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Abstract 

The current article presents a review, translation, and analysis on the brief and 

invaluable Kitāb al-Nagham of Yhaya ibn alMunajjim - a scientist in third century - 

in which there is Isḥāq alMawșilī’s account on the "Old School of Qina". This 

School, which existed before translating Greek books and is largely inspired by the 

pre-Islamic music, is much different, regarding the culture, from what alFarabi 

introduced. The core of this treatise is first to study the number the main notes and 

position them on the Oud and then explicating the notion of "Majrā" which was 

innovated by Isḥāq alMawșilī‘s analysis of the notation system indicates that the 

system is founded on ten notes which can develop into two Majrās: Binsir and Vustā 

consisting of eight and seven notes respectively. These two are different in at least 

two notes and have the other notes in common. The analysis also disproves what has 

been asserted so far and that Majrā is similar to mode and scale. The term “Imād” is 

introduced as the standard note to tune instruments accordingly. Terms such as 

“Saut” and “Tabaqa” which are used in the text have different meanings than what 
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they denote today. The treatise also discusses the number and the purpose of oud’s 

strings. This treatise is one of the oldest works in theoretical music which has 

adopted an analytical approach and at the same time is similar to the practical 

tradition of music. This current article includes a translation of the original text in 

Persian, based on which a text-oriented analysis and an explication of alMunajjim’s 

ideas along with criticism of older accounts are presented. 

Keywords: Ancient Music, Kitāb al-Nagham, Musicology, Persian Music, Music 

History. 
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  لتحلي ترجمه ونقد، 
  النمجم از اسحاق موصليبن  : روايت يحييالنغم كتاب

  *فر احسان ذبيحي
  **سيدشاهين محسني

  چكيده
 ،المنجمبن  يحيي كوتاه و مند ارزش اثر ،النغم كتاب تحليل و ،شرح ترجمه، نقد، به همقالاين 

 غنـا  مكتـب « از موصلي اسحاق روايت آن در كه دارد هجري اختصاص سوم قرن دانشمند
 شـيوة  كـه  اسـت  نظري موسيقي در آثار ترين قديمي از رساله است. اين شده آورده »قديم

اسـت و بـا سـنت     نزديـك  موسـيقي  شفاهي و عملي سنت به ،حال درعين و دارد تحليلي
 اول رساله، اصلي هاي اساسي دارد. محور تفاوت ،يابد مي فلسفي كه بعدها غلبه ـ  رياضياتي
 يةنظر شرح دوم و عود، بررويها  آن يگذار جاي و موسيقي در اصلي نغمات تعداد بررسي

 مشـخص  المـنجم  نغمگـاني  نظـام  تحليـل  در. اسـت  موصلي اسحاق ابداع كه ست»مجرا«
 وسـطي  و اي نغمـه  هشت بنصر مجراي دو از متشكل و نغمه ده شامل نظام اين كه شود مي

 نشـان  و اند مشترك نغمات بقية در و دارند اختالف نغمه دو در قطعاً كه است اي نغمه هفت
 شـمرده  گـام  يـا  مـد  مشابه مجرا نظرية كه اين و شده مطرح امروز تا چه آن كه شود مي داده
 ترجمـه  فارسي به آن كامل متن رساله، نقد بر عالوه مقاله، اين در. نيست صحيح است شده
 و  شـرح  هـا،  آن نقـد  و تـر  قـديمي  هـاي  شرح اشكاالت به اشاره ضمن ،آن برمبناي و شده

  .شود مي ارائه  المنجم  آراي از محور متن و سرراست تحليلي
  .قديم غنامكتب  شناسي، موسيقي ،النغم كتاب قديم، موسيقي ها: دواژهيكل
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  مقدمه .1
ترين رساالتي است كه دربارة موسيقي بعد از اسالم  از قديمي المنجمبن  از يحيي كتاب النغم

گيـري آثـار    يف شده كه ابتـداي شـكل  تألاي  وجود دارد. اين رساله در قرن سوم و در زمانه
هاي فرهنگي  مكتوب موسيقي نظري است و مكاتب مختلف موسيقايي كه وابسته به پيشينه

كردند. اين رساله از  رقابت مي ديگر يكشدن به تفسير غالب با  يلتبدبراي  ،اند متفاوت بوده
جنبـة تحليلـي دارد و   كـامالً  و  است روايت شده ،بزرگ دان موسيقي ،قول اسحاق موصلي

جاي مانـده اسـت. قـرن سـوم      ترين اثر تحليلي و نظري موسيقي است كه به احتماالً قديمي
ايرانيان نقش مهمي در اين تغييـرات   وست هجري زمانة تغييرات بزرگي در تمدن اسالمي ا

بر ميـراث عربـي تفـوق     ،كه پيشينة ايراني داشتند اي ي فرهنگيها مؤلفهداشتند و بسياري از 
با پيشينة يونـاني نيـز در همـين     هعلم و فلسف نهضت ترجمه و فراگيرشدن ،چنين هميافتند. 
گيري مكاتـب و   كه در شكلدوراني است هجري قرن سوم  ،بنابراين. استروي داده  زمان

 كتـاب الـنغم  . ددار ادامهكه تا امروز  است داشته ي اساسيتأثير بنيادهاي علمي بعد از خود
اين مكتب  .است »قديم غنا«موسوم به  يكند كه متعلق به مكتب روايتي از موسيقي را ارائه مي

عقـوب كنـدي   م از ترجمـة كتـب يونـاني اسـت و ابوي    گيرد كه ملهـ  مكتبي قرار مي دربرابر
شاخصة دورة ابتدايي آن مكتب و فارابي شخصيت محوري آن است. اين دو مكتب هـردو  

 1.كننـد  گونه روايت متفـاوت از موسـيقي ارائـه مـي     در قرن سوم حضور جدي دارند و دو
يـد  تأكموسـيقايي   ــ   بر انتقال شفاهي ميراث ادبي و و شعر است غنامكتب قديم متمركز بر 

ان نيست دان موسيقيو  ،شعرا ،كند جداي از راويان موسيقي ه روايت مياي ك موسيقي و دارد
و اصطالحات مشـابه آن اسـتفاده    ،اي يوناني دارد كه پيشينه ،»موسيقي«و اساساً از اصطالح 

شود، جنبـة   كه بعدها با حضور فارابي در تمدن اسالمي غالب مي اي كند. مكتب فلسفي نمي
عنـوان علمـي در شـاخة رياضـي محسـوب       موسيقي را بـه ، تحليلي و رياضياتي قوي دارد

مگر از  ،پردازد به شعر و مقتضيات آن نمي، است رنگ كمانتقال سنت شفاهي در آن ، كند مي
ـ  موسـيقي موسيقي را از ، جنبة تركيب با وزن موسيقي ان و سـنت عملـي موسـيقي جـدا     دان

  .در اين مكتب است» موسيقي نظري«گيري  و اساساً شكل، بيند مي
 اللهو و المالهـي   از آثار شاخص مكتب قديم است كه در كنار آثاري چون كتاب النغم

اولـي بـراي    دستسلمه منابع  از ابن المالهي از ابوالفرج اصفهاني و االغانيخردادبه و  از ابن
تر و موجزتر است.  تحليلي ههم از ،فهم موسيقي ابتداي دوران اسالمي هستند و در اين ميان

توجه شده اسـت و اكثـر   ها  آن به تر كميا  اند ب قديم اغلب در ايران ناشناخته ماندهآثار مكت
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قـرن دوم   ،همين دليل  است و به شده نجاماآثار مكتب موسوم به منتظميه  دربارةها  پژوهش
در  ،ناشـناخته اسـت و معمـوالً   تاحدي  وهاي خاكستري  زماناز و سوم در موسيقي ايراني 

