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مقام نوازندگان در عصر صفوی

برپایۀ نگارۀ مستی الهوتی و ناسوتی اثر سلطانمحمد
مریم کشمیری*

دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/3/19 :تاریخ پذیرش نهایی)95/10/29 :

چکیده

نگارههای دورۀ صفویه ،افزونبر تفاسیر ادبی مرسوم ،خوانشی برپایۀ مستندات تاریخی و جزییات مردمشناختی عصر نگارگر
را نیــز میپذیــرد .از ایــنرو بــه نظر میرســد ،اختالفهــای دیداری میان نوازندگان نگارۀ مســتی الهوتی و مســتی ناســوتی (به
رقم ســلطانمحمد) ،تنها امری استحســانی در این اثر هنری نباشــد .جامهها و چهرهآراییهای متفاوت ،ســازهای گونا گون
و اندازههای نامســاوی پیکرهها ،این پرســش را پیش میکشــد که این گروهها ،هریک نمایندۀ کدام طیف از نواندگان در عصر
نگارگرنــد؟ تحقیــق حاضــر ،بــه هدف بازشناســی گروههــای نوازندگان در عصر ســلطانمحمد (اوایــل دورۀ صفویه) ،با اســتناد
بــه نــگارهای همزمان شــکل گرفته اســت و میکوشــد جایگاه و منزلــت اجتماعی این نوازندگان را در زمانۀ خود روشــن ســازد.
گروههــای نوازنــده در ایــن نــگاره ،بازنمایی نوازندگان دربــاری؛ نوازندگان حلقۀ ســماع و نوازندگان دورهگرد اســت؛ همچنین،
نگارگر به موســیقی صوفیان مقامی خاص بخشــیده و مطربان دورهگرد را در جایگاهی فرومایه بازنموده اســت .شــیوۀ تحقیق
پژوهــش بنیادیــن ،توصیفــی  -تحلیلی و متکی بر تحلیل محتواســت .روش گردآوری دادههای تاریخی (ســفرنامهها،
در ایــن
ِ
تاریخنگاریهــای همزمــان) و مســتندات دیــداری (نگارههــای برجایمانده) اســنادی بــوده و تحلیل آنها ،کیفی اســت .این
بررسی بهشکلی موردی ،تنها بر شناخت نوازندگان متمرکز است و بررسی سایر چهرهها را به مجالی دیگر وامینهد.

واژههای کلیدی

نوازندگان عصر صفوی ،نگارگری مکتب تبریز ،سلطانمحمد ،نگارۀ مستی الهوتی و مستی ناسوتی.
*تلفن ،09113121411 :نمابر.E-mail: Maryam_keshmirey@yahoo.com ،021-77607828 :
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نگارۀ مســتی الهوتی و ناسوتی ،به رقم سلطانمحمد ،در دیوان
حافظ سام میرزا ،یکی از آثار بحثبرانگیز تاریخ نگارگری ایران است.
براســاس بیــت نگاشــته بر پیشــانی اثر ،حــاالت پیکرهها ،فضاســازی
و ...با تحلیلهای گونا گونی از این نگاره روبهرو میشویم که چندان
بــا یکدیگــر همخوانی نــدارد .صرفنظــر از ناهماهنگی تفاســیر کلی،
برخــی فیگورهای پرس ـشبرانگیز این نگاره مانند گروههای س ـهگانۀ
نوازندگان (تصویر  )1نیز به درســتی تبیین نشــده اســت .تفســیرهای
پیشنهــاده ،هریــک نگاهی گذرا بــه نوازندگان داشــته و تفاوتهای
میــان آنهــا را در نظــر نگرفتــه اســت؛ درحالیکــه موقعیــت نوازنــدگان
نســبت به هم ،اندازۀ پیکرهها ،آرایش چهرهها ،جامهها و ســازهایی
کــه مینوازنــد ،بــر تفــاوت میــان آنها تأ کیــد میکنــد .به نظــر مائیس
نظرلــی ،1نگارههــای صفوی بیــش از آنکــه بیانگر روایــت ادبی کتابی
راوی ویژگیهای
باشــد که تصویر میکند ،در الیههای پنهــان خودِ ،

مردمشناختی و رخدادهای عصر نگارگر است (نظرلی .)1390 ،برپایۀ
ایــن دیــدگاه ،هر یــک از گروههــای یادشــده ،نمایندۀ کــدام طیف از
نوازندگان دورۀ صفوی اســت؟ در نگاه هنرمند (در مقام یکی از افراد
ممتاز جامعه) ،پایگاه و شــأن اجتماعی هریک از این گروهها و شیوۀ
نمایش آن چگونه است؟ پژوهش حاضر درپی پاسخ به پرسشهای
پیشرو شــکل گرفته است و پس از شــرح دقیق دیدگاه نظری مقاله
(مائیس نظرلی) ،تفاســیر پژوهشــگران معاصر را در چهار گروه بررسی
میکند تا نظر هریک ،دربارۀ گروههای نوازنده روشــن شــود .ســپس
این نوازندگان ،با تکیه بر یافتههای تاریخی (سفرنامههای همدوره،
وقایعنگاریهــای دربــار و پژوهشهــای معاصــر) ،شــواهد دیــداری
(نگارههای هرات متأخر و اوایل صفوی) و دانســتههای سازشناسی
بازنگــری میشــوند تــا منزلــت اجتماعــی آنهــا در نــگاه مردم و شــیوۀ
بازنمایی این جایگاه در اثر هنری تبیین گردد.

پیشینه تحقیق
پیشینۀ نگارش حاضر را در سه گروه میتوان بررسی نمود:
 .1دیــدگاه نظــری پژوهــش :نظرلــی در پژوهشهــای خــود (برای
نمونه :نظرلی 75 ،1390 ،به بعد) ،از امکان تبیین نگارههای صفویه
براســاس رخدادهــای تاریخی آن دوران ســخن میگوید و چند نگارۀ
دورۀ شاهطهماســب را بازمیخواند .پژوهشگران دیگر ،برپایۀ همین
نگاه ،مقاالت بســیاری نگاشــتهاند؛ برای نمونه،Galina Lasikova ،
در مقالــۀ «هوشــنگ اژدها کــش» ( )Lasikova, 2010, 29-51همین
دیــدگاه را اســاس تحلیــل خــود قــرار میدهــد .پژوهــش حاضــر نیــز
براساس نگاه نظرلی میکوشد از میان خط و رنگ ،دیدگاه جامعه را
دربارۀ گروههای گونا گون نوازندگان دورۀ صفویه بازگو کند.
 .2روششناســی پژوهــش :در ایــن گــروه ،پژوهشهــای
موســیقایی مبتنــی بــر دریافتهــای دیــداری از نگارهها جــای دارد.
مســتندات دیــداری در کنــار گزارشهــای تاریخــی ،ســهم بزرگــی
در روشــنگری تاریــخ موســیقی ایــن ســرزمین داشــته اســت؛ بــرای
نمونــه ویژگیهــای موســیقی ایرانــی (ا کرمــن ،)1387 ،موســیقی
عصــر صفــوی (میثمی ،)1389 ،بررســی موســیقی و ســازهای جنگی
برپایــۀ نگارههــای ایرانــی (ذا کرجعفــری ،)1395 ،شــیوۀ بازنمایــی
عــود در ادوار گونا گــون (دولتیفــرد و شــاهرودی )1392 ،و ...
از جملــۀ ایــن آثــار بــه شــمار میآیــد .در ایــن میــان ،مقالــۀ جایــگاه
بانــوان موســیقیدان در دورۀ صفــوی بــا نگاهی بــر تصاویــر نگارگری
(رهبــر و اســعدی )1391 ،بــرای پژوهــش حاضــر ،اهمیــت بیشــتری
دارد .در ایــن مقالــه ،رهبــر و اســعدی ،براســاس  22نــگاره و برخــی
مســتندات تاریخــی ،جایــگاه زنــان در گروههای نوازندگی ،ســازهای
زنانــه و آمــوزش آنــان را بررســی میکننــد .پژوهــش حاضــر از جهــت
همانندی دورۀ زمانی مورد بررســی ،شــیوۀ گردآوری اســناد دیداری

و نوشــتاری ،و چگونگــی تحلیــل دادهها با این مقاله همانند اســت.
 .3پژوهشهایــی متمرکــز بــر تحلیــل نــگاره :ایــن گــروه از آثــار،
بهتفصیل در بخشــی از نگارش پیشرو (معرفی و تفســیر اثر) بررســی
خواهــد شــد .تبیینهــای ارائهشــده (از تفســیرهای دنیوی بــا تمرکز
بــر مفهــوم بادهگســاری ،تا نــگاه عرفانی برپایۀ مســتی از بــادۀ الهی یا
تفاســیر آمیختــه) ،بیشــتر بر فضای کلی نــگاره نظر داشــته و چهرهها
را جدا گانــه بررســی نکــرده اســت .همچنیــن تبیینهــا بر متــن ادبی
تمرکز داشــته و ویژگی فرامتنی را نادیده گرفته اســت .در این میان،
تنهــا گرابر ،اشــارهوار ،امکان بررســی کیفیت اجتماعی نــگاره را پیش
میکشــد .پژوهــش حاضــر ،با گســترش نــگاه گرابر میکوشــد روشــن
کنــد گروههــای ســهگانه ،کدام دســته از نوازنــدگان را در چــه جایگاه
اجتماعی نمایندگی میکند.

روش تحقیق
پژوهــش کنونــی از منظــر هــدف ،بنیــادی اســت و براســاس
گزارشهای تاریخی ،مســتندات دیداری و یافتههای سازشناســانه،
به شــیوهای ژرفانگر یا موردی ،موقعیت اجتماعی گروههای نوازنده
را در دورۀ صفویــه میکاود .در جریان بررســی ،بهشــیوهای اســنادی
و بــا تکیــه بــر متنهــای تاریخــی  -ادبــی ،موســیقایی ،پژوهشــی و
دیــداری (نگارههــای برجایمانــده در آلبومهــای منتشرشــده یــا
تارنماهــای مجموعههــای جهانــی) ،دادهها دربارۀ نوازنــدگان روزگار
صفــوی گردآمــد .بررســیهای دیــداری ،بــر  30نــگاره متمرکز شــده و
نتایــج بررســی  13نــگاره در مقالــه آمــده اســت .یافتههــای تاریخی از
نگارشهــای هــمدوره (تاریخنگاریهای دربار صفــوی ،گزارشهای
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اروپاییــان) و پژوهشهــای معاصــر گــردآوری شــده اســت .ســپس
بهشــیوهای توصیفی ،همانندیهای دیداری نگارۀ یادشــده (نمونۀ
موردی) با یافتههای کتابخانهای ســنجیده شد و مفاهیم پنهان در
نمایــش پیکرههــا تبیین گردید .روش تحقیــق ،توصیفی  -تحلیلی و
متکی بر تحلیل محتواســت .تحلیل دادهها در این نگارش ،کیفی و
متمرکز بر تبیین بخشی از نمونۀ موردی است.

