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مطالعهی تطبیقی سازهای زهی در نگارههای دوران صفوی
و گورکانی*
هما رشیدیان ،1ایلناز رهبر

**2

1دانشجوی کارشناسیارشد پژوهش هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 2استادیار گروه هنر ،دانشکده عمران ،معماری و هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،98/7/14 :تاریخ پذیرش نهایی)98/11/2 :

چکیده

تعامل و اشترا ک فرهنگی میان دو کشور ایران و هند ،در دوران صفوی و گورکانی بیشترین نمود را پیدا میکند و این ارتباط
ً
گســترده ،ســبب ایجاد بیشــترین میزان تأثیرپذیری دو کشــور از یکدیگر ،خصوصا در زمینهی موســیقی و نگارگری میشود .در
این پژوهش تالش شــده اســت تا به خوانش و بررســی ســازهای زهصدا در نگارههای هر دو دوره پرداخته شود .در واقع هدف
از نــگارش ایــن مقالــه ،بهدســت آوردن اطالعــات کلــی درخصوص ســازهای زهــی در نگارههای هر دو دوره و مشــخص شــدن
شــباهتها و تفاوتهــای کلــی آنهــا بــا یکدیگر اســت .در زمینــهی موســیقی ،همانند نگارگــری ،دو فرهنگ صفــوی و گورکانی
بسیار متأثر از یکدیگر بودهاند و جدا از اشترا کات فراوانی که با یکدیگر داشتهاند ،تفاوتهای بارزی نیز در میان موسیقی آنان
به چشــم میخورد .با مقایســهی ســازهای تصویر شــده در نگارهها مشــخص میگردد که برخی از آنها در هر دو دوره مشــترک
هســتند و تفاوتهایــی در مــوارد جزیــی مانند نوع مضراب و در موارد کلی مانند ســاختار فیزیکی ســاز ،در میان آنها مشــاهده
میشود .همچنین تعدادی از سازها مخصوص به یکی از دورهها است و سازی مشابه با آنها از نظر ساختاری در دورهی دیگر
وجــود نــدارد .روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اســاس هــدف ،بنیادی و از نظر روش و ماهیت تاریخــی ،توصیفی -تحلیلی و
تطبیقی است.

واژههای کلیدی

دورهی صفوی ،دورهی گورکانی ،نگارگری ،موسیقی ،سازهای زهی.
* مقاله حاضر برگرفته از مباحث نظری پایاننامه کارشناسیارشد نگارنده اول تحت عنوان" :مطالعه تطبیقی نگارههای سازدار دوران صفوی و گورکانی" است که
در رشته پژوهشهنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با راهنمایی نگارنده دوم انجام شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن  ،021-44868540نمابر.E-mail: ilnazrahbar@gmail.com ،021-44865167 :
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بــا اینکــه دوران صفــوی دوران طالیی برای بیشــتر هنرها اســت،
سنت رسالهنویســی در موسیقی ،کمتر به مسائل موسیقیشناختی
پرداخته و بیش از گذشــته به امور فراموســیقایی پرداخته اســت .از
اینرو اطالعات سازشــناختی آن دوران را نمیتوان به طور دقیق در
رساالت و کتابهای موسیقی و آرای موسیقیدانان آن عصر همانند
دوره تیمــوری و رســاالت عبدالقــادر مراغی یافــت .از طرفی ،به علت
محدودیتهــا و ســختگیریهایی کــه در زمین ـهی موســیقی انجام
شــد ،بســیاری از موســیقیدانان دوران صفــوی بــه دربــار پادشــاهان
گورکانــی پنــاه بردند و این مهاجرتها ســبب شــد تا ایــن دو فرهنگ
در زمینههای مختلف هنری ،از جمله نگارگری و موســیقی ،بسیار از
یکدیگر تأثیر بپذیرند .عالقهی پادشاهان گورکانی هند به هنر ایرانی
نیــز علتــی دیگر در تأثیرگذاری هنــر ایرانی بر هنر هندی در این دوران
است.
مســأله اصلی در پژوهش حاضر ،میــزان تأثیرپذیری ،تأثیرگذاری
و شــباهتها و تفاوتهــای ســازهای زهــی در دو فرهنــگ ایرانــی و
هنــدی در دورهی صفــوی و گورکانی اســت .با توجــه به این موضوع
که برای تحقیق و بهدست آوردن اطالعات جامع و کامل درخصوص
موسیقی و سازهای آن دوران ،منابع مکتوب محدودی در دسترس

اســت و نیــز در برخــی مــوارد بــه علــت مبهم بــودن اطالعــات منابع،
امکان استناد به آنها وجود ندارد ،در نتیجه معتبرترین منبع برای
تحقیق و بررســی درخصوص موســیقی ،مدارک تصویری اســت که از
ن برجــای مانده اســت .بنابرایــن مقالهی حاضر در حیطهی
آن دورا 
آیکونوگرافــی موســیقی میگنجــد (بــرای اطالعات بیشــتر در زمینهی
آیکونوگرافــی موســیقی نــک .رهبــر .)1398 ،جمــعآوری اطالعات در
ایــن تحقیــق از طریــق اســناد و منابــع کتابخانهای اســت .اطالعات
بهدســت آمده بر اساس روش تاریخی ،توصیفی -تحلیلی و تطبیقی
اســت و ســعی شــده تــا بــا مطالعــهی اطالعــات مکتــوب و خوانــش
نگارههای ســازدار آن دوران ،جایگاه و نقش انواع مختلف ســازهای
زهصدا (کوردوفون) در تصاویر دوران صفوی و گورکانی بررســی شود.
ابتــدا ،پس از اشــارهی مختصری به هنر نگارگــری در دوران صفوی و
گورکانی ،به خوانش نگارههای سازدار آن دوران پرداخته شده است
تــا از ایــن طریق بتوان به اطالعاتی درخصوص موســیقی و ســازهای
زهــی در آن دوران ماننــد :شــباهتها و تفاوتهــای انــواع ســازهای
زهی ،مشــخصات ظاهری و فیزیکی ســازها ،نحوهی اســتفاده از آنها
و جنســیت نوازنــدگان ،جایگاه موســیقی و میزان تأثیرپذیــری آنها از
یکدیگر در دو فرهنگ دست یافت.

 .1پیشینه تحقیق
دربــاره موضــوع موســیقی در نگارههــای عصــر صفــوی و گورکانی
بــه طور مجزا پژوهشهایی انجام شــده اما بــه روش تطبیقی چنین
پژوهشــی صــورت نگرفته اســت .بهطور کلی بخشــی از پژوهشهای
مهــم در زمینــه موســیقی صفــوی ،گورکانــی و بررســی موســیقی در
نگارهها به شرح زیر است:
حســین میثمــی ( )1397در کتــاب موســیقی عصــر صفــوی ،بــه
طــور مفصــل به مباحث موســیقی عصر صفــوی از جنبههای مختلف
پرداخته و در زمینه ســازها بخش اول کتاب (شامل  4فصل) مباحث
سازشــناختی را بــه خــود اختصــاص داده اســت بدیــن صــورت کــه در
بخشی از فصل اول درباره سازهای موسیقی بزمی ،در بخشی از فصل
دوم درباره ســازهای موســیقی نقارهای و در بخشــی از فصل ســوم نیز
دربــاره ســازهای کالســیک دوران صفوی مباحث مهمــی وجود دارد.
مقاالت تشکیالت موسیقی دربار صفوی ( ،)1381و موسیقی و مذهب
در دوران صفوی ( )1382نیز آثار دیگری از حسین میثمی هستند که
مرتبــط با موســیقی عصر صفوی اســت .ایشــان در کتابهــا و مقاالت
خود درخصوص موســیقی دوران صفوی ،توضیحات کامل و مفصلی
ارائــه دادهانــد و در واقــع جامعتریــن تحقیقــات در زمینهی موســیقی
دوران صفوی ،توســط ایشــان انجام شده است .اما در زمینه موضوع
موســیقی در تصاویر ،کتاب حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران از

