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چکیده

آمیــزش موســیقی و شــعر ،اغلــب راه بالندگــی ایــن دو هنــر را بــه ژرفاندیشــی و نازکاحساســی شــاعرانه
میگشــاید .در دورۀ عباســی کــه هنــر ،تمــدن و فرهنــگ ایــران ساســانی در ارکان جامعــ ه بهشــدت نفــوذ
کــرده بــود ،موســیقی بهعنــوان یکــی از نمادهــای تمــدن ساســانی جایــگاه ارزنــدهای یافــت و شــاعران
دورۀ عباســی بــا بهکارگیــری ابــزار موســیقی ،تصاویــر زیبایــی آفریدهانــد .در ایــن میــان ،شــاعری چــون
«ابونــواس» در تصویــر آفرینــی شــاعرانه بــا ســازهای موســیقی بســیار توانمنــد بــوده اســت .وی ســاز موســیقی
را بــا احســاس انســانی درمیآمیــزد ،و آن را َنــه ســیمی خشــک ،یــا چوبـی بـیروح؛ بلکــه نوایــی ُپرســوز و گــداز
و نغمـهای لذتآفریــن میدانــد کــه از جــان آدمــی بــر میخیــزد .وی در اشــعار خــود بــه ذکــر برخــی از اســامی
ایــن ســازها :عــود ،نــی ،چنــگ و دف ،طنبــور و مزمــار از مهمتریــن ایــن ســازهایند.
کلیدواژگان :موسیقی ،ابونواس ،دورۀ عباسی ،تمدن ساسانی.
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موســیقی ،یکــی از عوامــل مهــم تمـ ّـدن ایرانــی در دورۀ ساســانیان بهشــمار مـیرود .صــد افســوس کــه دربــارۀ
ملودیه ـای آن دوره ،نــت و نوشــتهای برجــای نمانــده و نمیتــوان دربــارۀ تئــوری موســیقی دوران مزبــور
ً
ّاطالعاتــی بهدســت آورد .بــا اینحــال وقتیکــه بــه موســیقی ایرانــی کنونــی ،مخصوصــا بــه قطعاتــی از آنکــه
ّ
هنــوز تحتنفــوذ موســیقی غربــی قــرار نگرفتــه ،بهدقــت گــوش فــرا میدهیــم ،شــاید بتوانیــم ایــدۀ مبهمــی
از موســیقی ایرانــی اوایــل قــرن هفتــم میــاد و دوران پادشــاهی خســرو دوم بــه دســت آوریــم (کریستنســن،
.)225 :1336
عصــر طالیــی موســیقی ساســانی ،مصــادف بــا دورۀ ســلطنت خســرو پرویــز بــود .نامبــرده (528-590
شــکوه طاقبســتان ،دو مجلــس از
م ).در ایــران فرمانروایــی میکــرد (همــان .)233 :بــر دیــوارۀ کــوه بــا
ِ
مجالــس بــزم خســرو پرویــز کــه در آن رامشــگران دور پادشــاه حلقــه زدهانــد ،نقــش شــده اســت .موســیقی
رزمــی ایــران نیــز همزمــان بــا موســیقی بزمــی در عربســتان رواج یافــت؛ زیــرا عــرب در دورۀ جاهلــی ،جــز طبــل
چیــز دیگــری نداشــت و چــون بــا ایرانیــان محشــور شــد بربــط ،چنــگ و تنبــور را از آنــان آموخــت و نیــز بــوق
و اقســام طبــل را از ایشــان فرا گرفــت و در بــزم و رزم از آن آالت مــدد جســت (شاهحســینی.)132 :1353 ،
عربهــا از موســیقی ایرانــی ،کــه در دربــار ساســانیان گســترش شــگفتآوری داشــت ،تقلیــد کردنــد .از
کتــاب األغانــی تألیــف ابوالفــرج اصفهانــی چنیــن برمیآیــد کــه موســیقیدانان عــرب ،یــا از نــژاد ایرانــی بودنــد
و یــا خــود آهنگهــای ایرانــی را ،خــواه در ایــران و خــواه در بــاد خویــش شــنیده و از آنهــا تقلیــد کردهانــد.
ســازهایی چــون :تنبــور ،دف ،صنــج ،نــای و ســرنای ،همــه از ایــران بــه عربســتان رفتهانــد .حتــی میبینیــم
کــه اجــزای برخــی ســازها نیــز نــام ایرانــی دارنــد .ماننــد دســتان (پــرده) ،بــم (تــار اول عــود) ،زیــر (تارچهــارم
عود).
ّ
موســیقی عربــی کــه در دربــار خلفــای بغــداد ترنــم میشــد ،نــوادۀ موســیقی ساســانی بــود .آهنگهــای
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مقدمه

ُ ُ
بیتردیــد ،بشــر موســیقی را از طبیعــت آموختــه اســت .انســان ،بــا ترنــم بــاران ،صــدای بــاد ،شرشــر آب و
ِخــش ِخــش برگهــا ه ـم َدم بــوده و از آنهــا الهــام زیباشناســانهای گرفتــه اســت .ســخن آهنگیــن را بــرای
بیــان دلنشــین برگزیــده اســت تــا همانگونــه طبیعــت بــر او تأثیــر گذاشــته او نیــز بــر همنوعــان خــود تأثیــر
بگــذارد .از ایـنرو موســیقی بــا احســاس و درک زیبایــی بشــر در هــم آمیختــه شــد تــا شــعر ایــن کالم ســحرآمیز
را بیافرینــد؛ لــذا موســیقی ،هنــری دوستداشــتنی و آ کنــده از فکــر و احســاس گردیــد.
شــاید بهتریــن تعبیــر دربــارۀ موســیقی از آن «اخوانالصفــا» باشــد؛ اینانکــه در ســدۀ چهــارم هجــری در
دارالعلــم بصــره روزگار میگذرانیدهانــد ،از موســیقی چنیــن ســخن گفتهانــد کــه« :هنــری اســت برســاخته
بیــن آنچــه جســمانی اســت و آنچــه روحانــی» ،در نظــر ایــن فیلســوفان متعالــی «همــۀ هنرهــا ،قالــب
جســمانی دارنــد ،مگــر هنــر موســیقی کــه مــادۀ آن از جوهــر روحانــی اســت» (فارمــر .)10 :1377 ،حقیقت این
اســت کــه آنچــه را نقاشــی نمیتوانــد بهروشــنی بیــان کنــد ،شــعر بهیــاری واژههــا بهخوبــی ادا میکنــد ،امــا
حســی را کــه ّ
ّ
حتــی شــعر در انتقــال آن ناتــوان اســت ،موســیقی بیــان میکنــد.
