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واژههاي منسوخ موسيقي در زبان فارسي
)بررسي واژههاي موسيقي هزار سال شعر فارسي(
منصوره ثابتزاده )عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد ٬واحد جنوب تهران(
در اين مقاله ٬تغييرات صوري و معنايي واژههاي موسيقي اعم از اصطالحات ٬مفردات٬
ترکيبات ...در شعر فارسي قرن چهارم تا چهاردهم بررسي شده است و نتايج حـاصله
معلوم ميدارد که اصطالحات موسيقي در شعر فارسي کداماند و طي قرنها کدام آنـها
منسوخ شدهاند و از آنچه زنده مانده کدام دستخوش تغيير و تحول شده است.
در ايـن پـژوهش ديـوانـهاي اشـعار شـاعران مشـهور از جـمله رودکـي ٬فـردوسي٬
منوچهري ٬فرخي ٬فخرالدين اسعد گرگاني ٬خيام ٬مسعود سعد ٬ناصرخسرو ٬انـوري٬
خاقاني ٬نظامي ٬سعدي ٬مولوي ٬خواجو ٬اوحدي مـر اغـهاي ٬حـافظ ٬صـائب ٬بـيدل٬
هاتف اصفهاني ٬وحشي بافقي و شاعران معاصر از جمله شهريار ٬فروغ ٬شاملو ٬اخوان٬
سهراب سپهري ٬نيمايوشيج مطالعه و حدود  ١٢ ,٠٠٠برگيزه از آنها استخراج شده است
ـ

ـکه به نوعي نمودار سير تاريخي اصطالحات موسيقي در شعر فارسي است.
فراواني اصطالحات موسيقي در آثار شاعران پارسيگو بيانگر اهميت و گسـتردگي
حيات اجتماعي و هنري ايرانيان و پيوستگي آن با شعر فارسي است .ديوان
موسيقي در
ِ
ـکمتر شاعري را ميتوان يافت که از اين اصطالحات خـالي بـاشد .در حـقيقت ٬پـيوند
عوامل بسيار مؤثر ترويج زبان و ادب فارسي بوده و هست.
موسيقي و شعر از
ِ

اصطالحات موسيقي در اشعار فارسي به صورتهاي گوناـگون ظـاهر شـده است از

جمله در نمادهاي عددي ٬نام اختران )زهره(  ٬پرندگان )بلبل ٬قمري ٬چکاوک ٬سـار و کـالغ( ٬
٦١
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امثال )صداي دهل شنيدن از دور خوش است(  ٬آواز و رقص )نايد آواز جز از خم تهي؛ براي کر چه

بزني ٬براي کور چه برقصي؛ نَ َزده ميرقصد(  ٬نوازنده و مجري )يک کاسهچي ٬صدـتا سرناچي( ؛ صور
بالغي چون تشبيه ٬استعاره ٬تلميح ٬کنايه ٬شخصيتبخشي ٬اغراق و مـبالغه؛ تـرکيبات
اسمي و فعلي.
براي مثال ٬شواهد بسياري در تشبيه ميتوان يافت که مضمون مـوسيقايي دارد .در
شعر منوچهري ٬رباب کودکي است محتشم و در شعر خاقاني طفلي است ناالن :
بربطي چون دايگاني طفل ناالن در کنار

دست دايگان انگيخته
طفل را از خواب
ِ

يا ٬باز در شعر خاقاني ٬چنگ گاه زالي است سر افکنده:
چنگ چو زالي سرافکنده ز شرم

ـگيسوان در پاـکشان آخر کجاست

و گاه زاهدي پالسپوش
چنگ بريشمينـ َسلَب کرده پالس دامنش
ِ

تن زاهدي کزو بوي رياي نـو زنـد
چون ِ

)خاقاني(٤٥٩ ٬

جالجل در شعر عطار )خسرونامه( ستاره است و آفتاب در شعر مولوي دستکزن و رقصان
و ني عارفي وارسته .از اينها دهها و صدها نمونه ميتوان ذـکر کرد.
ـگزينش بالبداهه يا استادانه حروف و کلمات را نيز بايد تأثير موسيقي در شعر شمرد
ـکه نغماتي خوش پديد مـيآورد و در اوزانـي مـناسب تأثـير هـنري شـعر را دوچـندان
ميسازد .بايد توجه داشت که سنتهاي موسيقايي در شعر با گذار از سنت خنياـگري عهد
ساساني به عصر اسالمي رفتهرفته شکل ميگيرد و همين سنتهاست که قرن به قرن در
شعر شاعران حياتي تازه مييابد و پرمايه و غـني مـيگردد .ابـداعـات شـاعران سـبک
خر اساني در اين زمينه با شعر شاعران سبک عراقي و هندي گسترش پيدا ميکند .براي
مثال ٬ني از ميان سازهاي ايراني ٬در شعر مولوي ٬يکباره نماد عارف آرماني نـميگردد
بلکه ٬پيش از مولوي ٬عطار و پيش از وي خاقاني صال ميدهند که بايد چون ني تهي و
خالي از نفسانيات بود و خاموش بر سير هستي نظر کرد و چون بربط فغان و شکوه سر نداد:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــچون بربطت زبان چه بکارست بهتر آنک

