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  چکیده

حل تألیف هویت مؤلف، تاریخ و م ،رسائل موسیقیهای برجای مانده از  نسخهدر میان 
 صفوی ۀه دورباین رسائل تألیف بیشتر  .به درستی مشخص نیستبرخی از آنها 

  . دارندمشخصات خاصی نیز و از نظر صورت و محتوا منسوب است  )ق 1148 -905(
ای است  صفوی منسوب شده، رساله ۀیکی از این رسائل، که در منابع گوناگون به دور

است. وجود شواهدی در این  در دستسخه از آن بدون عنوان از مؤلفی گمنام که پنج ن
رو  دهد. از این نادرست جلوه می ، مشکوک و حتیصفوی ۀرساله انتساب آن را به دور

 های هنسخ ،اولۀ گمنام در مرحل ۀدر این مقاله برای شناخت و تبیین ساختار این رسال
ساختاری، الگوهای  ،بعد ۀها ذکر شده است. در مرحل و تفاوت آن موجود مقایسه

و مقایسه آن با سایر  ایم کرده بررسیآن را  اصطالحات و نظام مدال، متریک و ریتمیک
 ،یفیتوص یها روشبا  ،رسائل دارای هویت و تحلیل تطبیقی مکاتب علم موسیقی

به  ای تقریباً نزدیک این رساله شاید در دورهکه شد  خص مش یقیو تطب یلیتحل
  ته شده باشد.ق) نوش 693 م( الدین ارموی صفی
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  مقدمه
ق)، ابونصرفارابی (م  256مبرخی از اندیشمندان مسلمان از جمله ابواسحاق کندی (

ثار یونانی و سریانی که آ ۀق) به واسط 4ق) و اخوان الصفا ( 428ق)، ابن سینا (م   339
ها همچون  موسیقی تألیف کردند. آن ۀآثاری در زمین ،ی برگردانده شده بودبه عرب

ریاضیات (حساب، هندسه، نجوم  ۀعلوم چهارگان ۀموسیقی را از جمل ،اسالف یونانی خود
الدین ارموی و پیروان  دانستند. پس از این دوره نیز با رهیافت آراء صفی و موسیقی) می

م) شکل گرفت. این مکتب با تکیه بر مباحثی (قرن هشتم و نه1او مکتب منتظمیه
، مبتنی بر »شدود«یا » ادوار«بندی نظام مدال با عناوینی همچون  همچون تبیین و دسته
ها و تقسیم اکتاو به هفده فاصله و هجده نغمه، همچنان بر اساس  تتراکوردها و پنتاکورد

وسیقایی دیگری نوشته زمان با آثار ذکر شده، رسائل م اصول ریاضی و فیزیک بود. هم
و بیشتر  او نبود الدین و پیروان تأثیر آراء صفی شد که برای تبیین مسائل موسیقایی تحت

محمد بن محمود  ۀشاید بتوان رسال و تأکید شده بود.های عملی موسیقی توجه  جنبهبر 
. تداوم 2ترین این رسائل دانست را از شاخص ق) 6بن محمد نیشابوری (حدود قرن 

توان در رسائل دوره صفوی و  از مطالب مطرح شده در رساله نیشابوری را می وجوهی
های ریاضیاتی موسیقی، فیزیک  ن این آثار نیز به جنبهابعد ازآن به وضوح دید. مؤلف

 درستی از درکبدین سبب که شاید  ،اند صوت و تقسیم دساتین، کمتر پرداخته
پردازانی  ثار نظریهیا اساسا آ اند نداشتهبا توجه به آثار قدما های نظری موسیقی  جنبه

در دسترس ایشان نبوده ق)  838ای (م  الدین ارموی و عبدالقادر مراغه همچون صفی
های  ). در این آثار بیشتر جنبه82 ،»اعظم دستگاه چهار بیان در رساله«پورجوادی، است (

ادی معنوی توجه قرار گرفته و منشأ و تأثیرات آن را به مبمحل فرا موسیقایی 
اما در  ،اند. هرچند که این مباحث تا حدودی در رسائل متقدم هم بیان شده بازگردانده

                                                                                                                                        
مکتــب «رســد امـروزه تحــت عنــوان   . ایـن مکتــب کــه در قـرون هشــتم و نهــم هجــری بـه اوج خــود مــی   1

سـت برپایـه   هایی که در این مکتب مطـرح شـده ا   شود. نظریه شناخته می  (Systematist school)»منتظمیه
  الشرفیه و شارحان این دو اثر است. ۀالدین ارموی در دو اثر خود یعنی کتاب االدوار و رسال آراء صفی

ای خطی  در آکادمی علوم روسیه  نسخه باقی مانده است: نسخة ای در مجموعه 2نیشابوری  . از رسالة 2
 بـن  محمـد  موسیقی ۀرسال«وادی، (برای اطالع بیشتر بنگرید به متن چاپی: (پورج C.  612به شماره 
) و نسـخه دیگـر، در   103-99 ،»موسـیقی  در رسـاله «پژوه،  ) و (دانش70 -33. »نیشابوری بن محمود
شـود. بـرای    نگهداری مـی  14590 ۀدر کتابخانه مجلس با شمار سفینه تبریزای که با عنوان  مجموعه

  ).633-632، سفینة تبریز، تبریزياطالع بیشتر بنگریدبه متن چاپی: (
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ظهور صفوی و بعد از آن  ۀو در رسائل دوربود سایه مکتب منتظمیه مغفول مانده زیر
ها با منطقه البروج،  . مسائلی چون پیدایش موسیقی و مقامات، نسبت مقامیافتبیشتری 

 ۀها به پیغمبران، تأثیر خاص موسیقی بر انسان، همچنین جنب قامانتساب اجرای م
هر فرقه و برای هایی برای اجرای موسیقی در مجالس  درمانی موسیقی و دستورالعمل

مطالب این رسائل متأخر را تشکیل  ۀطایفه و نیز مناسبت هر مقام با اوقات خاص، عمد
  ). 83(همان،  شوند میدهند و به عنوان گفتمان رایج مکتب صفوی مطرح  می

ای  رساله ،یکی از رسائلی که هویت مؤلف، تاریخ و محل تألیف آن مشخص نیست
صفوی و یک نسخه نیز در  ۀباقی مانده از آن در دور ۀاست بدون عنوان که چهار نسخ

باب این اثر مطرح و مسائل متعددی در های مجهول  نکته. 1دوره قاجار کتابت شده است
دهد. از  نادرست جلوه می مشکوک و صفوی ۀانتساب آن را به دور ،و شواهدی است
اول نسخ  ۀگمنام در مرحل ۀرو در این مقاله برای شناخت و تبیین ساختار این رسال این

الگوهای ساختاری،  ،بعد ۀها ذکر خواهد شد. در مرحل و تفاوت آن مقایسهمختلف 
با سایر رسائل دارای هویت بررسی و  را اصطالحات و نظام مدال، متریک و ریتمیک

تحلیل تطبیقی مکاتب علم موسیقی به این پرسش پاسخ داده از راه و کنیم  مقایسه می
از یک و تحت تأثیر کدام  است زمانیمحدودۀ تعلق به چه مذکور م ۀخواهد شد که رسال

  مکاتب علم موسیقی تألیف شده است.
  

