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مقدمه 
ایقاعووزن،ازمؤلفههایهنرهایشنیداریفرهنگ
اسالمیهستند؛هرچند،میتوانآنهارابهگونهایدیگر
درهنرهایدیداریفرهنگاسالمینیزمشاهدهکرد.
بسیاریازعالمانمسلمان،درآثارعلمیخود،بهایقاع
پرداختهاندوعلمایقاعبههمراهعلمتألیف،بهعنواندو
مبحثاصلیعلمموسیقی،غالباًجزءریاضیاتاسالمی
مسلمان عالمان میان، این در است. شده طبقهبندی
ایران،درتصنیفآثارعلمیدرحوزةعلمایقاع،همچون
را سهم بیشترین و بوده پیشتاز اسالمی، علوم سایر

داشتهاند.
ازعالمانمسلمانایرانکهدرعلمایقاعنگاشتهاند،
ارموی، صفیالدین سینا، ابن فارابی، به میتوان
قطبالدینشیرازی،مبارکشاهبخاری،عبدالقادرمراغی
کرد. اشاره بنایی( به )معروف معمار علیبنمحمد و
علم در را خود کتاب یا رساله از بخشی گاه ایشان
موسیقیبهمبحثایقاعاختصاصدادهاندوگاهرسالهای

مستقلدرعلمایقاعنوشتهاند.
اینمقالهبدونآنكهبهجزئیاتمباحثعلمایقاع
بپردازد،آثارعالمانمسلمانایرانراموردبررسیقرار
را ایقاع به نگریستن در ایشان تفّكر نظام تا میدهد

روشنسازد.

۱. معرفی پژوهش
تاکنون،گزارشپژوهشهاومطالعههایمتعددی
منتشرشدهاستکهبخشیازآنیاکلآن،بهصورت
اما پرداختهاست؛ ایقاع بهمباحثعلم درونرشتهای،
اینمقالهاززاویهایمیانرشتهایبهایقاعنظرمیکندو
اسالمی1 ایرانی- موسیقی حكمی مطالعات حوزة در

میگنجد.
و ایرانی-اسالمی موسیقی مطالعاتحكمی طلیعة
مهمترینبحثهایمطرحشدةاینحوزةمطالعاتیدر
استادانیچون علمی آثار در رامیتوان کنونی دوران
سیدحسیننصر،سیدعباسمعارف،داریوشصفوتو
مجیدکیانیمشاهدهکرد2کهدرآنها،استادانیادشده،
به مختلف وجوه از خود، تخصصی زمینة حسب به
موسیقیایرانی-اسالمینظرکردهاند.اّمادرمجموع،در

مطالعاتوپژوهشهایدورانمعاصر،بالّنسبهکمتربه
اینحوزةمطالعاتیورودشدهاست.

اگردرنظرآوریمکههمموسیقیوهمحكمت،در
اینسرزمین،پیشینهایچندهزارسالهداشتهوایندواز
دیربازدرپیوندیتنگاتنگوناگسستنیبودهاند،اهمیت
ما بر اندازهای تا اصیلمان، موسیقی حكمی مطالعات
روشنخواهدشد.همچنین،توجهبهاینامرکهحكمت
درفرهنگایرانباستانوایراناسالمی،هموارهبااخالق
اهمّیت از امتزاجداشتهاست،وجهدیگری ومعنویّت
ایننوعمطالعاترانشانخواهدداد.حضورسرزندهو
نظر عرصة در حكمی مواجهات و مطالعات پویای
با بهویژه کنونی، دوران در اسالمی ایرانی- موسیقی
ازعوامل ایندوران،یكی بهمختّصاتفرهنگی توجه
و موسیقی شدن دور مانع میتواند که است مؤثری
فرهنگموسیقاییما،ازتفّكروحكمت،معناومعنویّت
واخالقوفضیلتگردد.بدیهیاستکهرواج،گسترش
سایر کنار در موسیقی، گفتمانهایحكمی تعمیق و
روانشناختی، جامعهشناختی، )تاریخی، گفتمانها
دیدی آمدن فراهم موجب ،)... و تربیتی درمانی،
همهجانبهتر،عمیقتروجامعترنسبتبهموسیقیدر

جامعةعلمیوهنریمانیزخواهدشد.
اززاویهایدیگرنیزمیتوانبهجایگاهپژوهشحاضر
نگریست.علیرغماینکهعلمایقاع،ازشاخههایاصلی
مؤلفههای از ایقاع، و اسالمی ایرانی- نظری موسیقی
اساسیموسیقیعملیایرانی-اسالمیاست،درزمینة
میتوان تنها ایقاع، حكمی مطالعات و ایقاع حكمت
درحدچنداشارت،در ازحیثکّمیتـ مطالباندکیـ
آثارمنتشرةاستادانسیدحسیننصر،داریوشصفوت
ومجیدکیانییافت.3گزارشپژوهشحاضر،بهسهم

خود،اینخألنسبیراپرمینماید.
جایگاهاینپژوهشراازجنبهایدیگرهممیتوان
موردتوجهقرارداد.مطالعاتحكمیهنرهایدیداری
ایرانی-اسالمی(، دیداری هنرهای جمله )از اسالمی
ادبیاتیوسیعرابهخودتخصیصدادهاستکهدراین
زمینهمیتوانبهآثارتیتوسبورکهارت،کیتکریچلو،
آنماریشیمل،سیدحسیننصر،حسنبلخاریقهیو
در مطالعات نوع این ادبیات قیاس، در اشارهکرد.۴ ...
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حوزةهنرهایشنیداریاسالمی،ازنظرکّمیت،بسیار
محدودتراست.گزارشپژوهشیحاضر،بهسهمخودو
کارهای گسترش و امتداد خود، تحلیلهای حد در
تحقیقیعالمانیچونکیتکریچلوازعرصةهنرهای
نیز اسالمی شنیداری هنرهای به اسالمی دیداری

میباشد.
و »دریافتن دنبال به پژوهش این دقیق، بیانی به
سدة ایرانی مسلمان عالمان تفّكر نظام نمودن روشن
بوده ایقاع« به تادورهمعاصردرنگرش هفتمهجری
آثار از دسته آن مطالعه، مورد جامعة بنابراین، است.
علمیعالمانمسلمانایرانیازسدههفتمتاکنونبوده
این گرچه است. پرداخته ایقاع علم مباحث به که
»عالمان« فكری نظام شناسایی صدد در پژوهش،
)نظری(« علمی »آثار پژوهش، این وجامعة موسیقی
موسیقیداناناست،بایدتوجهداشتکه:1.اهمواکثر
موسیقیدانانیکهآثارشان،جامعةاینپژوهشراتشكیل
دادهاست،اهلصناعتعملیموسیقینیزبودهاند؛2.
این ایقاعکهدر با ازگزارههاومطالبمرتبط پارهای
به ناظر بهوضوح قرارگرفتهاند، تحلیل مورد پژوهش
عملموسیقیویامنعكسکنندةویژگیهایموسیقی
نیز )9 :1366( مراغی که همانطور .3 است؛ عملی
خاطرنشانمیکند،صناعتنظریموسیقی،مستخرجاز

صناعتعملیموسیقیاست.
اینپژوهشبربسترروششناسیکیفی،مبتنیبر
پارادایمتفسیرگراوباروشتحلیلمحتوایکیفیانجام
شدهاست.نمونهگیریاینپژوهش،ازنوعهدفمندبوده

وبارهیافت»نمونهگیریموردمشهور«5صورتگرفته
یک توصیة اساس »بر نمونهها آن، طی که است
)39 :1392 )محمدپور، کلیدی« مطلع یا متخصص
اساس بر نمونه گروه منظور، بدین میشود. انتخاب
توصیةیكیازاساتیدصاحبنظر،تعیینشدهاستو
اثرازیازدهعالممسلمانایرانیرابهشرحذیل هفده
رسالة و ادوار کتاب ارموی: صفیالدین .1 دربردارد:
دّرة از شرفیه؛2.قطبالدینشیرازی:رسالةموسیقی
عبدالقادر .۴ ادوار؛ شرح بخاری: مبارکشاه .3 الّتاج؛
.5 ادوار؛ شرح و االلحان جامع مقاصدااللحان، مراغی:
علیشاهبنحاجیبوکهاوبهی:مقدمةاالصول؛6.علیبن
محمدمعمار)بنایی(:رسالةدرموسیقی؛7.عبدالمؤمن
بنصفیالدین:بهجتالروح؛8.نسیمی:نسیمطرب؛9.
میرصدرالدینمحمدقزوینی:رسالةعلمموسیقی؛10.
مؤلفیناشناخته:رسالهدربیانعلمموسیقیودانستن
موسیقی دستگاه هفت کیانی: مجید .11 او؛ شعبات
و ردیف سماع ایران، موسیقی نظری مبانی ایران،

درسگفتارها.
تحلیل واحدهای ابتدا دادهها، تحلیل فرایند در
)بخشهاییازآثارعلمیتشكیلدهندةگروهنمونهکهدر
بردارندةمباحثیدرعلمایقاعاست(موردبررسیقرار
گرفتندوواحدهایضبط)پارههاییازواحدهایتحلیل
تفكر نظام کردن روشن جهت در را نشانههایی که
دربردارند( ایقاع به نگرش در ایران مسلمان عالمان
مشخصشدند.سپسدرجریانکدگذاریباز،مفاهیم
اولیهایکهمعرفنحوةنگرشعالمانموردنظرنسبت
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بهایقاعبودند،استخراجشدند.درسطحدومکدگذاری
متمرکز و گذاشتن هم کنار از محوری(، )کدگذاری
کردنمفاهیمیادشده،سهمقولةعمدهودرسطحسوم
این هستة مقولة گزینشی(، کدگذاری)کدگذاری
پژوهش،بهقراریکهدرصفحهپیشینمندرجاست،به

دستآمد.
پیشازورودبهبحثاصلی،آشناییاجمالیباچند
اصطالحمهمحكمتوعلمایقاع،درحدنیازاینبحث
وبهمفهومیکهدراینمقالهموردنظراست،ضروری
و حكمی وجههنظر که است ذکر شایان مینماید.
آرایصاحبان اساس بر مقاله، این در مفاهیمحكمی
حكمتذوقی)چهآنراباعقلویانقلجمعکنندو

چهنكنند(6میباشد.

