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 یک ابزار و دو کاربرد :ازطبلِ ب

 فردوسی()با تکیه بر بیتی از شاهنامۀ 
 

 1محمود عالی پور 
 

 چکیده
. است نشدهها وارد بوده که در فرهنگ« باز طبل  »این نوشتار کوششی برای دریافت مفهوم دیگری از واژۀ 

ند، ابه عنوان ابزاری برای شکار پرندگان، پرداخته« باز طبل  »ها به معنا و کاربرد نامههرچند که در لغت
وجود بیت زیر از شاهنامۀ فردوسی و ابهاماتی که برای شارحان شاهنامه بهگیری این واژه در اّما جای
 ضبوطمگیرد و ضمن بررسی معنای که نگارنده جستاری تازه را دربارۀ این واژه پی ای شدبهانه، آورده بود

تنها  «ازب طبل  »ه ک بیان کندعربی، و فارسی  متوننثر  و ها، با ارائۀ شواهد گوناگون از آثار نظمنامهدر واژه
 متونهای نبرد در صحنهتوان کاربرد دیگری از این ابزار را می و شده استنمیدر شکارگاه استفاده 

 .مشاهده کردها تاریخی و داستانحماسی، 
  گوید:فردوسی می

 چو خورشیییید بر چرگ بگشیییاد راز
 

 بییاز سییدییهییدار جنگی بزد طبییل   
 

 باز، باز، شکار، نبرد.شاهنامۀ فردوسی، طبل   :هاکلیدواژه
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 مهقد  م -1

ان  نویسییدر ضییبم معنای واژگان و شییرا آثار ادبی، اعتماد صییرر به آرای گ شییتگان و تکرار هرآنهه که فرهنگ
رفتار فارسییی به آن گ، دامی اسییت که گاه پهوهشیگران متون اد  متن ادبیمایۀ یک اند، بدون در نظرداشیتن درونگفته
های معنایی ظرفیت و به داشییته باشیییمجانبه گاهی همهها، نقابل تأّملی اسییت که در تدوین فرهنگ اند. این نکتۀآمده

ه کنیمهر واژه  کند و هر می دنماییبود که معنای واژگان در قالب یک متن اسییت که خو. نبیاید از این نکته اافل توجیّ
ویی . از سداشیته باشدهه که مقبول همگان اسیت، ت با آنهای گوناگون، معنایی متفاوواژه ممکن اسیت که در جایگاه

اهی خالر رفتن واژگان در جایگ به پیشیینۀ ههنی پهوهشگران نسبت به معنای مأنو  و مضبوط لغات، به کار با توّجه
شود که در این صورت یا به ارائۀ نظرات پراکنده رود، نیز موجب سیردرگمی شیارحان و محّققان میآنهه که انتظار می

های پهوهشنماید که در می . بنابراین الزمخواهد شد توّجهی منتهیبی شیود و یا به سیکوت ومی سیتندی منجرو نام
ود و شیی واژگانی به خاسییتگاه واژگان که همانا متون نظم و نثر بازمانده از میراک کهن ادبی اسییت، بیش از پیش توّجه

 نظر در آثار مکتو  دانست.  دریافت معنای هر واژه را مشروط به مطالعه و دّقت  
ها با نامهشده از این لغت در واژهاسیت. هرچند مفهوم ارائه« باز طبل  »واژۀ ها، یکی از واژگان مضیبوط در فرهنگ

 ش اشتباهو گزار ابهام که به سکوت، زیرارتباطی معنای مشهور آن با بیت نماید، اّما بیتوّجه به شیواهد آن، صحی  می
ازه را از ت جستجویی، نویسنده را بر آن داشت تا با طرا دوبارۀ این واژه، شیده استشیارحان شیاهنامۀ فردوسیی منت  

 «باز طبل  »واژۀ  ببرد.سیرگیرد و با مطالعۀ متون تاریخی و ادبی، به کاربرد متفاوت واژۀ مزبور در این بیت از شیاهنامه پی
 :شده استضبم  گونهاینمطلق ر رفته که در چاپ خالقیبار در شاهنامۀ فردوسی به کاتنها  یک

 چییو خییورشیییییید بییر چییرگ بییگشیییاد راز
 

 بییاز طییبییلسییییدییهییدار جیینییگییی بییزد  
 (658/ 3: 6831)فردوسی،                                             

نبوده   تأثیربی جایگاه معنایی آنماندن بودن اسییتعمال واژه( نیز در مبهماندک= موضییو) ) نیهمگفت که توانمی 
واژه  ها برای اینتوان کاربردی ورای آنهه که فرهنگ. این نوشییتار در پی پاسیی  به این پرسییش اسییت که آیا میاسییت

 صی موجود،های عمومی و تخّص پرسیش، مطالعۀ شیروا شیاهنامه و فرهنگ دنبال اینبه؟ تصیّور کرد اند،برشیمرده
 .خواهد بودسرآااز بحث 

مایه و محتوای ابیات پیشییین این نماید که گ ری کوتاه بر درونمی ها، الزمشییروا و فرهنگ اّما پیش از بررسییی
سرو به روم زند و خمی شبیخوندر ابتدای پادشیاهی خسیروپرویز، بهرام چوبینه بر لشیکر خسرو  :داشیته باشییمبیت 

کند و خسرو با سداهی می مراه خسروشیکری را هدهد و سیرانجام قیصیر روم لمی گریزد. در این میان حوادثی رگمی
وفایی ه با بیرود کگردد. بهرام با شیینیدن خبر بازگشییت خسییرو به نبرد او میمی گیری پادشییاهی بازبوه برای بازپسان

ماندۀ خود شییبی را در خانۀ پیرزنی یابد. او همراه سییداهیان باقیای جز گریختن نمیشییده و چاره سییداهیان خود مواجه
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ب آورد و پس از نبرد با َنسییتوه که به تعقیمیسییداهیان خود را گرد« بازطبل  »ردای آن روز بهرام با نواختن . فگ راندمی
 .رود... ، به نزد خاقان چین میشده بودبهرام گماشته 

 هانگاهی به فرهنگ -2

 های عمومیفرهنگ -2-1

 خوانیم:. در فرهنگ آنندراج میاندارائه دادهمشییابه و یکسییانی را های عمومی دربارۀ این واژه توضیییحات فرهنگ
پرند پس باز یکی از زنند و از آن آواز مراان میطبلی بیاشیید چون باز را بر مراان آبی سییر دهند دوال بر آن طبل می»

غات الل  ایاک (.4/6361: 6881)پادشاه،6«کند. میرشکاران و قراوالن اسب دارند و ترکان اکثر دارندمی ها را شیکارآن
: 6818امدوری،ر :ر.کاند )داران و میرشکاران داشتهبا توضییحی شیبیه گفتۀ آنندراج آن را نقارۀ کوچکی دانسیته که باز

(. 8/6662: 6848)نفیسییی،« کنندطبل کوچکی که به زین آویزان می: »گفته اسییتباره االّطباء در اینناظم .6(551
« وک زننددهل خردی که پیش کوهۀ زین برای شییکار مل: »فزوده اسییتاقول از آنندراج، در ادامه  دهخدا ضییمن نقل  

 8)ر.ک: دهخدا، هیل طبل(.

