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     آوازه ها يگانه مورِد نظاِم موسيقی خراسانيست كه در قلمرِو فرهنگ و زبان 
ا از دير زمانی اختالِف خيلی كمرتی وجود داشته  دری در ترتيب و اسامی آ
در  بوده،  جديدتری  پديده ی  موسيقی  مقاماِت  به مقايسه ی  آوازه ها  زيرا  است. 
عهِد اسالمی به وسيله ی موسيقيدانان خراساِن بزرگ پديد آمده اند كه در برِخ 
ا را خواهيم شناخت. گفته اند كه دانشمنداِن موسيقی  بعدی به اندك تفصيل آ
از امتزاِج نغماِت فرازی شش  مقاِم موسيقی با نغماِت فرودی شش  مقاِم ديگر؛ 
گام های مالميه ی ششگانه ی تازه يی يافته و آوازه اش  خوانده  اند؛ چنانكه نسيِم 
طرب در رساله ی موسيقی اش  كه به نام خوِد او معروفست، درين مورد چنني 

گفته است :
عــروِق درخـــتـــان اثـــنـــی عــــشــــر     بـرآورده شـاخ از دو شــاِخ    دگــــر

كــه يـعــنـــی يـك آوازه از دو مـقـام      شـود ظـاهـر آنگه كه خواهی، متام1
و اين شش  آوازه را به نام های زيرين مسما گردانيده اند : گووشت، گردانيه، نوروز،
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سلمك، مايه و شهناز؛ چنانكه در يكی از رسايل خطی كه مؤلف آن تا هنوز شناخته 
نشده و در كتاخبانه ی پژوهشكده ی خاورشناسی سن پرتزبورگ روسيه (لينني گراِد سابق) 

نگهداری می شود؛ درين مورد طی كلياتی در دو بيت چنني گفته شده است  :
 13/1: 6

در مــذهــِب عـــاشـــــقــــاِن دمســـاز         آوازه شش  آمــد، ای ســـرافـراز!
نوروز و گووشت و مايه آنگـاه         گردانيه، سلمـكست و شهناز2

     باقيای نايينی در «زمزمه ی وحدت» كلياِت دو بيتی زيرين را به كوكبی نسبت داده 
جت الروح  كه در آن نيز اسامی شش  آوازه ذكر يافته اند؛ در حاليكه اين كليات در 

كه نگارِش آن مقدم بر زماِن زنده گانی كوكبی می باشد؛ نيز آمده است:
14/ 2: 6  
مطرب بِر  شه چو   پنجه بر  ساز كند        نوروز و گووشت و سلمك آغاز كند
گـفـتـم صـنـما! نـمــای گردانـيه را       پــس  مـايه بگـردانـــد و شهـناز كـنـد3

  برخی از مؤلفِني رساله های موسيقی ماننِد حممِد نيشاپوری، عالمه  قطب الديِن 
شريازی و قدمای ديگر، آوازه ها را شعبه نيز خوانده اند.4  از آجنايی که پيش  از 
سده ی ششم هجری اصطالِح شعبه معمول نبوده؛ و يا اينكه شكل فراگري و 
سرتاسری قلمرو زباِن دری را نداشته است؛ زيرا درين برهه ی زمانی اصطالِح رِنگ را 
در آثار موسيقی می توان ديد كه به جای شعبه؛ و اغلب به جای گوشه به كار رفته 
است. در روزگاِر بعد نيز اين اصطالح  كاربرد داشته، چنانچه استاد دلدوز هردو 
اصطالح را در رساله اش  به كار برده است.  5   كلياِت زيريِن آوازه ها كه در كنزالتحف 
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حسِن كاشانی آمده و به احتماِل قوی سروده ی خوِد او می باشد؛ داير بر مهني 
موضوعست كه گويا آوازه ها نيز شكلی از شعباِت موسيقی اند:  

 15 /3: 6
   شش شعبه كه مـوسوم به شش  آوازست

       دل هــا بــــه  دوازده مـــقـــامــش  بــــازســــت
   گردانـيه و گواشـت و ديــگــر نـوروز 

