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آشنایی حافظ با موسیقی و همچنین آوازخوانی او از موضوعاتی است که حاافظپژوهاا
بر آ اتفاقنظر دارند .دربارة اصطالحات موسیقیایی بهکاررفتاه در اشارار او نیاس برایار
سخن گفته شده است؛ اما واژههایی را نیس میتوا یافت که در عینحال که مرنی لغوی
آنها در شرر حافظ مورد نظر است ،هالهای از مرنای موسیقیایی هم آنها را احاطه کارده
است؛ به گونهای که بدو توجه به این هالههای موسیقیایی ،ظرایف هنری شارر حاافظ
به کمال درک نمیشود .مقالة حاضر میکوشد این هالاههاای موسایقیایی را درباارة دو
واژة «حسین» و «کار» که بهدلیل مرنای متداول غیر موسیقیاییشا مورد غفلات واعا
شدهاند ،بررسی کند و تناسبها و زیباییهای بالغی ایجاد شده بهوسایلة ایان واژههاا را
در شرر حافظ آشکار سازد.
واژههایكلیدی :حافظ ،موسیقی ،گوشه ،حسین و کار.
نشانی پرت الکترونیکی نویرنده مرئولjakhyani@yahoo.com :
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.1مقدّمه
دربارة حافظ و اشرارش ،کم کندوکاو نشده است؛ دربارة او از هر دری سخن راندهاند و از
زوایای مختلف غسلیاتش را کاویدهاند؛ اما هنوز هم میتوا ناگفتههایی دربارة او یافت که
از چشم پژوهشگرا پنها مانده است.
یکی از موضوعاتی که همیشه دربارة حافظ مطرح بوده است ،مرائلة موسایقیدانای
اوست .در اینکه حافظ با موسیقی و آواز آشنا بوده ،تردیدی نیرت .شارحا دیوا حافظ
اغلب بر این موضوع تأکید کرده اند؛ عالوه بر آنکه وی خود نیاس بارهاا باه آوازخاوانیاش
اشاره کرده است( .)1برای آوازخوانی بهطورعط آگاهی از ردیفها و گوشههاای موسایقی
السامی بوده است ؛ چنانکه به گفتة مالح ،عرائت عرآ با صوت خوش نیس بدو آشنایی باا
موسیقی میرر نبوده است و حافظا عرآ میبایرات پاردههاای موسایقی را بشناساند
(مالح1631 ،ب .)11 :حافظ به تصریح خودش ،حافظ عرآ بوده( )2و این موضوع نیاس الاسا
دیگری بر موسیقیشناسی او بوده است؛ عالوه بر آ که چناد موسایقیدا نامادار عصار
حافظ را میشناسیم که به احتمال زیاد با حافظ مؤانرت و مجالرت داشتهاند( .)6از ایان
رو حافظ بریاری از اصطالحات موسیقیایی را باهدلیال موسایقیدانای خاود و شاناخت
ردیف های آوازی ،آگاهانه در شررش گنجاناده و تناسابات لفظایای در اشارارش ایجااد
کرده است که در نگاه اول از چشم خواننده پنها میماند .بریاری از این اصاطالحات را
پژوهندگا توضیح دادهاند؛ حرینرلی مالح کتاب حافظ و موسایقی را باه ایان موضاوع
اختصاص داده ،بریاری از حافظپژوها در این زمینه سخن گفتهاناد و شاارحا دیاوا
حافظ به اصطالحات مربوط به موسیقی در غسلهای او اشااره کاردهاناد؛ اماا هناوز هام
میتوا واژه هایی در شرر حافظ یافت که هالههای موسیقیایی تنیدهشده در اطراف آنهاا
از چشم پژوهندگا مخفی مانده است؛ در حالیکه بدو توجه به این هالههای مرناایی،
