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آیکونوگرافی موسیقی ایران؛ خطاهای تفسیر ،تبیین روش و
ارایه راهکار
ایلناز رهبر*
استادیار گروه هنر ،دانشکده عمران ،معماری و هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/4/9 :تاریخ پذیرش نهایی)96/10/20 :

چکیده

ً
آیکونوگرافی موســیقی ،حوزهای نســبتا نوپا در پژوهشهای موســیقی جهان و همچنین ایران محسوب میشود .در ارتباط با
ِ
هنر غربی و بررســی تصاویر موســیقایی ،مشــکالت چندانی وجود ندارد؛ ا گرچه در آن حوزه نیز میبایســتی روشهای مربوطه
ً
کامال رعایت شود .اما در ارتباط با هنر نقاشی ایران و بررسی موسیقی در میان تصاویر ،به دلیل عدم واقعگرایی انسان شرقی،
مشــکالت بیشــتری متوجه این حوزه پژوهشــی اســت .عدم وجــود راهکار و روشهــای صحیح و همچنیــن خطاهای موجود
در پژوهشهایــی بــا ایــن موضوع ،نگارنده را واداشــت تــا راهکارهای مطالعاتیای برای این حوزه پیشــنهاد کند تا برای ســایر
پژوهشگران راهگشا باشد و از خطاهای احتمالی در تفسیر جلوگیری شود .بنابراین هدف از نگارش این مقاله ،پس از بررسی
نقد تصویر ،پیشــنهاد راهکار و روشــی بهتر برای اســتفاده از تفسیرهای موسیقایی از تصاویر و نقاشیهای ایرانی است .از آنجا
که این مقاله در درجه اول به هدف کمک به پژوهشگران موسیقی نوشته شده ،کوشش شده است تا نکات اصلیای که برای
تفسیر موسیقایی در ارتباط با نقاشیهای ایرانی وجود دارد ،بیان شود .بعد از اشاره به نکات اصلی در این حوزه ،در انتها 18
مرحله به عنوان مراحل پیشنهادی برای پژوهشگران ارایه شده است .روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی
و از نظر ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی ،تاریخی و تطبیقی است.

واژههای کلیدی

آیکونوگرافی ،موسیقی ،آیکونوگرافی موسیقی ،موسیقی در تصاویر ،تاریخ موسیقی ایران.

* تلفن ،021-44868540 :نمابر. E-mail: ilnazrahbar@gmail.com،021-44865167 :
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ایــن مقالــه ،بــا هــدف کمک به پژوهشــگران موســیقی کــه قصد
اســتفاده از منابــع تصویــری بــرای پژوهــش خــود را دارنــد ،نوشــته
شــده اســت .محقق این رشته ،باید آشنایی کامل و دقیقی با تاریخ
موســیقی ایــران داشــته باشــد .بدیــن منظــور ،آشــنایی با رســاالت
موســیقی ،کتــب تاریخی و سازشناســی باید در درجــه اول قرار گیرد
تــا بتواند همزمان در صورت وجود رســاالت هم دوره تصویر ،متن و
تصویر را با هم تطبیق دهد تا بتواند اطالعات دقیقی استخراج کند.
بنابراین پیشفرض چنین انگاشــته شــده که پژوهشــگران با دانش
موســیقایی آشــنایی کامل دارند .ا گرچه مباحثی چون آیکونوگرافی
و واقعگرایــی نقاشــی ایرانــی و نتایــج حاصــل میتوانــد بــرای ســایر
دانشــجویان هنرهای تجســمی نیز مفید باشد .شایان ذکر است که
اطالعات ما از موســیقی دوران باســتان ،که متن نوشتاری در زمینه
ً
موسیقی وجود ندارد ،صرفا از طریق تصاویر یا نقوش سازدار است،

امــا در دوران اســامی بــا رشــد نگارگــری و تصویرگری کتــاب (جدا از
کتابهــای تاریــخ موســیقی) ،این نگارگریهــای ایرانی هســتند که
اطالعــات ارزشــمند تصویــری در ارتباط با موســیقی را به مــا منتقل
میکنند.
در مقاله حاضر ،آیکونوگرافی /آیکونولوژی ،آیکونوگرافی موسیقی،
منابع مطالعاتی آیکونوگرافی موســیقی ،نقش تاریخ هنر و آشــنایی با
سبکشناسی تصاویر ،قابلیت استناد و اعتماد به تصاویر ،چگونگی
بازتــاب ســازهای متداول در هــر دوره و در انتها مراحلی پیشــنهادی
برای بررســی یک تصویر حاوی نقوش موســیقایی در هنر ایران ارایه
شده است .روش تحقیق در این مقاله ،از نظر هدف کاربردی و از نظر
روش ،تاریخی ،توصیفی-تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات به
شیوه کتابخانهای است .در انتخاب نمونههای تصویری سعی شده
است که ّ
موثرترین نمونه گزینش شود.

 .۱پیشینهی تحقیق
دربــاره موضوع موســیقی در تصاویر در حیطــه هنر ایران ،تا کنون
پژوهشهــای گونا گونی انجام شــده اســت که به برخــی از مهمترین
آنها میتوان اشاره کرد:
شــایان ذکر اســت که تا کنون دربــاره آیکونوگرافی موســیقی ایران
کتــاب مســتقلی نوشــته نشــده اســت غیــر از کتابــی بــه قلــم نرگــس
ذا کرجعفری با نام حیات موســیقی سازها در تاریخ موسیقایی ایران
از دوره ایلخانیان تا پایان صفویه ،که چاپ آن نیز بسیار جدید است
( .)1396کتاب فوق بحث موسیقی در تصاویر را از دوره ایلخانیان تا
پایان صفویه جســت و جو و تحلیل کرده اســت .از این منظر ،تنها و
مهمترین کتاب موجود در زمینه آیکونوگرافی موســیقی ایران است.
شــایان ذکر اســت که کتاب فوق ،در حقیقت رســاله دکتری ایشان با
نام ذکر شــده اســت ( .)1391سید حســین میثمی ( )1389نیز
همان ِ
در بخشهایــی از کتاب خود با نام موســیقی عصر صفوی ،از تصاویر
بهره برده اســت اما در بخش موســیقی مجلســی و معرفی «موسیقی
رقــص» و «ســازهای کالســیک دوران صفــوی» ،بیشــترین اســتفاده
را از تصاویــر ســازدار برده اســت .بهمــن کاظمی و دیگــران ( )1390در
کتــاب موســیقی ایــران در ســده گذشــته ،ا گرچــه بــه تحلیــل تصاویر
نپرداخته ،تعداد بســیار زیادی از عکسهای کاخ گلستان در ارتباط
بــا موضــوع موســیقی و تعزیــه را معرفــی میکنــد و از این منظر بســیار
ارزشــمند اســت .امــا در بیــن کتابهــای موجــود در توصیــف روش
آیکونوگرافی موســیقی ،باید به کتاب مقدمهای بر موســیقی شناسی
قومی از محسن حجاریان ( )1387اشاره کرد که در بخشی از کتاب با
عنوان «آیکانا گرافی و موسیقیشناســی» ،به توضیحاتی درباره روش
پژوهش این حوزه پرداخته شده است.
از میــان مقــاالت بــه غیــر از مقــاالت متعــدد و ارزشــمندی کــه در