واژۀ «موســیقی» بــا پیونــدی آســمانی زاده شــد ،در بخشــی از داســتان موســی در کــوه ســینا آمــده اســت:
«پــس بــه موســی نــدا در رســید :موســی-کی ( :)Musekeموســی بــه گــوش بــاش؛ و وحـیای کــه پــس از آن
رســید ،تران ـهای آهنگیــن بــود و موســی آنرا بــه خطــاب نخســتین «موســی-کی» نامیــد؛ لغــت موزیــک یــا
موســیقی برگرفتــه از همیــن واژه اســت (عنایتخــان .)11 :1379 ،از ای ـنرو موســیقی ،زبــان عشــق اســت
عشــقی کــه تمــام جانهــای زنــده ،بــه کمــال مطلــق زیبایــی و معشــوق ازلــی دارنــد .هنگامــی کــه شــخص
از ایــن حقیقــت جــاری آ گاه میشــود ،میفهمــد کــه چــرا بایــد «هنــر موســیقی و موســیقی جــاری در آفرینــش
را هنــر الهــی نامیــد» (همــان.)10 :
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شــاعران نــوآور در آغــاز عصــر عباســی مضامیــن شــعر عــرب را دگرگــون ســاختند .شــگفتآور اســت کــه بدانیــم
رهبــری ایــن نــوآوری شــعری از ِآن ایرانیــان اســت؛ بشــار ،ابوعتاهیــه و ابونــواس ،آغازگــران تحــول در شــعر
عباســی محســوب میشــوند کــه از آنــان بهعنــوان نوگرایــان عصــر عباســی یــاد کردهانــد .امــا در میــان ایــن
ســه تــن ،ابونــواس برجســتهتر مینمایــد؛ زیــرا وی صاحــب شورشــی اســت کــه ناقــدان ادبــی از آن بــه
«شــورش ابونواســی» یــاد کردهانــد (بــدوی .)446 :1964 ،وی رســم شــروع قصیــده را بــا ایســتادن بــر
ویرانههــا و گریســتن بــر آݣنهــا ،تمســخر کــرده و بــه امرئالقیــس ،شــاعر نــامدار جاهلــی طعنــه زده اســت:
قل لمن یبکی ،علی رسم درس
واقفا :ما ضر لو کان جلس؟!
(بگو به آن کسیکه ایستاده بر ویرانه میگرید :چه ضرری دارد اگر بنشیند؟!)
یا اینکه:
َ
َ
َ َ
َ
بکیَ ،و ال أبکی ِلم ِنزل ٍة
ِل ِتلک أ
َ
کانت َت ُح ُّل بها ِه ٌند َو أسماءُ
ِ
(دیوان ابونواس)28 :
(من در فراق این شراب اصیل میگریمَ ،نه بر خرابههای دیار هند و أسماء).
«ابوعلــی حســن بــن هانــی بــن عبــد األول بــن صبــاح» معــروف بــه «ابونــواس حکمــی» ،شــاعر مشــهوری
اســت کــه نســبش بــه «مولــی الجــراح بــن عبــداهلل حکمــی» –حاکــم خراســان -میرســد .او در بصــره متولــد
شــده و در آنجــا نشــو و نمــا یافــت؛ ســپس همــراه « والبــة بــن حبــاب» رهســپار کوفــه گشــت و بعــد از آن ،رو
بهســوی بغــداد نهــاد .امــا بیشــتر تاریخنــگاران عقیــده دارنــد کــه زادۀ اهــواز اســت و در دو ســالگی از آنجــا
کــوچ میکنــد ،و مــادرش ُ
«جلبــان» اهــوازی ،و پــدرش از لشــکریان «مــروان بــن محمــد» -آخریــن پادشــاه
بنــو امیــه -بــوده اســت (ابنخلــکان ،1364 ،ج95 :2و بروکلمــان ،1993 ،ج .)343 :1بعــد از آشــنایی بــا
والبــه ،بــا هــم بــه کوفــه رفتنــد ،بعــد از آن بــه بغــداد ســفر کــرد و بــه آلبرمــک و آلربیــع پیوســت و آنهــا را
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زمــان خســرو دوم ،قریــب چهارصــد ســال پــس از ســقوط ساســانیان ،هنــوز مــورد پســند شــنوندگان بــوده
اســت .هنــر موســیقی عــرب از موســیقی ایرانــی منشــعب شــده اســت و ا گرچــه مقامــات موســیقی تغییریافتــه
و ملودیهایــی ابــداع و یــا از ملودیهــای قدیــم اقتبــاس شــده اســت .بــا اینحــال عمــق احساســات و روح
ً
موســیقی ایرانــی و همچنیــن تحریــر آواز ،و سیســتم ضربــی آن کامــا محفــوظ مانــده اســت.
موســیقی ایرانــی در قــرن دوم هجــری توســط مــردی «زریــاب» نــام ،از بــردگان مهــدی عباســی ،بــه
اندلــس نفــوذ کــرد و در آنجــا رواج بســیار یافــت (آذرنــوش .)17-18 :1354 ،حتــی ملودیهــای تــودهای
اندلــس کــه در ریشــۀ عربــی آن تردیــدی نمیتــوان داشــت ،دارای روح آهنگهــای موســیقی ایرانــی اســت
(کریستنســن ،)225 :1336 ،در نتیجــه موســیقی عربــی در شــکل رایــج آن در حجــاز و اندلــس ،تاحـ ّـدی
تحتتأثیــر موســیقی ساســانی بــوده اســت (زرینکــوب .)524 :1377 ،نــا م بســیاری از ابزارهــای موســیقی
ـور فارســی و یــا
از فارســی ریشــه گرفتــه اســت :صنــج ،کــه از چنــگ فارســی میانــه اســت ،و طنبــور آشــکارا از تنبـ ِ
تمبــور مشــتق شــده اســت و بربــط از فارســی میانــۀ بربــوت گونـهای آلــت زهــی ،نــای و ونــج ،از فارســی میانــۀ
ونجــک مشــتق گشــته اســت و بســیاری آالت دیگــر و اصطالحــات موســیقی ،ماننــد زیــر و بــم و آواز ،همــه
شــاهد نفــوذ شــگرف فارســی در همســایۀ غربــی ایــران اســت (فــرای.)256 :1363 ،
بــا بررســی موســیقی ایرانــی در ادبیــات دورۀ عباســی بهعنــوان یکــی از عوامــل روحــی تمــدن ،میتــوان
عمــق تأثیــر روح آهنگهــای ایرانــی را آشــکار ســاخت .موســیقی یکــی از عوامــل ثابــت مجالــس بــزم ،مراســم
جشــن و شــادمانی و ضیافتهــای پادشــاهان باســتانی ایــران بــوده اســت .گویــی همهجــا ســاز و آواز تــوأم
اســت؛ بنابرایــن جــا دارد کــه آالت موســیقی کالســیک فارســی در شــعر ابونــواس بررســی گــردد.
