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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب
دوﻓﺼﻞﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ( ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۱۳-۸۵ ،۱۴۰۱

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ
ﺑﻬﺮاد ﺑﻨﺎﯾﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ارﺗﺒﺎط وزن ﺷﻌﺮ و رﯾﺘﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،از دﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻮدهاﺳـﺖ .در ﻣﺘـﻮن ﮐﻬـﻦ
ِ
ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ،رﺳــﺎﯾﻞ ﻓﯿﻠﺴــﻮﻓﺎن درﺑــﺎرۀ ﺷــﻌﺮ ،ﮐﺘــﺐ ﻋﺮوﺿــﯽ ﻗــﺪﯾﻢ و ﻧﻈﺮﯾــﺎت
ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽداﻧﺎن و ﻋﺮوضداﻧــﺎن ﻣﻌﺎﺻــﺮ ،ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﻮﻧــﺪ رﯾــﺘﻢ و وزن ﺷــﻌﺮ
دﯾﺪهﻣﯽﺷﻮد و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟـﺪیﺗﺮ و دﻗﯿـﻖﺗﺮی در اﯾـﻦ ﺑـﺎب
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ و دﺳـﺘﻪﺑﻨﺪی
ﻧﻈ ـﺮات ﮔﺬﺷــﺘﮕﺎن ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﺪه و ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺰدﯾﮑــﯽ ﻣﺎﻫﯿــﺖ اﯾــﻦ دو ﮔــﺮد
آﻣﺪهاﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻓﺮﺿﯿﻪای درﺑﺎب ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن رﯾﺸﮥ ﻫﺮ دو ﻋﻠـﻢ و ﭘﯿﻮﻧﺪﺷـﺎن ﺑـﺎ
ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻋﺮوض ،اﯾﻘﺎع ،وزن ﺷﻌﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻬﻦ ،ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ،رﺳﺎﯾﻞ ﺷﻌﺮی

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ۱۴۰۱/۳/۱۱ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۱/۵/۳۰ :

 داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان/

behrad.banaie@yahoo.com
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ،وزن ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ )اﯾﻘـﺎع( و وزن ﺷـﻌﺮ )ﻋـﺮوض( ﻣﺎﻫﯿـﺖ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﮑﺮر؛ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن
ﻧﻘﺮات )= ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪ و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﺻﻮات را ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻐﻤﺎت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ( و ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﺣـﺮوف
)= واجﻫﺎ( .اﺷﺘﺮاک اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دواﯾﺮ در اﯾﻦ دو ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی روﺷـﻦ
اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﯿﻮن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻫﻢ در رﺳﺎﯾﻞ ﺷﻌﺮی ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻟﻔـﻆ اﯾﻘـﺎع را ﺑـﺮای
وزن ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﺮوضداﻧﺎن ،ﺑﻪﺟﺰ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌـﺪود ﻣﻘﻠـﺪاﻧﺶ ،از
اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ در آﺛﺎر ﺧﻮد ذﮐﺮی ﻧﮑﺮدهاﻧـﺪ .ﮔﻔﺘـﺎر ﺣﺎﺿـﺮ ،ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و دﺳـﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻈـﺮات
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن درﺑـﺎب ارﺗﺒـﺎط اﯾﻘـﺎع و ﻋـﺮوض و ﮔـﺮدآوردن دﯾﮕـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮑـﯽ اﯾـﻦ دو
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ.
 .۲ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻬﺪی ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻧﻘﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب وزن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و در آن ،ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن و آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻘﺎع و ﻋـﺮوض را ﺑـﻪ دﺳـﺖ دادهاﺳـﺖ )ﺷـﻌﺒﺎﻧﯽ-۸۸ :۱۳۹۶ ،
 .(۹۰ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻔﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﻫﻮن اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺖ .ﺟـﺪا از آن ،ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻘﺎع )ﻫﻤﺎن رﯾﺘﻢ( و ﻋﺮوض ﻧﺰد ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ،ﺑﻪﺧﺼـﻮص در
ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑـﺎره ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐـﺮده،
ّ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺮادآﺑﺎدی )ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی( ،ﺷﺎرح ﻣﻌﯿـﺎر اﻻﺷـﻌﺎر ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ.
وی ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ از ﺷﻌﺮ ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻓﺎراﺑﯽ و و َ
ارﻣﻮی از اﯾﻘﺎع را ﻧﻘﻞ ،و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻘﺎﻋﯽ ﺷﻌﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺮادآﺑﺎدی.(۱۵۸-۱۵۷ :۱۳۸۹ ،
ﻣﻬﺪیﻗﻠﯽﺧﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻊ اﻻدوار ،ﮐـﻪ ﻣـﺮز ﻣﯿـﺎن ﻣﺘـﻮن ﮐﻬـﻦ و ﻧـﻮ در ﺑـﺎب
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤـﺪ ﺑﻪواﺳـﻄﮥ دﺳـﺘﯽ ﮐـﻪ در اﯾﻘـﺎع داﺷـﺖ در ﻋﻠـﻢ
ﻋــﺮوض ّ
ﻣﺘﺘﺒـﻊ ﺷــﺪ« )ﻫــﺪاﯾﺖ :۱۳۱۷ ،ﻧﻮﺑــﺖ اوﻟــﯽ (۵ /و درﺑــﺎب ﺷــﺒﺎﻫﺖ اﯾــﻦ دو ﻋﻠــﻢ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ادوار اﯾﻘـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ادوار ﻋﺮوﺿـﯽ ،ﺑﻨـﺎی آن را ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ ارﮐـﺎن
ﻋﺮوﺿﯽ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و آن ﺳﻪ اﺳﺖ :ﺳﺒﺐ ،وﺗﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ« )ﻫﻤﺎن :ﻧﻮﺑﺖ دوم.(۴۷ /

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۸۷ /

ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﺎﻧﻠﺮی در ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد درﺑﺎب وزن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻘـﺎع را از
ً
ً
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ارﻣﻮی در ﺗﻮﺿﯿﺢ وزن )ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ وزن ﺷﻌﺮ( ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ از آن اراﺋـﻪ
ً
ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را در وزن ﺷـﻌﺮ
ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺧﺎﻧﻠﺮی .(۹-۸ :۱۳۲۷ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک اﺗﺎﻧﯿﻦ در ﻋـﺮوض و اﯾﻘـﺎع اﺷـﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن .(۶۳ :او در ﭼﺎپ ﺑﻌﺪی اﺛﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺸـﺎﺑﻪ وزن ﺷـﻌﺮ و اﯾﻘـﺎع ﻫـﻢ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ )ﻫﻤﻮ.(۲۴-۲۳ :۱۳۴۵ ،
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﯽ وزن ﻋﺮوﺿﯽ را از وزن اﯾﻘﺎﻋﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﺑﻌﻀـﯽ
اﺷﻌﺎر )ﻗﻮل و ﻏﺰل( ﻋﻼوه ﺑﺮ وزن ﻋﺮوﺿﯽ ،دارای وزن اﯾﻘﺎﻋﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ آنﻫـﺎ را ﺑـﺎ
ﻟﺤــﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪهاﻧــﺪ )ﻫﻤــﺎﯾﯽ(۸۰-۷۸ :۱۳۳۹ ،؛ اﻣــﺎ او درﺑــﺎرۀ ﻣﺎﻫﯿــﺖ ﻋــﺮوض ﺳــﺨﻨﯽ
ً
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻨﻈﻮر او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ،اﯾﻘﺎﻋﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ و ﺳﺎز و آواز در ادﺑﯿـﺎت ﻓﺎرﺳـﯽ ،ﻣﻔﻬـﻮم وزن در
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ ،از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮرﺳﯽ )رازاﻧـﯽ (۸۰ :۱۳۴۰ ،و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤـﺎن .(۸۶-۸۴ :ﻣﺠﯿـﺪ
ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺮوض ،ﺑﻪ اﯾﻘﺎع ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘـﺮدازد .او ﻣﻌﺘﻘـﺪ
ِ
اﺳﺖ وزن ﺷﻌﺮ در اﯾﺮان ،ﭘﯿﺶ از ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺧﻠﯿـﻞ از
ﻧﻈﺎم وزن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻـﻮل
ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﺮان ،در ﺑﻨـﺎی ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ِ
ﻋﺮوض ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﯾﮑﺘـﺎﺋﯽ .(۱۸۷-۱۸۶ ،۱۸۴ :۱۳۵۰ ،ﯾﮑﺘـﺎﯾﯽ در ﻓﺼـﻠﯽ

دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ رﯾﺘﻤﯿﮏ و اﯾﻘﺎﻋﯽ ﻋﺮوض را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ )ﻫﻤﺎن .(۲۰۶-۲۰۴ :در ﻧﻈـﺮ
او ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق رﯾﺘﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و رﯾﺘﻢ ﺷﻌﺮ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ »ﮐﺸﺸﯽ« اﺳﺖ و رﯾﺘﻢ
ﺷﻌﺮ »ﺿـﺮﺑﻪ ای« )ﻫﻤـﺎن .(۲۰۴ :ﻣﻘﺼـﻮد وی از »ﮐﺸﺸـﯽ« ﻗـﺪری ﻣـﺒﻬﻢ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ
ً ّ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻘﻄ ﻊ ﺑﻮدن ﺣﺮوف در ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻐﻤﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ،ﮐـﻪ ﺑـﺎز
ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺖ رﯾﺘﻢ در اﯾﻦ دو اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺴﻮﮔﻪ در ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ رﯾﺘﻢ آواز اﯾﺮاﻧﯽ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻋـﺮوض و اﯾﻘـﺎع

۸۸

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽای وﺟـﻮد داﺷﺘﻪاﺳـﺖ )ﺗﺴـﻮﮔﻪ(۱۷ :۱۳۵۱ ،؛ اﻣـﺎ ﭼـﻮن ﺑﺤـﺚ او اﻏﻠـﺐ درﺑـﺎرۀ
ﺳﺎﺧﺘﺎر آواز ﺑﺪون رﯾـﺘﻢ اﯾﺮاﻧـﯽ اﺳـﺖ ،ﺑـﯿﺶ از اﯾـﻦ ﺑـﻪ آن ﻧﻤﯽﭘـﺮدازﯾﻢ .ﯾﺎرﺷـﺎﻃﺮ ﻧﯿـﺰ ،در
»ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ« ،ارﺗﺒﺎط ﻋـﺮوض و اﯾﻘـﺎع را از ﻣﻨﻈـﺮ اﺻـﻄﻼﺣﺎت و
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎی رﯾﺘﻤﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(Yar-Shater, 1974: 69-72
ﻣﻬﺪی ﻓﺮوغ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )ﻓﺮوغ ،(۲۸ :۱۳۵۴ ،اﯾﻘﺎع را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐـﺮده و
ﺷﺒﺎﻫﺘﺶ ﺑﺎ ﻋـﺮوض را روﺷـﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳـﺖ» :اﮔـﺮ ﺑﭙـﺬﯾﺮﯾﻢ ﺣﺮﮐـﺎت و ﺣـﺮوف در ﯾـﮏ دور
ﻋﺮوﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در دور اﯾﻘﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺮه ﺣﺎﻟـﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ،و زﻣﺎن ﺑﯿﻦ آن ﺣﺎﻟﺖ ﺳـﮑﻮن را دارد« )ﻫﻤـﺎن .(۳۰ :او ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﻧﻐﻤـﻪ و
ﺣﺮوف ،دواﯾﺮ و ارﮐﺎن )ﺳﺒﺐ و وﺗﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ( را در ﻋﺮوض و اﯾﻘﺎع ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن-۲۹ :
۳۰؛ در اداﻣﻪ ،درﺑﺎرۀ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ١ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ(.

وﺣﯿﺪﯾﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎر در ﺑﺮرﺳﯽ اوزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺠﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اوزان ّ
ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕـﺮ وزن ﻧﺪارﻧـﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻘﺎع در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،آنﻫـﺎ را »اﯾﻘـﺎﻋﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣـﺪ )وﺣﯿـﺪﯾﺎن ﮐﺎﻣﯿـﺎر:۱۳۶۳ ،
 .(۳۳۱اﻣﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﺪﻻﻻت او درﺑﺎرۀ ّ
ﮐﻤﯽ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ اوزان ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ او از
اﯾﻘﺎع» :ﺿﺮبﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ را دوﺗﺎ-دوﺗﺎ و ﺳﻪﺗﺎ-ﺳﻪﺗﺎ و ...ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« )ﻫﻤﺎن.(۳۳۲ :
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﺣﺪ ﻫﻤﮥ ﺿﺮبﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﺿـﺮبﻫﺎی
ﯾﮏ دور ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط اﯾﻘﺎع و وزن ﺷﻌﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اوزان ﻣﺤـﺪود ﻧﻤﯽﺷـﻮد )اﯾـﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﻣﻨﺒﻊ او ،ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾـﺮان در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ،ﻧﯿـﺰ
آﻣﺪه ،اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ ،ﻧﮏ .ﻓﺮوغ .(۳۶-۳۴ :۱۳۵۴ ،ﻣﻬﺪی ﮐﻤﺎﻟﯽ در
ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﻈـﺮات ﭘﯿﺸـﯿﻨﯿﺎن را ﻧﻘـﺪ ﮐـﺮده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﯿـﮥ ﻣﻮﺳـﯿﻘﺎﯾﯽ،
ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اوزان اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﺳﺖ )ﻧﮏ .ﮐﻤﺎﻟﯽ.(۱۳۹۸ ،
 .١ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﭙﺴﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮات ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ درﺑﺎب ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮدن وزن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ
دوم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۸۹ /

ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﻣﻼح در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻘﺎع ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻬﺠﺖ اﻟﺮوح ،١ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
در ﻗﺪﯾﻢ ،وزن را اﯾﻘﺎع ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﯾـﮏ واﺣـﺪ اﯾﻘـﺎﻋﯽ را

ﻧﻘﺮه] [...ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﻫﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض» ،ﻧﻘﺮه« را »ﺣﺮف« ﻓﺮض ﮐﺮده و
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﻘﺮه ،ﺣﺮف اﺳﺖ] [...ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اوزان اﺷﻌﺎر را ارﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻮر اﺷﻌﺎر از آنﻫﺎ
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ازﻣﻨﮥ اﯾﻘﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ارﮐﺎن اﺳﺖ )ﻣﻼح.(۷ :۱۳۶۷ ،

او در اداﻣﻪ ،درﺑﺎب اﺷﺘﺮاک اﺗﺎﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﻫﻤﺎن.(۸ :
ﺷــﻔﯿﻌﯽ ﮐــﺪﮐﻨﯽ در ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ﺷــﻌﺮ ،ﺑــﺎب ﺳــﻮم ،ﻧﮑــﺎت ﻋﺮوﺿــﯽ و آرای ﺷــﻌﺮی ﻓــﺎراﺑﯽ،
اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎء و اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ را از ﻣﯿـﺎن رﺳـﺎﯾﻞ ﻣﻮﺳـﯿﻘﺎﯾﯽ آﻧـﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج و ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐﺮدهاﺳـﺖ
)ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ .٢(۳۶۵-۳۲۵ :۱۳۶۸ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺮﯾﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )اﯾﻘﺎع(
ﺑﻪ ﺷﻌﺮ )ﻋﺮوض( ،ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺷﺮح آنﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ
و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﯽ درﺑﺎرۀ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن رﯾﺘﻢ و وزن ﺷﻌﺮ از ﺳﻮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﯾﺪهﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ ﻧﮕــﺎه ﮐﻠــﯽ ﺷــﻔﯿﻌﯽ ﮐــﺪﮐﻨﯽ ﺑــﻪ »ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ« ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪه ﺗــﺎ ﻧﮑــﺎت ﻣﻬــﻢ و
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای از ﭼﺸﻢ وی دور ﺑﻤﺎﻧﺪ )درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮات او درﺑـﺎب ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ و ﺷـﻌﺮ ،ﻧـﮏ.
ﺣﺠﺎرﯾﺎن۱۳۹۳ ،؛ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎرۀ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ(؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :اﯾﻘﺎع ﻣﻔﺼـﻞ ،ﻧﻘﻠـﮥ ﻣﻨﺘﻈﻤـﯽ اﺳـﺖ روی
ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪﻣﻨﺪ و وزن ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻠﮥ ﻣﻨﺘﻈﻤﯽ اﺳﺖ روی ﺣـﺮوف ﻓﺎﺻـﻠﻪﻣﻨﺪ« ]ﺗﺎﮐﯿـﺪ از
ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ[ )ﻫﻤﺎن (۳۲۹ :ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻋـﺮوض و اﯾﻘـﺎع اﺳـﺖ .ﺷـﻔﯿﻌﯽ
ﮐﺪﮐﻨﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺻﻄﻼح »اﯾﻘﺎﻋﯽ« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳـﺖ» :آﻫﻨـﮓ
ﺷﻌﺮ ...ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺎﻟـﺐ ﻋﺮوﺿـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ در ﻧـﻮع ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﮐﻠﻤـﺎت ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ و
اﯾﻘﺎعﻫﺎی ﺷﻌﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی اﺣﺴـﺎس ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﮐـﻢ از ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ وزن ﺷـﻌﺮ
ﻧﯿﺴﺖ« )ﻫﻤﺎن.(۵۱ :
 .١اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻗﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺮاﻏﯽ اﺳﺖ )رک .ﻣﺮاﻏﯽ .(۸۸ :۱۳۴۴ ،در ﺑﻬﺠـﺖ اﻟـﺮوح
ً
ﺻﺮﻓﺎ از ﺣﺮوف ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ )ﻧـﮏ :ﻋﺒـﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑـﻦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ،۴۱-۴۰ :۱۳۴۶ ،
.(۷۲-۶۸
 .٢ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب در ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻘـﻞ ﺷﺪهاﺳـﺖ در ﭼـﺎپ اول آن )ﯾﻌﻨـﯽ  (۱۳۵۸ﻧﯿﺴـﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﺎﺗﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ آﺧـﺮﯾﻦ وﯾﺮاﺳـﺖ آن و در دﺳـﺘﺮس اﺳـﺖ ،ارﺟـﺎع
دادهﺷﺪ.

