ندا دهناد ،1نازنین دهناد ،2سید جواد ظفرمند

3

بررسی تطبیقی سازها و نوازندگان درنقشبرجستههای  III ،Iو  IVکول فرح در
هزارهی اول پیش از میالد (ایالمی نو)
س

منطقهی کول فرح در شمال شهر ایذه ،شامل  6نقشبرجستهی سنگی از دورهی ایالمی نو حدود -1000
 500ق.م است .مراسم مذهبی همراه با موسیقی یکی از نکات مهم نقشبرجسته های  III ،Iو  IVکول فرح
است که گروهی از نوازندگان ایالمی را نشان می دهد .این پژوهش با هدف شناخت و کاربرد دو عامل
اصلی سیر تکاملی سازشناسی و جایگاه نوازندگان در این سه نقشبرجستهی دورهی ایالمی با توجه به
شکل و کاربرد آن ها در مراسم و با بهرهگیری از مطالعات کتابخانه ای و فیشبرداری از اطالعات مربوط
و سپس با روش میدانی ،تطبیقی و تحلیلی انجام شده است .یافته ها بر اساس سازشناسی ،مدل لباس و
مو ،موقعیت اجتماعی و مکان قرارگرفتن نوازندگان در نقوشبرجستهی  III ،Iو  IVتحلیل شدهاند .یافتههای
پژوهش گویای وجود یک رهبر ارکستر و سازهای چنگ زاویه ای (عمودی  14سیم و افقی  9سیم) و ساز
کوبه ای مربع شکل در نقوشبرجستهی نوازندگان است ،و نیز وجود نمادین سازهای مؤنث (چنگ ،طبل) و
رداهای بلند نوازندگان کول فرح  Iکه از لحاظ قدمت از دو نقش  IIIو  IVجدیدتر است ،احتمال موقعیت باالی
اجتماعی نوازندگان یا ورود احتمالی نوازندگان زن به دربار ایالمی را افزایش می دهد.
س

س

کلیدواژهها :کول فرح ،موسیقی ایالمیان ،تاریخ ایالمیان ،نقوش برجستهی ایالمی ،نمادگرایی ساز.

 1دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه شیراز ،ايران (نويسنده مسئول).
E-mail: nedaa.dehnad@gmail.com

 2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه آزاد.
E-mail: nazanin.dehnad@gmail.com

 3استادیار دانشگاه هنر و معماری ،شيراز ،ايران.
E-mail: szafarmand@gmail.com
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 -1مقدمه

شهرستان ایذه (مال امیر) در میان سلسله جبال زاگرس و در بخش انتهایی ساحل سمت چپ رود
كارون و شمال شرقی استان خوزستان واقع شده است .کول فرح (تصویر  )1دره ای در اطراف
دشتی وسیع در دامنهی رشته کوه زاگرس است که در  7کیلومتری شمال شرق ایذه قرار دارد (de
 .)weale, 1981: 46; Vanden Berghe, 1983: 22این شهر از مناطق جنوب غربی ایران است كه ایالمی ها
(1000ق.م) بر آن حكمرانی می کردند .از آثار و كتیبه های بهجامانده از این منطقه در دورهی ایالمی
نو ،میتوان به اشكفت سلمان و كول فرح اشاره کرد .در کتیبهی اشکفت سلمان نام ایذه را «آیاپیر»
یا «اَجاپیر» آورده است .در سده های آغازین هزارهی سوم قبل از میالد ،که اوج شکل گیری جوامع
اولیه است ،نخستین سازمان های اداری و سیاسی در ایران تکوین می یابد (رفیعی.)25 :1389 ،
در جلگهی شوش ،که دنباله ی طبیعی جلگهی بینالنهرین است ،نخستین دولت منظمی که تشکیل
شد دولت ایالم بود (گیرشمن .)2 :1390 ،ایالم آغازین با مرکزیت خوزستان کنونی در ایران شکل
گرفت و آنان بر قسمت های جنوب ،جنوب غربی و تا اندازه ای در غرب ایران فعالیت داشتند.
ایالمی ها قومی بودند که به خدایان متعدد اعتقاد داشتند (صراف .)4 :1391 ،شهرهای نخستین با
ساخت پرستشگاه ها شکل گرفت (رفیعی .)25 :1389 ،در سرتاسر خاور نزدیک باستان گرایش به
شکل کوه و پرستش آن وجود داشت (پوپ .)16 :1390 ،در دورهی ایالمی میانه در سدهی  12و
 13ق.م پادشاهان قدرتمندی مانند اینشوشیناک بر این مناطق حکومت میکردند و قوی ترین دولت
آن زمان را به وجود آورده بودند .دورهی ایالمی نو از  1000ق.م تا پیروزی کوروش کبیر بر
بابل به سال  539قبل از میالد را شامل میشود .دورهی ایالمی نو خود به سه دوره تقسیم می
شود :نخست ،مرحلهی قدیم ایالمی نو ( Iحدود  744-1000ق.م) ،دوم ،مرحلهی میانی ایالمی نو II
( 646-743ق.م) و سوم ،دورهی ایالمی نو  539-647( IIIق.م) (پاتس .)399-400 :1391 ،در منابع
آشوری از دورهی ایالمی نو میانه ( 646-743ق.م) به چند علت مدارک کافی وجود دارد :نخست،
درگیری های شدید بین شاهان آشوری و شماری از فرمانروایان ایالمی ،دوم ،کتیبه های شوتروک
نهونتهی دوم (حدود  )699-717از شوش که پیوند با دوران پیشین را در تاریخ ایالم نشان می دهد،
سوم ،نقوشبرجستهی صخره ای کول فرح و شکفت/اشکفت سلمان که ظاهراً به شاهان محلی که
به زبان ایالمی می نوشتند مربوط می شود ،و چهارم ،حملهی آشوریان به رهبری آشوربانیپال که
به شوش سرازیر شدند و بر شاه ایالمی تیتی-هوبان اینشوشینک غلبه کردند .خاطرهی این رخداد
بر سنگ کاخ های آشور بانیپال در نینوا وجود دارد (همان.)400-399 :
یکی از قدیمی ترین آثار بهجامانده از نقوشبرجستهی ایالمی نو در کول فرح واقع شده است.
این منطقه توسط دیواره های صخره ای همراه با شش نقشبرجسته احاطه شده است (تصویر .)1
کول فرح را «نیایشگاه برون شهری» دانسته اند که «در ضیافت های خاصی» از جمله جشن سال
نو ،از آن استفاده میشده است ( )de weale, 1989: 29-39و احتما ً
ال با قربانی کردن حیوانات ،حرکت
دسته های نوازندگان و گردهمایی ها همراه بوده است ( .)Seid, 1997; 202جامعه ی ایالمی ،همان طور
که در برجستهکاریهای کول فرح مشخص است ،با دقت زیاد در طبقههای گوناگون ساماندهی
شده اند .این سلسله مراتب از طریق آداب و رسوم گوناگون نشان داده شدهاند .اندازهی شمایل ها
نیز با توجه به اهمیتشان متفاوت است ( .)de weale, 1989: 29-38مراسم مذهبی نیز ،همانطور
که در نقشبرجستهها نمایان است ،با دقت سازمان دهی شده اند .رتبهی اجتماعی و نقش هر
شرکتکننده در جشن (ضیافت) مذهبی از جایگاه شمایل او در صحنه مشخص می شود .به عنوان
مثال ،مهم ترین شمایلها در صدر اجتماع ،در مرکز یا صدر یک گروه قرار دارند .با برآورد زمانی
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مشخص میشود که قدمت نقشبرجسته ها بیش از  2500سال است .از شش نقشبرجستهی
کول فرح فقط یکی از آن ها ،یعنی نقش برجستهی  Iکول فرح ،مربوط به دورهی ایالمی نو است و
ظاهراً به فرمانروایی محلی به نام هنی ،پسر تهی ،مربوط می شود .تاریخ پایان نوایالمیها برای
کول فرح  Iبر اساس محتوای کنده کاریشده روی یک کتیبهی بزرگ خط میخی ایالمی مشخص
و پذیرفتهشده است ،اما در مورد کول فرح  III، IV، V ، VIو  IIتوافقی وجودندارد (de Weale, 1976:
 .)441-450به گفتهی آمیت 2 ،نقشبرجستهی شمارهی  IIو  IIIدر کول فرح باید به دورهی پس از
پیروزی نبوکدنزار ( 1200-1100ق.م) بر ایالمیان تعلق داشته باشد (پاتس .)393 :1391 ،در این
ارتباط آمیت می گوید کول فرح  VI، IV، IIIو ( IIو نه کول فرح  Vکه همراه با کول فرح  Iبه قرن  6و 7
ق باز می گردد) نشانگر یک سلطنت محلیاند که در ایالم شرقی و پس از نبوکدنزار اول یا احتما ً
ال
اندکی پس از آن ایجاد شده است (.)Amite, 1992: 86-87
یکی از نکات مهم نقشبرجسته های  III ،Iو  IVدر این منطقه ،مراسم مذهبی همراه با مراسم
قربانیکردن حیوانات برای خدایان ایالم است که با خواندن سرودهای مذهبی و نواختن سازها
همراه بوده است .بر روی نقوشبرجستهی کول فرح ،گروهی از نوازندگان ایالمی به همراه بزرگترین
مجموعهی مستند از سازهای موسیقی این دوران مشاهده میشود .اگرچه این نقشبرجسته ها
به شدت فرسایش یافته اند اما جزئیات باقیمانده گویای تفاوت سازهاست .هدف از این پژوهش
شناخت موسیقی دورهی ایالمیان با توجه به شکل و کاربرد آن درمراسمهای گوناگون است و
این موسیقی با توجه به اهمیت نقش نوازندگان و حضور آنها در نقوش برجستهی کول فرح
بررسی شده است .مطالعه و بررسی نقوشبرجسته برای نشان دادن رسم ها و تعیین شغل،
رتبه و نقش نوازندگان سازها الزم و ضروری است .در این پژوهش به تحلیل سازشناسی و
نمادگرایی سازها ،نقش نوارندگان و جایگاه آن ها در نقوشبرجستهی ( Iتصویر ( III ،)4تصویر )5
و ( IVتصویر  ،)6به طور مستقل و در مقایسه با یکدیگر ،خواهیم پرداخت.
س
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 -2پیشینهی پژوهش