صیفرهنگ -2 -2  های تخص 

صیی موسییقی، حسیینعلی ماّلا در کتا  از میان فرهنگ  ضمن بیان گفتۀ آنندراج، «ازهافرهنگ س»های تخصیّ
« سترفته اکار  طبل که پوست در ساختمان آن به ای، از ردۀکوبه سازی است از خانوادۀ آالت موسیقی»نویسید: می

= پرندۀ »نیز آن را طبلی ویهۀ شییکار و برگرفته از واژۀ طبل و باز «زمیننامۀ موسیییقی ایرانواژه»(. 436: 6831)ماّلا، 
که  شتهدا انبی. همهنین گفته استکند( ا جادو میطبلی که پرندگان رالسیحر )دانسیته و نام دیگر آن را طبله« شیکاری

ر.ک: اند )نواختهشییده و آن را هنگام شییکار پادشییاهان با نواری از چرم میمی این طبل در پیش زین اسییب آویخته
ر ضییمن رّد این نظر که طبل6/655: 6835سییتایشییگر،   شییاهین/پرندۀ شییکاری(= باز )طبل+ باز از ترکیب  (. فارم 

ادامه به  در این حال، اّما با دانسییته اسییت زن(طبل= طّبال )در معنی  و نواز(= باز )طبل+ باز را برگرفته از  طبل اسییت،
 شییده اسییتفارسییی ضییبم  هاینامهنیامۀ اولیا چلبی، آن را نوعی از طبل برشییمرده که در واژهنقیل از سییییاحیت

   4(.Farmer,68:1936:)ر.ک
صییی شییاهنامه ضییبم یک از فرهنگاین واژه در هیچ رواقی هیل مدخل  و تنها علی نشییده اسییتهای تخصییّ

را همراه با بیتی دیگر از شییاهنامه برای شییاهد این مدخل  موردپهوهشبیت « بزدطبل»کردن عبارت با تیره« زدنطبل»
گرفته یمزدن: بر طبیل کوبیدن که بیشییتر به هنگام حرکت لشییکریان برای جنگ انجام طبیل: »گفتیه اسییتو  آورده
   (.6/6158: 6821رواقی، : )ر.ک« باز بزدطبلهدار جنگی . چو خورشید بر چرگ بگشاد راز/ سد..است
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ها امهنها و واژهبندی فرهنگدسییتهاگرچه در « بازنامه»ُکُتب معرور به  به ویههطیالعیۀ آثیار مربوط به پرندگان و م 
 5آیند. می به شمار« طبل باز»و « باز»صلی پهوهش دربارۀ ، اّما از منابع ارندیگینم یجا

 هاو گزارش نگاهی به شروح -3

ادامه  اند که درشییاهنامه، تنها آثار زیر به توضییی  بیت موردنظر پرداختهو توضیییحات بازمانده از از میان شییروا 
 .خواهند شدبررسی 

 های شاهنامهالف( یادداشت

ور = دال»  واژۀ جنگیباز نداشته و به توضی ای به طبلبیت، اشاره های خود دربارۀ اینمطلق در یادداشیت خالقی
 (.35/ 4: 6832مطلق، خالقی :ر.کاست )کرده بسنده « و مبارز

 ب( نامۀ باستان

باید در معنی طبل بازگشییت باشیید. هرچند این طبل را باز می طبل: »نوشییته اسییتکزازی در شییرا این بیت 
 کار بهطبلی  یباز بیشتر در معناند. از دیگر سوی طبل کوفتهن میشیامگاهان برای بازگردانیدن سیداه از آوردگاه و آسیود

اند تا آنها بهراسییند و برپرند و شییکارگران بتوانند با پرانیدن باز، یکی از آنها را کوفتهکه در شییکار مراان می رفته اسییت
برد واژۀ طبل برای کار ازلیات شمس و ساوجیاز سیلمان به ابیاتی(. او در ادامه 836/ 2: 6833کزازی،«)شیکارکنند

 .(جار.ک: هماناست )استشهاد کرده  باز در معنای طبل بازگشت

 توفیق سبحانی اهتمام بهج( شاهنامه 

یعنی چون خورشییید در آسییمان : »بیان داشییته اسییت گونهاینسییبحانی نظر خود را در پانوشییت شییاهنامه،  توفیق
 (.6/6663: 6835)فردوسی، « درخشید، ساالر سداه طبل جنگی را به صدا درآورد

 د( شاهنامۀ بنداری

و لّما »: سیخن گفته شده استاز فرار بهرام و یاران او  ای به طبل باز نشیده و تنهااشیاره ،در ترجمۀ عربی شیاهنامه
 (.6/663: 6231بنداری، «)أصب  لحقه أصحابه و أعلم بأن برویز قد نف  خلفه العسکر فرکب فی أصحابه

 بحث و بررسی -4

ه به آن هایی است کآید، ویهگیدسیت میباز به دربارۀ طبل های یادشیده و کتب بازنامهبررسیی فرهنگآنهه که از 
پوسییت بوده  ای دارای. از آالت موسییقی کوبه6اند.آویخته. طبل کوچکی بوده که در پیش زین می6شییود: می اشیاره

بوده   ه و برای شییکار مراان و پرندگان کوچک. کاربرد آن در شییکارگا8اند.کوبیدهبر روی آن می اسییت کیه بیا دوال



  38               ...                   ابزار و دو کاربرد کیطبلِ باز:             سال پنجاه و دوم                   

 

که این طبل در  بوده استآن به این دلیل  یۀتسیموجه. 5اند.میرشیکاران و بازداران همراه خود داشیته . معموالا 4.اسیت
 و به هنگام نواختن این طبل و پرواز پرندگان، باز برای شییکار آن پرندگان رفتهبه کار می« = پرندۀ شییکاریباز» آموزش

 3نمایان است. یبه خوبباز در شکارگاه  ( کاربرد طبل6شکل )در  1.است آمدهیمبه پرواز در 

 

 
(. 151: 1831)شاهکارهای نگارگری ایران، «ق.هـ 11مرقع گلشن، نیمۀ نخست سدۀ  /شکارگاه( »1شکل )

 (.چیبر دست شکار« باز»شکل  کنار زین اسب و مشاهدۀباز طبلِ  ن)به تصویر درآمد
 

ر استشهاد بیت د بازو  طبلو ایجاد فاصیلۀ بین  بزدطبلکردن به تیره با توّجه «شیاهنامه فرهنگ»در بررسیی کتا  
  «قید»را در نقش دسییتوری  «باز»را به معنای عاّم آن و واژۀ  «طبل»رواقی واژۀ  علیاحتماالا گفت که توانموردنظر، می

 و آن را گرفتدر نظر می« زبا طبل  »ای برای واژۀ مدخل جداگانهبایسییت که صییورت می. در ایر ایندانسییته اسییت
 .دادمی توضی 

از ب . کزازی ابتدا طبلدرآمده اسییتمطلق دربارۀ این واژه به دور از اظهارنظرهای پراکنده، در مقام سییکوت  خالقی
 اند. از نو) سییخننواختهاان میشییکار مرباز را در که طبل  گفته اسییتو در ادامه  سییتهدان« بازگشییت طبل»را معادل 

باره ا در اینرنظرات گوناگونی  ناچاربهو  مبهم بوده اوشییود که کاربرد این واژه در بیت موردنظر برای می دانسییتهکزازی 
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ها و متون ادبی داّل بر اینکه ای در فرهنگ. هیچ شییاهد و نمونه6که:  گفت نظر کزازی باید نقد. در اسییت برده بیه کار
 ادرمعنای بازگشت را به ههن ایشان متب« باز»، وجود ندارد. احتماالا واژۀ بوده باشید «بازگشیت طبل»باز به معنی  طبل

شییده ا هگمانهچنین  ، موجباسییتشیهاد کرده اسییتبیتی که از موالنا به آن در « بازآمدم»و یا اینکه عبارت  کرده اسیت
بازگشییت را در شییب و برای بازگرداندن لشییکر از آوردگاه  ، طبله اسییتکرداشییارهکه خود نیز  گونههمان. 6. باشیید

و در آااز حرکت باز را در صییبحدم  طبل ،آنکه از محتوای بیت کامالا مشییخا اسییت که بهرام، حالاندنواختیهمی
. آنهه است رداختهپباز نداشته و به توضی  کّلی بیت  . توفیق سیبحانی اشارۀ واضحی به طبلکوبیده اسیت سیداهیان، 

در زبان  «حربی طبل» :معادل) یجنگ از طبل او این است که منظور ،شوددریافت میاو  که از پانوشیت متن ویراسیتۀ
گفت وانت. بنابراین میرفته اسییتمی به کارها و هنگام شییرو) نبرد طور عام هر نو) طبلی بوده که در جنگبه ،عربی(
 .نبوده استباز به عنوان ابزاری با مفهوم و ماهیتی مستقل  سبحانی به طبل   توفیق که نگاه

مانده  دورنگاران ، از چشم فرهنگباز شیود که وجود معنایی ثانویه برای واژۀ طبلمیبا این توضییحات مشیخا
 نگاهی ،از شاهنامه باز در بیت مزبورنظران نسیبت به کاربرد طبل ز صیاحبیک ایابیم که هیچهمهنین درمی ؛اسیت

