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، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث
۱۱۳-۸۵، ۱۴۰۱، بهار و تابستان )۷۰: پیاپی(۱، شمارۀ ۲۰، سال )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن
ییبهراد بنا

چکیده
در متـون کهـِن. اسـتدیر باز مورد توجـه بودهارتباط وزن شعر و ریتم موسیقی، از 

ــیق ــوفانیموس ــایل فیلس ــعر، رس ــارۀ ش ــات درب ــدیم و نظری ــب عروضــی ق ، کت
ــانهدانان و عروضموســیقی ــان معاصــر، نش ــعر دان ــتم و وزن ش ــد ری هایی از پیون

تری در ایـن بـاب تر و دقیـقهای جـدیشود و در چند سال اخیر، پژوهشمیدیده
بندی این گفتار، پیوند ایقاع و عروض در متون کهن و دسـتهدر. استصورت گرفته

هایی از نزدیکــی ماهیــت ایــن دو گــرد و نشــانهشــدهبررســی نظــرات گذشــتگان 
ای درباب یکی بودن ریشۀ هر دو علـم و پیوندشـان بـا ، فرضیهپایاندر . استآمده

.استشدهطرح نیز میونان باستان 
عر، موسیقی کهن، متون موسیقایی، رسایل شعریعروض، ایقاع، وزن ش:هاکلیدواژه
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۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۸٦

مقدمه. ۱
ماهیـت ) عـروض(و وزن شـعر ) ایقـاع(، وزن موسـیقی یموسـیقمربـوط بـهدر اکثر متون

های متناسب و مکرر؛ یکی میان زمان: شوندیکسانی دارند و هر دو به یک شکل تعریف می
و یکی میان حـروف ) ت، تولید کندو عاملی که اصوات را، از جمله نغماهر ضربه(= نقرات 

اشتراک اصطالحات و تعاریف و همچنین دوایر در این دو علم نیز امری روشـن ). هاواج(= 
منطقیون و فیلسوفان هم در رسایل شعری خود در بسیاری موارد لفـظ ایقـاع را بـرای . است

ود مقلـدانش، از جز خواجه نصـیرالدین و معـددانان، بهاما عروض. برندوزن شعر به کار می
بندی نظـرات گفتـار حاضـر، بـه بررسـی و دسـته. انـداین شباهت در آثار خود ذکری نکرده

های نزدیکـی ایـن دو گذشتگان دربـاب ارتبـاط ایقـاع و عـروض و گـردآوردن دیگـر نشـانه
. استپرداخته

پیشینۀ پژوهش. ۲
نگاشته و در آن، فهرست وزن موسیقی و شعرای در نقد و معرفی کتاب مهدی شعبانی مقاله

-۸۸: ۱۳۹۶شـعبانی، (اسـت برخی متون و آثار مرتبط با ایقاع و عـروض را بـه دسـت داده
جـدا از آن، تـا کنـون . مرهون این معرفی استحاضربخشی از پیشینۀ پژوهش گفتار ). ۹۰

خصـوص در و عروض نزد گذشتگان، به) همان ریتم(بسیاری از پژوهشگران به ارتباط ایقاع 
،شاید نخستین کسی که در این بـاره تحقیـق کـرده. اندون فلسفی و موسیقایی، توجه کردهمت

. بـوده باشـدمعیـار االشـعار، شارح )سدۀ سیزدهم هجری(محّمد سعدالّله مفتی مرادآبادی 
به و ،وی از ایقاع را نقل، تعاریف فارابی و و ارَماز شعرتعریف خواجه نصیربیانوی هنگام 
). ۱۵۸-۱۵۷: ۱۳۸۹مرادآبادی، (کنداشاره مینا راجع به ماهیت ایقاعی شعرسیگفتۀ ابن

در بـاب، کـه مـرز میـان متـون کهـن و نـومجمع االدوارخان هدایت نیز در قلیمهدی
واسـطۀ دسـتی کـه در ایقـاع داشـت در علـم خلیل بن احمـد به«: گویدموسیقی است، می

و دربــاب شــباهت ایــن دو علــم ) ۵/نوبــت اولــی: ۱۳۱۷هــدایت، (» ع شــدعــروض متتّبــ
به مناسبت شباهت ادوار ایقـاعی بـه ادوار عروضـی، بنـای آن را نیـز بـر ارکـان «: نویسدمی

). ۴۷/ نوبت دوم: همان(» سبب، وتد، فاصله: اند و آن سه استعروضی نهاده



۸۷/سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن
از درباب وزن شعر فارسی، تعریف ایقـاع راۀ خودخانلری در چاپ نخست رسالپرویز 

وزن شعر(الدین ارموی در توضیح وزن صفی و تحلیلـی از آن ارائـه گرفتـه) مطلقًا، نه صرفًا
با میزان موسیقایی مطابقت میکرده کند، و سپس این تعریف را در وزن شـعر است که کامًال

به اشتراک اتانین در عـروض و ایقـاع اشـاره ،همچنین). ۹-۸: ۱۳۲۷خانلری، (گیرد پی می
وزن شـعر و ایقـاع هـم مشـابهبه تعاریف اثر خود،او در چاپ بعدی). ۶۳: همان(کند می

). ۲۴-۲۳: ۱۳۴۵همو، (است پرداخته
کنـد و معتقـد اسـت بعضـی الدین همایی وزن عروضی را از وزن ایقاعی جدا میجالل

هـا را بـا عالوه بر وزن عروضی، دارای وزن ایقاعی هسـتند، چـرا کـه آن) قول و غزل(اشعار 
امــا او دربــارۀ ماهیــت عــروض ســخنی ؛)۸۰-۷۸: ۱۳۳۹همــایی، (انــد واندهخلحــن می

منظور او این است که اشعاری که با موسـیقی خوانـده مینمی اند، ماننـد شـدهگوید و صرفًا
.اند، که در این گفتار مورد بحث نیستتصانیف، ایقاعی جداگانه داشته

، مفهـوم وزن در بیـات فارسـیموسیقی و شعر و ساز و آواز در اددر فصلی از کتاب 
و بـا اسـتناد بـه برخـی ) ۸۰: ۱۳۴۰رازانـی، (موسیقی و شعر، از قدیم تا امروز بررسی 

مجیـد ). ۸۶- ۸۴: همـان(است متون کهن، یگانگی ماهیت ایقاع و عروض مطرح شده
او معتقـد . پـردازدبحث دربارۀ پیدایش و ماهیت عروض، به ایقاع هم میضمِنیکتایی 

خلیـل از افزایـد کـهو میر در ایران، پیش از خلیل بن احمد تکامل یافته است وزن شع
در ایـران، در بنـای قـوانین موجـودنظام وزن شعر فارسی، و همچنین اصـول موسـیقِی

در فصـلی یکتـایی). ۱۸۷- ۱۸۶، ۱۸۴: ۱۳۵۰یکتـائی، (است عروض خود بهره گرفته
در نظـر ). ۲۰۶- ۲۰۴: همان(دهددیگر، ماهیت ریتمیک و ایقاعی عروض را نشان می

است و ریتم » کششی«او، تنها فرق ریتم موسیقی و ریتم شعر در این است که موسیقی 
قـدری مـبهم اسـت، امـا » کششـی«مقصـود وی از ). ۲۰۴: همـان(» ایضـربه«شعر 

مقّطع بودن حروف در شعر به نسبت نغمات موسیقی را در نظر داشـته، کـه بـاز احتماًال
.کنداهیت ریتم در این دو ایجاد نمیهم تفاوتی در م

کند که میان عـروض و ایقـاع تسوگه در مقدمات بحث دربارۀ ریتم آواز ایرانی، اشاره می



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۸۸

امـا چـون بحـث او اغلـب دربـارۀ ؛)۱۷: ۱۳۵۱تسـوگه، (اسـت ای وجـود داشتههمبستگی
ر نیـز، در یارشـاط. پـردازیمساختار آواز بدون ریـتم ایرانـی اسـت، بـیش از ایـن بـه آن نمی

، ارتباط عـروض و ایقـاع را از منظـر اصـطالحات و »پیوندهای میان شعر و موسیقی ایرانی«
).Yar-Shater, 1974: 69-72(کند تعاریف و همچنین بنای ریتمیک بررسی می
، ایقاع را تعریف کـرده و )۲۸: ۱۳۵۴فروغ، (یمهدی فروغ با معرفی برخی متون موسیق

اگـر بپـذیریم حرکـات و حـروف در یـک دور «: اسـتساختهشباهتش با عـروض را روشـن 
بینیم که در دور ایقاعی نیز نقره حالـت عروضی به منزلۀ ترکیبی از حرکت و سکون است، می

او همچنـین یکسـانی نغمـه و ). ۳۰: همـان(» حرکت، و زمان بین آن حالت سـکون را دارد
-۲۹: همان(کند ایقاع ذکر میرا در عروض و) سبب و وتد و فاصله(حروف، دوایر و ارکان 

). به آن خواهیم پرداخت١دهد که در مقالۀ دیگری؛ در ادامه، دربارۀ تکیه نیز نظری می۳۰
اند، به این نتیجـه وحیدیان کامیار در بررسی اوزانی که تنها از ترکیب هجای بلند ساخته شده

ر وزن ندارنـد؛ در نتیجـه، بـا رسد که این گونه اوزان کّمی نیستند و شباهتی به انواع دیگـمی
: ۱۳۶۳وحیـدیان کامیـار، (نامـد می» ایقـاعی«هـا را توجه به تعریف ایقاع در موسیقی، آن

ی نبودن این اوزان نادرست است و هم برداشت او از اما هم استدالالت او دربارۀ کّم). ۳۳۱
). ۳۳۲: همان(» کنیمیبندی متقسیم... تا وسه-تادوتا و سه-های برابر را دوتاضرب«: ایقاع

های ها برابر است، بلکـه مجمـوع ضـربمعنی نیست که واحد همۀ ضرببداناین تعریف 
ایـن (شـود یک دور باید یکسان باشد و ارتباط ایقاع و وزن شعر بـه ایـن اوزان محـدود نمی

، نیـز نفوذ علمی و عملی موسیقی ایـران در کشـورهای دیگـرمطلب کم و بیش در منبع او، 
مهدی کمالی در ). ۳۶-۳۴: ۱۳۵۴فروغ، . است، نک، اما نویسنده به آن توجهی نکردهآمده

گفتاری با همین موضوع، نظـرات پیشـینیان را نقـد کـرده و بـا اسـتفاده از تکیـۀ موسـیقایی، 
). ۱۳۹۸کمالی، . نک(است تری دربارۀ این اوزان ارائه کردهتر و جامعتوصیف دقیق

بخشموسیقایی بودن وزن شعر فارسی خواهد بود که در واقع مقالۀ سپسین دربارۀ نظرات محققین معاصر درباب . ١
.روددوم این مقاله به شمار می



۸۹/سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن
: نویسد، چنین می١بهجت الروحایقاع، با استناد به پس از این، مالح در تعریف

های موجـود در یـک واحـد ایقـاعی را گفتند و هر یک از ضربهمیایقاعقدیم، وزن را در
و فرض کرده» حرف«را » نقره«اهل موسیقی بر بنیاد علم عروض، . خواندندمی[...] نقره
ها را ارکان است که بحور اشعار از آنچنانکه اوزان اشعار [...] نقره، حرف است: اندگفته
.)۷: ۱۳۶۷مالح، (شوند، ازمنۀ ایقاعی را نیز ارکان استرتب میتم

).۸: همان(گوید او در ادامه، درباب اشتراک اتانین بین شعر و موسیقی نیز سخنی می
، بــاب ســوم، نکــات عروضــی و آرای شــعری فــارابی، موســیقی شــعرشــفیعی کــدکنی در 

اسـت سـینا را از میـان رسـایل موسـیقایی آنـان اسـتخراج و ترجمـه کردهو ابنالصفاء اخوان
) ایقاع(تمام این مطالب گریزی هستند از موسیقی . ٢)۳۶۵-۳۲۵: ۱۳۶۸شفیعی کدکنی، (

اما تحلیـل . استها نخست در این کتاب انجام شده، که تدوین و شرح آن)عروض(به شعر 
به . شودنمیریتم و وزن شعر از سوی نویسنده دیدهگیری مشخصی دربارۀ یکی بودن و نتیجه
باعــث شــده تــا نکــات مهــم و » موســیقی«رســد نگــاه کلــی شــفیعی کــدکنی بــه نظــر می
. دربارۀ نقد نظرات او دربـاب موسـیقی و شـعر، نـک(ای از چشم وی دور بماند کنندهتعیین

منتظمـی اسـت روی ایقاع مفصـل، نقلـۀ «: ؛ مانند)مقاله؛ نیز شمارۀ دوم۱۳۹۳حجاریان، 
تاکیـد از [» مندفاصـلهحـروفمند و وزن شعر نیز نقلۀ منتظمی است روی فاصلههاینغمه

شـفیعی . که بیانگر یکسـانی ماهیـت عـروض و ایقـاع اسـت) ۳۲۹: همان] (نگارنده است
آهنـگ «: اسـترا به معنـایی دیگـر بـه کـار گرفته» ایقاعی«کدکنی در جای دیگر اصطالح 

