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سخن سردبیر:
گاهــی  کار مهــم، اساســی و علمــی واداشــت، ضــرورت و نیــاز زمانــه ی مــا بــرای آ آنچــه مــرا بــر ایــن 
بیشــتر، دانــش انــدوزی و در نهایــت پــرورش و توانایی هــای ذهنــی و جســمی انســان هایی 
بــر  خویــش  پــروای  بــی  پنجه هــای  در  را  خــود  درون  پرخــروش  و  خامــوش  زبــان  کــه  اســت 
»دف« یافته انــد. هرچنــد در جــای جــاِی مختلــف ایــران، در زمــان تحقیقــات، جشــنواره ها، 
آموزشــگاه ها و محافــل عمومــی و خصوصــی، نوازنده هــای دف عاشــق و بــی قــراری را یافتــم 
ــد،  ــی، بســیار امیدوارکننــده خــود را مینمایاندن ــا پنجه هــای قدرتمنــد و مهــارت در نوازندگ ــه ب ک
ــه از لحــاظ دانــش ریتمیــک امــروز، شــناخت تاریــخ، درک و فهــم فرهنــگ  ک امــا صــد افســوس 
ــر،  ــی دیگ ــی و علم ــه ی فن ــد نکت ــات و ص ــا در قطع ــا و متره ــردازش ریتم ه ــوازی«، پ ــر »دف ن و هن
کنــون ضــرورت بــر آن دیدیــم تــا بــا یــاری  بســیار عقب تــر و دورتــر از آنچــه می بایــد می نمایاننــد. ا
ج و  ــر ــن دوران ه ــر در ای ــت یکدیگ ــت در دس ــواران، دس ــزان و بزرگ ــما عزی ــه ی ش ــی هم و همدل
ج فکــری و ایــن آشــفته بــازار چشــم و هــم چشــمی، حــرکات و پرداختهــای ریتمیــک و متریــک  مــر
 مــا و 

ً
کــرده و َســِره را از ناَســِره جــدا ســازیم؛ قطعــا ناشــیانه و بــی پایــه و اســاس، بنیــادی نــو بپــا 

گــروه مــا بــدون شــما و حمایــت بزرگــواران بــه اوج قله هــای راســتی و پیــروزی در ایــن راه ســترگ 
ــه همــه ی مــا در ایــن راه مهــم تاریخــی ســهیم هســتیم؛ چــون  ک و ســخت نخواهیــم رســید؛ چرا
همــه ی مــا همچــون حلقه هــای »دف« در ایــن دایــره ی بــی همتــای انســانی و هنــری، پیوســته 
گاهــی همگانــی باعــث بالندگــی  و متصــل بــه یکدیگــر می باشــیم. بــدون شــک ایــن دانــش و آ
فکــری، شــناخت بیشــتر و بهتــر نوازندگــی ســاز دف و تکنیکهــای آن شــده و در نهایــت ایــن 
گاهــی و مجموعــه ی شــناخت، دانــش، فرهنــگ و هنــر دف نــوازی باعــث ایجــاد خالقیــت،  خــود آ

ــوازان خواهــد شــد. ــوآوری و پیشــبرد واقعــی و تاریخــی دف بوســیله ی شــما دف ن ن

سپاس از مهر و مهربانیتان
ک طینت احمد خا
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ثــار و اســناد تاریخــی و دســتاوردھای بشــری در طــول قــرن ھــا مدنیــت و پیشــرفت جامعــه 
ٓ
بــه راســتی ھــر چنــد در ا

کــه ســاز منحصــر بــه فــرد و خیــال انگیــز بــا ٓان شــکل ســاده  انســانی تفحــص میکنیــم بیشــتر بــه ایــن بــاور  می رســیم 
گاھانــه بینــش پــژوه انســان فهیــم،  کهــن نواندیشــی و ٓا و نــوای جادویــی اش بــا نــام دف یکــی از ســازھای اولیــه و 
کشــف  ــان بیــان و صدایــی را  گاه ٓان دوران و زمــان ضرب کــه انســان ٓا متفکــر، خــاق و جســتجوگر بــوده اســت چــرا 
ــه حــال شــنیده اســت  ــا ب ــه ت ک ــوده  ــر از ٓان ب ــه در ٓان روز در طبیعــت خــاق وجــود  نداشــته و حتــی فرات ک می کنــد 
گاھــی ھــای بــزرگ و  و مــا ٓان را امــروز موســیقی نــوا و ٓاھنــگ می نامیــم. بــدون شــک ســاز باســتانی دف از نــوع ٓا
کیهانــی و حتــی فراتــر از ذھــن او ٓاســمانی خدایــی و ایــزادی می باشــد. ایــن تکاپــوی فکــری و نــوع اندیــش منــدی 

کــه در مــاورای حرکــت و نمــودار افــکار او بــه جریــان و ســیان خیــال  ٓادمــی 
و تصــورات و ٓارزوھــای دور معنــا  می بخشــید او را بــه دور دســت ھــای 

بــه  ناباورانــه  زمانیکــه  و  می ســاخت  رھنمــون  گمانــش  و  اندیشــه 
کــردن مــرگ ھــوا زمیــن ٓاســمان و و فراتــر از ٓان بــه  بــودن ٓامــدن زندگــی 
گمــان ایــن الیتناھــی بــی نهایــت می اندیشــید غــرق در  ورنــده  وجــود آ

اضطــراب و تــرس و شــادی و ســوال ھــای ذھنــی می گشــت و بــر 
تنهــا مونــس افــکارش و بازتــاب زبــان فکــری نادیــده ھایــش 

و  بلنــد صــدای ذھــن  بلنــد  تــا  یعنــی دف می نواخــت 
ــوه  ک ــه دوردســت تریــن دشــت ھــا و  افــکار پنهانــش را ب
ک  ھــا و ٓاســمان ھــا برســاند و جــاری نمایــد تــا شــاید پــژوا

نــوای ســحرانگیز دســت ســاخته اش بــاز بــه روح و جــان او 
کجــا خواھــم رفــت  کجــا ھســتم بــه  کیســتم  کــه مــن  گردانــد  بــاز 

و چــرا ... ھمــواره ایــن ســوال و ایــن معنــا و بازتــاب 
ــود. ــوای دف ب فکــری او در جــان و ن

دف از سپیده دم تاریخ
ک طینت  احمد خا

ثابــت شــده اســت که مطالعــه دقیق تاریخ موســیقی بــه عالوه شــنود اجرای زنده شــاھکارھای موســیقی 
ــت. ــی اس ــدی و بی مایگ ــود رضامن ــان از خ ــرای درم ــفابخش ترین دارو ب ــف ش ــای مختل از دوران ھ
روبرت شومان
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فردوسی و دف:
فردوســی: ابوالقاســم فردوســی طوســی، تولد: 329 هجری 
قمــری، وفــات: 416 هجــری قمــری؛ محــل تولــد: روســتای 
بــاژ در طــوس خراســان؛ شــاعر حماســه ســرای ایرانــی و 
و  ور  ســخن  حکیــم،  را  فردوســی  شــاهنامه؛  ُســراینده ی 
محقــق حماســه و اســطوره های ایــران باســتان میداننــد؛ 
او شــاهنامه را در طــول 31 ســال براســاس حماســه های 
درآورده  پارســی  شــعر  بــه  آوران  جنــگ  ایــران  پهلوانــان 

فردوســی در اشــعار بــی نظیــر خــود از ســازهای مختلــف 
ــن  ــه بدی ک ــت  ــرده اس ک ــاد  ــرده و ی ــام ب ــژه دف ن ــه وی ب

مظمــوم میباشــد.
کرد سراینده ای این غزل ساز 

کرد دف و چنگ و نی را هم آواز 
کــه  ایــن ســروده ی فردوســی در زمانــی اســت 

کــوه  کــی قبــاد بــه البــرز  رســتم بــرای آوردن 
ایــن  بــر  را  داســتان   ... و  بــود  رفتــه 

کــه بــا مهــر و  منــوال تعریــف می کنــد 
لطــف خداونــد و بــا دادگــری و انســان 

بــه  قبــاد  کــی  و  رســتم  امــروز  دوســتی 
پادشــاه  و  آور  جنــگ  دو  هــم  همــراه 
فرخنــده  و  فراخــوان  ایــن  و  نشســته 
ســرور  بــه  نــی  و  چنــگ  و  دف  را  آئیــن 
کــش  پیــش  همــگان  بــه  شــادمانی  و 
ــاب تاریخــی و و آئینــی  می کننــد ایــن بازت

آئین هــای  همچیــن  در  کــه  اســت  دف 
مهــم و محتــرم و ارزشــمند فرهنــگ ایرانــی 

می کنــد. نمایــان  را  خــود  کــه  اســت 

شعرا و بزرگان ادب ایران و دف
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کاســیک در دوره ی نوجوانــی ذهــن مــن را عــادت داده بــود بــه جملــه را نظــم دادن و قرینــه شــنیدن؛ تاثیــر  خوانــدن شــعر 
کــه ورزش تخصصــی مــن  کردنــم  گرفتــه بــودم در راه رفتــن و حتــی شــنا  کــه از شــعر وام  ایــن ریتم هــای مشــخص و منظــم را، 

کنــم. بــود، می توانســتم بــه وضــوح ببینــم و حــس 
کــه مــن دف زدم، ایــن  کســی آمــد و بــه تنهایــی دف زد و جانــم را برآشــفت و بعدهــا  ــادان  کــه در جشــنواره ای در آب ــر  بعدت

فرینگــی و تکــرار و هــم انــدازه و همســان بــودن و مطنطــن بــودن شــعر در دف نــوازی ام ســاری و جــاری شــد. 
کنــی و بشــنوی؛ بــه ضــرب و  گفــت: بایــد متفــاوت فکــر  کــه جانــم را بــا دف برآشــفت،  روزی نیمــا مالــک زاده اســتادم، همــان 

ضرباهنــگ و وزن. پرســیدم: چطــور؟ 
که قسمت اول و دومش مشخص و مسجل شده را برعکس بزن مثًا به جای - مثًا دو ضربی 

بزن:

گرفتم...ایــن  ــه وام  ــده را از او ب ــازه و نوبــی شــنیده شــود. ایــن ای کیــد و تکنیــک باعــث می شــد چیــز ت ــه جایــی تا ایــن جاب
ــه اول نکت

کارگیــری یکســان مضــراب راســت و  کامــکار اســتفاده و بــه  کــه یکــی از خصوصیــات نوازندگــی اردوان  در جایــی خوانــده بــودم 
چــپ اســت. یعنــی راســت دســت ها بالطبــع از دســِت راســت قوی تــر و بیشــتر اســتفاده می کننــد، ایــن نکتــه توجهــم را جلــب 
کــه نوازنــده بایــد هــر  کــه منجــر بــه تســاوی نقــش هــر دو دســت می شــود؛ یعنــی  کــرد بــه تکنیک هایــی در ســازهای مختلــف 

کنــد... ایــن نکتــه ی دوم دو دســت را بــرای نواختــن بــه یــک انــدازه آمــاده 
برای مثال:

که همیشه تردر دف به این صورت اجرا می شد: فیگور دایم 

)در این فیگور ضمن شروع با دست راست، چهار ضربه دست راست اجرا می کند و دو ضربه را چپ( 

چرا اینگونه نواختم؟چرا اینگونه نواختم؟

نبیل یوسف شریداوی
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نــگاه متفــاوت بــه ریتــم »نیمــا«، معلــم ســازم، تســاوی دســت راســت و چــپ در شــیوه ی نوازندگــی اردوان، و الهــام از 
کــرد: کردســتان شــکل همیشــگی را در ذهــن مــن اینگونــه دگرگــون  موســیقی جنــوب، و فرهنــگ جــاری و جویــای دف در 

گــوش  کــه بــا ایــن تفــاوت دســتان بــه  شــروع بــا دســت چــپ، ســه ضربــه بــا دســت راســت و ســه ضربــه دســت چــپ و صدایــی 
کــه در دف قبــًا شــنیده نشــده اســت. می رســد؛ صدایــی ریتمــی تــازه 

کــه یکــی از جنوبــی و غربــی تریــن شــهرهای ایــران اســت و هــم مــرز بــا  در موســیقی، زادگاهــم آبــادان اســت. در آبــادان 
کوبــه ای محورانــد. کــه همــه  بصــره ی عــراق، چهــار نــوع موســیقی در جریــان اســت 

کــه متشــکل از ســنج و دمــام اســت و ســینه زنــی. در ســینه زنــی عــزاداران نقــش مترونــوم را بــرای  1. موســیقی عــزاداری 
ــه  ک ــه از ملودی هــای عــزاداری از ایــن اقلیــم ســربرآورده و ســرضرب هایی  ک ــازی می کننــد. ریتم هــای مختلفــی  خواننــده ب
کشــف ظرایــف نهفتــه ی  ســینه زنــان بــا آن ملودی هــا را همراهــی می کننــد یکــی از نــاب تریــن نمودهــای نگــرش بــه ملــودی و 

متــر در ملــودی اســت.

کــه لنگــی به خصوصــی دارنــد و هــم از ریتم هــای تنــد  گاهــی از وزن هــای ســنگین  کــه هــم  2. موســیقی شــادمانی و پایکوبــی 
کوبــه ای همــراه بــا ایــن موســیقی ضــرب و تمپــو، تنبوریــن و  کــردن حــرکات بهــره می گیــرد. ســازهای  و مهیــج بــرای تصویــر 

دســت هســتند.

ــاس  ــت اس ــن اس ــه روش ک ــا  ــا اینج ــت. ت ــب اس ــی غری ــته ی تفکرات ــه سرش ک ــی  ــز و مالیخولیای ــم انگی ــیقی ای وه 3. زار، موس
ــا  ــا دســت، دمــام افقــی ب کوبــه ای محورتریــن آن هــا اســت. دمــام ب کوبــه ای اســت امــا زار  ــر  و ســلوک در موســیقی جنــوب ب
چــوب، طــار )دایــره بــا یــک دســت بــه شــیوه ی عربــی( بــرای اجــرای ضــد ضرب هــا، چوبــک و ... از ســازهای موثــر در تشــدید 

وهــم و ماخولیــای ایــن موســیقی اند.

کــه همســایه ی آن دســِت آب آبــادان  4. موســیقی محلــی عربــی ریشــه های آشــکاِر درهــم شــده بــا عــراق و مشــخصًا بصــره 
اســت، دارد.

ادامه دارد
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ُدهل:
اندازه هــای  و  ابعــاد  ایــران  مختلــف  نواحــی  در  ُدهــل   
کــه بــه همــراه جشــن ها و مراســم مختلــف  مختلفــی دارد 
گشــته اســت. مــا  و متنــوع هــر دیــار عجیــن  و معمــول 
در هــر شــماره بــه یکــی از ایــن ســاز باســتانی بــه همــراه 

مراســم ویــژه ی آن در هــر دیــار خواهیــم پرداخــت.
میــرو بــازار  در  و  برگیــر  ُدهــل 
کــه یوســف خــوب سیماســت نــدا میکــن 

»موالنا«
کردستان: ُدهل 

کوتاهــی اســت از جنــس  ایــن ســاز متشــکل از اســتوانه ی 
کــه قطــر دایره ی آن حدود یک متــر و ارتفاع آن 25 تا  چــوب 
31 ســانتی متــر اســت و بــر دو ســطح دایــره ای شــکل جانبی 
کشــیده شــده اســت. بــر دو نقطــه از بدنــه ی  آن پوســت 
ــده  ــه نوازن ک ــده  ــت ش ــمه ای ثاب ــی، تس ــتوانه دو  انتهای اس
گــردن می انــدازد و بــه ایــن ترتیــب  هنــگام نواختــن آن را بــه 
کــه  دهــل در جلــوی ســینه و شــکم او طــوری قــرار می گیــرد 
ســطوح پوســت دار در جوانــب راســت و چــپ واقــع شــوند.

نوازنــده در دســت راســت خــود چــوب بــه شــکل عصــا و در 
گرفته و با آن ها در ســطح  دســت چپش ترکه ای نازک 
پوســت می نــوازد. پوســتهای مــورد اســتفاده در ایــن 

گوسفند  گاومیش و بندرت پوست  گاو و  ساز، پوست 
و بــز  میباشــد. امــروزه در نواحــی مختلــف ایــران 

در مراســم شــادی، ســوگ و بــه نــدرت در مراســم 
مذهبــی از ایــن ســاز همــراه بــا ســازهای دیگــر از 

قبیــل »ســورنا« »کرنــا« »نرمــه 
می کننــد.  اســتفاده  نــای« 

ابعــاد و انــدازه ی دهلهای 
مختلــف در هــر روســتا، 

دیــاری  و  شــهر 
کــه  اســت  متفــاوت 
مــا در ماه هــای آینــده 

بــه هــر یــک خواهیــم 
پرداخــت.

کوبه ای ایران سازهای 
ک طینت احمد خا
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ــا عبدالرحمــن جامــی عطــار شــیخ احمــد جامــی و  ــار بزرگانــی چــون بایزیــد بســطامی ابوالحســن خرقانــی موالن دی
ــان  ــوف و عرف ــخ تص ــت. در تاری ــوده اس ــرو ب ــف پیش ــای مختل ــی در قرون ه ــات عرفان ــه در ادبی ک ــوار  ــم ان ــاه قاس ش
همیشــه نامــی از مکتــب خراســان هســت در مکتــب خراســان سرسلســله و پیشــگام ایــن مکتــب عرفانــی را میتــوان 

بایزیــد بســطامی را نــام بــرد.
گرایش را میتوان یافت در مکتب عرفانی خراسان سه 

گرایش به بایزید بسطامی  -۱
گری گرایش به مامتی   -2

گرایش به انطباق تصوف و طریقت  -3
که در آن صوفی یا خلیفه در سلســله های عرفانی وجود نداشــته باشــد.  کمتر شــهر یا روســتایی اســت  در خراســان 
ــتند.  ــی و ... هس ــت اله ــه نعم ــبندیه قادری ــی نقش ــله های عرفان ــرا در سلس کث ــه ا ک ــی  گران ــان خنیا ــرق خراس در ش
کــه  ادبیــات عرفانــی خراســان را عاشــقانه و عارفانــه فریــاد میزننــد و در شــمال خراســان بخشــی ها زندگــی می کننــد 
کشــاورزی می باشــند و آن هــا هــم بــا ســاز دوتــار داســتانهای عارفانــه و عاشــقانه را ســینه بــه ســینه  کثــرا مشــغول  ا

روایــت می کننــد.
ــا  ــات دوبیتی ه ــتر غزلی ــه بیش ک ــور دارد  کش ــات  ــی را در ادبی ــعر عرفان ــه ش گون ــترین  ــه و آواز بیش ــد تران ــان مه خراس

رباعیــات مثنــوی و بحرطویــل می باشــد.
گیهــای ادبیــات عرفانــی خراســان ارادت خــاص بــه حضــرت محمــد و توصیــف مبــارک آن حضــرت  یکــی از ویژ

از قدیمــی تریــن مقام هــای موســیقی خراســان می باشــد. نامــه  کــه غزلهایــی ماننــد معــراج  می باشــد 
از دیگــر دالیــل غنــی بــودن محتــوای موســیقی مقامــی اســتفاده از اشــعار شــاعرانی چــون عطــار نیشــابوری، موالنــا 

رومــی بلخــی، حافــظ، وحشــی بافقــی، عبدالرحمــن جامــی و خواجــه عبــداهلل انصــاری اســت.
که مجموعه ای از اخاق، عرفان، شــعر و ادبیات را ســینه  به  ســینه  در این میان، بخشــی  ها دوتار نوازانی هســتند 
کثر بخشــی  ها در خراســان شــمالی و به  ویژه در شــهرهای   و نســل  بــه  نســل تــا بــه امــروز بــرای مــردم روایت می  کنند. ا

بیدل پورعطایی

خراسان دیار عشق و ادبیات عرفان
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بــه  هســتند؛  متمرکــز  و  شــیروان  بجنــورد،  قوچــان، 
گفتــه ی برخــی در هــر روســتای منطقــه 4 تــا 5 بخشــی
وجــود دارد. موســیقی بخشــی بــه علــت حضــور اقــوام 
بــا  خراســان  خطــه ی  ایــن  در  فــارس  و  تــرک  و  کــرد 
موســیقی جنــوب و شــرق ایــن اســتان متفــاوت بــوده و 
کــردی آن بارزتــر اســت؛ موســیقی  گی  هــای ترکــی و  ویژ
کــردی )کرمانجــی( اغلــب شــادتر و بزمی تــر و موســیقی 

قوچــان )ترکــی( عرفانی  تــر اســت.
کام  دوگانــه  اقســام  از  یکــی  شــعر،  ســحرآمیز  هنــر 
کامــی مــوزون و اندیشــیده  )نظــم – نثــر( بــه معنــی 
زبــان  کــه مظهــر تجلــی احســاس و عواطــف درون و 
گرچــه شــعر و شــاعری در برهه هایــی  رمــز و راز اســت. ا
از تاریــخ در خدمــت زر و زور و قالبــی تهــی از معنــی و 
ــوف  ــر تص ــی و ورود عنص ــا نزدیک ــا ب ــوده، ام ــت ب معنوی
گرفتــه و در  و عرفــان بــه آن، ســخت تحــت تاثیــر قــرار 
آن تحــوالت چشــمگیری بــه وجــود آمــده، حقیقــت 
شــعر عبــارت از اظهــار جذبــات درونــی، شــعر و عرفــان از 
یــک مشــرب یعنــی ذوق و الهــام سرچشــمه می گیرنــد. 
شــعر  نــوع  یــک  یکدیگــر  بــه  دو  آن  نزدیکــی  بــا  لــذا 
عوالــم  و  حــال  بیــان  بــه  کــه  گرفــت،  عرفانــی شــکل 
ح اصــول عقایــد، یــا تفســیر و  خــاص عارفــان و یــا شــر
مثنــوی  قصیــده،  می پرداخــت.  آنــان  افــکار  تاویــل 

گرفــت و تجربــه  و غــزل رنــگ و بــوی عرفــان بــه خــود 
ــد. ــاز ش ــاعری آغ ــعر و ش ــم در ش ــرن پنج ــدی از ق جدی

ادبیــات عرفانــی نقطــه مرکــزی و جــان مایــه ادبیــات 
ادب  کانــون  خراســان  و  آمــد،  حســاب  بــه  فارســی 
فارســی و اغلــب ادبیــات عرفانــی مربــوط بــه خراســان 
جامــی  بــا  و  آغــاز  خراســانی  ابوســعید  بــا  کــه  اســت 
کمــال خــود را طــی نمــود و راز دوام ادبیــات  خراســانی 
وجــود  و  بشــریت  درد  دردش  کــه  اســت  آن  عرفانــی 
اخــاص و صبغــه الهــی بــوده اســت. موســیقی و ارتباط 
آن بــا تصــوف و عرفــان و ســپس بــه بیــان تاثیــر تصــوف 
و عرفــان بــر شــعر و شــاعری در خراســان تاثیرتریــن نــوع 

موســیقی رایــج در ایــن منطقــه هســت.
موســیقی در طــول تاریــخ بشــری بــرای اقــوام و قبایــل 
کاربردهــای مختلف داشــته اســت. گــون و جوامــع  گونا

»موســیقی عرفانــی« در جهــان اســام نیــز همزمــان 
گســترش  بــا ظهــور و رشــد ادبیــات عرفانــی و تصــوف 
که تصوف و ادبیات  یافــت. بــه این معنا بایــد پذیرفت 
معنــوی«  »موســیقی  گســترش  و  رشــد  بــه  عرفانــی 
کــه  اســت  کیــد  تا قابــل  البتــه  اســت  رســانده  یــاری 
موســیقی و جنبــه مینــوی آن مربــوط بــه ظهــور اســام 
خاتــم)ص(  حضــرت  تــا  آدم)ع(  زمــان  از  نمی شــود. 
کبــرا نســبت ســازنده و تنگاتنگــی بیــن  و تــا قیامــت 
وجــود  عرفــان  و  موســیقی 
داشــت.  خواهــد  و  داشــته 
نحــو  بــه  و  عرفانــی«  »موســیقی 
یــا  معنــوی«  عام تر»موســیقی 
»موســیقی نــی    ایشــی« همــواره 
در عمــوم ادیــان از ادیــان موجود 
ابراهیمــی  ادیــان  تــا  شــرق  در 
بــروز و ظهــور داشــته اســت. در 
اســامی  فرهنــگ  چارچــوب 
حضــور  آغــاز  از  »موســیقی«  نیــز 

