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چکیده
از  به جامانده  مکتوب  مدارک  طبق  بر  است.  بوده  توجه  مورد  ایران  فرهنگی  دوره های  در  همواره  موسیقی،  هنر 
و  بابکان، درخت آسوریک و خسرو  اردشیر  دورۀ حکمرانی ساسانیان )224-651 میالدی(، همچون کارنامه  
ریدگ، می توان دریافت که موسیقی در این زمان به شکوفایی رسیده بوده است. در میان انواع سازهایی که در 
دورۀ ساسانی وجود داشته، به نظر می رسد که ساز بربت از امتیاز خاصی برخوردار بوده است. شاید نام بارَبد، 
مشهورترین موسیقی دان این عصر نیز پیوندی با نام ساز بربت داشته باشد. هدف از پژوهش پیش رو این است که 
با ارائۀ نمونه هایی از ظروف فلزی منقوش دورۀ ساسانی با نقشمایه های ساز بربت، ویژگی های این ساز از لحاظ 
فرم و ارتباط نوازنده با نقشمایه های دیگر در هر صحنه را مورد بررسی قرار گیرد. این پرسش  که هنرمند ساسانی 
 چه انگیزه ای در خلق نقشمایۀ نواختن بربت روی ظروف فلزی تجملی داشته، مسئلۀ اصلی تحقیق است. 

ً
اساسا

انجام شده  توصیفی-تطبیقی  به روش  آنها  تحلیل  و  تجزیه  و  کتابخانه ای  به روش  پژوهش،  داده های  گردآوری 
است. نتیجه نشان می دهد که طی دورۀ ساسانی، نقش ساز بربت در صحنه های متنوع، روی فرم های مختلفی 
از ظروف فلزی نقر شده است که اغلب صحنه ها نمایش دهندۀ بزم ها، ضیافت ها و جشن های درباری هستند و 

به طورکلی، جایگاه ویژه و رفیع ساز بربت را در فرهنگ موسیقی عصر ساسانی به تصویر می کشند. 

واژه های کلیدی: بربت، عصر ساسانی، موسیقی، نقش، ظرف های فلزی.
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مقدمه
احساسات،  بیان  مؤثِر  ابزار  به مثابه  موسیقی، 
دربرگیرندۀ بخش مهمی از فرهنگ و هنر جوامع 
تکامل  سوی  به  رو  پیوسته  زمان،  گذر  در  و  بوده 
داشته است )بینش، 1382: 8(. احتمال می رود، 
تاریخ،  از  پیش  مردمان  پایکوبی های  و  رقص ها 
Schaeff- بوده اند  بشر  موسیقِی  آالت  )نخستین 
ner, 1936(. تاریخ اجرای موسیقی در ایراِن دورۀ 
ساسانی بهتر از دوره های پیشین ثبت شده است. 
بر طبق مستنداِت تاریخی و باستان  شناختِی ایران، 
است؛  رسیده  خود  اوج  به  دوره  این  در  موسیقی 
آیینی،  مناسبت های  و  بزم  و  رزم  در  به طوری که 
از  تصاویری  است.  می شده  نواخته  موسیقی 
روی  مختلف  محافل  در  موسیقی  آالت  نواختن 
است  برجای مانده  دوره  این  از  گوناگونی  آثار 
هستند.  تجملی  فلزی  ظروف  آنها  از  یکی  که 
همچنین، در میان اوراق کتب تاریخِی به جامانده، 
نیز  و  سازها  سازوکار  و  اجزاء  دربارۀ  توضیحاتی 
وجود  ساسانی  عصر  در  موسیقی  واالی  ارزش 
نوازندگان و طبقۀ  با اهمیت  دارند که مؤید نقش 
زمان  در  است.  دوره  این  در  ایشان  اجتماعی 
ساسانی  سلطنتی  دربار  خسروپرویز،  حکمرانی 
میزبان موسیقی دانان برجسته ای همچون رامتین، 
ش و بارَبد بود. نام باربد در 

َ
بامشاد، نکیسا، سرک

اسناد بسیاری از این دوره، به عنوان یک موسیقی دان 
شامل  موسیقی،  مقامات  که  کسی  و  ماهر  بسیار 
هفت دستگاه خسروانی، 30 لحن و 360 دستان1 
 Farhat,( است  شده  یاد  کرد،  سازماندهی  را 
3 :2004(. باوجودی که این مقامات موسیقی پیش 
نیست  تردید  محل  ولی  داشتند  وجود  نیز  وی  از 
تأثیر بسزایی در موسیقی  این آهنگساز بزرگ،  که 
عصر ساسانی داشته است )کریستین سن، 1378: 

.)347

1  منطبق با تقویم ساسانی: 7 روز هفته، 30 روز ماه و 360 روز سال.
2 بربت یک نام پارسی است و ُمعّرب آن، بربط نوشته می شود.

