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 مقدمه-1

الزم به ذکر است  ،ی صبای دو مطلب منتشر شده در فصلنامهدر ادامه

خصوص تحریرها(، برای جداسازی الگوها و فیگورها از متن موسیقی )به که

بودن و... در نظر گرفته معیارهای مختلفی چون عام بودن، شاخص بودن، مکرر 

ها بیشتر بندی آنشده و در حد پیشنهاد هستند. هدف از استخراج و دسته

وجود آوردن بستری ها برای آموزش مؤثرتر و بهشناخت ساختار و کارکرد آن

  پردازی و آهنگسازی است.ها برای بداههبرای دستکاری آن

 شوندمد خاصی اجرا می در این نوشته تحریرها و الگوهایی که معموالً در

طور بالقوه امکان استفاده از الگوی ملودیک اند. زیرا بهطور مجزا بررسی نشدهبه

 ها درنها در فضاهای دیگر)احتماالً با از دست رفتن تشخص آنیا ریتمیک آ

 فضای مدال اصلی( وجود دارد.

 های کوتاهی هستند که حداقلهمچنین خرده تحریرها که اغلب موتیف

بندی صورت جدا طبقهاند، بهدر این اجرا مورد پردازش و بسط قرار نگرفته

 اند.ی تحریرها قرار گرفتهنشده و در دسته

                                                           
نامند و معتقدند بارزترین مناطقی که استاد هومان اسعدی دانگ نوا را دانگ بیات راجه می-1

 در اصفهان و نوا است.ی این دانگ انجام میشود، بیات راجه گردش نغمات در محدوده

 در ردیف صبا اصفهانساختار مدال آواز بیات -2

شود. هر درنظر گرفته می همایوناز ملحقات  عموماً اصفهانآواز بیات 

 اند.بعضی این آواز را از ملحقات شور در نظر گرفتهچند 

توان از دو دانگ ی درآمد را میبستر نغمگی آواز بیات اصفهان در منطقه

 عنیی "ج ه ب"فواصل دانگ چهارگاه عبارتند از  دانست. 1نوامتصل چهارگاه و 

پرده(. مستزاد)بیش طنینی( و بقیه)نیم چهارم پرده(، طنینیمجنب)سه

همواره مورد در بیات اصفهان ی سوم این دانگ ی نغمهی دقیق فاصلهاندازه

های جدیدتر، یا فا بحث بوده است. در واقع این نغمه فا دیزِ کمتر، در شیوه

هر حال از طنینی شود و در تر محسوب میهای قدیمیسُریِ بیشتر، در شیوه

وار اداالدوار در بیان در نوبت سوم کتاب مجمعبزرگتر است. مهدیقلی هدایت 

متشکل از  ،"یب.. یه.. یح ا. ج.. و. ح.. یا"موجوده ساختار بیات اصفهان را 

 .گاه است، دانسته است که یادآور ساختار مخالف سه"ج ط ج ط ب ط ط"ابعاد

ی شود، و درجهاهد محسوب میی شی بین دو دانگ)سل( نغمهنغمه

ی چهارم شاهد)می کُرُن( نقش ایست موقت را بر عهده دارد. درجه نسوم پایی

 در ردیف صبا اصفهان بررسی آواز بیات

 از منظر مدال و فیگورشناسی 

 

 فرزام اعتمادی
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پایین شاهد)نت رِ( در برخی عبارات نقش ایست قطبی و در قسمت مثنوی 

ی چهارم طور کلی خاتمه روی درجهکند. بهی همایون را ایفا مینقش خاتمه

که این آواز به دستگاه همایون است؛ در حالیگر انتساب تداعی ،پایین شاهد

شود. ی شاهد حاکی از اجرای مستقل این آواز محسوب میخاتمه روی درجه

  .(83: 1831اسعدی، )

