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هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار مي رود:

١ـ بستر صوتي همة درآمدها دستگاه ها و آوازها را توضيح دهد.
مبناها  را (از  آوازها  و  دستگاه ها  درآمدها  همة  مهم  درجه ها  و  دانگ ها  ٢ـ 

مختلف) بيان کند.

در اين فصل، پس از معرفی کلی و ارائه بستر صوتی هر يک از دستگاه ها و آوازها، به معرفی 
مواردی،  در  و  مقام ها  اين  مهم  درجه های  و  دانگ ها  يعنی  می پردازيم،  آن ها  (درآمد)  مادر  مقام های 

الگوهای لحنِی آن ها را معرفی می کنيم.
درآمد، همان گونه که قبًال اشاره کرديم، آغازگر دستگاه ها و آوازها است و مقام مادِر آن ها را 
معرفی می کند. درآمدها در دستگاه ها و آوازها نقش محوری دارند و تقريبًا همۀ گوشه ها با فرود دستگاه 

يا آواز به آن باز می گردند. به اين ترتيب، درآمد، يکپارچگی دستگاه را تأمين می کند.
نكتۀ 1 : همان گونه که قبًال ذکر شد، بستر صوتِی يک موسيقی، مجموعۀ تمام نغمه هايی است که 

در آن موسيقی به کار برده می شوند. به همين ترتيب، بستر صوتِی يک دستگاه نيز مجموعۀ تمام نغمه هايی 
است که در آن دستگاه مورد استفاده قرار می گيرند.

به حساب  درآمدها  اصلی  محورهای  می شوند  مشخص  فصل  اين  در  که  دانگ هايی  نكتۀ 2 : 

می آيند. در عمل، بعضی درآمدها، مانند درآمد ماهور، درگسترش ملودی، می توانند به دانگ های ديگر 
نيز بروند. ولی در اينجا،  برای ساده کردن مطلب، به معرفی محورهای اصلی اکتفا شده است.

١ــ٣ــ دستگاه شور
بيات  ابوعطا،  آواز  چهار  که  است  ايرانی  موسيقی  دستگاه های  مهم ترين  از  يکی  دستگاه  اين 

فصلفصل٣٣
شناخت درآمدهای دستگاه ها و آواز هاشناخت درآمدهای دستگاه ها و آواز ها
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رهاب،  از:  عبارت اند  دستگاه  اين  مهم  گوشه های  می شوند.  مشتق  آن  از  دشتی  و  افشاری  ترک، 
شهناز، قرچه، رضوی و … .

بستر صوتی دستگاه شور به اين قرار است:

توجه  : دانگ های فوق براساس درآمد خارا مشخص شده اند.

شده  تشکيل  متناظر  و  پيوسته  به هم  دانگ  دو  از  شور  درآمد  می شود،  مالحظه  که  همان گونه 
است. فاصله های اين دانگ ها به قرار زيرند:

دانگ اول: جـ جـ ط
دانگ دوم: جـ جـ ط

درجه های مهم، به ترتيب اهميت، عبارت اند از:
شاهد و خاتمه: درجۀ چهارم دانگ اول (نغمۀ سل)

تذكر : توجه داشته باشيد که از اين پس همواره درجه های مهم، نسبت به شاهد سنجيده می شوند 

يعنی هنگامی که می گوييم «متغير، درجۀ پنجم باال است» يا «آغاز، درجۀ دوم پايين است» منظور درجۀ 
پنجم باالی شاهد و درجۀ دوم پايين شاهد است.

متغير: درجۀ پنجم باال (نغمۀ ر که می تواند کرن يا بکار باشد)
آغاز: دو آغاز وجود دارند: يکی همان شاهد است و ديگری درجۀ دوم پايين (سل و فا).

به اين ترتيب، درجه های شاهد و خاتمه و يکی از آغازها بر هم منطبق اند و اين درجه در مرز 
ميان دو دانگ قرار دارد.

بستر صوتی دستگاه شوِر سل

دانگ های درآمد شوِر سل و درجه های مهم آن به شرح زيرند:

دانگ های درآمد شوِر سل

دانگ دوم
دانگ اول

م                       ش        آ
                        آ
                       خ
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حرکت  و  سل  نغمۀ  آغاز،  درجۀ  است  شور  درآمد  نوعی  که  خارا  درآمد  در   
و  می شوند  آغاز  فا  نغمۀ  از  شور  درآمدهای  ديگر  است.  رونده  پايين  به صورت  ملودی 

حرکت ملودی آن ها باالرونده است.
 امروزه سيم بم تار و سه تار را، برای اجرای دستگاه شوِر سل، فا کوک می کنند. 
اين امر باعث شده است در اجراهای اين دو ساز دانگ اول حذف شود و فقط نغمۀ فا 
از اين دانگ باقی بماند. اما از آنجا که نوع کوک ساز در رديف آوازی تأثيری نداشته 
است، درآمد اين رديف (درآمد خارا) حرکت کامل خود را در  دو دانگ حفظ کرده 

است.

