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 چكيده:
های گسترشِ خلق و عمل موسيقايی تالش در جهت ايجاد تنوع و تعدد  يكی از زمينه

ه منجر به افزايش امكانات اجرايی در يك سيستم موسيقايی دال است كهای مُ سلول
عبارت موسيقايی(مُد)، اشل صوتی يا به  -ترين عنصر يك فضای صوتی شود. بنيادی می

ی مدال ها اين امكانات تركيب سلول بر های معين است، بناديگر توالی اصوات با بسامد
، بستگیِ تام دارد. اين ها و قواعد همنشينی فواصل های آكوستيكی اين سلول به ويژگی
(موسيقی معاصر) ايران يقی دستگاهی كوشد با توجه به واقعيت صوتی موس مقاله می

اين  1(رپرتوار) های نغمگی و قواعد همنشينی فواصل آنها را از كارگانِ انواع سلول
موسيقی استخراج كند و با توجه به روشِ برخی از رساالت قديم موسيقیِ ايران در باب 

سيقی ها در مو ه بررسی امكانات تركيبی اين سلولب ،چگونگی تركيب واحدهای مدال
ها، كورد تری های اكتاوی حاصل از تركيب فعلی ايران بپردازد و تمامی سلول

تتراكوردها و پنتاكوردها را معرفی كند. همچنين ميزانِ ماليمت آكوستيكی اين 
قی سنجيده خواهد شد. اين سنجش تركيبات بر اساس مندرجات رساالت قديم موسي

اين تركيبات نه بر اساس بديهياتِ فيزيك  زر اين واقعيت باشد كه برخی اتواند بيانگ می
های موسيقايی  های شنيداری فرهنگ ۀ ماليمت، بلكه مبتنی بر ذائقهصوت دربار

 مختلف است.
 

های مدال، قواعد همنشينی فواصل، موسيقی دستگاهی ايران،  سلولها:  كليدواژه
 رساالت قديم موسيقی

                                              
1. repertory 
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 مقدمه
های كسانی   نظريهكتب اسكوالستيك بغداد و با در م ،های مدال تبيين و تعريف سلول

اين مكتب  پردازان نظريهشود.  خصوص فارابی آغاز می الكندی و بهچون ابن المنجم، 
موسيقی يونان باستان توضيح  های نظريهت اجرايی موسيقی خود را با كوشيدند واقعي

 ،خالفت عباسيان ۀآثار يونانی در دور ۀو اين خود معلول جريانی است كه با ترجم دهند
مورد  ۀ. اما در حوزاثر گذاشت های مختلف علوم اسالمی در حوزهدورۀ دانشمندان بر 

مكتب  پردازان نظريهترين تأثيری كه  رسد مهم های مدال) به نظر می بحث ما (سلول
به عنوان  (تتراكورد) موسيقی يونان گرفتند، پذيرش واحد دانگ نظريۀاز  اسكوالستيك

بزرگ  پرداز نظريه -لول مدال در موسيقی خاورميانه است. عبدالقادر مراغیترين س اصلی
 نويسد: در تعريف اين سلول می جامع االلحاندر  -مكتب منتظميه

و بعد ذواالربع را اگر چه به انواع كثيره تقسيم ممكن است كردن، اما آن چه «... 
 .)65ص» (نيزماليم است هفت قسم باشد و هر قسمی را جنس خوانند و بحر 

دهد كه تتراكورد تنها واحد  قعيت صوتی موسيقی ايرانی نشان میبررسی وا البته
تر از تتراكورد  تر يا بزرگ های كوچك در موسيقی ايرانی نيست و سلول 1دالساختاری مُ

د اذعان كرد كه های صوتی وجود دارند. اما علی رغم اين واقعيت باي نيز در تشكيل اشل
 -و چه در واقعيت اجرايیچه از لحاظ نظری  -ها همچنان تتراكورد را ولدر ميان اين سل

رپرتوار موسيقی ايران و حتی ترين و پربسامدترين سلول مدال موجود در  بايد مهم
ر از تتراكورد نيز ت تر و بزرگ های كوچك ت. از اين رو، در اين مقاله سلولميانه دانسخاور

صه با د شد و انواع تركيبات جموع ناقنخواه های تتراكوردی بررسی بر مبنای سلول
 های هفواصل موسيقايی در رسال شود. همچنين الزم است تركيبات تتراكوردی آغاز می

در رساالت قديم موسيقی ايران، فواصل به  معرفی شود. به طور خالصهقديم موسيقی 
 شوند: ۀ عمده تقسيم میسه دست

                                              
شناسان وجود يك  صوتی موسيقی است كه عموم موسيقی -فضايی ۀلفؤدر رابطه با م نظریهای  ترين مقوله مد يكی از مهم. 1

 ،پاورز :  (برای اطالع بيشتر نك دانند و فرمول های خاص ملوديك را در ايجاد آن ضروری می نقش نغماتاشل صوتی خاص، 
 )سراسر مقاله
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تركيب اكتاو با چهارم يا پنجم ايجاد  كه ازرا ؛ كه اكتاو و فواصلی فواصل عظام .1
شوند: ذی الكُل: هنگام درست، ذی الكُلّ و الخمس: هنگام درست+  شود شامل می می

، ذی الكُل المرّتين: هنگام پنجم درست، ذی الكُلّ و الربع: هنگام درست+ چهارم درست
 .مكرر

 .شوند شامل ذواالربعات و ذوالخمسات می ؛ كهفواصل اوساط .2
ابعاد «به آنها  شود و تر از پرده می ؛ كه شامل فواصل پرده و كوچكصغارفواصل  .3
 كه عبارتند از: گويند مینيز  »لحنيه ثالثۀ

 شود.  نشان داده می» ط«وم بزرگ) كه با طنينی: معادل يك پرده (د -

 شود.  نشان داده می» ب«وم كوچك) كه با پرده (د ۀ نيمخانواد بقيه: فواصل هم -
نشان » جـ«و پرده) كه با پرده  پرده (دوم خنثی: بين نيم 4/3داً دل حدومجنب: معا -

  .)201-200ص(خالقی، صشود  داده می
ز طنينی، از فواصل لحنی تر بودن ا ای ديگر كه علی رغم بزرگ د از فاصلهباي البته

كه حدوداً  نيز ياد كنيم و آن طنينی مستزاد (بيش طنينی) استشود  محسوب می
رسد  دهند. به نظر می نشان می» هـ«رده است و آن را با رده و يك ربع پمعادل يك پ

، قطب الدين گرفتههای مدال به كار  ی كه اين فاصله را در توضيح سلولاولين كس
 شيرازی است.