تبیین اجتماعی نگارههای صفویه
در بررســی نگارههای پیشاصفویه و صفویه ،مائیس نظرلی به این
دیدگاه پایبند است که در آثار سدۀ  8ق ،نگاره ،ادامۀ متن و در میان آن
بود ،نامی پیوسته با متن داشت و رویداد روایتشده را بازمینمود .در
آثار سدۀ  10ق ،نگاره با جایگیری در صفحهای جدا گانه ،همزمان ،به
متــن کتاب و رویدادهای همدورۀ نقاش گره میخورد (نظرلی،1390 ،
« .)67ا گــر مینیاتورهــای پیشــین مکتــب تبریز (یا هر مکتــب دیگر) به
اندازۀ کافی در فرم موجزند ،مجموعههای قرن شانزدهم [سدۀ دهم
ً
ق] تقریبــا دارای جزئیــات مفصلانــد .صحنههــای موضوعی الحاقی
در آنها به شــدت گســترش یافته ،و تعداد زیادی شخصیت الحاقی به
چشــم میخورند که برای روشــنکردن موضوع ادبــی غیرضروریاند،
امــا به موضوعات تاریخی غنا میبخشــند» (همــان .)31 ،او در تحلیل
برخــی نگارههــای صفــوی (تاجگــذاری خســرو در خمســۀ نظامــی،
شاه
پیشــکش هدایا از هند در شاهنامۀ طهماســبی) ،نشان میدهد ِ
صفوی در جایگاه شــهریار داستان نشســته و رویدادهای پادشاهی او
در متــن تصویر گنجاندهشــده اســت (همــان 47 ،به بعــد) .بنابراین،
بســیاری از نگارههــای ایــن دوران ،دربردارنــدۀ اشــاراتی تاریخــی -
اجتماعــی ،فراســوی متــن ادبــی اســت Lassikova .همرأی بــا نظرلی
مینویســد :صورتگران کارگاههای دربار صفــوی ،رخدادهای همدورۀ
زندگــی دربــاری را در نســخههای خطــی بازنمایاندهانـ�د (Lassikova,
 .)2010, 40نظرلــی حتــی از اشــاره به رویدادهای تاریخــی فراتر میرود
ـان «جزییــات مردمشــناختی» (نظرلــی )31 ،1390 ،را در بازنمایی
و بیـ ِ
شــخصیتها پیش میکشــد .او موضوع ادبی را پارادایم و شــخصیت
ادبی را پروتوتیپ شخصیت تاریخی میداند (همان .)32 ،با بازخوانی
نگارههای صفویه ،بر اســاس روایت ادبی ،تنها بخشــی از سخن نگارگر
را دریافتهایم .برای فهم تمام حکایت هر نگاره میبایست رویدادهای
اجتماعی و سیاسی آن دوران را نیز پیش چشم آوریم.

نگاره و تفسیرهای فرا گیر
نگارۀ مســتی الهوتی و ناســوتی ،2یکی از نگارههای دیوان حافظ
شــاهزاده ســاممیرزا (حــدود  930تا  940ق ،)3به رقم ســلطانمحمد
و ا کنــون در اختیــار موزۀ هنری فا گ اســت (آژنــد1384 ،الف.)158 ،
پژوهشگران در بررسی زندگی هنری و آثار سلطانمحمد ،دربارۀ این
نگاره نیز فرازهایی نگاشــتهاند .نگارشها در چهار گروه میگنجد که
ســه دســته از آنها ،خوانشهای سنتی ،درونمتنی و ادبی است .در
ادامــه با بررســی نظرات نویســندگان مختلــف ،دیدگاه هریــک دربارۀ

گروههای نوازنده را بررسی میکنیم:
نگارنــدگان ایــن تفســیرها ،بــه اســتناد برخــی
 )1تفســیر عرفانــی:
ِ
نشــانههای بصــری ،مفاهیمی تمثیلــی و عرفانی در نــگاره مییابند.
تنیدگی
کــری ولش ،ایــن اثر را «نقاشــی اثیــری خارقالعــاده» و درهم
ِ
«طنــزی خفیــف و موضوع عرفانــی-مذهبی واال» میدانــد (نقل در:
رهنورد .)135-134 ،1392 ،اشرفی مینویسد« :صوفیان ،درویشان
و فرشــتگان شــراب مینوشــند و ســماع میکنند تا جایی کــه از خود
بیخــود میشــوند» (اشــرفی .)47 ،1388 ،بازیــل گــری بــه اســتناد
دراویــش پوســتینهپوش (گــری )118 ،1392 ،و رابینســون ،برپایــۀ
شــیفتگی گروه نوازندگان (رابینســون )55 ،1379 ،معنایی عرفانی بر
نگاره مینشانند .در این تفسیرها ،هر سه گروه نوازنده ،بیتوجه به
تفاوتهای ظاهریشان ،نوازندگان خانقاهی شناخته میشوند که
برای شور و وجد مجلس سماع مینوازند.
 )2تبییــن دنیا گرایانــه :نمایش مســتی پس از بادهگســاری و عیش
دنیــوی ،نــگاه مشــترک ایــن تفسیرهاســت .گرابــر ،مهــارت هنرمند را
در نمایــش «بادهگســاران قهاری» میبیند کــه حالوهوایی ضددینی
و غیرتهذیبگــر بــه اثــر میبخشــند (گرابــر .)96 ،1390 ،کونــل ،نــگاره را
صحنهای از یک بادهنوشــی (کونل )2140 ،1387 ،و ســیکر و کورکیان،
جوان و پیر مجلس را مست ،رقصان و «بیسروپاهای سر از پانشناس»
(ســیکر و کورکیــان )193 ،1377 ،میخواننــد .ســوچک معتقــد اســت
نگارگر با هدف نمایش «رفتارهای متفات افراد در مقابل شرابخواری»،
این «میخانه با گروهی از میگساران شنگول» را به تصویر کشیده است
(ســوچک .)124-122 ،1378 ،بــرای برخــی تحلیلگــران غیرایرانی نیز
ایــن اثر ،یــادآور نمایش جشــنهای یونان باســتان و پیــروزی با کوس
اســت (نقل در :رابینســون 55 ،1379 ،و رهنورد .)135 ،1392 ،تفسیر
دنیا گرایانه ،نه تنها به گروه نوازندگان توجه اندکی دارد و بیشتر بر سایر
فیگورها ،متمرکز است ،بلکه با معرفی میخانهای پرهیاهو ،نوازندگان
را به مطربان مجالس فرومایه تنزل میدهد .این تفسیر نیز مانند نگاه
عرفانی ،نوازندگان را یکدست میبیند.
 )3تحلیــل تلفیقــی :در ایــن نــگاه ،تقابــل مســتی دنیایــی و
معنــوی ،پایــۀ بازبینی نگاره اســت .نامگذاری اثر به «مســتی الهوتی
و ناســوتی» ،از همیــن دیــدگاه برمیخیــزد .رابینســون (رابینســون،
 )55 ،1379و ســیکر و کورکیــان (ســیکر و کورکیــان )55 ،1377 ،در
فرازهایی از تفاسیر خود ،این نگاه تلفیقی و دوسویه را بازمیتابانند.
نویســندگان ایرانی ،نگاه تلفیقی را بیش از دو نگاه پیشین پسندیده
و بــر آن تأ کیــد کردهانــد 4.گرچه تحلیــل تلفیقی ،امکان تفســیرهای
متفــاوت را بــرای فیگورهــای گونا گون این نــگاره (از جمله گروههای
س ـهگانۀ نوازنــدگان) فراهــم میکنــد و از همگنــی تفاســیر پیشگفتــه
فاصلــه میگیــرد ،قائــان آن ،چنــدان در پی بررســی فیگورهــا و ارائۀ
تحلیلهای شخصیتمحور برنیامدند.
 )4تبیینهــای شــخصیتمحور :پیشتــر گفتــه شــد (نــک بــه:
شــرح آرای نظرلــی) نگارههــای ایــن دوره ،دربردارنــدۀ جزییــات و
شــخصیتهای افزودهای اســت که نــه به منظور بیــان روایت ادبی،
بلکه برای غنای موضوع تاریخی اثر آمده اســت .اندک پژوهشــگرانی
بــا ایــن نــگاه ،شــخصیتها و عناصــر منفــرد نــگاره را کاویدهانــد .در
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ادامه دو گروه از بررس ـیها که با پژوهش حاضر پیوستگی دارد ،بازگو
میشود:
4ـ )1قلنــدران پوســتینهپوش :کونل ،گروه نوازندگان ســویۀ چپ
نــگاره را ،مظهــر «مهــارت اســتاد در کاریکاتورســازی و شــوخطبعی
اســتثنایی» وی میدانــد (کونــل )2140 ،1387 ،و رابینســون ،دربارۀ
فراست سلطانمحمد در نمایش شــوخطبعی مینگارد (رابینسون،
 .)55 ،1379آرای گفتهشــده از ایــن جهــت کــه نــه تنها بــه گروهی از
نوازنــدگان ،جــدا از ســایر پیکرهها پرداخته ،بلکه تفاوت آنها با ســایر
نوازنــدگان را نیــز درنظــر داشــته ،گامــی بــه پیــش اســت ،امــا دلیــل
نمایــش ایــن چهرههــا را نمییابــد .بــه بیانــی دیگــر ،نگارگــر ایرانــی و
بهویژه ســلطانمحمد ،در هیچ اثری ،نقشــی را کاریکاتورگونه و از سر
شــوخطبعی نپرداخته اســت .به نظر میرســد این چهرهها مفهومی
ورای طنز و مطایبه داشته باشند.
4ـ )2طبقــۀ ثروتمنــدان :بــا توجــه به تفاوتهــای ظاهــری افراد،
انــدازه و حــاالت پیکرههــا ،گرابــر بــرای نخســتین بــار« ،شــکلی از
نقــد اجتماعــی طبقــۀ اغنیــا و مرفــه» را پیــش کشــید ،گرچــه وی،
پیشتــر نم ـیرود و هرگونــه ادعــا را «نیازمنــد پشــتوانۀ مــدارک دیگر»
میدانــد (گرابــر .)96 ،1390 ،نــگاه گرابــر بــه دلیــل تمرکــز بــر تمایــزات
بهتصویردرآمده ،با دیدگاه پژوهش حاضر همراستاست.

