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Abstract 

Amīr Khusrau Dehlavī, the Indian Persian-speaking mystic and musician, is 

the link between three the rich Iranian, Islamic, and Indian cultures. In order 

to understand the link between the poetic traditions of Persian language and 

music properly, it is important to recognize his invaluable contributions to 

poetry and music and his combining these two for articulation of concepts. 

Nine Skies, Dehlavī’s masnavi, is among the most reliable works and is 

replete with musical terms. Musical ambiguity is one of the outstanding 

rhetorical figures in Nine Skies. Thus, it significantly helps us recognize the 

effect of music on Dehlavī’s elaboration of poetic concepts. The present 

study intends to address musical ambiguity as a literary device in this work. 
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 خسرو دهلویامیر «ه سپهرنُ»مثنوی دری ایموسیق ایهام
 

 1امیدوار عالی محمودی
 ایذه، ایذه، ایران واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار زبان و ادبیات فارسی

 22/11/1996 مقاله: پذیرش تاریخ ؛02/07/1996 :مقاله دریافت تاریخ

 چکیده

اتصال و پیوندد سده فرهند      حلقۀهند،  زبان فارسیخسرو دهلوی، شاعر، عارف و موسیقیدان بزرگ امیر
در  این دوپیوند  موسیقی وشعر و  حوزۀدر  وا ارزندۀخدمات شناخت  است. یهندو  یاسالم د یغنی، ایران

مثنوی  .ی با موسیقی، بسیار مهم استفارس فرهن  شعری زبان رابطۀبرای درک درست از  ،بیان مفاهیم
مفدردات، ترکیادات و    ازکده سرشدار    ع قابد  اعتندا و اعتمدادی اسدت    از جمله منداب  او «سپهر  هنُ»ارزشمند

های بددیعی ایدن ا در     ویژگییکی از بارزترین  ،موسیقایی ایهام علم موسیقی است.مربوط به  اصطالحات
بده   مهدم  بسیار مناعی، امیرخسرو شعری پرورش مفاهیم ت موسیقی دراهمی شناخت برای ،بنابراین است.
بررسی  در این ا ر ایهام موسیقایی صنعت ادبی ازتاببتا  است شده کوشش ،پژوهشدر این  .رود میشمار 

 .و گزارش شود
 

 .ایهام سپهر؛ نه ، مثنویمثنوی ؛موسیقایی ایهام دهلوی؛ امیرخسرو :ی کلیدیها واژه

 

 مقدمه .1
در توسدعه و   کنوناز روزگار باستان تدا  غنی ایران و هند، روابط دیرین و پیوند دو فرهن 

. ایرانیان است بودهر مؤ ّ های دو فرهن  از یکدیگر و شناخت ظرفیت ،گسترش علوم و هنر
من آشنایی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو ملت، توانستند هدم از  به یُ ،در سرزمین هند

مند فرهنگدی خدود، بده    های ارزشد  اشتهد با عرضۀمند شوند و هم  غنای فرهن  هند بهره
 است ستد فرهنگی شدهاین دادو نتیجۀآنچه  فرهن  میزبان نیز خدمات شایانی ارائه دهند.

، فرصدت متتنمدی   پیوند خجسته به یادگدار ماندده   از این عنوان میرا ی گراناها ه بهو امروز
 است تا هم خویش و هم خویشان دیرین خود را بهتر بشناسیم.

لی و فلزی و نیز متون کهن ایرانی، ها، الواح گِ نگاره امانده از ابزار موسیقی در سن ج آ ار به
اهد  آن بسدیار کهدن و    منددی از مو  نشانگر آن است که پیوند ایرانیان با موسیقی و بهره

 دار است: ریشه
. در ..سال پیش از میالد وجود دارد 9000ای متعلق به حدود  انگاره ،در چتامیش دزفول»

هدای   طا  با دسدت  نوازندۀزانو زده و سرگرم نوازندگی است و  نوازندۀ چن  ،نگاره این
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سدرگرم   ،کندار گدوش گذاشدته    ای کده دسدت را در   خواننده و زدپردا میباز به نوازندگی 
هدا   ای نیز در حال نواختن یک ساز بدادی اسدت. ایدن    نوازنده ،خوانندگی است. همچنین

های اقوام  موسیقی سو و پیوند آن با دیگر  ن از یکهمه نشان از قدمت موسیقی در ایرا
 .(9: 1979)پورمند، « بیگانه دارد

برگ »پس از سقوط ساسانیان و چیرگی اعراب، روزگار موسیقی نیز دیگرگونه شد و 
بسیاری از ایرانیان، جالی وطن کردند و  .(910: 1977 ، حافظ) «نوا تاه شد و ساز طرب نماند

و در  و از آن جمله، هندوستان شدند. ایرانیان در سرزمین هندد  یگرهای د رهسپار سرزمین
های خود را به زبان  نگیها و دلت اند، شادی هم داشته ی باکنار مردمی که رن  الفت دیرین

ایدن دو فرهند ،    خجسدتۀ زمان، از مصاحات و پیوند  مرور  و به کردند موسیقی زمزمه می
یابیم تا دادوسدتد   آن فرصت می پشتوانۀکه امروز به  میرا ی ارزشمند و ماندگار فراهم آمد

 دو فرهن  غنی هند و ایران را مرور کنیم.

بلکه  ،دادند نشان نمی تنها به موسیقی روی خوش آنکه در ابتدا گروهی از مسلمانان نه با
یقی ای محدود از موسد  گونه  و تنها به ورزیدند بر تحریم آن نیز تأکید می یطور جدّ  گاه به
های  رایج جان سکّۀاما نقد خوش هنر و موسیقی که همواره  ،دادند عرضه می اجازۀآواز، و 

آن « عامی چندد  دلِ هرِبَ» تر از آن بود که بتوان ، باارزشاست بودههای لطیف  عاشق و روح
 کردند ءگرا و سازنده را احیا زمان، موسیقی کمال مرور  را انکار کرد، لذا ایرانیان مسلمان به

 (،.ک 999 م.)ابونصدر فدارابی    ،(.ک 126 م.) بدن اسدحاک کنددی    چون، یعقدوب انی همو کس
 710 م.) ین شدیرازی الددّ  قط  (،.ک 672 م.) ین طوسینصیرالدّ  خواجه(، .ک 226 م.) سینا ابن

کردندد و   یکوشش بسدیار  علم موسیقی توسعۀدر  ...و (.ک 720 م.) خسرو دهلویامیر ،(.ک
 دند.ای ارائه دا خدمات ارزنده

اگرچه فتح جترافیایی سرزمین هند به کمک شمشیر و تیغ مردان جنگجوی مسدلمان  
رحمدانی   چهرۀممکن شد، اما عارفان و صوفیان باصفای مسلمان با زبان محات و عشق، 

اسالم را در سرزمین هند، بیش و پیش از شمشیر غض  غازیان، بر مردم عرضه داشتند و 
 عمددتا   جال  اینکه غال  این عارفدان و صدوفیان،   باشند.مردم  عامۀتوانستند فاتح قلوب 

