
 

 

 

 قرار گرفت.  یشروع شد و چند مفهوم مهم مورد بررس یقیموس هیپا میبا مفاه ییمحفل به آشنا یابتدا

. از کنند یم میو ابعاد را به دو دسته مطبوع و نامطبوع تقس شود یدو صوت بُعد گفته م انیفاصله م: به بُعد

شود و  جادیمتناسب و مطبوع ا یکه لحن دهند یقرار م ی. فواصل مختلف را طورشود یم دایفواصل لحن پ بیترک

و  بیاز ترک یقیدارد. الحان موس تیاهم کهو تکرار لحن است  دیتول نیا تی. درنهادیحاصل آ یشنونده را لذت

 :شود یم جادیا قیاتحاد اصوات مختلف به دو طر

 . صوت انسان۱

  یقی. آالت موس۲

 تاریخ حاضران مسئول محفل موضوع محفل

 پنجمپنجاه و 

و  کینقش مالزمت شعر کالس

در ارتقاء متقابل و  یقیموس

 یمردم یریفراگ

اسماعیل مهندس 

 ذوقی
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 دیبا -ساز نیتر دهیچیپ یریحنجره و به تعب ای- شود یکه با آن توأمان م یصدا و کلمات دیمنبع تول رو نیازا پس،

تا به امروز،  ،یرانیا یقیاز موس یا عواطف شود. بخش عمده کیشده باشند تا سبب تحر میتنظ حیصح یا گونه به

 بوده است.  یکالم موزون و مقف

 :ْشوند یم میبه چهار دسته تقس یقیموس آالت

 ی. زه۱

 یفلز ی. باد۲

 یچوب ی. باد۳

 (Percussion) یا . ساز کوبه۴

 

 :یرانیا یقیموس

اند  ها عبارت باغ نیتر وجود دارد. ا باغ کوچک یسر کیکه در آن،  ماند یباغ بزرگ م کیسان  به یرانیا یقیموس

 از:

 ماهور

 گاه سه

 چارگاه

 پنجگاه راست

  نوا

 ونیهما

 شور

مثال ماهور به شور. تنها  عنوان راه دارند. به گریکدیبه  یخود را دارند اما بعض یهرکدام فضا و حال و هوا که

ها به  دستگاه گریگام سه نت کرن وجود دارد. اما د نیگاه است که در ا که کامال جدا قرار دارد سه یدستگاه

که با گذاشته شدن قبل از هر نت، آن را به اندازه  یرانیا یقیاست در موس یارتباط دارند. )کُرُن نام عالمت گریکدی

 است.( یریوز ینق یعالمت از ابداعات عل نی. اکند یربع پرده بم م

 ۳6۰. در حدود خوانند یها را گوشه م کوچک وجود دارد که آن ییها ها( باغچه ها )دستگاه باغ نیهرکدام از ا در

 رییبه تغ یها حفظ شود. مرکب خوان از باغچه کیاجرا هر  ریدر مس بیآن است که ترت فی. مفهوم ردمیگوشه دار

 .ندیگویاجرا م نیها در ح در دستگاه



 :یقیموس خیتار

 – زیوجود ندارد جز در دربار خسروپرو یرانیا یقیدر رابطه با موس یقبل از اسالم اطالعات چندان تا

وجود دارد به  یاما اگر مستندان -یارچنگ ن،ی(، بامشاد، رامتاالصل یونانی) سایمثل: باربد، نک ییها دان یقموسی

 یقیموس میقد ونانیارتباط به  لیکه به دل گردد یبرم ها یو به دوران هخامنش الدیدوران پنج تا شش قبل از م

 قائل شد.  یاضیر یمبنا یقیموس یبود که برا یکس نیاول دسینشئت گرفته. ارشم هیاز آن ناح یرانیا

راه گل، شادباد،  اووشان،یسبزه بهار، باغ س زبان،یآورده است: پال نیرا چن یدوره ساسان یها نغمه یانیآشت اقبال

ترک(،  اتی)ماهور و ب ی(، خسروانونیدر ماهور(، چکاوک )هما زیانگ )طرب زانیانگ گنج سوخته، دل ر،یتخت اردش

ترک(، نهفت، در غم،  اتیاصفهان، ب اتی)ب دران جامه(، ونیگاه و هما پنج نوروز )بزرگ، کوچک و خارا( )راست

 افکن )ماهور(،  ریگلزار، روشن، چراغ، گلنوش، ز

 میدو ن یو دارا پرده یب یها بربط )عود( که ساز آن نیتر غژک، رباب، بربط، چنگ. که مهم ،یآن دوره: نا یسازها

 لیشکل بوده است و دل نیبه ا یپرده است و از زمان ابونصر فاراب ۲۴ یرانیا یقیگام در سه بخش است. گام موس

 آن وجود ساز بربط است.

