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سـِر پنـهـانست اندر زير و بم سـِر پنـهـانست اندر زير و بم 
فاش  اگر گويم، جهان برهم زنمفاش  اگر گويم، جهان برهم زنم
موالناى بلخى

 
    مقاماِت موسيقی كالسيِك خراسانی نيز ماننِد راگ های هندی بايد در وقِت معينی 
از روز و يا شب به اجرا درآيند؛ زيرا رعايِت اين اصل بر تأثِري موسيقی باالی رواِن انسان 
رامشاه غزنوی، حممد پسِر حممود نيشاپوری  می افزايد. دانشمند و موسيقيدان بزرِگ درباِر 
در رساله ی موسيقی خويش  علل انتساِب مقامات را به اوقاِت معني چنني قيد منوده است : 
ِر آنكه آفتاب ماده است. و  چون  «بدانكه اوِل روز كه آفتاب برآيد، پرده ی ماده گريند؛ از 
آفتاب بلند  شود؛ يك جملس  در پرده ی نوا بزن[ند] و چاشتگاه پرده ی عراق گريند؛ و او را 
جملس افروز گويند و هيچ پرده يی در علِم موسيقی خوشرت از پرده ی عراق نيست؛ و در روز 
هيچ وقت خوشرت از چاشتگاه نه باشد. استوا دگر باره پرده ی راست گريند؛ زيرا كه باربد 
روِد خامه می ساخت، درين وقت   متام   شد؛ اتفاقی   كردند  كه طالعش درين وقت بوده است. 
بعد ازآنكه هوا خمالف شود، مناِز ديگر پرده ی بوسليك گريند كه فراشيِب مهه پرده هاست؛ و 
روز در شب افتاده است؛ و اين پرده ی هندوانست تا به وقِت آفتاِب زرد و بعد از آن پرده ی 
عشاق گريند؛ زيرا  كه پرده ی آخرين باشد و روز نيز به آخر كشيده باشد. منازشام پرده ی نوا 
گريند؛ زيرا كه در علِم موسيقی تنگ تر از پرده ی نوا نباشد؛ و هيچ وقت تنگ تر از منازشام 
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نباشد؛ و اين پرده تركان زنند، تا مناِز خفنت. بعد ازآن خمالفك گريند، تا مردم آرميده شود كه 
پرده ی خمالفك پرده يی خوش  بود. بعد ازآن پرده ی اصفهان گريند و نيِم شب عراق و خمالفك 
اوند گريند؛ زيراكه  اوند گريند و پرده ی اصفهان موافِق شب بود. بعد از آن پرده ی  و 
پرده ی آرميده باشد. و پيغمرب عليه السالم درين پرده قرآن خواندی. و اين پرده ها كه ياد 
كردمي؛ سرد و تر و خوش  بود. چون صبح برخواهد آمد، رهاوی گريند؛ تا به وقِت اسفار و 
معنی راهوی آنست كه كسی از خوف رهايی يافته باشد، و اين ساعت كه جهان در روشنی 
می آيد و مردمان از ظلمِت شب رهايی می يابند، درين پرده مساع با راحت بود. بعد از آن 
پرده ی حسينی گريند و او را «مياجنی سرای» گويند و آن ساعِت اوِل روزست و آخِر شب؛ 
و حسينی تيزی راهوی بود. و اين دوازده پرده كه   شرح داده شد در دوازده ساعت بزنند؛ و 

هر پرده كه می زنند شعبه ها نيز با وی می زنند درآن ساعت تا معلوم باشد.» 1 
     اين توضيحاِت حممِد نيشاپوری تا حدودی علِل انتساِب مقامات را به  اوقاِت معينه ی 
شباروزی روشن می سازد؛ ولی اصِل مسلِم آنست كه موسيقی سنتی آسيای مركزی و غربی 
ــ به عنوان يكی از باستانی ترين حوزه های متدن بشری ــ در آغاز جنبه ی نيايشی داشته و 
مقامات موسيقی برگرفته و يا صورِت انكشاف يافته ی سرودهای مذهبيست كه در اوقاِت 
خمتلِف نيايش  و  عبادت   سروده   می شد، چنانکه  دو   نظامِ   عمده ی موسيقی اين منطقه، يعنی 
موسيقی خراسانی و هندی منونه های بارِز اين سِري حتولی موسيقيست؛ زيرا نظاِم موسيقی 
هندی بازمانده ی سرودهای ويدی ست كه هنوز هم صورت ابتدايی آن زنده بوده، آهنگساز 
ساِل  در  داده كه  اجنام  آن  مورد  در  جالبی  حتقيق  (تاك زاده)  ويناگرادوف  ويكتور  روسی 
1976م در مسكو اشاعه يافته است.   2 و موسيقی خراسانی بازمانده سرودهای اوستايی بوده 
كه موجوديِت واژه ی گاهگاه در اسامی پنج مقام از يك گاه تا پنجگاه خود ارتباِط گاثا های 
اويستا را كه سروده ی شخص  زردشت ست، با اين مقامات برمال می سازد؛ زيرا طوريكه 
خاورشناِس دمناركی آتور كريستين سن در يكی از مقاالتش  كه خود به زباِن فارسی نوشته است؛ 
ا سروده شده، باز می شناساند؛ و از اوزانی به اسامی حبِر  پنج حبِر عروضی را كه گاثاها در آ
وهوخشرتا، حبِر سپينتماينيو، حبِر اهونوايتی، حبِر اوستوايتی و حبِر وهشتويتی نام برده ساختاِر 
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3  كه سروده های هر حبر در مقامی خاص  و در وقِت معني خوانده 
ارا بازشناسانده است  آ

