صفحات 58 - ۴۹
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شدود سهگانه در آثار مراغی و فرزندش عبدالعزیز
سید حسین میثمی*
استادیار دانشکدهی موسیقی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/3/21 :تاریخ پذیرش نهایی)97/5/16 :

چکیده

موضوع این مقاله ،بررســی نمونه َش ّــدهای ســهگانهی مطرح شــده در آثار عبدالقادر مراغی و فرزندش عبدالعزیر اســتَ .شـ ّـد،
معانی مختلفی داشــته که در آثار شــخصیتهای مذکور به معنای کوک ســازهای زهی از جمله عود بوده اســت .این کوکها،
برآینــد نغمــات اصلــی تعدادی از ادوار نغمگی ،یا کوکی بــرای اداوار ایقاعی بودهاند .هدف از شــکلگیری این گونهها ،اتوس یا
تأثیرگــذاری بــر مخاطبــان از جملــه گریه ،خــواب ،خنداندن و غیره بوده اســت .در این تحقیق ،انگیزهی شــکلگیری شــدود،
ســاختار و تــداوم آنهــا مــورد بررســی قرار گرفته اســت .هدف از این تحقیق ،بررســی شــدودی اســت که در شــکلگیری شــدود
چهارگانهی صفوی نقش داشــته و تا کنون مورد بررســی جدی قرار نگرفته اســت .روش تحقیق این مقاله توصیفی  -تحلیلی
اســت .درک زمانه از تأثرپذیری نظام ادواری دوران بازتابی از افکار قومی دوران بوده اســت .در این تأثیرگذاری ،رفتار اجرایی
مجریــان و مخاطبــان ،شــرایط زمانــی و مکانــی شــرط ضروری بوده اســت .شــدود مذکــور ،منحصر بــه تعداد برشــمرده نبوده،
حکایت از سیســتم بازی در این زمینه داشــته ،از موســیقی آوازی و سازی بهره برده شده است .از منظر تخصصی ،این شدود
با فاصلههای غیرهمسان کوکها میشدهاند .گاه ساختار عملی ادوار نغمگی با ساختار نظری آنها همخوانی نداشته است.
این شدود در دوران صفوی تغییرات ّکمی و کیفی داشتهاند.

واژههای کلیدی

َش ّد ،اصطخاب (کوک) ،تأثیر مدها ،تیموری ،صفوی.
* تلفن ،028-33365983 :نمابرE-mail: meysami@art.ac.ir ،026 – 32511013 :
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شدود دوران تیموری از جمله
موضوع این مقاله ،بررسی نمونه
ِ
ـان عبدالقادر
شـ ِ
ـدود س ـهگانهی روح ،صبــا و خــواب در جامــع االلحـ ِ
االدوار عبدالعزیــز (فرزنــد عبدالقــادر) از منظــر تأثیر و
ـاوة
ـ
ق
ن
و
ـی
مراغـ
ِ
ســاختار اســت .طبق اظهار مراغی ،این شدود نمونههایی از شدود
کاربردی اهل عمل بوده است ( .)420 ،1388شدود جمع ّ
شد بوده
کــه در ادوار تاریــخ موســیقی معناهای مختلفی داشــته اســتَ .شـ ّـد
بــه معنــای اقســام ذیاالربع (همــان ،)107 ،ادوار مشــهوره (همان،

 )110و اصطخــاب یــا کــوک وترهــای عــود (همــان 107 ،و )169 - 168
ذ کــر شــده اســت .از مباحثی کــه عبدالقــادر در ارتباط با َشـ ّـد مطرح
کرده ،بیشتر معنای سوم آن مورد نظر بوده است .این مقاله ،از سه
مبحث اصلی تشــکیل شــده اســت .مبحث مقدماتی علت پیدایش
ـدود
ایــن شــدود را بررســی میکند ،در بحث بعد ،ســاختار نمونه شـ ِ
معرفــی شــده ،شــرح و در مبحــث آخــر بــه طــور مختصــر تــداوم این
شدود بررسی میشود.

پیشینهی تحقیق
نخســتینبار ارتبــاط شــدود چهارگانــه و دســتگاه در پایاننامهی
کارشناســی ارشــد نگارنــده تحــت عنــوان بررســی و تحلیل موســیقی
دوران صفویه مطرح شد ( .)118 ،1378نخستین کسی که به ارتباط
شــدود سهگانه مطرح شــده توســط عبدالعزیز نیز در نقاوتاالدوار با
شــدود چهارگان ـهی صفــوی پرداخــت ،امیــر حســین پورجــوادی در
تصحیح رســالهی موسیقی در بیان علم موسیقی و دانستن شعبات
او بود ( ،)55 ،1381پورجوادی این منبع را قدیمیترین منبع در این
ارتباط ذکر میکند .پس از بررس ـیهای بیشتر متوجه شدم که پیش
از عبدالعزیــز ،پدرش عبداالقادر در جامع االلحان نیز به این موضوع
پرداختــه اســت ( .)422 - 420 ،1388ایــن موضــوع نیــز در کتــاب
موســیقی عصــر صفــوی مطــرح شــد ( .)223 - 222 ،1389محســن
محمــدی در نقدی به مقالهی هومان اســعدی تحــت عنوان :ذیلی
بر مقالهی از مقام تا دستگاه ،نکاتی را در مورد ارتباط َش ّد و دستگاه
مطــرح کــرده ( )1380و هومــان اســعدی نیــز درپاســخ بــه محمــدی
( ،)1380برخی از جنبههای ارتباطی َشـ ّـد و دســتگاه را مورد کنکاش
قرار داده اســت .در مقالهی میثمی تحت عنوان :خاســتگاه و تحول
مفهــوم اصطــاح دســتگاه ،نیز به این موضوع پرداخته شــده اســت
( .)1380بعدها بابک خضرایی در مقالهای تحت عنوان :مفهوم َش ّد
و ارتباط آن با نظام دســتگاهی ،بــا اضافه کردن برخی از جزئیات نیز
این موضوع را دگربار مطرح کرد ( .)1390از آنجایی که موضوع شدود
س ـهگانه به صورت دقیق بررســی نشــده ،این ضرورت ایجاب میکرد
که به طور جدی ماهیت شدود سهگانه روشن و تفسیر شود.

علل شکلگیری شدود
منشــأ شــکلگیری نمونــه شــدود س ـهگانه را باید در تأثیــر ِ(اتوس)
آنهــا پیگیــری کــرد .تأثیــر انفــرادی ایــن نمونههــا را میتــوان در ادوار
صفیالدیــن ارمــوی ( ،1380فصــل چهاردهــم :تأثیــر نغم) مشــاهده
کــرد .بــا توجــه به اســامی ادوارهای مطرح شــده توســط عبدالقادر از
جملــه حســینی ،زیرافکند ،اصفهان و صبا در بحث شــدود س ـهگانه