فصلنامــه موســیقی ماهور-فصلنامــه تخصصــی موســیقی -و یا نامه
شــیدا چاپ شده اســت که به علت زیاد بودن مباحث و باقیماندن
در چارچــوب قوانیــن چاپ مقاالت با تعداد واژههــای محدود ،از آن
صرف نظر میشــود .از میان مقاالت علمی-پژوهشــی ،به مهمترین
پژوهشهــای زیــر میتــوان اشــاره کــرد :خســرو موالنــا و نــگار بوبــان
( )1382در مقالــه فهرســت بندی تصاویر ســازدار منبعی كه پیگیری
رونــد تكامــل موســیقی را از دریچ ـهای نــو امــكان پذیــر میكنــد ،بــه
نحوهی چگونگی فهرســتبندی تصاویر اشاره کردهاند .ایلناز رهبر و
هومان اســعدی ( )1389در بخشــی از مقاله ســازهای موسیقی دوره
صفوی به روایت شــاردن وکمپفر ،از تصاویر ســفرنامه اســتفاده کرده
و به بررســی و تحلیل آن پرداختهاند .صدرالدین طاهری ( )1390در
بررســی کنشهای نمایشــی در آثار پیش از اســام ،به برخی از سازها
در تصاویر دوران پیش از اسالم اشاره کرده است .ایلناز رهبر و هومان
اســعدی ( )1391در جایــگاه بانــوان موســیقیدان در دوره صفــوی با
نگاهی بر تصاویر نگارگری ،بحث جنســیت و زن را در تصاویر ســازدار
جســتجو کردهانــد .نرگــس ذا کــر جعفــری ( )1392در مقاله ســازهای
ـران عصر صفوی ،به برخی از تصاویر ســازهای غربی در
اروپایــی در ایـ ِ
نقاش ـیها اشــاره کــرده اســت .مریم دولتی فــرد و فاطمه شــاهرودی
( )1392در مقالــه تحلیل نحوه بازنمایی نوازنده عود در تصاویر دوره
ساســانی تا صفوی ،نیز تمرکز خود را بر روی موســیقی در تصاویر این
دوره قرار داده اســت .نرگس ذا کر جعفری ( )1395در نقش موسیقی
ایران دوران اســامی با نگاهی
در جنگها و انواع ســازهای رزمی در ِ
بــر تصاویر نگارگری ،ســازهای موســیقی رزمــی را در تصاویــر نگارگری
بررسی کرده است.
در بین پایاننامههای کارشناسی که به جمعآوری و فهرستبندی
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تصاویــر پرداختند ،میتوان به پایاننامه یاســمن هادیپور ()1382
با عنوان فهرس ـتبندی عکسهای سازدار موجود در کاخ گلستان،
مریم جواهرمنش ( )1382با عنوان فهرستبندی عکسهای سازدار
در کتابخانــه مرکــزی و ســپیده خا کســار ( )1383بــا عنــوان بررســی
کهــا و مهرهــای ســازدار موســیقیایی ایــران
و فهرس ـتبندی پیکر 
ً
باســتان ،اشــاره کرد .پایاننامههای مذکور عمدتا به فهرس ـتبندی
تصاویــر اختصــاص داشــتند اما از اشــخاصی که به بررســی و تجزیه و
تحلیــل تصاویــر پرداختند ،باید به پایاننامه کارشناســی ارشــد الهه
ثابتــی ( )1384با عنــوان فضای اجرای موســیقی در مینیاتور ایرانی،
اشــاره کــرد .او به مشــاهده و بررســی فضــای اجرای موســیقی ایرانی
از نــگاه معمــاری در مینیاتورهــا پرداخت .ســپیده خا کســار ()1387
هــم در پایاننامــه کارشناســی ارشــد خود به نــام :رویکردی باســتان
موســیقی شناســانه بــر بقایــای باســتانی و موســیقایی دوره ایــام
باســتان (کــه در ادامــه پایاننامــه کارشناســی خــود بود) ،به بررســی
تصاویــر ایــام باســتان پرداخــت .ایلنــاز رهبــر ( )1389در پایاننامــه
کارشناســی ارشــد خــود بــا عنوان موســیقی بــه روایت تصاویــر دوران
صفوی ،به تحلیل و بررســی نگارههای ســازدار این دوران پرداخت.

 .۲آیکونوگرافی ،آیکونولوژی
دریافت اطالعات از تصاویر با عنوان آیکونوگرافی( 1شمایلنگاری یا
مضموننگاری) و آیکونولوژی( 2شمایلشناســی یا مضمونشناسی)
در دانش مطالعات تاریخ هنر غرب همواره مطرح بوده اســت .در این
بخش ،نگارنده قصد ندارد تا به ســابقه تاریخی مطالعات آیکونوگرافی
بپــردازد .فقــط بــه طــور مختصر باید اشــاره شــود کــه مطالعات بــا نام
آیکونوگرافــی در تاریــخ هنــر ،از قرن  16م آغاز شــد (عبــدی)27 ،۱۳۹۱ ،
و شــخصیتهای مختلفــی در ترویــج و گســترش آن نقــش بســزایی
داشتند .اما آنچه که امروزه به دانش آیکونوگرافی و آیکونولوژی مشهور
شده است ،مدیون پایهگذاری روشی است که به پانوفسکی میرسد.
پانوفســکی این روش را به تکامل رســاند و بهواســطه بیان عالی خود،
ً
روشــی کامال عملی و منضبط از تئــوری آیکونوگرافی و آیکونولوژی ارایه
کــرد (عبــدی .)31 ،1391 ،او درک معنــای کامــل اثــر هنــری در بافــت
تاریخــی آن را ،مســتلزم نگــرش وســیع به مضمون اثر دانســت و بدین
منظور اصطالح مضمونشناسی را پیشنهاد کرد (پا کباز.)116 ،1383 ،
او دو کتاب مهم در این زمینه منتشر کرد که کتاب اول با عنوان
مطالعاتــی در آیکونولــوژی (مضامین انســانگرایانه در هنر رنســانس)
3
در  1932و کتــاب دوم معنــا در هنرهــای بصــری در  1955اســت
ً
(عبدی .)31 ،۱۳۹۱ ،شــایان ذکر اســت که روش او تقریبا  30ســال با
موافقــت عمومــی همــراه بوده و ا گرچــه روش او در کتابــش برای هنر
رنســانس بــه کار گرفتــه شــده ،بــرای تفســیر هنرهــای دیگــری چون
بودیســم و هندوییســم نیــز کارآمــد بــوده اســت (همــان .)32 ،تمام
تالش پانوفســکی در روش منطقــی و منظم خود ،دریافت معنای اثر
هنــری در برابر فرم اســت .پانوفســکی برای تفســیر و تمایــز بین فرم و
محتــوا ،ســه مرحله از تفســیر را مشــخص میکنــد -1 :توصیف پیش
آیکونوگرافی که یک شبه آنالیز فرمی است  -2تحلیل آیکونوگرافی که

بــه مضامین و قراردادهای حا کم بر تصویر از طریق آشــنایی با متون
ادبی و اسناد مکتوب میپردازد  -3تفسیر آیکونوگرافی یا آیکونولوژی
به معنای مستتر یا محتوا میپردازد و به بنیانهای اندیشیدن یک
ملت ،مسلک و یا طبقه و غیره میپردازد (همان.)33-32 ،

 .۳آیکونوگرافی موسیقی
بــا گســترش واژه آیکونوگرافی و آیکونولوژی به حوزه موســیقی ،به
واژههــای آیکونوگرافــی موســیقی 4و آیکونولــوژی موســیقی 5میتــوان
دســت یافــت کــه به معنــی مطالعــه آثــار هنری بــا موضوع موســیقی
اسـ�ت و پژوهش در مدارک تصویری موسـ�یقی را در بر میگیرد (�See
 .)bass, 1992, 238هــدف اصلــی بــرای یــک پژوهشــگر موســیقی در
برخورد با تصاویر ،دریافت اطالعات موسیقایی است .این اطالعات
میتوانــد حاوی مطالبی چون نمایش ســازهای متــداول یک دوره،
شــکل ســازها و اطالعــات مرتبــط بــا آنهــا ماننــد تعــداد گوشــیها و
وترهــا ،مضرابــی بــودن ســازها ،نوع دســت گرفتــن ســازها ،تزیینات
آنها ،گروهبندی و همنشــینی ســازها ،جنســیت نوازندگان ،وضعیت
اجتماعی نوازندگان ،معرفی مکانهای اجرای موسیقی و غیره باشد.
همچنین این حوزه ،به عنوان تخصصی میانرشتهای بین تاریخ
هنر و موســیقی شناسی (و هم قوم موسیقی شناسی) مطرح است و
محقق باید با راهکارهای هر دو رشـ�ته ،آشـ�نا باشد (Seebass, 1992,
ً
 .)238طبیعتــا تحقیقات آیکونوگرافی موســیقی در حیطه هنر غربی،
نوع خود در هنر شــرقی دارد،
چالشهای کمتری نســبت به هنر هم ِ
بــه دلیــل آنکه غرب پیوســته با دیــدی واقعگرایانهتر بــه محیط خود
یکــرده اســت ،حال آنکــه هنر شــرقی چنین ویژگــیای ندارد.
نــگاه م 
بنابرایــن ا گــر ســیباس بیــان میکنــد که محقــق بایــد بــا راهکارهای
موسیقیشناسی و هم تاریخ هنر آشنا باشد ،توجه به ویژگیهای تاریخ
هنر در هنرهای شــرقی و از جمله هنر ایرانی دو چندان خواهد شــد.

