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مفهوم «سیر نغمگی» در موسیقی دستگاهی ایران
(مطالعة موردی :درآمد آواز بیات اصفهان)
مریم چالش** ،1هومان اسعدی
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 .1کارشناسارشدِ نوازندگی موسیقی ایرانی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 .2استادیار گروه موسیقی ،دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت ،139۴/10/18 :تاریخ پذیرش139۵/2/۴ :

چکیده
«سیر نغمگیِ» یک مُد همانند نقشهای است که مختصاتِ کلیِ گردش ملودی را در آن مُد ترسیم میکند .مسیرِ این گردش ،در
زمینة بستر نغمگی هر مُد ،با نغماتی که نقشِ اساسی در تعیین هویت آن مُد دارند نشانهگذاری میشود .این نغمات در موسیقی
دستگاهی ایران عبارتاند از :نغمههای شاهد؛ ایست؛ خاتمه؛ و متغیر .سیر نغمگی جهت حرکت ملودی در بین این نغمات نیز
جزئیاتی از چگونگی این حرکت را در اختیار میگذارد .سیرِ یک مُد در موسیقی دستگاهی ایران همواره در الیههای زیرینِ ملودی
مستتر بوده و هیچگاه نمودی مستقل نداشته است .هدف مؤلفان در این مطالعه بیرونکشیدن سیر ،که ذاتاً ماهیتی مجردتر از
ملودی دارد ،از دلِ قالب متعین ملودی و نمایش آن است .بدین منظور ،نمونههایی از اجراهای معتبر مُد درآمد آواز بیات اصفهان،
به منزلة موردِ پژوهشی در نوعِ ردیفی و اجرای آزاد دستگاهی ،انتخاب شد .پس از بررسی تحلیلی -تطبیقی هر نمونه ،سیر ملودیِ
آن به صورت نموداری ترسیم شد؛ مقایسة این نمودارها وجوه اشتراک بنیادی آنها را آشکار میکند .مجموعة این اشتراکات ،که
میتوان گفت نمایشگر مسیری است که ملودی برای تبیینِ مُد درآمد آواز بیات اصفهان در هر اجرای دستگاهی طی میکند ،با نام
نمودار سیر این مُد پیشنهاد شده است.

واژههای کلیدی :درآمد آواز بیات اصفهان ،سیر نغمگی ،مُد ،ملودی ،موسیقی دستگاهی ایران.
*مطالعة حاضر برگرفته از پایاننامة کارشناسی ارشدِ نگارندة اول با نام «مفهوم سیر نغمگی در موسیقی دستگاهی ایران؛ مطالعة موردی :درآمد آواز بیات اصفهان» است
با راهنمایی نگارندة دوم.
**نویسندة مسئول :تلفن ،09139860۴97 :نمابر.E-mail: maryam.chalesh@hotmail.com ،026-333032۵9 :
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مقدمه ________________________________ ___________________________
سیر نغمگی همانند نقشهای است کهه مختصهاتِ کلهیِ گهردش
ملودی ،اعم از جهت حرکت ملهودی و تأکیهد و ایسهت بهر روی
نغمات خاص و فرودها ،را ترسیم میکند بیآنکه تقیّد به اجهرایِ
الگوی ملودیکِ خاصهی را الهزام کنهد .سهیر نغمگهی ،بهه گفتهة
حجاریان (بیتا ،)10 :عبهارت اسهت از انکشهاف مخصوصهی کهه
ملودی در طی اجرا از خود نشان میدهد .بنابراین ،سیر نغمگهیِ
هر ملودی همچون اسهکلتی اسهت کهه ملهودی بها آن پوشهانده
میشود1؛ تصورِ نبودِ این اسکلت موجودیت ملودی را زیر سهؤال
میبرد .اهمیت شناختِ مفهوم سیر نغمگی آنجا روشنتر خواهد
شد که مسئلة نقشِ ملودی در سهاختار یهک مُهد مطهر شهود.
مجموعهای از عناصر ،با درجة اهمیت و تأثیرگذاری متفهاوت ،در
کنار یکدیگر مقولة موسیقایی پیچیدهای به نهام «مُهد» را شهکل
می دهند و به آن تشخص میبخشهند .در تحقیه ِ جهام پهاورز
(121 :1382ه  )1۴۴پیرامونِ مفهوم مُد بهروشنی روند تدریجی
شناخت این عناصر ،بهویژه در برخهورد بها سیسهتمههای مُهدالِ
متعل به فرهنگهای موسیقایی غیر اروپهایی ،نشهان داده شهده
است .پاورز برای ارائة تعریفی از مفهوم مُد ،بهه عنهوان مقولههای
زیربنایی که پدیدههایی از فرهنگهای مختلف قابل ارجاع به آن
باشند ،مُد را نه در یک گزاره ،بلکه در یک پیوستار صورتبنهدی
میکند :پیوستار اشهل صهوتی -ملهودی .موجودیهتههای مُهدالِ
مختلف از فرهنگهای موسهیقایی متفهاوت بهر اسهاس کیفیهت
تشخصیافتنشان در نقطهای از این طیف ه اشلِ انتزاعی -ملودی
متعین ه قرار میگیرند .هومان اسعدی ( )۴7 :1382نیهز مفههوم
مُد را بدین صورت فرمولبندی میکنهد« :مُهد = اشهل صهوتی +
فونکسههیون درجههات یهها نقههش نغمههات ( +ملههودی مههدلههها یهها
فرمولهای ملودیک خاص)» و در توضیح آن میافزاید« :همواره
مُد دربردارندة مفهوم اشل صوتی است .همچنین ،در این مفههوم
نقش نغمات نیز مؤلفهای تعیینکننهده محسهوب مهیشهود و در
بسیاری موارد ملودی مدلها یا انگارهها و فرمولههای ملودیهک
نیز در هویت مُدال سهمی تعیینکننده دارند» (همان .)۴7 ،:بهه
تعبیر محسن حجاریهان ( )۵ :138۵نیهز« ،مُهد عبهارت اسهت از
انتظههام تههنهههای موسههیقایی بهها تقههدم و تههأخر (هیرارکههی-
سلسلهمراتب) خاص با سیر ملودیکی تنها ».حضهور ملهودی در
یک سر پیوستار پاورز ،ملودی مدلها یا انگارههها و فرمهولههای
ملودیک در صورتبندی اسعدی از مُد ،و سیر ملودیک تنهها در
تعریف حجاریان از سوی دیگره با وجهود تفهاوتههای ایهن سهه
مفهوم یعنی ملودی ،ملودی مدلها یها انگهارههها و فرمهولههای
ملودی هک و سههیر ملههودیکی تههنهههاه ه همگههی حههاکی از حضههور
انکارناپذیر ملودی در طر اصلی سهازماندههی یهک مُهد اسهت.
صهههرف نظهههر از تعیهههین درجهههة تأثیرگهههذاری ملهههودی در