این موارد را میتوان مشاهده کرد.
در مکتب منتظمیه ،در بحث تأثیر نغم برای حسینی ،زیرافکند،
اصفهان ،صبا و رکب تأثیری چند مطرح شــده است .برای حسینی:
نوعــی ُحزن و فتــور (صفیالدین ،)84 ،1380 ،حزن و سســتی همراه
بــا انبســاط و فــرح (مبارکشــاه ،)300 - 299 ،1392 ،حــزن ،فتــور،
تأســف ،ســورت (شــدت) اشــتیاق و حســرات جهت فقدان احباب و
تصحیح بینــش ،)124 ،1371 ،حالتی
صفــت صلح (نک .کنزالتحف،
ِ
شــبیه بــه حــزن ،فتــور و قبــض (قطبالدیــن ،1387 ،ج ،)149 ،1در
شــرح ادوار نوعــی حــزن و سســتی ،در جامعااللحــان ّ
تحیــر و ذوق و
در مقاصدااللحان بســطی لذیــذ (مراغــی277 ،1370،؛ 260 ،1388؛
 .)101 ،2536بــرای زیرافکنــد :نوعــی حــزن و فتــور و شــعر فرحنــا ک
ناالیــق بــرای آن (صفیالدیــن ،)84 ،1380 ،حــزن و سســتی و شــعر
شادیآفرین نامناسب برای آن (مبارکشاه ،)300 - 299 ،1392 ،نوعی
حزن و سستی (الکاشی ن .خ مجلس ،شمارهی  ،)56 ،2207همان
تصحیــح بینش،
مــوارد مذکــور در مــورد حســینی (نــک .کنزالتحــف،
ِ
 ،)124 ،1371بســطی ضعیــف بــرای تهیــج نفس و به کمال رســاندن
و حالتــی شــبیه بــه حــزن ،فتــور و قبــض (قطبالدیــن ،1387 ،ج،1
 )149و در شــرح ادوار نوعی از حزن و سستی و شعر فرحان نامناسب
بــرای آن ،در جامــع االلحــان و مقاصدااللحــان نوعی حــزن (مراغی،
277 ،1370؛ 260 ،:1388؛  .)101 ،2536برای اصفهان :تأثیر بسطی
لذیــذ و لطیــف (صفیالدیــن ،)84 ،1380 ،گشــایشدهندهی نفــس
ی و گشایشــی سرشــار از شــادکامی بــه دلیل نبــودن ذوالتضعیف
آدم 
اجناس آن (مبارکشــاه ،)299 ،1392 ،بسطی با لذت لطیف (الکاشی
ن .خ مجلــس ،شــمارهی  ،)56 ،2207جــود (کــرم /بخشــش)
تصحیــح بینــش ،)124 ،1371 ،بســطی معتــدل و
(نــک .کنزالتحــف،
ِ
لذتــی لطیــف (قطبالدیــن ،1387 ،ج ،)149 ،1در شــرح ادوار تأثیــر
بســطی و در جامــع االلحــان و مقاصدااللحان بســطی لذیذ و لطیف
(مراغــی277 ،1370،؛ 232 – 260 ،1388؛  .)101 ،2536مراغــی
همچنین در شــرح ادوار چون شــعبات صبا و رکــب را زیرمجموعهی
بزرگ ،رآهوی و زیرافکند ذکر کرده ،برای آنها نیز نوعی حزن و سستی
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مناســبه مخصوص گردانیم بر این موجب که مذکور میشودّ :
شد
شد صبا ّ ...
روح ّ ...
شد خواب .)421 - 420 ،1388( ...
عبدالقــادر و به تبع آن عبدالعزیز بر این باورند که برخی از دوایر ،بر
مزاج مخاطبان مؤثر اســت .بنابراین الزمهی آن فرآیند کوکی مناسب
ً
اســت که بعضا ریشــه در مقامهــای متــداول دوران دارد .با این همه،
رویکرد عبدالقادر واقعگرا اســت؛ وی برای مخاطب شــرایطی را متصور
مردم قابل  .2عدم مقاومت در مقابل
است .این شرایط عبارتند ازِ .1 :
مجری (بیغرضی و عدم امتحان)  .3مهیا بودن زمان ،مکان و احوال
مناسب برای مخاطب.

و در جامــع االلحــان بــرای آنهــا نوعــی از حــزن را قائل دانســته اســت
(278 ،1370؛  .)260 ،1388عبدالقــادر در انتهــا در شــرح ادوار ذ کــر
میکند که اســتادان مجــرب میتوانند در اجراهــا تأثیرهای مختلفی
ارائه دهند؛ به عنوان نمونه از عشــاق ،نوا و بوســلیک نام میبرد که
تأثیر ّقوه ،شجاعت و بسط دارند ،ولیکن این استادان میتوانند آنها
ً
ّ
را بــه صــورت محزون و رقت (نرمی و مالیمی ،مجــازا به معنای گریه)
نیز اجرا کنند (.)278 ،1370
به نظر می رســد عبدالقادر با همراه کردن تأثیر آوازها و شــعبهها،
یشــک همراهــی آوازها و
نــگاه کلیتــری بــه تأثیرات داشــته اســت .ب 
شــعبهها ،نیاز به برآیندگیری نغمات اصلی این مدها داشــته ،همان
عاملی که مفهوم َش ّد را به سوی مفهوم اصطخاب /کوک سوق داده
است .عبدالقادر در این مورد ذکر می کند:
ببایــد دانســت که هر جمعی از نغمــات دوایر در امزجــه نوعی تأثیر
کننــد؛ پــس ا گــر کســی خواهد کــه مردمــی را قابــل باشــند در گریه
آورد ،جمعی نغمات را که تأثیر آنها در نفوس ُحزن باشد ،در عمل
آورد؛ مثــل زیرافگنــد یــا راهوی یا صبا یا رکب یا حســینی ممزوج به
نــوروز اصــل و نغمات مطلقات اوتــار عود را بر نســبت نغمات اصل
آن جمع مطلوبه ُم َ
صطخب گرداند و در آنها به طریق حزن و زاری
تصــرف نمایــد و به طریــق مرغوب بنوازد و ابیات و اشــعار مناســبه
بــا آن نغمــات و شــدود مقارن گرداند تا ســامعان را رقت آید .و باید
کــه ســامعان در حالــت ســماع نغمــات در خواطــر نوعــی از تعصب
و امتحــان نباشــد و زمــان و مــکان و اخوان مناســب حال باشــد تا
مســارعت تأثیر ظاهر گردد .و ما در این محل از آن شــدودَ ،ش ّــدی
چند را برای توضیح و تفهیم بیان کنیم و چند َش ّد را به چند جمع

دستانبندی مکتب منتظمیه
عبدالقــادر در همیــن منبع ،سیســتم معیــار کوک عود را بر اســاس
ک با نسبت منظم چهارم درست) مطرح
اصطخاب معهود منتظم (کو 
کرده است .در این روش توسعه یافته 36 ،نت ابجدی وجود دارد که
بر اساس روش دهتایی تنظیم شدهاند ،به عبارت دیگر بعد از عدد ده،
ُ
آخرین حرف (به عنوان مثال ی  +ا = یا) به نه حرف نخست اضافه می
شود و این توالی بر اساس همین منطق ادامه پیدا می کند.

َ
دور و ش ّد
عبدالقادر بین دور و َش ّــد (جمع :شــدود) ،فرق قائل بوده اســت.
وی دور را بر اصلی مبتنی میداند که « ...اعنی جنســی از آن اقســام
ذیاالربــع (تترا کــورد) یــا ذیالخمــس (پنتا کــورد) قســمی بــود »...

جدول  -1دستانبندی عود مکتب منتظمیه.
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که ()fa

