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 ۱میالدی(  ۱۷۲۲تا   ۱۴۰۰، موسیقی برای امپراتوری )ان؛ موسیقی برای پادشاهنیفاتص  در تسیاس

 
 25/04/1401تاریخ پذیرش:  -1401/ 14/02تاریخ دریافت: 

 . لوکاس ی ئ  اَنْ

 ۲سینا صنایعی: مترجم و گردآورنده

 ، ایران. ، تهراندانشگاه تهران  ،شناسی موسیقی  ارشدِ  ِ شناس کار

 

که -  هیاز دوران صفو  زیادی  هایهنوز کاخ در شهر اصفهان،  

پابرجا    -بر فالت ایران حاکم بودند  1۷22ا  ت  1501های  در سال 

صرف  ی اد یز  هایه یسرما  انیصفو  هستند. موجه    را  نمایش 

و ساخت    و این امر را از طریق نمایش  کردند  جهانیانبه  شان  ظاهر

ایجاد  میعظ  ییبناها هنرها  یرنسانس  و  به   بصری  یدر    نسبت 

رقم  ها،  ها و ترکمنمغول   ان،یموریت  یعنی  ن،یشیپ  یهاحکومت 

عال»در    زدند. ا  ، ی صفویان«قاپو یکاخ  نام »اتاق شاهد  به  تاقی 

دارای    که  اتاقی کوچک برای تفریحات درباری  موسیقی« هستیم؛

تأثیرگذار آکوستیک  طراحی  کاخ (.  1  تصویر)  است  یک    درون 

ها  دیوارنگاره   در  دانان و نوازندگان زیادیموسیقی  نیز  ستونچهل 

از حاکمان  .  شونددیده می این کاخ تصاویری  پذیرایی  تاالر  در 

سلطنتی شامل رزم و بزم ترسیم شده    آدابدر حال انجام    صفوی

های مختلفی از نوازندگان و رقصندگان دیده  است که در آن گروه 

دیوارنگاره ن شومی از  یکی  بهد.  مربوط  استقبال    ها  دربار  مراسم 

)حکومت    طهماسبشاه  فرمانروای  از  (  15۷۶-1524صفوی 

( است    عباس شاه ای دیگر  (. دیوارنگاره 2  تصویرمغول، همایون، 

)حکومت   از  1۶2۹-15۸۸اول  میزبانی  حال  در  را   )

  عباس شاه (.  ۳  تصویردهد )محمدخان، حاکم بخارا نشان می ولی 

( که دستور ساخت این کاخ را صادر  1۶۶۶-1۶42دوم )حکومت  

  سوم در حال استقبال از نادرمحمدخان،   ر دیوارنگارۀکرده بود، د

 یای میانی، تصویر شده است. ام آسیکی از حک  

بخشی از تصویر   ،ها و اتاق موسیقیهر یک از این دیوارنگاره 

سعی داشتند به دیدگان جهانیان  بزرگ قدرت صفویان است که 

  وازۀ در   عنوانبه قاپو  اول آغازگر ساخت کاخ عالی   عباسشاه .  برسد

اصلی   میدان  در  درست  صفوی،  قلمروی  به  ورود  برای  بزرگی 

چهل   بود.  پایتخت کاخ  پذیرایی  تاالر  دیوارنگاره در  های  ستون، 

طهماسب اول، عباس اول و عباس دوم در اتاقی به تصویر کشیده  

است.   بوده  مهمانان  از  استقبال  مخصوص  که  است  شده 
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با جشن دیوارنگاره  مرتبط  نمایشگرهای  وفور شراب،    ها، همگی 

  ت همراه سلطنتی های موسیقایی در مقابل هیأسرگرمیغذا و  

  اند. شکل به سمت شاه مستقر شده   Vهستند که در یک آرایش  

ای در مقابل  آمدند به شکل فروتنانه حاکمانی که به مالقات می 

می  جلوس  خود  صفوی  صحنهمیزبان  چنین  هایی،  کردند. 

به را  نمایش  موسیقی  از  بخشی  نشان  عنوان  سلطنتی  اقتدار 

گر تنها مدعی و کنترل   عنوانبهدهند: تصویری از حاکمی که  می

کسانی    رها را خیرخواهانه در اختیاانبوهی از منابع و نعمات، آن 

 اند. دهد که در برابر اقتدار او سر تسلیم فرود آورده قرار می 

دانان کنونی ایران، با تعجب دریافتم  در صحبت با موسیقی

دوران افول در تاریخ موسیقی   عنوانبه ها دوران صفوی را که آن

، موسیقی ایرانی در انتهای خالفت  یامروز  اتشناسند. در روایمی

های منشعب  در قرن سیزدهم، مجدداً جوانه زد. ایلخانیان و شاخه 

اما رنسانس موسیقی، در    ؛از آن نیز در این شرایط دخیل بودند 

از دربار    اردهوتأثیرات  دوران حکومت تیموریان در قرن پانزدهم با  

رسید خود  اوج  به  ترکمن،  قرن  رقبای  آغاز  در  رنسانس  این   .

رو به افول    ،شدن تیموریان در برابر صفویانشانزدهم، با تسلیم

اما من در مداومت آن    نهاد و تا اواسط قرن بیستم ادامه یافت.

های  پژوهش   1۹۷۸شناسان ایرانی از سال  نجکاو شدم. موسیقی ک

اند که نتایج زیادی را در ارتباط با امپراتوری صفوی انجام داده 

  دهد آثار موسیقایی زیادی در این دوران خلق شدهها نشان میآن

ها به همراه  های بزرگی را از جشنهنر تیموری دیوارنگاره   .است

بههاسرگرمی موسیقایی  نمی  ی  هیچ    ،همچنین  گذارد؛نمایش 

شناخته  نمیشده معماری  یافت  تیموری  دوران  در  که ای  شود 

های  ویژه برای سرگرمی  و  اتاقی را با امکانات آکوستیکی متمایز 

ای  ام ترک و مغول نیز عالقه سایر حک   موسیقایی فراهم کرده باشد.

نداده  نشان  دربار  در  موسیقی  حضور  آشکار  نمایش    اند. به 

مینیاتور پ خطی  یشینیان صفویان  نسخ  در  زیادی    ب یتذههای 
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ها را در  های مختلفی از جشن اند که صحنهجای گذاشته   رب   شده

کوچک  گذاشته مقیاس  نمایش  به  نیز  تری  صفویان  اند. 

اند  جای گذاشته   رهایی از نوازندگان ب های زیبایی با صحنه تذهیب

  که در مقایسه با پیشینیان از جذابیت بصری بیشتری برخوردار 

تجسمی  هستند. کامالً  هنرهای  صفوی  دوران  تر  ارزشمند   در 

 رسند. نظر می به

موسیقیرایج که  دلیلی  برای  ترین  در    افولدانان  موسیقی 

است. ارتباط    یکنند، ظهور اسالم شیعدوران صفوی مطرح می 

منحصر تشی   به  تاریخی  با  صفویان  ویژگی فرد  از  یکی  های  ع، 

ها بود و بسیاری از حاکمان صفوی  کننده در حکومت آن تعیین

به    تعهد برخی    یهاشیگرامحکمی  واقع،  در  داشتند.  مذهبی 

حاکمان صفوی در زمان حکومت خود، موسیقی دربار را ممنوع  

اول،    طهماسبشاه ، در دوران حکومت  مثال  عنوانبهکرده بودند.  

های فعال دربار بود، تا اینکه تصمیم گرفت خود  قی از بخشموسی

. او با ایجاد چنین  را به طور کامل وقف سبک زندگی مذهبی کند

نوازندگان   کرد؛تغییری،  اخراج  را  شاهزادگانش  و  اگرچه    دربار 

رسد پس از  نظر میبه .گروه موسیقی نظامی همچنان پابرجا بود

 مرگ او نوازندگان دیگربار به دربار بازگشتند.

در مخالفت استوارتر دیگری، چندی از روحانیون شیعه در  

پرداختند.  می )غنا(  امپراتوری صفوی به مخالفت مدام با موسیقی  

آن  از  موجود  مکتوب  به آثار  را  موسیقی  غیراخالقی  ها،  شدت 

رسد در محافل روحانیون بر  به نظر می  کهدرحالی کند،  می  اطالق

رسد  ظر می نبه   ته بود.سر این موضوع توافق خاصی صورت نگرف

ع  ها موقعیت و جایگاه تشی این مخالفت گیری  یکی از دالیل شکل

مذهبی بود.  قدرت  بین قدرت سلطنتی و    پل ارتباطی  عنوانبه

بین   باید  ابتدا  در  شیعه  پیوند  روحانیون  یک  مذهب  و  قدرت 

در ساختار    گریصوفی د، و در این راه  دنکرساختاری ایجاد می 

قبل از به قدرت رسیدن نیز،    قابل جایگزینی نبود.  یراحتبهقدرت  

از تشی صفویان درگیر نسخه از اسالم بودند که ترکیبی  ع و ای 

ارائه می  نیز با تصوف    یتا حدودکه    ،دادانواع عقاید عرفانی را 

صفویان از آغاز سلطنت، یعنی به   اگرچه  شد.یکسان پنداشته می 

رس ) شاه   دنیقدرت  اول  ارتودکس  1524-14۸۷اسماعیل   ،)

را خود  به  مخصوص  کردند  شیعی  خاص  که  ،  جاری  طور  به 

اما هر از چند گاهی    کرد،ای صوفی را از دربار خارج میهفرقه

دربار   به  راهی  از  نمی  .گشتی بازمتصوف  راستا،  این  توان  در 

  ارتباط یبمخالفت شیعه با موسیقی و غیراخالقی پنداشتن آن را  

روحانیت دانست که به دنبال قدرت سیاسی    با نیاز جدید طبقۀ

ها به موسیقی  حمالت آن   بود.  گریصوفیو تمایز با رقیبش یعنی  

ها بر تصوف بوده  غیراخالقی، ناشی از نقد آن   یک پدیدۀ  عنوانبه

 های سیاسی بسیاری نیز همراه بوده است. ه با انگیزه ک

نظرهای مبهمی پیرامون موسیقی و اخالقی یا    چنین اظهار

  عنوان بهع  غیراخالقی دانستن آن، چارچوبی را برای پذیرش تشی 

اما    کند.عامل اصلی انحطاط موسیقی در دوران صفوی فراهم می 

  ی امپراتور یی در  های دیگری حاکی از تغییر وضعیت موسیقانشانه 

آثار   سیاسی،  محافل  در  تصوف  نفوذ  با کاهش  صفوی هستند. 

