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  چكيده
مهم كنيـزان    نقش. اسالمي است جايگاه و نقش كنيزان در موسيقي قرون نخستينة هدف از تحقيق حاضر مطالع

 ،يخواننـدگ   نوازنـدگي،  :توان چنـين برشـمرد   را ميها  آن فعاليتة ي و دامناولية اسالمقرون  در پيشبرد موسيقيِ
ايجـاد فضـاي پويـاي    و  نقـد و مباحثـه    دانـان،  هاي موسـيقي  حفظ و انتشار ساخته آموزش موسيقي،  ي،ساز آهنگ

پرداختند و بنا به داليل علمي و  اي بود كه بانوان به آن نمي پردازيِ موسيقي تنها جنبه نظريه. موسيقايي در جامعه
نقش آنان در   اسالمي،ة از مظاهر توانمندي زنان در موسيقي قرون اولي. رفت شمار مي اي مردانه به تر، حوزه تخصصي

ن موضوع درخور توجهي است كه در كردن مردان نزد بانوا شاگردي. دانان نسل خود است آموزش و تربيت موسيقي
موقعيت و نوعي تضاد و دوگانگي در  توان به هاي تحقيق حاضر مي از ديگر يافته. آن زمان رايج بود ة مردساالرجامع

 .شد كنيزان ميجايگاه  يارتقا باعثموسيقي سو اشتغال به  از يك. دان اشاره كرد بانوانِ موسيقي رفتارهاي اجتماعي
رسيدند و همانند شاهزادگان شهرت و ثروت فراواني كسـب   به جايگاه باالي اجتماعي ميموسيقي با آموزش ها  آن
هـا   آن به موسيقي دون شأن اجتماعي و خانوادگي اشرافطبقات باال و  اشتغال بانوانِ ،از سوي ديگر ،اما. كردند مي

  .شده است اي انجام كتابخانه ـ تحليلي است و گردآوري اطالعات به روش روش تحقيق توصيفي .شد محسوب مي
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  مقدمه
امـا در   ،اند حضور فعالي داشته ،ويژه موسيقي به ،هاي مختلف هنري زنان در طول تاريخ در بخش

ميـزان حضـور و   . ا و آثار دوران مختلف به اين حضور كمتـر پرداختـه شـده اسـت    ه نگاري تاريخ
تواند با ميـزان رشـد و بالنـدگي آنـان ارتبـاطي       ها و جوامع مي فعاليت اجتماعي زنان در فرهنگ

شـرايط فرهنگـي   ة كنند اي برآمده از فرهنگ، بازگو پديدهمنزلة   موسيقي به. مستقيم داشته باشد
بررسي موسيقي و مسائل پيرامون آن راهي براي شـناخت   ،رو اين از. خود استو اجتماعي دوران 
  .آيد شمار مي ها به جوامع و فرهنگ

ايـن  . هـايي همچـون مردانـه و زنانـه مواجـه هسـتيم       بندي مشاغل گاهي با عنوان در دسته
به  فقطاند كه  هاي مختلف تغييرات فراواني در قالب و محتواي خود داشته ها در دوره بندي دسته

]. 8 ، ص8[ اسـت بلكه به هنجارهاي فرهنگـي نيـز وابسـته     نيست،ادوار تاريخيِ مختلف مختص 
فرهنگي و اجتماعي در ادوار  اوضاعتري از  جنسيت و هنر ديد وسيعة بررسي دو شاخص ،رو ينااز

ع بـه  يافتن به بينشـي جـام   هدف كلي در اين پژوهش دست. نماياند مختلف تاريخي را به ما مي
اي مهـم در تـاريخ    طور اخص كنيزانِ زن در موسـيقيِ دوره  هدانانِ زن و ب نقش و جايگاه موسيقي

هـاي   ايم بـه پرسـش   حاضر كوشيدهة مقال در. است ،يعني دو قرن نخست اسالمي ،ايران و اسالم
  :پاسخ دهيم ذيلاصلي 
اوليـة  قـرون   چـه دسـتاوردهايي در پيشـبرد موسـيقي     ،طور خـاص كنيـزان زن   و به ،زنان ـ
   ي به همراه داشتند؟اسالم

  اسالمي كسب كردند؟ة هاي آغازين جامع دان چه جايگاه اجتماعي در دوره ـ زنان موسيقي
دانِ قـرون   هـاي اجتمـاعي كـه در جايگـاه و نقـش كنيـزان موسـيقي        ها و تقابـل  ـ دوگانگي

  اند؟ نخستين اسالمي وجود داشت كدام

  روش تحقيق
اي و  اساس روش كتابخانه ـ تحليلي است و گردآوري منابع بر مقاله توصيفيروش تحقيق در اين 

در ايـن روش،  . روش اجرا به صورت استدالل استقرايي است. انجام شده استبررسي اسناد اوليه 
صـورت   كـه متـون بـه    بـه ايـن ترتيـب   . شـود  نمونه و تعميم به كل حاصل مـي ة نتايج با مشاهد

دسـت   اي كلي به نهايت نتيجه ها پرداخته شده و در به تحليل داده ، سپسشدهجزء مطالعه  به جزء
  .آمده است

 پژوهشة پيشين
. گرفتـه اسـت   انجـام  اي پراكنـده هاي اسالمي تحقيقـات   در مورد جايگاه زنان در موسيقي دوره
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» صـفوي بـا نگـاهي بـر تصـاوير نگـارگري      ة دان در دور جايگاه بانوان موسيقي«هايي مانند  مقاله
» اسـاس نقـوش سـفالي    هنر موسيقي دوران مياني اسالم بر ةمطالعه تأثير زنان در عرص«، ]12[
بـه بررسـي   ] 15[ »هـاي آغـازين اسـالم    بررسي هويت زنان در نقوش آثار هنري سده«و ] 13[

. انـد  هاي مختلف اسالمي و جايگاه زنانِ رامشگر در اين نقوش پرداختـه  مانده از دوره جا نقوش به
متـون مكتـوب     جامانـده از آن دوران هسـتند و بررسـي    نقوش به ها در اين مقالهمبناي پژوهش 
نقش كنيزان در كانون ة به مطالع] 16[» كاركرد كنيزان در خانواده«ة در مقال. انجام نشده است

در كتـاب  . تواند راهگشاي تحقيق حاضر باشد خانواده پرداخته شده است كه از برخي جهات مي
دان از دوران باستان تا امروز، فارغ از  ، زنان موسيقي]22[ از اسطوره تا امروز زنان موسيقي ايران

در پـژوهش  . گونـه دارد  انـد و صـرفاً حـالتي معرفـي     هشدبررسي  ،شان مسائل و شرايط اجتماعي
يعنـي   ،هاي آغازين اسـالمي  دولتدر  ،طور خاص كنيزان زن و به ،دانان زن نقش موسيقي ،حاضر

كــه حـدود دو قــرن را در   ايـم  كـرده را مطالعــه  ،اول حكومـت عباسـي   حكومـت امـوي و عصــر  
ة اسالمي، پژوهش مستقلي دربـار ة با وجود اهميت حضور زنان در موسيقي قرون اولي. گيرد برمي

  . به زبان فارسي انجام نشده استها  آن فعاليتة نقش و دامن

  ياولية اسالمـ اجتماعي قرون  انداز تاريخي چشم
امـا بـا   . محدود شده بـود  ،هايي خاص جز در موقعيت به ،در زمان خلفاي راشدين موسيقي و آواز

تدريج تا زمـان عباسـيان بـه اوج شـكوفايي خـود       روي كار آمدن امويان، موسيقي احيا شد و به
 هنـر  فرهنگ، لحاظ از يديجد ةمرحل وارد اسالم جهان ،يعباس يخلفا آمدن كار يرو با. رسيد

 ،خراسـان  سرداران و رانيام نفوذ ةجينت در زيچ هر از شيب يفرهنگ رگبز نهضت نيا. شد علم و
ة غلبـ ، انيعباس آمدن كار سر با .وستيپ وقوع به ،بودند مؤثر يعباس خالفت انيبن تيتقو در كه

متمـايز تفكيـك   ة عصر عباسي را به سه دور مورخانْ. گرفت يفزون اسالم جهان در يرانيا عنصر
عصـر سـوم    و )م 1031ــ 847(، عصـر دوم عباسـي   )م 847ــ 750(عصر اول عباسـي  : كنند مي

نخسـت  ة خلفـاي دور . عصر اول عباسي، عصر خلفاي قدرتمنـد اسـت   ).م 1258ـ1031(عباسي 
كه در پيروزي عباسيان سـهم بسـزايي داشـتند، بـه      ،كوشيدند با تكيه بر دبيران و وزيران ايراني

خالد برمكي  ةيعني خانواد ـ ان، خاندان برامكهسازماندهي دولت خود بپردازند؛ از جمله اين وزير
در  يرانيا مقتدر يامرا و وزرا دانشمندان، نفوذ. بودند ـاش فضل و جعفر و پسرش يحيي و دو نوه

ـ يا رسوم و فرهنگ و هنر. شد ياسالم فرهنگ در يدار دامنه نهضت موجبدربار عباسي   در يران
به همين . دش ياسالم تمدن استوار ةشالود و افتي گسترش ياسالم پهناور كشور در و دربار نيا

  .اين دوره عصر طاليي اسالم ناميده شده است ،نگاران بسياري تاريخة به گفت ،دليل
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  ياولية اسالمقرون ة اهميت موسيقي در جامع
ها و كشورگشايي رهايي يافتند، قدرت و ثروت حكومـت اسـالمي    هنگامي كه مسلمانان از جنگ