توان يافت. واضح  نميها  آن هاي تاريخ موسيقي ايران، جز نامي و اندك اشاراتي به پژوهش
هـاي   يابي به ريشـه  و دستاست كه براي درك صحيح از چگونگي تطور تاريخي موسيقي 

  اصيل موسيقي ايراني، ترجمه و شرح متون اين دوره ضروري خواهد بود.
وي در  آرايكـه   ،و معرفي اسحاق موصـلي  ،آن فمؤل ،پس از معرفي اثر ،در اين مقاله

 جرئيـات كل رساله با  ،سپس. رساله روايت شده است، ترجمة تمامي متن اصلي آمده است
كـه   است. در شرح رسـاله تاجـايي   شدهتحليل   آنشده و اصطالحات تخصصي داده شرح 

فرهنگـي   ـ   ريخيهاي تا به جنبه ،يفنمسائل  از يرغ ،استسعي شده  ،حجم مقاله اجازه داده
ي كـه در گذشـته بـه ايـن رسـاله رجـوع       محققانديگر  آرايها،  اين در كنارنيز توجه شود. 

  است. شدهالمنجم ارائه  اند نقد شده و تحليلي سرراست از نظريات كرده
  

  دربارة مؤلف. 2
منصور المنجم ايراني و از خاندان معروف بنوالمنجم   بيا بن يحيى علي بن بن يحيىابواحمد 

كتـاب  فضال و علماي قرن دوم و سوم بودند. المـنجم نويسـندة   از ها  آن كه بسياري از بود
او در دربـار   .اسـت  بـوده  نگـار  يخو تـار  ،، متكلم معتزلي، اديب، شاعر، عالم موسـيقي النغم

بـه او نسـبت    را هفـت اثـر   ،ها هرستكرد. در ف كالمي را اداره مي يها معتضد عباسي بحث
ابوعبداهللا  ،او يا برادرشها  آن است كه نويسندة 2الباهر  كتابها  آن ينتر دهند كه معروف مي

نيز بـه او   را يقيالموس يف ةرسالنام  كتاب ديگري به ،كتاب النغماز همين  يراست. غ ،هارون
 ذكر 300االول سال   زده ربيعاو را سيو وفات  ق 241نديم سال تولد او را  اند. ابن نسبت داده

موصـلي بـوده و در    . المنجم در موسـيقي پيـرو اسـحاق   )160 :1380نديم  ابنكرده است (
كه تاريخ وفات اسحاق قبـل  جا آنشده است، اما از  رواياتي از اسحاق از قول او نقل االغاني

يا شـاگردي او را كـرده و    موصلي بوده المنجم در كنار اسحاق كه اين ،از تولد المنجم است
المـنجم از   كـه  آن به باتوجهرسد. فارمر  نظر صحيح نمي به ،باشداسحاق را نوشته  ةنام زندگي
او را پـدر   ،مانـده  از او بـاقي  يقيترين افرادي است كه اثـري تحليلـي دربـارة موسـ     قديمي
دربـار   نامنجمـ از  المـنجم پـدربزرگ   ).Farmer 1931: 252دانـد (  موسيقي مي  پردازان نظريه

پس از  كه معروف بود ،پسر فيروز ،بِزيست ينام فارسبه  بود و در اين دربار، مأمون عباسي
را بـه ابـوعلي    برگرداند و نـام خـود   بزيست را به يحيي و فيروز را به منصور ، آوردن اسالم
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 و ،شـاعر، اديـب، پزشـك    ،ابوالحسـن بـا كنيـة    پـدر المـنجم  . منصور تغيير داد ابي بن يحيي
غير از آثار  .از خدمات اوست الحكمه ةخزان يستأس .در زمان متوكل عباسي بود دان موسيقي

در بسياري از كتب  كهنيز از اوست  ابراهيم موصلي بن اسحاقاخبار كه دارد، كتاب  اي ادبي
 نسـبت داده  ،ابواحمـد المـنجم   ،اشـتباه بـه پسـرش    بهاين كتاب  ،و مقاالت عربي و فارسي

  است.   شده
  
  و اهميت آنمحتواي كلي  ،كتاب النغمدربارة  .3
اسـت كـه هـردو     يقيالموسي ف ةرسال و كتاب النغم است، مانده  يامروز از المنجم باق چه آن

در  يقيالموسـ  يف ةرسال لندن با نام ةنسخ براساسيوسف اين رساله را   د. زكرياان يك رساله
 ةرسالو رامپور هند با نام  يتانيابرهاي موزة  شوقي از روي نسخه قاهره چاپ كرده و يوسف

بازهم در قاهره چاپ كـرده اسـت كـه     ياالغان كتاب رموز كشف و يقيالموس يف المنجم  بنا
را نيز شامل  اسحاق موصليشرح و حواشي بسياري دارد و تئوري موسيقي قديم و زندگي 

را براساس نسخة لندن  النغم  كتاباالثري است كه   بهجت تر از محمد شود. اما اثر قديمي مي
براساس تطبيق دو نسخة االثري (برگرفتـه از نسـخة    همقالاين و در بغداد چاپ كرده است. 

) 2361 ، شيوسف (برگرفته از نسخة موزة لندن  ) و زكرياmusic823 ، شة بريتانياخان كتاب
  شده است. منجاا

تـرين كتـب    از قـديمي  ،اثري بسيار مهم اسـت: اول  دليل پنج به كم از دست كتاب النغم
در  ،پردازانـه دارد. دوم  نظري پس از اسالم است كه جنبة تحليلـي و نظريـه   دربارة موسيقي

و افكار  است لحاظ فرهنگي درحال تحولي عظيم بوده كه جامعه از است شده يفزماني تأل
كـه بـه    داشـتند ملهم از نهضت ترجمه همگي سعي  آراي چنين همقديم و جديد و  آرايو 

متأثر از آثـار يونـاني    گيري مكتب موسيقي مان ابتداي شكلاين ز .تفسير غالب تبديل شوند
آن اسـت و موسـيقي نظـري را ذيـل      شاخصـة ان آن و فـارابي  رو پـيش است كه كنـدي از  
كنـد كـه امـروزه     از موسيقي بحث مي اي شيوهدربارة اين اثر  ،دهند. سوم رياضيات قرار مي

 ،حال پيشينة آن در ميراث موسيقايي و ادبي موجـود اسـت. چهـارم    عيناما در ،منسوخ شده
اسـت.   ،بـزرگ  دان موسـيقي  ،اسحاق موصلي آرايي به رس دستاين كتاب از معدود منابع 

همه در آثار ايرانياني مـنعكس اسـت كـه     از  ميراث موسيقي ايران قبل از اسالم بيش ،پنجم
اند و سنت موسيقايي ايران  نسل با موسيقي و ادبيات ارتباط داشته به صورت شفاهي و نسل به
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 .ايـن افـراد اسـت    ةجملـ  از اسحاق موصليرسد  نظر مي بهاند و  شناخته قبل از اسالم را مي
توانـد   مـي  از اسالم نيسـت، موسيقي قبل  دربارةمشخصاً گرچه امطالب اين كتاب  ،بنابراين

  نظر گرفته شود. اسالم در از يشپسنت موسيقايي ايران  ةكنند منعكسنوعي  به
انـد.   شكل حداقلي بيان شده و همة توضيحات به است كتاب بسيار موجز نوشته شدهاين 

سـت  »مجـرا « عـود و نظريـة   بـرروي هـا   آن و تعداد غنامحور اصلي كتاب تعداد نغمات در 
نشده است.  وارد بحث وزن و ايقاعاتبه دشناسي امروزي است. المنجم نوعي مشابه م به كه 