بر طبق مسعودی، اردشیر بابکان، مردم ایران را 
به پنج گروه تقسیم کرد که گروه پنجم، خوانندگان 
و نوازندگان بودند. اردشیر، ایشان را در یک مرتبۀ 
بهرام  بعد،  قرن  دو  و  داد  قرار  درباری  مخصوص 
خود  حد  باالترین  به  را  مرتبه  این  )گور(  پنجم 
در  همچنین،   .)45  :1363 )مسعودی،  رساند 
بابکان ذکر شده است که وی در  اردشیر  کارنامۀ 
خوانندگان  برای  او  داشت.  مهارت  تنبور  نواختن 
و نوازندگان، طبقۀ تمایز و ویژه ای در نظر گرفت. 
گور  بهرام  روایات مختلف،  بر طبق  از وی،  پس 
شخصی خوشگذران بود که به شکار، موسیقی و 
 Lawergren, 2009:( داشت  فراوان  عالقۀ   زنان 
شاهنامه  در  شاه  این  حکومت  دوران  شرح   .)12
عالقۀ  که  است  نمونه هایی  از  سرشار  فردوسی، 
شدید وی را به موسیقی و ساز و آواز نشان می دهد. 
در موسیقی  نقطۀ عطفی  اما، زمان خسروپرویز، 
به  وی  توجه  و  اهمیت  است.  بوده  باستان  ایران 
و  باربد  همچون  موسیقی دانانی  ظهور  موسیقی، 
نکیسا و پدیدآمدن رسالۀ خسرو و ریدگ که منبع 
با ارزشی دربارۀ موسیقی این دوران است، دلیلی 

بر این مدعا است )زرین کوب، 1375: 262(. 
همچون  ساسانی  فرهنگی  آثار  بررسی  از 
مکتوب  منابع  و  ظروف  انواع  و  دیواری  نقوش 
بابکان،  اردشیر  کارنامۀ  نظیر  دوره،  این  تاریخی 
یادگار زریران، درخت آسوریک و خسرو و ریدگ 
زهی،  سازهای  از  متنوعی  گونه های  که  بر می آید 
بادی و کوبه ای در ایراِن دورۀ ساسانی رایج بودند 
بربت2،  289-290(. چنگ،  )تفضلی،  1386: 
به  دوره  این  رایج  زهی  سازهای  از  ار  کَنّ و  تنبور 
اطالعاتی  اما،   .)1388 )فّرهی،  می روند  شمار 
دوران  موسیقی  ابزارهای  از  فردوسی  شاهنامه  که 
تاریخی و اسالمی به ما می دهد به مراتب بیشتر از 

سایر منابع تاریخی است. 
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ظروف  از  نمونه هایی  ارایۀ  با  پژوهش  این 
از  نقشمایه هایی  با  ساسانی  دورۀ  تجملی  فلزی 
از  را  ساز  این  ویژگی های  دارد  قصد  بربت،  ساز 
نقشمایه های  با  آن  ارتباط  و همچنین،  فرم  لحاظ 
دیگر در هر صحنه مورد بررسی قرار دهد. مسئلۀ 
 
ً
اصلی تحقیق این است که هنرمند ساسانی اساسا

چه انگیزه ای از خلق نقشمایۀ نواختن بربت روی 
ظروف فلزی تجملی داشته است. به عبارت دیگر، 
چه مفهومی از ارایۀ این نقوش مستفاد می گردد؟ 
از جایگاه  ابعاد کامل تری  قادر است  بررسی  این 
با  بیاورند.  به روشنی  را  دیرینه  آلت موسیقی  این 
توجه به این واقعیت که موسیقی یکی از مهم ترین 
پیشرفته  و  متمدن  جامعۀ  یک  فرهنگی  اجزای 
دوره های  در  آن  اهمیت  میزان  بررسی  است، 
فرهنگی جوامع  اعتالی  تاریخی، سطح  مختلف 
در  که  پژوهش  این  می نماید.  مشخص  را  پیشین 
عصر  فرهنگ  در  بربت  ساز  جایگاه  تعیین  پی 
پیشرفت  میزان  می تواند  همزمان  است،  ساسانی 
ایران  سلسلۀ  آخرین  دوران  در  ایران  فرهنگی 
ظروف  تولید  اینکه  ضمن  دهد.  نشان  را  باستان 
فلزی تجملی )نقره ای و طالیی( با نقوش تزیینی 
نواختن  از  مختلفی  صحنه های  )نمایش دهندۀ 
موسیقی و تفریحات خاص درباری( در این دوره 
که بسیار ماهرانه و زیبا ساخته شده اند، به طوری که 
نیز  میان اشراف جوامع دیگر  از   متقاضیانی 

ً
قطعا

هنر  و  صنعت  بازتاب دهندۀ  همچنین،  داشته اند، 
پیشرفتۀ فلزکاری و اقتصاد شکوفای ایران در عصر 
به  پرداختن  بنابراین،  است.  ساسانیان  حکمرانی 
تمدن  نمایش شکوه  در  چنین موضوعی می تواند 

ساسانی ثمربخش باشد.   