زيرا  يافت؛  فرهنگی   ادامه  يك   اصلِ    به عنوان  نيز    بعدی  زمان  در  عنعنه  اين  پس   می شد. 
برحسِب جتربه ی چندين قرنه ی هنرمندان موسيقی، تأثري روانی اجرای هريكی از مقامات در 
وقت معينه، بيشرت از ساير اوقات می باشد كه مذاهب و اديان قدميه نيز روی منطق ويژه يی 
ارا به كار می بردند؛ ازينرو شنيدِن هر مقاِم خراسانی و راگ هندی در يكی از اوقات شبانه  آ

روزی پر كيف تر از ساير اوقات احساس  می گردد.
ا درين زمينه سخت       عرفای اسالمی نيز درين مورد منطق خاصی دارند؛ زيرا نظريات آ
دلچسپ بوده، خالی از برهان و دليل و منطق مستحكم نيز نيست؛ انعكاس  اين نظرياِت 
ـِ  راگ های هندی» منشی عوض بيگ كامل خانی  ا ارزمشند را در رساله ی «در عمِل ِبْني و 
اواخر  تا  اينست که  می شود  ديده  رساله  درين  جالبی که  نکته ی  می بينيم.  4  به وضاحت 
سده يازدهم هجری نيز در هند علت اساسی انتساب راگ ها به اوقات معني شب و روز 
ناشناخته بوده؛ و اين امر می رساند که شايد هندی ها نظريه ی حمدوديت راگ به زمان را از 
خراسانيان گرفته باشند؛ و يا اينکه علل هندوباورانه ی اين اصل به سبب حکمراوايی چندين 
قرنه ی مسلمانان برآن سرزمني، به مرور زمان فراموش شده باشد. کاملخانی نوشته است: در 
جملسی «سخن راگ و سرود   در   ميان آمده، مذكور می شد كه نزِد اهِل هند هر يك راگ و 
نغمه را وقتی معني  كرده اند و احلق   در آن وقت راگ و نغمه خوش  آينده و دلربا هم می شود؛ 
ريون (َبريُو) و ديوگندهار به صبح صادق و سوها بعد از آفتاب برآمدن و تودی  چنانچه 
به يك هپِر روز و اساوری به يك و نيم هپِر روز و سارنگ به دو هپر. پس  دليل و برهان تعيِني 
اوقاِت هريك چگونه  خواهد بود؟ اگر مدعی سوال كند و رِد اين طريق منوده، خالِف اين 

اوقات عمل منايد، به چه منهج از عهده ی جواِب او توان برآمد؟
     هرچند از استاداِن ماهر، كتِب اين فن و گوينده گاِن وقت استفسار منودمي و جستجو 
كردمي، كسی از عهده ی جواِب اين سوال نه  برآمد   و خاطرنشني نه ساخت؛ بلك ظاهر ساختند 
كه  از  متقدمان و متأخران و گوينده گان و نوازنده گاِن اين فن، برهان و دليل تا حال  ظاهر  نه شده 
و   در كتاِب سنگيت اين علم هم بيان نه كرده اند. بنابرآن چندين مدت به گوينده گاِن راگ و 
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نغمه و نوازنده گاِن ساز و دوستاِن صاحب فهم صحبت داشته و خود هم پاره يی گوينده گی 
و  به سعی  منوده  دقيق  فكر های  عدد  و  علِم  جنوم  علِم  به قوِت  به عمل آورده،  سازنده گی  و 
تردِد بسيار نسبات که در علِم سرود و نغمه و جنوم بود و قوِل بعضی از مرتاضان و عابداِن 
خداطلب را دستآويز ساخته، دليل و   برهاِن اوقاِت راگ   و سرود و نغمه   و ساز را مشخص  و 
منقح  و ظاهر ساخت».5 پس او اظهار باور می کند که: « صدِق ظهوِر ذاِت اهلی آوازست، 
و  معنی و   اصِل حقيقِت راگ هم آوازست؛ و آواز بی فاصله قرب به ذاتست و اول و  آخـر 
نه دارد؛ تا يكسان و دواير و مفردست، از  مجيع  جهات مساويست به ذات او؛ پس منی توان 
 آن را به يك چيز الحق كرد، زيرا پستی و بلندی و وسط با   او  الحق  نيست...»6 يعنی اينکه 
خداوند و آواز هردو فارغ از ابعاد يا طول و عرض و عمق اند که اينها ويژه ی اجسامند و 
ذات حق و صوت را منی توان جسامت تصور کرد. بدينرتتيب كامل خانی درين حبث فلسفی 
با ادله و براهني صوفيانه ثابت می سازد كه صوت را با  ذات  اهلی ارتباطيست و پيامرب بزرِگ 
اسالم نيز به مهني  دليل كالم اورا با آواِز خوش  خوانده؛ و دستور داده كه ديگراِن نيز مهيشه 

