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چکیده

پژوهاا    است که حاافظ  افظ با موسیقی و همچنین آوازخوانی او از موضوعاتیآشنایی ح

رفتاه در اشارار او نیاس برایار     کارایی بهیدربارة اصطالحات موسیق. نظر دارندبر آ  اتفاق

حال که مرنی لغوی توا  یافت که در عین می یی را نیسها ؛ اما واژهشده استسخن گفته 

کارده  هم آنها را احاطه  موسیقیاییای از مرنای  ت، هالهآنها در شرر حافظ مورد نظر اس

، ظرایف هنری شارر حاافظ   موسیقیاییی  ها ای که بدو  توجه به این هاله ؛ به گونهاست

را درباارة دو   موسایقیایی ی  هاا  کوشد این هالاه  مقالة حاضر می .شود کمال درک نمی به 

شا  مورد غفلات واعا     وسیقیاییممرنای متداول غیر  دلیلهکه ب« کار»و « حسین»واژة 

هاا را   ایان واژه  وسایلة  بههای بالغی ایجاد شده  ها و زیبایی اند، بررسی کند و تناسب شده

 .در شرر حافظ آشکار سازد
 

 .حافظ، موسیقی، گوشه، حسین و کار :كلیدیهایهواژ
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  مهمقدّ.1

اند و از  دربارة او از هر دری سخن رانده ؛نشده استکم کندوکاو  ،ة حافظ و اشرارشدربار

هایی دربارة او یافت که  توا  ناگفته اند؛ اما هنوز هم می زوایای مختلف غسلیاتش را کاویده

 .مانده استاز چشم پژوهشگرا  پنها  

دانای   وسایقی لة م، مرائ بوده استیکی از موضوعاتی که همیشه دربارة حافظ مطرح 

شارحا  دیوا  حافظ . در اینکه حافظ با موسیقی و آواز آشنا بوده، تردیدی نیرت. اوست

اش  اند؛ عالوه بر آنکه وی خود نیاس بارهاا باه آوازخاوانی     اغلب بر این موضوع تأکید کرده

هاای موسایقی    ها و گوشه آگاهی از ردیف طورعط برای آوازخوانی به. (1)کرده استاشاره 

؛ چنانکه به گفتة مالح، عرائت عرآ  با صوت خوش نیس بدو  آشنایی باا  بوده است السامی

هاای موسایقی را بشناساند     بایرات پارده   و حافظا  عرآ  میاست   موسیقی میرر نبوده

و این موضوع نیاس الاسا     (2)حافظ عرآ  بوده ،حافظ به تصریح خودش. (11: ب1631مالح، )

دا  نامادار عصار    که چناد موسایقی  ؛ عالوه بر آ ستبوده اشناسی او  دیگری بر موسیقی

از ایان  . (6)اند فظ مؤانرت و مجالرت داشتهشناسیم که به احتمال زیاد با حا حافظ را می

دانای خاود و شاناخت     موسایقی  دلیال  باه ایی را یرو حافظ بریاری از اصطالحات موسیق

در اشارارش ایجااد   ای  های آوازی، آگاهانه در شررش گنجاناده و تناسابات لفظای    ردیف

بریاری از این اصاطالحات را  . ماند اول از چشم خواننده پنها  می که در نگاه است   کرده

را باه ایان موضاوع     حافظ و موسایقی اند؛ حرینرلی مالح کتاب  پژوهندگا  توضیح داده

اناد و شاارحا  دیاوا      پژوها  در این زمینه سخن گفته اختصاص داده، بریاری از حافظ

اناد؛ اماا هناوز هام      های او اشااره کارده   اصطالحات مربوط به موسیقی در غسلحافظ به 

در اطراف آنهاا   شدهدهیتنایی یی موسیق ها هایی در شرر حافظ یافت که هاله توا  واژه می

های مرناایی،   که بدو  توجه به این هاله؛ در حالیمانده استاز چشم پژوهندگا  مخفی 

خواهاد از   ایان مقالاه مای   . گاردد  حافظ محقا  نمای   های بالغی شرر درک کامل زیبایی

های ایجاد شده با آنها، هم به لاذت هناری خواننادگا      ها و تناسب رهگذر ارائة این یافته

