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اختصاِص  اينكه  هپلوی  در  قدمي  موسيقی  آثاِر  مؤلفِني  و  موسيقی شناس   دانشمنداِن       
خواص   ا   آ از   هر  كدام  برای  منوده اند؛  مشخص   معني،  وقتی  برای  را  مقامات  از  هر يكی 
و اثرات متعدد روانی و جسمی (سيكالوجيك و فيزيولوجيك) نيز قايلند كه پايه و اساس  

ا را به اوقاِت معينه، ناشی از مهني تأثريات دانسته اند. انتساِب آ
     نظِر اثر گذاری  موسيقی   بر شنونده  را بر  مبنای  آثاِر دانشمندان قدمي به صورِت عام می توان 

در دو خبش  خالصه كرد:
     1 ـــ تأثري عام موسيقی که اثرگزاری مقامات در رواِن انسان و انتساب مقامات به اوقاِت 

معينه ی شبانه روزی، فصول معِني سال و ماه های دوازده گانه را شامل می گردد.
     2 ـــ تأثري خاص  موسيقی بر خبشی از مردم كه به اعتبار موقعيِت شغلی و طبقاتی، مراحِل 

سنی، تفكيِك جنس ، نژاد و حوزه ی فرهنگی در نظر گرفته شده اند.
     از آجنايی كه در موارِد انتساِب مقامات به اوقاِت معينه ی شباروزی و بروج دوازه گانه ی فلكی يا 
ماه ها، در دو برِخ پيشني اين رساله بر اساِس كليات های در دست داشته به تفصيل سخن گفتيم، 
به آن بسنده می كنيم؛ و اما درباره ی ارتباِط مقامات با فصول چهارگانه ی سال، دانشمندان 
ما نظريه يی دارند مهانند مناسبِت رترت و راگراگ در موسيقی هندی؛ به طور منونه موسيقيداِن 
جت الروح اش   درباِر شهاب الدين حممد غوری ــ عـبداملـؤمن صفی الدين بلخی ــ در رساله ی 
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 مقامات را برای خوانش  در  فصوِل چهارگانه طبقه بندی منوده و   علل اين انتساب را نيز بر 
مبنای باور  های قدما چنني توضيح منوده است  : 

     « فصِل بهار  : چون طبعيت گرم و ترست؛ و آفتاب در برِج محل و ثور و جوزاست؛ درين 
فصل می بايد كه نغماِت چند بنمايند كه دليِل اين فصل باشد؛ چون عراق و مايه و گردانيه و 
سلمك و شهناز و عجم و نوروزاالصل و ركب و بياتی، كه طبايِع پرده های مذكور منسوب 

است به باد و مزاج باد به اينها نيكو مناسبت دارد.
     فصِل تموز : چون طبعيِت تابستان تعلق به آتش  دارد؛ و مشس  در سرطان و اسد و سنبله 
است؛ می بايد كه پرده ی چند منايند كه ذاتش  گرم و خشك بود؛ چون مغلوب و زنگوله و 

اوج و گردانيه و ماهور و ركب و نشاپورك و پنجگاه.
    فصِل خريف  : كه آفتاب در برِج ميزان و عقرب و قوس  است، می بايد كه  نغماتی چند 
تقرير كنند كه طبعش  مناسبت به خاك داشته باشد و سرد و خشك بود؛ چون عشاق و 
چهارگاه و بوسليك و بزرگ و كوچك و نرييز و مهايون و ُعزال و حسينی و نرييِز كبري و 

مايه؛ تا موجِب تزايد سودا نشود و ماده و اخالط پديد آيد.
     فصِل زمستان  : طبعش  سرد و ترست و مناسبت به آب دارد و آفتاب درين فصل در  جدی 
و دلو و  حوت  است؛ می بايد نغماتی چند خوانند و منايند كه مستوجِب آن گردد كه خاطِر 
عاطِر دريا مقاطر فيض مأثِر ملوك و امرای نامدار مسرور و مشعوف شود. پرده هايی كه در 
فصِل شتاء بكار آيد، خواندِن راست و عجم و نرييز و ماهور و نوروِز عجم و ايكيات 
و سپهری و خمالف و عراِق روی (= روی عراق) و حمري و حجاز و بوسليك نيز در حتويِل 

