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1. Introduction 

The treatise named Kerāmiyeh, from the end of the 10th century AH 

(16th century), attributed to an anonymous person nicknamed the 

“Dowre-ye Sofrechi” (or in some other versions: “Hāfez Maqsoud” 

and “Dowre Beyg Kerāmi”), is one of the most important and 

interesting treatises on music throughout the Safavid era. This 

relatively short treatise contains about 2,000 words and contains an 

introduction, three chapters (fasl’s), and a conclusion. Some poetic 

verses (up to nearly 30 lines) in different parts of the treatise 

complement the prose of it. 

The issue and aim of the present research are defined in two main 

areas, one focusing on the prose studies of Persian literature and the 

other on historical musicology: 

A) From the perspective of prose studies, the exact identity of the 

work, its author and his patron, as well as the date of writing the 

treatise and reviewing its manuscripts are considered. For this 

purpose, several manuscripts of the work are collected, reviewed, and 

compared with an earlier printed version and also the published 

scanned photos of it, in order to distinguish the correct and original 

from the false and forged one, and to explain the distortions and 

misinterpretations of previous researches in their editions and 

explanations. Therefore a new critical correction of this treatise which 

was a favorite one for collectors and copyists of the 17th to 18th 
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centuries should be emphasized. 

B) From the perspective of historical musicology, the theoretical 

musical content of the treatise, i.e. subjects such as how primary 

musical modes (māqāms) originated, list of other melodic modes 

(Āvāzeh, Sho’be) and their characteristics, rhythmic modes (Iqā’), 

different kinds of musical compositions and characteristics of each, as 

well as the names and works of some earlier and even ancient Iranian 

musicians, according to the author of the treatise, is considered. 

The purpose of this research, in addition to answering the above 

questions, is to study and analyze and solve the difficulties of one of 

the abandoned but important prose texts of Persian literature from the 

first half of the Safavid era on music theory. 

Massoudieh (2012: 35) has introduced the author as an art student of 

Sultan Mohammad [or Mahmoud] Tanbouri, one of the musicians of 

the Safavid court during the reign of Shah Tahmasb (1524-1576) and 

Shah Abbas the Great (1588-1629). Sultan Mohammad Tanbouri was 

one of the courtiers of Sultan Ibrahim Mirza Safavi in Khorasan. He is 

mentioned in the third chapter of the treatise by the author and Dowre 

Beyg refers to him with the respectful title of ‘Hazrat-e Nader al-Asri’ 

(Unique Maestro of the Time) and names one of the modes attributed 

to him. Therefore, it is not unlikely that he will have a master position 

over the author of the work. 

Meisami (2010: 71), a music researcher of the Safavid era, has 

mentioned the author's name as “Dowre Beyg Kerāmi” and has 

considered him as the companion of Ali Qoli Khan Shamloo. He also 

cites the reports of two Safavid biographers, one Sadeghi-Beyg Afshar 

in Majma’ al-Khawas and the other Taqi-ud-Din Ouhadi Balyani in 

Arafat-ul-Asheqin, both of whom referred to the greatness of the 

Dowre Beyg Kerāmi in music and composition. Meanwhile, Dowre 

Beyg has also written poems in Turkish and Persian (Meisami, 2010: 

190). 

 

2. Methodology 

Due to the lack of enough theoretical texts on music from the Safavid 

era, and also because most of the concise and insignificant writings on 

music from this period have still remained in the form of manuscripts 

in various libraries in Iran and all around the world, so have not yet 

been published (Fallahzadeh, 2019: 195-6), Every work of the 
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writings from this period is considered as a precious work that helps 

us to know more and more about the theoretical and practical situation 

of music in this dark and ambiguous period of the history of music in 

Iran. 

On the other hand, and from the perspective of literary prose studies, 

the multitude of musical writings from this period, as a literary genre, 

have not yet been analyzed and corrected as they should have been 

introduced. Therefore, in our opinion, these researches are all 

necessary from the point of view of examining the earlier works of 

Persian literature, as well as from the perspective of understanding the 

history of Iranian music. “Correcting the texts, contrary to what is said 

humorously, is not exhumation; it is seeking for the treasures and 

revival of culture” (Sami’ei Gilani, 1986: 110). 

We had access to digital images of 13 manuscripts of Kerāmiyeh 

treatise, of which 5 Mss. belong to the Parliament Library, 3 belong to 

the National Library, 3 belong to the University of Tehran Library, 

and 2 incomplete Mss. belong to the Malek Library. One of the 

manuscripts from the Library of the Parliament which is the oldest 

dated version of the Kerāmiyeh treatise (dated 1046 AH) is our basic 

version for comparison with the printed version and other manuscripts 

of the work. The specifications of the manuscripts we use and their 

relationships are mentioned in detail in the full text of the paper. 

 

3. Discussion 

Here, we have first introduced the manuscripts and the printed 

version of the Kerāmiyeh treatise and then dealt with the issues of the 

printed version. In the following, while examining the preferred 

manuscript of the work, we determined its specifications as much as 

possible. Finally, a description and analysis of the work and an 

example of its critical correction of the preface by the method of 

“Critical Adaptation” (or ‘Ritter’; Souri, 2010) are presented to reveal 

the differences between the published version and the manuscript of 

the work. 

Massoudieh (2012: 35-38) has recognized and introduced a total of 

26 Mss. of this treatise, which, compared to other treatises of the 

Safavid era, is a significant number and may indicate its importance 

to musicians and the attention of scribes to reproduce it. Yahya Zoka 

has published a copy of this treatise in Minavi's Letter (1971) under 
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the different title “Treatise on the Knowledge of Music Science”. 

However, since he apparently did not have access to more than one 

manuscript of the work, and at that time did not yet have very 

detailed additional information about this treatise, he did not provide 

any specific explanation of its features, even about its title and author. 

Zoka also noticed some similarities between the phrases and verses of 

this treatise and the more famous treatise Behjat al-Ruh. But the 

printed version of Zoka, despite the grace of precedence, is naturally 

devoid of the benefits of critical and even deductive correction, and is 

not without errors and omissions. In addition, his version in various 

positions, both in prose and in verse, has vast differences from the 

manuscripts we are studying; Insofar as it can be considered as a 

completely different treatise according to the transitions, additions, 

and shortcomings (see section 2-5 of this paper). In fact, some 

manuscripts of this treatise contain additional material that appears to 

be supplementary. 

In contrast to the manuscript examined in this study with the printed 

version of Zoka, it can be seen that the manuscript cited by him 

(belonging to the National Library, from which he did not address 

any reference number) is not similar to any of the manuscript, except 

for the manuscript. No. 2591 of the University of Tehran Library, 

which is the only Ms. with the least difference compared to the 

publication of Zoka; to the extent that it can be claimed that both 

were copied from the same source or perhaps one was copied from 

the other one. Here, under 5 headings, we will discuss 16 important 

mistakes in the print of Zoka in order to clarify the need to provide a 

corrected version of the original treatise: 

1) Lack of introduction of the work, author, date, and its 

versions; 

2) Examining the poetry and rhyme criteria; 

3) Bad correction, distortion, and omissions; 

4) Incorrect forms of names; 

5) Incorrect forms of modes, and other musical terms. 

Before beginning his main discussion, the author introduces himself 

in a short preface of the work, which is written in eloquent prose, 

using the method of initiation, after praising God and the Prophet and 

mentioning the Shiite Imams, he praises his patron, Ali Qoli Khan 

Shamloo. Introducing himself briefly, he points out that he has also 
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done what he has learned from the art of music. Thus, it can be said 

that the author knew the practical music of his time; if it is more or 

less obvious from the material - especially where he speaks of its 

musical compositions. From the title of ‘Sofrechi’ it is clear that the 

author was in fact the waiter and one of the closest persons to the 

power system, and music may not have been his main profession. 

Ali Qoli Khan (d. Herat, 1589) belonged to the Qizilbash tribes and 

was one of the influential political and military figures of the Safavid 

era. Naffissi (1965: vol. 2, 667) writes that “he was a man of taste and 

recited the Qazal well and he composed a Divan consisting of two 

thousand verses and called himself ’Azam”. Therefore, the general of 

Qizilbash was not only one of the lords of sword, but also one of the 

companions of the pen while maintaining his position. It has been 

said that Ali Qoli Khan was also interested in music and was a 

supporter of musicians (Meisami, 2010: 47 and 120). 

Considering the year of the assassination of Ali Qoli Khan Shamloo, 

that is, 1589, and considering that Sofrechi in the preface of his work 

spoke of him as a living person, it can be concluded with the least 

doubt that the treatise of Kerāmiyeh was not written later than 997 

AH. Meisami (2010: 71 and 190) has considered the treatise as one of 

the most important treatises of the tenth century AH and has 

considered its writing date between 985 and 997 AH. This scholar 

considers the year 985 AH as the beginning of the possible period of 

writing the work because Ali Qoli Khan Shamloo was appointed to 

the government of Herat by Shah Ismail II in this year. 

Dowre-ye Sofrechi respectively deals with ‘maqāms’ (primary 

modes), ‘sho’be’ (branches) and, ‘Āvāzeh’ (combination of primary 

modes) and some benefits of music in three chapters. In this paper, 

we have described all the theoretical contents of the treatise in detail 

and have summarized the most important points in the form of tables 

that can be examined to gain an understanding of the content of the 

work at a glance. Finally, we have corrected and presented the prose 

preface of the work by the method of Ritter. 

 

4. Conclusion 

The most important findings of the research in summary are: 

1. Kerāmiyeh treatise on music theory is one of the most important 

writings of musical works in the Safavid era. A significant number of 
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surviving manuscripts support this claim. 

2. The date of writing this work can not be later than 997 AH. Thus, 

one value of this treatise, although concise, is that it is one of the few 

musical works of the first half of the Safavid period. 

3. Dowre-ye Sofrechi, the author of Kerāmiyeh, was one of the 

prominent musicians and players of his time, in the footsteps of Ali 

Qoli Khan Shamloo (ruler of Herat) and held the position of waiter. 

He probably wrote this work in Herat and was partly influenced by 

Khorasan music. 