كند كه اساسـاً تعريفـي    ان بعدي، از اصطالحاتي استفاده ميدان موسيقياو برخالف فالسفه و 
ي رسـد كتـاب را بـرا    نظر مـي  بلكه به ،دهد و شيوة تحليل مفهومي ندارد ارائه نميها  آن براي

و معنــاي اصــطالحات را   ي نوشــته اســت كــه همگــي بــا موســيقي آشــنا بــودهمتخصصــان
  همـين   انـد. بـه   داشـته  نياز ها آن شدن بعضي مفاهيم و نحوة كاربرد اما به روشن ، اند دانسته مي
كند و مشخص نيست كه بعضي واژگان را  استفاده نمي دست يكگاهي اصطالحات را  ،دليل

تلطيف،  چون همنظر دارد؛ واژگاني  در را ها آنبرد يا معناي تخصصي  كار مي براي توصيف به
هاي بعد  كند كه در موسيقي نظري زمان از اصطالحاتي استفاده مي چنين هم. او لين و شدت،

 اننـد م ؛انـد  داده امانده و تغييـر معنـ   ينظر ادبي باق از غنامنسوخ شده يا تنها در شعر و تحليل 
اهالي «از  ، زيرايا زوائد. المنجم ظاهراً از كندي و آثار او و پيروانش اطالع دارد ،صوت، مقطع

رياضـياتي هنـوز در    اي است كه انگار موسيقي نظري ونهگ اما لحن او به ،برد نام مي» موسيقي
فرعي و  آرايآنان را  آرايالمنجم  ،آن دوره فراگير نشده يا حداقل غلبه نداشته است. بنابراين

  اصول صحيح موسيقي دارد. كردن و سعي در روشن است نظر گرفته اي در هحاشي
  

  و مكتب او اسحاق موصلي. 4
و  ق 150متولـد   ،اسحاق موصـلي معروف به  ،بهمنبن   ماهانبن   يمابراه  بن   اسحاقبومحمد ا

و از بزرگان موسيقي پس از اسـالم اسـت كـه     ،است. او شاعر، اديبق  235 سال به متوفي
از بزرگـان   ،ابـراهيم  ،). پـدر او 233 :1380نديم  كتاب به وي منسوب است (ابن 32حداقل 

دانسته  فارسي مي ،ي اوآراشهادت  بهو  از آوازخوانان فارس بود ،شاهك ،موسيقي و مادرش
ولي نـام آثـارش در    ،اندهباقي نماسحاق موصلي ). اثر كاملي از 338: 1963است (اصفهاني 

ترين كتابي كه به او منسوب  منابع ذكر شده و قطعاتي منتسب به وي موجود است. معروف
دسـت   بـه . ايـن كتـاب   اسـت  ترديدانتساب  اين در صحتنام دارد كه  الكبير  االغانياست 
 ،و پـدرش  اسـحاق موصـلي  ). 235 :فهرست موضوعات آن موجود است (هماناما  ،نيامده
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ده كـر  يـد بـر ايـن مسـئله تأك    اسحاق خود الفهرستهستند و در  ايران اهل جنوب ،ابراهيم
)، گرچـه فـارمر او را متولـد ري    157: 1936نـديم   (ابـن » أركـان   أهل  من  فرس  نحن«است: 

آمده  دست اصفهاني به به وي از ابوالفرج راجعين اخبار تر بيش). Farmer 1931: 247داند ( مي
  را به او اختصاص داده است. االغانيكه درمجموع تقريباً يك جلد از كتاب 

معنـاي ايـن    .اسـت  شـده  يمعرف» عرب يغنا«نمايندة  اسحاق موصلي، كتاب النغمدر 
گفتـه   3»غنـاي عربـي   مكتب قديم«اصطالح همان است كه از متون قرن سوم به بعد به آن 

كننـد.   مي» مكتب موسيقي«نام  ن با نظام جديد بهي آگزين جايو صحبت از تقابل و  شود مي
از كتـب   ، زيـرا اعـراب قبـل از اسـالم باشـد     تمامي برگرفتـه از  بهبعيد است كه اين مكتب 

بخش عمدة موسيقي سازي اعراب بـه سـازهاي   آيد كه  برمي چنين ينموسيقي قديم عرب ا
بوده است و سازهايي كه در قرون اولية بعد از اسالم در بالد اسـالمي رواج   وابسته اي كوبه
هـزج  و سـه نـوع آواز نصـب، سـناد،      اعراب ،چنين هم .عمدتاً ريشة غيرعربي دارند ،دندار

شد و نشـاني از نظـام صـوتي خـاص وجـود نـدارد        افزوده ميها  آن داشتند كه حدا نيز بر
 آن راو شـده   خوانده مي »قديم عرب يغنا«در قرن سوم  چه آن ،بنابراين .)1984سلمه  (ابن

 گرفتـه اسـت و   تأثير احتماالً از موسيقي ايراني ،شناختند نيز مي» المتقن غنا«نام در مدينه به 
 يـدا هاي اسالمي رواج پ ة اسالمي است در تمامي سرزمينپارچ يكپس از تشكيل حكومت 

گذارد كه اسحاق نمايندة موسيقي قديم ايـران و   است. فارمر نيز بر اين نكته صحه مي كرده
در  او و نوع آموزش موسيقي او تبار ايراني آن رااما دليل  ،تركيب آن با موسيقي رومي است

مكتب ديگري نيز وجود داشت  ،در زمانة اسحاق ).Farmer 1931: 248-253داند ( كودكي مي
) كـه  1993 شـد (النجمـي   شـناخته مـي  » مكتـب جديـد  « و 4»محدثمكتب « هاي نام ابكه 

   5.كرده بود و با اسحاق اختالف داشت يستأس آن رامهدي بن  ابراهيم
  

  متن رساله به فارسيترجمة  .5

  مهربان ةنام خداوند بخشند به
 يربه موال ام ]پيشكش[ منجم يحييفرزند  يفرزند عل يحيياز  يقيرساله در موس

  مؤمنان المعتضد باهللا
 چـه  آنكتاب بود، وصف آوازخوان و  ينمان كه قبل از اكتاب در: گوييم يم
 يفهنگام بـه توصـ   ينا و در يمذكر كرد آن را يتو نها يماو بود آورد يستةشا
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و  6سـاز  هـم بـاهم  هـا   آن از چـه  آنو  پـردازيم  يمها  آن ها و تعداد نغمه ةمسئل
هـر نغمـه بـر تمـام      ي، و جـا وترهر انگشت از هر  يگاهاست، و جا 7ساز همنا

 ،يـد نام “مجرا” ،يموصل يمفرزند ابراه ،اسحاق چه آن. و ]گوييم را مي[ ها دستان
 يمجـرا ”را  يو بعض “يوسط يمجرا”از اصوات را  يكه بعض كنيم يروشن م

 يغنـا  اهل ينب پردازيم يها م تعداد نغمه ةنظر دربار و به اختالف نامد يم “بنصر
صـناعت جمـع    يـن كه علم و عمل را در ا يمانند اسحاق و مشابهان و ،يعرب

كـه اسـحاق و   جا آن؛ از8يمقـد  ةاز فالسـف  يقيموس يكرده بودند، درمقابل اهال
ادعـا   يقيموس يها ده عدد است و اهال كه تعداد نغمه كنند يادعا م يمشابهان و

گـردآوردن   ياست برا يشرح ،آن تعدادشان هجده عدد است. و بعداز كنند يم
  .9ها ها و نغمه لحن

