


 



١١٢ ــــــــــــ    ــــــــــــ

     كليات های ادبی ـ ـ   اجرايی موجودی كه طی هشتصد ساِل گذشته توسِط شعرای 
مقام های  موسيقی،  حلاِظ  از  شده است؛  سروده  ما  موسيقيداناِن  و  دری  زبان 
خمتلف چهارچوب اجرای آن ها بوده ؛ و از حلاظ ادبی قالب های شعری گوناگونی 
ا قرار گرفته است. منونه هايی كه برای مباحث اين رساله برگزيده  وسيله ی ارائه ی آ
شده ، عمده ترين آن ها به اشكاِل رباعی، غزل، قصيده و مثنويست؛ و از مجله ی 
كليات های سی  وشش گانه يی كه در مباحث بعدی از نظر مشا خواهند گذشت، 
در  شانزده كليات  قصيده،  هيأِت  در  دو كليات  غزل،  قالِب  در  شش  كليات 
چارچوِب مثنوی، سه كليات در چوكات قطعه، دوتا در شكِل رباعی و شِش 

ديگر نيز به صورت دوبيتی ـ ولی نه در وزِن آن ـ آفريده شده اند.
     با آنكه موضوع اساسی نوِع كليات يكدست بوده، بازتابنده ی ژنر واحدی 
می باشد؛ ولی اين سروده ها از حلاِظ كاربرد جنبه های خمتلِف مقاماِت موسيقی در 

داخل نوِع واحِد خود به دوازده گونه ی فرعی زيرين تقسيم می گردند:



ـــــــــــــ ١١٣ ـــــــــــــ 

1 ــ كلّياِت مقام ها.

2 ــ كلّيات آوازه ها.
3 ــ كلّياِت مقامات و آوازه ها.

الف ــ  كلّياِت اسامی مقامات و آوازه ها.  
ب ــ  كلّيات طريقه ی استخراِج آوازه ها از مقامات.  

4 ــ كلّياِت مقامات و شعبه های مربوط به آن ها.
5 ــ كلّيات شعبات و گوشه های مربوط هريك.

6 ــ  كلّياِت چند بعدی و مركب.
7 ــ  كلّيات مقام ها به ترتيب َشّد.

8 ــ  كلّيات اوقاِت سرايِش مقام ها.
9 ــ  كلّياِت انتساب مقام ها به بروج دوازده گانه.

10 ــ  كلّياِت خواِص و تأثِري مقام های موسيقی.
11 ــ  كلّياِت انتساب مقام های موسيقی به پيامربان.

12 ــ  كلّيات ضرب ها.

     هر چند  جستاِر حاضره ی نگارنده برای بازشناسی نوع كليات، پژوهشی 
بسيار جدی نبوده است؛ زيرا تدوين و تبويِب آنچه از پارچه های منظوم كلياتی 
كه در جرياِن پژوهش  نسخه های خطی زبان دری در مورِد موسيقی هندی، از 
برخی از نسِخه های قلمی موجود در كتاخبانه های افغانستان، ايران، تاجيكستان، 
اوزبيكستان، هندوستان، پاكستان، انگلستان، روسيه، آملان و فرانسه توسط اين 
قلم يادداشـت گـرديده بـود؛ بـرحسب آنـچـه كـه در پيشگفتار اين رساله ياد شد؛



١١٤ ــــــــــــ    ــــــــــــ

اسباب ظهوِر كتاب حاضر فراهم آمد. اميدست پژوهشگران جوان و متخصِص 
رتی بسر برسانند.  اين رشته، كار را دنبال منوده، آنرا به شيوه 

     آنچه در    دست داريد  صرف   آشنايی عمومی جوانان را با يكی از مرياث های 
بزرِگ فرهنگی نياكان شان در هدف دارد  كه ناآگاهان متعصب در حال از بني 

بردن ِ كلی آنند.