  روش تحقیق
ابتدا ساختار  بهره برده شده است.لی و تطبیقی های توصیفی، تحلی در این پژوهش از روش

. سپس به تحلیل نظام مدال، متریک و خواهد شدبه صورت توصیفی بررسی مذکور  ۀرسال
های مختلف به طور  از رسائل دوره شماریرساله با  ،بعد ۀو در مرحلمی پردازیم ریتمیک آن 

  . یافتو زمان آن دست  شود تا بتوان تا حدودی به تبیین جایگاه تطبیقی مقایسه می
  

  پیشینه پژوهش
تواند راهگشای این  که میصورت گرفته است رسائل فارسی باب تحقیقات جامعی در 

                                                                                                                                        
موسـیقی عصـر    (میثمـی، : به در خصوص انتساب این رساله به دورة صفوی بنگرید برای اطالع بیشتر .1

 بـن  محمـود  بـن  محمـد  موسـیقی  ۀرسـال « (پورجوادی،: همچنین. )212-211 و 198 -197 صفوی:
  ).53. »نیشابوری
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 Music Theory in the  کتاب ترین اثری که باید به آن اشاره شود  پژوهش باشد. مهم

Safavid Era: The taqsīm al-naġamāt به چاپ 2019رایت، که در سال  ثر اوئنا 
ای ناشناس و بدون  رایت در این کتاب به تحلیل و بررسی ساختار رساله. رسیده است

پردازد و برای  می المقامات و الشعب و الدرج بیان النغمات و تقسیمتاریخ تحت عنوان 
مکتب  ۀتبیین جایگاه رساله، نظام مدال، ریتمیک و متریک آن را با آثار شناخته شد

کند. در پژوهش پیش رو نیز برای تبیین جایگاه  سه میمنتظمیه، هرات و صفوی مقای
  شود. رساله از همین روش تطبیقی برای مقایسه رسائل استفاده می

بهروز امینی به به همت  1396در سال که » نزهه االرواح بتطریب االشباح« ۀرسالدر 
صفوی تیموری و  دوران در تصانیف نواعا ،عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تصحیح شد

تواند  می ،دانشگاه تهران 1974 شماره  در نسخه این اثر بخش الحاقی. استبررسی شده 
  برای این پژوهش حائز اهمیت باشد.

مورد نظر به اختصار  ۀرسال) 1389(عصر صفوی حسین میثمی با عنوان موسیقی  ثرا
  تواند مورد توجه باشد.  میبررسی شده است و 
با عنوان  است ای نامه پایان ،موسیقی دوره صفوی شناختخاص های  از دیگر پژوهش

. وی در این رساله با )1389(ایلناز رهبر  ۀنوشت» موسیقی به روایت تصاویر دوران صفوی«
ق) و 956 -1006( ق)، قزوین906 -956( تصویر از مکاتب نگارگری تبریز 111استناد به 

ا مانند سفرنامه کمپفر و ه ق) و تصاویر موجود در سفرنامه1006-1135( مکتب اصفهان
  های ناشناخته موسیقی این عصر پرداخته است.  شاردن به بررسی جنبه

امیرحسین به همت است که  نسیم طرب ۀیکی از آثار بسیار مهم دیگر، رسال
این اتر به زبان انگلیسی،  ۀ. در مقدممنتشر شدتصحیح و  1385پورجوادی در سال 

ر رسائل موسیقی صفوی و فهرستی از این رسائل مصحح شرح کاملی از ویژگی و ساختا
 در آن وناشناس است مؤلف اینکه است. با توجه به  به دست دادهبر اساس تقدم زمانی 

و را شناسایی مؤلف  نخست کوشیده است، پورجوادی نیامدهتاریخ تألیف ی از ذکر
ظام مدال، به تحلیل ن ، اوبعد ۀدر مرحلرا تعیین کند. رساله تألیف تاریخ محدودۀ 

 ۀبا رسال نسیم طرب ۀ. یکی از وجوه اشتراک رسالپرداخته استریتمیک و ملودیک اثر 
جا که این نظام در  نغمات است. از آن رهای خاص ب موضوع بدیع اطالق نامنظر، مورد 

  تواند راهگشای این مبحث باشد.  می نسیم طرب ۀمنابع فارسی کم سابقه است، رسال
هومان  ۀمقال ،صفوی ۀای مربوط به دور رسالهی خاص اه یکی دیگر از پژوهش
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موسیقی  ۀیک رسال ۀنکاتی دربار«با عنوان ) 1383(ماهور  26 ۀدر شماراست اسعدی 
روش بررسی و  ،الروح بهجت ۀرسال در باب با توجه به ابهامات .»الروح صفوی: بهجت

  تواند مورد توجه باشد. تحلیل مسائل در این مقاله می
است آقا مؤمن و امیرخان کوکبی گرجی  ۀتصحیح و شرح رسال ،توجه دیگر اثر شایان
 The Musical“با عنوان بوده است دکتری امیرحسین پورجوادی  ۀرسالکه موضوع 

Codex of Amir Khan Gorji (C. 1108- 1697)” )2005.(  این اثر شامل مروری کامل
موسیقی در این دوران  ۀعمد بر منابع موسیقی دوره تیموری و صفوی و بررسی مراکز

صفوی و عثمانی  ۀاست. در این رساله به شرح اصناف تصانیف و رابطه بین موسیقی دور
  نیز پرداخته شده است که برای این پژوهش حائز اهمیت است. 

  
  معرفت موسیقی ۀهای موجود از رسال معرفی نسخه - 1
  مجلس 5180 ۀنسخ. 1- 1

مجلس شورای اسالمی نگهداری  ۀدر کتابخان 5180 ۀای به شمار این رساله در مجموعه
موسیقی در بخش پنجاهم در  ۀرسالو بخش است  52شود. این مجموعه شامل  می

ده با عنوان  47 ۀاین مجموعه، یعنی شمار ۀقرار دارد. در دو رسال  506تا  499صفحات 
 ۀت. نسخدرج شده اس1069تاریخ کتابت  با رساله در علم موسیقی،، 50ۀو شمارقاعده 
. در این نسخه جداول کهن ترین نسخه استتاریخ کتابت  با توجه به مجلس   5180

  موسیقایی ترسیم شده است.
  

