
 

 

 

 

 

 

 )پژوهشی در مبانی عروض و ایقاع(موسیقیشعر و وزن در 

 

 کیانی مجید

 دانشگاه تهران ینرهای زیباهدانشکده  گروه موسیقی استاد

 شاه حسینی رودابه
 پیام نوردانشگاه  گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار

 1رضایی احمد
 انشگاه آزاد اسالمیدعلوم و تحقیقات  واحددانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 (04تا  12 )از ص 

 14/6/2130تاریخ پذیرش مقاله: ،10/6/2131تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده 
 اوزانی دارای ،عروض مانند ایقاع. است منظوم کالم میزان عروض که چنان ؛است نووزم موسیقیِ میزان ایقاع،
 از نیز ارکان و ارکان از ایقاعی ادوار. گویند ایقاعی واراد یا ادوار ایران، قدیم موسیقی اصطالح در ها راآن که است
 وزن ةکنند تعیین نقرات، میان های زمان. است شعر در حرف معادل ضربات این که  شده تشکیل ضربه یا نقره

 تقسیمات در ها آن که هاییو نیز تفاوت مشترک نقاط ةکلی و عروض و ایقاع علم پژوهش این در .هستند ایقاعی
 و ها نکته .است شدهبررسی  مختلف های بخش ةتسمی سببگاه  و واضع تاریخچه، از اعمّ دارند؛ یکدیگر با خود

 مختلف های بخش مطابقت با همراه رسد، می نظر  به عروض در استفاده قابل که ایقاع به توجه با نیز پیشنهادهایی
شرح  سنتی عروض و ایرانی موسیقی قدیم های کتاب طبق را ها آن عروض،ایقاع و  بررسی برای .دوش می ارائه

 به که است پژوهش این های یافته از ،آمده  دست  ههای ب  ظرفیت و ایقاع و عروض مطابقت امکان میزان. دادیم
 و ایقاع .دکنمی کمک موسیقی در کالم بهتر کاربرد به و انجامد می شعرموسیقیِ  و درونی وزن بهتر شناخت
 دو هر واضع که چنان ؛اند هشد پدیدار موسیقی و شعر ةحوز دو در که دانست چشمهسر یک از توان می را عروض

 .دانند  میفراهیدی  بن احمد  خلیل نیز را
 

 .نقره هجا، ایقاعی، ادوار ایقاع، عروضی، اوزان عروض، :کلیدی هایهواژ
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 مقدمه -1
آورد.  وجود می  هوزن در شعر، علم عروض را باست.  زمان در ترتیبی و نظم از حاکی وزن عامل

. است تقسیم قابل ضربی موسیقی و آوازی موسیقی بخش دو به ایرانی موسیقیاز طرفی دیگر، 
به معنای ) ضربی موسیقیِ تمایز عامل اما ،شود می یافت آزاد صورت  به وزن آوازی، موسیقی در

 با موسیقی در نوز. است وزن نیز آوازی موسیقی از (است تصانیف و موزون های قطعه شامل عام که
 .شود می بررسی «ایقاعی ادوار» و «ایقاع» عنوان

 
 

 لغت در و ادوار ایقاع  -2
 لغت در ایقاع -1 -2

 یلَعَ عَقَوَ: عَقَوَ»: است شده تعریف گونه این العرب لسان در ،«ایقاع» آن ةادام درو  «وقع» ةواژ
 و الحان عَیوقَ نأَ هو و اءِنَالغِوَ حنِاللَّ یقاعِإِ نمِ: یقاعُاالِوَ...  ،طَقَسَ: اوعَقُوُ و قعَاوَ عُقَیَ نهُمِ و ئِالشَّ
 بر چیزی شدنِ واقع معنای به «وقع» ةواژ یعنی ؛وقع( ةماد ذیل :2041 منظور، )ابن «... ایهَیبنِ

و ایقاع، معیاری است که لحن بر اساس آن ساخته  است کردن سقوط یا و افتادن دیگر، چیزی
. افکندن ...(ع ق و از مص ع) ایقاع: »است آمده دهخدا ةنام لغت در ایقاع ةاژو ةاما دربار ،شود می

  هاآن میان که نوعیه ب مرد الحان کردن واقع. آن کردن راست و را آواز سرودگوی کردن پَست
 ةواژ ذیل :2131)دهخدا،  «موسیقی علم فن دو از یکی موسیقی، در. باشد منهج یک بر فاصله

 شدن و واقع معنای به لغت در و نافتادبه معنای  وقعة ریش از ایقاع ةواژ ،بنابراین ؛(ایقاع
و  بناکردن ،ساختن یا ها نغمه و ها لحن شدنِ واقع ، معنایکه در علم موسیقیاست  قرارگرفتن

، کردن هماهنگدرانداختن و به معنای این واژه  همچنین .گیرد خود می  را به ها آن افکندن
 .ستوازهاآ چون هماهنگ کردنهم

 
 

 لغت در ادوار -2-2

 دقَ ورُالدَّ و:... وردَ: »است آمده العرب لسان در این واژه ذیل. است «دور» جمع« ادوار» ةواژ
 عادَ إذا و ئِالشَّ ولَحَ طافَ إذا عنیمَبِ دیرُستَیَ دارَاستَ و دورُیَ دارَ: قالُیُ... عرِالشِّ یفِ راصدَمَ کونُیَ

  به و دور جمعِ ادوار، ةیعنی واژ ؛دور( ةواژ : ذیل2041 منظور، )ابن« .نهُمِ أَدَبتَاِ ذیالَّ عِوضِالمَ إلی
 اآنج از که است یآغازین ةنقط به سپس بازگشتن و چیزی گرد به گردش و چرخیدن معنای
 .ادوار( ةواژ ذیل :2131)دهخدا،  ایم دهکر شروع
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 ایقاع در اصطالح  -9
 موسیقی صناعت بخش در سینا ابوعلی حکیمموسیقی پرداز هنظری پیشگامان نظر از ایقاع -1 -9
 او از که نقره هر»: است نوشته «ایقاع اندر سخن» فصل در خود، عالیی ةدانشنام کتاب از

 اول نقره این اثر هنوز که بود چنان بود نقره دو میان که مدت آن یا دیگر نقرةه ب کنند انتقال
 نه یا و آمده همه ب دو هر گویی که بود چنان یا آید ردیگ نقرة که بود نشده ناپدید خیال از

 در تعریف، این بر بنا ؛(11 :2132 ،ش)بین «.است اول قسم از کنند لیفأت که ایقاع و بود چنین
 نواخته هم سر پشت ای فاصله با که ضربه دو حداقل از است عبارت ایقاع حالت، ترین ابتدایی

 در ،کبیر موسیقی در ،هجری سوم قرن بزرگ دان یقیموس و دانشمند ،فارابی ابونصر .شوند
 : است آورده آن ةدربار ایقاع، به مربوط فصل

 مگر شود، نمی محسوس آهنگ چونهم گوش در گرفته انجام هاآن به انتقال که متوالی های نغمه»
 بلند تسخ یا کوتاه سخت اگر هازمان این. گردد محدود معینی مقدارهای به خود انتقال زمان کهاین

 لکن ،باشد محدود ها زمان ةانداز اگر چنینهم شوند، نمی شنیده جای همه و پیوسته ها نغمه باز باشند،
 هم و باشند داشته محدود های اندازه هم باید ها زمان بلکه ،نباشد محدود هاآن های نسبت میان

 از است عبارت ایقاع پس ؛ددار نام «ایقاع» گیرد می صورت شرایط دراین که انتقالی. محدود های نسبت
  .(144 و 33: 2131) «دارند معینی های نسبت و ها اندازه که هایی زمان در نغمه چندین خالل از انتقال

 تعریفگذشته از  ،قمری هجری هفتم قرن بزرگ دان موسیقی ،ارموی الدین صفیچنین هم
نیز  االدوار کتاب در ،(212: 2111)از ایقاع داده است  شرفیه ةرسالکه در  یمفید و مختصر

 بس مقادیر کهها  زمان ایشان میان در نقرات، از است جماعتی ایقاع»: است نوشته ایقاع ةدربار
 ادراک و مخصوص[ ی]هاوضع بر متساوی، وزن کمیتی در بود ادواری را آن و بود محدود
 دانشمند ،مراغی رعبدالقاد .(31: 2114) «بود مستقیم طبع میزان به دورها و هازمان آن تساوی

 از پس کتاب این در ،مقاصدااللحان کتاب صاحب و قمری هجری نهم قرن دان موسیقیو 
 و دانشمندان از) شیرازی الدین قطب رأی نیز و الدین صفی و فارابی تعریف ةو مقابل بررسی

