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پیشــینهی همنوازی و چگونگی همنشــینی سازها در تاریخ
موسیقی ایران*

(دورهی اسالمی تا پیش از عصر قاجار)
نرگس ذا کرجعفری**

دانشیار گروه موسیقی ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/1/22 :تاریخ پذیرش نهایی)96/7/12 :

چکیده

ایران دورهی اســامی اســت که تعــداد و همچنین
هــدف از تحقیــق حاضــر ،مطالعهی چگونگی همنوازی در تاریخ موســیقی ِ
چگونگی همنشینی سازها را مورد بررسی قرار میدهد .فقدان مبحث همنوازی در رساالت موسیقی ،در میان مباحث متنوع
پــردازان قدیــم نکتهای قابل تأمل اســت که میتوان بــه کماهمیت بودن مقولهی همنوازی و برتــری تکنوازی در تاریخ
نظریه
ِ
ً
موســیقی ایــران پــی برد .از معدود مواردی که به همنوازی پرداخته شــده ،کتاب موســیقی کبیر فارابی اســت کــه در آن صرفا
مبحث دونوازی بررســی شــده و تمرکز اصلی فارابی از تشــریح دونوازیها ،تبیین ســاختار نغمگی ســازها بوده است .با بررسی
نگارههــا نیــز ،بــه اهمیت تکنوازی در تاریخ موســیقی ایران پــی میبریم .در میان تصاویر ،بیشــترین فراوانی پــس از تکنوازی،
ی اســت .در دونوازیها ،همنشــینی دو نوع ســاز زخمهای و کششــی ،فراوانترین ترکیب را تشــکیل میدهد
مربوط به دونواز 
و کمترین فراوانی مربوط به ترکیب دو ســاز کششــی اســت .در ســهنوازیها ،همنشــینی دو ســاز زخمهای و یک ســاز کششــی
تصاویــر همنوازیها از پنج ســاز فراتر نم ـیرود .از یافتههای تحقیق
فراوانتریــن ترکیــب هســتند .تعداد ســازهای ملودیک در
ِ
حاضر میتوان دریافت قدما عالوه بر ساختار نغمگی ،به تعادل سازهای زخمهای و کششی در همنوازیها نیز میاندیشیدند.
روش تحقیق در مقالهی حاضر ،تحلیلی ـ توصیفی و گردآوری اطالعات ،با استفاده از اسناد و منابع کتابخانهای است.

واژههای کلیدی

همنوازی ،گروهنوازی ،همنشینی سازها ،تکنوازی ،تاریخ موسیقی ایران.
* مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی نگارنده با عنوان« :سیر تاریخی همنوازی در موسیقی ایران پس از اسالم تا کنون از منظر چگونگی همنشینی سازها»
است که در دانشگاه گیالن به انجام رسیده است.
**تلفن ،013-33690554 :نمابر.E-mail: nargeszakeri@guilan.ac.ir ،013-33690553 :
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در هر فرهنگ موســیقایی ،ســازها به تناســب ویژگیهای خاص
آن موســیقی ،در همنوازیهــا بــا هــم ترکیــب میشــوند .ســابقهی
گروهنــوازی در تاریــخ موســیقی ایــران ،بــه دنیای باســتان میرســد.
برخــی از محققــانُ ،مهــر یافــت شــده از دزفــول مشــهور بــه ُ«مهــر
چغامیــش» را کــه متعلــق بــه هــزارهی چهــارم پیــش از میالد اســت،
قدیمیتریــن ســند همنــوازی جهــان بهشــمار میآورنــد (بینــش،
 )13-12 ،1375کــه بــر این ُمهــر ،تصویر نوازندگانــی در کنار هم حک
شــدهاســت .تصاویــر موجــود از نقش برجســتههای منطق ـهی کول
فــرح مربــوط بــه هــزارهی اول پیــش از میــاد تــا نقش برجســتههای
دورهی ساسانی مانند نقش برجستهی طاق بستان ،بیانگر اجرای
موســیقی گروهــی در دورههــای مختلــف ایــران باســتان اســت .این
موضوع ،در اســناد موســیقی پس از اســام نیز مشهود است .تصاویر
موجــود از نگارههــای ایرانــی در دورههای مختلــف تاریخی ،حا کی از
وجــود همنوازی و حضور ســازهای متنوع در این همنوازیهاســت.
ـتر موســیقی اروپایی از
رونــد تاریخی همنوازی ،با تأثیرپذیری از ارکسـ ِ
دورهی قاجــار به بعد دســتخوش تغییر و تحوالتی شــده اســت .این
تغییــر و تحــوالت ،عــاوه بــر ورود ســازهای جدیــد در گروهنوازیهــا،
ـمار سازها در همنوازیها را نیز شامل شده است .ازین رو
افزایش شـ ِ
ـیقی پس از اســام
ـ
موس
را،
حاضر
تحقیق
زمانی
ی
ه
محدود
نگارنده،
ِ
تــا پیــش از عصــر قاجــار قــرار داد ه اســت .نظــر بــه اینکــه در چگونگی
ترکیــب ســازها در همنوازیهای دورههای مختلف اســامی تا پیش
از عصــر قاجــار تفاوت چندانی مشــاهده نمیشــود ،نگارنــده در این
مقاله ،دورههای تاریخی مختلف را تفکیک نکرده است.
چگونگــی اســتفاده از امکانــات متفــاوت ســازهای مختلــف در
همنوازیهــا و ایــن موضــوع کــه چــه ســازهایی در کنــار هــم بهترین
ّ
مکمــل هســتند ،مبحــث بســیار مهمی اســت که بــه نظر میرســد از

توجــه موســیقیدانان ایرانــی در طــول تاریــخ مغفــول مانــده اســت.
هــدف از تحقیــق حاضــر این اســت که با وا کاوی رســاالت موســیقی
قدیــم ایران و همچنین اســناد تاریخــی و منابع تصویــری ،چگونگی
ایران پس از اســام مــورد مطالعه قــرار گیرد.
همنــوازی در موســیقی ِ
یکــی از پرس ـشهایی کــه در راســتای تحقیق حاضر مطرح میشــود
این است که با وجود سابقهی طوالنی گروهنوازی و مدارک فراوان از
همنوازیها ،موسیقیدانان ایرانی چه اندازه به موضوع سازبندی و
همنشــینی سازها توجه داشــتهاند؟ موسیقیدانان قدیم ایران ،چه
شــاخصههایی را در همنوازیها در نظــر میگرفتند؟ موضوع دیگری
کــه در ایــن رابطــه مطــرح میشــود ،مقولــهی تعداد ســازها عــاوه بر
های تاریخ موســیقی ایران است .آیا تعداد
نوع ســازها در گروهنوازی ِ
ســازها در همنوازیهــا از محدودیتهایــی برخوردار بــوده و از تعداد
محدودی فراتر نمیرفته است؟
روش تحقیــق در ایــن مقاله توصیفی  -تحلیلی اســت و گردآوری
منابــع بر اســاس اســناد کتابخانهای و بررســی اســناد اولیــه از جمله
رســاالت موســیقی قدیم ایران ،منابع تاریخی و نگارههاســت .روش
اجــرا بــه صــورت اســتدالل اســتقرایی اســت .در ایــن روش ،نتایج با
مشــاهدهی نمونــه و تعمیــم به کل حاصل میشــود .بــه این ترتیب
کــه متــون و نگارهها بهصورت جزء بــه جزء مورد مطالعه قــرار گرفته،
ســپس بــه تحلیل دادهها پرداخته شــده و در نهایــت نتیجهای کلی
بهدســت آمــده اســت .در بررســی منابــع تصویــری ،به سرشــماری و
نمونهگیری تصاویر موجود در نگارههای دورههای مختلف پرداخته
شــده ،نتایــج در جــداول و نمودارهایــی ارائه و ســپس تحلیل شــده
است .از اینرو از هر دو روش کیفی و ّکمی استفاده میشود .تحلیل
کیفــی ،شــامل گــردآوری دادهها و گــزارش نتایج این تحلیل اســت و
روش ّکمی ،با شمارش و اندازهگیری سر و کار دارد.

 .۱پیشینهی تحقیق
پژوهشهــای هــم راســتا بــا تحقیــق حاضــر ،اغلــب بــه تاریخچه و
ویژگیهــای همنــوازی و ارکســتر از دورهی قاجــار به بعــد پرداختهاند.
محمدرضا درویشــی در کتاب نگاه به غرب ( ،)1373سابقهی تاریخی
ارکســتر از عصــر قاجــار به بعــد را مطالعه کرده اســت .ساســان فاطمی
( )1393در مقالهی ســیر نفوذ موســیقی غربی به ایران در عصر قاجار،
اشــاراتی به ارکســترهای عصر قاجار داشته است .همچنین میتوان از
مقالهی مطالعۀ پدیدۀ ارکستر در فرهنگ موسیقایی معاصر با تکیه بر
مدل سازی امکان تحقق صور بالقوۀ آن ،نام برد که تأثیرات موسیقی
غرب بر تشکیل ارکستر به شیوهی غربی را بررسی کرده است (خا کسار،
 .)1394اما در رابطه با پیشینهی همنوازی در موسیقی ایران پیش از

دورهی قاجار ،پژوهش مستقلی صورت نگرفته است.
برخــی از پژوهشهــای تاریخــی بــه مطالعــهی ســازهای تاریــخ
ایــران در دورههــای مختلــف پرداختهانــد .ســید حســین میثمی در
کتــاب موســیقی عصــر صفــوی (162 ،1389ـ  ،)182ســازهای دورهی
صفوی را بررســی کرده است .هومان اسعدی در مقالهی مطالعهای
سازشــناختی در رســاالت و نگارههای موســیقایی تیمــوری (،1383
 ،)98 -61بــه معرفــی برخــی از نگارههــای موســیقایی عصــر تیموری
پرداختــه اســت .ایلنــاز رهبــر و هومــان اســعدی در مقالــهی جایگاه
بانــوان موســیقیدان در دوره صفــوی بــا نگاهی بــر تصاویــر نگارگری
( ،)132 -115 ،1391مبحــث زن را در نگارههــای موســیقایی عصــر
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صفــوی بررســی کردهانــد .نرگــس ذا کــر جعفــری در کتــاب حیــات
موســیقی سازها در تاریخ موسیقایی ایران از دوره ایلخانیان تا پایان
صفویــه ( ،)1396به تحلیل و بررســی ســازها در دورههــای ایلخانیان
تــا پایــان صفویــه پرداختــه اســت .پژوهشهــای انجام شــده در این
زمینــه یــا ســازهای دورهای خــاص را مــورد مطالعــه قــرار داده و یــا
اینکه از زاویهای متفاوت مانند مبحث جنســیت به بررســی نگارهها
پرداختهانــد و نگارنــده تا کنــون پژوهشــی کــه بهطــور مســتقل بــه
مقولهی همنوازی در نگارهها و منابع مکتوب موســیقی قدیم ایران
پرداخته باشد ،مشاهده نکرده است.