۲. آشنایی با مفاهیم بنیادین بحث:
۲. ۱. مفاهیم بنیادین حکمت:

انسی، حكمت اساتید دیدگاه از حكمت: الف-
حكمتاجماالًعبارتاستاز»علمشهودیوحضوری
مستلزم و حق حضرت موهبت که اشیا« حقایق به
سلوکمعنوی،سیرازظاهربهباطنوگذرازکثرتبه
وحدتاستوعلماستداللیوحصولینیزدرآنراه
دارد)البتهتنهادرذیلعلمشهودیوحضوری()معارف،
10:1380-27(.ایندیدگاهنسبتبهحكمت،بامنظر
حكمایحكمتجاوداندردورةمعاصر،هماهنگاست؛
را حكمت )15-1۴ :1375( نصر حسین سید استاد
شهود ثمرة و روحانی سرشتی دارای قدسی، علمی
تنهادر اشیادرخزاینغیبمیداندکه حقایقدرونی

سایةسّنتبرایانسانتحققمییابد.
بر یا و نتیجه تابع، که است امری ِحكمی،صفت
اساسحكمتباشد؛مانند:نگرشحكمی،تفّكرحكمی،

مضامینحكمیوغیره.
اصحاب نزد فنیاش مفهوم در سّنت سّنت: ب-
دین -1 است: امر سه بر مشتمل جاودان، حكمت
)اصولیکهازناحیةمبدأوحیشدهاست(؛2-اطالقو
بهکارگیریایناصولدرحوزههایمختلفاعمازهنر،
علم،رمزگرایی،ساختاراجتماعیو...؛3-معرفتمتعالی
میشود منتج معرفت این به که وسایلی با همراه

از بیش سّنت، مفهوم اما .)156-155  )نصر،1380:
همه،باآن»حكمت«ازلیمرتبطاستکهدرباطنهر
دیننهفتهاستوبرتریندستاوردحیاتبشریمحسوب
میشود)همان:157(.سّنتمتضّمنحقایقیفراشخصی
استکهشئوناتمختلفحیاتفردیواجتماعیانسان
بهمبدأمتصلگرداند را او رادربرمیگیردومیتواند

)همان:156(.
درمتونحكمایحكمتجاودان،واژةسّنت،گاهدر
ترکیباتیچونهنرسّنتی،علمسّنتی،هندسهسّنتی،
بینشسّنتی،رمزهایسّنتیو...،بهشكلصفتبهکار
میرودکهدراینصورتنیزهمانمفهومفنییادشده
رادارد؛بدیناعتبار،امریسّنتیاستکهدرآن،اصول
وحیانیایکههستةسّنتراتشكیلمیدهد،اطالقو

بهکارگیریشدهباشد.
یک مطابق که است صورتی7 رمز )نماد(: ج-رمز
قانونهستیشناختیحكمی،معنی،حقیقتیاصورت
مثالی8خودراظاهرمیسازد)بورکهارت،8:1369(.ابن
عربی،عارفبزرگاندلسی،رمزراحجابیمیداندکه
دارایدونقشاست:ازسویی،محرمان)آشنایان(ـکه
همانااهلمعرفتاندـرابدانحقیقتکهدررمزظهور
یافتهاست،رهنمونمیشودوازسویدیگر،آنحقیقت
راازدیدنامحرمان)ناآشنایان(پنهانمیدارد)حكمت،
223:1396-22۴(.تعبیرعارفشیرینسخنشیرازنیز

مبّینهمینمفهوماست:
تــا نگــردی آشــنا زیــن پــرده رمــزی نشــنوی
ــروش ــام س ــد جــای پیغ ــوش نامحــرم نباش گ

)حافظ(
سهروردی شهابالدین اشراقی حكیم منظر از
صورتمثالیرمز،درحقیقت،سلسلهایازصورتهای
یاوجودند؛چونان باسلسلةمراتبنور مثالی،منطبق
نردبانیدرعالمغیب)کمالیزاده،178-176:1389(.
)رمزهای رمزها واسطة به را خود مطلق، حقیقت
سنتی، هنر رمزهای آسمانی، کتاب رمزهای طبیعت،
رمزهایحكمتو...(برانسانآشكارمیکندتاانساناز
طریقتفكردررمزهاکهسیرازظاهربهبواطنآنهاوبه
غیبی معانی نردبان از پایهپایه صعود دیگر، عبارت

آنهاست،بهاوتقربجوید.
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اجمالی تفسیر مقالةحاضر در اینکه به توجه با
برخیرمزهاآمدهاست،شایانذکرمینمایدکهادراک
)عقل شهودی »عقل طریق از رمز، معانی الیههای
شدن شفافتر جهت در آنچه و است میّسر کلی(«
مدلولرمز،ازطریقعقلاستداللی)عقلجزوی(ودر
علمبحثیبیاید)مانندآنچهدراینمقالهآمدهاست(،
مهیاتر رمز معانی شهودی ادراک برای را زمینه تنها
میکندوهرگزخودمعانیپنهاندردرونرمزنخواهد

بود.9
ریاضیات یا قدسی ریاضیات قدسی: د-ریاضیات
سّنتی،مجموعدوعلمحسابوهندسهسّنتیاستکه
درآنهااعدادواشكال،همازجنبةکیفیورمزیوهم
ازجنبةکّمیموردتوجهاستوالبتهاصل،جنبةکیفی
ورمزیاست.رنهگنوندرموردتفاوتریاضیاتقدسی

وریاضیاتمتجددمینویسد:

حساب  علم  با  سنتی  اعداد  علم  که  همان طور 
غیرسنتی متّجددان متفاوت است ]...[ نوعی »هندسة 
که  »آموزشگاهی«  علم  با  که  هست  نیز  مقدس« 
امروزه »هندسه« نامیده می شود، عمیقًا و به همان 
دارد.]...[ فرق  شد،  گفته  اعداد  مورد  در  که  اندازه 

راجع  محض  کمیت  به  تنها  نه  هندسه ای،  چنین 
دارد.  »کیفی«  جنبه  اساسًا  به عکس،  بلکه  نیست، 
همین حقیقت، در مورد علم اعداد نیز صادق است؛ 
»عدد«  تمثیل،  بنابر  گرچه  اصل،  در  اعداد  زیرا 
نامیده می شوند، در واقع، در ارتباط با عالم ما، در 
قطب مقابل اعداد حساب معمولی قرار دارند؛ ولی 
و  می شناسند  را  اخیر  اعداد  تنها  متجددان  چون 
مانند  است،  معطوف  اینها  به  منحصراً  توجه شان 
زندانیان غار افالطونی، سایه را واقعیت می پندارند! 

)گنون، 1365: 7-6( 
گاهقدماموضوععلمهندسهرامقدار)کم(دانسته
وکمرابهکّممنفصل)عدد(وکّممتصل)خط،سطحو
بدین 675(؛ :1385 )صلیبا، کردهاند تقسیم جسم(
هندسة یا قدسی هندسة را قدسی ریاضیات اعتبار،

مقدسنیزخواندهاند.10
فرهنگ در عمدتاً قدسی، ریاضیات مقاله، این در

اسالمیمدنظراست.بنابردیدگاهاستادسیدحسین
نصر)13:1389(،ریاضیاتقدسیاسالمیرامیتوان
است عبارت و خواند فیثاغوری-ابراهیمی ریاضیات
از»شیوهایازنگریستنبهاعدادواشكال،بهگونهایکه
آنهارابهعنوانمفتاحیبرایدرکساختارجهانوبه
منزلهرمزهاییازعالمصورمثالیوهمچنینازعالمی
کهنزدادیانتوحیدیابراهیمی،بهآنبهعنوانآفرینش

خداوندنظرمیشود،تلقیمینماید«.
با اشارهشد، :همانطورکهپیشتر ه-هنرسّنتی
اصحابحكمتجاودان، نزد مفهوم»سّنت« به توجه
هنرسّنتی،هنریاستکهدرآن،اصولوحیانیایکه
درمرکزسّنتقراردارد،اطالقوبهکارگیریشدهباشد.
هنرسّنتیازحیثسبک،روشاجرا،رمزپردازی،علمی
کهبرآنمبتنیاستوحقایقیکهبهآناهتمامدارد،
تابعسّنتاستولذاخاستگاهیفرافردیدارد)نصر،

.)۴95-۴9۴:1380
ایرانی-اسالمی، موسیقی از مراد مقاله، این در
موسیقیفرهنگاسالم،هنرهایدیداریاسالمیو...،
نوع»سّنتی«آنهاـالبتهبهمفهومفوقالذکرـمیباشد.
برخیازقالبهایوزنیکهدراینمقاله،بهعنوان
قالبهایهنریسّنتاسالمیآمدهاست،محتملاست
ریشهدرسّنتهایپیشازاسالمداشتهباشند.لذااین
قابلیت جدید، سّنت یک که: است ذکر به الزم نكته
پذیرشقالبهاورمزهایهنریسّنتپیشینرادارد؛
امااینقالبهاورمزهابهوسیلةروحوحیجدیدبهکلی
استحالهیافتهودرفضایمعنویسّنتجدید،حلشده،
جزییازآنگشتهومعنایجدیدپیدامیکنند؛مانند
ایراندرموردبعضیقالبهاورمزهایهنری آنچهدر
اسالمی وحی ظهور از پس اسالم، از پیش سّنتهای

رویداد)نصر،73-72:1375(.

۲. ۲. مفاهیم بنیادین علم ایقاع
تعاریف مسلمان، دانشمندان آثار در ایقاع: – الف
عین در استکه ارائهشده ایقاع اصطالح از مختلفی
نشان یكدیگر با نیز را تفاوتهایی نزدیک، ارتباط
میدهند.درحقیقت،برخیازاینتعاریفنسبتعامو
مفهوم عامترین ما، بحث در دارند.11 یكدیگر با خاص
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در کاشانی تعریفحسن بر بنا که است مدنظر ایقاع
به را زمان فعلیکه از است عبارت رسالةکنزالتحف،
108(؛ )کاشانی،1371: کند تقسیم متناسب اجزایی
قرائتکالممنثور )موزون(، قرائتکالممنظوم مانند:
)غیرموزون(،خواندننغماتمنظوم)موزون(12وخواندن
ایقاع لفظ اینمقاله، نغماتمنثور)غیرموزون(.13در
اسالممطرح زمینةموسیقیسّنتیفرهنگ بیشتردر

است.
بـازمنةایقاعی:اجزایزمانیمتناسبیاستکه
توسطایقاعایجادمیشود.واحدسنجشازمنةایقاعی،
کوچکترینزمانایقاعیاستکهآنرازماناگویندو
زمانهایب،جود،بهترتیب،دو،سهوچهاربرابرزمان
به ا، زمان مقدار )مراغی،215-213:1369(. است ا
اندازةامتدادیکهجایکوتاهدرزبانفارسییاعربی
)مانند:هجای»َت«(است.گرچهمستعملترینازمنة
ایقاعیچهارزمانیادشده)ا،ب،جود(میباشد،ازمنة

ایقاعیمحدودبهاینچهارزماننیست.
ج-وزنایقاعیودورایقاعی:براساستعریفیکه
خواجهنصیرالدینطوسیدرمعیاراالشعار،ازاصطالح
از متشكل ساختاری ایقاعی، وزن میکند، ارائه وزن
ازمنةایقاعیاستکهنظامیواحدداردوبهبیانیدیگر،
الگویآنتكرارشوندهاست)رادمهر،58:1388(.الگوی