قرآن را با حلن خبوانند.  
     از آثار سده ی هشتم بدينسو اغلب رساالِت موسيقی زباِن دری انتساِب مقامات به 
اوقاِت شباروزی را از قول دانشمند بزرِگ کشور ما و جهانـ ـ ابن سينای بلخیـ ـ نقل می كنند؛ 
چنانکه حسِن كاشانی در فصِل هشتِم مقاله ی سوِم كنزالتحف درين مورد قيد منوده كه  «از 
شيخ الرئيس  ابوعلی سينا نقلست كه در صبِح اول پرده ی راهوی بايد نواخت و در صبِح 
صادق پرده ی حسينی، و چون آفتاب دو نيزه بلند شود، پرده ی راست و در چاشتگاه 
پرده ی بوسليك؛ و چون آفتاب به مست الرأس  رسد، پرده ی زنگوله و پيشني گاه پرده ی عشاق 
و بني الصلواتني پرده ی حجاز و پسني گاه پرده ی عراق و در وقِت آفتاب فرو شدن پرده ی 
اصفهان و شامگاه پرده ی نوا.  بعد از مناِز خفنت پرده ی بزرگ و بعد از آن فروگذاشت كنند 
و در وقِت خفنت حريفان پرده ی خمالف نوازند و اگر به خواب نروند؛ و مهچنان استدعای 
چيزی خواندن كنند؛ از آوازات، آواِز شهناز بنوازند كه او خمالفست و انقباضی در نفس  پيدا 
كند و  خواب آورد».5  گرچی در رساالِت موجوِد ابِن سينا ذكری ازين مطلب به نظر منی رسد؛ 
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شايد موضوِع مورِد حبث در آثار از بني رفته ی وی ذكر شده، و يا اينكه قول او به صورِت 
نيز  امكان  از  دور  يافته است.  انتقال  بعدی  مؤلفِني  و  به نويسنده گان  عنعنوی  و  شفاهی 
نيست كه ديگران برای قوت خبشيدن به نظريه ی انتساب مقاماِت موسيقی به اوقاِت معينه، 
اين مطلب را به دانشمنِد يادشده منسوب ساخته باشند. چون درينجا هدِف ما بازشناسی 
موسيقی  مقاماِت  اجرای  علِل  روی  حبث  مقاماتست؛  سرايِش  اوقاِت  معرِف  كليات های 
را  عالقمندان  بنابرآن  می سازد؛  بدور  اصلی  موضوِع  از  مارا  ازين  بيش   معني،  اوقاِت  در 
برای مطالعه ی بيشرت آرای صوفيه به فصِل بازشناسی رساله ی كاملخانی در كتاِب «مرياِث 
موسيقی هندی به زبان دری» نگاشته ی اين قلم؛  6 و بررسی ريشه های تارخيی  انتساِب مقامات 
به پژوهِش مفصل و دانشمندانه ی جناِب رشيد ملك در كتاِب مروِر انتقادی بر راگ درپن 
(راگ درپن كا تنقيدی جايزه) 7 حواله داده، صرف اين مطلب را توضيح ميدارمي كه انتساِب 
بررسی    در  زيرا  دارد؛  نيز  ا  خوِد  آ ساختارِ   و  نفِس  در  عللی  معينه،  به اوقاِت  مقامات 
عني  مطلب در  راگ های  هندی به نتايج شگفت انگيزی دست يافته اند؛ چنانكه وشنو ناراين 
ت كهندی در پژوهِش مقايسوی راگ های منسوب به اوقاِت معينه، ويژه گی های مشرتكی را 
8 او به موجوديِت 

در ساختاِر آن راگ ها دريافت كه پيش  ازو كسی بدان ها توجه نكرده بود.  
نغمات معِني تيور و كومل (پرده و نيم پرده) در هر گروهی از راگ ها پی برد؛ و با دسته بندِی 
تركيِب نغمات در   راگ های گوناگون نتيجه گرفت  كه انتساِب راگ به اوقات   معني برخاسته 
از   نفس   و   ساختار   راگ هاست، نه از باور های اساطريی   و  مذهبی؛   و  اين اديان  بوده اند  كه  
ا برای اجياد فضای روحانی و معنوی استفاده منوده اند. پس  دور  از  خصوصيت اثرگزاری آ
از امكان نيست كه جستاری در مقاماِت موسيقی خراسانی  خوِد مان  كه در اوقاِت معينه  
ت كهندی به دست بدهد كه  خوانده می شوند؛ نيز شايد نتيجه يی  مانند مطالعات پندت 

اين كار بايد توسط اهِل عمِل موسيقی به اجنام برسد.9
مقيد  شده  تعيني  پيش   از  وقِت  به يك  هر مقامی را  اجرای  مهني   علت هاست كه  روی       
يك  مطلب كليات هايی  سروده اند  كه  اين  ابراِز  برای  ما  موسيقيدان  سخنوراِن  و      ساخته  اند 
منونه ی آن را كه قطعه شعِر مسعوِد صفی هروی بود؛ پيش  ازين  خوانديد. شاعِر ديگرِ   معاصرِ  
صفی، بدرالدين حممد  چاچی معروِف به بدرِ چاچ (درگذشته ی حوالی 752 ه) است که در 
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سده ی هشتم هجری در درباِر ُتغُلق شاهاِن هند در دهلی می زيست؛ و از ختلصش  پيدايست 
كه اهِل شهِر چاچ (= شاش ) يعنی تاشكنِد امروزی بوده است. وی اوقاِت خوانش  دوازده 

مقام را چنني به نظم كشيده است :
 3 0/10:   1  

ای مـهـت را ز غــالــيـــه زجنـــري          آفــتــابــت بـــه زيـــِر پـــرده ی قــــري
آخـِر شـب ره ی   حسيـنى ســاز          صـبــح دم پـــرده ی رهـاوى گـري
مـايـه وقـِت طــلــوع نـور   دهـد          پـيـِش بـرجـيـِس آفـتـاب ضـمـري
ســپـِر زر بـه نــيــزه چـون بــرســد          پــرده ی راسـت گــري بـی تــأخــري
چاشتگه  در عراق  ساز آهنگ          تـا   شـوی بـر  ســريـرِ   عـيـش   امــري
راسـت گومي ره ی مخـالف را          در   زوال ای  صنم  مدار حقري
بـوسـليـكی نــواز بـعــِد زوال          ای ضـمـيـِر تـو آفــتـاِب مــنــري
روی گلگوِن خور  چو   زرد  شود          ساز عشاق و پنِد من بپذير
وقت خفنت مخالفك بنواز          تا نكو رفته   باشدت  شبگري
درع از پرده ی   صفاهان ساز          چون  شهاب  افگند  ز آتش  تري
ساز هنگاِم نيمِ  شب ای  ماه          در نـهـاوند از قــلـيــل و كــثــري
وانگهی  مهچو چنگ  بر  درِ   شاه          به نوازش  درآ چو  شكر  و  شري
آن چنان گز بِر لطيفش  را          كه بنفشه برون  دمد ز    جزير
لعِل سيماب ريزش  ار جويد          به سوی  ُدِر سفته ی  تو مسري
كوش  تا  غنچه ی  تو  شري  مكد          از سِر خواِن استخوان تأثري
زانكه بر  لوحِ  چرخ  مسطورست          شاِه دين، آفتاِب  عرش  سرير