۹۰

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﻓﺸﺎرﮐﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻘـﺎع و ﻋـﺮوض )ﺣﺮﮐـﺎت و
ﺳﮑﻨﺎت( را از ﻧﻈﺮ او ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻓﺸـﺎرﮐﯽ .(۸۲۵-۸۲۴ :۱۳۷۲ ،ﻫﻤـﻮ در ﻣﻘﺎﻟـﻪای
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮاﺑﺮی اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ از وزن ﺷﻌﺮ ،و رﯾﺘﻢﻧﮕﺎری را راهﺣـﻞ ﺑﺮﺧـﯽ
ﺑﯽﺗﻨﺎﺳﺒﯽﻫﺎی ﻋﺮوض ﻣﯽداﻧﺪ )ﻫﻤﻮ۱۷۷-۱۷۵ :۱۳۸۱ ،؛ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤـﻮۀ ﻧﺖﻧﮕـﺎری او
ﻧﮏ .ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ(.
رادﻣﻬﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺳﻌﯽ دارد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ دو اﺻﻄﻼح اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ؛ اﻣـﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ او ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺷﺘﺒﺎه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ »وزن ﻫﯿﺄﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻘﺎع
ﻣﻨﺘﻈﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد« )رادﻣﻬﺮ(۵۸ :۱۳۸۸ ،؛ ﯾﻌﻨﯽ ،وزن ﻓﻘﻂ ﻧﻮع ﺧﺎﺻـﯽ از اﯾﻘـﺎع )اﯾﻘـﺎع
ﻣﻨﺘﻈﻢ( اﺳﺖ .او ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﻔﻆ و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻘﺎع ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ،ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ را از وزن )»وزن ﻫﯿﺄﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮﮐﺎت و ﺳـﮑﻨﺎت و ﺗﻨﺎﺳـﺐ آن
در ﻋﺪد و ﻣﻘﺪار«( ﺷﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم ،ﺗﺮﺗﯿـﺐ و ﺣﺮﮐـﺖ در ﻟﻐـﺖ و در
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،از ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺿﺢ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿـﺮد و ﺑـﺪون اﺳـﺘﺪﻻل ،ﺑـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮی وزن و
اﯾﻘﺎع ﻣﻨﺘﻈﻢ )ﻧﻪ ﺧﻮد اﯾﻘﺎع( ﻣﯽرﺳﺪ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ(.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﻣﻬﺪی زرﻗﺎﻧﯽ ،در ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﻮﻃﯿﻘﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ )ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸـﻌﺮ
ﻋﻨــﺪ اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻟﻤﺴــﻠﻤﯿﻦ( ،آراء ﻓﯿﻠﺴــﻮﻓﺎن ﻣﺴــﻠﻤﺎن را درﺑــﺎرۀ ﻋــﺮوض و وزن ﺷــﻌﺮ ﮔــﺮد
ّ
آوردهاﺳﺖ .وی ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪای درﺑﺎرۀ ذاﺗﯽ ﺑﻮدن وزن در ﺷﻌﺮ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻧﻈﺮات آﻧﺎن درﺑﺎب ﺗﻌﺮﯾﻒ وزن ﺷـﻌﺮ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻣﯽﭘـﺮدازد )زرﻗـﺎﻧﯽ:۱۳۹۱ ،
 .(۱۴۳-۱۳۸ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،از ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ و اﺧﻮاناﻟﺼـﻔﺎ،
ً
در ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ )ﻣﺜﻼ ﻧـﮏ .ﺷـﻔﯿﻌﯽ ﮐـﺪﮐﻨﯽ:۱۳۶۸ ،
۳۲۷؛ ﻗﺲ .زرﻗﺎﻧﯽ ،۱۳۹ :۱۳۹۱ ،درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻧﻐﻤﻪ و ﺣﺮوف از دﯾـﺪﮔﺎه ﻓـﺎراﺑﯽ(ُ .ﺣﺴـﻦ
ّ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻬﻦ آن اﺳﺖ .ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن ،ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽداﻧﺎن و
ﻋﺮوﺿﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﻨﺪی )ﻫﻤـﺎن (۱۳۹ :و ﻗﺮﻃـﺎﺟﻨﯽ )ﻫﻤـﺎن ،(۱۴۸ :و ﮐﺘﺒـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﺮوض اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﻮﻗﯽ ﺿﯿﻒ )ﻫﻤﺎن،(۱۴۱ :
اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺴﻌﻮدی )ﻫﻤﺎن (۱۴۲ :و ﺳﯿﻮﻃﯽ )ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻗـﻮل اﺑﻦﻓـﺎرس را ﻧﻘـﻞ
ً
ﮐﺮدهاﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن ،(۱۴۳ :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ اﯾﻘـﺎع

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۹۱ /

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و وزن ﺷﻌﺮ ﭘﯽ ﺑﺮده و در ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻄﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ(؛ اﻣـﺎ ﺑـﺎز ﻫـﻢ
ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗـﺎ وی ﺗﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻣﯿـﺎن ﻧﻐﻤـﻪﻫﺎ و ﻟـﺰوم رﻋﺎﯾـﺖ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﻧﻐﻤﻪﻫﺎ در ﺗﺄﻟﯿﻒ )= ﻣﻠﻮدیﺳﺎزی( را ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﻘﺎﻋﯽ و وزﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن،(۱۴۵ :
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺒﺎت ﺗـﻮن )=  (toneو ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ ﻧﻐﻤـﻪﻫﺎ ،و
ً
دوﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ )ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺘﺎب ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮی زﻣﺎنﻫـﺎ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن۱۴۴ :؛ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺑﻘﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻧـﮏ .ﭘـﺎﻧﻮﯾﺲ  ،۳ص  ۱۰۱ﮔﻔﺘـﺎر
ﺣﺎﺿﺮ( .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ و ﺷـﻌﺮ در ﻣﯿـﺎن ﻗـﻮم
ﻋﺮب ﺑﻮده و از ﯾﻮﻧﺎن وارد ﻧﺸﺪهاﺳﺖ )ﻫﻤﺎن۱۴۳ :؛ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻧﮏ .ﺿﻤﯿﻤﻪ(.
اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ ،در ﮐﺘﺎب وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،١ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻘﺎع و ﻋـﺮوض
ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﮥ ﻣﺘــﻮن ﻣﻮﺳــﯿﻘﺎﯾﯽ و ﻋﺮوﺿــﯽ ،آنﻫــﺎ را از ﻣﻨﻈﺮﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮐــﺮده و
ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ :از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﭘﺎﯾﮥ ﻫﺮ دو )رﺿﺎﯾﯽ (۱۱۴-۱۱۲ :۱۳۹۵ ،و
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺮات اﯾﻘﺎع و ﺣﺮوف ﻋﺮوض )ﻫﻤﺎن (۱۱۵-۱۱۴ :ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﺻـﻄﻼﺣﺎت اﯾـﻦ
دو ﺣﻮزه )ﻫﻤﺎن ،(۱۱۶ :ﺗﺸﺎﺑﻪ ارﮐﺎن و اﻓﺎﻋﯿﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آنﻫـﺎ )ﻫﻤـﺎن (۱۶۷-۱۳۵ :و
داﯾﺮهﻫﺎی ﻋﺮوﺿﯽ و اﯾﻘﺎﻋﯽ )ﻫﻤﺎن .(۱۶۸-۱۶۷ :ﻧﮑﺘﻪای درﺑﺎب ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن واﺿـﻊ اﯾـﻦ ﻫـﺮ
دو ﻋﻠﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﯿﻞ اﺣﻤﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ۲۴ :و  (۱۱۳ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳـﺖ
اﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ واﺿﻊ اﯾﻘﺎع ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر او ﺑﻪ ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ اﻻﯾﻘـﺎع
اﺷﺎره ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود )ﻧـﮏ .داﻧﺶﭘـﮋوه۱۳۵۵ ،
ً
]= ۳۷ :[۲۵۳۵؛  (Yar-Shater, 1974: 69و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﻢ اﯾﻘﺎع ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻢ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،٢ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧـﮏ .ﺗﺴـﻮﮔﻪ .(۱۷ :۱۳۵۱ ،ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل اﯾـﻦ

 .١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺑﺘﺪا در ﻗﺎﻟﺐ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻮده ) (۱۳۹۱و ﺳﭙﺲ ﺧﻼﺻﮥ آن در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﭼﺎپ ﺷﺪهاﺳـﺖ )رﺿـﺎﯾﯽ و
دﯾﮕﺮان .(۱۳۹۴ ،از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن در ﮐﺘﺎب ،ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن را ﻣﺒﻨﺎی ارﺟﺎع ﻗﺮار دادﯾﻢ.
 .٢درﺑﺎرۀ وامﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رک .ﻓﺎرﻣﺮ-۲۵۵ :۱۳۹۹ ،
ً
۲۶۰؛ داﻧﺶﭘﮋوه۳۵-۲۷ :۲۵۳۵ ،؛ ﻫﺪاﯾﺖزاده۱۳۹۵ ،؛ ﻓﻼحزاده ،(۳۲ ،۲۸ :۱۳۹۸ ،اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺑﻪ
ﺷﺒﺎﻫﺖ و اﺷﺘﺮاﮐﺎت اﯾﻘﺎع اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم وزن ﺷﻌﺮی آنﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ )ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﻧﮏ :ﺿﻤﯿﻤﻪ(.

۹۲

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻋﺮوض ﺷﻌﺮ و اﯾﻘﺎع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ،از اﺳﺎس ﺗـﺎ اﺻـﻄﻼﺣﺎت راﯾـﺞ ،ﺑـﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﮏ .ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ.(۱۳۹۶ ،
واﻋﻈﯽ و دﯾﻮﺳﺎﻻر ،در »ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﺎﻧﯿﻦ و راﺑﻄﮥ آن ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻋﺮوض ﺷـﻌﺮ« ،ﺗﻌـﺎرﯾﻒ
ﭘﺎﯾﮥ وزن ﺷﻌﺮ و اﯾﻘﺎع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺪون روﻧﺪی ﻣﺸـﺨﺺ و ﻧﮑﺘـﻪای ﺗـﺎزه ،در ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ ﻗـﺮار
دادهاﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻧﻈﺮی درﺑﺎرۀ ﺣﺲ رﯾﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﺪ در ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اراﺋـﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ )واﻋﻈﯽ و دﯾﻮﺳﺎﻻر .(۲۳۴-۲۳۲ :۱۳۹۲ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻋﻨـﻮان
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض و اﺷﺘﺮاک اﺗﺎﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬـﺎ در
ﭼﻨﺪ ﺟﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﺳﺖ» :ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﯾﻘﺎع و وزن دارﻧﺪ ...ﺑﺎ ﻗﺮار
دادن ﮐﺸﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻫﺠﺎﻫـﺎ ...ﻣﯽﺗـﻮان اﯾﻘـﺎع )رﯾـﺘﻢ(
ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﺎت و ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد« )ﻫﻤﺎن۲۱۹ :؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ.(۲۱۷ ،۲۱۵ .
ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ،در ﺧﻼل ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﺷـﻔﯿﻌﯽ ﮐـﺪﮐﻨﯽ درﺑـﺎرۀ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
ﺷﻌﺮ ،ﺳﻌﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻓﺎراﺑﯽ و اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎ و دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎب دارد .او ُﻣ ّ
ﺼﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷـﺘﺮاﮐﺎت و ﺷـﺒﺎﻫﺖ
آنﻫﺎ در ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻮدن )ﯾﺎ ﺑﻪﻗﻮﻟﯽ رﯾﺘﻤﯿﮏ ﺑﻮدن( آنﻫـﺎ اﺳـﺖ )ﺣﺠﺎرﯾـﺎن،۵۳ ،۳۷ :۱۳۹۳ ،
۶۱-۵۹؛ ﺑﺮای اداﻣﮥ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮﯾﺎت او ﻧﮏ .ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ(.
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪزاده ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ وزن در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗـﺪﻣﺎ
و ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ ﮐـﻪ وزن در اﯾـﻦ دو ﺣـﻮزه ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺳـﺖ و ﻋـﺮوض و
اﯾﻘﺎع ،و ﺣﺮوف و ﻧﻘﺮات ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﻨﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪزاده.(۳۵-۳۴ :۱۳۹۵ ،
در آﺛﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﺪون ﻧﮑﺎت ﺗﺎزه ﺑﯿـﺎن
ﺷﺪهاﺳﺖ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ را» :اﯾﻘﺎع در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻤﺎن ﻋﺮوض در ﺷﻌﺮ اﺳـﺖ« )ﻣﺤﻤـﺪزادۀ ﺻـﺪﯾﻖ،
(۲۸ :۱۳۸۹؛ ﻣﻨﺼﻮره ﺛﺎﺑﺖزاده در ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺨﺎراﯾﯽ )ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺨﺎراﯾﯽ:۱۳۹۹ ،
(۹۰؛ آذرﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮔﺬرا راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻋـﺮوض و اﯾﻘـﺎع از ﻧﻈـﺮ ﻓـﺎراﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﺳـﺖ
)آذرﺳﯿﻨﺎ۲۹ :۱۳۹۶ ،؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮏ .ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻨﯽ۳۹ :۱۳۴۶ ،؛ ﺑﯿﻨﺶ۶۹۷ :۱۳۸۰ ،؛ ﺟﻠﯽ،
١
.(۵-۳ :۱۳۸۳
 .١ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ دﻗﯿﻘﯽ از اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﻣﯿـﺎن

←

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۹۳ /

اﮐﻨﻮن ،اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﯾﻘـﺎع و ﻋـﺮوض در ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻧﻈـﺮی رﺳـﺎﯾﻞ
ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻋﺮوﺿﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻬﻦ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﺳـﭙﺲ ،ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕـﺮی در
ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻮن و اﺷﻌﺎر اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
 .۳ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض
در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ درﺑـﺎرۀ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻋـﺮوض ﺷـﻌﺮ و اﯾﻘـﺎع ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ و
ﺷﺒﺎﻫﺘﺸﺎن ﻃﺮح ﺷﺪهاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺳﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی و ﯾﺎ دور ﺷﺪن ﻣﺘـﻮن
ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮوﺿﯽ( از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
 .۱-۳ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

در اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻫﻢ درﺑﺎرۀ اﯾﻘﺎع دارﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از ارﺗﺒﺎط اﯾﻘﺎع
و ﻋﺮوض دﯾﺪهﻣﯽﺷﻮد .در واﻗـﻊ ،از ﻧﮕـﺎه ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽداﻧﺎن ،ﻋـﺮوض و اﯾﻘـﺎع ﯾﮑﺴـﺎﻧﻨﺪ :ازﻣﻨـﮥ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن اﺻﻮات ﮐﻪ دور دارﻧﺪ و ﺗﮑـﺮار ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ؛ ﺗﻨﻬـﺎ ﺟـﻨﺲ آنﻫـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ؛
ﻋﺮوض از ﺣـﺮوف ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه و اﯾﻘـﺎع از ﻧﻘـﺮه .ﻧﻈـﺮات ﻓـﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ و ﮔﻮﯾﺎﺗﺮﻧﺪ .از زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ارﻣﻮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺳﺎﺳﯽ
از اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻮن ﺣﺬف ﺷﺪهاﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑـﺪان
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﻓﺎراﺑﯽ ،اﻟﮑﻨﺪی در ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﯾﻠﺶ درﺑﺎب ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،اﺑﺘﺪا اﺟﺰاء ارﮐـﺎن ﻋﺮوﺿـﯽ
را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه(:

ﺳﺒﺐ :ﯾﮏ ﻧﻘﺮه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﮑﺚ؛ و ﻫﻤﺎن دو ﺣﺮف اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺘﺤﺮک و ﯾـﮏ ﺳـﺎﮐﻦ...
ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ »ﻓﻊ« اﺳﺖ ...وﺗﺪ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :اول ،دو ﻧﻘﺮه و ﺑﻌﺪ ﻣﮑﺚ ،ﯾﺎ دو ﺣﺮف ﻣﺘﺤﺮک
َ
و ﯾﮏ ﺳﺎﮐﻦ )در ﺷﻌﺮ »ﻓ ِﻌﻞ«( ...دوم ،ﯾﮏ ﻧﻘﺮه ﯾﮏ ﻣﮑﺚ و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻧﻘﺮه ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﯾـﮏ
ﺣﺮف ﺳﺎﮐﻦ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﺤﺮک ...و آن »ﻓﺎع« اﺳﺖ )اﻟﮑﻨﺪی۱۹۶۲ ،م.(۸۱ :
ِ

→
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﺮب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﮥ در دﺳـﺘﺮس در اﯾـﻦ ﺑـﺎب ﺧـﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾـﺪه
ﻧﯿﺴﺖ :ﻧﮏ :اﺑﻮادﯾﺐ۱۹۷۴ ،م؛ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی
ﮐﺘﺎب ﺑﻮﻃﯿﻘﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ۱۹۸۴ ،م۲۷۴-۲۵۲ :؛ ﻧﻮﻓﻞ۲۰۱۳ ،م.