  سپهساالر 2911 ۀنسخ. 2- 1
 عالی شهید مطهری ۀمدرس ۀدر کتابخان 2911 ۀای به شمار این رساله در مجموعه

بخش در موضوعات  54شود.  این مجموعه جُنگی است شامل  (سپهساالر) نگهداری می
 146 و در ق1092ادبی و ریاضی. این جنگ به خط نستعلیق در اجمیر هند به سال 

در در بیان علم موسیقی در نهایت صحت  ۀاست. در این مجموعه رسالکتابت شده برگ 
در متن و هامش به همراه جداولی درج شده است. 106تا 104در صفحات  28بخش 

  نیز آورده شده است.الروح  بهجت ۀفصلی از رسالاین جنگ  128 ۀهمچنین در صفح
  

  سپهساالر 2931 ۀنسخ .3- 1
ق) از امیران 1100(ف  خان شاملو سپهساالر جُنگی است از مرتضی قلی 2931 ۀنسخ
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قمری، کار شاملو را گرد آورده  1069ای از محمد صفی کتابدار، که در  صفوی. با دیباچه
ها و  نثر و نظم، از تفسیر، حدیث، دعا، رساله هایی از پراکنده ۀاست. جنگ دربرگیرند

 50ق، دارای 1102و  1101خط نستعلیق، تاریخ کتابت:  های مستقل است. منظومه
رساله در هامش. در این جنگ سه رساله در زمینه موسیقی وجود  16رساله در متن و 

از  کرامیه ۀلرسا ق)، 928(زنده در  از نجم الدین کوکبی بخارایی سلطانیه ۀرسال  :دارد
 .، ناشناخته در هفده فصلدر معرفت موسیقی چی یا حافظ مقصود و رساله سفره ۀدور

در متن  کرامیهو  سلطانیه سپهساالر دو رساله موسیقی یعنی 2931در نسخه شماره 
  گمنام هامش است.  ۀرساله آمده است اما رسال

  
  دایره المعارف بزرگ اسالمی 1500 ۀنسخ. 4- 1

است که خان شاملو  جنگ مرتضی قلییره المعارف بزرگ اسالمی نیز دا 1500 ۀنسخ
  .پیشتر شرح آن گفته شد

شود اما درج مطالب در جُنگ  آغاز می 1069محمد صفی در تاریخ  ۀجُنگ با دیباچ
کند از این رو تشخیص تاریخ کتابت رسائل آسان نیست و  تا چند سال بعد ادامه پیدا می

  . 1رساله ذکر شده استهای متعددی در این  تاریخ
های تکراری دارد.  ، اشعار و نوشتهخان شاملو جُنگ مرتضی قلیالمعارف  دایره ۀنسخ

نگ نامرتب و  بعضی صفحات سفید و اوراق از هم پاشیده و قسمتی از مطالب این جُ
در و آغاز  238 ۀاز صفح در معرفت علم موسیقی ۀکه رسال طوری به، هم ریخته است به

کرده ناقص از آن یاد  ۀو در منابع تحت عنوان نسخ شدهاز نیمه رها  242 ۀپایان صفح
 کرامیه ۀرسالدنبالۀ در  211 ۀاین رساله در صفح ۀادامحال آنکه ). 198 (میثمی،اند 

 ۀرسال ۀرساله کامل است.  ادام بنابر این، رسد و به اتمام می 215 ۀو در صفحآمده 
آورده شده است. در این  231 ۀکوکبی در صفح ۀسلطانی ۀنیز در ابتدای رسال کرامیه

از  نامه صحت 439تا  436موسیقی ذکر شده، در صفحات  ۀجنگ عالوه بر سه رسال
و در فهرست جنگ که به شیوه فاکسیمیله به چاپ رسیده به آمده خواجه عبدالقادر نیز 

  ذکر شده است. االدوار ۀق)، نگارند 838(م   اشتباه عبدالقادر
  

                                                                                                                                        
 خـان  قلـی  مرتضـی  جنـگ « منزوی،: (دایره المعارف بنگرید 1500برای اطالع بیشتر در زمینه نسخة  .1

  ).46-48/36 و 47 ،»شاملو
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  دانشگاه تهران 1974 ۀنسخ .5- 1
دارای یک مقدمه و هفده باب و تاریخ  ،به فارسی در موسیقیمستقل است   ای رساله

شامل تصانیفی در قالب نوبت، است . بخشی به این نسخه الحاق شده ق 1273کتابت 
  تواند شایان توجه باشد. قول، عمل که می

  
  اختالفات نسخ  -2

بندی اختالفاتی دیده  ه از نظر محتوی و فصلبه جا مانده از این رسالهای  هدر نسخ
های  با مقایسه عناوین در فهرست فصول شاید نتوان این نسخ را، نسخه بدل شود.  می

هایی از آن از قلم افتاده یا ترتیب فصول به  واحد دانست که بخش ۀمتفاوت از یک رسال
ت اساساً متفاوت از برخی جها ه هابلکه گویی هر یک از این نسخ ؛غلط درج شده باشد

یا » گونه«ها به سه  ها را بر اساس این اختالف توان آن که می به طوری ،اند نگاشته شده
ترین  اول، قدیمی گونهسپهساالر،  2911مجلس و  5180. نسخ کردتقسیم  »روایت«

شامل دوم  گونهتاریخ کتابت را دارند و از نظر محتوی نیز دارای اصالت بیشتری هستند. 
ای  پارهدانشگاه تهران.  1974 ۀسوم نسخگونه خان و در نهایت  مرتضی قلی نسخ جنگ

  نیستند. مشترک ،عناوین در این نسخ
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ذکر شده اما در متن رسـاله  » ها و تعریف ابعاد در تقسیم دستان«در فهرست نسخه فصل اول با عنوان  .1

  شود. نمی  این فصل دیده
  چه در مقدمه نسخه ذکر شده تفاوت دارد. از فصل پنجم به بعد عناوین فصول در متن رساله با آن .2

  گونه سوم  گونه دوم  گونه اول(اساس نسبی)

  مقدمه  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل اول: در مبادی علم   مبادی این علم فصل اول: در  فصل اول: در مبادی علم موسیقی
  1موسیقی

ها و  فصل دوم: در تقسیم دستان
  تعریف ابعاد

ها و  فصل دوم: در تقسیم دستان
  تعریف ابعاد

____________________
____________  

  ها فصل دوم: در بیان پرده  ها  فصل سوم: در بیان پرده  ها فصل سوم: در بیان پرده

را  ها که آن زهفصل چهارم: در آوا
  شعبه خوانند

  فصل سیم: در بیان آوازها  فصل چهارم: در بیان آوازها

____________________
_______________  

که  فصل پنجم: در معرفت آن
  2ابریشم چند بانگ است.

