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و  پرده ها  اسامی مقامات،  از كاربرد  دری  ادِب  در  عنعنه ی كلیات سرایی       
قرِن ششِم  پایاِن  تا  زمان  به مروِر  و  منوده  نشأت  شعر  در  موسیقی  آهنگ های 
هجری، حیثیِت یك صنعت ادبی را به خود گرفته است؛ و سپس  چننی سروده ها 
تا اواخِر سده ی هفتم هجری، با پیدا منودِن جنبه ی اختصاصی، دارای ویژه گی 
نوعی گردیده و سراجنام با مدغم شدن در نوعی از تصانیِف مماثِل سازی و آوازی 

موسوم به  كل النغم به گونه یی از تصانیِف موسیقی مبدل گشته است.
     شاعران گذشته ی ما اغلب موسیقیدان نیز بوده  اند و آنانی كه موسیقی را 
دانش  این  با  عمیقی  آشنایی  دارای  بودند، حداقل  نیاموخته  حرفه یی  به صورت 
بوده اند؛ و به مهنی ترتیب بیشرتیِن موسیقیداناِن ما از طبع موزون برخوردار بوده 
و یا اینكه آشنایی شان با شعر تا سرحد كمال می رسیده است. علت این امر 
در آنست كه در فرهنِگ مان، شعر و موسیقی در خبش های خمتلف و به صورت 
اخص در ساحه ی  وزن )عروض  در شعر و ایقاع در موسیقی( رابطه ی تنگاتنگ  



ـــــــــــــ 31 ـــــــــــــ 

چی که پیوسته گی ناگسستنی دارند؛ و از طرِف دیگر شعِر دری از گذشته های 
این عنعنه در دهات و  به صورت عموم سروده می شد كه  اخری  تا سالیان  دور 
اطراِف شهرهای بزرگ افغانستان هنوز هم معمول و متداول بوده، شعر را با آواز 
)حلن( می خوانند نه به صورت دیكلمه كه پدیده ایست متأخر؛ پس  در دیوان كمرت 
شاعریست كه مصطلحاِت موسیقی به كار نرفته باشد. از سروده های رودكی كه 
قافله ساالِر شاعراِن صاحبدیوان ماست تا  آثاِر ملك الشعرای معاصر صوفی  عبداحلق 
بیتاب، می توان اسامی مقامات، آالِت طرب و مغنیان را بریون نویس  كرد؛ ولی 
مقاماتست كه  اسامی  دارد، صرف  موافقت  ما  منظوِر  با  درین حبث  آنچه كه 
به شیوه ی كلیات یاد گردیده اند؛ اگر این چننی سروده ها را نیز از دواوین شعرای 
سلف و معاصر گردآورمی، خود كتابی چندین جلدی خواهد شد؛ ازینرو در مروِر 
از سده های  یك  هر  مناینده گان شعر  آثاِر  از  منونه هایی  به آوردن  حاضر صرف 

هجری بسنده می كنیم.
     در پرتِو اسناد و اشعاری كه از سده های چهارم و پنجِم هجری به روزگار ما 
رسیده، می دانیم كه شاعِر معروِف درباِر غزنه، منوچهری )درگذشته در 432 ه( 
قدمیرتین شاعریست كه اسامی مقامات، آهنگ ها و ساز ها را بیشرت از دیگران 
به شیوه ی  مقامات  اسامی  از مجله ی  او  آنكه  با  برده است.  به كار  اشعارش   در 
امروزی صرف از پنج مقاِم ماده )مایه(، راهوی )رهاوی(1، عشاق، راست و نوروِز 
بزرگ نام برده است؛ ولی نام های مقامات و آهنگ های زیاِد دیگری را نیز در 
البالی سروده های باقیمانده ی او می یابیم كه در كمرت منبع دیگر می شود آهنا 
را دید. او پنج  مقاِم  یاد شده را  در چهار بیت قصایِد  خمتلفه ی خویش چننی 
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نامربده است:
پرده ی راست زند نارو بر شاِخ چنار      پــرده ی ماده زنـــد قــــمـــری بــــر نــارونــــا2

* * *
بر سِر سرو زند پـرده ی عشاق تـذرو      ورشــان نــای زند بر ســِر هر مغروسی3 

 * * *
نورِز بزرگم بزن ای مطرب امروز            زیرا كه بـود نوبـِت نوروز به نـوروز4

 * * *
زده بــــه بـــــزِم تــو رامــشــــگــران بــه دولـــــِت تـــــو

گهی چکاوک و گه راهوی، گهی قالوس5

تشبیب  دارد؛  را  ابتدایی  یك كلیات  صورت  منوچهری  اشعاِر  در  آنچه       
قصیده ییست به مطلِع:

