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مقايسة تطبيقي جايگاه زنان در مجالس موسيقي دورة تيموري 
  مانده  هاي برجاي و صفويه براساس نگاره

  4، زهرا نصراللهي3اقدم ، اسماعيل معروفي*2نيا ، سيد مهدي حسيني1حبيب شهبازي شيران

  چكيده
الگـويي بـراي كـل مكاتـب آينـدة       اي از تكوين و تكامل رسيد كـه  هنر نقاشي به چنان درجه تيموريان، در زمان حكومت

در  مطالعـه كه بـا   ميدوره هست نيدر ا يقيموس بلوغ و كمالشاهد  ،يمورتي حكمرانان كرديتوجه به روبا . دشنقاشي ايران 
زنـان نوازنـده و   جلوت و مالزمـت  ، از جمله ييايقيموس اتيح و مطرح تيپراهم اريبه نكات بس توان يم ،موجود هاي نگاره

مهـم   يهـا  يبه لحاظ دگرگـون هم  يپس از اسالم، عصر صفو رانيا خيدر تار .برد ي دوره پ نيدر ا ،هنر نيا عاتو ابداسازها 
 نيـ از ا ي،هنـر  يهـا  شـاخه  ريمانند سا ،زين هيصفو ينگارگرو  شود يمحسوب م يعطف ةنقط ياجتماعفرهنگي و  ـ ياسيس

با اسـتناد   و يخيو تار يليتحل ـ يفيروش توصي و به قيتطب درويكرحاضر بر آن است تا با  ةوشتن. مستثنا نبوده است ةقاعد
بـه  را  نوازندهزنان  ياجتماع گاهيو جا تي، هواز روزگار تيموريان و صفويانمانده  جاي ربايِ  اي و اسناد موزه كتابخانه به منابع

نـده  اززنان نوبه و سلسله د شود؛ نگاه سؤال اصلي اين پژوهش بدين صورت مطرح مي. كندبررسي و تبيين  يقيصورت تطب
هاي ايـن دو دوره بـا    شباهت نقشرغم  بهدهد كه  گرفته نشان مي مطالعات صورت است؟ يافته تببينچگونه  يدر آثار هنر
در . بيشتر بوده اسـت  دورة تيمورياننسبت به ي و احترام به مقام زن و نوازنده دار بزرگالوصف در عصر صفوي  يكديگر، مع

نوازنده در مجالس آرام و بدون هياهو همراه بـا پادشـاه و معمـوالً در ردة پـايين مجلـس بـه نمـايش         عصر تيموري، زنان
 هـاي  در صـحنه نيـز  دوره  ينشخص شاه و در اواخر ا يكو نزد يمردان دربار زنان همراه يه،صفو ةدور يلدر اوا .اند آمده در

پردازند و جايگاهشـان تنزلـي مقطعـي بـه      يبه رقص م يشترب ينوازندگ يبه جا كه حالي اند؛ در به تصوير كشيده شدهشلوغ 
  .خود ديده است
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  مقدمه
بـه  . ترين گواهي بر تحوالت اجتماعي و فرهنگي گذشته بـوده اسـت   منزلة مهم اسناد تصويري به

ثر أمت يگوناگون جريانات و يعكه از وقامات زيادي را ها و ابها توان پاسخ پرسش كمك اين اسناد مي
غيره در گذشـته   و يادب ي، فرهنگي،مذهب ي،نظام ياسي،س ينمضام ، آگاه شد و به نوعي بههشد

يكي از مقوالتي كه به مطالعه در اسناد تصويري نياز دارد، چگونگي پيشـرفت هنـر   . دست يافت
اساس منابع  بر. ن نسبت به مردان در اين اسناد استزمين و سهم زنا موسيقي در تاريخ هنر ايران

گردد و از همان دوره زنان ايراني  موجود، ريشة هنر موسيقي ايراني به دوران پيش از اسالم برمي
مانده، حضور  اساس آثار و نقوش برجاي بر. اند در اين هنر اصيل ايراني داشته  نقش و جايگاهي ويژه

از ايـن دوران،  . گيـري اسـت   م و از هزارة اول قبل از ميالد قابل پيزنان در موسيقي از دورة عيال
كه تنبوري را به دست گرفته و در حال نـواختن آن اسـت،    حالي برهنه، در پيكرة نوازندة زن نيمه

بـه روايـت   . شناسايي شده و سند محكمي براي اثبات حضور زنان در تار و پود ايـن هنـر اسـت   
اني در دربار هخامنشي حضور داشتند و در ادوار بعدي، همچـون  گزنفون، دوشيزگان خنياگر اير

هاي اين دوره زنان در حال نواختن چنگ و غيره به  دورة ساسانيان نيز، خصوصاً در نقوش برجسته
در اوايل دورة اسالمي، ]. 2785، ص39[اند  و حضوري فعال از خود نشان داده  تصوير كشيده شده

ورة امويـان، موسيقي همچنان با مخالفت برخـي از فقيهـان و   در د. هنر موسيقي نكـوهش شـد
هاي متعدد  هاي بعد، با توجه به استقبال حكومت اما در سده. رو شد گروهي از عموم مسلمانان روبه

شد و نگرش عالمانة بسياري از بزرگان و دانشمندان آن دوران، اين هنـر مـورد توجـه عموم واقع 
هاي ميناني سدة مياني  نقوش موجود روي بشقاب. يافت رة خود را بازو جايگاه دوبا ]429، ص21[

مانـده از   براساس مستندات تصويري شاخص برجاي و همچنين] 38[فام  هاي زرين اسالم وكاسه
تنها از رونق و جان تازة فرهنگ و هنر ايراني نشان دارد؛ بلكه با به  ، نهدوران تيموريان و صفويان

خصـوص در   هاي گوناگون، جايگاه آنان را نيز در آثار هنـري و بـه   صحنهتصوير كشيدن زنان در 
، تفاوت آنچه در اينجا حائز اهميت است. گذارد خوبي به نمايش مي مجالس موسيقي اين دوران به

در نوع نقش، جايگاه و منزلت زنان در طي دو دورة تيموري و صفوي نسبت بـه يكـديگر اسـت؛    
تـوان بـه    هاي موسيقي اين ادوار، به نوعي مي صاوير زنان در صحنهكه از طريق مقايسه ت طوري به

هرچند در . گيري جايگاه زنان در آثار نگارگري اين ادوار پي برد ها و تشابهات يا تنزل يا اوج تفاوت
هاي ظاهري زيادي را در ارتباط با مجـالس خصوصـي، دربـاري،     نگاه اول بيشتر اين آثار شباهت

وازندگان و رقاصان و افراد درباري نسبت به يكـديگر دارنـد، پـرداختن بـه     هاي شادماني، ن محفل
تواند موجب شناسايي و بروز اختالفاتي در آثار هنري دو دورة تيموري و  ها مي جزئيات و ريزبيني

  .صفوي شود
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  ضرورت و اهداف پژوهش
 و سياسي ادي،اجتماعي، اقتص زندگي مختلف هاي در جنبه براساس اسناد و منابع تاريخي، زنان

توانيم به نقـش   مي و تحقيق در اين آثار مطالعه با. اند فعال و چشمگير داشته حضوري فرهنگي،
تـوان بـه اهميـت نقـش      يكي از آثاري كه مي. ببريم در جامعة گذشته پي  جايگاه زنان و اهميت
انـده از گذشـته   م هاي برجـاي  ها در آثار نگارگري دوران اسالمي و نقاشي برد، تصاوير آن زنان پي

خـوبي بـه    اجتماعي و حقـوقي را بـه   ي فرهنگي،ها در عرصه انو نقش زن گاهيجااين آثار، . است
ـ تواند راهگشـا و   تصوير كشيده و بررسي و تحليل مستندات موجود مي شـفاف و   يريتصـو  ةارائ

ايـن  بنـابراين، هـدف   . باشـد  هاي هنري عرصهدر  زنانو نقش  گاهيجااين مبهم  يايروشن از زوا
هـاي   پژوهش نگاه و نگرش هنرمندان به جايگاه زنان نوازنده با مطالعة آثـار نگـارگري و نقاشـي   

  .تيموري و صفوي است دوران ينبديواري 

  پرسش پژوهش
نگرش دو سلسله نسـبت بـه جايگـاه    . 1: شود سؤاالت اصلي اين پژوهش بدين صورت مطرح مي

با توجـه بـه فاصـلة تـاريخي بـين دوران      . 2است؟   زنان نوازنده در آثار هنري چگونه تبلور يافته
 تيموريان و صفويان، مجالس موسيقي و نحوة مشاركت زنان، چه تغييراتي به خود ديده است؟

  روش پژوهش
تحليلـي و تـاريخي    ـ هاي آن مبتنـي بـر روش توصـيفي    ي و يافتهقيتطب روش تحقيق با رويكرد

م شـده اسـت و در نظـر دارد از يـك طـرف بـه       ها به صورت كيفي انجا روش تحليل يافته. است
هاي تاريخي دو دوره در ارتباط با جايگاه موسـيقي ايـن دوران بپـردازد و از طـرف      بررسي بستر