مکتوب صوفیانه، از جمله رساالت مرتبط با سماع، در امپراتوری  

در ارتباط با    تر از آن، رساالت فارسیصفوی کمیاب شدند. مهم

گذشته    دوازدهنظام   قرون  رساالت  با  امپراتوری صفوی  مقامی 

ن رساالت پیش از خود  این رساالت اغلب مضامی  متفاوت بودند.

ها ارائه  توضیحی فنی در ارتباط با آن  آنکهیبکنند،  را تکرار می 

کم  نظام یدهند.  ساخت  فواصل،  ریاضیاتی  گام سازی  و  مند  ها 

های صوتی  سایر موضوعات پیچیده و متنوع در ارتباط با ویژگی 

ها و این پیچیدگی  شوند.در امپراتوری صفوی ناپدید می  هاساز 

به  ظرافت  از  پیش  تا  موسیقی  با  ارتباط  در  فکری  قدرت های 

ها ناپدید  صفویان وجود داشت، اما در دوران حکومت آن   دنیرس

 شود. می

ها، موضوعات متافیزیکی به کانون اصلی  با حذف این ویژگی 

شوند. چنین  مباحث موسیقایی پیرامون دوازده مقام تبدیل می

بین    های اساسیتتمرکزی، زمان زیادی را صرف ترسیم شباه

های مختلف  ، سیارات، زودیاک، زمان نظام دوازده مقامی با انبیا

در این دوره شاهد    کند.می  سال و...  یهافصلدر طول روز، ماه و  

گوشه با    4۸های جدیدی در راستای ارتباط  شدن تجانس مطرح 

مقام با آواز    دوازدهمانند ارتباط بین  ه  ،های مختلف طبیعتجنبه

 حیوانات، هستیم.

هایی  های نمادین از نظام دوازده مقامی که با گزارش بازنمایی 

پیرامون فرم  بود،  تصانیف همراه    های موسیقایی و ساختارکلی 

بسیاری از رساالتی که   کهدرحالی  صفوی بود.  منحصر به دورۀ

دواز نظام  به  از صفویان  دارای  د پیش  بودند،  پرداخته  مقامی  ه 

نگارشی طویل و متراکم بودند که در امپراتوری صفوی کمتر مور  

در مقابل، توصیفات شاعرانه از نظام دوازده   گرفت.توجه قرار می

حاکی از ارجحیت ساختار نوشتاری شفاف  که    مقام افزایش یافت

 است. بر دقت موسیقایی  

ماهیت   چون  موضوعاتی  با  ارتباط  در  پیچیده  سؤاالت 

  - یهای موسیقایی یونانمطبوعیت و روابط فواصل، میراث اندیشه

رساالت موسیقایی دوران  از نظام دوازده مقامی است.    شیپربی  ع

بیانگر   آشناصفوی  فلسفی هستند؛ سنت    ییعدم  این سنت  با 

حاکم بر رساالت پیش از قرن شانزدهم در ارتباط با نظام دوازده  

موسیقایی    یهادغدغه همین فقدان آگاهی در ارتباط با    مقامی.

گذشته دورنههای  در  موسیقایی    چندان  رساالت  تا  شد  باعث 

آن  نهند:  »انحطاط«  به  رو  قرون  صفوی  موسیقایی  مفاهیم  ها 

 گذشته را فراموش کرده بودند. 
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آن، با افول امپراتوری تا قرن هجدهم، حضور دوازده    برعالوه 

بود که   زمانشود. در همین  رنگ میمقام در قلمروی صفویان کم

مغ امپراتوری  به  مقامی  دوازده  راگای  نظام  نظام  جایی که  ول، 

توان گفت که ، میبیترت  نیا  بهجنوب آسیا برقرار بود، وارد شد.  

جهانی بود، در پی    فهمینظام دوازده مقامی، در زمانی که دارای  

از یک نظام موسیقایی   صرف سقوط صفویان، تنها به یک تفسیرِ

 بدل شد. 

بازتاب   و  موسیقایی  گفتمان  بر  خاصی  کامل اقتضائات 

رسد دانش موجود از نظام  نظر میبه   های آن تأثیرگذار بود.اولویت 

دوازده مقامی، پس از سقوط تیموریان، از این امپراتوری در میان  

عثمانی  مغول صفویان،  و  است.ها  شده  پراکنده    از   ییک  ها 

دان »مراغی« است که  موسیقی  های این پراکندگی، خانوادۀ نمونه 

خود را به دربار عثمانی منتقل کردند. این  بخشی از دانش اجداد  

بخش از تاریخ موسیقی ترکیه دارای مستندات شفافی است که  

همانند فیلی در اتاق تاریک تاریخ موسیقی ایران    حال  عین   در

وطنی اسالم  تاریخ تمدن جهان های  فرضپیش بوده و بخشی از  

ویان  میراث موسیقایی تیموری مستقیماً به صف  شود.پنداشته می

دانان تیموری، پس از پایان امپراتوری،  موسیقی و  نرسیده است؛  

 به دربارهای مختلفی راه یافتند. 

سایر حوادث کلیدی و مؤثر بر موسیقی در امپراتوری صفوی،  

است. صفویان  ها  آندر ارتباط با ابعاد قلمرو و طول عمر حکومت  

خود، در مقایسه با همسایگان مسلمان و   یبا تمام عظمت ظاهر 

این    شاهنشاهی خود، حکومت نسبتاً کوچک و کوتاهی داشتند.

ها را به سنگر ریاضت موسیقایی تبدیل نکرد، بلکه  تنها آن امر نه 

توانایی    به  توجه  با حاکمان صفوی  سیاسی  و  مذهبی  تمایالت 

ینیانشان در حمایت از موسیقی و انتقال آن نسبت به پیش  را  هاآن

کرد. که   محدود  بود  معنا  این  به  موضوع  این  همچنین 

برای  موسیقی  بودند،  به کار  دانانی که در دربار صفوی مشغول 

، مجبور  1۷22حفظ حیات خود پس از سقوط صفویان در سال  

ها به ایران،  تهاجم افغان   های همسایه بودند.به کوچ به امپراتوری 

بزر قدرت  خأل  صفویه،  حکومت  که پایان  کرد  ایجاد  را  گی 

سابق صفویانموسیقی  سرزمین  بدون    را  دانان  دهه  چندین  تا 

 کرد. پشتیبان و حامی اشرافی رها می

ای مهم برای تغییرات سیاسی گسترده  قرن شانزدهم، برهه 

صفویان،    در غرب و جنوب آسیا و همچنین آسیای میانی بود.

های متمرکزتری را نسبت  ها همگی امپراتوری ها و مغولعثمانی 

های  تغییراتی که زمینه  به حتی یک قرن قبل خود دارا بودند.

را  شکل  مرکزگرایی  برای  امپراتوری  مختلف  رویکردهای  گیری 

نظامی را به ارمغان    های جدیدی در حوزۀکرد، فناوری میفراهم  

میمی که  »آورد  به  کرد.توان  اشاره  باروت«    این   به  امپراتوری 

امپراتوری ترتیب مستمر  تالش  و  ،  قلمرو  گسترش  برای  ها 

  یافت.به منابع بیشتر با سازوکارهای جدیدی ادامه می   یابیدست

همۀ داشتند،آن  اگرچه  دست  در  یکسانی  ابزارهای  از    اما  ها 

متمرکزروش  برای  مختلفی  خ  های  قدرت  استفاده  کردن  ود 

به کردنمی از روش د. صفویان،    فرد   به  منحصرهایی  طور خاص، 

بردند. اجرای  موسیقی بهره می   برای تمرکز کنترلشان بر عرصۀ

بازنمایی ورای  نقش   ظاهری  موسیقی،  و  قدرت،  جدید  های 

  ، برای مثال   کرد.ی را در دوران صفویه تجربه میفرد  به  منحصر

در آن پادشاهان    وهای شیعی صفویان با موسیقی همراه بود  آیین

را   الوهیت  با  خود  ارتباط  نمایش  امکان  .  داشتندصفوی 

ها نیز برای مدتی تحت کنترل صفویان  خانه خوانی در قهوه حماسه 

ای و صنفی تبدیل شد  قرار گرفت و به یکی از چندین شغل حرفه 

سازمان  توسط صفویان  ادارهکه  و  زمینه،   شد.می   دهی  این  در 

صفویان با موسیقی در طرد اخالقی آن یا عدم حمایت از    رابطۀ

امپراتوری  با سایر  بتوان این رابطه را  آن  نبود. شاید  ها متفاوت 

ها  های سیاسی مستقیم و توانایی بیشتر آن گذاری سرمایه   خاطربه

برای مدیریت و کنترل موسیقی در راستای اهداف خود، متمایز  

 نست. دا

این امپراتوری متفاوت، مضامین رساالت    حتی در بحبوحۀ

های قبلی تیموری و ایلخانی چندان  موسیقایی در مقایسه با دوره

نبود. اصلی    متفاوت  زیرساخت  همچنان  مقامی  دوازده  نظام 

»گوشه«  ایموسیق  اضافی  بسط  که  بود  مفهوم    عنوانبهی  یک 

رساالت صفوی مضامین و کانون    شد.اشتقاقی از آن حاصل می 

پیشین به نظام دوازده مقامی    یهاشیگرامباحث اصلی خود را از  

کرد متفاوت  نداتخاذ  تأکیدی  بیان    و  و  ساختاری  عناصری  بر 

دادن یک نظام موسیقایی جایگزین    حتی قرار  موسیقایی داشتند.