رسـِم بـهـمـن گری و از نو تازه كن هبمنجنه
ای درخـِت مـلـك بـارت! عز و بیداری تنه

در مدح سلطان مسعود غزنوی؛ كه درآن نامهای بیست و دو آهنگ و یا مقام 
را آورده است. در میاِن این بیست و دو نام، اسامی چهار حلن از مجله ی سی 
نیز به  تا امروز  از مقاماتی كه  ناِم مشابه به آهنا؛ اسم یكی  باربد، و سه  حلِن 
مهنی نام در تداولست؛ و اسامی چهارده مقام دیگر یاد گردیده است كه بارها 
در دیوان او ذكر یافته اند، ولی امروز درباره ی آهنا معلوماتی در دست ندارمی؛ 
چنانکه سروستان، گنج گاو، سروِ سهی و کبِک دری عینًا از اسامی احلاِن باربدند و 
مهچنان تخِت اردشید، نوروزِ بزرگ و هفت گنج شاید صورت تغیری یافته ی سه حلِن 
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گنِج  یا  بادآورد  گنِج  و  نوروز،  سازِ  یا  نوروز  تخِت طاقدیسی،  یعنی  باربد،  دیگر 
سوخته باشد؛ و به مهنی ترتیب لفِظ اشکنه با مشکدانه صورِت خطی و لفظی 

دارد، و اصطالِح دیف رخش نیز با شبدیزِ باربد دارای رابطه ی معنوی بوده، هردو 
اسامی اسپ هایی اند که خنستنی آنـ ـ رخشـ ـ متعلق به سپهساالِر   تارخییـ  اساطریی 
کشوِر  ما  ــ   رستم   ــ بوده   و  دومی یعنی شبدیز ناِم اسِپ خسرو   پرویِز  ساسانیست 
كه اعالِم مرِگ او توسط سرودی از   باربد،   روایتیست معروف در  تاریخ و ادبیات 

گذشته گان ما.
     منوچهری درین سروده ی كلیات گونه ی خود، در توصیِف بزم سلطان مسعود 
غزنوی در میان سپاهیانش كه گویا در جریان یكی از لشكركشی های وی بوده 

است، می گوید :
تو به قلِب لشكر  اندر،  خوِن انگوران به دست

ســاقــیــان بــر مـیــســـره، خـــُنــــیــــاگـران بـــر مــیــمـــنـــــه
ســــــاقــــــیــــــاِن تــــو فــگـــــــنــــــده بــــــاده انــــدر بـــاطــــیــــه

خــــادمــــاِن تــــو فــــگــــنــــده عــنــــبـــــر انـدر مـــدخــــنــه
مــطـــربــان ســاعت به سـاعـت بـر نـوای زیـــر و مب

گاه »سروستان« زنــنـد امروز و گاهی »ِاشـكـنـه«
گـاِه »زیــِر قـــیـــصـــران« و گـــاه »ختِت ُاردشـــیــر«

گـــاه »نـــــوروِز بــــــزرگ« و گــه »بـهاِر بــشكــنـــه«
گه نوای »هفت گنج« و گه نوای »گنج گاو«

گـه نـوای »دیف رخش«  و گه نوای »ارجـنـه«
نــوبــتــــی »پـالـیــزبــان« و نـــوبــــتــی »ســـرِو ســهـی«

نـــوبــتــی »روشـن چــراغ« و نـــوبــتـــی »كـاویــزنـه«
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سـاعـتـی »سیـوارتـیـر« و سـاعـتـی »كـبِك دری«
ســـــاعــتــــی »ســرِو سـتــا« و سـاعــتــی »بـاروزنــــه«

بامدادان بر »چكك«،  چون  چاشتگاهان  بر  »شخج«6
نـیـــمـروزان بــر »لبـیـنـا«، شـامـگـاهـان بـر »َدنــَه« 

     در میان بیست دو ناِم مقامات در باال با واژه هایی نیز برمی خورمی كه دری 
نیستند؛ شاید كلماِت پارسی باستان و هپلوی باشند كه به صورِت اسامی حملی 
شعبات و گوشه های موسیقی بوده اند؛ زیرا در صورتی كه اینها اسامی آهنگ های 
معروف عصِر خویش  می بودند در كناِر اسامی مقامات ذكر منی گردیدند و از 
طرف دیگر درین قطعه شعر به سان كلیات های بعدی وقِت خوانش  برخی ازین 
مقامات و یا پرده ها نیز قید گردیده اند؛ چنانچه در بیِت اخری وقت اجرای چهار 
مقام مشخص  ساخته شده اند و از سوی دیگر دور از امكان منی مناید كه در 
خبش هایی از آریانای بزرگ برخی از آهنگ های معروف و شناخته شده معرف 
و گوشه های  شعبات  حملی  هنرمنداِن  اینكه  یا  و  بوده اند  خود  مربوِط  مقاماِت 
مقامات مروج عصر شان را به نام های دگرگونه یاد می کرده اند كه منونه های فراواِن 
نیز در نظام موسیقی هندی  امكانات را هم در نظاِم موسیقی خود ما و  این 
دیده می توانیم؛ چنانكه  گونه گونی اسامی شعبات و گوشه ها در رساالِت خمتلِف 
موسیقی و مهچنان آفرینش  كلی نامهای جدیِد دری برای راگ ها و تال )ضرب(

