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چکیده
یکی از مختصات زبانی سبک هندی گسترش دایره واژگان شعر است .طغرای مشهدی بعنوان
یکی از سخنسرایان طرز نو یا سبک هندی برای مضمون آفرینی و ترکیب سازی از اصطالحات بدیع
موسیقایی بهره میگیرد .جدا از معنای غریب پاره ای از این اصطالحات که منجر به بیانی پیچیده و
دشواریاب در شعر او گردیده است پرسش اصلی ما میزان نوآوری و ابتکار طغرا در کاربرد این
اصطالحات با توجه به شعر پیشینیان و اثرگذاری او بر شاعران پس از خود است .در این تحقیق نشان
خواهیم داد بسیاری از این اصطالحات ابتدا توسط او به شعر فارسی راه یافته است و شعرای پس از
او همچون قاآنی بعنوان نماینده سبک بازگشت ادبی و شهریار و سایه بعنوان نمایندگان شعر معاصر
از این اصطالحات بهره گرفته اند.
کلمات کلیدی  :موسیقی ،ادبیات ،شعر ،طغرای مشهدی ،سبک هندی
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مقدمه
طغرای مشهدی از شاعران و نویسندگان سبک هندی در سده یازدهم هجریست  .نام او و نام
پدرش در تذکره ها ثبت نشده است .از تاریخ والدت و بدایت احوال و میزان تحصیالتش اطالعی در
دسترس نیست .به گفته اکثر تذکره نویسان در مشهد متولد شد(.تذکره نتایج االفکار ،گوپامای  :ص
 445و تاریخ ادبیات در ایران ،صفا  ،ج : 1ص  )5771سالهای آغازین حیاتش را در زادگاهش به
تحصیل ادب و فراگیری علوم پرداخت(.دانشنامه زبان وادب فارسی،انوشه ،ج :4ص  )5141در اواخر
سلطنت جهانگیر گورکانی به هند رفت(.سفینه  ،خوشگو،ج : 2ص  )454و در سالهای پایانی عمر به
تشویق میرزا ابوالقاسم قاضی زاده  ،حاکم کشمیر به آنجا رفت و عزلت اختیار کرد( .تذکره شعرای
کشمیر ،راشدی،ج : 2ص  )799و در همان شهر درگذشت و در کنار کلیم کاشانی بخاک سپرده شد.
(سرو آزاد ،بلگرامی ،ص  524و کاروان هند  ،گلچین معانی  :ص  )451وفات او را پیش از سال 5174
نوشته اند( .تاریخ ادبیات فارسی  ،اته  :ص )242
یکی از مشخصات برجسته شعر طغرا کاربرد اصطالحات موسیقایی است .در ساقی نامه خود
بتفصیل به توصیف هفده ساز ایرانی و هندی و نیز دستگاهها و گوشه های مختلف پرداخته است.
طغرا شاعری مضمون یاب است و از اصطالحات موسیقی برای ترکیب سازی بهره میبرد اما طرز بیانی
کم وپیش پیچیده دارد و ناآگاهی از معانی این اصطالحات بر دشواری درک شعرش می افزاید.
سوال اصلی پژوهش  :جدای از معنای غریب بخشی از این اصطالحات موسیقایی که حتی در
فرهنگها نیز ذکر نشده اند  ،پرسش بنیادین ما این است که این اصطالحات به چه میزان در شعر
پیش از طغرا و پس از او بکار رفته اند و آیا طغرا را میتوان شاعری نوآور در کاربرد این اصطالحات
تلقی نمود بطوریکه شاعران پس از او بتبعیت از او این اصطالحات را بکار گرفته باشند؟
ضرورت و پیشینه تحقیق  :تاکنون در زمینه طغرا و شعر او کار چندانی صورت نگرفته است .
استاد قهرمان دو کتاب ارغوان زار شفق و تجلی امام علی در شعر طغرای مشهدی را برشته تحریر
درآورده و محمد صاحبی در رساله دکتری خود رسائل طغرا را تصحیح کرده است  .چندین مقاله هم
پیرامون رسائل او نوشته شده است.
شیوه پژوهش (روش کار)  :در این تحقیق ابتدا اصطالحات کم کاربرد و بدیع موسیقایی شعر طغرا
را بدر کشیده ایم .سپس برای فهم بهتر ابیات بناچار بشرح و بسط هر اصطالح بر اساس فرهنگهای
تخصصی موسیقی پرداخته ایم .بعد از آن این اصطالحات را در متون ادب پارسی پیش از طغرا و پس
از او جستجو نموده ایم و با این کار نشان داده ایم بسیاری از این اصطالحات نخستین بار توسط طغرا
پا به عرصه شعر گذاشته اند و یا بندرت توسط شاعران پیشین بکار رفته اند .پیش از ورود به مبحث
اصلی ذکر این نکته ضروری است که در این تحقیق رسائل آموزشی موسیقی همچون بهجت الروح
را که خالی از جنبه های ادبی است حذف کرده ایم .بعد از شرح هر اصطالح موسیقایی ،ابتدا مثالهایی

از طغرای مشهدی ذکر کرده ایم و سپس اگر آن اصطالح در شعر شاعران دیگر نیز بکار رفته است
یادآور شده ایم  .نکات بالغی را بیان نموده و زیر اصطالحات موسیقایی و کلمات ایهامساز خط کشیدهایم.
بحث اصلی  :اصطالحات بدیع موسیقایی در شعر طغرا به ترتیب حروف الفبا بدین شرحند:
 بزرگ  :نام مقامی از موسیقی (برهان قاطع)  ،از ادوار مشهور دوازده گانه مالیم در موسیقی قدیماست .بزرگ را نیم بانگ بوده و با دو شعبه نهفت و همایون در موسیقی قدیم وسعت و اهمیتی داشته
و موسیقی دانهای عرب و ترک نیز مقامهای دوازده گانه و بالطبع بزرگ را پایه موسیقی خود قرار داده
اند ( .واژه نامه موسیقی ایران زمین ،ستایشگر ،ج ، 5ص  ) 544بزرگ در موسیقی امروز از گوشه
های دستگاه شور است  (.فرهنگ جامع موسیقی ایرانی  ،وجدانی  ،ج ، 5ص )591
بزرگ بعنوان اصطالح موسیقی در شعر طغرای مشهدی بکار رفته است اما در ادب فارسی بندرت و
آن هم به شکل ایهام دوسویه در کنار کلمه "کوچک" قابل ردیابی است .در مثالهای دوم و سوم از
طغرا میان بزرگ با سایر کلمات موسیقایی ایهام وجود دارد.
بزرگ و کوچک سرررازش مسررراوی اسرررت
چو مضررررابش رهین پرده کرراوی اسررررت
(ارغوان زار شفق ،طغرا  :ص )45
بررزرگ فررغرران را حصررررراری کررنررد
چررو کرروچررک ازو نرری سررررواری کررنررد
( همان  :ص )21
بزرگ آیررد صرررردا بر گوش سررررنرردان
دم آهررنررگرررش چررون شررررد نرری انرربرران
(همان  :ص )44
سعدی نیز در دو بیت بزرگ را با "کوچک" " ،مقام" و "پرده" همراه کرده و ایهام تناسب دوسویه
پدید آورده است .زیر کلمات ایهام ساز خط کشیده شده است.
مررقررامرری بررزرگسررررت کرروچررک مرردار
جررهررانرربررانرری و تررخررت کرریررخسررررروی
(کلیات سعدی  :ص )721
تو بزرگی و در آی ینرره کوچررک ن نمررا یی
پرده بردار که بی گا نه خود این روی نبی ند
(همان )712 :
 بسته نگار  :از شعب چهل و هشت گانه موسیقی مقامی گذشته که مورد توجه موسیقیدانهایعرب و ترک نیز قرار داشته است .در موسیقی ترکیه "بسته" هنوز بجای آهنگ و "بسته کار" بجای
آهنگساز بکار میرود(.واژه نامه موسیقی ایران زمین ،ستایشگر ،ج، 5ص  )511البته فرصت الدوله
شیرازی معتقد است در اسم بعضی از مقامات اختالف واقع است ،چنانکه کوچک را زیرافکن و رهاوی
را بسته نگار و حسینی را زیرکش و زنگوله را نهاوند میگویند(.بحورااللحان ،شیرازی  :ص  ) 51بسته
نگار در ردیف موسیقی امروز در اکثر دستگاه ها و بیشتر در متعلقات گام شور (ابوعطا) و چهارگاه و

