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پیش گفتار

بهیادمیآورم، را آنها و بازمیگردم کودکی دوران در دورترینخاطراتگذشتهام به وقتی
با و میرفتم بهخواب آن نوای با که بود تار برسینۀ مــادرم پنجۀ زخمۀ آنها شیرینترین
نوایآنازخواببیدارمیشدم.پسازگذشتسالهاهنوزهمطنینآندرتماموجودم
که است بــوده همینرو از و میکنم. فراغتخاطر و سبکبالی احساس و است اهتزاز در
هموارهگوشۀچشمیبهموسیقی،بهخصوصبهموسیقیایرانی،داشتهاموموسیقیدانان
گفت: که میافتم نفیسی سعید سخنان بهیاد بیاختیار و میدانم بشر روح معماران را
»روحآدمــیزادهبیانیفصیحترورساترازموسیقیندارد،درستگفتآنکسیکهگفت:
‘موسیقیپیامآسمانیاست’.چهشورهاوسوزهاوشادیهاوغمهاونشاطهاوُسرورها
تنها که ماست فکر گوشههای پوشیدهترین در گریهها و خندهها و ِشکوهها و نالهها و
و اشکها ترجمان ناتواناند. آن بیان  از الفاظ و بیاورد زبــان به را آن میتواند موسیقی

تبسمهاتنهاموسیقیاستوبس«)اعتصام،1381،ص.402(.
کهموسیقیمهمتریننمادفرهنگیکقوم گرنگوییم کها گفتمهیارمشفق چهنیکو
زبان و بوده کهباعثپیوندبینآحادیکملت ازمهمترینآنهاست یقینًایکی است،

گویایغموشادیوحاالتمختلفروحیآناناست.
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افرادروشنفکرواهل از کهحتیبسیاری متأسفانهدرزمانمااوضاعبهگونهایاست
کهجایخوددارند. مطالعهوادبنیزبهکلیباموسیقیملیخودبیگانهاند،افرادعامی
اینکهادبیاتمنظومماواشعارشاعرانبزرگیچونحافظوسعدیدربستراین غافلاز
آن،بخش با آشنایی بدون و آفریدهشده وزن و وضرب کالم آهنگ لحاظ از موسیقی
آنچهامروزهبهعنوان زیباییواثرگذاریاشازنظردورمیماند.البتهبسیاریاز مهمیاز
موسیقیایرانیتولیدوعرضهمیشودشایدحاصلهمینبیتوجهیاستوحتیشاید
روزگارینهچنداندور کهدر کرد خودعاملایجاداینوضعیتباشد.امانبایدفراموش
اساتیدبزرگوارجمندیاینموسیقیرابهبهترینوجهیاجرانمودهوچراغآنراروشن
وجدایی فرهنگی انفصال این میتواند آنان احوال و  آثار بررسیسبک داشتهاند. نگاه
ارج و قدرشناسی جهت در قدمی و نموده، برطرف خــود فرهنگی میراث از را جوانان

نهادنبههنرواالوجاودانآنانباشد.
تجلیل عــوض در نبود، مرسوم نوشتاری تجلیل گذشته در گرچه که نماند گفته نا
راسید آن  از نمونهای است! بوده محفوظ کاماًل بهجایخود زمانه مردم ازسوی عملی
فرزند شــهــنــازی بــاعبدالحسین ــودم، بـ ــوان »جـ مــیکــنــد: روایـــت بــدیــعزادهچنین جـــواد
کهیکیازاساتیدموسیقیعصرخودشبودآشناودوستبودم. کوچکترآقاحسینقلی
که عبدالحسینشهنازیدرعصرخودشنظیرنداشت.شبیدرمنزلیعقوبآشوراف،
یکیازتجارمعروفعصرخودشبود،مهمانبودم.اینمردعالوهبراینکهتاجریهودی
معتبریبود،تارخوبمیزدوبهتارعبدالحسینشهنازیعالقهمندبود.ازمنخواهش

کردباعبدالحسینبهمنزلاوبرویم.
بهنام منطقه آن هم هنوز و بود کلیمیان مرکز در رضاقلیخان تکیۀ در یعقوب خانۀ
کردیم.عبدالحسین کلیمیانمعروفاست.باعبدالحسینبهقصدمنزلآشورافحرکت
عباییبردوشداشتوتاررازیرعباپنهانمیکرد.مننیزعمامهوعباداشتم.بااینوضع
متوجه بودند، کلیمی هم آنها کهشاید عابر نفر دو یکی رضاقلیخانشدیم. تکیۀ وارد
کهزیرعبایشهنازیتاریپنهاناست.باچوبوچماق،تارشهنازیراازروی شدند
به تارشکسته و باهمانحال و افسردهشدیم و کردند.بسیارمتأثر عباشکستندوخرد
گفتیموتارشکستهرانشانیعقوبدادیم.اونیزمتأثرشدو خانۀیعقوبرفتیم.ماجرارا
کلیمیها درمحلۀ که بود کردیم.تعجبآور اینعمل نثارعاملین بدوبیراههم مقداری
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بهترینشبهای از را آنشب بودیم، متأثر دو هر اینکه با بههرحال راشکستند! ما تار
کردودرآخرهمسازشکستۀ حالخودمیدانم،زیراصاحبخانهبیاندازهبهمامهربانی
کندوبهشهنازیبدهدودرعوضیکی کردسازراتعمیر شهنازیرانگهداشتوتعهد

ـ24(. ازسازهایخوبخودرابهعنوانیادگاربهشهنازیداد«)بدیعزاده،1383،صص23ـــ
کهدرجوانییکروزسهتارخودرازیرعباپنهان کردهاست حسینیاحقیحکایت
کهبا کردهوبهقصددیداردوستیازخانهبیرونآمدهبود.درسرراِهخودسهچهارنفررا
کهمتوجهسازاوشدهاندوقصدحملهبهاووشکستنسازشرادارند. همبودندمیبیند
باز خانۀدوستش دِر که بوده یار یاحقی با اومیآیند.بخت بهدنبال آنها و فرارمیکند

بودهوبهمحضوروددررابستهوسازخودراازمهلکهنجاتمیدهد.
مهرتاش اسماعیل نماْند بینصیب مواهب اینگونه  از کسانیکه جمله از بعدها
به بود گرانبها وسازهای تئاتر البسههای کهحاوی آن انبار که بود باربد مؤسسجامعۀ

گردید. کوتاهشدنعمراو کشیدهشدومنجربهمالزمشدنبسترو آتش
کهحدود27سال)پسازانقالبتا وبنشینیمپایدِلدردمنداستادعلیتجویدی
کهدر کنیم درگذشتاو(خانهنشینشدوازهرگونهفعالیتهنریبازماند:»بایداعتراف
گاه و وموردبیاعتنایی نبوده اندازۀموسیقیمهجور به ازدیربازهیچهنری ما مملکت
کهبهرغمهمۀمشکالت،عاشقانهبهدنبال اهانتقرارنگرفتهاست.تنهامعدودیبودهاند
گذشته ومصیبت رنج با اغلب هنرمندان این زندگی رفتهاند. مظلوم هنر این تحصیل
بهمعنی وهنر بزرگانفرهنگ این نابخردان، زبانبعضی نیِش بهدلیل که آنجا تا است
کهدر گاهدقمرگشدهاند.سربستهمیگویمبسیاریازاینهنرمنداِنموسیقی کلمه دقیق

چنددهۀاخیرچشمازدنیافروبستهانداززمرۀایندقمرگشدگانهستند!
ــــــ موسیقی معرفی زمینۀ در که کتابهایی کهحتی نگذارم گفته نا نیز را نکته این
هزار با مقایسه با نوشتهشده ــــــ بیانگرهویتیکملتاست که وعاطفی واال اینهنر
و ناچیز  بسیار نگاشتهشدهاند ایران فرهنگی دیگر رشتههای برایشناساندن که کتابی

