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(با تکیه بر بیتی از شاهنامۀ فردوسی)
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این نوشتار کوششی برای دریافت مفهوم دیگری از واژۀ «طبل باز» بوده که در فرهنگها وارد نشده است.
هرچند که در لغتنامهها به معنا و کاربرد «طبل باز» به عنوان ابزاری برای شکار پرندگان ،پرداختهاند،
ّاما جایگیری این واژه در بیت زیر از شاهنامۀ فردوسی و ابهاماتی که برای شارحان شاهنامه بهوجود
آورده بود ،بهانهای شد که نگارنده جستاری تازه را دربارۀ این واژه پیگیرد و ضمن بررسی معنای مضبوط
در واژهنامهها ،با ارائۀ شواهد گوناگون از آثار نظم و نثر متون فارسی و عربی ،بیان کند که «طبل باز» تنها
در شکارگاه استفاده نمیشده است و میتوان کاربرد دیگری از این ابزار را در صحنههای نبرد متون
حماسی ،تاریخی و داستانها مشاهده کرد.
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 -1مقدمه

در ضییبم معنای واژگان و شییرا آثار ادبی ،اعتماد صییرر به آرای گ شییتگان و تکرار هرآنهه که فرهنگنویس یان
گفتهاند ،بدون در نظرداشیتن درونمایۀ یک متن ادبی ،دامی اسییت که گاه پهوهشیگران متون اد فارسییی به آن گرفتار
آمدهاند .این نکتۀ قابل ّ
تأملی اسییت که در تدوین فرهنگها ،نگاهی همهجانبه داشییته باشیییم و به ظرفیتهای معنایی
هر واژه ّ
توجیه کنیم .نبیاید از این نکته اافل بود که معنای واژگان در قالب یک متن اسییت که خودنمایی میکند و هر
واژه ممکن اسیت که در جایگاههای گوناگون ،معنایی متفاوت با آنهه که مقبول همگان اسیت ،داشیته باشد .از سویی
با ّ
توجه به پیشیینۀ ههنی پهوهشگران نسبت به معنای مأنو و مضبوط لغات ،به کار رفتن واژگان در جایگاهی خالر
ّ
آنهه که انتظار میرود ،نیز موجب سیردرگمی شیارحان و محققان میشود که در این صورت یا به ارائۀ نظرات پراکنده
و نامسیتندی منجر میشیود و یا به سیکوت و بی ّ
توجهی منتهی خواهد شد .بنابراین الزم مینماید که در پهوهشهای
واژگانی به خاسییتگاه واژگان که همانا متون نظم و نثر بازمانده از میراک کهن ادبی اسییت ،بیش از پیش ّ
توجه شییود و
ّ
دریافت معنای هر واژه را مشروط به مطالعه و دقت نظر در آثار مکتو دانست.
یکی از واژگان مضیبوط در فرهنگها ،واژۀ «طبل باز» اسیت .هرچند مفهوم ارائهشده از این لغت در واژهنامهها با
ّ
توجه به شیواهد آن ،صحی مینمایدّ ،اما بیارتباطی معنای مشهور آن با بیت زیر که به سکوت ،ابهام و گزارش اشتباه
شیارحان شیاهنامۀ فردوسیی منت شیده است ،نویسنده را بر آن داشت تا با طرا دوبارۀ این واژه ،جستجویی تازه را از
سیرگیرد و با مطالعۀ متون تاریخی و ادبی ،به کاربرد متفاوت واژۀ مزبور در این بیت از شیاهنامه پیببرد .واژۀ «طبل باز»
تنها یکبار در شاهنامۀ فردوسی به کار رفته که در چاپ خالقیمطلق اینگونه ضبم شده است:
چییو خییورشیییییید بییر چییرگ بییگشیییاد راز

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

میتوانگفت که همین موضییو( (= اندکبودن اسییتعمال واژه) نیز در مبهمماندن جایگاه معنایی آن بیتأثیر نبوده
اسییت .این نوشییتار در پی پاسیی به این پرسییش اسییت که آیا میتوان کاربردی ورای آنهه که فرهنگها برای این واژه
تصیور کرد؟ بهدنبال این پرسیش ،مطالعۀ شیروا شیاهنامه و فرهنگهای عمومی و ّ
برشیمردهاندّ ،
تخصصی موجود،
سرآااز بحث خواهد بود.
ّاما پیش از بررسییی شییروا و فرهنگها ،الزم مینماید که گ ری کوتاه بر درونمایه و محتوای ابیات پیشییین این
بیت داشیته باشییم :در ابتدای پادشیاهی خسیروپرویز ،بهرام چوبینه بر لشیکر خسرو شبیخون میزند و خسرو به روم
میگریزد .در این میان حوادثی رگ میدهد و سیرانجام قیصیر روم لشیکری را همراه خسرو میکند و خسرو با سداهی
انبوه برای بازپسگیری پادشییاهی باز میگردد .بهرام با شیینیدن خبر بازگشییت خسییرو به نبرد او میرود که با بیوفایی
سییداهیان خود مواجه شییده و چارهای جز گریختن نمییابد .او همراه سییداهیان باقیماندۀ خود شییبی را در خانۀ پیرزنی
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َ
میگ راند .فردای آن روز بهرام با نواختن «طبل باز» سییداهیان خود را گردمیآورد و پس از نبرد با نسییتوه که به تعقیب
بهرام گماشته شده بود ،به نزد خاقان چین میرود. ...
 -2نگاهی به فرهنگها
 -1-2فرهنگهای عمومی

فرهنگهای عمومی دربارۀ این واژه توضیییحات مشییابه و یکسییانی را ارائه دادهاند .در فرهنگ آنندراج میخوانیم:
«طبلی بیاشیید چون باز را بر مراان آبی سییر دهند دوال بر آن طبل میزنند و از آن آواز مراان میپرند پس باز یکی از
آنها را شیکار میکند .میرشکاران و قراوالن اسب دارند و ترکان اکثر دارند»(6پادشاه .)6361/4 :6881،ایاکاللغات
با توضییحی شیبیه گفتۀ آنندراج آن را نقارۀ کوچکی دانسیته که بازداران و میرشکاران داشتهاند (ر.ک :رامدوری:6818،
ّ
 .6)551ناظماالطباء در اینباره گفته اسییت« :طبل کوچکی که به زین آویزان میکنند» (نفیسییی.)6662/8 :6848،
دهخدا ضییمن نقل قول از آنندراج ،در ادامه افزوده اسییت« :دهل خردی که پیش کوهۀ زین برای شییکار ملوک زنند»
(ر.ک :دهخدا ،هیل طبل)8.