          پـس  مايه  و  سلمك و دگر شهنازست6 
     حسن كاشانی در مورِد آوازه نوشته است كه :  «بعضی از ادوار را آوازات نام 
اده اند و قومی آن را شعب می خوانند. و بريون ازين آوازات هر آواز ديگر كه 
باشد آن را مركبات می خوانند؛ هر يكی به امسی خاص  به اصطالح عرفی چون ُحمَّري 
فت كه مركب از نوروز و حجازيست.»7   كه مركب از دو نوروزست و مهچون 
ازين گفته ی حسن كاشانی هويداست كه در روزگاِر زنده گانی او هنوز هم آوازه ها 
را به اصطالح دوگانه ياد می كرده اند. و باآلخره كليات بسيار زيبا و شاعرانه يی 
رتين كليات های  كه در رساله ی موسيقی استاد شاه حممِد دلدوز آمده؛ يكی از 
اسامی شش  آوازه است كه تا كنون به نظِر نگارنده ی اين سطور رسيده است. 
چون اين كليات در منت رساله نبوده، بلكه بعد از ختِم آن درج گرديده است، 
به احتماِل زياد برافزوده ی ديگران خواهد بود؛ ازينرو احتمال آن موجودست كه 
م تا يازدهم هجری باشد؛ زيرا نسخه ی موجوِد آن رساله  سروده ی شاعران قرِن 
در ساِل 1075ه توسط كاتبی به ناِم فتح اهللا خواری رونويسی گرديده و شايد او 
مطابِق عنعنه ی كاتبان اين عهد، سه كليات و از مجله ابياِت زيرين را در آن 
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رساله افزوده باشد و يا اينكه مستنسِخ رساله ی منبِع او چنني كرده است؛ و آن 
كلياِت زيبا اينست  :

 16/4: 6
تـو ای مـطـرب آهـنـِگ  شهناز كـردی            دِر عـيـش  بـر روی مـا بـاز كــردی 
نـخـواهـد شـدن مـهـِر نوروزم از دل            بريدن  دل  از دوست  كاريست  مشكل

اگــر لــذِت صــوِت سلمـك بـدانــی            دگــــر صـــوت هـای مـخـالــف خنـوانـی* 
بـه مـســتــی ز گردانيه كــام بــســتـان            ز ســاقــی دســتــان ســراجنــام بــسـتان
مـــرا مـايه از چــنـــِگ غـم بــاز دارد            من  اين سود كز   مايه  دارم كی دارد؟

گـووشـتســت آراِم جــاِن اســيــــران
 انـــيــــِس غــــــريـبـــان؛ حــــريـــِف فـــــقــيــــران8 

 



* در اصل: خبوانی
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تفاوِت اين كليات در دو رساله ى ديگر چنينست  :

مصراِع نخست :
ـ بهجت الروح : مطرِب بِر شه چو نغمه را ساز كند.  

البيرونى  ى  كتابخانه   10226 شماره  نسخه ى  وحدت .  زمزمه ى  ـ   
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چو دست بر ساز كند.
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5 ـ رساله ى موسيقى استاد شاه محمد دلدوز. ص 19.
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     بدانگونه يی كه پيش  ازين نيز ياد كردمي؛ دانشمندان گفته اند كه آوازه ها تركيبی 
از مقاماتست، به ترتيبی كه از امتزاِج نغماِت پايينی يك  مقام با نغماِت بااليی مقامی 
ديگر، تركيِب جديدی آفريده و آن را آوازه نام داده اند. چون تعداِد مقامات دوازده 
اند؛ پس  از روی منطق تعداِد آوازه ها بايد شش  باشند كه در برِخ دوِم اين خبش  با 
ا نامهای آوازه و  ا آشنا شديد. درين خبش  كليات هايی را می آورمي كه درآ اسامی آ
ا حنوه ی تركيِب اين آوازه ها  مقامات هردو باهم ياد گرديده، و حتی در برخی از آ

