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     واژه ی   َشدّ  در   زباِن   عربی   معانی   متعددی   دارد؛ ولی در مباحِث موسيقی  هم معادِل 
واژه ی  مقام به كار   رفته و نيز به معنای   رشته ی مرواريِد مشدودالطرفني (مرواريد سفته شده به 
تاری که هر دو َسِر آن گره شده باشد)؛ و به اين اعتبار در هردو زباِن عربی و دری منطبق 
با مفهوِم لغوی راگ ماالی هنديست كه قرينه و معادِل كلياِت مورِد حبِث ما می باشد؛ و 
اما در آثاِر موسيقی گذشته گان به زباِن دری، لفظ شد به مفاهيِم ويژه ی ديگری نيز كاربرد 
ـ) در موسيقی هندی استفاده می شده كه  ا داشته است، از  مجله ، معادِل اصطالح تات (

كوك منودِن سازهای تاری برای نواخِنت پيهِم گروهی از راگ ها و يا مقاماتست.
ارجاهای آن در  ا مهچو راگنی، پرت و       در موسيقی هندی متام راگ ها و ملحقاِت آ
ت كهندی نظاِم  ده طبقه يا تات تقسيم شده اند كه در ابتدای سده ی بيستم ويشنو ناراين 
ا استوار ساخت ؛1 ولی در گذشته چون اوتاِر زيِر سازهای  موجود موسيقی هندی را بر بنياد آ
تاری را از ابريشم و اوتاِر مب را از روده ی گوسفند می تافتند؛ و بنابر اين علت، بسياری ازين 
وترها قابليِت كش  شدِن شديد   را نداشتند؛   در نتيجه،   سازها در درجات پايني و متوسط كوك 
يعنی ُسر شده می توانستند نه در درجات بسيار بلندی كه وترهای سيمی امروزی قابليِت 
كشش  را دارند؛ ازينرو نوازنده گان جمبور بودند كه برای نواخِنت مقام ها و راگ های گوناگون 
به جای كش  منودِن تار ها؛ پرده بندی روی دسته ی ساز را تغيري دهند، كه اين عمل را در          
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ـ  كردن و در موسيقی خراسانی َشّد می ناميدند. طوريكه از رساله ی در عمِل در عمِل  ا زباِن هندی 
ـ  راگ های هندی پيداست، در كشوِر هند مهه راگ ها را در ده طبقه تقسيم منوده و  ا ـ  راگ های هندیِبني و  ا ِبني و 
ا پرده بندی ساز را تغيري می دادند؛ ولی در موسيقی كالسيِك ما مهه  برای نواخِنت هر گروِه آ
مقامات را در چهار طبقه تقسيم منوده بودند كه به َشّد های چهارگانه معروفند، و هر گروه 
ا و مهچنني  ا بايد در يكی ازين چهار جمموعه قرار گريند تا نواخنت آ مقامات و لواحِق آ
گزار از يكی به ديگری آسان بوده و اين انتقال به سبِب سازگاری و مهآهنگی مقاماِت مربوِط 
هر جمموعه در ذهِن شنونده احساِس تنافر اجياد نه منوده، لذِت شنيدن مقاِم پيشرت را زايل 
منی كند؛ بلكه آنرا با انتقال در مقاِم مهآهنگ ديگر امتداد نيز می دهد. به مهني اعتبارست كه 
اصول ترتيِب نواخنت و يا به اجرأ درآوردِن مقامات را نيز َشّد ناميده اند، كه حبِث حاضره ی 