نرگــس ذا کرجعفری ( ،)1396پژوهش جامعی اســت که به شناســایی
و طبقهبنــدی ســازها از دورهی ایلخانیــان تــا پایــان صفویــه پرداخته
اســت .مبحث بســیار مهــم در این کتــاب ،مطالعهی تطبیقی ســازها
در دورهی ایلخانیــان ،تیموریــان و صفویان اســت که اطالعات بســیار
کامل و جامعی درخصوص ســازهای آن دوران در اختیار پژوهشــگران
و عالقمنــدان بــه موســیقی قــرار میدهــد .ایلنــاز رهبــر ( 1389الف) در
پایاننامهی کارشناسی ارشد خود با عنوان موسیقی به روایت تصاویر
دوران صفــوی ،تــاش کــرده اســت تــا بــا بررســی تصاویــر نگارگــری در
دوران صفویه ،به شناختی از سازها و موسیقی آن دوران دست یابد.
مقالههــای ســازهای زهی در نگارگریهای ایرانــی دوره صفوی (رهبر،
 1389ب) ،ســازهای موســیقی دوره صفوی به روایت کمپفر و شاردن
(رهبــر؛ اســعدی و گاژا ،)1389 ،ســازهای موســیقی ایــران در دورهی
صفــوی بــه روایــت کمپفر (رهبــر )1390،و جایــگاه بانوان موســیقیدان
در دورهی صفــوی ،بــا نگاهــی بــر تصاویــر نگارگــری (رهبــر و اســعدی،
 )1391نیز ،پژوهشهایی مرتبط از همان نویسنده است .در ارتباط با
موســیقی دوره گورکانی ،سارا کالنتری ( 1386الف) در مقالهی حیات
موسیقایی در دربار ا کبر گورکانی ،به فضای کلی دربار ا کبر و همچنین
جایــگاه موســیقی ،انواع موســیقی و ســازهای رایج در زمان ســلطنت
ا کبرشــاه ،دومیــن پادشــاه گورکانــی اشــاره کرده اســت که بیشــتر این
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اطالعات در نوشــتههای شیخ ابوالفضلمبارک ،نویسندهی خاطرات
و وقایع دربار ا کبر مکتوب شده است .او همچنین در مقالهی دیگرش
با عنوان حیات موسیقایی در دربار بابر و همایون گورکانی( 1386ب)،
ابتــدا بــه فضــای فرهنگی و موســیقایی در دربــار بابر و همایون اشــاره
کــرده و مختصری دربارهی خاســتگاه گورکانیان و نحوهی تســلط آنها
بر هند توضیح داده اســت و ســپس به بررســی هنر و موسیقی در دربار
این دو امپراتور پرداخته اســت .تحقیقات او ،اولین تحقیقات به زبان
فارســی در زمینه موســیقی گورکانی بوده اســت .از مهمترین منابع در
زمینــه موســیقی در تصاویــر دوران گورکانــی کتــاب Imaging Sound
نوشتهی( Bonnie C. Wade(1998استُ .بنیوید در این کتاب ،ابتدا
درخصــوص تاریخ فرمانروایی پادشــاهان گورکانی وقلمرو آنان توضیح
داده و شــرایط فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی آن زمان را بررســی کرده
اســت .ســپس با تفسیر و بررســی  186نگاره از دوران گورکانی دربارهی
انواع موسیقی و سازهای آن دوران و همچنین ساختار فیزیکی سازها
بهطور کامل توضیح داده اســت .در واقع این کتاب یکی از مهمترین
و کاملتریــن منابــع درخصــوص شــناخت موســیقی و ســازهای دوره
گورکانی است.

 .2مختصــری دربــارهی نگارگــری و موســیقی در
دوره صفوی
سلسلهی صفوی بهطور تقریبی از سال  907الی  1149ه.ق .تداوم
داشــت (اسکارچیا .)3 ،1376 ،سلسلهی صفوی ،نقطهی عطفی در
تاریــخ ایــران بود که در واقع ،آن را شــروع دوران جدید در تاریخ ایران
میداننــد (میثمــی .)18 ،1397 ،نگارگــری در ایــن دوران شــامل ســه
مکتــب مهــم یعنی مکتب تبریــز دوم ،مکتب تبریز [یا قزوین مشــهد]
و مکتــب اصفهــان اســت .مکتــب شــیراز نیز به مــوازات مکاتــب دیگر
پایتخت در این دوره فعال بوده است .با اینکه دوران صفوی ،دوران
طالیی بیشــتر هنرها نامیده شده اســت ،اما در این دوران ،موسیقی
بهخصوص جنبهی علمی آن ســیری نزولی طی کرد و سیاس ـتهای
مذهبی شاه اسماعیل و رفتار شاه تهماسب در دورهی دوم سلطنت،
این ســیر نزولی را شــدت بخشید (مشحون .)280 ،1373 ،هرچند در
دورهی ســلطنت شــاهعباساول ( ۱۰۳۸ _۹۹۶ه .ق) تحولی شایان در
زمین ـهی موســیقی رخ داد ،امــا بعــد از او بار دیگر این هنــر رو به افول
نهــاد و در اواخــر دوران صفوی شــیرازه آن از هم گسســت (مشــحون،
 .)280 ،1373یکــی از وقایــع مهم دیگــر در دورهی صفوی ،مهاجرت
موســیقیدانان ایرانی به هندوســتان اســت که این مهاجرتها در دو
دوره صورت گرفت (میثمی .)117 ،1397 ،بهطور کلی میتوان اذعان
داشت که موسیقی دوران صفوی متأثر از دو سنت موسیقی مجلسی
در خراسان و عراق عجم ،و موسیقی روایتی متأثر از قبایل غرب کشور
بــه ویــژه آذربایجــان بوده اســت .از دوران شــاه تهماســب تحــت تأثیر
محرمــات ،نوعــی دوگانگــی در جامعه در رابطه با موســیقی مجلســی
شــکل گرفــت و ایــن نــوع موســیقی بــا موانــع و مشــکالت اقتصــادی
متعددی مواجه شــد که تا دوران شــاه ســلطان حسین ادامه داشت
(میثمی.)126 ،1397 ،

 .3مختصــری دربــارهی نگارگــری و موســیقی
گورکانی
مؤســس سلســلهی مغولها (گورکانیان) در شــمال هند ،شخصی
بــه نــام بابر ،از نســل چهــارم فاتح تــرک یعنــی تیمورلنــگ گورکانی بود
(راجــرز .)2 ،1382 ،نقــش بابــر به عنوان حلقهی ارتباطــی بین ایران و
هند اســت .پس از بابر ،پســرش همایون بر تخت ســلطنت نشســت.
پادشــاهی همایــون از ابتــدا دســتخوش نوســانهای بســیار بــود و او
نتوانســت پایههای امپراطوری تازه تأســیس مغول را تحکیم بخشــد.
پایهگــذار واقعــی امپراطــوری مغــول در هنــد ،ا کبرشــاه /947 -937
 1605 -1556اســت .در دورهی ا کبــر امپراطــوری مغول که پیش از آن
بیشتر متأثر از خاستگاه خود ،ایران ،بود صبغهای هندی یافت .طول
مــدت حکومــت ا کبر و ثبات ناشــی از قــدرت او ،پایههــای امپراطوری
گورکان��ی را مس��تحکم ک��رد (Sharma 1974, Edwards & Garret, 1956
و نیــز نــک .کالنتری1386 ،الــف .)40،بعد از ا کبر ،پســرش جهانگیر در
سال 1007ه .ق1599 /م سلطنت خود را در تأسیس کرد و آ گرا پایتخت
اصلــی و مهم او باقــی ماند (راجرز .)119 ،1382 ،پنــاه همایون به دربار
شــاه طهماســب صفــوی ســبب گردیــد تــا یکــی از اوجهای درخشــان
نگارگری اسالمی با نظارت نگارگران برجستهی ایرانی چون عبدالصمد
شــیرازی و میرســیدعلی پایهریزی گردد (کــراون.)221 -220 ،1388 ،
بدون تردید شــکلگیری ســبک مغولی هند ،ریشــه در حضــور این دو
نگارگر بزرگ ایرانی در دربار همایون و به ویژه تحت تأثیر مکتب هرات
و تبریز داشت ( .)Chandra, 1976, 46در زمینهی موسیقی ،شواهدی
از عالقــهی بابر به ایــن هنر و آ گاهی از آن وجود دارد (شــیخابوالفضل،
 185 ،1872و نیــز نک.کالنتــری 1386 ،ب .)91،همایون بیش از دیگر
شاهان گورکانی از فرهنگ ایرانی متأثر بود (.)Abdul Ghani, 1930, 60
در نگارههــای دوران همایــون ،تأثیراتــی از فرهنــگ موســیقایی ایران
مشهود است .در این نگارهها ،سازهای رایج در موسیقی ایرانی تصویر
شدهاند (کالنتری1386 ،ب .)97 ،شیخابوالفضلمبارک ،نویسندهی
وقایع دوران ســلطنت ا کبر ،در کتاب معروف خودش ،شــرح کاملی از
موسیقی دوران ا کبر آورده است (شیخابوالفضلمبارک 1 :30 ،1879 ،و
نیز نک.کالنتری 1386 ،الف.)41 ،

