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  نگرشي بر شگردهاي موسيقي عملي و نظري
  در عهد غوريان

  بخش نخست
ي ترين و تأثيرگذارترين وسايل نفوذ بر روان آدمي از ديرگاهي مورد توجه جامعهعنوان يكي از عمده     موسيقي به

ايست از دانش موسيقي مجموعه. استي انسان بوده بشري قرار داشته، هميشه در ابعاد نيايش و تعيش مورد استفاده
بخشي از فزيك شود بهمي هاي آن مربوطو فن كه شناخت عوامل پيدايش آواز، معيارهاي تغيير و تبديل و گونه

اند و اجراي اين آواها نظري نام نهادهرا موسيقي آن،شناسي و آموزش علم ساز و آوازي موسيقيصوت كه در عرصه
 هنر موسيقيشود بهي آنها مربوط ميي تركيب اصوات و پرداز هنرمندانه يا سازها و نحوهي انسان وتوسط حنجره

 . خوانندرا موسيقي عملي ميكه در عرف آن

ي پيگيري ي تاريخ ما هردو بعد علمي و هنري موسيقي مورد توجه دانشمندان قرار داشته، مطالعه     در گستره
- بندي علوم را بر مبناي باورهاي فالسفهاسالمي كه دانشمندان كشور ما، دستهدر عهد . روي آنها صورت گرفته است

ي چهار شد؛ دربرگيرندهموجب آن دانش رياضي را كه بخشي از فلسفه شمرده ميد؛ بها گرديدني يونان قديم پذير
از فارابي و ياد، بندانستند؛ بر همين و موسيقي مي)  يا شناخت اعدادارتماتيك(بخش حساب، هندسه، ارثماطيقي 

زبان تازي نوشته اند؛ فصلي را  همه در آثار فلسفي خويش كه بر اساس رواج زمان به،سينا گرفته تا پيروان آنهاابن
  .مباحث موسيقي نظري اختصاص داده اندبه
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زبان صل آن بهنگارش درآمد كه هر چند ازبان ملي دري، در عهد غزنويان به     نخستين مبحث دانش موسيقي به
» نجات«ب ي بخش موسيقي كتااين ترجمه، فشرده. دري نيز برگردانده شده استعربي بوده، ولي در همان هنگام به

ي عاليي او ي ناتمام دانشنامهست كه توسط شاگرد دانشمندش ابوعبيد جوزجاني براي رسالهسيناي بلخيابوعلي ابن
ي موسيقي در عهد اسالمي كشور  اين، گويا نخستين نوشته دري در زمينه و1دري برگردانده شده بوداز عربي به

ي كوتاهي در ـ رساله) ه 547 ـ 512(بهرامشاه غزنوي دربار دانشمند نامور محمد نيشاپوري ـ ازين  پس. ماست
تمام اختصار آن  اين رساله با 2.موسيقي نگاشته، برخي از ابعاد موسيقي عملي را نيز در آن مطمح نظر قرار داده است

  .استامان ماندهنهايت ارزشمنديست كه از تطاول روزگار در اثر بي
فقط ي موسيقي در زمينه خود رسيده بود؛  انكشافحد اعاليهنگام بهدر آنفرهنگ و دانش از عهد غزنوي كه      

موسيقي ي ين مقدار نوشته دربارههمغوريان نيز به عروج يولي از دوره. است و بسدهروزگار ما رسيهمين دو اثر به
ديگري از علمپروري دولتمردان ي بازشناسي آنها پرداخته گوشهمختصر ميخواهيم بهسخنراني  درين ايم كهداشته

  . روشن سازيم راانيغورعهد عروجِ 
 غزنويان  عهديلي دولت غزنوي بود، و بايد با حمايه از فرهنگ و هنر، شكوه اوابا آنكه ادامهشنسبانيه،      دولت 

يي رسيده بود كه چنان مرحلهبهدر عصر آنها ي سياسي و اجتماعي منطقه ميداشت، اما وضع بحران زدهنگه زنده را
از يك سو قدرت يافتن قبايل شد؛ زيرا فرهنگ و هنر مهيا ميانديشيدن به كمتري براي مجال، مردان غوربراي دولت

جهت بيشترين وقت  آباداني؛ از همينلي، زمينه ساز ويرانگري بود تا داخترك در شمال و از سوي ديگر اختالفات
  .رفتهدر ميها بهرهبران دولت غور در جنگ، فتوحات و جهانگشايي

 غوري را بنياد  قدرتمندتر اساس دولت،شهر غزنهبهدن  زآتش  با،جهانسوز    عألالدين حسين غوري معروف به 
ي درخور توجه فرهنگيِ از جانشينانش نيز حركت.  دانش و فرهنگ وارد آوردنهاده، صدمات سهمگيني بر پيكر

- الدين محمد غوري و شهابغياثـ ي دو برادر مبارز وسيلهديده نشد؛ اما همزمان با عروج قدرت اين سلسله به

از «شان هم پهناي امپراطوري  ـ  لقبش را معزالدين گذاشت،سلطنتكه پس از رسيدن به الدين محمد سام غوري
وسعت يافت و  3» هرمزدرياي آمو تا كناره هاي دريايهاي عراق و از ي شرقي هندوستان و چين تا دروازههابخش

 ظهور كردند كه در انكشاف شعر و  در ظل حمايت دربار آنها، علوم و فنونهاي مختلفرشته دانشمندان بزرگ هم
 عصر بود درين .دنهاي دانش فراهم آوردانكشاف ساير جنبهبراي  را  زمينه و نقشي پيشروانه داشتند آن عهدشعور