 -2 -2فرهنگهای تخصصی

ّ
از میان فرهنگهای ّ
تخصیصیی موسییقی ،حسیینعلی مالا در کتا «فرهنگ سازها» ضمن بیان گفتۀ آنندراج،

مینویسید« :سازی است از خانوادۀ آالت موسیقی کوبهای ،از ردۀ طبل که پوست در ساختمان آن به کار رفته است»
ّ
(مالا« .)436 :6831 ،واژهنامۀ موسیییقی ایرانزمین» نیز آن را طبلی ویهۀ شییکار و برگرفته از واژۀ طبل و باز«= پرندۀ
شیکاری» دانسیته و نام دیگر آن را طبلهالسیحر (طبلی که پرندگان را جادو میکند) گفته است .همهنین بیان داشته که
این طبل در پیش زین اسییب آویخته میشییده و آن را هنگام شییکار پادشییاهان با نواری از چرم مینواختهاند (ر.ک:
سییتایشییگر .)655/6 :6835 ،فارمر ضییمن ّرد این نظر که طبل باز از ترکیب طبل +باز (= شییاهین/پرندۀ شییکاری)
اسییت ،طبل باز را برگرفته از طبل +باز (= نواز) و در معنی ّ
طبال (= طبلزن) دانسییته اسییتّ ،اما با این حال در ادامه به

نقیل از سییییاحیتنیامۀ اولیا چلبی ،آن را نوعی از طبل برشییمرده که در واژهنامههای فارسییی ضییبم شییده اسییت
(ر.ک4.)Farmer,1936:68:

این واژه در هیچیک از فرهنگهای ّ
تخصییصییی شییاهنامه ضییبم نشییده اسییت و تنها علی رواقی هیل مدخل

«طبلزدن» با تیرهکردن عبارت «بزدطبل» بیت موردپهوهش را همراه با بیتی دیگر از شییاهنامه برای شییاهد این مدخل
آورده و گفتیه اسییت« :طبیلزدن :بر طبیل کوبیدن که بیشییتر به هنگام حرکت لشییکریان برای جنگ انجام میگرفته
است ...چو خورشید بر چرگ بگشاد راز /سدهدار جنگی بزدطبل باز» (ر.ک :رواقی.)6158/6 :6821 ،
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ُ
مطیالعیۀ آثیار مربوط به پرندگان و به ویهه ک ُتب معرور به «بازنامه» اگرچه در دسییتهبندی فرهنگها و واژهنامهها
جای نمیگیرندّ ،اما از منابع اصلی پهوهش دربارۀ «باز» و «طبل باز» به شمار میآیند5 .
 -3نگاهی به شروح و گزارشها

از میان شییروا و توضیییحات بازمانده از شییاهنامه ،تنها آثار زیر به توضییی بیت موردنظر پرداختهاند که در ادامه
بررسی خواهند شد.
الف) یادداشتهای شاهنامه

خالقی مطلق در یادداشیتهای خود دربارۀ این بیت ،اشارهای به طبل باز نداشته و به توضی واژۀ جنگی«= دالور
و مبارز» بسنده کرده است (ر.ک :خالقیمطلق.)35 /4 :6832 ،
ب) نامۀ باستان

کزازی در شییرا این بیت نوشییته اسییت« :طبل باز میباید در معنی طبل بازگشییت باشیید .هرچند این طبل را
شیامگاهان برای بازگردانیدن سیداه از آوردگاه و آسیودن میکوفتهاند .از دیگر سوی طبل باز بیشتر در معنی طبلی به کار

رفته اسییت که در شییکار مراان میکوفتهاند تا آنها بهراسییند و برپرند و شییکارگران بتوانند با پرانیدن باز ،یکی از آنها را
شیکارکنند»(کزازی .)836 /2 :6833،او در ادامه به ابیاتی از سیلمانساوجی و ازلیات شمس برای کاربرد واژۀ طبل
باز در معنای طبل بازگشت استشهاد کرده است (ر.ک :همانجا).
ج) شاهنامه به اهتمام توفیق سبحانی

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

در ترجمۀ عربی شیاهنامه ،اشیارهای به طبل باز نشیده و تنها از فرار بهرام و یاران او سیخن گفته شده است« :و ّلما
أصب لحقه أصحابه و أعلم بأن برویز قد نف خلفه العسکر فرکب فی أصحابه»(بنداری.)663/6 :6231 ،
 -4بحث و بررسی

آنهه که از بررسیی فرهنگهای یادشیده و کتب بازنامه دربارۀ طبل باز بهدسیت میآید ،ویهگیهایی است که به آن
اشیاره میشییود .6 :طبل کوچکی بوده که در پیش زین میآویختهاند .6.از آالت موسییقی کوبهای دارای پوسییت بوده
اسییت کیه بیا دوال بر روی آن میکوبیدهاند .8.کاربرد آن در شییکارگاه و برای شییکار مراان و پرندگان کوچک بوده
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ا
اسیت .4.معموال میرشیکاران و بازداران همراه خود داشیتهاند .5.وجهتسیمیۀ آن به این دلیل بوده است که این طبل در
آموزش «باز= پرندۀ شییکاری» به کار میرفته و به هنگام نواختن این طبل و پرواز پرندگان ،باز برای شییکار آن پرندگان
به پرواز در میآمده است 1.در شکل ( )6کاربرد طبل باز در شکارگاه به خوبی نمایان است3.

شکل (« )1شکارگاه /مرقع گلشن ،نیمۀ نخست سدۀ  11هـ.ق»(شاهکارهای نگارگری ایران.)151 :1831 ،
(به تصویر درآمدن طبلِ باز کنار زین اسب و مشاهدۀ شکل «باز» بر دست شکارچی).