سه گاه اجرا میشود زیرا به صورت تحریری است که مضرابی مخصوص به خود دارد (واژه نامه موسیقی
ایران زمین  ،ستایشگر ،ج : 5ص  )515این شعبه در شعر طغرا بکار رفته است.
کنررد سرررراز تحسرر ر ین حنررا بنررد یررار
نررمررایررد چررو از پرررده بسررررترره نررگررار
(ارغوان زار شفق ،طغرا :ص )21
کرره نقش جن تش بسرررترره نگررار اسررررت
از ین ره حور بر صرررو تش نثررار اسررررت
(همان :ص ) 42
بسته نگار در کتاب "درّه نادره" در کنار سایر اصطالحات موسیقی به کار رفته و ایهام تناسب ایجاد
کرده است .واضح است که نویسنده بمفهوم موسیقایی کلمات کامال آگاه است.
از شور سماع  ،سامعه در حصار صماخ ،سر گرم سماع و وجد  ،و حدی خوانی سرود سرایان دلکش ،
رقص افکن دلهای لیلی وشان بستۀ نگار وادی حجاز و نجد (درّه نادره :ص ) 279
 بیاتی  :نام گوشه یا لحنی از موسیقی قدیم ایران ،در موسیقی این روزگار گوشه ای بنام بیاتیوجود ندارد ولی بیات ترک ،بیات کرد  ،بیات شیراز  ،بیات اصفهان و بیات راجع وجود دارند( .
فرهنگنامه موسیقی ایران  ،حدادی :ص  )41بیاتی خواندن بمعنی دوبیتیهای عاشقانه ای است که
در موسیقی ترک هنوز هم مرسوم است .بنظر می آید بیاتی مربوط به آهنگهای ترکان باشد و نه آواز
بیات ترک زیرا این آواز از گوشه های موسیقی ایرانی تشکیل شده و شاید تسلط ترکان بر ایران
موجب این انتساب گردیده است( . .واژه نامه موسیقی ایران زمین  ،ستایشگر  ،ج: 5ص )514
طغرا با همراه ساختن "بیات" با سایر اصطالحات ،میزان آگاهی خود از موسیقی را نشان میدهد.
البته این خودنمایی در بسیاری موارد هنری نیست و مخل معنا میباشد.
برریرراتررش دود در جررلررو ز اهررتررزاز
برره زابررل چو صررررو تش کنررد تر کترراز
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص ) 21
شررررمررارد برریرراتررش برره از سرررربررزوار
نشررررابور تا شرررع به شررررد چون حصررررار
(همان  :ص )24
برریرراترری مرریررکررنررد ترراراج هرروشررررت
صرررردای ب بر چون آیررد برره گوشررررت
(همان  :ص )41
در ادب پارسی میتوان بیاتی را در کنار سایر اصطالحات موسیقی بصورت ایهام و در معنای دور ،اصطالح

موسیقی دانست .موالنا شاعریست که ذهن موسیقایی را از طریق ایهام بمعنای دوگانه بیاتی رهنمون میشود:
تو هم نو شو تو هم نو شو بهل نطق بیاتی را
شقایق را شقایق را تو شاکر بین و گفتی نی
(کلیات شمس  :ص )71
ب یار جام که جان آ مدم ز عشرررق ب یات
طرب کرره از تو نبرراشررررد بیررات می گردد
(همان  :ص )251

 پنجگاه  :چهارمین شعبه از شعبات بیست و چهارگانه موسیقی مقامی گذشته ،پس از دوگاه وسه گاه و چهارگاه است .واژه گاه در پنجگاه قید مکان بوده و به معنی محل پرده نیز بکار رفته
است(.واژه نامه موسیقی ایران زمین  ،ستایشگر  :ص  )534آملی پنجگاه را یکی از نه شعبه موسیقی
دانسته و نام آنها را چنین ذکر می کند  :دوگاه  ،سه گاه ،چهارگاه  ،پنجگاه  ،زاول  ،عراق  ،مبرقع  ،مایه و
شهناز (نفایس الفنون  ،آملی  ،ج : 9ص  ) 519پنجگاه در موسیقی امروز گوشه ای در دستگاه راست پنجگاه است.
در مثال اول  ،طغرا برخالف معمول پنجگاه را در شمار آوازات سته ذکر میکند و در مثال دوم پنجگاه
با دوگاه و سه گاه ایهام میسازد .پنجگاه در ادب پارسی نمودی ندارد.
شرررش آوازه را هفتمین صررروت گشررررت
ز آواز او پررنررجررگرراه از گررُوَشرررررت
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )21
نررخرروانررد کررم از پررنررجررگرراه نررمرراز
دوگرراه و سرررره گرره را نررواسررررنررج راز
(همان  :ص )24
نررروازد پرررنرررجرررگررراه مرررقرررریرررانررره
ا گر برراشررررد ز تسرررر ب ی حش چغررانرره
( همان  :ص )49
صررررردای پررنررجررگرراه ذکررر خرریررزد
ز هم چون در شرررکسرررتن شررریشررره ریزد
(همان  :ص )44
 تال  :دو پیاله کوچک کم عمق باشد که از برنج سازند و در هنگام سرود گفتن و رقص کردن ،خنیاگران و گوینده های هند آنرا برهم زده و بصدای آن اصول را نگاهدارند(.جهانگیری) تال زمانی
در میان ایرانیان به زنگ اشتهار داشته لیکن به علت وسعت این مرز و بوم که فرهنگهای مختلفی را
در خود پذیرفته  ،امروز در لرستان به نوعی کمانچه اطالق میشود( .واژه نامه موسیقی ایران زمین ،
ستایشگر ،ج  :5ص )224
تال از آنجا که سازیست هندی در ادب پارسی بندرت یافت میشود و در فرهنگها مثالی از امیرخسرو
دهلوی -که او هم در هند میزیسته  -قید شده که متاسفانه در تصحیح سعید نفیسی این بیت یافت نشد.
نرروازد در چررمررن نرریررلرروفررریررن تررال
پررری رقرررص برررتررران پررریررررهرررن آل
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )49
فررلررک هررنررگررامرره رقررص هررالل اسررررت
چو در دسرررتش ز مهر و ماه تال اسرررت
(همان  :ص )44
 جَنتَر  :سازی از آالت زهی خاص اهل هند که آن را "بین" نیز گویند با شکلی شبیه ترازو وجنسی از چوب .این ساز مربوط به ایران نیست اما در فرهنگهای فارسی ذکر شده است( .واژه نامه
موسیقی ایران زمین ،ستایشگر  ،ج : 5ص  )951این ساز هم بعلت هندی بودن تنها در شعر طغرا
بکار رفته است .طغرا در دو بیت تشبیه مضمر بکار برده و شکل ظاهری جنتر را به کدو مانند کرده است.
کرردوی مررهررر و مرره از جررنررتررر او
فرررلرررک خررررم ز مضرررررراب ترررر او
(ارغوان زار شفق  ،طغرا :ص )45

