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چکید ه   
در پژوهـش حاضـر، تـاش شـده اسـت تـا چشـم اندازی از انـواع گوناگـون تناسـبات اجرایـی در موسـیقی ایرانی، 
مبتنـی بـر رسـاله  ها و متـون قدیمـی، ارائـه شـود و هم چنیـن، تغییـر و تحولـی کـه تناسـبات اجرایـی در دورۀ 
معاصـر پیـدا کرده انـد، ذکـر شـود. بـه طـور خاصـه، می تـوان گفـت بـه  نظـر می رسـد در زمان هـای گذشـته، 
رعایـت تناسـبات اجرایـی یـک ضـرورت موسـیقایی/ اجرایـی بـوده و رفته رفتـه در دوران معاصـر، تبدیـل بـه یک 
شـگرد گردیـده و حتـی رعایـت برخـی از تناسـبات، بـه  کلـی منسـوخ شـده  اسـت. هم چنیـن، در دورۀ معاصـر، 
تناسـِب اثـر موسـیقایی بـا وضعیت اجتماعـی، جلوه ای دیگر از این تناسـبات اسـت کـه رعایـت آن، دغدغۀ برخی 
موسـیقی دانان معاصـر بـوده اسـت. در ایـن مقاله با نگاهی مروری بر آرای مطرح  شـده در برخی رسـاالت موسـیقی 

و نیـز ارائـۀ شـواهد و نمونه هایـی از دوران معاصـر، ایـن تناسـبات اجرایـی شـرح داده شـده اند.  
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یکـی از جالب توجه تریـن و مهم تریـن وجـوهِ موسـیقی ایرانـی، وجود 
ظرایـف و جزییـات فراوانی ا سـت که همـواره در اجرای برجسـته ترین 
مجریـاِن ایـن موسـیقی، چـه نوازنـده و چه خواننـده، می تـوان یافت. 
ایـن جزییـات، از جنبه هـای مختلـف بـوده و در آواز و سـاز می توانـد 
متفـاوت باشـد )کـه چنیـن نیز هسـت( و اساسـاً مشـکل ترین بخِش 
آمـوزش موسـیقی ایرانـی به یـک هنرجو، یـاد دادِن همیـن جزییات 
و ظرایـف اسـت کـه عمومـاً نمی توان آنهـا را سـر کاس آموخت بلکه 
نیاز به صرف وقِت بسـیار و داشـتِن تجربۀ روزافزون اسـت و به عبارت 
دیگـر، مقولـه ای نیسـت کـه بتـوان آن را در مدتـی کوتـاه آموخـت و 
یـاد داد. شـاید یکـی از جالب ترین جزییـات اجرایی موسـیقی ایرانی، 
رعایـت و وقوف بر یک سـری تناسـباتی اسـت کـه در ایـن مقاله، آنها 
را »تناسـبات اجرایی  و موسـیقایی« نامیده ایم. این تناسبات، چنان که 
از رسـاالت قدیمـی برمی آیـد، هـم در آوازخوانـی و هـم در نوازندگی، 
مـواردی بوده انـد که رعایت شـان به مجریـان توصیه شـده و به  نوعی، 
جـزو ملزومـات یک اجراِی درسـت و صحیح عنوان شـده اند. در دوران 
معاصر نیز تناسـبات اجرایی ای وجود داشـته اند که به  نوعی، دسـت کم 
از دید نگارنده، میراِث مواردی هسـتند که در رسـاالت قدیمی، عنوان 
شـده اند. البتـه در طـول قرن هـا و گـذر زمـان، تغییراتـی در اهمیت و 
چگونگـی این تناسـباِت اجرایی صورت پذیرفته و حتـی برخی از آنها، 
دیگـر در دورۀ معاصـر، تقریبـاً در اجـرای موسـیقی کاسـیک ایرانـی 
منسـوخ شـده اند ولـی، بـا ایـن  حـال، می تـوان هم چنـان توصیـه بـه 
رعایـِت تناسـبات اجرایـی  را در دورۀ معاصـر سـراغ گرفـت. باید گفت 
کـه در دورۀ معاصـر، بیش تـِر این تناسـبات اجرایی بـرای آوازخوانان و 
آوازخوانـی عنوان شـده  اسـت؛ چـرا کـه در آواز، عاوه  بر موسـیقی، با 
شـعر نیـز روبرو هسـتیم و در نتیجه، انتخاب شـعر به امـری مهم بدل 
گشـته و هم چنیـن به  سـبب شـرایط اجتماعـی جدیدی کـه در دورۀ 
معاصر شـکل گرفته، شـاهد این هسـتیم که رعایت تناسـباتی جدید، 

دغدغه مندی بخشـی از موسـیقی دانان شـده اسـت. 
آواز ایرانـی، یکـی از اصلی تریـن و مهم تریـن جلوه گاه هـای موسـیقی 
کاسـیک ایرانـی بـه  شـمار مـی رود و اهمیـت و جایـگاه آواز در ایـن 
موسـیقی بر کسـی پوشـیده نیسـت. ارتباط این هنر با شـعر و ادبیات 
فارسـی )به  ویـژه ادبیات کاسـیک(، بر اهمیت این هنر افزوده اسـت؛ 
چراکـه شـعر فارسـی، بـه  عنـوان یکـی از مهم تریـن میـراث فرهنگی 
ایـران )و حتـی جهـان(، در طـول زمـان، همـواره به دالیـل گوناگون، 

سـیطرۀ  بسـیاری بر ابعاد فرهنگی و هنری ایران از جمله موسـیقی و 
آوازخوانـدن، داشـته و دارد. ایـن پیوند و ارتباط شـعری، در آوازخوانی 
همـواره چالش هـای خاصـی را بـرای یک خواننـده به همراه داشـته و 
در قضـاوت و ارزیابـی یک آوازخوان و خواننده، تأثیر به  سـزایی داشـته 
اسـت؛ بدیـن معنـی که یـک خواننـده و آوازخوان خوب در موسـیقی 
کاسـیک ایرانـی، جـدای داشـتِن مهـارت و شـناخت موسـیقایی، 
می بایسـت شـناخت خوبی از شـعر فارسی نیز داشته باشـد. به عبارت 
دیگـر، یک آوازخوان، صرِف داشـتِن شـناخت کافـی از ردیف، صدایی 
خـوب، قـوی و پرتحریر، نـزد اهل فن نمی تواند یک خوانندۀ برجسـته 
قلمـداد شـود و همـواره شـناخت و احاطۀ ادبـی و شـعری وی در این 
ارزیابـی دخیـل بوده و هسـت. در این مقاله، سـعی بر تبیین و توضیح 
یکـی از مهم تریـن چالش هـای اجرایـی یـک خواننـده، یعنـی رعایت 
برخـی تناسـبات اجرایی شـده تا بتوان رونـد اهمیت آن را از گذشـته 
تاکنـون پـی گرفـت. ایـن چالـش، امـروزه دیگـر آن چنـان مـد نظـر 
خواننـدگان و آوازخوانـان نیسـت و عماً یـک رکن اصلـی در انتخاب 
شـعر، آن طور که در گذشـته بیش تر بر آن تأکید می شـده، به حسـاب 
نمی آیـد. کوشـش نگارنـده بـر ایـن بـوده تـا در ایـن مطلـب، در حـد 
تـوان خـود، میـزان اهمیت ایـن چالش را از گذشـته تاکنون بررسـی 
کنـد و برای روشـن تر شـدِن موضـوع، نمونه هایـی از آن بیـاورد. البته 
در طـول مقالـه خواهیـم دید کـه رعایت ایـن تناسـبات اجرایی، فقط 
بـرای خواننـدگان نبـوده و بـه نوازندگان نیز توصیه هایی شـده اسـت؛ 
بـا ایـن وجـود، باید اذعان کـرد کـه در دورۀ معاصـر، خوانندگان بیش 
از نوازنـدگان، بـه  اصطـاح، طرِف صحبـت این بحث ها قـرار گرفته اند. 
بـرای ایـن منظور، ابتـدا به معرفی انواع تناسـبات اجرایـی می پردازیم. 
بـه چنـد رسـالۀ قدیمـی رجـوع و سـعی شـده تـا بـا مـرور نظـرات و 
آراء ایـن رسـاالت دربـارۀ تناسـبات اجرایی، به یک چشـم انداز روشـن 
دسـت یابیـم. طبیعتـاً رسـاالت زیادی وجـود دارنـد که می تـوان آنها 
را بررسـی نمـود امـا، به  سـبب اختصـار و محدودیت نوشـتار، به چند 
رسـاله بسـنده شـده است. سـپس تاش شـده تا تناسـبات اجرایی و 
نحـوۀ تغییـرات و نیـز عوامـل مؤثر و دخیـل در این تغییـرات در دورۀ 
معاصـر، تبیین شـوند تـا بتوان دریافـت چه تناسـباتی در دورۀ معاصر 
مـد نظر مجریان موسـیقی کاسـیک ایرانی بـوده و اساسـاً بتوان یک 
مقایسـه میـان آنچه در گذشـته و آنچه در دوران معاصـر مدنظر بوده، 

در دسـت داشت.

انواع تناسبات اجرایی 
بررسـی های نگارنـده نشـان می دهـد کـه این تناسـب از چهـار حیث 

بوده اسـت:
الـف. تناسـب مایـۀ اجرایِی موسـیقی از نظـر تطابق با فضـای عاطفِی 

شنونده و شـعر انتخابی؛

ب. تناسب شعر انتخابی با موقعیت مکانی اجرا؛
ج. تناسب مایۀ اجرایی با موقعیت زمانی اجرا؛

د. تناسـب محتـوای موسـیقایی با اهل مجلـس و جایـگاه اجتماعی و 
فیزیکی شـان. ویژ گی هـای 

در ادامه، به بررسی هر یک از این موارد پرداخته خواهد شد.   

مقدمه
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1( تناسـب مایۀ اجرایی از نظر تطابـق فضای عاطفِی 
شـنونده و شعِر انتخابی 

ایـن نـوع تناسـب را می تـوان از مـواردی دانسـت کـه هنـوز برخـی 
موسـیقی دانان بـر آن تکیـه  می کننـد و رعایـت آن را، بـه  ویـژه بـرای 
یـک خواننـده، مهم می شـمارند. ایـن امـر، در واقع از آن جهت اسـت 
کـه بسـیاری بـرای آواز هـا و ُمدهـای گوناگـون یـک فضـای عاطفـی 
قائل انـد و در نتیجـه، بـه  فراخـور فضـای عاطفـی ُمـد انتخابـی بـرای 
آواز، می بایسـتی کـه شـعر انتخابی نیز از لحاظ محتـوای عاطفی با ُمِد 
انتخابی، هم خوانی داشـته باشـد و به  اصطاح، انتخاب شـعر بایسـتی 
بـا توجـه به محتوای موسـیقایی صورت بپذیـرد )کیانـی 1۳۹۳، ۸۳(. 
البتـه ایـن موضوع به  نوعـی در نوازندگی نیز مطرح بـوده؛ بدین معنی 
کـه مقـام اجرایـی از نظـر عاطفی می توانسـته در شـنونده و مخاطب، 
احساسـات خاصـی را برانگیـزد و به  عبارتی، تناسـبی حسـی / عاطفی 
را میـان مجـری و شـنونده ایجـاد کنـد. بـه  عنـوان مثـال، عبدالقـادر 
مراغـی در جامع االلحـان بـه ایـن موضوع اشـاره کـرده و بیان داشـته 
کـه هـر ُمد و آهنگـی، دارای تأثیر خـاص خود بـوده و برخی غمناک ، 
برخـی طربنـاک، برخی مهیج و برخـی نیز آرامش بخش اند. او سـپس 
مقام هـا، آوازهـا و شـعبه ها را بر اسـاس حالت عاطفی ای که در انسـان 

ایجـاد می کننـد، بـه صـورت زیـر در نظـر می گیرد: 
الف. قـدرت، شـجاعت، شـادی: راسـت، نـوروز، عـراق، اصفهان، 

نـوروز اصـل، کردانیـا، زاولی؛
ب. غم انگیـز: بـزرگ، زیرافکنـد، راهـوی، گواشـت، شـهناز، حصـار، 
همایـون، مبرقع، بسـته نگار، صبا، نـوروز عرب، رکـب، اصفهانک، روی 

عراق؛
ج. حیـرت، ذوق: حجـازی، حسـینی، زنگولـه، مائه )مایه(، سـلمک، 
نهفـت، نـوروز بیاتـی، دوگاه، عـزال، اوج، خـوزی )رحمانیـان، 1۳۹۷، 

.)2۰۹
فرصت الدولـۀ  شـیرازی نیـز به  تأثیر از رسـاالت موسـیقی قدیـم، روی 
ایـن امـر تکیـه دارد: »کام در تأثیر نعمه هاسـت. بدانکـه در نفوس به 
اختـاف هـر آوازی را تأثیـری هسـت که چـون به مقام خـود تلحین 
کننـد اثـر کلـی از آن ظاهـر شـود« )1۳۷5، 1۷(. او در ادامـه بـرای 
ُمدهای مختلف، تأثیراتی چون شـجاعت، لطافت، شـوق و ذوق، حزن 
و انـدوه و سسـتی برمی شـمرد کـه بی شـباهت به دسـته بندی مراغی 

نیسـت )همان(.  
داسـتان های  و  روایت هـا  حکایت هـا،  نیـز  فارسـی  ادب  کتـب  در 
مشـهوری از تأثیـر عاطفی موسـیقی، که بـه  نوعی داللت بـر این دارد 
کـه ُمدهـای مختلف، فضـای عاطفی خاصـی دارند، وجود دارد. شـاید 
مشـهورتریِن ایـن روایت ها،  دادن خبر مرگ شـبدیز، اسـب محبوب و 
مورد عاقۀ خسـرو پرویز، توسـط باربد باشـد. باربد با نواختِن آهنگی، 
خبـر مرِگ شـبدیز را به خسـرو پرویز می دهـد و آن پـردۀ اندوهبار را 

پـردۀ »شـبدیز« که یکی از ۳۰ پردۀ موسـیقی باربد بـوده 1، نام نهادند 
)خان محمـدی و زارعـی، 1۳۹۳، 1۴۳-1۴2(. رعایـت تناسـب میـان 
ملـدی یـا لحـن و تأثیـری کـه از نظر عاطفی می توانسـته بر شـنونده 
بگـذارد، باعـث شـده که برخـی رسـاالت قدیمی یک تقسـیم بندی از 

الحـان بر همین مبنا داشـته باشـند. 
هومان اسعدی در این  باره می نویسد: 

از ایـن دیـدگاه، انـواع الحـان را می تـوان به سـه دسـتۀ اصلی تقسـیم 
نمـود: »الحـان ُملِّذه«، الحانی هسـتند که از شـنیدن آنها لـذت و فرح 
و آسـایش حاصـل می شـود و بیـش از ایـن تأثیـری در نفـس ندارند؛ 
»الحـان ُمَخّیلـه«، عـاوه بر لـذت و فرح در نفس تخیـات و تصوراتی 
پدیـد می آورنـد و امـوری را محاکات )بازنمایی( می کننـد که در نفس 
منقـوش می گردنـد؛ »الحـان انفعالیـه«، الحانـی ملهـم از انفعـاالت و 
احـوال نفسـانِی لـذت آور یـا رنج آورند کـه می توانند موجـب حدوث یا 
زواِل آن حال گردند. نوع نخسـت هنگامی اسـتفاده می شـود که طلب 
راحت و آسـایش شـود، نوع دوم در مواضعی که اشـعار و برخی از انواع 
خطابه هـا مدنظـر باشـد، و قسـم سـوم در مواضعی کـه ایجاد یـا ازالۀ 
انفعالـی مطلوب باشـد. در انسـان الحانی طبیعی محسـوب می شـوند 
کـه حداقل یکی از این تأثیرات را داشـته باشـند. اگرچـه کامل ترین و 
مؤثرتریـن لحـن آن اسـت که هـر سـه در آن جمع گردند. )اسـعدی، 

)6۳-6۴ ،1۳۸۰
رعایـت ایـن تناسـب، در تعزیه نیـز که در اواسـط دوران قاجار بسـیار 
رونـق یافتـه بـود، یکـی از مـوارد مهمـی بوده کـه در اجرا می بایسـت 
میـان  تناسـب  دربـارۀ  مسـتوفی  عبـداهلل  اسـت.  می شـده  رعایـت 
گوشـه ها و ُمدهای اجرایـی تعزیه خوانان و بازیگران و اشـعار هر نقش، 

