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موسیقى در دورة غزنویان
 

سید حسین میثمى

استادیار دانشکدة موسیقى، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران. 
(تاریخ دریافت مقاله: 94/1/17، تاریخ پذیرش نهایى: 94/3/30)

چکیده
در این مقاله به موســیقى دورة غزنوى پرداخته مى شــود. هدف از این تحقیق، کشف تحوالت تاریخى موسیقى یکى از 
سلسله هاى ترك تباِر دوران میانى تاریخ ایران است. روش تحقیق، توصیفى و تحلیلى است که عالوه بر تشریح وقایع، 
تالش شــده چرایى و چگونگى تحوالت موســیقى مورد تحلیل قرار گیرد. در این مقاله، دو جنبۀ اجتماعى و تخصصى 
موســیقى، اســاس ساختار مقاله را تشــکیل مى دهد. بر اساس شــواهد مى توان احتمال داد که در این دوره، سازمان 
منســجمى در دربار براى موسیقى وجود داشته است؛ دست اندرکاران این تشــکیالت، مسئولیت مشخصى را برعهده 
داشــته اند. ورود لوریان/ لولیان اسیر از هند و ســند به قلمرو غزنوى، آغازى براى پراکندکى و مهاجرت تدریجى آنان 
به خارج از ایران شــد. در زمینۀ تألیف مباحث نظرى، تالش هایى صــورت گرفته که تا حدودى جنبه هاى مبهم نظام 
موســیقایى این دوره را بازتاب مى دهد. با مقایسۀ مباحث نظرى رسالۀ موســیقى نیشابورى با رسالۀ ادوار صفى الدین 
(مؤســس مکتب منتظمیه)، مى توان به شــباهت ها و تفاوت هایى در عرصۀ نظرى -  عملى شرق و غرب تمدن اسالمى 

پى برد. این شباهت ها و تفاوت ها عمدتاً به نظام پردگى و ریتمیک برمى گردد.  
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موضــوع این مقاله، بررســى تحــوالت اجتماعى و تخصصى 
موســیقى در دوران غزنوى است که براســاس دیاگرام باسورث، 
ســنوات این حکومت، سال هاى 366 –  582 ق را دربر مى گیرد 
 .(Bosworth, 1977, The Page before Introduction)
در مورد موســیقى دوران غزنوى، تاکنون تحقیق منتشر شده اى 
صورت نگرفته اســت. حتى باسورث در کتاب تاریخ غزنویان نیز 
به مبحث موسیقى نپرداخته است (1362). هدف از این تحقیق، 
کشــف تحوالت تاریخى موسیقى در یکى از سلسله هاى تاریخى 
دوران میانى (از شــروع اسالم تا دوران مشروطه) ایران است. در 

این مقاله، موسیقى دورة غزنویان از دو جهت اجتماعى (سازمان 
تفریحــى دربــار و لوریان اســیر هندى) و تخصصى موســیقى 
(موسیقى شناســان، نظام پردگانى و سیستم متریک- ریتمیک) 
مورد بررســى قرار مى گیرد. روش گردآورى منابع در این مقاله 
مبتنى بر روش اسنادى اولیه از جمله متون تاریخى، منابع ادبى، 
لغت نامه ها و غیره اســت. در صورت لزوم از برخى از منابع ثانویۀ 
معتبر نیز اســتفاده شده است. روش تحقیق، توصیفى و تحلیلى 
است که عالوه بر مستندســازى وقایع، حتى المقدور چگونگى و 

چرایى موارد نیز، مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته است.

