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اسالم  هنر موسيقي دوران ميانيِ ةزنان در عرص تأثير ةمطالع
  اساس نقوش سفالي بر

 *2كاظمي ، خديجه شريف1محمدابراهيم زارعي

  چكيده
 ،امويـان  ةدر دور. شـد هنر موسيقي نكـوهش   ،اسالمي ةدر اوايل دور. اي طوالني دارد هنر موسيقي در ايران سابقه

هاي بعد، با توجه  اما در سده. رو شد هموسيقي همچنان با مخالفت برخي از فقيهان و گروهي از عموم مسلمانان روب
بسياري از بزرگان و دانشمندان آن دوران، اين هنـر مـورد توجـه     ةهاي متعدد و نگرش عالمان به استقبال حكومت

به داليل متعـددي   ،هاي سلجوقي و ايلخاني در دوره ،ها نهكار بردن نقش زنان نوازنده روي سفالي به. عموم واقع شد
توانند منبع ارزشمندي براي بررسي جايگاه هنر موسيقي و موقعيت اجتماعي زنـان آن   اين نقوش مي. انجام گرفت
هـاي    مياني اسالمي واقع در گنجينـه  ةهاي دور نقوش سفالينه ةاين مقاله در پي آن است كه با مطالع. دوران باشد

موسيقي و نقش آنان در  ةاساس متون كهن، به چگونگي موقعيت اجتماعي زنان هنرمند عرص نري و همچنين بره
روش  نظـر  از و اسـت  بنيـادي  هاي تحقيق نوع از هدف نظر از پژوهش اين. تكامل هنر موسيقي آن دوران بپردازد

گرفته و در ادامه، تحليل  انجاماي  ها با منابع تاريخي كتابخانه گردآوري داده ةشيو. تحليلي است ـ تحقيقي تاريخي
. ه اسـت شد بررسي نقش زن تمركز برمياني اسالم، با ة ويژه دور ههاي مختلف و ب در دورهها  هاي سفالي موزه نمونه

خـود جايگـاه و    ةده، در جامعبانوان نوازن همچوندهد كه بسياري از نوازندگان آن دوران،  نتايج مطالعات نشان مي
دهد كه زنان بيشتر سازهاي  هاي اين دوره نشان مي نقوش سفالينه ،همچنين. اند هداشتموقعيت اجتماعي مناسبي 
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  مقدمه
موسـيقي نيـز از   . شـد   هاي نخست اسالمي، توجه به بسياري از هنرها ممنوع يا كمرنگ در سده

كـار   عيش و نـوش بـه   و غلب براي مجالس طربااز آنجا كه موسيقي . نصيب نماند اين فرايند بي
همانند بسياري از هنرهـا،  ، بعدها، اما .رفت، اين هنر رونق خود را در اوايل اسالم از دست داد مي

  .اي گرفت جان تازه
به همين . گرفت يك دانش نيز مورد توجه قرار مية منزل بلكه به ،يك هنر نبود فقطموسيقي 

 ،هماننـد بـوعلي و فـارابي    ،مـردان تـاريخ علـم و فلسـفه     بسياري از صاحبان علم و بـزرگ  ،دليل
 دوران در]. 94ص ،31[ قسمتي از عمر خود را در راه فراگرفتن و تحقيق اين هنر سپري كردنـد 

هـاي   فرهنـگ و هنـر سـرزمين   ، زيـرا  يافـت  اي مالحظه درخور شكوفايي موسيقي ،اموي خلفاي
 موجـب  ،)شـدند  محسـوب مـي   هـاي كهـن   كه از تمـدن ( ايران و شرقي همانند روم شده، تصرف

فرايند شكوفايي و بالندگي ايـن   ،عباسي ةدر دور. دش ،ويژه موسيقي هنرها، به تكامل و گسترش
 دانـد  مـي  اسـالمي  موسـيقي  بلـوغ  دوران را عباسـي  ةدور خلـدون  كه ابـن  چنان؛ هنر ادامه يافت

هاي محلي در ايران و با حمايت بسـياري از سـالطين آنـان، ايـن      با شروع حكومت .]548ص،1[
متـون قـديمي و   ن همچـو  ،بـر منـابع موجـود    بنا. گرفت بسياريهنر از نظر عملي و علمي رونق 

هنـر موسـيقي نقـش بسـزايي     ة ها، زنان در عرص ازجمله نقوش سفالينه ،شناسي هاي باستان داده
دان  بـانوان موسـيقي  ة شـناختي در زمينـ   هـاي باسـتان   كه تاكنون بر مبناي داده  از آنجا. داشتند

. دشـو  ن مينگرفته است، ضرورت اين پژوهش تبيي انجامايراني در قرون مياني اسالمي پژوهشي 
مياني اسالمي و چگونگي تأثير آنـان   ةدورة هدف اين مقاله شناخت جايگاه اجتماعي زنان نوازند

  .نقوش سفالي آن دوره است ةبر تكامل هنر موسيقي، با مطالع

  هنر موسيقي ايران در دوران باستان ةر تاريخچبمختصري 
. دكرالت موسيقي نيز توفيق حاصل اختراع آ درتدريج به مظاهر تمدن دست يافت،  كه به انسان 

و بـا   كـرد كـرد تقليـد    كم از صداها و نواهايي كه در ذهن او حالت دلپذير و جذابيت پيدا مي كم
بناي  حتي موسيقي را ركن اصلي و زير .ها پرداخت النوع ساختن سرودهاي مذهبي به نيايش رب

ن كمـك گرفـت و از رقـص و آواز، در    اش از آ دين قرار داد و در راه ترويج ايدئولوژي مورد عالقه
ابتـدا   نكتـة مهـم اينكـه   . و پرستش خدايان مصنوع خود، اسـتفاده كـرد    جشن و سرود و شادي

گرفـت   ها و مراكـزي بـود كـه مراسـم عبـادي در آنجـا انجـام مـي         پرستشگاه خاستگاه موسيقي
 ريشـه دارد موسيقي اصيل ايراني در موسيقي غني دربـاري ايـران باسـتان    ]. 280ـ276ص ،16[
خويش بعضي از سازهاي ايرانـي را بـه شـهرياران باسـتاني و      ةشاهنامفردوسي در ]. 26،ص15[

در دوران تاريخي، سـرزمين عـيالم را اگـر نتـوان     . ]275ـ274ص  ،28[ دهد اساطيري نسبت مي
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 ايـن  اوليـه و مهـم  هاي  را يكي از كانون  توان آن خاستگاه موسيقي ايران دانست، بدون ترديد مي
اول قبـل از   ةبرهنه در حال نـواختن تنبـور متعلـق بـه هـزار      نيمه ةنوازند. هنر در ايران برشمرد

