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    مقدمه

 

شناخت علل و شرایط پیدایش و توجه به  در بررسی هر هنر، نکته قابل تامل،

چراکه هنر نیز همانند سایر محصوالت ساخته . باشدهای اجتماعی آن هنر میریشه

ا مجزا توان آنرو هیچگاه نمی های روزمره زندگی استزائیده فعالیت دست بشر،

ر در استاد آریانپو . از محیط زندگی انسان و اجتماع بشری مورد بررسی قرار داد

یقی پذیرفت که شعر و موس انتومی»کتاب منشا موسیقی خود چنین می نویسد: 

به   .زائیده کار یا زندگی تولیدی ابتدائی است ابتدائی نیز، همانند هنرهای دیگر،

این معنی که وزن کار و جادوی لفظی، به ترانه سازی و نوازندگی کشانیده 

]برای نمونه[ به تصریح هانس زاکس در جزایر آندامان واقع در خلیج  . شودمی

 . «حتی کودکان در ساختن و پرداختن ترانه ها دخالت دارند همه مردم بنگال،

ائیده گاه نوایی ز . کندمیهمین موضوع در موسیقی سنتی و ملی ایران نیز صدق 

گاه نام مکانی است که از آنجا نشات گرفته و گاه بیان حال  . کار گروهی است

 موسیقی ایران در شه ها و نغماتگومیاز اینرو تما . و هوائیست که آن نغمه دارد

ارتباطی تنگاتنگ با فرهنگ و شیوه و منش زندگی مردمانش بوده و با آن عجین 

شده است و به بیانی، عالوه بر داشتن ارزش موسیقایی نموداری از گنجینه 

 . فرهنگی مردم ایران زمین است
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میه از منظر یافتن وجوه تس از اینرو بررسی ردیفهای موسیقی و گوشه های مقامی،

د در شناساندن منشا و علل پیدایششان و به تبع آن در توانمیآنها هرچه بیشتر 

 . شناساندن فرهنگ و منش ایرانی یاری رسان باشد

 

 9315  –امیررضا کفاشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    آوازی تعاریف  

 

 ردیف

ته گف در اصطالح موسیقی به مجموعه ای از الحان که گوشه نام گرفته اند،

از   .که دست مایه آهنگسازان در ساخت ملودیهای جدید قرار می گیرد شودمی

برجسته ترین افرادی که در تدوین وحفظ ردیفهای موسیقی ایرانی کوشیده اند 

ام آقا حسینقلی نمندانی چون میرزا عبداله فراهانی و برادر ایشان از هنر توانمی

 . برد

 میرزا عبداله فراهانیردیف 

در تهران وی  .میرزا عبداله از اساتید برجسته تار و سه تار و برادر آقا حسینقلی بود

در محله امامزاده یحیی کالس درسی ترتیب داد که جوانان و متجددین دورش 

ن وسایل اش ریختند و با شکستولی بر اثر تحریکات، مخالفان به خانه . جمع شدند

ید با این حال تا دم مرگ دست از تعلیم نکش . تعلیم بساط درسش را تعطیل کردند

 . نیز شاگردانی تربیت نمودو دربستر بیماری 

ابتکار ساختن برخی قطعات ضربی از اوست که در قطعات مجلسی توام با آواز 

مضراب ریز و  . نواختقطعه ضربی می ،ای چند گوشه، برای تنوعپس از اجر
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ها در ساز او در تعادل و جمالت موسیقی او منظم است و در تک مضراب

او خود گوشه جدیدی  ،همراهی با آواز پس از خاتمه یک بیت توسط خواننده

در حفظ وزن قطعه دقیق بوده و  . نمودوخواننده را هدایت می میکردرا شروع 

تنوع های او مرنگ . دادغالبا نوازندگی خود را با قطعه تند رنگ مانندی پایان می

سالگی بوده ولی پنجه  ۵5است و با آنکه آثار ضبط شده از او مربوط به حدود 

 . استاو روان و قطعات را راحت اجرا کرده

تار سه نمیرزا عبداهلل، در نواختن تار هم استاد بود، ولی شهرت وی بیشتر در نواخت

داشت که همه آنها  احمد مولود، ملوک، جواد و یاو چهار فرزند به نامها . است

 ۱5در سن  هجری شمسی درتهران و 9۹1۱وی در سال  . با موسیقی مانوس بودند

پسرش استاد احمد عبادی نیز از اساتید مسلم سه تار ایران  . سالگی درگذشت

به آقایان اسماعیل قهرمانی و  توانمیاز دیگر شاگردان معروف ایشان . باشدمی

ردیفهای استاد برومند را شاگردان وی آقایان  . نورعلی خان برومند اشاره کرد

 . داریوش طالیی و مجید کیانی به ثبت رسانیده اند ،حسین علیزاده

 ردیف آقاحسینقلی

از ردیفهای برجسته و حائذ اهمیت که عموما بعنوان مرجع و دایره المعارف 

 به ردیف آقا حسینقلی که توسط توانمیردیفی مورد استفاده قرار می گیرد، 

ت ط شده اسفرزندش استاد علی اکبرخان شهنازی در وزارت فرهنگ و هنر ضب

آقا حسینقلی استادی بزرگ بوده و گویا حاضر نبوده اطالعات خودرا . اشاره کرد

فردی که ردیف موسیقی ایرانی را از  ،استاد وزیری. در اختیار دیگران قرار دهد

 :حالت شفاهی و سینه به سینه به حالت مدون درآورد در اینخصوص می نویسد

گر در م انم ردیف آن استاد را بنویسم،روزی خدمت آقا حسینقلی رفتم تا بتو»



     1            چنــگی حصــار
    

شاگردان بقیه ردیف را در غیاب ایشان با کمک اساتید  آینده بعد از فوت ایشان،

سینقلی آقا ح. موضوع را گفتم خالصه وقتی نزد استاد رسیدم،. دیگر بیاموزند

بله آقا » :پاسخ دادم. «موسیقی را نوشت شودمیمگر » :بسیار تعجب کرد و پرسید

و « یدیید بنویسگومیمن قطعه ای می زنم شما اگر راست » :استاد فرمود  .«حسین

چون . «بزن»شور پایین دسته را که تمام کرد به من گفتند: . شروع به نواختن کرد

دیکته موسیقی را در آلمان و فرانسه آموخته بودم قطعه را نواختم و وقتی آقا 

 .«را ادامه دهد حسینقلی اینرا دید اصال حاضر نشد بقیه ردیف

 دستگاه 

هاست  در واقع دستگاه توالیی از پرده. باشدمیاز تقسیم بندی های موسیقی ایرانی 

 . دکنکه نحوه گزینش این پرده ها، حس های متفاوتی را به شنونده القا می

موسیقی ایرانی مشتمل بر هفت دستگاه است و خود این دستگاهها نیز به تقسیمات 

وسیقی دستگاههای م . شوندون آواز و گوشه تقسیم بندی میکوچکتر و فرعی چ

 فشاری،ا که خود مشتمل بر پنج آواز بیات ترک،) دستگاه شور سنتی عبارتند از

هان و اصف که دارای دو آواز) دستگاه همایون، است( ابوعطا و دشتی بیات کرد،

گاه راست دست، دستگاه ماهور، دستگاه چهارگاه، گاهسهدستگاه ، است(شوشتری 

 .دستگاه نوا، پنجگاه

 آواز 

آواز بخشی فرعی از یک دستگاه یا یک زیر مجموعه  ،در تقسیم بندی دستگاه

 نت شاهد یا نت ایست دد،گرمیو آنچه موجب تفاوت آوازها  باشدمیاز دستگاه 

 برای مثال: ..باشدمیهر آواز 
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آواز بیات ترک  ،درجه سوم گام شور؛ آواز ابوعطاست ،درجه دوم گام شور

 آواز دشتی ،درجه پنجم گام شور؛ درجه چهارم گام شور افشاریست؛ باشدمی

 . باشدمیآواز بیات اصفهان  ،و درجه چهارم گام همایون؛ است

 نت شاهد

 .شودمینتی که در یک آواز بیشتر از سایر نتها تکرار 

 تحریر

به معنای غلت دادن صدا در حنجره است که بر اثر عبور هوا و ارتعاش تارهای 

در تحریر خواننده بدون کالم اقدام به اجرای ملودی با . آیدمیصوتی بوجود 

این لغت در میان عامه به چهچه معروف . نمایدمی ای( او، اَ، اِ، مصوتهای )آ،

ه تحریر های متنوعی داشت آوازیست که ،از لحاظ تکنیکی بهترین آواز. است

سرمشق  .باشد و از تکرار یک نت با نت باالیی یا پایینی اش تشکیل نشده باشد

 آواز پرندگان و چهچهه بلبل و کرک ،اساتید پیشین در ایجاد تحریرهای متنوع

همچنین یکی از وجوه تمایز اصلی آواز سنتی با پاپ در همین تحریر . بوده است

 . است

 انواع تحریر 

 تحریرها را بر اساس تکنیک اجرایی تقسیم بندی می کنند:

شی: یر چک ستفاده         تحر سازی ا صدا شتر برای تمرین  کبار با و ی شود میکه بی

 .  شودمیقدرت از حنجره خارج 

یر بلبلی:  . اجرای سریع و پشت سرهم تحریر چکشی است تحر
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یر و رو:  .  ودشمییجاد این تحریر از تکرار نت اصلی با نت پایین یا باال ا ز

ست که از بینی خارج   غنه: صوت    . شود میتحریری ا مثال تحریری که روی م

 . ذیرد غنه استپمی)ای( صورت 

سان دارا  نمونه اینگونه تحریر را در آثار  . تحریری که دارای سکککوت باشککد :ک

 .  شنید توانمیاستاد شجریان 

 نیست. آزاد و است مشخص متر و میزان دارای که تحریری :ضربی

شهای  دارای تحریر این :فلکی ست  ای ویژه چرخ  آن ملودیک بیان بطوریکه ا

ست  دنده دارای که کندمیرا تداعی  چرخی حرکت  دنده این برخورد از و های

  اصفهانی تاج استاد به منسوب تحریر این. میشود ایجاد صدا در تنوعی سطح با ها

 .است

  عهده زا اندک گسککتره با صککداهایی غالبا که بریده و کوتاه تحریرهایی :مقطع

  در هک  مقطعی و ریز تحریرهای  شکککبیه  احتماال  آیند  می بر تحریرهایی  چنین

 .شود می زده ایران پاپ موسیقی

صواتی نامفهوم مثل     هلهله: ساختار آن از ا ست که در     ...دادادادا :نوعی تحریر ا

ستفاده    .....یا  هرلی لی لی لی سوخ      . شود میا ضر من اینگونه تحریر در حال حا

گردیده است و در زمان پیشین بخصوص در آثار اساتید بزرگی چون اقبال آذر     

 . شنیده می شد

یر: کوچک و تزئینی که در آخر کلمات برای اتمام      به تحریرهای    خورده تحر

 .  شودمیگفته  ،شودمیملودی استفاده 
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ند تا  ه تمامی شیوه های تحریر آشنا باش   عالقه مندان به فراگیری آواز سنتی باید ب 

 . به اقتضای حال اقدام به استفاده از هریک از این تحریرها نمایند

  گوشه

سینه  سینه به ،گوشه قطعات کوچک موسیقائیست که در طی زمانهای متمادی

ر دستگاه ه. ثبت گردیده است و در واقع بنیان و شالوده دستگاه های ایرانی است

و هریک از این گوشه ها در ارتباطی تنگاتنگ  شودمیاز چندین گوشه تشکیل 

 . باشدمیبا موسیقی نواحی و بومی ایران 

 پیش درآمد

هرچند این اصطالح در زمره تعاریف آوازی نیست اما بیان حکایتی شنیدنی 

قی یمد از قالب های اصلی موسآپیش در. باشدمیدراین خصوص خالی از لطف ن

که اصوال قطعه ایست ضربی و بیکالم که فقط با ساز اجرا  سنتی ایران است

بنیانگذار این قالب در ایران استاد درویش خان بوده که شنیدن چگونگی . شودمی

 ساخت و پیدایش این قالب خالی از لطف نخواهد بود:

که یک کمپانی انگلیسی بود و صفحات ایرانی را  (هیزماسترزویس)کمپانی»

ر ماموریت می دهد که د (هامبارتسوم)ضبط و تکثیر می کرد، از لندن به خواجه

تهران با موسیقیدان های مشهور برای پر کردن صفحه مذاکره کرده، عده ای را 

 . با خود به لندن بیاورد تا صفحاتی از موسیقی ایشان تهیه شود

اینده شرکت هیزماسترزویس به مالقات آقا حسینقلی می رود و هامبارتسوم نم

برای آنکه نام شما و موسیقی ایران از میان نرود، خوب است به اتفاق »گویدمی

چند تن دیگر به انگلستان سفر کنیم و صفحاتی تهیه کنیم، خرج سفر را هم من 
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 ان رامشگرباقرخ پذیرد که به اتفاقآقا حسینقلی این پیشنهاد را می. «می پردازم