ای دیگار از هنار ایان شااعر باسرب را بنمایاناد و بخاش         شرر حافظ بیفساید و هم گوشه

 .دیگری از راز ماندگاری سخن او را آشکار سازد
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رموسیقیوشع.1

( سازی و آوازی)موسیقی ایرانی شامل تردادی دستگاه است که هرکدا  از تردادی گوشه 

ساخت و مراتلس     اش یریادگیا و مبتنی بر نظم و انضاباطی خااص و   است   تشکیل شده

های آوازی به دلیل همراهی با کاال ، دلذاذیرتر و    در این میا ، گوشه. باشد صرف وعت می

  های کهن، اشرارشا  برجا مانده ها و تصنیف که از ترانهچنا  فراگیرتر و حتی ماندگارترند؛

 .توا  با استفاده از امکانات دنیای مدر  آنها را بازسازی کرد و امروزه هم میاست 

تواند به تنهایی از عهادة   ها و سازها، موسیقی ایرانی نمی به دلیل کم بود  ترداد مقا 

  همیشاه محتااش شارر باوده     به ناچاار آید و تمامی احراسات و عواطف و حاالت نوایی بر

همین موضوع، ارتباط شرر و موسیقی را به صورت سانتی دیرپاا   . (11: 1631نفری، )است 

: اناد  های دور موسایقی و شارر باا هام هماراه باوده       از گذشته که طوری به؛ درآورده است

البداهاه   یگاردی بودناد کاه شررشاا  را فا      گوسانا  یا خنیاگرا  پارتی، نوازنادگا  دوره 

اند و بردها آنها که دارای مهارت و هنر بیشاتری   کرده با موسیقی همراه می سروده و  می

یافتند؛ چنانکه نوازندگا  دورة ساسانی مانناد بارباد و نکیراا را از     دربار راه می بودند به 

هام   مالح پیوند شرر و موسیقی را از این. (136: 1633 اخیانی، رک؛)اند  همین گروه دانرته

رساند کاه او و ساربازانش سارود جنگای      برد و به زما  کوروش هخامنشی می دورتر می

 .(11 :الف1631 مالح،: نک به) خواندند می

های ایرانای، سانت گوساانی دوبااره احیاا شاد؛        پس از اسال  نیس با برعراری حکومت

و نکیرای ساسانی چنانکه رودکی، شاعر و خواننده و نوازندة دربار سامانیا ، یادآور باربد 

ی آذربایجاا   (هاا  عاشا  )هاا   همچنا  که امروز نیس عاشی  (131 :1633 اخیانی، رک؛)است 

 .دهندگا  این سنت دیرپا هرتند ادامه

گاویی را   بر اساس همین پیوند دیرین شرر و موسیقی است که کمتار شااعر پارسای   

شاررش از آ  اساتفاده    شناسیم که به موسیقی و ابسار و ادوات آ  توجه نداشته و در می

نیس از آنجا که برخالف امروز کاه ماا اکااراو موسایقی را تنهاا از راه گاوش و       . نکرده باشد

شنویم، موسیقی مورد استفاده در گذشته، تنها موسیقی زناده باوده    بصورت غیر زنده می

یان  اند؛ طبیرتاو توجه به خصوصیات ا دیده و شنوندگا ، نوازندگا  و سازهایشا  را هم می
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اناد برایاری از مضاامین شررشاا  را باا       توانرته سازها بیشتر از امروز بوده و شاعرا  می

 :گوید وعتی سردی می کههمچنا استفاده از خصوصیات همین سازها برازند؛ 

 اافادرد عاوست بام پااو دفااور چ            گاناو چارآر  چاه بام کاواناتار ناس

 (112: 1636 سردی،)

باه  . سااخته اسات  ه این مضامین را از دعت در شکل ظاهری چنگ و دف روشن است ک

همین ترتیب، آنها شاهد آوازخوانی خوانندگا  و همراهی کالمشا  با ساز باوده و از ایان رو   

بوده، طبیرتاو دعت وی باه عناصار مرباوط باه      اگر شاعری مانند حافظ خود اهل آواز هم می

 .است شده یمشتر از شنوندة امروزی جلب های آوازی، بی ها و گوشه آواز و ردیف

 

