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چکیده
این پژوهش به بررسی موسيقيدانان زن در دوره قاجار براساس 118 نقاشی  قاجاری پرداخته است. هدف از نگارش این مقاله 
دست یابی به چگونگی فعاليت موسيقيدانان زن در دوره قاجار است. اطالعاتی که این پژوهش در اختيار مخاطب می گذارد این است 
که تعداد نقاشی زنان نوازنده و رقصنده بيشتر از مردان بوده است. علت این امر گرایش و دستور شاهان به تصویرسازی زنان بوده است 
و سليقه حامی که شاه بوده، عامل بسيار تعيين کننده ای در این زمينه بوده است. به همين دليل نمی توان صرفاً با اتکا به نقاشی ها به 
رابطه جنسيت و ساز دست یافت. در هر صورت بررسی نقاشی ها نشان داد از بين سازهای رایج در دوران قاجار، تار، سه تار، دف، نقاره 
و سنج انگشتی بيشتر در دست زنان و برعکس تنبک، کمانچه و سنتور بيشتر در دست مردان دیده شده است. در نحوه  نوازندگی 
سازهایی هم چون تار و کمانچه، هيچ گونه تفاوتی بين زنان و مردان دیده نمی شود. رقصندگان عموماًً از زن ها بودند و فقط در یک 
نقاشی مربوط به حوزه مردانه، پسران زن نما دیده شدند. رقص های متعددی نيز در این دوره رایج بوده که رقص با چاقو و گيالس 
نسبت به دوره های پيشين نوع جدیدی است. پژوهش از نظر هدف بنيادی و از نظر روش و ماهيت توصيفی-تحليلی و تاریخی است.
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مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله برگرفته از یک پایان نامه دانشجویی 
است. در پایان نامه فوق، 118 نقاشی دوره قاجار بررسی شده که نوازندگان 
و رقصندگان زن و مرد را نمایش  می دهند و نتایج و تحليل هایی که در 
بخش پایين به آن اشاره خواهد شد بر مبنای این تصاویر است. اما به دليل 
محدودیت های چاپ و تبعيت از شيوه نامه مجله، امکان آوردن همه تصاویر 
نيست و در نتيجه منتخبی از نقاشی ها ارایه خواهد شد. تصاویر شامل 
نقاشی های داخل کتب )نگارگری( همانند کتاب هزارویک شب و نقاشی های 
داخل کاخ های قاجاری، نقاشی های موزه کاخ گلستان و نقاشی دیواری 
روی کاشی  کاخ شمس العماره است. تصاویر جمع آوری شده در این پژوهش 
از دوره آقامحمدخان )1200 تا 1250 ه.ق( تا مظفرالدین شاه )1313 تا 
1323ه.ق( است. بيشتر تصاویر موجود از زنان )تصاویر منفرد و مجالس 
زنانه( مربوط به دوره فتحعلی شاه )1212 تا 1250ه.ق(، محمدشاه )1250 

تا 1264 ه.ق( و ناصرالدین شاه )1264 تا 1313 ه.ق( است.

مقاله حاضر در تالش است تا به بررسی موسيقيدانان زن در دوره قاجار 
)1304-1175 ه.ش( براساس نقاشی های باقی مانده از این دوران بپردازد. به 
طور کلی در تاریخ ایران، موسيقيدانان چه زن و چه مرد جایگاه چندانی در 
فرهنگ عمومی و اجتماع نداشته  و زنان نيز از این امر مستنثنی نبوده و به 
مراتب جایگاه بسيار پایين تری داشته اند. اطالعات ما از وضعيت موسيقيدانان 
عمدتاًً به نوازندگانی معطوف است که در دربار فعاليت داشته و مورخين نيز 
نام آنان را ثبت کرده  و به آنان اشاره کرده اند. اما در ارتباط با زنان این نام ها و 
اسامی نيز بسيار کم تر است. لذا بررسی وضعيت و نوع فعاليت موسيقيدانان 
زن در طول تاریخ ایران می تواند گوشه های پنهانی از چگونگی فعاليت آنان 
را بر همگان روشن کند و توجيه کننده لزوم پژوهش هایی در این حوزه باشد. 
بر این اساس تمرکز مقاله حاضر بر فعاليت های موسيقيدانان زن قاجاری 
است و برای نيل به این هدف از آنجایی که وضعيت زنان در این دوره بر 
اساس منابع مکتوب در پژوهش های پيشين بررسی شده، تحليل نقاشی ها 
و استخراج اطالعات بر مبنای آن ها که -   بازتاب فرهنگ - جامعه هستند 

1- روش پژوهش 
پژوهش حاضر، تحقيقی ميان رشته ای بين موسيقی و نقاشی است. در 
نتيجه در حيطه پژوهش های آیکونوگرافی موسيقی می گنجد که دریافت 
اطالعات موسيقایی بر مبنای تصاویر را به همراه دارد )برای اطالعات بيشتر 
نک. رهبر، 1398(. تحقيق از نظر هدف بنيادی و از نظر روش و ماهيت، 
توصيفی  -  تحليلی و تاریخی است. روش گردآوری اطالعات عمدتاًً با استفاده 
از منابع کتابخانه ای بوده و برای 40 تصویر از روش ميدانی به شيوه عکاسی 
استفاده شده است. تعداد تصاویر مورد بررسی 118 عدد بوده که نوازندگان 
زن و مرد و یا رقصندگان را بازنمایی کرده اند. پرسش اصلی تحقيق بر مبنای 
چارچوب نظری آیکونوگرافی موسيقی این است که نقاشی های این دوران 
چه اطالعات موسيقایی از وضعيت زنان موسيقيدان و رقصنده در اختيار ما 
می گذارند. هم چنين بر مبنای این روش، دوره نقاشی ها، نقاشان تصویرگر 
سازهای  نوع  تصاویر(،  در  امضا  وجود  )در صورت  موسيقایی  موضوعات 
متداول در دست زنان، نحوه به دست گرفتن ساز و اینکه تفاوتی بين زنان 
و مردان وجود داشته یا خير مورد بررسی قرار گرفته اند. انواع رقص ها در 

نقاشی ها نيز بررسی و به طور جداگانه معرفی شده اند.

2- پیشینه پژوهش
در ارتباط با موضوع این مقاله، پژوهش هایی تاکنون انجام شده که به 
برخی از مهم ترین آنان اشاره می شود. شاید بتوان گفت مهم ترین منبع 
در زمينه موسيقی دوره قاجار، پژوهش های ساسان فاطمی است. مقاله 
»مطرب ها از صفویه تا مشروطيت )1(«   )فاطمی،1380  الف( از پژوهش هایی 
است که در آن به موسيقی مطربی از صفویه تا دوران قاجار اشاره می شود. 
یافته های پژوهش حاکی از این است که براساس گفته های سفرنامه نویسان 
عمدتاًً در دوره صفویه و زندیه، رقصندگان زن در مجالس مردانه حضور 
داشته و با تردید می توان به سالمت اخالقی رقاصه ها نگریست. در عوض در 
دوره قاجاریه تفکيک مجالس زنانه و مردانه و محدودشدن فعاليت مطربان 
زنانه به اندرون دیده می شود. هم چنين مردان به پسربچه ها که به  زن پوشی 

