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سیقی درتاریخ بیهقی، ازمعتبرترین متون تاریخی      سی مو سناد با  –برر اهمیت  ادبی و ا

حوزه ادبی   سویی در ای است كه ازرشته زنوی ، درحوزة مطالعات بیناریخ ایران در دوره غتا

سی لغات و     شنا سبک  سیقی و   به  صطالحات مو سی       در سوی دیگر  از ا شنا حوزه موسیقی 

یقی های اجرایی موسااادانان و مناسااابتمرتبه موسااایقی منزلت و مطالعه جایگاه اجتماعی،ب

بار    عالوه بر پردازد وپنجم هجری میدرقرن  یت در گا     غزن توصااایف وضاااع جای به  یان ،  ه و

، زدپردامیهای موسااایقایی درمتن زندگی درباری و جامعه  آن روزگاران ،كاركردها وكنشااا
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 ای  برای توصاایفرشااته بادی و ای وع سااازهای كوبهالحی موساایقی و انوامعنی  اصااط

سبتی خاص بکار  شامل لغات چند مع       منا سیقی  سامد واژگان مو ست. باالترین ب نایی  رفته ا

ن بیا رزمی و بادی اساات كه در موساایقی مراساامی و ای وانواع سااازهای كوبه موساایقی و
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Analysis of socio-musical and functions of musical 

vocabulary in Behaghi History 

Mansoureh Sabetzadeh1 

Abstract 
 

The study of music in the history of Beihaqi is one of the most valuable 

historical and literary texts and documents of the importance of Iranian 

history in the Ghaznavid period.  In the field of biostatistics,it focuses 

on the stylistics of vocabulary and musical descriptions and the study of 

the status of music, the status of musicians and The concerts of music 

perform in the fifth century AH and, in addition to describing the status of 

the musicians, it deals with the position, functions and musical actions in 

the context of the life of the court and society of those times. However, 

due to the description of historical events, the use of special terms and the 

use of music is not numerous. A variety of percussion instruments and 

wind musical term meaning caring is used to describe a special occasion. 

The highest frequency of music vocabulary consists of the semantic 

vocabulary of music and percussion instruments, and has used historical 

narratives in charity music and narrative with the characteristic of the 

announcement. 
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 مقدمه

ادبی قابل     -زمره متون تاریخی   ه.ق( از 385-470تاریخ بیهقی اثرابوالفضااال بیهقی )  

ستناد درحوزه مطالعات  سانه ادبی و        ا شنا سبک  شهای  شته ای ، عالوه برارز زبانی، به  بینا ر

 موساایقی دراعیاد ملی و حضااور لحاظ درج دقایقی از مناساابتهای اجتماعی  موساایقایی و

ای مختصااات پاره وضااعیت موساایقیدانان و مذهبی ، معرفی سااازها ،موقعیتهای اجرایی و

تاریخ موسیقی ایران اهمیت  قی شناسی وتاریخی درحوزه موسی حوزه ادبی و دیگر، عالوه بر

 بسااازایی دارد. درتاریخ بیهقی فرهنگ ومیراث گذشاااته موسااایقی در جامعه قرن پنجم و

سیقایی دربارهای تركی     سبات مو س    –منا شده ا ت. روایت جذابی كه ما را قادر  ایرانی درج 

شرعین،      سازد تا از می صبات مذهبی مت  راز و به رمزدهلیزهای هزارتوی تاریخ ، علیرغم تع

سیقی و  ماندگاری هنر شاعران          رد پای آن در مو شعر  ست یابیم . البته در شته د صارگذ اع

صر بیهقی ، نظیر  شاخص قرن پنجم و  سجدی و  منوچهری و فرخی و معا سایه     ع صری  عن

س    شنی ازكلیت مو ست می رو سیقایی جامعه آن روزگاران   آید،یقی بد ولی گویای فرهنگ مو

با وجود درج مجموعه   مدحی و درباری عهد غزنوی     درشاااعر ساااخن ، نیسااات . به دیگر 

ایگاه موساایقی مشااخص ج ای ازلغات موساایقی ، كیفیت كاركردهای اجتماعی وگسااترده

سا ب  حالیکه تاریخ بیهقی شود، در نمی صات متون تاریخی   سبب واقع گرایی كه از چه ب مخت

ست، از  شن از       ا صویری رو ست كه ت ستین آثاری سیقی درباری و  نخ سمی قدیم ایران   مو مرا

اسالمی  –دهد . بیهقی كه در قرن پنجم میزیست وامدار دوران طالیی تمدن ایرانی ارائه می

قرن چهارم اسااات كه پس از آمیختگی زبان فارسااای و عربی وگساااترش زبان نوشاااتاری 

ای درتاریخ فرهنگ موساایقی ایران عرضااه كرد و نظریه ملی ارزندهع دسااتاوردهای نظری و

سوفان و  پردازان و شمندان   فیل صرفارابی ) برجسته دان سوف   339ای نظیر ابون ( ملقب به فیل

صل عود و  ها وعودنواز، كه دستان  موسیقیدان و  ثانی و مسائل نظری موسیقی تا     و تنبور فوا

سیقی كبیر   شهور مو شت و ابوعبداله خوارزمی )  قرن چهارم را در كتاب م ( 370به عربی نگا

سینا )  مولف كتاب مفاتیح العلوم  سیقی نجات     428-370و ابوعلی  ساله مو صاحب ر  ه.ق ( 

( مولف اساااتخراج االوتااارفی الاادائره ) تاااریخ          362و ابوریحااان بیرونی )      فااارسااای ب 

" ازسوی دیگر ، با تسلط تركان    های موسیقی را تدوین كردند. تئوری (1373،140موسیقی، 

آذربایجان نفوذ كرد تا جایی كه   ماوراء النهرتا بین فارسااای زبانان از تدریج درزبان تركی  ب

سیاری ازمردم دو  شدند   ب صرزرین فرهنگ ایران،   "زبانه  بیهقی درغزنه  ( و240، 1375) ع

مقام دبیری منصوب فرهنگهای گوناگون است ب غزنویان كه محل رفت وآمد مركز و دربار در

 نواز ودانان درباری نظیر فرخی سایساتانی بربط   موسایقی  –معرض محافل شااعر  در شاد و 

صری و   منوچهری و سیقی عن ستی زرین كمر خنیاگر  ای نظیردانان حرفهمو  محمد بربطی ، 

با باالترین مراتب دیوانی  عندلیب قرارگرفت و منوچهری ، عبدالرحمن قوال ، بوقی و معاصر 
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صیفات بیهقی از مجالس    و شرگردید. تو سبت  درباری معا سیقایی، اگرچه  جشن و منا های مو

زمره  از قابل اسااتناد و شاافاهی و یا اخبارمکتوب و مشاااهده شااخصاای و گذرا ، براساااس 

سیقی ایران     سناد تاریخ مو ستین ا شمار می  نخ صویری زنده از ب سیقی و  رود كه ت دیدگاه   مو

ست. مطالعه     سیقایی درجامعه  قرن پنجم را ارائه كرده ا درباریان وكاركردهای اجتماعی مو

بارزترین  یکی از ادبی و –بازنگری تاریخی آن در متون تاریخی  فرهنگ موسااایقی ایران و 