ما نيز در مهني موردست.
     برافزاينده گاِن كرامِت جمراكرامِت جمرای ابوالوفای دوره ی سفره چني به نقل از ساير رسايِل كالسيك 
قيد منوده اند  كه شد  چهار نوعست : شِد راست يا يك گاه، شِد دوگاه، شِد مغلوب و شِد 
چهارگاه يا اوج. و در تفصيِل آن نگاشته اند كه : « اول راست گويند  و از  آجنا   به پنجگاه 
  و   از    او به گردانيه   و از   آجنا به بوسليك  و از   آجنا به پنجگاه عود منايند. چون پنجگاه منودند؛ 
آمده؛  به راست  باز  و  به نرييز  اصفهان  و   از  روند  به اصفهان  سلمك  از  و  بنمايند    سلمك 
اوند به ايكيات روند   و از آجنا    اوند؛  و از  عشاق روند و از او به نوا برند و يك پرده دارمي به 
بيات بنمايند؛ و از  بيات يك پرده دارمي به ماهور؛ و به بيات روند و از آجنا به نوا آمده، عشاق 
بنمايند و بروند به نشاپورك و از آجنا به نوروِز  عرب و از او به بسته نگار و از او به ماهور و از 

او به نشاپورك روند و بازگشته به پنجگاه روند و راست َشّد كنند. 
     دوم دوگاه را بنمايند و از او به حصار روند؛ و از حصار، دوگاه و حسينی روند و از 
حسينی به عشريان و از عشريان به ُحمَِري آيند  و كوچك بنمايند  و از آجنا به بزرگ و از بزرگ 
به نوروِز صبا برود و بلندی او گووشت است گووشت بنمايند و از گوشت به نوروزِ خارا روند 
و از او به نوروِز عجم و از او به نوروِز عرب بروند و به حسينی و دوگاه شد  كنند  كه از جهِت 

بزرگان اين علم را چنني قرار داده اند.
     ُشِد سوم كه خمالف بوده باشد؛ پس  چون خمالف شد كنند و از او به عراق آيند و از 
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او به سه گاه و از او به مغلوب آيد و باز به سه گاه عود كند و به حجاز روند و به گردانيه و از 
گردانيه به عراق آيند و در خمالف شد كنند.

     ُشدِ  چهارم   كه او را شِد اوج گويند؛ و آن چهارگاهست. بايد كه اول چهارگاه َشد كنند؛ 
و از او به ُعزال شوند و چون خواهند كه به چهارگاه بيايند زنگوله بنمايند و به رْكْب بيايند و 
ازو به بيات و از بيات به عجم رود و از عجم به نشاپورك و ازو به عراق و از عراق به خمالف 
جِت الروح  رود و از او به چهارگاه شد كنند.»2   عبداملؤمن صفی الديِن بلخی نيز در خامته ی 
ا را با عناصِر اربعه  بيش  از سه صد سال پيش  از سفره چی از چهار نوع شد سخن رانده، آ
و جهاِت چهارگانه منتسب ميداند؛ 3 ولی از دسته بندی مقامات به اندك تفاوت ياد كرده 
ی كه در رساله ی موسيقی امريخاِن كوكبی گرجی مطرِب خاِص درباِر  است؛ اما   مبحِث مشا
شاه حسِني صفوی آمده با آنچه در كرامِت جمرا درجست، مطابقِت كامل دارد.4  ازين شرح و 
تفصيل به وضاحت در می يابيم كه منظور از شد دقيقًا مهانست كه منشی عوِض كامل خانی 
اته  راگ های هندی در بازشناسی تات های دهگانه ی مروج در مشاِل  اته  راگ های هندیدر بياِن عمِل بني و  در رساله ی در بياِن عمِل بني و 
   چون اين مطلب به قدر 

ت کهندی به قلم درآورده است.5 هند سه سده پيش از اصالحات 
كافی روشن گرديد؛ می پردازمي به مطلِب اصلی و قبل از مهه يادآور بايد شد كه مطالب نقل 
شده در باال از نسخه های خطی يی برگرفته شده اند كه توسط اهل ختصص و فن امروزی 
ا  ــ که به عنوان يادآوری عمومی آورده شده  تصحيح و تنقيح نگرديده اند، ازينرو در پذيرش آ

است ــ نبايد جانب احتياط را بدون رعايت گذاشت.
     در يكی از جمموعه های خطی بزرگی كه در نيمه ی خنسِت سده ی دوازدهِم هجری كتابت 
يافته و اكنون در كتاخبانه ی جملِس شورای اسالمی ايران نگهداری می شود، در هپلوی چندين   
رساله در موسيقی، تاريخ و ادب، كلياتی نيز درجست كه سراينده ی ناشناخته يی آنرا  كليات 
اده است. درين كليات اسامی مقامات،  شعبه ها   و  آوازه ها به ترتيب ُشد يا    مرتِب و موزون نام 