ه عـدد  هـا د  عداد نغمـه ت: گويند يو از قول او م گويد يم يماسحاق فرزند ابراه
تعداد  يناز ا تر يشباز آالت  كدام يچه درو  12و آواز 11ها يو باد 10ها است، در عود

است كه نوازنده  يا همان نغمه يناست و ا 13“باز دوم دست وتر”اول  ة. نغميستن
 يگـر و د هـا  يعودها و بـاد  ،سپس .كند يرا با آن شروع م “طبقه” يروبميز يزانم

آن جهـت    آن و از اند يدهنام “عماد”نغمه را  ين. و اكنند يم سان همسازها را با آن 
ـ كننـد  ياعتماد م يسان همو  يروبمياند كه بر آن در ز نام نهاده “عماد” را  ة. و نغم

 ةدوم است؛ و نغم وتر يبررو يسوم وسط ةدوم است؛ و نغم وتر يبررودوم سبابه 
دوم اسـت، و   وتر يبرروپنجم خنصر  ةدوم است؛ و نغم وتر يبرروچهارم بنصر 

نظـر   در آن رابـاز   و دست رود يم 14اول وتردوم هستند. بعد به  وتر ةپنج نغم ينا
. يستنها  آن يانم يفرقدوم است و  وتر يبرروخنصر  ةمانند نغم يرا، ز15گيرد ينم

اول؛  وتر يبررو يهفتم وسط ةاول است؛ و نغم وتر يبرروششم سبابه  ةنغم ،سپس
چهار  يناول، و ا وتر يبررونهم خنصر  ةاول؛ و نغم وتر يبرروهشتم بنصر  ةو نغم
 يوترآن  يماند، و خوش نداشتند كه برا يدهم باق ةبودند. و نغم يرز يبررو ةنغم

ـ  شود ينغمه بر عود اضافه م يك يپنجم تنها برا وتر يراز اختصاص دهند،  ةو نغم
بنصر  يجستند و در جا تر يينپا يها در دستان آن را ،پس .آيد ياز آن برنم يگريد
بنصـر   ياول جـا   وتر يكه سبابه رو  گاه آن يافتند،اول   وتردستان  ترين يينپا يرو

دستان سبابه و دستان بنصر واقـع   ينمسافت خود ب ينو بنصر در دورتر يردقرار گ
 يـن باوجود ا ،پس .آيد يبرم يزسوم ن وتر ينغمه از بنصر رو ينا ينچن هم. شود يم

  بر عود اضافه شود. يپنجم وتركه  يستالزم ن ها يجا يننغمه در ا
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 ينتـر  و نـرم  يسـت، ن يگريد يهشب كدام يچند و ها متناسب باهمده نغمه  ينا
 آن را ،پـس  .دوم اسـت و همـان در آواز اسـت    وتـر ها آن است كـه در   نغمه
ـ  يا نغمه يزترينو ت يرتريندادند و ز دوم قرار وترباز  دست  شـود  يكه ساخته م
بـه   يرباز از ز دوم دست  وترسمت  به ،سپس .اول است  وتردستان  ترين ييندر پا
تمام  يراز ،شود يبم در آن محسوب نم وترسوم و  وتردر  يا و نغمه رود يبم م
بـه آن   ينو ا شود يم يافتاول  وتردوم و  وتردر  آيد يبرمها  آن كه از ينغمات

اول اسـت؛ و سـبابه     وتر يبرروباز مانند سبابه  سوم دست وترجهت است كه 
سوم مانند  وتر يرو ياول است؛ و وسط  وتر يسوم مانند بنصر رو وتر يبررو

اسـت كـه در    يا سوم مانند نغمه وتر ياول است؛ و بنصر رو  وتر يخنصر رو
باز  دوم دست وترسوم مانند  وتر ياول است؛ و خنصر رو وتردستان  ترين يينپا

چهارم مانند سبابه   وترباز  دست .است ينچن يزن 16چهارم  وتر طور يناست. و هم
دوم اسـت؛    وتر يچهارم مانند بنصر رو وتر يدوم است؛ و سبابه رو  وتر يرو
 وتـر  يدوم است؛ و بنصر رو  وتر يچهارم مانند خنصر رو  وتر يرو يوسطو 

 ينادرست است؛ و خنصر رو يما داده يحتوض يگرد يكه در جا يعلت چهارم به
 وتـر  ينوازنـده بنصـر را رو   يدباز است، و شا سوم دست  وترچهارم مانند   وتر

  سوم استفاده كند.
ها با  نغمه يشآن است، و نما يها آن و تمام نغمه يهاوترعود و  يلشما ينو ا

ـ “الـف ”اول را معادل  ةها، پس نغم آن ياست از ذكر جا 17تر حروف كامل  ة، نغم
 ي، بعـد “ه” ي، بعد18“د” ي، بعد“ج”سوم را معادل  ة، نغم“ب”دوم را معادل 

  .دهيم ي، قرار م“ي” ي، بعد“ط” ي، بعد“ح” ي، بعد“ز” ي، بعد“و”
چهـارم،   وتـر سـوم و    وتـر بـه   يشود كه چگونه اسـت بسـتگ  پس اگر گفته 

پاسـخ در آن   ،دوم نباشـد   وتراول و   وتركه در  يستنها  آن در يا نغمه كه يدرحال
انـد از   صدا، متفـاوت  يو بلند ييصدا نظر كم اول و دوم از  وتر يها است كه نغمه

 يهـا  نغمه دربرابرنرم هستند  حال يندرع [و] سوم و چهارم كه بم يهاوتر يها نغمه
 يـت ها مانند هـم حكا  وترصدا دارند،  يبلند راه هماول و دوم كه لطافت  يها وتر
قرار ها  آن ياول و دوم رو وتر ]هاي نغمه[ اگر ممكن باشد كه همان يحت كنند، ينم
اگر بـه   ،ينچن همتر است.  تر و تمام سوم و چهارم كامل يهاوتر يتباز حكا يرد،گ

هـا تـا بـه    وترنمـودن  يبضرب و ترك كردن يباترز يبرا ،چهارم بروند ياسوم  وتر
 يدهشن يرو ز 19اول و دوم با كوبش وتربار در   يكنظر رسد، نغمه  گوش مختلف به

و اگر  شوند، يم يدهبلند و نرم شن يسوم و چهارم با صدا وتربار در  يكو  شود يم
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تعجـب   كنند يم يدااختالف پ باهم يدندر شن يها باشند، وقت همان يقاًها دق نغمه ينا
 يـزي چ  يـك اسـت تـا    يبـاتر ز يآن در گـوش و  يدنو شن انگيزد يشنونده را برم

 يوجود دارد، در نغمات مشـابه  20وترچهار  يوقت ،ينچن همگونه تكرار شود.  همان
آن است  از يرغ يوتربه  يازن يوقت يبرا يست، الزم ن21اول و دوم هستند وتركه در 

 يها برا شدن و گستردن طبقهتر يشبامكان  ،ينچن هماستفاده شود. و ها  آن دوباره از
  تر وجود دارد. راحت يگاهبه جاها  آن ييجا جابه

كـه   ييها ها هجده عدد هستند، و نغمه : نغمهگويند يم يقيموس يميقد يو اهال
و  كنند، يحساب ماول و دوم  وتر يها مانند نغمه يزن ،سوم و چهارم هستند وتردر 
ـ  دهند يباز قرار م چهارم دست وترنغمه را مطابق  يناول  يرو ةدوم را سـباب  ةو نغم
سوم و  يها وتر يها كه نغمه كنند ي. و اظهار ميبترت ينهم  را به يهچهارم، و بق  وتر

