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چکیده
گورکانی بیشترین نمود را پیدا می کند و این ارتباط  کشور ایران و هند، در دوران صفوی و  ک فرهنگی میان دو  تعامل و اشترا
کشــور از یکدیگر، خصوصًا در زمینه ی موســیقی و نگارگری می شود. در  گســترده، ســبب ایجاد بیشــترین میزان تأثیرپذیری دو 
این پژوهش تالش شــده اســت تا به خوانش و بررســی ســازهای زه صدا در نگاره های هر دو دوره پرداخته شود. در واقع هدف 
کلــی درخصوص ســازهای زهــی در نگاره های هر دو دوره و مشــخص شــدن  از نــگارش ایــن مقالــه، به دســت آوردن اطالعــات 
گورکانی  کلــی آنهــا بــا یکدیگر اســت. در زمینــه ی موســیقی، همانند نگارگــری، دو فرهنگ صفــوی و  شــباهت ها و تفاوت هــای 
که با یکدیگر داشته اند، تفاوت های بارزی نیز در میان موسیقی آنان  کات فراوانی  بسیار متأثر از یکدیگر بوده اند و جدا از اشترا
که برخی از آنها در هر دو دوره مشــترک  به چشــم می خورد. با مقایســه ی ســازهای تصویر شــده در نگاره ها مشــخص می گردد 
کلی مانند ســاختار فیزیکی ســاز، در میان آنها مشــاهده  هســتند و تفاوت هایــی در مــوارد جزیــی مانند نوع مضراب و در موارد 
می شود. همچنین تعدادی از سازها مخصوص به یکی از دوره ها است و سازی مشابه با آنها از نظر ساختاری در دوره ی دیگر 
وجــود نــدارد. روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اســاس هــدف، بنیادی و از نظر روش و ماهیت تاریخــی، توصیفی- تحلیلی و 

تطبیقی است.
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بــا اینکــه دوران صفــوی دوران طالیی برای بیشــتر هنرها اســت، 
کمتر به مسائل موسیقی شناختی  سنت رساله نویســی در موسیقی، 
گذشــته به امور فراموســیقایی پرداخته اســت. از  پرداخته و بیش از 
این رو اطالعات سازشــناختی آن دوران را نمی توان به طور دقیق در 
کتاب های موسیقی و آرای موسیقیدانان آن عصر همانند  رساالت و 
دوره تیمــوری و رســاالت عبدالقــادر مراغی یافــت. از طرفی، به علت 
کــه در زمینــه ی موســیقی انجام  محدودیت هــا و ســخت گیری هایی 
شــد، بســیاری از موســیقیدانان دوران صفــوی بــه دربــار پادشــاهان 
گورکانــی پنــاه بردند و این مهاجرت ها ســبب شــد تا ایــن دو فرهنگ 
در زمینه های مختلف هنری، از جمله نگارگری و موســیقی، بسیار از 
گورکانی هند به هنر ایرانی  یکدیگر تأثیر بپذیرند. عالقه ی پادشاهان 
نیــز علتــی دیگر در تأثیرگذاری هنــر ایرانی بر هنر هندی در این دوران 

است. 
مســأله اصلی در  پژوهش حاضر، میــزان تأثیرپذیری، تأثیرگذاری 
و شــباهت ها و تفاوت هــای ســازهای زهــی در دو فرهنــگ ایرانــی و 
گورکانی اســت. با توجــه به این موضوع  هنــدی در دوره ی صفــوی و 
کامل درخصوص  که برای تحقیق و به دست آوردن اطالعات جامع و 
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 آن ها وجود ندارد، در نتیجه معتبرترین منبع برای 
که از  تحقیق و بررســی درخصوص موســیقی، مدارک تصویری اســت 
آن دوران  برجــای مانده اســت. بنابرایــن مقاله ی حاضر در حیطه ی 
آیکونوگرافــی موســیقی می گنجــد )بــرای اطالعات بیشــتر در زمینه ی 
آیکونوگرافــی موســیقی نــک. رهبــر، ۱۳۹8(. جمــع آوری اطالعات در 
کتابخانه ای اســت. اطالعات  ایــن تحقیــق از طریــق اســناد و منابــع 
به دســت آمده بر اساس روش تاریخی، توصیفی- تحلیلی و تطبیقی 
اســت و ســعی شــده تــا بــا مطالعــه ی اطالعــات مکتــوب و خوانــش 
نگاره های ســازدار آن دوران، جایگاه و نقش انواع مختلف ســازهای 
گورکانی بررســی شود.  زه صدا )کوردوفون( در تصاویر دوران صفوی و 
ابتــدا، پس از اشــاره ی مختصری به هنر نگارگــری در دوران صفوی و 
گورکانی، به خوانش نگاره های سازدار آن دوران پرداخته شده است 
تــا از ایــن طریق بتوان به اطالعاتی درخصوص موســیقی و ســازهای 
زهــی در آن دوران ماننــد: شــباهت ها و تفاوت هــای انــواع ســازهای 
زهی، مشــخصات ظاهری و فیزیکی ســازها، نحوه ی اســتفاده از آنها 
و جنســیت نوازنــدگان، جایگاه موســیقی و میزان تأثیرپذیــری آنها از 

یکدیگر در دو فرهنگ دست یافت. 

1. پیشینه تحقیق

گورکانی  دربــاره موضــوع موســیقی در نگاره هــای عصــر صفــوی و 
بــه طور مجزا پژوهش هایی انجام شــده اما بــه روش تطبیقی چنین 
کلی بخشــی از پژوهش های  پژوهشــی صــورت نگرفته اســت. به طور 
گورکانــی و بررســی موســیقی در  مهــم در زمینــه موســیقی صفــوی، 

ح زیر است:  نگاره ها به شر
کتــاب موســیقی عصــر صفــوی، بــه   حســین میثمــی )۱۳۹7( در 
طــور مفصــل به مباحث موســیقی عصر صفــوی از جنبه های مختلف 
کتاب )شامل 4 فصل( مباحث  پرداخته و در زمینه ســازها بخش اول 
کــه در  سازشــناختی را بــه خــود اختصــاص داده اســت بدیــن صــورت 
بخشی از فصل اول درباره سازهای موسیقی بزمی، در بخشی از فصل 
دوم درباره ســازهای موســیقی نقاره ای و در بخشــی از فصل ســوم نیز 
دربــاره ســازهای کالســیک دوران صفوی مباحث مهمــی وجود دارد. 
مقاالت تشکیالت موسیقی دربار صفوی )۱۳8۱(، و موسیقی و مذهب 
که  در دوران صفوی )۱۳8۲( نیز آثار دیگری از حسین میثمی هستند 
کتاب هــا و مقاالت  مرتبــط با موســیقی عصر صفوی اســت. ایشــان در 
کامل و مفصلی  خود درخصوص موســیقی دوران صفوی، توضیحات 
ارائــه داده انــد و در واقــع جامع تریــن تحقیقــات در زمینه ی موســیقی 
دوران صفوی، توســط ایشــان انجام شده است. اما در زمینه موضوع 
کتاب حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران از  موســیقی در تصاویر، 

که به شناســایی  کرجعفری )۱۳۹6(، پژوهش جامعی اســت  نرگــس ذا
و طبقه بنــدی ســازها از دوره ی ایلخانیــان تــا پایــان صفویــه پرداخته 
کتــاب، مطالعه ی تطبیقی ســازها  اســت. مبحث بســیار مهــم در این 
که اطالعات بســیار  در دوره ی ایلخانیــان، تیموریــان و صفویان اســت 
کامل و جامعی درخصوص ســازهای آن دوران در اختیار پژوهشــگران 
و عالقمنــدان بــه موســیقی قــرار می دهــد. ایلنــاز رهبــر )۱۳8۹ الف( در 
کارشناسی ارشد خود با عنوان موسیقی به روایت تصاویر  پایان نامه ی 
کــرده اســت تــا بــا بررســی تصاویــر نگارگــری در  دوران صفــوی، تــالش 
دوران صفویه، به شناختی از سازها و موسیقی آن دوران دست یابد. 
مقاله هــای ســازهای زهی در نگارگری های ایرانــی دوره صفوی )رهبر، 
کمپفر و شاردن  ۱۳8۹ ب(، ســازهای موســیقی دوره صفوی به روایت 
گاژا، ۱۳8۹(، ســازهای موســیقی ایــران در دوره ی  )رهبــر؛ اســعدی و 
کمپفر )رهبــر،۱۳۹0( و جایــگاه بانوان موســیقیدان  صفــوی بــه روایــت 
در دوره ی صفــوی، بــا نگاهــی بــر تصاویــر نگارگــری )رهبــر و اســعدی، 
۱۳۹۱( نیز، پژوهش هایی مرتبط از همان نویسنده است. در ارتباط با 
کالنتری )۱۳86 الف( در مقاله ی حیات  گورکانی، سارا  موســیقی دوره 
کبر و همچنین  کلی دربار ا گورکانی، به فضای  کبر  موسیقایی در دربار ا
جایــگاه موســیقی، انواع موســیقی و ســازهای رایج در زمان ســلطنت 
که بیشــتر این  کرده اســت  گورکانــی اشــاره  کبرشــاه، دومیــن پادشــاه  ا
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گورکانی مطالعه ی تطبیقی سازهای زهی در نگاره های دوران صفوی و 