ک. اند)نهمچنین برخی آواز بیات اصفهان را در اصل قسمی از شور دانسته

؛ دورینگ Caron & Safvat 1966:88؛ 88: نوبت سوم، 1811هدایت 

ی اجرای آقاحسینقلی ( و انتساب آن به دستگاه همایون را به شیوه161: 1838

 .(84: 1831اند)اسعدی، نسبت داده

شناخت "در قسمت بیست و چهارم از برنامه استاد محمدرضا لطفی 

یات آواز بدو دلیل برای وابستگی در رادیو فرهنگ  "موسیقی دستگاهی ایران

ا با هلیل اول تشابه اشل صوتی آنکنند. داصفهان به دستگاه شور ذکر می

 ی سوم است.تفاوت در درجه

 

 ی اشل صوتی شور و بیات اصفهانمقایسه-1تصویر

عنوان بههای دستگاه شور دلیل دوم فرودی است که در برخی از گوشه

در ردیف آقاحسینقلی ارائه  ی مدال کوچکی دوبیتی در محدودهگوشه مثال

 ایی شور موقتاً به صورت ریزپردهباالی خاتمه ی سومشود که در آن درجهمی

 گیرد.باال رفته و اشلی مشابه با درآمد بیات اصفهان شکل می

 

 ی دوبیتی، دستگاه شور، ردیف آقاحسینقلیفرود گوشه-2تصویر 

 شود.در این نوشته آواز بیات اصفهان از ملحقات همایون در نظر گرفته می

 یاین منطقه شامل دو دانگ پیوستهبستر نغمگی  مبنا:-درآمد-1-1

راجع)نوا( و برگرفته از اشل صوتی مد مبنای همایون است. چهارگاه و بیات

ی سوم پایین شاهد و درجه ؛ی مشترک بین دو دانگ نقش شاهد و ایستنغمه

ی این نقش ایست موقت و در برخی موارد نقش ایست نهایی را دارد. خاتمه

 ی همایون)نت رِ( است.هایت بر خاتمهاجرا از بیات اصفهان در ن

ی دوم باالی در این منطقه شاهد به درجه ثانویه:-بیات راجع-2-1

ی دانگ باالی شود و گردش نغمات بیشتر در محدودهدرآمد منتقل می شاهدِ 

 گیرد.د)دانگ بیات راجع( صورت میهشا

یات در این منطقه با ایجاد دو دانگ شور از شاهد ب :اولیه-عشاق-3-1

ی مشترک شود. شاهد این منطقه نغمهراجع، فضای شور در اصفهان ایجاد می

 ی شور است. بین دو دانگ پیوسته

این منطقه در مثنوی ارائه شده و نمود همایون  :ثانویه-بختیاری-4-1

ی سوم پایین شاهد اصفهان تاکید شده و شاهد در بیات اصفهان است. بر درجه
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ی همایون انجام کند. توقف در این منطقه بر خاتمهمیهمایون را تداعی 

 شود.می

 

 

 در ردیف صبا بیات اصفهانطرح مدال آواز -3

 

 1نگاری شده طرح مدال نغمه
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 های  شاخصمایهنقش-4

 های مبتنی بر اوزان شعریمایهنقش-1-4

در آواز . این وزن به کرشمه مشهور است)کرشمه(:  1V-بحر مجتث

و  راجع، بیاتدرانهای کرشمه، جامهدر ردیف صبا در گوشه اصفهانبیات

 "بحر مجتث مثمن مخبون: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن"از ی عشاق کرشمه

 استفاده شده است. 

وزن دوبیتی در  اصفهاندر این اجرا از بیات)دو بیتی(: 2V-بحر هزج

 استفاده شده است. سوز و گداز ةگوش

 بحر هزج مسدس محذوف: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

 یهاین وزن که به مثنوی مشهور است در گوش)مثنوی(: 3V-بحر رمل

 مثنوی ارائه شده است.