شواری  سی متون       هایش ، جذابیت وآنها ،تاریخ بیهقی با همه د شنا سبک  سیاری در اهمیت ب

تاریخ موسیقی گذشته ایران دارد. تاریخ بیهقی ، موقعیت    های موسیقایی و یبررس  تاریخی و

حاكمان  اشااراف و های رایج درباری ویموساایق را، از كاركردهای موساایقایی عصاارخود  و

ضعیت مطربان درباری و  -ترک برگزاری  مردمی وجایگاه آنان در شهری و  ایرانی گرفته تا و

روزنه  ها، مگوهای تاریخ ازکند و درپس گفتهتهای مختلف را تصااویر میمناسااب مراساام و

سربر می    صورات ما  سیقی و     ت سالمی مو شد . منع ا سماع  حرام بودن آن د حالل و ک ركنار 

ممانعت و تنگ نظری خلفا كه سركوب سركشان ایرانی غایت آرزوی آنها بود     پروری عرفا و

مرد درگاه   شااراب و رقص مطربان زن و و متشاارعین متعصااب تا توصاایف بساااط نشاااط و

سعود و  شین و    غروب غم انگیز امیرم صرن مقیمان  مطربان وی و فرار حکمرانی امیرمحمد ح

همه ، درساات زیرگوش ساالطان  ته بوقیان بشااارت دهنده ، همه ودساا آباد ومحله شااادی

ستر    محمود و سالم گ صویری متناقص وگیج كننده از    و محمودیان ا صب معابد هندی، ت  غا

 شاااارعان و قاضااایان و دهد. ابوالفضااال بیهقی بی واهمه ازتركان غزنوی بدسااات می دربار

های  افکند. اشااارهبیرون میده ازپرده پوشاای او مسااعودیان را آشااکار متعصاابان، مسااعود و

شود ولی   حکومت غزنویان مربوط می زیک دوره كوتاه ابه  موسیقایی البته دركمال ایجازند و 

سبات درباری و    های پنهان واین روزن ، با الیه ما را از شکار منا سیقایی قدیم  آ   فرهنگ مو

کند  می مراسااام وآداب جنگی راهبری هبی ومذ  های ملی و ایران وكیفیت بزمها و جشااان  

شخص       ب شهاد  ست ضلم   و "ی خصوص آنکه ا صحت      "من كه ابوالف سیقایی  شهای مو بر گزار

 ارد.میگذ

 پرسش وروش تحقیق پیشینه و

ضر   سی واژگان موسیقی       كاركردهای اجتماعی موسیقایی و به درپژوهش حا شنا سبک 

 هایگییژو درتاریخ بیهقی برای نخستین بار توجه شده است . درحوزه ادبی كیفیت كاربرد و

ندی  ه و یا  های مختلف واینکه تا چه لغات عربی و تركی     واژگان موسااایقی در بیان موقعیت  

چند  بساااامد انواع واژگان شاااامل لغات تک معنایی و دراین مجموعه وارد شاااده اند و نیز

سیقی و    معنایی و صطالحات خاص مو سامی   ا سیقی ا شهور مو شخص و   و دانان م گمنام م

 شود.بندی و مقایسه میطبقه تفکیکهریک  ب میزان بسامددرنمایه پایانی با ذكر 
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 ی درتاریخ بیهقیمراسم –كاركردهای موسیقایی  -1

سیقی كاركردهای اجتماعی مختلفی دارد، نظیر:كاركردهای اعال    نی ودرتاریخ بیهقی مو

ستقبال و     اخباری ب سم ا سبت مرا  قلب درپس وپیش و خاتمه جنگ و شروع و  بدرقه و منا

سیقی در   نی سپاه و  شنی نظیراجرای مو  فطر و نوروز و مهرگان واعیاد زكاركردهای بزمی وج

سرایی و قربان و بزم شکار ب بیرونی و های  شاط وخلوت و  و وقت  رهریک غیره كه د نکاح و ن

سیقی اعالنی         سازهای مختلفی ب  سته مو شته اند كه به دو د شركت دا سبت   رزمی و –منا

 زمی طبقه بندی شده اند.    ب -موسیقی سرایی

 ای  سازهای بادی وكوبهوسیقایی با م -كاركردهای اجتماعی   -1-1

رخدادی مهم   آگاهانیدن از و منظوراخبارنی درموسیقی به اجرای موسیقی ب  كاركرد اعال

شااود با صاادای بلند و مهیب اجرا می شااود كه معموال با سااازهای بزرگ ووخاص اطالق می

یا باسااازهای كوبه ای  شااوند وساارنا كه اغلب به تنهایی نواخته می ،سااازهای بوق وكرنا و

رین سااازهای  مهمت شااوند ازو كاسااه پیل وآیینه پیل همراهی میدهل وكوس  نظیرطبل و

طبل امروزه هنوز در  دهل و . برخی ازاین سااازها مثل ساارنا ،كرنا ، اعالنی درتاریخ بیهقیند

اسان ، آذربایجان، مازندران ، كرمان وسیستان وبلوچستان برای آگاه  لرستان ، بختیاری ، خر

شوند.     كردن مردم ازیک رویداد اجتماعی مثل ازدواج ی ستفاده می سوگواری وغیره ا ا مرگ و

 اهمیت و نشان از  "بوق وكرنا كردن )زدن(  در"های فارسی نظیر  در مثل آنهاحضوربرخی از  

شان دادن هیبت و  سازهای بزرگ بادی و فراوانی آنها دارد. درتاریخ بیهقی   كوبه ای برای ن

بوق وكوس ودهل وگاهی نیز فقط با      نیزكاركردهای جنگی گاه توامان با      بزرگی و و اعتبار 

بوق  دهل وظیركوس كاربرد داشااته اساات .مناساابتهای نواختن كوس و یک سااازكوبه ای ن

سپا       شامل موارد آماده باش و  سیدن  سپاه ،ر سپاه ،حركت  شروع به  تجهیز كارزار،تاختن ه، 

درباریان واركان دولتی ، خلعت   چاشاااتگاه ،اعطای مقام به بزرگان و    هنگام  پگاه و  حركت ب

چه  ست.بسیاری دیگر باش و بیدار سرور،استقبال و صله، شادی و پوشیدن ،جایزه و  دادن و

 داشته است و بزمی تفاوتهایی نیز  –رزمی واعالنی  -های سازهای اعالنی  ریتم ها وبسا آهنگ 

سبت   س        اجرای هریک ازآنها بمنا شته ا ستگی دا صی ب ضوع رویداد خا  طبل وت.كوس و مو

بوق  طبل ووقت چاشتگاه آوازكوس و "درصبحگاه بمناسبت حركت سپاه مینواختند  بوق را

 بوقها دمیدند و بامداد برنشست كوسها فروكوفتند و    "( و برای شروع جنگ  373) "بخاست 

سوارشدن لشکر     كوس درشروع جنگ و  ( و141( و )140) "ركوه روندقصد آن كردند كه ب 

( وگویا اصااول و ضااربهای مختلفی را  757) "گربرنشااساات لشاا پگاه كوس فروكوفتند و"

 کند كه كوس جنگ را نواختند نه كوسااای كه دراخته اسااات. چنانکه بیهقی تاكید مینومی

جنگ بزدند ،خوارزمشاااه  سااواران بایسااتادند وكوس"نوازند درگاه برای خلعت پوشاایدن می

هایی كه مختص جنگ نیزكوس  ( و 444) "اسب خواست وبجهد برنشست، اسب تندی كرد      
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 و( برای هشااداردادن 594)"فرمودیم تا كوسااهای جنگ فروكوفتند "ساااخته شااده بودند:

داستان   به اصطالح گوش به زنگ بودن، در  راست میدان جنگ  و  سپاه و چپ و مراقبت از 

شاه می  شمنیم و      "انیم خوخوارزم شد بزمین د صلح با شید كه هرچند   از منتظر آواز كوس با

شایعت و  ( و448) "خصم ایمن نتوان بود   عزیمت امیران، كوس نوازی متداول بوده  برای م

فرموده بود كه كوس نباید زد  و "است نزدن كوس نیز كنایه از  پوشیده حركت كردن بود.   