خاطرنشـان می شـود:
در وقعه هـا هم خیلـی پاپِِی صحت مطالب نبودند و بیشـتر جنبه های 
حـزن آور قضیـه را رعایـت کـرده و در آنهـا صنعـت شـعری و بدیعـی 
بـه کار می بسـتند. بازیگـران نقـش خـود را، که با شـعر نوشـته شـده 
بـود، از روی نسـخه ای که در دسـت داشـتند بـه آواز می خواندند و هر 
نقشـی آواز خود را داشـت. حضرت عباس باید »چهارگاه« بخواند، حر 
»عراق« می خواند، شـبیه عبداهلل بن حسـن که در دامِن شـاه شـهیدان 
به درجۀ شـهادت رسـیده و دسـت قطع شـدۀ خود را به دسـت دیگر 
گرفتـه گوشـه ای از آواز »راک« را می خوانـد کـه بـه همیـن جهت آن 
گوشـه بـه »راک عبـداهلل«2 معروف اسـت و زینب کبـرا می خواند. اگر 
در ضمـن تعزیـه، اذانـی بایـد بگوینـد، حکمـاً بـه آواز ُکردی بـود. در 
سـؤال و جواب هـا هـم رعایت تناسـب آوازها با یکدیگر شـده. مثاً اگر 
امـام بـا عباس سـؤال و جوابی داشـت و امام »شـور« می خواند، عباس 
هـم باید جواب خـود را در زمینۀ »شـور« بدهد. فقـط مخالف خوان ها 
اعـم از سرلشـکران و افـراد و امـرا و اتباع با صدای بلنـد و بدون تحریر، 
شـعرهای خـود را با آهنگ اشـتلم و پرخـاش ادا می کردنـد. در جواب 
و سـؤال بـا مظلومیـن هم همین رویه را داشـتند و با وجود این اشـعار 
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مخالف خـوان و مظلوم خوان در سـؤال و جـواب باید حیث بحر و قافیه 
جـور باشـد، ولـی تمـام قافیـه و بحـر اشـعار یک تعزیـه غیـر از موارد 
سـؤال و جواب یکی نبود. )مسـتوفی، 1۳۹5، ج 1: ۴25-۴2۴( )تأکید 

بـر برخی کلمات، از نویسـندۀ پژوهش حاضر اسـت(.
عنایـت اهلل شـهیدی، از سرشـناس ترین تعزیه پژوهـان ایـران، نیـز بـه 
تناسـب میـان مایـۀ اجرایی با نقش بازیگـران در تعزیه اشـاره نموده و 
رعایـت این تناسـب را، به  ویژه از دورۀ ناصرالدین شـاه قاجـار، به  عنواِن 

یـک »رویۀ هنـری« عنـوان می کند:
تعییـن و انتخـاب گوشـه ها و آهنگ هـای خـاص بـرای هـر یـک از 
شـخصیت های تعزیـه، به طوری کـه هـر تعزیه خـوان به اقتضـای نقش 
خـود در مـوارد معین آوازها را در مایه و آهنگ خاصی بخواند، به تدریج 
و بـر اثـر تکـرار و تجربـه و ابتـکار تعزیه خوانان و اسـتادان موسـیقی و 
موسیقی شناسـان پدیـد آمـد. بعدها این نـوع آوازه خوانی سرمشـق و، 
به اصطـاح، »رویـۀ هنـری« و موسـیقایی بـرای تعزیه خوانـان بعـدی 
شـد. ایـن تحـول و دگرگونـی در تعزیه خوانی ها، به احتمـال نزدیک به 
یقیـن، از دورۀ قاجـار، به خصـوص از زمان ناصرالدین شـاه آغـاز گردید. 

)شـهیدی، 1۳۸۰، ۴۳6(
شهیدی در ادامه می نویسد:

از ایـن رو تعزیه سـازان و تعزیه گردانـان گوشـه ای را بـرای نشـان دادِن 
حالـت غـم توأم با دلـداری و امید، گوشـۀ دیگری را بـرای بیان حالت 
سـرگردانی و پریشـانی و گوشه ای را برای نمایاندن حالت دوری و فراق 
انتخـاب می کرده انـد. همچنیـن تعزیه خـوان در نقـش هر شـخصیت 
نمی توانسـت هـر نـوع آوازی را بخوانـد؛ همان گونه کـه مخالف خوانان 
نمی بایسـت اشـعار را بـا آواز بخواننـد. زن خوانـان و بچه خوانـان تعزیه 
نیز نمی توانسـتند مثـًا در ماهور، راسـت پنجگاه، ُحـدی و پهلوی، که 
نشـان دهندۀ صابـت و مردانگـی و دالوری اسـت، آواز بخواننـد. لیکن 
در ایـن مقام هـا و دسـتگاه ها گوشـه های نسـبتاً مایم یـا غم انگیز نیز 
هسـتند کـه مناسـب با شـخصیت زن خـوان یـا بچه خوان می باشـند، 
از سـوی دیگـر نـوع آهنـگ و آوازی کـه تعزیه خـوان می خواند نه تنها 
به شـخصیت نمایشـی او در تعزیه، بلکـه تا اندازه ای بـه مضمون گفتار 
و نـوع واقعـه ای کـه روی مـی داد، ارتبـاط می داشـت. مثـًا در تعزیـۀ 
»شـهادت عبـاس«، هنگامـی کـه شـمر بـه پشـت خیمۀ عبـاس)ع( 
می آمـد و بـا فریـاد و خطـاب حـود آن حضـرت را فرا می خوانـد و یـا 
از خـواب بیـدار می کرد، شـبیه عباس اشـعاری را در راسـت پنجگاه یا 
ماهـور و گاهـی در چهـارگاه می خوانـد. هر یک از مقام ها، متناسـب با 
وزن و مضمون اشـعار انتخاب می شـد. )همان، ۴۳۸( )تأکید بر برخی 

کلمـات، از نویسـندۀ پژوهش حاضر اسـت(.
امـا شـاید بتوان یکـی از جالب تریـن و در عین حـال، مهم ترین منابع 
در رعایـت این نوع تناسـب را کتاب بحورااللحان نوشـتۀ فرصت الدوله  
شـیرازی دانسـت. این کتاب، که پیش تر اشـاره ای به آن شـد، در واقع، 
رسـاله ای در بـاب علـم موسـیقی ایرانـی و نسـبت آن با عروض اسـت 

کـه در دورۀ قاجاریـه نوشـته شـده اسـت )شـیرازی، 1۳۷5، هیجده(. 
بخـش عمـده و مهمـی از ایـن کتـاب، مربـوط بـه اشـعاری اسـت که 
برای دسـتگاه ها، آوازها و گوشـه های مختلف، مناسـب عنوان شـده اند 
و عمـًا می تـوان گفـت کـه ایـن کتـاب در ایـن زمینـه به  ماننـِد یک 
ُجنـگ اسـت. مثاً نوشـته شـده کـه: »این غـزل را به  آواز چهـارگاه یا 
راسـت  پنجگاه بخواننـد« )همـان، 1۳۹( یـا »ایـن غزل بـه نغمۀ ترک 
و قطـار تـرک یـا ُکـرد و قطار کـرد جان گداز اسـت« )همـان، 15۷( و 
نمونه هـای فراوانـی از ایـن دسـت. نکتۀ مهمـی که بایـد در این زمینه 
بـه آن توجه داشـت این اسـت کـه این رسـاله در زمان قاجـار )تقریباً 
اواخـر قاجاریـه( نوشـته شـده و اینکـه به رعایـت این تناسـب اجرایی 
تـا بـه این حـد تکیه شـده، نشـان دهندۀ این موضـوع می تواند باشـد 
کـه رعایت این تناسـب حتـی در دورۀ قاجاریه اهمیت داشـته اسـت. 
درسـت اسـت کـه فرصت الدوله برخی از رسـاالت قدیمـی را خوانده و 
بـه  نوعـی آنهـا را منبع خود قـرار داده و بدیهی هم هسـت کـه از آنها 
تأثیـر گرفتـه، اما باید پذیرفت که تأکید او بر گزینش شـعر مناسـب با 
ُمـد یـا آواز انتخابی، نشـان دهندۀ این اسـت که هم چنـان، رعایت این 
تناسـب اجرایـی، دسـت کم، میـان برخـی موسـیقی داناِن دورۀ قاجـار 

امـری مهم تلقی می شـده اسـت. 

2( تناسب شعر انتخابی با موقعیِت مکانی اجرا

شـاید بتـوان تناسـب شـعر اجرایـی بـا موقعیـت مکانـی اجـرا را در 
خاطـره ای جالـب از علی تجویـدی، آهنگسـاز و نوازنـدۀ ویلن، تبیین 
کـرد. تجویـدی خاطرنشـان می کند کـه در ایام جوانی بـه منزل یکی 
از دوسـتان ثروتمنـد خـود، کـه بـه  تازگی خانـه ای زیبا سـاخته بوده، 

دعـوت می شـود و همـراه یکـی از خواننـدگان به دیـدار او مـی رود:
مـن هم بـرای اینکه به مجلس صفای دیگـری بدهم به خواننده گفتم 
که برنامه ای داشـته باشـد و شـعری متناسـِب حال و هوای مجلس و 
مرتبـط بـا خانۀ تازه سـاز بخواند. شـروع کردیـم و خواننده زیـر آواز زد 
و خوانـد: »هـر کـه آمـد عمارتی نو سـاخت/ رفـت و منزل بـه دیگری 
پرداخـت.« صاحب خانـه چـه حالی شـد، بمانـد. بیچاره رو تـرش کرد 
و بـا قیافـۀ برافروختـه گفـت: »ای واهلل، معنـی مناسـب خوانی را هم 
فهمیدیـم«. این اسـت که می گویم خواننده باید سـواد داشـته باشـد. 
بایـد بفهمـد معنـی آنچـه کـه می خوانـد چیسـت و بار معنوی شـعر 
در کجـا نهفتـه اسـت. )حریـری، 1۳۷۰، 1۰۰-۹۹( )تأکیـد بـر برخی 

کلمـات، از نویسـندۀ پژوهش حاضر اسـت(. 
ایـن تناسـب، اساسـاً بـه مـکاِن برگـزاری اجرای موسـیقی ربـط دارد. 
در واقـع، در ایـن نـوع تناسـب حتمـا ً بایـد اشـاره ای بـه مـکان اجرا و 
ویژگی هایـش )مثـًآ اینکه آن مکان متعلق به فردی خاص یا مشـهور 
اسـت یـا اینکه مکانـی تاریخی ا سـت و رویدادهای تاریخـی مهمی در 
آن اتفـاق  افتـاده و...( در شـعر انتخابـِی آوازخوان وجود داشـته باشـد. 
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الحـان، هرچـه بوده اند، می بایسـتی از نظـر زمانی با روزهـای گوناگون 
مـاه ارتباطـی می داشـتند. حال این ارتبـاط چه بوده، اطـاع دقیقی از 
آن در دسـت نیسـت ولی می توان گفت که رعایت تناسـب موسیقایی  
 ـ زمانـی، مـد نظـر باربـد بوده اسـت. غـرض از ذکـر این موضـوع این 
بـود کـه نشـان دهیم بـه  نظر می رسـد این تناسـب اجرایی سـابقه ای 

طوالنـی در فرهنگ ایرانی داشـته اسـت. 
اینکه در گذشـته، تأکید بسـیاری بر توافق و تناسـب موسیقی اجرایی 
بـا برج هـای فلکـی و کاً وضعیـت نجومـی آسـمان شـده اسـت،  از 
نمونه های این تناسـب اسـت. بـه  طوری که بـرای مقامـات دوازده گانه 
موسـیقی، عـاوه  بر داشـتن توافق با طبایـع چهارگانه، داشـتِن توافق 
و تناسـب بـا برج هـای دوازده گانـۀ معـروف نیـز مـد نظـر بوده اسـت 

)بکـری، 1۳۸2، 11۴-115(.۳ 
در رسـالۀ کلیـات یوسـفی نیز صرفاً به رعایت تناسـب اجـرای مدهای 
گوناگـون و موقعیـت زمانـی اشـاره شـده اسـت. ضیاءالدیـن یوسـف، 

نویسـندۀ رسـاله، در  ایـن  باره می نویسـد:
از شـیخ رییس منقول اسـت که در صبح کاذب، رهاوی مناسـبت دارد 
و ]در[ صبـح صـادق، حسـینی؛ و در وقـت بلندشـدِن آفتاب، راسـت؛ 
در چاشـتگاه، بوسـلیک؛ در نصف النهـار، زنگولـه؛ وقـت زوال ]آفتاب[، 
عشـاق؛ در میـان دو نمـاز، حجـاز؛ و وقـت عصـر، عـراق؛ وقـت غروب 
آفتـاب، اصفهان؛ وقت شـام، نـوا؛ ]وقِت[ خفتن، بـزرگ؛ هنگام خواب، 
کوچک؛ و شـعبه های هر مقام اثِر همان مقام را دارد )یوسـف، 1۳۹۰، 

.)15
شـواهدی از توصیه و لزوم رعایت این نوع از تناسـب اجرایی در دوران 
معاصـر در دسـت اسـت. بـرای نمونـه، نورعلـی برومند، تناسـب میان 
شـعِر آواز و موقعیـت زمانی )و مکانی( را یک ویژگی مهـم آوازخواندن 
و خواننـده می دانسـت و رعایـت آن و انتخـاب شـعر مناسـب با مکان، 
زمـان و مایـۀ اجرایـی را از ویژگی هـای مهـم یـک خواننـدۀ بامهـارت 

ارزیابـی می کـرد. او در ایـن  بـاره می گوید:
]...[ راجع بـه خواننـده صحبـت می کردم. انتخاب شـعر برای دسـتگاه 
و بـرای مجلـس، کـه اَنِکُدت های خیلی خیلی مشـخص و معیـن دارم 
کـه اگـر تعریـف بکنـم، می بینید که شـعر چقـدر ممکن اسـت مؤثر 
واقـع شـود. ]...[ مثـًا ماحظه بفرمایید کـه مرحوم طاهـرزاده در این 
کار اسـتاد بـود. ممکـن اسـت یـک خواننده خیلی شـعر حفظ باشـد 
ولـی در موقـع به خصوصـی آن شـعر را، کـه مـال آن سـاعت معیـن 
اسـت، یـادش بیایـد. این خـودش یک اسـتعداد و شـعوری می خواهد 

)برومنـد، 1۳۸۴، لـوح ۴: 5(.
برومنـد در ادامـۀ صحبتـش خاطـره ای از طاهـرزاده و انتخـاب شـعر 
مناسـب و خوانـدن آن بـر سـر مـزار پـدرش در فصـل بهـار تعریـف 
می کنـد کـه این شـعر را می خوانـد: »به فصل گل سـتم باغبـان نگر/ 
همـان درخـت کـه بر شـاخش آشـیانۀ مـا بـود.«۴ برومنـد هم چنین 
یـادآور می شـود که در اصِل شـعر به جـای واژۀ »بود« از واژۀ »ماسـت 

البتـه بایـد تذکـر داد که در رسـاالت مـورِد بررسـِی این مقالـه، دربارۀ 
ایـن نـوع تناسـب، بحـث جداگانه ای نشـده اسـت و رسـاالت، آن گونه 
کـه دربـارۀ مـوارد 1، ۳ و ۴ بـه  تفکیـک سـخن  گفته انـد، در  ایـن  باره 
صحبـت نکرده انـد. شـاید از نظر قدما، این نوع تناسـب می توانسـته با 
ماحظاتـی، زیرمجموعـۀ یکـی از ایـن موارد قـرار بگیرد یا شـاید هم 
اساسـاً بـه داشـتِن چنین تناسـبی قائـل نبوده اند کـه از دیـِد نگارنده 
چنـدان محتمل نیسـت. رعایت این تناسـب در دورۀ معاصـر، در واقع، 
همـان مناسـب خوانی در نظـر گرفتـه شـده و از همیـن روسـت کـه 
می تـوان بـرای ایـن تناسـب، شـواهد و نمونه هـای نسـبتاً متأخرتری 

بیـان کـرد؛ چنان چـه نمونـۀ بـاال نیز مبیـن همین موضوع اسـت.

