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چکیده

تاریخ نگاری هنری ایران را می تیوان ا ملهیح زیو هیای تیاریخنگیاری
دانست کح تاکنون مورد مداقة مدی قرار نگرفتحاست .یک ا موضوعات

کح در دورۀ تیلوریان مورد عنایت زکلرانان قرار گرفت ،تومح بیح بقهیح
هنرمندان بود ،چنانکح این مریان در عصر سهطانزسین بایهرا (875-911

ق) و سایر درباریان بیح دلیی بقیه هنیری و ع قیح بیح اهی هنیر و بیحوییه

موسیه دانان با سیاستهای زلایت تعهیب و تا زد یادی در تواریخ این
دور انعکاس یافت .هدف ا این پیهوه

نگرش تاریخ ی هنری پاسخ بح این پرس

بیح روت توفیی ی تحهیهی و

م باشد کح بیدایهالوقیایه اریر

ینالدین واف ى (890-961ق) در تاریخنگاری هنیری اییران و منحصیرا
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در روند بررسی موسییه دانیان عصیر بیایهرا در سراسیان بیرر ،،ا چیح
مایگاه برسوردار و بیانگر چح اب عیات اسیتی یافتیحهیا زیاک ا ن

است کح این ارر تا زد یادی فارغ ا دیدگا های سیاسی ی دربیاری سیایر

تییواریخ اییین دور  ،با تییاب ا نییدگان بقهییام مختهییر مامعییح و قشییر

موسیه دانان می باشید ،چنیانکیح وافی

بیح رکیر نکیات انحصیاری ا

موسیه دانان این دور پرداستح کح تا زد بسییار ییادی در سیایر تیواریخ

رکر نگردید است .ا این منظر بررس تحهیه گرارتهای بیدایهالوقیایه

و نیر تطقیق با سایر تواریخ این دور ا سیوی اب عیام نیوین ا زییام
موسیه دور سهطان زسین ارائح داد و ا سوی پهوه هیای پیشیین در
زو موسیه عصر بایهرا مقتن بر متون تیاریخ را نیا منید بیا بین قیرار

م دهد.

واژههای کلیدی :بدایهالوقایه ،ینالدین واف  ،سهطانزسین بایهرا،
موسیه دانان ،تاریخنگاری هنری.

مقدمه

با مداقح در سیر تاریخنگاری عصر تیلوریان م توان دریافت کح تاریخنویس هلچون ادوار
پی

ا سود ،یک ا مشیال دربیاری محسیوی می گردیید و بیشیتر مورسیان در سیدمت

س بین و امرا بودند .نان علوما تحت عنوان واقعحنیوی

بیی

ا هلیح بیح توفییر شیر

زییال و رویییدادهای مهییا نییدگان سییهطان پرداستییح و متعاققییا بییرای مهییب نظییر و ارضییای
ما بهقی و لیرور او ،تیا زید ییادی متلرکیر بیر مسیائ سیاسی ییی تیوم بیا درونماییحای
دربردارند مد و سیتای ییی بیحنگیارت تیواریخ اشیتلال داشیتند .بیر ایین اسیاس ،یکی ا
موضوعام محسوس در تاریخنگاری دورۀ تیلوریان عد تومح بح تیاریخ امتلیاع و تیودۀ
مرد است .چراکح بسیاری ا فعّالیّتهای اقشیار گونیاگون مامعیح کلتیر میورد تومیح قیرار
م گرفت مگر نکح بحنحیوی بیا دربیار میرتق بیود ،چنیانکیح موسییه دانیان را می تیوان
نلونحای ا این قشر دانست .ها مان با این مریان ،تیاریخ هنیر ایین دور بیحعنیوان یکی ا
موضوعام تاریخنگاری تا نیلة نخست زکومت تیلوریان چندان مورد تومح مورسان قیرار
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نگرفتح ول پ

ا ن م توان با تومح بح تلییر رویکرد دربار مقن بر زلایت ا هنرمندان و

بحویه موسیه دانان ،شاهد تحول در تاریخنگاری هنری تیلوریان بود.
با ومود این ،در تواریخ دورۀ سهطانزسین بایهرا یی کح تلرکر این پهوه

معطوف بیر

ن است یی هلچنان دربار در کانون تومح قرار داشت و متعاققیا هنرمنیدان کیح بیحنحیوی بیا
سهطان و یا دربارییان هلچیون نیوای در ارتقیاد بودنید ،در گیرارتهیای مورسیان میورد
توفیر قرار م گرفتند .این در زال است کح تعداد بسیاری ا هنرمندان چییر دسیت ایین
دور  ،در میان اقشار فرودست مامعح بح فعّالیّت مشلول بودنید .یکی ا موضیوعات کیح در
چند دهح اسیر مورد تومح پهوهشگران قرار گرفتیحاسیت ،بررسی زییام موسییهیای عصیر
تیلوری ،براساس تواریخ م باشد کح اکثیرا ا سیوی مورسیان نگیارت یافتیح کیح دارای
دیدگا سیاس ی درباری و فارغ ا تومح بحشر زال سایر بییرهیای مامعیح بیود انید و در

این بین گرو اندک ا محههان ،بدایهالوقایه ارر واف  1را مورد تومح و استناد قیرار داد -

اند .این در زال است کح م توان این ارر را یک ا تواریخ امتلاع با درونلایح هنیری در
سالهای پایان زکلران سهطان زسین بایهرا دانست کح تا زد ییادی بیحدلیی قرارگیرفتن
نویسند در مرۀ موسیه دانان ،بحنحوی مهلوس هنرمنیدان هیابییر سیود را کیح در سیایر
تواریخ این دور ا نان رکری بح میان نیامد است ،مورد بررس قرار داد و در مواردی بح
توفیر محاف

نان در میان اقشار فرودست پرداستحاست.

پیشینۀ پژوهش

هرچند در دهة اسیر پهوه های دربار تاریخنگاری دور تیلوری ا دو منظیر تیاریخ و
هنری فورم پذیرفتح ،اما اکثر این پهوه ها با دییدی کهی نگیر و گیا بیا بییان بیدیهیات
 .1ینالدین محلود بن عقدالجهی واف ى بحسال 890ق .در سانواد ای ا قشر متوس و فرهیختح در هرام متولید شید،
چنانکح علوى او «فازبدارا» م
شیقانى و پ

نوایى بود .در  913ق س لح ملتایى تیلوریان منهرض و هرام بحتصیرف محلید

ا ن در سال 916ق .شا اسلاعی ف وى وارد هرام گردیید .وافی ى میدت در سیدمت عقیدالهیحسیان

مهیا بخارا بود ،سپ

بحزضرم کهدى محلد یا سهطان محلد ا بك بح شاهرسیح (تاشکند) شتافت و در سدمت او بیود

تا در زدود ه تاد سالگى بیح بیلیاری تیب ،در تاشیکند درگذشیت (نثیاریبخیاری115-113 :1377 ،؛ بهیای بخیارای ،

145-140 :1393؛ واف  :1349 ،مهدمح.)19-17
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هلرا بود است .بر این اساس ،ا منظر تاریخ م توان بیحپیهوه

شیهر اد ساسیانپیور در

مهالحای تحت عنوان منابه تاریخنگاری ایران در دوران تیلوریان اشار داشت کیح فیرفا بیح

بیییان املییال گونییحهییای کتییب تییاریخ اییین دور هلچییون تییاریخهییای علییوم  ،محهی ،
س رنامحها و لیر پرداستحاست .نیر فیهییک
مان وود در مهالحای با هلین عنوان بی

تیایور ،در تیاریخنگیاری دور تیلورییان و نییر

ا هلح بح روند تلییر سقك نگارت تواریخ عصیر

تیلوری و نیر اشار ای گذرا بح کتب تیاریخ ایین دور داشیتحانید .هلچنیین پایولییاکوا در
ارری پهوهش در مینح مورسان درباری تیلور 1،فرفا بح لحین و بییان مورسیان در نگیارت

اشییار داشییتحاسییت .ع ی و بییر اییین ،ا ملهییح پییهوه هییای پایانامییحای سوسیین نیکجییو در

تیاریخنگییاری دور تیلییوری (771-912ق) و محلییدعه مجییری در نهیید و بررسی شیییو

تاریخنگاری و رویکردهای موضوع مورسان برمسیتح عصیر تیلیوری ،فیرفا بیحتوفییر
تواریخ این دور و مورسان نان پرداستیح و ا بررسی گونیحهیای تیاریخنگیاری فرهنگی ی

هنری و بحویه مایگا کتای بدایهالوقایه ل هت کرد اند .هلچنین دربیار مایگیا وافی
در تاریخنگاری این دور تنها م توان بح ارر الکسیاندر بهیدروف بیح بیان روسی سییریهیك

تحت عنوان اینالدین واف

و مهاالم پراکنید ایین پهوهشیگر هلچیون وافی

هرات و بدایهالوقایه و بدایهالوقایه یا تذکر ینالدین واف

شیاعر

اشار کیرد .ا سیوی دیگیر

در زو مایگا منابه تاریخنگاری در بررس مریانام هنری ،م توان بیحپیهوه

یعهیوی

ژند در مهالح تاریخنگاری هنیر اییران اشیار داشیت کیح هرچنید تیا زیدودی ایینگونیح ا

