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    شعبه های نظامِ   موسيقی  خراسانی از حلاظ مدارج  در مرتبه ی سوم    قرار دارند. هرچند قدما 
آوازه ها را در ابتدا شعبه می خواندند؛ ولی با انكشاِف نظاِم   موسيقی و شريك   شدِن ملل گوناگوِن 
  جهان اسالم، اعم از اعراب، تركاِن شرقی، تركاِن غربی، مسلماناِن هندی،  سندی، پنجابی، 
كشمريی، كردها، مسلماناِن مشاِل افريقا و بسا اقوام ديگر، در نظام موسيقی خراسانی االصل؛ 
اين نظام دچاِر تغيري، حتول، انكشاف و ارتقا  گرديد؛ و اين امر سبب شد تا دانشمنداِن 

موسيقی طبقه ی ديگری به ناِم شعبه برآن بيافزايند و شش  شعبه ی پيشني را آوازه نامند.
     در نظاِم   موسيقِی  ما بيست   و  چهار   شعبه  وجود دارد؛ چنانچه دو دانشمند برجسته ی 
كشور موالنا عبدالرمحاِن جامی و موالنا علی بنايی در رساالِت موسيقی شان به اتفاق نوشته 
نوروِز  عشريا،  پنجگاه،  چهارگاه،  سه گاه،  دوگاه،  از  :  عبارتند  مقامات،  شعبه های  اند كه 
فت، ُعزال، اوج، نرييز، مربقع، ركب،  عرب، ماهور، نوروِز خارا، نوروِز بياتی، حصار، 

اوند، جوزی و ُحمري.1 صبا، مهايون، زاولی، اصفهانك يا روی عراق، بسته نگار، 
     موالنا علی بنايی صرف مقام جوزی را كه به واليت جوزجاِن و يا جوزون (جوزگون) 
مركِز   واليت تارخيی بدخشانِ  2 افغانستان منسوبست، خوزی نوشته است. اين اسامی شعبات 
جامع االحلان    4  ادواِر صفی الدين   3 و به تبعيت از آن در  با  نامهای شعبه هايی كه در رساله ی 
و مقاصِد االحلان   5 عبدالقادِر گوينده آمده است؛ كامًال انطباق دارد؛ و معلوم می شود كه
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تا اين زمان مكتِب صفی الدين تا قلِب خراساِن بزرگ انتشار يافته و جاگزيِن مكتِب اصيِل 
م اسامی حملی مقامات از بني نرفته برخی از مقامات، شعب  خراسانی گرديده بود. ولی با آ
دوران  مهني  در  چنانچه  می گرديد؛  ياد  به نامهای گوناگون  خمتلف  جاهای  در  و گوشه ها 
شعباتی كه در بِني اهل عمِل شهر هرات رايج بوده، با آنچه جامی و بنايی نوشته اند، دارای 
تفاوت هايی بوده است؛ نظري اسامی شعباتی كه در رساله ی استاد شاه  حممد دلدوز هروی 
اوند و  ا از نام های نوروِز خارا، بسته نگار،  ــ معاصِر آن دو دانشمند ــ آمده، در ميان آ
عجم  نوروز،  نيشاپورك،  اسامی  ا  آ به جای  بلكه  يافت؛  منی توان  سراغی  خوزی  يا  جوزی 
و مغلوب به كار رفته است و در هپلوی آن مقامات عشريا كه عشريان نيز گويند، به شكِل 
عشريانك، زاولی به صورت زابل يا زاول و نوروِز بياتی در هيأِت بياتی ذكر يافته است.    6 مهچنان 
در مهني روزگار اهِل عمِل خبارا و عمومًا پاردريا به جای اسامی پنجگاه، مربقع، بسته نگار، 

اوند و جوزی نامهای مغلوب، نشاپورك، زيرافگن و عجم را به كار می برده اند.  7
     مؤلفني برخی از رسايِل موسيقی نيز درين زمينه اشاراتی داشته؛   تفاوت های اسامی و يا 
حوزه های ترويِج چنني شعبات را مشخص كرده اند؛ چنانکه ابوالوفای  سفره چی در رساله ی 
كرامِت جمرای خويش  كه در سالياِن آغازين سده ی يازدهِم هجری برای عليقلی خان اندرابی 
ــ والی کابل ــ و يا عليقلی خانِ  حاكمِ  جونپوِر هند تأليف منوده؛ نوشته است : «در اسِم بعضی 
از مقامات اختالف واقعست، چنانچه كوچك را زيرافگن، و رهاوی را بسته نگار نيز گويند، 
اوند می دانند؛ ...   بعضی بسته نگار، زيركش ،  و بعضی حسينی را زيركش  و زنگوله را 

