمــادهی جانبــازی کنــد کــه هیچکــس گمــان فــداکاری بــه آنهــا نمیبــرد و ایــن
تأثیرگــذاری عمیــق بــر شــادی و طربــی اســتوار اســت کــه بهواســطهی شــنیدن نــوای
 .1عالمــان علــم موســیقی ،در تقســیمبندی الحــان ،گاه مبنــا را بــر حــاالت متفاوتــی میگذاشــتند کــه در نتیجــه اســتماع ایــن
الحــان بــه انســان دســت میدهــد .در یــک تقســیمبندی ،کنــدی الحــان را بــه ســه دســتهی بســطی ،قبضــی و معتــدل تقســیم
کــرده کــه منظــور از بســطی آن اســت کــه موجــب انبســاط روح و جــان و رفــع خســتگیها و مرارتهــا و ماللهــا میگــردد
(ایرانــی.)286 :1386،
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موســیقی در نفــس روی میدهــد و از آن دالوری برانگیختــه میشــود؛ درســت ماننــد
شــادی و فرحــی کــه بــه ســبب مســتی بــاده روی میدهــد (همــان).
نــوای موســیقی شــادی آور و هیجــان برانگیــز کــه بــا ابیاتــی متناســب بــا ایــن الحــان
و در ســتایش پهلوانــی و شــجاعت و مذمــت ضعــف و زبونــی همــراه میشــد ،تنهــا بــه
هــدف تهییــج ســربازان بــه مبــارزه در میــدان جنــگ محــدود نمیشــد .ایــن دســت
نغمههــا و الحــان بســطی مناســب بــا آن ،در مجالــس انــس و بــزم فرماندهــان نظامــی و
ســپاهیان نیــز ،نواختــه و ســروده میشــدند؛ «عنصرالمعالــی» ،در فصــل مربــوط بــه آداب
خنیاگــری کتــاب خــود« ،قابــوس نامــه» ،خنیاگــران را بهوقتشناســی و موقعیتشناســی
و ســرودخوانی مطابــق میــل مســتمعان ســفارش کــرده ،میگویــد :اگــر خنیاگــر در میــان
گروهــی از ســپاهیان و عیــار پیشــگان نوازندگــی میکنــد ،بهتــر اســت کــه دوبیتیهــای
ماوراءالنهــری در حــرب کــردن و ســتودن عیــاران بســراید( 1عنصرالمعالــی.)195 :1347 ،
«غالمحســین یوســفی»« ،مصحــح کتــاب» ،در توضیــح دوبیتیهــای ماوراءالنهــری نظــر
«ســعید نفیســی» را آورده اســت کــه ماوراءالنهــری از آهنگهــا و اوزان مهیــج و محــرک
بــوده اســت ،ماننــد ســرودهای رزمــی و نظامــی معمــول ایــن زمــان.