درک کامل زیباییهای بالغی شرر حافظ محقا نمایگاردد .ایان مقالاه مایخواهاد از
رهگذر ارائة این یافتهها و تناسبهای ایجاد شده با آنها ،هم به لاذت هناری خواننادگا
شرر حافظ بیفساید و هم گوشه ای دیگار از هنار ایان شااعر باسرب را بنمایاناد و بخاش
دیگری از راز ماندگاری سخن او را آشکار سازد.
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.1موسیقیوشعر
موسیقی ایرانی شامل تردادی دستگاه است که هرکدا از تردادی گوشه (سازی و آوازی)
تشکیل شده است و مبتنی بر نظم و انضاباطی خااص و یاادگیریاش ساخت و مراتلس
صرف وعت میباشد .در این میا  ،گوشههای آوازی به دلیل همراهی با کاال  ،دلذاذیرتر و
فراگیرتر و حتی ماندگارترند؛ چنا که از ترانهها و تصنیف های کهن ،اشرارشا برجا مانده
است و امروزه هم میتوا با استفاده از امکانات دنیای مدر آنها را بازسازی کرد.
به دلیل کم بود ترداد مقا ها و سازها ،موسیقی ایرانی نمیتواند به تنهایی از عهادة
تمامی احراسات و عواطف و حاالت نوایی برآید و به ناچاار همیشاه محتااش شارر باوده
است (نفری .)11 :1631 ،همین موضوع ،ارتباط شرر و موسیقی را به صورت سانتی دیرپاا
درآورده است؛ بهطوریکه از گذشتههای دور موسایقی و شارر باا هام هماراه باودهاناد:
گوسانا یا خنیاگرا پارتی ،نوازنادگا دورهگاردی بودناد کاه شررشاا را فایالبداهاه
میسروده و با موسیقی همراه میکرده اند و بردها آنها که دارای مهارت و هنر بیشاتری
بودند به دربار راه می یافتند؛ چنانکه نوازندگا دورة ساسانی مانناد بارباد و نکیراا را از
همین گروه دانرتهاند (رک؛ اخیانی .)136 :1633 ،مالح پیوند شرر و موسیقی را از این هام
دورتر می برد و به زما کوروش هخامنشی می رساند کاه او و ساربازانش سارود جنگای
میخواندند (نک به :مالح1631 ،الف.)11 :
پس از اسال نیس با برعراری حکومتهای ایرانای ،سانت گوساانی دوبااره احیاا شاد؛
چنانکه رودکی ،شاعر و خواننده و نوازندة دربار سامانیا  ،یادآور باربد و نکیرای ساسانی
است (رک؛ اخیانی )131 :1633 ،همچنا که امروز نیس عاشی هاا (عاشا هاا)ی آذربایجاا
ادامهدهندگا این سنت دیرپا هرتند.
بر اساس همین پیوند دیرین شرر و موسیقی است که کمتار شااعر پارسایگاویی را
می شناسیم که به موسیقی و ابسار و ادوات آ توجه نداشته و در شاررش از آ اساتفاده
نکرده باشد .نیس از آنجا که برخالف امروز کاه ماا اکااراو موسایقی را تنهاا از راه گاوش و
بصورت غیر زنده میشنویم ،موسیقی مورد استفاده در گذشته ،تنها موسیقی زناده باوده
و شنوندگا  ،نوازندگا و سازهایشا را هم میدیدهاند؛ طبیرتاو توجه به خصوصیات ایان
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سازها بیشتر از امروز بوده و شاعرا میتوانرتهاناد برایاری از مضاامین شررشاا را باا
استفاده از خصوصیات همین سازها برازند؛ همچنا که وعتی سردی میگوید:
سار ناتاوانام کاه بارآر چاو چاناگ

