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مقايسه  در  اند كه  مقامات  فروعاِت  يا  و  لواحق  طبقه ی  آخرين  و  چهارمني      گوشه، 
موسيقی  نظاِم  در  برابر می آيند.  راگ ها  يعنی پسراِن  ها  َرت  پـُ با  ا  آ هند  موسيقی  نظاِم  با 
خراسانزمني به مهان گونه يی كه هر مقام دارای دو شعبه بود؛ هر شعبه نيز دارای دو گوشه 
روشن كننده ی  خورمي  كه  می  بر  معلوماتی  درباره ی  گوشه ها  با كمرت  موسيقی  آثاِر  در  است. 
مهه جانبه ی اين خبش  موسيقی سنتی ما باشد؛   آثاِر معتِرب موسيقی صرف به يادآوری گوشه ها 
زين الدين  مثال  به طور  اند.  نداده  بدست  نيز  را  آن ها  اسامی  سياهه ی  حتی  پرداخته، 
نويسد  می  صرف  می رسد،  به گوشه ها  چون  خود  قانون  رساله ی  در  حسينی  حممود 
كه : «و احلانی كه غري از دوازده مقام و شش  آواز و بيست و چهار شعبه است آن را 
تركيبات خوانند و آن بسيار است.»1 و رساالت معدودی كه به يادآوری اسامی چهل و 
دارای  شان  مماثل  رساالِت  فهرست های  با  ا  آ سياهه ی  اند،  پرداخته  نيز  هشت گوشه 
جت الروح و فهرست زمزمه ی  تفاوت های بسيار جدی هستند؛ به گونه ی منونه سياهه ی 
وحدت را طور مقايسوی نقل می كنيم تا ديده شود چی تفاوتی ميان اين دو وجود دارند.
     عبداملؤمن صفی الدين بلخی اين اسامی را چنني آورده است : « عراق شايه، ماهورك، 
خرام، قرچنقار، روح االرواح، حبرِ نازك، رهرب، حصاركِ مدن، دوگاهِ عجم، حمسنی، حجاِز بزرگ، 
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اوندك، نشاپوركِ سازگاه، حسينی، بسته نگار، مواليات، خجسته، ايكيات،  رباِب پنجگاه، 
طور، حجازِ عراق، روی  عراق، مالنازی، كارساز، نوروز ِ رهاوی،  زيركِش  عشريان، زيرافگنِ بزرگ، 
راسِت حجاز،  چكاوك، زابلِ سه، چهارگاِه بزرگ، حدی   (شايد  ُهدی)، معروف، بسته صفاهان، 
خزان،  باباحسينی،  فت،  مهايان،  اوندِ رومی،  شهنشاهی،  حجازِ بزرگ،  كبري،  نرييز 
زيركِش خاوران، عراق، حجازِ  خمالف، بياِت ُكرد، اصفهانك، ركِب نوروز».2 با آنكه در فهرست 
باال حجاِز بزرگ هم به عنوان گوشه يی از شعبه ی عشرياِن مقام بوسليك معرفی گرديده و هم 
فِت مقام بزرگ؛ و ساير اسامی آورده شده درين سياهه نيز  به حيث گوشه يی از شعبه ی 
جت الروح افزوده  جديدتر به نظر می رسند كه شايد به سان بسياری از مواد ديگر بعدها در 
م غنيمتيست بزرگ كه حد اقل ما را با اسامی گوشه ها آشنا می سازد. و اما  شده باشد؛ باآ
زمزمه ی وحدِت باقيای نايينی چهل و هشت گوشه را چنني فهرست داده است : « بياِت ترك، 
اوند، قريب، ايكيات،  بياِت كرد، سرافراز، بسته نگار، مالف، حريان، مساوی، مكان، دابه، 
ار، نشاط، گلستان، وهايی، حجت، ذواخلمس ، شهری، ُحزان،  اوج، دلرب، نرييزِِ كبري، صفـا، 
مجالی، غزالی، سريت، اسواره، روح فزا، طرب انگيز، عربان، متعدی، اصلی، ضامن، اسريان، 

خياالن، غريبان، غمزدا، معنوی، حبرِ كمال، رازی، مناجات، هپلوی، اعتدال، نگار و وصال.»3
     مقايسه ی اين دو فهرست در يک نگاه شتابان نيز متوجه مان می سازد كه وجوه تشابه 
ا وجود   دارد و   اين امر شايد ناشی  بسيار اندكی در ميان اسامی چهل و هشتگانه ی  آ
از دو علت باشد :  خنست آنكه اسامی گوشه ها در  خراسان  و  پاردريا متفاوت بوده است و 
دوديگر آنكه از جهِت كاربرد عملی كمرت گوشه های مقامات توسط اهل طرب، سبب 
شده باشد تا اين طبقه ی مقام های موسيقی سنتی مان مورد توجه جدی قرار نه گريند و دچار 