نمونۀ گردش نغمات در درآمد شور

•مثال  :

درآمد شور (درآمد خارا، به روايت عبدالّله دوامی، ١٢٧٠ــ١٣٥٩)

ش          ش                                                                ش               ش                                  ش      آ
 خ
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تذكر: عالمت های سر کليد براساس روش پيشينيان (علينقی وزيری و روح الّله خالقی) انتخاب 
شده، اما دقيق تر شده اند. اين عالمت ها به ترتيِب رديِف بمل ها (سی، می، ال، ر، سل، دو، فا) آورده 
شده اند. با اين حال، اگر در دستگاه يا آوازی، بعضی نغمه های اوِل رديِف بمل ها (مثل سی يا می) بمل 

ياکرن نشوند، اين نغمه ها در سر کليد با عالمت «بکار» مشخص نخواهند شد.
يک  باشد  باال  صوتی  منطقۀ  در  اگر  نغمه  يک  شور،  دستگاه  مثل  موارد،  بعضی  ضمن، در  در 

عالمت و اگر در منطقۀ صوتی پايين باشد عالمت ديگری به خود می گيرد.
در اين گونه موارد، هر دو عالمت در سرکليد آمده اند، مثل نغمۀ می در شور که دو عالمت دارد: 

يکی بمل، مربوط به مِی ميانخِط چهارم و ديگری کرن، مربوط به مِی خط اول.
نام گذاری  آن ها  شاهد  برمبنای  آوازها  و  دستگاه ها  همۀ  شور:  دستگاه  مختلف  مبناهای 

می شوند، مثل «شوِر سل» که شاهد آن سل است.
دستگاه شور می تواند از مبناهای ال و ر و گاهی از دو و می  و سی (دو رايج تر از می و سی 
است) نيز اجرا شود. به اين معنی که دانگ های فوق، به ترتيب، به فاصله های دوم بزرگ، پنجم درست، 
شاهد  که  آنجا  از  صورت،  اين  در  می شوند.  منتقل  باالتر  بزرگ  سوم  و  بزرگ  ششم  درست،  چهارم 
آن ها به نغمه های ال، ر، دو، می و سی انتقال می يابند آن ها را شوِر ال، شوِر ر، شوِر دو، شوِر می و 

شوِر سی می نامند.
تار  سل، ساز  شوِر  برای  مثًال  می کند.  تغيير  مختلف،  مبناهای  به  بسته  سازها،  :    کوک  توجه 

يک تصنيف در شور (ای آمان: عارف قزوينی، ١٢٥٩ــ١٣١٢)
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به صورت دو، سل، دو، فا (از پايين به باال) و برای شوِر ال، به صورت دو، سل، ر، ر يا دو، سل، ال، 
ر کوک می شود.

از  فقط  دارد.  ساز  امکانات  به  بستگی  مختلف  مبناهای  وجود  که  داشت  توجه  بايد  ضمن  در 
فاصله های  هم  و  داشت  ساز  روی  بر  روان تری  اجرای  هم  می توان  کوک ها  بعضی  با  و  مبناها  بعضی 

هماهنگ (هارمونيک) ماليمی بين اصوات برقرار کرد.

٢ــ٣ــ آواز ابوعطا
ابوعطا يکی از دستگاه های فرعی (آواز) موسيقی کالسيک ايرانی است که از شور مشتق شده 
است و شاخه ای از اين دستگاه به حساب می آيد. مهم ترين گوشه های اين آواز عبارت اند از: گبری، 

َسَيخی، حجاز و …
بستر صوتی آواز ابوعطا به اين قرار است:

بستر صوتی آواز ابوعطا (متعلق به شوِر سل)

توجه :   در رديف سازی، ابوعطا و ديگر شاخه های شور عمومًا يک اکتاو باالتر از دستگاه مادر 

(شور) اجرا می شوند. در نتيجه بايد توجه داشت که خاتمۀ ابوعطا يک اکتاو باالتر از خاتمۀ شوِر سل 
است. اين مسئله در مورد ديگر مشتقات شور که در اينجا دانگ های آن ها بررسی شده است نيز صدق 

می کند.
دانگ های درآمد ابوعطای الکرن (در مقايسه با دانگ های شور) و درجه های مهم آن به شرح 

زيرند:

دانگ های درآمد شوِر سل دانگ های درآمد ابوعطای الکرن

دانگ اول دانگ دوم
دانگ اول دانگ دوم

م                   ش       آ
                    آ
                   خ

ش   ش        خ
 آ                     ی    ش (شور)

                       آ    
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است.  شده  تشکيل  پيوسته  هم  به  دانگ  دو  از  ابوعطا  درآمد  می شود،  مالحظه  که  همان گونه 
فاصله های اين دانگ ها به قرار زيرند:

دانگ اول: جـ جـ ط
دانگ دوم: ط ب ط

درجه های مهم عبارت اند از:
شاهدها: درجۀ چهارم باال (دو) و درجۀ دوم باال (الکرن)

آواز  چه  و  شور  شاخه های  (چه  شاخه ها  مهم  درجه های  همۀ  که  باشيد  داشته  توجه   : تذكر 

اصفهان که شاخۀ همايون است) نسبت به شاهد دستگاه مادر سنجيده می شوند. يعنی وقتی می گوييم 
«شاهد ابوعطا درجۀ دوم باالست» يا «آغاز ابوعطا درجۀ چهارم باال است» منظور اين است که شاهد 

و آغاز ابوعطا، به ترتيب، درجۀ دوم و درجۀ چهارم باالی شاهد شور است.
خاتمه: همان شاهد شور (سل)
ايست: درجۀ دوم باال (الکرن)

