
منتشر گردید. به خاطر رعایت در  "م ح آریان"با نام  1شماره ي  ،در فصلنامه موسیقی ماهور 1377این نوشته اولین بار در سال 
 م.یامانت، همان متن را عیناً در اینجا می آور

 "حسینی" ي نگاهی به بازسازي هاي قطعه

 محسن حجاریان

که در بخش هایی از آن، قطعه هایی از آثار عبدالقادر مراغه اي، موسیقی دان منتشر شد  "امام علی (ع)"چندي پیش، اثري به نام 
ایرانی قرن هشتم هجري، شنیده می شود. موسیقی این اثر را فرهاد فخرالدینی نوشته و کوشیده است تا آن را روي نوشته هاي 

عین کره، بازسازي کند. این قطعه را عبدالقادر عبدالقادر و آهنگ قطعه اي که خود او با حروف ابجد همراه با نقره ي ایقاعات م
 برپایه ي سه بیت عربی:

 تیک عینی بدمع مشتاق  - کل صبح و کل اشراق 

 فال طبیب لها و ال راقی   - قد لسعت حبۀ الهوي کبدي 

 فعنده رقیتی و تریاقی  -اال الحبیب الذي شغفت به  

 را در قالب رباعی: ساخته است. بر اساس همین الهام، عبدالقادرمضمون آن

 سودي نکند فسونگر چاالکم  -زد مار هوا بر جگر غمناکم  

 هم نزد وي است رقیه و تریاکم  - که عاشق جمالش بودم  رآن یا

الدینیه و براي بازگشت همان قطعه ساخته است. دو بیت آخر این سه بیت عربی در کتاب جامع النفحات القدسیه فی اناشید 
 تحت عنوان قصیده آمده است. الموشحات اندلسسیه

و مرداد  1920بازسازي این اثر از دیرباز مورد توجه موسیقی دانان بوده است. بجز موسیقی دانان ترك، رئوف یکتا در سال هاي 
، موسیقی شناس هاي اروپایی نیز در بازسازي این اثر همت گماشته اند. در واقع رئوف یکتا و مراد 1986بارداکچی در سال هاي 

) در 3و لند ( 1879) در سال 2و فتی ( 1848) در سال 1بارداکچی با در نظر گرفتن کارهاي از پیش انجام شده ي کیس وتر (
) و دو یا سه سال قبل از آن فخرالدینی مجدداً در 4آون رایت ( 1994اقدام به آوانگاري این اثر کرده اند. در سال  1885سال 

اثر بوده اند که همه ي آنها را در پایان همین نوشته می آورم. الزم به یادآوري که ابیات فارسی   نتدارك آوانویسی و بازسازي همی
در حال حاضر در موسیقی صوفیانه کشمیر در مقام اساوري با ضرب دوازده چهارم که  "زد مار هوا بر جگر غمناکم..."را  این قطعه

وت این قطعه  ي کشمیري با نوع ترکی و ایرانی آن در این است که این تفا چیزي شبیه دور رمل عبدالقادر است، اجرا می کنند.
قطعه در مقام اساوري در بخش استاهی و انتارا (دو فرم از چهار فرم اجرا در راگا) اجرا می کنند و ضرب آن را هم در تاال گنجانده 

 اي موسیقی قوم هاي منطقه مفید واقع گردد.. وجود این قطعه در کشمیر می تواند در مطالعه ي تطبیقی و کشف دگرگونی هدان



بجز کتاب هاي جامع االلحان و مقاصد االلحان و شرح ادوار (و چند اثر ناشناخته ي دیگر)، دو گونه آثار موسیقایی از عبدالقادر 
شده و تعداد آن ها برهاي مانده است: یکی آثاري است که ملودي هاي آن اززمان وي تا کنون سینه به سینه به نسل کنونی منتقل 

این آثار از اواخر قرن گذشته در ترکیه آوانگاري شده و در دسترس است و به زودي آن ها را منتشر خواهم  بیست و چند اثر است.
ساخت. گروه دیگر، آثاري است که در ال به الي نوشته هاي وي با همان نت نویسی ابجدي دیده می شوند. موسیقی اشعار عربی و 

 را عبدالقادر در مقام حسینی و ضرب آن را در دور رمل ساخته است. وي، فواصل مقام حسینی را با ابجد و ضرب ایقاعی فارسی باال
 آن را با شمارش عددي ثبت کرده است. ،رمل ردو

 هی ها و اطالعاتی است که مهم ترین آنها عبارت اند از:د این اثر عبدالقادر، نیازمند آگابازسازي قطعه اي همانن

 شناختن مکتب موسیقایی عبدالقادر (مکتب سیستماتیست) و مکتب پیش از وي (مکتب اسکوالئیست فارابی). – 1

شناختن مقام هاي مکتب سیستماتیست و اختالف آن با مکتب کالسیک (دستگاهی) و کشف اختالف در فواصل مدهاي این دو  -2
 مکتب.