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نــام ســازهای موســیقی در شــعر ابونــواس بــا احســاس شــاعرانۀ وی درآمیختــه اســت .ایــن ابــزار موســیقی
چوبهــا وســیمهای خشــکی نیســتند کــه شــاعر فقــط نــام آنهــا را در شــعر خــود ذکــر کــرده باشــد؛ بلکــه
ابونــواس بیــن احســاس خــود و ایــن ابزارهــای موســیقی ،پیونــد ایجــاد میکنــد و بــه آنهــا جــان میدهــد؛
بلکــه صــدای آنهــا را صــدای احساســات انســانی میدانــد کــه در نفیــر آن دمیــده یــا چنگــی از سرخوشــی یــا
ناخوشــی بــه آنهــا زده اســت.
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مــدح گفــت و در آخــر عمــر خــود نــزد رشــید و مأمــون مانــد .وی دیــوان شــعری دارد و در ا کثــر موضوعــات
شــعری چــون :خمــر ،غــزل ،مــدح ،هجــا ،رثــا ،زهــد و ...شــعر ســروده اســت (الفاخــوری.)692 :1380 ،
اگرچــه ابونــواس بیــن مردمــان بــه «شــاعر خمــر» شــهرت دارد ،امــا نبایــد از نظــر دور داشــت کــه وی در
شــعر زهــد نیــز دســتی توانــا داشــته اســت :در بعضــی از کتابهــا از قــول مأمــون چنیــن آوردهانــد کــهّ :
«حتــی
ً
ا گــر دنیــا خــود بــه توصیــف خــودش میپرداخــت ،مســلما نمیتوانســت بهتــر از ابونــواس حـ ّـق مطلــب را ادا
گاه کــه ســروده اســت:
کنــد» (ابنخلــکان ،1364 ،ج .)97 :2آن
ُ ُّ َ
ٌ
َ
ُ
هالک
یء هالک و ابن
ٍ
أال کل ش ٍ
َ
َ
ریق
َو ذو َن َس ٍب فی
الهالکین َ عَّ َ ِ
َ
إذا َ
امت َح َن ُّالدنیا ل ٌ
بیب َتکشفت
َُ َ َُ ّ
صدیق
ثیاب
له عن عد ٍو فی ِ
ِ
(دیوان ابونواس)425 :
(آ گاه باشــید کــه همهچیــز و همهکــس نابــود شــدنی و ریشــه در نیســتی دارد .ا گــر خردمنــد دنیــا را
بیازمایــد او را دشــمنی در لبــاس دوســت ،مییابــد).
دربــارۀ ارزش ابیــات زهــدی ابونــواس همیــن بــس کــه ابوعتاهیــه ،شــاعر مشــهور زهــد دورۀ عباســی
گفتــه اســت« :مــن بیس ـتهزار بیــت در زهــد ســرودهام و ایکاش بهجــای آن ،چنــد بیتــی را کــه ابونــواس
ســروده ،از آن مــن بــود» (ابنخلــکان ،1364 ،ج)102 :2؛ و بهنظــر میآیــد اشــعار زهدانــۀ ابونــواس ،بیانــی
صــادق از احســاس حقیقــی او بهحســاب میآیــد.
بــه عقیــدۀ «ابوعبیــده» جایــگاه ابونــواس در بیــن شــاعران نوگــرا همچــون «امرؤالقیــس» در میــان
شــاعران قدیــم اســت .طریــق معانــی را بــر آنــان نمایانــد و آنــان را بهســوی ادبیــات و تصـ ّـرف در فنــون آن
هدایــت کــرد (البســتانی ،1997 ،ج)89 :2؛ و وی را شــاعری دانســتهاند کــه معانــی شــعری نهفتــه در دل
خــاک را زنــده کــرده اســت (همــان).
بدینترتیــب شــعر عــرب ،بهدســت فارســیانی ،ماننــد ابونــواس و «بشــار بــن بــرد» پیشــی گرفــت .گزافــه
نیســت ا گــر گفتــه شــود« :ایــن کســان بودنــد کــه شــعر عربــی را از ســرودهای بیابــان بــه صحنــۀ جهانــی
کشــاندند کــه بــه دســت مــردم گوناگــون افتــاد و بــدان طبــع آزمایــی کردنــد» (فــرای.)139 :1363 ،
ابونــواس بــا فرهنگهــای مختلــف آن زمــان آشــنا بــود ،و چــون فارس ـیاألصل بــود؛ لــذا پیونــد محکمــی
بــا دو فرهنــگ فارســی و یونانــی داشــت .زبــان فارســی را بســیار دوســت داشــته و کلمــات فارســی زیــادی در
ّ ً
اشــعار خــود بهکاربــرده اســت (ضیــف .)223 :1982 ،مســلما ایــن ســخن آذرنــوش بســیار دقیــق و رســا اســت
کــه «اوج نــوآوری هنــری و نبــوغ ادبــی را بیشــتر بایــد در فرآوردههــای کســانی یافــت کــه در مــرز دو فرهنــگ
ایرانــی و عربــی نشســتهاند ،زبانشــان عربــی اســت و از همــۀ امکانــات و سـ ّـنتهای آن بهــره میگیرنــد و بــه
یــاری دادههــای فرهنگــی همســایه ،توانایــی ابــداع و خلــق هنــری مییابنــد .ابنمقفــع در آغــاز ســدۀ دوم،
ّ
ابوحیــان توحیــدی در قــرن چهــارم ،چنیــن بودنــد» (آذرنــوش:1385 ،
ابونــواس در پایــان همــان قــرن و
.)189
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«عــود» ،نــام ســازی اســت کــه آنرا «بربــط» نیــز میگوینــد (رامپــوری .)617 :1363 ،عــود آلتــی اســت
قدیمــی کــه عــرب آنرا ِ«مزهــر» مینامنــد و آن بهتریــن و خوشنوازتریــن وســایل طــرب اســت؛ بهطــوری
کــه گوینــد :بــه عــود گفتــه شــد آیــا نیکوتــر از تــو صوتــی وجــود دارد؟ او جــواب دادَ :نــه و در حــال جــواب ســر
خــود را بــه پشــت خــم کــرد و بــه همــان صــورت مانــد (دهخــدا ،1377 ،ج .)16433 :11حیــره ،پایتخــت
ملــوک لخمــی (ملــوک حیــره) ،در دورههــای پیــش از اســام نیــز از فرهنــگ ایرانــی ،مایههــا و عناصــر
ّ
فــراوان ،نظیــر عــود بــه عاریــت گرفتــه و در خــود جــذب کــرده بــود .مکیــان نیــز از نوعــی بربــط ابتدایــی بهنــام
ِ«معـ َـزف» اســتفاده کــرده بودنــد کــه رویــی از پوســت داشــت ،امــا چــون بربــط ایرانــی رویــی از چــوب داشــت،