تاریخنگاری را مدنظر دارد ،اما تنها با اشار بحمنابه تاریخ دارای اب عام هنیر نگیارگری
ا قرن  7تا 13ق .فرفا با دیدی که نگر ،بیحمعرفی مهیاتیرین کتیب بیحفیورم گرینشی
پرداستح است .هلچنین نسرین گهیجان مهد در تاریخشناس معلاری ایران بحنه

رواییام

تاریخ و ابنییح برمیای مانید در ییك رابطیح دو سیویح پرداستیح و تیا زیدودی بیحموضیو

تاریخنگاری هنری نردیك شد است.
بر این اساس ،پهوه

زاضیر بیر ن اسیت تیا بیا رویکیردی تیاریخ ی هنیری ،در ابتیدا

بحفورم املال  ،بح بررس روایت مورسان ،تا پی

ا لا سهطنت سیهطان زسیین بیایهرا

1 . Timur as described by the 15th century court historiographers.
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پرداستح و ویهگ های امرای موسیه ایین عصیر را کیح عیامه میورر در نیلیة دو زییام
موسیهیای عصر تیلورییان محسیوی می گیردد ،میورد بررسی قیرار دهید .سیپ

بیح بییان

گرار های عصر بایهرا در زو فعّالیّت موسیه دانان در متون فرفا تاریخ این دور اشار
و متهاب بح رکر روایام بدایهالوقایه بح روت کی

و کلّ بپردا د .در بخ

پاییان نییر بیا

بررس گرارتهای وافی  ،ا سیوی بیحزییام موسییهای ایین دور بیحفیورم منسیجا
پرداستح و داد های نوین دربیارۀ موسییه دانیان ایین عصیر بییان و ا سیوی بیدایهالوقیایه
بحعنوان یک ا منابه تاریخنگاری هنری کلتر پرداستحشد بح ن ،مورد شناسیای و تحهیی
قرار گیرد.
موسیقیدانانِ دورۀ تیمور و خاندان شاهرخ (771-911ق).

تیلیور پی

ا فیت اییران ،بییا بهیر گیییری ا پیشیینح و دسیتاوردهای لنی فرهنگی منییابق

گوناگون درفدد بر مد تا ماوراءالنهر را بح یك هسیتة فرهنگی ی هنیری تقیدی و متعاققیا ا
این را بحکسب ومح و اعتقار فرهنگ -سیاس  ،بپردا د .با ومود این کح بیشیتر وقیت تیلیور
در منگ و لشکرکش های پیاپ سپری م شد ،با اینزال در ت شی مسیتلر در سیالهیای
اولیح زضور در ایران با بهر گیری ا تلام ارکان ایاالت و زکومت بحرونق پایتخت سیود

در سلرقند ،اقدا کرد 1و بحگواه متون ،پ

ا لهقیح بیر هیر شیهر و نازییح ،هنرمنیدان ن

منابق را بح سلرقند منته کرد (یردی21 :1379 ،؛ ییردی .)735/1 :1387 ،بیحعنیوان نلونیح
پ

ا فت بلداد (795ق ).گرو علد ای ا موسیه دانان را ا دربار سیهطان ازلید م ییر

بحدربار سود اعرا کرد ،بح نحوی کیح زضیور موسییه دان برمسیتحای هلچیون عقیدالهادر
مرال در سلرقند ،گویای این مطهب اسیت (سیلرقندی680/1 :1383 ،؛ اسی راری:1339 ،
93/2؛ زسین تربت .)150 :1342 ،
با این زال ،روایام تاریخ تا زدودی بحگسترت موسیه در سراسان عصر زکلرانی
تیلور اشار م کند و بهر گیری ا موسیه را یک ا کارکردهای موسیه دانان بحویه در
مراسییا بییوی بیییان داشییتحانیید .سییلرقندی در گ تییار سواسییتگاری نلییودن تیلییور ا دستییر
 .1برای اب
.)28

ا ومو گوناگون رفتیاری تیلیور ،ر.

Golden, 2011: 97( :؛ Fazliglu, 2008: 6؛ Subtelny, 2007:
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سضرسوامح سان و مشین ا دوا امییر اد اسیکندر بیا شیاهراد بیکیقسی سیهطان در سیال
799ق .چنین گرارت م دهد کح «رامشیگران سیوتالحیان اوتیار عشیرم ریار شیدرلو 1و

تیلان 2نواستح و نللحسرایان شیرین بان ا ملهح ایشان سوامح عقیدالهادر میاهر کیح ا نیوادر
مان و یگانة دوران است بح هنگ عود و چنگ مرمح عاشهانة ترانح در عیالا انداستیحانید»

(سلرقندی .)858/1 :1383 ،هلچنین یردی در رکر بوی ترویج شاهرادگان در کانگ بیح
سال  807ق .ورد است کح «چح ملنیان سوت وا و رامشگران دلک  ،الحیان سیا نوا بیح
یوسییون تییر

و ایییاللوی ملییول و رسییا سطییای و قاعیید عییری و بریهییح فییرس و ترتیییب

عجا[ ]...اوتار قپر 3و عود را بیحمضیرای نشیاد و انقسیاد نواستیح و وا مجلیو سیا ها ا
روام الن خ و روام االوتار در ها انداستح:
ملنیی بییحوقییت سییوال و مییوای

بیییح هیییا سیییاستح عیییود را بیییا ربیییای

نشستند فر فیر در ن انجلین

لییرلسییوان و گوینیید و سییا ن[]...

ربییاب و دفییاف و تصیینیرگییوی

چییو بنقییوری و چنییگ ن مییا روی»
(یردی)1269-1268/2 :1387 ،

ع و بر این ،نطنری دربار سیا های میورد اسیت اد در بیویهیای تیلیور در سیرقند و

نواهای امرا شد در ن رکر م کند کح «مطربان عندلیب الحان ،بح سلة رود ،ناهیید را در

چرخ ورد  ،یراوچیان ایهلوپردا بح مدّ و مرلول ملول دلهای معتدلمیرا را بیحزیرارم

در ورد  ،فدای شیدرلو و یاتولان ت
دود در دماغ عود افکند  ،ن بحققول ن

در منهیار موسییهار د و ادای قیانون و کلانچیح

کلر بستح و چنگ ا سر تسهیا بح دو انو نشسیتح

[است]» (نطنری .)295 :1383 ،نچح در روایام بویهیای تیلیور مشیهود اسیت ،سیا های

مورد است اد م باشد؛ چنیانکیح در کنیار سیا های ایرانی  ،گروهی ا سیا های متعهیق بیح

 .1شدرلو ا دورۀ ملول وارد موسیه ایران گردید و بح ازتلال فراوان مختص بحسیر مین ستیای و ا نظیر سیاستاری
دارای کاسحای بهند بود کح بر روی دستة ن چهار وتر (تار) قرار م گرفتحاست (مرال .)205 :1366 ،

 .2بح ازتلال فراوان هلان یاتولان م باشد .این سا نیر مختص بح سر مین ستای و ا نظر ساستار شام تختیحای مطیول
بود کح بر رو روی ن ه د وتر بر روی سر های قرار داشتحاست (مرال 356 :1370 ،؛ مرال .)206 :1366 ،

 .3مرال ا این سا تحت عنوان قوپو روم نا برد است کح ا نظر ساستار ظاهری شام چوب مییان تهی بیود کیح
بر روی ن پوست کشید شد و سپ

پنج وتر بر ن قرار داشتحاست (مرال .)352 :1370 ،
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فرهنگ ملول و چین مورد است اد قرار گرفتحاست .بح ازتلال فراوان ایین مرییان ا سیوی
بحواسطح ع یق تیلور بح موسیه سر مینهای ساستگا سود و ا سوی دیگر بحدلی روابی

فرهنگ -هنری گسترد در این دور با چین م باشد.