اطالعات در نوشــته های شیخ ابوالفضل مبارک، نویسنده ی خاطرات 
کبر مکتوب شده است. او همچنین در مقاله ی دیگرش  و وقایع دربار ا
گورکانی)۱۳86 ب(،  با عنوان حیات موسیقایی در دربار بابر و همایون 
ابتــدا بــه فضــای فرهنگی و موســیقایی در دربــار بابر و همایون اشــاره 
گورکانیان و نحوه ی تســلط آنها  کــرده و مختصری درباره ی خاســتگاه 
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 
گورکانی بوده اســت. از مهم ترین منابع در  فارســی در زمینه موســیقی 
 Imaging Sound کتــاب گورکانــی  زمینــه موســیقی در تصاویــر دوران 
کتاب، ابتدا  نوشته ی)Bonnie C. Wade)1998  است. ُبنی وید در این 
گورکانی وقلمرو آنان توضیح  درخصــوص تاریخ فرمانروایی پادشــاهان 
کرده  داده و شــرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاســی آن زمان را بررســی 
گورکانی درباره ی  اســت. ســپس با تفسیر و بررســی ۱86 نگاره از دوران 
انواع موسیقی و سازهای آن دوران و همچنین ساختار فیزیکی سازها 
کتاب یکی از مهم ترین  کامل توضیح داده اســت. در واقع این  به طور 
کامل تریــن منابــع درخصــوص شــناخت موســیقی و ســازهای دوره  و 

گورکانی است. 

2. مختصــری دربــاره ی نگارگــری و موســیقی در 
دوره صفوی

سلسله ی صفوی به طور تقریبی از سال ۹07 الی ۱۱4۹ ه.ق. تداوم 
داشــت )اسکارچیا، ۱۳76، ۳(. سلسله ی صفوی، نقطه ی عطفی در 
که در واقع، آن را شــروع دوران جدید در تاریخ ایران  تاریــخ ایــران بود 
می داننــد )میثمــی، ۱۳۹7، ۱8(. 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 
کرد و سیاســت های  به خصوص جنبه ی علمی آن ســیری نزولی طی 
مذهبی شاه اسماعیل و رفتار شاه تهماسب در دوره ی دوم سلطنت، 
این ســیر نزولی را شــدت بخشید )مشحون، ۱۳7۳، ۲80(. هرچند در 
دوره ی ســلطنت شــاه عباس اول )۹۹6_ ۱0۳8 ه. ق( تحولی شایان در 
خ داد، امــا بعــد از او بار دیگر این هنــر رو به افول  زمینــه ی موســیقی ر
گسســت )مشــحون،  نهــاد و در اواخــر دوران صفوی شــیرازه آن از هم 
۱۳7۳، ۲80(. یکــی از وقایــع مهم دیگــر در دوره ی صفوی، مهاجرت 
که این مهاجرت ها در دو  موســیقیدانان ایرانی به هندوســتان اســت 
کلی می توان اذعان  گرفت )میثمی، ۱۳۹7، ۱۱7(. به طور  دوره صورت 
که موسیقی دوران صفوی متأثر از دو سنت موسیقی مجلسی  داشت 
کشور  در خراسان و عراق عجم، و موسیقی روایتی متأثر از قبایل غرب 
بــه ویــژه آذربایجــان بوده اســت. از دوران شــاه تهماســب تحــت تأثیر 
محرمــات، نوعــی دوگانگــی در جامعه در رابطه با موســیقی مجلســی 
گرفــت و ایــن نــوع موســیقی بــا موانــع و مشــکالت اقتصــادی  شــکل 
که تا دوران شــاه ســلطان حسین ادامه داشت  متعددی مواجه شــد 

)میثمی، ۱۳۹7، ۱۲6(.

موســیقی  و  نگارگــری  دربــاره ی  مختصــری   .3
گوركانی

مؤســس سلســله ی مغول ها )گورکانیان( در شــمال هند، شخصی 
گورکانی بود  بــه نــام بابر، از نســل چهــارم فاتح تــرک یعنــی تیمور لنــگ 
)راجــرز، ۱۳8۲، ۲(. نقــش بابــر به عنوان حلقه ی ارتباطــی بین ایران و 
هند اســت. پس از بابر، پســرش همایون بر تخت ســلطنت نشســت. 
پادشــاهی همایــون از ابتــدا دســتخوش نوســان های بســیار بــود و او 
نتوانســت پایه های امپراطوری تازه تأســیس مغول را تحکیم بخشــد. 
کبرشــاه ۹۳7- ۹47/  پایه گــذار واقعــی امپراطــوری مغــول در هنــد، ا
که پیش از آن  کبــر امپراطــوری مغول  ۱۵۵6- ۱60۵ اســت. در دوره ی ا
بیشتر متأثر از خاستگاه خود، ایران، بود صبغه ای هندی یافت. طول 
کبر و ثبات ناشــی از قــدرت او، پایه هــای امپراطوری  مــدت حکومــت ا
 Sharma 1974, Edwards & Garret, 1956( کــرد گورکانــی را مســتحکم 
کبر، پســرش جهانگیر در  کالنتری، ۱۳86الــف،40(. بعد از ا و نیــز نــک. 
گرا پایتخت  سال ۱007ه. ق/ ۱۵۹۹م سلطنت خود را در تأسیس کرد و آ
اصلــی و مهم او باقــی ماند )راجرز، ۱۳8۲، ۱۱۹(. پنــاه همایون به دربار 
گردیــد تــا یکــی از اوج های درخشــان  شــاه طهماســب صفــوی ســبب 
نگارگری اسالمی با نظارت نگارگران برجسته ی ایرانی چون عبدالصمد 
گردد )کــراون، ۱۳88، ۲۲0- ۲۲۱(.  شــیرازی و می رســیدعلی پایه ریزی 
بدون تردید شــکل گیری 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, 46(. در زمینه ی موسیقی، شواهدی 
گاهی از آن وجود دارد )شــیخ ابوالفضل،  از عالقــه ی بابر به ایــن هنر و آ
۱87۲، ۱8۵ و نیــز نک.کالنتــری، ۱۳86 ب،۹۱(. همایون بیش از دیگر 
 .)Abdul Ghani, 1930, 60( گورکانی از فرهنگ ایرانی متأثر بود شاهان 
در نگاره هــای دوران همایــون، تأثیراتــی از فرهنــگ موســیقایی ایران 
مشهود است. در این نگاره ها، سازهای رایج در موسیقی ایرانی تصویر 
شده اند )کالنتری، ۱۳86ب، ۹7(. شیخ ابوالفضل مبارک، نویسنده ی 
کاملی از  کتاب معروف خودش، شــرح  کبر، در  وقایع دوران ســلطنت ا
کبر آورده است )شیخ ابوالفضل مبارک، ۱87۹، ۳0: ۱ و  موسیقی دوران ا

نیز نک.کالنتری، ۱۳86 الف، 4۱(.

و  صفــوی  نگاره هــای  در  زهــی  ســازهای   .4
گوركانی

گورکانــی،  کثــر نگاره هــای دوران صفــوی و   ســازهای زه صــدا در ا
درگروه هــای مختلــف موســیقی و تصاویری بــا موضوعــات متفاوت، 
گروه موسیقی  به وفور مشــاهده می شــوند. حضور ســازهای زهی در 
مجلسی و در تصاویری با موضوع بزم، نسبت به سایر تصاویر، بسیار 
پررنگ تــر اســت. همچنین تعــداد و نوع ســازها با توجه بــه موقعیت 
اجرایــی موســیقی در نگاره هــا متفــاوت اســت. در ادامــه، توضیــح 
مختصری درباره ی انواع ســازهای زهــی در نگاره های دوران صفوی 
گورکانی داده خواهد شــد و ســپس با مقایسه ی آنها در یک جدول  و 

می توان به میزان شباهت و تفاوت میان آ نها پی برد.  
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4-1. سازهای زهی در نگاره های صفوی
کــه در نگاره هــای دوران صفــوی دیده  مهم تریــن ســازهای زهــی 
کمانچــه، ربــاب،  می شــوند، شــامل ســازهای چنــگ، عــود، تنبــور، 
شدرغو، قانون و  شش تار است. در میان این سازها، چهار ساز عود، 
کمانچه، تنبور و شــدرغو بیشــتر از انواع دیگر ســازها متداول بوده اند 

)رهبر، ۱۳8۹ب، ۱۲۵(.
چنــگ )تصاویــر ۱ و ۳(: از ســازهای زهــِی مطلــق۱ اســت، اما به 
کــه ســیم های آن در هنــگام لــزوم و بــرای تغییــر طــول  ایــن دلیــل 
گرفته می شدند، در شمار سازهای زهی مقید  ســیم با دست چپ 
کرجعفری،  نیــز قرار می گرفته اند )مراغی، ۱۳66، ۲0۲ و نیز نک. ذا
۱۳۹6، 8۹(. در نگارگری های این دوره، این ســاز به شــکل مثلث 
که جعبه ی طنینی آن در ضلع  قائم الزاویه ی ســرخمیده ای اســت 
گرفته انــد. جعبــه ی طنینــی  گوشــی ها در ضلــع افقــی قــرار  قائــم و 
گرفتــه و تعــداد ســیم های آن در بیشــتر  در زیــر بغــل نوازنــده قــرار 
نگاره هــا غیرقابــل تشــخیص اســت. بدنــه ی ســاز اغلــب بــه رنــگ 
گل یا اشکال انتزاعی  ســیاه یا قهوه ای همراه با تزیینات اســلیمی، 
اســت. همچنیــن، نوازندگان این ســاز، هم از مــردان و هم از زنان 
کنار  گــر در  کنــار یکدیگر قــرار می گیرند و ا کــه به نــدرت در  هســتند 
یکدیگــر باشــند، نوازندگــی چنــگ و قانــون به عهده ی زنان اســت 