بازخوانی ادبی نگاره
بیتی که در باالترین قسمت نگارۀ مستی الهوتی و ناسوتی دیده
میشود (گرفته ساغر عشرت فرشتۀ رحمت /ز جرعه بر رخ حور و پری
گالب زده) ،5نشان میدهد نگارگر ،این اثر را متأثر از غزل  421دیوان
کنونی حافظ پرداخته اســت .محمد اســتعالمی ،زمان ســرایش این
غــزل را دورۀ شاهشــجاع میدانــد کــه روزگار خوشــی و رضایت حافظ
اســت (اســتعالمی .)1072 ،1383 ،این غزل ،گردآمدن صاحبدالن
در محضــر پیــر مغــان را بازمینمایــد و «یکــی از زیباتریــن تابلوهایــی
اســت کــه ذهــن حافــظ آفریده» (همــان) اســت .حافظ تنهــا در یک
بیــت این غزل (ز شــور و عربدۀ شــاهدان شــیرینکار /شکرشکســته،
ســمنریخته ،ربــابزده) از ســازی نــام بــرده و بقیــۀ ابیــات ،عــاری از

مضامیــن موســیقایی اســت .بنابرایــن نگارگــر ،گروههــای ســهگانۀ
نوازنــده را ،فراتــر از متــن ادبــی تصویرگری کرده اســت .البتــه نوازندۀ
میانــی بــه دلیل نواختن رباب ،هم در پیوســتگی با متــن ادبی و هم
در بستر فرهنگی و اجتماعی قابل تفسیر است ،اما دو گروه دیگر ،به
روشنی اشاراتی فرامتنی دارند.

نوازندگان عصر صفوی
برپایۀ یافتههای تاریخی (سفرنامهها و تاریخنگاریهای همزمان)
و بازنمایی نوازندگان در نگارههای دیگر ،6میتوان فعالیت سه دسته
از نوازندگان دورۀ صفوی را بررسی کرد :نوازندگان درباری ،خانقاهی و
دورهگرد .در ادامه ،هریک از این گروهها و تمایزات ظاهری و اجتماعی
آنها بر اساس نگاشتهها و نگارهها وا کاوی میشود.

 .1گزارشهای تاریخی
 .۱-۱نوازنــدگان دربــاری :پژوهشــگران براســاس منابــع تاریخــی
نشــان دادهاند نوازندگان همیشه از جایگاهی برجسته در دربارهای
ایرانــی برخــوردار بودهانــد؛ بــرای نمونــه ،شــواهدی از دربــار تیموری
(حکومتــی کــه صفویه میراثبر ســنتهای آن بود) در دســت اســت
کــه جایــگاه ممتاز نوازنــدگان را نشــان میدهد (برای آ گاهی بیشــتر،
نــک بــه :اســعدی 707 ،1387 ،بــه بعــد) .ســفرنامهها ،گزارشهــا و
تاریخنگاریهــای دربــار صفــوی نیــز حضــور پررنــگ رامشــگران را در
دربــار بازمینمایاند .حتی در دورهای از پادشــاهی طهماســب که به
نظر میرســد ســختگیریهای او دربارۀ ُمحرمات میبایســت بساط
موســیقی را برچیده باشــد ،هنرنمایــی نوازندگان را در برخی مراســم
بازمییابیم؛ برای نمونه خورشــاهبن قباد از برگزاری جشــنی به ســال
 953ق .در تبریــز بــا حضور نوازندگان دربــاری خبر میدهد (نقل در:
میثمی)40 ،1389 ،؛ روملو ،دربارۀ جشن ازدواج فرزند شاهطهماسب
مینویســد« :مطربــان خــوشآواز و خنیا گران چنگنــواز» در این بزم
حاضر بودند (همان)41 ،؛ اسکندربیک در شرح جزییات استقبال از
محمدشاه ،پادشاه هند در قزوین به برگزاری چند روزۀ «جشنهای

تصویر -1گروههای سهگانۀ نوازندگان در مستی الهوتی و مستی ناسوتی سلطانمحمد ،موزۀ فا گ.
ماخذ( :آژند 1384 ،الف)158 ،

تصویر -2نقال صفوی.
ماخذ(:آژند1389،ب)542،
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ملوکانــه و بزمهای خســروانه» اشــاره میکند (اســکندربیک،1387 ،
 .)99- 98ازای ـنرو برخــی معتقدنــد تحریــم موســیقی ،بیشــتر بــرای
عمــوم بــوده و دربــار را در برنمیگرفتــه اســت (راونــدی202 ،1368 ،؛
میثمــی 36 ،1389 ،و  .)44نگاشــتههای تاریخی همچنین با اشــاره
بــه همنشــینی نوازنــدگان چیرهدســت با شــاه و درباریان ،بــر جایگاه
ممتــاز آنهــا صحــه میگــذارد .اســکندربیک ،جایــگاه واالی میــرزا
محمدکمانچه در دربار اسماعیلمیرزا ،شمسی شترغوهی در خلوت
ســلطانحمزه ،و اســتاد محمود طنبــوره را در دســتگاه ابراهیممیرزا
روایــت میکنــد (اســکندربیک190 ،1387 ،ـ .)191او مینویســد حتــی
در ایــام توبــه ،برخــی از نوازنــدگان در دربــار ماندنــد و پــس از بر تخت
نشستن اسماعیلمیرزا ،بار دیگر به هنرنمایی پرداختند (همان).
حضــور دایمــی اهــل موســیقی ،ضــرورت وجــود تشــکیالتی برای
پرداختن به امور این گروه را ایجاب میکرد .شاردن (شاردن1372 ،
ب )980 ،و کمپفر ،از فردی به نام چالچیباشی نام میبرند که ریاست
این تشکیالت را برعهده داشت (کمپفر107 ،1363 ،؛ راوندی،1357 ،
211؛ میثمــی .)132 ،1389 ،چالچیباشــی ،نوازنــدگان دربــار را بــرای
حضور در مراسم گونا گون سروسامان میداد؛ از «مجالس خصوصی
و مهمانیهای رســمی دربار» (راوندی )202 ،1368 ،تا مراسم شکار،
جابهجایــی شــاه و حرمخانه میان کاخهای زمســتانی و تابســتانی و
حتی جنگها؛ برای نمونه دالواله مینویسد :بیرون چادر سلطنتی،
در جایــی کــه مهمترین افراد قرار داشــتند ،چند رامشــگر زن با دایره
هنرنمایی میکردند (دالواله )340 ،1370 ،یا در جایی دیگر به «چادر
رامشگران و نوازندگان مخصوص شاه» اشاره میکند (همان.)363 ،
دانســتههای مــا دربــارۀ جامههــای نوازنــدگان ،بیشــتر متکــی بــر
نگارههای برجایمانده است تا گزارشهای تاریخی .به نظر میرسد
نوازنــدگان ،ماننــد دیگــر خدمــۀ دربــاری ،لبــاس و کاله مخصــوص
صفــوی دربرمیکردنــد .مرقــع ( 2154بهــرام میــرزا) در مــوزۀ توپقاپی
اســتانبول ،هیــأت برخــی درباریــان را روشــن میســازد .در پاییــن و
ســویۀ راســت برگی از این مرقع (تصویر  ،)2نقال درباری با عمامهای
ســفید مزیــن بــه میلۀ ســرخ کالههای صفــوی ،ردایی آســتین کوتاه
بــا دکمههای متعدد و کمربندی آراســته و فاخر دیده میشــود .این
کمربنــد ،با آنچه عموم مردم (از جمله صوفیان) برجامه میبســتند،
تفاوت داشــت .شاردن مینویســد :مردان روزگار صفوی« ،دور کمر،
ً
روی آن [قبا] دو ســه الیه شــال میبندند .پهنای شال که معموال از
پارچه خوب و تمیز اســت از چهار انگشــت تجاوز نمیکند» (شــاردن،
1372الــف .)801 ،در بررســی جامــۀ نوازنــدگان خانقاهی بــار دیگر به
این کمربندها خواهیم پرداخت.
نمایش پیکرهای رقصان در گروه سمت راست نگاره اقتضا میکند
فرازهایــی کوتــاه از گزارشهــای تاریخــی را دربارۀ رقصنــدگان درباری
مرور کنیم .گرچه در گزارشها به حضور گســتردۀ رقصندگان زن پی
میبریم (شاردن1372 ،ب981 ،؛ دالواله 23 ،1370 ،و 28؛ راوندی،
 )170 ،1368گاه برخــی نگارشهــا (دالوالــه )87 ،1370 ،و نگارههــا
(ماننــد بــزم شــبانۀ میرســیدعلی) پســران جــوان را بــا وجــود مذمت
اجتماعــی (شــاردن1372 ،ب 977،و  )979در این کار توصیف کرده
اســت .رقصنــدگان ،هنــگام اجــرا با ادواتــی کوچک در دســت با ریتم