ه قالـب عروضـی نیسـت، بلکـه در نـوع پیوسـتگی کلمـات بـا یکـدیگر و محدود ب... شعر
شـود کـه کـم از موسـیقی وزن شـعر انگیزی احسـاس میهای شعر، موسیقی شـگفتایقاع
). ۵۱: همان(» نیست

وحبهجـت الـردر ). ۸۸: ۱۳۴۴مراغی، . رک(البته این مطلب در این رساله نیامده و قول عبدالقادر مراغی است . ١
از حروف برای نشان دادن نقرات استفاده شده ، ۴۱-۴۰: ۱۳۴۶الدین، عبـدالمؤمن بـن صـفی:کنـ(است صرفًا

۶۸-۷۲.(
. نیسـت) ۱۳۵۸یعنـی (اسـت در چـاپ اول آن یک از مطالبی که از این کتـاب در مقالـۀ حاضـر نقـل شدههیچ. ٢

ویراسـت آن و در دسـترس اسـت، ارجـاع بنابراین، به چاپ دوم کتاب، که شمارۀ صفحاتش هماهنگ با آخـرین
.شدداده
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حرکـات و (های خواجه نصیرالدین واحـدهای ایقـاع و عـروض فشارکی با تکیه بر نوشته
ای همـو در مقالـه). ۸۲۵-۸۲۴: ۱۳۷۲شـارکی، ف(کنـد را از نظر او توصـیف می) سکنات

حـل برخـی نگاری را راهدیگر، برابری ایقاع و عروض را بهترین توصیف از وزن شعر، و ریتم
نگـاری او ؛ برای بررسی نحـوۀ نت۱۷۷-۱۷۵: ۱۳۸۱همو، (داند های عروض میتناسبیبی
).دوم مقالهبخش. نک

امـا ؛اصطالح ایقاع و عروض به هم مرتبطندای سعی دارد نشان دهد دودر مقالهرادمهر
وزن هیأتی است که توسط ایقاع «ه که رسیدنتیجه به این،تحلیل او بر اساس تعاریف اشتباه

ایقـاع (وزن فقط نوع خاصـی از ایقـاع ،یعنی؛)۵۸: ۱۳۸۸رادمهر، (» شودمنتظم ایجاد می
عریـفتا سدۀ نهم، تیموسیقمتون طبقایقاعاو پس از معرفی لفظ و تعریف . است) منتظم
وزن هیأتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سـکنات و تناسـب آن «(از وزن رانصیرخواجه

در لغـت و در حرکـتو ترتیـب، نظاماصطالحات بیانکند و با شرح می) »در عدد و مقدار
ن و و بـدون اسـتدالل، بـه برابـری وزگیـردفاصله میفلسفه، از تعریف واضح خواجه نصیر 

). جاهمان(رسد می) نه خود ایقاع(ایقاع منتظم 
نظریة الشـعر براساس (بوطیقای کالسیکپس از این، مهدی زرقانی، در فصلی از کتاب 

ــارۀ عــروض و وزن شــعرراآراء فیلســوفان مســلمان،)عنــد الفالســفة المســلمین گــرد درب
از نظر فیلسوفان، بـه بررسـی ای دربارۀ ذاتی بودن وزن در شعروی پس از مقّدمه. استآورده

: ۱۳۹۱زرقـانی، (پـردازد نظرات آنان درباب تعریف وزن شـعر و ارتبـاط آن بـا موسـیقی می
الصـفا، سـینا و اخوانبرخی از نکات مورد بحث در این کتاب، از فارابی و ابن). ۱۳۸-۱۴۳

نـک(است نیز مورد بحث قرار گرفتهموسیقی شعردر کتاب  : ۱۳۶۸شـفیعی کـدکنی،. مثًال
سـن ُح). ، دربارۀ مقایسۀ نغمه و حروف از دیـدگاه فـارابی۱۳۹: ۱۳۹۱زرقانی، . ؛ قس۳۲۷

دانان و مطرح کردن نظر فیلسـوفان، موسـیقی. د و تنوع منابع کهن آن استاین کتاب در تعّد
، و کتبـی کـه بـه )۱۴۸: همـان(و قرطـاجنی ) ۱۳۹: همـان(عروضیان دیگر، مانند الکندی 

، )۱۴۱: همان(ارند، مثل قول ابوالفرج اصفهانی به نقل از شوقی ضیف عروض اختصاص ند
فـارس را نقـل که در واقع قـول ابن(و سیوطی ) ۱۴۲: همان(خردادبه به نقل از مسعودی ابن
بـه یکسـانی ایقـاع . تواند بسیار راهگشا باشد، می)۱۴۳: است؛ همانکرده نویسنده صریحًا
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؛ امـا بـاز هـم )جاهمان(است تایجش کمتر خطا راه یافتهموسیقی و وزن شعر پی برده و در ن
ها و لـزوم رعایـت ترتیـب تـا وی تناسـبات میـان نغمـهتصور اشتباه از موسیقی باعث شده

، )۱۴۵: همان(را با تناسبات ایقاعی و وزنی مرتبط بداند ) سازیملودی(= ها در تألیف نغمه
ها، و نغمـهو فرکـانس) tone(= تـون در حالی که مورد نخست مربوط اسـت بـه تناسـبات 

تناسب زمانی است  هـا که در همین مبحث کتاب، اهمیت برابری زمانکما این(دومی صرفًا
گفتـار ۱۰۱، ص ۳پـانویس. ؛ دربارۀ سابقۀ این مقایسـه نـک۱۴۴: است؛ همانمطرح شده

ر میـان قـوم کند که پیوند موسـیقی و شـعر دنویسنده بر اساس این شواهد ادعا می). حاضر
).ضمیمه. ؛ در این باره، نک۱۴۳: همان(است عرب بوده و از یونان وارد نشده

، پس از تعریف و توضیح ایقاع و عـروض ١وزن شعر و موسیقیاحمد رضایی، در کتاب 
ــیقایی و عروضــی، آن ــون موس ــۀ مت ــر پای ــرده و ب ــه ک ــف مقایس ــای مختل ــا را از منظره ه

و ) ۱۱۴-۱۱۲: ۱۳۹۵رضایی، (از تعاریف پایۀ هر دو :استهایشان را روشن ساختهشباهت
تا یکسانی اصـطالحات ایـن گرفته)۱۱۵-۱۱۴: همان(تطابق نقرات ایقاع و حروف عروض 

و ) ۱۶۷-۱۳۵: همـان(هـا ، تشابه ارکان و افاعیل مورد استفاده در آن)۱۱۶: همان(دو حوزه 
باب یکی بودن واضـع ایـن هـر ای درنکته). ۱۶۸-۱۶۷: همان(های عروضی و ایقاعی دایره

که نادرسـت ) ۱۱۳و ۲۴: همان(است دو علم، یعنی خلیل احمد، در این کتاب مطرح شده
االیقـاعخلیل بن احمد واضع ایقاع نبوده، بلکه در میان آثار او به کتـابی موسـوم بـه .است

۱۳۵۵، پـژوهدانش. نـک(رود است که از نخستین کتب در این باره به شـمار مـیاشاره شده
علم ایقاع، مانند مباحث دیگر علم ) Yar-Shater, 1974: 69؛ ۳۷]: ۲۵۳۵[=  و احتماًال

بـه هـر حـال ایـن ). ۱۷: ۱۳۵۱تسـوگه، . نـک(بوده است، برگرفته از علوم یونانی ٢موسیقی

رضـایی و (اسـت ای چاپ شدهو سپس خالصۀ آن در مقاله) ۱۳۹۱(این کتاب ابتدا در قالب رسالۀ نویسنده بوده . ١
. تر و نهایی است، همان را مبنای ارجاع قرار دادیماز آن جهت که مطالب آن در کتاب، کامل). ۱۳۹۴دیگران، 

-۲۵۵: ۱۳۹۹فارمر، . برای مثال رک(دانان دورۀ اسالمی از یونان باستان بحث شده های موسیقیگیریدربارۀ وام. ٢
به )۳۲، ۲۸: ۱۳۹۸زاده، ؛ فالح۱۳۹۵زاده، ؛ هدایت۳۵-۲۷: ۲۵۳۵پژوه، ؛ دانش۲۶۰ ، اما پژوهشی اختصاصًا

برای بررسـی (است اختصاص نیافتهها ایقاع اسالمی و یونانی و همچنین نظام وزن شعری آنشباهت و اشتراکات
). ضمیمه:کنتر، بیش
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خوبی کتاب پیوستگی عروض شعر و ایقاع موسیقی را، از اساس تـا اصـطالحات رایـج، بـه
).۱۳۹۶شعبانی، . تر مباحث این کتاب، نکبررسی دقیقبرای(دهد نشان می

، تعـاریف »بررسی اتانین و رابطۀ آن با موسیقی و عروض شـعر«واعظی و دیوساالر، در 
ای تـازه، در کنـار هـم قـرار پایۀ وزن شعر و ایقاع موسیقی را بدون روندی مشـخص و نکتـه

انـد و تند در شعر و موسیقی ارائـه کردههای کند ریتماند و در نهایت، نظری دربارۀ حسداده
هرچند از عنـوان ). ۲۳۴-۲۳۲: ۱۳۹۲واعظی و دیوساالر، (جا مورد بحث نیست که در این

آید که در آن به ارتباط ایقاع و عروض و اشتراک اتانین پرداخته شده، تنهـا در این گفتار برمی
با قرار ... ایقاع و وزن دارندموسیقی و شعر که هر دو «: استچند جا این موضوع مطرح شده

) ریـتم(تـوان ایقـاع می... های گوناگون موسـیقی در برابـر هـر یـک از هجاهـادادن کشش
).۲۱۷، ۲۱۵. ؛ نیز نک۲۱۹: همان(» موسیقایی کلمات و شعر را به دست آورد

پس از این، محسن حجاریان، در خالل نقد نظریـات شـفیعی کـدکنی دربـارۀ موسـیقی 
است صّراو ُم. الصفا و دیگران در این باب داردهای فارابی و اخوانبیین گفتهشعر، سعی در ت

اند، بلکه اشـتراکات و شـباهت که شعر و موسیقی برابر نیستند و دانشمندان هم چنین نگفته
، ۵۳، ۳۷: ۱۳۹۳حجاریـان، (هـا اسـت آن) بودنقولی ریتمیکیا به(بودن ها در متریک آن
). دوم مقالهبخش. حث دربارۀ نظریات او نک؛ برای ادامۀ ب۵۹-۶۱

و شعر و بررسی تعاریف قـدما زاده نیز با دقت در تعریف وزن در موسیقیحسن عبدالله
است کـه وزن در ایـن دو حـوزه مشـابه اسـت و عـروض و و معاصرین، به این نتیجه رسیده

).۳۵-۳۴: ۱۳۹۵زاده، عبدالله(ایقاع، و حروف و نقرات نظیر همند 
طور خالصه و بدون نکات تازه بیـان آثار برخی پژوهشگران، نسبت ایقاع و عروض بهدر
محمـدزادۀ صـدیق، (» ایقاع در موسیقی همان عروض در شعر اسـت«: است؛ نمونه راشده

: ۱۳۹۹کوکبی بخارایی، (زاده در تعلیقات رسالۀ کوکبی بخارایی ؛ منصوره ثابت)۲۸: ۱۳۸۹
اسـت ا راجع به یکسانی عـروض و ایقـاع از نظـر فـارابی نوشته؛ آذرسینا نیز مطلبی گذر)۹۰

؛ جلی، ۶۹۷: ۱۳۸۰؛ بینش، ۳۹: ۱۳۴۶فخرالدینی، . ؛ همچنین نک۲۹: ۱۳۹۶آذرسینا، (
۱۳۸۳ :۳-۵.(١

و متأسفانه پیشینۀ دقیقی از ایـن موضـوع در میـان استنگارندۀ این سطور به قدر کافی در منابع عربی تتبع نکرده. ١
←
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اکنون، ابتـدا بـه بررسـی یکسـانی ماهیـت ایقـاع و عـروض در مباحـث نظـری رسـایل 

های دیگـری در ازیم و سـپس، نشـانهپردی، فلسفی، عروضی و دیگر منابع کهن میایموسیق
.میان متون و اشعار ارائه خواهیم کرد

یکسانی ماهیت ایقاع و عروض. ۳
در متون کهن، مباحث فراوان و متفاوتی دربـارۀ ماهیـت عـروض شـعر و ایقـاع موسـیقی و 

در این بخش، سیر این موضوع و تأثیرپذیری و یا دور شدن متـون . استشباهتشان طرح شده
. از یکدیگر را نشان خواهیم داد) موسیقایی، فلسفی و عروضی(ف مختل

متون موسیقی. ۳-۱
های موسیقی که بحثی هم دربارۀ ایقاع دارند، نشانی از ارتباط ایقاع ها و رسالهدر اکثر کتاب
ازمنـۀ : دانان، عـروض و ایقـاع یکسـاننددر واقـع، از نگـاه موسـیقی. شودمیو عروض دیده
هـا متفـاوت اسـت؛ تنهـا جـنس آن؛شـوندصوات که دور دارند و تکـرار میمتناسب میان ا

سـینا در ایـن میـان نظـرات فـارابی و ابن. عروض از حـروف تشـکیل شـده و ایقـاع از نقـره
الدین ارموی به بعد، دیگر توضیحات اساسی های صفینوشتهزمان از . مشهورتر و گویاترند