 .۴منابع مطالعاتی آیکونوگرافی موسیقی
بــه گفتــه تیلمان ســیباس ،)Seebass, 2001, 54( 6هــر مدرکی که
موســیقی را بــه طــور عینی یــا تجریدی تصویــر کند ،وا کنــش هنرمند
بــه موســیقی اســت و از ایــن رو ،موضوعــی بــرای آیکونوگرافی اســت؛
بنابراین عکس ،هنر انتزاعی تا فیگوراتیو ،تصویرســازی از داســتان یا
تصویر ،فاقد هرگونه بنیان متنی یا بر اســاس نقل شــفاهی ،تزیینات
سازهای موسیقی و حتی ساز موسیقی که خود به عنوان یک تصویر
مطــرح اســت؛ تزیینــات صحنه برای تئاتــر موزیکال؛ جلد نوار و ســی
دی ،طراحــی مکانهــا و ســاختمانهایی کــه موســیقی در آن اجــرا
میشــود؛ عکــس کارگاه آهنگســاز ،موســیقی ملهم از تصاویــر و غیره،
اغلب در حوزهی مطالعاتی آیکونوگرافی موسیقی قرار میگیرد.
با توجه به بحث باال ،در حوزه آثار تصویری ایران ،این طبقهبندی
را میتــوان بــه نقــوش مهرهــای باســتان ماننــد مهــر چغامیــش،
پیکرکهای سازدار (پیکرکهای نوازنده) مانند آثار باقیمانده از عیالم
باســتان ،ســازهای باقیمانده از دوران باســتان مانند چنگ پازیریک
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و یــا ســازهای باقیمانــده دوران جدیدتــر ماننــد دوره قاجــار ،ظــروف
فلــزی و ســفالی بــا نقــش ســازها مانند ظــروف فلــزی دوره ساســانی و
ســفالینههای اوایــل دوره اســامی ،نقــوش ســنگنگارههای ســازدار
مانند نقشبرجستههای عیالم باستان و تاقبستان در دوره ساسانی،
نقوش روی سنگ قبر مانند تصاویر کپی شده قبرهای ارمنیان توسط
گورگنیــان (نــک .بخش  7از همین مقاله) ،نگارگری و نقاشــی دیواری
سازدار مانند تعداد بسیار زیادی از تصویرگری کتب و یا نقاشی دیواری
قزوین ،اصفهان و نایین ،تصاویر مستندگونه سیاحان خارجی مانند
آثــار کمپفــر ،شــاردن و غیره ،خود ســازها و تزیینات آنهــا و عکسهای
نوازنــدگان در دوره قاجــار و جدیدتر تقســیم کــرد .در حوزه عکس باید
ذ کــر کــرد که مجموعه عکسهای کاخ گلســتان ،یکــی از منابع مهمی
است که کمتر مورد توجه پژوهشگران آیکونوگرافی موسیقی قرار گرفته
اســت .در ارتباط با سایر بخشها ،تحقیقات گونا گونی شده است اما
دربــاره مجموعه عکسهای کاخ گلســتان ،کمتر پژوهش منســجمی
صــورت گرفته اســت .نخســتین عــکاس حرفــهای ایــران ،آقارضاخان
اســت کــه در زمــان ناصرالدین شــاه لقب «عکاس باشــی» گرفــت و در
سال  1280ه.ق .عکسهایی از «عمله طرب» برداشته است (کاظمی
و دیگــران .)19 ،1390 ،ایــن عکسهــا از نظــر تاریخــی ،قدیمیتریــن و
ارزشــمندترین عکسهایی هســتند که موســیقیدانان دربــاری زمان
محمدشــاه و ناصرالدیــن شــاه را بــه نمایــش میگــذارد و بیشــتر آنان،
معاصر با علی ا کبر خان فراهانی هستند (همان) .وارد شدن گرامافون
در سال  1323ه.ق بود و این گروه موسیقیدانان ،دیگر در قید حیات
نبودند و به غیر از چند لوله فنوگراف از سرورالملک ،اثر صوتیای از آنان
باقی نمانده ،بنابراین این اســناد تنها اســناد تصویری به جا مانده از
هنرمندان آن دوره همزمان با محمدشاه قاجار است که تا به امروز نیز
حفظ شدهاند (همان.)20 ،
ً
عــاوه بــر مــوارد فوق کــه ا کثرا بــه تاریخــی قدیمیتر تعلــق دارند،
میتــوان فیلمهای دوره معاصر را هــم به عنوان منبع جدیدی برای
حــوزه مطالعــات آیکونوگرافــی موســیقی اضافــه کــرد ا گرچــه در دوره
ّ
جدیــد ،به علت وجود منابع غنی و نزدیکی زمان و ضبط موســیقی،
چنین منابعی در درجه اول پژوهشی قرار نخواهند گرفت.
در زمینــه پایگاههــای اطالعاتــی تصویــری در ایــران ،تشــکیل
مجموعــه فهرس ـتبندی نقــوش توســط دکتــر خســرو موالنــا و
دستیارانشــان صــورت گرفتــه اســت کــه متأســفانه تا کنــون انتشــار
عمومــی نیافته اســت که در صورت انتشــار ،یکی از منابــع غنی برای
پژوهشــگران خواهد شــد .از منابع بین المللی که کار کاتالوگ کردن
تصاویــر را انجــام میدهنــد و یــک پایــگاه اطالعاتــی غنــی از تصاویــر
موسیقایی دارند ،باید به مرکز ( 7)RIdIMاشاره کرد که در سال 1971
ایجاد شــد .در ادامه ســال 1971یک مرکز پژوهشــی اصلــی و بزرگ در
کشــور آمریــکا ( 8)RCMIایجاد شــد که کار خود را به طــور اختصاصی
بــر پژوهشهــای آیکونوگرافــی موســیقی متمرکــز کــرده اســت .از
فعالیتهای مرکز فوق ،تشــکیل مجموعه تصاویر موســیقایی ،چاپ
مقاالت بین المللی در حوزه آیکونوگرافی موســیقی برای مثال نشریه
 Music in Artاز ســال  1998تا  2016تا شــماره  ،41برگزاری ورکشاپ و
کنفرانسهای بینالمللی (توســط هر دو مرکز فوق) در سراســر جهان

اســت که برای پژوهشــگران ایرانی نیز آشنایی با چنین مجموعهها و
نشریاتی میتواند مفید باشد.

 .۵نقش تاریخ هنر و آشــنایی با سبکشناسی
در مطالعات آیکونوگرافی موسیقی ایران
همانگونــه که در بخشهای قبلی اشــاره شــد ،باید خاطرنشــان
ً
کــرد کــه تصاویــری که عمومــا در تاریخ هنــر خلق شــدهاند ،به هدف
رســاندن اطالعات موسیقایی به مخاطب یا پژوهشگر امروزی ایجاد
نشــدهاند ،ا گرچه پژوهشگر موســیقی ،در وهله اول درصدد دریافت
اطالعــات مرتبــط موســیقایی در میــان تصاویر اســت .بنابراین برای
پژوهشــگر موســیقی آشــنایی بــا سبکشناســی آثار نقاشــی هــر دوره
تاریخــی امــری ضــروری اســت و بــه تفســیر هرچه بهتــر در ایــن حوزه
کمک شایان توجهی خواهد کرد.
بــرای مثــال در موســیقی عصر صفــوی (میثمــی )176 ،1389 ،به
نقــل از ســایت (http://www.Music of Iran, Wikpedia. The free
 ،)encyclopedia.htmبــه نگارهای از هشــت بهشــت اصفهان اشــاره
شــده اســت که زنــی را در حال نواختن ســنتور نشــان میدهد و این
ســاز بــه دوره صفــوی و ســال  1080ق 1669/م با توجه بــه منبع ذکر
شده ،معرفی شده است .9حال آنکه تصویر فوق ،بخشی از تصویری
اســت با امضای جباربیک نقاش و از شــا گردان کمالالملک (تصویر
 1و  .)2ا گرچه تصویر فوق ،زنانی با آرایش قاجاری را نشــان میدهد،
ّ
موخرتر از قاجاریه است .خضرایی
سبک و شیوه پردازش کار ،بسیار
( )86 ،1392نیــز به نقل از آیدین آغداشــلو دربــاره تصویر فوق چنین
ً
میگوید« :این نگاره قطعا صفوی نیست و حتی شباهتی به شیوهی
ً
نقاشــی عصــر قاجــار هــم نــدارد و احتماال مربــوط بــه دورهی پهلوی
اســت» .نگارنده با جســتجوی فراوان ،تصویر کامل فوق را در داخل
ســایتهای اینترنتی یافت (کســرایی .)2014 ،تصویر در گوشه سمت
راســت باالی تصویر در داخل یکی از شمســهها امضای ابراهیم جبار
ً
بیک را دارد .ظاهرا اثری از نقاش مذکور در موزه مکتب کمال الملک
وجود دارد (کریمی )1392 ،و در ســایت مزبور عنوان شده که ابراهیم
جباری معروف به جباربیک از شــا گردان مکتب کمال الملک اســت
(کســرایی( )2014 ،علیرغــم کوشــش نگارنــده و پرســش از اســتادان
نقاشی ،هیچ کس اطالعی درباره این تصویر ندارد و مکان نگهداری
اثر همچنان نامعلوم است).
مثــال مهم دیگــر در زمینه سبکشناســی ،درباره آثــار فلزی دوره
ساســانی اســت کــه در اوایل دوره اســامی مورد تقلید قــرار میگیرد.
بنابراین پژوهشــگر موســیقی در ســازهای دوره ساســانی میبایستی
دقت زیادی کند و آثار دوره ساسانی را ،از بعد آن جدا کند و این امر
چندان ســاده نیســت .به طور کلی تمامی آثار هنری دوره ساسانی،
در دوره اســامی مــورد تقلیــد قــرار میگیرنــد .بــرای مثال ســکههای
دوره ساســانی (ســکه خســرو پرویز) پس از اســام نیز مورد تقلید قرار
میگیرنــد و فقــط تنهــا تفــاوت آنهــا از ســکههای دوره پیشــین ،درج
عنوان ال اله اال اهلل است .در رابطه با سکهها تشخیص این امر ساده
است اما در ارتباط با ظروف چنین چیزی آسان به نظر نمیرسد.
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یــا بــرای مثــال ،گرایش زیادی در تاریــخ هنر ایران وجــود دارد که
بــه یک اثر هنری یعنی یک کتاب که دارای تصاویر متعددی اســت،
در دوره بعــدی تصاویری اضافه میشــود؛ مانند خمســه تهماســبی
کــه متعلــق بــه دوره صفــوی و مکتــب تبریــز اســت ،اما محمــد زمان
در مکتــب اصفهــان 3 ،تصویــر بــه این کتــاب اضافه میکنــد (پا کباز،
ً
 .)87 ،1386یا مثال نقاشیهای دیواری کاخ چهلستون اصفهان که
بعدها در دوره افشــاریان ،یکی از تصاویر چهلســتون پا ک میشــود و
تصویری دیگر جایگزین آن میشود (همان .)129-128 ،نمونههای
مشــابه ایــن موارد در تاریــخ هنر نگارگــری ایران زیاد اســت .بنابراین
سبکشناســی آثــار نقاشــی ،کمــک بزرگی در اســتناد تصویــر به دوره
مشخص تاریخی میکند و در نتیجه به تحلیل آیکونوگرافی موسیقی
کمک شایان توجهی میرساند.
بــه طــور معمول ،تصویر ا گر متعلق بــه دوره تیموری و صفوی (به
خصــوص مکتــب تبریز دوم) اســت ،از دقــت باالیی در تصویرســازی
برخوردار اســت امــا برای مثال تصویرســازی دوره ســلجوقی ،مکتب
شــیراز اول ،دوره ایلخانی و مکتب تبریز اول در کتابهای شــاهنامه
ً
بــزرگ ایلخانــی و جامــع التواریــخ عموما تصویرســازی عــاری از دقت
اســت .بــه طور قطــع چنین تصاویــری ارزشهــای باالیــی دارند ،اما
بــرای یــک پژوهشــگر موســیقی ،به غیر از ثبــت حالت کلی یک ســاز،
مــکان موســیقی و جنســیت نوازنــده و یــا حالت دســت گرفتن ســاز،
اطالعات دقیق سازشناسی را منتقل نمیکند.