1. مباحث اجتماعى موسیقى
تمایل سالطین به موسیقى، اعیاد و سازمان تفریحى دربار

 
یکى از مباحث مهم در سلســله ها، تمایل و نگرش شــاهان یا 
سالطین به موســیقى اســت. زیرا خود به عنوان عاملى بازدارنده 
مى تواند تأثیرات عمیقى در حیات موسیقایى دوران برجاى گذارد. 
با توجه به اینکه سالطین غزنوى پیرو مذاهب اهل سنت بودند، به 
غیــر از ماه رمضان (به عنوان نمونه نک. بیهقى، 1374، ج2، 706)، 
در مجالس بزم آنها همواره از حضور ســاقیان، مطربان، مسخرگان، 
قصه گویان، شــعبده بازان، مداحان و ... سخن رفته، مطلبى در مورد 
حرمت غناء/ موسیقى ذکر نشده است که نشان مى دهد، در این موارد 
از تحریم هاى مذاهب چهارگانۀ اهل سنت (فارمر، 1366، 71) پیروى 
نمى کرده اند. از ندیمان، مطربان و غالمان سبکتکین یاد شده است 
(بیهقى، 1374، ج1، 286). در مورد مجالس بزم سلطان مسعود اول 
به ویژه مراسم دشت شاه بهار، از حضور ندیمان و مطربان این سلطان 
یاد شده است (بیهقى، 1374، ج2، 433). اطالعات چندانى در مورد 
مودود، مسعود دوم، عبدالرشید، على و فرخزاد ذکر نشده است؛ که 
شــاید به دلیل کوتاه بودن حکومت هاى آنها است. مختارى غزنوى 
در مدح ابراهیم، فرزند سلطان مسعود اول چنین بیان داشته است: 
«تو گه، بذل  رانى و گه شعر خوانى   گهى رودسازى و گه، نردبازى» 
(1336، 337). ابوالفرج رونى در مدح سلطان مسعودسوم و پسرش 
شیرزاد چنین اظهار مى دارد: «رود از خم طاقش به صدا یافته از یاد     
سحر از خط صنعش به نوا ساخته تلقین» (1347، 185). همچنین 
سعد ســلمان، اطالعات ارزنده اى در مورد خوانندگان و نوازندگان 
شیرزاد مى دهد (1374، 466 – 472). مختارى غزنوى نیز مدحى در 
ارتباط با ملک ارسالن دارد (1336، 163)؛ در این مدح، به سازهاى 
رود و چنگ و نواختن آنها اشــاره شده است. سعد سلمان در مدح 
بهرا م شاه، به مجالس بزم موسیقى وى اشاره کرده است (1374، 87). 
در دوران غزنوى، برخى از اعیاد ایرانى و اســالمى از اهمیت 
واالیى برخــوردار بودند. بیهقى همواره به مبالغ قابل توجهى که 
شاعران، مطربان و ... در ایام معمولى و اعیاد از سالطین دریافت 

کرده اند، اشــاره مى کند (1374، ج3، 887). اعیاد مذکورکه در 
منابع تاریخى و ادبى به آنها اشــاره هاى فراوانى شده، عبارتند از: 
نــوروز (بیهقى، 1374، ج 3، 941؛ منوچهــرى، 1356، 174)، 
مهرگان مقارن با شــانزدهم مهرماه (بیهقى، 1374، ج2، 423)، 
ســده مقارن با دهم بهمن (بیهقــى، 1374، ج2، 666؛ مختارى 
غزنوى، 1336، 163) و عید فطر (فرخى، 1349، 104 – 105).