). 1شـكل  ( ميالد، مكشوفه از ايالم، سند محكمـي بـراي اثبـات اصـالت موسـيقي ايرانـي اسـت       
. موسيقي در ميان آرياييان مستقر در فالت ايران در ميان مادها ديده شده اسـت  ةنخستين نشان

د، كـر توان سيماي راستين هنر موسيقي دوران تاريخي ماد و هخامنشـي را ترسـيم    ه نميبا آنك
 هـا بـا موسـيقي اشـاره شـده اسـت       بـه آشـنايي مـغ    ،هاي يونانيان نگاري توجه به برخي روايت با
 ايراني در دربار هخامنشي حضور داشتند 1روايت گزنفون، دوشيزگان خنياگر به]. 17ـ13ص ،11[

 ويس و رامين ةكه در منظوم ،دان يا خنياگر ي موسيقيابه معن ،سانگو]. 2785ص،40[ داشتند
تـوان در متـون    مـي ]. 30ص ،11[ اي پـارتي و پهلـوي اسـت    اسعد گرگاني بدان اشاره شده، واژه

 )2شـكل ( دسـت آورد  هايي از اصطالحات موسيقيايي پارتي را به مانوي بازيافته در تورفان، نمونه
  ].1ص ،39[

  

زن سفالي،  ةپيكر. 1شكل 
  م.پ1500تنبورنواز، شوش،

 ]57ص ،11[

عود، برگي از كتاب ماني،  ةنوازند .2شكل 
  ]49[ تورفان چين

نواز در  زنان چنگ .3شكل 
  ]49[ طاق بستان

  
كـه از   چنـان ؛ شـمار آورد  توان دوران شكوفايي موسيقي تـاريخ ايـران بـه    ساساني را مي ةدور

اختراع دستگاه موسيقي را به . دربار خسروپرويز ياد شده استنوازندگاني چون نكيسا و باربد در 
ها پيش از اين وجود داشته اما ممكن است ايـن   و دستگاه  اين مقام. دهند باربد ايراني نسبت مي

موسـيقي   ةحضور گسـترد ]. 334ص ،30[ ها تغييرات و اصالحاتي وارد كرده باشد هنرمند در آن
هاي جمعي و آهنگين آن بسيار مشـهور   كه نيايش ،ويژه دين ماني هاي ايراني، به جمعي در دين

ـ    است، و نفوذ مانويت در اروپاي سده ايـران را در   ةهاي مياني، امكان نفـوذ موسـيقي دوران ميان
 ،انساسـاني  ةدر نقـوش برجسـت  ]. 44ص ،12[ كند تقويت مي ،ويژه كليسايي به ،موسيقي اروپايي
  ).3شكل( كند نواز اهميت اين هنر را بازگو مي تصوير زنان چنگ

                                                        
اين واژه در ايران باستان . و رامشگر است خوان، مغني، مطرب ي سرودگوي، نغمهااي فارسي به معن واژه :خنياگر .1

  .]38،ص13[ مترادف اين واژه گوسان است. است شده دانان، نوازندگان و رامشگران اطالق مي به موسيقي
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  هنر موسيقي در تمدن اسالمي
بـا فلسـفه در ميـان      نشيني سو به دليل هم موسيقي در تاريخ اسالم سرگذشتي ويژه دارد؛ از يك

لي بودنش در ميان عرفا ارج و قربي يافت و از ديگر سـو بـه دليـل ابتـذا     حكما و به دليل آسماني
شدن و خوي درباري يافتن برجانش نشست، علما و فقها را بـه تـأملي جـدي در     كه بر اثر بزمي

قواعد موسيقي در ابتدا با علم فلسفه بيـان شـد و پـس از آن، در    ]. 56ص ،8[باب آن برانگيخت 
فيثـاغورث، دانشـمند بـزرگ يونـاني، بخشـي از فواصـل       . آمـد  حسـاب   مباحث علوم رياضـي بـه  

دانـان ديگـر بـه تكميـل آن پرداختنـد       ساب كرد و پس از او دانشمندان و رياضـي موسيقي را ح
سـو و اتحـاد وسـيع و وثيـق رياضـيات،       ماهيت نظري و انتزاعي موسيقي از يـك ]. 288ص ،16[

فلسفه و هنر در قرون اولية اسالمي، كه متأثر از نگاه خاص حكماي يوناني بود، از سـوي ديگـر،   
يـك از   بنـابراين، در هـيچ  . سـلمان بـه موسـيقي را سـبب شـد     توجه جدي و عميـق حكمـاي م  

هاي هنري، همانند موسيقي، كتبي مدون، جامع و عميق تدوين و تأليف نشد؛ كتبـي كـه    رشته
و سـوي ديگـر   ... الصـفا و  سـينا، اخـوان    هاي آن را تأليفات كندي، فارابي، بوعلي يك سوي نظريه

الـدين ارمـوي و عبـدالقادر مراغـي      وصـلي، صـفي  را بحث فني بزرگاني چون ابراهيم و اسحاق م
  ].16ص ،8[داد  تشكيل مي

ي آواز بـود و  ارفت كه در اصل بـه معنـ   كار مي به 1غنا ةبه جاي موسيقي كلم ،در آغاز اسالم
در ) نوازنـدگي و خواننـدگي  ( آمـوزش موسـيقي  ]. 19،ص14[ ناميدنـد  دان را مغني مي موسيقي

كنيـزان آوازخـوان خلفـاي    . اي داشـت  دينه رواج گستردهسرزمين حجاز و در دو مكتب مكه و م
در روزگـار  ]. 114ص ،23[ در اين مكتب موسيقي آموزش ديدنـد  ،اموي، همچون سالمه و حبابه

حكمرانـي الواثـق، بـانوان     ةدر دور. خواني از خراسان در دربار حضـور داشـتند   بانوان آوازه ،اموي
د خنيـاگر ساسـاني،      ، »فهليذيات«عنوان  باخواني از خراسان الحان خاصي  آوازه بـه معنـاي باربـ

 ].58ـ53ص ،38[نواختند  مي) مانند تنبور(سازي زهي با دستة بلند 
خلفاي راشدين براي محافظـت از حـدود و   . كلي مذموم بود طور در اوايل اسالم، ساز و غنا به

كردنـد   تند و تصور ميدانس ها را الزم مي مرزهاي اسالم حس شهامت و شجاعت در بين مسلمان
بنابراين، فنون موسيقي را منع و آن را زشـت  . كند كه ساز و آواز فقط جنبة عياشي را تقويت مي

