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می گردمي که  مواجه  نيز    با كليات هايی  بر  موسيقی، گاهی  داير  خطی  نسخه های  در       
ساير  موضوعات  ا   دربرگرينده ی  از  آ برخی  و  شعباتند  و  آوازه ها  مقامات،  اسامی  جامِع 
مرتبط با مقام ها نيز هستند. برخی ازين منظومه ها ممكنست برای سرايش  در كليات های 
و  شاگردان  نظری  آموزِش  برای  فقط  نيز  بعضی  باشند؛  شده  سروده   آوازی کل النغم 
مركب تر  به  كليات های  بتوان  جدی تری  و  بيشرت  جستار  با  شايد  موسيقی.  عالقه منداِن 
نيز  موسيقی  و   قواعد  و  ديگر   اصول  ضروب  حاوی گوشه ها،  دست  يافت  که  نيز    ازين ها 
آوازه ها،  و   شعب  مقامات،  اسامی  يادآوری  هپلوی  در  زيرين  در  كلياِت  چنانكه  باشد؛ 
ا  مرتبط اند؛ نغمات و  انتساِب مقامات به بروج فلكی دوازده گانه و ماه های سال كه بدا
يا ُسرهای آغازين هر  مقام که موسيقی داناِن سبِك هندی ما آن را ُسِر ِگرِه می خوانند، و 
باآلخره تركيِب آوازه ها مهه باهم به صورت هنرمندانه يی بازشناسانده می شوند.  اين كليات 
به سبِب مركب بودِن بيش  از حِد آن، شايد قابليت خوانش در كلياِت آوازی را نداشته باشد؛ 
ازينرو می توان گفت كه اين يكی از كليات های ادبی يی بوده كه می تواند تا به امروز نيز در 

خدمِت آموزِش نظری نظام كهن موسيقی ما نقشی مثبت ايفا منايد.
جت الروِح      سراينده ی کلياِت مورِد حبث كه يكی از   قدميرتين منونه های اين ژنر بوده و در 
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نسخ  از  برخی  (در  ادوار  سالِك  خود را  ثبت گرديده است؛  بلخی  صفی الديِن  عبداملؤمن 
در  ولی  بيتست؛  سی   و   هفت  در   اثِر   يادشده  آمده،  آنچه  خوانده است.  اطوار)  سالِك 
نگاشته   شده ،  جرأت  عبدالشكور ِ  قاری   ديوان  قلمی  نسخه ی  اخِري  در  يادداشت هايی كه 
اين   كليات   حاوی چهل و نه بيت  بوده،   كلياِت   انتساِب   مقام های موسيقی به بروج دوازده 
گانه ی فلكی را نيز در آغاز دارد كه سراينده ی آن را سالك دروازی معرفی كرده است؛ زيرا  
در  بيت   مقطِع كليات به جای سالك ادوار، سالك ِ درواز  آمده است.  1  نسخه هايی   از  خبش  
 اخريالذكر  در  جمموعه يی كه استاد گرامنايه داكرت عسكرعلی رجبی زيِر عنوان رساله در بيان 
دوازده مقام انتشار داده اند، و مهچنان در رساله ی يادداشت هايی در باره ی  موسيقی زنده ياد 
 استاد حممدعثمان صدقی  و خبش  مقام ها و شعبات  آن در رساله ی  موسيقی مؤلف گمنامی 
  كه دارای 

كه در آرشيف ملی كابل موجودست؛ نيز به صورت مستقل نقل گرديده است2
تفاوت های اندكی نيز هستند.

     انتساب اين كليات را به سالك   دروازی از بن دندان می توان نادرست خواند؛ چی قبل از 
مهه سالك از شعرای سده ی سيزدهم درواز بدخشانست، در حاليكه قدامت اين كليات صدها 
سال مقدم بر زمان زنده گی او می باشد. دوديگر اينكه او سالك ختلص  می كرد نه سالِك درواز 
و الحقه ی دروازی را نيز ديگران (شايد هم شاه عبداهللا بدخشی) بر ختلصش افزوده باشد.  

