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  مقاله تهیه راهنماي
  

 باستان ،شناسی مبانی نظري باستان موضوعات تمامی در ،"شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان" هنشری
سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار -هاي نوسنگی، مس شناسی دوره باستان ،سنگی شناسی و مطالعات مربوط به دوران پارینه زمین 

گذاري جدید تاریخ ،هاي پیش از تاریخ و دوران تاریخیشناسی مرتبط با دورههاي باستانها و بررسی شدستاوردهاي کاو ،ها به آن
سنجی و فناوري اطالعات در حوزه مطالعات باستان ،هاي پیش از تاریخی و دوران تاریخییابی شده از محوطه و بقایاي سال

شناسی دوران تاریخی (ایالم، ماد، ون تاریخی و مطالعات باستانمت ،شناسی پیش از تاریخ و دوران تاریخیمطالعات باستان
شناسی و قوم باستان ،شناسی و ژنتیکباستان ،شناسیها در باستان اي و جایگاه آنعلوم میان رشته ،هخامنشی، پارت و ساسانی)

 و نرسیده، چاپ به علمی اتنشری در قبالً که را پژوهشی مقاالت شناسی و علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار و ...)باستان
. کند می چاپ وصول اولویت ترتیب به ید،أیت صورت در و پذیرفته داوري و بررسی براي باشد، نشده ارسال ها آن در درج براي یا

 قابل هنشری این در نیز گردیده ارائه علمی هاي کنفرانس و سمینارها در یا پژوهشی هاي گزارش چارچوب در که ییها پژوهش
  .است چاپ و بررسی

  شوند، ضروري است:  هایی که براي چاپ به نشریه ارسال می رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله
 .شود ارسال www.sku.ac.ir/iaejسامانه نشریه به نشانی  طریق ازبراساس فرمت مجله تنظیم و  مقاله، Word فایل -

 وي با مکاتبات کلیه و کند می ارسال نشریه براي را مقاله که است شخصی هدهع بر نویسندگان نام ترتیب و مقاله مسئولیت -
اسامی کلیه نویسندگان  درجنامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري باشد،   . در صورتی که مقاله حاصل پایانشد خواهد انجام

  (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
  زمان براي چاپ به نشریات دیگر ارسال شده باشد. رسیده باشد یا هممقاله نباید به شکل کامل به چاپ  -
وصولی بعد از  هدر این راستا، مقالست. اتحریریه مجله هیأت جلسه  أییدت منوط به از داوريپس پ چااي مقاله برش پذیر -

 خواهد شد. عودتگان دیا نویسننگارش، به نویسنده  هنام شیوه نکردن د و در صورت رعایت وش میدریافت، بررسی اولیه 
  مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.

  :مقاله مختلف هاي قسمت شرح و ترتیب
پیشینه و مبانی  ،ها روش و مواد ،مقدمه ،کلیدي هاي واژه ،فارسی چکیده ،عنوان ،مقاله مشخصات برگ شامل ارسالی مقاالت

 (اختیاري)؛ گزاري سپاس ،گیري و نتیجه بحث ،نتایج ،العه)شناسی منطقه یا محوطه مورد مط نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
  .باشد می انگلیسی زبان بههاي کلیدي  هو واژ چکیده ؛ عنوان،استفاده مورد منابع

مقاله در باال، نام کامل کلیه مؤلفان در سطر دوم و آدرس  عنوان	نویسندگان فایل	اي جداگانه، در  در صفحه مشخصات مقاله:
علمی (کارشناس، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، آدرس پست الکترونیک به ها شامل مرت آن

)E-mailها، به صورت فارسی و در صفحه دوم همانند صفحه اول انگلیسی درج گردد. ) و شماره تماس مستقیم آن  
 نویسندگان نام ذکر به نیازي عنوان زیر در. باشد می مقاله محتواي کننده منعکس و کلمه 20 در حداکثر مقاله عنوان :عنوان

  .باشد نمی
 کلی گیري نتیجه و آمده دسته ب نتایج و روش هدف، مسئله، بیانگر کلمه، 350 حداکثر تا 250 در مقاله چکیده :فارسی چکیده

  .است پژوهش از

http://www.sku.ac.ir/iaej


 

 

در مقدمه ه همین منظور ب تحقیق یا مشاهده است. بیان کننده سوابق علمی مطالعه، ضرورت انجام و اهدافاین بخش  :مقدمه
انگیزه کار انجام  پایان به و در مقاله مشخص باشدد و ارتباط آن با موضوع وطور مختصر بیان ش هاي قبلی پژوهش به باید زمینه

   شده اشاره شود.
ها و وسایل مورد استفاده به  روشگیري و شرح مواد،  این بخش باید شامل جامعه مورد بررسی، نحوه نمونه ها: مواد و روش

افزار مورد  هاي مشخص و تعریف شده با ذکر نام ارجاع شده باشد. روش آماري و نام نرم طور کامل باشد و در صورت لزوم روش
  استفاده نیز بیان شود. 

  سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه)شنا پیشینه و مبانی نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
ها و نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و اشکال ارائه شود و فقط از یکی از موارد یاد شده  داده نتایج:

گیري از حروف مخفف در  گیري شود و اطالعات موجود در متن مجدداً تکرار نگردد. در صورت بهره براي ارائه اطالعات بهره
گیري شده، تمامی این مقادیر باید بر  آن در متن آورده شود. در صورت اشاره به مقادیر اندازهتصاویر یا جداول حتماً کلمات کامل 

ها و به صورت  ها باشد و واحدها به صورت حروف خالصه شده آن گان آن هاي ده المللی یا ضریب اساس سیستم استاندارد بین
Italic .کرد استفاده ها شکل ترسیم یا و ها جدول تهیه راهنماي عنوان به توان می  نشریه این در مندرج مقاالت از آورده شود.  
گیري  هاي مهم و تازه تحقیق و نتیجه شود جنبه هاي مهم نویسنده یا نویسندگان آورده شود. تأکید می در این بخش یافته :بحث

ها با سایر منابع و  تفاوت یا تشابه یافتهها یا دیگر مطالب ذکر شده در مقدمه یا نتایج تکرار نشود. علل  حاصل از آن نقل شود. داده
  هاي جدید بیان، توجیه و پیشنهادها ارائه شود. تحقیقات بیان گردد. در پایان بحث در صورت لزوم فرضیه

 آن احتمالی) کاربردهاي یا( کاربرد ذکر و گیري کلی از پژوهش صورت خالصه، در چند خط نتیجه  در این بخش به گیري: نتیجه
  گردد. ه میئارا

 اشخاص کلی طور به و نهادها، و ها سازمان اشخاص، معرف کلمه، 50 در حداکثر بخش این نیاز، صورت در :گزاري سپاس
  .باشد  آنان از قدردانی و تشکر و پژوهش انجام در ثرؤم حقوقی و حقیقی
براي  وباشد  درآمده علمی مجالت از ییک در مندرج مقاله یا کتاب صورت به قبالً باید مقاله متن در شده اشاره منابع :منابع

: 1389 همکاران، و نسب وحدتی(» و شماره صفحه سال، نویسنده نام« ید بابا متن در ارجاع نحوه. باشد دسترسی قابلنویسنده 
 اشاره بعمنا از صرفاً باید مقاله انتهاي در استفاده مورد منابع فهرست .باشد) 51: 1391و خسروزاده،  54: 1386؛ ساریخانی، 21

 هاي شماره از یک هر در رفته کار به روش یا زیر هاي مثال برابر نویسنده، نام الفباي حروف ترتیب به و شمارهبا  داشب متن در شده
   .شود می آورده خارجی منابع آن دنبال به و فارسی منابع ابتدا ،باشد شده تهیه هنشری این

انتشارات وزارت  ،پژوهشکده سازمان میراث فرهنگیشناسی (جلد اول)،  ، تئوري و عمل در باستان1380علیزاده، عباس،  .1
  ، تهران.فرهنگ و ارشاد اسالمی

الدین خرازي و الهه حجازي، انتشارات  شناسی شناختی (ویراست چهارم)، ترجمه سیدکمال ، روان1387استرنبرگ، رابرت،  .2
 سمت، تهران.