 .4ســازهای زهــی در نگارههــای صفــوی و
گورکانی
ســازهای زهصــدا در ا کثــر نگارههــای دوران صفــوی و گورکانــی،
درگروههــای مختلــف موســیقی و تصاویری بــا موضوعــات متفاوت،
به وفور مشــاهده میشــوند .حضور ســازهای زهی در گروه موسیقی
مجلسی و در تصاویری با موضوع بزم ،نسبت به سایر تصاویر ،بسیار
گتــر اســت .همچنین تعــداد و نوع ســازها با توجه بــه موقعیت
پررن 
اجرایــی موســیقی در نگارههــا متفــاوت اســت .در ادامــه ،توضیــح
مختصری دربارهی انواع ســازهای زهــی در نگارههای دوران صفوی
و گورکانی داده خواهد شــد و ســپس با مقایسهی آنها در یک جدول
میتوان به میزان شباهت و تفاوت میان آنها پی برد.
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 .۱-۴سازهای زهی در نگارههای صفوی
مهمتریــن ســازهای زهــی کــه در نگارههــای دوران صفــوی دیده
میشــوند ،شــامل ســازهای چنــگ ،عــود ،تنبــور ،کمانچــه ،ربــاب،
شدرغو ،قانون و ششتار است .در میان این سازها ،چهار ساز عود،
کمانچه ،تنبور و شــدرغو بیشــتر از انواع دیگر ســازها متداول بودهاند
(رهبر1389 ،ب.)125 ،
1
چنــگ (تصاویــر  1و  :)3از ســازهای زهـ ِـی مطلــق اســت ،اما به
ایــن دلیــل کــه ســیمهای آن در هنــگام لــزوم و بــرای تغییــر طــول
ســیم با دست چپ گرفته میشدند ،در شمار سازهای زهی مقید
نیــز قرار میگرفتهاند (مراغی 202 ،1366 ،و نیز نک .ذا کرجعفری،
 .)89 ،1396در نگارگریهای این دوره ،این ســاز به شــکل مثلث
قائمالزاویهی ســرخمیدهای اســت که جعبهی طنینی آن در ضلع
قائــم و گوش ـیها در ضلــع افقــی قــرار گرفتهانــد .جعب ـهی طنینــی
در ز یــر بغــل نوازنــده قــرار گرفتــه و تعــداد ســیمهای آن در بیشــتر
نگارههــا غیرقابــل تشــخیص اســت .بدن ـهی ســاز اغلــب بــه رنــگ
ســیاه یا قهوهای همراه با تزیینات اســلیمی ،گل یا اشکال انتزاعی
اســت .همچنیــن ،نوازندگان این ســاز ،هم از مــردان و هم از زنان
هســتند کــه به نــدرت در کنــار یکدیگر قــرار میگیرند و ا گــر در کنار
یکدیگــر باشــند ،نوازندگــی چنــگ و قانــون به عهدهی زنان اســت
(رهبر1389 ،ب.)100 ،
عــود (تصویــر  :)4بــر اســاس متــون موســیقی کهن ایران ،ســاز
عــود همــواره یــک ســاز کامل و در میــان ســازهای دیگــر از جایگاه
برتــری برخــوردار بــوده اســت (ذا کرجعفــری .)39 ،1396 ،عود که
2
آن را با نام بربط نیز میشناســد ،از ســازهای زهــی مضرابی مقید
اســت .مراغــی در بخش سازشناســی رســاالت خویش تنهــا به ذکر
ایــن نکتــه ا کتفــا میکنــد کــه عــود قدیــم دارای  4جفــت وتــر بوده
است و عود کامل ،سازی مشابه با عود قدیم ،اما دارای  5جفت
وتــر بوده اســت (مراغــی 199 ،1366 ،و نیز نک .اســعدی،1383 ،
 .)63در نگارگریهــا ایــن ســاز بــا کاس ـهی بــزرگ و دســتهی کوتاه
همــراه بــا ســرپنجهی منحنــی شــکل و در برخــی تصاویــر همــراه با
تزیینــات فــراوان ترســیم شــده اســت .در ایــن تصاویــر ،توافقــی
برســر تعــداد گوش ـیهای ســاز دیــده نمیشــود و تعــداد آنهــا بیــن
 5 ،4عــدد متغیــر بــوده اســت و بــا در نظــر گرفتن ایــن موضوع که
ً
معموال ســیمها به صورت جفتی بســته میشدهاند ،پس میتوان
تعــداد گوش ـیها را دوبرابــر محاســبه کــرد (رهبــر1389 ،ب.)104 ،
در نگارههــا ،صفح ـهی عود در دو رنگ قهــوهای پررنگ و کمرنگ
( ِکرمرنــگ) دیــده میشــود کــه نــوع ِکرمرنــگ آن دارای صفحهای
یکتکــه و فاقــد تزیینــات اســت و نــوع قهــوهای پررنــگ آن دارای
صفح ـهی س ـهتکه و دارای تزییناتــی در کنــارهی صفحــه اســت.
همچنیــن در برخــی نگارههــا در دســت نوازنــده مضــراب دیــده
میشــود و در برخــی دیگــر نوازنــده مضرابــی در دســت نــدارد ،امــا
حالت دســت راســت او ،شــبیه به حالــت گرفتن مضراب اســت .با
توجــه به تفاوت در اندازهی ســاز و رنگ صفح ـهی آن و همچنین
تفــاوت در مضراب داشــتن یا نداشــتن نوازنده ،میتــوان اینگونه
نتیجــه گرفــت که به احتمال زیاد در نگارههای دوران صفوی ،دو

نوع عود وجود داشــته اســت (رهبر1389 ،ب.)105 -104 ،
تنبــور (تصویــر  :)5یــا طنبــور ،از مهمتریــن ســازهای متــداول
در عصــر صفــوی بــود و انــواع مختلفی را در بــر میگرفــت (میثمی،
 .)167 ،1397تنبور از دســته ســازهای زهی مقید اســت که دارای
کاس ـهای یــک قســمتی و نیمــه گالبــی شــکل ،صفحــهای چوبــی،
دســتهای بلنــد و ســرپنجهای مســتقیم اســت .در برخــی نگارهها،
انــدازهی کاســهی طنینــی ســاز بــزرگ و در برخــی دیگــر کوچکتــر
اســت کــه میتــوان گفــت ایــن نــوع ،کوچکتریــن و ظریفتریــن
کاســه را در میــان دیگــر انــواع ایــن خانــواده دارد .ایــن ســاز که در
نگارههــای دورهی صفــوی فراوانتــر از دورههــای پیشــین بــه
چشــم میخورد ،از نظر ظرافت کاســه و دســته شــباهت بســیاری
«س ـهتار» امــروزی دارد و بــا داشــتن  3ســیم در اغلــب نگارهها
بــه ِ
و همچنیــن نواختهشــدن بــدون مضــراب ،پیونــد بیشــتری بــا
س ـهتار مییابــد .از دورهی صفوی در رســاالت موســیقی با ســازی
«ســتا» ِ(ســهتا) مواجــه هســتیم کــه شــاید ارتباطــی بــا
بــا عنــوان ِ
نــام س ـهتار امروزی داشــته باشــد (ذا کرجعفــری .)54 ،1396 ،اما
علیرغم شــباهت اســمی این دو ســاز ،با توجه به این موضوع که
در رســاالت موســیقی دوران صفوی ،ســازی با نام س ـهتار نیامده
اســت ،پــس نــام ایــن ســاز در دورهی صفــوی ،تنبور اســت (رهبر،
1389ب.)107 ،
کاسهی طنینی ساز گاهی به صورت ترکهای و گاهی به صورت چند
تکه اســت که با رنگهای تیره و روشــن از هم قابل تفکیک هســتند
ً
(ذا کرجعفــری .)59 ،1396 ،صفحــهی ســاز چوبی بــوده و معموال بر
َ
روی آن خـ َـرک دیــده نمیشــود ،که ایــن موضوع نشــان میدهد که
نقاشــان بــه ترســیم جزئیــات ســاز بیتوجــه بودهاند .دســتهی ســاز
باریــک و بلنــد بــوده و در برخی نگارهها دارای دســتانبندی اســت.
ً
ســرپنجهی ســاز در بیشــتر نگارهها صاف اســت و معموال تعداد  3یا
 4گوشــی بــر روی آن دیــده میشــود .البته بــه گفتــهی ذا کرجعفری
( ،)62 ،1396در تعــداد اندکــی از نگارهها ،دســتهی ســاز بلند اســت
امــا ســر پنجــهی آن کــج یــا منحنــی اســت .البتــه ایــن مــدل از ســاز
اغلــب در نگارههایــی به ســبک مغولــی دیده میشــود .همچنین در
ً
بیشــتر نگارهها در دســت نوازنــده مضرابی دیده نمیشــود و احتماال
انگشت سبابهی دست راست بر سیمها
ناخن
ِ
نوازندگان این ساز با ِ
َزخمه میزدند.
ً
سازهای کاسه دو بخشی از خانواده رباب و یا احتماال مشهور
َ
به ش َدرغو (تصویر  :)12در ابتدا باید چنین گفت که با توجه به اینکه
ً
در مورد مشخصات سازهای مصور دوران صفوی و احتماال گورکانی
در منابــع مصــور مطلبــی ذکر نشــده ،بنابراین در برخی مــوارد باید با
احتیــاط نــام این ســازها را مطــرح کرد .از جمله این ســازها ،ســازی
ً
اســت کــه در اینجا با نام شــدرغو نام برده شــده اســت و احتماال نام
آن چنین اســت (برای اطالعات بیشــتر نک .رهبر 1389 ،الف.)73 ،
ذا کرجعفــری ( )67 ،1396نیــز دربــاره نــام ایــن ســاز چنیــن میگویــد
کــه بــا اســتناد به اطالعــات موجود ،این ســاز را که تــا دورهی صفوی
نیز رواج داشــته ،شــدرغو معرفی کردهاند .کلمهی شــدرغو در منابع
دورهی صفوی به اشکال گونا گونی چون شدرقو ،شدرغو و یا شترغو
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ثبــت شــده اســت (میثمــی .)170 ،1397 ،شــدرغو از ســازهای زهــی
مضرابی مقید و دارای  4وتر و ســطح ،دســته و کاس ـهی طویل بوده
اســت که بر نیمی از سطح آن پوست میکشــیدهاند (مراغی،1366 ،
 .)205این ســاز از خانوادهی ســازهای زهی کاســه دوبخشی ،دارای
صفحهی پوســتی ّ
مدور اســت که کاس ـهی باالیی آن کشــیده اســت
(ذا کرجعفــری .)64 ،1396 ،در برخــی از نگارههــای دوران صفــوی،
ایــن ســاز با  ۶گوشــی که در هر ســمت ســرپنجه  ۳گوشــی قــرار دارد،
مشــاهده میشــود .تعداد گوش ـیها در برخی از نمونهها با  7گوشــی
و در برخــی دیگــر بــا  12گوشــی دیده میشــود (ذا کرجعفــری،1396 ،
 .)68بــا توجــه بــه منابع فعلــی ،از بعــد از دوران صفــوی ،تصویری از
این ســاز مشــاهده نشده و علت منسوخ شــدن آن مشخص نیست.
شــاید بتوان گفت که این ســاز شــاید به نوعی نیای ســاز تار امروزی
باشــد (رهبــر ۱۳۸۹ ،ب ،)۱۱۶ ،زیــرا قدیمیتریــن ســندی کــه از تــار
تا کنــون بهدســت آمــده ،مربوط بــه دوران زندیه اســت (پورجوادی،
 ،)41 ،1385و با توجه به تاریخ منســوخ شــدن شــدرغو و تاریخ ورود
تار و همچنین شــباهت ظاهری این دو ســاز با یکدیگر ،این احتمال
بسیار قوی است (رهبر1389 ،ب.)116 ،
علــت نامگــذاری ایــن ســاز به خانــواده ربــاب بدین دلیل اســت
ً
که ســازی تقریبا بدین شــکل در رســاله کنزالتحف (کاشانی،1371 ،
 )114بــا نــام ربــاب موجود اســت که کاســه دو بخشــی دارد و بخش
باالیــی کاســه آن هماننــد دو زائــده نــوک تیــز هســتند و از ایــن نظر
شــباهت بســیار زیادی با ســازی به همین نام و شکل در نگارههای
گورکانــی دارنــد .اینکــه به راســتی رباب همان شــدرغو اســت ،جای
بحــث زیادی دارد و به نظر نمیرســد چنین باشــد .زیــرا برای مثال
در یکــی از رســاالت دوره صفــوی بــه نــام رســاله موســیقی امیرخان
گرجــی (ن.خ) در لیســت نام ســازها بهطــور جدا گانه هم از شــدرغو
نام برده شده و هم از رباب (امیرخان گرجی ،ن.خ و نیز نک .رهبر،
 1389الــف .)248 ،امــا بــه دلیــل شــباهت ظاهــری یعنــی داشــتن
کاســه دوبخشــی ،میتواننــد از یک خانــواده ولی با دو نــام متفاوت
ً
تصویر ســازهایی تقریبا مشــابه با این ساز در
باشــند (برای اطالع از
ِ
نگارگریهــا نک .رهبر 1389 ،الف و رهبر 1389 ،ب).
کمانچــه (تصاویــر  7و  :)9ســاز زهــی -آرش ـهای مقیداســت و از
سازهای مهم دوران صفوی است و نام آن در ا کثر منابع آن دوران
ذکر شــده اســت (میثمــی .)165 ،1397 ،کمانچه در بیشــتر تصاویر
ً
دارای کاس ـهی طنینــی کــروی شــکل و بعضــا بیضــی شــکل اســت
کــه در تعــدادی از نگارههــا ،دارای کاس ـهی طنینــی یکپارچــه و در
برخــی دیگر دارای کاس ـهی طنینــی چند تکه اســت (ذا کرجعفری،
 .)81 ،1396کمانچــه در تصاویـ ِـر ابتــدای دوران صفــوی ،کاس ـهای
کوچکتــر و یــک تکــه دارد ،درحالیکــه در تصاویر مکتــب اصفهان،
کــه مربــوط به اواخر دوران صفوی اســت ،کاس ـهی ســاز متشــکل از
َترکههای دورنگ اســت و بهنظر میرســد کاســه کمی بزرگتر شــده
اســت (رهبــر1389 ،ب .)113 ،همچنیــن انــدازهی پوســت کشــیده
شــده روی کاســه در تعدادی از آنها کوچک و در برخی دیگر بزرگتر
اســت و در روی پوســت بعضی از آنها خرک دیده میشود و در روی
تعــدادی از آنهــا خــرک وجــود نــدارد ،و یا نقــاش آنرا ترســیم نکرده