3( تناسـب محتـوای موسـیقایی با موقعیـت زمانی 
ا جر ا

ایـن تناسـب یکـی از تناسـب های اجرایی مـورد نظر رسـاالت قدیمی 
بـوده و اساسـاً تناسـبی موسـیقایی  ـ  زمانـی اسـت. ایـن زمـان در 
رسـاالت و فرهنگ هـای گوناگون، تقسـیم بندی های متفاوتی داشـته 
اسـت. برخـی بـر تناسـب میان موسـیقی با برج هـای فلکـی، برخی با 
روزهـای هفتـه و برخی با روزهای سـال و برخی نیز بـا اوقاِت مختلف 
شـبانه روز تأکیـد داشـته اند. بـه  نظـر می رسـد ایـن تناسـب اجرایـی، 
سـابقه ای طوالنـی داشـته و نمونه هایـی از آن در سـایر فرهنگ ها نیز 
دیـده می شـود. از جملـه می توان بـه کاربـرد نظا م منِد ُمدهـا در طول 
سـال آیینـی و »اوکتواکو«هـا یا سـیکِل هشـت  هفته ای در کلیسـای 
بیزانسـی که ریشـه  در کلیسـای سـوریه ای در اوایل قرن ششم داشت 
و توسـط یحیـای قدیـس اهـل دمشـق )حـدود -۷۰۰ ۷6۰ میادی( 
اقتبـاس و تألیـف شـده بود، اشـاره کـرد. سـرودهایی کـه از عید پاک 
شـروع می شـدند و در مجموع، هشـت هفتـه طول می کشـیدند و هر 
هفتـه، اختصـاص بـه آهنگ هـا و سـرودهایی داشـت کـه در یـک ُمد 
کلیسـایی سـاخته شـده بودنـد و بدین ترتیـب، در هر هفتـه یک ُمد، 
مبنـای اصلـی آهنگ ها و سـرودها قـرار می گرفت )آبراهـام، 1۳۸۰، ج 

 .)1۰6 :1
بـه  نظر می رسـد این تناسـب در فرهنگ ایرانی نیـز از قدمتی طوالنی 
برخـوردار اسـت. شـاهد ایـن موضـوع ۳۰ لحـن منسـوب بـه باربـد، 
موسـیقی دان شهیر دوران خسـرو پرویز است که در ادب فارسی بسیار 
از آن سـخن رفته اسـت. گفته شـده کـه باربد برای هـر روز هفته، هر 
روز مـاه و هر روز سـال، آهنگی سـاخته بـوده: ۷ خسـروانی، ۳۰ لحن 
و ۳6۰ دسـتان؛ البتـه ۳۰ لحـن باربـد از آن دو گـروه دیگر مشـهورتر 
اسـت )تهماسـبی، 1۳۹۷، ۴۴6(. مـا اطاعات دقیـق، کامل و جامعی 
از ملودی هـا و ویژگی هـای موسـیقایی ایـن الحـان نداریـم و صرفاً نام 
ایـن الحـان در برخـی منابع ادبی و شـعر شـعرا )مثـًا نظامـی( آورده 
شـده امـا می تـوان با احتمـال خوبی ایـن را گفت که ایـن ملودی ها و 
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]ما اسـت[« اسـتفاده شـده ولی طاهرزاده برای تناسـب بیش تر شـعِر 
آواز بـا زمـان اجـرا، آن را به صـورت »بـود« خوانـده اسـت. بـه  تعبیـر 
برومنـد: »حتـی کلمـه را هـم تغییر می داد که مناسـب بشـود برای 
آن احـوال«5 )تأکیـد، از نویسـندۀ پژوهـش حاضـر اسـت(. او در ادامه، 
بـه عـدم توجـه برخی خواننـدگان به این امر، تناسـب میان شـعِر آواز 
و موقعیـت زمانـی و مکانـی، اشـاره می کنـد و نمونـه ای مـی آورد کـه 
خواننـده ای پیـش از ظهـر این شـعر را بـرای آواز می خوانـده: »ای ماه 

بـرو به پشـت دیوار امشـب«.
 از خـال صحبت هـای برومنـد می تـوان دریافت کـه رفته رفته، توجه 
خواننـدگان نسـل های جدیدتر و بعدی، نسـبت به نسـل طاهـرزاده و 
امثالهـم، بـه رعایـت این تناسـب کم تر شـده اسـت و اساسـاً می توان 
علـت ایـن مسـأله را شـرایط و امکانـاِت جدید و متفـاوت اجـرا و ارائۀ 

موسـیقی در دوران جدید دانسـت. 

4( تناسـب محتـوای موسـیقایی بـا اهـل مجلـس، 
اجتماعی شـان جایـگاه  و  فیزیکـی  ویژگی هـای 

این تناسـب یکی از جالب ترین نمودهای این موضوع اسـت. اینجا باید 
متذکر شـد که در رعایت این تناسـب، آواز و کام نقش زیادی ندارند؛ 
چراکـه توجـه، بیش تـر معطـوف بـه نوازنـدگان اسـت و شـاید بتوان 
رعایـت ایـن موضـوع را، بـا الگوبـرداری از اصطاح »مناسـب خوانی«، 
»مناسـب نوازی« دانسـت. در واقـع در قیاس با سـه تناسـب پیشـین، 
کـه بیش تر شـامِل حـال خوانندگان می شـد، به  نظر می رسـد رعایت 
ایـن نـوع از تناسـبات اجرایی، بیش تر برای نوازنـدگان توصیه و تبیین 
شـده اسـت. تأکیـد در این مورد، بیش تـر بر توافق و تناسـب محتوای 
اجرایـی موسـیقی بـا »اخـاط اربعـه«ـ  بلغم، خـون، صفرا و سـودـا و 
»عناصـر اربعـه«ـ  آب، خـاک، هـوا و بـادـ  بوده اسـت؛ حتـی وترهای 
عـود در  آغـاز دورۀ عباسـی چهارتـا بودنـد کـه در مقابـل مزاج هـای 
چهارگانـه قرار داشـتند: زرد )صفرا(، قرمز )خون(، سـفید )بلغم( و وتر 
چهـارم سـیاه )سـودا( و در مقابل هـر دو نغمۀ متقابل )قـرار و جواب( 
دو مـزاج قـرار داده اند؛ مثاً گرم و خشـک در مقابل سـرد و تر )بکری، 
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در رسـاله ای دیگر تحت عنوان رسـالۀ موسـیقی )مؤلف ناشـناس( نیز 
بـه همیـن موضـوع اشـاره شـده کـه قدما، هـر وتر عـود را بـه یکی از 

اخـاط چهارگانـه و نیـز چهار فصـل مربوط دانسـته اند: 
بـدان کـه ایـن اوتـار چهارخانـۀ عـود را تشـبیه کرده انـد بـه طبائـِع 
چهارگانـۀ اخـاط آدمـی و فصـول اربعـه و زیـر او ماننـد کرده انـد بـه 
آتـش و صفـرا و تابسـتان و او سـبک ترین جملـۀ اوتـار اسـت، چنانکه 
آتـش سـبک ترین جمله عناصر اسـت و مثنـی را که بعد از زیر اسـت 
مانند کرده اند به آب و بلغم و زمسـتان و بم را که چهارم اسـت تشـبیه 
کرده انـد بـه زمیـن و سـودا و حریف ازین سـبب که هر یکـی بر طبع 

عنصـری اسـت، الجـرم وضع نهاد ایشـان در اوتار چنان شـد که وضع 
نهـاد عناصـر زیر طبع آتـش دارد. باالتـر از همه و مثنی کـه طبع هوا 
دارد زیـر مثنـی و بـم کـه طبـع زمیـن دارد، زیر جمله اسـت، چنانکه 
زمیـن زیـر جملۀ عناصر اسـت. )صیرفـی، 1۳۹6، 1۳۸( )تأکیـدات از 

متن اصلی اسـت(.
در ایـن رسـاله، در ادامـه به شـرح تأثیر اوتـار در طبع آدمـی پرداخته 
شـده و مانند بسـیاری دیگر از رسـاالت به اثربخشـی های مختلف هر 

وتر بر طبع انسـان پرداخته شـده اسـت )نـک. همـان، 1۳۸-1۳۹(. 
رسالۀ مجمل الحمکه نیز بر رعایت این تناسب تأکید کرده است: 

پـس بـدان کـه زیر بر طبع صفراسـت و دوتـا بر طبع خون و سـه تا بر 
طبـع بلغـم و بم بر طبع سـودا. پس هـر که را خون غالب باشـد، بباید 
دیـد که ضدِّ خون چیسـت و آن سـودا اسـت، پیش وی همـه بم باید 
زد. و چـون بلغـم غالـب بـود، پیش وی همـه زیر بایـد زد. و همچنین 
چـون صفـرا غالـب باشـد سـه تا نبایـد زد چه سـه تا طبع بلغـم دارد و 
سـرد و تر اسـت و صفرا گرم و خشـک اسـت و زیر طبع صفرا دارد و 
گرمـی و خشـکی صفـرا را زیادت کنـد. پس صفرا ضدِّ چیزهای سـرد 
و تـر بـود. و اگـر سـودا غالب بود پیـش وی دوتا بایـد زد، و زیر بر طبع 
آتـش اسـت و گـرم و خشـک، و دوتـا بـر طبع هواسـت و گـرم و تر و 
سـه تا بـر طبـع آب اسـت، سـرد و تـر و بم بر طبع زمین اسـت سـرد 
و خشـک. و گفته انـد سـه تا بـر طبـع زمیـن اسـت و بـم بر طبـع آب 
ولیکـن اکـر  تایـی از زیـر به یاری بم بزند سـرد و خشـک شـود. پس 
سـه تا بـر طبع آب بـود و بم بر طبع زمیـن )بینـش، 1۳۷1، 52-5۳(.

عنصرالمعالـی نیـز در قابوس نامـه بـر رعایت این تناسـب تأکیـد دارد. 
تأکیـِد وی بر تناسـب و توافق سـاز و وتر اجرایی بـا طبع و ویژگی های 

فیزیکی شـنوندگان و مخاطبان است: ۷  
 در مجلسـی کـه بنشـینی نگـه کـن اگر مسـتمع سـرخ روی باشـد و 
َدَمـوی روی بُـود بیشـتر در دورود زن ]و اگـر زردروی و صفـراوی بُـود 
بیشـتر زیر زن[ و اگر سـیاه گونه بُود و نحیف، سـوداوی بود بیشـتر بر 
سـه تار زن و اگـر سپیدپوسـت و فربـه بُـود، مرطوب بُود بیشـتر بر بم 
زن کـه ایـن رودها را بر چهار طبع سـاختند و اهل علم موسـیقی این 
صناعـت را هـم بـر چهار طبـع مردم سـاختند. و هرچنـد اینکه گفتم 
در شـرط و آییـن مطربی نیسـت؛ خواسـتم کـه از این معنی نیـز تو را 

آگاه کنـم تا معلوم تو باشـد. )عنصرالمعالـی، 1۳5۳، 2۳۴(
وی بـرای شـاعران نیـز، توصیه هایـی از ایـن دسـت دارد. او بر اهمیت 
آگاهی شـاعر بر انتخاب شـعر برای خواندن در مجلس، توصیۀ مهمی 
می کنـد؛ اینکـه خنیاگر باید اشـعار زیادی بـا موضوعـات گوناگون در 
حافظـۀ خـود داشـته باشـد و بداند کـه در چـه موقعیتی آنهـا را اجرا 
کنـد. او بـرای زمـان اجرای اشـعار نیز هـم اهمیت فراوانی قائل اسـت:

و بـه هـر سـرودی در معنـی دیگـر گـوی و شـعر و غزل بسـار یادگیر 
چـون فراقـی و وصالـی، توبیخ و مامـت و عتاب و رد و منـع و قبول و 
جفـا و وفـا و عطـا و احسـان و خشـنودی و ِگله، و برحسـب حال های 
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وقتی و فصلی چون سـرودهای بهاری و خزانی و زمسـتانی و تابستانی 
بایـد بدانـی کـه به  هر وقت چـه باید گفـت. نباید که اندر بهـار خزانی 
و انـدر خـزان بهـاری گویی و اندر تابسـتان زمسـتانی و اندر زمسـتان 
تابسـتانی. وقت هر سـرودی باید بدانی اگرچه اسـتاد بی نظیر باشـی. 
)عنصرالمعالی، 1۳5۳، 2۳6-2۳5( )تأکید بر برخی کلمات، از نگارندۀ 

پژوهش حاضر اسـت(.
در خاتمـۀ رسـالۀ موسـیقی نجم الدین کوکبـی بخارایی در بخشـی با 
عنـوان »در رعایـت حاالت و تعییـن اوقات و تأثیر نغمـات« نیز تأکید 
بـر رعایت تناسـبات اجرایی گوناگون شـده اسـت. از جملـه در رعایت 
محتـوای شـعری کـه نزد اهـل مجلس خوانده می شـود؛ یعنی بسـته 
به اینکه اهل مجلس و شـنوندگان موسـیقی چه کسـانی هستند، باید 

شـعر مناسـِب آن انتخاب و خوانده شود:
امـا رعایت حـال اهل مجلس، که ]اگر[ اهل مجلسـی پرهیزکار و اهل 
صـاح باشـند، قـوال هرچه خوانـد و گوید بایـد که از پنـد و نصیحت 
باشـد و اصـاح کار آخـرت باشـد، و اگر حـکام و اهل صاح باشـند از 
بـاب عدالـت و شـجاعت و کرم و مروت گوید، و اگر مردم جوان باشـند 
و اهـل شـوق از عشـق و محبـت و وفـاداری و نیازمنـدی گویـد، و اگر 
مسـافران باشـند از فـراق الـف و هجـران دوسـتان و یـاران و بی وفایی 

روزگار گوید )ثابـت زاده، 1۳۹۹، 6۳(.
فرصت الدولـه شـیرازی نیـز، به تأثیر از گذشـتگان و رسـاالت قدیمی،  
دربـارۀ اهمیت تناسـب موسـیقِی اجرایـی با ویژگی هـای فیزیکی اهل 

مجلس می نویسـد: 
بـدان کـه مایم طبـاع ]اتـراک؟[ و سـیاه جلدان و سـکان جبال نغمۀ 
عشـاق و بوسـلیک و نواسـت و سفیدپوسـت را سـماع در بم نیکوست 
چـون مخالفـک  و ماننـد آن و هر که سـرخ روی و سـرخ موی باشـد با 
ازرق چشـم او را سـماع مخالـف و راسـت بایـد کـرد و آنکه سـیاه رنگ 
باشـد کـه سـیاهی آن مایل بـه زرد باشـد او را سـماع در پرده های تیز 
بایـد کـرد و آنکـه گندم گـون باشـد آن را نغمه هـا در اشـعاری کـه به 
بحـر خفیف باشـد سـرایند زیـرا که ایشـان سـبک روح اند )شـیرازی، 

.)1۷ ،1۳۷5
در باب هشـتم رسـالۀ بهجت الروح نیـز با عنوان »در آنکـه در مجالس 
جهـت هـر کـس چـه بایـد خوانـد« شـرح مفصلـی دربـارۀ تناسـب 
میـان موسـیقِی اجرایـِی در مجلس بـا ویژگی های مزاجـی و طبعی و 
هم چنیـن، جایـگاه شـغلی و اجتماعـی اهل مجلس داده شـده اسـت. 
بـا آنکـه عنـوان ایـن باب چنیـن می نمایـد که منظـور مؤلف بـر انواع 
اول، دوم و سـوِم تناسـبات، یعنـی تناسـبات عاطفی، مکانـی و زمانی، 
بـوده امـا تأکیـد مؤلف بر تناسـب بـا ویژگی هـای فیزیکـی و در ادامۀ 
آن تناسـب با جایگاه شـغلی و اجتماعی اهل مجلس، آن را در دسـتۀ 
چهـارم قـرار می دهـد )عبدالمؤمن بن صفی الدیـن، 1۳۴6، 5۷-5۹(. 
در ادامـۀ پژوهـش، خاصـۀ تناسـبات مـورد نظـر ایـن بـاب از رسـالۀ 
بهجت الـروح در جـداول )۴ و 5( بخـش »چنـد جـدول« آمده اسـت. 

