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 هاي ايران و هندجايگاه اجتماعي زنان نوازنده در نگاره
مطالعهموردي:عصرصفويوگورکانی
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  چکیدهچکیده
هااي   در سدة دهم هجري، هند و ايران تحت حکومت دو خاندان برجسته صفويان و گورکانيان به قدرت

بزرگي تبديل شدند. اوج قدرت صفويان در ايران با شاکو  قادرت گورکانياان در هناد هنزماان، و ايا        
ساب    ظهور سبک نقاشي مخصوص هندي کاه باه   .، به ايجاد ارتباطات ميان دو کشور منجر شدهنزماني

در ايا  برهاه    .مهاجرت نقاشان ايراني به هند به وجود آمد، در تاريخ هنر هند اسالمي بسيار مهام اسات  
 گر شاد  اسات. اوناي  آ اار     سخت مورد توجه بود  و با درخشش خاصي جلو  مينياتور تاريخي در هند،

بار تفاساير ادباي، حااوي      طورکلي برگرفته از آ ار ايراني عصر صفويه بود که عالو  هندي در اي  زمينه به
هااي  شناختيي و رخدادهاي تاريخي اي  عصر بود. هني  امار زميناه تفحار در شااخه     محتويات جامعه

  دور  در دو گوناگون اي  دور  را بر اساس نگارگري به امري ضروري مبدل ساخته اسات. تصااوير ايا   
عناوان رقصاند  کاه در جايگاا       تنهاا باه   کشور حاکي از آن است که زنان ايراني و هندي در اي  دور  نه

رسد کاه زناان نوازناد     هاي مورد بازبيني، چني  به نظر ميکردند. با توجه به نگار نوازند  نيز فعانيت مي
صورت کامالً زنانه و بدون حضاور   هجز در مجانس خصوصي ا که گا  در حضور شخر پادشا  و گا  ب 

رسد نوازندگان زن، تنها در اند. هنچني  به نظر ميشدند ا در ديگر اماک  حضور نداشته مردان برگزار مي
تواند نشانگر مهارت بيشتر زناان در آن دساته از   اند که ميحال نوازندگي سازهاي خاصي نشان داد  شد 

هاايي نياز در تصااوير ماورد اساتفاد  از زناان نوازناد  و        ال تفاوتح سازها نسبت به مردان باشد. با اي 
هنچني  سازهايي که مورد استفاد  آنان بود ، در دو کشور وجود دارد. در اي  پژوهش سعي بر آن اسات  

هاي دو مکت  ايران و هند به اي  مهم دست يافت که آياا باانوان   که با نگاهي تطبيقي و تحليلي بر نگار 
اند و تنوع سازهاي مورد اساتفاد  آناان باه چاه صاورت باود        دو کشور جايگاهي برابر داشتهنوازند  در 

عنوان شاهد باود    نگار  از هر مکت  و استفاد  از منابع مکتوب به 02آمد  از بررسي  دست است؟ نتايج به
-ايخاناه است. اي  پژوهش با روش تطبيقي و تحليلي انجام شد  و گردآوري اطالعات آن باا روش کتاب 

 اسنادي صورت گرفته است.  
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 مقدمه
گيري دونت صفويه در ايران، جانشينان تينور گورکاني در هندوستان قدرت را هنزمان با قدرت

هناد برقارار   به دست گرفتند. پيش از فتح هند به دست بابر، ارتباط سياسي مهني ميان اياران و  

نشد  بود. پادشاهان هندوستان، گرفتار مشکالت داخلي خويش بودند و در ايران نيز نازاع مياان   

هاي محلي مانع گسترش روابط خارجي شد  بود. در سد  دهم هجاري، هناد و اياران    حکومت

هاي بزرگي تبديل شدند. اوج  تحت حکومت دو خاندان برجسته صفويان و گورکانيان به قدرت

صفويان در ايران با شکو  قدرت گورکانيان در هند هنزمان، و اي  هنزمااني، باه ايجااد     قدرت

از زمان روي کار آمدن سلسله گورکانيان در هناد تاا هنگاام     .ارتباطات ميان دو کشور منجر شد

ميالدي بر اي  کشور، زبان و ادبيات فارسي و فرهنگ ايراني نقاش   11ها در قرن  تسلط انگليسي

 در شبه قار  داشت. برتر را 

سفر هنايون به ايران و ديدارش با هنرمندان و شاعران ايراني، عالقه مغوالن به ادبيات و هنر 

که او در کابل بر تخت نشست، آنان را به دربار خاود دعاوت    محض اي  ايران را بيشتر کرد و به

هناس  صفوي نسابت  ت مهري شا اعتنايي و بيکرد. دور  دوم حکومت هنايون که مصادف با بي

ميلي به ترک وط ، باراي دسات   رغم بي به هنرمندان و شعرا بود، باعث شد بسياري از آنان علي

اي بهتر، دست به مهاجرت بزنند. هنر موسيقي در کنار نقاشي و معناري، يافت  به زندگي و آيند 

ز دوران باساتان  دهند  دو کشور در اي  عصار باود کاه ا    از عناصر مهم هنري و فرهنگي و پيوند

حضوري دائني داشت. با رسوخ اسالم در هند و رواج فرهنگ ايراني در نواحي شانال هناد در   

دور  غزنوي و تناس نغات و هنرهاي ايراني با هندي، موسيقي هندي نيز از اي  ارتبااط برکناار   

تاأ ير   اساالمي تنااس يافات و    -اي که موسيقي کالسيک هندي با فرهنگ ايراني  گونه نناند. به

 عنيقي از آن پذيرفت. 

هاي عصر صفوي آن است که بيش از بيان روايت ادبي کتااب،  هاي نگار از مهنتري  ويژگي

شاناختي و رخادادهاي عصار نگاارگر اسات      هااي ماردم  هاي زيري  خود، راوي ويژگيدر اليه

هشاي  ( و هني  موضوع نگارگري را به سندي مهام باراي دساتاوردهاي پژو   11: 1912)نظرني، 

هاي مختلفي هنچون تفکرات اجتناعي، مذهبي، عرفااني و هنچناي  هناري و    محققان در زمينه

حتي در موارد سياسي تبديل کرد  است. از سويي ديگر، با مهاجرت نقاشاان ايراناي باه هناد و     

توان هناي  اناواع اطالعاات را از نگاارگري     تأ يرات مسلم نگارگري ايران بر نگارگري هند، مي
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 دور  مانناد  گذشته ادوار سلسله صفويه، خالف کاني نيز دريافت کرد. در دوران آغازي هند گور

 هاا آن مؤنا   اوقاات  اغلا   و گنناام  معناوالً  صافوي  دوران موسيقي رساالت تربيش» تينوري

« اسات  دشواري بسيار کار او هويت تعيي  شد  مؤن  ذکر نام که مواردي در يا و است نامشخر

مکاان   و زماان  دنيال   باه  رساانه  دو صفوي دور  موسيقي هاي رسانه در .(10 :1911)ذاکرجعفري، 

محناد   ميرصادراندي   ا ار  موسايقي  و علام  .1بسايارند:   اهنيات  داراي آن نويسندگان و نگارش

عناوان   گرجي؛ هني  مسئله ارزش نگاارگري را باه   کوکبي ا ر اميرخان موسيقي رسانۀ .0قزويني. 

