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 مقدمه

ساختار و الگویی برای  کردن  م جهت فراهدراست من  سالهده  تالش ای که در پیش روی دارید، حاصل ه مجموع

روند آموزش موسیقی ایرانی،  . و هنرجویانهنرمندان برای خود و دیگر نوازی یادگیری، آموزش و تمرین بداهه

هنرجو تحت نظارت و وسواس    انجامد. غالباًمی موسیقی  ردیف  روایتی از  های مقدماتی، به آموزش  بعد از گام   عموماً

پردازد. اما پس از یادگیری ردیف، مرجع و روش مدونی  خاطر سپردن ردیف میه به یادگیری و ب   ،قابل توجه مدرس 

آموزش    برای  آن از  که  اند  بداع کردها  ایهای آموزشی از مدرسین، روش   برخی نوازی وجود ندارد.  برای آموزش بداهه 

رود که راه سنگالخ و پر پیچ و  این انتظار از نوازنده می  اما غالباً .کنند نوازی به هنرجویان خود استفاده می بداهه

نوازندگان  تنهایی طی کند. نوازد« را به ای که بداهه می داند« به »نوازنده ای که ردیف می خم گذر از »نوازنده 

ای که ردیف  گونه ه اند؛ بکرده نوازی طی می با تکرار و تکرار و تکرار ردیف   اًدست پیش از این، این مسیر را عمومچیره 

شده است. واقعیت آن است که نوازندگان  و ساختار موسیقایی آن، ناخودآگاه بخشی از بیان موسیقایی آنان می 

آن همه وقت و انرژی روزانه   قی خود قائلند و نه اساساًنه تقدس و احترام پیشینیان را برای موسی عموماً ، امروز

کنند. البته، بخش قابل توجهی از این تغییر، نتیجه الینفک  نوازی مکرر و مکرر و مکرر می خود را صرف ردیف 

گسترش پرسشگری و منطق در بافت فکری جامعه و بالطبع هنرجویان است. ولی از سوی دیگر، عدم این مجانست  

است. به  جین بوده عنوازی نوازندگان در سالهای اخیر ردیف موسیقی، با افت قابل توجه کیفیت بداهه طوالنی با 

بداهه نوازی در موسیقی  کیفیت دست را کنار بگذاریم، اعتقاد من، اگر تعداد انگشت شماری از نوازندگان چیره 
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معنی  هایی بیآوازی، تبدیل به پرکننده های خصوص جمله ه نوازی، باست. بداهه چشمگیری داشته افت  ،ایرانی

یند هستند که از سر »رو در  شاای ناخواند. گویا جمالت آوازی، تنها مقدمه های مطنطن و پرصدا شدهمیان ضربی 

دست است که هنر خود را  جای »راوی موسیقی«، هنرمندی چابکه شوند؛ نوازنده هم ب میان آورده می   بهبایستی«  

های طوالنی و نابجا،  سادگی در سکوتتوان به کشد. این ضعف در روایت را می شنونده می  در قطعات ضربی به رخ

های با فاصله و بدون ارتباط با یکدیگر، تکرار مکرر یک ملودی ساده با انتقال آن به یک نت باالتر  نواختن تک نت 

. اگرچه نواختن جمله به جمله  و عدم اتصال مناسب قطعه آوازی به قطعه ضربی مشاهده کرد ،ترو یک نت پایین 

های گسسته و  بهتر از نواختن چند نت نامربوط، ملودی  ردیف را نمی توان »بداهه نوازی« نامید، ولی مسلماً

حاصل  به اعتقاد من، تکراری، و پس از آن، نواختن یک قطعه ضربی پر هیاهو است. این ضعف در بداهه نوازی، 

ترین علت آن، این است که نه نوازنده،  چندین مشکل مختلف است که در ادامه به آنها خواهم پرداخت. ولی ابتدایی 

گستردگی و گوناگونی  ی خود آموخته است و نه شنونده با الگوهای مختلفی برای بسط و گسترش ایده موسیقای

 امکانات موسیقایی موجود آشناست تا توقع بیشتری از نوازنده داشته باشد.