البتـه جنبـه ای دیگـر از رعایـت ایـن نـوع از تناسـب، مربـوط به وجه 
درمانـِی موسـیقی اسـت. اینکـه موسـیقی اجرایـی اگـر بـه  فراخـور 
ویژگی هـای فیزیکـی و طبـع بیمـار باشـد، می توانـد جنبـۀ درمانـی 
نیـز داشـته باشـد و بـه  نظر می رسـد کـه رعایـت این تناسـب، جنبۀ 
موسـیقی درمانی نیـز داشـته اسـت. قدمـا بـر ایـن اعتقـاد بوده اند که 
بیماری هـا می تواننـد ناشـی از اخـال در تـوازن طبع هـا و مزاج هـای 
انسـان باشـد و موسـیقی نیـز در رفع ایـن اخـال و بازگردانـدن بدن 
بـه حالـِت طبیعـی می توانـد مؤثـر واقـع شـود؛ چنانچـه نویسـندۀ 
مجمل الحکمـه خاطرنشـان می شـود: »و ایـن ترتیب طبیعت اسـت و 
آن کسـی را کـه بریـن وقوف افتـد تواند که همـۀ علت هـا را دوا کند؛ 
بـی هیـچ دارویی، خاصه که علت نفسـانی بود« )بینـش، 1۳۷1، 5۳(. 
رسـالۀ کنز التحـف نیـز صراحتـاً بر جنبـۀ درمانـی این موضوع اشـاره 

می کنـد:
بعضـی از الحـان محننه آن اسـت کـه هر سـحرگاه در بیمارسـتان ها 
بایـد ادا کـرد بـر بالین رنجـوران؛ چراکه نغمۀ وتر زیر مثمر صفراسـت 
در مـزاج ایشـان؛ و ایـن وتـر را مماثـل رکـن آتـش می نهنـد. و نغمـۀ 
مثنـی مبعـث دماء اسـت در مزاج و ایـن را مماثل رکن هـوا می نهند. 
و نغمـۀ مثلـث مهیـج بلغـم اسـت در مـزاج و ایـن وتـر را مماثل رکن 
یج سوداسـت در مزاج و ایـن وتر را مماثل  آب می نهنـد. و نغمـۀ بم مَهّ
خـاک می نهنـد [...] پس البد بـود که مردمان صفراوی مـزاج را نغمات 
از وتـر مثلـث نتوانند و بلغمی مزاج را نغمات از وتر زیـر و دموی مزاج را 
نغمـات از وتـر بم و سـوداوی مزاج را نغمات از وتر مثنـی و یعالج الّضد 

بالّضد )همـان، 1۰۷(.
مؤلـف در ادامـۀ ایـن بحـث اشـاره دارد کـه گذشـتگان، در زمان های 
قدیـم بـر رعایـت ایـن موضـوع تأکیـد بسـیار داشـته اند: »و در ازمنۀ 
ماضیـه دائمـاً بـه رعایـت ایـن شـرایط مشـغول بودنـدی« )همـان(. 
نویسـنده در ادامـه نیـز اشـاره می کنـد کـه یـک سـری الحـان، ویژۀ 
حـاالت و رویدادهـای خاصی اسـت؛ از جمله برخـی در »وقوع مصائب 
و حلـول شـدائد از بـرای تسـلی خاطـر و تسـکیِن درد«، برخـی برای 
»نوحه گـران و وقـت موییـدن« و ... مناسـب هسـتند تـا »هـر یکی از 
ایشـان در کارکـردن نوعی معیـن از نغمات ادا کنند تـا طبیعت به آن 

مشـغول گـردد و زود ملـول نشـود« )همان(.
در انتخبتـه مـن بیاض مسـیح الزمان نیز آمده اسـت که اسـتاد موالنا 
عبدالقادر موسـیقی را به شـش آواز: »شـهناز، نوروز، گوشـت، سلمک، 
گردانیـه و مایـه« بخـش کرده و بـرای هر یک دو مقـام در نظر گرفته 
کـه روی هم رفتـه می شـود دوازده مقـام کـه در اصـل از دوازده جانـور 
گرفتـه شـده اسـت )بـه  نقـل از دانش پـژوه، 1۳۹۰، ۴۴2(. او در ادامه 
بـه  صراحـت عنوان می کنـد که هر مقام بـرای درمان بیمـارِی خاصی 

اثربخشی دارد:
 هـر یـک از ایـن مقام هـا درمـان اسـت بـرای یکـی از بیماری هـا، 
بدین گونـه: راسـت بـرای فلـج، اصفهـان بـرای خشـکی، عـراق بـرای 
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خون گرمـی، کوچـک بـرای درِد سـر و درِد دل، بزرگ برای اسـهال و 
درِد سـر، حجـاز بـرای درِد سـینه و ادرار و درِد گوش و باه، بوسـلیک 
بـرای درد رودهـا ]روده ها؟[، نوا برای درِد پشـت و غم، حسـینی برای 
تـب، زنگولـه بـرای خناق، راهـوی برای فلج چهره، عشـاق بـرای درِد 

پـا )همان(.
بـه  طـور کلـی، در یـک جمع بنـدی می توانیـم بگوییـم کـه توجه به 
ویژگی هـای فیزیکـی شـنونده و مخاطـِب اجـرا، رکـن اساسـی ایـن 
تناسـب بوده ولی کارکرد و ضرورتی دومنظوره داشـته اسـت: کارکرد 

اول، بـرای اجـرا؛ کارکـرد دوم، بـرای درمان.
در کارکـرد اول، ایـن تناسـب بـه  ماننـد یکـی از انـواع تناسـبات 
موسـیقایی بـوده کـه به اصطـاح، می تـوان آن را کارکـردی اجرایـی 
دانسـت که بسـته بـه شـرایط فیزیکی مخاطـب، تعیین می شـد. اما 
در کارکـرد دوم، صرفـاً منظـور از رعایت این تناسـب، جنبـۀ درمانی 
یـا بهتـر بگوییـم، موسـیقی درمانِی آن بوده اسـت. یعنـی در هدف از 
اجـرای موسـیقی دیگر هنری نبـوده، بلکه درمانی  بوده اسـت. رعایت 
ایـن تناسـب، در کارکـرد اول، تقریبـاً به  صورتی که مد نظر رسـاالت 
بـوده، دیگر مرسـوم نیسـت. دسـت کـم در موسـیقی ایرانـی در یک 

سـدۀ گذشـته، رعایـت چنین تناسـبی مد نظـر مجریـان و نوازندگان 
نبـوده اسـت و می تـوان گفـت ایـن نـوع از تناسـبات، عمـًا منسـوخ 
شـده اند. امـا کارکـرد دوم، یعنـی جنبـۀ درمانـی آن، بـه  صورت هـای 
مختلـف در موسـیقی نواحـی ایـران هنوز پابرجاسـت؛ البته نـه دقیقاً 
آن طـور کـه رسـاالت گفته اند امـا کارکرد درمانِی موسـیقی هنـوز در 
موسـیقی برخـی از مناطـق و نواحی ایران، امری مهم و پذیرفته  شـده 
اسـت. احتمال دارد که سـابقۀ تاریخی این امر به گذشـته های بسـیار 
دور برسـد، چنانچـه در بسـیاری از متـون و رسـاالت گذشـته نیز این 

امر تبیین شـده اسـت.۸  

5( چند جدول

در ادامـه جدول هایـی بـرای ارائـۀ انواع تناسـبات اجرایِی ذکرشـده در 
رسـاالت قدیمی آورده شـده اسـت تـا بتوان در یک نـگاه کلی، مروری 
بـر ایـن بحث در ایـن متوِن ارزشـمند داشـت. همان طور کـه پیش تر 
نیـز ذکر شـد برخی رسـاالت به این بحـث مفصاً پرداخته انـد )مانند 

رسـاله در فن موسـیقی نوشـتۀ ظهری  اصفهانی( و برخـی نیز کمتر.

۳2

تأثیرتوضیحاتساعِت مناسب نواختن سازطبِع سازساز

در همه وقت جایز داشته اند.معتدلدست
در وقت خلقت حضرت 
آدم، به جبرییل حکم 
نواختن شد که از تأثیر 
آن، روح به قالب آدم آمد.

-----------

اول ساعت روز تا آخر ساعت در نزدیک گرم و ترعود
بنوازند.

مقوی دل است.آن را پدر سازها گویند.

مقوی جگر استمادر سازها گویند.در ساعت دویُم ]دوم[ در نزدیک بنوازند.گرم و خشکشترقو

مقوی ماسکه است.مساوی گر سازها گویند.در ساعت سُیم ]سوم[ از دور بنوازند.سرد و خشکصرنا

در ساعت چهارم به حد وسط مسافت سرد و خشکحقوز
بنوازند.

امرد سازها گویند.
مقوی ُگرده است.

در ساعت پنجم به حد وسط مسافات سرد و خشکنای انبان
مقوی سپرز است.قلندر سازها گویند.بنوازند.

در ساعت ششم به حد وسط مسافات گرم و خشکچگور
بنوازند.

1. ساز روم است.

2. سپاه سازها گویند.
مقوی جگر است.

در ساعت هفتم نزدیک بسازند.سرد و خشک.قیچک
1. آن را کمانچه نیز 

گویند.

2. شاطر سازهاست.

مقوی حواس است.

جدول 1. تناسبات اجرایی میان طبع سازهای مختلف و تأثیرشان بر شنونده در رساله در فن موسیقی، فهرست طبع و خاصیت سازهای گوناگون، باب سوم )ِسیُم( 
رساله )ظهری اصفهانی، ۱۳۹۶، ۷۶-۷۱(.
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در ساعت هشتم در نزدیک بنوازند.گرم و خشکسنموریکم
1. در روم رواج دارد.

2. مصاحِب سازها گویند.
مقوی شش است.

گرم و تر/ بعضی دایره
معتدل گفته اند.

در همه وقت جایز داشته اند، در وسط 
مقوی دل است.آن را ندیم سازها گویند.مسافات بنوازند.

در ساعت دهم به حد وسط مسافت بنوازند.سرد و ترروبنط
1. اول ساز که در دنیا پیدا 

شد اوست.

2. بنای سازها گویند.
مقوی امعاست.

مقوی دماغ است.2. حکیم سازهاست.در ساعت یازدهم از نزدیک بنوازند.سرد و ترقانون

در ساعت دوازدهم به حد وسط مسافت سرد و خشکرباب
بنوازند.

2. آن را شحنۀ سازها 
مقوی دافعه است.گویند.

در ساعت سیزدهم از دور بنوازند.سرد و ترسارنگ

1. این ساز در سند و 
هندوستان رواج دارد.

2. آن را بلبل سازها 
گویند.

مقوی حواس است.

در ساعت اول شب به حد وسط مسافت معتدلبره نا
مقوی باه است.حرفه گر سازهاست.بنوازند.

مقوی سامعه است.حافظ سازهاست.در ساعت دویم ]دوم[ از نزدیک بنوازند.سرد و تربربط

معتدل مایل به قپوز
مقوی بصر است.پیر سازهاست.در ساعت سیم ]سوم[ از نزدیک بنوازند.سردی

در ساعت چهارم از نزدیک بنوازند.معتدلکنگری
1. قاصد سازها گویند.

2. در هندوستان رواج 
دارد.

مقوی دماغ است.

مقوی حافظه است.آن را خادم سازها گویند.در ساعت پنجم از دور بنوازند.گرم و خشکموسیقار

در ساعت ششم از نزدیک بنوازند.معتدلپین ]بین[

1. آن را خادمۀ سازها 
گویند.

2، در هندوستان رواج 
دارد.

مقوی شامه است.

آن را محبوب سازها در ساعت هفتم از نزدیک بنوازند.گرم و خشکچنگ
مقوی سامعه است.گویند.

مقوی جادر ]جاور[ است.نالۀ سازها گویند.در ساعت هشتم از نزدیک بنوازند.سرد و تربلبان
مقوی دل و بصر است.حیات سازها گویند.در ساعت نهم از نزدیک بنوازند.گرم و ترنی

مقوی جگر و سامعه است.فلکی  سازها گویند.در ساعت دهم از نزدیک بنوازند.گرم و ترارغنون

در همه وقت مناسب دانسته اند.گرم و ترروح پرور
1. آیین سازها گویند.

2. ساز چینی باشد.
مقوی ذهن و جاذبه است.

مقوی جگر و دماغ است.عروس سازها گویند.در ساعت دوازدهم از نزدیک بنوازند.گرم و ترطنبور
مقوی خیال است.به حد وسط مسافت در همه وقت بنوازند.سرد و ترتنبک
مقوی بلغم است.ساز هندی است.به حد وسط مسافت بنوازند.سرد و ترهورک

مقوی متحرکه است.به حد مسافت بنوازند.معتدلنقارۀ کوچک
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مقوی معده است.از دور بنوازند.سرد و ترطبل
آدم را دلیر کند.از دور بنوازند.گرم و خشککبورکه
مقوی دافعه است.از دور بنوازند.سرد و تردهل
مقوی دل و مانع وهم است.گرم و خشککوس

دافع صفراست و متحرکه را سرد و خشکسنج
قوت دهد.

مقوی دل است.گرم و خشککرنای
مقوی احساس است.سرد و ترنفیر
مقوی سوداست.ساز هندی است.از دور بنوازند.سرد و خشکترهی

بعد از بیست و چهار ساعات شبانه روزی سرد و خشکسفیدمهره
مانع وهم است.بنوازند.

پکاوج 
به حد وسط از نزدیک بنوازند.سرد و خشک)پکهاوج(

1. ساز هند است.

2. از برای رزم و معرکه 
خوب اند.

نشاط آورد.

نغمات متناسب برای اجراطبعشماره

سلمک/ حسینی )دوگاه، محیر، بحر نازک، محسنی، زیرکش عشیران، شهنشاهی(، بوسلیک )نوروز گرم و خشک1
صبا، عشیران، غزاله، چکاوک، کارساز، نیریز کبیر(

گردونیه/ عشاق )زابل، اوج، مؤالف، نوروِز رهاوی، الزم الملزوم، نهاوندک(/ راست )مبرقع، پنجگاه، گرم و تر2
چهارگاه بزرگ، زریر، رهگذر، زبده(

نوروِز اصل/ نیریز، نشابورک )زیرکش خاوران، نهاوند رومی، حریری، متعدی(/ زنگوله )حجاز، سرد و تر۳
مخالف، نشابورو سازگار، پرچم، مانازی(

مأیه/ کوچک )رکب، بیاتی، رکبات، بیات کرد، اکیات، روح االرواح(/ عراق )مخالف، مغلوب، سپهر سرد و خشک۴
عراق، ماهور کبیر، قرشقای، روی عراق(

گوشت/ حجاز )سه گاه، حصارک، روح افزا، بسته نگار، سرآمد، اصفهانک(/ نوا )نوروز خارا، ماهور، معتدل مایل به گرمی5
حجاِزترک، شاهکار، رهاوینی، حصارک بدل(

شهناز/ بزرگ )همایون، نهفت، رکب نوروز، زیرافکن، خّزان ]حّزان؟[، راست حجاز(/ رهاوی )نوروز معتدل مایل به سردی6
عرب، عجم، خّرام، عربان، معروف، خجسته(

جدول 2. تناسب نغمات اجرایی و طبع ها در رساله در فن موسیقی )ظهری اصفهانی، 1۳۹6، ۸۳-۸2(.

احتیاطاِت و مالحظاِت اجراییویژگی نغمۀ متناسب اجرایی نزد مردمنوِع مردمشماره
سرد و خشکاهل هند1

گرم و تراهل عرب2

سرد و تراهل ایران۳

گرم و تراهل ترکستان و ماوراءالنهر۴

معتدله، به حد وسطمردم سرخ سفید5

جدول ۳. تناسباِت اجرایی موسیقی با نژاد و ویژگی های فیزیکی افراد، رساله  در فن موسیقی۹ )ظهری اصفهانی، 1۳۹6، ۸۷-۸6(.
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مردمی که رنگ ایشان به 6
سرد و ترزردی مایل است

گرم و خشکسفیدپوست۷

ماحظۀ تمام نمایند که نغمه های سرد و خشک، گرم و ترسبزه رنگ۸
خوانده و نواخته نشوند که بیِم دیوانگی است.

معتدل مایل به گرمیمرطوِب سفیدپوست۹

معتدل مایل به سردیمرطوِب سرخ رنگ1۰

الغِر ضعیف11
احتیاط تمام نگاه دارند که نغمه های سرد و 
خشک نخوانند و ننوازند. و گرم و تر نیز نیز 

نخوانند و ننوازند.

ویژگی های ِ فیزیکی اهِل شماره
توضیحاتُمدهای مناسب برای اجرامجلس

نغمات بمعراق، راست و مخالفمردم مرطوب و سفیدپوست1

مردم خشک ، الغراندام و 2
ضربه بر ابریشم های تند و تیزسه گاه، نیریز، زابل، مغلوب و سلمکسیاه پوست

نغمات معتدل ممتزجعشاق، رهاوی، حجاز، گوشت و عجممردم معتدل القامه، اصفراللون۳
زنگوله، نهاوندک، رهاوی، حجاز، بوسلیک و پنجگاهمردم درازباالی گندم گون۴

مردم کوتاه قِد سرخ چردۀ 5
کبود چشم

ماهور، نهفت، کردانیه ]گردانیه[، نوروز خارا و مایۀ 
ذوالخمس

نغماتی که نسبت به مریخ داشته 
باشند.

َشدِّ دوگاه و حسینیمردم کوچک سر و بزرگ روی6
مخالف و عراقمردم بزرگ سر و کوچک دندان۷

مردم بسیار بلند قد و ۸
به حسب کواکب سبعۀ سیارهماهور و حجازسفیدپوست

جدول ۴. تناسب میان ُمدهای اجرایی با ویژگی های فیزیکی اهِل مجلس در رسالۀ بهجت الروح )عبداملؤمن بن صفی الدین، ۱۳۴۶، ۵۹-۵۷(.

توضیحاتُمِدهای مناسب برای اجراجایگاه شغلی و اجتماعی اهل  مجلسشماره

زنگوله، سلمک، سه گاه، حسینی و تجار و مترددین1
دوگاه

مردمان عطارد  طالع چون وزیران، منشیان، مستوفیان و 2
مانند این ها

عزال، رکب، سه گاه، عراق، نوروز اصل 
نغمات متوسطو اسپاهان

راست، پنجگاه، عراق، دوگاه و نیریزسپاهی، لشکرکش، تیغ زن، ترک و خون ریز۳
باید که پردۀ چند که اول او 
در پستی باشد و آخر او در 

اوج بخوانند.

حسینی، عجم، بوسلیک، بزرگ، محترفه و اهل بازار۴
کوچک، ماهور و زنگوله

جدول 5. تناسب میان ُمدهای اجرایی با جایگاه شغلی و اجتماعِی اهِل مجلس در رسالۀ بهجت الروح )عبدالمؤمن بن صفی الدین، 1۳۴6، 5۹-5۷(.

