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 چکیده 

آن  آموزش  و    ناص برنوردارجایگاهی  از  هار مقدّساای همنون نانقاه،  در مکان  دلیل اجراج در کردسااتان، فد ب بهدر میان سااازهار رای

ها و انتال  نظرهار  باعث ایجاد روشبوده اسات. همی  امر،  ی  روش سانتّبهدلیل عدم آشانایی کافی مدرّساان با علوم موسایقی، معمو    به

در میان    تردید و ساارگردانی  نحور که هر فردر تنها روش آموزشاای نود را مرجد دانسااته و در نتیجه حاجاالی ج به  ،شااده  درمتعد

ها و مکاتبی وجود  نوازر کردساتان، هه شایوهدر د :  گونه مطرح شادنیااجالی    لؤاهمی  منظور، سا به.  اسات  نداشاتههنرآموزان ای  رشاته  

 نوازر تدوی  نمود؟  توان روش آموزش جامد و علمی برار د هگونه می  دارد و

وگو  ار و میدانی )گفتر کتابخانهشایوهتحلیلی بود؛ اطّالعات نی  به-ر انجام، توجایفیای  مقاله از منظر هد ، کاربردر و از دیدگاه شایوه

نوازر سانند  که ریشاه در نانقاه داشاته و شانانت  هار مختلف د با مطالعه و بررسای شایوه،  پژوهش  در ای دسات آمد.  نوازان( بهبا د 

  جاحی   ۀشایواسات.    رشاته از هنر موسایقی  مشاتاقان به ای   شاد که قابل اساتفاده برار  فیمعرّ  نوازراز د   روشایها،  ات و افتراقات آناشاتراک

  دی اسااات  شااامل  نظرگرفته شااده،  در  رآمار  ۀجامع  .پژوهش بوده اساات  مهم ای  از نتایج  برار نوازندگان باشاادجدّر  که فاقد عوارض    اجرا

طینت، منصاور مرادر و  ناورر، احمد ناکسایّدعطااا  ساالمیه، محمّدفرزاد عندلیبی، مهرداد کریمنوازر همنون:  د و مطرح  نام  جااح 

ها مورد بررسای قرار  نوازندگی آن  و آثار و شایوۀ  انتخاب  یاحتمالریجاورت نمونه و  که به  در شاهر سانند  هساتندسایّدبهااالدی  حساینی  

 .گرفته است
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 مقدّمه

باورها و آیی  از  باستانی  کردستان سرزمینی مملو  و  هار که  

شکل مراسمی با  توان بهرا میها  است که تجلّی هر کدام از آن

یقی، در  نصوص موسآداب و رسومی ناص مشاهده کرد. هنر، به 

اهمی از  کُرد  ملّت  ویژه میان  نقش  ت  است.  بوده  برنوردار  ار 

نحور است که در اکثر مراسم آیینی، عرفانی، مذهبی  موسیقی به

و... اعم از شادر یا ع ادارر ردّ پایی از آن قابل مشاهده است. در  

هار مقدّس  در مکان   دلیل اجراسازهار کُردر، فد ب بهمیان  

نود را دارند؛ از تقدّسی  همنون نانقاه، که آدابی مخصوص به

ای   آموزش  است.  برنوردار  به   ناص  و  ساز  بوده  سنّتی  روش 

البته ای    نوازندگان با علم موسیقی آشنایی کافی را ندارند که 

 ها نیست.  آن  موضوع دلیلی بر عدم توانایی یا ضعف

هاا و  سااانّتی )ناانقااهی(، بااعاث ایجااد روش  شااایوۀآموزش، باه

ساردرگمی برار    ج ار  نظرهار بسایارر شاده که نتیجهانتال 

طورر که هر فردر تنها  هنرآموزان ای  رشاته نداشاته اسات؛ به

ها را مردود  روش نوازندگی و آموزشی نود را مرجد و سایر شیوه

همی  منظور بررسااای و شااانانت نوازندگان مطرح    داند. بهمی

ها از  نوازندگی آن  و آشاانایی با عقاید، ساابش و شاایوۀ  ساانند 

سااور شاانانت  ر مساایر حرکت بهم دجمله مباحث بساایار مه

 نوازر است.  د 

بنادر محّمادرضاااا درویشااای در کتااب  بر اسااااس طبقاه  د ،

با    ،طرفهشیاساات    ییجااداپوسااتالمعار  موساایقیب،  فدایره

  متداول اسااات.  رانیا  ینواح  ۀدر هم  با یمانند که تقرقاب  رابدنه

در اندازه و   کهاسااات    یندرت هنادضااالعقاب آن  الباا  گرد و به

نورد. دانال قااب د ، هناد  هشااام میباهمختلف   رهااپوسااات

هاا جاااداهاار متفااوتی  ردیف حلقاه وجود دارد کاه از حرکات آن

 (.396  ،1384گردد )درویشی،  تولید می

مهجور واقد    اریبساا   ی،طو ن  یساااز با وجود دارا بودن قدمت   یا

  ارانحص  در  مرورکه د ، بهآن  لیدلمحدود گردیده است. به  شده و

وجود    در آمده اسااات؛ ینییو آ ینیمراسااام د  رها و اجرااهنانق

مختلفی شاااده  هاار  اعتقاادات ناانقااهی و آیینی بااعاث بروز فرقاه

ریشاه در باورهار  رر مساتقل و کیفی که عنوان متغیاسات که به

شاود. سارساگردگی مریدان، تعصّاباب بسایار،  فی میافراد دارد، معر

حجم، نش  و بدون  ده، جداهار پرهار محدود و سایتماجرار ر

فی از موساایقی و  عدم شاانانت کا  ا مملو از احساااس،امنوانس،  

 ر واسطه بیان کرد.   عنوان متغیتوان بهتکرارر بودن اجراها را می

  50  ۀده  لیدر اوا  رنوازد   ۀگفت که تولد دوبار  توانی ت مأجربه

  ران، یا  یقیم موساستاد مسلّ  یو آگاه  یشیدوراند  ونیرا فقط مد

که اهل نانقاه معتقد بودند    لیدل   یا  به .  میهست  یلطف  درضامحمّ

در   باید که آن تنها    گاهینامحرم نوانت و جا  ربرانباید  د  را  

وجه جادر  چیهساز از نانقاه به   ینرو  ا  ۀاز ها باشد و اجنانقاه 

مورد    در  یدرضا لطفگروه محمّد     ۀنوازند  ،کامکار  ژنیب  شد.ینم

یی که در اوایل از طر  اهل نانقاه با ور  هاها و برنورد مخالفت 

سخ  گفته است؛ هرهند که بعدها همان    جورت گرفته، بسیار

 افراد از بیژن کامکار تجلیل کردند.  

  رها آلبوم  دیو تول  یقیموسااا  ۀجاااحنسااااز به   یپس از ورود ا

از    راریساازان مطرح کشاور، بسا و آهنگنوازان  د مختلف توساط  

تا  امر     یهم  .د  نشااان دادند  رریادگیبه  اشااتیاخ نود را  ،افراد

برار طرح  و  را کمتر  ف     یلااها    تعصاااّ   حادودر زمیناه را  

مختلف    رهافرقه  ناطر وجودبه  .فراهم سانت  آموزشهار  وهیش

  رها وهیشا   مدرّساان،(  نهیبه سا   نهیسا ی و آموزش نامدوّن )نانقاه

  گرید  هارروش  درجادد ردّهر روشای   کهند  وجود آمدهب  رمتعدد

 قرار گرفت.  

واحاد از    یروشااا ،  نجاامد و مادوّ  یطرح  انیا باا ب  مقاالاه   یدر ا

   یمشااتاقان به ا  رکه قابل اسااتفاده برا  دهشاا   یمعرف  رنوازد 

که فاقد    اجرادر    یجاح  راوهی. شا اسات  یقیرشاته از هنر موسا 

مهم   جیاز نتاباشااد    هار جدّر برار نوازندگانعوارض و آساای 

 پژوهش است.   یا

شااهر  نوازر  هار مختلف د یوهفرم و شاا   و مقایسااۀ  با مطالعه

اجاالی    لؤاساا   ها،و شاانانت اشااتراکات و افتراقات آن  ساانند 

ها و مکاتبی  نوازر کردستان، هه شیوهدر د :  گونه مطرح شدنیا

توان روش آموزش جاامد و علمی برار  هگوناه می  وجود دارد و

بنادر کلی از  ار کاه در یاش جمدشااایوهنوازر تادوی  نمود؟  د 

آموزش و    روشای واحد در زمینۀار موجود بههج ا روش  ج ا به

مسایرر هموارتر برار    یابی بهنوازندگی راه پیدا کند تا امکان راه

 آیندگان میسّر شود.

 

 خانقاهنقش دف در  -1

نوازر در نانقاه از هنان شاااور و حالی برنوردار اسااات که  د 

حاجاال از    آید. جذبۀوجد نمیشاانیدن آن به  کمتر مخاطبی از
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فضاار ایجاد شاده در نانقاه، دل هر کسای که اندکی آشانایی با  

نوازانی  کشااند. د سامت و ساور آن میانتیار بهد  دارد را بی

دور از هناد  دراویش و باه منظور وحادت بااباا هاد  مشاااترک باه

ه،  ور نودنمایی و جل  توجمنظیشاای بهرنگی، بدون حرکات نما

ضاربات هماهنگ، قور و    نوانت،هار سااده و یشبه اجرار ریتم

توان  پردازند که هرگ  در کالم نمیا مملو از احساس مینش  ام

توجایف شارایط موجود و طنی  ایجاد شاده در نانقاه پردانت.  به

نود  پیرور از پیر و مرادشاان، در پی رسایدن بهجمعی نالص به

 و نالق نود.  

شااارایط حااکم در ناانقااه از جملاه: رهنمودهاار پیر و مرشاااد،  

و ب رگان باعث شاااده تا د ، از  نلوص مریدان، ذکر اسااامااا   

نوازر که  ار برنوردار باشاد. درویشااند د قداسات و جایگاه ویژه

با تمام وجود، احساااسااات ناب درونی نود را با سااازشااان بیان  

د ،    آورند، بهوجد و ساااماع می کنند و ساااایر مریدان را بهمی

ت  جوراند. اینان کسانی هستند که در مکت  نانقاه بهارزش داده

اند  نودآمونته و تنها از طریق کشف و شهود رشد و تکامل یافته

 اند.  ار رسیدههنی  درجه  و به

حجم بسایار زیاد جادا و اجرار ضاربات نشا  و پرقدرت اما مملو  

وجه قابل  هیچبه  ،از احسااس که حاجال نوازندگی در نانقاه اسات

اه، نود  نوازان نانققیاس با نوازندگی در ارکساتر نخواهد بود. د 

توان  جرأت میزنب هسااتند و بهدانند که فد را فنوازندهب نمی

زن  ال  بر تعداد بسااایارر از  گفت که جااادار سااااز یش د 

 نوازندگان نواهد بود.

 

 نوازان مکتب خانقاه دف  -2

]دراویش[ در آ از تأسیس نود،  نانقاه یا مرک  تجمّد جوفیان و  

مسااافران،]دراویش[ و  رایگان   ی بود برار سااکونت و تغذیۀمحل

جااورت  مرور زمان عالوه بر موارد ذکر شااده، بهجااوفیان که به

نشاااینی و ساااماع در  کانونی برار آموزش، تربیت انالقی، هلّه

:  1389شاوند )کیانی،  هار اساالمی تکمیل میبیشاتر سارزمی 

63.) 