نواختهشــده ،هماهنــگ میشــدند .شــاردن مینویســد« :رقاصهها
به هنگام پایکوبی و دســت افشــانی به دســت خود اســتخوانهایی
تعبیه میکنند که مانند قاشــقک کولیها از آن صدایی رســا و صاف
و خوش آهنگ برمیخیزد» (همان .)979 ،دالواله ،وســیلهای فلزی
و دو تکــه (یکــی مقعــر ماننــد زنــگ ســاعت و دیگری با شــکلی خاص
در دســت راســت) را توصیف میکند که صدایی شــبیه زنگ داشــت
(دالوالــه .)71 ،1370 ،در تبییــن گروههــای نوازنــده ،ایــن پیکره را به
جهت دیداری ،بیشتر بررسی خواهیم کرد.
 .2-1نوازندگان در حلقۀ صوفیان :روشــن نیست سماع ،قوالی
و موســیقی ویــژۀ ایــن مراســم ،از چــه زمان شــکل گرفته اســت ،تنها
میدانیــم با وجود تحریمهای برخی از بــزرگان تصوف ،مانند ابوالعال
معری (زرینکوب ،)94 ،1385 ،شــیخ ابوســعید خــراز (غنی،1386 ،
 )957و  ،...برپایــی مجالــس ســماع بــا ســازهای گونا گــون در ایــران
بســیار گســترده بود .بخش بزرگی از دانســتههای ما دربارۀ سازهایی
که در مراســم ســماع نواختــه میشــد ،در نتیجۀ بررســی منابع ادبی
به دســت آمده اســت؛ بــرای نمونه موالنا میفرمایــد« :چنین کس را
سماع و دف چه باید» یا «بانگ گردشهای چرخ است اینکه خلق/
میســرایندش به طنبــور و به حلق» و همچنیــن «هیچ میدانی چه
میگویــد ربــاب؟ /ز اشــک چشــم و از جگرهــای کبــاب؟» در شــرح
احــوال بســیاری از بــزرگان صوفیه مانند موالنا (افال کــی)88 ،1362 ،
و قطبالدی��ن ش��یرازی ( )Walbridge, 1999, 102بــه آشــنایی آنها با
موسیقی و مهارتشان در نواختن سازهایی مانند رباب اشاره شده
است .ابنبزاز مینویسد پس از دورۀ شیخ صفی ،نی و دف در مراسم
ســماع نواخته میشــد (میثمــی .)101 ،1389 ،زرینکوب به فرا گیری
نــی و ربــاب (زرینکــوب )96 ،1385 ،و راونــدی بــه اهمیــت «ربــاب،
چنــگ ،بربــط ،نــای عراقی ،طبــل و دف» (راونــدی )166 ،1368 ،در
این مجالس اشاره میکنند.
 .3-1نوازندگان دورهگرد :شواهد تاریخی نشان میدهد پیش از
دورۀ صفویه ،موسیقی رسمی (کالسیک) و نواهای مجالس مردمی،
آمیختگی و نزدیکی بســیاری با هم داشــت (اسعدی،)713 ،1387 ،
امــا از ایــن دوره بــه بعــد ،شــکافی در موســیقی ایرانی پدید آمــد یا به
تعبیــر ساســان فاطمی ،پــس از دورۀ تیموری ،موســیقی ایران در دو
شــکل «فاضالنــه و عیاشــانه» پیــش رفت (نقــل در :رهبر و اســعدی،
 .)120 ،1391گســترش موسیقی بیبندوبار صفوی ،فعالیت گستردۀ
رقاصــان بدنــام را بــه همــراه داشــت (همانجــا) کــه در نتیجــۀ آن ،از
جایگاه رقصندگان و نوازندگان غیردرباری بهشــدت کاســته شــد .به
نظر میرسد تفاوت جایگاه هنرمندان درباری و غیردرباری در دوران
پیشــاصفوی ،بســیار کمتــر از تفــاوت آنــان در دورۀ صفویــه و پــس از
آن بــود ،در نتیجــه ،یــک نوازنــده ،گاه بــه محافل گونا گــون (درباری
و مردمــی) دعــوت میشــد و هنــرش تنها محــدود به اجــرا در دربار یا
مجالــس عمومی نبــود؛ برای نمونه واصفی ،بــه هنرنمایی غالمی به
نام ســور خواننده در مجالس بزرگان اشــاره میکند و مینویســد این
غــام ،درعیــن لودهگری ،چنــان موســیقی را میشــناخت و غچک را
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نیکــو مینواخــت که همه به حیرت میافتادند و با آنکه ،زش ـتترین
رفتارهــا از او ســر م ـیزد ،بــاز بــه محافــل شــاهی راه داشــت (واصفی،
 .)400-399 ،1350بــا فرا گیــری موســیقی بیبندوبار ،فســاد اخالقی
نوازندگان دورهگرد زبانزد شــد .در گزارشهای اروپاییان آمده است
بســیاری از زنان رقصنــده که برای مجلسگرمی بــه بزمها فراخوانده
میشــوند ،کســانیاند که مردان میتوانند ایامی را با آنها به ســر برند
(دالوالــه ،)23 ،1370 ،ایــن زنــان «وضــع شــرافتمندانهای ندارنــد»
(همان )28 ،و چون دســتمزد روســپیگری بیش از پاداش رقصیدن
است ،میکوشــند با اشارات چشم و ابرو ،مشتریانی بیابند (شاردن،
1372ب .)981 ،اســناد تاریخــی همچنیــن رقصنــدگان و خوانندگان
مرد در اما کن عمومی و قهوهخانهها (دالواله )87 ،1370 ،یا برخی از
خوانندگان زن (مشــحون؛ نقل در :رهبر و اســعدی )119 ،1391 ،را نیز
در شرایط نامطلوبی بازنمایی میکند.
از ســوی دیگــر ،نابســامانی اقتصــادی نوازنــدگان و رقصنــدگان
غیردربــاری و دورهگــرد ،از میــان گزارشهــای تاریخــی دریافــت
ً
میشــود .شــاردن مینویســد« :در ایــران نوازنــدگان غالبــا تهــی
دســتند ،و روزگار بــه عســرت و محرومیــت میگذراننــد و جامههای
ََ
کهنــه و خلــق میپوشــند» (شــاردن1372 ،ب .)979 ،جایــگاه
اجتماعــی این نوازندگان ،چنان فروتــر از هنرمندان درباری بود که
مقامی پایینتر از چالچیباشــی به نام مشــعلدار ،مسئولیت آنها را
بــر عهده میگرفت (میثمی.)133-132 ،1389 ،
در کنار فقر و بدنامی اخالقی ،ســومین ویژگی این گروه ،لودگی و
مســخرهبازی اســت .لــودگان ،گاه با گروه نوازنــده همراهی میکردند
(دالوالــه )30 ،1370 ،و گاه خــود ،رقصنــده (همــان ،)87 ،خواننــده
(شــاردن1372 ،ب )977 ،یــا نوازنــده (اســکندربیک)497 ،1387 ،
بودنــد .برخــی پژوهنــدگان ،تنبــک را در اوایــل پادشــاهی صفــوی،
ســاز معرکهگیران و مســخرهها میدانند که در دربار نواخته نمیشــد
(میثمــی .)166 ،1389 ،افــزون بــر فقــر ،حضور دلقکهــا و لودهها در
گروههای موســیقی ،با تنپوشهای نامناســب و فســاد اخالقی این
گــروه ســبب شــد مطربــان دورهگــرد در پایینتریــن و بیحرمتتریــن
طبقــات اجتماعــی جــای گیرنــد .در اثبات ایــن ادعا همیــن بس که
در بنــد  64قانــون ســلطنت شاهطهماســب میخوانیــم «و امردان و
زنــان هر چند عجوزه باشــد ،در کنار معرکههــای قلندران ،بازیگران و

تصویر -3بخشی از سماع دراویش ،بهزاد.
ماخذ :متروپولیتن ()metmuseum2

تصویر -4دو قلندر 9 ،ق ،تبریز (؟)
خلیلی ،لندن.
ماخذ)Rogers, 2010 ,178( :

امثال آن مقام نکنند و ا گرچه اصناف این گروه را از معرکهگیری منع
نفرمودهایم ،اما قدغن است اطفال زیاده بر دوازده ساله را در معرکه
با خود بیاورند» (نقل در :راوندی.)194 ،1357 ،

 .2یافتههای دیداری
.1-2نوازنــدگان دربــاری :درمیــان نگارههــای بررسیشــده،
نگارههایــی کــه نوازندگان را در بزمهای کاخ یا شــکارگاههای شــاهی
با حضور پادشــاه به تصویر میکشــد ،بیتردید ،رســمیترین پوشش
رامشــگران دربــاری را نمایــش میدهــد .بــه نظــر میرســد نوازندهها
ماننــد دیگــر خدمــه ،لباس رســمی دربــار را دربرمیکردنــد .بی .اس.
امورتــی 7،ردای بــزرگان بکتاشــی (و قزلباشــی )8را ماننــد رداهــای
بیآستین روستاییان ارمنی توصیف میکند ،اما مهمترین مشخصۀ
جامۀ قزلباشی را ،کاله قرمز نوکتیز یا تاج حیدری میداند (امورتی،
 .)314 ،1389شاهاســماعیل ،بــرای برجســته کردن ســربازانی که در
راهش جانفشانی میکردند ،دستور داد این افراد ،زیر عمامهها ،کاله
ســرخ و نوکتیزی بر ســر گذارند (دالواله .)52 ،1370 ،برپایۀ شــواهد
دیداری ،در دورههای بعد ،این کاله برای تمایز تمامی خدمتگزاران
دربار از رعیت غیردرباری گسترش یافت .گرچه در نگارههای صفویه،
تاج حیدری در رنگ و شــکل پیچش عمامهها گونا گون است ،میلۀ
نوکتیز آن در همۀ نمونهها دیده میشــود .نگارهای که برای نمونه
بررســی میکنیــم ،جشــن عیــد (تصویــر  ،)5یکــی دیگــر از نگارههــای
دیوان حافظ ســاممیرزا به رقم ســلطانمحمد اســت کــه درباریان را
گردا گــرد شــاهزادۀ جوان نشــان میدهــد .در میانۀ چــپ این حلقه،
تعدادی نوازنده با کالههای میلهدار صفوی و ردای کشیده ،نگارین
و آســتینکوتاه بــا کمربندهایــی پرآذیــن بازنمایــی شــدهاند .ردای
بیآســتین بــر قامت شــاه دیــده میشــود و ردای ســایرین ،آســتینی
کوتاه دارد .بدین ترتیب شــاه و زیردستان به جهت دیداری ،متمایز
گشــتهاند .نگارههای دیگری نیز در دست اســت که جامۀ نوازندگان
9
درباری را مانند آنچه گفته شد ،نشان میدهد.
 .2-2نوازنــدگان خانقاهــی :نــگارۀ ســماع دراویــش (دیــوان
حافــظ ،شــاید بهــزاد ،حــدود  895ق ،متروپولیتــن ،بــرای تصویــر

