
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

۱۴۷ـ ۱۲۱، ۱۴۰۰، پاییز و زمستان )۶۹: پیاپی(۲، شمارۀ ۱۹، سال )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

یۀ ایقاع فارابی در رسا »إحصاء االیقاعات«لۀ نظر

معرفِیهمراه باو بررسی سیر تکامل آن در خالل آثار موسیقی وی

رسالهایننسخۀ خطی تک

*آزیتا صادقین

چکیده 
موسیقیرسالهإحصاء االیقاعات ابونصـر ،ای است در ایقاعاِت فـارابی بـه تـألیِف

دانـان وسـیقیفاهی مشـبـه آثـار مکتـوب و توجه به دسترسی فارابیبا.زبان عربی
ــرون اولیــه ، تبیــین نظریــۀ ایقــاع وی، نقــل و نقــد آراء ایشــانو امکــان مشــهور ق

جایگاه ارزشمند این رساله در میان سـایر تألیفـات فـارابی دهندۀنشان
ِ

در موضـوع
فارابی درمطالعۀاین مقاله با . استموسیقی 

ِ
، موسـیقی الکبیـرکتـاب نظریۀ ایقاع

عالوه بر تشریح این نظریه، سیر تحـول و ، االیقاعاتإحصاءرسالۀوکتاب االیقاع
در ادامه، ضمن .کندمیواکاوی إحصاء االیقاعاتۀدر رسالرا چگونگی تکامل آن 

نسـخۀ خطـی ایـن ، تکدیگـردانـانموسـیقیبر آراء ایقاعی فارابی اتبررسی تأثیر
.شودمیرساله معرفی 

،کتـاب الــنغمایقـاع، معـدوالت، مـاخوری، ،کتـاب االیقــاع، إحصـاء االیقاعـات: هـاکلیـدواژه

المونسرسالۀ

۲۵/۷/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش۲۴/۶/۱۳۹۹: تاریخ دریافت

az.sadeghin@gmail.com/ارشد تاریخ علم در دورۀ اسالمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهرانسکارشنا*
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مقدمه

اسـتاد «طراز اند که چیرگی وی در علم منطق، هملقب داده» معلم ثانی«فارابی را بدان سبب 

وجه تمایز فـارابی بـا ، این ویژگی به همراه تبحر وی در علم موسیقی. استارسطو بوده» اول

، منصور بن )ق۲۳۵-۱۵۰(سحاق بن ابراهیم موصلی ون اچدانان پیش از خود، همموسیقی

لحة طاهری
َ

از میان آثـار . است) ق۲۶۵-۱۸۵(و یعقوب بن اسحاق ِکندی ) ق۲۹۸. د(١ط

در رمزگشایی از ایقاعاِت٢إحصاء االیقاعاتخطینسخۀمانده از وی، تکجایموسیقایی به

ای بـرای بی منطقـی، نظریـهبا رعایـت اسـلو،در این رساله مؤلف. سزایی داردقدیم سهم به

فیـف «:هایدوازده ایقاع با نامنظریهحاصل این .استنمودهایقاعات ارائه دست آوردِنبه
َ

خ

هزج
ِ

قیـل ٣اول، خفیف دوم، خفیف سوم، َهَزج، ُمضارع
َ
فیـف رمـل، ث

َ
قیل َرَمـل، خ

َ
، واِفر، ث

ــل دوم ــل اول، ثقی ــارابی،. نــک(اســت»و خفیــف ثقیــل دوم،اول، خفیــف ثقی إحصــاءف

تعاریفی دقیـق بـرای نظریه،های این از دیگر ویژگی). پ۶۶گ: ۱۷۰۵ش، االیقاعات
ِ

وضع

قـدیمی،، بـازنگری ایقاعیاصطالحات  ایقاعـاِتنـام بـرایگـزینشدر سـاختار ایقاعـاِت

نام بدوِن ومؤلـفزمانـۀ دردانان مشـهورموسـیقی، نقـد و بـازگویی آراء ایقـاعِیمستعمِل

الوضع بحـذاء «آن راکه تشریح ساختمان هر نوع ایقاع استمنظوربهذاری استفاده از نمادگ

در بخـش اول، . بـه دو بخـش تقسـیم نمـودتوان میرا إحصاء االیقاعات.نامدمی٤»العین

خود را، که شامل دوازده نوع ایقـاع
ِ

نظریۀ ایقاع »عـدل کـردن«و هشـت روش بـرای مؤلْف

ره= (
َ
در بخـش دوم، بـه نقـل و نقـد آراء . اسـتتشریح کـرده،باشدایقاعات می) ٥سازیِدگ

.است»حکیم آل طاهر«ملقب به . ١

إحصـاء تصـحیح، ترجمـه و شـرح کتـاب «نامۀ کارشناسی ارشد خـود بـا عنـوان نگارنده، این نسخه را در پایان. ٢

زودی منتشـر ها و اضـافاتی، بـهبررسی و تحلیل کرده که، بـا تکملـه» ابونصر محمد بن محمد فارابیاالیقاعات 

.خواهد شد

هزج«یا » مضارع«، به علت مشابه بودن با هزج،فارابی خفیف پنجم را. ٣
ِ

إحصـاءفارابی، . نک(نامد می» مضارع

)پ۶۶گ: ۱۷۰۵، شاالیقاعات

، همـو(یـاد شـده اسـت »الوضع بحذاء البصر«نیز از این روش با عنواناالیقاعکتابدر پ؛۶۷گ: همان. نک.٤

.)پ۱۶۲گ: ۱۸۷۸ش،اإلیقاعکتاب

عی ایقـاع از هـر یـک از ایقاعـاِتآوردن انـواع متنـّودسـتبه معنی بـهدر نظریۀ ایقاع فارابی عدل کردن ایقاعاْت. ٥

.باشدمیئوریتاین ۀگاندوازده
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موصلی، کندی و طاهری پرداخته  ای از در ایـن بخـش، فـارابی خالصـه. اسـتشدهایقاعِی

نظریات طاهری را با اسـتناد بـه نیز . استنوشتۀ موصلی، را به قلم خود نگاشتهکتاب النغم،

المونسرسالۀ و کتاب النغمای از نسخهکهاز آنجا. استکرده نقد المونسرسالۀ وی به نام 

دسترسـی بـه مطالـب آن دو کتـاب برای دست ما نرسیده، این بخش از رساله منبعی مهم به

.بودتواند 

دقیق  رسـد، تنهـا بـا بـه بلـوغ مـیإحصـاء االیقاعـاتکـه در ،ایقـاع فـارابینظریۀفهِم

ویۀگذاشتن مطالب هر سه رسالمهکنار إحصاء االیقاعـات، قی الکبیرموسییعنی ،موسیقِی

خواننـده را از دیگـر ،تنهـاییهیچ یک از این سه رساله بـه. بودخواهد میسر کتاب اإلیقاعو 

موضوعی بین این سه رساله،وجود پیونِدبا، زیراکندنمیبی نیازتألیفات فارابی در موسیقی 

خویقاعکتاب االو إحصاء االیقاعاتفارابی در 
ِ

موسیقی بامتفاوت د را به روشینظریۀ ایقاع

هایی دارند که رسالۀ دیگر یک از این رساالت کاستیهمچنین هر . استنمودهتدوینالکبیر

:توان به موارد زیر اشاره کردکند؛ از جمله، میآن را جبران می

کتابی است مفصل در باب موسیقی و در بخـش مربـوط بـه ایقـاع آن، موسیقی الکبیرـ 

بنـدی بسـیار تقسیمبسیار دقیق و موشکافانه بیان شده، گرچهای و اصطالحاْتیهتعاریف پا

شـده در ایـن نظریـۀ ارائهتوان گفتبه همین علت می. شده استای از ایقاعات ارائه پیچیده

یـافتن میـان اهـالی موسـیقی را رواج،قابلیت استفاده در موسیقی عملـی و در نتیجـهکتاب 

دو رسالۀ کاربردِیمحتمل است. استنداشته إحصاء االیقاعاتاین موضوع منجر به تألیِف

.باشدشدهکتاب االیقاعو 

ولت در ـسهـ»نحذاء العـیـالوضـع بـ«روِشبسـتنکارههـدف فـارابی از بـکـهاینباـ

نمادگـذاری و ، امـا در بسـیاری از مـوارد، باشـدمیایقاعات استفاده عملی ازیادسپردن وبه

پیچیـدهدرهماالیقـاعو کتـاب االیقاعـاتإحصـاءۀ خطـیخسدر ناع،صورت مکتوب ایق

، امـا بـا تطبیـق مطالـب و شـودموجـب گمراهـی خواننـده مـیاند کـهترسیم شدهمغلوط یا

کتـاباز سـوی دیگـر . توان به صورت صحیح مطالب دست یافـتترسیمات دو رساله می

تواند تنهایی نمیار موجز است و بهباشد، بسیمیاالیقاعاتإحصاءای از ، که خالصهاالیقاع

.حق مطلب را ادا کند
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فارابی نیاز مبرم به آشنایی با ادبیات وی نظریۀشد، تشریح و تحلیل بر آنچه گفتهبنا
ِ

ایقاع

وی دارد ایقاعِی متون موسیقی و دانشی جامع از آراِء لذا در پژوهش حاضر برای . در نگارِش

