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مقايسه ايهام در اصطالحات موسيقي شعر حافظ با دو شاعر 
  سبك پيشين: خواجو و اميرخسروهم

  
  نياسعيد قاسميـ  عصمت اسماعيلي

  چكيده
  

سازي يكي از مشخصات بارز سبك حافظ ايهام است و در اين ميان ايهام
آشكار دارد. از ميان شاعراني كه حافظ تحت تأثير با كلمات موسيقايي نمودي 

طور چشمگيري از ايهام هاست، خواجوي كرماني و اميرخسرو دهلوي نيز بهآن
ساز در شعر هر سه با اي از كلمات ايهاماي كه پارهگونهبه ؛برندموسيقايي بهره مي

به چه  ساختار مشتركي به كار رفته است. پرسش بنيادين ما اين است كه حافظ
ميزان در كاربرد ايهام موسيقايي از خواجو و اميرخسرو تأثير پذيرفته است؛ براي اين 

هاي سپس ايهام ؛ايمهاي موسيقايي هر سه ديوان را انتخاب كردهمنظور ابتدا ايهام
ايم و با مشترك را جدا كرده و به شرح مختصر معنايي و ساختاري هر يك پرداخته

در اين مشخصه سبكي خود نيز نگاهي آشكار به شعر يم حافظ اداده اين كار نشان
  خواجو و اميرخسرو داشته است.

  خسرو، سبك عراقي، ايهام موسيقاييحافظ، خواجو، امير :كليدواژه
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  مقدمه .1
  بيان مسئله .1-1

  

يكي از مختصات شعر حافظ ايهام است و بسامد آن از همه صنايع بيشتر است؛ 
 .)233: 1393اند (شميسا،ظ برشمردهختصه اصلي سبك حافكه برخي آن را منحويبه

توان آن را در ابيات يكي از انواع ايهام در شعر حافظ كه نمودي آشكار دارد و مي
فراواني بررسي كرد، ايهام موسيقايي است. كاربرد اصطالحات موسيقايي براي 

هست،  آواز نيزلهجه و خوششاعري، چون حافظ كه با موسيقي آشناست و خوش
رسد؛ اما كاربرد ايهامي اين اصطالحات در شعر شعراي امري بديهي به نظر مي

ويژه خواجوي كرماني و اميرخسرو دهلوي اين پرسش را در ذهن ايجاد پيشين، به
هاست؟ آيا در اين زمينه هم غزل حافظ كند كه حافظ به چه ميزان تحت تأثير آنمي

  طرز غزل خواجو و اميرخسرو را دارد؟
  

  پيشينه تحقيق .1-2
  

استادان فن درباره اثرپذيري حافظ از خواجوي كرماني و اميرخسرو دهلوي به قدر  
اهللا مجتبايي، مجله آينده، خرداد از فتح» حافظ و خسرو«اند. مقاله كافي سخن رانده

و مقدمه مبسوط احمد سهيلي خوانساري بر ديوان خواجوي كرماني، بخش  1364
حاوي نكات ارزشمندي است كه ما را از شرح و توضيح در اين ، »خواجو و حافظ«

ها و مقاالت ارزشمندي، چون ايجاز كند. درباره ايهام در شعر نيز كتابنياز ميمورد بي
در ايهام از بهاءالدين خرمشاهي و ايهام در شعر فارسي از محمد راستگو به رشته 

ايي در شعر حافظ، خواجو و تحرير درآمده است؛ اما كاربرد مشترك ايهام موسيق
اي كه اهميت دارد، اي است كه كمتر به آن توجه شده است. نكتهاميرخسرو مختصه

ساز (ايهام در مقامات موسيقي) است كه در هر سه ديوان نوع كلمات موسيقايي ايهام
ساختاري تقريباً مشترك دارد؛ وگرنه ايهام موسيقايي در شعر شاعران قرن پنجم و 

  قابل رديابي است.ششم نيز 
  شيوه پژوهش .1-3

  

هاي موسيقايي در اين پژوهش ابتدا با مطالعه ديوان حافظ، خواجو و اميرخسرو، ايهام
ساز را جدا كرده و براي روشن شدن ايم. سپس كلمات مشترك ايهامرا بيرون كشيده



  

                ــــــــ... سبك پيشينمقايسه ايهام در اصطالحات موسيقي شعر حافظ با دو شاعر هم
 

  
9

هاي تخصصي موسيقي عناي دقيق كلمات، توضيح بسيار مختصري از كتابم
ايم. نكات م. ابتدا منتخبي از ابيات حافظ و سپس خواجو و اميرخسرو ذكر كردهاينوشته

ايم. براي جلوگيري از اطاله ساز خط كشيدهبالغي را بيان كرده و زير كلمات ايهام
اند، حذف كرده و تنها به كلماتي هايي كه تنها در يك ديوان به كار رفتهكالم، ايهام
  اند.دو ديوان از شاعران موردنظر ايهام ساختهايم كه حداقل در اشاره كرده

  

  . بحث2
  

  به شرح زير است:هاي موسيقايي مشترك در سه ديوان به ترتيب حروف الفبا ايهام 
در موسيقي قديم نام دوازده  -1پرده در معاني مختلفي به كار رفته است:  پرده: - 

اند از: هاي مشهور عبارت)، پرده183: 1ج :1391آهنگ يا مقام بوده است (ستايشگر، 
عشاق، نوا، بوسليك، راست، عراق، اصفهان، كوچك، زيرافكند بزرگ، زنگوله، رهاوي، 

در موسيقي  -3در معناي مطلق آهنگ؛  -2)؛ 102: 3ج :1389حسيني و حجاز (آملي، 
ها اند تا با نهادن انگشتان بر آنبستهقديم روده، زه و بند كه بر سواعد آالت زهي مي

تار هايي كه به روي دسته تار و سهصوات ايجاد كنند. امروزه، واژه پرده به زها
حد فاصله بين دو نت  -4)؛ 184: 1ج  :1391شود (ستايشگر، بندند، اطالق ميمي

به معني  -5)؛ 92: 1376پرده گويند (حدادي، موسيقي را كه متصل باشند، پرده يا نيم
  )،173 :1ج  :1386ار رفته است (وجداني، هاي موسيقي عربي به كگام در كتاب

و هم معناي » سراپرده«و » پوشش«، »حجاب«معناي ازآنجاكه كلمه پرده هم
شود كه تر ميموسيقايي دارد، محملي براي خلق ايهام است. اين ايهام زماني هنري

اي كنايي با ساير اصطالحات موسيقي ايهام ساخته باشد. كناياتي از پرده در جمله
برد. دل ها بهره مييل از پرده بيرون شدن و در پرده گفتن كه حافظ به زيبايي از آنقب

معناي كنايي پريشاني و رسوايي دارد كه با ساير اصطالحات موسيقي  از پرده شدن
ايهام ساخته است. در معني موسيقايي، از پرده شدن، خارج شدن از آهنگ است. در 

  اند.وسيقي هستند كه با پرده ايهام دوسويه ساختهراست و نوا دو مقام از م ،بيت دوم
  

 كجاستلهجهخوشحافظبشدپردهدلم از 
  

  نايد راست پردهوصف رخ چو ماهش در 
  

 بكنيم نواييو ساز غزلشو  قولتا به  
  )756: 1362(حافظ،                                 

 ساقي بده شرابي نواييبزن  مطرب
  )864 (همان:                                         
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صنعتي است كه حافظ به كار » پرده«در دو نمونه زير جناس تام و ايهام ميان دو 
اي است كه مطربان پشت آن گرفته است. در بيت دوم منظور از پرده سماع، پرده

طور كه اشاره شد، از پرده بيرون كردند. هماننشستند و در مجالس هنرنمايي ميمي
در معني موسيقايي، خارج شدن از ريتم و آهنگ است و معني كنايي پريشاني و  شدن

  رسوايي نيز دارد.
  