)نوازنده تار و سنتور(، سید احمدخان آوازخان و  )نوازنده کمانچه(، اسداهلل خان

 . )نوازنده ضرب( به لندن بروند و این کار را انجام بدهند محمدباقر

و  درومیو به مالقات استاد  شودمیدرویش خان از این جریان باخبر 

ید؛ و موسیقیدان را در ایران پایین می آورشما با این کار اعتبار موسیقی »:یدگومی

وقتی شما که استاد هستید هنر خود را به هیچ به فروش بگذارید، فردا شاگردان 

 . «شما چه اعتباری خواهند داشت

آقا حسینقلی این عقیده را می پسندد، ولی نماینده کمپانی وانمود می کند که 

گفته است، با این حال آقا درویش خان از راه حسد و کارشکنی این مطلب را 

حسینقلی در اثر سخنان درویش خان، از نماینده کمپانی مطالبه دستمزد می کند 

و باالخره معامله با چند متر پارچه ماهوت انگلیسی ختم می شود و هیئت 

 . نوازندگان به لندن مسافرت می کنند

رزه به مبادرویش خان وقتی از شرط حقارت آمیز معامله آگاه می شود، تصمیم 

بال عموم استق . کندمی (پیش درآمد) می گیرد و شروع به ساختن قطعاتی به نام

های درویش خان در ابتدا به طوری بود که وقتی صفحات ضبط «پیش درآمد» از

 .«با شکست مواجه شدشده در لندن به تهران رسید، 

 درآمد

اب در کت. ز استمقدمه را در نوازندگی ردیف یا ردیفخوانی گویند و مدخل آوا

مقصود شروع به زمینه همان  ،یند درآمدگومیاینکه »بحورااللحان آمده است: 

مثل این است که درآمد علم شده باشد برای لحنی که ابتدا در آن . دستگاه است
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یند گومیو باید دانست که در ابتدای هر دستگاهی که  شودمیدستگاه شروع 

که در آن دستگاه یکی از آن درآمدها ممکن است  ،دوم یا سوم درآمد اول،

 .«خوانده شود و امکان هم دارد دو یا سه درآمد خوانده شود

  تصنیف

تصککنیف، یا به عبارتی موسککیقی ضککربی با کالم، در فرهنگ موسککیقی ما جایگاه   

مادران در مناطق مختلف و آهنگها و تصکککنیف های         . ویژه ای دارد از الالیی 

ه تا تصککنیف های جدی و مسککتحکم، هر یک  روحوضککی و کوچه بازاری گرفت

   .نقشکککی در فرهنگ موسکککیقایی تک تک افراد این سکککرزمین ایفا کرده اسکککت  

 –ادعا کرد که تمام افراد این مرز و بوم حداقل یک ترانه یا تصکککنیف           توانمی

سنتی و  گروههای مختلف مردم  . را از بردارند  ....خواه کوچه بازاری، محلی و 

شت و بیابان،          سفرها، کوه، جنگل، د سرورها، پایکوبی ها،  شن و  در محافل، ج

صنیف        شوند و ت ساز یا بدون آن، با هم هم نوا می  موقع کار یا فراغت، همراه با 

  .یا ترانه ای می خوانند و از خواندن آن به شوق و وجد می آیند و نیرو می گیرند

ژگی مردم ایران نیست، که در تمام نقاط دنیا چنین است،    و این فقط عادت و وی

   .زیرا مردم با موسککیقی ای که با کالم ترکیب شککده باشککد رابطه ای دیگر دارند

برخی    .که به نحوی باموسککیقی همراه باشککد  شککودمیتصککنیف به کالمی گفته 

ی از  عتصنیف را معادل ترانه می دانند در صورتی که ترانه یکی از مشتقات یا نو   

تصنیف است که بیش از سایر انواع در ایران معمول و چون انواع تصنیف وابسته  

به محتوای کالم و نوع شکککعر اسکککت، ناگزیر باید به انواع شکککعر که طی قرنها به   

 .  ای کردشکلی با موسیقی تلفیق شده است اشاره
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 در گذشته تصانیف دوازده قسم بوده است: 

 –ط عجم نشی –نشیط عرب  –کل الغنم  –ضربین  –کل الضروب  –بسیط  –ترانه 
 قطعه –زخمه  –پیشرو  –صوت  –عمل 

 کارعمل

تصنیف هایی که در قدیم ساخته می شده و در تمام یا اکثر گوشه های آواز  یا 

 . کرده استدستگاه حرکت می

 سرود

شد که بر وزن مارش            ساخته  سرود  سیقی با نام  شروطیت نوعی از مو از دوره م

شعار وطنی    بود و  شتر ا سرود یا چکامه که اعراب    . سرودند بر روی آن میرا بی

آن را اغانی گویند، تصنیفی است که به وجهی، افرادی آن را به طور گروهی یا   

بی شککک اگر بخواهیم سککرود را فقط به ترانه های   . دسککته جمعی اجرا می کنند

ان  امروزه با عنو  مهیج که دارای اشکککعاری انقالبی، میهنی و یا تبلیغاتی اسکککت و     

بس نککادرسککککت اسککککت                 یم، کککاری  ن ک محککدود  مول اسککککت  ع م  . سکککرود 

رودهای  س  :به سه دسته تقسیم کرد     توانمیاین نوع از موسیقی را از نظر محتوا،  

 .بزمی سرودهای، و سرودهای رزمی و رسمی، مذهبی

 مرکب خوانی

آواز را از دستگاهی شروع کرده و وارد  ،در مرکب خوانی خواننده یا نوازنده

نکته اساسی در مرکب خوانی اینست که برای گریز  .شودمیدستگاههای دیگر 

از یک دستگاه به دستگاه دیگر معموال از گوشه های مشترک بین دو دستگاه 
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برای نمونه برای وارد شدن از دستگاه همایون به آواز ابوعطا  .شودمیاستفاده 

و یا برای ورود از ماهور به شور از  شودمیعشاق یا اوج استفاده  عموما از گوشه

 . شودمیگوشه دلکش استفاده 

 مرصع خوانی 

آنست که آواز را بدون رعایت نکات موجود در مرکب خوانی تغییر دهیم یعنی 

 از آوازی خارج می شویم بعد شروع به خواندن آواز دیگر می کنیم

  دانگ

و  شودمیدر تعاریف موسیقی به هر چهار نت پشت سرهم یک دانگ گفته 

خواننده ای صدای شش دانگ دارد که بتواند شش دانگ یا بیست و چهار نت 

 . یا سه گام را به ترتیب بخواند

 راست کوک و چپ کوک

کوکی است که برای نواختن با صدای خانمها و کودکان و راست  ،چپ کوک

و اینکه  ددهمیبا صدای آقایان بهتر جواب برای نواختن کوکی است که  ،کوک

مت صدای زیر در س ،یند چپ بدین دلیل است که در سازهایی مثل سنتورگومی

 . کندمیو بهتر صدای خانمها و کودکان را تداعی  باشدمیچپ ساز 

 مکاتب آوازی موسیقی ایران

 بخش تقسیم می شوند:مکاتب آوازی ایران بنابر اجماع نظرات اهل فن به سه 

 .مکتب آوازی تبریز، و مکتب آوازی تهران، مکتب آوازی اصفهان
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منسوب بودن این مکاتب به شهرها و مناطق مذکور ناشی از وضعیت سیاسی 

طقه چرا که این سه من. اجتماعی این سه منطقه در مقاطع مختلف تاریخ بوده است

این رو موجبات مهاجرت از  ،در مقاطع مختلف تاریخ پایتخت ایران بوده

 . هنرمندان را از مناطق مختلف ایران فراهم آورده است

 مکتب اصفهان

 ندچ طی هنری توسعه نظر از و است ایران تاریخی شهرهای جمله از اصفهان شهر

 در شهر نای هنر و تمدن، فرهنگ شکوفایی اوج .است بوده نظیر بی گذشته قرن

-خراسانی شیوه دو به صفوی عصر است. خوانندگان بوده صفوی دوران

 حسن .اند خوانده آواز -خوانی ضربی و بیتی، تصنیف دو-عراقی و -آوازخوانی

 هرهایش با را خراسانی شیوه نامگذاری موسیقی پژوهشگر و نویسنده مشحون،

 شهر یندرا ایرانی شاعران حضور و النهر ماوراء و افغانستان و خراسان ناحیه معتبر

 خوش صوتی که فرخی و رودکی چون شاعرانی نام ذکر با و داندمی مرتبط

 دگیخوانن شیوه گذارینام احتماال که کند می مطرح را فرضیه اند، این داشته

 فویص دولت آمدن کار روی با .است شده گرفته شعریشان سبک از نیز آنان

 گرلوهج اصفهان خوانندگان شیوه در و گرفت رونق خوانندگی در عراقی سبک

 .شد

 فهان ازصا آوازیمکتب ندکهامعتقد ای هعد: »حسینعمومیچنیننقلمیکند

ین ازانکهپیشآ لحا ستا همدآ دبوجو هرزادهطا حسین سید یا حیمر سید نماز

 ینا به نیز خاکی حیمو ر فوربا زری حیمر جمله از ییگرد استادان اران،گوربز

بدین  . تتحریر استکیه این مکتب بیشتر بر کالم  و تنوع  . ندندامیخوآواز هشیو
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 دد و سپسگرمیصورت که هنگام آواز خواندن شعر بطور کامل و واضح اجرا 

 . و ایندو نباید فدای یکدیگر شوند شودمیتحریری مناسب با آن اجرا 

 مکتب تهران

ه شهر تهران پایتخت شده و رفته رفت ،بواسطه انتقال قدرت از زندیه به قاجاریه

به عقیده برخی پژوهشگران عالوه بر پایتختی و . ددگرمیمرکز تجمع هنرمندان 

جد ) اقدام امیر کبیر در ترغیب خانواده آقا علی اکبر فراهانی» مرکزیت تهران،

که سرفصل نوینی در  به اقامت در تهران است، بزرگ موسیقی دستگاهی(

رشد و بالندگی خاندان فراهانی و تدوین . سرنوشت موسیقی ایران ایجاد کرد

یرزا عبداله آقا م وسیستم دستگاهی در موسیقی ایران توسط فرزندان ایشان،ردیف 

سبب شد تا سایر گرایشهای موسیقی تحت تاثیر این تحول قرار ، و آقا حسینقلی

تالش جهت تدوین ردیفهای آوازی توسط خوانندگانی چون عبداله خان . گیرند

 .«دانست دلیلی بر صحت این نظر توانمیدوامی و محمود کریمی را 

بارتی تعداد به ع. ردیف در این مکتب از گستره گوشه ای بیشتری برخوردار است

ر از مکتب کمت ،ولی از باب تنوع تحریر باشدمیگوشه ها  در این مکتب بیشتر 

 . اصفهان است

 مکتب تبریز

  :زیرین بککالیککده بود      وحلککهآواز و موسکککیقی ایرانی مکتککب تبریز در چنککد               »

دربار ولیعهد )تا بود و تبریز دار والیتعهدی بود ( محل تجمع مرغان موسکککیقار           

وجود این مرغان اسککتمرار داشککت که فقط در   ،در هر دوره ای از ولیعهدان  .بود

نام بدل کرده و با عنوان روضکه خوان اندرونی می   ،دوره ی والیت عهد مظفری
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ا عقیده بر حرمت غنا به همراه     چون که ولیعهد ذوق موسکککیقی ایرانی را ب    ،بودند 

  .  داشت

ی طوالنی ولیعهدی مظفرالدین این دسکککتگان اغلب خوانندگان بودند و در دوره

  داشتند خانهدرب از لقبی و عنوان برخی که البته ومیرزا ساز زنان در دربار نبالیدند 

شغول  و ست و پنجه و     ،ز این دورهج  .دربار بودند های بچه تعلیم م صحاب د ا

ند    بار فراوان بود قب       .حنجر مخصکککوص د با ل در کنار    «غالم بچه »جوان ترها 

ام ی بازی او بودند و سکککالخورده ترها با عنوان معلم و مربی ولیعد ا       ولیعهد و هم 

ن  می حاجی مالکریم جناب قزوینی و ابوالحسکککن اقبال       ،از این زمره . دند گذرا

  معیار این مکتب آواز اقبال .«لک تبریزی بودندالسککلطان و حسککین خان صککادالم 

که از اهالی روستای الوند از توابع شهرستان قزوین     باشد میالسلطان یا اقبال آذر  

شتر عمر خود را در تبریز گذراند  سل، م    ،تحریرهای قدرتی . بود و بی سل قطع و م

خود پیشگام مکتب تبریز شده است و با سابقه ای نزدیک      و چکشی داشته است   

 .  انگیختبه یک قرن خوانندگی اعجاب اهل فن را بر 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    شور دستگاه

 

اغلب ترانه های عامیانه و آوازهای محلی در یکی از مایه ها و گوشه های این 

از این رو این دستگاه را مادر دستگاههای موسیقی ایرانی  ،شودمیدستگاه خوانده 

 دستگاه شور آغاز شب است و آوازهای»طبق تعریف استاد مجید کیانی . می نامند

جستجو است و  تالش است،. آفرینش است آن ادامه راه و این آغاز هستی و

 . «طلب

این دستگاه از سایر دستگاههای ایرانی گسترده تر است چرا که شور غیر از گوشه 

 .های خود دارای آوازها و الحان فرعی است که هریک به تنهایی استقالل دارند

 ،اابوعط این آوازها و الحان که جزو دستگاه شور محسوب می شوند عبارتند از

 . دشتی ،افشاری، بیات کرد ،بیات ترک

ه بدلیل شباهت آن ب ،شودمیآواز بیات ترک که در ملحقات شور طبقه بندی 

در مکتب آواز اصفهان جزو مشتقات دستگاه  دستگاه ماهور از لحاظ شنیداری،

این آواز جزو دستگاه  ،ولی در مکتب آوازی تهران. شودمیماهور طبقه بندی 

 . شور است

 :ردازیمپمیبررسی وجوه تسمیه گوشه های مختلف دستگاه شور  حال به
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 گوشه درآمد خارا 

در بیان وجه تسمیه یا علت نامگذاری این گوشه به خارا، گویا در زمان فتحعلی 

  نواخته کهشاه قاجار آقا علی اکبرخان فراهانی در ردیف شور نوعی درآمد می

 :از پایین دسته با بیت

 شمع از غیرتت بسوزدسرکش مشو که چون »