دامنـة تطبيـق   . ديگر تفكرات اين دو سلسله را در تصاوير زنان نوازنده و جايگاه آنان تبيين كند
برگيرندة تصاويري از زنان نوازنـده   ه كه دراين دو دوره، شامل شواهد هنري از نگارگري اين دور

اي ارائـه شـده و در    سهيمقاصورت   ها به ي، دادهقيتطب با استفاده از رويكرد. از اين دو دوره است
گر مراسـمات، نوازنـدگي بـراي افـراد، نـوع       نظاره: مانند نقاط اشتراك نييو تب فيتوصنهايت به  

 بانوازنده  ة زنانفاصل، مراسم ياجرا چگونگي: انندها م آن و اختالفهاي مشترك  پوشش و سازه
پرداختـه   نوازنـده  يشخصـ  يقي و هويـت موسـ  هاي ديگران، همراهي زنان نوازنده، اجراي صحنه

  . خواهد شد
موقعيت زنـان نوازنـده نسـبت    : هايي چون اساس مؤلفه شيوة پيشبرد بحث در اين پژوهش بر

هاي زنان نوازنده، احترام به زنان نوازنده نسبت بـه   اليتمرتبه، هدف از نوازندگي، فع به افراد بلند
ها بايد گفت در دورة تيموري تصاويري  در ارتباط با كميت نگاره. زنان ديگر درباري و غيره است
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 دركه مجالس موسيقي زنان را به نمايش بگذارد، محدود بوده است، بنابراين كمبود منابع مـا را  
عكـس از   بـر . كند ي جايگاه زنان نوازنده است، با مشكل مواجه ميبه هدفمان، كه بازنماي دنيرس

  .است مانده ي باقهم مشهود بوده،  ها آنهاي زيادي كه تصوير زنان در  دورة صفويان، نگاره

  پيشينة تحقيق
شده در ارتباط با موضوع مقالة حاضر، از دو باب مطالعـات در مـورد موسـيقي     هاي انجام پژوهش

. ويه با استفاده از آثار نگارگري و نقاشي ديواري اين دوره قابل بررسـي اسـت  دورة تيموري و صف
در بيشتر اين مطالعات به تحليل جايگاه زنان در همـان دوران يـا بـه موقعيـت مـردان نوازنـده       

شايان ذكر است حجم اسناد تصويري و مطالعات  1.ها پرداخته شده است نسبت به زنان در نگاره
تـرين مطالعـات گـروه     مهـم . وي نسبت به دورة تيموري بيشتر بوده استگرفته دورة صف صورت

از : يموريـان در دوران ت يقاييموسـ  يـات حدر كتـاب   ]5[ي اسـعد : نخست به شرح ذيـل اسـت  
 ]28[ لعل شـاطري و  دلريش. پردازد ميبه بررسي هنر موسيقي در اين دوران  سمرقند تا هرات

و همچنين لعل شـاطري  » ها و روايات تاريخي ر نگارهموسيقي عصر تيموري، با تكيه ب«در مقالة 
بـا  ) (ق.ه 911ــ 875(سلطان حسـين بـايقرا    ةهنر خراسان در دور«ديگري به بررسي   در مقالة

  . اند پرداخته» )تكيه بر موسيقي و نگارگري
، در مقالـة  ]24[دادخـواه و همكـاران    :ترين مطالعات گروه دوم نيز به شرح ذيـل اسـت   مهم

به مطالعـة  » يو متون دورة صفو يزمكتب تبر يها زنان در نگاره يرتصو: يخو تار يشناس باستان«
شود بـا   تصويري را كه در متون دورة صفوي از زنان ارائه مياند و  پرداخته هاي مكتب تبريز نگاره

 هاي بـين  ها و شباهت و تناقضكرده  هاي مكتب تبريز مقايسه مانده از آنان در نگاره تصاوير باقي
  .اند گذاشتهدو را به بحث   آن

و بازنمود آن در  يدر عصر صفو يقيزن و موس يگاهجا«ة در مقال ]24[ ييو طباطبا يغضنفر
طهماسـبي   شـاه  ةشاهنام هاي زنان در نگاره يگاهجا يبه بررس »يطهماسب شاه شاهنامه هاي نگاره

تا  ياز دورة تيمور يراندانان ا يقيموس ياجتماع يگاهجا«در مقالة  ]18[ ذاكر جعفري .اند پرداخته
در  ]31[ مختلـف . پردازد ، به جايگاه مردان نسبت به زنان در مجالس موسيقي مي»يهصفو يانپا

به مطالعة سهم زنان در » صفوي عصر ايران زيباي هنرهاي آفرينش در زنان سهم بررسي«مقالة 
به  يشناخت جامعه ينگاه«ة لدر مقا ]25[ زاده يقل .هاي هنري زمان صفويان پرداخته است عرصه

در  ]33[ميثمـي   .انـد  زنان پرداختـه  ياجتماع يگاهجا ةو مطالع يبه بررس» يهزنان در عصر صفو
 هنرمندان نام ذكر و دورة صفويه در ايراني موسيقي شرح و به توصيف صفوي عصر موسيقيكتاب 

 در ايرانـي  زن جايگاه سيبه برر ضعيفهدر كتاب  ]14[حجازي . پردازد مي آنان احوال و اوضاع و

                                                        
 .است يشترب يموريت ةت به دوربنس يصفو ةگرفته دور و مطالعات صورت يريحجم اسناد تصو ذكر است شايان .1
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موسـيقي   سـازهاي  و موسـيقي «نامـة   پايان در ]16[بروجني  خليلي. پرداخته است صفوي عصر
   .به بررسي و مطالعة سازهاي موسيقي پرداخته است» ايران

. در عرصة موسيقي و بزمي به نمايش گذاشـته شـده اسـت    زنان در آثار نقاشي ديواري نيز جايگاه
هايي به دست آمده كه زنـان را در   فقط از دورة صفوي در اصفهان نقاشي: است ذكر اين نكته ضروري

هـايي كـه در ايـن مـورد انجـام       ترين پـژوهش  مهم. حال مجالس بزمي موسيقي نشان داده شده است
ي به بررسـي  صفو هاي يوارنگارهو قدرت در د يتجنسدر كتاب ) 1398(طاهر : شده بدين شرح است
، )1386( جـواني و  آقاجاني اصـفهاني  .پردازد ر آثار نقاشي ديواري اين دوران ميجايگاه زنان و مردان د

هـاي ديـواري ايـن دوره در اصـفهان      به مطالعـة نقاشـي   ديوارنگاري عصر صفويه در اصفهاندر كتاب 
اي تصـوير زن از   مطالعـة مقايسـه  «در مقالـة  ) 1397( ولي بيگو محمد طالبي طرمزدي . اند پرداخته

بـه شـناخت و مطالعـة دقيـق     » هـاي اصـفهان   هـا و خانـه   هـاي كـاخ   ديوارنگـاره  ي درديدگاه هندسـ 
  . اند هاي داراي نقوش زنان در بناهاي تاريخي شهر اصفهان پرداخته ديوارنگاره

مانـده از دورة تيمـوري و    هـاي برجـاي   در اين پژوهش، با نگاهي به آثار نگـارگري و نقاشـي  
صـدد ايـن    ن در مجالس موسيقي اين دوران پرداخته و درصفويه، به بررسي و تحليل جايگاه زنا

با توجه به اينكـه در  . هدف است كه ميزان احترام و جايگاه زنان در اين دو سلسله را تبيين كند
مطالعات قبلي بيشتر به نقش زنان در موسيقي در همان دوران پرداخته شـده، اهميـت موضـوع    

  .مشخص است

  يمروري بر موسيقي در دورة تيمور
خـاص خـود را    يرتأث ،امور ةآنان در ادار ياستس و جامعه يت فرهنگيوضع ،به مذهب يمورياننگرش ت
هريـك از فرمانـدهان تيمـوري در ايـن راه     ]. 40، ص10[ گذاشـت  نگـاران  تاريخجامعه و  يتدر وضع
 هنـري  ذوق يـا  سياسـت  چون داليلي به ايران در تيمور فرمانروايي دورة. اند هاي فراواني كرده كوشش

 سرنوشـت  آن پـي  در كـه  بـود  رونقـي  بـي  و ركـود  ها مدت از پس هنر، و فرهنگ سرآغاز احياي وي،
 هاي تحـت  سرزمين فرهنگي حيات بر ها مدت تا آن اثر و خورد رقم او عصر در هنرمندان اي براي تازه

]. 297، ص3[گفته شده است كه تيمور شيفتة اهل صـنعت و پيشـه بـود    . ماند باقي تيموريان سلطة
بـه وي  ] 197، ص30[دانـان   و اسـتقبال از موسـيقي  ] 735، ص36[دادن هنرمندان به سـمرقند   كوچ

دانـان مطـرح منـاطق دربـاري، محفـل خـود را بـه         وي با دعـوت از موسـيقي  . نسبت داده شده است
هـاي   هـاي بـزرگ و ضـيافت    جشـن  ،در طـي فتوحـات خـويش   ]. 223، ص3[موسيقي تبديل كـرد  

عـالوه بـر ايــن،    ].294، ص34[كـرد   هنرمنــدان عرصـة موسـيقي برگـزار مــي   بـا حضـور    باشـكوهي 
هـاي جـدي    احتمال بسيار براي تلطيف گردهمـايي  دانان در جلسات مهم سياسي و نظامي به موسيقي

