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چکیده
در این نوشته تالش شده با بررسی روش های ایجاد تنوع در الگوهای ریتمیِک سازنده ی ضربی های ردیف یوسف فروتن، به 
شناســایی و مقایســه ی این روش ها با روش های ایجاد تنوع ریتمیِک به  کار رفته در بخش های آوازی ردیف ایشــان پرداخته 
کالسیک ایرانی، بخشی از شیوه ی آفرینش  شود تا به عنوان یکی از راویان و سازندگان مهم قطعات ضربی قدیمی در موسیقی 
ایشــان در ســاختن ضربی بررســی شود. به این منظور، بخش های دارای ساختار ریتمیِک مشابه در ضربی های مذکور زیر هم 
نوشــته شــده اند و هر بخش با بخش بالفاصله بعد از خود مقایســه شــده و در صورت وجود تغییر میان آنها، روش های ایجاد 
کلی این مقایسه نشــان می دهد نحوه ی ترکیِب متفاوِت الگوهای ریتمیک در  تنوع و تغییِر آنها بررســی شــده اســت. نتیجه ی 
که در این نوشــته بــا عنوان روش های:  بخش هــای ملودیــِک پیاپــِی ضربی هــای ردیف فروتن، منجر به تغییراتی در آنها شــده 
کاهــش تعداد و ۳. افزایش/کاهش تعداد نام گذاری شــده اند. عالوه بر این، هریــک از الگوهای ریتمیک  ۱. افزایــش تعــداد، ۲. 
مذکــور ممکــن اســت بــا یکی از روش های: ۱.تقســیم دیــرش، ۲.پیوند دیــرش و ۳. نغمه/ ســکوت تغییر و تنوع یافته باشــند. 
روش هــای ایجــاد تنوِع ریتمیک در ایده هــای ملودیِک ضربی های ردیف فروتن، با روش های ایجاد تنوع در بخش های آوازی 

ردیف ایشان یکسان است. این روش ها می توانند برای آفرینش قطعات ضربی یا آوازی جدید قابل استفاده باشند.
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یکــی از مهم ترین عوامل ســاخت قطعات موســیقی، تکرار اجزای 
ملودیــک دارای اســتقالل نســبِی )موتیــف، عبــارت، جملــه،...(  آن 
کــه در نهایــت بــا ترکیــب آنهــا،  بــا حالتــی متشــابه و یــا متضــاد اســت 
اثــری یکپارچــه حاصــل می شــود. بــرای ایجــاد تنــوع و جلوگیــری از 
یکنواخت شدن موسیقی در اثر تکرارهای نسبتًا زیاد اجزای ملودیک، 
معمــواًل تغییراتی در آنها داده می شــود. در این نوشــته، تالش بر این 
که با بررســی تکرارها و روش های ایجاد تنوع و ترکیب الگوهای  اســت 
ریتمیِک۱ ســازنده ی ضربی های ردیف یوسف فروتن، به شناسایی و 
گســترش بــه کار رفته در  مقایســه ی این روش ها با روش های بســط و 
بخش های آوازی ردیف ایشــان پرداخته شــود. بررســی و مقایســه ی 

مذکــور با توجــه به این که فروتــن یکی از مهم ترین راویــان ضربی های 
قدیمــی بــوده ۲ و قطعــات ضربــی ســاخته شــده توســط او نیــز جــزو 
ضربی های نسبتًا مهم به شمار می روند، با هدف شناسایی نحوه ی 
برداشــت ریتمیک و اســتفاده ی ایشــان از ردیف به روایت و سلیقه ی 
خودشــان در ســاخت ضربــی انجام شــده اســت. هدف این نوشــته، 
گسترش ملودی نیست بلکه بررسی  تجزیه و تحلیل شیوه ی بسط و 
کارگیــری عوامــل ریتمیــک در ســاخت یکی از  و شــناخت نحــوه ی بــه 
کالسیک ایرانی با رویکردی پدیدارشناسانه است.  ژانرهای موسیقی 
نتیجــه ی این بررســی ممکن اســت بتواند به عنوان یکــی از الگوهای 

قابل استفاده برای ساخت ضربی شناخته شود.