برره تررار عرردل مضررررابش کشررررد سرررر
ز مرریررزان حسرررراب ار تررافررت جررنررتررر
(همان  :ص )42
ز هررر شررررراخ کرردو جررنررتررر نرروازد
چررو از برراد صرررربررا مضررررراب سررررازد
(همان  :ص )49
 چارگاه  :زنگوله یکی از مقامات موسیقی قدیم بوده که از بیست و چهار شعبه موسیقی  ،دو شعبهچارگاه و عزال خاص این مقام است (سه رساله در موسیقی قدیم ایران  ،ثابت زاده :ص  )524در
موسیقی امروز چهارگاه یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است  .در حقیقت نام دایره عراق به
چهارگاه تغییر یافته است( شرح ادوار  ،معارف  :ص  )942درآمد آن مانند ماهور موقر و متین است
و شادی و خرمی خاصی دارد (اطالعات جامع موسیقی  ،نفری  :ص  )47ولی خصیصه مهم چهارگاه
داشتن تکبر و مناعت طبع و وقار و متانت است( نظری به موسیقی ایرانی ،خالقی  :ص )213
بجز شعر طغرای مشهدی ،چارگاه در کلیات شمس بکار رفته و پس از آن در میان معاصران در شعر
شهریار یافت میشود .این مسئله غیر از آنکه قدمت موسیقایی این کلمه را مینمایاند ،بر قدرت شاعری
و موسیقیدانی موالنا صحه میگذارد .در مثال اول شخصیت بخشی و ایهام دوسویه صنعت حاکم بر بیت است.

شررررده از فررراق سرررره گرراهررش دوترراه
برره یررک گوشرررره گیری  ،قررد چررارگرراه
(ارغوان زار شفق ،طغرا :ص )21
بررد در برزم صررررحررا کررار خرود پریررش
حررمررار از چررارگرراه نررغررمرره خررویررش
(همان  :ص )41
این که موالنا از ممدوحش میخواهد بجای دوگاه  ،چارگاه بسراید بخاطر آنست که چارگاه شاه
دستگاههاست و خاصیت آن وقار و متانت است.
تو شمع این سرایی ای خوش که می سرایی
از تو دوگرراه خوا هنررد تو چررارگرراه بر گو
(کلیات شمس  :ص )5131
شهریار هم که شاعری آشنا به موسیقی است نغمه قلم خود را به چارگاه تشبیه میکند  ،در بیت دوم
تضاد بی وقاری چارگاه را می آفریند و در بیت سوم تقابل چارگاه بعنوان شاه دستگاهها و شور بعنوان
مادر دستگاهها را بطور ضمنی پیش میکشد.
که نغ مه قلمم شرررور و چارگاه من اسرررت
چه جای ناله گر آغو شم از سه تار تهی ا ست
(شهریار  :ص )555
هیچ قانونش نه با چنگ و نه سنجش با رباب
بی مقامش بین همایون و بی وقارش چارگاه
(همان  :ص )419
مررگررر چررارگرراهررش نرروازنررد و مرراهررور
به سرررراز تو شرررور و نوا راسررررت نا ید
(همان  :ص )127
 چینی  :در آثار پیشینیان چینی بعنوان لحنی از الحان قدیم ذکر شده است .در مقامات موسیقیادوار اسالمی چنین لحنی نیست و از الحان قبل از اسالم است(.واژه نامه موسیقی ایران زمین ،
ستایشگر ،ج: 5ص )917

برره ل حن مویرره زال و قصرررریررده ل غزی
به لفظ پارسررری و چینی و خ ماخسررررو
(منوچهری  :ص )523
اما چینی در شعر طغرا و سبک هندی بویژه شعر صائب بمعنی سازی از خانواده آالت ضربی بکار
رفته است .در لغت نامه دهخدا  ،سازی ضربی در موسیقی نظامی معرفی شده است  .جنس آن مسی
و شامل کالهی چینی است  .این کاله در انتهای چوبدستی استوار گردیده و سر چوبدستی از زنگوله
های کوچک و بزرگ زینت یافته است که اگر چوبدست را تکان مختصری بدهیم این زنگوله ها بآواز
درمی آید (لغت نامه)
واضح است که این ساز شکستنی بوده و در ابیات مورد استفاده همراه شدن آن با شکستن قابل
توجه است .نکته دیگر آنکه "شکسته" یکی از گوشه های دستگاه ماهور بحساب می آید و در ابیات
زیر ایهامساز است.بجز طغرا  ،چینی در شعر صائب بعنوان نماینده تمام عیار سبک هندی بکار رفته است.
ز نرروروزش لرربررالررب مرری ترروان دیررد
اگررر چرریررنرری نرروازد از مرره عرریررد
(ارغوان زار شفق ،طغرا  :ص )49
عشرررریررران را ازو خرررمررن برربرریررنرری
اگر یک جو شرررکسررررت اف تد به چینی
(همان  :ص )44
که م ستغنی ز ساز چینی فغفور شد گو شم
شررنیدم از شررکسررت آرزو در سررینه آوازی
(صائب  ،ج  : 1ص )2131
نیم چینی که ازاندک شک ستی از صدا افتم
نیفتم از صدا گرصد شکستم بر شکست آید
(همان  ،ج  : 1ص )2111
 خارا (نوروز خارا) :خارا از باب واژه دارای قدمت است زیرا لحنی به نام نوروز خارا که امروز همدر موسیقی ما موجود است  ،در الحان ساسانیان نیز مالحظه میشود و اگر پای بند تفاوت الحان قدیم
و جدید نباشیم میتوان گفت کلمه خارا از زمانهای بسیار دور تا به امروز نام خود را در موسیقی ما
حفظ کرده است (.واژه نامه موسیقی ایران زمین ،ستایشگر ،ج : 5ص  )944البته نوروز خارا شعبه
ای از مقام نوا و دارای پنج یا شش نغمه محسوب میشده است(.همان  ،ج : 2ص  )192در موسیقی
امروز نوروز خارا یکی از گوشه های دستگاه همایون و راست پنجگاه است( فرهنگ جامع موسیقی
ایرانی  ،وجدانی ،ج: 2ص )5514
در بیت اول از طغرا  ،خارا بافتن از ابریشم ساز(سیم) متناقض نماست که در کنار حسینی (مقام) و
حَسن ،وجه هنری زیبایی به بیت بخشیده است و قدرت مضمون یابی طغرا را آشکار مینماید.
حسرررینی برره وجرره حسرررن پرده یررافررت
چررو خررارا ز ابررریشررررم سرررراز بررافررت
(ارغوان زار شفق ،طغرا  :ص )21
کررنررد نرروروز خررارا جررای در مشررررت
رسرررد چون بر لب طاسررری سرررر انگشرررت
(همان  :ص )41
قاآنی شاعریست که به اصطالحات موسیقی واقف است و در ابیات فراوانی به مدد اصطالحات
موسیقایی به تصویر سازی پرداخته است  .استاد مالح در مقاله ای به این دقیقه اشاره کرده است.