)رهبر، ۱۳8۹ب، ۱00(.
کهن ایران، ســاز  عــود )تصویــر 4(: بــر اســاس متــون موســیقی 
کامل و در میــان ســازهای دیگــر از جایگاه  عــود همــواره یــک ســاز 
که  کرجعفــری، ۱۳۹6، ۳۹(. عود  برتــری برخــوردار بــوده اســت )ذا
آن را با نام بربط نیز می شناســد، از ســازهای زهــی مضرابی مقید۲ 
اســت. مراغــی در بخش سازشناســی رســاالت خویش تنهــا به ذکر 
کــه عــود قدیــم دارای 4 جفــت وتــر بوده  کتفــا می کنــد  ایــن نکتــه ا
کامل، سازی مشابه با عود  قدیم، اما دارای ۵ جفت  است و عود 
وتــر بوده اســت )مراغــی، ۱۳66، ۱۹۹ و نیز نک. اســعدی، ۱۳8۳، 
کوتاه  کاســه ی بــزرگ و دســته ی  6۳(. در نگارگری هــا ایــن ســاز بــا 
همــراه بــا ســرپنجه ی منحنــی شــکل و در برخــی تصاویــر همــراه با 
توافقــی  تصاویــر،  ایــن  در  اســت.  شــده  ترســیم  فــراوان  تزیینــات 
گوشــی های ســاز دیــده نمی شــود و تعــداد آنهــا بیــن  برســر تعــداد 
که  گرفتن ایــن موضوع  4، ۵ عــدد متغیــر بــوده اســت و بــا در نظــر 
معمواًل ســیم ها به صورت جفتی بســته می شده اند، پس می توان 
کــرد )رهبــر، ۱۳8۹ب، ۱04(.  گوشــی ها را دوبرابــر محاســبه  تعــداد 
کم رنگ  در نگاره هــا، صفحــه ی عود در دو رنگ قهــوه ای پررنگ و 
ِکرم رنــگ آن دارای صفحه ای  کــه نــوع  )ِکرم رنــگ( دیــده می شــود 
یک تکــه و فاقــد تزیینــات اســت و نــوع قهــوه ای پررنــگ آن دارای 
کنــاره ی صفحــه اســت.  تزییناتــی در  صفحــه ی ســه تکه و دارای 
دیــده  مضــراب  نوازنــده  دســت  در  نگاره هــا  برخــی  در  همچنیــن 
می شــود و در برخــی دیگــر نوازنــده مضرابــی در دســت نــدارد، امــا 
گرفتن مضراب اســت. با  حالت دســت راســت او، شــبیه به حالــت 
توجــه به تفاوت در اندازه ی ســاز و رنگ صفحــه ی آن و همچنین 
تفــاوت در مضراب داشــتن یا نداشــتن نوازنده، می تــوان این گونه 
که به احتمال زیاد در نگاره های دوران صفوی، دو  گرفــت  نتیجــه 

نوع عود وجود داشــته اســت )رهبر، ۱۳8۹ب، ۱04- ۱0۵(.
از مهم تریــن ســاز های متــداول  یــا طنبــور،   :)۵ تنبــور )تصویــر 
در عصــر صفــوی بــود و انــواع مختلفی را در بــر می گرفــت )میثمی، 
که دارای  ۱۳۹7، ۱67(. تنبور از دســته  ســازهای زهی مقید اســت 
گالبــی شــکل، صفحــه ای چوبــی،  کاســه ای یــک قســمتی و نیمــه 
دســته ای بلنــد و ســرپنجه ای مســتقیم اســت. در برخــی نگاره ها، 
کوچک تــر  کاســه ی طنینــی ســاز بــزرگ و در برخــی دیگــر  انــدازه ی 
کوچک تریــن و ظریف تریــن  گفــت ایــن نــوع،  کــه می تــوان  اســت 
که در  کاســه را در میــان دیگــر انــواع ایــن خانــواده دارد. ایــن ســاز 
بــه  پیشــین  دوره هــای  از  فراوان تــر  صفــوی  دوره ی  نگاره هــای 
کاســه و دســته شــباهت بســیاری  چشــم می خورد، از نظر ظرافت 
بــه »ِســه تار« امــروزی دارد و بــا داشــتن ۳ ســیم در اغلــب نگاره ها 
بــا  بیشــتری  پیونــد  مضــراب،  بــدون  نواخته شــدن  همچنیــن  و 
ســه تار می یابــد. از دوره ی صفوی در رســاالت موســیقی با ســازی 
کــه شــاید ارتباطــی بــا  بــا عنــوان »ِســتا« )ِســه تا( مواجــه هســتیم 
کرجعفــری، ۱۳۹6، ۵4(. اما  نــام  ســه تار امروزی داشــته باشــد )ذا
که  علی رغم شــباهت اســمی این دو ســاز، با توجه به این موضوع 
در رســاالت موســیقی دوران صفوی، ســازی با نام ســه تار نیامده 
اســت، پــس نــام ایــن ســاز در دوره ی صفــوی، تنبور اســت )رهبر، 

۱۳8۹ب، ۱07(.
کاسه ی طنینی ساز گاهی به صورت ترکه ای و گاهی به صورت چند 
که با رنگ های تیره و روشــن از هم قابل تفکیک هســتند  تکه اســت 
کرجعفــری، ۱۳۹6، ۵۹(. صفحــه ی ســاز چوبی بــوده و معمواًل بر  )ذا
که  که ایــن موضوع نشــان می دهد  روی آن َخــَرک دیــده نمی شــود، 
نقاشــان بــه ترســیم جزئیــات ســاز بی توجــه بوده اند. دســته ی ســاز 
باریــک و بلنــد بــوده و در برخی نگاره ها دارای دســتان بندی اســت. 
ســرپنجه ی ســاز در بیشــتر نگاره ها صاف اســت و معمواًل تعداد ۳ یا 
کرجعفری  گفتــه ی ذا گوشــی بــر روی آن دیــده می شــود. البته بــه   4
)۱۳۹6، 6۲(، در تعــداد اندکــی از نگاره ها، دســته ی ســاز بلند اســت 
کــج یــا منحنــی اســت. البتــه ایــن مــدل از ســاز  امــا ســر پنجــه ی آن 
اغلــب در نگاره هایــی به ســبک مغولــی دیده می شــود. همچنین در 
بیشــتر نگاره ها در دســت نوازنــده مضرابی دیده نمی شــود و احتمااًل 
نوازندگان این ساز با ناخِن انگشِت سبابه ی دست راست بر سیم ها 

َزخمه می زدند.
 مشهور 

ً
سازهای كاسه دو بخشی از خانواده رباب و یا احتماال

که با توجه به اینکه  گفت  به َشَدرغو )تصویر ۱۲(: در ابتدا باید چنین 
گورکانی  در مورد مشخصات سازهای مصور دوران صفوی و احتمااًل 
در منابــع مصــور مطلبــی ذکر نشــده، بنابراین در برخی مــوارد باید با 
کرد. از جمله این ســازها، ســازی  ح  احتیــاط نــام این ســازها را مطــر
کــه در اینجا با نام شــدرغو نام برده شــده اســت و احتمااًل نام  اســت 
آن چنین اســت )برای اطالعات بیشــتر نک. رهبر، ۱۳8۹ الف، 7۳(. 
کرجعفــری )۱۳۹6، 67( نیــز دربــاره نــام ایــن ســاز چنیــن می گویــد  ذا
که تــا دوره ی صفوی  کــه بــا اســتناد به اطالعــات موجود، این ســاز را 
کلمه ی شــدرغو در منابع  کرده اند.  نیز رواج داشــته، شــدرغو معرفی 
گونی چون شدرقو، شدرغو و یا شترغو  گونا دوره ی صفوی به اشکال 