افزايش يافت و توجه خلفا و اقشار مختلـف جامعـه بـه موسـيقي و سـاير      به صورت چشمگيري 
و  ،تـأثير فرهنـگ ايـران    تحـت  ياولية اسـالم ويژه اينكه خلفاي قرون  به. هنرها گرايش پيدا كرد

عـالوه بـر   . هاي فراواني انجـام دادنـد   دانان زمان خود حمايت ويژه شاهان ساساني، از موسيقي به
كه باالترين جايگاه اجتماعي و سياسي را به خـود اختصـاص داده بودنـد، سـاير      ،خلفاي اسالمي

هاي مختلف، افراد سرشناس و حتي مـردم عـادي    طبقات جامعه از جمله وزيران، حاكمان ايالت
عالوه بـر خلفـاي امـوي و عباسـي، طبقـات بـاالي       . اي به موسيقي داشتند جامعه نيز توجه ويژه

 مـردم حتـي  . آمدنـد  شـمار مـي   نيز از حاميان موسيقي بـه  ،شاهزادگان از جمله وزرا و ،اجتماعي
و از شـنوندگان جـدي موسـيقي     داشـتند  فـراوان  شيگـرا  يقيموس دنيشن به زين جامعه يعاد

دانـان   ي از موسـيقي و موسـيقي  اولية اسـالم قرون  ةعالقه و حمايت طبقات مختلف جامع. بودند
ايـن  . ه و پشـتيباني خلفـاي اسـالمي قـرار داشـت     هـا توجـ   نظير بود كه در رأس اين حمايت بي

پيشرفتي كه سبب شد عصـر اول  . ها موجب شكوفايي و رشد موسيقي در اين دوران شد حمايت
  .عباسي عصر طاليي موسيقي و شعر ناميده شود

  اسالمية دانان در قرون اولي جايگاه اجتماعي موسيقي
 .3 ،آزادگـان  .2، اشـراف  .1: شـدند  بندي مي اسالمي چنين دستهة طبقات اجتماعي در قرون اولي

  .بردگان .4 و موالي
هـاي   آزادگـان قبيلـه  ة طبقـ . شدند اشراف شامل خانواده و بستگان خلفاي اسالمي مية طبق

ـ   ها پس از پيروزي در جنـگ  عرب. عرب بودندة دادند كه اكثريت جامع عرب را تشكيل مي  اهـا ب
دست آورده بودند اصالت را مخصوص نژاد عـرب   غرور و قدرت و ثروتي كه از فتوحات اسالمي به

» مـوالي «شـمردند و آنـان را    تـر و بـرده مـي    را پايين ،از جمله ايرانيان ،دانستند و ساير اقوام مي
رفتنـد و آنـان را پسـت     هـا بـا مـوالي در يـك رديـف راه نمـي       عـرب  ،در عصر اموي. خواندند مي
بودن از تعـرض نـاگزير بـود     نژاد و هر غيرعرب براي مصون هر ايراني]. 228 ، ص14[شمردند  مي

از  ،حتـي ازدواج فرزنـدان   ،اي از عرب بچسباند و موالي شود و در هر كـار  خود را به فرد يا قبيله
ايرانـي  هـاي   خاندان ، همةنتيجه در. عرب بودند مواليان به معناي آزادگانِ غير. آنان اجازه بخواهد

ويـژه زنـانِ    و بـه  ،دانـان  اسـالمي، موسـيقي  ة در قـرون اوليـ  . گرفتنـد  نيز در اين طبقه جاي مـي 
آوردنـد، آزاد   بردگاني كـه پـس از اسـيري اسـالم مـي     . يا كنيزان بودند جزء موالي ،دان موسيقي

اسالم ماندند و چون طبق قانون  خود مي ةولي به نام موالي تحت حمايت صاحبان اولي ،شدند مي
. يافتنـد  اي مـي  شـده بـين بنـدگي و آزادي وضـع ويـژه      اين بندگان آزاد  شود، مسلمان بنده نمي
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موالي يك طبقـه مخصـوص شـدند و     ،تدريج به. خواندند اميه مسلمانان غيرعرب را موالي مي بني
عباسـي از كنيـزان و   ة دانـان دور  بسياري از موسـيقي ]. 686، ص14[اهميت و نفوذ پيدا كردند 

دانـان   دانان بدين معناست كه بسياري از موسـيقي  موالي بودنِ موسيقي. اند يا موالي بوده مانغال
هاي عرب نبوده به بردگـي   خاندان و اشراف قبيله ءاند و به دليل اينكه جز عرب بوده آن دوره غير
تشـويق  كه اغلب از خواننـدگان و نوازنـدگان تجليـل و     حالي امرا و حكام عرب در. اند گرفته شده

دانسـتند و از ايـن جهـت بسـياري از      كردنـد، اشـتغال بـه موسـيقي را دون شـأن خـود مـي        مي
ها بـه اسـارت در    اند كه در جنگ ايرانيان اسيري بوده گذاران موسيقي عرب در آغاز اسالم شالوده

خصـوص در   بـه . آمده و به نام موالي در شهرهاي عرب به كارهاي سنگين واداشـته شـده بودنـد   
هـا، يـا مـردم كشـورهايي      فرزنـدان آن  و ها، يا ايراني اسير دان ل اسالمي، بيشتر موسيقياوة سد

  .بودند كه تحت نفوذ و هنر موسيقي و تمدن و فرهنگ ايران قرار گرفته بودند
و  بـاال  اريبس طبقات ازنبود، بلكه  غالمان ارياخت در منحصراً يقيموس ،اسالمية در قرون اولي

 رتبـه  يعـال  منصبان صاحب از يكي كاتب ونسي مثالً؛ افتندي شيگرا يقيموس ةحرف به زيناشراف 
يعني  ،هرچند اغلب خوانندگان و نوازندگان از قشر برده. ]134، ص18[ بود نهيمد يشهردار در

اقشـار مختلـف جامعـه    . يا از موالي بودند، ارزش و اعتبار فراواني در جامعه داشتند ،كنيز يا غالم
 ،كلي طور به. داشتنددانان عزت و احترام  نگريستند و موسيقي احترام مية با ديددانان  به موسيقي

دانـان ايـن    سـو موسـيقي   از يـك . گرفت اي را با موسيقي پيش مي اين دوران رفتار دوگانهة جامع
عصر از جايگاه اجتماعي بسيار بااليي برخوردار شدند و از سوي ديگر نگرش منفي بـه موسـيقي   

ابن محرز، ابن عايشه، طُويس، غريض، سـعيد بـن مسـجح، فريـده، فُلـيح بـن        .نيز وجود داشت
العوراء، دحمان، سياط، يحيي مكّي، عاتكه، جميله، سائب خاثر، سلّامه، حبابه و بسياري ديگـر از  

موسـيقي  ة اي بودند كه با حرفـ  شدند يا كنيز يا برده دانان زمان يا از موالي محسوب مي موسيقي
  .شوند و جايگاه اجتماعي بااليي كسب كنند توانستند آزاد
عنـوان   توانسـتند بـه   يافتنـد كـه مـي    دانان از نظر پايگاه اجتماعي تا جايي ارتقا مـي  موسيقي

هـاي   يكـي از صـفات و ويژگـي   . نزديكان و حتـي نـديم خليفـه در دربـار بـه فعاليـت بپردازنـد       
يـك از طبقـات وظـايفي     هـر  هـا بـود و   پادشاهان و خلفا انتخـاب نـديمان و تعيـين طبقـات آن    

، 11[تـر تنـزل يابنـد     توانستند به طبقة بـاالتر ارتقـا يـا اينكـه بـه طبقـة پـايين        داشتند كه مي
 دانـان  يقيموسـ الرشـيد بـه تقليـد از اردشـير بابكـان       جاحظ آورده است كه هارون]. 27ـ 26ص

اي قـرار   در طبقـه يـك را   بندي كرده و هـر  حسب درجه و مهارتشان در موسيقي طبقه بر را دربار
ــود ــرار داد و      1.داده ب ــة اول ق ــزل را در طبق ــور زل ــامع و منص ــن ج ــلي و اب ــراهيم موص وي اب
حقـوق و  ]. 50، ص11[بنـدي كـرد    دانان ديگر دربـار را در طبقـة دوم يـا سـوم درجـه      موسيقي

                                                        
ان در ايران باستان مرسوم بود و خلفاي عباسيان به تقليد از شـاهان ايرانـي بـه    يبندي در دربار ساسان اين طبقه. 1

  .بندي پرداختند اين طبقه
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اگـر بـه يكـي از نوازنـدگان طبقـة اول پـاداش       . پاداش هر طبقه هم متناسب با درجـة وي بـود  
رديف وي بودند، و حتـي افـراد طبقـات     توانست افراد طبقة اول را، كه هم رسيد، مي هنگفتي مي

امـا اگـر بـه يكـي از افـراد طبقـات       . تر را، كه زيردست او بودند، در آن پاداش سهيم كنـد  پايين
يافـت، نوازنـدگان درجـات بـاالتر بـه آن پـاداش طمعـي نداشـتند          اي تعلـق مـي   تر جايزه پايين

. يافـت  تر بـه درجـة بـاالتر ارتقـا مـي      اي از درجة پايين افتاد كه نوازنده گاهي اتفاق مي ].همان[
دانـان جـاي داشـت،     اي به نام اسحاق برصوما را، كه در طبقة دوم موسـيقي  الرشيد نوازنده هارون