اســت .طول دســتهی ســاز نیز در نگارهها متفاوت اســت ،در برخی
بــه شــکل لولــهای توپــر بــا حالتــی مخروطی اســت و در برخــی دیگر
طــول دســته از بــاال تــا پایین یــک انــدازه اســت .تعداد گوشــیها و
ســیمها در نگارههای مختلف متفاوت اســت ،در برخی از آنها ســاز
دارای  4گوشــی و  4ســیم و گاهی دارای  5گوشــی و  5ســیم ترسیم
شــده اســت ،اما اغلب آنها دارای  3گوشــی هســتند و  3عدد ســیم
دارند .همچنین در بیشــتر کمانچهها در باالی ســاز ُصراحی 3دیده
میشــود و در قســمت پاییــن ســاز ،میلــهی فلــزی در اندازههــای
مختلف وجود دارد .آرشهی ساز نیز در بیشتر نگارهها به یک شکل
ترســیم شــده اســت ،یک میلهی چوبی با کمی انحنا ،که دســتهی
موی دم اســب به دو سر آن وصل شده است.
یــک نمونــه متفــاوت از ســاز زهــی آرشــهای مشــابه کمانچه اما
بــا کاســه مربــع شــکل در تصاویــر دوران صفوی دیده شــده اســت
(تصویــر  )11کــه در جــدول  ،1در پاییــن تصویــر کمانچه قــرار گرفته
اســت .تصویر فوق بخشــی از تصویر «مســتی الهوتی و ناسوتی» از
دیوان حافظ اثر ســلطان محمد نقاش اســت (آژند.)149 ،1384 ،
بــه طــور کلــی در تصاویــری که منســوب به ســلطان محمــد نقاش
اســت ،ســازهای عجیبــی دیده میشــود .شــاید هم به ایــن دلیل
باشــد کــه او در ترســیم برخــی از نقشــمایهها تحــت تأثیــر محمــد
ســیاه قلــم ،نقــاش منحصر به فــرد دورهی تیموری اســت (پا کباز،
 .)520 ،1381در عیــن حال ســاز مذکــور میتواند حاصــل تخیالت
نقاشــانه نیز باشد.
قانــون (تصویــر  :)15در نگارگریهــا ،قانــون اغلــب بــه شــکل
ذوزنق ـهی قائمالزاویــ ه بــا کمــی انحنــا در ضلــع ّ
مــورب و تنهــا در یک
نــگاره دوره صفوی به شــکل مثلث متساویالســاقین بــا کمی انحنا
در دو ضلع ّ
مورب ترســیم شــده اســت (رهبر 1389 ،الف 41 ،و رهبر،
ً
1389ب )102 ،کــه احتمــاال خطــای نقــاش بوده اســت زیــرا در همه
نقاش ـیها به صورت ذوزنقهی قائمالزاویه ترسیم شده است .مراغی
در کتــاب شــر حاالادوار ،قانــون را اینگونــه توصیف میکند« :ســازی
اســت که ســطح و کاسهی آن جعبهای مثلثی شــکل و فاقد دسته و
ً
دستان بوده است و بر این ساز هفتاد و دو وتر ،غالبا از جنس مفتول
برنج ،در بیســت و چهار گروه ســه تایی میبســتهاند و هر ســه وتر به
صورت همصدا کوک میشــدهاند .قانون نیز در شمار مطلقات بوده
و مشــابه با چنگ کوک میشــده اســت .همچنین گاهی اوقات اوتار
آنرا از ابریشــم یا روده( ،روده و زه) نیز میبســتهاند» (مراغی،1366 ،
ً
 .)203تقریبــا در تمامــی نگارههــا ،نوازنــدگان ســاز قانــون در حالــت
نشســته ترســیم شدهاند و ساز را بر روی هر دو پای خود قرار دادهاند
َ
و با انگشتان اشاره هر دو دست سیمها را میک َنند.
بلند دســتانداری اســت
زهی دســته ِ
ش ـشتار (تصویر  :)14ســاز ِ
که شــش گوشــی دارد .در رســاالت دورهی صفوی ،نامی از شــشتار
نیســت و میثمی ( )177 ،1378در پایاننامهی خود ،با بهرهگیری از
سازشناســی عبدالقادرمراغی ،این ساز را ششتار نامیده است (رهبر
1389ب .)118 ،بــه گفتــهی رهبر (نک .رهبر1389 ،ب ،تصاویر  36و
 ،)37ششتار فقط در دو تصویر از مجموعه تصاویر صفوی مشاهده
شــده اســت که هــر دو مربوط بــه مکتــب اصفهــان و دیوارنگارههای
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چهلستون ،و اواخر دورهی صفوی است و در ابتدای دوران صفوی
این ســاز مشــاهده نشده است ،بنابراین شــاید مربوط به منطقهای
ً
خــاص بــوده و یــا در طــی حوادثــی در اواخــر دوران صفــوی ،مجــددا
متداول شده است (رهبر1389 ،ب.)118 ،
در انتهــای توضیــح ســازهای زهــی اشــاره بــه یک نکتــه ضروری
اســت .تصویری از ســاز ســنتور مربوط به ســال  1135هجری (دوره
زندیه) وجود دارد که مرد مســنی را نشان میدهد که تصویر سنگ
قبــر اوســت (نــک .براتــی و افــروغ 82 ،1390 ،و خضرایــی،1392 ،
 .)80بــا توجه به مســن بودن این فرد و اینکه تصویر ،شــغل متوفی
را در دوران حیــات او نشــان میدهــد ،شــاید بتوان گفت رواج ســاز
سنتور مربوط به اواخر صفوی بوده است (نک .رهبر.)34 ،1398 ،
بــا اینحــال تصویــر ایــن ســاز در دوران صفوی مشــاهده نمیشــود
(میثمی.)172 ،1397 ،
 .۲-۴سازهای زهی در نگارههای گورکانی
ً
در نگارههــای دوران گورکانــی ،ســازهای زهی تقریبا در بیشــتر
نگارههــا بــا موضوعــات مختلــف دیده میشــوند ،امــا در تصاویری
بــا موضوع بــزم ،و در گروه موســیقی مجلســی ،حضــور پررنگتری
نســبت بــه ســایر نگارهها دارنــد .نکتهی بســیار مهمی کــه در این
خصــوص میتــوان ب ـهآن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه در نگارههای
دوران گورکانــی ،برخــاف دوران صفــوی ،بــه دلیــل حضورگــروه
موســیقی نقارهخانــه در تصاویــری بــا موضــوع بــزم ،و قــرار گرفتــن
ســازهای گــروه موســیقی مجلســی بــا نقارهخانــه در کنــار یکدیگر،
ســبب شــده اســت کــه تعــداد ســازهای زهــی در نگارههــای ایــن
دوران بــه نســبت دوران صفــوی بیشــتر باشــد .ســازهای زهــی در
نگارههــای گورکانــی شــامل چنــگ ،عــود ،ربــاب ،تنبــور ،کمانچه،
قانــون ،ســارود ،ســارنگیَ ،سـ َ
ـرمندل ،تامبــورا ،چیــکارا (ســاز زهی
آرشهای شــبیه قیچک) است.
چنــگ (تصویــر ُ :)2بنیویــد در کتابــش ،چنــگ را همــان هــارپ
یکــه چنــگ ســاز
معرفـ�ی کـ�رده اسـ�ت ( ،)Wade, 1998, 241درحال 
قدیمی و هارپ ســاز جدید اســت .این ساز در شکل کلی خود دارای
یک لولهی ســتون مانند ثابت اســت که یک هالل خمیده و منحنی
به آن متصل است و در واقع کاسهی طنینی ساز است که سیمها در
آن قرار دارند و به باال و پایین آن متصل هســتند .در برخی نگارهها،
گوش ـیهایی بــر ضلع افقی ترســیم شــدهاند و در تصاویــر دیگری این
گوش ـیها دیده نمیشوند و بهنظر میرسد زهها داخل ضلع افقی به
سیم گیرهایی وصل شدهاند .در نگارههای دوران گورکانی ،چنگها
ً
معمــوال دارای کاس ـهی طنینــی کشــیدهای هســتند و قــاب آنهــا به
ً
حالــت خمیــده اســت .در ایــن نگارههــا ،معمــوال ســیمگیرهای ســاز
در تصویر مشــخص نیســت ،اما ســیمهای ســاز تا حدودی مشخص
هستند .در برخی از تصاویر ،نوازنده سیمهای ساز را با دست راست
َ
و در برخی دیگر با دست چپ میک َند و جنسیت نوازندههای چنگ
ً
در نگارهها ،معموال زن است.
ً
عود :درباره این ســاز نیاز به این توضیح اســت که ســازی دقیقا
شــبیه عــود ایرانی با کاســه بزرگ یکبخشــی فقط در یــک تصویر از