تصویر -5بخشی از جشن عید ،سلطانمحمد ،دیوان حافظ ،مجموعۀ کارتیه.
ماخذ( :آژند1389 ،ب)563 ،
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نــکmetmuseum1 :؛ آژنــد1389 ،الــف412 ،؛ تصویر  ،)3این مراســم
را براســاس ســنت هنری هرات متأخر بازنمایی میکند؛ ســنتی که با
روی کار آمــدن صفویــه ،بــه کارگاههــای آن راه یافــت .نوازندگان این
نــگاره با ردایی کشــیده ،بیتزیین و آســتینبلند بازنمایی شــدهاند.
دســتارهایی بر سر دارند که در مرکز آن ،کالهی عرقچینمانند دیده
میشــود .ذبیحاهلل صفا ،این کالهها را که با دســتار پیچیده میشد،
تــاج میخوانــد (نقل در :راونــدی .)72 ،1368 ،پیچش دســتارها در
محور افقی ،گستردهتر از محور عمودی بود که متفاوت با عمامههای
صفوی است .چنانچه در توضیح شاردن دیدیم ،کمربندها (شال)،
برخــاف نمونههــای مرصــع درباریــان ،پارچهای ســاده و بلنــد بود و
چندیــن دور بــر کمر پیچیده میشــد .نگارۀ ســماع دراویــش ،درکنار
بازنمایی جامۀ نوازندگان خانقاه ،شیوۀ نمایش سماع را نیز در خود
دارد 10:دستها رو به باال ،آرنجهای خمیده و آستینهای جلوآمده به
گونهای که دستها دیده نمیشود( 11تصویر  .)3در تحلیل گروههای
س ـهگانه ،تفاوتهــای دیــداری پیکرههــای رقصان و در حال ســماع
بیشتر بررسی خواهد شد؛ همچنین نگاه کنید به جدولهای  1و .2
 .3-2چهرههــای نامتعــارف :اجــرای چهرههایــی از این دســت
در نگارگــری ایــران ،کمتکــرار و ســخن گفتــن از آنهــا بــا تردیــد همــراه
اســت .نزدیکتریــن نمونــه بــه نوازنــدگان ژندهپــوش نــگارۀ مســتی
الهوتی و ناسوتی ،نگارۀ دو قلندر عجیب (سدۀ  8ق ،مجموعۀ ناصر
خلیلــی ،لندن؛ تصویر  )4اســت که دو پیکره را با ســرهای تراشــیده،
زیورآالت غیرمعمول و لبانی برجســته و ســرخ نشــان میدهد .شاید
چهرههــای خنــدهآور و دور از وقــار آنهــا ،در کنــار کمیابـ ِـی این شــیوۀ
صورتپــردازی ،12گواهــی باشــد بــر فرومایگــی جایــگاه اجتماعــی
گروهــی که نمایندگی میکند؛ زیرا نگارههای ایرانی ،بیشــتر نمایشــی
از افــراد و صحنههــای ممتاز اســت .بازنمایی خدمتــکاران و غالمان
ـان آمده
بــا چنیــن ویژگــی چهــره ،در انــدک نگارههــای صفویــه ،گمـ ِ
در بــاال را پررنــگ میســازد؛ بــرای نمونــه ،در نگارۀ مناظرۀ فردوســی
بــا شــاعران (شــاید آقامیرک ،شــاهنامۀ طهماســبی ،حــدود  931ق؛
آژنــد1384 ،ب ،)51 ،غالم ســیهچردهای (در حــال بریان کردن مر غ)
با ســری تراشــیده ،گوشــواری در گوش و چهرهای نازیبا تصویر شده
اســت .همچنیــن میتــوان بــه زنگــی ســیاه در هفــت اورنــگ جامــی
(963ـ 972ق،گالــری فریــر واشــنگتن؛ همــان )216 ،اشــاره کــرد.

 .3سازشناسی نگاره
ســاز هر نوازنده ،در تعیین مرتبه و جایگاه او نقش داشــته اســت؛
بــرای نمونــه ،نوازنــدگان ســازهای زهــی و بــادی در دورۀ تیموری (و
شاید صفویه) ،جایگاهی برتر از نوازندگان کوبهای داشتند (اسعدی،
 .)714 ،1387ازای ـنرو ،پیــش از بررســی گروههــای س ـهگانه در نگارۀ
یادشده ،دربارۀ سازهای به تصویرآمده سخن میگوییم.
ربــاب :ایــن ســاز براســاس شــکلهای کاســه :گــرد ،مســتطیلی،
کشــکولی و ( ...مصاحــب ،)1572 ،1381 ،بســیار گونا گــون و ســاز
مش��ترک میان بس��یاری از کش��ورهای اسالمی اس��ت( (�Durin & Mi

 .)rabdolbaghi, 1990, 123ابوالفــرج اصفهانــی در االغانــی ،روایــت
میکنــد اعــراب در دورۀ شــهریاری ساســانی ،در آمدوشــد بــه ایران با
رباب آشنا شدند (نقل در :صدرنشین )40 ،1371 ،و بعدها ،چنان در
نواختن این ســاز آرشــهای مهارت یافتند که آن را به ساز اختصاصی
خــود تبدیــل کردند .برخی معتقدند ایرانیــان ،رباب خود را کمانچه
مینامیدنــد (فارمــر؛ نقل در :وجدانــی468 ،1386 ،؛ مــاح،1363 ،
 .)122فارابــی نیــز بــر هماننــدی ربــاب و کمانچــه تأ کیــد دارد (نقــل
در :مشــحون .)533 ،1388 ،بررســیهای تاریخــی نشــان میدهــد،
دگرگونیهای این ساز چندان است که به آسانی نمیتوان دربارۀ آن
ســخن گفت .فارمر ،کاملترین شــکل آن را ســاختۀ عبداهلل فاریابی
معرفــی میکند (فارمــر .)3249 ،1387 ،دانلد یولچ ،اصل آن را عربی
و با هیأتی چهارگوشه و کمانهای میداند (نقل در :مشحون،1388 ،
 .)533شــهمیری مینویســد ربــاب در ادوار پیشــین ،گاه بــا کمانه و
گاه بــا مضــراب (یا ناخن) نواخته میشــد (نقــل در :وجدانی،1386 ،
 ،)470ازای ـنرو ،برخــی نویســندگان ،بســته بــه زمــان و مــکان ،آن را
ســازی آرش ـهای و زیرمجموعــۀ کمانچــه یــا عــودی از خانــوادۀ تارهــا
میداننــد .در روزگار موالنــا ،ایــن ســاز ،چهارگوشــه (افال کــی،1362 ،
 )88و کمان ـهای بــوده اســت ،امــا در زمــان عبدالقادر مراغی ،ســازی
از خانــوادۀ عود به شــمار میآم��د (Durin & Mirabdolbaghi, 1990,
 .)123برخــی ابیــات موالنــا (مانند :هشــیار زمن فســانه نایــد /مانند
ربــاب بیکمانــه) و فرازهایــی از نوشــتههای مراغــی ،ایــن دگرگونــی را
نشان میدهد .مراغی مینویسد« :اما رباب و آن سازی بود که بعضی
بــر آن ســه وتــر بندنــد و بعضی چهــار و بعضــی پنــج و [ ]...اصطخاب
معهــود آن همچــون اصطخاب معهــود عود باشــد» (مراغی،2536 ،
 .)129مراغی ،ســاز چهارگوشۀ کمانهای را یکتای مینامد (همانجا).
ربــاب از ســازهای مهــم خانقاهــی بــود؛ بــرای نمونــه« ،درویشهای
نقشبندیه صاحبان» در سراوان ،این ساز را همراه تنبورک مینوازند
(وجدانــی .)471 ،1386 ،گفتهانــد ربــاب در روزگار موالنــا چنــان
فرا گیــر بــود که بزرگان صوفی ،حتی در حــال وضو گرفتن به آن گوش
میدادند (ســبحانی .)7 ،1387 ،افال کی ،نارضایتی بزرگان شــر ع را از
اســتماع رباب و برگزاری مراســم ســماع در زمان موالنا روایت میکند
(افال کی .)165 ،1362 ،آنچه در تصویرگری سلطانمحمد دربارۀ این
ساز اهمیت دارد ،توجه نگارگر به انتخاب نوع ربابی است که نمایش
میدهد :ربابی کمانهای با کاسۀ چهارگوشه.
پیشتــر گفتیــم ربابی که مراغی توصیف میکند ،ســازی مضرابی
اســت .برخی پژوهشــگران ،رباب صفوی را ســازی شــبیه تار توصیف
میکنند :ســازی مضرابی ،با دستهای کشــیده و کاسهای دو بخشی
که کاسـ�ۀ دوم به جای پوسـ�ت با چوب پوشـ�انده شده است (Durin
 .)& Mirabdolbaghi, 1990, 123-124برخی نگارههای ســدۀ  10ق.
و پــس از آن ،ماننــد یکی از مجالس افزوده به خمســۀ نظامی (شــاید
میرک ،موزۀ بریتانیا ،پوپ و ا کرمن )882 ،1387 ،این ســاز را نشــان
میدهد 13.میثمی ،ســاز گفتهشده را شــدرغو (میثمی174 ،1389 ،؛
همچنین نک :مراغی )130 ،2536 ،میداند (بررسی نظرات دیگران
بــه مجالــی دیگر وانهاده میشــود) .از ســوی دیگر ،برپایۀ بســیاری از
مستندات دیداری ،ساز آرشهای این دوره ،یعنی کمانچه ،کاسهای
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گرد داشــته اســت؛ بــرای نمونه در گــزارش کمپفر از ســازهای صفوی
(نک به :کمپفر2+186 ،1363 ،؛ رهبر و اســعدی و گاژا،)25 ،1389 ،
یا برخی نگارهها مانند شاهطهماســب و همایون (اصفهان ،ســدۀ 11
ق ،نقاشی دیواری چهلستون؛ آژند1389 ،ب )707 ،و بهرام و فتنه
(خمســۀ نظامی ،تبریز ،سدۀ  11ق ،کتابخانۀ بریتانیا؛ همان،)639 :
کمانچ ـهای ماننــد آنچه امــروزه میشناســیم ،دیده میشــود .اندک
نگارههایــی از دوران پیشــاصفوی نیــز کمانچــۀ گــرد ایرانــی را نشــان
میدهد (مانند نگارۀ بایســنقر در باغ ،کلیله و دمنه ،هرات ،توپقاپی
اســتانبول؛ آژند 1389 ،الــف 286 ،یا خراباتیان ،بخــارا ،لوور؛ همان،
زمانی شعری
 .)467به نظر میرسد سلطانمحمد ،با توجه به دورۀ ِ
که بازنموده و شــکل رباب در ســدههای پیشین (نک به :جدول ،)2
صــورت قدیمــی ایــن ســاز را با کاســۀ چهارگوشــه به نمایــش درآورده
است .رباب سلطانمحمد در نگارههای همدوره و پس از آن به ندرت
دیده میشــود 14که میتواند نخســت ،نتیجۀ دگرگونی رباب از سازی
آرشهای به مضرابی در این دوره باشد و دوم ،به دلیل مهجور شدن
تدریجی این ساز .فارمر تأ کید میکند از اواخر صفویه به بعد ،با آنکه
دگرگونی در موسیقی ایرانی اندک بود ،بسیاری از سازهای قدیمیتر،
مانند رباب و  ...مهجور یا کنار گذاشته شدند (فارمر.)3251 ،1387 ،
دایــره :ســازی از خانــوادۀ دف اســت کــه در ممالــک اســامی
برحسب شکل چمبره یا قاب (چندگوشه یا دایرهای) و داشتن سنج
(صفحــات جرنگــی) ،جالجل (حلقههــای جرنگی) یا جــرس (زنگ)،
بــا نامهــای گونا گــون خوانــده میشــود (مصاحــب.)982 ،1381 ،
کمپفــر در بازنمایــی ســازهای صفویــه ،دف و دایــره را بــا چمبــرۀ گرد
نشــان میدهــد (کمپفــر .)2+186 ،1363 ،در هر دو ســاز ،حلقههای
جرنگی ،داخل قاب جای دارد ،اما چمبرۀ دف ،بزرگتر از دایره است
(وجدانــی .)368 ،1386 ،امروزه ،دایرۀ بســیار کوچک با ســنجهای
متعددی (مشــحون )634 ،1388 ،که میان چوب چمبره جاسازی
شــدهاند ،دایــرۀ زنگــی نامیــده میشــود (وجدانــی.)368 ،1386 ،
کاربرد امروزی این ســازها با آنچه در گذشــته مرســوم بوده ،متفاوت
اســت .در نوازندگی امروزی ،دف ،ســازی خانقاهی اســت (همانجا)،
امــا تــا پیــش از اواخر صفویــه ،دف و دایره ،ســاز کوبهای دســتههای
موســیقی رســمی بــود .در ایــن دوران ،کمکم تنبک جانشــین دف و
دایــره شــد (مشــحون635 ،1388 ،؛ ذا کرجعفــری )64 ،1392 ،و در
گروه سازهای اصلی جای گرفت (در توضیح تنبک به تفصیل خواهد
آمــد) .بــه دلیــل همنوایــی موفقتــر تنبک با گــروه نوازندگــی ،دف در
گروه سازهای کالسیک ،مهجور گشت و بیشتر برای اجرای موسیقی
نواح��ی و خانقاه��ی ب��ه کار آم��د (During & Mirabdolbaghi, 1990,
 .)143در تقســیمبندی امــروزی ،دایره مخصــوص مجالس و بزمها و
دایرۀ زنگی تنها برای لوطیها و ســیاهبازان اســت (وجدانی،1386 ،
 .)369-368در حالیکــه ،دف و دایــره (زنگــی) در گذشــته ،بــرای
«پشــتیبانی از ســاز و حفظ وزن» از «مجالس عیش و طرب تا محافل
اهل ذوق و عرفان» نواخته میشد (مشحون.)635-634 ،1388 ،
منابع تاریخی نشــان میدهد در روزگاران پیشــین ،نوای انواع دایره
در خانقاهها (نگارۀ ســماع صوفیان ،تصویر )3و مجالس بزمی (برای
نمونــه نــک :دالوالــه340 ،1370 ،؛ شــاردن1372 ،ب978 ،؛ بینام،