حلیل نقش ت، 1390، جواد نیستانیو  شهیدي خطیب حمید ،نسب تیحامد وحد ،محمود حیدریان ،مهدي کوهپر، سید موسوي .3
هاي جغرافیاي طبیعی  پژوهشی پژوهش-هاي باستانی استان مازندران، مجله علمی عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه
  .1390بهار  75دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، شماره 

4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 
ه ب نتایج ها، روش هدف، ترتیب شامل  به باید کلمه 600 حداکثر تا 500 در مقالهانگلیسی  چکیده :انگلیسی زبان به چکیده

  .باشد پژوهش از گیري نتیجه و ، بحثآمده دست
 .هستند انگلیسی زبان به »کلیدي هاي واژه« املک برگردان ها واژه این :انگلیسی زبان به کلیدي هاي واژه

  .باشد صفحه  20باید  حداکثر تعداد صفحات با رعایت فرمت مجله (شامل چکیده انگلیسی): تعداد صفحات
  نویس در انتهاي مقاله بیاورید. ها و توضیحات اضافی را به صورت پیالزم به ذکر است در صورت نیاز معادل التین برخی واژه
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  نرودا انیمالم و یا يها در تمدن یقیموس آالت يها هیما نقشبر  یپژوهش
  

   2ياریمرجان هوش و 1*یخانید ساریمج
  
 

  چکیده 
و در  رسد يم يسنگ نهيبه دوره پار يقيموسمربوط به و ساخت آالت  يقيموس استفاده از ،يشناخت باستان يها افتهيبر اساس 

ها،  چون نقش برجسته يمتعدد يها ساخته دست يرو يقيمربوط به موس يها و صحنه بزارا هيما ، نقشيبعد مختلف يها دوره
آثار و  يداراکه  ييها تمدنجمله . از داشته است تداوم وشده  ييشناسا ،يآثار فرهنگ گريد نيمهرها، ظروف مختلف و همچن

با تا  شود يپژوهش تالش م نيد. در اکراشاره  الميو ا نودار نايم يها تمدنتوان به  يماند،  بوده يقيموسشواهد مربوط به 
 ياز آثار موزه مل يدانيم ديو بازد يشناخت باستان يها و داده يا با استناد به مطالعات کتابخانه ،يليتحل -يفيتوص يکرديرو

پرداخته  نودار نايم و الميا يها مانده از تمدن يجا وابسته به آن در آثار بر يها هيما و نقش يقيموس گاهيجا قيتطببه  ران،يا
 يها افتهيبر اساس  ،نودار نايمو  الميا يها تمدن يقيآثار موستأثير و تأثر است که  نيپژوهش ا يال اصلؤشود. س
همانند  م،يقد الميا در دوره يبه طور رسم الميا يقيموس دهد، يپژوهش نشان م جياست؟ نتا نييچگونه قابل تب يشناخت باستان

 يالميآغاز ا ي اما قبل از آن، به خصوص، در دوره است؛ شکل گرفته يمذهب امور يسومر) در راستار دوره شتر ديب( نودار نايم
 نودار نايمو  الميجوامع ا يقيمذهب در موس رياذعان داشت که تاث توان يم يروزمره کاربرد داشته است و به نوع يدر زندگ

و ساز  يقيموس راتيثأو از ت ريبه ساز چنگ و ل توان يوارد شده است م ماليبه ا نودار نايمکه از  ييمشابه هم بوده و از سازها
 نودار نايمنمانده است اما در تمدن  ياسناد مکتوب باق الميا يقياز موس ؛کرداشاره  يبه ساز زه توان يم نودار نايمبر  الميا

  کشف شده است. يسيهمان نت نو اي يقياز نگارش موس ياسناد
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  مقدمه
عنوان  شود و به يم يتلق يرفتار انسان ي، نوعيقيموس

و  ينييان احساسات در رزم، بزم، مراسم آيب يبرا يا لهيوس
نشان  يقيشود. موس يشده و م ياز آن استفاده م يمذهب

 :١٣٤٤، يحسن( انسان است ييبايان زيو ب يجنبش، زندگ
است که مبداء ظهور  ي، هنريهنر يها از بخش يکي). ٣

در  يقيا احساس توأم با شعور است که موسيآن ادراک 
). بعد ٣: ١٣٥٤، فروغ( شود يم مين دسته از هنرها تقسيا

 يياز الحان و نواها ،را ساخت يقيادوات موساز آن که بشر 
کرد  يجاد مير اياگر حالت مطبوع و دلپذيکه در ذهن خن

ش ارباب انواع يايبه ن يمذهب يد و با سرودهاکرد يتقل
ن قرار داد (مشحون، يد يرا رکن اصل يقيپرداخت و موس

 رودان انيمن ي). سرزم٧٧: ١٣٧٧، ي؛ راهگان٩و  ٨: ١٣٧٣
 يشناس هاست. مستندات و شواهد باستان ن تمدنياز ا يکي
ن ين سرزميتا کنون از ا يقيموس خصوصدر  ياديز

: ١٣٧٦دزاده، ي؛ مج٣: ١٣٦٨شده است (مالوان،  ييشناسا
ن يکه در ا يگري). تمدن د٣: ١٣٨٧؛ مورتگات، ٦٤

الم ياست. تمدن ا المي، تمدن اشدپژوهش مطالعه خواهد 
از هزاره  انرودانيماش در دشت  يگان غربيهمواره با همسا

ن خصمانه و ير عم. در ارتباط بوده که د.ق ٦٤٠تا  سوم
و  يفرهنگ يوندهايموجب پوابط رن يز بودن، ايآم مسالمت

و  رودان انيم ي الم به منطقهي، خواه از اينفوذ فرهنگ
-١: ١٣٨٦دزاده، ي، مج٣: ١٣٧٢ه، يبالعکس بوده است (آم

ها و  کرکيپ يالم از رويتمدن ا يقي). موس٥٠-٣٩و  ٣
ها و ظروف، مشهود و  مهرها، نقش برجسته ينقوش رو

 يقيتطب يپژوهش بررسن يااست. از اهداف  ييقابل شناسا
 يقي، مطالعه موسرودان انيمالم و يا يها تمدن يقيموس

 يموزه مل يشناخت باستان يها الم با استناد به دادهيتمدن ا
ن ي. ااستمستقل هر دو تمدن  يسازها ييران و شناسايا

تأثير و ال است که ؤن سيبه ا ييگو به دنبال پاسخ پژوهش
، بر اساس رودان انيمالم و يا يها تمدن يقيآثار موستأثر 

  ن است؟ ييچگونه قابل تب يشناخت باستان يها افتهي
ابزار و ادوات  ييت و ضرورت پژوهش در شناساياهم

(دوران آغاز  ق.م. چهارماز هزاره  يرانيل اياص يقيموس
 يتا اواسط هزاره اول ق.م. در منطقه جنوب غرب )يالميا
تمدن  يق آن با حوزه فرهنگين تطبيران است و همچنيا
ن دو يا يقيموستأثير و تأثر ن ييتب رودان به منظور انيم

 يبه واکاوراجع  يکه بتوان شناخت يتمدن است به نحو
؛ يخيتار يها گر دورهيران در ديا يقيموس يابزارها

گر يد يها در پژوهش يو ساسان يخصوص هخامنش هب
  افت.يدست 

  
  نه پژوهشیشیپ

است. اما  نشدهانجام  يقيتطب ينه پژوهشين زميدر ا
به طور جداگانه رودان  انيمالم و يا يقيموس خصوصدر 

) در ١٣٨٧( صورت گرفته است. خاکسار ييها پژوهش
شناسانه  يقيکرد باستان موسيرو«نامه خود با عنوان انيپا

شتر يب »الم باستانيدوره ا ييايقيو موس يباستان يايبر بقا
ها پرداخته است.  آن يو طراح يسازها، سازشناس يبه معرف

 يقيموس«خود با عنوان  نامه اني) در پا١٣٩١ارو (يدر
عهد باستان تا قرن  ت آثار بازمانده و متون ازيبه روا يرانيا

 يه بر متون داشته است. راهگانيشتر تکيب ».ق.ششم ه
و  يقيموس ،»رانيا يقيخ موسيتار«  ) در کتاب١٣٧٧(