شود، که بـدان باهت ایقاع و عروض مطرح میاست و تنها اصل شاز اغلب متون حذف شده
. خواهیم پرداخت

پیش از فارابی، الکندی در یکی از رسایلش درباب موسیقی، ابتدا اجزاء ارکـان عروضـی 
):ترجمه از نگارنده(کند گونه تعریف میرا این

... یک نقره است و یک مکث؛ و همان دو حرف است، یک متحرک و یـک سـاکن: سبب
اول، دو نقره و بعد مکث، یا دو حرف متحرک : وتد دو نوع است... است» فع«که در شعر 

دوم، یک نقره یک مکث و سپس یک نقره، یا همان یـک )... »َفِعل«در شعر (و یک ساکن 
.)۸۱: م۱۹۶۲الکندی، (است » فاِع«و آن ... حرف ساکن بین دو متحرک

اما اشاره به چند کتاب و مقالۀ در دسـترس در ایـن بـاب خـالی از فایـده ؛ددهتواند به دست عرب نمیمحققان 
که مبنای نظریة الشعر عند الفالسفة المسلمینفصل مربوط به وزن و موسیقی در ؛م۱۹۷۴ابوادیب، :کن: ستنی

.م۲۰۱۳؛ نوفل، ۲۷۴-۲۵۲: م۱۹۸۴است، محمد کمال عبدالعزیز، بوطیقای کالسیککتاب 

→
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حـرف اسـت در جـنس پـس نغمـه همـان «گوید او سپس در آغاز توضیح ایقاعات می
پس هر چیز که در آن باره نیاز بود مطرح شد، هر چیـزی در ایقـاع دیـدی بـا همـان ... شعر

حرف در شـعر و نغمـه در موسـیقی، از جهـت داشـتن ). ۸۲: همان(» قیاس کن یعنی عینًا
.ارزش زمانی، قابل قیاسند

و پس از بررسـی انـواع ا. استآوردهموسیقی کبیرای فارابی این ارتباط را در تعاریف پایه
قول به حروف همـان نسـبت ایقـاع گسسـته نسبت وزِن«: گویدها، میحروف و ترکیبات آن

هرچه عارض بر ایقاع «و ) ۱۰۸۵]: تابی[همو، . ؛ قس۵۲۷: ۱۳۷۵فارابی، (» است به نغمه
]: تـابی[همـو، . ؛ قس۵۲۸: ۱۳۷۵همو، (» گرددشود بر وزن سخن نیز عارض مینغمه می
دهـد کـه های دیگر این دو مقوله، نشـان میها در کنار توضیح شباهتاین مقایسه). ۱۰۸۹

با یکدیگر یکسـان بوده در دو اثـر دیگـر ). ۵۲۹: ۱۳۷۵همـو، (انـد عروض و ایقاع صریحًا
تـر از سـیر بـرای اطـالع بیش(اسـت فارابی دربارۀ ایقاع، از وزن شعر بحثی بـه میـان نیامده

؛ همچنین مباحثی دربارۀ همراهی موسـیقی و ۱۴۰۰صادقین، :ع نکنظریات فارابی در ایقا
). ۱۳۸۴خضرائی، :کالم از دید او، نک

: کندمیرا این گونه تعریفایقاع،جوامع علم موسیقیسینا نیز در ابن
اگر ؛نامندمی» ]موسیقایی[= ایقاع لحنی «ها کنند، چنین ایقاعی را ها ایجاد نغمهاگر نقره
در حـروف منتظمـی موجـود شـوند تـا از آن کـالم ... هایی باشد کهای ایجاد نقرهایقاع بر

همو، . ؛ قس۱۰۱: ۱۳۹۴سینا، ابن(نامند می» ایقاع شعری«ساخته شود، چنین ایقاعی را 
.)۸۱: ق۱۴۰۵

: استو چند بار دیگر این دو را برابر نهاده
در حالی که چنین امـری کـه بـا شود موزون استدر اکثر موارد امری که با نقره ایجاد می

در . شود موزون نیستلفظ ایجاد می علت موزون بودن نقره آن است کـه کثـرت حرکـاْت
موزونبودن به وجود نمینقره اشکالی برای موزون بـودن آورد ولی در لفظ، کثرت حرکاْت

نیـز لحـاظ نقـربـهموزون از لحـاظ لفـظ بینیم جاست که میاز این. بردآن را از بین می
کید از نگارنده است؛ همو، (اندموزون .)۹۱: ق۱۴۰۵. همو. ؛ قس۱۱۲: ۱۳۹۴تأ

گـذاری شـود، ذهـن هـا پایههای عربی چنانند که اگر شعر فارسـی بـر آنبسیاری از وزن
بنـابراین . ها دارای وزن هسـتندکند، با وجودی که آنها حاصل نمیاستشعاری به تأثیر آن

طبـع انسـانی آن را ... [باشـندمطبـوع مینقـر یـا لفـظز جهـت کـه اهاایقاعبسیاری از 
.)۹۲: ق۱۴۰۵. همو. ؛ قس۱۱۳: ۱۳۹۴همو،(]یابدنمی



۹٥/سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن
اسـت » فاعالتن فاعلن فـاعالتن«سینا سکوت در میان وزن دیگر نکتۀ مهم در سخن ابن

بیانگر این است که ریتم و ضرب آهنگ، هنگام خواندن شعر، نباید از دسـت بـرودکه کامًال
گویـد و بـه نظـر او بایـد سـخنی نمی» سـکوت«سـینا از البته خود ابن). ۱۳۹۴:۱۳۶همو، (

قرار بگیرد تا خواننده بتواند بر کشـش وزن بیفزایـد و » فاعلن«حروف سایشی در انتهای رکن 
. از ریتم خارج نشود

تنهـا یـک جـا مسـتقیمًا١،دانشنامۀ عالئـیاو در رسالۀ دیگر خود، یعنی بخش موسیقی 
:دهدنظری دربارۀ وزن شعر می

و اندر دو مقدار نگاه کنند که وزن چگونه است اندر عروض طویل اصلی که مبنی اسـت، 
بـازگردد، و ٢»فعولن فعولن فاعلن فاعلن فع فـع«که به » فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن«

نه بـرین و مر این را وزن است و جایگاهی بود که» فاعلن فاعلن فعولن فعولن«دیگری به 
چون وزنش به جهتی ُبَود و به جهتی نبـود، طبـع ... گونه بود و شعر و ایقاع او موزون نبود 

بـه ]ن[فـاعلاز فازیرا ٣،»]ن[فعول] ن[فعول] ن[فاعل] فاعلن[فع فع «چون : از وی برمد

ترجمۀ دانشنامهمتن است و احتماًال، جوزجانی گرد آوردهالنجاةرا، مانند بخش موسیقی دانشنامهرسالۀ موسیقی . ١
شـود، جـز در سـه نقـل میدانشنامهجا از عباراتی که این). ۲۲۶، ۱۱۰، ۱۰۱: ۱۳۳۳مهدوی، . نک(باشد النجاة

. مورد که در پاورقی ذکر خواهد شد، تفاوتی با اصل عربی آن ندارد
؛ بـا توجـه بـه »لن فاعلن فع فعفعولن فاع«: ؛ اصل)ر۲۱۴: ، دانشگاه تهرانالنجاةابن سینا، (نجاةمتن بر اساس . ٢

صحیح باشد که بـا مـتن » فعولن فعولن فاعلن فع فع«رسد ادامۀ متن و معکوس شدن جهت این وزن، به نظر می
بـا آن مطابقـت از طرفی، ضبط متن عربی رکن. نیستفارسی یکی بندی دیگری از وزن بحر طویل اسـت و عینـًا

صحیح همان است و آشفتگمی از ابتدای ضبط » فعولن«در نتیجه، یک . ی متن بعدتر به وجود آمدهکند و احتماًال
. در میانه کم دارد» فاعلن«است و در ادامه، وزنی که عکس بحر طویل است، یک دانشنامه افتاده

؛ تقی بینش، مصحح رسالۀ فارسی، نیـز ذکـر »فعولنفعفع فاعل فعول «: نجاة، »فع فع فاعل فعول فعول«: اصل. ٣
منظور از کرده که  خواسته روی الم هر دو تنوین بگـذارد بوده که کاتب می» فاعلن فعولن» «فاعل فعول«احتماًال

بایـد بـه . از میانه افتاده» فاعلن«هم مطرح شد که یک پیشیندر پانویس ). ۱۳۵: ۱۳۷۱ابن سینا، ( پس مجموعًا
مـوزون خوانـده و در اینجـا » از جهتـی«تصحیح شود، چرا که همین وزن را » فع فع فاعلن فاعلن فعولن فعولن«

یک جابهگوید از جهتی دیگر موزون نیست، پس نباید فرقی بین ارکان وجود داشتهمی جایی صورت باشد و صرفًا
. استگرفته



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۹٦

، ابـن سـینا(متشـوش شـود١پیوندد و مر او را تبه کند؛ بی آن که آسایش بـدو رسـد» فع«
۱۳۷۱ :۲۴-۲۵(.

منظـور او . که باز هم مثالی است برای این که سکوت در حفظ آهنگین بودن وزن موثر است
جا کنـیم، وزن آن از بـین این است که اگـر ارکـان بعضـی اوزان یـا مزاحفـات اوزان را جابـه

یعنی به همـین ترتیـب (» جهت«از این » فعولن فعولن فاعلن فاعلن فع فع«رود، چنانکه می
باشـیم، داشته» فـع فـع فـاعلن فـاعلن فعـولن فعـولن«موزون است و اگر ) ز راست به چپا

مانـد و در واقـع، باقی نمی» فع فع«پس از ] سکوِت[= شود، زیرا آسایش وزنش مشوش می
، بدون سـکوت، چهارضـربی »فع فع«چرا که (شود ضربی رعایت نمیهای پنجبرابری میزان

). است
شود، بدون ارجـاع بـه پیشـینیان، میسینا شناختهان شارح نظریات ابنعنوزیله، که بهابن

گوید اگر تناسب ازمنه در نقرات رعایت شود، ایقاع لحنی داریم و اگر در حـروف باشـد، می
اند تا ایقاع اخوان الصفا هم از وزن بهره گرفته). ۴۴: م۱۹۶۴زیلة، ابن(شود ایقاع شعری می

اخـوان (» انین موسیقی شباهت بسیاری به قـوانین عـروض داردقو«را توصیف کنند، چرا که 
چنانکه «نغمه ایقاع دارد و اصل آن حرکات و سکنات است، ). ۲۹۳: ۱۳۷۵-۱۳۷۴الصفا، 

ها و وتـدها و ها مرکب از افاعیل و افاعیل مرکب از سببها و مصراعاشعار مرکبند از مصراع
. جـا؛ قـسهمان(» باشدحرک و ساکن میها نیز حروف متهاست و اصل در همۀ اینفاصله

در ادامــه، پــس از توضــیح ســبب و وتــد و فاصــله در عــروض، ). ۱/۱۹۷: ق۱۴۰۵همــو، 
» باشـداصول لحن و غناء نیز همین سه اصـل یعنـی سـبب و وتـد و فاصـله می«: استآمده

).۱۹۸-۱/۱۹۷: ق۱۴۰۵همو، . ؛ قس۲۹۴: ۱۳۷۵-۱۳۷۴همو، (
ــم موســیقی یکــی از مهمرســالۀ مختصــر خواجــه نصــیرالدین  ــرین و طوســی در عل ت

: ، دانشگاه تهرانالنجاةابن سینا، (فتتشّوش من غیرزوج تتضّمر الیه) ؟(یلحق فعفع مثلثة فإن الفاء من فاعل : نجاة. ١
» فعفع«و » فا«شاید منظور این باشد که . نمایدتر میاین بخش قدری مبهم است، متن فارسی صحیح). پ۲۱۴

. و در اینجا منطبق با اصل ایقاع و مطبوع نیسـت) یعنی تن تن تن(دهند تایی را تشکیل میبا هم یک مجموعۀ سه
و » ثالثـی«، اصـطالح »تاییسـه«جای اصطالحی است برای سـیم سـوم عـود؛ در ایقـاع بـه» مثلثة/ مثلث«اما 

). ۲۳و ۱۱: ۱۳۷۱ابن سینا، . نک(برند را به کار می» ثوالث«



۹۷/سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن
ترین منابع برای درک روشنی این موضوع در نزد گذشتگان است؛ چرا کـه او، از منظـر واضح

او در . اسـتفلسفی و عروضی نیز، در آثار دیگـر خـود، از ارتبـاط ایقـاع و وزن سـخن گفته
: نویسدتعریف ایقاع می

ای ساکن که در بین نقرات و نغمات قـرار دارد و هآن عبارت است از نظام واقع میان زمان
.)۳۹: همان. ؛ قس۳۱: ۱۳۷۰طوسی، (عروض از آن قبیل است 

ایقاع است و نظـام یکسـانی  در نظر خواجه نصیر هم، مانند پیشینیانش، ماهیت عروْض
).ادامۀ همین مقاله. برای بررسی نظرات دیگر او در این باب نک(بر این دو حاکم است 