ز خررارا ترکریرره برر شررررهرنرراز مری کرن
برره شرررر هر آشررررو بی از زابررل در انررداز
(قاآنی  :ص )415
 خنجری  :یک نوع طبل کوچک (فرهنگنامه موسیقی ایران ،حدادی ،ص  )531 :در ادب پارسیخنجری بین آالت موسیقی مشهود نیست و باید در موسیقی کشورهای پاکستان و افغانستان نواخته شود.
طغرا بعلت زندگی در هند نام این ساز را بکار برده است.
نوازد خ ن جری از شرررراخ سرررروسررررن
ز بررهررر شررررادی سرررربررزان گررلشررررن
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )49
 دمامه  :کوس  ،نقاره  ،نای بزرگی که در جنگ می نواختند .یکی از آالت ضربی که از بدنه ایبشکل یک کاسه بزرگ که پارچه ای پوستی بر روی آن کشیده شده تشکیل یافته و یک طرف آن
بسته است(ناظم االطبا) همچنین از آالت موسیقی کوبه ای پوستی دورویه که سمت راست را با چوبی
کوچک و سمت چپ را با دست نوازند(واژه نامه موسیقی ایران زمین ،ستایشگر  ،ج : 5ص )411
جدای از طغرا  ،موالنا شاعریست که نام این ساز را متذکر شده و آنرا با عمامه بصورت جناس آورده است.
دمرررامررره نررروازد ز چررررخ برررریرررن
نررروازنرررده نررروبرررت شررررراه دیرررن
(ارغوان زار شفق  ،طغرا :ص )91
تو مپ ندار که آن مه غم دسررر تار تو دارد
چو م لک کو فت د ما مه ب نه ای ع قل ع ما مه
(کلیات شمس  :ص )959
در میان متون منثور این ابوالفضل بیهقی است که در کنار بوق به دمامه اشاره میکند و با توجه به
مثالها واضح است که دمامه از اسباب و وسایل پادشاهی است.
چنان که هیچ مذکور از شاگرد پیشه و وضیع و شریف و سیاه دار و پرده دار و بوقی و دمامه زن نماند
که نه صلت ساالر بگتغدی بدو برسید (.بیهقی  :ص )121
 دوگاه  :از میان بیست و چهار شعبه موسیقی دو شعبه محیر و دوگاه خاص مقام حسینی است.همچنین نام دومین پرده از پرده هایی است که بر دسته سازهای زهی میبسته اند (واژه نامه موسیقی
ایران زمین  ،ستایشگر ،ج : 5ص  ) 472آملی دوگاه را در کنار سه گاه ،چهارگاه  ،پنجگاه  ،زاول ،
عراق  ،مبرقع  ،مایه و شهناز یکی از شعبه ها نزد ارباب عمل میداند (.نفایس الفنون ،آملی ،ج : 9ص
 ) 519دوگاه امروزه زیرمجموعه دستگاه شور است .به طور دقیق دوگاه در آواز بیات ترک (ردیف
میرزا عبداهلل ،طالیی  :ص  )511که یکی از آوازهای چهارگانه دستگاه شور است اجرا میگردد.
همانطور که در چارگاه ذکر شد در کنار طغرا  ،موالنا از دوگاه و چارگاه نام برده است (.نک :چارگاه)
نررخرروانررد کررم از پررنررجررگرراه نررمرراز
دوگرراه و سرررره گرره را نررواسررررنررج راز
(ارغوان زار شفق  ،طغرا :ص )24
کررنررد لرربررریررز از صرررروت دوگرراهررش
مررکرررر چررون فررتررد بررر طشررررت راهررش
(همان  :ص )41
تو شمع این سرایی ای خوش که می سرایی
از تو دوگرراه خوا هنررد تو چررارگرراه بر گو
(کلیات شمس  :ص )5131

 راک  :بخشی از دستگاه ماهور و راست پنجگاه  ،شامل راک  ،راک هندی  ،راک کشمیر  ،راکعبداهلل  ،نغمه راک و صفیر راک است .واژه راک ماخوذ از راگاست که در زبان هندی به معنی موسیقی
و سرود و لحن است  .این انتساب تنها در مورد کلمه راک مصداق دارد و آهنگ و لحن راک مختص
ایران است(..واژه نامه موسیقی ایران زمین ،ستایشگر  ،ج: 5ص )115
پیش از طغرا شاعری از راک استفاده نکرده است اما در میان معاصران فروغی بسطامی  ،سایه و
شهریار این کلمه را بکار برده اند.
زمرررانررره سررررراز راک و رنرررگ دارد
ز گررردون تررا برره کررف مررردنررگ دارد
(ارغوان زار شفق  ،طغرا :ص )45
ب یا که و قت صرررفیری ز پرده راک اسرررت
دل حز ی نم از ین نررالرره ن ه فترره گرفررت
(سیاه مشق  ،سایه :ص )511
یکی از تغییر مقامات ماهور انتقال به آواز راک است .بودن هر دو کلمه در بیت شهریار نشان از دانش
باالی موسیقایی اوست.
که سرررراز من ه مه راه عراق میزد و راک
ب گ یر چ ن گی و را هم بزن برره مررا هوری
(شهریار  ،ج : 5ص )245
برره جررادو پنجگی راه عراقی میزد و راکی
شرربی بود و شرربابی و صرربا در پرده ماهور
(شهریار  ،ج : 5ص )411
 رقص زرینه  :اصطالح نادری است که در بسیاری از فرهنگها قید نشده است .در آنندراج نام شعبهای از موسیقی ذکر شده (انندراج) و فرهنگهای تخصصی موسیقی به تبعیت از آن تنها بذکر همین
مقدار بسنده کرده اند (.فرهنگ جامع موسیقی ایرانی ،وجدانی  ،ج : 2ص  114و فرهنگنامه موسیقی
ایران  ،حدادی :ص )914این اصطالح نادر در شعر طغرا با کلمه شعبه همراه شده و تاییدی بر نظر
مولف آنندراج است.
نررهررفررترره کرری بررمررانررد یررک دفرریررنرره
چررو خررواهررد شررررعرربرره رقررص زریررنرره
(ارغوان زار شفق ،طغرا  :ص )42
 رَکب  :شانزدهمین شعبه از شعب بیست و چهارگانه موسیقی مقامی گذشته که با بیاتی دو شعبهاز مقام کوچک به شمار می آمدند(.واژه نامه موسیقی ایران زمین  ،ستایشگر  ،ج : 5ص  )145و اهل
عمل گویند که رکب  ،چهارگاهی است محط بر دوگاه و از طرفین ،اضافات بر آن به چند نوع کنند
برای تزیین الحان در سیر نغمات( جامع االلحان  ،مراغی :ص )513
رکب هم اصطالح نادری است که تنها در شعر طغرا بکار رفته است .
بررجررز رکرربررش نررخرریررزد از دل تررنررگ
جرس گر می زنررد صررررد جررا بر آهنررگ
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )44
 رِنگ  :محمد قهرمان این واژه را نغمه و سرود معنا کرده و از آنجا که با چنگ قافیه شده  ،بهفتحه اول خوانده است .در صورتی که تلفظ صحیح آن به کسره می باشد .قسمتهای ضربی در
ردیفهای آواز که موزون و نشاط آور است رنگ نامیده می شود .هر دستگاه رنگ خاصی دارد