 است.ريخي اي  عصر، نزد محققان باال برد  يک سند مکتوب در کنار کت  تا

در اي  پژوهش سعي بر آن است که با توجه به تفااوت ديادگا  دو ملات اياران و هناد باه       

خواني و تأ ير شديد هنر ايران بر هند در عهد صفويه و گورکاني  موسيقي در اعصار گذشته و هم

تطبيقي و تحليلي؛ جايگا ، اهنيت  در آ ار مختل  هنري از جنله نگارگري و موسيقي، با نگاهي

و اعتبار بانوان نوازند  و سازهاي مورد استفاد  اي  قشار ماورد بررساي قارار گيارد و از انادک       

عنوان شاهد استفاد  شاود. ساؤاالتي    هاي موسيقي و يا در صورت نزوم از کت  تاريخي به رسانه

 ند از:که در روند اي  پژوهش به آن ها پاسخ داد  خواهد شد، عبارت

سو و رسني  . با توجه به آ ار تصويري موجود و هنچني  اسالمي بودن هر دو حکومت از يک1

بودن مذه  شيعه در دوران صفوي در اياران و نباود ياک ماذه  رساني در هناد دوران       

توان گفات کاه جايگاا  موسايقي و      گورکاني و از ديگر سو حاميان درباري موسيقي، آيا مي

 طور اخر بانوان ا در اي  دو حکومت يکسان بود  است؟  مقانه به دان ا در اي  موسيقي

گرفات؟ و ايا    . سازهاي مورد استفاد  اي  بانوان هنرمند کدام خانواد  از ساازها را دربار ماي   0

 گونه بود  يا خير؟ گستردگي در هر دو کشور يک

 ساه نظاامي  خن. 1آ ار مورد بررسي در اي  پژوهش عبارتند از : آ اار عهاد صافوي شاامل:     

دياوان  . 1 ديوان اميرشاهي. 4 االنوار روضه. 9ميرزا(  )ابراهيم اورنگ جامي هفت. 0تهناسبي(  )شا 
 شااهنامه . 8 بار  هااي تاک  نگاار  . 7 هااي کااخ چهلساتون   ديوارنگاار  . 1)سام ميارزا(   حافظ

. 10 خاان چغااي شاهنامه قار  . 11 شاهنامه رشيدا. 12 شاهنامه شا  اسناعيل دوم. 1 تهناسبي شا 

. 1انسير. آ ار عهد گورکاني شامل: . حبي 11 ديوان حافظ. 14 گلستان سعدي. 19 گنج جامي پنج

. 1 اکبرناماه . 1 بابرناماه . 4 هااي هنادي مختلا     مرقاع . 9 انتواريخ رشيدي جامع. 0 مرقع گلش 

جهاان و ...   شاا  و شاا    اکبر بر  کارگا هاي تکنگار . 8 تاريخ اکبرشا  هندي. 7 نامه چنگيزخان
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نگار ( متنرکاز   12نگار  در هر کشور )در مجنوع  41هاي ديداري اي  پژوهش بر تعداد بررسي

 شد  و نتايج بررسي و تحليل آ ار در اي  ا ر ذکر شد  است.

 توان در سه گرو  بررسي کرد:پيشينه اي  پژوهش را مي

(، از 1912) ينيااتور جهاان دوگاناه م  ديدگا  نظري: پژوهشگراني هنچون نظرناي در کتااب    .1

گويناد.  هاي عصر صفوي بر اساس رخدادهاي تاريخي آن دور  سخ  ماي امکان تبيي  نگار 

(، نارگس ذاکرجعفاري در کتااب    1981)  موسيقي عصر صفويسيد حسي  ميثني در کتاب 

جايگاا   »(، ايلناز رهبر و هومان اسعدي در مقانه 1911) حيات سازها از سلجوقيان تا صفويه

( و نرگس ذاکرجعفاري در  1912)« دان در دور  صفوي با نگاهي بر نگارگري موسيقي بانوان

( بر اساس هناي  ديادگا  باه    1911)« هاي ايرانيبررسي سازهاي جنگي بر پايه نگار »مقانه 

هاا موسايقي    طور خاص به موسيقي دور  صفويه، نوازندگان و هنچني  مراسني که در آن به

 اند. کيه بر نگارگري پرداختهرفته است، با ت کار مي به

هاي موسيقايي بر مبناي مستندات ديداري شناسي پژوهش: در اي  گرو  بررسي ويژگي روش .0

گيرد، از جنله پژوهشگراني کاه در  هاي تاريخي قرار مي ها و رسانه ها در کنار کتاباز نگار 

باا   يري در هنار اياران  سا توان به فيليپ آکرم  در کتااب  اند، مياي  دسته به تحقيق پرداخته

مقام نوازندگان در عصر »(، مريم کشنيري در مقانه 1987)« هاي موسيقي ايراني ويژگي»مقانه 

ناماه خاود تحات عناوان      ( و هنچني  سارا کالنتري اشار  کرد کاه در پاياان  1917)« صفوي

ر باابر  حيات موسيقايي در دربا»( و مقاالت 1981« )در دربار اکبر گورکاني حيات موسيقايي»

( باه بررساي   1981هردو « ) حيات موسيقايي در دربار اکبر گورکاني»و  «و هنايون گورکاني

عناوان   هاي تاريخي نيز باه موسيقي بر اساس نگارگري پرداخته است و در کنار آن از نگاشته

جايگاا  زن  »اند. هنچني  فاطنه صغري غضنفري و زهر  طباطبايي در مقانه شاهد بهر  برد 

( باا  1911) «تهناسابي  هاي شااهنامه شاا   يقي در عصر صفوي و بازننود آن در نگار و موس

چاون جايگاا  زن در بارگاا      و اند تا باه چناد  هاي اي  ا ر ماندني تالش کرد نگاهي بر نگار 

 تهناس  پي ببرند.  صفوي در دوران شا 

کااني، باا نگااهي    هاي تطبيقي: در رابطه با هنر هند و اياران در عصار صافوي و گور   بررسي .9

هااي زيار    توان باه مقاناه  جنله مي اند که از آن هايي صورت گرفتهتطبيقي و تحليلي پژوهش

( از 1987)« قار  هند در عصار گورکانياان   نهادي فرهنگ معناري ايران و شبههم»اشار  کرد: 
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تهناسا    هاي عبدانصاند شايرازي در دربارشاا     بررسي تفاوت نگار »محندرضا پورجعفر، 

بررساي تطبيقاي مکتا     »( از عفت افضلي و ندا هوشنند، 1911)« وي و گورکانيان هندصف

فر و محندرضا پاورجعفر در رابطاه باا    ( از فرزانه فرخ1987)« تبريز با مکت  نگارگري هند

مقايسه تطبيقي جايگاا  زناان در مجاانس موسايقي دور  تيناوري و      »هنر نگارگري و مقانه 

-( از حبي  شهبازي شيران، سيدمهدي حسيني1911) «ماند  جا ههاي بصفويه بر اساس نگار 

نيا، اسناعيل معروفي اقدام و زهرا نصرانهي در رابطه با جايگاا  زناان نوازناد  در دو درباار     

ايراني. اما تاکنون پژوهش تطبيقي در بخش موسيقي و مقام نوازندگان زن در دو کشور هناد  

رو، پژوهش پيش رو در امتداد دو شايو    است. از هني و ايران در دور  مذکور انجام نگرفته 

کوشد تا با نگاهي تحليلي، جايگا  زنان نوازند  از نظر محبوبيت و هنچناي  مقاام و   اول مي

هاي اي  دور  موردبررسي قرار دهد موقعيت و سازهاي مورد استفاد  آنان را بر اساس نگار 

 ميان اي  دو دسته را مشخر کند. و سپس با نگاهي تطبيقي وجو  افتراق و اشتراک

کوشد تا با نگاهي تطبيقي، در کناار بررساي   پژوهش حاضر، از نظر هدف بنيادي است و مي

تأ ير مهاجرت هنرمندان ايراني به هند در دوران تاريخي مورد مطانعه، ا رات شارايط اجتنااعي،   

ع سازها مورد استفاد  ايا   سياسي و مذهبي اي  عصر در دوکشور را بر مقام نوازندگان زن و تنو

اي با تکيه بار مناابع   کتابخانه-گرو  بر اساس نگارگري دريابد. در جريان بررسي با شيو  اسنادي

کاار گرفتاه    ماند  به ديداري، موسيقايي، تاريخي و پژوهشي سعي شد  است تا بيشتري  آ ار باقي

هااي  هاي موسيقي، سافرنامه  نههاي تاريخي، رسا هاي تاريخي از متوني هنچون کتابشود. يافته

اناد.  هاي معاصر گردآوري، و در پايان با شيو  تحليلي بررساي شاد   سياحان اروپايي و پژوهش

 بر تحليل محتواست. روش تحقيق در اي  پژوهش تطبيقي ا تحليلي و متکي

 . موسيقي عصر صفوي1

و احوال اجتناعي و هاي ذاتي و گا  بر اساس اوضاع  هريک از شاهان صفوي به فراخور خصلت

کاه  « شا  اسناعيل اول»هنچني  عوامل مذهبي و شرعي، تعامالت گوناگوني با موسيقي داشتند. 