اریک دویل ،)29-38 :1989( 1در مقاله ای با عنوان «نوازندگان و سازهای موسیقی بر روی
نقش برجستههای سنگی در نیایشگاه ایالمی کول فرح (ایذه)» به بحث و تحلیل شش نقشبرجسته،
سازها و نوازندگان پرداخته است .بو الوگرن )2009( 2در مقالهی «تاریخ موسقی در ایران پیش از
اسالم» به بررسی آثار یک دورهی پنجهزار ساله از فرهنگ و تاریخ گستردهی موسیقی ایران پیش
3
از اسالم ،بر اساس منابع نوشتاری و باستانشناسی آن دوران ،پرداخته است .خاویر آلوارزمون
( )207-248 :2013در مقالهای با عنوان «کول فرح» به برسی نقشبرجستهی  IVپرداخته است .وی
از این مکان به عنوان مکانی برای برگزاری اجتماعات و مراسمهای مذهبی ،مراسم قربانیکردن
حیوانات و اجرای موسیقی این قوم که خود نمایانگر اصول و عناصر سیاسی ،هنری ،اجتماعی
و مذهبی تشکیلدهندهی تمدن ایالمیان است ،یاد می کند او در مقاله ی دیگری ( ،)2010با عنوان
«آرایش موها و متعلقات آن در دورهی ایالمی نو ( 6و  7ق.م)» ،به بررسی آرایش موها و متعلقات
آن به عنوان نمادی از جایگاه اجتماعی ،سیاسی و شخصی در دورهی ایالمیان ،پرداخته است و
اشاره می کند که آرایش های متفاوتی که در آثار بهجامانده مشاهده میشوند ،گویای ایدئولوژی
و زیباییشناسی فرهنگیاند .محمد رحیم صراف در مقالهی «جام برنزی کیدین هوتران مکشوفه
از ارجان بهبهان» ( ،)61-4 :1369به بررسی متون کتیبه ها و وقایع تاریخی ایالم در رابطه با
رویدادهای صحنه های جام ارجان و همچنین به حضور نوازندگان در نقشبرجستهی شمارهی I
کول فرح پرداخته است .فرانسیس ویلیام گالپین )1376( 4در کتابی با عنوان «موسیقی بین النهرین»
به بررسی و طبقه بندی موسیقی و سازهای منطقهی بین النهرین پرداخته است .در پژوهشهایی که
تا امروز انجام شدهاند ،بیشتر به زمینههای تاریخی و باستانشناسی پرداختهاند و نیز اشارههایی
به نوازندگان و سازهای آنها در این منطقه داشتهاند .این پژوهش میکوشد به تحلیل سازها و
نمادگرایی آنها ،نقش نوارندگان و جایگاه آن ها در نقوش برجستهی  III ،Iو  IVبهطور مستقل و
در مقایسه با یکدیگر بپردازد.
س

 -3روش پژوهش

این پژوهش بر اساس تحلیل تصویرنگاشت  3نقشبرجسته از  6نقشبرجستهی موجود در
منطقهی کول فرح ،مربوط به دورهی ایالمی نو ( 500-1000ق.م) ،انجام شده است .این پژوهش با
بهره گیری از منابع کتابخانه ای و فیشبرداری از اطالعات و سپس به روش میدانی در بهار سال
 92در منطقهی کول فرح با مشاهدهی مستقیم و تهیهی فیلم و عکس از زاویههای متفاوت انجام
گرفته است .سپس یافته ها با گزارشهای قبلی تطبیق داده شدهاند و در نهایت به گزارش ابعاد
هر یک از نقوشبرجستهی  III ،Iو  IVشامل اندازه (طول ،عرض ،ارتفاع) ،شکل و موضوع آن ها،
پرداخته است .در بررسی تحلیلی نقشبرجستهها با روش تطبیقی به شباهت ها و تفاوت های 3
نقشبرجسته از نظر نوع ساز و همنوازی ،مدل لباس ،مو و موقعیت اجتماعی ،مکان و قرارگرفتن
نوازندگان اشاره شده است ،و در نهایت برای نشان دادن ارزش حضور نوازندگان ،نسبت تعداد
نوازندگان به حجم کل شمایلها با توجه به تاریخ هر نقشبرجسته ،تحلیل شده است.
س