ـــــــــــــ ١١٥ ـــــــــــــ 

ا صرف اسامی دوازده مقام ياد  می       كليات مقامات، قطعاتيست كه در آ
گردد. از آجناييكه موسيقی كالسيِك خراسانی طی تقريبًا هزار و پنجصد ساِل 
گذشته در سرتاسر جهاِن اسالمی اشاعه و ترويج يافته است؛ نظام آن از يك 
طرف در درازای تاريخ و از سوی ديگر در هپنای جغرافيای اين جهان، دارای 
ا اختالف در اسامی مقاماتست؛ زيرا از يك  تفاوت هايی گرديده؛ كه عمده ترين آ
سو برخی از مقامات نام های حملی پيدا كرده و از طرفی ديگر دانشمندان مناطِق 
خمتلف؛ يكی مقامی را در حمِل شعبه قرار داده و ديگری شعبه را در جای مقام 
و يا مقام را در جای آوازه آورده و برعكس  آوازه را در حمِل مقام برده؛ و به مهني 
ترتيبست عوض  منودن حمل گوشه با شعبه و موقعيت شعبه در مياِن گوشه ها  که اين 
امر تفاوت هايی را درين نظاِم موسيقی به ميان آورده است. به طوِر مثال اگر صرف 
گسرته ی زبان دری اين ساحه را در  نظر بگريمي ــ كه حبِث ما تأكيد روی موسيقی 
مهني منطقه دارد ـ  ـ با مروِر شتابانی در آثاِر موسيقی اين حوزه، با نامهگونی هايی 
نتيجه ی پيشرفت  هم  بر می خورمي كه ناشی از سليقه های حملی بوده؛ و گاهی 



١١٦ ــــــــــــ    ــــــــــــ

دانش  و افزونی جتربه ها در گوشه يی ازين منطقه. 
     به گونه يی كه در   خبِش  دوم ياد  كردمي، قدميرتين  اثِر نوشتاری موسيقی  كه اسامی 
قابوسنامه ی  داده؛  به دست  به صورِت كامل  دری  زباِن  در گسرته ی  را  مقامات 
عنصراملعالی كيكاووس  بن سكندر بن   قابوس  ومشگريست كه گويا در سال 574 هجری 
تأليف يافته؛ و  درآن از  دوازده پرده ـ يعنی مقام ـ به صورت زيرين نام برده شده است : 
«راست، ماده، عراق، عشاق، زيرافگند، بوسليك،  سپاهان،  نوا،  گواشت و  راهوی.» 
از  دارد؛   و  وجود  شك   حبث  در   عصِر  مورد  نوشنت  آن  و  در  مورد   قابوسنامه  چون 
سوی ديگر مؤلِف آن آوازه ی گواشت را در مجله ی مقامات مشرده و اسامی دو مقام 
را از قلم بر انداخته و يا اينکه کاتبان نسخ کتاب او چنني کرده اند؛ و اين سه امر 
اعتماد به کتابش را    كمی خدشه دار   می سازد،  پس بايد به سند مؤثق تر  ديگری استناد  
جست  كه گويا  پس   از قابوسنامه به رشته ی حترير درآمده است؛ و آن رساله ی  موسيقی 
رامشاه غزنوی  حممدِ نيشاپوری ـ ملقب به فخرامللة  والدين ـ دانشمند برجسته ی درباِر 
(512   ـ 547 ه ؛ 1118 ـ 1152م) است كه در اواخِر عهِد غزنويان تدوين يافته است.  
     اين دانشمنِد بزرگ نام های مقامات را به ترتيِب زيرين ثبت اثرش  كرده است : 

3 ــ عراق. 1 ــ راست.  2 ــ خمالِف راست.   
6 ــ راهوی. 4 ــ خمالفك.  5 ــ حسينی.    

9 ــ بوسليك. 7 ــ اصفهان.  8 ــ ماده.    
12 ــ عشاق؛1  اوند.   11 ــ  10 ــ نوا.   

ولی نويسنده ی نامعلوِم ديگری در حدود يكصد سال پس  از نيشاپوری در  نگاشته ی 
كوتاهش  زيِر عنواِن املختصر املفيد فی بياِن املوسيقی و اصول و احكامه برای برخی 



ـــــــــــــ ١١٧ ـــــــــــــ 

ا را چنني ارائه داده است  : ازين مقامات اسامی دومی نيز ذكر منوده؛ و سياهه ی آ
1 ــ پرده ی راست     