بــا توجه به تمایل ســالطین غزنوى در ایــن دوران، گروه هاى 
سرگرم کننده در دربار تحت نظام مدیریت خاصى فعالیت داشته اند. 
گروه هاى ســرگرم کننده متنوع بوده، هر کدام به نوعى با موسیقى 
ارتباط مســتقیم یا غیرمستقیم داشــته اند. در زمان هاى مقتضى، 
مسئولیت بار عام دادن این گروه ها، بر عهدة حاجب بوده است. ریشۀ 
حاجب (پرده دار) به دوران ساســانى برمى گردد (مسعودى، 2536، 
ج1، 240). خلیل  بن احمد  آن را منصبى دربارى، نظامى به معناى 
دربان، مسئول هماهنگ کردن و سامان دادن به بارها و مالقات هاى 
فرمانروایان با کارگزاران حکومتى و مردم دانســته است (1405، ج 
3، 86). بــه اصلى ترین حاجب دربار، حاجب بزرگ یا زعیم الحّجاب 
خطاب مى شــد (بیهقى، 1374، ج1، 67 و 138). حاجبان با قباى 
سیا و کالهِ دو شاخ مشخص مى شدند (همان، 41). به حاجب بزرگ، 
َعلَم، منجوق، طبل، دهل، کاســه، تخت هــاى جامه، خریطه هاى 
ســیم و غیره مى دادند (همــان، ج2، 719). زیردســت حاجبان 
بزرگ، حاجبان خدمت مى کردند (حســن زاده، 1385، 227). گاه 
حاجبان را به همین دلیل نوبتى مى خواندند، زیرا به نوبت شــب و 
روز با ســلطان بوده اند (بیهقى، 1374، ج 2، 636 – 637  و 704). 
احتمال دارد که عناوین مشــابهى نیز براى حاجب به کار مى رفته، 
زیرا براى نوشــتگین (از غالمان خاص سلطان محمود)، از عناوین 
مهتر سراى (رئیس غالمان)، نوبتى و حاجب نیز استفاده شده است 
(همان). در فرودســراى (اندرونى یا سراپرده) نیز حاجبه ها خدمت 
مى کردند (همان، 624). یکى از مهم ترین حاجبه ها، ســتى زرین، 
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مطربۀ مخصوص سلطان مســعود بود که بسیار به سلطان نزدیک 
بود (همان). مورد مذکور نشــان مى دهد که اهالى موســیقى نیز 
مى توانستند به عنوان حاجبه خدمت کنند. حسن زاده معتقد است 
اگرچه سلسله مراتب غالمى در انتخاب حاجبان نقش داشته، با این 
همه نظر سلطان، وزیر و حاجب بزرگ در این انتخاب اهمیت زیادى 
داشته است (1385، 227). مواردى چون جنبه هاى شخصى، عاطفى 
و سیاسى در این انتخاب ها دخیل بوده اند (همان). حاجبان و ساالران 
در باردهى مراجعه کنندگان نقش گزینشى داشته،  به همین دلیل 
برخى شاعران چون سنایى به آن چنین انتقاد کرده اند: «کار چو تو 
کس نیست شدن نزد هر ابله      تا بار دهد یا ندهد حاجب و ساالر» 
(1380، 195). در منابع، اشاره هایى به گروه ها و عوامل سرگرم کنندة 
دربار شده است. از ندیمان خاص/ قّواالن و مطربان (بیهقى، 1374، 
ج1، 5)، از مطربان، قّواالن و ندیمان پیر (همان، 58)، از شــعرا، ... و 
مسخره (همان، ج2، 407)، از شاعران، مطربان و مسخرگان (بیهقى، 
1374، ج2، 423؛ شــبانکاره اى، 1381، ج2، 78) همواره ســخن 
رفته است. فرخى بیان مى دارد: «با دوستان یکدل با مطربان چابک     
با ریدکان زیبا و با ســاقیان دلبر» (1349، 439)؛ اســدى طوسى، 
ریدك را غالم امرد مى داند (1319، 304). در جشــن مهرگان، به 
حضور مطرباِن سرایى و بیرونى و شاعران اشاره شده است (بیهقى، 
1374، ج2، 423) که نشان مى دهد در جشن هاى بزرگ از مطربان 
و شــاعران دربارى/ غیر دربارى، به تعبیر دیگر اندرونى و بیرونى نیز 
استفاده مى کردند. مطربان به دو گروه مردان و زنان تقسیم مى شدند 
(همان ج1، 172) و بعضــى از مطربان خاص بودند (همان، 272). 
براساس مطالب مذکور و عناوینى چون حاجب بزرگ، حاجب، 
حاجبه، ســاالر و گروه هاى سرگرم کننده، مى توان استنباط کرد 
که احتماالً ساختار منسجمى در دربار براى امور سرگرمى وجود 

داشته است. 