پادشاِه میسور منونه های برجسته ی چننی مورد  تیپو سلطان  های هندی توسط 
بوده می توانند.  7 دلیِل دیگری كه می تواند این نگرش  را قوت خبشد، موجودیت 
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شكل امروزی اسامی مقامات در عهد غزنویان یعنی عصر زنده گی منوچهریست، 
از  پیش   428ه(  )متوفی  بلخی  سینای  بوعلی  آن دوران  بزرگ  فلیسوف  چی 
برده  نام  سلمکی  نوا و  اصفهان،  مقاِم  از سه  اثِر معروفش  شفا،  منوچهری در 
است.8 و در حدود نیم سده پس  از او در ساِل 475ه عنصراملعالی كیكاوس  در 
قابوسنامه ی خویش  اسامی دوازده مقام را ثبت منوده كه تا به امروز نیز معمول 
است. او در فصِل سی و ششِم اثرش  زیِر عنواِن در آینی و رسِم ُخنیاگری از پرده 
های راست، ماده، عراق، عشاق، زیرافگند، بوسلیک، سپاهان، نوا، گواشت 
و راهوی نام برده است.9 و مهانطوری كه دیدمی منوچهری خود نیز اسامی پنج  تا 
ازین مقامات را یاد كرده است؛ و اینها نشان می دهند كه در روزگار غزنویان به ویژه 
در عهد حممود و مسعود نظاِم موسیقی خراسانی به شكِل كنونی آن مروج بوده 
این اصطالحات شاید در  اسامی مقامات می رساند كه  است، ولی دوگانه گی 
شرق و غرِب امپراطوری غزنوی افغانستان یكسان نه بوده است. هبرحال این مطلب 

مناقشه ی طوالنی تری را اجیاب می كند كه از موضوِع حبِث ما به دورست.
     از شاعراِن سده ی ششِم هجری، نظامی گنجوی )599ـ535ه( مانند اكثر 
شاعران اسامی مقامات را بعضًا تك، تك در سروده هایش  به كار برده است، ولی 
از دلچسپی  برای حبِث حاضر خالی  او چیزی جالبی كه  آفریده های  میاِن  در 
نیست؛ قطعه شعری در مثنوی »شریین و خسرِو« اوست كه شكِل كلیاتی را 
دارد و آن سیاهه ی اسامی سی حلِن باربدست كه در بیست و نه بیت از ابیاِت 

زیرین، چننی بیان یافته است :
درآمـــــد بــــاربــد چـــون بــلـــبــــِل مــســت       گـرفــتــه بــربـطـی چـون آب در دسـت
ز صـد دســـتـان  كه او را بــود در ســاز      گـــزیـده كــــرد ســــی لـحـــِن خـــوشــــــآواز
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ز  خوش حلنی دران سی سازِ  چون نوشI         گـهـی دلــدادی و گــه بــستــدی هوش  
 ]بـــه بــــربــــط چــــون ســــِر زخـــمـــه درآورد        ز روِد خــشـــــك، بـــانــــــِگ تــــر بـــــرآورد[ 
چــــــو یـــــاد از گــنــِج بــادآورد رانـــــــدی        ز هـر بــادی لــبــش  گــنــــجــی فــشـاندی 
چــو گــنــِج گاو را كـــــردی نـــــواســـــــنــــج        برافشاندی  زمنی هم  گاو و هم  گنج 
ز گــنــِج سـوخـتـه چــون ســـاخـتـــی راه        ز گــــرمـــی ســــوخــــتـــی صـــد گــنــج را آه

چــــــو شــــادرواِن مـــرواریـد  گـــــفــــــــتــــــــی        لــــبـــــش  گــــفــــتـــــی كــه مــــرواریـــد ســــفــتــی 
چــو تــخـــِت طــاقـدیـسی سـاز كـــردی       هبــــــــشـــت از تــــاق هــــا در بــــــــاز كــــــردی 
II      شــــدی اورنـــگ چـــون نــاقــوس  از آواز

چــو نـاقــوسـی و اورنـــگ آمـــدی بــــاز 
چــــو قـــــنـــــد از حــقــه ی کــاؤوس دادی       شــــكـــــر كـــــــاالی او را بــــــــــــــــــوس  دادی 
چـو لـحــِن مــاه بــر کــوهــان گـشــادی      زبــــانـــــــش  مــــــــاه بــــــــر كــــــوهـــــان نـــهـــادی

چــــو بـــــــرگـــفــــــتــــــی نــــــوای مـشــکـدانـــه      خـــــتـــــن گـــشــــــتـی ز بـویـــش  مشك خانه 
چـــــو زآرایــش زدی خــورشــیــد راهـــیIII     در آرایـــــش  بـــــدی خــــورشـــــــــیــــد مــاهـــی 
چـــو گــفـــتـــی نـیــمـــروزِ   جمـــلــــس  افـروزIV     ز خـــود بـــیــخـود بــــدی تا نــیــمـه ی روز

  Vچــو بـــانــِگ سـبــز در ســبــزی رســیدی     ز بــــاِغ خــــشــــك، نــــغـــــمـــــه بــــردمــــیـــدی
چــو قــفــِل رومـی آوردی در آهــــنــــگ       گــشــادی قــــفــِل گــنــِج روم و از زنــگ 
چــو بــــر دســتــاِن سـروســتـان گذشــــتـــی       صــــبــــا ســالـــی بــه ســـروســتـان نگـشـــتـــی

I ــ دستگردی : ز بی حلنی بدان سی حلِن چون نوش  
  ــ بیِت بنی قالب ها  که از چاپ دستگردی نقل شده است؛ در چاِپ باكو دیده نه شد.