ایران پس
  .2پیشینهی همنوازی در موسیقی ِ
از اسالم
آنچــه روشــن اســت ســابقهی همنــوازی در دورههــای مختلــف
تاریخــی ایــران وجــود داشــته اســت .در متــون مکتــوب دورههــای
مختلف اســامی ،اشــارات پرا کندهای به همنوازی شده است .یکی
از نخســتین مدارکــی کــه در مورد گروهنوازی موســیقی پس از اســام
ـران خواننده در
موجــود اســت ،مربوط به تشــکیل دســتههای دختـ ِ
دربار امویان اســت که تشــکیل آن را به مسلم بن محرز موسیقیدان
ایرانی عصر اموی  -زمان هشــام بن عبدالملک  -نســبت میدهند.
گفتــه میشــود وی «دســتهای از  50دختــر خواننــده تشــکیل داد که
در راس آنان جمیله ،زن موسیقیدان معروف آن عصر ،آهنگ اصلی
ً
را میخوانــد» (مشــحون )84 ،1380 ،که احتمــاال نوازندگانی نیز آنها
را همراهی میکردند .در متون تاریخی ،اشــارات متعددی به اجرای
ســازهای مختلــف در مجالس بزم شــده اســت ،امــا چگونگی اجرای
ایــن همنوازیهــا در متــون تاریخــی ،قابــل ارزیابــی نیســت .کتــاب
االغانــی (تألیف قرن چهارم هجری) ،یکی از مهمترین منابعی اســت
که مؤلف آن جامعهی موســیقایی دوران امویان و عباسیان را وصف
کــرده ،ســاختار نغمگــی از طریق انگش ـتگذاری بر دســتانها ،اوزان
ایقاعــی آثــار موســیقیدانان آن زمــان و همچنیــن اشــعار آن قطعات
را ذ کــر کرده اســت .نکتهی قابــل تأملی که از بررســی االغانی حاصل
میشــود ،برتــری آواز و اهمیــت خوانندگــی و شــعر در سراســر کتــاب
اســت .پس از آن میتوان به اهمیت تکنوازی و بهویژه تکنوازی ســاز
ً
عود در روایتها پی برد که معموال اجرای ساز عود به قصد همراهی
با خواننده بوده است .آنچه بهندرت به آن اشاره میشود ،اجراهای
همنوازی اســت .یکــی از موارد نادری که از گروهنــوازی در این کتاب
ســخن گفتــه شــده ،حکایتی اســت که دقت اســحاق موصلــی (155ـ
 235ق)  -موســیقیدان مشــهور زمــان عباســیان  -را در تشــخیص
دادن زهی نا کوک در میان گروهی از بیست نوازنده توصیف میکند.
آنچــه در ایــن ماجرا وصف شــده حا کی از این اســت که بیســت کنیز
ـواز خواننــده در مجلســی کــه مأمــون خلیفهی عباســی ترتیب
عودنـ ِ
داده بود ،مشــغول نوازندگی بودند .اســحاق موصلــی به دلیل دقت
فوقالعــادهای کــه در تمیــز دادن نغمههــا داشــت ،توانســت نا کــوک
بودن ِزه یکی از نوازندگان در میان بیســت نوازنده را تشــخیص دهد
(ابوالفرج اصفهانی.)589 - 588 ،1368 ،

در االغانــی ،از چگونگی همنوازی بیســت نوازندهی فوق ســخنی
گفتــه نشــده اســت .اینکــه بیســت نوازنــدهی عــود بــه اجــرای تــک
صدایــی 1میپرداختهانــد یــا چندصدایــی ،2در منطقــهی صوتــی
یکســانی مینواختهانــد یــا خیــر ،و دیگــر نــکات اجرایــی آنهــا ،چیزی
بــر مــا روشــن نیســت .تنهــا نکتــهای کــه در ایــن بــاره میدانیــم این
اســت کــه هر بیســت نوازنــده ،نوازندهی ســاز عود بودهانــد .حکایت
مذکــور کــه در تمجیــد دقت شــنیدن صدای نا کوک توســط اســحاق
موصلــی ذ کــر شــده ،نمونــهی شــایان توجهــی اســت که میتــوان به
ً
وجــود اجراهای گروهنوازی با تعداد نســبتا بــاالی نوازندگان در زمان
عباســیان پــی برد .همنوازی ســازهای عود در ســایر روایــات االغانی
ً
نیــز ذکر شــده اســت .مثال در داســتانهای مربوط بــه جمیله (وفات
 125ق)  -خواننــدهی زمــان امــوی -از همراهــی کنیــزکان عودنواز با
آواز وی ســخن گفته شــده اســت (ابوالفــرج اصفهانــی 65 ،1374 ،و
چون این
 .)67در ایــن روایتهــا ،بــه تعــداد نوازندگان عود و چنــد و ِ
همنوازیهــا اشــارهای نشــده اســت .از ایــن چنــد روایت موجــود در
االغانــی میتوان به وجود همنوازی ســازهای عود بــا یکدیگر پی برد
که گاه تعداد نوازندگان میتوانســت به بیســت نفر نیز برسد .نکتهی
عــدم حضــور ســازهای دیگر در ایــن همنوازیهاســت.
قابــل توجــهِ ،
همنوازی ســازها توســط سازی همســان (در اینجا عود) ،سبب عدم
تنــوع رنــگ صوتــی و همچنیــن یکنواختــی نحــوهی ارتعــاش صــدا و
روش اجــرا (در اینجــا زهــی زخمهای) خواهد شــد .اما با جســتجو در
برخــی از متون کهن ،اشــاراتی از همنوازی ســازهای غیرهمســان نیز
مشــاهده میشــود .در تقویمالصحــه ،جملــهای از اســحاق موصلــی
نقل شــده اســت که از همنوازی ســازهای بادی مانند نای و ارغنون
در کنار ســازهای زهی ســخن میگوید .اسحاق موصلی ،اهمیت ساز
نــای را در همنــوازی ،احتمال پاره شــدن زه در ســازهای زهی مطرح
میکنــد و میگویــد در صورت پیش آمــدن چنین اتفاقی ،ســاز بادی
میتواند آن نقصان را بپوشــاند« :فایدت آواز نای و ارغنون آن اســت
کــه بســیار بود که ســرودگوی را در آواز تقصیری بــود چنانکه در میانۀ
آواز ابریشمی فروماند و آواز نای آن را نیابت دارد و آن تقصیر بپوشد»
(ابــن بطــان .)127 ،1382 ،چنین دلیلی برای اســتفاده از ســازهای
بــادی در همنــوازی ،ارتباطی با جنبههای مختلف کاربرد ســازها در
احتمال پاره شدن
گروهنوازیها ندارد .در کاربرد ساز بادی به منظور
ِ
ِزه ســازهای زهــی ،نه مواردی چــون اجرای نغمهها ،وســعت صوتی
و منطقــه صوتــی ســازهای مختلــف در همنوازیها لحاظ شــده و نه
جنبههــای دیگر گروهنوازی مانند رنــگ صوتی ،روش اجرایی و غیره
در نظر گرفته شده است.
پس از دربار خلفای اموی و عباسی ،موسیقی در دربار پادشاهان
ایرانــی در دورههــای مختلــف نیــز حضور داشــت و در متــون تاریخی
گروهی ســازهای مختلف اشــارات پرا کندهای شده است.
به اجرای
ِ
ابوالفضــل بیهقــی (385ـ  470ق) از همراهی مطربان در مجالس بزم
شــاهان غزنــوی به کرات ســخن میگوید ...« :مطربــان بیایند که در
مجلــس رود و بربط زننــد( »...ابوالفضل بیهقــی .)639 ،1387 ،ابن
عربشــاه در دربــار تیمــور ،از همنوازی ســازهای چنــگ و قانون و عود
و ارغنــون و نــای یــاد میکنــد (ابــن عربشــاه .)178 ،1386 ،در متــون
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تاریخــی ،مراســم خواســتگاری کــردن تیمــور از دختــر خضــر خواجــه
خــان و مجالــس جشــن عروسیشــان همــراه بــا همنــوازی ســازهای
مختلف توصیف شده است ...« :و موسیقیدانان به نواختن شدرغو
و تیغان و عود و چنگ مشــغول شــدند و از جملۀ موســیقیدانان که
در آن زمــان بی نظیر بودنــد عبدالقادر مراغهای بــود( »...میرخوند،
 .)1077 ،1373حافــظ ابــرو نیــز در عصــر تیموری همنوازی ســازهای
گورکه ،3یاتوغن ،4کمانچه ،بینه ختایی ،5دو نوع نی ،تنبک ختایی،
موســیقار ،طبــل ،ســنج و چهارپــاره را در مجلســی توصیــف میکنــد
(حافــظ ابــرو .)825 ،1372 ،در تاریــخ حبیبالســیر (تألیــف 927
قمری) ،در توصیف جشــن ازدواج شــاهزاده محمــد معصوم با دختر
الغ بیگ میرزا چنین آمده اســت ...« :از دو طرف مغنیان خوش آواز
و سازندگان نغمهپرداز بنوای رود و سرود و صدای چنگ و عود ادای
تهنیــت مینمودنــد( »...خواندمیــر .)185 ،1362 ،اجرای همنوازی
ســازها در متون تاریخی و اجتماعی دورهی صفویه نیز قابل پیگیری
است .دالواله در زمان شاه عباس اول ،از همنوازی سازهای مختلف
ُ
بــا هم در دربار ســخن گفته اســت (دالوالــه .)645 ،1380 ،الئاریوس
در ســفرنامهی خود ،از همنوازی ســازهای عــود و کمانچه به هنگام
صــرف غــذا در قصــر خــان شــماخی 6در زمان شــاه صفی یــاد میکند
ُ
(الئاریوس .)59 ،1363،کمپفر در زمان شاه سلیمان به شرح اجرای
گروهنوازی میپردازد« :در مدخل تاالر در طرفین بهصورت مورب در
ً
هر طرف پانزده نوازنده نشســته بودند و جمعا دو ارکســتر را تشــکیل
میدادنــد کــه میهمانان بین آنها فاصلهای ایجــاد کرده بودند .اینها
به نوبت نی ،ســنتور و ســازهای متنوع ســیمی دیگــر را مینواختند»
(کمپفر .)255 ،1360،تداوم این همنوازیها را تا دورههای افشــاری
و زندیــه نیــز مالحظه میکنیــم .به عنوان مثال مؤلف رســتمالتواریخ
در توصیــف جشــنی در دورهی افشــاریه ،از اجــرای ســازهای چنگ،
چغانــه ،عــود ،رود ،ربــاب ،بربــط و موســیقار ســخن گفتــه اســت
(رستمالحکما.)171 ،1382 ،
بهطورکلــی در متــون تاریخــی ،جنبههــای تخصصــی موســیقی
بهچشــم نمیخــورد .مــواردی نیز کــه در مبحث همنوازی مشــاهده
میشود ،در حد اشاراتی پرا کند ه بوده و فقط انواع سازهای مختلف
ذکر شده است .ازینرو ،جنبههای فنی همنوازی در موسیقی قدیم
ایران ،از طریق بررسی متون تاریخی قابل ارزیابی نخواهد بود.