هاي حکومتش بيشتر زمان خود را صرف جنگ کرد، خود شااعر باود و باا     به سب  تحکيم پايه

ي معتقاد  گذار مکت  تبريز شاد. راهگاان   دعوت از هنرمندان مکت  هرات به تبريز، در واقع بنيان

هاي مذهبي و رواج و تعزيه در دور  حکومت او اتفااق افتااد  و در اداماه ماي     است که ننايش
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)راهگااني،  « کارد ها در جهت ترويج و تبليغ مذه  شيعه استفاد  مي شا  اسناعيل، از آن»گويد: 

جاه  تهناس  اول که در دور  اول حکومتش به انواع هنر و ازجنله موسيقي تو (. شا 918: 1977

کاه   دوم حکومت و زمااني   ها نيز کوشيد  بود، در دور خانهداشت و حتي در راستاي رونق نقار 

استثناي  دانان، خوانندگان و نوازندگان را به تحت نفوذ فقها و عاننان مذهبي درآمد، تنام موسيقي

رباار خاود   از د« اساتاد اساد  »و « استاد حسي  شوشتري»هاي  چي و سُرنايي به نام چند نفر نقار 

(. در ايا  دوران در کناار ديگار هنرمنادان و شاعرا،      017: 1971بيرون کارد )هناايي شايرازي،    

 دانان نيز دست به مهاجرت گسترد  زدند. موسيقي

اي خاص به فقه، علوم ديناي و فلسافي و هنچناي      عباس توجه در ميان شاهان صفوي، شا 

اشات. از جنلاه کاربردهااي موسايقي در     عالقه بسياري به هنرهاي گوناگون از جنله موسيقي د

اش از که دالواناه در سافرنامه   عباس اول، مراسم استقبال از ميهنانان خارجي بود، چنان زمان شا 

گروهي از زنان نوازند  و خوانند  نام برد  است که توساط داروغاه هنادان باراي سارگرمي و      

 01: 1972شد  بودند )دالوانه،  انبساط خاطر او و هنسرش در مدت اقامت در اي  شهر فرستاد 

» .... ( در سفرنامه برادران شرني نيز، در وص  پذيرايي شا  از ميهنانانش چني  آمد  است: 00و 

هاا و  چهار نفر از نجبا آوردند و وقتاي طباال   و هاي ضيافت را بيستبعد با طبل و نقار ، خوانچه

خواندناد و باه   هاي فااخر ماي  ر زن با نباسنف ها رفتند، اهل طرب به ميان آمدند. بيستچي نقار 

 "سارآنتوان "رقصيدند و وقتي جش  به انتها رسيد، پادشا  برخاست و دست صداي موسيقي مي

نفر زن از جلو  گشتند و آن بيستهاي شهر ميطور در کوچه دست هني  به ها دست را بگرفت، آن

ناوازان   رکوچه دسته جديدي از موسيقيرقصيدند ... و در سر هخواندند و ميرفتند و آواز ميمي

هااي  (. از ديگر کاربردهاي موسيقي در اي  دور  جشا  84: 1910)شرني، « کرديم را مشاهد  مي

آباد اصفهان باه  عباس بر سپا  عثناني در باغ تاج پيروزي بودند. در جشني که پس از پيروزي شا 

آرايي و شادي در ايا   حاب محفلمدت چندي  روز برپا بود، به حضور زنان و اهل طرب و اص

(. هنچني  با ورود شا  در شاهرها  100: 1911شاهي، مراسم اشار  شد  است )گندماني و حس 

و اياالت گوناگون، هنرمندان عرصه موسيقي موظ  به اجراي برنامه و برپايي مراسم شادباش و 

 خوشامدگويي به شخر شا  بودند )هنان(. 

عباس دوم، موسيقي درباري هنانند سابق وجود داشات کاه     سانه حکومت شا 01در دوران 

حال  ( با اي 11: 1981دنيل اصلي آن تنايل شا  به شرب خنر و برپايي مجانس بزم بود )ميثني، 
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اصالحات اجتناعي نيز از سوي علنا براي اجراي امر به معروف و نهي از منکار شادت يافات.    

اي باا آن  گيراناه يقي هنداستان بودند و برخورد ساخت آنان در اي  دور ، نسبت به مقابله با موس

کردناد )وحياد قزويناي،    هاي موسايقايي مناع ماي   مردم را حتي از مطانعه کتاب که داشتند، چنان

حسي  در بحث تاريخي موسيقي به دو دساته تقسايم   سلطان (. در دور  حکومت شا 101: 1901

هااي علناا برضاد    گياري  که در آن موضاع شود: دور  اول که دور  محدودکردن موسيقي بود مي

اي حنايت خود را از قاانون مناع موسايقي توساط شاا ،      موسيقي تداوم يافت و آنان در اعالميه

( اما دور  دوم که با اعتياد شا  به شرب خنر و مجانس بزم 44-40: 1970اعالم کردند )نصيري، 

رداخت  به موسيقي در ميان ماردم  اگرچه پ»هنرا  بود، قواني  منع شراب و موسيقي نغو شدند و 

هرچناد کاه    .(12: 1981)ميثني، « مشکالتي دربر داشت، در دربار ظاهراً منانعتي وجود نداشت

کاه در  « گرگوريوا پريا فيدانگو»و « جِنلي کارِري»نويساني هنچون  هاي سفرنامهبر اساس نوشته

مشخر است که موسيقي حتاي در   اندديدار خود با شا  به اجراي موسيقي در دربار اشار  کرد 

 (. 10و 11داد  است )هنان، دور  اول نيز در دربار به حيات خود ادامه مي

 . موسيقي در دوران گورکانيان2
قار  هناد از حامياان سرساخت     امپراتوران گورکاني هنچون ديگر پادشاهان معاصر خود در شبه

دانااني از   وسيقي حنايت کارد  و موسايقي  ها هنچني  از تنوع در مرفتند. آنشنار ميموسيقي به

و  (Brown, 2006: 89)شنال و جنوب هند، اياران و عثنااني را در درباار خاود گارد آوردناد       

عبارتي؛ موسيقي هندوستاني، در اي  دور  بر پايه سنت قديم موسيقي هند و هنزيساتي آن باا    به

 (.Brown, 2003: 28هاي ايراني، عرب و ترک شکل گرفت )فرهنگ

م آغاز شد. دوران 1124 .ق/112حکومت گورکانيان در هندوستان با فتح کابل توسط بابر در 

تأسايس خاود    هااي حکومات تااز    سلطنت بابر کوتا  بود و فرصت چنداني براي تحکايم پاياه  

)کالنتاري،  « توجاه اسات   عنوان حلقه ارتباطي ميان هناد و اياران قابال    نقش وي به»نداشت، اما 

دست آمد ؛ وي با وجود مشغله زياد و نبردهاي ماداوم از هنار    ه به شواهد به( با توج12: 1981

(. ظااهراً در  (Sherma, 1974: 28-31م داشت آرايي عالقهويژ  به ادبيات و باغ نيز غافل نبود و به

هااي بابرناماه در   زمينه موسيقي نيز شواهدي از عالقه بابر به اي  ف  وجود دارد. بر اساس نوشته

هنچناي  مطانا     (Wade,1998: 47)شدهاي دربار بابر موسيقي اجرا ميمحافل و ضيافتبيشتر 
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-هاي موسيقي، اسامي و خاستگا  نوازندگان است و با توجه باه نگاار   شامل سازها، فرم بابرنامه

موسيقي دربار وي متاأ ر از فرهناگ موسايقايي اياران باود       »رسد که هاي اي  کتاب، به نظر مي

(. عدم وجود پررنگ موسيقي هندي در دربار بابر را شايد بتوان نتيجه 11: 1981ي،)کالنتر «است

مدت او و هنچني  عدم تجانس دربارش با مردم سرزمي  تاز  فتح شاد  دانسات   حکومت کوتا 

(. هنايون پاس  (Sherma, 1974: 28-31شد از اختالط فرهنگي آنها جلوگيري شودکه باعث مي

دي به رشد هنرها از جنلاه موسايقي کارد و باا توجاه باه اقامات        از بر تخت نشست  کنک زيا