انگشتشماراست.
کههمۀمابلدیم.اماچرانباید گذارد.اینشعاریاست هنرمیتواندبرجامعهتأثیر
اآلن ما کرد[. باید ]چه تنگدستشد گر ا بیمارشد، گر ا باشد! روبهراه هنرمند زندگی
کسیاصاًلرعایتحالمارانکردهاست:نهمن کسیبهماسرنمیزند. چیزینداریم.
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ونهاستادانمراونههمکارانمرا.هریک،یکطرفافتادهتااینکهبگویندفالنی...
ایرانی موسیقی که میدهند نظر آقایان آنوقت چیست. آیندهاش نمیداند هنرمند

غمناکاست«)داوری،1370،ص.35(.
کتابیدربارۀموسیقیدانان خواندنوشنیدنچنینسخنانیانگیزۀمرابراینوشتن

کرد. ایراندوچندان
کتاب ــرای ب منابع و مطالب تهیۀ درصــدد که سالی چند از پس بههمینجهت،
مواد تهیۀ به نسبت صــورت همان به  و همزمان بهطور بــودم، ایــران معاصر پژوهشگران
از پــس کــه پــرداخــتــم نیز نیستند مــا میان  در کــنــون ا کــه معاصری موسیقیدانان بــرای
به کوشیدم نیز وادی این  در و آمد فراهم منابع  از مجموعۀچشمگیری گذشتسالها
نیستم راضی مخاطب به خود کارنامۀ ارایــۀ  از اینحال با یــازم. دست منابع بیشترین
را آنان ازشخصیتهایبرجستۀموسیقیناچیزاستوحق زیرامطالبدربارۀبعضی

آفاقموسیقیایرانبهدرستیادانکردهاست. کهشایستهاستدر  آنطور
تار نوازندۀ کرد.صلحی اشاره بهمهدیصلحی)منتظمالحکما( نمونهمیتوان برای
کهپسازدرگذشت گردمیرزاعبداللـهبود وسهتار،ردیفدان،طبیبوبرجستهترینشا

گرداْناوراجانشیناستادخودمیدانستهاند. ایشان،همۀشا
را میرزاعبداللـه استادش ردیف روحاللـهخالقی:»طیهفتسال گفتۀ بنابه ایشان
روایت راطبق تمامدستگاهها ومهدیقلیهدایت)مخبرالسلطنه( باسهتارمینواخت
بهترینمنابعموسیقیایرانو کنونیکیاز اوبهخِطنِتاختراعیخودنگاشتهاستوا

ردیفمیرزاعبداللـهاست.«
کردهاست:»از یاد ازصلحیچنین کتاببحورااللحان فرصتالدولهشیرازیهمدر
ازتألیف که قضایآسمانیواتفاقاتزمانی،خدمتشخصیرسیدمپسازچندسال
)وحال میداشتم تناسخ مذهب به اعتقاد تقدیرًا و فرضًا گر ا که بود گذشته کتاب این
و کرده...« مقدسحلول وجود این در فارابی ابونصر روح میگفتم میدانم( باطلش آنکه
فرصتالدولهباتأییداینسخنانودرتجلیلازصلحیاورادرفّنطبثانیبوعلیدانسته
ودوعکس ازدوصفحهمطلب اینحالمتأسفانهدربارۀمهدیصلحیبیش با است.
مخدوشنیافتهاموبهدنبالبهدستآوردنمنابعبیشتربرایاوودیگرانیازاینقسم،برایم

نتیجهایجزاتالفوقت،آبدرهاونکوفتنوخشتبردریازدندرپینداشتهاست.
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در رسید. موسیقیدانان به نوبت ــران ای معاصر پژوهشگران کتاب نگارش  از پس
مورخ و کارشناس مبصری بهروز آقــای عزیزم دوســت از که اســت فــرض من بر اینجا
و بردم  بسیار بهرۀ  او موسیقایی دانش  از کتاب نگارش ابتدای  از که کنم یاد موسیقی
شبهات رفــع  در و نمودند من به شایانی کمکهای گشادهرویی و انسانیت با ایشان

بزرگواریایشانصمیمانهسپاسگزارم. و کردند.ازسعۀصدر همراهیام
کبر علیا ــا آق را مبنا آنهــاســت. تــولــد یــخ تــار بــراســاس متن شخصیتهای ترتیب
قرن یکونیم محدودۀ در ایــران موسیقی ردیــف و موسیقی خاندان سرسلسلۀ فراهانی
کهبهنحویدرپیشرفتموسیقیایران گرفتم اخیرقراردادموشخصیتهاییرادرنظر
سازندۀ ترانهسرا، خواننده، نــوازنــده، موسیقیشناس، موسیقیدان، بــودهانــد:  تأثیرگذار

کارشناسموسیقیورهبرارکستر. ساز،
ومستند. بهضرورت مگر بگویم، کمترسخن کوشیدهام توصیۀصاحبنظران بنابه
بودهاست،در یامتناقض نبوده بهطورمثال،هنگامیکهمنبعمطلبیمقرونبهصحت
کتابشرح این  در رویکرداصلیمؤلف رعایتشدهاست. امانت نهایت نقلمطالب

آثارموسیقیدانانبودهاست. احوالو
خشک برایم تذکرهها اغلب مطالب مطالعه، شصتسال از بیش طی که آنجــا از
برای تا دهم ارایــه متنوع بهصورتی را موضوع کان کما کوشیدم است، بوده  کسالتآور و
در کامل بــهطــور را اطــالعــات  مــقــدور حــّد در عینحال، در و، باشد دلچسب خواننده

بگذارد. او اختیار
سالها کهطی اســت چیزی آن ایــن معین، محمد دکتر روانشـــاد قــول به بههرحال

کهمیخواستم. توانستمفراهمآورمنهآنچیزی
کردن برطرف برای نیست. کاستیهاخالی و لغزشها  از کتاب این که ندارم شک
توقع موسیقی کارشناسان و فرهیختگان تمامی  از بعد، چاپهای در کاستیها این

کتابحاضرمرایاریدهند. کیفیت دارمباتذکرمواردموردنظرشاندرجهتارتقای

هوشنگ اتحاد
تهران،اسفند1393



آقا علی اکبر فراهانی، معروف به جناب میرزا
1200-1236 ش. / 1237-1274 ق.



و موسیقی خــانــدان سرسلسلۀ قــاجــار، عصر در تــار نــوازنــدۀ  و موسیقیدان
سررشتۀردیِف]1[موسیقیایراندریکونیمقرناخیر،
میرزاعبداللـهومیرزاحسینقلی پدِر

موسیقیدست در او  از بعد که است هنرمندی فراهانیسرسلسلۀخاندان کبر آقاعلیا
داشتهاندونوادههایشازاستادانموسیقیهستند.آنچهامروزهبهنامردیفدستگاههای
،1351 )شعبانی، است فراهانی کبر علیا آقا روایــت واقــع در میشناسیم]2[ ایــران موسیقی

ص641(.
تار و بود اول ردیف موسیقیدانان از »وی مینویسد: معیرالممالک1 دوستعلیخان
و میستود را او پنجۀ که شنیدم سرورالملک از مینواخت. خــوش کمال سرحد به را
سیر دیگر عالمی در من میساخت، آشنا سیم بر مضراب کبر آقاعلیا ‘چــون میگفت:
سرورالملک مانند استادی از قضاوت این میرفت.’ یــادم  از خود نوازندگی و میکردم
ومهارتداشتهاست. تاچهحدیقدرت که فــراوانداردومیرساند اواهمیت دربــارۀ
بیدار نیمهشب  در گاه و میخوابید و مینهاد بستر کنار را خود تار کبرشبها علیا آقا
را ِرنــگ]3[اصول اومیگوید به کسیدرخواب تازهمینواخت.یکشب گوشهای شده
]نیز[میکند. وچنان تومیآموزم به فراموششده بهکلی و ازقطعههایُحدیاست که