 .3همنوازی در مباحث نظری موســیقی قدیم
ایران
با مطالعهی رســاالت موســیقی قدیم ایران میتوان به این نکته
پی برد که نظریهپردازان موسیقی به مقولهی همنشینی سازها توجه
خاصی نداشــتهاند .شــاید تنها کتاب موســیقی که در آن اشاراتی به
مقولهی همنوازی شده است ،موسیقی کبیر فارابی باشد .ابن سینا
(قرن چهارم و پنجم قمری) در موســیقی دانشــنامه عالئی ( )1371و
جوامــع علم موســیقی در کتاب شــفا ( ،)1394خوارزمی (قرن چهارم
قمــری) در بخــش موســیقی مفاتیــح العلــوم ( ،)1347صفیالدیــن
ارمــوی ( 693 - 613ق) در کتابهــای االدوار فیالموســیقی ()1380

و رســالهی شــرفیه ( ،)1383قطبالدیــن شــیرازی ( 710 - 634ق)
در بخش موســیقی درهالتاج ( )1387اشــارهای به مبحث همنوازی
نکردهانــد .عبدالقــادر مراغــی ( 838 - 768ق) ســه کتــاب مفصــل
در موســیقی بهجا گذاشــته اســت (عبدالقادر مراغی1344 ،؛ 1366؛
 )1370کــه موضوعهــای متعــددی در موســیقی را شــامل میشــود.
وی در فصول مربوط به سازشناســی آثارش ،بیش از چهل ساز زمان
چ کدام از آنها ،به موضوع همنوازی
خــود را توصیف کــرده ولی در هی 
اشارهای نکرده است .در بخش معرفی سازها در رسالهی کنزالتحف
و فصول دیگر این رســاله (کاشــانی ،)1371 ،در رســاله مقدمهاالصول
(اوبهــی ،)1390 ،رســاله در موســیقی (بنایــی )1368 ،و همچنیــن
رســاالت موســیقی بــه جــا مانــده از عصــر صفویــه ،ماننــد رســالهی
امیــر خــان کوکبی گنجــی (ن .خ) و یــا بهجت الــروح (عبدالمؤمن بن
صفیالدین )1346 ،نیز به مقولهی همنوازی اشارهای نشده است.
در برخــی از رســاالت مذکــور ،اطالعــات قابــل توجهــی در مــورد
نــوازی ســازها،
ســازهای موســیقی موجــود اســت ،ولــی در مــورد هم
ِ
قالب دونوازی مطلبی عنوان نمیشود .به طورکلی مباحث
حتی در ِ
ً
نظری موسیقی در آثار نویسندگان مختلف ،تقریبا شبیه به هم است
ً
و به نظر میرســد همگان از الگوی تقریبا مشــابهی در شــرح مباحث
نظــری موســیقی بهــره میگرفتهاند .7اغلــب این آثار شــامل مباحثی
چون تعاریف اولیه ،تقسیم دستان و به دست آوردن فواصل از روی
تــک زه ،شــرح ادوار و نظــام ُمدال ،سازشناســی ،فرمهــای تصانیف،
ادوار ایقاعی و غیره میشود .بنابراین عدم حضور مقولهی همنوازی
ً
در ایــن آثــار ،از یــک ســو میتوانــد تحــت تأثیــر الگــوی تقریبــا واحــد
نظریهپردازی در موســیقی باشــد .از ســویی دیگر ،میتوان این نکته
را در نظر داشــت که در رســاالت موســیقی کهن ایران ،کمتر به موارد
اجرایی و عملی موسیقی پرداخته شده و حجم غالب مطالب شامل
مباحــث نظری اســت .بــا این حــال ،مهمترین تصوری که برداشــت
میشود ،کم اهمیت بودن مقولهی همنوازی و برتری تکنوازی و آواز
در تاریخ موسیقی ایران است.
 .1-3همنوازی در موسیقی کبیر فارابی
موســیقی کبیــر فارابــی ( 260ـ  339ق) ،از معــدود آثــار نظــری
موسیقی قدیم ایران است که اشاراتی به چگونگی همنشینی سازها
داشــته اســت .فارابی در بخش مربوط به تشریح سازها ،از چگونگی
همســاز شــدن آنهــا بــا عــود ســخن میگویــد (فارابــی- 350 ،1375 ،
 .)382از مطالعــهی ایــن مباحث در موســیقی کبیر میتوان به چند
نکتهی اصلی پی برد:
ً
 .۱فارابــی صرفا به موضوع دونــوازی پرداخته و به همنوازیهای
بیش از دو ساز توجهی نداشته است.
 .۲فارابی در شــرح دونــوازی ،تنها به مبحث نغمههای مشــترک
دو ســاز توجــه داشــته و به مباحث دیگــر مؤثر در همنــوازی بیتوجه
بوده است.
 .۳توجه فارابی در شــرح مطلب دونوازی ،تطبیق دادن نغمهها
و یا همکوک کردن نغمههای یک ساز با نغمات ساز عود بوده است.
 .۴هــدف اصلــی فارابــی از بیــان مبحــث همســاز کردن ســازهای
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مختلــف بــا عود ،شــرح ســاختار نغمگــی آن ســازها اســت و مقولهی
همنوازی در قدم بعدی مطرح میشود.
سازهایی که فارابی به چگونگی همنوا شدن آنها با عود پرداخته
اســت عبارتنــد از :نــای ،ســرنای ،دونــای ،ربــاب و معــازف .بــه نظــر
میرســد هدف فارابی از طرح این مباحث ،تشــریح ســاختار نغمگی
ســازهای مختلف بوده اســت .از اینرو و همچنین بهمنظور پرهیز از
طوالنی شــدن مطلب ،در اینجا تنها به تحلیل همنوازی ســاز نای و
عود از دیدگاه فارابی می پردازیم و از شــرح همنوازی ســایر ســازها با
عود خودداری میکنیم.
فارابــی یکــی از انواع نــای را که در زمان خود معمول بوده ،شــرح
میدهد .این نای دارای هفت سوراخ بر روی بدنهی لولهی صوتی و
دو ســوراخ بر پشــت بدنهی لوله بوده است (همان .)351- 350،وی
دربــارهی همراهی ســاز نای بــا عود میگویــد نغمههای ســوراخهای
ساز نای را میتوان با نغمههای زههای دوم ِ(مثلث) ،سوم َ(مثنی) و
چهارم (زیر) ساز عود همنوا کرد .وی میگوید نغمهی دست باز نای
«مطلق ِمثلث»
را میبایســت با نغمهی دســت باز زه دوم عود یعنی
ِ
8
هنگام
ـک
ـ
ی
درون
هــم کــوک کــرد (همــان .)352 ،یعنی نغمههــای
ِ
نــای بــا نغمههــای حاصل از انگش ـتگذاری بر زههای دوم و ســوم تا
انگشــت ســبابهی زه چهارم عــود منطبق خواهند شــد و نغمههایی
مطلق
که از درون یک هنگام از ساز نای حاصل میشوند ،از نغمهی
ِ
زه مثلث تا پردهی سبابهی ِزه زیر ساز عود را در بر میگیرند.
منظــور فارابــی از «همســاز کــردن ســاز نــای بــا نغمههــای عود»،
تشریح نغمههای حاصل از انواع نای است و اینکه از انگشتگذاری
بــر ســوراخهای موجــود بــر نــای چــه نغماتــی تولیــد میشــود .وی
بهمنظــور توصیــف نغمههــای تولید شــده از انــواع نای ،معــادل این
نغمههــا را در ســاز عــود ذ کــر کــرده اســت .ازیــن رو میتــوان احتمال
داد کــه هــدف اصلــی وی از طــرح ایــن مبحــث ،مقول ـهی دونــوازی