 )256 ،1350و صــدای دایره زنگــی در مجالس دربار (دالواله،1370 ،
 )340به گوش میرسید.
تنبــک :ســازی کوبــهای ،جامیشــکل و پوستصداســت کــه از
میانههای سدۀ  13ق .در جایگاه ساز اصلی گروههای موسیقی رسمی
جــای گرفــت (باالندینــا .)203 ،1387 ،ایــن ســاز را در قدیــم ،خمبک
مینامیدند (دهخــدا ،1377 ،ذیل خمبک زدن؛ انوری ،1382 ،ذیل
ُ
خنبک) که مصغر واژۀ خمب (برپایۀ شکل آن) بود (مشحون،1388 ،
 .)635نمایــش ایــن ســاز در نگارههــا ،براســاس شــیوههای گونا گــون
نواختن و شـ�کل آن متفاوت است (During & Mirabdobaghi, 1990,
 .)147در گذشته ،تمبک ،بسیار سادهتر و کمتکنیکتر از امروز نواخته
میشــد (ســپنتا؛ نقل در :باالندینــا .)203 ،1387 ،اســعدی ،عدم ذکر
اســامی نوازندگان ســازهای کوبهای را در رســاالت پیشــینیان ،ناشــی
از همیــن نکته میداند (اســعدی .)714 ،1387 ،از ســوی دیگر ،مقام
فروتر قطعات ضربی در مقایسه با موسیقی آوازی ،و انگیزههای اجرای
آن (خوشگذرانی ،سرگرمی و مطربی) نیز سبب شد ،نوازندگان تنبک،
جایگاهی فروتر از ســایرین داشــته باشــد (خالقــی؛ نقــل در :باالندینا،
 .)205 ،1387پیشــینیان ،نوازندگی این ســاز را به لودگان ،دورهگردان
و مســخرهها نســبت دادهانــد .فرهنــگ جهانگیــری و ناظماالطبا ،آن
را ســاز «بازیگــران و مســخرهها» میدانــد و آننــدراج و انجم ـنآرا ،ســاز
«لوطیــان و بازیگرانــی کــه هنــگام رقــص و بــازی» آن را مینوازند (نقل
در :دهخــدا ،1377 ،ذیــل تنبــک؛ همچنیــن نــک :وجدانــی،1386 ،
 .)232انوری برپایۀ شــعری از موالنا ،خنبک نوازی را َمجاز از تمســخر
و دس ـتانداختن معنــی میکند (انــوری ،1382 ،ذیل خنبــک زدن).
اســکندربیک در شــرح ماجــرای دســتگیری علیخــان حا کــم گیــان
مینویســد« :جمیــع مــردم شــهر از اجامــره و اوباش و مردم مســخره و
اجالف و معرکهگیران با دایره و دهل و تنبک باستقبال علیخان رفته»
بودند (اسکندربیک.)497 ،1387 ،
نی :از قدیمیترین سازهای بادی ایرانی در متون پهلوی (خسرو
و ریــدک) و مانــوی اســت (فارابی ،نقل در :فــروغ8 ،1343 ،؛ During
 .)& Mirabdolbaghi, 1990, 134ایــن ســاز در متــون قدیمــی ،نــای
خوانــده شــده و بر اقســام گونا گون (ســیاه ،ســفید و  )...بوده اســت
(مراغــی 134 ،2536 ،به بعد) .امروزه ،معروفترین انواع نی ،کوتاه،
بلنــد و هفتبنــد نامیــده میشــود که با توجــه به نگارۀ مــورد بحث،
دربــارۀ نی بلند ســخن میگوییم .نی بلند (خــرک) ،با درازایی حدود
 90-70ســانتیمتر ،صدایــی بــم تولیــد میکنــد کــه در حالــت دســت
بسته ،همارز سیم بم عود است (وجدانی .)1166 ،1386 ،مستندات
دیداری (برای نمونه :نگارۀ ســماع پیر ،بوســتان ســعدی ،تصویر در:
آژند1389 ،الف463 ،؛ نگارۀ پذیرایی از عشــاق که مجلســی شاهانه
را مینمایانــد ،تصویــر در :گــری ،)217 ،1392 ،نگاشــتههای تاریخی
(برای محافل صوفیانه نک به :زرینکوب96 ،1385 ،؛ برای بزمهای
طربانگیــز نک به :شــاردن1372 ،ب977 ،؛ کمپفــر )107 ،1363 ،و
ابیات برجایمانده (مانند’ :رقص بر شعر تر و نالۀ نی خوش باشد‘ از
حافظ؛ ’اندر سماع ما را از نای و دف خبر نی‘ از موالنا) نشان میدهد
ایــن ســاز ،در گســترۀ وســیعی از محافــل ایرانــی (مجالــس صوفیان،
بزمهای طرب ،جشنهای مردمی و  )....نواخته میشد .در بخشی
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آهنگ
از متن توبۀ شاه طهماسب به سال  939ق ،آمده «نی ا گر بی ِ
راه شر ع برگیرد ،نگذارند که نفس او برآید» (نقل در :میثمی،1389 ،
 .)35این فراز از یک ســو نشــان میدهد نی ،در مجالس بزم و طرب
نیز نواخته میشــده که تحریم آن ،اعالم شــده اســت؛ دوم؛ نواختن
ایــن ســاز حتــی در دوران توبــه بــرای مراســم مذهبــی فرا گیــر بــوده
اســت .شــیوۀ نمایش نی در نگارهها ،بســته بــه گونا گونی روشهای
نواختــن آن (وجدانــی 1166 ،1386 ،بــه بعــد) ،متفــاوت اســت .در
برخی نگارهها ،دهانگیر ساز بر میانۀ دهان دیده میشود؛ در برخی
دیگر ،ساز مقابل لبها قرار گرفته و در دیگر نمونهها ،بر گوشۀ دهان
نشانده شده است .در تمامی این آثار ،ساز را با دو دست و به شکلی
مایل نسبت به بدن بازنمایی کردهاند (During & Mirabdolbaghi,
 .)1990, 135برخالف دیگر سازها که کوچکترین اختالفی در اندازه
یا شــکل میتواند در تشخیص ساز ،تردید ایجاد کند ،تمامی حاالت
برشمرده ،به یقین نمایشی از نی ایرانی است.

معرفی گروههاینوازندهدر نگارۀسلطانمحمد
 .1نوازنــدگان دربــاری (گروه شــمارۀ  :)1بررســی جامهها ،ســازها
و شــیوۀ بازنمایــی رقصنده در این گروه س ـهنفره ،نوازنــدگان درباری
دورۀ صفــوی را بــه یــاد م ـیآورد (نــک بــه :جــدول  .)1کاله میل ـهدار
صفــوی (تــاج حیــدری) ،رداهــای نق ـشدار بــا آســتینهای کوتــاه،
کمربندهــای مرصــع ،ســازهای نــی و تنبک (کــه در بزمهــای صفوی
مرســوم بــوده اســت) و جوانــی که بــا ســنجهای کوچک در دســت و
حــرکات پرپیچوتــاب ،نوازنــدگان را همراهــی میکنــد ،از مهمتریــن
همانندیهــای ایــن گــروه بــا نوازنــدگان دربــاری اســت .نوازنــدگان
جدول  -1یافتههای پژوهشی نخستین گروه نگاره :نوازندگان درباری.