1.دوستعلیخانمعیر،ملقببهمعیرالممالک)1252-1345ش.(؛نویسنده،نقاش،خطاط،نوۀدختریناصرالدینشاه.
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که برمیگیردوآهنگیرا کنار رااز کبردردلشبازخوابجستهمیانبسترتار آقاعلیا
یاآموختهبودمینوازد.روزبعدِرنگرابهبرادرزادهاشآقاغالمحسینمیآموزدو درعالمرؤ
بعدًااوبهپسرعموهایخودمیرزاحسینقلیومیرزاعبداللـهتعلیممیدهد.شیخشیرازدر

اینمقامیادمیکند: یکیازغزلهایشیوایخویشاز

شمشیر ضربِت تو دســِت ز که دوستی اصولبه ضــرِب که افتدم طبع موافِق چنان

اوشنیدهام. رانیزاز نگارندهاینداستانراازمیرزاحسینقلیبهیاددارموِرنگمزبور
را او پنجههای وهمتخود، واستعداد  برادر کمک با  پدر فوِت از میرزاحسینقلیپس
کبر آقاعلیا تعلیم آبرنگمجلس با کرد.صنیعالملک رااحراز ومقاماستادیوی ِاحیا
دیده او گرد گردانسرشناسش ازشا تن وچند میان در تارش با استاد که کرده نقش را
در و دیــدم بود  تار بیبدیل نوازندگان  از نیز او که عبداللـه میرزا نزد را اثر این میشوند.
1336،صص275- )معیر، گرفتم« نتیجه کمتر یــدم ورز  اصرار بیشتر هرچه خریداریاش

.)277
در هــم قــاجــار، سالطین خاصه ُحــکــام، دستگاههای در خوانندگان و نــوازنــدگــان
بودند. مجلسگردان آشپــزان مراسم مانند مناسبتی مراسم  در هم و محافلخصوصی
عروسیها و مهمانیها مراسم  در میخواندند طرب عملۀ را آنــان که نوازندگانی بهجز
روستایی نوازندگان میشدند. مطربخوانده غالبًا که نوازندگانیهستیم  شاهدحضور
ُسرناهماستفاده کمانچهوغیره،ازطبلبزرگو وسازهاییمانند آواز  از بهجزاستفاده
»دسته« غالبًا داشتند همکاری یکدیگر بــا کــه خوانندگانی و نــوازنــدگــان مــیکــردنــد.
کهسردستۀهردِو گیریداشتند دورۀناصرالدینشاهدودستهشهرتفرا مینامیدند.در
کهخودردیفدانبودواعضایش کوربود آنهانابینابودند.یکیمعروفبهدستۀمؤمن
در دخترانش دو هر مــیزد دف و کهضرب همسرش بهجز  و بود داده تعلیم راشخصًا
و داشــت؛ مهارت رقــص  در دیگری و مینواخت دستی ارگ یکی که بــودنــد،  او دستۀ
کمانچه کمانچهداشتودخترشنیز و کهخودپنجهبهتار بود کور کریم دیگریدستۀ
صادقنامی و میگرفت ضرب و میخواند آواز حسین، بهنام خوانندهای مینواخت.
در که داشــت اشــاره طــرِبخاصه« »عملۀ به میتوان نوازندگان دیگر  از مــیزد. همدف
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آقا جمله: از داشتند، حضور او  دربــار  در ناصرالدینشاه سلطنت ســال پنجاه طــول
محمدصادقخان سنتورخان، تار؛ نوازندگان عبداللـه میرزا و غالمحسین آقا کبر، علیا
قزوینی وجوادخان نوازندگانسنتور؛خوشنوازخان،مطلبخان  وحبیبسماعحضور
مــیشــدهاست اســتــفــاده هــم دیگر نــوازنــدگــان  از نــاصــری  دربـــار  در کمانچه. نــوازنــدگــان
برای خــواب از قبل فیالمثل مــیکــردهانــد، وظیفه انجام خاصی موقعیتهای  در که
کهیکیبهاتاق بهاطرافداشت در ناصرالدینشاهنوازندگیمیکردند.خوابگاهاوچهار
از یکی  در داشت مهارت داستانسرایی در که نقیبالممالک1 میشد. باز رامشگران
رااندکیبازمیگذاشتتاشاهصدایشرابشنودوهمزمان اتاقهامینشستولنگۀدر
داشت کوچکی بسیار کمانچۀ و بود ینی قزو کهجوادخان نوازندگانمخصوص  از یکی

مینواختونقیبالممالکهمبیتیچندآهستهمیسرود.
با بود سرورالملک یکی میکردند وظیفه انجام هنگام این  در که دیگر نوازندگان  از
از ملیحی وصدای میکرد پهن سنتور روی دستمالی او محمدصادقخان. اصلی نام
 ݭݭݭݭݭِ ݫ ݫ ݫ وحاجیحکیمݫ کمانچهکش؛ اسماعیلخان و تارزن دیگرغالمحسین و درمــیآورد، آن
نوۀ معیرالممالک دوستعلیخان را مــوارد این میخواند. دانــگ دو که بود هم آوازهخــان
کردهاست. ذکر ناصرالدینشاه زندگانیخصوصی  از یادداشتهایی  در ناصرالدینشاه
وسفرهای برپامیشد یاقوت( کهدرسرخهحصار)قصر روزآشپزان که اومینویسد هم
خواِص از چند تنی سفره میان در میکردند، پهن پوش دروِن خوراکیها انــواع با بــزرگ
حاجیلره قبیل از بذلهگویان و دلقکها از بعضی و میگرفتند جا ردیــف به نوازندگان
مناسب لطیفهای یا خــوش حرکتی به گــاه و ایستاده  کنار و گوشه در کماجی حسن و
وانبساطمیآوردند.شمسالشعرا2دروصفومدحآنروزچندبیتی حاضرانرابهسرور

کردهبهاصفهانبازمیگشتند. میخواندوسپسنوازندگانآهنگعراقوحجازساز
کهاستنباطمیشودناصرالدینشاهتاحدیذوقنقاشیوشعرداشتهاست آنچنان
تشویق را فن استادان و بود کرده نسبیحاصل آشنایی ایرانیهم نغماتموسیقی به و
،1369 )سپنتا، آمدند وجود به مشهوری نوازندگان او عصر در جهت همین به مینمود،

ص39(.

1.محمدعلینقیبالممالک،سدۀسیزدهمهجری؛نقالباشیناصرالدینشاه.
2.شمسالشعرا،ملقببهمیرزامحمدعلیسدهیاصفهانی،باشهرِتسروشاصفهانی)1228-1285ق.(؛شاعرعهدناصری.
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خاندان نخستین که موصلی2[ اسحق و موصلی1 ]ابراهیم موصلی خاندان از بعد
تاریخموسیقیایرانظاهرشدهاست هنریبایدنامیدهشود،خاندانهنرمنددیگریدر
ایرانی موسیقی در دستگاه هفت تنظیم و دستگاهی نظام تکوین در بزرگی سهم که
به ملقب گویا که است شاهولی فرزند فراهانی کبر علیا خاندان، این سردودمان دارد.
وحتی نــدارد وجود قابلذکری اطالع فراهانی کبر علیا کاِر  آغــاِز  از بودهاست. شهنازی
ردیفهای بههرحال است. آموخته کسانی یا کس چه نزد را موسیقی او نیست معلوم
که کاملترینشرحی انتسابدارد.شاید ایرانبهخاندانفراهانی فعلیموسیقیسنتی
کهدرمقدمۀدیوان کبرفراهانینوشتهشدهودردستاستازعارفباشد، دربارۀعلیا