آغاز: درجۀ دوم و چهارم باال (الکرن و دو)
توجه: درآمد ابوعطا دو شاهد دارد: يکی روی درجۀ دوم باال و ديگری روی درجۀ چهارم 

باال. هر دو درجه نغمه های آغاز نيز هستند.
از ميان آوازهای دستگاه شور، ابوعطا بيش از بقيه به دستگاه مادر وابسته است. بنابراين، خاتمۀ 

آن  همان خاتمۀ دستگاه شور است.
نمونۀ گردش نغمات در درآمد ابوعطا و فرود به شور

فرود به شور

ش                   ش               ش                             ش                    ش                                   آ ش 
 ی

 خ                                             ش                ش
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•مثال :

درآمد ابوعطا (به روايت ميرزا عبدالّله)

يک تصنيف در ابوعطا (دل هوِس: عارف قزوينی)

مبناهای مختلف آواز ابوعطا: ابوعطايی که در اينجا معرفی شده، ابوعطای الکرن است. 
اين آواز می تواند از مبناهای سی کرن و می کرن و گاهی از رکرن و فاسری و دوسری نيز اجرا شود.

٣ــ٣ــ آواز بيات ترک
شور  از  که  است  ايرانی  کالسيک  موسيقی  فرعی (آواز)  دستگاه های  از  ديگر  يکی  ترک  بيات 
مشتق شده است. مهم ترين گوشه های اين آواز عبارت اند از: ِفيلی، شکسته، مهربانی و روح االرواح. 

بستر صوتی آواز بيات ترک به اين قرار است:

بستر صوتی آواز بيات ترک (متعلق به شوِر سل)

دانگ های درآمد بيات ترِک سی بمل (در مقايسه با دانگ های شور) و درجه های مهم آن به شرح 
زيرند:
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همان گونه که مالحظه می شود، درآمد بيات ترک از دو دانگ به هم پيوسته تشکيل شده است. 
فاصله های اين دانگ ها عبارت اند از:

دانگ اول: ط جـ جـ
دانگ دوم: ط ط ب

درجه های مهم عبارت اند از:
شاهد: درجۀ سوم باال (سی بمل)

خاتمه ها: درجۀ سوم باال و شاهد شور (سی بمل و سل)
ايست: درجۀ دوم پايين (فا)

آغاز: درجۀ دوم پايين (فا)
درجۀ شاهد در مرز دو دانگ قرار دارد. اين درجه، در ضمن، يک سوم کوچک باالتر از شاهد 

شور است.

 دانگ دوم بيات ترک از نظر فاصله ها شبيه دانگ های ماهور است. در ضمن،  
به  خسروانی).  و  شکسته  و  ِفيلی  (مثل  دارد  ماهور  با  نيز  مشترکی  گوشه های  آواز  اين 
همين دليل، بيات ترک حالتی دو گانه را القا می کند که ترکيبی از حال و هوای ماهور و 

شور است.

نكته: در گذشته اصوًال بيات ترک را مثل ابوعطا روی شور تمام می کرده اند. به عبارت ديگر، 
خاتمۀ اين آواز همان خاتمۀ شور (يعنی نغمۀ سل) بوده است. به همين علت، ما دانگ دوم شور را نيز 
پرانتز در زير نغمۀ سل نوشته ايم. به هرحال،  در شکل باال آورده ايم و حرف اختصاری «خ» را ميان 

دانگ اول دانگ دوم
دانگ اول دانگ دوم

(خ)      ی ش 
 خ                            آ                  

م                    ش      آ
                                         آ

                                       خ    
دانگ های درآمد بيات ترِک سی بمل

دانگ دوم شور در بيات ترک

دانگ های درآمد شوِر سل
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امروزه کمتر در اين آواز به شور رجعت می شود و درجۀ خاتمۀ آن همان درجۀ شاهد، يعنی نغمۀ سی بمل 
است.

نمونۀ گردش نغمات در درآمد بيات ترک

•مثال : 

خ   ش                                       ش           ش         ش                    آ

درآمد بيات ترک (به روايت آقاحسينقلی ١٢٣٠ــ١٢٩٤)

يک تصنيف قديمی در بيات ترک (مهربانی)
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مبناهای مختلف آواز بيات ترک: بيات ترکی که در اينجا معرفی شده، بيات ترِک سی بمل 
است. اين آواز می تواند از مبناهای دو و فا و گاهی از می بمل و سل و ر نيز اجرا شود.

٤ــ٣ــ آواز افشاری
افشاری يکی ديگر از دستگاه های فرعی (آواز) موسيقی کالسيک ايرانی است که از شور مشتق 

شده است. مهم ترين گوشه های اين آواز عبارت اند از: رهاب، قرايی و عراق.
بستر صوتی آواز افشاری به اين قرار است:

بستر صوتی آواز افشاری (متعلق به شوِر سل)

شرح  به  آن  مهم  درجه های  و  شور)  بادانگ های  مقايسه  (در  دو  افشارِی  درآمد  دانگ های 
زيرند:

دانگ های درآمد شوِر سل دانگ های درآمد افشارِی دو

دانگ اول دانگ دوم

م                 ش        آ
                                     آ
                                    خ

دانگ اول دانگ دوم دانگ سوم

م        ش  دانگ شور ی    (خ)        خ
           آ                    (خ)                 آ

همان گونه که مالحظه می شود، درآمد افشاری از سه دانِگ «درهم تنيده» تشکيل شده است. 
فاصله های اين دانگ ها به شرح زيرند:

دانگ اول: ط جـ جـ
دانگ دوم: جـ ط جـ
دانگ سوم: ط ب ط 

درجه های مهم عبارت اند از:
شاهد: درجٔه چهارم باال (دو)
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خاتمه ها: شاهد شور و درجه های دوم پايين و دوم باال (سل، فا و الکرن)
متغير: درجٔه پنجم باال (نغمٔه ر که گاهی بکار می شود و گاهی کرن)

ايست: درجٔه دوم باال (الکرن)
آغازها: درجٔه دوم پايين و چهارم باال (فا و دو)

توجه: هنگامی که ملودی در دانگ سوم گردش می کند درجٔه پنجم باال متغير نمی شود. فقط در 
مواردی که گردش نغمات اساسًا در دانگ دوم صورت می گيرد، اما اشاره هايی به دانگ سوم می شود، 

اين درجه تغيير می کند.
نكتۀ 1  : هرگاه افشاری به صورت مستقل اجرا شود خاتمٔه آن نغمٔه فا (درجٔه دوم پايين) است. 

گاهی نيز می توان آن را روی درجٔه دوم باال خاتمه داد. اما اگر افشاری به عنوان وابستٔه شور اجرا 
شود خاتمٔه آن همان خاتمٔه شور، يعنی نغمٔه سل خواهد بود. به همين دليل دانگ دوم شور نيز در شکل 

نشان داده شده است.
نكتۀ 2  : حرکت الکرن ــ فا، به صورت پرش پايين رونده با اجتناب از نغمٔه سل، حرکت شاخص 

افشاری است.
نكتۀ 3  : ويژگی درجٔه متغير افشاری اين است که تقريبًا هميشه (برخالف همين درجه در شور 

و دشتی) در حرکت باالرونده کرن است و در حرکت پايين رونده بکار، مگر وقتی که نغمٔه «دو» محور 
حرکت ملودی باشد و قرار باشد روی اين نغمه مکث شود.

نكتۀ 4  : اگر دانگ پايين رونده از رکرن باشد خاتمٔه آن ال کرن خواهد بود و اگر از سی بمل باشد 

خاتمٔه آن فا و اگر حرکت دانگ از دو باشد خاتمٔه آن سل، يعنی همان خاتمٔه شور خواهد بود. 
نمونه های گردش نغمات در درآمد افشاری

آ خ    ی                        ش       ش      م                                    م         ش 

ش        م                                 م    ش         آ خ                     ش    م 
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مثال : 

مبناهای مختلف آواز افشاری: افشاری ای که در اينجا معرفی شده، افشارِی دو است. اين 
آواز می تواند از مبناهای ر و سل و گاهی از فا و ال و می نيز اجرا شود.

٥  ــ٣ــ آواز دشتی
دشتی يکی ديگر از دستگاه های فرعی (آواز) موسيقی کالسيک ايرانی است که از شور مشتق 

شده است. مهم ترين گوشه های اين آواز عبارت اند از: از حاجيانی، گيلکی، اوج و …
بستر صوتی آواز دشتی به اين قرار است:

•

درآمد افشاری (به روايت ميرزا عبدالّله)

يک تصنيف درافشاری (نکنم اگر چاره: عارف قزوينی)

بستر صوتی آواز دشتی (متعلق به شوِر سل)
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دانگ های درآمد دشتِی ر (در مقايسه با دانگ های شور) و درجه های مهم آن به شرح زيرند:

دانگ اول دانگ دوم

م                 ش        آ
                                     آ
                                    خ

دانگ های درآمد شوِر سل

دانگ های درآمد دشتِی ر

دانگ اول دانگ دوم

آ    خ آ  ش(ربکار) 
م (ر کرن)                  پ  خ

است.  شده  تشکيل  پيوسته  به هم  دانگ  دو  از  دشتی  درآمد  می شود،  مالحظه  که  همان گونه 
فاصله های اين دانگ ها عبارت اند از:

دانگ اول: جـ جـ ط
دانگ دوم: ط ب ط (جـ جـ ط)

درجه های مهم عبارت اند از:
شاهد: درجٔه پنجم باال (ربکار)

خاتمه: شاهد شور (سل)
متغير: درجٔه پنجم باال (نغمۀ ر که گاهی بکار می شود و گاهی کرن)

آغازها: درجٔه سوم باال (سی بمل) و گاهی درجٔه چهارم باال (دو)
پيش خاتمه: درجٔه سوم باال (سی بمل)

نكته: نغمٔه سی بمل در برخی جمله های اين آواز زمينه را برای خاتمه فراهم می کند (روی آن 
اندکی مکث می شود) و به همين دليل آن را «پيش خاتمه» می ناميم و با «پ خ» نشان می دهيم. بنابراين، 

پيش خاتمه درجه ای است که تأکيد و مکث بر روی آن انتظار خاتمه را به وجود می آورد.
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نمونۀ گردش نغمات در درآمد دشتی

مثال : •

درآمد دشتی (به روايت محمود کريمی)

يک تصنيف در دشتی ( گريه را به مستی:   عارف قزوينی  )

مبناهای مختلف آواز دشتی: دشتی ای که در اينجا معرفی شده، دشتِی «ر» است. اين آواز 
می تواند از مبناهای می و ال و گاهی از سل و سی و فاديز نيز اجرا شود.