4. Despite the importance of this work, so far only one printed 

version of it has been published, which is also based on the margin of 

only one copied manuscript. Due to the many problems of the 

mentioned edition by the efforts of Yahya Zoka (1350), in the field of 

introducing the work, the author, its date and versions, incorrect 

recording of names and technical terms, it seems necessary to provide 

a new critical correction based on existing preferred manuscripts. In 

this regard, the preface of the work was presented in this paper with 

the comparison of 13 manuscripts and the correction and insertion of 

the differences between the manuscripts by the Ritter method. 

5. The printed version of Yahya Zoka, and consequently the Ms. cited 

by him, bears no resemblance to any of the many versions of the 

Kerāmiyeh treatise and is nothing more than a confusing collection of 

prose and poetic writings from the Safavid period on music. A 

comparison of the Mss. collected in this study clarified this point. In 

addition, the title “Kerāmiyeh Rāmjerd” that appears in the catalogs 

of libraries (including the library of the parliament) was due to the 

error of the catalogers. 

 

Keywords: Kerāmiyeh Treatise on Music, Dowre-ye Sofrechi,, 

Music of Safavid Era, Textual Criticism, Prose Study. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  0211بهار و تابستان ، 24شمارة  دورة جديد، ،42سال 

 
 و لزوم تصحیح انتقادی آن رسالۀ کرامیهفی و تحلیل معرّ

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 مهدی کشاورز افشار، دکتر 1 سهند سلطاندوست

 چکیده
 

چی، از مکتوبات مهم موسـیقی در عرـر وـفو     ، منسوب به دورة سفرهكرامیهرسالة موسیقی 
، بدون ترحیح انتقاد  و «در باب معرفت علم موسیقی»است. اين اثر تنها يک بار با عنوان متفاوت 

 نامـة مینـو   توضیح كافی، فقط بر پاية يک نسخة خطـی و بـه كوشـح يحیـی  كـام در م موعـة       
( در تهران به چاپ رسیده و تاكنون ترحیح و تحلیل كامل و روشـمند  رو  نن وـورت   0۰۵1)

م نسبت به تحقیق حاضر، خالی از خطـا و خلـل   رغم فضل تقدّنگرفته است. نسخة چاپی مذكور، به
ها  منظوم نن، اختالفات فاحشی بـا  نیست و در موارد متعدد ، چه در بدنة اولی منثور و چه پاره

تـوان بـا توجـه بـه     شـدة مـا )اعـم از كامـل و نـاار( داردآ تـا نن ـا كـه مـی           گـردنور  هانسخه
ا  يکسـره متفـاوت تلقـی كـرد. در ايـن تحقیـق،       ها، نن را رسالهها و كاستیها، افزودگیجاب ايی

هـا  مختلـ ، از جملـه ضـبط نادرسـت اعـالم و       ضمن برشمردن مشکالت نسـخة  كـام در زمینـه   
ة منثور و مس ع اثر )كه به ابیاتی نراسته است و از منظر نثرپژوهی ادبی نیـز  اوطالحات فنی، ديباچ

تـرين  نسخه ترحیح و ارائه شـده اسـت. مهـم    0۰با مقابلة « سازوارة انتقاد »اعتناست( به روش اابل
دهـد چـاپ   شده و نسخة چاپی نشـان مـی  ا  میان ترحیح ارائهيافتة اين پژوهح ننکه مقايسة ساده

ا  التقـایی و انتحـالی بـوده و بـه هـی  وجـه شـباهت اابـل ابـولی بـا           كام بر مبنا  نسـخه ياد  زنده
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 22 49شماره                                          نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

ا  از اين اثر مهم موسیقايی دورة ندارد. بنابراين، ترحیح تازه كرامیهها  مرجّح متعدد رسالة نسخه
 رسد.وفو  ضرور  به نظر می

 

وـفو ، ترـحیح انتقـاد ،     چی، موسـیقی ، دورة سفرهكرامیهرسالة موسیقی،  :کلیدیهایواژه

 .نثرپژوهی

 

 مقدمه -1

 گمنـامی ملقبـب بـه    شـخر  ه ـر ، منسـوب بـه    01، از اواخر ارن كرامیهرسالة موسوم به  

مهـم و  از رسـاتت   ،«(دوره بیـ  كرامـی  »يـا  « حافظ مقرـود »)به روايتی  «چیدورة سفره»

 4111دود حـ  رمخترـ نسـبتا   ست. ايـن رسـالة   ا عرر وفو  در موسیقی دربارة جالب توجه

)بالغ بـر   هايی به نظمو خاتمه. پاره)فرل(  واژه دربردارد و مشتمل است بر ديباچه، سه اول

 جا  رساله مکمل نثر اثر است.در جا  بیت( ۰1

 

 بیان مسئله -1-1

مسئلة تحقیق حاضر در دو حیطة عمده، يکی معطوف به نثرپژوهـی ادب فارسـی و ديگـر     

 شود:یشناسی تاريخی، تعري  مموسیقی

نعمـت او، و نیـز تـاريخ    ال ( از منظر نثرپژوهی، تشخیر هويت دایق اثر، مؤل  و ولی

ها  خطی نن مد نظر است. بدين منظور، نسخ خطـی متعـدد    تألی  رساله و بررسی نسخه

ها  چـاپی و عکسـی   شود تا ضمن مقايسه با نسخهاز اين اثر گردنور ، بررسی و مقابله می

ــده از نن، تب ــات و      منتشرش ــیح تحريف ــول، و توض ــیل از م ع ــقیم و او ــحیح از س ــین و ی

ا  از ايـن  يافته به تحقیقات و ترحیحات ابلی، بر لزوم ترحیح انتقاد  تازهسومتعبیرات راه

 ه ر  تأكید شود. 0۰تا  00نويسان ارون پردازان و نسخهرسالة موسیقیِ موردعالاة جُن 

نظر ِ موسـیقايی رسـاله، يعنـی مسـائلی از      شناسی تاريخی، محتوا ب( از منظر موسیقی

ابیل چگونگی پیـدايح مقامـات موسـیقی، فهرسـت اسـامی نوازهـا و مقامـات و شـعبات و         

ها  هريـک، و نیـز نـام و نثـار     ها  ترانی  و ويژگیمشخرات ننها، اوول ايقاعی، االب

 دانان اديم ايران، به روايت واحب اثر، مد نظر است.برخی موسیقی

گـويی بــه مسـائل فــوس، بررسـی و تحلیــل و حــل    تحقیـق، افــزون بـر پاســخ  هـدف ايــن  
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ها  يکی از متون منثورِ مه ور اما مهم ادب فارسی از نیمـة نخسـت عرـر وـفو      دشوار 

 در باب نظرية موسیقی است.

 

 پیشینۀ تحقیق -1-2

نـام  « ودچی يا حافظ مقردورة سفره»از  كرامیه( در معرفی واحب رسالة 44۲: 0۰41پژوه )دانح

معرفی كـرده  « چیحافظ مقرود سفره»را  كرامیه( نويسندة 4۵: 0۰۳4برده، و محمدزاده وديق )

بـه  « حافظ مقرود»س نام 04كتابخانة مركز  دانشگاه تهران از سدة  ۵۵42است. در نسخة شمارة 

( در فهرسـت  24: 0۰۵۲پـژوه ) (. دانـح 44۲: 0۰41پژوه، عنوان واحب رساله نمده است )دانح

 «.چی استدورة سفره كرامیههمان »نويسد كرامیة حافظ مقرود يگر   يل همین نسخه مید

ــام نويســنده را  ۲0: 0۰۳4میثمــی ) دوره بیــ  »(، پژوهشــگر موســیقی عرــر وــفو ، ن

خان شاملو دانسته است. او همچنـین بـه گـزارش    چیِ علیقلی كر كرده و او را سفره« كرامی

و ديگـر    الخـوا  م معبی  افشار در  ، يکی واداینويسان عرر وفودو تن از تذكره

كند كه هردو بـه واـوف دوره بیـ     ، استناد میالعاشقینعرفاتالدين اوحد  بلیانی در تقی

انـد. ضـمنا  دوره بیـ  اشـعار  بـه تركـی و       ساز  اشاره داشتهكرامی بر موسیقی و ترنی 

 (.041: 0۰۳4فارسی سروده است )میثمی، 

(، پژوهشــگر افنــان، مؤلــ  رســاله را 0۲2و  024: 4100اهلل شــعور )از ديگــر ســو، اســد

دانسـته و خـود اثـر را تحـت عنـوان رسـالة       « چـین سفره»يا « چیابوالوفا ملقب به دورة سفره»

معرفی كرده استآ ولیکن مطلقا  نشانی از سند  بـه دسـت    چیكرامیة سفرهيا  كرامتِ م را

 نداده تا وحت مدعا  او را بسن یم.

محمـد یيـا محمـودن ینبـور ، يکـی از      ( مؤلـ  را شـاگرد سـلطان   ۰۵: 0۰40وديه )مسع

س( و 4۰1-4۳2یهماســب )حــک. دانــان دربــار وــفويان در دوران حکومــت شــاهموســیقی

ا  از محمـد/ محمـود ینبـوره   س( معرفی كـرده اسـت. سـلطان   44۲-01۰۳عباس )حک. شاه

محمد در اوـل  است.  كر اين سلطانابراهیم میرزا  وفو  در خراسان بوده نديمان سلطان

« حضرت نادرالعرر »نمیز شود و از او با عنوان احترامسوم رساله بر خامة مؤل  جار  می

برد. بنابراين، بعید نیست كه او نسـبت بـه   اش را نام میشدهكند و يکی از اوول وضعياد می

 واحب اثر سِمت استاد  داشته باشد.
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 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

با توجه به فقر متون نظر  در باب موسیقی عرر وفو ، و نیز از نن ا كه اغلـب مکتوبـات   

ها  مختلـ  ايـران   ها  خطی در كتابخانهوبار از اين دوره در االب نسخهبرگموسیقی كم

(، هر اثر  از مکتوبات اين 04۵-۲: 0۰4۳زاده، اند )ن.ک. فالحو جهان مانده و منتشر نشده

نیمتی گرانبها است كه به شناخت هرچه بیشتر ما از اوضـا  نظـر  و عملـی    دوره در حکم غ

 رساند.موسیقی در اين دوران تیره و تار و پُرابهام از تاريخ موسیقی ايران يار  می

ادبی، انبوه مکتوبات موسیقی اين دوره، در مقام يـک نـو     نثرپژوهیاز سو  ديگر و از منظر 

اند. بنابراين، بـه بـاور   بايد و شايد معرفی، تحلیل و ترحیح نشده چنان كه(، هنوز ننgenreادبی )

نظر بررسی نثـار متقـدم ادب فارسـی، و هـم از     تواند هم از نقطههايی از اين دست میما، پژوهح

خالف ننچه ترحیح متون، به»زاوية شناخت تاريخ موسیقی ايران، حائز ضرورت و اهمیت باشد. 

