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 چكيده

     عصر تیموری مصداق و یادمان شکوفایی هنرهای متعدد و در تناقض آشکار با اوضاع و احوال 

آوری گردبا استیالی تیمور بر ایران، وی در صدد برآمد تا با . نظامی این دوران است  سیاسی

ینان جانش ،هنرمندان در سمرقند، قدرت طلبی و برتری جویی خود را به نمایش گذارد و در این بین

فرهنگ  ۀآن، طرح مبحث مکتب هرات در گستر ند که نتیجۀاهتمام ورزید کارپس از وی نیز به این 

هنر  ،یکی از هنرهایی که در این عصر تحوالت و شکوفایی چشم گیری را در آن شاهدیم. ایرانی بود

و این  ار شدندبرخورداز گذشته باالتر  ینأش از، به نحوی که نمایندگان آن نیز بالطبع استموسیقی 

 ۀنوشت. است، به وضوح آشکار این دورهاز بازمانده  یها ی منابع دست اول و نگارهها در گزارش موضوع

های مرتبط، وضعیت  تحلیلی و با استناد به متون تاریخی و نگاره  حاضر بر آن است تا با روش توصیفی

تیمور، شاهرخ و  ۀهای این عصر در سه دوربا تأمل و تعمق در نگاره به ویژهرا دانان  موسیقی و موسیقی

مردان  های سیاسی توجه دولتها و محرک که در این میان انگیزهطبیعی است . بررسی کندحسین بایقرا 

 .خواهد بودعصر تیموری به این هنر، از محورهای مورد بحث این مقاله 
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 مقدمه. 2

دورۀ فرمانروایی تیمور در ایران به دالیلی چون سیاست یا ذوق هنری وی، سرآغاز 

ای رونقی بود که در پی آن سرنوشت تازهرکود و بی ها مدتپس از  ،فرهنگ و هنر احیای

های  ها بر حیات فرهنگی سرزمین برای هنرمندان در عصر او رقم خورد و اثر آن تا مدت

مدن آکارق و روی.هـ 708در سال  پس از مرگ تیمور. وریان باقی ماندتحت سلطه تیم

دانانی چون  مرکز تجمع هنرمندان و به ویژه موسیقی ،هرات جایگزین سمرقند شاهرخ

که قدرت سیاسی و نظامی  پس از در گذشت شاهرخ با آن. دشعبدالقادر مراغی 

دربارهای کوچک آنان بازماندگان تیمور در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، در 

  که  کردنددانان نامداری ظهور  های هنری و ادبی بزرگی رخ نمود و موسیقی جنبش

یعنی سلطان  ،تردید دلیل این را باید در حمایت دو شخصیت هنرپرور این روزگاربی

 (ق.هـ 744-109)امیرعلی شیرنوایی  ،دوستشو وزیر هنر (ق.هـ 748-199)حسین بایقرا 

و رفاهی که برای هنرمندان در عصر سلطان حسین بایقرا به ویژه  احترام. یافت

هنری  ۀدر این دو حوز یزیانگ شگفتدانان و نگارگران پیش آمد، سبب ترقی  موسیقی

  ای برای نمایاندن و انعکاس هنرینهکه نگارگری در دل خود تا حدودی آنحویبه ؛دش

 . شد بهزاد الدین کمال و میرک اهللحرو چون توانمندی نگارگران دست به همآن موسیقی،

 ،اهلل کاوسیهمچون هومان اسعدی و ولی ،برخی از پژوهشگران است که شایان

، اما به اند داشته (از بُعد هنری و روایی صرفاًً) تیموری ۀموسیقی دور ۀاشاراتی در زمین

ه کردنکاوی وامانده برجای هایهبر اساس متون تاریخی و نگاررا ه صورت واضح این حوز

حاضر سعی بر این  ۀبر این اساس، در مقال .اند دهکراز بعد تاریخی کمتر توجه  به آنو 

 :های ذیل پاسخ داده شود است تا به پرسش

تیموریان و حمایت عناصر سیاسی وقت از  ۀاوضاع و احوال حیات موسیقیایی دور

های این دوره تا چه گارههایی و به چه صورت بوده است؟ ن دانان با چه انگیزه موسیقی

 حد روشنگر وضعیت موسیقی و هنرهای وابسته بدان بوده است؟

یم هستگران تیموری، شاهد رشد موسیقی در این دوره با توجه به رویکرد حکومت

 ،توان به نکات بسیار مهم حیات موسیقیایی این دوره های موجود میبا دقت در نگاره که

های این هنر و دیگر مسایل مربوط به آوریسازها و نو حضور زنان نوازنده و از جمله

های  نمای واقعیتتمام ۀینچند هنر همواره آهر ؛، در این دوره پی بردموسیقی ۀحوز

 .های ذهنی هنرمند است و تا حدودی بیانگر تخیالت و آرمان یستاجتماعی ن
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 تيمور جايگاه موسيقي در دربار. 4

د که با ش ثروت، هنر و فرهنگ محسوب می ۀعصار ،یمورتایران تسخیر شده در نگاه  

صدد برآمد تا ماوراءالنهر را نیز به یک ن درآگیری از دستاوردهای غنی و فرهنگی بهره

این موضوع از . د و از این راه بر اعتبار خود بیفزایدکنتبدیل هنری   هسته فرهنگی

 ,Golden)الً پیداست ناپذیر او برای رونق پایتختش سمرقند، کامهای خستگی تالش

p97؛ Fazliglu, p6  ؛Parker, p8تیمور در  وقت بیشترکه  به رغم این .(40ص آژند، ؛

اهل صنعت و پیشه نیک شیفته »شد، وی به  های پیاپی سپری می جنگ و لشکرکشی

ر و ناحیه، هنرمندان آن هر شه برو به همین دلیل پس از غلبه  (818صابن عربشاه، )« بود

؛ یزدی، 090صعربشاه، ؛ ابن89ص نامه،سعادتیزدی، )داد  به سمرقند کوچ می مناطق را

یکی از به موسیقی، این دوره را  ۀاز هنرمندان حوز وی با استقبال (.807، ص9ج ظفرنامه،