اوند و حجاِز ترك را از تركيباِت بيست و چهار شعبه می دانند».  8
     حسِن كاشانی نيز سه صد سال پيش  از سفره چی، در كنزالتحف به اين تفاوت ها اشاره 
اوند نامند؛  منوده و نوشته بود كه : «دوگاه را در خراسان سپهری گويند. زنگوله را در خبارا 
9 چون هدف ما درينجا 

نوا را در روم باحور خوانند و اصفهان را در عراق خمالف گويند.»  
صرف يادآوری موضوعست نه حتقيِق جدی درين زمينه؛ پس  به مهني اشارات بسنده منوده، 

می پردازمي به دنباله ی مطلب.
از  خنستني  مقام، كه  يك  با  را  دو شعبه  هر  ارتباط  موسيقی،  رساله های  اغلب  در       
نغماِت زير يعنی بلندی و دومی از نغمه های مب يا پستی آن مقام برخاسته است، معرفی 
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می كنند؛ چنانکه در کلياِت زيرين شعبات نامربده شده ی پس  از هر مقام، از نغماِت فرازی 
ا؛ چون اين كليات خود  مهان مقام برگرفته شده اند و شعباِت دومني، مهه از نغماِت فرودی آ

بازگوينده ی مطلِب مورِد حبث ماست؛ از شرح و تفصيِل بيشرت می گذرمي. 
     اين كليات  كه ماننِد منونه ی كلياِت مقام ها   و  شعباِت يادشده در فصلِ دوم؛ به سبب 
ا بر بنياِد مكتب موسيقی خراسانی پيش  از  ذكِر سلسله ی مراتب مقامات و شعبه های آ

صفی الدين ست؛ يكی از كليات های بسيار كهِن نظِم دری مشرده می شود  :
2  1/  4  :  1  

از رهـــــاوى پــــــيـــــــِش اربـــــــــاِب نــــغــــــم
 شد دو نوروز، اين عرب؛ آن يك  عجم  10

     كلياِت ديگری كه صورِت كامِل آنرا پيش  ازين آورده امي؛ مهان كلياتيست كه برخی ها 
به كوكبی منسوبش  داشته اند؛ و ما داليل عدِم اين انتساب را پيشرت برمشردمي؛ چون اين كليات 
به شكِل ناقص  و اختصار شده ی آن در اغلب رساالِت موسيقی تأليف شده بعد از  سده ی 
م در سرتاسِر قلمرو زبان و فرهنِگ دری نقل گرديده است؛ آنرا نيز به نقل از زمزمه ی وحدِت

باقيای نايينی و با مقابله ی نسخه ی هايی چند از ديگر رساله ها، به عنوان مثاِل كليات های 

ـَْع بـايـد و هـم پنجگاه ْرق ـَ هـم مـب
خــبــر نشاپورك  و  نيريز  ز  تـو 
تـا مخالف پـيـِش مـن مغلوب شد

شعبه اش  َرْكْب و بياتى   گـفتـه است 
تـا شـنـيـدم از همايون در نهفت
ساز اهِل  حصاِر  آمــد  سه گاه  تـا 
پـــيـام  آرد  صبا  تـا  عشيران  از 
تــــافـــتـــه  مــحــبـــت  اوِج  از  زاول 
ام  مــانـــده  ُمحّير  دل  دوگاِه  در 
خـوانــد ُعزال  پـــرده ی  از  چارگاه 
گـوشـه يی نـيـكوتـر از ماهور نيست

راسـت  خوان و راست  رو ای  مرِد   راه
رو بــه اصـفاهـان كـه يـابـی ای پسر
در  عراقم دشـمـنـان مـنكوب شد

آنكه   گوهرهای  كوچك سفته است 
از بزرگ  آخر گـِل بـخـتـم شگفت
حاجيان را   گـم شـد آهـنِگ حجـاز
بـوسلـيك آهـنـگ سـاز ای نيكنام!
در يـــافـــــتــــه تـــا  عـشـاق  ی  نــالــه 
خوانده ام حديثـی  تا  حسينى  از 
تغمه ی زنگوله كـاهِل حال خواند
نـيـسـت دور  خارا  نوروزِ   ، نوا  از 
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ا؛ به تكرار می آورمي : مقامات و شعبه های مربوط به آ
2  2  /4:   2  

