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ارائة راهکاری برای هارمونیزهکردن
*

بر مبنای ساختار فواصل دستگاه سهگاه
عاطفه عینعلی** ،1سید حسین میثمی
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 .1کارشناسارشد آهنگسازی ،دانشکدة موسیقی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 .2استادیار دانشکدة موسیقی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت ،1393/12/6 :تاریخ پذیرش1394/3/30 :

چکیده
نگارنده در این مطالعه درنظر دارد روشی جدید برای هارمونیزهکردن موسیقی ایرانی ،با توجه به ساختار فواصل دستگاه سهگاه،
ارائه دهد .دلیل انتخاب دستگاه سهگاه وجود بیشترین فاصلة مُجنب ( 145/135سِنتی) در این دستگاه نسبت به سایر
دستگاههاست .در این روش ،همة نغمههای مورد استفاده در هر گوشة اصلی از پنج ردیف معتبر شمرده شده و با توجه به آمار
استفادة آنها و استفاده از کتابهای تجزیه و تحلیل ردیف ،مهمترین نغمهها برای ساخت آکورد آن گوشه انتخاب شده است.
گوشههای انتخابی آنهایی هستند که دارای فضای مُدال مخصوص به خودند و آنها را گوشههای اصلیِ دستگاه سهگاه (درآمد،
زابل ،مویه ،مخالف ،و مغلوب) نامیدهایم .فضای مُدال دستگاه سهگاه از بههمپیوستن مدهای تشکیلدهندة هر یک از گوشههای
اصلی شکل گرفته و ارائة هارمونی مناسب برای کل دستگاه با بررسی این گوشهها امکانپذیر است .از نتایج بهدستآمده میتوان
به دو نوع آکورد برای هر یک از گوشهها اشاره کرد :آکورد اول متشکل از نغمههای اصلی است؛ در آکورد دوم نغمههای اصلی با
نغمههایی که در آن گوشه نقش ملودیک را ایفا میکنند همراه شدهاند .بنابراین ،برای پیوند این آکوردها ،با توجه به ترتیب
چیدمان گوشهها در دستگاه سهگاه ،از نغمههای ملودیک در یک وصل هارمونیکِ مناسب استفاده شده است.

واژههای کلیدی :دستگاه ،سهگاه ،مُد ،هارمونی.
* مطالعة حاضر برگرفته از پایاننامة کارشناسی ارشد نگارندة اول است با نام «ارائة راهکاری برای هارمونیزهکردن ،بر مبنای ساختار فواصل دستگاه سهگاه» به راهنمایی
نگارندة دوم ،که در دانشگاه هنر تهران به انجام رسیده است.
** نویسندة مسئول :تلفن ،09124897183 :نمابر.E-mail: atefeh.einali@yahoo.com ،021-86011159 :
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مقدمه ____________________________________________________
در بررس ی چندص دایی از 1314ش ت ا کن ون از معیاره ای
برونپدیدهای بهره گرفته شده است .این روش ها عم دتا مبتن ی
بر دستاوردهای غرب بوده است؛ بنابراین ،نقدهایی بر ای ن روش
صورت گرفته اس ت؛ ب ه گون های ک ه هری ک از ص احبنظ ران
پیشنهادهای جدیدی ارائه کردهاند .در روش اتخاذ ش ده ت ش
میشود از منظر درونی سراغ پدیده رفته شود .بنابراین ،بر اساس
ساختار پتانسیل موجود میتوان پدیده را ارزیابی ک رد .در روش
پدیدارشناسی نگاه درونمحوری جایگزین نگاه بیرونی میشود.
رشد و تح وتت جامع ة کن ونی باع ت تغیی ر س لیقه و ایج اد
نیازهای جدید در انسان میش ود؛ ای ن نیازه ای جدی د عبیعت ا در
حوزة موسیقی نیز وارد شده است و آهنگساز و موسیقیدان کنونی
را تحت تأثیر خویش قرار میدهد .یکی از این نیازها هنگامی ش کل
گرفت که تکنوازیها کمرنگتر و کاربردِ گروههای بزرگت رِ س ازی
پُررنگتر شد .این گروهها میتوانند متشکل از سازهای ایران ی ی ا در
قالب ارکسترهایی بزرگتر با سازهای غربی باشند .از منظری هر نوع
گروهِ سازی به موسیقی چندصدایی احتیاج دارد؛ تاکنون محقق ان و
اهل فن به دنبال راهی برای ایج اد چندص دایی در قال ب ه ارمونی
ایران ی ب ودهان د؛ ول ی بای د خاعرنش ان ک رد ک ه در زمین ة ان واع
رویکردهای موجود در ساخت آکورد ،در موسیقی ایران ی ،تحقیق ات
اندکی تا به امروز انجام گرفته است.
فرضیه هایی که در ای ن مطالع ه ب ه آن پرداخت ه م یش ود
عبارتاند از :الف) میتوان با تحلیل ساختاری فواصل موج ود در
دستگاه سه گاه در ردیف های مختلف امکان ساختن آکورده ایی
با فواصل مجنب (بزرگتر از ن یمپ رده و کوچ کت ر از پ رده) را