دربــاری در مقایســه بــا دو گروه دیگر ،حلقــهای جداافتــاده و درخود
دیــده میشــود .شــاید ســلطانمحمد خواســته اســت بدینترتیب،
فاصلۀ این هنرمندان از فضای جامعه و عموم مردم را بازگو کند.
 .2نوازنــدگان خانقاهــی (گــروه شــمارۀ  :)2چنانچــه در جــدول
 2دیــده میشــود ،جامــۀ نوازنــدۀ اصلی ایــن گروه ،بــه تنپوشهای
صوفیان شبیه است :تاج عرقچینمانند که با دستار پیچیدهشده،
ردایی ســاده ،گشــاد با آســتینهای بلند و شــالی که چند دور بر کمر
بســته شــده اســت .پیکرۀ نوازنــدۀ اصلی ،بزرگتــر از ســایر نوازندگان
طر حانــدازی شــده و درســت ماننــد پیکرههایی اســت کــه در صحن
خانقــاه میبینیم .ســلطانمحمد بــا این تفاوت ،از یک ســو ،ارتباط
نوازنــدۀ اصلــی گــروه دوم را بــا خانقاهیــان بهزیبایــی نشــان داده و
از ســوی دیگــر ،جایــگاه ممتــاز نوازنــدگان صوفــی را میــان گروههای
س ـهگانه برجســته ســاخته اســت .او همچنیــن در ترکیببنــدی اثر و
جایگیــری گروههــا ،میانــۀ اثر را بــه این گروه اختصاص داده اســت.
سازهای گروه میانی ،رباب چهارگوشۀ کمانهای (شکل پیشاصفوی
ایــن ســاز) و تنبک اســت که برپایۀ نگاشــتهها و نگارههــای تاریخی از
ســازهای رایج در محافل صوفیان بوده اســت .با توجه به تنها بیت
موســیقایی غزل (ز شــور و عربده شاهدان شــیرین کار /شکرشکسته
نــواز خانقاهی ،تنها نوازندهای اســت
ســمن ریختــه رباب زده) ،رباب ِ
که تفسیر ادبی و تبیین فرامتنی را همزمان میپذیرد .سلطانمحمد
در ارائۀ نشانه برای شناسایی نوازندگان صوفی ،از حلقۀ موسیقایی
آنــان نیــز فراتــر مــیرود و میــان حضــار خمــوش و درافتــادهای کــه بر
پایینتریــن بخــش نگاره جــای گرفتهاند ،دو تن را درســت روبهروی
نوازندگان خانقاهی در حال سماع به تصویر میکشد .شیوۀ نمایش
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جدول  -2یافتههای پژوهشی دومین گروه نگاره :نوازندگان خانقاهی.

جدول  -3یافتههای پژوهشی سومین گروه نگاره :نوازندگان دورهگرد .

دس ـتها و آستینها (بر اساس نگارههایی که پیشتر بررسی شد) با
رقصندۀ گروه نخست ،بهروشنی تفاوت دارد.
 .3نوازنــدگان دورهگــرد (گــروه شــمارۀ  :)3نشــانههایی کــه نگارگــر
بــرای نمایش شــخصیت فرومایۀ اعضای این گــروه در اختیار بیننده
گذاشته ،در جدول  3آمده است .به نظر میرسد برخالف رأی برخی
مفســران کــه ایــن افــراد را دراویــش پشــمینهپوش معرفــی کردهانــد
(ســیکر و کورکیــان193 ،1377 ،؛ اشــرفی48 ،1388 ،؛ گــری،1392 ،

 ،)118ســلطانمحمد در پــی نمایــش لودگانــی بیســروپا و مضحــک
بــوده اســت .چهرههــای ایــن افــراد کــه گاه کاریکاتورگونــه خوانــده
میشــود (کونــل ،)2140 ،1387 ،بیشــتر لــودگان و مطربــان دونپایۀ
جامعۀ صفوی را به یاد میآورد تا دراویش و قلندران .گروه نوازندگان
خانقاهــی و مطربــان دورهگرد ،برخــاف گروه جداافتــادۀ درباری ،رو
بــه ســوی یکدیگر دارنــد ،این بازنمایــی میتواند اشــارهای به امکان
مواجهۀ آنها در فضای جامعه باشد.

بررســی گروههــای نوازنــدگان در نــگارۀ مســتی الهوتی و ناســوتی
(ســلطانمحمد ،دیــوان حافــظ ســاممیرزا) ،هویــت تیپیــک و مقــام
اجتماعــی هــر گــروه را براســاس تمایــزات بصــری از دیــدگاه نگارگــر

روشــن میکنــد .برایــن اســاس ،نخســت ،ویژگیهــای ظاهــری و
گــروه نوازندگان درباری،
جایــگاه اجتماعی نوازندگان صفوی در ســه ِ
خانقاهــی و دورهگــرد ،با توجه به نگاشــتههای تاریخی بررســی شــد.
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سپس همین سه گروه برپایۀ بازنمایی نوازندگان در نگارههای هرات
متأخر و صفویه بازبینی گردید .آخرین مستندات با بررسی سازهای
بــه تصویرآمــده در نگارۀ ســلطانمحمد و پژوهشهای سازشناســی
گردآوری شــد .جدولهای 1تا  ،3چکیدهای از مستندات گردآمده را
نشان میدهد .با توجه به جامۀ قزلباشی بر تن نوازندگان ،تزیینات
تنپوشها ،ساز دایره ،نی و پیکرۀ رقصانی که تصویر شده ،نخستین
گــروه ،نوازنــدگان دربــاری را بازنمایــی میکنــد .همچنین برپایۀ ســاز
ربــاب ،جامــۀ صوفیانــه (تــاج و دســتار ،ردای ســاده و شــال کمــر)،
نمایش دو پیکرهای که در حال ســماعاند ،میتوان گفت گروه دوم،
نوازنــدگان خانقاهیانــد .هماندازه بودن پیکــرۀ ربابنواز با صوفیان

صحن خانقاه و بزرگی او در مقایسه با سایر نوازندگان درکنار قرارگیری
ایــن گــروه در میانــۀ اثــر ،جایــگاه ممتاز گــروه دوم را نشــان میدهد.
چهرههای مضحک ،خندههای زشــت ،هیأت ژولیده و نیمهبرهنه،
رفتارهــای لودهگرانــه (کاله بوقــی بــر ســر گذاشــتن) و نوازندگی تنبک
نشــان میدهــد ایــن گــروه ،بــه نمایندگــی از نوازنــدگان دورهگــرد،
لــودگان و مطربــان کممایــه در نــگاره تصویــر شــدهاند .همچنیــن
نگارگــر ،نوازنــدگان درباری را گروهی بیارتباط با دو گروه دیگر نشــان
داده اســت ،درحالیکــه نوازنــدگان خانقاهــی و دورهگــرد ،روبــهروی
یکدیگر نشــانده شدهاند .به نظر میرســد این ترکیببندی براساس
امــکان ارتبــاط ایــن گروههــا در فضــای جامعــه شــکل گرفتــه اســت.

پینوشتها
 1مائیس نظرلی ( ،)Mais Nazarliاستاد دانشگاه ایالتی روسیه.
 2نامهای دیگر این نگاره ،ســماع صوفیان (اشرفی ،)47 ،1388 ،سرمستی
ایــن جهانــی و دیگــر جهانــی (ســیکر و کورکیــان ،)193 ،1377 ،صحنــهای از
بادهگساری (گری )118 ،1392 ،و میگساری (اشرفی )50 ،1384 ،است.
تاریخ ساخت نگارههای این اثر اتفاق ندارند؛ برای نمونه
 3پژوهشگران در ِ
یعقــوب آژنــد 933 ،ق( .آژنــد1384 ،الــف )158 ،و ســوچک 937 ،تــا  939ق.
(سوچک118 ،1378 ،؛ اشرفی )46 ،1388 ،را درست میدانند.
 4برای تفســیر چندجانبه نک به :رهنمون ،پوپک و مونا اســامی (،)1388
«نگارهای از سلطانمحمد» ،کتاب ماه هنر ،ش  ،135آذرماه ،صص .95-92
 5این بیت در نســخۀ اســتاد خانلری دیده نمیشود ،اما برخی مانند عالمه
قزوینی ،آن را پس از بیت چهارم آوردهاند.
 6براســاس زندگــی هنــری ســلطانمحمد ،نگارههــا را از دو دوره برگزیدیــم:
نخســت) چــون وی در دورههــای آغازیــن ،متأثــر از مکتــب هــرات و بهــزاد بــود
(اشــرفی50-49 ،1388 ،؛  .)50 ،1384برخــی آثــار تأثیرگــذار ایــن مکتــب را در
نظــر داشــتیم؛ دوم) نگارههــای ســلطانمحمد یا معاصران وی کــه دربردارندۀ
شیوههای هنری دوران او است.
 7امورتیB. S. Amoretti ،؛ انستیتوی مطالعات اسالمی دانشگاه رم.
 8امورتــی پیشتــر تأ کیــد میکنــد« :با توجه بــه متون مربوط بــه عقاید اهل
الحــق که در ســالهای اخیــر مورد بررســی قرار گرفتــه ،میتوانیــم نهضتهای
بکتاشی ،اهل الحق و قزلباشی را ،صور متفاوت یک مذهب مشابه برشماریم»
(امورتی.)314 ،1389 ،
 9بــرای دیگــر نمونهها نک :پذیرایی از عشــاق (دیــوان حافظ؛ گری،1392 ،
)118؛ جشــن ورود تیمــور بــه ســمرقند ( 935ق ،بهــزاد ،ظفرنامــۀ تیمــوری)؛
ضیافــت (میرزاعلــی ،لوایــح جامــی ،کتابخانۀ ســنپطرزبورگ؛ اشــرفی،1388 ،
)167؛ خســرو و باربــد (میرزاعلــی ،خمســۀ نظامــی946 ،ـ 950ق ،کتابخانــۀ
بریتانیــا؛ همان)168 ،؛ جشــن ابراهیم میرزا در باغ (دیــوان ابراهیم میرزا989 ،
ق ،مجموعــۀ صدرالدیــن آقاخــان؛ آژنــد1384 ،ب)31 ،؛ بــزم شــبانه در کاخ
(ســیدعلی ،خمسۀ طهماســبی946 ،ـ 949ق ،موزۀ فا گ؛ آژند1384 ،ب67 ،؛
پــوپ و ا کرمــن908 ،1387 ،؛ آژند1389 ،ب)556 ،؛ نوۀ تیمور را نزد او میآورند
(ظفرنامــۀ یــزدی 935 ،ق ،کاخ گلســتان؛ پــوپ و ا کرمــن907 ،1387 ،الــف)؛
نگارهای در یک مرقع (میرسیدعلی 947 ،ق ،مجموعۀ کارتیه؛ همان.)908 ،
 10همچنین نک به :نگارۀ ســماع پیر ،بوســتان ســعدی 964 ،ق ،کتابخانۀ
ملی پاریس (آژند1389 ،الف.)463 ،
دســت در آســتین فرورفته ،گاه نشــانی از بازنمایی پیر طریقت است .نک
11
ِ
بــه :پیــر کاردیده و جوان نورســیده ،هفت اورنگ جامــی963 ،ـ 972ق ،گالری
فریر واشنگتن (آژند1384 ،ب.)204 ،
 12۲برخی پژوهشگران ،این اثر را متأثر از نقاشیهای چینی میدانند (�Rog