حوت كه ذوجسدين است می توان خواندن.
     چون اهِل جملس  در كناِر آتشگاه و تنور نشسته باشند، بر ُمَغِنی واجب باشد كه 
اوندك و مربقع و رهاوی خواند تا خشكی كره ی آتش  از اهِل جملس  مندفع شود  حسينی و 

و خوشحالی و سرور و نشاط دست دهد و به عيش  اشتغال منايد.»1
     در سنِد باال، اسامی برخی از مقامات در بيشرت از يك خبش  ياد شده اند  كه شايد 
جت الروح باشند، و يا اينكه بعضی از مقام های موسيقی  اشتباِه  كاتب نسخه های خمتلِف 
م مطالب نقل شده، عقيده ی قدما را در مورِد نسبت  دارای ويژه گی های چندگانه اند. باآ
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دادن مقامات به فصوِل چهارگانه ی سال به اندازه ی كافی روشن ساخته و علل اين انتساب 
را نيز واضح می سازد.

     به گونه يی كه پيش  ازين نيز ياد كرده امي؛ كاتباِن ناشی و رونويسگراِن بی مسوؤليت مطالبی 
جت الروح افزوده اند  كه امروز تشخيِص مطالِب اصلی رساله از برافزوده های  آن  چند در 
به آسانی مسري  نيست * چنانکه در   مهني   مورِد نقل شده در صفحه ی پيشني؛ مطلب ديگری 
نيز به تكرار آمده كه در مجله ی فصوِل سال از فصل ديگری به عنوان ميانه ی دو فصل ياد 
منوده كه منظور بني خزان و زمستانست؛ و از مقام هايی نيز نام می برد که بايد درين هنگام 
به اجرا درآيند. چنني می منايد   كه   اين خبش   را  كاتباِن مشاِل هند افزوده باشند و يا اينكه 
از رساالِت نوشته شده درين حوزه ی زبان دری برگرفته شده باشد؛ چی درين منطقه كه 
سال شش  فصل دارد، فصِل «برسات» با بارانی بني تابستان و خزان واقعست و فصِل 
ْرَشكال» بني خزان و زمستان. و از طرِف ديگر سياهه ی مقامات مربوط به هر فصل در  «بـَ
م عقيده ی ختصيِص مقامات به فصول  م منی رسانند. با آ هردو فهرست هيچگونه مطابقتی 
سال باور خيلی قدميی بوده، كه نه تنها در آريانای باستان، بلكه در هند، يوناِن باستان و 
عربستان نيز رواج داشته است. در كشور ما و جهان اسالم اين عقيده در خبِش موسيقی 
رسايِل اخوان الصفا، كنزالتحِف حسِن كاشانی و بسا رسايِل ديگر نيز مطرح گرديده است 
ا بگذرمي، در جمموع طبقه بندی اثرگزاری موسيقی بر روان انسان  كه اگر از تفاوت های آ

را به دست می آورمي. 
     مؤلِف كنزالتحف درين باره سخنان جالبی داشته؛ پس از شرِح خواِص تارهای چهارگانه ی 
ا با عناصر اربعه ی قدمي (آب، خاك، آتش  و باد) و توضيِح رابطه ی  عود و نسبت دادن آ
ا با امزجه ی چهارگانه (صفرا، دما، بلغم و سودا)؛2 می نويسد كه برخی ازين احلاِن حمننه را  آ
هر بامداد در بيمارستان ها بر بالِني رجنوران ادا می كرده اند تا سبب شفای آنان  گردد؛ و بعد 
از آن قيد ميكند كه: «بعض  ديگر از احلان در وقوِع مصايب و حلوِل شدايد از برای تسليه ی 
خاطر و تسكِني قلب مشغول دارند و آن احلاِن نوحه گران باشد كه وقِت موييدن ادا كنند و
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بعضی در وقِت شروع كردن ادا كنند در اعمال عسره. مثِل محاالن و مالحان و غريمها  كه 
هر يكی از ايشان در كار كردن نوعی معني از نغمات ادا كنند تا طبيعت به آن مشغول گردد 
و زود ملول نه شود. و بعِض ديگر در هنگاِم عيش  و طرب مثِل عروسی ها و ضيافت ها 
وقِت  در  شبانان  ديگر  بعض   و  شود.  ذوق  مزيِت  و  نفس   بسطِت  مقتضی  تا  ادا كنند 
آب دادِن به گوسفندان و وقِت دوشيدِن شري و هنگاِم گشن دادِن ستوران ادا كنند تا طباع 
ايشان به استماِع آن مشغول گردد و سركشی نه كنند. و بعِض صيادان در شبهای تاريك ادا 
كنند و به آن اصول، انواِع وحوش  مجع گردانند. و بعِض ديگر زنان ادا كنند تا طفالن از 
گريه خاموش  شنوند و به خواب روند.»3  بدينرتتيب می بينيم كه جنبه های گوناگوِن اثرگزاری 
موسيقی نه تنها روی حواس  انسان، بلكه تأثري آن بر پرنده گان و ساير جانوران نيز از نظِر 