که ابریشم چند  فصل چهارم: در آن
  بانگ است

ها را به  چه پرده فصل پنجم: در آن
  اند بروج نسبت کرده

ل ششم: در دانستن نسبت فص
  ها به بروج پرده 

ها  فصل پنجم: در بیان آنچه پرده
اند به قول  را با بروج نسبت داده

  متقدمان  و متاخران معا
فصل ششم: در منسوبات پرده با 

  کواکب سبعه
ها  فصل هفتم: در منسوبات پرده

  با کواکب سبعه
ها  فصل ششم: در منسوبات پرده

  با کواکب
ها از  در استخراج پردهفصل هفتم: 

  یکدیگر
فصل هفتم: در معرفت استخراج   ها فصل هشتم: در استخراج پرده

  ها پرده
فصل هشتم: در معرفت ایقاع 

  اصول
فصل نهم: در معرفت ایقاع 

  اصول
  فصل هشتم: در معرفت ادوارها

که پیش هر  فصل نهم: در آن
  شخصی چه ضرب باید

که  فصل دهم: در دانستن آن
ی از انسان چه پش هر کس

  ضرب باید زدن

که پیش هر  فصل نهم: در آن
  شخص چه ضرب باید زد

ها را زیاد  که پرده فصل دهم: در آن
  کنی و نرم گیری چه شود

که هر پرده  فصل یازدهم: در آن
را که زیاده کنی و نرم کنی چه 

  شود

که هر پرده  فصل دهم: در آن
زیادت کنی و نرم کنی چه شود 

  آن پرده
که مادر جمله  فصل یازدهم: در آن  فصل دوازدهم: در معرفت سازها  یازدهم: در معرفت سازهافصل 

  سازها چه چیز است

فصل دوازدهم: در معرفت نواختن 
  هاکه مناسب وقت باشد پرده

فصل سیزدهم: در معرفت 
ها که مناسب وقت  نواختن پرده

  باشد 

ها  فصل دوازدهم: در نواختن پرده
  به مناسبت وقت
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  مهاختالف در مقد. 2-1
اول برخالف گونۀ شود.  موجود، در بخش آغاز دیده می های هاولین اختالف بین نسخ

این  های هصفوی و سایر نسخ ۀرسم معهود رسائل موسیقی به ویژه رسائل موسیقی دور
رساله، بدون حمد و ستایش خداوند و نعت رسول، با نثری ساده آغاز شده است و فاقد 

شود و  اصلی متون صفوی محسوب می  که از ویژگی های مختلف است آیه استشهاد به 
و انگیزه تألیف رساله پرداخته است. این در حالی است که در  آغاز به سببدر مؤلف 
مختصری «و تنها به ذکر  در میان نیستتألیف رساله سخنی از  ه هاسایر نسخ ۀمقدم

  .شده استبسنده » ترتیب داده شد
) با حمد و ستایش خان جُنگ مرتضی قلیدوم (نسخ  گونۀبخش آغاز رساله در 

در مؤلف شود و  غافر آغاز می ۀسور 64 ۀخداوند و نعت رسول اکرم و با استشهاد به آی
خواند. در  را علمی شریف و دقیق و روحانی می آن ،ادامه در باب تحسین علم موسیقی

 70 ۀآی به، غافر ۀدانشگاه بخش آغاز تفصیل بیشتری دارد و عالوه بر سور 1974 ۀنسخ
و از صنعت براعت استهالل برای شرح و توصیف علم  اشاره کردهاسرا را نیز  ۀسور

  در ادامه فصول را برشمرده است. وموسیقی بهره برده 
  

  تفاوت در ساختار فصول .2-2
مطالب یکسان است و  ،، در گونه اول و سوم»در مبادی علم موسیقی«فصل اول با عنوان 

، مبحث خان) جنگ مرتضی قلیدوم ( گونۀرداخته، اما در به تعریف نغمه پمؤلف 
  پیدایش موسیقی در این فصل آورده شده است. 

که نزد هر  فصل سیزدهم: در آن
  قوم کدام پرده مناسب باشد

فصل چهاردهم: در معرفت 
که پیش هر قومی کدام پرده  آن

  مناسب باشد

که در  فصل سیزدهم: در بیان آن
نزد هر قومی کدام پرده مناسب 

  باشد
ها  فصل چهاردهم: در نسبت پرده

که هر  با فصول اربعه و در آن
مناسب  شبانه روزی کدام پرده

  باشد

که در ایام  فصل پانزدهم: در آن
هفته هر روز کدام پرده باید 

  نواخت

روزی  فصل چهاردهم: درهر شبانه
از هفته کدام پرده مناسب باشد و 

  ها با فصول اربعه نسبت پرده

ها با  فصل پانزدهم: در نسبت پرده
  اقالیم سبعه

ها به  فصل شانزدهم: نسبت پرده
  اقالیم سبعه

ها با  دهم: در نسبت پردهفصل پانز
  اقالیم سبعه

___________________  خاتمه: در تأثیر نغمات
________________  

فصل شانزدهم: در تأثیر نغمات در 
  طبایع به اقالیم

  فصل هفدهم: در معرفت سماع  _________________
  جدول مطابقت فصول سه گونه

  فصل هفدهم: در معرفت سماع
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اول گونۀ ، با عنوان یکسان در »ها و تعریف ابعاد دستان در تقسیم دستان«فصل دوم، 
طور کلی  سوم به ۀکه در گون شود، اما محتوا متفاوت است. در حالی و دوم دیده می
(گونه اول) دو  2911و  5180ام وجود ندارد. در این بخش در دو نسخه فصلی با این ن

 کردهها از اجزای وتر اشاره  در جدول اول به مخارج نغمهمؤلف شود.  میمالحظه جدول 
 ۀشمرد. در این جدول نحو می هفده عدد بر ،ها قرار دارد که مدار الحان بر آنرا و نغماتی 

الدین ارموی متفاوت است و این شبهه را  صفی ۀبا شیواستخراج نغمات، غیر از دو نغمه، 
الدین تفاوت  استخراج نغمات صفی ۀمؤلف به طور کلی با شیو ۀکند که آیا شیو ایجاد می

های کاتب سبب این آشفتگی شده است؟ مؤلف در این جدول نغمات را به  داشته یا غلط
ها از  اساس چگونگی اخذ آن ها را بر که ارموی پرده در صورتی ،هم آوردهدر پی ترتیب 

