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 )تاریخ دریافت مقاله: 89/1/21، تاریخ پذیرش نهایی: 89/8/9(
چکیده:

 در اين مقاله به بررسی نظريه جاذبه مطرح شده توسط جناب آقای "شريف لطفی" پرداخته شده، كه در كتابی با عنوان "روش نوين 

مبانی اجرای موسیقی" به چاپ رسیده است. شايان ذكر است كه كتاب مذكور برگزيده بیست و يكمین دوره كتاب سال در جمهوری 

اسالمی  ايران نیز می باشد. در ابتدا ايرادهای وارده به نظريه مذكور با توجه به قوانین ومحاسبات علمی، مطرح خواهد شد. سپس با توجه 

به توضیحات داده شده درمی يابیم، كه نسبت بسامدی صداها در اين كتاب نسبت به يكديگر در )نظريه جاذبه( صحیح نیست. بنابراين 

به منظور محاسبه فاصله های موسیقايی متشكل از اصوات طبیعی كه برای تشكیل گام ماژور )مد ُينی َين( در میان اصوات هارمونیک ها 

وجود دارد، نظريه اصالحی مطابق با اصول علمی مطرح می شود كه مبنای آن فاصله های ماليم كامل مانند فاصله اُكتاو ، پنجم درست 

و چهارم درست كه از خوش صدا ترين فاصله های موسیقايی هستند، است تا با استفاده از نسبت بسامدی آنها   2  ،    3  و   4  مقدار 

فاصله های ديگر مانند پرده های  بزرگ،كوچک و بزرگ تر و نیم پرده های بزرگ و كوچک و ..... با استفاده از اين نظريه به گونه علمی 

محاسبه شوند.

واژه  های کلیدی: 

جاذبه، شريف لطفی، محاسبات علمی، نسبت بسامدی، نظريه.

.E-mail: sheykhi.farshad@gmail.com  ، 021-88250323 :نویسنده مسئول :تلفن: 09122391036، نمابر *
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    نخست برای طرح ایرادهای وارده،الزم است نظریه جاذبه )لطفی، 1381( به صورت کامل شرح داده شود، که شرح این نظریه از زبان 
نگارنده آن در کتاب "روش نوین مبانی اجرای موسیقی" آورده شده است:
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نتیجه

پی نوشت ها:

1  آلتراسیون ) Alteration( عملی است که در آن با استفاده از عالمات عرضی دی یز – دوبل دی یز – بمل – دوبل بمل – بکار صدای معینی را قابل 
جذب شدن به صدای بعدی یا قبلی می کنند.

2  گام ماژور )Major scale( زنجیره ای از هفت صدای متفاوت در محدودۀ اُکتاو و صدایی هشتم که تکرار صدای اول در یک اُکتاو باالتر است.
در میان صداهای متوالی این گام ،الگو یی ویژه از پرده و نیم پرده وجود دارد؛ که نیم پرده های آن بین درجات سوم و چهارم و هفتم و هشتم واقع 

شده اند . 
3  ویلیامُ هلدِر) William Holder ( تئوریسین و کشیش  قانونی کلیسای َسن ُپل که بر روی فیزیولوژی زبان مطالعه و رساله ای برمبنای اصول 

هارمونی در سال 1694 چاپ و منتشر کرد . 
4  هارمونی )Harmony( علمی است که قواعد آن به منظور ایجاد نظمی در تسلسل و ترکیب اصوات موسیقی و آکوردها پایه گذاری شده است.

 5 اُکتاو )Octave( فاصلة میان دو صدای همنام که یکی زیر تر و دارای بسامدی دو برابر دیگری است .
6  ُکمای ُهلدرَین ) Holderian comma( منسوب به ویلیام ُهلدر که در رساله خود پیشنهاد تقسیم یک اکتاو به پنجاه و سه قسمت مساوی داد.

7  سوم بزرگ ) Major third( فاصلة میان دو صدای موسیقایی متشکل از دو پرده.
8  چهارم درست (Perfect fourth) فاصلة میان دو صدای موسیقایی متشکل از  دو  پرده و یک نیم پرده .