و عبدالقادر  یارمو نیالد یصف نا،یس یابوعل ،یبه ابونصر فاراب توان یرا م هیقبل از قاجار یها دانیقیموس از

عبداهلل  رزایو بعدازآن م شود یشروع م یفراهان اکبر یبا آقا عل هیدر دوره قاجار یقیاشاره کرد. موس یا مراغه

 نیبرادر عبدالحس یشهناز اکبر یها عل . بعد از آنرسد ی)نوازنده تار( م یقل نیتار و تار( و آقا حس )نوازنده سه

 ریتأث یشهناز نیهستند که از عبدالحس یراداف یو لطف پنجه نیزر ف،یاست. فرهنگ شر ریمس نیدر ا  یشهناز

 یعبداهلل، عباد رزای. از مشود یم ادی یقیدر موس ینوآور کیعنوان  به یشهناز نیتار عبدالحس یاند. صدا گرفته

 ندارد.   یراثیم ایادامه و  زین یخان شهناز اکبر ی. علماند یم

را به  درآمد شیخان اما پ شیخواننده است. درو کیصورت پرکاشن، تار، ضرب و  به یرانیا یسنت یقیموس

 درآمد شیسازان است پ درآمد شیپ نیاز بهتر یکی زین یخان شهناز اکبر ی. که علکند یوارد م یرانیا یقیموس

 .گذارد یم شیها( را به نما از آن باغ )دستگاه ینمونه کوچک کی یطورکل به

و  نام کیخان ن یمرتض ،یمعروف یچون موس یداشت و شاگردان یفراوان ریساز تأث تهیخان در سونور شیدرو

در  بایمطلوب و ز ی. صدا دهندگندیگو یم «یپرآهنگ» یلغو یرا در معن تهینمود. )سونور تیهرمز را ترب دیسع

 .(شود یم دهینام« سونور» یساز, آواز ارکستر و .... صدا

 یقیو نت را وارد موس کیکالس یقیموس یرین وزخا ینق ی. کلنل علشود یتجدد شروع م کیدوره رضاشاه  در

آغاز  رانیرا در ا ونیارکستراس ی. وستیکه اطالعات مربوط به آن در حال حاضر در دسترس ن کند یم رانیا

 میصبا، کر ،یدیو بعدازآن، تجو ،یچون خالق یدو کمانچه و دو تار است. افراد ولن،یکه متشکل از دو و کند یم

و  یاریپژمان بخت ،یترق ژنیب ،یریمع یفکور، ره مینواب صفا، کر ،یترق ژنیچون ب یفکور به همراه شاعران

 .شود یم یقیوارد موس شتریب یکم شعر و خوانندگ کم رو نیو ازا دهند یرا ادامه م ریمس نیا یکرمانشاه ینیمع



 .رسد یبه اوج م هیکه در دوره قاجار شود یشروع م یا با عبدالقادر مراغه یقیورود شعر به موس یطورکل به اما

 تار به همراه خواننده وجود دارد. سه کیو  رهیدا کیتار و  ایکمانچه  کیبا  یقیموس جانیآذربا در

 دادند ینم رییرا چندان تغ یقیسبک موس نیا یها دان یقیو ساده است. موس ییابتدا اریبس ینواح یقیموس

 کردند یآنکه شعر را به آن اضافه م حال

 معروف نوازندگان

پنجه،  نیزر یموس ،یناصر عباد ،یهرمز دیسع ،یریوز ینق یخان، عل شیتار: درو تار و سه یها نوازنده

 .زادهیعل نیو حس یمحمدرضا لطف ف،یاهلل مجد، استاد شهناز، فرهنگ شر لطف ،یخان گجهیب نیغالمحس

 .مانیو نر یدیهاب شهعود: عبدالو نوازندگان

 .یبهار اصغر یو عل یاحقی زیپرو ،یاحقی نیحس خان، لیکمانچه: اسماع نوازندگان

 .یلیفر و محمد اسماع مفتاح، ناصر فرهنگ ،یتهران نی: حستنبک

 یمحمود ،یتاج اصفهان ،یدیعبدالوهاب شه ،یخوانسار بیاد ،یظل رزایم یرضاقل ،یری: قمرالملوک وزخوانندگان

(، ی)مهربانو سالم نیاسمیالهه،  ه،یدلکش، مرض ،یملوک ضراب ز،یانگ خاطره پروانه، روح ،یا فاخته ،یخوانسار

 .یپوران شاپور وند، ینور نیپرو

 

 

 

 یرا زهرا اسداله لوینوشته پائولو کوئ“ جاسوس”پرداخته شد و کتاب  یآثار ادب یدر بخش دوم محفل، به معرف

 کرد. ی( معرف97 ،ی)دامپزشک

محفل، مهندس  نیآزاد پرداختند. در ا یبخش دوم، همچون روال گذشته حاضران به شعر و نثرخوان  ادامه در

از  ی( اشعار9۵ یورود ،یبردار نقشه ی( و سجاد نفر )مهندس۵۳راه و ساختمان،  ی)مهندس نژاد نیمحمد عابد

 .خود را قرائت کردند یها سروده

 کمیته شعر و ادب

 دانشکده فنی دانشگاه تهران لیالتحص فارغکانون مهندسین 