در بررسیی کتا «فرهنگ شیاهنامه» با ّ
توجه به تیرهکردن بزدطبل و ایجاد فاصیلۀ بین طبل و باز در استشهاد بیت
ا
احتماال علی رواقی واژۀ «طبل» را به معنای ّ
عام آن و واژۀ «باز» را در نقش دسییتوری «قید»
موردنظر ،میتوانگفت که
دانسییته اسییت .در ایر اینصییورت میبایسییت که مدخل جداگانهای برای واژۀ «طبل باز» در نظر میگرفت و آن را
توضی میداد.
خالقی مطلق دربارۀ این واژه به دور از اظهارنظرهای پراکنده ،در مقام سییکوت درآمده اسییت .کزازی ابتدا طبل باز
را معادل «طبل بازگشییت» دانسییته و در ادامه گفته اسییت که طبل باز را در شییکار مراان مینواختهاند .از نو( سییخن
کزازی دانسییته میشییود که کاربرد این واژه در بیت موردنظر برای او مبهم بوده و بهناچار نظرات گوناگونی را در اینباره
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ّ
بیه کار برده اسییت .در نقد نظر کزازی باید گفت که .6 :هیچ شییاهد و نمونهای در فرهنگها و متون ادبی دال بر اینکه
ا
طبل باز به معنی «طبل بازگشیت» بوده باشید ،وجود ندارد .احتماال واژۀ «باز» معنای بازگشت را به ههن ایشان متبادر
کرده اسیت و یا اینکه عبارت «بازآمدم» در بیتی که از موالنا به آن اسییتشیهاد کرده اسییت ،موجب چنین گمانهها شییده
باشیید .6 .همانگونه که خود نیز اشییارهکرده اسییت ،طبل بازگشییت را در شییب و برای بازگرداندن لشییکر از آوردگاه
ا
مینواختیهاند ،حالآنکه از محتوای بیت کامال مشییخا اسییت که بهرام ،طبل باز را در صییبحدم و در آااز حرکت
ّ
سیداهیان ،کوبیده اسیت .توفیق سیبحانی اشارۀ واضحی به طبل باز نداشته و به توضی کلی بیت پرداخته است .آنهه
که از پانوشیت متن ویراسیتۀ او دریافت میشود ،این است که منظور او از طبل جنگی (معادل« :طبل حربی» در زبان
عربی) ،بهطور عام هر نو( طبلی بوده که در جنگها و هنگام شییرو( نبرد به کار میرفته اسییت .بنابراین میتوانگفت
که نگاه توفیق سبحانی به طبل باز به عنوان ابزاری با مفهوم و ماهیتی مستقل نبوده است.
با این توضییحات مشیخامیشیود که وجود معنایی ثانویه برای واژۀ طبل باز ،از چشم فرهنگنگاران دور مانده
اسیت؛ همهنین درمییابیم که هیچیک از صیاحبنظران نسیبت به کاربرد طبل باز در بیت مزبور از شاهنامه ،نگاهی
پرسییشییگرانه نداشییته و هر کدام نظرات متفاوت خود را نگاشییتهاند .حالآنکه در مواجهه با این بیت و با ّ
توجه به نکات
موجود در فرهنگها ،این پرسیش پیشمیآید که چرا فردوسیی در توصی ماجرای نبرد خسرو و بهرام ،از طبلی که در
شکار پرندگان استفادهمیشده ،نامبرده است؟
پاسی به این پرسیش با مطالعۀ آثار تاریخی و ادبی موجود امکانپ یر خواهد بود .در این راسییتا تالش شده است
که با بررسیی متون در دسیتر نظم و نثر اد فارسیی و عربی و ارائۀ شواهدی مستند و نیز با استناد به نگارههای کهن
شییاهنامه ،اثبات شییود که «طبل باز» عالوه بر اسییتفاده در شییکارگاه ،با ااراگ گوناگونی در صییحنۀ نبرد و آوردگاه نیز
بهکار میرفته و جایگیری این واژه در بیت مورد پهوهش ،ناسازگار با محتوای این بخش از شاهنامه نبوده است.
شیاهد نخسیت ،مصیراعی از شیاهنامۀ فردوسیی است که مانند بیت مورد نظر این جستار ،بی ّ
توجهی و سکوت
شیارحان را بهدنبال داشیته اسیت .این مصیرا( در میان ابیات مربوط به «شیبیخونکردن افراسیا بر کیخسرو» ضبم
شده است:
چیییو رفیییتییینییید نیییزدییییک پیییردهسییییرای

ّ
کیییرهنیییای
بیییرآمییید خیییروشیییییییییدن

عییو طییبییل بییر کییوهییۀ زییین بییخییاسییییت

درفیییش سییییییییه سییییر بیییرآورد راسییییت
(فردوسی)634/4 :6832،

همانگونه که مشیاهده میشیود ،لشیکر افراسییا هنگام ورود به اردوگاه کیخسرو ،طبل آویخته شده بر کوهۀ
زین را نواختهاند .تا جایی که نگارندۀ این سیطور بررسیی کرده اسیت ،تنها طبلی که بر کوهۀ زین اسب نهاده میشده،
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«طبل باز» بوده اسییت و آالت کو بهای دیگر مانند کو و تبیره بر روی کوهۀ پیل بسییته میشییدهاند؛ ابیات زیر برای
نمونه بیان میشوند.
تییبیییییره بییبسییییتیینیید بییر پشییییت پیییییل