II ــ دستگردی : چـو نـاقـوسـی و اورنـگی زدی ساز
III ــ دستگردی : چو زد آرایــِش خـورشـیـد راهــی

IV ــ دستگردی : خرد بیخود بدی ...
V ــ دستگردی : چــو بانِگ سبزی در سبز شنیدی  ز بــــاِغ زرد ســــبـــــزه بــــــردمـیــــدی
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چـــــو آنI ســـروِ ســهــی را ســـــــاز دادی     ســهی ســـروش  به خـون خط بـاز دادی 
چــو نـوشـیـن بـاده را در پـــــرده بــــســــتـــی      خــــمــــاِر بــــاده ی نـــوشـــــــیـــن شــــكـســـــتــی 
چـــــو كـــــــــــردی رامــِش جــــان را روانـــــــــــه     ز رامـــــــش  جــــــان فـــــــدا كـــــردی زمــــــانـــــــه  
چــو در پــــرده كـــشــــــیـــدی ســـــاِز نـــوروز     بـــــه نـــــوروزی نــشـــســـــتـــــی دولــــــت آن روز 
چــو بــر مـشـکویـه كردی مــشــك مـالی     هــمــه مـــشــكو شـــدی بــر مـشـك حالی 
 IIچـــــو نــــو كـــــــردی نـــــــــوای مـــهــرگـانــی     بـــبـــــردی هـــوِش خــــلـــق از خـــوش زبـــانــی
چـــو بـــــر مـروای نــیــک انـداخـــتــــی بـــالIII     هـــمـــه نــــیــــك آمــــــدی مـــــروای آن ســــال 
هــــر آن شـــب كـــو گـرفــــتــــیIV راِه شـبـدیـز     شـــدنـــدی در هــــمــــه آفـــاقV شــــبــــخــــیــــز
چـــو دســـــتــــان درVI شـِب فـرخ كـشــیــدی      ازان فـــرخــــنـــده تــر شـــب، كــس  نـدیـدی

چـــــــو بـــــــازش  روِزVII فـــرخ روز گـــــــشــــــتــــی      زمــــانـــــــه فـــــــرخ و فــــــیـــــــــــــروز  گــــــشـــــــتـــــــی 
چــو كــردی غــنـچـــه ی کــبــِک دری نـــیـــــزVIII      نـــمــــودی غـنــــچـــه یــیIX كـــــبـــــِك دالویــــــــز

چـــــــو بـــــــــر نـخـجـیـرگـان تـــدبـــــری كــــردی        بـــســی چـــون زهــره را زنـجـــــیـــــرX كــــــردی  
چــــو زمخـــــه رانــــــدی از کـیـِن ســیــاُوش      پــــر از خـــوِن ســـیــاُوشـــــان شـدی گـوش  
چـــو كـــــردی کــیــِن ایــرج را ســـــرآغـــــــاز           جـهــان را كـــیــــــِن ایـــــرج نـــــو شـــــــــدی بــــــــاز 

I ــ دستگردی : وگر ... 
II ــ دستگردی : مهربانی

III ــ دستگردی : ... فال
IV ــ دستگردی : چو در شب برگرفتی

V ــ دستگردی : شدندی مجله ی آفاق ...  

VI ــ دستگردی : چو در دستان.. 

VII ــ دستگردی : چو یارش  رای ...

VIII ــ دستگردی : ... تیز 

IX ــ دستگردی : بربدی غنچه ی ... 

X ــ دستگردی : ... خنجری کردی.
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چـــو كــــردی بـاِغ شـیـریـن را شــــكــربـــار       درخــــِت تـلـــخ را شــــیــــریـــن شــــدی بــار
 Iنـــــــواهـــایـــی بـــدیـــنــســــان رامــــش انــگـــیـــز         هـــــمــــی زد بــــــــاربـــــــــد در بــــــــــزِم پـــــــرویــــــز
ز گــــفـــــِت بــاربـــد كــــز بــــار بـه گــفـت       زبـاِن خــســروش  صـد بـار زهII گـــفــت10 

     حضرِت شیخ فریدالدین عطار )537یا513ـ618ه( شاعِر اواخِر قرِن ششم 
و اوایِل سده ی هفتم هجری در مصیبت نامه ی خویش  در جایی از دوازده مقام 

ذكری منوده و نه مقام را به صورِت پیاپی چننی یاد كرده است :

چون صدف را پرده گی بسیار بود    پـرده گـی را پــرده فــرِض كــار بـــود
پس ده و   دو پرده را بگشاد  جای    تـا كـسی نـنـهـد برون از پرده پای 
بــســت الیــــق پــــرده ی   عــشـاق را    تــــا نـوایــــی مـــی دهـــــــد آفــــــــــاق را
چون  مخالف دید ازو   واخواست  كرد    تـا پــِس پــرده مـخــالـف راست كـرد
آن یـكـی را در نـهـاونـد او فگنـد    وان دگر را بستـه در بند او فــگند

پـــس  زفــان بـا تــیــِغ بــانـــِگ راهـــــــزن    بــر حسـینی زد بــــر آواِز حـــســـن 
عــاقــبــت ســوِز فــــراق آمـــد پـــدیــد    از سپاهان و عـراق آمـد پـــدیـــد11 

     حضرت امریخسرو بلخِی دهلوی )651ــ725ه( شاعر و موسیقیداِن بزرِگ 
سده های هفتم و هشتم نیز در مثنوی قران السعدین خویش  اسامی شانزده مقام و 

شعبه ی موسیقی خراسانی را به شكِل كلیات گونه یی چننی یاد كرده است:
 