شــاِه عــالــم مــحــمــِد تــغــلــق
آنكه اوراست كردگار نصري10

     درين سروده ی بدِر چاچ افاده ی اصطالح نوا خالی از تكلف نيست؛ شايد بيتی كه متضمِن 
اسِم مقام نواست در هنگاِم كتابِت قصايِد او برای چاپ، افتاده باشد. ولی چيِز جالبی که
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درين كليات وجود دارد؛ آنست كه اسامی مقامات را بر اساِس نظاِم سنتی موسيقی خراسانی 
ياد كرده  كه با فهرسِت حممد نيشاپوری نزديكرتست و چنني برميآيد كه تا اواسِط سده ی 
هشتم نيز مكتب صفی الدين در هند نيز ترويج كامل نيافته بود. شيوه ی ذكِر مقامات در 

قران السعدين امري خسرو نيز برين معنی گواهی می دهد.
م هجری، خواجه ابوالوفای       عارف و دانشمند بزرگ پايان سده ی هشتم و آغاز سده ی 
خوارزمی معروف به پير فرشته و فرشته ی روی زمين ــ   متوفای 835  ه  در خوارزم ــ   كه نويسنده ی 
رساله يی در موسيقی نيز هست؛ 11 مهانند معاصران خود ــ مسعود صفی و بدِر  چاچ ــ كلياتی  دارد  
كه در  مورد اوقاِت خوانش  مقام های  موسيقيست. اين  سروده ی او  كه در بسياری از نوشته 
ــ  مهايوننامه  مؤلِف  ــ  مجال االسالم  فرزنِد  به منشی  شهاب الدين حممد   معاصر در ايران   های 
نسبت داده شده است ؛12 متأسفانه به صورِت ناقص  به روزگارِ ما رسيده است، زيرا  در   ابياتی كه 
رونويسی  درين كليات  بزرگ   و نوا  و   يا   بديل های  آنان  ياد شده بود؛  اسامی  مقاماِت  ا  در آ
نه گرديده است. خوارزمی با آنكه خود يكی از با نفوذترين پريان طريقِت عصِر   خويش   بود، 
نسبت مقامات به اوقاِت معينه را از قول فيلسوف نامور  کشوِر ما و جهان ــ ابن سينای   بلخی  ــ 

چنني به نظم كشيده است :
 3 1/10: 2

علِم موسيقی ار طلب داری            صبحدم پرده ی رهاوى ساز
بــاز بــر پـــــرده ی حـسـينـى رو            كن به وقِت طـلوِع صـبح آغاز
چــون ســِر نــيــزه آفـــتـاب بــلنــد            پرده ی خوِب راست را بنواز
به گه ی  چاشت بوسليك  گزين            پس  به شادی و هلو سـر   بفراز
اســتــــــوا پــــرده ی نـهـاونـدى            طلـب از مطرباِن خوش آواز
چـون  بــدانی كــه  وقــِت پيـشينست            راِه عـشـاق جـوی و حمرِم راز
وانگه انـدر ميانه ی دو مناز            دلكـش  آيـد عظيـم نـوِع حجاز
نــه بـــود اليـــِق نـــمـــاِز ديــــگـــر            جـز طـريــِق عـراق ای طــنـــاز
شــام را پــرده ی مخـالف خواه            بــا حـــريــــِف مـــوافــــِق دمــــســاز
چــون درآيــد منـــاِز خــفــنت زود            عزِم تـأخري كن بـه دولت و ناز
نيِم شب وقِت زيرافـگند سـت            باده گـري و دِر طرب کن باز
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گرچی ايـن قـوِل بــوعـلی سينا ست             ليك شــد نــظــم بــرای آن طــنــاز1۳

     در كلياِت ديگری، اوقاِت خوانِش مقام های موسيقی با ساعاتی كه در كلياِت بدِر چاچ 
و نوشته ی حممِد نيشاپوری يادشده، با تفاوت هايی ياد گرديده؛ و چنني می منايد كه اهِل 
طرب و يا اينكه پژوهشگران درين زمينه نيز توافِق نظر نداشته اند؛ چنانكه در كليات زيرين 
كه درآن هم از بوعلی سينا نقل قول شده و يا اينكه بوعلی نامی آنرا سروده است، نيز چنني 
نامهگونی های جدی آشكارست. به باور نگارنده سراينده اين كليات بايد بوعلی شاه قلندر 
شاعر و عارف سده ی هشتم باشد كه در شعر شرف و بوعلی ختلص  می كرد. درين كليات 
كه در دو نسخه ی موجوِد حتريِر سوِم كرامت جمرای ابوالوفای سفره چی در آرشيِف ملی 
افغانستان و كتاخبانه ی گنج خبِش اسالم آباد آمده است، زمان خوانش  مقامات با كليات های 

باال مطابقت نداشته، بلكه چنني گفته شده است:
 3 2/10: 3

اهِل دولت چو عشرت آغازند          در سحــرگــه بــه زنـگـلـه سـازنــد
فرحت  افزاست خوش  مقاِم عراق          چـاشــتــگــه در ســـرود پـــردازنـــد
پــرده ی دلـكــِش حـسـيـنـى را          تـا بـه يـكــپـــاس  و نــيــم بـــنــوازنـــد
چون نـوا را دوای جان خـوانـنـد          تــا بــه دونـــــــيـــِم پـــاس  پـــردازنــــد
پــس  به پـيـشـني بــه پــرده ی  عشاق          ســر بـــه اوِج نـــشـــاط بـــفـــرازنــد
تا به سه پاس  بـوسـلـيك خوانان          هريكی   خوش  به عيش  پردازند
بعد از  آن  چون  كه مست   می گردند          در نـهـاونـد عـشـق هـا بــازنــد
اسِپ عشرت چو در دِل شبها          ســـــوی راِه حــجــاز بـــــرتــــازنـــــد
راست  گومي  كه راست  وقِت  خوشست          خــفـــتـن اول مـــقــــام بـــرســـــازنـــــد
تـــا بــه ســـه پــاس  كــوچـِك دخلــــواه          بـــه  طــريـــِق مــــقــــام بــــنـــــوازنــــــد
چــون رهـاوى كـــنـــنــد آخــِر پــاس          مــطـــربــانــی كـــه كــامـــِل رازنــــــد

