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چکیده
پژوهش حاضر با روشی تطبیقی و رویکردی َروندپژوهانه، روند تغییر شکل و تناسبات درونِی ساز عود و تناسب آن با ابعاد 
از این  ایلخانی- تیموری و صفوی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. هدف  از دوره ساسانی،  را در نمونه هایی  نوازنده 
که اواًل ببینیم ساختار این ساز بر اساس مستندات مکتوب و تصویری موجود در دوره ای هزار ساله، رونِد  پژوهش آن است 
تغییرات پیوسته ای داشته است یا خیر و همچنین در مقایسه با تناسبات بدن نوازنده، در عین اینکه تناسبات در ترسیم 
که ثبات تناسبات بدن نوازنده در درون هر دوره و همچنین در مقایسه  تصویرها بررسی شده و محک می خورد، می توان دید 
با دوره های تاریخی دیگر چگونه است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل ۳۲ نمونه از تصاویر سازدار منقش به عود و نوازنده 
کرده  گروه معرفی و بررسی شده اند. ترسیم سازها در نمونه های مختلف از تناسبات متفاوتی تبعیت  که در چهار  آن است 
گروه ساسانی به  کاسه به طول آن مواجهیم. ترسیم سازها در  است بطوری که عمدتًا درگذر زمان، با افزایش نسبت عرض 
کاهش نمونه های  نمونه های امروزی و نسبت مذکور در رساله کنزالتحف نزدیک تر است اما تا دوره صفوی به مرور زمان با 

مشابه با سازهای امروزی روبرو هستیم.  
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کاربــرد آن به  توجــه موســیقی دانان قدیــم بــه ســاز عود یــا بربط و 
منظــور تبییــن عملــی- نظــری موســیقی و نــگارش نغمــات بــه زبان 
موســیقایِی رایج آن دوران، نشــانگر اهمیت این ســاز در نظام نظری 
موســیقی ایرانی اســت. فارابی در رساله موســیقی الکبیر۱، عبدالقادر 
مراغــی در رســاله جامــع الحــان۲ و همچنیــن اخوان الصفــا در رســاله 
کامل ترین  کــرده و آن را  مجمل الحکمــه، به اهمیت ســاز عود اشــاره 
ســاز دانســته اند.۳ در منابــع مختلفی به خاســتگاه تاریخی این ســاز 
که در بخش های مختلف این  اشاره شده است.4 الزم به تذکر است 
که امروزه برای ســاز عود  نوشــتار، از واژه عــود به عنــوان نام رایج تری 
یا بربط بکار می رود، اســتفاده شــده اســت. این ساز پیش از اسالم با 
که  نام بربط و پس از اسالم با عنوان عود مصطلح شده است. سازی 
امروزه به عنوان عود یا بربط می شناســیم، ســازی با دســته ی نسبتًا 
کوک عود5 را بر  گالبی شــکل اســت. در قدیم،  کاســه ی صوتی  کوتاه و 
اســاس نســبت های چهارم )دانگ( می پرداختند، به عبارتی سیمی 
کوک می شــد. اما نســبت  کوک می شــود، مــِی بم  کــه امــروزه ســل بم 
کوک عود امروزی در ســیم ســل بم و الی بم، چهارم )دانگ( نیست. 
که در بعضی از عودها  همچنین آخرین تک ســیم بم )ســیم ششــم( 
بــه عنــوان »واخوان «6 اســتعمال می شــود، اغلب در ایــران با صدای 
گر این ســاز از ســمت صفحه ی آن روی زمین  کوک می شــود. ا نت ر، 
گیرد، از نمای جانبی، تداعی گِر پشت مرغابی )بط( است. »بربط  قرار 
کاسه ی  کلمه ای فارســی اســت به دلیل شباهت  همان عود اســت و 
آن بــه ســینه ی مرغابی، آن را بربــط نامیده انــد« )خوارزمی، ۱۳4۷، 
۱۳۷(. در جایــی دیگــر، ایــن واژه را برگرفتــه از نــام »باربــد« نوازنــده 
دربــار خســرو پرویــز می داننــد )نریمــان، ۱۳۷۲، ۹(. امروزه عــود فاقد 
کاســه ی صوتی، در  دســتان بندی بــوده و انــواع آن بر اســاس حجــِم 
کوچک، متوسط و بزرگ ساخته می شود. متن مستقلی  اندازه های 
کــه دربرگیرنــده بحــث علمی موســیقی یــا اطالعات فنی سازشناســی 
باشــد، از دوره ساســانی بــه جــای نمانــده اســت، امــا »از مهم تریــن 
که متضمن اشــارات مهمی در زمینه موســیقی  متون پیش از اســالم 
کواتان و ریذک به زبان پهلِوی ]…[ و منظومه  است، رساله ی خسرو 
هجایــِی درخــت آســوریک به زباِن پهلوِی اشــکانی اســت« ) معارف، 
۱۳8۳، ۲4( و در برگیرنده نام سازهای دوره ساسانی، از جمله بربط 

کلمه عود و   اســت. اما در برخی از رســاالت موســیقی پس از اســالم، 
کنار یکدیگر بــکار رفته اند. ۷ در ادبیات  بربــط متــرادف با یکدیگر یا در 
کالســیک ایران از جمله شاهنامه فردوسی و منظومه خسرو شیرین 
کــه روایتگــر تاریخ اســاطیری ایران می باشــند، از این ســاز با  نظامــی 

عنوان بربط یاد شده است. 
که با توجه بــه منابع علمی  پرســش اصلــی این مطالعه آن اســت 
کــه امــروزه به عنــوان عود یــا بربط می شناســیم،  و تصویــری، ســازی 
چــه مســیری را در اوج هــزار ســاله حیــات خــود پیمــوده اســت؟ و 
کــه اطالعــات فنــی- سازشــناختی، از تصاویــر ســازدار  هــدف آنســت 
کنــار رســاالت موســیقی قدیــم،  بــه عنــوان مســتندات دیــداری، در 
گران ســازهای باســتانی و  امکان نوینی را در اختیار ســازندگان و احیا
همچنیــن پژوهشــگران عالقه مند به حــوزه ارگانولوژی قــرار دهد. در 
ج از منابــع تصویری  ایــن پژوهــش، بــا اســتفاده از اطالعات مســتخر
بــه دســت آمــده از دوره ساســانی، ایلخانــی- تیمــوری و صفــوی، و 
تطبیق آن با اندازه های ذکر شــده در رســاله کنزالتحف ) قرن هشــتم 
هجــری(، بــه بررســی چگونگی تناســبات ســاز و روند تغییر شــکل آن 
در تصاویــر دوره هــای مذکور  می پردازیم. بــه این ترتیب، با اطالعاتی 
که از چگونگی تناســبات ســاختار ســاز، در ۳۲ نمونه تصویری شامل 
فلزکاری، نگاره و دیوارنگاره به دست می آید، عالوه بر اینکه سازهای 
ترسیم شــده و نحوه تغییر ساختارشــان، با رونــدی تاریخ مند از دوره 
ساســانی تا صفوی مطالعه می شــود، امکان مقایســه آنها با ســاختار 
سازهای امروزی و همچنین تناسبات ذکرشده در رساالت موسیقی 
قدیــم نیــز فراهــم می شــود. نحــوه تقســیم بندی و مطالعــه تصاویــر، 
مبتنــی بر تفاوت های سبک شــناختی و فنــی نگارگری ایرانی نبوده و 
ســیر تاریخی خلق تصاویر مورد نظر اســت. به این ترتیب، تصاویری 
سبک شــناختی  نظــر  از  و  هســتند  خــاص  دوره  یــک  محصــول  کــه 
گــروه طبقه بنــدی  یــک  گزیــر در  نا بــه  خصوصیاتــی مشــابه دارنــد، 
شــده اند. بــا توجــه بــه تنــوع جغرافیایــی ســاز عــود )بربــط( در حوزه 
ایران، عرب و ترک، نمونه های متعددی از تصاویر این ساز در منابع 
مختلف یافت می شود؛ اما مطالعه پیش رو، با حذف تصاویر نادقیق 
کرده اند،  که نوازنده را از پهلو یا پشت بازنمایی  و همچنین تصاویری 

۳۲ نمونه در حوزه جغرافیایی ایران را برگزیده است. 