نبــوده اســت .چرا که وی اشــارهای بــه چگونگی دونــوازی نای و عود
نکرده و فقط نغمههای مشــترک دو ســاز را بیان کرده اســت .بهویژه
اینکه فارابی فقط به همســازی نغمههای ســاز نای بــا عود پرداخته
و از همنــوازی نــای بــا ســازهای دیگــر ســخنی نرانده اســت .اما بههر
ترتیــب ،یکــی از مهمتریــن پیامدهــای این مبحث در موســیقی کبیر
فارابــی ،دونــوازی ســازهای نای و عود اســت .هرچنــد فارابی بهطور
مســتقیم به مقولهی دونوازی اشارهای نکرده ،ولی نغمات همسان
در این دو ســاز را تعیین کرده اســت که به چگونگی همنوازی این دو
ســاز کمک خواهد کــرد .هرچند در همنوازی ســازها ،عوامل متعدد
دیگــری مانند شــدت صــدا ،رنگ صوتی و غیره نیز نقــش دارند ،باید
ایــن موضوع را در نظر داشــت کــه مقولهی «تولید نغمههــا» ،یکی از
مهمتریــن مباحــث نظــری در رســاالت موســیقی قدیــم ایــران بــوده
اســت و ازینرو عجیب نیســت که فارابی نیز تمام توجهاش را به این
موضوع اختصاص داده باشد.
فارابی تطبیق نغمههای نای با دســتانهای عود را در چند شیوه
ارائه میدهد و از نظر وی ،مشهورترین نایها نغمههایی همچون نای
نــوع اول در جــدول  1تولید میکنند (همان .)351 ،در انواع دیگر نای،
نغمههای دیگری نیز تولید میشــود که در جــدول  ،1انواع نغمههای
منطبق با هم در نایهای مختلف و عود از منظر فارابی گردآوری شده
است .خالی بودن برخی از خانهها در جدول ،بیانگر فقدان ذکر آن در
ً
موسیقی کبیر است و احتماال همانند نای نوع اول باشند.
فارابی عالوه بر نای ،به چگونگی همنوا شــدن ســازهای سرنای،
دونــای ،ربــاب و معــازف با عود نیز پرداخته اســت و نغمات مشــترک
ایــن ســازها با عود را تشــریح میکند .امــا در مورد همنــوازی َرباب 9و
عود ،بهطور مستقیمتری به مقولهی همنوازی اشاره میکند .وی در
ً
فصل مربوط به همسازی رباب و عود مستقیما میگوید ا گر بخواهیم
رباب قابلیت همراهی کامل با ســاز عود را داشــته باشــد ،میبایست

جدول  -1نغمههای مشترک سازهای نای و عود در موسیقی کبیر فارابی.

نغمههای همصدا در دستانهای عود
نام نغمههای نای

نای نوع اول

باز نای)
الف (دست ِ

دست باز زه اول یا بم

ب

به اندازهی دو فاصلهی بقیه بمتر از
سبابهی ِزه بم

ج

سبابهی ِزه بم

د

وسطای زلزل ِزه بم

نای نوع دوم

نای نوع سوم

بنصر ِزه بم

هـ

دست باز ِزه دوم یا مثلث

بنصر ِزه بم

خنصر ِزه بم

ز

سبابهی ِزه مثلث

دست باز ِزه دوم یا مثلث

سبابهی ِزه مثلث

ح

وسطای زلزل ِزه مثلث

سبابهی ِزه مثلث

بنصر ِزه مثلث

ط

دست باز ِزه سوم یا مثنی
(همچنین خنصر زه مثنی)

دست باز ِزه سوم یا مثنی
(همچنین خنصر زه مثنی)

دست باز ِزه سوم یا مثنی

ی

سبابهی ِزه مثنی

سبابهی ِزه مثنی

ک

مجنب ِزه مثنی
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کوک دیگری به جز کوکهای یاد شده در نظر بگیریم (فارابی،1392 ،
 .)373وی برای همراهی ســاز رباب با عــود ،کوکهای ذیاالربع 10و
ذیالخمــس 11را برای زههای رباب پیشــنهاد میدهد (همان373 ،
  .)374آنچــه مشــهود اســت فارابــی از بیان همســازی ربــاب و عودفقط شرح ساختار نغمگی رباب را در نظر نداشته ،بلکه منظورش از
تبیین نغمات مشــترک این دو ســاز ،دونوازی آنها بوده اســت .رباب
تنها ســازی اســت که چگونگی همنوازیاش عالوه بر عود با تنبور نیز
ذکر شده است .وی این همنوازی را ناقص میخواند ()368 ،1375
و در ایــن همنوازی برای کوک رباب کوکی ناقص قائل اســت (،1392
 .)374وی خاطر نشان میکند که ساز رباب و تنبور خراسانی تعداد
اندکی نغمههای مشترک دارند ،با این حال میتوان نغمههای تنبور
خراســانی را بــر روی ربــاب پیدا کــرد ( .)368 ،1375بــرای همنوازی
ربــاب و تنبــور بغــدادی نیــز میبایســت جــای انگش ـتگذاریها را از
جاهــای معمــول به جای دیگــری انتقال داد (همــان .)369 ،فارابی
در مبحث تشریح معازف 12خاطرنشان میکند که برخی از نغمههای
موجــود در عــود ،از زههای معازف تولید نمیشــوند و بــرای تولید آن
نغمههــا بایــد زههای دیگری را به پانــزده زه موجود در معازف اضافه
کرد و ســپس زههای اضافه شده و نغمههای معادل آنها بر روی عود
را شرح میدهد (.)379 -378 ،1375

 .4همنــوازی در تصاویــر مجالــس موســیقایی
تاریخ ایران
بــا توجــه به اینکه منابع مکتوب موســیقی قدیــم ایران اطالعات
جامعــی در مــورد چگونگــی همنــوازی در ادوار گذشــته بهدســت
نمیدهنــد ،رجــوع بــه منابــع تصویــری بــرای وا کاوی چگونگــی
همنوازیها در تاریخ موســیقی ایران ،میتواند روشنگر نکات مهمی
در ایــن زمینــه باشــد .در ایــن بخــش بهمنظــور مطالع ـهی چگونگی
همنوازیها در تاریخ موســیقی ایران به بررســی انــواع همنوازیها از
نظــر تعداد ســازها ،چگونگی همنشــینی و ترکیب ســازها و همچنین
فراوانــی انواع همنشــینی ســازها در منابع تصویــری پرداخته خواهد
شــد .نگارگــری دورهی اســامی در ایــران ،حــاوی تصاویــر ارزنــدهای
از مجالــس موســیقایی ادوار مختلــف تاریخــی اســت ،بهویــژه در
دورههــای تیمــوری و صفوی که مکاتــب نگارگری مختلفــی از جمله
هرات ،بخارا ،شیراز ،تبریز ،قزوین و اصفهان را پشت سر نهاده است.
در بخش حاضر برای بررسی فراوانی انواع همنوازیها و نوع ترکیب
ســازها در همنــوازی ،بــه سرشــماری از تصاویـ ِـر مجالــس موســیقایی
دورههــای مختلــف اســامی ایــران تــا پیــش از زندیــه پرداختــه شــده
اســت .جامعــهی آمــاری کــه بدین منظــور اســتفاده شــده ،برگرفته از
مجموعهی شــخصی نگارنده است که شامل تصاویر نگارگری ایرانی،
نقــوش روی پارچه ،ظــروف و دیوارنگاریها میشــود .در مجموعهی
شخصی نگارنده 501 ،تصویر از مجالس بزم دورههای مختلف اسالمی
موجود است که انواع سازها را در اجراهای تکنوازی و همنوازی تصویر
کردهاند .هرچند ممکن است برخی از تصاویر در این مجموعه موجود
نباشــد ،اما مهمترین تصاویر از مجالس موســیقایی نگارههای ایرانی