2 ــ پرده ی عراق   
3 ــ پرده ی خمالفك، يعنی زيرافگند  

4 ــ پرده ی خمالِف راست، يعنی اصفهان  
5 ــ پرده ی رهاوی    
6 ــ پرده ی حسينی   

اوند يعنی زنگله 7 ــ پرده ی   
8 ــ پرده ی زيرافگنِد بزرگ  

9 ــ پرده ی عشاق  
10 ــ پرده ی مايه  

11 ــ پرده ی بوسليك  
12 ــ پرده ی نوا2  

عبداملؤمِن  صفی الدين  نامعلوم؛  نويسنده ی  ازين  پس   يكصدسال  بازهم       
بغدادی (درگذشته ی 692 ه) در رساله ی ادوارش  به زبان عربی، مقامات   را  چنني 
زيرافگند،  اصفهان،  عراق،  راست،  بوسليك،  نوا،  عشاق،  منوده است :  معرفی 

بزرگ، زنگوله، راهوی، حسينی و حجازی.3  
     چنانكه می بينيم، در مكتِب صفی الدين، مقاماِت خمالِف راست، خمالفك، 
بزرگ،  زيرافگند،  مقام های  ا  آ عوِض  در  نبوده؛  مقامات  جزء  اوند  و  ماده 
زنگوله و حجازی آمده است؛ و از سوی ديگر او مقاِم عشاق را به جای مقاِم 



١١٨ ــــــــــــ    ــــــــــــ

راست كه مهان مقام يك گاِه باستان زمانست؛ در مقاِم خنستني قرار داده است. 
يادکرد  وجوِد  با  می شود که  ديده  نيز  دوم  منبِع  با  سياهه  اين  مقارنه ی  در 
مقايسی اسامی دوگانه ی برخی از مقامات، بازهم مقاِم مايه ی آن در   نظاِم مکتِب 
صفی الدين، حجازی شده است. چون رساله ی االدوار در بغداد به نگارش  درآمده 
است، در آن بيشرت موسيقی خبِش عرِب جهاِن اسالم در حمراِق توجه مؤلف 
بوده، اسامی مقامات نيز روی مهني منظور باز تابنده ی نظاِم مروِج موسيقی در 
سرزمني های غربی جهاِن اسالمست؛ چنانچه عبدالقادِر گوينده در جامع االحلان 
خويش  با سياهه دادِن اسامی مقام ها می نگارد : «ادواِر مشهوره نزِد اعراب دوازده 
است، بر اين موجب :  عشاق،   نوی،   بوسليك،   راست،   حسينی،  حجازی، راهوی، 
زنگوله، عراق، اصفهان، زيرافگند، بزرگ»4  كه اين نظام بعد از صفی الدين و 
و  پارس   خراسانزمني،  در  عبدالقادِر گوينده  آثاِر  يافِنت  شهرت  از  بعد  به ويژه 
پاردريا تا حدوِد زيادی جاگزيِن نظاِم اصيِل  خراسانی گرديده، مؤلفني بعدی به راه 
بزرِگ  شاعِر  جامی ــ    عبدالرمحن  نورالدين  حضرت  چنانكه  رفته اند،  صفی الدين 
كشور   در   عهِد   بايقرا   ــ در رساله ی موسيقی اش  اين نظام را چنني بازشناسانده 
است : عشاق، نوا، بوسليك، راست، حسينی، حجاز، راهوی، زنگوله، عراق، 
شاعر  در  موسيقی» كه  مؤلِف   گرانقدِر «رساله  و   اصفهان،   زيرافگند،   بزرگ.  5 
نامور ديگِر هرات در مهان زمانست؛ اعنی موالنا كمال الدين علی بنايی، اين نظام 
را عينًا مانند ديگران؛ عشاق، نوا، بوسليك، راست، زنگوله، اصفهان، حسينی، 
حجاز، زيرافگند، راهوی، عراق و بزرگ6 معرفی كرده كه در اغلب رساالت بعدی 
رساله ی ماننِد  ديگر،  آثاِر  از  برخی  ولی  تعقيب گرديده است؛  شيوه  مهني  نيز 