* * * 
    پيش از  ظهوِر كليات های  شعبه ها، اسامی اين مرتبه ی مقاماِت موسيقی بسيار درهم 
و برهم و پر از منودهای متعدِد حملی و منطقوی بود؛ چنانکه اسامِی يادشده ی شعبات 
درصد  از هشتاد  بيش   ماست،  حبِث  مورد  با  اسامی ايكه  جرجانی،  ادوار  علی  در شرِح 
و   بيست  نه  وامنود كرده،  و  دو  سی    را  شعبات  تعداد  او  آن،  هپلوی  در  دارد   و  تفاوت 
ا ازين قرار  بوده اند:  صبا، عذرا، دوستكانه، معشوق،  خوش سرا، خزان  چهار  كه اسامی آ
ار،   وصال،  گلستان، غمزده (نه غم زدا)، مهرگان، دلگشا، بوستان، زنگوله،   (نه ُحزان)، نو

دو شـعبه هر مقامی  راسـت  نـاچـــار
مبـرقـع الزمـــش  بــــــــا پنجـگاهست 
ـَـر   دو گــــاه آمـــد قـريـــــنـــش  بــا  ُمـَحــي
گـهی روى مخـالف، گــاه مـغلـوب
راه بـــرد  نشاپـورك  و  بـــه  نـيـريـز 
نــمـايـــد چـارگـاه آنــــــگــاه ُعــزال
نـــــغـــم در زابـل و در اوج انــداز
ماهـور و  فــــرع  خـارا  نـوروزِ  بـــــود 
 سـه گـاهســت  و   حـصـار   آن خنـل را بـار
  عــشـيـران و صـــبـــا را داد آواز
بــــه نــوروزِ عــجــم بــــــــرد از دل  آرام]
همايـون و   نهـفت از وی دو پــرده

كـه در َرْكـْب و بياتى بيت خوانی 
کنون بـايد به تدبــيـرش  عنان تـافت
چـو   دريا  كش  بـود قعری  و  مـوجی
بـــــود فــــــرِع دوم را اصــــــل مــــــاوای
بـــری بـــردار از ختــمـــی كــه  كشــــتــم]1

دمی بشنو ز من ای مرِد هشـيار
مـقـام راست گنـِج رنـجكاهست

حسينى كـز مقامـات هســت بــرتـر      
عراِق عشـرت افـزا هست مطلــوب

ز اسپاهان كـسـی كـــو گـــردد آگــاه       
پــس  از  زنگوله انـدر نـــغــمــــه قــوال       
چــو  ســازی نــغمـه ی عشاق را ساز
نوا، كز وی  فـتـد  اندر جـهـان شـور
حجاز آمــــد  يـــكــی نـــخـــِل ثـــمــر دار

نــــوای  بوسليك از پــرده ی ســـــاز      
[رهاوى   شـــــد بــــه نــوروزِ  عــرب رام       

بزرگ   آمـــد   چـــو   چـنِگ ساز  كرده
مــــقــــام  كـوچـك ار دانــــــی؛ تـــوانـــی
[دو فـرع از بـهـرِ هـر اصلی بيان يافت
حضيضی هــست  با  هر  اصـل  و  اوجــی
حضيضش  فـــرِع اول را بود جـای
بــديـن تــرتــيــــب تــا آخــر نـــوشــــتــم
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جملس افروز، نسيم،  جانفزا، ُحمري، حجازی،  زنده رود،  عراق، زيرافگنِد كوچك، مزدكانی (كه 
فت، اصفهانك، غزال  (نه ُعزال)، وامق، نوروِز عرب، ماهوری،  حتمًا مژده گانی خواهد بود)،   
فرخ، بيضأ و خضرأ. 12 در ميان اين سی و  دو  نام، اسامی  مقام هايی چون زنگوله،  حجازی، 
عراق، زيرافگنِد كوچك، و اصفهانك را نيز می بينيم، ولی معلوم نيست كه اينها توسط  خود  
علی گرگانی در ميان اين اسامی تداخل داده شده اند، و يا اينكه كاتبی ناشی دست به چنني 
كاری يازيده است. ولی پس   از   تعميمِ   و   به شهرت   رسيدِن   كليات های منظومست كه می بينيم 
نامهای شعبات  و  گوشه های نظام مقامی موسيقی كشورهای دری زبان برای دو، سه صد 
سال متوالی تا  حدود قابِل توجهی ثابت مانده، صرف با حتوِل كلی   و  تقريباً  مهزمان نظاِم 
موسيقی اين كشورها به هم خورده است. پس  نقش  ژنر كليات را   در   ثبات   نظاِم   موسيقی 

 خراسانی  كشورهای   دری  زبان شايسته ی هر گونه ستايش  می يابيم.
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مدارك و پينوشت ها:
1 ـ  رساله ى موسيقى جامى مايكروفلِم كتابخانه ى مركزى اكادمى علوِم افغانستان 
صص  10  ـ 12. و نسخه ى كتابخانه ى البيرونى تاشكند اوراق 443 الف ـ 444 

الف ديواِن جامى.
   ـ رساله در موسيقى. اثِر بنايى هروى.  صص91 ـ 100.