بــوعــلــی كــرده نــظِم پـــرده به وقت
 بــه  كـســانـــی كــــه مــحــــرِم رازنـــد14

     چنانكه می بينيم اين كليات نيز از يازده مقام ياد منوده؛ و شايد بيتی كه در آن مقاِم دوازدمهی
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ذكر يافته بود، از رونويسی برافتاده باشد؛ و از طرِف ديگر، اگر مندرجاِت كليات های 
باالرا با گفته های ابِن سينا و حممِد نيشاپوری طی جدولی هپلوی هم قرار دهيم، با تفاوت های 
تكاندهنده يی روبرو می گردمي؛ زيرا با آنكه درين موضوع اغلِب از بوعلی سينا نقل قول می گردد، 

ولی اين نقِل قول ها ضد و نقيض  بوده، باهم سر منی خورند؛ چنانچه در منوداِر زيرين :

                   ابنِ سينا  مسعوِد صفی   نيشاپوری   بدِر چاچ     خوارزمی     بوعلی 
1     اوِل صبح     راهوی        مايه          ماده        مايه        رهاوی        زنگوله
2   هنگاِم طلوع   حسينی      راست           ــ           حسينی           حسينی            ــ

3   اوِل صبح      راست          ــ               نوا        راست       راست        نوا   
4      چاشت      بوسليك       عراق           ــ          عراق        بوسليك       عراق      
اوندی      عشاق 5   زواِل آفتاب    زنگوله      خمالف          راست      خمالف        

6        ديگر      عشاق     بوسليك      بوسليك     بوسليك      عراق         بوسليك      
اوند     7   آفتاب نشست  حجاز     عشاق           عشاق      عشاق      حجاز       

8         شام       عراق          نوا             نوا            ــ         خمالف         حجاز  
9       خفتن      اصفهان      خمالفك        خمالفك     خمالفك         ــ          راست
10 پس از خفتن    نوا       صفاهان       اصفهان    صفاهان        ــ              ــ 

اوند    زيرافگند        كوچك  اوند        اوند           11   نيمه شب     بزرگ         
12   آخِر شب    خمالف         ــ               ــ          حسينی         ــ            رهاوی 
13     صبح           ــ          رهاوی       رهاوی       رهاوی          ــ               ــ
14   پس ازآن         ــ        حسينی       حسينی         ــ            ــ             ــ

     به باور نگارنده؛ علِت اين پراگنده گی درآنست كه موضوع انتساِب مقامات به اوقاِت 
معينه در اساس  خاستگاه مذهبی داشته، ولی پس از ظهوِر ديانِت مقدس  اسالم، نه تنها 
در كشور های دری زبان، بلکه در هپنای جهان اسالم ــ كه به گسرته ی موسيقی خراسانی 
مبدل گرديد ــ ديگر جدی گرفته نه شد ؛ و اين امر پراگنده گی نظِر دانشمنداِن موسيقيشناس  
را به بار آورد؛ و از سوی ديگر، تفاوِت اسامی اوقات در گسرته های گوناگوِن اين نوِع 

اوقاِتِ

علی رزمی   چاچ  اپوری  صفینِ سينا ابنِ سينا  مسعوِد صفی   نيشاپوری   بدِر چاچ     خوارزمی     بوع
گولهاوی    مايه   ماده   ايه    راهوی صبح     اوِل ص   راهوی        مايه          ماده        مايه        رهاوی        زنگ زنگ1  ی ها ه ا اد ه ا ی اه ل یا هاه هادا یا لها گ 1

اوقاِت مقاماتضوع انتست كگنده گی؛ علِتر نگارندبه باور نگارنده؛ علت اين پراگنده گی درآنست كه موضوع انتساِب مقامات به 

ــسينی سينی   ــ     ست   حسينیطلوع هنگاِم ط  حسين      راست           ــ           حسين           حسين       ا2  ط طلگا 2
نواست  ست  نوا    ــ      راست صبح  اوِل صب  راست          ــ             نوا        راست       راست     ا3 ا ا ا ل اااا 3

عراق      ليك  عراق    ــ     راق    وسليكت    چچاشت  بوسليك       عراق           ــ          عراق      بوسليك       ع ك4 ل ا ا ك كل كاال ال 4
عش اوندی     خمالف         عشاقوندی الف  ست  ف     نگوله آفتاب زواِل آ   زنگوله      خمالف          راست     ا5 ال ا ال گ آ اال لآف اقالگ 5
سليكراق    سليك ليك  يك   شاق گر    ديگ  عشاق     بوسليك      بوسليك     بوسليك      عراق         بوس اق6 ك ل ك ل ك ل اق ككاقگگ كل كاقل ل
ا حجاز     عشاق           عشاق      عشاق      حجاز        وند    جاز    شاق   شاق   ق     حجاز  نشستآآفتاب ن آف7
حجاز  لف     ــ     نوا            عراق  ام    شا  عراق          نوا             نوا            ــ         خمالف         ح ال8 ا الااقاا

10  ــ        اهان فهان ان    نوا    خفتن پس از خ   نوا       صفاهان       اصفهان    صفاهان        ــ            
ست      فك  لفك  ك    صفهانن   خفتن  اصفهان      خمالفك        خمالفك     خمالفك         ــ          راس ل9 ل لل