کشف کرد؛ ب) آکوردهای اص لی دس تگاه س هگ اه را م یت وان
مبتنی بر ساختار گوشه های مدال این دستگاه تبیین کرد ،1زیرا
دستگاه 2متشکل از مُدهایی است که با نظم خاصی در کنار ه م
چیده شدهاند؛ ج) در ساختن آکورده ایی متناس ب ب ا دس تگاه
سه گاه ،توجه به نق ش نغم هه ا مانن د ش اهد ،ایس ت ،و س ایر
نغمههای مهم 3در هریک از گوشهها ضروری است.
شیوة برخورد با آکوردسازی با این رویکرد جدید ب ر مبن ای
ساختار فواصل دستگاه سه گاه انجام میش ود .انتخ اب دس تگاه
سهگاه ،ع وه بر اینکه دس تگاهی اس ت ک ه از لح اه ه ارمونی
کمتر به آن پرداخته شده ،این امکان را فراهم م یکن د ت ا ای ن
رویکرد جدید را بر روی دستگاهی امتحان و آزمایش کن یم ک ه
بیشترین فواصل مجنب را در بین سایر دستگاهها داراست .فاصلة
مجنب ( 145/135سِنتی) یکی از فواص ل موس یقی دس تگاهی
ایران است که در موسیقی غرب وجود ندارد .پنج گوش ة اص لی
در دستگاه سهگاه برای بررسی انتخاب شده است :درآمد؛ زاب ل؛
مویه؛ مخالف؛ و مغلوب (گوشة حصار چون دقیقا درآمدی اس ت
که به فاصلة یک پنجم درست باتتر اجرا میشود ،بن ابراین ای ن
گوشه بررسی نش ده اس ت) .ب رای آن الیز هرچ ه دقی ت رِ ای ن
گوشهها ،به بررسی تطبیقی پنج ردیف معتب ر موس یقی ای ران
ردیفسازی میرزاعبداهلل (دورینگ ،)1385 ،ردیف آقاحس ینقلی
(پیرنیاکان ،)1380 ،ردیف موس ی معروف ی (معروف ی،)1374 ،
ردی ف من تظمالحکم ا (اس می ،)1392 ،و ردی ف آوازی
عبداهللخان دوامی (پایور )1384 ،پرداخته میشود.

روش تحقیق
نتایج بهدستآمده در این مطالعه با بررسی آماریِ کلی ة نغم هه ای
مورد استفاده در پنج گوشة اصلیِ دستگاه سهگاه (درآمد ،زابل ،مویه،
مخالف ،و مغلوب) بر اس اس روش تحلیل ی و تطبیق ی ب وده اس ت.
شایان ذکر است که آمار ارائه شده مربوط به ه ر گوش ه از مجم وعِ
نغم هه ای آن گوش ه در پ نج ردی ف دس تگاهی (ردی فِ س ازی
میرزاعب داهلل ،آقاحس ینقلی ،موس ی معروف ی ،من تظمالحکم ا ،و
عبداهللخان دوامی) است .روش جمعآوری اع عات کتابخانهای است
و از کتابها و مقاتت به عنوان اب زار جم عآوری اع ع ات اس تفاده
شده است .این تحقی از نوع تحقیقات نظری و بنیادی است.
پیشینة مطالعاتی
هرچند دربارة هارمونی در موسیقی ایران مطالعاتی انج ام ش ده
است ،بررسی دقی دربارة هارمونی در دس تگاه س ه گ اه بس یار

اندک بوده است .در میان تحقیقاتی که تاکنون انجام یافته فق
علینقی وزیری در کتاب آرمونی موسیقی ایرانی یا موسیقی رب ع
پرده ( )1314به بررسی دقی ِ دستگاه س هگ اه پرداخت ه اس ت.
وزیری در صدد ایجاد هارمونی (آکوردهایی) برای دستگاه سهگاه
بوده است تا بتواند آنها را با ق وانین ه ارمونی ک س یک غرب ی
منطب کند .وزیری ،به سبب ایجاد انطباق با هارمونی ک سیک
غرب ،به جای شروع از نت شاهد «می کُرُن» در سهگاه می کُرُن
از نت «دو» برای سهگاه گامی ساخته و آکوردها را بر اساس این
ترتیب روی همة درجات گام بنا کرده اس ت .ب ه هم ین دلی ل،
جایگاه مهم و کلیدی نغمة ش اهد و ایس ت ،ک ه مع رف فض ای
مُدال این دستگاه است ،نادیده گرفته شده است .علینقی وزیری
در توضیح هارمونی خود م یگوی د« :ب رای ‘درج ة اول’ ش روع
سهگاه ممکن اس ت از تنی ک ی ا از معک وس اول تنی ک آک ورد
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بست .در اینجا چون نت سوم ‘شاهد’ است ،در واقع میت وان آن
را تنیک آشکار و ‘دو’ را تنیک پنهان نام نهاد .بنابراین ،تض عیف
سوم (قاعدة تضعیف به معن ای تک رار یک ی از ن ت ه ای آک ورد
سه صدایی در چهارصدایی هارمونی است) بس یار خ وب اس ت و
بلکه یکی از شرای شروع و خاتمه است ،چنانکه در آکورد یک
و یک مکرر ( )1 mنموده شده است» (وزیری.)77 :1391 ،
تصویر  1بخشی از آکوردها و وصل هارمونیک پیشنهادیِ علینق ی
وزیری بر روی درجات یک تا چهارِ دستگاه سهگاه میکُرُن است.

ویژگیهای بالقوة گام طبیعی
بررسی دقی و موشکافانة گام عبیعی این امکان را ف راهم م یکن د
تا همة شرای بالقوه برای ساخت هارمونیهایی جدید و متناسب ب ا
فضای مُدال موسیقی ایرانی مطرح شود ،زیرا با ان دازهگی ری دقی
هارمونیکهای یک گام عبیعی به نتهایی میرسیم که بهاص ط ح
کوک دقیقی ندارند و کمت ر ی ا بیش تر ص دا م یدهن د .تص ویر 2
برگرفته از مطالعة بیضایی ( )1382با عنوان «خاستگاه ربع پ رده در
4
موسیقی ایران» این نتها را به عور دقی نشان میدهد.