پیشینه پژوهش

که در حوزه موسیقی شناســی انجام شــده و بخش  پژوهش هایی 
نظــری پژوهش حاضر را تشــکیل می دهند، عمدتًا شــامل مطالعاتی 
در زمینه تاریخ موسیقی و سازشناسی بعد از اسالم است. در همین 
بــه  پایان نامه هــای موســیقی و پژوهــش هنــر  و  راســتا، پژوهش هــا 
که به تحلیل رساالت موســیقی و تصاویر سازها  انجام رســیده اســت 
پرداخته انــد. چنانچــه حیــات موســیقایی و علــم موســیقی در دوره 

تیمــوری بررســی شــده ) اســعدی، ۱۳۷۹( و ســازهای دوره تیمــوری 
براســاس اطالعــات منابع مکتــوب و تصاویر موجــود از دوره تیموری 
تطبیــق شــده اســت) اســعدی،۱۳8۳(. همچنیــن موســیقی دوران 
صفــوی، از زوایای مختلف تحلیل شــده و از منظــر تاریخی، فرهنگی 
صفــوی،  عصــر  موســیقی  و  موســیقی دانان  وضعیــت  اجتماعــی  و 
ریشه یابی شده است )میثمی، ۱۳۷8 و ۱۳8۹( و در پژوهشی، نقش 
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نغمات بر حیات ســازهای دوره ایلخانی و تیموری تحلیل شــده و با 
توجه به مباحث نظری رســاالت آن دوره، جایگاه عود پس از اســالم 
کامل، از هر ســه منظر  در ایــران و اهمیــت ســاز عود به عنوان ســازی 
گام بالقوه ی سامانه ی موسیقی، وسعت صوتی ساز و توانایی اجرای 
کر جعفری، ۱۳۹0و ۱۳۹4(.  همزمان چند  نغمه بررسی شده است )ذا
در تحلیــل نحــوه بازنمایــی نوازنده عــود از دوره ساســانی تا صفوی، 
نظــام بازنمایــی نوازنــدگان در تصاویــر و جایــگاه اجتماعــی نوازنــده 
گرفته  عــود در ادوار مختلــِف پیش و پس از اســالم مورد مطالعــه قرار 
اســت )دولتی فــرد، ۱۳۹۲(. پژوهش هایی نیز در حوزه سازشناســی و 
فهرســت بندی ســازها انجــام پذیرفته اســت؛ در پژوهشــی متفاوت، 
بــه منظــور فهرســت بندی و شناســه گذاری تصاویــر ســازدار  روشــی 
که می تواند در پژوهش های موضوعی  تاریخی پیشــنهاد داده شــده 
بکار برده شود )موالنا و بوبان،۱۳8۲(. همچنین دقت ترسیم نگاره ها 
و جزییات ســازها، در مجموعه ای از نگاره های دوره صفوی بررســی 
که در حوزه بازسازی  شد )بوبان، ۱۳85(. در این میان، تنها منابعی 
ســازها و تناسب ســاختار ساز و بدن نوازنده مورد توجه این پژوهش 
کــه درحــوزه  گرفتــه اســت، پایان نامه هــای دانشــجویی اســت  قــرار 
بازســازی چنــگ دوره اســالمی انجــام شــده اســت )دلیلــی، ۱۳8۷( 
و همچنیــن عــالوه بــر معرفــی روش فهرســت بندی تصاویــر ســازدار، 
مختصــراً به بررســی تناســبات اندازه های بــدن نوازنده در چند ســاز 
پرداخته اســت ) باقری، ۱۳۷8(. به این ترتیب، پژوهش حاضر برای 
نخســتین بار به تحلیل مشــخصات ســاختاری و فیزیکی ســاز عود  یا 
بربط پرداخته و تناسبات و تغییرات مورفولوژیک ساز و بدن نوازنده 
را از دوره ساســانی تــا دوره صفــوی اســتخراج و بررســی می نمایــد.

روش پژوهش

که در راســتای   ایــن مطالعــه، مبتنــی بر رویکــردی تطبیقی اســت 
تبییــن مورفولوژی ســاز عود و مقایســه نحوه تغییر ســاختار آن از دوره 
ساســانی تا صفوی انجام می پذیرد. به این منظور، تناســبات ساختار 
که در تماس با ســاز اســت، مســتقل از  ســاز و قســمتی از اندام نوازنده 
ســایر بخش های تصویر مطالعه می شــود. در مطالعاتی از این دســت 
کــه روندپژوهی در آثار تصویری محســوب می شــوند، ترتیب قرارگیری 
نمونه ها با توجه به نظم تاریخی خلق اثر مورد توجه است.8 مطالعه ی 
۳۲ تصویر منقش به ساز عود و نوازنده آن در دوره ساسانی، ایلخانی- 
تیموری و  صفوی، در حوزه جغرافیایی ایران پیشــنهاد شــده اســت. 
ایــن مجموعــه شــامل 4 فلــزکاری، ۲6 نــگاره و ۲ دیوارنــگاره اســت. 
غ از تفاوت های تکنیکی و سبک شــناختی بر اساس نظم  نمونه ها فار
گروه طبقه بندی شــدند تا عالوه بر مطالعه مســتقل هر  تاریخــی بــه 4 
گــروه نیــز  گــروه، قابلیــت بررســی خصوصیــات درونــِی نمونه هــای هــر 
فراهم شــود. محاســبات ریاضی این پژوهش با برقراری نســبت میان 
فواصلــی از ســاختمان ســاز و همچنیــن فواصلی از بدن نوازنده و ســاز 
انجــام می شــود تــا بــا دســتیابی بــه تناســبات ســاز و نوازنــده، امــکان 
گروه،  مقایسه نمونه ها فراهم شود. پس از دستیابی به مختصات هر 
ثبــت جــداول و ترســیم نمودارهــا، نتایج قابل تفســیر می شــوند. الزم 

که طوِل  که نســبت ذکر شــده در رســاله کنُز التحف۹،  به توضیح اســت 
کل  کاســه ی عــود را تقریبًا ۱/5 برابِر عرض و طوِل دســته ســاز به طوِل 
گرفته  ســاز را حدود ۱ به 4 می داند، نیز در این مطالعه مورد توجه قرار 
اســت. نســبت های ســاز در دو نمونــه از ســازهای رایــج امــروزی۱0 نیــز 
برای مقایســه، اندازه گیری شــد. نســبت ســاز در دو نمونه ی منتخب 
کنزالتحف،  از عودهــای رایــج امــروزی بــا نســبت ذکــر شــده در رســاله 
که مســتلزم پیش بــرِد این مطالعه  هم خوانــی دارد. بنابرایــن دانشــی 

گردد: گروه دسته بندی  است، می تواند در چهار 
۱. تصاویر سازداِر منقش به عود و نوازنده آن؛

۲. موضوع هر تصویر و اطالعاِت تکنیکی- تاریخی مربوط به آن؛
۳. ابزار اندازه گیری، طراحی و مدل سازی در محیِط دو ُبعدی و

4. اطالعات سازشناختی مبتنی بر کتب و رساالت قدیم موسیقی.
 روش تجزیه و تحلیل اطالعات به ترتیب زیر انجام پذیر خواهد بود:

۱.  استخراج ابعاد عود و تناسب آن در تصاویر؛  
۲.  استخراج تناسب اندام نوازندگان در تصاویر؛

۳. به دست آوردن نسبت میان ساز عود و نوازنده آن در تصاویر؛
4. مقایسه نسبت بین اندام انسان امروزی و نوازندگان تصاویر؛

5. مقایسه تناسِب ساز امروزین، تناسب مذکور در رساالت قدیم 
موسیقی و تناسب سازهای ترسیم شده در تصاویر و 

زمــان  گــذر  در  ســاز  تناســبات  و  شــکل  تغییــر  رونــد  بررســی   .6
تعیین شده در مطالعه.

ابزار اندازه گیری

که توانایی محاسبه  توَکد استفاده شد  برای اندازه گیری از نرم افزار اُ
مشــخصات هندســِی ُفرم ها را داراســت و بــا توجه بــه دو ُبعدی بودن 
که  تصاویــر، محیــط دو بعــدی۱۱ اتوکــد بکار رفته اســت. به ایــن ترتیب 
عکس هــا را به نرم افزار انتقال داده۱۲، ســپس با اســتفاده از ابــزار اندازه 
گیــرِی نرم افــزار، فواصــل۱۳ بین نقــاط موردنظــر، اندازه گیــری می گردد. 
که قابلیت  واحد اندازه گیری در نرم افزار اتوکد، ۱4units نامیده می شود 
هماهنگی با سیســتم اندازه گیری استاندارِد بین المللی  ۱5SIبر حسب 
میلیمتــر یا سیســتم انگلیســی بر حســب اینچ را داراســت. بــا توجه به 
اینکــه تصاویر، از بزرگنمایِی یکســانی برخوردار نیســتند و مقیاس این 
تصاویــر در واقعیــت نیــز بــا آنچــه در تصاویــر رویــت می شــود، متفاوت 
که موضوع مورد مطالعه، در تصاویر و در واقعیت،  اســت، بدیهیســت 
دارای مقیاس یک به یک نیستند. بنابراین، فواصل اندازه گیری شده 
کــه بر مبنــای »واحد« اســت، الزم اســت تا بــه معیار  توســط نرم افــزار، 

ملموسی برای اندازه گیری )سانتی متر( تبدیل شوند.

