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رساله دوازده دستگاه
 متنى ارزشمند درباره موسيقى دوره فتح على شاه

به كوشش محسن محّمدى

درآمد
ــته اى يگانه را در انتهاى نوشته اى آورده بودم كه پيرامون  ــال قبل، تصوير صفحه پايانى دست نوش ده س
تاريخ نظام دستگاه در موسيقى ايران نگاشته شده بود1 آن دست نوشته يگانه در دستان گشاده جناب مهدى 
ــته را با روى خوش به بنده لطف نمودند. هنگام انتشار صفحه پايانى  ــان تصوير دست نوش صدرى بود و ايش
ــان تصوير كامل آن را منتشر نمايند، اّما اين مهم  ــته شايسته تر مى ديدم كه جناب صدرى خودش دست نوش
ــى شده آن منتشر گشت2.  ــته تصوير كامل  دست نوشته همراه متن بازنويس ــد تا اينكه سال گذش انجام نش
ــته صدرى همان صفحه پايانى است كه در آن نظامى ساخته شده از دوازده  ــمند ترين بخش دست نوش ارزش

دستگاه به يكى از نوازندگان دوره فتح على شاه قاجار نسبت داده شده است:
ــتاد آقا باباى مخمور كه سرآمد استادان  ــاه قاجار، اس «و اّما در زمان دولت خاقان جّنت مكان، فتح على ش
عصر خود بود، در فن موسيقى بناى دستگاه را بر دوازده قرار داده: اّول راست پنجگاه، دوم نوا نشابور، سوم 
همايون، چهارم ماهور، پنجم رهاب، ششم شول (شور) و شهناز، هفتم چهارگاه مخالف، هشتم سه گاه، نهم 

ــيقى ماهور، س 3، ش 12، تابستان، 1380،  ــتگاه»، فصلنامه موس ــن، «ذيلى بر مقاله از مقام تا دس 1. محّمدى، محس
ص 60-41. 

ــفى، بازخوانى و ويرايش بابك خضرائى، تهران،  ــوم به كليات يوس ــيقى موس ــاله موس ــف، ضياءالّدين رس 2 . يوس
فرهنگستان هنر، 1390.
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رساله دوازده دستگاه: متني ارزشمند درباره.../ به كوشش محسن محمدي

دوگاه، دهم زابل، يازدهم عشيران و دوازدهم نيريز».1
چندى پيش حين پرسه هاى مجّدد و مكّرر به قصد يافتن اّطالعات بيشتر، دست نوشته اى درباره موسيقى 
در كتابخانه مجلس يافتم كه توّجهم را جلب كرد. اين دست نوشته را تا آن روز نديده بودم و كس ديگرى، 
نيز به بخش موسيقى آن توّجه نكرده بود. همين كه آغاز متن را خواندم، به ياد دست نوشته صدرى افتادم؛ 
ــته اى ديگر از همان متن بود. تا اينجا خوشحال بودم كه دست كم  ــدم كه دست نوش برگ زدم و مطمئن ش
نمونه اى ديگر از همان متن پيدا شده است. بى درنگ به پايان رساله مراجعه كردم تا يادداشت دوازده دستگاه 
ــوطى درباره چند نوازنده دوره فتح على شاه و  ــرح مبس ــت كوتاه، ش را ببينم، اّما ديدم كه به جاى آن يادداش
محّمدشاه قاجار دارد. همچنين عالوه بر فهرست دوازده دستگاه، شرح سه دستگاه را هم آورده، اّما دريغ كه 

در آغاز شرح دستگاه چهارم، ناتمام رها شده است.
ــت اين رساله از متون  ــتين متن در دست نوشته مجلس است. بخش نخس ــتگاه، نخس ــاله دوازده دس رس
ــت، خصوصًا ويرايش متفاوت بهجت الّروح كه به نام بهجت القلوب  ــده اس ــيقى دوره صفوى اقتباس ش موس
ــانده مى شود، و رساله موسيقى مير صدر الّدين محّمد قزوينى. اين دو متن همراه رساله كراميه، در يك  شناس
مجموعه به شماره 2242 در كتابخانه مجلس سنا آمده اند. در مقّدمه انتشار دست نوشته صدرى، به مواردى 
ــاله دوازده دستگاه با مطالب مندرج در متون پيشين، از جمله به  ــباهت بين مطالب بخش نخستين رس از ش
ــاره شده است.2 از آن جا كه  ــيقى ميرصدرالّدين محّمد قزوينى و مجموعه 2242 اش ــاله موس جت الّروح، رس
مجموعه 2242 دربردارنده آن دو متن و متون ديگرى در موضوع موسيقى است، الزم است بر ارتباط بخش 
ــت رساله با مجموعه 2242 بيشتر تأكيد شود. اين شباهت نشانه احتمال اقتباس بخش نخست رساله  نخس
ــابه است كه با اصل مجموعه 2242 مرتبط بوده است. نشانه بارز اين  از مجموعه 2242 يا مجموعه اى مش
ــّد دوگاه در رساله دوازده دستگاه است. در مجموعه مجلس براى  احتمال، نمودار لنگر مانند براى نمايش ش
ــت. ارتباط نمودارهاى ذكر شده در دست نوشته  ــيم شده اس ــد چهار نمودار به همان صورت ترس هر چهار ش
مجلس از رساله دوازده دستگاه، مشّخص تر از دست نوشته صدرى است، زيرا مشّخصًا به ترسيم چهار نمودار 
ــتادان به جهت اين چهار شد چهار دايره بسته اند: دوگاه»3. حال آن كه در دست نوشته  ــاره دارد: «و نيز اس اش
ــت: «و نيز استادان به جهت اين  ــده اس ــده، لفظ دايره به صورت مفرد اضافه ش صدرى عدد چهار حذف ش
ــت: دوگاه».4 عالوه بر اين نسخه برداردست نوشته مجلس با علم به  ــد دايره بسته اند، دايره اين اس چهار ش
اين كه تعداد دايره ها بيشتر است، يا به اين احتمال، يك صفحه را براى سه دايره ديگر سفيد گذاشته است.5

با اينكه تصوير يادداشت پايانى دست نوشته صدرى را پيش تر منتشر كرده بودم و تصوير كامل دست نوشته 

1 . گمنام، رساله دوازده دستگاه، تهران، كتاب خانه شخصى مهدى صدرى، 1234، ص 37. 
2 . يوسف، ضياء الدين، همان.

3 . گمنام، رساله دوازده دستگاه، تهران، كتابخانه مجلس،دست نوشته 2257، 1222، ص 9آ. 
4 . رساله دوازه دستگاه، كتابت 1234، ص 23.

5 . گمنام، رساله دوازده دستگاه، تهران، كتابخانه مجلس،دست نوشته 2257، 1222، ص 9آ. 
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نيز اخيراً منتشر شد، به دليل بخش پايانى ارزشمند دست نوشته مجلس تصميم گرفتم آنچه از پيش داشتم را 
ــته مجلس مطابقت داده، منتشر كنم. اين دو دست نوشته ده ها اختالف در يك صفحه دارند كه  با دست نوش
عمومًا كم و زياد داشتن و او عطف، انداختن بعضى كلمات، استفاده از افعال ربط مترادف و در موارد معدودى 
ــان دادن جزئيات اختالف  ــد. وقتى كار پر زحمت ثبت و نش ــت معنى را تغيير ده ــى كه ممكن اس اختالفات
ــتاد عزيزم اكهاردنويباور فرستادم  ــيد، نسخه اّوليه را براى اظهار نظر خدمت اس ــته ها به پايان رس دست نوش
ــفارش اكيد داشتند كه انتشار بخش نخست  ــان س كه زحمت راهنمايى پژوهش دكترى ام را پذيرفته اند. ايش
رساله كه از متون صفوى اقتباس شده است، بايد با بررسى و مقايسه دقيق ساختار متن با نوشته هاى ديگر، 
ــيقى از جمله ويرايش متفاوت  ــود؛ همان مجموعه اى كه چند متن موس ــًا مجموعه 2242 انجام ش خصوص
ــيقى از ميرصدرالّدين محّمد قزوينى را در بر دارد. لذا به  ــاله موس بهجت الّروح معروف به بهجت القلوب و رس
ــته، در انتشار دست نوشته مجلس هم به  ــت را كنار گذاش ــان و از جهت تنگى وقت، بخش نخس توصيه ايش

بخش پايانى بسنده كردم. 