 مطربايبرون شد كجاييپردهدلم ز 
  
  سماع ردهــپه در ــساخت ك ردهــپه ـرب چــمط

  نواستكار ما به  پردههان كه از اين بنال 
  )68: (همان                                           

ببست     هو  و  هاي   در  حال   و  وجد   اهل بر 
  )80 (همان:                                              

  

ساز ظاهر شده است. پرده در شعر خواجوي كرماني و امير خسرو دهلوي نيز ايهام
ه در سه معنا به كار رفته است كه همگي جناس و ايهام دارند. در بيت اول پرد

سرا همان سراپرده و همچون حافظ از پرده خوان است و پردهسرا همان نغمهپرده
اي است كه خواجو به كار گرفته است. در نمونه دوم نيز جناس تام بيرون شدن كنايه

ه معناي زه روي دسته رباب و ايهام ميان دو پرده يكي به معناي آهنگ و ديگري ب
  وجود دارد.

  

 سراييدپردهسرايان كه در اينپردهاي 
  

 سرايپرده سازنغمه مطرب
  

 بسراييدبرون شد دلم آخر  پردهاز        
  )593: 1391(خواجو،                                      

 زده رباب پردهدر  چنگ     
  )429 (همان:                                               
  

در ابيات زير از اميرخسرو دهلوي نيز ميان پرده با ساير اصطالحات موسيقي ايهام 
اي از مقام تناسب برقرار است. عشاق و نوا دو مقام موسيقي هستند و مخالف شعبه

  اند:با پرده، ايهام دوسويه ساختهعراق كه 
  

 رويعشاقپردهگل نمود از
  

 چون نيست  مخالفيرندان  پردهدرون 
  

 آغاز كردنوابلبل شيدا      
  )261: 1391(اميرخسرو،                                  

 ساغر صهبا عشاقبيار ساقي     
  )28 (همان:                                                 
  

و  864، 726، 686، 620، 610، 578، 528، 495، 30هاي ديگر، حافظ: نمونه
  .574و  496، 386، 297/ اميرخسرو: 655و  605، 393،576، 296، 166/ خواجو: 882



  

                ــــــــ... سبك پيشينمقايسه ايهام در اصطالحات موسيقي شعر حافظ با دو شاعر هم
 

  
11

ترين اي است. در عهد ساسانيان چنگ معروفترين آالت رشتهاز كهن چنگچنگ: -
نوازندگان آن عهد نسبت  ترين سازها بوده و نواختن آن را به نكيسا و ديگرو محبوب

نويسد: صنج به فارسي چنگ است و ) خوارزمي مي338: 1ج :1391(ستايشگر،  اندداده
  ).226: 1389اي زهي است (خوارزمي، از سازه

چند نكته مهم درباره چنگ آن است كه چنگ ابتدايي به شكل مثلث بوده (معين) 
هاي آن به )، رشته131: 1356مراغي، ( اندكشيدهو بر محفظه طنيني آن پوست مي

ن) و چنگ را نوازنده گاه به حالت ايستاده بر گردن خود در رسيده (هماتار مي 24
طرف چپ آويخته و گاه به حالت نشسته در بغل گرفته و با سرانگشتان دو دست 

نواخته است. دست چپ متعهد تنوع اصوات و ها را لمس كرده و با لطافت ميرشته
  ).115: 1371وتار بوده است (بينش، ريتم و تسويه ا

بسيار بهره برده و » ساز«و » دست«از معناي دوگانه چنگ، شاعران فارسي 
اند و خميدگي چنگ، همچون قامت انسان و پوست آن جناس تام و ايهام ساخته

پردازي بخشي و استعارهعنوان مو و گيسو، به شخصيتمنزله لباس و تارهاي آن بهبه
  در ذهن خالق شاعران منجر شده است.

ظ، ميان چنگ با ساير اجزاي بدن ايهام تناسب برقرار در ابيات منتخب زير از حاف
در بيت آخر ، چنگ در معناي غايب ساز معروف است كه با ساير برعكس است و 

  اصطالحات موسيقي ايهام ساخته است.
  

 استچنگنغمهني وبر قولهمه   گوشم
  

  چنگ  قول   به گوشم به روي ساقي و  چشمم
  

  گير  صحرا    راهآر و   گچن نيز  باده  به    تو 

 و گردش جام است لبهمه بر لعل چشمم    
  )110: 1362(حافظ،                                         

 زدمدر اين باب مي گوشو  چشمفالي به      
  )642 (همان:                                                

 وردنوا آخوش ساز سرانغمهكه مرغ     
  )298 (همان:                                                

  

خواجو نيز به كمك معناي دوگانه چنگ، كالم خويش را به صنعت ايهام آراسته 
است. در بيت اول ميان دو چنگ جناس تام و ايهام و در بيت دوم و سوم چنگ همان 

  دست است كه در معناي غايب، ساز موسيقي است.
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 ستان سرا را گو برآر آواي نايبلبل د
  

 سرايپرده سازنغمه مطرب
  

  وارديوانه     زدم   چون   زلفش   زنجير   در  چنگ

   چنگ     چنگ،در   گو  بزن   مطرب   بلبل نوا  
  )257 :1391(خواجو،                                   

  زده   رباب  پردهدر  چنگ
  )429 (همان:                                           

  بود    زنجير   هر  مويش  دلي  ديوانه  در     زير
  )203(همان:                                            

  
   

كند و طور ضمني به خميدگي قامت چنگ اشاره ميدر بيت اول، اميرخسرو به
اصلي دست است كه با ناي و آفريند. در بيت دوم چنگ در معناي نشيني ميايهام دل

  شغب و نوا ايهام ساخته است.
  
  

 حريفان عشقچنگپشت كوژاين منم از
  

 آيم عجب مدار شغبدر  نايگر هم چو 
  

 ولي خار ندانم كه چيست بنالمزار      
  )103 :1391(اميرخسرو،                                    

 يافتمن  نواييروزگار    چنگكز           
  )449(همان:                                                  
  
  

و  862، 770، 671، 578، 528، 520، 412، 410، 260هاي ديگر، حافظ: نمونه
  .185و  120/ اميرخسرو: 558و  394، 385، 365، 250/ خواجو:918

  

، ج 1391تايشگر، (س گانه موسيقي مقامي استيكي از مقامات دوازده حجازحجاز:  -
هاي حجاز آوازي نرم و رقيق وجود دارد كه منسوب به حزن و در پس پرده .)367 :1

ها استفاده تر در مناجاتبه همين دليل از حجاز بيش ؛)64: 1382زاده، اندوه است (ثابت
در كشور ما نيز براي خواندن قرآن و ادعيه مذهبي كاربرد فراواني دارد  كنند كهمي

 مؤذن و قاري قرآن با آهنگ حجاز گوش را نوازش داده و قلب را ).89: 1389(نفري، 
گوشه كوچكي است كه در حجاز در روزگار ما  ).8: 1390بخشد (خالقي، روشني مي
واخته شود، نويژه در مايه ابوعطا كه از متعلقات دستگاه شور محسوب ميمقام شور به

از بخش الزمه از ابوعطا به شمار توان گفت حجمي ).104: 1363گردد (مالح، مي
)، حتي فواصل حجاز با مقام 67: 1388تر از آن نيست (فرهت، اهميتآمده و كم

  ).47 :1367ابوعطا نيز يكي است (حنانه، 
عنوان اسم مكاني يكي به »حجاز«ظ ايهام ميان معناي دوگانه كلمه در شعر حاف

ستن كالم است. زمزمه، بانگ، معروف و ديگري مقامي از موسيقي ابزاري براي آرا
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نوا كه سه مقام  ،اند كه با حجاز و عراقغزل و حافظ همگي اصطالح موسيقي
  اند.اند، ايهام ساختهموسيقي

  

 عراقوحجازعشق درزمزمهفكند 
  

 از شيراز حافظ هايغزل بانگونوا 
  )522: 1362(حافظ،                                        
  

بيت همان ارتباط ميان مطرب، ساز، آهنگ، بازگشت، راه (اصطالح) /عراق و  در اين
نكته مهمي كه در اين ساختار بايد به آن توجه شود، همراه  حجاز (مقام) وجود دارد.