گونه، تعریف جامعی  بدین (بّاجْالدَّلِغُرُّةِالتّاجْدُرَّةُ کتاب صاحب و هجری هشتم و هفتم قرن بزرگ دانان موسیقی
 ةمعین های زمان هاآن میان که باشند نقرات جماعتی ایقاع که گوییم پس»: از ایقاع داده است

 ادراک که مخصوص اوضاعی بر کمیت در متساوی چند ادواری بر مشتمل ،شود واقع محدوده
 باشد، متفق گاه ازمنه آن و... کرد توان مستقیم سلیم طبع میزان به ازمنه و ادوار آن تساوی

 منظمی های فاصله که گویند میرا  نقره چندین ةمجموع ایقاع، پس ؛(13: 2116) «.مختلف گاه
 .دکن ایجاد وزن و نظمو نوعی  شود برقرار ها آن بین
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 ایقاع ةتسمی وجه -9-2

 چه) موسیقی وزن سنجیدن برای معیاری شعر، در عروض چونهم که مدون است علمی ایقاع

 دانشمندان که پنداشت توان می چنینهم. شود می محسوب (موزون یا چه ضربی و ،موسیقی آوازی
 ،میزان این بر توان می را موسیقی ی ها قطعه که چرا اند؛ کرده وضع علت همین به را واژه این ما

 اساس بر را قطعه هر وزن نتیجه در و کرد  مقایسه هم با ،هقرارداد ترازویی ةکف بر چونهم
 بر موسیقایی های قطعه وزن یافتن. نمود مشخص ،شده گذاری نام و تعیین پیش از ادوارِ و ارکان
 به وزنی، لحاظ از ایرانی موسیقی که چرا ؛اجراست قابل متفاوت ةگون دو در ایقاعی، ادوار اساس

الف: که شامل  یا موزون  موسیقی ضربی -1 ،آوازی موسیقی -2: شود می تقسیم بخش دو
های ضربی  ب: قطعهو  ( ها رِنگو   مضراب، چهارمضراب درآمد، سه پیشچون ) بدون آواز ضربی های قطعه

 آن در که است ادآز وزن دارای ،آوازی موسیقیِ است. (ها تصنیفها و  خوانی )مانند ضربیدارایِ آواز 
 ضربی یها قطعه اما ،کنند می اجرا خاصی موسیقایی مقام در را مناسب هایی غزل از اشعاری

 . است مشخص و محدود وزن دارای
 ةبقی و دهندمی قرار شعر آن وزن اساس را بیت از مصرعی شعر، در دانیم می که طور همان

 موسیقی ضربیِ های قطعه  در. هستند نخست مصرع همان تکرار وزنی، لحاظ از نیز ها مصرع
 پایان تا ضربی سازِ ةنوازند و یردگمیقرار قطعه آن وزن اساسِ ایقاعی، ادوار از دور یک تنها نیز

 در هم و شعر در هم که است ضروری نکته این ذکر البته ؛دکن می تکرارآن را  قطعه اجرای
 اما است، اول دور یا و اول مصرع ،و ادوار ها مصرع ةهم اساسِ و اصل که  این با موسیقی،

 با جزئیات در ییها اوتتف است ممکن در آن شعر یا آن قطعه نیز دیگر یا دورهای ها مصرع
در ایقاع،  و هستند علل و زحافات همان عروض، در جزئیات این که باشند داشته اصلی وزن

 .شوند که بر روی ساز ضربی اجرا می های مختلف در یک دور تزئین
 را ایقاع یعنی وزن، سنجش میزان بر مشخصو دورِ وزن  بدون آوازهای شدن واقع

 ،سنجید عروضی اوزان با توان نمی را نثر که گونه همان ؛دانست ضربی های قطعه مانند توان نمی
 ممکن ،آزاد آوازی ةقطع یک در ،ترتیب همین به. ارکان تنها در برخی و نامنظّم طور  به مگر

 ایقاعی دور چند یا یک گاه دیگر، ةانگار به ای انگارهجمله یا  از و نگیرد صورت دور تکرارِ است
 دست منظمی های وزن به ادبیات، در نثر مانند ،حال هر به و برسیم دیگری دور به و ودش تمام
 صورت بهیا دورها  ها رکن قرارگرفتن هم کناردر همین قطعات آوازی نیز،  البته ؛یابیم نمی

 .سازد می را ها گوشه های متنوعِ وزن که است هم با ها آن پیوند و نامنظم

 

 



 25/وزن در شعر و موسیقی 

 

 ایقاع علم واضع و تاریخچه -9-9

موضوع  این بر ایران قدیم موسیقی دانشمندان اکثر رسد می نظر  بهوجه به منابع موجود، با ت
 یاقوت چونهمنیز  برخی. است فراهیدی احمد بن خلیل علم، این واضع دارند که نظر اتفاق

 دهند می نسبت وی به را االیقاع کتاب و النغم کتاب نام به اثر دو خود، آثار در ندیم ابن و حموی
 از. است آمده منابع در آن ذکر ایقاع ةزمین درکه  دانند می عنوانی ترین قدیمی را االیقاع ابکت و

 .دانند میعلم عروض  واضع را همین شخص نیز یعروض های کتاب در که دانیم می دیگر طرفی
 را عروض و ایقاع علم که است کسی احمد ابن خلیل که عقیده این نادرستی یا درستی بارةدر

 مختلفی نتایج و داده انجام بسیاری تحقیقات معاصر عروضیان و پژوهشگران ،است دهکر وضع
یا گاه  و ایقاع مؤسس بعضی و عروض مؤسس تنها را او بعضی کهاین بر مبنیاند؛ به دست آورده

 بیان را نکته این نیز دیگر برخی .(عروض ةواژ ذیل: 2131 دهخدا،) اند دانستههر دو گذار بنیان
 توانسته خود سرشار ذوق از استفاده با بلکه است، نبوده جریان این آغازگر وی که دان دهکر

 ةدربار مانده باقی مکتوب آثار تنها چون اما ببرد، پیش را پیشینیان کار و دکن نمدوّ را آن است
 جمله از ،یایران موسیقی بزرگ دانشمندان تمام چهآن به توجه با و استمنسوب  وی به ایقاع،
 نیز ایقاع سسؤم و واضع عروض، علم مانند به را او اند؛ دهکر بیان... و مراغی لدین،اصفی

 مشهور: »اند گفته باره  این در، است آورده دهخدا مرحومکه  برخی دیگر نیز چنان .دانند می
 علم روی از (ق 234 سال متوفی) عروضی احمد  بن  خلیل بار اول را عروض علم که است چنان

 ذیل :همان) «کرد تدوین بحر پانزده شامل دایره پنج در را آن و کرد استخراج یقاعا و موسیقی

 بن خلیل توانایی»( Eckhard Neubauerر )نویبائ اکهارد ةگفت براساس چنینهم .عروض( ةواژ
 . (223 :2111-2112 )گرجی، «گردیده عروض ابداع موجب ایقاع در احمد

 کسانی و نباشد چنین  این واقع در اگر حتی که است این ها، مهم ین اختالفا گذشته از
 هر ایجادِ دادن نسبت هم باز باشند، داشته نقش مذکور علم دو وضع در احمد بن خلیل از غیر
 آن بین بسیار شباهت و رابطه ةدهند نشان ،ای از طرف عدهنفر  یک به ایقاع و عروض علم دو
 مسئله، این که دارند یکسان اساسی ،مذکور علم دو که است آن ربیانگ نکته این نیز. است دو

 ست.راهگشا و راهنما بسیار هم با ها آن ةمقایس برای خود
 

 ایقاعی  ادوار -1
 در موسیقی های کتاب در مثالً ؛نیست ایقاع علم به منحصر و خاص اصطالحیدور،  ةواژ

 برای  واژه این موسیقی، در الحان ترکیب و (موسیقی های مقام) الحان به مربوط های بخش
 نیز سنتی عروض در را آن مانند و اند گرفته نظر در الحان برای کهاست  رفته کار به هایی دایره



 15، شمارۀ پیاپی 1931، بهار و تابستان 1، شمارۀ 5/ ادب فارسی، سال22

 سنتی عروض های کتاب در هایی دایره نیز عروضی مختلف های وزن برای زیرا ؛هستیم شاهد
 این معج با و گرفتند می نظر در عروضی وزن چند برای را دایره یک نیز گاهی یااست  آمده
مختلف در موسیقی  های وزن ةمجموع به هرحال،ه ب .اند داده می نشان را هانآ (دوایر) واژه

 علم در که «بحر» ةواژ مانند ؛گویند می «دور یک» ها آن از کدام به هر و «ایقاعی ادوار»ایرانی، 
 نظر در ها وزن این برای جهت این از دور اصطالح. شود میاطالق  یعروض های وزن بر عروض
 ای نقطه به ها، مصرع در عروضی های وزن چونهم ها،  آن از کدام هر کهاست  شده گرفته
 یک در مثال برای ؛شوند می آغاز نقطه همان از ،بعدی مصرعشروع  با دوباره که یابند می خاتمه