رساله دوازده دستگاه، دست نوشته صدرى و مجلس، نويسنده و نسخه بردار
ــمندى درباره نظام موسيقى ايران در دوره اى خاص به دست مى دهد. از آنجا  متن حاضر، اّطالعات ارزش
كه در اين متن بناى موسيقى بر دوازده دستگاه روايت شده است، رساله را صرفًا و بى ترجيح ديگرى رساله 
ــته اين متن را كه در كتاب خانه  ــادروان محّمدتقى مسعوديه، نخستين دست نوش ــتگاه خواندم. ش دوازده دس
ــت، پيش تر شناسانده1 و با استفاده از آن تاريخى براى نظام دستگاهى موسيقى  ــخصى مهدى صدرى اس ش
ايران ترتيب داده بود2 مسعوديه در هر دو مورد نام كتاب و نام نويسنده آن را همان دانسته بود كه در انجامه 

نسخه بردار خوش نويس دست نوشته صدرى ذكر شده است: 
«اين رساله مسّمى به كلّيات يوسفى است كه ضياءالّدين يوسف در فّن موسيقى نگاشته، [...] و ضياءالدين 

مشاراليه از زبده متعلّمان اين فن و معاصر با عهد خاقان مغفور مبرور فتح على شاه».3 
ــد كه خوش نويس گمان خود را نوشته باشد. چه، همان جا اضافه مى كند: «و ظّن قوى  اّما به نظر مى رس
ــد. نظر به اينكه بيش از اين در دست نبود، عجالتًا اين قدر نبشته، تا بقّيه او  ــت كه زياده بر اينها باش اين اس
ــته ها، معمول نسخه برداران پيشين بود. همچنين  ــت آيد». عالوه بر اين، دخل و تصّرف در دست نوش به دس
تا جايى كه مى دانم و هنگام انتشار يادداشت پايانى نوشته بودم، تا امروز نه ضياءالّدين يوسف مشهورى در 

زمان فتح على شاه شناسانده شده و نه كتابى با عنوان كلّيات يوسفى از آن دوره بر جاى مانده است.4 

1. Massoudieh, M. T. (1996) Manusrcits Persans Concernant la Musique, (München: G. 
HenleVerlag)
2 . مسعوديه، محّمدتقى رديف آوازى موسيقى سنّتى ايران به روايت محمود كريمى،  تهران، ماهور، 1376، ص 39.

3 . رساله دوازده، دستگاه، كتابت 1234، ص 37.
4 . محمدى، محسن، همان، ص 55.



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

933
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بنابراين تا زمانى كه شاهدى محكم تر بر اين انتساب يافت نشود، ظّن قوى اين است كه نام كتاب و نام 
ــنده آن «ظّن قوى» هنرمند خوش نويس باشد. اگر خوش نويس ضياءالّدين يوسفى را كه ذكر مى كند،  نويس
ــيقى و انتساب محتمل  ــتن در طول تاريخ موس ــاه (1212-1250ق) مى گويد، گش معاصر با عهد فتح على ش
اين نوشته آشكارا قاجارى به هر ضياءالّدين يوسفى تنها باعث ايجاد غلط مصطلح بيشتر در فرهنگ عمومًا 

شفاهى موسيقى ايران خواهد بود.
ــفى و انتساب آن به ضياءالّدين يوسف در دست نوشته  ــاندن كتاب به نام كلّيات يوس عالوه بر اين، شناس
مجلس، هيچ ديده نمى شود؛ البته دست نوشته به پايان نرسيده و شايد در انتهاى دست نوشته اصل، اّطالعاتى 
درباره گردآورنده ذكر شده باشد. هر چند، به نظر مى رسد كه «بيش از اين در دست» نسخه بردار نبوده است، 
ــنويس دست نوشته صدرى گمان مى برده كه «زياده بر اينها باشد». بنابراين «عجالتًا  اّما او هم همانند خوش
ــت آيد» و به همين منظور سه صفحه از دست نوشته، سفيد رها شده و متن  ــته تا بقّيه او به دس اين قدر نبش

بعدى كه تزوكات تيمورى است، از صفحه چهارم و به همان خط آغاز شده است. 
ــته  ــته مجلس تنها براى نمكين كردن نوش ــته صدرى در توصيف دست نوش نقل عين كلمات دست نوش
نبود. آنچه بيننده مى تواند از ناتمام ماندن دست نوشته مجلس و سفيد گذاشته شدن چند صفحه گمان ببرد، 
ــته صدرى آمده است؛ يعنى نسخه برداران هر دو دست نوشته  ــت كه در يادداشت پايانى دست نوش همان اس
مى ديده اند كه نسخه اصل ناتمام است و در هر دو مورد اميد داشته اند كه باقى آن روزى به دست آيد. نتيجه 
اينكه به احتمال زياد، هر دو دست نوشته از يك اصل نسخه بردارى شده اند. اين نتيجه با تفاوت هاى كوچك 
ــود. عالوه بر آن هر دو دست نوشته  ــتر افتادگى يك يا چند كلمه است، تأييد مى ش ــته كه بيش دو دست نوش
غلط هاى آشكار مشتركى دارند. از جمله اينكه كلماتى مانند برخاستن و َمَع در هر دو دست نوشته به صورت 
برخواستن1 و مائه2 آمده است. همچنين نام كتاب جامع االلحان اثر عبدالقادر مراغه اى در هر دو دست نوشته 

به صورت جامع االحسان ضبط شده است.3 
ــيقى دوره  ــت كه اّطالعات تازه اى درباره موس ــاله اس ــته در بخش پايانى رس تفاوت عمده دو دست نوش
ــاه به دست مى دهد، اين بخش در دست نوشته صدرى تنها چند سطر، اّما در دست نوشته مجلس  فتح على ش
ــت. مى توان فرض كرد كه نسخه بردار دست نوشته صدرى، توضيحات ناقص درباره دستگاه  چند صفحه اس
ــرحى درباره نوازندگان مشهور دربار فتح على شاه آمده بوده، به صورت يادداشتى كوتاه درباره  را كه همراه ش
دوازده دستگاه و انتساب آن به آقا بابا مخمور خالصه كرده، تا متن ناقص نماند. در پايان نيز آشكارا ناقص 
ــت آيد. ظاهراً اين  ــه روزى وعده مى دهد كه «بقّيه او به دس ــته را ب ــودن اصل را ذكر كرده، تكميل نوش ب
ــت؛ جايى كه نسخه بردار دست نوشته  ــخه بردار خوش نويس در موردى ديگر هم در متن تصّرف كرده اس نس

1 . رساله دوازده دستگاه، كتابت 1222، ص3 ب و 7 آ؛ رساله دوازده دستگاه، كتابت 1224، ص7و8 .
2 . رساله دوازده دستگاه، كتابت 1222، ص 10 آ؛ رساله دوازده دستگاه، كتابت، 1234، ص27.

3 . همان، كتابت 1222، ص 2آ و 4 ب و همان، كتابت 1234، ص 2و8 .
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مجلس مى گويد: 
«و هرگاه كسى بسيار خوب بخواند و از اين رموزات خبرى نداشته باشد، امثال گاو و خر است و در جرگه 
ــود، و اگر آواز نداشته باشد و اين نكات و دقايق را بشناسد و بفهمد، عالم و فاضل (و)  ــوب مى ش بهايم محس

استاد صاحب فن است».1
خوش نويس دست نوشته صدرى متن را چنين تلطيف مى كند:

ــيار خوب بخواند و از اين رموزات خبرى نداشته باشد، عالم به علم موسيقى نخواهد  ــى بس «و هرگاه كس
بود، و هرگاه آواز نداشته باشد و اين نكات و دقايق را بفهمد و بشناسد، عالم و استاد اين فن خواهد بود».2
مى توان چنين نيز در نظر داشت كه اصل همانى بوده كه در دست نوشته صدرى آمده و شخص ديگرى 
ــخه بردار دست نوشته مجلس باشد،  ــخص مى تواند خود نس ــت. اين ش بخش پايانى را افزوده و پرداخته اس
ــده است؛ البته اين نظر  ــته ديگرى كه دست نوشته مجلس از آن نسخه بردارى ش ــخه بردار دست نوش يا نس
ــود. نويسنده  ــته مجلس تقويت مى ش ــخه بردار دست نوش ــنده بخش پايانى با نس با احتمال يكى بودن نويس
ــت و در اواخر  بخش پايانى ضمن وصف رجب على خان مى گويد: «حقير از او لّذت ها برده و بهره ها يافته اس
ــته بود و اين در زمان صاحب اختيارى  دولت خاقان مغفور به خدمت تحصيل منال ديوانى گيالن مأمور گش

معتمدالّدوله در گيالن بود». 
در عبارت «حقير از او لّذت ها برده و بهره ها يافته است، و در اواخر دولت خاقان مغفور به خدمت تحصيل 
ــد؛ يعنى نويسنده از مستوفيان  ــته بود»، حرف واو بايد عطف به «حقير» باش منال ديوانى گيالن مأمور گش
ــى ايالت گيالن به رشت رفته بوده، در همان جا  ــلطنت فتح على شاه براى حسابرس ديوان بوده و در اواخر س
ساز و آواز رجب على خان كرمانى را شنيده بوده است. نمى توان فرض كرد كه منظور نويسنده خود رجب على 
ــى دربار پس از عمرى زندگى تن آسا به نوازندگى و پس از آن كه «صاحب مال و  ــد. مطرب باش كرمانى باش
ــاهزادگان عظام و  ــيد كه به جهت ش ــيار گرديده، و كارش در اعتبار به  جايى كش مكنت و ثروت و دولت بس
امراى عالى مقام ساز مى نواخت، و به اين جهت در منزل احدى نمى رفت، و هيچ كس را ياراى اين نبود كه 
از او اين تمّنا كند» به شغل پيچيده مستوفى گرين مى پردازد كه ظاهراً تعليم و تجربه اى هم در آن نداشته 
باشد.كاش براى جست و جو در منابع و اسناد فتح على شاه به اميد يافتن نام اين مستوفى، وقت كافى مى بود. 
ــترى  ــته اى ديگر از همين متن يا به طور اتّفاق در كتاب هاى ديگر اّطالعات بيش ــايد روزى در دست نوش ش