هنــد ،ژاپــن و غیــره) ،عدم وجــود واقعگرایی اروپایی ،اصلی اساســی
است به طوریکه مردمان شرق ،به طور عمومی و در دل هنر سنتی
خود ،هیچگاه از طبیعت تقلید نمیکردند.
به گفته رویین پا کباز (:)8 ،1386
کوشش هنرمند ایرانی از دیرباز معطوف به نمونه آفرینی آرمانی بوده
است .نقاش بیشتر تمایل داشت که دنیای آمال و تصورات خویش
را تصویر کند .ا گر هم به جهان پیرامونش روی میکرد ،چندان به
صرافت تقلید از فضای سه ُبعدی ،نور و سایه ،و شکل و رنگ اشیاء
نبــود .ولی او میتوانســت هــر چیزی را به مدد ســادهترین خطوط
و خالصتریــن رنگهــا بدان گونــه نمایش دهد کــه متقاعدکننده
بــه نظــر آیــد .بنابرایــن ،جــز در دورههــای اثرپذیــری از ســنتهای
غربــی ،نشــانی از طبیعتگرایــی در نقاشــی ایران نمیتــوان یافت.
یــا در جــای دیگــر میگویــد« :نکته قابــل توجه آنکه نقــاش ایرانی
در ایــن رویکــرد واقعگرایانــه نیــز در پــی تقلیــد از ظواهــر عالــم مــادی
نیســت» (پا کباز .)10 ،1386 ،با توجــه به گفتههای مذکور ،چنین به
نظــر میرســد کــه در نقاشــیهای ایرانی ،نبایــد به دنبــال واقعگرایی
ً
بــود و در نتیجــه تصاویر ســازها و غیــره نیز کامال جنبــه تخیلی دارند.
ا گرچــه نقاشــی ایرانــی واقعگــرا نیســت ،در تصویرکردن برخی اشــیاء
بــه خصــوص در دوره تیموری و صفوی چنان دقتی در تصویرســازی
ســازها شــده اســت کــه نقــاش ،گوشــیهای دو ســوی یک عــود را با
رنگهای متفاوت نشــان داده اســت (تصاویر  3و  .)4البته باید ذکر
شــود کــه «در نگارگــری اواخــر ســده نهــم هجــری ،به خصــوص درکار
کمالالدیــن بهــزاد -نشــانههای توجــه بــه انســان و جهــان واقعــی
بــروز میکنــد .این گرایش در نقاشــان بعــدی از جمله میرســیدعلی،
محمــدی و رضــا عباســی نیــز ادامــه مییابــد» (پا کبــاز.)10 ،1386 ،
هومان اســعدی ( )82 ،1383نیز به بازتــاب جلوههای زندگی واقعی
در هنــر ایــن دوره اشــاره کرده و بــا توجه به اینکــه در دوره صفوی در
منابــع مکتوب ،به دو عودنواز مشــهور دوره صفــوی به نامهای «قل
محمــد عودی» و نیز «حســین عودی» اشــاره شــده ،نوازنــده عود در
این تصویر را یکی از این دو شخص معرفی کرده است.
نکتــه جالب توجه این اســت کــه در نگارگری ایرانــی ،حتی گاهی
ً
دربــاره واقعگرایــی نکته کامال عکســی رخ میدهد .بــه این معنی که
ً
ً
مثال ممکن اســت کل تصویر کامال فضایی غیرخیالی را ترســیم کند،
ً
اما خود ساز کامال واقعگرایانه تصویر شده باشد .برای مثال در نگاره

تصویر  -1مجلس مهمانی ،بقلم ابراهیم جبار بیک ،مکان نگهداری( :؟).
ماخذ( :کسرایی)2014 ،

تصویر -2بخشی از تصویر  ،1امضای نقاش.

 .۶تصاویــر ایــران تــا چــه حــد بــرای ایــن حوزه
قابلیت اعتماد و استناد را دارند؟
ســوال اصلی این اســت :تصاویری که روزی بــرای هدفی غیر این
هــدف کــه اطالعات موســیقایی را منتقــل کنند ،آفریده شــدهاند ،یا
حتی جنبه تخیلی و خیال انگیزی دارند ،چگونه میتوانند به عنوان
ســندی بــرای مطالعات موســیقایی اســتفاده شــوند؟ مگر نــه اینکه
بــه خصوص تصاویــر نگارگری ایرانــی ،جنبه واقعگرایــی ندارند ،پس
چگونــه میتوان چنین تصاویری را به عنوان پایهای برای اســتخراج
اطالعات موسیقایی محسوب کرد؟
این جنبه در خصوص نقاشی ایرانی (نگارگری ایرانی) ،حساستر
ً
اســت زیرا در نقاشــی ایرانی و کال هنر شرقی (مانند هنر ایران ،چین،
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پری خنیا گر (تصویر  )5در مکتب هرات (آژند ،)109 ،1387 ،تصویری
ً
از یک انسان بالدار که شبیه فرشتگان است ،دیده میشود .طبیعتا
ً
فضا کامال ماورایی اســت اما ســازی که در دست پری دیده میشود،
حتــی تزیینــات آن بســیار شــبیه س ـهتارهای امــروزی اســت .یعنــی
شــباهت خود ســاز و تزیینات آن با ســازهای امروزی تا حدی اســت
کــه یــک بیننــده امــروزی آن را بــه راحتی تشــخیص میدهــد و جنبه
ً
واقعگرایی ساز کامال واضح است .فار غ از این نکته که نگارگر ایرانی،
توجهــی بــه نشــان دادن ابعــاد اشــیاء و از جمله ســازهای موســیقی
ندارد (شــایان ذکر اســت که بعد از دوره قاجار ،ســعی بر نشــان دادن
حجم کاس ـهها شده است) بنابراین ســازها همگی به سطحی تخت
تبدیــل شــدهاند که فقط صفحه ســاز قابل دیدن اســت و کاســه آن
تصویر نمیشود.
مثال دیگری از واقعگرایی و شــباهت ســاز حقیقی و ترســیم شده
در دوره صفــوی (مکتــب تبریــز دوم) از مقایســه یــک نمونــه طبل باز
(تصویر )6با نگارهای از شاهنامه شاه تهماسب (تصویر  ،)7بهدست

میآیــد .طبــل بــاز در نگارگریها به اســب متصل شــده و بــر روی آن
پوست کشیده شده است .طبل باز ،مخصوص شکارچیان بوده و از
کلمهی باز به معنی مر غ شکاری گرفته شده است .از آنجا که با این
السحر
طبل پرندگان را میفریفتند و به دام میانداختند به آن طبلة ِ
نیــز میگفتنــد؛ طبل باز را بــا نوار چرمــی مینواختند (فــروغ،1354 ،
ً
باز حقیقی و نقاشی شده کامال واضح است.
 .)125شباهت طبل ِ
در یکی از تصاویر شــاهنامه شــاه تهماســب ،دو نوازنده نی نشان
داده شــده کــه در جلو خود کیســه یا قابی دارند کــه داخل آن دو نی
دیگــر نیــز قرار گرفته اســت (برای نمونــه دیگر نک .اســعدی،1383 ،
ّ
 .)86ایــن ســنت ،همچنــان در بین نی نــوازان وجــود دارد .به علت
عــدم وجــود پرســپکتیو در نقاشــی ایرانی دربــاره ســاز دف باید گفت
ً
کــه در نگارگریهــا ماننــد تصویــر  ،8غالبــا در تصویرســازی این ســاز،
ً
صرفــا  5حلقــه فلــزی تصویرشــده در حالیکــه تعداد ایــن حلقهها در
تصویــر ســفرنامه کمپفر (نــک .رهبــر و دیگــران 10 ،)25 ،1389 ،عدد
تصویرشده ( 5جفت حلقه) و در متن نوشتاری نیز به آن اشاره شده

تصویر  -3بخشی از تصویر جشن سلطان حسین بایقرا-مکتب هرات -ساز عود.
ماخذ)Sims, 2002, 6&118( :

تصویر  -5پری خنیا گر ،هرات ،کتابخانه توپقاپی سرای ،استانبول ،مرقع . 2162.H
ماخذ( :آژند)109 ،1387 ،

تصویر  -4بخشی از تصویر  -3گوشیهای ساز با رنگهای مختلف.