 که دور هر از پس است، «فعالتنْ» یک معادلِ ،«تَنْ تَنَنَنْ» با برابر دوری در که موسیقی ةقطع
 چونهم ،بنابراین شود؛ آغاز « َ ت » اولین از باید دوباره شود، می ختم ساکن «نْ»دومین  به

 مصراع وزن اساس بر نیز سنتی شعر یک وزن که طور همان ؛گردیم می بر آغاز ةنقط به ای، دایره
 .است اولیه وزن همان از تکراری ها، مصرع ةبقی و شود می سنجیده آن نخست

 را آن وزن نامِ نیز و قطعه هر وزنِ ها آن اساس بر که است قواعدی و اصول رایدا ایقاع
 که داریم اختیار در مختلف های نام با وزن تعدادی وزنی، تشخیصِ این برای. ندکنمی مشخص

 ادوار ایرانی، موسیقی اصطالح در را دورها این ةمجموع و دور یک را ها آن از کدام هر ،ایقاع در
 تشکیل تری کوچک اجزای از ،عروضی اوزان چونهم ایقاعی ادوار. گویند می ایقاعی ادوارِ یا

 که نقره. دنشو می ختم نقره به مرحله آخرین در ارکان این و دندار نام «ارکان» که اندشده
 زده جسمی بر که است ای ضربه شد، گفته که چنان است، ایقاع ةدهند تشکیل جزءِ اولین

 که است نقرات از ای مجموعه دور، هر که جاآن از. است مقایسه قابل بان،ز در حرف با و شود می
 از پیشینیان تعریف نکته، این به توجه با توان می ،اند قرارگرفته هم کنار در معین های فاصله با

 جدایی نبینشا ممکن ةفاصل ترین کوتاه که نقره دو حداقل بر مبنی شد، ذکر باال در که را ایقاع
 و حاصل ذوق و دقت ایشان دانست. علمی و دقیقبسیار  عریفیت انداخته،

 

 (ارکان نقره،) ایقاع اجزای -5
 نَقر یا نَقَره -1 -5

 یا «نَقَره»نیز  ایقاع ةسازند جزء ترینکوچک شود، می آغاز ساکن و متحرک با که عروضچنان
 و صلب جسمی ریکبا انتهای زدن ،است آمده تعاریف در کهچنان نقره، یا نقر. است «قرنَ»

 خوانده قرنَ ،حقیقت در آنچه: »گوید می باره  این در فارابی. است دیگر صلب جسم بر سخت
 ،باشد ترباریک جسم این چه هر. دیگر جسمی بر است جسمی ترباریک طرف زدن ،شودمی

 شده ریفتع گونه این نیز مقاصداأللحان در نقره .(141 :2131فارابی، ) «است نام این درخور بیشتر
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 اشتغال حرفه این به که کسانی و موسیقی به عامالن) عمل اهل اصطالح در نقره گوییم می پس: »است

 دستی بر دستی یا زنند ی(ساز سیمِ)وَتَر  بر مضرابی یا کنند حرفی به تلفظ که ستا آن (دارند
 چهآن به توجه با .(13: 2116)مراغی،  «کنند قَرع دیگر جسمی بر که را جسمی هر هاآن از غیر یا

 جسم از سطحی بر جسم برخورد از که صدایی ،ضربه هردر  ،است آمده مذکور کتاب دو در
 ،باشند جنس یک از جسم دو هر خواه ؛است نقر یا نقره اصطالح درخور شود، می حاصل دیگر
 یا دستناخن،  برخورد از که صدایی چونهم ،متفاوت نوع دو از یا انسان دست دو مانند
 شود می برداشت مراغی ةگفت از کهدیگری  ةنکت. شود می حاصل ساز یک های سیم بر بمضرا
 برای که چرا ؛گنجد می مقوله این در نیز زبان در یک حرف تلفظصدای ناشی از  که است این

از . گیرد می صورت حنجره درون هوای نیز و صوتی تارهای میان برخوردی نیز حرف هر تلفظ
 هم با جسم دو برخورد یا و جسمی با هوا برخورد از شود می تولید بیعتط در صدایی هر کهاین

 این ،دانندمی نقره شمار در را حروف ،دانان موسیقی نیز با توجه به اینکه وآید به دست می
شده از  و یا تشکیل نقره را جهان در موجود صداهای تمام توان می که آید می دست به نتیجه
 .دانست نقرات

 هجای که طور همان. رسیم می دورها زمانِ گیری اندازه برای معیار واحدی به ،هنقر از پس
 نیز ایقاع در سنجید، راکلمات  طولیِ ارزشِ توان می آن با که است معیاری زبان، در کوچک
های موسیقایی،  واژه طولِ آن، ةوسیل  به که گیرند می نظر در مقیاس و معیار عنوان به را زمانی
 ابتدای بین ممکن ةفاصل حداقل معیار، زمان این. شود می سنجیده دیگریک با ادواریا  ها و انگاره

 در: »گوید می فارابی. داد جای دیگری ةنقر نتوان نقره دو آن بین که طوری  به ؛است نقره دو
 و باشد نغمه دو ابتدای میان زمان ینکمتر ،مقیاس واحد است الزم ایقاع های زمان گیری اندازه

 ها آن میان نتوان دیگری ةنغم که است (نقره یا) نغمه دو میان زمان آن هر ،زمان رینمتک این
 گونه این را فاصله این دیگر، جای در یو.  (142: 2131) «گردد بخش بدان زمان تا داد جای

 میان که است نقره دو زمانی ةفاصل ،نغمه دو میان ایقاعی زمان ترین کوتاه: »کند می تعریف
 که بگوییم را نکته این باید یادشده ةفاصل توضیح در .(141: همان) «نهاد نتوان دیگری ةقرن ها آن
 در دیگر ،شود می شنیده که ممتدی صدای علت به باشد، کوتاه حد از بیش  فاصلهاین  اگر

 این اگر همچنین. ندارد وجود وزنی و ضرب ممتد، کشش در که چرا گیرد؛ نمیقرار ایقاع ةحوز
 زمان در آن صدای رود ومی بیرون ذهن از اول ةنقر تصویر ،باشد زیاد حد از بیش نیزماة فاصل
این  مراغی عبدالقادر. باشد متعادل فاصله این باید پس ؛شود می فراموش نتیجه در و محو

 : داده است شرح چنین را مطلب
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 سبب اول. متوسط یا ولط غایت در یا باشد قصر غایت در یا شوند، واقع النقرات بین که یا ازمنه و»
 آن به دیگری پس گردد مرتسم خیال در تا باید محسوس( درنگ) لبثی را نغمه چه ؛است لحن فساد

 سبب نیز دوم. شود وارد ثانی اول، ارتسام کمال از قبل ،باشد قصر غایت در زمان چون و گردد ممتزج
 پس شود مضمحل سامعه زا کلیه ب اول ةنغم صورت زمان، طول بسبب آنک برای است لحن فساد
 که( است) زمانی اقلِّ و است متوسط آن چه ؛بود الیق سیّم اما. بندد صورت امتزاج اول به را ثانی

  .(13: 2116) «است صالح را الحان
 : گوید می نقرات میان ةفاصل در اعتدال ةدربار نیز ارموی الدین صفی

 یا. داد انجام تند یا کند توان می را[ کار این و. ]شود می واقع زمانی نقره، دو میان که است روشن»
 مانند ؛باشد غیرمحسوس آن زمان که برسد یحدّ به است ممکن تند[ حالت و] دو این میانه در کهآن
 و زمان این. شود می دیده طبل بر ماهر افراد دست سریع حرکات یا[ دهان در] زبان لرزاندن از چهآن

 در] اما ،نامند می (لرزاندن صدا یاو  سرعت به گلو در صدا ندنگردا) تضعیف و ترعید را آن امثال
 دلخواه ةانداز به تواند می و ندارد معینی حدّ آن وکشش شود کشیده «َ  ت » که است الزم کند،[ حالت

 ها زمان گیری اندازه برای معیاری که نیستند آن شایسته[ کند و تند] صنف دو این و یابد افزایش

  .(211 و 212: 2111) [«است شایسته کار این برای] میانه نزما بلکه باشند،
 برای معیاری را  آن توان نمی وگرنه ،باشد طبیعی و اعتدال حدِّ در باید نقرات میان ةفاصل پس
 .قرارداد ایقاع

 

  نقره انواع -2 -5
 از ترکم ها آن تاهمیّ که دارد نیز دیگری نقرات اصل، ضرب ةنقر دو جز به ایقاعی، دور هر