ـــــــــــــ ١١٩ ـــــــــــــ 

 موسيقی استاد شاه حممد دلدوزِ  هروی كه معاصِر جامی و بنايی بوده و رساله 
اش  بيشرت بر مبنای جتارِب عملی خود مؤلف به عنوان يكی از استاداِن موسيقِی 
نظاِم  شفاهی  و  عملی  انتقاِل  عنعنه ی  می دهد  كه  نشان  متكيست،  عهد،  آن 
موسيقی خراسانی مهدران زمان تأثِري كمرتی از مكتب صفی الدين برداشته؛ بيشرت 
در  می رساند كه  اين  و  بوده است؛  خراسانزمني  خوِد  سنتی  نظاِم  بازتابنده ی 
سرزمني های دری زبان، مهزمان دو نظاِم موسيقی رايج بوده، يكی نظام سنتی كه 
حممد نيشاپوری قبًال از آن ياد منوده بود؛ و ديگری نظاِم صفی الدين بغدادی كه 
اتكای بيشرتی بر جتارب دانشمندان موسيقی عربتبار داشت. بنابر مهني علت 
بوده که صورت خنستني اين نظام، بيشرت در بني دست اندركاراِن موسيقِی عملِی 
يعنی اهِل طرب رايج بوده؛ و  شكل دومی که بنياِد نوشتاری داشت، در   بني  
پژوهشگران و نظريه پردازاِن موسيقی. حسِن كاشانی شاعر، موسيقيدان و مؤلِف 
سده ی هشتم که در كنزالتحِف خود  كلياتی  در اسامی مقامات سروده، پس  از 
به شناسايی گرفنت مقام های دوازده گانه ی موسيقی، اشاره يی دارد که مؤيد خوبی 

برای ادعای ماست؛ زيرا او نوشته است  :
10/ 1:  5

از دوازده َدور، بـعـد ازان راسـت      عـشـاق و نـوا و بـوسـلـيـكســت 
زيـرافگن و پس بـزرگ از آواســت     ديـگـر چـو عـراق و اصفهـانسـت 
وانـگـاه حـجـاز جــمــلــه پـــــيــداست     زنــگـولــه و راهــوى، حــسـيـنــى 

عـــبـــداملـؤمـن چـــنـــيـــن نـــهـــاده ســـت
ايـــرادی اگــر بـــــود، نـــه  بـرمــاســـت!7



١٢٠ ــــــــــــ    ــــــــــــ

     تذكِر بيت اخِري حسِن كاشانی می رساند كه چنني ترتيب مقامات در روزگاِر 
او نيز مورِد اعرتاض  و ايراد اهِل عمل بوده است؛ و او با يادآوری اين مسأله از 
خود رفِع مسؤوليت منوده؛ در صورِت اعرتاض  خمالفِني اين نظر، صفی الدين را 

ا پيش  كشيده است.  به عنواِن آماِج تري انتقاِد آ
ر حال، نظاِم ادواری موسيقی با وجود اين دوگانه گی، چارچوب قراردادی       
معني خود را در مهه جا حفظ منوده، اما طوری  كه در    برخی از منونه های كليات 
 خواهيد ديد، اسامی مقامات در پارس ، خراسان، پاردريا، هند و عراِق عرب و 
عجم مهيشه تفاوت هايی داشته اند. چون منظوِر ما درينجا حتقيق در چه گونه گی 
طوالنی  اندك  حبِث  اين  با  بلكه  نه بوده،  آن  حتوالِت  سِري  و  مقامات  اسامی 
خواستيم خواننده ی عزيز  را   آگاه سازمي تا در  كليات های سی و ششگانه ی اين 
رساله از روبرو   شدن   با  چندگانه گی اسامی مقامات، سردرگم باقی منانده، ريشه 

و  منشأ اين تفاوت ها برای شان آشكار باشد.*
  سخنوِر ديگری كلياِت اسامی مقامات را در  دو  بيت سروده كه  سلسله ی  مراتِب 
چنني  نه رسيد؛  به نظر  موسيقی  رسايل  در  اين ترتيب  چون  ا  دگرگونه  است؛  آ
پنداشته می شود كه سراينده ی كليات، ترتيِب معِني مقام ها را در نظر نه داشته؛ 

ا را به چنني ترتيبی ياد كرده است : صرف به مقضای سرايِش سخن، آ
11/ 2:  5

چون هست بـوسليك، حسينى، مقاِم راست
 عـشـاق را ز زنــگـلــه در اصـفـهـان نـواســــت 