9  پنجم درست ) Perfect fifth) فاصلة میان دو صدای موسیقایی متشکل از سه پرده و یک نیم پرده .
10 ششم بزرگ ) Major sixth( فاصلة میان دو صدای موسیقایی متشکل از چهار پرده و یک نیم پرده .

11 هفتم بزرگ ) Major seventh( فاصلة میان دو صدای موسیقایی متشکل از پنج پرده و یک نیم پرده .
12 نیم پرده دیاتونیک ) diatonic semitone( دو نت که هم اسم نبوده و نیم پرده فاصله داشته باشند.

13 نیم پرده کروماتیک) choromatic semitone( دو نت که هم اسم بوده و نیم پرده فاصله داشته باشند. 
14 بعضی از اصوات حالت قطبی )Polar( داشته و به علت داشتن نیروی کشش جهت داربالقوه خود، صداهای مجاور نزدیک تر را به خود جلب 
 )Tendency( می کنند که از نظر درجات و مراتب با یکدیگر تفاوت دارند به طوری که صفت مقدار جذب گروه دارای نیروی کمتر را می توان گرایش

نیروی گروه متوسط را جذبه)Attraction( وصفت گروه نیروی بیشتر را کشش)Tension( نامید.  
15 هیپ  )Hypo( در مقام های دارای پیشوند هیپو دانگ های مقام های اصلی )Authentic( جابه جا شده است..  

16 ُینی َین )Ionian( از جمله مقام های کلیسایی است که در آن نسبت قرار گرفتن صداها نسبت به یکدیگر به شرح : پرده – پرده-  نیم پرده - پرده 
پرده - – پرده-  نیم پرده است.  

17 بسامد)Frequency( برابر است با تعداد بسامدهای صدا در یک ثانیه که با عالمت های اختصاری  .C.P.S  و .Hz نمایش داده  می شود.
18 تونیک )Tonic( یک صدای مرکزی، که صداهای دیگر به آن اتکاء داشته باشند که باعث ایجاد تنالیته )مایه( می شود. بدیهی است که گام و مایه، 

هر دو با نت اول گام معرفی می شوند. 
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19 فینالیس ) Finalis ( صدای پایانی در مد های کلیسایی که نقش تونیک در گام  را ایفا می کند.
20 ماهور )Māhur( یکی از دستگاه های موسیقی کالسیک ایرانی است.

21  فیثاغورث) Pythagoras( یکی از فالسفه و موسیقی شنا سان و ریاضی دانان بزرگ یونانی قرن ششم قبل از میالد است .
22  آریستوکِسن )Aristoxène( از فالسفه و موسیقی شنا سان قرن چهارم قبل از میالد است. 

23 جوزپه  تسارلینو)Giuseppe Zarlino( تئوریسین ایتالیایی که اصالحی توسط او در گام آریستوکِسن انجام شد.
24 پرده بزرگ )Major tone( فاصلة میان دو صدای موسیقایی که متشکل از یک  پرده و نسبت بسامدی آن 9/8 باشد .

25 پرده کوچک)minor tone ( فاصلة میان دو صدای موسیقایی که متشکل از یک  پرده و نسبت بسامدی آن 10/9 باشد . 
26 ها رمو نیک ها )Harmonics( فرآهنگ های یک صدای بم )Base) که به ترتیب نسبت به صدای پایه دارای نسبت های بسامدی2/1 ،3/1 ،4/1 ، 5/1 ، 6/1 

، 7/1 ، 8/1 ، 9/1 ، 10/1 ، 11/1 ، 12/1 ، 13/1 ، 14/1 ، 15/1 ، 16/1 ، و... هستند. 
27 تتراکورد یا دانگ ) Tetrachord( هر گام بزرگ و کوچک دارای دو دانگ است که هر یک از آنها متشکل از چهار نت پی در پی که تشکیل دهنده فاصله 

چهارم درست می باشند.
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