لــذا «بربــط مکــی» را عــود (بــه معنــای چــوب) خواندنــد (فارمــر.)18 :1377 ،
اولیــن آوازخــوان دورۀ اســامی ُ
ُ
َ
«ط َویــس» 2بــود .او همــان کســی اســت کــه غنــا را بــه «ابنســریج»
آموخــت (األبشــیهی ،1994 ،ج« .)236 :1ابوالفــرج اصفهانــی» نیــز بــه تأثیرپذیــری عــرب از عــود ایرانــی
اشــاره کــرده و مینویســد« :کســی کــه عــود ابن ُسـ َـریج را دیــده مــرا حکایــت کــرد کــه ایــن عــود بهســاخت
ّ
عودهــای ایرانیــان بــوده ،و ابنســریج نخســتین کســی بــود کــه بــدان در شــهر مکــه آهنــگ تــازی را نواختــه
اســت .ایــن از آنروی اســت کــه وی آن ســاز را بــا ایرانیانــی کــه «ابــن زبیــر» بــرای ســاخت ســاختمان کعبــه
ّ
آورده بــود ،دیــد کــه مــردم مکــه را آوای آن خــوش میآمــد .ابنســریج گفــت :مــن بــه آهنــگ خــود بــر آن
مینــوازم ،پــس بداننواخــت و در آن ســاز اســتادترین مردمــان شــد» (اإلصفهانــی ،1972 ،ج .)277 :1
البتــه در دورۀ عباســی بــر تعــداد آوازخوانــان نیــز افــزوده شــد« .آوازخوانــان زیــادی در دربــار هارونالرشــید
بودنــد؛ از آنجملــه ابراهیــم موصلــی و ابنجامــع ســهمی را میتــوان نامبــرد» (األبشــیهی ،1994 ،ج :1
.)236
«نــای» ،نــیای باشــد کــه مطربــان نوازنــد و بــه عربــی «مزمــار» خواننــد .چوبــی میانتهــی کــه آنرا
مینوازنــد (دهخــدا ،1377 ،ج  .)22292 :14کاملتریــن نــی (مزمــار) در ایــران نــی هفــت بنــد اســت
(همــان ،ج  .)22921 :15ایرانیــان نیلبــک را بــرای همراهــی عــود ،و نــی را در مقابــل ضــرب ،و چنــگ را
ً
در برابــر ســنج ،اختــراع کردهانــد .بــه اینترتیــب ،ظاهــرا آالت موســیقی در بــدو ب ـهکار میرفتــه و از شــیوۀ
«پولیفونــی» (همراهــی چنــد ســاز مختلــف بــا یکدیگــر) ،اســتفاده نمیشــده اســت (کریستنســن:1336 ،
.)230
3
در دیــوان ابونــواس کلمــۀ «عــود» بیــش از دوازدهبــار بهصــورت مفــرد و جمــع آمــده اســت .واژۀ «نــی»
نیــز بیــش از ُنهبــار 4در دیــوان بهچشــم میخــورد .عالوهبــر ایــن ،نزدیــک بــه بیس ـتبار 5کلمههــای «زیــر،
بــم ،مثنــی ،مثلــث و أوتــار» -کــه همگــی جــزو تارهــای عــود هســتند -ذکــر شــده اســت.
در اشــعار ابونــواس «عــود» و «نــی» بــا هــم ذکــر شــدهاند و لــذت زندگــی بــا ایــن دو ســاز کامــل میشــود و
از همنشــینانش میخواهــد بــا کمــک ایــن دو ،مــردم را بهوجــد آورنــد:
ُ َ َ َ ّ َ َ ُ َ ً
َف َ
اشرب ،هدیت ،و غ ِن القوم ،مبت ِدئا
َع َلی ُم َ
العیدان َو ّالن ِاء
ساع َد ِة
ِ
(دیوان ابونواس)33 :
(باده بنوش ،رهیابی ،و با کمک عودها و نی آوازی نو برای مردم بخوان!).
دربیتی دیگر ،دوساز« :عود» و«نی» :شخصیتی یافته و ضجه میزنند و از درد دوری مینالند:
َالو ُرد َ
یضح ُ
األوتار َت َ
ُ
صط ِخ ُب
کَ ،و
ً
َو ّالنای ُ
یند ُب أحیانا َو َ
ینت ِح ُب
(دیوان ابونواس)64 :
(گل میخنــدد و تارهــای عــود فریــاد میکشــد ،و نــای نیــز مرثیــه ســرایی کــرده و هایهــای گریــه
میکنــد).
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ایــن بیــت ،در ذهــن خواننــده ،ابیــات مشــهور موالنــا (شــاعر و عــارف قــرن هفتــم) را تداعــی میکنــد،
آنگاه کــه بــه ایــن ابــزار موســیقی جــان بخشــیده و چنیــن میســراید:
بشنو از نی چون حکایت میکند
از جداییها شکایت میکند
آتش است این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد
آتش عشق است کاندر نی فتاد
جوشش عشق است کاندر می فتاد
(مولوی ،1379 ،دفتر اول)5 :
در قصیــدهای دیگــر بــا ابیاتــی دلنشــین ،ایــن دو ســاز را بــا دل خــود پیونــد میدهــد و دردمندانــه
میســراید:
َ َ
َ َ َّ
ود شائ َقهُ
جاب ُالع ُ
َ
و غننی ،قد أ
ِ
َ
ّ
َ
َ
َو َح َّر َک ّالنای ِم ِنی َبعض وسواسی:
َ
َ َ ّ َ
واد ُح ُه
وقد الن ِار ،قد أعیت ق ِ
َ یا م ِ
َ
َ
قباس
أ ِقبس ِإذا ِشئت ِمن قلبی ِب ِم ِ
(دیوان ابونواس)339 :
(همنشــین مــن ،آوازی دلنشــین برایــم خوانــد و عــود در وجــودم عشــق و شــور و شــوق انداخــت و نــای
نیــز تمایــات درونــی مــرا برانگیخــت[ .شــنیدم کــه چنیــن گفــت ] :ای آتشــدانی کــه خامــوش گشــتهای ا گــر
دوسـتداری شــعلهای از آتــش قلــب مــرا برگیــر و آتــش خــود را برفــروز).
بهنظــر میآیــد کــه زنــان نیــز مهارتــی کمنظیــر در نواختــن عــود داشــتهاند .ابونــواس در بیــت زیــر بــا
تصویــری زیبــا ،بیــن نغمــۀ عــود و درون خــود ارتباطــی ســوزناک برقــرار میکنــد:
َو َ
ُ
هـاروت فی َط ِرفـها
غاد ٍة
َ َّ
َ
َ
الش ُ
ـمـس فی قـرق ِ َـرها جا ِن َـحه
و
َ
َ
ُ
ُ
ت َ
طـرافـها
قـدح العـود ِبأ ِ
ستـ ِ
َ
َ
َو َن َ
قادحـه
غـم ٍة فـی ک ِبـدی ِ
(دیوان ابونواس)146 :
(آن زیبارویــی کــه «هــاروت» گوشــۀ چشــم اوســت ،و خورشــید در چهــرۀ زیبــای او نشســته اســت؛ بــا ســر
انگشــتانش آتــش بهجــان تارهــای عــود مـیزد و نغمـ ه تــار آتــش بــه جگــر مــن).