(فرهنگنامه موسیقی ایران  ،حدادی :ص  )215رنگ در هر دستگاه و آوازی بر اساس الحان و گوشه
های مشهور همان دستگاه یا آواز ساخته میشود .
در هر دو بیت بضرورت قافیه باید بفتحه خوانده شود .نمونه چنین قوافی در شعر پیشینیان فراوان است.
زمرررانررره سررررراز راک و رنر رگ دارد
ز گررردون تررا برره کررف مررردنررگ دارد
(ارغوان زار شفق  ،طغرا :ص )45
ز نررقررش او بررود نرره پرررده در رنررگ
برره کررار نقش سررررازی چون زنررد چنررگ
(همان  :ص )44
 زابل  :از شعب بیست و چهارگانه موسیقی مقامی گذشته به همراه شعبه اوج  ،دو شعبه منشعباز مقام عشاق اند .که تا امروز در ردیف موسیقی ایران باقی است( .واژه نامه موسیقی ایران زمین ،
ستایشگر ،ج: 5ص  )113در موسیقی امروز در ردیف موسی معروفی گوشه زابل در دستگاه های سه
گاه  ،چهارگاه  ،همایون و راست پنجگاه ذکر شده است  (.فرهنگ جامع موسیقی ایرانی  ،وجدانی ،
ج : 5ص )125
برریرراتررش دود در جررلررو ز اهررتررزاز
برره زابررل چو صررررو تش کن رد تر کترراز
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )21
پررر او صرررروت زابررل مرری کررنررد سرررراز
م گس چون بررال بگشررررایررد برره پرواز
(همان  :ص )41
در این بیت هم زابل به ایهام تناسب در معنای دور خود  ،اصطالح موسیقی است که چندان هنری نیست.
ز طوس آمررد برره چنگش وصرررف خوانی
برره زابررل یررافررت تررا رسررررتررم مررکررانرری
(همان  :ص )41
شاعر دیگری که زابل را در معنای موسیقایی بکار برده قاآنی است که پیش از این به موسیقیدانی او
اشاره شد .در مثال سوم قاآنی میان اسامی شهرها با اصطالحات موسیقایی مصراع اول ایهام وجود دارد.
در مررقررامررات کرروچررک و عشررررراق
نسررررخرره یی چنررد هم ز موسرر ر ی قی
از نررهرراونررد و اصرررررفررهرران و عررراق
از نشرررررابرررور و زابرررل و تررربرررریرررز
(قاآنی  :ص )473
ز خررارا ترکریرره برر شررررهرنرراز مری کرن
برره شررررهرررآشرررروبرری از زابررل در انررداز
(همان  :ص )415
گررذر بود برره نشررررا بور و زابررل و ن یر یز
همرراره تررا کرره بم و زیر چنررگ و بربط را
(همان  :ص )411
 سَلمَک  :یکی از آوازهای شش گانه( شهناز  ،کردانیه  ،گوشت  ،مایه  ،نوروز  ،سلمک) است .(واژه نامه موسیقی ایران زمین  ،ستایشگر  ،ج : 2ص  )12سلمک نام شخصی است که در زمان هارون
الرشید وزن رمل را نخستین بار در میان ایرانیان رواج داده است .در کتب شفا و ادوار از نغمه سلمکی
و آواز سلمکی یاد شده است( .فرهنگ جامع موسیقی ایرانی  ،وجدانی  ،ج : 5ص  )131سلمک در
موسیقی امروز گوشه ای از دستگاه شور است(فرهنگنامه موسیقی ایران  ،حدادی  :ص )951

نکته مهم در فهم بیت طغرا کلمه سرخانه است که بمعنای بیت گردانی است که در آخر خانه های
تصنیف پیشرو تکرار میشده است .کلمه سلمک در شعر ابوالفرج رونی نیز بکار رفته است.
ز سررررر خررانرره ن قش سرر ر لمررک ن مود
نرروایرری کرره در پرررده غرریررب بررود
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )21
بررریررررون آرد نررروای سرررررلرررمرررک
تررا مررطرررب خرروش ز پرررده راسررررت
(ابوالفرج رونی  :ص )14
 سه گاه  :از شعب بیست و چهارگانه موسیقی مقامی گذشته  ،سه گاه و حصار دو شعبه مقامحجازند .آملی در نفایس الفنون و قطب الدین شیرازی در دره التاج سه گاه را جز شعب نه گانه
دانسته اند (.واژه نامه موسیقی ایران زمین  ،ستایشگر  ،ج : 2ص  )71سه گاه در موسیقی امروز یکی
از هفت دستگاه اصلی موسیقی ایران است( .فرهنگنامه موسیقی ایران ،حدادی  :ص )997
اینکه در بیت سوم طغرا سه گاه را نغمه پس از گریه طفل میداند بخاطر حزن و اندوهی است که در
این آواز وجود دارد.
شررررده از فررراق سرررره گرراهررش دوترراه
برره یررک گوشرررره گیری  ،قررد چررارگرراه
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )21
نررخرروانررد کررم از پررنررجررگرراه نررمرراز
دوگرراه و سرررره گرره را نررواسررررنررج راز
(همان  :ص )24
سرررره گرراه آیررد مقررام ن غمرره را پ یش
کنررد چون طفررل ق طع گریرره خو یش
(همان  :ص )41
شهریار این کلمه را بمعنی محل قرار گرفتن پرده ساز بکار برده است.
دل بسررر ته ام به نا له سررریم سررره گاه تو
بعررد از نوای خواجرره شررریراز شرررهریررار
(شهریار ،ج : 5ص )941
 شُترغو (شدرغو)  :از آالت زهی مستعمل در چین با چهار سیم یا وتر با کاسه ای که بر نیمه آن پوستکشیده باشند و سه سیم را مانند سیم عود بندند (.واژه نامه موسیقی ایران زمین ،ستایشگر  ،ج : 2ص )33
شخصیت بخشی به سازهای موسیقی آرایه پرکاربردی توسط طغراست که در بیتهای زیر مشهود است.
کرره زنررگرروررلرره او بررود دسرررررترررس
شررررترررغررو زده پشررررت پررا بررر جرررس
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )27
ترروان ز آهررنررگ او دیرردن ره خررویررش
شررر تر غو از صررررا طش چون بود پ یش
(همان  :ص )42
کررنررد دیرروار سررررراز رقررص گرررداب
شررررترررغررو مرری نرروازد گررر ز سرررریررالب
(همان  :ص )49
نکته ای که اینجا محل تامل است سازی بنام شادغر در شعر قاآنیست که در فرهنگهای تخصصی
نامی از آن نیست و در دهخدا به معنی نای رویین و نفیر آمده است .نزدیکی این دوکلمه بیکدیگر
جای بررسی دارد.

