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آغاز سخن

اساس  بر  بيشتر  كه  را  بدآموزى هاىي  و  ناروا  برچسب هاى  مى توانيم  چگونه 
ناتواىن و ضعف هنرى و برمبناى تصورات خطا و احيانًا از منشأ خودخواهى و 
خود بزرگ بيىن ريشه مى گريد، از هنر اصيل و انديشه هاى راستني جدا سازمي و 
از برياهه به راه راستش هدايت مناييم؟ آنچه را كه امروزه در قالب دو، ر، مى، فا 
و... در موسيقى عنوان كرده اند، »زهرى« است كه روح متعاىل انسان را مسموم 
مى كند و آدمى را به ورطه نيسىت و فنا مى كشاند و به ژرفاى هالكت و ابتذال 
روان مى سازد. حال آن كه ما از موسيقى تصور »ترياق« مى برمي كه درمان حقيقى 
و داروى شفاخبش علت هاى مزمن، از خود بيگانگى ها، ناباورى ها، ىب اعتقادى ها 
و سرگشتگى هاى انساىن است كه با »نيش« كشنده جامعه رو به زوال و سراسر 
فساد »مسموم« شده است. راه را دور منى كنم و تا اقصا نقاط غرب پيش منى روم 
و از بزرگان موسيقى جهان استشهاد منى منامي و به جستجو مى پردازم و آب را 
در كوزه خويش مى جومي؛ آجنا كه به گفته »هگل« بزرگترين متفكر جهان يعىن 

»موالنا«، اين پري شوريده حال، مى فرمايد:
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   مهچو ىن، زهرى و ترياقى كه ديد    مهچو ىن دمساز و مشتاقى كه ديد
  ىن حـديـث راه پر خـون مى كنـد    قصــه هاى عشـق جمنـون مى كنـد

درمى يابيم كه انسان مى تواند در پرتو مهني دو، ر، مى »بوسعيد« وارو »مولوى« 
گونه، راه عروج به مقام »معرفت« را بپيمايد و خويشنت را از منجالب آلودگى ها 

و فساد جنات خبشد و موسيقى را انگيزه هتذيب روح خود گرداند.
اما، از موسيقى اين پديده ارمجند كه خدا آن را از قبل اميان و معرفت آفريد، 
دريغم مى آيد كه آدميان ناآگاه و بيخردان ناباور از خدمت خدايش بازگرفته و به 
خدمت شيطانش گمارده اند. به شيوه اى كه اگر امروز، آن »پري بلخ« زنده مى بود، 
از آن فقط به »زهر« تعبري مى كرد و آن را بالى جان جامعه و انسان مى دانست.
قرار  و خودكامگى خود  كار  ابزار  نامردمان،  اين  را  موسيقى  امروز  كه  چرا 
داده اند و از آن »جاه و مقام« كسب مى كنند و اين سوداگران با آن »ثروت و 
مكنت« مى اندوزند و جامعه را به سوى »سقوط« سوق مى دهند و انسان را به 
»دگرگوىن«هاى  است  اين  و  مى كشانند.  از خود ىب خربى  و  فراموشى  دنياى 
اساسى كه موسيقى و موسيقيدانان جتارت پيشه امروزى به انسان ارمغان داده اند، 
به انساىن كه پيش از انسان هر دوره اى نيازمند و درمانده است. اگر تاالرهاى 
بازار عرضه هنر و تاخت و تاز هنرمند شده است  پرزرق و برق را كه معموالً 
براى بيان و عرضه هنر الزم بدانيم، با درد و اندوه بايد بگوئيم هنر »كيفيت« 
خود را در بست به »كميت«هاى غريضرورى سپرده است و ارزش و مزنلت 
خود را در گرو »نور« و »دكور« و »حركات« دوران كالسيك اروپا هناده و به 

حتسني ناآگاهاِن روشنفكرمنا رضا داده است.
با چنني وضع و حال، انسان ماشني زده اواخر قرن بيستم، انساىن كه در چنگ 
تكنيك و صنعت، سخت گرفتار شده است، مى تواند باور داشته باشد كه موسيقى 
بياىن »آمساىن« دارد؟ مى تواند بپذيرد كه آجنا كه مهه چيز از كار مى افتد، موسيقى، 