 (.001: 0۰۲۵)سمیعی گیالنی، « يابی و احیا  فرهن  استنیستآ گنجاند، نبح ابر به ینز گفته

 

 روش تحقیق -1-4

نسـخه متعلـق بـه     ۵دسترسـی يـافتیم كـه     كرامیـه نسـخه از رسـالة    0۰ما به ترـاوير دي یتـال   

نسخه متعلق به كتابخانة دانشگاه تهـران و   ۰نسخه متعلق به كتابخانة ملی،  ۰كتابخانة م لس، 

تـرين  از كتابخانـة م لـس اـديمی    Aلق به كتابخانة ملک هسـتند.  نسـخة   نسخة ناار متع 4

س(، نسخة اساس ما برا  ایاس با نسـخة چـاپی و   012۲)مورخ  كرامیهدار رسالة نسخة تاريخ

 نيد:می 0ها  خطی اثر است. مشخرات نسخ مورد استفادة ما در جدول ديگر نسخه
 خصات آنهاشده و مشهای خطی مقابله: فهرست نسخه1جدول 

 تاریخ کتابت کاتب خط شماره محل نگهداری نشانه ردیف

0 A س012۲الثانی ربیع علیعین نستعلیق 2۳۵2 كتابخانة م لس 

4 B س00ارن  ؟ نستعلیق 4۵40 دانشگاه تهران 

۰ C 04۳4وفر  بن احمد تبريز العابدينزين نسخ /ف4۰1۲ كتابخانة ملی 

2 D 04۳۰اتول جماد  ؟ قنستعلی 0۲۲1 كتابخانة م لس 

۵ E 04۲4محتمل  ؟ نستعلیق /ف402۳ كتابخانة ملی 

۲ F 04۳۲الثانی ربیع محمدعلی نستعلیق 044 دانشگاه تهران 

۲ G 04۳۰اتول ربیع ؟ نستعلیق /ف4۲04 كتابخانة ملی 
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۳ H 0۰ارن  ؟ نستعلیق 0۲۲1 كتابخانة م لس 

4 I ؟ ؟ نسخ 4424 كتابخانة م لس 

01 J 04۲4 ؟ نستعلیق ۳۰۰ بخانة ملکكتا 

00 K 04۲4 ؟ نستعلیق ۲04۰ كتابخانة ملک 

04 L 00۰4اتول جماد  احمد غالم نستعلیق ريز ۰2۵۵ كتابخانة م لس 

0۰ M 01۲2الثانی ربیع ؟ نستعلیقشکسته ج 2۲ دانشگاه تهران 

 ره است:ها و رديابی نسبت خانوادگی ننها شايان اشانکات زير دربارة اين نسخه

، كه كل رساله را با خط نستعلیق بسـیار ريـز و دشـوارخوان تقريبـا  در     L. نسخة بیاضی 0

نیـز   Cبرداشته شده است. نسخة  Aيک برگ جا داده، احتمات  از رو  نسخة اساس ما يعنی 

 نسبت خانوادگی دارد. Aبه احتمال او  با نسخة اساس 

از رو  ديگـر  استنسـاخ شـده اسـت.      به ظن اريب به يقین يکـی  Gو  Dها  . نسخه4

 اند و خويشاوند  نزديک دارند.هم به اين دو نسخة يادشده شبیه Hو  E ،Fها  نسخه

جـا  نن اضـافات و   نوا نیسـت و در جـا   هـا هـم  به هی  رو  با ديگر نسخه I. نسخة ۰

خ ها  شـخر كاتـب باشـند. از نن ـا كـه تـاري      خورد كه شايد افزودهالحاااتی به چشم می

توان راجع بـه تقـدم و تـأخر زمـانی نن نسـبت بـه نسـخة        كتابت اين نسخه معلوم نیست نمی

اساس ما و، بنابراين، اویل يا الحاای بودن اختالفات متعدد اين نسخه اظهارنظر اطعی كـرد.  

تر نسخ كتابـت شـده، متـأخر باشـد.     رغم ننکه به خط اديمیرود كه اين نسخه، بهگمان می

تب ناشناس نن از اهلِ سنت و جماعت بوده كه مدح حضرت علـی ) ( و  همچنین شايد كا

 ائمة ایهار را از ديباچة رساله انداخته است.

 A)متعلق به كتابخانة ملک( كه شباهت اابل توجهی با نسخة اساس  Kو  Jها  . نسخه2

 اند.رفته ها  موجود برا  مقابله به كاردارند، به یور كامل در دسترس ما نبودند، ولی برگه

 

 بحث  -2

، و سـسس بـه مشـکالت    كرامیـه در اين ا، نخست به معرفی نسخ خطی و نسخة چاپی رسـالة  

ها  خطی مرجّح اثـر، مشخرـات نن   پردازيم. در ادامه، ضمن بررسی نسخهنسخة چاپی می

ا  از ترـحیح انتقـاد    كنیم. در نهايت، شرح و تحلیل اثر و نمونهرا تا حد امکان معلوم می

شـود تـا   ( ارائـه مـی  0۰40آ ن.ک. سـور ،  «ريتـر »)يا « سازوارة انتقاد »باچة نن به روش دي
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 نشکار گردد. كرامیهمیزان اختالف نسخة منتشرشده با نسخ خطی رسالة 

 

 های خطی اثرنسخه -2-1

نسخه از اين رساله را شناخته و معرفی كـرده كـه، بـه     4۲م موعا   (۰۳-۰۵: 0۰40مسعوديه )

ساتت عرر وفو ، تعداد اابل توجهی است و ا  بسا بیانگر اهمیت نن نـزد  نسبت ديگر ر

نســخه در  2جـز  اهـل موسـیقی و توجـه كاتبــان بـه استنسـاخ از نن باشـد. از ايــن تعـداد، بـه        

ها  پاريس )كتابخانـة ملـی فرانسـه(، لنـدن )كتابخانـة دانشـگاه كمبـريج(، توكیـو         كتابخانه

هـا   بخـح(، بقیـه همـه در كتابخانـه    نباد )كتابخانة گنج( و اسالمTokai)كتابخانة دانشگاه 

نسخه  ۰نسخه در كتابخانة ملک،  2نسخه در كتابخانة نستان ادس رضو ،  4داخل كشور، 

ــی،   ــة مل ــس،   ۵در كتابخان ــة م ل ــخه در كتابخان ــر     4نس ــهید مطه ــة ش ــخه در كتابخان نس

 شوند.دار  مینسخه در كتابخانة مركز  دانشگاه تهران نگه ۲)سسهساتر(، و 

نسخة ديگر را هم معرفی كرده اسـت كـه در    ۰ها عالوه بر اين (44۲: 0۰41پژوه )دانح

بابـاپور  ها  اسـتکهلم، تاشـکند، و مدرسـة سسهسـاتر هسـتند. بیـ       اختیار كتابخانة دانشگاه

نیز چند نسخة متفاوت ديگر را معرفی كرده كه به عنوان نمونـه دو نسـخه    (4۳-01۵: 0۰4۰)

 شوند.ها  نيات عظام گلسايگانی و مرعشی نگهدار  مینها در كتابخانهاز ن

 

 نسخۀ چاپی غیرانتقادی اثر -2-2

رسـاله در  »( تحت عنوان متفـاوت  0۰۵1) نامة مینو ا  از اين رساله را در يحیی  كام نسخه

بـه  به چاپ رسانده است. اما با توجه بـه اينکـه ظـاهرا  ايشـان جـز      « باب معرفت علم موسیقی

انـد، و نیـز در نن زمـان هنـوز ایالعـات تکمیلـی چنـدان        يک نسخه از اثر دسترسی نداشـته 

هـا  نن، حتـی در   دایقی در باب اين رساله در اختیار نبوده، توضیح خاوی دربارة ويژگـی 

 باب عنوان و مؤل  نن، ارائه نداده است.

عهـد وـفو  كـه    متن رساله از حاشیة يک جُن  خطی »نويسد: ( می0۳4: 0۰۵1 كام )

اخیرا  برا  كتابخانة ملی خريدار  شده، نقل گرديده است و نويسنده يا گردنورندة رسـاله  

ها میان عبارات و اشعار ايـن رسـاله   و  همچنین متوجه برخی شباهت«. متأسفانه گمنام است

رغـم فضـل تقـدم، یبیعتـا  از     شده است. نسخة چاپی  كام، به الروحبه تبا رسالة مشهورتر 
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بهره اسـت و از خطـا و خلـل خـالی نیسـت. ضـمنا        مزايا  ترحیح انتقاد  و حتی ایاسی بی

نسخة ايشان در مواضع متعدد، چه در نثـر و چـه در نظـم، اختالفـات فـاحح بـا نسـخ مـورد         

تـوان نن را  هـا مـی  هـا و كاسـتی  ها، افزودگیبررسی ما داردآ تا نن ا كه با توجه به جاب ايی

همین مقاله(. در وااـع، برخـی از نسـخ     ۵-4اوت پنداشت )ن.ک. بخح ا  يکسره متفرساله

: 4100رسـند. شـعور )  ست كه به نظـر الحـاای مـی   تر خطی اين رساله حاو  مطالب افزون

 اند.در سدة يازدهم و در افنانستان برافزوده شده كرامیهمدعی است كه مُلحقات  (04۳

تـوان  ا نسـخة چـاپی يحیـی  كـام، مـی     شده در اين تحقیـق بـ  از مقابلة نسخ خطی بررسی

دريافت كه نسخة مورد استناد و  )متعلق به كتابخانة ملی كه ايشان نشان و شمارة راهنمايی 

جـز نسـخة   ندارد، بـه  كرامیهها  رسالة يک از نسخهاند( شباهتی به هی از نن به دست نداده

تـرين اخـتالف نسـبت بـه     كتابخانة دانشگاه تهران كه يگانه نسـخة بـا كم   4۵40خطی شمارة 

اند يا توان ادعا كرد كه هردو از منبع يکسانی استنساخ شدهچاپ  كام استآ تا جايی كه می