موازات روا  و  پیش از پیدایش نانقاه و پس از آن، همننی  به

نظامات نانقاهی، مراک  دیگرر هم وجود داشت  رونق نانقاه و  

  گردان برار رسیدن به ]دراویش[ و جهان   که برنی از جوفیان،

تنهایی یا گروهی، در مساجد، کنار مقابر، شکا   به   ،هد  نویش

 
 شود.معنار فسرارب و فنانهب استفاده میر فدارب بهمصغّر کلمه 4

، لنگر و تکیه 4ها و مراک  دیگر تحت عنوان: رباط، زاویه، دویره کوه 

به  گ یده،  برنامه   اقامت  برنی  یا  تمام  و  ریاضت  هار  عبادت، 

 (.   65پردانتند )همان:  نانقاهی و مسلش تصوّ  می 

  ها یا مراک  تجمّد جااوفیان و دراویش در ساانند تعداد نانقاه

ه، نانقاهی وجود دارد.  شاااکلی که در هر محلبسااایار اسااات به

آماارر در نظرگرفتاه شاااده کاه نوازنادگاان تاأثیرپاذیر از    جاامعاۀ

جاااورت نمونه و  قاه در شاااهر سااانند  هساااتند بهمکت  نان

روش  هاا باهنوازر آند   اناد و شااایوۀراحتماالی انتخااب شاااده ی

گیرد، نوازنادگاانی  میادانی و مشااااهاده مورد بررسااای قرار می

همنون: سااایّدعطااا  ساااالمیه، محمّدفرزاد عندلیبی، مهرداد  

طینت، منصااور مرادر، ساایّدبهااالدی   ناورر، احمد ناککریم

 سینی.  ح

 سیّدعطاءاهلل سالمیه -1-2

ار اهل عرفان  در نانواده  1344نرداد ماه    14عطااا  ساالمیه،  

جهان گشاوده اسات. پدر، از  و معرفت در شاهر سانند  هشام به

سالمیه بود. عطاا ، اگرهه    طریقت قادریۀ  ب رگان ناندان و پیرود

سااینه از حضااور و  به روش کامال  ساانّتی و سااینهنوازر را بهد 

ساالم با تمام  اش در میان دراویش نانقاه حضارت شایخمشااهده

مدیون و شااگرد پدر، ساگس    ا نود را در ابتدافراگرفته، ام  وجود

الادی  بلبالنی، ایّوب  اسااااتیادر همنون: احماد جمیلیاانی، محی

پور  کشااان، جااال  شااباب، نبی فاتحی و اسااعد نرامان ساانگ

 داند.می

منون: جشنوارۀ  هایی هعنوان داور جشنواره ور هندی  دوره به 

جشنوارۀ جشنوارۀنواح  جوان،  رضور،  جشنوارۀ  نوار  د   ی، 

  لبوم شانۀ در از جمله: فآت و... بوده است. آثار جوتی متعدرحم

  لی  آلبوم جوتی منتشر شدۀ اوپستهب، فآلبوم پایی ب و همننی   

نوازر، تحت عنوان فد ب و پس از  جورت تشهار د  را به مقام 

هنرر نود   م ففریاد د ب را نی  در کارنامۀناآن آلبوم دیگرر به 

 (. 1399دارد )سالمیه،  

 

 محمّدفرزاد عندلیبی -2-2

ماتا  عاناادلایابای  اولماحامّاادفارزاد  ماااه    ولااد  در    1347فاروردیا  

جهان  و موساایقی در ساانند  هشاام به  ار اهل عرفاننانواده

طالبانی اسات و اگرهه در   طریقت قادریۀ  گشاوده اسات. ور پیرود
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د که اکثر  ا باور دارنوازر کرده امد سایّد، شاروع به  نانقاه شااطر

 ی برار رشد و تکامل ور بوده است.هار سنند ، محلنانقاه

 گوید:عندلیبی در ناطراتش می

ناانقااهی    همراه ناانواده باهفدر دوران کودکی، 

ه  در پاوه دعوت شاادیم، با وجود ساا ّ کمی ک

مراسام شاده   هنان شایفتۀساال(، آن  4داشاتم )

وجد و ساماع کردم. در   که نانودآگاه شاروع به

ها  سمت د آن هنگام نیرویی ماورایی م  را به

نواز اعتراضاای  آنکه سااایر دراویش د برد و بی

ملحق شااادم و باا هماان  هاا جمد آن ، باه5کنناد

ا  کردمب  ساا ّ کم شااروع به اجرار ریتم حی

 (.1399)عندلیبی،  

هایی که  ها تالش و آزمونسابش نوازندگی عندلیبی حاجال ساال

شاناسای آن  نوازر و آسای د   ساانتار د ، شایوۀ  دام در زمینۀم

شاکل ضاربه و حلقه از  هار بسایارر را بهداشاته اسات. او تکنیش

دُهُلیب   ارب، فری  در وساط د ب و فضاربۀهوبر کجمله: فحلقه

 به:  توانابداع و ثبت نموده است. از آثار هنرر ور می

تاازهب، فاماان از جاداییب، فمهماان توب،  هاار: فتاازه باهآلبوم

پنجگاهب، فساروساتانب،  فنداحافظب، فشا  عاشاقانب، فراسات

هار مختلفی  فه ار افسان د ب و... اشاره کرد. همننی  کنسرت

ایران باا گروهر از  هاار معتبرر از جملاه:  ا در دانال و ناار  

محمّدرضااا شااجریان، انوشاایروان روحانی، ساایما بینا، جمشااید  

د ، همراهی   عنوان نوازنادۀافتخاارر و... باه  عنادلیبی، علیرضاااا

نوازر نی  کتاابی باا عنوان فآموزش  د   کرده اسااات. در زمیناۀ

. او عالوه بر د   اسات  کردهنوازرب در ساه جلد تألیف جامد د 

با ساازهایی همنون: دیوان، تار و پیانو نی  آشانایی دارد )همان،  

1399   .) 

 

 خاوریمهرداد کریم -3-2

در سنند  است. او    1347مهرماه    25د  ناورر، متول مهرداد کریم 

 گوید: هنی  میاز دوران کودکی نود ای  

جن  پر  بهفکودکی  که  بودم  و   وجوش  ریتم 

عالقه ضربی  وسایل  سازهار  داشتم.  بسیار  ر 

بود تا   بازر م  در آن دوران، سازهار ضربی 

 
نوازان  گروه د  کسی به سرحلقه، ررسم بر ای  است که با اجازه 5

 شود.اضافه 

همی  دلیل با تشویق  دیگر وسایل کودکانه؛ به

در    -که نود نی  از نوانندگان سنند  بود-پدر  

شیخ  نانقاه  وارد  سالگی  پنج  الدی   حسام س ّ 

جورت  قادریه شدم و از همان س  به-بندیهنقش 

بهنو شروع  کردمب    دآمونته  د   فراگیرر 

 (. 1399ناورر،  )کریم

ناورر، نقش محمّدرضاا لطفی را در زندگی هنرر نار  از  کریم

دریغ  ار بیهنانقاه نود، بسایار مهّم، و نود را مدیون راهنمایی

سااتاد نورعلی  ر اآن، انتشااار آلبوم فیادواره داند که نتیجۀاو می

بااه اوباروماناادب  اثارعاناوان  کاریام  لایا   کانااار  ماهارداد  در  ناااورر 

بااه اساااات.  بوده  آلبوممحمّاادرضااااا لطفی  هااار:  دنبااال آن، 

رندانب،    کشاانب، فحلقۀ هساتیب، فحلقۀ مقامب، فحلقۀدرفدُر

  فامیر کبیرب و... را در کارنامۀر مستانب، فنروش بحرب،  فحلقه

ب و  1نوازر  هاار: فآیی  د هنرر نود دارد. همننی  کتااب

قطعاه برار د ب را در    10ب، فنوار د ب، ف2نوازر  فآیی  د 

 تألیف نموده است.    سه جلد

هار معتبر  جشنواره توان بهناورر می هار کریماز دیگر فعّالیّت 

جوان و... اشاره    ز جمله: د ، نوار رحمت؛ جشنوارۀنوازر اد 

ها بوده است )همان،  عنوان داور آن کرد که ور هندی  دوره به 

1399  .) 
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  است  در سنند   1348فروردی  ماه    7د  طینت، متولاحمد ناک

  طریقت قادریۀنوازر را در مکت  نانقاه  و از هشات ساالگی د 

نوازندگی   سااانّتی آ از کرده و تحت تأثیر  شااایوۀکسااان انی به

طینت، نود را پرورش یافته  کریم جفوتی بوده است. ناکنلیفه

نوازر،  بر د  داناد کاه عالوهفتّااح مینلیفاها از ناانقااه مرحوم حا 

 عنوان مدّاح و با لق  فبلبل طریقتب شهرت داشته است.  به

وزش ناانقااهی و  گویاد: فآمور در مورد آموزش در ناانقااه می

م و شااگردر مرساوم نبوده و تنها شارط  زم  روش معلسانّتی، به

و کوشاش هنرجو بوده    برار یادگیرر د ، می ان اساتعداد، عالقه

اساااتید مطرح    با مشاااهده و الگوبردارر از شاایوۀکه ای  عمل  

 (.1398طینت،  شده استب )ناکنانقاه میّسر می



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
می اک ن را  مبدعطینت  به شیوه   توان  منحصر  زمینۀار  در   فرد 

وجوش  و حرکات پرجن    6ار با فرم باز دانست؛ شیوه   نوازرد 

تکنیش  ظرایف،  جلوه حاور  و  نود  ها  نوع  در  که  بسیار  هار 

دست بی آزاد  حرکات  هستند.  بهنظیر  حلقه ها  رقص  ها،  همراه 

ی تغییراتی نوازر ور بخشیده است. او حتد   هزیبایی ناجّی ب

از بدن  در دست گرفت  د  همنون بیرون گرفت  د   در نحوۀ

و  به شنوایی  حسّ  بودن  امان  در  جدا،  شدن  پرحجم  منظور 

همراهی   برار  موسیقی،  گروه  از  حاجل  جوت  بهتر  تشخیص 

 ها ایجاد نموده است.نواز با آن کردن د 

شاکل ضاربه و حلقه  هار بسایارر را بهطینت تکنیشاحمد ناک

هار پنج و  هار پیوساااتهب، فدرّاباز جمله: فری  زنگیب، فحلقه

اسات. همننی  او تاکنون آثار  تاییب و... ابداع و ثبت کرده  ششا 

 یادگار گذاشته است.  مندر را از نود بهارزش

نوازرب و فریتم سااونتهب را  هار فد  و د طینت، کتابناک

ط  اسات. از آثار جاوتی منتشار شاده توسا تحریر درآورده    رشاتۀ  به

فمیه ب، فشااورآفری ب،  نشااانب،  : فبیهارتوان به آلبومور می

ییب و... اشاااااره کرد. همننی   تاازهب، فاماان از جادافتاازه باه

در دانل و   -نی  نوازندۀ-ارر را با محمّد موسااور  هار بساایاجرا

تاه شاااد،  کاه گفناار  از کشاااور داشاااتاه کاه بیشاااتر هناان

 ه مخاطبی  قرار گرفته است.  هار او مورد توجنوازرتش

ازر، با ساازهار سانتور، تنبور و  نوبر د   طینت عالوهاحمد ناک

هاار آموزش مباانی  قاانون نی  آشاااناایی دارد. همننی  دوره

روان طی  ساازر را نی  در محضار کامبی  روشا موسایقی و آهنگ

 (.1398است )همان،    کرده
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کساان انی،  متولّد   ادر، نلیفه و پیرو طریقت قادریۀمنصااور مر

در شاهر سانند  اسات. از هفت ساالگی در    1349بهم  ماه    11

  ،فتّااح نلیفاهناام ناانقااه مرحوم حاا ناانقااه مرک ر سااانناد ، باه

ار وارد  شاکل حرفهساالگی به  15نوازندگی کرده و از    شاروع به

ور نوازندگی د  را ن د پدرش    موساایقی شااده اساات.  عرجااۀ

 .فراگرفت

 
 ها زیاد و رقص د  بسیار است. که در آن حرکت دست جورتی به 6
بندیه( و یکی  سعید احمدر )طریقت نقشاحمدایشان از مریدان شاه 7