ه نکات ب با توّجهآنکه در مواجهه با این بیت و اند. حالشییتهمتفاوت خود را نگا نظرات هر کدامپرسییشییگرانه نداشییته و 
ه در بهرام، از طبلی ک آید که چرا فردوسیی در توصی  ماجرای نبرد خسرو ومیپیش ها، این پرسیشموجود در فرهنگ

 ؟ برده استنامشده، میشکار پرندگان استفاده
 ه استتالش شد. در این راسییتا خواهد بودپ یر امکان موجود پاسی  به این پرسیش با مطالعۀ آثار تاریخی و ادبی

ای کهن هو نیز با استناد به نگاره با بررسیی متون در دسیتر  نظم و نثر اد  فارسیی و عربی و ارائۀ شواهدی مستند که
نیز  ردگاهو آو در شییکارگاه،  با ااراگ گوناگونی در صییحنۀ نبرد عالوه بر اسییتفاده «باز طبل»که  اثبات شییود، شییاهنامه

 .نبوده استناسازگار با محتوای این بخش از شاهنامه پهوهش،  گیری این واژه در بیت موردو جای رفتهمیکار هب
توّجهی و سکوت نظر این جستار، بی ست که مانند بیت مورد  صیراعی از شیاهنامۀ فردوسیی اشیاهد نخسیت، م

ضبم  «کردن افراسیا  بر کیخسروشیبیخون». این مصیرا) در میان ابیات مربوط به داشیته اسیتدنبال رحان را بهشیا
 :شده است

 سییییرایچیییو رفیییتییینییید نیییزدییییک پیییرده
 عییو طییبییل بییر کییوهییۀ زییین بییخییاسییییت

 

 نیییایبیییرآمییید خیییروشیییییییییدن کیییّره 
 درفیییش سییییییییه سییییر بیییرآورد راسییییت

 (4/634: 6832)فردوسی،                                           
وهۀ بر ک شده ختهیآوشیود، لشیکر افراسییا  هنگام ورود به اردوگاه کیخسرو، طبل می که مشیاهده گونههمان     

 ،شدهیم اسب نهادهتنها طبلی که بر کوهۀ زین  ،بررسیی کرده اسیت سیطور نیااند. تا جایی که نگارندۀ زین را نواخته
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زیر برای  اند؛ ابیاتشییدهمی بر روی کوهۀ پیل بسییته ای دیگر مانند کو  و تبیرهبهکو تو آال بوده اسییت« باز طبل»
 شوند.می نمونه بیان

 تییبیییییره بییبسییییتیینیید بییر پشییییت پیییییل
 

 میییییل هییمییی بییرشیییید آوازشییییان بییر دو 
 (  1/641: 6831)فردوسی،                                         

 چییو روی هییوا گشییییت چییون آبیینییو 
 

 بیییر کیییوهیییۀ پیییییییل کیییو نیییهیییادنییید  
 (6/641: 6832)فردوسی،                                               

ستار باز است که در این ج، درواقع همان طبل شده استاشیاره  گفت طبلی که در نمونۀ باال به آنتوانبنابراین می 
 وده استبباز در زمان شبیخون  کاربردهای طبلشد، یکی از  خواهد که در ادامۀ این گفتار بیانشود. چنانمی بررسیی

 کنیم.می که در این گواه از شاهنامه نیز این نکته را مشاهده
رون هزار مرد به راه آهربایجان بیپس بهرام با هفت»شییود: می التواری  والقصییا بیاننمونۀ دیگر از کتا  مجمل 

اندازه یب ز و شکره و... بهرام همه راه شکارکنان برفت و داشت و سگ شکاری و بسیاری یو بازی طبلشید، هر سواری 
زار ه از هر جنس زنیده بگرفت و با خود ببرد. و ناگاه به شییب اندر به راه قومش برفت و پیرامون سییداه خاقان آن هفت

واز ان از آکردن و یوز و سییگ بگشییادند و سییداه خاق زدند و شییکار را یله فرمودبداشییت تا همه طبل همیمرد را پراکنده
سداه  دگر نهادند وو شیورش شیکار پنداشیتند بدان شیب اندر که جهانی سداه آمد. دست به تی  در یک باز طبلچندان 

بردند و ایشییان را شیید ترکیان اندکی ماندند و ایرانیان حملهنزدنید، چون روز روشیین بهرام تیا روز گشییت، جز طبیل
شود، لشکر می از محتوای این جمالت دریافت که گونههمان(. 31: 6863«)کردند و چنان بزرگ فتحی برآمدسیدری

باز و ایجاد اواا و شییورش موجب سییردرگمی ترکان  اند با نواختن طبلبهرام در شییبیخونی کیه بیه سییداه خاقان زده
ه اشتباه را بدیگر است، یککردهرخنهها ینکه دشمن در میان آنر ااند، تا جایی که سیداه ترک سیراسییمه و با تصیّو شیده

 کشند.می
را به  خالتواریمجملشییده از کتا  گفتهحکایت پیش رسییدبوده که به نظر میبلخی شییاهید دیگر از نوشییتۀ ابن

نگام گ ارد که همی اسیت. در حکایت فارسینامه، بهرام با سیداهیان خود قرار کرده ای دیگر در فارسینامۀ خود بیانگونه
ها بلطزنند و منصییور نعرهگور ایزنند و بهرامبرآید ایشییان از چهارگوشییه نعرهخاقان فغانچون از سییراپردۀ »شییبیخون: 

در »کنند: چنین میشییود، لشییکر بهرام اینمیدر ادامه هنگامی که خاقان کشییته (.31: 6835بلخی،ابن«)فروکوبند
ش ن آورد و بر پشییت بارگی خویبود، بهرام به دسییت خویش سییرش ببرید و بیرو اندرون رفتند و خاقان مسییت خفته

در نوبتی  گور بردند و آتشفروکوفتند و نام بهرام باز طبلای کرد و فرمود تا بانگ برآودرند و نشییسییت و سییر او بر نیزه
فروکوفتند و اضییطرا  در آن  های بازطبلخیاقیان زدند و دیگران چون این آوازه شیینیدند از چهارسییو بانگ برزدند و 

ند و اسییت... و ایشییان بهم برآمد پسییران خاقان روی بسییراپردۀ پدر آوردند که ندانسییتند که چه افتادهلشییکرگاه افتاد و 
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بینیم که هنگام شییبیخون، لشییکر خاقان با نواختن در این حکایت نیز می 3(.36همان: «)شییمشیییر در یکدیگر نهادند
 کشند.یکدیگر را می ،و به جای دشمن باز دچار اضطرا  شده طبل

: است آمدهدر شاهد نخست  2کنیم.میباز را در صحنۀ نبرد مشاهده سه نمونه از کاربرد طبل «عّیار سمک»در 
ی ایشان هاکنم، بیامد و هر سه را سر ببرید و بر سر راه بینداخت. اسبروزافزون گفت: ای فرگ، من چنین کارها می»

کردند تا یمبرباالی سنگی نشستند و نگاه  به کوه نهادند.از اسبان بگشادند و روی  های بازطبلبر سر راه ایستاده، 
برآوردند که: تا جهانست فرگ روز باد، که همۀ  طبل فروکوفتند و آواز ،لشکر برسیدند... که ناگاه روزافزون و فرگ

خت گفت: دمردان» بینیم که:نۀ دیگر را در آنجا می(. نمو846/ 5: 6818اّرجانی، «)شد خواهند دشمنان چنین کشته
اند؛ اّما زینهار که خود را به دست ایشان بزن تا من از این جانب که لشکر اندک باز طبلای طومار، تو بدان جانب رو و 

روز فرگ باد؛ و طومار همهنین گفت. فروکوفت که تا جهان است فرگ باز طبلدخت از این جانب میفکن... مردان
ها برکشیدند و در هم افتادند... لشکردر مخال  به گوش سداه قابو  رسید، در جوش آمدند و تی  باز طبلچون آواز 

هزار سوار سلی  مردی پن »خوانیم: بخش دیگری از این کتا  می در (.853همان: «)کشتندهم افتاده از یکدیگر می
 بلطکه روز دیگر ملکه برسید. لشکر دید فرودآمده و پوشیدند، روی به راه نهادند تا به دره آمدند، بر سر راه مقام کردند 

شواهد در بررسی این  (.562همان: «)انی که مصار خواهندکنند چون کسدارند و نشاط میزنند و فریاد میمی باز
ی خواستن و آمادگهای مصارکردن از نشانهبه همراه فریادزدن و نشاط« زدنباز طبل » .6توان برشمرد: نکاتی را می