پیشینه ی پژوهش

بــا توجــه بــه محــدود بــودن پژوهش هــای انجــام شــده در مــورد 
یوســف فروتــن و منابع انــدک در این موضــوع، تنها می تــوان به این 

کرد:  موارد اشاره 
• توضیحــات دکتــر هومان اســعدی در دفترچه ی لوح فشــرده ی 
ضربی های قدیمی به روایت اســتاد یوســف فروتن )اسعدی، ۱۳8۲، 

4( و دفترچه ی لوح فشرده ی ردیف فروتن )اسعدی، ۱۳8۳، ۹(
• توضیحات فرشاد توکلی در دفترچه ی لوح فشرده ی ضربی های 

قدیمی به روایت استاد یوسف فروتن ۲ )توکلی، ۱۳۹0، ۱0(
• توضیحــات هوتــن شــرف بیانی درباره ی شــیوه ی ســه تارنوازی 
یوســف فروتن )شــرف بیانی، ۱۳۹۳، ۱0۷( و نغمه نگاری ردیف فروتن 

)شرف بیانی، ۱۳۹5(
که منابع مذکــور )به جز نغمه نگاری ردیف فروتن  بــا توجه به این 
که به ســبب مقایسه و زیرهم نویسِی بخش های ریتمیک و ملودیِک 
مشــابه می تواند مورد استفاده قرار بگیرد(، بیشتر اطالعاتی درباره ی 
که موضوع این نوشته  زندگی نامه، شیوه ی نوازندگی و سایر مواردی 
نیســت ارایه می کنند، تاثیر شــایان ذکــری در نتیجه گیری از  مواردی 
ح می شــود، ندارنــد. همچنیــن بــه ســبب  کــه در ایــن نوشــته مطــر
کمیت  که در این نوشــته برای مقایســه و بررســِی  اســتفاده از روشــی 
کار می رود، امکان  کیفیــت دیــرش نغمات در الگوهای ریتمیک به  و 
اســتفاده ی چندانی از روش های مرســوم و شناخته شده ی تجزیه و 

تحلیل موسیقی وجود ندارد.

روش پژوهش

کــه دســتیابی به هــدِف ایــن نوشــته با بررســی  بــا توجــه بــه ایــن 
ضربی های ردیف فروتن انجام می شود، توضیح اصطالح »ضربی« و 
کردن منظور از این اصطالح، پیش از شروع بررسی ضروری  مشخص 

اســت. بــا نگاهــی بــه برخــی از تعاریــف مکتــوب از اصطــالح »ضربی« 
)کیانــی، ۱۳68، 54 و ۷0(، )علیــزاده، ۱۳8۲، ۱6(، )فرهــت، ۱۳80، 
کالسیک ایرانی،  4۷(،  )جعفرزاده، ۱۳۹۲، ۲۱6 و ۲۱8(، در موسیقی 
بــه نظــر می رســد.  مفاهیــم و برداشــت های متفاوتــی دربــاره ی آن 
که دارای  مفهوم عام آن را می توان قطعه ای با متر مشخص دانست 
»ضــرب«۳ خاصــی باشــد. در این نوشــته، از ورود بــه موضوع مفصل 
که هدف آن نیســت پرهیز  کالســیک ایرانی  ژانر یا فرم های موســیقی 
که قطعه ای  شــده و فقط منظور از اصطالح ضربی مشخص می شود 
متریــک در یــک مد معیــن4 و با ُتندای نســبتًا معتدل اســت. ممکن 
اســت چنان که در ردیف فروتن مشــاهده می شــود، برخی از قطعات 
گرفتن در آغاز یک دستگاه یا آواز، »پیش درآمد«  ضربی به سبب قرار 
نامیــده شــده باشــند5 )چهــار قطعــه از ضربی هــای مذکــور بــا عنوان 
پیش درآمد ابوعطا، افشــاری، بیات ترک و همایون در ردیف ایشــان 
مشــاهده می شــود(. در ایــن قطعات، تالشــی بــرای معرفی مســتقل 
ُمدهــای مهــم موجــود در دســتگاه یــا آواز انجــام نمی شــود و معمواًل 
که از این  گــردش ملودی آنها در محــدوده ی درآمد اســت  گســتره ی 
جهــت با پیش درآمدهــای قدیمی تر و یــا تقریبًا معاصر ایشــان مانند 
ســاخته های درویش خان )طهماســبی، ۱۳84، ۱۲ و 6۹( و نی داوود 
بــا برخــی  ایــن قطعــات  تفــاوت دارنــد.  )صفــوت، ۱۳۹0، 5۱ و 5۳( 
پیش درآمدهای خود فروتن مانند پیش درآمد شــور )فروتن، ۱۳8۲، 
۱( نیز از نظر تنوع ریتمیک و مدال تفاوت دارند و بخش های ملودیک 
کمتــری در آنها مشــاهده  کوتاه تــر بوده و تعــداد جمالت  آنهــا نســبتًا 
می شــود. همچنیــن در ردیــف فروتــن، معمــواًل پس از ارایــه ی ُمدی 
گوشــه های هر دســتگاه یــا آواز، یک قطعه ی  جدیــد در رونــد ارایه ی 
که در عنوان آن نام مد مربوطه ذکر شده )مانند ضربی دلکش  ضربی 
گاهی از  که از نظــر تک ُمدی بــودن و  یــا ضربــی زابــل( نیز آمده اســت 
نظــر الگوهــای ریتمیــک و ملودیــک بــا قطعــات پیش درآمــد نامیده 
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که در ردیف فروتن پیش درآمد  شده مشابه اند. از این روی، قطعاتی 
نامیده شده نیز در این نوشته به عنوان ضربی، از نظر ریتمیک مورد 
گوشه های ردیف فروتن،  گرفته اند. در فهرســت عناوین  بررســی قرار 
که از بررســی برخــی از آنها مانند  ۱۳ بــار واژه ی ضربــی دیده می شــود 
ضربــی ابوعطــا )فروتــن، cd1 ،۱۳8۳، ۱4( و ضربی همایــون )فروتن، 
cd2 ،۱۳8۳، ۲۲( ، بــه ســبب تشــابه ریتمیک، ملودیــک و متریک با 
گرفته  یکدیگــر صــرف نظر شــده و یک نمونه از آنها مورد بررســی قــرار 
که در  گرفته اند  اســت. در برخــی موارد نیز برخی قطعات، ضربــی نام 
گی های مشــابه در الگوهای ریتمیک،  بخش هــای دیگر ردیــف با ویژ
ملودیــک و متر و ســرعت اجرا مشــاهده می شــوند ولــی چهارمضراب 
که از بررسی این قطعات نیز به سبب شباهت بیشتر  نامیده شده اند 
آنها با چهارمضراب صرف نظر شــده اســت )برای نمونه ضربی حصار 