اشعارشآمدهاست،امامأخذآنراذکرنکردهاست)خالقی،1374،ص146(.
ناصری دربار در اخیر قرن هنر و اربابحرفه  از بعضی مانند نیز گرامی استاد »این
کهاغلبوقت تربیتیافتهوبیاندازهموردتشویقومحبتشاهبودهاست.بهطوری
کهساختۀخوداوست گذرانیدهواوراازنغماتعالیوبینظیری رادرمصاحبتشاه
سرمستنگاهمیداشتهاست.ازعجایباینکهدرجهومیزانهنراستادبهحدیبود
کسیرایارایمخالفتیاجرئتحسادتبااونبودهواخالقًاهمطوریبااطرافیان که
مانند آنکــه با بــود. گرفته قــرار توجهعموم مــورد و واقــع کهمحبوبهمه شاهمیزیسته
ولی ــوده، ب نــاراحــت  و تیره هنرمندان زندگانی وضعیت ــدازهای انـ تا هم روز آن امـــروز،
اینکهرقیبیدر گذشتهاز نهایتخوشیوآسایشبودهاست،زیرا زندگیایناستاددر
اینمهربانیها مقابلنداشته،موردمحبتوتشویقمخصوصشاهبودهواستادهماز
کهدیدهمیشودوبهامرشاهاز کامیاببسربردهاست.شاهد،عکسیاست بهرهمندو

کشیدهشدهاست«)دیوانعارفقزوینی،ص606(. بهترینصورتهایدلفریب
زیراروش بدونذکرمأخذاست کهسخنانعارف باوراست این بر روحاللـهخالقی
بوده کبر علیا آقــا به شــاه توجه و عالقهمندی شاهد هم گــر ا ماست، قدیم نویسندگان
کنون ا آن اصل که آبرنگی تابلوی زیــرا سلطنتش، اولیۀ سالهای به برمیگردد است
نهمسلطنت )سال قمری بهسال1273 است کبر( علیا آقا )نوۀ کبرشهنازی علیا نزد

ایرانیاالصِلعهِدبنیعباس. 1.ابراهیمموصلی)؟-188ق.(؛موسیقیدانوآهنگساز
2.اسحاقموصلی)155-235ق.(؛موسیقیدانوراویایرانیاالصلعهِدبنیعباس،فرزندابراهیم.
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گردانش)کارصنیعالملک( کبرفراهانیوشا تابلونقاشیمیرزاعلیا تصویر 1

اهداییخانمزریتجویدی

باوجوداین،اعتمادالسلطنه1،عضودربارناصری، کشیدهشدهاست. ناصرالدینشاه(
یکسر است کــرده تحریر ناصرالدینشاه دورۀ آخر پانزدهسال  در را  دربــار ــۀ روزان وقایع که
میل وصحبت بهساز که دارند پادشاه این که »برخالفعادتهایی دارد: دیگری نظر
هیچ پرزحمت شکارهای جز و نیستند بودهاند، مایل آنچهسالطینسلف به و ندارند
به پادشاه بیمیلی واسطۀ به فرمودند.  احضار را نمیطلبند،عملۀطرب و نمیخواهند
کسیطالبخواستن که اینطبقهوفقروپریشانیمردمودماغسوختگیاهلپایتخت
کهآقامحمدصادقباشد، وُاجــرتدادنبهاینسلسلهنیست،عملۀطربجزیکنفر

باقیبیمعنیودوکتراشهستند«)روزنامۀخاطرات،ص50(.
در است، کرده گفتوگو کبرساخته علیا آقا که بینظیری و عالی نغمات از عارف

1.اعتمادالسلطنه،لقبمحمدحسنخان)؟-1313ق.(؛ازرجالودانشمندانعصرناصری.
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کهبهاومنسوبباشد،ولینوازندگانسالخوردۀ کهآهنگیدردسترسمانیست صورتی
تار نواختن  در و بــوده بزرگی هنرمند کبر علیا آقــا که میگویند پــدرانشــان زبــان  از  امــروز
ُکنت زیــرا اســت، مــوردتصدیق کــامــاًل گفته ایــن و داشــتــه بسزایی اســتــادی و مــهــارت
و راشنیده وسازش دیده را او بــوده، تهران  در کبر علیا آقا زمانحیات در که دوگوبینو1
چندجملههمراجعبهاونوشتهاست:»درمیانطبقاتمتوسطمعروفتریننوازندگاِن
کههیچبهموسیقی پاییانی کهخیلیخوبتارمیزندومندیدهامارو کبراست تار،علیا
کبر تأثرشدهاند.علیا  کبردچار موقعشنیدنسازعلیا در نداشتهاند، توجه مشرقزمین
بزرگی ایرانهنرپیشۀ  در اینشخص نهتنها و تارمیزند یاد ز وحساسیتخیلی روح با
بزرگمحسوب هنرپیشۀ کشورهایجهانهمچنینشخصییک تمام در بلکه است،
میشود.ولینظیربعضیازهنرپیشگانونویسندگاناخالقمخصوصیداردوتندُخلق

بهزدنتارنمود«)خالقی،1381،ص94(. کردتااورامجبور استوبایستیخیلیاصرار
به کبرهم آقاعلیا نام مناسبت به که دارد داستانی زندگانیخود درشرح مستوفی2
را میرعماد3 شیوۀ و بــوده خوشنویسان از اصفهانی عبدالجواد میرزا اســت. آمــده میان
عالقۀ موسیقی به مــیکــرده. تخلص عنقا و میگفته هم شعر مینوشته، خــوب بسیار
از ولــی میگرفت، هم محرمانهضــرب ــِسخیلی ُان مجالس در و مــیداده نشان فــراوانــی
کسیخبرنداشت.میرزامحموِدوزیرهمخطخوبمینوشت اینهنِراوجزدوسهنفر
و بودند مأنوس باهمخیلی تن دو این اینجهت به راخوشمینواخت.  وسهتار تار و
میرزا و وزیر میرزامحمود روزی میگرفت. میرزامحمودضرب  ساِز پای عبدالجواد میرزا
کبرنوازندۀ عبدالجواددرمجلِسدونفریخودبودند.مستخدمواردشدوآمدنآقاعلیا
رااعالمداشت.ورودهنرمندموجبشعفآنهاشد.اتفاقًاجمعیازدوستان معروفتار
دو مجلس و رسیدند نــداشــت مانعی مجلس ایــن بــه آنهــا ورود کــه هــم محمود مــیــرزا
کردندسازاستاد تقاضا ازمهمانها نفریشد.بعضی ُانسهفْتهشت نفری،مجلس
)البته آنهــا  از یکی میداشتیم. هم ضربی بــود خــوب چه گفتند هم برخی بشنوند. را
باشدحاضرم. تنبکی گر ا نیستم. بیبهره فن این  از »من گفت: میرزاعبدالجواد( از غیر

فرانسوی. ُکنتدوگوبینو)1816-1882م.(؛خاورشناس،ایرانشناس،نویسنده،شاعر،مورخ،پژوهشگر،ادیبوسیاستمدار .1
2.عبداللـهمستوفی)1255-1329ش.(؛دولتمردونویسندۀایرانی.

3.میرعماد)961-1024ق.(؛خوشنویسعصرشاهعباساولصفوی.



کبرفراهانی،معروفبهجنابمیرزا33 آقاعلیا

گذارد. رابهاستاددادوتنبکیآوردهآنرایکسربهدامانمیرزاعبدالجواد خدمتگزار،تار
که کهضربنمیگیرم!’مستخدم گفت:‘من کهچنینانتظارینداشتبرآشفتو میرزا
گفت:‘ببخشید،نمیدانستمجلویآقایاننمیخواهید اودلتنگیداشت بهمناسبتیاز
داشته گرفتن ضــرب سابقۀ عبدالجواد میرزا که فهمیدند مجلس اهــل بزنید.’ تنبک

است«)خالقی،همان،ص95(.
اعتباری و شــأن چــنــان موسیقی دوره آن در کــه ــود ب ــن ای حکایت ــر ذک از مقصود
کهخِطخوش باشدومیرزاعبدالجواد کهدانستنآنبرایمردماسبابافتخار نداشت
نواختنضربدرپیشجماعتامتناعداشتونمیخواست راهنرخودمیدانست،از