تكرارشوندةمذکوررادورایقاعیگویند.
د-ایقاعدوریوایقاعغیردوری:قطبالدینشیرازی
)153:1382(،ازدونوعایقاعیادمیکند:ایقاِعدارای
ایقاعدارایادوار،دررساالت ایقاِعبدونادوار. ادوارو
قدیممعموال»ایقاعدوری«خواندهشدهاست.هرایقاع
دوری،بریکوزنایقاعیاستواراستکهنظامواحدآن،
طبقضوابطی،گاهتغییرمیکند)رادمهر،57:1388(؛
اماعلیرغماینتغییر،ذهندرآن،احساسوزنونظم
زمانیمیکند.نغماتمنظوم)موسیقیموزون(فرهنگ
ایقاعدوریاست.در»ایقاعغیردوری« اسالم،دارای
احساسوزنوجودندارد.ایقاعغیردوریرادرنغمات
مشاهده اسالم فرهنگ غیرموزون( )موسیقی منثور

میکنیم.
ه-نَقره:نقرهاسممّرتاستبهمعنای»یکبارنقر«
بارزدن بنابرتعریفمراغیدرمقاصدااللحان،»یک و

جسمیبرجسمدیگراستکهایندوجسممیتواند
هنگام مولدصوت اندامهای دست، دو وتر، و مضراب
تلفظیکحرفوماننداینهاباشد)مراغی،89:1336(.
نقره، مراغیدرجاییدیگرمینویسد:»وگفتهاندکه
حرفاستوحرف،متحرکباشدیاساکن«)مراغی،
212:1366(.درمقالةحاضر،گرچهلفظنقرهبههردو
بیشتر اخیر مفهوم است، رفته کار به مذکور مفهوم

راهگشایبحثخواهدبود.
و-ارکانایقاعی:صفیالدینارمویدرکتابادوار،

ارکانایقاعیراچنینتعریفمیکند:
و آن، چهار است: سبب ثقیل و سبب خفیف و وتد14 
و فاصله صغری. سبب ثقیل، لفظی بَُود مرکب از دو 
حرف، هر دو متحرک؛ مثل تََن. و سبب خفیف، لفظی 
بَُود مرکب از دو حرف، اولش متحرک و دوم ساکن؛ 
مثل تَن. و وتد لفظی بَُود مرکب از سه حرف، اول و 
دوم متحرک و سوم ساکن؛ مثل تَنَن. و فاصله، لفظی 
چهارم  و  متحرک  سه  حرف،  چهار  از  مرکب  بَُود 
ساکن؛ مثل تَنَنَن. )صفی الدین ارموی، 1380: 72-

)73

3. نگرش عالمان مسلمان ایران به ایقاع:
3. ۱. نگرش کیفی به زمان ایقاعات: 

دررساالتعالمانمسلمانایرانِیسدههفتمبهبعد،
برایترسیماوزانایقاعی،غالباًازشكل»دایره«استفاده
شدهاست)تصویر1(؛همچنیندراینرساالت،برای
توصیفاوزانایقاعی،استفادهازاصطالحاتدورایقاعی،
دایرهایقاعی،ایقاعاتدوریّهو...-کهبرمفهوم»دور«یا

»دایره«مبتنیاند-غلبهدارد15و16.
»دانشمندانمسلمانایران،نگرشیدوریبهزمان
اوزانایقاعیدارند«)کیانی،1398(وبهنظرمیرسد
کهاستفادهازشكلدایره،درترسیماوزانایقاعیوغلبة
اوزان توصیف در دور، و دایره مفهومهای از استفاده
ایقاعی،پیامداینامراست.همانطورکهاشارهخواهد
شد،نگرش»دوری«اینعالمانبهزمانایقاعات،نتیجة
نگرش»کیفی«ایشانبهزمان12وآننیزبهنوبهخود،

ازنشانههایتفكرحكمیایشاناست.
جهتروشنشدنمطلب،بهعنواننمونه،یكیاز
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روایت ،2 تصویر میگیریم. نظر در را ایقاعی اوزان
ترسیمیصفیالدینارموی)193:1385(ازوزنایقاعی
رملرانشانمیدهد:همانطورکهپیشترگفتهشد،در
یکوزنایقاعی،الگوییازازمنةایقاعی،بهطورمرتب
تكرارمیشود.طبقروایتمذکورازصفیالدینارموی،
دروزنایقاعیرمل،اینالگویتكرارشوندهعبارتاست
از:"ــ UU -ــ UU ــ")عالمتــمعّرفزمانایقاعیب
ایقاعیامیباشد(.پسطبق وعالمتU معرفزمان
صورت به را رمل ایقاعی وزن میتوانیم روایت، این
ساختارذیل)ازراستبهچپ(نشاندهیمکهدرآن،

الگوهایتكرارشوندةوزنایقاعیباخطمورب،ازیكدیگر
جداشدهاند:

  / ــ UU ــ ــ UU ــ / ــ UU ــ ــ UU ــ / ــ UU ــ ــ UU ــ / 

D C   B    A

درنقطة)لحظةزمانی(B،الگویمذکور،یکبار
زمان به »کّمی« نگرش  اگر است. گرفته شكل
داشتهباشیم،نقطةB،هرگزنقطهAنخواهدبود؛زیرااز
نقطةA،پسازصیرورتی،بهنقطهBمیرسیموهیچگاه
درزمان،نمیتوانبهعقببازگشتولحظةزمانیایرا
تكرارکرد.امااگرنگرش»کیفی«بهزمانداشتهباشیم،

تصویر1.عالمانمسلمان،اوزانایقاعیرادرقالب»دور«میدیدهاندوبهشكل»دایره«ترسیممیکردهاند
مأخذ:الف:صفیالدینارموی،192:1385؛ب:قطبالدینشیرازی،162:1387؛جود:مراغی،96-95:1336
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ABعیناًهمانالگویزمانی،BCازآنجاکهالگویزمانی
)کیفیِت کیفیت حیث از ،B و  A نقطههای است،
هستند. »یكی« خاص( زمانی الگوی یک آغازگری
بنابراینازنگاهیکیفی،میتوانیمالگویزمانیABرابه
یک»دایره«تشبیهکنیمکهدرآن،ازنقطةAبرروی
انتهای در سرانجام، و میکنیم آغاز را حرکت دایره،
است« A نقطة »همان که B نقطة به خود، مسیر
میرسیم؛واین،هماننگاهعالمانمسلمانایراناست.
ذکرمطلبیازعبدالقادرمراغی،درادامه،موضوعرابهتر

نشانخواهدداد.
دیگر، مبحثی در جامعااللحان، رسالة در مراغی
میگویدکهاگرازیکنغمةمفروض–کهآنرانغمة
اولدرنظرمیگیریم–بهسمتنغماتزیرترحرکت
کنیم،درنقطهایخاص،بهنغمهایدیگر–کهآنرا
نغمةدومدرنظرمیگیریم–میرسیمکهدر»کیفیت«،
گویینغمةاولاستوازاینجهت،فاصلةمیاننغمة
اولونغمهدوم18رابه»دایره«تشبیهکردهاند؛زیرادر
آغاز را حرکت مبدأ، نقطة یک از وقتی نیز دایره
منتها نقطة به دایره، محیط پیمودن از میکنیم،پس
در هم لذا و است؛ مبدأ نقطة »همان« که میرسیم
فاصلةمیاننغمةاولتادوموهمدردایره،مبداومنتها،
»یكی«است)مراغی،۴3:1366(.درساختارترسیمی

ماازوزنایقاعیرملنیزوقتی
طی را BC زمانی  الگوی
میکنیم،در»کیفیت«،همان
طی را ABزمانی الگوی
میکنیمولذانقطههایA و
»یكی« کیفیت، نظر از ،B

هستند.
نگاهی از بنابراین،
زمانی الگوی »کیفی«،

تكرارشوندهدریکوزنایقاعی
و است مانند »دایره« یک به
یک »دور«راتشكیلمیدهد.
نگرش نظرمیرسدچنین به
تا کیفیایموجبشدهاست
عالمانمسلمانایران،نگرشیدوری
بهزمانایقاعاتداشتهباشندودر
از متشكل را ایقاعی اوزان نتیجه،
ایقاعات را وزن دارای ایقاعاِت و بدانند دوایر یا ادوار

دوریّهبنامند.
را ما ایقاعات«، »زمان به دوری و کیفی نگرش 
نگرش آن، و میکند هدایت دیگری مفهوم درجهت
کیفیودوریبه»زمان)درمفهومکلیآن(«درنظام
اساساً است.19 سّنتی فرهنگهای در و حكمی تفّكر
از تاریخ،یكی و بهزمان بینشکیفیودورینسبت
مختصاتتفّكرحكمیاست.درتفّكرحكمی،»کیفیت«
زمان،بسیبیشاز»کمیت«زمان،دارایاهمیتاست
ونگاهبهزمانوتاریخ،بهجایآنکه»خطی«باشد،
»دوری«است.20ازدیدگاهرنهگنون،نگرشخطیبه
زمان،محصولسیطرةکمیتبرتفكرانسانمدرناست:
حقیقتایناستکهزمان،چیزینیستکهبه
صورتیكنواختبگذردوبالتبع،تصویرهندسی
که صورتی به نیز مستقیم خط بهوسیله آن
میپندارند، عادت حسب به جدید، ریاضیدانان
مفهومکاماًلنادرستیرابهدستمیدهدکهخود،
معلولافراطدرسادهکردنقضایاست؛واینساده
کردنافراطیامورهم]...[یكیازخصایصروحیة
جدیداستوباتأویلهمهچیزبهکمیت،بهنحو

تصویر2.دورایقاعیرمل،بنابهروایتارمویدررسالةشرفیه
ماخذ:صفیالدینارموی،193:1385
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اجتنابناپذیریتالزمدارد.تصورحقیقیزمان،آن
استکهبینشسنتیادواریعنیبینشیکهاساساً
میدهد. دست به است، »کیفی« زمان بینش

)گنون،۴6:1365(
در زمان به دوری و کیفی نگرش پیرامون بحث
از خارج و دامنهدار بحثی مختلف، حكمی تفكرهای
مجالاینمقالاست؛اماچنداشارهدراینجا،میتواند
کهن، هند دیدگاهحكمای از کند. کمک ما بحث به
»زمان،بهصورتادوارمنظمجلوهمیکند«)شایگان،
39:1356(.بنابرنظریهادوارجهانیایشان،»آفرینش،
و انحطاط ادوار و میپیوندد وقوع به زمان، آغاز در
اضمحاللخودرامیپیمایدوبراثرانحالل،کائناتو
موجودات،بهاصلبازمیگردندوازنوبنیانمیشوند؛
اعصاروادوارخلقتوانهدامآفرینش،تاابدادامهدارد«
با که کیهانیای دور نظریة، این طبق .)25 )همان:
آفرینشیکبشریتخاصسروکاردارد،خودمشتمل
برچهاردورزمانیکوچکتریایوگااستکهازکریتایوگا
ختم )عصرظلمت( کالییوگا به و آغاز طالیی( )عصر
نیز درچینکهن )نصر،۴۴8-۴۴7:1380(. میشود

گرانه، مارسل است. بوده حاکم مشابهی بینش
فالسفه نزد زمان مفهوم درباره فرانسوی، چینشناس
چینمیگوید:»هیچفیلسوفچینینخواستهاستکه
زمانرابهمثابةمدتیكنواختمتشكلازتوالیلحظاتی
)از یكدیگر با مساوی و ساده حرکتی به متحرک که
لحاظکیفیت(هستند،بیانگارد]...[همهمایلاندکه
زمانرامتشكلازادواروفصولمختلفبدانند]...[«)به
نقلاز:شایگان،39:1356(.بنابرآموزههایزرتشتیدر
مورددورههایزمانی،کهدرکتاببندهشآمدهاست،
طولعمرجهان،دوازدههزارسالاستکهبهچهاردوره
سههزارسالهتقسیممیشود)مددپور،۴2-۴1:1392(.
درادیانابراهیمی)یهودیت،مسیحیتواسالم(،نگرش
دوریبهزمان،ازیکجهت،تفاوتیرانسبتبهادیان
کهننشانمیدهد؛درساحتهایظاهریاینادیان،
زمانخطیمطرحاست،امادرساحتهایباطنیآنها
کهحكمتوعرفاناست،بازنگرشدوریبهزمانو
نظریةدورهایکیهانیرامشاهدهمیکنیم)نصر،1380:
نظریة از را اجمالی نمودی 3 تصویر .)۴52-۴۴9
دورهایزمانیدرسهنظامتفكرحكمی،ارائهمیکند.