مبنای اندازه گیری

به منظور تبدیل »واحد« به سانتیمتر، قسمتی از انداِم نوازنده به 
که  عنوان مبنای اندازه گیری معرفی می شــود. پیرو پژوهش مشــابهی 
گرفته است  پیش از این در حوزه بازســازِی چنگ دوره اســالمی انجام 
)دلیلی، ۱۳8۷(، با توجه به مشــخص بــودن صورت در تمام تصاویر و 
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ثابت بودن طول تقریبی آن در اشخاص مختلف، طول صورت به عنوان 
معیاری برای تبدیل اندازه های استخراج شــده از نرم افزار، به مقیاِس 
یک به یک و بر مبنای واحد اندازه گیرِی سانتیمتر پیشنهاد می شود. 
اما در این مطالعه، به دلیل اینکه در بعضی از تصاویر، محل رویش مو 
زیرکاله یا روســری پنهان اســت، ارتفاع صورت از انتهای چانه تا میان 
دو ابرو پیشــنهاد می شــود. میانگیِن ارتفاع صورت در انســان امروزی، 
با اندازه گیری صورت ۳۲ نفر )برابر با تعداد نمونه های تصویری، نیمی 
گرفتن تفاوت های ظاهری و جنســیتی به  زن و نیمــی مرد(، با در نظر 
دســت آمــد. برای اثبــات اینکه ارتفــاع صورت انســان ها تقریبًا نزدیک 
کناِر ارتفاع صــورت ) انتهای چانه تا میان دو ابرو(، 5  بــه هم اســت، در 
فاصله دیگر نیز اندازه گیری شد تا با مقایسه آنها، از ثابت بودن تقریبِی 
ارتفاع صورت در مقایســه با  اندازه ســایر اندام های نام برده اطمینان 
حاصــل شــود )جدول ۱(. بــا توجه به اینکه کوچک تریــن عدِد انحراف 
معیار مربوط به ارتفاع صورت است، میانگین ارتفاع صورت که ۱۲/64 
گیــری معرفی می گــردد. ســانتی متــر اســت بــه عنــوان مبنــای انــدازه 

روش تبدیل فواصل تصویر از واحد به سانتیمتر

میانگیــن ارتفــاع صــورت انســان، ۱۲/64 ســانتی متر، بــه عنوان 
معیار ثابت یا مبنای اندازه گیری معرفی می شــود. پس از اندازه گیری 
ارتفــاع صــورت نوازنــده در تصاویــر، بــر مبنــای »واحــد« اتوکــد، عــدد 
حاصــل از نســبت ارتفــاع صــورت نوازنــده بر حســب واحد، بــر ارتفاع 

صورت انسان بر حسب سانتیمتر، به عنوان مقیاس تصویر محسوب 
که آن را Z می نامیم.     خواهد شد، 

X =) میانگین ارتفاع صورت انسان واقعی ) برحسب سانتی متر
cm 
Y units = ) ارتفاع صورت نوازنده در نگاره ) برحسب واحد 
X cm =   Y units 
       Y/X = Z    
بــه ایــن ترتیــب، حاصل تقســیم فواصــل مــورد نظــر در تصاویر بر 
حســب »واحــد« بــر عــددZ  )مقیــاس تصویر(، فاصلــه مورد نظــر را به 

»سانتی متر« به دست خواهد داد. 

ح نسبت ها   شر

ح داده  که اهمیت آن شــر فواصلــی از انــدام نوازنده نظیــر صورت 
که عالوه بر تماس مستقیم  شد و دسِت روی ساز ) فاصله آرنج تا مچ( 
کنار  با ساز، برای اندازه گیری و برقراری نسبت پیشنهاد داده شد، در 

ح زیر نام گذاری می شود.  فواصل مورد نیاِز ساز، به شر
کاســه ســاز    C: طول دســته ساز       کاســه ســاز    B: عرض  A :  طول 
کلــی ســاز   F : ارتفــاع صورت     H : طول آرنج تا مچ )دســت  D: طــول 

روی ساز(   T : عرض سرشانه
بــا توجه بــه فواصل نامبرده، با مقایســه نســبت های زیر می توان 

کرد. روند تغییر شکل ساز را در تصاویر دنبال 

ح فاصله ها )سانتیمتر( کثرحداقلشر   انحراف معیار۱۷واریانس نمونه۱6میانگینحدا

۱0/00۱4/00۱۲/45۲/4۷۱/5۷طول سرشانه )گردن تا سرشانه(

۳0/00۳6/00۳4/004/00۲/00طول مفصل بازو تا آرنج

۲۲/00۲8/00۲6/0۹۳/8۹۱/۹۷طول آرنج تا مچ

8/50۱۱/00۹/8۲0/860/۹۳طول مچ تا بند اول انگشت میانی

۱۲/00۱۳/0512/640/۲50/50ارتفاع صورت )چانه تا میان دو ابرو(  مقیاس

کمر( ۳5/005۷/004۷/64۳۷/456/۱۲ارتفاع باالتنه ) سرشانه تا 

ح نسبت کثر      حداقلشر حد باال        حد پایین   انحراف معیارواریانس نمونه میانگینحدا

0/8۱1/120/980/010/110/871/10

1/862/452/110/030/181/932/29

گیری شده در اندام انسان.   ح فاصله های اندازه  جدول 1- شر

جدول2- محدوده نسبت ها در نمونه های انسان امروزی.

 
 

𝑨𝑨
𝑩𝑩 = طول  کاسه

عرض کاسه       𝑪𝑪
𝑫𝑫 = طول دسته

طول کل ساز            𝑩𝑩
𝑭𝑭 = عرض کاسه

ارتفاع صورت         𝑯𝑯
𝑩𝑩 = طول آرنج تا مچ

عرض کاسه          𝑯𝑯𝑻𝑻 = طول آرنج تا مچ
عرض سرشانه           𝑻𝑻

𝑭𝑭 = عرض  سرشانه
ارتفاع صورت  
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نسبت اندام در انسان امروزی

در نمونه هــای امــروزی، میانگیــن          )طــول آرنج به سرشــانه( و 
میانگیــن         )طــول سرشــانه بــه صورت( بدســت آمد، امــا به منظور 
کــه بتوان میانگین نســبت انــدام را در آن جای  تعییــن محــدوده ای 
کــرد، حد بــاال۱8 و حــد پایین۱۹ در  داد و از ارائــه نســبت قطعــی پرهیــز 
ج شــده  ح زیر محاســبه و در جدول ۲ در نســبت های مذکــور  بــه شــر
اســت. بنابراین مبنای مقایســه نســبت اندام نوازندگان در تصاویر و 
انسان امروزی در          ،  0/8۷ - ۱/۱0 و   در           ۱/۹۳ -  ۲/۲۹ می باشد.

گردآوری شــده، ۳۲ نمونه بر  گزینــش تصاویر: از 40 تصویر  نحــوه 
اساس ضوابط زیر انتخاب شدند:

که ساز یا نوازنده را از پشت یا پهلو نمایش می دهند  ۱. تصاویری 
کافی  که ازدقــت اندازه گیری  و همچنیــن تصاویــر نادقیق و مخدوش 
برخوردار نیستند، از نمونه ها حذف شدند ) نمونه های حذف شده 

مربوط به دوره صفوی است(. 
۲. ایــن مطالعــه بــه "رونــد " تغییــر شــکل ســاز در زمــان موردنظــر 
می پــردازد، بنابرایــن در بررســی آثــار، نظــم زمانی نمونه ها بر اســاس 

گرفته است.   تاریخ اثر مورد توجه قرار 
۳. بــا توجــه بــه تفــاوت فراوانــی نمونه هــا در دوره هــای مختلــف 
گــروه پیش از  گــروه طبقه بنــدی شــدند؛ یــک  تاریخــی، تصاویــر در 4 
گروه پس از اسالم )ایلخانی- تیموری، صفوی  اسالم )ساسانی( و سه 
بــا مرکزیــت تبریــز، صفــوی بــا مرکزیــت اصفهــان(. ترتیــب قرارگیری و 
شماره گذاری تصاویر درون هر گروه نیز پیرو نظم زمانی و تاریخ اثر است.
4. بــه دلیل محدودیت نمایش همــه نمونه ها، تعدادی از آنها با 
گروه ها(، در متن  ذکــر شــماره تصویر )با توجــه به ترتیب قرارگیــری در 