تشخصبخشیدن به یک مُد ،برای آنکه بتهوان هسهتیِ بهه دور از
مناقشهای برای ملودی در ساختار مُهد قائهل شهد کهه از طرفهی
تعیّن آن ذات انتزاعی مُد را خدشهدار نکند و از طرف دیگر نقش
ملودی نادیده گرفته نشود ،بهتر آن است که به دنبهال مفههومی
حداقلی و پایهای در درونِ ملودی ،به معنای عام کلمه ،بهود کهه
در انتزاع خود حامل خصوصیات بنیادیِ آن باشد .بدین منظهور،
چنانچه برای ملودی الیهههای مختلفهی راه از انتهزاع تها تعهیّنه
متصور شویم ،میتوان گفهت مجردتهرین الیهة آن سهیر نغمگهی
است .بدین ترتیب ،سیر نغمگی انتزاعیترین الیة ملهودی اسهت
که میتوان حضور آن را در مفهوم فرافرهنگیِ مُد پذیرفت ،البته
با درنظرگرفتن این نکته که «سیر نغمگی نهایتاً ریشه در اندیشه
و احساس هر فرهنگ دارد» (حجاریان.)17 :1386 ،
اصطال و مفهوم سیر ،به منزلة یکی از مههمتهرین مؤلفههههای
هویتبخش هر مقام ،در سیستم موسیقی کالسیک ترکیه از دیربهاز
مورد توجه بوده است 2.رایت ( )3۴ :1392مفههوم سهیر در سهاختار
یک مقام را چنین توصیف میکند« :یکی از مفاهیم کلیدی مهرتب
با مقامهای ترکی سیر 3به معنای پیشروی لحنی است؛ طر فشهردة
ملودیکی که خصیصههای اصلی سهاختاری را تجسهم مهیبخشهد و
بنابراین نتهای شاخص و جهت کلی ملودی را تعیهین و فرودههای
میانی و پایانی را مشخص میکند ».در موسهیقی دسهتگاهی ایهران،
گرچه میتوان شبحی از حضور این مفهوم را در روش آموزش سهینه
به سینة این موسیقی جستوجو کرد ،سیرِ نغمگیِ یک مُهد همهواره
در زیر سلطة تعیّن ملودی مستتر بوده و ههیچگهاه نمهودی مسهتقل
نداشته است .در سالهای گذشته ،موسیقیشناسان و موسیقیدانان
ایرانی برای بازجست این مفهوم در موسیقی کالسهیک ایهران ،البتهه
بیشتر در جهت معرفهی و تبیهین تئوریهک آن ،تهالش کهردهانهد .از
معدود پژوهشهایی که در آن بهه مقولهة سهیر نغمگهی در واقعیهت
اجرایی موسیقی ایران پرداخته شده میتوان به مطالعة آرش محافظ
( )1390با نام «مقام دلکش؛ نگاهی تطبیقی به مفهوم و خصوصیات
مقام در موسیقی دستگاهی ایران» اشاره کرد .این مطالعه اگرچه بهه
طور خاص و مجزا به موضوع سیر اختصاص ندارد ،بخهش مهمهی از
آن در جهت تشریح عملکهرد ایهن مفههوم در واقعیهت اجرایهی مُهد
دلکش در نمونههای ردیفی این مُد است .پژوهشهای بیشتر در این
زمینه میتواند تأثیر شایان توجهی در روشنشدن نقهش ملهودی در
هویتبخشی به مُدهای موسیقی دستگاهی ایهران داشهته باشهد .بهه
عنوان گامی اولیه ،پژوهش حاضر در پی بیرونکشیدن مؤلفهة سهیره
به منزلة عنصری که در زمینة اشل صوتیِ یک مُد مختصهات مسهیرِ
حرکتی ویژه را در بین نغمات اصلی آن مُد بهدست میدهد ه از دل
ملودیهای موسیقی دستگاهی ایران است .در این زمینه ،یهک مُهد،
درآمد آواز بیات اصفهان ،به عنهوان نمونهة پژوهشهی انتخهاب شهده
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است و چهار ردیف معتبر و شش اجرای دستگاهیِ آن بررسی شهده
است .پس از بررسی تحلیلی -تطبیقی این نمونهها ،بر اساس روندی
که در ادامة پژوهش حاضر توضیح داده خواههد شهد ،سهیر ملهودی
هریک در قالهب یهک نمهودار ترسهیم و ارائهه شهده اسهت .مقایسهة

نمودارهای سیر نغمگیِ بهدستآمده مجموعههای از اشهتراکات را در
میان آنها آشکار میسازد .میتوان گفت چینش ایهن اشهتراکات در
کنار یکدیگر نمایشگر مسیری اسهت کهه ملهودی بهرای تبیهینِ مُهد
درآمد آواز بیات اصفهان در هر اجرای دستگاهی طی میکند.