ــ کـه االدوار فـی الموسـیقی الدین ارموی در رسالۀ مهم خود، یعنـی این، صفیپس از 
، نزدیکـی ـ استرود و بر اغلب متون موسیقایی سپسین تأثیر گذاشتهساز به شمار میدوران

: کندایقاع و عروض را به نوع دیگری بیان می
مسـتق] ی ایقاع[ها و دورهاو ادراک تساوی آن زمان طبـِع یم بـود، و همچنانکـه بـه میـزاِن

اج تحست و اوزانش مختلف، و طبع سلیم مدورهای عروض شعر، که اوضاعش متفاوت ا
نشود در ادراک تساوی ادوار، هر نوعی از آن، به میزان عروض؛ همچنین کـه طبـع سـلیم 

: ۱۳۸۰ارمـوی، (محتاج نشود در ادراک تساوی ازمنۀ هر دوری از ادوار ایقـاع بـه میـزان 
)۱۷۳: همان. ؛ قس۷۲

: ۱۳۸۵همـو، (اسـت ، نیز بـه طبـع سـلیم اشـاره رفتهالرسالة الشرفیةدر کتاب دیگر او، 
دانان دیگـر هـم از ایـن پـس، در تعریـف پیروی از او، موسیقیبه). ۱۸۲: ؛ قس، همان۱۸۱

شـباهِتایقاع، این مطلب را جای داده اند که عروض و ایقاع با طبع سلیم قابل درکند و ایـْن
ها و یـا حـروف، نظمـی های بین نقرهخاطر تناسب زمانرساند، چرا که هر دو، بهمیها را آن

که دانان پس از ارموی، گفتۀ جامی و بنائی هروی ـدر میان موسیقی. کنندآهنگین ایجاد می
: ۱۳۷۹جـامی، (سـزایی دارد ــ اهمیـت بهانددانسـتهاند و عروض میهر دو شاعر هم بوده

ــروی، ۲۰۸ ــائی ه ــک۱۰۲: ۱۳۶۸؛ بن ــز ن ــی، . ؛ نی ــیرفی، ۲۵۱: ۱۳۷۰مراغ : ۱۳۹۶؛ ص
؛ ۴۶/ نوبـت دوم: ۱۳۱۷؛ هـدایت، ۱۶۵-۱۶۴: ۱۳۹۱، کتاب فارسی فی فـن االلحـان؛۹۸

١.)۳-۳بخش . طوسی، نکمعیار االشعارهمچنین در 

سـکاکی، (ترین چیـز اسـت گوید استقامة طبع در عروض مهم، هم پیش از ارموی میمفتاح العلومسکاکی، در . ١
خـود . اسـتس از او مـؤثر بودهاطمینان گفت که روی گفتۀ ارمـوی و جریـان پـتوان بهاما نمی). ۵۱۸: ق۱۴۰۷

←



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۹۸

گیـرد و سـپس همـین ، ابتدا از نظر فـارابی بهـره میدرة التاجالدین شیرازی، مؤلف قطب
: دهدقدری بسط میگفتۀ ارموی را

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 

تر از ادراک وزن شعر و از ایـن اسـت کـه پس ادراک ایقاع دقیق... یک عدد و یک ترتیب
و نیـز ] رقصندیعنی ناموزون می[در سماع، حرکات خارج از اصول کنند بسیاری از شعرا

اما عکـس ایـن کـه . نکنند] یعنی اوزان ایقاعی[نظر ادراک اوزان بسیاری از فضالی دقیق
ادراک ایقاع کند و ادراک وزن شعر نکند معلوم نیست که باشد یا نـه، و ظـاهر آن ] کسی[

.)۱۵۹-۱۵۸/ ۱: ۱۳۸۷شیرازی، (اشد است که نب
حـرف شـیرازی را تکـرار میعبدالقادر مراغی و شمس ، ١مراغـی(کننـد الدین آملی عینـًا

منظور این است که کسـی کـه ). ۱۰۸/ ۳: ۱۳۸۹؛ آملی، ۲۵۳: ۱۳۷۰؛ همو، ۲۱۲: ۱۳۶۶
بر ایقاع تسلط ندارد، چرا که الگوهای ایقاعی متنوععروض و وزن شعر می ترند و داند لزومًا

درک نظمشا تر است، اما کسـی نیسـت کـه ایقـاع بدانـد و از فهـم ن از عروض پیچیدهبعضًا
مبارکشـاه ). ۲۹۱/ ۲: ۱۳۸۷؛ شـیرازی، ۳۳۷: ۱۳۶۶مراغـی، . نیـز نـک(عروض بازبماند 

سـینا، چنـین ، همین توصیف را در کنار گزارۀ دیگری شبیه به گفتۀ ابنشرح ادواربخاری، در 
» حـروف متسـاوی«موزوننـد ولـی هـر گـروه از »های ازمنۀ متساویگروه«کند که بیان می

باشد تا مقبول طبع شود؛ همچنین برای عروضیان » ترکیب مخصوصی«موزون نیست و باید 
انـد سـروکار »شـدهگیری و شناختهقابل انـدازه«طبع سلیم الزم نیست، چرا که با حروفی که 

است که شخصی غریزۀ و قلیل. دارند، در حالی که فهم ایقاع فقط با طبع سلیم ممکن است
. ؛ قـس۲۴۹-۲۴۸: ۱۳۹۲مبارکشاه بخـاری، (باشد و غریزۀ نظم شعر را نهداشته» ایقاعی«

ادامـۀ . نـک(گشا خواهـد بـود این تحلیل در مورد عروضیان بسیار راه). ۴۸۷-۴۸۶: همان
). مقاله

فایده بودن علم عـروض سـخن ها هم دربارۀ بیباشد، زیرا آنبن جعفر و جاحظ متأثر بودهسکاکی شاید از قدامة
).۱۱۰: ۱۳۹۲کوب، زرین. نک(اند گفته

که نقـره، عروضیان گویند «: استبرابری عروض و ایقاع و اجزائشان را هم مطرح کردهمقاصد االلحانمراغی در . ١
شوند، ازمنۀ ایقاعی را نیز ارکان ها مترتب میچنانکه اوزان اشعار را ارکان است که بحور اشعار از آن... استحرف 
). ۸۸: ۱۳۴۴مراغی، (» است

→



۹۹/سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن
مـثًال(اسـتتبع فارابی ادامـه یافتهدر چند متن همچنان مقایسۀ اصول ایقاع و عروض به

تـر کـه بیشفرصت شـیرازی ـبحور االلحاندر مقدمۀ . )۵۶: ۱۳۹۹کوکبی بخارایی، . نک
ـ نیـز ارتباطـات حـروف و نقـرات و ارکـان در درباب مناسبت احوال شعر و موسیقی است

در موسـیقی حاجـت «همچنین در نظر او ). ۲۱: ۱۴۰۰شیرازی، (است ایقاع و عروض آمده
جا؛ همان(» و باید زحافات و علل عروض را شخص مغنی بداندبه علم عروض بسیار باشد

).۳۲۳: همان. است، نکهم این نظر را تکرار کردهدریای کبیر الدوله در فرصت

در متون فلسفی. ۳-۲
١.اسـتلفظ ایقاع در رسایل شعری فیلسوفان، در بسیاری موارد برای توصیف وزن شعر آمده

انگیزی اسـت کـه بـا ایقـاع شدۀ خیـالکالم تالیف«وید گفارابی در تعریف منطقی شعر می
» وزن تکرارشونده و حروف پایانی مشـترک اسـتهای هممندی ارائه شده و دارای بخشنظام

ایقاع «او در جایی دیگر شعر را برای نزدیک شدن به کمال ملزم به ). ۴۳: ب۱۳۹۳فارابی، (
). ۳۵: الف۱۳۹۳همو، (داند می» معین

منظور از موزون بودن این است که کالم دارای عدد ایقاعی مشخصی «گوید سینا میابن
های کالم دارای زمـان تلفـظ یکسـان باشد و منظور از مساوی بودن این است که همۀ بخش

انگیزی سـروکار دهد که منطقیون با خیـالسپس توضیح می). ۶۱: ۱۳۹۳سینا، ابن(» باشند
دانـان هـم بـه وزن توجـه دارنـد پردازند، البته عروضدارند و دانشمندان موسیقی به وزن می

تر به گوید که وزن بیشاو در رسالۀ شعری دیگرش نیز می). جاهمان(منتها از جهت تجربی 
). ۱۵۴: ۱۳۹۶سینا، ابن(موسیقی مربوط است 

کننـدۀ شـعر را از قول فیلسـوفان تکمیل» وزن دارای ایقاع«ابوالبرکات بغدادی هم همین 
مطـابق بـا نظـر ارسـطو، «کند کـه همچنین ذکر می). ۱۴۰-۱۳۹: ۱۳۹۳بغدادی، (داندمی

گویـا معـادل (» مـدیح«در توضیح : استتنها یک بار به کار رفته» ایقاع«، لفظ بوطیقابن یونس از در ترجمۀ متی. ١
» زبـان بـا آرایـه«و » دارسـخن چاشـنی«که از یونانی به (» قول نافع«تشبیه یک عمل جدی است در که ) تراژدی

؛ ۹۱: ۱۳۸۸ارسطو، . ؛ قس۴۹: م۱۹۶۷قنائی، (دارد » ایقاع و لحن و نغمه«و قول نافع ) ... استشدهبرگردانده
). ۸۰: ۱۳۹۸نیز هنرمند، 



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱۰۰

این که چـه اتفـاقی ... دانان موضوعیت دارد و برای دانشمند منطقمطالعۀ وزن برای موسیقی
). جاهمان(» شودانگیز میافتد که کالم خیالمی

گونـه را این» یوزن حقیقـ«، اساس االقتبـاسخواجه نصیرالدین طوسی، در مقالت نهم 
آن قولی بود که حـروف ملفـوظ او را بحسـب حرکـات و سـکنات عـددی «: کندتعریف می
او نیز قایل است به تعلق وزن به موسیقی و تجربـی ). ۵۸۶: ۱۳۹۵طوسی، (» ایقاعی باشد

).۳۴۰: ۱۳۹۶حلی، . ؛ قس۵۸۷: همان(بودن عروض 
وصـیف شـده و بـه حـوزۀ موسـیقی بینیم که در اکثر این رسایل، وزن شعر با ایقـاع تمی

بدونایقاع می. استمربوط دانسته شده نـک(کالم یا رقص هم باشد تواند در موسیقِی . مثًال
؛ در بسیاری از موارد میزان تخییل شعر با همراهی موسیقی یـا رقـص و ۷۱: ۱۳۹۳ابن سینا، 
تقلیـد ایـن ). دازیمپـرجا به ایـن موضـوع نمیگیرد که در اینها مورد بحث قرار میبدون آن

لفـظ . گردنـدی ارسـطو برمیبوطیقـادانیم که همگی بـه متون از یکدیگر واضح است و می
، ۱۴۱: ۱۳۸۸ارسـطو، . نـک(از اصل یونانی است ) ریتم= روثموس(ρυθμόςایقاع ترجمۀ 

ایقـاع باشـد«است که آمدهبوطیقاو در ) ۱۹۷ اجـزاِء ). ۸۷: همـان(» روشن است که اوزاْن
. نـک(تـوان از وزن شـعر ارائـه داد رسطو متناسب است با توصیفی که امـروزه میتوصیف ا
). ضمیمه

در متون عروضی. ۳-۳
. نـک(گویند کـه او متـأثر از ایقـاع بـوده هرچند دربارۀ ابداع عروض توسط خلیل احمد می

و هنگـام ) ۵۶۷: ۱۳۱۹نقل از برقعـی قمـی، خلکان بـه؛ ابن۵/ نوبت اولی: ۱۳۱۷هدایت، 
و کتـابی در علـم ) ۶۱۶: ۱۳۹۴فرزانـه، . نـک(است گرفتهواندن اوزان عروضی ضرب میخ

، در )Yar-Shater, 1974: 69؛ ۳۷: ۲۵۳۵پـژوه، دانش. نـک(ایقاع منسـوب بـه اوسـت 
بینیم که سخنی از ایقاع و مقایسۀ آن با عـروض جامانده میهای عروضی بهرساالت و کتاب

دربارۀ اشتقاقات  شود؛ مشغول شدن به بحور اوزان از بحور مختلف بحث مینیست و صرفًا
قابـل «سـوی محاسـبۀ حـروِفو ازاحیف شـعر عـرب باعـث شـده کـه قواعـد عروضـی به

به عبارتی، کوتاهی و بلنـدی ـ) ۲۴۹: ۱۳۹۲مبارکشاه بخاری، (» شدهگیری و شناختهاندازه
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. باشـدتـری داشتهـ بـرود و جزئیـات عـروض عـرب اهمیـت بـیشو تعداد و ترتیب هجاها

١.درنتیجه، دیگر سنت عروضیان نبوده که از ماهیت ایقاعی عروض سـخنی بـه میـان آورنـد

موسیقایی نبودن خوانش اشعار عربی، بر خالف شعر فارسی، است؛ شاید پـس  مسئلۀ دیگْر
هایی بـین آهنـگ شـعر ورفته به تفاوتاند، رفتهاز این که قواعد عروض را از ایقاع وام گرفته