 -4سازشناسی و نمادگرایی سازی

اسپور ( )25 :1392دربارهی نماد هنر در بینالنهرین میگوید« :در وجهی بسیار همسان هنرهای
بینالنهرین رابطهی انسان با شهریارانش ،و به میانجی آنان با ایزدانش ،را به شکل نمادین
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درآوردهاند» .روح هنر اساطیری بینالنهرینی اعتقاد به هنر «زندگی» است و نه مرگ (مددپور،
 .)119 :1390دین سومری به زندگی این جهانی میپرداخت و بر این باور بود که آن جهان تیره و
غمناک است (اسپور .)31 :1392 ،بازتاب این نگرش را در آثار هنرهایی همچون معماری ،نقاشی،
موسیقی و  ...میتوانیم مشاهده کنیم (مددپور .)119 :1390 ،در زیگوراتها و نقاشیهای سومری
مظاهر چهار عالم ،عالم پایین و عالم باال ،و آسمان و زمین ،نشان داده شده است (مددپور:1390 ،
 .)120در متون سومریان باستان تعداد کثیری از خدایان که برخی زن و برخی مردند ،توصیف
شدهاند .اینانا (ایشتار) از خدایان همسایهی غربی ایالم بود که برای مدت زیادی به یکی از خدایان
ایالم تبدیل شده بود (صراف .)80 :1391 ،از بدو پیدایش فرهنگ سومریان الههی بزرگ و جاودان
ایناناست که پرستش میشد (ردموند .)102 :1386 ،در واقع ،در اساطیر سومر میهنبانوی آسمان
و زمین ،نماد مؤنث زایندگی ،باروری و خدا بانوی شهر اورک 5است .همچنین میتوانیم از الههی
اینانا به عنوان الههی موسیقی آن دوران نام ببریم .6در معبد اینانا در اورک ،موسیقی نقشی حیاتی
و مهم در مناسک معبد و در زندگی روزانه داشته است .سازهای نخستین و عمدهای که در این معبد
مورد استفاده قرار می گرفت عبارتند از :دف ،طبل های بزرگ ،لیر ،چنگ ،سنج ،سیسترم ،فلوت فلزی
و نی (همان .)105 :به نظر می رسد که در شرق باستان سازهای موسیقی نه بر اساس شکل و نوع
صدایی که تولید می کردند بلکه بیشتر بر اساس کار و کاربردشان طبقهبندی می شدند .روحانیها
و روحانیان کالو موسیقیدانان ،نوازندگان و خوانندگان معابد بودند .وظیفهی آنها طلب استمداد از
رحمت بیپایان پروردگار بود و بر این باور بودند که با خواندن سرودهای مذهبی یا دعا و نواختن
آالت موسیقی چون چنگ ،لیر ،دف و طبل خواهند توانست به این مقصود نایل آیند (همان.)108 :
همچنین بر دستنوشتهای بر روی لوحی که به پیشگاه ایشتار تقدیم گشته چنین آمده است« :کاهنان
کالو ،به اتفاق با فلوتها ،دفها و طبلهایی 7که به دست داشتند ،حلقهای تشکیل دادند» .در مرثیهای
برای خرابههای نپور مرثیهسرا با آوای دف 8مرثیهسرایی میکند .در این میان پرستشکنندهای
میگوید ،من با همنوایی و هماهنگی طبل کوچک 9و طبل بزرگ 10آواز میخوانم (همان.)108 :
در اساطیر فرهنگ های ابتدایی ،دنیای زیر زمین از یک سو ،محوطه ای طنینی است ،و از سوی
دیگر ،بدوی ترین فرم کیشی-مذهبی سازهای موسیقی قلمداد می شود .نمادگرایی سازها در درجهی
نخست بنابر دوگانه انگاری مذکر و مؤنث مشخص می شود .این نمادها برای سازهای مضاعف نیز
وجود دارند (مسعودیه .)36 :1383 ،طبل ،بر اساس نمادگرایی سازها ،غیر از دوگانهانگاری مذکر
و مؤنث ،نماد جامع موسیقی است      .طبل شاه سازهای موسیقی قلمداد میشود ()Schneider, 1960
و فضای تو خالی بدنهی آن ،نماد زمین ،رحم مادر و نماد آب است (مسعودیه .)36 :1383 ،از این
رو صدای طبل موجب ریزش باران و فراوانی محصول میشود ( .)Bose, 1970سازهای زهی در
فرهنگ های بدوی ساز مؤنث قلمداد می شوند ( )Saches, 1962و چنگ نیز از نمونه سازهای زهی
است .والتر ویورا )1965( 11صاحب نظر تاریخ موسیقی می گوید« :دایره های کوچک از قدیمی ترین
دوران فرهنگ سومریان وجود داشتهاند و به دست زنان نواخته می شدند ،و بی شک پیدایش آن ها
به دوران نوسنگی باز می گردد».
درهزارهی سوم پیش از میالد چنگ های کمانی ساختاری پیچیده داشتند و از چند جزء تشکیل
شده بودند :سیم های کوتاه تر برای داشتن نت های زیرتر و دستهی ساز با میخ های چوبی کنار آن.
قدیمیترین نمونهی این چنگ کمانی را می توان در ُمهری مربوط به هزارهی چهارم پیش از میالد
(( )Lawegren, 2009: 2با صحنهی گروهنوازی) که در محل چغامیش (نزدیک به دزفول خوزستان)
کشف شده است ،مشاهده کرد (تصویر ( )2سپنتا .)21: 1382 ،اما این نوع چنگ کمانی از چنگ های
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رایج در کول فرح متمایز است .چنگ های این منطقه که چنگ های زاویهای نام دارند چنگ هایی
عمودی و افقیاند و ریشه در هزارهی دوم پیش از میالد دارند .در منابع آشوری از این ساز
(چنگ) با عنوان «سلطان سازها» یاد می شود .در یک تصویرنگاری برای این ساز از واژهی کهن
«هول» 12به معنی «لذت بردن» یا خوشحالی و شادی استفاده شده است و این نشان میدهد که از
این ساز در جشن ها استفاده می شده است (تصویر  .)3می توان گفت این ساز از ابتدا مورد قبول
عامه بوده و منزلگاه اصلی آن ایالم یا ایران بوده است (گالپین .)64 :1376 ،به طور مشخص در
ساختمان چنگ های زاویه ای چوب دخالت داشته است ،این ساز با کشیدن یا آزاد کردن زه ها که از
دور میلهی افقی پایینی می گذشتند ،کوک می شده است .تصویرنگاشتها نشان میدهند که سیمها
تفاوت چشم گیری داشتند ،البته باید این امکان را نیز در نظر داشت که شاید حکاک بهطور تصادفی
اين تعداد را نقش کرده باشد .در منطقهی کول فرح چنگ های عمودی را با  14سیم میبینیم ،در
حالیکه در ارکستر ایالمی و نقوشبرجستهی آشور مربوط به  650پیش از میالد چنگها  14تا 22
سیم دارند .چنگ های عمودی با دو دست نواخته می شده اند .در منطقهی کول فرح چنگ های افقی
 9سیم دارند که روبروی شکم نوازندگان قرار می گرفته است .تکنیک اجرایی این است که با دست
راست چنگ های افقی را مضراب می زدند و با دست چپ که پشت زهها قرار میگرفته است ،صدا
را خفه می کردند ( .)Lawegren, 2009: 5چنگ گوشه دار افقی آشوری ها و شاید بابلی های باستان
نیز غالب ًا  9سیم داشته است .از سوی دیگر ،چنگ گوشه دار عمودی آشوری ها سیم های بیشتری
داشته است .نقوشبرجستهی سنگی ایالمی در کول فرح تائید می کنند که یک چنگ گوشهدار افقی 9
سیم ،و یک چنگ گوشهدار عمودی  14سیم داشته است .تعداد سیم های چنگ زاویهای این فرضیه
را تائید می کنند که در زمان بابلی های باستان واژهی سامو برای چنگ افقی استفاده میشده است.
«زامی/سامو» 13احتما ً
ال یک اصطالح عام بوده است که هم به چنگهای عمودی اطالق میشده است
و هم به چنگهای افقی .اما ،ساموی  9سیمی چنگ افقی بوده است ( .)Lawegren, 1987: 51همچنین
از نشانه های باستانی آشوری بر می آید که «سی-سا» 14به معنی «مستقیم یا ایستاده» است و باید
نوعی چنگ باشد که زه ها در آن بیشتر به حالت عمودی کشیده شده  اند (گالپین.)64 :1376 ،