های  روایت های موجود در  ملودی مرا به بررسی و مدون کردن  سرانجام  یافتن چنین الگوهایی،  در پی  جستجوی من  

آنجا که انواع   م؛ آوازی« یافت هایجستم در »تحریرمی را به آنچه  ترین الگو . نزدیک ردیف رهنمون کردمختلف 

کار گیرد.  ه ای بها را در هر دستگاه یا گوشه تواند آند و وی می نشوآموزش داده می  آوازخوان مختلفی از تحریر به  

عبداهلل برای تار  شش روایت مختلف از ردیف موسیقی ایرانی آغاز کردم: ردیف میرزا من تحقیق خود را با بررسی 

تار، ردیف آوازی محمود کریمی، ردیف آوازی عبداهلل دوامی، ردیف سنتور ابوالحسن صبا، ردیف مقدماتی  و سه 

ملودی مستقلی  یافتن ، به دنبال گوشه در هر سنتور از فرامرز پایور، و ردیف دوره عالی چپ کوک از فرامرز پایور. 

گرفته است. این کتاب، در واقع، متشکل از تمامی  مورد استفاده قرار ص، گوشه خا آنبسط و بیان ام که برای بوده 

  ام.ها یافته چنین »تحریرهای سازی« مختلفی است که در این روایت
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اجازه دهید تا منطق و ایده این کتاب را از طریق یک مثال توضیح دهم. فرامرز پایور در ردیف مقدماتی سنتور  

 همایون، از ملودی زیر استفاده کرده است:خود در بخشی از درآمد دوم  

 

ها و  گوشه غالب  محدود به درآمد دوم همایون نیست و قابلیت آن را دارد که در    به اعتقاد من، این »تحریر«، لزوماً

کار  ه ب )کوک شور سل(  بخشی از درآمد آواز بیات ترک  عنوان  به تواند  ، می مثالًکار برده شود.  ه درآمدهای دیگر نیز ب

 ود: ر

 

 استخدام شود: )همان کوک( نوازی در آواز دشتی عنوان یک ملودی در هنگام بداههه و یا ب 

 

 کار برد: ه ب)کوک فا( توان با انتقال همین ملودی به دستگاه سه گاه، آن را در درآمد سه گاه  ، میمتشابهاً

 

کار گرفته  ه های مختلف ردیف ب تحریرهایی در روایت ها یا طور که در مورد این مثال نشان داده شد، ملودی همان

محدود به گوشه یا دستگاه خاصی نیستند و قابلیت انتقال از یک گوشه به گوشه دیگر و دستگاهی    شده اند که لزوماً
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  ام که به اعتقاد من، ظرافت، جذابیت، آوری و ثبت چنین تحریرهایی پرداخته دیگر را دارند. در این مجموعه، به جمع 

 ای به گوشه دیگر قابل توجه بوده است.  و توانایی انتقال آنها از گوشه 

 دانم پیش از معرفی این »تحریرها« به آنها بپردازم که در ادامه خواهد آمد:وجود دارد که الزم می  متعددی نکات 

نت  مفاهیم خصوص ه برای استفاده از این مجموعه، الزم است که با تئوری موسیقی دستگاهی ایران، ب .أ

روشنی  ئوری موسیقی ایرانی به های تخوبی آشنا باشید. این مفاهیم در اکثر کتاب ه شاهد و نت ایست ب 

هایی که قصد  ها و گوشه اند. بعالوه، الزم است که به نت شاهد و نت ایست همه دستگاه توضیح داده شده 

تر  ساده  ها برای درآمدهای مختلف عموماًخوبی مسلط باشید. یافتن این نته انتقال تحریر به آنها را دارید، ب 

 تیاج است.ها دقت بیشتری احاست و برای گوشه 

اند. آواز ابوعطا  کوک متداول سنتور( نوشته شدهها در آواز ابوعطا با کوک شور سل ) نت نویسی همه ملودی  .ب

 تر یافتم. ایست موقت و نهایی مجزا برای این منظور مناسب نت خاطر نت شاهد و ه خصوص به را ب

های موسیقی، بستر مناسب برای انتقال هر تحریری را  آوری شده در ردیف ی جمع هاهمه گوشه  لزوماً .ج

خود یک ملودی مشخص هستند، مثل نغمه یا حزین؛ بعضی   ها اساساًکنند. بعضی از گوشهفراهم نمی 

کنند نامه« ساختارهای ملودیک مشخصی دارند که امکان بداهه پردازی را محدود می دیگر چون »ساقی 

؛  کند معتقدم که این مهارت نوازنده است که مرزهای یک گوشه را مشخص می  اً)با این وجود، شخص

نظر  از نامه باقی است که از عبدالوهاب شهیدی در همین گوشه ساقی اجرایی از سنتور رضا ورزنده با آو

امکان اجرای تحریرهای  (. اما  (4vJf7PX6M?t=1906-youtu.be/l)  من، شاهد خوبی بر این موضوع است 