تطور اصطالحات موسيقي در شعر
ّ

چون ناي بيزبان زني الحان صبحگاه )خاقاني(

بررسي اشعار شاعران شاخص نشان مـيدهد کـه ٬از بـيش از پـانصد واژه و اصـطالح
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موسيقي که از قرن چهارم به بعد در شعر به کار رفته ٬حدود  ٣٨٠واژه و اصطالح متروک
و منسوخ شده است ١٢٠ .واژه و اصطالح نيز هنوز به همان معني سابق متداولاند .در
نمايه ٬ ١واژههاي موسيقي متداول از قديم تا امروز فهرست شدهاند .ايـن واژههـا ذيـل
چهار عنوان افعال؛ اصطالحات؛ انواع سازها؛ اسامي و ديگر لغات بخشبندي شدهانـد .ايـن
واژهها و اصطالحات هم در شعر گذشته ديده ميشوند و هم در شعر معاصر.

نمايه ١
افعال موسيقايي

واژههاي متداول موسيقي از قرن چهارم تا امروز

آستين برفشاندن ٬ايستادن ٬برخاستن ٬پا کوبيدن ٬چرخ زدن ٬خوانـدن ٬رقـصيدن ٬زدن ٬سـاز
ـکردن ٬سرودن ٬کوبيدن ٬ناليدن ٬نوا کردن ٬نواختن
اصطالحات
اصول )تاجيکستان( ٬بازگشت ٬بم ٬پرده ٬ترانه ٬چاووش ٬خارج ٬دسته ٬رشته ٬زخمه ٬زه ٬زير٬
ستا ٬ساز ٬سرود ٬سماع ٬ضرب ٬طنين ٬موزون ٬بزم ٬نسبت ٬نغمه ٬نوا
سازها
خلخال ٬دف ٬دنبک )تنبک( ٬دهل ٬سرنا ٬سنتور ٬سنج ٬سهتا )تاجيکستان( ٬سـهتار ٬سـيم٬
شيپور ٬طاس ٬طبل ٬عود ٬طنبور ٬قانون ٬کرنا ٬کمانچه ٬مضراب ٬ناقوس ٬ناي ٬نقاره ٬ني ٬وتر
اسامي و واژهها
آوا ٬آواز ٬اغاني ٬آهنگ ٬اصول )ادا( ٬الحان ٬بازي ٬بانگ ٬بلند ٬ترنم ٬حافظ ٬حرکات ٬خروش٬
دم ٬رقاص ٬رقص ٬زار ٬زمزمه ٬صدا ٬صفير ٬صال ٬صوت ٬غزل ٬غريو ٬غلغل ٬غنا ٬گـلبانگ٬
لحن ٬ناله ٬نوحه ٬دهلزن ٬زننده ٬سرودـگو ٬طبلنواز ٬طنبورنواز ٬غزلخوان ٬قاري ٬مطرب٬
مغني ٬موسيقي ٬مؤذن ٬نايي ٬نغمهـگر ٬نفير ٬نواخوان ٬نواساز ٬نواسازي ٬نواسرا ٬نوان ٬نوازنده٬
نواـگر ٬نوحهـگر ٬ولوله ٬هاي و هوي ٬هزارآوا ٬همآواز ٬هنر

اصطالحات و واژههاي منسوخ موسيقايي ) ٣٨٠واژه( به اعتبار منسوخشدگي لفظي و
منسوخشدگي معنايي به دو دسته تقسيم ميشوند.
 .١منسوخشدگي واژه
برخي از اصطالحات و واژههاي موسيقي که در نظم و نثر فارسي به کار رفتهاند به مرور
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متروک و منسوخ شدهاند و فارسيزبان امروزي با آن بيگانه است .از اين ميان ٬نزديک
چهل اصطالح و واژه به صورت کهن ٬براي ذـکر مفاخر گذشته يا ايجاد فضاي باستاني٬
هنوز جستهـگريخته به کار ميروند و ميتوان آنها را نيمهمنسوخ فرض کرد .وقتي اخوان
ثالث ميگويد:
قلب او به جوش آيد
ِ
سينهاش کند تنگي