سول خلیفه خلعت دریافت كرد      (  و99) "تا بجا نیارند كه او برفت  ست ر سعود ازد وقتی م

منصب دادن   مقام و ( و كوس بخشیدن نهایت خلعت و 474) "درگاه كوس فروكوفتند بر "

عالمت   شاخ وكوس و والی را كمروكاله و سخت نیکو خلعتی راست كردند و"داد.را نشان می

مراساام  قائم باهلل و ( دراسااتقبال رسااول خلیفه 555آنجه فراخوراین باشااد.)  پنج پیل و

بوق را با دهل وكاساااه پیل كه بنظرنوعی طبل بزرگ بوده ،         ساااوگواری خلیفه ، سااااز  

طرف ویا یک طرف آن پوسااات  ای دهل كه طبلی اسااات كه دوساااازكوبه دو نواختند.یم

ان شده است واین گم  نواخته می ازی شبیه طبل ، بوق نیز س   "كاسه پیل   "ساز  اند وكشیده 

سمی    را پیش میآورد  سم ر ست مرا سازبرگزار    تربا اهمیت تر وكه ممکن ا سه  درباری با این 

ست.    می شاندند و    و"شده ا سول را برن ست.    دهل و آواز بوق و آوردند و ر سه پیل بخا   "كا

اما بوق بمناساابت رسااواكردن بدكارنواخته میشااده اساات و طبل یا دهل وكوس   ( و382)

ه تفاوت  (  ك 604)  "بوق بزدند   نث خواندند و   مخ را دشااانام دادند و   كار  او "نواختند. نمی

سیقی  ساند . همچنین بوق را در های اعالنی را میمو ستقبال و  ر سلطان     ا سول نزد  آوردن ر

 ( و471)"دهل بخاساات ونعره برآمد. بوق و آواز"نواختند .دساات بوساای وی می مسااعود و

پس از  . جالب است كه شادی سپاه یا مدعوین درمشاهده مراسم است       نعره ، ابراز از منظور

شن برگزار می    سی مردم ج سعود و     دادر سلطان م شركت   شده چنانکه  همراهانش، پس از 

هم   اعیان و بزم نشااسااتند و ازآن بزرگان ودادخواهی وشاانیدن مظالم مردم ، به درمراساام 

دعوت  از سفر دشت شابهاراست. ممکن است منظور صیب بردند. این رویداد مربوط  ب مردم ن

بودند یا آنها را ازجای  حضاااورداشاااتند كه همراه امیر دربار مطربانی بودند كه درمطربان، 

آن    عام عمومی شاابیه بوده كه در یک باربنظر میرسااد این جشاان به   دیگری خبر كردند.

مطربان نیز میزدند و    "این حال   در خوردند و نیز حاجتمندان شاااراب و نواله می     اعیان و 

سازهای كوبه  ( كاركرد373..)   "رواز آمدبه پ طرب شادی و  خواندند ومی شارتی با  ای های ب

دهل بزنند وهمگان      داد تا بوق و ارد. برای هرموفقیتی امیردساااتور می بادی نیزاهمیت د   و

(  559)"بوق زدند بدین خبر سخت شاد شد ...وفرمود تا دهل و امیر"ازخبرخوش، شاد شوند.

شران كه خبرهای  و صله    نیز مب شی میآوردند را  شراب می  "دادند.وخلعت می خو خورد امیر 

دهل   بوق و بگردانیدند و كه این بشااارت رسااید فرمود مبشااران را خلعت وصاالت دادند و  

چون  "شود.  لس تهنیت توام با موسیقی تصویر می  ( گاهی اززبان مبشران مجا  569)  "زدند
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  بوق زدند..و هل ومثال داد تا برقلعت دنامه سرهنگ كوتوال را دادیم .   غزنین رسیدیم و ما ب

بوقیان شااادی آباد   فوج فوج مطربان شااهر و تهنیت وبعامه آنجا رفتند  همه فقها واعیان و

سازها ب  (    6)"سیم جامه یافتیم.  درم زر و پنجاه هزار زیادت از خدمت آنجا آمدند وبجمله با 

شهری اجرا می   این  سیقی  شتند و بوقی کردند ومطربان البد مو محله  در ها با مطربان فرق دا

شادی  سا  کردند وآباد زندگی میخاص خود  سیقی را ارائه می  چه ب ) دادند. نوع دیگری ازمو

سه روزه بازارها و    ستن  سفید همراه بوده    اعالم عمومی عزاداری معموال با ب شیدن جامه  پو

 1998پوشند، مشاهده نگارنده،   سوگواری سپید می   در امروزه تاجیکان درماوراء النهر است( 

دهل و دبدبه   "گشاااودند ودیوانها را می کردند وبعد از ساااه روز بازارها را باز می  و میالدی(

درمیان غالمانش   "( درگذشاات خوارزمشاااه را با كوس اعالم كردند چنانکه   383)  "زدند

( اما حدیث سوگواری عمرولیث پس ازشنیدن 448) " .شکرخادم فرمود تا كوس فروكوفتند

و بی سااابقه اساات ، چنانکه وكیل را  لنج به لونی دیگرخبردرگذشاات پساارش ازبیماری قو

 آلت آن و آنچه با آن رود وشااراب و و سااه هزاربره و مثال داد كه برو مهمانی بزرگ بساااز"

مطربان   شاااراب آوردند و  دسااات بدان كردند و   مطربان راسااات كن فردا را... پس از بار  

گفت بدانید كه مرگ حق     كرد وحشااام  اولیا و  عمرولیث روی به خواص و  بركارشااادند...   

( رفتارهای  618)"زیید.شاااد می  خانه بازروید و.بجزع وگریسااتن دیوانگی باشااد.. واساات...