دانگ های شور و شاهدهای شور و مشتقات يا شاخه های آن

دانگ اول دانگ دوم

شاهد شورشاهد بيات ترکشاهد دشتی
شاهد افشاری و ابوعطا

شاهد ابوعطا 

کرده ايد  توجه  حتمًا  نکته: 
دستگاه  آوازهای  شاهدهای  که 
درجه های  روی   به ترتيب،  شور، 
دوم، سوم، چهارم و پنجِم باال قرار 

می گيرند.

(خ)                                      ش             م               ش                                   ش           آ
                                       م
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دانگ های شور در مقايسه با دانگ های شاخه های آن:

شور  

ابوعطا 

بيات ترک

افشاری

دشتی

٦ــ٣ــ دستگاه نوا
نوا يکی از دستگاه های موسيقی کالسيک ايرانی است. گوشه های مهم اين دستگاه عبارت اند 

از: گردانيه، بيات راجع، عشاق، نيشابورک و نهفت.
بستر صوتی دستگاه نوا به اين قرار است:

سل  نوای  درآمد  دانگ های 
و درجه های مهم آن به شرح زيرند:

بستر صوتی دستگاه نوای سل

دانگ های درآمد نوای سل

دانگ اول
دانگ دوم

ش         آ    ی 
 خ

ش

ش

ش

ش

شش
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همان گونه که مالحظه می شود، درآمد نوا از دو دانگ به هم پيوسته تشکيل شده است. فاصله های 
اين دانگ ها عبارت اند از:

دانگ اول: جـ جـ ط
دانگ دوم: ط ب ط

درجه های مهم عبارت اند از:
شاهد و خاتمه: درجۀ چهارم دانگ اول (سل)

ايست: درجۀ سوم پايين (می کرن)
آغاز: درجۀ دوم پايين (فا)

شاهد و خاتمه در مرز دو دانگ قرار دارند.
گردش نغمات و سرمشق های نوا

نمونۀ گردش نغمات در درآمد نوا

سرمشق های اصلی نوا

سرمشق فرود نوا

خ                                 ش                                                         ش                                       ش                                آ
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مبناهای مختلف دستگاه نوا: نوايی که در اينجا معرفی شده، نوای سل است. اين دستگاه 
می تواند از مبناهای دو و ر نيز اجرا شود.

٧ــ٣ــ دستگاه سه گاه
سه گاه يکی ديگر از دستگاه های موسيقی کالسيک ايرانی است و گوشه های مهم آن عبارت اند 

از: زابل، مويه، مخالف و مغلوب.
بستر صوتی دستگاه سه گاه به اين قرار است:

مثال : •

درآمد نوا (درآمد دوم، به روايت ميرزا عبدالّله)

يک تصنيف قديمی در نوا (نبَود ِز ُرَخت)

بستر صوتی دستگاه سه گاِه الکرن

نكته: همان طور که مشاهده می شود بستر صوتی سه گاه دقيقًا مثل بستر صوتی شور است، با اين 
تفاوت که بم ترين صدا در سه گاه می کرن است (به جای ربکار).
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 نغمۀ ر درجۀ پنجم شور است که در شور و بعضی شاخه های آن به صورت متغير 
نواخته می شود. در سه گاه نيز همين درجه با عنوان حصار و يتيم سه گاه به صورت متغير 

نواخته می شود (ربکار، رکرن).

دانگ های درآمد سه گاِه الکرن و درجه های مهم آن به شرح زيرند:

آ     ش
                        خ
     آ 

دانگ اول دانگ دوم

دانگ های درآمد سه گاِه الکرن

شده  تشکيل  پيوسته  به هم  متناظِر  دانگ  دو  از  سه گاه  درآمد  می شود،  مالحظه  که  هما ن گونه 
است. فاصله های اين دانگ ها عبارت اند از:

دانگ اول: جـ ط جـ
دانگ دوم: جـ ط جـ

درجه های مهم، به ترتيب اهميت، عبارت اند از:
شاهد: درجۀ چهارم دانگ اول (الکرن)
خاتمه: درجۀ چهارم دانگ اول (الکرن)

آغازها: هر کدام از شاهدها درجۀ آغاز نيز هستند.
شاهد درآمد سه گاه در مرز دو دانگ قرار دارد و، در عين حال، نقش خاتمه و آغاز را نيز بازی 

می کند.
در ضمن، نغمۀ فا در فرودهای اين مقام مادر اهميت ويژه ای دارد. نغمۀ سل نيز در خاتمه و 

شروع جمله ها حذف می شود.
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گردش نغمات و يکی از سرمشق های سه گاه

نمونۀ گردش نغمات در درآمد سه گاه

يکی از سرمشق های سه گاه که در آغاز و خاتمۀ سه گاه و چهارگاه مشترک است.

خ                        ش                                                        ش

•مثال :

درآمد سه گاه (به روايت عبدالّله دوامی)

يک تصنيف در سه گاه (صبحدم ز مشرق: درويش خان، ١٢٥١ــ١٣٠٥)
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مبناهای مختلف دستگاه سه گاه: سه گاهی که در اين جا معرفی شده، سه گاِه الکرن است. اين 
دستگاه می تواند از مبنای می کرن و، به ندرت، سی کرن و فاسری نيز اجرا شود.