۳5
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حسینی، عراق، راست، زنگوله، پنجگاه اهل بزم پادشاهان5
غیر از نغمات ننوازند.و سه گاه

عزال، گوشت، شهناز، سه گاه و طالب علم و مانند این ها6
بسته نگار

توضیحاتتأثیرنغمه هاشماره
آوازها از این نوع تأثیر خالی اند.شجاعت می بخشد.عشاق، نوا، بوسلیک و از شعبات ماهور1

مفیِد افراد بسیط و ]با[ راست، عراق، اصفهان و از شعبات پنجگاه2
از آوازها گردونیه و نوروز نیز این تأثیر را دارد.فرح اند.

۳
بزرگ، رهاوی، کوچک، زنگوله و از شعبات 
حصار، همایون، مبرقع، بسته نگار، نوروز 

صبا، نوروز عرب، رکب و عراق
از آوازها گوشت و شهناز نیز همین تأثیر را دارند.مؤثر حزن و اندوه اند.

حسینی، حجاز و از شعبات نهفت، بیاتی، ۴
دوگاه، عزال، اوج، نوروز، نیریز

مؤثر ذوق و بسط مشوب 
از آوازها مایه و سلمک نیز همین نوع تأثیر را دارند.به حزن و اندوه اند.

جدول 6. تأثیر نغمه ها از نظر عاطفی، رسالۀ موسیقی نجم الدین کوکبی بخارایی )ثابت زاده، 1۳۹۹، 6۴(.

نغمات متناسب برای اجرادفعتشماره

مأیه/ عراق )مخالف، مغلوب، سپهرعراق، ماهور کبیر، قرشقای، روی عراق/ دوماهۀ اول بهار1
کوچک )رکب، بیاتی، رکبات، بیات کرد، اکیات، روح االرواح(

شهناز/ بزرگ )همایون، نهفت، رکب نوروز، زیر افکن، خزان، راست حجاز(/ رهاوی یک ماهۀ آخر بهار و یک ماهۀ اول تابستان2
)نوروز عرب، ]نوروز[ عجم، خرام، عربان، معروف، خجسته(

دوماهۀ آخر تابستان۳
نوروز اصل/ زنگوله )چارگاه، غزال، حجاز مخالف، نشابورک سازگار، پرچم، 

مانازی(/ اصفهان )نیریز، نشابورک، زیر کش خاوران، نهاوند رومی، حریری 
متعدی(

گردونیه/ راست )مبرقع، پنجگاه، چارگاه بزرگ، زریر، رهگذر، زبده(/ عشاق )زابل، دوماهۀ اول مهرگان۴
اوج، مؤالف، نوروز  رهاوی، الزم الملزوم، نهاوندک(

گوشت/ حجاز )سه گاه، حصارک، روح افزا، بسته نگار، سر امد، اصفهانک(/ نوا یک ماهۀ آخر مهرگان و یک ماهۀ اول زمستان5
)نوروزخارا، ماهور، حجاز ترک، شاهکار، رهاوینی، حصارک بدل(

سلمک، حسینی )دوگاه، محیر، بحرنازک، محسنی، زیرکش  عشیران، غزاله، دو ماهۀ آخر زمستان6
چکاوک، کارساز، نیریز کبیر(

جدول ۷. تناسبات اجرایی موسیقی از لحاظ زمانی، رساله  در فن موسیقی )ظهری اصفهانی، 1۳۹6، ۸6-۸۴(.

برجی که مقام تأثیرش را از  آن تأثیرمقامشماره
گرفته

عقربفایده برای مرض های مزمِن مهلک مثل قدمین و نقرسعشاق1

مرض و فلج و لقوهراست2

جدول ۸. تأثیر و خاصیت  دوازده مقام اصلی، رسالۀ موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی )ثابت زاده، 1۳۹۹، 1۳۴-1۳1(.

۳6
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بزرگ۳
1. خواندن و آوازش این است که پیچش دل را می گشاید و برای قولنج نافع 

است.

2. شنیدنش ذهن را صافی می کند.
اسد

حوتنافع برای مرض تشنج، لقوه، اختاج، مفاصل و درِد پشترهاوی۴
سنلبهنافع است از برای درد پهلو، حبس البول و درِد گوش را فایده می دهد.حجاز5

خواندنش مفید است برای عرق النسا، درد مفاصل، دردهای سرین و رکبتین، نوا6
قوساز قلب و دماغ خیاالت و تفکرات باطل را خوش می سازد.

جدیشنیدنش حرارت زیادی را می نشاند و قوت قلب را نافع است.حسینی۷
میزاننافع است از برای رفع درد ران و نگاه  می دارد به جهت نسوان بچه را در رحم.بوسلیک۸
ثوربرای امراض سرد و خشک نافع است.اصفهان۹

برای امراض کبد و طپش دل و تشنگی نافع است، خون صالح را زیاد می کند، زنگوله1۰
دلوگرده و کبد را قوت می دهد، هیجان خون فاسد را در بدن نشاند.

خواندنش برای درد سپرز مفید است، ضعف دل را قوت می دهد و اعصاب را کوچک11
سرطانقوت می دهد.

جوزاشنیدنش نافع است برای مزاج ها و دفع سرسام و خفقان، مالیخولیاعراق12

نغمۀ مناسب برای اجراوقتشماره
رهاویاول صبح1
عشاقبرآمدِن آفتاب2
راستبعد از برآمدن آفتاب تا چاشت۳
عراقچاشت۴
بزرگچون زوال بگذرد5
بوسلیکنماز دیگر6
زنگولهنزدیک شام۷

نوانماز شام۸

زیرافکننماز خفتن۹

اصفهانساعتی پس از نماز خفتن1۰

حجازنیم شب11

جدول ۹. تناسِب اجرایی از لحاظ زمانی، رسالۀ موسیقی نجم الدین کوکبی بخارایی )ثابت زاده، 1۳۹۹، 6۴-6۳(.

آواِز مناسب اجرازمانشماره

رهاویاز صبح صادق تا طلوع آفتاب1

حسینیاز طلوع تا یک پاس از روز رفته2

عراقدر نیم روز۳

جدول 1۰. مقام مناسب اجرا برای اوقات گوناگون شبانه روز در بحورااللحان1۰ )شیرازی، 1۳۷5، 15(.

۳۷
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راستدر وقت ظهر۴

کوچکبعد ازظهر5
بوسلیکعصر6
عشاقچون آفتاب روی به زردی آرد۷
زنگولهاز شام تا یک پاس از شب رفته۸
حجازبعد از آن۹
بزرگپس از آن1۰
نوانیمه شب11
صفاهانآخِر شب12

معرفی دو اصطالح

ــاالت  ــی در رس ــبات اجرای ــون تناس ــواع گوناگ ــه از ان ــال ک ح
ــه در دوران معاصــر  ــد دو اصطــاح ک ــت شــد، بای قدیمــی صحب
از آن بســیار اســتفاده شــده، معرفــی گردنــد: مناســب خوانی 
و مرصع خوانــی. همین جــا بایــد تذکــر دهــم کــه اصطــاح 
مناســب خوانی، بســیار رایج تــر و پُرکاربردتــر بــوده و عمــًا 
اصطــاح مرصع خوانــی، در قیــاس بــا مناســب خوانی، بســیار 
ــع،  ــاح، در واق ــن دو اصط ــت. ای ــده اس ــرده ش ــه کار ب ــر ب کم ت
نمودهایــی از تناســبات اجرایــی در دوران معاصــر هســتند کــه در 

ــت. ــم پرداخ ــا خواهی ــه آنه ــه ب ادام
1. مناســب خوانی: اساســاً کاربــرد ایــن اصطــاح، در آوازخوانــی 
ــا  ــی ب ــی تناســب شــعِر اجرای ــه معن ــوده و ب و موســیقی آوازی ب
شــرایط مجلــس و محفــل موســیقایی اســت. یعنــی شــعری کــه از 
نظــر محتوایــی اشــاره ای گاه مســتقیم و گاه در حالــت اســتعاری و 
غیرمســتقیم، بــه اهــل و شــرایط مجلــس )مثــًا شــرایط زمانــی( 
ــت یکــی  ــارت دیگــر، مناســب خوانی، رعای ــه  عب داشــته باشــد. ب
ــارم )از  ــوم و چه ــته ها ی اول، دوم، س ــی دس ــبات اجرای از تناس
ــای مزاجــی  ــع و ویژگی  ه ــه طب ــس ن ــه اهــل مجل نظــر اشــاره ب
ــان  ــان اصفه ــته، آوازخوان ــدۀ گذش ــان( اســت. در س ــی آن و طبع
ــد  ــه مناســب خوانی بوده ان ــان، مشــهور ب ــر آوازخوان بیــش از دیگ
ــی،  ــه  نوع ــته اند و ب ــه داش ــن زمین ــر ای ــم ب ــد ه ــی تأکی و حت
مناســب خوانی یــک رکــن مهــم آوازخوانــان اصفهــان بــوده اســت. 
ــه  ــه، اشــاره ب ــی در دو مصاحب ــاج اصفهان ــال، جــال ت ــرای مث ب
ایــن می کنــد کــه پــدرش )تاج الواعظیــن( کــه آوازخوانــی 
صاحب نــام بــوده و نیــز اســتادش، ســیدرحیم اصفهانــی، همــواره 
بــه او یــادآوری می کرده انــد کــه بایســتی شــعِر مناســِب مجلــس 
و شــرایط انتخــاب کنــد و بــه  عنــوان مثــال، »شــعر زمســتان را در 
تابســتان نخوانــی و شــعر شــب را روز نخوانــی« )نــک. رزمی پــور، 
1۳55، 1۸؛ نظری جــو، 1۳۹۹، 156(. حکایت هــا و روایت هــای 
به ویــژه  آوازخوانــان،  میــان   در  مناســب خوانی  از  بســیاری 
ــود، نشــان از  ــوع خ ــه در ن ــود دارد ک ــی، وج ــان اصفهان آوازخوان
ــی  ــبات اجرای ــته ای از تناس ــت دس ــه رعای ــوع دارد ک ــن موض ای

ــان، اهمیــت زیــادی داشــته اســت  ــرای ایــن دســته از آوازخوان ب
ــی  ــی، 1۳۹۰(. حت ــک. قدس ــب خوانی ن ــای مناس ــرای نمونه ه )ب
ــه صحبت هــای او پرداختــه  ــر ب نورعلــی برومنــد نیــز کــه پیش ت
شــد، یکــی از شــروط یــک خواننــدۀ خــوب را داشــتِن مهــارت و 
ــس و شــرایط  ُحســِن تشــخیص در انتخــاب شــعِر مناســِب مجل
ــا ایــن حــال می توانیــم بگوییــم کــه حتــی  آن دانســته اســت. ب
رعایــت همیــن تناســب  اجرایــی نیــز، رفته رفتــه، دســت کم 
بــرای برخــی موســیقی دانان، کم اهمیت تــر شــده و برخــی 
صرفــاً آن را یــک محفل آرایــی یــا یــک شــگرد قلمــداد کرده انــد. 
ــه نظــر محمدرضــا شــجریان، یکــی از  ــه می توانیــم ب ــرای نمون ب
ــارۀ مناســب خوانی  ــان ســدۀ گذشــته درب برجســته ترین آوازخوان
و اهمیــت آن از دیــدگاه وی اشــاره کنیــم: »مناســب خوانی هیــچ  
ــت. در  ــی نیس ــز مهم ــد و چی ــته باش ــد داش ــی نمی توان مفهوم
ــه  ــون در آن لحظ ــت. چ ــوب اس ــس خ ــال و در مجل ــه، ح لحظ
ــی خــوب  ــد، خیل ــان می کن ــا منظــوری را بی ــد ی تعریفــی می کن
ــجریان،  ــد« )ش ــی باش ــچ  مکتب ــۀ هی ــد پای ــی نمی توان ــت ول اس

.)۴1  ،1۳۷۸
صحبتــی از بیــژن ترقــی، ترانه ســرای مشــهور دوران رادیــو، 
ــب خوانی  ــه مناس ــد ک ــوع باش ــن موض ــر ای ــد بیانگ ــز می توان نی
از دیــد برخــی، نــه یــک ضــرورت اجرایــی، بلکــه یــک شــگرد و 

محفل آرایــی بــوده اســت: 
»خواننــدگان، از زمــان قدیــم، عاقــه و ارتبــاط زیــادی بــا ادبیــات 
ــی  ــت محفوظات ــان به عل ــیرین کاری های آن ــی از ش ــتند و یک داش
بــود کــه در مجالــس  مناســب خوانی  کــه داشــتند شــیوۀ 
ــی کــه  ــان و مــکان و رویدادهــا و اتفاقات ــف به مناســبت زم مختل
ــراه  ــه هم ــی را ب ــا غزل ــعر ی ــرد، ش ــروز می ک ــس ب در آن مجل
ــی  ــنوندگان باق ــر روی ش ــی ب ــر فراوان ــه تأثی ــد ک آواز می خواندن

می گذاشــت« )ترقــی، 1۳۸۹، 1۸6(. 
جالــب اســت کــه ترقــی، مناســب خوانی را یــک »شــیرین کاری« 
ــتِ کم  ــه دس ــت ک ــن اس ــان دهندۀ ای ــه نش ــد ک ــوان می کن عن
ــک  ــاً ی ــب خوانی صرف ــیقی، مناس ــل موس ــی از اه ــان برخ در می
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شــگرِد اجرایــی بــوده اســت.
ــیقی و  ــل موس ــان اه ــاح در می ــن اصط ــی: ای 2. مرصع خوان
ــیار  ــب خوانی، بس ــا مناس ــاس ب ــوب، در قی ــع مکت ــز در مناب نی
ــت.  ــده اس ــه نش ــی از آن ارائ ــف دقیق ــوده و تعری ــرد ب کم کارب
از منابعــی کــه نگارنــده در ایــن زمینــه در اختیــار داشــته، 
ــک  ــهور، در ی ــدۀ مش ــور، خوانن ــر همایون پ ــای منوچه صحبت ه
برنامــۀ رادیویــی بــوده کــه نگارنــده، آن را همــراه بــا توضیحــات 
)نــک.  اســت  نمــوده  منتشــر  بخــارا  ماهنامــۀ  در  مفصلــی 

 .)1۴۰۰ نظری جــو، 
ــی  ــی از مرصع خوان ــف دقیق ــه، تعری ــن مصاحب ــور در ای همایون پ
ارائــه نمی دهــد؛ هرچنــد او بــه تعریــف »قــول مرصــع«، بــه  نقــل 
ــاره  ــاح اش ــینعلی م ــتۀ حس ــیقی نوش ــظ و موس ــاب حاف از کت

می کنــد: 
از قــول  ابیــات حافــظ،  »]مــاح[ در تفســیر واژۀ قــول در 
ــتمین  ــع را هش ــوِل مرص ــاب ادوار، ق ــوی در کت ــن ارم صفی الدی
ــی در  ــادر مراغ ــته و عبدالق ــوزون نوش ــن م ــده لح ــن از هف لح
شــرح ادوار آخریــن نــوع تصنیــف را، کــه چهاردهمیــن آن اســت، 

ــان، ۴2۷(.  ــت« )هم ــده اس ــع نامی مرص
نگارنــده در مطلــب مذکــور بــا تکیــه بــر نمونه هایــی کــه 
همایون پــور از مرصع خوانــی ارائــه کــرده، بــه ایــن نتیجــه رســیده 
ــوده  ــی نوعــی از مناســب خوانی ب اســت کــه احتمــاالً مرصع خوان
ــاره  ــورد اش ــد م ــا چن ــه ی ــد وج ــه چن ــان ب ــه در آن، هم زم ک
می شــده اســت یعنــی شــعر انتخابــی بــا مــوارد متعــددی 
ــد  ــی ُم ــای عاطف ــا فض ــال، ب ــرای مث ــت؛ ب ــوده اس ــب ب متناس
انتخابــی و شــرایط و اهــل مجلــس. پــس مرصع خوانــی، احتمــاالً 
مناســب خوانی ای بــوده کــه در آن، هم زمــان، تناســِب چنــد 