خاطر وجود زحافات و اختیارات وزنی فراوان، تـا اند و وزن شعر عرب را، بهموسیقی پی برده
: ۲۵۳۶؛ فشـارکی، ۲۰۰: ۱۳۵۰یکتـائی، . نیز نـک(اند آن اندازه دقیق و موسیقایی درنیافته

بسـیاری از «سـینا همین اسـت کـه در نظـر ابن). ۱۲۵، ۱۲۱: ۱۳۸۹؛ قهرمانی مقبل، ۴۰۷
گذاری شود، ذهن استشعاری به تـاثیر ها پایهانند که اگر شعر فارسی بر آنهای عربی چنوزن
انشـاد اذان و «گفتـۀ مبارکشـاه بخـاری ، و به)۱۱۴: ۱۳۹۴سینا، ابن(» کندها حاصل نمیآن

، یا بنا به قول مشهور منسوب به عبید )۴۸۶: ۱۳۹۲مبارکشاه بخاری، (ایقاع ندارند » الشعر
، و بــه اعتقــاد )۱۶۷/ لطــایف: ۱۳۳۴عبیــد زاکــانی، (٢»عربــیشــعر:النــاموزون«زاکــانی 
همچنـین دیـدیم کـه ). ۱-۳بخش . نک(است تر از وزن شعر بودهدانان، ایقاع دقیقموسیقی

بخش . نک(دانند و عروض را وجه عملی آن منطقیون بررسی وزن را مخصوص موسیقی می
و ایـن سـنت بـه متـون همین موضوع باعث حذف مباحث ایقاعی از عـروض شـده). ۳-۲

٣.استعروضی فارسی نیز رسیده

شعر وجامی و شمس. ١ موسیقی مطالبی دارند، در بحث از عـروض از سـنت الدین آملی، که هم دربارٔه هم دربارٔه
که در بحث از موسیقی، از جریانـات اند؛ حال آناند و به ایقاعی بودن عروض اشاره نکردهعروضیان پیروی کرده

مقاله. اند؛ نکرایج در رساالت موسیقی تأثیر گرفته و ارتباط این دو را ذکر کرده .ادامٔه
، »رسالۀ تعریفات مال دوپیازه«از » ملحقات«عبید نیست، بلکه در بخش » رسالۀ تعریفات«واقع از این جمله در . ٢

گفتـۀ اسـت و بهاسـتانبول اسـت، آمده۱۳۰۳آن از روی طبـع » لطـایف«تنها در چاپ انتشارات اقبال که بخـش 
امـا بـه هـر حـال، ). ۵۰۳: ۱۳۷۳محجوب، (محجوب، این رساله باید متعلق به عصر صفوی یا بعد از آن باشد 

. انددانستهزبانان شعر عربی را ناموزون میاهمیت این جمله در این است که فارسی
مطابق و مقّلد عروض عربی میالمعجمشمس قیس، در . ٣ : ۱۳۶۰شمس قیس رازی، (داند ، عروض فارسی را عینًا

توان مطالب او را پردازد، اما نمیعار میها و آهنگ اشخود او گاهی غیرمستقیم و شهودی به تفاوت خوانش). ۶۷
داند و از ضرب گرفتن برای متقاعد کـردن ها را نامطبوع میموسیقایی دانست؛ مانند نظر او دربارۀ فهلویات که آن

و یا دربـارۀ ) ۴-۳: ۱۳۷۲؛ جلی، ۱۲۶-۱۲۵: ۱۳۵۶ثروتیان، . ؛ نیز نک۱۷۷-۱۷۳: همان(گیرد دیگران بهره می
←
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تـر ، مانند دو اثر دیگرش در موسیقی و منطق کـه پیشمعیار االشعاراما خواجه نصیر در 
:استمطرح شد، به یکسانی ایقاع و عروض اشاره کرده

اسـاس در [وزن هیأتی است تابع ترتیب حرکات و سکنات، و تناسب آن در عدد و مقـدار 
و موضوع آن حرکات و سکنات اگـر حـروف باشـد آن را شـعر ]... عدد ایقاعی: اساالقتب

آن را ایقاع خوانند  .)۱۴: همان. ؛ همچنین نک۸: ۱۳۹۳طوسی، (خوانند، و اّال
١:دهداو همچنین نظر ارموی را دربارۀ طبع سلیم و درک وزن بازتاب می

به این سبب بعضی مـردم در فطرت نفس را در ادراک آن هیأت مدخلی عظیم است و ... 
هر یکی از شعر یا ایقاع به حسب فطرت صاحب ذوق باشند و بعضی نباشـند و از صـنف 

.)۸: همان(دوم بعضی را امکان تحصیل آن باشد به اکتساب و بعضی را نبود 
گـاه بوده از طرفـی . اسـتعلت این امر آن است که خواجه نصیر از علم موسـیقی هـم آ

رسـالۀ اسـت، امـا درای بـه ایقـاع نکردهخـود اشـارهرسـالۀ عـروضر بینیم که جامی دمی
دانان دیگـر، ارتبـاط ایقـاع بـا عـروض را ذکـر شد، به مانند موسـیقیکه گفته، چنانموسیقی

بینیم که در مدخل موسیقی آن ایـن مقایسـه را مـی،نفایس الفنونهمچنین است . استکرده
، امـا در بخـش )۱۰۸/ ۳: ۱۳۸۹آملـی، » ...سـتمیان وزن شعر و ایقاع تناسبی عظـیم ا«(

هـای گـردد بـه همـان تحلیلایـن موضـوع برمی. عروض همین کتاب، اثری از ایقاع نیست
سـوی الدین شیرازی و مبارکشاه بخاری و عبدالقادر مراغی؛ در عروض، سنت کتـب بهقطب

. اسـتشدهاست و انگار دیگر بـه موزونیـت و ریـتم آن تـوجهی نمیمحاسبات دیگری رفته
در بعضـی کتـب، ایـن را ) جای ایقـاع موسـیقیبـه(مقایسه شدن عروض شعر با نحو کالم 

صاحب بن عباد، . مثال را، نک(رساند که فقط قواعد درستی و نادرستی اوزان مهم است می

؛ ۱۰۸-۱۰۷: ۱۳۶۰شمس قـیس رازی، (است آورده» )۲×(مفعول فاعالتن «افی که انوری در خوان نبودن زحهم
هایی دربارۀ مطبـوع و نـامطبوع بـودن برخـی شمس تنها در جایی که استدالل). ۵۵-۵۳: ۱۳۹۹بنایی، . نیز نک

دو در نغمـات اشـاره آیند یک به شود؛ اما نه ایقاع، بلکه به تناسب خوشکند، به موسیقی هم متوسل میاوزان می
آمیختگـی، کـه بـه بررسـی ایـن درهم. که ربطی بـه وزن و ریـتم نـدارد) ۸۸: ۱۳۶۰شمس قیس رازی، (کند می

.گنجد، در این مقاله نمی)الصفا، متاثر از اخوان۱۴۵: ۱۳۹۱در زرقانی، (های امروزی هم راه یافته پژوهش
، )۳۶۱: ۱۳۷۵بینش، . نک(است خواجه نصیرالدین طوسی نوشتهرا به درخواست االدواربه احتمال زیاد، ارموی . ١

.باشدنماید که خواجه از او تأثیر پذیرفتهدرنتیجه، نادرست نمی

→
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، بعیـد و کنـداما هر کس که اطالعی از موسیقی و ایقـاع دارد و آن را درک می). ۳: م۱۹۶۰

این مسئله در میان نظریات . توجه باشداست به وجه ایقاعی اصول عروض بیحتی ناممکن
).شمارۀ دوم مقاله. نک(شود معاصرین نیز دیده می

پس از او راه پیدا کرده است، از جمله رسالۀ تعریف خواجه نصیر به برخی کتب عروضِی
ازغیاث خواجـه نصـیر الدین دشتکی، که شخصی فلسفی و منطقی است تا عروضی و طبعًا

شـود میهـم ایـن تـأثیر دیدهعروض همـایوندر ). ۵-۴: ۱۳۷۵دشتکی، (است تأثیر گرفته
شمس فخری نیز تعریف خواجه را از وزن، بدون ذکـر شـباهتش بـه ). ۱۰: ۱۳۳۷شریف، (

).۱۴۴: ۱۳۸۹شمس فخری اصفهانی، (است ایقاع، به نقل از یکی از دوستانش آورده

منابع دیگر. ۳-۴
در بعضـی کتـب دیگـر هـم . شـده نیسـتاهت ایقاع و عروض محدود به متـون یادذکر شب

، ارکـان عروضـی بـرای الفصـول و الغایـاتدر . انـدنویسندگان به این موضـوع اشـاره کرده
فـارس ابن). ۱۴۱: ۱۳۹۱نقل از شوقی ضـیف، زرقـانی، به(است توصیف الحان به کار رفته
نظرند بر این که فرقی میـان فـن عـروض و عروض هماهل «: داندهم این برابری را مسلم می

» کند و عـروض در حـروففن ایقاع نیست، مگر این که ایقاع زمان را در نغمات قسمت می
). ۱۴۱: ۱۳۸۸شـده در ارسـطو، ؛ نقل۴۷۰/ ۲: تـانقل از سیوطی، بیترجمه از نگارنده؛ به(

نخســت بــه فــن شــعر تازیــان پـیش از اســالم«: گویــدخلـدون هــم در فصــل غنــاء میابن
ساختند که بر حسب تناسب میان اجـزای سـخن در پرداختند و سخنانی به شیوۀ شعر میمی
گونـه در نتیجـه ایـن... هـا متسـاوی بـودهای آنای از حروف متحرک و ساکن، قسـمتعده

سخنان ایشان امتیاز خاص و اهمیت بزرگی پیدا کـرد، از ایـن رو کـه بـه تناسـب یـاد کـرده 
و این تناسبی که به سبب اجزای سـخن و حـروف متحـرک و سـاکن بـه ... شتاختصاص دا
هـای موسـیقی چنانکـه در کتابای از دریای تناسب آوازهاست آید، به منزلۀ قطرهدست می

ــده اســت؛ ابن(» معلــوم اســت کیــد از نگارن ــدون، تأ ). ۸۵۲-۸۵۱/ ۲: ۱۳۳۷-۱۳۳۶خل
شناخت او نسـبت بـه ایقـاع باعـث گوید همچنین، راجع به خلیل احمد، یاقوت حموی می

خلکان هم گفتۀ یاقوت را ابن). ۱۲۶۲/ ۳: م۱۹۹۳یاقوت حموی، (شد که عروض را دریابد 
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/ ۲: ۱۳۶۴خلکـان، ابن(» ایقاع و عـروض در ماخـذ نزدیکنـد«افزاید که کند و میتکرار می
های عرصهاین مطالب شیوع اطالع از یکسانی عروض و ایقاع را در میان دانشمندان). ۲۴۴

. کندیگر نیز تأیید مید

عروض در ایقاع و ایقاع در عروض. ۴
در پیشینۀ پژوهش مطرح شد که چند تن از محققان شباهت و اشتراک اصطالحات و اصـول 

بـا ) ویژه اتانینبه(جا نیز به چند مورد در این. اندکاررفته در عروض و ایقاع را بررسی کردهبه
: یمپردازتر میتفصیل بیش

از خلیل بـن (هم اولین متون عروضی :و افاعیل عروضی) سبب و وتد و فاصله(ارکان ـ 
نـک(اند و هـم متـون موسـیقایی ارکان و افاعیل را پایۀ وزن قرار داده) احمد اخفـش، . مـثًال
موســـیقی). ۸۱: م۱۹۶۲؛ الکنـــدی، ۱۵۰، ۱۴۳: م۱۹۸۶ ـــن روش را از احتمـــاًال دانان ای

.نداعروضیون وام گرفته

» ...تن، َتَن، تَنن، تننـا و«در تمام کتب موسیقی کهن، از فارابی تا معاصرین، از :اتانینـ 
دلیل شمار زیـاد الکندی ندارد؛ به(است برای نمایش ارکان و اجزاء دور ایقاعی استفاده شده

را چنین فارابی دلیل مناسب بودن تاء و نون ). افزایدای نمیو گستردگی، ارجاع به متون فایده
کـدام زبانشـان از ایـن حـروف خـالی شناسیم هیچهایی که ما میاز میان قوم«: کندبیان می
صـورت مشـدد بـه کـار هم گاهی اتـانین بهموسیقی کبیردر ). ۲۳: ۱۳۸۳فارابی، (» نیست
در ). ۴۹۰: ۱۳۷۵بـرای مثـال، فـارابی، (است اند، که گویا این روش چندان رواج نیافتهرفته

واسطۀ علم بـه موسـیقی، اتـانین را بـه دانان قدیم، تنها خواجه نصیر است که بهضمیان عرو
کنـد ، یـاد میمعیار االشـعارعنوان مثال حروف متحرک و ساکن در یک متن عروضی، یعنی 

کنـد و آن را مختص موسـیقی و مقابـل افاعیـل عروضـی معرفـی می) ۱۴: ۱۳۹۳طوسی، (
توانـد وض کاربردی ندارد، چـرا کـه هـر حرفـی می، اما معتقد است که در عر)۲۵: همان(