کد ()mi

کج () mi

کب ()mi b

1992

1902

1878

1788

1698

1608

1584

1494

29

28

27

26

25

24

23

22

کب ()mi b

کا ()re

ک () re

یط ()re b

یح ()do

یز ()Si

یو () Si

یه ()Si b

1494

1404

1380

1290

1200

1176

1086

996

22

21

20

19

18

17

16

15

یه ()Si b

ید ()La

یج () La

یب ()La b

یا ()Sol

ی () Sol

ط ()Sol b

ح ()Fa

996

906

882

792

702

678

588

498

15

14

13

12

11

10

9

8

ح ()Fa

ز ()Mi

و () Mi

ه ()Mi b

د ()Re

ج () Re

ب ()Re b

ا ()Do

498

408

384

294

204

180

90

مطلق

8

7

6

5

4

3

2

1

وتر
حاد

زیر

مثنی

مثلث

بم

توضیحات :تا  10حرف نخست از حروف ابجد هوز حطی استفاده شده و برای اعداد  30 ،20و  40( 40به طور بالقوه) از ادامه آن یعنی کلمن که تا کلم پیش رفته است .اعداد زیر ابجد ردیف اول
ُ
برگرفته از دسـ�تان بندی صفی الدین ارموی اسـ�ت (در مورد اندازهی روند شـ�دهی فواصل ا کتاو نخسـ�ت نک .به Wright, 1978, 33؛ گتات108 ،1384 ،؛ در مورد اندازههای دقیقتر این فواصل
ُ
مراجعه نک .به  .)Arsalan, 2007, 18 – 19عالمت بمل -114 b/ســنت و عالمت کرن -24 /ســنت اســت،ا گرچه عبدالقادر در مورد مجنبذکر میکند ...« :اهل عمل میان ب و د بندند و آن
ً ُ
مالیم بود  )186 ،1388( »...با این اوصاف احتماال کرنهابیش از  24سنت بمتر بودهاند.
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( .)125 ،1388بنابرایــن در هــر دور یــک تترا کورد و یک پنتا کورد الزم
اســت .وی تترا کوردهــا و پنتا کوردهــا را در کتــاب خویش شــرح داده
است (همان .)74 ،عبدالقادر تعریفی نیز برای ّ
شد بیان کرده است:
«ا کنــون بباید دانســت کــه اصطخابــات را اربــاب عمل که مباشــران
آالت ذوات االوتارنــد ،شــدود خوانند ( »...همــان .)168 ،اصطخاب
بــه معنــای کــوک کردن وترهــای ســازهای ذوات االوتار ماننــد عود و
غیــره بوده اســت .اصطخابات خود به دو روش معهــود (ذیاالربع/
تترا کورد) و غیرمعهود (بر ابعاد دیگر) تنظیم میشــده اســت (همان،
 .)167ا گــر وترهــا بــر یــک نســبت کــوک میشــدند ،منتظــم و ا گــر بــر
نسبتهای متفاوت ،آن را غیرمنتظم مینامیدند (همان).
ً
معموال بین ّ
شدها با دور /دایره ،آواز و شعبه رابطهی معناداری
وجود داشــته اســت؛ عبدالقــادر در متن کتابهای خویــش ،گام هر
دور /دایره ،آواز و شــعبه را ذکر کرده اســت .نکتهی مهم اینکه دور/
دایرههــا دارای دو گونــه نغمه بودهاند :نغمات اصلی و فرعی .وی در
بحث کوکها به نغمات اصلی دورها /دایرههای حسینی ،زیرافکند
و اصفهــان (از ادوار دوازدهگان ـهی اصلــی) پرداختــه ،و لیکن در مورد
رکب (از شــعبات بیســت و چهارگانه) به این موضوع اشــارهای نکرده
اســت .بیــان نغمــات اصل هــر دور از نکات جالبی اســت کــه کمتر به
آن توجه شــده اســت .همچنیــن در این مباحث ،بیــن معرفی دور با
آنچــه کــه در عمل بــه کار میرفتــه اختالفهایی مشــاهده میشــود
کــه از جهــت ماهیــت دقیق دورها حائــز اهمیت اســت .عبدالقادر در
مباحــث شـ ّـد صبــا و خواب اشــاره بــه دور /دایــره ،آوازات و شــعبات
خاصی نکرده ،به طور کلی از آنها نام برده است.

) ســازیم و مطلــق مثنــی را مســاوی ثلثیــن مثلث (یــو  ) Siکه بر آن
نقطه 3...نامرســوم اســت و مطلق زیر را مســاوی وسطی فرس مثنی
(ک  ) reو مطلــق حــاد را مســاوی ثلثیــن زیر(یــج ( »... ) laن .خ
کتابخان ـهی نــور عثمانیــه ،شــمارهی  .)3646تنهــا تفــاوت در اظهار
عبدالقــادر و عبدالعزیــز در وتر حاد اســت که عبدالقادر آن را مســاوی
بنصــر زیــر کــو ( )sol bو عبدالعزیــر آن را ثلثیــن زیــر ل ( ) laمعرفــی
کــرده که به نظر میرســد نقــل عبدالعزیــز صحیح نیســت .عبدالقادر
در ادامــه ذکــر میکنــد (مراغــی ...« :)421 ،1388 ،و چون اســتنطاق
َ
نغمــه مطلــق حاد کنیــم (کو  )sol bپــس مطلق ِمثلــث (و  ) Miپس
مطلــق زیــر (ک  ) reپس مطلق بم ( )Doپس مطلق مثنی ( ) Siاین
نغمات خمسه مذکوره نغمات اصل حسینی باشد و مشابه هر نغمۀ
این نغمات مذکوره در اجزای اوتار خمسه موجودند  .»...مراغی ذکر
میکند ا گر گام حسینی را از طبقه/تنالیتهی ط ( )Sol bشروع کنیم
چنیــن میشــود (همــان :)136 ،ط ( ،)Sol bیــا ( ،)Solیــج ( ،) Laیو
( ،) Siیــح ( ،)doک ( ،) reکــج ( ،) miکــو ( )sol bو برعکــس آن از
ا کتــاو بــه هنگام نیز چنین اســت :کــو ( ،)sol bکــج ( ،) miک (،) re
یــح ( ،)doیــو ( ،) Siیــج ( ،) Laیــا ( ،)Solط ( .)Sol bدر این صورت
شــروع گام از کو ( )sol bشــده و از این جهت با اظهارات عبدالقادر در
مــورد نغمات اصل حســینی منطبق میشــود .تنهــا در نغمات اصل
حسینی مطلق مثلث (و  ) Miو مطلق بم ( )Doوجود ندارد ،ولیکن
معادلهــای آنهــا کــج ( ) miو یــح ( )doرا میتــوان مشــاهده کــرد.
عبدالقــادر در بحــث مذکور چنین ذکــر میکند ...« :امــا جمعی چند
کــه مقصودند ،طریقۀ اســتخراج آنها را باز نماییــم ( »...همان)420 ،
کــه در واقــع شــعبه رکب ،مقــام زیرافکند و مقام اصفهان را بر اســاس
ّ
شد روح مبتنی بر کوک حسینی شرح میدهد.

 .۱.۱حسینی
ّ
اســاس شــد روح مبتنــی بــر نغمــات اصلــی دور حســینی بــوده
(مراغی ،)420 ،1388 ،جمعی چند از این شـ ّـد چون رکب ،زیرافکند
و اصفهــان اســتخراج میشــده اســت .عبدالقــادر در جامــع االلحان
طریــق پیــدا کردن دور /دایره /پرده حســینی را از طریق دور /دایره
راست شرح داده است.
مراغی پردههای حسینی را چنین ذکر کرده است (همان:)136 ،
ا ( ،)Doج ( ،) Reه ( ،)Mi bح ( ،)Faی ( ،) Solیــب ( ،)La bیــه(Si
 ، )bیح ( .)doوی سپس در مورد کوک کردن مطلقات وترهای ّ
«شد
روح» توضیح داده ،بر اساس توضیح وی چنین برمیآید که کوک هر
وتر ،بر اساس کوک وتر پیشین بوده است .وی چنین بیان میدارد:
«  ...و آن شـ ّـدی بــود کــه نغمات مطلقات اوتار عــود به نغمات اصل
ً
َ ْ
حســینی ســازیم ،مثال مطلق ِم ْثلث را مساوی وسطی زلزل بم (و Mi
) و مطلــق مثنــی را مســاوی ثلثیــن مثلــث( 1یــو  ) Siو مطلــق زیر را
مســاوی وســطی فرس مثنی( 2ک  ) reو مطلق حاد را مساوی بنصر
زیــر (کــو  )sol bســازیم .ا کنــون از ایــن شـ ّـد اســتخراج مجمــوع ادوار
ممکن است ( »...ن .خ کتابخانهی نور عثمانیه ،شمارهی .)3644
عبدالعزیــز نیــز در نقــاوة االدوار چنین بیــان میدارد ...« :شـ ّـد روح و
آن شـ ّـدی بــود کــه مطلق [مثلث] را مســاوی وســطی زلزل بــم (و Mi