نگـاري و   زمين، نـوعي موسـيقي   از اوايل سدة سوم هجري، در خاور]. 14ـ12،ص29[جلوه دادند 
اختنــد نو نويســي وجــود داشــت و بيشــتر نوازنــدگان موســيقي را بــه گونــة شــنيداري مــي نــت

ــر موســيقي در دور]. 116ص ،10[ ــود رســيد   ةهن ــه كمــال خ ــس از  .]538 ،ص1[عباســي ب پ
و  ندآشـنا شـد   ،هاي بـزرگ زمانـة خـود، ايـران و يونـان      كشورگشايي اعراب، مسلمانان با تمدن

هنرمنـدان در ايـن    برخـي ]. 531ص همان،[نوازندگان و خنياگران ايشان را به خود جلب كردند 

                                                        
 ].23،ص15[ شود ناميده مي» غنا«موسيقي عرب مبتني بر آواز است كه  1.



  431   ...مطالعة تأثير زنان در عرصة هنر موسيقي

 ،مادر عثمان خليفه ،»اروا«مورد حمايت  ،)ملقب به طاووس(عبداهللا  بن  بدالمنعممانند ابوع ،دوره
. اي درآمـد  هاي ايراني در رديف خواننـدگان حرفـه   ابوعبدالمنعم با فراگرفتن آهنگ .ندقرار داشت

بـانوان  ( اي ايرانـي بـود و پـس از آزادشـدن بـا حضـور در مجـالس نائحـات         سائب خائر هم برده
دان ديگـري   اسحاق موصلي هنرمنـد موسـيقي  . دشبا موسيقي آشنا و معروف ) خوان سنتي نوحه

 شــهد قــرار داشــت بنــت عاتكــه نــاموري چــونة بــود كــه تحــت تعــاليم پــدر و بــانوي خواننــد
اسالمي از انواع هنر به شعر خوب و موسيقي زيبا بيشتر ة با توجه به اينكه جامع]. 60ـ45ص ،2[

 ؛ديـده در سـاز و آواز افـزايش يافـت     زان با استعداد و تعلـيم عنايت داشتند، قيمت غالمان و كني
مشهور هشتاد كنيز شاگرد داشت كه هريـك پـس از    الرشيد يك مغنيِ كه در زمان هارون چنان

هايي بود كه  كنيزفروشان از مكان ةخان. يافتند ارزش ميطي اين دوره بين هزار تا دو هزار دينار 
بيشتر رامشگران بغداد كنيز و كمترشان  ،هجري  306در . ردندك آمد مي و شعرا در آن بسيار رفت

كـه در   چنـان  ؛داشـتند  زمان نيز،  ارزش هنگفتينامي در آن  ةزنان نوازنده و خوانند. ندآزاد بود
آواز از آن دختـر   رگـه و گنـدمگون و خـوش    رائـق اميـر عـراق، كنيـزي دو     هجري ابن 325سال 
بابـت كنيـز    ،به روايت صولي .دينار هم داللي داد 200خريد و هزار دينار 13 نديم را   حمدون ابن

  ].187ص ،32[ هزار دينار پرداخته شد و اين در نظر مردم بسيار آمد14مذكور 
موسيقي عربي، . ها تأثير نهاده بود موسيقي از پيش از اسالم بر عرب ةفرهنگ ايراني در زمين

  دان مشـهور دربـار عباسـي، ابـراهيم     موسـيقي شـد و   اعراب، در ايران نيز شنيده مي ةپس از غلب
هرچند موسيقي عربي تا آن هنگام عناصـري   ؛موصلي، موسيقي عربي و ايراني را در ري آموخت

كه موسيقي ايرانـي خـود متـأثر از موسـيقي      چنان. از موسيقي ايراني را در خود جذب كرده بود
بسياري . دندكريين به دربار راه پيدا پا ةدانان از طبق در زمان حاكميت خلفا، موسيقي. عربي شد

را براي آموزش موسـيقي  ) پايتخت امويان(و سوريه ) با مركزيت سياسي(دانان حجاز  از موسيقي
توان دريافت كـه موسـيقي عـرب در اصـل از      مي ،بنابراين]. 160ـ84ص ،2[ ده بودندكرانتخاب 

نفوذ كـرد و   ابه اروپاي قرون وسط سپس از راه اندلس. موسيقي ناب ايراني الهام گرفته شده بود
 د و بـه اوج رسـيد  شـ اي در اين رشته گشود كه بعدها با نفوذ مكتب فـارابي تكميـل    مكتب تازه

دسـت   كـه بـه   ،مانند الحمـرا و آلكـازار   ،بسياري از قصرهاي اسپانيا ةنقوش ديوار]. 290ص ،16[
هـاي اسـالمي    رب سـرزمين مسلمانان ساخته شده بود، بيانگر اين مطلب است كه موسيقي در غ

  .اي از موسيقي ايران بوده است شعبه
هاي طاهريان، صفاريان و سامانيان، موسيقي ايراني، همچون هنرهاي ديگر، روند  در دوره

راتبـه نيشـابوري از   . طاهريان از مشوقان هنـر موسـيقي بودنـد   . شكوفايي خود را طي كرد
در اواخر قرن سوم ]. 90ص ،11[رفت  ر ميشما نوازندگان زن و زبردست عود در اين دوره به

در اين زمان، كه موسيقي از . صورت علمي و مدون درآورد هجري، فارابي هنر موسيقي را به
نظر كميت رو به انحطاط بود و آالت متنوع موسيقي از ميان رفته و تعـداد انـدكي برجـاي    
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الصفا،  اخوان]. 17ص ،7[بخشيد اي  مانده بود، او با تشويق برخي خلفا به موسيقي جان تازه
به منظور آشنايي جامعة مسلمان با موسيقي، نسبت به عقايدشان، با سالح دانش اقدام كرد 

آنچـه از سـوي برخـي    ]. 183ص ،4[اش موسيقي را از شاخة رياضيات برشـمرد   و در رساله
ز ماهيتي شد ني فالسفة مسلمان در قرون دوم و سوم هجري دربارة موسيقي يا شعر بيان مي

اي چون فارابي و بوعلي به وجـه موسـيقي توجـه بيشـتري      فالسفه. فلسفي داشت تا هنري
در ) قـرن چهـارم هجـري   (اصـفهاني نيـز   . الصفا به وجه عرفاني و نظري آن داشتند و اخوان