نتیجهگیری

موســیقی ،بــه واســطه آنکــه در پیونــد بــا روح و جــان انســان اســت ،میتوانــد در تقویــت
و یــا تضعیــف برخــی از حــاالت انســانی ،چــون شــادی و غــم ،خشــم و عطوفــت ،تــرس و
دلهــره ،جــرأت و شــجاعت تأثیرگــذار باشــد .احســاس خشــم ،تــرس و قــدرت کــه گاه در
میدانهــای رزم و لشــکرگاهها بــر مبــارزان غلبــه میکنــد ،از جملــه حــاالت و احساســات
انســانیاند کــه بهواســطهی موســیقی قابــل تغییــر و بهعبارتــی قابــل تعدیــل و کنتــرل
هســتند .انواعــی از موســیقی بســطی و شــادیآور کــه گاه بــا ســرودههایی بــا مضمــون
دالوریهــای پهلوانــان ملــی ،پاداشهــای دینــی و دنیــوی مبــارزان و مذمــت ضعــف و
زبونــی همــراه میشــد ،میتوانســت در روحیــه بخشــیدن بــه مبــارزان و تشــویق ایشــان
بــه جانفشــانی در میــدان رزم ،موثــر واقــع شــود .تأثیــر بخشــی انــواع خاصــی از موســیقی
در رفتــار و عمــل ســربازان در میــدان رزم ،حقیقتــی بــود کــه هــم آشــنایان بــه علــم و فــن
موســیقی و هــم امیــران لشــکر و فرماندهــان ســپاه و پادشــاهان ،از قرنهــا پیــش از ظهــور
اســام بــه آن واقــف بودنــد .قدمــت کاربــرد موســیقی تشــجیعی در میــدان رزم را ،بــا توجــه
بــه اشــارات موجــود در نوشــتههای مورخــان یونانــی ،میتــوان تــا دوره هخامنشــیان بــه
عقــب بــرد و پــس از آن نشــانههای آن را در جنگهــای ساســانیان ،اعــراب جاهلــی
و جنگهــای پــس از اســام بهدســت آورد .بــه ایــن ترتیــب ،طــی قــرون متوالــی،
موســیقی تشــجیعی ،همچــون ابــزاری قدرتمنــد در اختیــار پادشــاهان و فرماندهــان ســپاه
قــرار داشــت کــه در وقــت لــزوم بــرای پیشبــرد اهــداف نظامــی خــود ،بــدان متوســل
میشــدند .ایــن در حالــی اســت کــه تشــویق و ترغیــب مبــارزان بــه نبــرد تنهــا یکــی از
اهدافــی اســت کــه موســیقی در میــدان رزم تأمیــن میکــرد .از ایــنرو ضــروری اســت
کــه بــه موضــوع موســیقی رزمــی بــا نگاهــی دقیقتــر و کنجکاوانهتــر پرداختــه شــده و
اهــداف متنوعــی کــه انــواع مختلــف آن تأمیــن میکــرد ،بهصــورت آشــفته و تحــت یــک
عنــوان قــرار نگیــرد.
« .1در ســراکار حریفــان را همــی نگــر ،اگــر قومــی ســپاهی و عیــار پیشــگان را بینــی دو بیتیهــای ماوراءالنهــری گــوی در حــرب
کــردن و خــون ریختــن و ســتودن عیــاران» (عنصرالمعالــی.)195 :1347 ،