روشپژوهش
روی  بربت  سازهای  نقش  بر  که  پژوهش  این  در 
دارد،  تمرکز  ساسانی  عصر  تزئینی  فلزی  ظروف 
نگارنده ضمن بررسی منابع مکتوب مرتبط با ساز 
بربت، با جست وجو در میان تصاویر منتشر شده 

نقشمایۀ  با  نمونه  فلزی ساسانی، شش  از ظروف 
نوازندۀ بربت را شناسایی و انتخاب کرد. بنابراین، 
گردآوری  کتابخانه ای  روش  به  تحقیق  داده های 
شده اند و به روش توصیفی-تطبیقی مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته اند. متأسفانه به دلیل فقدان کتیبه 
منتخب،  ظروف  روی  تاریخی  عالیم  هرگونه  و 
و  ندارد  وجود  آنها  دقیق  تاریخ گذاری  امکان 
نیست.  روشن  آنها  زمانی  ر 

ُّ
تأخ و  م 

ُّ
تقد بنابراین 

این نمونه ها، باوجود به تصویر کشیدن نوازندگان 
و محفل نواختن ساز بربت، نمایان گر شکل کلی 
همۀ  هستند.  نیز  ساسانی  عصر  در  مزبور  ساز 
درک  برای  ظروف  این  روی  شده  نقر  صحنه های 
بهتر جایگاه موسیقی ساز بربت در عصر ساسانی 
به طور کامل توصیف شده اند. همچنین، شکل هر 
کدام از سازهای بربت روی ظروف مورد مطالعه 
ارایه  مقایسه ای  جدول  یک  در  و  گردیده  طراحی 

شده  است. 

پیشینهپژوهش
پژوهش های  ساسانی  عصر  سازهای  دربارۀ 
مورد  آثار  از  که  است  گرفته  صورت  بسیاری 
در  ایران  کتاب  به  می توان  مقاله  این  در  استفاده 
اشاره   )1378( کریستین سن  اثر  ساسانیان  زمان 
ایرانی است که  از پژوهشگران  کرد. مهدی فروغ 
به تفصیل دربارۀ موسیقی و آالت آن در دوره های 
تحقیق  ساسانی،  عصر  به ویژه  ایران،  مختلف 
 .)1347  ،1342  ،1335 )فروغ،  است  کرده 
ارشد  پایان نامۀ کارشناسی  نیز در  فّرهی  مهرنوش 
از  دوره  این  سازهای  بررسی  به   )1388( خود 
است.  پرداخته  ظروف  و  نقش برجسته ها  روی 
است  کسانی  از   )1366( فارمر  جورج  اما، 
تاریخ  نام  به  خصوص  این  در  وی  مهم  اثر  که 
مبحث  این  اصلی  منابع  از  خاورزمین  موسیقی 
مری  همکاری  با  همچنین،  او  می رود.  به شمار 
موسیقی  و  خنیاگری  دربارۀ  گفتار  دو  کتاب  بویس، 
و  )بویس  است  درآورده  تحریر  رشتۀ  به  را  ایران 
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پایان نامۀ  در  تیرآبادی  اکبری  نینا  فارمر، 1368(. 
موسیقی  آالت  نقوش  به  خود  ارشد  کارشناسی 
در دورۀ حکمرانی ساسانیان و تداوم آنها پرداخته 
است )اکبری تیرآبادی، 1389(. مریم دولتی فرد و 
فاطمه شاهرودی )1392( نیز در مقاله ای، نحوۀ 
به  مربوط  تصاویر  در  عود  نوازندگان  بازنمایی 
سلسله های ساسانی تا صفوی را بررسی و تحلیل 
کرده اند. مقالۀ دیگری از معصومه باقری و مهدیه 
حیدری )1389( وجود دارد که به بررسی آالت 
موسیقی عصر ساسانی براساس اثر خسرو قبادان 
پیشین  پژوهش های  در  است.  پرداخته  ریدگ  و 
فرم  با  نوازنده اش  و  بربت  ساز  نقش  ارتباط  به 
پیوند  و همچنین،  )فلزی( عصر ساسانی  ظروف 
این نقشمایه با نقوش دیگر و القای مفاهیم آن به 
بیننده، پرداخته نشده است. هدف از این پژوهش، 
بررسی موارد مذکور است، چیزی که جزء اهداف 

تحقیقات قبلی نبوده است.

سازبربت)بربط(
خوارزمی دربارۀ وجه تسمیۀ این ساز آورده است 
است،  )مرغابی(  بت  سینۀ  معنی  به  بربت  که 
مرغابی  گردن  و  سینه  به  شبیه  آن  ظاهر  چراکه 
سازی  بربت،   .)226  :1347 )خوارزمی،  است 
آن  به  که  است  زهی  موسیقی  آالت  خانواده  از 
عود یا رود نیز گفته می شود. نواختن این ساز در 
بوده  متداول  دور  بسیار  روزگار  از  ایرانیان  میان 
و  رفته  کشورها  سایر  به  ایران  از  روایتی،  بر  بنا  و 
)ذاکرجعفری،  است  گرفته  گوناگونی  نام های 
که  می  ز ر ا خو و  بن سینا  . ا ) 1 3 4 :1 3 8 9
)با  بربت  و  گفته اند  دربارۀ فن موسیقی سخن 
بیشتر  دانسته اند،  را مترادف عود  بربط(  نگارش 
از واژۀ عود استفاده کرده اند؛ خواه بدین دلیل که 
آثارشان را به عربی می نوشتند و اعراب با نام عود 
ایجاد  دگرگونی های  دلیل  به  و خواه  بودند  آشناتر 
می دیدند.  مناسب تر  را  عود  نام  بربت،  در  شده 
به کار  را  بربت  واژۀ  بیشتر  پارسی گو،  شاعران  اما 