۹٤

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

او ﺳﭙﺲ در آﻏﺎز ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻘﺎﻋﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﭘـﺲ ﻧﻐﻤـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺣـﺮف اﺳـﺖ در ﺟـﻨﺲ
ﺷﻌﺮ ...ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ در آن ﺑﺎره ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﯿـﺰی در اﯾﻘـﺎع دﯾـﺪی ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن
ً
ﻗﯿﺎس ﮐﻦ« )ﻫﻤﺎن .(۸۲ :ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﻨﺎ ﺣﺮف در ﺷـﻌﺮ و ﻧﻐﻤـﻪ در ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ،از ﺟﻬـﺖ داﺷـﺘﻦ
ارزش زﻣﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺳﻨﺪ.
ﻓﺎراﺑﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﭘﺎﯾﻪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺒﯿﺮ آوردهاﺳﺖ .او ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧـﻮاع
وزن ﻗﻮل ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻫﻤـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ اﯾﻘـﺎع ﮔﺴﺴـﺘﻪ
ﺣﺮوف و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آنﻫﺎ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺴﺒﺖ ِ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪ« )ﻓﺎراﺑﯽ۵۲۷ :۱۳۷۵ ،؛ ﻗﺲ .ﻫﻤﻮ] ،ﺑﯽﺗﺎ[ (۱۰۸۵ :و »ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ اﯾﻘﺎع
ﻧﻐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ وزن ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﺎرض ﻣﯽﮔﺮدد« )ﻫﻤﻮ۵۲۸ :۱۳۷۵ ،؛ ﻗﺲ .ﻫﻤـﻮ] ،ﺑﯽﺗـﺎ[:
 .(۱۰۸۹اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ،ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ً
ﻋﺮوض و اﯾﻘﺎع ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﺴـﺎن ﺑﻮدهاﻧـﺪ )ﻫﻤـﻮ .(۵۲۹ :۱۳۷۵ ،در دو اﺛـﺮ دﯾﮕـﺮ
ﻓﺎراﺑﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻘﺎع ،از وزن ﺷﻌﺮ ﺑﺤﺜﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪهاﺳـﺖ )ﺑـﺮای اﻃـﻼع ﺑﯿﺶﺗـﺮ از ﺳـﯿﺮ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﺎراﺑﯽ در اﯾﻘﺎع ﻧﮏ :ﺻﺎدﻗﯿﻦ۱۴۰۰ ،؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ و
ﮐﻼم از دﯾﺪ او ،ﻧﮏ :ﺧﻀﺮاﺋﯽ.(۱۳۸۴ ،
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،اﯾﻘﺎع را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﮔﺮ ﻧﻘﺮهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻐﻤﻪﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻘﺎﻋﯽ را »اﯾﻘﺎع ﻟﺤﻨﯽ ]= ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ[« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؛ اﮔﺮ
اﯾﻘﺎع ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ...در ﺣـﺮوف ﻣﻨﺘﻈﻤـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ از آن ﮐـﻼم
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻘﺎﻋﯽ را »اﯾﻘﺎع ﺷﻌﺮی« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ )اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ۱۰۱ :۱۳۹۴ ،؛ ﻗﺲ .ﻫﻤﻮ،
۱۴۰۵ق.(۸۱ :

و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دو را ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدهاﺳﺖ:

در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺮه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮزون اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣـﺮی ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ْ
ﻟﻔﻆ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﺖ ﻣﻮزون ﺑﻮدن ﻧﻘﺮه آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐﺜـﺮت ﺣﺮﮐـﺎت در
ْ
ﻧﻘﺮه اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻮزونﺑﻮدن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آورد وﻟﯽ در ﻟﻔﻆ ،ﮐﺜﺮت ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزونﺑـﻮدن
آن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .از اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﻮزون از ﻟﺤـﺎظ ﻟﻔـﻆ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻧﻘـﺮ ﻧﯿـﺰ
ﻣﻮزوناﻧﺪ )ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻮ۱۱۲ :۱۳۹۴ ،؛ ﻗﺲ .ﻫﻤﻮ۱۴۰۵ .ق.(۹۱ :
ﺑﺴﯿﺎری از وزنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑـﺮ آنﻫـﺎ ﭘﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺷـﻮد ،ذﻫـﻦ
اﺳﺘﺸﻌﺎری ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ آنﻫﺎ دارای وزن ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻘﺎعﻫﺎ ﮐـﻪ از ﺟﻬـﺖ ﻧﻘـﺮ ﯾـﺎ ﻟﻔـﻆ ﻣﻄﺒـﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ] ...ﻃﺒـﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ آن را
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ[ )ﻫﻤﻮ۱۱۳ :۱۳۹۴ ،؛ ﻗﺲ .ﻫﻤﻮ۱۴۰۵ .ق.(۹۲ :

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۹٥ /

دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ در ﺳﺨﻦ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺳﮑﻮت در ﻣﯿﺎن وزن »ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓـﺎﻋﻼﺗﻦ« اﺳـﺖ
ً
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺘﻢ و ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﺳـﺖ ﺑـﺮود
)ﻫﻤﻮ .(۱۳۶ :۱۳۹۴ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ از »ﺳـﮑﻮت« ﺳـﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ او ﺑﺎﯾـﺪ
ﺣﺮوف ﺳﺎﯾﺸﯽ در اﻧﺘﻬﺎی رﮐﻦ »ﻓﺎﻋﻠﻦ« ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺸـﺶ وزن ﺑﯿﻔﺰاﯾـﺪ و
از رﯾﺘﻢ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد.
ً
او در رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﻋﻼﺋـﯽ ١،ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﺟـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ
ﻧﻈﺮی درﺑﺎرۀ وزن ﺷﻌﺮ ﻣﯽدﻫﺪ:

و اﻧﺪر دو ﻣﻘﺪار ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وزن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ اﻧﺪر ﻋﺮوض ﻃﻮﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ اﺳـﺖ،
»ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﯿﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﯿﻠﻦ« ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻊ ﻓـﻊ« ٢ﺑـﺎزﮔﺮدد ،و
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ »ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ« و ﻣﺮ اﯾﻦ را وزن اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑـﺮﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد و ﺷﻌﺮ و اﯾﻘﺎع او ﻣﻮزون ﻧﺒﻮد  ...ﭼﻮن وزﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ُﺑ َﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﻧﺒـﻮد ،ﻃﺒـﻊ
از وی ﺑﺮﻣﺪ :ﭼﻮن »ﻓﻊ ﻓﻊ ]ﻓﺎﻋﻠﻦ[ ﻓﺎﻋﻠ]ﻦ[ ﻓﻌﻮﻟ]ﻦ[ ﻓﻌﻮﻟ]ﻦ[« ٣،زﯾﺮا ﻓﺎ از ﻓـﺎﻋﻠ] ﻦ[ ﺑـﻪ

ً
 .١رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ را ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻟﻨﺠﺎة ،ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﮔﺮد آوردهاﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ
اﻟﻨﺠﺎة ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﮏ .ﻣﻬﺪوی .(۲۲۶ ،۱۱۰ ،۱۰۱ :۱۳۳۳ ،ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎ از داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺟـﺰ در ﺳـﻪ
ﻣﻮرد ﮐﻪ در ﭘﺎورﻗﯽ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻋﺮﺑﯽ آن ﻧﺪارد.
 .٢ﻣﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺠﺎة )اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،اﻟﻨﺠﺎة ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان۲۱۴ :ر(؛ اﺻﻞ» :ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻊ ﻓﻊ«؛ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اداﻣﮥ ﻣﺘﻦ و ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن ﺟﻬﺖ اﯾﻦ وزن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ »ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻊ ﻓﻊ« ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺘﻦ
ً
ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ رﮐﻦﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی از وزن ﺑﺤﺮ ﻃﻮﯾﻞ اﺳـﺖ و ﻋﯿﻨـﺎ ﺑـﺎ آن ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﯾﮏ »ﻓﻌﻮﻟﻦ« از اﺑﺘﺪای ﺿﺒﻂ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ و در اداﻣﻪ ،وزﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺤﺮ ﻃﻮﯾﻞ اﺳﺖ ،ﯾﮏ »ﻓﺎﻋﻠﻦ« در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻢ دارد.
 .٣اﺻﻞ» :ﻓﻊ ﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻮل ﻓﻌﻮل« ،ﻧﺠﺎة» :ﻓﻌﻔﻊ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻮل ﻓﻌﻮﻟﻦ«؛ ﺗﻘﯽ ﺑﯿﻨﺶ ،ﻣﺼﺤﺢ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻧﯿـﺰ ذﮐـﺮ
ً
ﮐﺮده ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر از »ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻮل« »ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ« ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ روی ﻻم ﻫﺮ دو ﺗﻨﻮﯾﻦ ﺑﮕـﺬارد
ً
)اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ .(۱۳۵ :۱۳۷۱ ،در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ »ﻓﺎﻋﻠﻦ« از ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻓﺘﺎده .ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
»ﻓﻊ ﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ« ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ وزن را »از ﺟﻬﺘـﯽ« ﻣـﻮزون ﺧﻮاﻧـﺪه و در اﯾﻨﺠـﺎ
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ارﮐﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

۹٦

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

»ﻓﻊ« ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻣﺮ او را ﺗﺒﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﯽ آن ﮐﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﺑـﺪو رﺳـﺪ ١ﻣﺘﺸـﻮش ﺷـﻮد )اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ،
.(۲۵-۲۴ :۱۳۷۱

ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت در ﺣﻔﻆ آﻫﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن وزن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈـﻮر او
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔـﺮ ارﮐـﺎن ﺑﻌﻀـﯽ اوزان ﯾـﺎ ﻣﺰاﺣﻔـﺎت اوزان را ﺟﺎﺑـﻪﺟﺎ ﮐﻨـﯿﻢ ،وزن آن از ﺑـﯿﻦ
ﻣﯽرود ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ »ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻊ ﻓﻊ« از اﯾﻦ »ﺟﻬﺖ« )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ( ﻣﻮزون اﺳﺖ و اﮔﺮ »ﻓـﻊ ﻓـﻊ ﻓـﺎﻋﻠﻦ ﻓـﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌـﻮﻟﻦ ﻓﻌـﻮﻟﻦ« داﺷﺘﻪﺑﺎﺷـﯿﻢ،
ﺳﮑﻮت[ ﭘﺲ از »ﻓﻊ ﻓﻊ« ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧـﺪ و در واﻗـﻊ،
وزﻧﺶ ﻣﺸﻮش ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا آﺳﺎﯾﺶ ]=
ِ
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺰانﻫﺎی ﭘﻨﺞﺿﺮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﭼﺮا ﮐﻪ »ﻓﻊ ﻓﻊ« ،ﺑﺪون ﺳـﮑﻮت ،ﭼﻬﺎرﺿـﺮﺑﯽ

اﺳﺖ(.
اﺑﻦزﯾﻠﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎرح ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪون ارﺟـﺎع ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﯿﻨﯿﺎن،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ازﻣﻨﻪ در ﻧﻘﺮات رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،اﯾﻘﺎع ﻟﺤﻨﯽ دارﯾﻢ و اﮔﺮ در ﺣـﺮوف ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻘﺎع ﺷﻌﺮی )اﺑﻦزﯾﻠﺔ۱۹۶۴ ،م .(۴۴ :اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ ﻫﻢ از وزن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻘﺎع
را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻋـﺮوض دارد« )اﺧـﻮان
اﻟﺼﻔﺎ .(۲۹۳ :۱۳۷۵-۱۳۷۴ ،ﻧﻐﻤﻪ اﯾﻘﺎع دارد و اﺻﻞ آن ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت اﺳﺖ» ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﺷﻌﺎر ﻣﺮﮐﺒﻨﺪ از ﻣﺼﺮاعﻫﺎ و ﻣﺼﺮاعﻫﺎ ﻣﺮﮐﺐ از اﻓﺎﻋﯿﻞ و اﻓﺎﻋﯿﻞ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﺒﺐﻫﺎ و وﺗـﺪﻫﺎ و
ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎﺳﺖ و اﺻﻞ در ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺮوف ﻣﺘﺤﺮک و ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« )ﻫﻤﺎنﺟـﺎ؛ ﻗـﺲ.
ﻫﻤــﻮ۱۴۰۵ ،ق .(۱۹۷/۱ :در اداﻣــﻪ ،ﭘــﺲ از ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﺳــﺒﺐ و وﺗــﺪ و ﻓﺎﺻــﻠﻪ در ﻋــﺮوض،
آﻣﺪهاﺳﺖ» :اﺻﻮل ﻟﺤﻦ و ﻏﻨﺎء ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ اﺻـﻞ ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﺒﺐ و وﺗـﺪ و ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ«
)ﻫﻤﻮ۲۹۴ :۱۳۷۵-۱۳۷۴ ،؛ ﻗﺲ .ﻫﻤﻮ۱۴۰۵ ،ق.(۱۹۸-۱۹۷/۱ :
رﺳــﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼــﺮ ﺧﻮاﺟــﻪ ﻧﺼــﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ در ﻋﻠــﻢ ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ و
 .١ﻧﺠﺎة :ﻓﺈن اﻟﻔﺎء ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﯾﻠﺤﻖ ﻓﻌﻔﻊ ﻣﺜﻠﺜﺔ )؟( ﻣﻦ ﻏﯿﺮزوج ّ
ﺗﺘﻀﻤﺮ اﻟﯿﻪ ّ
ﻓﺘﺘﺸﻮش )اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،اﻟﻨﺠﺎة ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان:
 ۲۱۴پ( .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺪری ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﻓﺎ« و »ﻓﻌﻔﻊ«
ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﻪﺗﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻦ ﺗﻦ ﺗﻦ( و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ اﯾﻘﺎع و ﻣﻄﺒﻮع ﻧﯿﺴـﺖ.
اﻣﺎ »ﻣﺜﻠﺚ /ﻣﺜﻠﺜﺔ« اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳـﯿﻢ ﺳـﻮم ﻋـﻮد؛ در اﯾﻘـﺎع ﺑـﻪﺟﺎی »ﺳـﻪﺗﺎﯾﯽ« ،اﺻـﻄﻼح »ﺛﻼﺛـﯽ« و
»ﺛﻮاﻟﺚ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ )ﻧﮏ .اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ۱۱ :۱۳۷۱ ،و .(۲۳

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۹۷ /

واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای درک روﺷﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺰد ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐـﻪ او ،از ﻣﻨﻈـﺮ
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮوﺿﯽ ﻧﯿﺰ ،در آﺛﺎر دﯾﮕـﺮ ﺧـﻮد ،از ارﺗﺒـﺎط اﯾﻘـﺎع و وزن ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﺳـﺖ .او در
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻘﺎع ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻈﺎم واﻗﻊ ﻣﯿﺎن زﻣﺎنﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺮات و ﻧﻐﻤﺎت ﻗـﺮار دارد و
ﻋﺮوض از آن ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ۳۱ :۱۳۷۰ ،؛ ﻗﺲ .ﻫﻤﺎن.(۳۹ :

ْ
در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻫﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺶ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺮوض اﯾﻘﺎع اﺳﺖ و ﻧﻈـﺎم ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮ او در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﮏ .اداﻣﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ(.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ارﻣﻮی در رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ اﻻدوار ﻓـﯽ اﻟﻤﻮﺳـﯿﻘﯽ ــ ﮐـﻪ
دورانﺳﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺳﭙﺴﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﺳﺖ ـ  ،ﻧﺰدﯾﮑـﯽ
اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض را ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﯿـﺰان ﻃﺒـﻊ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑـﻪ
و ادراک ﺗﺴﺎوی آن زﻣﺎنﻫﺎ و دورﻫﺎ]ی اﯾﻘﺎع[ ﺑـﻪ
ِ
ِ
دورﻫﺎی ﻋﺮوض ﺷﻌﺮ ،ﮐﻪ اوﺿﺎﻋﺶ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اوزاﻧﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﻃﺒﻊ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﺤﺘﺎج
ﻧﺸﻮد در ادراک ﺗﺴﺎوی ادوار ،ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از آن ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺮوض؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻊ ﺳـﻠﯿﻢ
ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺸﻮد در ادراک ﺗﺴﺎوی ازﻣﻨﮥ ﻫﺮ دوری از ادوار اﯾﻘـﺎع ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان )ارﻣـﻮی:۱۳۸۰ ،
۷۲؛ ﻗﺲ .ﻫﻤﺎن(۱۷۳ :

در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ او ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻓﯿﺔ ،ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻃﺒـﻊ ﺳـﻠﯿﻢ اﺷـﺎره رﻓﺘﻪاﺳـﺖ )ﻫﻤـﻮ:۱۳۸۵ ،
۱۸۱؛ ﻗﺲ ،ﻫﻤﺎن .(۱۸۲ :ﺑﻪﭘﯿﺮوی از او ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ از اﯾـﻦ ﭘـﺲ ،در ﺗﻌﺮﯾـﻒ
اﯾﻘﺎع ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺟﺎی دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوض و اﯾﻘﺎع ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺳﻠﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ درﮐﻨﺪ و ْ
ﺷـﺒﺎﻫﺖ
اﯾـﻦ
ِ
آنﻫﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دو ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺮهﻫﺎ و ﯾـﺎ ﺣـﺮوف ،ﻧﻈﻤـﯽ
آﻫﻨﮕﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن ﭘﺲ از ارﻣﻮی ،ﮔﻔﺘﮥ ﺟﺎﻣﯽ و ﺑﻨﺎﺋﯽ ﻫﺮوی ـ ﮐﻪ
ﻫﺮ دو ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻋﺮوض ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ ــ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﻪﺳـﺰاﯾﯽ دارد )ﺟـﺎﻣﯽ:۱۳۷۹ ،
۲۰۸؛ ﺑﻨــﺎﺋﯽ ﻫــﺮوی۱۰۲ :۱۳۶۸ ،؛ ﻧﯿــﺰ ﻧــﮏ .ﻣﺮاﻏــﯽ۲۵۱ :۱۳۷۰ ،؛ ﺻــﯿﺮﻓﯽ:۱۳۹۶ ،
۹۸؛ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﯽ ﻓـﻦ اﻻﻟﺤـﺎن۱۶۵-۱۶۴ :۱۳۹۱ ،؛ ﻫـﺪاﯾﺖ :۱۳۱۷ ،ﻧﻮﺑـﺖ دوم۴۶ /؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻌﯿﺎر اﻻﺷﻌﺎر ﻃﻮﺳﯽ ،ﻧﮏ .ﺑﺨﺶ .(۳-۳