شعرحافظبازنگریدوواژهدر.1

   ، اماا   ایی شرر حافظ زیاد سخن گفتاه شاده  ی، دربارة اصطالحات موسیقگفته شدچنانکه 

پایش از  . افتاده اسات از علم « کار»و « حسین»ایی دو واژةیموسیق رسد مرنای به نظر می

در » از یاادآوری یاک نکتاه نیاس نااگسیریم و آ  اینکاه       آنکه باه ایان دو واژه بذاردازیم،    

ایها  خود . (112: 1611شمیرا، )« ساز مهم است شناسی حافظ، ایها  از عناصر سبک سبک

توا  به فراوانی در دیاوا  حاافظ    شود که تقریباو همة آنها را می به چندین نوع تقریم می

ع ایها ، ایها  تناسب است که کاارت آ   یکی از انوا. (به برد 126: 1611 راستگو، رک؛)یافت 

فقا  یکای از دو   »در ایها  تناساب  . (116: 1611 شمیرا،)از مختصات سبکی حافظ است 

مرنی کلمه در کال  حضور دارد، اما مرنی غایب باا کلماه یاا کلمااتی از کاال ، رابطاه و       

نظیار پنهاانی    به عبارت دیگر این نوع ایها ، به نوعی مراعاات . (112 :هما )« تناسب دارد

ایی یهاای موسایق   آنچه دربارة هالاه . شود کند که در نگاه اول دیده نمی در بیت ایجاد می

، صرفاو از همین نوع است؛ یرنی از نوع ایها  تناساب یاا   خواهد شدهای مذکور گفته  واژه

این موضوع به این مرنی است که عد  آگاهی از مرانی پنهاا  ایان   . مراعات نظیر پنها 

آورد؛ اما آشکار شد  ایان مناسابات پنهاانی،     ا، ابهامی در مرنای بیت به وجود نمیه واژه

 .سازد لذت هنری خواننده را مضاعف می

 .پردازیم های مورد نظر در اشرار حافظ می در ادامه به بررسی واژه
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 حزین.1.1

فرمی است در موسیقی ردیف با مضراب مخصوصی که مشخصاة حالات آ    « حسین»

شود  ها و آوازهای ایرانی اجرا می اش در دستگاه ناسبت محل و جایگاه اجرائیاست و به م

ای در دساتگاه شاور    در ردیاف کناونی موسایقی ایرانای، گوشاه     ». (611: 1611ستایشگر، )

 .(211: ب1631 مالح،)« گویند می "نغمة حسین"شود که به آ   نواخته می

رساد در هار ساه     و به نظار مای   را سه بار در اشرارش بکار برده« حسین»حافظ واژة 

؛ ابیاات ماورد بحاز از ایان عارار      داشته استایی آ  را هم در نظر یمورد، مرنای موسیق

 :است

 سر فرا گوش من آورد به آواز حسین          گفت ای عاش  دیرینة من خوابت هرت (الف

 (111 :1633 حافظ،)

ایی هام  یمرناای موسایق   «آواز»است؛ ولای  « صدا»و « آوا»در اینجا به مرنی « آواز»

به مرنی عا  نغمه، سرود، آهنگ و بانگ موزو  زیر و بمی است که از گلاوی  »دارد و آ  

« حاسین »به این ترتیب میا  . (61 :1611ستایشاگر،  )« انرا  و یا از سیم انواع سازها برآید

گماا    ای که ایان  عرینه. آید وجود می هشا  ایها  تناسب ب ایییدر مرنای موسیق« آواز»و 

و باه ایان ترتیاب، ناه      –ایی این دو واژه را هم در نظر داشتهیرا که حافظ مرنای موسیق

بخشد، بیت عبل آ  است  عوت می -است   ایها  تناسب که حتی ایها  را مورد نظر داشته

توانرته غسلش  هم هرت و می« خوا  غسل»که در آ ، مرشوعی که به سراغ حافظ آمده، 

 :اش بخواند  ایییدر مرنای موسیق« آواز حسین»را با 

 خوا  و صراحی در دست و غسل چاک رهنیپلب و مرت           و خندا  کرده یخوآشفته و  زلف

 ( 111 :1633 حافظ،)

 ردا اا بگاواز یاامی بنان و جاسیاگ حاای نور چشم مرتا  در عین انتظار          چن (ب

 (612: هما )                                                                       