اند.  از فرزندان عبدالقادر گیالنی در قاهره )طریقت قادریه( بوده

نوازر ایران  کسااوت د عنوان پیشبه  1383مرادر که از سااال  

هنرر نود    هار بسیارر را در کارنامۀالیّتمعرفی شده، آثار و فعّ

 شود:ها اشاره میآنتعدادر از    جا گذاشته که به  به

المللی  و بی   هار ملّیدوره مقام نخست در جشنواره  36کس     -

الذاکری   الفجر، ذکرفجر، نوار رحمت، مطلد  از جمله: جشاانوارۀ

 و...؛

 المللی؛هار ملّی و بی دوره داور جشنواره  14 -

هار آموزشای در ساراسار ایران و ساه  دوره کارگاه  38برگ ارر   -

 دوره در نار  از کشور؛

 (.1398سرپرست گروه انوان )مرادر،   -

 

 سیّدبهاءالدین حسینی -6-2

متولّد   حسینی،  ماه    9سیّدبهااالدی   شهر    1351نرداد  در 

شیخ  حضرت  نانقاه  مکت   پیرو  و  سیّدابراهیم  حا  سنند  

نقش نقش  از  )متفاوت  مجدّدر  احمدیه  نالدیه(،  بندیهبندیه  ر 

بندیه و در علوم نظرر شامل هشتیه و  ترکیبی از قادریه، نقش

و سکریه    مم وجی است از جحویه  ،زبانی دیگر  سهروردیه است. به

 .7مدیه مجددیه ر احبندیهنقش   با عنوان طریقت قادریۀ

نوانی و موسایقی آیینی، از همان  مولودرر وافر بهدلیل عالقهبه

اسااالمی  -تمری  و ممارساات در ای  هنر آیینیدوران کودکی به

ات، سان   اگیرر آواها، نواها، اشاعار، ادبیهمّت گمارده و در راه فر

 و تمام زوایا و نبایار ای  فرهنگ اجیل سعی نموده است.  

نانقاه،   مکت   نوازندگان  سایر  همنون  نی   سیّدبهااالدی  

  جورت کامال  نودآمونته فراگرفته است. روشی کهنوازر را بهد 

فرَسَ کرده،  ابداع  آموزش  برار  به او  فاجیلب،   ب  معنار 

ا اعداد یش، دو و سه بر رور  دارب و فپختهب نام دارد که بفریشه

نشانه تش می نط  فدفتر  گذارر  عنوان  تحت  کتابی  در  و  شود 

ای  کتاب، در حدود  ها  عشقب، آن  را گردآورر کرده است. در 

مکتوب    2500 سیّدبهااالدی   را  نانقاهی  است.    کردهریتم 

ایشان بوده    عهدۀنوازان یاسی  نی  به وه د  همننی ، تأسیس گر

 (. 1398است )حسینی،  

ها پژوهش و نگارش بهااالدی  حسینی تا کنون، بیش  سال   ثمرۀ

از    30  از بیش  و  کتاب  در  -علمی  مقالۀ  80جلد  پژوهشی 

مزمینه ادبیهار  و  شعر  قرآنی،  جمله:  از  مدختلف  ت  یریات، 

هار هشتیه و سهروردیه نی   طریقتهمننی  اشرا  کامل به

 اند. داشته



 ` 
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عل هنر،  فرهنگ،  شهرر،  مدیریّت  اجتماعی،  استراتژیش،  وم 

نویسی  ات کودک و نوجوان، تاریخ و داستان یشناسی، ادبکردستان 

ط  ر تجلیل، بارها در سهار ویژه بوده است. همننی  در کنگره

فمعل عناوی   تحت  کشور  و  پیشاستان  فم  و  استاد  کسوتب 

برترب و... مورد تجلیل    دۀق و پژوهننمونهب، فمؤلف برترب، فمحق 

 (.  1398قرار گرفته است )همان،  

 

 نوازاناز نگاه دف مقام دف و خانقاه  -3

تی در میان اهالی  و اهمینانقاه و مراساام آن از هنان قداساات  

نانقااه برنوردار اسااات که بخش مهمّی از زندگی فردر آنان را  

ها مراک ر هساتند برار نداشاناسای،  تشاکیل داده اسات. نانقاه

ها و ارشااد افراد، در کنار مراسامی  نودشاناسای و تبلیغ اندیشاه

 همراه با ریاضت، تفکّر، پرهی کارر، سماع و موسیقی.  

داند و  ام وجودش را مملو از د  میسااایّدعطااا  ساااالمیه، تم

گوید. او معتقد اسات که از زمانی  عاشاقانه از ای  سااز ساخ  می

که نود را شاانانته با ای  ساااز عجی  شااده اساات. در ادامه  

شامار  نوازر از جمله نصاوجایّات مکت  نانقاه بهگوید: فساادهمی

احترامی اسات  آید و اجرار حرکات نمایشای زننده، نوعی بیمی

 (.  1398حرمت د ب )سالمیه،    به

نوازر ریشاه در انالخ  محمّدفرزاد عندلیبی معتقد اسات که د 

ه به اجالت د ، بر اساس  نوازنده دارد و امروزه بدون توج  و منش

ردانتاه  نوازنادگی پهاار بادون محتور، ظااهرر و فریبناده باهفرم

ی ساانتار د  را نی  در جهت منفی  شاود و در ای  راساتا حتمی

اساات.  او موافق  اند که باعث ظهور آثار مخربی شااده  داده یرتغی

 (.   1399هاست )عندلیبی،  اجالت  نوگرایی بر پایۀ

طریقااتمهرداد کریم اجااالی  هااار موجود را  ناااورر، هااد  

ا  اگرهه مسایرها مختلف ام   .داندنودشاناسای و نداشاناسای می

ره از  او، نانقاه، انساان را ویران و دوبا  عقیدۀ  هد  یکی اسات. به

ساازد و بارها نود شااهد قدرت الهی در مراسام نانقاه بوده  نو می

ناورر معتقد است که نانقاه و مراسم آن، همواره او  است. کریم

 حذر داشته است.  را از انحرا  در مسیر تکامل و پیشرفت بر

  ا فقط در نلوت نوازنده جای او مخالف حرکات نمایشای نیست ام

ه و نوعی  ار عموم، تنها برار جل  توجرا برها  و اجرار آن  اسات

نااورر،  داناد )کریمنوازر میتوهی  باه اجاااالات و حرمات د 

1399   .) 

زر فرهنگی با پشاااتوانۀ آیینی و  طینت، د  را ساااااحمد ناک

سانتارر ساده  داند اگرهه  اقوام مختلف می  تفکّر هند ه ار سالۀ

 (.1398طینت،  نوانت  دارد )ناک  از نظر فرم و شیوۀ

هنان با تمام وجود توأم با عشااق از نانقاه و  منصااور مرادر، آن

کند که کمتر مخاطبی شایفته و  مراسام مربوط به آن جاحبت می

نصااوص ساااز د  و  به  ،مجذوب قداساات و نلوص ای  مراساام

شاود. او معتقد اسات که د  بالقوه ساازر مقدّس  نمی  ،نوازرد 

ود را با د   ت ند که شاخصایو پاک اسات و ای  نوازندگان هساتن

ت ممک  اساات که با  رسااانند. ای  شااخصاایظهور می  رحلۀم  به

نوازر نیسات  اجرار حرکات زشات و زننده که در شاأن د  و د 

و تنها عاملی اسات برار جذب مخاطبی  بیشاتر، همراه باشاد که  

ار  فی کند و نتیجهنوازر را معرت تصاااویرر  لط از د در نهاای

نوازنده را درپی نخواهد داشات )مرادر،  ت  خصایج  توهی  به شا 

1398.) 

مدّت ساه  لی  د  را با پول کارگرر بهسایّدبهااالدی  حساینی، او

قول نودش پول زحمت کشاایده و    دساات آورد تا بهروز تمام به

هاار پیر و  حالل بااشاااد. ور از حاال و هوار ناانقااه و جاااحبات

ناقاش و  قااادرر  مارحاوم حضااارت  مارشااااد طاریاقاات  باناادر، 

 گوید:هنی  میا  دیانت ای بی سیّدحشیخ

فدر همان سنی  کودکی، هرگاه که با دلی پر  

پار جحبت و جفا در  هار گوهروار  از محبّت 

نشستم، هر روز درر  استاد گرانقدر و فرزانه می 

م  آمونت    گشود. او بهها بر م  می از ناشنانته 

که هگونه عشق بورزم، هگونه و در هه راهی  

به بردارم،  آن گام  نمایم  تحمّل  طریق  هه 

گذارند.  نامالیمات را که دیگران بر سر راهم می

ام محبّت  جامعه   م  آمونت که هگونه به او به

  کنم و بدر را با بدر پاسخ نگویم؛ در نهایت به 

اگر   که  آمونت  و  نمیم   عشق  راه  در  توانی 

راه بهعرفان  باشی،  أقل  دائم  طریق  رور 

و ای  ب رگتری     جادقی  و جالحی  عمل ک 

 (.1398درسی بود که از او آمونتمب )حسینی،  

داند، د   طور که ور د  را محترم می ایشان، همان   طبق گفتۀ

نی  در بسیارر از مواقد ماند از انحرا  بهااالدی  از مسیر جحی   

ا  با ساز د  آن زندگی شده  او  برقرار    هنان رابطۀست.  مقدّسی 

 کرده که شاهد معج اتی نی  بوده است.  



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
تری  مکت  در عالم  ساایّدبهااالدی  حسااینی، عرفان را توحیدر

ت     داند و معتقد اساات که د  همیشااه پیراهنی از عرفان بریم

نوازر کرد. در جایی دیگر اشاااره  داشااته، پس باید با متانت د 

  نوازر ناانقااه از سااااادگی و کمی باهمکتا  د کناد کاه  می

پینیادگی و فراوانی جاااعود کرده و ای  روند با حفظ سااانّت و  

)هماان،   در جهات نوآورر و تجادّد مورد قبول اسااات  اجاااالات

1398  .) 

 

 قرارگیری دف  فرم و شیوۀ -4

ها،  ها و اجاول قرارگیرر د  در دساتطرز جاحی  اجرار ضاربه

ار اسات که نه  از نکات بسایار ضارورر و اسااسای برار هر نوازنده

جلوگیرر  هایی که در طول زمان پیش نواهد آمد،  تنها از آسی 

کند.  که مسایر رشاد و پیشارفت را نی  ساهل و ممک  می  کند؛می

امال   سااز د  نی  ک  ها در جادادهیهمننی  اجرار جاحی  ضاربه

 ثر است.  مؤ

 

قرارگیری دف از نگاه سییّدعطاءاهلل  فرم و شییوۀ  -1-4

 سالمیه

گیرد که ساااز،  وزن د  بر رور انگشاات اشاااره طورر قرار می

جاورت  سامت نار  از بدن اسات )یعنی وزن د  بهکمی مایل به

ساامت مخالف  ل بهگیرد و مایعمودر بر رور انگشاات قرار نمی

بدن کامال  باز هساتند، یعنی    نسابت به  8بازوها  اجالۀبدن اسات(. ف

باازور    باا 9دانال سااااعاد  هسااابناد و زاویاۀبادن نمی  ازوهاا باهبا 

درجه اساات. انگشاات شااساات    90د ، بیشااتر از    دارندۀنگاه

کند و ساایر  د  نی  در دانل شاساتی، د  را مهار می  دارندۀنگاه

ادگی برار  جاورت مورّب در حالت آمانگشاتان همان دسات نی  به

 اجرار ضربه مستقر هستند.