۵۵
گورکانی مطالعه ی تطبیقی سازهای زهی در نگاره های دوران صفوی و 

ثبــت شــده اســت )میثمــی، ۱۳۹7، ۱70(. شــدرغو از ســازهای زهــی 
کاســه ی طویل بوده  مضرابی مقید و دارای 4 وتر و ســطح، دســته و 
که بر نیمی از سطح آن پوست می کشــیده اند )مراغی، ۱۳66،  اســت 
کاســه دوبخشی، دارای  ۲0۵(. این ســاز از خانواده ی ســازهای زهی 
کشــیده اســت  کاســه ی باالیی آن  که  صفحه ی پوســتی مدّور اســت 
کرجعفــری، ۱۳۹6، 64(. در برخــی از نگاره هــای دوران صفــوی،  )ذا
گوشــی قــرار دارد،  که در هر ســمت ســرپنجه ۳  گوشــی  ایــن ســاز با 6 
گوشــی  گوشــی ها در برخی از نمونه ها با 7  مشــاهده می شــود. تعداد 
کرجعفــری، ۱۳۹6،  گوشــی دیده می شــود )ذا و در برخــی دیگــر بــا ۱۲ 
68(. بــا توجــه بــه منابع فعلــی، از بعــد از دوران صفــوی، تصویری از 
این ســاز مشــاهده نشده و علت منسوخ شــدن آن مشخص نیست. 
که این ســاز شــاید به نوعی نیای ســاز تار امروزی  گفت  شــاید بتوان 
کــه از تــار  باشــد )رهبــر، ۱۳8۹ ب، ۱۱6(، زیــرا قدیمی تریــن ســندی 
کنــون به دســت آمــده، مربوط بــه دوران زندیه اســت )پورجوادی،  تا
۱۳8۵، 4۱(، و 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 )رهبر، ۱۳8۹ب، ۱۱6(.
علــت نام گــذاری ایــن ســاز به خانــواده ربــاب بدین دلیل اســت 
کنزالتحف )کاشانی، ۱۳7۱،  که ســازی تقریبًا بدین شــکل در رســاله 
کاســه دو بخشــی دارد و بخش  که  ۱۱4( بــا نــام ربــاب موجود اســت 
کاســه آن هماننــد دو زائــده نــوک تیــز هســتند و از ایــن نظر  باالیــی 
شــباهت بســیار زیادی با ســازی به همین نام و شکل در نگاره های 
گورکانــی دارنــد. اینکــه به راســتی رباب همان شــدرغو اســت، جای 
بحــث زیادی دارد و به نظر نمی رســد چنین باشــد. زیــرا برای مثال 
در یکــی از رســاالت دوره صفــوی بــه نــام رســاله موســیقی امیرخان 
گانه هم از شــدرغو  گرجــی )ن.خ( در لیســت نام ســازها به طــور جدا
گرجی، ن.خ و نیز نک. رهبر،  نام برده شده و هم از رباب )امیرخان 
۱۳8۹ الــف، ۲48(. امــا بــه دلیــل شــباهت ظاهــری یعنــی داشــتن 
کاســه دوبخشــی، می تواننــد از یک خانــواده ولی با دو نــام متفاوت 
باشــند )برای اطالع از تصویِر ســازهایی تقریبًا مشــابه با این ساز در 

نگارگری هــا نک. رهبر، ۱۳8۹ الف و رهبر، ۱۳8۹ ب(. 
كمانچــه )تصاویــر 7 و ۹(: ســاز زهــی- آرشــه ای مقیداســت و از 
کثر منابع آن دوران  سازهای مهم دوران صفوی است و نام آن در ا
کمانچه در بیشــتر تصاویر  ذکر شــده اســت )میثمــی، ۱۳۹7، ۱6۵(. 
کــروی شــکل و بعضــًا بیضــی شــکل اســت  کاســه ی طنینــی  دارای 
کاســه ی طنینــی یکپارچــه و در  کــه در تعــدادی از نگاره هــا، دارای 
کرجعفری،  کاســه ی طنینــی چند تکه اســت )ذا برخــی دیگر دارای 
کاســه ای  کمانچــه در تصاویــِر ابتــدای دوران صفــوی،   .)8۱ ،۱۳۹6
کوچک تــر و یــک تکــه دارد، درحالی کــه در تصاویر مکتــب اصفهان، 
کاســه ی ســاز متشــکل از  کــه مربــوط به اواخر دوران صفوی اســت، 
کمی بزرگ تر شــده  کاســه  َترکه های دورنگ اســت و به نظر می رســد 
کشــیده  اســت )رهبــر، ۱۳8۹ب، ۱۱۳(. همچنیــن انــدازه ی پوســت 
کوچک و در برخی دیگر بزرگ تر  کاســه در تعدادی از آنها  شــده روی 
اســت و در روی پوســت بعضی از آنها خرک دیده می شود و در روی 
تعــدادی از آنهــا خــرک وجــود نــدارد، و یا نقــاش آن را ترســیم نکرده 

اســت. طول دســته ی ســاز نیز در نگاره ها متفاوت اســت، در برخی 
بــه شــکل لولــه ای توپــر بــا حالتــی مخروطی اســت و در برخــی دیگر 
گوشــی ها و  طــول دســته از بــاال تــا پایین یــک انــدازه اســت. تعداد 
ســیم ها در نگاره های مختلف متفاوت اســت، در برخی از آنها ســاز 
گوشــی و ۵ ســیم ترسیم  گاهی دارای ۵  گوشــی و 4 ســیم و  دارای 4 
گوشــی هســتند و ۳ عدد ســیم  شــده  اســت، اما اغلب آنها دارای ۳ 
کمانچه ها در باالی ســاز ُصراحی۳ دیده  دارند. همچنین در بیشــتر 
می شــود و در قســمت پاییــن ســاز، میلــه ی فلــزی در اندازه هــای 
مختلف وجود دارد. آرشه ی ساز نیز در بیشتر نگاره ها به یک شکل 
که دســته ی  کمی انحنا،  ترســیم شــده اســت، یک میله ی چوبی با 

موی دم اســب به دو سر آن وصل شده است.
کمانچه اما  یــک نمونــه متفــاوت از ســاز زهــی آرشــه ای مشــابه 
کاســه مربــع شــکل در تصاویــر دوران صفوی دیده شــده اســت  بــا 
گرفته  کمانچه قــرار  کــه در جــدول ۱، در پاییــن تصویــر  )تصویــر ۱۱( 
اســت. تصویر فوق بخشــی از تصویر »مســتی الهوتی و ناسوتی« از 
دیوان حافظ اثر ســلطان محمد نقاش اســت )آژند، ۱۳84، ۱4۹(. 
که منســوب به ســلطان محمــد نقاش  کلــی در تصاویــری  بــه طــور 
اســت، ســازهای عجیبــی دیده می شــود. شــاید هم به ایــن دلیل 
کــه او در ترســیم برخــی از نقشــمایه ها تحــت تأثیــر محمــد  باشــد 
کباز،  ســیاه قلــم، نقــاش منحصر به فــرد دوره ی تیموری اســت )پا
۱۳8۱، ۵۲0(. در عیــن حال ســاز مذکــور می تواند حاصــل تخیالت 

نقاشــانه نیز باشد.
شــکل  بــه  اغلــب  قانــون  نگارگری هــا،  در   :)۱۵ )تصویــر  قانــون 
کمــی انحنــا در ضلــع مــوّرب و تنهــا در یک  ذوزنقــه ی قائم الزاویــه  بــا 
کمی انحنا  نــگاره دوره صفوی به شــکل مثلث متساوی الســاقین بــا 
در دو ضلع موّرب ترســیم شــده اســت )رهبر، ۱۳8۹ الف، 4۱ و رهبر، 
کــه احتمــااًل خطــای نقــاش بوده اســت زیــرا در همه  ۱۳8۹ب، ۱0۲( 
نقاشــی ها به صورت ذوزنقه ی قائم الزاویه ترسیم شده است. مراغی 
ح االادوار، قانــون را این گونــه توصیف می کند: »ســازی  کتــاب شــر در 
کاسه ی آن جعبه ای مثلثی شــکل و فاقد دسته و  که ســطح و  اســت 
دستان بوده است و بر این ساز هفتاد و دو وتر، غالبًا از جنس مفتول 
گروه ســه تایی می بســته اند و هر ســه وتر به  برنج، در بیســت و چهار 
کوک می شــده اند. قانون نیز در شمار مطلقات بوده  صورت هم صدا 
گاهی اوقات اوتار  کوک می شــده اســت. همچنین  و مشــابه با چنگ 
آن را از ابریشــم یا روده، )روده و زه( نیز می بســته اند« )مراغی، ۱۳66، 
۲0۳(. تقریبــًا در تمامــی نگاره هــا، نوازنــدگان ســاز قانــون در حالــت 
نشســته ترســیم شده اند و ساز را بر روی هر دو پای خود قرار داده اند 

و با انگشتان اشاره هر دو دست سیم ها را می َکَنند.
شــش تار )تصویر ۱4(: ســاز زهِی دســته بلنِد دســتان داری اســت 
گوشــی دارد. در رســاالت دوره ی صفوی، نامی از شــش تار  که شــش 
نیســت و میثمی )۱۳78، ۱77( در پایان نامه ی خود، با بهره گیری از 
سازشناســی عبدالقادر مراغی، این ساز را شش تار نامیده است )رهبر 
گفتــه ی رهبر )نک. رهبر، ۱۳8۹ب، تصاویر ۳6 و  ۱۳8۹ب، ۱۱8(. بــه 
۳7(، شش تار فقط در دو تصویر از مجموعه تصاویر صفوی مشاهده 
که هــر دو مربوط بــه مکتــب اصفهــان و دیوارنگاره های  شــده اســت 
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چهل ستون، و اواخر دوره ی صفوی است و در ابتدای دوران صفوی 
این ســاز مشــاهده نشده است، بنابراین شــاید مربوط به منطقه ای 
خــاص بــوده و یــا در طــی حوادثــی در اواخــر دوران صفــوی، مجــددًا 

متداول شده است )رهبر، ۱۳8۹ب، ۱۱8(.  
در انتهــای توضیــح ســازهای زهــی اشــاره بــه یک نکتــه ضروری 
اســت. تصویری از ســاز ســنتور مربوط به ســال ۱۱۳۵ هجری )دوره 
که تصویر سنگ  که مرد مســنی را نشان می دهد  زندیه( وجود دارد 
قبــر اوســت )نــک. براتــی و افــروغ، ۱۳۹0، 8۲ و خضرایــی، ۱۳۹۲، 
80(. بــا توجه به مســن بودن این فرد و اینکه تصویر، شــغل متوفی 
گفت رواج ســاز  را در دوران حیــات او نشــان می دهــد، شــاید بتوان 
سنتور مربوط به اواخر صفوی بوده است )نک. رهبر، ۱۳۹8، ۳4(. 
بــا این حــال تصویــر ایــن ســاز در دوران صفوی مشــاهده نمی شــود 

)میثمی، ۱۳۹7، ۱7۲(.