ا ا ا ا ا ا ااااا ا
اوند    زيرافگند        كو اوند        اوند           وچك گند     اوند  وند   د     زرگ   شب  نيمه ش  بزرگ          ك11 افگ ا ا ا ش كگاگشن
هاوی      سينی   ــ            الف  شب   آآخِر ش خمالف         ــ               ــ          حسينی         ــ            ره لل12
13  ـــ      وی   وی   وی     ــ     ح      صبح    ــ          رهاوی       رهاوی       رهاوی          ــ             
آا14  ـــ       ــ     سينی  نی      ــ    زآن     پس از     ــ        حسينی       حسينی         ــ            ــ           
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موسيقی و در نزِد موسيقيشناساِن خمتلف، اين تشتِت آرأ را بيشرت ساخت؛ چنانكه امروز 
برای اغلِب مردم دشوارست كه به صورِت دقيق زماِن پسني گاه، استوا و مست الرأس  را معني 
سازند و يا اينكه تفاوِت وقِت آفتاب فروشدن را با شامگاه و زماِن بعد از مناِز خفنت را با 
وقِت خفنت معني سازند؛ در حالی كه در كشوِر هند كه هنوز هم باورمندان هندوييزم رفتار 
خالف از دساتِري  موسيقی شناسان باستان را گناِه كبريه می دانند، موضوع از استحكاِم كاملی 
برخوردارست. ويناگرادوف نوشته است: برمهن هايی كه امروز سرودهای ساما ويدا را به مهان 
شيوه ی هزاران ساِل پيش  در  چوكات آهنگ های سه نغمه يی (سه ُسره) می خوانند، به علتی 
توانسته اند اصالت اوليه ی آن را  حفظ   كنند كه هرگونه تغيري در  آهنگ موسيقی آن را خيانت 
به خداوند می انگارند15 در حالی كه در جوامع فارسی زبان نه تنها كسی چنني انديشه يی نه دارد، 
بلكه دين َاِوستايی كه مقامات موسيقی ما از آن منشأ گرفته است، فقط در يك ناحيه ی 
بسيار كوچك، به صورت جزيره وار و منايشی باقی مانده، در انديشه ی عمومی نفوذی  نه دارد؛ 
ولی در هند اهِل عمل و نظر موسيقی مسأله ی وقت چی كه خوانش  يك راگ را با راگنی 
مربوط به راِگ ديگر چنان كريه می مشارند   كه   آنرا   مرادِف عمل زنا تلقی می كنند. 16 و در  مورِد 

عدِم اجرای راگ در وقت معينه نيز گفته اند :
 3 3/10: 4

راگ را چون به وقِت خود خوانند           خـاطـِر مـا شـگـفـتـه گـردانـنـد
   گر نه در وقِت خويـش  پـردازند          خون ز اعضای ما روان سازند17

     با مرور در كليات های اين برخ با مسأله ی مهمی بر می خورمي و آن اينكه سراينده گان 
در  بوده،  مهديگر  معاصر  مهه  شباروزی،  به اوقات  موسيقی  مقامات  انتساب  كليات های 

سده ی هشتم هجری زنده گی داشته اند. 
     با آنكه ارتباط اوقات به مقام های موسيقی، به گونه يی كه در سرآغاز اين برخ ياد شد، 
در  موضوع  يك باره ی  جدی گرفنت  ولی  دارد،  باستان  آريانای  فرهنگ  و  تاريخ  در  ريشه 
سده ی هشتم هجری، چی عامل و انگيزه يی داشته كه مهزمان از خوارزم گرفته تا دهلی و 
از بدخشان گرفته تا كاشان، توجه مهه گان را به خود جلب كرده است؟ اين پرسش ، پاسخی 

می خواهد كه از دايره ی حبث ما به  دورست.
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مدارك و پينوشت ها:
(معروف   C  612/2 شماره  نسخه ى  موسيقى.  رساله ى  فرزندِ محمود.  محمد  نيشاپورى،  ـ   1
به مجموعه ى تومانسكى) كتابخانه ى اكادمى علوِم سن پترزبورِگ روسيه. ورِق 28 الف و ب مجموعه.
2 - Winogradov, Victor Sergiuvich. Indiskaya Raga. Moscowa: Sovitskaya

 Compozitor. 1976. 

     از خانم فراغت   عزيزوا استاد دانشگاه  هنر تاجيكستان  براى ترجمه ى شفاهى سر تا اخير 
اين رساله براى آگاهى نگارنده، سپاسگزارم.                        

3 ـ كريستينسن، آرتور و عباس  اقبال. شعر و موسيقى در ايراِن قديم. تهران  : انتشاراِت فرهنگ 
و هنر. 1363ش. ص  9.

     يك گاه (مقام راست)، دوگاه، سه گاه، چهارگاه و پنجگاه در اساس  اسامى پرده هاى نخستين 
تا پنجمين آالت موسيقى آرياناى باستان بوده كه تا چندين قرن پس  از ظهور اسالم در خراساِن 
بزرگ نيز به همين نامها ياد مى گرديدند. چون سرايِش  پنج بحر سرودهاى اويستا را به ترتيب 
ساعات روز، ازين پنج پرده مى آغازيده اند، به مروِر زمان قالِب آهنگ هاى نيايشى به نام پرده هاى 
يادشده معروف گرديده، نخستين مقام هاى موسيقى را پايه گذاشتند. اينكه تا سده هاى هفتم و 
هشتم هجرى نيز واژه ى پرده را به معناى گاه و مقام به كار مى بردند، ناشى از همين امرست. عالمه 
قطب الدين شيرازى گويا نخستين كسى ست كه به جاى پرده و گاه ترجمه ى عربى واژه ى آخرى 
را به كار برده است؛ و بعد از زماِن زنده گى او، اصطالح مقام كه عين مفهوم گاه را دارد، وارد زبان 
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اهل نظر و اهل عمل گرديده است. اين گفته ى دانشمندان متقدم موسيقى ما نيز مؤيد ادعاى ما 
تعداد  بر حسب  آن ها را  باربد  اينكه  تا  بودند،  پنج  اصل  در  «مقامات  مى گويند :  كه  بود  تواند 
روزهاى هفته به هفت رسانيد و در عهد اسالمى ابوحفص  سغدى و ديگران آن را به دوازده ارتقا 
دادند.» (كرامت مجرا؛ ص 7) بهر صورت عنعنه ى انتساب مقام ها به اوقات نيز ناشى از همين 