تصویر  .1آکوردها و وصل هارمونیک پیشنهادی علینقی وزیری

تصویر  .2رشتة هماهنگها

همچنین ،بیضایی توضیح می ده د« :ب ا توج ه ب ه عبیع ت
اصوات و شنوایی انسان ،اگ ر رب ع پ رده ه ا خاس تگاهی داش ته
باشند ،باید از نسبت ها و رواب آشنای موجود در عبیعت ،یعنی
رواب میان هماهنگ ها ،سرچش مه گرفت ه باش ند .ع دد  11در
هماهنگ ها نسبت های تازه ای را ب ه وج ود م یآورد .هارمونی کِ
یازدهم فاصلة میان هارمونیک های پیش و پ از خ ود ،یعن ی
می و سل را ،با نسبت های  11/10و  12/11به عور متعادلی ب ه
دو فاصلة سه ربع پ ردهای (ب ه ان دازهه ای  165و  151سِ نت)
تقسیم میکند (فاصلة هارمونیک یازدهم از میِ فیثاغورسی 144
سِنت است) .اینجا نخستین بار است که فاصله های آش نای س ه
ربع پردهای بهروشنی به گوش میرسند .ه یچی ک از اع داد اولِ
پ یش از ع دد  11چن ین ب یواس طه و ب دون ایج اد روابط ی
پیچیده تر توانایی چنین کاری را نداش تند (در اص ل م ا از رب ع
پرده ها در ایجاد فواصل سه ربع پردهای استفاده میکنیم ن ه ب ه
صورت یک نت ربع پرده ای تنها) .ارتباط ملودیک هماهنگ ه ای
دهم ،یازدهم ،و دوازدهم (می ،فا +و سل) همواره در اع راف م ا
وج ود دارد .هارمونی که ای نه م ،ده م ،ی ازدهم ،و دوازده م

نخستین تتراکوردی را تشکیل میدهند که عبیعت خود دستان
آن را بسته است .این تتراکورد [را] نخستین بار  ...پپتولمائیوس،
فیلس وف س دة دوم م ی دی ،ب ا نس بته ای فرابخش ی ،=4/3
 ،11/10 ،12/11و˟  10/9به عنوان تتراک ورد دیاتنی ک هُم الون
معرفی نموده است» (بیضایی .)65-64 :1382 ،امین ش همیری
در کتاب خود ،با نام درآم دی ب ر ص وت شناس ی در موس یقی،
دربارة گام عبیعی این چنین می گوید« :در گام عبیعی بای د ب ه
نکات زیر توجه کنیم :الف) برخی از فواصل موقعیتی ممت ازتر و
برجسته تر از دیگر فواصل پیدا میکنند؛ ب) فواصلی به مساحت
یک چهارم پرده وجود دارند؛ ج) نُه صوت عبیعی مختلف وج ود
دارد؛ د) در این مقیاس از اصوات ،فا عبیعی (درجة چه ارم) و ت
(درجة ششم) وجود ندارد» (شهمیری.)108 :1388 ،
با بررسیهای دقیقی که روی گام عبیعی تاکنون انجام شده
و در این مطالعه به صورت خ صه ذکر شد ،نتیجه میگیریم که
ساخت آکورد بر اساس میکروتنه ای ب زرگت ر از ن یم پ رده و
کوچکتر از یک پرده امکانپذیر است ،زی را در هارمونی که ای
عبیعی این میکروتنها وجود دارد و برای گوش بیگانه نیست.
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بررسی نقش نغمات و ساختار فواصل گوشههای اصلیِ دستگاه سهگاه
ابتدا با توجه به جدول  ،1به بررسی کلیة نغمههای استفادهش ده در
گوشههای اصلیِ دستگاه سهگاه درآمد ،زابل ،مویه ،مخالف و مغلوب،5
در بین پنج ردیف معتبر موسیقی دس تگاهی ای ران (ردی فِ س ازی
میرزاعب داهلل ،آقاحس ینقلی ،موس ی معروف ی ،من تظمالحکم ا ،و
عبداهللخان دوامی) میپردازیم .سپ  ،نغمههای شروع و خاتمة ه ر
گوشه را با توجه به جدولهای  2و  3بررسی میکنیم .زیرا نغمههای
شروع و خاتمه در گوشههای یک دستگاه میزان اهمیت آن نغم ه را
نشان میدهد .مخصوصا نغمة خاتمه ک ه ،از نظ ر نگارن ده ،اهمی ت
دوچندانی نسبت به نغمة شروع دارد ،زیرا میزان ایستایی یک نغمه را

بهخوبی برای پایان آن گوشه نشان م یده د .و در آخ ر ب ا بررس ی
ارزش زمانی نغمههایی که بیشترین آمار را دارا هستند (جدول  )4به
انتخاب این نغمهها برای ساخت آکورد هر گوشه میپردازیم .ک اربردِ
ارزش زمانی سیاه یا سفید نیز میزان ایس تایی ی ک نغم ه را در ه ر
گوشه نشان میدهد .البته روش تحلیلی و مقایسهای با منابع موجود
در زمینة تجزیه و تحلیل ردیف نیز در انتخاب نغمهها ب رای س اخت
هارمونی و آکورد مورد توجه قرار میگیرد.
جدول  1تا  4اع عات آماری نغمه های مورد استفاده در هر
گوشه ،6در سهگاه میکُرُن ب ا ع م ته ای ترکیب ی س یبمُ ل،
میکُرُن ،و تکُرُن را در بین پنج ردیف نشان میدهد.