 فاعالتن فاعالتن فاعلن بحر رمل مسدس محذوف: 

 های از نوع تحریرمایهنقش-2-4

1-2-4-1T : این تحریر در سه جزء ارائه شده و از قطب پایینی دانگ

 کند.چهارگاه)نت رِ( به سمت شاهد اصفهان حرکت می

 

 آواز بیات اصفهاندر  1T-3تصویر

2-2-4-2T : رونده داشته و معموالً تحریر نمای ملودیک پایینخردهاین

های مختلف برای رسیدن به ایست یا شاهد اجرا در انتهای اجزاء و قسمت

 های مختلفی اجرا شده است.شود. این تحریر در این ردیف با تکنیکمی

 

 آواز بیات اصفهاندر  2T-4تصویر

 

 کرشمهدر  2T-5تصویر

 

 درانی جامهمقدمهدر  2T-6تصویر

ریز اجرا  با مضرابرا توان آنشود مییا مانند آنچه در سوز و گداز اجرا می

 کرد.

 

 سوز و گداز در 2T-7تصویر

https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86+%28%D8%B1%D9%85%D9%84+%D9%85%D8%B3%D8%AF%D8%B3+%D9%85%D8%AD%D8%B0%D9%88%D9%81+%DB%8C%D8%A7+%D9%88%D8%B2%D9%86+%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C%29&a=5
https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86+%28%D8%B1%D9%85%D9%84+%D9%85%D8%B3%D8%AF%D8%B3+%D9%85%D8%AD%D8%B0%D9%88%D9%81+%DB%8C%D8%A7+%D9%88%D8%B2%D9%86+%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C%29&a=5
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3-2-4-3T : احتماالً وجه و این تحریر به تحریر چکشی معروف است

خاطر اکسنت و تأکیدی است که بر کشش چنگ پس از به آن یهتسمی

 شود.های دوالچنگ انجام میکشش

 

 کرشمهدر  3T-8تصویر

 

 تحریر چکشی در  3T-9تصویر

 

 سوز و گداز در  3T-11تصویر

 

 مثنوی در  3T-11تصویر

4-2-4-4T :های مختلف این ردیف اجرا شده و این تحریر در بخش

 .در بیات ترک( 1T)مشابه تحریر شودشاهداستفاده میمعموالً برای تاکید بر 

 

 کرشمهدر   4T-12تصویر

5-2-4-5T : نمای ملودیک باالرونده داشته و مانند معموالً این تحریر

ی باالی اشل صوتی حرکت ی صوتی بم به سمت محدودهپاساژی از محدوده

گردد)در به سمت شاهد یا ایست باز می 2Tکرده و معموالً با تحریری از جنس 

 تواند نمای ملودیک کمانی داشته باشد(.بعضی موارد می

 

 درانی جامهمقدمهدر  5T-13تصویر

6-2-4-6T:  معموالً پس از این تحریر در این ردیف زیاد اجرا شده و

 شود.ی اصلی با تغیراتی در درجات مختلف اجرا میمایهمعرفی نقش

 

 ی تحریر چکشیدر ادامه 6T-14تصویر

 

 ، تغییر و بسط آنبیات راجعدر  6T-15تصویر
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7-2-4-7T :و تاکید بر شاهد راجع این تحریر برای معرفی دانگ بیات

 های مختلف استفاده شده است.در ردیفآن 

 

 معرفی بیات راجع-16تصویر

8-2-4-8T :ی مایهتوان بناین تحریر در بیات راجع ارائه شده و می

دانست. 2Tرا آن

 

 8T-17تصویر

9-2-4-9T : .مشابه این تحریر در عشاق دشتی نیز ارائه شده است

ن قسمت مشخص شده در تصویر در نظر توای اصلی این تحریر را میمایهنقش

دیگری نیز در نظر  هایمایه را با آرتیکوالسیونتوان نقشگرفت)هرچند می

 آورد(.

 

 عشاقدر  9T-81تصویر

 

 الگوهای فرودی-3-4

 ی مختلف صورت گرفته است.فرودها در بیات اصفهان بر سه درجه

ن ُکرُی سوم پایین شاهد اصفهان یعنی نت میفرود بخش درآمد بر درجه

 (.4انجام شده است)خط 

کرده و پس از دران بر شاهد توقف دران و جامهی جامهی مقدمهگوشه

ی سوم پایین شاهد انجام اجرای مصرع دوم شعر با وزن کرشمه، فرود بر درجه

 (.38شود)خط می

بر شاهد اصفهان صورت  6Tدر بخش بیات راجع فرودی موقت با بسط 

( و بعد به فضای بیات راجع بازگشته و در ادامه عشاق ارائه 83گرفته)خط 

 شود.می

 رد.گیی اوج و حضیض انجام میفاده از تکهفرود عشاق به اصفهان با است

 ی سوم پایین شاهد است.ی سوز و گداز بر درجهفرود گوشه، در انتها

 شود.ی همایون انجام میفرود نهایی بخش مثنوی بر خاتمه

 .توان در تصویر زیر مشاهده کردکرن را میبر می یی فرودساده الگوی

 