های ساختاریِ مُد، يكی از راهكار ۀفاصل ۀهای صوتی با توجه به مؤلف درک گستره
موسيقايی متعدد و متنوع از رپرتوار  -صوتیهای  تشخيص و استخراج حداكثر سلول

به  -موسيقی دستگاهی است؛ طبعاً وجود جموع و اجناس متعدد در موسيقی ايرانی
امكان ايجاد تركيب های بيشتری را پيش روی  -تركيبات مدال ۀعنوان مواد اولي

، اليیط ؛1385، اسعدی ـ :معاصر (نك های نظريهدهد. بررسی  دان ايرانی قرار می موسيقی
ها در موسيقی ايرانی و در بارۀ انواع تتراكورد )1371، كيانی ؛1379ه، عليزاد ؛1372

در ساختار مدال موسيقی كه دهد  قعيت صوتی اين موسيقی نشان میهمچنين بررسی وا
امروز ايران، هفت تتراكورد بنيادی وجود دارد كه شش تا از آنها بر ذواالربعات مندرج در 

ند. الزم به ذكر است در اين مقاله حروف معرف هست ميه منطبقرساالت مكتب منتظ
 شوند: از چپ به راست نمايش داده می ،اصلفو
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 ۀانواع عمدكه توان دريافت  ۀ رپرتوار موسيقی دستگاهی میبا مطالع همچنين

پنتاكوردها در موسيقی ايران از اضافه شدن يك پرده به تتراكورد و در نتيجه گسترش 
طنينی به  ۀاين با اضافه كردن يك پرد بر آيد. بنا تنال يك تتراكورد به وجود میضای ف

شود. اما در  ايجاد میهر يك از هفت تتراكورد مذكور، هفت پنتاكورد با همان اسامی 
تر  ای در بستر جمعی بزرگ توانند جمعی سه نغمه هر يك از آنها می ،كوردها مورد تری

كوردها در نظر  فيت را يك ويژگی بالقوه برای تریكياين اين  بر تلقی شوند. بنا
ترتيب كه  كنيم. بدين ارتباط با تتراكوردها شناسايی میگيريم و برخی از آنها را در  می

با ساختار در تتراكورد راست  توان استخراج كرد. مثالً كورد می از هر تتراكورد دو تری
اول  ۀهده كرد كه يكی با حذف نغمتوان مشا كورد متداخل می فواصل جـ جـ ط، دو تری

ر اين تتراكورد (جـ ط) به دست تتراكورد مذكور (جـ جـ) و ديگری با حذف نغمه آخ
 آيند.  می

 
 كورد با ساختار فواصل زير خواهيم داشت: با حذف موارد تكراری، هشت تری

 ط ب .4  . ب ط3  جـ جـ .2 ط ط .1
 ب هـ .8  هـ جـ. 7  ط جـ .6 جـ ط . 5



113/نغمگی...بررسی امكانات تركيب واحدهای 

معرفی خواهيم كرد. آن را در ادامه كه  ماند میباقی ديگر كورد محتمل  البته يك تری
پس از بررسی قواعد ماليمت و تنافر در جموع منفرد و مركب به معرفی  عالوه بر اين

خواهيم  -شوند كورد پيوسته تشكيل می كه از دو تری -اكوردهای دستۀ دومانواع پنت
 پرداخت.

 
 ل در موسيقی دستگاهی ايرانقواعد همنشينی فواص

های مدال مذكور بپردازيم، الزم است قواعد همنشينی  پيش از آن كه به تركيب سلول
كه فواصل در رپرتوار موسيقی دستگاهی را بررسی كنيم و بدين وسيله از تركيباتی 

 گردند احتراز نماييم. اما پيش از آن به بررسی عوامل منجر به ايجاد عوامل تنافر می
 عبارتند از: پردازيم. عوامل تنافر در تتراكورد تنافر در رساالت قديم موسيقی می

 توالی سه بُعد ط و چهار بُعد جـ .1
 توالی ابعاد ثالثه لحنيه (ط جـ ب) در يك ذواالربع .2
 بعد از بُعد ب آمدن بُعد جـ .3
 ).18(ارموی، صتوالی دو بُعد ب  .4

دهد كه  ی دستگاهی ايران نشان مینگاهی به ساختار هفت تتراكورد موجود در موسيق
هيچ يك از عوامل تنافر در ذواالربعات در آنها وجود ندارد. بنا بر اين بايد به بررسی اين 

را  2و  1الدين ارموی عوامل تنافر  عوامل در پنتاكوردها و دورهای اكتاوی بپردازيم. صفی
). به عنوان مثال او توالی داند (همانجا  در پنتاكوردها و در برخی دورها قابل اغماض می

داند. بنا بر اين عوامل  سه بعد ط يا توالی ابعاد ثالثه در برخی از ادوار را موجب تنافر نمی
پوشی توالی چهار بعد جـ ، دو بعد ب، و آمدن جـ پس از ب است. بررسی  غير قابل چشم

مذكور  »دورتنافر در «دهد كه برخی از عوامل  رپرتوار فعلی موسيقی ايران نشان می
آيند و برخی ديگر در رپرتوار فعلی وجود  دراين رپرتوار نيز عامل تنافر به حساب می

برای نمونه توالی دو بعد ب، توالی چهار بعد جـ  .شوند دارند و عامل تنافر محسوب نمی
ب در رپرتوار فعلی ديده  ) و توالی سه بعد ط جـ30(حتی سه بعد جـ ) (طهماسبی، ص

البته ارموی اين مورد آخر را در برخی از ادوار جايز می داند. اين در حالی  شود. نمی
ركرن در  -دو -است كه تقدم ب بر جـ در رپرتوار فعلی وجود دارد مثالً توالی سی
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كوردهای  چهارگاه دو. بنا بر اين تركيب اين دو فاصله را بايد به عنوان يكی ديگر از تری
كوردها افزود (اين در حالی است كه تقدم  ليست تریمحتمل در موسيقی دستگاهی به 

طنينی نيز  ۀه پردسبينيم). همچنين در رپرتوار فعلی  جـ بر ب را در اين رپرتوار نمی
 توانند در كنار هم قرار گيرند مانند عراق نوا. می

ارموی عامل  نظريۀهای ديگری نيز در رپرتوار فعلی وجود دارند كه در  اما ممنوعيت
خويش را بر اساس  نظريۀقواعد ماليمت و تنافر در  اوكه آيند. چرا  به حساب نمیتنافر 

اين در حالی است كه در موسيقی كند و  يت سه بعد ط، جـ، ب، تنظيم میموجود
پرده وجود  1ر25حدودی  ۀدستگاهی ايران عالوه بر اين سه فاصله، بعد ديگری با انداز