نحوة گزینش و بررسی تحلیلی -تطبیقی نمونهها
چنانکه در مقدمه آمد ،برای نیل به هدف ایهن پهژوهش ،یعنهی
جستوجوی مؤلفة سهیر نغمگهی در واقعیهت اجرایهی موسهیقی
دستگاهی و دستیابی به نتیجهای ملموس در این زمینه ،ناگزیر
محدودهای به وسعت مُد درآمد آواز بیات اصهفهان بهرای دامنهة
بررسی تحلیلی -تطبیقی این پژوهش درنظر گرفته شهده اسهت.
مراد از مُد درآمهد آواز بیهات اصهفهان در ایهن نوشهتار نههفقه
گوشههای موسوم به درآمد ،بلکه همة گوشهها و مواد ملودیکیه
مثالً گوشة جامهدران ه است که در کارگهان ردیفهی و اجراههای
آزاد ،پیش از مدگردی کامل به مُدی دیگر در سیکل مُدال ایهن
آواز ارائه میشوند (برای سیکل مدال ← اسهعدی.)۴6 :1382 ،
بر همین اساس ،شاید درنظرگرفتن عنوان منطقة مُهدال درآمهد
آواز بیات اصفهان به جای مُهد درآمهد آواز بیهات اصهفهان بهرای
روشنترشدن حد و مرز این پژوهش مناسبتر باشد .این منطقة
مُدال در چهار ردیف معتبره شهامل ردیهف میرزاعبهدار ،ردیهف
گردآوریشده توس موسهی معروفهی ،ردیهف آقاحسهینقلهی ،و
ردیف آوازی عبدار دوامیه و نیز شش اجرای دستگاهیه شامل
اجراهههایی از اسههتادان موسههیقی ایههران ،ابوالحسههن اقبههال آذر،
ابوالحسن صبا ،غالمحسین بنان ،حسن کسایی ،جلیل شههناز ،و
محمدرضا لطفیه بررسی شده است ۴.در گزینش اجراههای غیهر
ردیفی سعی بر آن بوده اسهت کهه بهرای حفهظ تنهوعِ نمونهههها
حتیاالمکان از هنرمندانِ مکاتب و دورههای زمانی متفاوت بهره
گرفته شود .بهه عنهوان گهام بعهدی در راهِ پهیگیهری و ترسهیم
مسیری کهه ملهودی در ههر نمونهه طهی کهرده اسهت ،تفکیهک
جملههای موسیقایی هر نمونه ضروری مهینمهود .بهرای گهذر از
پیچیدگیهایی که ذاتاً در تعیین حد و مهرز دقیه یهک جملهة

موسیقایی در مبحث آنالیز موسیقی وجهود دارد و نیهز پرهیهز از
برخورد سلیقهای با موضوع جملهبندی ،داشتن حهس اختتهام و
سکوت در پایان هر جمله به عنهوان معیارههایی در تعیهین یهک
جملة موسیقایی در این پژوهش اتخاذ شده است .ردگیری مسیر
ملودی در طولِ هر جمله و ترسیم اُفتوخیرهای منحنیوار ایهن
مسیر ،با چشمپوشی از جزئیات و پرداختن به اَههم حرکهات ،در
نهایت نموداری را برای هر نمونه فراهم میآورد که سیر نغمگهی
آن را بهنمایش میگذارد .متأسهفانه ،مجهال انهدک ایهن نوشهتار
امکان آوردن مراحل مقهدماتی ایهن پهژوهشه شهامل آوانگهاری
نمونهها و نیز جزئیات تفکیک جملههههای ههر نمونهه و تعیهین
عبارتهای درون هر جمله ه را نمیدهد ۵.بنابراین ،بهناچار فقه
ماحصل این مراحل ،یعنی نمودارهای سیر نغمگی ،ارائه خواههد
شد و سپس به مقایسة این نمودارها پرداخته خواهد شد.
بررسی ساختار مُدال منطقة درآمد آواز بیات اصفهان
چنانکه پیش از این نیز اشاره شد ،در بسترِ اشلِ صوتی یک مُد
است که سیر نغمگی آن شکل میگیرد و نغمات اصلی آنهه کهه
در موسیقی دستگاهی ایران عبارتاند از :شاهد ،ایست ،خاتمه ،و
متغیره در تعیین مسیر و هدایتِ سیر نغمگی نقش اساسی دارند.
از این رو ،پیش از هر چیز ،بررسی ساختار مُدال منطقهة درآمهد
آواز بیات اصفهان ضروری مینماید .البته ،پیش از ایهن ،هومهان
اسعدی ( ،)۴7 :1387به طور مفصل ،در مطالعهای تطبیقی ،بهه
بررسههی سههاختار مُههدال آواز بیههات اصههفهان در سههه ردیههف
میرزاعبدار ،آقاحسهینقلهی ،و عبهدار دوامهی و وجهه تشهابه و
افتراق روایتهای مختلف از این آواز پرداخته است.