 «اراکککر که در کف او موم است سنگ خکدلب

 .شروع می شده که نام این گوشه را بواسطه استفاده از این بیت خارا نام نهادند

همچنین خارا نام سنگی است بسیار سخت  و حالت ملودی این گوشه نیز بگونه 

یان هنرورزی ب نجوی نیز درگحکیم نظامی . ای بیان کننده سختیهای زندگی است

 نمود،و چیرده دستی فرهاد که از سنگ سختی چون سنگ خارا  هیکل تراشی می

 :چنین گفته است

 به پیشه دست بوسندش همه روم»

 «به تیشه سنگ  خارا  را  کند موم

 گوشه ضجه موره 

به  .موره  یا مویه در لغت به معنای گریه و نوحه و ناله آهسته توام با گریه است

 :فرمایدحافظ که می قول حضرت

 نماز شام غریبان چو گریه آغازم»

 «ه پردازمکانه قصکهای غریببه مویه
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آواز مقامیی در موسیقی کردستان و کرمانشاه وجود دارد بنام موره خوانی که 

. شودیمو با حزن بسیار بهنگام عزاداری خوانده  باشدمینوعی موسیقی فولکلور 

  .مرکب خوانی کرده و وارد دستگاه همایون شد توانمیاز طریق این گوشه 

 گوشه اصول

ه در دستگا  .شودمیرنگ اصول نام رنگی است که در دستگاه شور نواخته 

 ،درآواز اصفهان به رنگ فرح در ماهور به رنگ حربی، ،به رنگ دلگشا گاهسه

در دستگاه چهارگاه به رنگ لزگی و در دستگاه نوا به رنگ نستاری معروف 

 .است

  :حضرت حافظ در ساقی نامه خود نظر بدین گوشه داشته است

 به قول و غککزل قصه آغککاز کن مغنی نوای طککرب سککککاز کن» 

 «به ضرب اصککولم براور ز جای که بار غمم بر زمین دوخت پای

  :ایدفرممیو یا شیخ اجل سعدی در غزلی لطیف 

 به دوستی که ز دست تو ضربت شمشیر»

 «ولکموافق طبع آیدم که ضرب اصچنان 

 گوشه هداوندی

ترین ایل های استان لرستان است که تا استان همدان یکی از بزرگهداوند ایل 

ها ابتدا ساکن شیراز بودند که به  یهداوند. و مرکزی نیز گسترش پیدا کرده

اینان تنها ایل . دالیلی توسط کریم خان به لرستان امروزی کوچ داده شدند
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ها اکثرا در ی امروزه هداوند . نداههستند که اصالت خود را حفظ کرد عشایری

استان لرستان و بیشتر در شهرستان دورود ساکن هستند، البته دسته ی بزرگی از 

آواز هداوند  و های متعدد در تهران و ورامین مستقر شدندآنان نیز پس از کوچ

این گوشه عموما در پرده شور و نیز آواز اصفهان . اندرا به این ایل منسوب کرده

و در دستگاه اصفهان بسیار نزدیک به  شودمیبصورت چهارپاره خوانی اجرا 

 . گوشه سوز و گداز است

 مثنوی شورگوشه 

بطور کلی مثنوی گوشه ای است که در اغلب آوازها و دستگاهها وجود دارد و 

به نوعی تمامی یا بیشتر گوشه های اصلی آن آواز یا دستگاه در این گوشه 

برای خواندن این نغمه عموما از قالب ابیات . شودمیبصورت مختصر خوانده 

حر رمل مسدس مثنوی معنوی با وزن عروضی )فاعالتن فاعالتن فاعلن( در ب

البته الزامی بر استفاده از قالب مثنوی برای اجرای این . شودمیمحذوف استفاده 

گوشه وجود نداشته و از قالبهای شعری دیگر نیز چون غزل با وزنهای عروضی 

 . بهره برد توانمیمتفاوت 

 گوشه رهاوی

 ،نام آوازی است که  آن را در حصن )رهاو(که از حصون قدیمه روم بوده»

 همنسوب به رهاو بوده  از این رو رهاوی خواند .است صاحب صوتی وضع کرده

اوی به دوبخش نوروز عجم و نوروز عرب تقسیم بندی ککسابقا گوشه ره« ندا

 . شدمی
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نام مقامی است از دوازده مقام موسیقی و وقت » در غیاث الغات آمده است

ل آوازی بطور ک. )للت( گویندسراییدن آن از صبح تا طلوع است و به هندی آنرا 

بلکه پیری مجرب را ماند که  ،است نصیحت آمیز و سوز و گداز و ناله ندارد

بخواهد آب خنکی بر دل داغ دیده مصیبت دیدگان بریزد و آنان را با نصایح 

س برای پ و در ضمن بگوید که آرزوی بشر را پایانی نیست، دلپذیر امیدوار کند

مان آرزو فرا کشیم تا ادامه حیات که گاه با رنج و ناکامی آسوده زیستن باید که دا

 شعرایی. سهل و آسان گردد ،همراه است و زمانی توام با شادی و کامرانی است

 نظیر خاقانی اشاره ای به این گوشه داشته اند:

 «بند رهاوی برفت رفت بریشم ز تاب    د راکککم آن بربط ناهیکرم از سهککالج»

 گوشه نغمه

و در دستگاههای مختلف ملودیها و نغمات  باشدمیدر لغت به معنای آواز 

گوشه نغمه در اغلب آوازها و دستگاههای ایرانی چون . شودمیمتفاوتی را شامل 

شور و  راست پنجگاه وجود دارد  ،دشتی ،بیات ترک ،افشاری ،ابوعطا ،اصفهان

 . و بطور کل آواز و نغمات کوچکی هستند

 سلمکگوشه 

نام  به ایرانیو مادری  ابراهیم موصلیندیم، پسر نامدار به ابنحاق موصلی اس

ار در تبو نوازنده ایرانی خواننده، دانموسیقی، شاعر، ادیب، محدث، فقیه. شاهک

ای داشته بنام سلمک که بقول مورخین گوشه معشوقه وی. بود عباسیدوران 

اثیرالدین اخسیکتی در بیتی بدین گوشه چنین  .های وی استسلمک از ساخته

 کند:میاشاره 
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 شکککزاید از زیر رامکککهمی تا بیف»

 «همی تا بیفزاید از راست سلمک

ردیف اسحاق بودند ولی زمان او در آواز، همگرچه یکی دو تن از استادان هم»

ث و وار)باربد(پهلبدزد و در این هنر خود را در ردیف نمیعودهیچ کس مانند او 

در  لطیف غزلیاتها و است که ترانه عربیاو نخستین شاعر به  . دانستاو می

ایجاد کننده و نوآور گونه  وی . است معاشقه با زنان را به درجه کمال رسانیده

و نغمه خود ا . ها بودبندی کامل آوازها و پردهجدید نوشتن نغمه و تقسیم و طبقه

ده یعنی مارگزی کرد، از این رو اسحاق را مَلسُوعرا با صدای بلند و تیز آغاز می

 ،اهلل بن احمدعبید، ابن خردادبهاز شاگردان نامدار او  . ادندزده لقب دو عقرب

حماد   .بودند سحاقحمادبن او پسرش  ابن بانه، عمروبن سلیمان نامدار به زریاب

ای است که بیان سرگذشت او را به گستردگی در کتابی نخستین نویسنده

 .«گردآوری کرده است

 گوشه زیرکش سلمک

ز ا شودمیاین گوشه در واقع نوعی فرود است که  بعد از گوشه سلمک اجرا 

 . اینرو بدان زیرکش سلمک گویند

 گوشه کرشمه

 قطعه ای است ضربی ،در اصطالح موسیقی در لغت به معنای عشوه و ناز است و

که باوزن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن در بحر مجتث مثمن مخبون خوانده 

   نظیر این بیت از حافظ:  شودمی
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 چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست»

 «را خطا اینجاستککککاس نه ای دلبککسخن شن

 گوشه گلریز

ی ن گلهای سرخ ببافند ونیز به معنای کسدر لغت به معنای پارچه ای است که بر آ

 در اصطالح موسیقی نام گوشه ای است در دستگاه شور . است که گل افشاند

 گوشه قرچه

قرچه نام دهی است نزدیکی قوچان که مردم آن ترک زبان اند و این گوشه 

 . منسوب به این منطقه است

 گوشه رضوی و تحریر جوادخانی

جواد  .استمنسوب به شخص بوده  ،آیدمینیز بر همانطور که از نام این گوشه

خان از رجال موسیقی و استاد کمانچه بوده با نام اصلی میرزا جواد قزوینی که 

  .بهنگام خواندن و نوازندگی این تحریر را چاشنی گوشه رضوی می نموده است

 گوشه تنگسیری

 . منسوب به منطقه ای است نزدیک بوشهر

 گوشه شهناز

از نام شهنای که نوعی ساز قدیمی بطول هفتاد و هفت سانتی متر  نام این گوشه

به  این گوشه . یندگومیدر زبان پهلوی نای را ناز هم  . استگرفته شده ،بوده

لت و تقریبا حا کندمینوعی بعنوان رابط بین گوشه های قرچه و سلمک عمل 

 ت از فرخی:این بینظیر  . کندضربی سلمک است که با گوشه نغمه خاتمه پیدا می
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 ماه رود نوازرو ساقی و کس»

 « نازککپرده بربسته در ره شه

 گوشه حسینی

وشه این گ بدع این گوشه شخصی به نام حسین بن امیه عجمعی بوده است ومُ

سینی ح، حسینی عجم، حسینی عشیران، حسینی اصلدارای چند نوع بوده است: 

 .حسینی نیریز،  و صبا

 گوشه گریلی

گریلی نام طایفه ای است مسکون در نوردهک از دهستانهای شهرستان قزوین و 

یز البته برخی آن را معرب گریه لیلی ن. باشدمیاین گوشه منسوب به این منطقه 

  .قطعه ای است ضربی در دستگاه شور. دانسته اند

 گوشه دوبیتی

یلن مفاعیل اعگوشه ای است ضربی  و با اشعار دوبیتی باوزن عروضی مفاعیلن مف

و از گوشه های فرعی دستگاه شور  شودمیدر بحر هزج مسدس مقصور خوانده 

 . است

 گوشه بزرگ

این مقام دارای دو . باشدمیدوازدهمین مقام در موسیقی دوازده مقامی قدیم 

 . گوشه بنامهای معروف و پستای صفاهان است

 گوشه کاروانی 

 . باشدمیشتران این گوشه تداعی گر حرکت کاروان و قطار 



 

 

 

    ترک بیات آواز

 

بیات نام قبیله ای از قبایل ترکمن »در بحورااللحان فرصت شیرزای آمده است 

های این قبیله آهنگ است و مقام بیات یا بیاتی در موسیقی ایرانی و ترکی مقتبس از

ررسی در ادامه به ب . باشدمیبیات ترک از آوازهای متعلق به دستگاه شور . «است

 ردازیم:پمیگوشه های این آواز 

 درآمد

 گوشه دوگاه

نام یکی از مقامهای قدیم موسیقی ایرانی بوده و گذشته از این مطلب در بیان وجه 

بعلت اشکاالت فنی در پرده بندی چون قدما »نامگذاری این گوشه باید افزود 

نت پایه  یک نت را بعنوان قادر به استفاده از پوزیسیونهای مختلف نبودند، ،سازها

در نظر گرفته و براساس آن نت اولیه گامی را می بستندکه زیربنای همه گامها 

واقع می شده است و درجات آن گام را به ترتیب)گاه(ها به خود اختصاص می 

ام درجه دوم گ یگاه یا جایگاه ماهور کنونی، ،که درجه اول آن گامبطوری. دادند

و درجه چهارم   گاهسه ،درجه سوم آن گام را ،دوگاه یا جایگاه شور کنونی ،را

 .«پنجگاه می نامیدند ،چهارگاه و درجه پنجم آن گام را ،آن گام را
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 گوشه روح االرواح

ر وجه تسمیه این گوشه نشانگ. در آواز ابوعطا  و گوشه رضوی نیز قابل اجراست

در این گوشه اذانهای زیبایی اجرا شده است که اذان . زیبایی معنوی آن است

 . جاودان مرحوم موذن زاده اردبیلی از زیباترین آنهاست

 گوشه قطار

الت این آواز بیشتر در بین ای. که ریشه در زبان پهلوی دارد باشدمیمعرب گاتار 

  .کردهای گروس معمول است

 گوشه شهابی

شهاب السادات اصفهانی واعظ  ،این گوشه احتماال منسوب به دو شخصیت هنری

خواننده بنام اصفهانی و معروف به شهاب  ،مشهور عصر قاجار و سید صادق شهاب

 . چشم دریده بوده است

 گوشه مهربانی 

ن سرودهای ویژه ای بوده که در جش. مهربانی را تغییر یافته مهرگانی دانسته اند

ر بار بد برای ه . باشدمیمهرگان اجرا می شده و جزو الحان سی گانه باربد نیز 

روز از روزهای هفته نوایی ساخته بود که این نواهای هفتگانه به )طریق الملوکیه( 

سی لحن یا سی دستان و برای سیصدو  ،همچنین برای هر روزِ ماه. معروف است

م دستان دیگری به نا. سیصد و شصت آهنگ و دستان ساخت ،سال شصت روز

دستان راست است که باربد آن را ساخت و امروز جزو دستگاههای هفتگانه 

ایش آر به نوروز بزرگ، توانمیاز دیگر ساخته های وی . موسیقی ایرانی است
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 گنج کاووس، ،گنج باد سوگ سیاوش، کین ایرج، ماه بر کوهان، خورشید،