ــود. ــده می ش ــعر دی ــا ش ــه ب مقول

تناســبات موســیقایی/ اجرایــی در دورۀ معاصــر: 
تناســب بــا زمانــه

ــا اشــاره شــد، در حــدود 12۰  ــه آنه ــه ب ــواردی ک ــا ســوای م ام
ســال گذشــته، بــه  ســبب رخدادهــای پُرشــمار اجتماعــی، شــاهد 
ظهــور یــک تناســب موســیقایِی جدیــد هســتیم. در دوران قاجــار، 
ــیقی،  ــه موس ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــروطه ش ــاب مش ــد از انق بع
ــاری و محافــل اشــراف زادگان بیــرون آمــد  کم کــم از فضــای درب
و دیگــر بــه  تدریــج جنبــۀ اجتماعــی بــه خــود گرفــت. در واقــع، 
ــاز نهضــت مشــروطه خواهی،  ــه از آغ ــت ک ــور گف ــوان این ط می ت
تمایــل مــردم و عمــوم جامعــه بــه تأثیر داشــتن و ســهیم بودن در 
امــور سیاســی، رفته رفتــه بیش تــر شــد و همیــن مســأله، باعــث 
ــی،  ــه  نوع ــد و ب ــی یاب ــی فزون ــای اجتماع ــا حرکت ه ــت ت گش
ــر  ــته پُررنگ ت ــا گذش ــاس ب ــان، در قی ــن می ــردم در ای ــش م نق
و بیش تــر شــود. طبیعــی اســت کــه ایــن تغییــرات، بــر بســیاری 
از جلوه هــای اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه بی اثــر نخواهنــد بــود 
ــای  ــن جلوه گاه ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه  عن ــز، ب ــیقی نی و موس
فرهنگــی و هنــری هــر جامعــه، از ایــن موضــوع مســتثنی نبــوده 

و نیســت. 
ــۀ  ــای ارائ ــم را در فض ــر مه ــه تغیی ــوان س ــی، می ت ــور کل ــه  ط ب
ــژه در اواخــر دوران قاجــار  ــه  وی ــد از مشــروطیت، ب موســیقی بع
ــگ  ــر کم رن ــم ب ــری مه ــه تأثی ــمرد ک ــوی اول، برش و دوران پهل
ــر  ــر ذک ــه پیش ت ــی موســیقی، ک ــت تناســبات اجرای  شــدِن رعای

شــد، داشــتند.
ــرافی  ــاری و اش ــل درب ــیقی از محاف ــدن موس 1. بیرون آم

و ورود بــه جامعــه
ــته  ــیقی دانان برجس ــت موس ــدۀ فعالی ــه عم ــت ک ــوان گف می ت
ــزرگاِن  ــراف زادگان و ب ــل اش ــار و محاف ــار، در درب در دوران قاج
صاحب نفــوذ بــود و موســیقی کاســیک ایرانــی، از نظــر اجرایــی 
بــروز اجتماعــِی چندانــی نداشــت. بــا وقــوع جنبــش مشــروطیت 
و همراهــی برخــی چهره هــا، بــه  خصــوص عــارف قزوینــی، 
موســیقی ایرانــی، کم کــم ورود عمومی تــری از فضــای دربــار 
بــه میــان اجتمــاع پیــدا کــرد. در دورۀ پهلــوی اول نیــز محافــل 
ــد. در  ــر ش ــار، کم ت ــه دوران قاج ــبت ب ــرافی، نس ــاری و اش درب
واقــع می تــوان گفــت کــه حــال دیگــر، موســیقی صرفــاً در یــک 
ــرادی خــاص« اجــرا نمی شــد و  ــزد »اف »مــکان« خــاص و نیــز ن
بــه  تبــع آن، تناســب میــان شــعِر اجرایــی بــا مــکاِن اجــرا و اهــل 

می شــد. کم رنگ تــر  مجلــس 
در دورۀ پهلــوی اول، شــاهد برگــزاری کنســرت های بســیاری 
ــری،  ــوک وزی ــون قمرالمل ــی چ ــدگان و نوازندگان ــط خوانن توس
مرتضــی نــی داوود، روح انگیــز، علینقــی وزیــری، هنرجویــان 
مدرســۀ عالــی موســیقی، حبیــب ســماعی، عــارف قزوینــی، تــاج  
اصفهانــی، ملــوک ضرابــی و... در مکان هایــی چــون گرانــد هتــل، 
ــاغ ســهم الدوله،  ــد، ب ــۀ بارب ــاالس، جامع ســینما ســپه، ســینما پ
کلــوپ موزیــکال و ... هســتیم کــه نشــان دهندۀ عمومی تــر 
شــدِن موســیقی، دســت کم، در بخشــی از اقشــار جامعــه اســت. 
عــاوه  بــر اینهــا، بایســتی بــه ایــن موضــوع نیــز توجــه کــرد کــه 
ــن  ــی( در ای ــی و خصوص ــیقی )دولت ــی موس ــای  آموزش کاس ه
ــری  ــراد بیش ت ــرای اف ــکان را ب ــن ام ــدند و ای ــر ش دوره بیش ت
مهیــا کردنــد کــه بــه یادگیــری موســیقی بپردازنــد. همــۀ 
ــه  ــه جامع ــیقی ب ــوذ موس ــر و نف ــه در نش ــد ک ــا، عواملی ان اینه
و بیرون آمــدن آن از محافــل خصوصــی اشــراف زادگان، مؤثــر 
واقــع شــده اند. البتــه ایــن بــه معنــی نیســت کــه دیگــر در ایــن 
ــر  ــث ب ــه بح ــتیم، بلک ــیقی نداش ــی موس ــل خصوص دوره، محاف
ــه ایــن طــرف،  ســر قیــاس بیــن دو دوره اســت. از مشــروطیت ب
به ویــژه در دوران پهلــوی اول، شــاهد ایــن موضــوع هســتیم کــه 
ــی  ــل خصوص ــر محاف ــت و دیگ ــی یاف ــیقی فزون ــِت موس عمومی

ــود.  ــۀ آن نب ــتر ارائ ــا بس ــراف زادگان، تنه اش
2. رشد قشر متوسط در جامعه

بــا اســتقرار حکومــت پهلــوی و آغــاز ســلطنت رضاشــاه، می تــوان 
ــروع  ــین، ش ــاً شهرنش ــِط عمدت ــر متوس ــک قش ــم ی ــت کم ک گف
ــین، دارای  ــاً شهرنش ــِر عمدت ــن قش ــد. ای ــکل گیری می کن ــه  ش ب
ــاز  ــال، نی ــه ح ــد ک ــز آزاد بودن ــی و نی ــغل های اداری و دولت ش
ــن،  ــر ای ــاوه  ب ــتند. ع ــود داش ــاص خ ــی ِ خ ــوراک فرهنگ ــه خ ب
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ــی  ــه گاه ــینماها )ک ــاخانه ها، س ــون تماش ــی چ ــد مکان های رش
بــه  عنــوان ســالن کنســرت نیــز از آنهــا اســتفاده می شــده 
ــر  ــرای عرضــۀ هن ــاالس( و ... ب ــینما پ ــپه و س ــینما س ــد س مانن
ــط،  ــر متوس ــن قش ــه ای ــیقی( ب ــش و موس ــوص نمای ــه  خص )ب
ــل   ــیقی از محاف ــدن موس ــرای بیرون آم ــت ب ــری ا س ــل دیگ عام
خصوصــی. ایــن نیــز عاملــی اســت کــه از وجــه محفلــی موســیقی 
ــه،  ــرده و در نتیج ــم ک ــته، ک ــه گذش ــبت ب ــل نس ــی، الاق ایران
ــی ای کــه خــاِص محفل هــای خصوصــی  رعایــت  تناســبات اجرای
بــود نیــز کم رنگ تــر شــده اســت. بــه  عبــارت دیگــر، رشــد قشــر 
متوســط، باعــث شــد کــه طیــف جدیــدی از مخاطبــان فرهنگــی 
ــا یــک  ــاً دیگــر ســروکار موســیقی دان ب ــد و لزوم ــه  وجــود بیای ب

ــوده اســت.  مخاطــب خــاص نب
ــیقی و  ــش موس ــط و پخ ــزار ضب ــرفت اب 3. ورود و پیش

ــی ــانه های جمع ــد رس رش
ــر    ــر کم رنگ ت ــزایی ب ــر به س ــه تأثی ــی ک ــر عوامل ــی از دیگ یک
ــایل  ــت، ورود وس ــی داش ــیقی ایران ــی  موس ــه محفل ــدن وج ش
ضبــط و پخــش موســیقی در ایــران بــه  خصــوص در دورۀ پهلــوی 
ــود. دو رکــن اساســی ایــن موضــوع، صفحــات گرامافــون و  اول ب
ــات  ــود. صفح ــاه 1۳1۹ ب ــهت  م ــو در اردیبش ــیس رادی ــز تأس نی
گرامافــون ایــن امــکان را بــه مخاطبــان و بســیاری از افــراد 
می دادنــد تــا موســیقی بشــنوند و نویــد ایــن موضــوع را مــی داد 
کــه دیگــر بــرای شــنیدن موســیقی حتمــاً نبایــد بــه اجرایــی زنده 
ــتگاه  ــیلۀ دس ــه  وس ــوان ب ــت و می ت ــرتی رف ــا کنس ــل ی در محف
ــه  وســیلۀ  ــز ب ــراد نی ــون، موســیقی شــنید. بســیاری از اف گراماف
ــی،  ــی، غرب ــیقی )ایران ــف موس ــواع مختل ــون، ان ــاِت گراماف صفح
...( را در محل هــای عمومــی هم چــون کافه هــا و رســتوران ها 
ــوی اول )اردیبهشــت  ــن در اواخــر دورۀ پهل می شــنیدند. هم چنی
ــو، جمعــی  ــا گشــایش رادی ــو تأســیس شــد. ب ــاه 1۳1۹(، رادی  م
ــدگان و خواننــدگان )ماننــد حبیــب ســماعی، ابوالحســن  از نوازن
ــوک  ــع زاده و قمرالمل ــیدجواد بدی ــی داوود، س ــی ن ــا، مرتض صب
ــداد  ــر تع ــج ب ــه  تدری ــد و ب ــه پرداختن ــه اجــرای برنام ــری( ب وزی
ــه  ــًا ب ــد و عم ــزوده ش ــا اف ــرکت کننده و برنامه ه ــداِن ش هنرمن
یکــی از مهم تریــن بســترهای اجرایــی در دورۀ پهلــوی، بــه  ویــژه 
پهلــوی دوم، بــدل گشــت. ایــن بســتِر تــازه، هم زمــان، دو امــکانِ  
جدیــد ایجــاد کــرده بــود: اول اینکــه موســیقی دانان می توانســتند 
در محیــط متفاوتــی )اســتودیو(، بــرای عمــوم مــردم بــه اجــرای 
ــه  ــری در جامع ــان بیش ت ــه، مخاطب ــد و دوم اینک ــه  بپردازن برنام
ــون  ــات گراماف ــترش صفح ــنوند. گس ــیقی بش ــتند موس می توانس
ــزایی در  ــه  س ــر ب ــه تأثی ــد ک ــواردی بودن ــه م ــو، از جمل و رادی
ــا  ــیقی دان ب ــۀ موس ــز رابط ــیقی و نی ــادی موس ــبات اقتص مناس
ــت  ــدِن رعای ــگ  ش ــه در کم رن ــری ک ــتند. تأثی ــب گذاش مخاط

ــر واقــع شــد.   تناســبات اجرایــی موســیقی نیــز مؤث

تناسب با زمانه و فضای اجتماعی

بــا وقــوع جنبــش مشــروطیت در اواخــر ســدۀ پیشــین، می تــوان 

ــیقی،  ــی موس ــروز اجتماع ــای ب ــتین جلوه گاه ه ــه نخس ــت ک گف
ــرۀ  ــاد و چه ــت و نم ــی شــکل گرف ــا تحــوالت اجتماع ــگام ب هم
ــی  ــارف قزوین ــز ابوالقاســم ع ــن موضــوع نی بی چــون  و  چــرای ای
ــی و  ــۀ مل ــا جنب ــه کام  آنه ــاخت ک ــی س ــارف، تصانیف ــود. ع ب
میهنــی داشــت و در تأییــد و تشــویق ایــن نهضــت بــود و تأثیــر 
ــن جنبــش  ــا ای ــان ب ــردم و همراهــی آن ــودۀ م ــر ت ــه  ســزایی ب ب
داشــت.11 بســیاری از تصنیف هــای عــارف، از نظــر محتــوای کام، 
بــه اوضــاع زمانــه و رویدادهــای مهــم آن اشــاره داشــتند و همیــن 
امــر باعــث شــد تــا پیونــد بیش تــری میــان تصنیف هــای عــارف 
ــر  ــداً در دیگ ــه، بع ــن روی ــود. ای ــرار ش ــی برق ــائل اجتماع و مس
ــی  ــرار شــد و هنرمندان ــا تک ــخ معاصــر م ــم تاری ــای مه رویداده
ســعی کردنــد کــه خــود را بــه  وســیلۀ موسیقی شــان بــه مســائل 
ــه موسیقی شــان را  ــا اینک ــد ی ــر کنن ــردم نزدیک ت ــی و م اجتماع
همــگام بــا رویدادهــا، تحــوالت و خواســت های اجتماعــی کننــد. 

شــاید چنــد مثــال در ایــن زمینــه راهگشــا باشــد.
برخــی  و  قزوینــی  عــارف  تصنیف هــای  الــف. 
ــوی اول ــل پهل ــار و اوای ــر دورۀ قاج ــازان اواخ تصنیف س

شــاید مبرزتریــن چهــرۀ تصنیف ســازی بــرای مضامیــن اجتماعــی 
ــوان کــرد. تصانیــف عــارف،  ــوان عــارف قزوینــی عن ــی را بت و مل
ــی و  ــای سیاس ــرا ً دارای جنبه ه ــعری، اکث ــوای ش ــر محت از نظ
ملــی هســتند کــه بــه  نوعــی واکنــش او بــه رویدادهــای اجتماعــی 
دوران بوده انــد. عــارف بــا ســاختن ایــن تصانیــف، جنبــه ای 
جدیــد از کارکــرِد تصنیــف را معرفــی کــرد: اینکــه شــعر تصنیــف 
می توانــد بازگوکننــدۀ مســائل سیاســی، اجتماعــی و وطنــی هــم 

ــاره، ســخن مشــهوری دارد:  باشــد. او در ایــن ب
ــاب  ــن دورۀ انق ــه معاصری ــد بلک ــد ش ــا فراموشــم نخواه »نه تنه
ــه  ــی ک ــه وقت ــت ک ــد داش ــر دور نخواهن ــت از خاط ــز هیچ وق نی
ــی  ــی و وطن ــرودهای مل ــاختن و س ــه تصنیف س ــروع ب ــن ش م
ــرای )...(  ــد کــه ]تصنیــف[ بایــد ب کــردم، مــردم خیــال می کردن
ــار یــا ببری خــان، گربــۀ شــاِه شــهید، ]باشــد[ ]...[ اگــر مــن  درب
هیــچ خدمتــی دیگــر بــه موســیقی و ادبیــات ایــران نکــرده باشــم، 
وقتــی تصنیــف وطنــی ســاخته ام کــه ایرانــی از ده هــزار نفــر یــک 
نفــر نمی دانســت وطــن یعنــی چــه. تنهــا تصــور می کــرد وطــن 
شــهر یــا ِدهــی اســت کــه انســان در آنجــا زاییــده شــده اســت« 

ــارف قزوینــی، 1۳5۷، ۳۳۴-۳۳1(.  )ع
ــه وی  ــن موضــوع اســت ک ــارف نشــان دهندۀ ای ــن ســخنان ع ای
ــه  واســطۀ  ــه ب ــف ک ــام تصنی ــه  ن ــا از بســتری ب ــته ت قصــد داش
داشــتن موســیقی و کام بــه  صــورت توأمــان، تأثیــر فراوانــی روی 
مخاطــب داشــته، بــرای ابــراز واکنــش خــود بــه مســائل اجتماعِی 
ــد  ــی بودن ــۀ او همان های ــائل زمان ــد. مس ــتفاده کن ــه اش اس زمان
ــر  ــارف، اکث ــتند و ع ــدا هس ــش هوی ــعر تصنیف های ــه در ش ک
تصنیف هایــش را در همیــن راســتا ســاخته اســت بــه  طوری کــه، 
بــه  گفتــۀ روح اهلل خالقــی، فقــط چنــد تصنیــف از ســاخته هایش 
ــی و  ــی مل ــه، مضامین ــته و بقی ــقانه داش ــی و عاش ــۀ تغزل جنب
ــای وی،  ــا تصنیف ه ــد ت ــث ش ــر باع ــن ام ــد و همی ــی دارن میهن
در میــان مــردم بســیار محبــوب باشــند و بــه  ســرعت میان شــان 
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ــد. رواج یاب
ــز  ــری را نی ــازان دیگ ــوان تصنیف س ــارف می ت ــز ع ــه ج ــه ب البت
در اواخــر دورۀ قاجــار و اوایــل دورۀ پهلــوی اول ســراغ کــرد کــه 
ــه  ــی دارد و ب ــۀ اجتماع ــان جنب ــم کام تصنیف های ش ــا ه آنه
ــه  واســطۀ کام، ایــن تناســب اجتماعــی   نوعــی می خواســته اند ب
را برقــرار ســازند. بــه  عنــوان مثــال می تــوان بــه نمونه هــای زیــر 

اشــاره کــرد:
ــان/  ــگ از درویش خ ــاری/ آهن ــزان/ آواز افش ــاد خ ــف ب 1. تصنی
شــعر از ملک الشــعراء بهــار: ایــن تصنیــف در ســال 12۹۹ 
ــور،  ــت )پای ــده اس ــاخته ش ــاب س ــع حج ــرای رف ــیدی ب خورش