ا نام برده شده است.  سلسله ی اجرای آ
     با آنكه ترتيِب مقامات يادشده درين كليات به سلسله ی مراتِب مقامات در شد كه 
در رساالت گوناگوِن موسيقی نظِري ملحقات كرامِت جمرای ابوالوفای سفره چی كه در باال 
نقل گرديد؛ برابر منی منايد و معلوم نيست كه چنني  ترتيِب مقامات در كدام مكتب و در كجا 
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رايج بوده است؛ چون اين منظومه يگانه منونه ی چنني كليات هاست   كه در اختياِر نگارنده  
قرار دارد؛ درين خبش ناگزير از نقِل  آنيم، سپس  تفاوت های يادشده را مشخص  خواهيم 

ساخت. كلياِت مرتب و موزون اينست  :
 27/9: 1

موسيقی را بدان ده و دو مقام 
اولش   پست، ثانی اوج       ای دوست!
نام! دارد  كه  آوازه يی  به شش  

ترتيب  بر  و  به ربط  نظم كردم 
موزون» و  مرتب  «كلياِت 
قدِر اين  نظم را  بدان  كه بسست

پی  آن از  حسينى  برخوان  باز 
برسان!  او  به جای  را  او  باز 
پرداز! زنگوله  حاِل  بر  باز 
دانی  را  حـجـاز  تـركـى  راِه 

حجاز! مقاِم  در  آهنگ  ساز 
دف و نی گري؛ رو به ديری كن!
مــأوا كــن  بـزرگ  بــه مـقــاِم 
دآلرايی! بس   آور كه  سلمك 
پس  رهاوى ز روی آن درياب!

پريشانی  مهه  از  رهی  بر 
بايد كرد! مقام  عراقت  در 
باش  ز آوازه ی گووشت آگاه!

كوچك آنگه خبوان بزرگ آسا!

ای خوش احلان و ای خجسته كالم!
هر مقامی دو شعبه مهره ی اوست
مقام دو  پی  از  آوازه  شد  چو 
تركيب اندرين  بنده  را  مجله 
اهلِ  فنون، به نزِد  نامش   گشت 
 گر  تر ا علِم موسيقی هوسست؛

جان ای  دوگاه كن  در  ابتدأ 
پس  ُمَحّير كه اوج اوست خبوان
بنواز! چارگه  راه  مطربا 
خوانی؛ نكو  را  ُعزال  تو  گر 

ای مغنی سه گاه را كن ساز!
شادمان در حصار سريی كن!
بنما را  ايكيات  رباب  از 
بنمايی؛ نياز  غيچك  ز  گر 
بشتاب! عرب  نوروزى  سوی 
برخوانی صباح  را  صبا  گر 
اگرت ره مخالفست ای مرد؛
سوی مغلوب چون تو داری راه،

خارا! شعبه ی  ز  آگه  باش  

* * *
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     طوری كه از ساختاِر اين كليات بر ميآيد؛ منظور از سرايِش آن تعليِم نظری موسيقی بوده 
است؛ زيرا چنني سروده يی در قالِب كليات های آوازی برابر آمده منی تواند. و از طرف ديگر 
طوريكه پيشرت نيز ياد شد؛ حمتوای اين كليات هم با نظام های موسيقی سنتی و نظريوی 
متأثر از مكتب صفی الديِن بغدادی تفاوت دارد و هم با شيوه ی چهار نوع شد معمول 
در مياِن اهِل عمل دارای اختالفست؛ بدينرتتيب كه اسامی صرف چهار مقام با شعباِت 
ا در بندهای خنست، دوم، سوم و ششم منطبق با ساختاِر نظام موسيقی بعد از سده ی  آ
هفتمست؛ ولی اسامی مقامات و شعباتی كه در بندهای ديگر ياد شده اند، با مهديگر 
فت كه شعباِت بزرگ اند اسامی ايكيات (كه  مطابقت نه دارند؛ زيرا به جای مهايون و 
گوشه يی از شعبه ی ركبست) و سلمك (كه ناِم آوازه ييست) آمده، دور از امكان منی منايد 
كه بيتی از ميانه ی اين دوبيت برافتاده باشد. به مهني گونه شعباِت رهاوی، نوروِز عرب و 