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

چییو روی هییوا گشییییت چییون آبیینییو

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

بنابراین میتوانگفت طبلی که در نمونۀ باال به آن اشیاره شده است ،درواقع همان طبل باز است که در این جستار
بررسیی میشود .چنانکه در ادامۀ این گفتار بیان خواهد شد ،یکی از کاربردهای طبل باز در زمان شبیخون بوده است
که در این گواه از شاهنامه نیز این نکته را مشاهده میکنیم.
نمونۀ دیگر از کتا مجملالتواری والقصییا بیان میشییود« :پس بهرام با هفتهزار مرد به راه آهربایجان بیرون
شید ،هر سواری طبل بازی داشت و سگ شکاری و بسیاری یوز و شکره و ...بهرام همه راه شکارکنان برفت و بیاندازه
از هر جنس زنیده بگرفت و با خود ببرد .و ناگاه به شییب اندر به راه قومش برفت و پیرامون سییداه خاقان آن هفت هزار
مرد را پراکندهبداشییت تا همه طبل همیزدند و شییکار را یله فرمود کردن و یوز و سییگ بگشییادند و سییداه خاقان از آواز
چندان طبل باز و شیورش شیکار پنداشیتند بدان شیب اندر که جهانی سداه آمد .دست به تی در یکدگر نهادند و سداه
بهرام تیا روز گشییت ،جز طبیل نزدنید ،چون روز روشیینشیید ترکیان اندکی ماندند و ایرانیان حملهبردند و ایشییان را
سیدریکردند و چنان بزرگ فتحی برآمد»( .)31 :6863همانگونه که از محتوای این جمالت دریافت میشود ،لشکر
بهرام در شییبیخونی کیه بیه سییداه خاقان زدهاند با نواختن طبل باز و ایجاد اواا و شییورش موجب سییردرگمی ترکان
شیدهاند ،تا جایی که سیداه ترک سیراسییمه و با ّ
تصیور اینکه دشمن در میان آنها رخنهکردهاست ،یکدیگر را به اشتباه
میکشند.
شییاهید دیگر از نوشییتۀ ابنبلخی بوده که به نظر میرسیید حکایت پیشگفتهشییده از کتا مجملالتواریخ را به
گونهای دیگر در فارسینامۀ خود بیان کرده اسیت .در حکایت فارسینامه ،بهرام با سیداهیان خود قرار میگ ارد که هنگام
شییبیخون« :چون از س یراپردۀ خاقان فغانبرآید ایشییان از چهارگوشییه نعرهزنند و بهرامگور ایمنصییور نعرهزنند و طبلها
فروکوبند»(ابنبلخی .)31 :6835،در ادامه هنگامی که خاقان کشییتهمیشییود ،لشییکر بهرام اینچنین میکنند« :در
اندرون رفتند و خاقان مسییت خفته بود ،بهرام به دسییت خویش سییرش ببرید و بیرون آورد و بر پشییت بارگی خویش
نشییسییت و سییر او بر نیزهای کرد و فرمود تا بانگ برآودرند و طبل باز فروکوفتند و نام بهرامگور بردند و آتش در نوبتی
خیاقیان زدند و دیگران چون این آوازه شیینیدند از چهارسییو بانگ برزدند و طبلهای باز فروکوفتند و اضییطرا در آن
لشییکرگاه افتاد و پس یران خاقان روی بس یراپردۀ پدر آوردند که ندانسییتند که چه افتاده اسییت ...و ایشییان بهم برآمدند و
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شییمشیییر در یکدیگر نهادند»(همان 3.)36 :در این حکایت نیز میبینیم که هنگام شییبیخون ،لشییکر خاقان با نواختن
طبل باز دچار اضطرا شده و به جای دشمن ،یکدیگر را میکشند.
در «سمک ّعیار» سه نمونه از کاربرد طبل باز را در صحنۀ نبرد مشاهدهمیکنیم 2.در شاهد نخست آمده است:
«روزافزون گفت :ای فرگ ،من چنین کارها میکنم ،بیامد و هر سه را سر ببرید و بر سر راه بینداخت .اسبهای ایشان
بر سر راه ایستاده ،طبلهای باز از اسبان بگشادند و روی به کوه نهادند .برباالی سنگی نشستند و نگاه میکردند تا
لشکر برسیدند ...که ناگاه روزافزون و فرگ ،طبل فروکوفتند و آواز برآوردند که :تا جهانست فرگ روز باد ،که همۀ
دشمنان چنین کشته خواهند شد»( ّارجانی .)846 /5 :6818 ،نمونۀ دیگر را در آنجا میبینیم که« :مرداندخت گفت:
ای طومار ،تو بدان جانب رو و طبل باز بزن تا من از این جانب که لشکر اندکاند؛ ّاما زینهار که خود را به دست ایشان
میفکن ...مرداندخت از این جانب طبل باز فروکوفت که تا جهان است فرگروز فرگ باد؛ و طومار همهنین گفت.
چون آواز طبل باز مخال به گوش سداه قابو رسید ،در جوش آمدند و تی ها برکشیدند و در هم افتادند ...لشکردر
هم افتاده از یکدیگر میکشتند»(همان .)853 :در بخش دیگری از این کتا میخوانیم« :مردی پن هزار سوار سلی
پوشیدند ،روی به راه نهادند تا به دره آمدند ،بر سر راه مقام کردند که روز دیگر ملکه برسید .لشکر دید فرودآمده و طبل
باز میزنند و فریاد میدارند و نشاط میکنند چون کسانی که مصار خواهند»(همان .)562 :در بررسی این شواهد
نکاتی را میتوان برشمرد« .6 :طبل باز زدن» به همراه فریادزدن و نشاطکردن از نشانههای مصارخواستن و آمادگی
برای نبرد دانسته شده است .6.مانند نمونههای پیشین ،لشکر مقابل با رخنهکردن دشمن در میان خود و کوبیدن طبل
ا
باز دچار آشو و اواا شدهاند و به جای دشمن بر روی هم تی میکشند .8.احتماال در روزگارکهن ،رسم بر این بوده
است که در میدان نبرد و هنگام نواختن طبل باز ،با بردن نام پادشاه و یا سرداران خود و دادن شعارهایی مانند «زندهباد
و پیروزباد» شادی میکرده و در سداه دشمن شورش و اضطرا میانداختهاند؛ چنانکه در دو نمونۀ ابتدایی سمک-
ّعیار ،با کوبیدن طبل باز ،شعار (تا جهان است فرگروز فرگباد) دادهمیشود .همهنین میتوان به نمونۀ پیشگفتهشده
از فارسنامه اشارهکرد که پس از پیروزی بهرام ،سداهیانش با کوبیدن طبل باز نام بهرامگور را میبرند و نعرۀ «بهرامگور
ایمنصور» سرمیدهند.
بیت زیر از ظهیر فاریابی که در ستایش «اتابک نصرت الدین» آمده ،نیز بیانگر استفاده از طبل باز در زمان شبیخون
است61.

نیامجوییان از شییکوه رتبتی کیان در شییه اسییت

طیبیل بیاز هیییییبییت از بییهییر شییبیییخون میزننیید
(ظهیرالدین)25 :6883 ،

گواه دیگر ،حکایتی اسیت که در تاری طبرسیتان اینگونه ضیبم شده است« :چهارهزار نفر حشر جمعکرد از زن
و مرد و هریک را تبری و دهرهای به دسیت داد ،گفت من با صید مرد بیرون خواهمرشید و خویشیتن را به فراشه نمود.
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چون ایشیان مرا ببینند پشیت برگردانم تا به قفای ما به امید نصیرت بیایند ،شیما همچنان صی کشیده از هردو جانب
خاموش باشیید تا ایشیان تمام درون کمین آیند ،چون من طبل باز فروکوبم ،چهارصد بوق دمیدن و طبلزدن گیرید...
همهنان که گفت فراشیه را با لشکر او در کمین آورد و چون آواز طبل و تبر و دهره از دوجانب به یکبار به گوش ایشان
رسیید ّ
متحیر و سیراسییمه شیدند و گمان افتاد صیاعقۀ قیامت اسیت»(ابن اسفندیار .)631 :6832،در این نمونه هم
آشفتگی و حیرت لشکریان فراشه را بر اثر اافلگیری و کوبیدن طبل باز مشاهده میکنیم.
در کتا ابومسییلمنامه نیز سییندی یافتشیید که بیانگر کاربرد طبل باز در صییحنۀ نبرد اسییت« :خارجیای در
مییدان آمید کیه او را سییالم ّ
طبال گفتندی .طبل بازی بسییتهبود ،چون به میدان آمد ،طبل باز را بزد .فرزدق گفت :این
طا جام چیسییت که در پیش زین بسییتهای و این خودنمایی میکنی؟ اگر مردی داری بنما! سییالم گفت :این را طبل
باز میگویند ،و پدر من کوسییهی بود و دایم مرغ آبی و کبک بسیییار گرفتی .اکنون من تو را چون کبک از پشییت زین
خواهم ربودن»(طرسیوسیی .)825 :6831،با ّ
توجه به این شاهد ،میتوانگفت که طبل باز را برای نشاط و خودنمایی
و همهنین تضییعی روحیۀ دشییمن و تحقیر او در میدان جنگ بهکار میبردهاند .طرسییوسییی در این بخش با بیانی
تمثیلی ،وجود طبیل بیاز را در مییدان نبرد توجییهمیکنید .او بیا ایجیاد فضییای پرسییش و پاسییخی میان دو مبارز و
تصییویرسییازی و تشییبیه ساامل ّ
طبمل به باز و مانندکردن فرزدق به کبک ،طبل باز را در میدان جنگ ،ابزاری برای شییکار
فرزدق که همهون کبکی در چنگال ساامل اسییت ،به تصییویر کشیییده و به این ترتیب حضییور طبل باز را بهعنوان یک
مهم دیگری که میتواند ّ
جنگافزار تبیینمیکند .از شییواهد ّ
مؤید کارکرد ثانویۀ طبل باز در رزمگاه باشیید ،هکر نام این
طبل در کتا «آدا الحر و الشییجاعه» و در کنار سییایر آالت موسیییقی جنگی اسییت .در بخشییی از این کتا
میخوانیم« :و آنهه در حصیارگشیادن باید این است .نردبان لیفین و ریسمانی و کنب سرچنگال و خرک و متر و ده
مرد و منجنیق و عرادۀ گردان  ...و دیگر طبیل و دمیامیه و دهیل و کاسییه و بوق و سیین و طبل باز و دهلزن و بوقی و
چوبکزن و ( »...فخر ّ
مدبر.)468 :6841،
نمونههای زیر از همایوننامه نیز به اسییتفاده از طبل باز در جریان لشییکرکشییی اشییاره دارد .شییاهد اول در بخش
«آمدن یعقو لیث به حر معتمد خلیفه» آمده است:
سییییدیییییده کییه سییییلییطییان چییارمسییییرای