تصاویر هندی دیده شده استُ .بنیوید ،4تصویر مذکور را با عنوان
«همایـ�ون و ا کبـ�ر در باغ امارت کاله فرنگی» ()Wade, 1998, pl. 19
در کتاب خود آورده اســت .این تصویر ،اثری اســت از نقاش ایرانی
به نام عبدالصمد .او یکی از دو نقاشــی اســت که توسط همایون به
هنــد برده شــد .بــا توجه به ایرانی بــودن عبدالصمــد و اینکه تصویر
عــود فقــط در ایــن تصویــر از مجموعــه تصاویــر هندی دیده شــده،
ً
میتــوان چنیــن گفت کــه این تصویــر احتمــاال نوازندههــای ایرانی
را تصویــر کرده اســت و در نتیجه عود ســاز متداول دربــار گورکانیان
نبــوده ولو اینکه عنوان تصویــر حا کی از نمایش دربارهمایون و ا کبر
باشــد .در نتیجه تصویر مذکور در جدول  1آورده نشــده است.
تنبور (تصویر  :)6از دستهی سازهای زهی مضرابی ،که دستهای
بلنـ�د دارد .ویـ�د ،آنرا بـ�ه نامهـ�ای تامبـ�ورا و تمبـ�ور نامیـ�ده اسـ�ت
( .)Wade, 1998, 243در نگارههای دوران گورکانی ،این ساز بسیار
شــبیه به ســاز سهتار امروزی تصویر شده است .ساز دارای کاسهی
ً
طنینــی کوچــک اســت کــه معمــوال از ترکههــای بههــم چســبیده
تشــکیل شــده اســت .حتی در برخی از تصاویر ،رنگ ترکههای ســاز
بــا یکدیگــر و با صفحهی ســاز متفاوت اســت .دســتهی ســاز بلند و
باریک اســت و در برخی از تصاویر ســاز دارای دســتانبندی اســت.
در ســرپنجه ســاز گوشیها به تعداد  3یا  4عدد دیده میشود و ساز
ً
ً
احتمــاال  3یــا  4ســیم دارد .نوازندههای این ســاز معموال با دســت
چــپ بــر روی دســتهی ســاز انگشــتگذاری کــرده و با ناخن دســت
راســت بر روی ســیمها زخمه میزنند و اغلب نوازندگان در نگارهها
مرد هستند.
خانــوادهی ربــاب (تصویر  :)13کالنتری ( 1386الف )74 ،به نقل
از کسلیوال 5بیان میکند که رباب از سازهای زهی است که در آیین
ا کبــری از آن نــام بــرده شــده و تعــداد ســیمهای آن شــش ،دوازده و
یــا هــژده تــار روده بوده اســت .دهروپد ربــاب6و رباب هندوســتانی7و
ُسرســینگر 8از انواع مختلف رباب در هندوســتان هستند .بهطورکلی
ربــاب جزء ســازهای کاســه دوبخشــی اســت کــه در بیشــتر مــوارد در
تصاویر روی سطح آن پوست کشیده شدهاست.
کمانچــه (تصویــر  8و  :)10در بیشــتر نگارههــای دوران گورکانــی،
کاس ـهی طنینی ســاز کرهای شکل و توخالی اســت و سطح خارجی
آن بــا صــدف یــا اســتخوان تزیین شــده اســت ،روی کاســه پوســت
َ
کشــیده شــده اســت و روی پوســت خـ َـرک قرار دارد ،دســتهی ســاز
لول ـهای توپــر از چــوب اســت و شــکل آن بــه حالــت مخــروط وارونه
اســت .در تعدادی از تصاویر در پایین ســاز میلهای فلزی و متحرک
اســت که ســاز در حول آن در دســت نوازنده میچرخد و انتهای آن
ً
روی زمین قرار دارد .در ســرپنجهی ســاز معموال  3گوشی قرار دارد
و در انتهــای دســته ُصراحی دیده میشــود .در تصاویر نوازندگان با
دســت چپ بر روی دســتهی ساز انگش ـتگذاری کرده و با آرشهای
کــه در دســت راســت دارد ،بــر روی ســیمها می ِک َشــند .در تصاویــر
نوازندگان کمانچه همگی مرد هســتند.
ســارود (تصویــر  :)18ســازی زهی زخمــهای از خانــوادهی لوتها
اســت .در واقع ســارود ،نوعی ســاز هندی جدید ،برگرفته از یک نوع
رب��اب قدیم��ی اس��ت ( .)Wade, 1998, 243در تصاویــر محــدودی از
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نگارههــای دوران گورکانــی این ســاز دیــده می شــود و از نظر ظاهری
شــبیه بــه ســازهای خانــوادهی ربــاب اســت و ســرپنجهی آن بســیار
شــبیه به ســاز تار و ساز رباب امروزی اســت .تعداد گوشیهای آن در
تصویری از این ســاز  7عدد ترســیم شده است و اینکه سیمهای آن
به صورت تکی یا به صورت جفتی بســته شــده ،مشخص نیست .در
دست نوازندهی این ساز مضرابی شبیه به مضراب تار دیده میشود
و نوازندهی این ساز مرد است.
تامبــورا (تصویــر  :)19تامبــورا ســازی هنــدی از خانــوادهی
لوتهــا اســت کــه دســتهای بلنــد و بــدون دســتانبندی دارد.
ً
تعداد ســیمهای این ســاز معموال چهار عدد اســت .در نگارههای
گورکانی این ســاز از لحاظ ظاهری شــبیه به لنگر کشــتی اســت که
کاس ـهای کوچــک دارد و بــاالی آن در دو طــرف دســته بــه ســمت
ً
داخــل فرورفتگــی دارد و دســتهی ســاز نســبتا پهــن و ارتفاع آن از
کاس ـهی ســاز بلندتر اســت .در انتهای دســته ســرپنجه قرار گرفته
که در آن  3عدد گوشــی دیده میشــود .نوازنده این ساز مرد بوده
و با مضراب ســاز را مینوازد.
چیکیرا( 9ســاز زهی آرش ـهای شــبیه قیچک) (تصویر  :)20این ساز
تنها در یک نمونه از نگارههای بررســی شــده توسط نگارندگان دیده
میشــود و ُبنیوید در کتاب خود ،آن را ســازی با  3ســیم و شــبیه به
ســارنگی ،و از خانــوادهی لوتهــا ،بــا کاس ـهای خمیــده و قــوسدار،
معرف��ی ک��رده اس��ت ( .)Wade, 1998, 192ایــن ســاز از نظــر ظاهــری
تاحــدودی شــبیه به ســاز قیچک اســت .شــکل کاس ـهی طنینی آن
کشــیده اســت و دردو طــرف خــود فرورفتگــی دارد .بــر روی کاس ـهی
َ
ســاز پوســت کشــیده شــده اســت و روی آن خـ َـرک دیــده میشــود.
دســتهی ســاز کوتاه و فاقد دستانبندی اســت اما شکل سرپنجهی
آن مشخص نیست .این ساز دارای  3سیم است ،و مانند کمانچه و
قیچک با آرشه نواخته میشود .در تصاویر دوران گورکانی ،نوازندهی
این ساز مرد بوده است.
ســارنگی (تصویــر  :)21ایــن ســاز از خانــوادهی ربــاب اســت و
تفــاوت آن بــا رباب در این اســت کــه آنرا به جای مضراب با آرشــه
مینوازند .خاســتگاه ســارنگی ،منطقهی شــمال غربی شبه قارهی
هنــد بــوده و از قرن دوازدهــم تا هجدهم بــرای همراهی با فرمهای
خیــال و ( 10 )Thumriدر موســیقی کالســیک هنــد رواج پیدا میکند
( Powers, 1980, 131و نیز نک .کالنتری 1386 ،الف .)75 ،شــکل
ظاهری ساز از یک جعبهی طنینی ذوزنقهای شکل ،تشکیل شده
اســت کــه بــه یک دســتهای پهــن متصــل اســت و کاس ـهی طنینی
آن کــه نیمــی از طــول ســاز را تشــکیل میدهــد ،بزرگتر از دســتهی
ســاز اســت .در انتهای دســتهی ســاز ســرپنجه قــرار دارد کــه دارای
 4گوشــی برای ســیمهای اصلی و حدود  12گوشــی برای سیمهای
واخوان قرار دارد .در نتیجه میتوان چنین گفت که سارنگی دارای
چهار ســیم اصلی و دوازده ســیم فرعی (واخوان) است .این ساز در
کشــورهای پا کســتان ،افغانســتان ،هند و در منطقهی سیســتان و
بلوچســتان ایران ،بیشــتر در همراهی با آواز بهکار میرود و کمتر به
شکل تکنوازی اس��تفاده میشود ( .)Wade, 1998, 191همچنین
ایــن ســاز در یــک یــا دو نــگاره در دوران گورکانــی دیــده میشــود و