نيز ذكر يافته اند.
     دانشمندان  گفته اند که  آوازه ی سـلـمـك از مبی اصـفهـان و زيری زنگوله پديد  آمده 
  و  آوازه ی  گـردانـيـه   از  مبی  عـشـاق   و  زيری راسـت. آوازه ی نوروز  كه  آن را  برای  تفريق  از 
نوروزِ عجم  و نوروِز عرب و مهچنان نوروز يا نريِز  صغري  و  كبري، نـوروِز اصـل نيز خوانده 
اند و خواجه عبدالرمحنِ غزنوی آن را به شكل نوروِز خارا ثبت منوده  است؛ 1 مأخوذ از   
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به مهني ترتيب،  آوازه ی   و  حسينی ست  مبی  مقاِم  و  بـوسلـيك  مقاِم  زيری 
گووشت  كه آن را  گواشت   نيز  می نويسند، برگرفته از مبی  مقاِم حجـاز   و   
زيری مقاِم نواست. مايه را از مبی  عراق  و  زيری  كوچك 2  و  شـهنـاز  را از 
 مبی بـزرگ و  زيری رهـاوی استخراج منوده اند.3 چنانچه شاعری درين زمينه 

گفته است  :
 17/1  : 7

تا  كـه سـلـمـك را بلـنــد آواز شد             اصـفهـان، زنگوله را دمساز شد 
دوِر گـردانــيــه از نـــاراســــتـــی             كــــرد بــا عـشـاق مـــيــِل راســتی
تـــا مــــرا نـوروزِ اصــل آوازه شـــد             بوسليك آمـد، حسينى تـازه شد
هر  صدايی  كز   گووشت  آمد   بـرون            شـد حجـاز انـدر نوايـش  رهنمون
مـايه   را صـد   نـالـه و زاری شــنيـــد            تا بــه كوچك از عراق آمد نـويـد

نـالـه ی شـهـنـازم از دل غـم زدود
از بزرگ و از رهـاوى رو منـود4

     موالنا جنم الديِن كوكبی در رساله ی  موسيقی اش  كلياِت زيرين را آورده است 
كه شرِح آن پيش  ازين گذشت و مهني كلياِت زيبای دوازده مقام و شش  آوازه 
است كه تأثري عظيمی در جنبِش كليات سرايی پاردريا و خراسان گذاشته، مدت 
دوصد ساِل ديگر اين ژنر آوازی و شعری را زنده و در تداول نگهداشت. گسرتده گی 
شهرت مهني قطعه سبب گرديده تا از سده ی دهم هجری به اينسو، مهه کليات 
های مندرج در آثار خطی را به سراينده ی آن يعنی موال کوکبی نسبت داده اند.  
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و آن کليات زيبا اينست  :
 18/ 2   : 7

ز راِه راسـت گر آهنگ می كنی به حجاز 
ز اصـفـهـان گــذر و جــانـِب عـراق انــداز

به ناقـه زنـگـولـه در پـرده ی رهـاوى بــنـد
بــه بـوسـلـيك ، حسـيـنىصـفـت بــرآر آواز

مشـو بـزرگ، ز راِه نــيـاز كوچـك باش  
دريــــن مــــقــــام بــه عــشــاِق بــینــوا پـــــرداز

 گـووشـت و مايه و   گردانيه چو برخوانی
نــواز پـرده ی نـوروز و سـلـمـك و شـهـنـاز

بــه گــوشِ جــان  شــنــو از  كوكــبــی  كــه  كــرد ادا
 به چار بيت، ده  و  دو مقـام و  شش  آواز5

جت الروح آمده و پس       كلياِت ديگِر آوازه ها و مقامات مربوِط هريك كه در 
از آن در رسايل بسيار ديگری نيز تكرار يافته است؛ پارچه ی شش  بيتی زيرين 
است كه از حلاظ وزن شعر و اسلوِب بيان مهاننِد كلياِت مقامات و شعبه های 
برد كه  می توان گمان  ازينرو  شده؛  داده  نسبت  نيز  به كوكبی  می باشد كه  آن 
شايد اين شش  بيت نيز جزئی از مهان منظومه باشد كه در اصل معرِف دوازده 
مقام، شش  آوازه و بيست و چهار شعبه بوده؛ سراينده، آفرينش کلياتی مرکب 
مهديگر  از  را  هرخبش  پسني  موسيقی  رسايل  مؤلفني  ولی  داشته است؛  اراده  را 
درين کليات  ا  به آ مرتبط  مقام های  و  آوازه ها  يادکرد  رحال  جداکرده اند. 
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چنني است:
 19   /3: 7 
شش  آوازست و در  جاييست، هريك       در اسپاهـان و زنگولهست، سلمك