گنجانده شدند. مقاله 

گروهِی تصاویر تحلیل درون 

گروه1:   ساسانی، 10-6 پس از میالد ) تصویر 4-1(
گروه، شــامل 4 نمونه از آثار ســیمین، محصــول هنر فلزکارِی  این 
ساسانی است. تاریخ نمونه ۱، به زمان حیات امپراطوری ساسانیان 
برمی گــردد و تاریــخ نمونه های ۲، ۳و 4، به دهه های آغازین انقراض 
ساســانیان اشــاره می کند. »اطالق صفت ساســانی به معنای واقعی 
که در واقع در پادشــاهی  کلمه نمی تواند محدود به آثار هنری باشــد 
گی های ممتاز این سبک را در  ساســانی ســاخته شده اســت؛ زیرا ویژ
که فراسوی مرزهای شاهنشاهی یا در دورانی  اشیایی می توان یافت 
پس از زوال آن، به عنوان واحدی سیاسی تولید شده است« )پوپ، 
کــه تحــت عنــوان ساســانی  ۱۳8۷، 8۹۷(. بنابرایــن از میــان آثــاری 
بررســی می شــوند، همه آنها لزومًا متعلق به زمان حیات امپراطوری 
ساســانیان نیســت، بلکه ممکن اســت پس از انقراض این سلســله و 
با فاصله نزدیکی از آن آفریده شــده باشــند، اما خصوصیات هنری و 
که  به اصطالح، ســبک ساســانی را دنبال می کنند. الزم به ذکر اســت 
پوپ، نمونه شــماره ۲ را در شــمار بشــقاب های نقره سبک ساسانی 
که احتمااًل اندکی پــس از انقراض دوره  کرده اســت  مــوزه آرمیتــاژ ذکر 

ساســانی ســاخته شــده اند )همان( و دریایی نیــز این نمونــه را از آثار 
که از  هنــری ســبک ساســانی، محصــول هنر آســیای میانــه می دانــد 
لحــاظ الگــوی ســاخت، بــا مدال ها یــا ســکه های دوره آل بویــه قابل 

قیاس است )دریایی، ۱۳۹۲، ۲۱-۲۲(.
   

گروهی نسبت ها ِح درون  شر

بــا توجه به جدول ۳، نســبت سرشــانه بــه صــورت ،در تصویر۱، در 
محدوده نســبت بدن انســان امروزی قرار می گیرد و اندازه ی سرشــانه 
کوتاهی دســت نســبت  کاهــش          و  طبیعــی بــه نظــر می رســد امــا بــا 
به سرشــانه، این تصویر، اندام متناســبی از نوازنــده را  ارائه نمی دهد. 
کاهــش تقریبــًا یکســانی در نســبت های ســاختار ســاز  در تصویــر۲، بــا 
کاســه  کاهش         ، نمایانگر افزایش نســبت عرض  مواجهیم، بنابراین 

گروه ساسانی، جام سیمین، قرن 6 میالدی.   نگاره 2- تصویر شماره3 از 
)Farmer, 1966, 25( :ماخذ

گروه ساسانی، سکه )بشقاب( سیمین، قرن 8-10 میالدی. نگاره 1- تصویر شماره 2 از 
   )Farmer, 1966, 21( :ماخذ

مطالعه ای سازشناختی بر تغییر تناسب ساختار عود )بربط( درتصاویر 
دوره ساسانی، ایلخانی-تیموری و صفوی
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به طول آن می باشد. افزایش          در این نمونه نیز افزایش عرض ساز 
را تأیید می کند و ســاز در تصویر ۲ نســبت به تصویر ۱، عریض تر به نظر 
می رســد.        انــدام نوازنــده در محــدوده  انســان امــروزی اســت امــا با 
کوتاه تر از  تصویر قبل ترسیم شده  کاهش        ، دست نوازنده  توجه به 
است. درتصویر۳، نسبت های ساز تقریبًا مشابه تصویر ۲ است. مانند 
کاســه  که عریض ترشــدن  نمونــه ی قبــل با افزایش          روبرو هســتیم، 
کمتر از محدوده  ساز را در مقایسه با تصویر ۱ تأیید می کند.         و         ، 
انســان امــروزی بوده و نمایشــگر عدم تناســب در بدن نوازنده اســت. 
درتصویر4، با توجه به افزایش         و         ، تناسبات ساز نسبت به نمونه 
کاسه  قبل مجددًا افزایش می یابد. افزایش        ، نشانگر افزایش عرض 
اســت. با وجود افزایِش توأمان و تقریبًا یکســاِن اندام های نوازنده، اما 
ج شــده و تناسبی بین اندام  از محدوده تناســبات انســان امروزی خار
نوازنده و انسان امروزی دیده نمی شود. بر اساس نمودار۱، با توجه به 
کرد  شیب یکسان نمودارهای        و          ، می توان این گونه نتیجه گیری 
که ســازهای عود )بربط( منقوش بر ظروف فلزکاری، از نســبت نزدیکی 
بــه یکدیگــر برخوردارند. عدم همگرایی نســبت ها در انــدام نوازندگان 
بیشــتر بــوده، چنانچــه شــیب تنــد نمــودار در تصویــر ۲، ناهماهنگــی 
گروه  مشهودی را در اندام این نوازنده  نسبت به سایر نمونه های این 

نشان می دهد.  

گروه 2: ایلخانی-تیموری،  898-700  ه.ق، )تصویر12-5(   
که عمــده آنهــا در دوره ایلخانی_ گروه شــامل 8 نگاره اســت  ایــن 

تیموری مصور شده اند )جدول 4(.    
در تصویر 5، اندازه گیری دســت و شــانه نوازنده، به دلیل نادقیق 
بــودن ترســیم، امکان پذیــر نشــد و ایــن نمونــه، تنهــا نســبت هایی 
کاهــش        و ثابــت  از ســاختار ســاز را در اختیارمــان قــرار می دهــد. 
کاســه  مانــدن تقریبــی         در مقایســه بــا نمونــه قبل، افزایش عرض 
گروه قبل  ســاز را نســبت به طول آن، در مقایســه بــا آخرین نمونــه از 
کاهش جزیی  )ساسانی( نشان می دهد. در تصویر6، با افزایش        و 
کشــیده تر به نظر  کاســه ســاز در این نگاره  در          مواجهیم. بنابراین 
می رســد. در عین حال افزایش        ، در مقایســه با نمونه قبل، بیانگر 
کاهــش جزیــی را در مقایســه  کاســه اســت.       و       ،  افزایــش عــرض 
با نســبت های انســان امروزی نشــان می دهد. اما به طورکلی، اندام 
کاهش      و      .  نوازنده از تناسِب نسبی برخوردار است. در تصویر ۷، 
کاســه عریض تــری از ســاز را  ، افزایــش       و ثابــت بــودن تقریبــی         ، 
نمایش می دهد.       با اختالف جزیی از محدوده نسبت های انسان 
امروزی، در مقایســه با نمونه قبلی افزایش یافته اســت.       نسبت به 
نمونه قبل افزایش یافته و در محدوده نســبت اندام انســان امروزی 
قــرار می گیــرد. بنابرایــن تناســب تقریبــی در انــدام نوازنده مشــاهده 

ح نسبت انحراف معیار میانگینتصویر 4تصویر 3تصویر 2تصویر 1شر

    A/B1/611/401/421/681/0/ 14

    C/D0/350/170/200/320/260/09

   B/F1/642/231/922/452/060/35

  H/B0/880/510/450/580/60/19

  H/T1/491/231/491/761/490/22

  T/F0/970/940/570/810/820/18
گروه اول )ساسانی(. نمودار 1- نمودار نسبت ها در نمونه های 

گروه اول )ساسانی(. ح نسبت ها در نمونه های  جدول3 -  شر

ح نسبت  انحراف معیارمیانگینتصویر12 تصویر 11تصویر 10  تصویر 9تصویر 8تصویر 7تصویر 6تصویر 5شر