چندسانه او در ايران مشخصاً تأ ير فرهنگ ايراني در درباارش بسايار بيشاتر از ديگار پادشااهان      

کارد  زباان حنايات ماي   گفت و از شااعران فارساي  که او به فارسي سخ  مي گورکاني بود چنان

که به هنرا  هنايون ازاياران باه هندوساتان مهااجرت     (. در ميان هنرمنداني 14؛ 1981)کالنتري،

دان نيز بودند. بايزيد بيات در توصي  يکي از مجانس درباار هناايون در    اي موسيقيکردند، عد 

، "مخلر قيصي"ها از سازند »داناني که در خدمتش بودند، شرحي آورد  است:  کابل از موسيقي

و از  "طوفاان ناي  "، "قاسام چنگاي  "، "ابيطوفان ربا "، "کجک غچکي"،  "محندجان قانوني"

 "و "حاافظ مهاري  "، "انادي  حساي   حاافظ کناال  "، "محناد آختاه  حاافظ سالطان  "ها گويند 

(. وي هنچني  در 122و 11؛ 1980)بيات، « ... به موج  حکم نشسته بودند"مالميرجان پيوندي

رائاه داد ، ناام ساي    فهرستي از هنرمنداني که در بازگشت به هند، هنايون را هنراهاي کردناد، ا  

(. در دوران حکنراني هنايون اتباع قلنارو وي  178-171دان را نيز آورد  است )هنان،  موسيقي

داناان در   کاه موسايقي   "اهل مراد"و  "اهل سعادت"، "اهل دونت"شدند: به سه دسته تقسيم مي

اناد نياز تاأ ير    تصاوير کشايد    هايي که دوران هناايون را باه  گرفتند. در نگار دسته سوم قرار مي

پيگيري است. در اي  تصاوير، سازهاي رايج در موسيقي ايراني و رقاصاني با  موسيقي ايراني قابل

. به هار رو، شاواهد   (Wade, 1998: 54)مشاهد  اند انبسه و حرکات مشابه با رقاصان ايراني قابل

تاأ ر از فرهناگ   تصويري و نوشتاري حاکي از آن است که موسيقي دربار هنايون هنچون بابر م

 موسيقايي ايران بود  است.

گياري قادرت ايا  سلساله و      با سپري شدن دور  گورکانيان متقدم و تقريباً هنزمان باا اوج 

ها در هند، توجه به موسيقي هندي در دربار فزوني يافت. سارآغاز ايا  تغييار     تثبيت موقعيت آن

کبرشا  بود. توجاه و عالقاه اکبار باه     تقريباً هنرمان با حکومت سومي  امپراتور گورکاني يعني ا

هااي  ساخت که از سراسار هناد و سارزمي     هنرها، دربار او را محل اجتناع هنرمنداني برجسته
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اي به موسيقي آوردند. او توجه ويژ اطراف با انگيز  بهر  بردن از حنايتش به دربار وي روي مي

: 1، ج1819داشته اسات )مباارک،    داشت که دنيل اصلي آن شايد اي  بود که خود، دستي در آن

هااي  موسيقي درباار او باه سانت تعامال فرهناگ     »( و به دنيل فضاي چندفرهنگي دربارش، 92

(. پيش از اکبر و نيز هنزمان با نخساتي   42: 1981)کالنتري، « موسيقايي گوناگون جهت گرفت

هاا   ه اغلا  آن کردند کقار  حکومت مي هاي حکومت او، حکنرانان محلي که در سطح شبهسال

هاا در نيناه   پذيرفتند، اما اي  حنايتدانان را در دربار خود مي حاميان موسيقي بودند و موسيقي

دوم سد  دهم هجري/سد  شانزدهم ميالدي و با قدرت گرفت  حکومت اکبر رو به افاول نهااد،   

پايان و تعاداد  ها هاي تنرکزگراي اکبر بود که به استقالل بيشتر اي  حکومتدنيل آن نيز سياست

معنااي   . از آنجاا کاه شکسات در نبارد باه     (Greig,1987:6,7)منابع حنايت کنند  را کاهش داد 

واگذاري هنه متعلقات طرف مغلوب به طرف پيروز بود، هر حکومت محلي که در جنگ با اکبر 

منتقال   دانان وابسته را به دربار اکبر خورد ناچار بود تنامي متعلقات از جنله موسيقيشکست مي

عنوان پيشکش از دربارهاي محلي به دربار امپراتور فرستاد   دانان دربار به کنند. گاهي نيز موسيقي

دانان  شدند در کنار اي  دو مورد عالقه خاصي که اکبر به موسيقي داشت سب  جذب موسيقيمي

آيي  اکبري  ( او در مورد عالقه اکبر به موسيقي در کتاب92: 1، ج1970به دربارش شد )مبارک، 

چه در علم موسيقي آن پايه دارد که صااحبان ايا  فا  را     خديو جهان چنان»چني  نوشته است: 

)مباارک،  « ناوازي ننا پيشدستي دارند خاصه نقار نبود، هنچنان در مرات  عنل اي  مشکل آسان

سرساخت   بر اکبر، درباريان و زنان حرمسرا نيز در ايا  دور  از حامياان   (. عالو 91: 1، ج1819

هايي هنچون نوروز نقاش اساساي   هاي درباري در مناسبتموسيقي بودند و در برگذاري جش 

 (.40: 1981داشتند )کالنتري، 

جهان و جهانگير نيز هنچون پدر و پدربزر  خاود حاامي بازر  موسايقي و اهال آن       شا 

عناوان   توان بهايون ميهاي دوران اکبر و هنحال از نقاشي اي  دوران کنتر از نقاشي بودند. با اي 

سندي براي موسيقي استفاد  کرد، باني ويد اعتقاد دارد که دنيل عند  آن گرايش نقاشي به سنت 

حال موسايقي در ايا  دوران    . با اي (Wade, 1998: 163)گرايي در اي  دوران بود  است  طبيعت

ها )تاوزوک جهاانگيري،   هايي هنچون توند شاهزاد نيز جزئي از زندگي دربار بود و در مناسبت

( 121( و هنچني  محافل خصوصي )هنان، 11و  72(، ازدواج اعضاء سلطنتي )هنان، 09: 1911

-پادشا »نويس  جهان، نسخه دستاست. از دوران حکومت شا حضور نوازندگان هنيشگي بود  
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دي از هااي موسايقي اسات و اطالعاات زياا     يادگار ماند  که تصاوير آن منلو از صاحنه به« نامه

هايي از آخري  روزهاي طاليي تاريخ موسيقي مغول هند به  موسيقي اي  دور  و در واقع، صحنه

طاور  زي ، تاريخ هنار هناد باه    . با به سلطنت رسيدن اورنگ(Wade, 1998:165)دهد دست مي

دوران »در توصاي  ايا  دوران گفتاه اسات     « آن  مينر»ناگهاني به پيچي سريع و مرگبار رسيد، 

هاي موسايقي توساط    عنوان دوراني که در آن، فعانيت زي  در تاريخ موسيقي به اورنگ حکومت

در اي  دور  (Brown, 2003: 81)« اي  حاکم بنيادگراي متعص  متوق  شدند، بدنام خواهد ماند

هاي محلي زي  به پاسبان اورنگ»تنها مواردي مانند انکل، موادمخدر و ريش بلند مننوع نشدند، 

چه از خانه و يا جايي  بر موارد باال جلوي موسيقي را نيز بگيرند و چنان   بود که عالو دستور داد

توانناد توقيا    کاه ماي   جا بشتابند و هرآن درنگ به آن آواز به گوش رسيد، بي و ديگر صداي ساز

او که به خود اجاز  شنيدن هيچ نوع آواياي   (Manucci, 1907,vol 2:8)«کنند و سازها را بشکنند

اي پاک کرد و اي  روال دانان حرفه داد، حرم را نيز از وجود موسيقيحنجر  و يا سازها را نني از

با توجه به منابع، دوران حکومات   (Brown, 2003: 104&105)سال بعد نيز ادامه يافت تا بيست

گسيختگي و عدم رشد و پيشرفت در تنامي جوان  زنادگي  او برخالف دوران اکبر، عصر ازهم

زي  و در زمان وار انش موسيقي به دربار مغوالن بازگشت،  جنله هنرها بود. پس از اورنگو از 