گرایش دارند، رضایت می دهند. بنابراین بخشی از مقاله به »حوزه موسيقی 
زنانه« اشاره دارد. در »مطرب ها از صفویه تا مشروطيت )2(« )فاطمی،1380 
ب( نيز که ادامه مقاله قبلی و مربوط به دوره قاجار است، به حوزه موسيقی 
مردان، تداخل مجالس زنانه و مردانه و اینکه تقریباًً »حضور مطرب زنانه در 
جمع مردان، یک رسوایی است« و نمایش های کنار موسيقی اشاره شده 
است. مقاله »جایگاه موسيقی دانان درباری در دوره ی قاجار« اثر دیگری از 
ساسان فاطمی )1389( است که به وضعيت موسيقيدانان مرد و نمایندگان 
موسيقی کالسيک ایرانی در این دوره پرداخته و در نهایت نشان داده که 
وضعيت اجتماعی باالیی نداشته اند. در حقيقت پرداختن به موسيقی قبحی 
نداشته اما این بدان معنی نيست که صنف موسيقی دان دارای ارج و قرب 
اجتماعی بوده اند و به  روی  آوردن برخی از اشراف و فرهيختگان به نوازندگی 
نه به شکل حرفه ای بلکه بيشتر آماتوری اشاره می کند که نسبت به دوره های 
پيشين تاریخی ایران اتفاق جدیدی بوده است )همان، 113-114(. فاطمی 
)1394( در پژوهشی با نام »مطالعه موسيقی، جشن و جنسيت در ایران 
از دوره قاجار تا اوایل دوره پهلوی« مرز بين حوزه موسيقی زنان و مردان 
را در دوره قاجار و پهلوی مشخص کرده است. وی به ميزان فعاليت زنان 
و مردان در زمينه اجرای موسيقی و شرکت در جشن ها در این دوران 
می پردازد و تمایز بين سير حضور و ویژگی های گروه های مطرب زن و مرد 
و هم چنين دالیل کاهش و رو به افول نهادن آن ها را در طول زمان نشان 
می دهد. خالقی )1376( در بخشی از کتاب سرگذشت موسيقی ایران به 
وضعيت زنان نوازنده و رقاص قاجاری پرداخته است. ذاکر جعفری )1397( 
در مقاله ای به »نقش کنيزکان رامشگر در موسيقی قرون اوليه اسالمی )دوره 
اموی و عصر اول عباسی(« پرداخته و جایگاه و نقش کنيزکان را با توجه به 
منابع مکتوب در موسيقی قرون نخستين اسالمی بررسی کرده است. ملکی 
)1380( در کتاب زنان موسيقی ایران از اسطوره تا امروز سير حضور زنان 
در موسيقی در طول تاریخ ایران را با توجه به منابع مکتوب مورد بررسی 

قرار داده است. 
اما در ارتباط با فعاليت زنان موسيقيدان براساس نقاشی و نگارگری 
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باید به پژوهش های زیر اشاره کرد. رهبر و اسعدی )1391( در پژوهشی 
به »مطالعه جایگاه بانوان موسيقيدان در دوره صفوی با نگاهی بر تصاویر 
نگارگری« پرداخته اند. تمرکز آنان عمدتاًً بر نگارگری ها و نقاشی های دیواری 
دوره صفوی بوده اگرچه از منابع مکتوب نيز بهره برده اند. هم چنين زارعی 
و شریف  کاظمی )1393( در پژوهشی به »مطالعه تأثير زنان در عرصه 
هنر موسيقی دوران ميانی اسالم براساس نقوش سفالی« پرداخته و در این 
پژوهش جایگاه زنان و سازهایی که در دوره ميانی اسالم در دست زنان، با 
توجه به نقوش سفالی دیده شده را ارایه کرده اند. در ارتباط با بازتاب زنان در 
نقاشی ها نيز باید به مقاله »مطالعه تطبيقی بازنمایی زنان در مکتب اصفهان 
دوره صفوی با پيکر نگاری درباری قاجار« از توالیی و شيرازی )1393( 
اشاره کرد. آنها تصویر زنان دوره صفوی و قاجار را مقایسه کرده و چنين 
نتيجه گيری کرده اند که نگارگر صفوی نقش زنان را آرمانی تصویر کرده در 
حالی که در قاجار پيکره زنان عامل تزئينی یا ابزاری برای لذت بصری مردان 
بوده و دليل بازنمایی آنان در نقاشی ها به این دليل بوده است. اگرچه موضوع 
فوق در ارتباط با نقاشی است و نه موسيقی، اطالعات خوبی در اختيار 

نویسندگان این مقاله از وضعيت تصویرسازی زنان در دوره قاجار گذاشت.

3- مبانی نظری پژوهش
3-1. مختصری درباره موسیقی و نقاشی در دوره قاجار 

3-1-1. زن در نقاشی دوران قاجار
هنر  ایران،  هنر  تاریخ  دوره های  از  بسياری  همانند  قاجار  دوره  در 
و هنرمند کامالًً وابسته به دربار بود و در حقيقت اثر او محصول سليقه 
به عنوان  ما  که  سبکی  بود.  درباریان  یا  شاه  یعنی  سفارش دهندگان 
پيکر نگاری درباری می شناسيم نيز شامل آثاریست که بر اساس سليقه 
سران حکومت و در جهت برآورده کردن خواسته های آنان شکل گرفته 
است (Falk, 1973, 24). بدین شکل نقاشی هایی از پادشاهان و شاهزادگان 
و یا زنان درباری تصویر می شد. دوره فتحعلی شاه دوره حياتی در شکل گيری 
پيکرنگاری درباری است )پاکباز، 1386، 150( و طبيعتاً در این ميان، عالقه 
به موضوعات زنانه از فتحعلی شاه که تعداد زنان زیادی در حرامسرای خود 

داشته، دور از انتظار نيست )صدیقی، 1388، 1(. 
به طور کلی تصویرکردن زنان در نقاشی های قاجار از یک قرارداد پيروی 
بيضی،  پيوسته، لب های کوچک و غنچه، چهره  ابروان  با  زنان  می  کرد. 
چشمان سرمه کشيده و مخمور و انگشتان حنابسته در حالی که دامن های 
پرچين به پا دارند تصویر شده اند. رنگ گرم قرمز در کل نقاشی حاکم است 
که از ویژگی نقاشی های قاجار است. موها تيره رنگ هستند و معموالًً دو 
رشته باریک تا نزدیکی پاها ادامه دارد. بخش باالیی سر و موها با تاج و 
جواهرات پر زرق و برق پوشانده شده و زیورآالت متعددی مانند گوشواره، 
النگو، گردنبند، بازوبند و پابند که همگی جواهر نشانند بر سر و بدن مدل 
دیده می شود. تمام اینها ویژگی های زیبایی در عصر قاجار است. افعال و 
حرکات زنان به نقش درآمده در این آثار، محدود به چند حرکت خاص 
است. عمدتاًً در تمام حاالت در تصویر، حالت صورتشان بسيار مؤقرانه است 
و با لبخندی، نگاه مستقيم خود را به بيننده دوخته اند )توالیی و شيرازی، 

 .)66-65 ،1393
هم چنين باید تأکيد کرد که در دوره قاجار نوعی گرایش به ناپوشيدگی 
بدن زنان در هنر دیده می شود که وجهی بيمارگونه و اروتيک یافته است و 

»تنها محل بروزش را نيز می توان در تصانيف مبتذل بازاری و تصاویری که 
فقط برای شاهان قابل رؤیت بود، سراغ گرفت و زنانی که در گذشته قهرمان، 
مادر یا عاشقی وارسته بودند، پس از برخورد با مدرنيته موجودی زمينی 
شدند که اوج شهوت را نشان می دادند« )صدیقی، 1388، 1(. پيکر نگاران 
درباری مانند مهرعلی، پرده هایی که از زنان به تصویر می کشيدند را فاقد 
از  حاکی  عمل  این  که  )پاکباز، 1386، 153(.  می گذاشتند  باقی  امضا 
نارضایتی هنرمندان از خلق اثر بود. هنرمند ایرانی از دیرباز در پس پرده ای از 
حيا به نقش آفرینی پرداخته بود ازاین رو به تصویر درآوردن چنين موضوعاتی 
برایش مشکل بود. هرچند هنرمند تالش می کرد تا از زن چهره ای موقر و به 
دور از اعمال هرزگی ارایه کند، در مجموع در آثاری که در دربار قاجار خلق 
شد، توجه به اندام های زنانه به عنوان ابزار ارتباطی به وضوح دیده می شود که 
این امر شيوه نگرش به زنان در جامعه درباری آن روزگار را نمایش می دهد 