 ةنقر: گیرند می جای گروه دو در دور هر نقرات انواع ،کلی طور به. است اصل ضرب نقراتِ
 .(سکنات ةاعمد) ساکن ةنقر و متحرک

 های ضرب ،اول ةدست: شوند می تقسیم دسته سه به خود نقرات این :متحرک های نقره -1 -5-2
 نقرات از ،دوم ةدست ؛شد اشاره اهآن به و اندایقاعی دور هر نقرات ترین اصلی که هستند اصل

 و خوانند «حرکات ةاعمد» را ها آن که هستند دور در رکن هر اول های نقره متحرک،
 نقراتِ باقیِ ،سوم ةدست اما وند ادوار برای ستونی چونهم پیداست، ها آن نام از که گونه همان

 ةهم یا کدام هر توان می و است ترکم دیگر ةدست دو از ها آن اهمیت که هستند دور متحرکِ
 . کرد سکوت ها آن جای  به و حذف را نقرات این

 با را دور اصلِ ضرب و حرکات ةاعمد معموالً موسیقی، های کتاب در دورها نوشتنِ در
 از پس نیز ها آن که است این حرکات اعمدة ةدربار مهم ای نکته. ندکن می مشخص هایی عالمت
 در مخصوصاً ؛شوند ساکن یا حذف دلیل بی نباید و ستنده دور در اصلی نقراتی ها، اصل ضرب
 ترینکم با بخواهند ضرورت بر بنا که صورتی در مگر ،بر روی ساز ضربی دور عملیِ اجرای
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 ةنقر دو ها نقره حداقل صورت، این در که دهند نشان را دور اختصار، کمال در و نقره تعدادِ
 ةاعمد داشتنِ هانگ برتریِ ةردربا مراغی. دبو خواهند حرکات ةاعمد ،آن از پس و اصل ضرب

 از (رکن) کلمه هر اوّل به که است آن مختار اما: »گوید می دور اجرای در ها آن حذف بر حرکات
 ؛گردانند مقارن ساکن ةنقر (است شده تشکیل رکن پنج از که اول ثقیل دور در ارکان) خمسه کلمات

 یعنی ؛(32 :2116) «شود منطبق دوری خیال در و نقره از نماند خالی کلمه هر اول هآنک برای
 را دور بتواند بهتر ذهن تا بمانند باقی که است آن بهتر ،دکر حذف را ها آن توان می کهاین با

 بهتر ذهن در دور آن شوند، نواخته دور نقراتِ از تریبیش تعداد چه هر که چرا ؛کند درک
 .شود می مجسم آن زمان و وزن از بهتری تصویر و بندد می نقش

 و ندارند حرکتی که اند ارکان در پایانی های«نْ» همان :(سکنات ةاعمد) ساکن های نقره -5-2-2

 سکوت نقرات این روی بر نیز دورها عملی اجرای در. دهند قرارمی ها آن روی بر ساکن عالمت
 .کنند می

 

 (فاصله وتد، سبب،) ارکان -5-9

 ارکانِ ، هم با (واحدها یا نقرات متحرک و ساکن ترین کوچک یا) معیار فاصلة چند یا دو از ترکیب
 : کند می بیان چنین را فاصله و وتد سبب،  رکن مراغی .آید می دست به فاصله و وتد سبب،
 نخستین حرف همیشه و ساکن یا باشد متحرک حرف و حرفست نقره که گویند عروضیان و»

 مترتب هاآن از اشعار بحور که ارکانست را راشعا اوزان هکچنان و ساکن آخرین حرف و متحرک
 قسم سه بر ارکان و شوند می مترتب هاآن از ایقاعی ادوار که ارکانست نیز را ایقاعی ةازمن شوند، می

 خفیف سبب دیگر و «تَنَ» هکچنان ثقیل سبب یکی :باشد دو سبب اما ؛فاصله و وتد و سبب: است
 برای مجموع را این و «تَنَنْ» هکچنان مجموع وتدِ یکی :بود وگونهد بر نیز آن و وتد اما ؛«تَنْ» همچون

 مفروق را این و «تانَ» بود چنین آن و( مفروق وتد) مفروق دیگر و اند جمع متحرکتین که گویند آن
 صغری ةفاصل یکی :است دوگونه بر هم آن و فاصله اما ؛است متحرک دو میان ساکن هآنک برای گویند
 را کبری ةفاصل و مفروق وتد و ثقیل سبب اما ،...«تَنَنَنَنْ» هکچنان کبری ةفاصل دیگر ،«نْتَنَنَ» هکچنان

 .(34: 2116) «نکنند استعمال یا زمینه در
 به فاصله و وتد سبب، رکن سه عروض، در چونان نیز ایقاع در شد گفته که  طور همان

 های کتاب از برخی در. شوند می تقسیم قسم دو به نیز ها آن از کدام هر که آید می دست 
بسیاری از  البته که افزایند می شده یاد رکن شش به نیز دیگری های رکن موسیقی
 کتاب در ها آن ةجمل از ؛یابند نمی کاربرد نیز عمل در و پذیرندها را نمیآن دانان موسیقی
 وجود با که است هبرد نام نیز دیگر رکن دو از کتاب این در فارابی ابونصر. است کبیرِ موسیقی
 هاآن ذکر ،به این دو رکن موسیقیدیگر در  های کتاب نیز عدم اشارة و هاآن کمکاربرد 

 به چون: »گوید می آن تعریف در وی که است مفرد وتد یکی، رکن دو آن .است ارزشمند
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 این در زیرا نامند؛ مفرد وتد را آن شود، واقع ساکنی حرف (تَنْ) خفیف سبب یک دنبال
 که است متوالی سبب یدیگر و (116: 2131) «.است موجود (متحرک حرف) یک تنها هوعمجم
 را آن ما بیاید، متحرک حرف یک ،(تَنَ) ثقیل سبب پس در چون: »است آمده نیز آن ةدربار
 ةادام در وی. ()همان «اند قرارگرفته هم پی از متحرک حرف سه زیرا خوانیم؛می متوالی سبب
 نیز آن کهاست  آورده دلیلی ها آن از کدام هر نام برای نیز دیگر ارکان ریفتع در مطلب، همین
 .است وی تمام تدقّ و سرشار ذوق حاصل
 برابر ماست، نظر مورد ایقاع در تربیش و افزاید می فارابی کار ارزش به فصل این در چهآن

 متحرک یاو  سطمتو یا نرم ةنقر نوعی با ارکان در متحرک و ساکن حروف از یک هر دانستنِ
 پسِ در که داندمی ساکن تام ةنقر یک مقامِ قائم را خفیف سبب هر وی که شرح  بدین ؛است

 سبب یک پی در که را ساکنی حرف هر و بلند (هجای) مقطع طور همین. باشد فیتوقّ آن
 و بیاید ساکن تام ةنقر یک پی در که داندمی (خفیف) نرم ةنقر یک مقام قائم ،قرارگیرد خفیف

 یک مقام قائم ،شود درنگ آن بر و قرارگیرد خفیف سبب یک پی در کهرا  متحرک حرف هر
 : گوید می باره  این در وی نیز. بیاید ساکن تامِ ةنقر یک پی در که داند می طمتوسّ ةنقر

 آغازی متحرکِ حرف آن بیاید، دیگر حرف آن پی در سپس و شود آغاز بدان که متحرک حرف هر»
 ةنقر یک مقام قائم ،باشد خفیف سبب اگر ،آید می آن از پس که حرفی و است متحرک ةقرن مقام قائم
 های حرف پی در پی آن دنبال به یا شود درنگ آن بر و باشد متحرک حرف اگر و است ساکن تامِّ

 متحرک های حرف این از یک هر شود، درنگ ها آن از یکی روی بر انجام سر تا بیاید دیگری متحرک
 یک به مسبوق اگر ،شود می درنگ آن بر که متحرک حرف آخرین اما .اند متحرک ی ها نقره قامم قائم

 متحرک ةنقر پی در نرمی ةنقر هیچ که  چنانهم باشد، تواند نمی نرم ةنقر مقام قائم نباشد، ساکن حرف
 را نقره از پس نگدر زمان از مقداری که رود می کار به منظور این به تنها نرم ةنقر زیرا ؛گیرد قرارنمی

 ؛است بیشتر پرکند را فارغ زمان این از مقداری که ای نقره به نیاز باشد، بیشتر درنگ چه هر و کند پر
 زمانی متحرک حرف چنینهم. نهند می ساکن تام های نقره همواره نرم های نقره از پس ،رو این از

 در متحرک حرف اگر اما. شود درنگ نآ بر و بیاید خفیف سبب پی در که شود می نرم ةنقر مقام  قائم
 کشیده اندکی متحرک حرف حرکت اگر. شود نمی نرم ةنقر مقام قائم بیاید، دیگری متحرک حرف پی