سرايش  پنج بحِر سرودهاى اويستا در اوقاِت پنجگانه ى روزست.
ـ  راگ هاى هندى. نسخه هاى  ا 4 ـ كاملخانى، منشى عوض  بيگ. رساله در بياِن عمِل بين و 
شماره 158/9 و 158/6 كتابخانه ى بادلياِن دانشگاه آكسفورِد انگلستان. اوراِق 3 ب تا 6 الف؛ 
و 7 الف تا 11 ب؛ و نسخه ى شماره 266/9  كتابخانه ى پير شمس الدين گيالنى در شهرِك اوچ 

احمدپوِر شرقيه ى بهاولپوِر پاكستان. ورِق 126 ب تا 144 الف.
5 ـ رساله در عمِل بين و  تهاته ى راگ هاى هندى. نسخه ى158/9 بادليان. ورق 1 الف  و ب.

6 ـ كنزالتحف. صص  37 و 38 رساله. 
7 ـ ميراِث موسيقى هندى به زباِن درى. اثر نويسنده. ص  224 نسخه ى تايپى.

8 ـ ملك، رشيد. راگ درپن كا تنقيدى جايزه. الهور : مجلِس ترقى ادب. 1998. صص  343 
 ـ 359.

(از  روز  اوِل  بهر  راگ هاى  مشترِك  ويژه گى  كه :  بود  چنين  بهت كهندى  نتيجه گيرى  پندت  ـ   9
ساعِت 6 تا 9 بامداد) اينست كه همه نغماِت رى، مه و دهـ آنها كوُمل اند؛   چون راگ هاى بهيرون، 
رامكلى، ُگنكلى، اهير بهيرون و  ماننِد اينها؛  در حاليكه راگ هاى منسوب به بهرِ  دوِم روز  داراى 
نغماتى  اند  كه اغلِب آنها   كوُمل اند؛ نظيِر بهيروى، اساورى، تودى، جونپورى، تودى بالسخانى، 

ديسى و ماننِد اينها.
     راِگ هاى بهر سوِم روز همچون سارنگ، بهيم پالسى و امثال اينها داراى ُسر هاى كومِل گه، 
مه و نى، و ُسر هاى تيوِر رى و دها ميباشند. راگ هاى بهِر چهارِم روز چون پوريا، دهناسرى، 
پوربى، ملتانى، ماروا، ُسريراگ و نظايِر اينها داراى ُسرهاى تيوِر گه مه و نى بوده، برعكس  رى 

و ده آنها كومل اند.
راگ هاى شب  :راگ هاى شب  :

     نغماِت راگ هاى برخ پنجِم روز يا اولِ شب   همه تيور ند؛  مانند راگ هاى ايمن، ايمن كليان، 
پوريا كليان، بهوپالى، آنندى، كيداره، همير، كامود و امثاِل اينها. راگ هاى قسمِت دوم شب اغلب 
سرهاى شان تيور بوده، صرف برخى از نغمات كومل دارند ماننِد بيهاگ، شنكره، ديس ، هنس 
دهن، ُدرگاه، جيجيونتى، راگيشرى، ناراينى   و   نظايرِ آنها. راگ هاى نصِف  شب  چون باگيشرى، 
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ادانه، دربارى، سكرايى و مالكوس  نغماِت گه، مه و نى برخى از آنها كومل مى باشد. و 
باآلخره راِگ هاى اخيِر شب چون هندول، سوهنى و للت راگ هايى اند كه با تغييِر صرف 
يكى از نغماِت شان به راگى ديگر تبديل مى گردند؛ نظيِر راگ مالكوس  كه با تغييِر نغماِت 
كومِل آن به تيور به راِگ هندول مبدل مى گردد، يا راِگ سوهنى كه با افزايِش يك رى كومل 
به مالكوس ؛ آفريده مى شود. و يا راِگ للت كه با ازدياِد يك په به راِگ بسنت پديد مى آيد.

منابع:
  - Shahid, Said Mohammad. Classical Music of  the Sub-Continent (An Introduction).
Karachi : Author. 1999. pp. 49 - 50.

     ـ اخترعلى خان و ذاكرعلى خان. نُو رنِگ موسيقى. الهور : اردو ساينس  بورد. چ 5. 
1999. صص  22 ـ 24.

     ـ راگ درپن كا تنقيدى جايزه. صص  396 ـ 398.
: مطبعه ى خاص منشى نولكشور.  10 ـ بدرالدين محمد چاچى، قصايِد بدرچاچ. لكنهو 

1301ق/1895م. صص  101  ـ 102.
   ـ بدرالدين چاچى، قصايِد بدرچاچ. به كوشش  و حواشى محمدهادى على  اشك. كانپور: 

مطبعه ى منشى نولكشور (پراگ نراين). چ 4. 1898م. صص   103  ـ 104.
11 ـ مجالس النفايِس نوايى. صص  9 و 185.