)توالیی و شيرازی، 1393، 68(. 
البته اشاره ای به یک روایت تاریخی درباره خنياگران اندرونی و زیبایی 
آنها جالب توجه به نظر می رسد. معيرالممالک ذکر می کند که ناصرالدین شاه 
به مادرِ پدرم به نام ماه نساء خانم گفته بود تا ده بانوی زیبا را انتخاب کند و 
آنان را به عمله طرب بسپارند تا ساز، آواز و رقص را فراگيرند و پس از آمادگی 
همه را به اندرون بفرستند. ماه نساء خانم نيز بانوان زیبایی را انتخاب می کند 
و به بهترین استادان موسيقی آن دوره هم چون سنتورخان، خوشنوازخان، 
سرورالملک، علی اکبر شهنازی، آقاغالمحسين، اسماعيل خان و جوادخان 
می سپارند و این کار دو سال طول می کشد. پس از آن ماه نساء خانم مجلسی 
برپا می کند و این بانوان در حضور شاه به نوازندگی و نغمه پزداری می پردازند. 
شاه بسيار خشنود می شود و ماه نساء خانم، بانوان هنرمند و هم استادانشان 
را همگی هدایایی می بخشد )معيرالممالک،1361، 22-21(. معيرالممالک 
به نام برخی از آنان نيز اشاره کرده است: »دلپر، دلپسند، عاليه، قاطمه 
سلطان، خاورسلطان، زینت و غيره« که برخی از آنان که مورد توجه شاه 
قرار گرفتند به صيغه شاه درآمدند و وارد اندرون شدند )همان، 22 و نيز نک. 
خالقی، 1376، 47(. درنتيجه می توان چنين پنداشت که در ابتدای تریبت 
نوازندگان و رقصندگان زن در دوره قاجار و در دربار، به زیبایی چهره آنها 
توجه می شده است و اینکه نقاشان نيز با چنين چهره هایی سروکار داشته اند 
و آنها را تصویر می کردند اگرچه همواره چهره ای ایده آل از این زنان را در 

نقاشی ها می بينيم. 

3-1-2. تصاویر موسیقایی در دوران قاجار
همان طور که گفته شد تصاویر موسيقایی موجود شامل تصاویری است 
که از دوره آقامحمدخان تا مظفرالدین شاه را در بر می گيرد. برخی از این 
تصاویر نيز فاقد تاریخ بوده که دوره آنها با توجه به منابع مکتوب به صورت 
فرضی مشخص شده است. تعداد نقاشی ها در هر دوره مورد بررسی قرار 
گرفته است و به 3 گروه مجالس زنانه )شامل تصاویر زنان به صورت منفرد و 
گروهی است که فقط زنان موسيقيدان حضور دارند(، مردانه )شامل تصاویر 
جنگی، نظامی، درباری و کوچه بازاری است( و ترکيبی1 )شامل تصاویر 
شاه در مجلس زنانه، شاه و مهمان در مجلس زنانه، زن رقاص بين مردان، 
تک نوازنده زن در جمع مردان و همنوازی زن و مرد است( تقسيم شده 

است )جدول 1(.
با توجه به تصاویر، نقوش ترکيبی عمدتاًً در دوره ناصرالدین شاه دیده 
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شده است. 51 نقاشی ترکيبی فوق، برگرفته از کتب هزارویک  شب، کارهای 
الکی، آلبوم شاهنامه و آرشيو کاخ گلستان است. تعداد نقاشی هایی که در 
آن شاه، خليفه )یک مرد( در مجلس زنانه دیده شده، 21 عدد است. تعداد 
نقاشی هایی که شاه به همراه مهمان در مجلس زنانه دیده شده، 6 عدد است. 
تعداد نقاشی هایی که زن رقاص یا نوازنده )یک زن( در جمع مردان دیده 
شده، 10عدد است. تعداد نقاشی هایی که زن یا زنان رقصنده و نوازنده را در 
جمع مرد یا مردان نوازنده و درباری نشان می دهد، 14 نقاشی است. با توجه 
به تصاویر دوره های گذشته همانند دوره صفوی شاید بتوان گفت رقصندگان 
فوق، رقصنده- روسپی هستند )تصویر  1(. اگرچه در منابع مکتوب به تفکيک 
مجالس حوزه مردانه و زنانه در دوره قاجار اشاره شده، باز هم در مواردی 
اختالط این دو حوزه دیده شده است که نوعی ناهنجاری اجتماعی در این 
دوره محسوب می شده است )فاطمی، 1394، 92( و تصاویر فوق می تواند 

همچنان شاهدی بر وجود این پدیده باشد.2 
تصویر بعدی متعلق به مطربان دربار ناصرالدین شاه به نام »عمله طرب« 
است که در فضای باز ایستاده اند و اثری از کمال الملک است. در این تصویر 
سه شخص کم   سن و سال دیده می شود که دو نفر آن ها که پوششان مشخص 
است لباس زنانه به تن دارند اما به نظر می رسد پسر بچه  هستند )تصویر 2(. 
در دوره قاجار، با توجه به منابع مکتوب و تصویری، پسران زن نما یا پسرانی که 
نقش زنان را ایفا می کردند وجود داشته اند. فاطمی به نقل از سفرنامه نویسان 
متعددی اشاره می کند که ظاهراً زن پوشی پسربچه ها در اوایل دوره قاجار 
همه گير نبوده و برخی سفرنامه نویسان با تردید درباره زن پوشی پسربچه ها 
صحبت کرده اند. اما سفرنامه نویسان متأخر وقتی از پسربچه های رقاص 
صحبت می کنند، همواره به زن پوشی آنان اشاره می کنند )فاطمی،1380، 
39-41(. گاهی اوقات تشخيص این افراد از زنان کمی دشوار است. حال در 
این تصویر با توجه به نبود اندام زنانه، موی بلند و چهره می توان گفت که به 
پسران زن نما اشاره می کند. به طور کلی در بيشتر نقاشی های این پژوهش 

غير از نقاشی کمال الملک، اثر دیگری که پسران زن نما را تصویر کند، یافت 
نشد. علت این امر شاید بدین خاطر باشد که این نقاشی ها عمدتاًً تصاویر 
اندرونی را بازنمایی می کنند و جمعيت اندرونی را زنان تشکيل می داده اند و 
در این گونه محافل نيازی به حضور پسران زن نما نبوده است. اما بر اساس 
برخی منابع می دانيم که در دوره قاجار به پسران نابالغ و خواجه اجازه 
می دادند در محافل زنانه شرکت کنند و فاطمی )1394، 92( به داستانی 
از تاج السطنه اشاره می کند. تاج السلطنه در خاطرات خود از شبی صحبت 
می کند که دسته »عبدی جان« را خبر کرده بودند تا به حرمسرا بيایند و 
عبدی پسربچه دوازده، سيزده ساله  زیبا با چشمانی درشت بود که رقاص 
بوده و هزاران »عاشق دلباخته« در شهر داشته است )تاج السلطنه، 1361،   
35(. تصویرکردن پسران زن نما در نقاشی کمال الملک، می تواند دو علت 
داشته باشد. یکی اینکه در این جمع همه افراد مرد هستند و دیگر اینکه به 
طور کلی سبک او در نقاشی به طبيعت گرایی و ثبت رویدادها و اشخاص 
گرایش داشته است )پاکباز، 1386، 172( و شاید محيط دربار را با دید 
واقع گرایانه تری نسبت به دیگر نقاشان تصویر کرده باشد. شایان ذکر است 
که در ميان تصاویر موجود، یک تصویر مربوط به هزارویک شب یافت شد 
که مردی را در حال انجام حرکات آکروباتيک نشان می داد. لباس فرد فوق، 
لباسی مردانه بود و هم چنين با ریش تصویر شده بود. تصویر دیگر مربوط 
به دوران مظفرالدین شاه است که در مجلس مردانه دو مرد در حال رقص 
کنار هم قرار گرفته اند. به عبارتی دیگر، به جز این دو تصویر در این پژوهش 

رقص مردانه دیده نشده است.

