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in Iranian Vocal Music Based on a Comparison of Dashti
and Mahour Āvāz-s (Songs) of Abdullah Davami’s Vocal

Radif: A Linguistic Approach

Yunes Azizian*

Abstract

This article examines the relationship between phonetic elements and meaning in

Dashti and Mahur Āvāz-s (songs) from Abdollah Davami’s Vocal Radif. Its purpose
is to identify the effective articulatory phonetic elements and how they are used in

the phonetic chain of Āvāz-s. Here, we have studied phonetic elements such as

pitch, vowel lengthening, rhythm, and elements such as silence and syllable type in

each Āvāz. The results showed that the phonetic structures of the Gūše –s (melodic

modes), like phonetic structures of sentences of languages, follow fixed and

predetermined patterns, and the occurrence of the phonetic elements, with a certain

quality and in the positions determined by the melodic structure of Gūše -s, triggered

transmitting and stimulating a sense and a meaning in the listener and reinforcing

poetry. As, Dashti in comparison with Mahur induces a sense of sadness to the

listener by using more falling pitch, maintaining the pitch proceeding in the syllable

realm, more dramatic use of silence, the desire to use longer silences, the extensive

use of vowel lengthening, the lower speed of its Gūše-s and as a result, the slower

rhythm of its Gūše-s.
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آواشناسی و معناشناسی در موسیقی آوازيبررسی پیوند 
آوازهاي دشتی و ماهور ردیف آوازي عبداهللا دوامی: ۀمبناي مقایسبر

شناختیرویکردي زبان

*یونس عزیزیان

چکیده
ی، شـناخت زبـان ي عناصر آوایی و معنا در موسیقی آوازي از منظري این مقاله به بررسی رابطه

دوامـی  فته از ردیف آوازي اسـتاد عبـداهللا  دو نمونه آواز دشتی و ماهور برگرۀمبناي مقایسبر
پرداخته است. هدف از این پژوهش تشخیص عناصر آوایی (تولیدي) تأثیرگذار و چگونگی

انتقال هرچه بهتر حس هر آواز و مضـامین  باهدفآوازها ي آوایی ها در زنجیرهاستفاده از آن
هـاي آوایـی تولیـدي ماننـد     هاست. در اینجا مشخصـه تمان گوشهدر ساخشدهاستفادهاشعار 

ی بررسـ مـورد زیروبمی، کشش، وزن و عناصري مانند سکوت و نـوع هجـا را در هـر آواز    
هـا در  ها، همانند ساختمان آوایی جملهنتایج نشان داد که ساختمان آوایی گوشهایم.قرار داده

کننـد و رخـداد عناصـر آوایـی، بـا      تبعیـت مـی  شدهزبان، از الگوهایی ثابت و از پیش تعیین
شـده در سـاختار ملودیـک گوشـه، باعـث انتقـال و       هـاي تعیـین  کیفیتی خاص و در جایگاه

کـه يطوربهشوند؛ برانگیختن حس و معناي خاص در شنونده و تقویت مضامین شعري می
افتـان، حفـظ رونـد    ي بیشـتر از زیروبمـی   اسـتفاده آواز دشتی در مقایسه بـا آواز مـاهور بـا    

ي هجا، استفاده چشـمگیرتر از عنصـر سـکوت و تمایـل بـه اسـتفاده از       زیروبمی در گستره
هـا  تر ملودي گوشهاي، سرعت پایینتر، بهره بردن فراوان از کشش واکههاي طوالنیسکوت

کند.  ها حس اندوه را به شنونده القاء میو درنتیجه وزن و ریتم کندتر گوشه
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.شعريمعناهجا، ،وزن،کششآواز ماهور،،یآواز دشت:هادواژهیکل

مقدمه.1
شناسـی و موسـیقی اسـت کـه در     هاي زباني در حوزهارشتهنایبي پیش رو پژوهشی نوشته

آفرینی عناصر آوایی کالم در انتقال احساسات و عواطـف  راستاي پی بردن به چگونگی نقش
تـا بـا بهـره بـردن از ابزارهـاي      استدهیکوشو استآمدهدردر آواز ایرانی به رشته تحریر 

ــان ــردارد. فالســفه و  زب ــا در موســیقی آوازي ب ــرده از راز چگــونگی انتقــال معن شــناختی پ
ی موسـیقی را نهفتـه در   حالت بخشـ پردازان بزرگ از دیرباز قدرت بیان مفاهیم و توان نظریه

ي موسـیقی  دهنـده لیتشـک يمـاده ازآنجاکـه انـد.  هـاي آوایـی آواهـاي آن دانسـته    مشخصه
منـد و آهنگـین اصـوات در    است و ماهیت موسیقی چیزي نیست مگر چینش قاعـده صوت

هـا و  ي موسـیقی ویژگـی  توان متصور بـود کـه در یـک قطعـه    یک شبکه و نظام صوتی، می
هرکـدام توانند هاي آوایی آواها همانند: درنگ، کشش، شدت، طنین، زیروبمی و... میکیفیت

از الگویی مدون در انتقال معنا و حسی خاص در شنونده نقشی اساسی ایفا نمایند.با پیروي 
که با کالم پیونـدي ناگسسـتنی دارد و قـدرت تأثیرگـذاري     جهتازآنموسیقی آوازي را 

هـاي  هـا و کیفیـت  دار مشخصـه خود در بیان و القاء مفاهیم نهفته در شـعر و موسـیقی را وام  
ي در ارشـته نـا یبتـرین گزینـه بـراي پژوهشـی     تـوان مناسـب  آوایی آواهاي زبانی است، می

شناسی و موسیقی به شمار آورد.هاي زبانحوزه
انگیـز بـودن آواز دشـتی از سـوي     بر حزین و غمدیتأککوشد تا با توجه به این مقاله می

ــل  ــالقی،  اه ــیقی (خ ــرب144: 1385موس ــز و) و ط ــرتانگی ــاهور  مس ــودن آواز م آور ب
ــر، ــت، 253: 1384(میل ــا 146: 1386؛ فره ــز ب ــک    ) و نی ــل از ی ــایج حاص ــر نت ــه ب تکی
در 1388در سـال  بر روي دانشجویان پسر کـوي دانشـگاه تهـران    شدهانجاممیدانی پژوهش

به شنونده در اثر گوش دادن به دو نمونه آواز دشتی و مـاهور کـه   شدهمنتقلمورد نوع حس 
)، 144: 1388انگیز بـودن آواز دشـتی و مفـرح بـودن مـاهور را تأییـد نمـود (عزیزیـان،         غم

چگونگی ایفاي نقش عناصر آوایی تولیدي مانند زیروبمی ، کشـش و سـکوت را در انتقـال    
معنا (عواطف و احساسات) در دو نمونه آواز موردبررسی بکـاود و ترکیـب هجـایی اشـعار     

واز و پیرو آن ریتم و سرعت هریک را با توجه به عناصـر  مناسب براي خوانده شدن در هر آ
بگذراند.  ازنظرشدهیبررس
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پژوهشۀپیشین.2
موردتوجـه بسـیاري از فالسـفه،    ي بـین موسـیقی و معنـا   رابطـه هاي دور هموارهاز گذشته
ترین مشاهدات بـه تحریـر آمـده در    دانان و فیلسوفان زبان بوده است. برخی از کهنموسیقی

انـد.  مینه، سخن از  تأثیرگذاري موسیقی بر احساسات و عواطف آدمـی بـه میـان آورده   این ز
ادعا کـرد کـه   )The Republic(جمهوري) در کتاب Platoسال پیش افالطون (2000بیش از 
انگیزنـد. وي بـر ایـن بـاور بـود کـه ایـن تـأثیر         ها عواطف مختلفی را در انسان برمیملودي