 در و] 428، ص23[ انـد  سياسي و ابراز شادماني از يك تصميم سياسـي كشـوري نيـز حضـور داشـته     
 از هـايي  گروه حضور شاهرخ، فرزند بيك، الغ شاهزاده جمله از ان،شاهزادگ از تن چندين ازدواج جشن
شـد،   دانان به مجـالس بزمـي محـدود نمـي     حضور موسيقي ].219، ص3[ گان روايت شده استنوازند
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هـرات در زمـان شـاهرخ جـايگزين      ].84، ص12[بلكه در حوزة نظامي و كارزار نيـز حضـور داشـتند    
 يـام نفـوس بـه رشـدي چنـد برابـر ا      يـاديِ بـادي و ثـروت و ز  آ حيث از يمدت در اندكسمرقند شد و 

تجمع هنرمنـدان  و  يو ادب يعلم يتو مركز يافتكرت دست   آل فرمانروايان سلطنت پادشاهان غور و
 اميرعلـي  هنردوسـتش،  بايقرا و وزيـر  پس از مرگ شاهرخ، در زمان سلطان حسين ]. 91، ص32[ شد

 سـلطان  عصـر  در هنرمنـدان  بـراي  كـه  رفـاهي  و احتـرام . شيرنوايي، هنر موسيقي رواج فراوان يافـت 
 دو ايـن  در انگيـزي  شـگفت  ترقي سبب آمد، پيش نگارگران و دانان ويژه براي موسيقي به بايقرا، حسين
  ]. 60، ص17[هنري شد  حوزة

  وضعيت زنان در موسيقي دورة تيموري
حضـور  . اجتماعي بوده اسـت همة مسائل تاريخي براي بانوان در  مهمادوار  دورة تيموري يكي از

هـا و همچنـين    قدرت و نفوذ آنة دهند هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي نشان بانوان در فعاليت
هنـر نگـارگري نيـز    . اسـت دوره  تغيير نگرش جامعه به نقش و جايگـاه اجتمـاعي آنـان در ايـن    

و در ايـن   اوج شـكوفايي خـود رسـيد    حاكمان و رونق فضاي فرهنگي به ةتأثير رويكرد ويژ تحت
، 19[ بـانوان حضـور چشـمگيري دارنـد     راستا نگارگران ايراني آثاري را خلق نمودنـد كـه در آن  

برخـي از   .ندداشـت هاي مختلف  هايي در عرصه شايستگي ها و بانوان دربار تيموري خاتون]. 2ص
ن و سعي در پيشـرفت ايـ  بودند مند به فرهنگ و هنر  طلب و برخي عالقه طلب و رياست آنان جاه

شـهرت   ها و حمايــت از طبقـات مـذهبي    اندازي مساجد و بقعه امر داشتند و برخي ديگر به راه
هـاي سياسـي و    راحتــي در عرصـه   موقعيت ممتاز زنان در آن دوره چنان بـود كـه بــه   . داشتند

بـه حكومت فارس منصـوب شـد    خـاتون زني چـون تركـان ،از آن ميان ؛شدند اجتماعي وارد مي
دان دورة  دربـارة زنـان موسـيقي   ]. 7، ص19[ اســت  تيموريـان نزد  دهندة ارزش زن و اين نشان

خورشـيد خـانم    چـون  اي  مطربه هاي هاي اندك منابع، زن و گزارش ها هرغم اشار به نيز، تيموري
هـاي   زن نـام  ثبـت  از تـاريخي  منـابع  اكثر اما اند، رسيده كمال به موسيقي و آواز عرصة در آرا بزم

بـه نظـر   ]. 96، ص8[ انـد  اند، خودداري كـرده  كه در آن عصر بوده ،، رقاصه و غيرهمغنيه، مطربه
 بايـد دان آن عصـر را   موسـيقي  زنان از منابع ندادن گزارش و گرفتن رسد يكي از داليل ناديده مي

هاي آنان به دربارهاي امرا و اشراف دانست و گويا غالب اين زنـان در   بودن گسترة فعاليت محدود
از . انـد  كـرده  اند، برنامه اجرا مي كه اميران و پادشاهان و زنان بوده ،و براي مخاطبان خوداندروني 

مغـوالن و    سويي، شايد بتوان حضور زنان را در عرصة موسيقيِ اين عصر تا حدي متأثر از يورش
كند كه چنگيز همـواره بـه هنگـام اسـتراحت و      بياني اشاره مي. تأثير فرهنگ آنان به شمار آورد
گماشته كـه   اي از دختران زيباروي را در كنار خود به خدمت مي همچنين عيش و خوشي دسته

ها اجراي موسيقي براي خـان بـوده اسـت و ايـن گـروه اغلـب از كنيـزان تشـكيل          نقش اكثر آن
از  ،احتمـال قـوي   زنان مطرح در اين عرصه، بـه  ،در دورة تيموري نيز ].122، ص35[اند  شده مي

 اند و شايد يكي ديگر از داليلي كه در اكثر منـابع، بـا   اسيران مناطق مختلف بودهميان كنيزان و 
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ها كمتـر سـخن بـه ميـان آمـده اسـت،        اند، از آن هايي كه آنان در اين حوزه داشته وجود قابليت
  ].68، ص17[ همين مطلب بوده باشد

اسـاس مسـتندات تصـويري     جايگاه زنان در موسيقي دورة تيموري بـر 
  شاخص اين دوره

 در يپژوهشـ (يران ا ينگارگرهاي انتخابي از منابع مطالعاتي شامل  اساس نگاره در اين قسمت، بر
هـاي مصـوري ماننـد     ، همچنـين نسـخه  )1395(، نوشـتة آژنـد   )يـران ا يو نگارگر ينقاش يختار

 ةشـــاهنام فحات مـــذهب  مينياتورهــا و صــ ةجموعــو م فردوسي ةشاهنام هاي مصور نسخه
به اين صورت تصاوير  شيوة استخراج. استفاده شده است) دورة بايســنقري  ةنســخ( فردوســي

چـه  (بـوده   تصـوير زن ة مجالس موسـيقي و بزمـي همـراه بـا     برگيرند درهايي كه  بوده كه نگاره
ه توصـيف و تحليـل   استخراج شده و ب) با مردانها كه همراه  چه آنو هايي كه تنها و مستقل  آن
  .ها پرداخته شده است آن

  مجلس موسيقي زنان در باغ. 1تصوير 
اشاره نشـده   يقيموس ةعرص ، به جز چند مورد، به حضور زنان دردورة تيموري در منابع مكتوب

نسـبتاً   يدر جامعه، حضـور  خود با حضور كمرنگ ياسزنان در ق ياها گو اساس نگاره براما است، 
انـد   پرداختـه  يمـ  يرهموارد دف و دا بعضي ربار داشته و به نواختن چنگ و درد يقيفعال در موس

انـد كـه يـك نفـر      اي از زنان در فضاي باغي نشان داده شده ، عده1اساس نگارة  بر]. 72، ص17[
در اين تصـوير، دو نفـر   . ها، كه احتماالً از زنان درباري باشد، به حالت استراحت نشسته است آن

با توجه به طرز نشسـتن و  . ديده هستند ل زدن چنگ و دايرة زنگي براي زن لمنوازندة زن مشغو
  .رسد اين زن شخص مهمي بوده باشد افراد همراه با او به نظر مي

  

  ].95، ص5) [نوازندگي بانوان( مجلس موسيقي زنان در باغ. 1تصوير 
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  ديدار زال و رودابه نگاره. 2تصوير
 يهـا  داسـتان  است كه از زال و رودابه ةشبان يدارد ةنگار نامهشاه يبايز ياربس يها از نگاره يكي

و موضـوع   يسـت ن يها و نبردها خبر ياز پهلوان ،نگاره يندر ا. دشو يمحسوب م شاهنامه ةعاشقان
بـه   يكديگرنگاره، زال و رودابه درون قصر و در كنار  يندر ا. عاشقانه است يداريصحنه، د ياصل
كاخ باال  يواراز د يشب با طناب يمه، زال نشاهنامهدر  يفردوس ةگفت بنا به. اند شده يدهكش يرتصو

دو عاشـق و   يـن ا شـده ذكر ةنگـار  شـد، طور كه ذكر  همان. رفته و خود را به رودابه رسانده است
مشـغول   زن ةنوازند هيگرويز دست آنان ن ييندرآورده و در پا يشمعشوق را در كنار هم به نما
 يـن هستند كه زنـان نوازنـده در ا   يياز سازها... و يدف، چنگ، ن. ندبه نواختن انواع سازها هست

  .اند نگاره به دست گرفته
  

  
  ]69، ص31[ بايسنقري ةشاهنام، ديدار زال و رودابه .2تصوير

  نگارة حرم سلطان. 3تصوير
ي بوده دهلو يرخسروام يواندر د) ق.ه( 886 يختار يقرابا ينحس مربوط به شاه حرم سلطان ةنگار
بـر   يدسـتار شـاه   ينسلطان حس .دارد يموريحكمران ت ينظير به درون حرمسرا بيهي نگا كه
كنـد و در   يمـ  يافـت از همسرانش جام باده در يكيشسته و از دست نهمسران و با  در بالكن سر