بیییییاراسییییت گیییییتییی بییه روی و بییه رای

بیییرآمییید خیییروشییییییییدن طیییبیییل بیییاز

روانشیییید سییییدییاه از نشیییییییب و فییراز

بییه لشییییکییر بییفییرمییود حییالییی امییام

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

میبینیم کیه سییاختیار و محتوای این ابییات ،میاننید بیت موردنظر این مقاله اسییت و در اینجا هم طبل باز را در
سیدیدهدم و هنگام حرکت لشکر کوبیدهاند .شاهد دیگر از همایوننامه در بخش «خالفت واثق» آمدهاست .زمانی که
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ّ
احمد نصیر خروجکرد؛ عدهای گردآمدند و سیداهی را به نبرد خلیفه روانهکردند .سیداهیان بر اثر مستی در راه شرو( به
کوبیدن طبل میکنند و به این ترتیب والی خلیفه از ّ
تجمع آنها باخبر شده و سران فتنه را دستگیر مینماید.
ز اول سییییوی خییان احییمیید شییییتییافییت

ورا خییفییتییه در خییانییۀ خییویییش یییافییت

گییرفییت و بییدییرسییییییید از آن مییرد بییاز

کییه بییرگییو کییه زد تیییییرهشییییب طییبییل بییاز

چییگییونییه در اییین شییییهییر اییواییاکیینییی

چیینییییین فییتیینییه نییاگییاه پیییییداکیینییی
(همان)184 :

ّ
مؤل ناشناختۀ «تاری آل سلجوق در آناطولی» نیز از این طبل یاد کرده است « :در سنۀ اثنین و سبعین و
خمسمایه خبر آوردند که ملک روم ارمانول قصد والیت اسالم کرد .لشکری دارد که یکروزه راه مسافت
لشکرگاهست ...به قونیه آمد خبر به قیصریه به سلطان رفت .هزار و هفتصد سوار گزین کرد .در ّاول شب طبلباز (ک ا)
ّ
زد ،بر کفار حملهکرد تا روز شدن کافران شکسته شدند»(.)36 :6833
اسییتناد دیگر نگارنده به بخشییی از ظفرنامۀ شییامی اسییت که در آن به نواختن طبل باز در زمان حمله اشییاره ش یده
اسیت« .و هربار که بر دشیمن حملهکردی و بیرونرفتی طبل باز که پیش اسیب خود داشیت میزد» (شامی:6251 ،
.)21 /6
شرر الدین علی یزدی نیز در «هکر محاربۀ قراوالن و کشتهشدن امیر ایکوتمور» از این طبل سخنگفته است« :
و در آن معرکه جالل حمید وظای نیکوبندگی بجای آورده ،با سی کس بر سه قوشون از لشکر دشمن که در مقابل او
بودند ،حمله کرد .آثار جالدت و دالوری به ظهور رسانید و زمانزمان طبل باز فروکوفته ،شبرنگ رعدشیهۀ برقآهنگ
را با قطا هیبت و با به هر جانب میتاخت»(شررالدین علی یزدی.)152/6 :6833،
در این نمونه نیز مشیاهدهمیشیود که طبل باز در رزمگاه استفادهمیشدهاست« :و میرزا سلطان حسین با فوجی از
ّ
یادگارمحمد میفرمودند.
بهادران ظفرشیعار بر طرر یسیار لشیکر به طریق کوماک ستاده بودند و نظارۀ جالدت میرزا
چون دیدند که لشییکر پریشییان شیید و سییداه از پا درآمد و اختیار از دسییت میرود به نفس مبارک عزیمت قتال نمود و
دوال دولت بر طبل اقبال کوفت و لشیکر ّ
متفرق چون آواز طبل باز پادشیاه شینیدند جوقجوق بازگشییته در سایۀ رایت
دولت که مطلع آفتا نصرت بود جمعآمدند و آن حضرت حمله کرد»(عبدالرزاق سمرقندی.)6162/6 :6836 ،
از شواهد دیگر حکایاتیاست که بیغمی در دو اثر ارزشمند خود یعنی دارا نامه و فیروزشاهنامه به آنها پرداخته
است .نخست حکایت دارا نامه« :شبی بود عظیم تاریک و ابر سیاه عالم را تاریک کرده ...از قفای ایشان سداه ایران
چون قضای مبرم درآمدند و طبلهای باز را فروکوفتند و نعرهها زدند که ای حرامزادگان جان کجابرید! امرای ایران
هریک نام و نسب خود بگفتند و در آن قوم افتادند و کشتنگرفتند»(بیغمی .)683/6 :6846،ضبم این واژه را در دو
بخش از فیروزشاهنامه نیز مشاهده میکنیم؛ نخست زمانی که دانک ّعیار قصد شبیخون دارد« :چون شب از دودانگ
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بگ شت ،دانک ّعیار گفت اکنون وقت کار است بیائید و خود پیش افتاد و آن سداه از عقب دانک میآمدند تا از قفای
سداه ایران درآمدند و یکبار طبل باز فروکوفتند و خود را بر آن سداه زدند»(همو .)52-11 :6833،و بار دیگر هنگامی
که اردوان قصد اافلگیرکردن سداه ترکان را داشته است« :مصلحت آن است که ما از چهارطرر ایشان درآئیم و نعرهزنیم
و چندکس را بکشیم و نام سرداران ایرانزمین را ببریم و جهدکنیم که در میان نرویم ...از چهار طرر ایشان درآمدند و
نعرهزدند و طبل باز فرومیکوفتند و نام گردان ایران میبردند ...مردم سراسیمه میشدند ...هرکس از هرطرر می-
دویدند ،چون به هم میرسیدند از بیم جان تی در هم مینهادند» (همان .)651:اینسه مثال نیز مانند نمونههای
یادشدۀ پیشین ،وجود طبل باز را در آوردگاه برای اافلگیری و شبیخون و در نتیجه آشفتگی و شکست دشمن ،به
نمایش گ اشتهاست .همهنین تکرار این رسم که هنگام کوبیدن طبل باز به یادکرد نام پادشاه و پهلوانان خود اقدام
میکردهاند ،قابل مشاهده است.
ُ
ّ
الجنم نقلمیشود« :حضرت اعلی به نفس مبارک آهنگ جنگ و عزم رزم فرمود...
گواه دیگر از کتا روضام
ا ا
و دوال اقبیال بر طبیل بیاز نصییرتشییعیار کوفت ،لشییکر ّ
متفرق چون صییدای طبل باز شییاه شیینیدند جوقاجوقا،
ا ا
ا ا
ّ
فوجافوجا،صیفاصیفا در ظل رایت (نصیرت)سیرایت همایون ،که مهبم آیات نصیرت و دولت روزافزون است جمع
آمدند»(اسییفزاری 66.)846 :6882،مشییاهدهمیکنیم که طبل باز در اینجا برای گردآمدن و تجمیع لشییکر بهکار رفته
اسیت .واژۀ طبل باز در بین ابیاتی از شام اساممیللنممه نیز وارد شیده اسیت .در این نمونه ،بزم سرداران برای مشورت
پیش از نبرد توصیی شیده و شیاعر برای نمایش تصویر بزمآرایی ،هریک از ابزار رزم را در برابر لوازم بزم در این ابیات
نشیاندهاسیت؛ بهگونهای که ابزار رزم جای خودشیان را به آالت بزم دادهاند .طبل باز هم در این تصیویرسازی بهعنوان
ُ
یکی از آالت حر تبدیل به خم باده شده است.
شیییکسیییتیینیید بییهییر طییر سیییاز جیینییگ