اســت. داشــته 
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کــه مهمتریــن عنصــر موســیقی محســوب  وزن یــا ریتــم )mhtyhR( از نظــر لغــوی بــه معنــی تناســب، آهنــگ و قاعــده اســت 
می گــردد. اهمیــت ریتــم در موســیقی ماننــد اهمیــت وزن در شــعر اســت. الزم به یادآوری اســت در این مبحــث وزن و ریتم 
کــرده ایــم. ریتــم در علــوم مختلــف، دارای تعریفهــای متفاوتــی اســت. امــا شــالوده و عصــاره تمــام آن هــا  را متــرادف فــرض 
کلــی، ریتــم را می تــوان » تکــرار مــداوم یــک حرکــت  کیــد دارنــد. در یــک تعریــف  یکــی بــوده و همــه آن هــا بــر نظــم و تناســب تا
پایدار در زمان و یا مکان « دانســت. تپش قلب انســان، پیدایش روز و شــب، پیدایش فصلها و چرخش ســیارات، همگی 
کــه در دوره هــای زمانی مشــخص اتفاق میافتنــد. برآیند مجموعه  نمونههایــی از تکــرار مــداوم یــک حرکــت پایــدار هســتند 
کــه پایه هــای خلقــت براســاس نظــم و تناســب اســتوار  خ دادهــای جهــان هســتی، بیانگــر ایــن حقیقــت اســت  پدیده هــا و ر
گردیــده و ســیر تکاملــی طبیعــت دارای ریتــم میباشــد. در همیــن راســتا  بــه نقــل از فیلســوف بــزرگ افاطــون آورده  انــد: » 
کائنــات بــا ریتــم می زنــد «! بنابرایــن از تفحــص و جســتجو دربــارة مبــدأ پیدایــش ریتــم بــه ایــن نتیجــه می رســیم  نبــض 
کــه خداونــد ســبحان اولیــن و بزرگتریــن خالــق ریتــم در جهــان هســتی اســت. بنابرایــن تکــرار ضربهــای قــوی و ضعیــف در 

ــی مشــخص  دورههــای زمان
و  صداهــا  بیــن  تناســب  و 
و  پایــدار  حرکتــی  ســکوتها 
کــه  می کنــد  ایجــاد  منظــم 
میگوییــم. ریتــم  آن  بــه 

کشش صدا نتهای 
بــرای  موســیقی،  زبــان  در 
نشــان دادن » مــدت زمانــی 
طــول  بــه  صــدا  یــک  کــه 
ــه  می انجامــد « از عائمــی ب
کشــش صــدا «  نــام نتهــای » 

سیامک عزیززاده

کوتاه بر مفاهیم اولیه ریتم نگرشی 
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هســتند.  صداهــا  نســبی  کشــش  کننــده  بیــان  عائــم  ایــن  می شــود.  اســتفاده 
سکوت

ارزش زمانــی ســکوتها، ماننــد ارزش زمانــی نتهــا اســت، امــا آنهــا، نشــان دهنــده » مــدت زمــان ســکوت و مکــث« می باشــند. 
بــه ازای هــر یــک از نتها،یــک عامــت ســکوت هــم نــام بــا آن هــا وجــود دارد.

ضرب 
کــه در طــول شــنیدن یــک قطعــه موســیقی  ضــرب شــالوده اصلــی ریتــم اســت؛ تپــش منظــم و تکــرار شــوندهای اســت 
ــا آن بطــور منظــم دســت بزنیــد ضــرب را احســاس  ــر هنــگام شــنیدن یــک قطعــه موســیقی همــراه ب گ احســاس می شــود. ا
ــی ضــرب« میگوییــم.  بطــور  ــی بیــن دســت زدنهــا را » ارزش زمان ــه زمان ــرد. لحظــه دســت زدن را ضــرب و فاصل ک خواهیــد 
مثــال: صــدای منظــم و تکــرار شــونده ثانیــه شــمار ســاعت را در نظــر بگیریــد. در هــر دقیقــه 06 تیــک یــا پالــس وجــود دارد و 

مــدت زمــان هــر ضــرب یــک ثانیــه اســت. 
حامل

کــه نتهــای موســیقی از ســمت چــپ بــه راســت بــر روی آنهــا، مابیــن آن هــا و بــاال و پاییــن آن هــا  بــه پنــج خــط افقــی و مــوازی 
گفتــه می شــود. خطهــای حامــل نشــاندهنده زیــر و بمــی یــک صــدا بــوده و دارای فرکانــس معینــی  نوشــته می شــوند، حامــل 

 . هستند
میزان

کوچکــی بــه نــام خــط میــزان، بــه بخشــهای مســاوی از نظــر زمانــی تقســیم  حامــل معمــوال بــه وســیله خطهــای عمــودی 
گفتــه می شــود. میــزان یــک دوره زمانــی  کــه از نظــر زمانــی مســاوی هســتند، میــزان  می شــود. بــه هــر یــک از ایــن بخشــها 

کــه شــامل دو یــا چنــد ضــرب میباشــد. در یــک قطعــه معمــوال تعــداد ضربهــا در میزانهــا مســاوی اســت. اســت 

ادامه دارد
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13
Congas

ُکنــگا تــا میــزان زیادی،  ســاز 
دســتی  ســاز  رایج تریــن 
موســیقی  در  کاربــردی 
به شــمار  امــروز   مردمــی 
کنگو  کنــگا از  می آیــد. ریشــه 
و نیجربــه آفریقــا اســت، امــا 
کــه در  ســاز خمره ای شــکلی 
موســیقی  در  حاضــر  حــال 
امــروزه می بینیــد، در واقــع 
دل  از  کــه  کوبایــی  ســازی 
بومــی  و  محلــی  نواهــای 

ــوان در موســیقی جــاز  کنگاهــا را می ت بیــرون آمــده اســت. 
کنــگا در ســال ۱940 وارد  ک، بلــوز، آراندبــی و ورگا دیــد.  ، را
ســبک های  در  را  خــود  جایــگاه  ســرعت  بــه  شــد  آمریــکا 

نمــود. بــاز  موســیقی 
کنگا از چهار طبل اصلی تشکیل شده است ساز 

کوینتــو )requinto(: کوچک تریــن ســایز را در ایــن  • ری 
کــه ســایز ۱0 می باشــد. مجموعــه ری کوینتــو می نامنــد 

کوینتــو )quinto(: کوینتــو دومیــن ســاز ایــن مجموعــه   •
کــه ســایز ۱۱ می باشــد. اســت 

• ســی گاندو )conga(: ســومین ســاز مجموعــه بــا ســایز 
اســت.  4/۱۱،۳

ســاز  بزرگ تریــن  )tumba(: تومبــا  تومبــادورا  یــا  تومبــا   •
کلــی در ایــران  کــه بــه طــور  ایــن مجموعــه بــا ســایز ۱۲ اســت 

ــد. ــا می گوین ــازها تومب ــه مجموعــه ی ایــن س ب
تــا ســال ۱9۵۵ هــر نوازنــده فقــط یــک طبــل رو به صــورت 
نوازنــده  کســی  گــر  ا مثــال  به طــور  می نواخــت  گانــه  جدا
کوینتــو می نواخــت و شــخص دیگــری  کوینتــو بــود فقــط 
کامــرو بــرای  کاندیــدو  کوبایــی  کنــگا. امــا نوازنــده مشــهور 
کنــگا رو بــا هــم نواخــت و ایــن  کوینتــو و  اولیــن بــار دو طبــل 
کــه بتواننــد  ــدگان ایــن ســاز   ــرای نوازن ــود  ب ــازه ب شــروعی ت

دو الــی ســه طبــل رو به صــورت همزمــان بنوازنــد.

ُکنــگا در مراســم های   ســاز 
در  نیــاش  بــرای  مذهبــی 
بســیار  نقــش  کوبــا  کشــور 
ســاز  دارد.ایــن  ُپررنگــی 
از  چــوب و  بســیار جــذاب 
پوســت حیوانــات ســاخته 

. د می شــو
چــوب  قدیــم   زمــان  در 
پوســت  و  راش  درخــت 
بوفالــو  بــرای ســاخت ســاز 
می شــد،   اســتفاده  کنــگا 
بــا  حــال  زمــان  در  امــا 
پاســتیک  از پوســت  تکنولوژی هــای جدیــد  از  اســتفاده 
می کننــد.   اســتفاده  طبیعــی   پوســت  به جــای  هــم 

که مي تواند تا ۳6 سانتي متر باشد؛    سوپرتومبا 
تومبا معمواًل بین ۳۱ تا ۳۲ سانتی متر؛

کنگا معمواًل بین ۳0 تا ۳۱ سانتی متر؛
کوئینتو معمواًل در حدود ۲8 سانتي متر؛

کوچکتر از ۲۵ سانتي متر؛ ریکوئینتو 
کنــگا می تــوان به ســبک جذاب  از مهم تریــن ژانرهــا در ســاز 
کــه  کــه ایــن ســبک به خاطــر رقــص زیبایــی  سالســا اشــاره 
اســت. کــرده  پیــدا  زیــادی  طرفــداران  عــوام  بیــن  دارد 

کنگا  ح در ساز  نوازندگان مطر
Candido camero
Luis jose quintana chanquito
Tata guines 
Giovanni hidalgo
Miguel anga diaz 
Adel gonzales 
Rolando salgado 
Mongo santa maria
Raul rekow 
Armando peraza

محمد شعبانی

کوبه ای در جهان سازهای 



کــه تقریبــًا در  کوبــه ای در جهــان اســت   دف به عنــوان یکــی از پوســت صداهای رایــج جــزو بدوی تریــن ســازهای 
کمتــر ناحیــه ای را  کشــور ایــران نیــز  گیتــی بــا تکنیک هــا، ابعــاد و نام هــای مختلــف نواختــه می شــود. در  همــه جــای 
کــه از هم خانواده هــای دف اســتفاده نشــود. از دوره قاجــار تــا دهــه پنجــاه خورشــیدی، ســاز دایــره در  می شناســیم 
کردســتان و شــهر ســنندج و آشــنایی  ارکســترهای ایرانــی اســتفاده بیشــتری داشــت. بــا اقامــت محمدرضــا لطفــی در 
کم کــم  کردســتان در ارکســترهای ایرانــی رواج یافــت و  کامــکار، نواختــن دف بــا تکنیــک نوازندگــی قادریــه  او بــا خانــواده 
کامــکار را می تــوان اولیــن نوازنــده دف و اســتاد محمــود فرنــام را می تــوان آخریــن  گرفــت. بیــژن  جــای ســاز دایــره را 
کشــور هــم توســط  کاســیک ایرانــی نامیــد. اولیــن متــد آموزشــی دف نــوازی در  نوازنــده حرفــه ای دایــره در موســیقی 
کشــور اســت. در  کتابهــای آمــوزش موســیقی در  کــه هنــوز هــم در زمــره ی پرفــروش تریــن  عمــاد توحیــدی تالیــف شــد 
ک طینــت باعــث توجــه و عاقمنــدی افــراد  ــوازی احمدخــا ــوازی محمــد موســوی و دف ن ــی ن ســال 0731 اجــرای ن
کشــوربا ســاز دف  کثریــت مخاطبان موســیقی   بســیاری بــه ســاز دف شــد .ایــن دونــوازی نقطــه ی عطفــی در آشــنایی ا
کننــده نبــود و مجال تکنــوازی مســتقل و عرض اندام بــه عنوان  کــه دف فقــط ســاز همراهــی  بــود و اولیــن اجرایــی بــود 

کــرد. یــک ســاز جــدی و مســتقل پیــدا 
کــه بــا حرمتــی خــاص  دف قادریــه بــه دلیــل بــم بــودن صــدا نســبت بــه دایــره از شــور و جذبــه ای عرفانــی برخــوردار بــود 
ــی  ــد و حت ــه می زدن ــه او بوس کمان ــر  ــن، ب ــل از نواخت ــدگان قب ــر نوازن کث ــه ا ک ــوری  ــت به ط ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس م
کردســتان  عــده ای قبــل از نواختــن وضــو می گرفتنــد. ایــن فرهنــگ و ایــن تقــدس ریشــه در مراســم خانقاهــی قادریــه 
داشــت. بعــد از مدتــی و بــه دلیــل این کــه پوســت ایــن ســاز در محیط های مختلف و بســته به رطوبــت و دمای مکان، 
کــه از پوســت های مصنوعــی  از ثبــات صوتــی برخــوردار نبــود و مرتــب شــل و ســفت می شــد، عــده ای را بــر آن داشــت 
گل میخ هــای  کمانــه ســاز را نیــز ســبک تر از دف هــای خانقاهــی بســازند. به تدریــج  در ســاخت ایــن ســاز بهــره ببرنــد و 
گرفــت. قاب های اتصــال حلقه ها  گل میــخ جــای نمونــه اصلــی را  ســاز به صــورت نمادیــن درآمــد و زه هــا نیــز بــه شــکل 
کــج شــده تبدیــل شــد. تمــام ایــن تغییــرات بــرای راحتــی در ســاخت و انبوه ســازی  نیــز از حالــت میلــه ای بــه میخ هــای 
ــود و ایــراد آن هــا  ــه دفهــای پوســتی ب ــودن آن نســبت ب ــر ب ــود. حســن ایــن ســازها ســبکی و صــدای ثابــت و ارزان ت ب
تغییــر ســونوریته ســاز از حالتــی عرفانــی بــه حالتــی مصنوعــی و بــی شــور و حــال بــود. متأســفانه تکنیــک نوازندگــی ســاز 
کــه تقلیــدی  کوچه بــازاری بــا ریتم هــای متنــوع  دف نیــز به مــرور عــوض شــد و از ســازی عرفانــی و حماســی بــه ســازی 

سید فواد توحیدی

نگاهی به دف نوازی در ایراننگاهی به دف نوازی در ایران
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داربــوکا  درامــز،  مثــل  ســازهایی  از  بــود 
ایــن  کنــار  در  شــد.  تبدیــل  قــاوال،  و 

تغییــرات، ادا و اطــوار نوازندگــی بــرای 
مخاطبــان  چهچــه  و  به بــه  جلــب 
ــت و تقــدس ایــن  عــام، هویــت، اصال
کرد.بــکار  مخــدوش  کامــًا  را  ســاز 
بــردن اشــتباه لفــظ مقــام بــرای ریتــم 

اذکار قادریــه هــم از غلطهــای مصطلــح 
کشــور اســت.همانگونه  در دف نــوازی 

کــه روشــن اســت واژه ی ترکــی مقــام در 
برحــه ای از تاریــخ و از ســایر فرهنگهــا وارد 

گردانــی و  ایــران شــده اســت و جایگزیــن پــرده 
راه زدن در موســیقی ایرانی شــده اســت.این واژه 

بــه هیــچ وجــه شــامل ریتــم نمــی شــود و تعریفی ســت 
برای ملودی هایی با خصوصیات ویژه و تعریف شده.

کـه دارای سـابقه و اصالـت ویژه ای اسـت؛ یکی نوازندگی با دو دسـت  به طورکلـی دو نـوع نوازندگـی در دف رایـج اسـت 
کردهـای ایـن مناطق مـورد اسـتفاده قرار می گرفت و سـبک  کـه بیشـتر توسـط قادری هـای ایـران و  کمانـه  متصـل بـه 
گرفته و دسـت دیگـر به صورت  کـه نوازنـده بـا یـک دسـت زیـر دف و قسـمت جا انگشـتی را  دیگـر بـه ایـن صـورت بـوده 
که بی شباهت به دپ نوازی صوفیان نعمت اهلل ی  کمانه به پوست ضربه می زد. این تکنیک  آزاد و بدون اتصال به 
کشـور عـراق انجـام  کرمـان و سـماء نـوازی و طارنـوازی در هرمـزگان نیسـت، بیشـتر توسـط قادری هـا و نوازنـدگان دف 
کـه ایـن سـبک را می تـوان دف نـوازی بـا تکنیـک عربـی دانسـت. در حـال حاضـر نوازنـدگان دف، تلفیقـی از  می گرفـت 
کنـار تغییـرات  کـه در سـابق مرسـوم نبـود. متأسـفانه در  هـر دو سـنت را در دف نـوازی مـورد اسـتفاده قـرار می دهنـد 
تدریجـی دف نـوازی، فرهنـگ و آداب و رسـوم موسـیقایی خانقاه هـای قـادری نیـز دسـتخوش تغییـر شـد، ریتم هـای 
جدیـد و فرم هـای آوازی جدیـد به تدریـج بـه ایـن مکان هـا راه یافـت و به جای موسـیقی پرجذبه و باشـکوه و معنوی 
بـا ریتم هـای نوظهـور، هویـت موسـیقایی خانقاه هـای  گاهـًا  ک و سـوگ محـور و  خانقاهـی، فرم هـای آوازی غمنـا
کریم صفوتی و خلیفه میرزا آغه غوثی آخرین افرادی بودند  گفت خلیفه  کرد. می توان  کردستان را دستخوش تغییر 
گر  کامًا حفظ می کردند. ا کـه هیـچ گاه تابـع جریانـات نـو قـرار نگرفتند و اصالت را چـه در نوازندگی و چه در خوانندگـی 
که مطلب نـوازی آن هم با ریتم های نه چندان پیچیده  کنیم می فهمیم  کمـی بـه موسـیقی ُمـدال ایران زمیـن توجه 
ُکندی سـرعت قطعات  گرفتـه، جوهـره موسـیقایی ما را تشـکیل می دهند.  کـه از ذکرهـای عرفانـی مـا الهـام  و پرتکـرار 
کنـار ملودی هـای روان باعـث فهـم بیشـتر مخاطـب از اشـعار و ملودی هـا می شـد. متأسـفانه به تدریـج سـرعت و  در 
کـه شـنونده بـه جای لـذت از محتوا، سـرگرم  کـرد  تنـوع بیـش از حـد ریتـم و ملـودی چنـان فهـم موسـیقایی را دشـوار 
کروباتیـک و ِفرزنـوازی و ِفرزخوانـی هنرمنـدان شـد.امیدوارم بـا نگـرش نـو و عمیـق، به اصالـت و هویت غنی  حـرکات آ

کنیم. گذشـته برگردیـم و موسـیقی خـود را بـه عظمت راسـتین خـود هدایت 
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ابتدا ساختمان دف:
کمانه: کالف یا   -۱

یــا  اســکلت  کــه  چــوب  جنــس  از  اســت  حلقــه ای 
ســاختمان اصلــی دف را تشــکیل می دهــد. در زبــان 

»کمــه« آن  کــوردی 
یــا »کمانــه« می نامنــد. در فرهنگ هــای مختلــف آن را 
بــا نــام »قــاب« »کمــان« »دوره« »چنبــر« »طــوق« نــام 

برده انــد.
کمانه بر دو نوع است: کالف و  دف از نظر 

کــه از یــک الیــه چــوب تشــکیل  کافــه:  الــف: دف یــک 
شــده اســت.

ــد  ــی بلن ــن دف از چوب ــه ی ای کمان ــه:  کاف ب: دف دو 
بــه طــول ســه متــر و قطــر 1 ســانتی متــر و پهنــای 5 

ســانتی متــر
کمانــه بصــورت دو  ســاخته شــده اســت؛ چــوب ایــن 
کمه« می باشــد؛ این دو الیه ی  الیه و در اصطاح »دو 
کمــان بــرروی  یکدیگــر پــرس شــده اند؛ امــا در مقــام 
کاف بهتــر می باشــد،  کافــه از دو  مقایســه، دف یــک 
اســت. ســطحی  نیــز دقیقتــر  آن  قطــر  و  زیــرا ســبکتر 
کــج یــا خــم نمی شــود. امــا دف  کاف  یکنواخــت دارد و 
گرفتــن در مجــاورت  کافــه بــه مــرور زمــان بــا قــرار  دو 
کــج شــده و در  کاف آن  گــرم بــه تدریــج  هــوای ســرد و 
کیفیــت مطلــوب خــود را از دســت  نتیجــه صــدای دف 

می دهــد.

۲- جا دستی یا دستگیره:
را  کاف(  )کنــار وصلــه ی  دف  کاف  پائینــی  قســمت 
ایــن  بصــورت نیــم دایــره پــخ داده، خالــی می کننــد 

کــه بــرای نگهــداری دف در دســت نوازنــده  نیــم دایــره 
نامیــده  دســتگیره  یــا  دســتی  جــا  مــی رود  کار  بــه 
کــه  می شــود. نکتــه ی مهــم ایــن قســمت آن اســت 

شــکل جادســتی بایــد همیشــه نیــم دایــره باشــد.
۳- آوازه ی دف:

و  انعــکاس  میباشــد.  صدادهــی  مهــم  قســمت  آوازه 
ک صــدای پوســت دف را آوازه بــه وجــود مــی آورد. پــژوا

۴- ملیله، حلقه، زنجیر یا رخت:
یــا  تایــی  ســه  صــورت  بــه  کــه  فلــزی  حلقه هــای 
چهارتایــی بــه هــم متصــل شــده اند و بــر اثــر تحــرک، 
برخــورد بــا یکدیگــر و بــا پوســت بــه هنــگام نواختــن 
و  می کننــد  تولیــد  دار  زنــگ  و  زیبــا  صدایــی  دف، 
کــه بــاز  همچنیــن بــه پرحجــم شــدن صــدای پوســت  
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هــم حالتــی خــاص در ایجــاد صــدا دارد و دارای نقــش 
ــد.  کمــک می نمای ــد  ــی دف میباش ــی در صداده مهم

کار  ریتم هــا  در  »متــر«  دادن  نشــان  و  نواختــن  در 
»مترونــوم » را نیــز ایفــا می کنــد و صدایــی هماهنــگ 
تعــداد  می کنــد.  ایجــاد  پوســت  صــدای  بــا  همــراه 
حلقه هــای هــر ردیــف بصــورت چهارتایــی تعبیــه شــده 
اســت، یکــی در بــاال، یکــی در وســط و دوتــا در پاییــن؛ 
کــه  لبــاس  زیباتریــن  بــه  کــوردی  زبــان  فرهنــگ  در 
منظــور لبــاس عــروس میباشــد »رخــت« می گوینــد و 
چقــدر ایــن نــام برازنــده ی حلقه هــا بــرای دف اســت.
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۱- سما دف جنوب ایران:
کوبــه ای نیســت، بلکــه یــک میــراث، الگــو و  کوردســتان فقــط یــک ســاز  دف در جنــوب ایــران هماننــد 
کــه در مراســم های ویــژه ی آئینــی بــه کار مــی رود، ایــن المــان و نمــاد بــا نــام  نمــاد فرهنگــی و آئینــی اســت 
کــه بعــد از قرن هــا تغییــر و تحــول همــراه  کهــن ایــران اســت  »ســما« بازتــاب مراســم باســتانی و آئینــی 

ــا محتــوای درمانگــر روح و جــان  ــه یــک شــفاخانه، ب ــا دیــن اســام ب ــد ب ــا مذاهــب مختلــف و پیون ب
توانســته اســت خــود را بــه معرفــی وجــود و پایــداری در ذهــن و قلــب روحانــی مردمــان جنــوب 

نمایــان ســازد. ایــن بخشــی از آئیــن زیبــای ســرزمینمان، بــه همــراه ســازهای 
کوبــه ای دیگــر هماننــد »دمــام« و »کثــر« نیــز متــداول اســت؛ امــا 

گاه  کــه ناخــدا »دف« جنــوب )ســما( حال وهــوای دیگــری دارد 
مــا را بــه همــان مراتــب روحانــی و بــه ویــژه عرفانــی بــا ضربات 
باواســطه ی پنجه هــای اســتادان دف جنــوب؛ مرتبــط 
کــه مرتبــه ای از مقامــات ســّری و  می ســازد. مــا می دانیــم 
کردن و خالی  روحانــی عالــم معنــا در طریقت و عرفــان، دور 
نمــودن روح و روان  انســان، ســالک و مریــد، از تاریکــی، 
ک شــیطانی اســت  اهریمــن و افــکار و ذهنیــات پلیــد و ناپــا
گفتــن  کــه همانــا بــه هنــگام جمــع شــدن و ذکــر و اوراد 

کلــی موســیقی جنــوب را چنــد عامــل اصلــی ایــن مناطــق بــزرگ بــا وســعت جغرافیایــی آن  چکیــده: ســاختار 
در پهنــه ی ایران زمیــن دانســت. ابتــدا تاریــخ اقــوام مختلــف آن و مراوده هــای تاریخــی و فرهنگــی ایــن دیــار، 
کن و مهاجــرت  ســپس یکجانشــینی اقــوام، در گســتره ی ایــن جغرافیــا و در آخــر تلفیــق و قرارگیــری اقــوام ســا
از دیــار مختلــف  در جغرافیــای تاریخــی و جغرافیــای آب وهوایــی ایــن مناطــق ماننــد: کوهســتانی،  دریایــی یــا 

گــرم دانســت.  سواحل نشــینی و مناطــق معتــدل و  دشــت و بیابــان مناطــق 

مقدمــه: بــا شــناخت از تاریــخ، جغرافیــای تاریخــی و جغرافیــای اقلیمــی مناطــق بــزرگ جنــوب ایــران و مهاجــرت اقــوام 
گونی موســیقیایی  اقوام  گــون ایــن دیــار زیبــا و شــگفت انگیز و تلفیــق فرهنــگ، آداب و رســوم و به خصــوص فرهنگ گونا گونا
کن در ایــن مناطــق، به ویــژه در هــم آمیختن ســازهای متنوع ملودیــک و کوبه ای، ایجــاد رنگ آمیزی ملودیک و ریتمیک  ســا
در ســاختار موســیقی جنــوب مــا را در ایــن مقالــه بــه دو عنصــر ویــژه ی موســیقی، فرهنــگ، آداب  آئینــی آن و به کارگیــری ســاز 

ریتمیــک مهــم ایــن مناطــق بــا نــام »ســما« بــه بررســی باورهــا، فرهنــگ و آئیــن مهــم زار و موســیقی زار رهنمــون می ســازد.