جدول  .1مجموع نغمههای بهکاررفته در هر گوشه در پنج ردیف

گوشهها

دو

درآمد
زابل
مویه
مخالف
مغلوب

2
7
2
0-

دو :یک اکتاو
7
باتتر
37
141

ر

میکُرُن

28
7
5
19
122

208
103
79
-

میکُرُن یک
اکتاو باتتر
160

میبمُل

فا

سل

تکُرُن

2
-

222
222
118
106

143
348
278
13
38

47
170
257
21
18

سی
کُرُن
6
5
3
41
69

سی
بمُل
6
13
141
-

جدول  .2مجموع نغمههای شروعِ هر گوشه در پنج ردیف

گوشهها
درآمد
زابل
مویه
مخالف
مغلوب

دو
2
5

ر
-

گوشهها
درآمد
زابل
مویه
مخالف
مغلوب

دو
3

ر
1
-

میکُرُن
2
4
2
-

فا
1
-

تکُرُن
-

سل
3
2
3
-

سی بمُل
1
-

جدول  .3مجموع نغمههای خاتمة هر گوشه در پنج ردیف

میکُرُن
5
5
3
2

فا
1
-

سل
2
-

سی بمُل
-

تکُرُن
3
-

جدول  .4مجموع دو ارزش زمانی سیاه و سفید ،برای نغمههایی با بیشترین آمار در هر گوشه از پنج ردیف

گوشهها
درآمد
زابل
مویه
مخالف
مغلوب

ارزش زمانی نغمهها
سیاه
سفید
سیاه
سفید
سیاه
سفید
سیاه
سفید
سیاه
سفید

دو
7
1
43
9
30
1

ر
5
3
-

میکُرُن
33
11
25
10
7
1
23
2

فا
16
13
7
8
1

سل
11
30
3
28
8
3
-

تکُرُن
8
1
10
7
2
-

سیبمُل
3
-

سیکُرُن
24
1
7
-
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درآمد سهگاه
حرکت دو به میکُرُن یکی از مهمترین مؤلفههای درآمد سهگ اه
است .آمارها تعداد فراوان ی را ب رای دو نش ان نم یدهن د ،ول ی
حرکت از سمت دو به میکُرُن بارها در درآمد برای تثبیت فضای
درآمد سهگاه استفاده میشود .پروفس ور فره ت در ای ن زمین ه
می گوید« :فرود در سه گاه جهش سوم خنثی به حال ت خیزان ی
است» (فرهت.)90 :1380 ،
بدین ترتیب ،با اینکه باتترین آمار برای دو و میکُرُن نیس ت،
این دو نت مهمترین ن ته ای آک ورد درآم د هس تند .راج ع ب ه
اهمیت میکُرُن از جدولهای  2و  3نیز میتوان استفاده کرد .این
جدولها نشان میدهد خاتمة درآمد در همة ردیفه ا روی نغم ة
میکُرُن و سه بار نیز شروع درآمد با میکُرُن بوده است .همچنین،
جدول  4نشان میدهد که بیشترین ایستایی ب ا اس تفاده از ارزش
زمانی سیاه و سفید برای دو نغمة دو و میکُرُن بوده است .می زان
ایستایی روی نغمههای یک گوشه نقش بسزایی در انتخ اب آن در
هارمونی دارد ،زیرا همانعور که در یک گوشه با ایس تایی بیش تر
بر روی یک نغمه فضای مُدال آن گوشه شنیده میشود ،در آکورد
مربوط به آن گوشه نیز تأکید و دوبلک ردن آن نغم ه ،ب ه عن وان
نغمة اصلی ،به استحکام آکورد ب رای معرف ی ی ک گوش ه کم ک
میکند .به همین دلیل ،نغمههایی به عنوان آکورد اص لی انتخ اب
میشوند که دارای بیشترین ایستایی در گوشة م ورد نظ ر باش ند.
بدین ترتیب ،آمار درخور توجهی برای انتخاب نغمة دو و میکُ رُن،
به عنوان نغمههای اصلی برای آکورد درآمد ،وج ود دارد .در ادام ه
بعد از این دو نغمه بهترتیب فا و سل بیشترین آمار را دارن د .ای ن
نغمه ها نقش ملودیک را ایفا م یکنن د .زی را در بررس ی س اختار
گوشه معموت دارای کشش کمتر از سیاه بوده و به عور متناوب ب ا
کششهای چنگ و دوتچنگ از آنها عبور شده است .همچن ین،
با توجه به آمار ،کشش سفید برای این دو نغمه دیده نشده اس ت.
جدول  4میزان محدود استفاده از کشش س یاه و س فید را ب رای
نغمههای فا و سل نشان میدهد.