شاعر یاد ایام گذشته با عود گرامی میدارد:
َ
َ
ُ َ
صـف ت ُ
سـننا! َوب ُ
غم ُـرنا
حـار الق َ ِ
یا ح ُ َ ّ ِ
فی ل ّـجة اللـیلَ ،و األ ُ
وتـار َت َغت ِـر ُد
ِ
(دیوان ابونواس)176 :
(عجــب روزگار خوشــی داشــتیم! آنگاه کــه در دل شــب در دریــای خوشگذرانــی غوط ـهور شــده و
تارهــای عــود ،میســرود).
در کل ،هــر نــوع خوشگذرانــی و لــذت بــی نــای و عــود وجــود نــدارد؛ ایــن دو اســاس و پایــۀ خوشگذرانی
هستند:
َ ٌ ُ َ
ُ
َ
ّ
َ
ّ
ِإن المـالهی أصناف یش ِیدها
ـزه ُر الغ ّر ُید َم ُ
نای ،به الم َ
عقود
ٌ ِِ ِ
ِِ
(دیوان ابونواس)177 :
(عیش و نوش انواعی دارد که نای با عود آواز خوان ،آنرا کامل میکند).
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«چنــگ» در لغــت بهمعنــای «پنجــۀ دســت» اســت و نــام ســاز مشــهور و یــا هرچیــزی کــه خمیــده باشــد را
گوینــد (رامپــوری)617 :1363 ،؛ و چیــزی اســت کــه از روی ســازند و یکــی را بــر دیگــری زننــد تــا آواز دهــد و
بــه هنــدی «جهانچــه» اســت (کیــا.)29 :1352 ،
دهخــدا دربــارۀ واژۀ «چنــگ» چنیــن آورده اســت کــه« :نــام ســازی اســت مشــهور ،ســازی اســت کــه ســر
آن خمیــده اســت و تارهــا دارد .نوعــی از مزامیــر اســت درنهایــت شــهرت .همــان «صنــج» و آن دو قســم
اســت :یکــی دو صفحــۀ برنجیــن میباشــد کــه بــر یکدیگــر میزننــد و دیگــر را کــه چنــگ یــا صنــج ذواألوتــار
گوینــد ،وتــرش از ابریشــم بــوده و از قبیــل عــود و جــزو آن محســوب میشــود و ایــن نیــز خــود دو قســم بــوده:
قســمتی از دفهاســت و آوازی چــون آواز زنــگ دهــد و قســمتی دیگــر ذواألوتــار .ابنخردادبــه گویــد آن از
اختراعــات ایرانیــان اســت و واضــع آن رامتیــن اســت» (دهخــدا ،1377 ،ج .)8280 :6
تئــوری موســیقی عربــی بــر مبنــای ســیمهای پنجگانــۀ عــود تنظیــم شــده ولــی ،در دورۀ ساســانیان،
«چنــگ» آلــت موســیقی اساســی بهشــمار میرفتــه اســت .در موســیقی عربــی و ایرانــی قطعــات موزیــک از
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در ابیــات زیــر ،ابونــواس تصویــری زنــده و جــاندار از عــود ارائــه داده اســت کــه نشــان میدهــد شــاعر از
جزئیــات ســاخت عــود و نوازندگــی آن ّاطــاع داشــته اســت:
َوخادل من َجواری َ ُ
سع ُدها
الحیَ ،ت ِ
َ ِ ٍ ِ
صوات ُم َ
أ ُ
لف ِمن َ
وطار
أ
قع
و
خت
ٍَ
ِ َ ِ
َ
ین َب ٍ ّم ِإلی َم َ َثنی َو َم َثل ِث ِه
ِمن ب َ ِ
وتار
َو ما خال ذا ک ِمن أ ِ
صوات أ َ ِ
َ ََ َ َ
َ
الخلق َل َ
یس ل ُه
نیطت ِإلی بد ٍن ک
ِ
َ
َ َّ
ُّ
َ
ُر ٌ
حـت نج ِـار
وحَ ،و ِلکـنه ِمـن ن ِ
َ
تاه فی َغ َ
َأ ُ
یض ٍة ،ف َ
اختار َج َید ُه
ً
ینحی َل ُ
َو َظ َّل َ
نشار
م
ب
طعا
ق
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
سراجَ ،ص َنع ُت ُه
الم
ُم َع َقر ُب
الرأس ،ک ِ
ِ
ٌ َ ِ َ َّ ُ َ ُ َ َّ
ِسحر ،و ما مسه تعقید سح ِار
(دیوان ابونواس)241-242 :
(آوازهــای مختلــف کــه در اثــر برخــورد تارهــای ریــز و درشــت عــود برخاســته اســت ،کنیــزک خوشهیــکل
قبیلــه را در رســیدن بــه خواســتهاش یــاری میکنــد .آن تارهــا بــه بدنــۀ عــود آویــزان گشــته؛ بدنــی کــه روح
نــدارد ،امــا شــاهکار ّ
نجــار اســت .او از جنگلــی انبــوه بهتریــن چــوب را برگزیــده و آنرا بــا ّاره -بهدقــت-
تراشــیده اســت .ســر آن ،همچــون ُدم عقــرب ،کــج اســت .محصولــی اســت جادویــی کــه پیچیدگیهــای
جادوگــران ب ـهدور اســت).
شــاعر ،ســخت شــیفتۀ آالت موســیقی فارســی شــده و حتــی نواختــن عــود را برتــر و باالتــر از همنشــینی بــا
زیبارویــان میدانــد:
قـر ُعـود ،إذا َتـر ّج ُـعهُ
َو نَ
ُ
ِ
ٍَ ِ
ّ
َب ُ
عـطـار
نـان َر ِ
ود الش ِ
ـباب ُِ ،م ِ
َ
حس ُن ِعندی ِمـن أ ّ
أ َ
ناج ٍیة
م
ُ ِ ِ
َ ُّ َ
مـروَ ،و أ ّ ِم َع َّم ِـار
و أ ِم ع ٍ
(دیوان ابونواس)243 :
(صــدای عــود آنگاه کــه انگشــتان کنیزکــی جــوان و خوشــبو آنرا بــه صــدا درمــیآورد ،نــزد مــن از
همنشــینی بــا امناجیــه و امعمــرو و امعمــار (همنشــینی بــا زنــان) بهتــر اســت).