 (.918ص محشون، ؛Subtelny, p28) تبدیل کردترین ادوار تاریخ موسیقی ایران درخشان

دانان را از دربار سلطان  ای از موسیقیگروه عمده ،تیمور به دنبال فتوحات خود 

دان که حضور موسیقی در دربار خود پذیرفت .ق.هـ 817 و پس از فتح بغداد احمد جالیر

ای چون عبدالقادر مراغی در دربار تیمور در سمرقند گویای این مطلب است برجسته

الدین علی یزدی در  رفش (970ص؛ حسینی تربتی، 970ص، 9ج سمرقندی،؛ 80ص ابن عربشاه،)

 : دهد چنین گزارش می بارهاین 

به فرمان قضا جریان به نفاذ پیوست که زنان سلطان و احمد عالء الدوله پسرش با »

وران دارالسالم که هر یک در قسمی از اقسام کامل و  هنروران از اصناف محترفه و پیشه

ر بند شدند و خواجه عبدالقادر را بر حسب فرموده کا. تمام بودند خانه کوچ به سمرقند برند

نیز که از غایت اشتهار در تعریف و وصف مستغنی است و در فن موسیقی سرآمده ادوار، 

 (.807، ص9ظفرنامه، ج یزدی،)« خانه کوچ نقل کردند

الدین عبدالقادر بن حافظ غیبی مراغی تأثیر بسیار زیادی  تردید، ابوالفضل کمالبی

 ؛(10، ص8جزمچی اسفزاری، )تیموریان داشته است  ۀقی در دورهنر موسی ۀدر رشد و توسع

به ترتیبی که تیمور و شاهرخ برای وی جایگاه بسیار رفیعی قائل بودند و پژوهشگران 

دان ترین عالمان موسیقی نظری این دوره و آخرین موسیقی معاصر نیز وی را از مهم

 ؛ سرمدی،04ص ؛ میلر،899صرازانی، )اند  شمار آوردههایران ب سنتیبزرگ و وارث موسیقی 

 (.887ص؛ آکا، 40ص

چه در سفرهای جنگی و چه پس از  ،صحراگردی همواره ۀتیمور با خاستگاه و ریش

های  به دالیلی از جمله برای رهایی از دشواری ،فراغت از آن و حضور در سمرقند
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ه و نمایاندن های لشکریان دور از خانه و خانواد پی و کاهش رنجدرهای پی لشکرکشی

خودی و دشمن، همانند خاندان چنگیزی که خویش، به اقتدار و ثبات سیاسی نظامی 

های  دند، در طی فتوحات خویش جشنکرمداومی برپا می( مراسم جشن)هایِ طوی

کرد می برگزارموسیقی  ۀبا حضور هنرمندان عرص یهای با شکوه بزرگ و ضیافت

 بیانگذراندن اوقاتی خوش  تنهاها را  ضیافتهرچند نطنزی هدف از این  ؛(9تصویر)

  (.814صنطنزی، )کند  می

 .ق.هـ 708سمرقند در سال  ۀدر ذکر جشنی پس از رسیدن تیمور به دارالسلطن

فرس و ترتیب  ۀبه طریق زبانیرینشالحان و مغنیان مطربان خوش» :چنین آمده است

ختن مشغول گشته آواز رود و پرداساختن و نقشو قاعدۀ عرب به سازنواختن و غناعجم 

اجرای  ،عالوه بر این (.9087، ص8ج حافظ ابرو،)« ...سرود به چرخ چنبری رسانیدند

معمول  ایبرنامههای تیمور  ها و ضیافت های نوازنده در جشن موسیقی توسط گروه

به نحوی که کالویخو در سفرنامۀ خود جزییات  ؛(8تصویر)شده است  محسوب می

ها به آهنگ  نواختند و فیل گروهی طبل می»: دهد ین موضوع گزارش میبیشتری را در ا

نشسته بود ای که تیمور آوردند و در غرفه میدرانگیز کردند و صداهای شگفت بازی می

« نواختند آمده و به صدای بلند آالت گوناگون خویش را مینیز گروهی نوازنده گرد
  (.878ص)

هایی با شکوه آن هم در حضور  جشن رسد تیمور در پس برگزارینظر میه ب

همچون نمایاندن قدرت و ثبات آرامش  یمقاصدی دیگر( سفیر وقت اسپانیا)کالویخو 

این ن شکوه جلوه دادبا برایدانان نیز عاملی  موسیقی ،روازاین ؛ه استداشتقلمرو خود 

 .اند شده محسوب می مراسم

 برای بسیار احتمالبه نظامی  دانان در جلسات مهم سیاسی و موسیقی ،عالوه بر این

های جدی سیاسی و ابراز شادمانی از یک تصمیم سیاسی کشوری نیز  تلطیف گردهمایی

به گزارش سمرقندی در قوریلتای بزرگی که امیران دربار برای به خانی  .اند داشتهحضور 

د،  تشکیل داده بودن .ق..هـ 708در سال  ،، از نوادگان چنگیزسیور غتمش اغالنرساندن 

همچنین در جشن ازدواج  .(487، ص9ج)نوازندگان سازهای مختلف حضور داشتتند 

هایی از  فرزند شاهرخ، حضور گروه ،از جمله شاهزاده الغ بیک ،چندین تن از شاهزادگان

 (.891صابن عربشاه، )نوازندگان روایت شده است 

نظامی و صفوف موسیقی  ۀنوازندگان این دوره در حوز درباری،  جدا از مجالس بزم

چون ای  و در نبردهای نظامی سازهای رزمی اند داشتهنبرد و کارزار نیز حضوری فعال 
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 اهل،: ک.؛ و نیز ر74، 99، 87، 74 صص جعفری،)ختند نوا می 9وطبل، دهل، سرنا، نقاره و برغ