ور چااو دفاام پاوست بادرد عافاا
(سردی)112 :1636 ،

روشن است که این مضامین را از دعت در شکل ظاهری چنگ و دف سااخته اسات .باه
همین ترتیب ،آنها شاهد آوازخوانی خوانندگا و همراهی کالمشا با ساز باوده و از ایان رو
اگر شاعری مانند حافظ خود اهل آواز هم می بوده ،طبیرتاو دعت وی باه عناصار مرباوط باه
آواز و ردیفها و گوشههای آوازی ،بیشتر از شنوندة امروزی جلب میشده است.
.1بازنگریدوواژهدرشعرحافظ
چنانکه گفته شد ،دربارة اصطالحات موسیقیایی شرر حافظ زیاد سخن گفتاه شاده ،اماا
به نظر میرسد مرنای موسیقیایی دو واژة«حسین» و «کار» از علم افتاده اسات .پایش از
آنکه باه ایان دو واژه بذاردازیم ،از یاادآوری یاک نکتاه نیاس نااگسیریم و آ اینکاه « در
سبکشناسی حافظ ،ایها از عناصر سبکساز مهم است» (شمیرا .)112 :1611 ،ایها خود
به چندین نوع تقریم میشود که تقریباو همة آنها را میتوا به فراوانی در دیاوا حاافظ
یافت (رک؛ راستگو 126 :1611 ،به برد) .یکی از انواع ایها  ،ایها تناسب است که کاارت آ
از مختصات سبکی حافظ است (شمیرا .)116 :1611 ،در ایها تناساب «فقا یکای از دو
مرنی کلمه در کال حضور دارد ،اما مرنی غایب باا کلماه یاا کلمااتی از کاال  ،رابطاه و
تناسب دارد» (هما  .)112 :به عبارت دیگر این نوع ایها  ،به نوعی مراعاات نظیار پنهاانی
در بیت ایجاد میکند که در نگاه اول دیده نمیشود .آنچه دربارة هالاههاای موسایقیایی
واژههای مذکور گفته خواهد شد ،صرفاو از همین نوع است؛ یرنی از نوع ایها تناساب یاا
مراعات نظیر پنها  .این موضوع به این مرنی است که عد آگاهی از مرانی پنهاا ایان
واژهها ،ابهامی در مرنای بیت به وجود نمیآورد؛ اما آشکار شد ایان مناسابات پنهاانی،
لذت هنری خواننده را مضاعف میسازد.
در ادامه به بررسی واژههای مورد نظر در اشرار حافظ میپردازیم.
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.1.1حزین
«حسین» فرمی است در موسیقی ردیف با مضراب مخصوصی که مشخصاة حالات آ
است و به مناسبت محل و جایگاه اجرائیاش در دستگاهها و آوازهای ایرانی اجرا میشود
(ستایشگر« .)611 :1611 ،در ردیاف کناونی موسایقی ایرانای ،گوشاهای در دساتگاه شاور
نواخته میشود که به آ "نغمة حسین" میگویند» (مالح1631 ،ب.)211 :
حافظ واژة «حسین» را سه بار در اشرارش بکار برده و به نظار مایرساد در هار ساه
مورد ،مرنای موسیقیایی آ را هم در نظر داشته است؛ ابیاات ماورد بحاز از ایان عارار
است:
الف) سر فرا گوش من آورد به آواز حسین

گفت ای عاش دیرینة من خوابت هرت
(حافظ)111 :1633 ،

«آواز» در اینجا به مرنی «آوا» و «صدا» است؛ ولای «آواز» مرناای موسایقیایی هام
دارد و آ «به مرنی عا نغمه ،سرود ،آهنگ و بانگ موزو زیر و بمی است که از گلاوی
انرا و یا از سیم انواع سازها برآید» (ستایشاگر .)61 :1611 ،به این ترتیب میا «حاسین»
و «آواز» در مرنای موسیقیاییشا ایها تناسب بهوجود میآید .عرینهای که ایان گماا
را که حافظ مرنای موسیقیایی این دو واژه را هم در نظر داشته– و باه ایان ترتیاب ،ناه
ایها تناسب که حتی ایها را مورد نظر داشته است  -عوت میبخشد ،بیت عبل آ است
که در آ  ،مرشوعی که به سراغ حافظ آمده« ،غسلخوا » هم هرت و میتوانرته غسلش
را با «آواز حسین» در مرنای موسیقیاییاش بخواند:
زلفآشفته و خوی کرده و خندا لب و مرت

پیرهن چاک و غسلخوا و صراحی در دست
(حافظ)111 :1633 ،

ب) ای نور چشم مرتا در عین انتظار

چناگ حاسیان و جاامی بناواز یاا بگاردا
(هما )612 :