تواند بر گسترش انواع اخالقیات در جامعه تأثیرگـذار باشـد   ی میچنان عمیق است که حتآن
هـاي خاصـی از موسـیقی وضـع کنـد      هایی بر اجراي گونهجامعه باید محدودیترونیازاو 
)Holloway, 2001.( ،گران زیـادي در داخـل   اخیر، پژوهشيچند دههژهیوبهدر قرن معاصر

سی معنا در موسیقی و میزان و نـوع تأثیرگـذاري   و خارج از ایران از منظرهاي مختلف به برر
هـا  تـرین آن اختصار، به مهماند که در ادامه، بهموسیقی بر خلقیات و احساسات آدمی پرداخته

شود.پرداخته می

هاي ایرانیپژوهش1.2
دانـان بـوده اسـت و    فالسـفه و موسـیقی  موردتوجـه در ایران از دیرباز رابطه معنا و موسیقی 

ي بـین احـواالت شـنونده و نـوع موسـیقی      اي رابطـه کوشـیده اسـت تـا از دریچـه    کس هر
هـا و  ي تـأثیر نغمـه  دربـاره 1بهجت الـرّوح ي موسیقی را بررسی نماید. در رسالهشدهعرضه

مثـال عنـوان بـه سخن به میان آمده است. لیتفصبههاي موسیقی بر اقشار مختلف جامعه مقام
ی جهـت تأثیرگـذاري بـر    مناسب خـوان دانان ر گذشته موسیقیدر این کتاب آمده است که د

، جنسیت، نـژاد، طبـع و رنـگ پوسـت افـراد      شنونده را با عوامل مختلفی مانند شغل و پیشه
انـد  پرداختهبه ارائه موسیقی میادشدهاند و با توجه به عوامل یزدهحاضر در مجلس پیوند می

2باط با این موضوع  به نقـل از مجمـل الحکمـه   ) نیز در ارت75- 76: 1385). خالقی (57- 80(

آورده است که:
کننـد. عـراق و اصـفهان و نـوروز و     عشاق و بوسلیک و نوا تولید جرئت و شجاعت می

گردد. بعضـی دیگـر از   جهت سبب لذتی لطیف میراست موجب بسطی معتدل و بدین
لتی شـبیه بـه   اند چنانکه از استماع آنـان حـا  نغمات موجب بسطی ضعیف و تهییج نفس
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گ و رهـاوي و زیرافکنـد و زنگولـه    جنون و فتـور و قـبض حـادث گـردد ماننـد بـزر      
.حسینیو

هایی در مورد معنا در موسیقی ایرانی انجام شـده اسـت کـه در    در دوران معاصر نیز پژوهش
و مـاهور کـه در   دشتیشود. در مورد آوازهاي ها اشاره میترین آنادامه به چند مورد از مهم

انـد؛ میلـر   اهـل موسـیقی بسـیار کوتـاه سـخن گفتـه      اندقرارگرفتهپژوهش مبناي تحقیق این
دارد کـه  کنـد بیـان مـی   ) در بیان حسی که آواز مـاهور بـه شـنونده منتقـل مـی     253: 1384(

کنند موسیقی ایرانـی سراسـر غـم و حـزن اسـت، آواز مـاهور       کسانی که تصور میبرخالف
هـا،  دلیـرى ،هـا شـجاعت بخواهد به بیانسازآهنگا که آور است. هر جانگیز و مسرتطرب

را) آواز دشـتی  143- 145: 1385خالقی (کند.استفاده مىگاهدستاینازوقار و تهور بپردازد،
حـال بسـیار لطیـف و    درعینوانگیز و دردناك غم، حزین،اندنیز نامیده3آواز چوپانىکه گاه

انگیز اسـت کـه اشـک    ایشان این آواز گاه چنان مؤثر و غمازنظرتوصیف کرده است. ظریف 
) ماهور را آوازي با طمأنینـه و  158- 159سازد. ایشان (همان: را از دیدگان شنونده جاري می

کنند موسـیقی ایرانـی همیشـه    ها که تصور میبه خالف آن«کند که و بیان میخواندیموقار 
) نیـز  146: 1386). فرهـت ( 159(ص، » استانگیز و بشاش محزون است مقام ماهور طرب

) بـا  1396دانـد. حیـدري و همکـاران (   هاي موسیقی ایرانی میتر از سایر مقامماهور را مهیج
اند که اشـخاص بررسی رابطه هویت جمعی با نوع موسیقی مصرفی توسط افراد نتیجه گرفته

هـاي هـویتی خـود    ایهمتناسـب بـا سـرم   وکنند، بلکه فعاالنـه منفعالنه موسیقی مصرف نمی
) در 1400و محسـنی ( فـر یحـ یذبدهنـد.  گوش مـی و کرده هاي خاصی را انتخاب موسیقی

انـد.  پژوهشی به بررسی گستره معنایی موسیقی عرفانی و مصادیق آن در متون سنتی پرداخته
موســیقی عرفــانی بــا شــرحی مختصــر بــراي رامصــداقکیــوســتیدرمجمــوع بایشــان 

، طیفـی را  کننـد یدیگري را نمایندگی ميهاادیق که هریک خود نمونهمصکنند. این میذکر
اسـالمی در آن  - که افق معناي اصطالح موسیقی عرفانی در فرهنـگ ایرانـی  دهندیتشکیل م

.استمشاهده قابل

ر ایـن بخـش در ایـن اسـت کـه مطالعـه       وجه تمایز پژوهش حاضر با موارد ذکرشـده د 
آواشناســی زبــان در اختیــار ي از ابزارهــایی کــه حــوزهکوشــد تــا بــا اســتفاده رو مــیپــیشِ

وایـی در انتقـال  معنـا و عواطـف     دهد، به بررسی چگـونگی ایفـاي نقـش عناصـر آ    میقرار
آواز به شنونده بپردازد.  هر
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ایرانیهاي غیرپژوهش2.2
تـري  ي متنـوع هـا مؤلفـه تر و در ارتبـاط بـا   ي موسیقی و معنا مفصلدر خارج از ایران رابطه

) در تحقیقــی Herbert Spencer, 1857ی قــرار گرفتــه اســت. هربــرت اسپنســر (موردبررســ
شـود کـه   ي عناصري استفاده میهاي تشدید شده و تقویت یافتهداد که در آواز از گونهنشان

شـوند. ایـن موضـوع    در سخن گفتن موجب برانگیختن عواطف و احساسات در شنونده می
ارها موردتوجه محققان قرار گرفت. بعدها در تعیین نقـش عناصـر   از زمان ایشان به بعد نیز ب

هـاي  ی و تأثیرگذاري موسـیقی، مشـخص شـد کـه موسـیقی     حالت بخشموسیقایی در درك 
) در فــرد ایجــاد bright timbreداراي ســرعت و میــانگین زیروبمــی بــاال و طنــین شــفاف (

Gabrielssonکنـد ( کنند، البته عکس این هـم صـدق مـی   میشادي & Lindstrom, 2001: 48 .(
هـاي  توانند از حالتها و الگوهاي موسیقایی میکند که بافتادعا می)Davies, 1980دیویس (

؛ باشـند شـده گرفتـه هاي عاطفی مختلف الهام ها و حالتفیزیکی و حرکات افراد در موقعیت
حالـت  قـدرت  هـاي موسـیقایی سـنگین و آهسـته،    ، ممکن است مایـه مثالعنوانبهبنابراین، 

ی خود را از شباهتی که با حرکات فیزیکی افـراد افسـرده و غمگـین دارنـد، بـه عاریـه       بخش
، پـردازد گرفته باشند.بسیاري بر این باورند که موسیقی تنها به بیان احساسات و عواطـف مـی  