  ].54، ص11[اش به طبقة اول ارتقا داد  به دليل اجراي خوب موسيقي

  ن اسالميجايگاه كنيزان در قرون نخستي
داري  يا قوانين حاكم بـر بـرده   گردد، اما ميزان رواج آن مي داري به دوران باستان باز بردهة پيشين

هـا   داري متعلق بـه دوران سـومري   اولين اسناد مربوط به برده. اي متفاوت بوده است در هر دوره
  .بوده است

عنوان يك  كه به ،ها را دهاين بر. گم در متون سومري امروزه به برده ترجمه شده است ةكلم
جـو كـرد كـه    و النهرين بايد بين كساني جست در ميان مردم بين ،اند ضعيف شناخته شدهة طبق

  ].12، ص9[اند  توانايي پرداخت ماليات را نداشته
داري نزد عرب  برده. داري داشتند ها قوانين مخصوص برده بيزانس  روميان، ايرانيان و  يونانيان،

عرب  ها شامل اسيران عرب و غير هاي ديگر، مرسوم بود كه بردگان آن همانند ملتپيش از اسالم، 
داري كامالً منسوخ نشد و در  داري از طرف دين اسالم، برده رغم نهي برده به]. 24، ص23[بودند 

مكي به نقل از كتاب . داري عنوان شده است هاي اموي و عباسي قوانيني براي برده زمان حكومت
بنده، ملك صاحب خود و جزء ثروت اوست كه «اين قوانين را برشمرده است؛ مثالً  الرضا االمام فقة
توان به بنده اجازه داد در مقابل پرداخت مبلغي به  مي«يا » تواند براي ورثة خود به ارث بگذارد مي

هاي اموي و عباسـي   ها در دوره معامالت برده]. 88، ص21[» كار بپردازد و صاحب خود، به كسب
ازاي ماليات و خراج نيز متداول  ها، برده گرفتن به عالوه بر گرفتن برده در جنگ. بسيار فراوان بود

هايي وجود داشتند كه به منظور تحكيم روابط دوسـتانه از   در دربار خلفا، برده]. 31، ص23[بود 
ز بين همچنين اسيران جنگي ني. شدند سوي حاكمان مسلمان و غيرمسلمان برايشان فرستاده مي

  .شدند عنوان برده بين جنگجويان مسلمان توزيع مي به
. شدند هاي اجتماعي و سياسي مورد تبعيض واقع مي پسران كنيزان در عصر اموي در موقعيت

عبدالملك، وليد . توانستند از كنيزان باشند ندرت مي دهد كه مادر خلفاي اموي به شواهد نشان مي
. شدند عنوان خليفه انتخاب نمي پسراني به دنيا آوردند ،اما به اول و وليد دوم كنيزاني داشتند كه

آمده است كه يزيد  الذهب مروجدر . احتماالً زمينة نژادي غيرعرب در اين امر تأثيرگذار بوده است
  ]. 229، ص20[اي بود كه مادرش كنيز بود  بن وليد اولين خليفه
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نقـش زنـان بيشـتر در خانـه و خـانواده       ،يابيم طور كه از تاريخ عصر اموي و عباسي درمي آن
بردگان زن يـا كنيـزان   . اند داري مشاغل ديگري نداشته شكل گرفته است و غير از كنيزي و خانه

ـ   داري،  وظايفي چون خانه عهـده داشـتند و بردگـان مـرد      رچوپاني و نگهداري از گوسـفندان را ب
گاهي از بردگـان  . دادند ا انجام ميهايي چون نگهداري از شتران، جنگجويي و تيراندازي ر فعاليت

حق ازدوج بـا او را داشـت و همچنـين     اربابِ كنيز. شد عنوان جاسوس سياسي نيز استفاده مي به
  ]. 48، ص23[آن دو فراهم ببيند ة محق بود كه ازدواج كنيز را با يك غالم بدون اجاز

دربار خلفـا  . كردند مي هاي هنري و ادبي مهمي را ايفا كنيزان در جامعة اموي و عباسي نقش
كنيزان براي روايت . هاي كنيزان گوش بسپارند مملو از كنيزان بود و خلفا دوست داشتند به قصه

بودن كنيزان با موسيقي يك ارزش محسوب  آشنا. گرفتند ها از آواز و موسيقي نيز بهره مي داستان
كنيزانِ رامشگر با قيمت بسيار  .شده و در قيمت خريد و فروش آنان بسيار تأثيرگذار بوده است مي

هـاي كسـب    معاملة كنيزان در جامعة اموي و عباسي به يكـي از راه . رفتند باالتري به فروش مي
بـه  . بنابراين، در آموزش موسيقي به كنيزان ديدگاهي تجـاري وجـود داشـت   . درآمد تبديل شد

شد و در بسياري روايات با  يگفته م» مغنيه«و » قينه«كنيزان و زناني كه با موسيقي آشنا بودند 
دار، گروه ديگري ديده  گويد در كنار كنيزان خانه فارمر در اين مورد مي. اند اين القاب نام برده شده

اي بودند  اينان دختران خواننده. شدند ناميده مي) از مفرد قَينَه(» قيان«يا » قينات«شوند كه  مي
، 18[شـدند   رجـه و مرتبـت اجتمـاعي، يافـت مـي     كه در ميان تقريباً همة خاندان عرب، از هر د

  .شدند رسد كنيزانِ خواننده بر مردان ترجيح داده مي به نظر مي]. 40ص
اموي موقعيت بااليي را از نظر اعتبـار و شـهرت و احتـرام كسـب     ة كنيزان رامشگر در جامع

احتـرام وااليـي    رفتند و بـه هنرشـان   و جميله مي  الميالء مردم عادي به مالقات عزه. كرده بودند
شـدند   وقتي بيمار مي. دداشتنعباسي نيز موقعيت بااليي  ةكنيزان رامشگر در جامع. گذاشتند مي

كنيـزان  . شـد  رفتنـد و هـداياي فراوانـي برايشـان فرسـتاده مـي       مردم بسياري به عيادتشان مـي 
حقـي كـه زنـان آزاد از آن     ؛بيـرون برونـد  هـا   آن توانستند دوستان خود را انتخاب كنند و با مي

ه بنـت   . محروم بودند ليـدر انـزواي خانـه بـا    ) عباسـي ة دختـر المهـدي خليفـ   (المهـدي   حتي ع
يـك آزادي در  فقط از نداشـتن  كنيزان ]. 2926، ص23[ديد  خدمتكارانش خود را در حبس مي

 برخـي از . ونداربابـان رهـا شـ    از سـوي فروش خود  و توانستند از خريد رنج بودند و آن اينكه نمي
دان عصـر   بـانوي موسـيقي    عريـب، . اسـت اي از كنيـز مسـتقل    مثال برجسته ،مانند عريبها،  آن

طـور پنهـاني بـا شـخص      عباسي، كنيزي بود كه برخالف رضايت ارباب اولش خانه را ترك و بـه 
ي تـوجه  درخـور كه تـوان اقتصـادي    ،ها كنيزان در شمار معدودي از خانواده. دكرديگري ازدواج 

، ابزاري براي سرگرمي، بازي و تفريح بودند و بيشتر نـزد مالـك يـا در برابـر مهمانـان او      داشتند
نقشي چندگانه داشتند و غالب اوقات در عـين   كنيزان رامشگر در نهاد خانواده. يافتند حضور مي

  ]. 114، ص16[پذيرفتند  نيز مي را برخورداري از نقش تفريحي، كاركرد توليد مثلي
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خلفـاي هوشـيار كنيـز زيبـاروي نگـاه      . در دربار خلفـا نيـز جايگـاه بـااليي داشـتند      كنيزان
معاويه، منصور و عبدالرحمن جزء اين خلفا . ها واهمه داشتند شدن آن داشتند، چون از نيرومند نمي

]. 892، ص14[كردند  آوردند، رد مي ها كنيزان زيبا هديه مي شدند و اگر هم براي آن محسوب مي
گذراني در دستگاه خالفت شايع شد و كار به جايي  ها، خوش از از بين رفتن اين سرسلسلهاما پس 

كه يزيد بن عبدالملك  چنان. كردند رسيد كه خلفا در عشق كنيزان حتي جان خود را نيز فدا مي
در عصـر عباسـي، اگـر    ]. همان[مرگ حبابه را تاب نياورد و چند روز پس از مرگ وي فوت كرد 

گرفتند و وزيران نيز  دانستند، اختيار فرمانروايي را از خليفه مي ارو بودند و موسيقي ميكنيزان زيب
وقتي اين . كردند تا داراي همه نوع اختيارات شوند كنيزاني را با اين مشخصات به خلفا تقديم مي

پس  الرشيد، كه خيزران، مادر هارون چنان. شد نفوذشان بيشتر مي  شدند، كنيزان صاحب فرزند مي
منزلت محبوبه نـزد خليفـه   ]. 893همان، ص[از آنكه فرزند يافت، فرمانرواي ممالك اسالمي شد 

  ]. 532، ص20[سنگ او نبود  كس هم متوكل بسيار باال بود و هيچ
 100شود هارون كنيزي را به بهـاي   گفته مي. دادند خلفا براي خريد كنيزان بهاي گزافي مي

 ،يزيـد بـن عبـدالملك   . هزار دينار خريداري كـرده بـود   36بهاي  هزار دينار و كنيز ديگري را به
]. 987، ص14[هـزار دينـار خريـد     20را بـه مبلـغ    ،خـوان  كنيـزك آوازه  ،سـالمه  ،اموي ةخليف

الرشيد چنان به دنانير كنيزي كه يحيي برمكي او را خريده و آزاد كرده بود اظهـار عالقـه    هارون
الرشيد به منزل يحيي برمكـي   رو هارون يناورزيد و از سد ميبه او ح ،زبيده، اش كرد كه زوجه مي
   ].69، ص10[را بشنود  ررفت تا آواز دناني مي