کرده  يخصوص شاهنامه بررس هسازها را بر اساس متون ب
» رانيا يقيخ موسيتار«) در کتاب ١٣٧٣( است و مشحون

خ يتار؛ در ران اشاره کرده استيا يقيبه اختصار به موس
ات ي) به کل١٣٦٩ونس (ياثر رابرتسون و است يقيجامع موس

فروغ  ياثر پژوهش ؛ دراستشده جهان پرداخته  يقيموس
و  يران و نفوذ علميا يقيمداومت در اصول موس) «١٣٥٤(

 يها کرکيپبه » گريد يران در کشورهايا يقيموس يعمل
کوتاه  يا اشاره يالميدست آمده از شوش و نوازندگان ا هب

به  »نيالنهر نيب يقيموس«) در ١٣٧٦( نيگالپ شده است؛
دست آمده از  هب يقيموس يها نت يو بازخوان يسازشناس

خ يتار«) در کتاب ١٣٨٠جرالد ( ؛بابل و اور پرداخته است
) در کتاب ١٣٦٦فارمر ( ،»آکسفورد يقيفشرده موس

در ) ١٣٨٧( ي، امان اله»نيخاور زم يقيخ موسيتار«
 يازيا ،يان تا سقوط پهلوياز هخامنش يقيو موس ياگريخن

 يقينه موسيشيبه پ ي) در کتاب نگاه١٣٨٣و همکاران (
) در ١٣٨٣نش (ير، بيت تصويران قبل از اسالم به روايا

) در کتاب ١٣٥٥ن (يران، دليا يقيخ مختصر موسيتار
 يقيبه موسهستند که  يگر افرادياز د يقيخ موسيتار

. اند داشته ياشاراتش ن پژوهيادر منطقه مورد مطالعه 
و  يزه يسازها يبررس«ر ينظ يمقاالت ها، نيعالوه بر ا

 »مربوطه در تمدن کهن سومر يها نقش برجسته
رامون يپ يشکل: پژوهش يقيچنگ قا«)، ١٣٩٠خاکسار، (

ن يالنهر نيب يقيموس«)، ١٣٧٨شانزه، ( »اور يهمتا يساز ب
 ي)  به طور مورد١٣٨٠لمر، يک( »اور يقيو آالت موس

به رودان  انيشده ممناطق کاوش  يرامون سازهايپ يمطالب
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رفتن، سند يانجام پذ يقياند. تطب ر درآوردهيرشته تحر
در حوزه  يرانيا يقيقدمت موس يپژوهانه بودن و بررس

ن پژوهش نسبت يز ايالم باعث وجه تمايتمدن ا يفرهنگ
 يت از نوآورين حکاياشاره شده و همچن يها به پژوهش
را در  يگريد يقين تطبينو يها تواند پژوهش يم آن دارد و

  قرار دهد.  گران پژوهش يران فرا رويا يقينه موسيزم
  

  قیتحق  روش
نه سند يشيقدمت و پ خصوصم در يفقر منابع مستق

ق آن با مناطق همجوار يران و تطبيا يقيپژوهانه موس
با فرهنگ و  يکه ارتباط تنگاتنگرودان  انيمخصوص  هب

دارد نگارندگان را بر آن  يخير ادوار مختلف تارران ديهنر ا
داشت تا متناسب با سوال و اهداف پژوهش روش 

 يگردآور يبرا .دنرا اتخاذ کن يقيو تطب يليتحل -يفيتوص
د ي) همراه با بازديا (کتابخانه ياطالعات از روش اسناد

از آثار استفاده  يبردار عکسران و يا ياز موزه مل يدانيم
  شده است.

  
  مناطق مورد مطالعه ییایت جغرافیقعمو

است که شامل  يعين وسيسرزمرودان  انيم ي منطقه
ه ياز کشور سور ييها و بخش است يهمه عراق امروز

-٥، ١٣٧٦دزاده، يمج( رديگ يمدربرز ينران را يو ا يامروز
ل واقع شدن اين منطقه يبه دلرودان  انيمه ي). وجه تسم٧
ن مهد ين سرزميا. استدجله و فرات  ين رودهايب

سومر،  يها ر تمدنيه در دوران باستان نظياول يها تمدن
ها در شمال و  يو آرام يبابل، اکد در جنوب و آشور، هور

باستان  رودان انيم. فرهنگ و تمدن رودان است انيمغرب 
ها و  يم. با حکومت سومر. از اواخر هزاره چهارم پ

. در زمان م.دوم و اول ق ها آغاز شد و در هزاره ياکد
مالوان، ( ديها به اوج قدرت رس يها و آشور يبابل ييفرمانروا
  ). ٣: ١٣٨٧؛ مورتگات، ٦٤: ١٣٧٦دزاده، ي؛ مج٣: ١٣٦٨

ران يالم در جنوب غرب، غرب و جنوب ايتمدن ا
از جمله خوزستان،  يشده و شامل مناطق يابي تيموقع

ه، يآم( ج فارس استيخل يها لرستان، کرمان و کرانه
 يالم شواهدي). تمدن ا٣-١: ١٣٨٦دزاده، ي؛ مج٣ :١٣٧٢

ها، مهرها، نقش  کرکيپ يکه رو دارد يقيموس ياز ابزارها
ر ينظ يها و ظروف مشهود است که از مناطق برجسته

ر خوزستان) و يذه (مال اميل، ايشوش، هفت تپه، چغازنب
  اند. دست آمده هبهبهان ب

  بحث
ات يدر ادب يکه گاه( قاريا موسيک يموز ؛يقيواژه موس

آمده است)  يبه طور مثال در شاهنامه فردوس يرانيکهن ا
 يعلم يها است که پس از ترجمه کتاب يوناني يا واژه

است  شده يو سپس وارد زبان فارس يوارد زبان عرب يوناني
). ١٣ و ١٢: ١٣٨٣؛ شمس، ١٠: ١٣٨٣و همکاران،  يازي(ا

 رددان يو نماد ينييارزش آ يقيدر اکثر مناطق، موس
کند.  يفا ميا ي) و در جامعه نقش مهم٢١: ١٣٧٥، يصارم(

 يقيموس يمراسم آغاز تولد، ازدواج و مرگ، همه با همراه
توان  ين مي)؛ بنابرا٢٧٤: ١٣٨١زاده،  حافظ( شوند ياجرا م

که  ييها تيام همه فعالين ايتر يمياذعان داشت که از قد
همراه  يقياند با موس داشته يبشر بستگ يماد يبه زندگ

  بوده است.
  
  یقیخچه موسیتار

 از ابهام است. يا در بوته يقيش موسيدايپ يچگونگ
 يها انسان را به قییقدمت موس يشناخت باستان يها افتهي

؛ ٩و  ٨: ١٣٧٣مشحون، (رساند  يم يسنگ نهيپار دوران
دوران  يشکل از سازها ي). بوق شاخ٧٧: ١٣٧٧، يراهگان

از  يو انجام مراسم مذهب است و اعالم خبر يسنگ نهيپار
گران، ياستورک و د( آن بوده است ي عمده يکاربردها

 ينه سنگياز دوران پار يک فلوت استخواني). ٦٤: ١٣٨٢
گران، ين و ديوال( دست آمده است هد از آلمان بيجد

گر يدار از د ا دندانهي يدني). ساز خراش٣٠٣-٣٠٠: ١٣٨٨
نه آن در ک نموياست که  يسنگ نهيدوران پار يسازها

 شود يم يدار زونا نگهيآر يموزه سرخ پوستان و موزه دولت
دوران  ي). از جمله سازها١٢٨: ١٣٨٢گران، ياستورک و د(
ها، طبل، فلوت  ، قاشقکيتوان به ساز وزوز يم يسنگ انيم

). در ١٧-١٦: ١٣٨٣شمس، ( کردشکل اشاره  يو بوق شاخ
 يو کوبه ا ي، زهيباد ياز سازها ييها نشانه يدوره نوسنگ

از تل  ي). ظرف١٩-١٧: ١٣٨٣شمس، ( دست آمده است هب
دست آمده  هب يسنگ -ران مربوط به دوره مسيا يجر

دهد  يرقصنده را نشان م ١٥است که نقوش داخل ظرف 
اند و  ها را بر پشت قرار داده ده دستيکه در حالت خم