١

 .١ﺳﮑﺎﮐﯽ ،در ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ﻫﻢ ﭘﯿﺶ از ارﻣﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻃﺒﻊ در ﻋﺮوض ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿـﺰ اﺳـﺖ )ﺳـﮑﺎﮐﯽ،
۱۴۰۷ﻖ .(۵۱۸ :اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪاﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روی ﮔﻔﺘﮥ ارﻣـﻮی و ﺟﺮﯾـﺎن ﭘـﺲ از او ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﺳـﺖ .ﺧـﻮد

←

۹۸

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺆﻟﻒ درة اﻟﺘﺎج ،اﺑﺘﺪا از ﻧﻈﺮ ﻓـﺎراﺑﯽ ﺑﻬـﺮه ﻣﯽﮔﯿـﺮد و ﺳـﭙﺲ ﻫﻤـﯿﻦ
ﮔﻔﺘﮥ ارﻣﻮی را ﻗﺪری ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﺪ:

ﻣﯿﺎن وزن ﺷﻌﺮ و اﯾﻘﺎع ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳـﺖ ،ﭼـﻪ وزن ﺷـﻌﺮ از ﺗـﺎﻟﯿﻒ ﺣـﺮوف ﻣﺘﺤـﺮک و
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد و ﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎدث ﮔﺮدد و اﯾﻘﺎع از ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻐﻤﺎت ﻣﺘﺤﺮک و ﺳـﺎﮐﻦ ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﻋﺪد و ﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ ...ﭘﺲ ادراک اﯾﻘﺎع دﻗﯿﻖﺗﺮ از ادراک وزن ﺷﻌﺮ و از اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻌﺮا در ﺳﻤﺎع ،ﺣﺮﮐﺎت ﺧﺎرج از اﺻﻮل ﮐﻨﻨﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻣﻮزون ﻣﯽرﻗﺼﻨﺪ[ و ﻧﯿـﺰ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻀﻼی دﻗﯿﻖﻧﻈﺮ ادراک اوزان ]ﯾﻌﻨﯽ اوزان اﯾﻘﺎﻋﯽ[ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﮑـﺲ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
]ﮐﺴﯽ[ ادراک اﯾﻘﺎع ﮐﻨﺪ و ادراک وزن ﺷﻌﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧـﻪ ،و ﻇـﺎﻫﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﺷﯿﺮازی.(۱۵۹-۱۵۸ /۱ :۱۳۸۷ ،

ً
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺮاﻏﯽ و ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ آﻣﻠﯽ ﻋﯿﻨـﺎ ﺣـﺮف ﺷـﯿﺮازی را ﺗﮑـﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ )ﻣﺮاﻏـﯽ،١
۲۱۲ :۱۳۶۶؛ ﻫﻤﻮ۲۵۳ :۱۳۷۰ ،؛ آﻣﻠﯽ .(۱۰۸ /۳ :۱۳۸۹ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ
ً
ﻋﺮوض و وزن ﺷﻌﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻘﺎع ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﯾﻘﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﻧﺪ و
ً
ﺑﻌﻀﺎ درک ﻧﻈﻤﺸﺎن از ﻋﺮوض ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻘـﺎع ﺑﺪاﻧـﺪ و از ﻓﻬـﻢ
ﻋﺮوض ﺑﺎزﺑﻤﺎﻧﺪ )ﻧﯿـﺰ ﻧـﮏ .ﻣﺮاﻏـﯽ۳۳۷ :۱۳۶۶ ،؛ ﺷـﯿﺮازی .(۲۹۱ /۲ :۱۳۸۷ ،ﻣﺒﺎرﮐﺸـﺎه
ﺑﺨﺎری ،در ﺷﺮح ادوار ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ را در ﮐﻨﺎر ﮔﺰارۀ دﯾﮕﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ ،ﭼﻨـﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﮔﺮوهﻫﺎی ازﻣﻨﮥ ﻣﺘﺴﺎوی« ﻣﻮزوﻧﻨـﺪ وﻟـﯽ ﻫـﺮ ﮔـﺮوه از »ﺣـﺮوف ﻣﺘﺴـﺎوی«
ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ »ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ« ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻃﺒﻊ ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﺮوﺿﯿﺎن
ﻃﺒﻊ ﺳﻠﯿﻢ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ »ﻗﺎﺑﻞ اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﺪه«اﻧـﺪ ﺳـﺮوﮐﺎر
دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ اﯾﻘﺎع ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .و ﻗﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﺮﯾﺰۀ
»اﯾﻘﺎﻋﯽ« داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺮﯾﺰۀ ﻧﻈﻢ ﺷﻌﺮ را ﻧﻪ )ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎه ﺑﺨـﺎری۲۴۹-۲۴۸ :۱۳۹۲ ،؛ ﻗـﺲ.
ﻫﻤﺎن .(۴۸۷-۴۸۶ :اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻣﻮرد ﻋﺮوﺿﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر راهﮔﺸﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد )ﻧـﮏ .اداﻣـﮥ
ﻣﻘﺎﻟﻪ(.
→
ﺳﮑﺎﮐﯽ ﺷﺎﯾﺪ از ﻗﺪاﻣﺔﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﺟﺎﺣﻆ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدهﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﻫﻢ درﺑﺎرۀ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ ﻋـﺮوض ﺳـﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﮏ .زرﯾﻦﮐﻮب.(۱۱۰ :۱۳۹۲ ،
 .١ﻣﺮاﻏﯽ در ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻻﻟﺤﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﺮوض و اﯾﻘﺎع و اﺟﺰاﺋﺸﺎن را ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﺳﺖ» :ﻋﺮوﺿﯿﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘـﺮه،
ﺣﺮف اﺳﺖ ...ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اوزان اﺷﻌﺎر را ارﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻮر اﺷﻌﺎر از آنﻫﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ازﻣﻨﮥ اﯾﻘﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ارﮐﺎن
اﺳﺖ« )ﻣﺮاﻏﯽ.(۸۸ :۱۳۴۴ ،

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۹۹ /

ً
در ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﺻﻮل اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض ﺑﻪﺗﺒﻊ ﻓﺎراﺑﯽ اداﻣـﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳـﺖ )ﻣـﺜﻼ
ﻧﮏ .ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺨﺎراﯾﯽ .(۵۶ :۱۳۹۹ ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺤﻮر اﻻﻟﺤﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺷـﯿﺮازی ـ ﮐـﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ
درﺑﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺣﻮال ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ ـ ﻧﯿـﺰ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺣـﺮوف و ﻧﻘـﺮات و ارﮐـﺎن در
اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض آﻣﺪهاﺳﺖ )ﺷﯿﺮازی .(۲۱ :۱۴۰۰ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ او »در ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﺣﺎﺟـﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ زﺣﺎﻓﺎت و ﻋﻠﻞ ﻋﺮوض را ﺷﺨﺺ ﻣﻐﻨﯽ ﺑﺪاﻧﺪ« )ﻫﻤﺎنﺟﺎ؛
ﻓﺮﺻﺖاﻟﺪوﻟﻪ در درﯾﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﻧﮏ .ﻫﻤﺎن.(۳۲۳ :
 .۲-۳در ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴﻔﯽ

ﻟﻔﻆ اﯾﻘﺎع در رﺳﺎﯾﻞ ﺷﻌﺮی ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ وزن ﺷﻌﺮ آﻣﺪهاﺳـﺖ.

١

ﻓﺎراﺑﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﮐﻼم ﺗﺎﻟﯿﻒﺷﺪۀ ﺧﯿـﺎلاﻧﮕﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾﻘـﺎع
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه و دارای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻫﻢوزن ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه و ﺣﺮوف ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺘﺮک اﺳـﺖ«
)ﻓﺎراﺑﯽ۱۳۹۳ ،ب .(۴۳ :او در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮ را ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻠﺰم ﺑﻪ »اﯾﻘﺎع
ﻣﻌﯿﻦ« ﻣﯽداﻧﺪ )ﻫﻤﻮ۱۳۹۳ ،اﻟﻒ.(۳۵ :
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻮزون ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم دارای ﻋﺪد اﯾﻘﺎﻋﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻼم دارای زﻣـﺎن ﺗﻠﻔـﻆ ﯾﮑﺴـﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ« )اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ .(۶۱ :۱۳۹۳ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﯿﻮن ﺑﺎ ﺧﯿـﺎلاﻧﮕﯿﺰی ﺳـﺮوﮐﺎر
دارﻧﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ وزن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺮوضداﻧـﺎن ﻫـﻢ ﺑـﻪ وزن ﺗﻮﺟـﻪ دارﻧـﺪ
ﻣﻨﺘﻬﺎ از ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ( .او در رﺳﺎﻟﮥ ﺷﻌﺮی دﯾﮕﺮش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وزن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ )اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ.(۱۵۴ :۱۳۹۶ ،
اﺑﻮاﻟﺒﺮﮐﺎت ﺑﻐﺪادی ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ »وزن دارای اﯾﻘﺎع« را از ﻗﻮل ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﻨﻨـﺪۀ ﺷـﻌﺮ
ﻣﯽداﻧﺪ )ﺑﻐﺪادی .(۱۴۰-۱۳۹ :۱۳۹۳ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ »ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ارﺳـﻄﻮ،
 .١در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﯽﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ از ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ ،ﻟﻔﻆ »اﯾﻘﺎع« ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﺳﺖ :در ﺗﻮﺿﯿﺢ »ﻣـﺪﯾﺢ« )ﮔﻮﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل
ﺗﺮاژدی( ﮐﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺪی اﺳﺖ در »ﻗﻮل ﻧﺎﻓﻊ« )ﮐﻪ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ »ﺳـﺨﻦ ﭼﺎﺷـﻨﯽدار« و »زﺑـﺎن ﺑـﺎ آراﯾـﻪ«
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ(  ...و ﻗﻮل ﻧﺎﻓﻊ »اﯾﻘﺎع و ﻟﺤﻦ و ﻧﻐﻤﻪ« دارد )ﻗﻨﺎﺋﯽ ۱۹۶۷ ،م۴۹ :؛ ﻗﺲ .ارﺳﻄﻮ۹۱ :۱۳۸۸ ،؛
ﻧﯿﺰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ.(۸۰ :۱۳۹۸ ،

۱۰۰

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ وزن ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارد و ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ ...اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼـﻪ اﺗﻔـﺎﻗﯽ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﯿﺎلاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد« )ﻫﻤﺎنﺟﺎ(.
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،در ﻣﻘﺎﻟﺖ ﻧﻬﻢ اﺳﺎس اﻻﻗﺘﺒـﺎس» ،وزن ﺣﻘﯿﻘـﯽ« را اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :آن ﻗﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣـﺮوف ﻣﻠﻔـﻮظ او را ﺑﺤﺴـﺐ ﺣﺮﮐـﺎت و ﺳـﮑﻨﺎت ﻋـﺪدی
اﯾﻘﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ« )ﻃﻮﺳﯽ .(۵۸۶ :۱۳۹۵ ،او ﻧﯿﺰ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ وزن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺠﺮﺑـﯽ
ﺑﻮدن ﻋﺮوض )ﻫﻤﺎن۵۸۷ :؛ ﻗﺲ .ﺣﻠﯽ.(۳۴۰ :۱۳۹۶ ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﯾﻞ ،وزن ﺷﻌﺮ ﺑﺎ اﯾﻘـﺎع ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺣـﻮزۀ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
ً
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺪونﮐﻼم ﯾﺎ رﻗﺺ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻼ ﻧـﮏ.
ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .اﯾﻘﺎع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ِ
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ۷۱ :۱۳۹۳ ،؛ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﯿﺰان ﺗﺨﯿﯿﻞ ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾـﺎ رﻗـﺺ و
ﺑﺪون آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﻤﯽﭘـﺮدازﯾﻢ( .ﺗﻘﻠﯿـﺪ اﯾـﻦ
ﻣﺘﻮن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑـﻪ ﺑﻮﻃﯿﻘـﺎی ارﺳـﻄﻮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ .ﻟﻔـﻆ
اﯾﻘﺎع ﺗﺮﺟﻤﮥ ) ρυθμόςروﺛﻤﻮس= رﯾﺘﻢ( از اﺻﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ )ﻧـﮏ .ارﺳـﻄﻮ،۱۴۱ :۱۳۸۸ ،
ْ
 (۱۹۷و در ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ آﻣﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ »روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوزان اﺟـﺰ ِاء اﯾﻘـﺎع ﺑﺎﺷـﺪ« )ﻫﻤـﺎن.(۸۷ :
ﺗﻮﺻﯿﻒ ارﺳﻄﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ اﻣـﺮوزه ﻣﯽﺗـﻮان از وزن ﺷـﻌﺮ اراﺋـﻪ داد )ﻧـﮏ.

ﺿﻤﯿﻤﻪ(.
 .۳-۳در ﻣﺘﻮن ﻋﺮوﺿﯽ

ﻫﺮﭼﻨﺪ درﺑﺎرۀ اﺑﺪاع ﻋﺮوض ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﻞ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐـﻪ او ﻣﺘـﺄﺛﺮ از اﯾﻘـﺎع ﺑـﻮده )ﻧـﮏ.
ﻫﺪاﯾﺖ :۱۳۱۷ ،ﻧﻮﺑﺖ اوﻟﯽ۵ /؛ اﺑﻦﺧﻠﮑﺎن ﺑـﻪﻧﻘﻞ از ﺑﺮﻗﻌـﯽ ﻗﻤـﯽ (۵۶۷ :۱۳۱۹ ،و ﻫﻨﮕـﺎم
ﺧﻮاﻧﺪن اوزان ﻋﺮوﺿﯽ ﺿﺮب ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ )ﻧـﮏ .ﻓﺮزاﻧـﻪ (۶۱۶ :۱۳۹۴ ،و ﮐﺘـﺎﺑﯽ در ﻋﻠـﻢ
اﯾﻘﺎع ﻣﻨﺴـﻮب ﺑـﻪ اوﺳـﺖ )ﻧـﮏ .داﻧﺶﭘـﮋوه۳۷ :۲۵۳۵ ،؛  ،(Yar-Shater, 1974: 69در
رﺳﺎﻻت و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﺮوﺿﯽ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ از اﯾﻘﺎع و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ ﻋـﺮوض
ً
ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎ درﺑﺎرۀ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎت اوزان از ﺑﺤﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﻮر
ﺣـﺮوف »ﻗﺎﺑـﻞ
و ازاﺣﯿﻒ ﺷـﻌﺮ ﻋـﺮب ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻋﺮوﺿـﯽ ﺑﻪﺳـﻮی ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ
ِ

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه« )ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎه ﺑﺨﺎری (۲۴۹ :۱۳۹۲ ،ـ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺑﻠﻨـﺪی

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۱۰۱ /

و ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺠﺎﻫﺎ ـ ﺑـﺮود و ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻋـﺮوض ﻋـﺮب اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﯿﺶﺗـﺮی داﺷﺘﻪﺑﺎﺷـﺪ.

١

درﻧﺘﯿﺠﻪ ،دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺖ ﻋﺮوﺿﯿﺎن ﻧﺒﻮده ﮐﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻘﺎﻋﯽ ﻋﺮوض ﺳـﺨﻨﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎن آورﻧـﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﮥ ْ
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدن ﺧﻮاﻧﺶ اﺷﻌﺎر ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،اﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﭘـﺲ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮوض را از اﯾﻘﺎع وام ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑـﯿﻦ آﻫﻨـﮓ ﺷـﻌﺮ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ و وزن ﺷﻌﺮ ﻋﺮب را ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد زﺣﺎﻓﺎت و اﺧﺘﯿﺎرات وزﻧﯽ ﻓﺮاوان ،ﺗـﺎ
آن اﻧﺪازه دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ درﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﯿﺰ ﻧـﮏ .ﯾﮑﺘـﺎﺋﯽ۲۰۰ :۱۳۵۰ ،؛ ﻓﺸـﺎرﮐﯽ:۲۵۳۶ ،
۴۰۷؛ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺒﻞ .(۱۲۵ ،۱۲۱ :۱۳۸۹ ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻧﻈـﺮ اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ »ﺑﺴـﯿﺎری از
وزنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﻮد ،ذﻫﻦ اﺳﺘﺸﻌﺎری ﺑﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ
آنﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« )اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،(۱۱۴ :۱۳۹۴ ،و ﺑﻪﮔﻔﺘـﮥ ﻣﺒﺎرﮐﺸـﺎه ﺑﺨـﺎری »اذان و اﻧﺸـﺎد
اﻟﺸﻌﺮ« اﯾﻘﺎع ﻧﺪارﻧﺪ )ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎه ﺑﺨﺎری ،(۴۸۶ :۱۳۹۲ ،ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﺒﯿﺪ

زاﮐــﺎﻧﯽ »اﻟﻨــﺎﻣﻮزون :ﺷــﻌﺮ ﻋﺮﺑــﯽ«) ٢ﻋﺒﯿــﺪ زاﮐــﺎﻧﯽ :۱۳۳۴ ،ﻟﻄــﺎﯾﻒ ،(۱۶۷ /و ﺑــﻪ اﻋﺘﻘــﺎد
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن ،اﯾﻘﺎع دﻗﯿﻖﺗﺮ از وزن ﺷﻌﺮ ﺑﻮدهاﺳﺖ )ﻧﮏ .ﺑﺨﺶ  .(۱-۳ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ دﯾـﺪﯾﻢ ﮐـﻪ
ﻣﻨﻄﻘﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ وزن را ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻋﺮوض را وﺟﻪ ﻋﻤﻠﯽ آن )ﻧﮏ .ﺑﺨﺶ
 .(۲-۳ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻘﺎﻋﯽ از ﻋـﺮوض ﺷـﺪه و اﯾـﻦ ﺳـﻨﺖ ﺑـﻪ ﻣﺘـﻮن
ﻋﺮوﺿﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ.