٨   ــ٣ــ دستگاه چهارگاه
و  نام  نظر  از  دستگاه  اين  است.  ايرانی  کالسيک  موسيقی  دستگاه های  از  ديگر  يکی  چهارگاه 
مخالف،  مويه،  زابل،  از:  عبارت اند  آن  مهم  گوشه های  و  است  سه گاه  شبيه  بسيار  گوشه ها  محتوای 

حصار و منصوری.
بستر صوتی دستگاه چهارگاه به اين قرار است:

بستر صوتی دستگاه چهارگاِه دو

دانگ های درآمد چهارگاِه دو و درجه های مهم آن به شرح زيرند:

دانگ های درآمد چهارگاِه دو

دانگ اول دانگ دوم

ش        آ
خ

همان گونه که مالحظه می شود، درآمد چهارگاه نيز از دو دانگ متناظر به هم پيوسته تشکيل شده 
است. فاصله های اين دانگ ها عبارت اند از:

دانگ اول: جـ هـ ب
دانگ دوم: جـ هـ ب

درجه های مهم، به ترتيب اهميت، عبارت اند از:
شاهد و خاتمه: درجۀ چهارم دانگ اول (دو)

آغاز: درجۀ سوم پايين (الکرن)
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شاهد و خاتمۀ درآمد چهارگاه در مرز ميان دو دانگ قرار دارند.
نكته: احتماًال چهارگاه و سه گاه دستگاه واحدی بوده اند و با تغيير فاصله ميان درجه های سوم 
و چهارم دانگ های دستگاه اوليه، دو دستگاه مجزا به وجود آمده اند؛ بدون اين که سرمشق های لحنِی 

جداگانه ای برای آن ها درنظر گرفته شود.
مقايسۀ سه گاه و چهارگاه:

 گاه
سه

رگاه
چها

گردش نغمات و يکی از سرمشق های چهارگاه

نمونۀ گردش نغمات در درآمد چهارگاه

يکی از سرمشق های چهارگاه

خ                                      ش                           ش                                     آ
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مثال : •

درآمد چهارگاه (به روايت عبدالّله دوامی)

يک تصنيف قديمی در چهارگاه (صورتگر نقاش چين)

مبناهای مختلف دستگاه چهارگاه: چهارگاهی که در اينجا معرفی شده، چهارگاِه دو است. 
اين دستگاه می تواند از مبناهای ر و سل و ال نيز اجرا شود. چهارگاه های دو و ر از همه متداول ترند.

٩ــ٣ــ دستگاه همايون
همايون يکی ديگر از دستگاه های موسيقی کالسيک ايرانی است. از اين دستگاه يک دستگاه فرعی 
(آواز) مشتق می شود که بيات اصفهان نام دارد. گوشه های مهم اين دستگاه عبارت اند از:چکاوک، طرز، 

بيداد، شوشتری، ليلی و مجنون و … .
بستر صوتی دستگاه همايون به اين قرار است:

بستر صوتی دستگاه همايوِن الکرن
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دانگ های درآمد همايوِن الکرن و درجه های مهم آن به شرح زيرند:

دانگ های دستگاه همايوِن الکرن

دانگ اول دانگ دوم

ش         خ        آ         آ

همان گونه که مالحظه می شود، درآمد همايون نيز از دو دانگ به هم پيوسته تشکيل شده است که 
يکی منطبق با دانگ شور و ديگری منطبق با دانگ چهارگاه است. فاصله های اين دانگ ها عبارت اند 

از:
دانگ اول: جـ جـ ط
دانگ دوم: جـ هـ ب

درجه های مهم، به ترتيب اهميت، عبارت اند از:
شاهد: درجۀ دوم دانگ دوم (الکرن)

خاتمه: درجۀ دوم پايين (سل)
آغازها: درجه های سوم و چهارم پايين (فا و می کرن)

خاتمۀ اين درآمد در مرز ميان دو دانگ قرار دارد.
نمونۀ گردش نغمات در درآمد همايون

هارمونيک، تغيير  نكته : درآمد همايون، در دوره های اخير، تحت تأثير نغمۀ محسوِس مينوِر 

يافته است. اين تغييرات به شرح زيرند:
١ــ نغمۀ می، بکار می شود؛

٢ــ نغمۀ فا نقش خاتمه را ايفا می کند؛
آغاز  فا  يا  می  بکار  نغمۀ  از  ملودی  و  حذف  (ر)  دانگ  اول  نغمۀ  باالرونده،  حرکت  در  ٣ــ 

می شود.

خ                                                              ش           ش          ش                        ش                  ش                    آ
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مثال :

درآمد همايون (به روايت محمود کريمی)

يک تصنيف قديمی در همايون (آن که هالک من همی)

•

مبناهای مختلف دستگاه همايون: همايونی که در اين جا معرفی شده، همايوِن الکرن است. 
اين دستگاه می تواند از مبناهای می کرن، سی کرن و رکرن نيز اجرا شود.