.)ers, 2010, 178
13همچنیــن نــک بــه :نــگارهای در مرقع گلشــن ،عبدالصمد ،کاخ گلســتان
(پوپ و ا کرمن.)912 ،1387 ،
14ربــاب بــا کاســۀ مســتطیلی در برخی نگارههای شــاهنامۀ طهماســبی نیز
دیده میشود و کنبای به آن اشاره دارد (.)Canby, 2014, 33

فهرست منابع
استعالمی ،محمد ( ،)1383درس حافظ ،ج  ،2سخن ،تهران.
اســعدی ،هومــان ( ،)1387تیموریــان ،موســیقی ،در :دایرهالمعــارف بزرگ
اسالمی ،ج  ،16مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،تهران.
اســکندربیک ( ،)1387عال ـمآرای عباســی ،دورۀ دو جلــدی ،تصحیــح ایرج
افشار ،امیرکبیر ،تهران.
اشــرفی ،مقدمه مرجان ( ،)1384ســیر تحول نقاشــی ایرانی :ســده شــانزده
میالدی ،برگردان زهره فیضی ،فرهنگستان هنر ،تهران.
اشــرفی ،مقدمــه مرجــان ( ،)1388از بهزاد تا رضا عباســی ،برگردان نســترن
زندی ،فرهنگستان هنر ،تهران.
افال کــی ،شــمسالدین احمــد ( ،)1362مناقبالعارفیــن ،ج  ،1بــه کوشــش
تحسین یازیجی ،دنیای کتاب ،تهران.
ا کرمــن ،فیلیــس ( ،)1387ویژگیهــای موســیقی ایرانــی ،برگــردان شــادی
شفیعی جوادی ،در :آرتور پوپ و فیلیس ا کرمن ( ،)1387سیری در هنر ایران،
ج  ،6ویراستۀ سیروس پرهام ،علمی و فرهنگی ،تهران.
امورتی ،ب .س ،)1389( .مذهب در دورۀ صفوی ،در :تاریخ ایران کمبریج،
دورۀ صفویان ،برگردان یعقوب آژند ،جامی ،تهران.
انوری ،حسن ( ،)1382فرهنگ بزرگ سخن ،سخن ،تهران.
آژنــد ،یعقــوب ( 1384الــف) ،ســیمای ســلطانمحمد نقاش ،فرهنگســتان
هنر ،تهران.
آژنــد ،یعقــوب ( 1384ب) ،مکتــب نگارگــری تبریــز و قزویــن ـ مشــهد،
فرهنگستان هنر ،تهران.
آژند ،یعقوب ( 1389الف) ،نگارگری ایران ،ج  ،1سمت ،تهران.
آژند ،یعقوب ( 1389ب) ،نگارگری ایران ،ج  ،2سمت ،تهران.
باالندینــا ،الکســاندر ( ،)1387تمبــک ،در :دایرهالمعارف بزرگ اســامی ،ج
 ،16مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،تهران.
بینام ( ،)1350عالمآرای صفوی ،به کوشــش یداهلل شــکری ،بنیاد فرهنگ
ایران ،تهران.
پــوپ ،آرتــور و فیلیس ا کرمن ( ،)1387ســیری در هنر ایران ،ج  ،10ویراســتۀ
سیروس پرهام ،علمی و فرهنگی ،تهران.

34
نشریه هنرهایزیبا  -هنرهای نمایشی و موسیقی دوره ،۲۳شماره ،۲تابستان ۱۳۹۷

دالواله ،پیترو ( ،)1370ســفرنامۀ پیترو دالواله ،برگردان شــعاع الدین شــفا،
علمی و فرهنگی ،تهران.
دولتیفــرد ،مریم و فاطمه شــاهرودی ( ،)1392تحلیــل نحوۀ بازنمایی عود
در تصاویــر دورۀ ساســانی تــا صفــوی ،هنرهای نمایشــی و موســیقی ،دورۀ ،18
ش 49 ،2ـ.56
دهخــدا ،علیا کبــر ( ،)1377لغتنامــۀ دهخــدا ،زیرنظــر محمــد معیــن و
سیدجعفر شهیدی ،دانشگاه تهران ،تهران.
ذا کرجعفــری ،نرگــس ( ،)1392ســازهای اروپایــی در ایــران عصــر صفــوی،
هنرهای نمایشی و موسیقی ،دورۀ  ،18ش .66-57 ،2
ذا کرجعفــری ،نرگس ( ،)1395نقش موســیقی در جنگها و انواع ســازهای
رزمی در ایران دوران اســامی با نگاهی بر تصاویر نگارگری ،هنرهای نمایشــی و
موسیقی ،دورۀ  ،21ش 65 ،1ـ.76
رابینسون ،ب ،)1379( .بررسی نقاشی ایرانی ،برگردان کرامتاهلل افسر ،در:
شهریار عدل ( ،)1379هنر و جامعه در جهان ایرانی ،توس ،تهران.
راوندی،مرتضی(،)1357تاریخاجتماعیایران،ج،4بخش،1امیرکبیر،تهران.
راوندی ،مرتضی ( ،)1368تاریخ اجتماعی ایران ،ج  ،7امیرکبیر ،تهران.
رهبر ،ایلناز و هومان اســعدی ( ،)1391جایگاه بانوان موســیقیدان در دورۀ
صفوی با نگاهی بر تصاویر نگارگری ،نامۀ هنرهای نمایشی و موسیقی ،ش ،4
صص.132-115
رهبــر ،ایلنــاز ،هومــان اســعدی و رامــون گاژا ( ،)1389ســازهای موســیقی
دورۀ صفوی به روایت کمپفر و شــاردن ،هنرهای نمایشــی و موسیقی ،ش ،41
صص.32-23
رهنــورد ،زهرا ( ،)1392تاریخ هنر ایران در دورۀ اســامی ،نگارگری ،ســمت،
تهران.
زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)1385ارزش میراث صوفیه ،امیرکبیر ،تهران.
ســبحانی ،توفیــق ه ،)1387( .شــعر و موســیقی در ســماع مولویــان ،نامــۀ
انجمن ،ش  ،30صص .20-5
ســوچک ،پریســیال ( ،)1378ســلطانمحمد تبریــزی ،نقاش دربــار صفوی،
برگردان یعقوب آژند ،در :یعقوب آژند ( ،)1384ســیمای ســلطانمحمد نقاش،
فرهنگستان هنر ،تهران.
ســیکر ،ژ .پ .و ا .م .کورکیــان ( ،)1377باغهــای خیــال ،برگــردان پرویــز
مرزبان ،فرزان روز ،تهران.
شــاردن ،ژان (1372الف) ،ســفرنامۀ شــاردن ،ج  ،2برگردان اقبال یغمایی،
توس ،تهران.
شــاردن ،ژان (1372ب) ،ســفرنامۀ شــاردن ،ج  ،3برگــردان اقبــال یغمایی،
توس ،تهران.
صدرنشــین ،شــاهین ( ،)1371موســیقی ،هنر پر رمز و راز ،نشریۀ آشنا ،سال
اول ،ش  ،4صص 36ـ.43
غنــی ،قاســم ( ،)1386بحــث در آثــار و افــکار و احوال حافــظ ،ج  ،2هرمس،
تهران.
فارمــر ،هنری جــورج ( ،)1387تاریخچه و مبانی موســیقی ،برگردان هومان
اســعدی ،در :آرتــور پوپ و فیلیس ا کرمن ( ،)1387ســیری در هنــر ایران ،ج ،6

ویراستۀ سیروس پرهام ،علمی و فرهنگی ،تهران.
فروغ ،مهدی ( ،)1343موســیقیدانان ایرانی در دورۀ اســامی ،هنرومردم،
ش  ،20دورۀ جدید ،صص .8-6
کمپفــر ،انگلبــرت ( ،)1363ســفرنامه ،برگــردان کیــکاووس جهانــداری،
خوارزمی ،تهران.
کونل ،ارنســت ( ،)1387تاریخچۀ نقاشــی مینیاتور و طراحی ،برگردان پرویز
مرزبــان ،در :آرتــور پــوپ و فیلیــس ا کرمن ( ،)1387ســیری در هنر ایــران ،ج ،5
ویراستۀ سیروس پرهام ،علمی و فرهنگی ،تهران.
گرابــر ،اولــگ ( ،)1390مــروری بــر نگارگــری ایرانــی ،برگردان مهــرداد وحدتی
دانشمند ،فرهنگستان هنر ،تهران.
گری ،بازل ( ،)1392نقاشی ایرانی ،برگردان عربعلی شروه ،دنیای نو ،تهران.
مراغــی ،عبدالقادربــن غیبــی حافــظ ( ،)2536مقاصد االلحان ،بــه اهتمام
تقی بینش ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
مشحون ،حسن ( ،)1388تاریخ موسیقی ایران ،فرهنگ نشر نو ،تهران.
مصاحــب ،غالمحســین ( ،)1381دایرهالمعــارف فارســی ،دورۀ ســه جلدی،
امیرکبیر ،تهران.
مالح ،حسینعلی ( ،)1363حافظ و موسیقی ،هنر و فرهنگ ،تهران.
میثمــی ،سیدحســین ( ،)1389موســیقی عصــر صفوی ،فرهنگســتان هنر،
تهران.
نظرلــی ،مائیس ( ،)1390جهــان دوگانۀ مینیاتور ایرانی ،برگردان عباسعلی
عزتی ،فرهنگستان هنر ،تهران.
واصفی ،زینالدین محمود ( ،)1350بدایعالوقایع ،ج  ،2تصحیح الکساندر
بلدروف ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
وجدانــی ،بهــروز ( ،)1386فرهنــگ جامــع موســیقی ایرانــی ،مجموعــۀ دو
جلدی ،گندمان ،تهران.
Canby, Sheila R. (2014), The Shahnama of Shah Tahmasp, Metropolitan Museum of Art, New York.
Lassikova, Galina (2010), Hushang the Dragon-slayer: Fire and
Firearms in Safavid Art and Diplomacy, Iranian studies, Vol. 43, No.
1, February, pp. 29-51.
Durin, Jean & Zia Mirabdolbaghi (1990), The Instruments of Yesterday and Today, in: During & Safvat & Mirabdolbaghi, The Art of
Persian Music, Mage Publishers, Washington DC.
Rogers, J. M. (2010), The Art of Islam, Masterpieces from the
Khalili Collection, Thames & Hudson, London.
Walbridge, John T (1999), A sufi Scientist of the Thirteenth Century, In: Leonard Lewisohn (1999), The Heritage of Sufism, vol 2, One
World Oxford, London.
metmusem1: www.metmuseum.org/collection/the-collectionدسترسی در آبان online/search/446892 1394
 -metmusem 2: http://www.metmuseum.org/دسترسی در دی 1394
art/collection/search/446892