 . وجود دارد  ترشدهتهشناخهای همه درآمدها و گوشه ارائه شده در این مجموعه، در 

بپرهیزم و بر بیان موسیقایی آنها  صرف  گذاری  بندی و شماره ام تا از رده برای هر تحریر، نامی انتخاب کرده  .د

 شده است.های انتخابتاکید بیشتری کرده باشم. ترتیب ارائه تحریرها هم تنها ترتیب الفبایی نام 
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بارگذاری    SoundCloudها و گوشه های مختلف اجرا کرده و در وبسایت  تحریرهای ارائه شده را در دستگاه .ه

ها و آوازهای  تحریرها به ترتیب در دستگاهام. همراه هر تحریر ارائه کرده ام و پیوند )لینک( آن را به کرده 

اند. گاه، شور، بیات ترک، افشاری، دشتی، ابوعطا، همایون، اصفهان، چهارگاه، ماهور، و نوا اجرا شده سه

تر هر دستگاه و آواز نیز برای اجرای تحریرها انتخاب  های شناخته شدهعالوه بر درآمد ، تعدادی از گوشه 

 اند.شده

ردیف میرزا   اسامیام. همراه هر تحریر ذکر کرده مرجع استخراج هر تحریر )نام ردیف و نام گوشه( را به  .و

عبداهلل برای تار و سه تار، ردیف آوازی عبداهلل دوامی، ردیف سنتور ابوالحسن صبا، ردیف مقدماتی سنتور  

صورت ردیف میرزا عبداهلل،  ه ترتیب ب از فرامرز پایور، و ردیف دوره عالی چپ کوک از فرامرز پایور را به 

که ردیف  ام. با آن کوک پایور خالصه کرده پردیف دوامی، ردیف صبا، ردیف مقدماتی پایور، و ردیف چ

  ام، اما تحریری از این ردیف در این مجموعه آورده نشده است. آوازی محمود کریمی را هم بررسی کرده 

اند، اما تنها یکی از مراجع در اینجا  بوده موجود ردیف یا گوشه مختلف چندین تعدادی از تحریرها در 

 آورده شده است.

ساختار گوشه  متناسب ها، الزم است که تحریر ارائه شده، اندکی تغییر داده شود تا در بعضی از گوشه  .ز

 اند. شده، هر جا که الزم بوده است چنین تغییراتی در هنگام اجرا اعمال شدهشود. در اجراهای ارائه 

ها این گوشه های مختلف، الزم است که ابتدا درک روشن و عمیقی از برای انتقال این تحریرها به گوشه  .ح

توانید  به این درک منجر نخواهد شد. می  خاطر سپردن یک گوشه لزوماًه داشته باشید. صرف نواختن و ب 

های مختلف یک گوشه را در کنار یکدیگر اجرا کرده و مقایسه کنید تا به معنای گوشه دست یابید  روایت

  ایای به نتیجه هر گوشهبه نتقال هر تحریر ا که، لزوماًو پس از آن، تحریر را به آن منتقل کنید. دیگر آن 

ای  نشین« دانستن یا ندانستن یک ترکیب، مسئله که، در نهایت »دل ؛ ضمن آن نشین منجر نخواهد شد دل 

 ای به نوازنده/شنونده دیگر متفاوت باشد.ده نتواند از نوازنده/شنواست و می  ایسلیقه 
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و یا »تنها نسخه قابل اجرا« از  معنای »نسخه نهایی« به  لزوماً، شدههای ارائه ملودی که نکته مهم دیگر آن  .ط

تر است که( بر حسب ذوق و برداشت خود، تغییراتی در  تواند )و شایسته . نوازنده می یستند این تحریرها ن

ها را بسط و گسترش دهد؛ از این روی، در مورد هر تحریر، یک نسخه  ها اعمال کند و یا آن این ملودی 

های این نسخه ام. همراه اجرای نسخه اصلی، ارائه کردهرا به آن  پیوند ا نیز اجرا کرده و مبسوط از تحریر ر

 اند.های بداهه من از این تحریرها در هنگام اجرا بوده یافته، در واقع، برداشتبسط 

گونه که عنوان شد، در این مجموعه تنها شش روایت ردیف ایرانی بررسی شده است. همین تحقیق  همان .ی

و یا آثار بداهه نوازان چیره دست به انجام رسانید و تحریرهای   های دیگر ردیفتوان بر روی روایت ی را م

خصوص آثار جلیل شهناز و محمدرضا شجریان از این لحاظ  ه بیشتری را استخراج کرد. به اعتقاد من، ب 

 بسیار غنی هستند.