درباره نويسنده متن و ارتباط او با نوازندگان دوره فتح على شاه و محّمدشاه پيدا شود. 
ــتگاه انجامه و تاريخ كتابتى ندارد، اّما در پايان آخرين متن مجموعه كه «خالصه اى  ــاله دوازده دس رس
ــالطين هندوستان» است و در فهرست كتابخانه مجلس بخشى از تاريخ فرشته شناسانده شده  در احوال س

است، انجامه جالبى ديده مى شود: 

1 . همان، كتابت 1222، ص 6 ب.
2 . همان، كتابت 1234، ص 17.
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ــب الفرمايش قبله مكّرم و صاحب معّظم، فّرخ خان  ــت خالصه احوال سالطين هندوستان، حس «اين اس
ــتيم دزد برده بود، حّتى قلمدان را. چون امير كبير  ـ أََطاَل اُهللا بََقاُه ـ در قريه برده، در حالتى كه هر چه داش
مسند؟ نبى خان ـ َداَم إِقَبالُُه الَعالي ـ به حكمرانى فارس مأمور و هنوز وارد نشده بود كه حكمى شود، لِهذا در 
مسجد برده در سايه درختى منزل كرده، با اختالل حواس و فرياد و غوغاى اطفال مكتب و قلمدان ناكوك 
ــنبه، سوم رجب المرّجب سال  ــد. به تاريخ دوش ــين مكتب دار، به جان كندن زياد تحرير ش حاجى غالم حس

المُ َعلَيَمن إِتََّبَع الُهَدى.  يك هزار و دويست و پنجاه و نه، 1259. َوالسَّ
ــاش اوضاع شيراز و عزل و نصب هاى متوالى در اوايل دوره محّمدشاه قاجار اشاره  انجامه كتاب به اغتش
ــانى ملّقب به امين الّدوله براى رسيدگى به حساب فرهاد ميرزا،  ــال 1258ق فّرخ خان غّفارى كاش دارد. در س
ــد؛ فرهاد ميرزا نيز روانه پايتخت  ــيراز فرستاده ش ــاه كه بعدها لقب معتمدالّدوله گرفت، به ش برادر محّمدش
ــد. نبى خان پدر حسين خان  ــتاده ش ــت. پس از آن نبى خان قزوينى براى بار دوم به حكومت فارس فرس گش
سپهساالر، مرد متنّفذ دوره ناصرالدين شاه و بانى مسجد و مدرسه سپهساالر بود. خالصه وقايع آن سال هاى 

شيراز در فارس نامه ناصرى ذيل سال هاى 1258 و 1259 چنين آمده است:
ــال مقّرب الخاقان، فّرخ خان كاشانى، پيش خدمت خاّصه اعلى حضرت شاهنشاهى براى وصول  «در آن س
ــط كارگزاران  ــيراز آمد و در مّدت چند روز تمامى اين وجوه به توّس ــزار تومان از وجوه مالياتى به ش ــد ه ص
ــاٌرإِلَْيه گرديد [...] عيد نوروز در روز نوزدهم ماه صفر سال  ــليم ُمش نّواب َمعزىّ ٌإِلَْيه(فرهاد ميرزا) تحويل و تس
ــعار، سلطان سالطين كامكار، محّمدشاه  ــت و پنجاه و نه واقع گرديد و اعلى حضرت معدلت ش هزار و دويس
قاجار جشن نوروزى را به سر رسانيد و حكومت فارس را به مقّرب الخاقان، ميرزا نبى خان قزوينى مازندرانى 
ــفقت گرديده، به شتاب ابر و سرعت باد وارد گشته، شهر شيراز را  االصل، امير ديوان خانه عدليه عنايت و ش

مقّر ايالت خود قرار داد».1
ــاند، چندان هم پر شتاب و سريع نبود. چه، پنج ماه بعد  ــيراز مى رس ظاهراً ابر و بادى كه نبى خان را به ش
ــال، نسخه بردار بيچاره كه هر چه داشته دزد برده بود، حّتى قلمدان را، مجبور بود  ــوم رجب همان س و در س
در انتظار وارد گشتن و حكم كردن نبى خان، در سايه درخت مسجد بنشيند و دست نوشته را «به  جان كندن 
ــوم و چهارم از چهار متن موجود در  ــاند. خّط متن س زياد تحرير» نموده، فرمايش فّرخ خان را به انجام رس
ــت، اما خط متن چهارم در يايان به متن اول و دوم، يعنى  مجموعه 9957با خّط متن اّول و دوم متفاوت اس
ــتگاه و تزوكات تيمورى، شبيه مى شود. بدتر شدن خط در پايان متن چهارم را مى توان به  ــاله دوازده دس رس
ــين  ــاب «اختالل حواس و فرياد و غوغاى اطفال مكتب» و خصوصًا «قلمدان ناكوك حاجى غالم حس حس
مكتب دار» گذاشت. محّل به پايان رساندن دست نوشته قريه برده است كه فسائى در فهرست دهات فارس 

آن را قريه اى در حومهٴ شيراز ذكر مى كند2

1. فسائى، حسن، فارس نامه ناصرى، تهران، بى نا، گفتار اّول، 1274آ، ص 298- 299.
2. فسائى، حسن، «فهرست دهات فارس»، فارس نامه ناصرى،  تهران، بى نا، 1274ب، ص5.
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احتمالى هم وجود دارد كه اين نسخه بردار، همان مستوفى مأمور به گيالن در اواخر دوره فتح على شاه و 
هنگام حكم رانى معتمدالّدوله بر گيالن باشد؛ همان نويسنده اى كه در بخش پايانى رساله، دانسته هاى خود 
را از مصاحبت با موسيقى دانان دوره فتح على شاه به متن اصلى اقتباس شده از متون موسيقى صفوى اضافه 
ــاله با انجامه  ــت اينكه فاصله گردآورى بخش پايانى رس نمود. دو امر، اين احتمال را تضعيف مى كند؛ نخس
ــال است. فاصله چهار سال براى ترتيب دادن مجموعه اى از چهار متن نامعمول است،  آخرين متن، چهار س
ــت كه احتمال تكميل تدريجى  ــفيد مانده اس ــت. در انتهاى مجموعه نيز 36 صفحه س هر چند ناممكن نيس
مجموعه را تقويت مى كند. دوم اينكه انتظار بر اين است كه مستوفى ديوان به چنان فالكتى دچار نشود كه 
ــود «در مسجد برده در سايه درختى منزل  ــته، حّتى قلمدانش را هم دزد ببرد؛ بنابراين مجبور ش هر چه داش
ــين مكتب دار، به  كرده، با اختالل حواس و فرياد و غوغاى اطفال مكتب و قلمدان ناكوك حاجى غالم حس
ــت، زيرا جايگاه اجتماعى اين نسخه بردار در  ــخه بردارى كند. البته اين هم ناممكن نيس جان كندن زياد» نس
ــفارش نسخه بردارى بگيرد و حتى ورود  ــته و از او س ــر و كار داش مرتبه اى بوده كه با فّرخ خان امين الّدوله س
ــت. يكى بودن  ــدار با او، حكم كردن نبى خان و جبران زيان هاى او بوده اس ــيراز به معنى دي ــان به ش نبى خ
ــاله و نسخه بردار صاحب انجامه مجموعه مجلس، مؤيد احتمالى است كه پيش  گردآورنده بخش پايانى رس
از اين مطرح شده بود؛ يعنى هر دو دست نوشته از روى اصلى نسخه بردارى شده، اّما نسخه بردار دست نوشته 
ــيقى دانان دوره فتح على شاه را به پايان متن اصل افزوده  ــته هاى خود درباره دستگاه ها و موس مجلس، دانس
ــته ها و نسخه بردارن را كوتاه كرده، به اطّالعات  ارزشمند دست نوشته مجلس  ــت. سخن درباره دست نوش اس
ــت نيامده، فرض ها و احتماالت قوى  ــت اضافه كنم، تا وقتى كه اّطالعات دقيق ترى به دس مى پردازم. بجاس
ــى پيدا كنند. نام  ــورت باقى خواهند ماند، بى آن كه قطعيت ــده در اين گفتار به همان ص ــف مطرح ش و ضعي

ضياءالّدين يوسف و عنوان كليات يوسفى هم حدس و گمان نسخه بردار دست نوشته صدرى خواهد بود. 