3-1-3. نقاشاِن تصویرگِر موضوعات موسیقایی در دوره قاجار 
در هر دوره نقاشان مطرحی وجود داشته است و همين طور نقاشانی 
بودند که به موضوع خاصی عالقه مند بوده و بيشتر آثار خود را به تصویر 
کردن آن موضوع اختصاص داده اند. به همين منظور در این بخش به نقاشان 
قاجاری که بيشترین تصاویر از زنان و جشن های اندرونی را تصویر کرده اند 
پرداخته می شود. در دوره آقامحمد خان، نقاشی به نام »محمدصادق« دو 
تصویر یکی از مجلس زنانه در حياط کاخ و دیگری زنی در حال نواختن در 
اندرونی را تصویر کرده است. وی معروف ترین شاگرد علی اشرف در اصفهان 
و سپس در شيراز در خدمت کریم خان زند بوده است. آثار او به صورت رنگ 
روغن روی کاغذ و الک الکل است. امضاهای وی به صورت متفاوت و رمزی 
بوده است. به نظر می رسد موضوع اصلی نقاشی های محمدصادق به عنوان 

نقاش الک الکل تزیينات پيکره ای بوده است )خليلی، 1386، 54(. 
در دوره فتحعلی شاه، نقاش دیگری به نام »ابوالقاسم« هست که زنان 
نوازنده را به صورت منفرد تصویر کرده است. وی در شبيه سازی و پيکرنگاری 

تصویر 1- مجلس عیش برپا کرده اند. دوره ناصرالدین شاه. مأخذ: )کتاب هزارویک شب، 
تصویر 2- عمله طرب. اثر کمال الملک،1303ه .ق. مأخذ: )کاخ گلستان(کاخ گلستان(

جدول 1- تعداد تصاویر زنانه، مردانه و ترکیبی در هر دوره براساس منابع تصویری.

 ترکیبی مردانه زنانه تصاویر مجموع دوره
 آقامحمدخان

 ه.ق( 1250تا  1200)
4 2 

 
1 1 

 شاهفتحعلی

 ه.ق(1250تا  1212)
7 7 _ _ 

 محمدشاه

 ه.ق( 1264تا  1250)
20 15 4 1 

 شاهناصرالدین

 ه.ق(1313تا  1264)
85 13 24 48 

 شاهمظفرالدین

 ه.ق(1323تا  1313)
2 _ 1 1 
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دستی چيره داشت. از جمله آثار او، تابلویی در موزه سابق نگارستان است که 
در آن رقاصه ای با جواهرات به تصویر درآمده است و تابلویی دیگر مطربی 
با لباس قرمز را نشان می دهد که ریسه های مرواریدی آن نمایان است 
)آژند، 1386، 77(. این هنرمند سبکی کامالًً مشخص برای پرتره های خود 
مشخص کرد اما علی رغم تالش هایش در دربار توسط فتحعلی شاه استخدام 
با دقت به  او  از آن جایی که نقاشی های  البته   .(Falk, 1973, 39) نشد
جزیياتی مانند نوع پوشش و جواهرات پرداخته است و با توجه به تصویر 

کردن زنان به نظر می رسد او به اندرونی راه داشته است.
دوره محمدشاه، نقاشی که بيشترین موضوعات موسيقایی را تصویر 
کرده، »محمد شيرین نگار« است. نقاشی های او از زنان رقاص و نوازنده 
آثار وی بيشتر در غالب زنان و مورد توجه  به صورت منفرد بوده است. 
است  تفليس  موزه هنرهای  در  آثارش  نمونه های  است.  بوده  محمدشاه 
(Falk, 1973, 43). او به مکتب پيکرنگاری درباری تعلق داشت. در به 
تصویرکشيدن چهره و اندام زنانه، و در اسلوب رنگ روغنی مهارت داشت 
)پاکباز، 1381 ،517(. پاکباز نيز فقط به نام او در کنار نام نقاشان دیگر 
اشاره کرده است: »محمدحسن افشار، ابوالقاسم و نيز نقاشان جوان تری 
چون سيد   ميرزا، احمد، محمد شيرین نگار به رغم برخی تفاوت ها در انتخاب 
موضوع و شيوه کار، ویژگی های کلی مکتب پيکر نگاری درباری را می توان 

بازشناخت« )پاکباز، 1386، 153(. 
دوره ناصرالدین شاه، بيشترین تصاویر مربوط به کتاب هزارویک شب 
است که در کاخ گلستان نگهداری می شود. نسخه ترجمه شده هزارویک شب 
به سفارش ناصرالدین شاه و با مباشرت حسين خان معيرالممالک در تأیيد 
قاجار و سنت  اسلوب هنر  از  بهره مندی  با  ادبيات  و  نقاشی  همبستگی 
تصویری نقاشی ایرانی در 6 جلد بدون نام مؤلف به مدت 7 سال )1268 
تا 1276 ه.ق( نقاشی و کتابت شد. صنيع الملک سرآمد نقاشان دربار عصر 
ناصری، مجلس آرایی نسخه نفيس را به همراه 34 تن از شاگردانش به شيوه 
آبرنگ عالی عهده دار شد )شين دشتگل، 1384، 132(. در بين تصاویر 
خارج از کتاب هزارویک  شب، آثار هنرمندان ارزشمندی چون کمال الملک، 
محمودخان ملک الشعرا، لطفعلی صورتگر، نجفعلی و امامی، افشار و غيره 
دیده شده است. یکی از برجسته ترین نقاشان ناصری کمال الملک است. 
ميرزا محمدخان غفاری کمال الملک نقاش مشهور ایرانی در حدود1270 
هجری در کاشان متولد شد. پدر کمال الملک ميرزا رضاخان نام غفاری 
از اهل کاشان بود. ایشان هم تا حدودی از صنعت نقاشی بی بهره نبودند 
)جمال زاده، 1344، 10، 15(. وی تقریباًً بيست  ساله بود که مورد مالطفت 
ناصرالدین شاه قرار گرفت و در عمارت شمس العماره اتاقی برای او تعيين 
لقب  محمدغفاری  ميرزا  به  هجری  سال1300  در  ناصرالدین شاه  کرد. 
نقاش باشی اهدا کرد )آژند، 1390، 19(. پاکباز اشاره کرده که کمال الملک 
اساساً چهره نگار و منظره نگار بود. او در مقام نقاش و معلم باعث تحول 
در جامعه ی زمان خود شد. از جمله آثار کمال الملک، »تک چهره سيد 
نصراهلل تقوی، دورنمای صفی آباد، عمله   طرب، حوضخانه صاحبقرانيه، منظره 
آبشار دوقلو، مرد مصری، فالگير یهودی، تک چهره خود هنرمند، تک چهره 

صنيع الدوله، نيمرخ هنرمند غياث الدین« است )پاکباز، 1381، 362(.

3-2. سازهای متداول زنان در نقاشی های دوره قاجار
رایج ترین سازهای دیده شده در نقاشی های دوران قاجار به ترتيب شامل 

سه گروه خانواده زه صداها، پوست صداها و خودصداها است که دربردارنده 
سازهای تار، کمانچه، سه تار، سنتور، دف، تنبک، نقاره و   سنج  انگشتی است. 
در ميان این سازها، ساز خودصدای سنج انگشتی فقط در دست زنان دیده 
شده است زیرا در تمام تصاویری که سنج انگشتی دیده شده مربوط به 
زنان درحال رقص بوده است. فقط در تصویر )2( که نقاشی عمله طرب اثر 
کمال الملک است، سنج انگشتی در دست پسر زن نمای خوابيده بر روی 