شود میدر عروض جدید استفاده از اتانین فراوان دیده). ۱۴: همان(جایگزین تاء و نون شود 
توان یافت، که وزن یک رباعی را گویا نخستین نمونه را در مقالۀ کوتاهی از مسعود فرزاد می(
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؛ خانلری هم این روش را در ۳۵: ۱۳۱۸اد، فرز. نگارد، نکموسیقی میبا اتانین و سپس نت

.)۶۴-۶۳: ۱۳۲۷است، خانلری، کتاب خود معرفی کرده
الـدین همـایی در ایـن بـاره در جالل. اما نکتۀ دیگر وجود لفظ اتانین درون اشعار است

از کلمـات مخصـوص تقطیـع اوزان و ادوار "... تن"کلمۀ «: استغزلیات موالنا بحث کرده
» رودکـه در اوزان صـرفی و عروضـی بـه کـار مـی" فعل"ترکیب حروف موسیقی است نظیر

گوید موالنا تنها شاعر سبک عراقی است که همو در جای دیگری می). ۷۱: ۱۳۳۸همایی، (
های او هم وزن عروضی دارد و هم ایقاعی و علت این امر آشـنایی مولـوی بـا موسـیقی غزل

. ر بـاب وزن ایقـاعی و عروضـی، نـک؛ برای بررسی نظـر او د۸۱-۸۰: ۱۳۳۹همو، (است 
[= ۱۳۵۵دشـتی، . پیشینۀ پژوهش؛ همچنین دربارۀ توأم بودن شعر موالنـا و موسـیقی، نـک

ــا، ناصــر خســرو و ســنایی، و پــس از او، شــاعران ). ۲۶، ۲۳، ۲۱]: ۲۵۳۵ پــیش از موالن
اتانین )اقتضای حضور در مجالس صوفیه و همراهی با موسیقیتقلید موالنا یا بهبه(متعددی 

:اندرا در شعر خود به کار گرفته
طقطــــاق تــــنن تــــنن تــــنن طــــقاســـت قطعــــش١بـــر بحـــر مضـــارع

)۴۵۱: ۱۳۶۸ناصرخسرو، (
ــن تــنن تــن تننــا تــن تــننزان پــس بــر یــاد او پــردۀ عشــاق ســاز ــن تننــا ت ت

)۵۱۵: ۱۳۸۸سنایی غزنوی، (
ــنزنــان گــویمز شــوق مســتی عشــق تــو کف ــنن تن ــنن ت ــ[ت ــال] نـ ــن ت ــالت ــال تل ت

)۱۱: ۱۳۳۷انوار، (
تـوان دهند که وزن عروضی مجزا از ایقاع نبوده، چراکه نمیگونه اشعار به ما نشان میاین

.آهنگ خواندها را بدون ضربآن

واسـطۀ قـول شـمس قـیس در عـروض فارسـی، به:هابرای نشان دادن ضرب» ا«و » ه«ـ 

؛ شاید )تغییر داده» بر بحر هزج بگفت و تقطیع«کاتب یک نسخه مصراع را به (این شعر در بحر هزج است . کذا. ١
با در نظر گرفتن رکن  که اوزان رایج آن هم بـا در ابتدای مصراع، این وزن را با بحر مضارع ـ» مفعوُل«شاعر صرفًا

. استـ اشتباه گرفتهشودآغاز می» مفعوُل«
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نشـانۀ سـاکن ) یـک/ الـف(» ا«ت و نشـانۀ متحـرک اسـ) صـفر/ هاء(» ه«مشهور است که 
اکثر متون عروضی فارسی هم از همین دو نشـانه اسـتفاده ). ۳۲: ۱۳۶۰شمس قیس رازی، (

دهـد را نشـان قـرار می» دایـره و خـط«یـک، / صفر و الف/ جای هاءولی کندی به؛کنندمی
بعضـًا). ؛ خطی که در نسخۀ چاپی آمده خط افقی است نه عمـودی۸۱: م۱۹۶۸الکندی، (

جای متحرکـات شکلی مانند مثلث بـه: استهای دیگری در متون مختلف به کار رفتهنشانه
جنـی در اثـر ابن» و«یـا حـرف ) ۳۶: م۱۹۶۰صـاحب بـن عبـاد، (االقناع فی العروضدر 

کنـز التحـفگویا مؤلف ). ۵۲۰: ق۱۴۰۷سکاکی، (مفتاح العلومدر » م«و ) ۴۵: ۱۳۹۹(
و ) ۱۰۹-۱۰۸: ۱۳۷۱، ]کاشی([است ک و ساکن به کار بردهجا برای متحررا جابه» ه«و » ا«

انـد ها بهـره گرفتهها و ضـربگروهی هم از دایرۀ بزرگ و نقطه برای نمایاندن تعداد سرضرب
در کل، چیزی که اهمیـت دارد شـباهت نظـام مـورد اسـتفاده بـرای ). ۷۵: ۱۳۸۰ارموی، (

. ن روش بـه روش هنـدیان نـکدربارۀ شباهت ایـ(های ایقاع و عروض است نگاشتن ضرب
). ضمیمه

که انتهای آن بـه (در هر دو علم، دایره برای نشان دادن یک دور کامل از یک وزن :دوایرـ 
نوبـت : ۱۳۱۷هـدایت، . نیـز نـک(است به کار رفته) شودابتدایش متصل است و تکرار می

). ۴۷/ دوم

، حرکات و سکنات و اصطالحاتی مشترک مانند هزج، رمل، طّی:اصطالحات مشترکـ 
.نیـز نـک(شـود میــ میـان عـروض و ایقـاع دیدههرچند گاه بـه یـک معنـا نیسـتندغیره ـ

Yar-Shater, 1974: 69.(

حاصل سخن. ۵
یکسان دارند و تفاوت آنایقاع و عروض در نزد موسیقی در ایـن هـا دانان ماهیتی کامًال صـرفًا

بـا طبـع سـلیم درک وهـر دایـن .با حروفدیگریگیرد و است که یکی با نغمات شکل می
دانند ممکن است ایقاع را درنیابنـد، چـرا شوند، اما برخی معتقدند کسانی که عروض میمی

دربارۀ معادالت مربوط به ازاحیف است، نـه ماهیـت وزن؛ امـا کسـی  که علم عروض صرفًا
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ن هـم، کـه اغلـب نظر فیلسـوفا. شود که موسیقی بداند و از علم عروض بازبماندیافت نمی

وزن شـعر بـه موسـیقی : دانند، مؤید همین نظـر اسـتوزن ایقاعی را موجب کمال شعر می
در میان عروضیان هم تنها خواجه . شود و عروض وجه کاربردی و عملی آن استمربوط می

اونصیرالدین و پس از او، چند نویسندۀ  انـد، چـرا به ماهیت ایقاعی عروض اشـاره کردهپیرِو
دانان عروض را با ایقاع یکسان دانسته و طبق نظری که مطرح شد، موسیقیموسیقی میکه او 
) ۱: (تـوان دو چیـز دانسـتکتب عروض از بحث دربـارۀ ایقـاع را میترازاحعلت . بینندمی

ریتمیک نبودن خـوانش اشـعار عربـی یـا ) ۲(اهمیت نکات دقیق در قواعد عروض عرب و 
توان منکر شباهت اصـل ایقـاع و عـروض با این حال، نمی. کم دقیق نبودن ریتم در آندست

های مختلفی، از تأثیر ایقاع بر خلیل احمد در وضـع عـروض تـا شـباهت شد، چراکه نشانه
. هاستاصطالحات و توصیفات در این دو علم، دلیل بر همگونی آن

ضمیمه
ای درباب ریشۀ یونانی نظام ایقاع و عروضفرضیه
متـون بـرهای یونانیانمطرح شد، تأثیر نوشتهگفتار حاضر ۹۱فحۀص۲س که در پانویچنان

بعید بـه نظـر . استطور ویژه بحثی نشدهموسیقایی اسالمی روشن است، اما دربارۀ ایقاع به
ریشۀ جداگانهمی بایـد آن را ای داشتهرسد که بخش مربوط به ایقاع در متوْن باشد؛ احتمـاًال

ز طرفـی، دیـدیم کـه ایقـاع بـا عـروض ارتبـاط ا. هم به همان متون یونـانی متصـل دانسـت
همچنین فیلسوفانی کـه بـه شـرح ؛دکننتنگاتنگی دارد و هر دو از نظامی یکسان استفاده می

) و گاه رقـص(پردازند بارها از ایقاعی بودن وزن شعر و نسبت آن با موسیقی آراء یونانیان می
تاثیرپذیری خلیل ااگر این. اندسخن گفته ، فرض یونانی بـودن بگذاریمز علم ایقاعها را کناِر

عروض فارسی(سیستم عروض عرب  . نمایددور نمی) و تبعًا
دهد که این موضـوع زرقانی معتقد است گستردگی مفهوم پیوند موسیقی و شعر نشان می

نویسندگانی که جزو فیلسوفان )۱۴۳: ۱۳۹۳زرقانی، (حاصل تأثیر یونانیان نیست  ، اما قطعًا
احمـد . انـدآن متـون دور نبودهاند از تـأثیر اند و در این باره بحث کردهدانان نبودهو موسیقی
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هایی از امیدوار، که سعی دارد نشان دهد عروض عرب متأثر از ایرانیان است، منابع و نشـانه
اسـت گیری عروض عرب به دسـت دادهها، در کنار ایرانیان، در شکلها و هندینقش یونانی

با فرهنگ هندی و یونـانی و ایرانـی آشـنا ). ۴۱، ۳۱: ۱۳۹۳امیدوار، ( خلیل احمد، احتماًال
اطالع مهم ابوریحان دربارۀ شـباهت ). ۸۹: ۱۳۴۵خانلری، . جا؛ نیز نکهمان(است بوده 

های مورد استفاده در عروض هندی و عربی هم تأییدی است بر همین موضـوع نظام و نشانه
؛ خلیـل در نحـو هـم متـأثر از ۸۸-۸۴: ۱۳۴۵خانلری، .؛ نیز نک۱۰۶: ق۱۴۱۸بیرونی، (

است عروض و ضرب عربـی معـادل ارُجـل همو گفته). ۱۳۸۴مجتبایی، : هندیان بوده، نک
غیـث صـفدری، در ). ۸۸: ۱۳۴۵؛ خـانلری، ۱۱۰: ق۱۴۱۸بیرونی، (هندی و یونانی است 

ن بحور اشـعار نیـز شعر یونانی وزنی خاص دارد و برای یونانیا«: گویدتر می، صریحمنسجم
اند، پس بعید نیست که چیـزی اند و ایشان تفاعیل را به ایدی و ارجل مسمی کردهمعین بوده

بـه نقـل از مرادآبـادی، (» باشد که به استعانتش به ابراز این فن پرداختـهاز آن به خلیل رسیده
ویـل در ). اندد؛ مرادآبادی در ادامه سخنی از خواجه نصیر را مؤید این نظر می۱۴۵: ۱۳۸۹
گیری عروض عـرب ها دربارۀ وامتفصیل دربارۀ برخی از نظرات غربیبهالمعارف اسالمدایرة

کـوب معتقـد زرین. )Weil, 1913: 1/466-467(است ها بحث کردهاز یونانی و ارتباط آن
).۱۱۳: ۱۳۹۲کوب، زرین(است این نظر دیگر طرفدار ندارد 

وزن ینیکـوس آمـایوره، یــا . قابـل بحـث اســتخـودارتبـاط وزن یونـانی و ایرانـی هــم
ریشۀ وزن رایـج ، در یونانی به وزن)پارسی(= پرسیکوس  های ایرانیان مرتبط است و احتماًال

). ۳۷و ۳۳: ۱۳۹۳؛ امیــدوار، ۳۷-۳۶: ۱۳۷۳وحیــدیان کامیــار، (شــد ربــاعی فارســی با
: ۱۳۸۲زاده، طبیـب(ی بوده مانند وزن شعر فارسی، کّمدانیم وزن یونانی هم، بههمچنین می

؛ هرچنـد خـود ۴۸-۴۷: همـان(اند که وجه موسیقایی دارد و گروهی بر این بوده) ۶۲-۶۴
، امـا )جـاهمان(ورزد که وزن شعر رسمی فارسی موسیقایی نیسـت اصرار میزادهامید طبیب
پس ). ارددانیم که نظریۀ موسیقایی بودن وزن شعر فارسی پشتوانه و قدمت بسیار داکنون می

توان گفت زمینۀ بررسی نسبت وزن شعر فارسـی و عـروض عـرب بـا عـروض یونـانی و می
.طلبدیابی آن پژوهشی جداگانه و مفصل میهندی فراهم است، اما جزئیات و ریشه



۱۰۹/سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن
منابع

.سروش: تهران. ۲چ. )تننای شعر سپید(شعر؟ یا موسیقی؟ ). ۱۳۹۶(آذرسینا، مهدی ـ 
تصـحیح میـرزا . نفائس الفنون فی عرایس العیـون). ۱۳۸۹(د بن محمود الدین محمآملی، شمسـ 

.انتشارات اسالمیه: تهران. ۳چ. ج۳. ابوالحسن شعرانی
حققه و قدم له و علق . مختصر العروض و القوافی). م۲۰۲۰/ش۱۳۹۹(جّنی، ابوالفتح عثمان ابنـ 