گی هــای مذکور در حصــار چهارگاه نیز  در ســه  گاه بــا تشــابه زیاد در ویژ
اجرا شده ولی در چهارگاه، چهارمضراب نامیده شده است(. در یک 
ک، نوروز  مورد نیز )گوشــه ی دوازدهم در دســتگاه ماهور با عنوان »را
عــرب، ضربی و فرود«(، منظور از واژه ی ضربی، اجرای تقریبًا متریِک 
کرشــمه در مــوارد دیگری نیز  که دوِر ریتمیِک  کرشــمه اســت و بــا این 
در ردیــف فروتــن )فروتــن، cd3 ،۱۳8۳، ۷( بــه صورت تقریبــًا متریک 
اجرا شــده ولی ضربی نامیده نشــده اســت. از این روی از بررسی این 
که در  قطعــه نیز صرف نظر شــده و همچنین قطعات متریک دیگری 
ردیف فروتن با عنوان چهارمضراب، رنگ و تصنیف نامیده شــده اند 
گرفت. به این ترتیب، ۱۱  به عنوان ضربی مورد بررســی قرار نخواهند 
گی های مذکور هســتند،  که دارای ویژ قطعه ی ضربی از ردیف فروتن 
ح هســتند:  که به این شــر از نظر تنوع ریتمیک بررســی خواهند شــد 

تصویر1- شیوه ی مقایسه ی الگوهای ریتمیک.
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 19(
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گرفته نشده است. دیرش نت اشاره در نظر 
5. بخش های ملودیک پیاپی که معمواًل در پایان و آغاز جمالت قرار 
ک ریتمیک قابل مالحظه ای ندارند با هم مقایسه نشده اند. دارند و اشترا
در تصویــر۱، شــیوه ی مقایســه ی الگوهــای ریتمیک در بخشــی از 
ضربی ابوعطا )فروتن، cd۱ ،۱۳8۳، ۱0( به عنوان نمونه ای از نحوه ی 
که در قطعات بعدی نیز انجام خواهد شد مشاهده می شود. کار  این 

روش هــای ایجاد تنوِع ریتمیــک در ضربی های 
ردیف فروتن

که بررســی قطعات ضربی ردیــف فروتن به ترتیِب  بــا توجه به این 
ارایه ی آنها در ردیف انجام می شود، نخست به بررسی ضربی ابوعطا 

)فروتن، cd۱ ،۱۳8۳، ۱0( پرداخته می شود.
1. جابجایــی ســکوت و نغمــه: نخســتین روش تکــرار بــا تغییــِر 
کار رفتــه در ایــن قطعــه پــس از ارایه ی بخــش ملودیک  ریتمیــِک بــه 
اولیــه، تغییــر نقش دیــرش نغمه یا نغمه های یک الگــوی ریتمیک از 
ســکوت بــه نغمه اســت )اجرای نغمــه در بخش a1 به جای ســکوت 
که بــا جابجایی نقش دیرش نغمه  در بخــش a(. در ادامــه این روش 
یــا نغمه هــای یــک الگوی ریتمیک از ســکوت به نغمه یــا بالعکس در 
ارایــه ی بالفاصلــه ی الگــوی ریتمیــک ایجــاد می شــود را بــه اختصــار 

»نغمه/سکوت« می نامیم )تصویر۲(.