اینفنبهرهایدارد. کهاواز کسیبداند
همواره و است ذوق اهل و موسیقیشناس مــردان  از که مجرد ایرانی حاجآقامحمد
هنری آثــار جمعآوری به را همهعمر و موسیقی استادان و هنرمندان مرکز ایشان محفل
ارزش و  قدر ذوْق اربــاب نظر  از که معروف اساتید دســِت  کــاِر گذرانده،خاصهسازهای
کبرمردیباحقیقتودرویشسیرتوبااخالص کهآقاعلیا بسیاردارد،اذعانمیدارد
را قرآنی سورههای از یکی عشا نماز تعقیب در که است نقل اســت. بــوده ایمان اهل و
اغراق بهنظر یاسیناست.شاید کهسورۀ کهشنوندگانتشخیصدادهاند نواختهاست
کمالرسیدباسرانگشتهممیتوان کهوقتیمهارتبهدرجۀ آید،ولیاهلفنمیدانند
او به عبداللـه میرزا را دوبیتی این جمله از و بود ادب و شعر اهل استاد کــرد. گفتوگو

آوازطوسی)ماهور(نواختهمیشود: کهدر منسوبمیدانست

نــبــاشــم ــم، ــاشــ ــ ب ــوجـــــدا ــ ت  از گـــــر ا
تیغت ــِر زیـ  در ــا پ  و بــیدســت مـــِن

ــــاشــــم،نــبــاشــم ــاب ــنـ ــریآشـ ــیـ ــــهغـ ب
پــابــاشــم،نباشم  بــهفــکــِردســتو

کهباسید کردهاندرضاقلیتجریشیاست کهمجلساستادرادرک آوازخوانهایی از
در کهخسرونامی است منقول رضاقلی از است. بوده معاصر کاشی ُقراب زینالعابدین
سِر که محبوبخود با استاد ساز برکت به و بــوده شهر یوسف ُحسِنجمال، و زیبایی

ستیزداشته،بهلطفومهربانیآمدهاست.

کنارهم دیدارشدمیسروبوسو
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از یکی بــا فــوتــش هنگام بــه میگویند چــنــانکــه و نــکــرد طــوالنــی عمر کبر علیا آقــا
بهبامخانه قلندر همسایگاندربارۀصدایسازمشاجرهداشتهاست.شبهنگامباتاِر
ونیازمشغولمیشودوهمانجامیخوابد.بامداداناورا بهمناجاتوراز میرودوباساز

متوفامییابند)خالقی،همان،ص97(.
است. نمانده باقی چیزی معدود روایــاتــی جز کبر علیا آقــا  از اینکه کــالم َمخلص
یافت امکان مــورد  در کــرد. اظهارنظر او  آثــار  و نوازندگی ــارۀسبک درب نمیتوان ایــنرو،  از
تمهیداتدستگاه اولین که نمیتوانبستچرا اوطرفی پنجۀ از اثریضبطشده شدن
دستگاههای گرفت. انجام ق. م./1350 1887 ســال به امریکا  در »حــافــظاالصــوات«
کارمیکرد گِرنت2 کهباباطری فنوگرافالکتریکی M گیلیلند1ودستگاهمدل فنوگراف
سی حــدود که شد ساخته ادیسن کارگاه در ق. 1307 تا م./1305 1889 تا 1887 در
مبنای بر نوعیدستگاهحافظاالصوات البته است. کبر علیا آقا درگذشت از بعد سال
کهدارایمولدمحرکباوزنهبوددر1878م./1295ق. ضبطبرورققلعاختراعادیسن
ساخته بین اختالف بــاز  و نیامد ایــران به که شد ساخته لندن در استروه چارلز توسط
آنچه  از اما اســت. بیستسال حــدود کبر علیا آقا درگذشت تاریخ و دستگاه آن شدن
بــرادرزادۀ به را ردیفها و بوده ردیــفدانخوبی کبر آقاعلیا که برمیآید نقلشدهاست
خودآقاغالمحسینآموختهاست.مضرابهایتندوسریعوریزهایمسلسلومتوالی
دربــارۀ نقلشده روایــات دارد. کبر علیا آقــا استادش سبک از حکایت غالمحسین آقــا
و ُمسجع عبارات آهنِگ او که میدهد نشان خانه بام باالی بر او مناجات و سازنوازی
میکرده سعی ــیآورده مـ ذهــن به آوایــی  تصور و ذهنی تداعی طریق از که را آهنگینی
رویدستۀ باسرانگشتاندستچپ و کند اجرا ساز روی ومضراب انگشت با است
آقا نمودارسازد. را فارسی، زبان بهویژهمصوتهای کالم، آهنگ و نواخت نوسانات  تار
افاعیلعروضی  از متأثر تاحدی را موسیقی داشتهجملهبندی کبرچونطبعشعر علیا
داشته ذهن در که فارسی شعر آهنگ با ذهنی تداعی اثر بر  و است میکرده ادا فارسی
کاربعضی یهرابعدهادر جملهبندیموسیقیرامنظموهماهنگمینمودهاست.اینرو
روایاتوشهرِتدرویشسیرتیو نوازندگانموسیقیسنتیایراننیزمالحظهمیکنیم.از

1. Gilliland  2. Grenet
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کهمنسوببهاوستمشربعرفانیاشنمودارمیگرددواینعبارتقاسمغنی1 شعری
وعظمتخدا بهجالل راهچشم  از کهعارف کهمینویسد:»همانطور تداعیمیگردد

کردنفکروذکردائمبهخداانسمیگیردوبهقولجامی: راهجمع از پیمیبردو

کهدرقلِبفکاروچشِمبیمارمتویی توییبس ــنــدارم پ  دور از مــیشــود پــیــدا هــرچــه

کهدرهرنغمۀموزونیحمدو گوشنیزممکناستبهطوریمجذوببهخداشود راه از
ثنایالهیرابشنود«)سپنتا،1369،ص43(.

است.دست مغموم تاحدی او داردچهرۀ وجود کبر علیا آقا  از که پرترهای تنها  در
نوازندگی صحیح روش طبق او پنجۀ و هنرمندانه نشستی دارای تــار دستۀ بر او چپ
اســت، نیزچنین دارد را مــضــراب کــه راســتــش دســت و اســت راحــت و انقباض، فاقد
است. بــرخــوردار نوازندگی ــرای ب الزم تمرکز و اســتــواری  از که اســت هنرمندی معّرف و

1.قاسمغنی)1271-1331ش.(؛ازرجالدورۀپهلوی،پزشک،پژوهشگر،مترجم.



یادداشت ها

گون گونا نغمههای گرفتن ــرار ق ترتیِب به کلی بهطور ایــران سنتی موسیقی در ردیــف کلمۀ ]1[
ردیــف دیــگــر، بــیــان بــه مــیشــود. گفته ــد دارنـ ــدگــردی ُم غالبًاحــالــت کــه آوازهـــا و دستگاهها
ثابت آهنگهایی و ملودیها ردیــف این بنابر اســت. دستگاه هر در معّینشده ملودیهای
تدریس بــرای تنظیمشده و ساخته بیشتر و باشد دستگاهها این  از گوشهای مبّین که است

است.
اینرو، ترتیباجراینغمههایردیفبنابهذوقوسلیقۀهراستادشکلیخاصدارد.از
آوازهــا، و دستگاهها در گوشهها ترکیب و تنظیم برای گذشته ازسدۀ موسیقی بزرگ استادان
کهآنراردیفمینامیدند.اینطبقهبندیهرچند کارمیبردند، طبقهبندیخاصخودرابه
یادیبهذوقوسلیقۀاستادبستگیداشت.ازمیاناینگونه متکیبهاصولیبود،ولیتاحدز
موسی و صبا ابوالحسن درویشخان، عبداللـه، میرزا حسینقلی، میرزا ردیف طبقهبندیها،

معروفیممتازترند)بهروزی،1367،ص23(.
کلیویژگیردیفهایموجود،مانندردیفمیرزاعبداللـه،نیداوود،صباوجزآنبه بهطور

شرحزیراست:
1.هردستگاهی،مثاًلشور،ازتعدادینغمهمانندابوعطا،دشتیوغیرهتشکیلشدهوهر
آناست بودن کهشرطدستگاه بود وزیریمعتقد گوشهاست.علینقی تعدادی نغمهشامل
گامدارایفاصلۀچهارموپنجمدرستوضمنًادرفواصلبیننتهانیزمستقل کهازحیث
تقسیمبندی، نظر از دلیل، همین به او باشد. نداشته دیگری گــام به شباهت یعنی باشد:

ونواراازشعبههایدستگاهشورمیدانست. راستپنجگاهرامتعلقبهدستگاهماهور
خالقیت ایجاد بــرای قـــراردادی الگویی و نمونه گفتیمــــــ که ـهمانطور ـــــ گوشه هر .2
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ــگ، ِرن پــیــشدرآمــد، مانند قطعاتی ایــجــاد نیز و بــداهــهســرایــی  و ــوازی ــداهــهن ب  و موسیقایی
تصنیف،چهارمضرابوغیرهاستوبنابرایننقشآنبیشترازیکملودیاست.