قدما پنهان منانده است.
     به ارتباِط اثراِت خاص  موسيقی، دانشمنداِن باستان را باور برين بود كه هريك از مقامات 
بر برخی از مردم به اعتبار موقعيِت شغلی و طبقاتی، مراحِل سنی، تفكيِك جنس ، نژاد و 
حوزه ی زيسِت شان اثرخبشی بيشرتی دارد؛ چنانکه از حلاِظ ويژه گی های جسمی مقامات 
زيرين و تيپ های مشخصی از مردم را دارای مناسبتی مستقيم دانسته، خوانش هريكی ازين 
مقامات را صرف در جمالس  مهان مردمی بايسته گفته اند كه رواِن شان را نسبتی خاص  با 
آنست. در زير اسامی مقامات و گروه های اجتماعی يادشده را طی جدول هايی خالصه 

می سازمي :4
از لحاِظ رنِگ جلد :

              مقام           رنِگ چهره
            پنجگاه             گندمگون 
            نشاپورك                      سرخ چهر
          عشاق و نوا         سفيدچهر
        ُعزال و چهارگاه       سبزه چهر

 رنگنِگ چهر       رنگنِگ چهرمققاما مققاما 
       پنجگاه             گندمگون
سرخ چهر        نشاپورك

      سفيدچهر     عشاق و
ُ      سبزه چهر   ُعزال و چه

ر

رهره
ن 

ر
رك

    
ه      

و نوا   
گهارگاه 
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به اعتبار ويژه گی های شغلی، مقامات و مشاغلِِ زيرين را با هم مرتبط دانسته؛ تأكيد می كردند 
تا در جمالس  گروه های زيرين بيشرت از مقامات و فروعاِت ذيل استفاده شود :

        مقام ها                      گروه های اجتماعی

اهِل قلم و نويسنده           راست  
         عراق، سه گاه و نشاپورك       اهِل علم

شعرا و ارباِب فهم  
        زنگوله، چهارگاه، حجاز و   

        سلمك.  
        زابل و اوج.                  پادشاهان        حسينی، عشاق، بسته نگار، 

        اوج، مغلوب، عشريان، نرييز و      وزرا و اركاِن 
         گردانيه.        و اركاِن دولت 

          سه گاه       اهِل سپاه
اوج، زابل، و گردانيه.      اهِل بازار    

          عراق، دوگاه، حسينی و    اهل بيت النطف و بيت املسري 
ا.    (تعيش خانه ها)           وفروعاِت آ

به اعتباِر گروه های نژادی و ساحه ی زيست :
     چون در سده های ميانه، هريك از گروه های نژادی بنابر جِرب زيسنت در  ساحات معني 
جغرافيايی دارای فرهنگ، ذوق و سليقه ی متمايز از ديگران می گرديدند؛ پس بر مبنای عادت، 
بيشرت بر آنچه توجه مبذول می داشتند كه حواِس شان در طوِل عمر به وسيله ی آن پرورش 
يافته و با آن خو گرفته بودند. بنابرين مردم هر سامان بيشرت به آن مقام های موسيقی رغبت 
داشتند كه مهيشه برای شان تكرار يافته بود؛ به مهني اعتبارست که گفته اند برای آفرينش 

کيفيت و لذت بيشرت، مقام های زيرين با جمالس اين مردمان مناسبت بيشرتی دارند :