در بیت فوق« ،حسین» به مرنی «حس آلود» و «اندوهناک» است؛ اما میاا ایان واژه
در مرنای موسیقیاییاش با «چنگ» و «نواختن» ایها تناسب وجود دارد؛ در عین حاال
که «چنگ حسین» میتواند مرنای «چنگی که نغمة حسین بنوازد» را هم تداعی کند.
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ش) کی شرر تر انگیسد خاطر که حسین باشد

یک نکته ازین مرنی گفتیم و همین باشد
(هما )131 :

روشن است که در این بیت «حسین» به مرنای «اندوهگین» اسات ،ولای باا در نظار
گرفتن مرنای موسیقیایی این واژه ،میا واژة «شرر» و «حسین» ایها تناساب باهوجاود
میآید.
نکتة عابل یادآوری در این زمینه اینکه مالح مرتقد است که «حسین» در شرر حاافظ
به مرنای موسیقیایی به کار نرفته است (مالح1631 ،ب )211 :؛ اما وی به تناسابات لفظای
ایجادشده بهوسیلة مرنای موسیقیایی این واژه ،توجه نکرده است.
.1.1كار
واژة دیگری که به احتمال زیاد مرنای موسیقیایی آ هم مورد نظر حافظ بوده است،
واژة «کار» است« .کار عمل» یا «کار و عمل» اصطالحی موسیقیایی است که به دو
مرنی مورد نظر بوده است :یکی به مرنی ابداع آهنگ و لحن بر شرری .به عبارت دیگر،
ترکیب از عبل تریین نشدة آهنگ و شرر که به عوة توانایی و سلیقه و ذوق هنرمند
برتگی داشته است (ستایشگر )253 :1611 ،و دیگر به مرنی نوعی تصنیف که وزنی
سنگین داشته و اشرارش عارفانه بوده و از عدیم متداول بوده است (مالح1631 ،ب .)132 :
حافظ در چند بیت ،واژة «کار» را در کنار اصطالحات موسیقی به کار گرفته و این گما
را که شاید عالوه بر مرنای متداول این واژه ،اصطالح «کار عمل» را هم برایش تداعی
میکرده ،دامن زده است؛ از جمله در ابیات زیر:
الف) دلم ز پرده برو شد کجایی ای مطرب

بنال ها که از این پرده کار ما به نواست
(حافظ)111 :1633 ،

از آنجا که در این بیت ،واژههای «پرده»« ،مطرب» و «نوا» که از اصاطالحات پرکااربرد و
مشهور موسیقی هرتند ،بهکار رفتهاند ،عارار گارفتن واژة «کاار» در کناار ایان اصاطالحات،
میتواند تداعیکنندة اصطالح موسیقیایی «کار عمال» نیاس باشاد و از ایان رو میاا مرناای
موسیقیایی آ با این واژهها ایها تناسب به وجود آید .آنچه به این گماا عاوت مایبخشاد،
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این است که «کار عمل» از گوشههایی است که در دستگاه «نوا» هم اجرا میشاود (شاجریا ،

 ،1631توضیح از علیساده) و کشف این تناسب ،لذت هنری دیگری به خواننده میبخشد:
ب) مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم

در کااار چنگ و بااربا و آواز نای کنام
(حافظ)231 :1633 ،

چنانکه مالحظه میگردد ،در بیت مذکور ،واژة «کار» در کناار واژههاای موسایقیایی
«چنگ»« ،برب »« ،آواز» و «نی» عرار گرفته و میتواناد «کاار عمال» را هام باه ذهان
بیاورد و از این رو با واژه های مذکور ،ایها تناسب برازد و به ایان ترتیاب حتای توساراو
میتواند مرنی «چنگ و برب و نیی که نغمة کار عمل بنوازناد» را هام باه مصاراع دو ،
تسری کند.
ش) کااه تااا وجااد را کااارسااازی کاناام

بااه رعاص آیام و خاارعااهبااازی کانام
(هما )632 :