 ر میان خود و کوبیدن طبلکردن دشمن دهای پیشین، لشکر مقابل با رخنه. مانند نمونه6است. شده برای نبرد دانسته
بوده . احتماالا در روزگارکهن، رسم بر این 8کشند.اند و به جای دشمن بر روی هم تی  میباز دچار آشو  و اواا شده

باد زنده» باز، با بردن نام پادشاه و یا سرداران خود و دادن شعارهایی مانندر میدان نبرد و هنگام نواختن طبل که د است
-نمونۀ ابتدایی سمک که در دوچنان ؛اندانداختهو در سداه دشمن شورش و اضطرا  می کردهمی شادی« و پیروزباد

شده فتهگتوان به نمونۀ پیشهنین میشود. هممیباد( دادهروز فرگتا جهان است فرگشعار )باز،  عّیار، با کوبیدن طبل
گور بهرام»عرۀ برند و نگور را میباز نام بهرامزی بهرام، سداهیانش با کوبیدن طبل کرد که پس از پیرواز فارسنامه اشاره

 دهند.سرمی« منصورای
از در زمان شبیخون ب نیز بیانگر استفاده از طبل ،آمده «الدین نصرت اتابک»بیت زیر از ظهیر فاریابی که در ستایش 

 61.است

 جوییان از شییکوه رتبتی کیان در شییه اسییتنیام
 

 زننییدهیییییبییت از بییهییر شییبیییخون می بیاز طیبیل 
 (25: 6883الدین، )ظهیر                                             

رد از زن کچهارهزار نفر حشر جمع»است:  شده ضیبم گونهاینطبرسیتان ، حکایتی اسیت که در تاری  گواه دیگر
شید و خویشیتن را به فراشه نمود. رای به دسیت داد، گفت من با صید مرد بیرون خواهمو مرد و هریک را تبری و دهره
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ردو جانب کشیده از هچنان صی چون ایشیان مرا ببینند پشیت برگردانم تا به قفای ما به امید نصیرت بیایند، شیما هم
یرید... زدن گفروکوبم، چهارصد بوق دمیدن و طبل باز طبلتا ایشیان تمام درون کمین آیند، چون من خاموش باشیید 

شان بار به گوش ایهمهنان که گفت فراشیه را با لشکر او در کمین آورد و چون آواز طبل و تبر و دهره از دوجانب به یک
(. در این نمونه هم 631: 6832ابن اسفندیار،«)رسیید متحّیر و سیراسییمه شیدند و گمان افتاد صیاعقۀ قیامت اسیت

 کنیم.می باز مشاهده آشفتگی و حیرت لشکریان فراشه را بر اثر اافلگیری و کوبیدن طبل
ای در یخارج: »اسییتاز در صییحنۀ نبرد طبل ب کاربردبیانگر  شیید کهیافت نامه نیز سییندیومسییلمدر کتا  اب     

: این را بزد. فرزدق گفت باز طبلبود، چون به میدان آمد، بسییته بازی طبلمییدان آمید کیه او را سییالم طّبال گفتندی. 
 بلط ردی داری بنما! سییالم گفت: این راکنی؟ اگر مای و این خودنمایی میجام چیسییت که در پیش زین بسییتهطا 

غ آبی و کبک بسیییار گرفتی. اکنون من تو را چون کبک از پشییت زین گویند، و پدر من کوسییهی بود و دایم مرمی باز
باز را برای نشاط و خودنمایی  گفت که طبلتوانبه این شاهد، می با توّجه(. 825: 6831طرسیوسیی،«)هم ربودنخوا

 یاند. طرسییوسییی در این بخش با بیانبردهکار میهدشییمن و تحقیر او در میدان جنگ بو همهنین تضییعی  روحیۀ 
 دو مبارز و میانکنید. او بیا ایجیاد فضییای پرسییش و پاسییخی میبیاز را در مییدان نبرد توجییه وجود طبیل ،تمثیلی

رای شییکار ب باز را در میدان جنگ، ابزاری به کبک، طبل فرزدق کردن  به باز و مانند طّبمل ساامل تصییویرسییازی و تشییبیه 
نوان یک عباز را به و به این ترتیب حضییور طبل اسییت، به تصییویر کشیییده ساامل که همهون کبکی در چنگال  فرزدق
ر نام این گاه باشیید، هکتواند مؤّید کارکرد ثانویۀ طبل باز در رزماز شییواهد مهّم دیگری که می کند.میافزار تبیینجنگ

ی از این کتا  و در کنار سییایر آالت موسیییقی جنگی اسییت. در بخشیی« آدا  الحر  و الشییجاعه»طبل در کتا  
و آنهه در حصیارگشیادن باید این است. نردبان لیفین و ریسمانی و کنب سرچنگال و خرک و متر  و ده »خوانیم: می

زن و بوقی و و دهل باز طبلو بوق و سیین  و  مرد و منجنیق و عرادۀ گردان ... و دیگر طبیل و دمیامیه و دهیل و کاسییه
 (.468: 6841)فخر مدّبر، ...«زن و چوبک

دارد. شییاهد اول در بخش  باز در جریان لشییکرکشییی اشییاره نامه نیز به اسییتفاده از طبلهای زیر از همایوننمونه
 است: آمده« خلیفه لیث به حر  معتمد آمدن یعقو »

 سییییرایسییییدیییییده کییه سییییلییطییان چییارم
 بیییاز طیییبیییل بیییرآمییید خیییروشییییییییدن

 بییه لشییییکییر بییفییرمییود حییالییی امییام
 

 رای بیییییاراسییییت گیییییتییی بییه روی و بییه 
 شیییید سییییدییاه از نشیییییییب و فییرازروان

 کییه تییا بییرکشیییییییدنیید تییییی  از نیییییام
 (6/334: 6838)زجاجی،                                           

ر باز را د مقاله اسییت و در اینجا هم طبل میاننید بیت موردنظر این ،بینیم کیه سییاختیار و محتوای این ابییاتمی
ه است. زمانی کآمده «خالفت واثق»نامه در بخش اند. شاهد دیگر از همایونکوبیدهدم و هنگام حرکت لشکر سیدیده
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کردند. سیداهیان بر اثر مستی در راه شرو) به ای گردآمدند و سیداهی را به نبرد خلیفه روانهکرد؛ عّدهنصیر خروج احمد
 ماید.نسران فتنه را دستگیر میشده و  کنند و به این ترتیب والی خلیفه از تجّمع آنها باخبرکوبیدن طبل می

 ز اول سییییوی خییان احییمیید شییییتییافییت
 گییرفییت و بییدییرسییییییید از آن مییرد بییاز
 چییگییونییه در اییین شییییهییر اییواییاکیینییی

 

 ورا خییفییتییه در خییانییۀ خییویییش یییافییت 
 بییاز طییبییلشییییب کییه بییرگییو کییه زد تیییییره

 نییاگییاه پیییییداکیینییی چیینییییین فییتیینییه
 (184ن: )هما                                                              

در سنۀ اثنین و سبعین و » است:  کرده نیز از این طبل یاد« تاری  آل سلجوق در آناطولی»مؤّل  ناشناختۀ 
روزه راه مسافت خمسمایه خبر آوردند که ملک روم ارمانول قصد والیت اسالم کرد. لشکری دارد که یک

ک ا( بلباز )طکرد. در اّول شب  و هفتصد سوار گزین لشکرگاهست... به قونیه آمد خبر به قیصریه به سلطان رفت. هزار
 (.36: 6833«)شدند کرد تا روز شدن کافران شکستهزد، بر کّفار حمله

 دهشیی باز در زمان حمله اشییاره سییت که در آن به نواختن طبلشییامی ا اسییتناد دیگر نگارنده به بخشییی از ظفرنامۀ
: 6251)شامی، « زدکه پیش اسیب خود داشیت می باز طبلرفتی نکردی و بیروو هربار که بر دشیمن حمله». اسیت

6 /21.) 
» است:  هگفتاز این طبل سخن« شدن امیر ایکوتمورهکر محاربۀ قراوالن و کشته»شرر الدین علی یزدی نیز در 