 آتش هستند - احتماالً – يا مشغول رقص به دور توده
  ).١٦-١٢: ١٣٨٣گران، يو د يازيا(
  

  انواع سازها
  شوند:  يم ميبه چهار گونه تقس يقيسازها و آالت موس
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م يا همان سيکه زه و هستند  ييسازها: یزه ي. سازها1
آزاد مانند  يکيشوند؛  ين صورت نواخته ميبه چند وند دار

ها توسط انگشتان دست به  ميچنگ که با رها کردن س
است که با ناخن، مضراب  يابمضر يگريد و ديآ يصدا در م

)، تار، يانگشت يزه( تار شود مانند سه يو زخمه نواخته م
  . )يا کوبه يزه( ) و سنتوريا آرشه يزه( کمانچه

دن هوا يهستند که با دم ييسازها :يباد ي. سازها2
پور، يش( به دو دسته آزاد ود نيآ يدرون ساز به صدا در م

انبان)  يلبک و ن ين، يسرنا، ن( ير) و انگشتيکرنا و نف
 يبر رو يگذار با انگشت يشوند. نوع انگشت يم ميتقس

شوند. نوع آزاد با  يه شده در ساز نواحته ميتعب يها سوراخ
  د. يآ يدن در آن به صدا در ميدم
که با ضربه دست و  يا کوبه يسازها :يا کوبه ي. سازها3
ن ينبک. اتره و يشوند چون طبل، دا يا چوب نواخته مي

مانند طبل)، ( ي، کوباندنيدنيهشت گروه کوب ساز به نوع
، يدني، مالي، به هم زدنيا جغجغه)، ضربه( يتکان دادن

  .)٥٠: ١٣٥٤فروغ، ( شوند يم ميتقس يدنيو کش يدنيخراش
هستند که  ييسازها ک:یا اتوفونی خود صدا ي. سازها4

 يخاص يتم و ملودير يند و برايآ يبه صدا در م يبه راحت
، ياله ؛ امان٥٠-٤٨: ١٣٥٤ها (فروغ،  انند جغجغهستند مين

). هر چهار نوع ساز در دو ٣١: ١٣٧٦ن، ي؛ گالپ٧٩: ١٣٨٧
  ده شده است. يدرودان  انيمالم و يتمدن ا

  
و  رودان انیمدر فرهنگ و تمدن  یقیبر موس یلیتحل

  المیا
گر يکديام با ين ايتر از کهنرودان  انيمالم و يدو تمدن ا
ها و نبود موانع  ه بودن آنياند چرا که همسا در ارتباط بوده

ن به يالنهر نياز فراوان بين آن دو و نيب يچندان يعيطب
ن ارتباط را (تبادالت يران اين ايدر سرزم يمنابع معدن

دوچندان کرده است.  )يو مذهب ي، هنري، اقتصادياسيس
ن پژوهش مورد مداقه قرار گرفته و در ادامه يآنچه در ا

ن يب يقيو آالت موس يقيموس يقيتطب يرسآمده است بر
  .استن دو تمدن يا

اوروک، اور و ( رودان انيماز  ين مدارک کتبينخست
هزار  است و از حدود پنچ يجمدت نصر) به زبان سومر

در دوران آغاز  يريبه خط تصو ييها ش، لوحيسال پ
به  يالمين (اروک و جمدت نصر) و آغاز اين النهرينگارش ب

ن ي. ادر بردارند يقياز کاربرد موس ياطالعاتت آمده که دس

 يقيانگر آلت موسيهستند که ب ييها عالمت يها حاو لوح
: ١٣٨٠لمر، ير در منطقه اوروک است (کيهارپ (چنگ) و ل

در  يقيموس ين شواهد اجراي). اول٦٢: ١٣٦٨؛ مالوان، ٤٥
به  يعنيگردد؛  يم. باز م.پنجم ق ي به هزاره رودان انيم

هم  ييسواست، از  يباد يمتعلق به سازها که يا دوره
آمده  هم. ب.چهارم ق ي از هزاره يا شده يحجار يها سنگ

چون  يزه ياز نوازندگان با سازها يرياست که با تصاو
). با ٦٤: ١٣٩٠ر منقوش شده است (خاکسار، يچنگ و ل

 I ميالم قديمانده از تمدن ا يمدارک مکتوب باقبه توجه 
را استخدام کرده  يها)، نوازندگان يا انسي اوان (سلسله

ناک، ينشوشيمعبد ا ياصل يها دروازه يبودند تا در جلو
رابرتسون، ( باشند يقيها و روزها مشغول نواختن موس شب

ن ي). به نظر دل١٢: ١٣٨٣گران، يو د يازي؛ ا٢٤: ١٣٦٩
مراسم مقدس  يبا اجرا يقيهنر موس يز اجرايلوست ن

لوست، ( افته استي يين جداج از آيداشته و به تدر يبستگ
١: ١٣٥٥ .(  

ن يتر يمياز قد يکي، يالمياما جدا از بحث متون ا
، اثر يقينه موسيزمدر  يالميا يشناخت باستان يها داده
 يها م. است که از کاوش.با قدمت هزاره چهارم ق يگلمهر 

دست آمده  هب .ش.ه ١٣٤٥ش به سال يدلوگاز در چغام
ن يا شود. در يم يدار ران نگهيا ين مهر در موزه ملياست. ا

شکل، طبل و دو بوق  يچنگ کمان( مهر سه نوع ساز
: ١٣٦٣، يانيک خواننده مشهود است (بيو ) شکل يشاخ
  ).١ شکل() ١٠٩: ١٣٨٧؛ خاکسار، ١٢: ١٣٧٤نش، ي؛ ب٣٨
  

  
و  يازیا(با نوازندگان  .م.ق 3500ش. یاثر مهر چغام -1 شکل

  )22: 1383 گران،ید
  

ش نشان ياثر مهر چغام يرو يسازها نقش يواکاو
آن  يبوده که رو يتوخال يا دهد که طبل آن کنده يم

گر مسدود شده يده و از طرف ديکش يپوست ي ا پارچه
زند و چنگ نواز در  ياست. نوازنده با دست بر آن ضربه م

از مهرها و  ييها ر نشسته است؛ اما در نمونهين تصويا
اند  ستادهيچنگ نوازان ا به دست آمده از سومر، يها پالک
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را  يچنگ، چهار عدد است. چنگ ساز يها و تعداد زه
 تر در هزاره شياند که پ ان اقتباس کردهيان از سومريالميا

ل يده شده است. تحليها و مهرها د پالک يم. رو.چهارم ق
ن يه داد ايش اراياثر مهر چغام يتوان رو يکه م يگريد

روزمره مردمان  يگدر زند يو همنواز يقياست که موس
زنان نواخته  ياز سو ان داشته و معموالًيجر يالميپرتو ا

همراه با  ييک گردهمايتوان گفت که  يشده است و م يم
  ).٣و  ٢ يها شکل( بوده است يقيکار و موس

  

  
نقشی از مهر استوانه اي کیش  -2شکل 
نوازندگان ایستاده چنگ . ي سومر دوره

  )104: 1387خاکسار، (
 

 
چنگ کمانی شکل از پالکی به  -3شکل 

م. .ق 3000دست آمده از خفاجه. 
 )167: تصویر شماره 1388(مجیدزاده، 

  

 جهيسومر در نت يقيمربوط به موس ياصل نهيگنج
ن يب( ييايتاني، باستان شناس بريات سر لئونارد ووليحفر
 ي، در قبرستان شاهان سلطنت).م ١٩٣٤و  ١٩٢٢ يها سال

از  ييها ها نمونه ن کاوشيا ي. طاور كشف شده است
با  يياز جنس نقره، مهرها ير، چنگ، سازباديل يسازها
معروف به استاندارد اور با  ينيير نوازندگان، جعبه تزيتصاو

 دست آمده است هب ينقش نوارنده با فن سنگ نشان
). ٥٧-٥٥: ١٣٨٨دزاده، ي؛ مج١١٦: ١٣٨٧(مورتگات، 

 شرفتهيه و پيظهور اولتوان همزمان با  يتمدن سومر را م
چنگ و  يزه يها سازها ي. سومردانست يزه يسازها