در این بیت ،حافظ ،واژة «کار» را با واژة «رعاص» هماراه کارده و باهنظار مایرساد
«ساختن نغمة کار عمل برای وجد» را هم در ذهن داشته؛ عالوه بر اینکه «سااز» در واژة
«کارسازی» نیس عابل توجه است.
د) ز شاور عاربادة شااهادا شیاریاانکاار

شکار شکرتاه سمان ریاختاه ربااب زده
(هما )621 :

« شیرینکار» در اینجا به مرنی «خوشحرکات» است؛ ولی از آنجا که در ارتبااط باا
«شور» که در مرنای موسیقیاییاش از مقا های برایار عادیمی موسایقی ایرانای اسات
(ستایشگر )112 :1611 ،و «رباب» کاه یکای از آالت موسایقی اسات ،عارار گرفتاه اسات،
الها بخش مرنای «نغمة خوش کار عمل» هم میتواند بود.
ه) فغا کاین لولیا شوخ شیرینکار شهر آشوب

چنا بردند صبر از دل که ترکا خوا یغما را
(حافظ)13 :1633 ،

«لولیا » یا «لوریا » نوازندگا

دورهگردی بودند که در زما

بهرا گور برای

خوانندگی و نوازندگی از هند به ایرا آمدند (دایرةالمرارف مصاحب ،ذیل کولی) .حافظ
هر جا «لولی» را به کار برده ،طربانگیسی و شادی را هم در نظر داشته است( .)1در این
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بیت نیس هالة مرنایی «کار عمل» در واژة «کار» با «لولیا » ایها تناسب میسازد و
حتی تداعیکنندة لولیانی که به شیرینی نغمة کار عمل را مینوازند هم تواند بود.
نتیجه

. 1
با اینکه دربارة موسیقی در شرر حافظ ،بریار نوشته شده؛ اما باز هم میتوا ناگفتههایی
در این زمینه یافت .در ایان مقالاه دو واژة «حاسین» و «کاار» (کاار عمال) کاه مرناای
موسیقیایی آنها از نظر پژوهندگا دور مانده است ،مورد بررسای عارار گرفات و شاواهد
مربوط به آنها از شرر حافظ ارائه شد .توجه به مرنای موسیقیایی ایان واژههاا مایتواناد
خواننده را به ایها تناسب ایجادشده بهوسیلة واژه های ماذکور باا دیگار واژههاای بیات
رهنمو سازد و بر لذت هنری وی بیفساید.
پینوشتها
 .1غااسلسارایای نااهیاد صارفااهای نابارد

در آ ماقاا که حاافاظ بارآورد آواز
(حافظ)261 :1633 ،

ز چنگ زهاره شنید کاه صبحاد میگفت

غاال حاافاظ خوشلهجة خوشآواز
(هما )216 :

غسل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوا حافظ

که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را
(هما )13 :

 .2ز حافظا جها کس چو بنده جم نکرد

لاطاایاف حکمای باا ناکاات عارآنای
(هما ) 33 :

عشقت رسد باه فریاد ار خود برا حاافاظ

عرآ زبار باخاوانی در چاارده روایت
(هما )116 :

ناادیااد خااوشتار از شارار تاو حاافاظ

باه عارآنای کااه انادر سایناه داری
(هما )611 :

 .6محمود بن محمود آملی مؤلف کتاب نفائیس الفنو فی عرایس الریو  ،علی بن محماد گرگاانی
که از نظریهدا های موسیقی و رهبر ارکرتر بوده و کتابی به نا مقالید الرلو نوشته است و موسیقیدا
دیگری به نا یوسف شاه (نک :مالح1631 ،ب)212 :

هالههایموسیقیاییدرمعنایدوواژهدرشعرحافظ115/


 .1بندة طالا خویشام کاه در این عح وفا

عش آ لولی سرمرت خریدار من است
(حافظ)121 :1633 ،

دلام رمایدة لاولایوشای است شااورانگیاس

دروغوعااده و عاتاالوضا و رناگآمیاس
(هما )265 :

صابااا زا لااولاای شاناگاول سارمارات

چااه داری آگااهاای چااونرت حاالش
(هما )212 :
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