 دانستن ایقاعات (ضرب هاي معین ادواري).  - 3

 شناخت اکسانت ها در فرم ایقاعی و اختالف اکسانت هاي فارسی و عربی در اشعار فارسی و عربی. – 4

 ر کردن فواصل ایقاعی).م (الفاظ اضافی و ساختگی براي پدانستن کاربرد درست ترنُ – 5

گردد. این عوامل را می توان کافی است یکی از عوامل باال نادیده گرفته شود تا ساختار ملودیکی قطعه مورد نظر دستخوش اختالل 
مشخصاً در چهار چوب اختالف فاصله ي میکروتنی سوم خنثا در مکتب عبدالقادر و نظام دستگاهی، اختالف مقام حسینی در 

تنوع در ایقاع رمل و ضرب در قطعه ي مورد نظر بررسی کرد. به همین منظور به روزگار عبدالقادر و حسینی در دستگاه شود، و نیز 
 کته در تاریخ تئوري موسیقی ایران اشاره می کنیم که خود دربر گیرنده ي سه نکته باال هم خواهند بود.چند ن

دها) را در چهارچوب تتراکورد و جناس (مي توضیحی یونان، فواصل ساختمان امکتب اسکوالستیک با استفاده از شیوه   - 1
پنتاکورد مورد بررسی قرار می دهد. از موضوع قابل بررسی در این مکتب، بحث پیرامون سوم خنثا است. وسطاي زلزل از فاصله 

سطاي فرس  و وسطاي زلزل، است و فارابی جایگاه آن را بین  وسنت  302)  و وسطاي فرس حدود 5سنت ( 350تنال حدود 
سنت است، در نظر می گیرد. همین فاصله را ابن سینا بین دو انگشت اول و چهارم قرار می دهد که اندازه فاصله  354فاصله آن 

سنت می رسد. مشابهت این فواصل با فواصل کنونی موسیقی ایرانی و اختالف آن ها با فواصل مطرح شده از  344آن از تنال به 
مکتب سیستماتیست که صفی الدین آن را پایه گذاري کرده است، بر دسته  سوي صفی الدین حاکی از تفاوت دو مکتب است.

بندي مکتب، ساختمان یک اکتاو از ترکیب دها تاکید دارد. از دیدگاه این مدها (شدود، ادوار، آوازات) با در نظر گرفتن فواصل آن م
ن ایجاد شده است. حالت اول از وجود دو تتراکورد گوناگون تتراکوردها و پنتاکوردها و نقش یک تن در اتصال یا عدم اتصال آنا

کامل و یک  پشت سر هم و یک تُن کامل، حالت دوم از یک تتراکورد و یک پنتاکورد و حالت سوم از یک تتراکورد، یک تُن
 سنت است. 24سنت و هر کما  90کما است. هر لیما  –لیما  –تتراکورد دیگر ساخته می شود. تقسیم تُن به لیما 



) سنت تقسیم می کند، در موسیقی 204(= 24 – 90 – 90تقسیم بندي فواصل (صفی الدین و عبدالقادر) که یک ُتن را به  این
سنت) در موسیقی کالسیک ایران که پایه موسیقی دستگاهی است،  204کالسیک کنونی ایرانی اصالً کاربرد ندارد. فواصل یک تُن (

سنت پائین آمده؛ در حالی که این فاصله در مکتب عبدالقادر  70سنت است که در این جا درجه سوم تا  69 – 45 – 90حدوداً 
سنت است. به این ترتیب، یکی از اختالف هاي عمده ي این دو مکتب، تعیین جایگاه سوم خنثا است که اندازه گیري فاصله  24
به ویژه تار، فاصله سوم خنثا همان  ت فواصل سازهاي کنونی ایرانی ،سنت تغییر کرده است. در اصل طبیع 70سنت به حدود  24ي

 سنت مکتب صفی الدین یا عبدالقادر. 24سنت است، نه  70حدود 

شناختن مقام هاي مکتب سیستماتیست و اختالف آن با مکتب کالسیک (دستگاهی) و کشف اختالف در فواصل مدهاي این دو  -2
ه اي که فخرالدینی از عبدالقادر بازسازي نموده، اثري است که عبدالقادر عي عبدالقادر است. قطمکتب از ضروریات بازسازي قطعه 