  كنيزانة آموزش موسيقي و معامل
آموزش موسيقي به كنيزان پيش  .آموزش و پرورش كنيزان يكي از كارهاي پرسود آن روزها بود

هاي كسـب درآمـد تبـديل     سي به يكي از راهاموي و عباة از اسالم نيز رواج داشت، ولي در جامع
بـيش از  (خريدند و پس از آموزش موسيقي با بهاي بسيار بـاال   كنيزي را با قيمتي اندك مي. شد

امـوي و عباسـي بـه    ة هـا در جامعـ   ايـن معاملـه  . رساندند به فروش مي) دو برابر كنيزان معمولي
عنـوان داللِ كنيـزان فعاليـت     نيـز بـه  هـا   دان اي درآمدزا تبديل شده بود و گاهي موسـيقي  حرفه
تعلـيم آواز و   ،بـه نـام ظبيـه   ، دان عصر اموي، به يكي از كنيـزان خـود   معبد، موسيقي. كردند مي

بـه رسـم سـاير     ،دحمـان ]. 25، ص6[بـه مـردي از اهـالي عـراق فروخـت      او را نوازندگي داد و 
. ]631ان، صهمـ [فروخت  گزاف ميداد و به بهاي  خريد و تعليم مي دانان، كنيزان را مي موسيقي

كنيـزان از طريـق آمـوزش موسـيقي     ة كه بـه معاملـ   ،دانان مشهور عصر عباسي يكي از موسيقي
ابراهيم موصلي كنيزي را تعليم موسـيقي داد  ]. 502ان، صهم[پرداخت، ابراهيم موصلي بود  مي

اسـحاق موصـلي،   ة بـه گفتـ  . ]514 ، صانهمـ [الرشيد سود بسياري برد  و با فروش آن به هارون
دادنـد و   پوست تعليم مـي  فرزند ابراهيم، در گذشته موسيقي را فقط به كنيزان زردپوست يا سياه
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 كـرد  تيـ ترب مـاهر ة نوازنـد  و خواننـده  يدرويسـف  دختـران  از بار نينخست يبرا يموصل ميابراه
عـالوه بـر    ،دان موسـيقي   كنيـزانِ . او منزلت كنيزان آوازخوان را بسيار باال برد .]518ان، صهم[

  .شدند عنوان هديه نيز پيشكش داده مي به ،فروش و خريد
دحمـان   .كردنـد  يمـ  مصرف زانيكن ديخر يبرا را يگزاف اريبس مبالغ بزرگان و رانيوز ،خلفا

سپس خليفه وليـد بـن   . پرداختند هم به اجراي موسيقي مي داد و با كنيزي را تعليم موسيقي مي
فضـل بـن يحيـي برمكـي آواز كنيزكـي       ].636ـ  634، ص6[كرد  مييزيد كنيز را از او خريداري 

تـر   گفت آوازش را دلچسـب  سياه از مردم حجاز را شنيد و او را از صاحبانش خريداري كرد و مي
  ].637ان، صهم[هاي ديگر يافته است  از خواننده

اما با آمـوزش او بيشـتر از دو برابـر آن بـه      ،شد قيمت پايين فروخته مي نديده با كنيز تعليم
بلكـه بـراي شـهرت و     ،نه براي خـود كنيـز   شد قيمتي كه براي كنيز پرداخت مي. آمد دست مي

تـر از   هاي فكري، ادبي و موسيقايي مهم سخنوري و مهارت. اش بود استعدادهاي موسيقي و ادبي
شعري را كه مأمون  ةخواست خريد كنيزي را داشت كه بتواند قافيمأمون در. زيبايي كنيزان بود

توجه يك شاعر در شـعرش بـه كنيـزي    ]. 119، ص23[اگرچه زيباروي نباشد ؛ سرايد بسازد مي
الرشـيد   هـارون  ؛ مـثالً، شـد  هاي مؤثر تبليغاتي براي آن كنيـز محسـوب مـي    خاص يكي از روش

]. 133ان، صهمـ [ي از او نام برده شـده بـود   تصميم به خريداري كنيزي كرد كه در شعر شاعر
هاي  هاي آموزشي براي كنيز بودند، آموزش ترين حوزه اگرچه آموزش موسيقي و شعر و آواز مهم

هـاي آموزشـي كنيـزان     برنامـه   ديگر مانند بازي شطرنج، چوگان و سواركاري و غيـره نيـز جـزء   
]. 138ان، صهمـ [كردنـد   استخدام مـي  عنوان منشي برخي اربابان كنيزان را به. رفت شمار مي به

كردنـد و قـرآن تـالوت     ديدنـد و حـديث روايـت مـي     هاي مذهبي مـي  برخي كنيزان نيز آموزش
  .ديدند ها آموزش مي برخي كنيزان نيز براي ميخانه]. 140ان، صهم[كردند  مي

  هاي مختلف نقش كنيزان در پيشبرد موسيقي جنبه
توان در نقـش كنيـزان بـر پيشـبرد موسـيقي آن       را ميكنيزان ة پيامد آموزش موسيقي و معامل

ي از جهـات مختلفـي بـر    اوليـة اسـالم  دختران خواننده و نوازنده در قـرون  . روزگار پيگيري كرد
در كنـار مـردان گـام مهمـي در پيشـبرد      هـا   آن .حيات موسيقايي زمان خـود تأثيرگـذار بودنـد   

نقش كنيزان در حيـات موسـيقايي آن    هاي مختلف در اينجا به تحليل جنبه. موسيقي برداشتند
  .پردازيم روزگار مي

  دانان و انتقال به ديگران تعليم از موسيقي: نقش كنيزان در آموزش موسيقي. 1
هـاي صـحيح    مقولة آموزش موسيقي و شـيوه . ديدند كنيزان نزد استادان مختلف آموزش موسيقي مي

هـر  . شـد  موسيقايي آن زمان محسـوب مـي  آن در قرون اولية اسالمي موضوع بسيار مهمي در جامعة 
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خواست به صورت جدي حرفة موسيقي را دنبال كند، بايـد نـزد اسـتادان بـزرگ زمـان       فردي كه مي
گاهي كنيزاني ماننـد عريـب بـراي    . ديد و دخترانِ كنيز نيز از جمله اين افراد بودند تعليم موسيقي مي

ـ  آموختن شعر و موسيقي به شهرهايي ديگر سفر مـي  دان مشـهور   ابـراهيم موصـلي، موسـيقي   . دكردن
داد و اشـراف   عصر عباسي، در خانة خود هنرستاني داشت كه دختـران را تعلـيم آواز و عودنـوازي مـي    

متـيم هشـاميه، بـانوي نوازنـده و     ]. 502، ص6[فرسـتادند   بغداد دختران و كنيزان خود را نزد وي مي
ابتـدا  . هـا كسـب هنـر كـرد     طبقـة آن  اير مغنيان هماسحاق موصلي و س  خواننده، نزد ابراهيم موصلي،

سپس علي بن هشـام او را خريـد   . بذل، كنيزكي خواننده و نوازنده، تعليم و تربيت او را برعهده گرفت
همـان،  [كردنـد، هنرهـاي بيشـتري كسـب كـرد       آمـد مـي   و و متيم از مغنيان بزرگ، كه نزد وي رفت

انان مختلفي همچون جميله، معبد، ابـن عايشـه، مالـك    د سالمه در عصر اموي نزد موسيقي]. 810ص
  ]. 89، ص7[بن ابي السمح و ديگران تعليم موسيقي گرفت 

كردند، بلكه نـزد   ديدند و خود را به يك استاد خاص محدود نمي اي مي كنيزان آموزش حرفه
 امـوي و عباسـي  ة مكاتـب مختلـف موسـيقي و آواز در دور   . كردند مختلف شاگردي مي تاداناس

. بـود  تبديل كردهاي براي آموزش به كنيزان  مؤسسهبه اش را  ابراهيم موصلي خانه. وجود داشت
مكاني براي تدريس و كالس نبود، بلكه مكاني براي جا دادن و مراقبـت از كنيـزان    فقطمنزل او 
او عـالوه  شود  گفته مي. كرد لباس و لوازم مورد احتياج ديگر را برايشان فراهم مي  غذا، او .نيز بود

 ].118، ص23[زمان هشتاد كنيز نيز براي آموزش داشت  هم ،بر كنيزان خود و ديگر شاگردانش

آمـوزش  هـا   آن دادنـد و بـه   هـايي از كنيـزان تشـكيل مـي     خوانندگان طراز اول شوراها و انجمن
ها ماننـد جلسـات ابـراهيم موصـلي و      شماري از اين انجمن. كردند شان مي دادند و راهنمايي مي

  .شوند ارزش محسوب مي با ،شاگردش ،دنانير
بـاز   ،دانـان  ويـژه بـراي شـاعران و موسـيقي     و بـه  ،منزل خود را براي مـردم  يا اربابان دالالن

. گذاشتند تا كنيزان با مردم فرهيخته مصاحبت كننـد و از ايـن طريـق نيـز آمـوزش ببيننـد       مي
هـا   آن از ،متـيم  ،كـه كنيـزش  دانـان مشـهور بـود     منزل علي بن هاشم پر از جمعيـت موسـيقي  

 ،از سـوي ديگـر  . يافـت  دانش كنيـزان افـزايش مـي    ،به اين طريق]. 132ان، صهم[آموخت  مي
را هـا   آن شـدند و شـايد   يا خواننده از هوش و استعداد كنيزان مطلـع مـي   كنندگان شاعر مالقات