  شااود. زاویۀپوشاایده میدن با د   همننی ، قساامت کمی از ب  

بدن نوازنده، باید در راساتار سااعد دسات مخالفی    د  نسابت به

 (.1399باشد که د  بر رور آن قرار گرفته است )سالمیه،  

ههار قساامت تقساایم کنیم، بند اوّل یا بند ساار    د  را به  اگر

رور آن قرار    انگشات شاسات دسات مخالف )دساتی که د  بر

د  قرار   تر از نیماۀجی کال  و کمی پاایی ناار نگرفتاه( را بر لباۀ

اگر د  را همنون ساااعت فرض کنیم، انگشاات  دهیم. یعنی می

 
 شانه تا مفصل آرنج. بی  مفصل  فاجله 8

 بی  مفصل آرنج تا مفصل مچ. فاجله 9

.  گیرداشاره هنگام برنورد با پوست، حدود ساعت هشت قرار می

جااورت عمودر  بهکه ساااز  دلیل این د  نی  به  دارندۀدساات نگاه

-4گیرد، حدود سااعت پنج اسات )تصاویر  رور دسات قرار نمی

1.)     

 

قرارگیری دف از نگاه محمّدفرزاد    فرم و شیییوۀ  -2-4

 عندلیبی

به رور کف دست وزن د   بر  عمودر  می  10جورت  گیرد.  قرار 

بدن    زوها بهشود، یعنی باار بی  بازوها و بدن ایجاد نمیفاجله

زاویۀ و  با    هسبیده هستند  ساعد  نگاه دانل  د ،    دارندۀبازور 

جورت آزاد و رها  درجه است. انگشت شست نی  به  90بیشتر از  

رور بدن  دانل شستی قرار دارد. همننی ، نیمی از د  باید روبه 

بیانی دیگر،    از آن نار  از بدن نوازنده قرار گیرد. به  و نیمی دیگر

به جورت طبیعی، در کنار بدن و در راستار محور آرنج  دست 

درجه، د  رور کف    90ار بیش از  آید و در زاویه سمت با  میبه

 گیرد.دست قرار می 

بدن نوازنده، باید در راساتار سااعد دسات    د  نسابت به  زاویۀ  

  بر رور آن قرار گرفته اساات )عندلیبی،  مخالفی باشااد که د

1399.) 

ههار قساامت تقساایم کنیم، بند اوّل یا بند ساار    د  را به  اگر

ور آن قرار  ر  گشاات شااساات دساات مخالف )دسااتی که د ان

د  قرار    ناارجی کال  و باا تر از نیماۀ  رور لباۀنگرفتاه( را  

. یعنی اگر د  را همنون ساااعت فرض کنیم، انگشاات  دهیممی

گیرد.  قرار می 10اشااره هنگام برنورد با پوسات، حدود سااعت  

جاورت عمودر بر  دلیل اینکه سااز به د  نی  به  دارندۀدسات نگاه

       (.2-4)تصویر    رور دست قرار گرفته، حدود ساعت شش است

                                

و    -3-4 مهرداد    شییییوۀفرم  نگیاه  از  قرارگیری دف 

 خاوریکریم

به د   میوزن  قرار  دست  کف  رور  بر  عمودر  گیرد.  جورت 

بدن    شود، یعنی بازوها بهار بی  بازوها و بدن ایجاد نمیفاجله

نگاه   دانل ساعد به  هسبیده هستند و زاویۀ د ،    دارندۀبازور 

گرفته شود.    درجه است تا کمتری  انرژر از نوازنده  90کمتر از  

جورت آزاد و رها دانل شستی قرار دارد.  انگشت شست نی  به 

 ها بی  مفصل مچ تا انتهار انگشت فاجله 10
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روبه  باید  از د   نیمی  از آن  همننی ،  نیمی دیگر  بدن و  رور 

جورت  بیانی دیگر، دست به  نار  از بدن نوازنده قرار گیرد. به

ار  آید و در زاویهسمت با  می طبیعی و در راستار محور آرنج به 

 گیرد.  ، د  بر رور کف دست قرار می درجه  90کمتر از  

بدن نوازنده، باید در راساتار سااعد دسات    د  نسابت به  زاویۀ

ناورر،  مخالفی باشاد که د  بر رور آن قرار گرفته اسات )کریم

1399.) 

ههار قسمت تقسیم کنیم، بند اوّل یا بند سر انگشت    د  را به  اگر

شست دست مخالف )دستی که د  بر رور آن قرار نگرفته( را  

لبۀ نیمۀ ن  بر  از  با تر  و کمی  قرار می  ارجی کال   دهیم. د  

اگر د  را همنون ساعت فرض کنیم، انگشت اشاره هنگام  یعنی  

  دارندۀ نگاه . دست  گیردقرار می  9برنورد با پوست، حدود ساعت  

جورت عمودر بر رور دست قرار  دلیل اینکه ساز به   د  نی  به

     (.3-4گرفته، حدود ساعت شش است )تصویر  

 

احیمید   فیرم و شییییوۀ  -4-4 نیگیاه  از  قیرارگیییری دف 

 طینتخاک

رون از بادن  درجاه بی  45ار حادود  وزن د  کاامال  عمودر باا زاویاه

از بدن    4/1حدود  د   گیرد )ار میدست قر  بر رور انگشت اشارۀ

(. ای  وضاعیت در حالی اسات که انگشات شاسات نی   پوشااندمی  را

ساط  رویی دانل    راب بو مانند قلّ  نم شادهدر دانل شاساتی،  

م نم  از بند دوّنی   دسات    همان  ۀانگشات اشاارو    هسابدکال  می

  کار رود.  گاهی برار اسااتقرار بهتر د  بهعنوان تکیهتا به  هشااد

جاورت مورّب در حالت آمادگی  ن دسات نی  بهساایر انگشاتان هما

برار اجرار ضاربه مساتقر هساتند. یعنی انگشات شاسات در دانل  

د  بی  انگشات  که ضاخامت کال   گیرد شاساتی طورر قرار می

  بازوها نسابت به  همننی  فاجالۀ  .باشادشاسات و انگشات اشااره  

 نسابتهسابند و  بدن نمی  بدن کامال  باز هساتند، یعنی بازوها به

درجه    90د ، بیشاتر از    دارندۀبازور نگاه  دانلی سااعد به  زاویۀ

 است.  

بدن نوازنده، باید در راساتار سااعد دسات    د  نی  نسابت به  زاویۀ

طینت،  مخالفی باشاد که د  بر رور آن قرار گرفته اسات )ناک

1399.) 

 
دستان و سمت هپ جورت برار  سمت راست جورت برار هپ11

 . دستانراست

ههار قساامت تقساایم کنیم، بند اوّل یا بند ساار    د  را به  اگر

رور آن قرار    دسات مخالف )دساتی که د  برانگشات شاسات  

د  قرار    ارجی کال  و کمی باا تر از نیماۀنا   نگرفتاه( را بر لباۀ

اگر د  را همنون ساااعت فرض کنیم، انگشاات  دهیم. یعنی می

.  گیردقرار می 9اشاااره هنگام برنورد با پوساات، حدود ساااعت  

بر  جاورت عمودر  دلیل اینکه سااز به د  نی  به  دارندۀنگاه  دسات

 (.4-4رور دست قرار گرفته، حدود ساعت شش است )تصویر  

                       

قرارگیری دف از نگیاه منصییور    فرم و شیییوۀ  -5-4

 مرادی

گیرد.  دست قرار می  امال  عمودر بر رور انگشت اشارۀوزن د  ک

ای  وضاعیت در حالی اسات که انگشات شاسات همان دسات نی   

نحور که قسامت پایی   به  ؛کنددر دانل شاساتی، د  را مهار می

کف دسات اسات( با د   بند انگشات شاسات )بخشای که ن دیش به

درگیر و قسامت با ر آن )سار انگشات( کامال  آزاد اسات و ساایر  

مورّب در حالت آمادگی برار    جاورتانگشاتان همان دسات نی  به

بدن کامال     بازوها نسابت به  ه مساتقر هساتند. فاجالۀاجرار ضارب

  هسااابند و نسااابت زاویۀبدن نمی  به  باز هساااتند، یعنی بازوها

   درجه است.  90د ،    دارندۀبازور نگاهانلی ساعد به  د

کلی قرار گیرد که بخشای از  شا بدن باید به  د  نسابت به  فاجالۀ

هار تُم و بَش که و جادار حاجال از ضاربه  11بگوشااندرا    جاورت او

هار اجالی د  هساتند و با دسات مخالفی که د  بر رور  ضاربه

رور قلا  نوازناده تاأثیر گاذارد    شاااوناد برآن قرار دارد اجرا می

  کند(. زاویۀدسااتان جاادخ مید راسااتالبته ای  مطل  در مور)

راسااتار ساااعد دساات  بدن نوازنده، باید در   د  نی  نساابت به

 (.1399مخالفی باشد که د  رور آن قرار گرفته است )مرادر،  

بند اوّل یا بند سار انگشات شاسات دسات مخالف )دساتی که د   

د  و بر قساامت    نگرفته( نی  کمی با تر از نیمۀبر رور آن قرار  

گیرد. یعنی اگر د  را همنون سااااعات  ناارجی کال  قرار می

گام برنورد با پوسات، حدود سااعت  فرض کنیم، انگشات اشااره هن

دلیل اینکه سااااز   د  نی  به  دارندۀدسااات نگاهگیرد.  قرار می  9

جاورت عمودر بر رور دسات قرار گرفته، حدود سااعت شاش  به

 (.5-4)تصویر    است
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قرارگیری دف از نگاه سیّدبهاءالدین    فرم و شیوۀ  -6-4

 حسینی

هاا باا پوسااات د  تمااس  نحور کاه حلقاهباه  ،شاااکال ماایالد  باه

ها باشااند، رور  ضااربه  جاادار  ۀدهندداشااته تا مکمّل و حجم

بدن را با    سااز به گیرد. نسابت فاجالۀانگشات اشاارۀ دسات قرار می

ار  ساانجیم؛ به ای  شااکل که کال  د  را با فاجاالهقلبمان می

)برار  دهیم  جلو از رور قلا  قرار می  متر باهساااانتی 20حادود 

ها بر عکس اساات(. د  از قساامت شااسااتی بر رور  دسااتهپ

  انگشات اشااره و بند پایی  انگشات شاسات )بخشای که ن دیش به

کف دسات اسات( در دانل شاساتی، د  را مهار و بند با  )سار  

جاورت مورّب  انگشات( رهاسات. ساایر انگشاتان همان دسات نی  به

بازوها    جالۀر اجرار ضاربه مساتقر هساتند فادر حالت آمادگی برا

هسابند  میبدن ن بدن کامال  باز هساتند، یعنی بازوها به  نسابت به

  90د ، بیش از    دارندۀبازور نگاه  دانلی ساعد به  و نسبت زاویۀ

درجه اساات. همننی  قساامت با یی کال  در راسااتار ابرور  

 (.  1399گیرد )حسینی،  نوازنده قرار می

ر آن قرار  انگشات شاسات دسات مخالف )دساتی که د  بر رو

د  و بر رور قسااامات    نی  حادودا  کمی باا تر از نیماۀ  نادارد(

بیاانی دیگر، اگر د  را همنون    گیرد. باهناارجی کال  قرار می

دود  سااعت فرض کنیم، انگشات اشااره هنگام برنورد با پوسات، ح

راستار ساعد ای  دست  د  نی  هم  گیرد. زاویۀقرار می  9ساعت  

 .  (6-4گیرد )تصویر  قرار می

                                  

 های دف گذاری ضربهو نام اجرا فرم، شیوۀ -5

هار د  تشاکیل شاده از جادار بم، میانه و زیر که در ن د  ضاربه

د   یر از تعادشاااوناد. باهمیفی معرف نوازنادگاان باا اساااامی مختل

اساامی که باعث ساردرگمی هنرجویان شاده اسات، در مواردر  

دساتان  ار برار راساتاساامی منحصارا  بر اسااس شایوههم ای   

زمان در  تغییرات همدستان موظّف بهشود و هپآموزش داده می

 حی  آموزش برار فهم و درک مطال  هستند.