؛ یعند یمعدروف تصدوّف،    سلسدلۀ چهدار  » که یا گونه  به ،اند خراسان بوده یۀناحاز  ایرانی و
 هدر ن امؤسس، است گرفته شک هند  قارۀ شاهدر که ه یه و نقشاندیه، قادریه، سهروردیچشت
هنگی صدوفیان و  اپیشد این امر، یعنی  .(21 :1960، اید )آر «اند بوده ص األ ایرانی ،سلسله چهار

هند، عدالوه بدر نهادینده کدردن      قارۀ شاهعارفان ایرانی در ارائه و گسترش دین اسالم در 
یقی ایرانی در ایدن سدرزمین   یژه موسو هب ی دین اسالم، باعث گسترش هنر،مفاهیم رحمان
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در انتشدار موسدیقی    یکدی از عدواملی کده   » :توان گفت شک می بی ای که گونه  به ،نیز شد
، همانا مجالس وجدد و حدال و محافد      هندوستان تأ یر فراوان داشته خراسان اسالمی در

صوفیان، عارفان و حکمای بزرگ اسدالمی بدا    .(22)همان:  «است بودهرقص و سماع صوفیه 
ه را در خدمت تحکیم ماانی دینی بد  یافته، آن استفاده از ظرفیت وسیع هنر موسیقی کمال

اجدرا   دف، نی، تار، چن ، ربداب و...  وفیان عمدتا  همراه با آالتی مث سماع ص ستند.کار ب
و  شد. موسیقی و سماع هم در مکت  عارفان و صوفیان مسدلمان، و هدم در فرهند     می

 شد: کار گرفته می هب تمدن هند، برای تعالی روح انسانی
و عرفدا   دانند موسیقی می ،اولین هنری را که از آسمان برای بشر فرستاده شد ،هندوان»

ف، موسدیقی  دانند. تصوّ ترین اسرار الهی می موسیقی را بهترین وسیله برای اظهار لطیف
ل های هنری برگزید و آن را پرداخت و تحدوّ  اصی  ایرانی را مانند بسیاری دیگر از قال 

 .(172: 1979)نصر،  «توجه آن بود که مورد درآمد ایصورت مرکَ  تا اینکه به ،بخشید

 انش و فرهن  ایدران در سدرزمین هندد   رترین سفیران دیکی از مؤ ّ رخسرو دهلویامی
در پیوندد   اسالمی و هندی، نقدش مهمدی   د ا شناخت عمیق فرهن  و هنر ایرانیکه ب بود

. بدود داندی برجسدته    هدم شداعری بلنددآوازه و هدم موسدیقی      وا. پایدار دو فرهن  داشت
ری که بسیا ای گونهبه  ،شود میژگی سخن او محسوب آمیزی این دو هنر، بارزترین وی هم

در شعر او زیرساختی موسیقایی دارد. در ایدن   و...از تشایهات، استعارات، کنایات، ایهامات 
چشدمگیر دارد.   ای جلدوه  ،ه سپهرنُه مثنوی ویژ هب ،در شعر اوموسیقایی  تناس  میان، ایهام
بخت و اقاال آن را یافت تدا   ،ی دو ملتتسلط و آشنایی کام  با موسیق سا ه بامیرخسرو 

ری پدیدد آورد.   ّهای ماندگار و مؤ ، ردیف و آهن ها پرده ،ند موسیقی هندی و ایرانیبا پیو
 نیز ویژه شعر و موسیقی هب ،مختلف های حوزهدر  به چندین هنر آراسته بود وو که ا از آنجا

موضدوعی   تواندد  مدی  ،ری اوسدخنو  شیوۀتأ یر موسیقی بر  بود، و سرشناس ماستادی مسلّ
سدؤال  ، دهلدوی  امیرخسدرو  ایهام موسیقایی در اشعار با توجه به اهمیتجال  توجه باشد. 

طالحات موسدیقی در معندی   مفردات و اص ،او سپهر هنُآیا در مثنوی  شده این است: مطرح
تا به این پرسدش پاسدخ داده    است شدهکوشش  ،در این پژوهش کار رفته است؟ ایهامی به

 اسدت.  در خلق ایهام موسدیقایی بهدره بدرده   د که شاعر چگونه از اصطالحات موسیقی شو
شک تلفیق ایدن دو هندر    بود و بیامیرخسرو هم شاعری بزرگ و هم موسیقیدانی پرآوازه 

. ایدن  اسدت مهم در وجودی واحد، فرصت متتنمی برای آفرینش هنری ایهدام موسدیقایی   
 از صنعت بدیعی ایهام است. تحقیق کوششی برای درک و گزارش این نوع
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بدرای یدافتن ایهدام     ،امیرخسدرو دهلدوی   ه سدپهر نُدر این پژوهش، تحلی  محتوای متن 
د  و اسنادی با روش توصیفی ای کتابخانهصورت ه موسیقایی از طریق گردآوری اطالعات ب

ان به دلی  آمیختگی و درهم تنیدگی موسیقی و شدعر در زبد  است.  تحلیلی صورت پذیرفته
شدمندی در ایدن موضدوع صدورت     جدامع و بسدیار ارز   سی، تاکنون تحقیقدات مفصّد ،  فار

برای  قاب  ای پیشینهالهام و  مایۀ تواند میکدام از این تحقیقات و آ ار  است که هر پذیرفته
 .شود میاز این آ ار اشاره  ای پارهبه  در ادامه،این تحقیق باشد که 

ا ر حسینعلی مدالّح،   (1969) «چهری و موسیقیمنو»و ( 1967) «حافظ و موسیقی» دو ا رد 
ا در   (1960) «قی در ادبیدات موسدی »ا ر محمدرضا شفیعی کدکنی،  (1906)« موسیقی شعر»

 (1960) «نامده  حدافظ »الدّین خرمشداهی در   شرح و اشارات بهاء مجموعۀو  طترل تهماسای
قدات محددودی انجدام    آ ار امیرخسرو دهلوی تحقی موسیقی در بارۀدر ،طور ویژهه و... اما ب
 :شود میمقاله در این زمینه اشاره  چهارکه به  است شده

 «ستایش زادگاه در آ ار امیرخسرو دهلدوی »با عنوان  ای مقالهحمن در الدّین عادالرّ د صااح
ضمن بررسی برشمردن دالید  امیرخسدرو    ،(2 شمارۀ، 1977زمستان ) پارسی نامۀ مجلۀدر 

 است. ، به اهمیت و جایگاه او در موسیقی پرداختهممالک در رجحان سرزمین هند بر دیگر
 حدافظ  مجلدۀ در  «امیرخسرو و موسیقی دیدوان او » با عنوان ای مقالهمنش در  د عااس کی

 است. در دیوان اشعار امیرخسرو پرداختهبه بررسی موسیقی  ،(06 شمارۀ ،1967)سال 
ژگدی موسدیقی در نهدن و زبدان     کداربرد و وی » بدا عندوان   ای مقالهزاده در  د منصوره  ابت