شیییید از پییرچییم طییوقهییا تییار چیینییگ

چییو اسییییبییا نییقییل و مییی آمییادهشیییید
ُ
خییم بییاده شیییید از طییر طییبییل بییاز
ُ
خییم بییاده شیییید کییو رویییییینخییروش

کیییلیییهخیییود زر سیییییاایییر بیییادهشییییید
ز تیییار نیییوا میییطیییربیییش کیییردهسییییاز...
ُ
خییم نییهسییییدییهییر آمیید از وی بییجییوش
(قاسمی)661-663 :6833،

در ت کرۀ همایون و اکبر ،طبل بازی از جنس نقره را در توصیی آوردگاه مشاهدهمیکنیم« :و در آن لب آ بایزید
بعضییی از خدمتکاران خود را دید که از جنگگاه برآمدهاند و یک قطار مایه خالی و اسییب بوز که طبل باز نقره داش یت
و در محل جنگ فرصت نشد که آن اسب را سوار شود»(بیات.)618 :6836 ،
نمونۀ زیر از احسا التواریخ که در جریان لشیکرکشیی قراعثمان به جانب کردسیتان به آن اشیاره شیده است ،نیز

ّ
مؤید وجود طبل باز در صییحنۀ نبرد اسییت« :دیگر آنکه سییلطانچکم بعد از وصییول سییلطان ماردین و اجتما( امرای
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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
روی طبل باز میاندازم ،اگر چکه و بکه و آلهو و دوخان آید ظفر ما راست(»...روملو.)63-62 :6842،
َ
اسییتناد دیگر نگارنده به نمونۀ زیر از کتا «تاری الفی» اسییت که اسییتفاده از این ابزار را در زمان حمله و مبارزه
نشیانمیدهد « :در آن معرکۀ مردآزمای جالل پسیر حمید با سیی کس بر سیی قشون زده و هر لحظه طبل باز خود را
نواخته بر دشمن حمله آورد»(تتوی.)4361/3 :6836،
نمونههای پیشییین از متون در دسییتر ادبیات فارسییی بود و اینک برای تبیین بیشییتر مس ی له ،به برخی از شییواهد
موجود در کتب عربی اشییارهخواهدشیید .در نمونۀ زیر از تاری «مجمو( النوادر» میبینیم که سییداهیان با نواختن طبل
ََ ََ
َ
َ
باز ،حرکتکرده و از بغداد خارجمیشییوند« .ف َرکب َهالوون َو قصیید بغداد .فل ّما نظر عم ابن ّکر إلی َهالوونَ ،رکب َو
َ َ َ
َ
ََ ّ
الطبلبازاتَ .ف َخرجت َ
َم َع ُه ا
العسییاکراسسییالم ایه من َبغداد َو فلکالدین ابن ّکر َب َینهم کاظسیید
السییواداظعظم ،ضییربوا
ّ
الض یاری»(خزنداری .)34/6 :6461 ،همهنین در بخش دیگر این کتا و در هکر لشییکری که در کنارۀ جسییر بغداد
َ
ایسیتادهاند ،پانصیدسوار را به همراه پانصد طبل باز توصی کردهاست« :ف َرجع ابن ّکر َو َمن َم َعه من ُج ُیوشه إلی الجسر
َ
َ
بغدادَ ،و َوق َعمه بظاهرالجسر َعلیالشاطئَ ،و َم َعه َخ َ
مس مائه فار ٍ بخمس مائه طبلباز» (همانجا).
َ
َ
در شیاهد زیر از کتا «الحوادک الجامعه» نیز به کوبیدن طبل باز در جریان نبرد اشیاره شیده است« :فأشار علی
َ
َ
ََ
َ
َ
َ
ََ
َ
أصییحابه أن یکمن ل ُهم ب َنفس یه ،فواف ُقوه علی هلک ،فکمن بوادی الکرک ،فل ّما االتقو و َاقتتلوا َانهزم َالبحریه خدیعه ف َتبعهم
ََ
َ
َ
َ
جیازوالکمینَ ،ف َخرج البنقدار َع َلیهم فیمن َم َعه َو ُهو َیضییر َطبلالبازَ ،ف َ
أعادالبحریه الکر علیهم،
الیدمشییقیون ح ّتی
َفانهزموا َو َت امت َ
الهزیمه»(ابنفوطی.)861 /6: 6223،
نمونۀ دیگر از کتا «اعالم الوری» بیانمیشیود« :و َأ َخ َ ما فیها م َن الت َح َو آالت ِّ
السالا الفاخ َره م اما کان بها
ُ
ّ
ّ َ
َ
ّ َ
من َهخائر ُ
الس یافله ،من ُس یروج ه َهب َو بلور َو عقیق َو کنابیش زرکش َو طبول بازات بلور و مینه و َبرکسییتوانات
الملوک
َ
مکفتیه و آکوار زرکش َو ا َیرهلک م َن الت َح الملوکیه»(ابنطولون .)634 :6414،در این متن مشییاهده میکنیم که
ابنطولون طبل باز را بهطور واض در دستۀ (آالتالسالا= جنگافزارها) برشمردهاست.
در متن زیر از کتا «عقدالجمان» نیز به لشیکریان گفته میشیود که با شینیدن صیدای طبل باز خارجشوند و راه
َ َ
َ
دشییمن را بگیرندّ « .ثم ّإنه َف ّرق َأصی َ
جوا َو امس ی ُ
قال َل ُهم :إها َس یم ُعتم حس االطبل باز اخر ُ
کو
یحاب ُه ما َب َین تلک الرجوم ،و
َ
َ
ََ
ََ
َ
َ
علیه ُم الطرق من َبین أیدیهم َو أنا آخ علیه ُمالدر من خلفهم»(بدرالدین العینی.)458/4 :6412،
ّ ا
در پانوشیت کتا « ّالنجوم الزاهره فی ملوک مصیر و القاهره» نیز مشیخصا از طبل باز با عنوان «طبل باز حربی»
ََ ُ
َ
َ
نیام بردهشییدهاسییتَ « :ف َه َجموا َعلی جرباش َو ُهو في َبیت قوصییون َف َ
انه َز َمت َجماعته َو جموعه فأخ وه من َوقته إلی
السیلطان َو ُهو راکب حصان بوز علیه جنبین و طبل باز حربی»( .ابن تغری بردی .)616 /61 :6826،نکتۀ سودمند و
جالب ّ
توجه دیگر این که طبل باز در برخی از نگارههای کهن شییاهنامه به تصییویر درآمده اسییت .در این نگارهها که
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مربوط به صیحنههای رزم در شیاهنامه اسیت ،طبل باز را در کنار زین اسیب رزمآوران و مبارزان مشیاهده میکنیم .در
ادامه به چند نمونه از این نگارهها استناد میشود.