اّطالعات اجتماعى موسيقى در دوره فتح على شاه و محّمدشاه
ــت كه در دست نوشته صدرى نبود. نخست  ــمندى در بخش پايانى دست نوشته مجلس هس نكات ارزش
اينكه سال نوشته شدن متن را دقيقًا «هزار و دويست و پنجاه و پنج هجرى موافق تنگوزئيل تركى و سال 
پنجم جلوس محّمدشاه قاجار» ذكر مى كند. فتح على شاه قاجار در بيستم جمادى الثانيه سال 1250 قمرى در 
اصفهان از دنيا رفت. نوه او محّمدشاه قاجار كه پسر عّباس ميرزا، فرزند محبوب و وليعهد پيشين فتح على شاه 
ــت و چهارده سال بر ايران حكمرانى كرد. سال پنجم حكومت  ــال در تهران به تخت نشس بود، در همان س
ــت، مطابق 1218 شمسى بود؛ سال 1218طبق تقويم چينى/مغولى/تركى،  محّمدشاه كه 1255 هجرى اس
ــاگرد ارشد آقا بابا و سه شاگرد  ــت. ديگر اينكه درباره آقا بابا، رجب على خان ش ــال خوك يا تنگوزئيل اس س
ــد رجب على خان، يعنى چاالنچى خان، آقا محّمدرضا و آقا ابراهيم، اّطالعات جالبى به دست مى دهد.1 از  ارش

1 . رساله دوازده دستگاه،  كتابت 1222، ص 13 آ ـ 14 ب.
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ــاه) ياد مى كند و درباره  ــتاد آقا باباى مخمور اصفهانى» و «خواننده خاقان مغفور» (فتح على ش آقا بابا به «اس
او چنين ادامه مى دهد: 

«در اين زمان ها استادى به آن سليقه و فهم، در علم و عمل موسيقى نيامده است. حقير او را نديده بود، 
اّما از مرحوم رجب على خان بسيار تعريف شنيده و آن مرحوم (رجب على خان) با كمال تسلّط در اقسام ساز و 
ــبت من  ــازندگى و فنون تبّحر در فّن ضرب و نوازندگى و تصّرفات دلكش و قريحه خوش، مى گفت: «نس س
ــبت قطره و دريا است» و از ديگران نيز چيزهاى غريب از او مشهور است، و آنچه در آن  ــتاد آقا بابا نس با اس
ــت كه استاد آقا بابا نهاده است، و  ــت، همان قانونى اس زمان و اين زمان َمْعُموٌل بِِه خواننده ها و سازنده هاس
ــتاد جميع آوازه ها و مقامات و شعبه ها و گوشه ها را در يكديگر ريخته، دوازده دستگاه قرار داده، بدين  آن اس
ــول (شور) شهناز 7. چهارگاه  ــابور 3. همايون 4. ماهور 5. رهاب 6. ش ــت پنجگاه 2. نوا و نش ترتيب: 1. راس

مخالف 8. سه گاه 9. دوگاه 10. زابل 11. عشيران 12. نيريز».
ــوم بود و حّتى چندين تن از درباريان فتح على شاه بابا  ــهرت هاى مرس بابا، آقا بابا، يا خان بابا از نام ها و ش
ــاه پيش از تاجگذارى بابا خان نام داشت و پس از تاجگذارى نام پدِر پدربزرگش،  ــتند. خود فتح على ش نام داش
ــت، نمى توان  ــاه بوده اس فتح على خان قاجار را بر خود نهاد. اگر بابا نام معمولى در دوره باباخان يا فتح على ش
ــيقى دانست. يكى از آقا باباهاى مشهور دربار، ميرزا بابا افشار بود  ــنده متن موس هر بابا نامى را منظور نويس
كه ظاهراً از نخستين دانش آموخته هاى فرستاده شده به فرنگ به حساب مى آيد.1 آستناليارد، باستان شناس 
انگليسى هم از او چنين ياد مى كند: «آقا بابا، حكيم باشى شاه يا طبيب اصلى شاه كه در آن وقت متنّفذترين 
ــى) سخن مى گفت».2 او همان بابايى است  ــلّط به زبان ما (انگليس و محترم ترين فرد دربار ايران بود و با تس
ــى از مندرجات كتاب سرگذشت حاجى باباى اصفهانى را از او الهام گرفته  ــايد بخش كه جيمز موريه نام و ش
ــى فتح على شاه، نّقاش باشى او هم آقا بابا نام داشت و اتّفاقًا او هم اصالتًا اصفهانى  ــت. عالوه بر حكيم باش اس
ــى بوده باشد؛ البته بهتر است صبر  ــايد و به احتمالى مخمور لقب يا تخلّص آقا باباى نّقاش باش بود.3 پس ش

كنيم تا اّطالعى از نوازنده و خواننده بودن آقا باباى نّقاش باشى به دست بيايد.
بايد توّجه داشت كه توصيف استادى آقا باباى مخمور، نقل غير مستقيم از رجب على خان كرمانى، شاگرد 
ــت. از آن جا كه سبك معمول تعارفات و توصيف هاى قاجارى، عمومًا  ــى فتح على شاه اس آقا بابا و مطرب باش
ــبى بتوان پذيرفت، اين است كه آقا بابا نوازندگى و خوانندگى  ــكار بود، آنچه با اطمينان نس اغراق مفرط آش
ــته كه به ديگران منتقل كرده  ــت و البته اّطالعات نظرى ارزشمندى درباره موسيقى داش ــته اس را مى دانس

ــن، «حاجى ميرزا بابا افشار اولين طبيب و محصل اعزامى به فرنگ»، گنجينه اسناد، ش 42-41،  ــتايى، محس 1 . روس
بهار و تابستان، 1380، ص 9-4.

2. Layard, Austen Henry (1887) Early Adventures in Persia, Susiana, and Babylonia (London: 
John Murray), V1.
3. Floor Willem (1989) Art (Naqqashi) and Artists (Naqqashan) in Qajar Persia; in Muqarnas 
XVI: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World, ed. GülruNecipoglu (Leiden: E. 
J. Brill), 125-154.
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ــان نيست يا صرفًا آموخته ها و شنيده هاى خود  ــت. دريافتن نقش او در شكل دادن به نظام موسيقى آس اس
ــه ها را در يكديگر ريخته،  ــعبه ها و گوش را منتقل كرده، يا چنان كه خوانديم، «جميع آوازه ها و مقامات و ش
دوازده دستگاه قرار داده» است. واقعيت به طور طبيعى بايد چيزى بين اين دو باشد، اّما دانستن ميزان تأثير 

ناخودآگاه يا تأثير آگاهانه آقا بابا در تنظيم نظام موسيقى، روشن نيست.
ــكل گيرى نظام  ــس، نكته ديگرى به تاريخ پيدايش و ش ــته مجل ــى خواندن آقا بابا در دست نوش اصفهان
ــتگاهى موسيقى ايران اضافه مى كند كه مهم تر است؛ يعنى آقا باباى اصفهانى دانش موسيقى خود را از  دس
ــت كه هنر  ــده قاجار آورده بود. انتظار اين اس ــيس تهران و دربار تازه برقرار ش اصفهان به پايتخت تازه تأس
ــهرهاى بزرگ و با حمايت هاى اجتماعى مخصوص زندگى شهرنشينى رشد كند.  ــيقى حرفه اى در ش و موس
اصفهان كه مدتى طوالنى پايتخت سلسله صفويه بود، عمده ترين مركز تجّمع و مهاجرت هنرمندان در پهنه 
كشور ايران بوده است. شهرهاى بزرگ ديگر از جمله تبريز، قزوين، شيراز، كرمان و رشت هم به نوبه خود 
ــتقرار مجّدد دربارى با  ــت كه با انتقال پايتخت به تهران و اس ــد هنر بودند. طبيعى اس از مراكز حمايت و رش
ــهرهاى ديگر مهاجرت كنند، تا متاع خود را به خريدار عمده آثار هنرى  عرض و طول، هنرمندان برتر از ش
ــى و آقا باباى مخمور ـ كه شايد هم يك شخص باشند ـ  ــت كه آقا باباى نّقاش باش عرضه نمايند. چنين اس