بده بررسدی    ،(6 شدمارۀ  ،سال سوم، 1990) فارسیزبان و ادب  فصلنامۀدر « امیرخسرو دهلوی
 است. در دیوان اشعار امیرخسرو پرداختهبسامد لتات و اصطالحات موسیقی 
ایهام در اصدطالحات   مقایسۀ» با عنوان ای مقالهنیا در  د عصمت اسماعیلی و سعید قاسمی

 د مطالعدات زبدانی   مجلۀدر  «شعر حافظ با شاعران هم ساک؛ خواجو و امیرخسرو موسیقی
 مقایسۀ( به موضوع ایهامات موسیقایی در شعر این سه شاعر و 19 شمارۀ ،7 سال) بالغی
 است. ها با هم پرداخته آن
 پژوهش های پرسش. 2

 :ست برای پاسخ دادن به پرسش زیرکوششی ا ،این پژوهش

 است؟ رفتهکار  طالحات موسیقی در معنی ایهامی بهمفردات و اص سپهر هنُآیا در مثنوی د 
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 دهلوی معرفی امیرخسرو .9
 امیرخسرو و موسیقی .1د9

خسدرو  ولده امیر الدّ یمدین » ،اسدالمی  دورۀموسدیقی در   زمیندۀ  های موفق در یکی از چهره
ا بایدد  و رامیرخسدر  زبدان هندد اسدت.    شاعر بزرگ فارسدی  ( صوفی و.ک 720 )م.« دهلوی
 ازدانی  دانی و موسیقی انو آراسته به چندین هنر دانست. شاعری، زبطراف األ ای جامع نابته

ی این مجموعه . ظهور و تجلّاست بودهسرآمد و ممتاز  ها جمله هنرهایی است که وی بدان
جدرتت   اسدت. بده   نظیر سداخته  او شخصیتی ممتاز و کماز علوم و هنر در وجودی واحد، از 

 د های هنددی  بها از اندیشه ای گران فرهنگی او گنجینه حافظۀگفت و پذیرفت که توان  می
تن، امدری    دار این سه فرهن  بزرگ بشری در یک و تالقی معنی ایرانی و اسالمی است

و مردم آسیای میانه  اتصال افکار مردم ایران، هند حلقۀ ،خسرو اندیشۀ» در واقع، .نادر است
و  «الدّین اولیاء نظام» برجستۀاز مریدان امیرخسرو  .(126: 1967 منش، )کی «و ماوراءالنهر است

های صدوفیّه در هندد و جهدان     ترین نحله یکی از بزرگ ،«چشتیه»از دلاستگان به طریقت 
 :از آنجا که و است بوده اسالم

ء همچدون  ین اولیدا الدّ ... شیخ نظام]است[چشتیه بوده طریقۀاصول مهم سماع یکی از »

 ؛داد مدی پای داشتن مجالس سماع بسیار سعی داشت و به آن اهمیت  د در براسالف خو
کده هرگداه شدیخ     کنندد  مینق   که از شیخ محمود اودهی د یکی از خلفای وی د   چنان
در علدم موسدیقی    ال کده حسدن قدوّ  ، امیرخسرو دهلدوی و امیر خواست سماع بشنود می
 .(120: 1960آریا، ) «...شدند میحاضر  ،المثال بودند عدیم

دان  بلکده شداعر و موسدیقی    ،مریدی دلاسته و دیندار بود تنها رخسرو نهامی ،همه  این با
سدتند، ولدی آالت   دان مردان مذهای اسالم، موسیقی را حرام مدی »آنکه  بزرگی نیز بود و با
 ،حدال   عین بخشید و در خسرو به زندگی فرهنگی دربار شاهی غنا میامیر موسیقی ساختِ
« دمیدد  ین اولیداء روحدی تدازه مدی    الددّ  ای معنوی در خانقداه خواجده نظدام   ه به گردهمایی
موسددیقی و تلفیددق آن بددا   زمینددۀ هددای ارزشددمند او در کوشددش .(00: 1977)عادددالرحمن،

چراکده شدناخت    ؛تفاوت از کنار آن گذشدت  چیزی نیست که بتوان بی ،های دینی برداشت
و تفاوت آن با زهد خشک زاهدان های عارفان و صوفیان مسلمان  قسمت مهمی از اندیشه

 جایگاه موسیقی در باور آنان است: گرو فهم درست از در
 مندارزش رو  آن و فقط از است ت اسالمی ما، موسیقی خود هدف ناودهدر فرهن  و سنّ»

ف در سدازد. تدأ یر تصدوّ    است که آدمی را نسات به امکانات خدادادی خدود مطلدع مدی   
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ی برای اف، موسیقی را مرکَدر همین امر است که تصوّبیش از هر چیز  ،موسیقی سنتی
 .(60: 1991)بهارلو،  «است عروج به عالم معنا دانسته

 خسرو در موسیقی هنداهمیّت امیر .2د9
وجود امیرخسرو در دربار شاهان مسلمان هند، هدم بدرای موسدیقی هنددی و هدم بدرای       

یقی هند را از یکنواختی و رکود او توانست موس»چراکه  ؛موسیقی ایرانی، فرصتی متتنم بود
وی بددا »در واقددع،  و (11: 1972 داری، تمددیم) «نجددات دهددد و آن را مفیددد و متنددوع گردانددد 

خود، سدّ بین این دو مکتد  را از میدان برداشدت و بدا      سرزندۀو  کارگیری ناوغ سرشار به
فه های فارسی، لحن جدیدی به موسیقی هندد اضدا   هن آ های هندی و ضرب تلفیق نتمه

اگرچه امیرخسرو اولین کسی ناود که به شدناخت و بررسدی    .(26 :1977حمان، )عاددالرّ  «نمود
هدای ]او[ در راه تلفیدق    کوشدش »امدا   ،های موسیقی هنددی و ایراندی پرداخدت    توانمندی

کده بعدد از   گشدود  موسدیقی راهدی را    حدوزۀ ویدژه در   به ،فرهن  هندی با فرهن  ایرانی
 افزون بر این: .(126: 1967منش،  کی) «مسدود مانده بودن بیرونی تقریاا  ابوریحا
در شمال  «سنگیت»در هند دو مکت  موسیقی کالسیک سنتی وجود دارد: یکی مکت  »

های بنیادی که در موسیقی شمال )هند(  گونیدر جنوب. دگر "کارنات"و دیگری مکت  
بیشددتر مدددیون  ،ندددا هو عناصددر موسددیقی ایرانددی را در آن وارد کددرد  اسددت داده  روی

 .(220: 1979)ارشاد،  «خسرو دهلوی استهای امیر کوشش
پدذیری ایرانیدان از موسدیقی هندد،     رگذاری ایرانیدان در موسدیقی هندد و نیدز تأ     تأ یر
ری، بدر  گیدری ایدن تادادل فرهنگدی و نداز و نیداز هند        چراکه شک  ؛است مهمموضوعی 