 يـن در ا. نـوازد  ياز زنان تار مـ  يكي .حضور دارد يزن ،فرزند كوچك او يرزا،م حسينكنارش مظفر
 يينسـرا هسـتند كـه پـا     تمركـز زنـان حـرم    ةنقط ،ممتاز سلطان يتحالت و موقع رغم به، نگاره

 با يرجاندار و سرزنده در تقابل چشمگ ةصحن ينا .ندهست وار در حال رقص در حال حركت يرهدا
دادن  نشـان  يمظفـر بـرا   هشـا  .بايسـنقر اسـت  شاهرخ و  ةدور نقاشان يخشك و قرارداد تصاوير
رنـگ   .بهره جسـته اسـت   يمضخي يها ها از رنگ يبندها و روسرروزنان و  رداي هاي يبرجستگ

  ].255، ص1[خورد  ياست و در سرتاسر نگاره به چشم م ينسنگ
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  ]294، ص1[ نگارة حرم سلطان. 3تصوير

  ضيافت در گلگشت. 4تصوير 
ها، به تنـوع البسـة    دهد كه با دقت در آن مي شيرازي را نشان شاهنامهيك ضيافت از اين نگاره 

موسيقي و تقديم  كوبي و استفاده از آالت جهت پذيرايي و رقص و پاي ،شده اد، ميزهاي حملافر
ابيم كـه نظـام   يـ  مـي  هاي موجود در نقاشي در به پيكره همچنين با توجه. شود هدايا پي برده مي

هاي نرم و در  روي فرش و تشك شاه و زنان اندروني كه طوري ؛ بهشود ها رعايت مي در آن طبقاتي
قرار دارنـد   باال تر افراد حكومتي رده گياهي قرار داشته و در دستة پايين هاي منقوش بان ر سايهزي
 گزاران نيـز مشـغول   ها و خدمت دان موسيقي. است هشددار پهن  فرشي طرحنيز  ها در زير آن كه

زن  در نگارة ضيافت در گلگشت، نوازندة]. 85ـ83، ص6[هستند و پذيرايي و تقديم هدايا  نواختن
  .اند ند و زنان در حضور شاه مشغول نواختن و پذيراييا و مرد در كنار هم مشغول نواختن

  

  
  ]151، ص11[ ضيافت در گلگشتبرگي  دوشيراز، سرلوح  ةشاهنام. 4تصوير
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  نگريستن هماي به همايون. 5تصوير 
 وگـو  و فـت گ مشغول ،نگرد كه به عكس هماي مي مجلس درحالي همايون در بااليدر اين نگاره، 

احتمـال زيـاد از     بـه  نگرنـد كـه   دو زن از ميـان پنجـره بـه پـايين مـي     . در كنار او ايستاده است
كه از ديگر زنـان   حضور دارند چهار بانوي ديگر به صورت پراكنده در مجلس. هاي دربارند نديمه

روي سـر   يهـاي طاليـ   تن كرده و تـاج  هاي شبيه به هم بر آنان قبا و پيراهن. در نگاره متمايزند
 نيـز بـا   خدمتكاران و نوازندگان. آنان دارد زادگي ند و اين سبك پوشش نشان از اشرافا هداد قرار
ايـن مجلـس   ]. 22، ص19[ درآمدنـد  ساده بر تن و دستار و سربندي بر سر بـه تصـوير   پوش تن

 ايـن نسـخه در هـرات و در كارگـاه بايسـنقر دورة     . مربوط به مثنوي هماي و همايون بوده است
در نگارة ذكرشـده، نوازنـدگان   ]. 271، ص1[مصور شده است ) ق.هـ 813(پيشين مكتب هرات 

بـرخالف ديگـر زنـان،    . اند زن در گوشة تصوير و در حال نواختن ابزار موسيقي نمايش داده شده
تر به تصـوير كشـيده    اين افراد سربند طاليي و لباس منقوش و فاخر ندارند و در جايگاهي پايين

  .اند زنان در حضور شاه و در مجلس وي مشغول نوازندگي. اند شده
  

  
  ]271، ص1[ نگريستن هماي به تمثال همايون. 5تصوير 

  جلوس خسرو و شيرين. 6تصوير
در اين تصوير، دو تن از زنان، . در يك نسخة نقاشي نشان داده شده است خسرو و شيريننگارة 

اين نقاشي برگي . شود هستند، ديده مي حال نواختن چنگ و ديگري دايرة زنگي كه يكي در
سراي  قمري بوده كه در كتابخانة توپقاي) ق.هـ( 850مصور از اميرخسرو دهلوي به تاريخ 

اند و  زنان در اين مجلس نيز با لباسي ساده به تصوير درآمده]. 277، ص1[شود  داري مي نگه
  . وير استتر از ديگر افراد يا زنان موجود در تص ها ساده نوع پوشش آن
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  ]277، ص1[ جلوس خسرو و شيرين. 6تصوير

  مروري بر موسيقي در دورة صفويه
 از دورة صـفوي  بزرگـان  و شاهان. شود مي محسوب ايران هنر شاخص هاي دوران از صفوي دورة

 شـعر  و موسيقي نقاشي، خطاطي، مثل هنرهايي با ها اكثر آن و كردند مي حمايت هنر و فرهنگ
 آن علمـي   جنبة ويژه به موسيقي، نزولي گفت كه سير با وجود اين، بايد ].84، ص4[بودند  آشنا
 اسـتادان  و گرفـت  بيشـتري  سـرعت  بود، در اين دوره شده آغاز هجري هشتم  سدة اواخر از كه

 اوضـاعي  بـا  بودند، يافته انتقال صفويه عصر به كه هرات، دربار و تيموري عصر اواخر يافتة تربيت
 شـاه  مـذهبي  سياست و آنان رفتن با و گذشتند در هنري حقيقي وارث بدون بود، شده ايجاد كه

 حـدود  كـه  آمـد  به وجـود  فترتي  دورة هنر، اهل با پادشاه اين رفتار و طهماسب شاه و اسماعيل
برخي از مورخان بر اين باور بودند كـه شـاهان صـفوي    ]. 120، ص9[كرد  پيدا دوام سال پنجاه

همچنـين گفتـه   . انـد  دانان اهميتي قائـل نبـوده   م و منزلت موسيقيهاي شادي و مقا براي مراسم
بـا توجـه بـه ايـن امـر، هنـر       . انـد  ، در اين دوره نوازندگان درك درستي از موسيقي نداشتهشده

 پادشـاهان  هـاي  سياسـت ]. 82ـ81، ص13[كند موسيقي در اوايل اين دوره سير نزولي پيدا مي
 بـا  هنرمنـدان موسـيقي   .گيـرد  قرار اعتنايي بي وردم دوره موسيقي اين در كه شد سبب صفوي
بـا   خصوصـاً  و شـرايطي  چنـين  در .گرفتند مي قرار اذيت و آزار مورد علما، هاي مخالفت به توجه
 حكومـت  اوايل در »شاهي خانه نقاره« در موسيقي منع و طهماسب شاه مذهبي تعصب به توجه

 ايـن  از گروهي. شد هند كشور به دانان موسيقي از زيادي بسيار عدة مهاجرت موج صفوي شاهد
هنـد مانـدگار شـدند     در هميشـه  بـراي  گروهي و برگشتند ايران به مدتي پس از دانان موسيقي

اهميت موسيقي در دورة صفوي به يك انـدازه نبـوده و در هـر دوره از پادشـاهان     ]. 61، ص24[
ران از وجـود موسـيقي و   منابع تـاريخي در ايـن دو  . اين سلسله سير صعوي و نزولي داشته است
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هاي مختلف خبـر داده و همچنـين از شناسـايي انـواع      دانان در مراسم جشن به مناسب موسيقي
  ].295ـ293، ص7[ شود  نويسان ياد مي سازهاي اين دوران توسط سفرنامه

 وضعيت زنان در موسيقي دورة صفوي
 نيـز  زنـان  دوره، ايـن  رد. اسـت  بوده برخوردار اهميت بسزايي دورة صفوي از در عنصر جنسيت

زماني كه از  و است آورده را آنان ندرت نام به منابع تاريخي بودند؛ هرچند موسيقي اندركار دست
در ايـن  ]. 82ــ 81، ص13[كنـد   رقاصه ياد مـي  مطربه و مغنيه، چون صفاتي با برد ها نام مي آن

دند، آمـوزش موسـيقي در   دوره، زنان عالوه بر اينكه در مجالس شاهي به آواز خواندن مشغول بو
و  خوان آوازه زنان هميشه پادشاهان سراي حرم در]. 119، ص22[گرفتند  مي محيط دربار هم فرا

 موسيقي نيز كار در و پرداختند مي حرمسرا بانوان كردن سرگرم به كه اند داشته وجود اي نوازنده
 در بـانوان  كـه  آن است از اكيدورة صفوي ح هاي از نگاره آمده دست به تصاوير. اند داشته فعاليت

 و مكتـوب  منابع به توجه با. اند پرداخته روسپيان مي زمرة در موسيقايي هاي فعاليت به دوره اين
 ايـن  زن، نوازنـدگان  دربارة اما شدند؛ مي عموماً شناخته رقصندگان كه رسد مي نظر به تصويري،