اُسراى مرتبط با موسیقى
یکــى از رویدادهاى مهم در دوران غزنوى، به اســارت درآوردن 
لوریان/ لولیان و انتقال آنها به قلمرو غزنویان بوده است. گردیزى به 
نقل از ابوعبداهللا جیهانى، مردمان هند را به هفت گروه تقسیم مى کند: 
ساکَبتِرى، برهمن، کْشِتِریان، شوَدرِیان، َسَمانیان، َچْنداالن و ُدنبان 
(1384، 409 – 410). وى در مورد چنداالن ذکر مى کند ایشان از 
خداوندان الحان باشــند (همان، 410). مردمان ُدنبان سیاه پوست 
بــوده، همه رود زن و پایکوبان و به طریق چنداالن بوده اند (همان). 
طبق سلســله مراتِب گروه هاى مردمى هند، چنداالن ششــمین و 
دنبان هفتمین گروه بوده اند (همان)؛ به همین دلیل دو قوم مذکور از 
پائین ترین گروه هاى مردمى هند بوده اند. شرف زمان طاهر مروزى در 
کتاب طبایع الحیوان (تألیف اندکى بعد از 500 ق) در مورد چندال 
چنین توضیح داده است: «و منهم السند الیه و هم اصحاب اللحون 
و اللهو» (گردیزى، 1384، نک. زیرنویس 613) که به اهل ســند و 
صاحبان الحان و لهو بودن آنها اشــاره شــده است؛ حبیبى مصحح 
کتاب گردیزى نیز چنین ذکر مى کند: «کلمه چندال که معرب آن 
سندال است تا کنون هم مستعمل است» (همان). رشیدالدین فضل 

اهللا همدانى (د 718 ق) ذکر مى کند: «... بعد از ایشان چندال اند که 
مردم عوام و حمیرى و نظارگى و حرافیش و لولى و نویى اند» (1384، 
69). بر اســاس اظهار فوق، لولى ها بخشــى از اقوام چندال بوده اند. 
معمــوالً در غرب براى ایــن اقوام معادل جیپســى ها به کار 
مى رود. رنارد ذکر مى کند که مبدا جیپســى ها در منطقۀ ســند 
 Fellman et al.,) اســت که هم اکنون در پاکســتان قرار دارد
4 ,2007). زبان جیپســى ها را روم1 مى نامنــد (ibid). َهریوت، 
معادل هاى جیپســى ها را در کشــورهاى مختلف ذکر کرده، در 
مورد ایران از ســه معادل مختلف (در دو مورد نخســت با طرح 
 Kavuli سؤال)  نام برده است: 1.کاولى2، احتماالً از ریشۀ شبیه
یــا Kabuli کابل 2. لورى3 یا لولى4، احتماالً از ریشــۀ لوهارى5 
(هنــدى/ íHind) به معناى آهنگر 3. کراچى6 کلمه اى ترکى به 
معناى ســیه چرده (Harriot, 1829, 518). ویلیامز نیز کولى را 

.(Williams, 2000, 15) یکى از معادل هاى جیپسى مى داند
لوریان طى دو دورة ساسانى و غزنوى به ایران آورده شدند. ثعالبى 
(د429 ق) از ارسال 4000 رامشگر توسط شنگل (پادشاه هند) براى 
بهرام گور یاد کرده، در خاتمه چنین نقل مى کند: «... و ســیاه هاى 
لورى که شغلشان نواختن عود و نى است، از نسل آنانند» (1384، 
271). نواده مهلب (د قرن 6 ق) در همین راســتا از 12000 لورى 
که ساز مى نواختند، یاد مى کند (1378، 69). منهاج الدین سراج (د 
قرن 7 ق) از هزار زن و مرد/ سرود گوى یاد کرده، ذکر مى کند لولیان 
ایران از آن نســل اند (1363، ج1، 162). شبانکاره اى (د قرن 8 ق) 
نقل مى کند که بهرام 12000 مطرب از هندوستان خواست تا پیش 
مردم ســماع کنند و اصل این لوریان که امروز در عالم پراکنده اند، 
از آن مطربان اند (1381، 239). بخش دوم به اسارت آنها در دوران 
غزنوى برمى گردد؛ اسمیث به نقل از هنکوك ذکر مى کند که روم ها 
کاســتى جنگجو بودند که براى مبارزه بــا محمود غزنوى برگزیده 
شدند (Ashton-Smith, 2010, 76). ذکر شده محمود غزنوى در 
عملیات جنگى خویش 500000 نفر از مردمان ســند و پنجاب را 
 Fellman et al.,) که از نیاکان مردمان ُرمانى بودند به اسارت آورد
5 ,2007). از فحــواى کالم َکک˚ بــر مى آید که در نتیجۀ حمالت 
غزنویان، مهاجرت زیادى از روم ها از شمال هند به ایران اتفاق افتاده، 
در نهایت پراکندگى آنها - از ایران به دیگر کشــورها- سبب ارتباط 