 کرنفرود بر می-19تصویر
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 (Lهای ملودیک با متر آزاد)مایهنقش-4-4

ریتمیکی مشخصی -ها شامل الگوهای ملودیک و ملودیکمایهاین نقش

ها توان آنشوند و نمیطور مکرر در اجراهای مختلف استفاده میهستند که به

های غلت در صدا و ملیسما هستند قرار را در گروه تحریر که از جنس تکنیک

 داد. 

1-4-4-1Lها/آوازها نیز اجرا شده است : مشابه این الگو در دیگر دستگاه

 (.بیات ترکدر  درآمد سوم)مانند 

 

 درانی جامهمقدمهدر  1Lالگوی -21تصویر 

 اصفهانهای بیات بررسی گوشه-5

قسمت آغازین دانگ چهارگاه که   :)آواز بیات اصفهان(درآمد-1-5

 با پرشی از دهد.میبین اشل صوتی همایون و اصفهان است را نشان  مشترک

رونده و با اجرای پاساژی پایین شدهی همایون به شاهد اصفهان شروع خاتمه

ها در موسیقی الزم به ذکر است که پرشکند)ی همایون توقف میبر خاتمه

 .(شوندایرانی معموالً برای تاکید بر فواصل ساختاری اجرا می

ای به شاهد صورت پلهء، بهدر سه جزمعرفی شده و  1Tادامه تحریر در 

. دانگ باالی شاهد اصفهان)دانگ بیات راجع( معرفی شده و رسداصفهان می

 د.کنبر شاهد توقف می 2Tبا اجرای تحریر 

: مجتث مثمن مخبونبحر "های این اجرا با وزن کرشمه کرشمه:-2-5

 .انداجرا شده "مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

ارائه  2Tو در انتها تحریر مصرع اول در یک جزء و با تاکید بر شاهد اجرا 

 .شودمی

 

 مصرع اول کرشمه-21تصویر

هر دو جزء بر  قفتو وء ارائه شده تر و در دو جزمصرع دوم پرتزیین

این امکان وجود دارد که مانند فرودهای دیگر که کرن صورت گرفته است. می

 شود، توقف جزء اول را بر نت سل انجام داد.کُرُن انجام میمیبر 

 کرشمه دوممصرع -22تصویر

انجام  2Tسمت نت ایست با استفاده از تحریر در هر دو جزء حرکت به

ارائه شده  2Tتحریر  ،و در انتهای جزء 3Tدر ادامه تحریر چکشی  شود.می

 است.
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را ارائه داده  4Tاول تحریر بخش است.  بخش( شامل دو 4خط بعدی)خط

کُرُن بر می 2Tبعد با استفاده از تحریر  و بخش کندو بر شاهد توقف می

 ایستد.می

استفاده کرده و در  1Lاین تکه از الگوی  دران:ی جامهمقدمه-3-5

سمت قطب پایینی دانگ چهارگاه ده از قسمتی از این الگو بهاادامه با استف

( به سمت قسمت باالیی 5Tا اجرای پاساژی باالرونده)و در ادامه ب حرکت کرده

ت پردازی، این قسمتر شدن نغمهبرای مشخص کند.اشل صوتی مبنا حرکت می

 شود.نگاری موازی در تصویر زیر نشان داده میصورت نتبه

 درانی جامهپردازی در مقدمهنغمه-23تصویر

فاصلة دوم مشخصة ملودیک اصلی این گوشه،  دران:جامه-4-5

این تکه بر وزن  است. جزء اول کوچک)بقیه( استفاده شده در قسمت آغازین

 .کرشمه ارائه شده است

 