شاعران  این  که  مناطقی  در  به احتمال  می بردند. 
همان  با  کم وبیش  بربت  هنوز  می کردند،  زندگی 
شکل اصلی و قدیمی باقی مانده بوده و به همان نام 
کهن خوانده می شده است. با وجود شباهت های 
ی، تفاوت هایی نیز میان بربت قدیم و جانشین 

ّ
کل

آن، عود، وجود داشته است. ازجمله اینکه دسته و 
ه ساخته شده، اما دسته 

ّ
کاسۀ بربت از چوب یک تک

و کاسۀ عود از دو قطعۀ جداگانه بوده است؛ دستۀ 
شده  کلفت تر  گوشی ها  جای  از  به تدریج  بربت 
تا به کاسه منتهی گردیده، اما اندازۀ دستۀ عود از 
ابتدا تا انتها یکسان بوده است. افزون بر این ، دستۀ 
)فروغ،  بوده است  برخالف عود، مّجوف  بربت، 
1335: 82(. گاهی برای این ساز از نام های »عود 
البته  که  می شده  استفاده  فارسی«  »عود  و  قدیم« 
دربارۀ تعداد سیم های آن اتفاق نظر وجود ندارد. 
به معنی عود چهار سیمه  نیز »عود قدیم«  گاهی 
یا »عود جدید کامل«-  -در مقابل »عود کامل« 
از  عود  این  است.  رفته  به کار  سیمه  پنج  عود  یا 
 در سدۀ 

ً
ابداعات زریاب اندلسی است که ظاهرا

سوم هجری در اندلس رشته پنجمی، به نام »حاد« 
بربت  یا  عود  چهارگانه  تارهای  بر  »زیرثانی«،  یا 
ترتیب،  بدین   .)11  :1342 )فروغ،  است  افزوده 
تارها  از  هریک  زیرا  شده،  تار  ده  دارای  ساز  این 
می بسته اند  جفت  ساز،  صدای  تقویت  برای  را 

)خالقی، 1362: 69( )شکل 1(.
پنجمی  سیم  به  نیز  فارابی  زریاب،  از  پیش 
تحلیل های  در  تنها  وی   

ً
ظاهرا ولی  بود،  قائل 

داشته  ملحوظ  را  آن  موسیقی،  دربارۀ  نظری خود 
است؛ چنانکه یک قرن پیش از او، کندی نیز در 
بررسی های نظری دربارۀ صدا، عود را با پنج سیم 
در نظر می گرفت )فارمر، 1366، 288(. با وجود 
»عود  به  اسالمی،  مغرب  در  کامل«  »عود  رواج 
قدیِم« چهار سیمه در کشورهای اسالمی همچنان 

توجه  می شد )فارمر، 1366: 381(. 
موسیقیایی  تعریف  بنابر  بربت  ساز  تارهای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
http://test.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
http://test.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://test.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%86
http://test.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81


45پژوهشنامۀ ایران باستان

امروز، به صورت ال، ِر، ُسل، دو، یعنی با فاصلۀ 
)برکشلی،  می شدند  کوک  یکدیگر  از  چهارم 
1354، 48(. چهار تار بربت، در دوران اسالمی 
به نام های زیر، مثنا، مثلث و بم خوانده می شدند 
که وجود واژه های فارسی بم و زیر به ریشه ایرانی 

این ساز اشاره می کند )بینش، 1382: 103(.
آثار  در  یونانی  نویسندگان  فارمر،  گفتۀ  به 
نام  را  بیگانه  موسیقی  آالت  از  بسیاری  خویش 
پاندورا  و  باربی توس  آالت،  این  از  و  برده اند 
همان  باربی توس  است.  ایران  به  متعلق  بی تردید 
این  به  ایران، یعنی بربت است و آن  را  عود قدیم 
شکل  به  کاسه اش  که  می نامیدند  بربت  سبب 
همان  پاندورا  و  است  )بط(  مرغابی  )بر(  سینه 
عود دسته بلندی است که در ایران تنبور می نامند. 
پیش  نفوذ، حتی  این  موسیقی،  آالت  قسمت  در 
بر عراق  ایران  که  هنگامی   یعنی  اسالم،  از ظهور 
این  در  و  شد  شروع  داشت،  فرمانروایی  عرب، 
جنگ  بین النهرین  در  )که  چنگ  که  است  عهد 

می نامیدند( و همچنین، تنبور و بربت در آن کشور 
رواج یافت )فارمر، 1366: 40(.