است؛ اما میاا  ایان واژه   « اندوهناک»و « آلود حس »به مرنی « حسین»در بیت فوق، 

ایها  تناسب وجود دارد؛ در عین حاال  « نواختن»و « چنگ»اش با  ایییدر مرنای موسیق

 .را هم تداعی کند« چنگی که نغمة حسین بنوازد»تواند مرنای  می« چنگ حسین»که 
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 کی شرر تر انگیسد خاطر که حسین باشد         یک نکته ازین مرنی گفتیم و همین باشد (ش

 (131 :هما )

اسات، ولای باا در نظار     « اندوهگین»ه مرنای ب« حسین»روشن است که در این بیت 

 وجاود  باه ایها  تناساب  « حسین»و « شرر»ایی این واژه، میا  واژة یگرفتن مرنای موسیق

 .آید می

در شرر حاافظ  « حسین»نکتة عابل یادآوری در این زمینه اینکه مالح مرتقد است که 

ما وی به تناسابات لفظای   ؛ ا(211: ب 1631مالح، )است   ایی به کار نرفتهیبه مرنای موسیق

 .نکرده استایی این واژه، توجه یمرنای موسیق وسیلة بهایجادشده 

كار.1.1

، بوده استایی آ  هم مورد نظر حافظ یواژة دیگری که به احتمال زیاد مرنای موسیق

ایی است که به دو یاصطالحی موسیق« کار و عمل»یا « کار عمل». است« کار»واژة 

به عبارت دیگر، . یکی به مرنی ابداع آهنگ و لحن بر شرری: است بودهمرنی مورد نظر 

ترکیب از عبل تریین نشدة آهنگ و شرر که به عوة توانایی و سلیقه و ذوق هنرمند 

که وزنی   و دیگر به مرنی نوعی تصنیف (253: 1611ستایشگر، )است   برتگی داشته

. (132: ب 1631 مالح،)است   بوده سنگین داشته و اشرارش عارفانه بوده و از عدیم متداول

را در کنار اصطالحات موسیقی به کار گرفته و این گما  « کار»حافظ در چند بیت، واژة 

را هم برایش تداعی « کار عمل»را که شاید عالوه بر مرنای متداول این واژه، اصطالح 

 :؛ از جمله در ابیات زیرزده است، دامن  کرده می

 شد کجایی ای مطرب         بنال ها  که از این پرده کار ما به نواستدلم ز پرده برو   (الف

 (111: 1633 حافظ،)

که از اصاطالحات پرکااربرد و   « نوا»و « مطرب»، «پرده»های  از آنجا که در این بیت، واژه

در کناار ایان اصاطالحات،    « کاار »ند، عارار گارفتن واژة   ا کار رفتههور موسیقی هرتند، بهمش

نیاس باشاد و از ایان رو میاا  مرناای      « کار عمال »ایی یکنندة اصطالح موسیق اعیتواند تد می

بخشاد،   آنچه به این گماا  عاوت مای   . ها ایها  تناسب به وجود آید ایی آ  با این واژهیموسیق
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شاجریا ،  )شاود   هم اجرا می« نوا»هایی است که در دستگاه  از گوشه« کار عمل»این است که 

 :بخشد ت هنری دیگری به خواننده میو کشف این تناسب، لذ (، توضیح از علیساده1631

 مای کنا  و آواز ناربااار چنگ و باادر ک       مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم( ب

 (231: 1633 حافظ،)

ایی یهاای موسایق   در کناار واژه « کار»گردد، در بیت مذکور، واژة چنانکه مالحظه می

را هام باه ذهان    « کاار عمال  »تواناد   عرار گرفته و می «نی»و « آواز»، «برب »، «چنگ»

های مذکور، ایها  تناسب برازد و به ایان ترتیاب حتای توساراو      بیاورد و از این رو با واژه

را هام باه مصاراع دو ،    « چنگ و برب  و نیی که نغمة کار عمل بنوازناد »تواند مرنی  می

 .تسری  کند

 ماناک ازی ااب هاارعاام و خاص آیاه رعااب       اامناازی کااارسااد را کااا وجااه تااک( ش

 (632 :هما )                                                                                   

رساد   نظار مای  هماراه کارده و باه   « رعاص »واژة  را با« کار»در این بیت، حافظ، واژة 