 ناقوسی، مهرگانی، باغ شیرین، سوگ شبدیز، فرخ روز، تاقدیس،تخت 

نج گ فرخ روز، شب فرخ، سروستان، آئین جمشید، نوروز، نیمروز، نخجیرگان،

ره  اوشان،باغ سی پرتو فرخار، گنج گاومیش، گنج کاروان، گنج عروس، سوخته،

 . خسروانی و حقه کاووس اشاره کرد

بر کسی یارای خ شودمیپرویز تلف روایت است که چون شبدیز اسب خسرو 

رسانیدن به شاه نبوده تا اینکه باربد در قالب نوایی از نغمات موسیقی آنرا به 

 . ددگرمیمی رساند و این نوا به سوک شبدیز موسوم  خسرواستحضار 

د دهمیهمچنین آورده اند خسرو به شیرین معشوقه خود قول ساخت باغی خرم را 

و شیرین برای یادآوری مجدد این  کندمیو بعد مدتی عهد خود را فراموش 

موضوع از باربد می خواهد که نوایی بسازد از آن رو این نغمه به باغ شیرین 

 . معروف است

 در بدبار روزی گویا .است باربد به منسوب دیگر ای نغمه مروارید، نام شادُروان

 رویزپ خسرو .نهاد نام شادروان آنرا و نواخت ای نغمه .بود نشسته خسرو شادروان

 خواندند. مروارید را شادروان نغمه آن و نمود باربد نثار مروارید طبقی

 سی لحن مشهور باربد به روایت حکیم گنجه

تکون آب در دسکی چکه بربطککگرفت   تکل مسککون بلبککد چککد باربککدر آم  

وش آوازککن خککزیده کرد سی لحکگ   ازکککان که او را بود در سکز صد دست  

وشککدی هکگهی دل دادی و گه بست   ز بی لحنی بدان سی لحن چون نوش  

ک تر در آوردکککک بانککز رود خش    ه در آوردکککون سر زخمککربط چککبب  
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گنج باد آورد :اول  
ج باد آورد راندیکوباد از گنکچ  

 ز هر بادی لبش گنجی فشاندی

گنج گاو :دوم  
جککاو را کردی نواسنکج گکو گنککچ  

 برافشاندی زمین هم گاو و هم گنج

گنج سوخته :سوم  
ج سوخته چون ساختی راهکز گن  

 ز گرمی سوختی صد گنج را آه

ید :چهارم شادروان مروار  
روارید گفتیککادروان مکچو ش  

 لبش گفتی که مروارید سفتی

یتخت طاقدیس :پنجم  
 چو تخت طاقدیسی ساز کردی

باز کردی ا درکککبهشت از طاقه  

یو اورنگ یناقوس :ششم و هفتم  
ی زدی سازککو ناقوسی و اورنگکچ  

 شدی ارونگ چون ناقوس از آواز

حقه کاوس :هشتم  
اوس دادیککچو قند ز حقه ک  

 شکر کاالی او را بوس دادی
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ماه بر کوهان :نهم  
 چون لحن ماه بر کوهان گشادی

ادیککان نهککاه بر کوهککزبانش م  

مشک دانه :دهم  
ک دانهکبرگفتی نوای مشو کچ  

 ختن گشتی ز بوی مشک خانه

آرایش خورشید :یازدهم  
 چو زد زارایش خورشید راهی

 در آرایش بدی خورشید ماهی

نیمروز :دوازدهم  
 چو گفتی نیمروز مجلس افروز

رد بی خود بدی تا نیمه روزکخ  

سبز در سبز :سیزدهم  
 چو بانگ سبز در سبزش شنیدی

دیکککدمیزه بر ککاغ زرد سبکککز ب  

قفل رومي :چهاردهم  
ی آوردی در آهنگکل رومککچو قف  

 گشادی قفل گنج از روم و از زنگ

سروستان :پانزدهم  
 چو بر دستان سروستان گذشتی

با سالی به سروستان نگشتیککص  
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یسرو سه :شانزدهم  
از دادیکککی را سککرو سهکککو گر س  

 سهی سروش به خون خط باز دادی

نوشین باده :هفدهم  
نوشین باده را در پرده بستیچو   

تیککن شکسککار باده نوشیکککخم  

رامش جان :هیجدهم  
 چو کردی رامش جان را روانه

 ز رامش جان فدا کردی زمانه

ناز نوروز یا ساز نوروز :نوزدهم  
دی ناز نوروزکرده کشیکو در پککچ  

 به نوروزی نشستی دولت آن روز
 

مشگویه :بیستم  
 چو بر مشگویه کردی مشگ مالی

ه مشگو شدی پرمشک حالیککهم  

مهرگاني :بیست و یکم  
رگانیکچو نو کردی نوای مه  

 ببردی هوش خلق از مهربانی

مرواي نیک :بیست و دوم  
و بر مروای نیک انداختی فالکچ  

 همه نیک آمدی مروای آن سال
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شبدیز :بیست و سوم  
 چو در شب بر گرفتی راه شبدیز

زکککاق شب خیکشدندی جمله آف  

شب فرخ :چهارمبیست و   
دیککان شب فرخ کشیککچو بر دست  

 از آن فرخنده تر شب کس ندیدی

فرخ روز :بیست و پنجم  
 چو یارش رای فرخ روز گشتی

روز گشتیکککرخ و فیکانه فکککزم  

غنچه کبک دري :بیست و ششم  
 چو کردی غنچه کبک دری تیز

زککککک دالویکه کبککردی غنچکبب  

نخجیرگان :بیست و هفتم  
ر کردیککرگان تدبیکنخجیو بر کچ  

 بسی چون زهره را نخجیر کردی

کین سیاوش :بیست و هشتم  
و زخمه راندی از کین سیاوشکچ  

 پر از خون سیاوشان شدی گوش

کین ایرج :بیست و نهم  
 چو کردی کین ایرج را سرآغاز

ان را کین ایرج نو شدی بازککجه  
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ین :ام یس باغ شیر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چو کردی باغ شیرین را شکربار

 خ را شیرین شدی بارککدرخت تل

 نواهائی بدینسان رامش انگیز

 رده تیزکد در پککی زد باربکهم

 تار به گفکز بکد کککبگفت بارب

 زبان خسروش صدبار زه گفت

 چنان بد رسم آن بدر منور

 که بر هر زه بدادی بدره زر

 رده که او بنواخت آن روزککبه هر پ

 ملک گنجی دگر پرداخت آن روز

 رده که او بر زد نوائیککبه هر پ

 ملک دادش پر از گوهر قبائی

 زهی لفظی که گر بر تنگ دستی

 ن به دستیککزهی گفتی زهی زری

 درین دوران گرت زین به پسندند

 ردن وانه بندندکن به گککزهی پشمی

 ز عالی همتی گردن برافراز

 طناب هرزه از گردن بینداز

 به خرسندی طمع را دیده بر دوز

 دریائی در آموز ز چون من قطره
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 گوشه جامه دران

نام لحنی است از ساخته های نکیسا که گویا بهنگام نواختن آن، همه حضار از 

 اصفهان این گوشه در آواز افشاری،. فرط شعف و شور جامه ها برخود دریدند

 . شودمیو دستگاههای ماهور و همایون و نوا نیز اجرا 

 وشه فیلیگ

منسوب به یکی از طوایف قشقایی ایران ساکن در اطراف شیراز و ناحیه 

 . گاماسیاب و دره سیمره و ابریز است

 گوشه شکسته

بواسطه لحن حزن آور  این گوشه که تداعی گر پریشان حالی و آزردگی است 

  .به دستگاه افشاری تغییر مقام داد توانمیاز این گوشه  .شهرت داردبه این نام 

 که چندین گنج بخشیدم به شاهی

 وز آن خرمن نجستم برگ کاهی

 ت کردمککن را راسککی سخکبه برگ

 نه او داد و نه من درخواست کردم

 مرا این بس که پر کردم جهان را

 ا و کان راکدم دریککولی نعمت ش

 ن بسی هستکککر زه زریکنظامی گ

 مگذارش از دست زه تو زهد شد

 ان را طرازیککبدین زه گر گریب

 ردن فرازیکر گردنان گکککنی ب
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 گوشه مهدی ضرابی

 . این گوشه منسوب به مهدی ضراب از نوازندگان قدیم است

 گوشه ابول

ی لنگردید ع علومعلت نامگذاری و وجه تسمیه این گوشه به درستی و دقت م

  ناین گوشه منتسب به ابوالحسایحال با توجه به قرائن و شواهد به احتمال زیاد 

 . بوده است« ابول»وند یشو یا اسمی با پنامی 

 گوشه داد

در شاهنامه حکیم اوالقاسم فردوسی آمده است  که باربد به هنگام نوروز در بهار 

خنیاگری یونانی تبار با نام  ،در دربار خسرو. درومیبه دیدن خسرو پرویز 

آنجاکه نمیخواسته کسی غیر وی مقرب شاه از  .مشغول رامشگری بوده «سرکش»

 که نوازنده ای چیره دست که صدای شودمیچون با خبر  از دسته خنیاگران باشد،

د باربد را به درگاه راه دهمیخوشی هم دارد به دیدار خسرو آمده است، دستور 

باربد هرطور که شده می خواهد شاه را ببیند و به همین خاطر به سراغ . ندهند

ا می خواهم فقط شاه ر :یدگومیان قصر رفته و قدری زر و سیم بوی داده و باغب

 و موجبات م که دیده نشومرومیاز دور زیارت کنم و به باالی درختی در باغ 

ن باربد لباس سبزی برت. ذیردپمیباغبان هم . مزاحمت را برای شاه فراهم نیاورم

 ندکمیطوری خود را استتار  وشاند وپمینموده و عود خود را با برگ درختان 

 چندی منتظر می نشیند تا شاه از جشنگاه به. که کسی او را از الی درختان نبیند

در این هنگامه باربد فرصت را غنیمت دانسته و ساز خود را در دست . ایوان آید

و خسر. دهد که همگان را مبهوت و خیره می سازدگرفته و چنان نغمه ای سر می
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اما کسی جوابی ندارد و همگان گوش به دنباله  صدا از کجاست؟رسد: این پمی

 خسروه د بطوریکدهمیاین بار باربد با صدای بلندتری نغمه سر . سپارندنغمه می

خود را بنمایان که تورا پاداشی درخور خواهم  رسد:کیستی؟پمیبی طاقت شده و 

ته به دربار خسرو راه یافآید و از آن روز باربد از الی شاخ و برگها پایین می. داد

شرح این واقعه در شاهنامه حکیم فردوسی از این قرار . گرددو مقرب سلطان می

 : است

 سال شاهیش بربیست و هشت چو شد

 باربککد شکد آگککاه درگاه ز

 نهان در رامشگری گزیدست

 کند افسر سرکش سر بر ترا

 نیاز چیزی به نبودش چه وگر

 نگاه را رامشگران کرد همی

 شد خیره اندرو سرود زخم به

 نثار چندی دینار و کرد درم

 برترست هنر و سال به من از که

 شود نو او و گشتیم کهنه ما که

 راه بربست ساده رامشگر ز

 بد بار هم و بود بد کار همش

 خواستار مردمی بدی نیزش نه

 شاه باغ سوی آمد بربط ابا

 شادکام باربد دیدنش از شد

 جشنگاه بدان ببودی هفته دو

 همی هر زمان شاه برتر گذشت» 

 بد کار درش بر نشد را کسی

 جهان شاه که کس هر گفت بدو

 کند برابر را او تو با اگر

 آز بجوشیدش آن مرد بشنید چو

 شاه نزدیک به تا بشد کشور ز

 دش تیره دلش سرکش بنشید چو

 بار ساالر درگاه به بیامد

 درست بر رامشگری گفت بدو

 شود خسرو پیش در که نباید

 شاه دربان بشنید چو سرکش ز

 باربد او نزدیک به رفتی چو

 بار سککاالر بکار ورا ندادی

 بارگاه آن ز برگشت نومید چو

 نام مردوی بود باغبان کجا

 شاه نوروز به رفتی باغ بدان
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 شد بوی هم مرد با روز آن هم

 کالبد من و جانی تو گویی که

 اندکی تو نزدیک هست کجا

 نهککان ببینکم تککا ده مکککرا

 شاه روی یکی نهفته ببینم

 کنم بیرون اندیشه تو مغز ز

 چراغ روشن چو شد میزبان دل

 جشنگاه آن بر خواهد رفت همی

 نبرد و ننگ رود و بربط همان

 شدی نو نشستنگهی بهاران

 پشن رزمگاه چون شاخ ورا

 شهریار تا بود همی زمانی

 شاه جای پیروزگر بیاراست

 شهریار بر کف بر جام یکی

 ناپدید شد سرخ می از بلور

 الژورد شب گشت تا بود همی

 سککرود پهلوانی ساخته همان

 بیداربخت مرد شد خیره آن کز

 «دادآفرید» خوانیش تو اکنون که

 گرفت دیگر رای کسی هر همی

 جشنگاه آن سر تا سر جویند که

 آمدند فراز خسرو نزدیک به

 تشگف نباشد این شاه بخت از که

 شد مردوی نزد باربد سبک

 باربد باغبان با گفت چنین

 یکی تو از خواهم آرزو کنون

 جهان شاه باغ بدین آید چو

 جشنگاه را شاه بود چون تا که

 کنم کایدون مردوی گفت بدو

 غبا به کاید خواست همی خسرو چو

 شاه آنک بگفت شد باربد بر

 کرد سبز باربد را جامه همه

 شدی خسرو که جایی به تا بشد

 نگش برگش و سبز بد سرو یکی

 کنار اندر بربط شد سرو آن بر

 جشنگاه بدان بیامد ایوان ز

 گسار می ی چهره پری بیامد

 نبید کودک ز بستد جهاندار

 ردز برگشت خورشید که گه بدان

 رود برداشت سرو آن بر زننده

 درخت بر بزد دستان نغز یکی

 برکشید خوش آواز به سرودی

 شگفت اندر مجلس یک بماندند

 شاه بفرمود نامداران بدان

 آمدند باز و بجستند فراوان

 گرفت اندر ره آنگه جهاندیده
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 افسرش و سر بادا جاوید که