گوركانی 4-2. سازهای زهی در نگاره های 
گورکانــی، ســازهای زهی تقریبًا در بیشــتر   در نگاره هــای دوران 
نگاره هــا بــا موضوعــات مختلــف دیده می شــوند، امــا در تصاویری 
گروه موســیقی مجلســی، حضــور پررنگ تری  بــا موضوع بــزم، و در 
کــه در این  نســبت بــه ســایر نگاره ها دارنــد. نکته ی بســیار مهمی 
کــه در نگاره های  کــرد ایــن اســت  خصــوص می تــوان بــه آن اشــاره 
حضورگــروه  دلیــل  بــه  صفــوی،  دوران  برخــالف  گورکانــی،  دوران 
گرفتــن  موســیقی نقاره خانــه در تصاویــری بــا موضــوع بــزم، و قــرار 
کنــار یکدیگر،  گــروه موســیقی مجلســی بــا نقاره خانــه در  ســازهای 
کــه تعــداد ســازهای زهــی در نگاره هــای ایــن  ســبب شــده اســت 
دوران بــه نســبت دوران صفــوی بیشــتر باشــد. ســازهای زهــی در 
کمانچه،  گورکانــی شــامل چنــگ، عــود، ربــاب، تنبــور،  نگاره هــای 
قانــون، ســارود، ســارنگی، َســرمنَدل، تامبــورا، چیــکارا )ســاز زهی 

آرشه ای شــبیه قیچک( است.
کتابــش، چنــگ را همــان هــارپ  چنــگ )تصویــر ۲(: ُبنی ویــد در 
اســت )Wade, 1998, 241(، درحالی کــه چنــگ ســاز  کــرده  معرفــی 
کلی خود دارای  قدیمی و هارپ ســاز جدید اســت. این ساز در شکل 
که یک هالل خمیده و منحنی  یک لوله ی ســتون مانند ثابت اســت 
که سیم ها در  کاسه ی طنینی ساز است  به آن متصل است و در واقع 
آن قرار دارند و به باال و پایین آن متصل هســتند. در برخی نگاره ها، 
گوشــی هایی بــر ضلع افقی ترســیم شــده اند و در تصاویــر دیگری این 
گوشــی ها دیده نمی شوند و به نظر می رسد زه ها داخل ضلع افقی به 
گورکانی، چنگ ها  گیرهایی وصل شده اند. در نگاره های دوران  سیم 
کشــیده ای هســتند و قــاب آنهــا به  کاســه ی طنینــی  معمــواًل دارای 
حالــت خمیــده اســت. در ایــن نگاره هــا، معمــواًل ســیم گیرهای ســاز 
در تصویر مشــخص نیســت، اما ســیم های ســاز تا حدودی مشخص 
هستند. در برخی از تصاویر، نوازنده سیم های ساز را با دست راست 
و در برخی دیگر با دست چپ می َکَند و جنسیت نوازنده های چنگ 

در نگاره ها، معمواًل زن است.  
که ســازی دقیقًا  عود: درباره این ســاز نیاز به این توضیح اســت 
کاســه بزرگ یک بخشــی فقط در یــک تصویر از  شــبیه عــود ایرانی با 

تصاویر هندی دیده شده است. ُبنی وید4، تصویر مذکور را با عنوان 
 )Wade, 1998, pl. 19( »کاله فرنگی کبــر در باغ امارت  »همایــون و ا
کتاب خود آورده اســت. این تصویر، اثری اســت از نقاش ایرانی  در 
که توسط همایون به  به نام عبدالصمد. او یکی از دو نقاشــی اســت 
هنــد برده شــد. بــا توجه به ایرانی بــودن عبدالصمــد و اینکه تصویر 
عــود فقــط در ایــن تصویــر از مجموعــه تصاویــر هندی دیده شــده، 
کــه این تصویــر احتمــااًل نوازنده هــای ایرانی  گفت  می تــوان چنیــن 
گورکانیان  کرده اســت و در نتیجه عود ســاز متداول دربــار  را تصویــر 
کبر  کی از نمایش دربارهمایون و ا نبــوده ولو اینکه عنوان تصویــر حا

باشــد. در نتیجه تصویر مذکور در جدول ۱ آورده نشــده است. 
که دسته ای  تنبور )تصویر 6(: از دسته ی سازهای زهی مضرابی، 
بلنــد دارد. ویــد، آن را بــه نام هــای تامبــورا و تمبــور نامیــده اســت 
گورکانی، این ساز بسیار  )Wade, 1998, 243(. در نگاره های دوران 
کاسه ی  شــبیه به ســاز سه تار امروزی تصویر شده است. ساز دارای 
کــه معمــواًل از ترکه هــای به هــم چســبیده  کوچــک اســت  طنینــی 
تشــکیل شــده اســت. حتی در برخی از تصاویر، رنگ ترکه های ســاز 
بــا یکدیگــر و با صفحه ی ســاز متفاوت اســت. دســته ی ســاز بلند و 
باریک اســت و در برخی از تصاویر ســاز دارای دســتان بندی اســت. 
گوشی ها به تعداد ۳ یا 4 عدد دیده می شود و ساز  در ســرپنجه ســاز 
احتمــااًل ۳ یــا 4 ســیم دارد. نوازنده های این ســاز معمواًل با دســت 
کــرده و با ناخن دســت  چــپ بــر روی دســته ی ســاز انگشــت گذاری 
راســت بر روی ســیم ها زخمه می زنند و اغلب نوازندگان در نگاره ها 

مرد  هستند. 
کالنتری )۱۳86 الف، 74( به نقل  خانــواده ی ربــاب )تصویر ۱۳(: 
که در آیین  که رباب از سازهای زهی است  کسلیوال۵ بیان می کند  از 
کبــری از آن نــام بــرده شــده و تعــداد ســیم های آن شــش، دوازده و  ا
یــا هــژده تــار روده بوده اســت. دهروپد ربــاب6و رباب هندوســتانی7و 
ُسرســینگر8 از انواع مختلف رباب در هندوســتان هستند. به طورکلی 
کــه در بیشــتر مــوارد در  کاســه دو بخشــی اســت  ربــاب جزء ســازهای 

کشیده شده است.  تصاویر روی سطح آن پوست 
گورکانــی،  كمانچــه )تصویــر 8 و ۱0(: در بیشــتر نگاره هــای دوران 
کره ای شکل و توخالی اســت و سطح خارجی  کاســه ی طنینی ســاز 
کاســه پوســت  آن بــا صــدف یــا اســتخوان تزیین شــده اســت، روی 
کشــیده شــده اســت و روی پوســت َخــَرک قرار دارد، دســته ی ســاز 
لولــه ای توپــر از چــوب اســت و شــکل آن بــه حالــت مخــروط وارونه 
اســت. در تعدادی از تصاویر در پایین ســاز میله ای فلزی و متحرک 
که ســاز در حول آن در دســت نوازنده می چرخد و انتهای آن  اســت 
گوشی قرار دارد  روی زمین قرار دارد. در ســرپنجه ی ســاز معمواًل ۳ 
و در انتهــای دســته ُصراحی دیده می شــود. در تصاویر نوازندگان با 
کرده و با آرشه ای  دســت چپ بر روی دســته ی ساز انگشــت گذاری 
کــه در دســت راســت دارد، بــر روی ســیم ها می ِکَشــند. در تصاویــر 

کمانچه همگی مرد هســتند. نوازندگان 
ســارود )تصویــر ۱8(: ســازی زهی زخمــه ای از خانــواده ی لوت ها 
اســت. در واقع ســارود، نوعی ســاز هندی جدید، برگرفته از یک نوع 
ربــاب قدیمــی اســت )Wade, 1998, 243(. در تصاویــر محــدودی از 
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گورکانــی این ســاز دیــده می  شــود و از نظر ظاهری  نگاره هــای دوران 
شــبیه بــه ســازهای خانــواده ی ربــاب اســت و ســرپنجه ی آن بســیار 
گوشی های آن در  شــبیه به ســاز تار و ساز رباب امروزی اســت. تعداد 
تصویری از این ســاز 7 عدد ترســیم شده است و این که سیم های آن 
به صورت تکی یا به صورت جفتی بســته شــده ، مشخص نیست. در 
دست نوازنده ی این ساز مضرابی شبیه به مضراب تار دیده می شود 