  شدن حجاز با نام مقامي ديگر است.
  
  

 كرد حجاز راهبه  بازگشت  آهنگو  ساخت عراق سازكه كجاست از  مطرباين 
  )274 (همان:                                          

  

  

نشيني پديد آورده هاي دلايهام» حجاز«نيز با آگاهي از معناي دوگانه  خواجو
هاي خواجو نيز توجه شود، هميشه حجاز با نام مقام ديگري همراه است. اگر به نمونه

موسيقي (راست، عشاق، سپاهان  است. در نمونه چهارم، خواجو با زيركي نام چهار مقام
  و حجاز) را در يك بيت گنجانده است.

  
  

 قاتل مشتاق گو تيغ مكش در حرم
  

  اندآورده حجاز  راه  در   روي    چون   حاجيان 
  

 دهندنمي رهرا اگر به حرم  عشاق
  

  شودمي   مخالف  نوبت هر  چه   گر را   راستي

 حجازمزن در  چنگگو  عشاقرهزن 
  )619 :1391(خواجو،                                      
 حجازاز  راهيگو بنواز  عشاق مطرب

  )389 (همان:                                               
 حجاز آوازهچرا برند به  رهاز 

  )619 (همان:                                               
 نگر عشاقشآشوب  حجازتا  سپاهاناز 

  )237 (همان:                                               
  

اميرخسرو نيز با آگاهي از اصطالحات موسيقي، كلمات قول، مخالف، راه، پرده 
مقام) را كنار هم قرار داده و ايهام تناسب دوسويه به كار ( (اصطالح)/ حجاز و عشاق
موسيقايي معنا كرد. اينجا نيز امالً غيرتوان موسيقايي و هم كبرده است. بيت را هم مي

  شود.همان ساختار همراه كردن حجاز با مقامي ديگر مشاهده مي
  
  

 حجازراهبه هرزهمخالفقولمرو به 
  

 عشاق پردهنيابي به راهوگرنه  
  )389 :1391(اميرخسرو،                                

  

  .362و  275 و اميرخسرو: 584هاي ديگر، خواجو: نمونه
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خسرواني الحان ساخته و پرداخته باربد موسيقيدان نامي عهد  خسرواني: -
خسرواني يا دستان باربدي ساخته شده  360ساسانيان كه به گفته ادوارد براون بالغ بر 

) مراغي مبناي موسيقي 398: 1ج :1391نواختند (ستايشگر، و هر روز دستاني نو مي
ها درباره آنچه تذكره .)25 :1383داند (معارف، سرواني ميدوره خسروپرويز را هفت خ

دستان  360اند سخن از هفت خسرواني، سي لحن و ها متذكر شدهتعداد خسرواني
و مشتمل بر مدح و  .)22: 1342هجايي و بدون قافيه (رازاني، است. خسرواني هشت

مي مطابق با در دوره اسال .)23: 1363(كريستين سن،  آفرين خسروپرويز بوده است
دستگاه تبديل شده است. دوازده ماه سال به دوازده مقام تغيير يافت كه امروز به هفت

اي به نام خسرواني در دستگاه راست پنجگاه و در رديف موسيقي كنوني ايران گوشه
  ).448 :1393ماهور وجود دارد (طاليي، 

ظي و موسيقايي اللفايهام مهم در كلمه خسرواني معناي آن به دو صورت تحت
توان هر امري كه مناسب شأن و مقام پادشاه باشد، است. در معناي نخست مي

  خسرواني محسوب كرد.
  

 رودگلبانگبهنوايي مغني
  

  رود آوازكجايي به  مغني
  

 سرود خسروانيبزن  و بگوي 
  )1058 :1362(حافظ،                                   

 رودس خسروانيبه ياد آر از آن 
  )1059 (همان:                                          

  

در بيت خسرواني با ساز، نغمه، آهنگ و آوا ايهام تناسب پديد آورده است و خواجو 
سازد. در بيت اميرخسرو همراه شدن مقام نوا با خسرواني ذهن را متوجه ايهام مي

اني با ساير اصطالحات ساختار مشترك در شعر هر سه شاعر، همراه شدن خسرو
  موسيقي است.

  

 كردسازخسروانيچون گل صدبرگ بزم
  

  مست باش بلبل   همچو  گل موسم    در  خسروا 

 گرفت آواهزار  آهنگ نغمهبلبل خوش  
  )353 :1391(خواجو،                                  

  كشدمي   خسرواني   نواي   بلبل   چون  خاصه 
  )232 :1391(اميرخسرو،                              

  

  .63نمونه ديگر، اميرخسرو: 
  

ا چكش به صدا در نوعي از آن را در پيكارها ب است كه از آالت ضربي ي):( درا - 
آويختند (ستايشگر، آن را به شكل زنگ بر گردن چهارپايان ميآوردند و نوع ديگر مي
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ه بر اطراف ساختمان جرس، مانند ) فرق جرس با دراي آن است ك435: 1ج :1391
مژه شاخ بسته باشند و آن را زنگ نيز گويند؛ ولي دراي مشابه پياله بوده و شاخ نداشته 

  ).75 :1379باشد (پورمندان، 
صورت امر از مصدر به» درا«در كلمه  را خوانيايهام دوگانههر سه شاعر 

و » دراييدن«مضارع مصدر  . همچنين، جناس تام ميان بناندكردهاستفاده » درآمدن«
دستمايه شاعران براي آرايش سخن شده است. در اين ساختار، خواجو از » دراي«

خواني را و حافظ و اميرخسرو ايهام دوگانهاست جناس تام و ايهام بهره برده 
گوست كه قسمت دوم آن با دراي جناس و ايهام دراي كنايه از ياوهاند. هرزهبرگزيده

  سازد.مي
  

  

 اين قافله راه بماندرهم من درچش
  

 بازآمد درا آوازتا به گوش دلم     
  )356 :1362(حافظ،                                         

 گويدنشين نميچه سود كان مه محمل
  

  درايهرزه   درايمخروش اي اين   از  بيش كه    
  )297 :1391، (خواجو                                       

 نوردان كاروان تو باشمراه دراي        رحلت شبدركه مرانيدرايهرزه   به   مرا 
  )644(همان:                                                     

 درايبر درت حلقه چو زنجير درم بهر
  

  جرسيبه  شكل  فريادها   كردم و   ناله       
  )582: 1391(اميرخسرو،                                       

  

  

)، 440: 1ج :1391در اصطالح موسيقي امروز پرده را گويند (ستايشگر،  دستان: - 
البته در اشعار فارسي به دليل استخراج الحان از هر دستان اراده مفهوم نوا، لحن و 

زن، نوازنده و سرا يا دستانآهنگ نيز شده است؛ بدين گونه كه منظور از دستان
  آوازخوان است.