 از جهات علمي و عملي دچار تحوالتي گرديده و جريان اين تحوالت بر موسيقي شمال همكه موسيقي خراسانزمين 
  .ه بودذيرفت متقابلي هم پاثرات و  اثرات ماندگاري برجا گذاشت نيزهند كه جزئي از امپراطوري غوريان بود،
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اسباب  ديگر، بههمه حكمروايانسان  مذهبي سختگير نيز بودند، خود بهكه برخي از آنها از لحاظاهان غوري      ش
قاضي منهاج . نگريستند موسيقي و شكار ازين ديدگاه ميشراب،به آنها عميقي داشتند و اغلبِي گ دلبستهتعيش

 .د بودنخواهدارد كه نقل آنها خالي از دلچسپي هايي زرگ عهد غوريان ـ درين باب اشارهسراج جوزجاني ـ مؤرخ ب
خ ان كرده، كاخاك يكسش شهر غزني را بهانانتقام خون برادر، پس از آنكه بهنويسد كه عألالدين حسيناو مي

به ـ را اجساد تمام شاهان غزني. ساختره ويران گان غزنوي را يكس شاهان و شهزادهمحمودي و قصورشكوهمند 
 شهر غزني را هفت شبانه روز در آتش كشيد . سوختاند، از گورهاي شان كشيده ـمسعود و ابراهيماستثناي محمود، 

شراب و نوشيدن به تمام هفته را ، عيش نشستهمجلسدرين مدت به ؛ ولي او خود زنده نگذاشتمردي را درآنجاو 
 در مدح ي چندسلطان بيتد؛ جز تلي از خاكستر نمان چيزي بهشهر و از رسيدشب هشتم چون . عشرت مشغول بود

  : و آن نظم اينست در حضورش بخوانندبا چنگ و چغانهرا ن آخود بگفت و مطربان را فرمان داد تا
  انمـيـباسـراغ دوده ي عـچ    طان جهانمـان داند كه سلـجه
  لك جاودانمـه باقي باد مـك    حسين بن حسينم ن ـألالديـع

  ين و آسمانمـد زمي باشـيك    چو بر گلگونه ي دولت نشينم
  وك سنانمـگر نـازيـل بـاج    رد سپاهمـ گع زنِرَـقـل مـام

  ديگر نشانم  شهي،بهر شهري    همه عالم بگيرم چون سكندر
  خون برانم  جويچو رود نيل     نـبران بودم كه با اوباش غزني

  ت جوانمـكند بخشفاعت مي    فالنـ و طنديرانـپ گندهوليكن
    جان ايشانببخشيدم بديشان   

    4»پيوند جانمشانبادا جانكه  

 با  كاخ؛بست رسيدكه بههنگاميغور؛ گشت بهاز در راه ب،پس ازينعألالدين حسين، : افزايدطبقات ناصري مي     
- بهنيز  را  و ساير قصرهاي آن شهر محموديعظمت

از رسيد، پس فيروزكوه بهچون . خاك يكسان كرد
؛  كه از غرني آورده بودشتدفين اجساد دو برادر

- از آميختن خوناز دم تيغ بركشيده، را اسيران جنگي

گردنِ ر  آويخته بهايجوال در كه ؛با خاك غرنهشان 
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حضرت بازآمد و چون اين چنين انتقامي بكرد، و به«. كوه ساختفيروزهاي قلهفراز بر هايي  برج؛ودرده ب آوآنها
اين قطعه بگفت و . نشاط آورد را و ندما را جمع كرد، و روي بهد، مطربانعشرت و نشاط مشغول گردخواست تا به

                            :مير آوردند و بساختند و بگفتندمطربان را بفرمود تا در عمل مزا
   و خون غزنويان ساخته شده است غزنههايي كه از خاكبقاياي يكي از برج          

  
  انه رازم كه هست جور ز بذلم خـآن    ه راانـدلم زمـخر ز عـت فـآنم كه هس

  هم انگشتوانه راـ كمان نهر زِـچون ب    دندان كند عدوهانگشت دست خويش ب
  ست خانه رانـندا ن ز كوي بازـدشم    صفم ميانيتَم خانه كُست خانه،جونچ

   راهنانَـر او كـمـزه از كـنيـهم بندـكَ    مان كشيدـي من چون ككينهبهرامشه به
رد سر راي و رانه راگرز خُهـردم بك    خصم گرچي همه راي و رانه بودشتيپ  
  انه راـلوك زمـاهان روزگار و مـش    يغ در آموختم كنونـتن به تـين توخـك

  زن اين ترانه راـرا و بـولرگوي قـب    شدي ز چنگ فارغ چو!بديعاي مطرب
    دولت چو بر كشيد نشايد فرو گذاشت  
    5»ه راغانَي و مي صاف و منـَغل موـق  

سازد كه او حتي در ايام  بوده، واضح ميموسيقيبه عالقمندي مفرط پادشاه غوري نشاندهنده ،     اين اشارات
حتي خود نيز با اين فن در حدي بوده كه به وي ميزان توجه.  بردبرا از ياد توانست آننخواري و عزا نيز نميوخ

  . رفتگهاي موسيقي عهد خويش سهم مي آواز، در آفرينش پارچهبرايسرودن تصانيفي 
 نيز اشاراتي  ـالدين غوريي برادر زاده او ـ سلطان غياثسراج در بارهمنهاج . شاهان پسين او نيز چنين بودند     

ـ ابستاني خود از پايتخت ت. دوي شكار ب دلبستهوي بزم  شيفتهدر اوايل جواني ياست كه ون نوشتهداشته، چني
گرفت، شكار را ممنوع قرار داده، و در  كه چهل فرسخ را دربر مي ـزمينداورـ اش  ـ تا پايتخت زمستانيفيروزكوه