قابل او مو در آن معرکه جالل حمید وظای  نیکوبندگی بجای آورده، با سی کس بر سه قوشون از لشکر دشمن که در 
هنگ آفروکوفته، شبرنگ رعدشیهۀ برق  طبل باززمان بودند، حمله کرد. آثار جالدت و دالوری به ظهور رسانید و زمان

 (.6/152: 6833الدین علی یزدی،شرر«)تاخترا با قطا  هیبت و با  به هر جانب می
و میرزا سلطان حسین با فوجی از : »استشدهمیاستفادهگاه شیود که طبل باز در رزممیدر این نمونه نیز مشیاهده

رمودند. فبودند و نظارۀ جالدت میرزا یادگارمحّمد می بهادران ظفرشیعار بر طرر یسیار لشیکر به طریق کوماک ستاده
رود به نفس مبارک عزیمت قتال نمود و چون دیدند که لشییکر پریشییان شیید و سییداه از پا درآمد و اختیار از دسییت می

ۀ رایت جوق بازگشییته در سایپادشیاه شینیدند جوق طبل بازر طبل اقبال کوفت و لشیکر متفّرق چون آواز دوال دولت ب
 (.6/6162: 6836عبدالرزاق سمرقندی، «)آمدند و آن حضرت حمله کرددولت که مطلع آفتا  نصرت بود جمع

رداخته پها  نامه به آنفیروزشاه ونامه است که بیغمی در دو اثر ارزشمند خود یعنی دارا از شواهد دیگر حکایاتی
ایران  کرده... از قفای ایشان سداهشبی بود عظیم تاریک و ابر سیاه عالم را تاریک »نامه: . نخست حکایت دارا است

زادگان جان کجابرید! امرای ایران ها زدند که ای حرامرا فروکوفتند و نعره باز هایطبلچون قضای مبرم درآمدند و 
(. ضبم این واژه را در دو 6/683: 6846بیغمی،«)گرفتندام و نسب خود بگفتند و در آن قوم افتادند و کشتنهریک ن

 چون شب از دودانگ»عّیار قصد شبیخون دارد: کنیم؛ نخست زمانی که دانکمی مشاهده نیز نامهبخش از فیروزشاه
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تا از قفای  آمدندافتاد و آن سداه از عقب دانک میعّیار گفت اکنون وقت کار است بیائید و خود پیش بگ شت، دانک
(. و بار دیگر هنگامی 52-11: 6833همو،«)فروکوفتند و خود را بر آن سداه زدند باز طبلبار سداه ایران درآمدند و یک

زنیم هرمصلحت آن است که ما از چهارطرر ایشان درآئیم و نع: »داشته استکه اردوان قصد اافلگیرکردن سداه ترکان را 
زمین را ببریم و جهدکنیم که در میان نرویم... از چهار طرر ایشان درآمدند و و چندکس را بکشیم و نام سرداران ایران

-شدند... هرکس از هرطرر میمی بردند... مردم سراسیمهایران می کوفتند و نام گردانمیفرو باز طبلزدند و نعره

های سه مثال نیز مانند نمونه(. این651)همان:« نهادندم جان تی  در هم میرسیدند از بیدویدند، چون به هم می
برای اافلگیری و شبیخون و در نتیجه آشفتگی و شکست دشمن، به  آوردگاهباز را در  یادشدۀ پیشین، وجود طبل

ود اقدام پهلوانان خ باز به یادکرد نام پادشاه و است. همهنین تکرار این رسم که هنگام کوبیدن طبلنمایش گ اشته
 است. قابل مشاهده ،اندکردهمی

حضرت اعلی به نفس مبارک آهنگ جنگ و عزم رزم فرمود... »شود: مینقلالجنّم  روضام ُگواه دیگر از کتا  
،  ق چون صییدای طبلشییعیار کوفت، لشییکر متفّر نصییرت بیاز طبیلو دوال اقبیال بر  باز شییاه شیینیدند جوقااجوقاا
فوجاا،صیفاا  نصیرت(سیرایت همایون، که مهبم آیات نصیرت و دولت روزافزون است جمع ) تیراصیفاا در ظّل فوجاا

ته رفکار باز در اینجا برای گردآمدن و تجمیع لشییکر به کنیم که طبلمیمشییاهده 66(.846: 6882اسییفزاری،«)آمدند
شورت م، بزم سرداران برای در این نمونه. شیده اسیتنیز وارد  هنمماساممیللشام باز در بین ابیاتی از  واژۀ طبل . اسیت

بیات ار رزم را در برابر لوازم بزم در این ا، هریک از ابزآراییو شیاعر برای نمایش تصویر بزم شیده پیش از نبرد توصیی 
ان ونعباز هم در این تصیویرسازی به اند. طبلای که ابزار رزم جای خودشیان را به آالت بزم دادهگونهاسیت؛ بهنشیانده

 .  شده استباده  یکی از آالت حر  تبدیل به ُخم  
 جیینییگ شیییکسیییتیینیید بییهییر طییر  سیییاز

 شییییدچییو اسییییبییا  نییقییل و مییی آمییاده
م  بییاز طییبییلشیییید از طییر   بییاده خییُ
م  خییروششیییید کییو  رویییییینبییاده  خییُ

 

 چیینییگ هییا تییارشیییید از پییرچییم طییوق   
 شیییییدخیییود  زر سیییییاایییر بیییادهکیییلیییه

 سییییاز...ز تیییار نیییوا میییطیییربیییش کیییرده
م نییه  از وی بییجییوشسییییدییهییر آمیید خییُ

 (661-663: 6833)قاسمی،                                      
د و در آن لب آ  بایزی»کنیم: میگاه مشاهدهآوردبازی از جنس نقره را در توصیی   طبل ،اکبر و در ت کرۀ همایون

ت نقره داشیی باز طبلاند و یک قطار مایه خالی و اسییب بوز که گاه برآمدهبعضییی از خدمتکاران خود را دید که از جنگ
 (.618: 6836بیات، «)و در محل جنگ فرصت نشد که آن اسب را سوار شود

نیز  ،است شیده که در جریان لشیکرکشیی قراعثمان به جانب کردسیتان به آن اشیاره التواریخاحسا نمونۀ زیر از 
چکم بعد از وصییول سییلطان ماردین و اجتما) امرای که سییلطاندیگر آن»: باز در صییحنۀ نبرد اسییت مؤّید وجود طبل
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کردسیتان و دیار بکر، در هنگام سیواری از روی تفأل بهولی که در دسیت داشیت چنان بر زبان راند که این بهول را بر 
 (.63-62: 6842روملو،«)راست... اندازم، اگر چکه و بکه و آلهو و دوخان آید ظفر مامی باز طبلروی 

اسییت که اسییتفاده از این ابزار را در زمان حمله و مبارزه « تاری  َالفی»اسییتناد دیگر نگارنده به نمونۀ زیر از کتا  
خود را  طبل بازدر آن معرکۀ مردآزمای جالل پسیر حمید با سیی کس بر سیی قشون زده و هر لحظه » دهد: مینشیان

 (.3/4361: 6836تتوی،«)آورد نواخته بر دشمن حمله
برخی از شییواهد  به ،فارسییی بود و اینک برای تبیین بیشییتر مسیی لهادبیات های پیشییین از متون در دسییتر  نمونه

 بلطبینیم که سییداهیان با نواختن می «النوادر مجمو)»خواهدشیید. در نمونۀ زیر از تاری  موجود در کتب عربی اشییاره
کّر  إلی َهالوون، َرَکب َو ابنَهالوون َو قصیید بغداد. َفَلّما َنَظر عم  َفَرکب»شییوند. میکرده و از بغداد خارجحرکت ،باز

َربوا  واداظعظم، ضییَ ن َبغداد َو َفَلکبازاتالَطبلَمَعُه السییا ه م  یا سییالم  راس  سیید کّر َبیَنهم َکاظالّدین ابن. َفَخرجت الَعسییاک 
اری بغداد    و در هکر لشییکری که در کنارۀ جسییر(. همهنین در بخش دیگر این کتا6/34: 6461خزنداری، «)الضییّ

لیَفَرجع ابن»است: کردهباز توصی پانصیدسوار را به همراه پانصد طبل  اند،ایسیتاده ه إ  ن ُجُیوش  سرا کّر َو َمن َمَعه م   لج 
رالجسر َعلی ائهبغداد، َو َوق  َعمه ب ظاه  ائه فارٍ  ب َخمس م   (.  جاهمان) «بازَطبل الشاطئ، َو َمَعه َخمَس م 