هفت پرده و آن پرده شناساِن شگرف       كـه بـه هـر دسـت نـمـاینـد هـزاران آهنگ

I ــ دستگردی : پرده ی تیز
II ـــ دستگردی : به گفت. 
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گـاه ز خـشـكـی كــه شــود گـــرم آب    گـــر دهــــد آواز، بــخـــواهـــد جــــــواب 
رود زنـــــانــــی هــــمــــه بـــــاریـــك ســـنــــج    بــــرده در ابــــریــــشــــِم بــــــاریــــك رنـــــج 
تـــاِر بـــریـــشــــــم رِگ جـــــان ســــاخــتــــه    خـــــون ز رِگ چـــنــــگ بــــرانــــداخــــتــــه 
ایـن بـــه صــفـــت مـــرغ نـــمــوده درنـگ    مـــرغ ولی چــنــگـِل بـــازش  بـــه چــنـگ 
آن شده گنجشک بـه گاِه نـوا    مــــرغ بـــــــــــــــــــــرآورده ز بـــــــــــــــاِد هـــــــوا

گــاِه تـــرنـــم بـــــه نـــوایــی كــه خـــواســت    جانِب سرپرده شد از دسِت راست 
گــــاه بــــــــه ُچــــســـتــــــِی ُطــــــــــرُق رودزن    پــرده گــشــا گــشـــت بـــه وجـــه حــسـن 
گـــه ز نوا زد كــه نـوا زنـده گیــست    جــان و جــهــانی بـــه نــوازنـــده گــیست 
گـــاه بـــــــــــرآورد نـــــوا بـوسـلـیــک    دل شده چون ُدر به بــریـشم سـلــیـك  
گـــاه غــلـــــط انـــــــداز هــــنـــــــــرمـــنـــد را    تــنـگ شــــــده عــــرصــه نـهـاوند را 
گـه بــه نــــغـــمـــاِت تـــر، انـــدوده گـــاه     یــافــــــتـــــه در عـــــرصـــــــه ی بـاخـرز راه*  
گاه به بِر چنگ چو معشوق تـنگ    در زده در پـــرده ی عشـاق چـــنــــگ 
گـــــــه چـــو دِل ســـوخـــتــه گــــاِن عـراق    نـــــای فـــغـــان كــــرده بــــــه راِه عــــراق 
گه ز مخالف كـه نوا زنده ساخـت    دوست نگشت،  هرچی  خمالف  نواخت 
گـــــاه ز آهـــــنـــــِگ کهین و مهین    نـــالــــه بـــــرون داده مـــهـــیــــن و كـهــیـن 
بر دِل عاشق كه به كشنت سـزاسـت    راست چو تــیـر آمــده تــیـــزی راست 
نـــیــــزه زِن جـــنـــِگ تــــهــــمــــتــــن مــــنـــال    رخــش  روان كــرده بــر اول چــو زال 
گـــــاه فــــــروِغ نی دِم نـــــایـــی بـــــه كـــام    داده بــــه فــرغـانــه فــــــروِغ تــــمـــام 
بـــســـــتـــه گـــی بـــربـــِط مشكل گـــشــــای    جــای گــــشــــاده ز پــی بسته جای

* ــ در اصل : یـــافته در پرده ی بــاضرب راه. كه مسلمًا نادرستست.
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نــغـمـه ی خــود زیــر و مب آهـنگ برد    زیــر كــشــــیــد و بــه حسـیـنـی ســپرد
زمـــــزمـــــه ی ســازگـری در عـــــــراق    كـــــرده بــــه آهـــــنــــــِگ عراق اتــــــفـــــــاق 
ســازگــــری را هـــمـــه خــواهــان شــده    نــغــمــه ی او تــا بـــه سپاهان شــــــده
عــقـل مــســافــــر شـــده زیـــن كـارگــاه    تـــیــــزی باخرز كـــنــــان قــــــطـــــــِع راه
گــشــتـــن از اقـــوال كــه قـــوال راســـت    گفته گهی راست گهی نیم راست
زخــمــه گــــِر كـــــــار ز بـــــم تـــا بـــه زیـــر    گـــشـتـــه ز بــی جــایــگـهــی در نــفــیــر

پـیـِش چـنـیــن مــنـطـــقِ طری از فضول    فــاخــــتـــــه در بــــــاغ نــــســــازد اصـــــول 
آسوده گوش12   شـد  چنگ  شغِب  وز  بزم چو زینگونه شد از ناز و نوش   

     سخنوِر پایاِن سده ی دهم و آغاِز قرن یازدهِم هجری خواجه حسن نثاری 
شاگرِد موسیقیدان و شاعِر اوایِل مهان سده ــ موالنا جنم الدیِن كوكبی ــ نیز در پایاِن 
قصیده یی كه در مدح عبداهلل خان شیبانی فرمانروای پاردریا )991ـ1006ه( و 
در جواب قصیده ی كشمرِی شیخ فیضی دكنی سروده؛ اسامی یازده مقام و شعبه 

را چننی یاد كرده است :

ستاند او ز مخالف، عراق بی حتریر فداش  مـلـِك عجم را كند به نـوروزی  
ز راِه راست نـمـایـد بـه اصفهان شبگری به ناقه »زنگوله« »بسته« كند   حجازی خنگ 
رود ِز باِب صفا در حرم چو بدِر منری كـلـیـِد فـتــِح دِر مـكـــه تــیـــِغ او گــــــردد 
به طوِف كعبه مشرف كند به ایِن تدبری بزرگ و کوچک و عشاِق بیـنوا را زود 