احمد خاک طینت
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کــر و عــارف  گروهــی؛ بــا ضرب هــای ُپرخــروش دف، ذا
و  ظاهــری  پیوندهــای  به وســیله ی  ایــن  درویــش،  و 
ــزه  کی ک و پا ــا ــود را پ ــرده و خ ک ــس  ــب نف ــی، تذهی باطن
از اهریمنــان تاریکــی و شــیطانی نفــس امــاره می نمایند. 
»دف« یــا »ســما« در جنــوب ایــران بــا همیــن معنــا و 
گــردش روحانــی، خــود را نمایــان می ســازد؛ ایــن ظهــور و 
شــور و نــوا را در درمانخانــه ای بــا نــام »زار« برپــا می دارنــد.

مراسم زار »موسیقی درمانی«
مراسم موسیقی و آئینی زار بخشی از »موسیقی درمانی« 
کــه بــا تلقیــن اوراد و نــوای نغمه هــای  بــه حســاب می آیــد 
کوبه ای »ســما« )دف( درمانگر فردی اســت  خاص و ســاز 
کــه خــود بــه یک نوع بیماری روحی یا ناخوشــی فرازمینی 
و فــرا انســانی کــه در اصطــاح بــه آن »جــن زده«  می گوینــد، 
گرفتــار شــده و بــه بنــد اهریمــن تاریکــی »اجّنــه«  اســیر 
گشــته اســت. این نوع موســیقی که حلقه ای از نوازندگان 
و پیــری دانــا و روحانــی کــه نقش درمانگر و پزشــک را با نام 
»بابــازار« فــرد اهریمــن زده »جــن زده« را 
در میــان حلقه ای از نفس هــا و آواها 
و اورادهــای روحانــی و انســانی 
قــرار می دهنــد تــا بــا تلقیــن و 
ــی  ــاور درون ــن و ب ــر و مدیتیش ذک
حلقــه ی ذکــر و 
خــود بیمــار، 
همگــی بــا 

یــک نیــت و انــرژی مثبــت، دســت بــه دســت هــم داده و 
بیمــار در یــک خلســه و فضــای مسخ شــده ی  ذهنــی و 
بــاوری خــود، اهریمــن تاریکــی را از وجــودش بیــرون آورده 
آزاد  زنــدان اهریمــن  از  بــه دیــار تاریکــی بازگرداننــد، و  و 
شــده و دوبــاره بــه دنیــای زیبــای نــور و روشــنایی زندگــی 
بــا ضربــات  بــاز می گــردد. »ســما« ایــن دف  و افــکارش 
پیوســته و خروشــیده ی دف نــواز »ســمانواز« بــه طــور دائم 
و مســتمر بــا ضرب آهنگ هــای ریتمیــک خــاص آن دیــار، 
فضــا را آمیختــه و بــا دنگادنــگ نوایــش ُپــر می ســازد. ایــن 
کســنت گذاری های بجــا و نوانس هــای  ضرب آهنگ هــا و ا
امــا  ســاده،  موتیف هــای  گــردش  در  را  خــود  بامعنــا 
ُپرصابــت دف، قلــب و جــان آدمــی را ُپــر از شــور، بیپروایــی 
و  مهم تــر از همــه آزادی و پــرواز روح و جــان می ســازد، چــرا 
ــی  ــه نکتــه درس ــای دف، نکتــه ب ــا و خروش ه ــه ضربه ه ک
عرفانــی و آئینــی را که بازتاب اندیشــه ی ژرف مراتــب واالی 
عرفانــی و انســانی اســت را بــه مــا یــادآور شــده، و تکــرار و 
تکــرار میزان هــای بســته و پیوســته به هــم، درســی فراتــر از 
ــت  ــه دس ــن و ب ــد، آن درس یافت ــا می ده ــه م ــم زار ب مراس
کــردن دانایــی و اندیشــه ی انســان  آوردن تمرکــز و پــرورده 
کائنــات اســت؛ بــرای  بــرای خودشناســی و طبیعــت و 
ــت؛  ــه در اوس ک ــانی  ــای انس ــد آرمان ه ــی و رش خودبالندگ
ایــن تکــرار و تکــرار ضرب اهنگ هــای معنــا و ُپراندیشــه را از 
خــروش و نغمه هــای  »دف« )ســما( بــه ارمغــان می گیــرد.
»زار«: مراســم  در  نغمه هــا  و  دف هــا  اجــرای  نــوع   -
 ابتــدا بابــازار، آوازی را در یکــی از مقامــات قدیــم یــا حتــی 
مقامــات عربــی می خوانــد ســپس بــا اشــاره او و نواختــن 
کــرده و خــود شــروع بــه  گــروه اشــاره  ســر ضرب هایــش بــه 
گاهًا برای  کســنت های ضرب دوم و  خواندن ملودی با ا
ــه او در آخــر هــر میــزان،  ــرای جــواب ب ــروه ب گ گاه شــدن  آ
گاهــی تمپــو  گاهــی تمپــو ســریع و  مترهــای 2/4 و یــا 
متوســط و ربــط و بســط آن بــه 4/4 ایــن مراســم را انجــام 
می دهنــد. ضرب آهنگ هــای تند خود ویژه ی زار اســت. 
ادامه دارد
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چگونگــی پیونــد عرفــان و مفاهیــم عرفانــی و تاثیــرـ  مســتقیم و غیــر مســتقیمـ  آن بــر موســیقی )خصوصــًا موســیقی ایــران( و 
کــه در چندیــن  گــون، موضــوع سلســله مقاالتــی اســت  گونا چگونگــی شــکل گیری مجالــس ســماع و اســتفاده از ســازهای 

شــماره از ایــن ماهنامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.
گرفته انــد، امــا برخــی از آنــان بــا نکته ســنجی میــان آن دو  محققــان، عمومــًا »تصــوف« و »عرفــان« را بــه یــک معنــی 
نفــس  تزکیــه ی  و  ع  مبنــای شــر اســاس  بــر  اســت  زاهدانــه  و معتقدنــد: »تصــّوف« طریقــه ای  قائــل شــده اند  تفــاوت 
بــرای  ژرف  و  متعالــی  فلســفی  و  فکــری  یــک مکتــب  امــا »عرفــان«  تعالــی؛  بــه حــق  بــرای وصــول  دنیــا،  از  اعــراض  و 
کشــف و شــهود. شــناخت حقایــق امــور و رمــوز علــوم اســت، آن هــم نــه بــه طریــق فاســفه و حکمــا، بلکــه از راه اشــراق و 

بعضی دیگر از پژوهشگران هم تصّوف را جنبه ی عملی عرفان دانسته اند.۱
کــه موضــوع آن  ــام علمــی اســت از علــوم الهــی  در لغت نامــه ی دهخــدا عرفــان یکــی از علــوم الهــی معرفــی شــده اســت: ن
کرده انــد، عرفــان  کــه اهــل اهلل بــرای شناســایی حــق انتخــاب  شــناخت حــق و اســماء و صفــات اوســت؛ بالجملــه راه و روشــی 

می نامنــد«.۲
به طور کلی می توان عرفان را دارای دو مفهوم عام و خاص دانست:

مفهوم عام: »وقوف به دقایق و اسرار چیزی است مقابل علم سطحی و قشری«.( ۱
 مفهوم خاص: »یافتن حقایق اشیاء از راه کشف و شهود«.۲۳( 

کــه خــدا را بــه اســماء و صفــات بشناســد و حقایــق و رمــوز اشــیاء را از طریــق  کســی اســت  بــا توجــه بــه تعریــف عرفــان، عــارف 
کــه حضـــرت حــق او را بــه مرتبــه ی شــهود  کســی اســت  کشــف و شــهود عرفانــی دریابــد. بــه تعبیــر دیگــر؛ عــارف در اصطــاح 
کــه از طریــق حــال و مکاشــفه بــر او  ذات و اســماء و صفــات خــود رســانیده اســت؛ و ایــن مقــام نــه از طریــق علــم و معرفــت، 
کــه از ذکــر حــق سســتی نمی کنــد  کســی اســت  گشــته اســت.4 بایزیــد بســطامی۵ )عــارف قــرن ســوم( می گویــد: عــارف  ظاهــر 
کــه چیــزی او را  کســی اســت  کوتاهــی نمی نمایــد و بــه غیــر او انــس نمی گیــرد«.6 از نظــر ابوتــراب نخشــبی7 عــارف  و از حــق 

1- سجادی؛ مقدمه ای بر مبنای عرفان و تصّوف، ص: 8.
2- دهخدا؛ لغت نامه، ج10، ص: 13592.
3- دهخدا؛ لغت نامه، ج10، ص: 13592.

کاشانی؛ مصباح الهدایه، ص: 506.  -4
5- ابویزیــد طیفــور بن عیســی بــن آدم بن سروشــان بســطامی معــروف بــه بایزیــد بســطامی ملقــب بــه ســلطان العارفین بزرگ تریــن عــارف قــرن ســوم هجــری، از 

اهالــی ایــران و از بــزرگان اهــل تصــوف بــود. تاریــخ تولــد او به درســتی مشــخص نیســت و فــوت او را ســال 261 یــا 234 هجــری دانســته اند. 
6- سلمی؛ طبقات الصوفیه، ص: 64.

7- عسکر بن ُحَصین معروف به ابوتراب نخشبی از مشایخ بزرگ خراسان در قرن سوم هجری بود. تاریخ فوت وی را سال 245 هـ ق دانسته اند.

در حلقه ی عّشاق
عرفان و پیوند آن با موسیقی

فرید زندی
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کــه از هســتی خــود محــو و فانــی شــده باشــد؛ و در جــای دیگــر بــا همیــن  مکــدر نگردانــد.8 شبســتری9 عــارف را کســی می دانــد 
کــه از هســتی خــود محــو فانــی شــده باشــد.۱0 کامــل می دانــد  مضمــون عــارف حقیقــی را انســان 

کــه خداونــد خــود را بر او بنمایانــد و حاالتی بــرای او ظاهر گردد که معرف حال اوســت؛  از نظــر ابن عربــی۱۱ عــارف کســی اســت 
کار عــارف، اتصــال بــه خداونــد اســت بــه طوری کــه خــدا و افعالــش را بدون هیچ واســطه و شــاهدی نظــاره می کند.۱۲   و نهایــت 
گشــته و بــه روح االهــی متصــل  کــه از هســتی خویــش فانــی  کســی می دانــد  کامــل را  باالخــره موالنــا۱۳ در »نــی نامــه« انســان 
کــه از آن مبــدأ جــدا  کل جهــان اســت، یعنــی جزئــی از آن مبــدأ حقیقــت  گشــته اســت. نــزد موالنــا روح انســان جزئــی از روح 
کنــد، آن روح جدا شــده  گــر جزئــی از اصلــش جــدا شــود، همیشــه می خواهــد بــه کل ش بازگشــت  شــده و طبــق اصــل این کــه ا

کنــد. از مبــدأ حقیقــت هــم می خواهــد بــه کل خــودش برگشــت 
می کنــد حکایــت  چــون  نــی  ایــن  می کنــدبشــنو  شــکایت  جدایی هــا  از 
ببریده انــد مــرا  تــا  نیســتان  نالیده انــدکــز  زن  و  مــرد  نفیــرم  در 
فــراق از  شــرحه  شــرحه  خواهــم  اشــتیاقســینه  درد  شــرح  بگویــم  تــا 
خویــش اصــل  از  مانــد  دور  کــو  کســی  خویــشهــر  وصــل  روزگار  جویــد  بــاز 

کــه چگونــه از فــراق ســخن می گویــد و از جدایی هــا و ایــام هجــران شــکوه می کنــد. نــی در واقــع تمثیلــی از  از ایــن نــی بشــنو 
کامــل و عــارف واصــل اســت. این کــه نــی رمــزی از وجــود انســان تلقــی شــود، پیــش از موالنــا هــم نــزد صوفیــان معمول  انســان 
ــه نــی )= َقَصــب( اشــاره می کنــد و آن را رمــزی از ذات انســانی  ــه ب ک ــه شــیخ احمــد غزالــی۱4 اســت  ــوده اســت. از آن جمل ب
ــا احــوال  می شــمرد. همچنیــن در حدیقــه و شــرح ســیرالعباد ســنایی هــم اشــارت هایی بــه درد و ســوز نــی و ارتبــاط آن ب
کــه درون او از تعلقــات دنیــوی و هواهــای نفســانی تهــی  کامــل بــه نــی از آن روســت  انســانی شــده اســت.۱۵ تشــبیه انســان 
کنــده از هواجس نفســانی و تعلقات  کــه درونش آ کــه نــی تــو ُپــر، َدِم نایــی را منعکــس نمی کنــد، انســانی هم  اســت؛ همانطــور 

کنــد. دنیــاوی باشــد نمی توانــد َدِم الهــی را منعکــس 
شــو مــکان  و  کــون  از  برتــر  ره  شــو۱6یکــی  جهــان  خــود  در  خــود  و  بگــذار  جهــان 

نتیجه گیری
کــه معــارف عرفانــیـ  برخــاف دیگــر دانش هــای ذهنــی و فکــریـ  از ســنخ علــوم  از ســخن بــزرگان ایــن مکتــب چنیــن برمی آیــد 
کات شــهودی  ک عاطفــی موســیقی بــا ادرا حضــوری اســت و بــه روش کشــف و شــهود بــه  دســت می آیــد. از ایــن رو بیــن ادرا
کــه ســبب نوعــی ســنخیت و نزدیکــی بیــن آن دو می شــود. در شــماره ی آتــی ایــن مجلــه  عرفانــی شــباهت هایی وجــود دارد 

کامــل می گــردد. ادامــه ی ایــن نوشــتار 

8- سجادی؛ فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، ص: 566.
9- ســعدالّدین محمــود بن امین الّدیــن شبســتری، معــروف بــه شــیخ محمــود شبســتری از عارفــان و شــاعران ســده ی هشــتم هجــری  اســت. بیشــتر شــهرت او 

گلشــن راز اســت. دکتــر ذبیــح اهلل صفــا تاریــخ فــوت ایشــان را ســال720ه .ق تخمیــن زده اســت.  بــه خاطــر اثــر معروفــش 
گلشن راز، صص: 340، 64، 59.  -10

کبر؛ عارف و فیلســوف مســلمان اندلســی قرن هفتم  11- أبوعبــداهلل محمــد بن علــی بن محمــد ابن عربــی الحاتمــی، ملقب به محی الدین و ابن عربی و الشــیخ اال
کــه در اندیشــه اســالمی بســیار تأثیرگــذار بــود. فتوحــات مکیــه و فصــوص الحکــم از مهمتریــن آثــار او، و وحــدت وجــود مهمتریــن عقیــده ی وی بــود. هجــری بــود 

گل بابا؛ فرهنگ اصطالحات عرفانی ابن عربی، ص: 508. 12- سعیدی، 
13- جالل الدیــن محمــد بن محمــد بن حســین حســینی خطیبــی بکــری بلخــی؛ معــروف بــه موالنــا، مولــوی و رومــی، عــارف و شــاعر بــزرگ قــرن هفتــم ایــران 
کــه تأثیــر بســزایی در عرفــان، ادب و فرهنــگ ایــران  کبیــر )دیــوان شــمس تبریــزی( و فیه مافیــه اســت  اســت.  مهم تریــن آثــار او شــامل مثنــوی معنــوی، دیــوان 

و بخــش بزرگــی از آســیا داشــته اســت.
کوچکتــر ابوحامــد محمــد غزالــی، معــروف بــه شــیخ احمــد غزالــی بــود. وی زاده ی  14- مجدالدیــن ابوالفتــح احمــد بن محمــد غزالــی )452– 520هــ .ق(، بــرادر 
شــهر تــوس، و مریــد شــیخ ابوبکــر نســاج طوســی بــود. احمــد غزالــی از بزرگ تریــن عارفــان و صوفیــان عصــر خــود بــه شــمار مــی رود و اثــر بــزرگ وی سوانح العشــاق 

گردان او بوده انــد. نیــز در همیــن بــاب تألیــف شده اســت. عیــن القضــات همدانــی، ابونجیــب ســهروردی و شــیخ ابوالفضــل بغــدادی از شــا
15- زرین کوب، عبدالحسین؛ جستجو در تصوف ایران، صص 303 و 304.

گلشن راز. 16- شبستری، شیخ محمود؛ 



و دارای ۵ مهــر اصالــت ملــی) یونســکو( از طــرف میــراث 
نشــان  دارای  همچنیــن   می باشــد.  کشــوری  فرهنگــی 
و  بــوده  کشــوری  کوبــه ای  کارشناســی ســازهای  مــدرک  
گردشــکری وخانــه موســیقی ایــران می باشــد.  عضــو مــوزه 
به ویــژه دفهــای دو پوســت،  ابداعاتــی   محمــدی دارای 
تارعنکبوتــی وطاووســی ،دف   ح خورشــیدی،  غوغــا، طــر
کوچکتریــن وبزرگتریــن دف جهــان  تمــام چــوب، وســازنده 
کنــون در میــدان دف شــهر پــاوه قــرار دارد وثبــت  کــه ا اســت 

ــت.  ــده اس گردی ــی  جهان
ــوری  کش ــرم  ــاتید محت ــای اس ــویق نامه ه ــدر دارای تش حی
.ایشــان  می باشــد   المللــی  بیــن  نمایشــگاههای  و 
رنگهــا  در  ســنتی  حرفــه  ایــن  عاشــق  سال هاســت 
وطرحهــای مختلــف فیزکــی ومعنــوی در ارتبــاط بــا ارتعــاش 
بــوده وهســت.  ایــن ســاز  و احســاس خــوب در ســاخت 
کــه فرزنــدش در  آینــده  آرزوی حیــدر محمــدی ایــن اســت 

باشــد. جهــان  دف  ســازنده  عالیتریــن 

سازنده دف اصیل

 متولــد ۱/۳/۵۳ ســازنده ی  دفهــای ســنتی از خانــواده 
محمــدی در ســال های حــدود 46 بــه بعــد پــدر وبرادرانــش 
بــه ایــن حرفــه دف ســازی بــه صــورت حرفــه ای وســنتی 
کار بوده انــد. در حــدود ســال 74 در محضــر  مشــغول بــه 
گردی  ــا ــه ش ــغول ب ــدی مش ــال محم ــش جم ــرادرش دروی ب
ودر ســال 80 بــه بعــد مســتقیم ومســتقل مشــغول بــه ایــن 
حرفه ســنتی بوده اســت.  دارای مجوز ســاخت ســاز دف از 
گردشــگری بــوده  طــرف میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 

کارگاه دف سازی نمونه دف های ساخت 

حیدر محمدی
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وزن و آهنگ در شعر
حافظ

کــه وزن و آهنــگ شــعر  گفته انــد  بســیاری صاحــب نظــران 
کــه در خاطــر شــاعر  مرهــون اندیشــه های آهنگینــی اســت 
کــه از  کــه هــر اندیشــه ژرف  می گــذرد و برخــی افزوده انــد 
بیــان  بــه  بیــرون می جهــد چــون  زمــان  و  مــکان  عرصــه 
می آیــد خــود بــه خــود آهنگیــن می شــود زیــرا در ژرفــای 
کــه هــر  جهــان بشــارتی هســت از یــک خبــر ســرور آفریــن 
کــس بشــنود نخســت از بهجــت و نشــاط  آن مدهــوش و 

بــی خبــر می افتــد: 
که خبر می دهد ز دوست گوشم به راه تا 
 صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم 

سعدی
کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود  

که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد
 حافظ

و آنــگاه چــون موالنــا و ابــن فــارض ســراپای وجــودش از 
رقــص و آهنــگ پــر می شــود:

 یک دست جام باده و یک دست زلف یار
رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

نیکویــی  و  دانایــی  و  زیبایــی  کــه  اســت  بشــارت  ایــن   
می آفرینــد و جهــان را پــر از شــعر و آهنــگ و شــور و فرهنــگ 

. می کنــد
از  بســیاری  چنانکــه  شــعر  بــر  آهنــگ  تقــدم  ســر  ایــن  و 

شــاعران آهنــگ شــعر خــود را پیــش از خــود شــعر احســاس 
کــه در هــر شــعر  گویــی نخســت الهــه شــادی و امیــد  کرده انــد 
ــا رقصــی مــوزون بــه ســوی شــاعر می آیــد و  اصیــل هســت ب
آنــگاه شــاعر ســاغر آن وزن را از شــراب لبریــز می کنــد و بــه 

گفتــه امرســن:
ایــن  بلکــه  می ســازد  را  شــعر  کــه  نیســت  وزن  ایــن   
کــه تبدیــل بــه  اندیشــه ها و تجربیــات وزن آفریــن اســت 
کــه  شــعر می شــود. اندیشــه آن چنــان پــر شــور و هیجــان 
ح و ترکیــب  همچــون روح یــک درخــت خــط معمــاری و طــر
و ســاختار خــود را دارد و طبیعــت را بــا هویــت تــازه ای زینــت 