 :است بوده استوار های مشترک و مستحکمی بنیان
ن یا .گوییم می« یقیموس یهندوستان» بدانه کم یژه در هند داریو یقیموس ینوع امروزه»

 ادغدام هندد   یسدنت  یقیدر موسد  یزکد مر یایو آس یرانیا یقیت موسکبا مشار یقیموس
 «داشدت  در ایدن امدر   یرخسرو سهم بزرگد یام که  نو به وجود آورده ای شیوهو  است شده 
 لقد   و بدود  دسدت  چیدره ، هند وران یوسیقی ادر م ]او[» . همچنین،(26: 1962 ،بتناگر)
وب و کد  طالده  و )سدیتار( از اختراعدات اوسدت    تدار  سده به ندام   یساز .افته بودی "یکنا"

 .(91د90: 1966، یدنیخ فری)مشا «دبو خوان نیز خوش
توجه   یکی از وجوه جال  ،اد و بازتاب آن در آ ار امیرخسروظاهر متضّ جمع این امور به

 ،به سا  اطالعات جامعی که از موسیقی دارد»ی و ادبی اوست. وی شخصیت علم و مهم
و در پیوندد   اسدت  آفرین عرضه نموده ، ابتکاری معنیایین اصطالحات موسیقداشتکار به در

 .(127 :1967 منش، )کی« است ، جدّی بلیغ ماذول داشتهمضامین شعر با موسیقی
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 امیرخسرو دهلوی سپهر  هنُمعرفی  .9د9
هجری  716در سال  ،است سپهر(  هنُ= ه فص  )را که شام  نُ «سپهر  هنُ»ی نوامیرخسرو مث
هر سپهر یا فصدلی بده    ،در این ا ر .است شاه خلجی نوشته ین ماارکالدّ نام قط  قمری به
کدارگیری   نیز بده  تنوع بحور و موسیقی و .است شدهوت از دیگر سپهرها سروده بحری متفا

. موسیقایی در این ا ر، نخسدتین ویژگدی بدارز آن اسدت.     مفاهیم، اشارات، اصطالحات و..
 کلکتۀدر  «محمدوحید میرزا»شخصی به نام  ه.ش(1929) میالدی 1900ین بار در سال اول
 .است هتصحیح و چاپ سنگی کرد این ا ر را ،هند
 بحث و بررسی. 2

 است: رن ششم هجری در تعریف ایهام گفتهین وطواط در قالدّرشید
د کده آن لفدظ را دو معندی    رَکار بَ ، الفاظی بهدبیر یا شاعری در نظم یا نثر د کهوَچنان بُ»

آن لفدظ بشدنود، حدالی خداطرش بده       ،و چون سامع دیگری غری ؛ یکی قری  و باشد:

 .(91: 1992 وطواط،) «دوَمعنی غری  رود و مراد از آن لفظ خود معنی غری  بُ
تعریدف   هدایی  زیرمجموعده برای آن و  ندا پذیرفتهاین معنی را  نیزنویسندگان بعد از او 

 .هاست که ایهام تناس  یکی از آن اند کرده
آن است که الفاظ جمله در آن معنی که مراد گوینده »: اند گفته ایهام تناس  تعریف در
 .(176: 1969همایی، ) «اما در معنی دیگر تناس  داشته باشند ،با یکدیگر متناس  نااشد ،است

که  اند کردهبه انواعی تقسیم  را نیز ایهام تناس  «الفاظمعنی دیگر » بر اساس نوع مناسات
 نحوی اشاره کرد. به ایهام واژگانی و ایهام توان میحداق  

که یکی از دو معندایش معندای قاموسدی واژه     شود میبه ایهامی گفته » ،واژگانیایهام 
عندای دیگدر لفدظ،    گداهی م  .(126: 1992)چنداری،   «باشد و معنای دیگرش نام خاص باشدد 

ایهدام  »عندوان   ،در ایدن صدورت   .اصطالح یا ابزار و آالتی مربوط به علم موسدیقی اسدت  
 :از حافظ زیر مثال  در بیت ؛شود میپیشنهاد  «موسیقایی

 راه صحرا گیدر آر و  چن تو نیز باده به »
 
 
 

 «ندوا آورد  سدرا سداز خدوش    که مرغ نتمده  
 .(269 :1977حافظ ، )                       

 
 
 

در معنی به دست آوردن باده و  «راه صحرا گرفتن»و  «باده به چن  آوردن»دو ترکی  
ابدزار و  از  ،نشدده  معندی غاید  و اراده  در  «و بداده  راه ،چند  »امدا   ،به صحرا رفتن اسدت 

این معنی را تقویدت   ،در مصرع دوم «نوا»و  «ساز»، «نتمه»اصطالحات موسیقی هستند که 
اس  این نوع از ایهام تن ،بنابراین .از اصطالحات موسیقی است ،نی غای چون مع ،کنند می
)تصدحیح محمدوحیدد    «ه سدپهر نُد »از مثنوی  ابیاتی ،در ادامه .نامیم می «ایهام موسیقایی»را 
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بصورت ایهدام موسدیقایی    ها موسیقی در آن شدۀ ناختهعمدتا  اصطالحات کمتر شکه میرزا( 
 نموندۀ مشدتی   تنها ،شود میآنچه به عنوان شاهد مثال آورده و ) دشو میآورده  ،است کار رفته هب

 :(خروار است
 مطددرب زنددان  هددا قاددهبیشددتر در »
 

 «زنانمشتاقان  یها دلچن  در  
 .(979 :1900،دهلوی)             
هفتمدین  » ،است و معنی غای  آن «برآمدگی و خرگاه» در این بیت، «قاه»معنی حاضر  

بده   کده [ ]استپادشاه ساسانی  ،موسیقی ایران در عصر بهرام گور نۀهفتگامقام از مقامات 
بدا   ،در این معنی غاید   قاه .(296 :1976)حددادی،   «است هم آمده «گوشت»و  «گوه»های  نام

چدون قاده در معندی     تناسد  دارد.  «(از مصددر زدن و ندواختن  )مطرب، چن  و زنان »کلمات 
و جنس این کلمات از نوع اصدطالحات موسدیقی   نشده با کلماتی در بیت تناس  دارد  اراده
ی که معندی حاضدر و   با توجه به نوع مناسات) ایم نامیدهلذا نوع ایهام را ایهام موسیقایی  ،است

ه سدا   که در اینجا بد  اند کرده ایهام را به انواعی تقسیم ند،ربا هم دا کلمات در کالممعنی غای  
 .(است شدهخودداری  نواع ایهامی اندی و بیان جزئب رعایت اختصار، از دسته

 خدددراب انددددداوکددچکاز ندددوای »
 
 
 

 «بشده هر رود آب رود ربا 
 .(271: 1900دهلوی، )      

 
 