آن ها  بودن  باهم  و   يادشده،  خبِش كليات  هردو  شعری  و  سبِك  بيان  شيوه ی  وزن،       
اصل  در  خبش   هردو  اين  می رساند كه  ختاری  جرأت  مولوی  ديوان  اخري  در  يادداشت های 
مربوط كليات واحدی هستند؛ و ما نيز  آن ها را بر اساس  منت جرأت و مقابله با متون ذكر 

شده در باال، به عنوان منونه ی خوبی از كليات های مركب می آورمي.
2 4/6: 1 

مقام ها و ارتباِط آنها با بروِج دوازده گانه

بدانی گه  هر  به مو  مو  را  محل 
بـاز زنگـله  آيد  نغمه  هشتم  ز 
به خدمت بندی  كمر  گر   به جوزا 
معنی به  مايل  شود  چون  سرطان 

خوانی  نغمه  هشتم  ز  را  رهاوى 
آواز ثور  شاِخ  ز  او  دارد  كه 

بزرگت  آيد  وی  ز  نغمه  ُنه  ز 
حسينى  ميِل  كند  نغمه  به هفت 
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مقام ها و شعبه هاى هريك 

مشتاق ناله  بر  شود  هر  گاه  اسد 
پـــيـــدا بـــرج  بـــر  ســنــبــله  تــا  شــده 
بريون راست  آمد  نغمه  هشتم  ز 
گرديد  واصل چون  زهره  به عقرب 
مضراب به  نغمه  ُنه  ز  آمد  عـراق 
شريكش دل   ای   گر  باشی    به جدی  
مــارا تــو  مــانی  اگــر  دلــو  به ســوی 
بــدانــد را  سـپاهان  نــغــمــه  نــه  ز 

او شعبه ی  و  مقام  شد  رهـاوى 
جــويـی نــغـمــه  گــر  عـرب  نوروِز  ز 
اخـرت نــيــك  مــقــاِم  شـد  حـسـينى 
بدانی گر  نغمه،  دو  آمد  دوگاه 
پـويــی راست  مـقـاِم  در  هـرگــه  تــو 
ساز شد    نغمه    هشتم  ز  چون  ـَْع  مبْرق
عــبـارت انــدر  حـجـاز  آمـــد  مـقــام 
آگاه مرِد  ای  گاه  سه  شد  سه نغمه 
هشيار مرِد  ای  مقام  آمد  بزرگ 
حاصل نغمه  هفتم  شد   ز  همايون 
آمد دلكش   مقاِم  كوچك  ازان 
سه  نغمه  ای دل  و  جان! َرْكْب ْ آمد  چو 
اشــتياقــست مـقــاِم  دل  ای  عـراق 
ای يار مغلوب  جو  نغمه  هشتم  ز 
ای جان! اصفاهان  مقامی نيست  چو 
نيريز نغمه  پنجم  ز  حاصل  شود 

عشاق تو  دانی  نغمه اش   هشتم  ز 
هـويدا كوچك  شــده  نغــمــه  نُـــه  ز 

افزون  نه  و  ميزان  به  آمد  نه كم 
حاصل  نغمه  هشتم  ز  آمد  حجـاز  
پرتاب تري  مهچون  قوس گرديد  ز 

بوسليكش   دانی  نغمه  به هشتم 
را نوا  بــرخـوانی  نغــمـه  هـشتـم  به 
خبواند3 ما  از  را  حوت  كو  كسی 

عـجم گــو و  را  عـرب   نـوروِز  تــو 
گويی نغمـه  شـش   از  نيز  را  عجم 
ُمحّيـر هـم  و  دوگـاه  آمـد  دل  ز 

خـوانی  نغـمـه  هـشتم  ز  را  ُمحّيـر 
جبويی  وی  از  پنجگاه  ـَْع؛  مبْرق
باز پنجگـه  آمد  نـغـمـه  پنـجـم  ز 
حصارت هم  و  گاه  سه  آمد  وی  ز 

آنگاه  نغمه  هشتم  ز  آمد  حصار 
پديدار وی  از  نهفت  و  همايون 
ای دل! نغمه  هشتم  ز  آنگه     نهفت 
خوش آمد زان  بياتى  و  ََرْكْب  كه هم 
می دان! نغمه  پنجم  ز  را  بياتى 
عراقست روِى  هم  و  مغلوب  كزو 
آر عراق  در  رو  هم  نغمه  پنجم  ز 
دان! ازان  و  نرييز  نشاپورك  و  نيريز  تو 
نيز بود  نـشـاپـورك  نغمه  شش   ز 
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رانی (پدر استاد امحد منزوی) در اثر      حممدحمسن نزيل سامرايی معروف به آقابزرگ 
معروِف خويش به زباِن عربی ــ الذريعه إلی تصانيف الشيعه ــ از کليات ديگری نيز ياد کرده که 