شایر  اینچنین امروزه در شین بخصوص بخ   بین ع شاهده می زاگرس ن م  هنگاب شود و تیاریها م

رقصند.) مسجد مرگ جوان بالباس سیاه و دستمالهای رنگی با كرنا ودهل كل میکشند و می   

 ، مشاهده نگارنده(  1384لیمان، منطقه اللی و بازفت علیا ،روستای گزستان س

 ایباسازهای بزمی رشتهموسیقایی  –های اجتماعی كاركرد-1-2

موسااایقی برگزار  و دراعیاااد مااذهبی فطر وقربااان دردرگاااه غزنوی، مجلس شاااعر

ضان و   نمی صله پس ازرم امیران  بزرگان وشام،   نماز و دیدن ماه درعید فطر کردند.ولی بالفا

شاط و  شراب و به  سیقی می  ن ستند. دیگر   مو ش سی    اینکه م ن سو طربان به امربزرگان به جا

ستان و    می سالم درهندو سترش دهندگان ا كننده ویران پرداختند چنانکه محمود غزنوی ازگ

سعود و            معابد سرش م سواكردن پ سان خود دایم بدنبال ر سو شبکه جا یافتن   سومنات، با 

محض پایان رفتن ماه روزه به ب کرد ودینداری تظاهرمیود، و امیرمسااعود به یش خانه او بخ

شاط می  شراب و  ست:   ن ش شاط      "ن شکارا ن شت وكس را زهره نبود كه پنهان وآ امیرروزه دا

 قربان امیر و پس ازنماز روز عید اضااحی كردند ...امیرمدتی شااراب نخورده و دیگر كردی و

ست ..و    ش شعرخواندند    برخوان ن شعر  شاعران  شنوده بود ، و  ، كه عید فطر  مطربان براثر  ن

شان زدن گرفتند وگفتن، و  شد و    ای شتند و    شراب روان  ستان بازگ صله فرمود و    م  شعرا را 

ساااپس مطربان  ان شاااعر میخواندند و( اینکه نخسااات شااااعر735) "مطربان را نفرمود 

رحالیکه به مطربان ت كه امیرمسعود به شاعران صله میدهد، د   تنها موردی اس  نواختند ومی



 1399فروردین  /47شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( / 62

ستمزدی نمی  شاید مبین مرتبه باالتر د ست  شاعران بوده و بی  دهد  اعتنایی به مطربان ،در

چه بسااا مصاالحت  آید وعجیب وغریب او برمی رفتار از در روزعید فطر پس ازماه رمضااان و

ست ،  کرد چنانکه چند راغلب موارد  مطربان را تکریم میدرحالیکه د چیزی را درنظرگرفته ا

مطربان را پنجاه هزاردرم فرمود وگفت  ندیمان و "بعد ازجشاان فطركه شاارح آن رفت  وزر

سااخت خوش اسااتادی بود  كاربسااازید كه بخواهیم رفت....محمد بشاانودی بربطی گفت و

  "بربط زنند .  مجلس رود و ها گویند ومطربان بیایند كه در      یتیدوب ...وندیمان بنشاااینند و   

 شود ومطربان داده می ندیمان وقم قابل توجهی است كه به ر دینار ( پنجاه هزار735-737)

هیچ تکلفی نباید    مثال داد كه  امیر "رونق بوده نیزیاد شاااده اعیاد قربان، كه بی   یکی از از

  و"شده است:  با موسیقی اجرا می  سده نیز  مهرگان و های باستانی نوروز و ( جشن 878) "كرد

 شعرشنود از   رفت و تکلف بسیار  آورده بودند و هدیه ها بسیار  جشن نوروز بنشست و   ب امیر

صلت فرمود و      شادكام بود درین روزگار و شاهد    ( و815)"مطربان را نیزفرمود شعرا كه  در

به نهم ذوالحجه ب     "یرام دیگر هارشااان گان بنشاااسااات و   روز چ یه   جشااان مهر های   هد

و  عرخواندندشاعران ش   برخوان نشست ....و   امیر وعید اضحی كردند.  روز بسیارآوردند..ودیگر 

مطربان بیایند كه  دوبیتها گویند و ندیمان بنشااینند و مطربان براثرایشااان زدن گرفتند... و

نوی جشااان مهرگان بی  غز اواخركارمساااعود (. در736-734) "بربط زنند. درمجلس رود و

ست و صله  از شود و شکوه برگزار می  ست.    های امیری خبری نی ضاع زمانه بهم ریخته ا   "او

مطربان را  شعرا را هیچ نفرمود.. و  نثارآوردند و هدیه و بسیار  مهرگان نشست و  جشن  ب امیر

صلت نفرمود كه درین روزگار  ستی گرفته بود وكم باریدی وعمربپایان آمده      هم  س زرپاش 

 (790)  "بگذشت. مهرگان نیز این روزگار و بود

 رقصی درتاریخ بیهقی های حركتی وكردكار-1-3

 ایران ، كه امروزه هنوز رقص در مطربان سند بسیارمهمی از دراستقبال از امیرمسعود و 

های حامل ریخ بیهقی آمده اساات كه وقتی كشااتیتا گویند، درمی "بازی "درخراسااان بدان 

سد،   همراهان بکرانۀ و امیر سلطان و ندیمان و    امیرجیحون میر شتی خاص   مطربان و برك

شتی  غالمان نیز سته اند  و    گرهای دیدرك ش ها  نعره طبلها بزدند و قلعت بوقها بدمیدند و"از ن

بر لب آب مطربان  ها برآمد ومطربان ازكشتی خوانها برسم غزنین روان شد... وآواز برآوردند و

بازی  و کوفتندپای می بردند و کارطبل زن افزون سیصد تن دست ب كوب وزنان پای  ترمذ و

نده آن كس ندیده              ازین باب چندان كه     کردند و می درترمذ دیدم وكاری رفت چنانکه مان

سند متوجه می ( درا311. )"بود  رفتند وسفر می ن درباری همراه امیران بشویم كه مطربا ین 

شتی  ستند    درك ش سبت آواز می  های دیگری می ن خواندند .همچنین برای رقص زنان و بمنا

اساااتقبال از امیر، منع اجتماعی   چه بساااا در   نزد مردم و دركرانه دریا و   آنهم درمالعام و 

ست و   شته ا ست و  را جرئت اعتراض بیا متشرعان   ومذهبی وجود ندا سمی نبوده ا  چنین مرا
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درمیان آنها شااركت  ای بودند یا ازمردم نیزامل اساات كه آیا این ساایصااد تن حرفه قابل ت

تح مکران ف خبر در طبل نوازن است و رقصندگان و اند ؟ اقدام بعدی تکریم مطربان وداشته

اساااتقبال رساااول  ( در313بخشاااد. )می "ردرم بدین مطربان وپای كوبانپنجاه هزا "امیر 

روزی بود  کردند و بازیگران بازی می   "آوردند و  بازار  را در او القادرباهلل تکلف بسااایاركردند و    

تركیب بازیگرممکن است   ( دراینجا منظور ازفعل بازی و50) "كه مانند آن كس یاد نداشت 

 باشد . دارهای خندهمضحکه ، نمایش رقص ومراد از مقصود

 دانان  موسیقی جایگاه مراتب و های اجتماعی اجرایی وكاركرد -1-4

و   پرداخت دستمزدهای كالن درتاریخ بیهقی  شواهد بسیاری هست     درتکریم مطربان و

صاانده رقهم اسااتقبال كنندگان  یکبار ( و 735دهد ) به مطربان صااله نمی امیر فقط یکبار

دگان دهد كه درشاااهد مثال رقصاانمطرب را مینوازد وپنجاه هزار درم صااله می و وطبل باز

  "ه :مطربان شواهدی هست ك  بزرگداشت شاعران دربرابر   ( در313ترمذی مشاهده كردیم .) 