فارابي، ]. 43 و 33،ص8[ترين مجموعة موسيقيايي و ادبي را تدوين كرده است  بزرگ االغاني
سيم شرح  پردازان يوناني، تقسيمات فواصل و جايگاه نغمات را بر روي تك نظريهبه پيروي از 

را براي سلطان محمـود غزنـوي در اواخـر     الروح بهجت رسالةالدين  صفي]. 130ص ،27[داد 
بـا  ]. 11،ص26[بـرد   سدة پنجم هجري نوشت و در آن از سلطان ملكشاه سلجوقي نيز نـام  

موسيقي، تأثيرات معنوي موسيقي آشكارا به رسميت  گذشت زمان و با وجود نكوهش شرعي
اي كه از طريق وجد  منزلة وسيلة مكاشفه به موسيقي به) پنجم هجري(صوفي . شناخته شد
هاي اخوت قواعد و مقررات مربوط به مراسـم   ها و انجمن شود نگريست و درويش حاصل مي

هـاي   براسـاس نوشـته  ]. 122ص ،10[ بخشيدند  آييني خودشان را به وسيلة موسيقي نظام 
توان به ديدگاهي نسـبتاً دقيـق در زمينـة علـم و عمـل       زيله در اين دوره مي سينا و ابن ابن

زيله از آن روي است كه وي، در  اهميت ويژة ابن. ها دست يافت موسيقي نزد ايرانيان و عرب
اسـت  هـاي عملـي هنـر موسـيقي پرداختـه       سينا، با تفصيل بيشتري به جنبـه  قياس با ابن

ارسالن را سازندة  كه آلب حاكمان سلجوقيان نيز از دوستداران هنر بودند؛ چنان]. 38ص ،2[
سـدة هفـتم هجـري، در تـاريخ     ]. 92ص ،11[انـد   دانسـته » بـور «نوعي شيپور فلزي به نام 

شود كه پيامد روند آزادي افكار در اين  موسيقي ايران، سرآغاز دورة هنرآفريني محسوب مي
  .استسرزمين بوده 

تـرين   او كامـل  راالدواكتـاب  . كـرد كامـل   را ايرانـي  1الدين ارمـوي گـام   در اين زمان، صفي
در قـرن نهـم هجـري     ،عبدالقادر مراغي]. 89ص ،34[ رود شمار مي نگاري موسيقي ايراني به نغمه
عنوان آخرين وارث موسيقي كالسيك ايران شناخته شده و تأثير وافـري بـر ايـن هنـر      به ،قمري

ــا ظهــور موســيقي ،قاجــار نيــز ةدر اواخــر دور]. 244،ص35[ گذاشــت ــ ب ــد  اندان بزرگــي مانن
هـايي نـو در موسـيقي     شاهد روند تكامل هنر با خلق سبك ...حسين قلي، صبا و خان، آقا درويش
  ].254ـ253،ص19[ هستيم

                                                        
يعني  ؛رونده باشد رونده يا پايين است باالگام ممكن . اند مرتب شده ارتفاعترتيب   است كه به نتتوالي چند : گام .1

هايي كه بـه   به صداها يا نت ،عبارتي ديگر به .ها در آن به ترتيب صعودي يا نزولي مرتب شده باشند ارتفاع نت
  ].60،ص13[ شود اكتاو قرار دارند گام گفته مية صورت متصل ميان فاصل
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  اسالمي ةنقش زن و هنر موسيقي بر آثار هنري در دور
اي از زندگي دربـاري و   كار رفته است، جنبه هنري ايراني بهات تزيينتصاوير انساني كه در بيشتر 

محـدوديت تصـويرگري در طـول تـاريخ هنـر      ]. 289ــ 287،ص33[ دهد يا سلطاني را نشان مي
. دشـ شـدن نقـوش منجـر     اسالمي تأثير عميقـي بـر ديـدگاه هنرمنـدان گـذارد و بـه تجريـدي       

در ايـن  . اموي و عباسي مرسوم بودخلفاي  تزيينصورت نقاشي ديواري براي  پيكرنگاري زنان به
 ةاز سـد  ،در ايـن ميـان  ]. 61،ص25[ اند زنان رقصنده، نوازنده و ساقي نشان داده شده ،مضامين

گيـري از   بهـره (پـذيري، رسـوم باسـتاني     گرفتن هنـر اسـالمي و وحـدت    با شكل ،چهارم هجري
بـه صـورت هندسـي    اجراي نقوش . هاي بومي دوباره پديدار شد تأثير سنت تحت) هنرهاي كهن

 نبـود  انگـاري زنـان از ايـن قائـده مسـتثن      پيكـره . آميخـت  ساده و با ذهـن و خيـال هنرمنـد در   
دهد، نمودار ديگري از نفوذ هنر ايراني  كه نوعي تنبور ايراني را نشان مي ،اين نگاره]. 62،ص11[

 سـطوحي  در اردن، در عمـرا  قصـر  حمام يديوار نقاشي). 4شكل( هاي اسالمي است در سرزمين
جايگاه اجتماعي  ،در اين نقاشي .ست كشيده ا تصوير به نوازنده را و رقاص زنانية  جداگانه، پيكر
كار گرفته شده و بيشـتر   كردن فضا به و در كنار ساير موجودات براي زيباتر يستزنان مشخص ن

هـاي خلفـا، ماننـد     هاي زنان در كـاخ  هاي متعدد از نگاره اما با توجه به نمونه .يني دارديتز ةجنب
ـ    ةتوان عالق الخاقاني، مي  نقش زنان رقاص در كاخ جوسق  ةدرباريان به موسـيقي و زنـان در ارائ

 ،افزون بر اين، در ساير آثـار هنـري  ]. 61ـ60،ص25[ شان را دريافت اين هنر و جايگاه اجتماعي
  .)5شكل(شود  ميتوجه به زنان نوازنده مشاهده  ،يهمچون نسخ خط

يـاد شـده و حتـي جايگـاه ايـن      » مغنيـه «در منابع تاريخي اعراب، از نوازندگان زن بـا نـام   
خوانندگان و نوازندگان زن، در حيات ادبي و موسيقايي عرب، چنـدان كـم نبـوده و دوشـادوش     

ـ   نام برخـي از آن ]. 302،ص16[ دان هاي مرسوم آن زمان برخوردار بوده مردان، از آزادي  دينهـا ب
  شرح است؛

  

زن نوازنده و رقاص، نقاشي قصر عمرا، اوايل . 4شكل 
 ]48[دوم هجريةسد

اي از مقامات  زن نوازنده، نگاره. 5شكل 
  ]72،ص25[ملي وين ةحريري، كتابخان

  