صفوی نیز    دورۀدر رساالت پیش از  در کنار نظام دوازده مقامی  

  وت بین نظام دوازده مقامی در دورۀ ، تفا نی؛ بنابرامطرح شده بود

توجه بود اما این موضوع به این   های پیشین قابلصفوی و دوره 

 رو باشیم.ه ای کامالً مجزا روبمعنا نبود که با پدیده 

تیموری تا صفویه   تأثیر تحوالت سیاسی از دورۀ  به  توجه  با

مقامی، موضوعا نظام دوازده  منبع   فیتصانشده در  مطرح   تبر 

صانیفی ت-ا  هتصنیفمتن    های بعدی هستند.مهمی برای تحلیل

می اجرا  مقامی  دوازده  نظام  با  ارتباط  در  گر  وایت ر  -دشدن که 

قدرت  داستان  مراکز  از  اشرافی  و  درباری  زندگی  پیرامون  هایی 

  ر ها بیانگر پیوندی کلیدی بین موسیقی و سای تصنیفهستند. این  

حکومت زمینه در  فرهنگی  اسالم  های  امپراتوری  دودمانی  های 

متون  مجموعه   کهدرحالی   هستند. حاوی  منبع  تصنیف های  ها 

  دوران پیشامدرنیته هستند؛ قایی در  ترین نوع نوشتار موسیرایج

دوازده   نظام  با  ارتباط  در  موسیقایی  مباحث  کنار  در  اغلب  اما 

مقامی، اطالعات زیادی در مورد عالیق مخاطبان درباری موسیقی  

حکومت    های سیاسی و نحوۀاین متون تفاوت  دهند.به دست می

نوع حکومت،    به  توجه  باد که  ندهتیموری و صفوی را نشان می
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در ساختار دودمانی،    ها متفاوت است.نقش موسیقی نیز در آن

دوازده   نظام  پیرامون  موضوعات  بر  مشخص  تأثیراتی  موسیقی 

دربار تیموریان و    تصانیفهای آن داشته است.  مقامی و کاربرد 

نقش  را که موسیقی در هرصفویان  از آن   های متفاوتی  ها  یک 

ها بر  به تأثیرات آن  زمانهمبه طور  و    نشان داده  رادار بوده  ه عهد 

 های موجود پیرامون نظام دوازده مقامی اشاره دارند. گفتمان

های  فارسی که از پیچیدگی  تصانیفاز    ترین مجموعهقدیمی

می  سخن  حکومت  سیاسی  بافت  در  به  موسیقی  متعلق  گوید، 

مجلس درباری در    45ها را در قالب  عبدالقادر مراغی است که آن

تا  1405های این رساله بین سال  ثبت کرده است. االلحانجامع 

شده  141۳ ثبت  هرات  می   است.  در  اشاره  در مراغی  که  کند 

بر یک موضوع تمرکز میمجامع درباری معم بنابراین  والً  شده؛ 

  یا ها بر اساس مضمون و بدون ارجاعی موسیقایی  تصنیفمتن  

  ها بر خودِ تصنیفدر این مجموعه،    شدند.اجرایی ثبت و ضبط می 

ها و نوع نگاه  دهی سرگرمیونگی سامانگدربار متمرکز هستند: چ

  تر کوچک   ۀدومین مجموع  ها از موضوعات اصلی است. دربار به آن

ی است که به  تصانیف  شاملو ناشناس که منسوب به مراغی است  

شخص    اگرچهاند.  تفکیک مقام، اصول و فرم موسیقایی ثبت شده 

از  نویسندۀ    عنوانبه خاصی   یکی  اما  است  نشده  معرفی  آن 

به سال  تصنیف اشاره    میالدی(  1411-1410)  هجری  ۸1۳ها 

های  دهد که در سال مجموعه نشان می . تاریخ مذکور در این  دارد

است شده  ثبت  دربار  در  مراغی  دو کلی    طوربه  .خدمت  این 

و    ری آل جالدودمانی    یهاش یگرانمایانگر  در کنار هم  مجموعه  

 ها بوده است. تیموریان است که مراغی در خدمت آن

مانده است که    در زمان صفویان، دو مجموعه از تصانیف باقی 

مجموعه  از  بخشی  دستور  خود  به  و  بوده  دیگر    ن یحسشاهای 

رئیس  1۷22  -   1۶۶۸)حکومت:   توسط  دربار،    نوازندگان( 

از    اند.امیرخان گرجی، خلق شده  امیرخان گزارش رسمی خود 

، بیش از دو دهه پیش از 1۶۹۷آثار موسیقایی صفوی را با تاریخ  

است.تهاجم   کرده  دو   معرفی  موروثی  سند  این  در  امیرخان 

یکی را خود او و دیگری را آقا مؤمن    مجموعه جای داده است:

  هفدهم نخست قرن    آقا مؤمن در نیمۀ  .جمع کرده است  مصنف

ی  تصانیف   شاملاو فقط    نوازندگان دربار بوده است. مجموعۀرئیس  

امیرخان در   چند حاکم صفوی سروده بود.است که شخصاً برای  

او    دانان دربار بود و مجموعۀموسیقی  پایان قرن هفدهم رئیس

الزم به ذکر    دانان بود.و سایر موسیقی  او  دربردارندۀ تصانیف خود

  ای اطالعات بیشتری پیرامون نحوۀ تصانیف امیرخان دار   است که

 . ها از جمله مقام، اصول و فرم موسیقایی استاجرای آن 

 
مراغی.    ۳ ویرایش  االلحانجامع.  1۳۸۷عبدالقادر  و  مقابله   .
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مجموعه رساله   اگرچه از  بخشی  که  بزرگ هایی  تری  های 

مختلف اسالمی  دربارهای  توسط  که  و    هستند  تولید  ایران  در 

های تصانیف درباری هستند  اما این مجموعه   شدند؛حفاظت می

چنین  هم  شوند.تر و موروثی سلسله محسوب میکه اسناد عینی

مجموعه  مرجعی    ترکوچک های  اگرچه  ناشناس  نویسندگانی  با 

تند، سایر  دانان دربار هسکاربردی برای آشنایی با رئیس موسیقی

  دادن نشان   تصاویری به نفع دربار و موجه  ها با هدف ارائۀمجموعه 

اند که حاوی مضامین شاعرانه با محوریت شاه  ها تنظیم شده آن

تمدن است:    یفرمانرواشاه    با القابی چون سلطان و خسرو هستند. 

قدرت نظامی، دودمانی و تصدیق الهی، مردم،    ۀواسطبهکسی که  

از شاه در  بازنمایی  این  سرزمین و منابع را تحت کنترل دارد. 

واقعیت  نمایانگر  بر  های  تصانیف  تأثیر قدرت دودمانی  چگونگی 

موسیقی نظام دوازده مقامی و تحوالت آن از تیموریان تا صفویان 

 است. 

 و تیموریان ری آل جالبرای   تصنیف

  ای در مجموعۀ ذهبی از جایگاه ویژه مضامین م   دارای  تصانیف

با    این مجموعه،  در همین راستا  مجلسی مراغی برخوردارند.  45

 شود: آغاز می   شعراین  

نهایت قادری را که انواع موجودات را به کمال  و شکر بی  تیغا یب حمد  

دلگشای فطرت    کمت از عدم به وجود آورد و دیباچۀقدرت و تمام ح

بشریت را به مزیت فضیلت »یزید فی الخلق ما یشاء« موش ح و مزی ن  

 ۳گردانید. 

در   رایج  مضامین  و    تصانیفاگرچه  پیامبر  خدا،  مجموعه، 

در   پررنگی  حضور  اما  نیستند،  اسالم  صدر  لس  مج  45امامان 

چارچوب اصلی    عنوانبهمجموعه    مراغی داشته و در آغاز و خاتمۀ

اولین    تصنیف  عنوانبهزیر    تصنیف  اند.آمده   آن در  افتتاحیه 

مستقیم   صورتبهبخشی به آن  برای ابهت که    آمده است  مجلس

، در  تصنیفبه حمد و ستایش خداوند اختصاص یافته است. این 

خالل ابراز ارادت به خداوند، از تصویر شاه جهت ترسیم عظمت  

 خشی از آن آمده است: کند. در بخدا استفاده می 

یزل و حی  الیـزال ای پادشاه لم

 

 زوال تکل ف و خــل اق بیرز اق بی

دریای رحمت تو مبر ا از انتقاص 
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 توسط  نماییقدرت خداوند از طریق انسان   نیز  در این ابیات

است.  شده  توصیف  پادشاه  استفادۀ  قدرت  از    این  استعاری 

بنیان   »پادشاه« در نیز    گذاران جامعۀمجالس نخستین  اسالمی 

 مستقیم به امامان هستیم.  شود، حتی گاهی شاهد اشارۀ یافت می

کنار    کهدرحالی  در  و  است  پیامبر  همان  همیشه  اسالم  پیامبر 

کامالً  مسلمانان  اول    خلیفۀ  ،گیرداصحابش مورد ستایش قرار می 

، سومین مجلس به مدح و  ترتیب  این  به  .شودمی شاهانه ستایش  

  که پسرعموی پیامبر و اولین خلیفۀ  ثنای »علی« اختصاص دارد

است. ت  اسالم  از  شعر  مجلس  این  قدرت    صویرسازیدر  و  نبرد 

 :کندهای معنوی او استفاده می نظامی او برای بیان ویژگی

ین ذوالفقار اوست د فروز شهرۀ مشعل

 

 5ست  الفتی علی معرکۀسوار چابک

پایانی مجموعه نوع تصویرسازی در مجلس    دربارۀ که    این 

شود. در این خاتمه، شعری وجود  تر میاصحاب پیامبر است، ادبی 

مردان«   »شاه  را  »علی«  که  خلفای صدر  دارد  )از  و »عثمان« 

شاه    در اینجا استعارۀ  کند.را »سلطان جهان« معرفی می   اسالم(

حاکب از  تجلیل  جامعۀا  در  واقعی  نقش  که    اسالمی  مان 

 شان با حکومت پیوند دارد، جایگزین شده است: رهبری 

سِی مین یار وفادار نبی عثمان است 

 

 مرغ باغ ملکوت و به جهان سلطان است 

ماست  اسداهلل علی، ابن عم خواجۀ

 

 ۶داست ـه مردان خـ ی اهلل بگو کاو شـرض

از   مراغی،  عصر  فارسی  شعر  در  در  شاهانه  تصویرسازی 

تأکید بر    کهدرحالی ،  شدستایش و توصیف خداوند استفاده می

ای برای ایجاد پیوند  امامان صدر اسالم، زمینه  های شاهانۀویژگی

مرکزیت    دهندۀاین امر نشان   میان امامان و حاکمان معاصر است.