ساختار مُدال منطقة درآمد آواز بیات اصفهان
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از دیدگاه بسیاری از موسیقیدانان ،بستر نغمگی مُد درآمهد آواز
بیات اصفهان محدود به دو دانگ چهارگاه و نهوا اسهت (بهرای مثهال
← طالیی۵3 :1372 ،؛ اسعدی .)۵2 :1387 ،اما ،بررسی نمونههای
انتخابی برای این پژوهش نشان میدهد که ملودی در منطقة مُهدال
درآمد آواز بیات اصفهانهه بها تعریفهی کهه در ایهن پهژوهش از ایهن
منطقه مراد شده است و پیشتر بهه آن اشهاره شهدهه در گسهترهای
نزدیک به سه دانگ ،بهترتیب چهارگاه ،نهوا ،نهوا ،در گهردش اسهت،
البته با اذعان به این موضوع که نقهش دانهگ سهوم در ایهن گهردش
بهوضو کمرنگتر اسهت .نکتهة دیگهر اینکهه نغمهة سهوم در دانهگ
چهارگاه در واق نه فا دیز ،بلکه کمهی بیشهتر از فاسهری اسهت .نیهز
نباید از نظر دور داشت که همین نغمه حتی در اجراهای نوازندگهان
و خوانندگان مختلف نیز یکسان نیست .بنابراین ،فواصل ایهن دانهگ
کامالً منطب با فواصل دانهگ چهارگهاه نیسهت ،امها از آنجها کهه در
تئوری موسیقی دستگاهی ایران هنوز دانگی با ایهن فواصهل تعریهف
نشده که مورد قبول همگانی باشد و در بسهیاری از مباحهث نظهری
مطر شده دربارة دانگهای آواز بیات اصفهان ایهن دانهگ چهارگهاه
درنظر گرفته شده (همان) ،در اینجا نیز ،با کمی اغمها  ،همچنهان
دانگ چهارگاه لحاظ شده است .نغمة شاهد حلقة اتصهال دو دانهگ،
چهارگاه و نوا ،است .از این رو ،دانگ چهارگاه به عنوان پیشدانگ 6و
دو دانگ متوالی نوا ،دانهگههای اول و دوم ایهن مُهد درنظهر گرفتهه
شدهاند .در موقعیتهای مختلف ،نغمات درجة سوم و چهارم پهایینِ
شاهد و نیز نغمة شاهد نقش ایست میگیرند .میزان حس اختتهامی
که هر یک از این نغمات در مقام نغمة ایست القا میکند باعث تمایزِ
آنها از همدیگر میشود (← اسعدی .)۴9 :1382 ،بر ایهن اسهاس،
ایست رویِ نغمة درجة سوم پایین شاهد ایست موقهت و رویِ نغمهة
درجة چهارم پایینِ شاهد ایست قطبی نامیده میشود .جالب توجهه
است که در نمونههای مختلف نقش نغمة خاتمهه را نیهز یهک نغمهة
خاص برعهده ندارد .ملودی گاه روی نغمهة شهاهد ،گهاه روی نغمهة
درجة سوم پایین شاهد ،در مواردی روی نغمة درجة چههارم پهایین
شههاهد ،و در دو نمونههة خههاصههه ردیههف آقاحسههینقلههی و ردیههف
گردآوریشده توس موسی معروفیه روی نغمة درجة پهنجم پهایین
شاهد خاتمه مییابد 7.نغمة دیگری که میتهوان گفهت تها حهدودی
حضوری مؤثر در ایهن سهاختار مُهدال دارد نغمهة درجهة دوم پهایین
شاهد است .این نغمه در بسیاری موارد ،در موقعیتهایی کهه شهاهد
نقش خاتمه یا ایست نهایی دارد بهمثابة پلی برای رسهیدن بهه ایهن
نغمه نقش پُررنگی برعهده دارد که برای تبیین این حضور مهیتهوان
نقشههی فرعههی بهها نههام «نغم هة پههیشخاتمههه» بههرای آن قائههل شههد.
«پیشخاتمه درجهای است کهه تأکیهد و مکهث بهر روی آن انتظهار
خاتمه را بهوجود میآورد» (هیئت مؤلفان.)۵8 :1386 ،

باید اشاره کرد که در برخهی از نمونههههای مهورد پهژوهش،
همزمان با گسترش ملهودی بهه سهمت نغمهات دانهگ دوم نهوا،
آلتراسیونی مُدال صورت میگیرد؛ بدین معنا که بهرای لحظهاتی
نغمة درجة سوم باالی شاهد یک چهارم پرده زیرتر میشود کهه
نمودی از فضهای مُهدالِ عشهاق (اوج) را بههنمهایش مهیگهذارد.
بازگشت این نغمه به حالت اولیة خود ،در حرکهت پهایینرونهدة
ملودی به سمت نغمة شاهد ،رجوع به مُد درآمد آواز اصهفهان را
فراهم میکند .نمونهای از این اتفاق را میتهوان در جملهة فهرود
ردیف معروفی و اجرای جلیل شهناز سراغ گرفت.
نشانهها در نمودار سیر نغمگی
برای متمایزکردن بصریِ نقش نغمات در نمودارهای سیر نغمگی
و نیز نمودار ساختار مدال ،نغمة شاهد بها  ،نغمهات ایسهت و
خاتمه با و دیگر نغمات با نشان داده شده اسهت .جههت
فلش در نمودارهای سهیر نغمگهی نشهاندهنهدة جههت حرکهت
ملودی است و فلش مستقیم مقابهل یهک نغمهه نشهانة گهردش
ملودی حول آن نغمه و بهه مرکزیهت آن اسهت .در صهورتی کهه
نغماتی دیگر در این گردش نقش کمّی یا کیفیِ درخور تهوجهی
داشته باشند ،داخل پرانتز کنار نغمة اصلی آورده شدهاند .طهول
فلش طول زمان تقریبی این گردش را نشان میدهد .از عالمهت
برای نمایشِ تکهرارِ بهیش از دو بهارِ یهک متیهف خها ِ
ص
دونغمهای استفاده شده است .گاهی نغمة درجة دوم باالی شاهد
به شکلی ویژه اجرا میشود ،به این صهورت کهه از ایهن نغمهههه
معموالً همراه با مالشی خفیفه به نغمة بعد از آن اشاره میشود.
از آنجا که حضور پُررنگ این حرکت در بسهیاری از اجراهها ایهن
فرضیه را به پیش میکشد که ممکن است این حرکت نقشی در
تبیین مُد درآمد آواز بیات اصفهان داشته باشهد ،در نمودارههای
نمایانده شده است .در نمهودار سهیر
سیر نغمگی با عالمت
نغمگیِ هر نمونه سعی شهده اسهت حتهیاالمکهان ههر جملهه و
عبارتهای درونِ آن جمله به شکلی مجزا قابل تشخیص باشهد؛
بدین منظور ،مسیر حرکت ملهودی در ههر جملهه در یهک خه ِ
مجزا از نمودار سیر نغمگی ترسیم شده و بر حسب ترتیهب اجهرا
شمارة جمله در اول خ قید شده است .عبارتههای درون یهک
جمله در خ مربوط به آن جمله به شکل واحدهای مجهزا و بها
فاصله رسم شدهاند .مثالً ،جملة اول از اجرای جلیل شهناز دارای
سه عبارت است .جزء عبارتهای تشکیلدهندة یک عبارت نیهز
جدا جدا ،اما با فاصلهای کمتهر از فاصهلة بهین دو عبهارت رسهم
شدهاند.