   

 

 

گذاری صیدای ببم  از نگاه و نام  اجرا  فرم، شییوۀ  -1-5

 سیّدعطاءاهلل سالمیه 

اجرار آن    دارد و نحوۀیان ضربات، تُم نام  تری  جاوت در مبم تُم:

 نقل از سالمیه:به

فکفد دساااتی کاه د  بر رور آن قرار نادارد،  

گشااتان کامال  بسااته هسااتند. کمی گود و ان

اندکی مابی  انگشات شاسات و کال  د     فاجالۀ

  سااهولت در حرکت وجود دارد. دامنۀمنظور  به

  ؛حرکتی ای  ضاربه از سااعد، بازو و شاانه اسات 

د  نار  نشده    ایرۀدر ادامۀ حرکت، دست از د

گونه شااکسااتی نی  در مچ دساات ایجاد  و هیچ

 (.  1-5)تصویر    شودبنمی

                                  

گذاری صدای ببم  از نگاه و نام  اجرا فرم، شیوۀ  -2-5

 محمّدفرزاد عندلیبی

تری  جاااوت در میان ضاااربات، تُم نام دارد و بر اسااااس  بم تُم:

شود.  هیچ عالمتی، نوشته مینطّ حامل، رور نطّ اوّل بدون  سه

 نقل از عندلیبی:اجرار آن به  نحوۀ

فکفد دساااتی کاه د  بر رور آن قرار نادارد،  

کمی گود و انگشااتان، کامال  بسااته هسااتند. 

و کال  د   ار مابی  انگشاات شااساات  فاجااله

حرکتی ای  ضاااربه از    شاااود. دامنۀنمی  ایجاد

در    و  سااعد، بازو و شاانه با حدّاقل حرکت اسات

شود.  د  نار  می  ادامۀ حرکت، دست از دایرۀ

گونه شااکسااتی در مچ دساات  همننی  هیچ

 (.  2-5)تصویر    نوردبهشم نمیبه

                                  

از نگاه گذاری صدای ببم   و نام  اجرا  فرم، شیوۀ  -3-5

 خاوریمهرداد کریم

تری  جاوت در میان ضاربات، دساتد بساته یا  دساتد بساته یا تُم: بم

  نحوۀ  شاود.ب نوشاته می6نط، با نماد فتش  بر رورتُم نام دارد و  

 ناورر:نقل از کریماجرار آن به

فکفد دساااتی کاه د  بر رور آن قرار نادارد،  

کمی گود شاده و انگشاتان کامال  بساته هساتند. 

ر اندکی مابی  انگشات شاسات و کال   فاجاله

ساااهولات در حرکات وجود دارد.  منظور  د  باه

  و شاانه  ازوحرکتی ای  ضاربه از سااعد، ب  دامنۀ

ز  ا در انتهار حرکت، دساات امحدود اساات ام

برداشات دسات    وۀشاود. نحدایرۀ د  نار  می

شال یا سافت بودن    از پوسات د  بساتگی به
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اگر پوساات، ساافت    ؛طور مثالپوساات دارد به

شاود، در  یر  سارعت برداشاته میباشاد دسات به

جاورت دسات، پس از اجرار ضاربه، بر رور    ای 

گونه شااکسااتی  همننی  هیچ  ماند.پوساات می

-5)تصاویر    شاودبنی  در مچ دسات ایجاد نمی

3  .) 

 

گذاری صدای ببم  از نگاه و نام  اجرا فرم، شیوۀ  -4-5

 طینتاحمد خاک

تری  جااوت در میان ضااربات، کَف نام دارد و بر اساااس  بم کَف:

شود.  هیچ عالمتی، نوشته مینطّ حامل، رور نطّ اوّل بدون  سه

 طینت:نقل از ناکاجرار آن به  نحوۀ

ه د  بر رور آن قرار  فههار انگشاتد دساتی ک

 یر از شاسات( را کمی  انگشاتان به )همۀندارد  

گود کرده تا ساار هر ههار انگشاات با قساامت  

ساط  شاده و دو  شاروع کفد دسات از مچ، هم

فرورفتگی، یکی در دانال انگشاااتاان و دیگرر  

شاااود. در نتیجاه، دانال کف دسااات ایجااد  

نمیدگی انگشات ساوّم )وُساطی( بیشاتر از ساایر  

ار  انگشاتان نواهد شاد. در ای  ضاربه، فاجاله

  ت شاسات و کال  وجود ندارد. دامنۀبی  انگشا 

شاانه اسات.    حرکت ای  ضاربه از سااعد، بازو و

د  نار  نشاااده و    همننی  دسااات از دایرۀ

گونه شااکسااتی نی  در مچ دساات ایجاد  هیچ

 (.  4-5شودب )تصویر  نمی

 

گذاری صدای ببم  از نگاه و نام  اجرا  فرم، شیوۀ  -5-5

 منصور مرادی

اجرار آن    میان ضاربات، تُم نام دارد. نحوۀتری  جاوت در بم تُم:

 :نقل از مرادربه

فکفد دست با  )دستی که د  بر رور آن قرار  

نادارد(، کمی گود و انگشاااتاان کاامال  بساااتاه  

اندکی مابی  انگشات شاسات و   فاجالۀ  هساتند.

ساااهولت در حرکت وجود  منظور  کال  د  به

عد، بازو و  حرکتی ای  ضاربه از ساا  دارد. دامنۀ

 
 شوند.گذارر میشمارش انگشتان، از سبابه )انگشت اشاره( شماره 12

شود.  د  نار  نمی  دست از دایرۀشانه است و  

گونه شاکساتی نی  در مچ دسات  همننی ، هیچ

 (.5-5)تصویر    نوردبهشم نمی  به

 

گذاری صدای ببم  از نگاه و نام  اجرا فرم، شیوۀ  -6-5

 سیّدبهاءالدین حسینی

تری  جاوت در میان ضاربات، بَساته، نام دارد و ای  ضربه  بَساته: بم

اجرار آن    شود. نحوۀنط، نشان داده میتش  ب بر رور1عدد فبا  

 نقل از حسینی:به

ها بسته و گودر دست  فدر ای  ضربه، انگشت 

حدر کم است که کفد دست با پوست د   به

از حد دست  تماس پیدا می کند. گودر بیش 

می  بهباعث  انگشتان  سر  فقط  که  پوست  شود 

برنورد کند   تولید نمید   بم  شود.  و جدار 

اندکی مابی  انگشت شست و کال  د    فاجلۀ

حرکت   منظور سهولت در حرکت وجود دارد.به

گونه شکستی  نحور است که هیچای  ضربه به

ساعد،  شود. ای  ضربه از  در مچ دست ایجاد نمی

ا  کند؛ ام جورت محدود حرکت میبه   بازو و شانه

دایرۀ از  دست  حرکت،  انتهار  نار     در  د  

 (.  6-5یر  شودب )تصومی

 

گذاری صیدای بمیانه  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -7-5

 نگاه سیّدعطاءاهلل سالمیه

سااز بر رور آن قرار گرفته،   ط دساتی کهای  ضاربه توسا   میانه:

شاود. به ای  شاکل که د  از قسامت شاساتی بر رور  می  اجرا

نل شستی  گیرد و انگشت شست نی  در داانگشات اشااره قرار می

تُم،    حرکتی ای  ضاربه بر نال  ضاربۀ  کند. دامنۀد  را مهار می

کند. همننی ، شاکساتی نی   تنها از مچ و سااعد دسات حرکت می

 (.7-5در مچ دست ایجاد نواهد شد )تصویر  

ارۀ  )ندنصدر(، انگشت شم  12ههار  انگشت شمارۀ انگشات کوهش یا

ر( و انگشاات شاامارۀ   شااکل مورّب به)وُسااطی( به  دو  سااه )بدنصااد

نحور که فضااایی بی  کف دساات و  به  ؛کندپوساات برنورد می

سامت با   زبان سااده، انگشاتان دسات به به.  شاودکال  ایجاد می



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
جاادار حاجاال از ای  ضااربه، میانی، یعنی  .  شااوندپرتاب نمی

 (.   1399جدایی مابی  بم و زیر است )سالمیه،  

                              

گذاری صیدای بمیانه  از نگاه و نام  اجرا شییوۀفرم،    -8-5

 محمّدفرزاد عندلیبی

ت   ساز اجرا   دارندۀوسط دست نگاه هَپ یا دستد پایه: ای  ضربه 

به ای  شکل که د  از قسمت شستی رور کفد دست،    شود. می

گیرد و انگشت شست نی  در دانل شستی کامال  آزاد و  قرار می 

تُم، تنها از ساعد    ۀحرکتی ای  ضربه بر نال  ضرب  دامنۀ  رهاست.

رتاب  جورت هرنشی از ساعد و پ ضربه به   کند.دست حرکت می 

ارۀ  )ندنصدر(، انگشت شم  ههار  انگشت کوهش یا انگشت شمارۀ

سمت با  و مرک  د   )وُسطی( به  دو  سه )بدنصدر( و انگشت شمارۀ

حالی است که در مچ دست هیچ شکستی   گیرد. ای  در جورت می

نی جدایی حاجل از ای  ضربه، میانی، یع  شود. جدارایجاد نمی

رور نطّ دوّم حامل بدون هیچ عالمتی    مابی  بم و زیر است و

 (.  8-5شود )تصویر  نوشته می 

دستان با نام  دستان، با نام فهَپب و در هپ ای  ضربه، در راست 

 (.1399شود )عندلیبی،  فدستد پایهب معرفی می

 

ی بمیانه  از  گذاری صیداو نام  اجرا فرم، شییوۀ  -9-5

 خاورینگاه مهرداد کریم

طور کاه د  بر رور کف دسااات قرار دارد، ضااارباه  هَاپ: هماان

رتاب انگشات کوهش یا انگشات  جاورت هرنشای از سااعد و پبه

ارۀ  ساه )بدنصادر(، انگشات شام  ندنصادر(، انگشات شامارۀههار )  شامارۀ

سامت با  و مرک   یش )سابابه( به  دو )وُساطی( و انگشات شامارۀ

تُم    حرکتی ای  ضاربه همنون ضاربۀ  نۀدام  گیرد.د  جاورت می

از ساااعد، بازو و شااانه با حدّاقل حرکت اساات؛ مچ دساات ثابت  

شاود. انگشات شاسات در  ماند و نم یا به اجاطالح شاکساته نمیمی

دانل شاساتی، آزاد و رها و انگشاتان نی  پس از برنورد با پوسات  

 (.9-5شوند )تصویر  برداشته نمی  سرعتبه

جادار حاجال از ای  ضاربه، میانی، یعنی جادایی مابی  بم و زیر  

دسااتان با نام فهَپب و با نماد  دسااتان و هپاساات و در راساات

                                                                       (.  1399ناورر،  شود )کریمنط نشان داده میب بر رور تش7ف

                   

گذاری صیدای بمیانه  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -10-5

 طینتنگاه احمد خاک

ه د  بر  ط دساتی کپایینی: ای  ضاربه توسا   ا کدنارۀهَپ ی  کدنارۀ

شااود. انگشاات شااساات در دانل  می  رور آن قرار گرفته، اجرا

د  بی  انگشات  که ضاخامت کال     طورر  ،گیردشاساتی قرار می

ساگس انگشات شاسات، نم شاده و    .باشادشاسات و انگشات اشااره  

  ۀانگشت اشار و    هسبداب بر سط  رویی دانل کال  میمانند قلّ

گاهی برار  عنوان تکیهتا به  هم نم شاداز بند دوّنی   دسات    همان

  کار رود.  بهتر د  بهاستقرار  

کَف، از ساعد، بازو و شانه    حرکتی ای  ضربه همنون ضربۀ  نۀدام

ماند. در هنگام اجرار ضااربه، هیچ  اساات و مچ دساات ثابت می

شاود. انگشات کوهش یا انگشات  شاکساتی در مچ دسات ایجاد نمی

ر(، انگشات شاما  شامارۀ ر( و انگشات  ههار )ندنصاد رۀ ساه )بدنصاد

کند  پوساات برنورد می  شااکل مورّب بهدو )وُسااطی( به  شاامارۀ

  شااود. بهنحور که فضااایی بی  کف دساات و کال  ایجاد میبه

شاوند )تصاویر  سامت با  پرتاب نمیزبان سااده، انگشاتان دسات به

5-10.)  