گوشههاشاملجنبههایُمد،وزن،قالب،تزیینها)تحریرها 3.قابلیتزایاییوخالقیت
گوشه ُممیز توأمًا یا منفردًا که آنهاست به مربوط ویژگیهای و حالت خــاص(، تکیههای و

بهشمارمیرود.
گــوشــههــابــهعــنــوان»دســـتمـــایـــه«،طــبــقردیـــِف بـــردن کـــار ــه ــاب ــانـــوازنـــدهب 4.خــوانــنــدهی

کیفیتتنظیمآنبهاجرامیپردازد. روایتشدهوسبکوروشو
محدود گــام  از معینی بخش در دانــگ( )یــا نت پنج یا  چهار به غالبًا گوشهها قلمرو .5
در و میشد نامیده ذوالخمس و ذواالربـــع قدیم موسیقی اصطالح در محدوده ایــن میشود.

رسالۀموسیقیفارابی،ابنسیناوخیام»جنس«خواندهشدهاست.
گام(محدوداست، یاپنجنت گوشهبیشتربهیکدانگ)چهار 6.چونقلمروساختمانی
میکند. تغییر اینجا  در فواصل و اهمیت و نقش نظر از غربی بهشیوۀ گام نتهای بنابراین
اینها متغیر3. نت و ایست2 نت کید، تأ نت یا شاهد1 نت از عبارتند نقش واجــد نتهای
بیش گوشهها و نغمهها در شاهد نت هستند. گوشهها نقشنمای و ُممیز نتهای مهمترین
تونیک  از ایست،غیر قرارمیگیرد.نت ملودی درواقعمحور و بهصدادرمیآید ازسایرنتها
بیان و تأثیرگذاری بــرای متغیر نت مــیرود. کار به موقتی توقف بــرای  و است دستگاه اصلی
احساسبهطورموقتحدودربعپردهازحالتطبیعیخودتغییرمیکند،مانندنتپنجمشور

کهبراثرُمدگردیتغییرمیکنندنمیتوانمتغیرنامید. درنغمۀدشتی.نتهاییرا
کهبا گوشهها گوشههاردیفغیرمتریکاندوباوزنآزادنواختهمیشوند.برخی 7.بیشتر
رابهعنوانوجهُممیزمیپذیرند.تزییناتسنتی شعرمعینیهمراهاندوزنعروضیشعرمذکور

گوشههاوجهُممیزمحسوبمیشوند. مانندتحریرهاوتسلسلتکیههادربعضی
یادآورعناویندورۀساسانیاند: نامها برخی نامخاصیدردستگاهدارد. گوشهای 8.هر
وسهگاه، نوا دردستگاه ناقوسی و تاقدیس یاتخت  دردستگاهشور )رامشجان( روح و راح
نامهای نوازندۀمعروفعصرخسروپرویزنسبتمیدهند. باربد به که نامهایسیلحن  در و
نهضت و زیرَافکند جــامــهدران، خــارا، نــوروز کوچک، نــوروز بــزرگ،  نــوروز چکاوک،خسروانی،

1. witness   2. stop

3. changeable
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محسوب ایرانی موسیقی دستگاههای گوشههای جزو هم هنوز ساسانیاند، دورۀ از که نیز
بهایننامها میشوند.درموردحدودمشابهتآهنگهاییادشدۀدورۀساسانیباآنچهامروز
کلمۀ»راه«بهمعنایمقام،لحن، گاه کرد.درمتونموسیقیقدیم معروفاندنمیتواناظهارنظر

رفتهاست. کار گوشهونغمهبه
یانغمهاحتمااًل گوشه کهآن یامناطقوطوایفیاست یاروستا برخینامهامربوطبهشهر
و مرودشتی بختیاری، بهبهانی، سهگاه(، و )چارگاه زابل مانند است، شده شنیده آنجا در
دیلمان و طبری گیلکی، دشتستانی، بیدکانی، حاجیانی، )نــوا(، نیریز )همایون(، شوشتری

)نغمۀدشتی(.
ــنــد:»حـــاجـــیحــســیــن«و ــان ــبــاسشـــدهانـــد،م ــت نـــاماشـــخـــاصاق گــوشــههــانــیــزاز ــرخــی ب
به منسوب »عشاقمحمدصادقخانی« )نوا(، »حسینی« و »منصوری« )ماهور(، »نصیرخانی«
»َسلَمک« اصفهان(، )بیات مالحسین« »مثنوی )همایون(، سرورالملک محمدصادقخان
کرد،»بوَسلیک«منسوب َرَملرامعرفی کهوزن منسوببهسلمکخوانندۀعصرهارونالرشید
گرگانیشاعرقرنسومقمری،»محمدصادقخانی«،»ُمالنازی«و»رضوی«)شور(، ابوسلیک به
»امیری«منسوببه»امیرپازواری«)دشتی(،»صدری«منسوببهعبدالحسینصدر)افشاری(،
»شهابی«منسوببهشهابالساداتاصفهانیومهدیضرابی)بیاتترک(.سیاهۀفوقنشان
بهپردهزیرتر راپرده  آواز گرفته، بم از که گوشههابهشکلیبودهاست ترتیب که»اصاًل میدهد
بهدست ازطوایفمختلف که را آهنگی نوع واستادانقدیمهر نمایند اجرا و تمرین و نموده

اوشنیدهاندضبطنمودهاند«. از کهاولبار کسی گوشهرابهنامشخصیاقبیلۀآن آوردهیا
را گوشه تــعــدادی ترتیب به خــوانــنــدهای یا نــوازنــده هر موسیقی تعلیم سنتی روش در .9
بهصورتشفاهیوسینهبهسینهازاستادفرامیگرفتوحفظمیکرد.ازحدود1303شمسی

کتابنیزتدریسمیشود. بهبعد،ردیفوقطعاتایرانیازروینتو
مرغان صــدای نظیر برخی کــه تکیهها، تسلسل و تحریرها مانند مــلــودی، تزیینات .10
از هنرها سایر در میرسند. گوش به ایرانی سنتی موسیقی در بلبل(اند، )مانند خوشالحان
ختایی، اسلیمی، بهصورت تزیینها غیره و قالی کندهکاری، گچبری، کاشی، طراحی قبیل

رفتهاند. کار ُبتهوغیرهبه گلو
آنها به نگارنده یا که باشند گوشههایدیگریهم یادشدهممکناست گوشههای بهجز
کهبرخینوازندگانمعمولی دسترسینداشتهیاآهنگهایمختصروفاقدشخصیتیبودهاند
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که کهذکرشانضرورتنداشتهاست.عالوهبرردیف کردهاند آنهارابهسلیقۀخودنامگذاری
اساسبسیاریازقطعاتساختهشدهاست،ازحدودیکقرنقبلقطعاتیدرموسیقیایرانی
کهوزنمتریک ِرنگوجزآنساختهشدهاند نامهایتصنیف،پیشدرآمد،چهارمضراب، با