و  8با آالت موسیقی چون نفیر)خانه و ظاهراً در این دوره نقاره (4تصویر) (994، ص8ج

غزنوی نوبت  ۀدر دور کهشده است، چنان به عنوان نماد اقتدار امرا محسوب می( طبل

نوی آن را یکی دارای چنان جایگاهی بوده است که سلطان محمود غز( نوازینقاره)زدن 

طبل و )گاه اعطای این نمادها  آورد و به حساب می فرد سلطانبهاز امتیازات منحصر

سلطان به آن امیر  ۀیر دست خود بیانگر محبت و عالقاز سوی سالطین به امرای ز( نفیر

که را اموری  هداشتنهیچ فردی قدرت  ،ایی شاههمتزیرا بر اساس قانون بی ؛بوده است

به  و دادن نفیر و طبل از سوی سلطان بگیرد ، در اختیارمنحصر به سلطان بوده است

 (.48ص؛ دلریش، 89صی، اسعد)شده است  ای برای آن امیر محسوب می، امتیاز ویژهامیر

کشی و سفاکی وی ذکر است که به رغم حمایت تیمور از هنرمندان، سخت شایان

خللی  اوشد در حاکمیت  که به نحوی احساس میرا شناخت و هرکس  خاص و عام نمی

نیز از این مجازات معاف حتی هنرمندان را  ،دکر به سختی مجازات می ،کند ایجاد می

فرزند تیمور  ،شاهکه طی آن میرانآمده است  .ق..ه 708سال  ۀواقعکه در چنانکرد؛ نمی

دچار اختالالت دماغی به افتد و  پس از این که در آذربایجان از اسبی بر زمین می

مزاجش از قانون اعتدال  که نمود، چنان در تبریز به شراب اشتغال بسیار می»د شو می

: ک.و نیز ر؛ 980ص النفایس،مجالسنوایی، )« کرد انحراف یافته امور نامالیم از او ظهور می

د و در شوراهی تبریز میه سرعت تیمور با شنیدن این خبر ب .(000صدولتشاه سمرقندی، 

کند و متعاقب آن قطب  پی آن، دستور قتل مالزمان فرزندش میران شاه را صادر می

دشیر چنگی الدین کاخکی، حبیب عودی، عبدالمومن گوینده و ار موصلی، موالنا شمس

حافظ ابرو، ؛ 9000، ص8ظفرنامه، ج؛ یزدی، 901صابن عربشاه، ) شوند به دار مجازات آویخته می

گویا در این بین خواجه عبدالقادر نیز که به مرگ  .(4108ص ،1ج؛ میر خواند، 777، ص8ج

گریزد و پس از مدتی دوباره به  برد و میمیمحکوم شده بود، از این غائله جان سالم بدر 

 (.94-90، صص4ج حبیب السیر،خواند میر، )پیوندد  مالزمان تیمور و سپس شاهرخ می

 ترین مراکز موسیقایی ایران در نواحی غرب،  مهم ،ه ذکر شد تا این دورانکچنان

ولی در اندک مدتی این مراکز به علت زوال قدرت  ،تبریز و بغداد قرار داشتدر ویژه هب

به سمرقند که در پرتو حمایت حکمرانان تیموری بود، های اقتصادی سیاسی و پشتوانه

به علت شرایط  ،ویژه هنره های رشد علم و بزمینهبدین ترتیب، تغییر مکان داد و 

پژوهشگران معاصر در مجموع  .شد، بیش از سایر نقاط فراهم مساعد این منطقه
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 دانندمییر موسیقی دربار تیموریان را تداوم سنت موسیقایی پیشین در دربار آل جال

که در نهایت نیز با تصرف هرات به دست شاه اسماعیل  (800ص؛ محشون، 87صاسعدی، )

 ,Soucek)د شواول صفوی، این سنت تا حدودی به اصفهان، پایتخت صفویان منتقل می

pp.202-203.) 

 

 (ق 728 -ق 522)گاه هنر تجلي ،دربار بازماندگان تيمور. 9

 به همین دلیل،و  ومت خراسان را در دست داشتدر زمان حیات پدرش حک شاهرخ

دربار خویش، فرد با عنایت به آرامش و امنیت منحصربه اوآنند که برخی پژوهشگران بر

با تشویق صنعتگران و هنرمندان، در حوزۀ فرمانروایی خود مرکز فرهنگی مهمی به 

در هرات  دربار وی .ق.ه 708وجود آورد و سرانجام پس از به تخت نشستن در سال 

 Di؛ Soucek, p.123 )د شدانان برجسته  مرکز تجمعی برای هنرمندان و موسیقی

Cosmo, p.429 ؛Vaughn findly, p.102.)  
تاز عرصۀ موسیقی خواجه عبدالقادر مراغی یکه ،در این دوره به احتمال بسیار زیاد      

ذوفنون بود، فضل بسیار  که صاحب غنا و الحان بود و در انواع فضیل و کمالچنان» ؛بود

نظیر بود و شعر خوب گفتی و خط نیکو نوشتی و در علم موسیقی داشت و قاری بی

جامع های  وی با نگارش سه کتاب با عنوان (.9900، ص0جخوافی، )« سرآمد ادوار بود
مباحث نظری موسیقی و به  ۀبه کلی کنزااللحانشدۀ و اثر مفقود 0مقاصدااللحان، االلحان

های سازشناسی پرداخت و به ترقی این هنر در دربار شاهرخ همت گماشت  ثویژه بح
 (.709ص ؛ حدادی،797صوجدانی، )

و قرار دادن آمده با سرودن اشعار های پیش عبدالقادر مراغی گاه  بر اساس موقعیت

به نحوی که در خبر  ؛نمایاند های هنری خود را می توانمندی ،هاهایی بر روی آن آهنگ

به دست امیر قرا یوسف بن امیر قرا  .ق.ه 790سلطان احمد جالیر در سال  کشته شدن

 :محمد ترکمان آمده است که

رسید از خواجه عبدالقادر [ شاهرخ]سلطان احمد به خاقان سعید  ۀچون خبر واقع...»