  1393 زمستان، 4، شمارة 6، دورة فرهنگ و هنرزن در   434

را  ،ضـالل ، محققان عبري دختـر لمـك  . اند مخترع چندين آالت موسيقي بوده قيندختران 
پرسـتي   بـت  ةاز خوانندگان دور غفور بنت]. 301،صهمان[ اند چند آلت موسيقي دانسته ةسازند

از خوانندگاني بودند  ،االدرمي خض بن دختران عبداهللا ،قريبه و قرينه. عربستان بود ةجزير در شبه
هجـوآميز  گناه آنان خوانـدن آوازهـاي   . مجازات رسيدند  به) هجري 9(ميالدي  630كه در سال 

از  الصـالحيه  قلـم . امـوي بـود   ةخنياگر عـرب در دور  مدني القس سالمه. بود )ص(عليه پيامبراكرم
 بصـبص . شـد  عبدالوهاب بود و از خوانندگان و نوازندگان برجسته محسـوب مـي   بن كنيزان صالح

هـا شـركت    نفـيس بـود و در انجمـن    بـن  يحيـي  ةكنيزي زيبا و دورگه از خنياگران اعراب و بـرد 
 ،از زنان خنياگر معتصـم عباسـي   ،بصري  شاريه. هزار دينار خريد17مهدي عباسي او را . كرد مي

ديگـر بـه    ةالمهـدي شـد و بعـد از آزادي در دربـار معتصـم و چنـد خليفـ        بـن  ابتدا كنيز ابراهيم
بود كـه بـه دربـار واثـق و متوكـل راه       بانه عمربن ةنيز كنيز و خوانند فريده. خوانندگي پرداخت

الرشـيد، زنـي شـاعر و     خـواهر هـارون   ،عباسه. او شاگرد شاريه و پيرو اسحاق موصلي بود. يافت
او در مجلـس  . اهل مدينـه و از مـوالي بـود    ،دختر شهده ،عائكه. اديب و خواننده و آهنگساز بود

وازنـدگي معلـم موسـيقي بـود و     عـالوه بـر خواننـدگي و ن   . خواند الرشيد آوازي خوش مي هارون
كنيـز   ،زن اندلسـي  ةخوانند ،مصباح. موصلي و مخارق پرورش داد  شاگردان بزرگي چون اسحاق

 ةبانويي ايراني، خواننده و نوازنـد  هشاميه متيم. قلهيل و شاگرد زرياب بوده است عمربن ابوحفص
  ].159ـ113،ص14[ سوم هجري بود ةمشهور در سد

  بر سفال موسيقيپيشينة نمايش زن و 
سـواري،   منـاظره، اسـب  ( شكوه و متنوع، اشعار و آداب و رسوم و سنن ديـرين دربـاري   زندگي با

كه به زمان ساسـانيان  ) هاي سلطنتي و شاهان بر تخت نشسته شاه و بانو، مهماني ةشكار، معاشق
  .كند ها پر مي گردد، از موضوعاتي است كه افكار سفالگران را با نمايش آن مي باز

هاي پـيش از تـاريخ از    بر نقاشي سفال را هاي حضور موسيقي ترين نشانه شايد بتوان قديمي
كـه از   ،هـا  ايـن سـفال  . چهـارم پـيش از مـيالد اسـتنباط كـرد      ةپنجم تـا هـزار   ةدوم هزار ةنيم

بـاكون و   علي ري، سيلك كاشـان، تـل   هاي خزينه، چغاسبز و جعفرآباد خوزستان، چشمه محوطه
 تـزيين اي  اند، با نقوشي از زنان و مردان رقصنده دست آمده يكي تخت جمشيد بهجري در نزد تل

هـاي   صـحنه . كننـد  و به سويي نگاه مـي  اند افراد دستان يكديگر را گرفته ،در اين نقوش. اند شده
صورت انفرادي و گروهـي نمـايش داده شـده اسـت، حـاكي از مراسـمي        كه به ،رقص و پايكوبي

رسـد   نظـر مـي   بـه . انـد  شـده  مال با نواها و سازهايي ابتـدايي همراهـي مـي   احت بهبوده كه آييني 
خوانندگي و نوازندگي به هنگام مراسمي مانند برداشت محصول، دعا و نيايش همراه با حركـات  

استفاده از نقـوش مربـوط   ]. 108،ص22[ سنتي در ميان جوامع پيش از تاريخ مرسوم بوده است
در يـك قطعـه   . گرفته است انجامتصور مذهبي  ةتاريخي بر پايهاي پيش از  به رقص در سفالينه
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چهـارم پـيش از    ةپنجم و اوايل هـزار  ةمتعلق به اواخر هزار ،سيلك كاشان ةسفال مكشوفه از تپ
طرز ايسـتادن و نـرمش بـدن    . اند شود كه دست يكديگر را گرفته ميالد، نقش چهار زن ديده مي

دو قطعـه سـفال از   . غول اجـراي رقـص آيينـي اسـت    ها بيانگر پوششي با لبـاس بلنـد و مشـ    آن
كـه كـاله يـا سـربند و     دهد  را نشان مي، نقش چند زن )چهارم پيش از ميالد ةهزار(علي  چشمه
 )6شـكل ( انـد  اي مشـغول رقـص   ، دسـت يكـديگر را گرفتـه و بـا پارچـه     دارنـد هاي تنـگ   لباس

  ].30ـ27،ص36[
  

  ]27،ص36[ چهارم پيش از ميالدةهزارسيلك كاشان،سفالي ازتكهنقش.6شكل
  

گيـر   موقعيـت عـام و همـه    ةدهنـد  نشـان  در هنـر عيالمـي   زن ةوجود تنديس سفالي نوازند
بـه   ،ايـن تنـديس  ). 1شكل( استموسيقي، بدون تمايز جنسي و نيز جايگاه زنان تمدن عيالمي 

توليـد انبـوه و تعـدد     .تواند كاركردهاي مذهبي عمومي داشـته باشـد   ، ميشكل يك سفال قالب
 هماننـد  يعمـومي بـا كاركردهـاي    ءها را به يـك شـي   ، آنهاي ديگر از اين تنديس نمونهاشكالي 

 يرو بـر  )نقـش زن و مـرد  ( انسـان  يرگريتصـو  .كـرده اسـت  تبـديل  ها  اشياي متداول در آيين
بـه   متعلـق  آن امـل كت شـود،  يمـ  آغاز ياسالم نينخست يها سده از گرچه ياسالم ادوار ةنيسفال
  .است قمري يهجر ششم ةسد