A/B1/311/531/361/151/091/091/051/411/250/18

C/D0/390/340/230/320/350/470/460/510/380/09

B/F1/882/362/552/912/933/233/293/142/790/49

H/B----0/570/64----0/400/370/410/590/50/12

T/F----0/740/780/770/790/720/741/060/80/12

H/T----1/822/10-----1/49------1/831/751/770/21

گروه دوم )ایلخانی- تیموری(. ح نسبت ها در نمونه های  جدول4- شر

 
𝑨𝑨
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𝑫𝑫 = طول دسته
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𝑩𝑩 = طول آرنج تا مچ
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کاهش  که دست روی ساز مشخص نیست، با  می شود. در تصویر 8 
قابل توجهی در         و افزایش جزیی در        روبرو هســتیم. بنابراین، 
گردتــر بــه نظــر می رســد و افزایــش        نیــز  ظاهــر ســاز در ایــن تصویــر 
کاهش  کاســه را نســبت بــه طــول آن تأییــد می کنــد.  عریض ترشــدن 
جزیی        ، ثابت بودن تقریبِی عرض شــانه را نســبت به تصویر قبل 
نشــان می دهد. دســت در این نگاره نامشــخص اســت. در تصویر ۹، 
نسبت های ساز در مقایسه با نمونه قبلی تغییر چندانی نکرده است. 
که  کاهش    ر روبرو هستیم،  در اندام نوازنده نیز با افزایش تقریبی       و 
نمایانگر عدم تناسب در اندام نوازنده است. در تصویر۱0، ،   ، مشابه 
تصویــر ۹ اســت امــا بــا افزایــش جزیی     و مواجهیم. ســاز در مقایســه 
کاهــش      .و  کشــیده تر به نظــر می رســد. با توجــه به  بــا تصویــر قبــل 
افزایش       ، در اندام نوازنده، تناســبی مشــاهده نمی شود. در تصویر 
۱۱، نســبت های ســاز تقریبــًا ثابــت مانده انــد.        و        ،نیــز با اختالف 
اندکی در محدوده نســبت های اندام انســان امروزی قرار می گیرند و 
شــاهد اندام تقریبًا متناســبی در نوازنده هســتیم. در تصویر ۱۲،      . 

افزایش یافته اما      .افزایش چندانی نیافته اســت. در این نمونه، با 
کشیده ترشــدن ســاز را  کاهش       ،  کشــیده تری روبرو هســتیم.  ســاز 
تأیید می کند. افزایش       و       ، مبین عدم تناســب در اندام نوازنده 
کــه در محل     و     اســت. بــا توجــه به نمــودار۲، غیــر از دو تصویر۱0 و ۱۱ 
کمتری را نشان می دهند، در بقیه موارد، همگرایی نسبی  و       شیب 
در ســازها وجــود دارد. افزایــش تدریجی شــیب نمــودار در محل  ،    ، 
گروه است. در محل        کاسه ساز در این  نشانگر افزایش تدریجی عرض 
.    ، نمونه هــا، دو بــه دو بــه هــم نزدیــک شــده اند اما نمی تــوان نظم 
کرد؛ این ناهمگرایی می تواند  مشــخصی را در شــیب نمودارها دنبال 
ح ســازد.  احتمال عدم دقت نگارگر را در ترســیم دســت نوازنده، مطر
که مبین  کاهش       روبرو هستیم،  در اندام نوازنده نیز با افزایش       و 

عدم تناسب در اندام نوازنده است. 
 

گروه 3:  صفوی – تبریز، 950- 915 ه.ق، تصویر)13-23(.

که در دوره  گروه شــامل ۱۱ تصویر اســت  با توجه به جدول 5، این 
صفوی در تبریز مصور شــده اند. در تصویر۱۳، تناســبات ساز، مشابه 
گروه قبل اســت.       از محدوده نســبت اندام انســان  آخرین تصویر از 
کاهــش یافتــه اســت. در اندام این  کوچک تــر اســت و       نیــز  امــروزی 
نوازنــده، تناســب تقریبــی وجــود دارد. در تصویــر۱4، بــا افزایــش      و 
کاسه مشهود  کشــیدگیِ ســاز بیشــتر در قسمِت  کاهش       مواجهیم. 
کاهش یافته است. افزایش      ، عریض شدن  است و طول دسته ساز 
کاهش      و افزایش      ، عدم تناســب در اندام  کاســه را تأیید می کند. 
کاهــش      و     ، مشــابه  نوازنــده را نشــان می دهــد. در تصویــر ۱5، 
کاســه را نشــان می دهد. تناسب  تصویر قبل اســت و عریض ترشــدن 
اندام نوازنده نیز بسیار نزدیک به تصویر پیش است. بنابراین دست 
نســبت به شــانه بلندتر ترســیم شــده و مبین عدم تناســب در اندام 
کاهــش جزیــی در        و افزایــش    .   نوازنــده اســت. در تصویــر ۱6، بــا 
کشــیده تر به نظر می رســد.  مواجهیــم، بنابرایــن ســاز از تصویــر قبــل 
ســایر نســبت های نوازنده، به دلیل نامشــخص بودن حذف شد. در 
کاسه عریض تر  کاهش جزیی در        ، سازی با  تصویر۱۷، افزایش        و 

گروه دوم ) ایلخانی - تیموری(. نمودار 2- نمودار نسبت ها در نمونه های 

گروه ایلخانی-تیموری، رستم و کیخسرو، شاهنامه ترکمن، قرن 9. نگاره 4- تصویر شماره 12 از 
 )Canby, 2000,16( :ماخذ

گروه ایلخانی-تیموری، مجلس ســلطان حســین بایقرا، بوستان  نگاره 3- تصویر شــماره 10 از 
سعدی، تیموری، قرن 9 ه. ق.
  )Bahari,1997,112(  : ماخذ

مطالعه ای سازشناختی بر تغییر تناسب ساختار عود )بربط( درتصاویر 
دوره ساسانی، ایلخانی-تیموری و صفوی
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را نمایــش می دهــد. افزایــش         ایــن موضوع را تأییــد می کند.       در 
کاهش یافته اســت  مقایســه با نمونه ۱5 افزایش یافته اســت، اما       
کاهش   ،  و در انــدام نوازنــده تناســب وجــود نــدارد. در تصویر ۱8، بــا 
کاســه عریض تری  کــه       در مشــاهده می شــود، بــا  و افزایــش جزیــی 
مواجهیم. نسبت      در این نمونه، تقریبًا دو برابر نمونه های پیشین 
گــروه اســت. نســبت انــدام نوازنــده در محــدوده انــدام انســان  ایــن 
امــروزی قــرار می گیرد. بنابراین تناســب انــدام نوازنــده در این نمونه 
کاهــش  و       حــدود ۳  رعایــت شــده اســت. در تصویــر ۱۹،        و        ، 
گروه افزایش یافته است، بنابراین افزایش  برابِر پنج نمونه ی اوِل این 
کاهش       در  کاســه ساز مشاهده می کنیم. اما  مشــخصی را در عرض 
کنار افزایش       ، نشان دهنده عدم تناسب در بدن نوازنده است. در 
کاهش  تصویــر ۲0،        افزایــش یافتــه و       به حدود نصف تصویر قبل 
کشیده تری را نسبت به نمونه  یافته است، بنابراین، این تصویر ساز 
کاهــش      ، ایــن موضــوع را تأییــد می کند. در  قبــل نشــان می دهــد. 
کاهــش       در مقایســه  انــدام نوازنــده نیــز بــا توجــه بــه افزایــش        و 