 .(Kak, 2002, 19) بین موسیقى هند و غرب شده است
در ادبیات منظوم غزنوى، از حضور لوریان یاد شــده اســت. 
منوچهــرى چنین ذکر کرده اســت (همــان، 28): «این زند بر 
چنگ هاى سغدیان پالیزبان     وان زند بر ناى هاى لوریان آزادوار».  
دبیرسیاقى در زیرنویس همین صفحه بر اساس نسخ دیگر دیوان 
منوچهرى، معادل هاى دیگرى از قبیل لولیان/ لوزیان/ توزیان را 
نیز ذکر کرده است (1356، 28). سنایى به ارتباط لولى با ناهید 

(نماد موسیقى) چنین اشاره کرده است: «گاه ناهید لولى رعنا
کند بادســار و باده گسار» (1380، 197) و در جاى دیگر ذکر 
مى کند (همان، 1175): «گر دنیا را بخاشه اى داشتمى     همچون 
دگران قماشته اى داشتمى     لولى گویى مرا گر لولى امى     کبکى 
و سگى و الشه اى داشــتمى». در زیرنویس همین صفحه در ذکر 
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نسخ دیگر به جاى لولى، کولى نیز ذکر شده است (همان). 
اگرچه منشاء لورى ها به افراد ارسالى دوران بهرام گور ربط داده 
مى شود، لیکن با توجه به اســارت آنها در دوران غزنوى، مى توان 
حدس زد که بخشى از آنها نیز در دوران غزنوى به اسارت درآمده، 

در طى یکى دو قرن بتدریج از مرزهاى ایران نیز خارج شده اند. 

2. مباحث نظرى موسیقى

موسیقى شناسان 
از موسیقى شناسان این دوران مى توان از ناصر خسرو، عنصرالمعالى 
و محمد نیشابورى نام برد که موسیقى حرفۀ اصلى آنها نبوده است. 
ناصر خسرو از دانش خویش در زمینه هاى مختلف از جمله موسیقى 
نام برده اســت (1380، 22 و 268). با توجه به دانش هاى مختلفى 
که ناصر خسرو ذکر مى کند، این دانش مربوط به معارف یونانى بوده 

است؛ با این همه از وى رساله اى در دست نیست. 
عنصرالمعالى کیکاوس بن اســکندر بن قابوس بن وشــمگیر 
(412 – 462 ق) از خاندان آل زیار اســت که  قابوس نامه (تألیف 
بین ســال هاى 457– 462 ق) را تألیف کرده اســت. وى هشت 
سال در غزنین در خدمت مودود بن مسعود غزنوى بود و با دختر 
محمود غزنوى ازدواج کرد و حاصل این ازدواج گیالنشاه بود که 
کتاب براى وى تألیف شــده است. باب ســى و ششم این اثر به 
خنیاگرى پرداخته شــده (1335، 174)، در همین باب از نظام 

پرده ها نیز سخن رفته است (همان، 177). 
رسالۀ موسیقى محمد بن محمود بن محّمد نیشابورى ملقب 
به عجب الّزمان، مشــخص ترین رساله اى است که در این دوران 
تألیف شــده اســت. عوفى ذکر مى کند وى در عهد دولت بهرام 
شاه، از فحول ائّمۀ غزنین بود (1389، 298 - 299).  این رساله 
در پنج فصل تنظیم شــده اســت. مباحثى که در این پنج فصل 
مورد بررســى قرار گرفته، عبارتند از: اسامى دوازده پرده (فصل 
نخست)، اسامى شش شعبه و افرادى که در تدوین نظام پردگانى 

نقش داشته اند (فصل دوم)، تعداد بانگ هاى موجود در پرده ها و 
شــعبات و اخذ پرده ها از پردة راست (فصل سوم)، مناسبت هاى 
زمانى اجراها در طى ایام شــبانه روزى (فصــل چهارم) و اجراى 

پرده ها براى نژادهاى مختلف و کودکان (فصل پنجم).  
حضور موسیقى شناســان و وجود رساله هاى مذکور، نشان از 
تأمالت نظرى در این دوران دارد که ظاهراً توســط اندیشمندانى 
تألیف شده که موسیقى بخشى از عالیق آنان تلقى مى شده است. 