مشهـور هـست  و  مقـام  آمد  نـوا 
خاراست نوروزِ  نغمه اش   پنجم  ز 
خــيــزد عـشـاق  از  گـــر  نـــو  مــقـــاِم 
هـــويــــدا نـــغــمــه  ســه  ز  زاول  بــود 
به هر حال آمد  مقام  زنگوله  چو 
چارگاهم آمد  نغمه  چارم  ز 
وفاجوی ای  بوسليكت  مقاِم 
بياری نغمه  ده  ز  را  عشيران 

  
يار! ای  آوازه  يكی  سلمك  را  تو 
پيدا كرد  خواهی  تو  سلمك  اگر 
روزافزون! ای  گردانيه  دگر 
خوبان شاِه  ای  گردانيه  ترا 
بينی كه  می خواهی  نوروز  اگر 
هوشيار مرد  ای  را  نوروز  بدان 
هم مهر و ماه  از  گووشت  اگر جويی 
منامي بر  از  گووشت  گر  ازينها 
اشتياقش شد  را  هر كی  مايه  به 
درياب! هست  مايه  ميِل  ترا گر 
راوی ز  می خواهی  شهناز  اگر  
چغانه و  چنگ  در  شهناز  ترا   

ماهـور  و  دان  خارا  نوروزِ  وی  ز 
آشكاراست  ماهـور  از   شش  نغمه  هم 
ريزد اوج  هم  و  زاول  هم  وی  ز 
پيدا اوج  هم  شد  نغمه  هشتم  ز 

ُعزال  و  می دان  چارگه  تو  وی  ز 
هم را  ُعزال  دان  نغمه  پنجم  ز 

صبا گوی  و  عشيران  آمد  وی  ز 
آری نغمه  پنجم  ز  هم  را  صبا 

  
برون  آر! زنگوله  و  اصفاهان،  ز 
هويدا نغمه  يازده  از  كنی 

بريون  راست  از  و  آمد  عشاق   ز 
می دان! معلوم  شود  نغمه  نه  ز 

حسينى  از  و  بوسليك  از  جبوی 
هشدار نغمه  چارم  ز  می آيد  كه 
هم نوا  از   و  حجاز  از  بيابی 
جانفزامي! بيابی  نغمه  نه  ز 
عراقش از  و  هم  كوچك  از  بديد 
به مضراب می آيد  نغمه  پنجم  ز 
رهاوى از  و  بزرگ  از  جبويش  

يگانه  ای  منايد  نغمه  شش   ز 

آوازه ها

هشدار ادوار  سالِك  سباِق 
4
آر!  آوازه يی  مقام،  دو    ز  هر  دو، 
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در مقطِع آن عبارِت «سالِک اطوار» آمده است. اين کليات بنا به گفته ی او در نسخه ی 
مشاره 2142 کتاخبانه ی مدرسه ی مطهری (سپهساالِر سابق) درجست. نگارنده در هنگام 
بازديد ازين کتاخبانه در ساهلای 1380 و 1381 ش موفق به ديدن اين نسخه نه گرديد؛ زيرا 
به قول جناب رمحت نصاری (بر وزن نثاری) آن را برای گرفنت مايکروفلم برده بودند. مؤلِف 

الذريعه ابيات آغازين و فرجامني اين کليات را چنني ثبت منوده است:
25 /6: 2 

مطلع:
در شيوه ی موسيقی سخن بسيارست            از مجله؛ وجود هر سخن ادوارست

مقطع:
غـافــل مـنـشـــني ز نـغـمـه ی داؤودی            کني قـول يـقـني ز ســالـک اطــوارســت5

     ساهلا پيش ازين، زنده ياد استاد علی اصغر بشري که با زنده ياد حممدانور نري مشغول 
فهرست نگاری نسخه های خطی آرشيِف ملی بودند؛ به مناسبتی سياهه ی اسامی موسيقی 
دانان دوره ی تيموريان هرات را برای نگارنده يادداشت داده بودند که در ميان آن ها اسم 
سالک الدين غوری مقلب به ابواالدوار نيز ديده می شد؛ ولی منابع معدودی که درين جستار 
ی به صورت ابواالنوار  در اختيار قرار داشت، چنني امسی را به دست نداد؛ ولی اسم مشا
سالک الدين حممد (847 ـــ 915 ه) پسر ابواملعارف موالنا جنـم الـدين مـحـمـد يـزدي (818 ـــ 
885 ه) را را در مهان عصر می بينيم که پسرش ـــ ابواحملامد کاشف الدين حممد يزدی ـــ رساله 
يی در موسيقی دارد. نسخه يی ازين رساله در جمموعه ی مشاره C 692 در کتاخبانه ی سن 