اما از دوران شکوهش در دربار اکبر فاصله فراواني گرفت و هنچون ديگر هنرها به سوي ابتذال 

 . (Wade, 1998: 204&205)پيش رفت

 ها . زنان در موسيقي عصر صفوي در نگاره3

شويم. با توجه به متون تاريخي، رو مي سيقي اي  دور  با زنان نوازند  نيز روبههاي مودر ميان نگار 

اند. ميثني با نگااهي باه متاون    زنان نوازند  در ميان نوازندگان سازهاي مجلسي دربار حضور داشته

داناان مجلساي ترکيباي از زن و     اي هنگي مرد بودند، اما موسيقيدانان نقار  اعتقاد دارد که موسيقي

شاان نقا  حاافظ، منصا ، ساازند  و نوازناد         دانان مرد بر اساس مهارت رد بودند و به موسيقيم

داناان زن در ساه حاوز  فعانيات داشاتند: رقاصاان،        (. موسايقي 191-141: 1981دادند )ميثني،  مي

هاي اي  عصر زنان (. در نگار 71: 1910و نيز: شرني،  127: 1919خوانندگان و نوازندگان )کنپفر، 

هاا تفااوتي باا    اند. محل استقرار و جايگا  آناان در نگاار    تري داشته ر مجانس بزم حضور پررنگد

در رساائل  »اند )ن.ک: هرچند که که اصوالً رقصندگان در غان  موارد زن بود  مردان ندارد، جز اي 
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وفاي  دانان عصر صفوي به طبع رسايد  کنتار از نوازناد  زن معر    و کت  تاريخي که دربار  موسيقي

عباس باه   جهانگرد ايتانيايي که در عصر شا -دالوانه  (. پيترو112: 1982)ملکي،« سخ  به ميان آمد 

 نواخت  با خواندنشان هنرا  که کرد  تصوير را مطرب زنان از هايي صحنه -اصفهان سفر کرد  است

)دالواناه،   اسات  شد  نني مراعات حيايي چندان هارقر اي  و معتقد است که در بود  رقر و ساز

کاه شااردن    رقصيدند؛ چنانها بودند و مردان بانغ نني(. رقصندگان اصوالً زنان و پسربچه81: 1972

منظاور   اي است که بهرقر در مشرق زمي  پيشه»نويسد: در وص  يک مجلس عروسي ايراني، مي

است خاصاه   قدر و بدنامشود، اما به هر روي هنري بيسرگرمي و خوشگذراني بينندگان عرضه مي

در اياران رقصايدن هنار    »کناد:  (. و در جاي ديگري اشار  مي401: 1، ج1919)شاردن،« براي زنان

هااي گونااگون در ايا  عصار     )هنان(. باا نگااهي بار سافرنامه    « زنان و نوازندگي هنر مردان است

(. 10: 1919اناد )فااطني،   روساپيان بسايار  روتنناد باود     -رسد که اي  رقاصههنچني  به نظر مي

هاايي تقريبااً   توان ديد. اي  زنان که نبااس هاي کاخ چهلستون ميحضور اي  زنان را در ديوارنگار 

پوشيد  دربردارناد معناوالً ساازهايي هنچاون زنگوناه و چهارپاار  در دسات دارناد و هنچناي           

(. 1هاسات )ن.ک: تصاوير   اند که نشاان از تناول بااالي آن   جواهرات زيادي بر گردن و سر آويخته

ذکر است، حضور آناان   هاي اي  دور  قابلدان در نگار  مطل  ديگري که در رابطه با بانوان موسيقي

در مجانسي است که مخصوص بانوان است و معنوالً تنها شخر مذکر در ايا  تصااوير شاخر    

هاا زناان در    حال تصاويري نيز وجود دارناد کاه در آن   راست( با اي -9پادشا  است )ن.ک: تصوير

خسارو پروياز بار تخات در هنگاماه      »اند در نگار  کامالً مردانه به اجراي موسيقي پرداختهمجانس 

اي از شاهنامه فردوسي انتخاب شد  است، تنها نوازندگان زن در مجلس کاامالً  که از نسخه« شادي

چپ(. در مورد مجانس ساوگواري غيرماذهبي، چناي     -9خورند )ن.ک: تصوير مردانه به چشم مي

اناد. در نگاار    کنند  تصوير شاد  عنوان شيون عنوان نوازند  که بيشتر به آيد که بانوان نه بهبه نظر مي

که نوازندگان مارد   دهد، درحانيراست( که مجلس سوگواري اسکندر را نشان مي-4شنار  )تصوير

در حال نواخت  سازهاي ني، داير  و دمام در بيارون از محوطاه قصار و در مياان دساته عازاداران       

اند. در رابطه با سازها نيز باا توجاه    تند، زنان در طبقه باالي عنارت به عزاداري و شيون مشغولهس

نواختند. ساازهاي  رسد که زنان سازهاي خاصي را بيشتر از سازهاي ديگر ميها به نظر ميبه نگار 

حتاي باه نظار    اند، ها به خود اختصاص داد چنگ و داير  بيشتري  تعداد نوازندگان زن را در نگار 

هاي اي  عصر تعداد بانوان نوازند  چنگ از مردان چنگنواز بيشتر باشاد )ن.ک:  رسد که در نگار مي
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توان باه   شوند ميها توسط بانوان نواخته ميراست و چپ(. از ديگر سازهايي که در نگار -0تصوير

کاه هنارا  باا     کنانچه، ني و تنبور اشار  کرد. رهبار معتقاد اسات کاه حضاور زناان در مجانساي       

شاد، اماا در مجاانس زناناه     نوازندگان مرد بودند تنها به نواخت  سازهاي چنگ و داير  محدود مي

يک از مجاانس   (. از سوي ديگر، در هيچ101؛ 1911نواختند )رهبر و اسعدي، ساير سازها را نيز مي

محناد  ا ار سالطان  « گارد هاي دور نوتي»رزم و مجانس خانقاهي زنان حضور ندارند، اما در نگار  

هاا   چپ( نوازند  دمام زن است که با نباسي که با مردان تفاوتي ندارد، جلوتر از آن-4)ن.ک: تصوير

دان در مياان طبقاات پاايي  اجتنااع      تواند بيانگر حضور زنان موسيقيدر حال حرکت است، که مي

 دهد. شان ميدان در عصر صفوي را ن ، نحو  بازننايي زنان موسيقي1باشد. جدول شنار 

 
:زناندرمجالسگوناگونصفوي.)ازراستبهچپ(؛مجالسبزمخصوصی3تصویرشماره

(ومجالسبزم3131:43(،مجالسبزمزنانه)آقاجانیاصفهانی،3131:014)مأخذ:شاهکارهاينگارگري،

(3131:16آقاجانیاصفهانی،درباري)

 

:3131:زناندرمجالسگوناگونصفوي.مجالسشکار)مأخذ:شاهکارهاينگارگري،2شمارهتصویر

 WWW. Mtmusem.org(ومجالسآیینی.مأخذ:104
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:حضوربانواننوازندهدرمجالسخصوصیزنانهباحضورپادشاه)راست(،)مأخذ:آژند،1تصویرشماره

3:13،ج3131ومجالسبزمکامالًمردانه)چپ(؛)مأخذ:یساولی،(2.113.ج3136


(و3131:361)راست(؛)مأخذ:شاهکارهاينگارگري، :حضورزناندرمجالسسوگواري0تصویرشماره

 (3113:311زناندرموسیقیمطربی)چپ(؛)مأخذ:خزایی،

هاندگانعصرصفويدرنگاره:نحوهبازنمایینواز3جدولشماره

 سازهايمورداستفادهزنان سازهايمورداستفادهمردان ملیت جنسیت مجالس

 ايراني زن-مرد بزم درباري

 خانواد  تنبور 
 خانواد  عود 
 کنانچه 
 قانون 

  دف/داير 
  چهارپار 
 ني 
 موسيقار 

 سرنا 

 
 
 

  دف/داير 
 چهارپار /زنگونه 
 ني 
 دهل 
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هابازنمایینوازندگانعصرصفويدرنگاره:نحوه3دولشمارهادامهج
 سازهايمورداستفادهزنان سازهايمورداستفادهمردان ملیت جنسیت مجالس