شکل (« )2نگارۀ کشتهشدن بارمان به دست قارن»

شکل (« )8نگارۀ رزم بهرام چوبینه با ساوهشاه»(رجبی،

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

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

کنار زین اسب یکی از لشکریان قارن).

از لشکریان ساوهشاه).

شکل (« )1نگارۀ کشتیگرفتن رستم و سهراب»

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

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

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

اسب سهراب).

رستم).
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 -5نتیجهگیری

مرور بر اسناد و شواهد ارائهشده نشان میدهد که «طبل باز» عالوه بر آنهه که فرهنگنگاران دربارۀ این واژه
نوشتهاند ،کاربرد و معنای دیگری نیز داشته است .بنا بر آنهه گفتهشد ،دریافتیم که طبل باز تنها در شکارگاه استفاده-
نمیشده است؛ بلکه با عملکردی متفاوت و کارکردی ثانویه در میدان رزم بهکار میرفته است .با ّ
توجه به مستندات
این نوشتار میتوانگفت که رزمآوران از طبل باز با انگیزه ،اهدار و در ّ
موقعیتهای گوناگون زیر بهره میگرفتهاند:
شبیخونزدن ،پیروزی ،گردآوری و حرکت سداهیان ،ایجاد روحیه و نشاط در یاران و تر و اضطرا در دشمنان،
هنرنمایی و رزمآوری ،نمایش هیبت و شکوه شاهان و مبارزان ،مصارخواستن و گاه برای تفأل و بشارت .گویا کارکرد
آن بیشتر زمان شبیخون و به این شکل بوده است که مبارزان هنگام حمله به اردوگاه دشمن ،یکباره شرو( به نواختن
طبل باز میکرده و با یادکرد نام پادشاه و سرداران خود و دادن شعارهایی مانند (پیروزباد و زندهباد) موجب آشفتگی و
بینظمی لشکر مقابل میشدهاند.
ورود این واژه با مفهوم ثانویۀ آن در ادبیات عر و ثبت تصویر آن بهوسیلۀ نگارگران شمهنممه ،از دالیل و اسناد
معتبر دیگر نگارنده در تأیید این سخن است که طبل باز ،کاربرد رزمی و جنگی داشته است .با این اشارات درمییابیم
ا
کامال ّ
موجه و منطقی بوده است؛ زیرا همانگونه که
که گزینش و کاربرد این واژه در بیت مورد بحث از شمهنممه،
ُ
گفتهشد این طبل یکی ازجنگافزارها و آالت شکوه و هیبت به شمار میآمده است که هر رزمآور و پادشاهی از جمله
بهرام چوبینه میتوانسته با خود داشته باشد .همهنین یادآوری میشود که در بخشهای پیشین بیت مورد پهوهش ،از
شبیخون بهرام چوبینه بر خسروپرویز سخن رفته است؛ پس با ّ
توجه به کاربرد طبل باز در شبیخون ،همراهی طبل باز

با بهرام هم ناسازگار با این بخش از شاهنامه نخواهد بود .عالوه بر این یکی از ّ
موقعیتهای استفاده از این طبل ،هنگام
جمعآوری لشکر بوده که در این صورت نیز ،با بخش یادشده از شاهنامۀ فردوسی سازگار مینماید.
توجه به بررسییهای انجامشده ،پیشنهادمیشود که در لغتنامهها و فرهنگهای عمومی و ّ
در پایان با ّ
تخصصی،
هیل واژۀ «طبل باز» عالوه بر معنای مأنو و پ یرفتهشییدۀ آن ،مفهوم و کاربرد دیگری که در این نوشییتار به آن اشییاره
شد نیز ضبم شود.
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پینوشت