8۵
مفهوم «سیر نغمگی» در موسیقی دستگاهی ایران…

نمودارهای سیر نغمگی
 .1ردیف میرزاعبداهلل

منطقة مُدال درآمهد آواز بیهات اصهفهان در ردیهف میرزاعبهدار
شامل گوشههای درآمد و جامهدران است .گوشة درآمد متشهکل
از دو جمله است :جمالت اول و دومِ نمهودار پهایین (تصهویر .)1
گوشة جامهدران متشکل از یک جمله (جملة سوم) است.
 .2ردیف گردآوریشده توسط موسی معروفی

منطقة مُدال درآمد آواز بیات اصفهان در ردیهف گهردآوریشهده
توس موسی معروفهی شهامل گوشههههای مقدمهه ،درآمهد اول،

درآمد دوم ،درآمد سوم ،درآمد چهارم ،کرشمه ،آواز ،جامههدران،
فرود ،و دوبیتی است .بررسی اجمالی سهیر نغمگهیِ گوشههههای
مقدمه ،درآمد اول ،دوم ،سوم و چهارم ،کرشهمه و آواز مشهابهت
بسیار زیاد مسیر ملهودی را در ایهن گوشهههها نشهان مهیدههد.
بنابراین ،برای خالصهشدن مطلب ،فق سیر نغمگی درآمهد اول
از این مجموعه آورده شده است .این گوشهه شهامل یهک جملهه
(جملة اول) است .گوشة جامهدران نیز از یک جمله (جملة دوم)
شکل گرفته اسهت .بهاز ههم بهه سهبب مشهابهت سهیر نغمگهی
گوشههای فرود و دوبیتی ،فق سیر نغمگی گوشة فرود ترسهیم
شده است که آن نیز شامل یک جمله (جملة سوم) است.

تصویر  .1نمودار سیر نغمگی منطقة مُدال درآمد اصفهان ،ردیف میرزاعبداهلل

تصویر  .2نمودار سیر نغمگی منطقة مُدال درآمد اصفهان ،ردیف موسی معروفی

 .3ردیف میرزا حسینقلی
منطقة مُدال درآمدِ آواز بیات اصفهان در ردیف میرزا حسینقلی

شامل گوشههای درآمد اول ،درآمد دوم ،و درآمد سوم است کهه

به سبب تفاوتهایی که در مسیر ملودی با یکدیگر دارند ،هر سه
بررسی میشوند .هر گوشه دربردارندة یک جمله است.
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تصویر  .3نمودار سیر نغمگی منطقة مُدال درآمد اصفهان ،ردیف میرزا حسینقلی

 .4ردیف آوازی عبداهلل دوامی

8

منطقة مُدال درآمد آواز بیات اصهفهان در ردیهف آوازی عبهدار
دوامی شامل گوشههای درآمد و جامهدران و بیات شیراز اسهت.

گوشة درآمد متشکل از دو جملهه (جمهالت اول و دوم) ،گوشهة
جامهدران یک جمله (جملة سوم) ،و گوشة بیات شیراز نیز یهک
جمله (جملة چهارم) است.

تصویر  .4نمودار سیر نغمگی منطقة مُدال درآمد آواز بیات اصفهان ،ردیف دوامی

 .5ابوالحسن اقبال آذر

تصویر  .5نمودار سیر نغمگی منطقة مُدال درآمد آواز بیات اصفهان ،ابوالحسن اقبال آذر
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 .6ابوالحسن صبا

تصویر  .6نمودار سیر نغمگی منطقة مُدال درآمد آواز بیات اصفهان ،ابوالحسن صبا

 .7غالمحسین بنان

تصویر  .7نمودار سیر نغمگی منطقة مُدال درآمد آواز بیات اصفهان ،غالمحسین بنان

 . 8حسن کسایی

تصویر  .8نمودار سیر نغمگی منطقة مُدال درآمد آواز بیات اصفهان ،حسن کسایی

 .9جلیل شهناز

تصویر  .9نمودار سیر نغمگی منطقة مُدال درآمد آواز بیات اصفهان ،جلیل شهناز
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 .10محمدرضا لطفی

تصویر  .10نمودار سیر نغمگی منطقة مُدال درآمد آواز بیات اصفهان ،محمدرضا لطفی

اکنون با مقایسة نمودارههای بههدسهتآمهده ،مهیتهوان میهزان
مشابهت مسیرهای طیشده در آنها را بها یکهدیگر سهنجید .مهرور
اجمالی نمودارها نشان میدهد که ،با وجود تفهاوت در بُعهد زمهانی،
ابزار ،سبک ،و گاه مکتبِ اجراها ،نمونههای بررسیشده آشکارا دارای
مجموعهای از مشابهتها در برگزیدنِ مسهیرهای حرکتهی خهود در
جهت تبیینِ منطقة مُدال درآمد آواز بیات اصفهان هستند.
نکتة جالب توجهی که واکاوی دقیه تهر ایهن تشهابهات روشهن
میسازد این است که مسیرهای مشابه ملهودی در ایهن نمونهههها از
نظر کارکردشان در منط یک جملة موسهیقایی بهه دو گونهه قابهل
دستهبندیاند :گروه اول مسیرهایی هستند که یهک جملهه یها یهک
عبارت را به شکلی منحصربهفرد و با رویکردی خاص آغاز میکننهد.
البته باید تأکید کرد که منظور از مسیرهای آغازی بهه ههیچ عنهوان
صرفاً به معنای مسیری که اولین جمله در منطقة مهدال درآمهد آواز
بیات اصفهان را شروع میکند نیست ،بلکه هر یهک از ایهن مسهیرها
آغازکنندة جملهای هستند که میتواند در ابتدا ،میانه یا انتهای ایهن
منطقة مُدال اجرا شود .پس از ارائة یکی از مسیرهای گهروه آغهازی،
در ادامه ملودی با طیکردن یکی از مسیرهای گهروه دوم بهه سهمت
فرودی نهایی حرکت میکند .بنهابراین ،مهیتهوان گفهت ههر جملهه
ترکیبی است درههمتنیهده از ههر دو مسهیر .گهروه اول را اصهطالحاً
«مسیرهای آغازی» و گروه دوم را «مسیرهای فرودی» مینامنهد .در
ادامه به تشریح بیشتر آنها خواهیم پرداخت.
مسیرهای آغازی
مسیر آغازی اول با معرفی مهمترین نغمة این منطقهة مُهدال ،یعنهی
نغمة شاهد و تأکید بر آن ،آغاز میشود .در ادامه گردشی در فضهای
دانگ چهارگاهِ پیش از نغمة شاهد داشته و سهپس بهه نغمهة شهاهد
بازمیگردد .مرور نمونههای بررسیشده نشان میدههد کهه معرفهی
شاهد و تثبیهت آن در ابتهدای ایهن مسهیر بهه چنهد روش مختلهف
میتواند صورت بگیرد :روش اول ،با اجرای مکرر نغمة شهاهد ،ماننهد