شود. لذا با وجود اين فاصله و  هـ نشان داده میناميده و با  »زادطنينی مست«دارد كه 
اد در موسيقی دستگاهی به تركيب آن با سه بعد مذكور حاالت ديگری از همنشينی ابع

را نيز بررسی های اين حاالت  بايد ممنوعيت ين موسيقی است وآيد كه خاص ا وجود می
توان  اين می بر بنا يم.بين ۀ هـ میفاصل دارایكورد  كوردها، دو تری كنيم. در فهرست تری

توانند به عنوان تركيباتی تلقی  تمل، بين بعد هـ و ساير ابعاد میگفت باقی تركيبات مح
كند (البته صرفاً در  ند و اِعمال آنها ايجاد تنافر میشوند كه در رپرتوار وجود ندار

 چهارچوب موسيقی دستگاهی ايران) و آن تركيبات عبارت اند از: 
 جـ هـ ؛ هـ ب ؛ ط هـ ؛ هـ ط هـ هـ ؛

 بدين ترتيب، عوامل قطعی تنافر در موسيقی دستگاهی ايران ده موردند:
 هـ ط .5  جـ هـ .4 ط ط ط ط .3 جـ جـ جـ .2 ب ب. 1

 ط جـ ب .10  ب جـ .9  هـ ط. 8  هـ ب. 7 هـ هـ .6
 كند:  ای ظريف اشاره می به نكتهارشد طهماسبی 

ابتدا و انتهای يك دور نيز در كنار هم قرار می گيرند و مجتمع  1اعداد«
شوند، چون در دور دوم عدد اول و هفتم يا مثالًَ دو عدد اول و دو  محسوب می

گيرند. به عنوان مثال ظاهراً چنين دوری از هيچ  عدد آخر در كنار هم قرار می
حالی كه نقض ) در 2 4 4 4 3 5 2يك از قواعد مذكور عدول نكرده است: (

                                              
تقريبی در  ۀرا معادل يك ربع پرد 1 ددهد. بدين ترتيب كه عد صل چهارگانه را با اعداد نشان میخود فوا ۀطهماسبی در مقال. 1

 .دهد مینمايش  5با عدد را ، و هـ 4 با عددرا ، ط 3با عدد را ، جـ 2با عدد را اين بعد ب  بر گيرد. بنا نظر می
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) چرا كه اگر دو دور آن به اجرا در آيد، عدد اول و 2 4 4 4 3 5 2قانون دارد: (
(ص )» 2 4 4 4 3 5 2 2 4 4 4 3 5 2گيرند: ( عدد هفتم در كنار هم قرار می

3 .( 
و اهميت آن در  »ذوالكل مرّتين«شايد بتوان يكی از داليل وجود مفهومی چون 

واقعيت مذكور دانست. لكن علی رغم اين واقعيت، در اين  موسيقی قديم ايران را وجود
كنند،  ن در عبور از دور ايجاد تنافر میكه وصل فواصل آخر و اولشارا مقاله ادواری 

بلكه فضاهای بالقوه مدالی تلقی خواهيم كرد كه امكانات اجرايی  متنافر نخواهيم دانست
 محدودتری دارند.

فصلی به تعاريف مذكور و مصاديق آنها در ادوار اون رايت در كتاب خويش در بحث م
های قابل تأملی را كه بين اين تعاريف و برخی  پردازد و عدم تطابق میهشتاد و چهارگانه 

كند كه از دقيق ترين  اند مطرح می كه مصاديق اين تعاريف شناخته شدهادواری 
او در نهايت با الهام  .آيد میمكتب منتظميه به حساب  ۀبار شناسی در های موسيقی بحث

ش ميزان ماليمت ادوار پيشنهاد راهكاری هوشمندانه برای سنج ارمویاز تعاريف 
 »های مجرد نغمه«های ماليم و همچنين  بر تعداد نسبتاست كند كه مبتنی  می

 :مطبوع با ساير نغمات دورند) های هايی كه فاقد نسبت (نغمه
جرد به عنوان عاملی در كاهش ماليمت و های م توان با تلفيق تعداد نغمه می«... 

تری  تخمين دقيق ،های ماليم به عنوان عاملی در افزايش ماليمت تعداد نسبت
 - Gو  gاز ميزان ماليمت دورها به دست آورد. در اين روش نسبت ماليم بين 

محاسبه نخواهند  c-gو  d-gهای ماليم  و نسبت -كه هميشه موجود است
محاسبه شده است. در واقع دورهايی  G-cو  G-dيعنی شد. زيرا معكوس آنها 

ای تلقی خواهند شد. بنا بر  ای، هفت نغمه كه در باال آمد، به جای هشت نغمه
 اين دور 

 
 های  ) و دور با نغمه4:2دارای چهار نسبت ماليم و دو نغمۀ مجرد (
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 )، و دور 3:2دارای سه نسبت ماليم و دو نغمۀ مجرد (

 
 ) است. 3:3دارای سه نسبت ماليم و سه نغمۀ مجرد (

ممكن است چنين نتيجه گرفت كه در ميان سه دور باال، دور اول بيشترين و 
 ).52(رايت، ص» دور سوم كمترين درجۀ ماليمت را دارند

های تركيبیِ  برای سنجش ميزان ماليمت، در سلولرايت  ۀاز اين راهكار هوشمندان
ها كه عوامل تنافر در آنها نباشد)  (البته آن دسته از سلول دستگاهی مدال موسيقی

 استفاده خواهيم كرد.
 

 انواع تركيبات جموع ناقصه در موسيقی كالسيك ايران 
 

 الف)تركيبات متخارج (متصل يا منفصل) 
های موجود در رپرتوار  الت قديم موسيقی و همچنين واقعيتهای مندرج در رسا  نظريه

(متصل و  تركيبِ متخارج جموع دهند كه هر دو گونه ايران نشان میلی موسيقی فع
مجاز بودن هر دو اين با علم به  بر منفصل) در موسيقی كالسيك ايران وجود دارند. بنا

ه با رعايت اصول ماليمت لحنی، ها در موسيقی دستگاهی و البت نوع تركيبِ دانگ
قی به پيوندهای متنوعی از تركيبات توان با استفاده از اجناس موجود در اين موسي می

اين ما هفت تتراكورد موجود در موسيقی فعلی ايران  بر متصل و منفصل دست يافت. بنا
را در دو بخش جداگانه (متصل و منفصل) با يكديگر تركيب خواهيم كرد؛ آن دسته از 

م نهاد و در تنافر در آنها وجود دارند، كنار خواهي ۀواحدهای تركيبی را كه عوامل ده گان
در فصول پيش به آنها كه  -را نهايت راهكار اون رايت برای سنجش ميزان ماليمت ادوار