 شهریار آن بستد رخ خوب از چو

 سرود دیگر ناگاه برآورد

 راندند او آواز ز نام چنین

 کشید در می جام او آواز به

 آورید پای به یکسر باغ همه

 چراغ درختان زیر ببردند

 تذرو اندر گل زیر به خرامان

 راست آورد بر سر آن آواز بر

 رود آواز کرده ساخته همان

 فسون و مکر سازند گونه برین

 خواست جام یکی بر او آواز به

 کشید اندر روشن می دم یک به

 بدی سرشته عنبر ز و مشگ ز

 رود زخم نشناختی نیز همان

 راست دست و چپ وگلشن باغ همه

 کنم مهتر رودسازانش برین

 اوی دمساز گفتار خوب همان

 فرهی و رامش با رفت همی

 بگوی مردی چه خسرو گفت بدو

 ام زنده جهان در تو آواز به

 هتن یک و دل یک آن اندر رفت که

 بهار ماه به گلستان سان به

 رامشگرش سبز گل گردد که

 میگسار دگر جامی بیاورد

 رود بیاراست دگرگون زننده

 خواندند همی پیگارگردش که

 شنید خسرو و گفت دانشی آن چو

 آورید جای به را کاین بفرمود

 باغ سوی هر بسیار بجستند

 سرو و بید از جز چیزی ندیدند

 بخواست دیگر جام پس شهنشاه

 سرود بانگ باره دگر آمد بر

 کنون خوانی سبز در سبز همی

 خاست برپای پرویز بشنید چو

 نبید من یک جام آن اندر بود که

 دیب فرشته گر کاین گفت چنین

 سرود نگفتی بودی دیو وگر

 کجاست این تا باغ در بجویید

 کنم گوهر ز پر برش و دهان

 اوی آواز رامشگر بشنید چو

 سهی سرو شاخ از آمد فرود

 روی خاک بر بمالید بیامد

 ام بنده یکی شاها گفت بدو

 بنه از بود آنچ بگفت سراسر

 شهریار شد شاد او دیدار به
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 شکر چون باربد حنظلی چو تو

 انجمن درین او آمدت دریغ

 کشید سر بر یاقوت جام همان

 کرد خوشاب در از پر دهانش

 «مهتران از شد نامداری یکی
 

 هنربد کای گفت چنین سرکش به

 من ز را او تو کردی دور چرا

 کشید در می شاد او آواز به

 دکر خواب سوی سر تا گونه برین

 رامشگران شککاه باربد ببد
 

 «طبری» گوشه امیری

ر تار ملودی این گوشه بخیند ساگومینی یا طبری هم تاگوشه امیری را طبرس

و اشعار این گوشه اغلب از شعرای  شودمیامیری پازواری خوانده  اشعار مبنای

طبرستان می  ،مازندرانی بوده در ضمن در قدیم به سرزمین مازندران وگیالن

 . تاس گفتند استاد ابولحسن صبا این گوشه را در ردیف خود اضافه کرده

 گوشه گشایش

 اریفتعدر ردیف موسیقی ایران با ملودی ها و  و گشایش بمعنی باز شدن است

  .و بیشتر با ملودی گوشه داد بطور نا مشخصی ترکیب شدهاست مختلف آمده 

رجات مختلف گام باز کرد و وارد گوشه راه به د توانمیاز طریق این گوشه 

هر دو ملودی  . های دیگر شد و همچنین شباهتی به گوشه جامه داران نیز دارد

 . قدری حزن انگیز هستند

 .شودرجوع به تعریف مثنوی در دستگاه شور ←  گوشه مثنوی

 



 

 

 

    دشتی آواز

 

شه درست است که برخی از گو. باشدمیاز دیگر آوازهای متعلق به دستگاه شور 

آواز  اما اصل این ،های این آواز نظیر دیلمان و گیلکی مربوط به شمال ایران است

 . باشدمیمتعلق به عشایر دامنه زاگرس 

 درآمد

  گوشه بیات راجع

 .شود مراجعه ترک بیات آواز در بیات واژه تعریف به← 

 گوشه اوج

به سایر  توانمیاین گوشه باالترین نقطه آواز دشتی بوده و از طریق این گوشه 

 . دستگاهها گریز زده و مرکب خوانی نمود

 گوشه بیدکانی

بیدکان نام منطقه ای ییالقی است در شهر کرد و بخش الران و این آواز متعلق به 

 . باشدمیاین منطقه 
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 گوشه دیلمان

یبی از نام دیلمان ترک .دیلمان نام شهری است در شهرستان سیاهکل استان گیالن

)دیل( به معنای جائیکه در آن دام نگه می دارند . )ام( و )ان( است ،سه واژه )دیل(

روی  .)ام( پسوند نمایشگر ارتفاع و بلندی است و )ان( نیز پسوند مکان است و

 . شودمیجای بلندی که در آن دام نگهداری  ،شودمیهم رفته معنای ترکیب 

درصوره االرض ابن حوقل آمده . دیلم نامیده می شد ،هجری 5این منطقه تاقرن 

ه این است ک اما سبب اینکه جبال دیلم به همین نام خوانده شده است،» :است

 دیلمانیان در روزگار اسالم. استقالل دارد و پادشاهانی در آنجا حکومت می کنند

بیشتر در کفر بودند تا زمان حسن بن زید که به دعوت وی علوی و مسلمان 

 .«شدند

هنگامیکه یزدگرد » :همچنین اصطخری در مسالک و ممالک خود آورده است

درحال فرار از چنگ سپاهیان عرب بدست آسیابانی  ،سوم آخرین شهریار ساسانی

رویان و گرگان چند خاندان از  طبرستان، درکناره های خزر،گیالن، کشته شد،

ع یا برخی از آنها مطی. شاهزادگان محلی و بزرگان ساسانی فرمانروایی می کردند

. درفتند و برخی دیگر مستقل یا نیمه مستقل بودن متحد دربار ساسانی بشمار می

سپاهیانی را که  ،بعد از یزدگرد، اغلب خاندانهای مذبور طی سالهای طوالنی

خلفای بغداد برای گشودن این نواحی گسیل داشتند درهم شکسته و به دشمنان 

 ندیلمان در تمامی دورانی که سرزمین ایرا. آنها یعنی سادات علوی پناه می دادند

آزاد و بدور از تجاوز و بصورت مستقل اداره  ،بدست مغولها و اعراب افتاده بود
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شد تا اینکه سلطان محمد اولجایتوی مغول بر آن دست یافت و دوره نوینی از می

 .«تاریخ دیلمان آغاز شد

 گوشه دشتستانی و حاجیانی

جه تسمیه وبرای توضیح افزون درباره . دشتستان نام شهری است در استان بوشهر

 شروه گونه ای. این گوشه باید اشاره ای به )شروه خوانی( استان بوشهر نمود

خوانندگی از اشکال موسیقی جنوب ایران بخصوص دو استان بوشهر و هرمزگان 

و نغمه ای است غمگنانه در مایه دشتی که برای اجرای آن از اشعار  باشدمی

 . شودمیدوبیتی استفاده 

چون در  .ناطق دشتستان و تنگستان و عموما جنوب ایران استخواستگاه شروه م»

آن فائزخوانی  به ،شودمیاین مناطق شروه بیشتر با دوبیتی های فائز دشتی خوانده 

 .«گویندنیز می

 گوشه چوپانی و گوسفندخوان

. شودیمترجیحا یکجا توضیح داده  ،این دو گوشه مجزا از هم بوده و به تناسب نام

منظره ای از یک چراگاه کوهپایه ای  ،نددهمیین دو گوشه ارائه تصویری که ا

 . است که چوپانی قطعاتی را بر دامنه کوه می نوازد

 گوشه گیلکی

 .آوازی است منسوب به استان گیالن
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 گوشه سارنگی یا سارنج

در لغت نام مرغی است کوچک و نحیف و سیاهرنگ و در زبان آذری سودان 

اصطالح موسیقی قطعه کوچکی است برای فرود آمدن از در . شودمینیز نامیده 

 . اوج

 گوشه غم انگیز

 . این گوشه به سبب داشتن حزنی سنگین بدین نام نامدار است

 .مراجعه شودبه دستگاه شور ←   گوشه مثنوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    ابوعطا آواز

 

دارای القاب دیگری چون »که  . باشدمیاز آوازهای متعلق به دستگاه شور 

این آواز مانند سایر آوازها و دستگاههای . «صلحی و دستان عرب است سارنج،

موسیقی ایران دارای گوشه های متفاوتی است که مهمترین آنها گوشه حجاز 

 :ارتند ازسایر گوشه ها عب. و بسیار شبیه است به گوشه حسینی در شور باشدمی

 درآمد 

 گوشه حجاز

وجه تسمیه این گوشه بدلیل انتساب آن  ،آیدمیهمانطور که از نام این گوشه بر 

مورد استفاده این گوشه برای خواندن قرآن و ادعیه مذهبی . باشدمیبه یک مکان 

با  حجاز شور ،درخصوص این گوشه این است کهنکته قابل تامل . بوده است

 آنچه که در موسیقی. متفاوت است شودمیحجازی که در موسیقی عرب خوانده 

  .عرب حجاز شناخته شده است چیزی شبیه به آواز شوشتری موسیقی ایرانی است

 گوشه دستان عرب

ار هم ه تدستان به معنای نغمه و آواز است و به پرده های بسته شده روی تار و س

این گوشه گویا در دستگاههای موسیقی عرب خوانده می شده و . شودمیاطالق 
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امروز در دستگاه موسیقی ایران و در آواز ابوعطا به شکل یکنوع درآمد اجرا 

 فرماید:چنان چه سعدی می. شودمی

 هیچ مطرب نگوید این دستان»

 «د این آوازکل ندانکککچ بلبککهی

 گوشه سیخی

 .منسوب به گروهی مذهبی در هندوستان با نام )سیخ(هاستاین گوشه 

 گوشه خسرو شیرین

معبود فرهاد و به روایت  ،شیرین معشوقه خسروپرویز همانطور که می دانیم،

بزرگ  شیرین ،به نظر حکیم نظامی گنجوی .شاهنامه مادر نستور)ایرانشه( است

زاده ای از تبار شاهان ارمنستان است که حدیث عشق ورزیش با خسرو بدین 

 د ورومیشیرین پس از مرگ خسرو به دخمه وی » ذیرد کهپمیصورت پایان 

برهمان جایی که شوهرش زخم خورده زخمی زده و در کنار وی جان می 

 .«سپارد

 گوشه سملی

ه که ب شودمیین منطقه آوازی خوانده در ا. نام ناحیه ای در جنوب بوشهر است

 . باشدمیسمل معروف است و نوعی فرود از حجاز 

 گوشه گوری یا گبری

از پادشاهی گشتاسب سی سال »در نوروز نامه حکیم عمر خیام آمده است 

 آیدمیآنچه از این جمله بر. «زرتشت بیرون آمد و دین گبری آورد بگذشت،
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بر از واژه البته گ. است که آئین ذرتشتی دارداین است که گبر به معنای فردی 

به  .آرامی )گبره(گرفته شده است که در واژگان پهلوی به معنای مرد آمده است

  .آواز ویژه ای دانست که ذرتشتیان می خوانده اند توانمیهر روی گبری را 

 گوشه چهار باغ

لن متفاعگوشه ای است که اغلب آن را با شعری که در وزن عروضی متفاعلن 

نام دیگر  .خوانندمتفاعلن متفاعلن در بحر کامل مثمن سالم سروده شده باشد، می

 این گوشه چهارپاره است

 گوشه یتیمک

واژه یتیمک به معنای گوهر کوچک است و این گوشه نیز چون نگینی بر تارک 

 . آواز ابوعطا می درخشد

 به دستگاه همایون مراجعه شود.←  لیلی مجنونگوشه 

 رامکلی گوشه

هم  «انرامکلی» . هندی گرفته شده است «راگای رامکلیان»از عنوان  نام این گوشه

 . مهم موسیقی هند است «راگاهای»در گذشته و هم در حال حاضر یکی از 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    افشاری آواز

 

گام افشاری . این آواز منسوب به ایل افشار از طوایف ترک ایرانی است

 :گوشه های این دستگاه به ترتیب زیر عبارتند از. است شور نزدیکتر از گاهسه به

 درآمد

 شود.  مراجعه به آواز بیات ترک ←  گوشه جامه دران

 گوشه حصار

به معنای برج و باروی شهر یا قلعه است و درمعنای مجازی با درنظرگرفتن مجاز 

اههای این گوشه در دستگ. بکار برد توانمیجزو کل آنرا به معنای خود قلعه نیز 

 . شودمیو چهارگاه هم اجرا  گاهسه

 گوشه عراق

نام اصلی آن )ایراک( بوده که بعدا تبدیل به عراق گردیده است و در اصل بخشی 

اه راست پنجگ این گوشه در دستگاههای ماهور، .از مناطق ایران قدیم  بوده است

 . شودمیو نوا نیز اجرا 
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 زینگوشه ح

 .آوازیست غم انگیز و سوزناک

 گوشه نهیب

 .شودیمدر دستگاه ماهور نیز اجرا . در لغت به معنای فریاد بلند و خطاب گونه است

 گوشه رهاوی 

برای . درومیاین گوشه به رهاب نیز موسوم است و نوعی فرود به شمار 

 . توضیحات بیشتر به دستگاه شور مراجعه شود

 گوشه قرائی 

 . از دهستان ایل تیمور و بخشی از حومه شهرستان مهابادنام دهی است 

 گوشه فیلی

 . نام یکی از طوایف قشقایی ایران است که در اطراف شیراز ساکنند

 گوشه صدری

خصی وی از ش. گوشه ای است که استاد ابوالحسن صبابه آواز افشاری افزودند

 . شتبنام صدرالواعظین در اصفهان این نغمه را شنید و به نت نگا

 گوشه مثنوی پیچ

)پیچ( آن به  و کندمیاز قوانین مثنوی خوانی که پیشتر توضیح داده شد تبعیت 

 . باشدمیسبب نوع و شیوه تحریرهایش 



 