 نظيردر زمينداور باغي بزرگ و بياو .  تا اين ممنوعيت را زير مراقبت بگيرند،هر فرسنگ ميري مقرر داشته بود
بار فرمان سالي يك.  ميداني ساخته بود،ي مساحت باغاندازهو در پهلوي آن بهناميد ي مباغ ارمرا ساخته بود كه آن

دود در ح سالرشيوه، هاينبه. ندوراين ميدان بيارا به همه،راندهوحوش و بهايم را از پنجاه، شست فرسنگي كه داد مي
. ساختلس بزم مهيا ميبرآمد و مج سلطان بر قصر باغ مي سپسشد؛درين محل گردآورده ميهزار جانور ده
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زماني او خود برخاسته ميل شكار كرد؛ .  كردندشكار ميشاه، شخص و زير نظر تاختند ميدان مي، سواره بهدرباريان
  :پا خاسته اين رباعي بگفت ـ بهششاعر و دانشمند بزرگ دربارـ فخرالدين مباركشاه 

  كار آويزيـد كه در شـبه زان باش    شوق و نگار آويزيـاندر مي و مع    
  زي؟ـاندر بز كوهي به چي كار آوي    آهوي بهشتي چو به دام تو درست    

  6. به بزم مي و موسيقي نشستهفسخ نمودرا  شكار پس سلطان عزم
يكي از سخنوران الباب خويش رباعي ابي لبمحمد عوفي ـ دانشمند ديگر عهد غوريان ـ نيز در تذكره     

گرفتن بزم و شكار الدين را بهنقل كرده است كه شاعر درآن سلطان غياث را رانيالدين تمملك تاجنام بهش معاصر
  :كندتشويق مي
  كناري ميـ ايــام نـگيهبــر چـهر  كنهانه كاري ميـين شـر روز چنـه    
   7كنكاري ميـدلي شـ خوشهدر باغ ب  خوريمبــرتخـت بـخَـَرمي شرابي     
.  توبه كرد از نوشيدن شراب عمرالدين غوري در اواخرسلطان غياث جوزجاني، تصريح قاضي منهاج سراج     بنا به

رقابت برادرش عألالدين  پس از مرگ پدر به، خوارزمشاه پسر ايل ارسالن) ه568 ـ 589(در هنگامي كه سلطانشاه 
در را سپاهشمده،  آمروشهر ، بهقرار داد تازش  تاخت وي را عرصهخراسانگرديده بود، شمال  او تكش كه جانشين

الدين غياثسلطان . گسيل داشت فيروزكوه دربارهم به سفيري ير در سرخس مستقر ساخت وي شانهنام دهمحلي به
 تا نيت ، را با دادن شراب مست سازندي و،پا نمود و دستور دادمجلس عشرتي برپيشواز گرفتن او  بهبرايغوري 
 شاز نوشيدن شراب توبه كرده بود؛ برايسلطان خود چون .  گردندو جوياازمرو  بهخوارزمشاه راآمدن اصلي 

- خوردن مي از پادشاه متابعت نهرا شراب انگاشته در نه؛ تا ديگران آن آب انار شيرين گذاشته بودنديي ازصراحي

  .كنند
موسيقي حاضر در محفل هنرمندان  اندكي گرم شد، زانو زده، اين رباعي را بهسلطانشاهي رِ فرستادهسهنگامي كه      

  :اش را باساز و آواز بخوانندداد و از آنان خواست تا اين سروده
    راسند عظيمـيران جهان ازو هـش      شير دهانه است مقيمرزان شير كه ب    
      بيم ها همه دردهان شيرند زكاين      تـو ازدهـانه دنـدان بنماي!رشياي     

 از شنيدن  نيز و بزرگان دولتاييدگرسرخي  بهسلطاني نهگومحفل؛  هنرمندان  توسطتابيااين نوا درآمدن با به     
طبع ل؛ ثَ و حاضر جوابي مبود و در ظرافتبار از سران وزراي دركه  *الدين محمودفيخواجه ص. آن تكان خوردند
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 را در پاسخ زيرين رباعيه خاستبر پاه، بي سفير خوارزمسرود، با شنيدن اين سروده مينظم داشت، و شعر نيكو
  : تا آن را نيز بخوانند،هنرمندان دادو به سرود

   وز دشمن ممـلكت جهان پردازم                  يت كين افرازيماآن روز كه ما ر    
  ش بـگـرز دردهان اندازيم دنـدان                 ه گـر نمايد دندانشـيري زدهان    

قدرداني كرد و  ي درخورانعام وافر و تشريفاتهبرا  خواجه با شنيدن اين پاسخ شگفت والدينسلطان غياث     خاطر 
  8 .او را بنواختندي گاهل دربار نيز جمله

ميزان توانايي موقف و آن در دربارها و ز خالل آن به وضع موسيقي، موقعيت دود كافيست تا اع روايات م  همين   
 كرامي در اوج خود بود، نفي، شافعي، اسماعيلي ويي كه برخورد مذاهب ح در جامعه.هنرمندان آن روزگار پي ببريم

ي اين مذهب را عمق بيشتري بخشيده بود؛ بلكه دربار نيز عرصه گرايش به،تنها در بين مردمو اصطكاك عقيدتي نه
  يكين چن در9.الدين غوري در مدت تقريباً نيم قرن سلطنت خود سه بار تغيير مذهب دادكشاكش بوده، تنها غياث

بينيم كه شاهان و دولتمردان ولي برعكس مي. استنفس براي هنرهاي ظريفه بسيار تنگ فضاي ت،اعيجو اجتم
هاي آوازي با حتي خود همگام با هنرمندان موسيقي در آفرينش پارچهي ساز و آواز اند كه غوري چنان شيفته

با تأسف منابع آن دوران نامي از ايشان سرايش متن آنها سهيم اند و از جانب ديگر توانايي هنرمندان دربار را ـ كه 
يك استثناي استادان تكنوازي ما، هيچبهساختند ـ كاري كه  آهنگ ميالبداههبينيم كه فينبرده اند ـ در آن حدي مي