روش مذکور، در بخش های آوازی ردیف فروتن نیز دیده می شود 
کــه دارای دور ریتمیک و  کرشــمه  کــه ماننــد  )بیشــتر در بخش هایــی 
وزن عروضی مشــخص هســتند و به سبب داشتن محدوده ی زمانِی 
تقریبــًا مشــخص و تعــداد هجاهای معین، نســبت دیرش هــا در آنها 
قابــل بررســی اســت(. در تصویــر ۳، یکــی از حالت هــای رایــج اجرای 
که در ردیف های دیگر )طالیی، ۱۳۷۹، ۳( نیز از آن اســتفاده  کرشــمه 
می شــود، مشــاهده می شــود. در ایــن حالــت، هجــای نخســِت وزن 
کــه بار اول به صورت ســکوت اجرا شــده در تکرار  »مفاعلــن فعالتــن« 

بعد با نغمه اجرا می شود:۷ 

۱. ضربــی ابوعطا )فروتن، cd1 ،۱۳8۳، ۱0(، ۲. ضربی ابوعطا )فروتن، 
 ،)۲0 ،cd1 ،۱۳8۳ ،۱4(، ۳. ضربــی بیــات تــرک )فروتــن ،cd1 ،۱۳8۳
4. ضربی بیات ترک )فروتن، cd1 ،۱۳8۳، ۳۲(، 5. ضربی بیات ترک 
)فروتــن، cd1 ،۱۳8۳، ۳۳(، 6. ضربــی زابــل ســه گاه )فروتن، ۱۳8۳، 
cd2، ۳(، ۷. ضربــی چهــارگاه )فروتــن، cd2 ،۱۳8۳، ۱0(، 8. ضربــی 
همایــون )فروتن، cd2 ،۱۳8۳، ۲0(، ۹. ضربی ماهور )فروتن، ۱۳8۳، 
cd3، ۱(، ۱0. ضربــی افشــاری )فروتــن، cd3 ،۱۳8۳، ۱5( و ۱۱. ضربــی 
افشــاری )فروتــن، cd3 ،۱۳8۳، ۱۷(. بــه ایــن منظــور در ضربی هــای 
بخــش  بــا  ریتمیــک  ِک  اشــترا دارای  ملودیــِک  بخــش  هــر  مذکــور، 
بالفاصله بعد از خود مقایســه شده و در صورت وجود تغییر ریتمیک 
در آنهــا، روش های ایجاد تنوع ریتمیک در آنها بررســی خواهد شــد. 
بــا این کــه ممکن اســت هــر بخش ملودیــک با چندین بخــش پس از 
ک ریتمیک داشــته باشــد، ولی هر بخش، تنهــا با بخش  خــود اشــترا
گاهــی ممکــن اســت  بالفاصلــه پــس از خــود مقایســه خواهــد شــد. 
ک ریتمیــک بخش هــای ملودیــک با الگــوی ریتمیــک اولیه تا  اشــترا
گاهی بــا وجود تشــابه میــان بخش های  پایــان قطعــه حفــظ شــود و 
متوالی، ساختار ریتمیک اولیه در اثر تغییرات پی در پی حذف شود.
در ادامــه، بــرای مقایســه ی بهتِر نحــوه ی ایجاد تنــوع ریتمیک در 
بخش هــای ملودیــِک ضربی هــای ردیــِف فروتــن، بخش هــای دارای 
ساختار ریتمیک مشابه آنها زیرهم نویسی شده اند. هر بخش ملودیِک 
گانه نوشته شده و با  دارای الگوی ریتمیِک مشخص، در یک خط جدا
کوچک انگلیســی نمایش داده شده است و تکرارهای با تغییِر  حروف 
)دگره یا واریاسیون(6 آن )از نظر ریتمیک( به ترتیب شماره گذاری شده 
اســت. ممکن اســت هریک از بخش ها، دگره ای از بخش دیگر باشــند 
گرفته شــده  ولی در شــماره گذاری، نســبت آنها با موتیف اولیه در نظر 
که این بررسی می توانست عکس روش مذکور  است. الزم به ذکر است 
گســترش ریتمیک، ابتدا در بخش های  انجام شــود؛ یعنی روش های 
آوازی ردیــف فروتــن مشــخص شــده و ســپس بــه مقایســه ی آنهــا در 
گونه بررســی نیز مکمل نوشــته ی  ضربی هــای او پرداختــه شــود. این 
فعلی برای دستیابی به هدف آن خواهد بود و در نهایت ممکن است 