ای؟ خواجه عبدالقادر این رباعی گوینده پرسید که در باب قضیه دوست خود هیچ ساخته

 :لی انتظام داده به عرض خاقان سعید رسانیدگفته و در عم

 زـبا دور سپهر نیستد جای ستی              عبدالقادر ز دیده هر دم خون ریز 

 «قصد تبریز»تاریخ وفات گشت،     اهــروری را ناگـکان مهر سپهر س  

؛ خواند 949، ص9ج؛ سمرقندی، 9077، ص0جخوافی، : ک.و نیز ر؛ 7870، ص90، جمیر خواند)

 (.787، ص0حبیب السیر، جمیر، 
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ای در این دوره فرزندان شاهرخ نیز هر یک در دستگاه حکومتی خود، به طور ویژه

 بارۀامیر علیشیر نوایی در کهچنان ؛ندکرد میحمایت و تشویق را دانان  موسیقی

طبع و سخی و هنرپرور بود و پادشاهی خوش»: نگارد هنردوستی امیر بایسنقر چنین می

نظیر به تربیت او در نشو و بی ۀو گویند [دانموسیقی]خطاط و نقاش و سازنده چندان 

مجالس نوایی، )« اند که در زمان هیچ پادشاه معلوم نیست که پیدا شده باشند نما آمده

با  ،دست در این حوزهچیره یگاه بر سر تصاحب هنرمند ،روایناز؛ (987النفایس، ص

 :ندکرد میرقابت یکدیگر 
واجه یوسف اندکانی به روزگار سلطان بایسنقر در گویندگی و مطربی در هفت اقلیم خ... »

خراشید و آهنگ خسروانی او بر جگرهای  لحن داودی خواجه یوسف دل را می. نظیر نداشت

سلطان ابراهیم بن شاهرخ از شیراز چند نوبت خواجه یوسف را از . پاشید مجروح نمک می

المر صد هزار دینار نقد فرستاد که خواجه یوسف را میرزا آخرا. بایسنقر سلطان طلب کرد

 :سلطان بایسنقر این بیت به جواب برادر فرستاد[ ولی. ]بایسنقر برای او بفرستد

 «ه دارــود نگـاه خــم سیـــو سیــت                مــروشیـف یــود نمـف خــا یوسـم     

 (079 -070صصدولتشاه سمرقندی، )                                                                     

که در این عصر موسیقی رواج داشته  کندمیکید أمؤلف تاریخ کبیر ت ،عالوه بر این

 :نویسد می .ق.هـ 708که در ذکر وفات بایستقر به سال  چنان ؛است

 قانون شده بیـتداخـگ بینـربط از چنـب    ریدـسو ببـه گیـواقع ۀن حادثـره زیــزه»

 «دـا افزون شـدوه و بکـاله و انـه و نـنوح   شادی مردم کم گشت     وزین مصیبت طرب

 (88-87صصجعفری، ) 

در دربار توان حضور این گروه از هنرمندان را  نمی طور که گفته شدالبته، همان

که  اورندبر این ببرخی بلکه ، دانستو عشرت  گذرانیخوش برایتنها حکام این دوره، 

انروا و اموری از منمایاندن اقتدار پادشاهان و ترغیب مردم بر اطاعت هر چه بیشتر از فر

ه دربار و کسب اعتبار فرهنگی، در توجه به قدرت، شکو ۀدادن گسترقبیل نشان

 (.70 ص خلعتبری،)ها دخیل بوده است هنرمندان و هنر آن

ان دریافت که هنجارهای اصلی توبا نگاهی گذرا به وضعیت موسیقی این دوره می

گیرد و از طرفی هنر شاهرخ و بازماندگانش به صورت ثابتی شکل می ۀموسیقی در دور

 شود؛برخوردار میپایگاه ثابتی به مرکزیت هرات  از وجودو عملی  نظری لحاظ از موسیقی

 .هددسلطان حسین بایقرا نیز بر همین مبنا به تکامل خود ادامه می ۀکه دور نحوی به

در دربار سلطان حسین بایقرا  ،تیموری ۀتردید اوج شکوفایی هنر موسیقی در دوربی

دانان گذشته، از جمله  حاصل تالش علمی و عملی سالیان دراز موسیقیکه  رخ نمود
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 ،دانان دربار سلطان حسین رسید و از طرفی دیگر عبدالقادر مراغی، به دست موسیقی

که گازرگاهی  چنان ؛میان نقش فراوانی داشت طبع هنرپسند سلطان حسین در این

او را نه همین در شعر و موسیقی دخلی بود بَس، در هر یک از آن آنی »: نویسد می

یافت کس، الحانی چون تحریرات داودی دلگشای و بیانی چون داشت که آن را درنمی

 ،عالوه بر این (.977صواله اصفهانی قزوینی، : ک.و نیز ر 047ص)« انفاس عیسوی روح افزای

دان که وی را فردی موسیقی نوایی سایر شاهزادگان تیموری و نیز حمایت امیرعلی شیر

سازندگان و  ،دانان مناسبی برای تربیت موسیقی ۀاند، زمین پرور دانستهو موسیقی

خمسه نوایی، ؛ 840ص مآثرالملوک،؛ خواندمیر، 74ص دیوان،نوایی، )نوازندگان به وجود آورد 

مانندی بی های که میرخواند از بزمنحویبه ؛(81ص االخالق،مکارمخواندمیر، ؛ 81ص ین،المتحیر

در آن » :سخن رانده است ،شده که به دستور سلطان حسین بایقرا در این دوره برپا می

سرایان صاحب هنر، هر روز و شب در مجلس ارباب اوقات از ارباب حسن و مالحت نغمه

افزای نشاط ر بودند و به نغمات دلگشای و ترنمات روحعیش و طرب جمعی کثیر حاض

امیر علی شیر نوایی  (.0تصویر) (7879، ص99ج)« افزودند برنا و پیر و صغیر و کبیر را می

نیز در برپایی این مجالس باشکوه و گردآوری نوازندگان و خوانندگان چیره دست، سعی 

 :نگارد وقایع چنین میالنویسندۀ بدایع ،و از این رواست فراوانی داشته 

فراشان چابک در پیش ایوان کیوان منزلت آن عمارت غیرت  [ق.ـه 718اواخر سال  در]»

اندوز نمودار تولج اللیل فی شب های زربفتبانهای اطلس زرنگار و سایهطارم افالک شامیان

حسن علی  ها حافظ بصیر و حافظ میر و حافظاز خواننده. النهار مثل سپهر دوار برافروختند