 .2 .1رکب
َ
عبدالقــادر در مورد رکب بیان میدارد« :اما رکب؛ و آن ســه نغمه
اســت بــر ایــن ترتیــب( :یــب ( ،)La bی ( ،) Solح ( .))Faمواضــع
َ
ُ
نغمات آن از دســاتین اوتار عود این اســت :فرس ِمثلث یب (،)La b
َ
مجنــب ِمثلــث ی ( ،) Solمطلق مثلــث ح ( .)Faو اهل عمل گویند
که َرکب چهارگاهی است ّ
محط بر دوگاه و از طرفین اضافات بر آن به
چنــد نــوع کنند برای تزیین الحان در ســیر نغمــات» (همان.)159 ،
در اصل رکب از دو مجنب ( 114ســنت) ،مجنب ( 180ســنت) درست
شده که نخستین مجنب کوچک و دومین مجنب بزرگ است (نک.
ج  .)1وی در بحــث شــدود در مــورد رکــب چنین بیان م ـیدارد...« :
ّ
از آن جمله رکب ُم ِرق و محزون اســت و آن چنان بود که مجنب بم
(ج  ) Reرا گیریم با مطلق زیر مســاوی (ک  ) reباشــد .پس مجنب
مثنــی (یــح  )doبــا مطلق بــم (ا  )Doو خنضر حاد (لــج  ) siبا مطلق
مثلــث (و  !) Miپــس اصــل رکب این نغمــات ثالثــه مذکورهاند »...
(ن .خ کتابخانــهی نورعثمانیه ،شــمارهی  .)a119 ،3644عبدالعزیر
ً
در رکب چنین بیان داشته که ظاهرا عبارت «مجنب بم (ج  ) Reرا
گیریم با مطلق زیر مســاوی (ک  ») reاز قلم افتاده اســت ...« :و آن
چنان بود که پس مجنب مثنی (یح  )doبا مطلق بم (ا  )Doو سبابه
حاد (کط  !)la bبا مطلق مثنی (یو  ) Siاصل رکب این نغماتند و باز

َ
 .1ش ّد روح
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ســبابه زیــر (کج  ) miرا گیرند بــا مطلق مثلث (و  ) Miو زلزل زیر که
( )faرا بــا ســبابه مثلــث (ط  !)Sol bو باز رجــوع کنند به نغمات رکب
بــر آن موجــب کــه مذکــور شــد ( »...ن .خ کتابخانهی نــور عثمانیه،
شــمارهی  .)71 3646عبدالعزیــز برخالف عبدالقــادر ،اضافات را نیز
ذکر کرده اســت .به نظر میرســد در اظهار هر دو شــخصیت ،سهوی
صــورت گرفتــه ،عبدالقــادر بــه جــای مطلــق مثنــی (یــو  ) Siمطلق
مثلث (و  ) Miو عبدالعزیز به جای خنضر حاد (لج  ) siسبابه حاد
(کــط  )la bرا ذکر اســت؛ بــا توجه به اینکه عبدالعزیــز مطلق مثلث (و
 ) Miو عبدالقــادر خنضــر حــاد (لج  ) siرا ذکر کردهاند ،این اشــتباه
میتواند منطقی به نظر رســد .در اظهار عبدالعزیز نیز نغمات «زلزل
ً
زیر (که  )faبا سبابه مثلث (ط  »)Sol bهمخوانی ندارد و احتماال به
جای ســبابهی مثلث (ط  ،)Sol bمجنب مثلث (ح  )Faمنظور بوده
اســت؛ زیــرا نغمــات :که (( ،)faکــج ( ،) miک ( ،) reیــح  ،)doمثنی
(یو  ) Siاز ســیر منطقی برخوردار میشــوند و (ط  )Sol bبا این روند
هماهنگ نیست.
 .3 .1زیرافکند
ُ
عبدالقــادر دور نــه نغم ـهای زیرافکنــد را چنیــن ذ کــر کــرده اســت
(مراغــی :)142 ،1388 ،ا ( ،)Doج ( ،) Reه ( ،)Mi bح ( ،)Faی (Sol
) ،یب ( ،)La bیج ( ،) Laیو ( ،) Siیح ( .)doوی در مورد زیرافکند
چنیــن ذ کــر میکنــد ...« :و ا گــر خواهیــم که اســتخراج نغمــات اصل
زیرافکنــد کنیــم ،آن چنان بود که از بنصر زیر (کو  )sol bبه ســبابۀ بم
(د  ،)Reانتقــال کنیــم و از آنجــا به مطلق زیــر (ک  ) reپس مطلق بم
(ا )Doپــس مطلق َمثنی (یــو ( »... ) Siهمان .)421 ،نقل عبدالعزیز
نیز در مورد زیرافکند همانند عبدالقادر اســت (ن .خ کتابخانهی نور
عثمانیــه ،شــمارهی  .)71 ،3646ا گر شــروع گام زیرافکند را به جای
ا( )Doاز تنالیت ـه /طبق ـهی ط ( )Sol bبگیریــم گام ایــن مقــام چنین
میشود :ط ( ،)Sol bیا ( ،)Solیج ( ،) Laیو ( ،) Siیح ( ،)doک (re
) ،کا ( ،)reکــد ( ،)miکــو (( )sol bمراغی  .)142 :1388و ا گر گام آن را

از باال به پایین ذکر کنیم چنین اســت :کو ( ،)sol bکد ( ،)miکا (،)re
ک ( ،) reیــح ( ،)doیــو ( ،) Siیــج ( ،) Laیــا ( ،)Solط ( .)Sol bلذا،
شــروع گام بــا نغمات اصل زیرافکند همســان میشــود .بــا این همه
ســبابه بــم (د  )Reو مطلق بم (ا )Doدر نغمــات اصل زیرافکند وجود
ندارد ،و لیکن معادلهای آن کا ( )reو یح ( )doمشــاهده میشود ،و
از این جهت اظهارات عبدالقادر به نظر صحیح میرسد.
 .4 .1اصفهان
ُ
عبدالقــادر نغمــات دور نــه اصفهــان را چنیــن ذکــر کــرده اســت
(همــان :)139 ،ا ( ،)Doد ( ،)Reو ( ،) Miح ( ،)Faیــا ( ،)Solیــج (La
) ،یــه ( ،)Si bیــز ( ،)Siیــح ( .)doوی در مــورد اصفهــان چنیــن بیان
م ـیدارد ...« :و ا گر خواهیم اســتخراج نغمــات اصلی اصفهان کنیم،
ُ
اســتنطاق ســبابۀ زیر کــج ( ) miو فرس بــم (ه  )Mi bو مطلق زیر (re
ُ
) و فــرس بــم (ه  )Mi bو مطلــق زیــر ( ) reو مطلق بم ( )Doو مطلق
ً
ُ
مثنــی (یــو  ) Siکنیم ( »...همان )420 ،که احتماال عبدالقادر فرس
ً
بم و مطلق زیر را اشتباها دوبار ذکر کرده است زیرا عبدالعزیز در مورد
اصفهــان چنیــن گویــد ...« :و اصفهان هم اســتخراج کنند از ســبابه
زیــر (کــج  ) miو فــرس بــم (ه  )Mi bو مطلق زیــر (ک  ) reو مطلق بم
(ا ) Doو مطلــق مثنی (یــو ( »... ) Siن .خ کتابخانهی نور عثمانیه،
شــمارهی  .)71 ،3646ا گــر گام اصفهــان را از و ( ) Miشــروع کنیــم،
اینگونــه میشــود (مراغــی :)139 ،1388 ،و ( ،) Miط( ،)Sol bیــا
( ،)Solیــج ( ،) Laیــو ( ،) Siیــح ( ،)doک ( ،) reکــب ( ،)mi bکــج
( ) miو برعکس آن نیز چنین است :کج ( ،) miکب ( ،)mi bک (re
) ،یــح ( ،)doیــو ( ،) Siیج ( ،) Laیا ( ،)Solط( ،)Sol bو ( .) Miدر
ایــن صورت شــروع گام با نغمــات اصل اصفهان یکی شــده ،علیرغم
اینکه پردههای فرس بم (ه  )Mi bو مطلق بم (ا ) Doدر نغمات اصل
اصفهــان وجــود ندارد ،ولیکن معادلهای آنها کب ( )mi bو یح ()do
مشــاهده میشــود و میتــوان به همیــن دلیل اظهــارات عبدالقادر و
عبدالعزیز صحیح پنداشت.

جدولّ -2
شد روح.