چـو بــا عـشـاق گـردد راسـت يـكـدل       شــــود گـردانـيـه زيـــن هـــردو حـــاصـل 
دو عـيـنـم بـوسلـيكست و حسينى       بـود نـوروزِ  اصـلم زيـن دو مــعـــنــی
حـجـاز  آمــد كـه هـمــدم شــد نوا را        گـووشـت از هـــردو گــرديـــد آشـكارا
عـراق  و كوچـك آمــد اصـِل مايه       چـــی روح افــزاست يــارب وصــِل مـايه

بزرگسـت و رهـاوى اصـِل شهناز
شــدم بـــا خــامـــشـــی مــنـــبـــعـــد دمـــســاز6

     در يکی از نسخه های قلمی يی که به خط و امالی بسيار بدی رونويسی 
گرديده؛ و فهرست نگاران نيز آن را به اشتباه رساله ی موسيقی روحانی خوانده 
اند؛ كلياتی به نظر رسيد که در بازشناسی اجزای مقامات و آوازه ها به ترتيب ِشّد 
سروده شده است؛ ولی با تأسف که در آخرين دقايِق حضور در کتاخبانه ی مرکزی 
ران، کتابداِر خبِش مربوط ــ خامن کنعانی ــ مانع ضبط آن  و مرکز اسناد دانشگاِه 
کليات به روی نوار گرديدند. ازينرو تنها مطلع و مقطِع آن يادداشت گرديد که 
دو بيِت آغازين را در جايش خواهيم آورد؛ ولی بيت مقطع اين کليات يکی از 

ابيات ششگانه ی آن در بازشناسی آوازه ها بوده،چنني سروده شده است:
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 رهـاوى و  بـزرگ آمـد مهآواز               ازين هر دو برون آرند  شهناز7
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مدارك و پينوشت ها:
1 ـ مختصرى  در  بياِن  دوازده  مقاِم  خواجه  عبدالرحمن  غزنوى. ورِق 191 الِف  مجموعه.

     ممكنست اين بخِش  گفته ى غزنوى را كاتب به اشتباه رونويسى كرده باشد؛ زيرا 
نوروِزخارا گوشه يى از شعبه ى صباست و از طرف ديگر در رساله ى غزنوى نوروِز 

خارا را برگرفته از بمى بزرگ و زيرى نوا نوشته اند كه مسلمًا نادرستست.
2 ـ دلدوز به جاى اسم مقاِم عراق، حجاز نوشته است.

موسيقى  رساله ى  و   .17 ص   هروى.  دلدوز  شاه محمد  موسيقى  رساله ى  ـ   3
نجم الدين كوكبى. ص  18. كوكبى مايه را مركب از بمى زيرافگن (= كوچك) و 

زيرى عراق نوشته است.
اين  ص  26.  نگارنده.  به تصحيِح  (كراميه).  مجرا  كرامِت  ابوالوفا.  سفره چى،  ـ   4
نسخه كه از برابرسنجى هفده نسخه ى خطى كرامت مجرا فراهم آورده شده است، 
صرف در پنج مورد باهم اختالف داشتند. چون اختالفات جزئى بودند از نقل آنها 
صرفنظر گرديد. عالقمندان را به رساله ى كرامت مجرا كه توسط اين قلم آماده ى 

چاپ گرديده است، حواله مى دهيم.
5 ـ رساله ى موسيقى كوكبى. صص  27 ـ 28.



 ١٣٨ــــــــــــ    ــــــــــــ
 ـ بهجت الروح صص  44 و 45.

  ـ رساله ى غزنوى. ص  ورق 188 الف و ب.
  ـ تحفة السروِر درويشعلى هروى. مايكروفلم اكادمى علوم افغانستان. ص  142.