ردیف میرزا عبدار و ردیف معروفی؛ روش دوم ،با گردش حول نغمة
شاهد و به مرکزیت ایهن نغمهه ،ماننهد آنچهه در نمونههههای ردیهف
میرزاحسینقلی و ردیف دوامی نیز اجراهای بنان و شههناز مشهاهده
میشود .شایان توجه است که در گردش ملودی حول نغمة شاهد به
شکل مؤثری از نغمات درجهة دوم پهایین و دوم بهاالی شهاهد بههره
گرفته میشود که در این بین نقشِ نغمهة درجهة دوم پهایینِ شهاهد
نسبت به نغمة درجة دوم باالی شاهد بهوضهو بیشهتر اسهت؛ روش
سوم ،با حرکت صعودی سری از نغمة درجة چهارم پایین شهاهد بهه
سمت نغمة شاهد و سپس تثبیت این نغمه ،مانند نمونههای اجرایی
توس ابوالحسن اقبال و حسن کسایی؛ روش چهارم ،با پرش از نغمة
درجة چهارم پایین شاهد به نغمة شاهد و سپس گردش حهول ایهن
نغمه ،مانند نمونة اجرایی توس ابوالحسن صبا .بعد از تثبیت شهاهد
به یکی از چهار شیوة باال ،مسیرِ کمانیشکلِ وارونههای بها حرکهت از
نغمة شاهد به نغمة درجة چهارم پایین شاهد و بازگشهت بهه نغمهة
شاهد مسیر آغازی اول را تکمیل میکند .در اغلب نمونههاه در ردیف
میرزا عبدار ،میرزا حسینقلی ،و معروفی ،نیز اجراهای صهبا ،بنهان،
کسایی ،و شهنازه نیمة دوم این مسیر کمانیشکل ،یعنهی حرکهت از
نغمة درجة چهارم به نغمة شاهد ،با طمأنینة بیشتر و همراه با مکهث
روی نغمات آن انجام میگیرد.
مختصات کلی روند حرکت در مسیر آغازی دوم گردش ملهودی
با استفاده از نغمات درجة دوم پایین و باالیِ شاهد حول نغمة شاهد
و به مرکزیت این نغمه است .چنانکه اشاره شد ،مشابه این حرکهت
در مسیر آغازی اول روش دوم نیز وجود دارد ،اما در اینجا ،بهرخالف
مسیر آغازی اول ،نغمة درجة دوم بهاالیِ شهاهد نقهش پُررنهگتهری
نسبت به نغمة درجة دوم پایین شاهد ایفا مهیکنهد .از ویژگهیههای
دیگر مسیر آغهازی دوم ،اجهرای نغمهة درجهة دوم بهاالی شهاهد بها
اشارهای مالشیمانند به نغمة زیرتر از آن است که حالتی خهاص بهه
این نغمه میدهد؛ نمونة آن در ردیف میرزا عبدار و معروفهی و نیهز
در اجراهای اقبال ،صبا ،و بنان مشاهدهشدنی است.
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میرزاعبدار جملة سوم ،ردیف معروفی جملة سوم ،ردیف دوامی
جملة دوم و سهوم ،نیهز اجراههای ابوالحسهن اقبهال جملهة دوم،
ابوالحسن صبا جملة دوم ،غالمحسین بنان جملهة سهوم ،جلیهل
شهناز جملة چهارم ،و در همة اجرای محمدرضا لطفی دید.
در مسیر آغازی پهنجم دامنهة پیشهروی ملهودی بهه سهمت
نغمات باالی نغمة شاهد به نغمات درجة چهارم و پهنجم بهاالی
شاهد میرسد و این نغمات به شکل مؤثری در گهردش ملهودی
درگیر میشوند و شامل تأکید زمانی میشوند .حرکت ملودی در
این بخش حالتی پایینرونده از نغمات درجهة پهنجم یها چههارم
باالی شاهد به سمت نغمة شاهد دارد .چنین سیر ملهودیکی در
موسیقی دستگاهی در گوشة بیات شیراز دیده میشود .نمونهای
از این بخش را میتوان در ردیف دوامی جملة سوم عبارت دوم و
سوم و نیز اجرای شهناز جملة سوم مشاهده کرد.
اگرچه گردش ملودی در مسیر آغازی سهوم نیهز ،هماننهد مسهیر
آغازی دوم ،تریکورد نغمة درجة دوم پایین شاهده نغمة شاهده نغمهه
درجة دوم باالی شاهد را فعال میکنهد ،حرکهت متنهاوب بهین نغمهة
درجة دوم باالی شاهد و نغمة شاهد ،که با تأکیهدات زمهانی و اجرایهیِ
بیسابقه بر نغمة درجة دوم باالی شاهد همراه است ،باعث تمهایز آن از
بخش دوم میشود .نمونههایی از این بخش را میتوان در ردیف میهرزا
عبدار عبارت اول از جملة دوم ،ردیف معروفی عبارت سهوم از جملهة
اول ،ردیف دوامی عبارت دوم از جملة اول و نیز اجهرای بنهان عبهارت
اول از جملة سوم و کسایی جملة سوم سراغ گرفت .ادامهة ایهن بخهش
معموالً با پیشروی به سمت نغمة درجة سوم باالی شهاهد و بازگشهت
به شاهد پی گرفته میشود .در ردیف نینوازیِ اجراشده توسه اسهتاد
کسایی ،گوشهای به نام بیهات درویهش حسهن در آواز بیهات اصهفهان
وجود دارد که نمونة بارزی از مسیر آغازی سوم است.
مسیر آغازی چهارم با حرکت متناوب بین نغمات درجة سوم
و دوم باالی شاهد و تأکید بر آنان و سپس تکرار سکانسهی ایهن
حرکت روی نغمات یک و دو درجة پهایینتهر شهکل مهیگیهرد.
میتوان گفت وجه مشخصة این قسمت برهمزدن نسبیِ مرکزیت
مطل نغمة شاهد است ،که با تأکیدات اجرایی و زمانی بر نغمات
درجة سوم و دوم باالی شاهد مُیسر میشود .ملودی در ادامه بهه
نغمات باالتر همچون نغمة درجة چههارم و پهنجم بهاالی شهاهد
گسترش مییابد و غالباً در مسیر بازگشت به شاهد ،با مکهث بهر
نغمات درجة سوم و دوم باالی شاهد ،بار دیگهر مختصهات سهیر
نغمگی این بخش را گوشزد میکنهد .اگرچهه گوشهة جامههدران
شاخصترین نمونة ملودیک با چنین سیر نغمگی است ،میتهوان
گفت این قسمت بخشی از سیر نغمگیِ منطقة مُدال درآمهد آواز
بیات اصفهان است که قابلیت پوشاندهشدن با هر ملودی دیگری
را نیههز دارد .نمونهههای از ایههن بخههش را مههیتههوان در ردیههف