هـاي   هـاي جديـدي بـر سـفالينه     مايـه  چهارم هجري قمري، نقش ةسوم و اوايل سد ةدر سد
نقوش مختلفـي از   ةها دربردارند اين طرح. فرد بود به نيشابور چهره نمود كه در جاي خود منحصر

حـالتي كاريكـاتوري   با منشأ ساساني و با اجراي ابتدايي و بدون تناسـب،   و جمله خنياگران بود
هـا اسـتفاده    سـفالينه  تـزيين از نقوش مـردان نوازنـده بـراي     ،در اين زمان ].90،ص5[ پيدا كرد

صـورت سـاده و    رخ و نشسته بـه  فام، مردي در حالت تمام سفال زرين ةدر نمون). 7شكل( شد مي
حالت نشستن او نشـان  . عاري از تناسبات درباري، سازي مانند تنبوري با دو سيم در دست دارد

  .بودن نوازندگي او دارد تا اجراي آن از نمايشي
ـ  .شـد افـزوده   يو حيـوان  ينقوش انسان، بر چهارم هجرية سداز  ،تدريج هب  ،احتمـال زيـاد   هب

ـ  ،ادبيـات فارســي  ونقــوش افــزودن ايـن  امـل ســفالينه بـا   كت فردوســي و  ةشـاهنام خصــوص  هب
 همـراه بـوده  ديگر  سوييساساني از  ةاري دوركفلز ةو پيروي از شيو سو  كاز ي ،هاي ملي داستان
در . دشـ تـر   رنـگ  در اجراي نواخت موسيقي پر ،چون گذشته ،نقش زنان ،هاي بعد در دوره .است
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اي فاخر و مزين در حال نواختن نـوعي سـاز تنبـور يـا ربـاب       فام، بانويي با جامه يك سفال زرين
اي هماننـد   و در اطـراف سـر هالـه    شده او سربند و موهايي آرايش. است) رباب بدون آرشه(زهي 

 افـزوده اسـت   هـا بـر پويـايي تصـوير      نقش او در ميان پيچكي. داردسلجوقي ة نقوش سفالي دور
  ).8شكل(

  

  هجري 4ة فام، ايران، سد زرين ةكاس. 7شكل 
 ]17،ص42[

  يهجر 6ة سد ،ير فام، زرين ةكاس. 8شكل 
 ]Aشكل، 41[

. از نقوش زنان در حال نواختن براي ترسيم نمادهاي نجـومي نيـز بهـره گرفتـه شـده اسـت      
تاريخي ما بـه دختـران اختصـاص      قديميرسيده است و اين نام از اعصار  منظور از ناهيد، دخترِ

ة ، ذيـل واژ 21[ ن مطربه فلك ناميده شده استاناهيد از سوي منجم]. 313،ص16[ داشته است
ـ ]. 72،ص17[ نماد ناهيد ملقب به ناهيد چنگي يا خنياگر فلك اسـت ]. ناهيد  ةسـفالين  ةدر نمون

هـاي   نگـاري  تـك در يكـي از  . اسـت   مينايي نقوش نمادين فلكي در بزم خورشـيد ترسـيم شـده   
رسـد   نظر مـي  به. شود منقوش اين سفال، تصوير زني در حال نواختن نوعي ساز عود مشاهده مي

ناهيد است كه به نوازندگي در جشن بزم خورشيد  ةاين نقش همان خنياگر فلكي ملقب به سيار
  ).9شكل ( پردازد مي

  

  ]47[هجري 6 ةعود، سدةزن نوازندبه صورتناهيدستارةنجومينماد.9شكل
  

رسـيده باشـد و مخفـف آن را     اند و گويند كنايه از دخترِ ها زهره نوشته نامه ناهيد را در لغت
ناهيد مظهر موسيقي و خداي نواسـت  ،در فرهنگ كهن ما]. ناهيد ة، ذيل واژ20[ اند د آوردهناه .
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 دارد تعلـق  بـدو  پـنجم  اقليم و است سيم فلك او مكان و گويندنيز  زهره ةستارآن را  ،همچنين
  ].ناهيد ة، ذيل واژ21[
  آوازم خوشةلهج مريـــد حافظ خوش گفتچنــگ زهره شنيدم كه صبحدم مي ز

كوشش شده ،  به اعتقاد باستاني پاريزي، به احتمال در عصر تعصبات زرتشتي و بعد از اسالم
  ،نواز رقاصان و زنان چنگدان ارتباطي حاصل شود و به همين دليل  ميان آناهيتا و زنان موسيقي

 كم با نام زنان بـدكاره تسـري يافتـه اسـت     سپس اين اعتقادات كم. اند مظهر ناهيد شناخته شده
  ].369،ص6[

  ها مطالعه و بررسي نقوش سفالينه 
 بنـابراين،  .مياني اسالم از نظر سياسي و فرهنگي از ادوار مهم تمدن اسـالمي ايرانـي اسـت   ة دور

ـ   ةدور ةدر باز شده بررسيبيشترين نقوش سفالي  سـلجوقي قـرار    ةويـژه دور  همياني اسـالمي و ب
كـه در اجـراي نقـوش زنـان نوازنـده سـهم وافـري دارد،         ،سـفالي  هاي مهـم  يكي از گونه. دارند
در ايـن زمينـه بـر     شـده  برخـي از نقـوش سـفالي بررسـي     ،با وجود اين. هاي مينايي است سفال

تكنيك ساخت سـفال مينـايي در اواخـر    . اند تأمل درخورم ه 2و سيلوهته 1فام هاي زرين سفالينه
دار  هـاي دربـاري را بـا حكمرانـان تـاج      اين ظـروف صـحنه  . ظهور رسيد ةسلجوقي به عرص ةدور

. مهمانـان و نوازنـدگان محصـورند   ة دهـد كـه ايـن حكمرانـان در حلقـ      منصب نشان مـي  صاحب
كـه جـامي در دسـت     ،ثروتمنـدان  ةمهايي با جا پيكره و هايي چون پرندگان، اسب، رقاصان طرح

هـاي   بـا نگـاهي گـذرا بـه سـفال      ].38،ص45[ خورد در هنر ساساني به چشم مي ،دارند، همگي
اي در قالـب   پيكـره  تـزيين سـلجوقي تـا ايلخـاني و تأكيـد بـر نقـوش آن،       ة مانـده از دور  برجاي
عاشـقانه و شـكار   ، خنيـاگري و موضـوعات   )البروجـي  منطقـه ( هاي روايي، مضامين فلكي صحنه

تأثير هنر ساساني، بودايي، مانوي، مسيحي و چينـي در   ،واقع در ].72،ص37[ توسعه يافته است
هـاي مختلـف در    در هم آميختن موضـوع ]. 24،ص33[ شود ميدوران سلجوقي تا ايلخاني ديده 

ت آمده دس شده به هاي ايراني شناخته ترين نگاره بندي بر سفال مينايي در تمام كهن يك تركيب

                                                        
 .شـد  يك روش معمولي حرارت و لعاب داده مي ةظرف به وسيلفام، ابتدا  براي توليد لعاب زرين :فام سفال زرين 1.