آيد دلنواز  كه  شو!  واقفش  
رت!! نيست جايی ز اصفهان 

دانــی  نــكــو  را  شـهـنـاز  قـــوِل 

كـنـی  هـــزار  نــالـه ی  نـوا  از 
شوری افتد ازآن ميان به جهان!
بايدت قولی راست در مردی!
روح افـــــزأ نـگـارِ  بـسـتـه  ُمــَع  

پيِش معشوِق خود خبوان عشاق
با نی و عود و نغمه ی طنبور

افزون  ازو  بوسليك  بود  كه 
شوِخ گردونيه را به چنگ آور

آيد؛ سرفراز  اسيراِن  چون 
در عجم چون تو بنگری يكسر؛
در بياتى تو صوت برخوانی!

اگر گذار كنی؛ نيريز  سوی 
به ميان آوری  نهاوندك  چون 
چون مبرقع به چنگ آوردی؛
بنما! را  پنجگاه  قوبوز  به 

از پی  زابل ای به دانش  تاق!
به نيشاپور! كن  آهنگ  باز 
قانون! به آن  را  ركْب  بنما 
بنگر جانفزا  به ماهوِر  پس  

كـــرده يـــی ابـــتـــدأ تــــو چـــون بــــه دوگـــاه
اعــضــأ6 ای  بــه آن كـــن  هـــم  انـــتـــهـــا 
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نوروِز عجم نيز با مغالطه روبرويند؛ و مهچنان سراينده به جای نوروِز عجم، صبا را ذكر منوده 
كه ناِم شعبه ی خنستِني مقاِم بوسليكست. شعبات مقاِم كوچك تيز ركب و بياتی اند؛ ولی 
درين كليات خارا و اسريان خوانده شده اند كه خنستني به شكل نوروِز خارا شعبه يی از مقاِم 
نواست و دومی گوشه يی از شعبه ی ُعزّال. شعباِت مقاِم اصفهان نيز نرييز و نشاپورك اند؛ 
ا عجم و بياتی ذكر گرديده اند كه خنستني به شكِل نوروِز عجم شعبه ی دوم  ولی به جای آ
مقاِم رهاويست و دومی نيز شعبه ی دوِم مقاِم كوچك. اينچنني شعباِت مقاِم نوا نيز نوروزِخارا 
اوندك ياد شده اند كه خنستني شعبه ی  ا نرييز و  و ماهورست كه درين منظومه به عوِض آ
اوندك كه در برخی از متوِن قدميه ی ديگر نيز به كار رفته  خنستِني مقام اصفهان بوده و 
اوند باشد، آن خود مقاِم زنگوله ست كه در خراسان و پاردريا يا ورارود  است؛ اگر مهان 
به اين نام خوانده می شد. شعبه های عشاق نيز زابل و نيشاپور خوانده شده اند، در حاليكه 
در اصل بايد زابل و اوج باشند؛ زيرا نيشاپور به صورِت نشاپورك شعبه ی دوم مقام اصفهان 
است. شعباِت بوسليك نيز عشريان و صباست در حاليكه درين منظومه ركب و ماهور 

خوانده شده اند. ركب شعبه ی خنسِت مقاِم كوچك و ماهور شعبه ی دوم مقام نواست.
ا حجاز       اسامی آوازه های مايه و نوروِز اصلن درين كليات نيامده اند؛ ولی به جای آ
ترك و بسته نگار مهچو اسامی آوازه ها ياد گرديده اند. با آنكه كمبودها و افتاده گی برخی از 
ا  ابيات درين كليات وضاحت دارد؛ ولی اين عدِم تطابق مقامات با شعباتی كه در پی آ
ذكر يافته اند؛ شايد به علِت متفاوِت بودن سلسله ی مراتِب مقام در حالِت شد يا اجرای 
ا باشد  كه در يكی از  مراكِز  فرهنگی  خراساِن بزرگ رايج بوده و بايست با حتقيق و  عملی آ