ّ 1 .2
شد روح بر اساس دایرهی حسینی
انگشت خنضر
(کوچک)

انگشت بنصر
(حلقه)

انگشت وسطی زلزل
(میانی زلزل)

انگشت
وسطی فرس
(میانی فرس)

انگشت سبابه
(نشانه)

مجنب

زائد

مطلق
(دستباز)

نام وتر

لج () si

لب ()si b

ال ()la

ل () la

کط ()la b

کح ()sol

کز () sol

کو ()sol b

حاد

کز () sol

کو ()sol b

که ()fa

کد ()mi

کج () mi

کب ()mi b

کا ()re

ک () re

زیر

کج () mi

کب ()mi b

کا ()re

ک () re

یط ()re b

یح ()do

یز ()Si

یو () Si

مثنی

یج () La

یب ()La b

یا ()Sol

ی () Sol

ط ()Sol b

ح ()Fa

ز ()Mi

و () Mi

مثلث

ح ()Fa

ز ()Mi

و () Mi

ه ()Mi b

د ()Re

ج () Re

ب ()Re b

ا ()Do

بم

توضیحات

سیستم مذکور بر اساس انگشتان (عربی :اصابع) بوده که معادلهای فارسی آنها چنین بوده است :انگشت شست /بزرگ /اول (عربی :ابهام) ،انگشت نشانه/
ً
دوم (عربی :سبابه) ،انگشت میانی /سوم (عربی :وسطی) ،انگشت حلقه که معموال برای دست چپ به کار می رود /چهارم (عربی :بنصر) و انگشت کوچک/
پنجم (عربی :خنصر).
 2 .2دایرهی حسینی

یح ()do

یه ()Si b

یب ()La b

ی () Sol

ح ()Fa

ه()Mi b

ج () Re

ا ( Doمطلق)

گام حسینی
باالرونده
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ادامه جدول .۲

انگشت خنضر
(کوچک)

انگشت بنصر
(حلقه)

انگشت وسطی زلزل
(میانی زلزل)

انگشت
وسطی فرس
(میانی فرس)

انگشت سبابه
(نشانه)

مجنب

زائد

مطلق
(دستباز)

نام وتر

ا ( Doمطلق)

ج () Re

ه()Mi b

ح ()Fa

ی () Sol

یب ()La b

یه ()Si b

یح ()do

گام حسینی
پایینرونده

کو ()sol b

کج () mi

ک () re

یح ()do

یو () Si

یج () La

یا ()Sol

ط ()Sol b

حسینی از
طبقهی
ط ()Sol b

کو ()sol b
توضیحات

یح ()do
کج () mi
ک () re
معادل
معادل
ا ( Doمطلق)
و () Mi
اعداد پنج نغمهی اصل حسینی با پنج نغمهی گام حسینی پایینرونده یکی است.

نغمات اصل
حسینی

یو () Si

 3 .2مشخصات رکب
ح ()Fa
خنضر حاد
(لج  ) siبا
مطلق مثلث
(و ) Mi

ی () Sol
مجنب مثنی
(یح  )doبا
مطلق بم (ا )Do

یب ()La b
مجنب بم
(ج ) Re
با مطلق زیر
(ک ) re

سبابه حاد
(کط  !)la bبا
مطلق مثنی
(یو ) Si

مجنب مثنی
(یح  )doبا مطلق
بم
(ا )Do

(جا افتاده)

خنضر حاد
(لج  ) siبا
مطلق مثنی
(یو ) Si

مجنب مثنی
(یح )do
با مطلق بم (ا
)Do

مجنب بم
(ج ) Re
با مطلق زیر
(ک ) re

رکب
روایت
عبدالقادر
سبابه زیر
(کج mi
) با مطلق
مثلث
(و ) Mi
سبابه زیر
(کج mi
) با مطلق
مثلث
(و ) Mi

زلزل زیر که
( )faبا سبابه
مثلث
(ط )Sol b

روایت
عبدالعزیز

زلزل زیر که
( )faبا مجنب
مثلث (ح )Fa

روایت
تصحیح
شده

توضیحات
 4 .2مشخصات زیرافکند
یح ()do

یو
() Si

یج
() La

یب ()La b

کو ()sol b

کد ()mi

کا ()re

ک () re

سبابه بم
(د )Re
معادل کا
()re

مطلق زیر
(ک ) re

بنصر زیر
(کو )sol b

ی () Sol

ح ()Fa

ه ()Mi b

ج () Re

ا Do

یح ()do

یو () Si

یج () La

تصحیح
بینش
ی () Sol
و تصحیح
خضرایی
یا ()Sol

گام زیرافکند
ا Do

ط ()Sol b

زیرافکند از
طبقهی
ط ()Sol b

مطلق بم (ا
)Do
معادل
یح ()do
 5 .2مشخصات اصفهان

نغمات اصل
زیرافکند

مطلق مثنی
(یو ) Si

یح ()do

یز ()Si

یه ()Si b

یج () La

یا ()Sol

ح ()Fa

و () Mi

د ()Re

ا ()Do

کج () mi

کب
()mi b

ک () re

یح ()do

یو () Si

یج () La

مطلق زیر
(ک ) re

مطلق بم
(ا) Do
معادل
یح ()do

ی (/) Sol
یا ()Sol

ط()Sol b

و () Mi

مطلق مثنی
(یو ) Si

مطلق زیر
(ک ) re

مطلق بم
(ا) Do
معادل
یح ()do

مطلق مثنی
(یو ) Si

ّ
سبابه زیر
کج () mi

ّ
سبابه زیر
کج () mi

ُ
فرس بم
ه (Mi
)b
ُ
فرس
بم (ه
)Mi b
معادل
کب
()mi b

گام اصفهان
ا ()Do
گام اصفهان
و () Mi
نغمات اصل
اصفهان
به روایت
عبدالقادر
نغمات اصل
اصفهان
به روایت
عبدالعزیز

توضیح گام اصفهان از طبقهی و ( :) Miبینش ســومین نغمهی گام اصفهان از تنالیته /طبقهی «و ( ») Miرا «ی ( )122 ،1366( ») Solو خضرایی آن را یا ( )139 ،1388( )Solذکر کردهاند .از
آنجایی که باید به ط( 180 )Sol bســنت اضافه شــود و چنین پردهای ( 768ســنت) در گام ارموی وجود ندارد ،لذا هر دو پردهی مذکور «ی» و «یا» دقیق نیســت ولی از آنجایی که از نغمات اصل
اصفهان نیست از آن گذر میکنیم.
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ّ .2
شد صبا
عبدالقــادر و عبدالعزیــز در مــورد تأثیــر َشـ ّـد صبــا ،توضیحــی ارائــه
نکردهاند .عبدالقادر در مورد شعبهی صبا چنین ذکر کرده است« :و
آن پنــج نغمه اســت بــر این موجب( :یــو ( ،)1086 Siیه (،)996 Si b
یــب ( ،)792 La bی ( ،)678 Solح ( .))Fa498و مواضــع نغمــات
آن از دساتین اوتار عود چنین ُب َود :زاید َمثنی یو ( ،) Siمطلق َمثنی
َ
یــه (ُ ،)Si bفرس ِم َثلث یــب (ّ ،)La b
مجنب ِمثلث ی ( ،) Solمطلق
َ
ِمثلــث ح ( .)Faو اربــاب عمل گویند نوروز عرب اســت که محط آن بر
س ـهگاه باشــد و به راهوی نزدیک است درمسموع؛ چنانکه کم کسی
از حــذاق ایــن فن ،بینهما فــرق بتواند کــرد» (159 ،1388؛ نک .ج3
ســتون :نغمات شــعبهی صبــا در پردههای مثنــی و مثلث) .فواصل
مذکور عبارت است از  .180 ،114 ،204 ،90عبدالقادر در مورد ّ
شد صبا
چنین گوید ...« :و آن چنان بود که مطلق مثلث را مســاوی وســطی
فرس بم (ه  )Mi bو مطلق مثنی را مساوی دستان ط مثلث ()Sol b
و مطلق زیر را مســاوی دســتان خنضر مثنی (کب  )mi bو مطلق ّ
حاد
را مســاوی وســطی زلزل زیر (کز  ) solســازیم .پس استخراج جموع و
اجناس را مباشران صاحب ذوق از اوتار عود در این شد توانند کرد»
(همان .)206 ،عبدالعزیز نیز همین مطالب را مطرح کرده است (ن.
خ کتابخانهی نور عثمانیه ،شمارهی  .)71 ،3646هر دو شخصیت،
مطلبــی در مــورد نغمــات اصل صبا ارائــه نکردهانــد .اختالف فواصل
از بــم بــه زیــر بــر اســاس ســنت عبارتنــد از 906 ،294 ،294 :و .384
بنابرایــن هیــچ تناســب نغم ـهای یــا فاصل ـهای میان شــعبهی صبا و
ً
شـ ّـد صبا نیســت و احتماال فقط بین این دو ،تشــابه اســمی اســت.
متأسفانه عبدالقادر از اسامی خاص جموع و اجناس ّ
شد صبا ذکری
به میان نیاورده است.