تصویر3.نظریةادوارزمانیدرسهتفكرحكمیمختلف:الف:بنابرپوراناها:ب:بنابربندهش؛ج:بنابربحثاسماءوتجلیدرعرفانابنعربی
مأخذ:مددپور،۴3-26:1371
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بنابرآنچهگذشت،بهطورکلیدرنظامتفّكرحكمی،
بینشکیفیودورینسبتبهزمانوجودداردونگرش
کیفیودوریعالمانمسلمانایرانبهزمانایقاعات،
کوچکتر مقیاسی در بینش همین جلوههای از یكی

است.

3. ۲. نگرش رمزاندیشانه به نقرات، ارکان، ادوار، 
ازمنه و اوزان ایقاعی: 

و حكمی21 تفكر مختصات از یكی رمزاندیشی،
ریاضیاتقدسی،یكیازمجالهایرمزاندیشیاست.در
ریاضیاتقدسی،تأکیدبروجهرمزی)نمادین(اعدادو
و معنوی حقایق با رمزی، وجه این و است اشكال
کیهانشناختی22ارتباطپیدامیکند.بررسیآثارعلمی
عالمانمسلمانایراندرحوزةعلمایقاع،نشانمیدهد
نگاهی علم، این مختلف مفاهیم به نسبت ایشان، که

رمزاندیشانهواززاویةریاضیاتقدسیدارند.
صفیالدینارموی)7۴:1380(وعبدالقادرمراغی
اوزان تعداد )215:1366؛259:1370؛90:1336(،
ذکر »شش« را  عرب قدمای نزد مستعمل ایقاعی
اوزانششگانهکهدر توصیفهمین امادر میکنند؛
ادامهمیآورند،اوزانیراتوصیفمیکنندکهتعدادشان
و ارموی که میرسد نظر به لذا است. شش از بیش
مراغی،مانندپیشینیانخود،بررویعدد»شش«به

عنوانعددینمادین،تاکیددارند.
اوزان ذکر از پس االلحان، جامع رسالة در مراغی
ایقاعیششگانهقدیم،تعداداوزانایقاعیمستعملدر
زمانخودرا»هفت«مینویسد)مراغی،223:1366(؛
عماًل هفتگانه، اوزان همین توضیح در که، حالی در
بیشازهفتوزنراتوصیفمیکند.دراینجانیزبهنظر
دارد. تأکید »هفت« نمادین عدد بر مراغی، میرسد
همچنین،مراغیدرهمینرساله،تعداداوزانایقاعیرا
کهخوداختراعکرده»بیست«اعالممیکند؛امامیگوید
کهازبینآنها،تنها»پنج«وزنراذکرمیکند)همان:
مراغی، که میرسد نظر به نیز موضع این در .)227
آگاهانه،دوعددنمادین»پنج«و»بیست«راکهبخشی
در هستند، بیست:چهل« ده: »پنج: نمادین توالی از

برابرهمقرارمیدهد.

مؤلفرسالةبهجتالّروح،دربابپنجمرساله،چهار
یا اینرساله،اصول –کهدر ایقاعی اوزان بهعدد جا
این که میکند اشاره - شدهاند خوانده اصول بحور
عددهاعبارتنداز:»بیستوچهار«اصولکهدرخدمت
سلطان غالم که اصول »هفت« میشود؛ اجرا ملوک،
وضع نّقارهچیان و نظامیان برای سلجوقی، شاه ملک
کردهاست؛»پنج«اصول23ازمیانهفتاصولاخیرکه
دررساله،نامآنهاوتعدادضربآنهابیانشدهاست؛و
»هفت«اصولدیگرکهغالمشادی،درکنارسایراصول
-39 :1366 صفیالدین، بن )عبدالمؤمن است آورده
۴0(.بهنظرمیرسدکهمؤلفاینرسالهنیزدربیان
»پنج« )»هفت«، رمزی اعداد بر ایقاعی، اوزان تعداد

و»بیستوچهار«(تأکیدمیکند.
دررسالةدربیانعلمموسیقیودانستنشعباتاو،
تعداداوزانایقاعیـکهدراینرسالهنیزبحوراصول
خواندهشدهاندـدرزمانمؤلف،»هفده«ونزدقدما،
»پنج«ذکرشدهاست)نخ:796-797(.هردوعدد
فرهنگ در مهم نمادین اعداد از »پنج«، و »هفده«

اسالمی2۴هستند.
استادمجیدکیانی،ادوارایقاعیمشهوررا»نه«دور
–در»سه«گروهوهرگروه،شامل»سه«دور–مینویسد
)کیانی،136:1377-138(ووزنردیفرادر»پنج«
عدد .)95 :1371 )کیانی، میداند اصلی ایقاعی دور
عدد و درسه« بهصورت»سه نه عدد ترکیب »نه«،
مفاهیم دارای و داشته رمزی جنبة همگی »پنج«،

حكمیوکیهانشناختیاند.25
البتهدرآثارعالمانفوقالذکر،درسایرمباحث)غیر
که دارد وجود قراینی و شواهد نیز ایقاع( مبحث از
عدد به ایشان رمزباورانة نگاه مورد در را ما استنباط
اوزانایقاعیتأییدمیکند.برخیازاینشواهدوقراین،
بدینقراراست:1.دررساالتموسیقیقدما،ازجمله
تعداد مراغی، عبدالقادر و ارموی صفیالدین رساالت
آوازها،مقامهاوشعبههایموسیقی،بهترتیب،»شش«،
»دوازده«و»بیستوچهار«استکهتوالیایازاعداد
رمزیباداللتهایمعنویوکیهانشناختیراتشكیل
میدهند26؛2.صفیالدینارموی)20:1380-22(،در
نوع »هفت« به اشاره از پس لحنی،27 مالیمهای ذکر
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مالیم، ذیالخمس29 نوع سیزده از مالیم، ذیاالربع28
و کرده واگذار کتاب خوانندة استنباط به را نوع یک
تا میکند ذکر را مالیم ذیالخمس نوع »دوازده«
درتشكیلادوارلحنی،»هفت«نوعذیاالربعمالیم،در
مقابِل»دوازده«نوعذیالخمسمالیمودرنتیجه،عدد
»هفت«،درکنارعدد»دوازده«قرارگیرد؛اعدادیکهاز
ارتباط دارای و بسیار اهمیت حائز رمزشناسی، نظر
الروح، بهجت رساله مؤلف .3 یكدیگرند30؛ با درونی
مقامهارادراصل،»هفت«عددوهرمقامرابهیكیاز
بنصفیالدین، )عبدالمؤمن میداند منتسب پیامبران
ازرمزهاییاستکهپیوندی 13۴6(؛وعدد»هفت«،
عمیقباحكمتوعرفاندارد؛۴.استادمجیدکیانی،
تعداددستگاههاوآوازها،تعدادتكرارواژههاوجملههای
در را و... دستان تقسیم بنیادین اعداد موسیقایی،
موسیقیدستگاهیردیف،دارایجنبهرمزیمیداندو
برخیمصادیقحكمیاعداد7،5،۴،3،2،1و9رانیز
؛ 219 :1371 )کیانی، میکند بیان ارتباط، این در
کیانی،۴8:1377-53؛کیانی،23۴:1395و338(.

امادرآثارعالمانمسلمانایراندرحوزةعلمایقاع،
جلوةرمزباوریوریاضیاتقدسیراعالوهبرتعداداوزان
نیزمشاهده ایقاعی ارکان و نقرات به نگاه در ایقاعی،

میکنیم.استادمجیدکیانی)1398(،نگرشخودرادر
موردنسبتنقراتوارکانایقاعیباریاضیاتقدسیو
اخوانالصفا رمزاندیشانة دیدگاه با مابعدالطبیعه،
هماهنگمیداند.ابتدا،نظریبردیدگاهاخوانالصفادر

اینموردخواهیمداشت.
اخوانالصفا،خشتهایبنایالحانراسببخفیف
)تَن(،وتدمجموع)تََنن(وفاصلةصغری)تََنَنن(میدانند
)اخوانالصفا،50:1371-51(وسپسبینشرمزاندیشانه
خودرانسبتبهنقراتوارکانایقاعی،دراینعبارات

منعكسمیکنند:
و ابتدای این جمله، حرکت است و حرکت، به منزلة 
نقطه بَُود و به منزلت یکی؛31 و سبب که دو حرف بَُود، 
به منزلت عقل و به منزلت خط و به منزلت دو؛ وتد که 
سه حرف بَُود، به منزلت نفس و به منزلت سطح و به 
 منزلت سه؛ و فاصله که چهار حرف بَُود، به منزلت 

جسم و هیولی32 و به منزلت چهار. )همان: 51(
ازقرینههاییکهدرعباراتفوقوجوددارد،میتوان
استنباطکردکهمراداخواناز»حرکت«،همان»نقره«
نقرهایواحدمطرحاست،قطعاً اینجا، است)چوندر
ایننقره،متحرکاست؛مانند:َت(.تقریراستادمجید
این شد، خواهد اشاره بدان که نیز موضوع از کیانی

جدول1.متناظرهایحكمینَقرهوارکانایقاعی،درحساب،هندسهومابعدالطبیعةسنتی،برپایةدیدگاهاخوانالصفاواستاد
مجیدکیانی

مأخذ:نگارنده
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استنباطراتأییدمینماید.
درعباراتیادشدةاخوان،متناظرحرکتدرسلسله
مراتبوجود،ذکرنشدهاست؛امامقایسةاینعباراتبا
مطلبآتی-کهاخوان،بهدنبالعباراتیادشدهمیآورند
ـنشانمیدهدکهازنظراخوان،حرکتدرایقاع،رمز
حساب از جزوی هر در یكی، »و است: واجبالوجود
هستودرهمهشكلهاهرجاکهخواهند،نقطهیابند
ودرهرجزویازعناصر،حرکتباشدودرهرموجودی،
در اخوان .)51 )همان: یابند« واجبالوجود علیحده،
رسالةمبادی،نسبتخداوندمتعالبهموجوداترامانند
:1396 )بلخاری، میدانند اعداد سایر به یک نسبت
1۴2(؛مقایسةاینمطلبباعباراتموردبحثنیزمؤید
در حرکت متناظر ایشان، دیدگاه از که است این