دانان زمان  موسيقي هاي كنيزانش از آموخته يالمقتدر به منظور ارتقا خليفه. كردند خريداري مي
ر    . آورد دعوت به عمل مي يس، ابراهيم بن قاسم، جعفر جحظـه و وصـيف زامـبابراهيم بن ابي الع

شـد تـا    اين مجالس اغلب به خـواهش كنيـزانش تشـكيل مـي    . شدند ها حاضر مي در اين دعوت
. اب كننـد پسنديدند براي يـادگيري انتخـ   ك را مييآوازهاي جديد مغنيان را تعليم بگيرند و هر

كـرد خـدمتكاران نـزد     وقـت آوازي پيشـنهاد مـي    نشسـت و هـر   مقتدر با كنيزان پشت پرده مي
يـك از   بـه هـر   ،شـد  وقتي هم مجلـس تمـام مـي   . كردند رفتند و امر او را ابالغ مي نوازندگان مي

   ].546، ص6[دادند  مناسبي مي ةهنرمندان جايز
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دان  موسيقي  رواج داشت و برخي از بانوانِصورت موروثي و خانوادگي نيز  آموزش موسيقي به
دختـر ابـن سـريج آوازهـاي پـدرش را      . پرداختنـد  مـي يا مادر خود به تعلـيم موسـيقي    نزد پدر

خواند و طبق روايتي بر بستر مرگ ابن سريج، دخترش بـراي پـدر آواز خوانـد و ابـن سـريج       مي
اي  خواستم شـده  طور كه مي همان«: گفت ،آيد خوبي از عهده برمي وقتي مطمئن شد دخترش به
توان از  دانان زن مشهور مي از موسيقي]. 104ـ 103، صانهم[» ...و مرگ را بر من آسان نمودي

  ].697ان، صهم[آموخته بود  ،شُهده ،عاتكه نام برد كه موسيقي را نزد مادرش
  عنوان معلمان موسيقي كنيزان به. 1ـ1

نقش آنـان در آمـوزش و     اسالمي،ة موسيقي قرون اولياز مظاهر جايگاه باال و توانمندي زنان در 
كنيزان عالوه بر خواننـدگي و نوازنـدگي بـه امـر آمـوزش      . دانان نسل خود است تربيت موسيقي

شدند  رسيدند، به امر آموزش مشغول مي وقتي به استادي ميها  آن .موسيقي نيز اشتغال داشتند
ماننـد   ،دان عصر اموي و عباسـي  ز زنان موسيقيبسياري ا. كردند و شاگردان زيادي را تربيت مي

كردند و ثروت بسياري از طريق آموزش  از راه آموزشِ موسيقي كسب درآمد مي ،جميله و عاتكه
دان عصر اموي، منزل خود را در مدينـه بـه    بانوي موسيقي  جميله،. نددآور موسيقي به دست مي

ابـن عايشـه،     دانـاني چـون معبـد،    يقيهنرستاني براي آموزش موسيقي تبديل كرده بود و موسـ 
اي  حضور و تأثير وي در آموزش موسيقي به انـدازه . مه از شاگردان معروف وي بودندحبابه و سال

]. 57، ص7[» شـديم  مـا مغنـي نمـي     اگر جميله نبود،«: استادش گفته استة بود كه معبد دربار
ــ   از مسـائل مهـم اجتمـاعي    قاز ايـن طريـ  هـا   آن جايگاه معلمي زنان و كنيزان و كسب درآمـد 

حالي است كه زنـان در ايـن دوره در مشـاغل بسـيار      اين در. موسيقايي اين دوره از تاريخ است
  .توانستند فعاليت داشته باشند ها مي در داخل خانه ،مانند نديمه و كنيز ،محدودي

  آموزش به كنيزان ديگر .2ـ1
بـه كنيـزان ديگـر آمـوزش موسـيقي        دنـد، كر بانوان و كنيزان وقتي در موسيقي تبحر پيـدا مـي  

دان زمان اموي، از جميله تعلـيم موسـيقي گرفتنـد     مه و حبابه، دو خواهر موسيقيسال. دادند مي
در روايات ]. 700، ص6[داد  عاتكه كنيزان مرواني را در مكه تعليم موسيقي مي]. 97ان، صهم[

دان زمان اموي، خريـداري   معبد، موسيقيآمده است مردي از اهالي اهواز كنيزي به نام ظبيه از 
خود به كنيزان  ةمتيم در خان]. 25، صانهم[كرد تا به كنيزان ديگر وي موسيقي آموزش دهد 

   ].810ان، صهم[داد  علي بن هشام موسيقي آموزش مي
  آموزش به مردان. 3ـ1

ة در جامعـ خور توجهي اسـت كـه    موضوع در دان زن موسيقي تادانكردن مردان نزد اس شاگردي
توان به عاتكه اشاره كرد كه معلم موسـيقي اسـحاق    از آن جمله مي. آن زمان رايج بود مردساالر

عاتكه معلم موسيقي مخارق نيز . شد دان زمان عباسي، محسوب مي ترين موسيقي موصلي، بزرگ
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لك گرفـت و سـپس در سـ    عاتكه بود كه از او تعليم خوانندگي و نوازندگي مـي ة مخارق برد. بود
شُهده نام داشت كـه از كنيـزان    مادر عاتكه]. 710ـ 700، صانهم[آمد  الرشيد در غالمان هارون

جا مانده محمد بـن   داد و طبق روايات به وليد بن يزيد بود و به افراد مختلفي تعليم موسيقي مي
]. 699، صانهمــ[الرشــيد، موســيقي را از شُــهده فراگرفتــه بــود  دربــار هــارونة داوود، خواننــد

كرد آوازش را از كنيـزي در   الرشيد تعريف مي اسماعيل بن هربذ از خوانندگان ديگر دربار هارون
دان در  الميالء، بانوي موسـيقي  توان از عزه مي ،همچنين]. 764، صانهم[راه تعليم گرفته است 

 از ديگـر  ابـن محـرز،   . زمان اموي، نام برد كه هنرمند بزرگـي چـون ابـن سـريج را پـرورش داد     
المـيالء عـود زدن    ماند و نزد عزه سه ماه مي ،رفت وقت به مدينه مي دانان عصر اموي، هر موسيقي

دانـان   سـائب خـاثر، از موسـيقي   ]. 130ان، صهمـ [گشت  مي كرد و دوباره به مكه باز را مشق مي
ابـن  ]. 78، ص7[نواز در مدينـه آموختـه بـود     مهم ديگر عصر اموي، موسيقي را از كنيزان چنگ

]. VI، ص23[آوازي را از كنيزكـي در مدينـه آموختـه بـود       دان زمـان عباسـي،   موسـيقي   ع،جام
آمـوزش  ة ها موجود اسـت كـه نقـش پررنـگ كنيـزان را در عرصـ       هاي فراواني از اين مثال نمونه

  .كند موسيقي و به تبع آن در تأثيرگذاري آنان بر حيات موسيقايي زمان خود آشكار مي

  دانان موسيقيهاي  انتشار ساخته. 2
ان را در سـاز  آهنـگ هـاي   كنيزان در عصر اموي و عباسي راويان مهم موسيقي بودند كه سـاخته 

. كردنـد  دانان ايفا مـي  هاي موسيقي نقش رسانه را در انتشار ساختهها  آن .كردند جامعه روايت مي
هـا را در   ساختهدادند تا كنيزان آن  آموزش ميها  آن هاي خود را به دانان مشهور ساخته موسيقي

. ان آشـنا شـوند  سـاز  آهنگتوانستند با آثار جديد  مردم از طريق كنيزان مي. جامعه منتشر كنند
دنانير را داشت و ابراهيم بن المهدي نيـز شـاريه را بـه خـدمت      ابراهيم موصلي براي اين منظور

و مـردم   داد محـرز آوازهـاي خـود را بـه كنيـز يكـي از دوسـتانش آمـوزش مـي           ابن. گرفته بود
ابن محرز نيـز پـولي   . سپردند شنيدند و به ذهن مي هاي ابن محرز را از طريق آن كنيز مي آهنگ

  ].131، ص6[كرد  آورد به صاحب آن كنيز پرداخت مي موسيقي به دست مية كه از حرف
موقعيـت اجتمـاعي خـود يـا      بـودن شـأن و   از سوي ديگر، برخي از افراد جامعه به دليل باال

 ةاز آنجـا كـه قريحـ   . شـناخته شـوند   سـاز  آهنـگ عنوان خواننـده و   خواستند به ان نميش  خانواده
راه حـل خـوبي بـه      هاي خـود،  موسيقي داشتند، براي جلوگيري از شهرت و نسبت دادن ساخته

هـاي خـود را بـه كنيـزان آمـوزش       ساختهها  آن .نكردن استعداد خود يافته بودند منظور سركوب
هـاي كنيـزان    كردند اين آثـار از سـاخته   مردم عادي فكر مي. نتشر كننددادند تا بين مردم م مي

توان از عبداهللا بن طاهر، خديجـه   دادند مي انجام مي را از افراد سرشناسي كه چنين كاري. است
شـاهزاده ابـراهيم بـن    ]. 129، ص23[المهدي و ابراهيم بن مهدي نام برد  بنت مأمون، عليه بنت

وي بـه دليـل   . آيـد  دانان مهم عصر عباسي بـه شـمار مـي    از موسيقي ،الرشيد برادر هارون  مهدي،
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به هاي موسيقي خود را  ساخته  شد، اشراف محسوب مية كه جزء طبق ،جايگاه اجتماعي خاصش
به همـين  . دشوكرد تا طعن و نقدي متوجه شخص وي ن منسوب مي ،شاريه و ريق ،كنيزانشنام 