َ
 .3ش ّد خواب
مؤلــف کنزالتحــف ،زنگولــه را َشـ ّـد َالنــوم (خــواب) و عشــاق را َشـ ّـد
الضحک (خنده) دانســته اســت (نــک .کنزالتحف ،تصحیـ ِـح بینش،
 .)124 ،1371بــا ایــن وجــود عبدالقــادر و عبدالعزیــز بــدون ذ کــر ادوار
نغمگــی از ایــن َشـ ّـد جهــت خــواب کــردن و خندانــدن (دو حالــت
ً
متناقــض) ســخن راندهانــد و ظاهــرا کاربــرد آن را بــا گون ـهی ســازی
ترجیع همراه کردهاند .عبدالقادر و عبدالعزیز ،مطالب مشــابهی را در

مورد این َشـ ّـد بیان داشــتهاند .عبدالقادر در مورد َش ّد خواب چنین
توضیــح داده اســت« :و آن چنــان بــود که اوتــار هر یک بــا ثالثه ارباع
ّ
مافوق خود مســاوی باشــند ال وتر بم که مطلق او را مســاوی مطلق
وتر َمثنی سازیم  .)421 ،1388( »...ثالثه ارباع همان فاصلهی طولی
 3یا چهارم درســت اســت .به عبارت دیگر ا گر فاصلهی نخســت Do
4
فاصلهی دوم  Faمیشود (در مورد کوک ّ
شد خواب جدول  ،4ردیف
 .)1 .4عبدالقــادر در ادامهی بحث ّ
شــد خــواب چنین بیان میدارد:
« ...و در آن َش ّــد ترجیعــی کــه مذکور میشــود گیریــم و آن ترجیع آن
َْ
اســت کــه نقرۀ هابطه بر مطلق َمثنی و نقــرۀ هابطه بر بم و باز همین
دو نقــره را بــه همیــن حــرکات ّ
مکــرر کنیــم و نقــره صاعــده [را] بــر بم.
ا کنون این ترجیع پنج نقره باشدّ :اول بر وتر سایر نقرۀ هابطه و بر وتر
راجــع هــم نقرۀ هابطه و باز بر وتر [ســایر نقرۀ هابطه و باز بر وتر] راجع
نقرۀ هابطه و هم بر وتر راجع نقرۀ صاعده و مثال و صورت آن ترجیع
َ
را باز نماییم<ِ :ا ِا ِا ِا ا> .و باید که اوتار عود را ثقیل سازند و مضراب بر
وتر آهسته ،بلکه به اعتدال َج ّس باید کرد و این ترجیع را نیم ساعتی
بایــد گرفــت تــا مؤثر باشــد .و ا گر به حلــق تلحین نکنند بــه ّ
مجرد آواز
ً
عــود خواب زودتر آید» (همــان .)421 ،احتماال جملهی داخل قالب
هــم در نســخهی تصحیــح شــدهی بینش و هــم در نســخهی خطی
جــا افتاده اســت و بر اســاس محتوا میبایســت چنین نقل میشــد.
عبدالقــادر بحــث جامعــی در مــورد ترجیعــات در فصــل ســوم از باب
نهــم در جامــع االلحــان دارد (همــان .)200 ،طبــق توضیحــات وی،
ترجیعــات اجــرای گونــهای ضربی در ســازهای ذواتاالوتــار بوده که
از اجرای مضرابها بر وترهای ســایر (ســیر نغمــات) و راجع (واخون)
ســاخته میشــده اســت .مضراب صاعده ،مضرابی بوده کــه نوازنده
مضراب را از پایین (اســفل) به باال (اعلی) بر وتر مینواخته اســت که
امروزه با مضراب چپ ( )7در عود شناخته میشود و مضراب هابطه
برعکس آن بوده که امروزه به آن مضراب راست ( )8میگویند (همان
 .)201از توضیحــات عبدالقــادر چنین برمیآید که وی به جای دور یا
دورهای نغمگی ،این ّ
شــد را مبتنی بر دور ایقاعی ساده تشریح کرده
است .در این تشریح ،نقرههای پنجتایی در دور ایقاعی ّ
موصل (دور
ایقاعــی مبتنی بر ترکیبات زمانی برابــر) مبنا قرار گرفته ،برای تفکیک
مضراب صاعده اســتفاده شــده
مضراب هابطه و یک
هر دور از چهار
ِ
ِ
ب هابطه و صاعــده از جهت
اســت ،لــذا بــا توجه بــه اینکه این مضــرا 
دینامیکی و طنین متفاوتاند ،به این وســیله بازشناســی این دور را
بیــان کرده اســت (جدول  ،4ردیــف  .)2 .4وی در ادامه ذکر میکند:

جدول ّ -3
شد صبا.

نغمات شعبهی صبا در پردههای مثنی و مثلث

فواصل به سنت

نغمات

وتر

-----

1878

کز () sol

حاد

-----

1494

کب ()mi b

زير

588

ط ()Sol b

مثنی

294

ه ()Mi b

مثلث

مطلق

[ا] ()Do

بم

زايد مثنی (يو) 1086
فرس مثلث (يب) 792

مطلق مثنی (يه) 996
مجنب مثلث (ی) 678
-----

توضيحات

مطلق مثلث (ح) 498

شعبهی صبا بر وترهای مثنی (دو نغمه) و مثلث (سه نغمه) نواخته میشده ،گام پائين رونده داشته است.
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«و ا گــر خواهیــم که ســامعان را در ضحــک آوریم نغمه مطلــق وتر بم
را ثقیل ســازیم و مطلق مثلث را مســاوی نقطه نصــف بم ،چنانکه از
مطلــق وتــر مثلــث نغمه یح بم مســموع شــود .و چون ایــن وترین را
ُّ
بر نســبت طرفین بعد ذی الکل ســاخته باشــیم بر خنضرهای وترین
ً
ً
معــا ،مضــراب َج ّس کنیم ،بعد از آن بر وســطی زلزل هــر دو معا .پس
ً
ً
بــر سـ ّـبابه هــر دو معا ،پــس بر مطلق هــر دو معا .و ابیاتی که مناســب
ضحــک باشــد ا گــر مقــارن آن گردانند و بــر آن تلحین کننــد ،تأثیر آن
بیشــتر باشــد .و در وترین مذکورین هر ّ
تصرفی که کنیم چون اجزای
وتریــن را در مقابــل یکدیگــر گیرنــد نغمات بر نســب طرفیــن بعد ذی
ّ
الــکل مســوم شــوند» (ن .خ کتابخان ـهی نورعثمانیــه ،شــمارهی
 .)b119 ،3644در نقل فوق ســامعان به معنای شنوندگان و ضحک
ً
به معنای خنده است .منظور عبدالقادر از ثقیل کردن احتماال یک
ا کتاو بمتر است (جدول  ،4ردیف .)3 .4