  ـ كرامت مجرا. نسخه ى شماره 27/18 آرشيف ملى افغانستان. ص  119.  
     اين كليات در بيش  از 32 منبع آمده است ولى صورت مقابله ى متن آن را از 

پنج منبِع داراى قدامت بيشترين درينجا مى آوريم :
مصرع نخست  : 

ـ غزنوى : چو آهنگ  
مصرع دوم :

ـ بهجت الروح : نظرى جانب . . .  
ـ غزنوى : در رهء عراق  

ـ سفره چى: گذرى جانب . . .    
مصرع سوم :

ـ بهجت الروح : ز ناقه . . .  
مصرع پنجم :

ـ بهجت الروح : و ز راِه نياز كوچك شو  
مصرع ششم :

ـ بهجت الروح : دران ميانه به   
ـ تحفه السرور  : درآن مقام به عشاق همنوا  
ـ سفره چى: درآن مقام . . . بينوا، بنواز  

مصرع هفتم :
ـ غزنوى : گبشت و مايه  

ـ سفره چى: . . . چو پردازى.  
مصرع هشتم  :
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ـ تحفة  السرور  : بساز . . .  

مصرع نهم :
ـ بهجت الروح : به گوِش  جان بشنو از كسى كه كرد بيان  

ـ غزنوى : بيت اخير را ندارد.  
6 ـ بهجت الروح صص  45 و 46.

بادلياِن  كتابخانه ى  نسخه ى  شماره 2827  مير صدرالدين،  موسيقى  رساله ى  ـ    
دانشگاه آكسفورد. ورق 8.

اسناد  مركز  و  مركزى  كتابخانه ى   5594/2 شماره  نسخه ى  مجرا.  كرامت  ـ    
دانشگاه تهران. ورق 46 الف.

  ـ زمزمه ى وحدت باقياى نايينى. نسخه ى 6262 دانشگاه پنجاب. ص  3.
  ـ كرامت مجرا. نسخه ى شماره 27/18 آرشيف ملى افغانستان. ص  113.

مقابله ى نسخه ها :
مصرع نخست :

ـ زمزمه ى وحدت : . . . و در هرجاست هر يك  
ـ كرامت مجراى آرشيف ملى: شش است  آواز و از جاييست . . .   

ـ ساير نسخ : در جاى است . . .   
مصرع دوم : 

ـ صدرالدين  : ز اسفاهان و زنگوله است و سلمك  
ـ سفره چى در هردو نسخه : ز اصفاهان و زنگوله است، سلمك   

ـ زمزمه ى وحدت : در اسپاهان . . . و سلمك   
مصرع سوم : 

ـ كرامت مجراى دانشگاِه تهران : زين هردو همدل  
ـ كرامت مجراى آرشيف ملى: زان هردو حاصل   

مصرع چهارم :
ـ صدرالدين  : كردانيا زان  
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ـ كرامت مجراى آرشيف ملى: گردانيه زان   

مصرع پنجم : 
ـ زمزمه ى وحدت : دو چشمم . . .  

ـ كرامت مجراى آرشيف ملى: حسينى، بوسليِك روح افزا  
مصرع ششم : 

ـ صدرالدين  : تو اى نوروِز اصل آن نور عينى  
ـ كرامت مجراى دانشگاِه تهران و زمزمه ى وحدت: اصلم زين دو معنى  
ـ بهجت الروح : زين دو عينى. ولى صورت زمزمه ى وحدت ترجيح داده شد.  

ـ سفره چى آرشيِف ملى: شود نوروِز اصل از هردو پيدا  
مصراع هفتم: 

ـ صدرالدين و كرامت مجراى آرشيِف ملى:   نوا را با حجاز افتاده پيوند  
مصراع هشم: 

ـ صدرالدين: گواشت از چهره  [اش] زان برقع برافگند  
ـ كرامت مجراى آرشيف ملى:  گواشت از چهره [اش] چون برقع برافگند  

ـ زمزمه ى وحدت : حجاز اندر سرود آمد . . .  
مصراع نهم: 

ـ صدرالدين و كرامِت مجراى آرشيِف ملى: عراق و كوچكست  آن   اصل  كز  وى  
مصراع دهم : 

ـ صدرالدين: به سوى ماده مى آرد خرد پى  
ـ كرامِت مجراى آرشيِف  ملى: سوى مايه خرد مى آورد پى.   

مصراع دوازدهم : 
ـ سفره چى آرشيِف ملى: شوم با خرمى منبعد دمساز.   

7 ـ رساله ى موسيقى (روحانى؟). نسخه ى شماره 2591/6 كتابخانه ى مركزى و 
مركز اسناِد دانشگاه تهران. ورق 79 الف مجموعه.