  ].263، ص7[از او به جا مانده بود هاي اندكي  دليل تعداد ساخته

  دانان توانمند و خالق عنوان موسيقي كنيزان به. 3
اي داشـتند و   ان، خود نيز در موسـيقي اسـتعدادهاي ويـژه   ساز آهنگكنيزان عالوه بر اجراي آثار 

المـيالء،   دانان مشهوري چون جميله، عـزه  موسيقي. شدند گاهي به استادان مهم زمان تبديل مي
ي سـاز  آهنـگ كنيـزان گـاهي در   . شُهده و عاتكه جزء ايـن كنيـزان بودنـد    سلّامه، عريب، حبابه،
گاهي در نوازندگي و . گرفتند وام ميها  آن دانان ديگر از هاي نو و بديع داشتند و موسيقي ساخته

عريب مأمونيه بانويي شاعر، خواننـده و  . خوانندگي تبحر فراواني داشتند و گاهي در سرودن شعر
شود در عمر خـود   گفته مي. عودنواز بود و به قدري نزد مأمون عزيز بود كه به نام او منسوب شد

آميـز بـه نظـر     هرچند هزار آواز رقمي مبالغه]. 625، ص6[هزار آواز در موسيقي تأليف كرده بود 
ه را  شمار آوازهـاي ع . ي پي بردساز آهنگتوان به استعداد باال و توانمندي وي در  مي  رسد، مي ليـ

كـه از   ،الرشيد هارون]. 280، ص7[اند  پنجاه و چند و به روايت ديگر هفتاد و چند آواز ذكر كرده
هاي  ترانهة دانان دربار فرمان داد صد آواز را ميان هم كرد، به موسيقي موسيقي بسيار حمايت مي

، 6[بـود   ،دختـر شُـهده   ،هـاي عاتكـه   يكي از صد آواز برتر داوران، از ساخته. عرب گزينش كنند
كنيزك عبيـداهللا   ،شاجي. استدانان زن در اين دوره  استعداد باالي موسيقي بيانگركه ] 697ص

  ].121ـ  120، ص7[قطعاتي شهرت داشت  ساز آهنگعنوان  نيز به ،بن عبداهللا بن طاهر
 طبـق . هـاي مختلفـي موجـود اسـت     نوازندگي نيـز روايـت  ة در مورد توانمندي زنان در حوز

اي در مـورد مـاهرترين اسـتادان عودنـوازي      روزي نزد خليفـه الواثـق منـاظره   ، االغانيروايتي از 
بـه رقابـت     بزرگ عـود، ة نوازند  در اين مسابقه با منصور زلزل، ،درگرفت و مالحظ، بانوي عودنواز

]. 196، ص23[كـرد   نـوازي عبيـده را تحسـين مـي     اسحاق موصلي تنبور]. 585، ص6[پرداخت 
هـاي   دانان زن همچنين گـروه  موسيقي. آمدند شمار مي اول بهة درجة خوانند ،مانند عريب ،برخي

گروهـي از كنيـزان تشـكيل      دان بزرگ عصر امـوي،  جميله، موسيقي. دادند همنوازي تشكيل مي
هـاي   رسيدند گروه كنيزاني كه به استادي مي]. 65ـ 63، ص7[نواختند  هم عود مي داده بود كه با

عريـب و شـاريه در عصـر    . پيوسـتند  مـي هـا   آن تر بـه  دادند و كنيزان جوان تشكيل ميموسيقي 
  .ك گروه موسيقي خودشان را داشتنديعباسي هر

دنانير استعداد خاصـي  . دانان ديگر داشتند فردي در تقليد از موسيقي به برخي توانايي منحصر
كپي از  دليلبلكه به  ،يساز آهنگو  تنها براي آواز نه او. كردن آثار ابراهيم موصلي داشت در كپي
برخـي كنيـزان در موقعيـت سـوگواري     . كـرد  هاي ديگر نيز هداياي فراواني دريافت مـي  خواننده
گروهي از كنيزان بودند كه مخصوص اين  ،عباسية در دور. كردند خواني مي خواني يا نوحه مرثيه

متيم هشاميه يكي . شدند يده ميها خر ديدند و براي شركت در سوگواري كار بودند و آموزش مي
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خـواني كننـد    ممكن بود برخي از زنان آزاد نيـز نوحـه  ]. 205، ص23[خوانان مشهور بود  از نوحه
 ].206ان، صهم[

. دانـان بـزرگ اسـت    تحسين موسيقيِ كنيزان از جانب موسـيقي   خور توجه ديگر، موضوع در
ن آواز متيم او را با خـود برابـر دانسـت    با شنيد  دان بزرگ عصر عباسي، موسيقي  اسحاق موصلي،

را بـر سـاير مغنيـان مقـدم      ،عاتكـه  ،اسـتاد خـود    اسحاق موصـلي،  ،همچنين]. 193ان، صهم[
كردنـد كـه كنيـزان     برخي خوانندگان تأييد مـي ]. 698، ص6[كرد  شمرد و او را تحسين مي مي

معاصـر او   ةپرسيدند بهتـرين خواننـد  از عبداهللا بن عباس الربيع . بااستعدادتر از خودشان هستند
  ].193، ص23[متيم و خودم   اسحاق، عليه،  :چه كسي است و او پاسخ داد

ي در حجـاز  سـاز  آهنـگ بانويي از موالي بود كه استاد مسلم خوانندگي، نوازندگي و  1جميله
تـوجهي در   درخـور در مورد جايگاه باالي اجتمـاعي جميلـه نكـات    . شد عصر اموي محسوب مي

خواندن و مجالس موسـيقي جـايي    نقل شده است كه جميله براي آواز. روايت شده است االغاني
از ايـن  ]. 65، ص7[رفـت   مند به شـنيدن آواز او بـود بايـد نـزد او مـي      رفت و هركس عالقه نمي

شود كه جميله جايگاهي باال براي خود و هنرش قائـل بـوده و ايـن     گونه دريافت مي موضوع اين
يافتند  مورد پذيرش مردم قرار گرفت و مشتاقان هنر او هميشه در منزلش حضور ميموضوع نيز 

اين روايت هـم قـدرت و ارزش   . شناختند عنوان هنرمند به رسميت مي و شأن و منزلت وي را به
دهد و هم توانمندي وي را در هنر موسيقي  دان را در آن جامعه نشان مي باالي يك زن موسيقي

  .كند آشكار مي

  گسترش موسيقي و آواز در جامعه. 4
كمـك بـه     قرون نخستين اسالمي داشتند،ة موسيقي در جامعة هايي كه كنيزان در حوز از نقش
هاي فراواني نقـل شـده    داستان. مختلف بود يشدن و گسترش موسيقي در جامعه به انحا فراگير

ايـن   ،شـك  بـي . اسـت امـوي و عباسـي   ة دان در جامعـ  است كه بيانگر محبوبيت بانوان موسيقي
ايـن  . آن روزگار كسب شـده بـود  ة هاي موسيقايي اين بانوان در جامع محبوبيت از طريق فعاليت

افراد نقش بسيار مهمي در گسترش موسيقي بين اقشار مختلف داشتند و نـزد طبقـات مختلـف    
  .داشتندجامعه محبوبيت بااليي 

اش پـر   د و خانهكريقي اعالم روايت شده است كه جميله روزي را براي تشكيل مجلس موس
اين مجلس تا سه روز ادامه يافـت  . دان، شاعر و مردم عادي شد از مردان و زنان اشراف، موسيقي

 ةروز سـوم ويـژ   .نواختنـد  عـود  و خواندنـد  آواز يگـر يد از بعد يكي بزرگ دانان يقيموسو ساير 
زه المـيالء، حبابـه، سـالمه،    جميلـه، عـ   ،در آن روز. جميله، كنيزانش و ساير بانوان رامشگر بـود 

                                                        
 سپس با يكي از مـوالي بنـي الحـارث بـن    . گفتند پيوست، او را سلَيمه نيز مي سلَيم مي بنيچون والء جميله به  .1

  ].57 ، ص7[خواندند  او را موال انصار نيز مي .خزرج ازدواج كرد



  229   ...موسيقيِ قروننقش كنيزانِ رامشگر در 

عده وزرقـاء بهتـرين آوازهـا را بـه گـوش       و  خُلَيده، عقَيله، شماسيه، فرعه، بلبله، لذه العـيش  سـ
هايي بهتر از آنچه در اين سـه روز   اند هرگز مجلسي و برنامه گفته. مهمانان و اهل مدينه رساندند

هايي عـالوه بـر اينكـه توانـايي بـاالي       تچنين رواي]. 68ـ 67ان، صهم[اجرا شد ديده نشده بود 
فراوان جامعه و طبقات مختلـف اجتمـاعي را    ةكند، شوق و عالق دان را آشكار مي بانوان موسيقي

گفتـه  . مه از مدينـه اسـت  روايت ديگر مربوط به مهـاجرت سـال  . كند نسبت به موسيقي بيان مي
هزار دينار او  200شود هنگامي كه فرستادگان يزيد بن عبدالملك به مدينه آمدند و به مبلغ  مي

ريختند و وي هنگـام   مه رفته بودند و اشك ميسالة را خريداري كردند، بسياري از مردم به بدرق
هـا حـاكي از    ايـن روايـت  ]. 96  ــ 95ان، صهمـ [وداع براي مردم شهر آواز خواند و عود نواخـت  