دگر ز چرِخ مشعبد نـباشدش  تـأثـیـر13 در آن مــقــام چـو گـــردد بــلــنــد آوازه 

     از مجله ی سخنوراِن سده های یازدهم و دوازدهم یكی هم دانشمند و   شاعِر 
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است  ــ  بلگرامی  واسطی  حسینی  عبداجللیل  عالمه  ــ  فرخ سری  تا  عهِد   عاملگری 
كه در ساِل 1127 ه  در وصِف جملِس عروسی پادشاِه اخریالذكر با دخرِت راجه 
اجیت سنگه  راهتور، مثنوی یی زیِر عنوان جواهرالعروس سروده  كه در توصیِف بزِم 
موسیقی، وصِف رقاصه ها، شرِح چراغان، تعریِف آتشبازی و توصیِف سقایاِن آن 
حمفل به تفصیل سخن گفته و به هبانه ی مطلِب خنستنی؛ اسامی راگ های هندی 
را برای آشنایی دری زبانان به موسیقی هندی؛ و نامهای مقاماِت خراسانی را برای 
آشنایی هندیان با موسیقی  خراسانی به شیوه ی براعت  االستهالل به نظم كشیده و 
این شیوه را در معرفی راگ های هندی خیلی هنرمندانه و معماگونه به كار برده 
با  اثر كه  این  آن سخن خواهیم گفت.   پریاموِن  راگ ماال  فصل  در  است كه 
تأسف در كتالگ های نسخ خطی دری به نظر منی رسد؛ منونه های آن را مریغالم  
علی آزاد بلگرامی صاحِب تذكره های سرِو آزاد و خزانه ی عامره ثبِت اثر خنستنِی 
خویش  منوده و در مورِد خبِش موسیقی خراسانی آن منظومه می نویسد كه : » امسای 
پرده های فارسی؛ دوازده مقام، بیست و چار شعبه، شش  آوازه و سی حلِن باربد 
نیز بیان كرده؛ به نوعی كه بی مالحظه ی معانی، ابیات متامست. چند بیت بر 

سبیِل استشهاد آورده می شود :

دلت گر بر مقاِم عیش  پیداست       ز تـاِر ســاِز راِه راسـت پــیــداســت 
كـنـد هـر پـرده از عـشـرت فزایـی       چــو مـعــشــوِق مبرقع دلـــــربـــایـی 
بــه ایـن لـذت چو زاهد آشنا شد       نـمـاِز پنـج گاه از وی قـضـأ شـد
مغنی نغمه ی چون باده انگیخت       به جاِم باده كحـِل اصفـهان رخیـت 
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هباِر نغمه چون در دل رهی شد       نـی از فـیـِض نوا سـرِو سهی شد
ز مطرب هر نـوا ُدِر مثینست      بـه مـعـنـی گـنـِج بـادآورد اینـست«14

     با آنكه واسطی در آفرینش  این اثر قصِد سرایش  كلیات را نداشته، سیاهه ی 
مقامات و لواحِق آن را به عنواِن فصلی از منظومه اش  در   قیِد قلم آورده  است؛ ولی 
به دسرتِس  از آن  بیشرتی  ابیات  با  تأسف  متام عیارست كه  یك كلیاِت  مهنی خبش  
تاج العروس   آن را  برخی ها  از جواهرالعروس  كه  نسخه ی  آرزومندم كه  نیست.  ما 
نیز خوانده اند، در هند و یا پاكستان موجود باشد كه در بررسی نظام های موسیقی 

هندی و خراسانی مروج در هنِد سده ی دوازهِم هجری سخت مفیدست.
هجری؛  دوازدهم  سده ی  پایانی  ساهلای  در  نیز  سیدمجال الدین افغانی       

در  ساقینامه ی هفتاد   و   هفت بیتی اش   از   هشت مقام نامربده ؛ و  گفته است:

مـغــنــی بــیــا حلــن نــو ســـاز كــــن       ز نــو داســتــان خـــوش  آغـاز كن
بــشـــو ســـاقـــی از بــهــِر حق رهربم       كـــه جــامــی ازیــــن ُدرِد غم واخورم
مــرا تــــا خــــرابــــــات شـــــــو راهــــبــــر       بــه بــــاده خـــرابـــم كـــن، آنـــگــه بــبـر
دگـــر بــــاره شــســـتــی بــه تـــــار آورم       هــمــه پــیـــر و بـــــرنــــا بـــه كـار آورم
كـشم دست بر تار از چپ و  راست       عراِق عــرب پـــویــــم از راه راســـت
حـجـاز و حسـیـنـی زنــم گـــاه راک       كنم پرده ی چنگیان چاك، چاك

به زنـگولـه و چـپ و شهـناز و شور       هــمــه بــزمــگــاه را درآرم بـــه شــــور
دلـــــم بــــاز دیـــوانـــه گــی ســــاز كــــرد

كــجـــایــی؟ كجایی؟ دل آغاز كــرد15
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     از شاعراِن پایاِن سده ی سیزدهم و آغاز سده ی چهاردهِم هجری افغانستان 
1325ش ( شاعر طنزپرداز  یكی هم حاجی امساعیل سیاه متخلص  به گوزك )1241ـ
و بذله گـوی مـعاصـرست كه اسامی نه مقام و شعبه را با ذكِر نامهای دوتن از 
انتقادی  مثنوی  در  به مناسبتی  هرات؛  و  در كابل  افغانستان  معروِف  هنرمنداِن 