انـد،  از طریـق موسـیقی، تنهـا از جـنس عاطفـه و احسـاس      انتقالقابلیعنی معانی و مفاهیم 
نــد کــه گــاه گــوش دادن بــه اهــا نشــان دادهچنــین نیســت. برخــی پــژوهشکــهیلدرحــا

اي خـاص در برابـر چشـمان انسـان باشـد      ي صـحنه کنندهیتداعتواند یادآور و میموسیقی
)Becker, 1986) ــن ژراردي و ژِرک .(Gerardi & Gerken  ــاط ــترك از ارتب ــاري مش ) در ک

) بـا  Minorساسـات مثبـت و کلیـدهاي مینـور (    ) با احMajorقراردادي بین کلیدهاي ماژور (
احساسات منفی در موسـیقی کالسـیک غربـی خبـر دادنـد. ارتبـاطی کـه حتـی کودکـان و          

در )Denora). دنـورا ( 1995دهند (نوجوانان نیز نسبت به آن حساس بوده و واکنش نشان می
داد کـه  ي افـراد، نشـان  روزمـره شناختی در مورد نقـش موسـیقی در زنـدگی    پژوهشی روان

عنـوان راهـی بـراي تنظـیم و تعـدیل      دادن بـه موسـیقی دلخـواه، در بیشـتر افـراد، بـه      گوش
& Juslinي جاسـلین و لوکـا (  ي گسـترده ). مطالعـه 1999رود (وخوي فرد به کـار مـی  خلق

Laukka( ی حالـت بخشـ  شـده بـر روي   پژوهش انجـام 145هاي بر روي یافته2003در سال
موسیقی و کالم نشان داد که در هـر دو مـورد، شـنوندگان عواطـف و احساسـاتی از خـود       
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) ، شــادي sadnessي بنیــادي: غــم (بنــدي در پــنج مقولــهدهنــد کــه قابــل دســتهمــیبــروز
)happiness) عصبانیت ،(anger) مهربانی ،(tenderness) و ترس (fear.هستند (

. مالحظات نظري3
یآواشناسی موسیق1.3

بنیاد آواز بر کالم استوار است و آواز ماهیتاً موسیقی مبتنی بر کالم است یا به عبارتی کالمـی  
کنـد و وزن  اي موسیقایی است مجدد آهنگین مـی موسیقایی است که گفتار را که خود پدیده

ي دکننـده یتولگنجاند. آواها را در یک برش بر اساس نوع منبـع  تر میکالم را در وزنی وسیع
انـد. آواهـاي   بنـدي کـرده  آواهاي غیـر حیـوانی و آواهـاي حیـوانی تقسـیم     دودستهها به آن

آواهاي طبیعی، مانند صداي باد، بـاران و رعـد،   - شوند: الفتقسیم میدودستهحیوانی به غیر
آواهاي برخاسته از اشیاء، مانند صداي ناشـی از افتـادن چیـزي یـا صـداي برخاسـته از       - ب

ی هسـتند: منطقـی و غیرمنطقـی.    بررسـ قابـل دودسـته حیوانی نیز در آالت موسیقی. آواهاي
. اسـت منظور از آواي غیرمنطقی، آواز حیوان غیر ناطق و منظور از آواي منطقـی آواز انسـان   

انــد از: انــد کــه عبــارتشــمردهی دو نــوع را برشــناختیمعنــبــراي آواز انســانی از منظــري 
هـوم اسـت، ماننـد آواز بـا کـالم،      داراي معنـا و مف کند و آوازي که بر چیزي داللت میالف.
کند، مانند گریـه، خنـده   معنی که بر هیچ معنا و مفهومی داللت نمیآواز بدون کالم یا بیب.

گـر از منظـري آواشـناختی آواهـا     بنـدي دی ). در یک دسته33- 32: 1384و غیره (شکرالهی، 
تقسـیم کـرد. آواي   )unmusicalقایی () و غیر موسـی musicalتوان به دو نوع موسیقایی (میرا

، یعنـی داراي بسـامد معـین و ثابـت اسـت.      استایی، آوایی است که داراي زیروبمیموسیق
اند، داراي زیروبمی نیست و طـرح مـوج آن فاقـد    آواي غیر موسیقایی که آن را نوفه نیز گفته

انـد  موسیقایی داراي چهار ویژگی بنیادي است کـه عبـارت  الگویی ثابت و معین است. آواي
در پـژوهش  ازآنجاکـه ). 26: 1387از: زیروبمی، کشش، شدت (بلندي) و طنین (منصـوري،  

کنیم، از چهـار ویژگـی   هاي آوایی تولیدي را در نمونه آوازها بررسی میحاضر تنها مشخصه
، در کنار عناصري ماننـد سـکوت،   براي آواهاي موسیقایی، فقط زیروبمی و کشش راادشدهی

به نقش این عناصر در چگونگی انتقـال معنـا و   بردنیپوزن و ساختمان هجایی کالم، براي 
کنیم.  حس هر یک از آوازها به شنونده بررسی می
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شناسی موسیقیمعنی2.3
یی قایموسـ درونمعنـاي  - : الفهطورکلی، در دو مقولتوان، بهعنا را در ارتباط با موسیقی میم
)intramusical meaningیی (قایموســـبـــرون معنـــاي - ) و بextramusical meaning ،(

موســیقایی زمــانی نــاي درونتــرین نــوع مع). خــالصPatel, 2008: 306کــرد (بنــديدســته
کنـد کـه عناصـري موسـیقایی، عناصـر موسـیقایی دیگـري را بـه ذهـن شـنونده           مـی جلوه
) موسـیقایی اسـت؛ یعنـی    expectationنوع از معنی، انتظار (ي اعالي این خوانند. نمونهفرامی

ي موسـیقایی را در فـرد   شده انتظار شنیده شدن سایر عناصر آن قطعهعناصر موسیقایی شنیده
). همچنین این انتظار، گـاه ممکـن اسـت از طریـق یـادگیري      Meyer, 1956بخشند (قوت می

ر فرد شکل بگیرنـد و گـاه در اثـر آگـاهی     ) موسیقی دstyle-specificي (ژهیسبک وهاي جنبه
ي موسـیقی در وي بـه وجـود آیـد. در     شنونده از روند و نظم خاص حاکم بـر یـک قطعـه   

ي یـا  گیـرد در درون موسـیقی اسـت و بـه چیـز     هرکدام از این موارد معنایی که شـکل مـی  
ی یکـی  موسـیقای دهد. تأکید بر معنـاي درون اي بیرون از چارچوب موسیقی ارجاع نمیپدیده

) بــه formalistگــرا () و صــورتabsolutistگــرا (هــاي بــارز رویکردهــاي مطلــقاز ویژگــی
ــر (aestheticsشناســی (زیبــایی ) ایــن شــکل از معنــا را معنــاي Meyer) موســیقی اســت. میِ
نامد. وي این نوع از معنا را در تقابل با نوعی دیگري از معنـا کـه   ) میembodiedشده (مجسم

ــاي  ــارهآن را معن ــدهاش ــیdesignative(کنن ــی ) م ــرار م ــد ق ــاي   نام ــان معن ــه هم ــد ک ده
گیرد کـه محـرك بـه    موسیقایی زمانی شکل می). معناي برون35 :1956است (موسیقاییبرون

مانند زمانی که یـک واژه بـه چیـزي    ؛ کندپدیده یا رویدادي که از جنس محرك نیست اشاره 
). بـه دنبـال میِـر    Ibidدهـد ( سـت ارجـاع مـی   (شیء یا مفهومی) که از جـنس خـود واژه نی  

ــژوهش ــراي ار پ ــددي ب ــران دیگــري از اصــطالحات متع ــادي  گ ــایز بنی ــن تم ــه ای جــاع ب
) براي بیان این تمایز از دو اصـطالح ارجـاع ذاتـی    Nattiezنمودند. براي نمونه ناتیه (استفاده