١٠ــ٣ــ آواز بيات اصفهان
جامه دران،  عبارت اند از:  مهم آن  گوشه های  شده است و  مشتق  همايون  دستگاه  اين آواز از 
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بيات راجع، اوج و … .
بستر صوتی آواز بيات اصفهان به اين قرار است:

بستر صوتی آواز بيات اصفهاِن دو

دانگ های درآمد بيات اصفهاِن دو و درجه های مهم آن به شرح زيرند:

دانگ های درآمد آواز بيات اصفهاِن دو

دانگ اول دانگ دوم

ش           ی       (خ)   
 آ
خ

شده  تشکيل  پيوسته  به هم  دانگ  دو  از  اصفهان  بيات  درآمد  می شود،  مالحظه  که  همان گونه 
است. فاصله های اين دانگ ها عبارت اند از:

دانگ اول: جـ هـ ب
دانگ دوم: ط ب ط

درجه های مهم عبارت اند از:
شاهد: درجۀ سوم باال (نسبت به شاهد همايون)،  (دو)

خاتمه ها: درجۀ دوم پايين (سل) و درجۀ سوم باال (دو)
ايست: همان درجۀ شاهد همايون (الکرن)

آغاز: درجۀ سوم باال (دو)
شاهد اين آواز در مرز ميان دو دانگ قرار دارد و اين نغمه، درجۀ آغاز اين آواز نيز هست. اگر 
آواز اصفهان به صورت مستقل نواخته شود روی درجۀ سوم باال، يعنی درجۀ شاهد (دو) خاتمه می يابد 

ولی اگر به همايون بازگردد روی درجۀ اول پايين (سل) که همان خاتمۀ همايون است پايان می يابد.
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امروزه  اما  است  بيشتر  سی کرن  از  اندکی  آواز،  اين  اول  دانگ  سوم  درجۀ  درواقع،   : 1 نكتۀ 

اصفهان را، تحت تأثير مينور اروپايی، با سی بکار اجرا می کنند. در ضمن، در شکل جديد اصفهان، 
ايست و خاتمه هر دو الکرن است.

دانگ اول دانگ دوم

اجرا  (همايون)  مادر  دستگاه  از  باالتر  اکتاو  يک  اصفهان  عمومًا  رديف سازی،  در   :  2 نكتۀ 

می شود. در نتيجه بايد توجه داشت که خاتمۀ اصفهان يک  اکتا و باالتر از خاتمۀ همايون است. در 
ضمن، در برخی رديف ها از جمله رديف ميرزا عبدالّله، اصفهان از مبنای سل است، در حالی که با 

توجه به مبنای همايوِن همين رديف (الکرن)، اصفهان بايد از مبنای دو باشد.
نمونۀ گردش نغمات در درآمد بيات اصفهان

مثال : •

درآمد بيات اصفهان از ميرزا عبدالّله

ش                     ش                         ش                                                                                                       ش
                                                                                                                                                                            آ

خ                                                    ش
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يک تصنيف در بيات اصفهان (ايران هنگام کار است: درويش خان)

مبناهای مختلف آواز بيات اصفهان: بيات اصفهانی که در اينجا معرفی شده، بيات اصفهاِن 
دو است. اين آواز می تواند از مبناهای فا و سل و ، به ندرت، ر و ال نيز اجرا شود. بيات اصفهان های 

دو و سل و فا از همه رايج ترند.

١١ــ٣ــ دستگاه ماهور
ماهور يکی ديگر از دستگاه های موسيقی کالسيک ايرانی است و گوشه های مهم آن عبارت اند 

از: داد، فيلی، شکسته، دلکش، عراق، راک و … .
بستر صوتی دستگاه ماهور به اين قرار است:

بستر صوتی دستگاه ماهوِر دو

دانگ اول دانگ دوم

ش               ی
خ
 آ

دانگ های درآمد ماهوِر دو

دانگ های درآمد ماهوِر دو و 
درجه های مهم آن به شرح زيرند:
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همان گونه که مالحظه می شود، درآمد ماهور نيز از دو دانگ به هم پيوسته تشکيل شده است. 
فاصله های اين دانگ ها عبارت اند از:

دانگ اول: ط ط ب
دانگ دوم: ط ط ب

درجه های مهم عبارت اند از:
شاهد، خاتمه و آغاز: درجۀ چهارم دانگ اول (دو)

ايست: درجۀ چهارم پايين (سل)
شاهد و خاتمه و آغاز بر هم منطبق اند و در مرز اين دو دانگ قرار دارند.

نمونۀ گردش نغمات در درآمد ماهور

•مثال :

درآمد ماهور (به روايت محمود کريمی)

يک تصنيف قديمی در ماهور (تاب بنفشه می دهد)

ش                                                        ش         ی                        ش                             ش                 آ

خ                                     ش               ش        
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اين  است.  دو  ماهوِر  شده،  معرفی  اينجا  در  که  ماهوری  ماهور:  دستگاه  مختلف  مبناهای 
دستگاه می تواند از مبناهای فا و سل نيز اجرا شود.