تصویر -6طبل باز ،موزه ویکتوریا و آلبرت ،قرن  17یا  18میالدی.
ماخذ Pope, 1977, 1387( :و نیز نک .میثمی)181 ،1389 ،
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مطالعه آیکونوگرافی موسیقی ایران؛ بررسی خطاهای تفسیر ،تبیین روش
و ارایه راهکار

اســت .یعنی گراوورســاز غربی با دیدی واقعگرایانه اجســام را ترســیم
میکنــد و در نتیجــه ابعــاد اجســام را نیــز نشــان میدهــد درحالیکــه
چنیــن رویکــردی در نقاش ایرانی دیده نمیشــود .بنابراین توجه به
نــگاه بــرون فرهنگــی و درون فرهنگــی در پژوهشهــای آیکونوگرافــی
جایگاه ویژهای دارد.
نقاشــی مســتندگونه ،به معنی اینکه سازهای موسیقی یک دوره
را تصویــر و از آنهــا نام برده باشــد ،بــه ندرت وجــود دارد .از میان آنها
میتــوان بــه تصویــری از مکتــب شــیراز اشــاره کــرد کــه نام ســازهای
موســیقی نوشــته شــده اســت (تصویر  .)9همچنین به نقاش ـیای از
شــاه تهماســب صفــوی میتوان اشــاره کرد کــه رقاصی به نــام طرفه
رقــاص و نوازنده نیای بهنام اســتاد نعمــان نایی را تصویر کرده و نام
آنهــا را در کتیبــه باالیی نوشــته اســت (تصویر  .)10چنیــن تصاویری،
بســیار انــدک بــوده و چنــد نمونه مشــابه در ســفرنامهی ســیاحان و
سفیران دیده میشود (برای نمونه نک .رهبر و دیگران.)25 ،1389 ،
نکتــه قابــل توجــه دربــاره نگارگــری ایرانی ،گــذر از ســنت درباری

بیشــتر تصاویر،
بــه ســنت عامیانــه اســت (تصویــر  .)11به یــک معنــا،
ِ
ســازهای دربــاری را تصویــر میکنند امــا از کمالالدین بهــزاد و بعد از
آن بــه خصــوص در مکتــب اصفهــان ،نشــانههای توجه به انســان و
جهــان واقعی بــروز میکند .این گرایش ،در نقاشــان بعــدی از جمله
میرســیدعلی ،محمــدی و رضــا عباســی نیــز ادامــه مییابــد (پا کبــاز،
 .)10 ،1386بنابرایــن پــس از بهزاد و در مکاتب بعدی ســازهای مورد
اســتفاده عامــه مردم و یــا نمایش و رقــص مربوط به آنهــا نیز-ا گرچه
تعــداد کمتــری بــه نســبت تصاویــر دربــاری -دیــده میشــود .عــاوه
بــر نــوع ســازها و طبقــات گونا گون نوازنــدگان ،توجه به نوع پوشــش
نوازندگان مرتبط با طبقه اجتماعی آنها و یا توجه به نوع ساز و طبقه
اجتماعــی در نقاشــی و بــه خصــوص عکسهــای مســتندگونه دوره
قاجــار (نک .حجاریــان ،)373-371 ،1387 ،از نکات دیگری اســت
که پژوهشگران این حوزه باید مورد توجه قرار دهند.

تصویر  -9سالح ،جانوران ،سنگ های قیمتی و آالت موسیقی 744 ،ه.ق ،.مکتب شیراز.
ماخذ( :گری)175 ،1369 ،
تصویر - 7بخشی از تصویر آزمودن فرزندان توسط فریدون.
ماخذ)Firdawsi, 2011, 49( :

تصویر  -8بخشی از تصویر تاجگذاری منوچهر.
ماخذ)Firdawsi, 2011, 67( :

تصویــر -10جمعـ�ی از درباریـ�ان ،کار شـ�اه تهماسـ�ب ،مرقـ�ع ( H.2154بهــرام میــرزا) ،مــوزه
توپقاپیسرای ،استانبول.
ماخذ( :آژند)487 ،1389 ،
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 .1 ،6چپ دست بودن نوازندگان یا الزام ترکیببندی؟
از آنجا که برخی نوازندگان با دست چپ تصویر شدهاند و این نکته
بــه وفــور در تصاویــر دیده میشــود ،این نکته را به ذهن میرســاند که
ً
آیا واقعا چنین نوازندگانی چپ دســت بودهاند و به علت تعداد بســیار
زیاد اینگونه تصاویر ،آیا تا حد بســیار زیادی نوازندگان چپ دســت در
ایــران وجــود داشــتهاند؟ و یا اینکه الــزام ترکیببندی تصویــری آنها را
بدین شــکل درآروده اســت .در نهایت شــاید نتوان پاســخی قطعی به
ســوال فــوق داد زیرا در برخــی موارد ،ترکیببندی حا کم بر اثر اســت و
در برخــی موارد شــاید بتــوان چپ دســتی را نتیجه گرفت .مــورد فوق
نقــاش نگارنــده بــه وجــود آمــد .نقاشــیای از
دوســتان
بــرای یکــی از
ِ
ِ
ایشان مشاهده شد که نوازنده چپ دستی را تصویر کرده بود .پس از
بررســی مشــخص شد که ایشــان این طرح را از روی طرح دیگری اجرا
کــرده بودنــد که در تصویر اولی ،نوازندگان راســت دســت بودند ،اما در
تصویری که بوسیله ایشان اجرا شده بود ،به دلیل غلبه ترکیببندی

و تعــادل تصویــری ،نوازنده چپ دســت تصویر شــده بود .شــایان ذکر
است که در نقاشیهای غربی چنین چیزی وجود ندارد ،تا حدی که
چپ دست بودن نوزاندگان در نقاشی ایرانی ،بسیار برای پژوهشگران
خارجی جالب توجه شــده اســت (در حین ارایه مقالهای در کنفرانس
بینالمللی آیکونوگرافی موســیقی این نکته بســیار مورد بحث و توجه
قرار گرفت و بیشــتر پژوهشــگران حوزه آیکونوگرافی موسیقی غربی ،به
عدم وجود چنین تصاویری در نقاشی غربی اشاره کردند) .برای نمونه
به تصاویر زیر در این زمینه دقت کنید :در ارتباط با تصویر  13 ،12و 14
شــاید الزام ترکیببندی بیشتر باشــد ،اما تصویر  15که مربوط به یکی
از آلبومهای کمپفر است که توسط نقاشی ایرانی به نام جانی 10تصویر
شــده و در مــوزه بریتانیــا نگهــداری میشــود ،فضــای تصویری بســیار
فــراخ اســت امــا با ایــن حال ،نوازنده چپ دســت تصویر شــده اســت.
نمونههای بسیار زیادی از اینگونه تصاویر وجود دارد و درنهایت بازهم
نمیتوان به پاسخ قطعی دست یافت.

تصویر  -13بخشــی از تصویر ورود ســیندخت نزد ســام در حال حمل هدایا ،برگی از شــاهنامه
شاه تهماسب.
ماخذ)Firdawsi, 2011, 90( :

تصویر  -11لوتیهای دورهگرد ،سلطان محمد ،مکتب تبریز ،حدود  925ه.ق.
ماخذ( :خزایی)133 ،1368 ،

تصویر  -14بخشــی از تصویر عروســی ســیاوش و فرنگیس ،برگی از شــاهنامه شــاه تهماســب.
ماخذ)Firdawsi, 2011, 139( :

تصویــر  -12بخشــی از تصویــر مجلــس جشــن ورود تیمــور بــه ســمرقند ،ظفرنامــهی تیمــوری،
بهزاد935 ،ه.ق ،.هرات.
ماخذ( :سمسار)132 ،1379 ،

تصویر  -15تصویری از آلبوم حیوانات و لباسهای ایرانی همراه با طر حهایی از کمپفر ،نقاش:
جانی ( ،1684-5 ،)Jáníمکتب اصفهان ،موزه بریتانیا.1974,0617,0.1.21 ،
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و ارایه راهکار