مسیرهای فرودی

مسیرهای فرودی در نقش عبارت یا جهزو عبهارتههایی اهاهر
میشوند که برای پایاندادن به یک جمله در منطقهة مُهدال درآمهد
آواز بیات اصفهان اختتهام مطلهوبی را فهراهم مهیآورنهد .اگرچهه در
توضیح ساختار مُدال اشاره شد که نغمة شاهد ،نغمة درجهة سهوم و
چهارم پایینِ شاهد و بهندرت نغمهة درجهة پهنجم پهایین شهاهد در
نمونههای مختلف نقش نغمهة خاتمهه را ایفها مهیکننهد ،در بیشهتر
نمونهها ،نغمة شاهد یا نغمة درجة سوم پایین شاهد نقش خاتمهه را
دارند .به همین دلیل ،در مسیرهای فرودی فقه ایهن دو نغمهه بهه
منزلة نغمة پایانی رسم شدهاند .در همة مسیرهای فرودی دو ویژگی
مهم مشهاهدهشهدنی اسهت :نخسهت آنکهه در جهایی از مسهیرهای
فرودیه که میتواند ابتدا ،وس یا انتهای آن باشده معمهوالً ملهودی
در محدودة پیشدانگ گردش مهیکنهد؛ ویژگهی دوم گوشهزدکردنِ
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دوبارة مختصات کلیِ حرکتیِ مسیرهای آغازی در فرود جمله است؛
به طوری که میتوان گفت برای هر مسیر آغازی متناار بها حرکهت
ملودی در آن یک مسیر فرودی وجود دارد ،اما این بدان معنا نیست
که هر مسیر آغازی الزاماً بها مسهیری فهرودی ،کهه گهردش ملهودی

مشابه با آن دارد ،خاتمه مییابد .مثالً ،در جملة اولِ نمونة اجراشهده
توس جلیل شهناز ،جملة اول با مسیر آغازی اول شروع میشهود و
با مسیرِ فرودی چهارم خاتمه مییابد.

نتیجه ________________________________ ___________________________
سیر نغمگی ،به منزلة زیربناییترین الیه و نیز انتزاعیتهرینِ آن در
ساختارِ هر ملودی ،مسیری است که بیآنکه محدودیتِ پایبنهدی
به الگویِ خاصِ ملودیکی را الزام کند ،مختصهات ویهژهای را بهرای
حرکت ملودی ترسیم میکند که الیههای متعیّنترِ ملودی بر ایهن
اسکلت پوشانده میشهود .موسهیقی دسهتگاهی ایهرانه بهه سهبب
دارابودن منبعی پُربار از مُدها و ملودیها و به سبب آنکهه تهاکنون
پژوهش پُردامنهای در موضوع سیر نغمگی در آن صهورت نگرفتهه،
بستر بسیار مناسبی است برای پرداختن به ایهن موضهوع؛ کهه بهه
یقین زوایای ناشناختهای از موسیقی دستگاهی در پی این موضوع
روشن خواهد شد .دغدغة اصلی مؤلفان در ایهن نوشهتار برداشهتن
گامی اولیه در جهت بررسی مفهوم سیر نغمگی در واقعیت اجرایی
موسیقی دستگاهی بود .بدین منظور ،دامنهة پهژوهش بهه منطقهة
مُدال درآمد آواز بیات اصفهان محهدود شهد .بررسهی نمونههههایِ
ردیفی و دستگاهی این منطقة مدال و ترسیم مسیر کلهی حرکهت
ملودی در آنها نشان داد که این نمونهها اشتراکات درخور تهأملی
با یکدیگر در انتخاب مسیر خود در جهت تبیین این منطقة مُهدال
دارند .این مسیرهای مشهترک تحهت دو دسهتة کلهیه مسهیرهای
آغازی و مسیرهای فرودیه در کنار یکدیگر سهیر نغمگهی منطقهة
مدال درآمد آواز بیهات اصهفهان را شهکل مهیدهنهد .ههر یهک از