نظام پردگانى 
 به نظر مى رســد سیستم موســیقایى دورة غزنوى، ترکیبى 
از فرهنگ هاى مختلف شرق اســالم است. این سیستم از سوى 
دیگر با سیســتم مکتب منتظمیه که توســط صفى الدین ارموى 
(در بغداد مرکز فرهنگ هاى غرب اســالم) تنظیم شد، قرابت و 
اختالفاتى را دربر دارد. در سیســتمى که محمد نیشابورى ذکر 
کرده، دوازده پرده و شــش شــعبه، مبناى این نظام را تشکیل 
مى دادند. پردة راست، شاِه همۀ پرده ها بوده، هجده بانگ گسترة 
صوتى این نظام را تشکیل مى دادند. صفى الدین ارموى از شدود 
دوازده گانه و شــش آوازه نام برده، عشاق را دایره اول قرار داده، 
گسترة صوتى هر ّشَد را در محدودة یک اکتاو معرفى کرده است. 
اسامى شدود دوازده گانه مذکور توسط صفى الدین ارموى عبارتند 
از: ُعّشــاق، نوى، بُوسلیک، راست، عراق، أصفهان، زیرافکند، بَُزرك، 
زنُگوله، راهِوى، حسینى و حجازِى (1380، 137)؛ نیز اسامى آوازات 
عبارتند از: کواشت، کردانیا، َســلمک، نوروز، مایه و شهناز (همان، 
140 – 141). با مقایســۀ اسامى مذکور با اسامى جدول 1 مى توان 

تفاوت هاى بارزى را در اسامى مذکور مشاهده کرد. 
عنصرالمعالى در قابوسنامه اسامى ده پردة رایج دوران خویش 
را چنین شرح مى دهد: «نخست بر پرده راست چیزى بگوى پس 
برســم هر پرده چون پرده ماده و پرده عراق و پرده عشاق و پرده 
زیرافگند و پرده بوســلیک و پرده سپاهان و پرده نوا و پرده بسته 
و پرده راهوى شرط مطربى به جاى آر» (1352، 196)؛ چنانکه 

اخذ از پرده هااسامى شعبه هاردیفتعداد بانگ  ها (2)اسامى دوازده پرده (1)ردیف
حسینىزیرکش21راست1
ماده2مخالف راست2
مخالفکبَْسَته22عراق3
رهاوى (3)1/5مخالفک4
نواُعّزال1/53حسینى5
عشاق1/5راهوى (3)6
بوسلکنگارین14اصفهان7
اصفهان1/5ماده8
عراقحجاز15بوسلک9
نهاوند1نوا10
راستسپهرى16نهاوند11
مخالف راست0/5عشاق12

جدول1- اسامى دوازده پرده و....

توضیحات: 1. به نظر مى رســد در متن رســاله، مقام ها بر اساس الویت خاصى مطرح نشده اند؛ با این همه، بر اساس ترتیب ذکر پرده ها در اول رساله، براى هر پرده عددگذارى شده است 2. این احتمال 
وجود دارد که کاتب در ذکر تعداد بانگ ها اشتباه کرده باشد. 3. پردة راهوى در متن به دو گونۀ راهوى و رهاوى ذکر شده است.   

ماخذ: (نیشابورى، 1374، 62- 63)
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نام هشــت پرده اصلى، پردة بسته از شعبات و زیرافگند (احتماالً 
زیرافگند بزرگ) از پردة مخالف راست نیز مشاهده مى شود.