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سلســلههایی کــه اعــراب ســوریه بهنــام «مقــام» و ایرانیــان بهنــام «دســتگاه» مینامنــد ،ترکیــب و تنظیــم
شــده اســت .هــر دســتگاهی دارای پیشدرآمــد یــا مقدمــه ،آهنــگ ،آواز و ســکوت میــان پردههاســت .ولــی
همــۀ ایــن اجــزاء بــه ِگــرد یــک موضــوع واحــدی دور میزنــد؛ بهعبــارت دیگــر ،یــک سلســله سایهروشــن آواز
و اصــوات موســیقی بــر زمینــۀ «تــم» واحــدی بیــان میشــود (کریستنســن .)226 :1336 ،بنابــر روایتــی،
شــراب و چنــگ ،روح آدمــی را جــا داده و آنرا آمــادۀ نوشــتن نامههایــی بــا موازیــن هنــری میســازد .البتــه
نویســندگی کار کوچکــی نیســت« .پیــران» ،فرمانــدۀ نیروهــا ،پیامــی دربــارۀ تقاضــای صلــح بــه «گــودرز»
سپهســاالر ایرانــی میفرســتد .گــودرز ،بزمــی آراســته و پــس از یکهفتــه بادهپیمایــی و شــنیدن ســاز و آواز
پاســخی آمــاده میســازد (همــان.)229 :
ُ َّ
َ
نــام ســاز مشــهوری اســت و ایــن کلمــه در عربــی بهصــورت «دف» آمــده اســت و
«دف» در فارســیِ ،
همــان ســاز معــروف را گوینــد (رامپــوری .)370 :1363 ،دف ،دایــرهای اســت از چــوب کــه بــر روی آن
پوســت کشــیده در برخــی مناطــق ،حلقههایــی نیــز بــدان آویــزان کننــد و در نــزد دراویــش احتــرام خاصــی
دارد .ایــن دراویــش ،اشــعار مذهبــی و عرفانــی را بــا آهنگهــای بســیار زیبــا در ریتمهــای مختلــف بههمــراه
دف میخواندنــد و ســایر دراویــش کــه دارای مــوی ســربلندی هســتند بــا حرکــت ســر و گــردن کــه شــبیه
ســجود و رکــوع اســت ،بــه ذکــر الهــی میپردازنــد .در مجالــس مولــود حضــرت محمــد؟ص؟ کــه از اهمیــت
خاصــی برخــوردار اســت و همچنیــن مراســم عیــد مبعــث ،یــک نفــر اشــعاری در منقبــت حضــرت رســول
میخوانــد و دســتهجمعی ،دف زنــان واخوانــی میکننــد (حــدادی.)218 :1376 ،
ّ
ابونــواس ،واژۀ چنــگ را دوبــار در شــعر خــود آورده و در حــدود ســه مرتبــه واژۀ دف را بـهکار بــرده اســت.
ً
مثــا در قصیــدهای کــه در مــدح امیــن -خلیفــۀ عباســی -ســروده اســت ،در ضمــن ابیاتــی بــه هــر دو واژه در
کنــار هــم اشــاره کــرده اســت:
َف َـل ّـمـا َو َّد َج ّ
الـد ّنَ
َ َ
سـالـت َخ ُ
مـر ُه راسـا
و
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َب َکی ،وانتحـب العود
ُ َّ
َو أ َبـدی ّالدف َوسـواسـا
َّ
َ
ُ
َو َ
القی َو ما َ
قاسی
ــث ما
قام ّالنای یشکو َ َبـــ
ُ
َ َ َّ ُ َ
َ
ــدمـــان إ َ
خراســا
َــر َس ّالن
نج َح ّتی أخــ
و صاح الص
ِ
(دیوان ابونواس)337 :
ُ
(آنگاه کــه خــم بــزرگ ســوراخ شــد و شــراب نــاب بــر روی زمیــن ریخــت ،عــود در فراقــش ،همچــون ابــر
بهــاری اشــک میریخــت و صــوت محــزون دف نیــز بــه گــوش میرســید .در ایــن میــان ،نــای برخاســت و
بغضــش ترکیــد و از ســختیهایی کــه دیــده بــود شــکایت کــرد و چنــگ ،چنــان فریــاد و آهــی از دل بــرآورد کــه
فریــاد رســای او ،همــۀ ندیمــان را مــات و گنــگ گردانیــد).
ابیــات زیــر نیــز شــوق و اشــتیاق شــاعر را بــه آواز خوانــی و شــنیدن آواهــای موســیقی بهخوبــی نمایــان
ســاخته اســت:
َ ّ ُ
َ
َ
َ
ِإذا مضی ِمن رمضان ِالنصف
َ َ َ ُ َ
ُ
َت ُش َّوق القصف لنا َو َالعزف
َ ُّ
صل َح ّالن ُ
ایَ ،و ُر ّم ّالدف
َو أ ِ
َ َ َ َ َ َ ُّ
ُّ ُ
ناة الصحف
و اختلفت بین الز ِ
(دیوان ابونواس)385 :
(وقتــی مــاه رمضــان بــه نیمــه رســید ،مشــتاق عیــش و نــوش و آوای موســیقی شــدیم .در نتیجــه نــای و
دف تعمیــر شــده و بــرای مراســم آمــاده گشــت و نامههایــی بیــن اهــل لهوولعــب ردوبــدل شــد).
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گفتــه شــده «مزمــار» ،نــی اســت کــه آنرا مینوازنــد و یــا ســاز عــود اســت کــه نواختــه میشــود و بهمعنــای
«بربــط» نیــز نوشــته شــده اســت کــه مخفــف آن ِ«م َزمــر» اســت بــه معنــای «نــای» (رامپــوری.)813 :1363 ،
مزامیــر ،نیهایــی کــه آنرا میســوزانند جمــع مزمــار بهمعنــی نــای اســت و در زبــان عربــی جمــع ســاز مطربــان
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طنبور

«تنبــور» ابــزاری موســیقی فارســی اســت کــه وارد عربــی شــده و در اصــل تنبــور و َ
«د َنبــره» نــزد فارســیان
بــوده اســت (السـ ّ
ـامرایی)58 :1997 ،؛ و آن ســازی بــود کــه کاســه و ســطح آن کوچکتــر از کاســه و ســطح
تنبــور شــروانیان بــود و ســطح آن همــوار بــود .طنبــور دارای شــکمی گالبیشــکل و دســتهای دراز اســت
ً
کــه بــر روی دســتۀ آن ده تــا پانــزده پــردۀ زهــی ،بســته میشــود .ســیمهای طنبــور چهــار عددنــد و معمــوال
ً
بهفاصلههــای مختلــف کــوک میشــوند .ایــن ســاز را معمــوال بــا انگشــت مینوازنــد و در آن ،از مضــراب
اســتفاده نمیشــود (حــدادیَ .)389 :1376 ،
«د ُنبــره» ســازی مشــهور اســت و اصــل ایــن لغــت «دنبــۀ بـ ّـره»
بــوده اســت کــه ایــن ســاز مشــابهت زیــادی بــه دنبــۀ بـ ّـره دارد و معـ ّـرب آن طنبــوره اســت (تبریــزی =برهــان،
 ،1331ج  .)882 :2و گفتــه شــده کــه معــرب تونبــره کــه لغتــی هنــدی اســت بهمعنــای «کــدوی تلــخ» چــون
ســاز مذکــور در اصــل از کدوســت؛ لــذا بــه ایــن اســم مشــهور گشــته اســت (رامپــوری.)563 :1363 ،
ً
کلمــۀ «طنبــور» تقریبــا پنجبــار بهصــورت مفــرد و جمــع در دیــوان ابونــواس آمــده اســت .6ابونــواس
جنبــۀ ّ
مقدســی را بــرای ایــن ابــزار موســیقی قائــل شــده و بــه آن قســم یــاد میکنــد:
َ
َّ
ُ َ َ ُّ
الط ُ
ـرد
ِـرَ ،والک
ـنبو
حلفـت الیوم ِب
ـعبینَ ،والن ِ
َ
َ
ََ َ َ َ
ُ
هـد
لقـد أجـهدت یا مـوال ی قلبـی ،أیمـا ج ِ
(دیوان ابونواس)199 :
ّ
(ســرورم! بــه تنبــور و زیبایــی زیبارویــان و بــه بــازی نردشــیر قســم یــاد میکنــم کــه ســینۀ مــرا بهشــدت
بهتنــگ آوردهای).