 در مورد واحدهای باقی مانده به كار خواهيم بست. -اشاره شد
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 ب) تركيبات متداخل 
ۀ تركيب متداخل دهد كه امكان بالقو رتوار فعلی موسيقی ايران نشان میبررسی رپ

وجود دارد. موسيقی دانان معاصر نيز به وجود اين نوع از تركيب در  ها نيز در آن دانگ
ها (طالئی)، راست پنج گاه  مايه نظريۀاذعان دارند: اوج در  موسيقی كالسيك ايران

هايی از اين دستند. اين قابليت  (كيانی)، بيات ترک (اسعدی) نمونه(عليزاده)، سه گاه 
ابعاد) از ديگر راهكارهای تركيب كاربردی  نيز (با در نظر گرفتن قواعد لحنی تركيب

كه پرداختن به آن به دليل پيچيدگی اين نوع  تتراكوردها در موسيقی ايرانی استانواع 
 گنجد.  از تركيب و كثرت مصاديق آن در اين نوشتار نمی

 
 ج) تركيبات متصل 

ازيم. پرد كورد موجود در موسيقی دستگاهی میدر اين بخش به تركيب متصل هفت تترا
و برای كامل  و با شش تتراكورد ديگر تركيببه اين ترتيب كه هر جنس را با خودش 

سپس به ماليمت و كنيم.  به انتهای واحد تركيبی اضافه می طنينی را ۀكردن اكتاو، پرد
شود  كه عوامل تنافر در آنها ديده می پردازيم. آن دسته از جموعی تنافر هر دور می

ا با خطوطی در زير فواصل نشان عوامل تنافر ر اجرا خواهند بود.و غير قابل متنافر 
است  كرده عرضهدهيم. ميزان ماليمت ساير جموع را با راهكارهايی كه اون رايت  می

خواهيم سنجيد. بدين ترتيب كه تعداد نغمات مجرد در دور را به عنوان عاملی در 
وع (چهارم و پنجم) را به های مطب ماليمت (مخرج كسر) و تعداد نسبت كاهش ميزان

عنوان عاملی در افزايش ميزان ماليمت (صورت كسر) هر جمعِ دوری تلقی خواهيم كرد. 
كنند نيز با لغت  ايجاد تنافر می هاهای اول و آخر آن كه توالی نغمهرا آن دسته از جموعی 

به كار  همد. اين مراحل را در مورد تركيبات منفصل كرمشخص خواهيم  »محدود«
يم خور هايی بر می كه در ميان انواع منفصل به نمونهقابل ذكر آن  ۀاهيم بست. نكتخو

بايد توجه كرد كه اين  از انواع متصل هستند.هايی  كه اشل صوتی آنها تكرار نمونه
های مكرر به  ايی كه اشله آيند و تفاوت ت صرفاً تشابهی نغمگی به حساب میتشابها
از آنها واحدهای ساختاری دارند  ۀال بر اساس فاصلهای مد چگونگی تفكيك هستهلحاظ 

 سازد.  مدال متفاوتی می
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 گانه ۀ تتراكورد ماهور با اجناس هفتتركيب پيوست
 (ماهور) 6:0با نسبت  ماليم ط ب ط ط ب ط ط .1

 (عراق) 4:2با نسبت  ماليم محدود ط طب ط ب  ط ط .2

   متنافر ط ط ب بط ط ط  .3

  4:2با نسبت  ماليم ط جـ جـ ط ب ط ط .4

  2:4با نسبت  ماليم محدود ط طجـ جـ ب  ط ط .5

   متنافر ط ط ط جـ بط جـ  .6

  4:2با نسبت  ماليم ط ب هـ جـ ب ط ط .7
 

 گانه دانگ نوا با اجناس هفت ۀتركيب پيوست
 (نهفت) 6:0با نسبت  ماليم ط ط ب ط ط ب ط  .8

  6:0با نسبت  ماليم ط ب ط ط ط ب ط .9

  4:2با نسبت  ماليم محدود طب ط ب  ط ط ط .10

  5:1با نسبت  ماليم ط جـ جـ ط ط ب ط .11

  4:2با نسبت  ماليم ط ط جـ جـ ط ب ط .12

  3:3با نسبت  ماليم ط جـ ط جـ ط ب ط .13

  4:1با نسبت  ماليم ط ب هـ جـ ط ب ط .14
 

 گانه دانگ بوسليك با اجناس هفت ۀتركيب پيوست
  6:0نسبت با  ماليم ط ط ط ب ط ط ب  .15

   متنافر ب ط ط ط طط ب   .16

  6:0با نسبت  ماليم ط ط ب ط ط ط ب  .17

  4:2با نسبت  ماليم ط جـ جـ ط ط ط ب  .18

  5:1با نسبت  ماليم ط ط جـ جـ ط ط ب  .19

  3:3با نسبت  ماليم ط جـ ط جـ ط ط ب  .20

  3:3با نسبت  ماليم ط ب هـ جـ ط ط ب  .21
 

 گانه دانگ راست با اجناس هفت ۀتركيب پيوست
 (راست) 5:0با نسبت  ماليم ط جـ جـ ط جـ جـ ط  .22

  5:1با نسبت  ماليم ط ب ط ط جـ جـ ط  .23

 (عراق افشاری) 4:2با نسبت  ماليم ط ط ب ط جـ جـ ط  .24



119/نغمگی...بررسی امكانات تركيب واحدهای 

   متنافر جـ ط ب جـ ط ط ط  .25

   متنافر ط جـ جـ جـ جـط ط   .26

   متنافر ط جـ جـ جـط جـ ط   .27

   متنافر ط جـ جـ جـط ب هـ   .28
 

 گانه دانگ شور با اجناس هفت ۀتركيب پيوست
 (شور شهناز) 5:0با نسبت  ماليم ط ط جـ جـ ط جـ جـ  .29

 (عراق نوا) 4:2با نسبت  ماليم ط ب ط ط ط جـ جـ  .30

 (نوا) 5:1با نسبت  ماليم ط ط ب ط ط جـ جـ  .31

  4:2با نسبت  ماليم ط ط ط ب ط جـ جـ  .32

 (شور اوج) 5:0با نسبت  ماليم جـ ط ط جـ جـط جـ   .33

  5:0با نسبت  ماليم ط جـ ط جـ ط جـ جـ  .34

  4:1با نسبت  ماليم ط ب هـ جـ ط جـ جـ  .35
 

 گانه دانگ اصفهان با اجناس هفت ۀتركيب پيوست
  5:0با نسبت  ماليم ط جـ ط جـ جـ ط جـ .36