.)۴21  ،1۳۹۷
2. تصنیــف در ُملــِک ایــران/ آواز دشــتی/ آهنــگ و شــعر از 
ــری در  ــوک وزی ــف را قمرالمل ــن تصنی ــد: ای ــی امیرجاه محمدعل
ــه  ــده اســت. شــعر ایــن تصنیــف، ب اوایــل دورۀ پهلــوی اول خوان
ــران در آن دوره.  ــه وضعیــت جامعــۀ ای  وضــوح واکنشــی اســت ب

ــون: ــی چ ــًا عبارات مث
»داد از جهالــت خــدا کــه قــدر خــود ندانیــم/ در زندگانــی چــرا 
ــه جهــل مســتوریم/  ــم/ ب ــت دوری ــم/ ]...[ ز معرف شــبیه مردگانی
ــه  ــری ک ــم/ ]...[ عص ــو رنجوری ــو عض ــان چ ــع جهانی ــه مجم ب
ــاب اســت/  ــچ و ت ــش در پی ــور دان ــا ن ــاب اســت/ ب ــا در انق دنی
در مهــد ســیروس ایــن خــواب ســنگین بــس ناصــواب اســت...« 

)امیرجاهــد، 1۳۳۳(.   
ــی  ــاختۀ مرتض ــان/ س ــیروس/ بیات اصفه ــران س ــف دخت ۳.تصنی
نــی داوود ]احتمــاالً[/ خواننــده: ملــوک ضرابــی/ شــاعر: محمدعلــی 

امیرجاهــد ]احتمــاالً[/ تاریــخ ضبــط: 1۳۰6.
»دختــران ســیروس/ تــا بــه کــی در افســوس/ زیــِر دســت مــردان 
تــا بــه چنــد محبــوس/ کــرد چــو ایــران دختــران ساســان/ تــا بــه 
ــر  ــت/ فک ــر نیس ــس خب ــران/ هیچ ک ــان ای ــی ای زن ــی خموش ک
ــران/ زن مگــر بشــر نیســت؟/  ــر و شــر نیســت/ ای رجــال ای خی

چنــد در حجابــی؟/ تــا بــه کــی بــه خوابــی؟...«
مرتضــی  ســاختۀ  بیات اصفهــان/  دل/  ســوزش  تصنیــف   .۴
ــان  ــین پژم ــاعر: حس ــی/ ش ــوک ضراب ــده: مل ــی داوود/ خوانن ن
بختیــاری/ تاریــخ ضبــط: 1۳۰۸، تهــران، کمپانــی پلیفــن. 
»پــرده از روی روشــن برافکــن جانــا/ مــاه مــن چهــر زیبــا بــه عالم 
بنمــا/ ای بــه از، مــه بــه آســمان/ پرتویــی ده بــر ایــن جهــان/ از 
ســخن پــرده پوشــا/ عیــان نمــا تــو روی نکــو بــه پــرده گــو نــداری 
نــگارا ســر خودفروشــی/ برافکــن ایــن ســیاهی ز رو/ نخواهــد ای 
ــدی، 1۳۹۸، ۷۴ و  ــی...« )میراحم ــو پرده پوش ــاک ت ــن پ پری دام

.)۷6
ب. نخستین اجرای صحنه ای قمرالملوک وزیری

 قمرالملــوک وزیــری، یکــی از برجســته ترین خواننــدگان در 
ــه ای  ــرای صحن ــتین اج ــی، در نخس ــیک ایران ــخ آواز کاس تاری
خــود در گرانــد هتــل در ســال 121۳۰۳، بــدوِن داشــتِن حجــاب، 
ــرده  ــاب ک ــود انتخ ــعِر آواز خ ــرای ش ــرزا را ب ــرج  می ــی از ای غزل
ــان در  ــرای زن ــان ب ــه در آن زم ــی ک ــه محدودیت های ــه ب ــود ک ب
ارائــۀ هنــر و اساســاً حضــور آنهــا در عرصه هــای اجتماعــی وجــود 

ــن  ــعر، از ای ــن ش ــت از ای ــد. دو بی ــاره می کن ــت، اش ــته اس داش
قــرار اســت: 

نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند 
 نعوذباهلل اگر جلوه بی حجاب کند

فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست 
ــل از  ــه  نق ــد )ب ــاب کن ــه در حج ــد حیل ــه کن ــر چ ــه ه  چراک

.)6۳  ،1۳۹۹ نورمحمــدی، 
ــد و از او  ــب ش ــری جل ــه کانت ــرت، ب ــن کنس ــس از ای ــر پ قم
ــه  ــر بی حجــاب روی صحن ــه دیگ ــه شــد ک ــد گرفت ــزام و تعه الت

ــپنتا، 1۳۹۳، 115(. ــود )س ــر نش ظاه
ج. اجراهایی از محمدرضا شجریان

ــدای  ــا ص ــکاتیان و ب ــز مش ــازی پروی ــه  آهنگس ــداد ب ــوم بی  آلب
محمدرضــا شــجریان، یکــی از برجســته ترین و مشــهورترین آثــار 
ــال 1۳61  ــوم در س ــن آلب ــی اســت. ای ــیقی کاســیک ایران موس
ضبــط و در ســال 1۳6۴ منتشــر شــد )حبیبی نــژاد، 1۳۸۳، 
1۷(. ســاز و آواز شــجریان بــا همراهــی ســنتور پرویــز مشــکاتیان 
ــوم  ــن آلب ــای ای ــان ترین بخش ه ــی از درخش ــداد یک در آواز بی
اســت. شــجریان در ایــن ســاز و آواز، غزلــی از حافــظ را بــا مطلــع 
»یــاری انــدر کــس نمی بینیــم یــاران را چــه شــد/ دوســتی کــی 
آخــر آمــد دوســتداران را چــه شــد« می خوانــد کــه طبــق گفتــۀ 
ــبب  ــن س ــه  ای ــال ها ب ــزل در آن س ــن غ ــاب ای ــجریان، انتخ ش
بــوده کــه ایــن غــزل، از دیــِد او، بازگوکننــدۀ شــرایط اجتماعــی 
ایــران در آن  ســال ها، اوایــل دهــۀ 1۳6۰ بــوده اســت و انتخــاب 
ــاع و  ــه اوض ــش وی، ب ــی واکن ــه  نوع ــزل، ب ــن غ ــدن ای و خوان
احــوال جامعــۀ ایــراِن در آن ســال ها بــوده اســت )نــک. مســتند 
ــرود  ــدن س ــِل خوان ــن دلی ــژواِک روزگار(. او هم چنی ــجریان: پ ش
ســپیده )آهنــگ: محمدرضــا لطفــی/ شــعر: هوشــنگ ابتهــاج( در 
ــش  ــه پی ــه در جامع ــتاخیزی ای ک ــت رس ــاب را »حال ــان انق زم
آمــده بــود« عنــوان می کنــد کــه بــاز، واکنشــی اســت بــه اتفاقــات 
جامعــه و بــه  شــکلی یــک همراهــی اجتماعــی،  از طریق موســیقی 
اســت. شــجریان، علــت انتخــاب شــعر مشــهور »زمســتان اســت«، 
ســرودۀ مهــدی اخــوان ثالــث و خوانــدِن آن در آلبومــی بــه  همین 
نــام بــا همراهــی حســین علیــزاده )تــار(، کیهــان کلهــر )کمانچــه( 
ــون شــجریان )تمبــک( کــه در ســال1۳۸۰ منتشــر شــد  و همای
ــوان  ــرای آن عن ــاِن اج ــا زم ــعر ب ــن ش ــی ای ــق و هم خوان را تواف
می کنــد )همــان(. ایــن ســه نمونــه یعنــی ســرود ســپیده )اوایــل 
ــت  ــتان اس ــوم زمس ــۀ 1۳6۰( و آلب ــداد )ده ــوم بی ــاب(، آلب انق
)اواخــر دهــۀ 1۳۷۰ و اوایــل دهــۀ 1۳۸۰(، کــه در مقاطــع زمانــی 
ــه  ــت ک ــأله اس ــن مس ــان دهندۀ ای ــده اند، نش ــرا ش ــف اج مختل
دســت کم بــرای برخــی خواننــدگان، از جملــه شــجریان، انتخــاب 
شــعر بــرای برخــی آثــار و تناســب آن  بــا اوضــاع زمانــه و روزگار، 

یــک مســألۀ پُراهمیــت بــوده اســت. 
د. رویکرد حسین علیزاده به موسیقی

مهم تریــن  و  برجســته ترین  از  یکــی  علیــزاده،  حســین 
ــار  ــیاری از آث ــد. بس ــمار می آی ــر به ش ــیقی دانان دورۀ معاص موس
او جــزو شــاخص ترین و مهم تریــن آثــار موســیقی کاســیک 

۴1
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ایرانــی در طــول پنــج دهــۀ گذشــته هســتند. یکــی از رویکردهای 
ــوده  ــۀ اجتماعــی آن ب ــزاده در ســاخِت موســیقی، جنب مهــم علی
ــیقی و  ــألۀ اجتمــاع و ارتبــاط آن بــا موس اســت و او روی مس
ــر موســیقایی، تأکیــد فــراوان داشــته اســت. او در مصاحبــه ای  اث
ــا  ــیقی ب ــاط موس ــه ارتب ــردش ب ــارۀ رویک ــن درب ــرج گرگی ــا ای ب

ــد: ــی می گوی ــت اجتماع ــاع و وضعی اجتم
هنرمنــد بــه هــر چــه اعتقــاد داشــته باشــد، از ماوراءالطبیعــه تــا 
ــق هنــرش  ــد از طری ــز دیگــر، می  توان جامعــه و مــردم و هــر چی
]بــه آن[ دســت پیــدا کنــد. بــا هنــر هــم می  شــود نیایــش کــرد 
ــد از  ــرم را نفروشــم. بع ــودم هن ــه ب ــاد گرفت ــن ی ــارزه. م ــم مب ه
آشــنایی بــا همســرم و قرارگرفتــن در جریانــات سیاســی و بعــد به 
زندان افتــادن همســرم بــرای دو ســال پیــش از انقــاب، موســیقی 
مــن دیگــر نمی  توانســت بــه مســائل اجتماعــی بی  تفــاوت باشــد. 
جنبه  هــای اجتماعــی و سیاســی از ســال  های 1۳55 بــه کار 
مــن اضافــه شــد. مــن قطعــه  ی حصــار را بــرای همســرم ســاختم 
و ســواران دشــت امیــد هــم کار اجتماعی  ســت. حصــار کام 
ــدارد و خــود قطعــه  ی موســیقی پیــام سیاســی خــود  ــی ن چندان
ــیقی  ــان، موس ــا آن زم ــد. ت ــعار ده ــه ش ــدون آنک ــد ب را می  ده
ــای  ــر جنبه  ه ــاد ب ــت زی ــا دق ــود. ب ــل ب ــیقی محف ــنتی موس س
فنــی و اجــرای اســتادانه، انتظــار دیگــری از آن نمی  رفــت؛ یعنــی 
ــیقی  ــن موس ــی ای ــت ول ــی در آن نمی  گذاش ــام سیاس ــی پی کس
ــیقی  ــن موس ــا ای ــتم ب ــن می  خواس ــود و م ــن ب ــزار م ــا اب تنه
ــا روشــن فکرانی  ــم و ب ــان کن ــم اجتماعــی ـ سیاســی را بی مفاهی

کــه زندگــی سیاســی داشــتند هــم ارتبــاط برقــرار کنــم. 
]...[ اتفاقــا خالص  تریــن ایــن ارتبــاط را موســیقی می  توانــد 
داشــته باشــد، چــون هیــچ شــعاری در آن نیســت. وقتــی از نظــر 
ــه  ــم، روح جامع ــگاه می  کنی ــه ن ــه جامع ــی ب ــی و اجتماع سیاس
ــه  ــرای آدم مطــرح می  شــود و اینکــه ایــن روح جامعــه را چگون ب
ــی  آورد،  ــه حرکــت در م ــردم را ب ــرد. آنچــه م می  شــود راضــی ک
ــان موســیقی، خیلــی خــاص  ــا ناآرام شــان اســت. زب روح آرام و ی
ــد مســتقیماً از آن اســتفاده  ــی دارد کــه می  توان اســت. شــعر زبان
کنــد و حرفــش را بزنــد؛ هرچنــد شــعر، خــوب ایــن کار را 

ــه  ــی ب ــان مســائل اجتماع ــرای بی ــی مســتقیم ب ــد و زبان نمی کن
نمی  گیــرد.  کار 

ــن  ــه دارد. همی ــری جامع ــه روح هن ــک ب ــی نزدی ــیقی زبان موس
االن کــه نوعــی افســردگی در روحیــه  ی مــردم ایــران رواج پیــدا 
ــیقی  ــر راه موس ــر س ــکات ب ــه مش ــن هم ــر ای ــت اگ ــرده اس ک
ــد  ــاً می  ش ــرد، حتم ــد ک ــوب تولی ــیقی خ ــد موس ــود و می  ش نب
ــرای  ــا را ب ــرد و آن ه ــک ک ــردم کم ــه  ی م ــردن روحی ــه بهتر ک ب

ــاخت. ــاده س ــد آم ــت و مفی ــای مثب قدم  ه
در ســمُفنی لنینگــراد، اثــر شوســتاکویچ، هیچ  جــا ســخنی از چــه 
ــت.  ــه اس ــه در آن قطع ــت. روح آن دوراِن جامع ــرد نیس ــد ک بای
خیلــی ســمُبلیک اســت ولــی عصــاره  ی آن دوران جامعــه اســت.

ــدارد مثــل وقتــی مــا حــرف  ــراردادی ن ــان ق موســیقی چــون زب
ــم، جــای  ــراردادی داری ــان ق ــک زب ــا می  نویســیم و ی ــم ی می  زنی

ــازه  ای در آن هســت. هــر کار ت
پیــام سیاســی یــا اجتماعــی شــعار نیســت کــه فقــط بــا شــب  نامه 
ــان  ــا زب ــام سیاســی را می  شــود ب ــه داد، پی ــه بشــود ارائ و اعامی
خالــص موســیقی ارائــه کــرد؛ مثــًا همیــن کــه مــن از اول فکــر 
  کــردم کار خمــوده دوســت نــدارم و در موســیقی خــودم این  طــور 
کار کــردم، یــک کار اجتماعی  ســت. یعنــی ایــن فکــر از جریانــی 
شــروع شــده اســت تــا در مــن بــه جایــی برســد کــه خمودگــی 
ــن، 1۳۹1،  ــم )گرگی ــودم دور کن ــیقی خ ــردگی را از موس و افس

.)۴۴۹-۴۴۸
صحبت هــای علیــزاده حــاوی ایــن نکتــۀ مهــم اســت کــه 
موســیقی اجتماعــی، دســت کم از دیــِد او، صرفــاً موســیقِی بــاکام 
نیســت و موســیقی بــدوِن کام نیــز می توانــد ایــن تناســب را در 
خــود داشــته باشــد. بــه  عبــارت دیگــر، برخــی آثــار علیــزاده کــه 
ــن  ــان، ای ــدگاِه سازنده ش ــته اند از دی ــتند، توانس ــدون کام هس ب
ــزۀ ساخت شــان،  ــاً انگی ــه اساس ــا اینک ــد ی تناســب را ایجــاد کنن
داشــتن و برقــرارِی تناســب بــا اجتمــاع و زمانــه بــوده اســت. ایــن 
همــان انگیــزه ای اســت کــه در طــی چنــد دهــۀ گذشــته، یکــی از 
اهــداِف ســاخِت موســیقی در حیطــۀ موســیقی کاســیک ایرانــی 
بــرای برخــی موســیقی دانان بــوده اســت: تناســب بــا روح زمانــه.