بربت را سازی  موّرخانی همچون مسعودی، 
آن  یونان  حکمای  که  می پنداشتند  یونانی االصل 
ساخته اند  تار  چهار  با  اربعه  طبایع  قیاس  به  را 
با  تنها  ادعا  این   .)355  :1363 )مسعودی، 
یونانی  ریشۀ  از  بربت  که  لغوی  بحث  این  طرح 
باربی توس مشتق شده، می تواند قوت گیرد؛ اما جز 
زهی بودن، شباهت دیگری میان این دو ساز وجود 
ندارد و برخی محققان نیز باربی توس را مشتق از 
یا  ن 

ُ
باربی ت  .)5  :1347 )فروغ،  دانسته اند  بربت 

که  است  مضرابی  باستانی  ساز  یک  باربی توس 
به ما معرفی شده و بی شک  به وسیلۀ روم و یونان 
خاستگاه آن ایران بوده است. برخی نام باربی توس 
پرویز،  خسرو  زمان  مشهور  موسیقی دان  نام  با  را 
به نظر  همچنین،  نمی دانند.  بی ارتباط  بارَبد، 
به معنی  از واژۀ سانسکریت »باربی« که  می آید، 
»با انگشت زخمه زدن« است، مشتق شده باشد 

)Thomson, 1859: Pic. 578(یقۀنواختنآن تصویر1.سازبربت)عودعربی(وطر
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)سامی، 1349: 20(. 
طنینی  از یک محفظۀ  تشکیل می شود  بربت 
شبیه یک گالبی که از درازا نصف شده باشد. در 
آغاز، بربت سه سیم داشت، با نام های زیر، میانی 
و بم. بعدها برای تقویت صوت، این سه سیم را 
نام  به  دیگری  رشتۀ  اسالم،  از  بعد  بستند.  جفت 
مثلث )Meslas( بر آن افزوده شد و نام سیم میانی 
نیز به مثنا )Masna( تبدیل گشت. چندی نگذشته 
به  زیرثانی  یا  حاد  به  موسوم  دیگری  سیم  که  بود 
سیم های بربت اضافه گردید و این ساز دارای دو 
رشته سیم شده که هر دو رشته حکم یک سیم را 

داشت )فروغ، 1335: 84(.
اعشی  قبیل  از  جاهلیت  شعرای  از  بعضی 
در  که  میالدی[   629 سال  به  قیس  بن  ]میمون  
لفظ  رفتند،  مداین  به  انوشیروان  حکمرانی  دورۀ 
 در عربی ذکر 

ً
فارسی بعضی آالت موسیقی را عینا

کرده اند و این بیت منسوب به اوست: 
الّنای نرم و بربط ذی بحه    

               و الصنج یبکی شجوه ان یوضا
                                       )اکبری تیرآبادی، 1389(

»عیون  در  ه.ق(   668 )متوفی  اصیبعه  ابی  ابن 
شرح  ترجمۀ  ضمن  االطباء«  طبقات  فی  االبناء 
طبیب  ثقفی،  کلده  بن  حارث  بن  نصر  احوال 
شهر  در  و  آمده  ایران  به  که  عرب،  معروف 
جندی شاپور به تحصیل طب اشتغال داشته است، 
را  بربط  نواختن  طب،  علم  بر  »عالوه  می نویسد 
هم در ایران یاد گرفته و پس از مراجعت، در مکۀ 
معظمه آن را معمول کرده و نشر داده است« )ابن 

قتیبه، 1964: 180(. 

فلزی ظروف روی بربت نواختن نقشمایۀ
عصرساسانی

عصر  فاخر  و  تزئینی  فلزی  ظروف  بررسی  با 
ساسانی با نقش نوازندۀ بربت، نمونه هایی از ساز 
مذکور مشخص شد که هر کدام طراحی شده و در 
جدول مقایسه ای ارایه شده اند. شکل کلی تمامی 
بدنۀ  یک  دارای  یعنی  است،  مشابه  سازها  این 
اصلی گالبی شکل با دسته ای مستطیلی و به نسبت 
کوتاه هستند. الزم به ذکر است، در نقش سازهای 
 مشخص نیست که چند سیم دارند و 

ً
بربت، دقیقا

)Farmer, 1966: 19(تصویر2.کاسهنقرهایساسانی
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مورد  سیم ها  دقیق  تعداد  طراحی ها،  در  بنابراین، 
نظر نبوده است )جدول 1(. در ادامه، صحنه های 
منتخب  فلزی  ظروف  نمونه های  روی  شده  نقر 

توصیف می شوند.
ساسانی  عصر  نقره ای  کاسۀ  یک  اول،  نمونۀ 
است که پرنده ای در مرکز و چهار نوازندۀ مختلف 
مرد در اطراف آن دیده می شوند. یکی از نوازندگان 
مشغول نواختن بربت است. سر و پایین تنۀ وی به 
حالت نیم رخ و میان تنۀ او به حالت تمام رخ است 
یا رقصیدن  رفتن  راه  در حالت  به نظر می رسد،  و 
سمت  از  نیز  انگور  بزرگ  خوشۀ  یک  است. 
می دهد  نشان  که  است  شده  آویخته  وی  راست 
این مراسم در فضای باز و در یک باغ یا تاکستان 
جریان داشته است. همچنین، پرنده ای در سمت 
چپ نوازنده در حالتی آرام بر شاخۀ مو نشسته که 
کید بر فضای باز دارد. سازی که در این تصویر  تأ
دیده می شود دارای بدنی گالبی شکل و کشیده با 

1 نقش کانونی عبارت است از عنصر یا شخصیت مرکزی و برتر هر تصویر که به عنوان نقش اصلی در وضعیت ممتازی قرار گرفته و به 
واسطۀ عناصر و نشانه های بصری از سایر نقش ها تمایز یافته است )دولتی فرد و شاهرودی، 1392: 51(. 