12 ـ منشأ انتساب كليات خوارزمى به منشى شهاب، يادداشتى از زنده ياد تقى دانشپژوه 
در سلسله ى صد و سى و اندى اثر فارسى در موسيقى اوست كه ديگران بدون ذكر مأخذ آن را نقل 
نموده اند. چون نسخه ى شماره 5760  كتابخانه ى مركزى و مركِز اسناِد دانشگاِه تهران از 
نزديك مالحظه گرديد؛ ديده مى شود كه كليات يادشده جزئى از متن كتاب همايوننامه 
نبوده، بلكه در هامش نخستين صفحه ى آن زير عنوان «دانستِن مقامها در هر وقت» در 
ساِل 962 هجرى يادداشت گرديده است. و اين خود نشان مى دهد كه نويسنده و يا كاتب 

رساله آن را انتخاب نموده است، نه اينكه سروده باشد.
     ـ دانشپژوه، استاد محمد تقى. صد و سى و اند اثر فارسى در موسيقى. هنر و مردم. 

شماره 95  سال 1349. ص  49.
     مهدى ستايشگر نيز اين كليات را در واژه نامه ى موسيقى ايرانزمين خود با يكى دو 
اشتباه در خوانِش متن آن ثبت نموده و مانند استاد دانشپژوه از آِن منشى شهابش  دانسته 
است. اشتباهات خوانش  نظيِر «پرده ى حسنى را» بجاى « بر پرده ى حسينى رو» عينن

تكرار خوانش  استاد يادشده مى باشد.
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    ـ  منشى شهاب الدين فرزنِد جمال االسالم. همايون نامه. نسخه ى شماره 5760  كتابخانه ى 
مركزى و مركِز اسناِد دانشگاه تهران. هامِش ص  1.

   ـ ستايشگر، مهدى. نامنامه ى موسيقى ايران (جلد سوم واژه نامه ى موسيقى ايرانزمين) 
ص  697. 

13 ـ بياِض   يزدگرد  بن   طهماسب  ميرزاى   تخارستانى.   نسخه ى  شماره 23  كتابخانه ى عامه ى 
موالنا خال محمد خسته ى شهر مزارشريِف واليت بلخ. ورق 187 ب.

14 ـ كرامِت مجرا. نسخه ى شماره 1/  401 كتابخانه ى گنج بخِش اسالم آباد. ورِق 12؛ و 
نسخه ى   18/  27 آرشيف ملى افغانستان. اوراق 264 الف تا 265 ب مجموعه.

     اين كليات به احتمال قوى سروده ى شاه شرف الدين پانى پتى معروف به بوعلى شاه قلندر 
(متوفى در 724 ه) خواهد بود كه از شاعراِن معاصر امير خسرو و بدرچاچ بوده؛ در پاياِن 
سده ى هفتم و آغاِز سده ى هشتم در هند مى زيست. ولى در برخى از آثار چاپ شده ى 
نشد.  ديده  قلندر  بوعلى شاه  مثنوى  و  قلندرى  بركاِت  شاه  بوعلى  قلندر،  ديوانِ   مانند   او   
عارف  و  اين شاعر  سروده هاى  با  بحث،  مورِد  كلياِت  بياِن  شيوه ى  و  سبك  آنجايى كه  از 
منطبقست ؛ دور از امكان نمى نمايد  كه اين پارچه نيز از آِن وى باشد؛ زيرا او يكى از خلفاى 
بزرگ و مهم طريقِت چشتيه ى عهد خود بوده كه پيرواِن آن، موسيقى را وسيله ى عبادت مى 
دانند و  با آن آشنايى كامل دارند. از طرف ديگر سرايِش  كليات در عهد بوعلى شاِه قلندر 

رواج تمام داشته، معاصرينش  اغلب سروده هايى درين زمينه دارند.
     بوعلى شاه قلندر كه از احفاد حضرت امام ابوحنيفه ى كابلى (امام اعظم) است؛ در شعر 

شرف و بوعلى تخلص  مى كرد كه در سرتاسر ديوان او به كار رفته است؛ چون:
        بوعلى راه مالمت ره ى مرداِن خداست

         مى نشايد كه چنين راه به نفرت سپريم 
ص  32 ديوان.

بـوعلى گرچى دلـم شد غربال            هست انگشِت او به شست هنوز
ص  24 ديوان .

بوعلى در خياِل جلوه ى دوست             مـى زنـد بـاز نـعـره ى يـاهـو
ص  38 ديوان.

بنابرين نمى توان امكان سرايش  اين كليات را توسِط او از نظر دور داشت.
     براى مطالعه ى بيشتر پيرامون زنده گى و آثار اين شخصيت بزرگوار كه معاصر غياث الدين و 
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عألالدين از شاهان خلجى و غيات الدين و ناصرالدين از شاهاِن تغلِق هندست؛ رك به :
      1 ـ شاه شرف الدين شرف. ديواِن شاه بوعلى قلندر. الهور : شيخ الهى بخش  و محمدجالل الدين 

تاجراِن كتب. (ب. ت.)
     2 ـ مثنوى بوعلى شاه  قلندر. پشاور ؛ دهكى نعلبندى: شيخ  عبدالقدوس  كتبخانه. (ب. ت.)

     3  ـ بركاِت   قلندرى.   پشاور؛ دهكى نعلبندى: شيخ عبدالقدوس كتبخانه. (ب. ت.)
     4 ـ صالح الدين، اقبال. حضرتِ  بوعلى  قلندر. الهور :  انتشارت  سنِگ ميل. 1972م.

     5 ـ آهوجه، ان. دى. مثنوى حضرِت بوعلى شاه قلندر پانى پتى. (با شرح و ترجمه ى اردو) 
چنديگر : انترنيشنل ستدى سنتر. (ب. ت.)

    6 ـ نظامى، مسلم احمد. شرف المناقب. دهلى : كتبخانه ى نذيريه. (ب. ت.)
15 - Indiskaya Raga. p 10.

در  پاكستان  ملى  كتابخانه ى   209 شماره  نسخه ى  مفتاح السرور.  حسن.  قاضى  ـ   16
اسالم آباد. ورق 44 ب. 

17 ـ باقياى نايينى. مال عبدالباقى. زمزمه ى وحدت. به تصحيِح نگارنده. ص  75.