 در و( 359) "اثر ایشااان مطربان زدن وگفتن گرفتند بر شااعرا پیش آمدند وشااعرخواندند و

شاعران   به درم بخشی امیر  ( و 735)"مطربان را نفرمود ا صله فرمود و شعرا ر "جایی دیگر 

ست هزاردرم و  صری هزاردرم بود  به علوی زینبی پنجاه هزاردرم و بیگانه بی ست و به عن  ه ا

س  ندیمان و شاعران كمتر   (، البته بنظر نمی360ی هزاردینار)مطربان را  سد كه  مطربان  از ر

 اردرمی عنصااری كه ملک الشااعرای درب رد صااله هزاراشاااره بیهقی درمو گرفتند وصااله می

شویق و  غزنوی و ست و           مورد ت ستن او سالطین غزنوی بود، خودی دان شگی  حمایت همی

ردرم زیاد بوده است ،درحالیکه مبلغ سی هزا   دستمزد عنصری حتی نسبت به شاعران دیگر    

صله ، بطورجمع به   یا ا غالمان  مطربان ی وگروهی از ندیمان مجالس درباری پنجاه هزاردرم 

 شده است .بطور دسته جمعی داده می

سی و     سو شرفی یا جا شرفان در    م ستگاه حکومتی غزنویان عریض و  شبکه م   طویل و د

 ا دردوج در جاسوس گذاشته بودند و مهم بود. همه برای هم وحتی جاسوسان برای یکدیگر

نانی،  مسااعود درباغ عدشااوند ، چنانکه برای جاسااوساای بکارگرفته میتاریخ بیهقی ،مطربان 

یشان  زن كه ا داشت مرد و مطربان می "نشاط میکرد و  خورد وخلوت وپدرشراب می  پنهان از

، سلطان   راه نداشتند  ها به خلوت امیرچون مشرف   "بهره نزدیک وی بردندیراه های ن را از

رزنان پی فراش و چون غالم و "جاسوسانی ازعامه مردم برای امیرمسعود قرارداده بود محمود

ین مطربان هم به امیرمسعود همه نزدیکتر از ای بودند وه( كه اینان غیرحرف145مطربان ) و

 ها وارد شوند. ها و سراخلوتگاهبودند كه میتوانستند به 

دساااتگاه غزنویان      وجود مطربان زن در  مطربان زن: شاااواهدی چند مبنی بر     -1-5

تاری  به    در یا زن مطر یابیم . گو گاه   510)  "ساااتی زرین كمر نام ای بخ بیهقی می ( دردر

سعودغزنوی ب  شغول بود و  کارم سعود و  مطربی م چنین نقل  او بیهقی از مورد اعتماد امیرم



 1399فروردین  /47شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( / 64

شنودم واین زن سخت نزدیک بود بسلطان     ستی زرین مطربه  من كه بوالفضلم از  "کند: می

سعود چنانکه چون حاجبه  شد فرود م سلطان  او یغامپ سرای و  ای  سراییان   را به ها دادی 

كوشک را چنان بیاراسته    "آید كه نام این مطربه درتوصیف كوشک می   باردیگر  "درهربابی 

ستی زرین و  آن تکلف نکرده بود  امیر هیچ روزگارعندلیب مرا حکایت كردند كه ب بودند كه 

نشاااط شااراب میرفت تا این عیش   بردند واعیان انواع بازیها می کردند ورعایا شااادی می .. و

نشاااط ب ازچشاام پدر پوشاایده كاری مسااعود درخیش خانه كه دور  ( و549)"مد بساارآ

های نبهره نزدیک وی بردندی  زن كه ایشان را از راه  مطربان میداشت مرد و  "میپرداخت و 

 آوردند.پنهانی به خیش خانه می های مخفی وراه ( ومطربان را از 145) "

ان سرایی  كه سرهنگ سرایی وغالم  غزنوی، همانطوری  دربار طربان سرایی : در م  -1-6

د، چنانکه مطربان بوده ان شدند،  مطربان سرایی نیزگروه خاصی از   ( ازسایرین مجزا می 355)

ستوری بود نزدیک وی می  ندیمان خاص او و "دراحوال امیرمحمد آمده  چنان رفتند همرا د

دربارها   درجنب ز شاعران مانند برخی ا ( چه بسا مطربان سرایی نیز  4) "مطربانش  قواالن و

بیرونی  و مطربان سااارایی  و "متفاوت بوده اند.   دربار  با مطربان بیرون از   و کردند زندگی می 

 (359)"نشاطی برپا شد بردند و دست بکار

ی درتاریخ بیهقی درمراتب همواره همنشاااین همیشاااگ دو نمطربان: ای ندیمان و-1-7

شریفات خاص   آن بوده اند از خروج  و امیر محضر ورود ب ساند را میكه  نوعی ت ش  ر اید این .

شد ب  ضور   مربوط با شرف ح سیقی. همانطوری كه وقتی نا درباری ب مراتب  مه  وقت اجرای مو

سولی دریافت می  ای از ست دبیر   ر سایل آنرا بازدید می  شد، نخ بود  سپس اگرعربی  کرد ور

شر یا اینکه اگرمآنرا میخواند و  آمد ومترجم پیش می  شدند و د میابداران وارجلس بزم بود ، 

ستند و      آمدند وسپس ندیمان با مطربان می  ش سیقی  سپس ندیمان می ن  مطربان برای مو

اهی  ( و گ203)"زدندبان میمطر ندیمان نشااسااته و  "شاادند.آماده یا بقول بیهقی دركار می

نان ن درمجلس بودند، نخست آ اگرشاعرا  خواندند ومی هم شعر  ندیمان صاحب ذوق و شاعر  

ک رسم  ی ۀمنزلامیران برای شکار میرفتند ب  نواختند. اگراندند وسپس مطربان می شعر میخو 

به  امیر".بردند ه میردش ، مطربان را با ندیمان بهمراوگ قصااد بازدیدتفریح، یا ب جشاان و و

شگرو    شکار  صگان ل ساری و    در ( و654مطربان)  ندیمان و پره رفت با خا سم میگ رون د مرا

ا  شااراب خوردند ب"و خواص  ها ، امیرسااراپرده های گردشااگاه گاهی درخضاارا و ساارایی و

 (527) "مطربان ندیمان و

 درتاریخ بیهقی سبک شناسی واژگان موسیقی مباحث زبانی و -2

  بسامد وكیفیت واژگان موسیقی درتاریخ بیهقی -2-1

ا در انواع سازه ذكرمنحصر ب فراوانی آنها درتاریخ بیهقی بیشتر انواع و واژگان موسیقی و

نقش كاركردی آنها    اسااات كه دربخش نخسااات این پژوهش ب  های مختلف بیان مناسااابت  
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چند معنایی با معنای  واژگان موساایقی شااامل لغات تک معنایی و   پرداخته شااد .سااایر  

رفته اند. انواع واژگان  خاص موساایقی بندرت بکار هرچند اصااطالحات فنی و موساایقیند

 موسیقی عبارتند از:

سیقی تک م غات ل -2-1-1 ارای یک معنا وآنهم شااود كه دبه لغاتی گفته می:  عنایی مو

سیقیند  ست كه هم     معنای مو سامد لغات تک معنای مختص واژه مطرب ا شترین ب شه  .بی ی

ست و       ب شده ا ستفاده  ست كه از   مورد ب دو در صورت جمع ا آن معنی   صورت مفرد آمده ا