تداوم شدود
در برخی از رسالههای صفوی یا منسوب به این دوران ،از شدود
چهارگان ـه در چیدمانهــای مختلف نام برده شــده اســت .هر َشـ ّـد،
از توالــی تعــدادی آوازه ،مقام و شــعبه تشــکیل میشــده که شــروع و
خاتم ـهی آن یکــی بوده اســت ،بــه عنوان مثال در مورد َشـ ّـد راســت
چنیــن بیان شــده اســت (کرامــی ن .خ کتابخانهی مرکزی دانشــگاه
تهران ،شمارهی :)a410 – b409 ،2591
َش ّد اول راست گویند و از آنجا به پنجگاه و از او به گردانیه و از آنجا
بوســلیک و از آنجا به پنجگاه عود نمایند چون پنجگاه نمودهاند
سلمک نمایند و از سلمک به اصفهان روند و از اصفهان به نیریز
و بــاز بــه راســت آمده عشــاق نماینــد و ازو به نــوا برنــد و یک پرده
داریم به نهاوند ما کیات روند و از آنجا بیات نمایند و از بیات یک
پــرده داریــم به ماهور و بــه بیات روند و از آنجا به نوا آمده عشــاق
بنمایند و بروند به نیشــابورک و از آنجا به نوروز عرب و بســته نگار
و ازو به ماهور و از نیشابورک روند بازگشته به پنجگاه رود و راست
َش ّد کنند.
کرامــی از شــدود  .1راســت .2 ،دوگاه .3 ،مخالــف و  .4چهارگاه نام

بــردهَ ،شـ ّـد چهارگاه را نیز همان اوج دانســته ،توالــی اجرایی هر یک را
شــرح داده اســت (همــان .)b409 ،در رســالهای صفــوی منســوب به
اوایــل دوران صفــوی ،در مــورد راســت چنین ذکر شــده اســت ...« :و
ُ
خواجه عبدالقادر در کلیات خود راست را مقدم ساخته او را اماالدوار
خوانند ،چرا که بازگشت جملۀ مقامها را به نغمۀ راست میآرند و او را
یکگاه به این معنی میگویند ( »...طباطبایی .)15 ،1320 ،ا گر راست
یکگاه باشــد ،بنابراین احتمال دارد مخالف نیز نام دیگری از ســهگاه
بوده ،بر اساس منابع متعدد عثمانی میتوان شروع این چهار ّ
شد را
راســت ( ،)Gدو گاه ( ،)Aســه گاه(  ،)Bچارگاه ( )Cدانست (به عنوان
نمونـ�ه DOĞRUSÖZ, 2007,19؛ میثمــی .)216 ،1389 ،میتــوان
احتمال داد که شــدود چهارگانه بر اســاس منطق گام راســت تنظیم
شــدهاند؛ به عبارت دیگر هر َش ّــد بــر روی یکی از درجــات چهارگانهی
ً
نخســتین نخســتین گام راســت تنظیــم میشــدند .ا گرچــه ظاهــرا
خوانندگان یا ســازندگان در عمل شــدود را با دوگاه شــروع میکردند.
قیصــر در معرفــت النغــم از شــدود .1دوگاه .2 ،راســت .3 ،مخالــف و
.4چارگاه نام برده اســت (ن .خ کتابخانه بادلیانGB-ob, ouseley ،
 .)b73 ،160در رســاله در بیان علم موســیقی و دانســتن شــعبات او از
 .1دوگاه  .2راســت  .3مخالف .4چهارگاه نام برده شــده اســت (ن .خ
کتابخان ـهی مرکــزی دانشــگاه تهــران ،مجموعــهی  .)b795 ،2591در
دایرهی الحاقی همین رســاله ،بدون اینکه مشــخص باشد کدام َش ّد
نخستین است ،از شدود روح ،ابوالحسن ،پهلوان و مختلف نام برده
شده که به نظر میرسد که هریک ،بخشی از شش آوازه 12 ،مقام24 ،
شعبه و  48گوشه را پوشش میدادهاند (همان .)a796 ،عبدالمؤمن
بن صفیالدین از شدود .1 :نوا و نیشابورک (آتشی و مشرق)  .2دوگاه و
حسینی و مخالف و عراق (بادی و مغربی)  .3راست و پنجگاه (شمالی
و آبــی)  .4مخالــف و عراق (جنوبــی و خا کی) ذکر کرده اســت (،1346
 .)85 - 84به نظر میرســد که مخالف و عراق ذکر شــده در شــمارهی
ً
دوم ،اضافی و احتماال خطای کاتب بوده اســت .در رسالهی در باب
علم موســیقی از شــدود  .1راســت .2دوگاه  .3مخالف  .4چهارگاه نام
برده شــدهَ ،ش ّــد چهارگاه را همان ّ
شــد روح نامیده ،در شــرح یکایک
آنها از دوگاه شــروع کرده اســت (ن .خ کتابخانهی مجلس ،شمارهی
 .)b99 ،626/5در نسخهی دیگر همین رساله ،از  .1دوگاه .2 ،راست،

جدول  -4شد خواب.

حاد
(کط 1992 )la b
مطلق بم
َ
يه ( )Si bا = ()8
ّ
سبابه مثلث
د ()Re
ّ
سبابه بم
د ()Re
توضيحات

 1 .4مشخصات کوک ّ
شد خواب
وترها
بم
مثلث
مثنی
زير
مطلق وترها
996
(ح 498 )Fa
(يه 996 )Si b
(کب 1494 )mi b
 2 .4پردهها ،نغمات و راست و چپ ترجيع ّ
شد خواب
شروع
مطلق مثنی
مطلق بم
مطلق مثنی
مطلق بم
يه (ِ )Si bا = ()7
يه (ِ )Si bا = ()7
يه (ِ )Si bا = ()7
يه (ِ )Si bا = ()7
 3 .4اجرای همزمان ا کتاوی
مطلق مثلث
خنضر مثلث
وسطی زلزل مثلث
ا ((Do
ح ()Fa
و () Mi
مطلق بم
خنضر بم
وسطی زلزل بم
شروع
ا ((Do
ح ()Fa
و () Mi
مطلق بم يک ا کتاو بمتر از وضعيت طبيعی کوک شده ،مطلق مثلث مطابق مطلق طبيعی بم کوک شده است.
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 .3مخالــف و  .4چهــارگاه (بدون صفت برای چهارگاه) نام برده شــده
اســت (ن .خ :کتابخان ـهی مجلــس /2804میکروفیلــم کتابخان ـهی
مرکزی دانشــگاه تهران  .)a2 ،3808در نســخهی دیگر همین رســاله،
از  .1دوگاه .2 ،راســت .3 ،مخالــف و .4چهــارگاه نــام بــرده شــده کــه
مؤلــف َشـ ّـد چهارگاه راَ ،شـ ّـد اوج نیــز نامیده اســت (ن .خ کتابخانهی
سپهساالر ،شمارهی  .)a365 ،2913در نسخهی دیگر همین رساله،
از  .1دوگاه .2 ،راســت .3 ،مخالف و .4چهارگاه نام برده با این تفاوت
که َش ّد چهارگاه را اوج نیز دانسته است (کتابخانهی دانشکدهی شرق
شناســی لنینگراد /ســن پطرزبــورگ ،شــمارهی  .)3983B، b2موالنا
صحیفــی ذوالقــدر (د 1022ق)در ســاقینامهی خویــش ،از َشـ ّـد روح
چنین نام برده اســت« :مخالف درین دور شــد ّ
سد روح /مرا دلنوازی
کــن از َشـ ّـد روح» (فخرالزمانــی قزوینی .)318 ،1362 ،به نظر میرســد
ً
که کاتبان دوران صفوی ،بعضا در کتابت َشـ ّـد روح اشــتباه کرده ،آن
را اوج ثبــت کردهانــد با این تفاوت که َشـ ّـد چهارگاه را اوج نیز دانســته
است.
از مطالــب فــوق میتوان چنیــن نتیجه گرفت کــه ارتباطی میان

شــدود سه گانه دوران تیموری ،با شــدود چهارگانهی صفوی وجود
ً
داشــته اســت .زیرا ظاهرا مهمترین َش ّــد تیموری یعنی َش ّــد روح ،در
دوران صفوی تحت عنوان َش ّــد چهارگاه معرفی شــده اســت ،ا گرچه
اطالعاتی از دگردیســی این َش ّــد وجود ندارد ،زیرا تغییرات بنیادی را
در آن میتوان مشاهده کرد.
َ
ّ
به نظر می رســد که مفهوم شــد در دورهی صفوی ،معنای ســوم
خــود را کســب کــرده اســت .در این معناَ ،شــد ســاختار ُمدالی مرکب
بــه خــود گرفتــه که تأثیــر خاصــی را شــامل نمیشــده ،در آن تأثیرات
مختلــف مطرح بوده اســت ،زیرا تأثیرات اســامی مختلــف موجود در
هر َشـ ّـد ،به زعم اظهارات تئوریسینهای مکتب منتظمیه ،متفاوت
بــوده اســت ،ا گرچــه ممکن اســت در گــذر زمــان ،این تأثیــرات تغییر
کرده باشد .با این همه ،محوری برای انسجام بخشی به این شدود
بوده که به نظر میرسد با شروع و بازگشت به مبدأ هر َش ّد ،توانسته
انــد این وحدت را شــکل ببخشــند .موضوعی کــه در گونهی نوبت از
اقسام تصانیف مرکب مکتب منتظمیه (سرخانه و بازگشت) میتوان
مشاهده کرد.