٣

ٔ
ٔ
درﺑﺎره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ دارﻧﺪ ،در ﺑﺤﺚ از ﻋـﺮوض از ﺳـﻨﺖ
درﺑﺎره ﺷﻌﺮ و ﻫﻢ
 .١ﺟﺎﻣﯽ و ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ آﻣﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻢ
ﻋﺮوﺿﯿﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻘﺎﻋﯽ ﺑﻮدن ﻋﺮوض اﺷﺎره ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ ﺣﺎل آنﮐﻪ در ﺑﺤﺚ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،از ﺟﺮﯾﺎﻧـﺎت
راﯾﺞ در رﺳﺎﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دو را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻧﮏٔ .
اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ.
 .٢اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در واﻗﻊ از »رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت« ﻋﺒﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺨﺶ »ﻣﻠﺤﻘﺎت« از »رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻣﻼ دوﭘﯿﺎزه«،
ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎپ اﻧﺘﺸﺎرات اﻗﺒﺎل ﮐﻪ ﺑﺨـﺶ »ﻟﻄـﺎﯾﻒ« آن از روی ﻃﺒـﻊ  ۱۳۰۳اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳـﺖ ،آﻣﺪهاﺳـﺖ و ﺑﻪﮔﻔﺘـﮥ
ﻣﺤﺠﻮب ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺤﺠﻮب .(۵۰۳ :۱۳۷۳ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل،
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ را ﻧﺎﻣﻮزون ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ّ
ً
 .٣ﺷﻤﺲ ﻗﯿﺲ ،در اﻟﻤﻌﺠﻢ ،ﻋﺮوض ﻓﺎرﺳﯽ را ﻋﯿﻨﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﻣﻘﻠﺪ ﻋﺮوض ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ )ﺷﻤﺲ ﻗﯿﺲ رازی:۱۳۶۰ ،
 .(۶۷ﺧﻮد او ﮔﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺷﻬﻮدی ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎ و آﻫﻨﮓ اﺷﻌﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ او را
ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ او درﺑﺎرۀ ﻓﻬﻠﻮﯾﺎت ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﯽداﻧﺪ و از ﺿﺮب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐـﺮدن
دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻫﻤﺎن۱۷۷-۱۷۳ :؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ .ﺛﺮوﺗﯿﺎن۱۲۶-۱۲۵ :۱۳۵۶ ،؛ ﺟﻠﯽ (۴-۳ :۱۳۷۲ ،و ﯾﺎ درﺑـﺎرۀ

←

۱۰۲

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

اﻣﺎ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎر اﻻﺷﻌﺎر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دو اﺛﺮ دﯾﮕﺮش در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶﺗـﺮ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض اﺷﺎره ﮐﺮدهاﺳﺖ:

وزن ﻫﯿﺄﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت ،و ﺗﻨﺎﺳﺐ آن در ﻋﺪد و ﻣﻘـﺪار ]در اﺳـﺎس
اﻻﻗﺘﺒﺎس :ﻋﺪد اﯾﻘﺎﻋﯽ[ ...و ﻣﻮﺿﻮع آن ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت اﮔـﺮ ﺣـﺮوف ﺑﺎﺷـﺪ آن را ﺷـﻌﺮ
ّ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﻻ آن را اﯾﻘﺎع ﺧﻮاﻧﻨﺪ )ﻃﻮﺳﯽ۸ :۱۳۹۳ ،؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮏ .ﻫﻤﺎن.(۱۴ :

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ارﻣﻮی را درﺑﺎرۀ ﻃﺒﻊ ﺳﻠﯿﻢ و درک وزن ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ:

١

 ...ﻓﻄﺮت ﻧﻔﺲ را در ادراک آن ﻫﯿﺄت ﻣﺪﺧﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﻣـﺮدم در
ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺮ ﯾﺎ اﯾﻘﺎع ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮت ﺻﺎﺣﺐ ذوق ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ و از ﺻـﻨﻒ
دوم ﺑﻌﻀﯽ را اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب و ﺑﻌﻀﯽ را ﻧﺒﻮد )ﻫﻤﺎن.(۸ :

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ از ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻫـﻢ آﮔـﺎه ﺑﻮدهاﺳـﺖ .از ﻃﺮﻓـﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﯽ در رﺳـﺎﻟﮥ ﻋـﺮوض ﺧـﻮد اﺷـﺎرهای ﺑـﻪ اﯾﻘـﺎع ﻧﮑﺮدهاﺳـﺖ ،اﻣـﺎ در رﺳـﺎﻟﮥ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽداﻧﺎن دﯾﮕـﺮ ،ارﺗﺒـﺎط اﯾﻘـﺎع ﺑـﺎ ﻋـﺮوض را ذﮐـﺮ
ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻔﺎﯾﺲ اﻟﻔﻨﻮن ،ﮐﻪ در ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آن اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ را ﻣـﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
)»ﻣﯿﺎن وزن ﺷﻌﺮ و اﯾﻘﺎع ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻋﻈـﯿﻢ اﺳـﺖ «...آﻣﻠـﯽ ،(۱۰۸ /۳ :۱۳۸۹ ،اﻣـﺎ در ﺑﺨـﺶ
ﻋﺮوض ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،اﺛﺮی از اﯾﻘﺎع ﻧﯿﺴﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺮﻣﯽﮔـﺮدد ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی
ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی و ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎه ﺑﺨﺎری و ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺮاﻏﯽ؛ در ﻋﺮوض ،ﺳﻨﺖ ﮐﺘـﺐ ﺑﻪﺳـﻮی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﯾﮕﺮی رﻓﺘﻪاﺳﺖ و اﻧﮕﺎر دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻣﻮزوﻧﯿـﺖ و رﯾـﺘﻢ آن ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪهاﺳـﺖ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪن ﻋﺮوض ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﻧﺤﻮ ﮐﻼم )ﺑـﻪﺟﺎی اﯾﻘـﺎع ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ( در ﺑﻌﻀـﯽ ﮐﺘـﺐ ،اﯾـﻦ را
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﻮاﻋﺪ درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اوزان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ )ﻣﺜﺎل را ،ﻧﮏ .ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد،
→
ﻫﻢﺧﻮان ﻧﺒﻮدن زﺣﺎﻓﯽ ﮐﻪ اﻧﻮری در »ﻣﻔﻌﻮل ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ )× «(۲آوردهاﺳﺖ )ﺷﻤﺲ ﻗـﯿﺲ رازی۱۰۸-۱۰۷ :۱۳۶۰ ،؛
ﻧﯿﺰ ﻧﮏ .ﺑﻨﺎﯾﯽ .(۵۵-۵۳ :۱۳۹۹ ،ﺷﻤﺲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻄﺒـﻮع و ﻧـﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑـﻮدن ﺑﺮﺧـﯽ
اوزان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻧﻪ اﯾﻘﺎع ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﻪ دو در ﻧﻐﻤـﺎت اﺷـﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﻤﺲ ﻗﯿﺲ رازی (۸۸ :۱۳۶۰ ،ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑـﻪ وزن و رﯾـﺘﻢ ﻧـﺪارد .ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾـﻦ درﻫﻢآﻣﯿﺨﺘﮕـﯽ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻫﻢ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ )در زرﻗﺎﻧﯽ ،۱۴۵ :۱۳۹۱ ،ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎ( ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ.
 .١ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ارﻣﻮی اﻻدوار را ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﺳﺖ )ﻧﮏ .ﺑﯿﻨﺶ،(۳۶۱ :۱۳۷۵ ،
درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ از او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۱۰۳ /

۱۹۶۰م .(۳ :اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و اﯾﻘـﺎع دارد و آن را درک ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﻌﯿـﺪ و
ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻪ اﯾﻘﺎﻋﯽ اﺻﻮل ﻋﺮوض ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﮏ .ﺷﻤﺎرۀ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ(.
ﻋﺮوﺿﯽ ﭘﺲ از او راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻟﮥ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺐ
ِ
ً
ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ دﺷﺘﮑﯽ ،ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺮوﺿﯽ و ﻃﺒﻌﺎ از ﺧﻮاﺟـﻪ ﻧﺼـﯿﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ )دﺷﺘﮑﯽ .(۵-۴ :۱۳۷۵ ،در ﻋﺮوض ﻫﻤـﺎﯾﻮن ﻫـﻢ اﯾـﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ دﯾﺪهﻣﯽﺷـﻮد
)ﺷﺮﯾﻒ .(۱۰ :۱۳۳۷ ،ﺷﻤﺲ ﻓﺨﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﺟﻪ را از وزن ،ﺑﺪون ذﮐـﺮ ﺷـﺒﺎﻫﺘﺶ ﺑـﻪ
اﯾﻘﺎع ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ آوردهاﺳﺖ )ﺷﻤﺲ ﻓﺨﺮی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ.(۱۴۴ :۱۳۸۹ ،
 .۴-۳ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ

ذﮐﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺘـﻮن ﯾﺎدﺷـﺪه ﻧﯿﺴـﺖ .در ﺑﻌﻀـﯽ ﮐﺘـﺐ دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺷـﺎره ﮐﺮدهاﻧـﺪ .در اﻟﻔﺼـﻮل و اﻟﻐﺎﯾـﺎت ،ارﮐـﺎن ﻋﺮوﺿـﯽ ﺑـﺮای
ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﺤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﺳﺖ )ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﺷﻮﻗﯽ ﺿـﯿﻒ ،زرﻗـﺎﻧﯽ .(۱۴۱ :۱۳۹۱ ،اﺑﻦﻓـﺎرس
ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی را ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽداﻧﺪ» :اﻫﻞ ﻋﺮوض ﻫﻢﻧﻈﺮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿـﺎن ﻓـﻦ ﻋـﺮوض و
ﻓﻦ اﯾﻘﺎع ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻘﺎع زﻣﺎن را در ﻧﻐﻤﺎت ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋـﺮوض در ﺣـﺮوف«
)ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه؛ ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ۴۷۰ /۲ :؛ ﻧﻘﻞﺷـﺪه در ارﺳـﻄﻮ.(۱۴۱ :۱۳۸۸ ،
اﺑﻦﺧﻠـﺪون ﻫــﻢ در ﻓﺼــﻞ ﻏﻨــﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ﺗﺎزﯾــﺎن ﭘـﯿﺶ از اﺳــﻼم ﻧﺨﺴــﺖ ﺑــﻪ ﻓــﻦ ﺷــﻌﺮ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن اﺟـﺰای ﺳـﺨﻦ در
ﻋﺪهای از ﺣﺮوف ﻣﺘﺤﺮک و ﺳﺎﮐﻦ ،ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎی آنﻫـﺎ ﻣﺘﺴـﺎوی ﺑـﻮد ...در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎص و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐـﺮد ،از اﯾـﻦ رو ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﯾـﺎد ﮐـﺮده
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ...و اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺟﺰای ﺳـﺨﻦ و ﺣـﺮوف ﻣﺘﺤـﺮک و ﺳـﺎﮐﻦ ﺑـﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻗﻄﺮهای از درﯾﺎی ﺗﻨﺎﺳﺐ آوازﻫﺎﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ در ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ

ﻣﻌﻠــﻮم اﺳــﺖ« )ﺗﺄﮐﯿــﺪ از ﻧﮕﺎرﻧــﺪه اﺳــﺖ؛ اﺑﻦﺧﻠــﺪون.(۸۵۲-۸۵۱ /۲ :۱۳۳۷-۱۳۳۶ ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻞ اﺣﻤﺪ ،ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ او ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾﻘـﺎع ﺑﺎﻋـﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوض را درﯾﺎﺑﺪ )ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی۱۹۹۳ ،م .(۱۲۶۲ /۳ :اﺑﻦﺧﻠﮑﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮥ ﯾﺎﻗﻮت را

۱۰٤

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ »اﯾﻘﺎع و ﻋـﺮوض در ﻣﺎﺧـﺬ ﻧﺰدﯾﮑﻨـﺪ« )اﺑﻦﺧﻠﮑـﺎن/۲ :۱۳۶۴ ،
 .(۲۴۴اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﯿﻮع اﻃﻼع از ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻋﺮوض و اﯾﻘﺎع را در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۴ﻋﺮوض در اﯾﻘﺎع و اﯾﻘﺎع در ﻋﺮوض

در ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ و اﺷﺘﺮاک اﺻﻄﻼﺣﺎت و اﺻـﻮل
ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﻋﺮوض و اﯾﻘﺎع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد )ﺑﻪوﯾﮋه اﺗﺎﻧﯿﻦ( ﺑـﺎ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
ـ ارﮐﺎن )ﺳﺒﺐ و وﺗﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ( و اﻓﺎﻋﯿﻞ ﻋﺮوﺿﯽ :ﻫﻢ اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻋﺮوﺿﯽ )از ﺧﻠﯿﻞ ﺑـﻦ
ً
اﺣﻤﺪ( ارﮐﺎن و اﻓﺎﻋﯿﻞ را ﭘﺎﯾﮥ وزن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﻫـﻢ ﻣﺘـﻮن ﻣﻮﺳـﯿﻘﺎﯾﯽ )ﻣـﺜﻼ ﻧـﮏ .اﺧﻔـﺶ،
ً
۱۹۸۶م۱۵۰ ،۱۴۳ :؛ اﻟﮑﻨـــﺪی۱۹۶۲ ،م .(۸۱ :اﺣﺘﻤـــﺎﻻ ﻣﻮﺳـــﯿﻘﯽداﻧﺎن اﯾـــﻦ روش را از
ﻋﺮوﺿﯿﻮن وام ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

َ
ـ اﺗﺎﻧﯿﻦ :در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻬﻦ ،از ﻓﺎراﺑﯽ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ،از »ﺗﻦ ،ﺗ َﻦَ ،ﺗﻨﻦ ،ﺗﻨﻨـﺎ و«...

ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ارﮐﺎن و اﺟﺰاء دور اﯾﻘﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ )اﻟﮑﻨﺪی ﻧﺪارد؛ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎر زﯾـﺎد
و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ،ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﻤﯽاﻓﺰاﯾﺪ( .ﻓﺎراﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺎء و ﻧﻮن را ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :از ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻫﯿﭻﮐـﺪام زﺑﺎﻧﺸـﺎن از اﯾـﻦ ﺣـﺮوف ﺧـﺎﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ« )ﻓﺎراﺑﯽ .(۲۳ :۱۳۸۳ ،در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺒﯿﺮ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ اﺗـﺎﻧﯿﻦ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻣﺸـﺪد ﺑـﻪ ﮐـﺎر
رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ روش ﭼﻨﺪان رواج ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ )ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻓـﺎراﺑﯽ .(۴۹۰ :۱۳۷۵ ،در
ﻣﯿﺎن ﻋﺮوضداﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻋﻠﻢ ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ،اﺗـﺎﻧﯿﻦ را ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺮوف ﻣﺘﺤﺮک و ﺳﺎﮐﻦ در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻋﺮوﺿﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﯿﺎر اﻻﺷـﻌﺎر ،ﯾـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ
)ﻃﻮﺳﯽ (۱۴ :۱۳۹۳ ،و آن را ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ و ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻓﺎﻋﯿـﻞ ﻋﺮوﺿـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
)ﻫﻤﺎن ،(۲۵ :اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮوض ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺣﺮﻓـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺎء و ﻧﻮن ﺷﻮد )ﻫﻤﺎن .(۱۴ :در ﻋﺮوض ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻧﯿﻦ ﻓﺮاوان دﯾﺪهﻣﯽﺷﻮد
)ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮزاد ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ وزن ﯾﮏ رﺑﺎﻋﯽ را

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۱۰٥ /

ﺑﺎ اﺗﺎﻧﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﻧﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽﻧﮕﺎرد ،ﻧﮏ .ﻓﺮزاد۳۵ :۱۳۱۸ ،؛ ﺧﺎﻧﻠﺮی ﻫﻢ اﯾﻦ روش را در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻠﺮی.(۶۴-۶۳ :۱۳۲۷ ،
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻟﻔﻆ اﺗﺎﻧﯿﻦ درون اﺷﻌﺎر اﺳﺖ .ﺟﻼلاﻟـﺪﯾﻦ ﻫﻤـﺎﯾﯽ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره در
ﻏﺰﻟﯿﺎت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﺳﺖ» :ﮐﻠﻤﮥ "ﺗﻦ" ...از ﮐﻠﻤـﺎت ﻣﺨﺼـﻮص ﺗﻘﻄﯿـﻊ اوزان و ادوار
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮوف "ﻓﻌﻞ" ﮐـﻪ در اوزان ﺻـﺮﻓﯽ و ﻋﺮوﺿـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽرود«
)ﻫﻤﺎﯾﯽ .(۷۱ :۱۳۳۸ ،ﻫﻤﻮ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺒﮏ ﻋﺮاﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﺰلﻫﺎی او ﻫﻢ وزن ﻋﺮوﺿﯽ دارد و ﻫﻢ اﯾﻘﺎﻋﯽ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟـﻮی ﺑـﺎ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
اﺳﺖ )ﻫﻤﻮ۸۱-۸۰ :۱۳۳۹ ،؛ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈـﺮ او در ﺑـﺎب وزن اﯾﻘـﺎﻋﯽ و ﻋﺮوﺿـﯽ ،ﻧـﮏ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﺗﻮأم ﺑﻮدن ﺷﻌﺮ ﻣﻮﻻﻧـﺎ و ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ،ﻧـﮏ .دﺷـﺘﯽ=] ۱۳۵۵ ،
 .(۲۶ ،۲۳ ،۲۱ :[۲۵۳۵ﭘــﯿﺶ از ﻣﻮﻻﻧــﺎ ،ﻧﺎﺻــﺮ ﺧﺴــﺮو و ﺳــﻨﺎﯾﯽ ،و ﭘــﺲ از او ،ﺷــﺎﻋﺮان
ﻣﺘﻌﺪدی )ﺑﻪﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﯾﺎ ﺑﻪاﻗﺘﻀﺎی ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ( اﺗﺎﻧﯿﻦ
را در ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ:

ﺑـــﺮ ﺑﺤـــﺮ ﻣﻀـــﺎرع ١اﺳـــﺖ ﻗﻄﻌــــﺶ

ﻃﻘﻄــــﺎق ﺗــــﻨﻦ ﺗــــﻨﻦ ﺗــــﻨﻦ ﻃــــﻖ
)ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو(۴۵۱ :۱۳۶۸ ،

زان ﭘــﺲ ﺑــﺮ ﯾــﺎد او ﭘــﺮدۀ ﻋﺸــﺎق ﺳــﺎز

ﺗــﻦ ﺗﻨﻨــﺎ ﺗــﻦ ﺗــﻨﻦ ﺗــﻦ ﺗﻨﻨــﺎ ﺗــﻦ ﺗــﻨﻦ
)ﺳﻨﺎﯾﯽ ﻏﺰﻧﻮی(۵۱۵ :۱۳۸۸ ،

ز ﺷــﻮق ﻣﺴــﺘﯽ ﻋﺸــﻖ ﺗــﻮ ﮐﻒزﻧــﺎن ﮔــﻮﯾﻢ

ﺗــﻨﻦ ﺗــﻨﻦ ﺗﻨــﻨ]ـــﻦ[ ﺗــﻦ ﺗــﻼ ﺗــﻼ ﺗﻠــﻼ
)اﻧﻮار(۱۱ :۱۳۳۷ ،

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ وزن ﻋﺮوﺿﯽ ﻣﺠﺰا از اﯾﻘﺎع ﻧﺒﻮده ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮان
آنﻫﺎ را ﺑﺪون ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ﺧﻮاﻧﺪ.
ـ »ه« و »ا« ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺿﺮبﻫﺎ :در ﻋـﺮوض ﻓﺎرﺳـﯽ ،ﺑﻪواﺳـﻄﮥ ﻗـﻮل ﺷـﻤﺲ ﻗـﯿﺲ
 .١ﮐﺬا .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ در ﺑﺤﺮ ﻫﺰج اﺳﺖ )ﮐﺎﺗﺐ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺼﺮاع را ﺑﻪ »ﺑﺮ ﺑﺤﺮ ﻫﺰج ﺑﮕﻔﺖ و ﺗﻘﻄﯿﻊ« ﺗﻐﯿﯿﺮ داده(؛ ﺷﺎﯾﺪ
ُ
ً
ﺷﺎﻋﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﮐﻦ »ﻣﻔﻌﻮل« در اﺑﺘﺪای ﻣﺼﺮاع ،اﯾﻦ وزن را ﺑﺎ ﺑﺤﺮ ﻣﻀﺎرع ـ ﮐﻪ اوزان راﯾﺞ آن ﻫﻢ ﺑـﺎ
ُ
»ﻣﻔﻌﻮل« آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ـ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

۱۰٦

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ »ه« )ﻫﺎء /ﺻـﻔﺮ( ﻧﺸـﺎﻧﮥ ﻣﺘﺤـﺮک اﺳـﺖ و »ا« )اﻟـﻒ /ﯾـﮏ( ﻧﺸـﺎﻧﮥ ﺳـﺎﮐﻦ
)ﺷﻤﺲ ﻗﯿﺲ رازی .(۳۲ :۱۳۶۰ ،اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻮن ﻋﺮوﺿﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ دو ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﮐﻨﺪی ﺑﻪﺟﺎی ﻫﺎء /ﺻﻔﺮ و اﻟﻒ /ﯾـﮏ» ،داﯾـﺮه و ﺧـﻂ« را ﻧﺸـﺎن ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ
ً
)اﻟﮑﻨﺪی۱۹۶۸ ،م۸۱ :؛ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﮥ ﭼﺎﭘﯽ آﻣﺪه ﺧﻂ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻤـﻮدی( .ﺑﻌﻀـﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﺳﺖ :ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﻠﺚ ﺑـﻪﺟﺎی ﻣﺘﺤﺮﮐـﺎت
در اﻻﻗﻨﺎع ﻓﯽ اﻟﻌﺮوض )ﺻـﺎﺣﺐ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺎد۱۹۶۰ ،م (۳۶ :ﯾـﺎ ﺣـﺮف »و« در اﺛـﺮ اﺑﻦﺟﻨـﯽ
) (۴۵ :۱۳۹۹و »م« در ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم )ﺳﮑﺎﮐﯽ۱۴۰۷ ،ق .(۵۲۰ :ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻨـﺰ اﻟﺘﺤـﻒ
»ا« و »ه« را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺮک و ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﺳﺖ )]ﮐﺎﺷﯽ[ (۱۰۹-۱۰۸ :۱۳۷۱ ،و
ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ از داﯾﺮۀ ﺑﺰرگ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﺿﺮبﻫﺎ و ﺿـﺮبﻫﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ
)ارﻣﻮی .(۷۵ :۱۳۸۰ ،در ﮐﻞ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻫﻤﯿـﺖ دارد ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻧﻈـﺎم ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮای
ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺿﺮبﻫﺎی اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض اﺳﺖ )درﺑﺎرۀ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﯾـﻦ روش ﺑـﻪ روش ﻫﻨـﺪﯾﺎن ﻧـﮏ.
ﺿﻤﯿﻤﻪ(.
ـ دواﯾﺮ :در ﻫﺮ دو ﻋﻠﻢ ،داﯾﺮه ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮏ دور ﮐﺎﻣﻞ از ﯾﮏ وزن )ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑـﻪ
اﺑﺘﺪاﯾﺶ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﺳﺖ )ﻧﯿـﺰ ﻧـﮏ .ﻫـﺪاﯾﺖ :۱۳۱۷ ،ﻧﻮﺑـﺖ
دوم.(۴۷ /
ـ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺘﺮک :اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰج ،رﻣﻞّ ،
ﻃﯽ ،ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت و
ﻏﯿﺮه ـ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎه ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ــ ﻣﯿـﺎن ﻋـﺮوض و اﯾﻘـﺎع دﯾﺪهﻣﯽﺷـﻮد )ﻧﯿـﺰ ﻧـﮏ.
.(Yar-Shater, 1974: 69
 .۵ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻦ

ً
ً
اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض در ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت آﻧﻬـﺎ ﺻـﺮﻓﺎ در اﯾـﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻐﻤﺎت ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺣﺮوف .اﯾـﻦ ﻫـﺮ دو ﺑـﺎ ﻃﺒـﻊ ﺳـﻠﯿﻢ درک
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮوض ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻘﺎع را درﻧﯿﺎﺑﻨـﺪ ،ﭼـﺮا
ً
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض ﺻﺮﻓﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازاﺣﯿﻒ اﺳﺖ ،ﻧـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ وزن؛ اﻣـﺎ ﮐﺴـﯽ

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۱۰۷ /

ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و از ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض ﺑﺎزﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن ﻫـﻢ ،ﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ
وزن اﯾﻘﺎﻋﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺎل ﺷﻌﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻣﺆﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ :وزن ﺷـﻌﺮ ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺮوض وﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠﯽ آن اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻋﺮوﺿﯿﺎن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺟﻪ
ﭘﯿﺮو او ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻘﺎﻋﯽ ﻋﺮوض اﺷـﺎره ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﭼـﺮا
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ و ﭘﺲ از او ،ﭼﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ِ

ﮐﻪ او ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن ﻋﺮوض را ﺑﺎ اﯾﻘﺎع ﯾﮑﺴﺎن

ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﺣﺘﺮاز ﮐﺘﺐ ﻋﺮوض از ﺑﺤﺚ درﺑـﺎرۀ اﯾﻘـﺎع را ﻣﯽﺗـﻮان دو ﭼﯿـﺰ داﻧﺴـﺖ(۱) :
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﮑﺎت دﻗﯿﻖ در ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮوض ﻋﺮب و ) (۲رﯾﺘﻤﯿﮏ ﻧﺒﻮدن ﺧـﻮاﻧﺶ اﺷـﻌﺎر ﻋﺮﺑـﯽ ﯾـﺎ
دﺳﺖﮐﻢ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﻮدن رﯾﺘﻢ در آن .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﺻـﻞ اﯾﻘـﺎع و ﻋـﺮوض
ﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻘﺎع ﺑﺮ ﺧﻠﯿﻞ اﺣﻤﺪ در وﺿـﻊ ﻋـﺮوض ﺗـﺎ ﺷـﺒﺎﻫﺖ
اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت در اﯾﻦ دو ﻋﻠﻢ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ آنﻫﺎﺳﺖ.
ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﻓﺮﺿﯿﻪای درﺑﺎب رﯾﺸﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض

ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ۲ﺻﻔﺤﮥ  ۹۱ﮔﻔﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑـﺮ ﻣﺘـﻮن
ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻘﺎع ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺤﺜﯽ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ .ﺑﻌﯿﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ً
ْ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻘﺎع در ﻣﺘﻮن رﯾﺸﮥ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ؛ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑﺎﯾـﺪ آن را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻮن ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼـﻞ داﻧﺴـﺖ .از ﻃﺮﻓـﯽ ،دﯾـﺪﯾﻢ ﮐـﻪ اﯾﻘـﺎع ﺑـﺎ ﻋـﺮوض ارﺗﺒـﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد و ﻫﺮ دو از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮح
آراء ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﺎرﻫﺎ از اﯾﻘﺎﻋﯽ ﺑﻮدن وزن ﺷﻌﺮ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )و ﮔﺎه رﻗـﺺ(
ﮐﻨﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺧﻠﯿﻞ از ﻋﻠﻢ اﯾﻘﺎع ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻓﺮض ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑـﻮدن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦﻫﺎ را ِ
ً
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮوض ﻋﺮب )و ﺗﺒﻌﺎ ﻋﺮوض ﻓﺎرﺳﯽ( دور ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
زرﻗﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ً
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ )زرﻗﺎﻧﯽ ،(۱۴۳ :۱۳۹۳ ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺗـﺄﺛﯿﺮ آن ﻣﺘـﻮن دور ﻧﺒﻮدهاﻧـﺪ .اﺣﻤـﺪ

۱۰۸

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

اﻣﯿﺪوار ،ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻋﺮوض ﻋﺮب ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از
ﻧﻘﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻫﻨﺪیﻫﺎ ،در ﮐﻨﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻋﺮوض ﻋﺮب ﺑﻪ دﺳـﺖ دادهاﺳـﺖ
ً
)اﻣﯿﺪوار .(۴۱ ،۳۱ :۱۳۹۳ ،ﺧﻠﯿﻞ اﺣﻤﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺪی و ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ و اﯾﺮاﻧـﯽ آﺷـﻨﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ .ﺧﺎﻧﻠﺮی .(۸۹ :۱۳۴۵ ،اﻃﻼع ﻣﻬﻢ اﺑﻮرﯾﺤﺎن درﺑﺎرۀ ﺷـﺒﺎﻫﺖ
ﻧﻈﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﺮوض ﻫﻨﺪی و ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
)ﺑﯿﺮوﻧﯽ۱۴۱۸ ،ق۱۰۶ :؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ .ﺧﺎﻧﻠﺮی۸۸-۸۴ :۱۳۴۵ ،؛ ﺧﻠﯿـﻞ در ﻧﺤـﻮ ﻫـﻢ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از
ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺑﻮده ،ﻧﮏ :ﻣﺠﺘﺒﺎﯾﯽ .(۱۳۸۴ ،ﻫﻤﻮ ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ ﻋﺮوض و ﺿﺮب ﻋﺮﺑـﯽ ﻣﻌـﺎدل ُ
ارﺟـﻞ
ﻫﻨﺪی و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ )ﺑﯿﺮوﻧﯽ۱۴۱۸ ،ق۱۱۰ :؛ ﺧـﺎﻧﻠﺮی .(۸۸ :۱۳۴۵ ،ﺻـﻔﺪری ،در ﻏﯿـﺚ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻌﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ وزﻧﯽ ﺧﺎص دارد و ﺑﺮای ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺤﻮر اﺷـﻌﺎر ﻧﯿـﺰ
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺎﻋﯿﻞ را ﺑﻪ اﯾﺪی و ارﺟﻞ ﻣﺴﻤﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿـﺰی
از آن ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻞ رﺳﯿﺪهﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺘﺶ ﺑﻪ اﺑﺮاز اﯾﻦ ﻓﻦ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ« )ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣﺮادآﺑـﺎدی،
۱۴۵ :۱۳۸۹؛ ﻣﺮادآﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﯽ از ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ را ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽداﻧﺪ( .وﯾـﻞ در
داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮات ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ درﺑﺎرۀ وامﮔﯿﺮی ﻋﺮوض ﻋـﺮب
از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﺳﺖ ) .(Weil, 1913: 1/466-467زرﯾﻦﮐـﻮب ﻣﻌﺘﻘـﺪ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﻧﺪارد )زرﯾﻦﮐﻮب.(۱۱۳ :۱۳۹۲ ،
ارﺗﺒـﺎط وزن ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ و اﯾﺮاﻧـﯽ ﻫــﻢ ﺧـﻮد ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺤـﺚ اﺳــﺖ .وزن ﯾﻨﯿﮑـﻮس آﻣـﺎﯾﻮره ،ﯾــﺎ
ً
ﭘﺮﺳﯿﮑﻮس )= ﭘﺎرﺳﯽ( ،در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ وزنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ رﯾﺸﮥ وزن راﯾـﺞ
رﺑــﺎﻋﯽ ﻓﺎرﺳــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ )وﺣﯿــﺪﯾﺎن ﮐﺎﻣﯿــﺎر۳۷-۳۶ :۱۳۷۳ ،؛ اﻣﯿــﺪوار ۳۳ :۱۳۹۳ ،و .(۳۷
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ وزن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ،ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽّ ،
ﮐﻤﯽ ﺑﻮده )ﻃﺒﯿـﺐزاده:۱۳۸۲ ،
 (۶۴-۶۲و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ دارد )ﻫﻤـﺎن۴۸-۴۷ :؛ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺧـﻮد
اﻣﯿﺪ ﻃﺒﯿﺐزاده اﺻﺮار ﻣﯽورزد ﮐﻪ وزن ﺷﻌﺮ رﺳﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴـﺖ )ﻫﻤﺎنﺟـﺎ( ،اﻣـﺎ
اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮدن وزن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد( .ﭘﺲ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻋـﺮوض ﻋـﺮب ﺑـﺎ ﻋـﺮوض ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ و
ﻫﻨﺪی ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت و رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ آن ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۱۰۹ /