زآتشي گدازنده
ارغنون روحش را
سخت در خروش آرد يک نهانـنوازنده ) زمستان(

خواننده بايد معني ارغنون را از لغتنامه استخراج کند که نوعي ساز باستاني است کـه
ُا رگهاي امروزي از آن برگرفته شدهاند و شامل چندين ني با فضايي بادي بوده است .اين
واژه را منوچهري در قرن پنجم در ترکيب ارغنونزن به کار برده است:
همي راندم فَ َرس را من بـهتقريب

انگشــتان مــر ِد
چــو
ِ

ارغــنونزن

اـکنون ما از سابقه اين واژه بيخبريم که آيا نزد منوچهري و فارسيزبانان قرن پنجم نيز
خصلت باستاني و کهن داشته يا زنده بوده است .در قرن هفتم و پس از آن نيز آن را در
شعر ميبينيم .مولوي ٬براي آفرينش مضموني عرفاني ٬نام اين ساز را به کار ميبرد:
هيچ کس را خود ز آدم تـا کـنون
پس عدم گردم عدم چون

ارغنون

ـکي بُدست آواز هـمچون
ـگــــويدم ِک ـــانّا ِا َل ــي ِه ر ِاج ــعون

ارغـنون

بر ما معلوم نيست که نام برخي از اصطالحات موسيقي يا نام سازها در زمان شاعر از
آن دسته بوده که معروض منسوخشدگي معنايي گشتهاند يا نه .چنگ  ٬که سـازي زهـي
است و بسيار قدمت دارد نيز چنين است .در حالي که جرس به زمان ما نزديکتر است؛
چون ٬هرچند ٬امروزه سازي به اين نام نداريم ٬شبيه آن را در ميان انواع سازهاي زنگي و
زنگولهاي ميتوان يافت .از اين رو ٬وقتي نيما جرس را همراه با شب و راه و نغمه و دزد و
ـکاروان و تنگنا ميآورد ٬به قرينه ميتوان معناي جرس را حدس زد.
در نمايه ٬ ٢واژههاي موسيقايي منسوخي که ٬در شعر امـروزي ٬کـاربردي بـاستاني
)آرکائيک( يافتهاند فهرست و ذيل عناوين سازها و متعلقات آنها ؛ موسيقيدانان ؛ اصطالحات

خاص ؛ الحان ؛ و ساير واژهها بخشبندي شدهاند .اين واژهها را فارسيزبانان و آنان که بـا
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موسيقي سروکار دارند در زندگي روزمره به کار نميبرند و فقط در اشعار و در فضاي
شعري ميتوان آنها را بازـيافت.

نمايه ٢
واژههاي موسيقايي منسوخ با کاربرد باستاني )آرکائيک(

سازها و متعلقات آنها

ابريشم )تار( ٬ارغنون ٬دراي ٬جرس ٬جالجل ٬چـغانه ٬رود ٬صـور ٬کـوس ٬مـزمار )مـزمر(٬
موسيقار
موسيقيدانان
باربد ٬بامشاد ٬رامتين ٬رودکي ٬زلزل ٬سرکش ٬نکيسا
اصطالحات خاص
اوتار ٬دستان ٬راه )ره( ٬سپاهان ٬ورشان ٬نشيد
الحان
سروستاه ٬گنج
ساير واژهها
ارغنون زن ٬چنگزن ٬چنگنواز ٬چنگي ٬خنياـگر ٬رامش ٬رامشگر ٬رودنواز ٬زبور ٬زندخوان٬
زندواف ٬زهره ٬گوسان ٬لوري ٬ناهيد ٬حافظ