، بـازخوانی نظریـۀ ایقـاع االیقاعات و کتاب االیقاعإحصاءنسخۀ خطیتصحیح اغالط تک

شکال و جداول ترسیم
َ
انتخاب واژگان درخور در ،إحصاء االیقاعاتشده در فارابی، پاالیش ا

تعریفی و توصیفی  یقموسـیکتاِبازایقاع فارابینظریۀترجمۀ فارسی، درک جایگاه واژگاِن

. استاستفاده شده٨کتاب اإلیقاعخه خطینسو ٧إحصاء االیقاعاتنسخۀ خطی از ،٦الکبیر

عربی این سه رساله، متوجه دقت و ظرافـت مؤلـف در انتخـاب اصـطالحات بررسیبا  متِن

ق به باعث میاین امر همچنین . شویممی
ّ

سه اثر این پیوستگی مطالب در شود خوانندۀ محق

.ۀ ایقاع فارابی برسدنظریازترصحیحبه درک هرچهپی ببرد و 

یۀ فارابیتعر  یف ایقاع در نظر

بـین نگهیقاعکتاب االوموسیقی الکبیر، إحصاء االیقاعات اثِرر هر سه دایقاع  دارندۀ زمـاِن

:استتعریف شدهنغمات

هـاینسـبتوهـااندازهکههاییزماندرنغمهچندینخاللازانتقالازاستعبارتـ ایقاع

.)۲۰۰: ۱۳۷۵فارابی، (» دارندمعینی

.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران. ترجمۀ آذرتاش آذرنوش. موسیقی الکبیر). ۱۳۷۵(فارابی . ٦

کتابخانۀ مانیسا : ترکیه،۱۷۰۵شمارۀ مجموعه به.إحصاء االیقاعات. طارخانبنمحمدبنمحمدابونصر،فارابی٧. 

.بدون تاریخ کتابت. گنل

ـینسـخۀ. االیقـاعکتـاب. طارخـانبـنمحمدبنمحمدنصر، ابوفارابی.٨
ّ

کتابخانـۀ: ترکیـه،۱۸۷۸شـمارۀخط

مانیسـا در کتابخانـۀ ۱۷۰۵پ از مجموعه به شمارۀ ۱۴۳و ر۱۴۳های نیز برگ.کتابتتاریخبدون. طوپقاپسرای

.باشددر کشور ترکیه متعلق به این رساله میگنل

ترجمـه و بررسـی «.۱۳۸۱-۱۳۸۲گرجـی، . نـک(است انجام دادهیقاع کتاب االای از عبدالله گرجی ترجمه

پروژۀ کارشناسی، دانشـگاه تهـران، بـه . »رسالۀ کتاب االیقاعات ابونصر فارابی و مقایسه با ترجمه آلمانی موجود

خسرو موالنا بـائر توسط اکهـارد نویاین رساله ترجمۀ آلمانی بر اساس االیقاع کتابترجمۀ گرجی از ).راهنمایِی

.نک(است بوده
Neubauer, Eckhard (1968-1969). "Die Theorie vom Īqāʿ I: Übersetzung des Kitāb al- Īqāʿāt von
Abū Naşr al-Fārābī.", Oriens (Brill), vol. 21-22, P: 196-232).
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هـایی کـه متسـاوی و درپی در شنیدار و در زمان، با اصواتی پیهاستهانتقالی بر نغماْعایقـ 

ای که در ایقاع متوالی هستند، یـک دور نـام دارد های متساویهر یک از زمان. متوالی باشند

.)پ٦٣گ: ١٧٠٥، شاالیقاعاتإحصاء، همو(

نظـامیدرکـهمحـدود،هاینسبتومقادیرباهاییزمانهاست، دربر نغمهانتقالیـ ایقاع

و ایقـاع دارای دو دور ... تواننـد تکرارشـونده باشـندهـا مـیباشند و این زمانمتوالییکسان

.)پ١٦٠گ: ١٨٧٨، شکتاب االیقاعهمو، (باشد می

ره«نغمه از . است» َنغمه«پدیدآمدن ، الزمۀ ایقاع
َ

نقـره محصـوِل. شـودحاصل مـی٩»َنق

طرف باریک دیگر است تر برخورِد ؛ نیـز )۲۰۲: ۱۳۷۵، همو(جسمی ُصلب بر جسم صلِب

ْر«همان 
َ
نغمـه از آن حـادث می١٠»عیق

ِ
، إحصـاء االیقاعـات، همـو(شـود است که شـروع

بین دو نقـره از ابتـدای نغمـۀ اول تـا ابتـدای نغمـۀ دوم اسـت و زمان ما) ر۶۴گ: ۱۷۰۵ش

دو نقـره ،دگذارر میبنابراین، فاصلۀ زمانی که ایقاع بر آن تأثی). جاهمان( میـاِن همان زمـاِن

پییعبارتبه. است کـه طـوریکنـد، بـهدرپی را محـدود مـیدیگر ایقاع، زمان میان نغماِت

تکرارشونده مابین آن نغمات را، که وزن و نظم مشخصی دارند، حفظ کند زمانِی .الگوِی

در تعریف ایقاع لحاظ داشتن » َدْور« شرط ، برخالف دو رسالۀ دیگرموسیقی الکبیر، در

، »هـای جزئـیدر تـألیف لحـن«اما در بخش دیگری از این کتاب تحت عنوان . استنشده

یک لحن مطابق یک دور از ادوار ایقاعی آن لحن تعریف شدهکوچک . نک(است ترین جزِء

نقـرات تقسـیم شـده). ۵۴۵: ۱۳۷۵، همو انـد؛ در این بخش، ادوار ایقاعی بر اساس تعداِد

ک
ً
باشد که ایقـاعی گسسـته اسـت کـه هـر دور از آن می» خفیف رمل«ترین دور وچکمثال

نیـز کـاربرد ادوار ایقـاعی در سـاخت الحـاِن). جـاهمـان. نک(شامل دو نقرۀ متوالی باشد 

الکبیـر،موسـیقیاز ایـن رو، در ). ۵۴۷-۵۴۵: همـان. نـک(است دار شرح داده شدهایقاع

به داشتن دور مشر ایقاعـات در ادوار ،کـاربردتشریحاست، اما در وط نشدهایقاع در تعریْف

لحـاظمنظـوربـه.انـدقرار گرفته إحصـاء ، در کـردن دور در تعریـف ایقـاعتبیـین ضـرورِت

طور کـه همان«: استشدههر دور از یک ایقاع با یک مصراع از یک قصیده قیاس االیقاعات

لنگر، ضربۀ سبک و ناگهانی. ٩
َ
.ت

).ذیل مدخل:دهخدا(، زدن کوفتن. ١٠
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د ایقـاع نیـز جـز بـا دور تکمیـل شـوهر بیت از یک قصیده جز با مصراعی دیگر کامل نمـی

شرط دور داشتن ایقاع همـواره در .)ر۶۴گ: ۱۷۰۵، ش، إحصاء االیقاعاتهمو(» شودنمی

موسـیقیبرخی از آنان بـا تکیـه بـر . استدانان پس از فارابی محل بحث بودهمیان موسیقی

فارابی را از ایقاع، که مشروط به دور نیست، اخذ کردهالکبیر ر مقابـل، برخـی د. اند، تعریِف

دارای دور را از قول ارموی برگزیده
ِ

ایقاع ایقـاع را دارای ) ق۶۹۳-۶۱۳(ارمـوی .اندتعریِف

:کندداند و آن را چنین تعریف میدور می
گیـرد و در آن هـا قـرار مـیهـای معینـی میـان آنهاست که زمانای از نقرهایقاع مجموعه

دوار را ها و حاالت خاص وجدورهایی مساوی با نسبت
َ
ود دارد که طبع سلیم تساوی این ا

).۱۸۱: ۱۳۸۵ارموی، (کند درک می

برگزیـده و قـوِلرا موسـیقی الکبیـردر ایقاع تعریف) ق۷۱۰-۶۳۳(شیرازیالدینقطب

ایقاعـات بـه دور َرد نمـوده »روپـیش«وی ایقـاعی بـا نـام . اسـتارموی را به جهت تقییـِد

دور اسـت آورد کـه از را شـاهد مـی)پیشرو(= فاقـِد : ١٣٨٧الـدین، قطب(جملـۀ ایقاعـاِت

الدین شـیرازی، داند و با نقد نظر قطبایقاعات را دوری می) ق۸۳۸-۷۵۷(مراغی). ۱/۱۵۳

تـوان در اکثـر ادوار ایقـاعْیباشـند و مـیهـا دارای دور مـیروکند که اکثر پیشاستدالل می

).۲۵۱: ۱۳۷۰مراغی،(رو ساخت پیش

یۀ ایقاع  إحصاء االیقاعات و سیر تکامل آن در خالل رساالت موسیقی فارابیدرنظر

کمـالبـه إحصاء االیقاعـاتنظریۀ ایقاع فارابی در ،طور که گفته شدهمان . رسـدمـیحـّد

رویکرد فارابی در تدوین این رساله گنجاندن ایقاعات در ساختاری منطقی، مکتوب نمـودن 

مستعمل و تصحیح آراء ایقاعی ن مؤلـف در مقدمـۀ رسـالۀ مـذکور . اسـتادرست ایقاعاِت

١١از نـو آفریـدنبرای را ابزاری و آنشمارد برمیاستفاده از نمادگذاری را نقطۀ قوت کار خود 