ن شکل ساخته و سر سازها را با سر يتر يرا به عال ١ريل
                                                

ساز  م به کاسهها به جاي آنکه مستقي ساز لير سازي است که سيم -١
شوند. در ساز لير  وصل شوند با عبور از روي خرک به کاسه وصل مي

اند. ساز  ن کردهينات طال و نقره مزييگاو) و تز( واناتيح
ن که طرح يا يده ساخته شده است و برايبا زه کش يچوب

 يبه بازو يودعم يها از بازو ميآن مانند کمان باشد س
ها طرح مثلث  يشوند، که از نظر سومر يساز متصل م يافق

ا و يتانيبر ي ن سازها در موزهيا شود. نمونه يباز شناخته م
: ١٣٧٦ن، يشده است (گالپ يا بازسازيدانشگاه پنسلوان

 )٦٩: ١٣٩٠؛ خاکسار، ٦-٥: ١٣٤٤، ي؛ حسن٥٨-٥٧
  ).٥ و ٤ يها شکل(
  

  
برستان اور باز سازي شده چنگ کمانی شکل از ق -4شکل 

  )65: 1390(خاکسار، 
  

  
 :Reade, 1971)ساز بازسازي شده لیر، موزه بریتانیا -5شکل 

35)   
  

که جعبه تزييني معروف به استاندارد اور  ٦در شکل 
آمده است و طبق تعريفي که از ساز لير ارايه شد در گوشه 

نوازد در اصل  سمت راست، فردي که عنوان شده چنگ مي
ها از روي آن  و سيمدارد نوازد؛ زيرا ساز خرک  ير ميل

چرخانده شده است. ساز لير يک سازي است که ابتدا در 
هاي تاريخي  سومر رايج شده و سپس به ديگر دوره

رودان راه يافته است و از سازهاي انتقالي به ايالم  ميان
است. يک نمونه ساز لير در تمدن ايالم بر روي يک مهر 

                                                                    
ي ها همگ عبور زه لهوضع ظاهري خرک و نيز زاويه عمودي و شکل مي

  سنجي داللت دارد. بر دقت و نکته
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ت شده است که به طور همزمان مشابه آن در مهرهاي ياف
 روداني نيز هست. در اين مهر، حيواني اساطيري ميان

سانان و دستاني انساني) به نواختن ساز  هاي گربه گوش(
ي ساز با سر گاو مزين شده است  لير مشغول است و کاسه

نمونه مهر  ٧م. تعلق دارد. تصوير .و به هزاره سوم ق
. که ساز چنگ است و سه ق.مسوم  هزاره ديگري است از

) Amait, 182 :1972سيم آن در تصوير مشخص است (
ي اول  ). موسيقي سومر در نيمه١٠و  ٩، ٨، ٧هاي  (شکل

م. عالوه بر موسيقي غني که داشته است از .هزاره دوم پ
مند بوده  انواع ساز چون طبل، ني، دايره و دايره زنگي بهره

هاي موسيقي خود را  تمدن ايالم گام است که در مقايسه با
تر از  برداشته و به لحاظ ساز و فرهنگ موسيقايي پيشرفته

ايالم بوده و در مقابل موسيقي تمدن ايالم در سرآغاز 
  ي موسيقي است. هاي اوليه گام

  

  
  ساز لیر از جعبه استاندارد اور موزه بریتانیا -6شکل 

, 1971: 35)Reade(  
 

  
 2700نوازنده لیر.. برستان سلطنتی اورمهري از ق -7شکل 

  )11: 1376م. (گالپین، .ق
  

  
 مهر به دست آمده از اور، نوارنده لیر. مطابق تصویر -8شکل 

  )47: 1380م. (کیلمر، .ق 2700 ،5

  
 ,Amait, 1972)م نوازنده لیر . . ق2700مهر آغاز ایالمی  -9شکل 

vol:2, pl: 33 Number;1443)  

  
  نگ سه سیم ایستادهساز چ -10شکل 

,1972,vol:2: pl: 33. Number;1443) Amait(  
  

است داشته مختلف  يم سازهايبابل قد دوره يقيموس
با  يقالب يها و با مذهب در ارتباط بوده و در معابد، پالک

 يبا سازها ياز زنان و مردان نوازنده بابل ييها هيما  نقش
 .کردند ين مييموجود بوده است که معابد را با آن تز يزه

ها و  نقش برجسته ،ها هيما استناد به نقش هن بيهمچن
ن دوره، سازها ياند. در ا هداشتها انواع ساز  بهيمضمون کت

اند و هدف قابل حمل کردن سازها بوده  تر شده کوچک
م يبابل قد يقين است که از موسياست. نکته قابل توجه ا

در  يقيو نگارش نواختن موس يآوانگار) .م.ق ١٨٠٠(
توان بر اساس آن، از  يبه دست آمده است و م ييها لوحه

مطلع شد و به  ييقايموس يها و گام يقينوع نگارش موس
است که امروزه بدان  يقين نگارش موسيتر يميقد ينوع

؛ ١١: ١٣٨٣گران، يو د يازيشود (ا يگفته م يسينت نو
ن آثار به دست يشتري)؛ اما ب١١ شکل) (٤٥: ١٣٨٠ر، يکلم

نوازندگان است که از  يها کرکيالم پيا يقياز موس آمده
آمده و  دست هل و هفت تپه بيشوش، چغازنب يحفار

اند و به صورت  ها از معابد کشف شده کرکين پيعمده ا
هستند که از  يقالب يها کرکيو پ ينقوش برجسته قالب

م يساخته شده از بابل قد يها نظر نوع ساخت مشابه پالک
ه نوازندگان ب يها کرکير نگهبان اکثر پند. به نظر دکتهست

شتر هم يدست آمده از هفت تپه، مردان هستند و ب
 ياعتقاد تواند در جنبه يعلت آن م .شکسته شده هستند

نذر در معابد  يمردمان آن زمان نهفته باشد و به نظر برا
 يه دوتار و تنبور است و آثاريها شب ساز آن .اند ساخته شده

ساخته و  يشترياند با مهارت ب آمدهکه از شوش به دست 
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: ١٣٧٢، نگهبان، ٧٢: ١٣٨٦زاده، ديمج( اند پرداخته شده
١٧٦-١٧٥.(  

  

   
  )388 ری: تصو1388زاده، دینوارنده چنگ (مج -11شکل 

  

 يدسته بلند ين سازها، ساز زهيتر يمياز قد يکي
پور به دست آمده است و ياز ن يپالک ياست که بر رو

انگر ينقش ب يرسد. محتوا يم. م.سوم ق  قدمت آن به هزاره
ه بلند در حال بردن گله به با تار دست يآن است که چوپان

از  يدار متعلق به پالک گر ساز دستهيست. نمونه دصحرا
، ١٠٤: ١٣٧٦ن، يم. است (گالپ.از هزاره دوم پ يساز زه

). در شرح ١٣و  ١٢ يها شکل) (١٢٦: ١٣٨٨دزاده، يمج
م تعلق يد اذعان داشت که به بابل قديدار با دسته يساز زه

بزرگ  ها مشخص است و کاسه که زه دارددارد و دو زه 
دست آمده  هآثار ب ين نوع ساز تعداد محدوديدارد از ا

  ها آمد. است که شرح دو نمونه آن
  

  
 .م. ق 2700نوازنده ساز زهی دسته دار نپپور  -12شکل 

  )107: 1376گالپین، (
  

  
: 1388سته دار با بابل قدیم (مجید زاده، ساز زهی د -13شکل 

  )387تصویر 
  

رودان در  زمان با ميان هاي نوازندگان ايالمي هم پيکرک
دوران بابل قديم به دو دسته پوشيده و عريان نقسيم 

هاي پوشيده متعلق به دوران ايالم قديم  اند که پيکرک شده
III هاي  و پيکرک )م..دوم ق هزاره اول ها (نيمه مخ يا سوکل

ايالم ميانه) . (م.ي دوم هزاره دوم ق عريان متعلق به نيمه
هاي پوشيده داراي  است. آنچه که مورد توجه است پيکرک

دار با کاسه ساز بزرگ است و روي آن  ساز زهي دسته
هاي موسيقي در نظر  ي موسيقي براي گام يا پرده دستان