به تفصیل  3در کتاب ماهور، مجموعه ي مقاالت، جلد  فخرالدینیرا خود در مقام حسینی ساخته است. شیوه بازسازي این قطعه 
 "رش الحان یا آهنگ هاي موسیقی به روایت عبدالقادر مراغه يشیوه ي ثبت و نگا"توضیح داده است. وي در مقاله اش با عنوان 

(ص  "حسینی یکی از دوازده مقام اصلی موسیقی قدیم ایران بوده و فواصل و درجات آن با مقام شور منطبق است"می نویسد: 
 "نطبق استسال هنوز هم با فواصل درجات شور م 600و یا فواصل درجات نُت هاي این آهنگ پس از گذشت حدود  )،72

باید توجه داشت که اوالً شور مقام نیست؛ ثانیاً فواصل شور با حسینی یکی نیست؛ ثالثاً ساختمان اصلی شور از یک  ).81(ص
از یک فاصله پنتاکوردي  –هم در روزگار عبدالقادر و هم در همین روزگار  –تتراکورد ساخته شده، درحالی که ساختمان حسینی 

ن که سیر مقام حسینی با سیر مقام شور متفاوت است و گذشته از این ها، در مقام حسینی، نُت درجه درست شده است. دیگر ای
 ) را دارد؛ اما در شور معموالً نُت ماقبل درجه اول نقش رهبري این مد ایرانی را به عهده  دارد.6اول، نقش رهبر (

وارد مقوالت موسیقایی ایرانی شده  است که در دهه هاي اخیرموضوعی  "مقام"و  "گوشه"یا  "مقام"و  "دستگاه"اختالط مفاهیم 
و در همه جا دیده می شود. اگرچه توضیح این مطلب تا اندازه اي ما را از مسیر بحث اصلی دور می سازد، اما اشاره به نکات 

) که نحوه 7قام هاي ترکیبی (مختصري پیرامون اختالف نظام دستگاهی و مقامی در این جا خالی از فایده نخواهد بود. در کنار م
د . ساختار دستگاه یا گوشه، یا درآمترکیب آنان با دستگاه متفاوت، مقام با لفظ مد و دستگاه با مجموعه اي از مدها تفسیر می شود

شه فضایی چیزي غیر از ساختار مقام است. مقام مانند گوشه، آغاز و انتها ندارد. مقام داراي فضاي انتزاعی است؛ در حالی که گو
) هم رد پاي خود را برجاي می گذارد. این نوع بداهه 10) حتا در بداهه نوازي (9کامالً عینی دارد و همین عینی بودن گوشه (

نوازي ها بیشتر در فضاي تفسیر مد و ملودي سیر می کنند؛ و این بدان مفهوم است که گوشه ها ساختاري پشت بسته دارند، اما 
برخوردار است و این  –که یکی از آن ها شدود است  – )11( است. ساختمان مقام از سه حالت مد گردانی مقام فاقد این ویژگی

انتقال دهیم، به مقام سه  "سل"به  "ر"حالت در دستگاه دیده نمی شود. اگر فاصله یک مقام معین را، مثالً فاصله مقام عراق را، از 
ردانی انجام داده ایم و به آن شد می گویند. در نظام دستگاهی، به علت وجود گاه دست خواهیم یافت که در اصل نوعی پرده گ

) عملی نخواهد بود. گذشته از این، وقتی دستگاه یا گوشه اي با مقام مقایسه می شود، باید 13چنین انتقالی ( ) 12ساختار ردیفی (
ار، از جمله قطعه و ملودي و مد] مورد نظر است یا مقام ) [تمام عناصر دربرگیرنده ي رپرتو14روشن شود که مقام به مثابه سویت (

به مثابه مد که داراي سه ویژگی عمده است. ویژگی هاي مقام به مثابه ي مد تا اندازه اي با ویژگی هاي مد (ها) در دستگاه 
 همسانی دارند.



؛ ب) ، گام هاي باال رونده، گام هاي پائین روندهمقام به مثابه ي مد دربرگیرنده : الف) گام هاي دیاتونیک، گام هاي میکروتونیک
نظام  در ) آن است. هم15سلسله مراتب نظام تنُیک و نظام مدال، و ج) فرمول هاي ملودیکی و اجزاي سازنده ي ساختار ملودي (

که نمونه آن فواصل  دستگاهی و هم در نظام مقامی، گاه یک گام با دو یا چند سیر متفاوت، چند مد متفاوت را به وجود می آورد
عراق افشاري و بیات ترك است. مقام راست و مقام نیشابورك در موسیقی ترکی همین وضعیت را دارند. در دسته گروه عشاق نیز 
همین وضعیت دیده می شود. مقام هاي بیاتی، عشاق، اصفهان، نوا، محیر، و کارجار، هم در موسیقی ترکی و هم در موسیقی حوزه 