مشروعیت   شده توسط مراغی است. شاه در اشعار تصانیف ضبط

تثبیت کرد. اگرچه    او  توان از طریق وابستگی مذهبیشاه را می 

بخش  در  مجموعه مراغی  کلیدی  و  مهم  ستایش  های  به  اش 

اسالمی می هشخصیت  استعارۀای  اما  برای    مومیع  پردازد،  شاه 

ایده  موقعیت تحقق  و  احواالت  شعر  ها،  طریق  از  مختلف  های 

می   مورداستفاده شاه    کاربردنبه  گیرد.قرار  نماد    ۀمثاببه عنوان 

شکوه همراه با قدرت تنها به یکی از وجوه استعاری اشاره دارد.  

زیرا از    های بدبینانه و منفی هستند؛جنبه  دارای  سایر وجوه بعضاً

 
 . 2۹4همان، ص  5
 .2۹4همان، ص این بخش در متن اصلی نیامده است.  ۶

انسانی    از خصایص  تربزرگ استخراج مسائل    رایشخصیت شاه ب 

خداوند شاهی با عمر الیزال است، اما تصانیف    استفاده شده است.

.  است   مراغی در مجلس چهارم، میرایی شاه را به رسمیت شناخته

اش  های قدرت بشری محدودیت  شاه پیرامون  ،در یکی از اشعار

 گوید: می  نسخ

به زخم تیغ جهان گیر و گرز قلعه گشای 

 

 جهان مسخ ر من چون تن مسخ ر رای

هـزار قلعه گرفتم به یک اشـارت دسـت 

 

 

 هزار قلب شکستم به یک فشردن پای 

هـزار شـه به دو زانــو نشسته در پیشـم

 

 

 هـزار بنده کمربسته و ایستاده به پای 

م ـلـودم نکرد طبل و عـل درآمد و سـاج

 

 

 ۷ز و ترک و نه نیز لشکرهای نه لشکر غ

منابع و قدرت نظامی شاه به نمایش گذاشته شده    اینجادر  

تواند حاکم  است، حتی زمانی که مرگ تنها چیزی است که می

دهد شکست  شکست    طورهمان درست    ؛را  را  چیزی  هر  که 

ود.  قدرت شاه مظهر قدرت خداوند ب  در اولین مجلس،  دهد.می

فاتح   او  مجلس،  این  این    دنیاستدر  نیست.  آخرت  فاتح  اما 

از   بُ  شاه برای تأکید برعنوان  استفاده  عدی  گریزناپذیری مرگ، 

 . یکی دیگر از تصانیف مجلس چهارم چنین است: تاریخی دارد

 ان ــــ روان جهــــخس  ۀـــ وان قص ــ خب 

 و جــم تا به چنگیزخــان  ز هوشنگ 

 ز چندین زر و افســر و تخــت و گنــج 

 کردند حاصــل به سختی و رنـج که 

 بــه جز نام نیکـــو از ایـن انـجمــــن 

 ۸تن ــد با خویشــ ببین تا چـــه بردن 

 . ۳00همان، ص  ۷
 . 2۹۶همان، ص  ۸
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ها در فرار از مرگ،  ای شاهان گذشته و ناتوانی آن عظمت افسانه 

اجتناب  بر  مستمر  هم  اهمیت  بر  هم  و  شاه  مرگ  بودن  ناپذیر 

 .ها پس از مرگش تأکید داردمیراث شاه تا مدت 

اگرچه مجلس چهارم به اهمیت کلی میراث شاه پس از مرگ  

مجلس یازدهم بر رسیدگی به میراث حکامی  اما  کند،  اشاره می 

در این اشعار،    متمرکز است که با رعایای خود بدرفتاری داشتند.

  گر سرکوب   یحاکمان  عنوانبه فرمانروایان پارسی پیش از اسالم،  

 : شده استها چنین معرفی  معرفی شده و سرنوشت آن 

خبـرداری از خســــروان عجــــــم  

 

 که کردند بر زیر دســـتان ســـتم 

نه آن شــوکت و پادشاهـــی بمــاند 

 

 نه آن ظلم بر روســـتایی بمــــاند 

ســـتم بین که بر دسـت ظالم برفت 

 

 ســـتم مـــاند و او با مظـالم برفت 

د ـ خشــک مظلوم را گـــو بخنلــب  

 

 ۹که دنـــدان ظالــم بخواهند کنــد 

 

دوران بقا چو بـاد صــــحرا بگذشت 

 

 وزیبا بگذشت بر من بدونیک و زشت

پنداشت سـتمگر که سـتم بر ما کرد 

 

 بر گردن او بمـاند و بر مــا بگذشت 

هیهات که مظلومی در دامنت آویزد 

 

 اندیشــۀ فردا را ل ـامــروز کند عاق 

ار ـــــــتمکار بد روزگــد ســـ نمان 

 

 10ار ــــت کردگــ د برو لعنـــــبمان 

 
 . ۳24همان، ص  ۹

 .۳25-۳24همان، ص  10

که به هوشنگ و جمشید    یفیتصننیز همانند    تصنیفاین  

های پادشاهان باستانی قبل از اسالم تمرکز  داستان   راشاره دارد، ب

  دارد.   اتیاشارنیز    فردوسی  شاهنامۀ داشته و حتی به سبک اشعار  

داستان  بر  شاهنامههای  اگرچه  دودمانی    عموماً  و حکومت  شاه 

تر بر این که حاکمان چه  این مجلس با دیدگاهی تیره   تأکید دارد؛

جامانده  از میراث به   توانهایی میشخصیتی داشتند و چه درس

که شاه همیشه شخصیتی درحالی   ها آموخت، اشاره دارد.از آن

های نظامی و مذهبی برخوردار  است که از قدرت   قدرتمندبزرگ و  

می  است؛ قدرت  این  بد،  اما  یا  خوب  مختلف،  طرق  به  تواند 

برای شاه   نیز البته این قدرت مخاطراتی قرار گیرد. مورداستفاده

او اشتباهات  برای مثال، ممکن است  خالف  بر    ،به همراه دارد؛ 

 اشتباهات مردمش، هرگز فراموش نشوند. 

تری در مورد شاه  های پیچیده ی که دیدگاهتصانیفدر میان  

می مجارائه  وظیفۀ  السیکنند،  به  که  از    هستند  تجلیل  خطیر 

این    . درهایی خاص اختصاص دارندمناسبت   درحاکمان معاصر  

شده  ثبت  نوروز  جشن  برای  که  مجالسی  در  و  راستا  مدح  اند، 

 ستایش شاه چنین آمده است: 

ته باداـی عیدت خجس ــاها به کامران ـــش

 

 ته بادا ــی عیدت خجســدر عیش جاودان 

رو همایون دادت خدای بیچون ـــ ای خس

 

 ته باداـهم جاه و هم جوانی، عیدت خجس

در حقیقت روز ـ ی امــلطان دین پناهــس

 

 ته بادا ــی عیدت خجسـعالم تن و تو جان 

تا بر سریر دولت، هردم به عیش و عشرت 

 

 11کـــام دگر برانــی عیدت خجســـته بادا

برگزار شده   شاه  تولد  هنگام  که  مجلسی  در  ترتیب،  همین  به 

 ها به همان اندازه ستایشگر هستند: تصنیفاست،  

امـــروز روز مولود شهنشــاه جهان است 

 

 اثـر لطف خــــدا باز عیــان اسـت امـــروز

 . ۳4۶همان،  11
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بر سـر مســند شاهـــی به بقای ازلـــی 

 

 رسان است امروزبختش از حضرت حق مژده

روز ظهور مظهر ســر  دو عالـــم اســـت 

 

 ت ــــدق آدم اســــف صــــروز والدت خل

از روز و شب مراد جز این روز و شب نبود 

 

 ت ـم اس ــرک و روز معظ بی مباــق شـــالح

ان نهادــ زان دم که او به خیر قدم در جه

 

 12ت ـهان خیر مفدم اس ــپهر و ورد جــذکر س

مناسبت  چنین  از  مجموعه یهافراتر  رسمی،  دارای  ی  گمنام  ای 

 : خواندمیبا چنین مضامینی    شاهاشعاری است که شاعر در غیاب  

 فراموش نکن، روی، من را ای شاه، زمانی که به عراق می

 مانی، ای شاه مرا فراموش نکن، تو در این جدایی با من می

 شود، پیروزی شما را به همراه داشته و از شما تجلیل می ر این سف

 برای رضای قلب من بازگرد، ای شاه مرا فراموش نکن، 

 شود، تمام کار تو پیروزی است، و این پیروزی هر روی تکرار می

 نی است، ای شاه مرا فراموش نکن.روز تو بسیار روشن و نورا 

در   شاه  طرق،  این  تمامی  و    تصانیفدر  تیموریان 

. اگرچه شاهد میزان باالیی از  استعصرانشان بسیار برجسته  هم

مدح و ستایش هستیم، اما متونی نیز وجود دارند که پیرامون  

در تمام   گویند.شاهانه سخن می  قدرتها و مشکالت  محدودیت 

یک مفهوم و نه یک شخص خاص    عنوانبه این اشعار، شاه عمدتاً  

های خاصی از فرمانروایان  نمونه  هادر آن   شود.در نظر گرفته می 

برای    ی راترها و موضوعات کلیشوند تا درس تاریخ انتخاب می  در

آنان سروده شده حاکمان   برای  اشعاری  چنین  اند  معاصری که 

و    ، حاکمان معاصر آگاهانه غایب هستندحال  بااین  توضیح دهند.

از آن تصانیفحتی در   نامی  آنان سروده شده،  برای  به  ی که  ها 

ای انتزاعی است  شاه در این اشعار مظهر چهره   میان نیامده است.