 عُزّال  :شعبه ای از مقام زنگوله است (.فرهنگ جامع موسیقی ایرانی ،وجدانی  ،ج: 2ص )717گاهی به علت تحریف واژه عزال را غزال ثبت نموده اند.عزال را به تخفیف حرف ز و بدون تشدید هم
متذکر شده اند اما امروز در ردیف موسیقی به عزال(مشدد) اشتهار دارد .این گوشه امروز در دستگاه
های شور و همایون اجرا میشود اما در دستگاه شور بیشتر مورد توجه است( .واژه نامه موسیقی ایران
زمین ،ستایشگر  ،ج :2ص )573
در بیت اول  ،طغرا عزال را از بین برنده غم معرفی میکند.
برره عررزال مررعررزول سرررراز غررم اسررررت
ز غم گر دل راسررررترران در هم اسررررت
(ارغوان زار شفق  ،طغرا :ص )21
صررررردای کررلررب را عررزال خرروانررد
کسررررری کررو پرررده آهررنررگ دانررد
(همان  :ص )41
استاد بهار در یکی از مثنویات خود از این کلمه موسیقایی بهره برده است.
برره هررنررگررام نرروا  ،عررزال خرروانرران
خررروشررررش چررون خررروش پررهررلرروانرران
(دیوان بهار  :ص )493
 عشیران  :در موسیقی پیشین نوروز صبا و عشیران دو شعبه منشعب از مقام بوسلیک بوده اند .مراغی بصورت عشیرا نوشته و سخن دیگران که آن را ده نغمه می دانند و وجه تسمیه آن را از عشر
گرفته اند با دالیلی مردود میداند( جامع االلحان  ،مراغی :ص  )517امروز عشیران گوشه ای از دستگاه
نواست (.فرهنگ جامع موسیقی ایرانی  ،وجدانی ،ج : 2ص )715
بغیر از طغرای مشهدی  ،در میان معاصران ادیب الممالک فراهانی از عشیران نام برده است.
عشرررریررران را ازو خرررمررن برربرریررنرری
اگر یک جو شرررکسررررت اف تد به چینی
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )44
 کوچک  :یکی از مقامات دوازده گانه قدیم که عده ای آن را زیرافکن نیز گفته اند  (.بحور االلحان ،شیرازی  :ص  ) 51از چهار مقامی که بعدها توسط استاد صفدی و خواجه شمس الدین محقق بر
هشت مقام منسوب به فیثاغورث اضافه گردید و طبق نظر فرصت الدوله شیرازی آن را از اصفهان
استخراج نمودند(.همان) کوچک در ردیف موسیقی معاصر ایران تحریری در دستگاه شور در توالی
درآمد ،بعد از عزال و صفا اجرا میشود (.واژه نامه موسیقی ایران زمین  ،ستایشگر ،ج : 2ص )244
از آنجا که چغانه برای ساکت کردن اطفال استفاده میشده ،طغرا مقام کوچک را برایش مناسب میداند
و به این طریق ایهام آفرینی میکند.
مقررام کو چکش ای نجررا برره کررار اسررررت
چغررانرره گر ز طفررل شررریرخوار اسررررت
(همان  :ص )44
همان طور که در اصطالح "بزرگ" توضیح داده شد ،دو واژه کوچک و بزرگ در شعر فارسی اغلب در
کنار یکدیگر با سایر اصطالحات موسیقی ایهام تناسب ایجاد نموده اند که مثالی از سعدی ذکر گردید
اما قاآنی در ابیاتی بطور صریح به این مقام اشاره میکند.

در مررقررامررات کرروچررک و عشررررراق
نسررررخرره یی چنررد هم ز موسرر ر ی قی
(قاآنی  :ص )473
پررس از کرروچررک حررجرراز آغرراز مرری کررن
رهرراوی را برره راه راسرررررت مرری زن
( همان  :ص )415
 گُوِشت  :در کتب موسیقی گواشت ثبت شده و یکی از آوازهای شش گانه (نوروز ،سلمک ،گردانیه،گوشت ،مایه و شهناز) در موسیقی مقامی گذشته است که آن را صدر آوازات مذکور اعتبار نموده اند
و امروز به نام گوشت و با تفاوت آهنگ در دستگاه نوا به اجرا در می آید(.واژه نامه موسیقی ایران
زمین  ،ستایشگر  ،ج : 2ص )924گواشت نه نغمه است(جامع االلحان  ،مراغی  :ص )514
در بیت دوم طغرا ،گوشه(شعبه) نهاوند را در آوازه شبیه گوشت میداند.در کتابهای موسیقی اشاره ای
به ارتباط نهاوند و گوشت نشده است .بنابراین برای موسیقیدانها میتواند حائز نکته ای باشد!
شرررش آوازه را هفتمین صررروت گشررررت
ز آواز پرررنرررجرررگررراه از گررروشرررررت
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )21
در آوازه دارد نشررررران از گرروشرررررت
نهرراونررد چون گوشرررره ن غمرره گشررررت
(همان  :ص )24
 مبرقع  :شعبه پانزدهم از شعب بیست و چهارگانه موسیقی مقامی گذشته و یکی از دو شعبهمقام راست که امروز هم در راست پنجگاه اجرا میشود (.واژه نامه موسیقی ایران زمین ،ستایشگر ،
ج : 2ص  )979آملی مبرقع را در شمار نه شعبه موسیقی و در کنار دوگاه  ،سه گاه  ،چهارگاه ،
پنجگاه  ،زاول  ،عراق  ،مایه و شهناز ذکر میکند (.نفایس الفنون  ،آملی  :ص  )519مبرقع در ارتباط
با بت معنی برقع پوش و در ارتباط با نغمه معنی موسیقایی دارد.
نرررواخررروان مررراه مرررقرررنرررع شرررررده
بررت نرغرمرره اش چرون مربررقرع شررررده
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )21
م بر قع می رود صرررو تش برره هر سرررو
کرربرروتررر چررون بررر آرد جرروش یرراهررو
(همان  :ص )44
خواجوی کرمانی در بیتی مبرقع (برقع پوش) را در کنار عراق و آهنگ و سپاهان بکار برده و ایهام
تناسب دوسویه زیبایی خلق کرده است که از آگاهی جامع او نسبت به موسیقی حکایت دارد.
دلم آه نگ سررر پا هان چه ک ند گر نک ند
آن نگررارین مبرقع چو کنررد میررل عراق
(دیوان خواجو  :ص )255
 مُحیّر  :شعبه بیست و چهارم در موسیقی مقامی گذشته منشعب از مقام حسینی  .البته بعضیبسته نگار را شعبه بیست و چهارم ذکر کرده اند لیکن بهتر است هر کدام بجای خود باشند  (.واژه
نامه موسیقی ایران زمین  ،ستایشگر  ،ج : 2ص  )943در موسیقی امروز یکی از گوشه های دستگاه
ماهور  ،راست پنجگاه و نوا است( .فرهنگ جامع موسیقی ایرانی ،وجدانی ،ج: 2ص )372
نکته ای که در بیت زیر باید مورد توجه قرار گیرد کلمه طشت است که هم معنای معمول امروزی را
دارد و هم نام سازی کوبه ایست.