تصویر  :2مهری مربوط به هزارهی چهارم پیش از میالد
()awegren, 2009:5

تصویر  :3واژه کهن هول
(گالپین)145 :1376 ،

 -1-5مدل لباس و مو کول فرح I

هانی ،ساقی وی و سه نوارنده ردای بلند پوشیدهاند ،و وزیر ارشد ارتش ،روحانی و کمک روحانی
روپوش-های کوتاه بر تن داشتند .هانی و ساقی اش موی بافتهی بسیار بلند دارند و انتهای
موهایشان فر است .هانی یک کاله گرد بر سر دارد .وزیر و سه نوازنده موهای خود را در پشت
گردن جمع کرده اند .هانی ،وزیر و ساقی اش ریش دارند؛ نوازندهی اول بدون ریش است و احتما ً
ال
دو نوازندهی دیگر نیز بدون ریش اند .دربارهی روحانی و کمک روحانی ،به دلیل وضعیت بد
نگهداری ،تنها می توانیم بگوئیم که آن ها موی بافته ندارند (.)de Weale, 1989: 29-38
 -2-5سازشناسی کول فرح I

سه نوازنده با لباس های بلند به سمت راست در حرکتاند .دو نوازنده در جلوی این ردیف (یعنی
به سمت راست) چنگ می نوازند .چنگنواز نخست چنگ سه گوش چهارده سیمی را عمودی
گرفته است ،حال آنکه دومی چنگ نه سیمی را افقی حمل می کند .این دو چنگنواز را نوازنده ای
با ساز کوبهای چهارگوش همراهی می کند ( .)de Weale, 1989: 29-38درکول فرح  ،Iنوازندهی چنگ
عمودی ساز را با دست راست مینوازد و آرنج دست چپ او از زیر کنسول قابل مشاهده است.
چنگ چهارده سیم دارد و منگوله-هایش در پائین به هم گره خورده و یک حاشیهی تزئینی
ایجاد کرده اند .در چنگ های کول فرح  Iتزییناتی شبیه به شرابه های حلقآویز از میله وجود دارد
که به نظر می رسد از اسلوب تخیلی خاصی پیروی می کرده اند ( .)Lawegren, 2009: 6جعبهی
صدا (جعبهی تبدیل امواج صوتی به صدا) تقریب ًا به طور کامل قابل مشاهده است .دست راست

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

نقشبرجستهی کول فرح ( Iتصویر )4مربوط به هانی پسر تاهی هی حکمران آپاپیر ،برگزیدهی
شوتروک ناهونته دوم ( 717-699ق.م) ،متعلق به دورهی ایالمی نو ،است (صراف .)43 :1391 ،این
نقش تصویری مسطح و عمودی است که بر روی دامنهی کوه حکاکی شده است .در تصویر ذبح
حیوانات در حضور پادشاه هانی ،ده شمایل و پنج حیوان نشان داده شده است (.)de Weale, 1989: 29
به نظر میرسد نیمتنهی تمام شمایلها از جلو نشان داده شدهاند و تصاویر به دو قسمت تقسیم
میشوند .کل صحنه متمایل به سمت راست است و تنها در گوشهی سمت راست پائین ،صورت دو
شمایل به سمت چپ است .قسمت باالی کول فرح  Iرا کتیبهای بیست و چهار سطری پوشانده است
( ،)Koning, 1965: 75, 158که پس از تکمیل شدن تصاویر حکاکی شده و شخصیتهای تصویرشده
با متون کوتاهی که روی لباسشان یا درست در کنارشان نوشته شده است ،معرفی میشوند (تی،
 .)471 :1391دربارهی نوازندگان باید گفت که تنها نام آنها هنوز نسبت ًا خوانا است .آن بخش از متن
که شغل و پیشهی نوازندگان را شرح داده و همچنین نام سازهای آنان متأسفانه از بین رفته است .در
نقشبرجستهی کول فرح به نام نوازندهی چنگ به نام «سونکیر» ،15طبلزنی به نام «سونکیرشو» 16و
یک چنگنواز دیگر که نامش تخریب شده ،اشاره شده است (صراف .17)6 :1391 ،در نقشبرجستهی
کول فرح (Iتصویر  ،)4بزرگترین تصویرنگاشت مربوط به حکمران اپاپیر «هنی» است که روی آن
به سمت راست است و لباس بلند گلدوزی شدهای بر تن دارد ،همچنین دستان تاشدهاش به حالت
نیایش در جلوی سینه به هم گره خورده است ( .)Vanden Berghe, 1963: 22-33نقش اصلی تزئینشده
با عرض مرکزی  1/68متر و ارتفاع متغیر بین  1/20و  1/35متر با ویژگیهای  10نفر از حضار ،در
جدول شمارهی  1قابل مشاهده است.
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موقعيت

ﺳمت راﺳت كتيبه

ﺳمت راﺳت كتيبه )تحتاني(
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مشخصات

طول

عرض

ارتفاع )متر(

نكات ويژهي نﻘﺶﺑرﺟﺴتﻪي I

كتيبه

-

-

١/٢٠-١/٣٧

 ٢٤ﺳﻄﺮ

تصويﺮ هني

-

-

١/١٨

شوتﺮور )وزيﺮ يا ﺳاقي(

-

-

٠/٤٧

وزيﺮ ارشد ﺳپاه

-

-

٠/٣٨

نوازندهي چنگ عمودي

-

-

٠/٣٧

ﺳاز چنگ عمودي

-

-

٠/٤٠

نوازندهي چنگ افقي

-

-

٠/٣٥

 .١صورت هني به ﺳمت راﺳت

ﺳمت چپ كتيبه
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نوازندهی چنگ افقی ناپدید شده ،اما ته مضراب حفظ شده است و نوک آن دیده می شود .ته پهن
جعبهی صدا از پشت چنگ نواز قابل مشاهده است و این ساز موسیقی  9سیم دارد .تنها نمای
بیرونی حاشیهی تزئینی چنگ از زیر جعبهی صدا قابل مشاهده است .از حکاکی حاشیهی تزئینی
صرف نظر شده زیرا احتما ً
ال مجسمهساز در جائی اشتباه کرده است .در اینجا حاشیهی تزئینی
تنها برای یک چنگ عمودی وجود دارد .نوازندهی سوم با دست راست طبل می زند ،و طبل را با
دست چپ خود که در باال قرار دارد ،نگه داشته است ،گویی دست راستش بسته و انگشت شستش
باال است (.)de Weale, 1989: 35-36

 .٢لباس گلدوزوي

 .٣دﺳتان تاشده به حالت نيايش در جلوي ﺳينه به
هم گﺮه خورده اﺳت.