 ،هستند از اصطالحات موسیقایی «رباب»و  «رود»، «چکاوک»، «نوا» کلمات ،در این بیت
کدار   بده  اصطالحی موسیقی به صورت ایهدام در دو معنی لتوی و  «چکاوک»ولی تنها لفظ 

 «ندوا »کوچک و خوشخوان اسدت و لفدظ    معروف پرندۀ ،«چکاوک» حاضرمعنی  است. رفته
و نیز یکی  است بودهساسانی  دورۀنام نوایی در » ،و در معنی غای  مناس  این معنی است

صدورت  ه ایدن گوشده بد   » کده  (299: 1979 )پورمندد،  «)چکاوه(های دستگاه همایون  از گوشه
از دستگاه همدایون شدااهتی    ای گوشه» و (999: 1961 )ستایشگر، «تاس شدهکرشمه نیز  ات 

ین خوانندگان و نوازندگان متداول ها مندرج و ب ابوالچپ دارد و در غال  ردیف گوشۀتام به 
 «نوا»و  «رباب»، «رود»نشده با کلمات  چکاوک در این معنی اراده .(109 :1976 )حدادی، «است

 ایهام تناس  موسیقایی دارد.

 «یزحجو اعراب  فرغانه کافر  آهن  ریزز  ره زدنریک اندر ه
 .(992: 1900دهلوی، )      
غاید    معندی  مناس  این معنی اسدت.  «کافر»است و لفظ  دزد ،«ندز هر» حاضر معنی 

راه کلمدۀ   نید    :1902 دهخددا، ) «]است[ سرود گفتن، آهن  زدن، ساز نواختن و نوازدن» ،آن
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سه از  که هر «حجیز»و  «فرغانه» ،«ریزآهن  » نشده با کلمات رادهدر این معنی ا که («زدن
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. (،خواهد شدبعدا  توضیح داده و ) ندستاصطالحات موسیقی ه

 غاید  در معنی است و  خیز در ترکستان آباد و حُسن ای ناحیه ،حاضر در معنی «فرغانه»

که در  («فرغانه»نی   همان:)« آن را نهاوندک خوانند سیقی کهاز مو ای شعاهنام » ،(موسیقایی)
ایهدام   ،در معنی غاید   «حجیز»و  «ره زدن»، «آهن  ریز»با  ،نشده غای  و اراده این معنی

 .ددارتناس  موسیقایی 
ه، مدینده،  شدام  مکّد   ،ن معدروف سدرزمی  حاضر، معنی در ممال حجاز حجاز() «حجیز»

یقی ایران که در اشعار نام لحنی است از موس» ،معنی غای هاست و در  اطراف آن طائف و
 شاهد مثال: .(226: 1976 )حدادی، «است قدما آمده

 زهددد خانددۀ نندددکَ یمددشدداهدان »
 

 «یزحجراه  زنند یممطربان  
 .(620: 1971 ،سعدی)     
معندی  )در  «ره زدن»و  «فرغانده »با الفداظ   ،موسدیقایی( ) نشده در معنی غای  و اراده« حجیز» 

 ایهام تناس  موسیقایی دارند. ،)در معنی حاضر( «آهن  ریز»و  غای (
بیشتر به روزگدار   پیشینهو این  ندبودعراب حجاز روزگاری در راهزنی و غارتگری معروف اَ

معنایی در الفداظ  ایهام و چند ،با این توضیح .گشت میآنان بر ایمانی( بی) کافریدینی و  بی
ترکدان فرغانده    بهکفر انتساب . ضمن اینکه شود میآشکارتر  «رکاف»و  «ره زدن» ،«حجیز»

 و سدرودخوانی  هدم دلربدایی در رقدص و راه ندواختن    دل و دین بردن اسدت و   از بابِهم 

 :(اند بودهیک به نوعی در راهزنی  )کافران فرغانه و حجاز هر
 بددط نددول و هددزار افتددانش زار  زاغ »
 

 «هزار دستانطرفه زاغی کو زند  
 ( 099: 1900دهلوی، )           

 از الحان عهد ساسدانیان » ،غای  در معنیو  است «قلم»کنایه از حاضر،  در معنی «زاغ»

 «دسدتان هزار»و  «دستان زدن» با ،که در این معنی غای  (072: 1961)ستایشگر،  «[است بوده]
 .ایهام تناس  موسیقایی دارند

 پرندۀ ،و معنی غای  آناست  «هزار» دعد، «هزار دستان»ترکی  در  «هزار» معنی حاضر
نتمه »به معنی که  «هزاردستان»با  ،که در این معنی غای  استبلا  یا عندلی  خوشخوان 
 «گفتندد  مدی در قدیم دستان  ،شود میسته سازها ب ۀدستکه بر  هایی رشتهبه [ و نیز]و ترانه 
 دارد. موسیقاییتناس  ایهام  ،(210: 1976)حدادی، 
 گیدر  یاو جدا  هِر انددر تَد  هست تی ...»
 

 «یرتسوی  کش کمانکوبان زهره پا 
 .(092: 1900دهلوی، )              
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 بدرقص در بدم و زیدر    کش کمانشو »
 

 «تیر بی عالمی کشتهتا شود  
 .(917: همان)               

ی معروف است که بدان تیر در بیت نخست، ابزار جنگ کش( کمان) «کمان» نی حاضرمع 
 «تیدر »و  «کشدیدن »، و الفداظ  «گیدر شددن   ه پا جایدر تَ»در این معنی، با اصطالح  ند.انداز

، سمی ساز از جنس رباب کده بده شدک  کمدان اسدت     قِ» ،کمانتناس  دارد. معنی غای  
، بده  وتدار را بددان نوازندد   األ آنچه بعضدی از نوات » یزنو  («کمان»نی   :1966 معین،) «کمانچه

که در این معندی   («کمان»نی  : 1902)دهخدا، « مقاب  زخمه یلن؛کشیدن آن بر اوتار؛ چون و
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. «زهره»و  «پای کوبیدن»کلمات با  ،نشده اراده

و رقدص و بدم و زیدر از     ، کمانچه نواختن است«کش کمان»معنی حاضر  ،در بیت دوم
در مصدرع دوم از   کمان جنگی است که کشتن ،مناساات این معنی است. معنی غای  آن

حالت گشداد و بسدت دسدت    تصور  شاعر ،نواز( کمانچهکش ) کماندر ترکی  ) مناساات آن است

م را بدا هد   افشانی رقصدندگان و خدم و راسدت آوردن دسدت تیرانددازان      نوازندگان کمان و دست
 .(کالم بپروراند را درحماسی  د غنایی یا صحنهاست تا  درآمیخته

هدم   و (مجازا  تیر اندداختن )به صورت قید حالت  توان یمهم در بیت دوم را  «کمانکش»
)ایهدام   خواندد  کمدان بکدش(  امدر ) و هم به صدورت فعد     (نواز کمانچه)موسیقایی  در معنی

 .خوانشی(

از مناسداات   «تیدر »لفظ است و  کشته شدن و مردن در بیت دوم، «شتهکُ» معنی حاضر
اسدت  ه یا لحنی از موسیقی قدیم ایران نام گوش شته،کُ» ،و در معنی غای این معنی است 