. می بخشــد
گاه وزنــی و  کــه  کرده انــد  از مجالــس ســماع موالنــا نقــل 
گرفتــه و موالنــا بــه ذوق آن ضــرب  ضربــی در محفــل درمــی 
و در همــان حــال و هــوا غزلــی در وزن عروضــی مناســب بــی 
یــاران تحریــر می کرده انــد.   تامــل و اندیشــه می ســروده و 
گویــی غــزل همــراه بــا رقصنــده ای بــه نــام ضــرب آهنــگ نــزد 
گزیــده  ــا او را می پســندیده و برمــی  ــا می آمــده و موالن موالن
اســت چنانکــه مــوزارت در ظهــور آهنگ هــای خــود همیــن 
کــه چگونــه لعبتــان  کــرده اســت  قصــه ســحر آمیــز را روایــت 
غ از تقــدم و تاخــر زمانــی و ترتیــب و توالــی بــه  موســیقی فــار
کمــال نــزد او او حاضــر می شــده اند و او او جــای  تمــام و 
می کــرده  معیــن  خــود  موســیقاری  بزم هــای  در  را  آن هــا 
آمــدن  در  بتهــوون  را   تعبیــرات   همیــن  اســت  اســت.  
حوریــان و پریــان پــر هیاهــو از نغمــه و آهنــگ بــه صحنــه 
ملــک  تنیســن   از  روایتــی  در  ونیــز  اســت  آورده  ذهنــش 
گــذر  کــه دربــاره شــعر  الشــعرای دربــار  ویکتوریــا می خوانیــم 
کــه صحنــه بازگشــت شــاعر خــوش آواز بــه دریــای   کریــز  از خا
گفتــه اســت:  آن شــعر بــه یکبــار  ابدیــت در آن تصویــر شــده 

دکتر حسین الهی  قمشه ای
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چــون شــخصیت واحــدی بــر مــن ظاهــر شــد و مــن آن را 
کردم. کاغــذ نقــش  ابتــدا برصفحــه ذهــن و آنــگاه بــر صفحــه 

کودکانــه   ایــن ســخنان بــه افســانه می مانــد و قصه هــای 
و  نیســت  دور  حقیقــت   ســاحت  از  از  امــا  می نمایــد 
کــه در ســودای  میتوانــد الهــام بخــش مســتعدانی باشــد 
درکــی  ژرف تــر از لطایــف خاقیــت و هنــر بــه ســر می برنــد 
دارنــد  ســر  در  هوشــیاری  و  بیــداری  از  برتــر  رویاهایــی  و 
کمیــت و اســیران مــاده و زمــان و  کــه اصحــاب  هــر چنــد 
کمــی و بیشــی اینگونه رویاها  کوتاهــی و  زندانیــان بلنــدی و 
را خیــاالت و موهومــات  می پندارنــد  و عرصــه بیکــران و بــی 

کــه رویایــی روح اســت در نمــی یابنــد: کیفیــت را  بیــان 
کرشمه چشمت به خواب می دیدم  سحر 

که به ز بیداری ست  زهی مراتب خوابی 
حافظ

امــا وزن عروضــی در شــعر پارســی موضوعــی بســیار ســاده 
اســت و شــاید بتــوان در چنــد صفحــه همــه مبانــی آن را بــه 

کــرد. گونــه ای آموختنــی بیــان 
کن چنانکــه  حــروف در زبــان فارســی یــا متحرکنــد یــا ســا
کن  و در  کلمــه مــن میــم متحــرک  اســت و نــون ســا ح در 
کــه  میــم و نــون متحرکنــد  و  میــم  کلمــه منــم میبینیــم 
کن و یــا ی  کلمــه پایــه پ متحــرک الــف ســا کن و در  آخــر ســا
متحــرک اســت و هــای آخــر ه حرفــی بــه حســاب نمــی آیــد  و 
خــود حرکــت اســت زیــرا فقــط حرکــت  ی  را نشــان می دهــد 

کن تلقــی شــود. و از خــود حضــوری نــدارد تــا ســا
  هــر حــرف متحــرک  یــک هجــا تولیــد می کنــد امــا حــرف 
ــن  ــه م کلم ــه  ک ــان  ــد چن ــی افزای ــا نم ــداد هج ــر تع کن ب ــا س
کلمــه بــروم ســه  کلمــه پایــه دو هجــا اســت و  یــک هجــا و 
کلمــه راســت بیــش از یــک هجــا نیســت ســت. هجــا اســت و 

کن  گــر بعــد از یــک حــرف صــدادار بافاصلــه یــک حرف ســا  ا
گیــرد   یــک هجــای  بلنــد تولیــد می شــود ماننــد دل و  قــرار 

ســر و امثــال آن.
گــر بعــد از یــک حــرف صــدادار حــرف صــدادار دیگــری قــرار   ا
کوتــاه می نامنــد  گیــرد حــرف صــدادار اول را یــک هجــای 
کوتــاه و یــک  کلمــه نکــن مرکــب  از یــک هجــای  بــرای مثــال 
کلمــه نشــود دارای دو هجــای  هجــای بلنــد اســت اســت و 

کوتــاه و یــک هجــای بلنــد اســت.
ــا  ــوع هج ــی اســت ســه ن ــی ترکیب ــعر پارس ــی ش  ارکان عروض

کــه: اســت 
کــه آن را اصحــاب عــروض   -یــک هجــای بلنــد ماننــد مــن 

یــک ســبب نامیده انــد .
وتــد  را  آن  کــه  صنــم  ماننــد  بلنــد  کوتــاه  هجــای  -دو 

ننــد ا میخو
کــه آن را   کوتــاه بلنــد ماننــد صنمــی  کوتــاه  -ســه هجــای 

گفته انــد. فاصلــه 
گانه شــعر پارســی هســتند  ســبب و  وتد و فاصله ارکان ســه 
گــون ولــی منظــم آن هــا صدهــا و وزن   گونا کــه از ترکیبــات 
کنــون در  کــه حــدود پنجــاه  وزن آن تا میتوانــد  پدیــد آیــد  
شــعر پارســی ایجــاد شــده اســت امــا می تــوان  وزن هــای 
ــازه و در عیــن حــال خــوش آهنــگ دیگــر از ترکیبــات ایــن  ت

کــرد.  ســه رکــن ایجــاد 
ادامه  دارد…
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گار دف در تکاپوی روز

حسین رضایی نیا

کــه ضربــه زدن بــه روی  کــه بشــر دریافــت  کــه ضربــه زدن بــه روی از هنگامــی  کــه بشــر دریافــت  از هنگامــی 
کنــده درخــت بــه وســیله چوب،صــدای بهینــه ایجــاد کنــده درخــت بــه وســیله چوب،صــدای بهینــه ایجــاد 
ســرگرم  کوبــه ای  ســاز  نواختــن  بــه  کنــون  ســرگرم می کند،تــا  کوبــه ای  ســاز  نواختــن  بــه  کنــون  می کند،تــا 
امــروزه  کــه  ســازهایی  بیشــتر  خــاف  اســت.بر  امــروزه بــوده  کــه  ســازهایی  بیشــتر  خــاف  اســت.بر  بــوده 
همــه  در  را  کوبــه ای  ســازهای  همــه میبینید،میتــوان  در  را  کوبــه ای  ســازهای  میبینید،میتــوان 
گون؛خــواه  گونا کرد.فرهنگ هــای  پیــدا  دنیــا  گون؛خــواه جــای  گونا کرد.فرهنگ هــای  پیــدا  دنیــا  جــای 
کــه  گــرد و یــا خانــه بــه دوش،بســته بــه ابــزاری  کــه صحرا گــرد و یــا خانــه بــه دوش،بســته بــه ابــزاری  صحرا
گون،یعنــی  گونا کوبــه ای  گون،یعنــی در دســت داشتند،ســازهای  گونا کوبــه ای  در دســت داشتند،ســازهای 
وجــود  را،بــه  خودشــان  ریتمیــک  وجــود احســاس های  را،بــه  خودشــان  ریتمیــک  احســاس های 
کنــون در جهــان  شــمار بســیار  کنــون در جهــان  شــمار بســیار آوردنــد،در نتیجــه هــم ا آوردنــد،در نتیجــه هــم ا
کــه  هســتیم  کوبــه ای  ســازهای  گونه هــای  از  کــه زیــادی  هســتیم  کوبــه ای  ســازهای  گونه هــای  از  زیــادی 
ــره و دهــل رایــج تریــن اهنهــا  ــران تنبک،دف،دای ــره و دهــل رایــج تریــن اهنهــا در ای ــران تنبک،دف،دای در ای
بســیار  امــروزه  کــه  دف  ســاز  مــورد  در  بســیار می باشــند.اما  امــروزه  کــه  دف  ســاز  مــورد  در  می باشــند.اما 
کوبــه ای روز  کوبــه ای روز رایــج شــده و عاقــه منــدان بــه ایــن ســاز  رایــج شــده و عاقــه منــدان بــه ایــن ســاز 
آوری  یــاد  را  نکاتــی  می شــوند  هــم  بیشــتر  روز  بــه  آوری بــه  یــاد  را  نکاتــی  می شــوند  هــم  بیشــتر  روز  بــه  بــه 
کــه میدانیــد در مــورد تاریخچــه ســاز  کــه میدانیــد در مــورد تاریخچــه ســاز میکنم،همانطــور  میکنم،همانطــور 
کتابهــا بــه آن  و میــش آن بســیار اشــاره  کتابهــا بــه آن  و میــش آن بســیار اشــاره دف در خیلــی از  دف در خیلــی از 
کــه بیــان میکنــم حــال و احــوال  کــه بیــان میکنــم حــال و احــوال شــده اســت و انچــه را  شــده اســت و انچــه را 
ایــن ســاز روی روح و  بــا  کــه میشــه  تاثیــری  ایــن ســاز روی روح و خــودم و  بــا  کــه میشــه  تاثیــری  خــودم و 
گذاشــت بیــان میکنــم ،ســاده میگویــم  گذاشــت بیــان میکنــم ،ســاده میگویــم روان مخاطــب  روان مخاطــب 
هــای( تکایای)خانقــاه  بــه  متعلــق  دف  ســاز  هــای(کــه  تکایای)خانقــاه  بــه  متعلــق  دف  ســاز  کــه 
آئینی،مذهبــی  مراســم  در  ریشــه  و  اســت  آئینی،مذهبــی کردســتان  مراســم  در  ریشــه  و  اســت  کردســتان 

نقشــبندیه( و  قادریــه  )طریقــت  منطقــه  آن  نقشــبندیه(دراویــش  و  قادریــه  )طریقــت  منطقــه  آن  دراویــش 
البتــه در خانقاههــای طریقــت قادریــه علــی الخصــوص البتــه در خانقاههــای طریقــت قادریــه علــی الخصــوص 
کــه تمامــی ذکرهایــی  کســنزانی رایج تــر اســت  کــه تمامــی ذکرهایــی شــاخه  کســنزانی رایج تــر اســت  شــاخه 
کام مداحــان و نــوای دف  گفتــه می شــود همــراه بــا  کام مداحــان و نــوای دف کــه  گفتــه می شــود همــراه بــا  کــه 
ــاس اجــرا می شــوند و در بعضــی مناطــق درجشــنها   ــاس اجــرا می شــوند و در بعضــی مناطــق درجشــنها  و ت و ت
مثــل مراســم نــوروز یا...مرســوم بــوده و هســت،و امــا مثــل مراســم نــوروز یا...مرســوم بــوده و هســت،و امــا 
کــه می دانیــم  کــه می دانیــم نقــش دف نــوازی در موســیقی همانطــور  نقــش دف نــوازی در موســیقی همانطــور 
بــار ســاز دف در ســال ۳۵۳۱ در جشــن  اولیــن  بــار ســاز دف در ســال ۳۵۳۱ در جشــن بــرای  اولیــن  بــرای 
محمــد  اســتاد  یــاد  زنــده  پیشــنهاد  بــه  و  شــیراز  محمــد هنــر  اســتاد  یــاد  زنــده  پیشــنهاد  بــه  و  شــیراز  هنــر 
گــروه  کامــکار همــراه بــا  گــروه رضــا لطفــی توســط اســتاد بیــژن  کامــکار همــراه بــا  رضــا لطفــی توســط اســتاد بیــژن 
شــیدا بــرای اولیــن بــار  در ژانــر موســیقی اصیــل ایرانــی شــیدا بــرای اولیــن بــار  در ژانــر موســیقی اصیــل ایرانــی 
گرفــت  کــه بســیار مــورد اســتقبال فــرار  گرفــت رونمایــی شــد  کــه بســیار مــورد اســتقبال فــرار  رونمایــی شــد 
بامانــع  موســیقی  اجــرای  کــه   06 دهــه  اواســط  در  بامانــع و  موســیقی  اجــرای  کــه   06 دهــه  اواســط  در  و 
درنیســتان  اتــش  و  بــرگ  صــد  گل  البومهــای  و  درنیســتان شــد  اتــش  و  بــرگ  صــد  گل  البومهــای  و  شــد 
تاثیــر  و  دف  ســاز  ابهــت  شــدند  و...منتشــر  گل  تاثیــر ،هــی  و  دف  ســاز  ابهــت  شــدند  و...منتشــر  گل  ،هــی 
خــوب و حــال عرفانــی  یــش روح هــر انســانی را تــکان خــوب و حــال عرفانــی  یــش روح هــر انســانی را تــکان 
میــداد و آدم را بــه عــرش میرســاند.از آن بــه بعــد ســاز میــداد و آدم را بــه عــرش میرســاند.از آن بــه بعــد ســاز 
گروهــای مختلــف موســیقی شــده و تــا االن  گروهــای مختلــف موســیقی شــده و تــا االن دف وارد  دف وارد 
هــم ادامــه دارد حــاال بعضــی در جــای درســت و بجــا هــم ادامــه دارد حــاال بعضــی در جــای درســت و بجــا 
البتــه  نابجــا  هــم  و خیلی هــا  اســتفاده می کننــد  ان  البتــه از  نابجــا  هــم  و خیلی هــا  اســتفاده می کننــد  ان  از 
هــم  ســلیقه ای  هــر  و  میباشــد  ســلیقه ای  هــم موســیقی  ســلیقه ای  هــر  و  میباشــد  ســلیقه ای  موســیقی 
میتــوان  دف  ســاز  نقــش  مــورد  در  احترام،ولــی  میتــوان قابــل  دف  ســاز  نقــش  مــورد  در  احترام،ولــی  قابــل 
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که  کــرد و لــی مختصــر عــرض میکنــم  که صحبتهــای زیــادی  کــرد و لــی مختصــر عــرض میکنــم  صحبتهــای زیــادی 
کل حرکــت  کل حرکــت کا ریتــم ریشــه در ضربان،تپش،نبــض و در  کا ریتــم ریشــه در ضربان،تپش،نبــض و در 
کــه مرســوم هســت می توانیــم  مــا در دو حالتــی  کــه مرســوم هســت می توانیــم دارد  مــا در دو حالتــی  دارد 
در  نوازی)۲(نوازدگــی  کنیم)۱(گــروه  نــگاه  دف  در بــه  نوازی)۲(نوازدگــی  کنیم)۱(گــروه  نــگاه  دف  بــه 
بایــد  کوبــه ای  ارکســتر  رهبــر  نــوازی  گــروه  در  بایــد ارکســتر  کوبــه ای  ارکســتر  رهبــر  نــوازی  گــروه  در  ارکســتر 
کــه مینویســد بــه حالــت پلــی ریتــم یــا چنــد  کــه مینویســد بــه حالــت پلــی ریتــم یــا چنــد قطعــه ای را  قطعــه ای را 
کــه  گروه(باشــد   یــک  از  بیــش  بــرای  )تنظیــم  کــه خطــی  گروه(باشــد   یــک  از  بیــش  بــرای  )تنظیــم  خطــی 
کشــیده  شــود و هــم  خ  بــه ر کشــیده  شــود و هــم هــم توانایــی نوازنــدگان  خ  بــه ر هــم توانایــی نوازنــدگان 
ــده  ــرد دی ک ــدا  ــاز دف پی ــوان در س ــه میت ک ــده ظرفیتهایــی  ــرد دی ک ــدا  ــاز دف پی ــوان در س ــه میت ک ظرفیتهایــی 
کنــار  گــروه و در  کنــار شــود و چنــد صدایــی ســاز دف در چنــد  گــروه و در  شــود و چنــد صدایــی ســاز دف در چنــد 
هــم میتوانــد حــس انســان را در ان حــال چنــد برابــر هــم میتوانــد حــس انســان را در ان حــال چنــد برابــر 
کنــد و امــا وقتــی بــه عنــوان نوازنــده د در یــک ارکســتر کنــد و امــا وقتــی بــه عنــوان نوازنــده د در یــک ارکســتر 
ریتــم  دربــاره  اهنگســاز  نظــر  بایــد  اول  هســتیم  ریتــم فعــال  دربــاره  اهنگســاز  نظــر  بایــد  اول  هســتیم  فعــال 
نوازنــده  یــک  مــن  نظــر  وبــه  بدانیــم  موزیــک  در  نوازنــده دف  یــک  مــن  نظــر  وبــه  بدانیــم  موزیــک  در  دف 
مختلــف  مناطــق  موزیــک  مختلــف  فرمهــای  بــا  مختلــف بایــد  مناطــق  موزیــک  مختلــف  فرمهــای  بــا  بایــد 
کشــورش اشــنایی خوبــی داشــته باشــد تــا بــا توجــه بــه کشــورش اشــنایی خوبــی داشــته باشــد تــا بــا توجــه بــه 
کــه از ان منطقــه ،مردمانــش، مراســم ائینــی  کــه از ان منطقــه ،مردمانــش، مراســم ائینــی شــناختی  شــناختی 
را  حــودش  احســاس  بتوانــد  ســرزمین  ان  فرهنگــی  را و  حــودش  احســاس  بتوانــد  ســرزمین  ان  فرهنگــی  و 
و  رنــگ  خوبــش  حــس  بــا  و  کــرده  موســیقی  و چاشــنی  رنــگ  خوبــش  حــس  بــا  و  کــرده  موســیقی  چاشــنی 
لعــاب خوبــی بــاز ســاز بــه قطعــه بدهــد و حتــی بایــد لعــاب خوبــی بــاز ســاز بــه قطعــه بدهــد و حتــی بایــد 
ــه توانایــی  ک ــه توانایــی از لحــاظ تئــوری ریتــم چنــان قــوی باشــد  ک از لحــاظ تئــوری ریتــم چنــان قــوی باشــد 
نوشــتن ریتــم بــرای یــک قطعــه موســیقی را دارا باشــدو نوشــتن ریتــم بــرای یــک قطعــه موســیقی را دارا باشــدو 
ــا نواختــن ســاز دف نقشــی اساســی را در ارکســتر  ایفــا  ــا نواختــن ســاز دف نقشــی اساســی را در ارکســتر  ایفــا ب ب
طــوری  بایــد  همیشــه  دف  نوازنــدگان  کل  طــوری نمایــد،در  بایــد  همیشــه  دف  نوازنــدگان  کل  نمایــد،در 
کــه نقــش آفرینیشــان همیشــه  تاثیــر  کننــد  کــه نقــش آفرینیشــان همیشــه  تاثیــر نوازندگــی  کننــد  نوازندگــی 
ــه ســاز دف مثــل  ــزد عــام و خــاص باشــد و ب ــذار و زبان ــه ســاز دف مثــل گ ــزد عــام و خــاص باشــد و ب ــذار و زبان گ
ــده و  ــروع ش ــا ش ــک ج ــه از ی ک ــد  کنن ــگاه  ــی ن ــک روایت ــده و ی ــروع ش ــا ش ــک ج ــه از ی ک ــد  کنن ــگاه  ــی ن ــک روایت ی
کهــن  کــه از روزگاران  کهــن ختــم می شــود.بر طبــق روایاتــی  کــه از روزگاران  ختــم می شــود.بر طبــق روایاتــی 
ــن  ــم جش ــده است،مراس ــتان آم ــران باس ــات ای ــن در ادبی ــم جش ــده است،مراس ــتان آم ــران باس ــات ای در ادبی
نــوروز و تحویــل ســال پارســیان در دوران شاهنشــاهی نــوروز و تحویــل ســال پارســیان در دوران شاهنشــاهی 
میشــده  همراهــی  دف  نــوای  میشــده ساسانیان،توســط  همراهــی  دف  نــوای  ساسانیان،توســط 
ســرودهای  بــا  همــراه  ساســانی  ایــران  در  ســرودهای اســت،دف  بــا  همــراه  ساســانی  ایــران  در  اســت،دف 
ــت  ــده اس ــرا میش ــوازی اج ــروه ن گ ــور  ــه ط ــروانی و ب ــت خس ــده اس ــرا میش ــوازی اج ــروه ن گ ــور  ــه ط ــروانی و ب خس
کردســتان  کردســتان و یــا در خانقاهــا علــی الخصــوص خانقاهــای  و یــا در خانقاهــا علــی الخصــوص خانقاهــای 

ــز ادامــه  ــوازی اجــرا میشــده و نی ــروه ن گ ــه صــورت  ــز ب ــز ادامــه نی ــوازی اجــرا میشــده و نی ــروه ن گ ــه صــورت  ــز ب نی
نــوازی  گــروه  اجراهــای  در  االن  را  ان  ثیــر  تــا  نــوازی دارد،و  گــروه  اجراهــای  در  االن  را  ان  ثیــر  تــا  دارد،و 
اهنــگ  یــک  مثــادر  اصیــل  موســیقی  در  اهنــگ میبینم،یــا  یــک  مثــادر  اصیــل  موســیقی  در  میبینم،یــا 
چهارضربــی  میبینیــم از ریتــم مقــام حــی اهلل اســتفاده چهارضربــی  میبینیــم از ریتــم مقــام حــی اهلل اســتفاده 
از ریتــم  یــک اهنــگ هفــت ضربــی  یــا در  از ریتــم شــده اســت  یــک اهنــگ هفــت ضربــی  یــا در  شــده اســت 
ریتــم  ضربــی  پنــج  یــا  شــده  اســتفاده  گریــان  ریتــم کــردی  ضربــی  پنــج  یــا  شــده  اســتفاده  گریــان  کــردی 
آئیــن فرهنگــی  ریشــه در  قیــوم و،،،کــه  یــا  آئیــن فرهنگــی مقــام حــی  ریشــه در  قیــوم و،،،کــه  یــا  مقــام حــی 
کردســتان دارد ،در خراســان ،لرســتان،جنوب  کردســتان دارد ،در خراســان ،لرســتان،جنوب منطقــه  منطقــه 
بــه  تمهــای مخصــوص  و  بــه ایران،بلوچســتان موســیقی  تمهــای مخصــوص  و  ایران،بلوچســتان موســیقی 
کدامشــان بــه نوبــه خوشــان  کدامشــان بــه نوبــه خوشــان خودشــان را دارنــد و هــر  خودشــان را دارنــد و هــر 
کــه در موســیقهای های مختلــف  گــذار هســتند  کــه در موســیقهای های مختلــف تاثیــر  گــذار هســتند  تاثیــر 
میشــنویم و تاثیرشــان را در ژانرهــای مختلــف موســیقی میشــنویم و تاثیرشــان را در ژانرهــای مختلــف موســیقی 
نیــز میبینیم.نــگاه هنرمنــدان  شــدف نواز بایــد خاقانــه نیــز میبینیم.نــگاه هنرمنــدان  شــدف نواز بایــد خاقانــه 
کــردن نباشــند چــون هنرمندبایــد  کپــی  کــردن نباشــند چــون هنرمندبایــد باشــد و دنبــال  کپــی  باشــد و دنبــال 
کــه  شــود.همانطور  دیــده  تاثیــرش  تــا  کنــد  کــه خلــق  شــود.همانطور  دیــده  تاثیــرش  تــا  کنــد  خلــق 
کوبــش  کوبــه ای از جملــه دف،  بــا  کوبــش میدانیــد ســازهای  کوبــه ای از جملــه دف،  بــا  میدانیــد ســازهای 
صــوت در انهــا حاصــل می شــود و وظیفــه اصلــی انهــا صــوت در انهــا حاصــل می شــود و وظیفــه اصلــی انهــا 