)intrinsic referring) در برابــر ارجــاع عارضــی (extrinsic referring) 1990) اســتفاده کــرد .(
) را در برابـر  introversive semiosisنگـر ( وانفعـال درون ) اصطالح فعـل Jakobsonیاکوبسن (

). در موسـیقی ایرانـی نیـز از    1971به کار برد ()extroversive semiosisنگر (وانفعال برونفعل
، بخـش انـد: لـذت  کـرده نـوع تقسـیم  سـه بـه از خوانـدن آن، هدفآواز را بر مبنايدیرباز 
بـرانگیختن شـود و نیـز باعـث   مىانگیختهو انفعال، خیال. آواز از لذتانگیز و انفعالىخیال

).62: 1375، فارابى(گردد مىدر نفسسهاین
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آوازهالیوتحلهیتجز.4
و پـردازیم در این بخش به تحلیل عناصر آوایی تولیدي در آواز؛ یعنی زیروبمی و کشش می

تر از چگونگی ایفاي نقش عناصر آوایی در انتقـال  منظور دست یافتن به درکی بهتر و کاملبه
هـا،  هاي آوایی دیگري مانند سکوت، ساختمان هجایی گوشـه حس و معنا در آواز، مشخصه
ی قـرار خـواهیم داد. الزم بـه    موردبررسـ ها را در جاي مقتضی سرعت ملودي و ریتم گوشه

هـا، تمایـل غالـب در نظـر گرفتـه      ن پـژوهش، در مـورد تمـامی ویژگـی    ذکر است که در ای
هـا  از ویژگـی کـدام چیهصحبت از بود یا نبود یک ویژگی نیست و وجهچیهبهاست و شده

ي خاص نیستند.ر به یک آواز یا یک گوشهمنحصمطلق و 

زیروبمی1.4
هـاي آوایـی آواز را   زنجیرهوقرارگرفتهازآنجاکه در آواز ایرانی کالم و تحریر دوشادوش هم 

رود، بلکه هـر زنجیـره  به کار نمیدهند، لفظ جمله در این پژوهش، تنها براي کالم شکل می
ـ بابشـود.  آوایی که با سکوت شروع و به سکوت ختم شود را شامل می ایـن مقدمـه بـه    انی

در مـورد  پـردازیم.  ي آن بـا آواز مـاهور مـی   ها در آواز دشتی و مقایسـه بررسی آهنگ جمله
منظـور جلـوگیري از افـزایش حجـم مقالـه، از هرکـدام از       شده، بههرکدام از ادعاهاي مطرح

تواننـد بـراي   شـود. خواننـدگان عزیـز مـی    آوازها یک یا حداکثر دو مثال به نمونه آورده مـی 
ردیـف آوازي و  ي آوازهـا در کتـاب   نویسی شدهنتي هاي بیشتر، به پیکرهي نمونهمشاهده
ي فرامرز پایور مراجعه نمایند.  نوشتهي قدیمی به روایت استاد عبداهللا دوامیهاتصنیف

ها در تکرار یک جملهآهنگ گوشه1.1.4
شود که در ایـن تکرارهـا از آهنگـی    اي چندین بار تکرار میها گاه جملهدر بسیاري از گوشه

است، این اسـت  مشاهدهقابلگیري طور چشمنماید. آنچه در آواز دشتی بهخاص پیروي می
شـود و در تکرارهـاي یـک جملـه،     که در درجه نخست از عنصر تکرار فراوان اسـتفاده مـی  

ي متقـدم خـود دارد؛ یعنـی سـیر     تر ازجملـه بیشتر تمایل به شروع با آوائی بممتأخري جمله
ویژگـی  ي آوازي در تکرارها، افتان است. این در حالی است که در آواز ماهورملودي گوشه

اي تکـرار وجـود داشـته باشـد، سـیر ملـودي       خورد و اگر در گوشهتکرار زیاد به چشم نمی
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ي و یا یکنواخـت اسـت.  در زیـر قسـمتی از تحریـر در گوشـه      زانیخگوشه در آن قسمت 
اي از آواز دشتی آورده شده است:  عنوان نمونهحاجیانی به

تـر نسـبت بـه    ) از یـک نُـت بـم   3ي(شـود؛ جملـه  نمونه دیده مـی گونه که در این همان
اسـت. یعنـی رونـد    آغازشده) 1ي (تر ازجمله) نیز از یک نت پایین2ي () و جمله2(جمله

ملودي در حین تکرار افتان است.  
در آواز ماهور برخالف آواز دشتی، سیر ملـودي و آهنـگ ملـودي در زمـان تکـرار، یـا       

اي از آواز مـاهور  عنوان نمونـه ي داد به. در زیر قسمتی از گوشهزانیخنواخت است و یا یک
آورده شده است:

ابتـدا آهنـگ   4تـا  1هـا از  شود؛ در تکـرار جملـه  که در این نمونه مشاهده میطورهمان
شـود و بعـد   مـی زانیـ خ)، سپس در تکرار بعـدي آهنـگ   3تا 1ملودي یکنواخت است (از 

گردد.به حالت قبل برمیدوباره 

هاپایانی گوشهۀآهنگ جمل2.1.4
بـا  هاي آواز دشـتی یـا بـه یـک جملـه     وشهدهند که تمامی گهاي این پژوهش نشان میداده

دهنـد؛  شوند و یا پس از فرود، با آهنگی یکنواخت به سیر خود ادامه میآهنگ افتان ختم می
هـاي ایـن   ها تقریباً در تمامی گوشـه یتشوند. این خصوصیعنی افتان و سپس یکنواخت می

هـا  ي پایانی گوشهشود. این در حالی است که در آواز ماهور سیر حرکتی جملهآواز دیده می
هـاي  دهد. بـه بیـانی آهنـگ جملـه    مطلقاً نزولی نیست و پس از فرود، دوباره صعود رخ می

هـاي آواز  اسـت. در گوشـه  خیـزان  - هاي آواز دشتی، افتان و در ماهور افتـان پایانی در گوشه
اي افتـان  نـد و یـا بـه جملـه    کنرا طـی مـی  زانیـ خهاي پایانی یا سـیري کـامالً   ماهور جمله

خیزان است.  - شوند که هجاي پایانی آن داراي نواخت افتانمیختم

31 2

3 41 2
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هاي آواز دشتی:نمونه- الف
ي دشتستانی:) پایان گوشه1ي (نمونه

ي بیدگلی:) پایان گوشه2ي (نمونه

هـا  ي آواز ماهور موردبررسی، جمالت پایانی گوشههاي آواز ماهور: در پیکرهنمونه- ب
هاي فیلی و آذربایجانی.ي پایانی خیزان است، مانند: گوشه) یا آهنگ جمله1اند. (دو گونه

خیـزان  - ی جملـه افتـان  اي پایـان ) یا آهنگ جمله افتان است و روند زیروبمی در هج2(
است.مشاهدهقابلهاي درآمد، داد، حصار و عراق صورت زیر که در گوشهباشد. بهمی

ها با نواختی افتـان و در  گیري کرد که در آواز دشتی گوشهگونه نتیجهتوان اینبنابراین می
یابند.آواز ماهور با نواختی خیزان خاتمه می

هجاةزیروبمی در گستر3.1.4
اسـت، گـرایش آوازهـا بـه     مشـاهده قابـل ی موردبررسهاي آوازي در پیکرهوضوحبهچه آن

ها و عبارات تحریري است. آنچـه در آواز  استفاده از زیروبمی خاص بر روي هجاها در واژه
ي هجا در این آواز یا افتـان اسـت   خورد این است که زیروبمی در گسترهدشتی به چشم می