: 1976 حدادی،) «باشد میاز دستگاه همایون  یا گوشه و[است ]که تنها نام آن برجای مانده 

و  «رقدص »، «کدش  کمان» لفاظابا  ،نشده و اراده معنی غای این در  «شتهکُ» ،بنابراین .(209
 موسیقایی دارد.ایهام تناس   «بم و زیر»

 دراز هددای گددوشسددتیزی بدده  مددی»
 

 «باز خرکمان کشیدنخواهمت  
 (910: 1900)دهلوی،          
 رِ)دو سَد  که زه را بده دور آن پیچندد  است کمان  رِبر سَ ای دندانه ،«گوش» حاضرمعنی  

ف مخفّد معنی غای ،  از مناساات همین معنی است. در «کشیدن»و  «ستیز کردن»و  کمان(
 گوشۀسیخی،  گوشۀپنجگاه،  گوشۀمث   ؛ت[اس] موسیقیاصطالحی در » است که «گوشه»

خرکمدان  »اصدطالح  بدا   ،نشدده  اراده و در این معندی  («گوشه» نی  :1902، دهخدا) «...طرب و
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. (،خواهد شد)در معنی موسیقایی که بعدا  توضیح داده  «کشیدن
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کدار رود و   بده  تیرانددازی  کده در سداخت کمدان    است ابزاری ،«خرکمان»معنی حاضر 
از مناسداات و مالئدم ایدن     «دراز داشتن و کشیدن های گوش»، «کردن ستیز»اصطالحات 

چدوبی از   ۀقطعد »از:  اسدت  عاارتکه موسیقی  ی دراصطالح معناست. اما در معنی غای ،
 «کمانچه قرار گیدرد  کاسۀروی پوست  (کج) بصورت مورّ  اب و یا شمشاد که بهنجنس ع

در معندی  « خرکمدان » ،گونده کده توضدیح داده شدد     همانبنابراین،  .(996: 1961ستایشگر، )

 د.ایهام تناس  موسیقایی دار ،غای () نشده در معنی اراده« گوش»غای ( با ) نشده اراده
 دو عددامدددددهروبددددده اندددددر دوا »
 

 «هنددگامددههمچو بازیگددری به  
 (621: 1900)دهلوی،              
 بدرد  نگامده هرا بده هدر    گ باغاان » 

 
 «بردمستان جامه  مطرب رهزن زِ 

 (969: )همان                       
اسدت و   گویان و امثدال ایشدان   گیری قصه ، معرکه«هنگامه»معنی حاضر  ،در بیت اول 

ت دو نُ» ،«هنگامه»از مناساات این معنی است. معنی غای   «دو عامهدوا»و  «بازیگری»لفظ 
یدن  کده در ا  در موسدیقی اسدت   (676 :1976 )حدادی، «هشتم... اسم با شرط فواص  یک هم

 ایهام تناس  موسیقایی دارد. «رهزن»و  «مطرب» (،رقاص) «بازیگری»با لفظ  ،معنی غای 
از مناساات ایدن معندی   لفظ باغاان  معروف است و درختچۀگیاه و ، «گ »معنی حاضر 

راه » و («گد  »نید    :1902، هخداد) «قدیم نام نوایی است در موسیقی» ،آن ای غ معنیاست. 
و در ایدن معندی    اسدت  («راه گد  »نید   ، 1962 ،برهان قداطع ) «از موسیقی ای نتمهنام  1گ 
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. «راه زدن»و  «مطرب»با کلمات  ،نشده و غای  اراده

 شاهد مثال:
 راندندد و نوش لایندا  راه گ  قمریان »

 
 
 

 «ستاهسروصلصالن باغ سیاووشان با  
 .(162: 1970 ،دامتانی منوچهری)        

 
 

معنی گلدی کده حریفدان    به  ،است «گ  جن » ،«گ  هنگامه»کی از معانی اصطالح ی
، ک؛ دهخددا .ر) درخواست کشدتی گدرفتن و مادارزه    نشانۀبه  ،فرستند برای هم می آور جن 

 «گ  هنگامه» چنین،هم نشده و غای  است. ، معنی ارادهنجاکه در ای («گ  جن »نی   :1902
کدار   بده  هشدتم گدام   ۀکده بدرای درجد    اسدت  پدرده( ) کتاواز اصطالحات فواص ، معادل اُ»

 .است  شدهن ، معنی غای  و ارادهکه این معنی هم در اینجا (067: 1961)ستایشگر،  «است رفته
که جداگانه در مصرع اول بیدت دوم حضدور دارندد،     «هنگامه»و  «گ »از دو لفظ  ،بنابراین

شدده از   که چون یکی از معانی غای  تدداعی  شود میمتاادر به نهن  «گ  هنگامه»رکی  ت
)در اصد  ایهدام    نامیدد  آن را ایهام تناس  موسدیقایی  توان می ،اصطالحات موسیقی است
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تقویت تداعی معنی غای  موسدیقایی   ، در«رهزن»و  «بازیگر»، «مطرب»)کلمات  تاادر موسیقایی(

 .(مؤ ر هستند

 از مناساات این «جامه بردن»که  است ریقالطّ دزد و قطاع ،راه زدن() «رهزن»ضر معنی حا
: 1976 )حددادی،  «سرود گفتن و نتمه خواندن و ساز ندواختن » ،و معنی غای  آن معنی است

 ایهام تناس  موسیقایی دارد. «مطرب»لفظ با است که  (226
 هددالل خندددانآن  یرأ چنگددی از تدد»
 

 «ساله و در نشاط و شادمانی ما 
 .(992: 1900دهلوی، )          
از  چن ساز است که  «انگشت نوازنده» ،«هالل خندان»در ترکی   «هالل»معنی حاضر  

از قطعدات  » اسدت متشدک    موسیقیابزاری در ، آن. معنی غای  آید میتأ یر آن به صدا در
است و آن  ختههای کوچک از آن آوی دی از زن شک  هالل که تعداد بسیار زیا برنجی به
کردندد و بدا    شک  بقعه قرار داشت، نص  می بلندی که باالیش کالهکی به دستۀرا روی 

بدا   ،غاید  معندی  ایدن  در  .(076: 1961ستایشدگر،  ) «آمدندد  ها به صدا درمی حرکت، زن  هر
معندی  ضدمن اینکده   ایهام تناس  موسدیقایی دارد.   «نشاط»و  «شادمانی» ،«یچنگ»کلمات 
ایهدام   «مداه »و  «سدال »، شک  ماه نو است که در این معنی با کلمات «لهال»دیگر غای  

 تناس  دارد.
 جدای  هبد  جدا  رودش در میان بحدر و »
 

            «پایدو پنج گری در بازی گشته 
 .(990: 1900دهلوی، )             
 این اتاز مناسا «در میان»و  «جا شدن جابه»است که  «دریا و رودخانه»، «رود» حاضرمعنی  