زيـرافـگـن و بـزرگ عــمــل در عــراق كـــن!
آهـــنــگ در حــجــاز و رهــاوى طرب فزاست 8 
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     باآلخره يكی از زيباترين قطعاِت كليات كه با تأسف هنوز سراينده ی آن را 
منی شناسيم و پيش  ازين نيز ازآن ياد كرده امي، سروده ييست در بازشناسی نام های 
مقامات كه از دوازده مقام در دوازده مصرع (شش  بيت) نام برده است. قدميرتين 
منبعی كه به نقل اين پارچه پرداخته، رساله ی موسيقی استاد شاه حممِد دلدوزست 
كه در عهِد سلطان حسني بايقرا در هرات به نگارش  درآمده است؛ و به دنباِل آن 
در رساالِت خواجه سيف الدين عبدالرمحاِن غزنوی (نوشته شده در اوايِل سده ی 
دهِم هجری)؛ و رساله ی كرامِت جمرای ابوالوفای دوره ی سفره چني (تأليف شده 
در حوالی 1020ه) نيز نقل شده است. در رساله يی كه داكرت عسكرعلی رجبی 
دارد  وجود  ازين كليات  نقلی  منوده اند؛  تدوين  خبارايی  به نام كوكبی   (رجبوف) 
كه تفاوت های آن با سه نسخه ی ذكر شده، نشاندهنده ی تفاوِت منبِع وی با 
سرچشمه های قبلی می باشد؛ ولی آن دوسِت گرامی از دادن مأخذ كوتاهی منوده 
يادشده،  نسخه ی  چهار  مقابله ی  با  را  حبث  مورِد  صورت، كلياِت  ر  است. 

پيشكِش حضوِر خواننده ی عزيز می دارمي:
12/ 3:  5

در بـزمـگـاِه   عـشـاق، ای بـلـبـِل خوش احلــان
بــــنــــوا نـوا خــدا را از بــهــِر بـيـنـوايــــــان

راِه عـراق بـسـپــر؛ وز دل غـمـی بـــرون كـــن
ـــِر وصـِل جــانــان  ســـوی حـجـاز بـگـذر از 

افگنده نغمه ی شـوق، آشـوب از حـسـينى 
چــون بـوسـلـيـك گــشتـــه آهـنــِگ دلربايان
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زنــگـولــه چون دِل ما پيوسته   در فغانست
زيـــرا بزرگ گـشــتــه بـا مـا چــو دلـِرب جــان

ای نـــيــكـواِن شـــــــــرياز مـا كـوچــِك شــمـايــيـم
گاهی كه نغمه سازيد در پرده ی صفاهـان 

قوليست، بشنو  از  من؛ شايد  كه راست  باشـد
در پـرده ی    رهاوىست، بـانـِگ هزاردستان 9

     چنانكه می بينيم، دو  كلياِت خنستِني مقامات، منطبق با اسامی مقام ها در 
مكتِب صفی الدينست؛ ولی در كليات اخري صرف يك تفاوت به نظر می رسد و 

آن اينكه اسِم مقاِم زيرافگن را كـوچـك ناميده است.
     به اين ترتيب نوع خنستني کليات در خدمت آموزش اسامی دوازده مقام برای 
نوآموزان و عالقه مندان موسيقی سنتی قرار داشته؛ و از آجناييکه نظم در ذهن 
رت جانشني گرديده، زود فراموش منی شود؛ چنني کليات ها تضمني قوی  انسان 

به خاطر داشنت اسامی مقامات را بر عهده داشته است.
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     در رساله ى موسيقى مير صدرالدين محمد كه در سال 1008 ه  در تهته ى به ناِم 
سلطان حسين ميرزاى ارغون فرمانرواى مستقِل سند نوشته شده است، اين كليات 
با حذف مقطع و دگرگونى هايى در دو مصرع ديگر نيز نقل گرديده است كه تفاوت 

هاى آن ازين قرارست:
مصرع دوم : زادوار ده و دو، بعد ازان راست.
مصرع چارم : زيرافگن و بس  بزرگى اوراست

  ـ صدرالدين محمد، مير. رساله در موسيقى. نسخه ى شماره 2827 كتابخانه ى 
و  الف.   9 تا  الف   6 اوراق  ويتفيلد   8 شماره  جنگ  آكسفورد.  دانشگاه  بادليان 
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پاكستان. ورق 12 الف.
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ـ جمعه يف. اسكندر (الكساندر جمايف). از پرده تا مقام. (به زباِن انگليسى) در 
مجموعه ى مقاالِت همايِش  موسيقِى برلين زيِر عنواِن

Regionale maqam - Traditionen in Geschichte und Gegenwart. herausgegeben von

Jurgen Elsner und Gisa Jahnichen. Berlin: {s,n.} 1992. vol 1. 