در رسائل مکتب منتظمیه در بیان ساختار ابعاد  .)212 است (میثمی، یکدیگر ذکر کرده 
نگاری ابجدی، موقعیت هر یک  غالباً عالوه بر مشخص کردن نغمات بر اساس نظام نغمه

های مختلف ساز عود نیز ذکر شده  های وتر از نغمات بر مبنای جایگاهشان بر دستان
) بر این اساس، تفاوت 110،»تیموری دوره موسیقی در بالقوه گام ساختار«ست (اسعدی، ا

شود و آن یکسان پنداشتن نغمات وتر اول و  می  قابل توجه دیگری در این جدول دیده
عدم تمایز بین اکتاو اول و دوم از نظر موضوع حاکی از وتر پنجم(حاد) است و این 

رسائل مکتب  ۀبر خالف شیو ؛شود این رساله دیده می که منحصراً دراست نگاری  نغمه
و شاید بتوان  1شدند نگاری تمایز قائل می منتظمیه که بین اکتاو اول و دوم از نظر نغمه

مؤلف این رساله باشد. با  ظرگفت ناشی از یکسان پنداشتن کارکرد اکتاو اول و دوم در ن
  .توان به این اختالف پی برد توجه به جداول زیر می

  حاد  زیر  مثنی  مثلث  بم  دستان وتر
  کط  کب  یه  ح  ا  مطلق
  ل  کج  یو  ط  ب  زاید
  ال  کد  یز  ی  ج  مجنب
  لب  که  یح  یا  د  سبابه

  لج  کو  یط  یب  ه  وسطی فرس
  لد  کز  ک  یج  و  وسطی زلزل

  له  کح  کا  ید  ز  بنصر
  لو  کط  کب  یه  ح  خنصر

                                                                                                                                        
  )120ی اطالع بیشتر بنگرید: (مراغی، شرح ادوار، برا .1
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  1کتب منتظمیههای اوتار عود کامل در م جدول تطبیقی جایگاه نغمات بر دستان
  

را به هشت قسم کردیم و   ه م
هم از طرف ثقل افزودیم بر 

  نهایت قسم اول

  در حاد  ب  و این نظیر است  ب  حاصل آمد  ب

را به هشت قسم کردیم و   ه م
قسم دیگر افزودیم بر 

  نهایت قسم اول

  است در حاد  ج  این نظیر  ج  حاصل آمد  ج

به سه قسم کردیم متساوی   رم
  بر نهایت قسم اول

  بود در حاد  د  این نظیر  د  حاصل آمد  د

را به هشت قسم کردیم و   ح م
هر قسمتی متساوی از این 

  اقسام افزودیم

  است در حاد  ه  این نظیر  ه  حاصل آمد  ه

را به چهار قسم متساوی   مل 
کردیم از جانب ثقل اضافه 

  کردیم

  است در حاد  و  این نظیر  و  حاصل آمد  و

به چهار قسم کردیم به   ا م
  ت قسم اولنهای

  است در حاد  ز  این نظیر  ز  حاصل آمد  ز

به چهار قسم کردیم به   زم
  نهایت قسم اول

  است در حاد  ح  این نظیر  ح  حاصل آمد  ح

به سه قسم کردیم به   ح م
  نهایت قسم اول

  است در حاد  ط  این نظیر  ط  حاصل آمد  ط

را به سه قسم کردیم   ن م
  متساوی در نهایت قسم اول

  است در حاد  ی  نظیر این  ی  حاصل آمد  ی

را به چهار قسم کردیم   ب م
  متساوی به نهایت قسم اول

  است در حاد  یا  این نظیر  یا  حاصل آمد  یا

به سه قسم کردیم بر نهایت   د م
  قسم اول

  است در حاد  یب  این نظیر  یب  حاصل آمد  یب

را به چهار قسم کردیم بر   د م
  نهایت قسم اول

  در حاد است  یج  این نظیر  یج  حاصل آمد  یج

را به چهار قسم کردیم بر   ط م
  نهایت قسم اول

  است در حاد  ید  این نظیر  ید  حاصل آمد  ید

                                                                                                                                        
 دوره موســیقی در بــالقوه گــام ســاختار«جــدول تطبیقــی عــود قــدیم: (اســعدی،  برگرفتــه شــده از .1

  )110»تیموری
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را به چهار قسم کردیم بر   ط م
  نهایت قسم اول

  است در حاد  یه  این نظیر  یه  حاصل آمد  یه

به چهار قسم کردیم بر   د م 
  نهایت قسم اول

  است در حاد  یو  این نظیر  یو  حاصل آمد  یو

به چهار قسم کردیم بر   ا م 
  نهایت قسم اول

  است در حاد  یز  این نظیر  یز  حاصل آمد  یز

را به دو قسم کردیم بر   و م
  نهایت قسم اول

  است در حاد  یح  این نظیر  یح  حاصل آمد  یح

  

  استنساخ جدول فصل دوم گونه اول
  

بندی دستان پرداخته است  در این جدول مؤلف بر اساس رهیافت ریاضی به تقسیم
استخراج نغمات  ۀکه اشاره شد شیوچنان شود.  ترین مبحث رساله محسوب می که فنی

این  1عبدالقادر مراغی است.ۀ های مطرح شد الدین ارموی و شیوه صفی ۀمتفاوت از شیو
در دو گونه دوم و سوم دیده نمی شود.  بندی وتر و جدول ترسیم شده مبحث تقسیم

فوی چنین ساختاری برای معرفی نظام مدال ص ۀکدام از رسائل دور همچنین در هیچ
  رایج در آن زمان وجود ندارد. 

طور کلی در رسائل موسیقی مکتب منتظمیه معموالً پس از بحث در باب  به
، شرح ادوارپردازند (مراغی،  بندی و نظام مدال به بحث در خصوص ابعاد می دستان

شود که نسبت  میمالحظه ری (گونه اول) نیز جدول دیگ ). در فصل دوم این رساله130
رموی در سخن اچه در این فصل با  است. آن کردهگانه را به شیوه ارموی ترسیم  ابعاد نه

تا » الف« ۀهر دو فاصل مؤلفمتفاوت ذکر شده، این است که  ،کتاب االدوارفصل سوم 
وی بندی را در بین رسائل صف را بقیه نامیده است. نمونه این تقسیم«ج» تا » ب«و » ب«

را اولین رساله  حسین عقیلی رستمداری که شاید بتوان آن ریاض االبرار ۀفقط در رسال
  .)212شود (میثمی،  میمالحظه برشمرد،  در باب موسیقی صفوی

                                                                                                                                        
 در بـالقوه  گـام  سـاختار « ). و (اسـعدی، 120 -108بنگریـد: (مراغـی، شـرح ادوار،     بیشتر اطالع برای .1