مررحرریررر خرریررز گررردد برری درنررگرری
خورد بر طشررررت اگر یررک بررار سرررنگی
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )41
 مَردَنگ  :واژه نادری است با ریشه سانسکریت  ،که در بسیاری از فرهنگهای موسیقی و عمومیذکر نشده است .در فرهنگ معین مردنگی تنبک معنا شده است .در جستجویی که در فرهنگ لغت
انگلیسی به اردو صورت گرفت این واژه در مقابل  A kind of drumقرار گرفته است که همان
معنی طبل و دهل فارسی را دارد  .احتماال این ساز تنها در ناحیه هند و پاکستان کاربرد داشته است.
زمرررانررره سررررراز راک و رنرررگ دارد
ز گررردون تررا برره کررف مررردنررگ دارد
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )45
 مغلوب  :در موسیقی مقامی گذشته مغلوب و روی عراق دو شعبه مقام عراق محسوب میشدهاند(.واژه نامه موسیقی ایران زمین  ،ستایشگر  ،ج : 2ص  )429در موسیقی امروز گوشه ای از
دستگاههای سه گاه و چهارگاه است این گوشه بعد از مخالف می آید و اوج مخالف است (.فرهنگنامه
موسیقی ایران ،حدادی :ص )143
در بیت اول ،طغرا علت غلبه شریک را مغلوب خوانی میداند و بیشتر متوجه اشتقاق غالب و مغلوب است.
ز مغلوب خوانی سررررت غررالررب شرررریررک
برره تصرررر ن یف سرررراز ره بوسرررر لیررک
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )21
کرره صررروت نعره شررریر اسررررت مغلوب
چ ن ین گویررد نیسرررترران گرد مر غوب
(همان  :ص )41
بیدل دهلوی مغلوب را در کنار ساز و غنا بکار برده و ایهام تناسب در معنای دور موسیقایی ایجاد کرده است.

تیغ ظفر در پنجه یی دسررتی نمی یازی چرا
حیف ا ست با ساز غنا مغلوب خ سّت زی ستن
(دیوان بیدل  ،ج)554 : 5
 مَندَل  :واژه نادری است که فرهنگهای موسیقی به تبعیت از فرهنگهای عمومی به شرح آنپرداخته اند .به زبان هندی نوعی دهل است که آن را پکهاوج نیز گویند (غیاث اللغات) نام سازی
معروف در هند و این مخفف مندیالست (برهان قاطع)  .هندیان آن را یک چهارم گویند( آنندراج)
نکته ای که در بیت زیر وجود دارد ،کلمه پاتربازی است که پاتر در برهان قاطع زنان آوازخوان هندی
معنا شده است در حالیکه باتره بمعنای دف و دایره در شعر ناصرخسرو بکار رفته است!
شررررود مررنرردل نررواز جرروش بررلرربررل
رسررررد چرون فصررررل پرراترر بررازی گررل
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )49
 نشابور(ک)  :از شعبه های بیست و چهارگانه موسیقی پیشین (واژه نامه موسیقی ایران زمین،ستایشگر ،ج : 2ص  )142نشابور یا نیشابورک شعبه ای از مقام اصفهان است(.فرهنگ جامع موسیقی
ایرانی  ،وجدانی ،ج: 2ص  )5524در ردیف کنونی از گوشه های دستگاه نوا و ماهور محسوب میشود(
ردیف میرزا عبداهلل  ،طالیی  :صص )251-931
در بیت اول تمام تالش شاعر در کاربرد اصطالحات موسیقی است .نشابور  ،شعبه  ،حصار و بیات اصطالح

موسیقیند اما سبزوار صرفا برای تناسب و ایهام سازی با نشابور همراه شده و معنای درستی بدست نمیدهد.

شررررمررارد برریرراتررش برره از سرررربررزوار
نشررررابور تا شرررع به شررررد چون حصررررار
(ارغوان زار شفق  ،طغرا :ص )24
نشررررابررورک نررمررایررنررد از فررغررانررهررا
برره وقررت برریضرررره دادن مرراکرریررانررهررا
(همان  :ص )41
در دو بیت زیر کلمه نشابور بخاطر قرار گرفتن در کنار نغمه و عراق  ،ساز و شه ناز ایهام تناسب به
معنای موسیقایی دارد که چندان هنری نیست.
شررررود صرررربررر اهررل نشررررابررور طرراق
اگرر نرغرمرره سررررنرجری کرنررد در عرراق
( همان :ص )21
که از حسرررن سرررخن دارد به شرررره ناز
نشررررابوری سررررت ع طار سرررخن سرررراز
(همان  :ص )41
قاآنی شاعری است که این کلمه را دقیقا در معنای موسیقایی بکار برده است.
در مررقررامررات کرروچررک و عشررررراق
نسررررخرره یی چنررد هم ز موسرر ر ی قی
از نررهرراونررد و اصرررررفررهرران و عررراق
از نشرررررابرررور و زابرررل و تررربرررریرررز
(دیوان قاآنی  :ص )473
در این دو بیت از قاآنی ایهام تناسبی میان اسامی شهرها و شعبات موسیقی برقرار است.
پرررر از آوازه آن آواز مررری کرررن
نشرررررابررور و عررراق و اصرررررفررهرران را
(همان  :ص )415
گررذر بود برره نشررررا بور و زابررل و ن یر یز
همرراره تررا کرره بم و زیر چنررگ و بربط را
(همان  :ص )411
صائب نیز در بیتی ایهام تناسبی میان ناله و عندلیب و زدن  /نشابور برقرار کرده است.
از شررروق عنرردلیررب نشررررابور می زنیم
این ناله های شررعله فشرران صررائب از جگر
(صائب  ،ج: 1ص )2412
 نقش  :یکی از انواع تصنیف در موسیقی مقامی گذشته که با شعر همراه میشده است .در اصل یک قطعهموسیقی بی کالم یا با کالم است که در هر دستگاه یا مقامی اجرا میگردد(.حافظ و موسیقی  ،مالح :ص )251
در مثال اول و سوم ،دو نقش،جناس تام و ایهام دارند و در مثال دو ،نقش با حجاز و قانون ایهام سازند.