  ).١٥و  ١٤هاي  گرفته شده است (شکل
  

  
ساز زهی دسته دار با دستان  نوازنده ایالم با پیکرك -14شکل 

  )2194و کاسه بزرگ (موزه ملی ایران، شماره موزه 
  

  
ساز زهی دسته دار با دستان  پیکرك نوازنده ایالم با -15شکل 

  )13389(موزه ملی ایران، شماره موزه  و کاسه بزرگ
  

هاي عريان و با پاهاي پرانتزي شکل، ساز  در پيکرک
ي دارد و دو رشته سيم بر آن مشهود است تکامل بيشتر

تر و  که گاه يک يا دو گوشي دارد. کاسه ساز هم کوچک
 هايي نيز سيم گير دارد گردتر ساخته شده است و در نمونه

 cm١٠). ميانگين ابعاد آن حدود ١٧و  ١٦ هاي شکل(
 cm٥عرض است و اگر شکسته باشد حدود  cm٣ارتفاع و 

هاي کوچک  ها در قالب رکارتفاع است، اکثر اين پيک
ها تأثير و تقليدي  اند و پاهاي پرانتزي پيکرک ساخته شده

 ١٨هاي  النهريني است (شکل از شکل و پاهاي خدايان بين
  .)١٩و 
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هاي پوشيده  نوع جالبي از ساز در دست چپ پيکرک
شود که به نظر اسپيکت چنگ کوچک گفته  داري مي نگه

) Spycket, 1992: 132 & 200 & 404 & 206( شده است
هايي که  )؛ اما با کمي تامل در سازهاي زهي، آن٢٠(شکل 

هاي پوشيده است، جاي دستان مشخص  متعلق به پيکرک
هايي که زه  است؛ اما زه و يا رشته ساز مشخص نيست. آن

وگوشي دارند، جاي دستان مشخص نيست و چون گوشي 
وک ها را با شل و سفت کردن ک داشته است مدام پس سيم

کردند تا صداي دلخواه را بنوازند. اين که چرا در  مي
سازهاي دسته دار کلفت جاي زه در آن مشخص نيست و 

هايي که دو زه دارند جاي پرده مشخص نيست يک  آن
سؤال است، اما آنچه واضح است چون سازها پرده دارند 

اند.  اند که در ساخت مشخص نشده قطعاً سيم داشته
در حال نواختن ساز است دسته ساز را موقعي که نوازنده 

در دست چپ و کاسه ساز در بازوي راست گرفته است و با 
تار و دو تار  نوازد مانند نواختن سه انگشتان دست راست مي

ها شبيه نوازندگان امروزي دوتار  امروزي که فرم گرفتن آن
هاي پوشيده ساز زهي  و تنبور است. البته تمامي پيکرک

هايي از ساز زهي با  بزرگ ندارند، بلکه طرح دار کاسه دسته
کاسه گرد و دسته کوتاه نيز موجود است و جاي پرده هم 

هاي ساز  ترين ريشه ). قديمي١٦مشخص نيست (شکل 
دوتار و تنبور در ايران مربوط به موسيقي تمدن ايالم 

هايي از فرم پاهاي پرانتزي شکل و نحوه  است؛ اما نمونه
هاي گلي بابلي  ست، در مهر و لوحگرفتن ساز زهي در د

توان آن را تطابق فرهنگي با تمدن  شود که مي ديده مي
ايالمي دانست که شبيه هم هستند؛ اما اين که کدام تمدن 

اند مشخص نيست چون تطبيق زماني  از ديگري الگو گرفته
دار  ها در يک دوره است؛ اما آنچه که از ساز زهي دسته آن

ايالم مشهود است. کامل آن در مشخص است پيشرفت و ت
اي از ساز  يکي ديگر از سازها، ساز چنگ است، هيچ نمونه

چنگ کوچک در تمدن ايالم يافت نشده است. با توجه به 
ها، هنرمند ايالمي اين ساز را در دست چپ نگه  يافته

داده و با انگشتان دست  داشته و آن را بر شکم تکيه مي مي
گرفته  ي ساز را مينواخته و با دست راست نيز بازو چپ مي

). پيکرک نوازنده ديگر، نوازنده زن است ١٨است (شکل 
که در دستش سازي است که به احتمال جغجغه باشد؛ اما 
در تحليل مهرهاي ايالم از طرف خانم ملک زاده بياني اين 
نوع ساز، قاشقک معرفي شده است. ساز قاشقک مركب از 

پهن و دو قطعه چوب است که يک سر آن مانند قاشق 

ها مقابل يکديگر  باشد به طوري که طرف گود آن گود مي
هايي در قسمت گود قاشقک قرار  قرار دارند و زنگ يا حلقه

داده  گرفته که به هنگام به هم خوردن صداي مطلوبي مي
؛ فروغ، ١٢٨: ١٣٦٣، بياني، ٩٠: ١٣٨٧است (خاکسار، 

 ). آنچه قابل برداشت است اينکه احتماال اين١٢٢: ١٣٥٤
صورت تکي در دست  ي قاشقک ابتدايي باشد و به نمونه

  .نوازنده ايالمي نقش شده است
عمق دارد که بر يک طرف  اي قابي کم دايره، ساز کوبه

). در اين ٢٧: ١٣٧٦شود (گالپين،  آن پوسته کشيده مي
شده  نوع ساز دايره در وسط و بين دو دستان گرفته مي

ن ايالم به هزاره دوم است. قدمت زنان دايره نواز در تمد
) و از لحاظ فرم گرفتن ساز و ١٩شکل ( رسد م. مي.ق

م. تمدن .هاي اواخر هزاره سوم ق نواختن، مشابه نمونه
شکل ( رودان (الگو گرفته از دوره نوزايي سومر) است ميان
). نحوه گرفتن دايره از سوي دايره نوازان ايالم ميانه ٢٠

م. است و . ه سوم پهمانند دايره نواز بابلي در هزار
بيشترين آثار به دست آمده از نوازندگان ايالمي مربوط به 

ي ايالم قديم و ميانه بوده و بيشتر در معابد كاربرد  دوره
  داشته است.

  

  
 پیکرك نوازنده با ساز زهی کاسه گرد و دسته کوتاه -16شکل 

  )13388(موزه ملی ایران، شماره موزه 
  

  
ایالم با ساز زهی دو زه به همراه پیکرك نوازنده  -17شکل 

  )13371 گوشی و سیم گیر (موزه ملی ایران، شماره موزه
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پیکرك چنگ نواز ایالم (موزه ملی ایران، شماره  -18شکل 

  )13378موزه 
  

  
  (,Spykcet)زن دایره نواز ایالمی.  -19شکل 

1992: pl :84, number :731)  
  

  
  م..ق 2000یی سومري. در دوره نوزا زن دایره نواز -20شکل 

  )149: 1368(مالوان، 
  

 ٦٠٦تا  ١٢٧٠آشور نو) از حدود ( در دوره آشوريان
م. موسيقي تسلط خود را در کار، زندگي و معيشت .ق

ها به دربارهاي سلطنتي  دان سازد. موسيقي مردم آشکار مي
راه يافتند و در هر گونه جشن و مراسم بزمي حضور 

گان درباري، در هر فرصت از داشتند. رفته رفته نوازند
آمدند و در فضاي باز براي عامه مردم هنر  ها بيرون مي کاخ

کردند. در واقع موسيقي برخالف دوره سومر و  نمايي مي
هاي جشن و سرور  بابل که در خدمت مذهب بود، در هدف

هاي زميني قرار گرفتند.  هم راه يافت و در خدمت هدف
به صورت نقش برجسته  هاي آشوري همچنين در تمام کاخ

نوازندگان حکاکي شده است مانند کاخ نصير پال دوم، کاخ 
پال. نوازندگان آشوري طبل  سناخريب و کاخ آشورباني

اي، دايره، سنج، چنگ عمودي و چنگ افقي  استوانه

: ١٣٨٨؛ مجيدزاده، ٣٠-٢٩: ١٣٦٩نواختند (رابرتسون،  مي
  ).٢٢٤ و ٢٢٠ و ١٩٠و  ١٧٣

چنگ را به صورت افقي و عمودي  نوازندگان آشوري
ده «و يا » عشيرتو«گرفتند و چنگ افقي را  در دست مي