زمين نيز دیده می شود. 
در ميان سازهای فوق، سازهایی که بيشتر در دست زنان دیده شد 
شامل تار، سه تار، دف، نقاره و سنج انگشتی است و سنتور، کمانچه و تنبک 
بيشتر در دست مردان دیده می شود )نک. جدول 2(. البته باید ذکر کرد 
که اختالف در ساز تنبک و دف بين زنان و مردان به ترتيب دو و یک عدد 
است که اختالف چندان فاحشی نيست. اما باید دقت کرد برای دستيابی 
به نتيجه صحيح درباره ارتباط متغير جنسيت و گرایش به یک ساز، نياز 
به مدارک تصویری بيشتری غير از نقاشی ها خواهد بود. از آنجاکه در دوره 
قاجار عکس های بسيار زیادی نيز از نوازندگان وجود دارد، بررسی آنها -که 
البته در حوزه بررسی این مقاله نبوده، می تواند راه گشا باشد. هم چنين عامل 
دیگری را که می بایستی در این زمينه در نظر گرفت، توجه نقاشان قاجار به 
واسطه گرایش پادشاهان به موضوعات زنان رقصنده و نوازنده است. بدین 
معنی که به طور کلی نقاشی های زنان موسقيدان   -    چه نوازنده و چه رقصنده- 
بيشتر از مردان بوده است. در نتيجه موارد فوق نتيجه گيری قطعی در حوزه 
ارتباط جنسيت و ساز را تا حد زیادی متزلزل می کند.3 با در نظرگرفتن همه 
موارد فوق براساس جدول )2(، می توان گفت ساز تار، سه تار و دف نسبت 
به دیگر سازها بيشتر در دست زنان دیده شده است. البته باید این نکته را 
نيز در نظر گرفت که کتاب هزارویک  شب که عمده نقاشی های موسيقایی 
آن زنان را تصویر کرده است،    -   مجالس زنانه و ترکيبی - در باالرفتن این آمار 
تأثير داشته است. سنج انگشتی نيز با توجه به اکثریت رقصندگان زن در 
نقاشی ها، عمدتاًً در دست زنان است. هم چنين نقاره در مراسم بزم و شادی 
فقط در دست زنان دیده شده است. فقط در یک تصویر که مربوط به کتاب 
شاهنامه داوری است تصویری از یک نقاره خانه دیده می شود که نوازنده آن 
مرد است. شایان ذکر است که رهبر و اسعدی )1391، 129( در دوران 
صفوی به رابطه جنسيت و ساز اشاره کرده اند و اذعان داشته اند که نوازندگی 
چنگ و قانون عمدتاًً بر عهده زنان بوده است. به نظر می رسد با توجه به 
دالیل اشاره شده در باال، در ارتباط با موضوع جنسيت و ساز در نقاشی های 
دوران قاجار نمی توان به طور دقيق نتيجه گيری کرد و نياز به بررسی مدارک 

دیگر هم چون عکس ها هستيم. 
سازهای مورد استفاده در موسيقی نظامی مانند کالرینت، ترومپت، 
هورن، طبل یک طرفه و دوطرفه، که سازهای غربی هستند و در دوره 
قاجار وارد ایران می شوند نيز در مجموعه تصاویر دوره قاجار دیده می شوند 
)به خصوص در نقاشی های روی کاشی های کاخ گلستان در شمس العماره( 
اما از آنجایی که این سازها فقط به حوزه مردانه مرتبط می شود و زنان در 
این تصاویر حضور ندارند، آنها را از حوزه بررسی این مقاله خارج می کنيم. 
شایان ذکر است که به طور کلی در بيشتر نقاشی های دوره قاجار، ساز نی 
غير از دو تصویر مربوط به مردان که یکی از آنها نيز چندان مشخص نيست 
که نی یا سازی غربی مانند فلوت را تصویر کرده، تقریباًً دیده نشده است. 
سازهای مارنای، کرنا، شاخ نفير و کوس نيز در نقاشی ها دیده شد اما آن ها 

بازنمایی موسيقيدانان زن در نقاشی های دوران قاجار
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نيز صرفاً متعلق به حوزه مردانه است. 
در ميان 118 تصویر مورد بررسی، سازهایی بوده که فقط یک بار دیده 
شده است. سازی خودصدا که شبيه سازهای مورد استفاده در موسيقی 
نظامی عثمانی )نک. کاشانی، 1399، 222( و تا حدی شبيه ساز ارمنی 
کشوتس است )برای این ساز نک. درویشی، 1384، 613(. اما باز هم ساز 
فوق متعلق به موسيقی نظامی و حوزه مردانه است. ساز زه صدا دیگری به 
نام تنبيره نوبان نيز در دست زنی در جمع زنان مطرب دیده شده است 
)تصویر 3(. این ساز با 5 وتر ترسيم شده و از تصویر چندان مشخص نيست 
که مضراب در دست نوازنده وجود دارد یا خير. تنبيره نوبان مربوط به منطقه 
جنوب ایران و مربوط به مراسم زار و شاخه نوبان است و ساز متداول تهران یا 
دربار قاجار نيست. درباره اینکه این زنان از مطربان درباراند یا خير نيز شاید 
بتوان گفت، با توجه به نوع پوشش و نداشتن جواهرات احتماالًً از مطربان 
خارج دربارند. در هر حال تصویرکردن این ساز که به حوزه موسيقی نواحی 
ایران تعلق دارد و آن هم در دست یک زن، در نقاشی های این دوره بسيار 
قابل توجه است. در همين تصویر دایره زنگی نيز دیده می شود که این ساز 

هم فقط یک بار دیده شده و آن هم در دست یک زن است. 
ساز زه صدای دیگر چنگ است، که فقط یک بار در نقاشی های کتاب 
هزارویک  شب در دست زنی تصویر شده است )تصویر    4(. این ساز از اواخر 
نوع  از  1389ب،     101(.  )رهبر،  شد  منسوخ  ایران  موسيقی  در  صفوی 
تصویرسازی آن که فقط حالت کلی ساز تصویر شده می توان گفت تصویرگر 

فقط قصد نشان دادن ساز را داشته و طبيعتاً به علت منسوخ  شدن آن، ساز 
را دقيق تصویر نکرده است. حتی نحوه دردست گرفتن ساز به شکل برعکس 
است و متفاوت از نوع آن در نگارگری های دوره های پيشين مانند تيموری 
و صفوی است )برای مثال مقایسه کنيد با تصویر 12 از رهبر، 1398، 
32(. عنوان تصویر فوق از کتاب هزارویک شب، »قوت القلوب در نزد سيده 
زبيده چنگ می زند« است. بنابراین احتماالًً تصویرگر صرفاً به تبعيت از متن 
نوشتاری، سعی در تصویرسازی این ساز به شکل کلی داشته است وگرنه 
این ساز، ساز متداول دوره قاجار نيست )برای این موضوع نک. رهبر، 1398، 
34(. نکته قابل توجه دیگر در ارتباط با تبعيت تصویرسازی و متن نوشتاری 
در کتاب هزارویک شب این است که در اکثر موارد در عنوان تصاویر از ساز 
عود نام برده شده که مشخص است متن نوشتاری چنين نامی را در خود 
داشته است، درحالی که تصویرگر در بيشتر این موارد، تار و گاهی سه تار را 
تصویر کرده است. بنابراین تناقضاتی در ارتباط با تبعيت تصویرگر از متن و 

تصویرکردن ساز مربوطه دیده می شود که بسيار قابل تأمل است. 
در جدول )3( نيز تعداد سازها در دوره هر یک از پادشاهان آورده شده 
است که بر این مبنا شاهد این هستيم که تنبک و سنتور عمدتاًً در دوره 
ناصرالدین شاه در نقاشی ها تصویر شده است که شاید به متداول شدن هرچه 
بيشتر این دو ساز در این دوره اشاره داشته باشد. طبيعتاً تعداد سازها در 
اینکه مدت  اوالً  از پادشاهان دیگر است زیرا  دوره ناصرالدین شاه بيشتر 
سلطنت این شاه بسيار طوالنی بوده و دیگر اینکه کتاب هزارویک شب که 

تعداد تصویرسازی های زیادی داشته مربوط به این دوران بوده است.

جدول 3- شمارگان دیده شدن رایج ترین سازها در دوره هر یک از پادشاهان قاجار.