حفــظ ریتــم در ارکســتر اســت.حفــظ ریتــم در ارکســتر اســت.
از اســاتید  کــه  بایــد توجــه داشــته باشــند  از اســاتید هنرجویــان  کــه  بایــد توجــه داشــته باشــند  هنرجویــان 
هــم  معرفــت  و  مــرام  رســم  بگیرنــد  درس  هــم بزرگشــان  معرفــت  و  مــرام  رســم  بگیرنــد  درس  بزرگشــان 
احتــرام   چــون  نکننــد  نفــی  را  کســی  و  احتــرام  بیاموزنــد  چــون  نکننــد  نفــی  را  کســی  و  بیاموزنــد 
گذاشــتن قطعــا بــا خــود احتــرام بــه ارمغــان میــاورد و گذاشــتن قطعــا بــا خــود احتــرام بــه ارمغــان میــاورد و 
همیشــه بزرگترهــا و اســاتید ســاز دف را را الگــوی خــود همیشــه بزرگترهــا و اســاتید ســاز دف را را الگــوی خــود 
کســی بخواهــد بــا ســازش یــا دف  گــر  کســی بخواهــد بــا ســازش یــا دف قــرار دهنــد. چــون ا گــر  قــرار دهنــد. چــون ا
کنــد حتمــا بایــد اخــاق را ســر لوحــه قــرار  کنــد حتمــا بایــد اخــاق را ســر لوحــه قــرار نقــش افرینــی  نقــش افرینــی 

دهــد تــا تاثیــرش را درســاز زدنــش هــم ببینــد.دهــد تــا تاثیــرش را درســاز زدنــش هــم ببینــد.
آرزوی موفیقــت و تشــکر دارم از دوســت عزیــزم، همــکار آرزوی موفیقــت و تشــکر دارم از دوســت عزیــزم، همــکار 
پیشکســوت  و  اســاتید  از  یکــی  و  گرامــی   هنرمنــد  پیشکســوت و  و  اســاتید  از  یکــی  و  گرامــی   هنرمنــد  و 
بــا  کــه  ک طینــت  خا احمــد  اســتاد  جنــاب  دف  بــا ســاز  کــه  ک طینــت  خا احمــد  اســتاد  جنــاب  دف  ســاز 
ــه ی  ــه در زمین ک ــی  ــان و تحقیقات ــی در آثارش ــه ی نقش آفرین ــه در زمین ک ــی  ــان و تحقیقات ــی در آثارش نقش آفرین
کتــاب  جلــد  چنــد  نوشــتن  و  داشــته اند  دف  کتــاب ســاز  جلــد  چنــد  نوشــتن  و  داشــته اند  دف  ســاز 
ســاز  شناســاندن  در  را  ُپررنگــی  بســیار  نقــش  ســاز بــاارزش  شناســاندن  در  را  ُپررنگــی  بســیار  نقــش  بــاارزش 

دارنــد. و  داشــته اند  عاقه منــدان  بــه  دارنــد.دف  و  داشــته اند  عاقه منــدان  بــه  دف 
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چکیده؛
ــع اهورامــزدا  ــه تاب ک ــود  ــا پیامبــری ب ــزد مهــر، اســطوره ی ای
ــوده  ــران ب ــا زروان بی ک ــران )زمــان نامتناهــی( ی ک و زروان ا
اســت و خود به عنوان آفریننده و واســطهی  میان انســان 
و خدایــان برتــر پرســتش می شــده اســت )آییــن میتــرا، 

ــزرگ زاده، صفحــه یــک )137٨( ــادر ب مارتیــن. ترجمــه ن
مهرپرســتان،  مهــر،  کیــش  مهــری،  دیــن  مکتبــش 
میترائیســم، یوامدیــن نــام داشــته و پیرانــش ایــن مکتــب 

می زننــد. تخمیــن  قبــل  ســال   )۱۳/000( تــا  را 
ــا نجــوم و  ــوده و ب ایــن مکتــب مراســم آیینــی اش ســری ب
کــوه و نقاشــی مرتبــط بــوده اســت و هفــت مرحلــه داشــته 
کیــش مهــر و مناســکش اغلــب  و پــس از هــزاران ســال 
مکاتــب مختلــف جهــان راه یافتــه اســت و اولیــن قــوم 

گرفتــه اســت. یکتاپرســت در جهــان باســتان لقــب 
نــام مهرکــده شیوشــکان ترکیبــی از شــیو شــکان و مهرکــده 
خ ســایه نــگاره در ســال دو بــار ماننــد  کــه از نیــم ر اســت 
کــوه  ــه  ــر مشــرف ب کامــل می شــود ایــن اث یــک قــرص مــاه 

کرمــان اســت. قبرســتان شــرقی 
مهرکــده بــه معنــای خانــه ی مهــر و شــیوش بــه معنــای 
دســت  ایــن  کنــون  ا کــه  اســت  فریــاد  و  نالــه  و  شــیون 
ســایر  ابعــاد  بــا  مقایســه  در  دارد  نــام  علــی  طــاق  کــن 
پرستشــگاه های صخــره ای مشــابه در جهــان از حجــم 

اســت. برخــوردار  وســیع تری  بســیار 
ــزا  ــه مج ــن محوط ــورت چندی ــه ص ــگاه ب ــه نیایش مجموع

آیین مهری و میترا
شیَوشکان

ناصر شجاعی

کامــًا عمــودی و ابعــاد 28 کنــار هــم و در دل صخره هــای  در 
ســتگر حجــاری شــده اســت، بــا  یافتــن ایــن آثــار باســتانی 
کــه تلفیقــی از علــم و هنــر جهــت مناســک آیینــی  کهــن 
کرمــان دارای ایــن  ــا و اقــدام شــده اســت.  کیــش مهــر برپ
کــه جایــگاه رفیعــی در پیدایــش علــم و  پتانســیل اســت 

ــت آورد. ــه دس ــتان ب ــان باس ــر در جه هن
نیاشــگاه  پتانســیل ها  تمــام  بــودن  دارا  بــه  توجــه  بــا 
اشــعار  و  متــون  وجــود  و  شیوشــکان  در  مهرپرســتان 
ــر  کهــن در وصــف ایــن مــکان عظیــم ســاخت و ایــن بنــا ب
گرفتــه اســت  اســاس علــوم مختلــف و دانشــی وافــر صــورت 
قبلــه گاه مهرپرســتان جهــان  نامــزد  کرمــان می توانــد  و 

بــوده باشــد. باســتان 
زاییــده ی  کــوروش  کــه منشــور  گــواه آن اســت  شــواهد 
تفکــر مهــرورزان اســت بــا توجــه بــه عاقمنــدی جامعــه ی 
ــده  کن ــت  ــورد دس ــی در م ــم تحقیقات ــی  و میترائیس جهان
مهرکــده شیوشــکان وجــود نــدارد و ضــرورت دارد موضــوع 
ــا روش تحلیــل محتــوی  بررســی می شــود ایــن تحقیــق ب
کتابخانــه ای، میدانــی، مشــاهده  بــا شــیوه ی  مطالعاتــی، 

گردیــده اســت. مشــارکتی تنظیــم 
)ناصــر  غــاف  کــوه  و  کــوه  البــرز  بــا  شیوشــکان  تشــابه 

) عی شــجا
کــوه البــرز  نامــش  بــد  یکــی 
گــروه بــو خورشــید نزدیــک و دور از 
غ را النــه بــود بــدان جــای ســیمر
کــه آن خانــه از خلــق بیگانــه بــود

تاریخــی،  مذهبــی،  کتاب هــای  کهن تریــن  اســاس  بــر 
ایــران  اســطوره ای  و  تاریخــی  داســتان های  چکامه هــا، 
زمیــن ســپندی ترین جایــگاه مینویــی بــر روی زمیــن البــرز 

ــت. ــوه اس ک



هنــوز  امــا  زده انــد  حدس هایــی  گــون  گونا دانشــمندان 
بــه درســتی در مــورد مــکان البــرز مرکــزی بــه جمع بنــدی 

نرســیده اند. 
امــوری  و  بــزرگ  مســائل  و  مطالــب  شــاهنامه  در 
اســت.  یافتــه  بســتگی  کــوه  البــرز  بــه  خارق العــاده 
کــوه واقــع در  کــه البــرز در شــاهنامه بــه  رفــع ایــن شــبه 
کوه هایــی در هند،  شــمال تهــران اتــاق نمی شــود بلکه بــر 
کــوه شــمال تهــران در  بلــه، فــارس و قفقــاز اتــاق یافتــه و 
کوه قــارن نامیده می شــود. کــوه عامــل و  شــاهنامه بــه نــام 
کتــاب  کریمیــان در  )ایــن مطلــب از جانــب دکتــر حســین 

پژوهشــی در شــاهنامه فرموده انــد.(
ــوان  ــت عن ــه ای تح ــی  مقال ــزی در ط ــتانی پالی ــتاد باس اس
کــوه در ســال )54( در روزنامــه فرهنــگ و مــردم مدعــی  بــرز 
از  کــوه پاریــز اســت منظــور  البــرز مرکــزی در  کــه  شــدند 
کوهی  کــه تغییــر یافتــه و سلســه  جبــال بــارز جیرفــت نامــی 
کشــیده شــده اســت در انتهــا پاریــز  کــه از جیرفــت تــا پاریــز 

کــوه البــرز مرکــزی ایــران زمیــن اســت.
بــر اســاس مختصــات ذکــر شــده و اســامی داســتان هــاو 
و  زمیــن  ایــران  تاریخــی  و  ای  اســطوره  شــخصیت های 
کهــن فارســی  کتاب هــای  حایــگاه مهــم ویــران شــده در 
کوه با شیواشکان برابری می کند وتشابه مشخصات البرز 

مهم ترین شباهت ها ؛
گاه مهرپرستان 1- شامل جایگاه و قبله 

2- سایه نگاری های اسرار آمیز
کوه 3- اسامی باستانی این 

کرمــان در مــورد حرمــت بســیار  کهــن  4-داســتان های 
بــرای دامنــه ی شــیو اشــکان

5-جایگاه مشابه مهر سوشیات و منجی بشریت
کوه میباشد که صدای زجه  کوه  6-در مورد صدای 

کل ( کــه دراینجــا بــه نــام )فــر بــی  7-در مــورد فــر مینویــی 
شــهرت دارد.

ادامه دارد
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بزرگان و استادان برتر دف نوازی

استاد
خلیفه عبدالصمد عندلیبی

کــه در خوانــدن آوازهــا و  متولــد: 1252؛ وفــات: 1339 در ســن 87؛ ســنندج؛ مداحــی خوش صــدا 
تصنیفــات خانقاهــی اســتادی بی بدیــل و بی همتــای زمانــه ی خــود بــوده اســت. تحریرهــای غلطکــی 
خــاص و ادای نوانس هــای به جــا و متناســب بــا شــعر از شــیوه ی مقــام و تصنیف خوانــی ایــن اســتاد بــزرگ 
کــه زبــان زد خــاص و عــام بــوده  می باشــد. ایشــان در نواختــن دف تکنیک هــای ویــژه ی خــود را داشــته 
کبــر شــیدا در دوران قاجــار می باشــد.  اســت. همچنیــن در ســاخت تصانیــف خانقاهــی همتــای علی ا
تصنیف هــای جاودانــه ی بســیاری از خــود بــرای مــا به یــادگار گذاشــته اند. از جمله می تــوان به این چند 
کــرده منزل« »مســلمانان  تصنیــف مشــهور و نوســتالژیک اشــاره نمــود: »بــاز هــوای وطــن« »در جــان چو 

گرامــی بــاد. چــه حــال اســت ایــن؟!« و...  یــاد و نامشــان 
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ــوای  ــا آن ن ــان شــوریدگی و شــیدایی ب ــی پای خــروش ب
دل انگیــز وهــم آور و وهــم آلــود جــاودان صــدای عشــق 
هســتی،  جهــان  خداونــدگار  بــزرگ  راســتی،همان  و 
کــه مهــر را بــه انســان هدیــه  آن دل دادگــی بــی منتهــا 
فرمــود و مــا زنــان نیــز بــه پــاس و پــاس داشــت ایــن 
کــش دادار هســتی بخــش، او را در عالــم  بــزرگ پیــش 
کائنــات بــر خروشــیدن  “ُمُثــل” همــان عالــم ُمَجــرد و 
دف بــه همــراه زهــره و ناهیــد، قــدردان ایــن “قالــو بــال 
“بــر دف مــان نواختیــم و شــادی و پایکوبــی نمودیــم.
بــه راســتی در طــول فــراز تاریــخ انســان از بــدو تولــد تــا 
ادامــه ی حیــات و دســتاوردهای نیازمندانــه جهــان 
هســتی، مــا زنــان همــواره ایــزد بانــوان مهــر و زیبایــی 
ــرای همــه ی  ــد ب و دلدادگــی و عشــق از نیابــت خداون

بشــر بــوده ایــم .
کــه دف، همــان دف ابتدایــی دوران بالندگی  آن زمــان 
کیزگــی و خلــوص  فکــری مــا زنــان آرامشــی بــود بــرای پا
ــد ،مــردان هنــوز در  کاهنــان در معاب عبــادت مــردان و 
شــکار و بــر روی زمین هــای حاصــل خیــز بــرای زنــده 
مانــدن خــود و قبیلــه در تکاپــوی بــه دســت آوردن 

ــد،  ــار بودن ــگ و افس کلن ــه داس و  ــت ب روزی دس
آن دوران دف در دســتان مــا زنــان، ســخن از زندگــی  و 
زنــده بــودن و زیبایــی افکار همــه ی آدمیان را به آواز و 

کــه مــردان هنــوز  خــروش می باریدیــم، همــان دورانــی 
گشــایی بودنــد،  کشــور  کارزار و  کش جنــگ و  کشــا در 
دف در دســتان هنــر پــرور و هنــر افــکار آفرینندگــی مــا 
زنــان نوایــی بــی پــروا و انســان ســاز بــود بــرای هدایــت 
کــه زنــان و  گاهــواره ای  کــودکان  و پــرورش و تربیــت 

مــردان بــزرگ اندیشــه ی فــردای زمیــن  بــود .
کــه پنجــه هایمــان بــر روی ســاز نغمــه  امــا دریــغ و درد 
پــرداز زندگــی ،همــان دف مــان در پســتوهای تاریــک و 
کســی مــان  کنــج عزلــت و تنهایــی و بــی  گرفتــه ی  نــم 
شکســت و خروشــیدن آبشــار دل انگیــز و پــر ابهــت 
نــدای دف هایمــان در پشــت ابرهــای بــی تفاوتــی و 
دســتورات بــی چــون و چــرای مــردان مــان خشــک 

ــد. گردی
کــه زیبایــی ترنــم پنجه هــای  افســوس و صــد افســوس 
لطیــف و ســحر انگیــز دســتان زندگــی پرورمــان در دف 
کوبیــدن دســت های مردانــه  و دف نــوازی بــه قــدرت و 

گشــت. تبدیــل 
کــه زیبایــی زندگــی خــود  امــا ایــن مظهــر قــدرت )زن( 
داده  تغییــر  خــود  قــدرت  ی  عرصــه  جوالنــگاه  بــه  را 
بــود بــه ماننــد آب روان در دل زندگــی خــود آهســته 
تاریــخ  و  زندگــی  طــول  در  و  گشــته  روان  پیوســته  و 
گرفتــن و آن هــا را در پــس  وقتــی ســاز را از دســت زنــان 

دف در دست بانوان هنر پرور 

آسو نادری
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پــرده قــرار دادن، آنــان بــا هــوش و ذکاوت و درایــت 
کــه چگونــه مجــدد در ایــن  کــردن  خــود چــاره اندیشــی 
ــد . گردن ــی قدرتمنــد  عرصــه و عرصه هــای دیگــر زندک
آمــوزش  و  تعلیــم  بــه  شــروع  آن هــا  زمــان  همیــن  در 
کــردن و دختــران  دادن و تربیــت در خانــه و خانــواده 
گاهــواره بــا صــدای  و پســران خــود را از بــدو تولــد در 
کــردن و  دلنشــین خــود و آوای ال الیی هایشــان آشــنا 
گــوش آن هــا را آمــاده بــرای موســیقی و شــنیدن و لــذت 
زنانــه  و  بــزم  مجالــس  در  آرام  آرام  و  نمــودن  بــردن 

کردنــد شــروع بــه نواختــن و خوانــدن 
آنهــا حتــی در پــاره ای از مــوارد چــاره اندیشــی نمودنــد 
حضــور   هــم  مــردان  کــه  دیگــری  مجالــس  در  کــه 
داشــتن بــا تبدیــل لباس هــای زنانــه خــود بــه مردانــه و 
همچنیــن صــورت خــود را بــه شــکل مــردان در آورده و 

در بزم هــا بــه ســاز زدن می پرداختــن.
مســیر  ســنگالخ های  تمــام  ترتیــب  بدیــن  و 

کنــار زدن و تــا بــه امــروز ایــن میــراث  خــود را 
هنــری و فرهنگــی و تاریخــی را بــه دســت 

را  آن  نیــز  مــا  و  رســانیدن  مــا 
حفــظ و بــه آیندگانمان 

خواهیــم رســاند و 
امــروزه میبینــم 

ــه ی خــود  ــه نوب ــوان بســیاری ب ــه در ایــن عرصــه بان ک
ایــن  و  گرفتــه  عهــده  بــه  را  ســترگ  مســئولیت  ایــن 
ســاز را بــه تمــام مردمــان جهــان معرفــی نمــوده و هنــر 

انــد، کــرده  تربیــت  بســیاری  جویــان 

منابع:
گار ۱- رساله غالم و ریدگ: احمد تفضلی؛، به کوشش ژاله آموز

۲- ایران در زمان ساسانیان،
کریستین سن. آرتور 

گنجوی. ۳- خمسه نظامی، 
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در ســرزمین جاودانــه ی مــا ایــران زمیــن، در طــول تاریــخ ُپرفــراز 
و نشــیب دیــار آریایی مــان، بانــوان ایــن دیــار همــواره بخــش 
جدایی ناپذیــر و ادامــه دار در فرهنــگ و هنــر و به ویــژه در حفــظ 
بــه ارث  و نشــر آواهــا و نواهــا و حتــی ریتم هــای باســتانی و 
کانمــان بوده انــد؛ آن هــا در خانه هــا و شــالیزارها و  رســیده از نیا
باغ هــا و لــب رودخانه هــا، در جمــع زنانــه ی خــود یــا بــه همــراه 
ترانه هایشــان  نــوای دل انگیــز  تبــار خــود،  ایــل و  خانــواده و 
همــواره از َســر الالیــی فرزنــداِن دلبندشــان تــا شــادی و هلهله و 
رقــص و پایکوبــی روســتا و شهرشــان بی ادعــا و متواضعانه، ســاز 
ــه دســتان  ــه، طــار و... را ب ــه، دایــره، اربون ــه، داری کوچــک دوری
گرفتــه و نقشــی زیبــا و رنگیــن از ریتــم و شــعر و ترانــه  ظریفشــان 
و رقــص و رســم را بــرای همــگان در آبگینــه ی زمانــی و مــکان بــه 

کشــیده اند. ــر  تصوی
دایــره یــا دوریــه، در طــول تاریــخ بــه واســطه ی اندازه و ســبکی و 
صــدای زیبــا و ظریفــش، همــواره مــورد توجه زنــان و جمع های 
شــادیآور  و  فرهنــگ  ایــن  هســت،  و  بــوده  آنــان  خصوصــی 
مشــعوف از ایــران باســتان، ابتــدا در آئیــن و پرســتش جــاری 
شــده و آن را بــرای احساســات قلبــی و زیبــای یک بانوی ایرانی 
کــی و زاللــی، بــر  در پرستشــگاه و معابــد، بــا عشــقی سرشــار از پا
گان  کلمــات و واژ زبــان جــاری نمــوده و با انگشــتان ظریف خود 

دلربــای خــود را بــه رقــص درآورده و پیشــکش معبود و معشــوق 
کــه در دوران تاریــک  خــود نمــوده اســت. ایــن زنــان بودنــد 
تاریــخ ســرزمینمان، چگامه های مهرانگیــز را بــرای اولین بار به 
گــوش پادشــاهان و ســربازان و دهقانــان، ســروده و نواخته انــد. 
کــه بــرای اولیــن بــار احســاس و قلــب و روح  ایــن زنــان بوده انــد 
ــا نــوا و ســاز خــود بــه پــای معشــوق نثــار  سرگشــته و عاشــق را ب
کارزار و  ــه ســخن از رزم و نظــم و جنــگ و  ک ــد؛ آن زمــان  کرده ان
کــه آوا  پهلوانــی و اســطوره های باســتانی بــود، ایــن زنــان بودنــد 
و نــوا و ریتــم و نظــم را در بســتر خانه هــا و جشــن ها و شــادی ها 
بــه روســتا و شــهر نمایاندنــد. و مهم تــر و بهتــر از همــه ایــن 
ــر را  ــه ریتــم و مت ک ــد  ــوان ســرزمینمان بودن توصیفــات ایــن بان
ــای  ــای زیب ــر پنجه ه ــر َس ــیده و ب کش ــرون  ــت بی ــان طبیع از نه
ــاز مــا همــان متــر و  ــا ب ــد؛ ت ــر روی دایــره خلــق نمودن خویــش ب
ریتم هــا را بــر روی »دف« بــه تصویــر بکشــیم و خــود نادانســته 
کــه ایــن نــوای ماســت؛ غافــل از این کــه ایــن  بــر آن بــاور باشــیم 
تاتــا و چــگال و ترمــه و پرنــد و نظــم و تن تــن و ایقــاع و ریتــم و متــر 
ک و بی آالیــش و زیبــای زنــان ســرزمینمان  از همــان دســتان پــا
در طــول داالن هــای تاریــک تاریــخ بــر روی داریــه و دایــره بــرای 
ــتایش از  ــپاس و س ــت. س ــده اس ــود آم ــش به وج ــادی و آرام ش

بــرای ایــن همــه زیبایــی و هنــر بانــوان ســرزمینمان ایــران.