گـل  ة تركيبي از سولفور، اكسيد نقره و اكسـيد مـس بـه اضـاف     از سويشده،  پس از آن، طرح روي لعاب سرد
اي بـا   ظرف براي بار دوم در كوره. گرفت شد و سپس ظرف درون سركه قرار مي اخري زرد يا قرمز، نقاشي مي

و طـرح روي   رفـت  ميشده كنار  آرام ازسطح ظرف سرد رنگ اخرا آرام ،پس از آن. ديد ميدمايي كمتر حرارت 
  .ماند گونه ثابت مي لعاب با درخششي فلز

 ياه منگنـز يم به رنـگ سـ  يضخ ةريت يا ا قهوهياه يس يا سفالي با گالبه ةبدن ،هجري 6 ةدر سد: سفال سيلوهته .2
ـ    شد ميگودتراش برداشته  يا ز به گونهيت ينقوش با ابزار. شد يده ميسطح ظرف پوشروي  د يسـف  ةتـا بـه بدن

  .شد يم ميمو ترس قلم باظرف برسد و نقوش 
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دهد كه پيش از اين  سنتي كهن در نقاشي ايراني را نشان مي ةاين موضوع ادام ،حقيقت در. است
  ].1798،ص13[ اشكاني آغاز شده بود ةدر دور تزيينبراي 

بـه نظـر   (كنيم كـه   هاي مينايي، زن و مردي را با لباس فاخر مشاهده مي در يكي از سفالينه
رسـد زن   نظـر مـي   در اينجا بـه . ندا مشغول آموختن چنگ) اند فاخر و ممتاز جامعه ةهردو از طبق

  .)10شكل(آموزد  نواختن اين ساز را به مرد مي ةشيو
تصـوير بـانويي بـا     ،در سـمت راسـت  . سفال ديگر، نقش دو زن تصوير شـده اسـت   ةدر نمون

ده خـود قـرار دا   ةدست راست را بر كمر و دست چپ را بر شان نشان داده شده كه اي ساده جامه
. رنگ و ساده و در حـال نـواختن سـاز عـود اسـت      اي يك نقش زن سمت چپ نيز با جامه. است

 تـزيين اسـليمي    نگاره با طـرح  ةزمين. فرد نوازنده در حال آموزش به فرد مقابل است ،احتمال به
  ).11شكل(شده است 

  

 6ة مينايي با لعاب زراندود، سدة كاس .10شكل
 .]102،ص41[كيلكيانةهجري، كاشان، مجموع

 7ة مينايي زراندود، كاشان، سد ةپيال .11شكل
  .]106،ص18[هاي بنياد موزه ةهجري، مجموع

  
احتمـال بـا سـاز     اي فاخر در حال نوازندگي به بانويي با جامه) سيلوهته(در داخل يك كاسه 

 ةبقـ نواز بـا لباسـي فـاخر از ط    يك بانوي چنگ ،در يك ظرف مينايي نيز). 12شكل (تنبور است 
در يـك  ). 13شـكل (است  گياهي تصوير شده  ـ هاي پيچكي فضايي مملو از طرحممتاز جامعه در 

. شود ديده مي) بدون آرشه( نقش زني نوازنده با نوعي ساز زهي شبيه به يك رباب زهي صراحي
هاي اسليمي هماهنگ شده و ميـان قطعـات ريتميـك     نوعي هنرمندانه با طرح اين ساز به ةدست

  ).14شكل(موسيقي و نقوش اسليمي پيوند برقرار كرده است 
حالت چرخش نقوش نوازندگان به همراه نقوش اسليمي روي ظروف، نوعي فضاي روحاني و 

و چـون از صـور و   است ترسيم وزن  بيانگرهاي نباتي  طرح ،همچنين. بخشد عرفاني را تجسم مي
 ةاند، شايد بتوان گفت كمتر از يك گياه واقعي اخذ شده تا يك شـيو  اشكال مارپيچ تركيب يافته

هـاي رياضـي و    مبنـاي نسـبت   و بر استحال منطقي و موزون  عين طرح اسليمي در. صرفاً خطي
  ].103،ص9[ هاي موسيقيايي است داراي ملودي
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سيلوهته،  دار پايه ةكاس .12شكل 
 هجري 6ة دوم سد ةايران، نيم
  .]70،ص43[

فام،  بشقاب زرين. 13شكل 
ة دوم سد ةالنهرين، رقه، نيم بين

  .]80،ص43[ هجري 7تا  6

 صراحي .14شكل 
دوم  ةفام، ري، نيم زرين

 هجري 6ة سد
  .]86،ص43[

 ،آزاده. دشـو  نـوازي آزاده مشـاهده مـي    در سفال ديگري نقش شكار بهرام بـه همـراه چنـگ   
تنهـا   شـكاركردن نـه  . نـوازد  در كنار بهرام و سوار بر كجاوه شـتر مـي   ،يك بانوي نوازنده منزلة به
 شـاهنامة در . شـده اسـت   هاي مهم شاهي محسوب مي كاري مفرح، بلكه يكي از خصلت منزلة به

  .سخن بسيار رفته است ،آزاده ،اش ورزي بهرام به معشوقه فردوسي از عشق
  ]28[ تسابا سرو آزاده چنگي به د برنشستپشت هيون چمان به

چرايـي   ةدربـار . بـريم  با توجه به همراهي آزاده با پادشاه، بـه اهميـت شخصـيت او پـي مـي     
توان بيان كرد كـه   اش آزاده، مي بودن بهرام بر روي شتر در هنگام شكار و همراهي معشوقه سوار

و  شـده  مـي  ،كه يك شتر است ،ودشايد نوازندگي وي عالوه بر نشاط شاه، موجب وجد مركب خ
خواسـته از نـواختن آزاده    مندنـد، شـاه مـي    هديگر اينكه از آنجا كه حيوانات نيز به موسيقي عالق

نـواي موسـيقي بـر حيوانـات اهلـي و      ). 15شـكل  ( براي به دام انداختن حيوانات اسـتفاده كنـد  
اين امري طبيعي و فطـري اسـت    .آورد ها را به وجد و سرور مي گذارد و آن اهلي نيز تأثير مي غير