پراگنده گی بيشرت گردند. 
بوده،  مركبات  از مجله ی  ديدمي، گوشه ها  حسينی  حممد  زين الدين  در گفته ی  طوری كه       
در مدارج پايني تر سازی و آوازی از  آن ها استفاده می شده است. و از طرف ديگر اين تركيبات مق

ام های  خمتلف، در هر گوشه  و  كناِر گسرته ی فرهنگی ما به سليقه های گوناگونی استفاده می شده كه 
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ا نيز فرق می كرده است؛ چنان كه اين امر خمتص  به موسيقی سنتی ما  نيست؛  طبعًا نامگزاری آ
بلكه ديگران نيز به چنني نامهگونی های  جدی روبرو بوده اند. به طور مثال موسيقی كالسيك 
هندی را در نظر می گريمي كه درآن نظام راگ ها از حلاِظ ساختار در سه مرتبه قرار دارند : ُسدهـ ، 
سنكرين و سالنگ. ُسدهـ /sudh/  يا ُشد راگ هايی را گويند كه تركيب نغمات مستقلی داشته آوای 
ا صرف نوای مهان راگ های مشخِص خود  را   به منايش می گذارند. سنكرين /sankiran/ راگ  آ
ا بويی  از  راگ های  هايی را می نامند كه از حلاظ تركيِب نغمات استقالل خود را داشته، اما نوای آ
ديگر  را  نيز  به مشام شنونده می رسانند. و باآلخره سالنگ /salang/ راگ هايی اند كه به طريقه های 
گوناگونی از تركيب راگ های ديگر ساخته شده اند. راگ ها اغلب در دسته ی خنست قرار 
گرفته، راگنی ها  كه به باوِر هندوان خامن های راگ ها هستند در مرتبه دوم يعنی سنكرين واقع 
ارجاها يا عروسان آن ها در دسته ی سالنگ قرار می  ُرت ها يا پسران راگ   و    می گردند و پـَ
گريند و اين دو مرتبه ی اخِري  راگ ها   در  مكاتب  بيست گانه ی موسيقی مشال هند، چندان 
ی» يا كتاب موسيقی نيز شباهت كاملی  زياد و چنان درهم و برهم بود كه در دو «پو
ا ديده شده منی توانست. از   مهني جهت بود كه در  دهه ی سوم سده ی بيستم  بني اسامی آ
ات ها را پيشنهاد كرد و به سرعت برق در  ت كهندی نظام جديد  ميالدی وشنو  ناراين 
ات دسته  ا را در ذيل ده  سرتاسر هند پذيرفته شد؛ زيرا اين نظام متام راگ ها و مدارج آ
بندی منوده مفكوره ی نر و ماده بودن راگ ها را به تاريخ سپرد. 4 در حاليكه چنني حتولی در 
موسيقی سنتی ما، در دو حوزه ی پارس  و پاردريا مدت های پيش  به ظهور پيوسته نظام های 
رتی درآورده بود. دستگاهی و ششمقام اين گدودی و تشتت را زير نظام جديد به نظم 
ا توسِط       به هر صورت بنابر مهني تشتت و عدم توجِه جدی به گوشه ها و كاربرد كمرت آ
اهل طرب بود كه كليات سرايان ما نيز توجه  كمرتی به اين  خبش  نظام موسيقی سنتی داشته 
باشند. چنانچه نگارنده ی اين سطور در ميان انبوهی از رساالت خطی و آثار چاپی 
موسيقی صرف به يك منونه ی كليات گوشه ها برخورده كه از بركت زمزمه ی وحدت 

باقيای نايينی به روزگاِر ما  رسيده است. اين كليات  كه سروده ی موالنا ابواحلسن  كوكبی 



ـــــــــــــــــــــ 123 ـ  ــــــــــــــــــــــــ

حصاری شاگرد جنم الدينِ كوكبی گوهری خباراييست؛ در پايان سده ی دهم هجری در 
خبارا و يا هند سروده شده و چنينست :