و نوازنده ی این ساز مرد است.
خانــواده ی  از  هنــدی  ســازی  تامبــورا   :)۱۹ )تصویــر  تامبــورا 
دارد.  دســتان بندی  بــدون  و  بلنــد  دســته ای  کــه  اســت  لوت هــا 
تعداد ســیم های این ســاز معمواًل چهار عدد اســت. در نگاره های 
که  کشــتی اســت  گورکانی این ســاز از لحاظ ظاهری شــبیه به لنگر 
کوچــک دارد و بــاالی آن در دو طــرف دســته بــه ســمت  کاســه ای 
داخــل فرورفتگــی دارد و دســته ی ســاز نســبتًا پهــن و ارتفاع آن از 
گرفته  کاســه ی ســاز بلندتر اســت. در انتهای دســته ســرپنجه قرار 
گوشــی دیده می شــود. نوازنده این ساز مرد بوده  که در آن ۳ عدد 

و با مضراب ســاز را می نوازد.
چیکیرا9 )ســاز زهی آرشــه ای شــبیه قیچک( )تصویر ۲0(: این ساز 
تنها در یک نمونه از نگاره های بررســی شــده توسط نگارندگان دیده 
کتاب خود، آن را ســازی با ۳ ســیم و شــبیه به  می شــود و ُبنی وید در 
کاســه ای خمیــده و قــوس دار،  ســارنگی، و از خانــواده ی لوت هــا، بــا 
کــرده اســت )Wade, 1998, 192(. ایــن ســاز از نظــر ظاهــری  معرفــی 
کاســه ی طنینی آن  تاحــدودی شــبیه به ســاز قیچک اســت. شــکل 
کاســه ی  کشــیده اســت و دردو طــرف خــود فرورفتگــی دارد. بــر روی 
کشــیده شــده اســت و روی آن َخــَرک دیــده می شــود.  ســاز پوســت 
کوتاه و فاقد دستان بندی اســت اما شکل سرپنجه ی  دســته ی ســاز 
کمانچه و  آن مشخص نیست. این ساز دارای ۳ سیم است، و مانند 
گورکانی، نوازنده ی  قیچک با آرشه نواخته می شود. در تصاویر دوران 

این ساز مرد بوده است.
و  اســت  ربــاب  خانــواده ی  از  ســاز  ایــن   :)۲۱ )تصویــر  ســارنگی 
کــه آن را  به جای مضراب با آرشــه  تفــاوت آن بــا رباب در این اســت 
می نوازند. خاســتگاه ســارنگی، منطقه ی شــمال غربی شبه قاره ی 
هنــد بــوده و از قرن دوازدهــم تا هجدهم بــرای همراهی با فرم های 
کالســیک هنــد رواج پیدا می کند  خیــال و )Thumri( ۱0 در موســیقی 
کالنتری، ۱۳86 الف، 7۵(. شــکل  )Powers, 1980, 131 و نیز نک. 
ظاهری ساز از یک جعبه ی طنینی ذوزنقه ای شکل، تشکیل شده 
کاســه ی طنینی  کــه بــه یک دســته ای پهــن متصــل اســت و  اســت 
کــه نیمــی از طــول ســاز را تشــکیل می دهــد، بزرگ تر از دســته ی  آن 
کــه دارای  ســاز اســت. در انتهای دســته ی ســاز ســرپنجه قــرار دارد 
گوشــی برای سیم های  گوشــی برای ســیم های اصلی و حدود ۱۲   4
که سارنگی دارای  گفت  واخوان قرار دارد. در نتیجه می توان چنین 
چهار ســیم اصلی و دوازده ســیم فرعی )واخوان( است. این ساز در 
کســتان، افغانســتان، هند و در منطقه ی سیســتان و  کشــورهای پا
کمتر به  بلوچســتان ایران، بیشــتر در همراهی با آواز به کار می رود و 
شکل تک نوازی اســتفاده می شود )Wade, 1998, 191(. همچنین 
گورکانــی دیــده می شــود و  ایــن ســاز در یــک یــا دو نــگاره در دوران 

نوازندگان آن مرد هستند. 
گورکانی، ســاز قانون  قانون )تصویر ۱6(: در تعدادی از نگاره های 
بــه شــکل ذوزنقــه ی متساوی الســاقین اســت و در تعــدادی دیگر به 
که ضلع سمت چپ آن به سمت  شــکل ذوزنقه ی قائم الزاویه اســت 
داخل قوس دارد و ضلع ســمت راســت آن صاف است.در تصاویر، بر 
روی صفحه ی ســاز پوســت دیده می شــود و در تعدادی از آنها خرک 
در دوطــرف صفحــه ی ســاز قــرار دارد. در برخــی نگاره ها ســاز بر روی 
پــای نوازنــده قــرار دارد و در برخی دیگر بر روی دســتان نوازنده دیده 
گوشــی های آن قرار  می شــود. معمواًل در تصاویر در ســمت چپ ساز 
دارد و ســیم های آن بــر روی ســاز دیــده می شــود، امــا تعــداد آ نهــا به 
درســتی مشــخص نیســت. در تعدادی از تصاویر نوازندگان ســاز را با 
انگشــتان دســت می نوازند، و در یک یا دو تصویر می توان حدس زد 
که در انگشتان نوازنده، مضراب قرار دارد. این ساز در نگاره ها توسط 

نوازندگان زن و مرد نواخته می شود.
کــه در رســاالت  َســرَمنَدل11)تصویر ۱7(: از ســازهای زهــی اســت 
گورکانــی از آن نــام بــرده شــده اســت. ابوالفضــل  موســیقی دوره ی 
که  ایــن ســاز را بــه عنــوان ســازی شــبیه بــه قانــون معرفــی می کنــد 
۲۱ تــار دارد. جنــس ایــن ســاز از آهــن یا برنج بــوده و تــار روده بر آن 
ابوالفضــل   .)۱  :۱8۳  ،۱8۹۳ )شــیخ ابوالفضل مبارک،  می بســته اند 
درخصــوص طریقه ی نواختن َســرمنَدل توضیحی نداده اســت، اما 
که مانند  با توجه به شباهت این ساز به قانون، می توان حدس زد 
قانون با انگشــتان ســبابه ی هر دو دســت نواخته می شود. البته در 
بیشــتر تصاویر مضراب در دســت نوازنده به وضوح دیده نمی شود.
در طــی اطالعات به دســت آمــده از مصاحبه با یکی از پژوهشــگران 
که نوازنــدگان َســرَمنَدل معمواًل  موســیقی هنــد، چنین عنوان شــد 

خواننده نیز هستند. 
رودراوینا12)تصویــر ۲۲(: ســازی زهــی متعلــق بــه شــبه قــاره ی 
کالســیک هند استفاده می شود.  که بیشتر در موسیقی  هند اســت 
 ،۱۳8۵ )دورُنــن،  اســت  زیترهــای چوبــه ای  از دســته ی  ایــن ســاز 
۱۵۳(.در نگاره هــا ســاز دارای بدنــه ا ی شــبیه بــه یــک لولــه ی توپــر 
کاســه ی طنینی به عنوان  بلنــد، از جنــس چوب یا بامبو اســت. دو 
کــدوی توخالــی، در  از  محفظــه ی رزونانــس صــدا، ســاخته شــده 
گفتــه ی وید،  دو طــرف دســته ی ســاز و زیــر آن آویــزان هســتند. به 
حــدود ۲4 عــدد قطعــه ی چوبی یــا برنجی بــا اســتفاده از موم روی 
ســطح دســته ی ســاز ثابت شــده اند و از روی آنها 4 رشــته ســیم به 
عنوان ســیم اصلی و ۳ رشــته ســیم چیکاری )واخوان( عبور می کند 

.)Wade, 1998, 200- 202(

5. تطبیق شباهت ها و تفاوت ها

کــه در نگاره هــای دوران  در ایــن قســمت ســازهای زه صداهایــی 
کنــار یکدیگــر  گورکانــی وجــود دارنــد، در یــک جــدول و در  صفــوی و 
گرفته اند تا امکان مقایســه آنها با یکدیگر وجود داشــته باشــد، و  قرار 
همچنین درک بهتری از بررســی شــباهت ها و تفاوت های میان آنها 

حاصل شود.

گورکانی مطالعه ی تطبیقی سازهای زهی در نگاره های دوران صفوی و 
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گوركانی.  جدول  1- مقایسه ظاهری سازهای دوران صفوی و 

زهصداها )كوردوفون(
ردیف

گوركانی صفوی

چنگ

تصویر ۲- بخشی از »سلطان بغداد و دختران چینی«. 
)Wade, 1998,fig.80( :مأخذ

چنگ

گنج«.  تصویر ۱- بخشی از »مجلس در طبیعت، از پنج 
مأخذ: )بی نام، ۱۳84، ۱۱۱(

تصویر ۳- بخشی از »مجلس جشن ورود تیور به سمرقند«. 
مأخذ: )سمسار، ۱۳7۹، ۱۳۲(

1

گورکانی دیده نمی شود  کاسه یک بخشی و با این شکل در نگاره های دوران  سازی 
گورکانی از همین مقاله(. )به غیر از یک تصویر، رک. توضیح عود در سازهای زهی 

     عود

کردن به موسیقی باربد«.  گوش  تصویر 4- بخشی از »خسرو در حال 
مأخذ: )آژند، ۱۳84، ۱۳4(

۲

تنبور

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

تنبور

ک«. تصویر ۵- بخشی از »مرگ ضحا
مأخذ: )آژند، ۱۳84، ۱44(

۳

کمانچه

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

کو خان )توسط مانگو خان( در  تصویر ۱0- بخشی از »سرگرمی و جشن به افتخار هال
آستانه ی راهپیمایی به سمت ایران«. 