  ).37 »عبدالقادر دیدگاه از ساز بندی دستان و وتر تقسیم« (خضرایی، ) و97 »تیموری دوره موسیقی
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  سپهساالر2911 ۀجدول ابعاد نسخ                      مجلس           5180جدول ابعاد نسخه      
  

ها را به  چه پرده در آن«این رساله در فصل  های هنسخمیان یکی دیگر از وجوه تمایز 
شود. در گونه اول این رساله دوایری برای نشان دادن  دیده می» بروج نسبت کرده است

 اساس آرا متقدمین و متأخرین، که در سایرها به بروج ترسیم شده بر بت پردهنس
اند و شاید بتوان این شاهد را  علی رغم اشاره در متن، این دوایر ترسیم نشده ها هنسخ

  بر اصالت بیشتر گونه اول دانست.دلیلی 
  

                                                
  
  

  5180 ۀدوایر ترسیم شده در نسخ               2911 ۀدوایر ترسیم شده در نسخ             
  

که ابریشم  در معرفت آن« آمده است:در گونه دوم و سوم این رساله  فصلی با عنوان 
را جایگزینی برای فصل  گونه اول فاقد آن است و شاید بتوان آن ، اما»چند بانگ است

توان از فصول قابل بحث  در گونه اول دانست. این مطلب را می» تقسیم بندی دستان«
که ابریشم  از این موضوع سخن به میان می آوردل مؤلف این رساله نام برد. در این فص

  کند که هر پرده شامل چند بانگ است.  هجده بانگ است و سپس روشن می
 گونۀدر » در معرفت سماع«اختصاص فصلی  ها، هیکی دیگر از اختالفات در این نسخ

شود.  یاول فصلی با این عنوان و محتوی دیده نمگونۀ دوم و سوم این رساله است. در 
پرداختن به مفهوم سماع و وجد و آداب و احکام آن به عنوان بخشی از آداب صوفیه در 

ها یا در کتب  نامه موسیقی در نوع خود بدیع است، زیرا به طور کلی در سماع ۀاین رسال
در «شود. فصل  تعلیمی صوفیه، بابی به مباحث مربوط به آداب سماع اختصاص داده می

ها و  احادیث و داستانو آیات به  وآمده تر  مفصلبه صورت سوم نۀ گودر » معرفت سماع
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  شده است. استنادهای بیشتری  روایت
در گونه سوم این رساله بخشی الحاق شده، که شامل تصانیفی در قالب نوبت، قول، عمل 

  .شود و سایر نسخ این بخش را ندارند است. این بخش متأخر تنها در گونه سوم دیده می
  

  سی نظام مدالبرر - 3
  های اصلی مدال موجودیت .3- 1

در این فصل برای  پردازد. مؤلف در فصل سوم و چهارم رساله به تبیین ساختار مدال می
برد  را آوازه خوانند) نام می اصلی پرده و شعبه (که آن ۀهای مدال دو دست معرفی ماهیت

، نوا، بوسلیک، راست، ها عبارتند از: عشاق نامد. اسامی پرده و باقی را ترکیبات می
ها که آن را  حسینی، رهاوی، حجازی، زنگوله، عراق، اصفهان، زیرافکند و بزرگ و آوازه

  خوانند عبارتند از: گوشت، گردانیه، نوروز، مایه، سلمک و شهناز. شعب نیز می
مکاتب مختلف اتفاق آرا و رویه واحدی برای  ی،طور کلی در رسائل موسیق به
ها به تدریج شکل  بندی و دسته ردذاری موجودیت مدال وجود ندابندی و نامگ طبقه

 Dzhmajev, 145-162, Wright, the Modal System of)گرفته و تثبیت شده است.
Arab and Persian Music, 79-94). 

شدود و  ۀبرای دسته بندی و نامگذاری مدها به دو دست االدوارارموی در کتاب 
طور کلی هجده موجودیت مدال ه نامد و ب مدها را مرکب می و باقی کند آوازات اشاره می

   (Wright, the Modal System of Arab and Persian Music, 91)برد.  را نام می
شده برای معرفی نظام مدال به دوازده پرده و شش شعبه اشاره  نیشابوری ۀرسالدر 
آواز در نظام  ۀازاء دست ). نیشابوری در33/ 2و1، ...المختصر المفید (پورجوادی،  است

  برد. ارموی از شعبه نام می
 به نظر مؤلف،دوازده دور و آوازات ششگانه اشاره شده است و  رساله کنزالتحف بهدر 

ای که در این  خوانند. نکته را مرکبات می بیرون از این آوازات هر آواز دیگر که باشد آن
است. در این » شعبه«و » آواز«مفهوم توضیح در باب التقاط دو  ،کند رساله جلب توجه می

: آورده استنیز گفته، » پرده«و » سرود«ها  پس از برشمردن ادوار که به آن ، مؤلفرساله
سه رساله (بینش، » خوانند را شعب می اند و قومی آن بعضی از ادوار را آوازات نام نهاده«

فت پرده فرعی و شش از هفت پرده اصلی و ه اشجار و اثمار ۀرسال . )103، در موسیقی
  برد.  می  آواز نازک نام

بندی  نزدیک به هم به نگارش درآمدند، تقسیمکمابیش  یدر این رسائل، که در زمان
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نامشخص دیگری تحت عنوان  ۀو دست» شعبه«یا » آواز«و » پرده« ۀنظام مدال به دو دست
» شعبه«و » آواز«م بندی التقاط مفهو قابل توجه است. در این دسته» مرکبات«یا » ترکیب«

نشأت گرفته از  کنزالتحف ۀخورد که شاید این اختالف با توجه به اشار به چشم می
طور کامل در  گیری یا تثبیت مفاهیم به ای یا ناشی از عدم شکل های منطقه سنت  تفاوت

  این دوره است.
اال بعد که از نظر زمانی احتم  التاج درهق) در رساله  710(م  الدین شیرازی اما قطب

کند. او در  بندی می مدها را به روش دیگری دسته ،است از رسائل یاد شده، نوشته شده 
را » شعبه«دیگری به نام  ۀدست» آواز«رساله، عالوه بر  ۀپنجم در مبحث هشتمِ خاتم ۀمقال

های مدال به سه  در این رساله ماهیت ،بنابراین .)120-119 کند (شیرازی، مطرح می
 .خوانده است» ترکیب«باقی را مؤلف و  شدهتقسیم » شعبه«و » آواز« ،»پرده« ۀدست

)Weight, the Modal System of Arab and Persian Music, 143 .( نظریه این
هر  ؛)111، جامع االلحان(مراغی،  بهره برده اندتقسیم بندی پردازان بعد از او نیز از 