»سگ و شغال«ش  یاد منوده و گفته است : 

پــــیـــنــه«  بـــــــا كـــــســــــی كـــیـــــنـــه       هــــمـــه مــــانـــــنــــــِد »حـیـدِر  نـــــداریـــــم  مـــــا 
شـور و مـاهـور و راســت می خـوانـیم       گر دلت هر چی  خواست می خوانیم 

در مـــــــقـــــامــــاِت هـــــنـــــــــدی و زابـل       واقــــفــــیـم هـمــچــو »قـاســـِم« كــابـــل
دف گــرفـــــتــــــــنـــد و از پــی آن تــــــار       هـــــمـــچـــــنــــان پــا بـــه پــایــــه ی افـشـار
پــای كــوبـــــان و ُدم و ســـر جــنــبـــان       گـــاه طـــرِز هــــــراِت و گـــــــــاه ایـــــــــران
آن یـــــكـــی در تــــرانــه و شـهـنـاز       بــركــــشــــــــیــــد از مـــــــیـــــاِن شــــــــــــان آواز
وان دگــــر یــــــاِد غـــــمــــــزه ی عــــذرا      دیــگــــــری از تــــــعـــــــشــــــــــــــــِق آقـــــــــــــــا
یـكـی از طــــرِز ســــــاِز گــرجــــــســتـــان       یــاِر ایــــران و عــــشــــــــــوه ی كـــــرمــــان

مـــی زدنـــد تـــار و تــال را بـــه فـــــغـــان
وان یــــكــی یــــاِد عـــیـــِش اصـفــاهـان16 

     شادروان استاد حیدِر هروی كه به سبِب شغِل شریفش  »پینه دوزی« مردم 
او را حیدِر پینه می خواندند؛ از مجله ی آخرین استادان ناموِر موسیقی كالسیك 
خراسانی ماست كه تا حدوِد پنجاه سال پیش  ازین در سرتاسِر كشور شهرتی 
داشت و شاگردانی. در ایران نیز هنرمندی شناخته بود و با استادان آن دیار روابِط 
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از  اهلام  با  را  پیشدرآمد  او  رهنمایی  با  درویش خان  چنانكه  داشت،  گسرتده 
پیشرو باستانی یا الریه ی معاصر افغانستان سر از نو در ایران رایج ساخت.17 و 
قاسِم كابل نیز هنرمنِد معروف دربارهای افغانستان، استاد قاسم افغان یا مهان 
تذكِر  از  فروبسته است.  جهان  از  دیده  1335ش   در  معروفست كه  قاسم جوی 
امساعیِل گوزك بر می آید كه او در موسیقی خراسانی نیز وارد بوده ؛ مقام زابل را 
که شعبه ی خنست مقام عشاقست، به نیکی می خوانده است. از اجنایی که حاجی 
امساعیل خود از بذله گویاِن دربار و از آشنایان نزدیک استاد بوده، بر گفته ی او 

می توان از بِن دندان اعتماد كرد.
     آخرین شاعری كه در كشوِر ما اسامی مقامات موسیقی سنتی  مان را در قصیده یی 
یاد كرده، شادروان استاد عبدالرؤوف فكری سلجوقی ست كه در هنگام حترمی رمسی 

زبان دری و موسیقی خراسانی در اوایل سلطنت بابای ملت؟! سروده است.  
     چون گشایش  جمدِد رادیوی كابل در 1319ش  مصادف با زمان غری رمسی 
برادرزاده اش   و  حممدهاشم  مستبد  صدراعظِم  بود،  در كشور  دری  زبان  شدن 
حممدنعیم معاون اموِر فرهنگی صدارت و وزیر معارف، دروازه های رادیو را رمسًا 
برروی موسیقی سنتی خراسانی بسته، با بیگانه خواندِن آن راه را برای سیطره ی 
بیشرت موسیقی هندو افغانی در كشور گشودند؛ استاد قصیده یی زیِر عنواِن در رثای 
موسیقی سرود كه بعدها پس  از سقوط هاشم خان و استیالی دمیوكراسی مؤقت 
در ساِل 1327ش در دو، سه مشاره ی جمله ی پشتون ژغ )آواِز پشتون( كه خود 
یك اسم نامناسب برای ارگاِن نشراتی مطبوع رادیوی وقت بود؛ منتشر گردید. 
استاد درین قصیده از مهه مقامات موسیقی و موسیقی داناِن بزرِگ تاریِخ كشور 
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نامربده است.
     بدینرتتیب ذكر اسامی مقامات موسیقی در شعر عنعنه یی باستانی سخنوران 
رایج  ادبیاِت دری  در  نیز  ما  معاصر  تا ساهلای  زمانه ها  قدمیرتین  از  ماست كه 
هنـوز  آنكه  با  و  دارد  دیرین  و  عمیق  بس   ریشه ی  عنعنه  این  بوده است؛ چون 
هـم رایـج بـوده و تا ادبیات معاصر ما نیز استمرار یافته است؛ در گذشته باعث 
ــ موسیقی جدیدی گردیده كه با انكشاِف آن به عنوان یك  ظهوِر گونه ی ادبی 
ژنر مستقِل ادبی و هم نوعی از تصنیف موسیقی، كلیات خوانده شده است؛ و 
علِت نامگزاری آن نیز شاید درین بوده كه در تشبیِب قصاید و ابیاِت غزل و 
مثنوی به گونه یی كه در صفحات گذشته دیدمی؛ اغلب نامهای تعدادی از مقامات 
بر حسِب دخلواه شاعر یاد می شده، در حالیكه در ژنِر كلیات یادآوری یكی از 
جمموعه های مقامات و یا لواحِق آن شرطست، و به خاطِر این احتوای كلیات بر 
جزئیات جمموعه ها، نوِع جدید را بدین نام مسما ساخته اند كه جامع یكی و یا 
چندین جمموعه ی یادشده می باشد؛ زیرا یك قطعه ی كلیات می تواند جمموعه ی 
اسامی شش  آوازه باشد، یا از دوازده مقام، یا از بیست و چهار شعبه، یا از 
چهل و هشت گوشه، یا از اسامی ضرب ها و حبوِر اصول، یا از انتساب مقامات 
به بروج، یا از وقت خوانش  مقامات و امثاِل اینها؛ و یا هم جامع دو و یا زیاده 