 23/5 :1
بـرد ديــريــنـه  غـِم  دوگاهـم  آنـكـه 
سه گاه ـش گذار سوی  فتد    هر كی 
چارگاه عــشـرت اثـــِر  نــالــه ی 
پنجگاه زمــزمــه ی  كـنـد  كـی  هـر 
شــــد بــنـــد  دلـــم  نشاپور  ز  تــا 
حـرزِ جان بـود  ركبـم كـه  شعبه ی 
شــده مـقـرر  چــو  ُمَحّير  نـيـست 
آشــناست بــه مــا  ماهور  نـالــه ی 
بساط ها  صدا  ز  بياتى  چــيــده 
شكـست خارا  ز  نوروز  شيشه ی 
كـشـيــد ُمبرَقع  روی  از  بـرقـعـش  
شـده خوش احلان  چی  زابل  بلبِل 
مـنـسـت وصـاِل  مغلوب  نـالــه ی 
نغمه ی  نيريز  خوش  و   دلكشست
نهفت راِز  آمــده  خـروش   بـه  تا 
شد سـحـرخـيـز  تـا  كـه  صبا  بـاِد 
بـی نـيـاز شـده يـی  بـه عشيران  گـر 
آشـــنــا شــــــده يـــی  بــــه همايون  ور 
بـــــود آيــــان  چــــی  ُعزال  نــغــمــــه ی 

دو   ز بياتى؛ چی ز ترك و  چی  ُكرد
بستهِ نگار چـو  سرافراز  هـسـت 
پنـاه حيران  و  مالف  درآن  بــرده 
راه برده  مكان  و  سماوى  سـوی 
شــد نهاوند  آهـــنـــِگ  بــر  دابه 
نـشــان ايكياتـم  و  قريب  داده 

شـده  دلبر  رُِخ  اوجـش   گـوشـه ی 
صفاست و  كبير  نيريزِ  گـوشــه ی 
از اثـــِر عيــِش بهار بـهـار و نشاط
دل بـه گلستان و وهايى چـو بـست
حجت و  ذوالخمس چو در پـرده ديـد
گـوشه ی آن شهرى و ُحزان شــده
مـنــســـت اوِج كـمــاِل  و  معتدل 
غزالىوشست و  جمالى  زانـكـه 
سيرت و اسواره بـه هم  گشت جـفـت
شــــد انگيز  طرب  و  فزا  روح 
بــــســــاز متعدى  و  عربان  بــا 
صـدا از  ضامن بــشـناس   و  اصلى 
بــــود خياالن  و  اسيران  هــــمــچــــو 
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زانكه غريبان صفت و غمزداســت
مـــــقــام كمالـش   بحرِ  و  معنوى 
جــان مناجات  و  بـــــــه رازى  داده 
اعتدال و  پهلوى  از  دل  بـــرده 

دلربـــاســــت عرب  نوروِز  مـطــرِب 
رام طبع  عجم  بـــه نوروِز  هــسـت 
فــغـــان از  حصار  ســـاِز  نـــوا  مـــرِغ 
جـــمال منوده  چو  مخالف  حسِن 

زوال  نــــه پـــــــــذيـــــــــرد  آنـــــرو  از  اوج 
وصال5 و  نگار  بـرده  جا  مهـه  كـز 
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     صورت دقيق تفاوت راگ هاى سده ، سنكيرن و سالنگ را خان محمد افضل خان در كتاب 
تكميل موسيقى خود به اين گونه تشريح داده كه ترتيب نغمات يا ُسرهاى راگ هاى سده  در رفت 
و آمد سلسله وار بوده، تفاوتى باهم ندارند؛ ولى راگ هاى سنكيرن آنانى را گويند كه نغمات رفت و 
آمد آنها سلسله وار نبوده، نوت هايى از ميان سلسله ى هفتگانه ى نغمات محذوف اند و افزون برآن 
تعداد نغمات نيز در رفت و آمِد برخى ازين راگ ها مساوى نيستند. و سالنگ آن راگ هايى اند كه از 
تركيب راگ هاى سده  و سنكيرن ساخته شده هواى راگ هاى ديگر نيز از آنها احساس  مى گردد.

ـ خان محمد افضل خان. تكميل موسيقى (به زبان اردو). الهور : ايچيسن چيفس  كالج. 1391. 
صص  5 ـ 6.

5 ــ زمزمه ى وح   حسن كاشانی در مورِد آوازه نوشته است كه :  «بعضی از ادوار را آوازات 
اده اند و قومی آن را شعب می خوانند. و بريون ازين آوازات هر آواز ديگر كه  نام 