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ـ آذرﺳﯿﻨﺎ ،ﻣﻬﺪی ) .(۱۳۹۶ﺷﻌﺮ؟ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ؟ )ﺗﻨﻨﺎی ﺷﻌﺮ ﺳﭙﯿﺪ( .چ .۲ﺗﻬﺮان :ﺳﺮوش.
ـ آﻣﻠﯽ ،ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ) .(۱۳۸۹ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻟﻔﻨﻮن ﻓﯽ ﻋﺮاﯾﺲ اﻟﻌﯿـﻮن .ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻣﯿـﺮزا
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺷﻌﺮاﻧﯽ۳ .ج .چ .۳ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯿﻪ.
ّ
ـ اﺑﻦﺟﻨﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن )۱۳۹۹ش۲۰۲۰/م( .ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﻮاﻓﯽ .ﺣﻘﻘﻪ و ﻗﺪم ﻟﻪ و ﻋﻠﻖ
ﻋﻠﯿﻪ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺑﻬﺠﺖ اﻟﻌﻄﺎر .ﻗﻢ :دار زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ.
ـ اﺑﻦﺧﻠﺪون ،ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ) .(۱۳۳۷-۱۳۳۶ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻣﻘﺪﻣـﮥ اﺑﻦﺧﻠـﺪون .ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻣﺤﻤـﺪ ﭘـﺮوﯾﻦ
ﮔﻨﺎﺑﺎدی۲ .ج .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب.
ـ اﺑﻦﺧﻠﮑﺎن ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۶۴وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن و اﻧﺒﺎء اﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﺴـﺎن ﻋﺒـﺎس.
۸ج ،ﻗﻢ :اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ.
ـ اﺑﻦزﯾﻠﺔ ،اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر اﻟﺤﺴﯿﻦ )۱۹۶۴م( .اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯽ .ﺗﺤﻘﯿﻖ زﮐﺮﯾﺎ ﯾﻮﺳـﻒ .اﻟﻘـﺎﻫﺮة :دار
اﻟﻘﻠﻢ.
ـ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ .اﻟﻨﺠـﺎة .ﻧﺴـﺨﮥ ﺧﻄـﯽ .ﮐﺘﺎﺑـﺖ ﻗـﺮن  .۶-۵ﺷـﻤﺎرۀ  ۱۳۴۸داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان )ﻣﯿﮑـﺮوﻓﯿﻠﻢ
.(۳۱۴۹
ـ ـــــــــــــ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ )۱۴۰۵ق( .ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠـﻢ اﻟﻤﻮﺳـﯿﻘﯽ .در :اﻟﺸـﻔﺎ؛ اﻟﺮﯾﺎﺿـﯿﺎت ) .(۱ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ّ
زﮐﺮﯾﺎ ﯾﻮﺳﻒ .ﻗﻢ :ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﮑﺘﺒﺔ آﯾﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻟﻤﺮﻋﺸﯽ اﻟﻨﺠﻔﯽ.
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۷۱ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﻋﻼﺋﯽ« .در :ﺳﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ﺑـﻪ اﻫﺘﻤـﺎم
ﺗﻘﯽ ﺑﯿﻨﺶ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۹۳رﺳﺎﻟﮥ ]ﻓﻦ ﺷﻌﺮ[« .در :رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷـﻌﺮی ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن .ﺗﺮﺟﻤـﻪ،
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی زرﻗﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦزادۀ ﻧﯿﺮی .ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
ّ
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۹۴ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ﺑﺮﮔﺮدان و ﺷﺮح ﺳـﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ اﻧـﻮار .ﻫﻤـﺪان :ﺑﻨﯿـﺎد
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮﻋﻠﯽﺳﯿﻨﺎ.
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۹۶ﻓﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﺤﮑﻤﺔ اﻟﻌﺮوﺿﯿﺔ« .در :ﺑﻮﻃﯿﻘﺎی ارﺳـﻄﻮ ﺑـﻪ رواﯾـﺖ ﺣﮑﻤـﺎی
اﺳﻼﻣﯽ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﯾﻮﺳﻒ ﺛﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﺮان.
ـ اﺑﻮادﯾﺐ ،ﮐﻤﺎل )۱۹۷۴م( .ﻓﯽ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻﯾﻘﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﯽ .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ.
ـ اﺧﻔﺶ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ )۱۹۸۶م(» .ﮐﺘﺎب اﻟﻌﺮوض« .ﺗﺤﻘﯿﻖ و دراﺳﺔ ﺳﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮاوی .ﻓﺼﻮل .اﻟﻤﺠﻠﺪ
اﻟﺴﺎﻟﺲ .اﻟﻌﺪد.۱۶۱-۱۲۵ :۲

۱۱۰

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ـ اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ )» .(۱۴۰۵اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯽ« .ﻓﯽ :رﺳﺎﺋﻞ اﺧـﻮان اﻟﺼـﻔﺎ و ﺧـﻼن اﻟﻮﻓـﺎ۴ ،ج.
]ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﻄﻮس اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﯽ[ .ﻗﻢ :ﻣﮑﺘﺐ اﻻﻋﻼم اﻻﺳﻼﻣﯽ.
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۷۵-۱۳۷۴رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از رﺳﺎﺋﻞ اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ« .ﻣﻘﺪﻣـﻪ و ﺗﺮﺟﻤـﮥ اﮐﺒـﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ .ﻫﻨﺮ ،ش.۳۰۴-۲۸۵ :۳۰
ـ ارﺳﻄﻮ ) .(۱۳۸۸درﺑﺎرۀ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﻬﯿﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻓﻨﺎن .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﮥ ﺣﮑﻤﺖ.
ـ ارﻣﻮی ،ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ) .(۱۳۸۰ﮐﺘﺎب اﻻدوار ﻓﯽ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯽ )ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﻀـﻤﺎم ﻣـﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ
آن( .ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ .ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم آرﯾﻮ رﺳﺘﻤﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۸۵ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻓﯿﺔ ﻓﯽ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﻔﯿﺔ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺎﺑﮏ ﺧﻀﺮاﯾﯽ.
ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ.
ـ اﻣﯿﺪوار ،اﺣﻤﺪ )» .(۱۳۹۳ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض ﻋﺮﺑﯽ« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻼﻏـﯽ،
ش ،۹س.۴۹-۲۹ :۵
ـ اﻧﻮار ،ﻗﺎﺳﻢ ) .(۱۳۳۷ﮐﻠﯿﺎت .ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﻨﺎﯾﯽ.
ـ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﻗﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ )» .(۱۳۱۹ﺗﺬﮐﺮۀ ﻣﺒﺘﮑﺮان« .ارﻣﻐﺎن ،ش ،۱۰س.۵۶۸-۵۶۱ :۲۱
ـ ﺑﻐﺪادی ،اﺑﻮاﻟﺒﺮﮐﺎت )» .(۱۳۹۳رﺳﺎﻟﮥ ]ﻓﻦ ﺷـﻌﺮ[« .در :رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷـﻌﺮی ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی زرﻗﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦزادۀ ﻧﯿﺮی .ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
ـ ﺑﻨﺎﺋﯽ ،ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﻤﺎر ) .(۱۳۶۸رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ﭼـﺎپ ﻋﮑﺴـﯽ از روی ﻧﺴـﺨﮥ ﻣـﻮرخ
 ۸۸۸ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ .ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ دارﯾﻮش ﺻﻔﻮت و ﺗﻘﯽ ﺑﯿﻨﺶ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ـ ﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﻬـﺮاد )» .(۱۳۹۹دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ دو وزن دوریﺷـﺪه؛ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻮﺳـﯿﻘﺎﯾﯽ«.
ﮔﺰارش ﻣﯿﺮاث ،ش  ۳و ) ۴ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۸۵-۸۴ :دورۀ ،۳ﺳـﺎل ،۳ﭘـﺎﯾﯿﺰ ـ زﻣﺴـﺘﺎن ] ۱۳۹۷اﻧﺘﺸـﺎر:
ﭘﺎﯾﯿﺰ .۵۸-۴۶ :[۱۳۹۹
ـ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن )۱۴۱۸ق۱۳۷۶/ش( .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎﻟﻠﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟـﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﻓـﯽ اﻟﻌﻘـﻞ او ﻣﺮذوﻟـﺔ.
ﺑﺎﻋﺎﻧﺔ وزارة اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻤﺤﮑﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻬﻨﺪﯾﺔ .اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﯽ ﻓﯽ اﻻﯾﺮان .ﻗﻢ :ﺑﯿﺪار.
ـ ﺑﯿـﻨﺶ ،ﺗﻘـﯽ )» .(۱۳۷۵اﻷدوار« .در :داﯾﺮةاﻟﻤﻌـﺎرف ﺑـﺰرگ اﺳـﻼﻣﯽ .زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﮐـﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳـﻮی
ﺑﺠﻨﻮردی ،ج .۷ﺗﻬﺮان ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.۳۶۵-۳۶۱ :
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۸۰اﯾﻘـﺎع« .در :داﯾﺮةاﻟﻤﻌـﺎرف ﺑـﺰرگ اﺳـﻼﻣﯽ .زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﮐـﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳـﻮی
ﺑﺠﻨﻮردی ،ج .۱۰ﺗﻬﺮان ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ. ۶۹۸-۶۹۶ :
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ـ ﺗﺴﻮﮔﻪ ،ﮔﻦ اﯾﭽﯽ )» .(۱۳۵۱رﯾﺘﻢ آواز در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧـﯽ« .ﺗﺮﺟﻤـﮥ اﺣﺴـﺎن ﻓﺮﯾـﺪﺑﺎن .ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ.
ش .۱۳۷دورۀ ﺳﻮم.۳۷-۱۶ :
ـ ﺛﺮوﺗﯿﺎن ،ﺑﻬﺮوز )» .([۲۵۳۶ =] ۱۳۵۶ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷـﮑﺎﻻت ﻋـﺮوض اﻟﻤﻌﺠـﻢ ﻓـﯽ
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺷﻌﺎر اﻟﻌﺠﻢ« .در :ﺟﺸﻦﻧﺎﻣﮥ اﺳـﺘﺎد ﻣـﺪرس رﺿـﻮی .زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﺿـﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺳـﺠﺎدی.
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﺎدان زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ.۱۵۲-۱۲۵ :
ــ ﺟـﺎﻣﯽ ،ﻋﺒــﺪاﻟﺮﺣﻤﺎنﺑﻦ اﺣﻤـﺪ )» .(۱۳۷۹رﺳــﺎﻟﮥ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ« .در :ﺑﻬﺎرﺳــﺘﺎن و رﺳـﺎﺋﻞ ﺟــﺎﻣﯽ.
ُ
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺪﻣﮥ اﻋﻼﺧﺎن اﻓﺼﺢزاد ،ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﻋﻤﺮاف و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻇﻬﻮراﻟـﺪﯾﻦ .ﺗﻬـﺮان :ﻣﯿـﺮاث
ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ.
ـ ﺟﻠﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ) .(۱۳۷۲ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﺋﯽ وزن ﺷﻌﺮ] .ﺑﯽﺟﺎ[ :ﻧﻬﺎد ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۸۳ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﺋﯽ وزن ﺷﻌﺮ )ﺟﻠﺪ دوم( .ﻟﻨﮕﺮود :ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ.
ـ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ،ﻣﺤﺴﻦ ) .(۱۳۹۲ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ؛ ﺗﻔﺎوت و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی .ﺗﻬﺮان :رﺷﺪ آﻣﻮزش.
ـ ﺣﻠﯽ ،ﯾﻮﺳﻒﺑﻦ ﻣﻈﻬﺮ )ّ » .(۱۳۹۶
ﻓﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﺠـﻮﻫﺮ اﻟﻨﻀـﯿﺪ« .در :ﺑﻮﻃﯿﻘـﺎی ارﺳـﻄﻮ ﺑـﻪ رواﯾـﺖ
ﺣﮑﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﯾﻮﺳﻒﺛﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﺮان.
ـ ﺣﻤﻮی روﻣﯽ ،ﯾﺎﻗﻮت ) ۱۹۹۳م( .ﻣﻌﺠﻢ اﻻدﺑﺎء .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۷ .ج .ﺑﯿـﺮوت :دار اﻟﻐـﺮب
اﻻﺳﻼﻣﯽ.
ـ ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﭘﺮوﯾﺰ ) .(۱۳۲۷ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﻘﺎدی در ﻋﺮوض ﻓﺎرﺳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻮل اوزان ﻏﺰل .ﺗﻬـﺮان:
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۴۵وزن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
ـ ﺧﻀﺮاﺋﯽ ،ﺑﺎﺑﮏ )» .(۱۳۸۴ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺒﯿﺮ« .ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ،
ش.۱۲۰-۱۱۸ :۱
ـ داﻧﺶﭘﮋوه ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ) .([۲۵۳۵ =] ۱۳۵۵ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧـﯽ در ﻏﻨـﺎء و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ﺗﻬﺮان :ادارۀ ﮐﻞ ﻧﮕﺎرش وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ.
ـ دﺷﺘﮑﯽ ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮر ) .(۱۳۷۵رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺮوض و ﻗﺎﻓﯿﻪ .ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱ﻧﺎﻣـﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺘﺎن.
ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ.
ـ دﺷﺘﯽ ،ﻋﻠﯽ ) .([۲۵۳۵ =] ۱۳۵۵ﺳﯿﺮی در دﯾﻮان ﺷﻤﺲ .چ .۴ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ـ رادﻣﻬﺮ ،ﭘﮋﻣﺎن )» .(۱۳۸۸ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ دو اﺻﻄﻼح اﯾﻘﺎع و وزن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻻت ﺳـﺪهﻫﺎی
ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی« .ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ – ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ش.۶۰-۵۵ :۳۹
ـ رازاﻧﯽ ،اﺑـﻮﺗﺮاب ) .(۱۳۴۰ﺷـﻌﺮ و ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ؛ و ﺳـﺎز و آواز در ادﺑﯿـﺎت ﻓﺎرﺳـﯽ .ﺗﻬـﺮان :ادارۀ ﮐـﻞ
ﻧﮕﺎرش وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ.
ـ رﺿﺎﯾﯽ ،اﺣﻤﺪ ) .(۱۳۹۵وزن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای اﯾﻘـﺎع و ﻋـﺮوض .ﺗﻬـﺮان :ﺳـﻮرۀ
ﻣﻬﺮ.
ـ رﺿﺎﯾﯽ ،اﺣﻤﺪ ،ﻣﺠﯿﺪ ﮐﯿﺎﻧﯽ و روداﺑﻪ ﺷﺎهﺣﺴﯿﻨﯽ )» (۱۳۹۴وزن در ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )ﭘﮋوﻫﺸﯽ در
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻘﺎع و ﻋﺮوض(« .ادب ﻓﺎرﺳﯽ ،ش) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۱۵ :س.۴۰-۲۱ :۵
ـ زاﮐﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﯿﺪ ) .(۱۳۳۴ﮐﻠﯿﺎت ]و[ ﻟﻄـﺎﯾﻒ .ﺑﺨـﺶ ﮐﻠﯿـﺎت :ﺑـﺎ ﺗﺼـﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﻋﺒـﺎس اﻗﺒـﺎل
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ )از روی ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺠﻠﮥ ارﻣﻐﺎن( .ﺑﺨﺶ ﻟﻄـﺎﯾﻒ) :ﺗـﺎرﯾﺦ ﭼـﺎپ .(۱۳۳۳ :از روی ﻃﺒـﻊ
 ۱۳۰۳اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻮﺳﯿﻮ ﻓﺮﺗﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی .ﺗﻬﺮان :اﻗﺒﺎل.
ـ زرﻗﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ) .(۱۳۹۱ﺑﻮﻃﯿﻘﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ .ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
ـ زرﯾﻦﮐﻮب ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ) .(۱۳۹۲ﺷﻌﺮ ﺑﯽدروغ ،ﺷﻌﺮ ﺑﯽﻧﻘﺎب .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ.
ـ ﺳﮑﺎﮐﯽ ،ﺳﺮاجاﻟﺪﯾﻦ )۱۴۰۷ق۱۹۸۷/م( .ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم .ﺿﺒﻄﻪ و ﮐﺘﺐ ﻫﻮاﻣﺸﻪ و ﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿـﻪ ﻧﻌـﯿﻢ
زرزور .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
ـ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﻏﺰﻧﻮی ،ﻣﺠﺪودﺑﻦ آدم ) .(۱۳۸۸دﯾـﻮان .ﺑـﻪ ﺳـﻌﯽ و اﻫﺘﻤـﺎم ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﯽ ﻣـﺪرس رﺿـﻮی.
ﺗﻬﺮان :ﺳﻨﺎﯾﯽ.
ـ ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ )]ﺑﯽﺗﺎ[( .اﻟﻤﺰﻫـﺮ ﻓـﯽ ﻋﻠـﻮم اﻟﻠﻐـﺔ و اﻧﻮاﻋﻬـﺎ ۲ ،ج.
ﺷﺮﺣﻪ و ﺿﺒﻄﻪ و ﺻﺤﺤﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺟﺎداﻟﻤﻮﻟﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠـﺎوی و ﻣﺤﻤـﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻔﮑﺮ.
ـ ﺷﺮﯾﻒ ،ﻋﺒـﺪاﻟﻘﻬﺎر ﺑـﻦ اﺳـﺤﻖ ) .(۱۳۳۷ﻋـﺮوض ﻫﻤـﺎﯾﻮن .ﺑـﺎ ﺣﻮاﺷـﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻘـﺎت و ﺗﺼـﺤﯿﺢ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ادﯾﺐ ﻫﺮوی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﻗﺒﺎل و ﺷﺮﮐﺎ.
ـ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺪی )» .(۱۳۹۶ﺗﻦ واژه ﺑﺮ ﺗﻦ آﻫﻨﮓ :ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﮐﺘﺎب وزن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ« .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ
ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ادﺑﯿﺎت ،ش  ۹و  ،۱۰س.۱۰۴-۸۵ :۳
ـ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) .(۱۳۶۸ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ .ﺗﻬﺮان :آﮔﺎه.