چۀ خواننده و و حافظ حاجی و حافظ سلطان محمود عیشی و شاه محمد خواننده و سیه

  ها استاد حسن نایی و استاد حافظ اوبهی و حافظ تربتی و حافظ چراغ دان و از سازنده

احمد غجکی و استاد علی کوچک محمد عودی و استاد حسن بلبالنی و استاد سیدقل

  .(788 -789صص ،9ج ،9199واصفی )« ...مجلس حاضر ساختند را در آن .[]..طنبوری 

چه بیشتر نوازندگان در  شیر به حضور هرامیر علی این گزارش حاکی از عالقۀ

های مشابه، دورۀ سلطان حسین بایقرا گزارش ربنا ب ،تردیدو بی استهای درباری  ضیافت

حضور فعال  در جامعه ر زمانیو وزیر خردمندش، نوازندگان و خوانندگان بیش از ه

ن دانا نام و تخصص این موسیقی. گرفتندقرار می شیرو البته مورد لطف امیر علی ندداشت

الدین عبداهلل بیانی که خواجه شهاب: گونه ذکر شده استهای تاریخی بدیندر گزارش

تبحر داشته است، خواجه عبداهلل صدر که مدتی در دیوان وزارت مشغول بوده  4در قانون

نواخته است، موالنا بنایی که در علم موسیقی و ساختن و قانون را بسیار زیبا می
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نواخت می نیکورا  7دست بوده است، استاد قل محمد که ساز غژکاستادی چیره ،تصنیف

همچنین نام هنرمندان دیگری در این عرصه چون  ،ه استداشتو شاگردان بسیاری 

حمد، استاد شاه قلی، استاد حسین، استاد شیخ میرک زعفران، حافظ قزاق، استاد سید ا

، خواجه یوسف برهان، خواجه محمد (برادر عبدالرحمن جامی)نایی، موالنا محمد جامی 

    کنکر، میر محمد کابلی، موالنا سائلی، پهلوان محمد ابوسعید و غیره نیز به چشم 

؛ خواند میر، 080ص، ؛ دوغالت797ص؛ دولتشاه سمرقندی، 7107ص ،99جخواند، میر) خوردمی

میر،  ؛ خواند970-978صنثاری بخاری، ؛ 8ص ؛ بنایی،998ص؛ صفوی، 047، ص4ج السیر،حبیب

 .(840ص مآثرالملوک،خواند میر،  ؛80، ص9، ج9199؛ واصفی، 084ص دستورالوزرا،

گرایید و پس از  با ضعف سیاسی حکومت تیموری، رونق بازار موسیقی نیز به سردی

دربار تیموریان در هرات به مناطق دیگری همچون دربار  ۀبرجست دانان آن موسیقی

روی آوردند و در اندک زمانی ( گورکانیان)عثمانیان، ازبکان و نیز دربار مغوالن هند 

توان  د که این نکته را میشتأثیرات موسیقی تیموریان بر موسیقی این نواحی آشکار 

ای که موسیقی تیموریان به عنوان گونهبه ؛دلیلی بر رونق موسیقی در این دوران دانست

 ,Haneda)شده است  جوار محسوب میها و ممالک همنمونه و الگویی برای فرهنگ

p132  ،47ص؛ اسعدی.) 

 

 هاي موسيقي عصر تيموري ويژگي. 2

به  ؛های مهم موسیقی عصر تیموری مردمی بودن نسبی این هنر است یکی از ویژگی

مطربان و قواالن و مغنیان و »: نویسد ای میعروسی نحوی که واصفی در ذکر مجلس

آالت  ۀهمچنین وی از استفاد .اند داشتهاشتغال « آرایان به نقش و سرود و تغنیمجلس

 (.918-919 ، صص8ج ،9070) در اعیاد، سخن رانده است« دهل»موسیقی چون 

اب شرایط های موسیقی استفاده شده در این دوران تا حدی بازتسبک ،عالوه بر این
میرشانه تراش رافضی مشهوری بود، در لعن اصحاب صوتی »: اجتماعی زمانه بوده است

بسته بود و در آهنگ عراق و قریب به هزار کس به وی جمع شده بود و آن صوت را 
این گزارش بیانگر کاربرد  (870ص ،همان)« گفتند و به جانب سر خیابان متوجه بودندمی

توان گفت در این دوره خوانندگان  و به طور کلی می استی های مذهبموسیقی در تنش
گویا . اند شده تقسیم می« گوینده یا خواننده»و « حافظ»به دو گروه اصلی با عنوان 

به  ؛شده که اجرای موسیقی دینی را بر عهده داشته است به کسی گفته می «حافظ»
حافظ حسن علی و حیدر  الدین،های حافظ زینترتیبی که واصفی از چند مداح به نام
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ند؛ حال کردمیاجرا و البته گاه این افراد موسیقی رسمی در دربار  کند یاد می علی مداح
ها انواع مختلف موسیقی رسمی و درباری یا به اصطالح غیر آن که گوینده یا خواننده

 (.9007 ، ص8، ج9199، واصفی)اند کردهدینی را اجرا می

های اندک منابع، تیموری به رغم اشارات و گزارش ۀوردان دزنان موسیقی بارۀدر
 ،اندآواز و موسیقی به کمال رسیده ۀدر عرص ،آراخورشید خانم بزم چون ایمطربه هایزن
های مغنیه، مطربه، رقاصه و غیره که در آن عصر منابع تاریخی از ثبت نام زن اکثراما 
، همچنین واصفی از (19صزاده، ؛ افصح Balabanlilar, p125)اند اری کردهداند، خودبوده

هرگاه که چنگ در کنار گرفتی زهره در بزم فلک ...» :کند یاد می« چکرچنگی مغنیه»
ساز خود بر زمین زدی و از آسمان به زمین آمدی و موی گیسوی خود را تار چنگ او 

 (.80، ص9، ج9199)« ...ساختی

دان یموسیق زنان از منابع ندادن زارشگ و رسد یکی از دالیل نادیده گرفتن به نظر می
های آنان به دربارهای امرا و اشراف فعالیت ۀبایست محدود بودن گسترآن عصر را می

گویا غالب این زنان در اندرونی و برای مخاطبان خود که امیران و پادشاهان و  دانست و
در را بتوان حضور زنان شاید  ،از سویی (.7تصویر)اند هکردمیبرنامه اجرا  ،اندزنان بوده

ه ثیر فرهنگ آنان بأهای مغوالن و تثر از یورشأموسیقیِ این عصر تا حدی مت ۀعرص
کند که چنگیز همواره به هنگام استراحت و همچنین عیش و  بیانی اشاره می .شمار آورد