.العابدیندار زین: قم. علیه قیس بن بهجت العطار
ترجمـۀ محمـد پـروین . خلـدونترجمـۀ مقدمـۀ ابن). ۱۳۳۷-۱۳۳۶(عبـدالرحمن خلدون،ابنـ 

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. ج۲. گنابادی
. تحقیق احسـان عبـاس. وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان). ۱۳۶۴(خلکان، احمد بن محمد ابنـ 

.الشریف الرضی: ج، قم۸
دار: القـاهرة. تحقیق زکریا یوسـف. لکافی فی الموسیقیا). م۱۹۶۴(زیلة، ابومنصور الحسین ابنـ 

.القلم
فیلم میکـرو(دانشـگاه تهـران ۱۳۴۸شـمارۀ . ۶-۵کتابـت قـرن . نسـخۀ خطـی. النجـاة. سیناابنـ 

۳۱۴۹.(
تحقیـق . )۱(الشـفا؛ الریاضـیات : در. جوامع علـم الموسـیقی). ق۱۴۰۵(سینا ابنـ ـــــــــــــ 
.کتبة آیة الّله العظمی المرعشی النجفیمنشورات م: قم. زکریا یوسف
بـه اهتمـام . سه رسالۀ فارسی در موسیقی: در. »موسیقی دانشنامۀ عالئی«). ۱۳۷۱(ـ ـــــــــــــ
.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران. تقی بینش
ترجمـه، . های شـعری فیلسـوفان مسـلمانرساله: در. »]فن شعر[رسالۀ «). ۱۳۹۳(ـ ـــــــــــــ

.سخن: تهران. زادۀ نیریمقدمه و تعلیقات سید مهدی زرقانی و محمدحسن حسن
بنیـاد : همـدان. برگردان و شرح سـید عبدالّلـه انـوار. جوامع علم موسیقی). ۱۳۹۴(ـ ـــــــــــــ

.سیناعلمی و فرهنگی بوعلی
وایـت حکمـای بوطیقای ارسـطو بـه ر: در. »الحکمة العروضیةفن شعر «). ۱۳۹۶(ـ ـــــــــــــ
.موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران: تهران. ترجمۀ محمود یوسف ثانی. اسالمی

.العلم للمالییندار: بیروت. فی البنیة االیقاعیة للشعر العربی). م۱۹۷۴(ابوادیب، کمال ـ 
المجلد . فصول. تحقیق و دراسة سید البحراوی. »کتاب العروض«). م۱۹۸۶(اخفش، ابوالحسن ـ 

.۱۶۱-۱۲۵: ۲العدد. السالس



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱۱۰

. ج۴، رسائل اخـوان الصـفا و خـالن الوفـا: فی. »الرسالة فی الموسیقی«). ۱۴۰۵(اخوان الصفا ـ 
.مکتب االعالم االسالمی: قم]. مقدمۀ بطوس البستانی[

مقدمـه و ترجمـۀ اکبـر . »رسالۀ موسیقی از رسائل اخوان الصفا«). ۱۳۷۵-۱۳۷۴(ـ ـــــــــــــ
.۳۰۴-۲۸۵: ۳۰ش،هنر. ایرانی

.موسسۀ حکمت: تهران. ترجمۀ سهیل محسن افنان. دربارۀ هنر شعر). ۱۳۸۸(ارسطو ـ 
ترجمۀ فارسی به انضـمام مـتن عربـی (کتاب االدوار فی الموسیقی ). ۱۳۸۰(الدین ارموی، صفیـ 

. میراث مکتوب: تهران. به اهتمام آریو رستمی. ناشناخته: مترجم. )آن
. ترجمۀ بابک خضرایی. ترجمۀ فارسی الرسالة الشرفیة فی النسب التالیفیة). ۱۳۸۵(ـ ـــــــــــــ

.فرهنگستان هنر: تهران
، مطالعات زبانی بالغـی. »تاثیر ایرانیان در پیدایش علم عروض عربی«). ۱۳۹۳(امیدوار، احمد ـ 

.۴۹-۲۹: ۵س،۹ش
.سنایی: تهران. د نفیسیبا تصحیح و مقابله و مقدمۀ سعی. کلیات). ۱۳۳۷(انوار، قاسم ـ 
. ۵۶۸-۵۶۱: ۲۱س،۱۰ش،ارمغان. »تذکرۀ مبتکران«). ۱۳۱۹(اکبر برقعی قمی، سید علیـ 
. های شـعری فیلسـوفان مسـلمانرسـاله: در. »]فن شـعر[رسالۀ «). ۱۳۹۳(بغدادی، ابوالبرکات ـ 

.سخن:تهران. زادۀ نیریترجمه، مقدمه و تعلیقات سید مهدی زرقانی و محمدحسن حسن
چـاپ عکسـی از روی نسـخۀ مـورخ . رساله در موسیقی). ۱۳۶۸(بن محمد المعمار بنائی، علیـ 

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران. با مقدمۀ داریوش صفوت و تقی بینش. لفؤبه خط م۸۸۸
. »شـده؛ بررسـی تـاریخی و تحلیـل موسـیقاییدگرگـونی دو وزن دوری«). ۱۳۹۹(بنایی، بهـراد ـ 

: انتشـار[۱۳۹۷زمسـتان ـ پـاییز، ۳سـال، ۳دورۀ،)۸۵-۸۴: پیاپی(۴و ۳ش ، گزارش میراث
.۵۸-۴۶: ]۱۳۹۹پاییز 

. تحقیق ماللهند من مقولـة مقبولـة فـی العقـل او مرذولـة). ش۱۳۷۶/ق۱۴۱۸(بیرونی، ابوریحان ـ 
.بیدار: قم. الطبعة االولی فی االیران. باعانة وزارة المعارف للمحکومة العالیة الهندیة

زیـر نظـر کـاظم موسـوی . دایرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی:در. »األدوار«). ۱۳۷۵(نش، تقـی بیــ 
.۳۶۵-۳۶۱: دایرةالمعارف بزرگ اسالمی،تهران. ۷ج،بجنوردی
زیـر نظـر کـاظم موسـوی . دایرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی:در. »ایقـاع«). ۱۳۸۰(ـ ـــــــــــــ
.۶۹۸-۶۹۶: میدایرةالمعارف بزرگ اسال،تهران. ۱۰جی، بجنورد



۱۱۱/سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن
. موسـیقی. ترجمـۀ احسـان فریـدبان. »ریتم آواز در موسیقی ایرانـی«). ۱۳۵۱(تسوگه، گن ایچی ـ 

.۳۷-۱۶: دورۀ سوم. ۱۳۷ش
المعجـم فـی های مربوط به اشـکاالت عـروض یادداشت«]). ۲۵۳۶[= ۱۳۵۶(ثروتیان، بهروز ـ 

. ظـر ضـیاءالدین سـجادیزیـر ن. نامۀ اسـتاد مـدرس رضـویجشن: در. »معاییر اشعار العجم
.۱۵۲-۱۲۵: من استادان زبان و ادبیات فارسیجان،تهران

. بهارســتان و رسـائل جــامی: در. »رســالۀ موسـیقی«). ۱۳۷۹(بن احمـد جـامی، عبــدالرحمانــ 
میـراث : تهـران. زاد، محمدجان عمرُاف و ابوبکر ظهورالـدینتصحیح و مقدمۀ اعالخان افصح
.ت ایرانیمکتوب با همکاری مرکز مطالعا

. نهاد هنر و ادبیات]: جابی. [میزان موسیقائی وزن شعر). ۱۳۷۲(جلی، حسین ـ 
.سمرقند: لنگرود. )جلد دوم(میزان موسیقائی وزن شعر ). ۱۳۸۳(ـ ـــــــــــــ

.رشد آموزش: تهران. بندیموسیقی و شعر؛ تفاوت و طبقه). ۱۳۹۲(حجاریان، محسن ـ 
شعر «). ۱۳۹۶(بن مظهر حلی، یوسفـ  بوطیقـای ارسـطو بـه روایـت : در. »الجـوهر النضـیدفّن

.سسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایرانؤم: تهران. ثانیترجمۀ محمود یوسف. حکمای اسالمی
دار الغـرب : بیـروت. ج۷. تحقیق احسان عباس. معجم االدباء). م۱۹۹۳(حموی رومی، یاقوت ـ 

.االسالمی
: تهـران. نتقادی در عروض فارسی و چگونگی تحول اوزان غزلتحقیق ا). ۱۳۲۷(خانلری، پرویز ـ 

.دانشگاه تهران
.بنیاد فرهنگ ایران: تهران. وزن شعر فارسی). ۱۳۴۵(ـ ـــــــــــــ

،گلستان هنر. »موسیقی کبیربررسی موضوع پیوند شعر و موسیقی در «). ۱۳۸۴(خضرائی، بابک ـ 
.۱۲۰-۱۱۸: ۱ش

ای از فهرست آثار دانشمندان ایرانـی در غنـاء و نمونه. ])۲۵۳۵[= ۱۳۵۵(پژوه، محمدتقی دانشـ 
.ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر: تهران. موسیقی

. نامـۀ فرهنگسـتان۱ضمیمۀ شمارۀ . رسالۀ عروض و قافیه). ۱۳۷۵(الدین منصور دشتکی، غیاثـ 
.بان و ادب فارسیزفرهنگستان : تهران

.بنیاد فرهنگ ایران: تهران. ۴چ. سیری در دیوان شمس.)]۲۵۳۵[= ۱۳۵۵(دشتی، علی ـ 



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱۱۲

های پژوهش تعریف دو اصطالح ایقاع و وزن با توجه به رساالت سـده«). ۱۳۸۸(رادمهر، پژمان ـ 
.۶۰-۵۵: ۳۹ش. هنرهای نمایشی و موسیقی–نشریۀ هنرهای زیبا . »سوم تا نهم هجری

ادارۀ کـل : تهـران. و آواز در ادبیـات فارسـیشـعر و موسـیقی؛ و سـاز). ۱۳۴۰(رازانی، ابـوتراب ـ 
.نگارش وزارت فرهنگ و هنر

سـورۀ : تهـران. ای ایقـاع و عـروضوزن موسیقی و شعر؛ بررسی مقایسه). ۱۳۹۵(رضایی، احمد ـ 
.مهر

پژوهشی در (وزن در شعر و موسیقی «) ۱۳۹۴(حسینی رضایی، احمد، مجید کیانی و رودابه شاهـ 
.۴۰-۲۱: ۵س،)۱۵:پیاپی(۱ش،ادب فارسی. »)مبانی ایقاع و عروض

بـا تصـحیح و مقدمـۀ عبـاس اقبـال : کلیـاتبخـش . لطـایف] و[کلیات ). ۱۳۳۴(زاکانی، عبید ـ 
از روی طبـع ). ۱۳۳۳:تـاریخ چـاپ: (لطـایفبخش ). از روی نسخۀ مجلۀ ارمغان(آشتیانی 
.اقبال: تهران. استانبول با مقدمۀ موسیو فرتۀ فرانسوی۱۳۰۳

.خنس: تهران. بوطیقای کالسیک). ۱۳۹۱(رقانی، سید مهدی زـ 
.علمی: تهران. نقابدروغ، شعر بیشعر بی). ۱۳۹۲(کوب، عبدالحسین زرینـ 
ضبطه و کتب هوامشه و علق علیـه نعـیم . مفتاح العلوم). م۱۹۸۷/ق۱۴۰۷(الدین سکاکی، سراجـ 

.دار الکتب العلمیة: بیروت. زرزور
. بـه سـعی و اهتمـام محمـدتقی مـدرس رضـوی. دیـوان). ۱۳۸۸(دبن آدم سنایی غزنوی، مجدوـ 

.سنایی: تهران
. ج۲، المزهـر فـی علـوم اللغـة و انواعهـا]). تابی([بکر بن ابیالدین عبدالرحمنسیوطی، جاللـ 

شرحه و ضبطه و صححه محمد احمد جادالمولی، علی محمد البجـاوی و محمـد ابوالفضـل 
.فکردار ال: بیروت. ابراهیم

بـا حواشـی و تعلیقـات و تصـحیح . عـروض همـایون). ۱۳۳۷(شریف، عبـدالقهار بـن اسـحق ـ 
.شرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا: تهران. محمدحسن ادیب هروی خراسانی

فصلنامۀ. »وزن موسیقی و شعرشناساندن کتاب : تن واژه بر تن آهنگ«). ۱۳۹۶(شعبانی، مهدی ـ 
.۱۰۴-۸۵: ۳س،۱۰و ۹ش،کتاب ادبیاتدنق

گاه: تهران. موسیقی شعر). ۱۳۶۸(شفیعی کدکنی، محمدرضا ـ  .آ



۱۱۳/سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن
تحقیـق و تصـحیح یحیـی . معیار جمالی و مفتـاح ابواسـحاقی). ۱۳۸۹(شمس فخری اصفهانی ـ 

.کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: تهران. کاردگر
به تصـحیح محمـدبن عبـدالوهاب . ار العجمالمعجم فی معاییر اشع). ۱۳۶۰(شمس قیس رازی ـ 

.زّوار: تهران. با مقابله و تصحیح مدرس رضوی. قزوینی
بـه (بحور االلحان؛ در علـم موسـیقی و نسـبت آن بـا عـروض ). ۱۴۰۰(الدوله شیرازی، فرصتـ 