بينيم كه موسيقي عملي عهد غوري در  پس مي.را ندارند توانايي آن، كشورويژه آهنگسازانبهاز هنرمندان امروزي، 
  .اعتال قرار داشته استچي حد 
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 در  نگاشته شدهدو اثر درين دورانو اما در مورد موسيقي نظري يا دانش موسيقي اين عهد بايد يادآور شد كه      

ي بخش موسيقي دانشنامه ازينها يكي. باشند برادر يادشده مي دوعهد سلطنت متعلق بهكه هردو داريم موسيقي
روزگارست و دومي  آنمعرف موسيقي نظري كه نخستين 11الروحكتاب ارزشمند بهجت است و ديگري 10العلومجامع

  . و باورهاي موسيقايي همان عهدهاي جالب موسيقي عمليي جنبهبازشناسانده
ي روزگار شود؛ دايرةالمعارف علوم مروجهنيز خوانده مي» االسراراالنوار في حقايقحدايق«العلوم كه      كتاب جامع

است، ازين جهت كتاب يادشده بحث گرفته شدهي درآن زمان، بهي متعارف دانش بشرخود بوده، در آن شست شاخه
يكي هم علم موسيقي است از ميان اين شست نوع دانش، . نيز ناميده اند»  شست علميدربر دارنده« يعني ستينيرا 
نگارش آن در عهد ساماني بهالعلوم كتابي شبيه بهاگرچي پيش از جامع. استهاي نظري آن پرداخته شدهجنبهبهكه 

مؤلف زبان دري را بهدرآمده بود؛ اما زبان آن يكي عربيست و اين امر ابتكار نوشتن فصلي دريك دايرةالمعارف به
ست كه آن د بن احمد بن يوسف بلخي خوارزميالعلوم محم كتاب عهد ساماني همان مفاتيح.گرداندالعلوم بر ميجامع

دستور وزير او ـ ابوالحسن عتبي ـ نوشته و در مقالت دوم در عهد نوح دوم ساماني به ه 381 ـ 365را بين سالهاي 
 12.اسي قرار داده بودباب هفتم خويش مباحث سازشناسي، اصطالحات و انواع ضرب را در سه فصل مورد بازشن

است، كار تدوين آن در مام فخرالدين رازي ـ تأليف يافتهالعلوم كه توسط دانشمند معروف دربار غور ـ اولي جامع
 ه 574الدين غوري كه مقارن با سالهاي جواني مؤلف بوده؛ در شهر هرات آغاز يافته و در سال عهد سلطان غياث
. استاو اهدأ گرديدهن تكش خوارزمشاه با فخر رازي، بهس محبت سلطان عألالديپافته و بهريپذدر خوارزم پايان 
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اختالفات علت دامن زدن بهامام فخرالدين رازي كه نتوانست در سرزمين خوارزم ماندگار گردد؛ اندكي بعد ازآن به
 گرفته، تا اخير عمر درين هرات برگشت و بازهم مورد اكرام سالطين غور قرار به،مذهبي از خوارزم نفي بلد گرديده

ي موسيقي عصر غوريان را در خود داشته، از يكسو معيارهاي العلوم او نخستين نوشتهبنابرين جامع. شهر زيست
گويد و از سوي ديگر در تعميم اين معايير، نقشي تاريخي ايفأ كرده، ما باز ميدانش موسيقي نظري اين دوران را به

  .گان منتقل كرده است به آيندهگان آگاه ماراتجارب گذشته
 و زير عناوين ه مسأله پرداختهطرح نُ چنانست كه مؤلف در هر دانشي به،ي بازشناسي علوم درين كتاب     شيوه

كند؛ خود در پيشگفتار كتابش ياد مياو كه ييگونهبه. استيح و توضيح هريك از آنها پرداختهتشراصل اول تا نهم به
 آنها در اصول ظاهره و سه ديگر در غوامض و مشكالت آن علم بوده؛ سه اصل آخر نيز در ازين نه اصل، سه

بحث كشيده  را برحسب سرخط هاي زيرين بهاشنامهشن بخش موسيقي دا،همين اصول مطابق به13 .امتحانيات است
  :است

  .در حقيقت آواز و اقسام آن: اصل اول
  .در اسباب تيزي و گراني آواز: اصل دوم

  .}اوتار بربط{ها و اصول در نام: ل سوماص
  .در بيان آنچه موسيقي در آن نظر كند: اصل چهارم
  .در مناسبات نغمات: اصل پنجم
   .قوتقسم كه تفاوت مثل متفاوت بود بهدر بيان مناسبات اين : اصل ششم
  .هاغير نسبتابعاد به: اصل هفتم

  .صوص استدر بيان آنكه هر آوازي مناسب حالتي مخ: اصل هشتم
  14 .در شرف اين علم: اصل نهم

گردد، است كه آنچه سبب آفرينش آواز مي نوشته، آواز پرداختهشرح علت پيدايشازي در اصل يكم بهفخر ر     
 گوش بهها اين موج با برخوردآيد؛ سپسميان ميدو كتله بهازهم جدا شدن تموج هواست كه از بهم خوردن و يا 

 اظهار ،ي بلند، آهسته، تند و كند معرفي نموده او آواز را بر چهار گونه.ددرگميرك و شناخت  قابل د، آوازانسان
 باشند،  داشتهيتاگر نغمات باهم مناسب.  نغمات حدت و ثقل يا تيزي و گراني آنهاستنمايد كه سبب اختالفمي