َعلی  َفأشار»است:  شیده باز در جریان نبرد اشیاره نیز به کوبیدن طبل «الجامعه الحوادک»در شیاهد زیر از کتا  
قو و اقتَ  ی الکرک، َفَلّما التا واد  قُوه َعلی هل ک، َفَکمن ب  ه، َفواف  َنفسیی  بعهم دیعه َفتَ تلوا انَهزم الَبحریه َخ أصییحابه َأن یکمن َلُهم ب 

شییقیون َحّتی جیازوالَکمین، َفَخرج البنقدار َعَلیهم فیمن َمَعه َو ُهو َیضییر   م، ، َفأعادالَبحریه الکر َعَلیالبازَطبلالیَدم  ه 
یمه ت الَهز   (.861/ 6: 6223،فوطیابن«)َفانهزموا َو َتما
َن الت  »: شیودمیبیان «الوری اعالم»نمونۀ دیگر از کتا   یها م  الا َح  َو آالتو َأَخَ  ما ف  ها  السِّ ا کان ب  ما َره م  الفاخ 

روج َهَهب َو بّلور َو َعقیق َو کنابیش زرکش َو  ن سییُ َله، م  اف  ن َهخائ ر الُملوک  السییّ وانات بّلور و مینه و َبرکسییت بازات ُطبولم 
َن الت َح   الملوکیه کوار زرکش َو َایَرهلک م  که  کنیممی متن مشییاهدهر این (. د634: 6414طولون،ابن«)مکفتیه و آ

 است.افزارها( برشمردهالسالا= جنگآالت) ۀدستطور واض  در باز را به طولون طبلابن
وند و راه شباز خارج شیود که با شینیدن صیدای طبلمی نیز به لشیکریان گفته «عقدالجمان»در متن زیر از کتا  

لَک ثّم إنّ » دشییمن را بگیرند. عُتم حس ه َفّرق َأصییحاَبُه ما َبیَن ت  م  ها سییَ جوم، َو قاَل َلُهم: إ  طبلالر  جُوا َو امسیی باز الا  کُو اخر 
ُم  ُم  َعَلیه  م َو َأنا آخ   َعَلیه  یه  ن َبین َأید  مالطرق م  ه  ن َخلف   (.4/458: 6412،بدرالدین العینی«)الَدر  م 

« بیطبل باز حر»نیز مشیّخصاا از طبل باز با عنوان « ک مصیر و القاهرهالّنجوم الزاهره فی ملو»در پانوشیت کتا  
ی قته إلَ ن َو وه م  خُ  أَ جموعه فَ  ته َو ماَع ت َج مَ َز انهَ یت قوصییون فَ ي بَ و ف  ُه  لی جرباش َو موا َع َج هَ فَ »اسییت: شییدهنیام برده

سودمند و نکتۀ  (.616/ 61: 6826بردی،ابن تغری ) «.باز حربی طبلصان بوز علیه جنبین و ب ح  و راک  ُه  لطان َو السی  
ه ها ک. در این نگارهدرآمده اسییتهای کهن شییاهنامه به تصییویر باز در برخی از نگاره که طبل جالب توّجه دیگر این
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کنیم. در می همشیاهد آوران و مبارزانباز را در کنار زین اسیب رزم در شیاهنامه اسیت، طبل رزمهای مربوط به صیحنه
 شود.می ها استنادچند نمونه از این نگاره به ادامه

 

    
 
 
 
 

 «شدن بارمان به دست قارننگارۀ کشته( »2شکل )

باز، مشاهدۀ طبلِ ) (.25: 1831)شاهنامۀ شاه طهماسب،

 کنار زین اسب یکی از لشکریان قارن(.

 

، رجبی«)شاهنگارۀ رزم بهرام چوبینه با ساوه( »8شکل )

کنار زین اسب یکی  ،بازطبل  مشاهدۀ(. )831: 1812

 شاه(.از لشکریان ساوه

 

، )رجبی «نگارۀ رزم رستم با کاموس( »5شکل )

کنار زین اسب  ،طبل باز مشاهدۀ(. )278: 1812

 رستم(.

 

 «گرفتن رستم و سهرابنگارۀ کشتی( »1شکل )

کنار زین  ،طبل باز مشاهدۀ(. )175: 1812)رجبی،

 اسب سهراب(.
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 گیرینتیجه -5

 نگاران دربارۀ این واژه عالوه بر آنهه که فرهنگ «باز طبل»دهد که می شده نشانشواهد ارائهو  مرور بر اسناد
-استفاده شکارگاه باز تنها در طبل ، دریافتیم کهشدگفته بر آنهه بنا .داشته استکاربرد و معنای دیگری نیز اند، نوشته

ه مستندات ب با توّجه. رفته استمیکار هکارکردی ثانویه در میدان رزم ب ومتفاوت  یعملکرداست؛ بلکه با  شدهنمی
اند: فتهگرمی گوناگون زیر بهرههای و در موقعّیتاهدار  با انگیزه،باز  طبلآوران از رزمگفت که توانمی این نوشتار

و نشاط در یاران و تر  و اضطرا  در دشمنان، گردآوری و حرکت سداهیان، ایجاد روحیه پیروزی، زدن، شبیخون
خواستن و گاه برای تفأل و بشارت. گویا کارکرد مصار ت و شکوه شاهان و مبارزان،هیب آوری، نمایشهنرنمایی و رزم

ن به اردوگاه دشمن، یکباره شرو) به نواخت که مبارزان هنگام حمله بوده استتر زمان شبیخون و به این شکل آن بیش
 گی و باد( موجب آشفتپیروزباد و زندهمانند )کرده و با یادکرد نام پادشاه و سرداران خود و دادن شعارهایی باز می طبل

 ند. اهشدمی نظمی لشکر مقابلبی
اسناد  ، از دالیل وشمهنممه وسیلۀ نگارگرانهدر ادبیات عر  و ثبت تصویر آن بورود این واژه با مفهوم ثانویۀ آن 

یابیم درمی با این اشارات. داشته است کاربرد رزمی و جنگی ،ه طبل بازدیگر نگارنده در تأیید این سخن است کمعتبر 
 که گونههمانزیرا  ؛بوده استکامالا موّجه و منطقی ، شمهنممهاز  بحث این واژه در بیت مورد و کاربرد گزینشکه 

مله از جپادشاهی  آور واست که هر رزم آمدهمار میُش ت به و آالت شکوه و هیبافزارها شد این طبل یکی ازجنگگفته
از  د پهوهش،مور های پیشین بیتبخشدر  شود کهمی یادآوریهمهنین . داشته باشدخود با  توانستهچوبینه می بهرام

باز  اهی طبلرباز در شبیخون، هم به کاربرد طبل با توّجهپس  ؛است رفته شبیخون بهرام چوبینه بر خسروپرویز سخن
ام های استفاده از این طبل، هنگعالوه بر این یکی از موقعّیت بود. با بهرام هم ناسازگار با این بخش از شاهنامه نخواهد

 نماید.مییادشده از شاهنامۀ فردوسی سازگار آوری لشکر بوده که در این صورت نیز، با بخش جمع
های عمومی و تخّصصی، ها و فرهنگنامهشود که در لغتپیشنهادمیشده، های انجامدر پایان با توّجه به بررسیی

 شییدۀ آن، مفهوم و کاربرد دیگری که در این نوشییتار به آن اشییارهعالوه بر معنای مأنو  و پ یرفته« طبل باز»هیل واژۀ 
 شود. شد نیز ضبم
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 نوشتپی
دامۀ ، شاهدی است که در ابوده اسیتز مورد اسیتفادۀ ترکان با .  شیاید دلیل محّمدپادشیاه برای سیخن خود مبنی بر اینکه طبل6

از بگردد/ دل قالب تهی گردید و طبل اسییت: به صییحرائی که ترک من شییکارانداز می توضیییحات خود به این شییکل آورده
« رکتُ »باشید، در نقد این سخن بایدگفت که در ادبیات فارسی واژۀ  گونهاین(. اگر 4/6361: 6881ر.ک:پادشیاه،گردد )می