 حروف اگر. شود می نزدیک خفیف سبب به گردد، همراه خفیف «هاء» یا «نبرَه» با حرکت این یا شود
 اخیر متحرک این گاه شود، درنگ ها آن از ییک بر انجام سر و گیرند قرار هم پی در فراوانی متحرک

 شمار به خفیف سبب یک حال، این در و پیوندد می خفیف هاء یا نبرَه به یا شود می کشیده اندکی
 که  همچنان ؛نیست رمیسّ متحرک حرف بر درنگ زیرا ؛شود می ساکن ةنقر یک مقام قائم یا و آید می

 آن زمان از مقداری ناچار نیست، رمیسّ ساکن ةنقر از تقالان چون ،رو این از. ساکن حرف یک از انتقال

 .(113 و 116 )همان: «گردد آسان آن از انتقال تا شود می پر نرم ةنقر یک با
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 نتوان را دیگری ةضرب هیچ که باشد مقداری اگر ضربه یا نقره دو هر بین ةفاصل که گفتیم
 در «نَ» و « َ ت»  بین که چنان ؛دانند می عایقا برای مقیاسی و میزان را آن داد، قرار ها آن بین

 زدن در سرعت دانست باید اما ،داد قرار دیگری تمصوّ یا صامت توان نمی «تَنَ» ثقیل سبب
 تمام سرعتی با توان می را ثقیل سبب مثالً؛ نقره دو میان فاصله از جدای است مطلبی ها، نقره

 .باشد معتدل باید  ایقاع در نیز کندی و سرعت این که گرفت نظر دربسیار کند  یا
 

  عروضی اوزان اوزان، عروض، -2
 لغت در عروض -1 -2

ها که برخی از آن خود گرفته است  دی بهعدمعانی مت های لغت در فرهنگ «عروض» ةواژ 
 و مکه سرزمین شتر، برای اسمی راه، و طریق معنای به کوهی، نام ای، ناحیه نام :اند ازعبارت
« اوزان» ةاما واژ ،عروض( ةواژ ذیل :2041منظور،  ابننیز رک: ؛ عروض ةواژ ذیل :2131دهخدا، ) ...و مدینه
با ترکیب  هایی را گویند که در علم عروض نوز هو اوزان عروضی، مجموع است «وزن»جمع 

 آید. دست می  به ارکان و افاعیل
 

  اصطالح در عروض -2-2

در این  عروض ةفاید ،المعجم در رازی قیس شمس ةبا توجه به گفت :عروض علم ۀفاید -1 -2-2
 ممتاز نامستقیم از مستقیم و آید پدید ناموزون از موزون تا کنند عرض آن بر را شعر» است که

 اصلی مقصود»گوید:  باره می  این ن، سیروس شمیسا درااز میان معاصر .(11 و13: 2113) «.گردد
 عین ـ فا بر عروض بناء. است اوزان متکسّر و صحیح شناختن و شعر اجناس معرفت علم این از
 عروض( واژة ذیل، 2116شمیسا، ) .«است الم و

وجود  هایی  اختالف محققان و عالمان بین عروض، ةتسمی وجه بارةدر :عروض ةتسمی وجه -2-2-2
 : گوید می دهخدا مرحوم دارد؛

 یا و شود می شناخته آن ةبوسیل ناموزون از موزون که اند گفته چنین عروض به را آن نامیدن سبب»
 است جهت این به یا و باشد می سخت و صعب آنکه سبب یا و است علوم از قسمتی و ناحیه آن چون

 خوانده نام بدین ،شد الهام احمد بن خلیل بر مکه در چون کهاین یا و دارند می عرضه آن بر را شعر که

 .عروض( ةواژ : ذیل2131) «است شده
 از: »است آورده چنین عروض در وجه تسمیة نظرها اختالفاین  ةدربار خانلریناتلاما 

 آغاز از عروض ةکلم معنی که شود می معلوم خوبیه ب متعدد و مختلف عقاید این به توجه
  .(10 و 11: 2116) «است نبوده روشن
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 خلیل جز کسی عروض علم واضع ،عروضیان تمامیاکثر و شاید  نظر از :عروض واضع -2-2-9
 یا موجود او از پیش علم این نیست. (هجری دوم ةسد معروف دانشمندان از) فراهیدی احمد بن

 دیگر .عروض( ةواژ : ذیل2131)دهخدا، است  الهام شده به وی مکه در و نبوده نمدوَّ حداقل
، اند فزودهنی ،است نوشته دهخدا مرحوم چهآن جز چیزی علم این واضع مورد در نیز پژوهشگران

 ابوریحان ،است کرده ای شبهه خلیل ابتکارِ اصالتِ در کهرا  مؤلفی یگانه خانلری کهاین جز
 .(11: 2116)داند  بیرونی می

 

 (افاعیل ارکان، هجا،) عروض اجزای -2-9

 و عروض بین ةمقایس به توجه با که شویمیادآور می ،پرداختن به اجزای علم عروض از پیش
 های قرن به مربوط ،ایقاع دربارةمنابع مورد استفاده  تربیش که جاآن ازو  در این پژوهش ایقاع

 راآن دو  مطابقت بتوانیم تا ایمدهکررا بررسی  سنتی عروض بخش نیز این در است، گذشته
 .دهیم انجام تر سنجیده

که از یک مصوّت و یک یا چند صامت تشکیل  است عروضی واحد ترین کوچک :هجا -1 -2-9
( هجای الف: شود در زبان فارسی به سه بخش تقسیم می «بخش»یا  «هجا»شده است. 

شامل یک مصوّت و  :( هجای بلندب ؛ما ،وَ چون: شامل یک صامت و یک مصوّت، همکوچک
. دَست ،کارد، مثل شامل یک مصوّت و سه صامت :( هجای کشیدهج ؛یار ،مانند دِل ،دو صامت

 تشکیل جزء ترین کوچک ارکان، ،اهجاه از پس ،بنابراین ؛است ارکان ةدهند تشکیل واحد هجا
 . هستند عروضی اوزان ةدهند

: 2113)الرازی،  «.فاصله و وتد و سبب :نهادند رکن سه بر عروض اوزان مدار»اما  ارکان: -2-9-2

ند ا که در ایقاع نیز همین ارکان چنان ؛شوند در نتیجه، ارکان نیز به سه دسته تقسیم می ؛(11
  ند.ساز که ادوار ایقاعی را می

 حروف از که لیفیأت یننخست ،معیاراالشعار در نصیرالدین خواجه ةگفت به توجه با :سبب( الف
 را سبب. (21 :2113) گویند «سبب» را آن که است حرف دو ترکیب یا لیفتأ آید، می دست  به
 «نَمْ» مانند ؛شود می تشکیل متحرک حرفی و ساکن حرفی از که خفیف سبب :دانند نوع دو
الرازی، ) .داند می مثال نُه ، دارایعروض اوزان اصول در را آن رازی قیس شمس که «مْدَ» یا

2113 :11) 

 «ا ه» خفیف سبب شکل ،مثال برای ؛اند گرفته نظر در نیز هایی شکل ارکان برای عروضیان
 حرف دو از متشکل :ثقیل سبب .ساکن حرف عالمت « ا»  و متحرک حرف عالمت «ه» است،

 «ه  ه» نیز آن شکل. باشد ملفوظ غیر آن در « ه»  حرف که «رَمِه» یا «هَمِه» مانند ،متحرک
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 که «کار» مانند ؛دارد نام متوسط سبب که نداقائل برای سبب سومی نوع نیز برخی .است
  .(01: همان)است  کرده رد را آن رازی شمس

 شامل: (مجموع) مقرون وتد :دانند می نوع سه برخی و نوع دو سبب، مانند نیز را وتد: وتد( ب
. «مَگَرْ» و «اَگَرْ» مانند ؛بیاید متحرک دو از پس ساکن که صورتی  به ،ساکن یک و متحرک دو

 دو میان ،ساکن که طوری ، بهساکن یک و متحرک دوبا : مفروق وتد .است «ه ا ه» آن شکل
 .«ه ا ه» شکل با شد،با ملفوظ غیر آن در « ه»  حرف که «مالِه» یا «نالِه» مانند؛ بیاید متحرک

 مانند ساکن، یک سپس و متحرک سه با :اصغر ةفاصل: شود می تقسیم قسم دو به: فاصله ج(
 مانند ساکن یک سپس و متحرک چهار با: اکبر ةفاصلو « ا ه ه ه» شکل با «بِدَهَمْ» یا «چِکُنَمْ»
 . «ا ه ه ه ه» شکل با «بِبَرَمَشْ» یا «بِدَهَمَشْ»