)Wade, 1998, fig. 23( :مأخذ

کمانچه

تصویر 7- بخشی از »مجلس پذیرایی شاه عباس دوم از ندرمحمدخان 
کاخ چهل ستون اصفهان.  پادشاه ترکستان«، دیوار نگاری 

مأخذ: )آقاجانی و جوانی، ۱۳86، 7۵(

تصویر ۹- بخشی از »حکایت پیرزن دادخواه به سلطان ملک شاه«. 
مأخذ: )بی نام، ۱۳84، ۱0۲(

4
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گورکانی مطالعه ی تطبیقی سازهای زهی در نگاره های دوران صفوی و 

گورکانی دیده نمی شود. مشابه این ساز در نگاره های دوران 

کاسه ی مربع شکل ساز زهی آرشه ای با 
)فقط یک مورد در دوره صفوی دیده شده است(

تصویر ۱۱- بخشی از تصویر »مستی الهوتی و ناسوتی«.
مأخذ: )آژند، ۱۳84، ۱4۹(

۵

خانواده رباب

تصویر ۱۳- بخشی از »رقصنده ها، و یک نوازنده ی رباب«.
)Wade, 1998, plt.2( :مأخذ 

خانواده رباب )احتمااًل شدرغو(

تصویر ۱۲- بخشی از» شاهزادهی جوان در حال نواختن«.
مأخذ: )گری، ۱۳6۹، ۲۲6(

6

گورکانی دیده نمی شود. سازی با این نام در نگاره های دوران 
شش تار

کاخ چهل ستون اصفهان.  تصویر ۱4- بخشی از »مجلس بزم«، دیوار نگاری 
مأخذ: )آقاجانی و جوانی، ۱۳86، 4۲(

7

قانون

کردن فرشتهای در باالی درخت«.  تصویر ۱6- بخشی از »زن در حال سرگرم 
)Wade, 1998, fig. 37( :مأخذ

قانون

تصویر ۱۵- بخشی از »مجلس پذیرایی شاه عباس دوم از نادر محمد خان، 
کاخ چهل ستون.  پادشاه ترکستان«، دیوارنگاری 

مأخذ: )آقاجانی و جوانی،۱۳86، 7۵(.

8

َسرمنَدل

تصویر ۱7- بخشی از »ظفرخان در انجمن شاعران«. 
)Wade, 1998, plt.7( :مأخذ

سازی با این نام در نگاره های دوران صفوی مشاهده نمی شود.
۹

سارود

تصویر ۱8- بخشی از »ساختن برخی سازهای موسیقی از روده ی میمون«. 
)Wade, 1998, fig. 16( :مأخذ

مشابه این  ساز در نگاره های دوران صفوی دیده نمی شود.
۱0



60
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۵ ، شماره  ۱ ، بهار ۱۳۹۹

تامبورا

تصویر ۱۹- بخشی از »نوازنده ی تامبورا«. 
)Wade, 1998, fig. 150( :مأخذ

مشابه این ساز در نگاره های دوران صفوی دیده نمی شود. ۱۱

چیکیرا

تصویر ۲0- بخشی از »درویش و موسیقیدانان«. 
)Wade, 1998, fig. 153( :مأخذ

مشابه این ساز در نگاره های دوران صفوی دیده نمی شود.
۱۲

سارنگی

تصویر ۲۱- بخشی از »شاهزاده )ایزات خان و پسرش فرماندار سند( و دوستانش در 
حال شنیدن موسیقی«. 

)Wade, 1998, fig. 152( :مأخذ

مشابه این ساز در نگاره های دوران صفوی دیده نمی شود.

۱۳

رودراوینا

تصویر ۲۲- بخشی از »نوبت خان، نوازنده ی وینا«. 
.)Wade, 1998, fig. 74( :مأخذ

مشابه این ساز در نگاره های دوران صفوی دیده نمی شود.
۱4

کشــور ایــران و  ِک مناســبات فرهنگــی میــان دو  تعامــل و اشــترا
گورکانــی بیشــترین نمــود را پیــدا می کند و  هنــد، در دوران صفــوی و 
کشــور  گســترده، ســبب بیشــترین میــزان تأثیرپذیری دو  این ارتباط 
از یکدیگــر، خصوصــًا در زمینــه ی موســیقی و نگارگری می شــود. پناه 
همایــون بــه دربار ایران در زمان شــاه طهماســب صفــوی و حمایت 
گردید تا نگارگری اسالمی به نقطه ی اوج  وی از نگارگری ایرانی سبب 
کبرشاه  گردد. ا خود برســد و تحت نظارت نگارگران ایرانی، پایه ریزی 
را پایه گــذار و خالــق اصلی ســبک نقاشــی مغولی هنــد می دانند. او با 
همکاری استادان ایرانی، مانند عبدالصمدشیرازی و می رسیدعلی، 
حامــی  و  ناظــر  و  برداشــت  هنــد  مغولــی  نگارگــری  در  را  تــازه  گامــی 
کبرشــاه، سایر  گورکانی شــد. بعد از ا کارگاه نگارگری دوران  بزرگ ترین 
گورکانی ازجمله جهانگیر و شاه جهان، راه او را با شیوه ای  پادشاهان 
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 
که شــاهکار هنردوران  بــه ایجــاد آثار بــا ارزش هنری ماننــد معماری، 

گردید.  سلطنت شاه جهان بود، 

در زمینــه ی موســیقی نیــز ماننــد نگارگــری، دو فرهنــگ صفوی و 
که  کات فراوانی  گورکانی بســیار از یکدیگر متأثر بوده اند و جدا از اشترا
بــا یکدیگر داشــته اند، تفاوت هــای بارزی نیز در میان موســیقی آنان 
گورکانی،  به چشــم می خــورد. در نگاره های ســازدار دوران صفــوی و 
می تــوان اجــرای انــواع مختلف موســیقی، مانند موســیقی مجلســی 
و موســیقی نقاره خانــه را در صحنه هــای مختلفــی ماننــد بــزم، رزم، 
شــکار، صحنه هــای مرتبــط با دربــار، درویشــان، و تصاویــر منفرد )در 
گورکانــی( و بزم، شــکار، عزاداری، بــازی چوگان، زندگی مــردم عامه و 
کــرد. همچنین در ایــن نگاره ها،  غیــره )در دوران صفــوی( مشــاهده 
با توجه به نوع موســیقی اجرا شــده، ســازهایی از چهارگروه، زه صدا، 
که تعداد و انواع آن ها  هواصدا، پوســت صدا و خودصدا حضور دارند 
بــا توجــه به موقعیــت اجرایی آنهــا در نگاره ها متفاوت اســت. به طور 
گروه موسیقی نقاره خانه حضور ندارند، اما  مثال سازهای زه صدا در 
انواع مختلف آن ها در موســیقی مجلسی در بیشتر نگاره ها مشاهده 
می شــود. در نگاره هــای دوران صفــوی، ســازهای زهــی، معمــواًل در 
فضــای دربــار اجرا می شــده اند و از میــان آنها ســازهای چنگ، عود، 

ادامه جدول 1.
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کمانچه، تنبور و شدرغو، بیشتر از انواع دیگر سازها متداول بوده اند. 
ج از دربار مانند  در میان این ســازها، تنبور در تصاویر، در فضای خار