آغاز مى گردد؟
امروزه بر ذمه هنرمندان اهل درد است كه با اثبات اصالت و رسالت موسيقى 
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را  آن  بودن  »آمساىن«  و  »خداىي«  برآيند،  آن  علمى  روابط  حتكيم  حفظ  در 
منايان گردانند و به درهم شكسنت مهه ضوابط ىب خربان از موسيقى و فرورخينت 
براى  را  راه  و  گمارند  مهت  سوداگر  دكان داران  فرمول بندى هاى  و  فرمول ها 

عرضه و بيان موسيقى درست مهوار كنند تا مهه بدانند كه:
موسيقى چيست؟ و چگونه است؟ و كجاست؟

»ريتم« گوشه اى از حركت علمى موسيقى است و فرمول هاىي از علم رياضى 
دوستداران  به  را  ناچيز  منونه  اين  است.  شده  گرفته  نظر  در  آن  حماسبه  براى 

موسيقى تقدمي مى كنم.
حسن زندباف  

 
 





ریتم

حترك در ذات ريتم است و به اشكال گوناگون ظاهر مى شود. كره زمني كه از 
ميليون ها سال پيش وجود داشته و تا ميليون ها سال ديگر پابرجاست، خود از 

ريتمى مشخص هبره مى برد.
حترك و پوياىي در ريتم زندگى انسان، طبق يك منحىن گرافيكى از نقطه شروع، 

اوج و اهندامى مشخص هبره مى گريد.
ريتم در حيوانات سرعت هاى خمتلفى دارد. در بعضى كند است و در ديگرى 
تند. عمر يك سگ حدود 11 سال به طول مى اجنامد در حاىل كه يك  كالغ 200 
يا 300 سال عمر مى كند. به مهني  دليل زندگى انسان از ديد يك سگ با ريتم كند 

)slow( مى گذرد و از ديد يك كالغ سرعىت تند دارد.
در مثال جامع تر سرعت ريتم را از صفر درجه حماسبه مى كنيم: حركت ريتم 
يك درخت قدميى )در حقيقت عمر او( 2500 يا  3000 سال به طول مى اجنامد 
بنابراين ريتم انسان به نسبت آن بسيار تند است و منودار آن بر اساس ارتعاشات 

فيزيكى چنني خواهد بود:
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حترك كره زمني، متامى اشياء و جانداران روى آن را دربر مى گريد و با ريتم هاى 
خمتلف از آغاز تا پايان عمر هر يك را شامل مى شود. اين ريتم در طول هزاران 
از  شكلى  به  خود  و  مى گذارد  تأثري  انساىن  ذهنيت  بر  خمتلف  اشكال  به  سال 
فرهنگ در جامعه تبديل مى شود. ريتم دروىن انسان كند است اما با توجه به 
حتركات بريوىن سرعىت قابل توجه دارد و اين خود از مبارزه و ستيز انسان با 
زندگى  نيز  و  اوليه  انسان هاى  زندگى  به  توجه  مى دهد.  بقا خرب  براى  طبيعت 
امروز برخى از كشورهاى آفريقاىي بر اين حقيقت صّحه مى گذارد. شهرنشيىن و 
يافته هاى تازه انساىن بر سرعت ريتم زندگى انسان تأثري گذاشت و سرعت غري 
قابل تصور متدن شهرى، سبب كشف بسيارى از جمهوالت شد. در صورىت كه ريتم 
دروىن و بريوىن انسان اوليه با يكديگر مهاهنگ است. انسان هاى اوليه ريتم را 
در حركات بدىن خود به كار گرفته و به وسيله ابزار كار و كلمات موزون آن را 
مشّدد كردند. براى مثال تري و كمان كه يكى از ابزارهاى كارى و شكار آن دوره 

بود، امروزه به شكل ويولن استفاده مى شود.
 

ریتم موسیقی
شكل اوليه ريتم ابتدا از روى حركت پاى انسان و حيوان بدست آمد اما امروزه 
از متامى اشياء و امكانات در زمينه آن هبره گريى مى شود و به طورى پيچيده، در 

فرهنگ سرزمني ها ريشه مى دواند.