 شاهمظفرالدین شاهناصرالدین محمدشاه فتحعلی شاه آقامحمدخان ساز
 1 55 1 1 2 تار

 _ 15 1 5 2 سه تار
 _ 7 1 _ _ سنتور

 _ 13 _ _ 1 کمانچه
 2 38 3 5 2 دف

 _ 29 1 1 _ تنبک
 _ 4 1 _ _ نقاره
سنج 

 انگشتی
_ 2 5 6 _ 

 

 درصد مردان درصد زنان ساز
 35% 21 %65 39 تار

 30% 7 %70 16 تارسه

 63% 5 %38 3 سنتور

 71% 10 %29 4 کمانچه

 48% 24 %52 26 دف

 52% 16 %48 15 تنبک

 20% 1 %80 4 نقاره

 8% 1 %92 12 انگشتیسنج

 

جدول 2- شمارگان دیده شدن رایج ترین سازها در دست نوازندگان.
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تصویر 6- بخشی از نقاشی صندوقچه، اثر میرزابابا، 1080-1090 ه.ق. 

مأخذ: )خلیلی، 1386، 95(
تصویر 7- سه دختر نوازنده، نقاش: بی نام، 1261 ه.ق.

.(Falk, 1973, 58) :مأخذ

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
تصویر   3-   تنبیره  نوبان.   مجلس  بزم   زنان   قاجار. اثر حاجی

آقانقاش،1313 ه.ق. مأخذ: )کاخ گلستان(
زبیده  سیده  نزد  در  قوت  القلوب  نقاشی  از  بخشی  چنگ.  تصویر4- 
چنگ می زند. دوره ناصرالدین  شاه. مأخذ: )هزارویک شب، کاخ گلستان(

3-3. نحوه به دست گرفتن ساز 
آن  و کمانچه که شاید گمان  تار  به خصوص  نگه داشتن سازها  طرز 
می رفت تفاوتی بين زنان و مردان وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار 
گرفت. ساز تار در دست نوازندگان زن و مرد در بيشتر تصاویر جلو سينه و 
باالی سينه دیده شده است. فقط در برخی تصاویر می توان گفت که دسته 
تار بسيار رو به پایين قرار گرفته و نقاش بدین شکل بر جنبه نمایشی بودن 
تصویر تأکيد بيشتری کرده است زیرا امکان نوازندگی ساز در این حالت 
وجود ندارد. کمانچه نيز کنار پا و در دو تصویر مربوط به یک نوازنده مرد و 
در دیگری یک نوازنده زن، ساز جلو پایشان تصویر شده است )نک. تصویر 
5(. که در این مبحث نيز با توجه به اسناد تصویری تفاوتی بين زن و مرد در 
نوع به  دست گرفتن ساز در دوره قاجار دیده نمی شود. نحوه در دست گرفتن 
سازهای تار و کمانچه نيز شيوه سنتی نوازندگی آنها و متفاوت با نوع امروزی 

را نشان می دهد. 
در نقاشی های دوره قاجار، نوازندگان زن در حالت ایستاده، در حال رقص 
و نشسته دیده می شوند. در نتيجه گيری تصاویر هر دوره،    که نوازندگان زن 
در چه حالتی بيشتر دیده شده اند باید گفت که در دوره محمدشاه نوازندگان 
بيشتر در حال رقص و در دوره آقامحمدخان،     فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه 
بيشتر نوازندگان در حالت نشسته تصویر شده اند. در ميان نقاشی ها گاهی با 

نوازندگان چپ دست روبه رو می شویم. در بين نوازندگانی که در حال نواختن 
سازهای زهی بودند، 2 تصویر دیده شده که ساز در دست چپ نوازنده ها 
است. در حاشيه تصویر )6(، مربوط به دوره آقامحمدخان، سمت چپ زن 
و مردی دیده می شوند. زن در حال نواختن سه تار با دست چپ است. در 
این مورد احتمال چپ دست بودن نوازنده زیاد است. زیرا نقاش فضای کافی 
برای نشا ن دادن او با دست راست را نيز داشته است اما او را نوازنده ای با 
دست چپ تصویر کرده است. در تصویر )7(، سه نقاشی دیده می شود 
که، زنان ساز خود را سمت راست نگه داشته اند که در این صورت نوازنده 
کمانچه، تنبک و دف چپ دست خواهند بود. به طور کلی در این سه نقاشی 
به نظر می رسد الزام ترکيب بندی و تبعيت هر سه نوزانده که همگی ساز 
را در سمت راست خود گرفته اند، نقاش را مجبور به تصویرکردن نوازنده ها 
به شکل چپ دست کرده است. نکته مهمی که شاید اشاره به آن در اینجا 
ضروری به نظر می رسد اگرچه ارتباطی با متغير جنسيت ندارد این است که 
در نقاشی های دوران قاجار، نقاشان در ترسيم جزیيات سازها دقت چندانی 
نداشته اند. علت این قضيه می تواند، آگاهی نداشتن آنها از حوزه موسيقی 
و عدم تسلط کافی به شناخت سازها بوده باشد یا شاید هم ما را به این 
سو هدایت کند که نقاشی های دوره قاجار برای دریافت جزیيات سازهای 
موسيقی دست کم قابليت استناد چندانی ندارد. در نقاشی های بررسی شده، 
در بيشتر موارد اشتراکی در جزیيات سازها اعم از تعداد گوشی، پرده و 

بازنمایی موسيقيدانان زن در نقاشی های دوران قاجار

5-   نوازنده    کمانچه،  تصویر   
بخشی از نقاشی مجلس عیش، 
دوره   ناصرالدین شاه.   مأخذ: 

)هزارویک  شب، کاخ گلستان(
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محمدعلی  نقاشی  از  تصویر     11-   بخشی 
نقاش:  جمع اند،  کنیزکان  و  می زند  عود 
)کتاب  مأخذ:  ناصرالدین شاه.  دوره  بی نام، 

هزارویک  شب، کاخ گلستان(

تصویر  13- دختر آکروبات باز  بر  روی 
1255ه.ق.  نقاش:   شیرین نگار.  چاقو. 

 .(Falk, 1973, 43) :مأخذ

آینه  قاب  نقاشی  از  بخشی  تصویر  12- 
ه.ق.   1275 نجفعلی،  اثر  احتماالًً  درب دار، 

مأخذ: )خلیلی، 1386، 238(

سيم ها دیده نمی شود.4 اما در بيشتر تصاویر دقت در ابعاد و پرسپکتيو ساز 
دیده می شود که در دوران گذشته و پيش از این دیده نمی شد که مورد 
آخر به دليل خصوصيت نقاشی دوره قاجار است. بنابراین شاید نقاش نيز 
در ترسيم چپ دست و یا راست دست بودن نوازندگان نيز دقت چندانی 

نداشته است. 

3-4. انواع رقص زنان 
در نقاشی های دوره قاجار رقص زنان به وفور تصویر شده است. رقص 
مردان فقط در در دو نقاشی دیده شد که در بخش باال به آن اشاره شد. در 
یک نقاشی نيز رقص حيوان دیده شده است.5 خالقی )1376، 483-480( 
به انواع رقص زنان در این دوره اشاره کرده و از رقص با زنگ ]منظور همان 
رقص با سنج انگشتی[، رقص با گيالس، معلق زدن و رقص با شمعدان و الله 
نام می برد. رقص زنان در نقاشی ها تقریباًً با آنچه خالقی گفته متناسب است 
غير از اینکه باید انواعی را به آن اضافه کرد. در این نقاشی ها گاهی رقص ها 
در همراهی سازهایی شامل تار، سه تار، دف و تنبک است و گاهی رقصنده ها 
به طور منفرد نشان داده شده اند. در این مجموعه تصاویر، شاهد هفت نوع 
رقص متفاوت هستيم: 1. رقص با سنج انگشتی )تصویر 8( که رقصنده چهار 