نظر  به نوا همدر گوش ها  آن و اگر يستند،اول و دوم ن يهاوتر يها چهارم مانند نغمه
نواخته  باهمزمان و  است كه هم يزمانها  آن يينوا هم گويند يم آن را يلدل ،آيند يم

سـوم   هايوتر يها نواخته شوند، شنونده بر نغمه ييتنها اگر هركدام به يشوند، ول
. و اگر به هركـدام  شود ياول و دوم آگاه م يهاوتر يها نغمه باو چهارم متفاوت 

كامل مانند نصف  وتر ةنصف آن اختصاص داده شود، نغم ياكامل  وترها  از نغمه
  .يستآن ن

ها  آن است كه اسحاق نغمه يقيموس ينظرانش با اهال اختالف اسحاق و هم يول
اضعاف  يها كه نغمه يدچراكه د ،قرار داد “عفض”را  ينرا نُه عدد قرار داد و دهم

را هـا   آن و يرفتنـد نُـه نغمـه را پذ   ينا يقيموس يبا آن تناسب دارد، و اهال 22}...{
ـ  را هـم حسـاب  ها  آن يانيم يها د و نغمهكردن  دوبرابر د و بـه هجـده نغمـه    كردن

 يلحاظ عـدد  از ،يدنشصدا نه شن ةيسنظر مقا از ،نغمه دو آن گسترش و. يدندرس
صـورت   قانون وضع شده كـه بـه  ها  آن يو برا شود ياست كه با حساب شناخته م

 يـن عود به ا يها قراردادن دستان يوةش يلو شرح دل يايند،دست ب به ييو دوتا يتك
  كتاب است. يناز ا تر يكه طوالن طلبد يم يكالم شكلْ

فرزنـد   ،اسـحاق  چـه  آن: به 23گويد يمنجم م يحييفرزند  يفرزند عل يحيي
 چه آنو  ناميد يم “مجرا” آن را چه آن در گرديم يگفته بود بازم ،يموصل يمابراه

هر طبقه در دو  يها نغمه :گويد يمتفاوت است. اسحاق م ياآن مشترك  يدر معن
دوتـا   يـن با بنصر و ا يگرينسبت دارد و د يبا وسط يكي گيرند، يم يمجرا جا

را بعـداً   هـا  ينو ما ا شوند يداخل نم ديگر يكدر  يزو دو مجرا ن آيند ينم باهم
  .كنيم يثابت م
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متفـاوت چهـار    يها شش عدد هستند و نغمه ]بين دو مجرا[ مشترك يها نغمه
آن هستند و  ير روصباز و سبابه و خن دوم دست   وترمشترك  ةعدد. پس شش نغم

در هردو مجرا مشترك هستند، پـس   ها يناول. و ا وتر يسبابه و خنصر و بنصر رو
شش تا شود،  ينمشترك است و اگر بنصر داخل ا ]مجرا[ دو ينشش نغمه در ا ينا

 يدر مجـرا ”بنصر خواهد بود و صوت با آن متناسب اسـت و بـه آن    يامجرا بر
  .گويند يم “بنصر
ندارنـد و   يمتضاد هستند كه اشـتراك ها  آن متفاوت، دوتا از ةاز چهار نغم يول
دوم هسـتند   وتر يو بنصر رو يوسطها  آن و شوند، يصوت جمع نم يكدر  باهم

ـ   يگـر د يمنسوب است. اما دوتاها  آن كه دو مجرا هم به متفـاوت   ةاز چهـار نغم
. شوند يجمع نمجا  يكسوم هستند كه در  وتر ياول و بنصر رو وتر يرو يوسط
جمـع   24خـودش  يدوم در مجـرا  وتـر  يرو ياول با وسـط  وتر روي وسطي اما
اول  وترسمت بنصر  بهكه از آن  ييجا آنو  شود يجمع نمجا  يكمگر در  شود، يم

 يسوم با بنصـر رو  وتر ي. و اما بنصر رويايدسمت آن ب بهاول  وتراز بنصر  يابرود 
ـ  ييو جا شود يجمع م 25خودش يدوم در مجرا وتر آن  شـود  يكه با آن جمع نم

طرف  سوم به وتر ياز وسط ياسوم برود و  وتر يرو يطرف وسط است كه از آن به
 يرو 26است كه با بنصـر  يا مانند نغمه سوم  وتر يكه بنصر رو طور همان. يايدآن ب
است كه ذكر آن  يدهم ةو همان نغم شود يم يجادها ادستان ترين ييناول در پا وتر

بنصر  گونه ينا ،اول است. پس وتر يسوم مانند خنصر رو وتر يرو يشد. و وسط
اول  وتـر  يو خنصر رو شوند ياول جمع نم وتر يخنصر رو راه همسوم  وتر يرو
كـه بـا بنصـر در     ]اي نغمـه [ اول بـا آن  وتر يخنصر رو .شود يبا آن جمع نم يزن
 يجـاد كه با بنصـر ا  [نغمه] و آن شود يجمع نم يزن شود يم يجاددستان ا ترين يينپا
  .شود يبا آن جمع نم يزن شود يم

 شوند، يگانه در كنار هم جمع م ده يها از نغمه يعرب يدر غنا چه آنو تمام 
هـا   از نغمـه  يو بعضـ  شـود  يدر آن معلوم مها  آن در آن هشت نغمه است، راه

از كل هشت  شود يصوت ساخته مها  آن كه بر شوند يم يدهكش يسمت بعض به
غنا بـر آن   يها شاخه ةو هم شوند يجمع م يعرب يغنا يها نغمه يننغمه و بر ا

  برقرار است.
بـا   يـن و ا يدبنا گردان يزبا تمام ده نغمه ن يابا نُه نغمه و  يصوت را حت توان يم
و كـاربرد آن   يفمختلف تصـن  يها و علم به جنبه يففن ظر و نرم و فوت يينوا هم
كـه وصـف    ييجـا  در كه آنجز  ،يستن يمذكر كرد چه آن ، و از27آيد يدست م به
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 يمجرا و رفتن به مجرا يكشدن از خارج يبرا يول يرد،قرار گ يمگفت آن راكاربرد 
 يـك نباشد و  آيند ناخوشگوش  ياست تا برا يباتركه ز يممكن هاي ياز جا يگرد

ـ  ،طور نباشـد  و اگر آن شود يو صوت بر آن بنا م شود يگسسته نم مجرا ازهم  ينچن
نشـان   يزهـا چ يو بعضـ  يسـت ن يفيتصن يوةش ينچن يعرب ]غناي[ . و درشود ينم
ممكـن   ييها از جنبه يراز دار آن شده است، عهده يكه اگر بوده است عالم دهد يم

ـ    چه آن از ايم يافتهدو مجرا را ن يزاناست كه هنوز م از هشـت نغمـه    يشكـه بـه ب
است. و از آن جمله صوت  گونه ينا تر كمها  آن باشد و آواز تر كم يدو شا رسد يم

  :28گويد يمحرز م مسجح است كه به ابن ابن

 29ترك المنى لفواتها   يا من لقلب مقصر
 يـد در آن اختالف و اشتراك دارند، پـس با  دوم وتر يو بنصر رو يپس وسط

كـه   اي يوهكار تنها بـر شـ   ،در صناعت ييمبگو توانيم ينم .يو بشناس يرا بدان ينا
كرد تا ده نغمـه را در دو صـوت    انديشي يكفرزند طاهر بار يداهللاباشد. عب يما گفته

. يشـي وپ با پـس  يگريسرهم قرار داد و در د ده نغمه را پشت يكيجمع كرد و در 
  عزّه: يرشعر است از كث يناند ا سرهم آمده كه در آن هر ده نغمه پشت يپس صوت