برره صررروت و ن قش ا گر مضرررراب تررازد
گرررر از دروازه ای قرررانرررون نررروازد
برره کررار نقش سررررازی چون زنررد چنررگ

ز رعررد و برق صرررروت و ن قش سررررازد
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )49
برره خررانرره از حررجررازش نررقررش سررررازد
(همان  :ص )44
ز نررقررش او بررود نرره پرررده در رنررگ
(همان)

در این دو بیت هم طغرا نقش را بصورت ایهام تناسب در کنار سایر اصطالحات موسیقی بکار برده است.

کرره نقش جنتش بسرررترره نگررار اسررررت
از ین ره حور بر صرررو تش نثررار اسررررت
( همان  :ص )42
رود چشرررمم را ببین در پرده سرررازش بگو
تا زند سرررازنده غم نقشرررها بر آب صررروت
( همان  :ص )215
حافظ هم نقش را بصورت ایهام بکار بسته است  .زیر کلمات ایهام ساز خط کشیده ایم.
نقش هر زخم کرره زد راه برره جررایی دارد
مطرب عشرررق ع جب سرررراز و نوایی دارد
(دیوان حافظ  :ص )214
ب ب ین تررا چرره گفررت از درون پرده دار
مررغررنرری از آن پرررده نررقشرررری برریررار
(همان  :ص )5114
با که گویم که درین پرده چ ها می بینم
هر دم از روی تو نقشررری ز ندم راه خ یال
(همان  :ص )754
ناخوانده نقش مقصرررود از کارگاه هسرررتی
عاشررق شررو ار نه روزی کار جهان سررر آید
(همان  :ص )414
نقش در شعر خاقانی و خواجو نیز با کلمات موسیقی همراه شده و ایهام تناسب ساخته است.
نقش نررام بوالمظفر اخسرررترران انگیخترره
راوی خرراقررانی از آهنررگ در دیوان سرررمع
( خاقانی  :ص )934
پیش تخت شررراه کیخسررررو مکان انگیخته
زخمه گشتاسب در کین سیاوش نقش سحر
(همان)
گر ن قش نگررار ین تو بر چنررگ نگررارد
چنگی همرره از پرده عشرررراق سررررایررد
(خواجو :ص )911
در این بیت میتوانیم بگوییم جامی نقش را صرفا بمعنای موسیقایی بکار برده است.
بررزن ایررن نرروا را برره بررانررگ بررلررنررد
برریررا مررطررربررا نررقشرررری از نررو برره بررنررد
(هفت اورنگ جامی  :ص )349
 نیریز  :چهاردهمین شعبه از شعب بیست و چهارگانه موسیقی مقامی گذشته و منشعب از مقاماصفهان است  .در موسیقی امروز گوشه ای در دستگاه راست پنجگاه و نواست .در ردیف موسیقی
معاصر به نیریز صغیر و کبیر اشتهار دارد .نیریز در دستگاه ماهور نیز به اجرا در می آید  (.واژه نامه
موسیقی ایران زمین  ،ستایشگر ،ج : 2صص  )145-142این کلمه در لغتنامه بمعنای اصطالح
موسیقی قید نشده است.
اسامی شهرها و روستاهایی که اصطالح موسیقی هستند استعداد بالقوه ای در ایهام سازی دارند.
نشرررررد آشرررررکررارا سررررررود نررهررفررت
سررررخرن تررا ز نریرریرز وحرردت نرگرفررت
(ارغوان زار شفق  ،طغرا  :ص )21
برررود نررریرررریرررز در فررروالدخرررانررره
ز مررثررقررب گرراه چرررخ صرررروفرریررانرره
(همان  :ص )44

در بیت زیر طغرا نیریز را به شکل ایهام و در ارتباط با آهنگ و مخالف و نواختن بکار بسته است .
برره آهررنررگررش مررخررالررف را نرروازنررد
تررفررنررگرری را کرره در نرریررریررز سررررازنررد
(همان  :ص )41
قاآنی شاعری آشنا به موسیقی است و همچون گذشته در کنار طغرا نیریز را بصورت ایهام بکار برده است.

همرراره تررا کرره بم و زیر چنررگ و بربط را

گررذر بود برره نشررررا بور و زابررل و ن یر یز
(قاآنی  :ص )411

نتیجه گیری
گاهی شاعر برای مضمون آفرینی و ترکیب سازی از لغات و کلماتی استفاده میکند که پیش از او
بندرت استفاده شده است .طغرای مشهدی بعنوان یکی از سخنسرایان برجسته طرز نو یا سبک هندی
در سده یازدهم هجری برای این منظور از اصطالحات موسیقایی بهره برده است .در کنار نام سازها و
اصطالحات موسیقایی معمول که در شعر پیش از طغرا و بویژه در سبک عراقی و آذربایجانی متداول
است ،کلماتی در شعر او یافت میشود که خاص اوست و در شعر پیشینیان بکار نرفته است .بعضی از
این کلمات بقدری مهجور است که حتی از لغتنامه ها جا افتاده است .در جدول زیر نمایی از
اصطالحات نادر و کم کاربرد موسیقایی طغرا را مشاهده میکنید.

مشترک با شاعران
پیشین

مختص طغرای
مشهدی
اصطالحات
بدیع
موسیقایی در
شعر طغرای
مشهدی

سازها و متعلقات

تال ،چینی  ،دمامه

مقامات و شعبه ها

بزرگ  ،بوسلیک  ،بیاتی ،چارگاه ،
دوگاه  ،سلمک  ،کوچک  ،مبرقع

اصطالحات

نقش

سازها و متعلقات

جنتر  ،خنجری  ،شترغو ،
مردنگ  ،مندل

مقامات و شعبه ها

پنجگاه  ،رقص زرینه  ،رکب ،
عشیران  ،گوشت  ،محیر

اصطالحات

رنگ  ،پاتربازی  ،دمکشی

سازها و متعلقات
بکار رفته در شعر
شاعران پسین

--------

مقامات و شعبه ها

بسته نگار  ،چارگاه  ،خارا  ،راک
 ،زابل  ،سه گاه  ،عزال  ،کوچک
 ،مغلوب  ،نشابور  ،نیریز

اصطالحات

--------

از جدول فوق نکات مهمی قابل دریافت است -5 :بیشتر کلمات بدیع موسیقایی طغرا در حوزه مقامات
و شعبه هاست  -2کلمات موسیقایی مختص طغرا و آنهایی که تنها در شعر پس از او یافت میشود،
تقریبا دو برابر کلمات موسیقایی مشترک با شاعران پیشین است -9از میان کلمات موسیقایی که نخستین بار

توسط طغرا پا به عرصه شعر گذاشته اند تنها مقامات و شعبه ها به آثار شاعران پسین راه یافته اند .
این نوع مضمون آفرینی و ترکیب سازی با کلمات موسیقایی در شعر سایر شاعران سبک هندی
همچون صائب با اصطالحات معمولتر یافت میشود .این امر میتواند بعنوان یکی از مختصات زبانی
سبک هندی و در شکل محدودتر بعنوان سبک شخصی طغرای مشهدی مورد بررسی قرار گیرد.
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