مسیرهای آغازی حرکتهی متمهایز از دیگهری را در جههت ههدف
خاصی نشهانهگهذاری مهیکنهد کهه در نهایهت بها کمهک یکهی از
مسیرهای فرودی خاتمه مهییابهد و شهکل یهک جملهه بهه خهود
میگیرد .مسیرهای فرودی ،همان طور کهه از نامشهان برمهیآیهد،
مسیرهای آغازی را به سمت فرود میبرند .در هر یک از مسیرهای
فرودی ،عالوه بر بازنمودِ پیشدانگ ،مختصاتِ کلیِ حرکتهی یکهی
از مسیرهای آغازی تداعی میشهود .البتهه ،بایهد اذعهان کهرد کهه
هنگام کنار هم قرارگرفتن مسیرهای آغازی و فرودی بهرای ایجهاد
یک جمله ،بههیچوجه تشابه حرکتی آنها الزامی نیست و به طهور
بالقوه هر مسیر آغازی با هر مسیر فرودی قابلیت ترکیب دارد.
در پایان باید گفت اهمیت مفهوم سیر نغمگی آنجا آشهکارتر
خواهد شد که مبحث جالب و مهمِ چگونگیِ تمهایز مهدهایی بها
اشل صوتی و نقش نغمات بسیار مشهابه گشهوده شهود .بهر ایهن
اساس ،جای آن است در ادامهة ایهن پهژوهش بهه بررسهی سهیر
نغمگی منطقههای مُدالی مانند مخالفِ سهگاه ،چکاوکِ همایون،
و شوشتری پرداخته شود ،زیرا تشابهات بسهیار نزدیکهی بها ایهن
منطقة مدال و نیز با یکدیگر دارند .بدین امیهد کهه نقهشِ سهیر
نغمگیِ هر یک در تمایز آن از منطقة مدال دیگر مشخص شود.

پینوشتها
 .1اصطال ملودیپوش کردن سیر از مقالة آرش محافظ با نام «مقام
دلکش ،نگاهی تطبیقی به مفهوم و خصوصیات مقام در موسیقی
دستگاهی ایران» وام گرفته شده است.
 . 2سابقة حضور مفهوم سیر در موسیقی کالسیک ترکیه به حدود قرن
هفدهم میالدی و استفاده از واژة «سیر» برای توضیح آن به کمی بعدتر
میرسد .برای نقش سیر در ساختمان مقام ← سیگنل98 :1383 ،؛
فلدمن1۴۵ ،1386 ،ه 1۵1؛ محافظ110 : ،ه113؛ Aydimir, 2010:
9/26؛ Signell, 1977: 50-61؛ .Feldman, 1996: 255-258

3. seyir
 .۴مناب صوتی نمونههای مورد استفاده در این پژوهش در فهرست
ارجاعات آورده شده است .اگرچه این نمونهها در تونالیتههای مختلف اجرا
یا نگارش شده اند ،در اینجا ،برای سهولت مقایسه ،نمودار سیر نغمگی همة
آنها در اصفهان سل رسم شده است.
 . ۵روند کامل اجرای مراحل پژوهش در رسالة کارشناسی ارشد مؤلف
قابل دسترس است ← چالش.139۴ ،

 .6مفهوم پیشدانگ وامگرفته از تئوری محمدرضا لطفی در مورد موسیقی
دستگاهی ایران است (← لطفی :بیتا) .در این تئوری ،پیشدانگ الزاماً
گسترهای به وسعت یک دانگ را شامل نمیشود ،بلکه میتواند یک نغمه ،یک
تریکورد یا پنتاکورد ،پیش از نغمة شاهد باشد .میتوان گفت مفهوم دانگ
برای توضیح و تبیین موسیقی دستگاهی ایران اگرچه بسیار راهگشا بوده و
هست ،در مواردی نیز پاسخگوی واقعیت اجرایی آن نیست .بنابراین،
بهکارگرفتنِ مفاهیم تئوریک دیگر همچون پیشدانگ یا فاصلة ساختاری
میتواند در کمک به شکلگیری یک تئوری جام مفید واق گردند (برای
فاصلة ساختاری ← مسعودیه.)1۵2 :1383 ،
 .7هومان اسعدی ( )۴8 :1387به تفاوت نغمة خاتمه در روایتهای
مختلف از آواز بیات اصفهان و نیز مبحث جالب تأثیر نغمة خاتمه در
انتساب این آواز به دستگاههای مختلف پرداخته است.
 .8از بین دو نمونة موجود از ردیف آوازی استاد دوامی ،در این پژوهش
از نمونة آوانگاریشده به دست فرامرز پایور استفاده شده ،بدین دلیل که
منطقة مُدال درآمد آواز بیات اصفهان در این نمونه به صورت مفصلتری
روایت شده است.
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کسایی ،حسن (بیتا) ،برنامة رادیویی برگ سبز ،شمارة .166
کسایی ،حسن ( ،)1387ردیف موسیقی ایرانی با اجرای نهی ،مؤسسهة
فرهنگی هنری آوای باربد ،تهران ،سیدی.
لطفی ،محمدرضا ( ،)138۴گریة بید ،مؤسسهة فرهنگهی هنهری آوای
شیدا ،تهران ،سی دی.
لطفی ،محمدرضا (بیتا) ،برنامة رادیویی شناخت موسهیقی دسهتگاهی
ایران ،برنامة شمارة .9
محافظ ،آرش ( ،)1390مقهام دلکهش ،نگهاهی تطبیقهی بهه مفههوم و
خصوصیات مقام در موسیقی دستگاهی ایران ،فصلنامهة موسهیقی مهاهور،
1۴2 :۵3ه .1۵0
مسعودیه ،محمدتقی ( ،)1383مبانی اتنوموزیکولوژی ،سروش ،تهران.
معروفی ،موسی ( ،)1372ردیف هفتدستگاه موسیقی ایرانی ،انجمهن
موسیقی ایران ،تهران.
معروفی ،موسی ( ،)1389ردیهف هفهت دسهتگاه موسهیقی ایرانهی بها
اجرای سلیمان رو افزا ،مؤسسة فرهنگی هنری ماهور ،تهران ،سیدی.
هیئت مؤلفهان ( ،)1386مبهانی نظهری و سهاختاری موسهیقی ایهران،
چشمانداز ،تهران.
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