ناميدند که با مضراب نواخته و با بندي بر شانه و  مي» زهي
به آشوريان تعلق  شد. ساخت اين نوع ساز گردن آويزان مي

ي  نمونه» بيسما«م. در .البته از هزاره چهارم ق. دارد
ده که تکامل آن در دوره آشور نو تر آن به دست آم قديمي

 ٢٢و  ٢١هاي  ) (شکل٦٦و  ٦٥: ١٣٧٦بوده است (گالپين، 
ي ايالم نو در  هايي از اين نوع چنگ در دوره ). نمونه٢٣و 

نقش برجسته هاني، پادشاه محلي آياپير يا همان ايذه، 
شود. در اين نقش برجسته، سه نوازنده در سمت  ديده مي

اند. يكي چنگ عمودي است  هي راست حکاکي شد گوشه
سيم دارد. نمونه دوم چنگ افقي است كه با  ١٤كه 

با نوعي دف يا  ي سوم شود و نوازنده مضراب نواخته مي
دايره چهار گوش به نوازندگي مشغول است (صراف، 

). نوع دايره چهار ١٢٣: ١٣٨٧؛ خاکسار، ٢٧-٢٦: ١٣٧٢
صورت هاي رايج در سومر است که به  گوش از نوع دايره

  ).٢٧: ١٣٧٦مستطيل شکل بوده است (گالپين، 
  

  
 700نوازندگان چنگ افقی دایره در کاخ سناخریب  -21شکل 

  م..ق
  )220: 1388مجیدزاده، (

  

  
  طرح نوازنده چنگ عمودي آشور -22شکل 

  )105: 1354(فروغ، 
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نوازنده چنگ افقی آشور در کاخ آشور ناصر پال  -23شکل 

  )469تصویر : 1388اده، م. (مجیدز.ق 900دوم 
  

به نظر نگارندگان هر دو چنگ مشابه سازهاي آشور 
هاي  است و از آشوريان وام گرفته و در ديگر نقش برجسته

کول فرح نيز از همين نوع چنگ استفاده شده است. 
شايان توجه آنکه، اين همنوازي وابسته به مذهب است. 

يان وارد به تأثير از هنر سومر نمونه دف چهار گوش نيز
ايالم شده است و به عبارتي، بعد از دو هزاره، الگويي وام 
گرفته از سومريان است. اين فرم چنگ نوازي ايالميان در 

اي پيروزي  کاخ آشور باني پال در نينوا (در نقش برجسته
او بر ايالميان و تسخير شهر مدکتو) موجود است 

که ما را از  ). از ديگر آثار ايالم نو٢٢١: ١٣٨٨(مجيدزاده، 
دارد، نقوش نوازندگان جام  موسيقي ايالميان آگاه مي

ارجان متعلق به کيدين هوتران است. جام ارجان سيني 
هايي در پنج رديف است و  مايه برنزي است و شامل نقش

هاي بند بازان و رقاصان در جلوي  در رديف دوم نقش
ها شش نفر نوازنده معرفي  پادشاه است که در ميان آن

)؛ اما به نظر ١٣: ١٣٨٣ايازي و ديگران، ( ده استش
رسد که نوارندگان جام ارجان هفت نوارنده هستند که  مي

نوازند که از اين ميان دو نوازنده  ها چنگ مي سه نفر آن
چنگ عمودي متأثر از هنر آشور است و ديگري چنگ 

، آن را نوازنده  افقي است که در انتها حلقه گردي دارد و 
دست چپ (در  با دست راست گرفته است و احتماالً با

نوازد. اين نوع چنگ نيز  ها را مي شکل معلوم نيست) سيم
در آثار آشوري رايج بوده است. دو دايره نواز که يکي از 
روبرو و ديگري از کناره حکاکي شده است. فرم دايره 
گرفتن مشابه نوازندگان کاخ سناخريب آشوري است و اين 

اولين اثر موسيقي بزمي ايالمي به تأثيرپذيري از داده، 
  ). ٢٨تا  ٢٤هاي  باشد (شکل موسيقي آشور مي

  

  
  )23: 1383ایازي و دیگران، (چنگ نوازان عمودي  -24شکل 

  
  )23: 1383ایازي و دیگران، (چنگ نوازان افقی  -25شکل 

  

  
  )23: 1383ایازي و دیگران، (دایره نوازان  -26شکل 

  

  
  )23: 1383ایازي و دیگران، (دایره نوازان  -27شکل 

  

  
ایازي و (نوازنده ساز زهی دسته دار و فلوت  -28شکل 

  )23: 1383دیگران، 
  

ساز ني، چنگ، بوق شاخي شکل، کرنا، دهل، طبل و 
هاي مختلف  قاشقک بر روي مهرهاي تمدن ايالمي از دوره

ک اند که در ي حک شده است. اکثر نوازندگان انسان بوده
نمونه در اثر مهر ايالم نو نوازندگان، حيواناتي نظير شير و 

نوازند  اسب هستند که ساز طبل و چنگ با چهار سيم مي
). حيوانات نوازنده ايالمي ١٢٨ -١٢٦و  ٩٨: ١٣٦٣(بياني، 

تواند از حيوانات نوازنده روي مهرهاي و تزيين جعبه  مي
  ).٣٠و  ٢٩هاي  چنگي اور وام گرفته شده باشد (شکل

اي سفالين به دست آمده  از ايالميان دو نوع ساز جغجغه
اي شکل توخالي با تعدادي سوراخ  است که يکي ستاره

دار با سر  هاي دسته ) و نوع ديگر جغجغه٣١ کوچک (شکل
). براي ٣٢شکل ( گرد تو خالي که سيزده سوراخ داشتند

هايي  اينکه اين سازها به صدا دربيايند معموالً سنگ ريزه
دادند. اين گونه سازها از نوع سازهاي  ها قرار مي اخل آند

ها به  هستند که قدمت آن» اتوفونيک«خود صدار يا 
ها از شوش و  هايي از آن رسد. نمونه م. مي.ي سوم پ هزاره

يک سوتک استخواني) به دست آمده است ( هفت تپه
 ١٤٢-١٤١: ١٣٨٧؛ خاکسار، ٣٠: ١٣٨٣(ايازي و ديگران، 

  ).١٤٥و 
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  م..ق 2800حیوانات نوازنده از مهر اور  -29شکل 

  )61: 1376(گالپین، 
  

  
  ایالم نو - .م.ق 7حیوانات نوازنده قرن  -30شکل 

  )1387(خاکسار، 
  

  
  م..جغجغه سفالین ایالمی هزاره سوم پ -31شکل 
  )12317(موزه ملی ایران، شماره موزه:  

  

  
 .ه سوم پ.مهزار جغجغه سفالین دسته دار ایالمی -32شکل 

  )12316(موزه ملی ایران، شماره موزه: 
  

  گیري نتیجه
هاي بين النهرين  يکي از تبادالت فرهنگي ميان تمدن

و ايالم موسيقي است و با توجه به آثار کشف شده از 

آرامگاه شاهان سلطنتي اور، موسيقي سومر زودتر آغاز 
ها يکي از اولين شواهد  شده است. آثار موسيقي سومري

اي و سازهاي زهي هستند  وسيقي از سازهاي بادي و کوبهم
اند. موسيقي در  ها حکاکي شده ها و صخره که بر سنگ

سومر پيوند تنگاتنگي با مذهب دارد، اما اولين مستند 
 ٣٥٠٠موسيقي ايالمي اثر مهري است که از چغاميش (

م. يا آغاز ايالمي) به دست آمده است و اين اثر نشان از .ق
وسيقي از سوي زنان و کاربرد آن در زندگي روزمره ارائه م

است و در آن نشاني از مذهب نيست؛ اما بالعکس در دوره 
ايالم قديم موسيقي با مذهب گره خورده است که شايد 

ها آواز  تأثير از سومريان نبوده باشد؛ چرا که سومري بي
خواني را در معابد به صورت شعر و همراه با موسيقي انجام 

  ادند. د مي
چنگ و لير از سازهاي سومري هستند و يافته هاي 

شناختي قبرستان شاهي اور  هاي باستان حاصل از کاوش
بيانگر تکامل اين نوع سازها در نزد سومريان است و بعد از 