نوازندهي ﺳاز كوبهاي

-

-

كمك روحاني اول

-

-

كمك روحاني دوم

-

-

روحاني

-

-

٠/٣٦

٠/٢٤

٠/١٣

 .١پشت ﺳﺮ پادشاه در پايين

 .٢دﺳتانش مانند هني در حالت نيايش اﺳت.
 .١پشت ﺳﺮ پادشاه در باﻻ

 .٢كمان در دﺳت چپ و تيﺮ ،كمان و شمشيﺮ به
كمﺮ بسته اﺳت.

هم نوازي متشكل از ﺳه ﺳاز
 .١چنگ عمودي
 .٢چنگ افقي

 .٣ﺳاز كوبهاي به شكل مﺮبع
 .١ﺳه قوچ ﺳﺮ بﺮيده كه يكي به پشت و يكي روي
ديگﺮي افتاده اﺳت.

 .٢ﺳﺮ قوچها به ﺳمت راﺳت جسد مياني اﺳت

 .٣در باﻻي ﺳﺮها يك كمك روحاني يك بز كوهي
را هل ميدهد.

 .٤دو كمك روحاني يك گاو را به محﺮاب ميبﺮد.

٠/٢٦

يكي گاو را هل ميدهد و يكي شاخ گاو را ميكشد.
 .٥روحاني هدايايي را تقديم ميكند.

تصویر  :4نقشبرجستهی شمارهی ( Iعکس :دهناد)1393 ،

بررسی تطبیقی سازها و نوازندگان در نقش برجستههای ...

 -6نقشبرجستهی کول فرح III

نقشبرجستهی شمارهی ( IIIتصویر  )5که بر پنج سوی یک تخته سنگ حکاکی شده است ،صحنهی
یک حکومت محلی در ایالم شرقی و پس از هجوم نبوکد نذار پادشاه بابل در سال  1104یا کمی
پس از آغار هزارهی اول (ق.م) را نشان میدهد .همانطور که جدول شمارهی  2نشان میدهد ،این
نقش نشاندهندهی پادشاهی است که اجتماعی از مردم را که در حال نیایشاند ،هدایت (رهبری)
میکند ،و به همراه او مجسمهی یکی از خدایان و حیواناتی برای ذبح حمل می شوند .بهطور کلی،
در این نقش  199شمایل ،مجسمهی یکی از خدایان و بیست و یک حیوان نشان داده شده است(de
 . )Weale, 1989: 31اکثر شمایل ها به شکل تصاویر منطبق ،در یک ردیف قرار دارند و مشابه
یکدیگرند( ،ارتفاع متوسط 0/50 :تا  0/55متر) ،و به صورت نیم رخ نشان داده شدهاند :از جلو
دست به دست هم داده اند و در یک حالت خاص (شبیه خلسه) نیایش قرار دارند (همان .)32 :باید
اجتماعی را که در کل تخته سنگ گسترده شده از باال مشاهده کرد .این اجتماع اجتماعی کامل و
فوق العاده است و به سمت محل ذبح در ضلع شرقی جهتگیری کرده است.
 -1-6لباس و مدل مو کول فرح III

مجسمهی مقدس ،پادشاه ،واالمقامان ،چهار حملکننده ی مجسمه و رئیس آن ها ردای بلند بر تن
دارند .برخی از اشخاص واالمقام و روحانی روبروی بت (معبود) ردای نیمه بلند پوشیده اند .سه
چنگنواز و مردم عادی رداهای کوتاه بر تن دارند .سه روحانی ذبحکننده برای تطهیر مراسم
عبادت ،عریان شده اند .اکثر شمایلها موی بافتهشده ای دارند که تا پشت آن ها آمده است و ریش
کوتاهی دارند .مجسمهی مقدس ظاهراً یک کالهگیس بر سر دارد و صورتش بدون ریش است.
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پادشاه و روحانی که ظروف تطهیر را در دست دارند ،موهای بلندی دارند که پشت گردنشان
جمع کردهاند و شاه ریش بلند دارد .چهار حملکنندهی مجسمه و سه چنگنواز موهای خود را
به صورت گره در پشت گردنشان جمع کرده اند ،و کسانی که مجسمه را حمل می کنند ریش
کوتاه دارند .روحانی که چاقوی مخصوص مراسم مذهبی را در دست دارد ،موهای کوتاه دارد و
چنگنوازان بدون ریشاند (.)de Weale, 1989: 32
جدول  :2ویژگی های فنی با معیار متر و مشخصات کلی نقشبرجستهی III
جهت جغرافيايي

عرض

طول

ارتفاع

مهمترين نكات نقشﺑرجﺴتﻪي III

شرقي

٠/٦٠ -٠/٩٥

-

٢/٥٥

مقصد حركت و مركز كل اثر و محل قرﺑانگاه

جنوﺑي

-

٤/٩٩ -٤

٣- ٢/٥٠

 .١حركت ﺑﻪ سمت شرق

 .٢حمل يكي از خدايان ﺑﻪ ارتفاع  ٢متر ﺑرروي تختﻪي
حامل توسﻂ  ٤نفر در حالت زانوزده.

 .٣شمايل  ٥روحاني

 .٤وجود  ٢شمايل در پشت سر خدايي ﺑﻪ ارتفاع  ٠,٧٨متر

غرﺑي

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

شمايل ﺑﻪ سمت راست چرخيدهاند

سمت راست چرخيدهاند.

120

 .٥حضور نوازندگان ﻫمراه ﺑا  ٣چنگ عمودي

و حركت نيايشي ضلع جنوﺑي را دنبال ميكنند.

جنوﺑي غرﺑي

 .١پادشاه ﺑا دستاني ﺑﻪ كمر كﻪ ﺑﻪ سمت راست و ضلع شرقي
چرخيده است.

 .٢ﻫمﻪي شمايلﻫاي پشت سر شاه ﺑﻪ صورت نيم رخاند و
شمالي

-

٦/٩٠- ٥/٥٠

٢/٢٧-١/٩٢

روي اين رخﻫا ﺑﻪ سمت چپ است.

 .٣پانزده شمايل ديگر كﻪ در جلوي پادشاه قرار دارند ،ﺑﻪ
 .٤روحاني ﺑا دو ظرف تطهير كﻪ ﺑﻪ پادشاه نشان ميدﻫد.