  .خواهند داشت با همدگر همخواني ن، باشند فاقد اين مناسبترسند و اگرنظر ميهمĤهنگ به
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 سختي جسم مرتعش و ، سبب تيزي آواز، كهگويدل تيزي و گراني آواها مي بازشناسي عوام     در اصل دوم ضمن
در .  و اسباب گراني برعكس اينها؛ستمخرجكوتاهي راه آن از منفذ تا  و گذر هواگي مجراي تنگي و پيچيدهيا 

. بم تر آواي ،كند و تارِ سست و دراز آواز بلند توليد مي، كوتاه و سختترِ نيز براساس همين قانون وي تاريسازها
  . يا تارهاي آنهاست، مستقيماً متناسب با طول وتر،آواز در سازهاي تاري زيرِبم و ي يا تيزپس نسبت گراني و 
هاي موسيقي هساز مركزي و اساسي دست عهد او معرفي اسامي اوتار ساز عود پرداخته كه در     در اصل سوم به

 دوم كلفتي يگويند و آنرا كه در درجههار تار دارد، ضخيمترين آن را بم بربط چعود يا نويسد كه ميامام فخر . بود
 و تار چهارمي را ؛)بر وزن معني(ني ثْ م،ستباريكتر از تار دوميكه تار سوم را  و ؛)كتببر وزن م(ث لَثْ م،قرار دارد

  .  مي نامند زير،كه باريكترين همه است
 توافق و تنافر يا  شناختيكي: استش موسيقي مركب از دو بخشست كه داني اين مطلباصل چهارم بازگوينده     

هاي زماني كه ميان آوا آشنايي با برههنامند و دوديگر  علم تأليف ميرا كه آنهمخواني و ناهمخواني آوا ها و نغمات
  .خوانند مي)ضرب( و آن را علم ايقاع دنگيرميها قرار 

ت خوشĤيند نويسد كه تركيب نغما مي، و و علل آن پرداخته،شرح تأثير موسيقي در نفس     امام فخر درين اصل به
اقتضاي رعايت  و دوديگر ،تناسب در تركيب نغمات يا تأليفاز سبب وجود نخست : رسدظهور ميروي دو علت به

حكم طبيعت با انواع آواز جانها بهزندهاست كه درين مورد نوشتهفخرالدين امام . حال در هنگام اجراي آهنگ
پس اگر چنين آواها را . ندنكاقتضاي حال توليد آواهاي گوناگون ميزيرا در حاالت غم و درد و فرج بهاند؛ مألوف

و درين  بيشتر بر دلها خواهد نشست ،گراني و تيزي آنها بر اساس يك تناسب طبيعي تركيب نمايندمطابق سير 
- سالت ك خاصتحاالتداوم زيرا . آفريند لذت بيشتر مي، حاالت نفساني گردد چون آواها باعث دگرگوني،حالت

  .دهد احساس خوشĤيندي مي،ت تغيير آورده حاالينت كه درس آوا هاتجديد ،ست، درين موضعآور
 عين آوا،  تكرار:است درآن آمدهكه، دانش رياضي پرداختهاز لحاظ تفاوت آواها سنجش توضيح پنجم به     اصل 

علت آنست . گردد بعدي حاصل مي صوت دوكه آوا مختلف گردد، از مجموع مادامي؛ نيستناسبيتمظهر هيچگونه 
 كه چنين ،ستدو آواي برقراري نسبتي بين  كمي و زيادي بازگويندهست و اينيكي ازين نغمات برديگري زايدكه 

 يگر همخواني داشته باشند،مد هاگر دو آوا با و ).متنافر(است و يا ناهمخوان ) اسبمتن( يا همخوان يك نسبت، طبعاً
 منظور از قوه آنست كه از . هردو وجود دارد ميان»مقدار تفاوت«به قوهفعل و يا بهست كه بهيتناسب آنها در تفاوت

شش و دو كه عدد شش مضرب مانند  . حاصل شود، آنچه او به قوه مثل آنست ازتكرار آن آوا يك بار يا بيشتر
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دو برابر باشد چنانكه هشت و چهار كه تفاوت در آن مانند و مقصود از فعل آنكه تفاوت ميان دو نغمه  دوست
  . است)يعني چهار (متفاوت كوچك

اول آنكه تفاوت :  شبيه متفاوت آنها نيست و آن بر دو قسم است،ست كه تفاوت ميان دو آواي دوم قسمي     گونه
 ميان دو تفاوت ،ترتيباينبهو . آن باشدكسري ازي اضافهد كه يكي مانند ديگري بهاش چنان ب،دو آوا يا دو نغمهميان 

اين  ناميده؛ برين باورست كه موزونترين المثل و الجزؤنسبةرا  كه فخر رازي آنستترآواي كوچك ي ازكسر بهآوا
) دو(اوت ميان آنها يك است و يك نصف عدد كوچك  كه تفمثل و نصف است چنانكه دو و سهها، چنين نسبت

 يك است ن سه و چهار كهپس از آن نصف و ثلث است چنانكه نسبت ميا. يك و نيم بر دو مساويست به و سهاست
  .يك و ثلث و چهار بر سه مساويست بهاست؛ )سه(لث عدد كوچكتر ث ،و اين عدد

زبان بسيار ساده هاي موسيقي را بههاي تيوري همخواني پردهترين گوشهيكي از مغلق     فخر رازي درين مبحث، 
شناساند و و در حقيقت ابعاد متفق را باز ميا. اش قابل درك باشدگان دانشنامهبيان كرده است تا براي همه خواننده

 ،فاوت و تهحاشيه بود، هردو ي از متفاوت ونمايد زيرا منظور و صغري صحبت ميظميهاي عاز تفاوت حاشيه
روي اين اساس نوع نخستين بعد متفق كه در آن قيمت عددي حاشيه عظمي  . بين اين دوستمقداريهمان اختالف 