 (254) "سه مطرب خاص "شود. نظیرجمع مستفاد می

سیقی:   لغات -2-1-2 ستند كه دارای معانی مختلفند و یکی از چند معنایی مو  لغاتی ه

فعل چند  .ریخ بیهقی شااامل اسااامی و افعالند درتا موساایقی مرتبط اساات و  معانی آنها با

مطربان براثر ایشان زدن "معنای آوازخواندن درتاریخ بیهقی بکاررفته است : ب گفتنمعنایی 

جای دیگر  در خواندند ومطربان میزدند و می "مثال شااااهد ( ویا در735) "گرفتند وگفتن 

  گرفتن( 373) "معنی آوازخواندن اساااتبقرینه زدن ، گفتن ب "میگفتند زدند ومطربان می

مطربان  "معنای نواختن درشاااهد مثال كنایه زخمه گرفتن با به نوازندگی یبه  معنای آغازب

 کند كه كاربردی نواستفاده می بجای نواختن  جنبانیدن( بیهقی ازفعل 54)"زخمه گرفتند 

سازهای زنگی مثل درای یا ناقوس و   و ست چون معموال  صدا  زنگ را می ابداعی ا جنبانند تا 

ست   كند و ( 473)  "بوقها وآئینه پیالن جنبانیدند . و"جنبانیدن بوق كنایه از نواختن آن ا

صیدن و  شنیدن وگوش دادن ، آوازخواندن و  درلغت به معانی سماع  ست.    نواخ رق سازا تن 

ساااماع اجرای  شاااود كه ساااماع رواج داشاااته وگاهی مراد ازم میازاخبارتاریخ بیهقی معلو

ویا   (539)  "شاانیدای وگفتاری میزخمه نرمک نرمک سااماعی و و"سااازوآواز رقص اساات 

شان می رونق مجالس را سیار "دهد ن  ( و 786) "اقتراحات  سماع و  ادب و مذاكره رفت در ب

شواهد از  در ستفاد می   آن برخی  سیقایی م شراب    و"شود  حظ مو شاه كه روزی  این خوارزم

بنظر نمیرساااد اصاااطالح فنی    "كار  "واژة (. كاربرد مکرر 908) "خورد برساااماع رود  می

  ندیمان و "مثال  و در شاهد معنای فرمی ازتصنیفات موسیقی قدیم ایران باشد   موسیقی و ب 

كنایه ازمهیا كردن  "کاربردنب دست"( 629) "بردند دست بکار  مطربان خواست ، بیامدند و 

سور   سباب  ست  :      و ا سیقی ا شروع مو سردابه   "شادی یا  سعود را  سخت   امیرم ساختند  یی 

( یا    161) "شاااراب پوشااایده خوردن وكارفرمودن  نشااااط وب دیگر پاكیزه زمانی بخواب و

شد " س  ندیمان و"( 182) "كارها یکرویه    "ازید مطربان را پنجاه هزاردرم فرمود وگفت كارب

طبل زن افزون سیصد تن    زنان پای كوب و بر لب آب مطربان ترمذ و و"یا درشاهد مثال   و

ست ب  سیقی     از دوبیتی( واژه 311. )"کاربردند د صطالحی مو لغات چند معنایی با معنی ا

ست بمعنای ترانه یا نوعی تصنیف و   ست . ترانه   قالب بیات فارسی ، نوعی از اد در ا های شعر ا
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سیقی دوازده مقام  مهمترین فرم هایند كه یکی ازنوبت ازسومین بخش   قدیم ایران های مو

مطربان بیایند كه  ها گویند وندیمان بنشااینند و دوبیتی"مثال :  روند، درشاااهدبشاامار می

قالب شعری  ازدوبیتی ، بنظر میرسد اشاره ب   ( مراد737-735) "بربط زنند . درمجلس رود و

 نکه بیهقی ندیمان را دوبیتی خوان و مطربان را نوازندگان دو      دوبیتی  یا ترانه باشاااد . چنا    

سازها و  شمرد و بربت و رود می ساز  سیقی  این نوع  سرایی و  ها ،مو اندرونی   مختص مجالس 

حصروی، یک ندیم خوش ذوق بخواندن  سرنگونی امیرمحمد و بیان روزگارسیاه و است و در

یکی   و "باشااد.اساات كه نام دیگرآن ترانه میبیتی پردازد كه مراد ازآن همان نوع دوترانه می

شعری   ( بنابراین ازدوبیتی ، قالب85)"تی ترانه خوش گف و شعر  بود ازندیمان این پادشاه و 

صطالح    ست . ا سیقی منظورا صیف         قول كه درمو ست یکبار درتو سم  نوبت ها نخستین ق

قوال نقل میشااود. زبان عبدالرحمن  غلبه كرده بود از او افسااردگی امیرمحمد كه سااودا بر 

 شده است. ست كه معموال با شعرعربی اجرا می(  قول یک فرم آوازی ا5)ص

صوت   صطالح   نیز سرود و  نوا و بانگ و صدا و  و معنی آوازب ازواژه های چند معنایی ا

  در"دهمین نوع تصااانیف  "قول عبدالقادرمراغی ب یکی ازاصاااطالحات خاص موسااایقی و

امع ) ج "نان باشاد كه بعد ازشاعرالفاظ نقرات نباشاد    صاوت  آنچ  "موسایقی قدیم ایران و 

حان :   مه موسااایقی ایران زمین :   342، 1370االل نا لد  ( و2،134،ج 1375؛ واژه  ین  نجم ا

ه سباشد .) رب نمیدرع كوكبی بخارایی درقرن دهم گفته كه صوت ازمخترعات عجم است و

محمد امیر زار ح روزگار( درتاریخ بیهقی درشاار61: 1381رساااله درموساایقی قدیم ایران : 

ست       شود كه بنظر بیتی عربی گفته می سب ا صوت خوانی منا صوت   الحق روز "برای  این 

ست  ستاد عبدالرحمن قوال روایت می زبا بیهقی از ( و86) "ا صوات   با چندین "کند كه :ن ا ا

یست كه  معدود اخبار از و" خواستی   من بسیار  نادركه من یاد دارم امیرمحمد این صوت از 

است   شقی خطاب عا "شود كه این دوبیت  درتاریخ بیهقی بمضمون ترانه یا آهنگی اشاره می  

 و ( صوت فرمی موسیقایی  87) "چشم عبرت درین باید نگریست   فرامعشوقی، خردمند را ب 

وسیقی  ) م ازبکستان( امروزیست.  یکی ازاقسام موسیقی شش مقام ماوراالنهر) تاجیکستان و    

  (78، 1395ستان : تاجیک

 اصطالحات  خاص موسیقی: -2-1-3

ست كه دركتاب       واژگان فنی و  سیقی ا شده و تخصصی مو سیقی  های نظری ذكر دانان مو

رذیل گیرند .درچند شااااهد مثال درتاریخ بیهقی واژه های خاص موسااایقی د  را فرا می آنها 

 د.رفوق گفته شواژگان چند معنایی توضیح داده شده اند مثل ترانه ، صوت، قول كه د

شاعر   -2-1-4 سامی برخی از سیقی  -ا ست و   دانان نظیرمو شده ا  فرخی درتاریخ بیهقی ذكر