دانش هنرى خود را به اصفهان منتقل مى كنند و سنت هنرى اصفهان در تهران ادامه مى يابد. 
ــته  ــه تنها هنرمندان اصفهان نبودند كه دانش و هنر خود را به تهران مى آوردند. در همان دست نوش البت
ــاه بود و «تار و  ــى فتح على ش مجلس، گزارش جالب ديگرى درباره رجب على خان مى خوانيم كه مطرب باش
ــد». ارزش گزارش دست نوشته  ــنتور را چنان مى نواخت كه عقل واله و حيران مى ش ــه تار و كمانچه و س س
ــانه اى  ــت. چه، نش ــتر درباره رجب على خان، در ذكر اصالت كرمانى اوس مجلس، عالوه بر ارائه جزئيات بيش
ــت. البته در همان گزارش مى خوانيم كه  ــهرهاى مختلف به تهران اس ــّخص از مهاجرت هنرمندان ش مش
ــلّط در  ــتاد آقا باباى مخمور اصفهانى كرده بود و با كمال تس ــب اين علم را در پيش اس رجب على خان «كس
ــام ساز و سازندگى و فنون تبّحر در فّن ضرب و نوازندگى و تصّرفات دلكش و قريحه خوش، مى گفت:  اقس
ــت». با اين همه اين نقل قول از رجب على كه بيشتر از  ــبت قطره و دريا اس ــتاد آقا بابا نس ــبت من با اس نس
ــت، دليل نمى شود كه او پيش از آشنايى با آقا بابا از  ــوم درباره استادان و درگذشتگان اس جنس تعارف مرس
ــت. كرمان نيز از مراكز عمده موسيقى شهرى در ايران بود. حّتى  ــيقى هيچ نمى دانسته اس نوازندگى يا موس
مشهور است كه درويش مشتاق على شاه كرمانى بود كه سيم چهارمى به سه تار اضافه كرد و به همين دليل 

امروز اين سيم را سيم مشتاق هم مى گويند.1
رجب على كرمانى تنها نوازنده يا خواننده مهاجر به تهران نبود. عضدالدوله در توصيف درباره فتح على شاه 
از مهراب ارمنى اصفهانى و رستم يهودى شيرازى ياد مى كند كه به گفته او «از معارف اهل اين فن» بودند. 
خانم هاى گرداننده دو دسته عمده رقص و موسيقى در حرم فتح على شاه، شاگرد آن دو استاد بودند؛ استاد مينا 

1 . خالقى، روح اهللا، سرگذشت موسيقى ايران، تهران، بى نا، 1333، ص 146.
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شاگرد مهراب اصفهانى و استاد زهره شاگرد رستم يهودى بود. به گفته عضدالدوله مهراب اصفهانى و رستم 
يهودى بر رجب على خان «سمت استادى داشتند».1 بسيارى از نوازندگان و خوانندگان عهد ناصرالّدين شاه و 
مظّفرالّدين شاه هم از شهرهاى ديگر به تهران مهاجرت كرده و دانش خود را به تهران آورده بودند. فهرست 
نام همه آنها الزم نمى نمايد، اّما براى نمونه مى توان ذكر كرد كه باقرخان كمانچه كش اهل اصفهان بود و 
پس از فراگرفتن نوازندگى كمانچه نزد موسى كاشى، نوازنده شناخته شده كمانچه، به تهران مهاجرت كرد؛ 
ــداهللا نوازنده نى هم اصفهانى بود و در  ــيراز مهاجرت كرده بود؛ نايب اس ميرزا غالم رضاى نوازنده تار از ش
ــّنت موسيقى دوره قاجار در تهران را بايد برآيند سّنت هاى شهرهاى  ــت.2 بنابراين س اصفهان هم اقامت داش

ديگر ايران دانست. 
دست نوشته مجلس از نوازندگان ديگر دربار فتح على شاه نيز ياد مى كند. به گفته نويسنده، رجب على خان 
ــت آيا او نخستين مطرب باشى دربار بوده يا پيش از او هم  ــى فتح على شاه بوده است. روشن نيس مطرب باش
نوازنده ديگرى، لقب و جايگاه مطرب باشى را داشته است. چه، درباره آقا بابا تنها گفته كه «او خواننده خاقان 
مغفور بود». فتح على شاه، خواننده هاى ديگرى هم داشت، از جمله حاجى على محّمد خوانسارى كه از نجباى 

خوانسار بود و با تخلّص قرقى شعر هم مى گفت. عضدالدوله درباره او مى گويد: 
«آواز پست را به طورى خوب مى خواند كه صدايش از اطاقى به اطاق ديگر نمى رفت، و َمَعَهَذا تمام نكات 
ــيقى مهارتش به اعلى درجه بود، ولى جز اوقاتى كه خيلى  و مقامات و الحان را به كار مى برد. در علم موس
خلوت بود، اين هنر خود را در خدمت خاقان جلوه نمى داد، گويا كمتر كسى مى دانست كه حاجى على محّمد 

به عالوه ساير كماالت، دارى اين فّن شريف نيز هست».3
ــّخص نيست كه از چه سالى و براى چند سال مطرب باشى دربار بوده است. وصف رجب على خان  نيز مش

در دست نوشته مجلس چنين است:
ــنتور را چنان مى نواخت كه عقل واله و حيران مى شد [...] در خدمت خاقان  ــه تار و كمانچه و س «تار و س
ــته، صاحب مال و مكنت و ثروت و دولت بسيار گرديده، و كارش در اعتبار  ــى گش مرحوم مغفور مطرب باش
ــاهزادگان عظام و امراى عالى مقام ساز مى نواخت، و به اين جهت در منزل  ــيد كه به جهت ش به جايى كش
احدى نمى رفت، و هيچ كس را ياراى اين نبود كه از او اين تمّنا كند، ولى در مجالس انس از رفقا اين فيض 
ــت، و در اواخر دولت خاقان مغفور به خدمت  ــت. حقير از او لّذت ها برده و بهره ها يافته اس را دريغ نمى داش
تحصيل منال ديوانى گيالن مأمور گشته بود و اين در زمان صاحب اختيارى معتمدالّدوله در گيالن بود. بعد 
ــد، رجب على خان از گيالن به فارس رفته، در  از وفات خاقان مغفور كه معتمدالّدوله به نظم فارس مأمور ش

سنه هزار و دويست و پنجاه (و) يك در شيراز فوت شد».

1 . عضدالدوله، تاريخ عضدى، بمبئى، احمدى، 1268، ص 27-26.
2 . خالقى، روح اهللا، همان، ص 68- 69 ،73، 290.

3 . عضدالدوله، همان، ص 120.
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ــيقى دانان به دست مى دهد. از  ــمندى درباره زندگى اجتماعى موس وصف رجب على خان، اّطالعات ارزش
جمله نشانه مشّخصى از حمايت حكمرانان محلّى از هنر است. در مورد رجب على خان حاكمى كه او را با خود 
به گيالن و رشت برد، معتمدالّدوله معّرفى مى شود. جست و جو در احوال اين معتمدالّدوله هم از جهت يافتن 
اّطالعات زندگى نمونه اى مشّخص از حاميان هنر ارزش دارد، هم از جهت مهاجرت و اقامت رجب على خان 
ــتين معتمدالّدوله دربار فتح على شاه، نشاط اصفهانى است. او  ــت و گيالن ارزشمند است. ظاهراً نخس در رش
ــال 1244ق لقب  ــاط در س را به نام پدربزرگش كه حاكم اصفهان بود، عبدالوّهاب ناميدند. پس از مرگ نش
ــى يا رئيس خواجگان دربار اعطا شد كه خود نيز خواجه بود.1 پنج سال  معتمدالّدوله به منوچهرخان ايچ آقاس
ــتى كى از فرزندان خود به نام يحيى ميرزا قرار داده، او را  ــاه منوچهرخان را سرپرس پيش از آن فتح على ش
ــال 1250ق كه فتح على شاه از دنيا  همراه يحيى ميرزا به حكومت گيالن معّين كرده بود.2 منوچهرخان تا س
رفت، بر گيالن حكم مى راند. پس از مرگ فتح على شاه معتمدالّدوله خود را با سواران و تفنگ چيان گيالنى 
و مبلغى كالن به محّمد ميرزاى وليعهد رساند كه در راه تهران براى به تخت نشستن بود.3 سپس از جانب 
ــركوبى حسين على ميرزا فرمان فرما و برادرش  ــاه، به س او به همراه فيروز ميرزا نصرت الدوله، برادر محّمدش
حسن على ميرزا شجاع السلطنه به فارس فرستاده شد. با سياست هاى معتمدالّدوله مأموريت شهر شيراز بدون 
ــركوبى سركشان  ــده و براى س ــاه درآمد.4 اّما او به زودى فراخوانده ش جنگ و خونريزى به اطاعت محّمدش
ــد. با كاردانى معتمدالّدوله همه آن واليات،  ــتان فرستاده ش ــاه، اصفهان، بختيارى و نهايتًا خوزس به كرمانش
ــاه درآمدند.5 او در اصفهان به حكومت باقى بود  خصوصًا طوايف بختيارى و عرب و كرد به اطاعت محّمدش

تا در سال 1263ق فوت شد.6 
ــال هاى 1840 تا 1842 به قصد  ــناس انگليسى كه در س ــتن هنرى اليارد (1817-1894)، باستان ش آس
ــفر كرد، بارها با معتمدالّدوله در اصفهان ديدار و گفتگو داشت. اليارد در گزارش سفر  ــاف به شوش س اكتش

خود، سرگذشت و خصوصيات شخصيتى معتمد را هنگام نخستين ديدار با او چنين ذكر مى كند: 
ــده بود. او را در كودكى به  ــيحى زاده ش «منوچهرخان معتمد خواجه اى گرجى بود كه از پدر و مادرى مس
ــلمان تربيت كرده و به وضع ناكام خواجگى تنّزل داده بودند. هنگامى كه  عنوان برده خريدارى نموده، مس
ــيارى از هم قطارانش در دولت به خدمت گرفتند و با توانايى هاى قابل توّجهى كه  جوان بود او را همانند بس
ــال ها از اعتماد و عالقه شاه بهره مند بود و از آن جا كه بهترين  ــيده بود. او س ــت به باالترين درجات رس داش
حكمران مملكت شناخته شد، براى حكمرانى واليت عظيم فارس به اصفهان فرستاده شد. محدوده واليت 

1 . سپهر، محّمدتقى، ناسخ التواريخ، تاريخ قاجاريه، تهران، دارالّطباعه آقا سيد مرتضى، جلد1، بي تا، ص 226.
2 . همان، ص 187.