 دران بر وزن بحر مجتثجامه-24تصویر

و به تحریر چکشی معروف است  (3T)این تحریر تحریر چکشی:-5-5

خاطر اکسنت و تأکیدی است که بر کشش چنگ به آناحتماالً وجه تسمیة 

 شود.های دوالچنگ انجام میپس از کشش

و در سه  (11)خط این تحریر از قطب باالیی دانگ بیات راجع آغاز شده

 .(11)خط کندجزء پایین رفته و بر شاهد اصفهان توقف می

تغییری در الگوی ارائه شده در سه خط قبل ایجاد شده، به  13در خط 

رفته و در ادامه در چهار پله بر شاهد اصفهان فرود 11یک درجه باالتر از خط 

 آید. می
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 پردازی در تحریر چکشیی نغمهنحوه-25تصویر

کرشمه در فضای مبنای  در این تکه مصرع دومی کرشمه: ادامه-6-5

 دران اجرا شده است(.رع اول در جامهشود)مصاصفهان اجرا می

و بسط آن اجرا شده و در ادامه الگویی که  6Tتحریر ،ی این تکهدر ادامه

 شود.کرن شرح داده شد، اجرا میبرای فرود بر می

 

 ی کرشمهپردازی  تحریر در ادامهی نغمهنحوه-26تصویر

معرفی دانگ شود که برای در ابتدا تحریری ارائه می بیات راجع:-7-5

در جزء بعدی نیز تحریر دیگری برای تثبیت  (.7Tاستفاده شده است) راجعبیات

شود)در انتهای این تحریر برای توقف بر شاهد راجع اجرا میفضای بیات

 اجرا شده است(. 2Tراجع بیات

 در ادامه مصرعی از شعر بر وزن کرشمه اجرا شده است.

 

 عی بیات راجکرشمه-27تصویر
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راجع اجرا شده  و در فضای بیات ،و بسط آن 6Tدر ادامه تحریری مشابه 

. رددگپس از توقف کوتاهی بر شاهد مبنای اصفهان  به شاهد بیات راجع باز می

 نشان داده شده است. 33قسمت در تصویر  8راین تحریر د

 

 ی کرشمهپردازی  تحریر در ادامهی نغمهنحوه-28تصویر

جزء، قسمت دوم شامل سه جزء و قسمت سوم  یک قسمت اول شامل دو 

بر  2Tجزء است. قسمت سوم نمای ملودیک کمانی داشته و در انتها با اجرای 

 کند.شاهد بیات راجع توقف می

شاهد بیات  برارائه شده و در دو جزء  8Tتحریر  ی این گوشه،در ادامه

 .آیدفرود میراجع 

 6Tواریاسیونی از را توان آنمی که شودتحریری ارائه می در ادامه

 ای بهشود(. در جزء اول اشارهدانست)ابتدای آن مشابه تحریر چکشی آغاز می

 گردد.عشاق شده و جزء دوم به شاهد بیات راجع باز می

 

 قسمت پایانی بیات راجع-29تصویر

شکل  در این قسمت دانگ شوری از شاهد بیات راجع عشاق:-8-5

 شود.گرفته و نمودی از شور در اصفهان ایجاد می

بمل به ای سیفضای مدال عشاق با تغییر ریزپردهگوشه،  در آغاز

در این فضای مدال ارائه  6Tکُرُن معرفی شده و در ادامه واریاسیونی از سی

شود.می

 

 در آغاز عشاق 6T-31تصویر

راجع( توقف عشاق)شاهد بیاتارائه شده و بر ایست  8Tدر ادامه تحریر 

 کند.می

الگوی موزون کرشمه در فضای عشاق ارائه ی عشاق: کرشمه-9-5

 شود.می
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 ی عشاقکرشمه-31تصویر

ارائه شده و در در فضای مدال عشاق  6Tدر ادامه واریاسیونی از تحریر 

 کند.توقف می )شاهد بیات راجع(انتها بر ایست عشاق

شود)بخش میبا نمای ملودیک کمانی اجرا  5Tتحریر  ی این تکه،در ادامه

ی آن در فضای هروندی تحریر در فضای عشاق و بخش پایینباال رونده

 دهشبمل تعلیقی ایجاد در انتها با توقف بر سیشود(. مبنا/بیات راجع اجرا می

 کند.یا میهمبنا ممدال فضای و فضا برای بازگشت به 

به فضای مبنا از طریق این گوشه انجام  بازگشت اوج و حضیض:-11-5

 شود.می

 