حدود انهدام انسان
رشد فيزيىك

حدود انهدام درخت

صفرزمان
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از ابتداى تاريخ مهواره ريتم، فرم و نظم دهنده حركات انساىن بوده است. در 
جمهول،  ذهنيت هاى  خشنودى  رسيدن حمصول،  مثر  به  براى  نيز  اوليه  آيني هاى 

مبارزه و قهر و آشىت ها از حركات موزون شاد استفاده مى شده است.
در قرن بيستم با شناخت عميق تر ريتم، استفاده هاى هبترى از آن مى شود. در 
كشورهاى غرىب، ريتم وارد عادات انساىن كودكان مى شود و در رشد جسمى 
و پايه ريزى برنامه هاى ذهىن آينده كودك از آن هبره هاى مفيدى گرفته مى شود 
چرا كه پديده ارزمشند ريتم، متامى جريان هاى زندگى را در برمى گريد و مهاهنگ 
تأثريى عميق در رشد جسمى و روحى  منظم،  ريتمى  با  بدن  و  ساخنت ذهن 

انسان دارد.
امروز  با موسيقى،  هر نوع حركت بدىن و تكان دادن دست، سر و پا مهراه 
عنوان رقص به خود گرفته است. مهگى ابزار و آالت ريتميك نيز از ديرباز به 
جزئى از آالت موسيقى تبديل شده اند، مهاهنگى ضربات اين آالت با حركات 
ريتميك بدىن، به داليلى كه گفته شد در جوامع خمتلف، از ارزش خاص برخوردار 

است.
در ايران دو فرهنگ موسيقى و ريتم از قدمت كوتاهى برخوردار است. در 
عنوان  و دف،  با ساز  دراويش مهراه  و حركات  ابتدا جتمع  زمان هاى گذشته  
رقص مساع به خود گرفت. اما در حقيقت رقص با مفهوم جزئى تر خود، در دوره 

معاصر شكل يافته است.
هدف اصلى اين كتاب، بيان جامع و حتليل مبحث ريتم در موسيقى ست اما 
در گذر مطلب اشاره اى به حركات بدىن )رقص( نيز خواهيم داشت كه از ريتم 

مايه مى گريد.
موسيقى خود به تنهاىي يك زبان است و براى درك و فهم بيشتر، بايد الفباى 
آن را آموخت. چنانچه اگر الفباى زبان گفتارى را ياد نگريمي، در نوشتار آن 

عاجز خواهيم ماند.
اگر يك كتاب نت را جلوى رو داشته باشيم، با اشكال و مسبل هاى گوناگوىن 
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است  كليد  ابتدا  است:  مفاهيم خاصى  داراى  كدم  كه هر  كرد  برخورد خواهيم 
كه در مبحث تئورى از آن صحبت شد. بعد يك عدد كسرى مثل    و غريه، 
بعد خطوط عمودى كه بر روى حامل كشيده و نت ها در درون هر كدام از اين 

خطوط عمودى حمصور شده اند.
در كتاب ريتم )كه ريتم جدا از مسائل رياضى نيست( از اعداد كسرى و به 

حصار كشيدن نت ها در روى حامل و داخل آن گفتگو مى كنيم.
 

اعداد كسرى
آنچه كه در اروپا متداول است      ،      ،      و غريه مى باشد كه صورت كسر، 
بياىن دارد و خمرج آن بياىن ديگر. صورت كسر تعداد نتهاى يك ميزان را مشخص 
مى كند. براى مثال     كه صورت، تعداد سه نت را در هر ميزان نشان مى دهد. 

مثال:
 
 
 

خمرج، گوياى ارزش زماىن نت است، به اين معىن كه اين سه نت گرد، سفيد، 
سياه، چنگ و يا غريه مى باشد.

 حال در تئورى آموختيم كه نت كامل گرد نام دارد، سفيد نصف گرد و سياه  
     نت كامل مى باشد، كه در اين صورت     را مى توان مشخص كرد. 

اگر به جاى عدد سه در صورت نت كامل را در نظر بگريمي، چهارم آن يعىن 
خمرج نت سياه مى باشد. مثال:

 2
4

 4
4

 3
4

 2
4

 3
4

 3
4

 1
4
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 مثال ديگر: اگر عدد كسرى ما      باشد بدين گونه است كه سه نت در صورت 
دارمي و خمرج نت چنگ كه     نت كامل مى باشد. 