 زن نوازنـدگان  اين دوره مخصوص مجالس در اساس تصاوير بر .است نشده عنوان صراحت به نكته
. دارند بوده، حضور پادشاه شخص هم احتماالً آن كه مرد، يك فقط ها آن در غالباً در محافلي كه
 دورة صـفوي عمومـاً در   در بـانوان  نوازنـدگي  كـه  كـرد  استنباط گونه اين توان بر اين اساس، مي

، 26[بـود   مجلـس  رد حاضـر  مـرد  تنهـا  شـاه  گرفـت و شـخص   صورت مـي  بانوان ويژة مجالس
مـردان   بـا  همراهـي  در زن نوازندگان گاه در دورة صفوي، همچون ادوار پيشين،]. 267ـ266ص

دورة  حتـي  و دورة صـفوي  تـاريخ  طـول  بايد عنوان كرد كـه در . اند درآمده تصوير به نيز نوازنده
  ].24، ص20[ است نشده اي اشاره دان به زنان موسيقي مكتوب منابع تيموري، در

 نوازندة مـرد حضـور   تعدادي كه كنند مي ياد بزمي از مجلس اسماعيل شاه دوران بتدايا در
هـاي   نـام  اين اشخاص است ممكن .رقصيدند مي مجلس چوبك در اين و طاهرچكه و ماه داشتند

. اند قانون يا چنگ بانوان نوازندة ها، اين گروه در]. 36ـ35، ص5[باشند  دوران آن زن رقصندگان
 يا كمانچه نوازندة دارند، حضور آن زنان در فقط كه شان، خصوصي هاي بزم هاي نهدر صح بانوان
 نـواختن  دارنـد،  حضـور  كنار يكديگر در نوازنده مردان و بانوان كه هنگامي اما. ني هستند و دف

 ايـن  در بانوان نوازندگي باالي قدرت از حاكي تواند مي نكته اين. هاست آن برعهده قانون و چنگ
  ].123، ص5[اشد ب ساز دو
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اسـاس مسـتندات تصـويري     جايگاه زنان در موسيقي دورة صـفوي بـر  
  شاخص اين دوره

هايي كـه از ايـن دوران بـه دسـت      شده و نقاشي در دورة صفوي، به هنر نقاشي توجه زيادي مي
بـا توجـه بـه تصـاوير و     . دهد رسيده است، تصاويري از سازهاي متداول در اين عصر را نشان مي

اي، زهـي و بـادي    ي موجود از اين دوره، سازهاي رايج عصر صفوي به سـه دسـته كوبـه   ها نگاره
هـاي انتخـابي    اساس نگاره در اين بخش نيز، همانند دورة قبل بر]. 119، ص16[ شود تقسيم مي

و ) 1395(نوشتة آژنـد  ) يرانا يو نگارگر ينقاش يختاردر  يپژوهش(يران ا ينگارگرهاي  از كتاب
كـاخ  « عصـر صـفوي در اصـفهان    يوارنگـاري دو كتـاب  ) 1387(نوشتة كنبـاي   نقاشي در ايران

هـاي مصـوري ماننـد     همچنـين نسـخه  ) 1386(ي و جـوان  آقاجاني اصفهانينوشتة » ستون چهل
 فردوســـي  ةشاهناممينياتورها و صفحات مذهب  ةجموعو م فردوسي ةشاهنام هاي مصور نسخه

در ارتباط بـا شـيوة اسـتخراج    . ا استفاده شده استه كه در متن از آن دورة بايســنقري ةنسخ و
مانده از دورة صفويه كه  هاي باقي ها بايد عنوان كرد كه در اينجا نيز فقط آن دسته از نگاره نگاره

  .داراي نقوش زنان، رقاصان و نوازندگان بوده، انتخاب شده است

  نگارة بهرام و شاهزاده خانم. 7تصوير
. اند آمده دهد كه بهرام و شاهزاده خانم در آن به نمايش در نشان مي اين نگاره مجلسي در قصر را

دو تن از زنان ]. 457، ص1[اند  كوبي مشغول در پايين اين مراسم، زنان به رقص و نوازندگي و پاي
كوبي و دو تن  در حال نواختن چنگ و زدن طبل هستند و دو تاي ديگر نيز در حال رقص و پاي

. انـد  در اين نگاره، دو نفر ديگر از اندروني مشغول تماشاي مراسم. شراب نيز در حال ريختن جام
زنان نوازنده و رقاص در پايين . شود غير از شخص شاه، هيچ مرد ديگري در اين محفل ديده نمي

تـر از   اند و از نظر نوع لباس و تزئينات در سـطحي پـايين   نگاره و بيرون از كادر به تصوير درآمده
بوده و نقاش ) ق.ه( 943اين نگاره، كه مربوط به هفت منظر و به تاريخ . قرار دارندشاهزاده خانم 

  . شود داري مي زاده است، در گالري هنري فرير واشنگتن نگه آن شيخ
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  ]457، ص1[بهرام و شاهزاده خانم ، هفت منظر. 7تصوير 

  النهر نگارة ورود تيمور به ماوراء. 8تصوير
را نشـان داده  ) ق.ه798(نقاشي بهزاد بوده كه ورود تيمور بـه مـاوراءالنهر   اي از  اين نگاره صحنه

رسد زنـان و مـردان    به نظر مي. شود در اين تصوير، زني در حال نواختن موسيقي ديده مي. است
زن ]. 550، ص1[انـد    از اين به بعد همراه هـم در نقاشـي و مراسـم موسـيقي نشـان داده شـده      

  .سيار شلوغي به تصوير درآمده استمور در جمع مردان و در صحنة بنوازنده در نگارة ورود تي
  

  
  ]550، ص1[اي از نقاشي بهزاد، ورود تيمور به ماوراءالنهر  صحنه .8تصوير 

  گذاري اردشير دوم نگاره جشن تاج. 9تصوير 
اينجا در  .دهد يم يشدوم نما يراردش يگذار نواز را در جشن تاج چنگ يبانو ينوازندگاين نگاره 

 زن نوازنده

 زن چنگ نواز

 زن دف زن
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نقـش بسـته اسـت و     ي،اسالم يرانا يطو مح يط، در شراشاهنامهقبل از اسالم از  يرانيا داستاني
زن رسد كه  به نظر مي. است يرفتهپذ يرتأث يهدورة صفو يرانا ياسيسـ  اجتماعي بالطبع از اوضاع

 عـوت و د يافتـه مهـم حضـور    يمهمان ينكه در ا است خاصي برخوردارنوازنده از مهارت و تبحر 
هـا بـه همـراه     اين زن در كنار يك مرد به نمايش درآمده و هر دوي آن]. 65، ص24[ شده است

عهده دارند؛ زن در باالدست مرد و در حال نواختن چنـگ و   هم وظيفة نوازندگي در مجلس را بر
در اين نگاره، زن نوازنـده، ضـمن حضـور شـاه، بـين      . مرد نوازنده نيز دايره به دست گرفته است

  .آمده و مشغول نواختن است اريان به نمايش دردرب
  

  
  ]342، ص27[ دوم يراردش يگذار در جشن تاج نواز چنگ يبانو ينوازندگ .9تصوير 

  بهرام و آزاده. 10تصوير
مانده از دورة صفوي، نقاشي بهرام و آزاده در حال شكار و نوازندگي بر  هاي برجاي از زيباترين نگاره

نيز در  آزاده اين نگاره، بهرام در حال شكار آهو به تصوير كشيده شده ودر . دوش يك شتر است
در . شـود  كه چنگي را به دست گرفته و به نواختن آن مشغول است، ديده مي حالي كنار بهرام، در

توان نتيجه گرفت  اساس آن مي خورد و بر يبانو به چشم م يكآزاده در مقام  يِنوازندگ اين نگاره،
مند به موسيقي بوده و به كار نوازندگي  سرا نيز در طي دورة صفوي عالقه ي و حرمكه زنان دربار
  ].65، ص24[ معروف بوده است ينواز چنگ به مهارت دراساس منابع، آزاده  بر .اند مشغول بوده

 زن چنگ نواز

 مرد دف زن
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  ] 24، ص27[ در حال نوازندگي با چنگآزاده ، بهرام و آزاده. 10تصوير 

  مراسم بزم شبانه. 11تصوير 
طور كه در نگـاره مراسـم    همان. اند تصاويري از اين دوره، زنان فقط به تماشاي مراسم نشسته در

تصـوير  . انـد  بزم شبانه نشان داده شده است، در اين مراسم چند مرد در حال نـواختن موسـيقي  
اي هم مشغول فعاليت  گر مراسم هستند و عده شود كه از باالي قصر نظاره چند زن نيز ديده مي

طهماسبي در تبريز به سـال   نظامي شاه خمسةاين نگاره مربوط به ]. 556، ص1[ي هستند ديگر
داري  و منسوب به مير سيدعلي است و اكنون در موزة هنري فاگ هاروارد نگه) ق.ه( 949-946
ها بدون نوازندگي زنـان نيـز بـوده و ايـن كـار       اساس نگارة بزم شبانه، برخي از مراسم بر. شود مي