نی جادایی مابی  بم و زیر  جادار حاجال از ای  ضاربه، میانی، یع

شاود؛  رور نطّ ساوّم حامل بدون هیچ عالمتی نوشاته می  اسات و

رور نطّ دوّم حامل    طینت معتقد اسات که اگرکه ناک  هرهند

تر نگارر جاحی نوشاته شاود، از نظر فرکانس جادایی و اجاول نت

هاایش ای   اسااات و ماایال اسااات کاه در ویرایش جادیاد کتااب

ن، با  دساتاای  ضاربه، در راسات همننی   جایی را لحاظ کند.جابه

  ان باا ناام فکدناارۀدساااتا هَاپب و در هاپ  ناام فهَاپب یاا فکدناارۀ

 (.1399طینت،  شود )ناکفی میپایینیب معر

 

گذاری صیدای بمیانه  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -11-5

 نگاه منصور مرادی

امال  عمودر بر رور انگشااات  وزن د  کا   هَاپ یاا دساااتد پاایی :

. ای  وضعیت در حالی  گیردتُم قرار می  دست مخالف ضربۀ  اشارۀ

است که انگشت شست همان دست نی  در دانل شستی، د  را  

نحور که قسامت پایی  بند انگشات )بخشای که  به  ؛کندمهار می

کف دسات اسات( با د  درگیر و قسامت با ر آن )سار  ن دیش به

   انگشت( کامال  آزاد است.

  ی که د  رور آن قرار گرفتاه، اجراط دساااتای  ضاااربه توسااا 

تُم، از سااعد،    ضاربه همنون ضاربۀحرکتی ای     شاود. دامنۀمی

اند.  مبازو و شاانه اسات و مچ دسات بدون هیچ شاکساتی ثابت می

ر(، انگشات شام  انگشات کوهش یا انگشات شامارۀ ارۀ  ههار )ندنصاد

ر( و انگشاات شاامارۀ   شااکل مورّب به)وُسااطی( به  دو  سااه )بدنصااد
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کف دساات و    نحور که فضااایی بی به  ؛کندپوساات برنورد می

سامت با   زبان سااده، انگشاتان دسات بهبه  شاود.کال  ایجاد می

جاادار حاجاال از ای  ضااربه، میانی، یعنی  .  شااوندپرتاب نمی

ذکر اسات  (.  زم به11-5جادایی مابی  بم و زیر اسات )تصاویر  

شاود  دساتان، فدساتد پایی ب نامیده میکه نام ای  ضاربه در هپ

 (.1399)مرادر،  

 

گذاری صیدای بمیانه  از  و نام  اجرا  شییوۀفرم،    -12-5

 نگاه سیّدبهاءالدین حسینی

ساااز بر رور آن قرار گرفته،   ط دسااتی کههَپ: ای  ضااربه توساا 

شاود. د  از قسامت شاساتی رور انگشات اشااره و بند  می  اجرا

کف دسات اسات( در  پایی  انگشات شاسات )بخشای که ن دیش به

انگشات( رهاسات.    دانل شاساتی، د  را مهار و بند با ر آن )سار

بَسااته از ساااعد، بازو و    حرکتی ای  ضااربه همنون ضااربۀ  نۀدام

 نورد.  هشم می  شانه است. همننی  شکستی در مچ دست به

گیرد و با  حالت هرنشای کامال  از د  فاجاله میحرکت دسات به

جورت  سرعت هر ههار انگشت )ندنصدر، دبنصدر، وُسطی و اشاره( به

که پس از اجاابت،  کنند؛ طوررپوسات وارد میار بر  مورّب ضاربه

جال     شااود. نکتۀار بی  کف دساات با کال  ایجاد میفاجااله

زنند و  پوسات د  ضاربه می ها بهه ای  اسات که هم انگشاتتوج

سامت عق   دهیم )د  بهد  میهم پوسات د  با حرکتی که به

  همی  منظور، ای زند. بهها ضاربه میشاود( به انگشاتکشایده می

-5شاود )تصاویر  نوازان محساوب مید  بۀتری  ضارضاربه قور

12.) 

مابی  بم و زیر  جادار حاجال از ای  ضاربه، میانی، یعنی جادایی  

نط، نشااان  ب بر رور تش2هَپ، با عدد ف  اساات. نگارش ضااربۀ

دستان نی  همان فهَپب نامیده  شود و ای  ضربه در هپداده می

 (.1399شود )حسینی،  می

                                                      

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -13-5

 نگاه سیّدعطاءاهلل سالمیه

ضاربۀ شالّاقی، همنون ضاربۀ تُم با همان دسات و   شَالّاقی:

کند با ای  تفاوت که انگشتان  پوست برنورد میحرکتی به  دامنۀ

گونه شکستی در مچ  و هیچ  گیرندجورت باز قرار میاز یکدیگر به

 
اجرار هر دو ضربه، با یش دست است،   او اعتقاد دارد که هون نحوۀ 13

 پس باید که بر رور نط ّاوّل حامل نوشته شوند.

زیر یا تی     ود. جوت حاجل از ای  ضربه، کامال شدست ایجاد نمی

 (.   13-5است )تصویر  

ها پس از اجرار ضاربه،  دسات،  ذکر اسات که در ای  شایوه زم به

شوند تا طنی   سرعت برداشته میمانند و بهرور پوست د  نمی

اجاطالح، جادار حاجال از  ها از بی  نرود و به  حاجال از ضاربه

 (.1399ها فنفهب ایجاد نشود )سالمیه،  ضربه

               

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -14-5

 نگاه محمّدفرزاد عندلیبی

  تُم با همان دسات و دامنۀ  همنون ضاربۀ  ضاربه  ای  باز یا شَالّاقی:

کند با ای  تفاوت که انگشااتان از  پوساات برنورد می  حرکتی به

گونه شاکساتی در مچ  گیرند و هیچجاورت باز قرار مییکدیگر به

شاود. جاوت حاجال از ای  ضاربه، کامال  زیر یا تی  اسات  ایجاد نمی

و عنادلیبی باا آگااهی کاامال از اینکاه نطوط حاامال از جااادار بم  

هساتند اما ای     کتجادار زیر )نطّ ساوّم( در حر  )نطّ اوّل( به

  13کناد ب ثبات می8رور نطّ اوّل حاامال و باا نمااد ف  ضااارباه را

 (.14-5)تصویر  

ها پس از اجرار ضاربه،  دسات،  ذکر اسات که در ای  شایوه  زم به

شوند تا طنی   سرعت برداشته میمانند و بهرور پوست د  نمی

ها از بی  نرود و به اجاطالح، جادار حاجال از  حاجال از ضاربه

همننی  بر    (.1399ها فنفهب ایجاد نشاااود )عندلیبی،  ضاااربه

ناام فکناارهب بادون هیچ ار باهرور نطّ ساااوّم حاامال نی  ضااارباه

 نوازر است.شود که از حرکات فرعی د عالمتی ثبت می

 

 

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -15-5

 خاورینگاه مهرداد کریم

دساتد بساته یا تُم با    همنون ضاربۀ  تَق یا دساتد باز: ضاربۀ تَق نی 

کند با ای   پوساات برنورد می  حرکتی به  دامنۀ  همان دساات و

گیرناد و  جاااورت بااز قرار میتفااوت کاه انگشاااتاان از یکادیگر باه

  نحوۀشاود. همننی  گونه شاکساتی در مچ دسات ایجاد نمیهیچ

شاال یا ساافت بودن   برداشاات دساات از پوساات د  بسااتگی به

سارعت  مثال اگر پوسات، سافت باشاد دسات بهطور  پوسات دارد به

جاورت، دسات پس از اجرار ضاربه،  شاود، در  یر ای برداشاته می



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
(. جاوت حاجال از ای  ضاربه،  15-5ماند )تصاویر  رور پوسات می

نط، نشاان داده  ب بر رور تش8کامال  زیر یا تی  اسات و با نماد ف

 (.1399ناورر،  شود )کریممی

 

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -16-5

 طینتنگاه احمد خاک

کَف، با   ای  ضاربه نی  همنون ضاربۀ با یی:  کدنارۀ راسات یا کدنارۀ

شاود با ای   پوسات د  وارد میحرکتی، به  همان دسات و دامنۀ

گیرند و مچ  جااورت باز قرار میتفاوت که انگشااتان از یکدیگر به

د. جاوت حاجال از ای   کنسامت پایی  حرکت میدسات کمی به

رور نطّ دوّم حامل بدون هیچ  ربه، کامال  زیر یا تی  اساات و  ضاا 

طور که در  نی  همان  نگارر ای  ضاربهشاود. نتعالمتی نوشاته می

جاایی و تصاااحی  دارد  هَاپ ذکر شاااد، امکاان جااباه بخش کدناارۀ

 (.16-5)تصویر  

راساااتب و در    دساااتاان، باا ناام فکدناارۀدر راسااات ای  ضااارباه،

طینت،  شااود )ناکفی میبا ییب معر  ان با نام فکدنارۀتدساا هپ

1399.) 

ها پس از اجرار ضاربه،  دسات،  ذکر اسات که در ای  شایوه  زم به

شاوند تا  سارعت برداشاته میمانند و بهبر رور پوسات د  نمی

ها از بی  نرود و به اجاطالح، جدار حاجل  طنی  حاجال از ضاربه

   نشود.ها فنفهب ایجاد  از ضربه

 

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -17-5

 نگاه منصور مرادی

  همنون تُم، با همان دسات و دامنۀای  ضاربه نی    بَش یا شَالّاقی:

شاود با ای  تفاوت که انگشاتان از  پوسات د  وارد می  حرکتی، به

گونه شاکساتی در مچ  گیرند و هیچجاورت باز قرار مییکدیگر به

شاود. جاوت حاجال از ای  ضاربه، کامال  زیر یا تی  اسات  ایجاد نمی

 (.  17-5)تصویر  

ها پس از اجرار ضاربه،  دسات،  ذکر اسات که در ای  شایوه زم به

شاوند تا  سارعت برداشاته میمانند و بهبر رور پوسات د  نمی

ها از بی  نرود و به اجاطالح، جدار حاجل  طنی  حاجال از ضاربه

 (.1399شود )مرادر،  ها فنفهب ایجاد ناز ضربه

                                

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا  شییوۀ  فرم،  -18-5

 نگاه سیّدبهاءالدین حسینی

  بَساته با همان دسات و دامنۀ  باز: ای  ضاربه نی  همنون ضاربۀ

ها  کند با ای  تفاوت که انگشات پوسات د  برنورد میحرکتی به

شاود. جاوت  گونه شاکساتی در مچ ایجاد نمیکمی باز شاده و هیچ

ب  3حاجل از ای  ضربه، کامال  زیر یا تی  است. ای  ضربه با عدد ف

 (.  18-5شود )تصویر  نط، نشان داده میرور تش

س از اجرار ضاربه،  ها پدسات،  ذکر اسات که در ای  شایوه زم به

شوند تا طنی   سرعت برداشته میمانند و بهرور پوست د  نمی

ها از بی  نرود و به اجاطالح، جادار حاجال از  حاجال از ضاربه

 (.1399ها فنفهب ایجاد نشود )حسینی،  ضربه

                                  

گیذاری  و نیام  اجرا  فرم، شیییوۀهیای  و تشییابیه  تفیاو    -6

 از نگاه نوازندگان ی دف هاضربه

و    آماارر در نظر گرفتاه شاااده، همگی پیرو  جاامعاۀ  هر هناد

و    اجرا  شایوۀا با بررسای فرم،  شااگردان مکت  نانقاه هساتند ام

هایی قابل مشااهده اسات که در  ، تفاوتهار د گذارر ضاربهنام

 (.  1شود )جدول  ها پردانته میبیان آن  ادامه به

شاود  شاکلی واحد گود می  کف دسات بهبرار ایجاد جادار بم نی   

مگر در روش حساینی که معتقد اسات کف دسات با پوسات د   

قادرر کف دسااات گود    طینات کاه باهتمااس دارد و روش نااک

گیرند. در ای  ضاربه،  ر میشاود که انگشاتان در یش ساط  قرامی

ر ساهولت  منظواندکی بی  انگشات شاسات و کال  د  به  فاجالۀ

طینات معتقاد باه  ا عنادلیبی و نااکاما شاااود  در حرکات ایجااد می

 ای  فاجله نیستند.