 ايراني زن-مرد بزم خصوصي

  دف/داير 
 کنانچه 
 خانواد  تنبور 
 خانواد  عود 
 اوزان 
 شدرغو 
 چنگ 
 ني 

 
 
 داير /دف 
 چنگ 
 کنانچه 
 ني 
 

 ايراني مرد رزم

  نقار 
  کرناي خنيد 
 رناي صافک 
 سورنا 

 
 

---------------- 

 ايراني زن-مرد آييني

 داير /دف 
 عود 
 ني 
 

  دف/داير 
 چنگ 
 ني 
 

 ايراني مرد خانقاهي

 ني 
 يکتاي 
  دف/داير 

----------------- 

 استقبال
 مرد
 

 ايراني

  خانهسازهاي نقار 
 تنبور 
 ني 
  داير 
 

  دف/داير 

 ايراني مرد هامسابقات و  بازي

  نقار 
 کرنا 
 

 

 
---------------- 

 ايراني مرد شکار

  نقار 
 کرنا 
 چنگ 
 تنبور 
  داير 

 
 چنگ 

 عامه-گرديدور 
 مرد
 زن

 ايراني

 سورنا 
 داير /دف 
 دمام 
 تنبک 

 
 دهل 
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 ها . زنان نوازنده در موسيقي عصر گورکاني در نگاره4
ن مشاهد  اسات. در ايا  دورا   هاي اي  دور  در سه بخش قابلدان در نگار  حضور زنان موسيقي

و اوقات خود  (Misra, 1967: 6)بر پادشا ، زنان حرمسرا نيز از حاميان مهم موسيقي بودند عالو 

و در محافل خصوصاي خاود،    (Ibid, 86)کردندرا صرف هنرهايي هنچون موسيقي و رقر مي

در ايا    (Ibid, 65)پرداختناد گساري و تفريح ماي در کنار نذت بردن از موسيقي و رقر به باد 

شاد کاه تناامي    اي انجام مياجراي موسيقي و رقر توسط نوازندگان و رقاصان حرفهمجانس، 

از آنجاکه زنان دربار مغاول نقشاي   » (. ويد اعتقاد دارد: 110: 9، ج1189آنان زن بودند )مبارک، 

اساسي در ترتي  دادن مجانس و جشنهاي دربار داشتند و موسيقي بخش مهني در اي  مجاانس  

باا توجاه باه     (Wade,1998: 73)« توان زنان را حاميان مهم موسيقي دانستيرفت، مشنار ميبه

ايا   « 1ميسارا »در دربار مغاول حضاور فعااني داشاتند.      دان ها آمد  زنان موسيقيچه در نگار  آن

دانان را از فواحش درباري دانساته و اعتقااد دارد کاه باا ورود اساالم باه شابه قاار  و          موسيقي

بر دربار که منجر به محادوديت زناان در ماواردي خااص شاد، نقاش        حاکنيت قواني  اسالمي

عناوان   بر اجراي موسايقي باه   فواحش درباري در پر کردن خالء حضور زنان بيشتر شد  و عالو 

-در نگاار   (Misra,1967: 48-50)کردندمصاح  و ندينه سلطان و درباريان نيز انجام وظيفه مي

تشاخير اسات    کنند  و مصاح  شخر شاا  قابال   گرمعنوان سر هاي اي  دور  حضور زنان به

رسد که بيشتري  فعانيت زنان در موسيقي دربااري در زميناه   راست(. به نظر مي-1)ن.ک: تصوير

ها نسبت  خورند، اما تعداد آنچشم ميها بهرقر بود، هرچند که بانوان نوازند  نيز در اي  نگار 

تنها از اعضاي  ابت درباار بودناد بلکاه در     ان نهرقصندگ»به نوازندگان مرد بسيار محدود است. 

در تصااوير   (Wade,1998: 84)«کردناد شکارهاي بزر  و نشگرهاي نيز امپراتور را هنراهي مي

شدند؛ يک گورکاني تا پايان دوران حکومت اکبر، نوازندگان و رقصندگان به دو گرو  تقسيم مي

کال  بلند و شال بر سر داشتند. در اي  گارو   شکل  گرو  اصليتي ايراني دارند و نوعي سرپوش به

-داشتند و نوازندگان معناوالً دف ماي  رقصندگان ريتم را با هنراهي قاشقک يا چهارپار  نگه مي

راست(،گرو  دوم نوازندگان هندي بودند که معنوالً بادون سارپوش و   -1نواختند)ن.ک: تصوير 

صااان در اياا  گاارو  چياازي در دساات انااد، رقاتصااوير درآمااد دار بااهنبااهگااا  فقااط بااا کااال 

-ها حذف مياما پس از وي نوازندگان و رقصندگان ايراني از نگار  (Wade,1998:87-90)ندارند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Misra 
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هاي اي  عصر تاا پايش    هاي هندي بر ت  دارند. در نگار دان نباس شوند و تنامي بانوان موسيقي

نار نوازندگان مارد باه تصاوير    زي  نوازندگان زن در مجانس بزم درباري معنوالً در ک از اورنگ

-تر پادشا  که بر طبق متون با دخانت حرمسرا صورت مياند و در مجانس خصوصي کشيد  شد 

گرفت، تنها نوازندگان زن حضور دارند. بيشتري  سازهايي که در دسات نوازنادگان زن در آ اار    

کاه در دوران اکبار   صدا هساتند  اي پوستاند، سازهاي کوبهتصويري گورکاني به تصوير درآمد 

شاوند. در  بيشتر در دست نوازندگان ايراني و پس از او در دست نوازندگان هندي مشااهد  ماي  

خانه، دو نوازند  زن باا دف و نبااس ايراناي در    بر گرو  نقار  ، عالو «استقبال از جهانگير»نگار  

روناد و در  ر ماي شانا خورند که تنها نوازندگان مجلسي در تصوير باه ميان جنعيت به چشم مي

که گارو  بسايار   -مياني( زنان نوازند  -1نگار  تحويل هداياي عروسي داراشکو  )ن.ک: تصوير 

نوازناد. دهال ساازي اسات کاه در      سازهاي داير  و دهل مي -ها هستند بزرگي سوار بر کجاو 

انوان شود. از ديگار ساازهايي کاه با    هاي گورکاني تنها در دست نوازندگان هندي ديد  مينگار 

است  9و کنگر  0خصوصاً سربي  1نوازند سازهاي خانواد  ويناهاي اي  دور  مينوازند  در نگار 

هاايي  شوند که نوازند  مردي حضور نداشته باشد. در نگار که تنها زماني در دست زنان ديد  مي

ناي  ساازهاي   نوازناد. هنچ ها به جز داير  و دهل، ني نيز مي دانان مختلط هستند، زن که موسيقي

چاپ( در دسات   -1راسات و  -1چاپ، -1زهي مانناد ربااب و تنباور و چناگ )ن.ک: تصااوير     

شود که اي  سازها نيز در زمان عدم حضور مردان در مجلس توسط زناان  نوازندگان زن ديد  مي

رسد که حضور زنان بيشتر منحصر به هاي اي  دور ، به نظر ميشوند. با توجه به نگار نواخته مي

-1بزم درباري و خصوصي با موضوعات گوناگون و گا  مجانس خانقاهي )ن.ک: تصوير مجانس

-دان به چشم نناي  شود، چرا که در مجانس رزم ا ري از حضور بانوان موسيقيمياني(محدود مي

هاست. خورد و هني  موضوع دنيلي بر کنتر بودن تنوع استفاد  از سازها و موضوعات در نگار 

هااي ايا  عصار بسايار     خر است، اي  اسات کاه حضاور زناان در نگاار      حال آنچه مش با اي 

 (.0محدودتر از مردان است )ن.ک: جدول شنار  
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زناندرمجالسگوناگونگورکانی.)ازراستبهچپ(؛بزمخصوصی)راست(؛:1تصویرشماره

ومراسمwade,1998: Fig 102،مجالسخانقاهی)میانی()مأخذ:Wade,1998: Fig 80)مأخذ:

 (Wade,1998: Fig 116آیینی)چپ(؛)مأخذ:

ي)راست(؛)مأخذ::زناندرمجالسگوناگونگورکانی.ازراستبهچپ(؛بزمدربار6تصویرشماره

Wade, 1998. Plate4:(،مراسمتقدیمپیشکش)میانی(؛)مأخذBrown,2003:165ومراسمآیینی)