 زبان در را مفروق وتد نیز و اخیر ةفاصل عروضیان اینکه یکی :است گفتنی نکته دو ااینج در
 و اسباب از متشکل را فاصله رکن کلی، طور  به کهاین دیگر ؛دانند نمی کاربردی پارسی شعر و

ابوالحسن اخفش کی یکی از کبار ایمّه نحو و : »گوید می باره  این در رازی شمس. دانند می اوتاد
کویذ ارکان عروض بیش از سبب و وتد نیست  نهذ و می صلها را از ارکان نمیلغت بوذه است فا

و فاصله جزویست از اجزاءِ افاعیل عروضی یکی مرکّب از دو سبب و یکی مرکّب از سببی و 
دهد که ذکر آن در  شمس رازی دلیلی نیز برای این موضوع ارائه می (11و  10همان، ) «وتدی

 از بیش ،عروضیان تمامیقابل ذکر است که چنین؛  هم (11مان: )هنماید.  جا ضروری نمی این
 (02)همان،  دانند. می خارج اعتدال ازرا  فاصله رکنِ

 دست  به افاعیلِ اصلیِ .هستند فاصله و وتد سبب، ارکانِ ترکیب حاصل :(تفاعیل) افاعیل -2-9-9
 مفاعیلن ،(تَنَنْ تَنْ) فاعلن ،(تَنْ نْتَنَ) فعولن: از اند عبارت که هستند مورد ده ارکان، ترکیب آمده از

 ،(تَنَنْ تَنَنَنْ) متفاعلن ،(تَنَنَنْ تَنَنْ) مفاعلتن ،(تَنْ تَنَنْ تَنْ) فاعالتن ،(تَنَنْ تَنْ تَنْ) مستفعلن ،(تَنْ تَنْ تَنَنْ)
 و سبب دو ترکیب از آخر مورد دو). (تَنْ تانَ تَنْ) لن تفع مس ،(تَنْ تَنْ تانَ) التن فاع ،(تانَ تَنْ تَنْ) مفعوالتُ

 این که تفاوت این با هستند، فاعالتن و مستفعلن همان اصل در و شوند می تشکیل دو آن میانِ در مفروق وتدی
 نیاورده حساب در را دو آن رازی شمس برخالف خواجه ،بنابراین ؛اند گرفته شکل مقرون وتدی و سبب دو از دو،

 . (است
 ار نتفاعلم و مفاعلتن فاعلن، ،(است تکراری آخر مورد دو) شده دیا افاعیل هشت از عروضیان

 اقسام از برخی .اند اصلی فارسی، زبان در تفعله پنج اصل در پس ؛دانند می عربی زبان مخصوص
 ؛شوند نمی محسوب اصلی نبودن، مطبوع یا مُلذّ خاطر به ،عروضیان نظر بر بنا نیز افاعیل این

طوسی، ) .شوند می حاصل تنها اوتادِ یا تنها اسبابِ ترکیب از  واجهخ قول به که افاعیلی مانند

 در کاربردی و اصلی افاعیلِ ،بنابراین ؛هستند طوالنی اندازه از بیش که هایی آن یا و (21: 2113
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 شده حاصل وتد یک و سبب یک ترکیبب از که (تاییپنج) خماسی -2هستند:  نوع دو عروض،
 آید می دست به( سبب دو و وتد یک یا) ای فاصله و وتد ترکیب از که (تاییهفت) سباعی -1؛ است

 دست به سبب دو از خود فاصله زیرا نداریم اصلی رکن نیز، فاصله و سبب ترکیب از .)همان(
 .درس نظر نمی  به زیبا هم، کنار در سبب چند تکرار صورت این در که آید می

 دیگر افاعیلِ 16 رازی، شمس ةگفت بر بنا د،ده می رخ افاعیل در که ی(زحافات) تغییرات با
. دارند کاربردعروضی  مختلفِ اوزان در و هستند فرعی که آید می دست  به اصلی افاعیل از نیز
 عدم علت به و کنیممی خودداری زحافات این گذاری نام و انواع ذکر از دیگر پژوهش، این در

 ،فاعلنْ ،فعولنْ ،مفاعیلْ مفاعیلُ،: آوریم میرتیب بدین ت را آمده دست  به فرعی افاعیل تنها نیاز،
 ،فعالنْ ،فاعالنْ ،لُنْفَعْ ،فعلنْ فعالتُ، ،فعالتنْ فاعالتُ، ،فَعْ ،فاعْ ،مفاعلنْ ،مفعولْ مفعولُ، ،مفعولنْ
 .فاعلییانْ ،مفاعیالنْ ،النْفعْ ،فعَلْ ،فعولْ فعولُ، ،مفعوالنْ ،فعوالنْ ،مفتعلنْ

 

  ایقاع و عروض( بر مطابقت شینگر) عروض ایقاع و -2
 بین نسبت این نیز ایقاع در است، برقرار وزن با کالم بین نسبتی عروض در که طور همان
 ختم اوزان و ادوار به تنها دو، آن در شباهت این. دارد وجود ایقاعی ادوار با ها لحن و ها نغمه
 در دو، آن از کدام هرو  اند فوق معل دو نهایی های یافته و خروجی اوزان، و ادوار زیرا ؛شود نمی

 بین مطابقت در خود ،اجزا این که اند یافته تشکیل تر ساده اجزایی و مواد از تر ابتدایی مراحل
 در خواجه ،مثال عنوان  به که است یحدّ به ها مشابهت این. است بررسی قابل ایقاع، و عروض
  به .(24و 3: همان)است  دهکر آغاز را عروض فنِّ ایقاع، ةدربار توضیح و مقایسه با خود اثر ابتدای

 از تا داشت آن بر را ما که دهند می نشان را وحدتی، هم با ةمقایس در ایقاع و عروض کلی، طور
 .کنیم بررسی به دقت را دو آن آغاز و پایه

 در و  نبوده اعتنا بی تشابه و وحدت این به گذشته دوران ازدانشمندان  که است ذکر قابل
 به یا آموزش در تسهیل برای ،اندرا تعلیم و شرح داده ایقاع یا عروض که خود آثار از قامم هر

 خواجه ،مثال برای ؛اند جسته بهره آن از گاه و کرده ای اشاره نیز یکی  آن به دیگر، دالیل
 ،وزن اما: »گوید می و کندمی اشاره ارتباط این به وزن، توضیح در معیاراالشعار در الدین نصیر
 علم از فن آن از هم دارد خاص یفنّ به قتعلّ ایقاعات، در استعمالش از و آن ماهیت از بحث

 و خاص اصطالح حسب به استعمالش از و شعرها اوزان تفصیل بر باشد مشتمل که موسیقی
 که چنان؛ (3 و 6)همان:  «خوانند عروض علم را آن که دارد مفرد صناعتی به تعلق لغتی، هر اهل
 وزن همان که ماهیت نظر از را عروض و ایقاع علم دو هر کتاب این در نصیر خواجه مبینی می

 شودمی استفاده موسیقی در یکی که تفاوت این با ،دهد قرارمی هم مقابل وداند می یکی ،است
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 ،شعر موسیقی کتاب از« شعر موسیقی و فارابی» مبحث در کدکنی شفیعی. شعر در دیگری و
 و شعر ةرابط به خود  منطقی و فلسفی آثار در که است برده نام کسی عنوان  هب فارابی از ابتدا

 در که برد می نام الصفا اخوان ةفالسف از  ادامه درو  (116 :2111) است داشته توجه موسیقی
 : انداختصاص داده موسیقی و عروض بین ة موجودرابط را به تبیین فصلی ،ة خودرسال

 آن در دو این ةمقایس از اختصار به که دارند موسیقی و عروض روابط ةژوی فصلی نیز الصفا اخوان»
 نقرات از است مرکب نغمه و ها نغمه از است مرکب لحن و الحان از است مرکب غنا: است رفته سخن

 و ها مصراع از اند مرکب نیز شعرها که چنانهم ؛است سکون و حرکت ها آن ةهم اصل که ایقاعات و
 حروف از هاآن ةهم اصل و فواصل و اوتاد و اسباب از اند بمرکّ مفاعیل و مفاعیل از اند مرکب ها مصراع

 .(116)همان:  «است متحرک و ساکن
 علم جوامع» فصل در ؛ زیرا ویسیناست ابن برد، می نام آن از شفیعی که کسی سومین
 به ییستثناا حال عین در و برجسته ای گونه  به» ،شفا ریاضیات از بخش سومین، «الموسیقی

)همان:  «آورد وجود به را عروض از جدید ینوع کوشد می و پرداخته موسیقی و عروض تلفیق

 : گوید می هباراین  در شفیعی. (100
 تلفیق برای کوشش و شعر وزن مباحث لحاظ از کتاب اساسی فصل پنجم، ةمقال از پنجم فصل»