در واژة « سااز » ن داشته؛ عالوه بر اینکهرا هم در ذه« ساختن نغمة کار عمل برای وجد»

 .نیس عابل توجه است« کارسازی»

 اب زدهاه رباختان ریاه سمار شکرتاشکاار       ک نااریادا  شیااهادة شارباور عاز ش( د

 (621 :هما )

است؛ ولی از آنجا که در ارتبااط باا   « حرکات خوش»در اینجا به مرنی « کار شیرین» 

های برایار عادیمی موسایقی ایرانای اسات       اش از مقا  ایییسیقکه در مرنای مو« شور»

، گرفتاه اسات  کاه یکای از آالت موسایقی اسات، عارار      « رباب»و  (112: 1611ستایشگر، )

 .تواند بود هم می« نغمة خوش کار عمل»بخش مرنای  الها 

 خوا  یغما راآشوب      چنا  بردند صبر از دل که ترکا   کار شهر فغا  کاین لولیا  شوخ شیرین( ه

 (13: 1633 حافظ،)

گور برای گردی بودند که در زما  بهرا  ورهنوازندگا  د« لوریا »یا « لولیا »

حافظ (. ذیل کولیالمرارف مصاحب،  ةدایر)خوانندگی و نوازندگی از هند به ایرا  آمدند 

در این . (1)است  انگیسی و شادی را هم در نظر داشته را به کار برده، طرب« لولی»هر جا 
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سازد و  ایها  تناسب می« لولیا »با « کار»در واژة « کار عمل»بیت نیس هالة مرنایی 

 .نوازند هم تواند بود کنندة لولیانی که به شیرینی نغمة کار عمل را می حتی تداعی

 

نتیجه.1

یی ها توا  ناگفته با اینکه دربارة موسیقی در شرر حافظ، بریار نوشته شده؛ اما باز هم می

کاه مرناای   ( کاار عمال  )« کاار »و « حاسین »در ایان مقالاه دو واژة   . در این زمینه یافت

، مورد بررسای عارار گرفات و شاواهد     مانده استایی آنها از نظر پژوهندگا  دور یموسیق

تواناد   هاا مای   ایی ایان واژه یتوجه به مرنای موسیق. مربوط به آنها از شرر حافظ ارائه شد

هاای بیات    های ماذکور باا دیگار واژه    واژه وسیلة بهاسب ایجادشده خواننده را به ایها  تن

 .رهنمو  سازد و بر لذت هنری وی بیفساید

 

هانوشتپی

 رآورد آوازاظ باافاا  که حاقادر آ  م              رداباای ن هاارفاد صااهیان یایرااس سلااغ .1

 (261: 1633 حافظ،)                                                                       

 آواز  لهجة خوش ظ خوشاافاال  حاغ              گفت د  میاه صبحاره شنید  کاز چنگ زه

 (216: هما )                                                                                              

 که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را              افظغسل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوا  ح

 (13: هما )                                                                                                

 یارآناات عاکاا نای باف حکماایاطال              ز حافظا  جها  کس چو بنده جم  نکرد .2

  ( 33: هما )

 ارده روایتاوانی در چاخار باعرآ  زب               ظاافاه فریاد ار خود برا  حاعشقت رسد ب 

 (116: هما  )                                                                                  

 ه داریاینادر ساانه اای کارآناه عاب               ظاافاو حار تارااز ش رات وشااخد  اادیاان 

 (611: هما  )                                                                                

، علی بن محماد گرگاانی   نفائیس الفنو  فی عرایس الریو محمود بن محمود آملی مؤلف کتاب  .6

دا   موسیقی واست   نوشته قالید الرلو مهای موسیقی و رهبر ارکرتر بوده و کتابی به نا   دا  که از نظریه

 (212: ب1631مالح، : نک)دیگری به نا  یوسف شاه 
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 عش  آ  لولی سرمرت خریدار من است  ه در این عح  وفا          ام کا  خویشابندة طال .1 

 (121 :1633 حافظ،)

 ساآمی گا  و رناوض لااتاده و عااوع دروغ            ساورانگیاای است شاوش یاولایدة لام رمادل 

 (265: هما  )                                                                                

 الشاونرت حاای چااهااه داری آگااچ            تارارماول ساگانای شااولااا زا  لااباص 

 (212: هما  )
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