 .۷تصاویــر چگونه ســازهای هر دوره را نمایش
میدهند؟
ســنت تصویرنگاری ایرانی ،به طور معمول به شکل تصویرسازی
کتــب بوده اســت و از بیــن کتابهای موجود ،شــاهنامه فردوســی و
خمســه نظامی بیشــترین مقبولیت را در بین تصویرگران داشــتهاند.
نگارگران در تصویرسازی شاهنامه یا کتب دیگر ،تحت تأثیر سازهای
متداول دوره خود بودهاند .برای مثال به شــاهنامه شــاه تهماســب
و شــاهنامه داوری میتــوان اشــاره کــرد .شــاهنامه شــاه تهماســب
متعلــق بــه دوره صفــوی و مکتــب تبریز دوم اســت و شــاید بتوان آن
را بزرگترین شــاهکار نگارگری ایران برشمرد .شاهنامه داوری ،اثری
متعلــق بــه دوران قاجــار اســت .در تصاویــر  8و  ،14نمونههایــی از
تصاویر شــاهنامه شاه تهماسب مشــاهده شد .تصویر  ،16مربوط به
شاهنامه داوری و داستان زال و رودابه است.
محمــد داوری ،شــاعر و نقــاش معروف اوایــل دوره قاجار و یکی از
فرزندان وصال شیرازی است که خوشنویسی شاهنامه داوری توسط
او در  5سال نگاشته شده است (نورانی وصال .)7-6 ،1370 ،کتاب
دارای  68نگاره است که  55نگاره توسط آقا لطفعلی صورتگر شیرازی
نقاش معروف دوره قاجار و  13نگاره دیگر را خود داوری کشیده است
(آژنــد .)798 ،1389 ،تاریــخ اجرای نگارهها از حدود  1270تا  1280ه.
انجام شــده اســت (همان .)799 ،همان طور که مشــاهده میشــود
ســازهای موجود در تصویر ســنتور ،تار ،کمانچه و دف اســت .ا گرچه
کتاب شــاهنامه در دورههای گونا گونی تصویرسازی شده و سازهای
هر دوره در تصاویر آن دوران دیده میشــود ،در این تصویر ،تصویرگر
متأثر از سازهای دوران خود بوده است .به این دلیل که سنتور و تار

سازهای متداول دوره قاجار بودهاند و در نتیجه تصویرگر ،سازهایی
را کــه در دوره خــود دیده ،منعکس کرده اســت .یعنی میتوان گفت
اصل اســتحاله 11آیکونوگرافی پانوفســکی (عبدی )83-82 ،1391 ،در
این بخش قابل شناســایی اســت .برای مثال تصویری در شــاهنامه
شــاه تهماسب هســت که فریدون را در هیبت شــاهزادگان عمامه به
ســر صفوی نشــان داده اســت کــه همچنان گــرز گاوســر ورثرغنه ایزد
باستانی را به دست دارد (همان.)115 ،
از این نمونه تصاویر در نگارگری ایران بسیار زیاد است .در همین
ً
تصویــر شــاهنامه داوری نیز ،اصل اســتحاله آیکونوگرافــی کامال قابل
شناســایی اســت زیــرا زال و دیگــر افــراد خانــدان ،همگــی در هیبــت
اشــخاص قاجاری تصویر شــدهاند .اســتحاله آیکونوگرافی را میتوان
بــه آیکونوگرافــی موســیقی نیــز تســری داد و در ارتبــاط بــا موضــوع
آیکونوگرافــی موســیقی میتــوان گفــت کــه ســازهای موســیقی دوره
قاجار را ترسیم کردهاند نه سازهای موسیقی زمان زال! یا فردوسی!.
بنابرایــن ا گرچــه کتــاب شــاهنامه (متعلق به قــرن چهــارم و پنجم)،
کتــاب ثابتــی بــوده ،امــا در تصویرســازیهای گونا گــون آن در طــول
تاریخ هنر ایران ،ســازهای متداول آن دوره در تصویرســازیها دیده
میشود .محسن حجاریان ( )375 ،1387نیز در اراتباط با تصویری
از شــاهنامه شــاه تهماســب بیــان میکند کــه« :درک نقاشــان از ابزار
موســیقایی اساطیری همان درک ســازهای زمانه خود آنان است».
ً
طبیعتا اهمیت تصاویر سازدار در برخی دورهها بیشتر از دورههای
ّ
دیگــر اســت بدیــن علت کــه ممکن اســت اطالعات و اســناد مکتوب
در ایــن بــاره بســیار اندک باشــد .یکی از دالیــل اهمیــت آیکونوگرافی
موســیقی این اســت که یــک تصویر به طور مجــزا ،اطالعات زیادی را
منتقل میکند .برای مثال شــاید تنها ســندی که ثابت کند پیشینه

تصویر -16تصویری از شاهنامه داوری ،نقاش :آقا لطفعلی صورتگر 1270 ،ق.
ماخذ( :مجالس شاهنامه)1382،

تصویــر  -17ســنگ قبــر زادور فرزنــد شــامیر ،نوازنــده ارمنی ،وفــات  1741( 1190میــادی) ،موزه
کلیسای وانک.
ماخذ( :براتی و افروغ.)86 ،1390 ،
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تــار ایرانــی از آذربایجانی کهنتر اســت ،اســناد تصویریای اســت که
مربوط به  1770و  1775م است (دورینگ.)164 ،1391 ،
همچنین از آنجا که تاریخ موســیقی ایران شــاهد منســوخ شــدن
برخی سازها مانند چنگ و عود و ظهور سازهای جدید مانند سنتور
و تــار بوده اســت ،میتوان گفــت که هیچ منبعی ماننــد تصاویر ،این
تغییــر و جایگزینــی را درباره ســازهای فوق به روشــنی بیــان تصویری
توضیــح نمیدهــد .در ایــن بــاره ،تصویــری از ســنتور وجــود دارد که
شــاید بتــوان گفت یکــی از مهمترین تصاویر منتقــل کننده اطالعات
موسیقایی در تاریخ آیکونوگرافی موسیقی ایران است .تصویر سنگ
قبر زیر مربوط به ارمنیان اصفهان اســت که بر ســر آن چنین نوشــته
شده« :این آرامگاه نوازنده ،زادور ،فرزند شامیر میباشد .وفات 1190
( 1741میــادی) میباشــد» (براتی و افــروغ .)86 ،1390 ،تصویر فوق
مربوط به یکی از نقاش ـیهای آبراهام گورگنیان در موزه وانک است.
در حقیقــت بخــش بزرگــی از موزه کلیســای وانــک به آثــار این نقاش
ارمنــی ( )1967-1907اختصــاص دارد .گورگنیــان در آثار خود نقوش
ســنگقبرهای موجود در قبرســتان را که مربوط به سالهای -1600
 1950م اســت ،کپــی برداری کرده اســت (براتی و افــروغ.)82 ،1390 ،
وفات شــخص فوق  1190ذکر شــده و تاریخ دوره صفوی ،1135-907
افشــاریه  ۱218-۱۱۴۸و زندیه 1209-1163ق اســت (شعبانی،1381 ،
 .)256 ،251 ،249یعنــی حدود  60ســال بعــد از تاریخ انتهای دوران
صفوی یعنی  1135هجری ( 1721میالدی) .بنابراین ا گرچه وفات او
در دوره افشــاریه و یا زندیه اســت (در ســال هایی ،این دو حکومت
همپوشــانی دارنــد) ،دوران حیــات او میتواند بــه اواخر دوره صفوی
برسد .ساز کمانچه و سرنای هم در تصویر دیده میشود .در هر صورت
تصویر فوق ،وجود ســاز ســنتور را در دورههای مذکور نشــان میدهد
بنابراین میتوان تاریخی حدودی برای متداول شدن این ساز ارایه
نمــود یعنی اواخــر صفوی ،دوره افشــاریه و یــا دوره زندیه .همچنین
اینکــه باتوجــه بــه ارمنی بــودن شــخص متوفــی (نوازنــده) ،میتواند
ارتباطی بین ورود چنین ســازی توســط ارامنه وجود داشــته باشــد.
نکتــه بســیار مهمی در آسیبشناســی این بخش وجــود دارد .به
ّ
علــت آنکه بیشــتر نگارگریهای ایرانی حداقل تا حدود اواســط دوره
صفــوی بــه متــون ادبــی وابســتهاند ،ممکــن اســت تصویرســازی از
داســتانی با ماجرای موســیقایی باشــد که در این صورت ،پژوهشــگر
میبایســتی دقت فراوانی در تطبیق متن نوشــتاری و ســاز ذکر شــده
و تصویر شــده داشــته باشــد .در دورههای بعدتر حتی ممکن اســت

تصویر  -18خســرو در حال گوش کردن به موســیقی باربد ،خمس ـهی تهماســبی ،منسوب به
میرزا علی.
ماخذ( :آژند)134 ،1384 ،

ً
سازی که در منبع نوشتاری به آن اشاره شده ،اصال در دوره تصویرگر
ســاز وجود نداشــته باشــد .ســاز باربد آنچنان که در تاریخ ذکر شده،
بربــط (بینــش )58 ،1374 ،اســت .در تصویــر  ،18باربــد ســاز عود در
دست دارد نه ساز بربط دوران ساسانی .این نکته را باز هم میتوان
در بخش استحاله آیکونوگرافی توضیح داد.
نمونه دیگر ،داستان بهرامگور و آزاده است که همواره مورد توجه
تصویرگران دورههای گونا گون بوده اســت .هنگام تصویرســازی این
داســتان ،باید توجه کرد که آیا ســاز چنــگ در دوره تصویرگر متداول
ً
بــوده اســت یا خیــر؟ و ا گر نه ،صرفا تصویرســازی ســاز چنــگ در یک
چنیــن تصویــری ،نمیتوانــد حا کــی از متــداول بــودن ســاز مذکور در
دوره مورد نظر باشد.
بازهم نکته مهم دیگر ،توجه به رویکرد آرکاییک تصویری ســازی
اســت .آرایه آرکاییک در ادبیات ،به معنی اســتفاده از لغات و عبارات
کهــن در متــون جدیــد اســت .حــال ا گــر ایــن آرایــه را به حــوزه تصویر
گســترش دهیــم ،بدیــن معنــی خواهــد بــود کــه یــک نگارگــر در دوره
جدید از سازی مانند چنگ-که ا کنون در موسیقی متداول نیست-
اســتفاده کند .بنابراین محقق این حوزه باید با دقت ،تمامی نکات
را در ذهن داشته باشد تا بتواند نتایج درستی حاصل کند.