 

 

    گاهسه دستگاه

 

مناسب  رایدگبرای بیان احساس غم و اندوه که به امیدواری می این دستگاه بیشتر

 .«است مقام عشق در هفت وادی عرفان»به گفته استاد مجید کیانی . است

 درآمد

 گوشه قفقازی

دانست که منسوب به اهالی این منطقه از  توانمیاین گوشه را نوعی از درآمد 

 . آذربایجان است

 گوشه زنگ شتر

 از زنگوله های حرکت شترهای کاروانبرگرفته از صداییست که بهنگام 

 . شودمیایجاد  شانگردنبه ه آویخت

 به دستگاه شور مراجعه شود.←  گوشه نغمه

 گوشه زابل

شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و ملودی این گوشه نیز متعلق 

 . شودمیرگاه نیز اجرا این گوشه در دستگاه چها. به این منطقه است
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 به دستگاه شور مراجعه شود.←  گوشه مویه

 گوشه مخالف

ه خوانی زمانیکه موسیقی تعزیه و شبی ،دد به دوران گذشتهگرمیریشه این کلمه باز

وافق م ،افرادی که نقشهای مثبت تاریخی مذهبی را اجرا می کردند. اجرا می شد

 .کردند مخالف خوان نامیده می شدندخوان و دسته ای که نقش منفی را اجرا می 

لحن آواز مخالف خوانان  لحن آواز موافق خوانان حزن انگیز بود و برعکس،

گروهی این گوشه را اصفهان قدیم نیز می  .بیشتر حالت نهیب و یورش را داشت

 . وارد دستگاه همایون شد توانمیخوانند چراکه در چهارگاه از این گوشه 

 گوشه مغلوب

در قدیم مخالف خوانان برای اینکه آواز بلندتری . است گاهسهنقطه اوج دستگاه 

نسبت به موافق خوانان داشته باشند و قدرت و غالبیت خود را بر حریف نمایان 

 . آوازی می خواندند باالتر از مخالف که مغلوب نام گرفت کنند،

 مثنوی مخالفگوشه 

سایر مثنوی ها که اکثر  برخالفنوعی مثنوی خوانی در گوشه مخالف است و 

  .این مثنوی محدود به گوشه مخالف است ،شودهای دستگاه درآن اجرا میگوشه

 گوشه حدی و پهلوی

اعراب بادیه نشین برای شتران خود بهنگام نوشیدن آب آوازی می خوانند که به 

 فرماید:میچنانچه سعدی . حدی معروف است
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 رب کککدای عککر بر حکککی شتککنبین»

 «که چونش برقص اندر آرد طرب

و پهلوی نیز منسوب به گروهی از اقوام پارتی است که بزبان پهلوی سخن می 

 . شودمیگفته اند و امروزه به زبان پارسی میانه اطالق 

 . به آواز افشاری مراجعه شود←  گوشه حصار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    چهارگاه دستگاه

 

ترین و به باشدمی گاهسهاین دستگاه مخلوطی از گامهای دستگاههای همایون و 

شور و  نتوامیگزینه برای ساخت تصانیف میهنی و حماسی است و به زیبایی 

 . افتخار ملی را با آن به تصویر کشید

 درآمد

 ولهگوشه زنگ

ملودی این گوشه شبیه به حالت ریتمیک زنگوله ها به هنگام حرکت کاروان 

 . است

 گاه مراجعه شود.به دستگاه سه←  گوشه زابل

 گوشه لیزگی

رقص . قومی از مردم آذربایجانند که آهنگها و رقصهای مختص به خود دارند

پایان  و در شودمیو بعد ضرب آن زیادتر  شودمیابتدا با جهشی شروع »لیزگی

 شودیمهمراه با رقص لیزگی سه نت چهارتایی نواخته . شودمیبه ریتم تند تبدیل 

د رقص روی پنجه پا می ایستندر این . که به باله مشهور آذربایجان معروف است
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و قدرت را  از نوک پا می گیرند و به طرف سینه می کشند که علت ایستادن 

بودن  و همچنین جلو. باشدمیداشتن قامتی کشیده و سرعت عمل باال  ،روی پنجه

د تا دستها را باز نگه می دارن. سینه نشانگر سپر برای دفاع از خاک و ناموس است

 .«یشه سر بلندندنشان دهند ملتی هم

  .مراجعه شودگاه به دستگاه سه←  گوشه حدی و پهلوی

 گوشه شب فرخ

ن . نظامی چنینام یکی از سی لحن باربد در موسیقی استفرخ،  شب گوشه

 فرماید:می

 دی کتان شب فرخ کشیککو بردسکچ»

 « ازآن فرخنده تر شب کس ندیدی

 گوشه رجز

که جنگاوران در میدان نبرد  شودمیرجز در اصطالح به اشعاری حماسی اطالق 

می خوانند و رجز خواندن به معنای مفاخرت کردن و بیان مردانگی و شرافت 

همچنین رجز به معنای اضطراب و سرعت نیز آمده است و روشن است » . است

که وجه نامگذاری از آن روست که بحر رجز با تندی و هیجان و ضرب آهنگهای 

فضا و موقعیتی مناسب تر از گرماگرم کارزار و  پرنوسان تناسب دارد و چه

 «نبردبرای عرضه چنین حالتی

در بحور شعر فارسی رجز با وزن مفتعلن مفتعلن  یا مستفعلن مستفعلن خوانده 

  .شودمی
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 به آواز افشاری مراجعه شود.←  گوشه حصار

 گوشه منصوری

فضل در زمان  این گوشه را به خاندان ابومنصورالمنجم از اهالی صاحب علم و

 . خلفای عباسی نسبت داده اند

 . مراجعه شودگاه به دستگاه سه←  گوشه مخالف

 . مراجعه شودگاه به دستگاه سه←  گوشه مخالف مغلوب

 . مراجعه شودگاه به دستگاه سه←  مثنوی مخالفگوشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    پنجگاه راست دستگاه

 

این دستگاه بسیار شبیه به ماهور بوده و تفاوت آن با دستگاه ماهور در این است 

که در ماهور تحریرها باالرونده است و لی در دستگاه راست پنجگاه پایین رونده 

م روی بم ترین سی ،چون شروع گام راست پنجگاه از اولین صدای بم. باشدمی

 . شودمیبا نام راست خوانده  ،ساز که در طرف راست ساز قرار دارد است

 درآمد

 گوشه پروانه

به این دلیل که تحریرهای این گوشه بسیار شبیه به حرکت بال پروانه بهنگام پرواز  

 شودمیبه این نام خوانده  باشدمیورقص در آسمان 

 گوشه نغمه

عبدالقادر مراغه ای از موسیقی دانان دوره اسالمی در تعریف نغمه می 

م مالی عبارت است از یک صدای مطبوع که زیر و بم آن صوت، نغمه»:نویسد

ه دستگاه ببرای توضیحات بیشتر   .«طبع باشد و نه صوتی نامطبوع و مخالف طبع

  .مراجعه شودشور 
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عه به دستگاه بیات ترک مراجبرای توضیح واژه بیات ←  گوشه بیات عجم

 شود.

 به دستگاه شور مراجعه شود.←  گوشه قرچه

 به دستگاه شور مراجعه شود.←  رضویگوشه 

 گوشه روح افزا

به معنای تقویت کننده و افزاینده قوای روحی است و گویا نام قدیم آن جان افزا 

سازی با این نام وجود داشته که از خانواده  ،همچنین در دسته بندی سازها .بوده

 . عود و تنبور بوده است

 گوشه پنجگاه

 این به منسوب است ایپنجگاه، گوشه آید، گوشهبرمی آن از نام که همانطور

 دستگاه. 

 گوشه کاروانی

 .نوعی درآمد است متناسب با حرکت کاروان و قافله شتران

 گوشه طوسی 

 ه از نام محلی است در نزدیک مشهد.برگرفت

 گوشه نیریز

 .نام محلی است از توابع استان فارس
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 بحر نورگوشه 

هرگاه بخواهند از راست پنجگاه به دستگاه شور تغییر به معنای دریای نور است و 

 . مقام دهند از این گوشه استفاده می کنند

 گوشه ماورائ النهر

ماورائ النهر سرزمینی بوده در شمال رود جیحون که مهد تمدن و مرکز 

 .حکومتهای ایرانی بوده است

 گوشه میرق 

 موسیقی گوشه ای استمیرق در لغت به معنی روبند و نقاب است و در اصطالح 

  .به دستگاه همایون تغییر مقام داد توانمیدر دستگاه راست پنجگاه که از آن 

 گوشه سپهر

 . به معنای آسمان می باشد «هسپیثر»پارسی باستان در سپهر

 شود. مراجعهبه آواز افشاری ← گوشه نهیب 

به دستگاه ماهور ←   راک عبداهلل و راک کشمیر گوشه راک هندی،

  .مراجعه شود

  .مراجعه شودبه دستگاه همایون ←  گوشه لیلی مجنون و طرز

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    نوا دستگاه

 

دی ملو. به معنای آوا و صوت ،باشدمیریشه این لغت پهلوی و بصورت نواک 

افشاری و بیات عجم در دستگاه راست پنجگاه  نوا شباهت زیادی به آواز ابوعطا،

 . دارد

 درآمد

 گوشه دوبیتی

انده که بر روی آن اشعار دوبیتی خو باشدمیاز ملودیهای مربوط به استان لرستان 

 . شودمی

 نستاریگوشه 

میالدی در سوریه و متوفی در  383اسقف قسطنطنیه متولد به سال  ،نسطوریوس»

وی نخست به دیر )سن اپرپر( در نزدیکی انطاکیه رفت و تئودوزدوم . لیبی بود

دی وی برضد پیروان آریوس اقدام نمود اما بزو. وی را به اسقفی قسطنطنیه برگزید

ه در امپراطور ک. یعت وجود داشتمعتقد شد که در عیسی مسیح دو شخص و طب

پس از محکومیت عقاید او، از قبول بدعت وی دست کشید  ،ابتدا موافق او بود
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واز این رو در صومعه سن اپرپر انزوا گزید و بعدها به واحه ای از صحرای لیبی 

ند امروزه به کلدانیان و آسوریان معروف ،پیروان این فرقه از مسیحیت. «تبعید شد

 . ی نستاری در ادبیات ایران نماد مسیحیت استو بطور کل

 گوشه مسیحی

لغت مسیح از ریشه عبری گرفته شده است به معنای نجات دهنده و مسیحی نیز 

 . کسی است که دارای آئین مسیحیت است

 گوشه گردانیه

)گردانیه( دهی است از دهستان منگور شهرستان مهاباد و این آواز منسوب به این 

 . باشدمیناحیه 

 گوشه گوشت

 . شودمیآوازی است که در نیایشهای اوستایی خوانده 

 گوشه نهفت

قدما این آواز را برای استراحت در شب مناسب  .یکی از مقامات قدیم ایران است

می دانسته اند و خود نهفت از لحاظ لغوی به معنای پنهان و پوشیده و جاییست 

 . که شب را در آن اتفاق مبیت افتد

 نیگوشه حسی

 نیحسی درناحیه که هاییگوشه.ابوعطاست حجاز پرده همان واقع در گوشهاین 

 .فروزا مجلس و گلریز، دوبیتی، بزرگ، کوچک، عزال از عبارتند میشوند اجرا
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 گوشه مجسطی

مجسط نام موبدی بوده که کتاب مجسطی مغانی منسوب به اوست و دستوراتی 

یم حک ،کتابی است از اقلیدسهمچنین . در آن برای عبادت تدوین شده است

 . یونانی در ریاضیات

 بگوشه رها

 شبیه به گوشه رهاوی شور است

 گوشه شاه ختایی

ناحیه ای در شمال چین منچوری است و ریشه این نام از ختا که نام یکی از قبایل 

 . مغول است گرفته شده است

 به دستگاه شور مراجعه شود.← گوشه مثنوی 

 گوشه خجسته

 . کندمیحالت فرخندگی و مبارکی را القا  آیدمیکه از نام گوشه برهمانگونه 

 گوشه تخت طاقدیس

ارای چندین تختی د . تخت کیخسرو و پرویز که به صور بروج کواکب منقش بود

طبقه که صور همه بروج و کواکب بر آن نقش بود و از فریدون به خسرو پرویز 

 . باشدهمچنین نام یکی از سی لحن باربد می . رسید

 . مراجعه شودبه دستگاه راست پنجگاه ←  گوشه نیریز

 



 



 

 

 

    ماهور دستگاه

 

ماه و هور )خورشید(  ایرانیان باستان در سروده های مذهبی خود نغمه ای به نام

ز در استان لرستان نی. داشتند و به همین مناسبت نام آنرا ماهور انتخاب کردند

نوعی موسیقی وجود دارد که )ماخوری( نامیده می شود و از موسیقی های 

 . فولکلور این ناحیه است

 درآمد 

 به دستگاه شور مراجعه شود.←  گوشه کرشمه

 گوشه ساقی نامه

 .خطاب به ساقی است مانند ساقی نامه مشهور حافظابیات این شعر 

 بیار ساقی آن می که حور بهشت

 رشتکککسر مالئک درآن میککعبی

ساقینامه می نامند و هرگاه در  ،هرگاه این آواز در دستگاه ماهور خوانده شود

 . اصفهان خوانده شود آنرا صوفی نامه می خوانند
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 گوشه نصیرخانی