 Guy & Britschgi, 2011: 87هندو)چپ(؛)مأخذ:
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 هايعصرگورکانی.موقعیتنوازندگاندرنگاره2جدولشماره

 سازهايمورداستفادهزنان انسازهايمورداستفادهمرد ملیت جنسیت مجالس

 زن-مرد بزم درباري
 هندي
 ايراني

 خانواد  تنبور 
 عود 
 کنانچه 
 قانون 
  دف/داير 
 خنجري 
  چهارپار 
 آوج 
  نقار 
 کورگه 
 ني 
 سرنا 
 نفير 
 سنج 

 
 
 
 
 
  دف/داير 
 چهارپار /زنگونه 
 ني 
 دهل 
  

 زن-مرد بزم خصوصي
 هندي
 ايراني

 دهل 
  دف/داير 
 وينا 
  بي 
 سارنگي 
 کنانچه 
 رتنبو 
 عود 
 چنگ 
 قانون 
 ني 

 
 
 
 داير /دف 
 چنگ 
  سربي 
  کنگر 
 ني 
 

 هندي مرد رزم

  نقار 
 کورگه 
 نفير 
 کرنا 
 سينگ 

 
 

---------------- 

 هندي زن-مرد آييني

 رباب 
 قانون 
 سارنگي 
  داير 
 دهل 
  بي 
 خنجري 

 
 
  دف/داير 
 دهل 
 تنبور 
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 هايعصرگورکانی.موقعیتنوازندگاندرنگاره2دولشمارهادامهج

 سازهايمورداستفادهزنان سازهايمورداستفادهمردان ملیت جنسیت لسمجا

 هندي زن-مرد خانقاهي

 رباب 
  دف/داير 
 ني 

 ني 
  داير 

 
 استقبال

 
 مرد
 زن

 
 هندي
 ايراني

  خانهسازهاي نقار 
 دهل 
 رباب 
  اکسورموري 

  دف/داير 

 
 هامسابقات و بازي

 
 مرد

 
 هندي

  نقار 
 سرنا 
 

 

 
---------------- 

 
 کارش

 
 مرد

 
 هندي

  نقار 
 دهل 
 نفير 

 
----------------- 

 
 گرديدور 

 
 
 مرد

 
 

 هندي

 دهل 
 رباب 
  تنبور 
 سارنگي 

 
----------------- 

هاي گورکااني و   دان بر اساس نگاره .بررسي جايگاه اجتماعي زنان موسيقي5

 صفوي

 
 بهعنواننوازندهدرمجالسبزمصفوي:استفادهازفرشتگانمؤنث4تصویرشماره

 (Wade,1998: Fig18(وگورکانی)مأخذ:321؛3131)مأخذ:شاهکارهاينگارگري،
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حال در هر دو کشور ايا    هاي صفوي و گورکاني يکسان نيست. با اي  حضور زنان در نگار 

غيردربااري ا    چه درباري و چها هاي خصوصي   کنيم. در بزم گرو  را در مراسم بزم مشاهد  مي

هاي گورکاني اسات باا    عنوان تنها نوازندگان مجانس مردانه کنتر از نگار  صفوي حضور زنان به

تاوان حضاور پررناگ زناان      هاا ماي   حال با توجه به وجود هرچند اندک اي  دسته از نگاار   اي 

 تاري  تار و گساترد    طاور پررناگ   دان را در دربار صفوي درک کرد. هني  حضور را باه  موسيقي

هاي درباري و خصوصي گورکاني، زنان چه  هاي گورکاني مشاهد  کرد. در بزم توان در نگار  مي

هااي   عنوان رقصند  حضوري پررنگ دارند. زناان ايراناي کاه در نگاار      عنوان نوازند  و چه به به

شاوند،   دوران هنايون و نينه ابتدايي دوران اکبر به وفور در مجانس بازم دربااري مشااهد  ماي    

تر حجاب دارناد و زناان    هاي پوشيد  بر ت  داشته و هنگي کال  بر سر و يا به بياني واضح سنبا

هااي   هندي ساري بر ت  داشته و با موهاي بافته هنگاي بادون حجااب هساتند. در ديوارنگاار      

هايشان در بخش يقه و  صفوي رقصندگان کال  بر سر داشته اما موهايشان مشخر است و نباس

نويسان در رابطه باا روساپيان رقصاند  درباار هنخاواني       هاي سفرنامه ه با نوشتهسينه باز است ک

رسد کاه   هاي دو کشور به نظر مي تر به نگار  (. با نگا  دقيق41-49: 1972بيشتري دارد )دالوانه، 

رفتند. چنانکه ويد با توجه باه مادارک از    شنار مي هاي موسيقي درباري به زنان جز الينفک گرو 

. باا  (Wade,1998: 87)گويد  هاي پادشا  سخ  مي ا در شکارهاي بزر  و نشگرکشيحضور آنه

هااي دو کشاور باه تصاوير درنياماد        حال حضور زنان در مجانس رزم در هيچ يک از نگار  اي 

شود، اماا در   دانان در مجانس خانقاهي دور  صفوي ديد  نني است. حضور اي  گرو  از موسيقي

ها و باا   ها در اي  نوع از مراسم نيز هستيم. با توجه به نگار  حضور آن هاي گورکاني شاهد نگار 

رسد حضاور آناان    هاي مسافران در اي  عصر در دو کشور نظر مي تأييد مدارک تاريخي و نوشته

( نکته جانا   1و 1است. )ن.ک: تصاوير   تنها به دنيل اجراي موسيقي نبود  در مراسم بزم مردانه 

عناوان نوازناد  باه تصاوير      مؤنث در برخي مجاانس بازم اسات کاه باه     توجه حضور فرشتگان 

( از مشخصاات ديگار   7شوند. )ن.ک: تصوير  هاي هردو کشور مشاهد  مي اند و در نگار  درآمد 

هاي صفوي اشار  کرد. اي   ها در نگار  توان به رسني و خشک بودن حاالت آن بانوان نوازند  مي

تار   شوند و نوازندگان با حانتي راحت ندرت مشاهد  مي به هاي گورکاني حاالت رسني در نگار 

بار   ها در مراسم آييني و خانقااهي عاالو    اند. هنچني  حضور آن و گا  ننايشي به تصوير درآمد 

هاي صافوي حضورشاان تنهاا     مشاهد  است و در نگار  هاي گورکاني قابل مجانس بزم در نگار 
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، اي  اسات کاه زناان نوازناد  چاه هنارا  باا        محدود به مجانس بزم است. آنچه مشخر است

 جنسان خود و چه هنرا  با نوازندگان مرد، در مجانس بزم حضوري فعال دارند. هم

.موقعیتنوازندگاندرمجالسصفويوگورکانی1جدولشماره

 هند ایران مجالس

 بزم درباري

   ،نوازناااااادگان مجلسااااااي

 مرد، زن -رقصندگان

   ،نوازناااااادگان مجلسااااااي

 رد، زنم-رقصندگان

  مرد -خانه نوازندگان نقار 

 مرد، زن-نوازندگان مجلسي  مرد، زن-نوازندگان مجلسي  بزم خصوصي

 مرد -خانه نوارندگان نقار   مرد -خانه نوارندگان نقار   رزم

 مرد، زن -نوازندگان مجلسي  مرد، زن -نوازندگان مجلسي  آييني

 مرد، زن -نوازندگان خانقاهي  مرد -نوازندگان خانقاهي  خانقاهي

 استقبال
 مرد-نوازندگان مجلسي 

  مرد-خانه نوازندگان نقار 

 مرد، زن -نوارندگان مجلسي 

  مرد -خانه نوازندگان نقار 

 مرد -خانه نوازندگان نقار   مرد -خانه نوازندگان نقار   ها مسابقات و بازي

 شکار
 زن -نوارندگان مجلسي 

  مرد-خانه نوازندگان نقار 

  مرد -خانه نوارندگان نقار 

 طبقه عامه-گردي دور 
  مرد، زن -گرد نوازندگان دور   مرد، زن -گرد نوازندگان دور 

 مرد-نوازندگان روستايي 

 گيري نتيجه
داناان   رسد که نفاوذ موسايقي و حضاور موسايقي     هاي گورکاني چني  به نظر مي با مطانعه نگار 