بانوان دایره نواز ایرانبانوان دایره نواز ایران
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تعریف تدریس
کار  تدریـس را در برابـر سـاخت فعلـی teaching   انگلیسـی بـه 
گون دارد: به معنای  می بریم. این واژه در لغت کاربردهای گونا
عمـل، تمریـن و حرفـه یـک معلـم، نشـان دادن راه، جهـت 
کـردن آمـوزش، دانـش، شـغل و یـا  کـردن، ابـاغ  و راهنمایـی 
عملکرد معلم. تدریس به طور عمده به فعالیت های کاسی 
معلم در حضور دانش آموزان و دانشجویان که در بیشتر موارد 

بـه صـورت کامـی انجـام می شـود، اطـاق شـده اسـت.
انواع روش های تدریس

1- روش سخنرانی
ارائـه مفاهیـم بـه طـور شـفاهی از طـرف معلـم و یادگیـری آن ها 
گـوش دادن و یـا یاداشـت برداشـتن از طـرف دانـش  از طریـق 
آموزان اساس کار این روش را تشکیل می دهد. از خصوصیات 
این روش فعال و متکلم الوحده بودن معلم و غیر فعال بودن 
دانش آموز است. افراط در به کارگیری این روش، کاس درس 
را خسـته کننـده و مـال آور می کنـد. همچنین مانـع از پرورش 
تفکر خاق و نقاد در دانش آموزان می شـود. بهتر اسـت از این 
روش صرفا زمانی استفاده شود که معلم قصد دارد، حقایق و 
مفاهیـم علمـی را به صورت تعاریف واحد به دانـش آموزان یاد 
بدهد. مثا در درس علوم؛ تعاریف تغییر فیزیکی و شیمیایی و 

یا در موسیقی تعریف ریتم  و میزان
2- روش سقراطی یا پرسش و پاسخ

گرد را به  یکی از روش هایی اسـت که معلم به وسـیله ی آن شـا
تفکـر دربـاره مفهومـی جدید یـا بیان مطلبی تشـویق می کند. 
کوشـش های ذهنـی،  گرد تـاش می کنـد بـا  در ایـن روش، شـا
معلـم  در روش حاضـر،  کنـد.  بـه مجهـول حرکـت  معلـوم  از 
گرد به مطلب یا درس جدید و تدریس  هنگام جلب توجه شا

آن، مسـتقیمًا بـه بیـان مطلـب نمـی پـردازد؛ بلکـه بـا طـرح 
گردان را در مسیر مطالب  سوال های منظم، فعالیت ذهنی شا
و مفاهیـم جدیـد قـرار داده، آن را هدایت می کند، تا خودشـان 
بـه کشـف مفاهیـم جدیـد توفیـق یابنـد. معلـم سـقراطی یـک 
آمادگـی آموختـن چیـز  کـه هـر لحظـه  مشـارکت کننده اسـت 
گردان می خواهـد در بحـث مشـارکت  جدیـدی را دارد. از شـا
فعـال داشـته باشـند. خـوب گـوش کننـد و بـا یکبـار نظـر دادن 
کـه دانـش  خـود را از گفـت وگـو برکنـار نداننـد. مراقبـت می کنـد 
کنند. معلم  آموزان تمرکز خود را بر بحث و اصول بحث حفظ 
سـقراطی روی سـکوی خطابـه نمی ایسـتد و وعـظ نمی کنـد، 
بلکـه بـه میان بچه ها مـی رود و تاش می کند از موضـع برابر در 
که قبا آموخته  بحث وارد شود این روش، برای مرور مطالبی 
گردان از مفهوم درس  شـده، و یا ارزشـیابی میزان درکی که شـا
دارنـد، و بـرای پـرورش قـدرت تفکـر آنـان روش بسـیار موثـری 
اسـت.  بـه عنـوان مثـال در درس ریاضـی در مبحـث نسـبت 
کنیـم. از دانـش  وتناسـب، از ایـن روش می توانیـم اسـتفاده 
آمـوزان بپرسـیم نسـبت بـه چـه معناسـت؟ تناسـب بـه چـه 
معناسـت؟ آیـا در مسـائل ریاضـی اون دو بـا هـم فـرق دارنـد؟ 
چـه تفاوتـی بیـن جـدول نسـبت و جدول تناسـب اسـت؟ و... 
که سواالت ما دانش آموزان را به سمت  باید حواسمان باشد 

گرد نشـوند. درسـتی هدایـت کننـد و باعـث سـردرگمی شـا
3- روش بحث گروهی

تدریسـی  روش هـای  دسـته  از  گروهـی  بحـث  تدریـس  روش 
دانـش آمـوز_ محـور اسـت. بـه طور معمـول در این روش هـا، در 
کـه معلـم_ محـور اسـت و  مقایسـه بـا روش تدریـس سـخنرانی 
عمده فعالیت های کامی برای  زمینه سازی به منظور کسب 
مهـارت و دانـش به عهده ی معلم اسـت؛ دانش آمـوزان تاش 
گیـری دانش، مهارت و نگرش ها می کننـد.  در  زیـادی بـرای فرا

فنون تدریس در بین مدرسان موسیقیفنون تدریس در بین مدرسان موسیقی
در  یادگیــری  انــواع  و  تدریــس  فنــون  و  روش هــا  جــای  مقدمــه: 
آمــوزش موســیقی در هــر ســازی خالــی اســت و هــر مدرســی اعــم از 
درس ریاضــی، فلســفه، علــوم و هنــر مثــل موســیقی، تئاتــر، نقاشــی 
همگــی بایــد ایــن اصــول و روش هــای تدریــس را بداننــد. در ایــن 
تدریــس  روش هــای  و  انــواع  معرفــی  از  مختصــر  شــرحی  مباحــث 
تفصیــل  بــه  بعــدی  ماهنامه هــای  در  و  می شــود  ذکــر  یادگیــری  و 

ح داده می شــود. کــدام شــر درمــورد هــر  غالمرضا گرگین
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این روش از ایده ها و تجربه ها در بحث، همه سهم می برند، از 
طریق بحث، مشارکت و فعالیت تقویت می گردد. یادگیرندگان 
از این که می توانند اعام نظر کنند و به چالش و مناظره دست 
گروه هـا 3 یـا 5  یازنـد، لـذت می برنـد. در ایـن روش بهتـر اسـت 
نفـره باشـد. بعضـی اوقـات گروه هـا رهبـر دارنـد و بعضـی اوقات 
که هرگروه نماینده ای داشته باشد  هم ندارند. اما بهتر است 
گـروه را جمـع آوری کـرده و منظـم ارائـه دهنـد.  تـا نتایـج بحـث 
کـه معلـم می خواهـد  بـه عنـوان مثـال در درس ادبیـات زمانـی 
معنـی یـک شـعر را به دانش آمـوزان یاد بدهد، بجـای این که از 
روش سخنرانی استفاده کند می تواند از این شیوه بهره گیرد. 
دانـش آمـوزان در گروه هـای خـود درباره معنی کلمات و ابیات 
گر جایی نیاز به کمک  با یک دیگر بحث و مشورت می کنند و ا
داشـتند از معلـم خـود سـوال می کننـد. در اینجـا معلـم فقـط 
نقش هدایت کننده و تسهیل گر را دارد و در نهایت یافته های 
می  کنـد.  بنـدی  جمـع  و  تکمیـل  اصـاح،  را  آمـوزان  دانـش 

4- روش تدریس واحد کار:
که دانش آموزان  کار یک واحد یادگیری اسـت،  در اصل واحد 
کار، فعالیت  با راهنمایی معلمان انجام می دهند. یک واحد 
که جسـتجو و حل مسـئله انفرادی یا  یادگیری طبیعی اسـت 

گـروه کوچـک را در برمی گیرد.
این روش چهار مرحله دارد:

1. انتخاب واحد کار: با توجه به هدف درس واحد کار انتخاب 
می شود.

2. ارائه واحدکار: معلم نحوه ی فعالیت بر روی واحد کار عرضه 
شـده را مشـخص می کنـد و توضیـح می دهـد که واحـدکار باید 

گـروه انجـام پذیرد یا به صـورت فردی. در 
تـا  می کنـد  هدایـت  را  آمـوزان  دانـش  معلـم  هدایـت:   .3

دهنـد. انجـام  درسـت  را  خـود  فعالیت هـای 
4- ارزشـیابی: در واقـع ایـن روش همـان روش پروژه ای اسـت. 
یـک موضـوع از جانـب معلـم و یـا حتـی به دلخـواه خـود دانش 
و  تحقیـق  بـه  آمـوز  دانـش  سـپس  و  می شـود  انتخـاب  آمـوز 
پژوهـش در آن حیطـه می پـردازد. ایـن پژوهـش هـم می توانـد 
بـه صـورت گروهـی باشـد و هم فـردی. به عنوان مثال تحقیق 
درمورد اندیشه های فیلسوفانی چون سقراط، افاطون و...، 
درباره ی نحوه ی پوشش و زندگی مردم در دوره های تاریخی 
کار رفته  مختلف، سرگذشـت یک سـاز، سـبک های هنری به 

در نقاشـی ها و...
5- روش تدریس ساختگرایی:

معلـم در ایـن روش ارائـه دهنـده اسـت نـه سـخنران، دانـش 
آموزان را برای ایده سازی هدایت می کند، اختیارات یادگیری 
ویـژه ای بـه دانـش آمـوزان می دهـد، بـه نحـو مطلـوب بـا آن هـا 
کاوش در محیـط مناسـب را  ارتبـاط برقـرار می کنـد، اجـازه ی 
گردان می دهـد، بـه رشـد و ارتقـای روابطـه انسـانی بیـن  بـه شـا
گردان توجـه دارد، اثرگـذاری تمرین هـای ارائـه شـده بـرای  شـا
دانش سـازی را می سـنجد و به دانش آموزان کمک می کند تا 
بین دو یا   چند فکر و ایده ارتباط برقرار کنند و روش معناداری 
بسـازند. چنیـن فعالیتـی از سـوی دانـش آمـوزان نمـودی از 
کنـش دانـش سـازی آنـان را نشـان می دهد. ایـن روش چهار  وا
مرحله دارد: کاوش، تشـریح، گسـترش، ارزشـیابی. در واقع در 
ایـن روش دانـش آموزان خود به سـاخت دانش می پردازند. از 
این روش در بسیاری از حیطه های آموزشی می توان استفاده 
کرد. به عنوان مثال دانش آموزان برای شـناخت فسـیل ها در 
کاوش می پردازند، سپس یافته های خود  ابتدا به جستجو و 
ک می گذارنـد. بعـد از آن با  را بـا همکاسـی های خـود بـه اشـترا
گسـترش  گاه، سـطح دانـش خـود را  کسـب اطاعـات از افـراد آ
می دهنـد و در آخـر هـم معلـم نتیجـه حاصـل از ایـن فراینـد را 
ارزیابی می کند. این روند برای درس ریاضی، ادبیات، فلسفه 
و یـا حتـی کشـف نت هـا و میزان هـای یک آهنگ و نوشـتن آن 

کار مـی رود. به 
منابع:

کبر، روان شناسی پرورشی نوین:روان شناسی یادگیری و  1- سیف، علی ا
آمـوزش، دوران، تهران 1391.

2- قراملکـی، فرامـرز، برخـورداری، موحـدی، احـد، زینـب، فائـزه، اخـاق 
حرفه ای در مدرسـه، موسسـه آموزشـی و فرهنگی شـهید مهدوی ایران، 

تهـران 139٨.
3- آقازاده، محرم، راهنمای روش های نوین تدریس، آییژ، تهران 139٨.
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سماع در لغت به معنای شنیدن و گوش فرا دادن
کـه شـنیدن آن خـوش باشـد,اما در   اسـت,به هـر آوازی 
اصطـاح طریقـت وتصـوف بـه حالتـی معنـوی و روحانـی 
گرفتـه و  کـه طالـب را از درون تـا بیـرون فرا گفتـه می شـود 
باعث  وجد و شوق سالک می شود این جنبش وحرکت و 
رقص عارفانه انواع و اشکال مختلف دارد و طرایق در این 
بـاب هرکـدام آداب خـاص خـود را دارند،مثـا در طریقـت 
نقشبندیه کمتر با حرکت جسم ،بلکه این شوق در ذهن و 
روح و قلب صوفی می نشیند ،البته طریقت قادریه بشکل 
فعلی در مناطق کردستان بیشتر از عهد شیخ اسماعیل 
ولیانـی قازانقایـه درسـده یازدهـم هجـری قمری متشـکل 
شـده و منشـعب گشـته است،ایشـان فرزند سـیدمحمد 
برزنجـی سرسلسـله  نـوادگان سیدبابارسـول  واز  نودهـی 
سادات برزنجی میباشد،سماع نوعی شکوه وزیبایی دارد 
کـه میتوانـد کشـف حجـاب کنـدو امـر حقیقـی وسـرمدی 
کـه هیـچ امـر زمانـی   را بـرای سـالک آشـکارکند آنجاسـت 
جایگزین آن نمی شود.قرنهاست که صدای دف و رعشه 
چـوب دروایـش، در غـرب کشـور گویـی کـه در کوهسـتانها 
و آسـمان آن تبلـور و تجلـی یافتـه اسـت.تصوف و عرفـان 

اسامی که عبارت از تزکیه و تربیت روحی و نفس می باشد 
در بیـن مسـلمانان مـرد و زن رایـج بـوده اسـت کمـا این کـه 
شـیخ حسـن بصـری بعـد از حضـرت امـام همـام حضـرت 
علـی)ع( مرشـد و رهبـر طریقـت و تصـوف بـوده اسـت یکـی 
از مریـدان او رابعـه عدویـه کـه در میـان عرفـا و اهـل تصـوف 
مشـهور می باشـد دلیـل و نشـانه ی ایـن اسـت کـه  از صـدر 
اسـام تا کنون مرد و زن در تصوف و عرفان اسـامی کوشـا 
بـوده و در ایـن راه بـه مقامات عالی انسـانی نائل شـده اند.
زنـان  مانـع حضـور  اسـام  از دسـتورات شـریعت  برخـی 
در تکایـا و داشـتن جلسـات عرفانـی بود.امـا بـا توجـه بـه 
پررنگ تـر شـدن نقـش زنـان در فعالیتهـای اجتماعـی، 
که جلساتی را با  مشایخ و رهبران طریقت الزم دانستند 
توجه به قوانین شریعت و آئین نامه ی طریقتی تشکیل 

دهند.
نخستین بار مرحوم مبرور حاج سید شیخ محمد هادی 
هاشـمی در سـال ۱۳44 در خانقـاه مبارکـه ی سـنندج 
جلسـات زنـان اهـل طریـق علیـه ی قادریـه ی هاشـمی 
سـوله ای تحـت رهبریـت خلفـای زن را دایـر نمودنـد.و 
آموزشهای برنامه ی ذکر قیام و قعود )تهلیله( دایر گردید 
و در ایـن زمینـه زنـان اهـل طریـق از طـرف مرشـد ملزم به 
شرکت در جلسات ذکر و تهلیله شدند و دف زنی و مداحی 
که فقط زنان شـرکت می کردند دایر  زنانه در مجلس ذکر 
گردیـد و تـا کنـون در خانقاه هـای آن مرحوم در شـهرهای 
کامیـاران، قـروه، خانقاه  سـنندج، سـقز، بـوکان، مهابـاد، 
دارد. ادامـه  و  برقـرار  کرمانشـاه  شـهر  و  دوالب  مرکـزی 

بعـد از انقـاب جلسـات ذکر در کرمانشـاه در منـزل یکی از 
خلفای شیخ اجرا میشد و امکان برقراری ذکر و تهلیله ی 
زنـان ممکـن نبود.تـا این کـه در سـال ۱۳6۱ سـید حسـن 
هاشـمی و همسرشـان حاجیه سیده فریده هاشمی که 
دختر مرحوم جنت آشیان حاج سید شیخ محمد هادی 
هاشـمی می باشـد این وظیفه را بر خود واجب دانستند 
و جلسه ی ذکر مردان در روز جمعه بعدازظهر و جلسه ی 
ذکر بانوان را در روز سه شنبه بعد از ظهر تشکیل دادند.

گـروه دفنـواران و مداحـی بانـوان خانقاه  در مـورد آمـوزش 

حضور بانوان دف نواز حضور بانوان دف نواز 
در مجالس خانقاه و در مجالس خانقاه و 
گروه های موسیقی در گروه های موسیقی در 

کرمانشاه کرمانشاه 

دنیا شهیدی

37



هاشـمی سـوله ای زیـر نظـر فرزنـد سـید حسـن هاشـمی بـه 
کافـی را دیده انـد  نـام سـید فریـد هاشـمی تعلیمـات الزم و 
گـر از  بـه طـوری کـه در مراسـمات عرفانـی و مولـودی خوانـی ا

مـردان باالتـر نباشـند کمتـر هم نیسـتند.
بعد از تشکیل جلسات ذکر زنانه ی دراویش قادری هاشمی 
سوله ای سایر شاخه های طریقت نیز مراسم ذکر درویشی و 

عرفانی را برای بانوان برگزار کردند.
همراه با اذکار گفته شده صدای دف بال پرواز را در دراویش 
گویـی در  کـه  بـه پـرواز درمـی آورد، چنـان بـه وجـد می آینـد 

جهانـی بـه دور از آشـفتگی ها بـه سـر می برند.
در ایـن میـان بانـوان نیـز در تکایـای مربـوط بـه خـود چنیـن 
کـرده و دف، ایـن سـاز سـرکش چمـوش  حالت هایـی را درک 
کـه دف روح لطیـف زنانـه و  گویـی  کرده انـد.  را در خلـوت رام 
مهربانی ها و ناز و نوازش را کم داشت که شوریدگی هایش را 

بـا مهربانـی هر چـه تمام تر نشـان دهد.
دف، ایـن سـاز سـرکش، سـنگین، شـوریده، نرم تـر و آرام تـر در 

دسـت بانـوان قـرار گرفت.
بـا تاشـهای فـراوان ریتم هـای خانقاهـی بـه بیرون کشـانده 
شـد و دنیـا حـی اهلل...دائـم و حـی یـا قیـوم را شـنید.همراه 
شـد بـا مـردان خـدا و اندک اندک هـا و دیر مغـان ها...بانوان 
کنـار  در چنـد سـال اخیـر بـا تمـام نامایمـات و سـختی ها در 

مـردان دف نـوازی می کننـد.
کرمانشاه، شهری که سفره ی موسیقایی اش همیشه پهن 

است نوازندگان زیادی را به خود اختصاص داده است.
هـر چنـد تعصبـات و عـدم امکانـات بسـیاری را از ادامـه ی 
مسـیر بـاز میـدارد امـا عـده ای دیگـر بـا چنـگ و دنـدان بـه راه 

خـود ادامـه می دهنـد.
که علی  بسیاری تنها در تکایا این ساز را به دست می گیرند 
رغم توانمندی و مهارتشان هیچ گاه شناخته نمی شوند.اما 
بـا مسـاعد تر شـدن شـرایط برخی دیگـر از بانـوان پا بر صحنه 

کنار دیگر سـازها شروع به نواختن کرده اند. گذاشـته و در 
گروههـای کوبـه ای فراوانـی تـا کنـون تشـکیل شـده و مدتهـا 
کـه متاسـفانه قریـب بـه اتفـاق بـر اثـر عـدم  فعالیـت داشـتند 

امکانـات از ادامـه ی راه بازماندنـد.

بـه  کرمانشـاه  شـهر  در  توانمنـدی  بانـوان  حاضـر  حـال  در 
هسـتند. مشـغول  دف  تدریـس  و  نواختـن 

کتابهای فراوانی تدریس می شود اما ریتهای بسیار استفاده 
گـروه نوازی هـا بیشـتر برخواسـته  شـده در بداهـه نوازی هـا و 
از فرهنـگ و دیارمـان اسـت همچنـان کـه در پـای کوبی هـا و 
گرتـن اسـتفاده  گریـان و هـل  جشـنهای و شـادی هایمـان از 
بسـیار  منطقـه  ایـن  نوازندگـی  در  ریتم هـا  ایـن  میکنیـم 
کـه در سـماع و سـلوک  خودنمایـی می کنـد. و یـا ریتم هایـی 
کار مـی رود همچنـان در دل و جـان نوازنـدگان  عارفـان بـه 
است و دستانشان آغشته به آوای حی یا قیوم هاست...که 

بـا روح و روان نوازنده هـا عجیـن اسـت.
گویی که تار و پود روحمان را با این اصوات نقش بسته اند.
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کوچکتـر  ایـن سـاز شـبیه دف اسـت، انـدازه ی آن از دف 
اسـت و تقریبـًا cm ۳0 اسـت.

کوچکتـر بـوده و نـوع نوازندگـی آن  انـدازه ایـن سـاز از دف 
نیـز بـا دف متفـاوت اسـت؛ در واقـع انـدازه ی آن بیشـتر به 
دایـره نزدیـک اسـت؛ امـا قطـر کاف پهـن آن باعـث ایجـاد 

گشـته اسـت. صـدا دهـی بم تـر و خاص تـر از دایـره 
کشـی جا دسـتی آن با »دف« )کوردی(  کاف بندیر مرا در 
کامل  کامـًا متفاوت بـوده و از یک دایره  و رایـج در ایـران، 
شـده  تعبیـه  گـرد  سـوراخی  بصـورت  کاف  پائیـن  در  کـه 
بـرای  نوازنـده  انگشـت شسـت  یعنـی  اسـتفاده می کننـد 

کنتـرل بندیـره، داخـل آن قـرار می گیـرد؛ در  گرفتـن و 
پشـت  درسـت  سـاز  دایـره ی  داخلـی  قسـمت 

کـه  گرفتـه  پوسـت، نـواری فلـزی نازکـی قـرار 
هماننـد  رهـا  و  آزاد  بصـورت  مقـدار  یـک 
فنـر عمـل می کنـد و در هنـگام نواختـن 
و ضربـه زدن بـا دسـت، ایـن نـوار باریـک 
کـرده و باعـث  فلـزی بـه پوسـت برخـورد 
کـه  می شـود  خاصـی   sonorite ایجـاد 
نشان از رنگ و صدادهی ویژه و منحصر 

کشـی« دارد.  نواختـن  بـه فـرد »بندیـر مرا
دنیـا  دیگـر  بندیرهـای  بـا  کشـی  مرا بندیـر 

نیزیـک مقـدار متفـاوت اسـت. اوال بصـورت 
دسـت بـاز هماننـد دف رایـج ممالـک اسـامی   

بـرای  نیـز  چـپ  دسـت  از  دومـًا  و  می شـود  اجـرا 
کشـی  نواختـن و تکنیکهـای خاصـی نیـز نوازنـدگان مرا

اسـتفاده می کننـد. حرکت هـای راسـت و  چـپ سـاز نیز به 
صـورت فلـش وار {↔} نیـز از خصوصیـات اجرایـی ایـن 

سـاز میباشـد.
نـوع  سـه  بـه  را  سـاز  ایـن  کـش  مرا در  بندیـر  نوازنـدگان 

میبرنـد. کار  بـه  مختلـف 
۱- بصورت تک نوازی و هنگام خواندن

دسـته  اجـراء  و  بندیـر  چنـد  بـا  نـوازی  هـم  بصـورت   -۲
جمعـی

۳-  بصـورت ارکسـتری بـه همـراه یـک یـا دو و یـا چندیـن 
کـش بندیـر را مینوازنـد. سـاز ملودیـک رایـج در مرا

Frame DrumsFrame Drums فریم درامز؛ فریم درامز؛

کشی بندیر مرا

سازهای شبیه دف در دنیا: قسمت اول
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قسمت اول:
آغــه  کریــم صفوتــی و خلیفــه میــرزا  کــه خلیفــه  زمانــی 
کربچنــه  غوثــی، بــرای زیــارت و دیــدار پیــر و شیخشــان بــه 
کردســتان عــراق می رفتنــد، هــر بــار بــا  روســتایی از توابــع 
آغوشــی بــاز پیــر و ُمــراد خویــش و ســایر مریــدان در خانقاه 
و منــزل ایشــان مواجــه می شــدند؛ نــوای دل انگیــز اشــعار 
بــه وجــد و  را  عرفانــی و خــروش دف هایشــان همــگان 
پایکوبــی و ســماع فــرا می خوانــد؛ همــه ی مریــدان و اهــل 
طریــق مدهــوش و مســتور از ایــن شــیدایی و شــوریدگی 

ایــن دو اســتاد چیره دســت و نــوآور می شــدند...
کــه ایــن دو اســتاد بــزرگ بــه آن  در یکــی از ســفرهایی 
ــاری  ــرزمین ج ــت، آن س کرام ــخاوت و  ــی و س ــار زیبای دی
عرفــان و طریقــت و راســتی داشــتند؛ پیــر بــزرگ بــه هنــگام 
گــرد آمــدن تمــام مریــدان و عاشــقان، به ســان  جلــوس و 
کــه هماننــد شــمع مجلــس عشــاق و نورافشــانی  همیشــه 

گان عشــق را بــه زبــان جــاری می ســازد، بــه  کلمــات و واژ
دو اســتاد بلندمرتبــه ی ذکــر و نــوا و دف می نگــرد و بــا 
اندکــی  می گویــد،  خــود  به خصــوص  و  ملیــح  لبخنــدی 
گویــا امروز  بــرای خوانــدن و نواختــن صبــر داشــته باشــید، 
کــه او نیــز هماننــد شــما  مهمــان ویــژه ای از بغــداد داریــم 
می گویــد،  کریــم  خلیفــه  اســت.  نغمه خــوان  و  عاشــق 
کــه  از  را  گل  بــوی  شماســت،  امــر  امــر،  پیــر!  جنــاب 
بوئیــم غیــر از وجــود ُپــر برکــت شــما؟ پیــر بــا تســبیحی بــا 
کــه بــه دســت داشــت بــه صــورت  دانه هــای عقیــق یمنــی 
جاافتــاده و ُپــر معنایــش دســتی می نــوازد و می کشــد و بــا 
کریــم  نگاهــی عمیــق و لبخنــدی رضایتبخــش بــه  خلیفــه 
و خلیفــه میــرزا آغــه ایــن دو اســتاد چیره دســت و عاشــق 

می نگــرد،
اشــاره ی  بــا  می گیــرد،  فــرا  را  مجلــس  عمیــق  ســکوتی 
دســت پیــر دو ســینی بــزرگ چــای به وســیله ی دو نفــر 