«:استفاده کرده است» َنخترُعها«از ء االیقاعاتإحصافارابی در . ١١
َ

أن یحصـی أصـناف قصـدنا فـي هـذا الکتـاِب

الرسم و َنخترُعها علی طریِق » اختراع«اسم مصدر ). پ۶۳گ:۱۷۰۵ش،إحصاء االیقاعاتفارابی، (» االیقاعاِت

).ذیل مدخل:دهخدا(در لغت به معنی آفریدن، چیزی نو انگیختن و ایجاد کردن است 



١٢٧/)ینآزیتا صادق(... »إحصاء االیقاعات«لۀ نظریۀ ایقاع فارابی در رسا

و در ١٢»الوضع بحذاء العـین«به إحصاء االیقاعاتاین روش را در . کندایقاعات معرفی می

معرفـیپـس از ، اء االیقاعـاتإحصدر . استنامیده ١٣»الوضع بحذاء البصر«یقاع کتاب اال

ُمتصل، مفاهیم مربوط به ایقاع هم
ِ

ُمنفصل، ایقاع
ِ

های اقسام ایقاعو چون نقره، سکون، ایقاع

قـوانینی پـردازد و میکاررفتـه در ایـن روش ثقیل و خفیف، به توضیح هریک از نمادهای بـه

پس از تشریح ساختمان ، إحصاء االیقاعاتدر خالل متن . کندمیبستن آن وضع کاربرای به

این نمادها . نمادهایی متناظر با اجزاء یک دور از آن ایقاع ترسیم شده است،هر صنف ایقاع

اجزاء سازندۀ ایقاعات هستند بلکه نحوۀ اجـرای آنتنها بیانگر ویژگینه هـا را نیـز های نظرِی

را نشان االیقاعاتإحصاءرسالۀدر »ثقیل رمل«تصویر زیر یک دور از ایقاع. در خود دارند

ایـن شـکل بـا فـارابی در . )ر۶۴گ: ۱۷۰۵، شإحصـاء االیقاعـاتفـارابی، . نک(دهدمی

، جزئیات تئوریک و شیوۀ اجرای ایقاع ثقیـل رمـل را »الوضع بحذاء العین«استفاده از روش 

.مشخص نموده است

نوع نقـرات، : رگذار هستندوجودآمدن ایقاعات تاثیایقاع فارابی، سه عامل در بهنظریۀدر 

مابین نقرات زماِن زمنۀ میان نقرات و طوِل
َ
ا الوضع بحذاء «رو، نمادها در روِشاز این. تعداِد

از و دادن نـوع نقـرات، از ارکان عروضی بـرای نشـان. شوندنیز به دو دسته تقسیم می»العین

)ر٦٨-پ٦٧:همان. نک(ت اسها برای نشان دادن زمان نقرات استفاده شدهها و نقطهدایره

ــذي یعــرف بالَوضــع بحــذاء الَعــین . ١٢
ّ
، إحصــاء االیقاعــاتفــارابی، (وینبغــي األن أن نســتعمل فیهــا التعلــیم ال

).پ۶۷گ:۱۷۰۵ش

ی یسّمی الَوضع ِبحذاء الَبصر . ١٣
ّ

.)پ۱۶۲گ: ۱۸۷۸، شکتاب االیقاع، همو(ویستعمل فی إحصائها الّنحو الذ
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ت
قرا

ون
ف

رو
ح

ت
ابق

مط

«یا » َتْن«نقرۀ ثقیل
ْ
«یا » َنْن«یا » تا

ْ
»نا

»َن«یا » ـَت«نقرۀ خفیف

»َتَنْن«.نقرۀ خفیفی که در پی آن نقرۀ ثقیل باشد

نقرۀ ثقیل کوچکی که در پی نقره ثقیـل کوچـک دیگـری 

.بیاید
مشّدد» تانا«یا » تاتن«یا » َتْنَتْن«

»َتّن«یا » َتْنْن«تر از آنثقیل ُوسطی و ثقیل

۱جدول 

ت
قرا

نن
ابی

نم
زما

.گیردبین هر دو دور قرار می» ِصفرهایی«نشانۀ فواصل

تـر نشانۀ نقرات ثقیل ُوسطی و ثقیل

.است

و دیگـری را » َتـنــن«دو دایرۀ کوچک یکی باالی دو نون 

ف بین دو نقره قرار می .دهیمدر ُمنصِّ

.گیردقرار می» َتن«یک دایرۀ کوچک باالی نشانۀ نقرات ثقیل کمتر از وسطی

.گیرددو نقطه بین هر دو نقره قرار مینشانۀ زمان مّتصل کمتر از متوسط

۲جدول 

گسسته که کاربرد لحنی دارندایقاع،در این نظریه به دو دستۀ خفیف و ثقیـل تقسـیم اِت

هـا آید که شـش مـورد از آندست میگونه ایقاع بهبندی، دوازدهدر نتیجۀ این تقسیم. اندشده

. خفیف و شش مورد ثقیل است

خفیفـ  خفیفی که به نقرهاز کنار:ایقاعاِت شـوند، ای ثقیل ختم میهم قرارگرفتن نقراِت

یند؛ آدست میهب
ً
اول، ایقاعی دارای دو نقره و یک زمان مثال که اولین طوریهاست، بخفیِف

دوم . ثقیل باشدو دومین نقرْهخفیف،ْهقرن ، ایقاعی است که دو نقـرۀ )خفیف ثانی(=خفیِف

ششـم  آن خفیف و نقرۀ سوم ثقیل باشد، و به همین منوال خفیِف ، هفـت نقـره و )وافـر(اوِل

شش نقرۀ او. داشتشش زمان خواهد
ْ

: همـان(بـودثقیـل خواهـدخفیف، و نقـرۀ هفـتْمل

اول در جدول زیر آمده است،البرای مث. )پ٦٦-ر٦٦ :خفیِف

دومۀنقراولۀنقر

نتَـ
َ
ت

٣جدول 
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ششیک دور از هردر جدول زیر  خفیِف نقـره ترسـیم یک از ایقاعاِت
ِ

گانه بر حسب نوع

:استشده

یک دور 

ایقاع

نقرۀ

اول

نقرۀ 

دوم

نقرۀ 

سوم

نقرۀ

چهارم

نقرۀ 

پنجم

نقرۀ 

ششم

نقرۀ 

هفتم

خفیف 

اول

ن
َ
ت

ثقیلخفیف

خفیف 

دوم

َتتن
َ
ت

ثقیلخفیفخفیف

خفیف 

سوم

َتَتتن
َ
ت

ثقیلخفیفخفیفخفیف

َتَتَتتنهزج
َ
ثقیلخفیفخفیفخفیفخفیفت

مضارع

هزج

َتَتَتتن
َ
ت

ثقیلخفیفخفیفخفیفخفیفخفیف

َتَتَتَتَتتنوافر
َ
ثقیلخفیفخفیفخفیفخفیفخفیفخفیفت

۴جدول 

ـ 
ِ

نقـره شود که اولینایقاع ثقیل هنگامی حادث می«: استدهشچنین تعریف ثقیلایقاع

آن، نقره ادواِر ِثقـال، خـود بـه ایقاعاِت). ر٦٤گ:همان(»ای ثقیل باشداز هر دو نقرۀ نقراِت

بین هر دو نقـرۀ آن کوتـاهایقاعات ثقیلی که کوتاه:شونددو دسته تقسیم می تـرین ترین زماِن

مستعم ترین زمان بین هـر دو نقـرۀ ل در ایقاعات ثقیل باشد، و ایقاعات ثقیلی که کوتاهزماِن

إحصـاء در رسـالۀ ). پ۶۵گ: همـان(کاررفتـه در ایقـاع ثقیـل باشـد هزمان بـآن، متوسِط

ایقاع ثقیل چنین توصیف شدهاالیقاعات  :استزمان مابین نقراِت
ادواِرکوتاه ثقیل، دو برابر زمان بین هر دو نقره از نقرات ترین زمان بین هر دو نقره از نقراِت

خفیف است خفیف است. ادواِر متوسط چهار برابر زماِن تـوان زمـان و مـی. و زمان ثقیِل

متوسـط قـرار داد] ایقاع ثقیل[ متوسـط و ١٤یعنـی مثـل و نصـف؛را بیشتر از زماِن زمـاِن
زمان متوسط استطوالنی ).ر۶۵گ: نهما(ترین زمان مستعمل در ثقیل، مثِل

.دوماست در ریاضیات قدیم، معادل یک و یکاصطالحی. ١٤
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خفیف واقع میرا به بیانی دیگر، فارابی زمانی 
ِ

ایقاع بـین که بین نقراِت شود مبنای زمـاِن

یـلثقیقـاعدور ایـکدو نقـره از ینزمان مابیجهدر نت. نقرات ایقاع ثقیل در نظر گرفته است

کـه در یزمـانیشـترینب(چهـار برابـر یا) زمان بالقوهیشترینب(تواند دو برابر، شش برابر یم

عبارتی دیگر اگر زمان به.باشدیفخفیقاعدور از ایکنقرات ینزمان ماب) عمل کاربرد دارد

توان دو نقـرۀ اول فرض کنیم، میTدر یک ایقاع ثقیل وtبین دو نقره را در یک ایقاع خفیف 

خفیف و ثقیل را چنین در نظر گرفت :از ایقاعاِت

دومۀنقربین دو نقرهۀفاصلاولۀنقر

ثقیلۀنقرtخفیفۀنقرایقاع خفیف

خفیفۀنقرTثقیلۀنقرایقاع ثقیل

۵جدول 

١نمودار 

ما ثقیل، ایقاعی است دارای دو نقره و یک زماِن اولین دسته از ایقاعاِت
ً
نقـراتمثال . بـیِن