باشد. بد  یا  و  خوب  است  ممکن  یک    که  است  ممکن  حتی 

  ، حال   این   بااما    ای باشد؛و اسطوره  دسترس  قابل   ریغشخصیت  

لحظۀ  همیشه تا  و  است  انسان  یک  قدرتمند.    در تجسم  مرگ 

شخصیت  مذهبیپادشاهی  آن  نیز  های  عظمت  از  را  بخشی  ها 

می  تصویر    طورهمان د،  دهنشان  به  را  خداوند  عظمت  شاه  که 

 
 . ۳5۸همان،  12

هایی پیرامون طبیعت  ای درس افسانه   شاهِ  یک  همچنین  .کشدمی

 دهد.حکمرانی به دست می 

شده توسط مراغی    ضبط  تصانیفاگرچه شاه مکر راً در متون  

مستقل از مسائل   یحاضر است، اما بسیاری از اشعار به موضوعات

می مراغی،    پردازند.پادشاهی  نوزدهم  مجلس  در  مثال،  برای 

های نیازمند کمک وجود  نوازی از غریبهاشعاری پیرامون مهمان 

 دارد: 

که چنین میهمان فرود آیـد  یاخانهبه  

 

 د ـ همای سدره در آن آستان فرود آی

زهی سعادت طالع که او شبی چون ماه 

 

 ـد ـومان فرود آیـخانمن بی به کلبۀ

چون مـــن مهمــان ز خـــوان لطفت 

 

 یف ـمحـــروم رود بــود قـــوی حـ

احســـان و کــــرم به میهمان کـــن 

 

 1۳چون ]گفت[ نبی که »اکرِمِ الضُّیْف« 

به کوتاهی    با این مضمون  یفیتصنگمنام مذکور،    در مجموعۀ

 دارد: دوران جوانی و دورنمای پیری اشاره  

شده » پیر  سالمن  از  و  آکنده ام  زندگی  مانده شگفت  حالنیباا ام،ها   ام،زده 

آن به سر می شیرینی زندگی گذشت، تأمل و شگفتی  چون من    برم،من در 

و خیلی ارزان آن    دانستم زندگی منبع ارزشمندی استنمی  جوانی را نشناختم.

دادم، از دست  دارد؟  را  و گریه چه سودی  است؛  زاری  رفته  از کمان  از    تیر 

به دستانم نگاه    وقتی پرنده از قفس پریده است؟  شودپشیمانی چه حاصل می

به جز آرامش و مغفرت آرزویی    اما من پشیمان نیستم،  خالی و سیاه است،  کن،

 «ندارم.

مجلس نوزدهم اشاراتی به شاه و دین داشته و وصایای پیامبر را  

اشاره    ،هما  ،ایای اسطوره رنده کند. همچنین به اقبال پنقل می

این    تواند لقب شاه را به هر کس که بخواهد بدهد.کند که میمی

پیرامون سن و ضعف انسان منعکس    را  ناشناس واقعیاتی  تصنیف

با    کلی  طوربه  واما فانی است    ،شاه در زندگی قدرتمند  کند.می

 شود. پیری تضعیف می 

عاشقانه در شعر فارسی عصر مراغی  اگرچه مضامین عرفانی و  

اهمیت از  بیشتر  محوریت  این  اما  دارند،  شاه    شخص  محوریت 

 . ۳41همان،  1۳



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401، بهار ۳، شمارهدومدوره 

مراغی تنها یک مجلس را به عرفان اسالمی اختصاص داده    نیست.

 سماع است:   دربارۀ  تصنیفیکه حاوی  

عـــارف به ســــماع دست ازان افشاند 

 

 تا آتش شـــوق خود دمـــی بنشاند 

طفل  دایـــه گهـــوارۀاقـــل داند که ع

 

 14جنباند وت طفل میـــر ســکـاز بهـ

 

چه مطرب است که امشب بدین مقام رسید

 

 د ـ ا بدریــ هــاق و پردهـعش ـ ت پردۀــباخ

چنان گــرم کرد مجلـس را  تصنیفبه یک 

 

 که مـی به جوش درآمد ز گل عرق بچکید 

رفتم زه ره میــف دلـ ول مخالـــاگر به ق

 

 وت او بشنید ـت درآمد چو صـــراس به راه  

ــتــاو را ادا نکرد درسـ  ـۀـاب نغمـــــ رب 

 

 الید ــ میــوش او همــــ ر ز راه ادب گـمگ

ردـمهی به چرخ درآمد که چرخ عالــم گـ 

 

 ده ندید ـ زار دیـــ ی او با هــی به خوب ــرخ

ــومـناصـــر چو گوهــر منظ بخواند گفتۀ

 

 15خود روان بکشید وش  ـره و در گ ـشنید زه

اشعار این مجلس، از معدود متونی هستند که مستقیماً به 

ی و  کنند، چرا که اشعار بر موسیقنظام دوازده مقامی اشاره می 

خاص برای شنوندگان متمرکز    نقش موسیقی در ایجاد یک تجربۀ

کارگیری اصطالحات  معنایی در به  ابهاماشاره به ساقی و    هستند.

  اگرچه ؛  موسیقایی مقام و پرده، همگی گویای این موضوع است

که چنین سازوکارهایی ادبی در آن ظاهر    است  این تنها مجلسی

مجموعه   شود.می در  عاشقانه  بهتری  شعر  بازنمایی  مراغی  های 

 
 . ۳۶4همان،  14
 . ۳۶5همان،  15

در این راستا در مجلس    شود.داشته و در پنج مجلس ظاهر می 

 آمده است:   مهفتویس

ت را ــــ واب رویــــدم به خـــــ دوش دی

 

 د ــوش باشـ ــواب خـــاه دیدن به خـــــم

تـ تابِ تو آرزوی دل من اســو آفـروی چ

 

 ت آرزوـرا وه چه خوش اسـخود مـدل بیاین

دل ه در آینۀــــم همــــو بینـــــروی ت

 

 1۶ر زدودمـــ ـــو زنگ غبـــــــدل چ ز آینۀ

به جادوی درآمـــد چــه کنــمچشـم تو 

 

 ـمــه کنـــد چــزلف تو به فتنه برسرآمــ

گفتــم هــوس ســـاعد دســتت نکـنــم

 

 1۷ــمــه کنــون چو به گردنم درآمد چــاکن

کننده و  مضمون عشق در متون قرن پانزدهم گاهی سرگرم 

ای گمنام با این مضمون  در مجموعه  تصنیفیکمتر عاشقانه است.  

، روابط جنسی زیادی داشتم. وقتی  آمده است: »وقتی جوان بودم

آن را انجام خواهم    دوبرابرشوم، اگر توانایی داشته باشم،    تربزرگ 

دغدغه  از  جدا  لذت،  و  سرگرمی  بر  تمرکز  نوع  این  های  داد.« 

را   مراغی  مجالس  از  مجلس  چندین  اصلی  محوریت  دودمانی، 

می  یکدهد.  شکل  طرح  به  مختص  مجلس  و   چهلمین  معما 

  . چهارم نیز پیرامون بحثی بین انسان و شراب استومجلس سی

از   خواری  علیه شراب  را  هاییاستدالل   ،تصنیفدر اینجا بخشی 

م سخن    کهدرحالی دهد  ی ارائه  آن  فضایل  از  دیگر  بخشی  در 

 گوید: می

 و ــــ گفت باده را که توام کیستی بگمی

 فرموده است صاحب شرعت به احتساب 

 یرینی تو ترش ــم تو تلخ باشد و شـطع

 واب ــ ول تو هرزه باشد و فعل تو ناصــق

 بد مستیت در او ل و درآخرت خمــــار 

 ، آیـت عذاب ت منزل جغدـ در شأن توس

 . ۳۸۷همان،  1۶
 . ۳۸۸همان،  1۷
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رم ــ را که ظاهــبا من نمـــاز جایـز زی

 

 د نه در کتاب ــنه در حدیث نفی من آم

د مرا خورند ـرند و عابد و زاهوفی و ـص

 

 ز به هیچ باب ــاد ناید هرگــ ـکز من فس

م ـل کنــتحقیق ح من مشکالت نقطۀ 

 

 ی چو آفتاب ـم به فکر معانــن کنــروش

  ی جد   طوربه آلودی دارند یا  ی که لحن حزن تصانیفبا وجود  

می  منعکس  را  از  مشکالت  بسیاری  مراغی  تصانیفکنند،  که  ی 

  بر عالوه   طبعی هستند.ضبط کرده است تا حدودی دارای شوخ 

کنند موضوعاتی پیرامون طبیعت مطرح می   تصانیف، برخی  آن

  اند. ها در ارتباط با نظام دوازده مقامی سروده شده که چندی از آن

فصول مختلف    گرفتنجشن  مراغی مجلسی را برای    ،برای مثال

سال، سیارات در آسمان و حتی اوقات مختلف روز اختصاص داده  

ویژگی است. و  زده  مقامی گره  نظام دوازده  به  را    های طبیعت 

در   موضوعاتی  ویژه   تصانیفچنین  جایگاه  دوره  و  آن  دارند  ای 

 کنند. حتی به تنوع سالیق در اجرای موسیقی کمک می

مراغی    مجموعۀ  تصانیفین  شاه پای ثابت مضام  کهدرحالی 

او در اشعار ثبت کرده است بسیار متنوع  است  ، موضوعاتی که 

نیز در آن  هستند. نماد شاه  دارد. حتی    ها کاربردهای مختلفی 

اما معانی متناقضی در ارتباط    شاه همیشه قدرتمند است؛  اگرچه

  حال   عین  دراو    شود: او گاه بد است و گاه خوب.با او مطرح می

شاه    میرد.و انسان است. او متولد شده است و روزی می  گونهخدا

خود  یمد تاریخ  در  را  شاه  جوهر  نیز  اسالم  و  است  اسالم  ون 

شاه    داراست. دیگر،  سویی  زیرا    توجه  مورد  تواندیماز  نباشد، 

بشری دیگری    تجاربمجالسی وجود دارند که در موضوعات و  

تنوع و  به   ،انتزاع و ابهام در اشعار مرتبط با شاه  متمرکز هستند.