دارند)سپنتا،1382،صص391-388(.
همعقیدهاند، فارابی با دستگاهها تعداد و نام  در مراغهای عبدالقادر و ُارَمــوی صفیالدین ]2[
بهنامی را هریک و دانسته مالیم نیز را دیــگــری ــای دورههـ درةالــتــاج در شــیــرازی محمود ولــی
این  از نهضت. عـــذرا، وامـــق، بوستان، بــهــار، گلستان، زنگبار، جملهاند: آن از مــیخــوانــد،
خوانده دیگر اسامی به اغلب اســت اســتــادان دســت در و مانده باقی  امــروز آنچه دستگاهها
میشود؛مثاًلعشاقباماهورمطابقتداردوحسینیهمانشوراستونهضتهمهمایون.
»جنس« چند از  معمواًل دستگاه گفت و شد همراه صفیالدین تعریف با میتوان بنابراین
کالم از و رفــت پیشتر میتوان حتی میرسد؛ دوره دو یا یک تا حــدودش و میشود ساخته

گفت. بوعلیسینا
کند. تجاوز »جنس« یک از حــدودش که اســت نغمه یک فاصلههای مجموع دستگاه:

ایــران امـــروزی موسیقی موجود دستگاههای شمارۀ در ایـــران: موسیقی  امـــروزی  دستگاه های 

یکی ماهور دستگاه با را راستپنجگاه دستگاه بعضی مثاًل نیست؛ نظر توافق استادان بین
از هدایت مخبرالسلطنه میپندارند. مساوی را همایون و اصفهان بیات برخی و میدانند
بهمدتهفت و کشیده فــراوان زحمات ایــران موسیقی در که است دانشمندانعصرحاضر
بهجمعآوری بودهاست  زبردستسهتار نوازندگان  از که کمکمنتظمالحکما به متوالی سال
پرداختهاند ودیگران میرزاعبداللـه مانند اخیر استادان نوشتنآهنگهایموجوددردست و
تمام و اســت بــوده قــوی  بسیار حافظۀ دارای او میکنند تعریف منتظمالحکما از چنانکه و
کمال جزئیاتمقامهایدستگاههاراحفظداشتهاستومخبرالسلطنهیکیکمقامهارابا
معروف قدما سبک به مشرق موسیقی نتنویسی بــرای هم کتابی بهخصوص و نوشته دقت
راآسانمیکند. ایران کارنوشتنآهنگهایموسیقی که کردهاست تألیف بهکتابابجدی
هدیه رسم به و نوشته بینالمللی باخط را آهنگهایجمعآوریشده از کامل نسخۀ یک او
بهوجودهفت او که برمیآید ازمطالعۀایننسخه بههنرستانعالیموسیقیفرستادهاست.

دستگاهمعتقداست:
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1817001400110087004001ماهور
18001514001110087004001راستپنجگاه

1800151400010087000301چهارگاه
180015001200080050301شور

180015000110080674001سهگاه
180015000110077000301همایون

1800151400110080050001نوا

درهر یعنی پلههاست. انتخاب نوع برسر ایندستگاهها گردیداختالف تشریح چنانکه
ماهور فوق، دردستگاههای استعمالمیشود. دوره پیمودن برای پلههایمشخصی دستگاه
به شش درجــۀ گاهی نــوا،  در دارد. مطابقت مینور دستگاه با همایون و بینالمللی  مــاژور با

جایدرجۀپنجاستعمالمیشود.
تشریح برای دارد مانعی چه دارد. وجود مختلفی آهنگهای دستگاه هر در مقام: یا  گوشه 

کهرویپلههای کنیم مطلبیکقطعه،موسیقیراشخصیتدادهوآنرابهبندبازیتشبیه
کمی آخــر پلۀ  در و پیموده انتها تا ابتدا  از را پلهها یکمرتبه مثاًل میکند؛ بــازی دستگاه هر
در متناسبی بهطور را خود مــوزون حرکات برگشته عقب پلۀ سه به ــاره دوب آنگــاه کند. مکث
فاقد نماید بالعکس یا آنسو به اینسو  از یــدن دو به کتفا ا   بندباز این گر ا انجامدهد. پله هر
انجامدهد. موزون وحرکاتی بایستد پله رویهر که ایناست  در کیفیت زیرا کیفیتاست،
پلهبیشتر پلهبیشتراهمیتدادهشودیعنیروییک بهیک آمدوشدممکناست این  در
را پله اینکهیک کالم آنرجعتمیکند.َمخلص به دوبــاره آنمیگذرد از گر ا و نماید مکث
این به میپردازد. دیگر پلۀ به گذشته پله این  از وسپس میدهد قرار خود عملیات تکیهگاه
داده پله یک به که اهمیتی بنابر دستگاه هر در پس میشود. ایجاد مختلف حــاالت ترتیب

میشود،آنپلهمعّرفیک»گوشه«یا»مقام«میگردد.
اینصورتاختالفآنهابرسرسبکی ممکناستیکپلهمعّرفچندینمقامباشد،در
کهمخبرالسلطنه گوشههایی کهرویآنبازیمیکنند.درفقرۀپیشروفقطبهذکرنام است

کتفامیشود: کردهاستا درهردستگاهجمعآوری
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طوسی، طربانگیز، خــاوران، دلکش، خسروانی، داد، ُکراغلی، درآمــد، ماهور: دستگاه  .1
عراق، نهیب نیریز،شکسته، ماهور، ابول،حصار ماهورصغیر، زیرافکند، فیلی، آذربایجانی،
یاآشوراوند،زنگوله،سروش،اصفهانک،راکهندی،صفیر،نغمه،راکعبداللـه، ُمحّیر،آشور

ساقینامه،صوفینامه،پروانه،بستهنگار،حربی،شهرآشوب،خوارزمشاهی،تسلسل.
پنجگاه، نیریز ــزا، روحافـ خسروانی، نغمه، کبیر، زنگولۀ صغیر، زنگولۀ راست پنجگاه: .2
اصفهانک، آشــور، محیر، عــراق، نهیب، ُمَبْرَقع، قرچه، نــور، بحر عجم، نــوروز عشاق، سپهر،
بستهنگار،حزین،طرز،ابوالچپ،راوندی،لیلیومجنون،نوروزعرب،نوروزصبا،نوروزخارا،

نفیروفرنگ،ماوراءالنهر،راکعبداللـه،راک،شهرآشوب،حربی.
مویهحصار، بستهنگار، ــل، زابـ نغمه، زنــگــولــه، پیشزنگوله، بـــدر، ــد، ــ درآم چــهــارگــاه: .3
َرَجز، پهلوی، ُحــدی، حــزان، حزین، کرشمه، دوبیتی، مقلوب، مخالف، ُمَعْرَبد، پسحصار،

ُارجوزه،منصوری،شهرآشوب،حاشیه،لزگی.
دوبیتی، ُبــُزرگ، ابوعطا، چهارمضراب، صفا، گلریز، َسلَمک، زیرِکش نغمه، آواز، شور: .4
بستهنگار، رهاوی،دستانعرب،سیخی،حجاز، قرچه، خارا،قجر،حزین،مالنازی،شهناز،
پاره،برگردان،افشار،َرهاب،مسیحی،َرهاوی،حسینی،نهیب،عراق،نهفت، بغدادی،چهار
َسَملی، عقدهگشا، غمانگیز، اوج شاهختایی، پیچ، مثنوِی قــرایــی، جــامــهدران، شکسته،
بیدکانی، گبری، گیلکی، دشتی، ِگریلی، نیشابور،  آواز اصــول، ضرب نشابورک، کوچهباغی،
روحاالرواح، قطار، کرد،خسروانی، بیات آذربایجانی، حاجیانی،سرنج،چوپانی،دشتستانی،

مهربانی،سرورالُملکی.
حزان، زنگوله، آوازمویه،حصار، بستهنگار، زابل، شتر، زنِگ نغمه، آواز، درآمد، سه گاه: .5
پسحصار،ُمَعْرَبد،مخالف،حاجحسنی،مقلوب،دوبیتی،حزین،دلگشا،َرهاوی،مسیحی،