نقـل   الـذهب  مـروج داستاني در . آن روزگار استة دان در جامع يت فراوان كنيزان موسيقيمحبوب
شده است كه در عصر اموي مردي از عراق تا مدينه سفر كرد تا آواز كنيزي را بشنود كه متعلق 

هايي كـه حـاكي از اشـتياق مـردم جامعـه بـه        چنين روايت]. 191، ص20[به قاضي مدينه بود 
  .همچنين نقش كنيزان در گسترش موسيقي بوده، فراوان است موسيقي كنيزان و

  هاي طرفدار رقابت بين كنيزان و ايجاد گروه. 5
پرداختنـد و ايـن    هـم بـه رقابـت مـي     دانان اغلـب بـا   در چنين فضاي پوياي موسيقايي، موسيقي

 دانـان مـرد و زن   اين موضوع شـامل حـال موسـيقي   . شد ها گاهي به دشمني نيز منجر مي رقابت
پرداختنـد، ماننـد    هم مـي  هاي سرسختانه با كنيزان زن نيز همانند مردان گاهي به رقابت. شد مي

مه و حبابه نيز شهرت يافته بـود كـه   هاي سال رقابت. رقابتي كه بين عريب و شاريه وجود داشت
  ].97ـ 96، ص7[انجاميد  ها  آن به عداوت

بـين مـردم يافتـه     يك طرفـداراني  ن زد و هرها و اختالفاتي دام رقابت شاريه و عريب به نزاع
گفتـه  . ي و نقـد سـاز  آهنـگ شاريه بيشتر در آواز و خوانندگي شهرت داشـت و عريـب در   . بودند
عريـب  ]. 187، ص23[شـدند   شود مردم سامرا به دو گروه طرفدار عريب و شاريه تقسيم مي مي

هـاي مهـم ماننـد     بلكـه شخصـيت   ،داد ها و نقدهايش را در ميان افـراد عـادي انجـام نمـي     بحث
  ]. 189ان، صهم[دانان زمان بودند  هاي او و ديگر موسيقي المتوكل شاهد بحث خليفه

  اشتغال زنان طبقات باالي جامعه به موسيقي
ه . بهره نبودند اشراف و خاندان خلفا نيز از موسيقي بية بانوان طبق ليـالرشـيد،   خـواهر هـارون  ، ع

ه بـا بـرادرش    ،طبـق روايـات  . بـود  ساز آهنگوازنده و بانويي شاعر، خواننده، ن آواز  ،ابـراهيم  ،عليـ
كه حـامي مهـم    ،الرشيد هارون]. 268، ص7[شنيد  خواندند و مأمون در حرم صدايشان را مي مي

در . پرداخـت خشـنود نبـود    از اينكه خواهرش بـه موسـيقي مـي    ،عباسي بودة موسيقي در جامع
الرشيد از آواز كنيزي خوشش آمـد و پـس از اينكـه پـي بـرد       روايتي آمده است كه شبي هارون
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ــاز آهنــگ ــواهرش س ــر خ ــه ،آن اث ــرد   ، اســت ،علي ــرك ك ــد و مجلــس را ت ــه ش ، 6[برافروخت
. ياجتمـاع  يهـا  نـه يزم هـم  و داشـت  يمـذهب  يهـا  نـه يزم هـم  مخالفـت  نيـ ا]. 543ـ 541ص

 شـاهزاده  زيرا ،است خواننده ليهع كه بدانند مردم خواستند ينم المعتصم و مأمون الرشيد، هارون
. زد مـي  بيآسـ  شا ياشـراف  د كه به موقعيـت دانستن يم او تيموقع تنزل را موسيقيها  آن و بود

كنيم كه  مشاهده مي ،حال با اين]. 168، ص23[ بود طور نيهم هم ،مأموندختر  ،جهيخد ةدربار
ة خليفـ   مانند وليد بن يزيـد،  ،اشراف نيز به موسيقي گرايش داشتند و حتي برخي از خلفاة طبق

دان  بـا موسـيقي آشـنايي داشـتند و خـود موسـيقي       ،عصر عباسـي ة خليف  اموي و خليفه الواثق،
  .شدند محسوب مي

ه بنـت   . دادنـد  هاي موسيقايي ترتيب مي نشيني باالي اجتماعي معموالً شبة بانوان طبق ليـع
اگرچه خديجـه بنـت   . اين مورد هستندهاي برجسته در  المهدي و خديجه بنت المأمون از مثال

موجود است و  االغانيشماري از اشعارش در ، ي شهرت زيادي نداردساز آهنگالمأمون در آواز و 
خواندنـد   هاي او را براي خليفه متوكل مي هايي وجود دارد كه كنيزاني مانند شاريه ساخته روايت

  ].157، ص23[
كه از خوانندگان و نوازنـدگان تجليـل و تشـويق     حالي توان گفت امرا و خلفاي اسالمي در مي

اين دوران رفتـار  ة جامع ،كلي طور به. دانستند كردند، اشتغال به موسيقي را دون شأن خود مي مي
دانان ايـن عصـر از جايگـاه اجتمـاعي      سو موسيقي از يك. گرفت اي را با موسيقي پيش مي دوگانه

ايـن  . نگرش منفي به موسـيقي نيـز وجـود داشـت    بسيار بااليي برخوردار شدند و از سوي ديگر 
. توان در اشتغال زنان طبقات باالي اجتماعي به موسـيقي نيـز مشـاهده كـرد     رفتار دوگانه را مي

اي بـود كـه    آنجـا كـه موسـيقي حرفـه     ولي از ،بانوان آزاد و شاهزاده با موسيقي آشنايي داشتند
ـ    كنيزان به آن مشغول بودند، اال و شـاهزادگان بـه موسـيقي دون شـأن     اشتغال بانوان طبقـات ب

  .شد محسوب ميها  آن اجتماعي و خانوادگي

  مردانهة حوز: پردازي در موسيقي نظريه
نوازنـدگي،    هـاي مختلـف موسـيقي همچـون خواننـدگي،       دان در حـوزه  با اينكه بانوان موسـيقي 

حـث  رسـد كمتـر وارد مبا   سـازي و حتـي سـرودن شـعر فعاليـت داشـتند، بـه نظـر مـي          آهنگ
توان گفت ايـن امـر بـه دليـل عـدم سـواد و دانـش         نمي. شدند هاي موسيقايي مي پردازي نظريه

در . ها بوده است، زيرا افرادي باسواد بودند و با شعر و ادبيات نيز آشـنايي داشـتند   موسيقايي آن
دانـان زن، ماننـد عريـب، نيـز در مباحثـات شـركت        جلسات مناظرة موسيقايي، گاهي موسـيقي 

در عصر اموي و عباسي، آثار مكتوبي . پرداختند دند، ولي به تأليف كتاب در اين زمينه نميكر مي
 رسالة، ]1[ اللهو و المالهيتوان به كتاب  در موسيقي نگاشته شده كه از آثاري كه به جا مانده مي
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پس از عصر اول  1.اشاره كرد] 19[اسحاق الكندي  رساالت موسيقيو ] 5[ابن منجم  الموسيقي في
بـه تشـريح   ] 2[و ابن زيله ] 4؛ 3[، ابن سينا ]17[عباسي نيز، دانشمندان مهمي همچون فارابي 

امـا در  . جـا گذاشـتند   هاي مهمي در موسيقي نظري به مباحث علمي موسيقي پرداختند و كتاب
مي به جا دان، فردي را سراغ نداريم كه در موسيقي اثر مكتوب موسيقي مه ميان بانوان موسيقي

پـردازي در موسـيقي بـه دليـل ويژگـي فنـي و        رسـد نظريـه   رو، به نظر مـي  ازاين. گذاشته باشد
دان نيـز   حتي در ميان مردان موسيقي. رفت اي مردانه به شمار مي حوزه  تري كه داشت، تخصصي

هاي تخصصـي ايـن    توان در پيچيدگي پرداختند كه دليل آن را مي افرادي اندك به اين حوزه مي
كلـي تأليفـات در    طور حوزه دانست و هر فردي دانش كافي براي تأليفات نظري در موسيقي و به

بنابراين، طبيعي است كه كنيزان رامشگر توانايي ورود به اين حوزه را . ساير علوم را نداشته است
و  هاي زنانـه  سازي و شاعري حوزه آهنگ  هاي خوانندگي، نوازندگي، توان گفت حوزه مي. نداشتند

چنـين  . رفـت  شـمار مـي   اي مردانه به پردازيِ موسيقي حوزه شدند، ولي نظريه مردانه محسوب مي
  .تفكيكي داليل اجتماعي نداشته، بلكه داليل علمي و تخصصي داشته است

  تناقض در موقعيت اجتماعي كنيزان
دوگـانگي در   دان در قرون نخستين اسـالمي، شـاهد نـوعي تضـاد و     با مطالعة جايگاه كنيزانِ موسيقي

سـو بـا آمـوزش موسـيقي بـه جايگـاه بـاالي اجتمـاعي          كنيزان از يك. موقعيت اجتماعي آنان هستيم
كردنـد و بـا اشـراف و شـاعران      رسيدند و گاه همانند شاهزادگان شهرت و ثروت فراواني كسب مي مي

گر اهميـت و  اين موضوع هم به واسطة مهارتشان در موسـيقي و هـم بيـان   . كردند آمد مي و بزرگ رفت
همچنـان در طبقـة كنيـزان قـرار       اما از سـوي ديگـر،  . جايگاه باالي موسيقي در جامعة آن روزگار بود

به دليـل پيشـينة خـانوادگي خـود از نظـر        هرچند ممكن بود از تملك ارباب خود آزاد شوند،. داشتند
  .شدند پاية زنان آزاد و زنان طبقات باالي جامعه محسوب نمي اجتماعي هم