پرتزبورگ روسيه موجودست.6
     به باور نگارنده عبارت «سالک ادوار» و «سالک اطوار» نبايد ختلص سراينده ی اين کليات 
ها باشد؛ زيرا مفاهيم لغوی اين دو عبارت که در چندين کليات ذکر يافته است؛ در جای 
خويش افاده معنی درست داشته، رهروان موسيقی سنتی و عالقمنداِن راِه درسِت آموزش 
موسيقی را می رساند. دوديگر اينکه اگر يکی ازين کليات ها، برافزوده ی رونويسگران پسني 
جت الروِح عبداملؤمن بلخی در آن رساله نباشد؛ تا اواخِر عهد غزنويان و عروج غوريان 
قدامت پيدا می کند که به اين ترتيب زمان سرايش آن با دوران زنده گی هردو سالک الدين 
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مطابقت يافته منی تواند. پس مسلم می گردد که اين کليات به هيچ سالک الدين نامی ارتباط 
نداشته، بلکه سراينده ی آن با اهلام از مصطحات عرفانی، آموزنده گان نظام سنتی موسيقی 
را سالکان ادوار و اطوار خوانده است که واژه ی سباق (صورت مجع کلمه ی سبق) نيز در 
يکی ازين کليات ها در هپلوی سالک، به شکِل «سباِق سالِك ادوار هشدار»؛ می تواند مؤيد 

اين نظر باشد.
* * * 

    منونه ی ديگری از كليات های مركب؛   مهان كلياِت معروِف منسوب به جنم الدين كوكبی ست كه 
پيش ازين در باره اش به تفصيل سخن گفته امي؛ زيرا قطعه ی مذكور گذشته ازينكه حاوی مقامات 
و شعِب موسيقيست؛ به باوِر اين قلم، كليات آوازه ها به مطلع  زيرين نيز بايد جزئی از آن باشد :

          شش  آوازه ست و درجايی ست، هريك
در اسپاهان و زنگوله ست سلمك     

به علِت آنكه اين شش  بيت نيز از نظِر زبان، سبك و وزِن شعر عينًا مهاننِد كلياِت يادشده 
می باشد. چون هر دو خبِش آن كليات در فصل های پيشني از نظِر مبارك خواننده ی عزيز 
گذشته اند؛ ازينرو به مهني يادآوری خمتصر بسنده منوده، از تكراِر آن ها می گذرمي. عالقه مندان 
می توانند برای مطالعه ی جمدِد هردو قسمِت يادشده، به خبِش سوم (صفحاِت 51 ـ 52) و 

برخ  سوِم خبِش پنجم (صفحه ی 136) مراجعه فرمايند.
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مدارك و پينوشت ها:
1 ـ ديوان  قارى   عبدالشكور جرأت. نسخه ى متعلق به پسران او. صص  121 ـ   123.

2ـ  صدقى، محمد عثمان. يادداشت هايى در باره ى موسيقى. نسخه ى تايپ شده ى كتابخانه راديو 
تلويزيون افغانستان. ص  33.

3 ـ مؤلف ناشناخته. رساله ى موسيقى. نسخه ى شماره 16/ 207 آرشيف ملى افغانستان. 
صص   4/ 119 ـ 120. تفاوت هاى اين نسخه بيشتر در ترتيب ابياِت آنست.

4 ـ ديوان جرأت. ص  121.
   ـ ياداشت هايى در باره ى موسيقى. ص  33.

   ـ رساله در بياِن دوازده مقام. به كوشش  عسكرعلى رجبى. ص  46.
تفاوت هاى منابع دوم و سوم با مأخذ نخستين ازين قرارند:

مصرع نخست : صدقى : حمل چون ماه فروردين بدانى   
مصرع سوم : صدقى : به هشتم نغمه سازد زنگله ساز  

مصرع چهارم : رجبى : ز ثوران شاخ آواز.  
مصرع هفتم : رجبى : در ناله  

مصرع نهم : صدقى : شود تا . . .  
مصرع دهم : صدقى : ز نه نغمه شود . . .   

مصرع دوازدهم : رجبى : ز ميزان   
مصرع چاردهم : صدقى : حجاز آيد . . .  
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مصرع پانزدهم : صدقى : عراق آيد . . .  
مصرع شانزدهم : صدقى : ز قوس  آيد . . .  