نوازندگان آن مرد هستند.
قانون (تصویر  :)16در تعدادی از نگارههای گورکانی ،ســاز قانون
بــه شــکل ذوزنقــهی متساویالســاقین اســت و در تعــدادی دیگر به
شــکل ذوزنقهی قائمالزاویه اســت که ضلع سمت چپ آن به سمت
داخل قوس دارد و ضلع ســمت راســت آن صاف است.در تصاویر ،بر
روی صفحهی ســاز پوســت دیده میشــود و در تعدادی از آنها خرک
در دوطــرف صفحــهی ســاز قــرار دارد .در برخــی نگارهها ســاز بر روی
پــای نوازنــده قــرار دارد و در برخی دیگر بر روی دســتان نوازنده دیده
ً
میشــود .معموال در تصاویر در ســمت چپ ساز گوشــیهای آن قرار
دارد و ســیمهای آن بــر روی ســاز دیــده میشــود ،امــا تعــداد آنهــا به
درســتی مشــخص نیســت .در تعدادی از تصاویر نوازندگان ســاز را با
انگشــتان دســت مینوازند ،و در یک یا دو تصویر میتوان حدس زد
که در انگشتان نوازنده ،مضراب قرار دارد .این ساز در نگارهها توسط
نوازندگان زن و مرد نواخته میشود.
َسـ َ
ـرم َندل(11تصویر  :)17از ســازهای زهــی اســت کــه در رســاالت
موســیقی دورهی گورکانــی از آن نــام بــرده شــده اســت .ابوالفضــل
ایــن ســاز را بــه عنــوان ســازی شــبیه بــه قانــون معرفــی میکنــد که
 21تــار دارد .جنــس ایــن ســاز از آهــن یا برنج بــوده و تــار روده بر آن
میبســتهاند (شــیخابوالفضلمبارک .)1 :183 ،1893 ،ابوالفضــل
درخصــوص طریقهی نواختن َسـ َ
ـرمندل توضیحی نداده اســت ،اما
با توجه به شباهت این ساز به قانون ،میتوان حدس زد که مانند
قانون با انگشــتان ســبابهی هر دو دســت نواخته میشود .البته در
بیشــتر تصاویر مضراب در دســت نوازنده به وضوح دیده نمیشود.
در طــی اطالعات به دســت آمــده از مصاحبه با یکی از پژوهشــگران
ً
ــرم َ
موســیقی هنــد ،چنین عنوان شــد که نوازنــدگان َس َ
ندل معموال
خواننده نیز هستند.
رودراوینا(12تصویــر  :)22ســازی زهــی متعلــق بــه شــبه قــارهی
هند اســت که بیشتر در موسیقی کالســیک هند استفاده میشود.
ُ
ایــن ســاز از دســتهی زیترهــای چوبــهای اســت (دورنــن،1385 ،
.)153در نگارههــا ســاز دارای بدنــهای شــبیه بــه یــک لولــهی توپــر
بلنــد ،از جنــس چوب یا بامبو اســت .دو کاس ـهی طنینی به عنوان
محفظ ـهی رزونانــس صــدا ،ســاخته شــده از کــدوی توخالــی ،در
دو طــرف دســتهی ســاز و زیــر آن آویــزان هســتند .به گفتــهی وید،
حــدود  24عــدد قطعــهی چوبی یــا برنجی بــا اســتفاده از موم روی
ســطح دســتهی ســاز ثابت شــدهاند و از روی آنها  4رشــته ســیم به
عنوان ســیم اصلی و  3رشــته ســیم چیکاری (واخوان) عبور میکند
(.)Wade, 1998, 200- 202

 .5تطبیق شباهتها و تفاوتها
در ایــن قســمت ســازهای زهصداهایــی کــه در نگارههــای دوران
صفــوی و گورکانــی وجــود دارنــد ،در یــک جــدول و در کنــار یکدیگــر
قرار گرفتهاند تا امکان مقایســه آنها با یکدیگر وجود داشــته باشــد ،و
همچنین درک بهتری از بررســی شــباهتها و تفاوتهای میان آنها
حاصل شود.
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جدول  -1مقایسه ظاهری سازهای دوران صفوی و گورکانی.

ردیف

زهصداها (کوردوفون)
صفوی

گورکانی

چنگ

چنگ

1

تصویر  -1بخشی از «مجلس در طبیعت ،از پنج گنج».
مأخذ( :بینام)111 ،1384 ،
تصویر  -2بخشی از «سلطان بغداد و دختران چینی».
مأخذ)Wade, 1998,fig.80( :

تصویر  -3بخشی از «مجلس جشن ورود تیور به سمرقند».
مأخذ( :سمسار)132 ،1379 ،
2

عود
سازی کاسه یکبخشی و با این شکل در نگارههای دوران گورکانی دیده نمیشود
(به غیر از یک تصویر ،رک .توضیح عود در سازهای زهی گورکانی از همین مقاله).

تصویر  -4بخشی از «خسرو در حال گوش کردن به موسیقی باربد».
مأخذ( :آژند)134 ،1384 ،
تنبور

تنبور

3

تصویر  -5بخشی از «مرگ ضحا ک».
مأخذ( :آژند)144 ،1384 ،

تصویر  -6بخشی از «ظفرخان در انجمن شعر دراویش».
مأخذ)Wade, 1998, plt. 7( :

کمانچه

کمانچه

4
تصویر  -7بخشی از «مجلس پذیرایی شاه عباس دوم از ندرمحمدخان
پادشاه ترکستان» ،دیوار نگاری کاخ چهل ستون اصفهان.
مأخذ( :آقاجانی و جوانی)75 ،1386 ،

تصویر  -9بخشی از «حکایت پیرزن دادخواه به سلطان ملک شاه».
مأخذ( :بینام)102 ،1384 ،

تصویر  -8بخشی از «ظفرخان در انجمن شعر دراویش».
مأخذ)Wade 1998, plt.7( :

تصویر  -10بخشی از «سرگرمی و جشن به افتخار هال کو خان (توسط مانگو خان) در
آستانه ی راهپیمایی به سمت ایران».
مأخذ)Wade, 1998, fig. 23( :
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ادامه جدول .۱

ساز زهی آرشهای با کاسهی مربع شکل
(فقط یک مورد در دوره صفوی دیده شده است)
مشابه این ساز در نگارههای دوران گورکانی دیده نمیشود.