گماشته که نقش اکثر روی را در کنار خود به خدمت میای از دختران زیباخوشی دسته

اند  شده اجرای موسیقی برای خان بوده است و این گروه اغلب از کنیزان تشکیل میها آن
از میان کنیزان  قوی احتمالبه تیموری نیز زنان مطرح در این عرصه،  ۀدر دور (.988ص)

 وجوداز دالیلی که در اکثر منابع، با دیگر اند و شاید یکی و اسیران مناطق مختلف بوده
، است ها کمتر سخن به میان آمده، از آناند داشتهر این حوزه هایی که آنان دقابلیت
 . بوده باشد مطلبهمین 

به احتمال زیاد تأثیر و  ،های بسیار مهم حیات موسیقی در این دورهاز دیگر ویژگی
را یکی از ارکان استوار  «سماع»مدرسی  .استنقش برخی فرق طریقت در این هنر 

با چهار عنصر شعر، آواز، موسیقی  اغلبمراسم سماع که   ؛(0صمدرسی، ) داندمیتصوف 
حدودی مخفیانه برگزار  گروهی و تادر ابتدا به صورت درون ،و حرکات موزون همراه بود

-Keeneth, Pp174؛ Netton, Pp12-13؛ Trimingham, p195؛Lewisohn, p8)د شمی

 (.Elias, p601؛ Gross, p93؛ 75
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ی  یبا سازها شد و معموالً انگیختن حاالت روحی افراد میبرباعث  ها معموالًاین حلقه
به نحوی که حتی در ادوار بعد نیز به صورت  ؛(9تصویر)همچون دف و نی همراه  بود 

 ارزش میراث صوفیه،کوب، زرین)شدند کار برده میهی بیهاسازهای اصلیِ چنین حلقه

این مجالس به صورت گاه علنی ، اما با گذشت زمان (.97ص، محمدزاده صدیق، 19 و10صص
پله پله تا مالقات خدا، کوب، زرین)یافت  رونق «مولویه»هایی همچون فرقه در گرایانهو افراط

  (980-980ص
سماع موضع خاصی داشته و به سه  ۀبارهای تصوف دردر طی تاریخ هر یک از گروه

 ۀفرقسس ؤم ،ین نقشبندبهاالدکه نحوی، بهاندشدهمخالف تقسیم  گروه افراطی، معتدل و

النهر و ترکستان نفوذ ءکه در طی حکومت تیموریان در ماورا (ق.هـ 897-819) نقشبندیه
های خود، کمترین اصطکاک را با احکام دین حلقه ازسماع  لغوداشت در پی آن بود تا با 

؛ 898، 1صصمدرسی، )استقبال ننمود  سماعبا رویی گشاده از  ،روایناسالم داشته باشد و از

  (.78ص یه،صوف یراثکوب، ارزش مینزر
حرمت یا اباحت سماع، کمال  بارۀدر های صوفیانهر است غالب طریقتکذشایان 

بلکه  ،دادندداشتند و به کلی آن را مورد پذیرش یا انکار قرار نمیاحتیاط را مرعی می

 به ؛تنددانسهمواره سماع را تحت شرایطی حرام و تحت شرایطی مباح و مستحب می
ویژه دورۀ سلطان حسین بایقرا، هنرمندان از آزادی فکری  که در این دوره و بهنحوی

افتاده که هنر پیوستند و بسیار اتفاق میهای تصوف میو به فرقه ندمند بودبیشتری بهره
  (.9997-9999ص، شاطری لعل)گرفتند کار میخویش را در خدمت عقاید صوفیانه به

به احتمال فراوان در حیات فرهنگی  (ق.ه 717 -ق.ه 798)حمن جامی نورالدین عبدالر

گویا  .توجهی داشته استموسیقی تأثیر شایان ۀو هنری هرات آن عصر، به ویژه در عرص
ها مسکوت ، اما این موضوع را سالبود وی در هنگام جوانی علم موسیقی را آموخته

خاطر را به تعلم علم [ عنفوان جوانی در]»: گویدبه ترتیبی که خود او می ؛گذاشته بود
موسیقی آهنگ کرده بودم و قواعد علمی آن را به چنگ آورده، گاه در قوانین تألیف آن 

 ،بهارستان و رسائلجامی، )« زدمآن دستی می 9گشادم و گاه در موازین ایقاعیلبی می

د که در این کننها برخی از بزرگان از وی درخواست می که پس از مدت تا این .(979ص
؛ نظامی باخرزی، 74صمحمدزاده صدیق، )ورزد ای بنویسد و او به این امر اهتمام میرساله باره

 (.9ص؛ حکمت، 78ص

نقشبندیه با دربار  ۀفرق ۀای که به عنوان نمایندجامی با توجه به ارتباط صمیمانه
علمی و ادبی  مقامبنا به و همچنین است شیر نوایی داشته هرات و به ویژه امیر علی

 داردمیکورانه به موسیقی بر حذر اهل زمانه را از تعصب کور یشان خو، گاه در دیوخود
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در دیوان او  .دهد موسیقی نشان می ۀخود را به حوزۀ در اشعارش نیز عالق ،و عالوه بر آن
 :آمده است

 « ون کنمناله در چنگ فراقش گر بدین قان     8ودـخلق را بر مجمر غم دل بسوزانم چو ع»

  «مـوفر اندازیـبد نیلـان در طارم این گنـفغ    1و نغمه بربط 7ز بانگ چنگ و لحن ارغنون» 

 (887، ص9جواعظ کاشفی، : ک.و نیز ر 997، ص8ج؛  908، ص9ج دیوانجامی، )

موسیقی و اشعار حاوی مطالب موسیقایی جامی، بیش از آن  ۀدر واقع اهمیت رسال
بازتاب  دلیل است که احتماالًً به اینموسیقایی آن باشد، که به دلیل محتوای فنی و 

بیانگر این واقعیت است که  ،، عالوه بر ایناستهنجارهای موسیقایی عصر تیموری 
های رهبران طریقت قدرت طریقت صوفیان در این عصر، به ویژه نقشبندیه و حمایت

های واکنشاشته و ثیر دأدر گسترش مردمیِ این هنر ت اًچون جامی از موسیقی، قطع
 .ساخته استاثر میمخالف را نیز بی