نوازی ختم نخواهد شد. این به بداهه  کتاب، لزوماًخاطر سپاری تحریرهای ارائه شده در این ه و ب آموختن .ک

تان را بهتر ارائه کنید؛  جمالت، در بهترین حالت، تنها به شما کمک خواهند کرد که بیان موسیقایی 

رده اشعار حافظ  گونه که با افزودن و استفاده از کلماتی چون ساغر و می و شاهد، هر شعری همهمان

 نخواهد بود. 

  نوازنده   یگانه  برداشت  و  بیان   نوازی،بداهه.  ی است، ولی یادگرفتننیست  یاددادنی  خود،  بنیان  رد  «نوازی بداهه»

.  است یایموسیق زبان  به  روایت  و  مکالمه  نوازی،بداهه . اجراست هر  مکان و زمان در  گوشه  و  دستگاه  یک  از

متنوع  نغمات  کارگیریه ب  کنیم،می  استفاده متفاوتی  ترکیبات و کلمات از بار هر ،هر روایت در  که  گونههمان

و   منطق  ، و روایت گفتگوهر  در  که  گونه همان  ،به همین ترتیب. افزاید می  اجرا زیبایی  به  ،نیز  نوازیدر بداهه 

  و  برداشتهم،  نوازیبداهه  در  شدهاستفاده  هایملودی  پس در  اوست، نگرش  و  هویت  نشانگر راوی  تفکر  طرز

 . شودمی   هویدااز روایت  نوازنده  درک 
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  است آن  بداهه،  برای گام  اولین نتیجه، در . یایموسیق زبان  با است «رویداد» و «روایت » یک بیان  نوازیبداهه

  آوازی  قطعات  گاهی نیاز، بنابر داستان،  روایت حین در. باشد داشته   سرایش برای داستانی  و  روایت نوازنده،  که

  روایت  کشش  و  جذابیت و  « روایت» این  نهایت، در اما،  گیرند؛می  قرار  استفاده  مورد  ضربی  قطعات گاهی و

 .سازدمی   را نوازیبداهه  بنیان  و  معنا  که است

  که  علت  بدان  ست؛آنها  مهمترین  از  یکی  من،  اعتقاد  به   اما.  است  ایرانی  موسیقی   وجوه   از  یکی  تنها  نوازیبداهه

 ساختار در. آفریند می   یقاییتجربه مشترک موس  یو نوع  کند می  فراهم را شنوندگان با نوازنده مستقیم ارتباط

  مختلف   هایتجربه   در  که   استاجتماعی    کارکردهای  برای  بستر  تریننزدیک   نوازیبداهه   ایرانی،  موسیقی  مدرن

  تجربه خانقاهی،  و  مذهبی هایموسیقی  مشترک روانی  هایتجربه  ؛است شدهمی  یافت  ایراندر  موسیقی 

 پسند،عامه  هایموسیقی  در  مخاطب  و  نوازنده نزدیک رابطه  و  مذهبی،  هاینوازی  گروه  همدلی  و  همبستگی

 .یابند می  ظهور  امکان نوازی بداهه  در همگی

  آن  نوازیبداهه یتاز جذاب یتفاخر است. بخش یهنر بداهه، در ذات خود »ناکامل« و ب اساساً و  نوازیبداهه

  از . شودمی  گذاشته   اشتراک به مخاطب  با ممیزی  بدون نوازنده،  بیان  و   ذهن  در  موسیقی  خلق  تجربه  که  است

. باشد  داشته  متفاوتی انتظار  و  نگاه بایستمی  نوازیبداهه  به  سپردن  گوش  هنگام در نیز  مخاطب رو،این

  ی نمونه خوب  یاز آثار محمدرضا لطف  یکمال هنر. به نظر من، بعض   و نه لزوماً  است  ریهن  ایتجربه   نوازی،بداهه

توسط شنونده   او ذهن در ضربی قطعه مختلف  جمالت پیدایش روند  دقت، کمی با که آنجا ؛اند تجربه  یناز ا

  با را مخاطب ،« هنری محصول » جایه ب  تا دارد   را آن  گنجایش  نوازیبداهه  من، اعتقاد  به. است تشخیص  قابل

 . کند   روبرو «هنرمند  هنری  احساس  و  درک»

  آنچه   از  بسیاری.  نیست  «ایرانی  موسیقی»  نواختن  معنای  به  «ایرانی  ساز»  با  موسیقی  نواختن  لزوماً  که،آن   دیگر

  ی است با »سازها یقیاز موس  ی در واقع نواختن نوع شود،می  عرضه «ایرانی موسیقی»  عنوان با روزها این