نتیجه گیری

ــوان  ــد، می ت ــه ش ــه گفت ــه ک ــی از آنچ ــدی کل ــک جمع بن در ی
ــبات  ــی، تناس ــیقی ایران ــم موس ــاالت قدی ــق رس ــه طب ــت ک گف
اجرایــی متفاوتــی بــرای اجــرای موســیقِی ســازی و آوازی 
ــن موضــوع  ــه ای ــاالت، ب ــه برخــی از رس ــده اســت. البت ــر ش ذک
ــر. برخــی از تناســباتی  ــز کم ت ــد و برخــی نی ــر پرداخته ان مفصل ت
ــًا  ــروز کام ــد، ام ــی بوده ان ــاالت قدیم ــر رس ــد نظ ــه م ــم ک ه
ــه  ــه ک ــد. آنچ ــی ندارن ــی خاص ــر کارای ــده اند و دیگ ــوخ ش منس
ــن  ــت ای ــته، رعای ــه در گذش ــت اینک ــلم اس ــی مس ــد خوب ــا ح ت
ــه،  ــده و رفته رفت ــمار می آم ــه  ش ــرورت« ب ــی »ض ــبات، نوع تناس
در طــول تاریــخ و بــه  ویــژه در دوران معاصــر )بــه  خصــوص یــک 
ــه  ــن موســیقی در جامع ــه  ســبب عمومیت یافت ســدۀ گذشــته( ب

ــدا  ــط ص ــِد ضب ــای جدی ــترش فناوری ه ــن ورود و گس و هم چنی
ــی  ــه محفل ــدن از وج ــته  ش ــز کاس ــی و نی ــایل ارتباط جمع و وس
 بــودِن موســیقی ایرانــی، از اهمیــت رعایــت تناســبات اجرایــی، بــه 
 ویــژه بــرای آواز و آوازخوانــان، کاســته شــده و رعایــِت آنهــا، بــه 
 نوعــی، »شــگرد« تلقــی شــده اســت. از این موضــوع، در موســیقی 
آوازی در دوران معاصــر، تحــت  عنــوان »مناســب خوانی « یــاد 
می شــود کــه عمومــاً بــر دو مقولــه تمرکــز دارد: 1. رعایــت 
تناســب میــان فضــای عاطفــی شــعر و ُمــِد انتخابــی؛ 2. تناســب 

ــا مــکان و زمــان اجــرا.  ــی ب میــان محتــوای شــعر انتخاب
ــته در  ــدۀ گذش ــک س ــول ی ــی، در ط ــور کل ــه  ط ــه ب ــا آنچ ام
ــه   ــر جامع ــذار ب ــم و تأثیرگ ــدادی مه ــه روی ــف ک ــع مختل مقاط
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بحثی پیراموِن تناسباِت اجرایی  و موسیقایی: از ضرورت و ِشِگرد تا همراهی با زمانه

ــرار  ــیقی دانان ق ــی موس ــه برخ ــورد توج ــر و م ــد نظ رخ داده، م
ــرا  ــا اج ــده ی ــاخته  ش ــِر س ــودن اث ــی و منطبق ب ــه، همگاه گرفت
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوده اس ــی ب ــت اجتماع ــا وضعی ــده ب ش
اینکــه اثــر موســیقایی بتوانــد آینــه  و بازتاب دهنــدۀ مســائل مهــم 
اجتماعــی باشــد، دســت کم، بــرای طیفــی از موســیقی دانان، 
امــری مهــم تلقــی شــده اســت. البتــه ایــن »متناســب بــا وضعیت 
ــه  ــا کام و ب ــیقی ب ــر در موس ــه«، بیش ت ــا روِح زمان ــی ی اجتماع
ــعر،  ــه ش ــرا ک ــه اســت؛ چ ــوِد شــعر صــورت پذیرفت  واســطۀ وج
ــد  ــه می توان ــت ک ــت تری اس ــاح، سرراس ــه  اصط ــاِم ب ــل پی حام
بــا زبانــی اســتعاری و خیال انگیــز، واکنشــی بــه وضعیــت جامعــه 
و  قزوینــی در زمــان مشــروطه  باشــد. تصنیف هــای عــارف 
ــاخته  شــده توســط  ــی س ــار، ســرودهای انقاب اواخــر دوران قاج
موســیقی داناِن کانــون چــاووش در زمــان انقــاب اســامی و 
ــع،  ــتند. در واق ــی هس ــِب اجتماع ــی از تناس ــای خوب ... نمونه ه
ــی  ــم نوع ــی را بتوانی ــت اجتماع ــا وضعی ــیقی ب ــۀ موس ــر رابط اگ
ــه  ــم ک ــم بگویی ــم، می توانی ــر بگیری ــیقایی در نظ ــب موس تناس
ایــن تناســب، یــک مــورِد نوظهــور در موســیقی ایرانــی اســت و 
ســابقۀ تاریخــی آن بــه زمــان مشــروطیت برمی گــردد و بــه  نظــر 
هــم می رســد میــراث تناســبات موســیقایِی قدیمی تــر اســت امــا 
ماننــد بســیاری از پدیده هــای دیگــر، در طــی زمــان و تاریــخ، بــه 

ــرده اســت.  ــدا ک ــرات دوران، دگردیســی پی  ســبب تغیی

پی نوشت 
ــا ایــن شــعر:  1. نظامــی، »شــبدیز« را بیســت  و ســومین لحــن آورده اســت ب
»چــو در شــب برگرفتــی راِه شــبدیز/ شــدندی جملــۀ آفــاق شــب خیز« 

)تهماســبی، 1۳۹۷، ۴56(.
ــن  ــور، ای ــتگاه ماه ــداهلل« در دس ــۀ »راک عب ــرای گوش ــور، ب ــرز پای 2. فرام
ــم/ شــرِح  ــر گوی ــه پیمب ــکوۀ امــت ب شــعر را ذکــر کــرده اســت: »مــی روم ِش

ــور، 1۳۸6، ۳12(. ــم« )پای ــدر گوی ــه  حی ــاس ب ــتِی عب بی دس
۳. ایــن توافــق، طبــق جدولــی کــه بکــری ارائــه داده، بــه ایــن صــورت اســت: 
»1. راســت: حمــل/ 2. عشــاق: جــوزاء/ ۳. عــراق: عقــرب/ ۴. حجــازی: هــوت/ 5. 
زنگولــه: ســرطان/ 6. مخالــف: میــزان/ ۷. بوســلیک: اســد/ ۸. شــاهناز: قــوس/ ۹. 
حســینی: ســنبله/ 1۰. مقابــل: جــدی/ 11. نــوا: ثــور/ 12. نوریــز: دلــو« )بکــری، 

.)115 ،1۳۸2
ــر  ــرای اطــاع بیش ت ــی اردســتانی اســت. ب ــن شــعر از ســروده های فدای ۴. ای
ــای ایمــان  ــم از آق ــت، 1۳۹2، ج 2: 11۷۷(. در اینجــا الزم می دان ــک. )هدای ن

بهرامــی بــه جهــت یــادآوری ایــن منبــع، سپاســگزاری نمایــم.
5. آن طــور کــه بــه  نظــر می رســد، یکــی از ارکاِن بــه  اصطــاح مناســب گویی، 
ــی  ــه فراخــور موقعیــت زمان ــا مصــراع شــعر، ب ــک بیــت ی ــر واژه ا ی در ی تغیی
ــه  ــه ای  اســت ک ــان نکت ــن هم ــوده اســت. ای ــرایط ب ــر ش ــا دیگ ــی ی ــا مکان ی
ــز  ــزی نی ــتانی پاری ــادآور شــد. باس ــش ی ــز در صحبت های ــد نی ــی برومن نورعل
بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد و دربــارۀ عبــداهلل دوامــی هنــگام تدریــس بــه یکــی 

ــد:  ــرده می نویس ــت پ ــم از پش ــاگردان خان از ش
گویــا یــک روز خانمــی از پشــت پــرده آهنــگ برداشــته بــود: »کــه گفــت نظــر 
بــر رخ خوبــان خطــا باشــد؟« دوامــی فرصــت نــداد کــه مصــراع دوم را بخوانــد 
ــه  ــی ک ــا را« در حال ــند روی زیب ــه نپوش ــود ک ــا ب ــد: »خط ــودش خوان و خ
اصــل شــعر ایــن اســت: »خطــا بــود کــه نبیننــد روی زیبــا را« )1۳۹5، 1۹1(  

)تأکیــدات از نگارنــدۀ حاضــر اســت(.

ــدۀ   ــرد: »به عقی ــرده می گی ــی خ ــن کاِر دوام ــر ای ــزی ب ــتانی پاری ــه باس البت
مــن دوامــی دو کار بــد کــرده: یکــی آنکــه هــم روی زیبــا را ِگل مالیــده، هــم 
مثــل بچه هــا تــوی خشــت های شــعر ســعدی دویــده اســت« )همــان، 1۹2(.

6. بکــری، در ادامــۀ مطلــب خــود، چنــد نمونــه از تناســب موســیقِی اجرایــی 
ــود:  ــادآور می ش ــان را ی ــت روحی ش ــس و وضعی ــل مجل ــا اه ب

»در مجالــس شــیوخ صوفیــه، عربیــون و زنگولــه نواختــه می شــود، زیــرا دل هــا 
و طبایــع آن هــا، به جهــت ریاضت هــای روحــی، لطیــف، رقیــق و ســلیم اســت 
ــرو  ــق ف ــش عش ــا در ات ــد. آن ه ــر می کن ــا اث ــز در آن ه ــن چی و کوچک تری
ــده و پریشــان  ــات آتشــین را بشــنوند، دل هاشــان پراکن ــر مقام ــد و اگ رفته ان
ــق حــال آن هاســت.  ــی اســت کــه مواف ــن مقامــات خاکــی و اب می شــود! و ای
ــود.  ــه می ش ــده/ نواخت ــازی خوان ــاق و حج ــمندان، عش ــس دانش ــا در مجال ام
ــی  ــات، آب ــن مقام ــد. ای ــت حرارت ان ــان در غای ــطۀ علم ش ــا به واس ــرا آن ه زی
ــرا  ــود زی ــده  می ش ــر خوان ــیران و محی ــوام، عش ــس ع ــد. در مجال و هوایی ان
ــتند«  ــی هس ــات آتش ــن مقام ــت و ای ــوی اس ــت و ق ــا زمخ ــت این ه طبیع

ــری، 1۳۸2، 11۴(. )بک
۷. عنصرالمعالــی، در کتــاب قابوس نامــه، خطــاب بــه فرزنــد خــود، آگاه  بــودِن 
ــر او، »راه و  ــه  تعبی ــِم ب ــِع ممــدوح« را واجــب و از اصــوِل مه ــر »طب شــاعر ب
رســم شــاعری« برمی شــمارد: »امــا بــر شــاعر واجــب اســت از طبــع ممــدوح 
ــان[  ــه وی را ]چن ــد، آنگ ــوش آی ــه خ ــه وی را چ ــتن ک ــودن و بدانس آگاه ب
ســتودن کــه وی خواهــد کــه تــا آن نگویــی کــه خواهــد تــو را آن ندهــد کــه 

ــی، 1۳5۳، 22۹(.   ــو خواهــی« )عنصــر المعال ت
ــد،  ــای هن ــه حکم ــده ک ــاره ش ــناس( اش ــف ناش ــیقی )مؤل ــالۀ موس ۸. در رس
چــون  می کرده انــد  درمــان  موســیقی  علــم  بــه  وســیلۀ  را  بیماری هــا 
»می دانســتند کــه آوازی حالــت غضــب پیــدا می شــود مناســب طبیعــت بــود 
ــن آواز  ــودی بدی در گرمــی و خشــکی. پــس عــاج بیمــاری کــه از ســردی ب
ــود اســتعمال کننــد  ــد و آواز باریــک و تیــز کــه ســبب  آن ســردی ب می کردن
در امــراض گــرم کــه آن را نفــع عظیــم بــود در عــاج ضــد بــه ضــد« )صیرفــی، 

.)1۳۹  ،1۳۹6
۹. ظهــری اصفهانــی، تأکیــد بــر رعایــِت انــواِع ایــن تناســبات اجرایــی داشــته 
و می نویســد: »مــرا از ایــن ســخن مقصــود آن اســت کــه هــر نغمــه در ضــد 
ــد  ــود و فوای ــکفته می ش ــت، ش ــح اســت و در اصــاح طبیع ــود مصل ــع خ طب

ــی، 1۳۹6، ۸۷(. ــری اصفهان ــردد« )ظه ــر می گ ظاه
ــن  ــدول می نویســد: »تعیی ــن ج ــۀ ای ــد از ارائ ــیرازی، بع ــه  ش 1۰. فرصت الدول
اوقــات مذکــوره را در کتابــی نوشــته کــه نســبتش را بــه ابی نصــر فارابــی داده. 
ــه طریقــی دیگــر اوقــات ســراییدن هــر آواز را ذکــر  امــا در بعضــی از نســخ ب
ــیرازی،  ــت« )ش ــدول اس ــن ج ــه در ای ــا چنانک ــول حکم ــز از ق ــد، نی کرده ان
ــد.   ــه می ده ــن حاضــر را ارائ ــه، جــدول )1۰( مت 1۳۷5، 15-16(. وی در ادام
ــف  ــارۀ رواج تصانی ــی،  درب ــۀ رادیوی ــک مصاحب ــع زاده در ی ــیدجواد بدی 11. س

ــی دارد:  ــارۀ جالب توجه ــردم اش ــودۀ م ــان ت ــارف در می ع
ــا  ــروز ی ــا دی ــروز ی ــاخت، ام ــب می س ــًا ش ــرد مث ــن م ــگ را ای ــن آهن »ای
پریــروز می ســاخت. کنســرت مــی داد. بیشــتر در گراندهتــل قدیــم کــه 
ــردا  ــی داد. ف ــرت م ــاخت و کنس ــن را می س ــت. ای ــی اس ــاخانۀ فردوس تماش
ــاد  ــه می افت ــب در اینک ــد و عجی ــش می ش ــا پخ ــو کوچه ه ــا ت ــن آهنگ ه ای
دســت ایــن نوازنــدگان دوره گــرد آن زمــان کــه، به اصطــاح، یــک کمانچــه ای 
ــان  ــه عقدکن ــا ک ــوی خانه ه ــی. ت ــک ضرب ــاری و ی ــک ت ــت و ی ــته اس داش
و عروســی و مجالــس شــادی، ختنه ســوران، ایجــاد می شــد، این هــا تــا 
ــا  ــد و ت ــاد را می خواندن ــارک ب ــاهلل مب ــدند، ایش ــه می ش ــا خان ــزم ی وارد آن ب
می نشســتند تصانیــف عــارف را می خواندنــد و عجیــب اســت کــه آن تصنیــف 
خیلــی محکــم واقعــاً جــاداری بــوده. ردیــف شــدید موســیقی ایــران، ســنتی، 
ــد«  ــد و می خواندن ــا می زدن ــو کوچه ه ــا ت ــن دوره گرده ــن را ای ــل و ای اصی

ــع زاده، 1۳55(. )بدی
ــال 1۳۰۳،  ــی س ــر یعن ــرت قم ــخ نخســتین کنس ــرای تاری ــا ب ــای م 12. مبن
کتــاب آوای مهربانــی  بــوده اســت )خالقــی، 1۳۷۳، ۸۳( کــه بــه  نظــر تاریــخ 
درســتی اســت. ایــن در حالــی ا ســت کــه در مطلبــی تحــت عنــوان »گزارشــی 
دربــارۀ فــوت قمــر بــه قلــم ا. میرســعیدی« در مجلــۀ اطاعــات جوانان )شــمارۀ 

۴۳
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۳5، 1۴ مــرداد 1۳۳۸(، تاریــخ نخســتین کنســرت قمرالملــوک وزیــری، ســال 
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ــه  نظــر نمی رســد. درســت ب
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بهارســتان، ۴ )1۳(: 1۰1۳-۹۸6. پیــام  اصفهــان«. فصلنامــۀ 

کیانــی، مجیــد. )1۳۹۳(. هفــت دســتگاه موســیقی ایــران. تهــران: 
حــوزه هنــری.

ــرکت  ــس: ش ــد و آزادی. لس آنجل ــرج. )1۳۹1(. امی ــن، ای گرگی
ــاب. کت

تاریــخ  مــن،  زندگانــی  )1۳۹5(. شــرح  عبــداهلل.  مســتوفی، 
اجتماعــی و اداری دورۀ قاجاریــه. جلــد اول. تهــران: هرمــس.

ــران:  ــنده. ته ــار جوش ــن. )1۳۹۸(. جویب ــدی، محمدامی میراحم
ــیقی. ــر موس هن

نظری جــو. رامتیــن. )1۳۹۹(. »چنــد مصاحبــۀ قدیمــی بــا 
ــگ، 1 )2(، 16۳-1۳۸. ــیقی فراهن ــۀ موس ــدان«. فصلنام هنرمن

همایون پــور«.  منوچهــر  صحبــت  »پــای   .)1۴۰۰(  .------

۴۴



بحثی پیراموِن تناسباِت اجرایی  و موسیقایی: از ضرورت و ِشِگرد تا همراهی با زمانه

.۴۴۳-۴25  ،)1۴۴(  26 بخــارا،  ماهنامــۀ 
نورمحمــدی، مهــدی. 1۳۹۹. اخبــار و اســناد قمرالملــوک وزیــری 
ــناد  ــیو اس ــر و آرش ــر حاض ــا عص ــار ت ــات دوران قاج در مطبوع

ملــی. تهــران: ماهــور.
------ . )1۴۰۰(. عارِف موسیقی دان. تهران: ماهور. 

هدایــت، رضاقلی خــان. )1۳۸2(. مجمع الفصحــا. بخــش دوم از 
ــر. ــران: امیرکبی ــا. ته ــر مصف ــش مظاه ــد دوم. به کوش جل

یوســف، ضیاءالدیــن. )1۳۹۹(.  کلیــات یوســفی، بازخوانــی و 
ــر. ــتان هن ــران: فرهنگس ــی. ته ــک خضرای ــش باب ویرای

۴5