 هاي عصر تيموريگشايي موسيقايي نگارهرمز. 9

 آنها یبرا و گردآورد خود تختیپا در را نقاشان نیبهتر موریت منابع، گزارش یمبنا بر
 درخشان عصر دیتردبیاما  .(849ص خو،یکالو ؛008ص عربشاه، ابن) شد قائل خاص یگاهیجا

 میابراه و کیب الغ وغر سنیبا فرزندانش و شاهرخ ،یو نانیجانش زمان از رانیا یرنگارگ
 مثبت ییهاگام راه نیا در که یموریت ۀشاهزاد نیتر مهم و دشو یم آغاز ،سلطان

؛ Shreve simpson, Pp.3-6؛ Diba, p.11 ) است شاهرخ فرزند ،سنقریبا رزایم برداشت،

Soudavar, Pp.84-91 ؛Burton, p.23؛Robinson, P.25  ؛Remoer, Pp.508-501.) 
 دوران در سال نیچند گذشت از پس ،بود شده یزیریپ شاهرخ زمان از که هنر نیا

 کمال به ،ییرنوایش یرعلیام دانشمندش، ریوز خاص توجه با قرایبا نیحس سلطان
 همچون ینگارگر یاستادها آن یپ در و (pope, p.9؛ Gray, p.67) دیرس خود یپختگ

 استاد ترینبزرگ و نقاش رکیم خواجه ،محمد یحاج مال ،گشاچهره یعل قاسم استاد
 یآثار خلق به ،بهزاد نیالد کمال استاد ،ن اسالمجها نگارگر مشهورترین و ایران نقاشی

 و 7184، صص99ج رخواند،یم ؛098و047، صص4ج السیر،حبیب میر، خواند) پرداختند جاودانه

 .(097ص دوغالت، ؛9008
مانده و قابل دسترس عصر تیموری در واکاوی مسائلی جایهای برتردید نگارهبی

ثر ؤبافی و غیره مهمچون معماری و سبک بناها، هنرهای صناعی از جمله نساجی، فرش

توان گرفت، بررسی حیات  ها می هایی که از این نگارهترین بهره و شاید یکی از مهم است
 :باشدیر در موارد زموسیقایی این دوره 
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استفاده از سازهای گوناگون  ،ترین عامل در موسیقی این دوره تردید مهمبی :سازها

 :انددسته بودهبندی عبدالقادر مراغی سه این سازها بنا بر تقسیم .است

، 90مانند نای سفید، سرنا، نفیر، موسیقار ؛«آالت ذوات النفخ»سازهای بادی یا  .الف 

 ؛ ...نای وکره

غچک،  ،99مانند کمانچه، طرب رود ؛«تارآالت ذوات االو»زهی یا ازهای س .ب

 ؛...، چنگ و90رباب ،98طنبور

مقاصداالحان، مراغی، )سازهای کوبشی مشتمل بر طاسات، کاسات و الواح  .پ 

 و 807، 800، 808، 809، 911صص االحان،جامع ؛ مراغی،900 و908، 981، 987، 989، 984صص
  (.077 و074، 078صصشرح ادوار،  ؛ مراغی،890

ترین سازهای این ، گویا محبوباست ها به تصویر کشیده شده چه در نگارهبر آن بنا

 ۀ، که در کلیبوده استدوره چنگ، عود، بربط، نای سفید، کمانچه، غیچک، دف و دایره 
 (.0تصویر )تصاویر به وضوح آشکار است 

شود که این گونه استنباط میای عصر تیموری هبا تأملی در نگاره :هاترکيب گروه

اند که به  شده ها محدود بوده است و گاه شامل دو الی چهار نفر میمعموالً ترکیب گروه
اند و در پرداختهنواختن سازهایی از قبیل غچک، چنگ، عود و دایره در کنار یکدیگر می

نیف، تص آهنگداشتن وزن و از سازی ضربی همچون دایره یا دف برای نگه ،این بین

نوازی سازهای مختلف در شک در این دوره رواج همبی. (9، 0، 8، 9تصاویر)اند بردهسود می
چرا که به احتمال زیاد به پیروی از  ؛کنار یکدیگر نشان اوج هنر موسیقایی بوده است

 .شده است سازها در هنگام نواختن توجه می( هارمونی)آهنگی علم هم

، در این استسیقی که یادگاری از دوران باستان این نوع از مو :موسيقي نظامي

 ؛ها ترین سازهای آن بر اساس نگارهبه حیات خود ادامه داده و گویا اصلی همچناندوره 

 .(4تصویر)نای، نفیر و طبل بوده است کره

ای و از جمله آثار عبدالقادر مراغه ،در رساالت نظری این دوره :تبادالت فرهنگي

 ،به عنوان مثال ؛شده استخاص از سازها در مناطق مختلف، اشاره  عیبنایی به رواج نو
در بغداد و غیره که با  97در میان رومیان، یکتای 94ساز کنگره در هندوستان، شش تای

در دربار تیموریان را کارگیری بعضی از این سازها هتوان ب های بازمانده میتوجه به نگاره

ها و داد و ستد فرهنگی، میان این سرزمینکه این موضوع حکایتگرِ  مشاهده کرد
 .(0تصاویر)سمرقند و هرات بوده است 
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به حضور زنان در  ،اگرچه در منابع مکتوب، به جز چند مورد :دانزنان موسيقي

رنگ ها گویا زنان در قیاس با حضور کم عرصۀ موسیقی اشاره نشده است، بر اساس نگاره

دربار داشته و به نواختن چنگ و در موسیقی  فعال در خود در جامعه، حضوری نسبتاً
به طور  ،های بازماندهنگاره رو بنا ب (7تصویر)اند پرداختهبعضی موارد دف و دایره می

این هنرنمایی در اندرونی یا در حضور سالطین و مجالس شاهانه به وقوع  ،معمول و ثابت
 .هستیمس عام و مردمی پیوسته است و کمتر شاهد حضور این قشر از زنان در مجالمی

را وجد دراویش  فرد از رقص وبهبعضی از تصاویر نوعی منحصر در :سماع دراويش

چند دف و دایره و نی بوده است  که سازهای آن معموالًً (9تصویر) مینیب در این دوره می