     از خانم پروفيسر فراغت عزيزوا استاد دانشگاه هنر تاجيكستان كه از اشتراك 
كننده گان اين همايش  بودند؛ سپاسگزارم كه متن مقاله ى همصنفى دوره ى دانشگاِه 
فلك هاى  مورد  در  اسكاتا  لورين  خانم  مقاله ى  و  ـ  جمعه يف  اسكندر  ـ  شان 

افغانستان را در اختيار اين قلم گذاشتند.
8 ـ بياض  خطى موجود نزد احرار مختاروف رييس  پژوهشكده ى تاريخ اكادمى 

علوم تاجيكستان در سال 1988م. ورق 43 الف. 
9 ـ اين كلياِت از مقابله ى چهار نسخه ى زيرين فراهم آورده شده است  :

گنج بخِش  كتابخانه ى   401 شماره  نسخه ى  سفره چى.  مجراى  كرامِت  ـ       
اسالم آباد. ص  4.

     ـ مختصرى در بيان دوازده مقام غزنوى. ورِق 188 الف و ب مجموعه.
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    ـ رساله ى موسيقى شاه محمد دلدوز. ص  20.

ص  65.  بخارايى.  كوكبى  مقاِم  دوازده  بيان  در  رساله  و  موسيقى  رساله ى  ـ     
(به خِط سريليك)

برابرسنجى نسخه ها:
مصرِع نخست  :

ـ دلدوز : در پرتگاِه عشاق، اى بلبِل خوش  الحان   
ـ غزنوى : در بزمگاهِ  سلطان، اى بلبِل ثناخوان.  

مصرِع دوم :
ـ غزنوى : بنما ره ى ثوابى، تا تازه داريم جان  

ـ سفره چى: بنوا نوا خدا را...  
ـ كوكبى دو مصراع باال را ندارد.  

مصرِع سوم : 
ـ كوكبى : راِه عراق بسپار  

ـ دلدوز : عراق برگير  
ـ سفره چى : ... وز دل الم...   

مصرِع چهارم : 
ـ سفره چى : سوى حجاز بنگر در راِه ...  

ـ دلدوز : ... بشتاب بر ياِد ...  
مصرِع پنجم :

ـ دلدوز : افگنده دسِت حسرت آشوب در ...  
ـ غزنوى و كوكبى : افگنده نغمه ى نو عشاق در حسينى  

مصرِع ششم :
ـ غزنوى و كوكبى : در بوسليك آن به گردى كنون غزلخوان  

مصرِع هفتم :
ـ غزنوى و كوكبى : از زنگله دِل من پيوسته در خروشست  
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ـ سفره چى : زنگوله چون دِل من پيوسته در خروشست.  

مصرِع هشتم: 
ـ غزنوى و كوكبى: خاصه چو پرده سازى از نغمه ى صفاهان  

ـ سفره چى : زانسان كه نغمه سازد در پردهء صفاهان.  
ـ دلدوز : گاهى به نغمه سازيد در پرده ى صفهان   

مصرِع نهم:
ـ غزنوى: اى اوستاِد بربط من كوچِك شمايم   

ـ سفره چى: اى گلرخاِن شيراز ما كوچِك شماييم!  
ـ كوكبى: اى اوستاِد بربط من كوچِك تو باشم   
ـ دلدوز : اى نيكوان شيراز ما كوچك شماييم!  

مصرِع دهم:
ـ غزنوى : خواهم كنى بزرگم، در بارگاِه سلطان   

ـ كوكبى : خواهم كنى بزرگش ...  
ـ سفره چى: شايد بزرگ گرديم در بارگاِه شاهان.  

مصرِع دوازدهم:
ـ غزنوى و كوكبى : در پرده ى رهاوى، بانِگ هزاردستان  

ـ سفره چى : در پرده ى رهاوى صوِت هزاردستان   
ـ دلدوز  : كز پرده ى رهاويست . . .  