نقرات، چنانچه هر دو نقرۀ این ایقاع، نقره مابیِن انی باشد که ُمتوسط زمای ثقیل باشد و زماِن

رمل«گیرد،در ایقاع ثقیل قرار می کـه هـر صورتیدر). ر۶۸گ: همان(شودمینامیده » ثقیِل

زمان بین دو نقره 

در ایقاعات خفیف
t

(T)در ایقاعات ثقیل

2t: کوتاه ترین زمان: (_܂)

4t: زمان متوسط: (_܂)

6t: بیشتر از زمان متوسط: (_܂)



١٣١/)ینآزیتا صادق(... »إحصاء االیقاعات«لۀ نظریۀ ایقاع فارابی در رسا

آن، دو نقرۀ آن ایقاع، نقره نقراِت مابیِن مورد اسـتفاده کوتاهای خفیف باشد و زماِن ترین زماِن

ثقیل باشد
ِ

رمل«در ایقاع یک دور از جدول زیر ). پ۷۰گ: همان(شودمینامیده » خفیِف

:دهداین دو ایقاع را نشان می

دومۀنقراولۀنقر

ننثقیل رمل
َ
ننت

َ
ت

نخفیف رمل
َ
نت

َ
ت

۶جدول 

مـابین ۱و نمودار ۵جدولبا توجه به  ِثقال با در نظـر گـرفتن زمـاِن ، یک دور از ایقاعاِت

:نقرات، و نوع نقرات چنین خواهد بود

یک دور 

ایقاع

زمان 

بین دو

نقره

نام 

ایقاع

ۀنقر

اول
فاصله

ۀنقر

دوم
فاصله

ۀنقر

سوم
فاصله

ۀنقر

چهارم

ان
زم

ک
ای

لب
T1تن تنثقی

خفیف 

رمل
ثقیلT1ثقیل

T2تنْنتنْن

ثقیل 

رمل
ثقیلT2ثقیل
ان

زم
دو

لبا
ثقی

تن تن 

تن
T1

خفیف 

ثقیل
ثقیلTثقیلT1ثقیل

تنْنتنْن

تنْن
T2

ثقیل 

اول
ثقیلT2لثقیT2ثقیل

ان
زم

سه
لبا

ثقی

تن تن 

تن تن
T1

خفیف 

ثقیل 

دوم

ثقیلT1ثقیلT1ثقیلT1ثقیل

تنْنتنْن

تنْنتنْن
T2

ثقیل 

دوم
ثقیلT2ثقیلT2ثقیلT2ثقیل

٧جدول 

:انواع ایقاعات خفیف و ثقیل را از سه جنبه تعریف نموده استبیافار
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:برحسب زمان مابین نقرات. ۱
خ

ِ
ادوار آن، کوتـاهایقاع مابین هـر دو نقـره از نقـراِت تـرین زمـاِنفیف، آن است که زماِن

دو نقرۀ متوالی باشد بین هر دو نقره از نقـراِت. محسوس، بیِن ایقاع ثقیل آن است که زماِن
کوتـاه قابـل شـنیدن بـین دو نقـرۀ متـوالی باشـدادوار آن، دو برابِر :همـان(» تـرین زمـاِن

). پ۶۴گ

:نوع نقراتبرحسب. ۲
شود که اولین نقره از هـر دو نقـرۀ ادوار آن، نقـرۀ خفیـف ایقاع خفیف هنگامی حادث می

شود که اولین نقره از هـر دو نقـرۀ ادوار آن، نقـرۀ ثقیـل ایقاع ثقیل زمانی حادث می. باشد
). ر۶۵گ: همان(باشد 

:برحسب تعداد نقرات. ۳
ایقاع، خفیف است بسط. اولین جنِس

َ
قدم و ا

َ
کـه خفیفـی اسـت ،آن خفیـف اول اسـتا

که ... شود تا به شش برابر برسدپیوسته چند برابر می] زمان بین نقرات[دارای یک زمان، و 
این بیشترین چیزی اسـت کـه بـه خفیـف مشـهور اسـت . استاز هفت نقره ساخته شده

).جاهمان(

ِ
اول«فارابی در تعریف ایقاع بر حسب تعداد نقرات، ایقاع را به عنـوان اولـین و » خفیِف

ایقاع معرفی میساده
ِ

خفیـف قـرار را پایهآنوکندترین نوع سـایر ایقاعـاِت ای برای تعریـِف

مابین نقرات. دهدمی اول، ایقاعی است دارای دو نقره، و یک زماِن هـای سایر ایقاع. خفیِف

اول ب خفیِف
ِ

طـور مثـال، خفیـِفهآیند؛ بدست میهخفیف، با اضافه کردن یک نقره به ایقاع

خفیـف . دوم، ایقاعی است با سه نقره و دو زمان مابین نقرات
ِ

در نظریۀ فارابی، شـش ایقـاع

ششم  خفیِف
ِ

نیـز . باشـددارای شـش زمـان و هفـت نقـره مـی) وافر(=وجود دارد، که ایقاع

محصور میان نقرات، بـه شـش دسـته تقسـیم  نقرات و زماِن ثقیل را برحسب تعداِد ایقاعاِت

:استمودهن
شود تا ثقیلی دارای اولین ایقاع در ثقال، ثقیلی است دارای یک زمان، سپس چند برابر می

بنـابراین، هـر دور ایقـاع . آیـدسپس ثقیلی با سه زمان، در پی آن می. دست آیدهدو زمان ب
ثقیِلثقیِل

ِ
و هـر دارای دو زمان، به سـه نقـره، دارای یک زمان، به دو نقره، و هر دور ایقاع

های ثقال را از توان زمانو می. دارای سه زمان، به چهار نقره محدود استدور ایقاع ثقیِل
: همـان(این بیشتر اضافه کرد، اما بدان سبب که در کتاب کبیـر گفتـیم مسـتعمل نیسـت 

).پ۶۵گ
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پس از تشریح اقسام ایقاعات گسست
ْ

مرکب«ۀ خفیف و ثقیل
ِ

و آنمعرفی شـده اسـت» ایقاع

دسـت یا ایقاعات ثقیل با یکدیگر بـه،ترکیب ایقاعات خفیف با یکدیگراز ی است که ایقاع

:همـان. نـک(باشـد مـیمرکـبنتیجۀ این عمل ساختن انواع متنـوعی از ایقاعـاِت. آیدمی

):جاهمان(است ایقاع مرکب آمدهیکای ازدر جدول زیر نمونه). ر۸۲گ

تنتنتننتنتننتنتنتننتنتنن

یک دور از خفیف ور از خفیف وافریک د

دوم

یک دور از یک دور از خفیف وافر

خفیف دوم

مرکب،ترکیب
ِ

ایقاع شده از ایقاعاِتدور اوِل

مختلف

مرکب،ترکیب
ِ

ایقاع شده از ایقاعاِتدور دوِم

مختلف

۸جدول 

لی بـر روایـت موصـکند که اسامی موجود برای برخی از ایقاعات را بنـافارابی اشاره می

خفیـف اول، خفیـف دوم، خفیـف ثالـث، )پ۹۱: همان. نک(است نوشته
ِ

، اما پـنج ایقـاع

فـارابی وضـع کـرده از ابداعات وی در این رساله هستند که ،و وافر،مضارع نامشان را خـوِد

وافر و مضارع(اسامیاین برخی از . است دانـان پـس از ، در رساالت موسیقی)مانند خفیِف

اندییر یا فراموش شدهخوش تغ، دستفارابی
ً
مشهور ، األدواردر رسالۀ ارموی؛ مثال ایقاعاِت

و هـزج ،در موسیقی عربـی را ثقیـل اول، ثقیـل دوم، خفیـف الثقیـل، رمـل، خفیـف رمـل

الدین دوایر مستعل ایقـاعی را ثقیـل اول، ثقیـل دوم، ؛ قطب)۷۴: ۱۳۸۰ارموی، (استگفته

مخمس، ضـرب راسـت یـا ۀفاختی زاید، دایرخفیف ثقیل، خفیف رمل،ثقیل رمل، فاختی،

-۱۵۹: ۱۳۸۷الـدین،قطـب. نک(استسریع هزج گفتهو ضرب اصل، چهار ضرب، ترکی، 

مشـهور میـان مـردم عـرب را شـش ایقـاع ) ادوار ضـروب(=و مراغی اقسام ایقاعات ) ۱۶۱

، )ضـرب اصـل(=، ثقیل ثانی، خفیـف ثقیـل، ثقیـل رمـل )ورشان(=ثقیل اول : استگفته

که نام ایقاعاتی مانند ثقیل اول، نباوجود آ). ۲۵۸: ۱۳۷۰مراغی،. نک(هزج و فیف رمل، خ

هـا دچـار خر نیز وجود دارد، اما تعریـف و کـاربرد آنأثقیل دوم، رمل و هزج در رساالت مت

انـد، در نام ایقاعاتی همچون مضارع و وافر که جزو ابـداعات فـارابی بـوده. تغییر شده است

.خوردچشم نمیهاین رساالت ب
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خفیـف اول، خفیـف دوم، خفیـف (إحصاء االیقاعـاتشده در گانۀ ارائهایقاعات دوازده