 -2-6سازشناسی کول فرح III

در کول فرح  IIIدر ضلع شمالی سه نوازندهی چنگ عمودی حضور دارند .تصویر دقیق سیم های
چنگ ناپدید شده است .سر نوازندگان بخشی از جعبهی صدا و بخش های کوچکی ازمحل سیم ها
را پوشانده است .ضلع بیرونی و ضلع صاف درونی حکاکیشدهی جعبهی صدا نشان داده شده
است .کنسول به لبهی پائینی جعبهی صدا بسته شده است .بلندی نوازندگان با در نظر گرفتن
بلندی چنگ عمودی  0/72متر است (همان .)32 :منگوله ی سیمها در وسط به هم گره خورده و
یک حاشیه تزئینی را ایجاد کرده اند .درست در باالی سر نوازندگان ،یک خط زمینه ای فوقانی ثبت
شده است تا جائی برای تصویر چنگها ایجاد شود .مشخص نیست که آیا ابتدا نوازندگان حکاکی
شده  اند (که معقول تر به نظر می رسد) ،یا این انطباق از قبل طراحی شده است .این جزئیات ممکن
است نشانگر اهمیتی باشد که به ساخت تندیس نوازندگان داده شده است ،با این وجود اهمیت
آن ها بواسطهی جایگاهشان ،درست پشت سر کشیشی که ظروف تطهیر را به شاه تقدیم می کند،
از قبل نشان داده شده است (همان.)35-36 :
 -7کول فرح IV

سبک منحصر به فرد و پیکرنگاری دقیق نقشبرجسته به همراه نظام ساختاری و شباهتهای
صحنه های ضیافت درباری نئوآشوری که احتما ً
ال با جام های لرستان همراه است ،گویای این

س

بررسی تطبیقی سازها و نوازندگان در نقش برجستههای ...

احتمال است که کول فرح  IVدر بازهی زمانی قرون  9و  8ق.م ساخته شده است
 .)2013: 209ویژگیهای این نقشبرجسته نشانگر پیوند آن با منابع مذهبی ،اجتماعی-سیاسی و
هنری گذشته است و ضیافت هایی با ولیمهی قربانی همراه با موسیقی را در بر میگیرد (تصویر 6
و ( )7همان .)229-230 :همانطور که در جدول  3و تصویر  7مشاهده میشود ،پیچیدگی ظاهری
کول فرح  IVمی تواند به دو ساختار ترکیبی تقسیم شود :نخست ،سطوح افقی که توسط ردیف هایی
از افراد شرکتکننده در ضیافت عمومی ُپر شده است .اکثریت شرکتکننده های ضیافت از دو طرف
به سمت یک نقطهی مرکزی (شاه) متمایل شده اند .این محور در پنل  Aقرار گرفته است و از سطح
باالیی ( )Iتا یک نوار عمودی پایین میآید و سطوح  III ،IIو  IVرا به دو قسمت تقسیم می کند.
(Alvarez-Mon,
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این محور عمودی به عنوان ستون اصلی اثر عمل می کند .دوم ،یک ناحیهی باز و بزرگ
شامل پنل های  CIو ( CIIهمان .)209-215 :نقشبرجستهی شمارهی  IVدر طول سطح عمودی
صخره ای است که تا فضای  17/70متر با ارتفاع  6متر گسترش یافته و تعداد حضار بین 141تا
 145نفر است.
 -1-7لباس و مو در نقش برجسته IV

پادشاه ،اشخاص واالمقام و روحانیان ردای بلند پوشیده اند .فرماندهی ارتش ردای نیمه بلند بر تن
دارد .جمعیت مردم عادی ،نوازندگان و رهبر آن ها رداهای کوتاه پوشیده اند .تقریب ًا تمام شمایل ها،
موهای بافتهشده دارند که تا پشتشان آمده است و ریش کوتاه دارند .شاه را می توان با توجه به
ریش نسبت ًا بلندترش تشخیص داد .روحانیان و نوازندگان موهایشان را به شکل گره ای در پشت
گردنشان جمع کرده اند ( .)de Weale, 1989: 33به دلیل فرسایش نقشبرجسته ،مشخص نیست که آیا
روحانیان ،نوازندگان و رهبرشان بدون ریشاند یا ریش دارند و آیا ریش آن ها کوتاه است یا خیر.
پنل  CIIشامل  28نفر است و به  4بخش تقسیم می شود (تصویر  :)7نخست ( ،)CIIaاین پنل
متشکل از  11نفر در  3ردیف است که رداهای بلند پوشیده اند؛ دوم ( ،)CIIbافراد گروه ،شامل  3نفر
که دامن کوتاهی پوشیده اند؛ سوم ( ،)CIIcاز یک گروه موسیقی متشکل از  6نوازنده و یک رهبر
تشکیل شده است که همهی آنها دامن کوتاه پوشیده اند؛ چهارم ( ،)CIIdگروهی متشکل از  7نفر
در قسمت پایین که دامن کوتاهی بر تن دارند و به استثنای یک نفر ،CIIc:21 ،جهت کلی افراد به
سمت راست است.
 -2-7سازشناسی کول فرح IV

در پنل (( )CIIc:15-21تصویر  7و جدول  )3شش نوازنده پشت سر اشخاص واالمقام قرار دارند.
آن ها در باال و بر روی ضلع سنگ سمت چپ در گردهمائی نشان داده شدهاند .یک فضای خالی
نوازندگان را به دو گروه تقسیم می کند .هر گروه شامل یک نوازندهی چنگ افقی و دو نوازندهی
چنگ عمودی است .یک رهبر روبروی آن هاست .ارتفاع رهبر و شش نوازنده بین  0/48و 0/53
متر ،و ارتفاع چهار نوازندهی چنگ عمودی با در نظر داشتن سازها بین  0/57و  0/61متر است
( .)de Weale, 1989: 33گروه نوازندگان چنگ متشکل از سه نوازنده است :گروه پشتی در یک ردیف
افقی قرار گرفته اند و فردی که در جلو قرار دارد در یک خط ضربدری است .رهبر موسیقی مقابل
آن ها ایستاده و هر دو دست خود را باالی کمرش نگه داشته است .مشخص است که دست راست
او باز است.

ﭘﻨﻞ

طول

ارتفاع

DIII

١/٢

C١

DII

٠ /٤

٠/٥٥

قد افراد
٠/٤٨

٠/٥٣
٠/٥

٠/٥٢

تعداد افراد
٥
٢

DI

٠/٩

٠/٤٧

٠/٩

٩

CII

٣/٥

C ٢/٦

-

٢٨

CI

١

١/٢

BII

٠/٩

١/٣٥

BI

٠/٨٥

٠/٩٢

A

٢/٣

٢ /٨

-B

١ /٢

٢/٦٥

-C

١/٨

٠/٦٥

مشخصات كلي نقش بر ﺟﺴﺘﻪ IV
افرادي با رداهاي بلﻨد و كوتاه كﻪ ﭘشت سر ﭘادشاه ايﺴﺘادهاند و

نگاهشان بﻪ سمت اوست .دست راست آنها بﻪ سمت دهانشان است،
گويي كﻪ در حال خوردن غذا هﺴﺘﻨد و موهاي كوتاهي دارند.