  برداشتی» یا « یقیتلف یقی دارد. »موس  یرانی ا یقیروشن از موس  یبه درک یازن یرانیا یقی . نواختن موس «یرانیا
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  یقی روشن آهنگساز/نوازنده از موس عمیق و برداشت  پایرد  که یابد می  معنا زمانی هم  « ایرانی موسیقی  از نو

  یسازها ی به همراه لزوماًهم  ایرانی  موسیقی  نواختن من،  اعتقاد  به  دیگر،   طرف  از باشد.  یص قابل تشخ یرانیا

 اند.مجموعه از این موفقی های ؛ آثار ارکسترال حسین علیزاده و هوشنگ کامکار نمونه ندارد یازی ن یرانیا

  شدت به امروزمان، یو فرد  یاجتماع یزندگ یگرد  هایجنبه دیگر  همانند  هم ایرانی موسیقی  ،نهایت در و

هنرمند   یان نوع رابطه م یفهنر و تعر یکبه مثابه  یقیبرداشت جامعه از موس  شده است. 1ولیبرالیسم ئن آلوده

  فروشد   می   را (  خود )هنر    خود  کاالی  که  است  « ایفروشنده»  هنرمند   گویی   است؛  یافته   تغییر   کلیو مخاطب به 

  حق  همیشه : یابد می  تقلیل اقتصادی  ستد  و داد  اصول به  هم  حاکم اصول. کاالست این  خریدار هم مخاطب و

بر اساس  اساساً کاال قیمت و کند،می  مشخص  «تقاضا»  میزان را  کاال یک  «ارزش » و  قیمت  است، مشتری  با

  یرانی ا یقی متداول در موس  ی هنجارها .شودی م نتعیی فروشنده « و مارک ند رَو بر اساس »بِ « یغات»تبل یزانم

  « کنسرت»  برگزاری  موسیقی، یادگیری  هدف  ؛یابید طرز فکر ب ین با ا راآن  ینی ع یق تا تطب ید اکنون را مرور کن

  در   که  است  ینگران لباس   بیاندیشد،  اجرا  جزئیات  کیفیت  به  که آن   از  بیش  خواننده  و  نوازنده  ؛بس  و  است  شده

  نوازنده  و  است شده خارج کوک  از نوازنده  ساز که امکرده  شرکت کنسرتی   در شخصاً) کند   می  تن به  کنسرت

  و   بِرَند »  برای  مخاطبان  اکثر  که  است  معتقد !!!(  درستی)به   چون  است،  نداده  خودبه   را  کردنکوک   زحمت  دیگر

  « تمرین» کهآن  از بیش هنرمند  ؛(.اجرایش هنری کیفیت خاطره ب نه اند آمده  کنسرت به که اوست «شهرت

  یعنی  رابطه،  این دیگر طرف. است خود «اجتماعی و  هنری  وجهه » مراقب دقتبه  و کند می  «تبلیغ »  کند،

 
در مقایسه با شدت و گستردگی ضربه    (Neoliberalism)ولیبرالیسم  ئفراگیری و میزان ناآشنایی جامعه امروز ایران با ایدیولوژی ن    1

های دانشگاهی ایران هم  متاسفانه این مفهوم حتی در محیطمان حیرت انگیز است.  اخالق و رفتار هرروزه ،  از این ایدیولوژی در فرهنگشده  وارد

ولیبرالیسم بر »اقتصادی کردن«  ئطور خالصه، بنیان نه ب.  استنگرفتهصورت جدی مورد مطالعه قرار  هو ب  رسدنظر نمیبه شناخته شده  چندان  

تنها هدف آن افزایش سود  که  شود  عی یک داد و ستد اقتصادی تعریف می همه روابط انسانی و اجتماعی استوار است؛ هر نوع تعامل اجتما 

ای نیانجامید. مقاله  متاسفانه به نتیجه  ،ولیبرالیسم و نتایج آنئجستجوی من برای یافتن مرجع فارسی مناسبی برای معرفی ناقتصادی است.  