شاعر در بیت زیر عشق و عالقۀ فراوان خود را به آواز تنبور نشانداده است:
ومنا َو َ
َف َلم َن َزل َی َ
لیلتنا
َّ
َ ً َ َ َّ
الطنابیر
طح ِب
نقرا علی الس ِ
(دیوان ابونواس)240 :
(پیوسته ،شب و روز مشغول خوشگذرانی و تنبور زنی هستیم).
َ ُّ ُ
فار
وم ِالق ِ
ِ
صاح ،ما لی و للرس َِ
َو ل َ
المطی َ
ـعت َ
کوار
األ
و
ن
ِ
ِ
َ ُ ِ
َ َ
َ
ُ
َ
ُ
ش َغلتنی المدام ،والق َصف عنها
َ َ ُ ُّ ُ
ور َواأل َوت ِار
وقراع الطنب ِ
(دیوان ابونواس)251 :
(ای دوســت ،مــرا بــه آثــار کهنــۀ برجایمانــده از دیـ ِـار یــاران و توصیــف مرکــب و رمــۀ شــتران چ ـهکار
اســت! زیــرا نوشــیدن شــراب و لهوولعــب و آوای خــوش عــود و تنبــور مــرا از آن بازداشــته اســت).
در بیــت زیــر ،عــود و طنبــور نــوازی را از مجلــس شــخصی بهنــام «منصــور» (منصــور بــن عمــار) بهتــر
میدانــد:
َ
ُ
َ
َ
َ
ور
أحس ُن ِمن م ِ
س منص ٍ
جل ِ
َ
َ
ُ
َض ٌ
ور
رب ِب ُع ٍ
ود و ِبطنب ِ
(دیوان ابونواس)275 :
(نوای دلنواز عود و تنبور نزد من از مجلس منصور و همنشینی با او بهتر است).
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ابونــواس ،شــاعر نوگرایــی دورۀ عباســی از شــاعران عربزبــان فارسـیاالصلی اســت کــه تحتتأثیــر فرهنــگ
و تمــدن ساســانی معانــی و تصاویــر زیبــا و نــوی آفریــد ه اســت ،از جملــه ایــن معانــی و تصاویــر ،توجــه بــه
ّ
ـدن ساســانی میباشــد .ســازهای نــی ،عــود ،چنــگ ،دف ،طنبــور و مزمــار در
ســاز و آواز و نواهــای ایرانـ ِـی تمـ ِ
دیــوان ابونــواس ذکــر شــده اســت .در ایــن میــان ،نــام دو ســاز نــی و عــود باهــم بیــش از دیگــر ســازها آمــده
اســت .نکتــه مهــم در ذکــر ایــن ســازها جانبخشــی بــه آنهــا اســت .ایــن ســازها ،تنهــا نامهایــی بیروحــی
نیســتند کــه شــاعر بــرای بیــان واقعیتهــای موجــود و ترســیم گزارشگونــه زندگــی اجتماعــی آن زمــان ،در
اشــعارش آورده باشــد؛ بلکــه بــا تصویرآفرینــی و جانبخشــی بــه آنهــا ،ایــن ســازها را تبدیــل بــه نمادهایــی
بــرای بیــان لــذت زندگــی و شــادی آن ،کــرده اســتِ .زبردســتی ابونــواس در زبــان عربــی و ثــروت زیانــی وی
ی جدیــد توانــا کــرده و
و آ گاهیــش از تمــدن ایرانــی و موســیقی ساســانی ،وی را در خلــق تصاویــری نــو ،معانـ 
جایگاهــی ویــژهای در دورۀ عباســی بــه او داده اســت.

پینوشت
«بربــت» بــوده ،یعنــی «ســینۀ َبــت» (مرغابــی) ،زیــرا شــکل ایــن ســاز بــه ســینه و گــردن مرغابــی
 -1ایــن کلمــه ،فارســی اســت و اصــل آن ِ
شــباهت دارد (خوارزمی.)226 :1362 ،
 -2طویس از مردم مدینه بود و او را «پدر آواز در اسالم» لقب دادهاند ّ
(حتی.)347 :1344 ،
 -3صفحات 604 ،339 ،337 ،275 ،271 ،243 ،194 ،178 ،149 ،146 ،33 :و. ...
 -4صفحات 385 ،339 ،337 ،271 ،178 ،177 ،64 ،33 :و. ...
 -5صفحات؛  321 ،251 ،254 ،248 ،242 ،241 ،176 ،66 ،64و. ...
 -6صفحات.275 ،251 ،240 ،199 :

کتابنامه

 األبشــیهی ،شــهابالدین محمدبــن احمــد ابوالفتــوح (1415هـــ .ق 1994 / .م .).المســتطرف فــی کلفــن مســتظرف ،الجــزء األول ،تحقیــق عبداللطیــف ســامر بیتیــة ،دارالنفائس-الریــاض ،دار إحیــاء لتــراث

العربــی ،بیروت-لبنــان.
ّ
 -ابنخلــکان ،ابوالعبــاس شــمساهلل بــن احمــد بــن محمــد بــن ابوبکــر ( 1364هــ.ق .).وفیــات
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را گوینــد (همــان.)812 :
با تحقیق در دیوان ابونواس ،مشاهده شد که ُ واژۀ «مزمار» یکبار در دیوان ذکر شده است:
َو بـی أ ُمــ ٌور ِک ُ
ـبـار
َو فـی َحبــیبـی إزو ُ
رار
ِ ِ
َ ّ
فـیه ِنــفـارُ
عـنـیَ ،و ِ
ـیس ُتــلــهـی ُالع ُ
َف َل َ
ــقــار
َ ُ َ
الم ُ
ــزمــار
عـنـه ّ  ،و ال ِ َ
ِإذا النـــدامــی أداروا
(دیوان ابونواس)276-277 :
(مــن بــه بدبختیهــای بــزرگ گرفتــارم ،محبوبــم از مــن رویگــردان و گریــزان! .بــا اینوجــود ،نوشــیدن
شــراب و مجالــس بــزم و آواز ،مــرا بهخــود ســرگرم و از او غافــل نســاخته اســت).