  عرف منه الطّلوالت ةلعز  توهمت بالخيف رسما محيال
 30تدعو هديال الحمامة ونوح   تبدل بالحي صوت الصدى

ها را  باز قرار داد و سپس نغمه دوم دست وترصوت را  يننغمه در ا ينپس اول
اول  وتـر دستان  ترين يينكه در پا يريز يبا صدا ةبه نغم يدمرور كرد تا رس يقاًدق

 آن راو  گـردد  يباز برم دوم دست وتر ةاست و سپس به نغم ]نغمه[ يناست و دهم
 ينا كند يجمع م يشيوپ كه ده نغمه را با پس ياما صوت ،دهد يصوت قرار م يانتها

  هرمه است: شعر ابن

  ذلك بالغضب بعدوأيأستني من  بالرّضى فإنّك إذا أطعمتني منك
 31من بعد ذلك ما حلب دافعةو    من ضرعها كف حالب كممكنة
و هركه در فهم آن  گذرد، يمها  آن بر چه آنبود شرح مسائل نغمات و  ينپس ا

مسـلط   يـت بـر غنـا در حـد كفا    ،كند يشآزما يمكرد يانرا ب چه آنتالش كند و 
تبحر  يكه اكثرشان ادعا يرا، زافتد يزمانانش جلو م و در شناخت آن از هم شود يم

امتحـان   يمكتاب ذكـر كـرد   يندر ا چه آن از يصنعت دارند، اما اگر بعض يندر ا
  . رساله تمام شد.رسد يدانشش به آن نم ،شود
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  و تحليل ،شرحنقد،  .6
تعداد نغمات و  شامل كند كه مي اشاره ه در رسالهشد اصلي مطرحموضوعات  ابتدا به  المنجم

  اشـاره نظريـة مجـرا   بـه   ،چنين همو است اختالف ميان اسحاق و اهالي موسيقي دربارة آن 
ها ده عدد اسـت و   گويد كه تعداد نغمه از قول اسحاق مياو كه ابداع اسحاق است.  كند مي

برد. عيـدان   نام مي» حلقال«و  ،»المزامير« ،»العيدان«از  و گونه است در تمامي سازها نيز همين
چنين كاربردي از عود  زيرامعناي سازهاي زهي باشد،  بهبايد  جا ايناما در  ،جمع عود است

كار  هم ديده شده كه عود يا معزف را معادل همة سازهاي زهي به قديميرساالت  ديگردر 
يـا همـة    ،دار تواند مزمار عراقـي، سـاز بـادي زبانـه     اند. مزامير جمع مزمار است كه مي برده

 ،ي تمامي سـازهاي بـادي اسـت   امعن رسد به نظر مي به جا اينسازهاي بادي معني شود و در 
نغمـه را    وسعت نظرية ده كردن منجم نيز قصد بيانچون اساساً مسئلة سازشناسي نيست و ال

 :1984سلمه  د هم شهرت دارد (ابنواسرائيل بوده كه به حلق داو دارد. حلق نام سازي از بني
 معني بهمعادل حنجره و  جا ايناما در  ،شده است هاي قديم به آن اشاره نامه مقدمه) و در واژه

  آواز است.
  

  گانه نظرية نغمات ده 1.6
گونه اسـت   گويد كه نظرية ده نغمه در تمامي سازهاي زهي و بادي و آواز همين المنجم مي

ترتيـب روي عـود نشـان     جاي نغمات را به ، اوسپس .از اين نيست تر بيشو تعداد نغمات 
اول و چهـارم  وتر شود و نام  گذاري مي به بم شماره يره از زوترهاي عود چهاروتردهد.  مي

هـاي عـود   وترترتيـب   ،بنـابراين  .رفتـه اسـت   كار مي به» بم«و » زير« با اصطالحات فارسي
اين ترتيـب معكـوس    .چهارم بم و خواهد بود: اول زير، دوم المثني، سوم المثلَث، گونه ينا

سـوم را المثلَـث نيـز    وتـر  امـروزه گـاهي اوقـات    گيـرد.   كار مـي  روشي است كه فارابي به
اول كـردان،   وتر هاي ايراني است:  ها برگرفته از نام وترنام  32»محدثمكتب «خوانند. در  مي

رواج با . در قرون بعد و )Farmer 1965( چهارم عشيرانوتر  و سوم دوكاه،وتر دوم نوا،  وتر 
مشـهور شـد كـه    نيـز  » مكتب اندلسـي «سمت غرب، مكتبي با نام  موسيقي شرق اسالمي به

   ).Wright 1966( ناميد حسين مي و ،هاي عود را ذيل، مايه، رمل وتركماكان باقي است و 
گـذاري   نـام  مشـابه كـرده كـه    يگذار گونه نام المنجم انگشتان دست چپ عود را همان

هايي  براي ناميدن پردههم  شده براي ناميدن انگشتان استفاده مي همها  است. اين نام يامروز
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انگشت سبابه يا اشاره اسـت   ايمعن است؛ يعني سبابه هم به هشد كه با آن انگشتان گرفته مي
شود. اصبع با جمع اَصابِع اصطالحي  ي دستان اول كه با انگشت سبابه گرفته ميامعن و هم به

 ،انگشت و يا فاصلة ميان دو انگشت هنگام بازبودن اسـت و در اصـطالح موسـيقي    معني به
يا مشـابه   يوستهپ هم نغمات به ةي مجموعمعنا بهجاي انگشتان روي ساز و بعد  يامعن بهاول 

كـار   گـذاري بـه   انگشـت  يامعن بهمد ملوديك امروزي است. المنجم در اين رساله اصابع را 
امروزي آن يعني  معني به ،اي فارسي است با جمع دساتين كه واژه ،گيرد. اصطالح دستان مي

مات با نغ ةي ديگر آن مجموعامعن .رفته است كار مي بندي ساز به معادل پرده يا جايگاه پرده
  گيرد. كار مي معناي اول به المنجم دستان را بهكه  ويژگي ملوديك، معادل لحن يا مد است

باز، نغمـة دوم   دست مدووتر كند: نغمة اول  بيان مي گونه ينترتيب ا المنجم نغمات را به
دوم، وتـر  دوم، نغمة چهـارم بنصـر روي   وتر دوم، نغمة سوم وسطي روي وتر سبابه روي 
اول، نغمة هفـتم وسـطي روي   وتر دوم، نغمة ششم سبابه روي وتر خنصر روي نغمة پنجم 

دهـم   ةو نغمـ  ،اول وتـر  ينهـم خنصـر رو   ةاول، نغم وتر يهشتم بنصر رو ةاول، نغم وتر
انگشت بنصـر بـه دسـتان     ،يرددستان بنصر قرار گ يسبابه رو يكه وقت ييجا تر يينپا يقدر

  رسد. دهم مي
او  كهجا آناز، ود امروزي مقايسه كنيمبا عكند  اگر بخواهيم نغماتي را كه المنجم ذكر مي

كند، مشخص نيست كـه جـاي هـر     ها استفاده نمي از شيوة رياضياتي محاسبة جايگاه دستان
فاصلة دو انگشـت كنـار هـم     تنها جهت مقايسه اگر ،بنابراين .است وتردستان دقيقاً كجاي 

 وتـر سبابه به فاصـلة دوم بـزرگ از ابتـداي     چنين همشود،  نظر گرفته مي رد پرده يممعادل ن
 درميـان  چه آنشوند. اين تصور با  ها با فاصلة چهارم درست از هم كوك ميوترنشيند و  مي

ذكـر نـام    بـر  عـالوه هـا   آن زيـرا  ،خوان است و پيروان فارابي رواج دارد هم 33مشاء ةفالسف
اما  ،اند ها را نيز ذكر كرده و نحوة پيداكردن جاي دقيق دستان وتر يريگ انگشتان، نحوة اندازه