  3:3با نسبت  ماليم ط ب ط ط جـ ط جـ .37

 (اصفهان) 3:3با نسبت  ماليم ط جـ ط ط ب ط جـ .38

   متنافر ط جـ ب جـط ط ط  .39

  5:0با نسبت  ماليم ط جـ جـ ط جـ ط جـ .40

   متنافر ط جـ جـ جـ جـط ط  .41

  3:2با نسبت  ماليم ط ب هـ جـ جـ ط جـ .42
 
 

 گانه دانگ چهارگاه با اجناس هفت ۀتركيب پيوست
 (چهارگاه) 3:2با نسبت  ماليم ط ب هـ جـ ب هـ جـ .43

  4:1با نسبت  ماليم ط ب ط ط ب هـ جـ .44

 (شوشتری) 3:3با نسبت  ماليم ط ط ب ط ب هـ جـ .45

   متنافر هـ جـ ب بط ط ط  .46

  4:1با نسبت  ماليم هـ جـ جـ ط بط جـ  .47

  3:2با نسبت  ماليم ط ط جـ جـ ب هـ جـ .48

   متنافر هـ جـ ط جـ بط جـ  .49
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 تركيبات منفصل
 

 گانه دانگ ماهور با اجناس هفت ۀگسستتركيب 
  6:0با نسبت  ماليم ب ط ط ط ب ط ط  .50

   1 ۀتكرار شمار ط ب ط ط ب ط ط .51

   2 ۀتكرار شمار ط ط ب ط ب ط ط .52

  4:2با نسبت  ماليم جـ جـ ط ط ب ط ط .53

(دلكش)  4 ۀتكرار شمار ط جـ جـ ط ب ط ط .54

  3:3با نسبت  ماليم جـ ط جـ ط ب ط ط .55

  4:1با نسبت  ماليم ب هـ جـ ط ب ط ط .56
 

 گانه دانگ نوا با اجناس هفت ۀتركيب گسست
   9 ۀتكرار شمار ط ب ط ط ط ب ط  .57

   متنافر ط ب ط ط ط طب   .58

   8 ۀتكرار شمار ط ط ب ط ط ب ط  .59

  4:2با نسبت  ماليم جـ جـ ط ط ط ب ط  .60

   11 ۀتكرار شمار ط جـ جـ ط ط ب ط  .61

  3:3با نسبت  ماليم ب طجـ ط جـ ط ط   .62

  3:3با نسبت  ماليم ب هـ جـ ط ط ب ط  .63
 

 گانه دانگ بوسليك با اجناس هفت ۀتركيب گسست
  17ۀ تكرار شمار ط ط ب ط ط ط ب  .64

  متنافر ب ط ط ط ط طب  .65

  16ۀ تكرار شمار ط ب ط ط ط ط ب .66

  متنافر ب ط ط ط طجـ جـ  .67

  18 ۀتكرار شمار ط جـ جـ ط ط ط ب .68

 2:4با نسبت  ماليم محدود بـ ط جـ ط ط ط ج .69

 2:4با نسبت  ماليم محدود بهـ جـ ط ط ط  ب .70
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 گانه دانگ راست با اجناس هفت ۀتركيب گسست

 5:0با نسبت  ماليم جـ جـ ط ط جـ جـ ط  .71

 4:1با نسبت  ماليم ب ط ط ط جـ جـ ط  .72

  23ۀ تكرار شمار ط ب ط ط جـ جـ ط  .73

  24ۀ تكرار شمار ط ب ط جـ جـ طط   .74

  22ۀ تكرار شمار ط جـ جـ ط جـ جـ ط  .75

 5:0با نسبت  ماليم جـ ط جـ ط جـ جـ ط  .76

 4:1با نسبت  ماليم ب هـ جـ ط جـ جـ ط  .77
 

 گانه دانگ شور با اجناس هفت ۀتركيب گسست
  33ۀ تكرار شمار ط جـ جـ ط ط جـ جـ  .78

  متنافر جـ جـ ط ط ط طب  .79

  30تكرار شماره ط ب ط ط ط جـ جـ .80

  31ۀ تكرار شمار ط ط ب ط ط جـ جـ .81

 2:4با نسبت  ماليم محدود جـ جــ جـ ط ط ط ج .82

 3:2با نسبت  ماليم محدود جـ جـط جـ ط ط  جـ .83

 3:1با نسبت  ماليم ب هـ جـ ط ط جـ جـ .84
 

 گانه دانگ اصفهان با اجناس هفت ۀتركيب گسست

 5:0با نسبت  ماليم ط جـ ط جـجـ ط جـ   .85

 2:4با نسبت  ماليم محدود جـط ط ط جـ ط  ب  .86

  37ۀ تكرار شمار ط ب ط ط جـ ط جـ  .87

  38ۀ تكرار شمار ط ط ب ط جـ ط جـ  .88
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 3:2با نسبت  ماليم محدود جــ ط ط جـ ط جـ ج  .89

  40ۀ تكرار شمار ط جـ جـ ط جـ ط جـ  .90

 4:1با نسبت  محدودماليم  ط جـهـ جـ ط جـ  ب  .91

 

 گانه دانگ چهارگاه با اجناس هفت ۀتركيب گسست
 4:5با نسبت  ماليم ب هـ جـ ط ب هـ جـ  .92

 4:1با نسبت  ماليم ب ط ط ط ب هـ جـ  .93

  44ۀ تكرار شمار ط ب ط ط ب هـ جـ  .94

  45ۀ تكرار شمار ط ط ب ط ب هـ جـ  .95

 3:2با نسبت  ماليم محدود جــ ط ط ب هـ جـ ج  .96

  47ۀ تكرار شمار ط جـ جـ ط ب هـ جـ  .97

 4:1با نسبت  ماليم جـ ط جـ ط ب هـ جـ  .98
 

 كوردی دورهای تری
كه آنها  دهد رتوار فعلی موسيقی ايران نشان میهای اين نوع از دورها در رپ بررسی نمونه

شوند.  میۀ دور تشكيل كورد و يك نغمه به عنوان كامل كنند عموماً از تركيب سه تری
گيرند و سپس بعدی  به طور متصل در كنار هم قرار می كورد به عبارت ديگر سه تری

بايد بر آن  همی كه دوبارهم ۀكند. نكت یديگر (طنينی، بقيه يا مجنب) دور را كامل م
نه بيشتر  ول بايد يك پنجم درست تشكيل دهند،كورد ا تأكيد كرد اين است كه دو تری

 .كنيم گاه را ترسيم می ساختار نغمگی سه ،بهتر برای درکو نه كمتر. 