 ..
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کـه در آواز مـاهور، هجاهـا بیشـتر تمایـل بـه       مطلق موارد). درصـورتی و یا خیزان (در اکثر 
افتان دارند.  - خیزان و یا خیزان- هاي افتاناستفاده از نواخت

ي دشتستانی آواز دشتی:قسمتی از گوشه- الف

تـر یـا   هاي تحریري بیشاست، نواخت هجاها و عبارتمشاهدهقابلکه در اینجا نیز چنان
خیـزان نیـز در ایـن نمونـه     - افتـان و افتـان  - ان، هرچند وجود نواخت خیـزان اند یا خیزافتان

مشهود است.
ي درآمد آواز ماهور:  قسمتی از تحریر پایانی گوشه- ب

- شود، زیروبمـی عبـارات تحریـري از نـوع خیـزان     گونه که در مثال فوق دیده میهمان
.استافتان 

و هـا از جملـه ین نتیجه گرفت که استفاده در این بخش مطرح شد، شاید بتوان چنازآنچه
هجاهاي داراي زیروبمی افتان یا خیـزان در آواز دشـتی، ریشـه در احـوال طبیعـی انسـان و       

ـ هاي طبیعی وي در بیان غم و اندوه درونی دارد، که امري است همگانی و متعلـق  واکنش ه ب
نالـد،  جسـمی مـی  روحـی و هـا. انسـان از دردهـا و نامالیمـات     ها و قومیـت ی فرهنگتمام
تـوان  به آواز دشتی توجه شـود مـی  دقتبه. اگر کشدیبرمزند و آهی کند، فریاد میمیمویه

هاي آن داراي رونـدي خیـزان   ی از هجاها و جملهتوجهقابلمشاهده کرد که میزان وضوحبه
افتـان  - خیزانخیزان یا - هایی با روند افتاناند و برعکسِ آواز ماهور، هجاها و جملهو یا افتان
دسـت  خورند. اگر ساختمان آوایی نالـه، فریـاد، آه و اصـواتی ازایـن    تر به چشم میدر آن کم

ها یا افتان اسـت یـا   شود که روند زیروبمی در آنمورد بررسی قرار گیرد مشاهده میدقتبه
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گـی در آواز دشـتی (اعـم از کوتـاه     هـایی بـا ایـن ویژ   خیزان. رخداد پرتعداد هجاها و جمله
تواند بازتابی از این رفتار طبیعی انسـان در موسـیقی ( آواز) و ابـزاري کارآمـد     کشیده) میو

ي حزن و انـدوه در ذهـن شـنونده باشـد. در     کنندهیتداعبراي انتقال هرچه بهتر حس غم و 
توان چنین اسـتنباط کـرد کـه الگـوي زیروبمـی هجـا در ایـن آواز        مورد آواز ماهور هم می

واتی است در موسیقی که بشر براي بیان شـادي و بـروز هیجانـات خـود     انعکاس الگوي اص
راوان در الگـوي زیروبمـی خـود    دهد. این اصوات معمـوالً از تغییـرات و تنـوع فـ    بروز می

هـاي  برند که این امر عیناً در آواز ماهور و در الگوي زیروبمی غالب هجاها و جملـه میبهره
است.  شدهمنعکساین آواز 

سکوت2.4
توان به دو شکل بررسی کرد. نخست اینکه میزان رخداد این عنصـر را  سکوت را در آواز می

قرار داد.  موردتوجهها را در دو آواز نسبت به هم سنجید و دوم، ارزش زمانی سکوت

میزان رخداد عامل سکوت1.2.4
طـور  مـورد اسـت کـه تقریبـاً بـه     41موردمطالعـه در آواز دشـتی  دادهرخهاي تعداد سکوت

طـور متوسـط   مورد است که بـه 42باشد و در آواز ماهور مورد می7میانگین براي هر گوشه 
باشد. این آمار از وقـوع بیشـتر عنصـر سـکوت در آواز دشـتی و      مورد می6براي هر گوشه 

تر این واحد آوایی در این آواز حکایت دارد.  نقش برجسته
هـاي دشتسـتانی و   هاي آواز دشتی متعلق به گوشهگوشهمل سکوت در حداقل رخداد عا

مورد چنـگ  3) و در حاجیانی Eمورد چنگ (4مورد (در دشتستانی هر 4حاجیانی است با 
)). این در حالی است که در آواز ماهور، حداقل رخداد عامـل  Sو تنها یک مورد دوال چنگ (

ورد (یـک مـورد چنـگ و یـک مـورد      مـ 2اسـت بـا   ي آذربایجانیسکوت متعلق به گوشه
عنصر سکوت در آواز دشتی نسـبت  ترپررنگي نقش دهندهنشانها چنگ). این تفاوتدوال

به آواز ماهور هستند.
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ارزش زمانی عنصر سکوت2.2.4
) و Eســکوت چنــگ (خورنــد از نــوع یی کــه در هــر دو آواز بــه چشــم مــیهــاســکوت

گ برابــر ارزش زمــانی نُــت دوال ســکوت دوال چنــ) هســتند. ارزش زمــانی S(چنــگدوال
ناختی یـک  زمان و کششی برابر یک هجاي کوتاه یا به بیـان آواشـ  است و آن نیز مدتچنگ
هـاي  رخـداد انـواع سـکوت در گوشـه    )  میزان 2) و (1هاي (دارد. در جدول4)Moraمورا (

.اندشدهارائهآواز دو

یهاي آواز دشتتعداد سکوت در گوشه.1جدول
نوع سکوت

هاکل سکوت)Sدوال چنگ ()Eچنگ (گوشه

404دشتستانی
314حاجیانی
358بیدگُلی
347اوج

527گیلکی
7310انگیزغم

هاي آواز ماهورتعداد سکوت در گوشه.2جدول 
نوع سکوت

هاکل سکوت)Sدوال چنگ ()Eچنگ (گوشه

459درآمد
358داد

415حصار
112آذربایجانی
268چهار پاره

404فیلی
639عراق

ي گوشـه 6توان چنین نتیجـه گرفـت کـه از    هاي فوق میشده در جدولهاي ارائهاز داده
هـاي خـود، ارزش   % سـکوت 70هـا، بـراي بـیش از    % آن67مورد؛ یعنی تقریباً 4آواز دشتی 

مـورد،  3ي آن فقـط  گوشـه 7در آواز مـاهور از  انـد. همچنـین   زمانی چنگ را انتخاب کرده
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هـاي  % سـکوت 70ها، نه مانند آواز دشـتی بـراي بـیش از    % گوشه42چیزي در حدود یعنی
اند؛ یعنی تمایل بـه اسـتفاده   ها ارزش چنگ را برگزیده% سکوت60خود، بلکه براي بیش از 

کمتـر اسـت و در اکثـر    تر چنگ در این آواز نسبت به آواز دشتی، بسـیار طوالنیاز سکوت
ها سعی بر این است که بیشتر از سکوت دوال چنگ استفاده شود.  گوشه

کشش3.4
هـاي  ها در انتقال حس آواز، در ادامـه بـه انـواع کشـش    با توجه به اهمیت میزان کشش واکه

اي بـا توجـه  پردازیم. اما پیش از ورود به بحث کشش واکهدر آوازها میشدهاستفادهاي واکه
هـایی کـه هسـته    به پیوند ناگسستنی این مفهوم با مفهوم هجا و اینکه معموالً کشش در واکـه 

گـذرانیم و در ادامـه   میازنظرها را افتد ابتدا ترکیب هجایی اشعار گوشههجا هستند اتفاق می
کنیم.اي را بحث میکشش واکه

در هـر آواز  شدهستفادهااشعار ازآنجاکهدر هر آواز، شدهاستفادهبراي تشخیص هجاهاي 
اند) و از ترکیب هجـایی  معموالً داراي وزن یکسان هستند (در یک بحر عروضی سروده شده