و اي  نفوذ در دوران اکبرشاا  و   در دوران حکومت هنايون و اکبر بيش از وار انشان بود  ايراني

رساد   تر شد  باشد. از سويي ديگر بر اساس مشاهدات تصويري به نظر ماي  مرور زمان کنرنگ به

تار از   که حضور نوازندگان در ميان طبقه عامه در هندوستان دوران حکومات گورکااني پررناگ   

گارد، باا    وازنادگان دور  بار ن  هاي گورکاني عاالو   ايران صفوي بود  است. بدينسان که در نگار 

هاي صافوي، موسايقي      خوريم، اما در نگار ها برمي نوازندگاني از جنس مردم عادي و درميان آن

شود که اي  تعداد نياز بسايار انادک     گرد خالصه مي هاي موسيقي دور  طبقه عامه بيشتر در گرو 

وجاو کارد.    ور جسات است. اي  تفاوت عند  را شايد بتوان در تأ ير مستقيم مذه  در دو کشا 
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وجود يک مذه  رسني در عصر صفوي و حضور پررنگ و تأ يرگذار علناي اخباري شيعه در 

ها با موسيقي هنرا  باود نگاا  عاماه     رأس برخي از امور در ايران، که با مخانفت بسيار شديد آن

باار از  پيش برد. هرچند کاه ايا  تاأ ير بار اساتفاد  در       مردم را نسبت به موسيقي به سنت منفي

دانان و رقصاندگان   موسيقي جز در مواردي خاص وجود نداشت و پادشاهان از حضور موسيقي

بردند، اما در ميان عاماه ماردم ايا  حضاور بيشاتر در       کرات بهر  مي درباري در مجانس خود به

شاد و نوازنادگان وجاه خاوبي نداشاتند. در هناد تحات حکومات          مراسم مذهبي خالصه ماي 

زيا  باا    ر روال ديگري بود. از دوران اکبر تا زمان به قدرت رسايدن اورناگ  گورکانيان اوضاع ب

مذه  بودن پادشاهان، تعص  ماذهبي خاصاي بار درباار حااکم نباود و پادشااهان         وجود سني

نگريستند. بر اساس منابع تاريخي،  گورکاني به تنامي تفکرات مذهبي و آييني به ديد  احترام مي

مذهبي باستاني و تاريخي اي  کشور گر  خورد  باود، پاس از ورود   هاي  موسيقي هند که با آيي 

اسالم به اي  کشور تحت حنايت حاکنان مسلنان دک  و پس از آن پادشااهان گورکااني قارار    

 هاي گوناگون ادامه داد.  گرفت و بدي  ترتي  با قدرت به حيات خويش در زمينه

خانقاهي دو کشاور نياز دنباال کارد.     توان در موسيقي  تأ ير حضور مذه  در موسيقي را مي

اسناعيل اول مورد احترام دربار و باه تباع آن عاماه ماردم      طبقه صوفيه در ايران که از دوران شا 

اي که علناي  عباس اول مورد غض  قرار گرفته و با تبليغات منفي بودند، در دوران حکومت شا 

تند و به کشورهايي هنچون هندوساتان  مذهبي بر عليه آنان انجام دادند، به جرگه مهاجران پيوس

هاي ايراني موسيقي خانقاهي را به هنرا  سازهاي مخصوص خود بيشتر در کت   رفتند. در نگار 

هاي هندي گاا  باا مجانساي واقعاي از      توان يافت، اما در نگار  عرفاني هنچون ديوان حافظ مي

عرفاني نبود  و در کت  مختل  شويم. اي  مجانس تنها مربوط به کت   مراسم صوفيان مواجه مي

هاي گورکاني با توجاه باه اهنيتاي کاه      مشاهد  هستند اي  وفور مجانس خانقاهي در نگار  قابل

 رسد.  دادند طبيعي به نظر مي پادشاهان گورکاني هنچون اکبر و جهانگير به طبقه صوفيان مي

رو اسات. باا    ي روباه هاي هردو کشور با تفااوت انادک   دان نيز در نگار  حضور زنان موسيقي

توجه به حضور دي  اسالم در هر دو کشور و قواني  خاصي که براي زنان در آن در نظر گرفتاه  

اناد نسابت باه     هايي که از موسيقي اساتفاد  کارد    ها در نگار  شد  بود، کنرنگ بودن حضور آن

هااي   ري و بازم رسد، اي  گرو  معنوالً در مجانس بازم درباا   نظر مي دان طبيعي به مردان موسيقي

هااي صافوي و مجاانس خانقااهي در      خصوصي و گا  در مراسم ديگر )مراسم شکار در نگاار  
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شوند. بر اساس منابع مکتوب و تصويري، حضور زناان در هار    هاي گورکاني( مشاهد  مي نگار 

 شوند.  خانه ديد  نني دو کشور تنها در دسته نوازندگان مجلسي است و در گرو  نقار 

کاه  -رسد که نگارگران ايراني با محدويت در انتخااب موضاوعاتي    گر به نظر مياز سوي دي

رو بودند که نگارگران هندي از آن مبرا بودند. اي  محادوديت کاه    روبه - شامل موسيقي نيز بود 

بيشتر تحت فشار علناي باالرتبه اخباري ايجاد شد  بود، ساب  شاد تاا اساتفاد  از موسايقي و      

دود به مجانس بزم و طرب باشاد و بارخالف آ اار مکتاوب در ايا  دور،      سازهاي آن بيشتر مح

ها حضوري بسته دارد اما با توجاه باه فضااي بااز ماذهبي و عقيادتي درباار        موسيقي در نگار 

هاي گورکااني وجاود نداشاته و باعاث      زي  اي  محدوديت در نگار  گورکاني تا پيش از اورنگ

بيم، هرچند که در مجانس بزم درباري تفاوت خاصي ميان شود جايگا  نوازندگان را بهتر دريا مي

شود و هردو گرو  از خدمتگذاران وابسته به دربار هستند،  گرو  نوازندگان دو کشور مشاهد  نني

هاي خصوصي و مراسني هنچون مجانس خانقاهي، مناسک آييناي هنادو و حتاي در     اما در بزم

تواند اي  ايد  را  ابت کند کاه   دگان هستيم که ميآميز نوازن ميان مردم عادي شاهد حضور احترام

دانان هند گورکاني در ميان طبقه عوام از جايگا  باالتري نسابت باه هنکااران خاود در      موسيقي

 ايران برخوردار بودند.

اي در رابطه باا جايگاا     کنند  توان گفت هرچند مذه  نقش تعيي  با توجه مطان  ذکر شد  مي

تبع آن استفاد  از سازها و هنچني  جايگا  اجتناعي نوازندگان داشته، اماا در   اجتناعي موسيقي و به

هااي   هايي اسات کاه در آنهاا از صاحنه     در اينجا منظور نگار -نگارگري عصر صفوي و گورکاني 

هااي   ها بود  و بيشتر بر اساس انديشه تأ ير تفکر حکومت طور کامل تحت به -موسيقي استفاد  شد 

تاأ ير گفتناان    گرفته است. به بياني ديگر مقونه موسيقي در اي  دور  تحات  سياسي حکومت شکل

عناوان يکاي    به-هاي اي  عصرها و ديوارنگار قدرت قرار گرفت که بر استفاد  از موسيقي در نگار 

نيز تأ ير مستقيم داشت. فضاي باز ماذهبي در دوران   -از انواع مهم اسناد مورد بررسي در کنار متون

هااي درباار ايا  اجااز  را داد تاا از تناوع حضاور         اونيه گورکاني به نگارگران در کارگا  پادشاهان

سازهاي موسيقي در موضوعات گوناگون استفاد  کنند، ترکي  سازهاي بومي با ساازهاي مشاترک   

ميان هند و ايران نيز به اي  گستردگي کنک کرد اما استفاد  از سازهاي ايراني در دوران هناايون و  

توان تأ ير بسايار نقاشاي ايراناي بار نقاشاي هناد و        تر بود  و در اي  راستا نني بيشتر و پررنگ اکبر

 دانان ايراني به اي  کشور را ناديد  گرفت. هنچني  مهاجرت گسترد  موسيقي
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