زن و .نصیرخان از افراد دارای نفوذ در دربار قجر بودهمنسوب به فردی بنام 

عروضی این نغمه متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن در بحر کامل مثمن سالم 

 می باشد

 به دستگاه راست پنجگاه مراجعه شود.←  گوشه طوسی

 گوشه مرادخانی

ر داین گوشه نیز همانند گوشه نصیرخانی منسوب به مرادخان از افراد با نفوذ 

وزن این گوشه مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  در بحر . دربار قاجار بوده است

 . منسرح مثمن مطوی مکشوف می باشد

 گوشه جغتایی

جغتا نام یکی از دهات سبزه وار است و این ملودی مربوط به این ناحیه می 

 . باشد

 گوشه حربی

رزم و حرب نام شهرکی است کوچک در عراق امروز و نیز بیانگر حالت 

 . جنگاوری است

 به دستگاه بیات ترک مراجعه شود.←  گوشه داد

  .مراجعه شودبه دستگاه نوا ←  گوشه دوبیتی
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 گوشه راک عبداله

در زمان گذشته در مراسم تعذیه فردی عبداله نام در مراسم شبیه خوانی نقش 

می یاران امام حسین را بازی می کرده و در حین بازی اشعاری را در پرده راک 

از گوشه های کلیدی برای مرکب خوانی . خوانده که ملودی سوزناکی دارد

است چراکه براحتی می توان از این گوشه  به آواز اصفهان  یا دستگاه همایون 

 . وارد شد

 گوشه شکسته

 . نغمه ای است حزن انگیز و ازاینروبدین نام خوانده می شود

  .مراجعه شودبه آواز افشاری ←  گوشه حصار

 گوشه ماهور صغیر

مانند   گوشه وجود داردبرخی از حات صغیر و کبیر در در موسیقی ایرانی اصطال

نوروز بزرگ و کوچک و نیریز بزرگ و کوچک زنگوله صغیر و کبیر و شکسته 

هرگاه درآمد ماهور را در دانگ اول شروع می کردند به  . بزرگ و کوچک

دانگ اول می رفتند ماهورکبیر  ماهور صغیر و هرگاه از دانگ دوم شروع و به

 . نامیدندمی 

 گوشه نیشابورک

 . به معنای پهلوان آمده است و همچنین نام شهریست

 به دستگاه افشار مراجعه شود.←  گوشه فیلی
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 گوشه دلکش

ه می از این گوش. شودمیدلکش در لغت به هرآنچه که دل بدان میل کند گفته 

 توان به دستگاه شور تغییر مقام داد

 گوشه خاوران

خاوران ناحیه ای است  در لغت، .نام شهری است از توابع خراسان نزدیک مشهد

 که خورشید از آن سمت طلوع می کند

  .مراجعه شودبه آواز افشاری  ← گوشه عراق

 به آواز افشار مراجعه شود.←  گوشه نهیب

  .مراجعه شودبه آواز افشاری ←  گوشه حزین

 .آور است به معنای حیرت←  گوشه محیر

  .مراجعه شودبه دستگاه چهارگاه ←   گوشه زنگوله

 گوشه اصفهانک

 .نام دهی است در نزدیکی اصفهان

 گوشه سروش

سروش یا سرئوشه در اوستا به معنای اطاعت و فرمانبرداری و مخصوصا پیروی از 

شته سروش فر. امر خداست و از ریشه اوستایی )سرو( به معنای شنیدن آمده است

ظهر وی  م .که مقامی بلند دارد و به صفت مهین و بزرگ متصف است ای است

 . اطاعت و نماینده صفات رضا و تسلیم در برابر اوامر اهورائیست
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یومرث ظاهر بر ک« پری پلنگینه پوش»سروش در شاهنامه، نخستین بار، به صورت 

دیو آگاه  خزروان های اهریمن وها و دشمنیکیومرث را از توطئه و شودمی

شود انگیزد و چون سیامک در این نبرد کشته میکند و او را به نبرد با آنها برمیمی

نشیند، بار دیگر، سروش بر او آشکار و کیومرث یک سال به سوگ وی می

 . دهدد و به سوک یک ساله فرمان میگردمی

و را نخست ا . کنددر دوران فریدون نیز سروش چند بار بر این پادشاه جلوه می»

دهد تا ضحّاک را به دارد و سپس، به وی فرمان میاز کشتن ضحاک باز می

 .«دماوند برد

 گوشه راک هندی

اصطالح موسیقی راک یا رانج به زبان هندی به معنای رنگ آمیزی است و در 

 این کلمه می تواند برگرفته از» همچنین. نوعی ترکیب و آمیزش صوتی است

در زمان بهرام گور سی هزار لولی  .کلمه )راگا( به معنای نغمه و سرود باشد

)نوازنده( از هندوستان به ایران آورده شد و از آن موقع می توان گفت که ملودی 

 .«آمده استراگا  یا راکها در موسیقی ایران 

 راک کشمیرگوشه 

 . مربوط به منطقه کشمیر هندوستان است

 گوشه آشوروند

مرکب از دو لغت آشور و آوند به معنای نوا و آهنگی که آویختگی دارد می 

دهکده ایست در شمال ایران که با این آواز می تواند  ،همچنین آشور آده. باشد

 . در ارتباط باشد
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 گوشه صفیر راک

 ای بانگ و فریاد مرغان است. چنانچه حافظ فرموده است:به معنصفیر 

 صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست»

 «فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید

 . مراجعه شودبه دستگاه راست پنجگاه ←  گوشه نیریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    همایون دستگاه

 

همایون به معنای فرخنده و مبارک است و همچنین نام مناطقی از ایران بطور مثال 

قدیم هر منطقه از ایران  در. باشدمی نام دهی از زنجان و دهی از شهرستان بیرجند

  . آواز مخصوص خود داشته و آواز همایون مربوط به یکی از همین نقاط است

 درآمد

دستگاه همایون همانند گام شور است فقط تفاوت اساسی که دارد در درجه سوم 

بطوری که درجه سوم گام همایون نیم پرده باالتراز  باشدمیگام شور و همایون 

  .درجه سوم گام شور است و همین نت حالت همایون را بیان میکند

 گوشه شکوه

شکوه انگیز دارد و بهمین خاطر  حال و هواییحالتی از درآمد همایون است که 

 . به این نام معروف است

 گوشه موالیان

تداول مبعد از انقراض دولت ساسانی موسیقی ایرانی در تمامی کشورهای عربی 

ه ی می خواندند و شخصی بیوقتی بردگان ایرانی مشغول کار بودند آوازها . شد
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او  . ودشمی  و شیفته هنر بردگان ایرانی آیدمینام ابن مسج از این هنر خوشش 

د در آن زمان به ایرانیان موالی دهمینغمات فارسی را می آموزد و در مکه رواج 

هرت به موالیان ششده می رانیان خوانده یمی گفتند و نغماتی که توسط همین ا

 . داشته است
 

 گوشه بختیاری

بافت ردیف موسیقی ایرانی که بیشتر معرف شخصیتهای قومی و محلی ساکن در 

 .ت یافتهزینایران است در بسیاری از نقاط به وسیله ملودی های محلی و فولکلور 

قومی است بسیار قوی که ملودی های آنها  ،ایل بختیاری از نظر محتوای موسیقی

وشه با قسمت آخر ملودی گ گوشه بختیاری را معموال .بسیار غنی و پر محتواست

  .شودیمم می خوانند البته فقط اشاره ای به این گوشه اای به نام گوشه موالف تو
 

 گوشه موالف

لتی از ملودی نواخته و یا خوانده ادر گام همایون ح .است به معنای سازگار

بعد از گوشه بختیاری آن را  که در قدیم آن را موالف نامیدند و معموال شودمی

 . می خواننداجرا نموده و بختیاری و موالف 
 

 گوشه چکاوک

مقام کوچک است که خود دو شاخه  ،یکی از دوازده مقام موسیقی قدیم ایران

شاخه رکب خود دو شاخه آوازی دارد که یکی از  .نامهای رکب و بیاتیدارد به 

  .ک نام دارد در ضمن چکاوک نام پرنده کوچک است خوش الحانوآنها چکا
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 گوشه طرز

شیوه غزل سرایی بوسیله شعرا را طرز  . شیوه و روش است ،طرز به معنای طریقه

  .ایندفرممیمی نامیدند در این باره حافظ 

  طرز غزل نکته به حافظ آموختآنکه در »

 «من است  گفتار  نادره  سخن  یار شیرین

 آوازی ،گوشه فوق و ن نام دهی است از بخش راور شهرستان کرمانیطرز همچن

 . به این منطقه منسوب است احتماال است که

 گوشه شوشتری 

 رانتدر تاریخ ویل دو. تستر یا شوشتر می نامند که نام شهری است در خوزستان

این شهر مرکز ناحیه ای است که یهودیان آنرا » :در مورد شهر شوش آمده است

طرف  که از،در این سرزمین کم وسعت. یعنی سرزمین بلند می نامیده اند عیالم،

باختر با مردابها و از طرف خاور با کوههای کنار فالت بزرگ ایران محدود و 

 منشا آنرا نمی دانیم و یکی ازملتی می زیسته است که نژاد و  ،حفاظت می شده

اسنادی از فرهنگ و . مدنیتهای تاریخی به دست همین مردم ایجاد شده است

سال قبل از  0533تمدن پیشرفته در این ناحیه پیدا شده است که قدمت آن به 

ر با اگ . آواز شوشتری یکی از مشتقات دستگاه همایون است . «میالد می رسد

گوشه  ییو زیر بنا ملودی بنیادینآن را  توانمییم دقت به این گوشه توجه کن

 .و لیلی و مجنون دانست -غریبی -ی شمعون -میگلی  -های رازو نیاز 
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 گوشه رازو نیاز

گوشه رازو نیاز آوازی است  .به در گاه خداوند است  رازو نیاز بمعنای مناجات

گواه بر این است که نوازنده با این ملودی لحنی  شحزن انگیز و حالت ملودی

ملتمسانه دارد و هنگامی که کسی این ملودی را همراه با اشعاری بخواند از لحن 

  . شودمیوی نوعی خواهش و تمنا احساس 

 گوشه میگلی

شه ملودی این گوکه نام دهی است از دهستان کوهمره بخشی از شهرستان شیراز 

  .منسوب به این محل است

 گوشه شمعونی

یونِ حوار، یا عارفِ مسیحی، اهلِ شومرون و معاصر گنوسیشمعونِ مغ، نخستین »

بود که خود را صاحبِ روحِ خداوند یا قدرتِ عظیمِ خداوندگار  حضرت مسیح

 ست که به دواحدی شمعونیان باور داشتند که خداوند نیرونی وا  .دانستمی

ی خویش است و خود را او زاینده . ن بخش گردیده استجهانِ زیرین، و زبری

، او یکی  ...یابد، مادر و پدرِ خویش استجوید و میاو خود را می . دهدرشد می

او بر فراز، در  . این وجودِ یکتا، بوده، هست و خواهد بود . ی همه استو ریشه

بارها )یعنی جهانِ مادی( در است؛ در پایین در جویخویش  نشدهقدرتِ زاده

تِ برد تا صورکرانِ ملکوتی به سر میصُوَر ظهور دارد؛ و در فراز با قدرتِ بی

ام در این ن .ملودی است ضربی ،در اصطالح موسیقی« ..وی به کمالِ مطلق برسد

 . استبکار گرفته شده  نیز فرهنگ قوم یهود
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 گوشه غریبی

در آواز همایون و اصفهان می خوانند و بسیار حزن انگیز است و به این گوشه را 

وزن مثنوی شکل   ملودی آن در .خاطر همین حزن گوشه غریبی نامیده شده

  . شودمیگرفته و از پرده شوشتری آغاز 

 گوشه نوروز صبا

واژه نوروز در زبان پهلوی )نوکروچ ( آمده )نوک ( به معنای نو و )روچ ( به 

جشنهایی به این  انایرانی  . وز است و روی هم به معنای روز تازه استمعنای ر

ملودی های ساده بدون هیچ تکنیک برای این مراسم می و  فتند گرمیمنظور 

 در موسیقی ما بصورت و ساخته می شده  این سرودها در رابطه با نوروز .خواندند

 ثبت  نوروز عرب -نوروز صبا -نوروزخارا  و تحت عناوین  نوروز خوانی آمده

ک نوروز کوچ -البته نوروزهای دیگری همانند نوروز بزرگ . استو ضبط شده 

 . دارنددر ردیف موسیقی ما وارد شده و هر کدام جای خود را در ردیف 

 گوشه لیلی و مجنون

ادبیات اسالمی و  کالسیک منظومه لیلی و مجنون مشهورترین داستان عشقی

ه نظامی در تصنیف این منظومه به منابع عربی نیز توج . ای استتنظیم نظامی گنجه

روایت  .استداشته و تا جایی که ممکن بوده به ریشه عربی آن وفاداری داشته

لیلی و مجنون که اهل یک قبیله  . استمجنون بسیار ساده بودهاولیه عربی لیلی و 

 اند و در آنجا عاشق ودهیچراناند در کودکی دام خود را در بیابان میعرب بوده

در روایتی دیگر مجنون لیلی را در بزرگسالی و در مجلسی  . شوندقرار هم میبی

های عربی اولیه داستان شاید به پیش از مایهبن . بنددبیند و به او دل میزنانه می
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 نظامی به کمک نبوغ ذاتی خود یک داستان . و یا حتی به تمدن بابل برسد اسالم