2 ـ اسم اصلى فيض آباد مركز واليت بدخشان جوزون است كه تا هنوز عامه ى 
مردم آن را به همين نام ياد مى كنند؛ چنانچه در فلكى مى خوانند: 

امروز دلم به آو جـوزون افتاد          از شاخ بلند دو سيو گلگون افتاد
گفتم بروم دو سيو گلگون بخرم          گـويا نـظر ليلى به مجنون افتاد

احمدشاه  زمان  در  آباد  فيض   اسم  مى خوانند.  فيض آباد  آن را  رسميات  در  ولى 
حضرت  مباركه ى  خرقه ى  ازينكه  بعد  زيرا  شده است  گذاشته  شهر  برين  درانى 
پيامبر اسالم را از بخارا به قندهار انتقال مى دادند. آن را مدت مديدى در شهر 
فيض  آباد  را  جوزون  مباركه  خرقه ى  به شرف  ازينرو  بودند.  نگهداشته  جوزون 
كه  بود  شده  نگهداشته  كابل  در  شش  ماه  مدت  متبركه  خرقه ى  همچنان  خوانند. 
قدمگاه آن را زياتى ساختند كه امروز به نام «زيارت سخى» معروفست. سنگى را 
كه از ميان سوراخ آن مى گذرند و سنگ ذوالفقارش  مى نامند، صندوق خرقه مدت 

شش  ماه در زير خيمه يى باالى آن سنگ قرار داشت. 
ـ شعور، داكتر اسداهللا. ترانه هاى كهسار. كابل : انجمن فولكلور و ادب. 1353 ش . 

ص 94.
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3 ـ شرح ادوار. ص  30.
ـ  146. 4 ـ جامع االلحان. صص 139 
5 ـ مقاصِد االلحان. صص  71 ـ 77.

6 ـ رساله ى موسيقى شاه محمد دلدوز. صص  16 ـ 17.
7 ـ رساله ى موسيقى كوكبى بخارايى. ص  18.

8 ـ كرامِت مجراى دوره ى سفره چى. نسخه ى شماره 72 محفظه ى 81 آرشيِف 
ملى افغانستان ورِق 87 ب. اين رساله با مقابله هفده ى نسخه ى موجوِد آن توسِط 

نگارنده تصحيح و آماده ى چاپ ساخته شده است.
9 ـ كنزالتحف. ورِق 20.

10 ـ كرامِت مجرا. نسخه ى 401 كتابخانه ى گنج بخش  اسالم آباد: راست خوان و 
راست رو..

11 ـ زمزمه ى وحدت. به تصحيح و مقابله ى نگارنده. ص  54 نسخه ى تايپى 
   ـ تحفة السرور. مايكروفلم اكادمى علوم افغانستان ص  143.

خاورشناسى  پژوهشكده ى  كتابخانه ى   264 شماره  نسخه ى   تحفة السرور.  ـ    
اكادمى علوِم تاجيكستان. اوراق 114الف   ـ 119ب.

   ـ تحفة االدوار عنايت هروى. نسخه ى شماره 81161 ديوان هنِد كتابخانه ى 
بريتانياى لندن. ورق 22 الف.

نظِر  از  چاپى  منبع  پنج  و  خطى  منبع  شصت  از  بيش   در  كليات  اين  چون       
نگارنده ى اين سطور گذشته است، صورت مقابله ى نسخه ها هفت صفحه را دربر 
گرفت. لذا از نقل آن منصرف گرديده، صورت تكميل يافته ى كليات را بر بنياِد 
وحدت  زمزمه ى  در  كه  قالب ها  بين  ابيات  آورديم.  باال  در  يادشده  منبع  چهار 

وجود ندارد؛ از روى سه نسخه ى بعدى افزوده شده است.  
دستگاه  هفت  رديِف  و  ايران  موسيقى  رديِف  شرِح  مهدى.  داكتر  بركشلى،  ـ   21

موسيقى ايران موسى معروفى. تهران  : هنرهاى زيبا. 1341. صص  32 ـ 36.