 .۸مراحلی پیشنهادی برای بررسی یک تصویر
حاوی نقوش موسیقایی در هنر ایران
بعــد از درنظــر گرفتن نــکات باال ،میتــوان چنین مراحلــی را برای
بررسی یک تصویر حاوی نقوش موسیقایی در نظر گرفت:
 .۱مشخصکردن دوره تصویر و سبک و مکتب آن؛
 .۲مشــخصکردن نقاش چنانچه اثر دارای امضا اســت زیرا در کار
برخی نقاشان واقعگرایی بیشتر نشان داده شده است؛
 .۳تعیین نوع سازهای متداول؛
 ،۴ویژگیهای خود سازها و توصیف دقیق آنها؛
 .۵تزیینات روی ساز؛
 .۶تعیین متداول بودن ساز در یک دوره با توجه به نوع تصویر؛
 .۷طریق به دســت گرفتن ســاز ،نوازندگی در حالت ایســتاده و یا
نشسته ،راست و یا چپ دستی نوازندگان؛
 .۸تعداد نوازندگان؛
 .۹همنوازی و همنشینی سازهای موسیقی؛
 .۱۰توصیــف مــکان اجــرای موســیقی و مشــخص کــردن بخــش
اختصاص داده شده ترکیببندی به نوازنده یا گروه نوازندگان؛
 .۱۱جنسیت نوازندگان؛
 .۱۲ارتباط ساز با طبقه اجتماعی یا کشف ارزشهای طبقاتی در
بین نوازندگان سازهای گونا گون؛
 .۱۳فراوانی تصویرسازی یک ساز در یک دوره؛
 .۱۴تطبیق اطالعات موســیقایی تصویری با رســاالت موسیقی و
کتب تاریخی هم دوره؛
 .۱۵انطبــاق شــکل ســازها بــا شــعر یــا متــن نوشــتاری (در صورت
وجود متن نوشتاری حاوی شعر یا غیره)؛
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 .۱۶بررسی غلبه ترکیببندی تصویری بر روایت موسیقایی؛
 .۱۷انطباق تصویر با تصاویر دیگر آن دوره به خصوص گراوورهایی
که توسط سیاحان خارجی تهیه شده است (در صورت وجود چنین
تصاویری)؛
 .۱۸توصیــف صحنههــای رقــص و آوازخوانــی در کنــار گروههــای

موسیقی.
نکتــه قابــل توجــه این اســت کــه ممکن اســت برای یــک تصویر،
امــکان پیگیــری تمامی مراحل فوق وجود نداشــته باشــد .اما در هر
صــورت ،مــرور ویژگیهــای ذکر شــده ،کار تحلیــل را بســیار دقیقتر و
روشمندتر خواهد کرد.

نکتــه اصلــی در بررســی تصاویــر آیکونوگرافــی موســیقی ایــن
اســت کــه تصاویــر نقاشــی بــه طــور معمــول بــرای انتقــال اطالعــات
موســیقایی آفریــده نشــدهاند؛ امــا پژوهشــگر موســیقی در برخــورد
بــا آنها ،ســعی در تفســیر اطالعــات موســیقایی دارد .بدیــن منظور،
آشــنایی بــا سبکشناســی هنــری و دوره خلق اثر ،یکــی از مهمترین
نکاتــی اســت کــه باید همواره در تفســیر در نظر گرفته شــود .علیرغم
اینکــه نقاشــی کالســیک ایرانــی ،رویکــردی غیرواقعگرایانــه دارد ،از
مقایســه نمونههــای موجــود در دورههایــی ماننــد دوره تیمــوری و
اواســط صفوی در تصویرســازی ســازها ،اغلب رویکرد واقعگرایانه در
تصویرسازی آنها اتخاذ شده است .در برخی موارد مانند چپ دست
بــودن نوازنــدگان ،الزامــات ترکیببنــدی تجســمی حکمفرماســت و
نمیتــوان بــه نتیجــه قطعی در ایــن زمینه دســت یافت .بــا توجه با
اســتحاله از دیــدگاه پانوفســکی در آیکونوگرافــی میتــوان گفــت کــه
ا گرچــه کتابهــای ثابتی مانند شــاهنامه در نگارگری وجود داشــته
و همواره مورد توجه شــاهان و تصویرگران دورههای گونا گون بوده،

از روی آزمــون نمونههــای موجــود در هــر دوره میتــوان گفــت کــه
بازتاب ســازهای موسیقی دوران نگارگر در تصاویر وجود دارد .توجه
بــه متــون همزمــان موســیقایی ماننــد رســاالت موســیقی ،تصاویــر
ســفرنامهها و توجه به داســتان تصویری و اشــاره متن به ساز نیز ،از
نکات مهم دیگر برای پژوهشــگران اســت .از آنجا که تاریخ موسیقی
ایران ،شاهد منسوخ شدن برخی سازها مانند چنگ و عود و ظهور
ســازهای جدیــد ماننــد ســنتور و تــار بوده اســت ،میتــوان گفت که
هیچ منبعی مانند تصاویر ،این تغییر و جایگزینی را درباره ســازهای
فــوق بــه روشــنی توضیــح نمیدهــد و از ایــن منظــر ،تصاویــر بســیار
کارســاز هســتند .همچنیــن شــناخت اســتفاده آرکاییک از ســازهای
گذشــته در تصویرســازیهای جدیدتــر نیــز بایــد همواره مــورد توجه
پژوهشــگران باشــد .در انتها  18مرحله پیشــنهادی توســط نگارنده
برای پژوهشــگران این حوزه ارایه شــده اســت .ا گرچه ممکن اســت
مراحل ذکر شده ،همگی در یک تصویر قابل پیگیری نباشد ،وجود
چنیــن مراحلی کار تحلیل را دقیقتر و روشمندتر خواهد کرد.

پینوشتها

فهرست منابع

1 Iconography.
2 Iconology.
 3بــرای کتابهــای پانوفســکی نــکStudies in Iconology: Humanistic .
 Themes in the Art of the Renaissanceو .Meaning in the Visual Arts
4 Music Iconography.
5 Music Iconology.
6 Tilman Seebass.
 7رپرتــوار بیــن المللــی آیکونوگرافــی موســیقی (Répertoire International
.)d’Iconographie Musicale
 8مرکــز تحقیقاتــی آیکونوگرافــی موســیقی (Research Center for Music
.)Iconography
 9شــایان ذکــر اســت کــه مؤلــف درهمــان اوان چــاپ متوجــه بــی اعتبــاری
مطالب سایت شده ،از مسئولین مرتبط خواست که این تصویر را حذف کنند،
در جواب پاســخ داده شــد که کتاب زیر چاپ اســت و در چاپ دوم این اصالح
صــورت میگیرد ،ولی متأســفانه با پیگری مؤلف ،کما کان این مشــکل برطرف
نشــده ،اقدامی برای چاپ دوم نیز صورت نگرفته اســت .همچنین میثمی در
چاپ کتاب بررسی و تحلیل موسیقی کالسیک در قزوین (از دوران صفوی تا
اواخر قاجار) ( ،)1393این تصویر را از سازهای دوران صفوی حذف کرده است.
10 Jání.
11 Transformation.