در ایــن مجموعــه گــرد آمدهانــد و وجــود  501تصویــر از موســیقی بزمی
تاریــخ ایــران ،به منظــور نمونهگیری ،اســتخراج آمار و تحلیــل فراوانی
انواع همنوازیها بسیار راهگشا خواهد بود.
نقوش
الزم بــه ذکــر اســت کــه تنهــا مجموعهی شــناخته شــده از
ِ
موســیقایی ایران ،مجموعهی دکتر خســرو موالنا با عنوان «فهرست
نقــوش ســازدار آزمایشــگاه موالنــا» اســت که انتشــار نیافته اســت .با
توجــه بــه اینکــه تا کنون مجموعــ ه نگارههــای موســیقایی دورههای
مختلف تاریخی ایران به صورت مســتقل منتشــر نشــده و «فهرســت
نقــوش ســازدار» دکتــر موالنــا نیز در دســترس نگارنده نبــوده ،در این
پژوهــش ،نا گزیــر بــه منظــور سرشــماری و اســتخراج اطالعــات ،از
تصاویر گردآوری شــده توســط نگارنده استفاده شــده است .تصاویر
گــردآوری شــده توســط نگارنــده از منابــع متعــددی فراهــم شــده که
برخی از مهمترین این منابع عبارتند از :شــاهکارهای نگارگری ایران
(بینام ،)1384 ،هنر دربارهای ایران (سودآور ،)1380 ،کاخ گلستان:
گزین ـهای از شــاهکارهای نگارگری و خوشنویســی (سمســار،)1379 ،
نگارگری ایرانی (کنبی ،)1381 ،عصر طالیی هنر ایران (کنبی،)1386 ،
شــاهنامههای ایــران (نجفــی ،)1376 ،آثــار ایــران در مصــر (نجفــی،
 ،)1989نقاشی ایرانی :نسخه نگارههای عهد صفوی (ولش،)1384 ،
نگارههای ایرانی گنجینهی ارمیتاژ (آدامووا ،)1386 ،باغهای خیال
( ِک ُورکیان و ســیکر ،)1387 ،نگارگری ایران :پژوهشی در تاریخ نقاشی
و نگارگــری ایــران (آژنــد ،)1389 ،ســلطان محمد و مکتــب او :مکتب
نقاشی تبریز (کریم اف ،)1385 ،دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان
(آقاجانــی اصفهانــی و جوانــی ،)1386 ،نقاشــی ایــران از کهنتریــن
روزگار تــا دوران صفویان (تجویدی ،)1352 ،نقاشــی و ادبیات ایرانی
(پولیا کــووا و رحیمــووا ،)1382 ،کیمیــای نقــش (خزایــی،)1368 ،
نگاهــی بــه نگارگری در ایران (گــری ،)2535 ،حیات ســازها در تاریخ
موسیقایی ایران (ذا کر جعفری.13)1396 ،
در مقال ـهی حاضــر به دلیــل محدودیت در تعــداد صفحات ،تنها
ســه نمونــه از مجموعــهی تصاویری که بررســی شــدهاند ،مشــاهده
ً
میشــوند (تصاویــر  1تــا  .)3بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مقالــه صرفــا بــه
موضــوع همنــوازی اختصــاص دارد و در دورههــای مختلــف تاریخی
بعــد از اســام تــا پیــش از عصــر زندیــه در تعــداد و چگونگــی ترکیــب
ســازها در همنوازیها تغییرات چندانی مشاهده نمیشود ،نگارنده
در ایــن مقالــه ،دورههای تاریخــی مختلف اســامی را تفکیک نکرده
و تمرکــز اصلــی را بــر روی مبحــث همنــوازی قــرار داده اســت .از نظــر
تاریخــی ،بیشــترین تصاویــر نگارگــری مربوط بــه قرون  8تــا  11قمری
اســت کــه در این میــان تصاویر قرن  10قمری ،بیشــترین تعــداد را در
بــر میگیــرد .تصاویر پیش از قرن  8قمــری نیز در این مجموعه وجود
دارنــد کــه تعدادشــان اندک اســت ،ولی همیــن تعداد انــدک نیز ،در
ایــن مطالعــه لحــاظ شــدهاند .از آنجــا کــه از دورهی زندیــه تغییراتی
در نــوع ســازها پدید میآید و ســازهای جدیدی مانند تــار در تصاویر
ظهــور مییابنــد و ســازهایی نظیــر چنگ و عــود در تصاویــر این دوره
بــه بعد حذف میشــوند ،به بررســی تصاویر تا پیــش از دورهی زندیه
پرداخته شده است .همچنین از بررسی همنوازی سازهای رزمی در
رزم نگارهها خودداری شــده و در ایــن پژوهش ،تنها به
صحنههــای ِ

11
موسیقایی دورهی اسالمی.
جدول -2تعداد و درصد فراوانی اجراهای موسیقی در تصاویر مجالس
پیشینهی همنوازی و چگونگی همنشینی سازها در تاریخ موسیقی ایران
پنج نوازی
چهارنوازی
سهنوازی
دونوازی
تکنوازی
نوع همنوازی

1

هاست
 .۱تعداد
تعداداز ســازها
مطالعهی تصاویر مجالس بزم پرداخته شــده اســت .برخی
بیشتر از همنوازی 7
تکنوازی بســیار 31
358تصاویر حاوی104
تصاویر
ً
در موقعیتهایــی غیــر از مجالــس بــزم نیز تصویر شــدهاند .مثال ســاز و بیش از  70درصد نگارههای موسیقایی را در برمیگیرد.
 .۲در تصاویــر همنوازیهــا ،اجراهــای دونــوازی بیشــترین تعداد
نی در نگارههای ایرانی در مراســم ســماع صوفیان و یا موقعیتهای
% 0/199
درصــد 1از%
حــدود /39 72
07و% 6/
%
20
/
75
%
71
/
45
درصد
چوپانــی نیز دیده میشــود .ســاز چنگ نیــز در تصاویر بــا موضوعاتی تصاویــر را بــه خــود اختصــاص میدهنــد
چــون داســتان بهرام و آزاده به ّکرات نقش شــده اســت .بــا توجه به همنوازیها مربوط به اجرای دونوازیهاست.
تصویر
اینویر  .۳در تصاویــری کــه صحنههایــی از501
کلدرتصا
تعداد
یهــای بیــش از
گروهنواز
ـوند،
اینکــه این ســازها ،جزء ســازهای بزمی محســوب میشـ
بخــش از تحقیــق لحاظ شــدهاند .ســازهای کوب ـهای ،خواننــدگان و دونــوازی را تصویــر کردهانــد ،تصاویــر ســهنوازی بیشــترین تعــداد را
داراست.
رقصندگان در این بررسی لحاظ نشدهاند.
 .۴گروههای چهارنوازی تعداد معدودی را شــامل میشــوند و در
با بررســی  501تصویــر از نگارههای ایرانی دوره اســامی تا پیش از
مالحظه می
انواعپنجنوازی
هایی از
درصدصحنه
مواردی نادر،
عصر زندیه ،نتایج جالب توجهی به دســت میآید .همانطور که
شود.صحنههای همنوازی.
تصاویرِ
همنوازیها در
فراوانی
جدولدر -3تعداد و
 .۵شــمار ســازها در گروهنوازیها از تعداد حدا کثر پنج ســاز فراتر
جــدول  2مشــاهده میشــود ،از میــان ایــن  501تصویــر 358 ،تصویر
پنج نوازی
چهارنوازی
نوازی
سه
دونوازی
نوازی
هم
اجــرای تکنــوازی را به نمایش گذاشــتهاند که بیــش از  70درصدنوع
کل نمیرود که آن نیز فقط در یک مورد مشاهده شده است.
تصاویــر را در برمیگیــرد .تعــداد تصاویــری کــه صحنههــای اجــرای
1
موسیقایی تاریخ 7
تصاویر مجالس 31
 .۱-۴دونوازی در104
تعداد تصاویر
ایران
همنــوازی را نمایــش میدهنــد 143 ،تصویــر در میــان  501تصویــر
بیشــترین فراوانــی همنــوازی مربــوط بــه تصاویــر دونوازی اســت
اســت .در میــان تصاویری کــه صحنههایی از اجرای همنــوازی را به
تصویــر کشــیدهاند ،بیشــترین تصاویــر مربوط بــه دونوازی اســت که ک
تشــکیل 4م%یدهــد% 0/69 .
نواز%یهــا را /89
درصــد از %تصاویــر67ه/م21
درصدــه حــدود 72/7272
شــامل  104تصویــر اســت و حــدود  20درصــد از کل تصاویــر و حــدود بــا مطالع ـهی جزئیتــر در ایــن تصاویــر ،میتــوان بــه نکاتــی در مــورد
ـمار چگونگــی همنشــینی ســازها و فراوانــی آنهــا پــی بــرد .در جــدول ،4
 72درصــد از تصاویــر حــاوی همنوازیهــا را در برمیگیــرد .شـ ِ
تصویر
143
اویر
تص
کل
تعداد 31انــواع ترکیــب ســازها در دونوازیها تفکیک شــده اســت .بهطور کلی
تصاویــر س ـهنوازیها در مقایســه بــا دونوازیهــا کاهــش مییابد.
ً
تصویــر ،اجرای س ـهنوازی را نقــش کردهاند که تقریبــا  6درصد از کل میتــوان این دونوازیها را به ســه گــروه تفکیک کرد :الف) ترکیب دو
تصاویر مجالس موســیقایی و حدود  21درصد از تصاویر دارای نقش ساز زخمهای ،ب) یک ساز زخمهای و یک ساز کششی ،14ج) دو ساز
ِ
همنوازی را شــامل میشــود .تصاویر بیش از سهنوازی بسیار اندک و
تشــمار هســتند .در میان  501تصویر ،تنها در  7تصویر گروهی
انگش 
80
60
مرکب از چهار نوازندهی سازهای ملودیک و فقط یک تصویر اجرایی
40
از پنجنوازی تصویر شــده اســت .همچنین تصویری کــه بیش از پنج
20
ســاز ملودیک در مجالس موســیقی بزمی مشــغول نوازندگی باشــند،
0
دیده نشده است و بیشترین تعداد سازهای ملودیک پنج ساز است
بیش از
تکنوازی
سهنوازی دونوازی
کــه آن هــم فقط در یک تصویر مشــاهده میشــود .در یک مطالعهی
سهنوازی
% 71.45 % 20.75 % 6.07
کلــی از مجموع ـهای شــامل حــدود  500تصویــر از نگارههــای ایرانــی،
% 1.59
میتوان به نکات مهمی دست یافت:
جدول -2تعداد و درصد فراوانی اجراهای موسیقی در تصاویر مجالس موسیقایی دورهی اسالمی.