مـورد حجـم مقالـه، در ادامـه تنهـا      جلوگیري از افـزایش بـی  منظوربهبرند، مشابهی بهره می
از تقطیـع  کنیم. البته نتایج حاصـل  ي هر آواز را تحلیل میمصراع آغازین شعر نخستین گوشه

) 6) و (5هـاي ( هور در جـدول هـاي آواز دشـتی و مـا   هجایی مصرع نخست تمامی گوشـه 
ي بیشـتر از  هـا بـه اسـتفاده   ي جدولی براي هر آواز، تمایل آنگردد. درنهایت با ارائهمیارائه

) بـه ترتیـب مصـراع    4) و (3هـاي ( کـاویم. در ادامـه در جـدول   نوعی خاص از هجا را می
نمـودن  هور را آوانویسی کرده و ضمن مشخصآغازین آوازهاي دشتی و ماينخستین گوشه

، بـا اسـتفاده از   مـوردنظر ي ها، کشش هر هجا در ساختمان ملودیک گوشهترکیب هجایی آن
ي شـکل  لهیوسـ بـه ایم. الزم به ذکر است که در خط موسـیقی،  هاي موسیقی، ارائه نمودهنت

معمـوالً هاي موسیقی نسبت به نت دیگر بازشناخت. نُتتوان ارزش زمانی هر نت را نُت می
هـا کشـش   ) در موسیقی امروز از سایر نـت توانند به هفت شکل ظاهر شوند. نت گرد (می

هـا  معیـاري بـراي بیـان کشـش دیگـر نـت      عنـوان بـه تري دارد و به همین سبب از آن بیش
) د اسـت. نـت سـیاه (   ) داراي کششی معادل نصف نـت گـر  شود. نت سفید (میاستفاده

ـ  ) داراي کششـی معـادل   نـت گـرد اسـت. نـت چنـگ (     چهـارم کداراي کششی معادل ی
) داراي کششــی معــادل یــک شــانزدهم (دوال چنــگنــت گــرد اســت. نــت هشــتمکیــ
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) داراي کششی معادل یک سی و دوم نت گرد است. نـت  الچنگ (است. نت سهگردنت
ــگ ( ــک ) داراي کششــی معــادل چهارالچن ــت گــرد اســت     ی شصــت و چهــارم ن

).  43- 42: 1387(منصوري،

آوانویسی مصراع نخست نمونه آواز دشتی.3جدول 
مصراع نخست 

سحرگه رهروي در سرزمینیدشتستانیگوشه

nimiآوانویسی

cv:cv:cvcvccvccv:cvcvccvccvccvترکیب هجایی

qh+esq+sqqeqiqsهر هجاارزش زمانی

آوانویسی مصراع نخست نمونه آواز ماهور.4جدول 
مصراع 

نخست گوشه 
درآمد

بخت جوان دارد آنکه با تو قرین است

آوانویسی

cvcccvccvcvcv:cvcvccvccv:cvccvcvcvcترکیب هجایی

ارزش زمانی 
hqssqsqsqqssiهر هجا

ـ بـه ترت هـاي آواز دشـتی و مـاهور،    نتایج حاصل از تقطیع هجایی تمامی گوشـه  ، در بی
) آورده شده است.  6) و (5هاي (جدول

هاي آواز دشتینتایج حاصل از تقطیع هجایی گوشه.5جدول 
نوع هجا
گوشه

هجاي کوتاه
)cv(

هجاي متوسط
)cv: وcvc(

هجاي بلند
)cvcc(مجموع هجاها

38011دشتستانی
38011حاجیانی
47011بیدگُلی
47011اوج

47011گیلکی
65011انگیزغم



1400یز و زمستانیپا، 2، شمارة 12سال ،زبان شناخت120

2442066هامصراع نخست گوشه

هاي آواز ماهور نتایج حاصل از تقطیع هجایی گوشه.6جدول 
نوع هجا
گوشه

هجاي کوتاه
)cv(

هجاي متوسط
)cv: وcvc(

هجاي بلند
)cvcc(مجموع هجاها

57113درآمد
39012داد

55212حصار
66113آذربایجانی
128020چهار پاره

55212فیلی
39113عراق

3949795هامصراع نخست گوشه

تحلیل کنیم، خواهیم دید که در آواز دشـتی  دقتبه) را 6) و (5هاي (هاي جدولاگر داده
در آواز مـاهور ایـن رقـم حـدود     اند. این در حالی اسـت کـه  % هجاها از نوع کوتاه36تقریباً 

شـود. حـال اگـر مـا     % بیشتر از هجاهاي کوتاه استفاده مـی 6است؛ یعنی در آواز ماهور 42%
ا و آوازهاي دیگر ازجملـه در آواز  هي عراق را در آواز ماهور به دلیل اینکه در دستگاهگوشه

(یعنی شخصیت ملودیک این گوشـه مخـتص آواز مـاهور نیسـت)،     استاجراقابلافشاري 
دو آواز در اسـتفاده از هجـاي   و اختالف% خواهد رسید 44کنار بگذاریم، این عدد به حدود 

ز این بحـث  است. پس آنچه ااتکاقابلگیر و % خواهد رسید که عددي بسیار چشم8کوتاه به 
هاي فوق قابل حصول است، این است که آواز دشتی بـراي بیـان انـدوه و    الي دادهو در البه

رسـاند و سـعی   انتقال حس غم به شنونده، استفاده از هجاهاي کوتاه را به حداقل ممکن مـی 
ها داراي هجاهاي متوسط و بلنـد بیشـتري نسـبت    هاي آندر استفاده از اشعاري دارد که واژه

هاي آواز ماهور هستند.در اشعار مناسب براي خوانده شدن در گوشهکاررفتهبههاي واژهبه 
توانـد از اهمیـت   اسـت و مـی  طرحقابلموضوع مهم دیگري که در ارتباط با این بحث  

اي و ارزش زمـانی هجاهـاي همسـان در    ی برخوردار باشد، تفاوت در کشش واکهتوجهقابل
شود.ه آن پرداخته میدو آواز است که در ادامه ب

ــعار    ــایی اش ــاختمان هج ــه س ــال ک ــتفادهح ــدهاس ــردر دو آواز را ش ــدیم، ازنظ گذران
) توجه نمایید.7ي بحث به جدول (کنیم. پیش از ادامهها تحلیل میاي را در آنواکهکشش
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تعداد و ارزش زمانی هجاهاي کوتاه در نمونه آوازهاي دشتی و ماهور.7جدول 
هجا
آواز

کل هجاهاي کوتاه 
)cv(

)cv(هجاهاي کوتاه 
sداراي ارزش زمانی 

)cv(درصد هجاهاي کوتاه 
sداراي ارزش زمانی

%241458دشتی
%393282ماهور

اي در راحتی به نقش پراهمیت کشـش واکـه  توان بهدر نگاهی اجمالی به جدول فوق، می
دهند که اکثریـت  در جدول فوق نشان میایجاد تمایز بین دو آواز پی برد. عددها و درصدها

% ایــن هجاهــا ارزش زمــانی 82در آواز مــاهور یعنــی کاررفتــهبــهمطلــق هجاهــاي کوتــاه 
اند و پس از قـرار گـرفتن در درون سـاختار و بافـت     را حفظ کردهsخود؛ یعنی فرضپیش

ی فقــط % یعنـ 18یـن میـان فقـط    انـد و از ا هـاي آواز مـاهور، کوتـاه ادا شـده    آوایـی گوشـه  
هایی کـه مخـتص دسـتگاه مـاهور نیسـتند، داراي ارزشـی       هم در گوشهو آنکوتاههجاي7