 اوج و حضیض-32تصویر

این گوشه ملودی مشخصی بر اساس وزن بحر  سوز و گداز:-11-5

های مختلف آن در ( داشته و قسمتهزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتیهزج)

 فضاهای مختلف آواز بیات اصفهان ارائه شده است.

 

 اول و دوم در فضای مبنامصرع -سوز و گداز-33تصویر

و با تاکید بر شاهد عشاق فضای عشاق  ر ابتدا درمصرع سوم دوبیتی د

، بر 7Tو در انتها با اجرای تغییر کرده اشل صوتی مبناآغاز شده و در ادامه به 

 کند.ایست عشاق)شاهد بیات راجع( توقف می

 م است.ومصرع چهارم از نظر ملودیک تکرار مصرع اول و د

ادامه دو مصرع دیگر با وزن دوبیتی ارائه شده است. این دو مصرع در در 

ی دانگ چهارگاه اجرا شده تر اشل صوتی اصفهان و در محدودهی بممحدوده

 ند.نکو فضا را برای فرود نهایی و خاتمه مهیا می

 

 بازگشت به دانگ چهارگاه-سوز و گداز-34تصویر

شود که شامل شش جزء و تحریرهای در ادامه قسمت فرودی ارائه می

3T ،6T کُرُن است.و الگوی فرودی بر می 
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 فرود سوز و گداز-35تصویر

 عنوانبا اجرای این گوشه اجرای بیات اصفهان پایان یافته و مثنوی به

 شود.بخش تکمیلی ارائه می

مصرع اول مثنوی در فضای مبنای بیات اصفهان اجرا  مثنوی:-1-12-5

 کند.بر شاهد اصفهان توقف میبا اجرای تحریری شده و در انتها 

 مصرع اول مثنوی-36تصویر

 ود.شمصرع اول تکرار شده و تغییر کوچکی در تحریر پایانی ایجاد می

های مختلف مثنوی بندی ملودیک در قسمتمصرع دوم که مانند ترجیع

تر است و ها کمتر بوده و تناظر بین هجاها و نتشود، پرتزیینا میاجر

 اند.اجرا شده 3Tو  2Tدر این مصرع تحریرهای  تر است.اصطالح ملیسماتیکبه

 

 مصرع دوم مثنوی-37تصویر

ی این تکه از مثنوی با حالت ویژهدران: جامه-مثنوی-2-12-5

، و در دانگ بیات راجع( ایِپردهنیمی دران آغاز شده)بازی بین فاصلهجامه

ی ادامه با حرکت نزولی در اشل صوتی بیات اصفهان، در انتها بر خاتمه

 کند.همایون)ایست قطبی بیات اصفهان( توقف می

 درانجامه-مثنوی-38تصویر

اجرا  81بند نشان داده شده در تصویر در ادامه مصرع بعدی با ترجیع

 شود.می
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در این قسمت وزن مثنوی در فضای مد  بختیاری:-مثنوی-3-12-5