5

تصویر  -11بخشی از تصویر «مستی الهوتی و ناسوتی».
مأخذ( :آژند)149 ،1384 ،
ً
خانواده رباب (احتماال شدرغو)

خانواده رباب

6

تصویر  -12بخشی از« شاهزادهی جوان در حال نواختن».
مأخذ( :گری)226 ،1369 ،
ششتار
7

تصویر  -13بخشی از «رقصنده ها ،و یک نوازندهی رباب».
مأخذ)Wade, 1998, plt.2( :
سازی با این نام در نگارههای دوران گورکانی دیده نمیشود.

تصویر  -14بخشی از «مجلس بزم» ،دیوار نگاری کاخ چهل ستون اصفهان.
مأخذ( :آقاجانی و جوانی)42 ،1386 ،
قانون

قانون

8

تصویر  -15بخشی از «مجلس پذیرایی شاه عباس دوم از نادر محمد خان،
پادشاه ترکستان» ،دیوارنگاری کاخ چهل ستون.
مأخذ( :آقاجانی و جوانی.)75 ،1386،

9

تصویر  -16بخشی از «زن در حال سرگرم کردن فرشتهای در باالی درخت».
مأخذ)Wade, 1998, fig. 37( :
َس َ
رمندل

سازی با این نام در نگارههای دوران صفوی مشاهده نمیشود.

تصویر  -17بخشی از «ظفرخان در انجمن شاعران».
مأخذ)Wade, 1998, plt.7( :
سارود

10

مشابه این ساز در نگارههای دوران صفوی دیده نمیشود.

تصویر  -18بخشی از «ساختن برخی سازهای موسیقی از رودهی میمون».
مأخذ)Wade, 1998, fig. 16( :
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ادامه جدول .۱

تامبورا
11

مشابه این ساز در نگارههای دوران صفوی دیده نمیشود.
تصویر  -19بخشی از «نوازندهی تامبورا».
مأخذ)Wade, 1998, fig. 150( :
چیکیرا

12

مشابه این ساز در نگارههای دوران صفوی دیده نمیشود.
تصویر  -20بخشی از «درویش و موسیقیدانان».
مأخذ)Wade, 1998, fig. 153( :
سارنگی

13
مشابه این ساز در نگارههای دوران صفوی دیده نمیشود.

تصویر  -21بخشی از «شاهزاده (ایزات خان و پسرش فرماندار سند) و دوستانش در
حال شنیدن موسیقی».
مأخذ)Wade, 1998, fig. 152( :
رودراوینا

14

مشابه این ساز در نگارههای دوران صفوی دیده نمیشود.
تصویر  -22بخشی از «نوبتخان ،نوازندهی وینا».
مأخذ.)Wade, 1998, fig. 74( :

تعامــل و اشــترا ِک مناســبات فرهنگــی میــان دو کشــور ایــران و
هنــد ،در دوران صفــوی و گورکانــی بیشــترین نمــود را پیــدا میکند و
این ارتباط گســترده ،ســبب بیشــترین میــزان تأثیرپذیری دو کشــور
ً
از یکدیگــر ،خصوصــا در زمین ـهی موســیقی و نگارگری میشــود .پناه
همایــون بــه دربار ایران در زمان شــاه طهماســب صفــوی و حمایت
وی از نگارگری ایرانی سبب گردید تا نگارگری اسالمی به نقطهی اوج
خود برســد و تحت نظارت نگارگران ایرانی ،پایهریزی گردد .ا کبرشاه
را پایهگــذار و خالــق اصلی ســبک نقاشــی مغولی هنــد میدانند .او با
همکاری استادان ایرانی ،مانند عبدالصمدشیرازی و میرسیدعلی،
گامــی تــازه را در نگارگــری مغولــی هنــد برداشــت و ناظــر و حامــی
بزرگترین کارگاه نگارگری دوران گورکانی شــد .بعد از ا کبرشــاه ،سایر
پادشاهان گورکانی ازجمله جهانگیر و شاهجهان ،راه او را با شیوهای
نزدیــک و بــا انــدک تغییراتــی ادامه دادنــد ،و ارتبــاط با دربــار ایران و
نگارگــران ایرانــی در زمــان آنان نیــز ادامه یافت و ایــن همکاری منجر
بــه ایجــاد آثار بــا ارزش هنری ماننــد معماری ،که شــاهکار هنردوران
سلطنت شاه جهان بود ،گردید.

در زمین ـهی موســیقی نیــز ماننــد نگارگــری ،دو فرهنــگ صفوی و
گورکانی بســیار از یکدیگر متأثر بودهاند و جدا از اشترا کات فراوانی که
بــا یکدیگر داشــتهاند ،تفاوتهــای بارزی نیز در میان موســیقی آنان
به چشــم میخــورد .در نگارههای ســازدار دوران صفــوی و گورکانی،
میتــوان اجــرای انــواع مختلف موســیقی ،مانند موســیقی مجلســی
و موســیقی نقارهخانــه را در صحنههــای مختلفــی ماننــد بــزم ،رزم،
شــکار ،صحنههــای مرتبــط با دربــار ،درویشــان ،و تصاویــر منفرد (در
گورکانــی) و بزم ،شــکار ،عزاداری ،بــازی چوگان ،زندگی مــردم عامه و
غیــره (در دوران صفــوی) مشــاهده کــرد .همچنین در ایــن نگارهها،
با توجه به نوع موســیقی اجرا شــده ،ســازهایی از چهارگروه ،زهصدا،
هواصدا ،پوســتصدا و خودصدا حضور دارند که تعداد و انواع آنها
بــا توجــه به موقعیــت اجرایی آنهــا در نگارهها متفاوت اســت .بهطور
مثال سازهای زهصدا در گروه موسیقی نقارهخانه حضور ندارند ،اما
انواع مختلف آنها در موســیقی مجلسی در بیشتر نگارهها مشاهده
ً
میشــود .در نگارههــای دوران صفــوی ،ســازهای زهــی ،معمــوال در
فضــای دربــار اجرا میشــدهاند و از میــان آنها ســازهای چنگ ،عود،
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کمانچه ،تنبور و شدرغو ،بیشتر از انواع دیگر سازها متداول بودهاند.
در میان این ســازها ،تنبور در تصاویر ،در فضای خارج از دربار مانند
کوهستان هم نشان داده شده است.
در ترکیببنــدی ســازهای گــروه مجلســی ،در نگارههــای دوران
ً
گورکانــی ،تقریبــا در تمــام تصاویر ،به ویــژه تصاویر بــزم و صحنههای
مرتبــط بــا دربار ،یک یا دو ســاز زهی از خانوادهی ربــاب و تنبور دیده
میشــود .همچنیــن در برخــی از تصاویــر ،ســازهای دیگــری ماننــد
چنــگ ،قانــون و کمانچــه نیــز دیــده میشــوند کــه ا کثــر ایــن ســازها
در موســیقی مجلسـ ِـی هــر دو دوره مشــترک هســتند .بهغیــر از ایــن
ســازهای مشــترک ،ســازهای دیگــری نیــز در تصاویر دیده میشــوند
کــه مخصــوص به همان ســرزمین بــوده و در ترکیببنــدی گروههای
موســیقی آن فرهنگ قرار دارد ،مانند ساز رودراوینا در تصاویر دوران
گورکانی و ســاز ششتار در تصاویر دوران صفوی که هر دو از سازهای
بومــی ایــران و هنــد هســتند .در تعــدادی از نگارهها نیز ،همنشــینی
ســازهای گورکانی و صفوی در کنار یکدیگر تصویر شده است که این
امر تأ کیدی بر تأثیرپذیری موسیقی هر دو دوره از یکدیگر بوده است.
البتــه نکت ـهی مهم این اســت کــه تأثیر موســیقی صفوی بــر گورکانی
بیشــتر بــوده اســت ،زیــرا بــا بررســی نگارههــا ایــن موضوع مشــخص
میشود که حضور سازهای ایرانی در نگارههای هندی بیشتر است.
درخصــوص ســاختار فیزیکــی ســازها در نگارههــای هــر دو دوره،
ـازهای زهی،
تفاوتهایــی وجــود دارد که عمدهترین آنها در میان سـ
ِ
مواردی چون شکل کاسهی طنینی ساز ،بزرگی و یا کوچکی کاسهی
طنینی ،طول و ضخامت دســته ،داشــتن یا نداشــتن دســتانبندی
بــر روی دستهیســاز ،تعــداد گوش ـیها و تعــداد ســیمها و داشــتن یــا
نداشــتن مضــراب در دســت نوازنــده و همچنین نــوع آن در تعدادی
از نگارههــا اســت .بهعنــوان مثال ،درخصوص ســاز تنبــور در نگارهها
میتــوان گفــت که با وجود شــباهت نســبی که در اندازهی کاس ـهی
بلندی دستهی ساز در هر دو دوره به چشم میخورد ،ساز
طنینی و
ِ
تنبــور در بیشــتر نگارهه ـای گورکانــی دارای صفح ـهی یــک تکه ،و در
نگارهی صفوی دارای صفحهی ســه تکه اســت که رنگ دو قســمت
کنــاری با قســمت وســط صفحه متفاوت اســت .همچنین دســتهی
ســاز در بیشــتر نگارههــای گورکانــی ،بهنســبت نگارههــای صفــوی،
ضخیمتر بوده و در ا کثر آنها دارای دستانبندی است .بعد سوم که
در نگارههــای صفــوی به طور معمــول دیده نمیشــود در نگارههای
گورکانی به وضوح دیده میشــود و در نتیجه ُبعد سازها نمایش داده
میشــود .در خصوص ســاز خانوده رباب میتوان گفت که ،ســازها از
نظــر شــکل ظاهری و ا کولهای نوازندگی بســیار به یکدیگر شــباهت
دارند ،و تفاوت مهم آنها در شــکل ســرپنجه و تعداد گوش ـیها ،طول
و ضخامت دســتهی ساز است .تفاوت رباب در نقاشیهای گورکانی
و شــدرغو در نگارههــای صفوی ،راســت دســت بودن یا چپ دســت
بــودن نوازندهها ،ایســتاده و یا نشســته بودن آنهــا و نوع مضراب آنها
اســت .عمدهتریــن تفــاوت در میــان ســازهای خانــوادهی ربابهــا،
در تعــداد گوش ـیها و ســیمهای ســاز اســت .بهطــور مثــال ،رباب در
ً
تصویــر گورکانی ،دارای  4گوشــی و احتماال دارای  4ســیم اســت ،در
یکــه ســاز شــدرغو در تصاویــر صفــوی که تــا حدی شــباهت کلی
حال 