به یافتن بخشی از روش های آفرینش در موسیقی ایرانی بیانجامد.
گرفته شده است: در زیِرهم نویسی نت ها، موارد زیر در نظر 

ک و تشــابِه الگوهای ریتمیک دارای حداقل چهار  ۱. معیار اشــترا
نغمه یا سکوت و بیشتر، وجود حداقل سه نغمه یا سکوت با دیرش 
یکســان در جایگاهــی مشــخص از دو الگــوی ریتمیــک پیاپــی بــوده 
کِم نغمات و ســکوت ها در الگوهای ریتمیِک در  اســت )تعداد نســبتًا 
که  گرفته شــده ســبب این تصمیم گیری شده است( و درصورتی  نظر 
یک الگوی ریتمیک دارای ســه نغمه یا سکوت باشد، حداقل تعداد 
گرفته شده است. دیرش های مشترک آنها دو نغمه یا سکوت در نظر 
که به نظر می رسد به دلیل حال اجرا  ۲. تغییر دیرش در مواردی 
گرفته نشده است. و اجرا با حالتی شبیه به روباتو روی داده، در نظر 

گرفته  ۳. نت هــای زینت جزو ســاختار الگوهای ریتمیــک در نظر 
نشده است.

که اشاره ها به فاصله ی منفصل )معمواًل فاصله ی  4. در مواردی 
گذاشتن نشانه، نت اشاره نوشته شده است،  سوم( بوده و به جای 

تصویر 2- نغمه/ سکوت.
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 19(

تصویر 3- نغمه به جای سکوت در بخش های آوازی.
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 124(
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کاســته شــدن  در این نوشــته، منظور از »کاهش تعداد نغمات«، 
یک یا چند نغمه از یک الگوی ریتمیِک واحد در تکرار بالفاصله ی آن 
کاهش می تواند در آغــاز، پایان و یا میان الگوی ریتمیک  اســت. این 
گاهی به صورت ســکانس بخشی از  انجام شــود و همچنین می تواند 
کــه مثال آن در تصویــر 8  دیده  کنــد. این حالت  ملــودی نمــود پیدا 
می شود، یکی از پرکاربردترین روش های ایجاد تنوع در قسمت های 

آوازی ردیف فروتن نیز به شمار می رود. 

3. افزایش/کاهــش تعــداد نغمــات: چنان کــه در تصویــر ۹ دیده 
می شــود، ممکــن اســت نغمه یــا نغماتــی از یــک الگــوی ریتمیک در 
که  تکــرار آن حــذف شــود و نغماتی دیگر در جایی متفاوت از بخشــی 
نغماِت آن حذف شده به آن افزوده شود. منظور از »افزایش/کاهش 
تعداد نغمات« در این نوشــته، افزوده شــدن نغمه یا نغماتی به آغاز، 
پایــان و یا میــان یک الگوی ریتمیک و حذف همزمــان نغماتی از آن 
ک و تشــابه  در ارایــه ی بالفاصلــه ی یک بخش ملودیِک دارای اشــترا

ریتمیک با بخش ملودیک قبل است.

در این حالت، معمواًل بخش میانی الگوی ریتمیک ثابت می ماند 
و کاهش و افزایش تعداد نغمات در آغاز و پایان بخش انجام می شود. 
در تصویــر ۱0 )فروتــن، cd۱ ،۱۳8۳، ۱۲(، نمونــه ای از ایــن شــیوه ی 
ایجــاد تنــوع در بخش هــای آوازی ردیــف فروتن مشــاهده می شــود. 

عکس این روش یعنی ســکوِت نغمه یا نغماتی از الگوی ریتمیِک 
ملودی، در تکراِر بالفاصله ی آن نیز از روش های ایجاد تنوِع ریتمیک 
که نمونه ای از آن در تصویر4   در بخش های آوازی ردیف فروتن است 

مشاهده می شود. 