درآورد که امروزه جزئی از  عرفانی بدیع وای عشقی ساده را بصورت منظومه

 . دهدادبیات جهان را تشکیل می

داستان بابلی کیس )قیس( و لیالکس )لیلی( بر روی »گفته میرمحمد حجازی به 

بر اساس این  . استحکاکی شده النصربخت های کتابخانه منسوب بهنوشتهخشت

 (اشتار)داستان، کیس و لیالکس که در معبد خورشید و زیر نظر موبد بزرگ 

اب ه و عشق زمینی راه را بر عشق به آفتکردند دلباخته یکدیگر شدتحصیل می

لیالکس به جرم این گناه مجبور به اعتکاف در معبد شد و کیس دیوانه  . بست

 لیالکس به دنبال معشوق از معبد فرار کرد، . خوانده شد و سر به بیابان گذاشت

 سرانجام پس از وقایعی کیس و . ولی دستگیر و به زندان معبد بازگردانده شد

ریزد و گوفایی کرده و با زن چوپان میرسند، ولی کیس بیبه هم میلیالکس 

 .«گذاردلیالکس را تنها می

الشعر )است، کتاب  ای که در آن یادی از لیلی و مجنون شدهترین نوشتهقدیمی

)قرن سوم هجری( است که هیچ جزئیاتی از داستان این دو ارائه  (والشعرا

 . دهدنمی

مجنون لقب شاعری عرب به نام قیس بن ملوّح عامری از »به گفته حشمت موید، 

قبیله عامر از نواحی مرکزی عربستان بوده که در نیمه دوم قرن هفتم میالدی 

بر این اساس مجنون عاشق لیلی، دختری از همان قبیله بوده و  . استزیستهمی

ه تاد کاین اشعار چنان در میان اعراب موثر اف . استسرودهاشعاری برای وی می

 . شدکم تا دو قرن بعد، هر شعری که نام لیلی در آن بود، به وی منسوب میدست
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آوری شد و در این مدت این اشعار و حکایات، طی دویست سال بعد جمع

به تدریج   .کتاب به زبان عربی به حکایت مجنون اشاراتی کردند پنجکم دست

گ زیادی بر آن افزوده داستان مجنون دچار تحوالت زیادی شده و شاخ و بر

 .«شد

صرفنظر از واقعی یا تخیلی بودن قهرمان داستان  عبدالحسین زرینکوب به گفته

ولی آنچه از  ،استکم سه سده پیش از نظامی وجود داشته)مجنون(، نام او دست

اقض یوند و گاه متنپهایی سست و بیگزارش» اخبار عرب به دوره نظامی رسیده،

از زندگی مجنون بوده که از میان اشعار منسوب به قیس عامری و حکایات بومیان 

، این ماده خام عشقی بدوی . و شایعات و تعابیر درست و غلط گردآوری شده بود

در اصل نه از عمق معنوی برخوردار بود و نه با تخیالت یک شاعر بزرگ آمیخته 

 .«بود

شده منسوب به مجنون داستان ترین داستان فارسی مستقل نوشتهقدیمی

 . استذکر شده سنایی غزنوی اثر حدیقه الحقیقه اوست که در آهوی آزادکردن

کتوب ایات مرومیدر هر حال اصل داستان بسیار ساده بوده و نظامی از تلفیق تما

و شفاهی و با کمک تخیل خود برای اولین بار داستانی نو با عنوان لیلی و مجنون 

  . است آفریده

 گوشه بیداد

ی و ظلم و جور است ولی در دستگاه همایون هنگامی که به اوج بمعنای تعدّ

در واقع از آواز همایون به آواز اصفهان  .یم گوشه بیداد را اجرا می کنندرومی

 . یمرومی
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 گوشه نی دادود

 ت کهاس مرتضی نی داود یکی از اساتید موسیقی ملی و نوازنده برجسته تار

 ردیف موسیقی ایرانی را ضبط کردهتصنیف مرغ سحر از ساخته های اوست او 

از این هنرمند بزرگ در پرده بیداد همایون گوشه ای بجا مانده که آن را  . است

  .نی داود می خوانند

 گوشه نفیر

 در ردیف . نفیر به معنای بانگ آواز نای و بانگ و خروش همراه با فغان است

ه قطعه که به دنبال این گوش  موسیقی ایرانی گوشه ای به نام نفیر بر می خوریم

 چنانچه مولوی فرموده است:. استای تحت عنوان فرنگ آمده 

 «از نفیرم مردو زن نالیدهاند          نیستان تا مرا ببریده اندوز »

 گوشه فرنگ

 ورپچندین تعریف برای آن آورده اند اول اینکه فرنگ نام یکی از دختران بهمن 

همینطور  و و فرنگیس دختر افراسیاب و همسر سیاوش در شاهنامه است اسفندیار

نام دهی است از بخش مینودشت شهرستان گرگان و همینطور لغت فرنس به 

 شدهزمان قاجارا گفته می بطور کل به کشور های اروپایی در ،معنای فرانسه

این ملودی  .است ل شدهیطول زمان پس وند )س( به )گ( تبددر که است،

است  ایفرنگ قطعه شودمیپس از قطعه ای بنام نفیر نواخته یا خوانده  معموال

  .نیمه ضربی

  .مراجعه شودبه آواز بیات ترک ←  گوشه بیات راجع
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 گوشه عشاق

و همانطور  ودشمیازین گوشه برای مرکب خوانی و تغییر دستگاه به شور استفاده 

 . که از نامش پیداست بیانگر اوج احساسات عاشقانه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    اصفهان آواز

 

 .آوازی است در دستگاه همایون ،آواز اصفهان

 درآمد

 درویش حسنی گوشه مثنوی

شخصی به نام حسن که درویش بوده و اشعار عرفانی را  از در مکتب اصفهان

  .که آواز او ناله خاص و جانسوزی داشته یاد شده است ،همراه با آواز می خوانده

  .مراجعه شودبه دستگاه شور ←  گوشه هداوندی

 گوشه عشیران

 ست و چهاربیکردند که میموسیقی ایران را در قدیم به طبقات مختلف تقسیم  

ه تشکیل می یافت خود از شاخه ها و نغماتی ،شعبه داشته و هر کدام از شعبات

 «عشیراً»نغمه تشکیل می شده   یکی از همین شعبات را به دلیل آنکه از ده . است

 عشیران ثبت و ضبط شده صورتاند که امروزه در ردیف موسیقی ما بنامیده

 . است
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 گوشه مثنوی عبری

نوعی از مثنوی خوانی در بیات اصفهان معمول و مرسوم است که به مثنوی عبری 

در  وچون لحن خواندن این مثنوی شباهت به لحن کلیمیها داشته  . باشدمیموسم 

 . به این نام شهرت یافته است شودمینیایشهای آنان استفاده 

  .مراجعه شودبه آواز افشاری ←  نگوشه جامه درا

  .مراجعه شودبه آواز بیات ترک ←  بیات راجعگوشه 

  .مراجعه شودبه دستگاه شور  ←  گوشه نغمه

 گداز و گوشه سوز 

  .بسیارحزن انگیز ستهمانطور که از اسم گوشه پیداست گوشه ای

 . مراجعه شودبه دستگاه همایون ←  گوشه عشاق

 گوشه جرس

زنگ کاروان است و در اینجا به چیزی گویند که آواز دهد در جرس به معنی 

قی ملی ایران نوعی آواز است که در پرده عشاق خوانده ویا نواخته یردیف موس

  .شودمی

 گوشه بوسلیک

 .)بوسلیک خاتون ( نام می برد ازصفی الدین ارموی در کتاب بهجت الروح 

ه او قطعه ای ساخته کبوسلیک خاتون معشوقه یکی از خلفای عباسی بوده 

 . بوسلیک نام داشت

بوسلیک از نام شاعر گرگانی به نام ابوسلیک گرفته شده که در قرن  همچنین 
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دوره صفاریان میزیسته در ضمن نام بوسلک از مقامات قدیم   در   سوم هجری

موسیقی قبل از پیدایش کلمه دستگاه است ما در موسیقی قدیم ایران دوازده 

 . آنهاسته بوسلیک نام یکی از مقام داشتیم ک

  .مراجعه شودبه دستگاه شور ←  گوشه پروانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    نما کتاب

 

انتشارات بنیاد فرهنگ  ،9305ترجمه جعفر شعار، االرض،صوره  ابن حوقل،

 تهران ایران،

مام رکن به اهت دیوان اشعار، ،ثیرالدین ابوالفضل محمد بن طاهرا اخسیکتی،

 تهران ،933۱ الدین همایون فرخ،

ینودی راب. ل. به تصحیح ه بهجت الروح، عبد المومن بن صفی الدین، ارموی،

 تهران بنیاد فرهنگ ایران،انتشارات  ،930۵ برگوماله،

انتشارات  ،9385، ی آفرینش در آیین مانیاسطوره ،پور، ابوالقاسماسماعیل

 تهران ،کاروان

ترجمه و شرح محمد حسین مشایخ  برگزیده االغانی، ،ابوالفرج اصفهانی،

 تهران ،چاپ اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،93۵8فریدونی،

،نشر 9389)افسانه های موسیقی ایران(،اطرابی،ارفع،بوی جوی مولیان

 تهران ،روشنک

 انتشارات تهران ،930۹ ردیف دستگاه موسیقی ایران، مهدی، برکشلی،
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 تهران نشر هستان، ،93۱8 تاریخ مختصر موسیقی ایران، تقی، بینش،

 ،9380اردیبهشت  نگرشی گذرا به مکاتب آوازی در ایران، بهراد، توکلی،

 0شماره ماهنامه فرهنگ و آهنگ 

مجله زبان و ادبیات  ،938۱پاییز  سازهای موسیقی در شاهنامه، لیال، چاردین،

 8۱شماره  زبان و ادبیات فارسی، رشد،

تصحیح عالمه محمد قزوینی و  دیوان اشعار، شمس الدین محمد، حافظ،

 تهران انتشارات زوار، ،9380 دکتر قاسم غنی،

 ،93۱1 لیلی و مجنون(،)ماخذ داستان  کشف ادبی امیرمحمد، حجازی،

 تهران ،ماهنامه شرق

انتشارات ایشیق  ،9183 رقصهای مردم قدیم آذربایجان، کمال، حسن اف،

 باکو

 93۱9 )نقدی بر لیلی و مجنون نظامی(، 3در مدار نظامی  موید، ،حشمت

پژوهش در تاریخ تمدن و فرهنگ ایران و زبان و ادبیات -،فصلنامه ایرانشناسی

 95شماره  العات ایران،بنیاد مط فارسی،

ضیاء  به تصحیح دیوان قصاید، ،الدّین بدیل بن علیافضل خاقانی شروانی،

 تهران انتشارات زوار، ،9338 الدین سجادی،

انتشارات  چاپ دوم، ،938۵ نظری به موسیقی ایرانی، روح اله، خالقی،

 تهران رهروان پویش،
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مه و ،نوروزنامه،با مقدابراهیمالدین ابوالفتح عُمَر بن غیاث خیام نیشابوری،

 تهران کتابخانه کاوه، ،939۹ حواشی و فرهنگ به سعی و تصحیح مجتبی مینوی،

 انتشارات دانشگاه تهران ،933۱ لغتنامه، علی اکبر، دهخدا،

 تهران انتشارات امیرکبیر، ،93۵3 ،غیاث اللغات غیاث الدین، رامپوری،

نشریه مطالعات  ،9389پاییز  اساطیر،پیکرگردانی در  منصور، رستگار فسایی، 

 ۹شماره  ایرانی،

 تهران نشر عطایی، ،93۱۹ فرهنگ جامع شاهنامه، محمود، زنجانی،

 تهران انتشارات ماهور، ،9383 چشم انداز موسیقی ایران، ساسان، سپنتا،

 چاپ دوم، ،جلد اول ،9389 واژه نامه موسیقی ایران زمین، مهدی، ستایشگر، 

 تهران نشر اطالعات،

 ،به تصحیح محمدعلی فروغی ، کلیات،ابومحمد مُصلِح بن عَبدُاهلل ،سعدی 

 تهران انتشارات امیرکبیر، ،93۱۹

جلد  ،93۵۹ ترجمه کاوه دهگان، ظهور و سقوط رایش سوم، ویلیام، شایر،

 تهران اول،انتشارات کتاب آمه،

 نشرنو، ،938۱ ادبیات فارسی، فرهنگ محمدرضا، جعفری، محمد، شریفی،

 تهران

بحورااللحان)در علم موسیقی و نسبت آن با  فرصت الدوله، ،شیرازی

 تهران نشر فروغی، ،93۵۱عروض(،
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 ی،به کوشش محمد دبیرسیاق دیوان اشعار، ،ابوالحسن علی بن جولوغ فرخی،

 تهران انتشارات زوار، ،9301

 تهران نشر قطره ،938۵ دکتر سعید حمیدیان، شاهنامه، ابوالقاسم، فردوسی،

 تهران ،933۹ فرهنگ جغرافیایی ایران، گروه نویسندگان،

 ،تهران935۵ به اهتمام تقی بینش، مقاصد االلحان، عبدالقادر، مراغه ای،

 ی(،)موسیقی شناسی تطبیق اتئوموزیکولوژی مبانی محمدتقی، مسعودیه،

 تهران انتشارات سروش، ،93۵5

ه منظوم ،یوسف بن زکی الدین ابومحمّد الیاس بنجمال نظامی گنجوی، 

 انتشارات امیر کبیر،تهران ،938۵ به اهتمام بهروز ثروتیان، خسرو وشیرین،

 منظومه ،الدین ابومحمّد الیاس بن یوسف بنزکیجمال نظامی گنجوی،

 تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی، ،9385 به اهتمام بهروز ثروتیان، خسرو وشیرین،

 ،جلد اول )مشرق زمین گاهواره تمدن( ،93۱8 ،تاریخ تمدن ویل دورانت، 

 تهران ،انتشارات علمی فرهنگی
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