ای است که  مقاله ترین  مناسب (، ترجمه شده از گاردین،  http://www.tarjomaan.com/neveshtar/8076»همه ما نئولیبرال هستیم« )

چندان ساده    یسمبرای تحلیل و معرفی نئولیبرالنیز  انگلیسی زبان  غیر آکادمیک  شناسم. پیدا کردن مراجع  فارسی میزبان  در این زمینه به  

 رساند.  در این مورد به چاپ می   جالبیهای  گهگاه مقاله من با آن آشنا هستم و  نیست. روزنامه »گاردین« تنها مرجع غیر دانشگاهی است که  
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  کند می   «مصرف »  را   موسیقی   چیز   هر   از   بیش  مخاطب.  است  شده  مسموم   ایدیولوژی   این  با  شدتبه   هم   مخاطب

انتظار دارد   ؛مصرف، راحت الحلقوم و ارزان باشد  ی »فست فود« آماده برامانند هم  یقی و انتظار دارد موس 

  را  اثری  نتواند  اگر  بیند؛ی نم یادگیری به  ی لزوم ید؛دهد تا به مذاقش خوش آ  ییرهنرمند، اثر خود را آنقدر تغ

  کلنجار و  شدندرگیر  به  تعهدی  داند؛می  « کنندهکسل»  و  « انگیز غم» راآن  و زند می  غر  کند، هضم راحتیبه 

هنرمند است   ین، اوست و ا ی سرگرم یله صرف »کنسرت رفتن«، هدف و وس  بیند؛نمی  هنری اثر  یک  با  رفتن

  بسیار  کنسرت،  یک  خوانندگان و  نوازندگان  «شهرت»او ساده کند و بجود؛  یاثر خود را برا  یست با ی که م

  خدمت  در را  هنرمند  و  داند می  مرجع  و  محور  را  خود خالصه،  طوره ب هاست؛آن اجرای  « کیفیت» از تر مهم

 !!!! است مشتری  با همیشه  حق آخر،  دست  خود؛

  هنردوستانی  و  هنرمندان و  است نبلعیده  هم  را  ایران هنردوست  و  هنری  جامعهتمامی  فکر  طرز این ،مسلماً

  برداشت متاسفانه  ولی ؛دانند می  میزان  و مرجع  را « هنر» و کنند می  توجه هنر انسانی وجوه  بر که هستند 

  آثاری   کنم نمی   تصور   که،آن   خالصه.  یابد می   بیشتری   گسترش   روزبروز  «مخاطب  دیکتاتوری»  و   هنر  از  اقتصادی 

  بیان  تلطیف من دغدغه. باشند  داشته موسیقی و هنر اقتصادی برداشت با چندانی تطابق کتاب،  این چون

  تشخیص   قابل  چندان  ایرانی   موسیقی  با(  آشنا  کم  یا)و    ناآشنا  مخاطب  برای  قطع  طوره ب   که  است  بوده  موسیقایی

  تصور  باشد،نگر سطحی  مخاطب تشویق  کسب  فردی، برای  موسیقی  یادگیری از  هدف اگر  دلیل،  بدین. نیست

 ارائه کند.   یکتاب کمک چندان ین ا کنمنمی

اینترنتی کتاب  پس از انتشار آنالین کتاب دیگرم »ضرب عروض« و رابطه مستقیم و دلچسبی که پس از انتشار  

صورت رایگان بر روی اینترنت قرار دهم. از  ه با مخاطبان آن بوجود آمد، تصمیم گرفتم که این کتاب را نیز ب

ام، سپاسگزاری و قدردانی  تمامی هنرمندان و هنردوستانی که از حمایت آنها در طول این دوره برخوردار بوده 

هایش بینهایت بهره  همراه و مشوق من بوده و از نظرات و همکاریهمواره ، از سروه عزیزم که ویژهبه  کنم.می 

  ، سازی این مجموعههمانند »ضرب عروض«، نت نویسی، اجرا، ضبط و آماده ام، صمیمانه سپاسگزارم. برده 
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بر کیفیت اثر تاثیرگذار بوده است. این اثر را در    صورت گرفته که مسلماً  من   محدود شخصیهمگی با امکانات  

 آدرس 

tps://shekan.home.bloght 

مندان قرار گیرد. خوشحال خواهم شد اگر نظرات و  ه آسانی دردسترس همه عالقام تا به ارگذاری کرده ب

 با من به اشتراک بگذارید. rezaeiniya@gmail.comاز طریق ایمیل خود را  پیشنهادات

 

 نیامحمد رضایی           

 ، ملبورن، استرالیا2019نوامبر          

www.takbook.com

https://shekan.home.blog/
mailto:rezaeiniya@gmail.com


 نوازی در موسیقی ایرانی شکن در شکن، تمرین بداهه  ------------------------------------------------------------

 

11 

 

 گاه از ردیف مقدماتی پایور سه دستگاه در  ، برگرفته از درآمد دوم آشنایی. 1

 

 گاه اجرا در درآمد سه پیوند 

 یافته در همان درآمد اجرای بسط پیوند 

 