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۱۱۳ /

ـ ﺷﻤﺲ ﻓﺨﺮی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ) .(۱۳۸۹ﻣﻌﯿﺎر ﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻣﻔﺘـﺎح اﺑﻮاﺳـﺤﺎﻗﯽ .ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﯾﺤﯿـﯽ
ﮐﺎردﮔﺮ .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
ـ ﺷﻤﺲ ﻗﯿﺲ رازی ) .(۱۳۶۰اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺷﻌﺎر اﻟﻌﺠﻢ .ﺑﻪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب
ﻗﺰوﯾﻨﯽ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺪرس رﺿﻮی .ﺗﻬﺮانّ :زوار.
ـ ﺷﯿﺮازی ،ﻓﺮﺻﺖاﻟﺪوﻟﻪ ) .(۱۴۰۰ﺑﺤﻮر اﻻﻟﺤﺎن؛ در ﻋﻠـﻢ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ و ﻧﺴـﺒﺖ آن ﺑـﺎ ﻋـﺮوض )ﺑـﻪ
اﻧﻀﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﮐﺘﺎب درﯾﺎی ﮐﺒﯿﺮ( .ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻟﯿﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ راﻣﺴﺮی .ﺗﻬﺮان :ﻣﻌﯿﻦ.
ـ ﺷﯿﺮازی ،ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮدﺑﻦ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ) .(۱۳۸۷رﺳـﺎﻟﮥ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ از درة اﻟﺘـﺎج ﻟﻐـﺮة اﻟـﺪﺑﺎج،
۲ج .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر .ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ.
ـ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ )۱۹۶۰م۱۳۷۹/ق( .اﻻﻗﻨﺎع ﻓﯽ اﻟﻌﺮوض و ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻟﻘـﻮاﻓﯽ .ﺑﺘﺤﻘﯿـﻖ
اﻟﺸﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ آل ﯾﺎﺳﯿﻦ .ﺑﻐﺪاد :اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
ـ ﺻﺎدﻗﯿﻦ ،آزﯾﺘﺎ )» .(۱۴۰۰ﻧﻈﺮﯾﮥ اﯾﻘﺎع ﻓﺎراﺑﯽ در رﺳﺎﻟﮥ »اﺣﺼﺎء اﻻﯾﻘﺎﻋﺎت« و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣـﻞ
آن در ﺧﻼل آﺛﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ وی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﮏﻧﺴﺨﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ« .آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ش۲
)ﭘﯿﺎﭘﯽ.۱۴۷-۱۲۱ :(۶۹ :
ـ ﺻـﯿﺮﻓﯽ ،ﺷـﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ) .(۱۳۹۶ﺧﻼﺻـﺔ اﻻﻓﮑـﺎر ﻓـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻻدوار )رﺳـﺎﻟﻪای در ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ(.
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏﻧﮋاد .ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ ﻃﺒﯿﺐزاده ،اﻣﯿﺪ ) .(۱۳۸۲ﺗﺤﻠﯿﻞ وزن ﺳﻌﺮ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺎرﺳﯽ] .وﯾﺮاﺳﺖ اول[ .ﺗﻬﺮان :ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ.
ـ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ )» .(۱۳۷۰رﺳﺎﻟﻪای از ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ«] .ﻣﻘﺪﻣـﻪ
و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ[ داود اﺻﻔﻬﺎﻧﯿﺎن و ﺳﺎﺳﺎن ﺳـﭙﻨﺘﺎ .ﻧﺸـﺮﯾﮥ داﻧﺸـﮑﺪۀ ادﺑﯿـﺎت و ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ،س ،۳۴ش) ۲-۱ﻣﺴﻠﺴﻞ .۴۲-۲۳ :(۱۳۹-۱۳۸
ـ ـــــــــــــ ) .(١٣٩٣ﻣﻌﯿﺎر اﻻﺷﻌﺎر .ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻔـﺎت ﻋﻠﯽاﺻـﻐﺮ ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻘﺒـﻞ.
ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ـ ــــــــــــــ ) .(١٣٩٥اﺳـﺎس اﻻﻗﺘﺒـﺎس .ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﯽ ﻣـﺪرس رﺿـﻮی .چ  .٦ﺗﻬـﺮان:
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده ،ﺣﺴﻦ ) .(١٣٩٥درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ .ﺗﺒﺮﯾﺰ :آﯾﺪﯾﻦ.
ـ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ) .(١٣٤٦رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻬﺠﺖ اﻟﺮوح .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺪﻣـﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘـﺎت
ﻫ .ل .راﺑﯿﻨﻮ دی ﺑﺮﮔﻮﻣﺎﻟﻪ .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ـ ﻓﺎراﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻃﺮﺧﺎن )]ﺑﯽﺗﺎ[( .اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯽ اﻟﮑﺒﯿﺮ .ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺷﺮح ﻏﻄﺎس ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﮏ
ﺧﺸﺒﻪ .ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﺼﺪﯾﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪ اﻟﺤﻔﻨﯽ .ﻗﺎﻫﺮة :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۷۵ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺒﯿﺮ .ﺗﺮﺟﻤﮥ آذرﺗﺎش آذرﻧﻮش .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ّ
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۸۳ﮐﺘﺎب اﻻﯾﻘﺎﻋﺎت« .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ﮔﺮﺟـﯽ .ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻣـﺎﻫﻮر،
ش ،۲۳س.۴۹-۹ :۶
ـ ـــــــــــــ ) ۱۳۹۳اﻟﻒ(» .رﺳﺎﻟﮥ ﺷﻌﺮ« .در :رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷـﻌﺮی ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن .ﺗﺮﺟﻤـﻪ،
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی زرﻗﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦزادۀ ﻧﯿﺮی .ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
ـ ـــــــــــــ ) ۱۳۹۳ب(» .رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎﻟﯿﻒ« .در :رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷـﻌﺮی ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی زرﻗﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦزادۀ ﻧﯿﺮی .ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
ـ ﻓﺎرﻣﺮ ،ﻫﻨﺮی ﺟﻮرج ) .(۱۳۹۹ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﺎورزﻣﯿﻦ .ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻬﺰاد ﺑﺎﺷﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﻌﯿﻦ.
ـ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﻓﺮﻫﺎد )» .(۱۳۴۶رﯾﺘﻢ در ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ اﯾـﺮان ) .«(۱ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ،ش ،۱۱۱دورۀ ﺳـﻮم-۳۵ :
.۳۹
ـ ﻓﺮزاد ،ﻣﺴﻌﻮد )» .(۱۳۱۸آﻫﻨﮓﻫﺎی ﺷﻌﺮی اﯾﺮان« .ش ،۱۲-۱۱س) ۲دورۀ اول(.۳۶-۳۱ :
ـ ﻓﺮزاﻧﻪ ،ﺑﺎﺑﮏ )» .(۱۳۹۴ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤـﺪ« .در :داﯾﺮةاﻟﻤﻌـﺎرف ﺑـﺰرگ اﺳـﻼﻣﯽ .زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﮐـﺎﻇﻢ
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی ،ج :۲۲ﺗﻬﺮان ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.۶۱۹-۶۱۳ :
ـ ﻓﺮوغ ،ﻣﻬﺪی ) .(۱۳۵۴ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ] .ﺗﻬـﺮان[ :ادارۀ ﮐـﻞ
ﻧﮕﺎرش وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ.
ـ ﻓﺸﺎرﮐﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ )» .(۲۵۳۶اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﺮوض ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻋﺮﺑـﯽ« .در :ﺟﺸـﻦﻧﺎﻣﮥ اﺳـﺘﺎد ﻣـﺪرس
رﺿﻮی .زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺠﺎدی .ﺗﻬﺮان ،اﻧﺤﻤـﻦ اﺳـﺘﺎدان زﺑـﺎن و ادﺑﯿـﺎت ﻓﺎرﺳـﯽ-۴۰۳ :
.۴۳۱
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۷۲ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎرۀ اﻓﺎﻋﯿﻞ در ﻋـﺮوض ﺳـﻨﺘﯽ« .ﻣﺠﻠـﮥ داﻧﺸـﮑﺪۀ ادﺑﯿـﺎت و
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ؛ ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ زﻧﺪهﯾﺎد اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨـﺎراﯾﯽ ،ش  ۳و
) ۴ﻣﺴﻠﺴﻞ  ،(۱۰۲-۱۰۲س.۸۳۲-۸۲۳ :۲۶

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۱۱٥ /

ـ ــــــــــــــ )» .(۱۳۸۱اﺑﺘﮑـﺎرات ﺧﻮاﺟـﻪ ﻧﺼـﯿﺮ در ﻋـﺮوض و ﻓﻨـﻮن ﺷـﻌﺮی« .ﻓﺮﻫﻨـﮓ؛ وﯾـﮋۀ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷــﺖ ﺧﻮاﺟــﻪ ﻧﺼــﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ ) . (۱ش ،۴س ۱۵ـ ش ۱،س) ۱۶ﭘﯿــﺎﭘﯽ:(۴۵-۴۴ :
.۱۸۶-۱۷۳
ـ ﻓﻼحزاده ،ﻣﻬﺮداد ) .(۱۳۹۸ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻓﺎرﺳـﯽ در ﺑـﺎب ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ .ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺳـﻬﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺪوﺳـﺖ.
ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ.
ـ ﻗﻨﺎﺋﯽ ،ﻣﺘﯽﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ )۱۹۶۷م۱۳۸۶/ق( .ﮐﺘﺎب ارﺳﻄﻮﻃﺎﻟﯿﺲ ﻓـﯽ اﻟﺸـﻌﺮ؛ ﻧﻘـﻞ اﺑﯽﺑﺸـﺮ ﻣﺘـﯽﺑﻦ
ﯾﻮﻧﺲ اﻟﻘﻨﺎﺋﯽ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯽ اﻟﯽ اﻟﻌﺮﺑﯽ .ﺣﻘﻘﻪ و ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ و دراﺳـﺔ ﻟﺘـﺎﺛﯿﺮه ﻓـﯽ اﻟﺒﻼﻏـﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺷﮑﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺎد .ﻗﺎﻫﺮة :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
ـ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ )» .(۱۳۸۹ﻋﻠﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺜﻨﻮی در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آن در
ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ« .ﻣﺠﻠﮥ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ ،ش.۱۳۵-۱۱۹ :۱۶
ـ ]ﮐﺎﺷﯽ ،ﺣﺴﻦ[ ) .(۱۳۷۱ﮐﻨﺰ اﻟﺘﺤﻒ .در :ﺳﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ﺑـﻪ اﻫﺘﻤـﺎم ﺗﻘـﯽ ﺑﯿـﻨﺶ.
ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﯽ ﻓﻦ اﻻﻟﺤﺎن )] .(۱۳۹۱ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﺷـﻨﺎس[ .ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﯽ ﺣﺴـﻨﯽ.
ﺗﻬﺮان :ﺳﻮرۀ ﻣﻬﺮ.
ـ ﮐﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﻬﺪی )» .(۱۳۹۸ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی وزنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺠـﺎی ﺑﻠﻨـﺪ دارﻧـﺪ« .ﮐﻬﻦﻧﺎﻣـﮥ
ادب ﭘﺎرﺳﯽ ،ش ،۱س.۲۴۷-۲۱۳ :۱۰
ـ اﻟﮑﻨﺪی )۱۹۶۲م(» .ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺼﻮﺗﺎت اﻟﻮﺗﺮﯾﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﻮﺗﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟـﯽ ذات اﻟﻌﺸـﺮة اﻻوﺗـﺎر«.
ﻓﯽ :اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﮑﻨﺪی اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ .ﺣﻘﻘﻬﺎ واﺧﺮﺟﻬﺎ زﮐﺮﯾﺎ ﯾﻮﺳﻒ .ﺑﻐﺪاد :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺷﻔﯿﻖ.
ـ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ،ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ )» .(۱۳۹۹رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ« .در :ﺳﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻗـﺪﯾﻢ اﯾـﺮان .ﺑـﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻨﺼﻮره ﺛﺎﺑﺖزاده .ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎه ﺑﺨﺎری ) .(۱۳۹۲ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻣﺒﺎرﮐﺸـﺎه ﺑﺨـﺎری ﺑـﺮ ادوار ارﻣـﻮی در ﻋﻠـﻢ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ.
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﻮار .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎﻟﯿﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی »ﻣﺘﻦ«.
ّ
ـ ﻣﺠﺘﺒﺎﯾﯽ ،ﻓﺘﺢاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۸۴ﻧﺤﻮ ﻫﻨﺪی و ﻧﺤﻮ ﻋﺮﺑﯽ .ﺗﻬﺮان :ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ.
ـ ﻣﺤﺠﻮب ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ )» .(۱۳۷۳ﺑﺮرﺳـﯽ آﺛـﺎر ﻋﺒﯿـﺪ زاﮐـﺎﻧﯽ ) .«(۱اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ش ،۳س:۶
.۵۰۹-۴۹۱
ـ ﻣﺤﻤﺪزاده ﺻﺪﯾﻖ ،ﺣﺴﯿﻦ ) .(۱۳۸۹ﺳﯿﺮی در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﻮرۀ ﻣﻬﺮ.
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ـ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،اﻟﻔﺖ )١٩٨٤م( .ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﮑﻨﺪی ﺣﺘﯽ
اﺑﻦ رﺷﺪ .ﻗﺎﻫﺮه :اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﮑﺘﺎب.
ّ
ـ ﻣﺮادآﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﻌﺪاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۸۹ﻣﯿـﺰان اﻻﻓﮑـﺎر ﻓـﯽ ﺷـﺮح ﻣﻌﯿـﺎر اﻻﺷـﻌﺎر ]ﻫﻤـﺮاه ﻣﻌﯿـﺎر
اﻻﺷﻌﺎر[ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺸﺎرﮐﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.
ـ ﻣﺮاﻏﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ) .(۱۳۴۴ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻻﻟﺤﺎن .ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻘﯽ ﺑﯿـﻨﺶ .ﺗﻬـﺮان :ﺑﻨﮕـﺎه ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﻧﺸـﺮ
ﮐﺘﺎب.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۶۶ﺟﺎﻣﻊ اﻻﻟﺤﺎن .ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻘﯽ ﺑﯿﻨﺶ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۷۰ﺷﺮح ادوار )ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ادوار و زواﺋﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ( .ﺑﻪ اﻫﺘﻤـﺎم ﺗﻘـﯽ ﺑﯿـﻨﺶ .ﺗﻬـﺮان:
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ـ ﻣﻼح ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ) .(۱۳۶۷ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ .ﺗﻬﺮان :ﻓﻀﺎ.
ـ ﻣﻮﻟﻮی ) .(۱۳۳۸ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰی .ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﯽ و ﻋﻠﯽ دﺷـﺘﯽ .ﺑـﻪ اﻫﺘﻤـﺎم
ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺸﻔﻖ] .ﺗﻬﺮان[ :ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺻﻔﯿﻌﻠﯿﺸﺎه.
ـ ﻣﻬﺪوی ،ﯾﺤﯿﯽ ) .(۱۳۳۳ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻔﺎت اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ) .(۱۳۶۸دﯾﻮان .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی و ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ﻧﻮﻓﻞ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ) ۲۰۱۳م(» .اﻻﯾﻘﺎع ﻓﯽ اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﺮاﻫﯿﺪی ﻓﯽ ﺿﻮء اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜـﺔ« .اﻓﮑـﺎر،
آذار  ،٢٠١٣اﻟﻌﺪد .٣٩-٢٧ :٢٩٠
ـ واﻋﻈﯽ ،ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻓﺮﻫﺎد دﯾﻮﺳﺎﻻر )» .(۱۳۹۲ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﺎﻧﯿﻦ و راﺑﻄﮥ آن ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻋﺮوض ﺷـﻌﺮ«.
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ش.۲۳۹-۲۱۵ :۱۷
ـ وﺣﯿﺪﯾﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎر ،ﺗﻘﯽ )» .(۱۳۶۳اوزان اﯾﻘﺎﻋﯽ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ« .ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸـﮑﺪۀ ادﺑﯿـﺎت و ﻋﻠـﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ش) ۲ﻣﺴﻠﺴﻞ  ،(۶۶س.۳۴۸-۳۲۳ :۱۷
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۷۳ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺎء وزن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.
ـ ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻣﻬﺪﯾﻘﻠﯽ ) .(۱۳۱۷ﻣﺠﻤﻊ اﻻدوار )دورۀ ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ از ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻮﻣﻦ ﺗـﺎ ﻫﻠﻤﻬﻠـﺺ(.
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ] .ﺑﯽﺟﺎ .ﺑﯽﻧﺎ[.
ـ ﻫﺪاﯾﺖزاده ،ﻧﮑﯿﺴﺎ ) .(۱۳۹۵ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم )ﻗـﺮن ﺳـﻮم ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ
ﻫﺠﺮی( .ﺗﻬﺮان :ﺳﻮرۀ ﻣﻬﺮ.

۱۱۷ / ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزن ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ

ّ
. ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﻣﻮﻟﻮی.(۱۳۳۸) ـ ﻫﻤﺎﯾﯽ
۲ ش، ﯾﻐﻤـﺎ.« »ﻏـﺰل و ﺗﺤـﻮل اﺻـﻄﻼﺣﯽ آن در ﻗـﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾـﺪ.(۱۳۳۹)  ﺟﻼلاﻟـﺪﯾﻦ،ـ ﻫﻤﺎﯾﯽ
.۸۳-۷۷ :۱۳ س،(۱۴۲ )ﻣﺴﻠﺴﻞ
. ﺑﻮﻃﯿﻘﺎی ارﺳﻄﻮ؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻦ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺑـﺎ ﮐﻨﮑﺎﺷـﯽ در ﺗﺌـﻮری ﺑﻮﻃﯿﻘـﺎ.(۱۳۹۸)  ﺳﻌﯿﺪ،ـ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
. ﭼﺸﻤﻪ:ﺗﻬﺮان
. وﺣﯿﺪ: ﺗﻬﺮان. ﻧﻮﭘﺮدازی در ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ و ﺳﺨﻦﺳﻨﺠﯽ.(۱۳۵۰)  ﻣﺠﯿﺪ،ـ ﯾﮑﺘﺎﺋﯽ

- Weil, Gotthold (1913). “Arūd”. in: Encyclopedia of Islam. vol. I. edited by M.
Th. Houtsma, T. W. Arnold, R. Basset and R. Hartmann. p. 463-471. Leyden
and London: Brill and Luzac & co.
- Yar-Shater, Ehsan (1974). “Affinities between Persian Poetry and Music”.
in: Studies in art and literature of the Near East in honor of Richard
Ettinghausen. p. 59-78. New York: New York University Press.
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