 
گانه را  كوردهای نه كوردی ابتدا بايد تری ين برای به دست آوردن دورهای تریا بر بنا

با هم تركيب كنيم. بدين ترتيب هشتاد و يك پنتاكورد خواهيم داشت كه برخی از آنان 



123/نغمگی...بررسی امكانات تركيب واحدهای 

يشتر از پنجم درست دارند. ا بۀ نغمگی كمتر يحاوی عوامل تنافرند و برخی ديگر گستر
 زده پنتاكورد تركيبی خواهيم داشت كه عبارتند از:با حذف اين دو گروه در نهايت پان

 ط ط ب ط .5 ط ط جـ جـ .4 ط ب ط ط .3 ب ط ط ط .2 جـ جـ ط ط .1
 ط جـ جـ ط .10 جـ ط جـ ط .9 هـ جـ ط ب .8 ط ط ط ب .7 هـ جـ ب ط .6
 جـ ط ب هـ .15 ط ب هـ جـ .14 جـ ط ط جـ .13 ط جـ ط جـ .12 ب هـ جـ ط .11

توانند حاصل اضافه  هفت تا از پنتاكوردهای مذكور می شود كه مشاهده می چنان
 ولی چنانطنينی به هفت تتراكورد موجود در موسيقی ايران به حساب آيند.  ۀشدن پرد

ال حاصل تواند دليل بر يكسانی ساختار مد تيم شباهت نغمگی دو اشل صوتی نمیكه گف
به استخراج دو ساختار مدال  ،های مدال ۀ تركيب هستهاز آنها باشد. تفاوت در نحو

 انجامد.  ه از يك اشل واحد میجداگان
يب پانزده پنتاكورد مذكور با كوردی، ترك قدم بعدی در استخراج ادوار تری

كوردی  تریب به انواع تركيبات متصلِ سه كه بدين ترتي گانه است كوردهای نه تری
تواند طنينی، مجنب يا  ايت دور را با يك بعد ديگر كه میو در نه دست خواهيم يافت

گام  87دور خواهد شد كه با حذف ادوار متنافر،  135 كنيم. حاصل شد تمام میبقيه با
تا از آنها تكرار نغمگی دورهای تتراكوردی  44كوردی) باقی خواهد ماند كه  اكتاوی (تری
مشخص  ۀاين دورهای اكتاوی را از يك نغم ۀقابل ذكر ديگر آن كه اگر هم ۀهستند. نكت

هايی به وجود خواهند آمد  يم ديد كه در برخی از دورها نغمه(مثالً دو) آغاز كنيم، خواه
موسيقی ايران وجود ندارند. برخی از اين دورها با انتقال  1كه در بين نغمات گام بالقوه

يابند. البته  را با نغمات گام بالقوه مطابق میمه نغماتشان ، هۀبه مواضع ديگر گام بالقو
). گام 54عليزاده، صيكی از آنها از هيچ يك از مواضع، منطبق با گام بالقوه نيست (

 بالقوه موسيقی فعلی ايران از قرار زير است: 

 
 

                                              
به ترتيب از بم به زير،  های مورد استفاده در يك موسيقی (مثالً موسيقی ايرانی، هندی يا اروپايی) را هنگامی كه تمامی نغمه. 1

 .)26كنيم (عليزاده و ديگران ،ص آن موسيقی دست پيدا می ۀام بالقونويسيم، به گ میيك اكتاو  ۀدر فاصل



 1390، 10ۀ، شمارتاريخ علم مجلۀ/ 124

  به صورت زير خواهد شد دور حاصله 87و 
 5:1با نسبت  ماليم ب ط ط جـ جـ ط ط .1
 4:2با نسبت  ماليم ط جـ جـ ط طط ب  .2
 5:0با نسبت  ماليم جـ جـ ط جـ جـ ط ط .3
 از ال بمل 3:2با نسبت  ماليم محدود طهـ جـ جـ ط  جـ ب .4

 6:0با نسبت  ماليم ب ط ط ب ط ط ط .5
 2:4با نسبت  ماليم محدود ط ط طجـ جـ ب  ط .6
 4:2با نسبت  ماليم محدود ط ط طب ط ب  ط .7
 4:2با نسبت  ماليم جـ جـ ط ب ط ط ط .8
 4:1با نسبت  ماليم ب هـ جـ ب ط ط ط .9

  تتراكوردی 50 ۀتكرار شمار ب ط ط ط ب ط ط .10
  تتراكوردی 4 ۀتكرار شمار ط جـ جـ ط ب ط ط .11
  تتراكوردی 1 ۀتكرار شمار ط ب ط ط ب ط ط .12
  تتراكوردی 2 ۀتكرار شمار ط ط ب ط ب ط ط .13
  تتراكوردی 53 ۀتكرار شمار جـ جـ ط ط ب ط ط .14
  تتراكوردی 55 ۀتكرار شمار ط جـ ط ب ط ط جـ .15
  تتراكوردی 56 ۀتكرار شمار ب هـ جـ ط ب ط ط .16
 از می بكار 2:4با نسبت  ماليم محدود ط جـ ب ط ب ط هـ .17
  تتراكوردی 33 ۀتكرار شمار ط جـ جـ ط ط جـ جـ .18
  تتراكوردی 30 ۀتكرار شمار ط ب ط ط ط جـ جـ .19
 (دشتی) تتراكوردی 31 ۀتكرار شمار ط ط ب ط ط جـ جـ .20
  تتراكوردی 82 ۀتكرار شمار جـ جـ ط ط ط جـ جـ .21
  تتراكوردی 83 ۀتكرار شمار جـ ط جـ ط ط جـ جـ .22
  تتراكوردی 84 ۀتكرار شمار ب هـ جـ ط ط جـ جـ .23
 از می بكار 3:3با نسبت  ماليم محدود جــ جـ ب ط ط جـ ه .24
  تتراكوردی 11 ۀتكرار شمار ط جـ جـ ط ط ب ط .25
  تتراكوردی 9 ۀتكرار شمار ب ط ط ط ب طط  .26
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  تتراكوردی 8 ۀتكرار شمار ط ط ب ط ط ب ط .27
  تتراكوردی 60 ۀتكرار شمار جـ جـ ط ط ط ب ط .28
  تتراكوردی 62 ۀتكرار شمار جـ ط جـ ط ط ب ط .29
  تتراكوردی 63 ۀتكرار شمار ب هـ جـ ط ط ب ط .30
 بكاراز می  4:1با نسبت  ماليم محدود طجـ ب ط ط ب  هـ .31
 4:1با نسبت  ماليم ط ط ب هـ جـ ب ط .32
 از ال بكار 4:2با نسبت  ماليم محدود طجـ ب هـ جـ ب  هـ .33
  تتراكوردی 18 ۀتكرار شمار ط جـ جـ ط ط ط ب .34
  تتراكوردی 17 ۀتكرار شمار ط ط ب ط ط ط ب .35
  تتراكوردی 69 ۀتكرار شمار جـ ط جـ ط ط ط ب .36
  تتراكوردی 70 ۀتكرار شمار ب هـ جـ ط ط ط ب .37
 از می بكار 4:1با نسبت  ماليم هـ جـ ب ط ط ط ب .38
 4:1با نسبت  ماليم ط ط ب هـ جـ ط ب .39
 از می بكار 4:0با نسبت  ماليم هـ جـ ب هـ جـ ط ب .40
 3:3با نسبت  ماليم ب ط ط جـ ط جـ ط .41
 3:3با نسبت  ماليم ط ب ط جـ ط جـ ط .42
 5:0با نسبت  ماليم جـ جـ ط جـ ط جـ ط .43
 5:0با نسبت  ماليم جـ جـ ط جـ ط جـ ط .44
 3:2با نسبت  ماليم ب هـ جـ جـ ط جـ ط .45