ن همراه با بات بافت مقام و سیر ملودیکی آناعربی داراي گام هاي مشابه هستند، اما سیرهاي متفاوت دارند. ترکی شرقی کشورهاي
به مد معینی مبدل می سازد. موجودیت تُن را ) دارد هویت مقام یا گوشه 16فضایی که در اثر چند عامل دیگر کاربرد گشتالتی (

صر تعیین کننده نیست. ویژگی هاي خاصی هم در عنصر سیر هست که مقام را به مقام هاي گام در تعیین هویت یک مقام، تنها عن
مبدل می کند. در موسیقی دستگاهی با این فضاي سیرآفرینی به علت عینی بودن مدها در این نظام، کم تر از نظام هاي مقامی 

وان در سازمندي و سیرآفرینی نسبی مدها بررسی ترکی و کشورهاي عربی زبان است، اما به هرحال، نمونه هاي متفاوتی را می ت
نمود. نمونه ي این حالت در موسیقی مقامی ترکیه، ویژگی خاص مقام بیاتی است که با تغییر اکسانت به مقام شوري تبدیل می 

گرفته می شود، با درآمد دستگاه شور داراي گام مشابهی است. مقام شوري که از بیاتی  شود. ناگفته نماند که همین مقام شوري
دایره ي پنجاه و پنجم از ادوار صفی الدین است. امروز هم در موسیقی ترکیه از سیر مقام بیاتی، شوري را به دست می آورند. پایه 
ي اصلی شوري در اصل بیاتی است که نیمه دوم باال رونده ي آن به مقام اصفهان مبدلل می شود. فواصل بیاتی در این جا بر فاصله 

هاي موسیقی کهن، شور را هم دربر می  "گاه"االدوار). و دوگاه همان است که از دیدگاه رده بندي  200ه مستقر است (ص ي دوگا
هم از  –گیرد. همین مد را هم در مصر با نغمه ي شوري می شناسند. به همین دلیل، شاید بتوان تصور کرد که این مقام شوري 

 منشاء شور ایرانی بوده است. –دیدگاه مدالیته و هم از لحاظ نام گذاري 

اگرچه شور ایرانی داراي گام مشخص خود است؛ اما در هرحال، توالی نُت هاي یک گام را نمی توان مقام خواند. سلسله مراتب نُت 
تاکید اصلی خود را بر درجه پنجم می گذارد و در هاي حسینی که در حال حاضر اجرا می شود، با شور متفاوت است. این مقام 

درجه اول مقام تثبیت می کند. حسینی از مقام هایی است که درجه پنجم آن  بازگشت مجدد خود به فینال، تاکید نهایی را بر نُت
جاز، گام هاي تتراکوردي با دشتی و حجاز و ابوعطا (دو مد دستگاه هاي ایرانی) قابل قیاس است و این در حالی است که ابوعطا و ح

از سوي دیگر، آن چه را که امروز گوشه حسینی (در دستگاه شور) می نامیم، نمی توانیم آن را همان  هستند و حسینی پنتاکوردي.
حسینی ششصد سال پیش به حساب آوریم. همان طور که در باال هم اشاره شد، مقام حسینی را نمی توان در رده ي مدهاي مشابه 

ر قرار داد. مقام حسینی ساختار پنتاکوردي دارد؛ در حالی که شوردر درده  مدهاي تتراکوردي است.  فواصل پنتاکوردي مد شو
حسینی عبارند از: سل، الکرن، سی بمل، دو، ر. کسی هم نمی داند که سیر و فضاي حسینی ششصد سال پیش چگونه بوده است. 

 ، بیشتر تاکید بر جنبه ي نظري دارد تا جنبه ي عملی و اجراي آن.اگر کارهایی هم در این زمینه صورت می گیرد

همگی  –آن ها هستند  "جامدترین"که  – "نوبات اندلسی"گرفته تا  "او ایکی مکام ایغوري"از  رپرتوارهاي متفاوت موسیقی شرق،
ک ایرانی مشهود است. تغییر نظام دستخوش دگرگونی هاي بنیادي شده اند. بیش از هرجاي دیگر، این دگرگونی در مدهاي کالسی

 مقام به دستگاه در ایران، نه تنها تغییر ساختار مدهاي ایرانی را به دنبال داشته، بلکه تمامی چهره ي رپرتوار موسیقی ایرانی را زیر
اه کنونی ترکیه و رو کرده است. مثال هاي فراوان این تغییرات را در موسیقی همه اقوام شرق می توان جستجو کرد. مقام چهارگ