سوم، هزج، مضاِرع هزج، وافر، ثقیل رمل، خفیف رمل، ثقیل اول، خفیف ثقیـل اول، ثقیـل 

:بندی کردتوان به این صورت دستهرا می) و خفیف ثقیل دوم،دوم

۲نمودار 

ت
ایقاعا

خفیف

اولخفیف

دومخفیف

سومخفیف

هزج

مضارع هزج

وافر

ثقیل

ثقالثقالِ

رملثقیل

اولثقیل

دومثقیل

ثقالخفاف

خفیف رمل

خفیف ثقیل

خفیف ثقیل دوم
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خفیف، ثقیل و متوسط تقسیم شده،یقاعدر کتاب اإل اند و با ایقاعات به سه دستۀ اصلِی

وافر
ِ

ایقاع )ر۱۶۲گ: ۱۸۷۸، شکتاب االیقاع، همو. نک(حذف نمودِن
ِ

، که ششـمین ایقـاع

خفیف اول، خفیف : استشدهباشد، از یازده ایقاع نام بردهمیإحصاء االیقاعاتخفیف در 

ثقیل اول، ثقیل دوم، خفیف رمل، خفیف ثقیـل اول دوم، خفیف سوم، هزج، مضاِرع، رمل،

را نشـان کتـاب االیقـاعبنـدی ایقاعـات در شکل زیر تقسیم). جاهمان(و خفیف ثقیل دوم 

:دهدمی

۳نمودار 

ت
ایقاعا

خفیف

خفیف اول

خفیف دوم

خفیف سوم

هزج

مضارع

ثقیل

رمل

اولثقیل

ثانیثقیل

متوسط

رملخفیف

اولثقیلخفیف

ثقیل دومخفیف
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یکی در مقالـۀ دوم از فـن اول . استبه ایقاع پرداخته شدهموسیقی الکبیردر دو بخش از 

و دیگـری در مقالـه اول از فـن ) ۱۹۹: ۱۳۷۵فارابی، (» اعانواع ایق«از جزء دوم، ذیل عنوان 

هـزج، در ایـن کتـاْب). ۴۸۶: همان(» اقسام ایقاعات جزئی«سوم از جزء دوم، ذیل عنوان 

،خفیف ثقیل اولو هزج خفیف، رمل خفیف، رمل، ثقیل دوم، خفیف ثقیل دوم، ثقیل اول، 

در ایـن کتـاب ). ۵۰۸-۴۹۹: نهمـا. نک(است شدهمعرفی های مشهور میان اعراب ایقاع

إحصـاء که درحالی، درها انجام شدهبندی ایقاعات برحسب پیوستگی و گسستگی آنتقسیم

خفیف و ثقیلدرهاایقاع،االیقاعات اصلِیدر سه دستۀ کتاب االیقاع، و در دو دستۀ اصلِی

تئوریک و اهتمام مؤلف ب. اند، قرار گرفتهخفیف، ثقیل و متوسط دادن هرچـه ر بسطجزئیاِت

ایقاعات، مطالب را چنان مطـول و ُپرشـاخ اسـت کـه خواننـده را دچـار وبـرگ نمـودهبیشتِر

سردرگمی میان انبوه ایقاعات و ِد
َ
ایقاعـاِت. کنـدهـای پیشنهادشـده مـیرهگ اقسـاِم در فصـِل

پیوسته از 
ِ

مبد«جزئی، ُنه ایقاع
ِ

نظـر طبـق ). ۴۸۹:همان. نک(است دست آمدههب١٥»أایقاع

هـا فارابی ایقاعات پیوسته در موسیقی دلنشینی و زیبایی ندارند، لذا با اعمال تغییراتـی در آن

گسستۀ ساده و مرکب را ب ایقاع، ایقاعات را بر بخِشدر . آورددست میهاقسام ایقاعاِت
ِ

انواع

زمان میان نقرات تقسیم نموده بـا این عمل با موشـکافی بسـیار و.استحسب تعداد و طوِل

. نـک(های ممکن، چه مستعمل و چه غیرمسـتعمل، بیـان شـده اسـت بیان تمام جایگشت

سـعی بندی زیـر در دسـتهکـه اسـتدست آمدن ایقاعاتی هحاصل آن ب). ۲۱۱-۲۰۲:همان

.نشان داده شودآن طرحی کلی از ،با عدم ذکر جزئیات،شده

مبدأ«. ١٥
ِ

دا کـردن ؛ترین نوع ایقاعات استاولین و بسیط» ایقاع
َ
ایقاعی پیوسته که زمان میـان نقـرات آن برابـر بـا ا

).۴۸۷: ۱۳۷۵فارابی، (بیشترین زمان در ایقاع است ب خفیف باشد، کهَبهشت َس
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۴نمودار 

ت
ایقاعا

پیوسته

با ازمنۀ برابر میان نقرات

هزج سریع

هزج خفیف

هزج ثقیل خفیف

هزج ثقیل

غیرمستعملبا ازمنۀ نابرابر میان نقرات

گسسته

گسستۀ نوع اول

گسستۀ اول سریع

گسستۀ اول خفیف 

گسستۀ اول ثقیل خفیف

گسستۀ اول ثقیل

گسستۀ نوع دوم

سه ضربی برابر

همانند انواع ایقاعات 

گسستۀ اول نام گذاري 

.شده اند

سه ضربی نابرابر

زمان اول، کوتاه تر از زمانِ 

دوم

سه ضربِی نابرابرِ تند

سه ضربی نابرابر خفیف

سه ضربی نابرابر خفیف 

ثقیل

زماِن اول، بلندتر از زمانِ 

دوم

َاعراب به هر سه قسم آن 

گویند» رمل«

گسستۀ نوع سوم

.همانند انواع ایقاعات گسستۀ اول نام گذاري شده اندگسستۀ سوم برابر

گسستۀ سوم 

نابرابر

هر سه زمان نابرابر 

.باشد
.غیرمستعمل

دو زماِن برابر، زمان 

کوتاه تر از /سوم بلندتر

.آن دو باشد

دو زمانِ اول از سومی 

.بلندتر باشد

زماِن سوم در اول، 

.وسط یا آخر دور بیاید
دو زمانِ اول از سومی 

.کوتاه تر باشد

زماِن سوم در اول، 

.وسط یا آخر دور بیاید
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یۀ ایقاع فا»عدل کردن« رابیایقاع در نظر

: دهخـدا(باشد ای میای از کلمهل کردن در اصطالح نحویان به معنی بیرون آوردن کلمهْدَع

(=» عدل کردن ایقاعات از اصل«در نظریۀ فارابی ). مدخلهمینذیل
َ
) سازی ایقاعاترهِدگ

هر ایقاع و ب اصلِی هـای ایقـاع.استدست آوردن ایقاعاتی جدید هبه معنی تغییردادن شکِل

(=» َمعدوالت«ست آمده از این عمل دهب
َ
معـدوالت در لغـت بـه معنـی . نـام دارنـد) رهِدگ

در اصطالح نحویان اسمی را نامند که از صـیغۀ اصـلی خـود ، و شده و بازگردیدهکردهعدول

رم اصـلی دادن به ایقاعگوش،طبق نظر فارابی). ذیل مدخل: همان(باشد خارج شده
ُ
ها در ف

آیـد دست میهسازی، ایقاعاتی بکند، اما با دگرهبرای شنونده ایجاد میترین لذت راخود کم

.نـک(تـوان بـه آن گـوش سـپرد ترین چیزی است کـه مـیانگیزترین و خیالبخشکه لذت

عدل کردن در نظریۀ فاربی، که در هـر سـه ). ر۶۷گ: ۱۷۰۵، شإحصاء االیقاعاتفارابی، 

دوازده روش کتاب االیقاع.شودانجام میزده روشبه آن پرداخته، به پانخودرسالۀ موسیقی 

، همـو. نـک(ُنـه روش موسـیقی الکبیـر، )پ١٦١گ: ١٨٧٨، شکتاب االیقاع، همو. نک(

إحصـاء االیقاعـات،، همـو. نـک(هشـت روش إحصاء االیقاعاتو ) ۴۹۶-۴۹۸: ۱۳۷۵

ـ«هـر یـک و» أشیاء«ها مجموع این روش. را در خود دارند) ر٦٧گ: ١٧٠٥ش
َ

نـام » یءش

رتیـل و َحـْد).جاهمان. نک(دارد 
َ
إحصـاء ر کـه در َمجـاز، ِاعتمـاد، ُمشـاکلت، ُمخالفت،ت

باشـند سـازی ایقاعـات مـیهـا بـرای دگـرهاند، پرکـاربردترین روشنام برده شدهاالیقاعات

). جاهمان(

ایقـاع اضافه کردن نقره: مجاز. ۱ ، إحصـاء االیقاعـات، همـو(اسـتای میان هر دو دوِر

).ر۶۷گ: ۱۷۰۵ش

از ایقاع افزوده مینقره: اعتماد. ۲ ).جاهمان(شود ای است که به انتهای دومین دوِر

کردنهکه باز آنجایی: مشاکلت. ۳ ّی
َ

توان نقرات را از یک دور ایقاعی کم ، می١٦وسیلۀ ط

١٦ .»
َ

در کتاب . شودی قرار دادهجای آن سکوتی به همان ارزش زمانای حذف شود و بهبدین معنا است که نقره»ّیط