ابوالفضااال بیهقی آنها را ذكر نمیکرد، گمنام    گمنام كه اگر   و دانان مشاااهور موسااایقی  نیز

زبان او بیهقی روایت كرده كه زمانی كه       از مرد خوش مشاااربی اسااات و  بوقیماندند.   می
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جوان بودم  اممن كه بوقی  "كه   گوید چنین می ارآباد خیمه زد بوقی  سااات  امیرمساااعود در

شکر؛    سبان ل بیهقی درجمله  "سلطان محمود نیز برفت   سیمجوریان رفتند و  رفت و او وپا

ضه مع سبان ذكر    تر صفت بوقی پا همه  و امیر سخت خوش مردی بود و  "کند كه میای در

شگر  شتندی و   او اعیان ل  از آالت زهی وكوچکتر از ( طنبور 585) "زدی طنبور را دوست دا

شکل از    شروانیان ) معین( مت سوند   معنی برآمدگی وب"تنب "دو واژه  طنبور انواع  و "ور"پ

تنبورشااروانیان ) واژه نامه موساایقی  بغدادی یا میزانی ،تنبورتركی ،تنبورخراسااانی و تنبور

شهور  از عبدالرحمن قوال(  1375،282ایران : ست كه بارها ازقول او  غز دربار قواالن م نوی

روز پراكنده   عبدالرحمن قوال گفت دیگر"شااویم رای درونی امیران غزنوی خبردار میازساا

گفتند و یا آنان آن روزگاران، كسانی را كه قول میخواندند ، قوال می ( شاید در  84) "شدند  

شتند . نظیر  شراب و   مطربانش و قواالن و "با مطربان فرق دا یوه وریاحین مانواع  شرابداران 

موساایقی قوالی امروزه نوعی  موساایقی گروهی توام با كف   ( مراد از قوال و  4)  "بردندمی

حضاارت علی )ع( اساات و بیشااتر در پاكسااتان    نعت حضاارت پیامبر)(ص( و زدن درمدح و

بنجو آنها را همراهی كند . درشاااهد مثال  وهندوسااتان رواج دارد، وممکن اساات یک ساااز

 قلعه كوهتیز  در دساااتگیری او بیان احوال امیرمحمد و   ان عبدالرحمن در زب  دیگر بیهقی از

ننده من كه خدمتکاران امیرمحمد بودیم ماهی یی را مانساااتیم          ما  من و  "کند: میروایت  

نده..     ما تاده ودرخشاااکی  خدمت رفتیمی من و    ..وهر روزازآب بیف عادت ب یارانم   ی برحکم 

 خوردیمی ....وما درپیش او نشاااساااته بودیم و ندیمان پیر وآنجا چیزی    قواالن و مطربان و

 کند ونزد او عبدالرحمن نشاااساااته وچیزی اجرا نمی    ( دراینجا قوال 80)"زدند ... مطربان می 

بان درجشااان      ند. مطر بان مینواخت جالس    مطر باری دعوت  ها ومراسااام شااااادی درم در

سخرگان شاادند.مطربان با می بخشاایدند. مجلس شااوروشااادی میب بودند و نیز محشااور م

مضااحکان همه  مطربان و"محمود غزنوی بوده اساات . ازمشااهورترین دلقکان دربار طلحک

شدند و   دبدبه زن  تا بوقی و "شدند ه می( وگاهی نیز مسخره نامید  892)"بگریختند  مست 

 ( 337) "مسخره را باید ستد  را و

  یی درتاریخ بیهقی:امثال موسیقا-2-1-5

  ...وساالطان مسااعود خلوت كرد .  "فته .درتاریخ بیهقی امثال  موساایقایی بندرت بکارر

زیرگلیم  طبل  (  و192) "منکربرآمد  پس ازآن برآمد و  آواز طبلی بود كه زیرگلیم میزدند و  

 زدن كنایه ازكاربیهوده كردن است.

 ها:انواع ساز-2-2

است كه بیشترین بخش واژگان   و متعلقات آنه ایای ، بادی ورشته شامل سازهای كوبه   

 موسیقایی را بخود اختصاص داده است.
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جنس  نوع روئین آن از شاابیه طبل و ایسااازكوبه كوس :ایسازهای كوبه -2-2-1

 نه دارای كاربردهای مراسااامی و جنگی وگر   کردند و اغلب بر فیل حمل می    راآنروی  كه  

ساخته می  ای آن ازبدنه ازگان بامداد بکرد وكوس روئین كه برجم نماز و"شد . جنس چوب 

شبیه  كوس و  دبدبه  804) "بود فروكوفتند صیف خلعت یافتن امیر  در طبل و ، دود مو تو

ته بود كه درآن       "آمده   یاف چند  ( هر698) "دبدبه بود   ها و كوس وعالمتخلعتی كه چنان ن

بجای  وربرد نداشته  كه طبلی دورویه است دراشعاربسیاری ازشاعران  تا قرن پنجم كا     دهل

شده، مکرر    آن از ستفاده  تکبیری  ".اغلب همراه بوق آمده: تاریخ بیهقی و در طبل یا كوس ا

شکر  سازی كوبه  طبل( 538)  "بوق بزدند دهل و برآمد و ازل ست و ،  ست  امروزه را ای ا یج ا

بوق با  مراساام عزاداری عاشااورا یا درارتش كاربرد دارد ودرتاریخ بیهقی طبل  در بیشااتر و

بل خرد ) طبلک ، دبلک ط و  553"طبلها بزدند  بوقها و فرمود یکبار "توامان آورده شااده 

نواختند  یها م ده كه گویا هندی   آنندراج( نقاره جفتی ) فرهنگ ناظم االطبا (  نوعی طبل بو      

ست .  از وكوچکتر سه پیل  طبل ا سه و  كا سه ب    پیل و تركیبی ازكا سا كا ن معنی هماچه ب

ستند و ای كه برپیل میسازی كوبه  كوس و ره  بنظر میرسد كه این  ازآالت كوبی نوعی نقا"ب

ل بخاست  دهل وكاسه پی  بوق و آواز "نواختندبوق درایام سوگواری می  همراه دهل وساز را ب 

بستند و  یا طبل بزرگی كه آن را برپیل می دهلآیینه پیل  (382)  "گفتی روزقیامت است

روكوفتند   بردرگاه كوس ف  و"زنگ كه برپیل آویزند.      درای و جرس و رابرخی آن نواختند و می

 (473)  ".آئینه پیالن جنبانیدند گفتی رستخیز است بوقها و و

بیهقی تعدادی  كه درتاریخ  اندسیمی ای یارشته سازهای سازهای زهی :-2-2-2

شده، در  صیده رائیه بوحنیفه به   ازآنها ذكر ش      فراخورق سروانه ذكر ضای بزم خ اند مثل دهف

. بردفرخی نام می زینبی و درپایان قصاایده ازشاااعرانی چون عنصااری وعسااجدی و رباب  و

سانیان،)     عود سا سازهای عهد  سته ای كج ) واژه     1555، از شکل با د سه گالبی  نامه   ( با كا

غابی به بط بمعنی مر پهلو و معنای سینه و بر ب (، ساز بربط مركب از 188، 1375موسیقی،  