سایر    ،فراخور نیزموضوعبه  می  ات  اشعار    یابد.گسترش  در 

ای  عاشقانه، نامی از معشوق به میان نیست و زمانی که از نوازنده 

داند چه  شود. مخاطب نمی از او برده نمی   شود، نامیصحبت می

تواند  ای می کسی با شراب در حال مباحثه است و هر خواننده 

 راوی شکایت از پیری باشد. 

 

 
18  Gorji, Amir Khan. 2005. “Resāleh-i kamtarīn 

ghulāmān Amīr Khān.” In “The Musical Codex of 

Amir Khan Gorji,” edited by Amir Hosein 

Pourjavady. Ph.D diss., University of California, 

Los Angeles.  318-319. 

 

 برای صفویان   تصنیف

های پیش از آن  صفویه و متون مجموعه   تصانیفبین    اگرچه

چشمگیرتفاوت  همهای  مشترکی  نقاط  دارد؛  وجود  یافت    ی 

مجموعه می میان  عرفانی  مضامین  و  و  شود. عشق  های صفوی 

امیرخان   است.  مشترک  در   تصنیفتیموری  را  زیر  عاشقانۀ 

 خود ثبت کرده است:   مجموعۀ

 رخِ یـــــار خــــوش نباشــد گــل بی

 بهــــــار خـــــوش نباشــــد باده بی

 ســرو چمـــن و هـــــوای بســــتان 

 ــد ـاللــــه عــــذار خـــوش نباشـبی

 انــــدام با یـــــار شکـــرلب گـــــل

 د ــــ بوس و کنـــــار خـــوش نباش بی

 ن ـــ وش است لیکــ باغ و گل و مل خ

 1۸د ــــوش نباشـــ ار خــــــ صحبت یبی

تعلی متعددیشی رغم  تصانیف  صفویان،  پرشور  انواع    ع  به 

اشاره   از جمله سماع و ارجاع نمادین به شراب  عرفان صوفیانه 

 دارند: 

 باز مفتــی در مدرســه مســـت افتاده 

 اش از بر و تسبیح ز دسـت افتاده خرقـه

 کـــرد مفتـــی که پیالــه نـــوش می

 کــــردمیتقویت عقــــل و هــــوش 

 در هــــر ساغــــر هــــزاره بـــــاره 

 کــــرد فــروش میشُــــکر مـی و می

 خورد شیخ ما بادۀ لعلی به دف و نی می

 خوردنقل تسبیح به جای مزه با می می

 قاضــی شــهر که تنبور زنـد با نی ناب 

 1۹وقت تسبیح رساند همه مشـق مضـراب 

19  Mosannef, Aqa Mo’men. 2005. “Resāleh va 

taṣānīf-i marḥūm-i Āqā Mo’men Moṣannef.” In 

“The Musical Codex of Amir Khan Gorji,” edited by 

Amir Hosein Pourjavady. Ph.D diss., University of 

California, Los Angeles. 
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به   چون  پرداختن  تصانیف  عشق  موضوعاتی  در  عرفان  و 

کند. تبعیت میهای پیشین سبک و سیاق دوره از صفوی بیشتر

های  یش خداوند و شخصیت ستا  مربوط به، تصانیف  حال  این   با

تصنیف است    یک  . تنهااندمتفاوت   یتوجه  قابل   طورمذهبی، به 

امیرخان و آقا مؤمن مصن ف به پرستش خداوند    که در مجموعۀ

اشاره دارد. ورای مضامین عرفانی، موضوع دیگری نیز وجود دارد  

شخصیت به  میکه  مرتبط  شیعه  مهم  تصنیف های  در  شود. 

 دیگری از مصن ف آمده است: 

تم و افراسیاب کن ترک از حدیث رس

 

 20سخن از بوتراب کن  ت شهنامه باید

می تشویق  را  مخاطب  تصنیف  که  این  با    شاهنامهکند  را 

پیرامون  داستان  شخصیت -،  «علی»هایی  از  بنیادین  یکی  های 

  جایگزین کند.   -شوده در اینجا بوتراب نامیده میاسالم شیعی ک

تشی علی در  او  جایگاه  و  اهمیت  او،  رغم  به  اشاراتی  چنین  ع، 

به مدح اصحاب  تر از ستایشی است که در مجالس مراغی  ضعیف

 پرداخت. پیامبر می 

این تنها اسالم نیست که در تصانیف صفوی کمتر بازنمایی شده  

تنوعی   است. در مجموع، تصانیف ثبت شده در دوران صفویه، 

دهند. این تنوع تا حدود زیادی  مانند تصانیف مراغی را نشان نمی 

وبرقی  با تمرکز بر ستایش شاه جایگزین شده و توصیفات پرزرق 

تصانیف غالباً با دالیل خاصی به ستایش    دهند.از قدرت او ارائه می 

پردازند. حتی زمانی که شاه ناشناس است نیز  حاکمان صفوی می

 .ردیگیمهمچنان مورد ستایش و تحسین قرار  

تفاوت کلیدی بازنمایی    دهندۀاعیاد، نشان   قبالرفتار شاه در  

شاه در تصانیف تیموری و صفوی است. اگرچه مراغی یک مجلس  

ش عام  ستایش  است؛ در  کرده  ثبت  نو  سال  جشن  برای    اه 

به مجموعه  که  هستند  مستقل  تصنیف  سه  شامل  های صفوی 

ها را مستقالً ستایش  سه حاکم حاضر در این جشن ها  آن مناسبت  

 دوم چنین آمده است:   عباسشاه تصنیفی در ستایش    اند.کرده 

ادیدل بنــ اه عــ اس آن شــ اه عب ــ در دور ش

 

 اد ـــ اده داد بر بـــم را از ب ـــغبار غ ی اقســ

کرد  یاوق جلوهـرانه سر کرد معشــمطرب ت

 

 وان شد رقاص گشت شمشادـخ ت یل دو ب ببل

 
20 Mosannef 2005, 276. 
21 Mosannef 2005. 205. 

افروزی چنینروز نوروز است و شه را مجلس

 

 بود روزی چنینالی ــ ی ده گه در سـساقیا م

ارکــ وروز رو مبــــد ن ــاله راه آمـــ یک س

 

 اد ــش بگش ــاه لب را در آن عیــــ در بزم ش 

ادل کاین عید پادشاهان ـــ اه عـــ گفتا به ش

 

 ارکت باد ــ رت مبــ وروز عشــــتا هست نام ن 

افروزی چنینروز نوروز است و شه را مجلس

 

 21چنینی ده گه در سالی بود روزی  ـاقیا مــس

 حسین اختصاص دارد: به سلطان نیز  تصنیف دیگری  

روز نـوروز است و گل مستانه در صحن چمن 

 

 خیمــه ز بر ســبزه افـراخت چتــر نســترن 

آرا شـــد بهــار و ارغوان مجلس فروز مجلس

 

 نوجوانــان بهـــــار امــــروز دارند انجمـــن 

بهار شد به کام شاه دین سلطان حسین فصل 

 

 در نظر گــل در بغل معشوق و عشرت در کنار 

ســبزه فرش مجلـس و فـــراش باد صبحدم 

 

 ســرو خدمتکار و مجمــر شد درخت نـــارون 

تاب در برج حـملرفت چون خورشــید عالـم

 

 شـاه دین در باغ و روشن شد دگر صحن چمن 

شد به کام شاه دین سلطان حسین فصل بهار 

 

 22معشوق و عشرت در کنار در نظر گــل در بغل 

انتزاعی  نقش با نقش  این تصنیف  تصانیف  در  شاه    شاه در 

مضمون    است.  خاص و مشخص  مراغی متفاوت و یک شخصیت

؛ بلکه  تصانیف به معنای ستایش هر شاهی در جشن نوروز نیست

فرارسیدن    د.ندهطور خاص شاه صفوی را مورد ستایش قرار می به

22 Gorji 2005, 308. 
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حاکم خاص صفوی    عام شاه، بلکه به سلطۀفقط به سلطۀ  بهار نه  

است. خورده  چالش   گره  و  مشکالت  در  دیگر  تأمل  حاکم  های 

  دن یکش  ریتصو  به اکنون ستایش شاه صفوی و    ؛نیست  توجه  مورد

مصن ف تصنیفی را ضبط   .استعظمت او کارکرد اصلی تصانیف  

نو   سال  در  بهار  فرارسیدن  آن  در  است که  یک    عنوانبه کرده 

اعطا شاه  به  سلطنتی  برای    مراسم  تصنیف  این  در  است.  شده 

 ( چنین آمده است: 1۶42-1۶2۹صفی )شاه 

روز نـوروز است و گل مستانه در صحن چمن 

 

 خیمــه ز بر ســبزه افـراخت چتــر نســترن 

وت روزی دادــــزد ز ن ـــــ ـکر که ای ـــــش

 

 به تــــو نــــوروزی داد  رتـــ ح و نصــــفت

پادشاهان جهان را چـــو شدی بر سر تـــاج 

 

 تـــاج و تخت تو مبارک بســتان باج و خراج 

حضرت شـاه صفــی فتح جهــان خواهد کرد 

 

 2۳هر چه خواهد دل او فـاش و نهان خواهد کرد 

  های تصانیفی مربوط به رویدادها و یادبودهای شاه در  ویژگی

برای مثال،  نشو نشان داده مینیز  های خاص شاهان  پیروزی  د. 

 دوم در قندهار اشاره دارد:   عباسشاه تصنیفی به پیروزی نظامی  

روز نـوروز است و گل مستانه در صحن چمن 

 

 خیمــه ز بر ســبزه افـراخت چتــر نســترن 

گیردآســــمان میشـــاهــی کــه زمین و 

 

 گیرداز بخت جــــوان کــــان و مکـــان می

اســـکنــدر اول اســـت عب ـــاس دویــــم

 

 24گیردتیغش به دمـــــی هر دو جهـــــان می

ای پیروزی در یک نبرد،  بر  خاص  از یک پادشاه  یچنین ستایش

  است.   حتواصفوی در م  تصانیف  هایاولویت   تغییر در   دهندۀنشان 

نه   اسکندر  مانند  تاریخی  فرمانروایی  به  یک    عنوانبه استناد 

ابزاری برای ستایش حاکم صفوی    عنوانبهانعکاس، بلکه بیشتر  

اشاره به دخالت عباس دوم در کان و مکان نیز    به کار رفته است.