شوند، یعنـی قابلـت   در بین آوازها شناور تلقی میمدنظرهاي گوشهاند.بودهsزمانی بیش از 
هجـا) کـه در   2هـاي عـراق (  هاي دیگر را نیز دارا هستند. در گوشهاجرا در آوازها و دستگاه

هجـا) کـه در آواز بیـات تـرك، هـر دو از مشـتقات دسـتگاه شـور،         3شاري و فیلی (آواز اف
رسـیده اسـت. بـدون احتسـاب ایـن دو گوشـه، تعـداد        eزمان کشش هجاي کوتاه به مدت

مـورد داراي ارزش  29رسـد کـه از ایـن میـان     عـدد مـی  31هجاهاي کوتاه در این آواز بـه  
s  مـورد فـوق کـه    7در ارتبـاط بـا   اسـت کـه  %. الزم بـه ذکـر   94هستند؛ یعنی در حـدود

زمـان کشـش هجاهـا تنهـا     ، مـدت اسـت شدههجا از حد عادي تجاوز کرده و بیشتر کشش
از مـوارد ارزش زمـانی هجـا از ایـن مقـدار      کدامچیهبرابر کشش معمول شده است و در 2

مـورد  طورکلی با آنچـه در در آواز دشتی، وضع بهتجاوز نکرده است. این در حالی است که 
هجـاي کوتـاه مصـراع اول    24داد آواز ماهور گفته شد، متفـاوت اسـت. در ایـن آواز از تعـ    

را s% هجاهــاي کوتــاه ارزش زمــانی 58مــورد یعنــی 14نخســت هــر گوشــه، فقــط بیــت
% پس از قرار گرفتن در بافت آوائی و ساختار ملودیـک  42اند و باقی موارد؛ یعنی کردهحفظ
در توجـه جالـب ي نکتـه انـد. به خود گرفتـه sش زمانی بیشتري از هاي این آواز، ارزگوشه

انـد، ماننـد   تر از حد معمـول ادا شـده  مورد این آواز این است که هجاهاي کوتاهی که کشیده
برابر ارزش زمانی واقعی هجـاي  2، یعنی eهجاهاي آواز ماهور، همگی داراي ارزشی برابر 

در q+sبرابر میزان عـادي یعنـی ارزشـی برابـر     5ه تا ها گاباشند، بلکه این کششکوتاه نمی
مـورد  10رسـد. بـراي درك بهتـر موضـوع، از میـان      انگیز نیز میي غمدر گوشه//هجاي 
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دارنـد،  sشده در آواز ماهور ارزش زمانی بیشـتري از  مورد مطرح7هجاي کوتاهی که مانند 
باشند.  برابر کشش هجاي کوتاه می5تا 3مورد داراي کششی بین 5تعداد 

هاي اخیر فقـط در مـورد هجاهـاي    شده در پاراگرافباید توجه داشت که موضوع مطرح
جـا ماننـد هجاهـاي متوسـط نیـز      خـورد و اگـر کشـش دیگـر انـواع ه     کوتاه به چشم نمـی 

.دیینما) دقت 8خواهد شد. به جدول(شود نتایجی مشابه نتایج فوق حاصل بررسی

تعداد و ارزش زمانی هجاهاي متوسط در نمونه آوازهاي دشتی و ماهور.8جدول

هجا

آواز

تعداد هجاهاي 
متوسط

)cv: وcvc(

هجاهاي 
متوسط داراي 
ارزش زمانی 

eتر از کم

هجاهاي 
متوسط داراي 
eارزش زمانی 

هجاهاي متوسط 
هاي داراي ارزش

و eزمانی بیش از 
q

هجاهاي متوسط 
داراي ارزش 
qزمانی بیش از 

4202319دشتی
4931450ماهور

اگر بر مبناي معیـار بسـامد وقـوع، ارزش زمـانی هجاهـاي متوسـط در دو آواز، کشـش        
، یعنـی  )sبرابر کشش یک هجاي کوتاه (4تا 3هر هجاي متوسط را بین استاندارد و متعارف 

بینـیم کـه از بـین    ، بعینـه مـی  م، در نظـر بگیـری  qو eهجاهاي داراي ارزش زمانی بـیش از  
، % کل هجاهـاي متوسـط  25یعنی تقریباً هجا؛9هجاي موردبررسی در آواز دشتی، تعداد 42

% هجاهـاي متوسـط، داراي   25باشند. به عبـارتی در آواز دشـتی   میqداراي کششی بیش از 
باشـند. ایـن   مـی متعارف این نوع هجـا، در حـین اجـرا   برابر کشش3تا بیش از کششی گاه 

خورد، بلکـه  هیچ هجایی با چنین کششی به چشم نمیتنهانهحالی است که در آواز ماهور در

1زمانی بین ارزشهایی از هجاهاي متوسط داراي نمونه
1تا3

متعارف هجاي متوسـط،  کشش4
شود.  ، که برابر کشش متعارف یک هجاي کوتاه است، دیده میsیعنی با ارزشی برابر
ــی ــابراین م ــه در آوا بن ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــه   ت ــت ک ــن اس ــر ای ــالش ب ــتی، ت ز دش

زمـان عـادي تولیـد آن    تر از مـدت ی از هجاها (هر نوع هجا)، بسیار طوالنیتوجهقابلدرصد
ي این آواز است کـه  هاي بارز و برجستهاي از ویژگیاستفاده از کشش واکههجا ادا گردند و 

ــال از آن در مقیاســی گســترده ــراي انتق ــرهــر چــهب ــه شــنونده  حــس بهت ــدوه ب غــم و ان
شود.میاستفاده
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ی اهمیت پیوند شـعر و موسـیقی   خوببهاي و ساختمان هجایی اشعار بررسی کشش واکه
کـه وزن اشـعار انتخـابی بایسـتی     توان به این مهم پـی بـرد  میدهد و را مورد تأکید قرار می

هاي ملودي هر آواز باشند تـا هـم شـعر و    و فراز و نشیبهاوقوسکشسو و متناسب با هم
رسـد کـه اشـعار    د. بـه نظـر مـی   درنهایت کمال، معناي خود را به شنونده منتقل کننـ آوازهم

، »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیـل «اشعار داراي وزن شده در بحرهاي عروضی سنگین، مانند سروده
به دلیل ترکیب مناسب هجایی؛ یعنی نسبت بیشتر هجاهاي متوسط و بلند به هجاهاي کوتـاه  

تی بـراي خوانـده شـدن در قالـب     هـاي آواز دشـ  سو بـودن وزن شـعر بـا وزن گوشـه    و هم
ــند. از ســوي  گوشــه ــیار مناســب باش ــن آواز بس ــاي ای ــده ه ــروده ش ــعار س ــر اش در دیگ
، بـه دلیـل نسـبت    »مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعـل «عروضی داراي ریتم تندتر مانند: بحرهاي

تر تعداد هجاهاي کوتاه به هجاهاي متوسط و بلند براي خوانـده شـدن در قالـب اغلـب     بیش
هاي دستگاه ماهور مناسب بوده و از این طریق معناي شعر و مفهـوم آواز هرچـه بهتـر    گوشه

گردد.  به مخاطب منتقل 
با تو قرین است / پیر نگـردد کـه در   کهآنبخت جوان دارد «اي شعر تصور کنید خواننده

بـا ریتمـی   » اعالت مفـتعلن فاعـل  مفـتعلن فـ  «را که داراي بحر عروضی » بهشت برین است
هـایی گـاه   ي دشتسـتانی اجـرا کنـد در ایـن صـورت تحمیـل کشـش       است را در گوشهتند

کـه ارزشـی برابـر یــک    ا (ماننـد هجـاي کوتــاه   ازحـد معمـول بــر روي هجاهـ   بـیش 
کند) و نیز تحمیل تعداد بیشتري عنصر سکوت از جانـب وزن گوشـه   متوسط پیدا میهجاي