بــا تصویــر قبــل، شــاهد اندام متناســب تری هســتیم. در تصویــر ۲۱ ، 
کاســه را نشــان می دهــد.  افزایــش نســبی       و       ، عریض تــر شــدن 
افزایــش         ایــن موضــوع را تأییــد می کنــد.      ، بــه بیــش از محدوده 
نمونــه انســان امــروزی و       در مقایســه بــا نمونــه انســان امــروزی 
که مبین عدم تناســب در اندام نوازنده است. در  کاهش یافته اســت 
تصویر۲۲ ، افزایش در نسبت های ساز و افزایش      ، سازی را نمایش 
که در همه ابعاد، نسبت به تصویر قبل بزرگ تر ترسیم شده  می دهد 
اســت. افزایــش نســبت      در مقایســه بــا نمونــه قبــل و همچنیــن در 
مقایســه با نمونه انســان امروزی، بیشــترین عرض سرشانه را در این 
گروه نشــان می دهد اما در      ، افزایِش قابل انتظاری دیده نمی شــود 
کمتر اســت. بنابرایــن در اندام  و    ،از محــدوه نمونــه انســان امروزی 
نوازنــده تناســب مشــاهده نمی شــود. در تصویــر۲۳، بــا افزایــش      و 
کشــیده تر از نمونه قبل به نظر می رسد  کمی  کاهش جزیی در   ، ســاز 
کاهــش        مویــد ایــن مطلــب اســت.       و       بــه تناســب در انــدام  و 
کاسه  گروه، تناســبات  انســان امروزی نزدیک اســت. در ۱۱ نگاره این 
کندگی بیشتری برخوردار بوده و بین 0/۷ تا ۱/4 متغیر  ساز )      ( از پرا
کاسه های  گروه پیش، عودها را با  اســت. به عبارتی در مقایســه با دو 
که میانگین نســبت آنها ۱/۱ است. نسبت  پهن تری نمایش می دهد 
کل      در ایــن ۱۱ نمونــه مشــابه نمونه هــای  طــول دســته بــه طــول 
کمتر  کندگــی  تیمــوری، میانگیــن تقریبــًا 0/4 را نشــان می دهــد  و پرا
کمتری در  آن در مقایســه بــا نســبت طول بــه عرض، نیــز موید تنــوع 
که طول ســاز  ترســیم تناســبات طولی اســت )به اســتثنای تصویر ۲0 
کاســه بــه صورت  تقریبــًا 5 برابــر طــول دســته اســت( میانگین عرض 
گروه از۲/۳  نوازنده تقریبًا ۳/4 است. این نسبت در نمونه های این 
گــروه تیموری افزایش یافته اســت.  تــا 6 متغیــر بــوده و در مقایســه با 
که با نســبت تقریبــًا 6 برابر        ، عریض ترین  در واقــع بــه جز تصویر ۱۹ 
گروه را نمایش داده است، در سایر نمونه ها  ساز ترسیم شده در این 
ارقام نســبت بین ۲/۳ تا 4/6 متغیر اســت. نســبت اندازه ســاعد به 
کاهــش یافته  کــه تقریبًا بــه ۳ /0  کاســه نیــز به جــز نمونه ۱۹ )  عــرض 
است( در سایر نمونه ها بین 0/4 تا 0/6 متغیر بوده و میانگین 0/5 را 
که مشابه همین نسبت در نمونه های تیموری است  نشان می دهد 

ح نسبت انحراف معیارمیانگینتصویر 23تصویر 22تصویر 21تصویر 20تصویر 19تصویر 18تصویر 17تصویر 16تصویر 15تصویر 14تصویر 13شر

A/B1/091/311/411/041/211/070/691/380/881/021/271/10/2

C/D0/450/340/370/410/380/410/310/170/400/460/350/370/08

B/F2/292/672/672/382/604/026/032/954/244/663/263/431/18

H/B0/640/570/53------ 
----0/560/480/270/530/400/390/450/480/11

T/F0/770/630/60--- 0/910/950/680/851/091/280/720/850/22

H/T1/922/412/37--- 1/582/052/391/841/561/412/071/960/36

گروه سوم ) صفوی- تبریز(. نمودار 3- نمودار نسبت ها در 

گروه سوم )صفوی_ تبریز(. جدول 5- جدول تناسبات در 
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کلی،  و به نســبت در نمونه های ساســانی نیز نزدیک اســت. بــه طور 
که شــیب تنــد نمودارهــای        و        عدم هماهنگی  بــه جــز نمونــه ۱۹ 
نســبت های آن را در مقایسه با ســایر نمونه ها تایید می کند، افزایش 
تدریجــی شــیب نمــودار      و      ، نمایانگــر بزرگ تــر شــدن تدریجــی 
بــا نمونه هــای ساســانی و تیمــوری اســت. کاســه ســاز در مقایســه 
که شیب تند نموداِر  بر اســاس نمودار ۳، به اســتثنای تصویر ۲0، 
کوتاه تر نمایش داده است. شیب  مربوط به آن، دســته ســاز را اندکی 
یکســان نمودارهــا و همگرایــی نســبی خطــوط نمودار در محــل        و       
گروه  ،    ، نشان دهنده طول تقریبًا یکسان سازها در نمونه های این 
اســت. امــا افزایــش شــیب نمــودار و افزایش ارتفــاع قله در محــل       ، 
کوچــک، در تصاویر  کاســه ســاز را بــه ترتیب از بزرگ به  افزایش عرض 
۱۹، ۲۲، ۲۱، ۱8 و ۲۳ نشــان می دهــد. بــا توجــه بــه شــیب نمــودار در 
قســمت انــدام نوازنده، نمونــه ۲۲، ۱۹ و ۲۱ به ترتیب )از شــیب تندتر 

بــه هموارتــر(، نامتناســب ترین اندام را نمایش می دهنــد. اندام های 
متناسب در نوازنده به ترتیِب دّقت، ۱8، ۲0 ، ۱۳ و ۲۳ می باشد.
گروه 4:  صفوی – اصفهان ، 1100-950 ه.ق، )تصویر24-32(

که عمدتًا در  ایــن مجموعه شــامل ۹ تصویر از دوره صفوی اســت 
اصفهان مصور شده اند.

با توجه به جدول 6 در تصویر ۲4، نسبت در اندام نوازنده نزدیک 
بــه نســبت های امــروزی اســت. بنابرایــن، در انــدام نوازنده تناســب 
وجود دارد. تناســبات ســاز در این نمونه نیز شــبیه به آخرین نمونه 
کاهش جزیــی در        و افزایش    گــروه قبــل اســت. در تصویــر ۲5، بــا  از 
کشیده ترشــدن ســاز در  کاســه و  که افزایش عرض  ،      روبرو هســتیم، 
کاهش  این تصویر را نشان می دهد. افزایش نسبت طول سرشانه و 

ح نسبت انحراف معیارمیانگینتصویر 32تصویر  31تصویر  30تصویر 29تصویر 28تصویر 27تصویر 26تصویر 25تصویر 24شر

A/B1/231/130/971/101/120/971/451/231/071/140/15

C/D0/340/500/390/450/250/450/500/470/370/410/08

B/F3/213/813/293/093/783/201/612/553/233/080/67

H/B0/510/580/430/470/370/44--- 0/51--- 0/480/07

T/F0/871/330/851/080/870/760/520/900/990/910/22

H/T1/891/671/671/361/631/85 ---1/45--- 1/650/19

گــروه صفوی-تبریــزی، عروســی ســیاوش و فرنگیــس، شــاهنامه  نــگاره 6- تصویــر شــماره 16 از 
طهماسبی،  قرن 10 ه.ق، موزه متروپولیتن.

     )http:// www.metmuseum.org(:ماخذ

گروه صفوی-تبریزی، رســتم و فریدون، شــاهنامه طهماســبی،  نــگاره5- تصویــر شــماره 18 از 
قرن 10 ه.ق، موزه متروپولیتن.

))http:// www.metmuseum.org :ماخذ

گروه چهارم ) صفوی- اصفهان(. ح نسبت ها در نمونه های  جدول6 - شر

مطالعه ای سازشناختی بر تغییر تناسب ساختار عود )بربط( درتصاویر 
دوره ساسانی، ایلخانی-تیموری و صفوی
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کــی از عدم تناســب در بدن نوازنده اســت.  نســبت طول دســت، حا
کاهش تناســبات ســاز در جدول، نشانگر عریض شدن  در تصویر ۲6، 
ســاز نســبت به نمونه قبل اســت. نســبت دســت به سرشــانه مانند 
کاهش نسبت سرشانه به صورت، عدم تناسب  نمونه قبل است اما 
کشــیده تری را  را نشــان می دهد.در تصویر ۲۷، افزایش       و     ، ســاز 
کاهش         نیز این مطلــب را تأیید می کند. افزایش  نشــان می دهــد. 
کاهــش      ، نشــان دهنده عدم تناســب  نســبت       از نمونــه واقعــی و 
در انــدام نوازنــده اســت. در تصویــر ۲8، نســبت مشــابه نمونــه قبــل 
اســت اما نســبت دســته ســاز به طول آن، تقریبًا نصف شــده اســت. 
کاهــش       و افزایــش       روبرو هســتیم و تناســب با انســان امروزی  بــا 
کاهــش جزیــی        مواجهیم.         مشــاهده نمی شــود. در تصویــر ۲۹، بــا 
.     در ایــن نمونــه تقریبــًا دو برابر شــده و به نمونه ۲۷ نزدیک اســت. 