تفحِص بيشرت آنرا دريافت.
     در اخِري يكی از  رسايل موسيقی كه در ايران آن را به اشتباه به روحانی نام موهومی نسبت 
داده اند، كلياتی   زير  عنوان در چهار شد آمده كه تا حدی به گفته های كوكبی گرجی مطابقت 

دارد. اين كليات بيست و سه بيتی چنينست:
 28/9:2

دانا مرِد  ای  ازآن  بعد  ُمَبْرَقْع 
مسنبوی! ای  بنما  ترك  حجازِ 

بنما راست  درستی  اول گر  ز 
پس  از بسته نگار   ای  سرِو   دجلوی
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    کليات ديگری ازين قبيل در هامِش يكی از نسخه های سلطانيه ی كوكبی درجست 
كه در كتاخبانه ی جملِس شورای اسالمی ايران زيِر مشاره 2739/2 نگهداری می شود. 

بايد نيريز  جانب  گذارت 
كه   اينك   می رسد  آن  شوخ   شهناز
ستانی دل  كاِم  به نيشاپور 
ز غيچك نغمه ی مطلوب بنما
خبوانی؛ بايدت خواندن عشيران
صبا را  خوان  كه  زنگ از دل زدايی
منايی َرْكْب و بربايی دل از دست
دگر زآوازه ی سلمك شو آگه
آجنا از  آور  برون  را  حسينى 
به اصفهاهان گذر كردن توانی
بکن آهنگ زنگوله   كه نيكوست
رفيقت گر بزرگست اندران بر
چو بنمودی، دگر بنمای ُعزال
به اين قانون چو بنمايی تو  ماهور
چو بنمودی نهاوند ای سرافراز
نـــوازنــــــد عــــاشــــقــــاِن بــــيــــنــــــــــوا را
سه گاه از  روی   او   خوان    ای  هنرور
دانی نيك  رويش   ز  مخالفرا 
طلب كن مايه و زآجنا برون تاز
مكن تو پنجگاه ای دل فراموش

آيد پيشت  همايون  راه  اگر 
بيانداز آوازه  به گردونّيه 
بِر معشوق اگر عشاق خوانی

مقامت گر عراقست ای دآلرا 
بزرگان پيش   ار  كوچك  مقام 
منايی را  خارا  نوروزِ  اگر 
ز بعد بوسليك ای بلبِل مست
چو نوروزِ عرب بنمودی ای مه
بنما نغمه  بربط  ز  را  ُمَحّير 
دوگاهِ عشرت افزا گر خبوانی
ز   صوت    چارگه  ار    گردی  ای  دوست
بنگر راه  و  حجاز  اندر  برو 
نهفِت دلفريب ای شوح بر خال
تنبور ز  آيد  ايكيات  فغاِن 
بود سوِز عجم چون عود دمساز

رهاوى خوان از آنکه ای دآلرا 
اگر خوانی بيات ای شوخ دلرب
خبوانی عندليب آسا  زابل  چو 
بگو آنگه حصار و بركش  آواز
خبوان جانا     گووشت  و   دار    در    گوش

كجی  و    كذب  را  بگذر، بگو   راست
كه اندر اول و آخر مهني جاست7
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چون دو مثال مفصل درين خبش منونه ی گروه کليات های معرف َشّد يا انتقال از مقامی 
به مقام ديگر آورده شد؛ برای  جلوگريی از اطناب سخن صرف با يادکرد ابيات آغازين 

و فرجامني آن بسنده می کنيم که چنني اند:
 29/9:3

ای برادر يك دوگاهی ساز كن  
        از حسينى، پستی يی آغاز كن 

و مقطِع آن نيز چنينست :

راست خواندن در بلندی مشكلست  
پـنـجـگـاهی گـر خبـوانـی حـاصـلــســت8     
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