نظریه پردازان بعد از او متفاوت است، نزد قطب الدین با » شعبه«و مفهوم  شمارچند که 
گیرد و  قرار می» آواز«به عنوان یک دسته و مفهوم جدید در کنار » شعبه«در این رساله 

ه شعبه را نزد  که در رسائل قبل مطرح شده بود. قطب طوری نه در جایگاه آن، به الدین نُ
 دیگر ای دسته به عنوان »شعبه«مفهوم  رو شاید بتوان گفت برد. از این ارباب عمل نام می
با روندی  موسیقی در پایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم نظام در از مدهای موجود

 Wright, the Modal System of Arab and)تدریجی ظهور کرده و تثبیت شده است. 
Persian Music, 48) 

م یا پرده، دوازده مقااز بندی نظام مدال در آثار خود  تقسیم عبدالقادر مراغی نیز در
  )111، االحان جامع(مراغی،  استسخن به میان آورده شش آواز و بیست و چهار شعبه 

اصلی  ۀبا توجه به شواهد ذکر شده، نظام مدال در قرن هفتم متشکل از دو دست
 ۀبا هجده موجودیت مدال بوده است که در قرن هشتم و نهم به سه دست» آواز«و » پرده«

شود و این نظام  با چهل و دو موجودیت مدال تبدیل می» شعبه«و » آواز«، »مقام«اصلی 
ق) که آخرین رسائل مکتب منتظمیه را تحریر  918ق) و بنایی(م  871در آثار جامی(م 

  شود.  صفوی تثبیت می ۀکردند و همچنین در رسائل دور
و » پرده«اصلی  ۀبه دو دست معرفت موسیقیرو تقسیم نظام مدال در رساله  از این

مربوط این رساله تألیف که گمان را پیش می آورد با هجده موجودیت مدال، این » وازآ«
» شعبه«، »مقام«اصلی  ۀسه دست در را نظامزمانی است که قطب الدین شیرازی قبل از به 
  . تثبیت کرد» آواز«و 
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  »آوازه«و » شعبه«ابهام در مفهوم  .2- 3
در این رساله است. امتزاج » آوازه«و » شعبه«اختالط دو مفهوم  ،نکته قابل تردید دیگر

، ... المختصر المفید(پورجوادی،  شود دیده می رساله نیشابوریاین دو مفهوم تنها در 
در باب این اختالط توضیحی داده شده است. عدم تمایز  کنزالتحفدر رساله  .)34/ 2و1

زیرا با آثار  ،دانستتوان دلیلی بر این مدعا  بین این دو مفهوم در این رساله را نیز می
و » شعبات«و » ها مقام«الدین شیرازی، مراغی، جامی و بنایی مفاهیم همچون  قطب

ها نشان از عدم شناخت یا تثبیت نظام مدال با این   شوند و این امتزاج تثبیت می» آوازها«
  ست که این رساله نوشته شده است. ابندی در زمان و مکانی  دسته

برای معرفی مفهوم » پرده«اصطالح  ،توان شاهد این مدعا دانست را که می ینکتۀ دیگر
ن و مکتب امتقدم ءرا نیز نشأت گرفته از آرا مدال در این رساله است، که شاید بتوان آن

غیر از  ،موسیقیدر علم فنی  ه ایدر رسال» پرده« ۀکهن ایرانی دانست. اولین ظهور واژ
 عالء منجم ۀو احتماال پس از آن در رسال بورینیشا ۀرسالدر  ه،نام قابوس دواوین شعرا و

الدین  است. این در حالی است که صفی بوده  اشجار و اثمار  ق) مؤلف 670(ف بعد از 
الدین  قطب کند و بر اساس شدود و آوازات تقسیم میاالدوار ارموی نظام مدال را در 

 رد. هرچند که لفظب شیرازی در مبحث نهم خاتمه رساله خود از مقامات مشهور نام می
 wright, the Modal)شود. محسوب می» اصطالح عمومی«در این بخش » مقام«

System of Arab and Persian Music, 81)  در کنار » مقام«در آثار مراغی واژه
و در رسائل جامی و بنایی شده برای نامگذاری دوازده مد اصلی مطرح » شدود«و » پرده«

. در دوره صفوی هم نظام مدال براساس آمده استن شیوه به هما» مقام« ۀواژاز هم 
مفاهیم تثبیت شده در پایان مکتب منتظمیه بر اساس دوازده مقام و شش آواز و بیست 

  . استو چهار شعبه 
  
  »بانگ«مفهوم  3- 3

، های دوم و سوم رساله به آن پرداخته شده گونه مبحث شایان توجه دیگری که در 
یکی از » بانگ«اصطالح ». که ابریشم چند بانگ است معرفت آن در«فصلی است با عنوان 

که  در این باره اما  ،صوتی است ۀمفاهیم غامض در رسائل موسیقی به معنای یک گستر
اطالعات دقیقی در دست نیست، زیرا در  ،گیرد هر بانگ چه پهنای صوتی را در بر می

افت ریاضی برای تبیین آن ارائه رهی ،اند از رسائلی که به این مفهوم پرداخته یکهیچ 
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که جمله  بدان: «آمده است» بانگ«در گونه دوم و سوم  این رساله در باب  1نشده است.
  »نوازند هجده بانگ زیاده نیست ها می ابریشم که سازنده

  

  بزرگ  زیرافکند  اصفهان  عراق  زنگوله  حجاز  رهاوی  حسینی  راست  بوسلیک  نوا  عشاق           
             

     18  =5/2      +2      +2     +5/1    +5/0    +2       +1       +1     +5/2    +5/1    +1    +5/0    
  

نیشابوری مطرح شد، اما در رسائل دورۀ  ۀبرای نخستین بار در رسال» بانگ«مفهوم 
وان گفت اتفاق نظری ت گرفت. هر چند که می قرارمحل توجه صفوی این مفهوم دوباره 

های ارایه شده در رسائل صفوی با هم  بانگ شمارهم در باب این گستره وجود ندارد و 
تقسیم ابریشم(وتر) به هجده  ،ای که در این رساله شایان توجه است . نکته2متفاوت است

قابل  یها از اجزای وتر شباهت مخارج نغمهشمار بانگ است که با احتساب نغمه مطلق به 
مل دارد و شاید بتوان این دو مفهوم را در ارتباط با هم یا به نوعی یکسان در نظر تا

این دارد، دمت و اصالت بیشتری قکه، در گونه اول این رساله، که  دیگر این ۀگرفت. نکت
  شود. فصل دیده نمی