اهِل قلم و نويسند         راست  

وزرا و اركاِن    اوج، مغلوب، عشريان، نرييز و  
ل اكان ان گ
ِ

        سه گاه       اهِل سپاه
اوج، زابل، و گردانيه.      اهِل بازار

و بيت عراق، دوگاه، حسينی و    اهل بيت النطف
شخانهها) (ت ا آ عات ف

پادشاهان حسينی، عشاق، بسته اوج و زابل

فهم ارباب و ا شع
زنگوله، چهارگاه، حجاز و     

گ    عراق، سه گاه و نشاپورك       اهِل علم

ت املسري

مم 

ده

    

    

    

    

 

    

 
 

     

     
    

     

   

 

 نرييز و

 
يه. 

ی و   

ه نگار،

جاز و  
ورك 

یی  گگروه ههایای ااجتتمااعیع         گگروه ههایای ااجتتمااعیع          مقاقام هاا       مقاقام هاا    



ـــــــــــــــــــــ 175 ـ  ــــــــــــــــــــــــ

        مقام             مردم
    چهارگاه      باشنده گاِن هند
    نوا       باشنده گاِن روم
       خمالف5       مردِم خراسان 

    نوا، بزرگ و ُحزان.     عربان و روميان 
فت، و زنگوله.     هندوان     مهايون، 

    ركب و ايكيــات.      تركان    حجاز، عجم، نوروِز اصل،
    دوگاه، و حسينی.     گيالنيان

    بيات، ايكيات، و ركب.     صحرانشينان 
فت و زابل.    اكراد    مايه، نوروِز خارا، ماهور،      گردانيه، عراق، 

به اعتباِر جنس  و سن :
زنان     شهناز، حسينی و سه گاه.   

فت و          پسران و دخرتاِن دوشيزه     بسته نگار، سه گاه، 
    مهايون    

اوندك، دوگاه و سپهری                     كودكان     
    سه گاه و حجاز             كهنساالن 

به اعتباِر اصناف :
    نوروِز عرب، رهاوی و زنگوله    درويشان

    حسينی، نوروِز خارا، ركب و ماهور ( كه 
    آدمی را مايل به توبه و استغفار می كند)     فاسقان و بدنفسان 

    نرييز، سه گاه، گردانيه و عشاق       فواحش
    بوسليك، كوچك، عشريان        مصروعان و ديوانه گان

    عشاق، مايه و مربقع       بيماران    عراق، حسينی، زنگوله، بوسليك،
    زنگوله و نرييز      جاهالن 

روم    نوا       باشنده گاِن

اكراد   مايه، نوروِز خارا، ماهور، زابل و فت اق، ع ه، دان گ
ِ

   بيات، ايكيات، و ركب.     صحرانشينان
ا ا ا ز ن ا

   دوگاه، و حسينی.     گيالنيان

   عربان و روميان  نوا، بزرگ و ُحزان. 

حجاز، عجم، نوروِز اصل
ات ايكي و ركب

تركانِ
فت، و زنگوله  گ   هندوان  مهايون، 

  5 5ل    مردم خراسانِِل
ُ گ

ِ

   باشنده گاِن هند  چهارگاه  
گ

نس  و سن :ت

 
 

تباِر جن
زابلزابل. 

 
 
 

 

ل،
 .

 
 
 

فت    بسته نگار، سه گاه، 
ن دخرتان دوشيزهمها     پسران و

اوندك، دوگاه و سپهری                كودكان   

صناف :ع
گ       كهنساالن   سه گاه و حجاز     

اف

زنان    شهناز، حسينی و سه گاه.   
گ گ

 

اعتباِر اص ا
 

 و     

      

 .