کوهستان هم نشان داده شده است.
گــروه مجلســی، در نگاره هــای دوران  در ترکیب بنــدی ســازهای 
گورکانــی، تقریبــًا در تمــام تصاویر، به ویــژه تصاویر بــزم و صحنه های 
مرتبــط بــا دربار، یک یا دو ســاز زهی از خانواده ی ربــاب و تنبور دیده 
می شــود. همچنیــن در برخــی از تصاویــر، ســازهای دیگــری ماننــد 
کثــر ایــن ســازها  کــه ا کمانچــه نیــز دیــده می شــوند  چنــگ، قانــون و 
در موســیقی مجلســِی هــر دو دوره مشــترک هســتند. به غیــر از ایــن 
ســازهای مشــترک، ســازهای دیگــری نیــز در تصاویر دیده می شــوند 
گروه های  کــه مخصــوص به همان ســرزمین بــوده و در ترکیب بنــدی 
موســیقی آن فرهنگ قرار دارد، مانند ساز رودراوینا در تصاویر دوران 
که هر دو از سازهای  گورکانی و ســاز شش تار در تصاویر دوران صفوی 
بومــی ایــران و هنــد هســتند. در تعــدادی از نگاره ها نیز، همنشــینی 
که این  کنار یکدیگر تصویر شده است  گورکانی و صفوی در  ســازهای 
کیدی بر تأثیرپذیری موسیقی هر دو دوره از یکدیگر بوده است.  امر تأ
گورکانی  کــه تأثیر موســیقی صفوی بــر  البتــه نکتــه ی مهم این اســت 
بیشــتر بــوده اســت، زیــرا بــا بررســی نگاره هــا ایــن موضوع مشــخص 
که حضور سازهای ایرانی در نگاره های هندی بیشتر است. می شود 
درخصــوص ســاختار فیزیکــی ســازها در نگاره هــای هــر دو دوره، 
که عمده ترین آنها در میان ســازهاِی زهی،  تفاوت هایــی وجــود دارد 
کاسه ی  کوچکی  کاسه ی طنینی ساز، بزرگی و یا  مواردی چون شکل 
طنینی، طول و ضخامت دســته، داشــتن یا نداشــتن دســتان بندی 
گوشــی ها و تعــداد ســیم ها و داشــتن یــا  بــر روی دسته یســاز، تعــداد 
نداشــتن مضــراب در دســت نوازنــده و همچنین نــوع آن در تعدادی 
از نگاره هــا اســت. به عنــوان مثال، درخصوص ســاز تنبــور در نگاره ها 
کاســه ی  که در اندازه ی  که با وجود شــباهت نســبی  گفــت  می تــوان 
طنینی و بلندِی دسته ی ساز در هر دو دوره به چشم می خورد، ساز 
گورکانــی دارای صفحــه ی یــک تکه، و در  تنبــور در بیشــتر نگاره هــا ی 
که رنگ دو قســمت  نگاره ی صفوی دارای صفحه ی ســه تکه اســت 
کنــاری با قســمت وســط صفحه متفاوت اســت. همچنین دســته ی 
گورکانــی، به نســبت نگاره هــای صفــوی،  ســاز در بیشــتر نگاره هــای 
که  کثر آنها دارای دستان بندی است. بعد سوم  ضخیم تر بوده و در ا
در نگاره هــای صفــوی به طور معمــول دیده نمی شــود در نگاره های 
گورکانی به وضوح دیده می شــود و در نتیجه ُبعد سازها نمایش داده 
که، ســازها از  گفت  می شــود. در خصوص ســاز خانوده رباب می توان 
کول های نوازندگی بســیار به یکدیگر شــباهت  نظــر شــکل ظاهری و ا
گوشــی ها، طول  دارند، و تفاوت مهم آنها در شــکل ســرپنجه و تعداد 
گورکانی  و ضخامت دســته ی ساز است. تفاوت رباب در نقاشی های 
و شــدرغو در نگاره هــای صفوی، راســت دســت بودن یا چپ دســت 
بــودن نوازنده ها، ایســتاده و یا نشســته بودن آنهــا و نوع مضراب آنها 
اســت. عمده تریــن تفــاوت در میــان ســازهای خانــواده ی رباب هــا، 
گوشــی ها و ســیم های ســاز اســت. به طــور مثــال، رباب در  در تعــداد 
گوشــی و احتمااًل دارای 4 ســیم اســت، در  گورکانی، دارای 4  تصویــر 
کلی  که تــا حدی شــباهت  حالی کــه ســاز شــدرغو در تصاویــر صفــوی 

گوشــی اســت و قطعًا تعداد ســیم های آن از  بــه رباب دارد، دارای ۱۲ 
که  رباب هندی بیشــتر اســت. تفاوت دیگر در نوع مضراب آنها است 
کوتاه است و در دست نوازنده ی  گورکانی،  مضراب نوازنده در دوره ی 

شدرغو بلند، و شبیه به مضراب عود است. 
کمانچه در تصاویر، در هر دو دوران ساختاری یکسان دارد و  ساز 
گورکانی،  که در نگاره های دوران  تنها تفاوت میان آنها در این اســت 
آرشــه در دســت راســت نوازنــده قــرار دارد و در تعــدادی از نگاره های 
که ایــن امر  صفــوی، آرشــه در دســت چــپ نوازنــده دیــده می شــود، 

می تواند حاصل سلیقه ی نقاش بوده باشد. 
که هر  گفــت  در خصــوص شــکل ســاز چنــگ در نگاره هــا می توان 
کاســه ی طنینی  که  دو ســاز شــبیه به مثلــث قائم الزاویه ای هســتند 
کاســه ی طنینی آنها با  آنهــا در ضلــع قائم قــرار دارد، اما انــدازه  و فرم 
کاســه، بزرگ تر  یکدیگــر متفاوت اســت. در تصاویــر صفوی، اندازه ی 
کمی پهن تــر و دارای تزییناتی اســت،  کشــیده تر اســت و قــاب ســاز  و 
قــاب ســاز وجــود  روی  بــر  تزیینــی  گورکانــی،  درحالی کــه در تصویــر 
نــدارد. همچنیــن در بیشــتر تصاویــر صفوی، در قســمت افقی ســاز، 
گوشــی دیده می شــود، اما ســیم های ساز و تعدادشان  تعداد زیادی 
گورکانــی، ســیم های ســاز  مشــخص نیســت، برعکــس در نمونــه ی 
گوشی های ســاز به وضوح دیده نمی شوند. ساز  مشــخص است، اما 
قانون در نگاره های هر دو دوران تا حد زیادی شبیه به یکدیگر است 
که با یکدیگر دارند، شــاید به این علت باشــد  و اندک تفاوت ظاهری 
گورکانی ســازی بســیار شــبیه بــه قانون با نام َســرَمنَدل  کــه در دوران 
که از نظر ساختاری و همچنین تکنیک نوازندگی  وجود داشته است 
مشــابه بــا قانــون بوده اســت. بــه اضافــه اینکــه نوازندگان ســرمندل 

معمواًل خواننده نیز بوده اند. 
درمــورد جنســیت نوازنــدگان ســازهای زهــی در نگاره هــای هــر دو 
که  کــه در تصاویر مشــخص اســت، در مورد ســازهایی  دوران، آن طــور 
در هر دو دوره مشــترک هســتند نوازندگان زن بیشــتر ســازهایی مانند 
چنگ و قانون و در برخی تصاویر رباب و تنبور را می نوازند. درخصوص 
یــک فرهنــگ اســت، ماننــد ســاز  بــه  کــه متعلــق  ســازهای خاصــی 
رودراوینا، ســارود، سارنگی، َســرَمنَدل، تامبورا و چیکارا، در نگاره های 
گورکانــی نوازنده ها معمواًل مرد هســتند. همچنین درخصوص  دوران 
کاســه ی مربع شــکل  ســازهایی مانند شــش تار، ســاز زهی آرشــه ای با 
در نگاره هــای دوران صفــوی نیــز، نوازندگان مرد هســتند. بــا توجه به 
مطالب فوق مشخص می گردد که تعداد نوازندگان مرد سازهای زهی، 

در تصاویر هر دو دوره بیشتر از تعداد بانوان نوازنده است. 
گفته شــده درخصوص مقایســه ی   بــا توجــه به تمامــی مطالب 
و  صفــوی  دوران  نگاره هــای  در  کــه  تفاوت هایــی  و  شــباهت ها 
که  گرفت  گورکانــی قابــل مشــاهده اســت، می تــوان چنیــن نتیجــه 
کــه به طوریقیــن تأثیــر به ســزایی در  فرهنگ هــای آن دو ســرزمین 
تصاویــر نگاره های آن دو دوره داشــته اند، تا حــد زیادی از یکدیگر 
تأثیــر پذیرفته انــد و در ایــن میــان تأثیــر فرهنــگ ایرانــی بــر هندی 
غالــب بــوده اســت، زیــرا تعــدادی از ســازهای زهی دیده شــده در 
خاســتگاه  کمانچــه  و  تنبــور  ماننــد  گورکانــی،  دوران  نگاره هــای 

ایرانی داشــته و از ایران بــه هند راه یافته اند.

گورکانی مطالعه ی تطبیقی سازهای زهی در نگاره های دوران صفوی و 
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پی نوشت ها

کــه در آنهــا انگشــت گذاری بــر روی ســیم های ســاز انجــام  ۱  ســازهای زهــی 
نمی شود.

که در آنها انگشت گذاری می شود، یعنی یک دست سیم ها  ۲ سازهای زهی 
را نگه می دارد و دست دیگر با انگشت یا مضراب بر سیم ها ضربه می زند.

۳ در قسمت باالی سرپنجه ی ساز، زائده ای به نام ُصراحی، تاج یا ُتنگ قرار 
که به طول ساز می افزاید. دارد 

4  Bonnie C. Wade.
5 Kasliwal.
6 Dherupad Rabab.
7 Hindustani Rabab.
8 Sursingar Rabab.
9 Chikara.

که از قرن ســیزدهم تا نوزدهم  کالســیک هندوســتانی  ۱0 فرمی در موســیقی 
رواج بسیار داشته است )کالنتری، ۱۳86 الف، 7۹(.

11 Svarmandal.
12 Rudra Vina.
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ran and India have had a long history of cultural 
relationship. This widespread association has 

influenced the culture and art of these two coun-
tries and this influence is most evident during the 
reigns of the Gurkani and Safavid kings. The inter-
est of the Gurkani kings of India in Iranian art, as 
well as the weaknesses and inefficiency of the Sa-
favid kings in supporting Iranian artists, led the Gur-
kani 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 differ-
ences 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. Re-
garding 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 instru-
ment, 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 nau-
bat ensemble, are seen in the illustrations. They 
are present in a variety of scenes such as banquet, 
battle, hunting, court-related scenes, dervishes, 

I and separately images (in Gurkani) and banquet, 
hunting, mourning, polo, public life, etc. (in the Sa-
favid Era). Also, in these illustrations, depending 
on the type of music performed, there are instru-
ments 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, play-
ing techniques, gender, and the position of the mu-
sicians in the illustrations. By comparing the illus-
trations of both eras, it can be concluded that the 
cultures of those two lands have had a consider-
able 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 influ-
ence of Iranian culture on Indian culture is consid-
erably greater. The research method in this study 
is based on purpose, fundamental and in terms of 
method and nature, historical, descriptive-analytical 
and comparative.
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