دسته ای کوتاه است که به تدریج تا انتها، از پهنای 
به  متمایل  و بخش کوک ساز،  آن کاسته می شود 

پایین است )شکل 2، جدول 1(.
عصر  فلزی  جام  یک  که  دوم  نمونۀ   روی 
و  بربت  نوازندۀ  یک  تصویر  است،  ساسانی 
رقصنده  دو  و  سمت  یک  در  ارغنون  نوازندۀ  یک 
در  کانونی1  نقش  حذف  با  جام،  دیگر  سمت  در 
مرتبه ای یکسان نمایش داده شده اند. نوازندۀ بربت 
است.  ایستاده  حالت  در  مردی  نیز  جام  این  بر 
و  می شود  دیده  سه رخ  وضعیت  در  او  اندام  تمام 
که  مرد  نوازندۀ  این  پیرامون  گیاهان  به دلیل وجود 
بدون حرکت در نقطه ای ایستاده و مشغول نواختن 
است، به نظر می رسد، این بزم در فضای باز برگزار 
می گردد. سازی که در تصویر دیده می شود، دارای 
است  زیاد  کشیدگی  بدون  و  گالبی شکل  بدنه ای 
با  که دسته ای بسیار کوتاه دارد. بخش کوک ساز 
مقداری انحنا به سوی عقب متمایل است )شکل 

)Farmer, 1966: 25(تصویر3.جامنقرهایساسانی
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3، جدول 1(. 
نمونۀ سوم، یک بشقاب نقره ای عصر ساسانی 
فردی  که  است  بزم  مراسم  یک  از  صحنه ای  با 
به احتمال با موقعیت اجتماعی باال در مرکز تصویر 
یا مرکز کانونی نشسته و دو نوازندۀ مرد در پیرامون 
از  یکی  که  هستند  موسیقی  نواختن  مشغول  وی 
به صورت  که  بربت  نوازندۀ  می نوازد.  بربت  آنها 
تمام رخ  و  ایستاده  حالت  در  شده،  تصویر  مایل 
دیده می شود. ساز او دارای یک بدنۀ گالبی شکل 
کشیده و فاقد دستۀ مجزا است. بخش کوک ساز 
نیز شبیه به دستۀ چتر است. نوازنده، ساز را باال و 
پایین گرفته است. یک  به سمت  متمایل  را  دسته 
هاللی  صورت  به  صحنه  حاشیۀ  در  نیز  درخت 
فضای  در  بزم  این  می دهد  نشان   که  دارد  وجود 
انگور  خوشۀ  یک  همچنین،  می شود.  انجام  باز 
آویخته  نوازنده  مقابل  در  اول(  نمونۀ  با  )مشابه 

است )شکل 4، جدول 1(.

منقوش  فلزی  بشقاب  یک  چهارم،  نمونۀ 
ابعاد  در  زن  یک  میانه،  در  است.  ساسانی  دورۀ 
دیده  تصویر  کانونی  مرکز  در  سایران،  از  بزرگ تر 
می شود که ظرفی در دست راست دارد. هر کدام 
مختلفی  حالت های  به  نمایش داده شده  افراد  از 
دیده می شوند. یکی از این افراد، در اندازۀ بسیار 
سمت  در  تصویر  پایین  در  دیگران،  از  کوچک تر 
بربت  ساز  نواختن  مشغول  و  زده  زانو  شیر،  چِپ 
 متمایل به سمت 

ً
است. نیمۀ باالیی بدن او کامال

 متمایل به سمت 
ً
راست و نیمۀ پایینی بدنش کامال

چپ است. به نظر می رسد، این مرد عریان است. 
دیده  تصویر  باالی  در  مو  پیچک  یک  همچنین، 
را  تاکستان  و  بزم  ارتباط  به احتمال  که  می شود 
نمایش می دهد. ممکن است، این صحنه مربوط 
شراب گیری  و  انگور  خوشه چینی  جشن های  به 
باشد. سازی که در این صحنه دیده می شود، بدنۀ 
و  بلند  دستۀ  با یک  به نسبت کوچک  گالبی شکل 

تصویر4.بشقابنقرهایساسانی)کرتیس،141:1389(
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باریک دارد )شکل 5، جدول 1(.
است.  نقره ای  مدور  سینی  یک  پنجم،  نمونۀ 
تصویر فردی به شکل فرشته با دو بال که روی یک 
شیر نشسته و مشغول نواختن ساز بربت است، در 
وسط صحنۀ نقرشده روی این ظرف دیده می شود. 
حیوانات  از  ردیفی  ظرف  پیرامون  همچنین، 
بدن  پایینی  نیمۀ  می خورند.  چشم  به  اسطوره ای 
نوازنده برخالف جهت ایستادن و یا حرکت شیر، 
او  نیمۀ باالی بدن و سر  به سمت راست است و 
 به حالت تمام رخ و از روبه رو تصویر شده 