شامﻞ  ٤بخش:

 .١شامﻞ افرادي با رداهاي بلﻨد،
 .٢افرادي با لباسهاي كوتاه،

 ٦ .٣نوازنده همراه با  ٤چﻨگ عمودي و  ٢چﻨگ افقي و رهبر اركﺴﺘر،
 .٤افرادي با لباسهاي كوتاه

بررسی تطبیقی سازها و نوازندگان در نقش برجستههای ...

جدول  :3ویژگی های فنی با معیار متر و مشخصات کلی نقشبرجستهی ( IVمنبع :آلورز مون 2013 :و نگارندگان)

افراد ﭘشت سر ﭘادشاهاند و بﻪ غير از رهبر اركﺴﺘر نگاه همﻪ بﻪ سوي

٠/٤

٠/٤٢

٠/٤٥

٠/٤٤

٠/٤٦

٧

١٥

٦

-

٠/٥٥

١٧

٠/٤٨
٠/٥١

٠/٥٥

نگاهشان بﻪ سمت او است.

مﺘشكﻞ از  ٣قﺴمت :افراد با لباس كوتاه كﻪ بﻪ نظر ميرسد در حال

خوردن غذا هﺴﺘﻨد و در ﭘشت سر ﭘادشاه قرار دارند و صورت آنها بﻪ
سمت ﭘادشاه است.

افرادي با دامن كوتاه و لباسي با آسﺘينهاي كوتاه كﻪ بﻪ نظر ميرسد در
حال خوردن غذا هﺴﺘﻨد.

ﭘﻨﻞ  Aاز  ٥رديف با موضوع اصلي:

٤٩

٠/٤٢

يك گروه ﭘراكﻨده با توالي ﺟﻨگي كﻪ در ﭘشت سر ﭘادشاه قرار دارند و

ﭘادشاه با موهاي گيسشده ،ريش كوتاه ،و لباس بلﻨد آسﺘيندار كﻪ روي
تخت نشﺴﺘﻪ است و افرادي با لباس كوتاه و بلﻨد در اطراف ﭘادشاه كﻪ
بﻪ نظر ميرسد در حال خوردن غذا باشﻨد.

٧

افرادي كﻪ لباسهاي بلﻨد تا مچ ﭘا و افرادي كﻪ لباس كوتاه تا زانو بر تن
دارند در سمت راست ﭘادشاه ايﺴﺘادهاند ،صورتشان بﻪ سمت اوست و
بﻪ نظر ميرسد در حال خوردن غذا باشﻨد.

افرادي با لباسهاي كوتاه كﻪ صورتشان بﻪ سمت ﭘادشاه است و بﻪ نظر
ميرسد درحال خوردن غذا باشﻨد.

دو نوع چنگ نشان داده شده است :دو چنگ کوچک افقی که قاب آن متشکل از یک جعبهی
رزونانس افقی و یک گردنهی عمودی است و  4چنگ عمودی بزرگ که قاب آنها از یک جعبهی
رزونانس عمودی و یک گردنهی افقی تشکیل شده است .جعبهی رزونانس در پیشزمینه در سمت
چپ صورت قرار گرفته است .تعدادی از نوازندگان با سازهای زهی و انگشت اشاره و انگشت
کوچک دست راست قابل مشاهدهاند ( .)Alvarez-Mon, 2013: 214زخمه یا مضراب که در دست
راست نگه داشته شده ،به دلیل فرسایش ناپدید شده است.

 -8تحلیل نقش نوازندگان

هر تصویر نگاشت روایتگر مراسم عبادی یا جشن خاصی است که در این مکان بر پا میشده
است .از میان این شش نقشبرجسته تنها در سه نقشبرجسته شاهد حضور نوازندگان در
قرنهای متفاوت هستیم .همانطور که در تصویر  8مشاهده میشود ،در هر نقشبرجسته نسبت
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٠/٥١

ﭘادشاه است و بﻪ نظر ميرسد عدهاي در حال خوردن غذا هﺴﺘﻨد.
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حضور نوازندگان به کل شمایلها به این شرح است :در نقشبرجستهی شمارهی  ،%1.5 ،IIIدر
نقشبرجستهی  %4.8 ،IVو در نقشبرجستهی  .%30 ،Iیافتههای این پژوهش نشان میدهند که
حضور و نقش نوازندگان در نقشبرجستهی شمارهی  Iپررنگتر است و این میتواند نشان از
نقش و اهمیت برجستهتر نوازندگان در قرن  8ق.م ،یعنی در دورهی ایالمیان ،باشد ،و این پرسش
باقی میماند که چرا در نقوش شمارهی  II, V, VIنوازندگان حضور ندارند.
35

30

30
25
20
15
10
5
0

1.5
(III) 1104

4.8
(IV) 8-9

(I) 717-699

قرن ق.م

نگارندگان(ها
کل شمایل
حجم
نوازندگان به
نسبتنسبت
درصد
)منبع:
شمايل ها
نوازندگان به حجم كل
تصویر :8:٨درصد
تصوير

 -9نتیجهگیری

در منطقهی کول فرح نوازندگان در سه مراسم مختلف شرکت کرده اند اما تنها در سه
نقشبرجستهی سنگی نشان داده شده اند ( ( )IV،III ،Iتصویر  .)9نوازندگان را باید اعضای تمام و
کمال پرستشگاه قلمداد کرد که در پیشبرد آیین های نیایش نقشی اساسی بر عهده داشتهاند و
جایگاه آن ها در صحنه گویای اهمیت نقش آنان در طول مراسم مذهبی است .در نقشبرجستههای
شمارهی  Iو  ،IIIحضور نوازندگان در طول آیین های مذهبی مشاهده می شود .این آیین ها همراه
با قربانیکردن جانوران است .در نقشبرجستهی شمارهی  IVشاهد یک ضیافت عمومی هستیم که
تصوير :٩نوازندگان در كول فرح ماخذ(Lawegren, 2009: 6) :
در آن افراد در حال خوردن غذا هستند .الزم به ذکر است که از میان سه نقشبرجستهیی که در
این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند ،نقشبرجستهی شمارهی  IIIقدیمیترین نقشبرجسته است
و نقشبرجسته های  IVو  Iپس از آن خلق شدهاند .این زمان بندی تاریخی راه را برای بررسی دو
عامل اصلی سیر تکاملی سازشناسی و جایگاه نوازندگان در این سه نقشبرجستهی بهجامانده از
دورهی ایالمیان ،هموار می سازد.