نمايه ٣
واژههاي موسيقايي منسوخ بدون کاربرد امروزي

سازها و متعلقات آنها

ارغن ٬آئينهپيل ٬تبيره ٬چلپ ٬دنه ٬شهرود )شاهرود( ٬شخج ٬شـندف ٬لبـينا ٬جـوال ٬بـرغو٬
چکاو ٬مقرعه ٬مهره ٬هفتخوان ٬نيشه ٬پاتره ٬کوکنار ٬تبوراـک ٬دستاورنجن ٬دستينه ٬دورويه٬
روئينناي ٬زرينناي ٬سپيدمهره ٬سيمينمهرهُ ٬م ْغ ني ٬موسيجه ٬سرغين
اصطالحات خاص
انين ٬طبطاب ٬غرنگ ٬پردهليلي ٬بيستـوـچهار شـعبه ٬دوازده مـقام ٬راه خـارکش ٬خـنبک٬
حراره ٬حدي ٬نوف ٬فروداشت
موسيقيدانان
ابوالحارث ٬بوبکر ربابي ٬بوطلب ٬مـعبد ٬بـوالفـتوح ٬عـلينايزن ٬عـلي مکـي ٬اسـفنديار٬
حسنزرور ٬ستّي زرين
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الحان
آزادوار ٬افسرسگزي ٬اشکنه ٬ارجنه ٬باده ٬بشکنه ٬پاليزبان ٬بـهمن قـيصران ٬تـخت اردشـير٬
روشن چراغ ٬شکرتوين ٬سپهبدان ٬سرو سهي ٬سيوارتير ٬شيشم ٬کاويزنه ٬آرايش خـورشيد٬
پهلوي ٬خراسان ٬گنج بادآورد ٬گنج گاو ٬گنج باد ٬گنج فريدون ٬مويهزال ٬رامش جان ٬راه گل٬
نوشينباده  ٬کاسهـگر ٬باغ سياوش ٬باغ شهريار ٬بـهمن ٬پـنگاني ٬دلانگـيز ٬ديـفرخش ٬زيـر
قيصران ٬سبزهبهار ٬سروستاه ٬سرو سهي ٬قالوس ٬مهرگان خردک ٬نيبرسرکسري ٬نـوروزکي
قباد ٬نوش لبينا ٬هفتگنج ٬کيخسروي ٬کين ايرج ٬کين سياوش ٬قفل رومي
ساير واژهها
چنگساز ٬رودساز ٬رودسرا ٬کوس گردان ٬پايباز ٬بريشمزن

در نمايه ٬ ٣حدود  ١٠٥واژه موسيقايي منسوخ آورده شده است که امروزه هيچ کاربردي
در زبان فارسي ندارند و کامًال متروکاند .اين واژهها نيز ذيل عناوين سازها و متعلقات آنها ؛
اصطالحات خاص ؛ موسيقيدانان  ٬الحان ؛ و ساير واژهها بخشبندي شدهاند .بيشترين بسامد
مربوط به اسامي آهنگها و الحاني است که منوچهري در قرن پـنجم و نـظامي در قـرن
ششم از آنها ياد کردهاند.
 .٢منسوخشدگي معنايي
در ميان واژههاي موسيقايي شماري را ميتوان يافت که معناي سابق آنها منسوخ شده
اما ٬لفظ آنها باقي مانده و معناي ديگري پيدا کردهاند و فارسيزبانان با معناي قديم آنها
آشنا نيستند و تصاوير شعري نيز نميتواند معني قديم آنها را القا کند.
بيشتر اصطالحات فني موسيقياند که معروض منسوخشدگي معنايي شدهانـد؛ در
حالي که منسوخشدگي لفظي بيشتر عارض اسامي غيراصـطالحي و عـام گشـته کـه در
دورهاي تداول عام داشته اما ٬در شعر نيامدهاند .از اين رو ٬وقتي به انواع اصـطالحات
موسيقي در شعر قديم برميخوريم ٬بايد بر اساس موسيقي قديم ٬يعني موسيقي رايج
در عصر اسالمي تا پس از عصر صفويه ٬که ٬بنا بر مندرجات آثار نظري موسيقي نظير
تأليفات صفيالدين ارموي و عبدالقادر مراغي و بنايي و کوکبي ٬موسيقي دوازده مقامي
بوده ٬آنها را بررسي کنيم .پس از عصر صفويه و از عصر قـاجار تـا کـنون مـوسيقي بـه
صورت دستگاهي تعريف ميشود و بر هفت دستگاه و پـنج آواز مـبتني است .وقـتي
نظامي )قرن ششم( ميسرايد:
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چنين بکـري بـرآورد از عـماري