ها از آن  تکامل به ايالم راه پيدا کرده است و ايالمي
ساز  هاي به عمل آمده، اند. با توجه به بررسي استفاده کرده

لير فقط روي يک اثر مهر ايالمي ديده شده است. موسيقي 
بابل هم با مذهب درهم تنيدگي داشته است و موسيقي 

پيکرک ( م. از نظر ساختار. ي دوم پ ايالميان در هزاره
قالبي و يا نقش برجسته قالبي) تحت تأثير بابل بوده است، 

دار در انواع مختلف را  ليکن نوع سازهاي زهي دسته
هاي  توان پيشرفتي در موسيقي ايالم دانست. پيکرک يم

در ابعاد کوچک (اگر  .م.نوازنده چنگ ايالم در هزاره دوم ق
اند) بيانگر  کرده واقعا چنگي در اين ابعاد استفاده مي

نوآوري در کاربرد و ساخت ساز چنگ است. اما در 
تر در  هاي قديمي ها، نوازنده دايره مشابه نمونه پيکرک
و بابل است که نوع گرفتن و نواختن ساز مشابه هم سومر 

دار نيز از  است. پيکرک نوارنده قاشقک يا ساز جغجغه
هاي مستقل ايالمي است. عمده موسيقي ايالمي در  نمونه

دار همراه است.  م. با تنوع سازهاي زهي دسته.هزاره دوم ق
حال آنکه پيشرفت موسيقي سومر و بابل در ساز زهي 

انواع مختلفي دارد. همچنين در آشور چنگ است که 
چنگ افقي و چنگ عمودي در نوع خود يک نوآوري است. 

اي براي سازهاي قانون  هاي افقي آشوريان پايه چنگ
شوند، که ايالميان نيز به تأثير از آشوريان از اين نوع  مي

هاي کول فرح و جام ارجان استفاده  ساز در نقش برجسته
م نو هم يک اثر از موسيقي بزمي بر ايال  اند. در دوره کرده
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زماني موسيقي بزمي که  جام ارجان منقش شده است. هم
در دوره آشوريان شروع شده است با جام ارجان در ايالم نو 

  تطابق فرهنگي دارد.
پيشرفت ديگري که در موسيقي سومر و بابل مهم 

نويسي است. موردي که  است نگارش موسيقي و همان نت
ت نشده است. ديگر آن که همه سازهاي در ايالم ياف

هاي نوازنده،  ها، پيکرک ايالمي با استناد به نقش برجسته
ظروف و مهرها به دست نيامده است، بلکه سوتک 

هاي  هاي سفالين نيز طي کاوش استخواني و جغجغه
شناسي کشف شده اند؛ ليکن آثار موسيقي متعلق  باستان

ها، مهرها و  جستههاي بابل و آشور بر نقش بر به تمدن
ها شناسايي شده است و خود ساز تنها از دوره  پالک

سومريان به دست آمده است. حيوانات چنگ نواز در 
مهرهاي ايالمي، تاثيري ديگر از موسيقي سومريان است 
که در يک نمونه مهر دوره ايالم نو مشهود است. ساز 

آشوري، سازي با دو زه  ، ساز زهي دسته دار»سيني تو«
ست که متاثر از سازهاي ايالمي است هرچند در شکل ا

ظاهري تفاوت دارد؛ ليکن در دو رشته داشتن ساز و کاسه 
دار در  هاي نوازنده ساز زهي دسته کوچک شبيه پيکرک

م. ايالميان است. در مجموع .ي دوم پ نيمه دوم هزاره
دار، قاشقک،  سازهاي ايالمي شامل سازهاي زهي دسته

چنگ، دايره و جغجغه بوده و موسيقي کرنا، بوق، ني، 
ايالمي در آغاز، کاربرد در زندگي روزمره مردم داشته و 

هاي ايالم قديم و مياني کاربرد مذهبي  سپس در دوره
موسيقي بزمي ظهور پيدا  داشته و سرانجام در ايالم نو

کرده است. هر چند که در دوره ايالم نو نقش برجسته 
شود. شايان  ذهب هم ديده ميآياپير در کول فرح تأثير م

رودان به  ذکر آنکه تاثير موسيقي فقط از سرزمين ميان
ها نيز تاثير  روداني ايالم نبوده است، بلکه در سازهاي ميان

توان آن را در ساز زهي  عنوان نمونه مي داشته است که به
م. در انواع .تر از آن در هزاره دوم پ ها ديد و قديم آشوري

ار مشاهده کرد. نکته قابل توجه ديگر در د ساز زهي دسته
مورد تطبيق سازهاي ايالم با بين النهرين در نوع ساز 

خصوص پايه سازهاي دوتار و تنبور نهفته  ايالميان به
است، اگرچه اشتراکاتي از نظر نوع کاربرد دارند؛ ليکن از 

ساز، سازي مستقل براي فرهنگ موسيقايي خود  نظر آالت
  است.
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Elam music. Elam music is independent by itself and most of the time have affected on 
Mesopotamia. In addition, festive music began in the country, New Elam also has evidence 
that the festive music, including a PA Arjan's Cup, The influence of music Elam is interesting, 
because before it was music in the service of religion and not only musical instruments but 
also the operation of the Assyrian similar lyrical music can be seen. The terms are due to 
musical works from Elam, and compare it with its own adjacent land is Mesopotamia. 
Another notable animal motifs and forms, as well as musicians playing it is significant, 
Especially in October, one of Elam is there and Mesopotamia where the horses are busy 
playing the harp. Its show is all musical cultures. 
 
Keywords: Civilization Mesopotamia, Civilization Elam, Instrument, Music. 
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Abstract 
 
According to the documents of beginning stage, music was referred to speech or religious 
rituals. The word music was in a bush of ambiguity at early documents. The later documents 
demonstrated that music is returned to the pre-historic and Paleolithic period. Moreover, 
ancient society evidences illustrate that music and art of making musical instruments dated 
back to pre-historic period. Evidences show that the iconography of musical instrument had 
been identified on many ancient artifacts such as seals, high reliefs, different containers. Since 
human can display his/her inner passions by voice and the regular sound of the nature which 
they received, they started to create music with a variety of cultural songs and began to make 
a musical instrument. One of the earliest documentation of ancient musicology during 
urbanization is from the Sumerian period in Mesopotamian civilization. Music in a period of 
Sumerian and Babylonian had served religious reasons. The evidence of this claim is the choir 
stages in Sumerian temples and the plaques embossed with the motif of musicians in the 
Babylonian temples. No written musical evidences have remained from Elamite period, but 
there exist some documents of written musical notation discovered from the ancient Sumerian 
city of Ur and Nippur in 1800 BC and ancient city of Avkaryt, the coast of Syria in the 
ancient Babylonian period which reveals the importance of music. Mesopotamia and Elam 
civilization during different periods have impinged over each other. Therefore, it is evident 
that their clothing, reliefs, seals, etc., have influenced by each other. The main question of this 
paper is how to shed light on the effect of music on Elamite and Mesopotamian civilization 
and the effect of Elamite and Mesopotamian civilization on music, according to archeological 
evidences. This study aims to analyze the place of music and the remains of its related motifs 
and iconographies from Elamite and Mesopotamian civilization descriptively and 
comparatively by library study and field study of the remains in the National Museum of Iran. 
The musical instruments motifs of Elam and Mesopotamia serves similarities and differences 
which demonstrated the musical culture of both sides. It can be said that at the old Elamite 
period Elamite musical culture was formally influenced by religion, but in early Elamite 
period it was influenced by everyday life usage of music. And before it started during the 
Elamite clay Chaghamish trace of stamp shows the use of music in everyday life. The 
influence of religion on the musical culture of ancient societies of Elam and Mesopotamia is 
similar. The musical culture of the Old and Middle Elamite period is in accordance of Sumer 
and Babylon musical culture. Elam musical culture has influenced by Sumer and Babylon 
civilization and religion. However, harp and lyre are the transitional musical instruments of 
Mesopotamia, Sumer, and Assur, which has been exported to Elam, Elamite music, in the 
second millennium BC, was more advanced because they used independent instruments such 
as Strum Handle. The double chord handle strum instrument Assyria has been influenced by 
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