یک دیگر ا موضوعام مورد تومح دربار تیلور ،نه

موسیه دانان بحعنیوان م میین

سهطان و سانوادۀ او م باشد .ابنعربشا در رکر وقایه سال 802ق .ضلن اشار بیح هلراهی

پیوستح «قطب موفه » با میرانشا پسر تیلور ،این هنرمند را یکی ا اسیاتید موسییه در دو

سا عود و ن معرف و تقحر ن را چنین بیان داشیتحاسیت« :وی انیوا نللیحهیا و وا هیا را

سوت ادا م کرد و هلة دستگا ها و گوشحها و هنیگهیای مرکیب را نیکیو می نواسیت»
(ابنعربشا  .)109 :1356 ،ع و بر ایین ،سیایر مورسیان ا سیح موسییه دان ایین دور کیح

سرانجا بحواسطح بدگلان تیلور مقن بر تحریك درباریان در سال 802ق .بحقتی رسییدند،

چنین یاد کرد اند :قطبالدین نای (نوا ند ن ) ،زقیب عودی (نوا ند عیود) ،عقیداللومن

گویند (متقحر در وا ) (ییردی1000/2 :1387 ،؛ زیاف ابیرو884/2 :1380 ،؛ سیلرقندی،

 .)822/1 :1383با این زال مورسان این دور بحفورم واض بح موسیه دانیان و تخصیص
نان اشار نداشتح و لالقا بحفورم گذرا بیح اسیام

پرداستحاند .ا اینرو ابنعربشیا پی

نیان در سی ل گیرارتهیای دربیاری

ا رکیر قارییان قیر ن در عصیر زکلرانی تیلیور در

سلرقند تعدادی ا موسیه دانان را فارغ ا تخصص نان تحت عنوان پسر عقدالهادر مرال

با نا «ف الدین» و فردی دیگر معروف بح «اردشیر چنگ » نا م برد (ابینعربشیا :1356 ،

 .)314با تومح بح گرارتهای تاریخ کیح گیا بیحفیورم میقها بیح موسییه دانیان اشیار

کرد اند ،تنها را تشخیص تخصص این هنرمندان را م توان بر اساس دو موضو دریافیت:
نخست وابستگ ساندان بح سایر اه هنر و سپ
یادی نشانگر تخصص نان است.
پ

مقنی بیر پسیوند اسیا نیان ،کیح تیا زید

ا تیلور ،شاهرخ مهاترین زام هنرمنیدان بیود .شیاهرخ در میان زییام تیلیور،

زکومت سراسان را در استیار داشت و با تومح بح ایجاد رام

و امنییت منحصیربحفیرد ،بیا

تشویق اه هنر در زو ۀ فرمانروای سود ،مرکر فرهنگ مهل را بنیاد نهاد و سرانجا پ

ا بح تخت نشستن (807ق ).و انتهال پایتخت ا سلرقند بح هرام ،دربار او مقدل بیحمرکیری
برای تجله هنرمندان برمستح و بحویه موسیه دانان گردیید .بیحنحیویکیح در پی زلاییت
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دربار ،اساتید زو ۀ موسیه بحسهق راری ملتا و نیر تربیت شاگردان ع قلند و مسیتعد ا
سرتاسر سراسان برر ،پرداستند 1.در این دور  ،سوامح عقیدالهادر مرالی کیح پیی

ا ن

در سلرقندیی با ومود ققض و بسی هیای دربیار تیلورییی بیحفعّالیّیت مشیلول بیود ،چنیانکیح
« فازب لنا و الحان بود و در انوا فضای و کلال روفنون بود ،فض بسیار داشت و قیاری

ب نظیر بود و شعر سوی گ ت و س نیکیو نوشیت و در عهیا موسییه سیر مد ادوار بیود»
(سییواف  .)1130/3 :1386 ،مرال ی بییا نگییارت سییح کتییای بییا عنییوانهییای مییامهااللحییان،
مهافییدااللحان و ارییر م هودشییدۀ کنرااللحییان بییحکهیییة مقازییر نظییری موسیییه و بییحویییه

بحرهای سا شناس پرداست و بح ترق این هنر در دربار شاهرخ هلت گلاشت (محشون،
204 :1388؛ زدادی.)531 :1376 ،

با تومح بحزضور موسیه دانان در دربار شاهرخ و نیر تداو سنت برپای مراسا مشن ا
سلرقند بح هرام ،گرارتهای دربارۀ نحو امرای این مراسا رکیر شید اسیت ،امیا اکثیرا
بحفورم مختصر بح شر زال موسیه دانان و زیو ۀ تخصصی

نیان پرداستیحانید و فیرفا

بحفورم موردی م توان بحگرارت سلرقندی اشار کرد کح ع و بر اشار بیح عقیدالهادر
مرالحای ا «امیر شاه سقرواری» کیح در عهیا موسییه دارای مهیارم و عیود را بیحنحیوی
ملتا م نواستح ،نا برد است (سلرقندی .)427 :1382 ،هلچنین زاف ابرو در رکیر وقیایه
سال 811ق و مشن بوی کح برای شیاهراد بایسینهر و امییر اد میوان «میوک بهیادر» در
هرام برپا گردید ،فارغ ا اشار بح نا نوا نیدگان ،فیرفا سیا های میورد اسیت اد ا سیوی
موسیه دانان را چنگ ،برب  ،عود ،ن  ،ربای ،کلانچیح ،نی  ،دف و داییر  ،رکیر می کنید
(زاف ابرو.)253-247/3 :1380 ،
ع و بر شاهرخ ،فر ندان او نیر بحدلی برسورداری ا بقه هنری بحزلایت ا هنرمنیدان
و اعت ی هنرهای گوناگون ا ملهح موسیه تومح داشتند ،بحگونحای کح دربار اُلُی بییگ در
مییاوراءالنهر و ابییراهیا در شیییرا و بایسیینهر فر نیید دیگییر شییاهرخ نلونییحای ا دربارهییای
هنردوست و زام هنرمندان محسوی می شید (مع یری .)78-77 :1393 ،بیر ایین اسیاس،
 .1برای اب
.)90

بیشتر دربارۀ اوضیا ایین دور  ،ر.

(Soucek, 2000: 123؛ Di cosmo, 2005: 429؛ Hecker, 1993:
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سلرقندی بحعنوان مصداق  ،سیاستهیای زلیایت سانیدان شیاهرخ ا موسییه دانیان را در
رکر روایت چنین بیان داشتحاست« :سوامح یوسر اندکان بیح رو گیار سیهطان بایسینهر در
گوینییدگ و مطربیی در ه ییت اقهیییا نظیییر نداشییت .لحیین داودی سوامییحیوسییر دل را
م سراشید و هنگ سسروان او بر مگرهای مجرو نلك م پاشید .سیهطان ابیراهیا بین
شاهرخ ا شیرا چند نوبت سوامح یوسر را ا بایسنهر بهب کرد .سراالمر فدهرار دینار
نهد فرستاد کح سوامح یوسر را میر ا بایسینهر بیرای او ب رسیتد .سیهطان بایسینهر ایین بییت
بحموای برادر فرستاد:
ما یوسر سیود نلی فروشییا

تو سییا سییا سیود نگهیدار»
(سلرقندی.)351-350 :1382 ،

ا دیگر موسیه دانان سراسان م توان بح سوانندگان عصر شیاهرخ و سانیدان او اشیار
کرد ،چنانکح «سوامیح محلید کنگیر» در میر نیان بیود و دارای «لهجیح شییرین و داود
رو گار با نللح بوری» توفیر شید اسیت (سیلرقندی .)754/2 :1383 ،هلچنیین «موالنیا
فازببهخ » یک دیگر ا موسیه دانان تا پی

ا لا سهطنت بایهرا محسوی م گیردد.

بحنحویکح نوای در وفر او چنین ورد است« :موالنا در فین شیعر میاهر بیود و در عهیا
ادوار و موسیه کام و نادر و در عل های سود اشعار سود میانخانح ساستحاست تیا داللیت
بر فض او کند و ا ن ملهح علی در چهارگیا اسیت کیح در مییان میرد شیهرم دارد و
گویند موک میر ا در مجه

سود لیر ا ن نل گذاشت کح قیواالن چییر دیگیر گوینید»

(نوای  .)15 :1323 ،با این زال با بررس روایام این دور م توان دریافت کح پرداستن بیح
شر و توفیر موسیه دانان در روند تیاریخنگیاری انسیجا و دقیت کیاف نیدارد و گیا
مورسان بحفورم گذرا و پراکند در رکر سایر وقایه ،بح نان نیر اشار کرد انید ،کیح ایین
امر بح ازتلال فراوان زاف اققال سهطان و درباریان بح رقت سایر مریانهای زاکا بر دربیار
هلچون موضوعام سیاس  ،اقصیادی و گیا موضیوعام فرهنگی  ،فیارغ ا تومیح بیح هنیر
موسیه  ،بود اسیت .ا ایین منظیر شیاید بتیوان ا ملهیح دالیی علید در پرهییر ا معرفی
موسیه دانان تأریرگذار در محاف سهطان و یا رکیر نیان در هالیحای ا ابهیا را در قالیب
«درویش ژولید موی یقاروی» (میرسواند )85 /10 :1380 ،بحعهت مذکور دانست.
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روایاتِ تاریخیِ دورۀ سلطانحسین بایقرا
بحگیواه رواییام تیاریخ بیحدلیی بقیه هنردوسیت سیهطانزسیین و دربارییان هلچیون
امیرعهیشیییر نییوای  ،او شییکوفای هنییر موسیییه عصییر تیلییوری را می تییوان در اییین دور