 موسیقی علمِ مبانی و شناسی زبان صولا با سینا ابن که است فصل ینا در و است موسیقی و عروض
 تمامی ما دارد، فصل این که اهمیتی دلیل به و کند بندی طبقه را عروضی اوزانِ نوعی به که کوشد می

 . (103)همان:  «کنیم می ترجمه را آن
 داده، انجام موسیقی علم اساس بر و فارسی و جدید عروضی ةارائ برای سینا ابن که تالشی

 ،است نپرداخته مهم این به گونهبدین وی از پس کس هیچ که چرا ؛است میتاه حائز بسیار
)صاحب  بنایی مراغی، ارموی، فارابی، مانند گذشته دانان موسیقی از که هایی کتاب بیشتر در اما

 یافت بیش و کم هایی مقایسه چنین ،است رسیده ما به... و شیرازی الدوله فرصت ،(بنایی ةلرسا
 دو بین تطابق در .پرداخت خواهیم نیاز تناسب به اشارات این از برخی به امهاد در که شود می

 در دو این مشترک مرزهای شود، می متبادر ذهن به ابتدا در چهآن ایقاع، و عروض مبحث
 برای است مصدری لغوی نظر از واژه این که گفتیم ایقاع بخش در. است واژگان و ها تعریف

 که هایی زمان در نغمه چندین خالل از انتقال» اصطالح در و نشد واقع یعنی ،(عَقَوَ) فعل
 را ها ضربه یا نقرات از ای مجموعه پس ؛(144: 2131 )فارابی، «.دارند معینی های نسبت و ها اندازه

 . گویند ایقاع، دارند قرار یگریکد از خاص های نسبت با که
 گرفتن نظر در .اند دانسته عرش علیهِ و معروضٌ منظوم کالم میزان رادانستیم که عروض 

 هر که کارکردی. اند شده قائل موسیقی در ایقاع برای نیز دانان موسیقی که است نظری میزان،
 باعث کدامهر  زیرا ؛است یکی واقع در ،دارند موسیقی و شعر در (ایقاع و عروض) دو این از یک
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 میزانی هم ایقاع یعنی ست؛ا ناموزون ازآن  تمیز وموزون  پدیدآمدن صحیح، وزن داشتن نگه
 ها ضربیها،  چهارمضراب مانند ،موسیقی در منظوم های قطعه وزن درستی تشخیص برای است

 نزدیکی این. دارد آزاددورِ  و وزن که آوازی های بخش نسبت به ها آن شناختننیز  و تصانیف یا
 نیز را دو هر واضع که است جایی تا وزن، سنجش میزان عنوان به ،علم دواین  دانستن یکی و

 خلیل کهاین به معتقدند گرانپژوهش برخی و دانند می فراهیدی احمد بن خلیل یعنی ،نفر یک
که  اوست خود نیز ایقاع علم واضع و کرده است استخراج ایقاع علم از را عروض احمد، بن

  .پیش از این به آن اشاره شد
 خود ةحوز در دیگر مبحث دوبا  قابلت در ایقاع و عروض از کدام هر ،دیگر منظری از

 در نثر مبحث، دو این. کنند می پیدا سنجش میزانِ معنای که هاست آن به نسبت و قراردارند
وزنی  داشتن عین در کلمات منثور، کالم یا جمله یک در زیرا ؛است موسیقی در آواز و ادبیات
 وزنِ فاصله، و وتد و سبب های رکن قرارگرفتن هم کنار و هجاها ترتیب جهت از ،خاص

 درموسیقی با کالم و زبان،  گذشته از شباهت کلی ترتیب، همین به. سازند نمی عروضی
 های انگاره از آزاد، ریتم با های قطعه و ها لحن از کدام هر کهاین با نیز آوازی موسیقی
 هیچ آیند، یم پدید نقراتی یا ضربه از نیز ها انگاره آن و اند شده تشکیل ها واژه مانند تری کوچک
 ها رکن قرارگرفتن که شود می ایجاد دور زمانی تنها بلکه ،کنند نمی متبادر ذهن در را دوری
 به رسیدن با که ای گونه به ؛باشد داشته ایقاع اساس بر خاص تکرارهایی نیز و ترتیب و نظم
 .گیریممی سر از را دور وگردیم میباز آن ابتدای به دور پایان در ای نقطه

 از ناچار علمی هر. رسیم می ها آن ساختمان به ایقاع و عروضدر  ریفاتع و هاکاربرد زا پس
 از نیز ایقاع و عروض. دارد یادگیری در را خود خاص های بندی تقسیم و شود می آغاز ای نقطه
 ساکن و متحرک بر را عروض بنای عروضیون اساس، این بر. ندنیست مستثنی قاعده این

 نصیر خواجه. است (سکوت) سکون و (نقره یا ضربه) حرکت بر ایقاع بنای که ورط همان ؛اند نهاده
 از دانسته، شعر اوالی اجزای را حرکات و حروف کهآن از پس معیاراالشعار اول فصل ابتدای در

 : است کرده برقرارشرح  بدین عروض و ایقاع بین نیز مطابقتی جهت این
 از و باشد متتابع نقرات از اوزان حدوث که است شده رمقرّ موسیقی، صناعت از ایقاع علم در»

 نقرات، ازای به کنند عبارت آن از که خواهند چون و افتد نقرات آن میان که متناسب های سکون
 نقرات جای به باشد که جنس هر از متحرک حروف شعری، وزن در اما و. کنند ایراد متحرک حروف

: است نوع دو اصل در حروف که اند کرده تقریر دیگر ومعل در و. سکنات جای به ساکن حروف و باشد
 و ضمّت مانند باشد، حرکات مقصور و ؛ممدود یا است مقصور یا تمصوّ و مصمّت یکی و تمصوّ یکی

 از یکی اشباع از یکی هر چه، باشند حرکات آن اخوات که است مدّ حروف ممدود و کَسرَت، و فتحت

 . (24 و 3: 2113) «است حروف قیبا مصمّت حروف و کند تولد حرکات آن
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 در سکوت با را ساکن حرف و نقرهرا با  متحرک حرف نصیر خواجه بینیم، می که چنانهم
. نشاند دیگریک جای به توان می یادگیری یا توضیح در را ها آن که طوری  به ؛داند می برابر ایقاع،
 این اصل در که دکن می تقسیم تمصوّ و تمصمّ بخش دو به را حروف ادامه، در سپس
 نقره ارزش ها آن به بخشیدن حرکت با و آورندمیدر سکون از را ها تمصمّ که هستند ها    تمصوّ

 را مقصور تمصوّ هر. اند شده بخش ممدود و مقصور به نیز ها تمصوّ. بخشند می ها بدان را
 دوتقریباً  که وضعر در ممدودها کشش به توجه با ،بنابراین ؛دانست نقره یک با برابر توان می
 را حرف با نقره برابری نیز مراغی. دانست نقره دو با برابر را ها آن توان می هستند، مقصورها برابر
 متحرک ،حرف و حرفست نقره که گویند عروضیان و: »کند می بیان گونه این االلحان مقاصد در

 توجه با. (13 :2116) «ساکن آخرین حرف و متحرک نخستین، حرف همیشه و ساکن یا باشد
 محال زبان در ،ساکن به ابتدا که طور همان که است یادآوری قابل نکته این مراغی سخن به

 باشد متحرک باید نقره یننخست نیز ایقاع در شود، نمی آغاز ساکن حرف با ای واژه هیچ و است
  به توان می ردو هر تکرار در عمل، در البته ؛شروع کرد ساکن ةنقر با توان نمی را دوری هیچ و

 سکوت با دور که نیست معنا بدان این اما ،کرد سکوت آن دیگرِ ةنقر هر یا  نقره یننخست جای
 .است شده آغاز

 .است مرغ چیدن دانه معنای نَقَره. دارد نام نقره یک شود می زده که ای ضربه هر ایقاع، در
 سکوت نقره یک ةانداز هب کهرا  هنگام آن و است متحرک حرف یک معادل نقره هر که گفتیم

 موسیقی در گویی پس ؛دانند می ساکن حرف یک معادل ،کنند نمی وارد ای ضربه و کنند می
 . داریم وکار سر متحرک و ساکن حروف با نیز

 و حرکات ةاعمد دورها، ابتدای متحرکِ «های  َ ت» نقرات به ایقاع، در که دانستیم همچنین
 ةاعمد جز به ایقاع،در . گویند سکنات ةاعمد دور، هر پایان در ساکن «های ن» نقرات به

 گاه هیچ که سکنات ةاعمد و است الزامی هانواختن آن و هستند دور اصلی ةنقر که حرکات
 ها آن بر تواند می که است نوازنده اختیار به دور هر نقراتِ مابقی نواختن شوند، نواخته نباید

توان تغییر و  ، میهایی با ایقاع و تفاوت ها یتبا توجه به محدود در عروض نیز. کند سکوت
هرحال در اعمال ه اما ب ،هایی در طول هجاها انجام داد که همان زحافات و علل هستند تبدیل

تواند مصرع یا دوری کوتاه یا  تغییرات در هر دوی عروض و ایقاع، زمان باید ثابت باشد و نمی
 ایقاعی ادوار مخصوص تنها که است اصل ضرب ،آن دومیان  تفاوتاز  بلندتر از بقیه شود.