ازین جمموعه ها. پس  كاماًل جباست كه این نوع را كلیات خوانده اند.
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رویكرد ها:
1ـمقامهایرهاویومایهتاسدهیهفتمهجرینیزبههمینصورتیكهمنوچهرییادكرده،

تلفظونوشتهمیشدهاستزیرامادهومایههردوبهعینمفهومبوده،اصطالحمایههنوزهمدر

كلماِتخرگوشمایهبهمفهومخرگوشمادهوشكلدیگرآنماچهدراصطالحاتماچهخرو

ماچهسگصورتكاربرددارد.

دبیر محمد داكتر  بهكوشِشٍ دامغانی. منوچهری دیواِن قوص. بن احمد منوچهری، ـ 5 تا 2

سیاقی.تهران:انتشاراِتزوار.1370.صص165،130،1و212.

لغات:
نارو:جل.

نارون:درخِتپشهخانه
تذرو:كبك

ورشان:نوعیكبوتِرصحرایی،فاختهنیزگفتهاند.
مغروسی:غرسشده،درخِتنشاندهشدهیعنیغیِرخودرو.

چكاوكوقالوسنیزنامهایآهنگهایامقاماِتموسیقیبودهاست.
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6ـدیواِنمنوچهری.ص97.

7ـعزت،حسنعلی.مفرحالقلوب.نسخهیشماره9280برتشالیبریری.سرتاآخراینكتاب

معرفاسامیجدیددریبرایراگهاینظامموسیقیشمالهندستكهتوسطتیپوسلطان

ـپادشاهمستقلـمیسوروضعشدهبود.

8ـسینا،ابوعلیحسینبنعبداهللبنسینایبلخی.الشفأ.قاهره:المطبعةاالمیریه.1952.ج

1فنسومدرموسیقی.ص97.

9ـكیكاوسبناسكندر،عنصرالمعالی.قابوسنامه)گزیده(.بهكوشِشداكترغالمحسینیوسفی.

تهران:امیِركبیر.1362.صص237ـ236.

10ـنظامیگنجوی،حكیمابومحمدالیاسپسِریوسف.شیرینوخسرو.بهتصحیِحالكساندر

آذربایجاِن علوِم فرهنگستاِن باكو: خهتاقوروف. الكساندرویچ لهو اهتماِم و برتلس یوگینی

شوروی.1960.صص36ـ331.

بهتصحیِحوحیددستگردی.تهران:موسسهیمطبوعاتی خمسهینظامی.  ________ ـ

علمی.1313.صص44ــ243.

11ـعطار،شیخفریدالدین.مصیبتنامه.بهكوشِشداكتروصالنورانی.تهران:انتشاراتزوار.

1338.صص6ـ7.

مركِز اسالمآباد: دانی. احمد پروفیسر بهكوشِش قرانالسعدین. امیرسیفالدین. ـخسرو، 12

تحقیقاِتفارسیایرانوپاكستان.1355.صص61ـ258.

13ـچنگیهروی،درویشعلی.تحفةالسرور.نسخهیخطیشماره468كتابخانهیالبیرونی

تاشكند.ص153.

عبداهلل. داكتر بهتصحیِح آزاد. بهسرِو موسوم مآثرالكرام میرغالمعلی. بلگرامی، آزاد ـ 14

حیدرآباِددكن:كتابخانهیآصفیه.1913م.ص69ـ267.
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ـافشار،ایرج؛ومهدوی،اصغر.مجموعهیاسنادومداركچاپنشدهدربارهیسیدجمال 15ـ

الدین.تهران:دانشگاِهتهران.1342ش.صص82ـ85.

16ــگوزك،حاجیاسماعیِلسیاه.مثنویسگوشغال.دوشنبه:انتشاراِتعرفان.1986.

صص60ـ58.

17ـبرایمعلوماتدربارهیزندهگانیوكارنامهیاستادحیدرهرویرك:

نگارنده.بابهحیدرتاریآخریناستادبزرگموسیقیستنیخراسانیدرافغانستان.آشیان ـ

شماره35)حوت1384(صص24ـ22.شماره36)حمل1385(صص38ـ36.شماره

37)ثور1385(صص24ـ22و33.

}