مثال:

موسيقى  در  كه  كسرى  عدد  هر  ازاى  به  مى توانيم  ما  ترتيب  اين  به    
دست  به  را  آن  زماىن  ارزش  و  نت  تعداد  يا  و  نت  مقدار  مى رود،  بكار 
انواع ريتم هاى ديگر در موسيقى  آورمي و حىت خودمان مى توانيم سازنده 

باشيم.
 

خطوط میزان )ریتم(
خطوط ميزان از قرن 17 شناخته شد. آنچه كه از كلمه ميزان و خطوط آن فهميده 
مى شود، حمدود كردن خبشى از يك قطعه موسيقى با يك زمان مشخص ثابت و يك 
نظم در ارزش زماىن آن مى باشد. به گفته هوگورمين1: ميزان كوچكترين واحد، از 

مقياس بزرگى است كه به طور مجعى ظاهر مى شود. 
مثال:

 

1- H. Riemann

 3
8   1

8

 تصوير خطوط ميزان
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زمان بندى ریتم
زمان بندى،  است:  خبش  دو  شامل  كه  است  موسيقى  زماىن  ارزش  ريتم 
كيفيت زماىن. زمان بندى مربوط به ريتميك و كيفيت زماىن مربوط به متريك 

مى شود.
زمان بندى شامل نظم ريتم در زمان است كه در هر ميزان جاى مى گريد. براى 
مثال اگر    باشد مى تواند به هر شكل دخلواهى، يعىن چهار سياه و يا هشت 
چنگ و غريه آورده شود، كه در مهني زمان كيفيت زماىن مطرح مى شود. كيفيت 
زماىن يعىن اين كه چهار سياه در هر ميزان حماسبه مى شود. در حقيقت ارزش 
واقعى ريتم، يك واحد زماىن است كه پايه و اساس تقسيم بندى در ميزان ها را 

شامل مى شود.
در مثال زير يك ريتم مهراه با متريك آن داده شده است.

در مثال باال نت هاى ريتم در هر ميزان به طور منظم تغيري داده شده و نت هاى 
پايني ارزش مساوى را نشان مى دهد.

 
ارزش زمانی نت ها

زماىن  ارزش  حماسبه  است،  متداول  نت نويسى  سيستم  در  امروزه  كه  آنطور 
به نسبت، زمان هاى  به ريتم( يك نت مى باشد كه از يك واحد كل  )معروف 
ثابت  را  ميزان  هر  در  متريك  پايه  و  اساس  كه  مى شود،  استخراج  ديگرى 

مى كند.

  4
4
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نت كامل كه ارزش 2 سفيد و يا 4 سياه را دارد           نت كامل
نت سفيد كه ارزش     يعىن نصف نت كامل مى باشد          نصف كامل

نت سياه كه ارزش     نت كامل است             نت سياه
نت چنگ كه ارزش     نت كامل است                      نت چنگ

نت دوال چنگ كه ارزش     نت كامل است           دوال چنگ
نت سه ال چنگ كه ارزش     نت كامل است            سه ال چنگ

نت چهارال چنگ كه ارزش     نت كامل است                چهارال چنگ
نت پنج ال چنگ كه ارزش       نت كامل است            پنج ال چنگ

 
حال بايد دانست كه ارزش زماىن يك نت سفيد يا سياه و يا نت چنگ در اين 
مسبل هاى زماىن مشخص نيست. فقط از جهت متريك و تثبيت نظم در يك ميزان 
 = Tempo( آورده مى شود. زماىن اين ارزش هاى نسىب مطلق مى شود كه، متپو
سرعت( يعىن سرعت هر مسبل به طور مشخص آورده شود. به مهني مناسبت در 

باالى نت هر قطعه موسيقى با اين شكل برخورد مى كنيم. مثال:
 

به اين معنا كه در هر دقيقه 85 سياه و يا 100 نت چنگ به اجرا درآيد.
 

پایه و اساس ریتم
مثال:  براى  است.  ريتم  در زمان، سازنده  پايدار  پى يك حركت  در  پى  تكرار 
تنفس انسان، طپش قلب، در طبيعت حركت شب و روز، گردش ماه و سال، 

)تكرار ريتم در كار( كه هر كدام خودآفريننده ريتم مى باشند.
حال اگر به تقسيمات تكرار شده زماىن در زندگى انسان و اشياء توجه شود، 
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