 ها نقره ةبقی و کرده می اکتفا آن از نقره دو نواختن به دور، نواختن جای به گاه قدیم، در. »است
 از و داشته اهمیت باشد، دور نقرات از یک کدام نقره دو این کهاین. اند کرده می سکوت را
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 اجرای با. نامند می «اصل ضرب» را نقرات نای .(11 :2111 )خضرایی، «است بوده دور مشخصات
 .کرد سکوت توان می نیز حرکات ةاعمد بر ها، اصل ضرب

 حرف هر برای عروض درباید بدانیم  حروف، با آن ةمقایس و نقرات انواع بررسی از پس
 که ساکن حرف هر برای و گیرند می نظر در « ه»  شکل به خالی و کوچک ای دایره ،متحرک

 زده که ای نقره هر برای نیز ایقاع در .کنندمی درج را « ا»  شکل است، متصور مانیز نیز را آن
 برای و «●» شکل به کوچک و پر ای دایره است، متحرک حرف یک معادل و شود می

 نقره، هر ةانداز به دارند، می نگه ذهن در را  آن و شود نمی وارد ای ضربه آن در که هایی سکوت

 به  « ا»  و «م» چون دیگری های شکل گاه. دهند می قرار( o) است الیخ که یدیگر ای دایره
 در چهآن البته ؛است آمده ایقاعی یا عروضی های کتاب در ،هاسکون و متحرکات برای ترتیب

 و متحرک یعنی واحد، ترین کوچک در ایقاع و عروض اشتراک دادن نشان است، مهم جااین
 ترین کوچک برای دو، هر در مثال برای که است یقاعا و عروض در بندی طبقه ةشیو و ساکن
 و ارکان بهتر درک برای تنها نیز ها شکل این که اندوضع کرده را هم نظیر هایی شکل واحد،

 .است  آمده ها وزن و دورها یادگیری در راحتی
 ترکیب همان که دکر یادآوری را پسین بندی تقسیم باید واحد، ترین کوچک ذکر از پس
 در که دیدیمتر  پیش. است ارکان شدن  ساخته نتیجه در و یگریکد با هاکنسا و ها متحرک
 عنوان معیار  را به (ایقاع در نقره و عروض در ساکن و متحرک)ترین واحد  ، ابتدا کوچکایقاع و عروض
هر دو  ،نتیجه در؛ دنآی می دست  به ها رکن ،سپس با ترکیب این واحدها با هم ،کنند می تعیین

در نوعِ ترکیب این واحدها و  کنند. همچنین آغاز میعنوان معیار   ترین واحد بهم از کوچکعل
 دوی هر بلکه ،شود نمی مشاهده ایقاع و عروض بین تفاوتی نیز ها و انواع رکن سپس تعداد

 و مفروق وتدِ های رکن کاربردِ کمیِ در حتی و دارند را فاصله و وتد سبب، های رکن ها آن
 میان در البته ؛است دو آن وحدت گرنشان خود این و ندامشترک دیگریک با نیز ارکب ةفاصل
 سبب به که دارد وجود دیگر برخی بر ارکان برخی برتری بارةدر مطالبی عروضیان، های گفته
 آن کاربرد داشتن نظر در بدون و دالیل همین به دیگر، اوزان به نسبت نیز اوزان بعضی گاه آن،

 عروض در ها گذاری ارزش این که داشت نظر در باید نیز را این. یابند می برتری شاعران، میان
 ؛ندارد وجود کالم ایقاع، در که صورتی در. دارد ریبیشت اهمیت معنا و کالم وجود خاطر به

 تر قوی و بهتر «تانَ» و «تَنَن» اوتاد با را وزن یا کالم شروع ،المعجم در رازی شمس ،مثال برای
 ننخستی که عروضی های وزندر نظر وی  یعنی ؛(63: 2113) «تَنْ» و« تَنَ» اسباب با ات داند می

 درخود  او کهاین یا شوند می شروع سبب با که هایی وزن از بهترند و زیباتر باشد، وتد ها آن رکن
 وجود خاطر  به ،سبب رکن به نسبت را بیت صدرِ به وتد نزدیکی موضوع، همین ةادام
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 چنینهم. داند می دیگر برخی بر اوزان برخی تقدیم برای دالیلی وتد، رکن بیشتر متحرکات
 این از گفت توان می پس ؛(34)همان:  است دانسته تر معتدل فاصله رکن از را وتد رکن ایشان

 آن، ابتداییِ رکن که است فاعلن از زیباتر و بهتر ،شده آغاز وتد با که (فعولن) ایهتفعل دیدگاه،
 یننخست که( فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن) محذوف مخبون نمثمّ جتثمُ وزن یا ستا( تَنْ) سبب
 فاعالتن مستفعلن) سالم نمثمّ مجتث وزن بر است، (تَنَنْ) مجموع وتدی مساوی ،(مفا) آن رکن

 . دارد برتری است،( تَنْ) خفیف سبب با برابر ،(مُس) آن رکن یننخست که (فاعالتن مستفعلن
به  و است تر نشین دل بسیار اول وزن رسد به نظر می نیز عمل در هک است توجه قابل

 دور یک ایقاع، در چهآنحال . است یافته بسیار زیادی اقبال نیز زبانان فارسی نزدهمین جهت، 
 و عمل اهل نزد بودنش مشهورتر و دور آن تربیش کاربرد بخشد، می برتری دیگر ادوار بر را

در نهایت این مقبولیت نزد اهل آن علم  البته ؛هم به نسبت نارکا ارزش نه ،است نوازندگان
از اشتراکات دیگر ایقاع و ست. و دورها  ها و دوری بر دیگر وزناست که باعث برتری وزن 

 نظر در اکبر ةفاصل و مفروق وتد بودنِ طبع از دور و کاربردی کمعروض در این زمینه؛ 
نیز  اشاره آن به و بوده یأر یک بر مورد، این در گروه دو هر که است دانان موسیقی و عروضیان

  .اند کرده
 قابل دسته چهار در زبان، در وزن ،فارسی شعر وزن کتاب در خانلری های گفته اساس بر

 .طنینی وزن و آهنگی وزن ،کمی وزن  ،ضربی وزن :است بررسی
 

 نتیجه -2

 بهتر شناخت برای ها آن از انتو می که هستند یی ابزارها ،موسیقی در ایقاع و شعر در عروض
های  گرفته تا تشکیل جمله ها آن واضعِ از ایقاع و عروض اشتراک. برد بهره بزرگ ادبی آثار

 دارد سرچشمه یک از ایقاع و عروض دوی هر پیدایش از نشان ،های شعری موسیقایی و مصرع
 تفاوت و است وزن شاعری، و شعر اساس. است زمان و وزن عامل همان اصلی، منبع این که

 جووجست وزن کلی طور  به و زمان و تناسب یعنی ،اصلی عامل همین در باید را ادبیات با زبان
 از نیز شعر بنابراین، ؛شود می سبب آن غیر به نسبت را هنر برجستگی تناسب، همین که کرد
 )وزند شد تر یا که پیش یهای وزنانواع  میان از .دارد یاوندخویش پیوند موسیقی با حیث این

 از اماکرد،  بررسی را کمی وزن توان می تنها عروض در ،طنینی( وزن و آهنگی وزن کمی، وزن ضربی،
 در ایقاع گستردگی از استفاده با توان می هاست، وزن این دیگر نوع سه شامل ایقاع که جاآن

 شناخت به ،تیبتر بدین و یافت را انواع این نیز شعر در تنوع، این از گیری بهره و وزن انواع
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 توان می پایان، در .کنیم کمک شعر موسیقی در کالم بهتر شدن پیاده و شعر موسیقی بهتر
 کرد: مشاهده گونه این نگاه، یک در را عروض و ایقاعمطابقت 

 عروض ایقاع

 شعر موسیقایی قطعة

 های شعر جملهیا  ، مصرعهاابیات قطعههایِ  ها یا انگاره جمله

 ها واژه و رکانا و افاعیل ارکان

 هجاها نسبت ها سکوت و ها کشش در نسبت

 (مصوت و صامت) حرکت و حرف (متحرک و ساکن نقرة) نقره
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