 کرد.« ُترک»توان در بیت مزبور استناد به قوم کنایه از محبو  و معشوق است و نمی
 لها مبنی بر استفادۀ میرشکاران از طبتواند مؤّید سخن فرهنگاسیت، می در معّرفی امیرخانزاد آمده سامم تحفۀ که در  . آنهه6 

باز و از طرر خراسییان اسییت و اول به مالزمت همایون پادشییاه بود و منصییب امیر خانزاد مشییهور به طبل »باز باشیید: 
بسییت، حضییرت نوا  می بازطبل جانب عراق آمد و بنا بر آنکه به پیش زین اسییب داشییت... به میرشییکاری بدو تعلق
 (.88: 6864سام میرزا، «)بردیباز او را نام صاحبقران به میر طبل

به بیتی از  نمونهاست. برای   شدهها و آثار ادبی ثبت است که در برخی از فرهنگ «بازطبلک »باز، . شیکل دیگری از واژۀ طبل 8
 (.46: 6831)نظامی، «طبلک بازدر آن آماج کو کردی کمان باز/ ز طبل زهره کردی »شود: میشیرین بسندهو  خسرو

صی به این دلیل است که او رسالهدر بخش فرهنگ« /Farmerفارمر». نقل نظر 4 یه ابزار موسیقی ترک»ای با عنوان های تخصیّ
که به نوعی فرهنگ کوچکی از آالت  پرداخته اسییتنگیاشییتیه و در آن به معّرفی آالت موسیییقی ترکی « در قرن هفیدهم

 (.11-13: 6855،پهوهآید. برای آشنایی با این رساله )ر.ک: دانشمار میُش موسیقی به
تواند اطالعات سییودمندی را در اختیار ما عنوان اولین بازنامۀ موجود به زبان عربی، میبه« البیزره». بر این اسییا  نگیاهی به 5

نت َفاها رأیت الطیر اّل : »گفته اسییتشییده، میبگ ارد. نویسییندۀ این کتا  دربارۀ طبلی که در شییکار پرندگان نواخته  ی عیا
ی االرسیال، َوامسیک َیدک َواضر  َعَلیه ف  ، َفالَتعجل ب  ها علت َرآهاالَطبل، َفإنالخلی   ه یصید البازی َفحین   أرسله، َفانّ  الَطیر ا 
اهن الله  دهش کتا  دیگری از این دسیت بوده که البته به زبان فارسیی نگاشته بمزنممۀ نساو (. 636-638: 6461)بازیار، « ب 
کنند که دسییت بردارند و مرغ و آن بهتر اسییت که اهل خراسییان  می: »کرده اسییتاظهار نظر  گونهنای« بازطبل »و دربارۀ 

: 6854نسییوی، )« بنمایند و باز را برپرانند و طبل زنند تا مرغ برآید و بلند شییود و باز به زیر او بازشییود و به آسییانی بگیرد...
613.) 

کاربرد نداشییته و پرندگان شییکاری دیگری مانند « باز»کوچک تنها دربارۀ . وجود برخی شییواهد نشییان از آن دارد که این طبل 1
دل »د: آیبرمی نممهگرشاامساا  که از ابیات اند. چنانآمدهمیشییاهین و طغرل نیز با نواختن این طبل در شییکارگاه به پرواز در

دی اس«)بازان ههبر بر/ رمان از او طبلتیهو از چنگ طغرل بداغ/ رباینده باز از دل می  ماغ/ ز شیاهین و چرغ آسیمان بسته ا
طغرل در ابر بلند/ سییر گور آهوتک اندر او طبیل » همیایون:  و (. و این بییت از منظومیۀ همیای631: 6854طوسییی، 

بزد طبل و طغری شد اندر هوا/ شکیبا نبد مرغ »فردوسی:  (. و نیز این گواه از شیاهنامۀ62: 6831کرمانی،خواجوی«)کمند
 فتاده او»است: (. و این بیت که در پانوشیت شاهنامۀ بروخیم جزء ابیات الحاقی آمده1/433: 6831فردوسیی،«)فرمانروا

 (.6/463تا: فردوسی، بی«)طبل طغرل بر ابر/گریزان ز گرد سواران هزبر
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ت  3 ه های اسییتنادشییدۀ این مقاله، بدر نگاره« طبل باز»های مربوط به نظر، تمرکز و راحتی خواننیدگان محترم، بخش . برای دقیّ
 است. شدهشکل دایره برجسته 

برد آن در نویسان دربارۀ کار، عالوه بر تکرار آنهه فرهنگ«طبل باز». رسیتگار فسیایی در پانوشیت فارسینامه و در توضی  واژۀ 3
ل بازگشت بل باز را طب. مشّخا نیست به چه دلیلی طدانسیته اسیتهم « طبل بازگشیت»اند، آن را به معنی شیکارگاه گفته

بل باز تو : طکرده اسییتتنها به هکر دو بیت زیر از سییلمان سییاوجی و موالنا اکتفا   -عنوان سییندی بر گفتۀ خودبه -خوانده و 
سییلمان سییاوجی(. بشیینیدم از هوای تو آواز طبل باز/ بازآمدم که پرواز )هرآنجا که به آواز آید/ نسییر طائر کند از قّلۀ گردون 

داشته (. شیاید مصر) دوم از بیت موالنا ایشان را بر آن 664: 6834رسیتگارفسیایی،) مولوی(.آرزوسیت )انم سیاعد سیلط
که این طبل را طبل بازگشیت بدانند. در این زمینه، همسویی نظر رستگار فسایی و کّزازی در توضیحات ایشان دربارۀ  اسیت

 ها(.ن نوشتار: نگاهی به شروا و گزارشهمی :ر.ک) طبل باز و ارائۀ شواهد یکسان، جالب توّجه است.
: 6814 ناتل خانلری، :)ر.ک دانسته است« نوعی طبل، ضربی خاص». اسیتاد خانلری اشارۀ گ رایی به طبل باز داشته و آن را 2

636.) 
یت ظهیر از بقدرت است. آنهه که  در ستایش صاحبان« بازطبل ». یکی از نکات درخور توّجه دیگر استفادۀ شاعران از واژۀ 61

های ونهگونه که در نماست.  بدانآمدهیابیم، این است که احتماالا این طبل از لوازم شکوه و هیبت به شمار میفاریابی درمی
تو  زباطبل ز نعل مرکب و از »گوید: محّمد میالملک صدرالدینکنیم: انوری در ستایش دستور نظاممیزیر نیز مشاهده

ساوجی که در ستایش سلطان (. و این بیت از سلمان 636: 6843انوری، «)گیرند/ هالل و بدر به چرگ بلند بر اشکال
 (.583: 6881)سلمان ساوجی، « تو هرآنجا که به آواز آید/ نسر طائر کند از قّلۀ گردون پرواز بازطبل »است: اویس آمده

از بایم، دو شیاهد دیگر نیز وجودداشیت که البته مستقیماا به واژۀ طبل که در متن آورده ایالجّنات عالوه بر نمونه. در روضیات66
بوده  بازگفت که در این شییواهد نیز منظور نویسییندۀ کتا  همان طبل توانها میبه محتوای آن با توّجهاند؛ اّما نکردهاشییاره
(. و دیگر 623: 6882)اسیفزاری،« شییکار جانها بازکرداجل در پرواز درآمده، چنگ به  بازجنگ،  طبلاز صیدای : »اسیت

(. تصییویرسییازی 636همان: «)در پرواز آمد بازجویان از آشیییان بدن چون جنگ، طیور ارواا جنگ طبلاز صییدای »این: 
 مؤّید این نکته است. پرواز درآمدن ارواا مبارزان بر اثر کوبیدن طبل جنگبهکتا  از نویسندۀ این
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 کتابنامه

 : اساطیر.تهران اقبمل آشتلمن .تصحی  عبا   .تمریخ طبرستمن(. 6832) .اسفندیار، بهاءالدین محمدابن
 تهران: اساطیر. نیکلسون.تصحی  گای لیستران  و رینولد آلن  .فمرسنممه(. 6835) .بلخیابن

القومي،  وزارة الثقافة و االرشاد قاهره: .61. جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر و القمهرة .(6826) .ابن تغری بردی، یوس 
 الموسسة المصریة العامة. 

 یقتحق دوم. چاپ .الکبر الشمماالتراک بدمشقالور  بم  ول  نمئبمً م ایالم(. 6414) .علیطولون، محمدبنابن
 محمداحمد دهمان. دمشق: دارالفکر.