انـد.   بـرده  كار مي در مكتب قديم نيز همين فواصل را با همين دقت به كه وجود ندارد يدليل
 كـردن  بنابراين پيـدا  ،يستوجود نمنشاني از علم آكوستيك برگرفته از رياضي در آن مكتب 

  اين فواصل احتياج به تحليل دارد.
 چه آنطبق  چنين همثابت است،  هم دو دستان كنار موسيقايي كه فاصلة كنيماگر فرض 

گاه فاصلة بـين   باز زيرتر است، آن دستوتر برابر با  وتر گويد كه خنصر روي هر المنجم مي
اي كه المـنجم   ده نغمه ،فاصلة دو دستان كنار هم است. طبق اين تحليل  برابر پنج وتر هردو

حال اگـر فاصـلة دو    .سوم معادل دوازده فاصله است وتر الوة نغمة بنصر روي ع هنام برده ب
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گويـد كـه    دهند. المنجم مي يازده نغمه تشكيل اكتاو مي ،پرده باشد دستان كنار هم معادل نيم
تـوان نتيجـه    مـي  ،بنـابراين  .سوم اسـت وتر اول همان نغمة بنصر روي وتر نغمة دهم روي 

تـوان   رسد و فاصلة دو دستان كنـار هـم را مـي    گرفت كه مجموع توالي نغمات به اكتاو مي
است كـه فاصـلة دو    فرض يشاين تحليل با اين پ گرچه .پردة امروزي فرض كرد مشابه نيم

دستان سبابه دقيقاً معادل دوبرابـر فاصـلة دو    كه آنديگر  ؛دستان كنار هم همواره ثابت باشد
گرفتـه   در يك راسـتا قـرار   وترهر چهار  بررويها  دستان كه آنديگر  ؛ستان كنار هم باشدد

دوم دقيقاً روي يك خط عمـودي واقـع   وتر روي  ةاول با سبابوتر روي  ةباشند و مثالً سباب
در قرن ها  آن دليلي بر وقوع ،نظر برسند امروز شايد بديهي به كه آنها با فرض شود. اين پيش

 د. پـس بـا  كنـ ها را ثابت  فرض توان يافت كه اين پيش ندارد و شاهدي نيز نميسوم وجود 
بندي عـود در قـرن سـوم بـا      ها و پردهوترتوان نتيجه گرفت كه  ها مي فرض پيش ينا وجود

ايـن مقايسـه تنهـا بـراي     گرچه ، استه يشببه آن يسه و مقا قابل ،در امروز رايج است چه آن
در مقام مقايسة عود در قـرن   ،است و ارزش تاريخي ندارد تر بيش تقريب به ذهن و آشناييِ

اي  ده نغمه ،از زير به بم باشد 34»دو، سل، ر، ال« ها معادلوترسوم با عود امروزي، اگر كوك 
  هستند.» بمل بمل، مي، فا، سل بمل، سي، دو، ر، مي سل، ال، سي« 35برد كه المنجم نام مي

  
  نغمة عماد 2.6

كنـد و   معرفي مـي » عماد«و با نام » طبقه«عنوان معيار سنجش  باز را به دست دوم  وتر المنجم 
مبدأ نظام صوتي  كه آنيكي  .دو كاربرد داشته است» عماد«داند. نغمة  ابداع اسحاق مي آن را

ناميم، و همين مورد اختالف با اصحاب  نت تونيك مي آن راامروزه  چه آنمعادل  ،قرار گيرد
دوم وتـر  دادند و اسـحاق   باز را معيار قرار مي چهارم دستوتر ها  آن كه است موسيقي بوده

آيـد، در   برمـي  المـنجم   بـن كـه از گفتـار ا   گونه آندانست. كاربرد ديگر،  باز را عماد مي دست
كه بقيـة سـازها و يـا آواز مبـدأ صـوتي خـود را از نغمـة عمـاد          است موسيقي عملي بوده

اند. اين خود نشان از  كرده ي بوده كه همگي با آن كوك مياصطالح امروز نت اند و به گرفته مي
  .ردمحوريت عود دربين سازها دا

 بـراي كـوك   مبـدأ فركانس  ،تعبير امروزي يا به اصطالحي شبيه به مبدأ زيروبمي» طبقه«
كـه   )Farmer 1929: 103( ترجمه كرده اسـت  36»شونده جا جابهگام « به را طبقهفارمر  .است

طبقه مشابه  جا آندر  ، زيرامكتب منتظميه باشد فارابي و بعد هم از نظرياترسد مل نظر مي به
اي بـا هجـده نغمـه     طبقهمثالً شود و  گام يا مد است كه از يك مبدأ مشابه تونيك شروع مي
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 ،ي مد با مبدأ يا نغمة شروع مشـخص نيسـت  معنا بهاما در قرن دوم، طبقه الزاماً  ،وجود دارد
جـامي   ابـن  لاز قـو  االغـاني مثالً در  ؛تواند منظور زيروبمي مبدأ براي نغمات باشد بلكه مي

نغمات عود خود را باالتر ببرد تا  كوك شود كه به نوازنده گفته مي جا آنروايتي است كه در 
  ).80: 1963صفهاني االخواننده يكي شود ( ي »طبقه«با 

  
  هاي عودوترتعداد  3.6

براي نـواختن   كه آنكند و با براي عود كفايت مي وتركند كه چهار  آن ميالمنجم صحبت از 
به ساز اضـافه   وترتنها براي يك نغمه نبايد يك  ،نياز استنغمة دهم به تغيير جايگاه دست 

المـنجم   چـه  آنو عود اسـت   وتراز چهار  وتردو  بررويگانة اسحاق  كرد. نظرية نغمات ده
ه دفـاع  وترنـوعي از هويـت عـود چهـار     آن اصرار دارد و به گويد و بر پنجم مي وتر دربارة
تغييـر تعـداد    زمةهمين زمان است كه زم در ، زيراحساسيت اين مسئله است شدليل كند  مي
شاگرد ابراهيم و اسحاق كه به  ،زرياب ،طور ينهم .هاي عود از چهار به پنج وجود داردوتر

او  ،است در منابع آمده چه آن براساس .ردپنجم را به عود اضافه كوتر  ،اندلس مهاجرت كرد
ابتكار  .)135- 121: 1993(النجمي جدا شد ها  آن ها داشت از دليل اختالفاتي كه با موصلي به

ظـاهراً اسـحاق در مجلسـي در     كـه  آننيز در زمانة حيات اسحاق بوده است. ديگـر   زرياب
كـه باعـث    كنـد  سـؤال مـي  پنجم عود از او  وترمصعب دربارة  حضور اميرمحمد بوده و ابن

كـه   برآمده هاي يوناني موسيقي كند كه اين سؤال از كتاب شود و عنوان مي تكدر اسحاق مي
  ).53 :1963 االصفهاني( ترجمه شده استتازگي  به
  

  هاي سوم و چهارموترنغمات در  4.6
 يهاي سـوم و چهـارم همگـي همـان نغمـات     وترپردازد كه تمامي نغمات  المنجم به اين مي

و چيزي بيش از ده نغمة اسحاق وجود ندارد.  وجود دارند هاي اول و دوموتركه در  هستند
هاي اول  وتررا روي ها  آن كند و نغمات معادل هاي سوم و چهارم را ذكر مي وتربعد نغمات 
اگر عود قديم را بـا نغمـات عـود امـروزي مقايسـه و بـا        ،ترتيب  ينا  شمرد. به و دوم برمي