 .6شیاید دلیل ّ
محمدپادشیاه برای سیخن خود مبنی بر اینکه طبل باز مورد اسیتفادۀ ترکان بوده اسیت ،شاهدی است که در ادامۀ
توضیییحات خود به این شییکل آورده اسییت :به صییحرائی که ترک من شییکارانداز میگردد /دل قالب تهی گردید و طبل باز
ُ
میگردد (ر.ک:پادشیاه .)6361/4 :6881،اگر اینگونه باشید ،در نقد این سخن بایدگفت که در ادبیات فارسی واژۀ «ترک»
ُ
کنایه از محبو و معشوق است و نمیتوان در بیت مزبور استناد به قوم «ترک» کرد.
معرفی امیرخانزاد آمده اسیت ،میتواند ّ
 .6آنهه که در تحفۀ سامم در ّ
مؤید سخن فرهنگها مبنی بر استفادۀ میرشکاران از طبل
باز باشیید« :امیر خانزاد مشییهور به طبل باز و از طرر خراسییان اسییت و اول به مالزمت همایون پادشییاه بود و منصییب
میرشییکاری بدو تعلقداشییت ...به جانب عراق آمد و بنا بر آنکه به پیش زین اسییب طبل باز میبسییت ،حضییرت نوا
صاحبقران به میر طبل باز او را نامبردی»(سام میرزا.)88 :6864 ،
 .8شیکل دیگری از واژۀ طبل باز« ،طبلک باز» است که در برخی از فرهنگها و آثار ادبی ثبت شده است .برای نمونه به بیتی از
خسرو و شیرین بسندهمیشود« :در آن آماج کو کردی کمان باز /ز طبل زهره کردی طبلک باز» (نظامی.)46 :6831،
 .4نقل نظر «فارمر »Farmer/در بخش فرهنگهای ّ
تخصیصی به این دلیل است که او رسالهای با عنوان «ابزار موسیقی ترکیه
در قرن هفیدهم» نگیاشییتیه و در آن به ّ
معرفی آالت موسیییقی ترکی پرداخته اسییت که به نوعی فرهنگ کوچکی از آالت
ُ
موسیقی بهشمار میآید .برای آشنایی با این رساله (ر.ک :دانشپهوه.)11-13 :6855،
 .5بر این اسییا نگیاهی به «البیزره» بهعنوان اولین بازنامۀ موجود به زبان عربی ،میتواند اطالعات سییودمندی را در اختیار ما
ّ
َ
بگ ارد .نویسییندۀ این کتا دربارۀ طبلی که در شییکار پرندگان نواخته میشییده ،گفته اسییت« :فاها رأیت الطیر ال ی اعینت
ََ
َ
َ َ َ
َ َ
َّ
علیه فیالخلی  ،فالتعجل باالرسیالَ ،وامسیک َیدک َواضر الطبل ،فإنالطیر اها علت َرآها البازی فحین أرسله ،فانه یصید
باهن الله» (بازیار .)636-638 :6461 ،بمزنممۀ نساو کتا دیگری از این دسیت بوده که البته به زبان فارسیی نگاشته شده
و دربارۀ «طبل باز» اینگونه اظهار نظر کرده اسییت« :و آن بهتر اسییت که اهل خراسییان میکنند که دسییت بردارند و مرغ
بنمایند و باز را برپرانند و طبل زنند تا مرغ برآید و بلند شییود و باز به زیر او بازشییود و به آسییانی بگیرد( »...نسییوی:6854 ،
.)613
 .1وجود برخی شییواهد نشییان از آن دارد که این طبل کوچک تنها دربارۀ «باز» کاربرد نداشییته و پرندگان شییکاری دیگری مانند
شییاهین و طغرل نیز با نواختن این طبل در شییکارگاه به پرواز درمیآمدهاند .چنانکه از ابیات گرشاامس ا نممه برمیآید« :دل
تیهو از چنگ طغرل بداغ /رباینده باز از دل می ماغ /ز شیاهین و چرغ آسیمان بسته ابر /رمان از او طبل بازان ههبر»(اسدی
طوسییی .)631 :6854 ،و این بییت از منظومیۀ همیای و همیایون « :او طبیل طغرل در ابر بلند /سییر گور آهوتک اندر
کمند»(خواجویکرمانی .)62 :6831،و نیز این گواه از شیاهنامۀ فردوسی« :بزد طبل و طغری شد اندر هوا /شکیبا نبد مرغ
فرمانروا»(فردوسیی .)433/1 :6831،و این بیت که در پانوشیت شاهنامۀ بروخیم جزء ابیات الحاقی آمدهاست« :فتاده او
طبل طغرل بر ابر/گریزان ز گرد سواران هزبر»(فردوسی ،بیتا.)463/6 :
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ّ
 .3برای دقیت نظر ،تمرکز و راحتی خواننیدگان محترم ،بخشهای مربوط به «طبل باز» در نگارههای اسییتنادشییدۀ این مقاله ،به
شکل دایره برجسته شده است.
 .3رسیتگار فسیایی در پانوشیت فارسینامه و در توضی واژۀ «طبل باز» ،عالوه بر تکرار آنهه فرهنگنویسان دربارۀ کاربرد آن در
ّ
شیکارگاه گفتهاند ،آن را به معنی «طبل بازگشیت» هم دانسیته اسیت .مشخا نیست به چه دلیلی طبل باز را طبل بازگشت
خوانده و  -بهعنوان سییندی بر گفتۀ خود -تنها به هکر دو بیت زیر از سییلمان سییاوجی و موالنا اکتفا کرده اسییت :طبل باز تو
ّ
هرآنجا که به آواز آید /نسییر طائر کند از قلۀ گردون پرواز (سییلمان سییاوجی) .بشیینیدم از هوای تو آواز طبل باز /بازآمدم که
سیاعد سیلطانم آرزوسیت (مولوی)( .رسیتگارفسیایی .)664 :6834،شیاید مصر( دوم از بیت موالنا ایشان را بر آن داشته
اسیت که این طبل را طبل بازگشیت بدانند .در این زمینه ،همسویی نظر رستگار فسایی و ّکزازی در توضیحات ایشان دربارۀ
طبل باز و ارائۀ شواهد یکسان ،جالب ّ
توجه است( .ر.ک :همین نوشتار :نگاهی به شروا و گزارشها).

 .2اسیتاد خانلری اشارۀ گ رایی به طبل باز داشته و آن را «نوعی طبل ،ضربی خاص» دانسته است (ر.ک :ناتل خانلری:6814 ،
.)636
ّ
 .61یکی از نکات درخور توجه دیگر استفادۀ شاعران از واژۀ «طبل باز» در ستایش صاحبان قدرت است .آنهه که از بیت ظهیر
ا
فاریابی درمییابیم ،این است که احتماال این طبل از لوازم شکوه و هیبت به شمار میآمدهاست .بدانگونه که در نمونههای
زیر نیز مشاهدهمیکنیم :انوری در ستایش دستور نظامالملک صدرالدین ّ
محمد میگوید« :ز نعل مرکب و از طبل باز تو
گیرند /هالل و بدر به چرگ بلند بر اشکال»(انوری .)636 :6843 ،و این بیت از سلمان ساوجی که در ستایش سلطان
ّ
اویس آمدهاست« :طبل باز تو هرآنجا که به آواز آید /نسر طائر کند از قلۀ گردون پرواز» (سلمان ساوجی.)583 :6881 ،
ا
 .66در روضیات ّ
الجنات عالوه بر نمونهای که در متن آوردهایم ،دو شیاهد دیگر نیز وجودداشیت که البته مستقیما به واژۀ طبل باز
اشییارهنکردهاند؛ ّاما با ّ
توجه به محتوای آنها میتوانگفت که در این شییواهد نیز منظور نویسییندۀ کتا همان طبل باز بوده
اسیت« :از صیدای طبل جنگ ،باز اجل در پرواز درآمده ،چنگ به شییکار جانها بازکرد» (اسیفزاری .)623 :6882،و دیگر
این« :از صییدای طبل جنگ ،طیور ارواا جنگجویان از آشیییان بدن چون باز در پرواز آمد»(همان .)636 :تصییویرسییازی
نویسندۀ اینکتا از بهپرواز درآمدن ارواا مبارزان بر اثر کوبیدن طبل جنگ ّ
مؤید این نکته است.
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