نوع همنوازی

تکنوازی

دونوازی

نمودار  -1درصد فراوانی انواع اجراها در تصاویر مجالس موسیقایی دورهی اسالمی.

سهنوازی چهارنوازی پنج نوازی

تعداد تصاویر

358

104

31

7

1

درصد

% 71/45

% 20/75

% 6/07

% 1/39

% 0/199

تعداد کل
تصاویر

نمودار  -1درصد فراوانی انواع اجراها در تصاویر مجالس موسیقایی دورهی اسالمی.

 501تصویر

تصاویر صحنههای همنوازی.
جدول  -3تعداد و درصد فراوانی انواع همنوازیها در
ِ

نوع همنوازی

دونوازی

سهنوازی

چهارنوازی

پنج نوازی

تعداد تصاویر

104

31

7

1

درصد

% 72/72

% 21/67

% 4/89

% 0/69

تعداد کل تصاویر

 143تصویر

نمودار  -2درصد فراوانی انواع همنشینی سازها در دونوازیها.
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نمودار  -3درصد فراوانی انواع همنشینی سازها در دونوازیها.

تصویر « -1استقبال منوچهر از سام» ،شاهنامه شاه تهماسب.
مأخذ)Firdawsi, 2011, 86( :

جدول  -4همنشینی سازها در تصاویر دونوازی.

کششی .در تفکیکی جزئیتر ،میتوان سازهای کششی را در دو گروه
زهی آرش ـهای و بادی مجزا کرد .بیشــترین تعداد دونوازیها مربوط
به ترکیب یک ساز زخمهای و یک ساز کششی است که طبق نمودار
 ،2بیش از  54درصد از کل تصاویر دونوازی را شامل میشود .طبق
یتــر ،ترکیب یک ســاز زخمهای و یک ســاز
نمــودار  3در تحلیلــی جزئ 
بادی بیشترین تعداد تصاویر دونوازی را تشکیل میدهد که فراوانی
حــدود  34درصــد از تصاویر دونوازیها را در برمیگیــرد .در تصویر ،1
نمونهای از دونوازی چنگ و نای را مشاهده میکنیم که فراوانترین
ترکیب دونوازی محسوب میشود.
از تحلیل اطالعات تدوین شده در جدول  4و آمار مستخرج از این
اطالعات در نمودارهای  2و  ،3نکات قابل توجهی به دست میآید:

 .۱ترکیــب دو نــوع ســاز زخمــهای و کششــی ،فراوانتریــن تصاویر
دونوازیها را تشکیل میدهد.
 .۲در ترکیب مذکور ،همنشــینی ســازهای بــادی و زهی زخمهای
بیشترین تعداد را در بردارد.
 .۳کمترین فراوانی مربوط به ترکیب دو ساز کششی است.
 .۴ترکیب دو ساز زهی زخمهای در انواع مختلف سازها -حتی دو
ساز زهی مطلق -مشاهده میشود.
 .۵ترکیــب دو ســاز همســان در دونوازیهــا -بــه جــز دو ســاز نی-
مشاهده نمیشود.
 .۶بیشــترین تعــداد تصاویــر مربــوط بــه همنــوازی چنــگ و نــی و
سپس چنگ و عود است.

13
پیشینهی همنوازی و چگونگی همنشینی سازها در تاریخ موسیقی ایران

تصویر « -2مجلس بزم شبانه» ،مرقع گلشن ،قرن  10قمری.
ماخذ( :بینام)426 ،1384 ،

نمودار  -4درصد فراوانی انواع همنشینی سازها در تصاویر سهنوازی.
جدول  -5همنشینی سازها در تصاویر سهنوازی.

سه ساز
زخمهای

دو زهی ّ
مقید و یک زهی مطلق

یک زهی ّ
مقید و دو زهی مطلق

دو تنبور و یک چنگ

تنبور ،چنگ ،قانون

تنبور ،عود ،نای

یک آرشهای

دو زهی ّ
مقید و یک بادی
عود ،کاسه دوبخشی ،نای

تنبور ،چنگ ،کمانچه

تنبور ،قانون ،کمانچه

یک زهی ّ
مقید ،یک زهی مطلق،
عود ،چنگ ،کمانچه

عود ،چنگ ،نای

3
21

 .۲-۴سهنوازی در تصاویر مجالس موسیقایی تاریخ ایران
ی نســبت بــه دونوازی  ،بســیار کمتر اســت.
ـمار تصاویر س ـهنواز 
شـ ِ
حدود  21درصد از تصاویر همنوازی  ،متشکل از ترکیب سه ساز است.
در تصویر  ،2نمونهای از سهنوازی در نگارهها مشاهده میشود که سه
ساز چنگ ،عود و کمانچه مشغول همنوازی هستند .اطالعات مربوط
بــه همنشــینی ســازها در س ـهنوازیها در نمــودار  4و جــدول  5قابــل
مشاهده است .از تحلیل این اطالعات میتوان به این موارد پی برد:

دو زهی مطلق ،یک بادی

9

3

3

یک بادی

3

یک زهی ّ
مقید ،یک زهی مطلق ،یک بادی
تنبور ،چنگ ،نای

تنبور ،قانون ،موسیقار

2

1

1

1

دو زهی مطلق ،یک آرشهای
چنگ ،قانون ،کمانچه

چنگ ،قانون ،موسیقار

چنگ ،قانون ،نی

تنبور ،کمانچه ،نی

عود ،کمانچه ،نی

کاسه دوبخشی ،کمانچه ،نی

چنگ ،کمانچه ،نی

1

1

1

1

5

3

1

3

2

1

1

1

1

2

1

1

1

یک زهی ّ
مقید ،یک آرشهای،

یک زهی مطلق ،یک آرشهای ،یک بادی

یک زهی ّ
مقید ،دو بادی

 31تصویر

2

عود ،کرنا ،نای

جمع کل:

1

1

یک زهی مطلق ،دو بادی

تعداد تصاویر

1

1

2

قانون ،نای ،نای

ترکیب سازها

دو آرشهای ،یک بادی

در سهنوازیها

یک ساز زخمهای و دو ساز کششی

دو کمانچه ،یک نای

نوع ترکیب سازها

دو ساز زخمهای و یک ساز کششی

سه ساز
کششی

3
7

1

 .۱ترکیــب دو ســاز زخمــهای و یــک ســاز کششــی ،فراوانتریــن
همنشــینی در سهنوازیســت که حدود  68درصد ســهنوازیها را در
بر میگیرد .در این میان ،شمار تصاویر مربوط به ترکیب عود ،چنگ
و نای فراوانتر است.
 .۲ترکیب ســه ســاز کششــی ،کمترین فراوانی را داراست و تنها در
یک تصویر مشاهده شده است.
 .۳ترکیب ســه ساز زخمهای نیز از فراوانی اندکی برخوردار است و
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نمودار  -5درصد فراوانی انواع همنشینی سازها در تصاویر چهارنوازی.
جدول  -6همنشینی سازها در تصاویر بیش از سهنوازی.

جدول  -6همنشینی سازها در تصاویر بیش از سهنوازی.
چهارنوازی

ترکیب سازها
در
بیش از سهنوازی

تنبور ،عود ،چنگ ،کمانچه

تنبور ،چنگ ،قانون ،نی

عود ،چنگ ،قانون ،نی

عود ،چنگ ،قانون ،کمانچه

تنبور ،قانون ،سرنا،
موسیقار
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تنبور ،قانون ،کمانچه ،نی

1

1

4

1

1

1

2

1

تنبور ،کمانچه ،نی،
موسیقار

تعداد تصاویر
جمع کل:
 8تصویر

 3زخمهای و  1کششی

 1زخمهای و
 3کششی

1
1

 3زخمهای
و  2کششی

عود ،چنگ ،قانون،
کمانچه ،نی

ترکیب سازها

 2زخمهای و
 2کششی

پنج نوازی

1
1
1

فقط در دو تصویر مشاهده میشود.
 .۴همنشــینی دو ســاز کششــی و یــک ســاز زخم ـهای حــدود 22
درصد از تصاویر سهنوازی را تشکیل میدهد.
 .۳-۴بیش از سهنوازی در تصاویر مجالس موسیقایی تاریخ ایران
از تصاویــر همنــوازی مطالعــه شــده ،فقــط  7تصویــر مربــوط بــه
گروهنوازی متشــکل از چهار ســاز ملودیک بوده و تنها یک تصویر نیز
گروهــی پنــج نفــره را تصویر کــرده اســت .همانطورکه در جــدول  6و
نمودار  5مالحظه میشــود ،فراوانترین گروه در چهارنوازی ،مربوط
به ترکیب سه ساز زخمهای و یک ساز کششی است .کمترین فراوانی
نیز مربوط به ترکیب یک ســاز زخمهای و ســه ســاز کششــی است .در
تصویــر  ،3نمون ـهای از چهارنــوازی مشــاهده میشــود کــه نوازندگان
سازهای چنگ ،قانون ،تنبور و نای مشغول نوازندگی هستند.