ملودیک است .فینال مرکزیت کمت ری دارد و بیش تر در آغ از و
خاتمة جمله ها شنیده میشود .تش کل ملودی ک زاب ل کماک ان
محدود است و در تتراکورد فینال تا چه ارم ب ات ق رار دارد .ل ذا
تغییری که در زابل صورت میگیرد فق یک جابه جایی تأکید از
فینال به سوم بات است» (فرهت.)91 :1380 ،
بدین ترتیب ،یکی از نغمههای مهم آکورد زابل سل است و به
سبب اهمیت این نغمه باید در رژیسترهای مختلف دوبل ش ود .دو
نغمهای که بعد از سل از بیشترین آمار برخوردارند فا و تکُرُنان د.
این دو نغمه را به عنوان نغمههایی انتخاب خواهیم کرد ک ه نق ش
ملودیک آکورد زابل را ایفا میکنند ،زیرا حرکت از آنها به س مت
سل گذراست و توقف اصلی روی نغمة شاهدِ سل برای ک ادان و
پای ان روی م یکُ رُن اس ت .ج دول آم اری ارزشه ای زم انی
استفادهشده (جدول  )4ایستایی م ورد نظ ر ب رای دو ن ت اص لی
آکورد ،یعنی سل و میکُرُن ،را در گوشة زابل نیز نشان م یده د.
همان عور که در جدول  4میبینید ،آمار استفاده از کشش سیاه و
سفید برای سل و میکُرُن بیشترین حال ت را ب ه خ ود اختص اص
داده است .خاتمة زابل در هر پنج ردیف میکُرُن است؛ ب ه هم ین
دلیل ،یکی از نتهای آکورد را م یکُ رُن در نظ ر م یگیرن د و در
نهایت نیز آکورد زاب ل روی آک ورد درآم د ح ل م یش ود .هم ة
آکوردهایی را که بعد از درآمد معرف ی م یش وند ب ر روی آک ورد
درآمد حل میکنیم .این حلکردن و برگشت به درآمد جنبة فرود
دارد که در سرتاسر یک دستگاه بسیار دیده میش ود .اس عدی در
این زمینه میگوید« :در قالب نظام دستگاهی هر منطقة مُ دال در
نهایت از عری الگوهای فرودی ترجیع بندگونه فرود دستگاهی ب ه
منطقة مُدال مبنا بازمیگردد تا منط س یکلیک حف ش ود ت ا
اینکه در نهایت در اکثرِ مواردِ ک سیک و سنتی سیکل با بازگشت
قطعی و نهایی به مُد مبن ا خاتم ه م ی یاب د و چرخ ة دس تگاهی
تکمیل میشود» (اسعدی.)52 :1382 ،

تصویر  .4آکورد زابل در سهگاه میکُرُن
آکورد اصلی همراه با دو نغمة فا و الکُرُن که نقش ملودیک دارند
تصویر  .3آکورد درآمد در سهگاه میکُرُن
آکورد اصلی همراه با دو نغمة فا و سل که نقش ملودیک دارند.

زابل
نغمة شاهدِ گوشة زابل س ل اس ت .البت ه ای ن موض وع را آم ار
بهدست آمده در هر پنج ردی ف نی ز نش ان م یده د .پروفس ور
فرهت راجع به زابل میگوید« :تغییر مشخصة مقامی از س هگ اه
8
به گوشة زابل مختصر است .سوم بات در درآمدها بعد از فین ال
مهمترین تن است .این تن در زابل شاهد میشود و مرکز فعالیت

مویه
در گوشة مویه بیشترین آمار مربوط به نغمة سل است .ولی ب ه
سبب اخت ف نزدیک آمار بین نغمههای سل و تکُ رُن  ،بهت ر
است نغمة تکُرُن نیز بررسی شود .نتایج بهدستآمده از مجم وع
ارزش های زمانی پ نج ردی فِ م ورد بررس ی (ج دول  )4نش ان
میدهد نغمة سل هشت بار به حال ت س فید اس تفاده ش ده؛ در
صورتی که تکُرُن به صورت سفید ارائه نشده است .این نش ان از
ایستایی کمتر تکُرُن دارد و انتخاب نغمة سل را به عنوان شاهد
9
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قطعیت میبخشد .با توج ه ب ه آم ار ،تع داد تکُ رُنه ای م ورد
استفاده بیشتر از سیبمُل اس ت ،ول ی ب ا توج ه ب ه ی ک م ورد
استفاده از سی بمُل به عنوان نغمة شروع و مقایس ة تطبیق ی ب ا
کتب تجزیه و تحلیل ردیف ،از انتخاب سی بمُل به عن وان نغم ة
اصلی مطمئن میشویم .پروفسور فرهت در این زمینه میگوی د:
«در گوشة مویه مرکز فعالیت ملودیک به فضای سوم ت ا فض ای
پنجم باتی فینال منتقل میشود ک ه نس بت ب ه زاب ل موج ب
تغییر واضح تری نسبت به مقام سه گاه میگردد .پنجم ب ات ،ک ه
فق یک تن حاشیه ای بوده اس ت ،در ای ن گوش ه بس یار مه م
میشود .فینال و دوم بات موقعیت خود را از دس ت م یدهن د و
فق در فرود شنیده میشوند» (فرهت.)92-91 :1380 ،
بدین ترتیب ،دو نغمة اصلی آکورد مویه را سل و سیبمُل در
نظر میگیرند و نغمههای فا و تکُرُن را به عنوان نغمههایی ق رار
می دهند که نقش ملودیک دارند .بهتر است نغمة تکُرُن هنگ ام
عبور از سیبمُل به سل استفاده شود و نغمة فا به عنوان نت گذر
برای حل آکورد مویه به درآمد در بین پرش سل به میکُرُن قرار
گیرد (نغمة فا در تصویر  5ذکر نشده ،زیرا فق برای حل آکورد
مویه به درآمد استفاده میشود).