جاادار بم از ساااعد،    حدّاکثر در ضااربۀکتی حدّاقل یا  حر  دامنۀ

شاود و در  د  نار  نمی  ، دسات از دایرۀانه که در ادامهبازو و شا 

زند. در  پوسات د  ضاربه می  راساتار سااعد )بدون شاکسات( به

  ینی دسات از دایرۀناورر و حسا ریمنوازر عندلیبی، کد   شایوۀ

 شود.  د  نار  می

 یر  به  ،شودمی  ها یکسان اجرار نی  در تمام روشجادار زی  ضاربۀ

 سمت پایی  متمایل است.  طینت که دست بهاز روش ناک

بدون هیچ شاکساتی در مچ،  همننی  برار ایجاد جادار میانی،  

انه، انگشات  حدّاقل یا حدّاکثر حرکتی از سااعد، بازو و شا   با دامنۀ

ر(، انگشات شامارۀ ساه   کوهش یا انگشات شامارۀ ههار )ندنصاد

ر( و انگشات شامارۀ پوسات برنورد    مورّب بهدو )وُساطی(،    )بدنصاد

ا در روش سالمیه و حسینی نمیدگی در مچ مشاهده  کند. اممی

  ی  در ضاربۀناورر نندلیبی و کریمشاود. انگشاتان دسات عمی

شاوند. از  سامت با  پرتاب مینوازان بهمذکور بر نال  دیگر د 
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نااورر و  روش کریم  توان باههاا در ای  ضااارباه، میدیگر تفااوت

دسات )انگشات کوهش  حساینی اشااره کرد که هر ههار انگشات  

یا انگشات شامارۀ ههار، انگشات شامارۀ ساه، انگشات شامارۀ دو و  

 کنند.پوست د  برنورد می  یش یا اشاره( به  انگشت شمارۀ

بدن نوازنده،   ها نساابت بهد  در تمام روش  در آنر اینکه زاویۀ  

در راساتار سااعد دسات مخالفی اسات که د  رور آن قرار دارد.  

ماند  بر رور پوست د  نمیهمننی  پس از اجرار ضربه، دست  

  ا از بی  نرود مگر در اجرار ضااربۀهتا طنی  حاجاال از ضااربه

 ناورر.  روش مهرداد کریمنی بهجدار میا

 

 گیرینتیجه

نواز دارد  د ، در مکت  نانقاه، ریشه در باورها و اعتقادهار د  

و از جایگاه و من لت ناجّی برنوردار است. باورهایی که برار  

پیر و مرشد نود مدد می  از  جویند تا  درک و دریافت حقیقت 

مسیر کمال هموارتر شود. برار گذر از ای  مسیر، گاهی مریدان  

نی  با طرب و سماع  ند و گروهی  کنبا تفکّر و تأمل طی طریق می

شوند. مقصد، یکی و آن قرب الهی است. د   ل می به ای  درک نائ

 نود شدن از نویشت .نی  اب ارر است برار ایجاد سرمستی و بی

به اجاطالح  شاکل سانّتی، نامدوّن )و  موزش بهدر مکت  نانقاه، آ

  اساات که مریدان از طریق کشااف و شااهود به (سااینه  سااینه به

پردازند. از ای  منظر شباهتی بی  موسیقی  نوازر میل د تحصی

باسااتانی که ریشااه در فرهنگ و تاریخ هر قوم و ملّتی اساات و  

 نوازر نانقاهی با گرایش بر موسیقی عبادر وجود دارد.  د 

همننی  د ، جاایگااهی را در موسااایقی عاامیااناه و محلّی آن  

  نود  باه  منطقاه همراه باا آداب و رساااومی متفااوت از ناانقااه

نوازر، استفاده  شامل: فرم د   اجرا  انتصاص داده است که نحوۀ

  ای ، پیرور از ملودر و... مختص  از حرکات نمایشای، تنوّع ریتم

 ت سوگوارر، ب می، رزمی و کار.گونه از موسیقی است با محوری

موسایقی شاهرر یا رسامی معرو  اسات، هر    در نوع ساوّم که به

سااازر به ایفار نقش نود  لوم آهنگیش از سااازها بر اساااس ع

ی برنوردار  می پردازناد. در ای  میاان، د  نی  از اهمّیّات نااجاااّ

هار  شایوه  نوازر، جادار سااز نسابت بهاسات. در ای  شایوه از د 

ارکساتر باشاد. پس فرم  قبل باید در کنترل نوازنده و هماهنگ با  

یر اجرار نوازنادگاان تغی  العاات موسااایقاایی و نحوۀهاا، اطضااارباه

 
ای  شیوه برار افرادر مطرح شده است که دارار اندامی متناس ،   14

 دیدگی هستند.طبیعی و بدون آسی 

شاوند و در جادد حفظ جایگاه  کند؛ با علوم موسایقی آشانا میمی

ذکر اساات که در هر سااه    نود، تابد قوانی  آن هسااتند.  زم به

نوازر  نوازر و گروهنوازر، همنوع از موسایقی، د  به اشاکال تش

 شود.ارائه می

ها هدفمندتر باشاد، یعنی دارار تفکّر، آگاهی  هرهه اجرار ضاربه

در جهت رفد انقباضات احتمالی عضالت نامربوط،    و حضور ذه 

تعاادل رسااایادن انرژر بادن، کنترل قادرت نوازنادگی، بیاان    باه

ساااز و در نهایت ایجاد    واسااطۀمخاط  به  احساااساای ناب به

 هار بدن نواهد بود.  گونه آسیبی به اندامهیچ

نوازندگی اسات تا    نوازر، فرم و شایوۀم در د از نکات بسایار مه

ر و اجرار تکنیش  با کمش ها هموارتر  ذه ، مساایر تکامل، میسااّ

ح شاده  ار از نوازندگی مطرهمی  منظور فرم و شایوه  شاوند. به

 :14پ شکی است  کسوتان و جامعۀکه مورد تأیید اساتید، پیش

شاکل  سامت پایی  و د  بهگونه انقباضای بهها بدون هیچشاانه

آن در ساااط   گیرد تا وزن  عمودر بر رور کف دسااات قرار می

قرارگیرر د  بر رور انگشات    بیشاترر تقسایم شاده )نسابت به

اشااره( و فشاار کمترر را دسات متحمّل شاود. انگشات شاسات نی   

هرهه آزاد و رهاتر در دانل جاشاساتی باشاد، درگیرر عضاالت  

داشااات     منظور نگااه  کمتر نواهاد بود. البتاه در مواردر هم باه

 شود.  حاجل مید ، با ظرافت بسیار و اندک فشارر  

درجه    90دارنده،  بازور دست نگاه   دانل ساعد به  نسبت زاویۀ

است و ساعد در امتداد بازو )کنار بدن( و دست در راستار ساعد  

ش هیچ  بدون  یعنی  درجه(،  می)جفر  قرار  مچ  در  گیرد. کستی 

بدن نی  بسیار اندک است )بازو در   دانل بازو نسبت به  فاجلۀ

 . کنار بدن قرار دارد(

پس از قرارگیرر د  بر رور دسات با رعایت مطال  ذکر شاده،  

رتاب  جااورت هرنشاای و پبه 15فبی ب  ضااربۀجاادار میانه یا  

ر(، انگشات شامارۀ   انگشات کوهش یا انگشات شامارۀ ههار )ندنصاد

ر( و انگشات شامارۀ  ساه سامت با  و مرک   )وُساطی( به  دو  )بدنصاد

 گیرد.    د  جورت می

  دسات نسابت به  حرکتی، زاویۀ  مطال  ذکر شاده در مورد دامنۀ

ها برار دسات  سااعد، قرارگیرر بازو در کنار بدن و اجرار ضاربه

 مخالف )دستی که د  بر رور آن قرار ندارد( نی  جادخ است.  

 شود.دارنده اجرا میار که توسط دست نگاهضربه 15



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
ز عضاالت  یعنی در هر دو دسات بدون ایجاد شاکساتی در مچ، ا

شود با ای   ، همنون باز و بسته کردن پیچ استفاده میهرناننده

تر  قورد  برار    دارندۀه در دساات مخالف دساات نگاهتفاوت ک

ید جلویی( کاربرد پیدا  انه )دلتوئشاا   ها، عضاالۀاجرا کردن ضااربه

 کند.می

گیرد و انگشت شست  همننی ، د ، موازر بدن نوازنده قرار می

د  هم قرار    تر از نیماۀنیمی از د  یاا پاایی تواناد بر رور  می

ها کامال  هسابیده در کنار یکدیگر هساتند که  گیرد. ساایر انگشات

باعث ایجاد اندک گودر در دسات و در نتیجه تولید جادار بم یا  

 شود.  فبمب نی  نامیده می  ضربۀ

حرکتی و همان    فبمب با همان دامنۀ  ضاربۀ فزیرب همنون ضاربۀ

ها  کند، با ای  تفاوت که انگشت پوست د  برنورد می  جایگاه به

ذکر    از یکدیگر باز شاده، تا جادایی تی  یا زیر تولید شاود.  زم به

کند تا ماند از  ساامت پایی  حرکت نمیاساات که مچ دساات به

 ایجاد ساییدگی برار مچ شود.  