اشـتباه مهـم در    0۲عنوان، بـه   ۵شايد يکی از رو  ديگر  برداشته شده باشد. در اين ا  يل 

 روشن شود. میهكراپردازيم تا لزوم ارائة نسخة مرحّح از اول رسالة ياد  كام میچاپ زنده

 

 بررسی انتقادی نسخۀ چاپی -2-3

كتابخانـة   4۵40( خويشاوند  نزديکی بـا نسـخة   0۰۵1چنانکه گفته شد، نسخة چاپی  كام )

 پردازيم.دانشگاه تهران دارد كه در ادامه به بررسی نن می

 معرفی اثر، صاحب اثر، تاریخ و نسخۀ آن -2-3-1

چـاپ  « رساله در باب معرفت علـم موسـیقی  »عنوان  ا  كه  كام تحترسد نسخه. به نظر می0

هـايی از رسـالة   كرده اساسا  تألیفی التقـایی و انتحـالی اسـت كـه در نن، مؤلـ  وـرفا  بخـح       

را )از جمله ديباچة مس ّع نن را( با مطالب و فقراتـی از ديگـر رسـاتت و جـزوات نن      كرامیه

اـیِ رايـج در نن دوره، يعنـی    اخالعرر درنمیخته و ضـمن ارائـة اثـر  م عـول، مرتکـب بـی      

نعمــت او و ولـی « كرامیـه رسـالة  »، عنـوان اثـرش   «چــیدورة سـفره »سـرات ادبـی، شـده و نـام     

خان شاملو( را عمدا  حذف كرده است. در زير محذوفات مؤل  رسـالة م عـول را از   )علیقلی

همـین   ۵-4خـح  ايم )ایاس كنید با بها  مرجّح نشان دادهديباچة چاپ  كام در مقابله با نسخه

 اند(:دار در چاپ  كام حذف شدهها  زيرخطمقالهآ بخح
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 به ننچهخواست كه می چیدورة سفرهكو  نامراد   هر واد  و ساكناما بعد چون سرگشتة »

تحرير كند، شايد عمل درنورده بود  به فرا گرفتهاز ااوال حکما  خود در فن موسیقیادر وسع 

 «.خان گرددعلیقلی... منظور نظر 

همین موضو  موجب شده كه  كام نیز از مشخرات اثر نگاهی نداشـته باشـد و ا عـان    

(. اـرائن  0۳4: 0۰۵1) كـام،  « نويسنده يا گردنورندة رساله متأسـفانه گمنـام اسـت   »كند كه 

ديگر  نیز مبنی بر انتحال مؤل  اين نسخه وجود داردآ بـرا  مثـال او در اواخـر رسـاله، در     

در « اين ـا »(، كلمـة  04۳: 0۰۵1) كـام،  « كننـد خواننـدگی مـی   نن ادر كه تركان »... جملة 

، چنانکـه در ادامـه   «اين ـا »چی از تنییر داده است. منظور دورة سفره« نن ا»اول رساله را به 

مؤلـ   »( نیز اشاره كـرده كـه   041: 0۰۳4است. میثمی )« خراسان بزرگ»گفته خواهد شد، 

 «.در خراسان متأثر بوده است در نگارش اين رساله از موسیقی رايج

نويسی مربوط به اواخر عرر وفو  يـا حتـی   رسد نسخة چاپی مذكور از دست. به نظر می4

به ارن دهم ه ر  تعلق دارد. يکـی از   كرامیهبعد از نن باشدآ حال ننکه نسخة اویل رسالة 

  بـرا   (، مؤلـ 4-040: 0۰۵1شواهد و ارائن اين مدعا نن است كه در رسالة چاپ  كـام ) 

ناک در نن عرر، بسیار كوشیده و كارش بـه  بخشیِ هرچه بیشتر به موسیقیِ شبههمشروعیت

یالـب سـیر هـر    بن ابـی حضرت امیرالمؤمنین علی»جعل و تحريفاتی از اين دست رسیده كه 

چنـین مطلبـی در رسـاتت اوايـل     «. علمی كرده بود، فرمود كه اين علمی بس ع یب اسـت 

سـابقه اسـت )در اـرون ابلـی،     ، بـی كرامیهها  مرجّح رسالة در نسخهدورة وفو ، از جمله 

 اند، نه حضرت امیر(.دادهمعموت  اين ماجرا را به ابن سینا نسبت می

هـا  ديگـر   فضیلت اين علم بیشتر از علـم »در ادامه ادعاهايی از اين ابیل مطرح شده كه 

و اـس  « ه نهن  و اوـول مشـنولند  هزار عالم در تسبیح و تهلیل كل اشیام به ده»يا « است

بخشـی تـاريخی بـه    هـا  مؤلـ  در جهـت مشـروعیت    علیهذا، كه همگـی نشـانگر كوشـح   

بخشـی تـا بـدان ا فـراخ     موسیقی، فراتر از المرو اساییر ، است. دامنة تقلبا برا  مشـروعیت 

شده كه مؤل  ناشناس دوازده مقام موسیقی را، عالوه بر دوازده بـرج فلکـی، بـه ايـن ربـط      

 (.044: 0۰۵1) كام، « ت اله البا اللبه نیز دوازده حرف است»داده كه 

 ضوابط وزن شعر و قافیه 2-3-2

 ( اين بیت درج شده است:041: 0۰۵1. در نغاز نسخة  كام )0
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 سـرا از غــم تــو ا  بلبـل جــان ننمــه 
 

ــوبــی دايــرةچــون   ســروپا از غــم ت
 

« ا دايـره »الخطی اـديم  رت رسموو« دايرة»در مررا  دوم، اگر فرض بر اين باشد كه 

يا  نکره باشد(، وزن وحیح است )مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع(آ امـا بـا   « ـة»است )يعنی 

، مرـرا  مـذكور را بـدون اسـتثنام بـدين وـورت       كرامیهها  مرجّح رسالة مراجعه به نسخه

بـه  « دل»ام، تشـبیه  بنابراين، در نسخة چاپی  كـ «. سروپا از غم توبی دايره دلچون »يابیم: می

بلبـل  »معنـا كـرده اسـت. در وااـع،     از الم افتاده و مررا  دوم را ناار و تا حد  بی« دايره»

تشبیه شده كـه دور از  هـن اسـت. بـرخالف ايـن،      « سروپادايرة بی»در مررا  اول به « جان

 نمايد.تشبیه دل به دايره معقول می

 ثنو ، بیت سوم چنین چاپ شده است:. در ابیات معرف مقامات و شعبات در االب م4

ــام راســت كــنج    اســت پن گــاهمق
 

ــت   ــاه اس ــح در پن گ ــع تزم  مبرا
 

ها  درست مرـرا  نخسـت ايـن    اين بیت ردي  دارد، ولی اافیه ندارد. يکی از وورت

، نمـده  الـروح به ـت بیت كه با دخل و تررفاتی در اكثر رساتت عرـر وـفو ، از جملـه    

(. در 22: 0۰2۲الـدين،  بـن وـفی  )عبدالمؤمن« است گاهگنجرا مقام راست دل »چنین است: 

 برا  معرفی شعبات مقام راست اين بیت نمده است: كرامیهها  مرجّح رسالة نسخه

 مـرد راه   راست خوان و راست رو ا
 

 و هــم پن گـــاه  يــد هــم مبراــع با  
 

«. سـاز كـرده   كوچـک بـزرگ نمـد چـو    ». در ابیات مذكور، اشکال ديگر  وجـود دارد:  ۰

هـا  اول شـامل نـام يکـی از     جز ايراد وزنی، بايد توجه كـرد كـه در ايـن ابیـات، مرـرا      به

ها  دوم شامل نام دو شعبة منشعب از نن مقام است. با توجه بـه اينکـه دو   مقامات و مررا 

كـه نـام مقـام    « كوچـک »اند، نمدن لفـظ  «بزرگ»منشعب از مقام « نهفت»و « همايون»شعبة 

 «.سازكرده چن بزرگ نمد چو » ا موجه نیست. وورت وحیح: ست در اين ديگر 

 تصحیف، تحریف و افتادگی -2-3-3

كشـیدگان یريـق محبـت نزديـک و     محنـت  ايننالة »( نمده: 041: 0۰۵1. در نسخة  كام )0

با توجه به اينکه ديباچـة اثـر بـه شـیوة براعـت اسـتهالل و بـا كـاربرد فـراوان كلمـات و           ...«. 

بالاسـتثنام   كرامیـه هـا  ديگـر رسـالة    ی نوشته شده، و نیز در همة نسخهاوطالحات موسیقاي

ناشـی  « ارغنـون »جا  به« اين»درج شده، پیداست كه ضبط « كشیدگان...محنت ارغنوننالة »

 از خطا  كاتب و تحري  اول متن بوده است.
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ناز از (، بیـت مربـوط بـه نواز شـه    042: 0۰۵1گانه ) كام، . در ابیات معربف نوازها  شح4

 الم افتاده و فقط  كر پنج نواز در االب پنج بیت نمده است.

( 04۲: 0۰۵1. در فرل مربوط به تناسب مقامات و كواكب افتـادگی وجـود دارد ) كـام،    ۰

بـروج كـه هـر     كـردن دوازده معلـوم   ودر بیان كواكب »كه بدين وورت بايد تکمیل شود: 

ابیاتی كه ننمة مقامات را بـه حیوانـات نسـبت     همچنین در«. مقامی به كدام برج تعلق دارد...