گر بزم و سرور در مجلس  بنابراين، در اين نگاره زنان تنها نظاره. دان سپرده شده استفقط به مر
   .مردان هستند

  

  
  ]556، ص1[ مراسم بزم شبانه .11تصوير 

 زن چنگ نواز

 زنان در حال تماشا

 حال نوازندگيمردان در
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  ضيافت زنانه. 12تصوير 
انـد   اي متعلق به دوران صفوي است كه در آن تنها زنان به نمايش درآمده نام نگاره ضيافت زنانه
اين نگاره مجالسي از ضـيافت  . ي، حتي شخص شاه، نيز به تصوير كشيده نشده استو هيچ مرد

تر، زنـاني ديـده    در اين مراسم، در رديف پايين. دهد زنان درباري و كنيزان را در بيرون نشان مي
اي ديگـر، كـه از زنـان     شوند كه در حال نواختن موسـيقي و زدن دف و نـي هسـتند و عـده     مي

آالت موسيقي از سـوي زنـان نواختـه     همةضيافت شبانه در . اند گر مراسم هدرباري هستند، نظار
  .شده و نشان از تبحر زنان اين دوره در امر موسيقي دارد

  

  
  ]564، ص1[ مجالسي از ضيافت زنانه .12تصوير

  جلوس لهراسب در قصر. 13تصوير 
جلـوس  . صور شده اسـت م) ق.ه(1058در مكتب اصفهان و به سال  شاهنامهاين نگاره مربوط به 

اي از زنان و مـردان   اي از عصر صفوي بوده كه در آن پادشاه به همراه عده لهراسب در قصر نگاره
تن از زنان در حال زدن دف و موسيقي هستند و زنـان ديگـر متعلـق بـه      دو. ترسيم شده است

رخالف ديگران، بـر  زنان نوازنده، ب]. 629، ص1[اند  سرا همانند پادشاه در حال نظاره مراسم حرم
موقعيت زنـان نوازنـده و همچنـين نـوع پوشـش      . اند روي زمين نشسته و به كار نواختن مشغول

چند زنان نوازنده در اين تصوير نيز  هر. تر آنان نسبت به ديگران است ها نشان از جايگاه پايين آن
  . اند دست وي قرار گرفته در نزديكي شاه و در پايين

 نواختن موسيقي
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  ]629، ص1[ هراسب در قصرجلوس ل .13تصوير 

  بهرام گور و شاهزاده خانم. 14تصوير 
از ايـن داسـتان چنـد    . در اين نگاره، تصوير بهرام گور و شاهزاده خـانم نشـان داده شـده اسـت    

مجلس نقاشي ترسيم شده كه در اين نگاره بهرام گور به صندلي خود جلوس كـرده اسـت و دو   
]. 639، ص1[مرد در حال نـواختن موسـيقي اسـت    تن از زنان در حال زدن طبل هستند و يك 

در ايـن  . مصور شده است) ق.ه(949ـ946نظامي و در تبريز به سال  خمسةاين نسخه مربوط به 
نوازندگان همچنـين  . اند مجلس زنان نوازنده در كنار مردان و در محفلي شلوغ به تصوير درآمده

زنان ضمن حضور . اند ندة مرد نمايش داده شدهاند و حتي باالتر از نواز در نزديكي شاه قرار گرفته
  .اند شاه، در محفل درباريان مشغول به نواختن

  ]629، ص1[ بهرام گور و شاهزاده خانم .14تصوير 
  

ستون بـه جـاي    مانده از عصر صفوي، در تصاويري كه از كاخ چهل هاي برجاي عالوه بر نگاره
ير كشيده شده كـه نوازنـدگان عـود و دايـره در     هاي پذيرايي شاه طهماسب به تصو مانده مراسم

 

همراهي زنان و 
 مردان در نوازندگي
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كـوبي   قسمت پاييني مشغول نواختن ساز و زناني به حالت رقص در ميانة مجلس مشـغول پـاي  
اين تصوير نيز . شود هايي به محضر شاه اهدا مي در كنارة تصوير سمت چپ باال پيشكش. هستند

در اين . مهم نقشي بسزا داشته است هاي ها و مهماني دهد در اين دوره موسيقي در بزم نشان مي
هـاي ديگـري    در نقاشي. تصوير، زنان به صورت رقاص و مردان در حال نواختن موسيقي هستند
همچنـين در تصـوير   . انـد  از اين كاخ زنان عالوه بر رقص در حـال طبـل زدن نشـان داده شـده    

ان است، نيز نوازندگان عباس دوم از نادر محمدخان پادشاه تركست ديگري، كه نماي پذيرايي شاه
انـد و نوازنـدگان زن در    نوازندة كمانچه و تنبور در گوشة چپ پايين نشسـته . خوبي مشهودند به

كـوبي   در اين تصوير، نوازندگي و پاي. دهند ها كه همراهي دايره را انجام مي روي آن قسمت روبه
حـال زدن طبـل اسـت و    يكي از زنـان در  . و رقص زنان و مردان در كنار هم درخور توجه است

 ]. 68، ص2[اند  بقية زنان در حال رقص
    

  ]69، ص2[م 1543 پادشاه هند يونهماستون پذيرايي شاه طهماسب از  كاخ چهل. 15تصوير 

  ]69، ص2[پادشاه تركستان عباس دوم از نادر محمدخان  ستون پذيرايي شاه كاخ چهل. 16تصوير 
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  هاي حاصل تحليل يافته
هاي ادوار تيموري و صفوي اطالعات ارزشـمندي را در خصـوص    ها و نگارگري نقاشي بررسي و مطالعة

هنر و موسيقي اين ادوار و همچنين مجالس بزم و نقش زنان و مردان در اين مجالس در اختيـار قـرار   
هاي ظاهري زيادي را در ارتباط با حرم، مجـالس،   هرچند در نگاه اول بيشتر اين آثار شباهت. دهد مي

هاي شادماني، نوازندگان و رقاصان و افراد درباري بـه يكـديگر دارنـد، پـرداختن بـه جزئيـات و        محفل
. تواند موجب شناسايي و بروز اختالفاتي در آثار هنري دو دورة تيموري و صـفوي شـود   ها مي ريزبيني

اظهارنظر كـرد  توان در ارتباط با آن  هاي تيموري و صفوي مي ترين اين موارد، كه در نگاره يكي از مهم
واقـع،   در. هايي را بيان نمود، حضور زنان نوازنده و رقاصان در اين آثار هنري است ها و شباهت و تفاوت

ترين منابع در ارتباط با هنـر موسـيقي    هاي دوران تيموري و صفويان مهم توان عنوان كرد كه نگاره مي
  .اين ادوار و نقش و جايگاه زنان در اين حرفه است

دهد كه در مجالس موسيقي دورة تيموري زنان بيشـتر در حـال    گرفته نشان مي صورتمطالعات 
چنگ يا هـارپ از سـازهايي بـوده اسـت كـه در ايـن        آمده، دست اساس تصاوير به بر. اند نواختن چنگ

هـا چنـگ بيشـتر در     شـده و در نگـاره   دوران بيشتر از ساير سازهاي ديگر به وسيلة زنان استفاده مـي 
زنگي نيز از سازهاي است كه در اين عصر به وسيلة زنـان نوازنـده    دايره. گان زن بوده استدست نوازند

، 16[شـد   البته اين ساز همـراه انـواع ديگـر آن بـه كـار بـرده مـي       . شده است در مجالس استفاده مي
كنـد كـه نوازنـدگان زن در ايـن عصـر در       هاي دورة تيموري اثبات مي نگاهي گذرا به نگاره]. 192ص
هـاي سـاده و در بيـرون از     كه معموالً اين نوازنـدگان بـا لبـاس    طوري اند؛ به يگاهي پايين قرار داشتهجا

اين در حالي است كه در دورة صفوي زنان نوازنده در حضـور  . اند ها به نمايش درآمده كادر اصلي نگاره
الً نيـز در كنـار مـردان    شاه و در كنار وي قرار گرفته و جايگاهي واالتر از دورة پيشين دارنـد و معمـو  

چند در ايـن دوره نيـز نـوع جايگـاه و پوشـش آنـان نسـبت بـه ديگـر افـراد            هر. اند مشغول نوازندگي
  . تر به تصوير كشيده شده است ها در سطحي پايين يافته درون نگاره حضور

 گسـترش  ايـن دوره،  فرهنگي ـ اجتماعي بستر به توجه هرچند در ابتداي حكومت صفوي، با
 اسـت و  شده مي نگريسته ترديد ديدة با موسيقي، باالخص علم و اجتماع، عرصة در زنان تفعالي

 محـدود و در  است، داشته وجود كه جنسيتي همچون نگرش مختلف، داليل به زنان هاي فعاليت
، پس از مدتي، زنـان نيـز جايگـاه اجتمـاعي وااليـي      ]58، ص24[داشت  قرار نازلي بسيار سطح
در ارتباط با هنر و موسيقي زنـان در دورة  . كنند ها نقش مهمي ايفا مي ر عرصهيابند و در ساي مي

ترين اسناد محكم از جايگـاه ارفـع آنـان در امـر      مانده از اين عصر، مهم هاي برجاي صفوي، نگاره
 روسپي ـ رقصنده زنان به دورة صفوي بيشتر مكتوب منابع هرچند در. نوازندگي و موسيقي است