ازآنجاكه دستان در زبان فارسي معاني گوناگوني از قبيل مكر و حيله، لقب زال، 
پذيرد، هر سه شاعر در دهخدا) مي( مخفف داستان و جمع دست برخالف قياس

 . دستان در اين دو نمونه از حافظ همان داستان واندتوجه كرده به آن سازيايهام
موسيقايي ايهام تناسب  ) كه با ساير كلمات495 :1379افسانه است (خطيب رهبر، 

  ساخته است.
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 گفتنددستانراز سربسته ما بين كه به
  

 گويم وليمي پردهداستان در 
  

 بر سر بازار دگر نيو  دفهر زمان با  
  )510: 1362(حافظ،                                   

 نيز هم ستاندگفته خواهد شد به 
  )726(همان:                                           
  

در مثال اول خواجو، دستان در معناي نزديك حيله است و در نمونه دوم جدا از 
  ايهام، جناس تام برقرار است.

  

 آوازي به  دست آيدرا هم خوانسحر  مرغ  مگر 
  

 نماي دستانمستان شده شاهد 
  

  بهار از دست بيرون شد دستانه صد كه چون بادش ب 
  )223 :1391خواجو، (                                       
 نوازدستان       شده         خوان خوش         بلبل 

  )241 (همان:                                      
  
  

قايي ايهام دستان را مخفف داستان گرفته و با ساير كلمات موسي اميرخسرو هم
  ساخته است. در اين ساختار شباهت شعر حافظ با اميرخسرو بيشتر است.

  
  

 برون نايد ناسازهم ازو زين پس ناله  غمش خسرودستانزدفراوان كه  از بس 
  )161: 1391(اميرخسرو،                                 
  

  .563و  400، 281هاي ديگر، خواجو: نمونه
  

) كه در 243: 1376(حدادي،  است هاي قديمي موسيقييكي از مقام راست: - 
دهند. اي كهن دارد و اختراع آن را به باربد نسبت ميتاريخ موسيقي ايران ريشه

ها اين مقامات پيش از باربد هم موجود بوده، ولي ممكن است وي در آن ،درواقع
راست را از اين جهت آملي گويد  .)451: 1ج :1386اصالحاتي كرده باشد (وجداني، 

)، پنجگاه 102: 3ج :1389راست خوانند كه بيشتر اصوات بدين پرده راست آيد (آملي، 
» راست پنجگاه«يكي از شعبات مقام راست است كه در موسيقي امروز دستگاه 

البته  ؛)121: 1383م راست دانست (معارف، توان آن را بازمانده مقافواصلي دارد كه مي
ركيب راست و پنجگاه صحيح باشد؛ زيرا نقش دو مقام راست و پنجگاه احتمال دارد ت
  .)62: 1375تر است (حجتي، گاه مهمها در آن دستاز بقيه مقام

 »راه راست«ن فارسي به آن توجه داشت، تركيب نكته مهمي كه بايد در متو 
ارد و به ي موسيقايي نداست كه كاربرد فراواني دارد. راه راست در بسياري موارد معنا

كار رفته است. براي به »راهراه بي«و در مقابل  »گشاده«و  »آشكار«معني راه 
راست ازآنجاكه هم به معناي  )29-48: 2شماره :1389(مالمير، توضيحات بيشتر 
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درخور و كامل (دهخدا) و هم  ،گشاده، برازنده ،روشن ،درست و صواب (معين)، آشكار
رود، دستمايه هر سه شاعر براي ساخت ايهام شده ميبه معناي موسيقايي به كار 

است. راست آمدن يا راست شدن به معناي درست و درخور بودن است كه حافظ آن را 
  نشين ساير اصطالحات موسيقي كرده و ايهام ساخته است.به زيبايي هم

  

 نايدراستپردهوصف رخ چو ماهش در
  

 راستشد ياد باد آن كه به اصالح شما مي
  

 ساقي بده شرابي نواييبزن  مطرب 
  )864 :1362(حافظ،                                  

   را بود  حافظ  كه    ناسفته    گوهر   هر   نظم 
  )416 (همان:                                         

  

سازد. خواجو شيفته بازي با مقامات است و دانش موسيقايي خود را نمايان مي
فاوت خواجو در اين ساختار همراه كردن راست با ساير مقامات است كه در شعر ت

  شود.حافظ و اميرخسرو ديده نمي
  

 راستكن كه نبودراهترك اين
  

 حجازو رو به  عراقدل به سوي  
  )390: 1391(خواجو،                                    

 آر چه بسي گرديديمعراقگرد وابين 
  

  راست   عشاق  پرده   در   چمن    يان نواخوش

 ايمآمده حجازبه سپاهان راهاز راست 
  )404(همان:                                             

 زده آواهزار  بانگبر  نوروز نوبت
  )662 (همان:                                            

  

ت ايهام دوسويه پديد آورده است. بيت راس ، ره، مخالف واميرخسرو ميان پهلوي
  موسيقايي دارد.هم معناي موسيقايي و هم معناي كامالً غير

  

 راستكسي سرايد  مخالفكه در ميان   دور رهاز چنان شد  بدخو  پهلوي   حكيم
  )124 :1391(اميرخسرو،                             

  .159سرو: و اميرخ 188هاي ديگر، خواجو: نمونه
  

راه در متون نظم و نثر فارسي جايگزين معناي لحن، نغمه، مقام، دستان، پرده،  راه: -
نوا، آهنگ، گوشه، شعبه، سرود، آواز، طريقه خوانندگي و نوازندگي شده است 

راه واژه فارسي ميانه (پهلوي ساساني) مأخوذ از صورت  .)506: 1ج :1391(ستايشگر، 
اند. فارابي گفته ها مطلقاً سازيك بودهاشكاني) است. راستر رأس (پهلوي قديمي

است، خواندن رأس از سوي انسان ناممكن است. طبعاً بايد استادان آواز در رقابت با 
هاي فراوان كرده باشند و چهچهه امروزي در آوازهاي ايراني از اين ساز كوشش
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جاي كلمه راه را گرفته امروزه دستگاه  .)108-109: 1366شان دارد (فارمر، تالش ن
  است.

موسيقايي مسير و طريق را هم دارد؛ درنتيجه اين معناي راه در فارسي معناي غير
سازي شاعران شده است. راه زدن و از راه بردن معناي دوگانه محملي براي ايهام

كنايي فريفتن، تاراج كردن و گمراه ساختن دارد و زماني هنري به كار رفته كه با ساير 
  طالحات موسيقي همراه شده است.اص

  

 زد آن چشم خمارينعشاقدل  راه
  

  عشق مطربدگر  اي دل كه    بده    مژدگاني

  اين  شيوه كه مست  است شرابت   از  پيداست 
  )48 :1362(حافظ،                                   

 مستانه زد و چاره مخموري كرد راه
  )286 (همان:                                         

 تا جزاي من بدنام چه خواهد بودن  غزلوچنگودفبهحافظدلره از   بردم
  )782 (همان:                                         

ها خواجو نيز با تعبير كنايي راه زدن در كنار ساير اصطالحات در اين نمونه
  موسيقي ايهام ساخته است.