3 . اصفهانى، محّمدعلى، مدايح معتمديه،  تهران، كتاب خانه مجلس، دست نوشته 11348، بي تا، ص 26. 
4 . فسائى، حسن، فارس نامه ناصرى، ص 289.

5 . اصفهانى، محمدعلى، همان، ص 32- 66 .
6 . سپهر، محمدتقى، همان، ج2، ص 464.
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ــت و جمعّيت  ــركش و ياغى لر و بختيارى را كه عمومًا در وضع طغيان بودند، در بر داش فارس، طوايف س
ــامل مى شد. از او به جهت قساوتش  ــتان و رود فرات را ش عرب نيمه خود مختار در جلگه بين كوه هاى لرس
نفرت و ترس داشتند، اّما عمومًا معترف بودند كه به عدالت حكم مى راند، ضعفا را از جور زورمندان محافظت 
ــته بود اقتدارش را نافذ كند، جان و مال اهالى در امان بود. او را به قوه ابتكار در  مى كند و هر جا كه توانس
ابداع روش هاى جديد مجازات و شكنجه مى شناختند تا در دل اشرار وحشت افكند يا مايه عبرت آنان باشد 

كه به خود جرأت ندهند در برابر اقتدار او يا ولى نعمتش ايستادگى كنند».
اليارد، ويژگى هاى ظاهرى او را نيز چنين تصوير مى كند:

ــش و رنگ پريده، گونه هايش  ــت. صورتش صاف، بى ري ــد، ويژگى هاى معمول خواجگان را داش «معتم
آويخته و صدايش ضعيف، زير و زنانه بود. هيكلى كوتاه، فربه و سست داشت و اندامش بى لطف و كند بود. 
ــته و بى رمق داشت و بى حالت و بى روح بود. او ملّبس  اجزاى صورتش كه همانند گرجيان بود، ظاهرى خس
به  جامه معمول ايرانيان بود. قبايش از ظريف ترين نوع پارچه كشمير بود. و در ميان شالى كه به دور كمرش 

پيچيده بود، خنجر هاللى مرّصعى مى بست»1 .
ــاعران براى  ــت، كتاب مفّصلى از مدايحى كه ش ــاعر بود و تخلّص بهار داش محّمدعلى اصفهانى كه ش
ــت. او در مقّدمهٴ كتاب مشهور به مدايح معتمديه ضمن شرح  ــروده بودند، گردآورى نموده اس معتمدالّدوله س

حال منوچهرخان، درباره او چنين مى گويد:
ــم علما و فضال و حكما و ادبا، َعلَى َقدِر َمَراتِبِِهم، نامرعى نگذارد و به هر يك فراخور  ــه اى از تعظي «دقيق
ــعرا و ظرفا و ارباب تاريخ و اصحاب كمال را از قبيل صاحبان خط و نقاشى و  ــيد. ش احوال ملك و مال بخش

تذهيب به نوعى كمال مرحمت مبذول مى دارد2 .
ــاعر و فقيه كه لقب مجتهدالّشعرا داشت؛ از جانب معتمدالّدوله  ــتى، ش به گفته بهار اصفهانى، آقا على رش
مأمور بررسى اشعارى بود كه براى او مى سرودند. مجتهدالّشعرا بايد «سست از متين و غث از ثمينش امتياز 
ــطه خلق  ــاعر را به صالت و جوايز فايز گرداند، تا بدين واس داده، معروض دربار گردون  مدارش دارد، و ش
ــتين چاپخانه در تهران نيز بود كه به چاپخانه  ــتابند».3 معتمدالّدوله بنيان گذار نخس در پى تحصيل علوم ش
معتمدى مشهور است. به گفته اصفهانى او، «به قدر بيست هزار تومان اخراجات نموده و مقدار هشتصد هزار 

جلد كتاب از احكام شرعّيه فرعّيه چاپ فرموده و به دست خاص و عام انداخته» است.4 
در ركاب معتمدالّدوله بودن دليل مهاجرت رجب على خان به گيالن و فارس بود. معتمدالّدوله در ربيع االّول 
ــاهزاده يحيى ميرزا وارد رشت شد5 و در ذوالقعده 1250ق، همراه شاهزاده فيروز ميرزا به  1240ق، همراه ش

1. Layard , 311-313
2 . اصفهاني، محمدعلي، همان، ص 69 .

3 . همان، ص 25.
4 . همان، ص70.
5 . همان، ص 22.
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ــيراز وارد گشت.1 معلوم نيست رجب على خان هنگام ورود معتمدالّدوله به رشت در سال 1240ق همراه او  ش
ــال به او پيوسته است. به هر حال  نوازنده اى كرمانى كه در تهران  ــد، احتماًال پس از يك يا چند س بوده باش
ــهرهاى ديگر آشنا شده بود، مّدتى در رشت و مّدت كوتاهى هم در  ــّنت موسيقى اصفهان و شيراز و ش با س

شيراز زندگى كرد. 
رجب على خان در طول اقامت احتماًال طوالنى خود در رشت و اقامت كوتاه خود در شيراز، حتمًا در مجلس 
ــت و شيراز مى نواخته است؛ نوازندگان محلّى هم حتمًا در مجلس معتمدالّدوله مى نواخته اند؛ يعنى  اعيان رش
ــاعت فراغت با آنان مراوده نيز  ــته و در نتيجه اين ديدارها در س رجب على خان با نوازندگان محلّى ديدار داش
ــت. با اين ترتيب سّنت موسيقى دربار تهران را به رشت و شيراز برده و سنت هاى محلّى را  پيدا مى كرده اس
ــت. همچنين خود نيز طى مراودات با نوازندگان رشت و شيراز از سّنت هاى آن دو شهر  ــاخته اس متأثّر مى س
ــاله رجب على خان در سال 1251 قمرى كه مطابق  ــده است. به گفته نويسنده بخش پايانى رس متأثّر مى ش
ــى است، از دنيا رفت. چنان كه ذكر شد، معتمدالّدوله در اواخر 1250 به شيراز وارد شد، بنابراين  1215 شمس
ــت كه مسافرت به شيراز يا تغيير  ــيار كوتاه بوده است؛ بعيد نيس ــهر بس مّدت اقامت رجب على خان در آن ش

اقليم باعث بيمارى و مرگ او شده باشد.
سخن درباره معتمدالّدوله و رجب على خان را به پايان برده، به نوازندگان ديگر دربار فتح على شاه مى پردازم 
ــق كرده بودند». نخستين نوازنده  ــته مجلس «در پيش رجب على خان مش ــنده دست نوش كه به گفته نويس
ــى دربار  ــمت مطرب باش ــت كه پس از مهاجرت رجب على خان به گيالن س چاالنچى خان كمانچه كش اس
فتح على شاه به او رسيد. معلوم نيست چاالنچى نام واقعى او باشد. چه، چاالنچى لغت تركى به معناى نوازنده 
ــته مجلس داراى نكات ارزشمندى است. از جمله اينكه او در سال  ــت. وصف او در دست نوش به طور عام اس

1252ق فوت كرد. سرگذشت او را مى خوانيم:
«چاالنچى خان در اصل يهودى بود و در اّيام جوانى به شرف اسالم مشّرف گشته، آوازى روح افزا داشت. 
چندى در خدمت خاقان مغفور به خوانندگى مشغول بود. بعد از اينكه بلوغ آوازش را خراب كرد، مشق سنتور 
مى كرد، در اين ساز ترّقى نكرد، حسب الحكم مشق كمانچه كرد و در اين ساز به جايى رسيد كه باالتر از آن 
در حوصله امكان نيست. اين ساز را شيرين تر و با اثرتر از استاد خود رجب على خان نواخت. بعد از مأموريت 
رجب على خان به گيالن، مطرب باشى شد. مردى درويش مسلك و نيك اخالق و سهل القياد و رقيق القلب 
ــاز او بهره مند بود. هر كه او را مى خواست، اگر چه  ــوق از س و مهربان بود. همه كس حّتى ُمحَتِرفه و اهل س
گشاد روزى بود، بى كبر و ريا مى رفت، و هر چه مى خواستند مى نواخت. اكثر اوقات در نزد حقير بود. بعد از 