مساوي ماهور کنونی ایران و همایون کنونی ایران مساوي حجاز گذشته است. همراه با پیدایش مدهاي جدید، انبوه فراوانی از مدها، 
ود به چندین شاخه از جمله صبا و رست و بیاتی و هزم و حسینی از موسیقی کالسیک ایرانی رخت بربسته اند. همین حسینی خ

شده است. به این ترتیب در ششصد سال  یرکش حسینی، و حسینی کرد تقسیمنی نجد، حسینی عشیران، زحسی متعدد مانند
گذشته، موسیقی ایرانی بیش از موسیقی قوم هایی که داراي نظام مقامی هستند، دستخوش تغییرات بنیادي شده است. در این 

که دوازده فرایند، نه تنها مدها دگرگون شده اند، بلکه فرم هاي ضربی (ایقاعی) نیز از بین رفته و فراموش شده اند. همین دور رمل 
ضرب دارد، امروز در ترکیه به بیست و شش ضرب مبدل شده است. اگر به آوانگاري آثاري که در زیر می آیند توجه شود، خواهیم 

دو نمونه از این دور را نشان می دهد. عبدالقادر خود می  گوناگون است. مراد بارداکچی "دور رمل"دید که برداشت از ترکیبات 
گاه باشد که تقطیع دایره ي رمل به سه "و در جاي دیگر می گوید که:  "ششم این دور را حذف می کنند بعضی ضرب"گوید که: 

امروز چنین ریتمی را در قالب ترکیبی دو ضربی مثالً شش ". فخرالدینی هم می نویسد، "کنند "1 2 3ت ن نن ="فاصله صغري 
نقره)، آهنگ مورد بحث را می توانستیم در قالب  12قرات دور رمل (با توجه به تعداد ن"و ادامه می دهد که،  "هشتم می نویسیم

نقره یا دوال چنگ) نُت نویسی کنیم، ولی با معیارهاي کنونی، وزن شعر در بیت اول که عبدالقادر آن را به  12سه چهارم (معادل با 
ربی (دو چهارم) منطبق است؛ به همین ملودي اصلی) در نظر گرفته است، بیش تر با میزان دو ض –مدل  –عنوان جدول (الگو 

هم در قالب دو چهارم نوشته شد. بدیهی است نُت نویسی آن در قالب میزان سه چهارم چنین خواهد  18مناسبت نُت نویسی شکل 
 ).3در این جا، فخرالدینی میزان سه چهارم این قطعه را نشان می دهد. (کتاب ماهور، جلد  "بود

ه ضرب هاي ایقاعی براي بازسازي قطعه هایی همانند این اثر عبدالقادر ضرورت مبرم است. فخرالدینی در باال گفتیم که احاطه ب
براي بازسازي دور رمل، دو گونه ضرب را پیشنهاد می کند و در پایان هم، عامل هجاهاي بلند و کوتاه را تعیین کننده می داند که 

بتدا کلمات این شعر را با توجه به شماره ي نقرات (مدت کشش) هرصدا تقطیع ا"با عنصر ایقاع هیچ مباینتی ندارد. وي می گوید: 
(همان جا). وي، در نتیجه با توجه به وزن این کلمات از  "می کنیم، آن گاه نُت آن را متناسب با هجاهاي بلند و کوتاه می نویسیم

 نظر هجاهاي بلند و کوتاه نُت نویسی این قطعه را مشخص می کند.

). (تاکید از ماست "با معیارهاي کنونی، وزن این شعر در قالب میزان دو چهارم می گنجد"در مقاله ي خود می گوید:  فخرالدینی
تا بر این اوزان حروف و اصوات دیگر درآوریم و بر هر حرفی که زمان "عبدالقادر خود به این موضوع واقف بوده است و می گوید: 

 ).238ن ص (جامع االلحا "نقره برسد نقره بزنیم

واضح است که تمام ساختار کلمات یک اثر که در ضرب هاي ایقاعی اجرا می شوند، از نظر اکسانت، استقالل ندارند و این البته 
... در بعضی محل "بدان معنا نسیت که زمان نقره با اکسانت حروف در تضاد است. به همین دلیل است که عبدالقادر می گوید: 

ور را رعایت کنیم چناك چون زمان نقره برسد بی آنک آن مد به طبع زمان هاي نقرات، د به آواز و در چنان بود که مدي کنیم
تحریر و شعر و حروف و زوائد تابع نقرات (ایقاع) است نه بر عکس. و این در حالی است که فخرالدینی با توجه به وزن کلمات از نظر 