.معین: تهران.به اهتمام لیما صالح رامسری. )انضمام نظریۀ موسیقی از کتاب دریای کبیر
، رسـالۀ موسـیقی از درة التـاج لغـرة الـدباج). ۱۳۸۷(الدین محمودبن ضیاءالدین ی، قطبشیرازـ 

.فرهنگستان هنر: تهران. تصحیح نصرالله ناصرپور. ج۲
بتحقیـق . االقناع فی العروض و تخریج القـوافی). ق۱۳۷۹/م۱۹۶۰(بن عباد، ابوالقاسم صاحبـ 

.ةالمکتبة العلمی: بغداد. الشیح محمد حسن آل یاسین
و بررسی سیر تکامـل » احصاء االیقاعات«نظریۀ ایقاع فارابی در رسالۀ «). ۱۴۰۰(صادقین، آزیتا ـ 

۲ش،۱۹سال ،آینۀ میراث. »نسخۀ این رسالهآن در خالل آثار موسیقی وی همراه با معرفی تک
.۱۴۷-۱۲۱:)۶۹: پیاپی(

. )ای در موسـیقیرسـاله(خالصـة االفکـار فـی معرفـة االدوار). ۱۳۹۶(الدین صـیرفی، شـهابـ 
.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران. نژادتصحیح علیرضا نیک

.نیلوفر: تهران]. ویراست اول. [تحلیل وزن سعر عامیانۀ فارسی). ۱۳۸۲(زاده، امید طبیبـ 
مقدمـه . [»ای از خواجه نصیرالدین طوسی در علم موسیقیرساله«). ۱۳۷۰(طوسی، نصیرالدین ـ 

نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم انسـانی . داود اصفهانیان و ساسان سـپنتا] توضیحو ترجمه و
. ۴۲-۲۳: )۱۳۹-۱۳۸مسلسل (۲-۱ش،۳۴س،دانشگاه تبریز
. اصـغر قهرمـانی مقبـلمقدمه، تصـحیح و تعلیفـات علی. معیار االشعار). ١٣٩٣(ـ ـــــــــــــ

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران
: تهـران. ٦چ . تصـحیح محمـدتقی مـدرس رضـوی. اسـاس االقتبـاس. )١٣٩٥(ـ ــــــــــــــ

.دانشگاه تهران
.آیدین: تبریز. درآمدی بر موسیقی شعر). ١٣٩٥(زاده، حسن عبدالهـ 
با مقابله و مقدمـه و تعلیقـات . رسالۀ موسیقی بهجت الروح). ١٣٤٦(الدین من بن صفیؤعبدالمـ 

.د فرهنگ ایرانبنیا: تهران.هرابینو دی برگومال. ل. ه



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱۱٤

تحقیق و شرح غطاس عبـدالملک . الموسیقی الکبیر]). تابی([فارابی، محمدبن محمدبن طرخان ـ 
.دار الکتب العربی للطباعة والنشر: قاهرة. مراجعة و تصدیر محمود احمد الحفنی. خشبه

وم انسـانی و پژوهشگاه علـ: تهران. ترجمۀ آذرتاش آذرنوش. موسیقی کبیر). ۱۳۷۵(ـ ـــــــــــــ
.مطالعات فرهنگی

،فصـلنامۀ موسـیقی مـاهور. ترجمۀ عبدالّلـه گرجـی. »کتاب االیقاعات«). ۱۳۸۳(ـ ـــــــــــــ
.۴۹-۶:۹، س۲۳ش

ترجمـه، . های شـعری فیلسـوفان مسـلمانرساله: در. »رسالۀ شعر«). الف۱۳۹۳(ـ ـــــــــــــ
.سخن:تهران. زادۀ نیرینمقدمه و تعلیقات سید مهدی زرقانی و محمدحسن حس

. های شـعری فیلسـوفان مسـلمانرساله: در. »رسالۀ تناسب و تالیف«). ب۱۳۹۳(ـ ـــــــــــــ
.سخن: تهران. زادۀ نیریترجمه، مقدمه و تعلیقات سید مهدی زرقانی و محمدحسن حسن

.معین: تهران.برگردان بهزاد باشی. تاریخ موسیقی خاورزمین). ۱۳۹۹(فارمر، هنری جورج ـ 
-۳۵: دورۀ سـوم، ۱۱۱ش،موسـیقی. »)۱(ریتم در موسـیقی ایـران «). ۱۳۴۶(فخرالدینی، فرهاد ـ 

۳۹.
.۳۶-۳۱: )دورۀ اول(۲س، ۱۲-۱۱ش. »های شعری ایرانآهنگ«). ۱۳۱۸(فرزاد، مسعود ـ 
زیـر نظـر کـاظم. دایرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی: در. »خلیل بن احمـد«). ۱۳۹۴(فرزانه، بابک ـ 

.۶۱۹-۶۱۳: دایرةالمعارف بزرگ اسالمی،تهران: ۲۲ج،موسوی بجنوردی
ادارۀ کـل ]: تهـران. [نفوذ علمی و عملی موسیقی ایران در کشورهای دیگر). ۱۳۵۴(فروغ، مهدی ـ 

.نگارش وزارت فرهنگ و هنر
نامۀ اسـتاد مـدرس جشـن: در. »اختالفات عروض فارسـی و عربـی«). ۲۵۳۶(فشارکی، محمد ـ 

-۴۰۳: انحمـن اسـتادان زبـان و ادبیـات فارسـی،تهران. زیر نظر ضیاءالدین سجادی.رضوی
۴۳۱.

مجلـۀ دانشـکدۀ ادبیـات و . »چند نکته دربارۀ افاعیل در عـروض سـنتی«). ۱۳۷۲(ـ ـــــــــــــ
و ۳ش ،یاد استاد احمدعلی رجایی بخـارایییادنامۀ زندهعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد؛

.۸۳۲-۸۲۳: ۲۶س،)۱۰۲-۱۰۲مسلسل (۴



۱۱٥/سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن
فرهنـگ؛ ویـژۀ . »ابتکـارات خواجـه نصـیر در عـروض و فنـون شـعری«). ۱۳۸۱(ـ ــــــــــــــ

: )۴۵-۴۴:پیــاپی(۱۶س۱،شـ ۱۵س،۴ش. )۱(بزرگداشــت خواجــه نصــیرالدین طوســی 
۱۷۳-۱۸۶.

. وسـتترجمـۀ سـهند سلطاند. مکتوبات فارسـی در بـاب موسـیقی). ۱۳۹۸(زاده، مهرداد فالحـ 
.مرکز: تهران

بن بشـر متـیکتاب ارسطوطالیس فـی الشـعر؛ نقـل ابی). ق۱۳۸۶/م۱۹۶۷(بن یونس قنائی، متیـ 
حققه و مع ترجمة حدیثة و دراسـة لتـاثیره فـی البالغـة . یونس القنائی من السریانی الی العربی

.دار الکتب العربی للطباعة والنشر: قاهرة. العربیة شکری محمد عیاد
علل موفقیت قالب مثنوی در ادبیات فارسی و ناکامی آن در «). ۱۳۸۹(اصغر نی مقبل، علیقهرماـ 

.۱۳۵-۱۱۹: ۱۶ش، مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی. »ادبیات عربی
. بـه اهتمـام تقـی بیـنش. سه رسالۀ فارسی در موسیقی:در. کنز التحف). ۱۳۷۱] (کاشی، حسن[ـ 

.رهنگیانجمن آثار و مفاخر ف: تهران
. تصـحیح سـید محمـدتقی حسـنی]. نویسنده ناشـناس). [۱۳۹۱(کتاب فارسی فی فن االلحانـ 

.سورۀ مهر: تهران
نامـۀ کهن. »هایی که فقط هجـای بلنـد دارنـدبندی وزنتحلیل و طبقه«). ۱۳۹۸(کمالی، مهدی ـ 

.۲۴۷-۲۱۳: ۱۰س،۱ش، ادب پارسی
. »ن ذات الوتر الواحد الـی ذات العشـرة االوتـارکتاب المصوتات الوتریة م«). م۱۹۶۲(الکندی ـ 

.مطبعة شفیق: بغداد. حققها واخرجها زکریا یوسف. المؤلفات الکندی الموسیقیة: فی
بـه . سه رسالۀ موسـیقی قـدیم ایـران: در. »رسالۀ موسیقی«). ۱۳۹۹(الدین کوکبی بخارایی، نجمـ 

.رهنگیانجمن آثار و مفاخر ف: تهران. زادهکوشش منصوره ثابت
. ترجمه و شرح مبارکشـاه بخـاری بـر ادوار ارمـوی در علـم موسـیقی). ۱۳۹۲(مبارکشاه بخاری ـ 

.»متن«سسۀ تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری ؤم: تهران. تصحیح و ترجمۀ سید عبدالله انوار
.کارنامه: تهران. نحو هندی و نحو عربی). ۱۳۸۴(الّله مجتبایی، فتحـ 
: ۶س، ۳ش،شناسـیایران. »)۱(بررسـی آثـار عبیـد زاکـانی «). ۱۳۷۳(محجوب، محمدجعفر ـ 

۴۹۱-۵۰۹.
.سورۀ مهر: تهران. های موسیقاییسیری در رساله). ۱۳۸۹(محمدزاده صدیق، حسین ـ 



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱۱٦

نظریة الشعر عند الفالسفة المسلمین من الکندی حتی ). م١٩٨٤(محمد کمال عبدالعزیز، الفت ـ 
.یة العامة للکتابالهیئة المصر: قاهره. ابن رشد

معیـار همـراه [میـزان االفکـار فـی شـرح معیـار االشـعار ). ۱۳۸۹(مرادآبادی، محمـد سـعدالّله ـ 
.میراث مکتوب: تهران. تصحیح محمد فشارکی]. االشعار

بنگـاه ترجمـه و نشـر : تهـران. به اهتمام تقی بیـنش. مقاصد االلحان). ۱۳۴۴(مراغی، عبدالقادر ـ 
.کتاب

سسۀ مطالعات و تحقیقات ؤم: تهران. به اهتمام تقی بینش. جامع االلحان). ۱۳۶۶(ـــ ـــــــــــ
.فرهنگی

: تهـران. به اهتمـام تقـی بیـنش. )با متن ادوار و زوائد الفوائد(شرح ادوار ). ۱۳۷۰(ـ ـــــــــــــ
.مرکز نشر دانشگاهی

.فضا: تهران. پیوند موسیقی و شعر). ۱۳۶۷(مالح، حسینعلی ـ 
بـه اهتمـام . الدین همایی و علی دشـتیبا مقدمۀ جالل. غزلیات شمس تبریزی). ۱۳۳۸(لوی موـ 

.بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه]: تهران[.منصور مشفق
.دانشگاه تهران: تهران. سیناهای مصنفات ابنفهرست نسخه). ۱۳۳۳(مهدوی، یحیی ـ 
.دانشگاه تهران: تهران. محققبه تصحیح مجتبی مینوی و مهدی . دیوان). ۱۳۶۸(ناصرخسرو ـ 
، افکـار. »االیقاع فی العروض الفراهیدی فی ضوء النظریات الحدیثـة«). م۲۰۱۳(نوفل، ابراهیم ـ 

.٣٩-٢٧: ٢٩٠العدد،٢٠١٣آذار 
. »بررسی اتانین و رابطۀ آن با موسیقی و عروض شـعر«). ۱۳۹۲(واعظی، فرزانه و فرهاد دیوساالر ـ 

.۲۳۹-۲۱۵: ۱۷ش،نقد متون زبان و ادبیات فارسیفصلنامۀ تخصصی تحلیل و 
مجلۀ دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم . »اوزان ایقاعی در شعر فارسی«). ۱۳۶۳(وحیدیان کامیار، تقی ـ 

.۳۴۸-۳۲۳: ۱۷س،)۶۶مسلسل (۲ش،انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
.ویآستان قدس رض: مشهد.بررسی منشاء وزن شعر فارسی). ۱۳۷۳(ـ ـــــــــــــ

. )دورۀ کامـل موسـیقی از عبـدالمومن تـا هلمهلـص(مجمع االدوار ). ۱۳۱۷(هدایت، مهدیقلی ـ 
].نابی. جابی. [چاپ سنگی

م جقـرن سـوم تـا پـن(تاثیر نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسـالم ). ۱۳۹۵(زاده، نکیسا هدایتـ 
.سورۀ مهر: تهران. )هجری



۱۱۷/سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن
.مولوی←مقّدمه. )۱۳۳۸(همایی ـ 
۲ش، یغمـا. »غـزل و تحـول اصـطالحی آن در قـدیم و جدیـد«). ۱۳۳۹(الـدین ی، جاللهمایـ 

.۸۳-۷۷: ۱۳س، )۱۴۲مسلسل (
. بوطیقای ارسطو؛ ترجمۀ متن همـراه بـا بـا کنکاشـی در تئـوری بوطیقـا). ۱۳۹۸(هنرمند، سعید ـ 

.چشمه: تهران
.حیدو: تهران. سنجینوپردازی در نقد شعر و سخن). ۱۳۵۰(یکتائی، مجید ـ 

- 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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