سیاه ارائه شده است که باز نشان از ایستایی دارد .تنه ا تف اوت
آنها این است که نغمة تکُرُن ایست نهایی معرفی شده اس ت و
ایست مرسومتری به نسبت س ل اس ت .10ب ه هم ین دلی ل ،در
تصویر  ،6ابتدا در آکورد اصلی ،نغمة تکُرُن استفاده نمیش ود و
برای ایست نهایی در آکورد بعد بهکار میرود .در نتیجه ،هیچگاه
دو نغمة سل و تکُ رُن را در آک ورد مخ الف ه مزم ان اس تفاده
نمی کنیم .در آکورد مخالف فق نغمة «ر» نقش ملودی ک دارد.
پروفس ور فره ت در ای ن زمین ه م یگوی د« :گوش ة مخ الف و
همچنین مغلوب ،که ب ه دنب ال آن م یآی د ،در مق ام جدی دی
هستند که از مقام اصلی سهگاه به دور میباشند .این مقام جدید
به مقام بیات اصفهان بسیار نزدی ک اس ت  ...دوم ب اتی فین ال
حصار (دو) فینال مخالف میشود و چهارم بات پ ایین رفت ه و از
میکُرُن به میبمُل تبدیل میش ود  ...مشخص ات ای ن مق ام ب ه
شرح زیر است :فینال و ش اهد ی ک ن ت اس ت؛ مرک ز فعالی ت
ملودیک ،در فضای چهارم زیر 11تا دوم باتی فینال اس ت؛ س وم
زیر گاهی به عنوان ایست عمل می کند؛ چهارم زیر معم وت ن ت
آغاز است؛ با به کارگیری می بمُل ،سرانجام در دستگاه سه گاه ب ه
نیم پرده برخورد میکنیم» (فرهت.)94-93 :1380 ،

تصویر  .5آکورد مویه در سهگاه میکُرُن

تصویر  .6آکورد مخالف در سهگاه میکُرُن

آکورد اصلی همراه با نغمة الکُرُن که نقش ملودیک دارد.

آکورد اصلی با حذف سل همراه با نغمة الکُرُن برای ایست نهایی و نغمة «ر» که
نقش ملودیک دارد

مخالف
همان عور که جدول  1نشان می دهد ،شاهدِ مخالف با بیشترین
آمار درجة ششم سه گ اه (دو :ی ک اکت او ب اتتر) اس ت .گوش ة
مخالف دارای تغییرات عرضی بسیاری است .درجة پنجم آن ربع
پرده بات میرود (سیکُرُن) و درجة هشتم ربع پرده پایین میآید
(میبمُل) .با توجه به آمار ،بعد از نغمة شاهد (دو) ،نغمة سیکُرُن
بیش ترین اس تفاده را دارد .در نتیج ه ،نغم ة دو و س یکُ رُن از
نغمه های مهم آکورد مخالف است .بین نغمة سل و تکُرُن از نظر
اهمیت نمیتوان تف اوت چن دانی قائ ل ش د؛ ه ر دو از اهمی ت
بسیاری برای گوش ة مخ الف برخوردارن د .در ب ین پ نج ردی ف
بررسیشده ،سه بار تکُرُن و دو بار سل به ص ورت خاتم ه آم ده
است .با اینکه نغمة سل ب ه ص ورت کش ش س فید در ه ر پ نج
ردیف دیده نشده (جدول  ،)4یا ب ه عن وان نغم ة ش روع ی ا ب ه
ص ورت نغم ة خاتم ه ب وده اس ت (ج دوله ای  2و  .)3ای ن
خاتمهبودن آن اهمیتش را چندبرابر میکند ،زیرا نشان میده د
احساس تمامشدگی با ایستادن بر روی این نغمه بهوجود میآید.
همچنین ،نغمة سل با کشش سهتچنگ و حت ی دوتچن گ ب ه
نسبت سایر نغمهها بسیار کمتر دیده شده و سه ب ار ب ه ص ورت

مغلوب
گوشة مغلوب با یک حرکت باترونده از شاهد مخالف اوج میگیرد و
با ایستی روی میکُرُن (دریک اکتاو باتتر) ،ارائ ه م یش ود .معرف ی
گوشة مغلوب به همین روند کوتاه محدود است و چند بار این رون د
با تغییراتی تکرار میشود .بع د از چن د ب ار تک رار ای ن اوج ،بیش ترِ
فضای ارائهشده فضای مخالف است .از جدولهای  ،3 ،2و  4نتیج ه
میگیریم نغمة سل و تکُرُن اهمیت خاصی در این گوش ه ندارن د .و
همچنین از این پنج ردیف سهتای آنه ا ای ن دو نغم ه را ندارن د .از
سایر نغمههای استفادهشده ،با توجه به جدول آمار کششها ،جدول
 4دو نغمة دو و میکُ رُن (ه ر دو در ی ک اکت او ب اتتر) از اهمی ت
بیشتری برخوردارند .هر دو نغمه به شکل سفید آورده ش ده و آم ار
باتیی دارند و نغمههای شروع و خاتمة این گوشه را تشکیل دادهاند.
پ این دو نغمه را نغمههای اصلی آکورد درنظر م یگی ریم و س ه
نغمة ر ،فا ،و سیکُرُن را به عنوان نغمههای ملودیک قرار م یده یم.
با اینکه نغمههای اصلی انتخابشده مانند درآمد است ،هم از لح اه
منطقة صوتی هم از نظ ر الگوه ای ملودی ک اس تفادهش ده در ای ن
گوشه تمایز زیادی با درآمد دیده میشود .شاید ای ن س ؤال مط رح
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شود که نغمة فا یک بار به صورت سفید ارائه ش ده و ب ا اینک ه آم ار
پایینی دارد ،کششهای درخور توجهی را دربرگرفته اس ت .ول ی ب ا
توجه به آنالیز این گوشه در هر پنج ردیف ،متوجه شدیم حت ی اگ ر
کشش و ایست عوتنیتری روی نغمة ف ا ص ورت گی رد ،ب فاص له
روی نغمة میکُرُن حل میشود و ایست نهایی میکُرُن است .اگر ب ه
نغمههای شروع و خاتمة این گوشه در پنج ردیف (ج دوله ای  2و
 )3نگاه کنیم ،این موضوع بیشتر معلوم میشود .از ب ین نغم هه ای
ملودیک« ،ر» و «فا» برای معرفی مغلوب و سیکُ رُن را ب رای رف تن
به سوی مخالف درنظر میگیریم .سیکُرُن در تصویر  7ذکر نش ده و
فق در نمونة پیشنهادی برای وصل آکوردها برای گ ذر ب ه مخ الف
استفاده شده است .برای حلکردن مغلوب به درآمد ،به دلیل اینک ه
نغمههای زیادی تغییر کردهاند و باید همه به حالت اولی ه برگردن د،
ابتدا به مخالف و بعد به مویه و بعد به درآمد میرویم .البته ،این ن وع
فرود برای مغلوب در ردیفهای بررسیشده بسیار مرسوم است.
پروفسور فرهت دربارة مغلوب این چنین م یگوی د« :مغل وب
همیشه بعد از مخالف اج را م یش ود و ب ا آن مشخص ة مق امی و
سبک ملودیک یکسان دارد .مغلوب نقطة اوج دستگاه سه گاه است
و بدین گونه حتی گسترة صوتی زیرتری از مخالف را بهکار میب رد.
میتوان این گونه برداشت کرد که مغلوب امتداد مقام مخالف را ب ا
تأکید روی تتراکورد باتی فینال (به جای یک تتراک ورد زی ر آن)
ارائه میدهد  ...چهارم بات ،که در مخالف موقعیتی ن دارد ،متناوب ا
در مغلوب شنیده میشود .تتراکورد کوچک (دو فا) مرکز فعالیت
ملودی است که از این حیت نیز ش باهت بس یار زی ادی ب ا بی ات
اصفهان بهوجود میآورد» (همان .)95-94 :همچنین ،دربارة فرود