 (.اردک، زنگوله از خروسخورد )عشاس از داده، چند مورد افتادگی به چشم می

 ضبط نادرست اعالم -2-3-4

الـدين  (. شـمس 044: 0۰۵1) كـام،  « محمد محقق والدين خواجه شمس». ضبط نادرست 0

و نیز وفحة  كرامیها  مرجّح رسالة هدانان عرر وفو  بوده كه در نسخهمحمد از موسیقی

 دانشگاه تهران( بدين وورت ضبط شده است. 4۵40)نسخة  روحانیرسالة موسیقی  ۲44

دانـان و  الزمـان از موسـیقی  (. كمـال 044: 0۰۵1) كـام،  « كمـال و زمـان  ». ضبط نادرسـت  4

 سرايد:( در رثا  او می21۵: 0۰۲2نوازندگان دورة سل وای بوده كه انور  )

 الزمـان بمـرد  گمان مبر كه كمال هرگز

 الزمـان شـدند  خواهشگر  به نزد كمال
 

 كو روح محض بود، نـه جسـم فناپـذير   

 نظیـر كو بـود در زمانـه دريـن علـم بـی     
 

ــراج )  ــاج س ــه4۲0: 0، ج. 0۰24ااضــی منه ــی( از ســاخت اطع ــه ا  ســخن م ــد ك گوي

ه مـاجرا  مـذكور در   سن ر ساخته اسـت. البتـ  الزمان رو  شعر امیر معز  برا  سلطانكمال

انـد، نـه امیـر    ها و كتب تـاريخی بـه رودكـی منسـوب كـرده     را اغلب تذكره یبقات ناور 

و در برخـی  « كمال مرزبان»، از شخری به نام روحانیمعز . در يگانه نسخة رسالة موسیقی 

 نام برده شده كه ناشی از خطا  كاتبان است.« كمال رمال»از  كرامیهها  رسالة نسخه

(. اين كلمه بـه احتمـال اـو  بايـد     04۵: 0۰۵1) كام، « عويبی»معنا  ط نادرست و بی. ضب۰

، و به يکی از اين افراد دتلت داشته باشد: استاد حسن عود  يا استاد حسین عـود   «عود »

 (.۰4۲: 0۰۳۳حسین بايقراآ ن.ک. ستايشگر، دان دورة سلطان)موسیقی

 ضبط نادرست اصطالحات فنی -2-3-5

ـیم  (. چنانکه می044: 0۰۵1) كام، « زنگوله»جا  به« زنگونه»نادرست  . ضبط0 از ادوار « زنگولـه »دان

گانة موسیقی اديم ايران بوده كه تا امـروز بـا تركیبـات مختلـ  )زنگولـة وـنیر و كبیـر( در        دوازده

 (.۵۳2-۵: 0، ج. 0۰40پن گاه( وجود دارد )ن.ک. ستايشگر، ردي  موسیقی )دستگاه راست
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« نـوروزِ عـرب  »و « نوروزِ خـارا »جا  به« نوروز و عرب»و « نوروز و خارا»بط نادرست . ض4

از الحان بسیار كهن موسیقی ايـران اسـت كـه پیشـینة     « نوروز»دانیم (. می04۰: 0۰۵1) كام، 

نیـز يکـی از نوازهـا     « نوروز اول»گردد. لفظی نن به دوران باستان و عهد ساسانیان بازمی

، «نوروزِ عرب»، «نوروزِ خارا»اديم ايران بوده، با اسامی و انشعاباتی چون گانة موسیقی شح

و ... رواج داشـته و تـا امـروز در رديـ  موسـیقی ايـران اجـرا        « نـوروزِ وـبا  »، «نوروزِ ع م»

ــابراين نوردن مــی ــن اوــطالحات جــايز نیســت )ن.ک.  « واو»شــود. بن عطــ  در ضــبط اي

 (.۵44-۰2: 4، ج. 0۰40ستايشگر، 

: 0۰۵1) كـام،  « ركْـب و بیـاتی  »جـا   به« ترک بیاتی»در تركیب « ترک»ط نادرست . ضب۰

وچهارگانة موسیقی اديم ايـران بـوده كـه در    شانزدهمین شعبه از شعب بیست« ركب(. »04۰

: 0، ج. 0۰40انـد )ن.ک. ستايشـگر،   دادهدو شعبة مقام كوچک را تشـکیل مـی  « بیاتی»كنار 

)يـا  « بیات تـرک »سابقه است، اما در موسیقی اديم ايران بیحتی « ترک بیاتی»(. عنوان ۵20

ست. همـین ضـبط   امروز از نوازها  چهارگانة دستگاه شور در ردي  موسیقی«( بیات زند»

 جا  ركب( در وفحة بعد  تکرار شده است.نادرست )ترک به

قی (. عـراس از ننمـات موسـی   04۰: 0۰۵1) كـام،  « عـراس »جـا   به« عراای». ضبط نادرست 2

اديم ايران بوده كه تا بـه امـروز بـا همـین نـام در رديـ  موسـیقی )دسـتگاه مـاهور، نـوا، و           

 (.0۲2-۵: 4، ج. 0۰40شود )ن.ک. ستايشگر، مشهورتر از همه، نواز افشار ( اجرا می

وچهـار  يکی از بیست« اوسط(. »042: 0۰۵1) كام، « اوسط»جا  به« بربط». ضبط نادرست ۵

اديم موسیقی ايران است كه هفت ضرب دارد )پنج بـم و دو زيـر(. در    بحرِ اوول در اوزان

(. نوردن لفـظ  040: 0، ج. 0۰40گويند )ن.ک. ستايشگر، می« الرئیساتواسطه»عربی به نن 

 ست، در شمار بحر اوول كامال  نادرست و ناب است.، كه از نتت موسیقی«بربط»

 

 های مرجّح اثربررسی نسخه -2-4

م است دربارة يک سومتعبیر كه از عنوان اين رساله شده توضـیحی ارائـه دهـیم.    در ابتدا تز

كند كه ايـن اثـر در فهرسـت م لـس بـا عنـوان       درستی اشاره میبه (44۲: 0۰41پژوه )دانح

يـا  « رام ـرد »رسـد كـه اضـافه كـردن     ثبـت شـده اسـت. امـا بـه نظـر مـی        كرامیة رام ـرد  

 نويسان بوده است.خطا  فهرست به عنوان اين رساله ناشی از« رام رد »
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«. سـاخته...  م ـربد  را كرامیـه  به موسوم رساله اين بنابراين»... نويسد مؤل  در ديباچه می

دانیم كـه رام ـرد   اندآ وگرنه میخوانده« رام رد»را « را م ربد»سهو نويسان بهظاهرا  فهرست

و  –نيـد  فقرات رساله برمی ا  در وتيت فارس است، و چنانچه از يکی ازيا رامگرد منطقه

 مؤل  در مواع تألی  ايـن اثـر احتمـات  در میـان تركـان      –در ادامه به نن اشاره خواهد شد 

خـان شـاملو   زيسته است. مشخرا  اگـر مؤلـ  را در التـزام درگـاه علیقلـی     شرس خراسان می

بدانیم، كه اثر به او تقديم شده، تبـد سـاكن شـهر هـرات از وتيـت خراسـان، يعنـی محـل         

ا  وجـود نـدارد كـه نويسـنده     كننـده خان، بوده استآ وانگهی دلیـل اـانع  حکمرانی علیقلی

ا به يک منطقة جنرافیايی خا  نظیر رام رد منسوب كند. ضـمنا   خواسته باشد رسالة خود ر

، به عنوان يـک فعـل مركـب، در اين ـا بـه خـود  خـود واجـد معناسـت و          «م ربد ساختن»

 كند.خوانح جمله به اين وورت مشکلی اي اد نمی

 عنوان و مؤلف اثر -2-4-1

ر مرنو  و مسـ ع و بـا   مؤل  پیح از شرو  بحث اولی خود، در ديباچة كوتاه اثر كه به نث

و  كـر  از   ) ( ، پس از حمد خدا و نعت رسولنوشتهگیر  از شیوة براعت استهالل بهره

خـان شـاملو،   ، علیقلـی يحنعمـت خـو  كند و به مـدح ولـی  ، خود را معرفی می) ( ائمة شیعه

كند كه ننچـه از فـن موسـیقی    . او ضمن معرفی گذرا  خود به اين نکته اشاره میپردازدمی

 عملـی  توان گفت مؤل  دستی در موسـیقیِ می ،بنابراين .موخته به عمل نیز درنورده استن

به ويژه نن ا كـه   -نمايان است چنانچه از مطاو  اثر نیز كمابیح  آداشته است روزگار خود

پیداسـت كـه مؤلـ  در    « چـی سـفره »از لقـب   .گويدها  موسیقايی خود سخن میاز ساخته

)يـا خوانسـاتر( و از مقربـان دسـتگاه اـدرت بـوده اسـت و شـايد          داروااع پیشخدمتِ خوان

 (.04۵: 0۰4۵شاهی، اش نبوده باشد )نیز ن.ک. وادای گندمانی و حسنموسیقی پیشة اولی

 حامی اثر -2-4-2

از یايفة ازلباش شـاملو و از رجـال سیاسـی و نظـامی مـؤثر       س(44۲)ف. هرات،  خانعلیقلی

خـان( از همـان اوان در   خرـو  جـدّش )دورمـیح   بـه عرر وفو  بوده است كـه پـدر و   

تهماسـب از  انـد. او در دورة شـاه  دستگاه حکومـت وـفويان وـاحب منرـب و مقـام بـوده      

س( و ۵-4۳2اســماعیل دوم وــفو  )ســرداران ارشــد بــوده و در دولــتِ بــس مســتع ل شــاه

. بیشـتر  چندگاهی پس از نن به حکمرانی هرات و امیراتمرايی خراسان اشتنال داشـته اسـت  
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خان شاملو  بدفرجام به ايفا  نقح حساس و  در وانفسا  بحـران  شهرت تاريخی علیقلی

میـرزا   حاكمیت وفويان و انتقال ادرت از اسماعیل دوم به محمد خدابنده و بعدتر عبـاس 

خان زنده مانـد و  میرزا با لَلگیِ همین علیقلیگردد. عباسعباس كبیر نينده( برمیجوان )شاه

تفریل در كتب تاريخی عرر وفو  نمـده و اين ـا م ـال و مواـع     شرح اين اضايا به بالید.