   حسينی، نوروِز خارا، ركب و ماهور
ك تغفا ا ه هت ل ا ا فاسقان و بدنفساآد

 جاهالن    زنگوله و نرييز    

فواحش   نرييز، سه گاه، گردانيه و عشاق   

   عراق، حسينی، زنگوله، بوسليك،
قع م و مايه بيمارانعشاق،

گ مصروعان و ديوانه گ   بوسليك، كوچك، عشريان   
گ

گگگ درويشان   نوروِز عرب، رهاوی و زنگوله  
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     به مهني ترتيب دانشمندان قدمي برای  مقام های  موسيقی  اثرات شفا خبشی نيز  قايل بوده 
هريكی   از آن ها را برای مداوای بيماری ويژه يی مثمر می دانسته اند. چنانكه رساله ی موسيقِی 
 خواجه عبدالرمحن غزنوی به صورت اختصاصی  در  مهني  موضوع نوشته  شده   و  در  آثاِر ديگران 
نيز  اشاراتی درين زمينه وجود دارد كه مهه شبيه هم  اند. منونه ی تاثريگزاری مقام های موسيقی 
رتين وجهی بازتاب يافته، روشن كننده ی  برای امراض  در مجالت زيرين ابوالوفای سفره چی به 
نظِر گذشته گان درين مورد می باشد. او نگاشته است : «مقاِم راست جهِت مفلوج نفع دارد. 
  اصفهان شفا می دهد امراِض سرد   و  خشك  را. عراق جهِت مزاِج گرم و خفقان نافعست. 
كوچك نفع می دهد درِد تپيدِن دل را. مقاِم بزرگ می نشاند  پيچش  را و   دوا می كند روده را 
اگر سبب كرمی باشد؛ صاف می كند دهن را. حجاز نفع می دهد درِد هپلو را؛ می گشايد 
درِد گوش  را، برانگيزاند باه را. بوسليك فايده می كند درِد ُسرين را، به اصالح می آرد فكِر 
فاسده را؛ خوش  می دارد خاطر  را. مقاِم حسينی دفع می كند   حرارِت بدن را و تبی كه شديد 
باشد. مقاِم زنگوله مفيدست برای خناق و بسته گی دل و خوِن فاسد؛ جال می دهد خون 

را؛ صاف می كند گرده را. مقاِم رهاوی فايده می خبشد لقوه و قولنج را».5
     آنطوريكه بزرگان گفته اند : اين نامه سِر دراز دارد؛ لذا به مهني  يادآوری ها  و   اشارات  اكتفا  

منوده،  می پردازمي به اصل مطلب.  
     در ميان كليات های گوناگونی كه به دسرتس  اين قلم قرار گرفته، يكی هم كلياتيست 
در وقِت خوانِش مقامات و اثراِت آن ها كه در رساله ی موسيقی خواجه عبدالرمحن غزنوی 

آمده و چنني متنی دارد :
37/12:  1

بـخـــوان عشاق را در روز مـجــبـــور              شوی  چون از وصاِل  دوست مهجور
بــه وقـــِت اســتـــوا گـر راست خــوانــی              شـوی مـشـهــور انــدر خـــوش بـــيــانی
خبوان از بعِد خفنت، شـب بـه آواز              بزرگ؛ ای عـنـدلـيـِب نـغمـه پـرداز!
بــراِق خــــود فــــراِز عـــــــرش  رانــــــــــــد              چـو قـــرآن در رهاوى صـبح خـواند
نـمـاِز خـفــتــنــت گــــردد نــكـــو حـال              اگـر خوانـی حـجـاز ای نـيك افعال
اگــــــر در نــيــِم شـــب خــوانــی نوا را              گـــشــايــی جـمــلـه در هــای مسا را
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چــو بــــرخــوانـــی حسـينـى اوِل روز              جـهـان گـيـری چو مهـِر عامل افروز
كـجـا مــانــد نــمــاِز ديـگــرش  هـوش              کسی كو بوسليك آيدش  در گوش
اگـر خـوانی صفاهان در سـحــرگـاه              شـــوی از جـمــلــــه ی اســــــرار آگـــــاه
اگــر زنگوله را خــوانی تو در شام              شــود شـاِم تــو مهـچـون روز پـدرام
شــفــا يـــابـــد ز كوچـك در نـيـــازش              چـــو خـــوانـی در مــيــاِن دو نـمازش