دانست ،بحگونحای کح مکتبهای مو ش  ،رسالحها و سهق سقكهیای منحصیربحفیردی در

این زو بحویه در منطهح سراسان بحوقو پیوست .بح ازتلال فراوان ،زلایت بایهرا تیا زید

یادی بحواسطح ع یق و مهارمهای هنری او بود ،چنانکح سهطان «را نیح هلیین در شیعر 1و

موسیه دسه بود بَ  ،در هر یك ا ن ن داشت کح ن را درنل یافت کی  ،الحیان

چون تحرییرام داودی دلگشیای و بییان چیون ان یاس عیسیوی رو افیرای» (گا رگیاه ،

 .)345 :1375ع قح بح مسائ هنری باعر شد تا بایهرا ب دوران سهطنت سیود ،بیا ازیدا

مدارس ،سانها ها ،ربادها ،دارالش اءها و کتابخانیحهیای متعیدد بیرای اسیت اد علیو و نییر

کاخها و باغهای یقا و دلگشا مومقام رونق و عظلت و مرکریت فرهنگ هرام را فراها

 .1بایهرا فردی فرهیختح ،ادیب و مشوق اه هنر معرف شد است ،چنانکح بحعنیوان نلونیح بیا نیا مسیتعار «زسیین » بیح
فارس و عرب شعر م سرود (رویلر.)177 :1380 ،
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ورد .بحنحویکح بالقان عها و هنر ا سر مینهای گوناگون برای بهر مندی ا استادان هنر

بحسراسان س ر م کردند (سواندمیر174 :1372 ،؛ میرسوانید5648/11 :1380 ،؛ سوانیدمیر،
 .)111/4 ،1380متعاققا با فراها مدن بسترهای مناسب برای فعّالیّت موسییه دانیان ،یکی ا

مکانهای زضور نان مجالس بود کح بحدستور سهطان برپا م شد ،چنانکح «در ن اوقیام
ا اربای زسن و م زت نللحسرایان فازب هنر ،هر رو و شب در مجه

اربای عیی

و

بری ملع کثیر زاضر بودند و بح نللام دلگشای و ترنلام رو افرای نشاد برنا و پییر و

فلیر و کقیر را م افرودند» (میرسواند.)5756/11 :1375 ،

ا ملهح دیگر زامیان هنری در این دور نوای محسوی م گردید ،کح این موضیو تیا

زد یادی نشامگرفتح ا ع یق شخص و توانای ملتا ی او در موسیه بود .سواندمیر در
اینبار بیان داشتحاست کح نوای را «در عها موسیه مهارم تلا زاف اسیت ،اگیر معهیا
ران ابونصر فاراب

ند بودی دف مثال ،زههح شاگردی امیر ب هلال در گیوت کشییدی و

بح قانون عود گوشلال تعهیا سوردی .بالجلهح بنابراین مناسقت هلوار ملع کثییر ا اهی

سا در م مت ن زضرم بود اند و هستند» (سواندمیر .)243 :1372 ،با این زیال ،نیوای

در کنار بیشتر عهو و فنون متداول رایج ،بح موسیه ا دو منقح عهل و عله وقوف کامی

داشت و بح هلین دلیی  ،موسییه دانیان را کیح در رشیتحهیای گونیاگون ا تقحیر برسیوردار
بودند ،مورد لطر و عنایت سود قرار م داد (لع شابری.)97 :1395 ،

بر این اساس ،با تومح بح سیاست زلایت دربار ا موسییه دانیان ،در تیاریخنگیاری ایین

دور بحفورم مستهیا و نسقتا دقیق بح هنرمنیدان ایین عرفیح پرداستیح شید اسیت .ا ملهیح
اساتید عها موسیه و ادوار کح مورسان بح نان اشار داشتحاند «موالنا بنیای » می باشید کیح

ع و بر زضور در زههحهای تصوف در اکثر زو های هنری هلچون سوتنویس و شیعر

ا توانای کیامه برسیوردار بیود (میرسوانید5974/11 :1380 ،؛ سوانیدمیر348/4 :1380 ،؛

ف وی ،)167 :1371 ،اما بنا بحنه نوای با ومود این کح در عها ادوار دو رسالح بیحنگیارت

در ورد« ،بییحواسییطح عجییب و تکقییر در دل مییرد مهقییول نشیید و بریییق فهییر استیییار کییرد و
ریاضتها ها کشید» (نوای  .)60 :1323 ،هلچنین «استاد زییدر شیاد بهق نی » دیگیر اسیتاد
عها ادوار و موسیه بود کح دول م او را دارای مهارت ملتیا نسیقت بیح سیایر هنرمنیدان

دانستح است (دول م.)319 :1383 ،
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دانان خراسانی)
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ا دیگر متقحرین عها ادوار و موسیه در این دور م توان بح اساتیدی اشیار کیرد کیح

نوای در تذکر مجیال الن یای  ،ا نیان نیا بیرد اسیت 1.نیوای در مجهی

اول دربیار

«موالنا محلد مام » ،برادر عقدالرزلن مام  2،بیان م کند کح او در عها ادوار و موسییه
دارای مهارت تیا می باشید (نیوای  .)23 :1323 ،در مجهی

دو دربیار «سوامیح یوسیر

برهان» بحبیان گرای های فوفیانح او پرداستح و بیان م کند کح «بیشتر بح شعر سود موسییه
م بست [ ]...و فهیر در فن موسیه شاگرد اویا» (هلان .)42 :در هلین مجه

دربیار «مییر

محلد کابه » ورد است کح «اکثر سا ها را سوی م نواست و سطود را نیك می نوشیت
و ا عها موسیه سقردار و پادشا دربارۀ او الت ام بسییار داشیت» (هلیان .)53 :در مجهی
سو دربار «موالنا سائه » رکر م کند کح «اکثر سا ها را سوی می نواسیت و در موسییه
کارهای نیك ساست» (هلان ،)66 :نیر دربار «موالنا لقاریاس راین » رکر م کند کیح «در
موسیه مهارم تلا داشت و در سر علر سود دیوانح شد» (هلیان .)77 :هلچنیین «موالنیا
شیخ » را هنرمندی معرف م نلاید کح «در عها ادوار فازب وقوف است و تصنیر نییك
دارد» (هلان .)80 :هلچنین در رکر «سوامح کلالالیدین زسیین» ،او را هنرمنیدی گیا در
عها موسیه معرف کرد است (هلان.)106 :
پ

ا اساتید عها ادوار و موسیه  ،سوانندگان دیگر بیر میورد تومیح تیاریخنگیاران

بودند ،چنانکح دول م ا سوانندگان بیح «زیاف بصییر» و شیاگرد او «زیاف زسینعهی »
اشار م کند (دول م )319 :1383 ،و سواندمیر بح «زاف قراق» م پردا د کیح در وا ا
اشتهار برسوردار بود است (سواندمیر .)243 :1372 ،هلچنین نوای ضیلن گیرارت دربیار
«پههوان محلد ابوسعید»یی کح در اف کشت گیر بود یی او را هنرمندی معرف م نلایید کیح
 .1تذکرۀ مجال الن ای  ،ارر نوای ا ملهح منابه این دور م باشد کح م توان ن را پ
در عرفح تاریخنگاری هنری دانست ،چنانکح در مجال

ا بدایهالوقایه ،ارری ملتیا

گوناگون ن بحمعرف موسیه دانان پرداستح شد است.

 .2یک ا موضوعام مطروزح در این دور  ،تأریر عقدالرزلان مام  ،بحعنوان یک ا اقطای نهشقندیح بر موسیه ایین
دور م باشد .در مجال

سلا

مان مام  ،ع و بر سا های مورد است ادۀ پیشین در میان اه تصوف ،هلچون نی و

دف ،وا ها و هنگهای امرای با سا های موسییه برمی در چهیار گونیة مضیراب  ،کلانیحای ( رشیحای) ،بیادی و

کوبحای ،سواند و نواستح م شد .هلچنین براساس اشعار مام  ،محاف سیلا او ،کیح گیا در ملیه مرییدان و گیا بیا
زضور درباریان برپا م شد ،شام رویکردی متلایر بح موسیه و سا بندی بود (لع شابری.)108 :1393 ،
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در وا ا تقحییری ملتییا برسییوردار و «بییح انییوا فضی و کلییال راسییتح و بییحعهییا ادوار و
موسیه بهکح بحملیه فنون پیراستح» بود (نوای  .)89 :1323 ،نوا ندگان و سا های تخصص
نان ا ملهح دیگر موضوعام مورد تومح مورسان محسوی م گردد .ا اینرو ،بح افیرادی
هلچون «شهایالدین عقداهلل بیان » کح در موسییه «سیرد بیر اسیتادان پیشی گرفتیح» و در
نییواستن سییا قییانون مهییارت ویییه داشییتح (میرسوانیید« ،)5935/11 :1380 ،سوامییح عقییداهلل
مروارید» کح بح سا قانون مایگاه ساص بخشید ،چنانکیح «قیانون در قیدیا سیا ی نقیود
است کح با ومود سا های دیگر کس را بح وی می شود ،یرا کیح سیا ی اسیت در لاییت
سشک  ،اما سوامح عقداهلل وی را چنان ساستحاست کح با ومود قانون سوامیح سیا دیگیر را
بقیعت رلقت نل نلاید» و «اسیتاد شییخنیای » کیح «ملیه سیا ها را ا ملییه اسیتادان بهتیر
نواستحاست .چون ن فن وی است ،بح ن مشهور شد است» ،هلچنین «سید ازلید لجکی »
و «مطهر عودی» (دول م )320-319 :1383 ،اشار داشتحاند.
عی و بیراین ،سوانیدمیر دربییارۀ سیایر هنرمنیدان چنیین گییرارت داد اسیت کیح «اسییتاد
شا قه » در سا لیجك« ،استاد زسن» در سا عود و برادرت «استاد محلد» در سیا قیانون
ا تقحییری سییاص بهییر منیید بییود انیید (سوانییدمیر .)243 ،244 :1372 ،هلچنییین نییوای در
مجال الن ای