  

 چنگنغمهخرد بهراهزده 
  

 زنيعقل و دين مي رهاگرچه 
  

 دلم زني راهكه  سازپرده روداي 
  
 رود آب رخ از باده گلرنگ مرامي
  

 ريخته آب رخ به شرب مدام 
  )548 :1391(خواجو،                                  

  خوش است  راهي كه   ره    اين   مطرب   بزن
  )337 (همان:                                          

 كن رباب سازاز رخ و  پردهبردار 
  )655 (همان:                                          

 مرا چنگ زمزمهخرد  راهزند مي
  )153 (همان:                                          

  

تار مشتركي است اميرخسرو نيز دقيقاً از كنايه راه زدن بهره برده است و اين ساخ
  اند.كار بردهكه هر سه شاعر به

  

 عشقراهزند بلبل ازمي نوا
  

 عشاق راهز رحمت  مطرببزن 
  

 زندمي وااين بين راهولي  
  )341 :1391(اميرخسرو،                              

 ودل افكار بگسلرگ جان 
  )388 (همان:                                           

  

و  462، 356، 316، 300، 298، 292، 274، 254، 92هاي ديگر، حافظ: نمونه 
  .386و  362، 96،124،165و اميرخسرو:  605و  390، 369، 184، 158/ خواجو: 602
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باريك كه بدان سازها را نوازند و به عربي مضراب گويند  چوبيزخم  زخم: -
كار رفته است واز و صوت هم بهآ ،به معناي نواختن، ساززدن مجازاً ،(آنندراج)

)، معناي دوگانه زخم يكي مضراب و ديگري جراحت مورد 574: 1، ج 1391(ستايشگر، 
سازي همراه شود. در اين ساختار زخم با نامساز تلقي مياي ايهامتوجه بوده و كلمه

  و با چنگ معناي مضراب دارد. شود. زخم با خونين معناي جراحتمي
  

  اندر خروش چنگرسد آيي چو  زخمي  ني گرت  جامبياور همچو خندانلبنخوني  دل   با 
  )578 :1362(حافظ،                                   

كردن ساز است، همچون زخم با در بيت اول خواجو، گوشمال كه به معناي كوك
اي روي هسازد. در بيت دوم شاعر پردهايهام مي ،رباب كه نام سازي معروف است

دسته رباب را به بستن زخم تشبيه كرده و زخم با ساير كلمات موسيقايي ايهام ساخته 
  است.

  

 است روشنچهارمنالكهنگفتمت   اي دل
  

 خسته رباب نايسوزي پردهخواجو به 
  

 ربابكند فغان مي گوشمال زخمكز 
  )333 :1391(خواجو،                                    
 بسته رباب زخمسازي پردهبه  طربم

  )427 (همان:                                             
  

در نمونه اميرخسرو نيز زخم با چنگ همراه شده و ايهام موجود در كلمه دوتا 
اي) بر زيبايي شعر افزوده است. در حقيقت ميان دوتا و زخم (خميده/ نام ساز دو رشته

  رار است.ايهام دوسويه برق
   

 مزنزخمشد هنوزدوتاتنم ز هجر
  

 مگير سازشكستم براي  چنگمرا كه  
  )356 :1391(اميرخسرو،                                  

  .400 و 367هاي ديگر، خواجو: نمونه
  

به نخستين سيم از آالت  .)226: 1389ترين وترهاست (خوارزمي، زير نازك زير: - 
گويند. همچنين صوت نازك كه از حنجره و ساز برآيد م زير ميعود و بربط قدي

اند و وتر اعلي را بم بسته) حكما بر عود چهار وتر مي588: 1ج :1391(ستايشگر، 
گفتند خوانده، وتر اسفل بم را مثلث، اسفل مثلث را مثني و اسفل مثني را زير مي

  .)119: 1388(مراغي، 
حات موسيقي همراه كرده و ايهام تناسب پديد حافظ شعر زير را با ساير اصطال

  آورده است.
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 سپهرطاقزيركهمطربمي و  بي مباش 
  

  كشي  كي  هب تا   قدح  خرقه  زير به    حافظ

 غم از دل به در تواني كرد ترانهبدين 
  )290 :1362(حافظ،                                    

 نمز كارت برافك پردهدر بزم خواجه 
  )686 (همان:                                           

/ سازد؛ وقتي آن را با بام (بامدادتري مينشينهاي دلخواجو در اين ساختار ايهام
آفريند. همچنين، از معناي بام/ سيم بم) همراه ساخته و ايهام دوسويه ميپشت

زك) در ساختن جناس تام چندگانه زير (در معناي تحت عربي/ سيم زير/ صوت نا
  برد.بهره مي

هر در شعر اميرخسرو و حافظ ساختاري شبيه يكديگر دارد. در » ايهام زير«كاربرد 
  سيقي است.شعر دو زير در معناي غايب، اصطالح مو

  

 راادببگوييدبرگرفتپرده او
  

  خون از بس كه جاني كرده  ارغنون نواياز  چنگ

  كند  زبر    و   زيرخانمان   گل    همه  تا   
  )297 :1391(اميرخسرو،                              

  آمده تارهر   زير از  برون    جاني  كنان تنتن   
  )534 (همان:                                          

  .78و اميرخسرو:  397، 203و خواجو:  940، 686، 396هاي ديگر، حافظ: مثال
  

هاي چهارگانه موسيقي نخستين محسوب اصفهان از پايه سپاهان (اصفهان): - 
 ؛)24: 1348. اصفهان (امام شوشتري، 4 ؛. زيرافكند3 ؛. عراق2 ؛. راست1شود: مي

) است كه 204: 1383گانه ادوار مشهور (معارف،م ششم از مقامات دوازدههمچنين مقا
الدوله فرصت .)56: 1346الدين،صفي( بانگ و دو شعبه نيريز و نيشابورك داردنيم

شيرازي، (شيرازي معتقد است اصفهان را تأثيري باشد لطيف كه فرح و نشاط فزايد 
ي از دستگاه همايون اشعبه و گوشه در موسيقي كنوني ايران گام اصفهان .)17 :1375

اند و هم از عراق و اصفهان هم اسم مكان .)62 :1367(حنانه، شودمحسوب مي
اند كه همراه شدنشان با مطرب ايهام ساخته است. در اين ساختار باز مقامات موسيقي

 باممهرم بهبامدادان چون برآمد ماه بي
  

 افتاد زيراز شرف به  باممگر ستاره 
  

 زير  هاي تو با نغمه زيرو  بامبلبل ز 
  

 بود زيرهاي كار خواجو ناله بامشزير 
  )203 :1391(خواجو،                              

 بامدريچه برافكندي از  پردهوگرنه 
  )399 (همان:                                      

 زار هاينالهتو با  بام زيرخواجو به 
  )233 (همان:                                      
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اي است كه شاعر به آن تأكيد شدن يك مقام با نام مقامي ديگر نكتهنشينهم هم
  د.دار

 مطرببه ياد مجلس خسرو چو بركشد
  

 گيرد اصفهانزند گاهي عراقگهي 
  )1035 :1362(حافظ،                                  
  

اصفهان) با نام ديگر ( در شعر خواجو نيز دقيقاً همان ساختار همراه شدن سپاهان
و در اين خواج ساز ايهام شده است؛ اما دانش باالي موسيقاييمقامات موسيقي زمينه

اي از مقام راست است كه با كه بدانيم مبرقع شعبهوقتي ؛ابيات كامالً آشكار است
  سپاهان و عراق ايهام دوسويه ساخته است.