، حضور زنان نوازنده و ]20[است  نشده توجهي تقريباً دوره اين در زنان نوازندگي به و شده اشاره
كه بيشتر آالت موسيقي را در دست دارند، خود دليلي محكم بر نقش  حالي ها در هنرمند در نقاشي

هاي دو دورة تيموري  كلي و با توجه به تطبيق و مقايسة نگاره طور به. مهم زنان در اين عرصه است
  :توان بدين صورت تحليل كرد فوي، جايگاه زنان در مجالس موسيقي اين ادوار را ميو ص
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: مأخذ(ها  هاي زنان در مجالس موسيقي عصر تيموري و صفوي بر اساس نگاره شباهت. 1جدول 
 )نگارندگان

عنوان مقايسه
  

  دورة صفوي  دورة تيموري

عنوان مقايسه
  

  دورة صفوي  دورة تيموري

زنان در حال تماشاي
 

صحنه
  

  
مرد در حال نوازندگي و زنان به 

  ]452، ص1[اند تماشا نشسته

  
و  يمرد در حال نوازندگدو 

همراه فرمانروا در  زنان به
 ]629، ص1[حال تماشا

نوازندگي زنان در مراسمات غير
درباري

 
  

نواز در  نگارة زن چنگ
، 1[تني زنان  مراسم آب
  ]313ص

  
نگارة آزاده و بهرام و 

چنگ توسط آزاده  نواختن
  ]244، ص27[

نوازندگي زنان براي زنان دربار
  

  
در اين نگاره، زنان در پايين 

مجلس در حال نوازندگي براي 
  ]95، ص5[اند   زنان مجلس

  
مثل نگارة قبلي، زنان در 
پايين مجلس در حال 
نوازندگي براي زنان 

  ]95، ص5[ اند  مجلس

ص در مراسم درباري
رق

  

  
زنان در  ،نگاره يندر ا
مجلس در حال  يينپا

 رقص در مجلس درباري
  ]294، ص1[ اند  مجلس

  
 ، مثل قبلي،نگاره يندر ا

مجلس در  يينزنان در پا
حال رقص در مجلس 

، 2[ اند  مجلس يدربار
  ]69ص

ش زنان نوازنده
پوش

  

  
تر  معموالً زنان با لباسي ساده

نسبت به بقيه و در جايگاهي 
 ]277ص،1[تر قرار دارند پايين

  
مثل نگارة قبلي، زنان در 
پايين مجلس در حال 

  ]95، ص5[اند  نوازندگي

سازه
 

هاي مشترك
  

  
معموالً زنان در حال 

  ]40[اند   نواختن چنگ

  
مثل نگارة قبلي، در اين 

معموالً زنان در حال دوره 
، 1[اند   چنگنواختن 
  ]457ص
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: أخذم(ها  اساس نگاره هاي زنان در مجالس موسيقي عصر تيموري و صفوي بر تفاوت. 2جدول 
  )نگارندگان

عنوان 
مقايسه

  

  دورة صفوي  دورة تيموري

عنوان 
مقايس
  ه

  دورة صفوي  دورة تيموري

فاصلة نوازنده با فرد باال
 

مقام
  

زنان در مراسم دورة 
تيموريان در ردة 

، 11[ترند  پايين
 ]151ص

ها نوازندة زن  در اكثر نگاره
نزديك شاه و همراه با 
اند  مردان در حال نوازندگي

 ]639، ص1[

فعاليت زنان در حضور پادشاه
  

  
 

زنان در حضور پادشاه 
ل رقص و مشغو
  ]294، ص1[اند   نوازندگي

زنان در جمع درباريان و 
مهمانان پادشاه در حال 

  ]69، ص2[اند  رقص

رعايت فاصله فرد بلند
 

مرتبه 
با نوازنده

  

فاصلة نوازنده با شاه 
، 1[بيشتر است 

  ]294ص
فاصلة نوازنده با شاه كم 

  ]104، ص27[است 

چگونگي اجراي مراسم
نوازندگي

  
 

  
زماني كه زن چنگ  معموالً

در دست دارد، زن ديگر 
  ]464، ص1[نوازد  دف مي

زن همراه با مرد موسيقي 
، 27[كند  اجرا مي
  ]342ص

صحنه
 

هاي موسيقي
  

هاي موسيقي  صحنه
تيموري، با ريتم 

، 1[سبك و آرام 
 ]271ص

زنان نوازنده در مجالسي كه 
تعداد زيادي حضور دارند، 

د ان به تصوير كشيده شده
 ]550، ص1[

همراه  نوازندگان
  

شدن رقاصان از  جدا
  ]294، ص1[نوازندگان 

نوازندگان و رقاصان باهم 
  ]69، ص2[شوند  ديده مي

هويت 
شخصي 
  نوازنده
  

معموالً زنان غير درباري 
مشغول نوازندگي هستند 

 ]464، ص1[

زنان حرمسرا و شاهزادگان هم 
، 27[مشغول نوازندگي هستند 

  ]244ص

جراي ا
نوازند
گي با 
اشخا
ص 
زنان رقاص بدون حضور مردان   ديگر

و در مكان ديگري مشغول 
  ]294، ص1[نوازندگي هستند

زنان رقاص همراه با مردان و 
زنان نوازنده با هم نشان داده 

  ]111، ص15[شده است
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  گيري نتيجه
مانده از دو دورة تيموري و صفوي اطالعـات ارزشـمندي را در    هاي برجاي بررسي و مطالعة نگاره

از جملـه اينكـه   . دهـد  ها و حضـور زنـان نوازنـده بـه دسـت مـي       ارتباط با مجالس بزم اين دوره
هـاي   عمـدتاً در نگـاره  . هاي بزم گويي در هر دو دوره همواره با موسيقي همراه بوده است صحنه
از نكاتي كـه در مطالعـة   . اند شده در هر دو دوره، چنگ را ابزار موسيقي زنانه در نظر گرفته ايجاد
هاي عصر صفوي و تيموري كسب شد، نوازندگان زن عمدتاً در مجلس اعيان حضور دارنـد   نگاره

گـر حضـور داشـته     دورههـاي محلـي و    توان مشاهده كرد كه در آن نوازنـده  و كمتر نقشي را مي
تواند  كلي طبقة باال و مرفه جامعه مي طور  ها در مجالس اعيان و اشراف يا به حضور نوازنده. باشند

البتـه بايـد متـذكر شـويم در دوران     . هـا باشـد   بيانگر پايگاه اجتماعي باالي نوازنده در ايـن دوره 
ن ناشي از فشار زياد صـفويان  صفويه اندكي وضعيت موسيقي دچار تنزل شد كه شايد آن را بتوا

ها دانست؛ هرچند شايد اين فشار به صورت مقطعي بوده باشد و مجدد نوازندگان مقام  بر نوازنده
گرفته در اين پژوهش مشخص كرد كه ديـدگاه   هاي صورت مجموع بررسي. اند خود را پيدا كرده

است، ضمن اينكه به موسيقي ايدئولوژيك حاكم بر جامعة ايراني، كه آميخته با باورهاي اسالمي 
هاي جزئي نيز هنـر موسـيقي زنـان و فعاليـت آنـان را       ارج نهاده در برخي از موارد با محدوديت

حال آنچه مشخص است هنـر موسـيقي در ايـران بـا پيشـينة كهـن در        هر در. مواجه كرده است
از دورة تيموري  چند هر. هاي دورة تيموري و صفويه به بهترين شكل نمود پيدا كرده است نگاره

شـباهت  رغم  بهتوان گفت  شده مي هاي انتخاب اساس نگاره مجموع و بر در. اين شواهد كمتر است
دورة نسـبت بـه   هـم، در دورة صـفوي احتـرام بـه مقـام زن و نوازنـدة        هاي اين دو دوره بـا  نقش

سـبك در  در عصر تيموري زنـان نوازنـده در مجـالس آرام بـا ريـتم      . بيشتر بوده است تيموريان
كه در اوايـل   حالي اند؛ در آمده تر مجلس و بدون هياهو به نمايش در حضور پادشاه و در ردة پايين

اند و در اواخر  دورة صفويه زنان همراه مردان درباري و نزديك شخص شاه به تصوير كشيده شده
د مقـام  چنـ  هـر . پردازنـد  هاي شلوغ و به جاي نوازندگي بيشتر به رقـص مـي   اين دوره در صحنه

  .نوازندگان زن در اين دوره مقطعي تنزل پيدا كرده است

  منابع
: ، تهـران 1، ج )يـران ا يو نگـارگر  ينقاشـ  يخدر تار يپژوهش( يرانا ينگارگر). 1395(آژند، يعقوب ] 1[

 .سمت
 عصــر صــفوي در اصــفهان كــاخ يوارنگــاريد). 1386(اصــغري، جــوان ؛آقاجــاني اصــفهاني، حســين] 2[

  .فرهنگستان هنر :تهران ،ستون چهل
 :تهـران  ي،نجـات  يمحمدعل ةترجم ر،يموآور ت شگفت يزندگان). 1356( ابن عربشاه، احمدبن محمود] 3[