 رده است؛ آن هم با معیارهاي کنونی.هجاهاي بلند و کوتاه، این قطعه را نُت نویسی ک

برداشت نادرست از اصول ایقاع و برابر دانستن آن با اکسانت هاي شعر، مسئله اي است که ضرب این قطعه را از چهار چوب ایقاعی 
هاي  ، یا هر اکسانتی در ایقاع، حامل ضرب نیست، تمام کلمات همراه با اکسانت هاي خود تابع ضربخارج ساخته است. هر حرف



بر ساختمان عروضی شعر تحمیل می کند؛ در غیر این  ایقاع هستند. از ویژگی هاي عمده ي ایقاع این است که اقتدار خود را 
صورت، ایقاعات کاربرد ایقاعی ندارند. از آن جا که چهارچوب وزن عروضی شعر، بیش تر اوقات، با متر ایقاع هماهنگی ندارد، غالباً 

از کلمات اضافی که ترنم نامیده می شوند، استفاده می کنند. ترنم ها یا لفظی اند، یا ایقاعی. ترنم هاي  براي جبران این نقصان
لفظی، واژه هاي با معنا هستند؛ مانند آمان، آه، حبیبم، دوست، یار و واژه هایی مشابه این ها. ترنم هاي ایقاعی، الفاظ بدون معنی 

که موالنا هم براي  ار گرفته می شوند. نمونه ي آن الفاظ تن، تنن، تان، ال، دوم، در، استهستند که درست معادل ارکان ایقاع به ک
 بیان ایقاعی غزل هاي دیوان شمس گاه آنان را به کار می گرفته است:

 هردم زنم تن تن تنن، یرلی یلی یرلی یلی –بازا کنون، بشنو زمن، یرلی یلی یرلی یلی 

هاي متر شعر را در ضرب ایقاع جبران می کنند و نقش عمده ي ترنم در اصل همین است. به هرحال ترنم هاي ایقاعی کمبود
براي طوالنی کردن بخش سازي (چنانک از بیت اطول شود) در میان حروف و کلمات بیت، ارکان یا تحریرات "عبدالقادر می گوید: 

ن ترنم ها (ارکان) و تحریرها به کار گرفته می شوند. در باید توجه داشت که حتا در میان حروف هم ای "آوریم به ارکان ایقاعی...
موسیقایی قزوین و  این مکتب، کوتاهی و بلندي هجاي واژه هاي شعر تابع عنصر موسیقی است. اثرات چنین نفوذي هنوز در مکتب

ررسی است. در مقابل، مکتب قابل ب –که نزدیک ترین مکتب به مکتب عبدالقادر است  –تبریز، اگر چیزي از آنان باقی مانده باشد 
اصفهان و تهران، که ارکان عروضی را بر ایقاعات ترجیح داده اند، از وجود بارز اختالف تاریخی این دو مکتب خواهد بود. ناگفته پیدا 

طعه است که رد پاي بسیار کم رنگ ضرب هاي ایقاعی در مکتب هاي بعد از قزوین و تبریز هم هنوز دیده می شود (به بعضی از ق
هاي استاد بهاري مراجعه شود). در مجموع باید پذیرفت که دانستن اختالف دو مکتب مقامی و دستگاهی، و باالتر از آن، آگاهی به 
عناصر دو فرهنگ غالب، یعنی فرهنگ روزگار عبدالقادر و فرهنگ معاصر از ضروریات بازسازي این نوع آثار تاریخی است  و در اصل 

ی موسیقی را دربر می گیرد. اگرچه در نگاهی کلی به فضاي اجرایی این قطعه می توان فرم و سبک مکتب بخشی از باستان شناس
. ملودي زیبا و دلنشینی تدر آن دریافت. با این همه، زحمات فخرالدینی ارجمند اس –بجز نوانس هاي عربی  –دستگاهی تهران را 

بینی هاي هنري این هنرمند ایرانی است. رنج هاي وي در این راه بسیار ستودنی و که او با الهام از اثر عبدالقادر ساخته، گواه نازك 
در خور سپاس است. بار کاستی ها و مالمت ها هم عمدتاً بر دوش شرائطی است که موسیقی ایرانی را براي نسل خود ناچیز جلوه 

 داده است.