سلسلهمراتبوجود،واجبالوجوداست.
راهمچون )َت( نقرة استادمجیدکیانی)137۴(،
یک،نقطهواحدیّت،سببخفیف)تَن(وسببثقیل
)تََن(راهمچوندو،خطوعقل،وتدمجموع)تََنن(را
همچونسه،سطحونفسوفاصلةصغریراهمچون

چهار،جسمومادهمیداند.
اکنونمیتوانیمدیدگاهاخوانالصفاواستادمجید
ارکان و نقرات حكمی اشارتهای مورد در را کیانی

ایقاعی،بهصورتجدول1جمعبندیوخالصهکنیم.
مجید استاد و اخوانالصفا رمزاندیشانة نگرش اگر
کیانیراباتبیینیکهکیتکریچلو،باوجهةنظرهندسة
سّنتی،ازنقطةبدونبعدوپیدایشبعدهایاّول،دومو
ارایه امر، این حكمی تفسیر بههمراه آن، از سوم
هندسة منظر از میتوانیم کنیم، تلفیق میدهد،33
آن، از ایقاعی ارکان پیدایش و نقره از نمودی سّنتی،
بهعنوانرمزیازمبدأاحدوآفرینشجهانسهبعدی

مادی،بهدستدهیم)تصویر۴(.
استادمجیدکیانی)1389(،بهادوارایقاعیمستعمل
کیفی- نگاهی نیز اسالم فرهنگ سّنتی موسیقی در
رمزیداردومعتقداستکهاینادوارایقاعیـازنظر
تعدادنقراتـ بااعدادحسابسّنتی،دررابطهمیباشدو
اساساًدریکفرهنگسّنتیومعنوی،هرچیز،باوجهی
ازقداستنسبتیداردوهیچچیز،خالیازمعنانیست.
مطلباخیریکهاستادکیانیخاطرنشانمیسازد،نكته

مهمودقیقیاستکهاصحابحكمتجاودان،ازجمله
رنهگنون،نیزمتذّکرآنشدهاند:»هیچچیزغیرقدسی
ندارد« وجود سّنتی تماماً تمدنهای در دنیوی3۴، یا
)گنون،3۴۴:1398(.بنابراین،نگریستنبهادوارایقاعی
بهعنوانچهارچوبهایوزنیایکهصرفاًوجهکاربردی
در جاری واقعیت با است، اهمیت دارای آنها کّمی و

فرهنگهایسّنتیناسازگاراست.
اعداد با ایقاعی ادوار پیوند شدن روشنتر برای
ریاضیاتقدسی،نظریاجمالیبرتعدادنقراتمهمترین
اسالمی، - ایرانی فرهنگ در مستعمل ایقاعی ادوار
ادوار این دستهبندی، نوع یک در داشت.35 خواهیم
ثقال را آنها که شدهاند تقسیم گروه سه به ایقاعی
)رملها( رمال و )فاختیها( فواخت )ثقیلها(،
ثقیلها، گروه ایقاعی ادوار مهمترین نامیدهاند.36
»شانزدهنقرهای«،37 و »هشتنقرهای« »چهارنقرهای«،
»پنجنقرهای«، فاختیها، گروه ایقاعی ادوار مهمترین
ادوار مهمترین و »بیستنقرهای«38 و »دهنقرهای«
ایقاعیگروهرملها،»ششنقرهای«،»دوازدهنقرهای«و
نقرات تعداد بنابراین هستند. »بیستوچهارنقرهای«39
مهمترینادوارگروهثقیلها،توالیعددی16:8:۴،از
آِنگروهفاختیها،توالیعددی20:10:5وازآِنگروه
رملها،توالیعددی2۴:12:6راتشكیلمیدهندکه
قدسی ریاضیات در مهم رمزی توالیهای از سه، هر

هستند.
عددی رمزهای کلیه حكمی مفاهیم بررسی
ازظرفیت توالیهایفوق،بحثیمبسوطمیطلبدکه
داللتهای به کوتاه نگاهی اما است؛ بیرون مقاله این
که ـ ایقاعی ادوار گروه هر از دور کوتاهترین حكمی
میتوانآنرابهمثابةسلولمولّدبرایزایشدورهای
طوالنیترآنگروهدانستـمیتواندتصویرروشنتری
ازدیدگاهاستادمجیدکیانیدرموردنسبتادوارایقاعی
بااعدادواشكالریاضیاتقدسیوازآنجا،باحكمت

اجمال، به ،2 جدول دهد. دست به اسالمی،
ثقیلها، گروه از دور کوتاهترین حكمی اشارتهای
استاد اخیرالذکر توجهدیدگاه با را ورملها فاختیها
کیانیوتفاسیرحكمیکیتکریچلو)7۴،3۴:1389و
169(،امیرسیدعلیهمدانی۴0)185:1370-190(و
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تصویر۴.نمودهندسیـسنتی»نقرهوپیدایشارکانایقاعیازآن«براساسدیدگاهاخوانالصفا،استادمجیدکیانیو
کیتکریچلو)توضیح:خطوطنقطهچین،گسترشفضادربعدسومرانشانمیدهد.(

مأخذ:نگارنده

اخوانالصفا)بهنقلاز:نصر،81:1377-102و155(از
اعدادواشكالرمزی،ارائهمیکند.

از نیز ایقاعی ازمنة به ایران مسلمان عالمان نگاه
زاویةریاضیاتقدسیاست.همانطورکهپیشترگفتهشد،
ازنظراینعالمان،واحدسنجشازمنةایقاعیکهآنرا
زبان در کوتاه هجای یک امتداد میگویند، ا« »زمان
یعنی ایقاعی، ازمنة سایر و است؛ فارسی یا عربی
زمانهایب،ج،دو...،نسبتبهزمانواحد)زمانا(،
بهترتیب،دوبرابر،سهبرابر،چهاربرابرو...هستند.از
دیدگاهاستادمجیدکیانی)1398(،نگرشقدمابهازمنة
به واحد زمان از ایقاعی، ازمنه آن، طبق که ایقاعی-
سمتزمانهایبزرگتر،توالیاعدادطبیعی)3،2،1،

حكمی نگرش همان - میدهند تشكیل را ۴و...(
فیثاغورثیاستکهدرآن،اعداد،عالوهبروجهکّمی،
همان ،)137۴( کیانی استاد دارند. نیز رمزی وجه
تناظرهایحكمیمذکوردرموردنقراتوارکانایقاعی
را،درموردازمنةایقاعیچهارگانها،ب،جودنیزبرقرار
به میتوان قیاس، همین بر و )3 )جدول مینمایند
مضامینحكمیازمنةایقاعیبزرگترنیزدستیافت.

همانطورکهمشاهدهشد،ازمنظرعالمانمسلمان
ایران،نقرات،ارکان،ادوار،ازمنهواوزانایقاعی،همگی
رمزهایی سراسر، و قدسی ریاضیات با نسبت دارای
هستندکهانگشتاشارتآنهاروبهباالستوداللتبه
معانیپنهانیدارندکهنردبانیرابرایصعودبهآسمان
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مأخذ:نگارنده

جدول2-داللتهایحكمیادوارایقاعیچهارنقرهای،پنجنقرهایوششنقرهای،برپایهدیدگاهاستادمجیدکیانی،کیتکریچلو،اخوانالصفاو
میرسیدعلیهمدانی



55

������������������������������������������������������������������������������������������������������� نظام تفکر عالمان مسلمان ایرانی سدة هفتم هجری تا دورة معاصر در نگرش به ایقاع

جدول3.متناظرهایازمنةایقاعیچهارگانةا،ب،جود،درحساب،هندسهومابعدالطبیعةسنتی،برپایةدیدگاهاستادمجید
کیانی

معناتشكیلمیدهند.ایننگاهرمزاندیشانه-همچون
هرنگاهرمزاندیشانةدیگرـنشاندهندهتفكریحكمی
استکهآموزههایمعنویدینوسّنت،بهآن،شكلو

جهتبخشیدهاست.

3. 3. نگرش قایل به همانندی اصول هنر سّنتی 
و هنر الهی، به ایقاعات دوری و غیردوری:

حكماخداوندمتعالرا»هنرمند«وطبیعترا»اثر
هنری«اومیدانند.۴3ایشان،همچنین،قایلاندکههنر
سّنتی،طبیعترانهدرصورت،کهدراصولحاکمبر
آن،تقلیدمیکندوبهبیانیدیگر،هنرمندسّنتی،دراثر
میکند.۴۴ الگوبرداری الهی هنر اصول از خود، هنری
بههمانندیاصولهنرسّنتیو قایل نگرِش بنابراین،
حكمی تفّكر نظام مؤلفههای از دیگر یكی الهی، هنر

است.
)از آن تناسبات طبیعت، بر حاکم اصول از یكی
طبیعت، درحرکات است. آن( زمانی تناسبات جمله:
دوقطبیایرامیتوانمشاهدهکرد:»حرکاتادواری«و
دارای طبیعت، ادواری حرکات غیرادواری«. »حرکات
اساس بر آنها، زمانی ونظم ضرباهنگمعینیهستند
الگوییتكرارشوندهاست؛مانند:گردشفصلها،ماههاو
حرکات غیره. و تنفسی حرکات قلب، ضربان روزها،
نظم و ندارند معینی ضرباهنگ طبیعت، غیرادواری
زمانیآنها،تابعقانونمندیدیگریاست؛مثل:بازشدن

تدریجییکگلدرصبحگاه،پروازیکعقاببرفراز
آسمان،جریانیکرودخروشانوغیره.