روی بر آمسان، گردی چــو ماهی
 اگــر خـــوانــی عراِق چــاشــــتـــگـاهــــی7

     نسخه ی ديگری ازين كليات را دانشمند پاكستانی رشيد ملك در كتاب ارزنده اش  به زبان 
اردو ـــ راگ درپن كا تنقيدی جايزه ـــ آورده؛ و در ذيل آن صفحه ی ۸۵ كتاب برکوماله را 
جت الروح را می بينيم كه  مأخذ داده است. چون در فهرست مآخِذ اين كتاب صرف عنوان 
جت الروح  توسط رابينودی بركوماله تصحيح گرديده است؛ ولی اين كليات در منت چاپی 
وجود نه دارد. چون اثر ِ ديگری ازين پژوهشگر درآن فهرست به نظر منی رسد؛ معلوم نيست 
منبع ملك رشيد كجاست؟ آيا جناب ايشان اين منظومه را از نسخه ی خطی كتب بركوماله 
ران حذف شده باشد؛ و يا اينكه از كدام اثر ديگر وی؟  نقل كرده اند كه شايد از چاپ 
با آنكه اين كليات سه بيت كمبود دارد ولی ساير ابيات آن با كلياِت مندرج در رساله ی 
غزنوی دارای تفاوت های جدی به نظر می رسد. ازين سبب به جای مقابله ی اين دو منت در 
پاورقی، به نقل اصل آن می پردازمي. امهيت ديگر منت دومی در آنست كه ترتيب مقامات را 
به شيوه ی مكتب سنتی خراسان ذكر كرده است، در حاليكه اين ترتيب در نسخه ی غزنوی 
با مكتب صفی الدين بغدادی تطابق دارد. برای تكميل اين نسخه، سه بيت از نسخه ی 

 رساله ی عبدالرمحن غزنوی را به عاريت گرفته امي.
38/12:  2

بــه وقـــِت روز بـــايــد راست خــوانــی            كه او را راســتـــی بـــاشـــــــد نـــشــانی
چو خوانی اصفهان را در سحرگاه            شـــوی از ســـــِِر هـر دو كـــون آگــــاه
 پـرد بـــر آمســان چـون زُهــره، مــاهــی            اگـر خـواننــد عراقش  چـاشـتـــگاهـی
 [شــفــا يابـــد ز كوچك در نـيـــازش            چــو خوانـی در مــيــانِِ دو نـمـــازش] 
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خبوانی بعِد خفنت، شـــب بــــــه آواز            بزرگ؛ از حال تا گردی سر افراز!
نـمـاِز خـفــتـن آرد پــس  مــــرا حـال            اگـر خـــوانـــم حـجـاز نــــيـــك افـــعــال
اگــــــر در نــيــِم شــب خــوانــی نوا را            گـــشــايــــد بـــر تـــو در هــای نــــــــوا را
چــو خــوانــی در حسـينى اوِل روز            جـهــان گـيـری چــو مهِر عامل افروز
اگــر زنگوله را خوانی به هـر شام             شــــود شــــاِم تــــو چــــون روِز دآلرام
[بـخـوان عشاق را در روِز مـجبــور            شوی چون از وصالِ دوست مهجور]
[كـجـا مــانــد نــماِز ديـگــرش  هـوش            كسی كو بوسليك آيـدش  در گـوش ]