خاصي را به موسيقي زمان نيفزودند و تغيير اساسي در تاريخ موسيقي اسـالم  ة نيزان پديدك
ان سـاز  آهنـگ هاي خود يا  اول ساخته ةعنوان خوانندگان و نوازندگان درج ايجاد نكردند، بلكه به

امـوي و عباسـي وامـدار    ة توان انكار كرد كه موسيقي دور نمي ،حال اين با. كردند ديگر را اجرا مي
تـر از همـه خلـق     را بايد در حفظ و انتشـار آوازهـا و مهـم   ها  آن نقش. اين كنيزان رامشگر است

  .جو كردو فضاي موسيقايي و ايجاد و افزايش اشتياق موسيقايي در جامعه جست

                                                        
بودند كه در  االغانيولي از منابع كتاب  ،اند نيز چندين كتاب در موسيقي نگاشته كه مفقود شده موصلياسحاق . 1

هـاي   به مباحث نظـري موجـود در كتـاب    االغانيقرن چهارم هجري نگاشته شد و ابوالفرج اصفهاني در كتاب 
  ].579ص، 6[اسحاق موصلي اشاره كرده است 
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  نقش كنيزان در شعر و ادبيات
عنوان  بهها  آن .توجهي در شعر و ادبيات عرب ايفا كردند درخورنقش  ،عالوه بر موسيقي ،كنيزان

يكي از اين مـوارد توجـه بـه كنيـزان در     . اجتماعي تأثيرات مهمي بر ادبيات گذاشتندة زمين پس
هر شخصـي كـه   . شده بود اسالمي تبديلة قرون اولية ادبي جامعة ذائق  اشعار شاعران بود كه به

د كـرد، حتـي خلفـايي ماننـ     سرود به كنيزان در اشـعارش توجـه مـي    عباسي شعر مية در جامع
هـاي   نـام زن ]. 208، ص23[الرشيد و مأمون اشعاري براي كنيزانشـان سـرودند    هارون  المهدي،

توانست در شعر شـاعران   مي ،مانند عبده و عنان ،دختران كنيز  آمد و فقط نام آزاد در اشعار نمي
سعدالرشيد در اين باره معتقد است توجه به كنيـزان در شـعر باعـث ايجـاد     . حضور داشته باشد

ـ كه شـاعران جر  حالي شد، در سادت نميح . ت نداشـتند در شعرشـان نـامي از زنـان آزاد ببرنـد     ئ
. حضور آزادانه در جامعـه را نداشـتند  ة بردند و اجاز همچنين زنان آزاد در انزواي كامل به سر مي

موضوع ديگر اينكه حضور كنيزان در جامعه براي مردانِ شاعر نوعي تازگي و نوظهوري داشـت و  
 ،همچنـين ]. 211ان، صهمـ [بخش شاعران براي سرودن شـعر شـوند    توانستند الهام ن ميكنيزا

توانسـتند شـعر شـاعران را درك و تقـدير كننـد       كرده بودند و حـداقل مـي   اكثر كنيزان تحصيل
 .آوازهايشـان بـود  ة مايـ  شعر براي كنيزان نيز مهم بود چون دسـت  ،از طرف ديگر]. 212، انهم[

بين كنيزان و شاعران نـوعي همكـاري   . بردند خود از اشعار شاعران بهره ميهاي  در ساختهها  آن
كردند يا به شاعري سفارش شعري بـا   گاهي بر سر شعري معامله ميها  آن .دوطرفه وجود داشت
  ]. 224ان، صهم[دادند  مضمون خاص مي

  گيري نتيجه
تلـف زنـدگي اجتمـاعي،    هـاي مخ  عنوان نيمي از جمعيت مؤثر جامعه، همواره در جنبـه  به ،زنان

هاي  اعم از نابرابري ،هاي اجتماعي نابرابري ،در گذشته. سياسي و فرهنگي حضوري فعال داشتند
ولـي ايـن امـر در موسـيقي      ،بين زنان و مردان وجود داشته اسـت  ،سياسي، اقتصادي و فرهنگي

سيقي در ارتباط بانوان از ميان طبقات مختلف اجتماعي با مو. كند ي صدق نمياولية اسالمقرون 
هـاي مهمـي در پيشـبرد     دهـد كنيـزانِ رامشـگر گـام     هاي پژوهش حاضر نشان مـي  يافته. بودند

هـاي مختلـف موسـيقي     آنان در كنار مردان به فعاليت. اموي و عباسي برداشتندة موسيقي جامع
. ورزيدنـد  ، نقـد و مباحثـه مبـادرت مـي    ، آمـوزش يخواننـدگ   ي، نوازنـدگي، سـاز  آهنگ همچون

كنيزانِ رامشگر با قيمـت بسـيار   . شده است بودن كنيزان با موسيقي يك ارزش محسوب مي آشنا
هـاي كسـب    اموي و عباسي به يكـي از راه ة كنيزان در جامعة معامل. رفتند باالتري به فروش مي

تـوان در نقـش كنيـزان بـر      كنيـزان را مـي  ة پيامد آموزش موسـيقي و معاملـ  . درآمد تبديل شد
  .ن روزگار پيگيري كردپيشبرد موسيقي آ
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نقش آنان در آموزش   اسالمي،ة از مظاهر جايگاه باال و توانمندي زنان در موسيقي قرون اولي
ديده همانند اين بود كـه   نقش ديگر كنيزان ماهر و تعليم. دانان مرد و زن است و تربيت موسيقي

ان مهم موسـيقي بودنـد   در عصر اموي و عباسي راويها  آن .كردند رسانه در جامعه عمل مي مثل
كنيـزان خـود نيـز در موسـيقي     . كردنـد  ان را در جامعـه روايـت مـي   سـاز  آهنگهاي  كه ساخته

هاي ديگـري   از نقش. شدند اي داشتند و گاهي به استادان مهم زمان تبديل مي استعدادهاي ويژه
شـدن و   ركمك به فراگي  قرون نخستين اسالمي داشتند،ة موسيقي در جامعة كه كنيزان در حوز

اين افراد نقش بسيار مهمي در گسترش موسـيقي بـين اقشـار     .گسترش موسيقي در جامعه بود
بـا اينكــه بــانوان  . ندداشــتمختلـف داشــتند و نــزد طبقـات مختلــف جامعــه محبوبيـت بــااليي    

ي و حتـي  سـاز  آهنگنوازندگي،   خوانندگي، همچون ،هاي مختلف موسيقي  دان در حوزه موسيقي
هـاي موسـيقايي    پـردازي  رسد كمتر وارد مباحث نظريـه  ليت داشتند، به نظر ميسرودن شعر فعا

چنـين تفكيكـي داليـل     رفـت كـه   اي مردانه به شمار مي پردازيِ موسيقي حوزه نظريه. شدند مي
  .بلكه داليل علمي و تخصصي داشته است ،اجتماعي نداشته

شاهد نوعي تضاد و دوگانگي در دان در قرون نخستين اسالمي،  با مطالعة جايگاه زنان موسيقي
كـرده   سو به ارتقاي جايگاه بانوان ِكنيز كمك مي موسيقي از يك. موقعيت اجتماعي آنان هستيم

رسيدند و گاه همانند شـاهزادگان   كنيزان با آموزش موسيقي به جايگاه باالي اجتماعي مي. است
. كردند نشست و برخاست ميكردند و با اشراف و شاعران بزرگ  شهرت و ثروت فراواني كسب مي

ها  از سوي ديگر، اشتغال به موسيقي براي زنان طبقات باال و اشراف باعث نزول شأن اجتماعي آن
اي بود كه  بانوان آزاد و شاهزاده با موسيقي آشنايي داشتند، ولي از آنجا كه موسيقي حرفه. شد مي

شـاهزادگان بـه موسـيقي دون شـأن     اشتغال بانوان طبقـات بـاال و     كنيزان به آن مشغول بودند،
اي را بـا   كلي، جامعة اين دوران رفتار دوگانـه  طور به. شد ها محسوب مي اجتماعي و خانوادگي آن

دانان اين عصـر از جايگـاه اجتمـاعي بسـيار بـااليي       سو موسيقي از يك. گرفت موسيقي پيش مي
دان نيز  كنيزانِ موسيقي. شتبرخوردار شدند و از سوي ديگر نگرش منفي به موسيقي نيز وجود دا

كردند  با اينكه از سوي آموزش موسيقي موقعيت باالي اجتماعي از نظر اعتبار و شهرت كسب مي
بـه دليـل پيشـينة خـانوادگي خـود از نظـر         و هرچند ممكن بود از تملك ارباب خود آزاد شوند،

  .ندشد پاية زنان آزاد و زنان طبقات باالي جامعه محسوب نمي اجتماعي هم
خاصي را به موسـيقي زمـان نيفزودنـد و تغييـرات اساسـي در تـاريخ       ة اينكه پديد كنيزان با

هـاي خـود يـا     اول سـاخته  ةعنوان خوانندگان و نوازندگان درجـ  بهموسيقي اسالم ايجاد نكردند، 
امـوي و عباسـي   ة توان انكـار كـرد كـه موسـيقي دور     كردند و نمي ان ديگر را اجرا ميساز آهنگ
تـر از همـه    را بايد در حفظ و انتشـار آوازهـا و مهـم   ها  آن نقش. اين كنيزان رامشگر استوامدار 

  .جو كردو خلق فضاي موسيقايي و ايجاد و افزايش اشتياق موسيقايي در جامعه جست
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