آژنــد ،یعقــوب ( ،)1384مکتــب نگارگــری تبریــز و قزویــن مشــهد ،انتشــارات
فرهنگستان هنر ،تهران.
آژنــد ،یعقوب ( ،)1387مکتب نگارگری هرات ،انتشــارات فرهنگســتان هنر،
تهران.
آژند ،یعقوب ( ،)1389نگارگری ایران (پژوهشــی در تاریخ نقاشــی و نگارگری
ایران) ،جلد دوم ،انتشارات سمت ،تهران.
اســعدی ،هومان ( ،)1383مطالعهای سازشــناختی در رساالت و نگارههای
موســیقایی تیموری ،فصلنامه موسیقی ماهور ،سال ششم ،شماره  ،24صص
.98-61
براتــی ،بهــاره و محمد افروغ ( ،)1390بازتاب نمادها و نشــانههای شــغلی در
سنگهای قبور ارامنه با تأ کید بر نقاشیهای آبرنگ در موزه جلفای اصفهان،
کتاب ماه هنر ،156 ،صص .87-76
بینــش ،محمدتقــی ( ،)1374تاریــخ مختصــر موســیقی ایــران ،نشــر آروین،
تهران.
پا کبــاز ،روییــن ( ،)1383تاریــخ هنر :رویكردهای ســنتی و جدیــد ،فصلنامه
حرفه-هنرمند ،شماره  ،10صص .122-114
پا کبــاز ،روییــن ( ،)1386نقاشــی ایــران از دیرباز تــا کنون ،انتشــارات زرین و
سیمین ،تهران.
ثابتی ،الهه ( ،)1384فضای اجرای موسیقی ایرانی ،پایاننامهی کارشناسی
ارشد معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شهیدبهشتی.
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سهــای ســازدار موجود در
جواهرمنــش ،مریــم ( ،)1382فهرس ـتبندی عک 
کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران ،پایاننامه کارشناســی موسیقی ،دانشکدهی
هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
حجاریان ،محســن ( ،)1387مقدمهای بر موسیقیشناسی قومی ،انشارات
کتابسرای نیک ،تهران.
خا کســار ،ســپیده ( ،)1383معرفــی و فهرس ـتبندی پیکرکهــا و مهــرهای
سازدار و موسیقایی ایالم باستان ،پایاننامه کارشناسی موسیقی ،دانشکدهی
هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
خا کســار ،ســپیده ( ،)1387رویکردی باســتان موسیقیشناســانه بر بقایای
باســتانی و موســیقایی دوره ایــام باســتان ،پایاننامــهی کارشناســی ارشــد
باستانشناسی ،دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران.
خزایی ،محمد ( ،)1368کیمیای نقش ،انتشارات حوزه هنری ،تهران.
خضرایی ،بابک ( ،)1392جســتجوی پیشــینهی حضور ســنتور در موسیقی
ایران ،فصلنامه موسیقی ماهور ،سال شانزدهم ،شماره  ،62صص .94-85
دورینــگ ،ژان ( ،)1391مالحظاتــی دربــاره تــار ایرانی و آذربایجانــی ،ترجمه:
آرش محافظ ،فصلنامه موسیقی ماهور ،شماره  ،58صص .176-163
دولتیفــرد ،مریــم و فاطمــه شــاهرودی ( ،)1392تحلیــل نحــوه بازنمایــی
نوازنده عود در تصاویر دوره ساســانی تا صفوی ،نشــریه هنرهای زیبا-هنرهای
نمایشی و موسیقی ،دوره  ،18شماره  ،2صص .56-49
ایــران عصــر صفــوی،
در
ذا کــر جعفــری ،نرگــس ( ،)1392ســازهای اروپایــی
ِ
نشــریه هنرهای زیبا-هنرهای نمایشــی و موســیقی ،دوره  ،18شــماره  ،2پاییز
و زمستان :صص .66-57
ذا کر جعفری ،نرگس ( ،)1391شناسایی سازهای ایرانی از دیدگاه ا کوستیکی
از دوره ایلخانــی تــا پایــان صفوی ،رســاله دکتری رشــته پژوهش هنر ،دانشــگاه
تهران ،پردیس هنرهای زیبا.
ذا کــر جعفری ،نرگس ( ،)1395نقش موســیقی در جنگها و انواع ســازهای
ایــران دوران اســامی بــا نگاهی بــر تصاویــر نگارگری ،نشــریه هنرهای
رزمــی در
ِ
زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی ،دوره  ،21شماره  ،1صص ،76-65
ذا کر جعفری ،نرگس ( ،)1396حیات موســیقی ســازها در تاریخ موســیقایی
ایران از دوره ایلخانیان تا پایان صفوی ،انتشارات ماهور ،تهران.
رهبر ،ایلناز ( ،)1389موسیقی به روایت تصاویر دوران صفوی ،پایاننامهی
کارشناســی ارشــد پژوهــش هنر ،دانشــکدهی هنر و معمــاری ،دانشــگاه تربیت
مدرس.
رهبر ،ایلناز؛ هومان اســعدی و رامون گاژا ( ،)1389ســازهای موســیقی دوره
صفــوی بــه روایت شــاردن وکمپفــر ،نشــریه هنرهــای زیبا-هنرهای نمایشــی و
موسیقی ،شماره  ،41صص .23-32
رهبــر ،ایلناز و هومان اســعدی ( ،)1391جایگاه بانوان موســیقیدان در دوره
صفوی با نگاهی بر تصاویر نگارگری ،نامه هنرهای نمایشــی و موســیقی ،بهار و
تابستان ،سال دوم ،شماره  ،4صص .132-115
سمســار ،محمــد حســن ( ،)1379کاخ گلســتان (گزین ـهای از شــاهکارهای
نگارگری و خوشنویسی) ،انتشارات زرین و سیمین ،تهران.
شعبانی ،رضا ( ،)1381کتاب ایران (گزیده تاریخ ایران) ،انتشارات بینالمللی
الهدی ،تهران.

طاهری ،صدرالدین ( ،)1390بررسی کنشهای نمایشی در آثار پیش از اسالم،
نشریه هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی ،شماره  ،43صص .49-41
عبدی ،ناهید ( ،)1391درآمدی بر آیکونولوژی ،انتشارات سخن ،تهران.
فروغ ،مهدی ( ،)1354مداومت در اصول موســیقی ایران ،انتشارات وزارت
فرهنگ و هنر ،تهران.
کاظمی ،بهمن؛ مهدی فراهانی و وهرز پوراحمد ( ،)1390موســیقی ایران در
سده گذشته ،مؤسسه تألیف ،ترجمه و نشر آثار هنری متن ،تهران.
کریمی ،فاطیما ( ،)1392شرایط نامناسب تابلوهای قدیمی در موزه مکتب
کما لالملک ،http://www.mehrnews.com/news/2104455،تاریــخ
دسترسی .96/3/25
کسـ�رایی ،نیمـ�ا(  (Mehmooni2.jpg»، https://commons.wiki�« ،)۲۰۱۴
 ،media.org/wiki/File:Mehmoonifinal2.jpgتاریخ دسترسی.96/3/24 :
گری ،بازیل ( ،)1369نقاشــی ایرانی ،مترجم :عربعلی شــروه ،انتشارات عصر
جدید ،تهران.
مجالــس شــاهنامه ( ،)1382به خامــه هنرمندان شــیرازی :محمد داوری و
آقا لطفعلی صورتگر ،به کوشــش کوروش کمالی سروســتانی ،ناشر :بنیاد فارس
شناسی ،مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها ،با همکاری معاونت معرفی آموزش
سازمان میراث فرهنگی کشور و موزه رضا عباسی ،شیراز.
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usic iconography is a useful source for uncovering and investigating important musicalhistorical knowledge. Mainly derived from paintings
and iconographical sources, it can often provide
insights which cannot be found in written sources.
Studying Western paintings in terms of music iconography is common practice, albeit with an awareness of the issues the field faces. However, the
study of Persian paintings and pictorial representations of music faces greater problems, due to the
lack of realism in the conceptualization of Eastern
art. The motivation behind this manuscript was provided by the field’s common interpretation and explanation deficiencies, as well as the lack of methodology for Iranian researchers. This article may be
useful for Persian music iconography researchers,
and will help them to better explain the field. As one
aim of this essay is to help musicology and ethnomusicology researchers, an effort has been made
to explain key points of musical interpretation pertinent to Persian paintings. This study examines
relevant iconography, music iconography, literature
reviews of music iconography, the role of the art history in music iconography, the awareness of artistic
styles, the reliability of images, and the representation of common musical instruments in each era. It
also introduces international music iconography research centers, databases and conferences, and at
the end, proposes practical steps for studying a picture containing musical elements in Iranian art. One
key point in surveying music iconography is that the
primary purpose of many of these paintings was not
to provide musical information, yet music researchers can still interpret them for musical knowledge.
Thus, comprehending the artistic styles in this field,
and the contemporary era of the artwork, remain

two of the most important interpretive points to be
taken into account. The results of the paper indicate
that, although there is no realistic point of view in
Persian paintings, musical instruments (especially
in the Timurid and the latter Safavid period) are illustrated realistically; Persian paintings regarding
musical instruments are therefore generally reliable. In some pictures, there are left-handed players; due to the rules of visual composition, however, nothing can be definitively concluded regarding
their handedness. Based on the concept of “Transformation” as proposed in Erwin Panofsky’s iconological methodology, it can be understood that – in
spite of an unchanging text in various historical editions of the Shahnameh – the musical instruments
in its illustrations are inspired by the contemporary
era. Therefore, for instance, the Safavid and Qajar Shahnameh manuscripts depict musical instruments from their own respective periods. Musical
treatises, historical books, travel accounts and
other written documents should be considered for
comparative study and enhanced interpretation, as
well as for the analysis of pictures relating to music.
With reference to various key points in music iconography, 18 steps are proposed that may provide
practical methodological guidance for researchers
in this field. An effort has been made to choose the
most impressive pictures as case studies. This article is an applied research project, and has been
carried out using descriptive, analytical, historical
and comparative research methods.
Keywords
Iconography, Music, Music Iconography, Music in
Art, History of Iranian Music.
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