 قم: رشید. بشار عوادمعرور و عماد عبدالسالم.تحقیق  .الجممعهالحوادث(. 6461) .فوطی، عبدالرزاق بن احمدابن
گاه. . تصحی  پرویز ناتل خانلری.5ج .سمک یلمر(. 6818) .اّرجانی، فرامرز بن خداد  تهران: آ

 تهران: کتابخانۀ طهوری. اهتمام حبیب یغمائی.. بهنممهگرشمس (. 6854) .اسدی طوسی
تصحی   .6. ج الهرا الجنم  ف  اوصمف مدینهروضم (. 6882) .الدین محّمد زمهی اسفزاریاسفزاری، معین

 تهران: دانشگاه تهران. محّمدکاظم امام. سید
 تهران: بنگاه ترجمه و رضوی. اهتمام محّمدتقی مدر به .6ج .دیوان(. 6843) .انوری، اوحدالدین علی بن محمد

 نشر کتب.
 .تحقیق محمدکردعلی. بیروت: دار صادر. چاپ دوم. الَبلَزر (. 6461) .بازیارالعزیز بالله فاطمی

تصحی  محّمد محّمدامین،  .4. جالزممنتمریخ اهل یقدالجممن ف (. 6412) .احمدبنالعینی، محمودبدرالدین
 المصریه العامه لکتا .الهی هقاهره: 

 نۀ اسالمی.تصحی  عبدالوها  عزام. تهران: کتابخا . جزء ثانی.الشمهنممه(. 6231) .بنداری، فت  بن علی
 تهران: اساطیر. . تصحی  محّمدهدایت حسین.تذکرۀ هممیون و اکبر(. 6836) .بیات، بایزید

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتا . الله صفا.. تصحی  هبی 6. جنممهداراب (.6846) .بیغمی، محّمد بن احمد
 تهران: چشمه. افشاری. کوشش ایرج افشار و مهرانبه .نممهفلروزشم (. 6833) .---------------

 تهران: کتابخانۀ خیام. . زیر نظر محّمد دبیرسیاقی.4. جفرهنگ آنندراج(. 6881) .پادشاه، محّمد
 تهران: مرکز پهوهشی میراک مکتو . (. تصحی  نادره جاللی.6833). تمریخ آل سلجوق در آنمطول  

 تهران: علمی و فرهنگی. االمرضا طباطبایی مجد.تصحی  به .3. جتمریخ اَلف (. 6836) .تتوی، احمد بن نصرالله
المعارر بزرگ اسالمی )مرکزتهران: مرکز دایره . بخش چهارم.هم  شمهنممهیمدداشت(. 6832) .مطلق، جاللخالقی

 های ایرانی و اسالمی(.پهوهش  
 حقیقت .6. جئل و األواخرلألوا النوادر مّمم جر تمریخ مجموع(. 6461) .الدین قرطای العّزیخزنداری، امیرشها 

 االسالمیه.النشراتبیروت: سلسله الحجیری و هورست هاین.محّمد
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تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات  چاپ دوم. تصحی  کمال عینی.. هممیونوهمم (. 6831) .خواجوی کرمانی
 .فرهنگی

 .16 -31صا  .616شمارۀ  .6855. فروردین هنر و مردم «.نممهموسلق » (.6855) .پهوه، محّمدتقیدانش
 تهران: دانشگاه تهران. .2. جفرهنگ دهخدا(. 6838) .اکبردهخدا، علی

 تهران: امیرکبیر. کوشش منصور ثروت.به .اللّغم غلمث(. 6818) .الدین محّمدرامدوری، ایاک
 تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران.  .شمهنممۀ شم  طهممسب (. 6826) .رجبی، محّمدعلی و دیگران

 شناسی.شیراز: بنیاد فار  .فمرسنممۀ اب  بلخ / توضلح و تحشله(. 6834) .رستگار فسایی، منصور
 تهران: متن. .6. جفرهنگ شمهنممه(. 6821) .رواقی، علی

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتا . اهتمام عبدالحسین نوائی.به .التواریخاحس (. 6842) .روملو، حسن
 تهران: فرهنگستان زبان و اد  فارسی. . نیمۀ دوم. تصحی  علی پیرنیا.نممههممیون(. 6838) .زجاجی

 تهران: ارمغان. . تصحی  وحید دستگردی.تحفۀ سمم (. 6864) .میرزا صفویسام
 ، تهران: اطالعات.6ج .زمل نممۀ موسلق  ایرانواژ (. 6835) .ستایشگر، مهدی
 تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه. اهتمام منصور شفق.. بهدیوان(. 6881) .ساوجی، سلمان

 (. تهران: موزۀ هنرهای معاصر و مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی.6834). شمهکمرهم  نگمرگر  ایران
 (. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.6812). «هوتون»طهممسب شمهنممۀ شم  

تهران:  میرمحّمدصادق و عبدالحسین نوایی. تصحی  سّید سعید .6، جظفرنممه(. 6833) .الدین علی یزدیشرر
 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

 تهران: معین، فطره و نشر انجمن ایرانشناسی اهتمام حسین اسماعیلی.به. نممهابومسل (. 6831) .طرسوسی، ابوطاهر
 فرانسه.

 تهران: کتابفروشی باستان. کوشش تقی بینش.به .دیوان (.6883) .ظهیرالدین فاریابی
تصحی  محّمد شفیع. تهران:  .6. جمطلع سعدی  و مجمع بحری (. 6836) .الدینعبدالرّزاق سمرقندی، کمال

 پهوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 تهران: اقبال. . تصحی  احمد سهیلی خوانساری.و الشجمیهآداب الحرب (. 6841) .فخر مدّبر، محّمد بن منصور

 تهران: روزنه. اهتمام توفیق هی سبحانی.به. 6. جشمهنممه(. 6835) .فردوسی، ابوالقاسم
 کزتهران: مر ل خالقی مطلق و محمود امیدساالر.کوشش جالبه . دفتر ششم.شمهنممه(. 6831) .------------

 های ایرانی و اسالمی(.مرکز پهوهش) یاسالمالمعارر بزرگ دایره
المعارر بزرگ مرکز دایره تهران: کوشش جالل خالقی مطلق.دفتر هشتم. به .شمهنممه(. 6831) .------------

 های ایرانی و اسالمی(.مرکز پهوهش) یاسالم
المعارر بزرگ مرکز دایره تهران: ل خالقی مطلق.کوشش جالبه . دفتریکم.شمهنممه(. 6832) .-------------

 .های ایرانی و اسالمی(مرکز پهوهش) یاسالم
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المعارر بزرگتهران: مرکز دایره کوشش جالل خالقی مطلق.. دفترچهارم. بهشمهنممه(. 6832) .-------------
 .های ایرانی و اسالمی(اسالمی )مرکز پهوهش  

 تهران: کتابخانه و چاپخانۀ بروخیم. .شمهنممهتا(. )بی .--------------
تهران: فرهنگستان زبان و اد   تصحی  جعفر شعا) کیهانی. نممه.اسممیللشم (. 6833) .گنابادیحسینیقاسمی

 فارسی.
 ، تهران: سمت.2ج  .نممۀ بمستمن(. 6833) .الدینکزازی، میرجالل

 هران: چاپخانۀ خاور.ت الشعرای بهار.ملک (. تصحی 6863) التواریخ و القصصمجمل
 سرا.تهران: کتا  .فرهنگ سمزهم(. 6831) .ماّلا، حسینعلی

گاه. .شهر سمک، تمدن و فرهنگ، آئل  یلمري، لغم ، امثمل و حک  (.6814) .ناتل خانلری، پرویز  تهران: آ
 رانی.شناسی ایتهران: مرکز مردم . تصحی  علی اروی.بمزنممه(. 6854) .بن احمد نسوی، ابوالحسن علی

 چکوسلواکی: چاپخانۀ دولتی -پراگ . به سعی و اهتمام فلکس تاور.6. جظفرنممه(. 6251) .الدین شامیظامن
 پداگوژیک.

 تهران: قطره. . تصحی  وحید دستگردی.شلری  خسرو و(. 6831) .گنجوینظامی
 تهران: کتابفروشی خیام. .8. جفرهنگ نفلس (. 6848) .اکبرنفیسی، علی
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