ا و درنهایــت کـل شــعر اخــتالل  هــي آوایــی ایـن شــعر، در انتقــال معنـاي واژه  بـر زنجیــره 
درستی منتقل نخواهد شد.نموده و درنتیجه معناي شعر بهایجاد

داراي محتـواي کالمـی و   شـده انتخـاب دیگر این است کـه اگـر شـعر    تأملقابلي هنکت
واز باشـد، ایـن دو بـر هـم اثـر      سـو بـا محتـواي حسـی و عـاطفی آ     مضمونی مناسب و هم

آیـد  ز کوي یار می«کنند. مثالً شعر: یی معناي یکدیگر را تقویت میافزاهمگذاشته و با مثبت
، بـه فـرض مناسـب بـودن     »ار مدد خواهی چراغ دل برافروزينسیم باد نوروزي / از این باد

اش، انگیـز و محتـواي معنـایی   وزن شعري و ترکیب هجایی آن، با توجه به مضـمون طـرب  
باشـد و در صـورت   مناسب خوانده شدن در آواز دشتی که سراسر حزن و اندوه است نمـی 

بـه شـنونده منتقـل    درسـتی  بـه خوانده شدن در قالـب ایـن آواز، معنـا و حـس و حـال آن      
ز کشت خـاطرم جـز غـم نرویـد / ز بـاغم جـز گـل        «شعري مانند: کهیدرحالشد. نخواهد
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سـویی محتـواي کالمـی و    ، در صورت خوانده شدن در قالب دشتی، به دلیل هم»نرویدماتم
ارتر بـه  تـر و تأثیرگـذ  مضمون شعر با ساختار ملودیک آواز معنا و مضـمون آن بهتـر، کامـل   

منتقل خواهد شد.خواننده 

وزن4.4
عوامـل مـؤثر   ازجملهوزن یا ریتم آواز بسیار متأثر از وزن کالم یا به عبارتی وزن شعر است. 

دیگر در وزن آواز تمپو یا سرعت ملودي است که خود حاصل برآیند عواملی چـون: تعـداد   
ایـن  هـاي آواز اسـت. بـا    ها در ساختار ملودیـک گوشـه  ها و سکوتو ارزش زمانی کشش
اشـعار  ازآنجاکهتوان چنین نتیجه گرفت که هاي پیشین میهاي بخشمقدمه، با توجه به یافته

تـر از  ي بـیش منـد بهـره هاي آواز دشتی، بـه دلیـل   مناسب براي خوانده شدن در قالب گوشه
تر هستند و نیز با توجـه اسـتفاده  تر نسبت به آواز ماهور، داراي وزنی سنگینهجاهاي کشیده

گـاه  کـه يطـور بـه تر ادا کردن هجاهاي یکسـان؛  آواز دشتی از هجاهاي بلندتر، کشیدهبیشتر 
ارزش زمانی یک هجاي کوتاه به چند برابر ارزش زمانی یک هجاي متوسط و حتی بلنـد در  

هـاي  ي تعـداد و ارزش زمـانی سـکوت   رسـید. همچنـین بـر مبنـاي مقایسـه     آواز ماهور می
توان نتیجه گرفـت کـه سـرعت    اي آواز دشتی و ماهور، میهدر بافت آوایی گوشهکاررفتهبه

ها نیـز از وزن  ها در آواز دشتی کمتر از آواز ماهور است. سرعت ملودي گوشهملودي گوشه
توانـد ابـزاري بسـیار    تر دشتی نسبت به مـاهور حکایـت دارد کـه همـین عامـل مـی      سنگین

.تأثیرگذار در بیان حس غم در دشتی و شادي در ماهور باشد

گیرينتیجه.5
توان به این صورت خالصه کرد کـه آواز داشـتی در مقایسـه    هاي پژوهش حاضر را مییافته

هـاي پایـانی   تر از زیروبمی افتـان بـر روي جملـه   ي بیشتر و ملموسبا آواز ماهور با استفاده
عنصـر  ي هجا، استفاده چشمگیرتر از ها، حفظ روند افتان یا خیزان زیروبمی در گسترهگوشه

ها با روندي اغلب افتان در حین تکرار، وقوع بیشتر عنصر سـکوت  تکرار در ساختمان گوشه
اي در مقیاسـی  تـر، بهـره بـردن از کشـش واکـه     هـاي طـوالنی  و تمایل به استفاده از سکوت

تـر  یابد، سـرعت پـایین  تر که در انتخاب نوع هجا و میزان کشش انواع هجا تبلور میگسترده
هـا حـس غـم و انـدوه را بـه شـنونده       ا و درنتیجه وزن و ریتم کندتر گوشـه هملودي گوشه
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آواز ماهور با تغییر در رونـد زیروبمـی، اسـتفاده از هجاهـاي کوتـاه،      کهیدرحالکند. میالقاء
تـر و  کشش کمتر هجاها، بهـره بـردن از تعـداد محـدودتر سـکوت بـا ارزش زمـانی پـایین        

پردازد.  ه تهییج شنونده و القاي حس شادي به وي میطورکلی با سرعت و ریتمی تندتر ببه
خواننـده از ادوات  در این پژوهش، استفاده درست و بجـاي  شدهیبررسعالوه بر عوامل 

همچنـین طنـین و رنـگ    انواع مختلف تحریر در ساختمان آواز، وهاي شعريافزون،تحریر
توانند به انتقال هرچه بهتـر مضـامین   میصداي خواننده از دیگر عوامل تأثیرگذاري هستند که 

کند.مجال دیگري را طلب میهاآنآواز کمک کنند که پرداختن به در شعري و معنا 

هانوشتپی
از معدود رساالت موسـیقی  الدین گرگانیصفیعبدالمومن بن . رساله موسیقی بهجت الروح نوشته1

ـ ازاو اسـت هجري قمريهاي دهم و یازدهممربوط به سده نـزد موسـیقی پژوهـان از    جهـت نی
.اهمیت باالئی برخوردار است

الصفا با موضوع فلسفه اسـالمی و متـون قـدیمی اسـالمی     ترجمه فارسی از خالصه رسائل اخوان. 2
ت.ي چهارم هجري اسمتعلق به سده

در یونان قدیم هم، آواز چوپانی معمول بوده و یکی از شعراي معروف یونان موسوم به تئوکریـت  . 3
یی داشته است.بسزام) در ساختن اشعار چوپانی مهارت ق210تا 290(

اداي یک هجاي کوتاهزمانمدت. 4

نامهکتاب
. تهران: بنیاد فرهنگ ایرانبهجت الروح). 1346(، عبدالمومن.نیالدیبن صف

ــداهللا. ( ــره، ی ــی هجــا  . )1383ثم ــاخت آوای ــا و س ــان فارســی: آواه ــز آواشناســی زب ــران: مرک . ته
دانشگاهی.نشر

هویـت جمعـی بـا    يهـا بررسـی رابطـۀ گونـه   ). 1396حیدري، ا.، و مختاري، م.، و خانمحمدي، ا. (
شناسـی . جامعـه موسیقیایی نمونۀ موردمطالعه: دانشـجویان دانشـگاه یاسـوج   يهامصرف گونه

.184- 159))، 65(پیاپی 1(28کاربردي، 
رهروان پویش.ي فرهنگی). نظري به موسیقی (ایرانی). تهران: مؤسسه1385اهللا. (خالقی، روح
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. یدر متـون سـنت  قیو مصـاد یی: گستره معنـا یعرفانیقی). موس1400س. (،یفر، ا.، و محسنیحیذب
.161- 135), 5(21,یعلوم انسانيهامتون و برنامهينامه انتقادپژوهش
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