کارکردهای موسیقی در میادین رزم و لشکرگاهها

کتابنامه

 ابناثیــر ،عزالدیــن ،1370 ،تاریــخ کامــل ،ترجم ـه :محمــد حســین روحانــی ،جلــد 2و  ،3تهــران :اســاطیر.
 ابنخلــدون ،عبدالرحمــن ،1375 ،مقدمــه  ،ج ،1ترجمــه :محمــد پرویــن گنابــادی،تهــران :شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 ایرانــی ،اکبــر ،1386 ،حــال دوران ،نگــرش جامعــه شــناختی بــه موســیقی از جاهلیــتتــا آغــاز عباســیان  ،تهــران :ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
 بــاذری ،احمدبــن یحیــی ،1346 ،فتــوح البلــدان ،بخــش مربــوط بــه ایــران ،ترجمــه:دکتــر آذرتــاش آذرنــوش ،تهــران :انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 بینــش ،تقــی ،1371 ،ســه رســالهی فارســی در موســیقی (موســیقی دانشــنامهیعالیــی ،اخــوان الصفــا ،کنزالتحــف) ،تهــران :مرکــز نشــر دانشــگاهی.
 پلوتــارک ،1380 ،ایرانیــان و یونانیــان ،ترجمــه و انتخــاب :احمــد کســروی ،تهــران:انتشــارات جامــی.
 تجبــر ،نیمــا ،1388 ،ز آواز ابریشــم و بانــگ نــای ،بررســی موســیقی بزمــی و رزمــیشــاهنامه ،تهــران :آگاه.
 ثعالبــی نیشــابوری ،1368 ،عبدالملــک بــن محمــد بــن اســماعیل ،تاریــخ ثعالبــیمشــهور بــه غــرر اخبــار ملــوک الفــرس و ســیرهم ،ج اول ،ترجمــه :محمــد فضائلــی ،تهــران:
نشــر نقــره.
 دینــوری ،ابوحنیفــه احمــد بــن داوود ،1371 ،اخبارالطــوال ،ترجمــه :محمــود مهــدویدامغانــی ،تهــران :نشــر نــی.
 ستایشــگر ،مهــدی ،1376 ،واژه نامــه موســیقی ایــران زمیــن ،ج ،2تهــران :ســازمانمیــراث فرهنگــی کشــور.
 شریفزاده ،عبدالمجید ،1375 ،تاریخ نگارگری در ایران ،تهران :حوضه هنری. ضیاِءآبــادی ،ســید محمــد ،1388 ،تفســیر ســوره انفــال ،تهــران :بنیــاد خیریــه الزهــراء(س).
 طباطبایــی ،محمدحســین ،1383 ،تفســیر المیــزان ،ترجمــه :ســید محمــد باقــرموســوی همدانــی ،ج ،9قــم :دفتــر انتشــارات اســامی.
 طبــری ،محمدبــن جریــر ،1374 ،تاریــخ الرســل و الملــوک یــا تاریــخ نامـهی طبــری،گردانیــدهی منســوب بــه بلعمــی ،بــه تصحیــح و تحشــیهی محمــد روشــن ،ج3و ،4تهــران:
سروش.
عیوقــی ،1343 ،ورقــه و گلشــاه ،بــه اهتمــام :ذبیــح اهلل صفــا ،تهــران :انتشــارات
 ّدانشــگاه تهــران.
 غزالــی ،ابوحامــد محمــد ،1351 ،احیــاء علــوم دیــن ،جلــد دوم ،ترجمــه :مویدالدیــنمحمــد خوارزمــی ،بــه کوشــش حســین خدیوجــم ،تهــران :بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 فارابــی ،محمــد بــن محمــد ،1375 ،کتــاب موســیقی کبیــر ،ترجمــه :آذرتــاشآذرنــوش ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
 فردوســی ،ابوالقاســم ،1386 ،شــاهنامه ،بــه کوشــش :جــال خالقــی مطلــق ،دفتــرهفتــم ،تهــران :مرکــز دایــرهی المعــارف بــزرگ اســامی.
 -قابوسبــن وشــمگیر ،عنصرالمعالــی کیــکاووس ،1347 ،منتخــب قابوسامــه ،بــه
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اهتمــام :دکتــر غالمحســین یوســفی ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 قزوینــی ،زکریابــن محمــد بــن محمــود ،1361 ،عجایــب المخلوقــات و غرایــبالموجــودات ،تصحیــح نصــراهلل صبوحــی ،تهــران :نشــر عطــار.
 کرمانــی ،احمــد بــن حامــد ،1326 ،بدایــع االزمــان فــی وقایــع کرمــان یــا تاریــخافضــل ،بــه کوشــش :مهــدی بیانــی ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه تهــران.
 کریســتین ســن ،آرتــور امانوئــل ،ایــران در زمــان ساســانیان ،ترجمهی رشــید یاســمی،تهــران :صدای معاصــر1378 ،
 گزنفــون ،کــوروش نامــه ،ترجم ـهی رضــا مشــایخی ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــرکتــاب1350،
 مبارکشــاه ،محمدبــن منصوربــن ســعید معــروف بــه فخــر مدبــر ،1346 ،آداب الحــربو الشــجاعهی ،تصحیــح :احمــد ســهیلی خوانســاری ،انتشــارات اقبــال.
 مراغــی ،عبدالقــادر ،1370 ،شــرح ادوار ،بــه اهتمــام :تقــی بینــش ،تهــران :مرکــز نشــردانشگاهی.
 مســعودی ،ابوالحســن علــی بــن حســین ،1349 ،التنبیــه و االشــراف ،ترجمــه:ابوالقاســم پاینــده ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 مســکویه رازی ،ابوعلــی ،1369 ،تجــارب االمــم ،ج اول ،ترجمــه :ابوالقاســم امامــی،تهــران :ســروش.
 مالح ،حسینعلی ،1358 ،پیوند موسیقی و شعر ،تهران :نشر فضا. مالح ،حسینعلی ،1354 ،تاریخ موسیقی نظامی ایران ،تهران :هنر و مردم. میثمی ،حسین ،1389 ،موسیقی عصر صفوی ،تهران :متن. وجدانــی ،بهــروز ،1376 ،فرهنــگ موســیقی ایرانــی ،تهــران :ســازمان میــراثفرهنگــی کشــور.
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