 داي» الذي بالكل«ام بعد نزيله بهسينا، فارابي و ابنست كه در آثار ابني صغراست همان بعد همخواناشيهدو چند ح
د در آثار متقدمين، ابعااين . است مضرب تفاوتآني صغراي حاشيهنوع دوم نيز متفاوت كوچكتر، يا در و  .استشده

  اوساط خوانده شده اند
ابتدأ از متفاوتي عد پرداخته، شرح دو نوع فرعي قسم دوم ببه ،استم كه ادامه مبحث اصل پنجماصل شش      

ي نغمهبا  ديگر بوده، تفاوت برابر آوايي دو برابر آوايكه ست اين حالتيو  .قوهاست به»تفاوت«مثل كند بهصحبت مي
 آن دو تفاوت در كهاستاالضعافحالت ديگر آن ثلثة. وينداالضعاف گرا نسبة كه آن مانند دو و يك،؛كوچكتر باشد
 ثلث شش  نيزعدد دو و ست و چهار دو برابر دوستش و دو كه تفاوت ميان آنها چهار مانند ش؛شودبرابر بيشتر مي

االضعاف يعني ده بر دو و مانند  هشت بر دو؛ خمسةواند اربعةاالضعاف باشد، يعنيتها مينسبتي اين سلسله. است
  .غراستصي  عظمي مضرب عدد صحيحي از حاشيهحاشيه ،هاي پيشينيان درين قسمبر مبناي گفته .اينها
بندي نموده سه دسته بخشرا بههاي متفق بحث پرداخته، نسبتهردو گيري از نتيجهفخرالدين درين بخش بهامام      
دوديگر .  استنسبت دو برابرمتشكل از بالكل كه الذي:  كه شامل سه نوع فرعي استهاي بزرگنخست نسبت: است

بالكل مرتين كه نسبت آن چهار ضعف الذيديگر ي آنست و سه سازندهنسبت سه ضعفكه اسمي براي آن نياورده و 
  .است
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 يا  مثل و نصف آننسبتبالخمسه كه نخست الذي: ازدسگروه جدا مي نام نهاده، به سهطاوسانوع ي دوم را    دسته
هاي كوچك قسم سوم نسبت يا يك و سوم بهر است و لثثمثل و باالربع كه نسب آن الذي دوم. يك و نيم است

 ي كوچكتر از آن،ها، تا نسبتيا يك و يك چهارم بهر آغاز گرديده مثل و جزء كه از مثل و ربع : مانند؛است
  . يابدادامه مي گردد، چندانكه ممكن

 صفي ني نيمهي نيمه نيمه،ناقص بركه زيادت زايد كند چكترين را معرفي ميوهاي كي سوم نسبت     دسته
  .ه استطنيني خواندبعد كوچكترين ابعاد باشد و آن را 

كار برده بيش از ديگر ابعاد توسط اهل روزگار بهرسد كه آنچه ين خالصه ميچن     امام فخر رازي درين اصل به
  .بالكل مرتين استهاي الذيد، نسبتنشومي

هاي كند كه  افزون برين ابعاد، نسبت اين مطلب را القأ مي،استي دو اصل پيشينم كه بازهم ادامه     اصل هفت
 نوعي تناسب صورت عامبه ، دوبرابريهادر نسبتكه  و علت آنست ،مخواني دارندهم هديگري نيز وجود دارند كه با

 قايم مقام ،آوا ست كه دو چندان يكهاي مضاعفزيرا فقط در نسبت. ودشها ديده نميست كه در ساير نسبتموجود
اگر آن را طرح كنند  ،ست متفقي ديگر مناسبتي چون نغمه را با نغمه ـ. هم در سازهم در حنجره وـ ست آواي قبلي

؛ چنانكه ستمقام ديگري يكي قايمعفاضت از براي آنكه ؛ در تناسب آنها زياني پديد نيايد، گيرندليبدو ضعف آن را 
تناسب موجود بهم   مبدل گردد،هشت بهچهاراين اگر . عه استباالرب، و آن نسبت الذيچهار با سه نسبتي دارد معلوم

 بازهم ،ذارندگبشش عدد  ،سهجاي هند و بنگهداررا  و همچنين اگر چهار ؛ست چهارخورد؛ زيرا هشت دوبرابرنمي
يا اوكتاو هاست، و ها  اصل شرح نموده، نسبت نغمات سپتكرا كه امام فخر درينهايي نسبت.يابدتناسب تغييري نمي

از همين . گرددخود همان نغمه ختم مي سير صعودي و يا نزولي داشته باشد، به،ترتيبي اوكتاو كه بهزيرا هر نغمه
ي  نغمهي شكل،در خاتمههميشه  ،كنند هرگاه مقامي را با سرگم شكل مي،ي سنتي ماه آوازخوانان شيوهست كجهت

است؛ صرف با اين تفاوت كه در سير صعودي يك ي نخستين همان نغمهن،ي آخريد، زيرا نغمهماينناول را تكرار مي
- و يا به. ساـ ري ـ گه ـ مه ـ په ـ ده ـ ني ـ  اس: مانند. تر است و بسدرجه زير تر و در سير نزولي يك درجه بم

  .دو ـ ري ـ مي ـ فا ـ سول ـ ال ـ سي ـ دو: سيستم غربي
 سوي سبكيبه) پستي (از سنگيني مطلب است كه هرگاه آواها سير صعودي داشته، ي ايناصل هشتم بازگوينده     

شادي و اوج  را از سوي سكون و نشيب غم به نفسزيرادارند؛  را مهيا مي شادياب طرب واسببروند، ) بلندي(
 نفس را از بلندي شادي به ،كندگراني سير برعكس، آوازي كه سير نزولي داشته، از تيزي به. گردندرهنمون ميطرب 
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فخر رازي در اخير اين مبحث نتيجه . ددهق قوت فكري و غضبي بود، تقليل ميكشاند و آنچه الي مياندوهنشيب 
  .دهاي انساني خواهد بو بيشتر محرك هوس، باشدترهرقدر سبك ي نغماتواآگيرد كه مي