ٱْغِفْرُه». خاقان مغفور در سال هزار و دويست و پنجاه (و) دو وفات كرد ـ اللُّهمَّ
آقا محّمدرضا نوازنده ديگرى است كه در دست نوشته مجلس از او ياد مى شود. او نوازنده تار و سه تار بود، 
ــيارى از اهل هنر را خانه نشين مى كند، جز در دربار براى كسى  ــر بخل يا دلتنگ از جفايى كه بس اّما يا از س

1 . فسائي، حسن، «فهرست دهات فارس»، فارس نامة ناصري، ص 289.
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ــى چيزى نمى آموخت و با مردم رفت و آمد نمى كرد. سرگذشت كوتاه آقا محّمدرضا از  ــاز نمى زد، به كس س
جهتى جالب است، چه به وضوح از اهميت دانستن «ترتيب دوازده دستگاه»، «نظم هر دستگاه»، «دانستن 
ــعبه ها و ترك نكردن هيچ يك در نواختن» و «دانستن اسامى هر يك» سخن مى گويد. اين  ــه ها و ش گوش
توصيف در سال 1255ق به نوعى ترسيم مفهومى است كه بعدها «رديف» نام گرفت و دانستن آن اهميت 
ــه تار  ــت كه آقا محّمدرضا هم مانند آقا على اكبر و خانواده اش نوازنده تار و س ــترى پيدا كرد. جالب اس بيش
بود؛ بنابراين تأثير فنون نوازندگى تار و سه تار بر اجراى رديف موسيقى ايرانى، پيشينه طوالنى ترى مى يابد. 

نويسنده بخش پايانى رساله، آقا محّمدرضا را چنين وصف مى كند:
«آقا محّمد رضا در فّن تار و سه تار سرآمد اهل روزگار شد، و در ترتيب دوازده دستگاه و نظم هر دستگاه 
ــه ها و شعبه ها و ترك نكردن هيچ يك در نواختن و دانستن اسامى هر يك بى مانند بود، اّما  ــتن گوش و دانس
كمتر از خانه بيرون مى آمد، و ديدن خودش و شنيدن سازش كمتر كس را ميّسر مى شد، و كم كس را چيزى 

مى آموخت، و از خانه هيچ بيرون نمى آمد، و در سرا بر روى احدى نمى گشود».
عضدالّدوله هم از رجب على خان، چاالنچى خان و آقا محّمدرضا ياد كرده است:

ــتاد آنها (مينا و زهره)، از معارف اهل اين فن و بر آقا محّمدرضا و رجب على خان  ــتم و مهراب، اس «رس
ــا و رجب على خان و  ــتند [...] صبح ها آقا محّمدرض ــتادى داش ــمت اس ــان، مغّنيان آن عصر س و چاالنچى خ
چاالنچى خان به معلّم خانه مى آمدند. لباس بازيگرها طورى بوده كه به جز صورت هيچ چيز آنها پيدا و نمايان 

نبوده، خواجه ها مى نشستند، آنها مّدتى مردانه مشق مى كردند».1
در دست نوشته مجلس از نوازنده ديگرى ياد مى شود كه آقا ابراهيم نام داشت و سنتور مى نواخت، اّما در 
ــايد همان نكته اى باشد كه خود نويسنده بخش پايانى رساله  ــت. دليلش ش كتاب عضدالّدوله نامى از او نيس

ذكر مى كند:«در فّن موسيقى چون امثال و اقران ترّقى نكرد». وصف مختصر او چنين است:
ــنتور مى نواخت. اگر چه در فّن موسيقى چون امثال و اقران ترّقى نكرد، اّما در اين روزگار  «آقا ابراهيم س

كس سنتور را بهتر از او ننواخت. اكنون در قيد حيات است».
ــم مى نواخت، و چاالنچى خان كه  ــنتور ه ــنتور، رجب على خان كرمانى كه س وصف آقا ابراهيم نوازندهٴ س
مّدتى مشق سنتور مى كرد، از جهتى ديگر نيز ارزشمند است. تا جايى كه به ياد دارم، نخستين نوازنده سنتور 
سّنت موسيقى دستگاه كه تا كنون شناسانده شده، محّمدحسن خان است كه گوبينو در سال هاى پايانى دهه 
ــيدى) او را ديده بود.2 در آن هنگام بيست سال از  ــلطنت ناصرالّدين شاه (1236 تا 1238 خورش ــت س نخس
مرگ رجب على خان كرمانى و چاالنچى خان مى گذشت، آقا ابراهيم هم درگذشته يا سالخورده بوده است. 

ــناس  ــخصى ناش ــاه، بدگويى پرآب و تابى از ش ــيقى دان دوره فتح على ش پس از ذكر خير اين چهار موس
ــخص در اصل پارچه فروش بوده و در دوره  ــاله، اين ش ــنده بخش پايانى رس به ميان مى آيد. به گفته نويس

1 . عضدالدوله، همان، ص 28-27.
2. Gobineau , Joseph Arthur (1859) TroisAns en Asie (Paris: Hachette).
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فتح على شاه به بهانه فروش پارچه و دوخت لباس به خانه موسيقى دانان رفت و آمد مى كرده، از همين راه با 
ــنا شده است. شايد نويسنده در بدگويى و تخطئه اين شخص كه نامش خوانا نيست، با انصاف  ــيقى آش موس
ــد. به هر صورت صرف بدگويى از كسى كه به گفته نويسنده «در هر محفل و  ــخن گفته باش يا با اغراق س
ــانه اى از درگيرى هاى اجتماعى بين افراد مرتبط با موسيقى است.  ــتى مى كند»، نش مجلس دعوى پيش دس
ــيقى دانان ديگر هم چون آقا محّمدرضا  ــتن بخل يا دلتنگى موس ــتر اين بدگويى و در نظر داش ــى بيش بررس

مى تواند به شناخت بيشتر روابط اجتماعى موسيقى دانان در گذشته و حال كمك كند. 
ــتگاه ها ادامه مى يابد. دريغ كه در آغاز  ــتگاه در دست نوشته مجلس با شرح اجزاى دس ــاله دوازده دس رس
ــتگاه چهارم كه دستگاه زابل است، دست نوشته ناتمام رها مى شود. نشان دادن اهميت اين بخش  ــرح دس ش
در بررسى روند تاريخى تحّول دستگاه ها نيازمند در نظر داشتن چند متن ديگرى است كه جزئياتى از نظام 
ــاله دوازده دستگاه، فرع  ــى در پيش گفتار رس ــتگاه به روايت هاى متفاوت را نقل كرده اند. درج اين بررس دس
ــده است. پس سخن را  ــود؛ حجم اين پيش گفتار هم اكنون نيز چندين برابر خود متن ش مقّدم بر اصل مى ش

كوتاه كرده، به نقل متن مى پردازم. 

متن
ــال  ــت و پنجاه و پنج هجرى موافق تنگوزئيل تركى1 و س ــال هزار و دويس (13آ) اّما در اين زمان كه س
پنجم جلوس محّمدشاه قاجار است، كسى كه تواند يك سطر از اين كتاب را فهميد يا نكته اى از نكات اين 
ــَكَنُه  َدُهاُهللا بِه ُغْفَراِن ِهَو أَْس ــاه قاجارـ  تََغمَّ ــت. ولي در عهد خاقان مغفور، فتح علي ش علم را ادراك كرد، نيس
بُْحبُوَحة ِجَنانِِه ـ استادان چند ترتيب يافته اند كه در عملّيات موسيقى مثل ايشان مى توان گفت كه در هيچ 
ــى مغّنى ثانى بود. تار و  ــت. من جمله رجب على خان كرمانى كه ثانى معلّم اّول و تال ــد و زمان نبوده اس عه
ــد. كسب اين علم را در  ــنتور را چنان مى نواخت كه عقل واله (13ب) و حيران مى ش ــه تار و كمانچه و س س
ــتادى  ــتاد آقا باباى مخمور اصفهانى كرده بود، كه او خواننده خاقان مغفور بود، و در اين زمان ها اس پيش اس
ــيقى نيامده است. حقير او را نديده بود، اّما از مرحوم رجب على خان  ــليقه و فهم در علم و عمل موس به آن س
ــازندگى و فنون تبّحر در فّن ضرب و  ــنيده، و آن مرحوم با كمال تسلّط در اقسام ساز و س ــيار تعريف ش بس
نوازندگى و تصّرفات دلكش و قريحه خوش، مى گفت: «نسبت من با استاد آقا بابا نسبت قطره و دريا است»، 
ــت، و آن چه در آن زمان و اين زمان َمْعُموٌل بِهِ خواننده ها و  ــهور اس و از ديگران نيز چيزهاى غريب از او مش
سازنده هاست، همان قانونى است كه استاد آقا بابا نهاده است، و آن استاد جميع آوازه ها و مقامات و شعبه ها 
ــت پنجگاه 2. نوا و نشابور  ــتگاه قرار داده، بدين ترتيب: 1. راس ــه ها را در يكديگر ريخته، دوازده دس و گوش
ــور) شهناز 7. چهارگاه مخالف 8. سه گاه 9. دوگاه 10. زابل 11.  ــول (ش 3. همايون 4. ماهور 5. رهاب 6. ش

عشيران 12. نيريز. 