 عبدالقادر "حسینی" ي نکاتی پیرامون آوانویسی هاي قطعه

پیش از این که به آوانگاري هاي مورد بحث بپردازم، فواصل نُت هاي گام حسینی را که عبدالقادر خود با حروف ابجد معین کرده 
.  )b3 -  2 1 4 5است، نشان می دهم. فواصل مذکور در هرجایی که تغییر پرده داده شوند، این فواصل را دربر خواهند گرفت: (

و رساله شرفیه صفی الدین که توسط هاشم رجب بغدادي آوانگاري شده، معادل همین فواصل باال  فواصل مقام حسینی در االدوار
این مقام را در آوانگاري شان رعایت  "درست"است. بجز مراد بارداکچی و فرهاد فخرالدینی و آون رایت، هیچ کدام تعیین فواصل 

ها فواصل کلی درجات را مد نظر داریم و در اینجا نقش فواصل سخن می گوییم، تن "درست"نکرده اند. وقتی از تعیین فاصله ي 
جزیی یک تُن را که از دو لیما و یک کما تشکیل شده است، نادیده می گیریم. یکی از ایراداتی که فتی بر آوانگاري کیس وتر وارد 

. این نکته را در اختالف فواصل دو دانسته این است که او فاصله ي سوم را بیش از آن چه که می بایست باشد، تعیین نموده است



مکتب نشان داده ایم و نکته اي است حساس، و ما نمی دانیم که در روزگار عبدالقادر این فاصله چقدر باال و پایین بوده است. 
واقعی قطعه را تا  اجزاي ضرب ایقاع رمل را هم هر یک بر اساس برداشت شخصی خود محاسبه کرده اند که می تواند تطابق

دودي مخدوش سازد. اگر مشخصات این آوانگاري ها را با همدیگر مقایسه کنیم، خواهیم دید که هرکدام برداشت هاي متفاوتی از ح
در ایران از بین رفته است. به احتمال زیاد، این همان  –به علل نا معلومی  –این اثر داشته اند. جاي تاسف است که این نظام هم 

د سال بعد از عبدالقادر مورد تقلید کانتمیر اوغلو واقع شد. وي بیش از سیصد و پنجاه اثر موسیقایی نظام آوانگاري است که سیص
روزگار خود را با این نظام آوانگاري کرده است که امروز همه ي آن آثار به وسیله آون رایت به شیوه نت نویسی غربی برگردانده 

ها در این جا، تجزیه و تحلیل و نهایتاً مقایسه تطبیقی آنها نیست؛ آنچه در درجه شده اند. به هر حال، هدف از آوردن این آوانگاري 
 ي اول اهمیت قرار دارد، اشاره به موجودیت آن ها است.

 آوانگاري کیس وتر

به شیوه ي نُت نویسی  1842اولین کسی است که این اثر عبدالقادر را در سال   1850 – 1773) 17رافائل گئورك کیس وتر (
فال "آغاز شده و سیر ملودیکی این آوانگاري تا آغاز  "قد لسعت حیۀ الهوي کبدي ..."آورده است. آوانگاري او با بیت ی درغرب

 "و تریاقی..."تکرار می شود و در پایان بیت  "اال الحبیب..."پایین رونده و بقیه بیت باال رونده است. همین حالت در بیت  "طبیب...
تغییر پرده داده است. فواصل "ال "است، فرود می آید. همان طور که مشاهده می شود، این قطعه به نت  "ال"به کادانس خود که 

) که با فواصل مقام حسینی چندان قرابتی ندارد. وسعت نت b4  b3  2b  1 5این مقام را کیس وتر چنین تعیین کرده است: (
ت را دربر می گیرد. او با این که ضرب دور رمل (دوازده ضربی) را در است که در مجموع شش ن "فا"تا  "ال"هاي این آوانگاري از 

 این آوانگاري به کار گرفته، اما اجزاي متر دوازده ضربی رمل را در هر میزان نسبت به اوزان کلمات تقطیع کرده است.

 

 

 

 



 آوانگاري فتی

در آثار پنج جلدي خود به نام تاریخ عمومی موسیقی این اثر را  )1871 - 1784موسیقی شناس بلژیکی ( )18فرانسوا جوزف فتی (
آغاز شده  "قد لسعت..."است. آوانگاري فتی هم با بیت  1870) آوانگاري کرده و زمان آوانگاري او 19از زمان باستان تا امروز (

  5چنین معین کرده است: (است که هفت نُت را دربر می گیرد. فواصل این مقام را فتی  "دو"تا  "ر"است. وسعت این آوانگاري از 
). وي ساختار ضربی رمل را نادیده گرفته و قطعه را در میزان چهارچهارم نوشته که طبیعتاً متر آن با آن چه که کیس 1 2  3  4

 وتر ارائه داده، متفاوت است.