در قرون  را دراویش ۀکه شاید بتوان با کمی تعمق در آن، سنت نواختن دف در حلق
که  کردباید به این موضوع اشاره  ،حالعینو در دانستتیموریان  ۀرداری از دورالگوب ،بعد

موسیقی عصر تیموری تا حدی وارث دو سده موسیقی عرفانی در تاریخ طریقت و عرفان 
 .ایران بوده است

 نتيجه .0

جوی صاحبان هنر و وایران، وی بنا به دالیلی در جست لنهر وءابا چیرگی تیمور بر ماورا
سمرقند عالوه بر مرکزیت سیاسی، مرکزیت فرهنگی  ،آنان برآمد و در پی آن دادن چکو

حسین بایقرا با از جمله شاهرخ و سلطان ،و هنری یافت و متعاقب آن جانشینان وی
به و  کمک کردندانتخاب هرات به پایتختی، به رونق هنر این دوره، به ویژه هنر موسیقی 

الدین بهزاد در نگارگری،  در مراغی در موسیقی و کمالافرادی چون عبدالقا دنبال آن،
 . مجال ظهور و خودنمایی یافتند

این دوره از تاریخ ایران، به احتمال بسیار زیاد آخرین موقعیت درخشان برای ترقی       

های شاهان و شاهزادگان،  این هنر عالوه بر دربار و ضیافت ؛ زیراموسیقی ایران بوده است
مردم نیز جایگاهی داشته است و حتی زنان نیز به هنرنمایی در این عرصه  در میان تودۀ

گرچه سکوت منابع در این مورد به دلیل تضاد این موضوع با هنجارهای . اندپرداخته
های رونقی کار آنان بوده است، نگارهرونقی و یا بیدینی و اجتماعی و در عین حال کم

و در سرای  کم در دربارهاور محدود آنان دستبازمانده از این دوران شاهدی از حض

 .دهد دست میهاشراف ب

توان به  با تعمق در نحوۀ عملکرد امیران تیموری در حوزۀ موسیقی، تا حدی می
ثبات سیاسی  از جمله ؛انددخیل بوده زمینهمعیارهای نسبتاً ثابتی رسید که در این 
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های لمای دین و رهبران گرایشنسبی، رونق اقتصادی، آزادی مذهبی و احترام به ع
یک از این عوامل تأثیر بسیاری  منصبان و درباریان که هرپروری صاحبتصوف و هنرمند

 ی است کهو گواه آن، تأثیراست در رونق و شکوفایی حیات موسیقایی این دوره داشته 
    بعد  یهاحوزۀ موسیقی قرن بر ،دستآوردها و تجربیات فرهنگی و هنری این دوره

روایان تیموری را که از نسل اقوام یاغی و ز نام فرمانچه امرو آن ،شکو بی گذاردمی
 اند در تاریخ جاویدان ساخته است، حیات هنری و آثار بهبیابانگرد ماوراءالنهر بوده

ناپذیر هنرمندان ایرانی بوده است، ، که حاصل نبوغ پایاناستجامانده از روزگار ایشان 

 .فرمانروایانی نه سفاکی و خونریز

 نوشتپي. 8

 .سوراخ بوده است بدونسازی مشابه نفیر، اما بلندتر از آن و  ،بَرغو یا برغوا. 9

سوراخ و تا حدودی مشابه کرنا بوده بدون و  بودتیموری  ۀبلندترین ساز بادی دور ،نفیر .8
 .است

ن اجالس عمومی مفاخر ایران در سی و هفتمی هایتچهار مورد از بزرگداش 9018در آذر . 0
 .االحانله ششصدمین سال تدوین کتاب مقاصدیونسکو به تصویب رسید؛ از جم

بوده سیم از جنس مفتول برنج  88 بامسطح و به شکل مثلث و فاقد دسته و سازی ، قانون. 4
 .است

 .بوده است های بیشترتر همراه با سیمای بزرگشبیه به کمانچه ولی دارای کاسه این ساز. 7

 .دشو شعر یا تصنیف می هرو ضرب  آهنگبه تعبیر امروزی شامل  شامل وزن و ،قاعای. 9

  .استترین سازهای ایرانی این ساز در اصل یکی از قدیمی. 8

 که دمیدندای در آن میو هوا را با واسطهاست شده  اَرغنون از تعدادی لوله تشکیل می. 7
 .اندکردهتر، اصواتی زیرتر تولید میای کوتاههتر و لولههای بلندتر صداهایی بممعموال لوله

شکل همراه  ای گالبیکه دارای کاسه( ذوات االوتار)ای سازیست از خانواده آالت رشته ،بَربَط. 1
 . ای کوتاه بوده استبا دسته

 .بوده استهای بزرگ و کوچک از نی متشکلسازی  ،موسیقار. 90

 .شده است تر ساخته میآن از عود بلندۀ این ساز مانند عود بوده، ولی دست. 99

ای به شکل گالبی بوده است و طَنبور از سازهای قدیمی ایران و دارای دسته بلند و کاسه. 98
 .های آن به شش عدد رسیده استداشته و سپس سیم( وتر)در ابتدا دو سیم 

 .اندختهمی نوا( آرشه)ت که آن را با کمان سرباب یا روباب، نخستین سازی بوده ا. 90

 .است بودهعود ۀ نصف کاسۀ به اندازای و کاسه( وتر)دارای شش سیم  ،تایشش. 94

کشیده شکل داشته است که بر روی آن پوست میای مربعکاسه ، این سازترین نوعدر رایج. 97
 .در میان اعراب و به ویژه بغداد رایج بوده استاین ساز  .کوچکی بوده است ۀدارای دست اند و
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 تصاوير. 7

  
 (79کاوسي، ص)جشن شاهزادگان تيموري : 4تصوير(       528، ص22پوپ، ج)تفرجگاه تيمور در سمرقند : 2تصوير

 

  
 (09خلج امير حسيني، ص)ميدان رزم : 2تصوير   (09کاوسي، ص)دربار سلطان حسين بايقرا : 9تصوير

  
 (Bahari, p.65) سماع: 0تصوير                (95اسعدي، ص) نوازندگي بانوان: 9تصوير 
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تهران، بنیاد فرهنگ ایران،  ،8، ج، به کوشش حشمت مویدفرائد غیاثیالدین یوسف، اهل، جالل
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