طّی . نـک(شده صفر گذاشته شده استجای نقرات طّیبدین شکل که به. است» ِصفر«شده االیقاع نماد نقراِت

).ر۱۶۳گ: ۱۸۷۸، شکتاب االیقاع، همو
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ضعیف
َ
ت دو روش عملـی متضـاد ایـن.تـوان نقـرات را دوبرابـر نمـودمی١٧نمود، و با عمِل

مشـاکلت و مخالفـت، از میـان دوازده روش. دهنـدگر انجام مـییکدی از ایـن رو دو روِش

در روش مشـاکلت . و تضـعیف اختصـاص داردسـازی بـه چگـونگی اسـتفاده از طـّیدگره

ایقاعی ُمجاز است، ها در هریا هر دو آناستفاده کردن از روش تضعیف، طّی یک از دو دوِر

).پ۶۹گ: همان. نک(در مواضع یکسانی ِاعمال شود اما تغییرات در هر دو دور باید

در دو ونگی استفاده از تضعیف و طـّیگچون مشاکلت به چاین روش، هم: مخالفت. ۴

تضعیف و طّی. دور ایقاعی اختصاص دارد
ً
زمـان در یـک طور همهبدر روش مخالفت، اوال

طّیثانی؛شوددور استفاده نمی
ً
ایقاعی مواضع متفاوتی باید یا تضعیف در هریک از دو دور ا

).جاهمان. نک(باشند داشته

) ُبعـدی(=ای در این روش بین هر دو نقـره از نقـرات دو دور ایقـاعی، فاصـله: ترتیل. ۵

).ر۷۰گ: همان(شود میتر از فاصلۀ متوسط، قرار دادهبزرگ

از نقرات دو تر از فاصلۀ متوسط، بین هر دو نقرهای کوچکدر این روش فاصله: رْدَح. ۶

ایقاعی قرار داده ). جاهمان(شود میدوِر

هـای بـا اسـتفاده از روش) معدول ثقیل رمل(=ایقاع ثقیل رمل سازِیطور مثال، دگرههب

االیقاعـاتاحصـاءدر تصویر زیـر از رسـالۀ. استدر ادامه آمده،جاز، اعتماد و تضعیفَم

ازدور، یــک)ر۶۸گ(
ِ

ســازی بــادگرهکــه در آنشــده،دادهاننشــرمــلثقیــلدگــرۀ ایقــاع

.صورت گرفته استاعتمادوَمجازروشدوکاربردنبه

؛ ۴۹۶: ۱۳۷۵، همـو(باشـدمعنی دو برابر کردن نقرات هر دور از آن ایقاع مـیتضعیف کردن یک دور ایقاع، به. ١٧

هر نقـره بـه دو نقـرۀ کوچـکتقسیمتضعیْف،دیگریبه عبارت؛)ر۱۶۲گ: ۱۸۷۸، شکتاب االیقاعهمو،  تـر کردِن

.باشدمی
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:استشدهنشان داده این ایقاع در جدول زیر 

تـنّنتـنّنتـنّنتـننتـنّنتـنن

اعتمادۀنقرمجازۀنقر

دور دومدور اول

۹جدول 

:استسپس از روش تضعیف استفاده شده

تـن تـنتـن تـنتـن تـنتـن تـنـن تـنتتـن تـن

تضعیف نقرۀ 

اول

تضعیف نقرۀ 

دوم

تضعیف نقرۀ 

مجاز

تضعیف نقرۀ 

اول

تضعیف نقرۀ 

دوم

تضعیف نقرۀ 

اعتماد

دور دومدور اول

۱۰جدول 

. خواهد بود» تن تن تن تن تن تنـتن تن تن تن تن تن «شکل نهایی دو دور از این ایقاع 

برشمرده است که دگرۀ مذکور تنهـا إحصاء االیقاعاتاز ثقیل رمل را در ینوعفارابی انواع مت

).ر۷۰-ر۶۸گ: همان. نک(ستهایکی از آن

اصلی از دگره، إحصاء االیقاعاتفارابی در  ها، از سـویی ایقاعـاتی با جداکردن ایقاعاِت

رایـج میـان اهـالی موسـیقی شـفاهِی و ایقاعـاِتجدید ارائه کرده و از سوی دیگر ایقاعـاِت

لذا ایـن . دانان پیشین را با نگاهی منتقدانه در تئوری خود جای داده استمکتوب از موسیقی

صـرِفچـون انتقـال های رایج در آن دوره، هـماست ایقاعات را در برابر آسیبنظریه توانسته

.های متنوع و زوال ایقاعات مصون بداردرفتن ایقاعبیننظریات ایقاعی پیشینیان، از 

خفیف بهیک نمونه
ِ

. اسـت» هزج«نام از ایقاعاتی که فارابی تصحیح نموده، چهارمین ایقاع

ــروب آن ازطــور کــه فــارابی نقــل کــرده، موصــلی شــناختی آن
ُ

ایــن نــوع ایقــاع و ســایر ض

انـد چون کندی و طاهری خطای استاد خـود را تکـرار نمـودهنیز پیروان وی هم. استنداشته

اصلی این کهاست» ثقیل اول«نمونۀ دیگر .)پ٨٠گ: همان. نک( فارابی عالوه بر صورِت

ِاشـکال گرفتـه اسـت،موصلی او از این منظر به . ارائه داده استایقاع، چند دگره نیز برای آن

رم از این ایقاع ارائه داده است 
ُ
نمونـۀ . )پ٧٣گ-پ٧١گ: همان.نک(چراکه وی تنها یک ف
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ری«دیگــر 
ُ

ــدی آن را نــوعی از ایقاعــات اصــلی .اســت)»مــاخوری«(/» مــاخ دانســته، کن

دوم که فارابی دگرهدرحالی ثقیِل آن طّیرا ای از خفیِف اصلِی باشند، ماخوری شدهکه نقراِت

: چنین استدالل کرده استفارابی در دفاع از نظر خود . استنامیده
هر گونه ایقاع تمخیر گویند، و ایقاعی رابه طّی اصلِی نقراِت که تمخیر بر آن ِاعمال کردِن

ر می مـذکور را مـاخوری نامیـده. خوانندشود ُمخمَّ
ِ

:همـان(انـدبه همـین سـبب، ایقـاع
).ر۷۹گ

(ها در متن رسـاله بسـیار اسـت از این دست مثال
ً
پ، ۷۶پ، گ۶۹گ: همـان. نـک،مـثال

).پ۸۵گ

. اسـتدانـان بـاقی مانـده سازی ایقاعات، پس از فارابی نیز میان برخـی موسـیقیدگره
ً
مـثال

) جوامع علـم موسـیقی(شفاءو بخش ریاضیات عالئیۀدانشنامسینا در بخش موسیقی ابن

از هفـت روِش
ً
بـرای ، و مجـازتضـعیف، ترتیـل، جـنس، توصـیل، تقصـیر، طـّیمجموعا

این روش. سازی ایقاعات نام برده استدگره ها بـه آنچـه در نظریـۀ فـارابی اسامی و تعاریِف

در ). ٢٥-٢٢: ١٣٧١بیـنش، . ؛ نیـز نـک١١٨، ١٠٩: ۱۳۹۴سـینا، بنا(اسـتنزدیک آمده

ضـمن ،الدین شیرازی و مراغـیچون ارموی، قطبدانان همرساالت برخی دیگر از موسیقی

هر ایقاع اشاره شده،معرفی ایقاعات
ِ

سازیدگرهاست، اما روشی مدّون برای به تغییرات رایج

.استایقاعات ارائه نشده

إحصاء االیقاعات ۀ رسالساختار

ایقاعات مکتوب و شـفاهی رایـج در إحصاء االیقاعاتموضوع اصلی 
ِ

، برشمردن و تصحیح

معنی برشـمردن، حفـظ کـردن، ضـبط کـردن در لغت به» إحصاء«واژۀ . زمانۀ مؤلف است

، )ذیـل مـدخل: پـوری شـیرازیصـفی(، دریافتن، سـیراب گردانیـدن )ذیل مدخل: دهخدا(

ایـن واژه، بیـانگر برخـی از لغـوی معـانی . باشـدمی) ذیل مدخل: هقیبی(نوشتن و دانستن 

تمـامی چونهم؛باشدجوانب رسالۀ حاضر می میـراث ایقـاعی، برشـمردِن مکتوب نمـودِن

کـهطـوریهبـ،ای کاربردی که جامع و فاقد پیچیدگی باشـدارائۀ نظریهو ایقاعات مستعمل، 

انواع ایقاعاتامکاِن .نمایدبرای خوانندۀ رساله فراهم رایادگیری و حفظ کردِن
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های ُپرکاربرد در اشـعاردگرهنیز و ،اصطالحاتوکید فارابی بر ارائۀ تعاریفأدر این رساله ت

مواردی را که ). ر۹۲گ: ۱۷۰۵، شإحصاء االیقاعاتفارابی، (است یالحان موسیقی عربو

ارجـاع موسیقی الکبیره را به خوانندکند و میتری در موسیقی عملی داشته حذف کاربرد کم

:همـان(، بسـط ایقـاع ثقیـل )ر٦٤گ:همـان(شریح زمان بین دو نغمـه از جمله ت؛دهدمی

کردن بـه قصـد کـاربردیمؤلف).ر٦٧گ:همان(ها سازی ایقاعهای دگره، روش)پ٦٥گ

ایقاعـات انجـام تغییـری مبتکرانـه در تقسـیمرسالۀ حاضـر، ایقاعـاِتوی . دهـدمیبنـدِی