تصویر « -3ضیافت فریدون» ،شاهنامه شاه تهماسب.
ماخذ)Firdawsi, 2011,42( :

سابقهی همنوازی در تاریخ موسیقی ایران را میتوان در دو نوع
منبــع مکتوب و تصویری جســتجو کــرد .در منابع مکتوب ،اشــارات
پرا کنــدهای بــه همنــوازی در دورههای مختلف تاریخــی وجود دارد.
نکت ـهی قابل تأمــل ،فقدان مبحث همنوازی در رســاالت موســیقی

قدیــم ایــران اســت .مهمترین دلیــل این فقــدان ،برتری تکنــوازی و
کماهمیت بودن همنوازی در طول تاریخ بوده اســت .از ســوی دیگر
میتوانــد بیانگــر اهمیــت مباحــث نظــری در این رســاالت باشــد که
کمتر به موارد اجرایی و عملی موسیقی میپرداختند .در این میان،
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کتــاب موســیقی کبیر فارابی بــا پرداختن به مقول ـهی دونوازی ،حائز
اهمیت اســت .هدف اصلی وی از تشــریح دونوازی ،تبیین ســاختار
نغمگــی ســازها بــوده ،چرا کــه تمرکــز اصلــی وی ،بــر تطبیــق دادن
نغمههای ســازهای مختلف با نغمههای ساز عود بوده و به مباحث
ی و همچنیــن همنوازیهای بیش از دو ســاز
دیگــر مؤثــر در همنــواز 
بیتوجه بوده است.
منبــع دیگری که چگونگــی همنوازیها در تاریخ موســیقی ایران
را بازتــاب میدهــد ،منابــع تصویــری اســت .یــک نکتــه در مقول ـهی
همنــوازی ،تعداد سازهاســت که با مطالعهی این مــورد در نگارهها،
نخســت به اهمیت تکنوازی بــا فراوانی بیش از  70درصد کل تصاویر
پی میبریم .از این اختالف  70درصدی در منابع تصویری ،میتوان
بــار دیگــر بــه اهمیت تکنــوازی در موســیقی ایران در طــول تاریخ پی
پایین ســازها در همنوازیها جلب نظر میکند که
برد .ســپس تعداد ِ
در این میان ،دونوازی بیشــترین فراوانی را داراست و همنوازیهای
بیــش از پنــج ســاز نیز مشــاهده نمیشــود .نکت ـهی دیگــر ،مربوط به
چگونگــی همنشــینی سازهاســت .در دونــوازی ،ترکیــب دو نوع ســاز

زخم ـهای و کششــی ،فراوانتریــن تصاویــر را تشــکیل میدهــد که در
ایــن میــان ،همنشــینی ســازهای بادی و زهــی زخمهای ،بیشــترین
ی مربوط به ترکیب دو
تعــداد را داراســت .کمترین فراوانی در دونــواز 
ســاز همســان بهندرت مشاهده
ســاز کششی اســت .همنشــینی دو ِ
میشــود .در ســهنوازی ،ترکیب دو ســاز زخمهای و یک ســاز کششی
فراوانترین همنشــینی را تشــکیل میدهد و ترکیب سه ساز کششی
و یــا ترکیــب ســه ســاز زخمــهای کمتریــن فراوانــی را داراســت .در
چهارنــوازی  ،کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه ترکیب یک ســاز زخمهای
و ســه ســاز کششــی اســت .از تحلیل یافتههای فوق میتوان به این
نکتــه پــی برد که قدمــا در همنوازیها ،به تعادل ســازهای زخمهای
و کششــی میاندیشیدند و شــمار تصاویری که چنین تعادلی رعایت
شــده ،بیشــتر اســت .حتی در تحلیلــی دقیقتــر میتوان بــه اهمیت
ً
همنــوازی برخــی از ســازها نیز پی بــرد .مثال همنشــینی چنگ و نای
و ســپس چنــگ و عــود ،فراوانتریــن ترکیــب در دونــوازی اســت و
فراوانتریــن ترکیــب در ســهنوازی را ،همنشــینی چنگ و عــود و نای
تشکیل میدهد.

پینوشتها
1 Monophony.
2 Polyphony.

 3نوعی طبل.
 4یاتوغــان از ســازهای زهــی بــوده که در رســاالت عبدالقادر به شــکل تخته
چوبی دراز و میانتهی معرفی شده است (عبدالقادر مراغی.)206 ،1366 ،
ً
 5اطالعی از این ساز نداریم و با توجه به نامش ،احتماال مربوط به فرهنگ
چین و مغول بوده است و شاید پیپای چینی باشد.
 6شــماخی از شــهرهای ایــران بود کــه مطابق عهدنامهی گلســتان در عصر
قاجار از ایران جدا شد و به روسیه ملحق شد.
 7این نکته را باید در نظر داشــت که تفاوتهایی در مباحث نظریهپردازان
مکتب اسکوالستیک و منتظمیه وجود داشت.
 8ا کتاو.
 9بــا توضیحاتــی که فارابی در مورد َرباب وصف میکند ،مقصود وی ســازی
همتای کمانچه امروزی است (فارابی.)371 ،1392 ،
 10فاصلهی چهارم درست.
 11فاصلهی پنجم درست.
 12خانــوادهی معــازف آن دســته از ســازهای زهی هســتند کــه زههایی آزاد
داشتند و بر روی زهها انگشتگذاری انجام نمیشد ،مانند قانون و چنگ.
 13مهمترین منابع التین نیز بدین قرارند:
The Shahnama of Shah Tahmasp: the Persian book of kings (Firdawsi, 2011), Persian Tajik Poetry in XIV- XVII centuries Miniatures from
USSR Collections (Ashrafi, 1974), Bihzad: Master of Persian Painting
(Bahari, 1997), Islamic Art (Brend, 1994), Shah Abbas. The Remaking
of Iran (Canby, 2009), Masterpieces from the department of Islamic Art
in the Metropolitislam Museum of Art (Ekhtiar, 2011), The Arts of Persia (Ferrier, 1989), Masterpieces of Islamic Art (Grabar, 2009), L’Islam
et l’ art Musulman (Papadopoulo, 1976), Islamic Painting and the Arts
of the Book (Robinson, 1976), Miniatures, Illuminations of Nizami’s
“Hamsah” (Suleimanova & Cand, 1985), Persian Art: In thr Collection
of thr Museum of Oriental Art (Maslenitsyna, 1975), Mostra D’ Arte
Iranica (Brancaccio, 1956).

 14مقصــود از ســازهای کششــی در ایــن مقالــه ،ســازهای زهــی آرشــهای و
سازهای بادی است که توانایی اجرای ممتد صدا را به صورت کشیده دارند و
در مقابل سازهای زهی زخمهای قرار میگیرند.