در نتیجهگیــری نهایــی این تحقیق میتوان بیان داشــت که درک
زمانــه از تأثرپذیری ادوار نغمگی و تــا حدی ادوار ایقاعی (ایقاع ّ
موصل
در گون ـهی ســازی ترجیعات) ،بــه زعم عبدالقــادر و عبدالعزیز ،بازتابی
از افــکار قومــی دوران بــوده اســت؛ موضوعــی کــه میتــوان آن را در آثار
مکتــب منتظمیــه نیز پیگیری کــرد .در این تأثیرگــذاری ،رفتار اجرایی
مجریــان ،نــوع موســیقی و رفتــار مخاطبان ،همــراه با شــرایط زمانی و
مکانــی شــروط ضــروری بوده اســت .شــدود مذکــور منحصر بــه تعداد
برشمرده نبوده ،حکایت از سیستم بازی در این زمینه برای سازهای
زه صدا به ویژه عود داشته است .این شدود برگرفته از موسیقی آوازی
شــدها از کوکهای غیر معهود ّ
و ســازی بوده است .در ّ
(شد حسینی)
ً
ّ
و معهود ّ
(شد صبا) استفاده شدهاست .گامهای شد حسینی ظاهرا
در عمــل از تنالیت ـه /طبقــات معینــی (حســینی از طبق ـهی هفــت،
زیرافکنــد از طبق ـهی هفــت و اصفهــان از طبق ـهی هشــت) نواختــه
میشــده و همگــی پایینرونــده بودهانــد؛ از مباحــث مذکــور میتــوان

اصــل گامهــای ا کتاوی حســینی ،زیرافکند
بــه نغمههــای ّپنجگانهی ِ
و اصفهــان از شــد حســینی پیبــرد که نغمــات پنجگانه بدیــن صورت
اســتخراج میشــدهاند :نغمهی اول ،ســوم و پنجم از نغمات  26تا 16
یوشــشگانه (نک .ج  )1و نغمات دوم و چهارم از نغمات 6
نغمات س 
تــا  1نغمات مذکور .از محتوای مطالب رســالههای منصــوب به دوران
صفوی چنین اســتنباط میشــود که پیوند اســمی به ویــژه در ارتباط
با َش ّــد روح وجود داشــته اســت .همچنین میتوان مشــاهده کرد که
ّتحــول کیفــی مهمی در شــدود چهارگانــهی صفوی روی داده اســت.
َ
این تغییر کیفی در ســه جهت محسوس بوده است .1 :هر ش ّد مبتنی
بــر اجــرای دوری بــوده ،بــه عبارت دیگــر دور مبــدأ و مقصد یکــی بوده
اســت؛  .2ادوار نغمگــی موجــود در هر َش ّــد از نظر ّکمی توســعه یافته و
دارای پیچیدگیهای بیشــتری از منظر تکرار و فرود میشــده اســت و
.3با توجه به توسعه یافتگی ادوار نغمگی دامنهی تأثرات نیز گسترش
ً
یافته ،طبعا منحصر به تأثر واحدی نبوده است.

پینوشتها
«ثلثیــن مثلــث» (دو ثلــث :دو قســمت از ســه قســمت) یعنــی
 1منظــور از
ِ
فاصلهی ( 2نسبت طولی وتر) که در وتر مثلث قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر
ا گر مطلق3وتر بم نت  Solباشــد ثلثین وتر مثلث (همان انگشــت ســبابه در وتر
مثلث) نت  Reاست.
 2در جامــع االلحــان (تصحیــح بینــش) عبــارت « ...و مطلق زیر را مســاوی
وســطی زلــزل بــم (ه  ،)206 ،1372( »...)Mi bبــا نســخهی خطــی کتابخانــهی
نورعثمانــی (شــمارهی  3644به خط خود مؤلف) همخوانــی ندارد که در این
نسخهی خطی چنین ذکر شده است ...« :و مطلق زیر را مساوی وسطی فرس

ً
مثنــی (ک ( »... ) reن .خ )117 ،و ظاهــرا این عبارت درســت اســت (جدول،2
ردیف  .)2 .2خضرایی آن را درست تصحیح کرده است (.)420 ،1388
 3ناخوانا.

فهرست منابع
االرمــوی ،صفیالدیــن عبدالمؤمــن بــن یوســف البغــدادی ( ،)1380کتــاب
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T

he subject of this article is to study “Shadd” in
the triple specimen presented in the works of
Abdulqâdir Maraghi and his son Abdulaziz that is
Ruh, Sabâ and Khâb in the late Timurid era and a
brief description of its continuation under the title
Quadruple Sudud in Safavid era. Shadd had different meanings and this term refers to the following
structural distances: the twelve main modes (Advâr), interval of perfect forth (Zul-erba) and tuning
(Estekhâb/Kuk: tune). This term is mentioned in
the works of Abdulqâdir and Abdulaziz in the third
meaning of it. The basis for the description of Estekhâb was based on the most important instrument
of the era that was Ud. These tunes have been the
main Modes (Six Avâz, twelve Adwâr, and twenty
four Shuba), or Advar of Iqâ (probably Movasel)
on the genre of Tarjiât. The aim of the formation of
these species is to influence the audience, such as:
grief, joy, sadness etc. The structure of this paper is
based on three main themes: the motivation of formation of Sudud, the structure of triple Sudud and
their continuity in the Safavid era. The purpose of
this research is to study the sudud which has been
affected in the formation of Safavid quadruple,
Sudud, and finally the formation of Dastgâhi system.
Although Safavid quadruple and Sudud and the
structure of the Dastgâhi system have been studied
in the recent decades, this topic has not been seriously considered, so the importance of this review
is inevitable. The sources of this research are often
based on printed treatises and more emphasis on
the manuscripts of the Timurid and Safavid periods,
or related to the Safavid era. The method used in
this research is descriptive - content analysis. One
of the most important findings of this research is the
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following: the perception of the time from the influence of the era of Advar-e Nahmaghi and Advar-e
iqayi as Abdulqâdir and Abdulaziz as a reflection of
the ethnic thoughts of the era; a subject that can
also be followed in the works of the “Systematist
School”. In this effect, the executive behavior of
musicians, and the behavior of the audience, along
with the temporal and spatial conditions have been
necessary. The effect of the aforementioned subject is not limited to this number, indicating that this
system is open in this process, for chordophones
especially for Ud (base instrument). Scales have
been used in different tonalities (of seventeen tonalities). The tunes of these Sudud were unregulated non-tetrachords or regular tetrachords. Hossieni
Shadd had five tones, among these five: the first,
third and fifth tones were in the middle part of tones
and the second and fourth were in the bass tones
of those thirty-six tones. It can be inferred from the
contents of the treatises of Safavid era, that at least
there has been a nominal relationship, especially in
relation to the Ruh, and probably the triple Sudud
effect of the quadruple Sudud.
Keywords
Shadd, Estekhâb (Tune), Effect of modes, Timurid,
Safavid.