  

 عراقميلچو كندمبرقعآن نگارين 
  

 اندازد عراقبه  مخالفاگرش دور 
  

  خوش آيد  چه  اصفهان   از   عشاق   نغمه نواي
  
 ر چه بسي گرديديمآ عراقگرد  نوابي
  

 چه كند گر نكند سپاهان آهنگدلم 
  )211 :1391(خواجو،                                 

 بروم سپاهاناش تا به من به پهلو ز پي
  )272 (همان:                                         

 عراقياست و شاهدان  عراقمرا كه ميل 
  )289 (همان:                                         

 ايمآمده حجازبه  سپاهان راهاز  راست
  )404 (همان:                                         

  

در شعر اميرخسرو مقام سپاهان در كنار اصطالحات موسيقي ذكر شده و ايهام 
ز ساخته و از نظر ساختار كمي متفاوت است. نيامدن غم در دل سپاهان در مثال دوم ا

در ضمن گفتن به  ؛طي است كه در اين مقام وجود دارداميرخسرو، به علت فرح و نشا
  معناي آواز خواندن كاربردي ديرينه در ادب پارسي دارد.

  

  .625، 575، 379، 188هاي ديگر، خواجو: مثال
  

نك: سپاهان) و ( هاي چهارگانه موسيقي نخستينهمچون اصفهان از پايه عراق: -
گانه موسيقي گذشته است. اين مقام در رديف موسيقي وازدههاي دنهمين دور از مقام

 ) و نوا (ستايشگر،175: 1393هاي دستگاه ماهور و افشاري (طاليي،كنوني از گوشه
شود. نكته مهمي كه بايد در نظر داشت اين است كه ) محسوب مي175 :2ج :1391

رسيده و داد و فغان عراق اوج ماهور است و صداي خواننده و ساز هر دو با هم به اوج 

 من نيست عجبنالهگر به گوشش برسد
  

 گوييخسرو به زلف و خالش اندوه خود چه 
  

 گذرد سپاهانيار همواره بر اطراف 
  )252 :1391(اميرخسرو،                               

 سپاهانداني كه غم نيايد اندر دل 
  )500 (همان:                                           
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دهند؛ بنابراين آواز عراق با چهچهه زياد و هنرنمايي خواننده همراه است (نفري، سر مي
عراق چون حجاز و اصفهان اسم مكان است و هم مقام موسيقي و ذهن  .)85 :1389

خالق حافظ به اين نكته آگاه است. مقام عراق در شعر حافظ هم در كنار نام مقام ديگر 
  كار رفته است.صورت تنها بهو هم به 

  

 عراقراهبگردان و بزنپرده مطربا
  
 حافظ سرودست عراقيات غزلي

  

 بشد يار و ز ما ياد نكرد راهكه بدين  
  )167 :1367(حافظ،                                   
 نكرد فرياددلسوز كه  رهكه شنيد اين 

  )292: 1362(حافظ،                                   
  

گفتني است، تعبير راه عراق و غزليات عراقي محل تشكيك و اختالف شارحان 
-884: 1380است؛ براي نمونه، غزليات عراقي را به معناي سبك عراقي (ثروتيان،

) يا ايهامي به فخرالدين ابراهيم عراقي 178-179: 1369و همايونفرخ،  882
) تصور 580: 1367و خرمشاهي، 188 :1379رهبر، و خطيب 70 :1369كوب، زرين(

غزليات  عراق و طرح يك احتمال در مفهوم راه «ند. دكتر تيمور مالمير در مقاله اكرده
دهد كه عراقي كنايه از قبرستاني در با ادله مناسبي احتمال مي »عراقي در شعر حافظ
ست كه در نظير و تناسبي امراعات ،اي كه نبايد از نظر دور داشتراه عراق باشد. نكته

دهد شاعر به معناي موسيقايي كلمات كامالً هريك از اين ابيات وجود دارد و نشان مي
واقف است. دوم آنكه غزليات عراقي به معناي سبك عراقي صحيح نيست؛ زيرا 

ها پس از حافظ رواج يافته است. سوم آنكه غزل يكي از اصطالح سبك عراقي قرن
شده اجرا و با شعر فارسي همراه مي ،از قولتصانيف چهارگانه قديم است كه پس 

شود و است؛ بنابراين غزليات عراقي يعني تصانيفي كه در مقام عراق خوانده مي
ازآنجاكه اين لحن به رسايي و بلندي شهره است، حافظ سرود خود را به آن مانند 

بوده دهد حافظ به معناي موسيقايي عراق كامالً آشنا كند. ابيات زير نشان ميمي
كردن ساز در مقام عراق است. حجاز و عراق است. ساز عراق ساختن به معناي كوك

  اند و بازگشت اصطالح موسيقايي است.دو مقام موسيقي
  

 ساخت  عراق سازكهكجاستاز  مطرباين 
  

 عراق  و حجازعشق در  زمزمه فكند 
  

 كرد حجاز راهز  بازگشت آهنگو 
  )274 :1362(حافظ،                                     

 از شيراز حافظ هايغزل بانگو  نوا
  )522(همان:                                              
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خواجوي كرماني هم، كه حافظ در بسياري موارد از او تأثير پذيرفته، عراق را در معناي 
است. در ساختار شعر خواجو  نشيني ايجاد كردههاي دلو ايهام كار گرفتهبه موسيقايي

  هاي ديگر همراه شده است.همواره مقام عراق با مقام

  .625، 188،390و خواجو:  918حافظ: هاي ديگر، مثال
  

قديمي كه دو شعبه زابل و اوج دارد گانه موسيقي هاي دوازدهيكي از مقام عشاق: -
هاي همايون و نوا ) و در رديف موسيقي كنوني در دستگاه179 :2 ج :1391(ستايشگر،

عشاق جمع عاشق  .)402: 1376 شود، (حدادي،و آوازهاي دشتي و اصفهان اجرا مي
شدنش با ساير اصطالحات موسيقي، ذهن موسيقايي را به مقام عشاق است و همراه

شود. در اين ايهام مقام عشاق گاهي در كنار ساير اصطالحات موسيقي و ميرهنمون 
گاهي با نام مقامي ديگر ايهام ساخته است و در شعر هر سه شاعر ساختاري تقريباً 

  مشترك دارد.
  
  

 آن چشم خمارينزدعشاقدل  راه
  

 مبادا خالي عشاق نالهعالم از 
  
 عشاق ناله راهوقت سرخوشي از به
  

  كرد  راست   عشاق   مجلس   ساز   كه  حافظ

 پيداست ازين شيوه كه مست است شرابت 
  )48: 1362(حافظ،                                       

 دارد صداييبخش آهنگ و فرحكه خوش
  )254 (همان:                                             

 ياد آريد چغانهو  چنگ نغمه صوتبه 
  )488 (همان:                                             

 خالي مباد عرصه اين بزمگاه ازو
  )826 (همان:                                             

  

در مثال اول خواجو، در كنار ايهام، جناس تام وجود دارد و خواجو نيز چون حافظ 
  عشاق را با مقام راست همراه كرده است.

 عراقچو كند ميلمبرقعآن نگارين
  

 اندازد عراقبه  مخالفاگرش دور 
  

  آيد  خوش چه   اصفهاناز   عشاق   نغمه  نواي
  

 سپاهاناز پرده  عشاق نوايبشنو 
  
 آر چه بسي گرديديم عراقگرد  نوابي
  

 چه كند گر نكند سپاهان نگآهدلم  
  )211: 1391(خواجو،                             

 بروم سپاهاناش تا به من به پهلو ز پي
  )272 (همان:                                     

 عراقيو شاهدان  عراقستمرا كه ميل 
  )289 (همان:                                     

  عراقيآن  لعبت    راقستعز آن رو كه در  
  )307(همان:                                           

 ايمآمده حجازبه  سپاهان راهاز  راست
  )404 (همان:                                     
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  اق به شكل ايهام در شعر اميرخسرو نيز شبيه حافظ و خواجوست.كاربرد عش
 و اميرخسرو: 567 ،404، 228 ،167،220و خواجو: 762گر، حافظ: هاي ديمثال

386،388 496.  
  