فهرست منابع
آژند ،یعقوب ( ،)1389نگارگری ایران (پژوهشــی در تاریخ نقاشــی و نگارگری
ایران) 2 ،جلد ،انتشارات سمت ،تهران.
آدامــووا ،ا .ت ( ،)1386نگار ههــای ایرانــی (گنجین ـهی ارمیتــاژ ،ســدهی
پانزدهم تا نوزدهم) ،ترجمهی زهره فیضی ،فرهنگستان هنر ،تهران.
آقاجانی اصفهانی ،حسین و اصغر جوانی ( ،)1386دیوارنگاری عصر صفویه
در اصفهان ،فرهنگستان هنر ،تهران.
ابــن بطــان بغــدادی ( ،)1382تقویــم الصحــه ،مترجــم ناشــناس ،تصحیح
غالمحسین یوسفی ،علمی و فرهنگی ،تهران.
ابن ســینا ،حســین بن عبداهلل ( ،)1371ســه رســالهی فارســی در موســیقی
(موســیقی دانشــنامهی عالیی) ،به اهتمام تقی بینش ،مرکز نشــر دانشــگاهی،
تهران.
ابــن ســینا ،حســین بن عبــداهلل ( ،)1394جوامــع علم موســیقی از ریاضیات
شفا ،برگردان و شرح عبداهلل انوار ،بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا ،همدان.
ابــن عربشــاه ،احمدبــن محمــد ( ،)1386زندگــی شــگفت آور تیمــور ،ترجمه
محمد علی نجاتی ،علمی و فرهنگی ،تهران.
ابوالفــرج اصفهانــی ( ،)1368االغانــی ،ترجمــه ،تلخیــص و شــرح از
محمدحسین مشایخ فریدنی ،جلد اول ،علمی و فرهنگی ،تهران.
ابوالفــرج اصفهانــی ( ،)1374برگزیــده االغانــی ،ترجمــه ،تلخیــص و شــرح از
محمدحسین مشایخ فریدنی ،جلد دوم ،علمی و فرهنگی ،تهران.
ابولفضــل بیهقــی ( ،)1387تاریــخ بیهقــی ،بــه تصحیــح علــی ا کبــر فیــاض،
انتشارات هرمس ،تهران.
اســعدی ،هومان ( ،)1383مطالعهای سازشــناختی در رساالت و نگارههای
موســیقایی تیمــوری ،فصلنام ـهی موســیقی ماهــور ،ســال ششــم ،تابســتان،
شمارهی  61 :24ـ .98
َ
ُ
الئاریــوس ،آدام ( ،)1363ســفرنامه آدام الئاریــوس ،ترجمــهی احمد بهپور،
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سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار ،تهران.
امیرخــان کوکبی گرجی (ن .خ) ،نســخهی خطی رســاله و تصانیف ،شــماره
 ،2211کتابخانه مجلس شورای ملی ،تهران.
اوبهــی ،نظــام الدیــن علیشــاه بــن حاجــی بوکــه ( ،)1390مقدمهاالصول ،به
کوشش سید محمدتقی حسینی ،فرهنگستان هنر ،تهران.
بنایی ،کمالالدین بن محمد ( ،)1368رســاله در موســیقی ،چاپ عکس از
روی نسخهی خطی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
بینــام ( ،)1384شــاهکارهای نگارگــری ایــران ،مــوزهی هنرهــای معاصــر و
مؤسسهی توسعهی هنرهای تجسمی ،تهران.
بینش ،محمدتقی ( ،)1375تاریخ مختصر موسیقی ایران ،نشر آروین ،تهران.
پولیا کووا ،ی.آ و رحیمووا ،ز .ای ( ،)1382نقاشی و ادبیات ایرانی ،ترجمهی
زهره فیضی ،روزنه ،تهران.
تجویدی ،ا کبر ( ،)1352نقاشــی ایران از کهنترین روزگار تا دوران صفویان،
اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ،تهران.
حافظ ابرو ( ،)1372زبدة التواریخ ،مقدمه و تصحیح ســید کمال حاج ســید
جوادی ،جلد اول ،نشر نی ،تهران.
خا کســار ،علی ( ،)1394مطالعۀ پدیدۀ ارکستر در فرهنگ موسیقایی معاصر
بــا تکیــه بــر مدل ســازی امــکان تحقق صــور بالقــوۀ آن ،نشــریه هنرهــای زیبا-
هنرهای نمایشی و موسیقی ،دوره ،20شماره  ،2صص  35ـ .48
خزایی ،محمد ( ،)1368کیمیای نقش ،انتشارات حوزه هنری ،تهران.
خوارزمــی ،محمــد بــن احمــد ( ،)1347مفاتیــح العلــوم ،ترجمــهی حســین
خدیو جم ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
خواند میر ،غیاثالدین بن همامالدین حسینی ( ،)1362تاریخ حبیبالسیر،
زیر نظر دکتر محمد دبیر سیاقی ،جلد چهارم ،کتابفروشی خیام ،تهران.
درویشی ،محمدرضا ( ،)1373نگاه به غرب :بحثی در تأثیر موسیقی غرب بر
موسیقی ایران ،مؤسسه فرهنگی -هنری ماهور ،تهران.
دالواله ،پیترو ،)1380( ،سفرنامه پیترو دالواله ،جلد اول ،ترجمهی محمود
بهفروزی ،نشر قطره ،تهران.
ذا کــر جعفــری ،نرگــس ( ،)1396حیــات ســازهادر تاریــخ موســیقایی ایران از
دوره ایلخانیان تاپایان صفوی ،انتشارات ماهور ،تهران.
رســتمالحکما ،محمــد هاشــم آصــف ( ،)1382رســتم التواریــخ (ســاطین
سلســلههای صفویه ،افشــاریه ،زندیه و قاجاریه) ،به اهتمــام عزیزاهلل علیزاده،
انتشارات فردوس ،تهران.
رهبر،ایلنــاز و هومــان 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 ،محمدحســن ( ،)1379کاخ گلســتان (گزینــهای از شــاهکارهای
نگارگری و خوشنویسی) ،انتشارات زرین وسیمین ،تهران.
ســودآور ،ابوالعــاء ( ،)1380هنــر دربارهــای ایــران ،ترجمــهی ناهیــد محمد
شیروانی ،کارنگ ،تهران.
ُ
صفیالدیــن ا َرمــوی ،عبدالمؤمــن ( ،)1380کتاب االدوار فی الموســیقی ،به
اهتمام آریو رستمی ،میراث مکتوب ،تهران.
ُ
صفیالدیــن ا َرمــوی ،عبدالمؤمــن ( ،)1383رســالهی شــرفیه ،بــه خــط
صفیالدین ارموی ،فرهنگستان هنر ،تهران.
عبدالقــادر مراغــی ( ،)1344مقاصدااللحــان ،به اهتمام تقــی بینش :،بنگاه
ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
عبدالقــادر مراغی ( ،)1366جامع االلحان ،به اهتمام تقی بینش ،مؤسســه
مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران.
عبدالقــادر مراغــی ( ،)1370شــرح ادوار (بــا متــن ادوار و زوائدالفوائــد) ،بــه
اهتمام تقی بینش ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
عبدالمؤمن بن صفیالدین ( ،)1346رساله موسیقی بهجت الروح ،با مقابله
و مقدمه و تعلیقات هـ .ل .رابینو دی برگوماله ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
فارابــی ،محمد بــن محمــد ( ،)1375الموســیقی الکبیر ،ترجمــهی آذرنوش
آذرتاش ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.
فارابــی ،محمــد بــن محمــد ( ،)1392الموســیقی الکبیــر ،ترجمــهی مهــدی
برکشلی ،سروش ،تهران.

فاطمی ،ساســان ( ،)1393ســیر نفوذ موســیقی غربی به ایران در عصر قاجار،
نشریه هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی ،دوره  ،19شماره  ،2صص  5ـ .16
قطبالدین شیرازی ،محمود بن مسعود ( ،)1387رسالهی موسیقی از دره
التاج لغرة الدباج ،تصحیح نصراهلل ناصح پور ،فرهنگستان هنر ،تهران.
کاشــانی ،حســن ( ،)1371سه رســالهی فارسی در موســیقی َ(ک ُ
نزالت ُحف) ،به
اهتمام تقی بینش ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
کمپفر ،انگبرت ( )1360سفرنامه کمپفرت ،ترجمهی کیکاووس جهانداری،
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی ،تهران.
کریــم اف ،کریــم ( ،)1385ســلطان محمــد و مکتب او؛ مکتب نقاشــی تبریز،
ترجمهی جهانپری معصومی و رحیم چرخی ،دانشگاه هنر ،تهران.
کنبی ،شــیال ( ،)1381نگارگری ایرانی ،ترجمهی مهناز شایســتهفر ،مؤسســه
مطالعات هنر اسالمی ،تهران.
کنبی ،شــیال ( ،)1386عصر طالیی هنر ایران ،ترجمهی حســن افشــار ،نشــر
مرکز ،تهران.
ِک ُورکیــان ،ا .م و ســیکر ،ژ .پ ( ،)1387با غهــای خیــال ،ترجمــهی پرویــز
مرزبان ،نشر فرزان ،تهران.
گری ،بازیل ( ،)2535نگاهی به نگارگری در ایران ،ترجمهی فیروز شیروانلو،
توس ،تهران.
مشحون ،حسن ( ،)1380تاریخ موسیقی ایران ،فرهنگ نشر نو ،تهران.
میثمــی ،ســید حســین ( ،)1389موســیقی عصــر صفــوی ،مؤسســه تألیــف،
ترجمه و نشر آثار هنری متن و فرهنگستان هنر ،تهران.
میرخونــد ،محمــد بــن خاونــد شــاه بلخــی ( ،)1373روضهالصفــا ،تهذیب و
تلخیص از دکتر عباس زریاب ،انتشارات علمی ،تهران.
نجفی ،محمدباقر ( ،)1376شاهنامههای ایران ،سفارت جمهوری اسالمی
ایران ،جمهوری فدرال آلمان.
نجفی ،محمدباقر ( ،)1989آثار ایران در مصر ،آ کادمی علوم اسالمی ،کلن.
ولــش ،اســتوارت کــری ( ،)1384نقاشــی ایرانــی؛ نســخه نگارههــای عهــد
صفوی ،ترجمهی احمدرضا تقاء ،فرهنگستان هنر ،تهران.
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T

he purpose of this study is to investigate the
trend of developments in music ensemble during the history of Persian music, from the Islamic era
up to the Qajar Era. This research is divided into two
sections based on the number of instruments in a
music ensemble and the accompaniment of the instruments. Music ensembles in Persian history may
be traced in both written and pictorial resources.
The notable point is the lack of discussion about
this genre in Persian music treatises. One reason
for this absence of information is due to the significance of the lead singer and solo performances thus
overshadowing the music ensemble throughout history. On the other hand, the absence may reflect the
importance of theoretical discussions in this treatise
where practical aspects of music have been addressed less frequently and have always been under
the influence of an almost unique pattern of theory. In
this passage, from the book of Farabi, Ketab al-Musiqa al-Kabir, there is one significant reference to a
duet performance. We find that regardless of the fact
that more than two instruments are present in many
performance situations, Farabi has solely focused
on a duet performance. As well, his main objective to
describe duet performances is to explicate the tonal
system in the instruments, because his main attention
was to delineate different instruments tones with lute
tones. Farabi has been inattentive to other topics influencing music ensemble, as he has only discussed
the tones system of the instruments. Other available
resources shedding light on music ensemble in history of Iran are iconographic resources. Upon examination of different references, it comes to our attention the significance of solo performances, followed
by the presence of a small number of instruments in

the background of the images depicting the music
ensembles. Accordingly, duet performances are the
most frequently depicted and music ensembles with
more than five instruments are rarely observed. Solo
performance images constitute about 70 percent of
all illustrations. Another issue is about the accompaniment role of certain instruments. According to the
statistics extracted from analysis of Persian miniatures, a combination of two types of plucked and wind
instruments constitute the most frequent images of
accompanimental instrumentation. Accompaniment
of two identical instruments is rarely observed. In trio
performances, a combination of two plucked instruments and a wind or a bowed instrument comprises
the most frequent arrangement. Music ensembles
with the highest frequencies are those in which there
is a balance between plucked and bowed or wind
instruments. Analysis of the above results reveals
that earlier generations steadily examined the finest
balance of sound between plucked, bowed or wind
instruments in music ensembles, and were sensitive
to which instruments are best complementing each
other. Even in a closer analysis of the miniatures,
one can realize the importance of music ensembles
with certain favored instruments. For instance, the
accompaniment of harp and flute followed by harp
and lute are the most frequently depicted combinations in duet performances, and the most popular
combination in trio performances constitute the arrangement of harp, lute and flute.
Keywords
Music Ensemble, Music Accompaniment, Solo Performance, History of Persian Music, Persian Instrumentation.
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