 

 

 آوانگاري لند

آغاز  "اال الحبیب..."شین است. لند نوشته خود را از صورت گرفته، ناقص تر از دو آوانگاري پی 1885) که در سال 20آوانگاري لند (
و به همین یک بیت هم اکتفا نموده است. در این آوانگاري، ضرب ترنم هاي بیت هم تا اندازه اي ساختگی است. وسعت آوانگاري 

) و اگر b4  b3   2   1  5و دربر گیرنده پنج نُت است. فواصل این مقام را لند چنین معین کرده است: ( "دو"تا  "فا"بیت از 
) خواهد بود. ضربی که لند براي این قظعه در نظر گرفته است، "می"تا  "فا"( وسعت آوانگاري ترنم را هم بر آن بیفراییم، هفت نُت

 با دور رمل قرابتی ندارد. فواصل نُت هاي حسینی هم در این سه اثر قابل تردید است.

 



 آوانگاري رئوف بی یکتا

 –در مقابل کیس وتر  –صورت گرفته است. وي در آغاز تا اندازه اي، با آوانگاري فتی  1917) در سال 21آوانگاري رئوف بی یکتا (
بیشتر توافق داشت، اما بعد با نفی این دو، آوانگاري خود را ارائه می دهد. مانند سه قطعه ي پیش، او نیز آوانگاري خود را با بیت 

و درست معادل یک اکتاو است. فواصل حسینی را رئوف یکتا  "ال"تا  "ال"نموده است. وسعت این قطعه از نت  آغاز "قد لسعت..."
). اختالف به کارگیري سیالبل ها در تعیین ضرب این قطعه با آوانگاري هاي پیشین la si du re miچنین درنظر گرفته است: (

 ) انتخاب کرده است.8+4(متفاوت است. وي ضرب رمل این قطعه را دوازده تایی 

 

 

 

 

 

 



 آوانگاري مراد بارداکچی

 حسینیقطعۀ  دو نمونه از دور رمل همراه با آوانگاري مقدماتی

 

 

 آوانگاري فرهاد فخرالدینی

 (براي اطالعات بیش تر به کتاب ماهور، مجموعه ي مقاالت موسیقی، جلد سوم مراجعه شود)

 

 



 

 

 آوانگاري آون رایت

 –با گسترش به سه نت پائین تر  –با تعیین فاصله حسینی به مثابه یک گام پنتاکوردي  1994) در سال 22آوانگاري آون رایت (
 گرفته است. "ال") نشان می دهد و پایه ي آن را b3  2 - 1  4  5صورت می گیرد. وي این فاصله را (

 



 کرده است: رایت نمونه ي دیگر تشییعه (بازگشت) را چنین آوانگاري

 

 

 

 

 

 



 است.عت آن معادل یک اکتاو و سه نت را هم بدون متر آوانگاري کرده و وس "زد مار هوا بر جگر غمناکم..."رباعی مستزاد 

 

پائین رونده را  "ال"تا  "می"براي بیت الوسطا و میانخانه (اال الحبیب...) که عبدالقادر در کشش نُت ها آن را مشخص نکرده، از 
 رده و براي ترنم آن همین وسعت را در نظر گرفته است:انتخاب ک

 

  



 کشش و مکان تشییعه (بازگشت) را که در برگیرنده ترنم قطعه و وسعتی معادل یک اکتاو است، چنین آوانگاري می کند:

 

 

 یادداشت ها

1 – Kiesewetter,  2- Fetis,  3 – Land, 4 – Owen Wright 

) در نظر گرفت. این جدیدترین و ساده centسنت ( 1200فاصله ي یک اکتاو را  1885براي اولین بار الکساندر الیس در سال  – 5
تریم نظام اندازه گیري است که امروز در موسیقی شناسی و اتنوموزیکولوژي به کار گرفته می شود. پیدایش این نظام نقش مهمی 

 وژي ایفا کرده است.را درپایه گذاري علم اتنوموزیکول

6 – leading tone,  7- compound,  8- mode,  9 – composition,  10- improvisation,   

11 – modulation,  12 – sequentialization,  13 – transposition,  14- suite,  15 – building block 

اي جدا از هم در نظر بگیرد، از آن که همچون مجموعه اي از اجز گشتالت، مکتبی است در روان شناسی که پدیده ها را پیش – 16
 به صورت کل هاي سازمان یافته مورد توجه قرار می دهد.

17 – Raphael Georg Kiesewetter,  18 – Francois – Joseph Fetis,  

19 – Histoire Generale dela musique, depuis les temps les plus ancions jusqu’a nos jours. 

20 – J. P. N. Land,  21 – Rauf bey Yekta, 22- Owen Wright 
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