 ماليم محدود طهـ جـ ط جـ  جـ ب .46
از سل  4:1با نسبت 

 كرن
  تتراكوردی 72 ۀتكرار شمار ب ط ط ط جـ جـ ط .47
 (سه گاه) تتراكوردی 22 ۀتكرار شمار ط جـ جـ ط جـ جـ ط .48
  تتراكوردی 23 ۀتكرار شمار ط ب ط ط جـ جـ ط .49
  تتراكوردی 24 ۀتكرار شمار ط ط ب ط جـ جـ ط .50
  تتراكوردی 71 ۀتكرار شمار جـ جـ ط ط جـ جـ ط .51
  تتراكوردی 76 ۀتكرار شمار جـ ط جـ ط جـ جـ ط .52
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  تتراكوردی 77 ۀتكرار شمار ب هـ جـ ط جـ جـ ط .53

 ماليم محدود طجـ ب ط جـ جـ  هـ .54
خارج از  3:3با نسبت 

 گام بالقوه

 ماليم ب ط ط ب هـ جـ ط .55
(همايون  4:1با نسبت 

 جديد)
 3:2با نسبت  ماليم ط جـ جـ ب هـ جـ ط .56
 (همايون) 3:3با نسبت  ماليم ط ب ط ب هـ جـ ط .57
 4:1با نسبت  ماليم جـ جـ ط ب هـ جـ ط .58
 4:0با نسبت  ماليم ب هـ جـ ب هـ جـ ط .59
  تتراكوردی 86 ۀتكرار شمار ب ط ط ط جـ ط جـ .60
  تتراكوردی 40 ۀتكرار شمار جـ ط جـ ط جـ جـ ط .61
  تتراكوردی 37 ۀتكرار شمار ط ب ط ط جـ ط جـ .62
  تتراكوردی 38 ۀتكرار شمار ط ط ب ط جـ ط جـ .63
  تتراكوردی 89 ۀتكرار شمار جـ جـ ط ط جـ ط جـ .64
  تتراكوردی 85 ۀتكرار شمار جـ ط جـ ط جـ ط جـ .65
  تتراكوردی 91 ۀتكرار شمار ب هـ جـ ط جـ ط جـ .66

 ماليم محدود جـجـ ب ط جـ ط  هـ .67
از سی  2:4با نسبت 

 كرن
 1:5با نسبت  ماليم محدود ط جـط ط جـ ط  ب .68
 1:5با نسبت  ماليم ط ب ط جـ ط ط جـ .69
 3:2با نسبت  ماليم محدود جـط جـ ط ط  جـ جـ .70
 5:0با نسبت  ماليم جـ ط جـ جـ ط ط جـ .71
 3:2با نسبت  ماليم محدود ط جـهـ جـ جـ ط  ب .72

 ماليم ب هـ جـ ط ط جـجـ  .73
از سی  3:2با نسبت 

 كرن
  تتراكوردی 93 ۀتكرار شمار ب ط ط ط ب هـ جـ .74
  تتراكوردی 47 ۀتكرار شمار ط جـ جـ ط ب هـ جـ .75
  تتراكوردی 44 ۀتكرار شمار ط ب ط ط ب هـ جـ .76
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  تتراكوردی 45 ۀتكرار شمار ط ط ب ط ب هـ جـ .77
  تتراكوردی 96 ۀتكرار شمار جـ جـ ط ط ب هـ جـ .78
  تتراكوردی 98 ۀتكرار شمار جـ ط جـ ط ب هـ جـ .79
  تتراكوردی 92 ۀتكرار شمار ب هـ جـ ط ب هـ جـ .80
 از می بكار 2:4با نسبت  ماليم محدود جـجـ ب ط ب هـ  هـ .81
 از می بمل 1:5با نسبت  ماليم محدود هـط ط جـ ط ب  ب .82
 بمل از می 1:5با نسبت  ماليم محدود هـب ط جـ ط ب  ط .83
 از می بمل 3:2با نسبت  ماليم جـ جـ ط جـ ط ب هـ .84
 از ال كرن 4:1با نسبت  ماليم جـ ط جـ جـ ط ب هـ .85

 ماليم محدود هـ هـ جـ جـ ط ب ب .86
از سل  2:3با نسبت 

 كرن
 از ال كرن 4:0با نسبت  ماليم جـ ب هـ جـ ط ب هـ .87

 
كوردی  تتراكوردی (متصل و منفصل) و تری با حذف دورهای تكراری از انواع

كه می توان گفت اين  گام اكتاوی ماليم خواهيم داشت 105های اكتاوی، مجموعاً  گام
از در موسيقی دستگاهی ايران هستند كه  اكتاویِ ممكن -های صوتی اشل ۀدورها هم

ر اين مت لحنی دبر اساس قواعد مالي و پنتاكوردها تركيب تری كوردها، تتراكوردها
موسيقی  ۀتوان از يك يا چند درجه گام بالقو ۀ آنها را میهم اند. موسيقی تشكيل شده

قوه دارا باشند. برخی نغمات خود را روی گام بال ۀكه هم چنان اهی ايران اجرا كرددستگ
كوردی، تتراكوردی متصل،  ۀ مذكور (تریهای اكتاوی به هر سه گون از اين گام

ی مدال متنوعی در ها توان هسته تجزيه هستند. از اين رو میقابل  تتراكوردی منفصل)
 ۀتواند برای اشل صوتی يك مزيت بالقوه محسوب شود. نكت آنها تشخيص داد و اين می

دارند،  یبسيار پايين ، نسبت ماليمتقابل توجه ديگر اين كه اكثر دورهای ماليم محدود
از تعداد نغمات مجردشان كمتر  . يعنی تعداد نسبت های ماليم آنها1:5و  2:4مانند 