کار رفته برای ایجاد  2. افزایــش تعــداد نغمات: دومین روش بــه 
تنــوع در قطعه ی مذکور، افزایش تعــداد نغمات یک الگوی ریتمیک 
گســترش یک ایده ی  که معمواًل برای  در تکرار بالفاصله ی آن اســت 
کار مــی رود. منظــور از »افزایش تعداد نغمــات«، افزوده  ملودیــک به 
شــدن یــک یــا چنــد نغمــه بــه یــک الگــوی ریتمیــِک واحــد در تکــرار 
بالفاصله ی آن اســت. جایگاه نغمه یا نغمات افزوده شــده در الگوی 
ریتمیــک ثابــت نبــوده و آنها می تواننــد در آغاز، پایان یــا میان الگوی 
ریتمیــک قرار بگیرند. چنان که در تصویر 5 دیده می شــود، در بخش 
a1 )عــالوه بــر تنــوع ایجــاد شــده بــا روش نغمــه/ ســکوت در نغمات 
که در این قسمت مد نظر نیست(، نغماتی در میزان سوم  میزان اول 

به فیگور ریتمیک اولیه افزوده شده است. 

در تصویــر 6 ، نمونــه ای از روش ایجــاد تنوع مذکور در بخش های 
آوازی ردیف فروتن مشاهده می شود.

4. کاهش تعداد نغمات: یکی دیگر از روش های ایجاد تنوع ریتمیک 
کاهش تعداد نغمــات در ارایه ی بالفاصله ی الگوی  در ضربــی ابوعطا، 
که نمونه ای از ایــن روش در تصویر ۷ دیده می شــود.  ریتمیــک اســت 

تصویر 4- سکوت به جای نغمه در بخش های آوازی.
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 4(

تصویر 5- افزایش تعداد نغمات.
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 19(

تصویر 6- افزایش تعداد نغمات در بخش های آوازی.
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 66(

کاهش تعداد نغمات. تصویر 7- 
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 19(

کاهش تعداد نغمات در بخش های آوازی. تصویر 8- 
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 12(

کاهش تعداد نغمات. تصویر 9- افزایش/ 
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 19(

تصویر 10- افزایش/ کاهش تعداد نغمات در بخش های آوازی.
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 25(

تنوع ریتمیک در ضربی های ردیف فروتن
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5. تقســیم دیرش: چنان که در تصویر ۱۱ دیده می شــود، تقسیم 
دیــرش، یکی دیگــر از روش های ایجاد تنــوع ریتمیک در بخش های 
ملودیــک پیش درآمــد مذکــور اســت. منظــور از »تقســیم دیــرش« در 
این نوشــته، تقسیم شــدن دیرش نغمه ای واحد به دو یا چند نغمه 
کوتاه تــر، در ارایه ی بالفاصله ی یــک بخش ملودیِک  بــا ارزش زمانــی 
ک و تشابه ریتمیک با بخش ملودیک قبل است. تعداد  دارای اشترا
و دیــرش و همچنیــن زیــر و بمی نغمات تقســیم شــده، متغیر بوده و 
گرفتــن در ارزش زمانی نغمه ی مــورد نظر در  گــی آنهــا، جای  تنهــا ویژ

الگوی ریتمیِک بخش ملودیک قبل است. 

تقسیم دیرِش بخشی از الگوهای ریتمیک در تکراِر بالفاصله ی آن، 
در بخش های آوازی ردیف فروتن نیز مشــاهده می شــود و مانند روش 
»نغمه/سکوت« در بخش هایی که دارای دور ریتمیک مشخصی هستند 
بهتر نمایان می شود. نمونه ای از این حالت در تصویر ۱۲ دیده می شود.

که  6. پیونــد دیــرش نغمــات: روش ایجاد تنــوع ریتمیک بعدی 
در قطعه ی ضربی مذکور مشــاهده می شــود، در این نوشــته »پیونِد 
کــه نمونــه ای از آن در تصویــر ۱۳ دیده  دیــرش« نامیــده  شــده اســت 
می شــود. تقریبًا می توان حالت مذکور را عکس روش تقســیم دیرش 
گرفــت. منظــور از »پیونــد دیــرش« در ایــن نوشــته، تجمیــع  در نظــر 
دیرش نغماتی در ارایه ی بالفاصله ی یک الگوی ریتمیک )که دارای 
ک و تشــابه با الگــوی ریتمیک پیش از خود اســت( نســبت به  اشــترا

الگوی ریتمیِک بخش ملودیک قبل است. 

نمونه ی ارایه شــده در تصویر ۱4، اســتفاده از روش پیوند دیرش 
نغمــات به منظور ایجاد تنــوع ریتمیک را در بخش های آوازی ردیف 

فروتن نشان می دهد.