اي موسيقي است با ريشه و قدمتي بسيار كهن كه دو از آالت زهي و زخمه عود: -
عود  .)505: 1376مالح، ( النهرين اختراع شدهزار سال پيش از ميالد مسيح در بين

 سيان است. موسيقي ايرانيان با عود و سنجنام عربي اين ساز و بربط نام منتخب فار
ترين سازهاي عود از بم .)618 :2ج :1365مسعودي، ( ها بودچنگ) بود كه خاص آن(

شود و به اين دليل آن را شاه سازها و اشرف و اكمل آالت زهي محسوب مي
عود ازآنجاكه هم نام چوبي خوشبوست و  .)181: 1384مسعوديه، (االوتار گويند ذوات

هم نام ساز، بارها مورد استفاده هر سه شاعر در ايهام سازي قرار گرفته است. عود در 
كوك) معناي موسيقايي دارد و در ارتباط با سوز همان چوب خوشبوست. ( ارتباط با ساز

  سوختن و ساختن (بسوز و بساز) ساختار مشترك اين ايهام در شعر هر سه شاعر است.
  

 بسوخت عودشرسازد مگخوش نمي سازيزهره
  

 منال  عودآر نبود  بسازبنواز و  چنگ
  

 آن را كه بوي عنبر زلف تو آرزوست
  

  مستي  ميگساران  را چه  شد  ذوق  ندارد  كس 
  )344 :1362(حافظ،                                    

 گيرو تنم مجمر  عودآتشم عشق و دلم 
  )520 (همان:                                            

  ساز    و  بسوزسوزان   گو  بر آتش     عودچون  
  )526 (همان:                                            

 چوب) و عود( نشيني است. عود سوختنهاي دلخواجو هم خالق چنين ايهام
              كار رفته است.كردن ساز) بارها در شعر او بهكوك(ساختن

  

 سازعودمطربهسوزعودمه خاد
  

 ساز عودزن و چنگ سوز عودشمع نه و  
  )240 :1391(خواجو،                                    

 چون نيستمخالفيرندانپردهدرون 
  

 روي  عشاق پردهگل نمود از 
  

 را نوابي عشاقكافتد  مقاماز هر 
  

 سر فرونارد چنگاگر به مجلس ما 
  

 ساغر صهباعشاقبيار ساقي  
  )28 :1391(اميرخسرو،                               

 آغاز كرد نوابلبل شيدا 
  )261همان: (                                          

 باشد حجازكوي جانان عزم  آهنگ
  )275 (همان:                                          

 آرد ربابتا  عشاق مطرببگو به 
  )311 همان:(                                          
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 اي خوشا در مجلس روحانيان گاه صبوح
  
  عودكه چون  روي  آن  از   سازممي و   سوزممي

   
  زارممي  و    نالممي   ني همچون  تو   چنگ در 

 ساز عودسازان  پردهو  سوز عوددلنوازان 
  )390 (همان:                                          

 است سازبه  سوزسوخته از كار من دل
  )569 (همان:                                          

 سازمميو  سوزممي عودبر بوي تو همچون 
  )639 (همان:                                          

  

سازي بهره گرفته اميرخسرو هم دقيقاً از چنين شگردي براي هنرنمايي و ايهام
  است.

  .619، 391، 292، 241، 162و خواجو:  1014هاي ديگر، حافظ: مثال
از تصانيف و الحان در موسيقي گذشته و نخستين قطعه از چهار قطعه نوبت قول:  - 

) و در اصطالح 248: 2ج :1391نه و فروداشت) است (ستايشگر،مرتب (قول، غزل، ترا
معادل  آنندراج)( موسيقيان نوعي از سرود است كه در آن عبارت عربي نيز داخل باشد

 .)848: 2ج :1386(وجداني، درآمد استاصر همان مقدمه يا پيشآن در موسيقي مع
ست (دهخدا) و اين معناي قول در غير معناي موسيقايي، گفتار، سخن، عهد و پيمان ا

هاي حافظ قول در معناي نزديك چندگانه، زمينه ساخت ايهام شده است. در مثال
  همان سخن و گفتار است و در معناي غايب اصطالح موسيقي است.

در مثال دوم قول با  كار رفته است.هاي زير از خواجو نيز همين ساختار بهر مثالد
  و نوبت در معناي غايب همان دهل و نقاره است. مقام همراه شده شعبه و

  

 همنالهآننماندخسروامنالهشنيدي  گهگه
  

  سوخت بخواهي   نفس هر  توام   عود   اگرچه

  شد   آوازبي كه  عودي  سزا  اينش و سوزممي 
  )205 :1391و،(اميرخسر                              

 بسازو  بسوزافكني چه مي سازمرا ز 
  )361 (همان:                                           

 و ساقي برون رفتم گه و بي گهمطرب  قولبه 
  
  رباب  قول  خواندمي  را ناصحان   قول  كه  من

 آوردد خبر دشوار ميگران قاص راهكزان 
  )300 :1362(حافظ،                                   

  بس  هجران كه اينم  پند  ديدم  از     گوشمالي
  )538 (همان:                                           

 چمنطرفكن و برمغنيقولگوش بر 
  
  است رواست مخالف قول  همه اين  را كه  تو

 الحان كم گيرمرغان خوش نغمهصبحدم 
  )235 :1391(خواجو،                                  

 عشاقاز  نوبتكه ياد مي نكني هيچ 
  )625 (همان:                                           
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  موسيقايي.توان كامالً موسيقايي خواند و هم غيراز اميرخسرو را هم مي و بيت زير
  

 حجازراهبه هرزهمخالفقولمرو به 
  

 عشاق پردهنيابي به راهوگرنه  
  )386 (همان:                                        

  

  .600، 201، 174، 156و خواجو: 860، 642، 110هاي ديگر، حافظ: مثال
  

كار رفته است. همراه به معناي آواز، آواز بلبل و آواز خوش در ادبيات به گلبانگ: -
سازد كه ردپاي آن را جناس و ايهام تناسب مي شدن گلبانگ با كلمه گل در يك بيت

  توان دنبال كرد.در شعر هر سه شاعر مي
  

 اي بلبل سحر خوش بادگلوصل دلت به
  

  كرد  رحلت   ساز    نقاب   آهنگ   گل   ناگشوده 

  توست   عاشقانه     گلبانگكه در چمن  همه   
  )86 :1362(حافظ،                                    

  خوشست افگاران دل گلبانگ  كن بلبل كه  ناله
  )104 (همان:                                           

  

شباهت ابيات حافظ با ابيات زير از خواجو و ايهام و جناس ميان گل و گلبانگ 
  محل تأمل است.