عالوهبــر آالتــی کــه ذکــر شــد در دیــوان شــاعر ،واژههایــی از قبیــل ِ«مزهــر و معــزف» فــراوان بهچشــم
ّ
میخــورد کــه مقصــود از آن بهطــور کلــی ،آوای آالت موســیقی از قبیــل :تنبــور ،دف ،طبــل ،نــای و...
میباشــد.
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ّ
األعیــان و أنبــاء ابنــاء الزمــان .حققــه :احســان عبــاس ،المجلــد الثانــی ،منشــورات الشــریف الرضی-قــم
 ابونــواس ،الحســن بــن هانــی ( .)1418دیــوان ابونــواس .شــرحه و ضبــط نصوصــه :الدکتــور عمــرفــاروق الطبــاع ،شــرکة دار األرقــم بــن أبــی األرقــم للطباعــة والنشــر ،بیروت-لبنــان.
 آذر نوش ،آذرتاش ( .)1385چالش میان فارسی و عربی .تهران :نشر نی ،چاپ اول . آذرنــوش ،آذرتــاش ( .)1354فرهنــگ ایــران در برخــورد بــا فرهنگهــای دیگــر .انتشــارات مرکــزمطالعــات و هماهنگــی فرهنگی-تهــران.
 اإلصفهانــی ،ابوالفــرج (1392هـــ.ق 1972 / .م .).المجلــد األول ،تحقیــق :علــی النجــدی ناصــف،إشــراف :محمــد ابوالفضــل ابراهیــم ،الهیئةالمصریــة العامــة للکتــاب.
 بــدوی ،احمــد احمــد ( .)1964اســس النقــد االدبــی عنــد العــرب .القاهــره :مکتبــه نهضــه مصــر ،چــاپسوم.
ُ
َ
 بروکلمــان ،کارل ( .)1993تأریــخ األدب العربــی .ترجمــه :محمــود فهمــی الحجــازی ،القســم األول،المنظمــة العربیــة للتربیــة و الثقافــة و العلــوم ،الهیئــة المصریــة العامــة للکتــاب .
 البســتانی ،بطــرس ( .)1997ادبــاء العــرب فــی األعصــر العباسـ ّـیة .طبعــة دار الجیل-بیروتــو دار نظیــرعبــود.
 تبریــزی (برهــان) ،محمدحســین بــن خلــف ( .)1335برهــان قاطــع .جلــد چهــارم ،بهاهتمــام :محمــدمعیــن ،نشــر کتــاب فروشــی زوار ،تهران
 حدادی ،نصرتاهلل ( .)1376فرهنگنامۀ موسیقی ایران .انتشارات توتیا ،تهران :چاپ اول . دهخــدا ،علیا کبــر ( .)1377لغــت نامــۀ دهخــدا .زیــر نظــر :محمــد معیــن و ســید جعفــر شــهیدی،جلــد یازدهــم ،انتشــارات دانشــگاه تهــران ،مؤسســۀ لغتنامــۀ دهخــدا ،چــاپ دوم.
 دهخــدا ،علــی اکبــر ( .)1377لغــت نامــۀ دهخــدا .زیــر نظــر :محمــد معیــن و ســید جعفــر شــهیدی،جلــد ششــم ،انتشــارات دانشــگاه تهــران ،مؤسســۀ لغتنامــۀ دهخــدا ،چــاپ دوم.
 رامپــوری ،غیاثالدیــن محمــد بــن جــال الدیــن بــن شــرف الدیــن ( .)1363غیــاث اللغــات.بهکوشــش :منصــور ثــروت ،انتشــارات مؤسســۀ انتشــارات امیرکبیــر ،تهــران :چــاپ اول.
 زرینکــوب ،عبدالحســین ( .)1377تاریــخ مــردم ایــران (قبــل از اســام) .جلــد اول ،انتشــاراتامیرکبیــر ،تهــران :چــاپ پنجــم.
َّ
ُّ
ّ
ّ
ّ
 السـ ّـامرایی ،ابراهیــم ( .) 1997الدخیــل فــی الفارســیة و العربیــة و الترکیــة .مکتبــة لبنــان ناشــرون،
الطبعــة األولــی بیــروت ،لبنــان.
 شــاه حســینی ،ناصرالدیــن ( .)1353تمــدن و فرهنــگ ایــران (از آغــاز تــا دورۀ پهلــوی) .تهــران:انتشــارات مؤسســۀ علــوم بانکــی.
 ضیف ،شوقی ( .)1982العصر العباسی االول .القاهرة :دار المعارف بمصر ،الطبعة الثامنة. عنایتخــان ،صوفــی (« .)1379جــان موســیقی» ،ترجمــۀ شــهاب لطیــف ،فصلنامــۀ موســیقیماهــور ،ســال دوم ،شــمارۀ .7
 فاخــوری ،حنــا ( .) 1380الجامــع فــی تاریــخ األدب العربــی (األدب القدیــم) .مــن منشــورات ذویالقربــی.
 فارمــر ،هنــری جــورج (« .) 1377موســیقی در ایــران و ســرزمینهای اســامی» .ترجمــۀ علیمحمــدحقشــناس ،فصلنامــۀ موســیقی ماهــور ،ســال اول ،شــمارۀ  ،1پاییــز.
 فــرای ،ریچــارد .ن ( .)1363عصــر زریــن فرهنــگ ایــران .ترجمــۀ مســعود رجبنیــا ،تهران :انتشــاراتســروش ،چاپ دوم.
 کریستنســن ،آرتــور ( .)1336موســیقی و تمــدن ساســانی ،تاریــخ تمــدن ایــران ،بههمــکاری جمعــیاز دانشــوران ایرانشــناس اروپــا ،بــا مقدمــه بهقلــم :هانــری ماســه و رنــه گروســه ،ترجمــۀ جــواد محیــی،
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انتشــارات کتــاب فروشــی گوتمبــرگ.
 کیــا ،صــادق ( .)1352واژههــای معــرب در منتهــی األرب .انتشــارات فرهنگســتان زبــان ایــران،اســفند.
 مولــوی ،جاللالدیــن محمــد ( .)1379مثنــوی معنــوی .براســاس نســخۀ تصحیــح شــدۀ رینولــدنیکلســون ،انتشــارات ققنــوس ،چــاپ چهــارم.
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