که   با زیرهم نویســی و مقایســه ی الگوهای ریتمیک به شــیوه ای 
ذکر شد، در ضربی ابوعطا ریتم ایده ی ملودیک اولیه )بخش a( ۱۲بار 
که تمام دگره های ایجاد شده دارای  با روش های مذکور، تنوع یافته 

ک با ایده ی ملودیک اولیه هستند.  شباهت و اشترا
توالــی بخش هــای ملودیــک ســاخته شــده بــا انتخــاب  و نحوه ی 
ترکیب متفــاوِت الگوهای ریتمیک، منجر به تغییراتی در بخش های 
عنــوان روش هــای:  بــا  نوشــته  ایــن  کــه در  پیاپــی شــده  ملودیــک 
تعــداد  افزایش/کاهــش  تعــداد و ۳.  کاهــش  تعــداد، ۲.  افزایــش   .۱
نام گــذاری شــده اند. عــالوه بــر ایــن، الگوهــای ریتمیــک در هریک از 
بخش هــای ملودیــک ممکن اســت بــا یکــی از روش های: ۱. تقســیم 
دیــرش، ۲. پیونــد دیــرش و ۳. نغمه/ســکوت تغییــر و تنــوع یافتــه 
باشــند. با این شــیوه، روش های ایجاد تنوِع ریتمیک در بخش های 
ملودیــِک پیاپــی در دیگــر ضربی هــای ردیف فروتن نیز بررســی شــده 
کــه در صــورت وجــود روش های جدیــد، به شناســایی و معرفــی آنها 
پرداخته شــود؛ ولی از هیچ روش دیگری عالوه بر شــش روش مذکور 
برای ایجاد تنوع ریتمیک در آنها اســتفاده نشــده است. در موسیقی 
ِکهانــش۹ یا  کالســیک غــرب، روش هــای ایجــاد تنــوع دیگــری ماننــد 
که با تغییر دیرِش نغمات انجام  ِمهانــش۱0 )پورتــراب، ۱۳۷۷، ۱۳( نیز 
کالسیک ایرانی مرسوم  که در موســیقی  کار می روند  می شــوند نیز به 
نیســتند. در ضربی های مورد بررســی در ردیف فروتن نیز مانند سایر 
کالســیک ایرانی،  گی هــای معمــول موســیقی  قطعــات ضربــی بــا ویژ

روش های مذکور مشاهده نمی شوند.
گونه هــای مختلــف موســیقی، تغییــر و تنــوع در  ممکــن اســت در 
گی های دیگِر نغمات، مانند ارتفاع صدا )زیر و بمی(، شدت صدا۱۱  ویژ
گرفته شــدن بخش هــای تغییریافته به  یا رنگ صدا۱۲، ســبب در نظر 
عنوان دگره یا واریاســیون شــود. به عنوان مثال اســتفاده از سکانس 
)تکرار بالفاصله ی یک بخش ملودیک مانند موتیف، عبارت و جمله 
در ارتفــاع صوتی متفاوت( در بخش های ملودیِک پیاپِی ضربی های 
ردیف فروتن، به دفعات زیادی مشاهده می شود؛ ولی به سبب این 
که در بخش های تغییریافته با اســتفاده از ســکانس، تغییر در ارتفاع 
صوتــِی نغمــات، ســبب تنــوع ملــودی می شــود و تنــوع ریتمیکــی به 
وجود نمی آید در این نوشــته به عنوان یکی از روش های ایجاد تنوع 
ریتمیک محسوب نشده است.۱۳ به عنوان نمونه ای دیگر، چنان که 
از گفته های فروتن برمی آید )آرشیو شخصی نگارنده(۱4 تغییراتی مانند 

تصویر 12- تقسیم دیرش در بخش های آوازی.
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 9(

تصویر 13- پیوند دیرش.
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 19(

تصویر 14- پیوند دیرش در بخش های آوازی.
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 9(

تصویر 11- تقسیم دیرش.
ماخذ: )شرف بیانی، 1395، 19(
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در  ریتمیــک  الگوهــای  متفــاوِت  ترکیــِب  نحــوه ی  و  انتخــاب  
بخش هــای ملودیِک ضربی های ردیف فروتن، منجر به تغییراتی در 
کــه در این نوشــته آنها بــا عنوان  بخش هــای ملودیــک پیاپی شــده 
افزایــش/  .۳ و  تعــداد  کاهــش   .۲ تعــداد،  افزایــش   .۱ روش هــای: 
کاهــش تعــداد نام گذاری شــده اند. عالوه بر ایــن، الگوهای ریتمیک 
در هریــک از بخش های ملودیک ممکن اســت با یکی از روش های: 
۱. تقســیم دیــرش، ۲. پیونــد دیــرش و ۳. نغمه/ســکوت تغییــر و 
تنــوع یافتــه باشــند. روش هــای ایجــاد تنــوِع ریتمیــک در ایده های 
ملودیــک ضربی هــای ردیــف فروتــن بــا روش هــای ایجــاد تنــوع در 
بخش های آوازی ردیف ایشــان یکسان است. این موضوع می تواند 
گاه  گاهانه یا ناخودآ نشان دهنده ی نحوه ی برداشت و استفاده ی آ
بــرای ســاخت  آوازی  ریتمیــِک بخش هــای  گی هــای  ویژ از  فروتــن، 
گی های ریتمیک  قطعــات ضربی باشــد. همچنین ممکن اســت ویژ