در مجه

چهار بح «سوامح عقداهلل فدر» اشیار و او را متقحیر در نیواستن

سا قانون معرف م کند (نیوای  ،)106 :1323 ،نییر بیح «اسیتاد قی محلید» پرداستیح و ا او
اینگونح یاد م کند کح «لیجك را نیك م نواست .بحتربیت او اشتلال نلیود شید .کیارت
بحمهام رسید کح استادان متعدد مصن ام او را یاد گرفتیح بیح شیاگردی او مقاهیام کردنید»
(هلان .)103 :نوای در مجه

پنجا دربارۀ «میر زقیباهلل» ورد اسیت کیح «میوان م ییا

است و عود م نوا د» (هلان .)112 :هلچنین در مجه

ششا در رکیر فضی ی کیح افیالتا

سراسان نقود  ،اما بح والیت سراسان مید و سیاکن گردیید  ،دربیار «سیید علیاد» چنیین
گرارت م دهد« :ا مهك یرد است و بحمانب سراسان بحعنیوان قیانوننیوا ی مید و اینجیا

الت ام بسیار یافت ،اما عه معات نداشیت هرچیح یافیت ضیایه سیاست»( 1هلیان .)122 :بیا

 .1هرچند در مجه

نها بح موسیه دانان کح گویا در میان متیرما مجیال الن یای

زضور داشتحاند ا ملهح میر ابراهیا قانون در سا قانون و امیر شری

(فخیریهیروی) بیحسیال 928ق.

در عهیا ادوار و موسییه (نیوای ،)139 :1323 ،
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دانان خراسانی)
(مطالعه موردی موسیقی ِ

ومود اشار بیحگسیترت زیو ۀ فعّالیّیت موسییه دانیان در ایین دور و نییر برسیورداری ا
امتیا ام مادی ،بی

ا سایر هنرمندان درباری (سلای دسیتجردی1395 ،الیر )95 :در پی

ضعر سیاس دربار بیایهرا ،تومیح بیح اهی هنیر تیداو نیافیت و متعاققیا هنرمنیدان برمسیتة
سراسان زاضر در هرام ،بح منابق دیگری هلچیون دربیار عثلانییان ،ا بکیان و نییر دربیار
ملوالن هند (گورکانیان) مهامرم کردند و در اند
این نواز

مان تأریرام موسیه تیلورییان بیر

شکار شد کح این نکتح را م توان ع و بر گرارتهای مورسان ،دلی دیگیری

بر رونق موسیه در این عصر دانست؛ بحگونحای کح موسیه دربار هرام ،بحعنیوان نلونیح و
الگوی برای فرهنگها و ملالك هاموار محسوی م شد اسیت ( Haneda, 1997: 132؛
اسعدی.)45 :1380 ،
گزارشهای بدایعالوقایع

یک ا ومو ملتا و کلتر مورد تومح شدۀ بدایهالوقایه ،بیان گرارتهای هنری قشر میانیح
و فرودست مامعح سراسان برر ،در عصر بایهرا است ،چنانکح این مریان را تا زد یادی

م توان منتج ا بقه هنری مولر دانست ،یرا واف

گا در رکر وقایه ،بحتقحیر سیود در

عها موسیه اشار م نلاید .ا اینرو ورد است کح «یکى ا دوستان کح هلیوار درفیدد
اشتهار زیثیام این زهیر و در مها اظهار قابهیت این فهیر بود ،گ ت کح :ف نى عها موسیهى
را [بحلایت] سوی مىداند و لرل را در نهایت مرلوبى مىسوانید .زضیار مجهی

کیح ایین

شنیدند مقاللح ا زد درگذرانیدند و نایى را فرمودند کح نى را سا کرد[ ]...چیون ایین قیول
بحگوت من رسید در مقداء فیاض بر روى من گشاد و این سوان لیقى روى داد .گ یتا کیح
نى بردار؛ و [بح وا ] لا کرد [( »]...واف .)24-23/1 :1349 ،

م سهطان محلد سندان در سا ن و م نظا بدر در وا (هلان ،)148 :م کوکق در عهیا ادوار و موسییه (هلیان:

 ،)155م تابع در وا (هلان ،)167 :م

ینالدینعه در سا ن (هلیان )168 :و ظهرالیدین محلید بیابر پادشیا در

عها ادوار و موسیه (هلان )174 :اشار شد است ،اما ا نجای کح مان نگارت این مجه
یادی پ

بحوسییهح متیرما تیا زید

ا پایان زکلران تیلوریان اسیت ،بیح ازتلیال فیراوان نلی تیوان ایین هنرمنیدان را در میرۀ فعیاالن زیو ۀ

موسیه در عصر سهطان زسین بایهرا دانست ،چنانکح در سایر تاریخنگاریهای عصر بایهرا ا نان رکری نشد است.
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1
2
3
4
5

اساتید علم موسیقی و ادوار

موالنا بنایی

6

استاد حیدرشاد بلبالنی

7

خواجه یوسف برهان

9

موالنا محمد جامی

میر محمد کابلی

موسیقیدان

8

سازهای مضرابی

موالنا سائلی

موالنا غباریاسفراینی
موالنا شیخی

 3استاد محمد

قانون

 4خواجه عبداهلل صدر
 6استاد حسن

عود

 7میر حبیب اهلل
 8مطهر عودی

حافظ حسنعلی

4

پهلوانمحمد ابوسعید

موسیقیدان

سازِ تخصصی

 1سید احمد غجکی

قانون

قانون

حافظ بصیر

3

حافظ قزاق

سازهای کمانهای (آرشهای)

سازِ تخصصی

 1شهابالدین عبداهلل بیانی

 5سید عماد

2

خواجه کمالالدین حسین

قانون

 2خواجه عبداهلل مروارید

1

آواز

غجك (غژک)

غجك (غژک)

 2استاد شاه قلی

 3استاد قل محمد

قانون

موسیقیدان

غجك (غژک)

سازهای بادی

 1استاد شیخ نایی

عود

سازِ تخصصی

نی

عود

بادی
%4

استاد

کمانه ای
%15

%35

آواز
%15

مضرابی
%31

حسین تاریخی
اساس روایات
بایقرا بر
حسین
خراسانی در عصر
نمودارهایموسیقیدانان
جداول و نمودارهای
بایقرا
سلطان
عصر
سلطاندر
خراسانی
موسیقیدانان
جداول و

بر اساس روایات تاریخی

واف

1

کح سود در وا مهارت ملتا داشتحاست ،ا ملهح سوانندگان بیح «محیبعهیى

بهقانى» کح موانى گا بح عها موسیه و متقحر در وا بود ،اشیار می کنید (هلیان )20 :و
نیر ا «زاف بصیر» گرارت م دهد و در شر مایگا هنری او چنین رواییت می کنید کیح
«بعد ا زضرم داود هیچک

مث زاف بصیر نخواند [ .]...منهول است کیح در رو تعرییح

سوامح باوس دیوان اکابر و اشیراف زاضیر بودنید و ا زیاف بصییر التلیاس تلنیى کیرد
بود اند [ ]...زاف چون بح این بیت رسید کح:
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در ت

دانان خراسانی)
(مطالعه موردی موسیقی ِ

افکنا ن دل کح در لا تو نسو د

بح باد بردها نمان کح در هییواى تو نقود

گویند کح ا گوشح ایوان موسیچحاى 1پیروا کیرد سیود را در کنیار زیاف انیداست و
قالب تهى ساست و نرو قریب چه ک

بیهوت شید ایشیان را بیحدوت ا ن مجهی

بیرون ورد بودند» (هلان .)22-21 :ع و بر این ،واف

در گ تار ششا ،بحفورم گیذرا

ا «امیر سهی سوانند » کح در شهر سیلرقند دارای اشیتهار بیود اسیت ،نیا می بیرد (هلیان:
 .)118هلچنین در گ تار «تعریر مجه

امیرعهیشییر و سوامیح مجدالیدینمحلید و هیرل و

مطایقحکردن افاض بح موالنا عقدالواسه منشیى در بیاغ پیر » ،بیحنهی ا موالنیا فیازبدارا
(علوی سود) ،دیگر سوانندگان را تنها با رکر اسام چنین گرارت م دهید« :زیاف مییر»،
«زاف زسنعهى»« ،زاف زامى»« ،زاف سهطان محلود عیشى»« ،زیاف تربتیى»« ،زیاف
چرالدان»« ،شا محلد سوانند »« ،زاف اوبهى» و «سیح چح سوانند » (هلان .)403 :ع و بیر
این در گ تار رکر فضای و کلاالم «پههیوان محلید ابوسیعید» و سیایر کشیتىگییران ،او را
هنرمندی معرف م کند کح ا وا ی رسا برسوردار بود است (هلان.)492 :
ا دیگر سوانندگان عصر بایهرا مقتن بر روایام واف