در ارتباط با کارگان موسیقى این دوره با نظام پردگانى، یکى 
دو اظهار راهگشــا ذکر شده اســت. اسدى طوسى در لغت فرس 
چنین ذکر مى کند: «لبینا: نام نوا اســت که در مطربى بود، میز 
نــى گوید: تــا مطربا زنند لبینــا و هفتخــوان     در پرده عراق 
سِر زیروســلمکى» (1319، 17). فرخى نیز چنین سروده است: 
«ســرو ساقى ماه رودنواز     پرده بر بسته در ره شهناز» (1349، 
201). ابوالفــرج رونى در یکــى از ابیات خویش ذکر مى کند که 
نواى سلمک از پردة راست بیرون آورده مى شود (1347، 179). 
از اظهــارات فوق چنین تصور مى شــود که پرده یــا ره احتماالً 
مدهایى بوده اند که نوا، لحن و... بر آنها ســاخته مى شــدند. هر 
پرده از ســه قســمت بم، روى آهنگ و تیزى تشــکیل مى شده 
است (نیشابورى، 1349، 201). ظاهراً گستره هاى سه گانۀ پرده 
راست، در شــکل گیرى مدهاى ترکیبى نقش اساسى داشته اند، 
شاید بتوان آنها را مدهاى اصلى/ بنیادى دوران دانست. همچنین 
احتمال دارد که به دلیل کم بودن گســترة صوتى برخى از راه ها، 
آنها را راهک مى نامیدند؛ چنانکه ناصر بن خســرو قبادیانى ذکر 
مى کنــد: «چون به گوش آیدت از بربطــى آن راهک نو     روى 

پژمردت چون گل شود و طبع کریم» (1380، 364).
با ارجاع به متون این دوره، برخى از اسامى ذکر شده در رسالۀ 
نیشــابورى در دیگر منابع هم قابل مشاهده است. وى همچنین 
در مورد ره شــهناز چنین بیان داشــته اســت: «سرو ساقى ماه 
رودنواز      پرده بسته در ره شهناز» (همان، 201). در مورد پردة 
عشــاق چنین ذکر کرده اســت: «بونصر تو در پرده عشاق رهى 
زن      بوعمــرو تو اندر صفت گل غزلــى گوى» (همان، 365)، 
منوچهرى در  وصف پردة راست و باده چنین سروده است: «پردة 
راســت زند نارو بر شــاخ چنار     پردة باده زند قمرى بر نارونا» 
(1365، 1). منوچهرى در مورد راهوى نیز بیان داشــته: «زده به 
بزم تو رامشگران به دولت تو      گهى چکاوك گه راهوى و گهى 
قالوس» (همان، 231)  و در مورد پردة عشــاق نیز چنین سروده 
اســت: «بر سر سرو زند پردة عشــاق و تذرو     ورشان ناى زند، 
بر ســر هر مغروسى» (همان، 127)، سنایى در مورد پردة عشاق 
چنین سروده است: «زان پس بر یاد او پردة عشاق ساز ...»، «گر 
رهى خواهى زدن بر پردة عشاق زن ...» (1380، 515 و 973). 
نظام پردگانى دوران غزنوى با نظام مکتب منتظمیه شباهت ها 
و تفاوت هایى داشته اند. به نظر مى رسد نظام موسیقایى مشخص 

ذکر شده در رساله ها و منابع ادبى، مبناى ساختن آهنگ ها بوده است. 