اقتطابیدرطبیعت به کیتکریچلو)17:1389(
نوعصورتاست:»صورت اشارهمیکندکهشاملدو
»صورت و برف( دانه یک ساختار )مانند: هندسی۴5«
زیستریختی۴6«)مانند:حرکتیکماهیکهدرآب،
پیچوتابمیخورد(؛واّولیرابادوکیفیتفلسفی-
تجربی»خشكی«و»سردی«ودومیرابادوکیفیت
بر فلسفی-تجربی»تری«و»گرمی«مرتبطمیداند.
اساسدیدگاهوواژگانکریچلو،میتوانگفتکهیک
و هندسی« زمانی »صورت طبیعت، ادواری حرکت
»تناسباتزمانیهندسی«ایجادمیکندویکحرکت
و زیستریختی« زمانی »صورت طبیعت، غیرادواری

»تناسباتزمانیزیستریختی«.
ایقاعدرموسیقیسّنتیفرهنگاسالمکهزمانرابه
زمانی« »تناسبات بنابراین، و تقسیم متناسب اجزای
ایجادمیکند،-چنانکهپیشترگفتهشدـدارایدو
از استفاده با مجدداً، غیردوری. و دوری است: قسم
ایقاع که بگوییم میتوانیم کریچلو، واژگان و دیدگاه
کهدرنظمنغماتوجوددارد-»تناسباتزمانی دوریـ
کهدرنثرنغمات هندسی«میآفریندوایقاعغیردوریـ

وجوددارد-»تناسباتزمانیزیستریختی«.۴7
ازآنجاکهموضوععلمایقاع،تناسباتزمانیاست،
اگرنزدعالماناینعلم،»بینشحكمِیقایلبههمانندی

مأخذ:نگارنده
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در باشد، داشته وجود طبیعت« و سّنتی هنر اصول
به قایل »نگرِش صورت به را خود ایشان، تألیفات
طبیعت« و سّنتی موسیقی زمانی تناسبات همانندی
نشانخواهدداد.آیادرآثارعالمانمسلمانایران،چنین
آثار،پنج این بررسی رامشاهدهمیکنیم؟در نگرشی
نقطهنظرکلیدرموردموسیقیسّنتیدیدهمیشودکه
منعكسکنندةچنیننگرشیاست:1.اوزانایقاعی،از
اوزانطبیعتگرفتهشدهاست؛2.حرکتدرموسیقی
اندازههای .3 است؛ طبیعت حرکات همانند سّنتی،
زمانیموسیقیسّنتی،براساسنسبتهایالهوتیحاکم
برطبیعتاست؛۴.حرکتموسیقیسّنتی،باحرکات
هماهنگ او( قلب ضربان )مانند موسیقیدان طبیعت
است؛و5.حرکاتموسیقیسّنتی،انعكاسیازحرکات
باز بیشتر را نقطهنظرها این ادامه، در است. عالَم

مینماییم.
را ایقاعی اوزان مأخذ الروح، بهجت رسالة مؤلف
اوزانسماویمیداند:»بحوراصولراازحرکاتکواکب
سبعةسّیارهاستنباطکرده،ضرباتشراتعدادکردهاند«
)عبدالمؤمنبنصفیالدین،37:13۴9(.استادمجید
کیانی)225:1395(نیزمأخذاوزانایقاعیرا»حرکات
افالکوگردشآنها«ذکرمیکندودراینمورد،بهشعر
این گفتهاند حكیمان پس مینماید: اشاره هم موالنا
لحنهایموسیقی، ما. بگرفتیم دوارچرخ از / لحنها
این استخراج دارایمؤلفههایمكانیوزمانیاندودر
لحنهاازحرکاتافالک-کهحكیمانقایلاند-طبیعتاً
مؤلفههایزمانیآنهاکهاوزانایقاعیرادربرداردنیزاز

همانمنبعاخذشدهاند.
دربرخیازرساالتدورةصفویه،مأخذاوزانایقاعی،
نبضآدمیذکرشدهاست:»اصلاصولراازنبضآدمی
وضعنموده]اند[؛چوننبضآدمیرانگری،ازحرکتش،
تََنتََنتََنفهممیشودواستادان،آنرافراگرفتهودر
عملآوردهاند؛ودرقدیم،هرتصنیفیراکهمیساختهاند،
]دراین[اصولبودهومتأخرین،آنراضربالقدیمنام
نهادهاند؛وهراصولیکهپیداشده،ازاوپیداشده«)ن
خ:796-797(.آیابیناینقولوقولیکهمأخذاوزان
ایقاعیرااوزانسماویمیداند،تباینوجوددارد؟کیت
انسان طبیعت ادواری حرکات ،)18 :1389( کریچلو

رامنعكسکنندة )... و تنفس قلب، )همچون:ضربان
ارتباطعمیقمابااوزانکیهانیمیداند.ازنظراستاد
سیدحسیننصر)168:1375(نیزضربانقلبانسان،
حضوردایمیضربانحیاتکیهانیدرسینةانساناست.
قلب ضرباهنگ حكمت، اساتید دیدگاه از بنابراین،
انسان،درهماهنگیباضرباهنگهایکیهانیاستولذا

تباینیبیندوقولیادشدهوجودندارد.
دوقولفوقالذکررامیتوانچنینجمعکرد:اوزان
طبیعت ـ طبیعت اوزان از سّنتی، موسیقی ایقاعی
کیهانی)عالمکبیری(وطبیعتانسانی)عالمصغیری(
–الگوبرداریشدهاند؛۴8بهبیانیدیگر-باتوجهبهاین
زمانی صورتهای طبیعت، اوزان و ایقاعی اوزان که
هندسیاند،تناسباتزمانیهندسیموسیقیسّنتی،از
تناسباتهندسیطبیعتالگوبرداریشدهاست.اماآیا
بر مبنی دیدگاهی ایران مسلمان عالمان آثار در
الگوبرداریتناسباتزمانیزیستریختیموسیقیسّنتی
مشاهده نیز طبیعت زیستریختی زمانی تناسبات از

میشود؟
پاسخپرسشفوقرامیتوانیمدرآرایاستادمجید
کیانیبیابیم.استادکیانی)137۴(حرکترادرموسیقی
دستگاهِی»ردیف«ـکهازمتعالیترینانواعموسیقی
سّنتیدرفرهنگاسالماستـازنظروزنوسرعت،
مشابهحرکاتطبیعت)مانند:جریانیکرود(میداند؛
ازجملهازایننظرکهروانودرحالتغییرمداماست.
توصیفاستادکیانینشانمیدهدکهمدنظرایشان،
و دارد غیردوری ایقاع که است ردیف اعظم قسمت
میدهد. تشكیل را نغمات( )نثر غیرموزون الحان
استاد دیدگاه از که است آن تكمیلکننده، نقطهنظر
کیانی)11۴:1371و137۴(اندازههایزمانیردیف۴9
براساسنسبتهایالهوتی)طالیی(است.50نسبتهای
الهوتی،نسبتهاییهستندکههمةاندازههایطبیعت
ـدرانسان،جانوران،گیاهانوجماداتوازموجودات
ریزبینیجانداروبیجانتاستارههاوکهكشانهاـبر
اساسآنهاست)آیتاللهی،180:1377-181و19۴-
198(؛وایناندازهها،البته،اندازههای»زمانی«طبیعت
رانیزدربرمیگیرد.بنابراین،برآینددونقطهنظراخیر
که کرد بیان صورت بدین میتوان را کیانی استاد
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ردیف، سّنتی موسیقی زیستریختی زمانی تناسبات
تقلیدیازتناسباتزمانیزیستریختیطبیعتاست.

آنانداکوماراسوامیکهازحكمایحكمتجاودانو
دارایبینشیژرفنسبتبههنرهایسّنتیاست،یكی
ازخصایصهنرهایسّنتیراتداومصورتها،قواعدو
رمزهایهنریطیانتقالسینهبهسینةآنهادرنسلهای
و تداوم حیث از را سّنتی هنرهای و میداند متوالی،
ثباتکلیات،باطبیعتمقایسهمیکند)کوماراسوامی،
2۴1:1390-2۴2(.استادمجیدکیانی)689:1395(
نیزچنیننگاهیرانسبتبهموسیقیسّنتیردیفدارد
ایقاعوفرمها،در وآنرادرسهمحوراصلِیفواصل،
تداومموسیقیسّنتیگذشتهمیداند.بنابراین،براساس
چنیننگاهحكمیای،آنچهدربرآینددونقطهنظراستاد
کیانیآمد،تنهادرموردموسیقیسّنتیردیفصدق
نمیکند:موسیقیسّنتیغیرموزونفرهنگاسالم،در
هردورهوهراقلیمی،دارایتناسباتزمانیزیستریختِی

همانندطبیعتاست.
این آمد، بخش این در کنون تا آنچه جمعبندی
زمانی تناسبات بحث، مورد عالمان نگاه از که است
همنوعهندسیوهمنوعزیستریختی موسیقیسّنتیـ
آنـازتناسباتزمانیطبیعتالگوبرداریمیکند.دو
میآید، ادامه در که کیانی مجید استاد دیگر دیدگاه
ایشان، که آن اول، است. جمعبندی این بر تأییدی
از انعكاسی را ردیف سّنتی موسیقی )نقرات( حرکات
حرکاتعالَممیداند51)کیانی،1398(؛وباتوجهبهاین
موسیقی حرکات اگر است52، حرکت مقدار زمان، که
تناسبات پس است، عالم حرکات از انعكاسی ردیف،
زمانیردیفنیزانعكاسیازتناسباتزمانیعالممیباشد.
دوم،آنکهازدیدگاهایناستاداجرایموسیقیسّنتی،
بایدباطبیعتمجری،یعنیضربانقلباو،تنفساوو
ممكن را این خود، با صداقت و باشد53 هماهنگ ،...
میسازد5۴)کیانی،137۴(؛وهماهنگیحرکتموسیقی
سّنتیباحرکاتطبیعتموسیقیدان،اقتضامیکندکه
باصورتهایزمانی نیز صورتزمانیموسیقیسّنتی
دیدگاه، دو این باشد. هماهنگ موسیقیدان طبیعت
مجموعاً،داللتبراینداردکهتناسباتزمانیموسیقی
طبیعت چه ـ طبیعت زمانی تناسبات همانند سّنتی،

همان این، و میباشد؛ ـ کیهان طبیعت چه و انسان
معناستکهدرجمعبندیفوقالذکر،بداناشارهشد.

ایران، مسلمان عالمان منظر از که آن حاصل،
تناسباتزمانیایکهایقاعاتدوریوغیردوریموسیقی
سّنتیایجادمیکند،تقلیدیازتناسباتزمانیطبیعت
بینش با مطابق و حكمی نگاهی نگاه، این و است؛
حكماست؛زیراحكماـچنانکهدرابتدایاینبخش
آمدـبراینرأیاندکههنرسّنتی،طبیعت)هنرالهی(
رادراصولآن،تقلیدمیکندوتناسباتطبیعت،یكی

ازایناصولاست.

نتیجه گیری
هنرهای تمام مؤلفههای از یكی ایقاع، گرچه
فرهنگ در ایقاع اصطالح اّما است، اسالمی شنیداری
اسالم،بیشازهمه،درزمینةهنرموسیقیبهکاررفته
است.علمایقاعیكیازعلوماسالمیاستکهبهایقاعیا
آنها تناسبات و زمانی اجزای به دیگر، عبارتی به
درحوزه رساالتخود در مسلمان، عالمان میپردازد.
علمایقاع،بهطریقایجازرفتهاندودرهررسالهنمیتوان
تماممفاهیم،مبادی،ضوابطو...رامشاهدهکرد؛باوجود
تقریباً دیدی به میتوان رساالت، این مقایسه با این

جامعنسبتبهآنها،دستپیداکرد.
دراینپژوهش،تحلیلمحتوایکیفیآثارعالمان
مسلمانایرانیسدةهفتمتادورةمعاصردرحوزةعلم
مقوله سه تفسیرگرا، و مقایسهای رویكردی با ایقاع،
عمدهرادرموردطرزتفّكرایشاننسبتبهایقاع،نشان
دادکهاینسه،ازیكدیگرجدانبودهوازدرون،بههم
مرتبطاند:1.نگرشکیفیبهزمانایقاعات؛2.نگرش
رمزاندیشانهبهنقرات،ارکان،ادوار،ازمنهواوزانایقاعی؛
3.نگرِشقایلبههمانندیاصولهنرسّنتیوهنرالهی،
بهایقاعاتدوریوغیردوری.»نگرشکیفیبهزمان«،
»نگرشرمزاندیشانه«و»نگرِشقایلبههمانندیاصول
تفّكر مختصات از سه، هر الهی«، هنر و سّنتی هنر
حكمیاند؛بنابراین،ازهمگراییسهمقولةعمدةپژوهش،
مقولة بهعنوان ـ ایقاع« به حكمی »نگرش مقولة به

هستةپژوهشـمیرسیم.
نتیجهآنکه:نظامتفّكرعالمانمسلمانایرانیسدة
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ابعاد )در ایقاع به نگریستن در معاصر دورة تا هفتم
مختلفآن(،برپایةحكمت،هماهنگباحكمتوتابع
حكمتاست؛حكمتیکهبهعنوانارزشمندترینثمرة
حیاتانسان،درسایهساردین،سّنتومعنویّتبهرةاو

میگردد.