داستان دف و دف نوازان
ک طینت احمد خا

داستان
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پذیرایــی  بــرای 
مجلــس  حضــار 
می گــردد؛  روانــه 
شــیرینی شــکِر چــای 
پیــر،  ُپرمهــِر  نــگاه  و 
بــه  را  مجلســیان 
و  مــی آورد،  وجــد 
ی  پـــچ پـــچ هــــــــــــــا
رضایــت  و  دراویــش 
بودنشــان  از  خاطــر 
پیــر،  جــوار  در 
ی  ز ا د نــــغــــمــــه پــــــر

می ســازد. خانقــاه  آرســته ی  خاصــی 
کــه از جانــب شــیخ؛ مــازم  گاه درویشــی میان ســال  به نــا
گماشــته شــده بود، با احترام و تکریم  َدِر ورودی خانقاه 
بــه نــزد پیــر می آیــد و زانــو می زنــد و با صدایــی آرام مطلبی 
را بــه عــرض شــیخ می رســاند، پیــر نیــز طبق عادت دســت 
کــرده و بــا لبخنــدی ملیــح  راســت را بــه صــورت لمــس 
ســری تــکان می دهــد؛ مــازم بیــرون رفتــه و بعــد از چنــد 
لحظــه ای، پیرمــردی چهارشــانه و جاافتــاده و باصابــت 
ــا صــدای بلنــد ســامی بــه حضــار  وارد مجلــس شــده و ب
گاه  می دهــد تــا همــگان را از آمدنــش مطلــع ســازد؛ به نــا
ســرها بلنــد شــده و ایــن مهمــان تــازه وارد را می نگرنــد 
کیســه ای زیبــا  پشــت ســر مــرد تــازه وارد مــردی جــوان بــا 
کــه »دفــی« داخــل  آن دارد  از  نشــان  کــه  رنگارنــگ  و  
گذاشــته اند، وارد شــده و دو نفــر دیگــر نیــز هماننــد  آن 
نگاهبــان او و مــرد پیشــین را همراهــی می کردنــد وارد 
کــه  خانقــاه می شــوند بعــد از آن هــا چهــل درویــش نیــز 
از مریــدان او بودنــد وارد خانقــاه می شــوند، شــوری به پــا 
کــه  شــده و همهمــه ای آغــاز می گــردد. دو اســتاد دف 
احتــرام  بــا  تازهــواردان  می نگرنــد،  ایــن  بــه  متعجبانــه 
ــه ایــن مــرد  ک ــه مجلســیان، از همــه ســوال می پرســند  ب
کــدام طریقــت می باشــند؟!  کیســت و ایــن دراویــش جــزء 
مــرد برســم آداب طریقــت و خانقــاه بــه نــزد پیــر رفتــه و 

و  زده  ادب  زانــوی 
ــر را غــرق بوســه و  پی
می نمایــد.  احتــرام 
ترتیــب،  بــه  بعــد 
چهــل  و  مازمــان 
درویــش نیــز پشــت 
ادب  زانــوی  او  ســر 
مــورد  را  پیــر  و  زده 
ســتایش  و  تکریــم 
و  می دهنــد  قــرار 
ــان  ــیخ مهمان ــاز ش ب
را بــا همــان لبخنــد 
آن هــا  دســت  بــا  و  می گویــد  خوش آمــد  جادویــی اش 
راهنمایــی  خانقــاه  از  قســمتی  در    نشســتن  بــرای  را 
می کنــد؛ ســکوتی ســنگین همــه جــا را فــرا می گیــرد، شــیخ 
ــم(   کری ــه  ــه و خلیف ــرزا آغ ــه می ــزرگ )خلیف ــتاد ب ــه دو اس ب
نگاهــی مهربانانــه می نمایــد و می گویــد: خلیفــه! امــروز 
ــار اتفاقــی تاریخــی  ــا ایــن ب برایتــان خبــری خــوش دارم ت

خ دهــد؛ ُپربرکــت در خانقاهمــان ر و 
بــا ســر  را  بــا ســکوت و احتــرام ســخنان پیــر  دو اســتاد 
ســال های  می دهــد؛  ادامــه  پیــر  می کننــد؛  همراهــی 
کــه اســتادی عاشــق و فرزانــه و  صدالبتــه بــا  ســال اســت 
کــه هــر بــار با نغمه پــردازی و  ســواد را در جــوار خــود داریــم 
نــوای ســحرانگیز  »دفــش« مــا را بــه ملکوت اعــا رهنمون 
ذکرگویــان  و  ســماع  و  دست افشــانی  بــا  تــا  می ســازد 
بــه دیــدار روحانــی معشــوق ازلــی و ابدیمــان خداونــد 
بــزرگ  اســتادی  ایشــان  به راســتی  بشــتابیم،  ُســبحان 
و متفکــری دانــا و دف نــوازی چیره دســت هســتند نــام 
ایشــان ماموســتا درویــش خلیفــه اســماعیل  ســرمایی 

معــروف بــه فقیــه اســماعیل می باشــد.
ادامه دارد…

 منبع:
پژوهش میدانی و روایت استاد خلیفه ماشاءاهلل صفوتی 
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دف در سومر، از پیدایش تا تعالی ...
دف در آیینــه تاریــخ چونــان خورشــیدی تابــان در همــه 
ادوار درخشــیده و نقشــی اساســی در همــه حوزه هــای 

کــرده اســت. زندگــی بشــری ایفــا 
کاهنــی ســومر تــا  صــدای غــّرای ایــن ســاز از قبــل از تمــدن 
بــه امــروز خامــوش نشــده هیــچ، بســا بلندتــر و رســاتر هــم 
کــه بســیاری از ســازهای  شــده اســت. ایــن در حالیســت 
کــش و قوســهای روزگار میــرا شــدند و  هــم پالــه اش در 
نوایشــان خامــوش شــد... در ایــن نوشــته ســعی بــر آن 
کوچکــی از تاریــخ پاســداری بــزرگ ملــت  اســت بخــش 
مزوپوتامیــا از ایــن ســاز را بــه نــگارش درآورد تــا نوازنده های 
امــروز بیشــتر بــا سازشــان آشــنا و مانــوس شــوند و بیــش از 
کنند.چهــار  پیــش بــه نواختــن ایــن دیرینــه ســاز افتخــار 
تکــه چــوب، چنــد تکــه ریســمان یــا شــاخه های نــازک 
پیچــک و یــک پارچــه پوســت حیــوان ... اینهــا تنهــا 
کــردن دف در ماقبــل  ابــزارآالت موردنیــاز بــرای درســت 
کــه بــرای  تاریــخ و تمــدن بوده انــد، امــا ســئوال اینجاســت 
چــه و چــرا ایــن ســاز درســت میشــده؟ آیــا جنبــه زیبایــی 
شناســانه و هنــری داشــته اســت یــا مقصــد چیــز دیگــری 

بــوده اســت؟ انســان در بــدو آشــنایی اش با نغمــه و ادوات 
بــرای ایجــاد صــدا مقصــدش حفــظ جــان و ایجــاد ارتبــاط 

بــا همنوعانــش بــود.
کوبــه ای بــرای  کــه نقطــه ایجــاد ســازهای  بدیــن صــورت 
دورکــردن حیوانــات وحشــی و ایجاد رعب و وحشــت برای 
امنیــت جانــش بــوده و از صــدا و آواهایــی ممتــد و مقطــع 
هــم بــرای فرســتادن پیام هــای مختلــف بــه انســانهای 

کــرده اســت. دیگــر پیرامونــش اســتفاده 
آغــاز حس زیبایی شناســی بشــر را میتوان بــه تاریخ ایجاد 

تیــر و کمان و نیزه پیونــد داد.

دِف تاریخ 
نگاهی اجمالی به تاریخ ساز دف در منطقه مزوپوتامیا )پیش درآمد(

سید تاج الدین حسینی
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ــد.  ــبت میداده ان ــان نس خدای
دیــن ســومریان از بیشــتر از صدهــا خــدا و متــون مقــدس 
کــه خدایــان و  گردآمــده بــود و اعتقادشــان بــر ایــن بــود 

انســان ها هــزاران ســال پیــش بــا هــم در حیــات بوده انــد. 
نیــز  از شــاهان  کشــیش های معابــد ســومر  مقامــات و 
در  زیــادی  معابــد  دارای  داشــتند،  بیشــتری  اهمیــت 
که بعدها در جای آنان  سراســر امپراتوری ســومری بودند 
ــه زیگــورات بنیــاد نهــاده شــد. هرم هــای بلنــد معــروف ب
گــواه تاریــخ بــی وجــود ریتــم و موســیقی و صــدای  بــه 
معابــد  در  آیینــی ای  مراســم  هیچگونــه  )ُکــر(  جمعــی 

اســت. نشــده  برگــزار  ســومری 
ســازهای کوبــه ای نقــش بســزایی در ایجــاد حــس خلصــه 
در شــنونده داشــته اند و بــه همیــن خاطــر نقشــی پّررنگتــر 

نســبت بــه ســازهای دیگــر داشــته اند.
اســم دف هــم خاصــًا از ســومر سرچشــمه گرفتــه اســت که 

معنــی آن صــدای بعــد از نواختنش اســت.

بدیــن صــورت کــه انســان پــس از ایجــاد ایــن وســیله زمــان 
بیشــتری بــرای اســتراحت پیــدا می کنــد و از فاصلــه دور 

میتوانــد شــکار خــود را معلــوم و بــر او غالــب شــود.
کــه بشــر اولیــن قــدم را بــرای  ایــن زمــان همــان زمانیســت 
شــناخت زیبایی هــای پیرامونــش برمیــدارد و بــه وســیله 
خویــش  بــدن  روی  را  نقــوش  اولیــن  درختــان  صمــغ 

کــرده و ســعی در ایجــاد زیبایــی می کنــد. کــی  حکا
کوبه ای برای  کردیم پیشــتر ســازهای  که اشــاره  همانطور 
ماندن در حیات بوده اما پس از این دوره شــکوه به ریتم 
افــزوده می شــود، قالبهــای مشــخصی ابــداع می شــود و در 
تمــدن ســومر بــرای اولین بــار در دوره ایجاد چــرخ دف هم 

گرد می شــود. از حالت چهارگوشــه خارج شــده و 
آنچــه کــه بســیار مایه مباهات اســت دســت نخــوردن این 
کــه نهایــت  ــه نوعــی  ســاز اســت در طــول هــزاران ســال، ب
تغییــر آن اضافه گشــتن رخــت )زنجیر(هایــی از جنس فلز 
کمــه  بــوده و آراســتگی های بیشــتر ظاهــری روی قســمت 
کــم یــا زیــاد  و پوســت، وگرنــه چیــزی از ســاختمان اصلــی 

نشــده اســت.
را  کوبــه ای  ســازهای  کلمــه  بیشــتر  نوشــته  ایــن  در 
کــه شــباهت  اســتفاده میکنیــم و دلیلــش هــم ایــن اســت 
ــا  کنونــی ت کی هــای لوحه هــا و دیوارنگاره هــا بــه دف  حکا
حــدی جــای گمان باقی گذاشــته اســت و در میــان تاریخ 
کلمه دف  که به طور قطع  کرده  نویســان شــبهاتی ایجاد 

را بــرای آن بــه کار نمــی برنــد.
امــا بــا توجــه بــه قیــاس اشــکالی و نســبت آن یافتــه بــه 
کــه ســاز را در دســت دارد بــه آن واقــف  آناتومــی نوازنــده 
که بیشترین شباهت را به دف دارد و به همین  میشویم 
ســبب بیجــا نیســت کــه ایــن ادعــا را مطــرح کــرد کــه آن آثار 

دیریــن دف هســتند.
در تمدن ســومر و شــروع پروســه آیین و پرســتش خدایان 
و الهه هــا موســیقی نقــش بســیار بســزایی را ایفــا میکــرده 
کــه ســومریان عمیقــًا بــه مذهــب  گونــه  اســت. بدیــن 
باورمنــد بوده انــد و نظــم اجتماعــی و وقایــع طبیعــی را بــه 
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َتپ، َدپ، داب، َدب و در نهایتا دف ...
ــام دف را بــه ضمیــر عربــی و  ــه اشــتباه ریشــه ن بســیاری ب
نتیجــه صــرف فعــل وصــل می کنند امــا وقتی که بــه تاریخ 
کــه نمونه هــای  کنیــم میبینیــم  زبــان ســومری رجــوع 
بســیار زیــادی از هجاهــای تعریــف صــدا در ســومر بــه کار 

کــه دف هــم یکــی از انهاســت. رفتــه اســت 
کــه  در تصویــر نوازنــدگان باســتانی را مشــاهده میکنیــم 
کهــن هســتند.  در حــال نواختــن بــر روی آالت موســیقی 
کــه بــا نــام صحنــه موســیقی آشــوری  ایــن نقــش برجســته 
ــتانبول  ــوزه اس ــن م ــن النهری ــگ بی ــر و فرهن ــالن هن در س

ــت. ــان اس ــر بابلی ــواه هن گ ــود  ــداری می ش نگه
ایــن تصویــر جــدای از حــس زیبایی شناســه و هنر اصیلی 
کــه دف نــوازان  کــه در آن بــه کار رفتــه حــاوی نکتــه ایســت 
تعــداد  بــه خــود جــذب می کنــد، آن هــم  را بافاصلــه 
گروهــی  کــه از یــک نفــر بیشــتر اســت.  دف نــوازان اســت 
ــده دف القــاء  ــودن نوازن ــا حداقــل از یــک نفــر بیشــتر ب و ی
حــس کوبندگــی را قطعــا بیشــتر انتقــال می دهــد و بــه طور 
قطــع اجدادمــان در 8700 ســال پیــش بــه خوبــی ایــن 
مهــم را دریافتــه بودنــد. دف جــدا از آئینهــای مذهبــی، در 
کســوف و خســوف، جنــگ و صلــح،  مراســماتی از قبیــل: 

کــه  شــادی و غــم، تولــد و مــرگ و ... نواختــه شــده اســت 
البتــه ســاده بــودن ســاختمان ســاز و امــکان نواختنــش 
از طــرف طیــف وســیعی از مــردم بزرگتریــن ســبب بــرای 
هیــچ  متاســفانه  می شــود.  شــمرده  اش  گســتردگی 
کــه نشــان دهــد ریتــم ســومریان چگونــه  گونــه ســندی 
بــوده و فیگــور و اصولهایشــان بــه چــه صــورت بــوده در 
دســترس نیســت، و مــا تنهــا مجبــوراً بــه میراتــی بســنده 
کــه ســینه بــه ســینه بــه بــزرگان مــا رســیدند. میکنیــم 
ــه اذکار و اســماءاهلل  ــه مســّمی بودنشــان ب ــا توجــه ب ــه ب ک
کــه تاریخشــان بــه قریــب بــه هــزار ســالی و  بدیهیســت 
پیدایــش  یعنــی  نمی دهــد،  تــن  بیشــتر  پیــش  انــدی 
محــی  عبدالقــادر  شــیخ  توســط  قادریــه  طریقــت 
از  تقدیــم  بــر  ســعی  نوشــتار  ایــن  گیانــی.در  الدیــن 
گاهــًا  گــر  ا بــه همیــن منظــور  برگــی داشــتم،  گلــی  هــر 
خــود  بزرگــواری  بــه  کردیــد  مشــاهده  افــکاری  پــرش 
کــم ... ببخشــید، چــون مطالــب بســیار بودنــد و اوقــات 

منابع:
تاریــخ تمــدن - ویــل دورانــت /  تاریــخ موســیقی جهــان -  پرویز منصوری، 
روح انگیــز راهگانــی / خاورمیانــه - برنــارد لویــس / تاریــخ موســیقی - ری 
بنــت / زیبایــی شناســی موســیقی - فریدریــش نیچــه / تاریــخ  موســیقی 

خاورزمیــن - هنــری جــورج فارمــر و ...

44



قســمت اول:
ســاختمان دایره:

ســازهای  از  یکــی  »داریــه«  یــا  دایــره 
ایــران  فالــت  مختلــف  مناطــق  باســتانی 
جــا  همــه  در  و  همیشــه  کــه  اســت  بــزرگ 
جشــنها،  تمامــی  در  زیبــا  و  پــرده  بــی 
رســوم  و  آداب  در  مناســبات،  مراســم، 
و  خودنمایــی  ایــران  مختلــف  نواحــی 
حیــات  بــه  امــروز  بــه  تــا  و  میشــده  اجــراء 
و  دســت  در  خویــش  مهیــج  و  آور  شــادی 

می کشــد. نفــس  مردمــان  ایــن  زبــان 
چــون دایــره ما ز پوســت پوشــان توایم

در دایــره ی حلقــه بگوشــان توایم
گــر بنــوازی بــه جان خروشــان توایم

ور ننــوازی هــم از خموشــان توایم

دایره و دایره نوازی
ک طینت احمد خا

حلقــه ای  از  تشــکل  عــام،  طــور  بــه  داریــه  یــا  دایــره 
cm و قطــری دایــره ای شــکل  چوبــی بــه عــرض 5 تــا 7 
کــه بــر یکــی از ســطوح جانبــی  cm میباشــد  از 25 تــا 41 
کشــیده می شــود. در جــدار داخلــی ســاز  آن پوســت 
بــا  کوچــک بــه صــورت تکــی  41 حلقــه فلــزی  حــدود 
شــده  آویــزان  و  تعبیــه  همدیگــر  از  مســاوی  فواصــل 

اســت.
جــا  نــدرت  بــه  دف  برخــاف  دایــره  ســاختمان  در 
دســتی و فرورفتگــی بــرای آن تعبیــه شــده اســت مگــر 
بــه  کــه بنــا  در جاهایــی خــاص از روســتاهای ایــران 
بــرای  را  فرورفتگــی  ایــن  دایــره  کاف  پهنــای  و  قطــر 
کــردن ســاز بــه کار برده انــد. }مــا در  کنتــرل  گرفتــن و 
کــرد{.   خواهیــم  یــاد  آن هــا  از  بعــدی  شــماره های 
بــز  پوســت  از  محلــی  و  قدیمــی  دایره هــای  پوســت 
از پوســت های  بیشــتر  امــروز  امــا  اســت،  رفتــه  بــه کار 

می کننــد.  اســتقاده  دایــره  بــرای  مصنوعــی 

ُکرد  استاد دایره نواز 
سید محمد صفایی
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جنـوب ایـران منطقـه ای سـت از شـرق تـا غـرب بـا فرهنگهـای 
از  اقیانوسـی  اقلیمـی  شـرایط  تاثیـر  تحـت  امـا  متنـوع  بسـیار 
دریـای نیلگـون خلیج فـارس و دریای عمان و از سـوی شـمال 
بـه کوههـای بـه هـم پیوسـته فـات ایران؛ موسـیقی جنـوب از 
نظـر جغرافیایـی و قومـی بـه چهـار بخـش اصلـی قابـل بررسـی 
ن میپردازیـم. موسـیقی دریـا و سـاحل نشـینان،  کـه بـه آ سـت 
کوهسـتان، موسـیقی دشـت و بیابـان، موسـیقی  موسـیقی 

سـرحدی و مهاجـران؛
 1- دریا و ساحل نشینان:

کار  کار سـاحل و روی دریـا، ماه هـا  اقوامـی بـا شـرایط سـخت 
خروشـان  موج هـای  بـا  ومواجهـه  لنج هـا  روی  فرسـا  طاقـت 
کار و بـاور  ملودی هـا و ریتم هایـی بـا شـیوه خـاص از موسـیقی 
ایجاد کرده که سختگیری توام با ظرافت های خاص اعتقادی 
ن کامـا قابـل فهـم اسـت. ارتباط با اقـوام افریقایی و زنگبار  در آ
اقـوام عـرب زبـان همسـایه وتبـادل فرهنگـی و اجتماعـی،  و 
میخته  ازدواج و مهاجرت هـای متقابـل موسـیقی ها را بـه هم آ
است. همچنین جاشو ها برای سهولت در کار،تور بافی و و تور 
کا  کشـی از دریا و سـاخت و تعمیر لنجها و ...رقص، موسـیقی، 
ر و باورهـا را در هـم ٓامیختنـد و نـوع فرهنـگ موسـیقی و ٓایینـی 
منطقه ساحل نشینان را به جامعه ایرانی دوخته اند. ریتم ها 
کـه  درجنـوب پرحجـم و حـرارت و ترکیبـی از صـدای بـم و زیـر 

خالصه ای از تحقیق شفاهی
موسیقی جنوب ایران

کامـا محسـوس  کوبـه ای  نقـش صداهـای بـم در سـازهای 
اسـت.

دمام نوازی از مراسم عزا در نواحی مرکز و غرب این منطقه 
کـه دارای ترکیـب بنـدی خـاص از چنـد دمـام و  مرسـوم اسـت 
کـه در نهایـت یـک  میختـه  سـنج و بـوغ بـا ریتم هایـی در هـم آ
ریتـم پـر حجـم و پرشـور و صدایی از سـنج های کوچـک برنج و 
گوش میرسـد. ن به  فوالدی از تداعی ضربه های شمشـیر در آ

دمـام  ودیـره،  دب  میتـوان  نشـینان  سـاحل  سـازهای  از 
انـواع  انبـان،  جفتی،نـی  خلیجی،نـی  دم،طبل هـای  ودم 
بوغ ها،سـنج و دایره زنگی وسـازهای زهی چون عود و .... نام 
برد. در جنوب سرنا نواز را سازی، دهل نواز را دهلی، دمبک یا 
تمپک نواز را دمبکی و تمپکی می نامند. در موسیقی ساحل 
وا و سازهای کوبه ای نقش بیشتری در ترکیب  نشینان ریتم وآ

ارکسـتر موسـیقی دارد.
2- موسیقی کوهستان:

کن در کوهسـتانهای جنوب ایران با شـغل دامداری  اقوام سـا
ب و هوایی و باورهایی متفاوت موسیقی  و کشاورزی ،شرایط آ
متفـاوت امـا بـا لهجـه ای متاثـر از سـاحل و دریـا بـه ارمغـان 

ورده انـد. آ
سـازهای مثل نی های چوپانی، نی جفتی و نی انبان، سـرنا و 
کرنا، دف و دایره، نقاره، دهل، تمپک، و...موسیقی کار،شروه 
خوانیها، شادی خوانی ها،با موسیقی و فرهنگ بسیار نزدیک 
در  ریشـه  و  فـارس  لرسـتان،  قشـقایی،  بختیـاری،  اقـوام  بـه 
فرهنگ ایرانی دارند. در این نواحی سازهای بادی درخشش 

بیشـتری در موسیقی دارد.
3- موسیقی دشت و بیابان:

نواحی شـرق از منطقه جنوب ایران دشـت میناب،سیسـتان 

علیرضا ولیزاده 
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و بلوچستان،چابهارو... موسیقی خاص و متفاوتی از منطقه 
غربـی رواج دارد در زمانهـای دور نوازندگـی درقـوم بلـوچ ممنوع 
مـد ولـی بـه تدریـج از جمـع زنـان 

ٓ
بـوده و ننـگ بـه شـمار می ا

شـادی  درمراسـم  تبـاران  افریقایـی  و  لوطی هـا  و  کولی هـا  و 
کـه اشـعاری در وصـف عـروس و دامـاد سـروده میشـد و یـا در 
مراسم های مذهبی مرسوم بود به اجتماع عام و صحنه های 

کـرد. جـدی موسـیقی راه پیـدا 
در ایـن نواحی سـازهایی چون سـرود، تنبیـرک، دونلی،دهل، 
دهلـک، طبـا و ارمونی)درشـمال شـرق(، قیچک، ربـاب، تار و 
کـه سـازهای ملودیـک به خصـوص سـازهای زهی  .. رواج دارد 
نقش بیشتری در ترکیب ارکستر دارد برخاف نواحی غربی که 
سازهای کوبه ای نقش اصلی را در ترکیب ارکستر ایفا میکنند.