ً
تقریبا

 به حالت افقی صاف 
ً
است. نوازنده، ساز را کامال

است.  نواختن  مشغول  راستش  دست  با  و  گرفته 
هیچ گونه گل و گیاهی در این قاب دیده نمی شود. 
اندازۀ ساز بربتی که در تصویر دیده می شود، بزرگ 
به شکل گالبِی کشیده و حجیم  بدنۀ ساز  است. 
نظر  به  بدنه  ادامۀ  که  پهن  به نسبت  دسته ای  با 
می رسد، است و بخش کوِک ساز به سمت پایین 

قرار گرفته است )شکل 6، جدول 1(.
منقوش  فلزی  مدور  سینی  یک  ششم،  نمونۀ 
کانونی  مرکز  در  است.  ساسانی  عصر  به  متعلق 
صحنه، فردی )شاه( با تاج و لباس فاخر در ابعاد 
حالت  در  بزمی  مراسم  در  دیگران،  از  بزرگ تر 
چهارزانو روی یک قالی یا تخت چهارگوش نشسته 
دیده می شود و پیرامون وی نوازندگان و رامشگران 
دارند.  پایین وجود  در  دو حیوان )شیر نشسته(  و 
 
ً
تقریبا نوازنده،  مردی  صحنه،  چپ  سمت  در 

نشسته،  چهارزانو  حالت  در  و  تمام رخ  به صورت 
دارای  بربت است. ساز وی  نواختن ساز  مشغول 
بدنۀ اصلی گالبی شکل به نسبت بزرگ با یک دستۀ 

ظریف و کوتاه است )شکل 7، جدول 1(.
نقشمایه های ظروف  براساس  در جمع بندی، 
در  به طورکلی،  که  داشت  اذعان  می توان  منتخب 
و  عام  به طور  موسیقی  نواختن  ساسانی،  عصر 
نواختن بربت به طور خاص، مربوط به مراسم بزم، 

تصویر5.بشقابنقرهایساسانی
https//:tammuz.tumblr.com/post/28982688532/plate-made-of-sliver-and-gilt-from-the-sasanian

https://tammuz.tumblr.com/post/28982688532/plate-made-of-sliver-and-gilt-from-the-sasanian
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به احتمال  که  بوده  درباری  جشن های  و  ضیافت 
باز  فضای  در  اغلب  و  سال  گرم  فصول  در  زیاد 
و  تاک  درخت  نمایش  است.  می شده  انجام 

به رسم خاصی نظیر  به احتمال  انگور  خوشه های 
دارد؛  اشاره  شراب گیری  و  انگور  خوشه چینی 
ساالنۀ  جشن های  با  می توانست  که  رویدادی 

تصویر6.سینیمدورساسانی)دولتیفردو
شاهرودی،54:1392،ت.7(

تصویر7.نقشنوازندۀبربتروی
یکسینیمدورعصرساسانی
)دولتیفردوشاهرودی،1392:

52،ت.1(
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جدول1.مقایسهشکلسازهایبربتروینمونههاییازظروففلزیعصرساسانی

نقشمایۀظرففلزیطرحسازنمونهردیف

کاسهنقره1

جامنقره2

بشقابنقره3

بشقابنقره4

سینیمدورفلزی5

سینیمدورفلزی6
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به طور  باشد.  همراه  موسیقی  نواختن  و  خاص 
فلزی  ظروف  روی  شده  نقر  صحنه های  معمول، 
رامشگران  و  خنیاگران  نشان دهندۀ  مطالعه  مورد 
از  بزرگ تر  هیبتی  )با  وی  پیرامون  که  هستند  شاه 
دیده  اوست(  واالتر  مقام  از  حاکی  که  دیگران 
می شوند. در بین نمونه ظروف منقوشی که بررسی 
در  را  بربت  ساز  صحنه ها  از  یکی  تنها  شدند، 
یک  پشت  بر  که  ایزد  شاید  یا  فرشته  یک  دست 
شیر سوار است، نشان می دهد. بر طبق این نقش، 
احتمال دارد این ساز در بین آالت موسیقی دیگر 
بوده  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  عصر ساسانی 
در  نوازندگان   

ً
معموال دیگر،  نمونه های  در  است. 

نشسته،  چهارزانو  و  زده  زانو  ایستاده،  حالت های 
کشیده  تصویر  به  بربت  ساز  نواختن  مشغول 

شده اند.