 
23 Mosannef 2005, 207. 
24 Ibid, 202. 

که    او در سلسله است  فرد  به  منحصرحاکی از موقعیت برجسته و  

 تصویر کشیده شده است. در قالب الوهیت روی زمین به  

است،    شاهنامهای مختصر به  رغم تصنیفی که حاوی کنایه علی

اثر در راستای نمایش   این  از تصاویر پادشاهان  تصانیف صفوی 

در تصنیفی دیگر، عدالت    کند.اقتدار سلسلۀ صفوی استفاده می 

فرمانروایان  سلطان  از  دیگر  یکی  نوشیروان،  عدالت  با  حسین 

است.افسانه  مقایسه شده  اسالم،  از  پیش  ایران،    ای  از  واقع  در 

ای فرمانروایان باستانی چون نوشیروان، جمشید و  قلمروی افسانه 

یک استعاره برای پشتیبانی از قدرت صفوی   عنوانبههوشنگ،  

بزرگداشت    پاس  بهبرای مثال، در تصنیفی    استفاده شده است.

رهبری »ارتش    در  صفیشاه   یصفی در عراق، توانایپیروزی شاه 

 دهد:برای تسخیر جهان را نمایش می   او  قدرت  ،ایران«

از گفـــت و شــنید فتــــح بغـــــداد 

 

 آوازه بــــه هنــــــد و روم افتـــــاد 

شهی که لشکر ایران به سوی روم کشید 

 

 میان به فتح ز شاه نجف ببست و رسید 

هر کســـی فکـر ســـر خویــش کنید 

 

 یـا طریـــــق ادبـــــی پیـــش کنید 

از نصـــرت و فتــح شــــه ظفــر کرد 

 

 25قیصـــــر چو شنید تـرک ســــر کرد 

  رهبری نمایش قدرت    در راستایاستفاده از »ایران«    در اینجا

است بزرگ  قلمروی  یک  در  تسخیر    ؛شاه  قدرت  او  برای  که 

مینی  فاً بر سرزاو صر کند.فراهم مینیز های بیشتری را سرزمین 

ایران حکومت نمی نام  به دنبال فتح جهان است.   کند؛به    بلکه 

  طور خاص، نگین ، بهنگین تاج شاه و در این متن  کلی  طوربه  ایران

 صفی است. تاج شاه 

 یایران در معدود تصانیفی که از ستایش شاه صفوی صحبت

برای مثال در تصنیفی آمده  نمی نیز برجسته شده است.  کنند 

 است: 

اری دیدم ـ ه یــ ان طرفـــیر جهــدر س

 

 اری دیدم ــ ثـن کـــ شـی مـرصفتـنبـع

25 Ibid, 251. 
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ه دمد ــ ل و اللـاک گـموسمش از خ بی

 

 اری دیدم ـــ ش بهـ ردیـ م ســوسـدر م

ی باد ـــه ارزان ـــ رب به شـی و مطـــم

 

 2۶ی باد ـــران ـــرو ایـــــ م از خســــعال

این تصنیف بدون اشاره به شخص خاصی، شکوه شاه را در عین  

تصویر   به  صفوی،  قدرت  برای  تکراری  نماد  دو  از  استفاده  از 

بهار. می شکوه  و  ایران  رهبری  نیست    ترتیب  اینبه  کشد:  الزم 

خاص باشد تا تصویر قدرت صفویه در تصانیف    قدرآن تصویرسازی  

(  1۶۹2-1۶۶۶سلیمان )تصنیف مصن ف برای شاه   را تقویت کند.

 کند:تری برای نمایش قدرت حاکم استفاده می از بیان کلی

اها نه فلک محکوم فرمــان تو باد ــپادشـ

 

 هر که را جانی بود در تن به قربان تو باد 

افسر که قطب دولت است  قبۀ  را  خسروان

 

 2۷تخـت سلیمــان تو باد  همنشین با پایـۀ 

ورای وجود فیزیکی باال برده شده    یتا حددر اینجا شاه سلیمان  

هم  تریننزدیک که    است او  انسانی  پایۀمخاطب  تخت    ترازِ 

معرفی می از    شود.پادشاهی  نمایشی خداگونه  چنین تصویری، 

امیرخان و مصن ف وجود  های  شاه است که در تصانیف مجموعه 

اما    شاه در تصانیف مختلف، متفاوت است؛اگرچه عظمت    دارد.

صفویان   حکومت صفویه صریح و مفص ل است. نیتحستمجید و 

و   بوده  برای جایگاه خود در تصانیف  بیشتری  خواهان ستایش 

هایی را اغلب با عبارات خاصی ارائه  چنین مداحی  دانانی قیموس

 کردند. می

 تغییر امپراتوری  در حالهای موسیقی و سیاست 

از تیموریان تا  تصانیف    در  های موضوعیها و تفاوت شباهت 

نشان  تفاوت شباهت   دهندۀصفویان  و  حاکمیتها  هر    در  های 

گفتمان در  موسیقی  خاص  نقش  و  آن سلسله  متمایز  ها  های 

  ، زبان قبل از اسالم در جهان فارسی  پیرامون قدرت دودمانی است.

فرد حاکم برای    به  موسیقی ابزاری برای نمایش توانایی منحصر

است. بوده  بزرگ  اعیاد  برپایی  و  نظامی  نبردهای  با    شرکت در 

بیشتری و تمایل  و  عالقه  اسالم  دانش    به  رود  پرورش  و  حفظ 

جایگاه   نی؛ بنابرایکی از امتیازات دودمانی به وجود آمد  عنوانبه

ای از علوم به مکانی دیگر منتقل شد که جنبه  عنوانبه موسیقی 

 
26 Ibid, 250. 

های قدرت  توانست در خدمت تعریف و نمایش مؤلفه در آن می

، حاکمان مختلف از پایان خالفت  هاوضعیتدر هر دوی این    باشد.

های  بعد، نمایش کنترل بر اجرا و دانش موسیقایی را از نشانه به 

می اقتدار  و  به  دانستند.قدرت  نیز  مغول  و  ترک  طور  حاکمان 

اما صفویان کمتر بر پرورش    کردند.خاصی از این سنت پیروی می 

متمرکز شدند؛   موسیقایی  بسیار    ترتیب  این  به دانش  موسیقی 

قدرصریح نمایش  و  بیان  خدمت  در  قرارتر  صفوی    گرفت.   ت 

مشارکت منفعالنه در بیان اقتدار،    یجا به موسیقی عصر صفوی  

شیوه  به  را  کامالً تحتقدرت صفوی  می های  بیان  کرد:  اللفظی 

هایی که به قدرت اشاره داشتند،  ها با استفاده از تصویرسازی آن

مورد ستایش قرار  را  ها  از فرمانروایان خاص صفوی نام برده و آن

 . نددادمی

مدیحه  خاص،  مضامین  حاکم  یک  برای    مختص سرایی 

نیست. امیرخان،  مدت   صفویان  یا  مصن ف  مراغی،  از  پیش  ها 

را نگاشته است که شامل تعداد زیادی     کتاب االغانیاصفهانی  

ها به مدح فرمانروایان و اشراف  تصانیف عربی است که برخی از آن

پرداخته  بزرگ  اند.عباسی  بسیار  کتاب  مجموعه این  از  های  تر 

تری را  موضوعات متنوع   یکل  ورطبه فارسی پس از خود بوده و  

دهد که مدح و ستایش تنها یکی از موضوعات تصانیف  پوشش می 

بنابرااست  مداحی   نی؛  تاریخ،  طول  برای  در  صفوی  های 

عدم وجود چنین    هرچندجدیدی نبوده است،    فرمانروایان مسئلۀ

هایی مربوط به حاکمی خاص در متون تیموری و جالیری  مدیحه

  ن یا  با  ها نیست.یا عدم استقبال از آن   ناشناخته بودنبه معنای  

، تفاوت بین اهمیت ستایش پادشاهان و موسیقی در این دو  حال

اولویت  از  حاکی  آندوره،  تغییر  حال  در  است.های  حضور    ها 

در مجموعه    یمهمیخ تمدن بشری موضوع  شاه در تار  گستردۀ

حتی اگر فرهنگ دربارهای زمان او مالکیت    تصانیف مراغی است؛

برعکس، موسیقی دربار صفویان    دادند.را بر تنوع دانش ترجیح می 

ستایش    در تصانیف داشته است.  هاآن تأکید بیشتری بر تجلیل از  

مهم ضبطپادشاهان  تصانیف  برای  اولویت  توسط    ترین  شده 

است. امیرخان  و  با  مصن ف  مقایسه  تنوع    مجموعۀ  در  مراغی، 

مجموعه  تصانیف  در  شده  پرداخته  و  موضوعات  مصن ف  های 

ی ستایش شاه، کاهش یافته  امیرخان با وجود افزایش کیفی و کم 

 است. 