م توان بح «زاف لیا الیدین»

اشار نلود ،چنانکح بح نه ا شیخ اد انصارى در بدایهالوقیایه ،ایین هنرمنید سیود را نیرد
نوای چنین معرف کرد است« :اول نکیح زیافظا و قیر ن را بیح ه یت قرائیت ییاد دار و
عشرى کح ا قر ن مىسوانا مستلعین را رقت و زالت تلا و شیوق و روق الکی

دسیت

مىدهد و بحیك دو بیت نچنان ترنا مىنلایا [و نللح میىسیرایا] کیح اهی ومید و زیال
گریقان مىدرند[ .]...اول عشرى [ا ] قر ن سواند کح هوت ا اه مجه

ستاند ،بعید ا ن

این لرل را بنیاد کرد کح:
سوى تو بسى نا

و ما را ادبى نیست

وَر انکح بگیرد دلت ا ما عجقى نیست
و تحریرکارى و نللحپردا ى بحنوعى نلود کح وا االزسن ا دوست و دشلن بیحگیوت او
رسیدن گرفت» (هلان.)480-478 :
 .1پرند ای شقیح بح فاستح (علید.)1175 :1381 ،
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پرداستن بح توفییر نوا نیدگان و شیر تخصیص نیان ،یکی دیگیر ا ویهگی هیای

تاریخنگاری هنری واف

محسوی می شیود .او در گ تیار نخسیت بیدایهالوقیایه در رکیر

م قام با موسیه دانان کح در قهلرو بایهرا در هرام بح فعّالیّت مشیلول بیود  ،امیا در سیال

918ق .ا سراسان بح ماورالنهر مهامرم کرد اند ،چنین رکر کرد است« :قاساعهیى قیانونى

سا ند اى بود کح ما گردون ا براى تارهاى قانون

ا هالیح ک بیح سییا وردى و زیوراى

عین ا بهر نلونح گوتهاى ن قانون لنچحهاى گهقن روضح رضوان را بحپیی
بردى و رو االمین اگر نللح رو افرای

بریدى و شهپر سود را مهت مضرای پی

قیانونتیرات

را شنیدى شاخ درست سدر را ا بیراى سیا وى

وى کشیدى» (وافی  .)20/1 :1349 ،در ادامیح

پسر استاد سید ازلد لجکى را یک ا نوا ندگان برمستح ایین دور معرفی (هلیان )20 :و

هلچنین بح «یکى ا نوادر سا ندگان عالا ،استاد زسن عودى» و نیر «استاد زسینى کوچیك

نایى کح در کلال زسن و ملال بود و در عراق عری و عجا وا سا او اشیتهار داشیت»،

را در مر هنرمندان مطر سراسان در عصر سهطان زسین رکر م کند (هلان.)21 :
ع و بر این ،واف

با تومح بح شنید های سود در مینیح سیاسیتهیای زلیایت و بقیه

هنری نوای  ،در س ل یک ا گرارتهیای بیدایهالوقیایه ،دو تین ا موسییه دانیان می

نوای را چنین معرف م کند« :امیر عهیشیر را لرلى است مستراد ،کح سوامح عقدالهیح فیدر

مروارید ن را فوتى بستح بود مشهور بح «سرمست و یهیا چیا » و اشیتهار ن فیوم بیح-

مثابحاى بود کح سانح و سرایى نقود در هرام کح ا این ترانیح سیالى باشید .زیاف قیراق ایین
فوم را با قانون بنیاد کرد» (هلان .)438 :ا دیگر موسیهیدانان کح واف
افراد زاضر در مجال

نان را در میر

نوای بحنه ا موالنا فازبدارا ،یاد کرد است م تیوان بیح «اسیتاد

زسن نایى»« ،استاد ق محلد عودى»« ،استاد زسن بهقیانى»« ،اسیتاد عهیى سانهیاهى»« ،اسیتاد
محلدى»« ،استاد زامى کهستى نایى»« ،استاد سید ازلد لجکیى» و «اسیتاد عهیى کوچیك

بنقورى» (هلان )403 :اشار کرد کح بح ازتلال فیراوان تخصیص ایین هنرمنیدان را تیا زید

یادی بتوان براسیاس پسیوند نیا نیان با شیناست و ا سیوی دیگیر افیراد فاقید پسیوندی

مشخص را در مرۀ سوانندگان و یا گاهان بح عها موسیه و ادوار دانست.

نویسند بدایهالوقایه گا در رکیر گ تارهیای هلچیون «فینعت انشیا و شیکافتن معلیا»

بحبیان مایگا و معرف سایر موسیه دانان پرداستحاست ،چنانکیح در رکیر مهلیان فضی ی
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سلرقند در سانح «سوامح امییر کاءشیاهى» کیح بیح گ تگیوى انشیا و معلیا می پرداستنید ،بیح

درسواست «موالنا محلد سوار مى» مقن بر دعوم ا یک هنرمندان چنین اشیار می کنید
«ا براى روزى بنقورچى اگر مکتوبى نوشتح شود کح بدین مجه
مجه

زاضیر گیردد و زضیار

را محظوظ گرداند مناسب نلاید .این مکتوی مهت ن نوشتح شد:

یاران کح بحبر عشق دمسیا تیو ادنید

فریادکنییان عشییو و نییا تییو ادنیید

برسییر و بیییا مانییب ییاران کییح هلییح

دید بح رَ و گوت بح وا تو ادند[]...

امید کح بح این قول عل نلود  ،در مدن تعه ن رمایند» (واف .)82-81/1 :1349 ،

ا دیگر موضوعات کح واف

دربارۀ نوا ندگان عصر سیهطانزسیین بیح ن پرداستیح-

است و در تاریخنگاری این دور بح ن اشیار نگردیید  ،معرفی

نیان موسییه دان اسیت،

چنانکح او بح مایگا هنری یک ا نان بح نا «چکرچنگى ملنیح» پرداستیح و چنیین رواییت
م کند کح «هرگا کح چنگ در کنار گرفتى هر در بر فهك سا سیود بیر میین دى و

ا سلان بح مین مدى و موى گیسوى سود را تار چنگ او ساستى:

دلقر چنگیى کح سا دلقیرى هنگ سیاست

رشتة مان من ا ها کند و تار چنگ ساست» (هلان.)20 :

ع و بر این ،ا دیگر مریانات کح مورسان این دور چنیدان بیح ن تومیح نداشیتحانید،

بیان گرارتهای تاریخ ی هنری با درونمایة امتلاع است .بحعنوان نلونح م توان بح شیر
مامرای «میر

ع ران» در سال  899ق .در هرام اشار داشت .واف

م کند ا ملهح توانای های میر  ،ا ز

ادوار و موسیهى «مهارت

در این بیار رکیر

داشتن شصت هرار بیت بود .هلچنیین در عهیا

بحمثابحاى بود کح در هر هنگ کح فرمودندى کح فوتى یا علهى

یا نهشى باید بست ،در بدیهح او را بحنوعى ادا نلودى کح استادان این فن ا زههیحبگوشیان او

شدندى» (واف  .)344/2 :1349 ،شاهدی دیگر مرتق با اینگونح ا تاریخنگاری ،روایت
معرکح «بابا ملال» می باشید کیح وافی

زسین» م داند .واف

ن را «ا ملهیح عجاییب و لراییب دور سیهطان

بح یهین ا یك راوی کح بیحنیا ن اشیار نداشیتح (ازتلیال فیراوان

فازبدارا علوی سود) ،این مامرا را دریافتح و چنیین رواییت کیرد اسیت« :بابیا ملیال ا

والیت عراق بحسراسان مد و شترى داشت[ ]...و این شتر را بر سح پایح قدزى برمیى ورد و
در هنگ بیاتى و عربان علهى بستح بود و اگر نح بختیان افی

بیح نجییر مجیر محکیا و
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مضقود نقودى ا سلا تلنى او یر و بر گردییدى و شیتر وى سیر و گیردن میىافشیاند و

وا زرینى مىکرد کح گویا چیرى مىسواند» (وافی  .)397/2 :1349 ،او در ادامیح می -

افراید« :این بابا ملال سرى داشت کح او را چلندر نا کرد بود و ا براى وى فوتى بسیتح

بود[ ]...و در هنگ چارگا بح لچك بحنوعى سا مىکرد و ن چلنیدر افیولى میىنلیود

کح عه عه زیران مىشد» (هلان.)398 :

هلچنین ،مولر بدایهالوقایه در مریان مخالر با سیایر ریار تیاریخنگیاری ایین دور ،
گا بحرکر زواش مجال