گسسته ُمنشعب میکه شاکلۀ تئوری وی را شکل دادهرا ای گانهزدهدوا ونمایداند از ایقاعاِت

پیوسته را، لحنی ندارند، بسپس ایقاعاِت این ابتکار منجر به . کنداجمال تبیین میهکه کاربرِد

فـارابی گرچـه. اسـتدر این رساله شدهو انسجام تئوری ایقاعپردامنه،حذف مباحث نظری 

موسیقی پیشینیان استفاده کردهدر این رساله از دانِش خود را مقّیـد است اما در مقدمه تألیِف

می
ً
عمـل و اقواهای پیشینیان اکتفا نکند و فتهگبه روایت دارد که صرفا ل ایشان را در سـاحِت

ایقاعات،نیز.نظر مورد آزمایش و تصحیح قرار دهد بنـای او بـر ایـن اسـت کـه ،در نامیدِن

موجود بوده به همان نام مکتوب کند، و برای مابقی نـامی برایش نامی یزی را که از قبل چهر

آن ایقاع  مشـهور در نقِدبنابراین ).پ۶۳گ:همان(وضع کندسازگار با ماهیِت ایقـاعِی آراِء

. استزمانۀ فارابی بخش حائز اهمیتی از رساله را به خود اختصاص داده

نظریۀ وی 
ِ

ایقاعی موصلی، کندی و طاهری را مـورد درِخالل تشریح واکـاویخود، نظریاِت

را بـه قلـِم١٨کتـاب الـنغمای از ، خالصههرسالایندر بخش پایانی، الوهعبه. استقرار داده

خالصه. استخود نوشته اول هـای بـا نامراشده، ُنه ایقاعدر این متِن
ِ

، ١٩)بـدون نـام(ایقـاع

و خفیف ثقیـل اول، ثقیـل اول، خفیـف ثقیـل دوم، خفیف، هزج، رمل خفیف، رمل ثقیل،

از ). پ۸۵-پ۸۳گ: همـان. نـک(از قول موصلی به این ترتیب برشمرده اسـت،ثقیل دوم

.ای از موصلی در موضوع موسیقی استرسالهکتاب النغم. ١٨

همۀ ایقاعات بوده کتاب النغماین ایقاع در . ١٩ گسسـته از آن حاصـل یعنـی همـۀ ایقاعـات پیوسـته واست، ، اصِل

پیوستۀ اول فارابی آن. استموصلی نامی برای آن ایقاع نگذاشته. شوندمی
ِ

خود ۀدر نظریداند که میرا همان ایقاع

).پ۸۳گ:۱۷۰۵ش،إحصاء االیقاعاتفارابی، . نک(آورده است 
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آشنایی نـدارد با روش فالسفه در موسیقی این است که وی فارابی به موصلیایرادهای جمله

منطقی و  تفکِر کـه فـارابی مـدعی جهت است به همین . )ر۹۳گ:همان(است فاقد قدرِت

روایات و سّننظریهاست موصلی گذشتگان بسنده ای مدّون در ایقاع نداشته، و تنها به نقِل ِت

(کرده است 
ً
فارابی تالش کندی کهوجود آنبا).ر۹۳ر، گ۹۲پ، گ۸۵گ:همان. نکمثال

منسوب به وی رااما، ٢٠مند کردن ایقاعات را متذکر شدهبرای مکتوب و قاعده به دو ایقاعاِت

یونانیـان علت نخست متأثر بودن کندی از :)پ۹۱گ:همان(داندعلت مردود می موسـیقِی

و قدیم رواج داشتهیانی معرفی کرده بیشتر میان یونانکندایقاعاتی که زعم فارابیکه بهاست

ایـن اسـت نظریـات علـت دوم . )جـاهمـان. نک(اندمردم زمانۀ فارابی مستعمل نبودهمیان 

او بسیار متأتر از موصـلی بـود و موصـلی نقشـی محـوری موسیقای کنـدی بـا ِی در آشـنایِی

عربموسیقی و کنـدیآبشـخور. )ر۹۲گ: همـان. نـک(اسـت داشته یشعِر رسـالۀ ،دیگـِر

پیـروان موصـلی هـم خـود از او کهاست، تألیف طاهری)المونس(المونس فی الموسیقی

و در بغداد، نزد کردهرا در خراسان آغاز اب طاهری تألیف این کت). ر۸۱گ: همان(است بوده

تحت.)پ٩٢گ: همان(است به انجام رسانده،کندی
ً
تـأثیر آراء از این روی، کنـدی شـدیدا

ضعف دیگـر کنـدی و ۀنقطفارابی . قرار داشته است) موصلی(موسیقایی طاهری و استادش 

» رتـاض در سـمعم«دانـد و آنـان را میعـدم تسـلط ایشـان بـه موسـیقی عملـی راطاهری

کردنـد، قـادر مـیپرهیزموسیقیشنیدنخواند؛ بدین معنی که چون ایشان ازمی) جاهمان(

در نتیجه، برخی از ایقاعاتی را که کنـدی . نبودند ایقاعات را در موسیقی عملی آزمایش کنند

غیرمســتعمل خوانــده، فــارابی در میــان اهــالی شــعر و موســیقی عربــی مرســوم و مــأنوس 

ما نرسیده، اما بـرخالف دست بهکتاب النغمنیز مانند المونس). جاهمان.نک(ست ادانسته

آن را ، که فارابی مـتن خالصـه شـدهکتاب النغم قـول ، هـیچ نقـلذکـر کـردهای از ایقاعـاِت

. نیاورده استإحصاء االیقاعاتدر المونسمستقیمی از 

تألیف سه رسالۀ  ، بایـد کتاب االیقـاعو الیقاعاتإحصاء ا، موسیقی الکبیردربارۀ ترتیِب

است، چراکـه از سـویی فـارابی در شدهنوشته قبل از دو رسالۀ دیگرموسیقی الکبیرگفت که 

.های کندی را ننوشته استفارابی نام کتاب یا کتاب. ٢٠
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است، و از سوی دیگـر در دو اولین تألیف خود در موسیقی گفتهرا نآموسیقی الکبیرمقدمۀ 

االیقاعکتابابی در مقدمۀ نیز فار. ارجاع داده استموسیقی الکبیر رسالۀ دیگر خواننده را به 

دیگر خود در اصـول موسـیقی معرفـی کـردهآن را خالصه کتـاب ، همـو(اسـت ای از کتاِب

.)پ١٦٠گ: ١٨٧٨، شاالیقاع

خطی إحصاء االیقاعات ۀمعرفی نسخ

کتابخانـۀ مانیسـا گنـل ترکیـه۱۷۰۵یک نسخه در مجموعۀ تنهاإحصاء االیقاعات از رسالۀ 

۲۶۲میکروفیلم این مجموعه در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شـمارۀ .استباقی مانده

بـرگ ۱۵۲رسـاله در ۱۳شـامل ایـن مجموعـه ).٣٠: ۱۳۴۸، پژوهدانش(شود نگهداری می

المسـالک و الممالـک،،اقسـام العلـوم:هـای مجموعـه عبارتنـد ازعناوین رساله. باشدمی

معرفـة االعیـاد الیهـود و اصـوامهم و جدول نجومی، ، الهیثمابوعلی بنکتاب الهیئةۀترجم

فـی رسـالة مـن کـالم عمـر خیـام، إحصاء االیقاعـاتهای نجومی دیگر، جدول، شهورهم

، رسـالة فـی علی اللحـون و صـنعة المعـازف و مخـارج الحـروف، قول اقلیدسالموسیقی

، عنصر الموسیقی و ألفها ألحمد بن المستعصمالبی یوسف یعقوب الکندیاللحون و النغم

مسـئلة فـی و نقل اسحق بن حنین، تألیف بولسمائیته ترقت علیه الفالسفه من ترکیبه و ما إف

ابن الغالم القونیثابت بن قرة الحرانیِلالموسیقی  و ادوارهو نسـبت ابعـاد، معرفة النغمکتبُه

).جاهمان(

تاریخ کآثار مجموعهاکثر  تـرین تـاریخی کـه در قـدیم. تابت و نـام کاتـب هسـتندفاقِد

کـهپ مجموعه اسـت۴۸برگشود، مربوط به یکی از جداول نجومی در مجموعه یافت می

ایـن »...احوالهـاو بـاقیِلَسَنة خمواضع کواکب ثابته «:استجدول چنین آمدهدر عنوان آن 

اسـت کـه ایـن عنـوان واضـح . اسـتثبـت کـردهق۶۰۰در سالرا جدول موقعیت ستارگان 

ممکن است کاتب در زمان دیگری، چونتواند سال دقیق کتابت مجموعه را تعیین کند، نمی

کـهییاما از آنجـا. اقدام به رونوشت از این جدول کرده باشد
ً
دسـت یـنمنجمـان امعمـوال

میجداول نجوم کـه پـیش از داشـتینـانتوان اطمیاند منوشتهینظر موردرا در همان ساِل
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کتابـت کتاب الهیئة ترجمۀرسالۀنیز در پایاِن. استق کتابت نشده۶۰۰ال س
ِ