پی نوشت ها
زاویة از ایرانی-اسالمی موسیقی مطالعاتی، حوزة این در .1
حكمت،بارویكردحكمت،درنسبتباحكمتیابرمبنای

حكمتموردتحقیقوبررسیقرارمیگیرد.
2.براینمونه،نک:نصر،1375،فصل10؛معارف،1383،مقاله
کیانی، 7؛ و 5 گفتارهای ،1389 صفوت، دوم؛ باب اّول

1395،دفترهای10،9،7،۴،1و15.
کیانی، 9۴-95؛ :1389 صفوت، 168؛ :1375 نصر، نک: .3

.151:1371
۴.برایمثال،نک:بورکهارت،1369،فصل3؛کریچلو،1389؛
شیمل،1368،فصل3؛نصر،1375،فصلهای11،3،2و

12؛بلخاریقهی،139۴،فصلهای8و9.
5. reputational case sampling 
اهل متعالیه، حكمت اصحاب عارفان، اشراقیان، شامل: .6

حكمتانسیوحكمایحكمتجاودان.
یا بهدوساحت اشاره مقاله، این در و»معنی« 7.»صورت«
مرتبةوجودیهرموجوددارد:ساحتمحسوسوساحت

ماورایمحسوس.
8.archetype 
9.شیخمحمودشبستری:معانیهرگزاندرحرفناید/کهبحر

قلزماندرظرفناید)بهنقلاز:الهیجی،36:1371(.
10.برایمثال،نک:بلخاریقهی،389:139۴-۴28)فصل

نهم:قدر)هندسةمقدسدرمعماریقدسی(.
11.برایآشناییباتعاریفیازایقاعکهنسبتعاموخاصبا

یكدیگردارند،نک:رادمهر،59:1388.
12.بهعنواننمونه،درهنرهایتصنیفخوانیونوحهخوانی،

نغمات،منظومیاموزوناست.
13.بهعنوانمثال،درهنرهایغزلخوانیسنتیایرانوتالوت

تلحینیقرآنواذان،نغمات،منثوریاغیرموزوناست.
1۴.وتدیراکهصفیالدیندراینجاذکرمیکند،دراصطالح،

وتدمجموعگویند.
ارموی،173:1380-18۴؛ مثال،نک:صفیالدین برای .15
قطبالدینشیرازی،158:1387-165؛مبارکشاهبخاری،
اوبهی، 97؛ – 90 مراغی،1336: –501؛ ۴91:1392

158:1390–17۴؛بنایی،109:1368–121؛نسیمی،
.112–95:1385

ایقاعی، اوزان برای که دورةصفویه رساالت از برخی در .16
عمدتاًاصطالح»اصول«یا»بحوراصول«بهکاررفتهاست
محمد صدرالدین میر اثر موسیقی علم رسالة )مانند:
قزوینی(کماکاندربعضیمواضعازاصطالحاتدور،دور

ایقاعیو...نیزدرموردآنهااستفادهشدهاست.
17.مراداز»نگرشکیفی«دربحثما»نگرشکیفیتمحور«
است،نهنگرشیمطلقاًکیفیوکاماًلبیتوجهبهوجهکّمی.
را 18.درعلمموسیقیقدیمفرهنگاسالم،چنینفاصلهای
»بُعدذیالكل«نامنهادهاندوآنرا»دایره«نیزخواندهاند.

امروز،اینفاصلهرامعموالً»فاصلةاکتاو«میگویند.
19.اساساًمناسکوآیینهادرفرهنگهایسّنتی،بانگرش
را خود حقیقی معنای که است تاریخ و زمان به کیفی
مییابند.بهعنواننمونه،درسّنتشیعیانایران،ازحیث
کیفیِت»رخدادنحماسةعاشقانةامامحسین)ع(درروز
دهممحرم«،عاشورایهرسالقمری،»همان«عاشورای

سال61هجریودارای»همان«قداستاست.
20.»مقصودازمفهومدوریزمان،تكرارعینیقضایاووقایع
اعصار سلسله یک وجود مقصود، بلكه نیست؛ تاریخی
تاریخیاستکهلحظاتوآغازوانجامهریک،مطابقبا
دیگریاست،بدوناینكهامورعیناًتكرارشود«)نصر،1377:

.)32
21.دراینمورد،نک:حكمت،177:1396-187و219-230؛
:139۴ قهی، بلخاری 173-18۴؛ :1398 زاده، کمالی

389-۴28؛گنون،1398؛وبورکهارت،1370.
22. cosmological
23.دربرخینسخاینرساله،دراینجابهجای»پنج«،»شش«
آمدهاست؛اماباتوجهبهاینكهدرتوضیحمربوطبهاین
را »پنج« ما است، شده ذکر اصول رساله،پنج در اصول
نسبتبه»شش«،ارجحدانستیم.البتهاگر»شش«انتخاب

شود،اینعددنیزوجوهنمادینخاصخودرادارد.
2۴.اعدادپنجوهفده،درمواضعیدیگرازموسیقیفرهنگ
ایرانوهفده آوازموسیقیدستگاهی پنج مانند ـ اسالم
فاصلهبعدذیالكل-نیزنمودکردهاندوبهترتیب،مرتبط
بانمازهایپنجگانهروزانهوتعدادرکعتهایآنهاهستند

)نک:کیانی،23۴:1395و306(.
25.برایداللتهایعدد»نه«وترکیبآنبهصورت»سهدر
سه«درکیهانشناسیاسالمی،نک:کریچلو،72:1398-

17۴،73-175و179-178.
آغاز 26.حسنکاشانی،مؤلفرسالةموسیقیکنزالتحف،در
رسالةخودکهمزینبهآرایةبراعتاستهاللاست،بهکنایه،
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با را شعبه بیستوچهار و مقام دوازده آواز، ارتباطشش
ششجهت،دوازدهماهسالوبیستوچهارساعتشبانهروز
نشانمیدهد)نک:کاشانی،85:1371-87(.مؤلفرساله
دربیانعلمموسیقیودانستنشعباتاو،دوازدهمقامرابا
دوازدهبرجمرتبطمیداند:»بیشتراستادانمعتبر،برآناند
کهافالطونحكیم،واضعاینعلماست؛دوازدهمقامرااز
دوازدهبرجآفاقوانفس،بهگوشجانشنیدوازهربرجی،
مقامیاخذنمود«)نخ:791(.کیتکریچلو)1389(،در
مورد در عمیق و دقیق بحثهایی خود، گرانسنگ اثر
داللتهایحكمیاعداد12،6و2۴دارد)برایمثال،نک:

صص169-193ازاینکتاب(.
27.مالیمبهمفهوم»مطبوع«است.

28.امروز،ذیاالربعراغالباًتتراکوردیادانگگویند.
29.امروز،ذیالخمسرااغلبپنتاکوردمیگویند.

30.برایتفسیرحكمیعددرمزیهفتوارتباطدرونیدو
عددرمزیهفتودوازده،نک:کریچلو،72-70:1389.
همچنین،برایتفسیرحكمیعددهفت،نک:بلخاریقهی،

.382-379:139۴
31.بهمفهوم»یک«

32.»مادةاولیةعالَمراکههموارهمتصوربهصورومتقلببه
احوالواشكالوهیأتمختلفاست،هیولیگویندوآن،

واحدوبسیطاست«)معین،1362(.
33.نک:کریچلو،29-15:1389.

34 .profane
7۴-81؛ :1380 ارموی، صفیالّدین نک: مثال، برای .35
:1366 مراغی، 159-163؛ :1387 شیرازی، قطبالّدین
:1368 بنایی، و 157-171؛ :1390 اوبهی، 215-222؛

.121-109
36.نک:بنایی،109:1368.

37.بهعنواننمونه،دورخفیفثقیل)تَنتََن(،شاملچهارنقره
)حرف(،دورثقیلثانی)تََننتََننتَن(،شاملهشتنقرهو
دورثقیلاّول)تََننتََننتََنَننتَنتََنَنن(،شاملشانزدهنقره

است.
38.بهعنوانمثال،دورفاختیصغیر)تَنتََنن(،شاملپنجنقره،
نقرهودور تََنَنن(،شاملده تََنَنن )تَن فاختیوسط دور
فاختیکبیر)تََنَننتَنتََنَننتََنَننتَنتََنَنن(،شاملبیست

نقرهاست.
39.برایمثال،دورخفیفرمل)تَنتََنَنن(،شاملششنقره،
دوررمل)تَنتَنتََنَننتََنَنن(،شاملدوازدهنقرهودورثقیل
شامل تََنَنن( تَن تَن تَن تَن تَن تَن تََنَنن )تََنَنن رمل

بیستوچهارنقرهاست.
۴0.ازعارفانبزرگقرنهشتمهجری.

۴1.»)شیطانگفت:(آنگاهازپیشرویوازپشتسروطرف
ازقوایعاملهو آناندرمیآیم)وهریک راستوچپ
ادراکیآنهارابهمیلباطلمیکشم(تابیشترآنانشكر

نعمتتبهجاینیاورند«)اعراف،17(.
۴2.بایدتوّجهداشتکهمفهوم»جسم«درجدولهای1و2-
کهدرهردو،براساسآرایاخوانالصفاآمدهاست-متفاوت
است.»جسم«درجدول1،اصطالحیاستدرهندسه،که
همانجسمهندسییاجسمتعلیمی)مانندهرم(است؛
درحالیکه»جسم«درجدول2،اصطالحیاستدرسلسله
مراتبوجود،کههمانجسممادیباششجهِتراست،

چپ،جلو،عقب،باالوپایینمیباشد.
۴3.برایمثال،درموردابنعربی،نک:حكمت،190:1393-
20۴؛درمورداخوانالصفا،نک:بلخاریقهی،88:1387؛
درموردسیدحسیننصر،نک:نصر،۴99:1380-500؛و
درموردتیتوسبورکهارت،نک:بورکهارت،13-9:1369.