  
 درجات نغمات اصلی .4-3

» ها از یکدیگر پرده در استخراج«فصل ، یکی دیگر از مباحث حائز اهمیت در این رساله
ها نیز مرتبط  های خاص نغمات، که به نوعی با اسامی پرده است. در این بخش به نام

نسیم است، اشاره شده است. این نظام در منابع فارسی کم سابقه است (پورجوادی، 
بندی تنبور خراسان دانست. در منابع  را برگرفته از دستان ) و شاید بتوان آن19، طرب

 )Feldman, 198( شده استتری به این نظام پرداخته  ه شکل جامععثمانی ب
 

                                                                                                                                        
). 4/ 2و1معـارف،  ). همچنـین (پورجـوادی،   76و  70: 1378برای اطالع بیشـتر بنگریـد: (اسـعدی،     .1

 و روان خـوب  فهـم  همچنین: (نیـک  .(Wright, Music Theory in The Safavid Era,  306)همچنین: 
  ).59-56»جار و اثمار عالء منجم بخاری: تصحیح انتقادی و شرح متنموسیقی در اش«کردمافی، 

ساله موسـیقی قـدیم   زاده، سه ر ثابت: (همچنین الروح) و عنوان مثال بنگرید به: (عبدالمومن، بهجت به .2
   (Gorji, The musical codex of AmirKhān Gorji)همچنین:). 125ایرانی، 
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 بررسی نظام متریک و ریتمیک -4
به تبیین نظام متریک و ریتمیک در » در معرفت ایقاع اصول«در فصل هشتم با عنوان 

شود،  این رساله پرداخته شده است. نکته شایان توجه که در عنوان این فصل دیده می
ریتمیک از  -اختار متریک سین واژه به معنای ااست. » ایقاع«ار لفظ در کن» اصول« ۀواژ

اسالمی  ۀپیش موجود، در متون فارسی زبان و احتماال برای اولین بار در تمام متون حوز
و به عنوان ابزاری برای تعیین هویت دورهای ایقاعی  ظاهر شدهدر رساله اشجار و اثمار 

طور گسترده در رسائل صفوی، به معنای  به تیموری و ۀدر رسائل فارسی زبان دور
) در این 65/ 70(نیک فهم و کردمافی،  رفته استکار  متریک عملی به ساختارهای

ها اختصاص داده  آن  بندی رساله بخش بسیار کوتاهی به ساختارهای ریتمیک و طبقه
 رکتاب االدواهمان دورهایی است که صفی الدین ارموی در  ،شده و عمده مطالب آن

ادوار ضروب مشهور نزدیک اهل این صناعت از : «آمده استبرشمرده است. در این بخش 
با وجود اشاره ». عرب شش است: ثقیل اول، ثقیل دوم، خفیف ثقیل، رمل خفیف و هزج 

شود  و دور  این رساله نام برده می ه هایبه دورهای ششگانه، تنها پنج دور در تمام نسخ
مبحث ریتم و متر در این رساله، بر خالف رسائل صفوی که رمل از قلم افتاده است. 

را  توان آن پردازند، بسیار کوتاه است و تنها می طور گستره به مبحث ایقاع می عموما به
دوار دانست. در این مبحث به هیچ یک از دورهایی که اال رونوشتی از چند سطر کتاب

نها دورهای ایقاع قدیم را نام برده تمؤلف اشاره نشده و  کرده،بدالقادر مراغی ابداع ع
داند:  را سه نوع می پردازد و آن است. خط آخر این مبحث به ترتیب دخول اصول می

  االصول و بعداالصول. االصول، قبل مع
  

  نتیجه - 5
شناسی مکاتب نظری،  باتوجه به شواهد ذکر شده، بررسی این رساله از حیث سنت

ترکیبی رفته، دبیات، مفاهیم و اصطالحات به کار کلی نوع ا چندان ساده نیست. به طور
و مکتب منتظمیه است و وجود توامان  1النهر)ء(خراسان و ماورا از مکتب کهن پارسی

با این کند.  های هر دو مکتب، محل نگارش و ارزیابی متن را با چالش مواجه می نشانه

                                                                                                                                        
تـر باشـد    اتفاق نظری در نامگذاری این مکتب وجود ندارد، شاید دقیق جا که آن باید یادآوری کرد، از . 1

پردازانـی شـکل    بنامیم. مکتبی که بر رهیافت آرا نظریـه » غیر منظمیه«یا  " Non Systematist"آن را 
  اند. گرفته که بر اساس تجربیات عملی موسیقی به تآلیف رساله پرداخته
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به مقایسه دو سنت مؤلف با مباحث موسیقایی و تمایل آشکارش  ۀمواجه ۀنحواز  همه،
صورت گرفته  »دوره گذار«این رساله در تألیف که ، می توان دریافت نان و متأخرامتقدم

به ویژه از مجموعه  ،. این مدعابودتثبیت نشده هنوز ن اکه آراء متأخر  است؛ دوره ای
بی عالوه بر ابونصر فارا ،مؤلفات مؤلف به منابع و مآخذ و اقوال پیشینیان پیداست: استناد

(گونه دوم و سوم) اشاره  »در این آخر«و ابوعلی سینا، به نام استاد عبدالمومن با قید زمانی 
های  از بخش یکدر هیچ  و برد ، نام میشرفیه ۀکتاب االدوار و رسالکند و از دو اثر او،  می

با  .است به میان نیامدهشان ای الدین شیرازی و عبدالقادر مراغی و آثار نامی از قطب ،رساله
کند که  را تقویت میظنّ قید زمانی در کنار نام ارموی، این نیز ها و  توجه به اهمیت آن
همین . به رشته تحریر درآمده استدورۀ زندگی دو دانشمند مذکور این رساله قبل از 

زیرا در اکثر آثار  سخت مشکوک جلوه می دهد،صفوی تألیف رساله را در عهد شاهد، 
  این اندیشمندان بزرگ اشاره شده است. ءآرافوی به شناختۀ عهد ص

فارسی است.  -می شود، هویت و ویژگی ایرانیمالحظه چه در این رساله به وضوح  آن
رو در دوره صفوی که هویت ایرانی و مذهب تشیع در تمایز با عثمانی و تسنن  از این
، که یت ایرانیهو ، باو این دست رسائلیافت رجوع به منابع متقدم، رواج  شد،تر  پررنگ

توجه دوباره قرار  ، موردالدین ارموی نوشته شد صفیزمان ای شاید نزدیک به  در دوره
مباحث مطرح  که شاید بتوان گفت و شد ها استنساخ  های متعددی از آن و نسخهگرفت 

گیرند و به عنوان مکتب  صفوی قرار میموسیقی الگوی رسائل  ،در این دست رسائل
  شوند. می مطرحدوباره موسیقایی این عصر 
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