(. پـس اگـر   0۰۳۵ایناب كالم نیسـت )بـرا  ایالعـات بیشـتر، ن.ک. جعفـر  كلنکـار ،       

« بخـحِ تـاج »چی حامی خود را با القاب پریمطـراس از ابیـل سـلطانِ    بینیم كه دورة سفرهمی

 گزاف نگفته و مدعايح پُربیراه نیست. ستايد، سخنی چندان بهنشان میشاه

و  مـرد بـا وای   »نويسد كه خان شاملو می( در معرفی علیقلی۲۲۲، 4: ج. 0۰22نفیسی )

گفتـه و ديـوانی شـامل دوهـزار بیـت ترتیـب داده و اعظـم تخلـر         بوده و غزل را خوب می

حفـظ سِـمت، از    كاله نه فقط از ارباب سی ، كه بابنابراين، سسهساترِ سرخ«. كرده استمی

خـان بـه موسـیقی هـم عالاـه داشـته و حـامی        انـد علیقلـی  اوحاب الم هم بوده است. گفتـه 

 حــامی اثــر را( 024: 4100) (. شــعور041و  2۲: 0۰۳4دانــان بــوده اســت )میثمــی، موســیقی

 حاكم جونسورِ هند دانسته است. خانِعلیقلی و يا( كابل والی) اندرابی خانعلیقلی

 ألیف اثرتاریخ ت -2-4-3

س، و بـا توجـه بـه اينکـه دورة     44۲خـان شـاملو، يعنـی    با عنايت به سال كشته شـدن علیقلـی  

چی در ديباچة اثرش از او به مثابة شخری زنده سخن رانده است، با كمترين ترديـد   سفره

س تـألی  نشـده اسـت. بنـابراين،     44۲ديرتـر از سـال    كرامیهتوان نتی ه گرفت كه رسالة می

س دانسـته اسـت وـحیح    0141( كه تاريخ تألی  رساله را حـوالی  040: 4100) ادعا  شعور

س در نظـر گرفتـه   0142را پـیح از   كرامیهرسد. او در جا  ديگر  تاريخ تألی  به نظر نمی

، نیز تـاريخ تـألی  ايـن رسـاله را اـرن      الذريعهو ناابزرگ تهرانی، در  (0۲2: 4100)شعور، 

 (.42: 0۰4۲يازدهم ه ر  دانسته است )بخشی، 

ترين رساتت ارن دهـم ه ـر  امـر  بـه     رساله را از مهم (041و  ۲0: 0۰۳4اما میثمی )

س دانسته است. اين محقق سال 44۲و  4۳۵ها  شمار نورده و تاريخ تألی  نن را مابین سال

خان شاملو در اين سال س را به اين دلیل شرو  بازة احتمالی تألی  اثر دانسته كه علیقلی4۳۵

 اسماعیل دوم به حکومت هرات منروب شده است.جانب شاه از
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 شرح و تحلیل اثر -2-4-4

بیان اوـول  »، «بیان شعبه و نوازه»، «بیان دوازده مقام»ترتیب به چی در سه اول بهدورة سفره

هـايی از اثـر التفـات داريـم كـه از      پردازد. در اين ا بیشتر به پـاره می« و بعضی فوايد موسیقی

كنـیم  اخترـار اشـاره مـی   پژوهی ادبی مهم است و به توضیحات فنی موسـیقايی بـه  لحاظ نثر

 (:Pourjavady, 2019)برا  ایالعات تکمیلی موسیقايی ن.ک. 

 اصل اول -2-4-4-1

و وجه تسمیة علـم موسـیقی    أاول اول، در بیان دوازده مقام، با توضیحاتی در خرو  منش

ه را بـرا   میكنـد و دو وجـه تسـ   اشاره می بارهين شود. مؤل  به اختالف ااوال در انغاز می

سـت و  ا یپـذيرفتن شمرد كه اولی، مطابق دريافت امـروز  مـا، معقـول و    لفظ موسیقی برمی

نويسـان  ها  معتاد رسالهپرداز رساندآ اما دومی از سنخ افسانهتبار واژه را به زبان يونانی می

و نمـوزش موسـیقی بـه حضـرت      و نن ماجرا  معـروف الهـام   ،ستا موسیقی عرر وفو 

رسـالة  ، از جملـه در  جبرئیل است كه در ديگـر نثـار ايـن دوره   حضرت از سو   ) ( موسی

 اسـت  نقـل شـده  كرات با اندک اختالفی در جزئیات نیز به، موسیقی خواجه كالن خراسانی

سـند، لفـظِ   . بر یبق اين روايت سست و بـی (0۰۳0آ اسعد ، 20۰-2: 0۰۳2)ن.ک. محقق، 

« يـا موسـیق اـی   »پیـدا شـده كـه گفـت:      ) ( موسیحضرت از خطاب جبرئیل به « قیموسی»

بـا  مـرور و  گويد همین جملة امـر  بـه  چی میگیر(. دورة سفرهب)يعنی ا  موسیق بگیر يا فرا

 شده است.« موسیقی»تبديل به « موسیق ای»رفته از تکرار رفته

داسـتان  يـن دسـت بـه سـرا      خرافـات، از ا  شـايد حتـی  مؤل  در ادامة نقل روايـات، يـا   

كند كه هركدام را يکـی از پیـامبران    كر می ۲رود و تعداد اولیة ننها را پیدايح مقامات می

اين هفت مقام، يعنی راست و ح ـاز و رهـاو  و عـراس و كوچـک و     . اندالهی پديد نورده

ويز عشاس و حسینی، بنا به نظر مؤل  تا اواخر عرر ساسانی، يعنی دورة حکومـت خسـروپر  

 اند.، برارار بوده)يعنی اباد دوم، جانشین خسروپرويز( و شاه شیرويه

شود كه بر یبق يکی از ننهـا شـمار مقامـات در    در ادامه دو روايت غريب ديگر نقل می

نخست دربارة عروج افالیون به نسـمان و   روايتبوده است.  ۳و بر یبق ديگر   ،04نغاز 

 بـاز بـه   ،ج فلکی و پیاده كردن ننها بر ساز عود است كـه فراگرفتن دوازده مقام از دوازده بر

مقام را بـه حکـیم    ۳دوم پیدايح  روايتو  آساختة اين فیلسوف پیامبرگونه بوده ،اول مؤل 
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يـا   «حکـیم والوـل  »اسـم  ، و شخرـی ديگـر بـه   سديگر  از يونان باستان، يعنـی فیثـاغور  

 علوم نشد.اين شخر اخیر بر ما م دهد كه كیستیِنسبت می «والولی»

زنـد و گـزارش   میان فراتاريخ اساییر  و تاريخ معاوـر خـود مـی   ی نويسنده در ادامه پُل

)شـايد سُـند /    هـا  اسـتاد سـعد    نـام  بـه دوران بعد  دانان دهد كه سه تن از موسیقیمی

زمان(، چهار مقام )نوا، )يا كمال الزمانكمالو  (محققمحمد )الدين ، خواجه شمسوفد (

انـد و شـمار مقامـات بـه     رگ و كوچک( از هشت مقـام پیشـین اسـتخراج كـرده    زنگوله، بز

 ست.ا دوازده رسیده كه متناظر با دوازده برج فلکی

 یــزن يگـر  متفـاوت د  یمقامـات را بـه اســام   یكـه بعضــ  دهـد یمؤلـ  تـذكر مــ   ینهمچنـ 

 تركـان در »را  «ح ـاز تـرک  » گويـد مقـام  اينکه مؤل  می ديگر نکتة جالب توجهخوانند. یم

مشـخر  « اين ـا »از اين اشـاره بـه عمـل موسـیقی نن عرـر و ایـد       «. كننداين ا خوانندگی می

شـرس   چـی، دسـت كـم در زمـان تـألی  ايـن رسـاله، در میـان تركـان         شود كه دورة سفرهمی

ا  به انتسـاب مقامـات   ست مؤل  در اين اول با وجود اشارها زيسته است. گفتنیمی خراسان

تناسب مقامات و شعبات بـا اواـات و یبقـات و     نیز ، ودر االب منظوم()به ويژه  به بروج فلکی

 «اتـوس »یـور كلـی وارد مباحـث     یواي  مختلـ  مـردم، بـرا  پرهیـز از تفرـیل مطلـب بـه       

(Ethos)  گذرداز نظر می 4چکیدة مطالب اول اول در جدول . شودنمیدر موسیقی: 
 روایات مختلف پیدایش مقامات موسیقی: 2جدول 

 04 04 ۳ 04 ۲ تعداد

 افالیون پیامبران مُبدعان
 سحکیم فیثاغور

 حکیم والول

 / سُند / وفد استاد سعد 

 محمدالدين خواجه شمس

 زمان()كمال الزمانكمال

 برج فلکی

 اسامی

 راست )ندم(

 ؟

 حمل راست راست

   جد  نهاوند زنگوله 

 سنبله ح از ح از ح از )ابراهیم(

 حوت نگاربسته رهاو  او ره رهاو  )اسماعیل(

 جوزا عراس عراس عراس )يوس (

   اسد بزرگ 

 عقرب عشاس عشاس عشاس )موسی(

   دلو نوا 
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 اوس زيركح حسینی حسینی حسینی )داود(

 میزان بوسلیک بوسلیک 

 ثور اوفهان اوفهان 

 خرچن  زيرافکن كوچک   كوچک )يونس(

 اصل دوم -2-4-4-2

ــات    اوــ ــک از مقام ــر ي ــد  و پســتی ه ــعبه و نوازه اخترــا  دارد. از بلن ــان ش ــه بی ل دوم ب

روز سـاعت شـبانه   42شود كه متناظر بـا  شعبه، وضع می 42گانه دو شعبه، يعنی م موعا  دوازده

است. البته در متن منثور توضیحی نیامده كه هر دو شعبه مسـتخرج از كـدام مقـام اسـت، بلکـه      

بیت بیان شده است. مؤل  تـدبیر ايـن مهـم را بـه      04منظوم درنمده و در  اين موضو  به االب

ها  خواجه ابراهیم، حسینی )يا حسین( نائینی و اسحاس موولی منسـوب و تأكیـد   نام افراد  به

سـه نـام    نیستآ اما بعضی شعبات هم مانند مقامات بـه دو  42كند كه تعداد شعبات بیشتر از می

لی و جنرافیـايی ديگـر نويسـنده بـه منـایق عـراس )احتمـات  عـراس         مختل  مشهورند. اشارة عم

شـعبة   42اسـت كـه اهـالی ننهـا چنـد گوشـه سـوا          ، يعنی نواحی غربی ايران،ع م( و فارس

برا  اشاره به اين شعبات بسـیار جالـب توجـه    « گوشه»كار بردن لفظ  اند. بهمشهور وضع كرده

 ۰۲شـعبه،   42و  04م موسـیقی از م مـو    كنـد كـه مـاهران علـ    است. همچنین مؤل   كر می

دهـد كـه از هـر دو مقـام يـک      در ادامه توضیح می. انداستنباط كرده خا  هايیتركیب به نام

 :گذرداز نظر می ۰چکیدة مطالب اول دوم در جدول . نيدنوازه پديد می
 ها، مقامات و شعبات: فهرست آوازه3جدول 