عدد یا دو جفت از این ساز خودصدا را در دستان خود گرفته است، 2. رقص 
با پارچه یا کمربند دور کمر که رقصنده هنگام رقص آن را بلند می کند 
)تصویر 9(، 3. ترکيبی از دو رقص ذکرشده در باال در نقاشی ای دیده شده 
است یعنی رقصنده به طور هم زمان با یک دست پارچه یا کمربند پارچه ای 
خود را بلند کرده است و با دست دیگر سنج انگشتی می زند )تصویر10(، 
4. رقص ساده به صورت ایستاده همراه با بشکن زدن، نوع دیگری از انواع 
رقص ها در این نوع نقاشی ها است که بيشترین حجم تصاویر را به خود 
اختصاص داده است )تصویر 11(، 5. رقص با گيالس که رقصنده گيالسی را 
روی سرش قرار داده است )تصویر 1( و در تصویر دیگری زن زیر پای شاه 
نشسته و با دهان گيالس را به سمت پادشاه می برد )تصویر 12( و 6. رقص با 
چاقو )تصویر 13(. از ميان انواع رقص های ذکرشده، رقص با گيالس و چاقو 
نسبت به دوره های قبل، نوع جدیدی است که فقط در نقاشی های دوره 
قاجار دیده شده است )برای مقایسه با دوره صفوی نک. رهبر، 1389الف، 
240-242(. رقص با شمعدان و الله نيز که خالقی به آن اشاره کرده بود و 
تصویری نيز مرتبط با آن در کتاب خود آورده بود، در این مجموعه نقاشی ها 

دیده نشد. 

تصویر 9- دختر در حال رقص. نقاش: بی نام. 
 .(Falk, 1973, 55)  :1261 ه.ق. مأخذ: مأخذ

تصویر   8- زنان رقصنده در کاسترانت ها، نقاش بی نام، 
(Robinson, 1998, 59) :حدود 1240ه.ق. مأخذ

بی نام.  نقاش:  سنج.  با  رقص  حال  در  10-دختر  تصویر 
.(Falk, 1973, 25(  :دوره فتحعلی شاه. مأخذ: مأخذ

در  قاجار  دوره  در  موسيقيدان  زنان  بر  پژوهش  این  اصلی  تمرکز 
نقاشی های این دوران بود و برای مقایسه تصاویر مردان نيز مورد بررسی قرار 

گرفت. به طور کلی تعداد نقاشی های مورد بررسی 118 عدد بود. براساس 
آنچه بيان شد، نقاشی های قاجاری باقيمانده، بيشتر متعلق به دربار است 
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بنابراین تصاویر بسيار پرزرق وبرق نقش شده اند. در دوره قاجار تفاوتی زیادی 
در نوع پوشش و ظاهر زنان درباری و رقاصان دیده نشده است و نقاشان به 
دستور پادشاهان تصاویر زنان را به صورت برهنه و نيمه برهنه بر دیوار کاخ ها 

تصویر می کردند.
به طور کلی همان طور که مشاهده شد حضور زنان نوازنده و رقصنده 
در نقاشی های دوره قاجار بيشتر از مردان بوده است که خود نکته ای بسيار 
قابل توجه است. علت بيشتربودن تعداد زنان در نقاشی ها می تواند حاکی از 
عالقه پادشاهان قاجاری به زنان، خوشگذرانی و عيش ونوش باشد. زیرا تمام 
این نقاشی ها به دستور پادشاهان تصویر می شدند. عالقه پادشاهان به زنان، 
باعث شد که مجلس های زنانه بيشتر از مجلس های مردانه ترسيم شود و 
زینت بخش کاخ شاه و موجب لذت هرچه بيشتر نگاه مردانه ی مسلط باشد. 
به خصوص اینکه حجم زیادی از تصاویر مربوط به مجلس بزم است که 
جمعی از زنان اندرون را در حضور خليفه یا پادشاه، درحال نواختن، خواندن 
و رقصيدن برای شخص او نشان می دهد. با توجه به نکته مذکور و اینکه 
آمار تعداد نقاشی زنان از مردان بيشتر بوده است، مشکل خواهد بود تا بتوان 
نتيجه معقولی از رابطه جنسيت و نوع ساز به دست آورد. اما در هر صورت 
بر اساس جامعه آماری این پژوهش یعنی نقاشی های در دسترس دوره 
قاجار می توان گفت، ساز تار، سه تار، دف، نقاره و سنج انگشتی در دست 
زنان بيشتر از مردان و در عوض سازهای سنتور، کمانچه و تنبک بيشتر در 
دست مردان دیده شده است که البته اختالف تنبک و دف چندان نيست. 
از دوره قاجار عکس های زیادی نيز باقی  مانده است و آنها در حوزه بررسی 
این پژوهش نبوده اند. بنابراین به نظر می رسد با بررسی عکس ها که اسناد 
مستندتری نسبت به نقاشی ها هستند و مقایسه آنها با نقاشی ها، اطالعات 
موثق تری در این زمينه بتوان به دست آورد. از آنجایی که رقصندگان، زن 
بودند، سنج انگشتی مختص آنان بوده است البته در نقاشی کمال الملک نيز 
در دست یکی از پسر زن نما که بر روی زمين خوابيده است، دیده می شود. 
در این پژوهش عالوه بر سازهای گفته شده برخی سازها فقط یکبار دیده 
شده است. سازهای در دست زنان تنبيره نوبان، دایره زنگی و چنگ است. 
می دانيم که چنگ از اواخر دوره صفوی منسوخ شده است اما تصویرگر 
کتاب هزارویک  شب با توجه به اینکه در یک داستان از چنگ نام برده 
شده، سازی نسبتاً تخيلی را تصویر کرده که بسيار متفاوت از نوع آن در 

نگارگری های دوران پيشين است. 
تقریباًً تمامی رقصندگان در نقاشی ها از زنان هستند. فقط در دو نقاشی، 
مردی در حال انجام حرکات آکروباتيک و دو مرد در کنار هم در حال 
رقص و هم چنين فقط در یک نقاشی از کمال الملک، پسران زن نما دیده 
شدند. طبيعتاً با توجه به اینکه نقاشان عمدتاًً اندرونی دربار و مجالس زنانه 
را تصویر می کردند، عدم حضور پسران زن نما در این گونه مجالس و در 
نتيجه نقاشی ها قابل توجيه است. با این حال بر اساس برخی منابع مکتوب، 
گاهی اوقات این پسران به اندرون نيز راه داشتند. اما حضور زنان در سه 
دسته، منفرد، مجالس زنانه و ترکيبی دیده شد. در نقاشی های ترکيبی 
زنان رقصنده و موسيقيدان به دور خليفه و یا زن نوازنده در کنار خليفه 

دیده شد که احتماالًً از زنان اندرونی شاه بودند. نقاشی  های دیگر، زنان در 
حضور خليفه و مهمانانش و یک زن در جمعی از مردان یا گروه نوازنده 
شامل رقاص و موسيقيدانان زن و مرد را نشان می دهد که با توجه به تصاویر 
دوره های گذشته همانند دوره صفوی شاید بتوان گفت رقصندگان فوق، 

رقصنده-روسپی هستند.
نحوه به دست گرفتن سازها بررسی شد و در این مورد نيز تفاوتی بين 
زن و مرد به خصوص درباره تار و کمانچه دیده نشد. اما گاهی تأکيد بر 
جنبه نمایشی بودن تصاویر بيشتر بوده و به همين دليل دسته سازها با 
شيب زیاد روبه پایين قرار گرفته است. گاهی نيز نوازندگانی با دست چپ 
تصویر شده اند. نکته قابل توجه دیگر- که البته مورد فوق ارتباطی با مسأله 
جنسيت ندارد- این است که در دوره قاجار برخالف دوران پيشين همانند 
دوره تيموری و صفوی، نقاشان در ترسيم جزیيات سازها مانند تعداد گوشی 
و سيم و هم چنين تعداد پرده ها بسيار بی دقت و بی توجه هستند. تعداد 
اجزاء مذکور در نقاشی های این دوره به شدت متغير است. شاید بتوان برای 
این بی دقتی دو دليل مطرح کرد: 1. عدم آگاهی نقاشان قاجار و شناخت 
آنها از موسيقی و جزیيات سازها، 2. ترسيم حالت کلی سازها بدین معنی 
که بازتاب فضای کلی دربار در نقاشی ها نشان داده شده است اما در ارتباط با 
ترسيم ساز به شکل کلی آن بسنده شده است. در هر صورت در دوره قاجار 
نمی توان چندان به نقاشی ها از منظر واقع گرایی بازتاب اجزاء ساز نگاه کرد و 
پيوسته باید این مقوله را با دیده تردید نگریست. در ارتباط با سازها تفاوتی 
که نسبت به دوران قبل دیده می شود، نشان دادن پرسپکتيو است که کاسه 
سازها نمایش داده شده است درحالی که در دوران پيش از قاجار سازها به 