ق ۶۳۸تاریخ

مذکور سـازگار اسـت)جاهمان(است شدهنوشته نجومِی در .، که با تاریخ مندرج در جدوِل

مجموعه تدای ابهای مالکیِتیادداشت
ِ

. شوددیده میق۸۷۴تاریخ

نوشـته » قوبـل«های مقابله، بـا قیـد واژه ای از یادداشتها نمونهدر انتهای تمامی رساله

دیگری از آن اثر مقایسه و اصالح شده، یـا نـزد ۀها با نمونشده و حاکی از آن است که رساله

در اکثر رساالت پس از اتمـام مـتنو ندترقیمه دارهااز رسالهبرخی. ندااستادی خوانده شده

توسـط دو ،مکـدسـت،مجموعـه.نوشته شده است» قوبلت«یا » تمت«، »تم«ۀواژاصلی،

کتـاب ترجمـۀکاتـِب،یکی ابوالشمس غزال بن عمـر بـن الغـزال:استشخص کتابت شده

و در اسـت مجموعه فاقـد رکابـه .مسئلة فی الموسیقیکاتِب،غالم قونیو دیگری ابنالهیئة

کتـاب اإلیقـاعپ مربـوط بـه ۱۴۷ر و ۱۴۷هـایبرگجملـه زدارد، اریختگی مهصحافی به

.تألیف ارمویکتاب االدواربهپ مربوط ۹۱ر تا ۸۶هایبرگفارابی، و 

مشـتمل نـویس ایـن دسـت. اسـتهفتمین رساله از مجموعۀ مذکور إحصاء االیقاعات 

اغالطی در نسخه هسـت کـه نشـان از . و فاقد تزئینات است) پ۹۳تا پ۶۳از(برگ ۳۰بر

رساله داردبی
ِ

نسخۀ حاضـر، رسـاله ر صفحۀ آد. دقتی یا عدم آشنایی کاتب با موضوع غازیِن

المعلـم االسـالمیین ةکتاب إحصاء االیقاعـات ألفضـل الفالسـف«: چنین معرفی شده است

، إحصـاء االیقاعـاتفـارابی، (»الثانی أبی نصر محمـد بـن محمـد بـن الطرخـان الفـارابی

: استشدهنوشتهکتاب االیقاعاما در انجامۀ نسخه، نام رساله به اشتباه ،)ر٦٣گ: ١٧٠٥ش

انی الفیلسوف األفضل ابی نصر محمد بـن محمـد بـن طرخـان کتاب االیقاع ِلتّم«
ّ
م الث

ّ
معل

را بـرای ایـن رسـاله إحصـاء االیقاعـاتتوان نـام به دو دلیل می). ر۹۳گ: همان(»الفارابی

«:استکه نسخه چنین آغاز شدهاول آن. صحیح دانست
َ
أن ُیَصق حصـی دنا في هذا الکتـاِب

اإلیقاعاِت
َ

در مقدمۀ رسـاله، دلیلـی » ُیحصی«وجود فعل ). پ٦٣گ: همان(» ...و أصناف

رسـالۀ کهدلیل دوم آن است. استنامی چنین برای برگزیدِن در مقدمـه و کتـاب االیقـاعناِم

ذکر شـدهانجامۀ 
ً
کتـاب«تـوان نـاِمبنـابراین نمـی.اسـتنسخۀ خطی موجود از آن صراحتا

.ق نمودرا به رسالۀ مورد نظر اطال» االیقاع



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٤٦

برخی کلمـات در حاشـیۀ : توان اشاره کردهای این نسخه به این موارد میاز دیگر ویژگی

در اغلب موارد بـدون نقطـه ذ، یـ، بـ، تـاست؛ حروِفتصحیح شده» صح«نسخه با لفظ 

شـکال ترسیم»نغمتـین«، »بحذاء«، »یحاکیها«است، مانند نوشته شده
َ
شـده در ؛ نمادهـا و ا

بهبرخی موار
ً
وسطی برای نقرۀ مجاز د مغلوط هستند، مثال ) تنن(= جای استفاده از نقرۀ ثقیِل

شده  نقرۀ طّی که در میان این رسـاله پ۹۱ر تا ۸۶نیز صفحات . استشدهترسیم ) °(=نماِد

.استکتاب االدواراند مربوط به قرار گرفته

گیرینتیجه

فاراإحصاء االیقاعات موسیقی استنقطۀ عطفی در تألیفاِت
ِ

، زیرابی در موضوع
ِ

نظریۀ ایقاع

. اسـتوی در این رساله، چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ شیوۀ تبیین، بـه تکامـل رسـیده

دسـِت،سازیهای دگرهروشۀدهد، بلکه با ارائتنها دوازده نوع ایقاع را ارائه میاین نظریه، نه

بی
ِ

انواع
ِ

حـالبا ایـن . گذاردایقاعات باز میشماری از خواننده را برای ابداع
ِ

صـحیح ، فهـِم

این رساله بدون مطالعۀ  تـوان مـی. میسر نخواهـدبودیقاعکتاب االو موسیقی الکبیرمطالِب

را بـه موسـیقی الکبیـرل و ثقیـل همچون ُپلی است که کتاب مطـّوإحصاء االیقاعاتگفت، 

ایقـاعی تعـاکهاینبا . نمایدمتصل میکتاب االیقاعموجز رسالۀ رسـاالِتمنـدرج درریِف

به 
ً
، امـا بـه دشـواری سـتاشـدهارجـاع دادهموسیقی الکبیـرموسیقی پس از فارابی، عمدتا

این آثار با نمونهمی ایقاعاِت
ِ

انواع که در صورتی؛یافتموسیقی الکبیرهای توان پیوندی میاِن

نظریۀکنار درإحصاء االیقاعاتشده در ایقاعات نوشته
ِ

تواند میده در این کتاب،شارائهایقاع

تنهـا محققـان را بـا این رساله نه. اشدزمان بمرور بهونی ایقاعات گدگرپیگیری سرنخی برای 

کـهرا دارد سازد، بلکه قابلیـت آنوی در این باب آشنا میآراء ایقاعی پیش از فارابی و نظریۀ

.کندتر ما را به خاستگاه انواع ایقاعات نزدیک

بعمنا
برگـردان و .جوامع علـم موسـیقی). ۱۳۹۴(علیبنحسنبنعبداللهبنحسین، ابوعلیسیناابنـ 

.بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا: همدان. شرح سید عبدالله انوار
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. آریـو رسـتمیاهتمـامبـه. کتاب االدوار فی الموسـیقی). ۱۳۸۰(عبدالمؤمنالدین، صفیارمویـ 
.ث مکتوبنشر میراۀسسؤم: تهران

: تهـران. بابـک خضـرائیترجمـۀ .ةفـی النسـب التألیفیـةالشـرفیةالرسال). ۱۳۸۵(ـ ـــــــــــــ 
.فرهنگستان هنر

عالیـی، ۀموسـیقی دانشـنام(فارسـی در موسـیقی ۀسـه رسـال). ۱۳۷۱() بـه اهتمـام(بینش، تقی ـ 
.مرکز نشر دانشگاهی: تهران. )التحفموسیقی رسائل اخوان الصفا، کنز

وهشـگاه علـوم پـژ:تهران. زادهویراستۀ هادی عالم. تاج المصادر). ١٣٧٦(علیاحمد بن بیهقی،ـ
.انسانی و مطالعات فرهنگی

: تهـران. های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهرانفهرست میکرو فیلم). ۱۳۴۸(پژوه، محمدتقی دانشـ 
.دانشگاه تهران
.مرکز نشر دانشگاهی:هرانت.فهرست آثار خطی در موسیقی).۱۳۹۰(ـ ـــــــــــــ 

.دانشگاه تهران: تهران. هناملغت). ۱۳۷۷(اکبر دهخدا، علیـ 
ابونصـر محمـد بـن إحصاء االیقاعـاتتصحیح، ترجمه و شرح کتاب «). ۱۳۹۶(صادقین، آزیتا ـ 

هومان اسعدی و آذرتـاش نامۀپایان. »محمد فارابی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، به راهنمایِی
.وشآذرن

تصحیح و . منتهی االرب فی لغة العرب). ١٣٨٨(پوری شیرازی، عبدالرحیم بن عبدالکریم صفیـ 
محمد .دانشگاه تهران: تهران. نژادحسن فؤادیان و علیرضا حاجیانتعلیِق

. ترجمۀ آذرتـاش آذرنـوش.موسیقی الکبیر). ۱۳۷۵(طرخانبنمحمدبنمحمد، ابونصرفارابیـ 
.لوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه ع: تهران

رساله موسیقی از دّرة الّتاج لغـّرة ).١٣٨٧(، محمود بن ضیاءالدین بن مسعود شیرازی الدینقطبـ 
نصرالله ناصح. الّدّباج

ِ
.فرهنگستان هنر: تهران. پورتصحیح

تقـی بیـنشبه.شرح ادوار). ١٣٧٠(، عبدالقادر بن غیبی حافظراغیـ م کـز نشـر مر: تهـران. اهتماِم
.دانشگاهی

منابع خطی

: ترکیـه، ۱۷۰۵شمارۀ مجموعه به.إحصاء االیقاعات. طرخانبنمحمدبنمحمدی، ابونصرفارابـ 
.بدون تاریخ کتابت. کتابخانۀ مانیسا گنل

ی.یقاعکتاب اال.ـ ـــــــــــــ 
ّ

بـدون . سـرایوکتابخانۀ طوپقاپ: ترکیه،۱۸۷۸شمارۀ بهنسخۀ خط
.تاریخ کتابت