رجبى : ز قوس  آمد  برون  چون تيِر پرتاب        
مصرع هفدهم : رجبى : به جدى باشى اگر اى دل   

مصرع نزدهم : رجبى : خوانى تو مارا  
مصرع بيستم : رجبى : ز هشتم نغمه دانى نوا را   
مصرع بيست و يكم : صدقى : سپاهان را بدانى.  

مصرع بيستم و دوم : صدقى : به برج حوت سپاهانى بخوانى.    
5 ـ ديوان جرأت. صص  121 ـ   321. 

   ـ بهجت الروح. صص  84 ـ 25. 
تفاوت هاى منبع دومى ازين قرار اند :

مصرع بيست و ششم : عجم را هم ز شش  نغمه بگويى   
مصرع شصتم : زابل . . . زايد  

مصرع شصت و يكم: زابل  
مصرع شصت و پنجم : چارگه هم  

يادداشت : قارى عبدالشكور جرأت يكتن از سخنوران بسيار غنيمت و قاريان درجه يك قرآن 
عظيم الشأن در كشور بود كه در سال 1347 ش  در كابل ديده از جهان فروبسته است. راديو 
قرائت  با  كرد،  به نشرات آغاز  مجدداً  وقفه  از يك دهه  بعد  ش   در سال 1318  كه  افغانستان 

ملكوتى او گشايش  يافت.
     در روزهاى پايانى زندان سياسى نگارنده در ماه هاى اخير سال 1365 ش  در محبِس پلچرخى 
با پسر او كه يكى از افسران پليس  بود و در ضديت با رژيم دست نشانده ى مسكو تازه به زندان 
سياسى افتاد، آشنا شدم. او در روزهاى اخير از نگارنده خواست تا در تنظيم ديوان پدرش  
قارى جرأت با ايشان كمك كنم. چون از زندان رهايى يافتم، يكى دو هفته بعد برادر كوچكتر او 
ديوان پدرش  را به منزل نگارنده آورد كه بالدرنگ كار باالى آن آغاز يافت. ولى يكى دوماهى 
نگذشته بود كه حالت اضطرار اعالن گرديده، دستگيرى وسيع مخالفين شناخته شده ى دولت 
مزدور از سر آغاز يافت و نگارنده مجبور گرديد تا به صورت عاجل ترك وطن نمايد كه اين 
غربت تا به امروز نيز ادامه دارد. با كمال تأسف كه آن ديوان غنيمت به سان چندين نسخه ى 
قلمى ديگر و برخى از كتابهاى آماده ى چاپ خود نگارنده با پنجهزار كتاب چاپى و كلكسيون 
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هاى نشرات قديمه ى كشور همه در اختيار ديگران ماند و در جنگ هاى تنظيمى كابل همه به 
تاراج رفتند. از ديوان جرأت به جز سه يادداشت چيز ديگر نزد نگارنده باقى نيست. و اين امر 
طى مدت تقريبًا دو دهه ى گذشته روحًا اذيتم مى كند كه به جاى كمك به خانواده ى جرأت ديوان 
زيباى پدر شان از نزدم تلف گرديد. اين چند سطر را به خاطر تخفيف همين ناراحتى روانى 
خويش  ياد كردم و آرزمندم كه آن اثر به دست آدم صالح و باسوادى افتاده، و هنوز موجود باشد.

5 ـ نزيل سامراء، محمدمحسن (آقا بزرِگ تهرانى). الذريعه إلى تصانيف الشيعه. نجف: شركة 
تهرانيه. 1355ه/1936م. ص26.

     دوست گرامى نگارنده، استاد محمدآصف فكرت هروى اين كتاب بيست و شش جلدى را 
در سه هزار صفحه خالصه نموده و به زبان درى برگردانده اند كه در شش جلد به طبع رسيده 

است. رك:
     ــ مصنّفات شيعه (ترجمه و تلخيص الذريعه إلى تصانيف الشيعة تأليف شيخ آقا بزرگ 

تهرانى). مشهد: بنياِد پژوهشهاى اسالمى. 1372-1376 ش. در شش جلد.
6ـ  كاشف الدين محمد يزدي. رساله موسيقي. نسخه ى شماره C 692/1 كتابخانه ى پژوهشكده ى 

شرقشناسى اكادمى علوم پترزبورگ (لنينگراِد سابق) روسيه. صص 1 ـ 3.