بــراِق خــــود كسی بـــر عـــرش  رانــد
 چــو قـــرآن در رهاوى صـبح خواند8

از  در  برخی  الزمه های  آن ها  و  موسيقی  مقام های  از  برخی  بيشرت  رواج  از       گذشته 
  مناطق جغرافيايی   و   در   ميان گروه های قومی و نژادی كه بر اثر تكرار شنيدن برای مردماِن آن 
مناطق و اهالی اقوام و نژادهای ياد شده به عادتی مبدل گرديده و اين مقامات بر رواِن شان 
رت می گذارد؛ موسيقی درمانی   نيز   به علت ويژه گی های  خاص   مقامات از   نظر  اثر بيشرت و 
دانشمندان ساز و آواِز ما پنهان منانده است كه از ابن سينا گرفته تا خواجه عبدالرمحان بن 
سيف الدين غزنوی مهه اطبای موسيقيدان برآن تأكيِد بسيار داشته اند. اين مسأله كه مانند 
بسياری از جنبه های ديگر موسيقی مقامی كشور از ديده گان اهل پژوهِش معاصر ما به دور 
او» يعنی لذت و کيفيت در  مانده است، از نظريه يی نشأت می كند كه مماثل تيوری «رس  و 
موسيقی هنديست. چكيده ی اين تيوری چنينست كه موسيقی در ذهن انسان آفريننده ی ُنه 
ا را رتی رس ، هسايا رس ، شاكا رس ، كه رونا رس ،  حالِت گوناگون بوده می تواند   كه به هندی آ
ياناكا  رس ، نندا  رس  يا جوگيا رس ، ومسيا رس  و شاما رس  می خوانند  كه هريك  ات ساها  رس ، 
به ترتيب، القاء كننده ی مهر  و   اشتياق، خوشی   و   نشاط، افسرده گی، رقت،  خشم و غضب، 
استغنا   و   بلند نظری، ترس  و  سراسيمه گی، نفرت و بيزاری، شيفته گی و   حريت، سكون   و   آرامش 
 می باشند.9 و در آثار نوشتاری موسيقی ما اغلب رسايل از ابن سينای بزرگ نقل  قول منوده، 
می نويسند    كه   عشاق، نوا   و   بوسليك برانگيزنده ی شجاعت و اعتماد به نفس  بوده؛ بزرگ، 
رهاوی و كوچك حس  فتورِ  خاطر، حزن و مخوشی را القأ می منايند. مقام های زنگوله، حجاز و
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حسينی نيز حالت رقت و احساس دلسوزی  را در ذهن شنونده زنده منوده؛ مقاماِت راست، 
عراق و اصفهان لذت، فرح، شگفته گی و انبساِط خاطر می خبشند.10

     مؤلف كنزالتحف نوشته است كه صفی الدين بغدادی نيز رهاوی را شد البكاء، زيرافگند را 
شداحلزن، بزرگ را شد اجلنب، اصفهان را شداجلود، عراق را شد اللذة ، عشاق را شد الضحك، 
زنگوله را شدالنوم، نوا را شدالشجاعة، بوسليك را شدالقوة، حسينی را شدالصلح و العتاب، 
و حجاز را شدالتواضع ناميده است.11  ممکنست صفی الدين اين مطلب را در رساله ی شرفيه 
اش نوشته باشد که درحاِل حاضر به دسرتس استفاده ی نگارنده ی اين سطور قرار نه دارد؛ ولی 
فصل چهاردهم  کتاب االدوارش را  که زيِر عنواِن «در تأثِري  نغم» به مهني موضوع اختصاص 
نفس تأثرييست ُمّلذ، ليکن خمتلفست.  در  َشّد را  يا  داده، درآن می نويسد که «هر پرده 
بعضی را تأثري بود در قوت و شجاعت؛ و آن عشاقست و بوسليک و نوا؛ و اين مالمي ُترک 
است و حبشه و زنج و کسانی که در کوه نشينند؛ و اما راست و نوروز و عراق و اصفهان 
را در نفس تأثِري بسيطی بود، لذيذ و لطيف؛ و اما بزرگ و راهوی و زيرافگند و زنگوله و 
حسينی را تأثري، نوعيست از حزن و فتور. پس بايد که به هر پرده يی شعِر مناسِب آن مقارن 
کنند. اگر سراينده در پرده ی زيرافگند بيتی آورد اليق حال و فرحناک، غري اليق بود».12 
مثالی را  که صفی الدين درين مبحث داده، بيتيست به زبان عربی؛ جهِت اينکه مطلب برای 

خواننده گان جوان ما قابل فهم باشد، مثالی از موسيقی معاصر خويش می آورمي:
     امحدولی که امروز شنهشاه غزِل موسيقی ماست، در ساهلای جوانی آهنگ «آهسته 

برو» را ثبت راديوی وقت منود که در آن رباعی زيرين حافظ را نيز خوانده است:

امشب ز غمت ميان خون خواهم خفت          وز بـسـتــِر عـافـيــت بــرون خــواهــم خــفـت
بــاور نه کــنــی؟ خــيــال خـــود را بــفـرســت!          تــا در نـگرد که بی تو چــون خـواهم خفت

     ذهن شنونده ی آگاه از شنيدن اين شعر در آهنگ آهسته برو که در موقعی خاص به 
نوا در می آيد؛ سخت احساس کراهت می کند؛ زيرا در خنستني حلظات وصاِل دو مهسِر 
جوان، به جای سخن گفنت از وصل و عشق و پيوند دو دل، حرف زدن از فراق و غم و 
ميان خون خفنت چی ناجباست و قبيح! حال آنکه مردم عادِی عاری از سواد و آگاهی 

بيشرت درين آهنگ می خوانند:
امشب چی شبست که تيِل گل می سوزه... يا:
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امشب چی شبست؛ شب مرادست امشب... يا:
دو دل که يکی شوه جدايش کی کنه؟...