 نام دیگر شعبه شعبه مقام آوازه

 لمکس 0

 اوفهان 0
 - نیريز 0

 ر جوز / خور / حُزَيْ نشابورک 4

 زنگوله 4
 - چهارگاه ۰

 - عزال 2

 گردانیه 4

 راست ۰
 - مبراع ۵

 - پن گاه ۲

 عشاس 2
 نرا / دلفريب/ سسهر دم زابل )زاوُل( ۲

 - اوج ۳

 - عشیران 4 بوسلیک ۵ نوروز اول ۰



 13 آن یانتقاد حیو لزوم تصح هیکرام ۀرسال لیو تحل یمعرف                  1411 بهار و تابستان

 نوروز وبا وبا 01

 حسینی ۲
 - دوگاه 00

 - محیر 04

 گوشت 2

 ح از ۲
 افزاروح گاهسه 0۰

 - حرار 02

 نوا ۳
 - نوروز خارا 0۵

 - ماهور 0۲

 مايه ۵

 عراس 4
 رو  عراس مخال  0۲

 - منلوب 0۳

 كوچک 01
 - ركب 04

 ايکیات بیاتی 41

 شهناز ۲

 بزرگ 00
 عربان همايون 40

 - نهفت 44

 رهاو  04
 - نوروز عرب 4۰

 - نوروز ع م 42

 اصل سوم -2-4-4-3

در « اوـل »اول سوم و نخر رساله مربوط به اوول است. تعريفی كه مؤل  از اوطالح 

دهد اينکه نطق و ضرب و زمان موافق باشـند. منظـور از زمـان، زمـانی     علم موسیقی ارائه می

شـود. توانـايی درک و نگهـدار  ايـن زمـان بـین       وااع مـی  است كه بین دو ضرب )يا نقره(

 ، استعداد   اتی است و اكتسابی نیست.كرامیهضروب، به باور نويسندة رسالة 

نهنـ  نـبض   مؤل  اول اساسی اولیه را كه حکیمان از حركت، يا بـه بیـانی ديگـر، ضـرب    

ج اوـل ديگـر يعنـی    افزايـد پـن  معرفـی كـرده و مـی   « القـديم ضرب»اند تحت عنوان ندمی گرفته

هـا  اند كـه بـرا  مـدت   دانان وضع كردهضرب و مخمّس( را موسیقی)هزج، اوفر، دويک، تركی

پـرور، موتنـا حسـن عـود  و     الـدين عبـدالمؤمن، اسـتاد علـی روح    برارار بـوده تـا اينکـه وـفی    

 0۲  اسـامی  اند. اما مؤلا ( با ابداعات خود شمار اوول را به هفده بحر رساندهعبدالقادر )مراغه

كنـد كـه در عرـر    اول را  كر كرده و يکی را از الم انداخته است. در ادامه به اوولی اشاره می

األول كه اين دومـی  الملوک و ضربتر نیستند: ضربخود او ابدا  شده و جزو هفده بحر اديم

اوـل   محمد ینبور  )احتمـات  اسـتاد نويسـنده( سـاخته و چنـد پیشـرو  دشـوار بـر نن        را سلطان
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العشـق  نـام ضـرب  چی از يکی از اوول ابداعی خـود بـه  ترنی  كرده است. همچنین دورة سفره

 كند كه دو ترنی  در االب نقح و در چهارگاه بر اين اول نفريده است.ياد می

مطلبی در ادامه راجع به ااسام ترانی  موسیقی به لحاظ شیوة همراهی ضـرب و نهنـ  )نحـوة    

. معـه  4. ابل )ضرب ابـل از نهنـ (،   0اند از: د. سه شیوة مختل  عبارتنيدخول در ترانی ( می

ا  م مـل بـه نقـح    . بعـد )ضـرب بعـد از نهنـ (. در اين ـا اشـاره      ۰)ضرب همراه با نهنـ (، و  

ـیقی، خواننـده، نهنگسـاز     دان عرر خسروپرويز يعنی نکیسا میموسیقی شود كه واضع نظـم در موس

 گردد.ساخت ترانی  در االب ووت و نقح به او برمی نواز بوده، و به اول مؤل و چن 

نخرين مطلب رساله در ارتباط با ااسام ترانی  موسیقی و توضیح هريـک از ننهاسـت.   

شود. در نهايـت، رسـاله بـا ادعیـة كوتـاهی در االـب نثـر        اسم مختل   كر می 00جا در اين

 گذرد.از نظر می 2دول در ج سومچکیدة مطالب اول  يابد.مس ع و يک رباعی خاتمه می
 های هریک: انواع اصول و تصانیف موسیقی و ویژگی4جدول 

 اصول

. 4. رَمَــل، ۳. چنبــر، ۲. بَرافشــان، ۲. مخمّــس، ۵. چهارضــرب، 2. دو يــک، ۰. اوْفَــر، 4. هَــزَج، 0

. 0۵. اوسـط )فـر (،   02. ثقیـل،  0۰. خفیـ ،  04ثقیـل،  . نـیم 00ضـرب،  . تركـی 01ضرب، فاخته

 . یمؤل  از الم انداخته است.ن0۲. مأتین، 0۲، الفتحضرب
 هاویژگی تصنیف

 لن( ندارد.تن )فعت )فعلن( دارد و تنبیت و نقرات يکسان. يله نقح

 لن( ندارد.تن )فعت )فعلن( دارد و تنبیت و نقرات مختل . يله نقشین

 يک سرخانه و میانخانه و بازگو  دارد )مترل به ناله(. ووت

 ت ندارد.تن دارد و يلهو سرخانه )به يک یرز با درنمد از بیت( و میانخانه و بازگو  دارد. تند عمل

 كار
خوانی، سرخانه به يک نو  و میانخانه و بازگو  دارد. بحر نامتناهی. درنمد از نقرات، بعد بیت

 دوباره نقرات، و اتمام در سرخانه.

 اول
ه و بازگو  ندارد. شعر عربی يا فارسی. درنمد از بیت يا دو سرخانه )به يک یرز( دارد، میانخان

 نقرات )اكثرا  از نقرات(.

 بیتی است. سرخانه و میانخانه و بازگو  دارد. سرغزل

 ت يا سخنان مس ع.ت/ تلهسه گوشه دارد: يکی بیت، يکی مدح يا  م، يکی يله ترانه

 .تتن يا يلهدر اوول اوفر. بیتی با نقرات تن ريخته

 يک سرخانه و میانخانه و بازگو  دارد، با تقريب تزمه به يک نو . پیشرو

 ست.نمايی استادان موسیقیاوول مثل ريخته و تركیبات بديهه است. مخرو  ادرت سربند
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 متن دیباچۀ مصحح انتقادی اثر -2-5

 

 
 

 اختالف نسخ

ر كه دايره بر نن بسـته شـده اسـت تـا     ايست در علم موسیقااين رساله | ~Fچی رسالة . . . سفره. 1

ننمـة . . .   || F~بسـم . . . الـرحیم    .L~ || 2. . . ساز ایاعـت  . K+ | 1-7در فن موسیقی  | Iبدانند 

 || Iپادشـاهی را سزاسـت    .4 ||ایـاس  حـد و سـساس بـی   حمد بی | ~DFGو سساس  .I~ || 3كريم 

سـرور   .DEFH || 5عشرات  | ~Iو سرور  | ~G ارباب . . .  مسرور ||)ناخوانا(  Iبساط . . . حضور 

DEFHI ||  گــزين وـاحبدتن محبــتI || 5-7. كشــیدگان نوايـان . . . محنــت و بــیI~ || 7.  نالــه

DFG~ || 2.          محبوبی را كه سرگشـتگان نتـح سـوختگان نتـح فـراس و سرگشـتگان بـه واد

ــر نامعــدود  .CDEFGHIJK || 9ســت ســعادتی .7 ||)منلــوط(  Iاشــتیاس را  بالمحــدود یكــذان ب

شـفیع . . .   | Iسنج نظم انبیا و الرلوه علی و نله و اوحابه ایاهرين باد والسالم علی رحمـه اهلل  اافیه

 || ~Iچـون   || ~CDEFGHJو  .L || 11مرتضی علیه التحیـه و الثنـام    | ~Fمرتضی  || ~Iاجمعین 

شـايد كـه    || Iرده باشـد بنـابراين   احوال حکما فرا گرفته بود به عمـل نو  .I~ || 11چی دورة سفره

CDEFGHIJK+ ||  سلطانDF~ || 12.     احتشـام  عالیمقام باشد و مؤالـ  یبـع خـدايگان فلـک
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ننــی تــو كــه مهــر از تــو  .I || 13خانــا مدظلــه  || Iنشــان شــاه شــاه || Iلطــ  جمــال  || Iگرديــده 

CDEFGHJK |  چه مح وبC+ |  ننی كه خور از را  توI ||  در حضرت توCDEFGHJK 

 Iنهاديم  .I || 15بیکرامیّه را موسوم و محرر  | CDEFGHJKبه كرامیه دوره  .F~ || 14در  |

 

 گیرینتیجه -3

 اند از:ها  پژوهح به یور خالوه عبارتترين يافتهمهم

تـرين مکتوبـات منثـور موسـیقايی در عرـر      دربارة نظريـة موسـیقی از مهـم    كرامیه. رسالة 0

 جامانده از نن خود مؤيد اين مدعاست.ها  خطی بهتوجه نسخهوفو  است. شمار اابل 

س باشد. بنابراين، يک ارزش اين رساله، 44۲تواند ديرتر از سال . تاريخ تألی  اين اثر نمی4

 هرچند خالوه و فشرده است، اين است كه از معدود نثار موسیقايی نیمة اول وفويه است.

دانـان و نوازنـدگان برجسـتة زمـان خـود، و در      سیقی، از موكرامیهچی، مؤل  . دورة سفره۰

خان شاملو )حاكم هرات( بوده و سمتِ خوانساتر  داشته اسـت. او ايـن اثـر    ركاب علیقلی

 را به احتمال او  در هرات تألی  كرده و تا حد  تحت تأثیر موسیقی خراسان بوده است.