١٢ــ٣ــ دستگاه راست پنجگاه
ايرانی است و گوشه های مهم آن  کالسيک  موسيقی  دستگاه های  ديگر از  پنجگاه يکی  راست 
که به صورت مرّکب اجرا می شوند عبارت اند از: پنجگاه، َقَرچه، ماوراءالنهر، بيات عجم، طرز، نفير و 

فرنگ و … .
بستر صوتی دستگاه راست پنجگاه به اين قرار است:

بستر صوتی دستگاه راست پنجگاِه فا

دانگ های درآمد راست پنجگاِه فا و درجه های مهم آن به شرح زيرند:

دانگ های درآمد راست پنجگاِه فا

دانگ اول
دانگ 
دوم دانگ سوم

ش         ش 
              خ 
               آ

همان گونه که مالحظه می کنيد، درآمد راست پنجگاه از سه دانگ تشکيل شده است که دوتای 
اول «درهم تنيده» اند. فاصله های اين دانگ ها عبارت اند از:

دانگ اول: ط ط ب
دانگ دوم: ط ب ط
دانگ سوم: ط ب ط

درجه های مهم عبارت اند از:
شاهدها: درجۀ چهارم دانگ اول و درجۀ چهارم دانگ دوم (فا و سل)
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خاتمه و آغاز: درجۀ چهارم دانگ اول (فا)
اين درآمد دو شاهد دارد: يکی درجۀ چهارم دانگ اول که خاتمۀ درآمد نيز هست و ديگری 

درجۀ چهارم دانگ دوم.
و  مقام  نظر  از  اما  دارد  شباهت  ماهور  درآمد  به  فاصله ها  نظر  از  پنجگاه  راست  درآمد  نكته: 

سرمشِق لحنی با آن متفاوت است.

گردش نغمات و سرمشق لحنی راست پنجگاه

نمونۀ گردش نغمات در درآمد راست پنجگاه

مثال :

سرمشق  ملودی اصلی راست پنجگاه

درآمد راست پنجگاه (به روايت عبدالّله دوامی)

خ     ش                                                                                            ش                   ش                   آ

•
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يک تصنيف در راست پنجگاه (بوسه های باران: حسين عليزاده ،  -١٣٣٠)

راست پنجگاه فقط از مبنای فا نواخته می شود و مبناهای ديگری ندارد.

جدول دانگ های مشترک دستگاه ها و آوازها
(کلمه های «اول»، «دوم» و «سوم» به معنای «دانگ اول»، «دانگ دوم» و «دانگ سوم» است.)

جـ هـ بجـ ط جـجـ جـ طط جـ جـط ب طط ط بنام دستگاه يا  آواز
اول و دومشور
اولدومابوعطا
اولدومبيات ترک
دوماولسومافشاری
اول (دوم)دومدشتی
اولدومنوا
اول و دومسه گاه
اول و دومچهارگاه
دوماولهمايون

اولدومبيات اصفهان
اول و دومماهور

دوم و سوماولراست پنجگاه
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جدول درجه های مهم دستگاه ها و آوازها

آغاز يا آغازهاايست يا ايست هامتغيرخاتمهشاهد يا شاهدها۱نام دستگاه ياآواز
فا و سلــر (باالی سل)سلسلشوِر سل

الکرن و دوالکرنــسل (شور)الکرن و دوابوعطای الکرن

سی بملبيات ترِک سی بمل
سی بمل

(بيات ترک) و 
سل (شور)

فافا

و دوافشارِی دو فا  الکرن، 
فا و دوالکرنرسل (شور)

سی بمل و دوــرسل (شور)ردشتِی ر
فامی کرنــسلسلنوای سل
الکرن و دوــــالکرنالکرنسه گاِه الکرن
الکرنــــدودوچهارگاِه دو
می کرن و فاــــسلالکرنهمايوِن الکرن
دوالکرنــسل و دودواصفهاِن دو
دوسلــ دودوماهوِر دو

فاــــ فافا و سلراست پنجگاِه فا

١ــ در تمام دستگاه ها و آوازها،شاهد ( يا اگر دو شاهد وجود دارد،حداقل يکی از آن ها) در مرز ميان دو دانگ قرار می گيرد،مگر 
در دستگاه همايون.



69669966

١ــ بستر صوتی شور را توضيح دهيد.
٢ــ دانگ ها ودرجه های مهم درآمد شورهای ال، ر، دو، می و سی را پيدا کنيد.

٣ــ مبنای ابوعطاهای متعلق به شور ال، ر، دو، می و سی چيست؟ دانگ ها و درجه های مهم 
درآمد آن ها را پيدا کنيد.

٤ــ مبنای بيات ترک های متعلق به شور ال، ر، دو، می و سی چيست؟ دانگ ها و درجه های مهم 
درآمد آن ها را پيدا کنيد.

٥  ــ مبنای افشاری های متعلق به شور ال، ر، دو، می و سی چيست؟ دانگ ها و درجه های مهم 
درآمد آن ها را پيدا کنيد.

٦  ــ مبنای دشتی های متعلق به شور ال، ر، دو، می و سی چيست؟ دانگ ها و درجه های مهم 
درآمد آن ها را پيدا کنيد.

٧ــ دانگ ها و درجه های مهم درآمد نوای دو و ر را پيدا کنيد.
٨   ــ دانگ ها و درجه های مهم درآمد سه گاِه می کرن، سی کرن و فاسری را پيدا کنيد.

٩ــ دانگ ها و درجه های مهم درآمد چهارگاِه ر و سل و ال را پيدا کنيد.
١٠ــ دانگ ها و درجه های مهم درآمد همايوِن می کرن، سی کرن و رکرن را پيدا کنيد.

١١ــ دانگ ها و درجه های مهم درآمد بيات اصفهاِن فا و سل و ر و ال را پيدا کنيد.
١٢ــ دانگ ها و درجه های مهم درآمد ماهوِر فا و سل را پيدا کنيد.

١٣ــ در همۀ مثال های اين فصل، درجه های مهم را با نگارش حروف اختصاری «ش»، «ی»، 
«خ» و «آ» مشخص کنيد.
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