  راي سنديست كه دهان مخالفين موسيقياست، ارائهنگارش درآمده به علم     اصل نهم كه زير عنوان در شرافت اين
ي وسيقي تا سويهبلند بردن سطح مدهد، بهي روحاني ميبندد، زيرا در پهلوي اينكه پيدايش موسيقي را جنبهمي

كماي قديم، نخستين ي ح از جمله:نويسد كهكند؛ زيرا امام فخر رازي ميهاي بشري نيز كمك ميي از دانشرشته
او شبي در خواب . شد شمرده ميكه شاگرد حضرت سليمان يثاغورث بودف علم موسيقي توجه نمود،فيلسوفي كه به
آن محل  فردا بهيو.  فرا بگير راي ديگر فالن دريا برو، و از آنجا دانشكناربرخيز و به: گويدميرايش ديد كه كسي ب

دست خالي ي دريا  تكرار شد و او بار ديگر از كناره بازهم عين خوابردا شب،ف.  ولي چيزي دستگيرش نشد،رفت
جه متيقن گشت كه رويايش بدون نتيپس فيثاغورت . شد همان دستور مكرر  سومي ديگر براي بارشب. برگشت

هاي شان با ودانمصروف كار ديد كه در حالتي  آهنگران را  ازجمعي، كنار دريا رفتچون اين بار به. نخواهد ماند
هايي ت، متوجه نسبتو رفردرين آواها ژرفتر فچون ن كوفتن آنها نظمي ديد، هدر آ، كوفتند؛ چون دقت كردآهن مي

 را كشف كرد و برفراوان آنسعي به. ها را دريابدن نسبت تا قانونمندي اي،گرديد و تالش نموددر ضربات چكش 
يدن دنيا انشاد كرد و يي در توحيد باري تعالي و نكوهقصيده.  برآن بستيسازي ساخت و ابريشمها بنياد اين نسبت

 ساز حكما آنازين سبب . تخداوند و روز آخرت مايل ساخ را به بسياري از مردم،اين وسيلهبه. خواندبر خلق همي
 از همين .ساز ارغنون انكشاف دادرا به؛ تا اينكه ارسطاطاليس حكيم آنتكميل آن كوشا بودندرا عزيز داشتند و به

 ، ذهني صافوقادخاطري   اال آنكسي را كه،شود و عمل چنين دقتي ميسر نميسبب است كه هيچ كس را درين علم
  .نظير بودت درين صناعت جمع شود در فن خود بياگر كسي را قوت علم و ممارس. و طبعي راست ياري دهد

عنوان يكي از تأثيرگذارترين و معروفترين دانشمندانِ ديني شود كه او، بهگيري امام فخر رازي معلوم مينتيجه     از 
-  كه توسط قشريون و متعصبين برآن وارد مي، بر دانش ظريف موسيقي بودي، در صدد كاستن فشار خويشروزگارِ

اند، نگارش درآمدهاي عربي و فارسي بهزبانهي موسيقي پيش از عهد غوريان كه به در آثار شناخته باالروايت. آمد
 در آثار و تأليفات موسيقي  كهاستوارد ادبيات موسيقي نمودهرا براي نخستين بار امام فخر آنپس  ؛شودديده نمي
دانشمند يوناني » گي پيتاگورياندر زنده«كتاب . استفته از قول وي تكرار يانقل به در بسياري جاها،وپس از ا

ي نموده است؛ اما نحوهياد قديمترين منبعي است كه ازين حكايت  .)م. قIamblichus )250-325 وسكيامبلي
هاي ابعاد ، قواعد و نسبتضربات آهنگرانحاكي از آنست كه فيثاغورث، با بررسي دقيق شته، عملي داي روايت آن جنبه

ي ديني داده شده و او را با پيامبري از  بيشتر جنبهروايت امام فخر رازي اين موضوع در 15.استتدوين نمودهسيقي را مو
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ي كاشف رتبهفيثاغورث يا پيتاگور را به ؛ در حاليكه دانشمندان پس از امام فخرالدين است؛بني اسرائيل مرتبط ساخته
  تغيير دادهتيواقع تحريف روي قصد ؛ و اما اين امراندبشريت، ارتقأ داده ساز در تاريخ علم موسيقي و مخترع نخستين

  .ته استاين كار واداش دانشمندان را بهاجتماعيمبرم هاي  مصلحت بلكه، استدهشنه
- سيناي بلخي، الكافي فيابني عاليي  كه بخش موسيقي دانشنامهدهد نشان مي،     بررسي گذراي متن كتاب

العلوم خوارزمي و برخي از ي اصفهاني ـ مفاتيح بن زيلهسينا ـ ابومنصور عمر و پيرو ابن شاگردالموسيقي تأليف
اربرد برخي از ويژه كاست؛ بهيف اين بخش بودهي فخر رازي در تألهاي مورد استفادهمنابع يوناني سرچشمه

- پيروي از ابنجاي صوت كه بهاز بهجاي حدت و ثقل و يا آوي بهصورت دري آن؛ مانند تيزي و گراناصطالحات به

عبارات سه، چهار اصل نيز با متن الكافي بسيار . سينا صورت گرفته، ارزش اين نوشته را دو برابر ساخته است
دانيم كه صورت دقيق نميي درين نوشته شباهت دارد، بهبلنزديك است و در يك مورد نيز عبارات خوارزمي با مط

؟ است منابع مشتركي با آنها داشتهكه و يا ايندري برگردانده متون عربي منابع يادشده بهز رويامام اين مطالب را ا
بازتاب نظريات خود امام گذشته از اينها، . بينيمسينا را بر او ميي عاليي ابن تأثير واضح دانشنامه،ولي در ترجمه