۴۴.براینمونه،درموردسیدحسیننصر،نک:نصر،1380:
بورکهارت، نک: بورکهارت، تیتوس مورد در ۴98-502؛
نک: کوماراسوامی، آناندا مورد در و 9-10؛ :1369

کوماراسوامی،237-230:1390.
45.geometric form
46 .biomorphic form
۴7.عبدالقادرمراغی)387:1370(مصادیقنثرنغماترادر
موسیقیسنتیگذشته،الحانقاریان،مؤذنانوخطیبان
ذکرمیکند.درموسیقیسنتیامروز،برخیازمصادیقنثر
نغماتوایقاعغیردوری،عبارتستاز:الحانقرائتقرآن،
اعظم بخش و دعاخوانی وعظخوانی، گفتن، اذان

ردیفخوانیهاوتعزیهخوانیها.
۴8.درفرهنگما،موسیقیسّنتیدرلحظةحال)آن(آفریده
موسیقی، آفرینش هنگام سّنتی، موسیقیدان و میشود
بایدآنچهراطیسالهایبسیارآموختهاست،فراموشکند
)کیانی،137۴(.پسالگوبرداریاوزانموسیقیسّنتیاز
اوزانطبیعت،تنهابهاولینظهوراوزاندرموسیقیسّنتی
گذشتةبسیاردور،مربوطنمیشود؛بلكههماکنوننیزکه
همة میآفریند، سّنتی موسیقی حقیقی، استاد یک که
اوزانیراکهطیسالیانطوالنیفراگرفته،ازیادمیبردو
درموسیقیخود،ازطریقادراکمستقیموشهودیوبا
اوزان از باطبیعتخودوطبیعتکیهانی، یافتن وحدت
میرسد نظر به بنابراین، میکند. الگوبرداری طبیعت
استخراجاوزانایقاعیازاوزانسماوییانبضآدمی،بدان
تا است اشارتی است، آمده قدیم رساالت در که گونه
و صورت نه بردارد مغز و معنی آن، از رساله، خوانندة

پوست.
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کسبی ردیف، دستگاهی موسیقی در زمانی اندازههای .۴9
نیست؛بلكهازراهشهود،بهدلمیرسدوازدل،بهدست

یاحنجرههنرمندمیآید)کیانی،137۴(.
50.دراینجا،اجراییکاستادکاملاینهنر،مراداست.

بانگگردشهایچرخاست 51.مولوی)درمثنویمعنوی(:
)دفتر حلق به و تنبور به میسرایندش / خلق که این

چهارم،بیت73۴(.
52.اینمفهومزمانمطابقاستبانظرارسطووبیشترفالسفة

اسالمی)صلیبا،383:1385(.
هنرمحقق این استادحقیقی در کمال، درحد امر این .53

خواهدبود.
ازطریقراستی،صفایدلو بنابراین،هماهنگیمذکور .5۴
اشراقفراهممیشودنهازطریقسنجیدگی،عقلوجهد.

کتابنامه
قرآنکریم،ترجمهاستادمهدیالهیقمشهای.

آیتاللهی،حبیباهلل)1377(.مبانینظریهنرهایتجسمی،
تهران:سمت.

ترجمه موسیقی )بخش مجملالحكمه .)1371( اخوانالصفا
فارسیرسایلاخوانالصفا(،درسهرسالةفارسیدرموسیقی،

بهاهتمامتقیبینش،تهران:مرکزنشردانشگاهی.
امیرسیدعلیهمدانی)1370(.اسرارالنقطه،ترجمهوشرحاز
احمدخوشنویسعماد،درمقاماتعرفان:سهاثرنفیساز

سهعارفبزرگ،چ2،تهران:مستوفی.
به االصول، مقدمة .)1390( بوکه حاجی بن علیشاه اوبهی،

کوششسیدمحمدتقیحسینی،تهران:متن.
معماری و هنر عرفانی مبانی .)139۴( حسن قهی، بلخاری

اسالمی،چسّوم،تهران:سورهمهر.
آرای در پژوهشی خیال: هندسة .)1396( ــــــــــــ

اخوانالصفادربارةحكمتهنروزیبایی،تهران:متن.
بنایی)علیبنمحّمدمعمار()1368(.رسالهدرموسیقی،زیر

نظرنصراهللپورجوادی،تهران:مرکزنشردانشگاهی.
روشها، و اصول مقدس: هنر .)1369( تیتوس بورکهارت،

ترجمةجاللستاری،تهران:سروش.
ـــــــــــ)1370(.رمزپردازی،ترجمهجاللستاری،تهران:

سروش.
حافظ)1372(.دیوانخواجهحافظشیرازی،بهاهتمامسید
ابوالقاسمانجویشیرازی،تهران:سازمانانتشاراتجاویدان.

ابنعربی، حكمت،نصراهلل)1393(.حكمتوهنردرعرفان

تهران:متن.
ــــــــــــ)1396(.متافیزیکخیالدرگلشنرازشبستری،

تهران:متن.
و ایقاع اصطالح دو تعریف »پژوهش .)1388( پژمان رادمهر،
وزنباتوّجهبهرساالتسدههایسّومتانهمهجری«،نشریة

هنرهایزیبا)هنرهاینمایشیوموسیقی(،60-55:39.
جلد هند، فلسفی مكاتب و ادیان .)1356( داریوش شایگان،

اّول،تهران:امیرکبیر.
اسالمی، فرهنگ و خوشنویسی .)1368( آنماری شیمل،
ترجمةاسداهللآزاد،مشهد:موسسةچاپوانتشاراتآستان

قدسرضوی.
صفوت،داریوش)1386(.هشتگفتاردربارهفلسفهموسیقی،

تهران:کتابسراینیک.
صفیالدینارموی،عبدالمؤمنبنیوسف)1380(.کتاباالدوار
فیالموسیقی)ترجمةفارسیبهانضماممتنعربیآن(،به

اهتمامآریورستمی،تهران:مرکزنشرمیراثمكتوب.
الرسالهالشریفیهفیالنسبالتألیفیه، ــــــــــــــ)1385(.

ترجمةبابکخضرایی،تهران:انتشاراتفرهنگستانهنر.
صلیبا،جمیل)1385(.فرهنگفلسفی،ترجمةمنوچهرصانعی

درهبیدی،تهران:حكمت.
و مقابله با الّروح، بهجت .)13۴6( عبدالمؤمنبنصفیالدین
مقدمهوتعلیقاترابینودیبرگوماله،تهران:بنیادفرهنگ

ایران.
قطبالدینشیرازی،محمودبنمسعود)1387(.رسالةموسیقی
انتشارات تهران: ناصحپور، نصراهلل تصحیح الّتاج، دره از

فرهنگستانهنر.
رساله سه در مندرج الّتحف، کنز .)1371( حسن کاشانی،
فارسیدرموسیقی،بهاهتمامتقیبینش،تهران:مرکزنشر

دانشگاهی.
کریچلو،کیت)1389(.تحلیلمضامینجهانشناختینقوش

اسالمی،ترجمةحسنآذرکار،تهران:حكمت.
از زیبایی و هنر حكمی مبانی .)1389( طاهره زاده، کمالی

دیدگاهشهابالدینسهروردی،تهران:متن.
کوماراسوامی،آناندا.)1390(.دربارةآموزةسنتیهنر،درهنرو
معنویت:مجموعهمقاالتیدرزمینهحكمتهنر،گردآوریو

ترجمهانشاءاهللرحمتی،تهران:متن.
دّوم، ایران،چ موسیقی )1371(.هفتدستگاه کیانی،مجید

تهران:مؤلفباهمكاریمؤسسهسازنوروز.
ــــــــــــ)1373(.درسگفتارهایکالسنظریشرحردیف.
شناخت نظری کالس درسگفتارهای .)137۴( ــــــــــــ
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ردیف.
تهران: ایران، موسیقی نظری مبانی .)1377( ــــــــــــ

مؤسسهفرهنگیسروستاه.
ردیف سماع موسیقی: هنر شناخت .)1395( ــــــــــــ
)شامل18دفتر(،تهران:مؤلفباهمكاریمؤسسهفرهنگی

سروستاه.
ــــــــــــ)1398(.درسگفتارهایکالسعملیردیف.

الهیجی،شمسالّدینمحّمد)1371(.مفاتیحاالعجازفیشرح
برزگر محّمدرضا از تعلیقات و تصحیح مقدمه، راز، گلشن

خالقیوعّفتکرباسی،تهران:زّوار.
مبارکشاهبخاری)1392(.ترجمةشرحمبارکشاهبخاریبرادوار
ارمویدرعلمموسیقی،تصحیحوترجمةسیدعبداهللانوار،

تهران:متن.
محّمدپور،احمد)1392(.روشتحقیقکیفیضدروش:مراحل
تهران: چ2، کیفی، روششناسی در علمی رویههای و

جامعهشناسان.
مددپور،محّمد)1371(.حكمتمعنویوساحتهنر،تهران:

حوزههنری.
مراغی،عبدالقادربنغیبی)1336(.مقاصدااللحان،بهاهتمام

تقیبینش،تهران:بنگاهترجمهونشرکتاب.
بینش، تقی اهتمام به جامعااللحان، .)1366( ـــــــــــــ

تهران:مؤسسهمطالعاتوتحقیقاتفرهنگی.
ـــــــــــــ)1370(.شرحادوار،بهاهتمامتقیبینش،تهران:

مرکزنشردانشگاهی.
حكمت مبادی به دوباره نگاهی .)1380( سّیدعباس معارف،

انسی،تهران:رایزن.
تهران: ارموی، صفیالدین ادوار شرح .)1383( ــــــــــــ

سورهمهر.

پنجم، چ )متوسط(. فارسی فرهنگ .)1362( محّمد معین،
تهران:امیرکبیر.

مولوی)1371(.مثنویمعنوی،بهسعیواهتمامرینولدالین
نیكلسون،تهران:امیرکبیر.

میرصدرالّدینمحّمدقزوینی)1381(.»رسالهعلمموسیقی«،
باتصحیحومقدمهآریورستمی،فصلنامةموسیقیماهور،

.96-81:18
ترجمة اسالمی، معنویت و هنر .)1375( حسین سید نصر،

رحیمقاسمیان،تهران:دفترمطالعاتدینیهنر.
طبیعت، دربارة اسالمی متفكران نظر .)1377( ــــــــــــ

تهران:خوارزمی.
انشاءاهلل ترجمة معنویت، و معرفت .)1380( ــــــــــــ

رحمتی،تهران:دفترپژوهشونشرسهروردی.
ـــــــــــ)1389(.مقدمهبرتحلیلمضامینجهانشناختی

نقوشاسالمیاثرکیتکریچلو،تهران:حكمت.
)نسخهخطی(.رسالهدربیانعلمموسیقیودانستنشعباتاو،
،2591 شماره مجموعه تهران، دانشگاه مرکزی کتابخانه

رساله798-791:176.
نسیمی)1385(.نسیمطرب،بامقدمهوتصحیحامیرحسین

پورجوادی،تهران:انتشاراتفرهنگستانهنر.
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