 گاه از ردیف میرزا عبداهلل، برگرفته از گوشه نغمه در دستگاه سه آویزه . 2

 

 گاه رآمد سه پیوند اجرا در د

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 

 

 ، برگرفته از گوشه مخالف در دستگاه چهارگاه از ردیف مقدماتی پایور استقامت. 3

 

 گاه پیوند اجرا در گوشه زابل در سه

 گوشه یافته در همان پیوند اجرای بسط 
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 میرزا عبداهلل ، برگرفته از گوشه بیات راجه در آواز اصفهان از ردیف استمرار. 4

 

 گاه پیوند اجرا در گوشه مویه در سه

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 

 دستگاه چهارگاه از ردیف مقدماتی پایور ، برگرفته از گوشه حصار در استوار. 5

 

 گاهدر سه   مخالفپیوند اجرا در گوشه 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 

 برگرفته از درآمد اول در آواز بیات ترک از ردیف مقدماتی پایور ، امید. 6

 

 گاهدر سه   مخالفپیوند اجرا در گوشه 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 
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 ، برگرفته از گوشه زابل در دستگاه چهارگاه از ردیف مقدماتی پایور پافشاری. 7

 

 درآمد شور  پیوند اجرا در 

 درآمد یافته در همان پیوند اجرای بسط 

 

 اتی پایور ، برگرفته از درآمد دوم در دستگاه همایون از ردیف مقدمپایداری. 8

 

 پیوند اجرا در درآمد شور 

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 

 همایون از ردیف مقدماتی پایور، برگرفته از گوشه چکاوک در دستگاه پشتکار. 9

 

 پیوند اجرا در درآمد شور 

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 
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 درآمد اول در دستگاه چهارگاه از ردیف مقدماتی پایور ، برگرفته از  پلهپله.  10

 

 پیوند اجرا در گوشه شهناز در شور 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 

 گاه از ردیف مقدماتی پایور ، برگرفته از گوشه زابل در دستگاه سه تاکید.  11

 

 پیوند اجرا در گوشه حسینی در شور 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 

 ، برگرفته از درآمد دوم در آواز ابوعطا از ردیف مقدماتی پایور تایید .  12

 

 ه حسینی در شور پیوند اجرا در گوش 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 
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 گاه از ردیف مقدماتی پایور ، برگرفته از درآمد دوم در دستگاه سه تبسم.  13

 

   پیوند اجرا در درآمد بیات ترک

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 

 

 ف صبا ، برگرفته از گوشه مخالف در دستگاه چهارگاه از ردیتحریر.  14

 

   پیوند اجرا در درآمد بیات ترک

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 

 دستگاه شور از ردیف مقدماتی پایور ، برگرفته از گوشه قرچه در  تحریر دیگر.  15

 

   پیوند اجرا در درآمد بیات ترک

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 
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 ، برگرفته از گوشه روح االرواح در آواز بیات ترک از ردیف مقدماتی پایورتحریر دیگر.  16

 

   دران در بیات ترک پیوند اجرا در گوشه جامه 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 

 

 گاه از ردیف میرزا عبداهللتگاه سه ، برگرفته از گوشه کرشمه با مویه در دس تحفه.  17
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 ، برگرفته از درآمد اول در دستگاه شور از ردیف مقدماتی پایور تداوم.  18

 

   شکسته در بیات ترک  پیوند اجرا در گوشه

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 

 ، برگرفته از درآمد اول در آواز بیات ترک از ردیف مقدماتی پایور ترقی.  19

 

   پیوند اجرا در درآمد افشاری  

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 

 ردیف مقدماتی پایور گاه از ، برگرفته از گوشه زابل در دستگاه سه تصدیق.  20
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 کوک پایور آواز ابوعطا از ردیف چپ، برگرفته از گوشه حجاز در تنظیم.  21

 

   دران در افشاری پیوند اجرا در گوشه جامه 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 

 ، برگرفته از گوشه موالیان در دستگاه همایون از ردیف میرزا عبداهللتوکل.  22

 

   در افشاری عراق گوشه  پیوند اجرا در 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 ، برگرفته از گوشه سیخی در آواز ابوعطا از ردیف میرزا عبداهللحادثه. 23
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 ردیف مقدماتی پایور ، برگرفته از گوشه حسینی در دستگاه شور از  حکایت. 24

 

   پیوند اجرا در گوشه رهاب در افشاری  

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 موالیان در دستگاه همایون از ردیف میرزا عبداهلل ، برگرفته از گوشه حکمت . 25