 ،هـاي كهـن   در افسانه. سازهاي ساختگي ندارد ةهاي قبلي و زمين گونه نيازي به آموزش كه هيچ
كردن طبيعت وحشـي حيوانـات    هاي مختلف، ساز خود را براي رام ها و هيئت در شكل ،1ارفئوس

  :چنين سروده است ،شاعر بزرگ ايراني ،سعدي]. 262،ص16[ برد كار مي چهارپا و پرندگان به
  ]24[ گر ذوق نيست تو را كژطبع جانوري اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب

هـا،   لباس مجلل نوازنـده، آرايـش مـو   . ، نوازنده در مركز تصوير قرار گرفته است16شكل در 
 ةبـا انـداز   ،افـراد ديگـر  . بودنش دارد او حكايت از شاهزاده ةپذيرايي و حالت غرور و طنازان ةصحن

كنند كه اين خود نيز بـر جايگـاه    و به نوعي او را تحسين مي  در گرداگرد او حلقه زده ،تر كوچك
  .ي قرار داردتزيين در دست اين شخص سازي زهيِ. كند اجتماعي ممتاز فرد تأكيد مي

                                                        
.1 Orpheus: 262،ص15[ موجودات ةكنند و سرمست يوناني زد رامشگريا.[ 
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 6ة مينايي منقوش زراندود، سد ةكاس .15شكل 
 ]104،ص41[هجري، كاشان

 هجري، كاشان 6ة مينايي، سد ةپيال .16شكل 
  ]19،ص44[

  
شـامل نقـوش اسـليمي و     ،قسمت مركـزي . طرح اين ظرف از دو قسمت تشكيل شده است

در قسـمت دوم، چهـار بـانو در چهـار قسـمت      . فضاي باغ است ةكنند احتمال تداعي پرندگان، به
  ).16شكل(ست ا) احتماالً تنبور( ظرف نشسته و يكي از آنان مشغول نواختن نوعي ساز زهي

  .هاي مختلف نوازندگي را با پوششي همرنگ و فاخر شاهد هستيم ، حالت18و  17هاي  در شكل
  

هجري،  6ة مينايي، ري، سد ةپيال .17شكل 
 ]106،ص18[هاي بنيادموزهةمجموع

 7ة مينايي منقوش، ري، سد نفنجا .18شكل 
  ]109،ص41[ هجري

  
بعضي از مجالس معتقـد اسـت كـه     1هاي موسيقي گوشه ةخويش دربار ةالدين در رسال صفي

 ةسپاه و لشكريان بايـد كـه گوشـ    ،در مجلس لشكريان. در هر مجلس متناسب با آن نواخت بايد
اگر اهل بزم پادشاهان باشند، نغمات حسيني و عراق . گاه بنوازند پنج نيريز و راستعراق، دوگاه، 
اگر مجلس زنان باشـد، نغمـات ركـب و بيـاتي و     . گاه نواخته شود گاه و راست پنج و زنگوله و سه

]. 60ــ 59،ص26[خواننـد   گاه و حجاز و رهاوي در خدمت پادشاهان حسيني گاه و اوج و پنج دو
  .تصوير درآمده است به 1شده در جدول ا، سازهاي مشاهدهه توجه به نقوش سفالينه با

                                                        
پرده تشكيل  نيم دو از كهرا  دومي ةبه بيان ديگر، فاصل. استپرده  نيم دودر موسيقي كه معادل  اي فاصله :گوشه 1.

 .]61،ص13[ رتا دو بين ةمانند فاصل .شده باشد دوم بزرگ گويند
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  )1393نگارندگان، (اجراي خطي يا وكتور اساس  برسازها نقش  .1 جدول
  شده بر سفال سازهاي طرح ةنمون  زنوع سا  دسته

   تنبور  

 

  چنگ زهي

  رباب  
  

  عود  
  

  دف  اي كوبه
  

 گيري نتيجه
بيـانگر آن اسـت    اين پژوهش نتايج. است داشته متفاوتي جايگاهمردمان  نگاه از همواره موسيقي

، كردنـد  مـي  فراهم را شاهان دربار طرب و عيش و بزم مجالس، نوازندگان از بسياري هرچند كه
 شود توجه نكته اين به بايد. اند بوده برخوردار ممتازي و ويژه جايگاه از دربار درها  آن از بسياري

. اسـت  بـوده  زمـان  آن درباريـان  و شاهان حمايتمستلزم  هنرها از بسياري شكوفايي و رشد كه
 ادوار در ،همـواره  زنـان . نبـوده اسـت   ااز ايـن امـر مسـتثن    نيـز  موسيقي هنر شكوفايي، ترديد بي

 ايـن ، شناسـي  باستان شواهد و متون طبق اما اند؛ بوده فعال هنري مختلف هاي  زمينه در ،گذشته
 ميـاني  قرون هاي سفالينه نقوش از بسياري در. پيگيري شد تر جدي موسيقي هنر ةزمين در مهم
 ها، خانم شاهزادهاز سوي  ساز نواختن ،شاهان بزم در نوازندگي هاي صحنه بر عالوه ،اسالمي ةدور

 هـا  آن ميـان  ارتباط آن با موسيقي و طب علم، نجوم مضامين جنگ، ،شاهي همراه نوازنده شكار
 كـه  اسـت  نكته اين بيانگر ها آن در رفته كار به هاي موضوع و نقوش اين ،واقع در. شود مي مشاهده

 محسـوب  دوران آن ةجامعـ  هاي ارزش از كه ،متعالي و خوب موسيقي ضعيف، موسيقي كنار در
 نوازنـدگي  كـار  بـه  كـه  بانواني از بسياري ،نتيجه در. است داشته چشمگيري حضور ، زنشده مي
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، هشد انجام مطالعات به توجه با ،همچنين. اند بوده دوران آن ةجامع ممتاز ةطبق از ،ندبود مشغول
 بلكـه ،  نبوده نوازندگي مشغول فقط دوران آن موسيقي ةعرص هنرمند بانوان كهتوان دريافت  يم
از مـوارد  . اند داشته موسيقي هنر شكوفايي و تكامل در بسزايي نقش هنر، اين متخصص عنوان به

 سـازهاي  نـوع  از بـوده كـه   شونق اين در رفته كار به موسيقي آالت ،تأمل در اين پژوهش درخور
  .است دف و عود انواع آرشه، بدون رباب چنگ، تنبور، شامل و اي كوبه و زهي
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