نن منتشـر شـده كـه نن نیـز بـر       . با وجود اهمیت اين اثر، تاكنون تنها يک نسخة چـاپی از 2

اساس حاشیة فقط يک نسخة خطی انتحالی بوده است. با توجه بـه مشـکالت فـراوان چـاپ     

(، در زمینة معرفی اثر، واحب اثر، تاريخ و نسخة نن، 0۰۵1مذكور به كوشح يحیی  كام )

هـا، و نیـز ضـبط    عدم رعايـت ضـوابط وزن شـعر و اافیـه، ترـحی  و تحريـ  و افتـادگی       

هـا  خطـی   ا  بر مبنـا  نسـخه  ت اعالم و اوطالحات فنی، ارائة ترحیح انتقاد  تازهنادرس

نسـخة خطـی    0۰رسد. در همین راستا، ديباچة اثر با مقابلة مرجّح موجود ضرور  به نظر می

 )ريتر( در اين مقاله ارائه شد.« سازوارة انتقاد »و ترحیح و درج اختالف نسخ به روش 

يـک از  م، و به تبـع نن، نسـخة مـورد اسـتناد و  شـباهتی بـه هـی        نسخة چاپی يحیی  كا. ۵

ندارد و جز تـألیفی نشـفته و كشـکولی از مکتوبـات منثـور و       كرامیهها  متعدد رسالة نسخه

شـده در ايـن   هـا  گـردنور   منظوم دورة وفو  در بـاب موسـیقی نیسـت. مقايسـة نسـخه     

هـا   كـه در فهرسـت  « رام ـرد  كرامیـة  »پژوهح اين نکته را روشن ساخت. ضمنا  عنـوان  

 نويسان بوده است.ها )از جمله كتابخانة م لس( نمده ناشی از خطا  فهرستكتابخانه
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 منابعفهرست 
 الف(منابع فارسی

نامة فرهنگستان فرل«. ها  نمادين مقام در موسیقی جهان اسالمجنبه(. »0۰۳0اسعد ، هومان. ) .0
 .4۲-۰4، ور. 0. شمارة هنر: خیال

 پیروز. -جان: سکه . به كوشح سعید نفیسی. چاپ سوم. یبیانوری(. 0۰۲2انور . ) .2

ها  مربوط به نن با تکیه گزارشی از سیر تاريخی موسیقی و نگاشته(. »0۰4۲بخشی، منروره. ) .۰

 .۲۲-014، ور. 4۵، شمارة 00. دورة نامة علمی سخن تاريخدوفرل«. بر الذريعه

ــاپور،بیــ  .2  در موستتیقی هتتایدستنوشتتت یفیتوصتت فهرستتت(. 0۰4۰. )يوســ  باب

 .سمیر منشور: تهران. جهان هایکتابخانه برخی و ایران هایکتابخانه

 و وفو  دربار در و  مناوب و شاملو خانعلیقلی نقح»(. 0۰۳۵. )حرمت كلنکار ، جعفر  .۵

 .۲۵-۲۳. ، ور۵ شمارةپیح(. ر  نزاد دانشگاه) مسکويه. «او سران ام

های خطی کتابخانۀ مرکتزی و مرکتز   (. فهرست نسخه0۰۵۲پژوه، محمدتقی. )دانح .۲

 )جلد شانزدهم(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.اسناد دانشگاه تهران 

 و عربتی  فارستی، ) موستیقی  در خطتی  آثار فهرست(. 0۰41. )محمدتقی پژوه،دانح .۲

 .دانشگاهی نشر مركز: تهران. پیشنماززاده اهللادرت كوشحبه. (ترکی

 س.04۲4. ینسخة خطین تاريخ كتابت: ۳۰۰. تهران: ملک. شماره: کرامیهتا(. بیدورة سفر چی. ) .۳

/ف. ینسـخة  402۳. تهران: كتابخانة ملی. شمارة بازيـابی:  کرامیه دورهتا(. دورة سفرجی. )بی .4

 س.04۲4خطین تاريخ كتابت: 

تابـت:  ینسـخة خطـین تـاريخ ك    ۲04۰. تهـران: ملـک. شـماره:    کرامیته دوره تـا(.  دورة سفرچی. )بـی  .01

 س.04۲4

/ف. ینسـخة خطـین   4۰1۲. تهران: كتابخانة ملی. شمارة بازيابی: کرامیهتا(. دورة سفرچی. )بی .00

 س.04۳4تاريخ كتابت: 

/ف. ینسـخة خطـین   4۲04. تهران: كتابخانة ملی. شمارة بازيابی: کرامیهتا(. دورة سفرچی. )بی .04

 س.04۳۰تاريخ كتابت: 

. تهـران: كتابخانـة م لـس. شـمارة     رستالۀ کرامیته  . تـا( چی يا حافظ مقرود. )بـی دورة سفره .0۰

 س.012۲. ینسخة خطین تاريخ كتابت: ۰/2۳۵2بازيابی: 

. 4424. تهران: كتابخانة م لس. شـمارة ثبـت:   کرامیهتا(. چی يا حافظ مقرود. )بیدورة سفره .02

 س.0۰و  04ینسخة خطین تاريخ كتابت: ارن 
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. تهـران: كتابخانـة م لـس. شـمارة     ه رامجرد(رسالۀ کرامیه )کرامیتا(. چی. )بیدورة سفره .0۵

 س.0۰ط. ینسخة خطین تاريخ كتابت: ارن 4/0۲2بازيابی: 

. تهـران: كتابخانـة دانشـگاه تهـران )دانشـکدة حقـوس(.       رسالۀ کرامیهتا(. چی. )بیدورة سفره .0۲

 س.012۲ج. ینسخة خطین تاريخ كتابت: -2۲شماره: 

. ینسـخة  4۵40ان: كتابخانة دانشگاه تهران. شـماره:  . تهررسالۀ کرامیهتا(. چی. )بیدورة سفره .0۲

 س.00خطین تاريخ كتابت: ارن 

. ینسـخة  044. تهران: كتابخانة دانشـگاه تهـران. شـماره:    رسالۀ کرامیهتا(. چی. )بیدورة سفره .0۳

 س.04۳۲خطین تاريخ كتابت: 

م لـس.   . تهـران: كتابخانـة  رساله در موستیقی  -کرامیه رامجرد تا(. چی. )بیدورة سفره .04

 س.00۰4. ینسخة خطین تاريخ كتابت: ۰1۲/۰2۵۵شمارة بازيابی: 

. ینسـخة خطـین   0۲۲1. تهران: كتابخانة م لـس. شـمارة ثبـت:    کرامیهتا(. چی. )بیدورة سفره .41

 س.04۳۰تاريخ كتابت: 

وهشـت  )م موعة سـی  نامة مینو «. رساله در باب معرفت علم موسیقی(. »0۰۵1 كام، يحیی. ) .40

. 04۳-0۳4و فرهن  ايرانی...(. زير نظر حبیـب ينمـائی و ايـرج افشـار. وـر.       گفتار در ادب

 تهران: چاپخانة كاويان.

 . چاپ دوم. تهران: ایالعات.زمیننامۀ موسیقی ایراننام(. 0۰۳۳ستايشگر، مهد . ) .44

 . چاپ سوم. تهران: ایالعات.زمیننامۀ موسیقی ایرانواژه(. 0۰40ستايشگر، مهد . ) .4۰

)برگزيـدة   دربـارة ويـرايح  «. هايی در بـاب ترـحیح متـون   نکته(. »0۰۲۵، احمد. )سمیعی گیالنی .42

. تهــران: مركــز نشــر 001-044هــا  نشــر دانــح(. زيــر نظــر نرــراللبه پورجــواد . وــر.  مقالــه

 دانشگاهی.

. نشـرية پـژوهح  «. ها  خطیشیوة سازوارة انتقاد  در ترحیح نسخه(. »0۰۳4سور ، محمد. ) .4۵

 .4۲-۰۳(، ور. ۰اپی )پی 0سال دوم، شمارة 

 آموزشی نظام بازشناسی دری؛ ادبیات و موسیقی در کلیات(. 4100. )اسـداهلل  شعور، .4۲

: خرابات مکتب استیال  تا اسالمی عهد نغاز از) گانهمسایه و افغانستان سنتی موسیقی

 .(اينترنتی نشر) ا د .ناتهـكابل: كابل(. ه ر  چهاردهم تا سوم ها سده

«. شاه عباس اول و هنر موسـیقی (. »0۰4۵شاهی، میمنت. )مقرودعلی و حسنوادای گندمانی،  .4۲

 .000-0۰۵. ، ور0۰ . سال هفتم، شمارةنامة ايران بعد از اسالمتاريخ

. بـه ترـحیح رابینـو د  برگومالـه. تهـران:      الروحبهجت(. 0۰2۲الـدين. ) بن وفیعبدالمؤمن .4۳
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 انتشارات بنیاد فرهن  ايران.

مکتوبات فارسی در باب موستیقی؛ قترن پتنجا تتا نهتا      (. 0۰4۳)زاده، مهرداد. فالح .44

 . ترجمة سهند سلطاندوست. تهران: نشر مركز.هجری

 . به ترحیح عبدالحی حبیبی. چاپ دوم. كابل: پوهنی مطبعه.طبقات ناصری(. 0۰24ااضی منهاج سراج. ) .۰1

ان: . تهـر علوم محضه؛ از آغاز صتفویه تتا تأستیا دارالفنتون    (. 0۰۳2محقق، مهد . ) .۰0

 ان من نثار و مفاخر فرهنگی.

 .مهر سوره: تهران. موسیقایی هایرساله در سیری(. 0۰۳4. )حسین وديق، محمدزاده .۰4

 ادسـیه  بـه كوشـح  . ایرانتی  موسیقی خطی نسخ فهرست(. 0۰40. )محمدتقی مسعوديه، .۰۰

 .هنر پژوهشکده: تهران. حسینی محمدتقی: ويراستار. مسعوديه

)متعلق به كتابخانة مركز دايرةالمعـارف  « مرتضی الیخان شاملوجُن  (. »0۰۲4منزو ، احمد. ) .۰2

 .۰۲-2۲. ور ،2۲-۳ شمارة. نشرية كلک بزرگ اسالمی(.

 فرهنگستان هنر.: تهران. صفوی عصر موسیقی(. 0۰۳4. )سیدحسین میثمی، .۰۵

 قترن  پایتان  تتا  فارسی زبان در و ایران در نثر و نظا تاریخ(. 0۰22. )سـعید  نفیسی، .۰۲

 .فروغی كتابفروشی: ان. تهرهجری دها
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