 

   پیوند اجرا در درآمد دشتی 

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 

 برگرفته از گوشه عشاق در آواز اصفهان از ردیف مقدماتی پایور  ، خاطره . 26
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 گاه از ردیف مقدماتی پایور ، برگرفته از گوشه مغلوب در دستگاه سه خروش. 27

 

   پیوند اجرا در درآمد دشتی 

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 

 

 دوامی ، برگرفته از گوشه مثنوی در آواز اصفهان از ردیف خوشه. 28

 

   پیوند اجرا در گوشه عشاق در دشتی 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 

 مایون از ردیف میرزا عبداهلل، برگرفته از گوشه بیداد در دستگاه هزندگی . 29
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 برگرفته از گوشه آذربایجانی در دستگاه ماهور از ردیف صبا ، زینت. 30

 

   پیوند اجرا در گوشه عشاق در دشتی 

 وشه یافته در همان گپیوند اجرای بسط 

 

 ، برگرفته از گوشه سارنج در آواز دشتی از ردیف مقدماتی پایور سارنج . 31

 

   پیوند اجرا در درآمد ابوعطا  

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 

 گاه از ردیف مقدماتی پایور ، برگرفته از گوشه مویه در دستگاه سه شک. 32
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 ، برگرفته از درآمد دوم در آواز ابوعطا از ردیف مقدماتی پایور شکوفه. 33

 

   پیوند اجرا در درآمد ابوعطا  

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 

 

 کوک پایور ، برگرفته از گوشه مالنازی در دستگاه شور از ردیف چپصبر. 34

 

   پیوند اجرا در گوشه حجاز در ابوعطا 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 مقدماتی پایور، برگرفته از درآمد آواز اصفهان از ردیف  طره . 35

 

   پیوند اجرا در گوشه حجاز در ابوعطا 
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 شیراز در آواز اصفهان از ردیف مقدماتی پایور ، برگرفته از گوشه بیات طره دیگر. 36

 

   پیوند اجرا در گوشه حجاز در ابوعطا 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 ، برگرفته از گوشه زابل در دستگاه چهارگاه از ردیف مقدماتی پایور عروج . 37

 

 پیوند اجرا در درآمد همایون 

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 

 ، برگرفته از آواز ابوعطا از ردیف صبا عهد. 38

 

 پیوند اجرا در درآمد همایون 
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 عبداهلل ، برگرفته از گوشه حصار در دستگاه چهارگاه از ردیف میرزا غایت. 39

 

 پیوند اجرا در گوشه چکاوک در همایون 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 بیات ترک از ردیف میرزا عبداهلل، برگرفته از درآمد سوم در آواز غربت. 40

 

 پیوند اجرا در گوشه چکاوک در همایون 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 از گوشه فرود در دستگاه همایون از ردیف مقدماتی پایور، برگرفته فروکش. 41

 

 پیوند اجرا در گوشه بیداد در همایون

 ه یافته در همان گوش پیوند اجرای بسط 
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 ، برگرفته از گوشه رامکلی در آواز ابوعطا از ردیف میرزا عبداهللفسرده . 42

 

 پیوند اجرا در گوشه بیداد در همایون

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 

 ، برگرفته از درآمد دوم در آواز دشتی از ردیف مقدماتی پایور قول . 43

 

   پیوند اجرا در درآمد اصفهان

 یافته در همان درآمد پیوند اجرای بسط 

 

 مقدماتی پایور ، برگرفته از درآمد دوم در دستگاه شور از ردیف کشش. 44

 

   پیوند اجرا در درآمد اصفهان
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 دستگاه چهارگاه از ردیف مقدماتی پایور، برگرفته از گوشه زابل در کش و قوس. 45

 

   پیوند اجرا در گوشه بیات راجع در اصفهان 

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 

 

 کوک پایور ، برگرفته از گوشه حجاز در آواز ابوعطا از ردیف چپششکو. 46

 

   پیوند اجرا در گوشه بیات راجع در اصفهان 
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 ، برگرفته از گوشه رضوی در دستگاه شور از ردیف مقدماتی پایور گلبرگ. 47

 

 پیوند اجرا در گوشه عشاق در اصفهان  

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 

 ، برگرفته از درآمد اول در دستگاه نوا از ردیف صبا گله. 48

 

   پیوند اجرا در گوشه عشاق در اصفهان

 یافته در همان گوشه پیوند اجرای بسط 

 ردیف مقدماتی پایور گاه از  ، برگرفته از درآمد دوم در دستگاه سه لبخند.  49
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