مغلوب میگوید« :اگرچه مغل وب آخ رین گوش های اس ت ک ه در
سهگاه اجرا میشود ،اما پایان دستگاه همیشه با مقامگردی به مایه
و مقام اصلی سه گاه برمیگردد که با استفاده از حرک ت افت انی از
فینال مغلوب به چهارم زیر آن (سل) انجام میگیرد .ای ن ت ن ب ه
نوبة خود ،به عنوان شاهد برای بداهه سازی در مق ام موی ه ب هک ار
میرود .در مویه ،دوم زیر فینال مغلوب پایین رفته و سیکُ رُن ب ه
سیبمُل تبدیل میشود و از آنجا برگشت به مق ام اص لی س ه گ اه
برای خاتمه به روانی صورت میگیرد .تغییر دیگری در تن ه ا تزم
نیست ،بلکه فق با جابه جایی تأکید از شاهد مویه (سل) به فینال
سه گاه (میکُرُن) ،که شاهد آن مقام نیز میباشد ،بازگش ت نه ایی
صورت میگیرد» (همان.)95 :

تصویر  .7آکورد مغلوب در سهگاه میکُرُن
آکورد اصلی همراه با دو نغمة «ر» و «فا» که نقش ملودیک دارند.

در پایان بعد از استخراج آکوردها ،نمونهای از وص ل آنه ا و
چگونگی بهکارگیری نغمههای ملودیک ،با توجه به روند حرک ت
این گوشهها در کل دستگاه (تصویر  )8ارائه میشود .نمونة وصل
پیشنهادی آکوردها (تصویر  )8با گروه س ازهای ایران ی (ت ار ،دو
کمانچه ،و کمانچه آلتو) در استودیو ضب شده است .ای ن فای ل
صوتی نمونه ای است از عملی شدن ای ن تئ وری ت ا گ وشه ای
ورزی ده و ک ارکرده در ح وزة موس یقی ایران ی بتوانن د از
صدادهندگی سهگاه توس این آکوردها اعمینان حاصل کنند.

تصویر  .8نمونة وصل پیشنهادی آکوردها با بهکارگیری نغمههای ملودیک
نتهایی که با حرف «م» مشخص شدهاند نتهایی هستند که نقش ملودیک را در آکورد مربوطه ایفا میکنند
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نتیجهگیری ____________________________________________________________________________
چنانکه دیدیم ،ساختار دستگاه سهگاه بر اساس زیربنایی مُ دال
بنا شده است و شناخت این زیربنای مُدال به وسیلة آنالیز دقی
و موردی گوشههای مُدالِ آن بهدست میآید .در نتیج ه ،ی افتنِ
راهکاری برای هارمونیزه کردن این فضای مُدال احتیاج به منط
و روشی مخصوص به خود دارد .نم یت وان فض ایی مُ دال را ب ا
قوانینی هارمونیزه کرد که مربوط به فضای تنال موسیقی غرب ی
است .این روش ب ا پی داکردن نق ش نغم ات در م دهای اص لی
دستگاه سهگاه امکانی جدید برای ایجاد هارمونی مناسب با ای ن
فضا بهوجود میآورد؛ زیرا هنگامی هارمونیِ مناسبی برای ملودی
شکل میگیرد که بتوان د خصوص یات و زیب اییه ای مل ودی را
دوچندان کند و بیگانه با ملودی نباشد .این نغمههای کلیدی ب ا
دقت و وسواس بسیار از درون ملودیه ا ی ا هم ان گوش هه ای
اصلی استخراج شدهاند تا بتوانند معرف و همراهیکنندة مناسبی
برای فضای مُدال این دستگاه باشند.
به عور خ صه می توان گف ت اگ ر ای ن روش را ب رای ک ل