موجــود در ضربی هــای فروتن، در روایــت و اجرای بخش های آوازی 
گذاشــته باشــد. از ایــن روی، بررســی روش های  ردیــف ایشــان تاثیر 
که برای ایجاد تنوع ریتمیک در بخش های آوازی  احتمالــی دیگری 
ردیــف فروتــن انجــام می شــوند، مکمــل ایــن نوشــته خواهــد بــود. 
گونه هــای دیگــر قطعات متریــِک ردیف  همچنیــن ممکــن اســت در 
فروتــن مانند چهارمضراب هــای آن، روش های ایجاد تنوع ریتمیک 
بررســِی  شــیوه ی  بــا  باشــند.  اســتفاده  و  شناســایی  قابــل  دیگــری 
انجام شــده در این نوشــته، می توان به شناســایی روش های ایجاد 
که  تنــوع ریتمیــک در ردیف هــا و قطعــات ضربــی دیگر نیــز پرداخت 
نتایــج آن ممکن اســت برای آفرینش قطعــات ضربی یا آوازی جدید 
قابــل اســتفاده باشــد.  در مجمــوع می تــوان بــدون تنوع مــدال و با 
روش هــای ایجاد تنوع ریتمیک مذکور به ســاخت قطعات ضربی به 

شیوه ی فروتن پرداخت. 

پی نوشت ها

۱   منظــور از ریتــم نیــز در این نوشــته، نســبت تغییــر دیرش نغمــات پیاپی و 
منظــور از فیگــور یا الگــوی ریتمیک، مجموعه ای از نغمات )یــا نغمات همراه با 

سکوت( با ترتیبی مشخص در دیرش های مختلف است.
که ممکن است سلیقه ی  ۲   این موضوع از این جهت دارای اهمیت است 
گاه در روایــت قطعــات ضربــی قدیمــی  یــا ناخــودآ گاهانــه  شــخصی ایشــان، آ

تاثیرگذار بوده باشد.
3   Beat.

گذرا به مد دیگر نیز آن مد، تثبیت شده نخواهد بود. 4   در صورت اشاره ی 
گی های مذکور در آغاز برخی دســتگاه ها  5   قطعــات ضربــی دیگری نیز با ویژ
بــا پیشــوند  نــه  کــه  فروتــن وجــود دارنــد  ردیــف  ماننــد ماهــور و چهــارگاه در 

»پیش درآمد« بلکه با عنوان ضربی نامیده  شده اند.
6   Variation.

که هجایی بلند است معمواًل  ۷   هرچند در بار اول این حالت، دومین هجا 
به دو بخش برابر تقسیم می شود.

8   Sequence.
9   Diminution.
10   Augmentation.
11   Dynamic.
12   Timbre.

۱۳   دو عامــل ریتــِم ایــده ی ملودیــک و َرونــد تغییــر زیــر و بمــی نغمــات در 
که بیشــتر تکــرار یک بخــش ملودیک  تشــخیص ســکانس ها موثرنــد ولــی آنچه 
در ارتفــاع صوتــی دیگر را به عنوان ســکانس یــادآوری می کند، الگــوی ریتمیک 

یکسان است )تیوِرک، ۱۳8۷، ۲۹4(.
۱4   آرشیو مذکور شامل مجموعه ای از نمونه های صوتی باقیمانده از ضبط 
گفته های  ردیف و قطعات ضربی با اجرای سه تار فروتن بدون ویرایش و حذف 

کــه در ســال های ۱۳50 و ۱۳5۱ خورشــیدی توســط مرکــز حفظ و  ایشــان اســت 
گفتگو بــا دکتر داریــوش صفوت،  کثــرا با حضــور و  اشــاعه ی موســیقی ایرانــی و ا

کمالیان ضبط شده است. فوزیه مجد و مهدی 
۱5   ماننــد تکــرار اجــرای یک بخــش ملودیک با ریز یا بدون ریــز )برای نمونه 
کنید به فروتن cd۱ ،۱۳8۳، ۲۹( و یا با خراش و بدون خراش )برای نمونه  گوش 

.)۲4 ،cd۳ ،۱۳8۳ کنید به فروتن گوش 
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