خود   پیشینیان  به  نسبت  بر  صفویان  متمرکزتری  کنترل 

  وضوح بهفرد این کنترل    به  پادشاهی خود داشتند و میزان منحصر 

چه از موسیقی    یکل  طوربه  ها نیز مشخص است.در موسیقی آن 

باشند، چندین حاکم صفوی   با آن مخالف  حمایت کنند و چه 

چارچوب وضع  در  بیشتری  های خاص حکومتی خود  مشارکت 

و را  ایموسیق  هایخروجی  داشتند  فرایند    عنوانبهی  از  بخشی 

27 Ibid, 298. 
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مند به  ها حتی عالقهآن  کردند.خاص خود کنترل می   یمدیریت

تمرین موسیقی بودند    رل برخی جزئیات در ارتباط با نحوۀکنت

آن  پیشینیان  این موضوع در  بوده است. که  ناشناخته  نسبتاً    ها 

تا   کرده  بروز  مختلفی  اشکال  به  مدیریت  در  جزئیاتی  چنین 

خروجی موسیقایی مستقیماً بر قدرت صفوی تأکید داشته باشد  

 .و یا آن را صرفاً برای این هدف محدود کند

ترین و متمرکزترین امپراتوری عصر  کوچک   عنوانبهصفویان  

های نمایشی  پادشاهی به شیوه   در  مستقیماً  قدرت خود را  باروت،

نگار( از این  ین بابائیان )تاریخ رکات   .به کار گرفتندفرد   به  منحصر

می  عنوانبه موضوع   یاد  اقتدار صفوی«  بر    کند.»تئاتر  صفویان 

های اجتماعی  خالف پیشینیان خود، انواع مختلف فضاها و رویداد 

کار   به  رعایا  حضور  در  پادشاهی  مطلق  قدرت  نمایش  برای 

سلسله  گرفتند.می خالف  صفویان،  بر  مطلق  قدرت  قبلی،  های 

درت  قدر تبدیل قدرت الهی به    وعی الوهیت مبهم است.شامل ن 

توانستند به  ای کلیدی بود که صفویان میع مرحله پادشاهی، تشی 

این موضوع آداب و   کمک آن الوهیت خود را به نمایش بگذارند.

در    که صفویان با استفاده از آن خود را  کردیمرسومی را فراهم  

اما این تنها جنبۀ   آن نیست.  مرکز عبادات مذهبی قرار دهند؛ 

ای  خانه های قهوه صفویان هنر و معماری پایتخت خود تا سرگرمی 

در موسیقی  خداگونۀو  اقتدار  نمایش  برای  را  کار    بار  به  خود 

صفوی تصانیف مذهبی مانند    در این شرایط در دورۀ  گرفتند.می

های  ها مراسم آن   ند.شوفت نمیآنچه مراغی ضبط کرده است، یا

ای خارج از دربار داشتند تا همسویی خود را  نمایشی و جداگانه 

 های مذهبی به نمایش بگذارند. با شخصیت 

  دو ای  دودمان و اسالم رابطه   پیش از ظهور صفویان، رابطۀ

اعتبار    طرفه یکدیگر  به  امپراتوری  و  دین  آن  در  که  بود 

مراغی تصنیفی را ثبت کرده است که در آن تصویر   بخشیدند.می

دهد. در تصنیف دیگری  شاهنشاهی الوهیت خداوند را نشان می

جامعۀ  نیز امامان  اولین  پادشاهی  نمایانگر    صفات  نیز  اسالمی 

است.عظمت آن  زیادی خبر  ها  تا حد  در   را  ودعکس، صفویان 

که   بر خالف پیشینیان  دهند.مرکزیت عبادات مذهبی قرار می

کردند، صفویان قدرت  مناطق مختلف پراکنده میدر  حاکمیت را  

خود را مستقیماً به پایتخت گره زدند؛ جایی که قدرت خود و  

می کنترل  را  الهی  روایی  قدرت  های  دیوارنگاره   کردند.نمایش 

تئاتر عظیم  همگی بخشی از این  ها و اتاق موسیقی  جنگ و جشن 

و در خالل این ستایش    هستایش بود  دودمانی است که شایستۀ

 . بیان موسیقایی جاری است

تفاوت  آناین  پیشینیان  و  صفویان  بین  بازنمایی  ها  بر  ها 

پیش از صفویان، نظام    مکتوب نظام دوازده مقامی تأثیرگذار بود.

دوازده مقام نوعی دانش محسوب شده و تفکر پیرامون پیچیدگی  

می محسوب  دودمانی  قدرت  از  بخشی  زمان    شد.آن،  آن  در 

تر کند،  توانست این جایگاه را برجسته تصانیف مرتبط با شاه می 

ابزاری    عنوانبهتر از کاربرد موسیقی  اما کنترل و تولید دانش مهم 

رساالت مربوط به نظام دوازده مقامی    د پادشاهی بود.برای تأیی

 نشانگر همین اولویت دانش موسیقایی تا قرن شانزدهم هستند.

د صفوی،  اقتدار  تئاتر  درون  موسیقی  جدید  نقش  انش  در 

موسیقی   نمایشیِ قدرتِ موسیقایی اهمیت چندانی نداشت؛ بلکه

رساالت مرتبط با   نیبنابرا  . برای صفویان اهمیت بیشتری داشت

ترجیح   را  گفتمانی  صفوی،  امپراتوری  در  مقامی  دوازده  نظام 

با    دادندیم ارتباط  بر تجسم آرمانی نظام دوازده مقامی در  که 

عباس اول به دنبال  که شاه  طور همان   ؛باشدنمایش قدرت متمرکز  

بنیان چنین   آن بود تا پایتخت خود را به تقلید از بهشت بنا کند.

بوط به پیش از صفویان است اما در قلمروی صفوی  بینشی مر

 تسلط قاطعی یافت.

وت از  ای متفا گونهصفوی قلمروی خود را به   اگرچه سلسلۀ

طور که در تصانیفشان بارها  اما همان   کرد؛پیشینیان خود اداره می 

هستند.  دودمانی  قلمروی  یک  حاکم  همچنان  است،    آمده 

، مستقیماً به همسویی حاکمان صفوی  تصانیفی با مضمون ایران

طور  ها به. آن نداشاره دارای پادشاهی در منطقه  با تاریخ افسانه

تالش   ایران  نام  به  سرزمینی  بر  حکومت  برای  انحصاری 

  ها بودند. کردند، بلکه در صدد تسخیر هر چه بیشتر سرزمین نمی

  پیش از هر چیز نیز ادعای پادشاهی اساطیری سرزمینی باستانی 

  کرد. ها را برای کنترل جهان تقویت می به نام ایران، حقانیت آن 

عنوان »نصف جهان«    ر اصفهانبدین ترتیب، پایتخت صفویان د

 (ترغیب به)را    هاآن و در همین راستا  را به خود اختصاص داد  

فر و  دیگر  نیمی  سرزمین تصرف  بر  قرار  مانروایی  بیشتری  های 

 داد. می

بودند   ای تحت کنترل  ههمواره از سرزمینصفویان مجبور 

نیز به دنبال    رهبرانکه  خود خارج شوند، چرا عثمانی و مغول 

قدرت   سلسلۀگسترش  جایگاه  حفظ  بودند.  و  گسترش    خود 

از    نیز  های عثمانی و صفویامپراتوری روسیه به سرزمین  یکی 

بر  عوامل صفویان    مؤثر  افغان   .بودسقوط  چالش  تهاجم  نیز  ها 

که در نهایت نتوانستند در برابر    بودبرای صفویان  مستقیم دیگری  

 آن مقاومت کنند. 

نهایت نتوانستند رشد    در   ،های زیادخالف تالش   بر  صفویان

رغم تصانیفی علی   توجهی در فرمانروایی خود به دست آورند.  قابل

پیروزی  رثای  در  فتح  که  و  جدید    قلمروهاهای خاص صفویان 

شدند آن ساخته  سرزمین ،  حفظ  به  قادر  تصاحب ها  شده  های 

ارتباط  مرکز   نبودند. صفوی  قلمروی  در  حد  از  بیش  گرایی 

هایشان  ها در حفظ و گسترش سرزمین با ناتوانی آن  مستقیمی

بدون    برای یک سلسله  واداره، حفاظت و گسترش قلمر  داشت.



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401، بهار ۳، شمارهدومدوره 

پشتیبانی و  امپراتوری  پراکندگی  به  نظامی،    گستردۀ  توجه 

 پذیر نبوده است. امکان 

شرایط سخت اقتصادی، جوانب بیشتری    تحت تأثیراگرچه  

ها  شد، اما آن های صفوی اداره می از امپراتوری مستقیماً از کاخ 

شد. منتهی  سقوط  به  که  گرفتند  پیش  را  های  جنبه   مسیری 

که به استفاده از موسیقی در  -فرد حکومت صفویه    به  منحصر

آخرین حاکمان را در    -مربوط بود  صفوی  و عالیق  راستای منافع

میبر بسیار ضعیف  بیگانگان  تهاجم  افغان   کرد.ابر  در  تهاجم  ها 

این    1۷22سال   آن،  از  پیش  اما  داد  پایان  به حکومت صفویه 

آن پادشاهی  که  بود  صفویان  چنین  تصمیمات  مستعد  را  ها 

 بود.   کردهتهاجمی  

  ومرج هرج   ایجاد دورۀپایان خاص حکومت صفویه منجر به  

سیاسی شد که در تاریخ حمایت دربار از نظام موسیقایی    به لحاظ

  از به   کرد این نظام شروع ،در نتیجه   سابقه بود.دوازده مقامی بی

نظام دوازده    کانونی.  یک نقطۀ  عنوانبهجایگاه خود    دادن  دست 

عدم  حکومتی نسبتاً منسجم رشد کرده بود، اما   خاللمقامی در 

های مختلف تأثیر در دهه  ی صفویمروبخش مهمی از قل  یداریپا

نظام دوازده مقامی    جهانی آن داشت.  اتتوجهی بر ارتباط   قابل

هم طریق  از  هجدهم  قرن  ساختارهای  در  سایر  با  نشینی 

ابزاری برای    عنوانبهگاهی اوقات نیز    موسیقایی تعریف شده بود.

  عنوان بهشد. گاهی هم  بخشی به نظامی ثانویه ظاهر می مشروعیت 

های  سیاستدر آن زمان    شد.یک نظام جایگزین ثانویه مطرح می 

از امکانات را    یاریبسحکومتی یک عامل فرهنگی کلیدی بود که  

می تعیین  موسیقایی  نظام  یک  عملکرد  و  ساختار  کرد؛  برای 

م با تضعیف نهادهای حکومتی رو به افول  بنابراین قدرت این نظا

نظام   نهاد. به  موضوع  اجازه میاین  دیگر  تا  های موسیقایی  داد 

انداز  جایگاه نظام دوازده مقامی را غصب کنند؛ حقیقتی که چشم 

کامالً جدیدی را برای موسیقی دربار قرن نوزدهم در سلسلۀ قاجار  

ایجاد کرد. 
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