ردیف اعم ال کن یم ،گنجین ة عظیم ی از آکورده ایی خ واهیم
داشت که کار هارمونیزهکردن قطعات موسیقی ایرانی را راحتتر
میکنند .همچنین ،با مقایسة آکورده ای ب هدس تآم ده ،نق اط
اشتراک و تفاوت دستگاهها و حتی گوشههای مختل ف مش خص
میش ود .ان واع ع رح ه ای ه ارمونیکی را ،ب ا توج ه ب ه ه دف
آهنگساز و سیر حرکت او ،میتوان سازمانده ی ک رد .از هم ه
مهمتر این است که این آکوردها میتوانند موقعیتهای مختلفی
را ب رای مودتس یونه ای س اده و پیچی ده آش کار کنن د و راه
خ قی ت ب رای ایج اد مودتس یونه ای جدی د ،ک ه ق ب در
بداههنوازی ها و قطعات موس یقی ایران ی معم ول نب وده اس ت،
هموارتر شود .فایل صوتی این مطالعه عملیشدن ای ن تئ وری را
نشان میدهد تا گوشهای ورزیده و کارکرده در حوزة موس یقی
ایران ی بتوانن د از ص دادهندگی س هگ اه توس ای ن آکورده ا
اعمینان حاصل کنند.

پینوشتها
 . 1مُد= اشل صوتی  +فونکسیون درجات یا نقش نغمات ( +ملودی مُدلها
یا فرمول های ملودیک خاص) .در توضیح فرمول فوق باید افزود که همواره
مُد دربردارندة مفهوم اشل صوتی است .همچنین ،در این مفهوم نقش
نغمات نیز مؤلفهای تعیینکننده بهشمار میرود و در بسیاری موارد ملودی
مُدلها یا انگارهها و فرمولهای ملودیک نیز در هویت مُدال سهمی
تعیینکننده دارند (اسعدی.)47 :1382 ،
 .2دستگاه عبارت است از یک سیکل یا چرخة چندمُدی .مجموعهای
متشکل از ملودی مُدلهایی که بر اساس زیربنایی مُدال در یک عرح
سیکلیک یا چرخهای سازماندهی شدهاند (اسعدی.)46 :1382 ،
« .3شاهد» نغمهای است که مرکز گردش نغمات است و بیشتر از
دیگر نغمات به آن تأکید میشود« .ایست» نغمهای است که عبارات یا
جم ت روی آن میایستند« .خاتمه» نغمهای که فرود نهایی روی آن
صورت میگیرد« .متغیر» نغمهای است که در جم ت یا عباراتی واحد به
دو صورت که غالبا نسبت به هم دارای فاصلهای ریزپردهای (میکروتنی)
هستند ظاهر میشود« .آغاز» نغمهای است که آغازگر جم ت در مُد
مورد نظر است (اسعدی.)51-48 :1382 ،
 .4نشانة ( )-یا ( )+در باتی برخی از نتها بدین معنی است که زیر
و بمی آنها نسبت به نتهایی که ما آنها را معموت با این عرز نتنویسی
میشناسیم کمی کمتر یا بیشتر است.
 .5اسامی گوشه ها به ترتیبی نوشته شده که با ترتیب ارائة آنها در
پنج ردیف مورد بررسی این تحقی متناسب است.
 .6آمار ذکرشده برای همة ردیفها به سهگاه میکُرُن انتقال داده
شده است.
 .7در یک دستگاه روند حرکت گوشهها به صورتی است که در اواس
دستگاه به یک اوج از لحاه منطقة صوتی میرسیم .به همین دلیل ،ذکر
یک اکتاو باتتر برای برخی از نغمهها از این رو است که منطقة صوتی آن

به نسبت گوشة قبلیاش مشخص شود و در آکورد مربوعه نیز این منطقة
صوتی رعایت شود.
 .8منظور از «فینال» نغمة میکُرُن است.
 .9گوشة مویه در ردیف آقاحسینقلی با اسم مویة حصار آمده است.
 .10ایست دارای اقسام مختلفی است که بسته به میزان و قوّت
اختتامی یا غیراختتامیِ هریک میتوان آنها را عبقهبندی کرد .ایست
تعلیقی گونهای از ایست است که حالت غیراختتامی دارد و شنونده انتظار
حلشدن سریع آن را دارد (مثل نغمة ت توأم با حرکات پژواکگونه به
سمت سی بمُل در نوای سُل) .ایست موقت نسبت به ایست تعلیقی دارای
شدت اختتام بیشتری است ،اما کماکان قطعیت کامل برای فرود نهایی را
تداعی نمیکند (مانند نغمة میکُرُن در اصفهان سُل) .ایست قطبی دارای
قوّت اختتام یا ثبات بیشتری نسبت به انواع پیشگفته است ،اما بیش از
آنکه دارای فونکسیون مُدال باشد ،حالت ایستی ناگزیر در نقطهای از محور
دوقطبی دانگ مورد نظر را تداعی میکند .در این حالت نغمة مورد نظر
یکی از نقاط پایانی دانگ است و این مسئله اساسا به ساختار دانگها در
اشل صوتی مورد نظر بستگی دارد (مانند نغمة سل در ماهور دو که یکی
از قطبهای دانگ سل -دو است و ایست قطبی در منطقة درآمد بهشمار
میرود) .ایست قطعی ،که میتوان آن را نغمة خاتمه نامید ،دارای
قویترین شدت اختتام است و ایستادن روی آن بهمثابة پایان قطعی است
(اسعدی .)49 :1382 ،به نظر نگارنده ،نغمة سل در مخالف ایست قطبی و
نغمة تکُرُن ایست نهایی است.
 .11محاسبة زیر یا بات نسبت به نغمة شاهد دو انجام شده است.
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