کشیده تر شدن ساز نسبت به  کاهش یافته است و این بیانگر  اما       
کاهش یافته است اما افزایش      ،  کمی  تصویر قبل است. نسبت       
موجب تناســب بیشــتری در اندام نوازنده شــده است. در تصویر۳0، 
کشیده ترشدن ســاز است و نصف شدن  تناســبات ساز نشان دهنده 
کاهش مشــخصی را در عرض ســاز نشــان می دهد. غیر از  نســبت     . 
نســبت سرشــانه، اندازه ســایر اندام به علت نامشــخص بودن، ثبت 
کاهش جزیی در نسبت       و ثابت ماندن  نشده است. در تصویر۳۱، 
کاســه شــده است. افزایش      نیز  تقریبِی   .    ، موجب عریض ترشــدن 
کاهــش        در مقایســه با  ایــن مطلــب را تأییــد می کنــد. افزایــش       و 
محدوده انســان امروزی افزایش، موجب پدیدارشــدن عدم تناسب 
کاهش        و        روبرو  گردیده است. در تصویر۳۲، با  در بدن نوازنده 
کاســه را نشــان می دهــد. بــه  هســتیم. افزایــش  .  ، عریض تر شــدن 
کــه بــا نمونــه واقعی برابر اســت، ســایر اندازه های اندام  اســتثنای       
گروه،    نوازنــده بــه دلیل نامشــخص بودن ثبت نشــده اســت. در این 
کــه میانگیــن ۱/۱4 را نشــان می دهد،  .     بیــن ۱ تــا ۱/5 متغیــر اســت 
کل ســاز       از  0/۲ تا 0/5 متغیر اســت  نســبت طول دســته به طول 
و میانگیــن 0/4 را نشــان می دهــد. تناســبات مربــوط به طول ســاز، 
گروه های پیشین است و در ترســیم طول ساز تغییر چندانی  مشــابه 
کاســه به صورت نوازنده از ۱/6 تا  مشــاهده نمی شود. نســبت عرض 
حدود 4 متغیر است و میانگین تقریبی ۳ را نشان می دهد. این رقم 
که  کاهش اندکی یافته اســت  نســبت بــه نمونه هــای صفوی - تبریــز 
کاسه ساز در مقایســه با نمونه های صفوی -  کوچک ترشــدن  بیانگر 
گروه، مربوط بــه تصویر ۳0  کمتریــن نســبت        در ایــن  تبریــز اســت. 
)۱/6( و تصویر ۳۱ ) ۲/5 ( است. در سایر نمونه ها، این نسبت به هم 
کوچک تر  کاســه ســاز تنها در دو مورد مذکور  نزدیک اســت به عبارتی 
از ســایر نمونه ها تصویر شده اســت. با توجه به اینکه طول دسته به 
کل ساز در این دو نمونه مانند سایر نمونه هاست، با سازهایی روبرو 
کشیده تر ترسیم شده  که طول ساز در مقایسه با عرض ساز،  هستیم 
است.       نیز غیر از موارد نامشخص، از 0/4 تا تقریبًا 0/6 متغیر است 

گروه چهارم ) صفوی- اصفهان(.                    نمودار 4- نمودار نسبت ها در 

کاخ چهلستون، قرن 11ه.ق.   گروه صفوی-اصفهان، دیوارنگاره  کاخ چهلستون،  قرن 11ه.ق.          نگاره 7- تصویر شماره 30 از  گروه صفوی-اصفهان، دیوارنگاره  نگاره 8- تصویر شماره 31 از 
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مســتنداِت تصویــری ایــن پژوهــش شــامل ۳۲ نمونــه فلــزکاری، 
گروه، شــرایط  کــه بــا طبقه بندی بــه چهار  نــگاره و دیوارنــگاره اســت 
تحلیل یافته ها و مقایسه آنها فراهم شد. این طبقه بندی با توجه به 
گروه است؛  دوره تاریخی و براساس نظم زمانی تولید آثار شامل چهار 
گــروه۱: ۱0-6 میــالدی )تصویــر۱-4( ،گــروه ۲: 8۹8-۷00 ه.ق) تصویر 
5-۱۲(،گروه ۳ : ۹50-۹۱5 )تصویر۱۳-۲۳(، گروه 4 : ۱۱00-۹50 )تصویر 
۲4-۳۲( می باشــد. مطالعه حاضر، روند تغییر شــکل و تناسبات ساز 
گروه ۱  گرفتن تناســب اندام نوازنده بررســی می نماید. در  را با در نظر 
یا ساسانی، ترسیم عودها در هر 4 تصویر، نسبت به یکدیگر از حدود 
گروه، به  کرده است. تناسبات سازها در این  تقریبًا مشخصی تبعیت 
کنزالتحف و همچنین با نسبت  تناسبات ذکرشده ساز عود در رساله 
که سازهای مصور شده  گروه ۲  ســازهای امروزی هم خوانی دارد. در 
دوره ایلخانــی- تیمــوری را در برمی گیــرد، به تدریج بــا افزایش عرض 
گروه ساسانی روبرو هســتیم و ترسیم عودها به  کاســه ساز نســبت به 
ترتیــب از نمونــه 5 تــا ۱۲ تقریبــًا دو بــه دو از نســبت مشــابهی تبعیت 
کرده انــد. عــود تصویر ۱۲، دارای نســبت متفاوتی از ســایر نمونه های 
گروه، ســازهای تصاویر 5 ، 6 و۷ با ســازهای  گروه اســت. در این  این 
که  کنزالتحف هم خوانی دارد. به استثنای نمونه ۱۲  امروزی و رساله  
نســبت متفاوتی را نشــان می دهد، در ســایر نمونه ها، شاهد افزایش 
که در دوره صفوی  گروه ۳، شامل تصاویریســت  ابعاد ســاز هســتیم. 
گــروه تعــداد بیشــتری از نمونه هــا را  و در تبریــز مصــور شــده اند، ایــن 

کنده تری  پوشــش داده است. در ترسیم عودها نیز با نسبت های پرا
کاســه ساز همراه  که به تدریج با افزایش اندازه  از ســاز روبرو هســتیم 
گروه  کاســه ســاز بــه صــورت نوازنده در ایــن  اســت بطوری که نســبت 
گروه  گــروه قبل افزایــش یافتــه و بزرگ ترین ســازها در این  بــه دوبرابــر 
ترســیم شــده اند. نمونه هــای ۱4 ، ۱۷ و ۲۳ بــا ســازهای امــروزی و 
که  گروه 4 شــامل تصاویریســت  کنزالتحــف هم خوانــی دارد.  نســبت  
در اواخر دوره صفوی و در اصفهان مصور شــده اند. ترسیم عودها در 
کرده اســت و ســازها از  کنده ای را دنبال  گروه نیز نســبت های پرا این 
کاهش  گروه قبل با  نســبت ثابتی تبعیت نکرده اند. اما در مقایســه با 
کاســه ســاز به صورت نوازنده روبرو هســتیم و ســازها،  نســبت عرض 
کوچک تــر نمایــش داده شــده اند. در ایــن میــان، تنهــا نمونــه ۲4 بــا 
کنزالتحف هم خوانی دارد. ســاز۳0 و ۳۱،  ســازهای امروزی و نســبت  
نســبت متفاوتی را نشــان می دهد. در طول مطالعــه مذکور، با توجه 
گذر از دوره ساســانی بــه صفوی، با  بــه نســبت های متفاوت ســاز، با 
کاهــش نمونه های مشــابِه عودهــای امروزین مواجه هســتیم. حال 
غ از صحت و ســقم ترســیم انــدام نوازندگان  گر ســاختار عودها را فار ا
که  تصاویــر، مــورد توجــه قــرار دهیــم، می تــوان اینگونه احتمــال داد 
کاســه عودهــا بــه مــرور زمــان بــه ســمت عریض ترشــدن تمایــل پیدا 
که بــه نظر نمی رســد  کــرده اســت. امــا از ایــن نکتــه نبایــد غافل شــد 
در هیــچ یــک از رســاالت قدیــِم موســیقی، ســخنی از تغییــر ابعــاد یــا 
تغییر تناســب و تنوِع ســاختار عود درگذر زمان به میان آمده باشــد. 