1. 1218 خورشيدى. 
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بالجمله، رجب على خان در خدمت خاقان مرحوم مغفور مطرب باشى گشته، صاحب مال و مكنت و ثروت 
و دولت بسيار گرديده، و كارش در اعتبار به جايى كشيد كه به جهت شاهزادگان عظام و امراى عالى مقام 
ــچ كس را ياراى اين نبود كه از او اين تمّنا  ــت، و به اين جهت در منزل احدى نمى رفت، و هي ــاز مى نواخ س
كند، ولى در مجالس انس از رفقا اين فيض را دريغ نمى داشت. حقير از او لّذت ها برده و بهره ها يافته است، 
ــود، و اين در زمان  ــته ب ــت خاقان مغفور به خدمت تحصيل منال ديوانى گيالن مأمور گش ــر دول و در اواخ
ــب اختيارى معتمدالّدوله در گيالن بود. بعد از وفات خاقان مغفور كه معتمدالّدوله به نظم فارس مأمور  صاح
شد، رجب على خان از گيالن به فارس رفته، در سنه هزار و دويست و پنجاه (و) يك در شيراز فوت شد. بعد 
ــه در پيش رجب على خان (13ب) مشق  از او چاالنچى خان و آقا محّمد رضا و آقا ابراهيم بودند، و اين هر س

كرده بودند و ادراك صحبت استاد آقا بابا و مجلس تعليم او را نيز نموده بودند. 
ــرف اسالم مشّرف گشته، آوازى روح افزا داشت.  چاالنچى خان در اصل يهودى بود و در اّيام جوانى به ش
چندى در خدمت خاقان مغفور به خوانندگى مشغول بود. بعد از اينكه بلوغ آوازش را خراب كرد، مشق سنتور 
مى كرد، در اين ساز ترّقى نكرد، حسب الحكم مشق كمانچه كرد و در اين ساز به جايى رسيد كه باالتر از آن 
در حوصله امكان نيست. اين ساز را شيرين تر و با اثرتر از استاد خود رجب على خان نواخت. بعد از مأموريت 
رجب على خان به گيالن، مطرب باشى شد. مردى درويش مسلك و نيك اخالق و سهل القياد1 و رقيق القلب 
ــت، اگر  ــاز او بهره مند بود. هر كه او را مى خواس ــوق3 از س و مهربان بود. همه كس حّتى محترفه2 و اهل س
ــتند مى نواخت. اكثر اوقات در نزد حقير بود.  ــاد روزى بود، بى كبر و ريا مى رفت و هر چه مى خواس چه گش
ــْرُه. و آقا محّمد رضا در  ٱْغِف ــت و پنجاه (و) دو وفات كردـ  اللُّهمَّ ــال هزار و دويس ــد از خاقان مغفور در س بع
ــرآمد اهل روزگار شد، و در ترتيب دوازده دستگاه و نظم هر دستگاه و دانستن گوشه ها و  ــه تار س فّن تار و س
ــتن اسامى هر يك بي مانند بود، اّما كمتر از خانه بيرون  ــعبه ها و ترك نكردن هيچ يك در نواختن و دانس ش
ــنيدن سازش، كمتر كس را ميّسر مى شد، و كم كس را چيزى مى آموخت، و از  مى آمد، و ديدن خودش و ش
ــود. آقا ابراهيم سنتور مى نواخت. اگر چه در فّن  ــرا بر روى احدى نمى گش خانه هيچ بيرون نمى آمد، و در س
ــنتور را (14ب) بهتر از او ننواخت. اكنون  ــيقى چون امثال و اقران ترّقى نكرد، اّما در اين روزگار كس س موس

در قيد حيات است. 
اين ها همه اهل طرب خاقان مغفور بودند. بعد از ايشان علم و عمل موسيقى چنان مندرس گرديد كه [؟] 
ــوق كه سرمايه فجور و فسوق است در هر محفل و مجلس دعوى پيش دستى مى كند، و  فرومايه از اهل س
ــد، با او در مى آويزد و آبروى او را َعلّيًا بَِنْحِو َكان مى ريزد، و اين خود مردى  ــاز و نوايى باش اگر بينوايى را س

1. آسان گير در همراه شدن. 
2. اهل حرفه، صنعتگران. 

3. بازار
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ــاس و دوختن رخت و لباس  ــتاويز فروختن چيت و كرب ــيان2 به دس ــى1 بود كه در عهد خاقان خلد آش َچرچ
ــنيده است. َشِكُس االخالق3 و بدخو و  ــامى آوازه ها ش به مجلس ارباب اين فن راه يافته، احيانًا چيزى از اس
ــپاس و حق نشناس و نابكار و فقير آزار است. با  ــور و بى ادب و َغّدار5 و ناس ــتاخ و بى حيا و جس ُمَعربِد4 و گس
ــت و چندان  كه به تصّور درآيد منافق و راعن6. مكّرر ميانه دو برادر را  ــت و چشم و زبان خائن اس دل و دس
كه از يك پشت بوده اند، در يك مجلس و يك ساعت چنان خصومت افكنده است كه تيغ بر روى يكديگر 
كشيده اند، يا روى يكديگر را بعد از آن نديده اند. اگر َمساوى7 اخالق و َمجارى8 احوال او َكَما ُهو َحقُُّه شرح 
داده آيد، صد قيامت بگذرد و آن ناتمام، بهتر آن است كه بر سر مقصود رويم. آنچه َمْعُموٌل بِِه همه استادان 

است، اين است كه به  شرح داده مى شود:

دستگاه راست و پنجگاه:
درآمد راست مى كند، پس روح افزا، پنجگاه، عّشاق، بيات عجم ُكت، نشيب، منصورى، ماوراءالنهر، راك، 
پس به درآمد رجوع كرده، مبرقع، سپهر، عراق، اصفهانك، زنگوله و نهفت، نوروز عرب، نغمه و نفير فرنگ، 
ــه  ــترى گردون، ابل، چهار مضراب، نوروز صبا، نوروز خارا، نوروز عجم، راوندى، راوندى با گوش (14آ) شوش
ــت، راوندى با گردون يه، راوندى با گوشه نفير، عّزال، دناصرى، بيات ترك،  ــته، راوندى با گوشه راس خجس
ــهناز، زنگوله، نوروز صبا، گوشه راست، گوشه سه گاه در  ــه همايون، گوشه ش ــه بيداد، بيات عجم، گوش گوش
بيات عجم خوانده مى شود، پس منصورى و نشيب، ماوراءالنهر، شهناز با راك، راك، رجوع به درآمد و ختم 

دستگاه. 

دستگاه نوا و نشابور: 
درآمد نوا مى كند، پس بزرگ، گوشه نيريز، گوشه راست پنجگاه، گوشه كوچك، گوشه راوندى، گردونيه 
ــه گاه، رهاب، رنگ ارمنى، مسيحى، شاه خطايى، گوشه بيات راجع، نغمه،  ــاق، حجاز فارسى، گوشه س و عّش
نشابور، گوشه از بيات قجر در نشابور، دلكش، زبرافكن، شوشترى گردون، بسته نگار، سارهنگ، مؤالف، عمل 
ــه راوى ازبك(؟)، رنگ ارمنى، نستارى و  ــين و محّير، خجسته و قجر، بوسليك، گوش ــلى، حس رومى، مجس

1. دست فروش.
2. فتح على شاه. 

3. بدخوى، بخيل. 
4. عربده جو، بد مست. 
5. بى وفا و پيمان شكن. 

6. منافق. 
7. بدى هاى. 

8. سرگذشت. 
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خارا، ماوراءالنهر، بسته نگار، نوروز صبا و نوروز خارا، بغدادى، شهناز ُكت.

دستگاه همايون:
ــلمك، زنگوله، نوئى ، مرادخانى، گوشه بيداد، نشيب و فراز، گوشه عّزال، دوگاه،  درآمد از همايون كند، س
گيالنى، ايضًانوئى، نوروز عرب، نغمه و نفير، فرنگ و گردونيه، چهار مضراب و نوروز صبا، نوروز خارا و نوروز 
ــته، راست، گردونيه، گوشه نفير، راوندى  ــود، پس راوندى، خجس عجم و عّزال در نوروز عرب خوانده مى ش
ــه  ــه همايون و گوش ــود، پس عّزال مى خوانند و دناصرى، بيات ترك، نغمه، بيات عجم، گوش خوانده مى ش
(14ب) شور، زنگوله و نوروز صبا و نوروز خارا و گوشه راست و منصورى در بيات عجم خوانده مى شود. بعد 

نشيب و ماوراءالنهر، بغدادى، شهناز ُكت، گوشه عّزال، رجوع به همايون و تمام مى كند. 

دستگاه زابل:
درآمد زابل مى كند (انتهاى دست نوشته)