کُرُن)شاهد مد مبنای شود. تاکید مقطعی بر میمبنای همایون ارائه می

همایون( صورت گرفته و در ادامه با حرکت به سمت شاهد اصفهان)نت سل( 

 شود.ی بختیاری در همایون تداعی میگوشه

با شعر، شده و تکرار مصرع دوم مصرع اول و دوم در همین فضا اجرا 

 شود.ارائه می 81نشان داده شده در تصویر بند ترجیع

 بختیاری-مثنوی-39تصویر

که نمود شور در اصفهان -با اجرای عشاق عشاق:-مثنوی-4-12-5

ختایی از شور هم اجرا های رهاب و شاهوارد فضای شور شده و گوشه -است

ها بر نت سل انجام شده و وابستگی به اصفهان در این قسمت توقف شوند.می

 شود.می اجرامصرع  1در این نمود شور در اصفهان  1.کندراحفظ می

ی چهارم ی رهاب پرش فاصلهویژگی گوشه رهاب:-مثنوی-5-12-5

 ی سوم دانگ شور است.  ی دوم پایین دانگ شور به درجهاز درجه

                                                           
ی اول به شاهد شود. مرحلهفرودهای عشاق به اصفهان معموال در دو مرحله انجام می 1

 ی دوم به شاهد اصفهان.بیات راجع و مرحله

 رهاب-مثنوی41تصویر

این تکه از مثنوی مانند رهاب شروع  شاه ختایی:-مثنوی-6-12-5

-ادامه با برجسته کردن و تاکید بر قطب باالیی دانگ شور)ال شده و در

گردش  ،(6Tبا واریاسیونی از  )در چهار پلهو بازگشت بر نت سل دو رِ(-کُرُنسی

 کند.آهنگ شاه ختایی را ایجاد می ملودیکی مانند

 ختایی شاه-مثنوی-41تصویر

پس از فرودی که در شاه ختایی صورت گرفت  فرود:-مثنوی-7-12-5

ر انتها و دصورت گرفته در این قسمت بازگشت قطعی به فضای مبنای اصفهان 

 گیرد. ی همایون انجام میفرود بر خاتمه

در این قسمت مصرع دوم شعری که در شاه ختایی اجرا شده بود، ارائه 

 شود.می

 

 فرود-مثنوی-42تصویر

ارائه در ادامه دو مصرع دیگر با ملودی مشابه آنچه در آغاز اجرا شده بود، 

 شود.ی همایون( اجرای بیات اصفهان تمام میشده و با توقف بر نت رِ)خاتمه
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 در ردیف ابوالحسن صبااصفهان طرح کلی ساختار آواز بیات -5

 توضیحات هامایهنقش منطقه مدال نام گوشه شماره

  T1T ,2 مبنا-درآمد آواز)درآمد( 1

  T3, T2, T1V ,4 مبنا-درآمد کرشمه 2

  T1L ,5 مبنا-درآمد درانی جامهمقدمه 3

 در قسمت آغازین است. ی دوم کوچک)بقیه(ی ملودیک اصلی، فاصلهمشخصه 1V مبنا-درآمد درانجامه 4

  3T مبنا-درآمد تحریر چکشی 5

  T1V ,6 مبنا-درآمد ی کرشمهادامه 6

 شود.ای به عشاق میدر انتهای بیات راجع اشاره T2, T1, V7T ,6 ثانویه-بیات راجع بیات راجع 7

 نمود شور در اصفهان T6T ,8 اولیه-عشاق عشاق 8

 اندازد.بمل توقف کرده و با ایجاد تعلیق، فرود را به تعویق میدر انتها بر سی 5T, 6, T1V اولیه-عشاق ی عشاقکرشمه 9

11 
 اوج و حضیض

 -بیات راجع

 درآمد-عشاق
 ود.شبازگشت قطعی از عشاق به درآمد از طریق این تکه انجام می 

  T3, T7, T2V ,6 درآمد -عشاق -درآمد سوز و گداز 11

 اند.در ترجیع بند ملودیک ارائه شده 3Tو 2T تحریرهای  T3, T3V ,2 مبنا-درآمد درآمد-مثنوی 1-12

  T3, T3V ,2 مبنا-درآمد درانجامه-مثنوی 2-12

 نمود همایون در اصفهان T2, T3V ,3 ثانویه-بختیاری بختیاری-مثنوی 3-12

  3V اولیه-عشاق عشاق-مثنوی 4-12

  3V اولیه-عشاق رهاب-مثنوی 5-12

  T3V ,6 اولیه-عشاق ختاییشاه-مثنوی 6-12

  T3, T3V ,2 مبنا-درآمد فرود-مثنوی 7-12
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