شکل تخت تصویر می شدند.
انواع رقص زنان در نقاشی ها بررسی شد که می توان به طور خالصه به 
رقص با سنج انگشتی، رقص با پارچه یا کمربند، ترکيبی از دو رقص ذکر 
شده، رقص ساده به صورت ایستاده همراه با بشکن زدن، رقص با گيالس، 
رقص همراه با حرکات آکروباتيک و رقص با چاقو اشاره کرد. از ميان انواع 
رقص های ذکرشده، رقص با گيالس و چاقو نسبت به دوره های قبل، نوع 

جدیدی است که فقط در نقاشی های دوره قاجار دیده شده است. 
زنان  فعاليت  از  عميق  شناختی  به  دستيابی  برای  کلی  طور  به   
موسيقيدان در دوران قاجار و با توجه به وجود عکاسی در این دوران برخالف 
دوران گذشته نياز به بررسی آنها و متون نوشتاری برخی کتب هم چون 
هزار ویک  شب خواهد بود. عکس ها اطالعات مستندتری را در اختيار قرار 
از مقایسه آنها و نقاشی ها می توان اطالعات قابل  خواهند داد و طبيعتاً 
توجهی به دست آورد. بررسی متون ادبی هم چون هزارویک  شب و مقایسه 
آن با تصویرسازی های خود کتاب نيز می تواند اطالعاتی از اجباراتی که 
متن به تصویرگر تحميل می کند و هم چنين فضایی که تصویرگر بر مبنای 
اقتضای زمانه خود به دلخواه تغيير می دهد و تصویر می کند را در اختيار قرار 
دهد. بنابراین با بررسی آنها می توان به شناختی عميق از فضای موسيقی 

زنان دوره قاجار دست یافت. 

پی نوشت ها

1. شایان ذکر است که واژه ترکيبی در اینجا بدین معنی است که زن و مرد هر 

دو در مجلس حضور دارند و صرفاً به مفهوم مجالس مختلط زنانه و مردانه نيست که 
مسأله فقهی را به همراه داشته است. در مجالس زنانه با حضور یک پادشاه، می توان 
گفت به اندرون و حرم سرا اشاره دارد اما در مواردی که دو مرد در صحنه با زنان 

بازنمایی موسيقيدانان زن در نقاشی های دوران قاجار



72
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 26، شماره 4، زمستان 1400

دیگر هستند، تشخيص پادشاه یا خليفه و یا خواجگان حرم چندان ساده نيست 
و خود به پژوهش جداگانه ای نياز دارد. به همين دليل چنين تقسيم بندی ای در 

نظر گرفته شد. 
 2. البته نکته ای که پيوسته می بایستی درباره برخی تصاویر از جمله نقاشی های 
کتاب هزارویک شب مورد توجه قرار داد، این است که می بایستی ارتباط داستان 
)متن نوشتاری( و تصویرسازی مورد توجه قرار گيرد زیرا در مواردی خود متن 
به تصویرگر اعالم می کند که چه عناصری را در نقاشی بگذارد و در مواردی نيز 
تصویرگر از متن تبعيت نمی کند و خود تغييراتی بر اساس مقتضيات زمانه ایجاد 

می کند )برای بحث بيشتر نک. رهبر، 1399، 34(. 
دیگر  حاضر-  همانند  پژوهش  که  است  توضيح  این  به  نياز  هم چنين   .3  
پژوهش های این رده  - ادعای جمع آوری کل نقاشی های دوران قاجار را ندارد اما 
می توان گفت مهم ترین نقاشی های در دسترس جمع آوری شدند با این حال قطعاً 

با اضافه شدِن نقاشی های جدید، می توان نتيجه گيری دقيق تری را به دست آورد. 
4. درحالی که در دوره تيموری و مکاتب نقاشی اوليه دوره صفوی، دقت نقاشان 
در ترسيم جزیيات سازها تا حد بسيار زیادی دیده می شود )برای مثال نک. رهبر، 

 .)30     ،1398
5. در این نقاشی از کتاب هزارویک  شب مردان در محيطی خارج از دربار مانند 
بازار با پوششی معمولی در حال نواختن تنبک هستند و چند ميمون نيز در 

کنارشان در حال رقص هستند.
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This study examines female musicians during the Qajar 
dynasty. The purpose of this article is to find out how 
female musicians worked in this period. The data pro-
vided by this study is based on 118 paintings belonging 
to that era, which indicate that the number of paintings 
of female musicians and dancers were more than men. 
One of the main reasons for the portrayal of women was 
the order of the kings and the decision of the patron. Al-
though the king was a very decisive factor in this regard, 
the relation between gender and the musical instruments 
cannot be fully understood by relying on paintings alone. 
The elements that can be studied, however, showed that 
among the common instruments of the Qajar period 
such as: Tār,Setār, Daf, Naqāra and finger cymbals were 
seen more in the hands of women whereas the Tonbak, 
Kamānče and Santour were seen more in the hands of 
men. In addition to the instruments mentioned, some 
instruments such as Tanbire Nobān, Dāyere and Čang 
have only been seen once in the iconographic examples. 
The Čang became obsolete from the late Safavid, but the 
illustrator of the book One Thousand and One Nights 
has depicted a relatively imaginary instrument. In the 
Qajar period, unlike the previous periods, -such as the 
Timurid and Safavid, painters were less concerned about 
drawing with details. In the paintings of this period, the 
number of mentioned components varies greatly. There 
are two possible reasons for this negligence: lack of 
knowledge of Qajar painters about music and instrumen-
tal details and drawing the general state of the instru-
ments. Regarding the instruments, the difference that can 
be seen compared to the previous eras is showing the 
perspective, the bowl of instruments, in the paintings.  
In this study, only in two paintings, a man performing ac-

robatic moves and two men dancing together were seen, 
and also in a painting of Kamal-Al-Molk, “drag queens” 
were seen. Naturally, considering that the painters main-
ly depicted the interior of the court and the women’s 
gatherings, the absence of drag queens in such occasions 
and subsequently paintings, can be justified. However, 
according to some written sources, sometimes these boys 
had the privilege to go inside the women’s quarters. In 
this study, the presence of women in the paintings, was 
divided into three categories: single, female and mixed 
gatherings. In the mixed ones, female dancers and mu-
sicians were seen around and next to the caliphs, who 
were probably the king’s women. Other paintings depict 
women in the presence of the caliphs and his guests, a 
woman in a group of men, and a group of musicians in-
cluding male and female dancers and musicians. Com-
pared to paintings from previous periods such as the 
Safavid, it can be said that the above dancers were pros-
titutes. Numerous dances were also common during this 
period, and dancing with knives and [wine] glasses was 
new compared to previous periods. This research is fun-
damental in terms of purpose, analytical-descriptive in 
terms of method and historical in terms of nature.

Keywords 
Qajar Period, Painting, Music, Female Musicians, Dancers.

* This article is extracted from the first author’s master thesis in art research, entitled: “Visual reflection of music in Qajar Period” under 
supervision of the second author and the advisory of the second author at the Electronic Branch of Islamic Azad University.
**Corresponding Author: Tel: (+98-21) 44868540,  Fax:(+98-21) 44865167, E-mail: ilnazrahbar@gmail.com