کـه  گواتـی بـرای درمـان و بـه خصـوص زنهایـی  در ایـن نواحـی 
باردار یا بیمار هستند بسیار محرمانه اجرا شده و ضبط و پخش 
ندارد. همچنین موتک، مویه های ست که در فرهنگ خانمها 
کی میخوانند،  مرسوم است.در زایمان زنها 6 شب سپت یا شبتا
یـک نفرتـک خـوان وبقیـه ترجیـع بنـد را همخوانـی میکننـد 
در موتـک بـرای سـامتی نـوزاد از پیامبـر)ص( و اهـل بیـت)ع( 
میخواننـد. رامانـی ) لیوا( نیز اجرای مراسـم شـادی پرمون های 
افریقایی تبار است که با دودمام و رامانزک ساز خمره ای شکل 
و دهلـک بـه همـراه رقص هـای خـاص منطقـه اجـرا می شـود.
در این منطقه دمام نوازی به شیوه نواحی غربی مرسوم نیست 
و در بین جاشوهای منطقه مرسوم است همچنین دف نوازی 
هم در قسـمت های شـمالی مثل سـراوان، سـرباز و ...مرسـوم 
اسـت. در ایـن نـوع موسـیقی هفـت نفـر دف نـواز اشـعارعرفانی 
امیـر خسـرو دهلـوی حافـظ و موالنـا را در وصـف پیامبـر)ص(

عرفانـی جنـوب  از موسـیقی  کـه  بیـت)ع( میخواننـد  اهـل  و 
کسـتان نیـز الهـام گرفتـه اسـت. خراسـان و همچنیـن قوالـی پا

دهـل،  چـون  نواحـی  ایـن  ای  کوبـه  سـازهای  نوازندگـی  در 
دهلـک، تیمپـک یـا نیمپوو حتـی دایـره، صدای هوم کشـیده 
کـه  خاصـی همـراه بـا سـر ضرب هـای اصلـی شـنیده می شـود 
کار اسـت . نمـادی از صـدای نفـس زدن هـا در مشـقت های 

4- موسیقی سرحدی و مهاجران:
موسـیقی هـر منطقـه متاثـر از اقـوام همسـایه ممکـن اسـت 

گرفتـه از  متفـاوت باشـد. موسـیقی سـرحدی و مـرزی الهـام 
کـه سـاحل نشسـنان از اقـوام عـرب و  اقـوام همسـایه سـت 
کـوه نشـینان از نواحـی مرکـزی  گرفتنـد و  فریقایـی تبـاران وام  آ
کسـتان و  ایـران و دشـت نشـینان از همسـایگان هنـدی و پا
افغانهاهـا. در شـرق بیشـتر در مایـه ماهـور و رو بـه موسـیقی 
کسـتان  کشـش های صدایـی هنـد و پا هنـدی بـا لحن هـا و 
گونه ای  اسـت ریتم ها در ملودی ها ترکیبات هندی دارند به 
کـه در ملودی هـا ریتـم رو بـه تنـدی رفتـه و دوبـاره برگشـت بـه 

ریتـم اصلـی دارد.
قوالـی بلـوچ، شـروه خوانی هـا، مولودی هـای اهـل سـنت در 
جزایر،مراسـم زار اظهـار روح، خـروج روح بـد، لیـواو لیبـا، نوبان
وا، رقـص و ...هرکـدام بـا تاثیـراز  موسـیقی شـاد در جشـنها، آ
اقوام همسایه رنگ و بوی متفاوتی در جنوب ایران دارد ولی 
ن موسـیقی جنوب ایران  کله اصلی آ ماهیت، چارچوب و شـا

است.
ادامه دارد
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نَْقره کوچکترین واحـد زمانی اسـت؛ به مثاِل آجر اسـت در بنـای سـاختمان، که این آجـرها بر اسکلتی خـاص 
بـا چیدمانی خـاص قرار می گیرند. به ستون ها و بخش های کوچِک این اسکلت ارکاِن ایقاع )الگوهای ریتمیک 

یا فیگورهای ریتمیک(و به مجموعه ی این اسکلت ایقاع گویند )البته واحدهای کوچکتر از نَْقره نیز وجود دارد(.
از طرفی می توان به جـای کلمه ی )نَْقره( از کلمه ی )زمان( اسـتفاده کرد، زیرا یک دوِر )میزان( ریتمیک، شـامل 
ضربه هـا و سکوت ها است؛ زمانی را که در آن ضربه ای نواخـته می شود، نَْقره و  زمانی را که در آن ضربه ای نواخته 

نمی شود، ساکن گویند.
اَعِمده ی حرکات: نَْقره هـای مضـروب یـا مقـارن ضـرب )یعنی در آن کشـش زمـانی ضربه ای 

نواخته می شود(.
اَعِمده ی َسَکنات: نَْقره های ساکن )یعنی در آن کشش زمانی ضربه ای نواخته نمی شود و بـاید سـکوت کرد(. مثاًل 
)تََنَنْن( شـامل سـه نقره ی مقـارن ضرب )تَـ نَـ نَـ( و یک نقره ی سـاکن )ْن( است )3 حرف صدادار و یک حرف 

ساکن(
» نت نگاری غربی ادوار ایقاعی صفی الدین و فارابی توسط نگارنده صورت گرفته است. «

مهم ترین ارکان ایقاع: 

1- َسَبِب خفیف: تَْن )دو زمان، شامل یک نَْقره و یک سکوت(

2- سبب ثَقیل: تََن )دو زمان، شامل دو نَْقره(

3- َوتَد مجموع: تََنْن )سه زمان، شامل دو نَْقره و یک سکوت( 

4- فاصله ی صغری: تََنَنْن )چهار زمان، شامل سه نَْقره و یک سکوت(
مـی توان فاصله ی صغری را معادل یک سبب ثقیل بـه اضافه ی یک سبب خفیف در نظر گرفت.

عالوه بر ارکان ذکر شـده، وتد مفروق )تان یا تَْنَن( و فاصله ی کبری )تََنَنَنْن( و... نیز وجود دارند که به دلیل عدم اسـتفاده، 
از توضیح بیشتر آن ها صرف نظر می کنیم. چون از بین وتدها معموالً از وتد مجـموع اسـتفاده می شود از ذکر کلمه ی 
مجموع خودداری کرده و به کلمه ی وتد بسنده می کـنیم، همیـنطـور در مـورد فـاصله ی صغری، فقـط از کلـمه ی فـاصله 

اسـتفاده مـی کنیـم.
از کنـار هـم قـراردادن ایـن ارکان با ترتیب و تعـداد مخـتلف، می تـوان تا بـی نهایت، دورهـای )میزان های( متنوع پدید 

آورد
)تَرعید( یا )تضعیف(: ضربه هـای سـریع، کـه کشش زمـانی آن از نقره کمتر اسـت را ترعیـد گویند. )ریز یا ترمولو( یا 

ایقاع

محمدرضا فهیم گیالنی
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به قول صفی الدین: 
ماننـد آنچـه از لرزانـدن زبـان یـا حـرکات سـریِع دسـِت افـراد مـاهر بـر طبل دیـده می شود.

صفی الدینفارابیتعداد نقرهکشش زمان
وزن 

تانین(
َ
ایقاع)ا

نقره معادل چنگُرْکن ایقاع
نقره معادل 

دوال چنگ

جمعادل 1 نقرهیک زمان _)َتـ(یا)َنـ(یا)ْن(زمان )ا(سریع َهَز

جمعادل 2 نقرهدو زمان َسَبْب)َتْن( یا )َتَن(زمان )ب(خفیف هز

معادل 3 نقرهسه زمان
خفیف ثقیل 

ج هز
َوَتْد)َتَنْن(زمان )ج(

جمعادل 4 نقرهچهار زمان فاصله)َتَنَنْن(زمان )د(ثقیل هز

برخی از بزرگان موسیقی قدیم ایرانی:
1- ابونصر محمد بن محمد فارابی )260-339 هـ(: اهـل فاراب خـراسان، فیلسـوف و دانشـمند بزرگ و موسـیقیدان 
برجـسته و نوازنده ی عود و... بود که صدای خـوشی داشـت. کتـاب های زیادی در زمینه ی موسیقی، منطق، اخالق، 

سیاست، فیزیک، شیمی، ریاضی و... نوشت.
2- صفی الدین اُرَموی )متوفی به سال 694 هـ(: اهل ارومیه و از موسیقی دانان برجسته و بزرگ مشرق زمین و 

نوازنده ی عود و خطاط و... بود.
3- عبـدالقـادر مراغـی )متولد بیـن سال های 750 تا 760 هـ و متوفی به سـال 838 هـ(: اهـل آذربایجان و از 

موسیقی دانان برجسته و نوازنده ی عود و خطاط و... بود.
ادوار ایقاع در کتاب رساله ی شرفیه، نوشته ی صفی الدین اُرَموی یکـی از بهــترین شـیوه های ثـبت ریتـم 

تـوسـط پیشـینیان، ایـن دایره هـای ریـتمیک اسـت. 
دور ثقیل اول: 

وزن عروضی یا اَفاعیل: َمفاِعُلْن َفِعُلْن ُمفَتِعُلْن
ارکــان ایقــاع:         َوتَد،  َوتَد،  فاصله،  سبب خفیف، فاصله
وزن ایقاع یا اَتانین:     تََنْن  تََنْن   تََنَنْن         تَْن        تََنَنْن

تقسـیم  قسـمت  چـند  به  دایره  هـر  ببینید  ابتدا 
بنویسید.  میزان نما  باالی  را  عدد  این  شـده است. 
هر  و  چـنگ  نت  یک  معادل  را  نقره  هـر  سـپس 
بگیرید   درنظر  چنگ  سـکوت  یک  را  خالی  جـای 
و...  الچنگ  سه  یا  دوالچـنگ  نت  از  توانید  )می 
به  دایره  این  در  از ساعت 12  استفاده کنید(.  نیز 
شروع  ساعت  عقربه های  خالف  یعنی  چپ  سمت 
بـرای  اینجا  در  ما  مبنای  چون  کنید.  خواندن  به 
هر نقره معادل یک نت چنگ فرض شده، در زیر 
میزان نما عدد 8 را بنویسید.  ادامه دارد



دورها و مترهای اصیل خانقایی دف

ادوار قدیم تا به امروز دف

تشریح و ُنت نویسی

روئینه یا دورچنبر یا مداحی یا سما، یا ...
قسمت اول:

یکی از کهن ترین مترهای دف، روئینه می باشد که جناب صفی الدین ارموی آن را در کتاب »ادوار« آورده اند؛ این »دور« و 
مقام هنوز زنده و پویا در موسیقی نواحی ایران در خانقاه های کوردستان به دو نوع مداحی و سماع اجراء می شود.

1- ابتدا دور اصلی را که براساس مترهای گذشته آن زمان از زبان ارموی با نام چنبر به صورت نتاسیون امروز می آوردیم.

دور چنبر:

طبق تحقیقات ما بسیاری از راویان و بزرگان محل، این »دور« را مرتبط به دوران کهن و تاریخی تمدن سکاها و مادها 
می دانند که در مناطق 60 گانه روستاهای میان مهاباد و ارومیه می باشد که در زمان مادها این منطقه بر اثر زلزله ای بزرگ 
ویران گشته و از همان زمان آن را »ویران شهر« یا شهر »سوخته« می نامند؛ بعد از آن نوازندگان آئینی نیز برای یادمان 
این تمدن و فراموش نشدن نام یاد آن دیار، این ریتم را با نام »روئینه” یا روئیدن دوباره، به یادگار برای آیندگان و ما نگه 
می دارند؛ طبق تطبیقاتی که با نوشته ها و ریتم های زمان »صفی ارموی” انجام شد، دقیقاً روند ریتمیک و موتیفی آن با هم 
مطابقت داشته و جالبتر از ان دقیقاً ریتم و جمله ی »مداحی” که امروزه در خانقاه های کردستان نواخته می شود، دارد که 

آن ها را در این جا ارائه می دهیم،
1- ابتدا ...
دور چنبر
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دور یا متر »سما« از مناطق 60 گانه ی مابین مهاباد و ارومیه:

متر مداحی در خانقاه های کردستان
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کارل ارف : نــزد  کــودک بــه روش  - یادگیــری موســیقی 
اســاتید ناصــر نظــر و حمیدرضــا رضایــی از ســال ۱۳70

- یادگیری ســنتور از ســال ۱۳7۲ نزد اســاتید: محمدرضا 
کری فیــاض، محمــد آذری و بهناز ذا

کوبه ای از سال ۱۳79:  - یادگیری دف و سازهای 
کامکار، حسـین رضایی  یادگیـری دف نـزد اسـاتید: بیژن 

نیـا، رامین رحیمی
پیشینه حرفه ای:

ــر  ــار مه ــیقی دی ــروه موس گ ــراه  ــه هم ــرت ب کنس ــرای  - اج
بــه سرپرســتی تهمــورس پورناظــری و خوانندگــی فرشــاد 

جمالــی و رهبــری ارکســتر، نــادر مرتضــی پــور
ک )۱۳88 تا ۱۳96( گروه موسیقی رستا - عضو 

شــهرهای  و  تهــران  در  متعــدد  کنســرتهای  اجــرای   -
ک رســتا موســیقی  گــروه  همــراه  بــه  ایــران  مختلــف 

انگلیــس،  آمریــکا،   : کشــورهای  در  کنســرت  اجــرای   -
اتریــش،  بلژیــک،  آلمــان،  اســترالیا،  کانــادا،  فرانســه، 
ــزی، امــارات متحــده عربــی و  هلنــد، ســوئد، عمــان، مال

ک گــروه موســیقی رســتا هنــد بــه همــراه 
المللــی  بیــن  جشــنواره های  در  کنســرت  اجــرای   -
گرجســتان و  کشــورهای: شــیلی، لهســتان،  موســیقی در 

ک گــروه موســیقی رســتا ترکیــه بــه همــراه 
کنسرت در جشنواره بین المللی موسیقی فجر  - اجرای 
ک )۱۳88 - ۱۳9۵( گروه موسیقی رستا تهران به همراه 

گــروه  بــا  تصویــری  و  صوتــی  آلبــوم  دو  در  همــکاری   -
و  همیشــه  خورشــید های  )میــان  ک  رســتا موســیقی 

آشناییبابانوانموفقدفنوازآشناییبابانوانموفقدفنواز

نــوروز( ســرنای 
ک در دو آلبــوم ایــن  گــروه موســیقی رســتا - طــراح لبــاس 
و  »میــان خورشــیدهای »همیشــه«  نامهــای  بــه  گــروه 

ــوروز« ــرنای ن »س
ک،  گــروه موســیقی رســتا * طراحــی لبــاس ایشــان بــرای 
کارگــروه »مــد و لبــاس« جشــنواره بیــن المللــی  از جانــب 

موســیقی فجــر تهــران،
بــه عنــوان لبــاس برتــر ایــن جشــنواره، نائــل بــه دریافــت 

ــوح تقدیــر و جایــزه شــد )۱۳9۵( ل
گــردون  بــا آهنگســازی آزاد  گــروه  کنســرت بــا  -اجــرای 
گان شــجریان در جشــنواره ی  میرزاپــور و خوانندگــی مــژ

ترمــه ی شــهر مونیــخ آلمــان.
کنســرت دف و نــی بــا خوانندگــی اســتاد »بیــژن  -اجــرای 

کامــکار«
گــروه آزاد بــه سرپرســتی  کنســرت بــه همــراه  - اجــرای 

گــون گونا شــهرهای  و  تهــران  در  آزاد  داوود 
گروه بربطیان به سرپرســتی  کنســرت بــه همراه  - اجــرای 

نگار اعزازی
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حســین بهروزی نیا در تهران و شــهرهای مختلف
ــتی  ــازی و سرپرس ــا آهنگس ــری ب ــروه وزی گ ــا  ــکاری ب -هم

کت کیــوان ســا
-همکاری با استاد پژمان حدادی در پروژه ی هاپا درامز
کننــده  کوبــه ای »ویونــا پرکاشــن« تولیــد  -صاحــب برنــد 

کاخــن و هنگــدرام. کوبــه ای باالخــص دف و  ســازهای 
ــا آهنگســازی حســین  -نوازندگــی در آلبــوم» در آیینــه« ب

بهــروزی نیــا
آهنگســازی  بــا  ناهنجــار«  آلبــوم »صنــم  در  -نوازندگــی 

قمصــری علــی 
-نوازندگی در آلبوم »ایستگاه« با آهنگسازی مهیار علیزاده.
آهنگســازان:  همــراه  بــه  موســیقی  قطعــات  ضبــط   -
ــا  تهمــورس پورناظــری، امیــر توســلی، بهــزاد عبــدی، آری

نــژاد عظیمــی 
بــا  پورناظــری«  تهمــورس  شــون»  و  ســو  -قطعــه ی 

شــجریان همایــون  خوانندگــی 
خانــه  از  دور  ســال های  شــهرزاد،  ســریال  موســیقی   -

توســلی« »امیــر 
کوبار»بهــزاد عبدی«بــا  - قطعــه ی همــای ســرد، ســریال 

خوانندگــی محمــد معتمــدی.
ــه ی  ــراژ برنام ــر و تیت ــه نف ــت و س ــینمایی بیس ــم س - فیل

ــژاد« ــا عظیمــی ن ــد »آری عصــر جدی
-تدریس ساز دف از سال ۱۳86



بررسی تحلیلی مقام طرز

کــه بــه جهــِت  در زمانــۀ نــه چنــدان دور، دانــش و چگونگــیِ آوانــگارِی موســیقی در فرهنــگ غــرب، بــه همــت مبصرانــی 
گیــری ایــن مهــم، بــه ارمغــان آورده  کــرده بودنــد، پــس از فرا کســب علــم موســیقِی آن خطــه، از ایــران بــه آنجــا مهاجــرت 
کــرد و موســیقی  گشــت و نرمــک در عــراص علــم موســیقی رونــق پیــدا  شــد و موســیقی ایــران، ملتــزم بــه زبــان بیــان نویــی 
کارگیــری و ترکــب مجموعــه عناصــر ملودیــک و ریتمیــک  ردیفــی و مقامــی وام دار ایــن نگــرش شــد و ایــن نــگاه، نحــوۀ بــه 

در شــکل پذیــری فصاحــت موســیقایی بــود.
کــورد و نــت هــای:  کــورد، پنتا در ایــن مکتــوب،  مقــام  طــرز را  بــا ابزارهایــی از قبیــل: ُبعــد، تریکــورد، بســتر صوتــی، تترا
آغــاز، شــاهد، ایســت و خاتمــه را، تحلیــل؛ تاریخچچــه و نحــوه چگونگــی پیدایــش و نــت نویســی مقــام مذکــور را براســاس 
گــر صدیــق تنبــور، بررســی خواهیــم  روایــت اســتاد آقــا ســید نصرالدیــن خاموشــی جیحــون آبــادی، قدیمــی تریــن روایــت 

کــردِن طریــِق قاعــده منــِد، نمــود بخشــیدِن مبانــِی نظــرِی موســیقِی مقامــِی تنبــور. کــرد؛ بــه ســبب رســا 
مقام طرز )روایت آقا سید نصرالدین(

بستر صوتی مقام طرز به این شیوه می باشد:

ح زیرند: کورد و نت های مهم مقام طرز به شر کورد و پنتا تریکورد، تترا

رامتین کاکاوندی
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کورد، یک تریکورد و دو دانگ تشکیل شده است. چونانکه نمایان است، مقام طرز از یک پنتا
ُبعد ها بدین اسلوب می باشند:

کورد دوم: ب ط ط کورد اول: ب ب ط ب    تریکورد: ط ط  تترا کورد: ب ط ط ب ب    تترا پنتا
نت های مهم، عبارت اند از:

آغاز و خاتمه: )دو، ر(  ایست : )ر بمل، سی بمل و سل بمل(   شاهد : )دو، ر، سل، فا و سی بمل(
آوانگاری مقام طرز به روایت آقا سید نصرالدین خاموشی جیحون آبادی

بخش اول

ادامه دارد



که برای دف موسیقی ساخته اند آهنگسازانی 

کامکار هوشنگ 

در ســال 1325 در ســنندج بــه دنیــا آمــد. ابتــدا موســیقی را نــزد پــدرش 
کــرد. ســپس بــه توصیــه پــدر و عالقــه ی وافــر خــود بــه  کامــکار( آغــاز  )اســتاد حســن 

موســیقی بــه هنرســتان موســیقی در تهــران رفــت. بعــد از دوره ی هنرســتان موســیقی 
وارد دانشــگاه هنرهــای زیبــا شــد و در رشــته آهنگســازی موفــق بــه اخــذ درجــه ی 
غ التحصیــل شــدن عشــق بی پایانــش بــه موســیقی او را  لیســانس گشــت. بعــد از فار
به کنســرواتور »ســانتاچی چیلییا« در »روم« رهنمون گشــت و رشــته کنترپوان و فوگ 
را بــه اتمــام رســانید. ســپس بــه دانشــکده ی موســیقی سانفرانسیســکو رفــت و مدرک 
کارشناســی موســیقی را از آنجا دریافت نمود. بعد از مراجعه به ایران به مدت 11 ســال 
کادمــی موســیقی پرداخــت. بعــد از آن 6 ســال  در دانشــگاه هنــر بــه تدریــس علمــی آ
کارهــای مدیریــت  گــروه موســیقی دانشــگاه هنــر را عهــده دار شــد. از جملــه  مدیریــت 
کامکارهــا می باشــد. گــروه موفــق  و آرنجمنــت ایــن اســتاد فرهیختــه، سرپرســتی 

گرفتند. کانون ادبی زمستان، مورد تجلیل قرار  کامکار در ۱۳98 در دهمین همایش شعر و موسیقی   استاد هوشنگ 

کارهای آهنگسازی
کجایید ای شهیدان خدایی؛  -

- دور تا نزدیک؛
- پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه؛

- منظومه سمفونیک موالنا؛
- خورشید مستان؛

- سهرۆکی دڵ؛
- محاق؛

گلستانه؛ - در 
- بهاران آبیدر؛

- بر تارک سپیده؛
- به یاد  حافظ؛

- سماع مجلسیان؛
- باله ی شهرزاد؛

ُکردی؛ - پوئم سمفونیک 
کنسرتو ویولن هوشنگان  -

ترجمه و تألیف
کوف؛ کورسا - ترجمه اصول ارکستراسیون؛ اثر ریمسکی 

- ترجمــه فــوگ و انوانســیون، فنــون اصلــی آهنگســازی در تئــوری و 
عمــل، اثــر جــان ورال؛

کتــی؛ پرســی  وینســنت  اثــر  بیســتم؛  قــرن  هارمونــی  ترجمــه   -
کنترپوان مدال؛ اثر دیوید بویدن؛ - ترجمه 

کنان؛ کنت  - ترجمه ارکستراسیون؛ اثر 
- ترجمه آموزش آهنگسازی؛ اثر جان هوارد؛

آهنگسازی برای دف و ارکستر
- تصنیف و تنظیم دف در تئاتر )1351(

موســیقی  و  ارکســتر  کــرال،  دف،  بــرای  ضربی هــا  ســماع  آلبــوم   -
)1371( افکتیــور، 

کوبــه ای  ســازهای  و  دف  آرنجمنــت  و  هنــری  مدیریــت   -
کامکارهــا؛ ارکســتر  توســط  ُکــردی  ملودی هــای  بــرای  ُکــردی 

گری زیندوو؛ در آلبوم های ئا

ک طینت احمد خا
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کتاب معرفی 

کتاب
آموزش دف
ریتم و دف
تألیف و تدوین:
مسعود حبیبی

@masoudhabibidaf
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کتاب معرفی 

آموزش جامع 
دف نوازی

تألیف و تدوین:
فرزاد عندلیبی

@farzad.andalibi
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کتاب معرفی 

درباره دف

تألیف و تدوین:
گیالنی محمدرضا فهیم 
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@mohammadreza_fahimgilani
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کتاب معرفی 

کتاب آموزش دف

تألیف و تدوین:
کرباسی زاده حمید 
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