يا امثال اينها که هم با آهنگ تطابق کامل دارند و نيز با موقِع اجرای آن.
     اين مبحث را عبدالقادر گوينده در شرحی که بر األدواِر صفی الدين نوشته طول و 
تفصيل مهه جانبه داده و برای هر موردی مثال هايی از شعر زبان دری آورده است؛13 ولی 
در جامع االحلان خويش در مبحث تصنيف درين باره چنان نکاتی را به حبث کشيده و با 
جامعيت سخن گفته که نه در آثار پيشني موسيقی شناسان به آن برخورده می توانيم و نه در 
آثار پسني کسی به آن پرداخته است، تا جاييکه اين موضوع در منت چاپی به جلد دوم جامع 

االحلان مبدل گشته است.14
     به اين ترتيب می بينيم که عبداملؤمن صفی الدين بلخی و صفی الدين عبداملؤمن بغدادی 
که هر دو دريک عصر می زيستند، موضوع خواص و تأثريات مقام هارا هردو مهزمان در آثاِر 
شان ياد کرده اند و اين می رساند که کشِف موضوع اثرگذاری خاِص موسيقی مقدم بر زمان 
زيست اين نظريه پردازان موسيقی صورت گرفته است؛ و بر آنانی که درين مورد از ابن سينای 

بلخی نقل قول کرده اند از بِن دندان می توان اعتماد کرد.
     شاعر ساهلای پايانی سده ی چهاردهم هجری زنده ياد مريز ا بسم اهللا  مضطرب  كابلی 
(1314 ــ  1358ش) اين مطلب را به تاريخ 1344/4/4   ش  در هامش  نسخه ی قلمی رساله ی 
غالم  استاد  به فرمايش   نوشته است كه  و  به نظم كشيده؛  داشته اش   دست  جمرای  كرامت 
معروِف  پيشكسوِت  هنرمند  شيدا  استاد  مهان  شخص   اين  و  شد؛  منظوم  ديوانه  دستگري 
كشورست كه در روزگار جوانی ديوانه ختلص  می كرد و بعدها به اشاره ی دربار وقت به شيدا 
مبدلش  ساخت، ولی موسپيدان كابل تا اخري او را ديوانه خطاب می كردند. و آن كليات 

3  :39/12چنينست :
اگــر خــواهـی دلــيـــری، راد مــــردی              شـــنـــــو عشاق را هــــنـــــــگـــــام زردی
نوا آرد شـــــجــاعـــت در دِم شـــام              و امـا بوسليكت چــاشـت هـنگام
حزين  خواهی  چو  خاطر  در   سحرگاه              ز تــأثـــيــــر رهـاوى بـــــــاش  آگـــــــــاه
چو خواهی خامشی هنگام خفتـن              بزرگ آيـــد تـــــرا يــــاور، مـــبــرهــــن
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بــه پـيــشــيـن جـــو ز زنگوله نـوايی              كه نــيــكو گـرددت حـال و هـوايی
مـيــان دو نـــمــــاز ار حــال جــــويـــــی              حـجـازی نــغــمــه، فــرخ فــال گـويـی
حسيـنى لــطــف طـبــع و رقت آرد              تـــــرا در صــبــح صــادق دقـــــت آرد
بــه هــنـــــــگــاِم طــــــلـــــوِع عـــــــالـــــــــم آرأ              شـــــوی از غــــم بـــــه  يكگاهى مـبـــرا
ترا سـازد بــه لــذت عـصـر مشتاق              مــقـام دلــگــــشـــــــــای و راه عـراق

غـــروبـــــت را كـــنـــد شــاد و مـصـفا
   سـپاهانى مــــــقــــام فــــرحـــت افـــــــــزا15

     جالبست كه شادروان مضطرب درين کليات مقام راست را به نام باستانی آن يك گاه 
ناميده است.
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