ً
بــه رباب دارد ،دارای  12گوشــی اســت و قطعا تعداد ســیمهای آن از
رباب هندی بیشــتر اســت .تفاوت دیگر در نوع مضراب آنها است که
مضراب نوازنده در دورهی گورکانی ،کوتاه است و در دست نوازندهی
شدرغو بلند ،و شبیه به مضراب عود است.
ساز کمانچه در تصاویر ،در هر دو دوران ساختاری یکسان دارد و
تنها تفاوت میان آنها در این اســت که در نگارههای دوران گورکانی،
آرشــه در دســت راســت نوازنــده قــرار دارد و در تعــدادی از نگارههای
صفــوی ،آرشــه در دســت چــپ نوازنــده دیــده میشــود ،که ایــن امر
میتواند حاصل سلیقهی نقاش بوده باشد.
در خصــوص شــکل ســاز چنــگ در نگارههــا میتوان گفــت که هر
دو ســاز شــبیه به مثلــث قائمالزاویهای هســتند که کاســهی طنینی
آنهــا در ضلــع قائم قــرار دارد ،اما انــداز ه و فرم کاســهی طنینی آنها با
یکدیگــر متفاوت اســت .در تصاویــر صفوی ،اندازهی کاســه ،بزرگتر
و کشــیدهتر اســت و قــاب ســاز کمی پهنتــر و دارای تزییناتی اســت،
یکــه در تصویــر گورکانــی ،تزیینــی بــر روی قــاب ســاز وجــود
درحال 
نــدارد .همچنیــن در بیشــتر تصاویــر صفوی ،در قســمت افقی ســاز،
تعداد زیادی گوشــی دیده میشــود ،اما ســیمهای ساز و تعدادشان
مشــخص نیســت ،برعکــس در نمونــهی گورکانــی ،ســیمهای ســاز
مشــخص است ،اما گوشیهای ســاز به وضوح دیده نمیشوند .ساز
قانون در نگارههای هر دو دوران تا حد زیادی شبیه به یکدیگر است
و اندک تفاوت ظاهری که با یکدیگر دارند ،شــاید به این علت باشــد
ــرم َ
کــه در دوران گورکانی ســازی بســیار شــبیه بــه قانون با نام َس َ
ندل
وجود داشته است که از نظر ساختاری و همچنین تکنیک نوازندگی
مشــابه بــا قانــون بوده اســت .بــه اضافــه اینکــه نوازندگان ســرمندل
ً
معموال خواننده نیز بودهاند.
درمــورد جنســیت نوازنــدگان ســازهای زهــی در نگارههــای هــر دو
دوران ،آنطــور کــه در تصاویر مشــخص اســت ،در مورد ســازهایی که
در هر دو دوره مشــترک هســتند نوازندگان زن بیشــتر ســازهایی مانند
چنگ و قانون و در برخی تصاویر رباب و تنبور را مینوازند .درخصوص
ســازهای خاصــی کــه متعلــق بــه یــک فرهنــگ اســت ،ماننــد ســاز
ــرم َ
رودراوینا ،ســارود ،سارنگیَ ،س َ
ندل ،تامبورا و چیکارا ،در نگارههای
ً
دوران گورکانــی نوازندهها معموال مرد هســتند .همچنین درخصوص
ســازهایی مانند شــشتار ،ســاز زهی آرشــهای با کاســهی مربع شــکل
در نگارههــای دوران صفــوی نیــز ،نوازندگان مرد هســتند .بــا توجه به
مطالب فوق مشخص میگردد که تعداد نوازندگان مرد سازهای زهی،
در تصاویر هر دو دوره بیشتر از تعداد بانوان نوازنده است.
بــا توجــه به تمامــی مطالب گفته شــده درخصوص مقایســهی
شــباهتها و تفاوتهایــی کــه در نگارههــای دوران صفــوی و
گورکانــی قابــل مشــاهده اســت ،میتــوان چنیــن نتیجــه گرفت که
فرهنگهــای آن دو ســرزمین کــه بهطوریقیــن تأثیــر بهســزایی در
تصاویــر نگارههای آن دو دوره داشــتهاند ،تا حــد زیادی از یکدیگر
تأثیــر پذیرفتهانــد و در ایــن میــان تأثیــر فرهنــگ ایرانــی بــر هندی
غالــب بــوده اســت ،زیــرا تعــدادی از ســازهای زهی دیده شــده در
نگارههــای دوران گورکانــی ،ماننــد تنبــور و کمانچــه خاســتگاه
ایرانی داشــته و از ایران بــه هند راه یافتهاند.
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پینوشتها
 1ســازهای زهــی کــه در آنهــا انگشــتگذاری بــر روی ســیمهای ســاز انجــام
نمیشود.
 2سازهای زهی که در آنها انگشتگذاری میشود ،یعنی یک دست سیمها
را نگه میدارد و دست دیگر با انگشت یا مضراب بر سیمها ضربه میزند.
 3در قسمت باالی سرپنجهی ساز ،زائدهای به نام ُصراحی ،تاج یا ُتنگ قرار
دارد که به طول ساز میافزاید.
4 Bonnie C. Wade.
5 Kasliwal.
6 Dherupad Rabab.
7 Hindustani Rabab.
8 Sursingar Rabab.
9 Chikara.
 10فرمی در موســیقی کالســیک هندوســتانی که از قرن ســیزدهم تا نوزدهم
رواج بسیار داشته است (کالنتری 1386 ،الف.)79 ،
11 Svarmandal.
12 Rudra Vina.
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I

ran and India have had a long history of cultural
relationship. This widespread association has
influenced the culture and art of these two countries and this influence is most evident during the
reigns of the Gurkani and Safavid kings. The interest of the Gurkani kings of India in Iranian art, as
well as the weaknesses and inefficiency of the Safavid kings in supporting Iranian artists, led the Gurkani kings to associate Iranian art with indigenous
Indian art, and to cultivate it widely in their land. In
the field of music, as in painting, the two Safavid
and Gurkani cultures were highly influenced by one
another, and apart from the many commonalities
they had with each other, there were obvious differences between their music and their instruments.
These differences are visible in minor cases, such
as the color and decoration of the instrument, and
in general cases such as the physical structure. Regarding the differences in the physical structure of
the instruments in the illustrations, most of which
are found in stringed instruments, there may be
such things as the shape of the body of the instrument, the size of the resonating bowl, the length
and thickness of the neck, the number of pegs and
strings and the presence or absence of plectrum
in the player’s hand. There are also a number of
instruments in common in both periods, such as the
harp and some of them are specific to one of the
periods, however there are no similar instruments
in terms of name and structure in the other periods
such as the Indian Rudra Vina instrument. Various
types of music, such as chamber music and naubat ensemble, are seen in the illustrations. They
are present in a variety of scenes such as banquet,
battle, hunting, court-related scenes, dervishes,

and separately images (in Gurkani) and banquet,
hunting, mourning, polo, public life, etc. (in the Safavid Era). Also, in these illustrations, depending
on the type of music performed, there are instruments of four groups, chordophones, aerophones,
membranophones and idiophones, which differ in
the number and types of instruments depending on
their performance in the illustrations. In this study,
it has been attempted to investigate the illustrations
containing musical instrument, which are the main
source of this research. To get a comprehensive
understanding of the music and string instruments
common in each era, their physical structure, playing techniques, gender, and the position of the musicians in the illustrations. By comparing the illustrations of both eras, it can be concluded that the
cultures of those two lands have had a considerable influence on one another. In fact, each of them,
in an effort to preserve its originality and character,
has been reared in a different culture, and the influence of Iranian culture on Indian culture is considerably greater. The research method in this study
is based on purpose, fundamental and in terms of
method and nature, historical, descriptive-analytical
and comparative.
Keywords
Safavid Period, Gurkani Period, Painting, Music,
Chordophones.
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