آراي خود او اتكأ  كامالً به،هشتم مقالهچنانكه اصل  روشن است؛ نيز در برخي از موارد، سيقيفخر رازي در مو
است و همين امر  بيان داشتهيشي خوويژهطرز ديد با داشته، در اصل چهارم نيز اثرگذاري موسيقي در نفس را 

اين مطالب  �1.شمار آردپرداز موسيقي بهي غرب هنري جورج فارمر اورا نظريهشناس برجستهسبب شده تا موسيقي
ي تفكر دانشمندان خود ماست، و يا اينكه برگرفته خواهد، تا روشن سازد كه چنين نكات زادهينيز پژوهش بيشتر م

دربار غور حضور داشته ي زماني بهدانان آن بدون شك درين برهههاي موسيقي سرزمين هند؟ كه موسيقياز تيوري
ي چنين شد؛ موجب اشاعهي شمرده مياند و يا اينكه حداقل داد و ستد فرهنگي با هند كه جزئي از امپراطوري غور

ي هاي اين تبادلههاي پاياني اين سخنراني خواهيم ديد، رگه طوريكه در بخش.نظرياتي در خراسانزمين گرديده بود
       .نيمتواروشني ديده مي به در دربار غور شدهتجارب را در دومين اثر موسيقايي نوشته

هاي پس از خود نقشي بس اثرگذار داشته، مطالب يقي يا موسيقي نظري دورهالعلوم در انكشاف دانش موسجامع     
مطالب اين مقاله حتي . استفراواني نقل گرديده، بههاي كوتاه موسيقي پسينآن در بسياري از كتب پراهميت و رساله

  .و آموزندهاست  براي اهل هنر موسيقي ما تازه، از زمان نگارش آن سال856امروز نيز پس از سپري شدن 
  ادامه دارد

  :رويكردها �
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. ي بريتانياي لندن كتابخانه16 ,830ي خطي شماره نسخه. ي عالييدانشنامه. سينا، ابوعلي حسين بن عبداهللاـ ابن1
  . الف283 ب ـ 273اوراق 

ي مجموعه  C 612  /2ي خطي شماره نسخه.  موسيقييرساله.  ـ نيشاپوري، محمد بن محمود بن محمد2
  .3 ـ 1 صص .ي اكادمي علوم پترزبورگ روسيه در كتابخانهومانسكيت
 ص. 1342. انجمن تاريخ: كابل. تصحيح عبدالحي حبيبيبه. 2چ. طبقات ناصري. منهاج سراج ـ جوزجاني، قاضي 3
1/ 361.  
  .345 ـ 344 / 1صص. ـ طبقات ناصري4
  .346 و 345 / 1  صص.  ـ همانجا5
  .365 / 1 ص.  ـ همان منبع6
  .51 / 1   ص.1906. ي بريلمطبعه: اليدن. به كوشش و تصحيح ادوارد براون. بابلااللباب .  ـ عوفي، محمد7

 ي لطايفي آثارش در مجموعهاحتمال قوي پدر مسعود صفي شاعر همان دورانست كه نمونهالدين محمود بهصفي* 
است؛ زيرا يكي از  موسيقي آشنايي كامل داشتها دانشدهد كه باست و نشان ميي ظرايف سيف جام آمدهو سفينه
اگر چنين باشد، مسعود صفي قديمترين شاعر زبان دري خواهد . امات استق كليات وقت خوانش م،هايشسروده

- الروح را قوت بيشتر مياست و اين امر محتويات كتاب بهجتسرايش كليات پرداختهبود كه در عهد غوريان به

  .بخشد
ي مركزي دانشگاه  كتابخانه14701ي خطي شماره نسخه. يفي ظراي لطايف و سفينهمجموعه. مـ هروي، سيف جا

 اين قلم قرار گرفته بود، با تأسف كه از آن اين نسخه كه بيست و هفت سال پيش مورد استفاده. 400ورق . كابل
 در اختيار قاچاقبران فرهنگي ي دوست دانشمندم داكتر سيدعارف نوشاهي فعالًكتابخانه دزديده شده و قرار گفته

پاكستان شود كه در سالهاي جهاد، اين نسخه توسط يكي از وزراي فعلي افغانستان بهگفته مي. (پاكستاني قرار دارد
  .)فروش رسيده استبرده شده و باالي اين قاچاقچيان به

  .365 ـ 366 /1صص .  ـ طبقات ناصري8
  .362 / 1ص.  ـ مأخذ باال9

  . ش1346. بنياد فرهنگ ايران: تهران. تصحيح رابينو دي برگومالهبه. الروحبهجت. الدينؤمن صفي ـ عبدالم10
 Or 2972ي خطي شماره نسخه. العلومجامع. بن حسين بن علي بن عمر محمد ـ فخر رازي، امام فخرالدين 11

  . الف155 ب ـ 151اوراق . ي بريتانياي لندنكتابخانه
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. تهران بنياد فرهنگ ايران. ي حسين خديوجمترجمه. العلوممفاتيح.  احمد بن يوسف كاتب خوارزمي، محمد بن ـ12
  .232 ـ 225صص . 1346

  . ب1ورق . همان نسخه. العلوم ـ جامع13
 . الف155 ب ـ 151اوراق . همان نسخه. العلوم ـ جامع14

15 -  Iamblichus. On the Pythagorean Life. Translated with notes and introduction 
by Gillian Clark. Liverpool University Perss.1989. p 86.  

  .334ص . 1366. انتشارات آگاه: تهران. ي بهزاد باشيترجمه. تاريخ موسيقي خاورزمين.  ـ فارمر، هنري جورج16
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