يا سعدي ميگويد:
ور پرده عشاق و خراسان و حجاز ست

از حــنجره مـطرب مکـروه نـزيبد

و يا آملي:
حسيني و عراق آنگـه
ّ

سـپاهان

پس از زنگوله عشّ اق و نوا دان

بايد توجه داشت که حصاري  ٬عشاق  ٬خراسان  ٬حجاز  ٬حسيني  ٬عراق  ٬سپاهان  ٬زنگوله  ٬عشاق ٬
نوا همانهايي نيستند که امروزه با نام گوشه و دستگاه رواج دارند .اين واژهها امروزه در
موسيقي ايراني کاربرد دارند؛ اما ٬مدلول آنها به درستي معلوم نيست همان باشد که در
ـگذشته بوده است.
تطور معنايي ٬در معناي قديم
لذا اين دسته از واژههاي موسيقي را ميتوان ٬به لحاظ ّ
منسوخ شمرد .بـرخـي ديگـر از واژههـاي مـوسيقي بـيشتر افـعالي هسـتند کـه مـعناي
اصطالحي موسيقايي آنها منسوخ شده ولي با معاني ديگـر در زبـان فـارسي امـروزي
رايجاند؛ مثل برآمدن  ٬برآوردن  ٬برکشيدن  ٬خاستن  ٬کشيدن  ٬گفتن  ٬دميدن  ٬ساز کردن و اصطالحات
قول و غزل و غيره .مثًال ٬در اين بيت:
رودکي چنگ برگرفت و نواخت

بــاده انــداز کـو سـرود

انـداخت

فعل انداختن براي سرود ظاهرًا به قرينه باده انداختن به کار رفته است و در اشعار هيچيک از
شاعران شاخص سبک خراساني و عراقي )در محدوده اين تحقيق( فعل انداختن در اين
ـکاربرد ديده نشده است.

١

در نمايه  ٤واژههايي که معناي قديم آنها منسوخ شده به دو دسته تقسيم شـدهانـد:
١ـ(ــافعال موسيقايي معموًال داراي پيشوند بر هستند .از افعال کمکاربرد موسيقايي با پيشوند بر بـرداشـتن )آواز
برداشتن( است که نظامي به کار برده است:
ساز مـطرب بـرکشد سـاز
بــه جــايي مــويهـگــر بــردارد آواز
به جايي ِ
نگــــنجد آن تــرنّم انــدرين ســاز
مــــخالف بــــاشد ار بــرداري آواز
نکيسا چون زد اين افسانه بر چنگ
ســــتاي بــــاربد بــرداشت آهــنگ
آهنگ عراق ايـن بـانگ بـرداشت
به
عراقيوار بانگ از چـرخ بگـذاشت
ِ
سعدي نيز گويد:
نميداند که چند از شب گذشتهست
مــؤذن بــانگ بــيهنگام بــرداشت
حتي از ترکيب رقص برداشتن در شعر فارسي شاهد داريم:
آنچـنان شـد کـه کس نـديدش بـاز
رقــــص بــرداشت بــيمقطّع ســاز
ِ

٦٨

نامه فرهنگستان ١/ ٧
واژههاي منسوخ موسيقي در زبان فارسي

مقاله

موسيقائي تازه پيدا کردهاند؛  (٢آنها که معناي موسيقايي را از دست
(١ــآنها که معناي
ِ
دادهاند.

نمايه ٤
واژههاي موسيقايي معروض منسوخشدگي معنايي

با معني موسيقايي جديد

بربط ٬چنگ )تاجيکستان ٬نوعي سنتور( ٬راهوي ٬غزل ٬نوبت ٬راست ٬شهناز ٬اصول )ريتم و
وزن در موسيقي ششم مقام تاجيکستان( ٬عراق ٬حجاز ٬حسيني ٬ستا )نوعي کمانچه يا طنبور
دستهبلند با کمان رايج در تاجيکستان( ٬نوروز بزرگ ٬نهاوندي ٬اصفهان ٬عشاق
با معني غيرموسيقايي
آلت ٬آمدن ٬آوازه  ٬ادا ٬استوار ٬انگشتزنان ٬ايستادن ٬باد کردن ٬بازگشت ٬بازگفتن ٬باالـگرفتن٬
برافشاندن  ٬برجستن ٬برداشتن ٬برگفتن ٬بساز ٬بهم ساختن ٬بيرون افتادن ٬پرداختن ٬حـديث٬
خارش ٬جعبه ٬رشته ٬صندوق ٬قول ٬راه ٬گوشمال ٬زه ٬آوازه ٬برخـاستن ٬بـرآمـد ٬بـرآوردن٬
انگيختن ٬سرائيدن ٬انداختن ٬باد کردن ٬برخـوانـدن ٬بـرشدن ٬بـرکشيدن ٬بـرزدن ٬بـرگرفتن٬
برگشادن  ٬جنباندن ٬چنبر ٬خاراندن ٬دستان ٬دم زدن ٬دوال ٬راست کردن ٬راندن ٬زخم ٬ساعد٬
شکستن ٬کشيدن ٬گشادن ٬گفتگو ٬گفته ٬ماليدن ٬صدمه
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