  

 رازند خواجوگلبانگبلبل دلشده
  

   چمن   در    منشين  خاموش زن  گلبانگ  بلبلاي 

  مي  بازآيد و  گلاز   كسي در اين  فصل  كه  
  )216 :1391(خواجو،                                    

  رسدبه بستان مي گل  چون   خاركن   راه   بنواز 
  )370 (همان:                                            

  

  دقيقاً به همين شيوه آراسته است. اميرخسرو نيز بيت خود را
  

  .970، 514هاي ديگر، حافظ: مثال
  

گانه در موسيقي هم به معناي آواز و لحن و پرده و هم يكي از مقامات دوازده نوا: -
با تبديل دوازده مقام گذشته به  .)518 :2ج :1391(ستايشگر، مقامي گذشته است

يكي دستگاه راست و  ؛خوانندسم مقام قديم ميدستگاه، دو دستگاه را به همان اهفت
اشعاري كه براي همراه ساختن  .)18: 1375 (فرصت شيرازي، ديگري دستگاه نواست

اشعاري عارفانه و متعالي است. گاهي اشعاري  ،دهنداين آواز مورد استفاده قرار مي

 گر استاز نسيم جلوهگلشاخ 
  

 بلبل سحر است گلبانگوقت  
  )128 :1391(اميرخسرو،                              
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كار ) را نيز در اين زمينه به 254 :2 : ج1383نصيري فر،(حاكي از معاني فلسفي 
برند. نوا جدا از معناي موسيقايي به معني وسايل زندگي، روزي، قوت، ساز و برگ مي

ساز خلق ايهام گرديده است. در و رونق (دهخدا) نيز هست و همين نكته زمينه
هاي زير از حافظ نوا در معناي دور، اصطالح موسيقي است كه با ساير كلمات كه مثال

  تناسب ساخته است. ايم ايهامها خط كشيدهزير آن
  
  

 مطربايبرون شد كجاييپردهدلم ز 
  

 رنگ در منقار داشتبلبلي برگ گلي خوش
  

 نماند طرب سازتبه شد و  نوابرگ 
  

 نواستكار ما به  پردههان كه از اين بنال 
  )68: 1362(حافظ،                                   

  داشتزار  هايناله خوش  نوا  برگ و آن   وندر 
  )174(همان:                                          

  كن  خروش  دفو  اي  بركش  ناله   چنگاي 
  )796 (همان:                                         
  
  

مند است با نوا جناس تام نيز بيافريند و البته زيركي خواجو غير از ايهام عالقه
گوشه و سپاهان حاكي از دانش باالي موسيقايي وي كردن نوا با خواجو در همراه

  تر است.تر و هنريدر شعر خواجو پيچيده» ايهام نوا« از همين رو ساختار ؛است
  

به همين علت ساختار  ؛هاي اميرخسرو نيز جناس تام و ايهام وجود دارددر مثال
  تر است.اين ايهام در شعر خواجو و اميرخسرو به يكديگر شبيه

  

و اميرخسرو:  644، 615، 550، 231،359جو: و خوا 918هاي ديگر، حافظ: مثال
184 ،212 ،449.  

  
  
  

 نتوان يافتنواگوشهخيز خواجو كه در اين
  

 خواني مقامگفتا كدام مرغي كز اين 
  

 طلبيمي نوارو اگر زانك سپاهانبه 
  )296: 1391(خواجو،                                  

 نوايياز باغ بي يينواگفتم كه خوش
  )300 (همان:                                          

  

 اگر نبودنواگ و بو برگ وبر گل تازه رن
  
 زند بلبل از راه عشقمي نوا
  

 نوا زند خوشبلبلالف محبت از چه رو  
  )212: 1391(اميرخسرو،                              

 زندنوا مياين بي راهولي 
  )341 (همان:                                           
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  گيرينتيجه .3
  

ساز را در سه ديوان در جدول شماره يك، بسامد هركدام از كلمات موسيقايي ايهام
  ايم.مشخص كرده

  
  اميرخسرو  خواجو  حافظ  واژه

  پرده
  چنگ
  حجاز

  خسرواني
  دراي
  دستان
  راست
  راه (ره)
  زخم
  زير

  ن)سپاهان (اصفها
  عراق
  عشاق
  عود
  قول

  گلبانگ
  نوا

19  
14  
2  
2  
1  
2  
2  
14  
1  
5  
1  
5  
5  
4  
5  
4  
4  

38  
23  
5  
1  
2  
6  
4  
33  
4  
6  
9  
8  
24  
19  
7  
2  
8  

7  
6  
3  
2  
1  
1  
2  
11  
1  
4  
2  

--  
8  
2  
1  
1  
5  

ساز در ديوان شاعران ايم، كلمات ايهامطور كه در جدول بعدي نگاشتهاما همان
متعلقات، الحان و مقامات و اصطالحات توان در سه بخش سازها و موردنظر را مي

هاي تعداد ايهام وضوح دريافت كهتوان بهبندي كرد. با نگاهي به جدول، ميدسته
كه ايگونههاي اختصاصي است؛ بهها، بسيار بيشتر از ايهامموسيقايي مشترك ديوان

عر هايي به خرج داده است كه در شحافظ تنها در قسمت اصطالحات موسيقي نوآوري
شود. اين امر ناشي از دانش باالي موسيقايي حافظ خواجو و اميرخسرو يافت نمي

هاي موسيقي ايراني منزله كسي كه حافظ رديفبه» حافظ«است؛ به عبارتي ديگر 
  گذارد. است صحه مي
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سازي از آن بهره برده است و كاسه نيز، سازي است كه تنها حافظ براي ايهام
خواجو و اميرخسروست و ساير سازهاي موسيقي به  خاص دوتاو  نوبتبرعكس 

است. ممكن است گفته  كار رفتهصورت مشترك در هر سه ديوان به شكل ايهام به
اند و ويژه خاقاني، نيز ايهام موسيقايي به كار بردهشود شاعران سبك آذربايجاني، به

ته در ديوان خاقاني كار رفها تأثير پذيرفته است. بايد دقت شود ايهام بهحافظ از آن
بيشتر در حيطه عمومي است و به غير از سازهايي چون چنگ، عود، ني، نوبت، كوس، 

ها جزء اصطالحات عام و كلي اي از الحان باربدي، بقيه آنرباب و مقام راست و پاره
سازهاست.  ويژه در زمينهشگرد خاص خاقاني تشبيهات بديع موسيقايي، به اند.موسيقي
سازي با مقامات موسيقي مشخصه سبك عراقي است كه به توان گفت ايهامقطعاً مي

صورت مشترك در شعر حافظ، خواجو و اميرخسرو به كار رفته است و نمودي نمايان 
ساز، گونه كه از جدول مشخص است تعداد كلمات موسيقايي ايهامدارد؛ اما همان

تر است. اين ميرخسرو متنوعويژه در بخش اصطالحات در شعر حافظ از خواجو و ابه
تواند نشانه بلوغ شعري حافظ در گردآوري عناصر زيبايي سخن از شاعران امر مي

پيش از خود و تلفيق آن با شعر سبك آذربايجاني باشد؛ زيرا كاربرد اصطالحات 
موسيقي در شعر دو شاعر بزرگ سبك آذربايجاني يعني خاقاني و نظامي نيز چشمگير 

ه اين دو سبك ايهام به كار رفته درباره مقامات موسيقي است كه است. تفاوت عمد
   از اين به آن اشاره شد. پيش

  اصطالحات  الحان و مقامات  سازها و متعلقات  ايهام موسيقايي
در شعر حافظ،  مشترك
  و اميرخسرو خواجو

  

  چنگ
  دراي
  زخم
  زير
  عود
  قانون
  

  اصفهان
  حجاز

  خسرواني
  راست
  سپاهان
  عراق
  اقعش
  نوا

  آهنگ
  پرده
  دستان
  راه
  ساز
  قول

  گلبانگ
  گوشمال
  گوشه
  مقام
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