توان حدس  است. شايد بتوان اين دورها را متنافر محسوب كرد. بر اساس اين واقعيت می
ر (توالی انتها و ابتدای دور) زد كه وجود يا عدم وجود عوامل تنافر در گذشتن از دو

 تواند از عوامل مؤثر در ميزان ماليمت دورها تلقی شود.  می
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جموع كه در رپرتوار فعلی موسيقی ايران به  ۀاز تركيبات بالقوبررسی آن دسته 
تواند حاوی نكات مهمی در شناسايی ساختار مدال در موسيقی  اند می فعليت رسيده

رتوار موسيقی فعلی های تركيبی رايج در رپ باشد. به عنوان مثال بررسی مايه دستگاهی
اول  ۀگاه در طبق (ط ط ب) هيچ وا (ط ب ط) و بوسليكهای ن دهد دانگ ايران نشان می

و دانگ نوا با هم تركيب در نهفت د جز در يك مورد كه ،اند تركيبی قرار نگرفته ۀيك ماي
اند. اين در حالی است كه در رساالت قديم موسيقی اين دو دانگ به همراه دانگ  شده

 نظریظ ه لحااين ب بر . بنا1اند شده ط) همواره از اجناس قوی محسوب میماهور (ب ط 
اول يك واحد  ۀاز اين دو جنس در طبقنكردن استفاده  ای برای دليل متقاعد كننده

شايد قرارگيری دو طنينی متوالی  رمق ال وجود ندارد. به جز اين حدس بیتركيبی مد
در ساختار دانگ ماهور به استحكام صوتی اين دانگ افزوده و آن را برای قرارگيری در 

 تر ساخته است. ۀ اول) مناسبی (طبقيك ساختار تركيب ۀشالود
شك تركيبات مدالی كه به طور بالقوه در موسيقی دستگاهی ايران وجود دارند،  بی

های  توانند برای گوش اند، می رايی اين موسيقی به فعليت نرسيدهاما در رپرتوار اج
به  تحتی اگر اين تركيبا ،گير كننده و حتی ناخوشايند باشندغافل ۀ شنوندگانزد عادت
 در) 18(ص شرفيه ۀالدين ارموی در رسال آكوستيكی ماليم محسوب شوند. صفی لحاظ

 نويسد: يت مذكور میدليل واقع ۀبار
با وجود ماليمت  يك بعد يا جمع يا يك تأليف لحنی و گاه انسان از شنيدن... «

پيش از شنيدن  ]انسان[دهد كه  گردان است و اين تا هنگامی رخ میآنها روی 
اينها اشرف آنها را شنيده و به آن تعلق خاطر يافته باشد. در اين حال ميل به 

بعد يا [شود. اما اگر  پيدا می ]چه اشرف است[نزديك به آن  ]چيزی[شنيدن 
ماليم بوده و انسان پيش از شنيدنشان، اشرف آنها را در  ]جمع يا تأليفی لحنی

 » .پذيرفتنداشته باشد، آن را خواهد ذهن 

در موسيقی دستگاهی ايران نشان بررسی ميزان ماليمت واحدهای تركيبی رايج 
زيرا برخی از  .كند راجع به موسيقی دستگاهی صدق نمی حداقل ارموی ۀدهد كه گفت می

                                              
گون تاريخی های گونا اند. اين دو نوع در دوره شده كلی قوی و ليّن تقسيم می ۀدر رساالت قديم موسيقی اجناس به دو دست. 1

نينی هستند، كه موضوع اين مقاله نيست. اما در تمام ادوار تاريخ موسيقی اجناسی كه دارای دو ط اند تعاريف متفاوتی داشته
 .اند همواره قوی محسوب شده
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ت متوسط و حتی پايينی های تركيبی رايج در اين موسيقی از نسبت ماليم مايه
چهارگاه با نسبت ماليمت اند  كه از آن نمونه ،جندبرخوردارند و با اين حال بسيار راي

و همايون  3:3اصفهان با نسبت ماليمت  ،3:3، شوشتری با نسبت ماليمت 3:2
اين در حالی است كه برخی از واحدهای تركيبی . 3:3كوردی با نسبت ماليمت  تری

ماليمت قابل های  يقی دستگاهی وجود ندارند از نسبتمدال كه در رپرتوار اجرايی موس
با نسبت  يا  5:1با نسبت ماليمت  مانند  توجهی برخوردارند

كوردی ط ط ب هـ  همچنين دور تری و 5:0با نسبت ماليمت   و 4:1ماليمت 
 های ديگر. و بسياری نمونه  4:1نسبت ماليمت جـ ب ط با 

آن را تگاهی بايد با واقعيت مدال موسيقی دسارموی  ۀاين برای مطابقت گفت بر بنا
 كمی تغيير دهيم و چنين بگوييم:

و گاه انسان از شنيدن يك بعد يا جمع يا يك تأليف لحنی، با وجود ماليمت ... «
پيش از شنيدن  ]انسان[دهد كه ردان است؛ و اين تا هنگامی رخ میآنها روی گ

  »اينها به جموع ديگری عادت كرده باشد و به آنها تعلق خاطر يافته باشد.
جز عادت شنوايی چرا كه برای روی گردانی از جموع ماليمِ غير رايج، هيچ دليل منطقی 

يابيم. البته اين كه چرا موسيقی ايرانی (موسيقی دستگاهی) در طول  به جموع رايج نمی
علی رغم آن كه بعضی از  -تاريخ از ميان تركيبات مدال ممكن، اين تركيبات را برگزيده

خود سؤال قابل تأملی است كه به موضوعات  -چندانی ندارند آنها ماليمت آكوستيكی
 گردد و جداگانه بايد به آن پرداخت.  می ۀ تاريخ فرهنگ و هنر ايران بازبسيار پيچيد
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 گيری  نتيجه
های متعددی از  اری، گونهساخت ۀهای مدال بر اساس مفهوم فاصل تشخيص سلول

كه با توجه به قواعد  دهد به دست می تتراكوردی و پنتاكوردیكوردی،  های تری سلول
توان  شينی فواصل در موسيقی دستگاهی میها و همچنين قوانين همن تركيب سلول
 های مندرج در رساالت قديم نظريهها را كشف كرد. استفاده از تركيب آن ۀامكانات بالقو

مدرن استفاده از مفاهيم واقعيت فعلی آن (تا حد امكان)،  نظریموسيقی برای توضيح 
شوند و  دانان معاصر ايران ديده می كه برخی از آنها در آثار موسيقی شناسی موسيقی

همچنين توجه به واقعيت اجرايی موسيقی ايرانی، راهكارهای نگارنده برای بررسی 
 موضوع مذكورند. 
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