الف) سازشناسی و همنوازی در نقوشبرجستهی کول فرح

اطالعات به دست آمده از مطالعهی  3نقشبرجسته ،گویای آن است که تعداد و شکل سازها در
دورهی ایالمیان همگام با پیشرفت زمان ،روندی تکاملی داشته است .تنوع و افزایش تعداد سازها
در نقوشبرجسته احتمال پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ تاریخی با سیر تکاملی سازها در دوران
ایالمیان را افزایش می دهد .گروه همنوازی کول فرح  10( IIIو  11ق.م) متشکل از سه چنگنواز
عمودی است ،پس از آن گروه همنوازی کول فرح  8( IVو  9ق.م) متشکل از شش نوازنده با دو
نوع ساز زهی (چنگ های افقی و عمودی) است و یک رهبر ارکستر در روبروی آنها ایستاده است،
و ترکیب گروه همنوازی کول فرح  6( Iو 7ق.م) که متنوع ترین همنوازی با سه ساز برای سه

ب) سیر تکاملی موقعیت اجتماعی نوازندگان

موقعیت مکانی و لباس نوازندگان در نقشبرجسته ها نشان از نقش و موقعیت اجتماعی آنها در
طول مراسم دارد .گفتنی است که نوازندگان در کول فرح  IIIارتباط نزدیکی با ذبح حیوانات دارند.
در ضیافت مقدس کول فرح  IVبه شاه نزدیکاند و در کول فرح  ،Iپشت سر واالمقامان و جلوتر
از جمعیت فرمانبران قرار دارند .لباس نوازندگان و از سوی دیگر موی جمعشده و صورت بدون
ریش می تواند گویای تفاوت در جنسیت زن و مرد باشد .آن چه در نقوشبرجستهی کول فرح ،I
 IIIو IVقابل توجه است ،تفاوت در لباس نوازندگان است :در نقشبرجسته های  IIIو  IVنوازندگان
ردای کوتاه و در نقشبرجستهی  Iنوازندگان ردای بلند به تن دارند ،درحالی که موهای جمعشده و
صورت بدون محاسن نوازندگان در نقوش یکساناند .سازهای چنگ و طبل نماد جنس مؤنثاند.
رداهای بلند و موهای جمعشده در پشت سر و صورت بدون محاسن نوازندگان کول فرح  Iکه
جدیدتر از دو نقش  IIIو  IVاست ،گویای دو نکتهی حائز اهمیتاند :نخست ،ورود احتمالی نوازندگان
زن به دربار ایالمیان؛ دوم ،افزایش موقعیت باالی اجتماعی نوازندگان در دربار ایالمیان با توجه
به ردای بلند 18که میتواند سیر تکاملی موقعیت نوازندگان را نشان دهد.

بررسی تطبیقی سازها و نوازندگان در نقش برجستههای ...

نوازنده است ،شامل دو ساز زهی ،یک چنگ عمودی و یک چنگ افقی و یک ساز کوبه ای مربع شکل
است ،به نظر می رسد تزئیناتی مانند شرابه های حلق آویز از میلههای چنگ های افقی و عمودی،
از یک اسلوب تخیلی پیروی می کنند .ظاهراً شرابه های چنگ های عمودی در نقوش کول فرح  Iو
 IIIدر مراسم مذهبی مورد استفاده قرار میگرفتهاند .این شرابه ها در چنگ های عمودی کول فرح
 IVوجود ندارند .این شباهت در شرابه های چنگ افقی نقشبرجستهی  Iقابل مشاهده است ،در
صورتی که با چنگ های افقی کول فرح  IVشباهتی ندارند.
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 .6در دین سومری هر پدیده توسط یک نیروی مقدس به نام «می» که در آن النه داشت و ماهیت و سرنوشت آن را
تعیین می کرد کنترل میشد .بنابر افسانه اینانا ،انکی ،خدای اریدو را فریب داد و تمام «می ها» را از او گرفت و به
شهر خود اوروک برد .موسیقی و هنر یکی از آن ها بود (معصومی.)1110 :1391 ،
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 .17در نقشبرجستهی شمارهی  Iشاهد دو نوازندهی چنگ و یک نوازندهی ساز کوبهای مربع شکل هستیم .در منبع
ذکر شده به جای اسم نوازندهی ساز کوبهای ،از نوازندهی فلوت یاد شده است.
 .18پوشاک به مقتضای طبیعت و اقلیم ،میزان تمدن و فرهنگ ،عوامل و اوضاع اجتماعی ،اقتصادی و اعتقادی در طی
قرون و اعصار تغییر شکل داد و به وسیلهای برای ابراز سلیقه و نماد اختالف طبقاتی تبدیل شد (غیبی:1392 ،
 .)19همچنین تنپوش آزاد (بدون فرم و ساده و در حقیقت بدون دوخت) مانند تن پوش مصریها ،آشوریها،
یونانیها و رومیها نشانهای از بزرگی تمدن در آن دوره بوده و تنپوشهای چسبان و دوختهشده نوعی توهین
و تلقی میشده و نشانگر بدوی بودن بوده است (همان .)46 :اختالف طبقاتی زنان را از روی نوع تنپوشها
میتوان فهمید (همان .)54 :مردان عالیرتبه و همچنین زنان و الهههای زن در بسیاری از نقوش از قومهای
سومر ،اکد ،آشور و ایالم با ردای بلند به تصویر کشیده شدهاند (همان.)35-72 :

تشکر و قدردانی
شایسته است ،مراتب سپاسگزاری خود را از پرفسور خاویر آلوارزمون و پرفسور بو الوگرن
برای راهنمایی و در اختیار گذاشتن منابع غیر قابل دسترس اعالم دارم.
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Abstract
Kule-farah area or Narsyna Temple, in the north of Ize, consisted of 6 stone relieves since about 2500 to
500 (BC) new Elam periods. Religious ceremony theme with music is one of the most important issues
of stone relieves in Kule-farah, I, III and IV that shows a group of musicians and the largest documented
collection of musical instrument of Elam Era. This study aimed to understand the evolution and application
of two main factors in instrument and position of musicians in these three stone relieves. This study
analyses pictures of 3 stone relieves of 6 available stone relieves in Kule-farah area and used relevant
information and library studies and field investigations. We took some photos of Kule-farah and recorded
movies in this area. The results have been compared with previous studies. Finally, the dimensions of each
stone relief (Length, width, height, figures) and their issue would be presented. To analyses the stone relief
of musicians, the similarities and differences (type of orchestration, dress, hair, social status, location and
position of them) among three stone relieves are mentioned. In conclusion, musicians should be considered
as main members of temple that have played a major role in advance the rituals of worship. Their position
in the scene reflects the importance of their role during the religious ceremony. In the stone relieves I and
III, musicians are presented during the religious rituals and beside animal sacrifice, but in the stone relief
IV we can see a General Banquet whose guests are eating. Numbers and figures of musical instrument in
the Elam period had the evolutionary process. Diversity and increasing number of instruments increases the
doubts about historical continuity and interconnected with the evolutionary process of musical instrument
in the Elam period. Orchestra of III is consisted of three harpers vertical, Orchestra of IV consisted of
one conductor that is in front of 6 musicians -they have two kind of stringed instrument (horizontal and
vertical grip). Structure of orchestra of I is most orchestra diverse -it has three musical instruments for three
musicians: two stringed instruments, a harp and vertical and horizontal harp percussion square. Musicians’
clothing, hair and the faces without beard shows gender differences in male and female. In stone relieves IV
and III, musicians are dressed in short robe and in stone relief I they are dressed in long robe. In these three
stone relieves musicians have fastened their hair and have no beard. Symbols are used to show feminine of
musical instruments: harp and drums, long robe, hair tucked behind and the faces with no beard. According
to the long robe, musicians of Kule-farah I that historically is more recently than III and IV, emphasis two
points: 1. The possibility of presentation of the female musicians in Elam court land, 2. The increasing
social status of musicians in Elam court.
Keywords: Kule-farah, music of Elam periods, history of Elam periods, Elam stone relieves, symbolism
of musical instrument.