موسیه دانان م پردا د ،چنانکح سایر مورسیان ا اشیار بیح ن

پرهیر کرد اند .در این راستا ،اشار بح «مهصود عهى رقاص» در رکر وقایه مشن بحکوشی
«سوامح محلد فراف» کح توم با زضور هنرمندان برمستحای هلچون زاف بصیر و اسیتاد
شیخى نایى در منرل چه دستران ،کح ا مکانهای یی ق سهطان زسین بیایهرا بیود اسیت،
نلونحای ا نو تاریخنگاری هنیری وافی
هلچنین بحعنوان مثال دیگر ،وافی

محسیوی می گیردد (وافی .)22/1 :1349 ،

بیح ل می اشیار می کنید کیح در مجیال

علیوم

موسیه دانان بح انجا زرکام سند ور م پرداسیت ،ولی بیا ایین ومیود «دوا د مهیا و
بیست و چهار شعقح و ش

وا و ه د [بحر] افول کح کهیام موسیهى است علهیى بسیتح

و سا لچك را بسیار سوی مىنواست» (هلان.)399/2 :
بررسیِ تحلیلیـ تطبیقیِ گزارهها

ب شك بررس هریك ا موضوعام مطروزح در ادوار تاریخ ایران ،نیا منید بررسی منیابه
تاریخنگاری ن دور و تجریح و تحهی داد ها و گیرارتهیای مورسیان می باشید ،چراکیح
برای در

مریانام مختهر ا ملهح زیام هنیری عصیر تیلورییان« ،شیاهد تیاریخ تنهیا

گوا ما ا گذشتح است» (استن ورد .)255 :1386 ،نگارت کتیب مختهیر ا ملهیح تیواریخ
دوران تیلوریان در سح مرزهح فورم گرفتح است :در اولین مرزهح مورسیان متیأرر ا سینت
نگارش مورسیان دوران ایهخیان بودنید و الهیب نیان در نیواز لربی و مرکیری اییران
م

یستند .دومین مرزهح در دوران زکومت شاهرخ لا شد .با انتهال پایتخیت بیح هیرام،

مورسان درباری با تومح بح فدور فرمیان شیاهرخ مقنی بیر رعاییت قیوانین شیر اسی

در

مامعییح ،تحییت تییأریر سیینت تییاریخنگییاری اسی م ی ایرانی قییرار گرفتنیید .در مرزهییح سییو
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تاریخنگاری ،در پ زلایت سهطانزسین بایهرا و تی تهیای نیوای  ،مورسیان ا زلاییت
دربار برسوردار گردید  ،اما دوبار تاریخنگاری تحت تأریر سنتهای ملول قیرار گرفیت
و کتب فراوان ا ققیی تیاریخهیای علیوم  ،دودمیان  ،محهی و لییر بیحنگیارت در مید
(ساسانپور .)103-102 :1392 ،در این بین ،بدایهالوقایه یکی ا گونیحهیای تیاریخنگیاری
امتلاع م باشد کح دربردارند مریانام فرهنگ ی هنری عصر بایهرا ،محسوی م گیردد،
چنانکح تجریح و تحهی گرارتهای این ارر ،اب عات نویافتح در مینح زیام موسیه دانیان
این دور بح دست م دهد.
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1
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 2 1محب
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در بررس روایام بدایهالوقایه ،نخسیتین موضیو  ،ا منظیر دوری و نردیکی راوی بیح
گرارتهای است کح بیان داشتح و بحعقارت دیگر «شکافمعرفت » مومیود اسیت .وافی
در این مینح ا مایگاه بینابین برسوردار م باشید ،چراکیح ا سیوی نردییك بیح نیلی ا
وقایه مرتق با ندگ موسیه دانان را شاهد بود (هلچون گرو هنرمندان در زال س ر بیح
ماورالنهر) و روایت کرد و ا سوی  ،سایر گرارتهای او فه ییك واسیطح دارد کیح ایین
واسطحها نیر اکثرا هلچون فازب دارا (علوی او) افرادی فرهیختح و رهح بودنید .رلیر ایین
موضو ا منظر واف  ،بحازتلال فراوان پرهیر ا عد دسی و تصیرف و سیایر اشیتقاهام
رایج در میان سایر تاریخنگاریهای این دور م باشد .هلچنین ا منظر بُعد مکان  ،بیح ایین
دلی کح واف

سود مدت در هرام مهیا بود  ،بر فضای هنری ن اشراف داشیتح و چنیین

بح نظر م رسد روایات را کح با نواز دیگر (سار ا سراسان برر )،مرتق بود اسیت بیا
دقت و ریربین ساص ،نه نکرد تا ضریب سطا را در ارر سود کاه

دهد.

یک ا موضوعام مشهود در تاریخنگاری تیلوریان ،کح در نیلح اول ایین زکومیت بیا

شییدم بیشییتر و در نیلییح دو ن بییا تییأریری کلتییر رخ داد ،تأریرپییذیری ا وابسییتگ هییا و

تلای م سیاس ی درباری مورسان و با تای ن در رارشان بیود .ا ایینرو ،اکثیر مورسیان
در زو ۀ مقازر هنری بیشتر بح معرف موسیه دانان مرتق با دربار تأکید داشتحاند ،ایین در

زال است کح ومح بار تاریخنگاری واف  ،مدای ا بیان ات اقام دربار و تلرکیر بیی
ا پی

بر مریانام هنری تودۀ میرد اسیت .ا ایین منظیر ،سیقك وافی

بیرس ف سیایر

مورسان ،تا زد یادی دارای تعههام امتلاع م باشید ،چنیانکیح ا سی ل گیرارتهیای
بدایهالوقایه م توان بح پیوند نویسیند بیا بقهیام گونیاگون مامعیح و نییر زیردف مت یاوم،

بحویه موسیه دانان یی براساس نیو نگیا و توضیی و ت سییر او ا ایین بقهیح ییی مقتنی بیر

مایگا امتلاع و تخصص هنری نان ،پ بیرد 1.ا سیوی دیگیر ،مخابقیان بیدایهالوقیایه

یک ا عوام نگارت محتوای این ارر محسوی م شوند ،چراکح بیرس ف سیایر تیواریخ

 . 1در پهوهش مدید مقن بر تحهی ساستار بقهات هنرمندان مامعة عصر تیلوریان مد است کح «این اندیشح کیح هنیر
و فنعت دورۀ تیلوریان ،اشراف بود و فه بح الییحهیای بیاالی امتلیا تعهیق داشیتح اسیت ،پنیداری بابی محسیوی

م گردد « یرا هنرمندان بقهة عامح ا فراوان بیشتری در مامعة این عصر برسوردار بود اند و هنرمندان بقهیح روزیان ،
دیوان  ،ساندان شاه و نظام بح ترتیب در مرتقة بعد قرار م گرفتند» (سلای دستجردی1395 ،ی.)116 :
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این دور  ،مخابقان بدایهالوقایه ،فیرفا دربارییان و زکلرانیان نقیود و بیح ازتلیال فیراوان
مامعة هدف واف  ،قشر میانة ع قلنید بیح تیاریخ و هنیر می باشید .هلچنیین شیاید بتیوان

مهیاتیرین انگییرۀ وافی

را عی و بیر شناسییا ی تیودۀ میرد بییا ابعیاد گونیاگون زیییام

موسیهیای سراسان برر ،،معرف و ز ی نیا موسییه دانیان و مریانیام میرتق بیا نیان

دانست کح در دیگر تواریخ ا ن رکری بح میان نیامد است.

ا منظر محتوای روایام ،هرچند گا اشیارات لهیو میر هلچیون میامرای زیاف بصییر

سوانند در تاریخنگاری بدایهالوقایه قاب مشاهد است ،اما چنین بحنظر م رسد کح واف

ضلن بیان چنین روایت  ،ها م سواهد تقحر و مرتقح هنری و متعاققیا تأریرگیذاری هنرمنیدان

بر مامعح را بیان م کند و ها با رکر روایات هلچون دعوم عید ای ا فضی ا موسییه -
دانان هلچون روز بنقورچ  ،بحبیان شأن واالی این قشر ،زت در نرد فرهیختگان مامعح

بپردا د .ع و بر این ،م توان ا نو بیان واف

استنقاد کرد کح موسییه دانیان ایین دور

شام دو دستح بود اند :گرو نخست ضلن تقحر در موسییه و مایگیا اسیتادی ،بیا دربیار

مرتق و ا شأن و مها ساف برسوردار بودند و تا زد یادی فارغ ا منافه میادی و فیرفا

برای ارضای ز

درون بح موسیه اشتلال داشتند (موسیه دانان قشرهای بهر مند) .گیرو

دیگر در بین تود مرد بودند و متعاققا بسیار اند

در محاف درباری زضور داشتند و بحعقیارت

بح این هنر بحعنوان یک ا ضرورمهای ندگ امتلاع و اشتلال نظر داشتند (موسیه دانیان

بیر فرودست) .با ومود این ،چنین بحنظر م رسد کح گسست مییان ایین دو گیرو ومیود

نداشتح و با یکدیگر در تعامه پایدار بود انید ،چنیانکیح بیحعنیوان نلونیح ،تصیانیر سیاستة

موسیه دانان برمستح ،سوا درباری و سیوا قشیر فرودسیت ،ا سیوی هیر دو بییر میورد
الگوبرداری و گا تههید قرار گرفتحاست ،چنانکح گرارت واف

ا قطعح «سرمست و یهیا

چا » و اشتهار و امرای ن در میان تلام بقهام امتلاع  ،شاهدی بر این ادعا م باشد.