سیستم متریک و ریتمیک 
در دایره المعارف مفاتیح العلوم (تألیف بین ســال هاى 367 – 
372 ق مقارن با شکل گیرى تدریجى حکومت غزنوى)، ابوعبداهللا 
محمد بن احمد ابن یوســف کاتب خوارزمى در باب هفتم فصل 
ســوم به تعریف ایقاع پرداخته و هفــت دور هزج، رمل خفیف، 
رمل، ثقیــل ثانى، خفیف ثقیل ثانى، ثقیــل اول و خفیف ثقیل 
اول را شرح داده است؛ وى از روش اتانین بر تشریح ادوار مذکور 
استفاده کرده است. به عنوان نمونه وى در مورد هزج چنین ذکر 
مى کند: «وزنى اســت که نقره هاى آن یکى یکــى بتوالى ایجاد 
مى شــود و رســم آن چنین اســت تَن˚ تَن˚ تَن˚ تَن˚ تَن˚ تَن˚ 
تَن˚ تَن˚» (خوارزمى، 1362، 231). سنایى، قصیده اى در وصف 
ابوالفتح اصفهانى (شاعر) سروده اســت (سنایى،1380، 635 – 
641)؛ ابوالفتح اصفهانى کتابى در علم ایقاعات داشــته (همان) 
که ظاهراً اثر وى مفقود شــده اســت. این موضوع نشان مى دهد 
که در شرح نظام ایقاعى در دوران غزنوى نیز تالش هایى صورت 
گرفته اســت. به نظر مى آید که نظام مذکور بیشتر از نظام شعر 
متأثر بوده اســت. مالح معتقد است که اَنین مخفف اتانین است 
که توسط منوچهرى براى قمریان ذکر شده است (مالح، 1363، 
72 – 73؛ منوچهرى، 1356، 180). در نمونه اى مسعود سعد در 
بیتى در شرح عثمان خواننده،  به ایقاع چنین اشاره کرده است: 
«دســت زد چون به خفچه ایقاع     بگذراند ز اوج چرخ سماع» 
(1374، 466). ســنایى در یکى از ابیات خود به اتانین اشــاره 
مى کند که ســاختار متفاوت ترى را نشــان مى دهد. بیت مذکور 
چنین اســت: «زان پس بر یاد او پردة عّشاق ساز     تن تننا تن 
تنن، تن تننا تن تنن» (1380، 515). شــاعر مى توانست بگوید 
تــن تننن تن تنن تن تننن تن تنــن، ولیکن تننن به تننا تغییر 
یافته که نشــان مى دهد در عمــل، روش کاربرد اتانین در حوزة 
شرقى، تفاوت هایى را دربر داشته، به همین دلیل خواندن اتانین 
پیچیده تر بوده اســت. خاقانى شــروانى نیز چنین سروده است: 
«انگشــت ارغنــون زن رومى به زخمه بر     تب لــرزة تنا تننانا 

برافکند» (1375، 96). 
از این مبحث مى توان چنیــن نتیجه گرفت که احتماالً نظام 
اتانین با نظام غربى تمدن اسالمى (مکتب منتظمیه) تفاوت هایى 

را در برداشته است. 

بر اســاس مباحث مطرح شــده در منابع ایــن دوره مى توان به 
این نتیجه رســید که ســالطین غزنوى به موسیقى بزمى عالقه 
داشــته، بعضاً در نواختن ساز دست داشــته اند. از شواهد مذکور 
مى توان حدس زد که موسیقى در نظامى منسجم در دربار مورد 

استفاده قرار مى گرفته است. اهل موسیقى را مى توان از یک سو 
به خوانندگان و نوازندگان و ازسوى دیگر به شاعران حرفه اى که 
در خوانندگى و نوازندگى دســت داشته اند، تقسیم کرد. جشن ها 
و اعیاد مهــم در زندگى اجتماعى و منافع مالى اهل موســیقى 

موسیقى در دورة غزنویان
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پى  نوشت  ها
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2  Kauli.
3  Luri.
4  Luli.
5  Lohari.
6  Karáchi.
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ابوالفــرج رونى (1347)، دیوان ابوالفرج رونــى، به اهتمام محمود مهدوى 
دامغانى، ناشر کتاب فروشى باستان، تهران.
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فى العلم موسیقى، کتابخانۀ برلین. 

اسدى طوسى، ابومنصور على بن احمد (1319)، کتاب لغت ُفرس، تصحیح 
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تأثیر داشــته اســت. فتح بخش هایى از هند و سند در تحوالت 
موســیقایى این دوره، نقش مهمى داشت؛ یکى از این رویدادها، 
ورود اسراى اهل موســیقى تحت عنوان لولیان و غیره به قلمرو 
غزنوى اســت؛ شاید پراکندگى و مهاجرت لولیان در قرون بعدى 
به دیگر کشــورها و غرب، از دوره غزنوى آغاز شده باشد. در این 
دوره، چند متن موســیقایى وجود دارد کــه برخى از جنبه هاى 

فنى موسیقى را تشریح کرده اند؛ با این همه این توضیحات کلى 
و تاحدودى مبهم اســت. با مقایسۀ رسالۀ موسیقى نیشابورى با 
ادوار صفى الدین ارموى (مؤســس مکتب منتظمیه)، مى توان به 
تفاوت هاى کّمى و کیفى مشــخص در نظام موســیقایى شرقى 
(آراى نیشــابورى) و غربى (آراى صفى الدین ارموى) اسالمى پى 
برد. این اختالف در نظام پردگانى و ایقاعات قابل مشاهده است. 