پی نوشت ها

کــه  ح مختصــر عــود آغــاز می کنیــم زیــرا  ۱  » اینــک، از میــان ســازها بــه شــر
کــه نغمه هــا در آنها از  مشــهورتریِن آنهاســت: ایــن ســاز، از جمله سازهاییســت 

بخش های مختلف تارها پدید می آید« )فارابی، ۱۳۷5، ۲۲۷(
کمل  کــه ا ۲  »مشــهورترین ســازی در میــان اهــل ایــن صناعــت، عود اســت 

سازات است و مؤسس بر پنج و تر است« )مراغی، ۱۳66، ۱0۲(.
۳  در رســاالت مختلفی به جایگاه ویژه عود در نظام موســیقی قدیم اشــاره 
کنید به: )ابن ســینا، ۱۳۷۱، ۲6؛ ابن  شــده اســت. برای اطالعات بیشــتر رجوع 

زیله،۱۹64، 5۱؛  اخوان الصفا، ۱۳۷۱، ۷4 ؛ الکندی، ۱۹6۲(
4  در منابع متعددی، ســابقه تاریخی ســاز عود یا بربط در ایران پیش اسالم 
و پــس از اســالم و همچنیــن ســرزمین های اســالمی بررســی شــده اســت. برای 
کنیــد بــه: )اصفهانــی، ۱۳68؛  فــروغ، ۱۳56 و ۱۳4۷؛  اطالعــات بیشــتر رجــوع 

) Farmer, 1966; During,1988 بهاروند، ۱۳8۷؛  فارمر، ۱۳66؛

که آن را عود قدیم خواننــد: در قدیم االیام حکما بر  5  » در بیــان اربعــه اوتــار 
عود چهار َوتر می بســته اند و وتِر اعلی را بم خوانده و وتر َاســفل را مثلث و َاسفِل 
مثلــث را مثنی و اســفِل مثنی را زیــر. و طریقه اصِطخاب معهــوِد اوتار آن چنان 
که مطلِق هر وتری را مســاوِی ثلثه ارباِع ما فوِق خود ســازند... بدانک،  اســت 
کمل آالِت الحان بعد از حلق انســان،  ارباب صناعت عملیه متفقاند، در آنک ا
عوِد کامل است و بر پنج وتر َمشدود ُبود و طریقه اصطخاب ُاوتاِر آن، چنان است 
که هر یکی با ُثلثه ارباِع مافوق خود مساوی باشند« )مراغی، ۱۳66، ۱05-۱0۷(. 
کــه معمــواًل نقــش  6  در ســازهای زهــی )و غالبــًا زخمــه ای( بم تریــن ســیم 
کمتری در نوازندگی ملودی داشــته و بیشــتر در لحظات معین ادامه موســیقی 
گاه  بــر آن زخمــه ای می زنند. در دهه های اخیر، بم ترین ســازهای آرشــه ای نیز 
نقش واخوان می یابد. در این وضع، آرشــه ســاز در لحظات معینی با آن ســیم 

تماس پیدا می کند )منصوری، ۱۳84، ۲۲۷(.

مطالعه ای سازشناختی بر تغییر تناسب ساختار عود )بربط( درتصاویر 
دوره ساسانی، ایلخانی-تیموری و صفوی

گروه هاست.  و میانگین تقریبًا 0/5 را نشــان می دهد و مشــابه ســایر 
بــا توجــه بــه نمــودار4، در محــل        و        در تمام تصاویر، همگرایی و 
شــیب نســبتًا یکسانی مشاهده می شود. تنها در تصویر ۲8، با شیب 
کاهش اندازه دســته ساز را نسبت به سایر  که  تندتری روبرو هســتیم 
ســازها نشــان می دهد. در محل       ، در دو نمونه ۲5 و ۲8، با شــیب 
که نشــان دهنده افزایش  تنــد نمــوداِر و افزایــش ارتفــاع آن مواجهیم 
کمترین شــیب در این  کاســه ســاز در این دو تصویر می باشــد.  عرض 

کاهش عرض  قسمت ابتدا متعلق به نمونه ۳0 و سپس ۳۱ است و با 
کاســه در این دو مورد مواجهیم. در دو نمونه ۳0 و ۳۲ به دلیل ثبت 
نشدن نسبت ها، نمودار در محل         قطع شده است. شیب نمودار 
مربــوط بــه انــدام نوازنده در نمونه هــای ۲4، ۲۹  همگراتر اســت و به 
گروه می باشــند. بــا توجه به  ترتیــب دقــت، متناســب ترین اندام این 
که شــیب تندی را در محل          و      .     نمودار، به جز تصاویر ۳0 و ۳۱ 

کرده اند.  نشان می دهند، سایر نمونه ها از نسبت مشابهی پیروی 
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گوییــم آلــِت ایــن صناعــت، بســیار اســت چــون چنــگ و ربــاب و  ۷  »پــس 
بربــط و نــای و بیشــه و طنبــور و ُســرنای و ارغنون، و بســیار چیزها ســاخته اند، 
 بربــط ازآنک همه نقصــان دارند و در ایشــان 

ّ
کامل نیســت ِاال امــا هیــچ تمــام و 

اختالِف نســبت باشــد مگر بربــط« )اخــوان الصفــا،۱۳۷۱، 5۱( و »چنانکه داوود 
کــردی]...[  این  علیــه الســالم در محراب بربط زدی و غناء خوش بر آن راســت 
که با  موســیقی اصلــی عظیــم اســت و در ســحرگاه تأثیری تمــام، از آنک هــر دعا 
موسیقار بود اجابِت او زودتر بود، چنانک بزرگان در سحرگاهان نی زدن و بربط 

کنید به )ابن سینا، ۱۳۷۱(. زدن فرموده اند«)همان ، 54( همچنین رجوع 
8  یکــی از دشــواری ها، چیدمــان منظــم نمونه هــا بــر اســاس تاریــخ خلــق 
کرده و  آنهاســت. عکاشــه نیز به موانع پژوهش در آثار هنرهای اســالمی اشــاره 
کمبــود آثار هنری ناشــی از غارت، جنــگ و تخریب  کندگــی و  مــواردی چــون پرا
کاغذ در هوای مرطوب مشرق زمین را به عنوان عوامل موثر در ایجاد فضاهای 
خالی در مسیر تاریخ هنر بر می شمرد. همچنین شناسایی دقیق تاریخ و محل 
که مدت ها پس از تحریر و مصور ساختن اصل  کتابت آثار فاقد امضا و تصاویری 
گنجانــده شــده اند را از جملــه چالش هــای پژوهــش در این زمینه  کتــاب در آن 

بیان می کند )عکاشه، ۱۳80، ۹۹(.
۹رساله َکنُز الُتَحف منسوب به حسن کاشانی، که در قرن هشتم هجری به نثر 
فارسی تالیف شده است، در بیان مباحث علمی موسیقی قابل توجه می باشد. 
کتاب با توجه به تاریخ تحریر آن، داشــتن تصاویر  یکــی از مهم تریــن مزایای ایــن 
کلی و جنس ســازها به زبان  و اطالعاتی از ســازهای قدیم در خصوص تناســبات 
که با عنوان » تصنیع« در موردِ  سازها در کنزالتحف )مقاله  فارسی است و شرحی 
ســوم( آمده اســت، غیر از سازشناســی، راهنمای عملی مفیدی برای ســاختن و 
پرداختن سازها محسوب می شود. در بخش مربوط به اندازه های ساز عود ذکر 
شده است: »در ساختِن آن این مقدار نگه دارند که طوِل آن سی و شش انگشِت 
ُمنَضم باشد چنانچه سه ِبدست تمام باشد و مقداِر عرِض آن، پانزده انگشت ُبود 
و مقداِر عمِق آن هفت انگشت باشد و نیم. و عرِض آن فاصله که بعد از ُمشط باشد 
تا موضعی که مشط بر آن ملتصق باشد، شش انگشت باشد. و قولی دیگر آنست 
گردِن  که طوِل عود یکبار و نیم چنِد عرِض او باشد و عمِق او نیمه عرِض او بود و 
کــه آن را َخزینــه نیز خواننــد، چهار یِک  باالی عود ُبود« )کاشــانی، ۱۳۷۱، ۱۱۲(. او 
کاســه بــزرگ ســاخته آقای  ۱0  بــه ایــن منظــور از ۲ ســاز رایــج امــروزی، عــود 
کوچک )گالبی شکل( ساخته آقای عرفاتی استفاده شد. کاسه  عابدینی و عود 

نسبت ها در ساز عابدینی:                       

نسبت ها در ساز عرفاتی:        

11 Two Dimensional Cad.
12  Drag.
13 Dimension Tools.

کلمه در مقاله »واحد« ترجمه شده است. ۱4  این 
15 International System of Units.

کمیت هــا را میانگین می نامند. اما  ۱6 در نظریــه آمــار و احتماالت، متوســِط 
کمیت ها را حول وحوِش میانگین نشان می دهد. کندگِی  واریانس، نحوه پرا

کمتر، نمایانگِر  ۱۷  انحراف معیار، ریشــه دوم واریانس اســت. انحراف معیاِر 
کمتِر داده ها خواهد بود. کندگِی  پرا

۱8  حد پایین : حاصل تفریِق میانگین و انحراف معیار.
۱۹ حد باال: حاصل جمِع میانگین و انحراف معیار.
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