یک دیگر ا منقحهای برمستة تاریخنگاری واف  ،رکر گرارتهای گا بیحفیورم

شاهد و مان نه ا تنها یك واسطح محسیوی می گیردد کیح در سیایر تیواریخ ایین دور

اشار ای بح ن نشد است .چنانکح توفیر «میر

ع ران» و معرکح «بابا ملال» و ییا نی

موسیه دانان بح نا «چکرچنگى ملنیح» را م تیوان ایین میدعا دانسیت .عی و بیر ایین ،بییان

مرئیات هلچون امرای هنگ بیاتى و هنگ چهارگا در مامرای بابیا ملیال و ییا اشیار
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دقیق بح دوا د مها و بیست و چهار شعقح و شی
موسیهى است در مامرای ل

وا و ه ید [بحیر] افیول ،کیح کهییام

سند ور ،ا سوی بحنگا تیربین موسییهیای وافی

اشیار

داشتح و ا سوی دیگر نشانگر گسترت موسیه عهل و تقحر در این زو  ،زتی در مییان

اقشار فرودست مامعح سراسان برر ،در عصر سهطانزسین بایهرا م باشد.

با این زال ،اهلیت بدایهالوقایه ا منظر تاریخنگاری هنری در زیو موسییه ناشی ا

معرف و رکر نا موسیه دانان است کح تا پی

ا ن در سایر منابه تاریخ بح نان اشار -

ای نشد است ،چنانکح مقتن بر داد های کلّ (مداول معرف موسیه دانان) م تیوان ایین

موضو را بحفورم مستند مورد بررس قرار داد .در مینة اساتید عها ادوار و موسییه  ،بیا
ومود نکح تواریخ عصر بایهرا افراد بسیاری را رکر کرد و بح ازتلیال فیراوان ایین مرییان

بحدلی شهرم و متعاققا مایگا ساص نان در دربار بود است ،اما وافی

بیحعهیت نگیرت

امتلاع سود ،ا این امر سیودداری و بسییار محیدود بیح ایین هنرمنیدان پرداستیحاسیت .در

زو ۀ سوانندگان ،مورسان عصر بایهرا تنها بح چهار استاد پرداستحاند این در زال است کیح
واف

ضلن توفیر این سوانندگان ،چهارد استاد دیگر در این عرفح را معرف م کند.

در عرفح نوا ندگان ،تواریخ بح سح گرو سا های مضراب  ،کلانحای ( رشحای) و بیادی

اشار و ا بیان نوا ندگان سا های کوبحای سودداری کرد اند کح بح ازتلال فراوان این امیر

نشانگر شأن پایین نها و عد تومح بح این گرو ا نوا ندگان بود اسیت .بیا ایین زیال ،در
گرو سا های مضراب  ،اکثریت مورسان فرفا بح دو سا عود و قانون پرداستیحانید ،ایین در

زال است کح واف

بح نوا ندگان بنقور و چنگ نیر تومح داشتحاست .هلچنیین ا مهیت

معرف این هنرمندان تنها یك اسا مشتر

زسن عودی) و واف

بح ش

در وقایهالقدایه با سایر متون ومیود دارد (اسیتاد

نوا ندۀ سا های مضراب رکرنشد در سایر تیاریخنگیاری-

های این دور م پردا د .نوا ندگان سا های کلانحای گرو دیگری ا هنرمندان مطیر در
این دور م باشند و ا اینرو در منابه تاریخ بیح نهیا تومیحای وییه داشیتح و سیح اسیتاد

برمستة ن را معرف م نلایند ،چنانکح در بدایهالوقایه فرفا ساندان لجکی میورد تومیح

قرار دارند .هرچند سا های بادی در این دور گویا فرفا محدود بیح سیا نی می باشید ،بیا

ومود این واف

ا پرداستن بح نوا ندگان ن بح مانند سایر متون سیودداری نکیرد و بیح-
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توفیر تقحر هنری سح تن ا این اساتید پرداستحاست ،درزال کح کهیة منیابه تیاریخ ایین
دور تنها بح رکر استاد شیخ نای تومح داشتحاند.

نکتة دیگری کح ا تحهی داد هیای سیایر منیابه تیاریخ و مهایسیح ن بیا بیدایهالوقیایه
استنتا م شود ،پیوندهای سانوادگ میان موسیه دانان و بیحعقیارت اسیتلرار ایین هنیر در
ساندانهای مشخص است .بحعنوان نلونح می تیوان بیح سانیدان بهق نی در وا و در مییان
نوا ندگان بح ساندان نای و ساندان لجک اشار کرد .تشخیص این استلرار هنری تیا زید
یادی بحواسطة بررس داد های بدایهالوقایه امکانپذیر است ،چرا کح سایر تواریخ ا بییان
ن سودداری کرد اند .بح ازتلال فراوان عهت منعک نشیدن ن نداشیتن ارتقیاد مسیتلر و
قوی سایر اعضای ن ساندان با دربیار و هلچنیین ناهلسیان و برسیورداری ا تقحیر هنیری
سایر اعضای ساندان نسقت بح یکدیگر بود است.
نتیجه

با مداقح در روایام تاریخ تا پی

ا لا زکلران سهطان زسین بایهرا ،م توان دریافیت

با ومود نکح تیلور و شاهرخ هلوار مشنها و ضیافتهای باشکوه با زضور هنرمنیدان
عرفة موسیه برگرار م کردند ،اما مورسان بر توفیر سایر ومیو ایین مراسیا هلچیون
بیان عظلت دربار و انهیاد سایر زکلرانان تلرکر کرد اند .چراکح ایین زکلرانیان ،در پی
برگراری مشنهای باشکو  ،در پ مهافدی فراتر ا التذار بود و نلای

اقتیدار سیهطان و

ترلیب مرد بر اباعت هرچح بیشتر و تا زد یادی کسب اعتقار فرهنگ مورد نظیر بیود و
نلای

پیشرفتهای هنری و گسترۀ فعّالیّت موسیه دانان چندان مورد تومح دربار و متعاققیا

مورسان قرار نداشتحاست .بح این معنا کح نو نگرت مورسان نیر متأرر ا ع یق دربار شیک
پذیرفتح و در تاریخنگاری نان هنرمندان (موسیه دانان) اهلیت چندان نداشتند ،چنیانکیح
در اکثر روایام مایگا این هنرمندان فرفا در مراسا بیوی در قالیب گروهی بیرای ابیرا
شادمان توفیر شد است .با لا زکلران بایهرا ،بحواسطح اشراف عهل و عله سهطان
و درباریان هلچون نوای بر موسیه  ،ضلن اعلال سیاستهای زلیایت ا موسییه دانیان،
چنین بحنظر م رسد کح این رویکرد ،بر نو نگرت مورسان نیر تأریر نهاد ،بح نحیویکیح در
تاریخنگاری سود بی

ا پی

بح شر ازوال موسیه دانان پرداستند ،تا ا این رهگذر نظر
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زامیان سود (درباریان) را مهب کنند .با ایین زیال ،نیو گیرارتهیای اکثیر مورسیان ایین
دور  ،بح دلی قالب نگرت سنت

نان در تاریخنگاری ،کیح وابسیتح بیحدربیار بیود ،بیشیتر بیر

هنرمندان درباری متلرکر گردید و ا تومح بح سیایر هنرمنیدان زاضیر در مامعیة سراسیان
عصر بایهرا سواستح یا ناسواستح سودداری کرد اند .با ومود ایین ،بیدایهالوقیایه را می تیوان
ارری مت اوم ا تاریخنگاری لالب و هلچنین مکلی شیناست موسییه دانیان عصیر بیایهرا
دانست .هرچند واف

در تاریخنگاری شهرم گسترد ای ندارد ،اما بحواسیطة پیرداستن بیح

مریانام بقهام گوناگون مامعح ،بحویه موسیه دانان ،با مهیارت ملتیا ا اکثیر مورسیان
این دور سقهت مستح است .چنانکح با بررس گرارتهیای بیدایهالوقیایه و مهایسیح ن بیا
سایر روایام تاریخ می تیوان دریافیت کیح زییام موسییهیای سراسیان و بیحوییه هیرام
هلچنانکح در محاف دربارى دارای رونق بود ،در مییان تیود و قشیر فرودسیت مامعیح نییر
مریان و روا داشتحا ست .با این زال وافی ى بیا بییان مرئییام نیدگان و محافی اسیاتید
لیرمشهور و نیر با اشار بح تخصص هنری نان ،بحسقك ویه ای دست یافتح است کیح ن را
م توان گونحای ا تاریخنگاری هنری در عرفة معرف موسیه دانان عصر بایهرا نامید.
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