 ،«بحر» ظالفابا  که استموسیقی  شدۀ از اصطالحات شناخته در معنی غای ، و استمعنی 
از  «دو پددنج پددای») دایهددام تناسدد  موسددیقایی دار ،«پددای بازیدددن دو پددنج »و « بددازیگری»

 .(استپا، سه پا و...  اصطالحات رقص در هنگام حرکت دادن پا، مث  دو
 گرمددی زِ حلددق زدکدده  گنجشددک»
 

 «نرمی ش زده ارغنون بهحلق 
 .(202همان: )                 

در آن اسدت و   «انگیزآواز گرم و شور» ،«حلق زدن گنجش » معنی حاضر ،در این بیت 
الدنفخ   رابی حلق آدمی را اشرف آالت نواتفا» است و موسیقی در یغای ، اصطالح معنی
آالت بدادی   زمرۀاز  ،قدیم در موسیقی است،انسان که مرکز اصوات  حنجرۀاست و  نامیده

اصطالح حلق متصرف در موسیقی » . همچنین،(961: 1961ستایشگر،) «است شده محسوب می
 ،بنابراین .(221: 1979 پورمند،) «ست که در تصرف و اختیار خواننده باشدا ای معنی حنجره به
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و یونانیان  النفخ( نوات) بادیسازی است »که  «زدن ارغنون»در معنی غای  با  «حلق زدن»
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. ،(29: 1976)حدادی،  «گویند به آن ارگانون می

 خددار زِ خراشددیدهحلددق بلادد  شددد  »
 

 «زار افتانِ خون چکیدش هر دمی زَ 
 .(966: 1900دهلوی، )                 

از « خدار و خدون چکیددن   »کلمدات  اسدت و   «زخمی شددن »، «خراشیدن»معنی حاضر  
مانندد   ،سدازهایی  هدای  رشدته زخمه زدن بدر  » ،و معنی غای  آن ین معنی استامناساات 

، خراشیده شود میتار، دوتار و یا چگور را که با سرانگشتان نوازنده عملی  سهقانون، چن ، 
همگی ) «زار»و  «دم»، «حلق»کلمات  با ،در این معنی غای  .(160: 1976 )حددادی،  «گویند می

 د.س  موسیقایی دارایهام تنا (،در معنی غای 
، آواز یدر موسیق معنی غای  آن و است (قید زمان) «لحظه هر»، «دم هر»معنی حاضر 
در معندی   «خراشدیده »با کلمات  ،است که در این معنی غای  شیپور و... و دمیدن در نای،

در معندی   «دم»لفدظ   بدا  ،در معندی حاضدر   نیز« خون») ایهام تناس  موسیقایی دارد ،غای 
 .(یهام ترجمه استا ،غای 

 2ندوای کلند    هدوا  درخاست چون »
 

 «چن  ،شاهین شهنای ساخت، ،چرغ 
 .(270: 1900دهلوی،)

از اصدطالحات   «ندوا »و  «چند  » ،«شداهین »، «ساختن»، «شهنای» ، کلماتدر این بیت 
قوی و  هایی چن شکاری معروف است که  پرندۀ، «شاهین» حاضرمعنی ی هستند. قیموس

 پرنددۀ ) «چدرغ »( و بدرای شدکار   الده کردن چنگآما) «چن  ساختن»ارد. تیز برای شکار د
یدک ندوع   » ،«شداهین »معندی غاید    . از مناساات معنی حاضر هستند (چشم شکاری سیاه

نوازندده   ،و با دست دیگر شد میسوراخی بوده که با انگشتان یک دست نواخته  لاک سه نی
 «چند  » ،)در معنی حاضدر(  «نوا» ای ، باو در این معنی غ (927: 1976 حدادی،) «زد میطا  

 ایهام تناس  موسیقایی دارد. )در معنی حاضر( «شهنای»و  در معنی غای ()
سدازی اسدت کده روی آن    » ،و معندی غاید  آن   است «چنگال»، «چن »معنی حاضر 

د و مدالوی را پدرده خوانندد و    پوست کشند و اوتار آن را مالوی از ریسدمان مدویین بندند   
و  «نوا» کلمۀبا سه  ،که در این معنی (100: 1976)حدادی،  «و... وتر بر آن بندندچهار و بیست

 ایهام تناس  موسیقایی دارد. در معنی غای () «شاهین»و  )در معنی حاضر( «شهنای»
شدکاری چدرغ اسدت و در معندی      پرندۀصدای آواز  ،حاضردر معنی  ،«شهنای ساختن»

را گویندد.   (92: 1961ستایشدگر،  ) «سرنا در نوع خود،نای ممتاز »)شهنای(  9«نای شاه»غای ، 
ا سدازی ترکدی و همدان    ر «شداهنای » جهانگیری فرهن و  برهان قاطعدهخدا به نق  از 
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، بدا  غاید  این لفظ در معنی  بنابراین، .(«شاهنای»نی   :1902، ک؛ دهخدا.ر) است سورنا دانسته
 دارد. موسیقایی تناس  ایهام ،غای  شکاری( و در معنی پرندۀ) حاضردر معنی  «شاهین»

 خرامدی  کژک بر دمامده شدده کدش   »
 

 «خامیگری پیش  به بازی و چربک 
 .(620: 1900دهلوی، )               

 و «گریبدازی »، «کش خرامیددن »، «دمامه»، «کژک»کلمات و ترکیاات  ،در این دو بیت
و  حاضدر و معندی  در د «خدام »ولی تنهدا لفدظ    ،ی هستندهمه از اصطالحات موسیق، «خام»

 حاضر در معنی «خام». و با کلمات دیگری در بیت ایهام تناس  دارند ستا کار رفته به غای 
 معندی دور،  درو  اسدت  آن مناسداات از  «گدری  چربک»و  «بازی»است که  «ناپخته و نابلد»

بدا   ،در این معنی غاید   و که بر ده  کشند است به معنی پوستی موسیقی ی دراصطالح
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. «کژک»و  «دمامه»

 ام رسدی  مدی غدزل   های طربگر به »
 

 «ام پارسیخوان به ره هندوی این  
 .(210: 1900دهلوی، )              

همدده از  «ره هنددی و پارسددی »، «خواندددن»، «غددزل»، «طدرب » کلمددات ،ایدن بیددت در  
لفدظ  . یرخسدرو اسدت  پارسدی ام  اشعار، «پارسی»حاضر معنی ی هستند. اصطالحات موسیق

معندی غاید     .تناسد  دارد  معندی ایدن   با قرائت کردن() خواندنقال  شعری( و ) «غزل»
 حددادی، ) «اسدت  م ایرانی که در کت  متقدمان آمدهاز موسیقی قدی ای گوشهنام » ،«پارسی»

 «خوانددن »و  )لحن و نتمه( «راه»، «طرب» کلمات نشده با در این معنی اراده که (69: 1976
ایهدام تناسد     هنددی(  پدردۀ مقدام و  ) «هندیراه »و  شعر ملحون() «غزل» ،ز برآوردن(آوا)