   .و نشر كتاب ةبنگاه ترجم
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  .ي و فرهنگيعلم: تهران ،يتا شاه صف يصف يخاز ش ).1364(يحسن بن مرتض يدس ،استرآبادي] 4[
از سـمرقند تـا    يموريـان در دوران ت يقيعلـم موسـ  و  يقاييموسـ  ياتح« ).1379( هومان ي،اسعد] 5[

  .دانشگاه تهران يبا،ز يدانشكدة هنرها يقي،موس ةشتر ،»هرات
باغ ايرانـي   بررسي تطبيقي نگارگري مكتب شيراز و عناصر«، )1396( مهشادي، نام ي؛مجتبي، انصار] 6[

  .75ـ87ص ،43ش  12 ةدور، نگرهنامة علمي  فصل ،»در دورة تيموري و صفوي
، 2و1، بـا اهتمـام و تنظـيم ايـرج افشـار، ج      آراي عباسـي  تاريخ عالم). 1387(اسكندر بيك تركمان ] 7[

  .اميركبير: تهران
يرانـي،  مركز مطالعـات ا : تهران ،يآثار و شرح احوال جام ينقد و بررس). 1387( زاده، اعالخان افصح] 8[

  .مكتوب يراثم دفتر نشر :تهران
  يخوارزم: جا بي يرى،منوچهر ام ةترجم ،يزيانون ةسفرنام ).1349(ن يگراباربارو، جوزافا و د] 9[
عهـد   يـران زنـان در ا  يو فرهنگـ  ياجتمـاع  ياسي،نقش س«). 1395(، زهرا رافشانپور اسفندآبادذب] 10[

مركـز تهـران    يع، دانشگاه پيـام نـور، واحـد   تش يخرشتة تار، ارشد يكارشناسة نام پايان، »يصفو
  . جنوب

فردوسـي   ةشـاهنام هـاي مصـور    اسالمي در نسـخه  ـ هويت جويي ايراني«). 1387( يسان تنهايي،] 11[
 ش ،5 ةدور، اسـالمي  مطالعات هنرعلمي پژوهشي  ةنام دوفصل، »دوران ايلخاني تا اواسط صفويه

  .164ـ139، ص9
بـه   ،يـر كب يخو تار يجعفر يخمشهور به تار ياملوك و انب يختوار). 1393( فربن محمدجع ي،جعفر] 12[

   .گنجينه حسين بشارت: قم ي،كاشان يمطلب اهتمام نادر
  .يهمشهر :تهران ،از آغاز تا امروز يرانا يقيموس). 1380( غالمرضا ي،جواد] 13[
  .سرا قصيده: تهران، يدر عصر صفو يرانيزن ا يگاهجا يبررس يفه،ضع ).1381( بنفشه ي،حجاز] 14[
پيـام   ،مـاري پرهيزگـاري  ، ترجمـة  شاهكارهاي نگـارگري ايرانـي   ).1390( راد عبدالمجيد حسيني]15[

  .هنرهاي معاصر ةموز: ، تهرانكلود كرباسيو  زاده پريشان
 ــ  يرانـي ا هـاي  در نگاره يقيموس هاي  و تحول نگاره ييرتغ«). 1381( محمدحسين ي،بروجن يليخل] 16[

  .دانشگاه شاهد: انهنر، تهر ةارشد، گروه پژوهش هنر، دانشكد يكارشناسنامة  پايان ،»ياسالم
هـا و   بـر نگـاره   يـه بـا تك  يموري،عصر ت يقيموس«). 1393( يمصطف ي،لعل شاطر ي؛بشر يش،دلر] 17[

  . 78ـ59 ، ص2، ش 6دورة يخي،علوم تار يها پژوهش ،»يخيتار ياتروا
تصـوير زنـان در   : شناسـي و تـاريخ   باستان«). 1399( و ديگران كريم، زاده حاجي؛ مهتاب ،دادخواه] 18[

 ص ،2، ش12 ةدور، زن و فرهنـگ  يعلمـ  يةنشـر ، »هاي مكتب تبريز و متون دورة صفوي نگاره
  .267ـ287

 يـان تـا پا  ياز دورة تيمـور  يـران دانـان ا  موسيقي ياجتماع يگاهجا«). 1394( نرگس، ذاكر جعفري] 19[
  . هنر و حقوق ي،علوم مهندس يالملل ينكنفرانس ب، »يهصفو

بررسـي جايگـاه   « ).1396(اردشـير   ،بيگـي  اسـد  ؛سيد ماهيـار  ،پناهي يعتشر ؛الهه ،رضانژاد يزدي] 20[
 8، دوره زنـان  ةنام پژوهش ،»يهاي عصر تيمور اجتماعي بانوان با تأكيد بر پوشش بانوان در نگاره

  .33ـ1، ص 19ش 
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بـه   يهدر دورة صـفو  يـران ا يقيموسـ  يسازها«). 1390( گاژا، رامون ؛هومان ي،اسعد يلناز؛ا رهبر،] 21[
  .132ـ115 ، ص41، ش2يقي، دورهو موس يشينما يهنرها ،يباز يهنرها ، نشرية»كمپفر يتروا

مطالعة تأثير زنان در عرصة هنر موسـيقي  «). 1393(خديجه  ،كاظمي شريف ،ابراهيم محمد ،زارعي] 22[
  .427ـ444، ص 4، ش 6، سزن در فرهنگ و هنر ،»ينقوش سفال اساس دوران ميانيِ اسالم بر

وضع كشور شاهنشاهي ايران در زمان شـاه سـليمان    سانسون ةسفرنام ).1346( نسون، مارتينسا] 23[
  .سينا ابن: تهران ،تقي تفضلية ترجم، صفوي

 9ج  يي،نوا ينبه اهتمام عبدالحس ،ينالبحر و مجمع ينمطلع سعد). 1383( عبدالرزاق ي،سمرقند] 24[
  .يمنوچهر :تهران، 8 و

 و يدر عصر صفو يقيزن و موس يگاهجا« ).1396(زهره ، طباطبايي ، فاطمه؛صغري غضنفري] 25[
، 31، ش9 ةدور، زن و فرهنگ يعلم يةنشر، »طهماسبي شاه ةشاهنام يها بازنمود آن در نگاره

  .57-74ص
پژوهشگاه فرهنگ،  :ي، تهرانصفو ايه يوارنگارهو قدرت در د يتجنس، )1398(طاهر، حكيميه ] 26[

  .هنر و ارتباطات
، زنان نامة پژوهش ،»يزنان در عصر صفو يتبه موقع يشناخت جامعه ينگاه«). 1383( آذر يزاده،قل] 27[

  .77ـ88 ، ص2، ش2دوره مدرس، تربيت دانشگاه
  .يارزمخو: تهراني، جهاندار يكاووسك ةترجم، كمپفر ةسفرنام). 1363( كمپفر، انگلبرت] 28[
  .دانشگاه هنر اسالمي: ، ترجمة مهدي حسيني، تهراننقاشي در ايران). 1387(كنباي، شيال ] 29[
با ) (ق.ه911ـ875( يقرابا ينسلطان حس ةهنر خراسان در دور« ).1395( يمصطف ي،لعل شاطر] 30[

 ، ص3، ش10دوره ،خراسان ياجتماع يمطالعات فرهنگ ،»)يو نگارگر يقيبر موس يهتك
  .120ـ91

 :تهران). 1370( دورة بايسنقري ةفردوسي نسخ ةشـاهنام يه مينياتورهـا و صفحات مذهبموعجم] 31[
  .سروشنشر 

  .نشر نو :تهران ،يرانا يقيموس يختار). 1373( محشون، حسن] 32[
 ،»يعصـر صـفو   يـران ا يبـاي ز يهنرهـا  ينشسهم زنان در آفر يبررس«). 1390( مختلف، فاطمه] 33[

چمـران   يددانشـگاه شـه   ي،و علوم انسان ياتادب ةدانشكديخ، گروه تار ي ارشد،رشناسكا ةنام نياپا
  .اهواز

در دورة  يرانا يو اقتصادي و فرهنگ ياجتماع ياسي،تحوالت س يختار). 1385(ين ، حسجعفري مير] 34[
  .سمت انتشارات :تهران و تركمانان، يانتيمور

، 6، دورهمـاهور نامـة موسـيقي    ، فصـل »يك ايرانيتدوين موسيقي كالس«). 1387(ميثمي، حسين ] 35[
  .76ـ59، ص41ش

اي تصـوير زن از ديـدگاه    مطالعة مقايسه«). 1397(بيگ، نيما  محمد طالبي طرمزدي، مرضيه؛ ولي] 36[
 10ةدور، زن و فرهنـگ  يعلمـ  يةنشـر ، »هـاي اصـفهان   ها و خانه هاي كاخ هندسي در ديوارنگاره

  .46ـ29ص، 1ش
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  .يراساط :ژان اوبن، تهران يحتصح ،يخالتوار منتخب). 1393(لدين ا ينمع ي،نطنز] 37[
  .سروش: ، تهرانيشكوه ذاكرترجمة  ،يرانيفام ا ينسفال زر ).1391(آليور  واتسون،] 38[

[39] Farmer, H.G .1967. Music (a Survey of Persian Art), Vol.6, London. 
[40] ttps://parvazbaparwane.blogsky.com/1390/08/25/post-512. 
   