برآیند
زمان  می توان  را  ساسانیان  حکمرانی  دوران 
زیرا  دانست،  باستان  ایران  در  موسیقی  شکوفایی 
اغلب شاهان این سلسله، نه تنها دوستدار موسیقی 
بودند، بلکه محتمل است که با نواختن موسیقی 
سازهای  تاریخ،  طی  در  داشتند.  آشنایی  نیز 
ایرانی به بسیاری از کشورها راه پیدا کرده اند و در 
برخی از آنها تغییراتی ایجاد شده  است. در عصر 
شاهان  بارگاه  در  خنیاگران  و  ساسانی، رامشگران 
مقام باالیی داشتند. ساز بربت که نامش به احتمال 
موسیقی دان  مهم ترین  باربد،  نام  با  پیوند  در 
آالت  مهمترین  و  رایج ترین  از  است،  عصر  این 
موسیقی ایران باستان بوده است. جایگاه خاص و 
رفیع ساز بربت در فرهنگ موسیقی عصر ساسانی 
روی  ساز  این  نواختن  از  به جامانده  نقش های  از 
ظروف تزیینی و تجملی متنوع ساخته شده در این 
فقط  است.  مشهود  مالحظه ای  قابل  به طور  دوره 
تعداد اندکی از طیف گستردۀ ساز های موجود در 
این  که  شده اند  کشیده  تصویر  به  ساسانی  عصر 

به روشنی حاکی از عالقۀ هنرمندان، هنردوستان 
به طور  و  این سازها  به  اشیاء تجملی  و متقاضیان 
از  گوناگونی  صحنه های  است.  بربت  ساز  ویژه، 
روی  بربت  ساز  نواختن  موقعیت های  و  مکان ها 
که  می خورد  چشم  به  ساسانی  فلزی  ظروف 

بازتاب دهندۀ اهمیت واالی این ساز است.
بررسی  با  تا  شد  سعی  پژوهش  این  در 
ساسانی  فلزی  ظروف  روی  شده  نقر  صحنه های 
که دارای نقشمایۀ نواختن ساز بربت هستند، هم 
توصیف،  مورد  تاریخی  موسیقی  آلت  این  فرم 
مقایسه و تحلیل قرار گیرد و هم مکان و موقعیت 
نتایج این پژوهش  نواختن این ساز بررسی شود. 
فرم های  روی  بربت  ساز  نقش  که  می دهد  نشان 
متنوعی از ظروف فلزی مانند کاسه، جام، سینی 
و بشقاب قابل مشاهده است. همۀ این ظروف از 
محسوب  ساسانی  عصر  زینتی  و  تجملی  اشیاء 
می شوند و به دلیل جنس ارزشمند و کیفیت باالی 
مالحظه ای  قابل  مادی  بهای  از  آثار،  این  هنری 
در  که  صحنه ای  معمول ترین  بوده اند.  برخوردار 
بزم ها،  به  مربوط  می شود،  دیده  بربت  نوازندۀ  آن 
باز  فضای  در  درباری  جشن های  و  ضیافت ها 
نوازندۀ  تصویرها،  از  یکی  در  همچنین،  است. 
پشت یک شیر سوار شده  بر  باز  بال  دو  با  بربت 
است. بدین ترتیب، به نظر می رسد که بربت مورد 
توجه فرشتگان و ایزدان این عصر نیز بوده است؛ 
اهمیت  از  حاکی  می تواند  به احتمال  که  چیزی 

آیینی این ساز باشد. 
ساز  شکل های  مقایسه ای  بررسی  براساس 
به  نمونه ها  این  در  که  تفاوتی  بیشترین  بربت، 
بدنۀ  کشیدگی  و  اندازه  به  مربوط  می خورد  چشم 
گالبی شکل و دستۀ نمونه های 3 و 4 است. دستۀ 
 شبیه به هم و تا اندازۀ 

ً
نمونه های 2 و 6 نیز کامال

به دلیل  متأسفانه،  است.  دیگران  از  متمایز  زیادی 
مشخص نبودن ترتیب زمانی تولید نمونه های مورد 
بررسی، نمی توان از این منظر دربارۀ تطور شکل 
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ساز بربت در طی عصر ساسانی سخن گفت ولی 
نشان  به طورکلی،  نمونه ها،  این  ظاهری  مقایسۀ 
می دهد که شکل این آلت موسیقی در گذر زمان 

یک  از  ساسانی  عصر  در  و  نکرده  خاصی  تغییر 
الگوی کلی یکسان پیروی می کرده است. 
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Abstract
The art of music has always been considered in Iranian cultural periods. According to written 

documents from the Sassanid period (AD 224�651), such as the biographies of Ardeshir Ba�
bakan, the Assyric tree, and Khosrow and Ridag, it can be seen that music flourished during 
this period. Among the various instruments that existed during this period, it appears that the 
Barbat instrument had a special privilege. Perhaps the name of Bārbad, the most famous mu�
sician of this period, also has a connection with the name of Barbat. The aim of the research 
is to present samples of Sassanid period engraved metal vessels with Barbat motifs, to investi�
gate the features of this musical instrument in terms of form and the musician's relationship 
with other motifs in each scene. The question of what was the motivation of the Sassanid 
artist in engraving the motif of playing the Barbat on luxury metal vessels is the main issue of 
the research. The collection of research data was done by the library method and their anal�
ysis was done by the descriptive�adaptive method. The result shows that during the Sassanid 
period, the motif of the Barbat instrument was engraved on various forms of metal vessels in 
various scenes, most of the scenes showing parties, banquets, and court celebrations, and in 
general, the Barbat instrument has held a special and exalted position in the musical culture 
of the Sasanian era.

Keywords: Barbat, Sassanid Era, Music, Motif, Metal Vessels .
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