هار فبمب و  ضاربههرنش دسات و نار  شادن یا نشادن آن در 

کند. همننی  قرارگیرر  د  مشکلی را ایجاد نمی  فزیرب از دایرۀ

ار  ها بر رور پوست د ، پس از اجرار ضربه، کامال  سلیقهدست

قط در تولید یا عدم تولید طنی  جاادا مؤثر اساات و  اساات و ف

هایی که کشااش یا  آساایبی ایجاد نخواهد کرد مگر در پوساات

العمال  سااافتی زیاادر دارناد کاه پس از اجرار ضااارباه، عکس

 شود.  دست وارد می  شدیدترر به

قور و جار  انرژر    ها از جادار ضاعیف بهحرکتی ضاربه  دامنۀ

ت، ساااعد، بازو و شااانه  مل: دساا ترتی  شاااحدّاکثر به  حدّاقل به

ها برار جلوگیرر  عضالت مربوطه در اجرار ضربه  ه بهتوج  است؛

 دیدگی و شنانت جحی  حرکت بسیار ضرورر است.  از آسی 

نواز  نشاسات  د   ه کرد، نحوۀز مواردر دیگر که باید به آن توجا

و انتخاب جااندلی مناساا  اساات. جااندلی باید متناساا  با قد  

نوازنده از تسالّط  ساته با ساطحی جاا  باشاد تا  نوازنده، بدون د

  نی  با فاجاالۀ  نشااساات  او  برنوردار شااود. نحوۀ  کافی برار اجرا

منظور عدم  گاه نوازنده بهگاه جااندلی و نشاایم اندکی بی  تکیه

محدودیّت حرکت عضالت است و فرد وزن نود را کامال  متعادل  

شااکم،    دهد و عضااالت لگ ،بر رور دو اسااتخوان لگ  قرار می

اینکاه  کنناد. دیگر  دارر میفیلاه و گردن، باا تناه را عمودر نگااه

  90ران   درجاه، سااااخ باه  90مچ پاا  کف پاا بر رور زمی ، زاویاۀ

 درجه است.    90تنه نی     درجه و ران به

نصاوص در اکثر  رور زمی  به  در مورد طرز نشاسات  نوازندگان

شاااکل  ی وجود ندارد، نشاااسااات  بهها که امکان جاااندلنانقاه

 زانو نشست  دارد.   دو  زانو، آسی  کمترر نسبت بهههار

 

 پیشنهادهای نظری و کاربردی

هار  بررساای شاایوه  ذکر اساات که محقّقان در آینده به  زم به

در تغییر و    بگردازناد زیرا آناان  نوازر در میاان نسااال جواند 

. همی  امر باعث ثبت  دارندانعطا  بیشااترر    روش آموزش نود

ها و  ار واحد و علمی با حفظ اجااالتنهایی و گسااترش شاایوه

  توانناد باهقادماا نواهاد شاااد. در اداماه نی  می  احترام کاامال باه

نوازر از جملاه:  هاار د بررسااای و ثبات تماام ظرایف و تکنیاش

هار دو  هار اجرار ری ، ضاااربههار حلقه، انواع فرمانواع حرکت

موضاوع دیگر که بسایار    د.هار مختلف و... بگردازندساتی، دُرّاب

د  با اندام،    وزن و قطر کمانۀ  ت اسات، بررسای رابطۀحائ  اهمی

در سانی  مختلف نوازندگان د     عضاالنی  بندر و تودۀاساتخوان

نتیجه   هار مختلف و درگروه  به  بندرکه قابل تقسااایم  اسااات؛

احی و ساااانات ساااازهاایی در ابعااد گونااگون مطاابق باا  طر

هار احتمالی برار  اسااتانداردهار علوم پ شااکی و فاقد آساای 

 نوازان نواهد شد.  د 

 

 هامحدودیّت

هایی را در ای  تحقیق  که محدودیّت  ارمتأساافانه مشااکل عمده

ی  ز بیماارر یا حتدلیال ترس اکه به  ، بیماارر کرونا بودکردایجااد  

با    ۀ نگارندهنوازان مطرح سااانند ، ماند از مصااااحببیمارر د 

.  شدتعداد بیشترر از آنان  
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 تصاویر

 )نگارنده(     هیعطااا  سالمدیّد  از نگاه س  رر یقرارگ  روه ی: فرم و ش1-4ریتصو    

 

 

 

 

 

 

                                

 

 ر قرارگیرر د  از نگاه محمّدفرزاد عندلیبی )نگارنده(: فرم و شیوه2-4تصویر      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ناورر  ر قرارگیرر د  از نگاه مهرداد کریمفرم و شااایوه :3-4تصاااویر          

 )نگارنده(

 

 

 

 

                                                

 

 )نگارنده(  نتیطد  از نگاه احمد ناک  رریقرارگ  روهی: فرم و ش4-4  ریتصو  

 

 

 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
 

ر قرارگیرر د  از نگاه منصاااور مرادر  فرم و شااایوه  :5-4تصاااویر  

 )نگارنده(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

ر قرارگیرر د  از نگاه سااایّدبهااالدی   فرم و شااایوه: 6-4تصاااویر  

 )نگارنده(  حسینی

 

 

 

 

                          

 

  سایّدعطااا  ساالمیهر تُم از نگاه  ر اجرار ضاربه: فرم و شایوه1-5تصاویر  

 )نگارنده(

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

  محمّدفرزاد عندلیبیر تُم از نگاه  ر اجرار ضاربه: فرم و شایوه2-5تصاویر  

 )نگارنده(
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ر دسااتد بسااته یا تُم از نگاه  ر اجرار ضااربه: فرم و شاایوه3-5تصااویر  

 ناورر )نگارنده(یممهرداد کر

 

 

 

طینت  ر کَف از نگاه احمد ناکر اجرار ضاربه: فرم و شایوه4-5تصاویر  

 )نگارنده(

 

 

 

 

 

 

 

 

ر تُم از نگاه منصاااور مرادر  ر اجرار ضاااربه: فرم و شااایوه5-5تصاااویر    

 )نگارنده(

 

 

 

 

 

 

 

                                            

ر بَسااته از نگاه ساایّدبهااالدی   ر اجرار ضااربهفرم و شاایوه :6-5تصااویر  

 حسینی )نگارنده(

 

 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
 

: 7-5ویر  اتصا 

و   فاااارم 

ر  شاااایااوه 

اجااااااارار  

ر  ضااااربااه

میااناه از نگااه  

سایّدعطااا   

  سااااالمایااه

 )نگارنده(

 

: فرم  8-5  تصااویر  

ر اجرار  و شااایوه

هَپ یا دسااتد پایه  

محمّادفرزاد  از نگااه 

 )نگارنده(  عندلیبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

: 9-5  تصااویر

 ناورر )نگارنده(ر هَپ از نگاه مهرداد کریمر اجرار ضربهفرم و شیوه
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 طینت )نگارنده( ر پایینی از نگاه احمد ناک ر هَپ یا کدناره ر کدنارهر اجرار ضربه : فرم و شیوه 10-5تصویر  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

                                     

 ر هَپ یا دستد پایی  از نگاه منصور مرادر )نگارنده(ر اجرار ضربه: فرم و شیوه11-5ویر  اتص    

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
ر هَپ از نگاه سیّدبهااالدی  حسینی ر اجرار ضربه: فرم و شیوه 12-5  تصاویر

 )نگارنده( 

 

 

 

 

 

                          

ر شَالّاقی از نگاه  ر اجرار ضاربه: فرم و شایوه13-5تصاویر      

  )نگارنده(  سیّدعطااا  سالمیه

 

 

 

 

                                  

 

لّاقی از نگاه  ر اجرار ضااربه: فرم و شاایوه14-5تصااویر          ر باز یا شااَ

 )نگارنده(  محمّدفرزاد عندلیبی

 

 

 

 

 

ر تَق یا دساتد باز از نگاه مهرداد  ر اجرار ضاربه: فرم و شایوه15-5تصاویر  

 ناورر )نگارنده(کریم
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ر  کدناره  رر اجرار ضااربه: فرم و شاایوه16-5تصااویر                           

 طینت )نگارنده(از نگاه احمد ناک  با ییر  راست یا کدناره

 

 

 

 

ر  ر اجرار ضاربهفرم و شایوه :17-5تصاویر                                             

  بَش یا شَلّاقی از نگاه منصور مرادر )نگارنده(

 

 

 

 

 

 

ر باز از نگاه ساایّدبهااالدی   ر اجرار ضااربه: فرم و شاایوه18-5تصااویر  

 )نگارنده(حسینی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
 

 از نگاه نوازندگان  هار د گذارر ضربه ر اجرا و نام فرم، شیوه   هارو تشابه  : تفاوت 1جدول  

 هاشانصه 

  ها و تشابه  هاتفاوت                                        

 سالمیه 

 

 عندلیبی

 

 خاوری کریم 

 

 طینتخاک

 
 حسینی مرادی    

 آموزش 
آشنایی  عدم  

 با نت 

 

سه نطّ  

 حامل 

 

 تش نط      

 

 سه نطّ حامل 
عدم آشنایی با    

 نت
 آموزش سنّتی

قرارگیرر      

 وزن د 

 

وزن د  مایل  

نار  از  به

بدن قرار  

 گیردمی

 

وزن د   

عمودر قرار  

 گیردمی

 

وزن د   

عمودر قرار  

 گیردمی

 

وزن د   

عمودر قرار  

 گیردمی

 

 وزن د   

عمودر قرار  

 گیردمی

 

 

 

 وزن د   

سمت جلو  مایل به

 گیردقرار می 

ر بازو  فاجله  

 بدن به

بدن  بازو به 

 فاجله دارد

بدن  بازو به 

 فاجله ندارد 

بدن  بازو به 

 فاجله ندارد 

بدن  بازو به 

 بدن  بازو به  فاجله دارد

 فاجله دارد

 بدن  بازو به 

 فاجله دارد

ر دانل  زاویه 

 بازو ساعد به 

  90بیش از  

 درجه 

 

 90بیش از     

 درجه 

 

 90کمتر از     

 درجه 

 

    90بیش از     

  درجه 

 درجه  90

 

 

 درجه  90بیش از  

قرارگیرر  

 د 

بر رور  

 انگشت اشاره 

 

 بر رور  

 کف دست

 

 بر رور  

 کف دست

 

 بر رور  

 انگشت اشاره 
 بر رور  

 انگشت اشاره 

 بر رور        

 انگشت اشاره     
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دست مخالف  

 دارنده  نگاه 

تر از  پایی  

 ر د نیمه

 

 با تر از  

 ر د نیمه

 

 بر رور  

 نیمی از د 

 

 بر رور  

 بر رور   نیمی از د 

 نیمی از د 

 بر رور  

 نیمی از د 

انگشست  

شست دست  

 دارنده نگاه 

کمی د  را 

 کندمهار می 

 

 

 آزاد و رها 

 

 

 آزاد و رها 

 

کامال  د  را  

 کندمهار می 
 کمی د  را 

 کندمهار می 

 کمی د  را 

 کندمهار می 

 جدار بم
      

 تُم         

 

 تُم       

 

دستد بسته یا  

 تُم 

 

 کَف      
 بَسته تُم          

 میانه      جدار   میانه

 

هَپ یا دستد  

 پایه 

 

 هَپ 

 

ر هَپ  کدناره

ر  یا کدناره

 پایینی

 

هَپ یا دستد  

 پایی  

 هَپ 

 شَلّاقی      جدار زیر

 

 باز یا شَلّاقی   

 

 تَق یا دستد باز

 

ر راست  کدناره

ر  یا کدناره

 با یی
 باز  بَش یا شَلّاقی
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Study of Different Techniques of Daf Playing (monastery school) in 

Kurdistan Province and Compile One Method in Playing Daf 

 

 

 

Abstract 

 

Of the musical instruments commonly played in Kurdistan, daf is given a particular 

significance due to its applications in performances at reverenced places like khanqahs. 

Traditional techniques have often been used to instruct how to play daf as the instructors are 

not familiar with the science of music and musicology. This has resulted in disagreements and 

mixed techniques used by individual instructors who view their own teaching technique as the 

frame of reference, confusing learners and leaving them in doubt about which technique should 

be followed. Therefore, the main research question was formulated as: In playing daf according 

to the school of khanqah, what are the techniques used for playing and instructing, and how 

can one develop a scientific, comprehensive, unified technique to teach how to play daf? In 

terms of its objective, the present study is an applied one using a descriptive-analytical research 

method. The data were gathered through desk research and field studies (interviews with daf 

players). By examining different techniques used in Sanandaj school of khanqah and 

identifying what these techniques have in common and how they differ, a technique was 

presented for playing daf to be used by those interested in this learning how to play this musical 

instrument. Important results of this study include a correct performance with no significant 

side effects for daf players and a harmonized system of notes and nomenclature for recording 

strikes.                                                                                        

The statistical population consisted of distinguished instructors and players, including Seyed 

Ata’ollah Salamieh, Mohammad Farzad Andalibi, Mehrdad Karim Khavari, Ahmad 

Khaktinant, Mansour Moradi, Seyed Bahaoddin Hossein in Sanandaj, selected through non-

probability sampling for a study of their work and their playing techniques.  
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