بده لحدن و آهند      پارسدی مدرا   های غزلمعنی ظاهر بیت این است که ) .موسیقایی دارد
 .(هندیان بخوان

 هوسدددی کنهداشدددبددداز را سدددوی »
 

 «دل بدان اشکنه ربوده بسی 
 .(276: 1900دهلوی،)        

ندام یکدی از نواهدای    » ،معنی غاید  آن  و است «رقص و بازی» ،«نهاشک»حاضر معنی  
بدا   ،کده در ایدن معندی غاید      («اشکنه»نی  : 1902)دهخدا،  «ساسانی است دورۀموسیقی در 

ر آب و بدا  نام خورشدی اسدت پُد   » ،همچنین ایهام تناس  موسیقایی دارد. «دلربایی کردن»
که هوس داشدتن بددان از مناسداات    « و انواعی دارد پزند میکشک و غیره  سازی خشک،

از روی هوس به خوراکی و هم  تواند میهم  «اشکنه»به  «باز هوس»این معنی غای  است. 
. مدؤ ر باشدد   تواندد  مدی و دلربایی در استخدام فهم هر دو مفهدوم   باشد هوس به رقصیدن

 است: اشاره کرده« شکن و اشکنه»امیرخسرو در جایی دیگر به معنای موسیقایی 
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 شدکن گداهی   ،اشدکنه  شان گهصرق»
 

 «فتنهم جادوی و هم  گفتشان 
 .(962: 1900دهلوی،)           

 اجددش مندده از خددوی خددامگفددت درّ» 
 

 «توحید نام فاخته بر اصول 
  .(979همان: )               

کو، قمری، فانیز و صلصد   جهت آوازش آن را کوه ب»معروف است که  یمرغ ،«فاخته» 
در اصطالح  مناس  معنی حاضر است. «درّاج»لفظ  و («فاخته»نی   :1902 ا،دهخد) «هم گویند

کده آن را   اسدت  نوع یازدهم از هفده بحر اصول موسدیقی قددیم  » ،فاخته موسیقی، اصول
 .(190: 1979 )پورمندد،  «نام لحنی در موسیقی قدیم است ،ضرب هم خوانند. همچنین فاختۀ

 )حدادی، «بحری بحری و دو که یک ؛ چنانرسیهای فا نام صوتی ضربی از ضرب» همچنین،

نید    :1962رامپدوری،  ) «گویندد  «تده سدور فاخ »اصول فاخته را به هنددی  » و نیز (96: 1976

 رسدد  مدی در متن ایهام تناس  ندارد، ولی به نظر  ای کلمهبا  ،در این معنی غای  .(«فاخته»
بددان   ای اشاره موجود،بع د، هرچند در هیچ یک از منااز اصطالحات موسیقی باش« توحید»

 است: امیرخسرو در جایی دیگر گفته یافت نشد.
 فاختدده گفددت از همدده مددن برتددرم »

 
 چه که بر تو مدن کدنم سداز    راَزخم »
 

 «ترم است گفتار توحیدزانکه  
 (.972: 1900دهلوی، )       

 «شوم باز می شکسته طرفه که
 .(212همان:)                    

ی هستند. از اصطالحات موسیق «شکسته»و  «طرفه»، «ساز»، «زخم»مات کل ،در این بیت 
از » ،در معندی غاید   و  اسدت  «شکسدتن »از مصدر  اسم مفعول ،حاضردر معنی  «شکسته»

گام، یدک ربدع پدرده     های اصلی دستگاه ماهور است. شکسته، گام ماهور را در سوم گوشه
کده در   ]اسدت[  از دستگاه مداهور  ای شهگو». همچنین، (109: 1961ستایشگر، ) «دهد تقلی  می

 ،نشدده  اراده در این معنی .(900: 1976)حدادی، ...«شود میآواز افشاری و بیات ترک هم اجرا 
 در معنی غای ، ایهام تناس  موسیقایی دارند. «ساز»و  زخمه() «زخم»ظ افبا ال
 نتیجه. 0

 ی جامعرفالمعاةو دهلوی، دایرامیرخسر های اندوختهو  ها آموختهر پرتو د «ه سپهرنُ»مثنوی 
بدرای   هدا  ی اسدت کده مطالعده و بررسدی آن    ایمفردات موسدیق  از اصطالحات، ترکیاات و

در پدی شدناخت کداربرد ایهدامی     ویدژه کسدانی کده     هب ،دوستداران و پژوهندگان موسیقی
فرصتی متتنم و ارزشمند است. پیرن  و بنیاد این ا ر بدر تندوّع    ،هستندموسیقی در کالم 

ان و بحور شعر فارسی است و این امدر در کندار اشدارات و ایهامدات فدراوان و متندوع       اوز
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سداخت   که فهم و درک درسدت ژرف  ای گونهبه  ،است شدهموسیقایی، ویژگی بارز این ا ر 
کده   رسدد  مدی نظر به  .شود میبا شناخت مفاهیم موسیقی ممکن  ،این ا ر ابیاتبسیاری از 
صورت  بدین ،است داشته تعمّد و اصرار، در کالم وسیقاییآفرینش ایهام تناس  م شاعر در

غاید ( در آن از  معندی   حاضر یدا معنی ) یهام تناسای که یکی از طرفین معنیاکه بسامد 
بیشتر است. همین ار یبسشده  شناخته های تناس از انواع ایهام  ،اصطالحات موسیقی باشد

ت و اسدتعارات  تا  زیرسداخت تشدایها  عمدد  یعنی ؛کند میامر در استعاره و تشایه نیز صدک 
که نهن و زبدان   شویم میاین ا ر متوجه  مطالعۀبا  کار رفته در این ا ر، موسیقایی است. به
است که اشارات موسدیقایی بددون هدیچ تکلّدف و      رخسرو آنچنان با موسیقی درآمیختهامی

، معدانی  روشدن ایهدام   ۀسدای و ندرم و آهسدته در    گشداید  مدی  او تصنّعی پا به ساحت شعر
 .آفرینند می ای چندگانه

 ها نوشت . پی6
هنوز هم در میان ای  بختیاری رایج است، بدین گونه کده در هنگدام   « آهای گ »این نوا و آواز به نام د 1

جشن عروسی، زنان و دختران خوشخوان، اشعار عاشقانۀ شورانگیزی را همراه با دست زدن و به صدورت  
 خوانندد. ایدن آواز و ندوا بسدیار قددیمی اسدت       مدی « گد    آهای»جمعی،  نفره و جواب دست آوازخوانی تک

 نگارنده(.)
ای بددان   نام لحن یا آهنگی کهن باشد، ولی در هیچ یک از منابع اشاره« نوای کلن »دهم  د احتمال می2

 .دیده نشد
 است. بنارس بوده اهللا خان از نوازندگان فقید هند و متولد شهر ترین استاد نوازندۀ این ساز بسم بزرگ د9
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