سینه مرغابی و     یسازی اطالق م  شبیه  شته ای و    شود كه  ست . ازانواع آ بزمی  سازر الت ا

) واژه  "اندتهایرانیان گرف از اعراب عود نامیده اند و پارسیانش رود و  "ای كه موسیقی رشته  

ساز رود ب 143:  1375، نامه موسیقی ایران زمین  ساز  م و تر سیم و  زه و و معانی تار(  طلق 

مه موسیقی  كه درادب فارسی فراوان كاربرد داشته است. ) واژه نا    عود بربط و معنی ساز و ب

 ( ذكرشده است.481درقصیده مصعبی) چنگ ( و551:  1375ایران زمین، 

سازبادی نای وبوق زرین    -2-2-3 ستقبال از سازهای بادی : دو سول و پس    درا ر

های زرین بوق وقبله كرد امیر روی ب "این هنگامی است كه رفته است  بکار میازتسلیم هدایا  

بردرگاه كوس  بوقها پیوساات .. و آواز به آواز دیگر كه درمیان باغ بداشااته بودند بدمیدند و
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ست    فروكوفتند و ستخیز ا های بوق از ( منظور473)  "بوقها وآئینه پیالن جنبانیدند گفتی ر

سم   و بی ومختص دربارست و دارای صدای مهی  جنس طال های بزرگ ازبوقزرین ،  برای مرا

 شوند هم نواخته میم
زآنها ادرآوردن سااازها صاادا به آالتی گفته میشااود كه برای ب متعلقات سااازها :-2-2-4

ستفاده می  ضراب ، ناخن ، زخمه و... درتار شود . ا شد  یخ بیهقی ازمثل م ست.   هزخمه یاد  ا

: 1375الت زهی مضاارابی ) واژه نامه موساایقی، آوساایله نواختن  معنی مضااراب  وزخمه ب

خمه زمطربان  و". شروع به خنیاگری است اجرای موسیقی و زخمه گرفتن كنایه از ( و575

   "نشاط باال گرفت  گرفتند و

 نتایج:

سالطین غزنوی و   درتاریخ بیهقی  ب  سبات درون گروهی  مواجهه  بزرگان درباری در منا

ساااالطین متعصاااب  اینکه با وجود ممانعت متشااارعین و با موسااایقی پرداخته شاااده و

 اركان مهم برگزاری مراساام ، اعیاد و ن محمود، موساایقی درقرن پنجم یکی ازنظیرساالطا

سبت  سیقی ؛ ب        غزنوی بوده رزمی دربار های بزمی ومنا سی واژگان مو شنا سبک  ست  جهت ا

ش  تاریخی و -سبک روایی  سیقی دربیهقی   دهد كه لغات فنی وان میواقع گویی، ن خاص مو

شته و  صوت با معنی موسیقایی    ترانه و واژه قول و 3، ذیل لغات چند معنایی  در كاربرد ندا

شده اند و  سامد تکراركل آنها به     54از  ذكر سیقی كه ب سد بار می 289واژه مو  48،مطرب  ر

ها    و بار   کار  مکرر بار  85انواع سااااز ته  ب ند. رف یب و   ا بداعی     ازین بین چندین ترك عل ا ف

مشاهده میشود  یا دمیدن سازجای نواختن جنبانیدن بوق ب موسیقایی، مثل زخمه گرفتن و 

شاخص   سازكوبه      ترین و. سامد واژگان موسیقی درتاریخ بیهقی به  شترین ب  22ای كوس با بی

نمایش   بوق درمراساام خلعت دادن و طبل و آن دهل و پس از اختصاااص یافته و تکرار بار

خلوت رفته است. مجالس سرایی یا  بکار منشور همراه علم وانتصاب بزرگان بعظمت دربار و 

ساز  سخرگان و  دادند وهای بزمی  مثل بربط ورود رونق میامیران را مطربان با  ضحکان   م م

غالمان ساارایی  بخشاایدند. مطربان ساارایی و بیرونی و ندیمان خاص ونشاااط مینیزآنها را 

شتند . تناقضاتی درخصوص پرداخت دستمزد مطربان و      دربار ای درجایگاه ویژه شاعران   دا

شاعران و   وجود دارد .گاهی  شتر از سیقیدانان     در مطربان بی شتر ا زمو شاعران بی جایی دیگر 

باری ،نخساات شاااعران بشااعرگویی  کنند ودر مراتب برگزاری مراساام درصااله دریافت می

پرداختند. تاریخ بیهقی به لحاظ ذكربرخی مطربان به اجرا می پرداختند و سپس ندیمان و می

 های ادبی یا كتب موسیقی برده نشده، نظیر  جنگ وها دانان كه نامی ازآنها درتذكرهقیازموسی 

رود. دربین واژگان تاریخ موسیقی بشمار می عبدالرحمن قوال منبع موثق موسیقی شناسی و   

سیقی عربی یا هندی وجود ندارد. برخی از    سیقی ، واژه خاص مو ستان واژه مو مثل  یندها با

زمان  اینکه در م آورده شده و شاعران مشهور یا گمنا   اشعار  چنگ كه حین ذكر رود و عود و
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اركائیکی   چنگ چه بسااا كاربردی رود و اند اخباری نداریم سااازرواج داشااته بیهقی هنوز

شته  سد كه متون نثرتاریخی  بنظرمی اند.دا شرایط و  –ر موقعیت  ادبی قابلیت زیادی دربیان 

شاااناساااایی دنیای  در ترین این نوع آثارندموسااایقی دارند و تاریخ بیهقی ،یک ازارزشااام

 رود .بشمار میموسیقایی قرن پنجم 

 موسیقی در تاریخ بیهقی میزان واژگان ونمایه بسامد 
عدا   لغات ردیف ت

 د

کرا   ت

 ر

 -   -     اصطالحات خاص موسیقی 1

  وچند معنایی با معنای موسیقایی معناییواژه های دو 2

كاربردن)      به  عال: دسااات  كارشااادن )  1بازی كردن ) (،1اف پای  1(بر )

( 6( دماایاادن)1( خااواناادن)2( گاافااتاان) 4(گاارفااتاان) 3كااوفااتاان) 

تن )     1(جنباااناادن)   3خاااساااتن)   ( 2( سااارودن)22( زدن)11(فروكوف

 (1سرودكردن)

( 1انه)( تر1(سماع)1( غریو)1( قول)1( پایکوب)1(،بازی)1)آواز سایرلغات:

 (1زخمه )

23 77 

 های تک معنایی موسیقیواژه 3

نه زن)  یاگر) ( 48( مطرب)1ترا ( 3(سااارود)1(نغمه ) 2(رامشاااگران)1خن

 (1(قوال )3طرب)

7 123 

 اسامی سازها 4

( 1(عااود)3( بااربااط)2( رود)1( چاانااگ)1( بااوق زریاان)17بااوق) 

باب) 27كوس) به)   1(ر بد هل) 4( د عه) 12( د لک) 1( مقر كاساااه   1(طب  )

 (1(آیینه پیل)6(طبل)1( نای رویین)1( كوس رویین)2( نای)1پیل)
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 عندلیب
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 289 54 كل واژگان موسیقی 

سالمی واحد تهران جنوب ب        شگاه آزاد ا ست كه در دان ستاورد طرحی ا ه این پژوهش د

 انجام رسیده است.
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