ناقوس،تخِتطاقدیس،شاهختایی،مداین،نهاوند.
و لیلی مــوره، راونـــدی، ابوالچپ، ــاوی، ب نـــیداوود، بیداد، چکاوک، َموالیان، 6.همایون:
لی،

ُ
ِمیگ شوشتری، فرنگ، و نفیر خــارا، ــوروز ن صبا، ــوروز ن عــرب، ــوروز ن طــرز، گوشه مجنون،

بختیاری،دلنواز،غزال،ُمؤالف،ِدناسری،جامهدران،فرح،شهرآشوب،پروانه،بیاتاصفهان،
ونیاز،چهارمضراب،مثنوی،فرحانگیز. گداز،جوابه،راز و بیاتراجع،سوز

ِعشیران گــوشــت، نهضت، عــشــاق، مــویــه، حــزیــن، راجـــع، بیات نغمه، کــردانــیــه، نــوا: .7
نشابورک،خجسته،مجلسی،حسینی،ملکحسینی،بوَسلیک،نیریز،نستوری.
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حاج کتاب در دشتستانی( و پیچ مثنوِی مــدایــن، چوپانی، ــدر، ب )ســـروش، مقام شش
به که اســت موجود وزیــری علینقی استاد آواز کتاب در ولــی نمیشود دیــده مخبرالسلطنه

مقامهایفوقافزودهشدهاست.
است معینی مشخصات دارای هریک و رفت ذکرشان دستگاه هفت در که مقامهایی
آهنگهای بقایای بیشترشان و است ایرانی استادان دست در ــروزه ام که هستند آنهایی
قدیمایراناستوسرچشمۀاصلیموسیقیایرانوعرببعدازاسالمشمردهمیشوند.آنچه
خمسهی در را بیشترشان نام که است بــوده موجود بسیار آهنگهای قدیم در است م

ّ
مسل

امروزه ولی یافت میتوان وعرب ایران دیوانهایسایرشعرای و فردوسی نظامی،شاهنامهی
ازدسترفتهیاتغییرنامدادهاند)برکشلی،1333-1349،صص107-105(.

انتهایاجرایدستگاهدرموسیقیسنتینواخته کهدر ِرنگ:قطعهایاستمخصوصرقص ]3[
بــاور بــه اســـت. آمـــده گــوشــههــایدستگاهها ِرنــگهــایسنتیدرضمن بــرخــی ــام ن مــیشــود.
در جمله، از گــذاردهانــد. هم مخصوص ِرنــگ  دو یکی دستگاه هر دنبال هدایت مهدیقلی
ِرنگهای شهرآشوب. و فرح ِرنگ همایون دستگاه در تسلسل، و حربی ِرنگ  ماهور دستگاه
شور و نوا سهگاه، راستپنجگاه،چهارگاه، مانند دستگاهها کثر ا پایان  در حربی و شهرآشوب
نوا(، و )همایون َنستاری )سهگاه(، دلگشا )چهارگاه(، لزگی متن، حاشیه، ِرنگهای و آمده

پایاندستگاههاذکرشدهاند. َخفیوَجلی)ماهور(وضرباصول)شور(نیزدر
گوشههایردیفیابرخیآهنگهایمحلی ساختمانِرنگغالبًادرمیزان86وبرمبنای
سال پنجاه در ماندهاند، ناشناخته آن سازندگان که قدیمی ِرنگهای بهجز اســت. استوار
،1369 )سپنتا، شدهاند ساخته ایرانی آهنگسازان و نوازندگان توسط زیبایی ِرنگهای اخیر

ص393(.

شاه کــه مــیشــود ــده دی جــمــالزاده تألیف هزاربیشه کتاب در ناصرالدینشاه نقاشی نمونۀ ]4[
لیِبکشد،ولیچیزبیربطیشدهاست.جمالزادهدرشرحنقاشیمینویسد:

ُ
گ خواستهاست

کشیده،سیاه انصاف بر ُبطالن بایدخط انسانعاقل که کند راسیاه استبداد روی »خداوند
که میشنود وقتی انسان بداند. و بخواند انوشیروان عدل را ظلم و شیرین را ترش و سفید را

ناصرالدینشاهاهلذوقوفضلبودهوشعرهممیگفته،تاقدریاسبابتعجبمیگردد.
نــاصــرالــدیــنشــاه، کیفیتذوق ــه ب ــردن ــ ب ــی پ و مــطــلــب ایـــن اســتــنــبــاط ــرای ــ ب ــده ــگــارن ن
کهوینقاشیرابیشازموسیقیدرکمیکرده یافتم کردموچنیندر سفرنامههایشرامطالعه
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را نقاشی تابلوهای رفته، قدیمی قصور یا نمایشگاه به پا ارو درسفرهای هرجا است.چنانکه
کشیده کرده،حتیچندبارهمخودشدرمواقعفراغت،قلمانداز،تصویری بهدقتتوصیف
بااینکهبهتمام ازآنهاهمدرسفرنامۀسوماوچاپشدهونسبتًاخوباست،ولی کهیکی
از که صورتی در نـــداده، موسیقی آهنگهای به راجــع توضیحاتی رفته، کنسرتها و اپــراهــا
شرح اختصار به گاهی هم را نمایشها داستان و کــرده یاد  مکرر رقاصهها زیبایی و رقصها
کهنقاشیباچشمدرکمیشودوچوناوذوقنقاشیداشتهبه دادهاست.علتشایناست
وعادت آشنایی آنهم و گوشمشکلتراست با ولیدرکموسیقی برده، تابلوهاپی لطایف
کرده،زیرااهلشکار ماستاوباغوحشهارابهترازهمهوصف

ّ
یادمیخواهد؛ولیآنچهمسل ز

ایرانی موسیقی ذوق به راجــع اما اســت. میشناخته خیلیخوب را  طیور و حیوانات و بــوده
باتحسین را استادانفن و نغماتملیآشناییداشته به او پادشاهچنانکهشهرتدارد این
در مشهوری موسیقیدانهای همینجهت به و است میکرده تشویق هم نقدی انعامهای و
بینرفته اوهمینقدرشناسیهایمختصرهماز کهبعداز عصراوبهوجودآمدهاند.درصورتی
کردهاند«)خالقی،1381،ج1، کمترظهور نابغه نوازندگان و بازارهنرشکستهشده رونق است،

ص93پا(.

از ازقرندهمهجریشایعشدهواحتمااًل که تصنیف و تاریخچۀ اجمالی آن:اصطالحتصنیف ]5[
قرنهشتمونهمپدیدآمده،جانشیناصطالح»قول«و»غزل«عهداولبعدازاسالماستودر
کهدارایوزنعروضی اصطالحشعراوآهنگسازانقدیمعبارتبودهاستازنوعیشعرلحنی
وایقاعیهردوباشد،یعنیبرحسبظاهرباسایراشعارمعمولیتفاوتینداشته،اماازجهت
کهباالحانومقاماتموسیقی انتخابوزنوترکیبالفاظدارایاینصفتوخاصیتباشد
کهابنحسامهروی گوید گردد.دولتشاهسمرقندی وآوازجفتودمساز ساز ݭݭݭݭݭݭݭِ ݫ ݫ ݫ ݓمݫ ٮݫ ونغماتزیرو
کهعبدالقادرعودیبرایآنتصنیفیساخت: )متوفیبهسال737ق.(مستزادذیلرانوشت

گدارا کندحاِل کهتقریر کیست آن

را صبا بـــاِد خبر چــه بلبل  غلغلݭِ از

شــــــــاهــــــــی؟ حــــــــــــضــــــــــــرِت در

آهـــــــــــــــی! و نـــــــــــــالـــــــــــــه جـــــــــــــــز

کنونیهجایی مانندتصنیفهای بوده متداول و رایج کهدرعصرصفویه تصنیفهایی
همراه  اشعاِر یا تصنیفها نوع این متأسفانه است. داشته هماهنگی عروضی باشعر و نبوده