عـود قـديم بـا     وتـر گذاري كنيم، نغمات هـر   ها را نام نت ،كه قبالً ذكر شد يهاي فرض يشپ
؛ »ال، سـي، دو، دوديـز، ر  « چهـارم  وتر ها خواهد بود:  باز مشابه اين نت احتساب نغمة دست

دو، ر، « اول وتـر   ؛»بمل، سي، دو سل، ال، سي« دوم وتر ؛ »بمل، سل ر، مي، فا، سل« سوم وتر 
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امـروزي را   »دوديز«چهارم يا معادل  وتر المنجم نغمة بنصر روي ». بمل بمل، مي، فا، سل مي
نغمات  يگذار گويد كه استفاده از حروف ابجد براي نام سپس مياو داند.  خارج از نظام مي

حـائز اهميـت    برد. دو نكتـه  نام مي 37گانه را با حروف ابجد تري است و نغمات ده راه ساده
در مكتـب   چه آنو قاعدتاً با  شده يمتنظ گينغم اين حروف براساس نظام ده كه آناول  است:

خـود حـروف ابجـد دو نظـم      كـه  آندوم  ؛اسـت تفـاوت دارد   ينغمگ منتظميه و نظام هفده
ميان ايرانيان و ديگر در غرب جهان اسالم  تر بيشاسالمي و   متفاوت دارند كه يكي در شرق

و  ،ابجـد، هـوز  «ف معادل ده نغمه استفاده كـرده كـه   المنجم از ده حر 38.رواج داشته است
شود و به حروف بعدي كه اختالف ميـان نظـام شـرقي و غربـي اسـت       را شامل مي» حطي
  برد. به گرايش او در حساب پي جا اين توان از نمي ،بنابراين .رسد نمي

بنـدي متفـاوت و    هاي سـوم و چهـارم را مختصـراً رنـگ     وتر وجود المنجم سپس دليل
او داند.  مي تر بيشهاي بم را وتركند و امكان گستردن طبقات باوجود  صدادهي بهتر ذكر مي

عنوان نـوعي   سادگي به به آن رارود و  مي »نغمه  هجده«و نظرية  »موسيقي«سراغ اهالي  بهبعد 
وتر  دوم ازوتر جاي  ها را به ي موسيقي نغمهكه اهال طور آنكند،  جهت تحليل مي گسترش بي

انـد و اسـتدالل    كنند و نغمات تكراري را هـم جداگانـه محسـوب كـرده     چهارم حساب مي
ولـي   ،شـود  شان مشـخص مـي   يسان هم ،هم نواخته شوند راه هماند كه اين نغمات اگر  كرده
مشـخص نيسـت    ازيـر دارد،  تأملاين تحليل المنجم جاي  صورت تكي هركدام منفردند. به

اما قطعاً كندي مشهورترين فرد در اين زمينه است  ،منظور او از اهالي موسيقي دقيقاً كيست
خود كنـدي دربـارة    .دهند را به او نسبت مي »موسيقي«كه اولين استفاده از اصطالح  تاجايي

 »نقصـان  ال و زيـاده  ال نغـم،  ةسـبع  الـنغم « :دانـد  را قطعاً هفت عـدد مـي  ها  آن تعداد نغمات
يا از قـول فـرد   بوده المنجم گفته يا گزارشي ناصحيح  چه آن ،بنابراين. )18: 1965  الكندي(

  ديگري بوده است.
  
  نظرية مجرا 5.6

 ،»مجراي بنصر«نغمات را در دو نظم متفاوت جاي داد كه نام يكي توان  ميگويد  مي المنجم
دليل استفاده از وسـطي   به ،»مجراي وسطي«و نام ديگر  ،دوموتر دليل استفاده از بنصر در  به

توان دو توالي متفاوت از نغمات را پيش  مي عمادعنوان  اي به است. از هر نغمه ،دوموتر در 
و اخـتالف  دارنـد   40و چهـار نغمـة متفـاوت    39گرفت. اين دو توالي شـش نغمـة مشـترك   

  دوم است.وتر شان استفاده از بنصر يا وسطي روي  اصلي
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ي به شـرح و تحليـل آن همـت    محققاننيز ذكر شده و  االغانيحاق در نظرية مجراي اس
نغمـه    نظرية ده آن،بر عالوه .شود ديده ميها  آن همة درمياناعتمادي  اما نوعي بي ،اند گماشته

ها  آن تطبيق تالش برايشود و  و دو مجرا دائماً با گام دياتونيك يا انواع تتراكورد مقايسه مي
وتر كه از وسطي روي  ييها مجراي وسطي يعني نتكه گويد  مي شوقييوسف وجود دارد. 

شـروع   وتـر كـه از بنصـر روي همـان     ييها شوند و مجراي بنصر يعني نت سوم شروع مي
با اين روش ترتيـب نغمـات را    .)1976شوقي تالقي ندارند ( باهمشوند و اين دو مجرا  مي
مجـرا از يـك طبقـه شـروع      دو هركه  دست آورد، اما او سخن صريح المنجم را توان به مي
معتقـد اسـت اسـحاق گـام      يترا گيرد. اوون ناديده مي ،هم نغمة عماد است آن وشوند  مي

حـل كنـد و    اسـت  ) و مسئلة نغمة دهم را نتوانستهWright 1966فيثاغورسي را ساده كرده (
ها را مدام با گام  رايت نغمه .)ibid. 29اسحاق شده است ( بزرگي نام و جايگاه المنجم تسليم

، بـودن را هضـم نكـرده اسـت     نغمـه نـه يـا ده    فيثاغورسي مقايسه كرده و مسئلة هشت يـا 
 ،عـرب سـاخته شـود    يغناگويد هر صوتي در  كه المنجم در سطور بعد صريحاً مي درحالي

 تباهاشـ را كل مسئله رايت  ،بنابراين. بر هشت نغمه از مجموعة ده نغمه خواهد بوددرنهايت 
  است. دهكر مطرح

 مجـراي  آنتبع  به و باشد فيثاغورسي نظرية از برگرفته مجرا نظرية دهد مي احتمال فارمر
در  .)Farmer 1931( دارد مردانـه  ويژگـي  داراي بنصـر  مجـراي  و زنانه ويژگي مدي وسطي

 آن راكه فارمر  نيست بندي مجراها به زنانه و مردانه تقسيمقديم اساساً نامي از  يمكتب غنا
 تر بيش، اما كندي كه با موسيقي يوناني آشناست و است رومي بيان كرده برگرفته از موسيقي

 ،اما نه با اصـطالح مجـرا   ،ي داردنظرهايش از آثار يوناني است (و نه رومي) چنين  برگرفته
و هذان الدستانان  ةالمذكر يو ه ةو نصر ةمونث يالبم و ه يوسط والثالثة«هـا:   بلكه دربارة دستان

فــارمر نگــاه موجــود در مكتــب  ،بنــابراين. )15 :1965 الكنــدي( ...» ةواحــد ةلنغمــ يعــاًجم
در  نيـز ذكـر نكـرده اسـت.     آن رامĤب را به مكتب قديم تعميم داده و پيشينة يوناني  يوناني

 ،سـعي در تفسـير نغمـات دارد    در موسـيقي اروپـايي   بـا مـدل گـام    فـارمر  ،بحث ديگري
 ،چنـين  هـم  ).Farmer 1933( هم دارد شيوة دو تتراكورد كنار بهنظري هم به مقام  الح يندرع

 ياالغـان مـدهاي كتـاب    كردن با استفاده از كتاب المنجم سعي در پيدا در آن اي كه در مقاله
صـورت   (يا مجموعة نغمگاني) بهدارد، تئوري اسحاق به روايت المنجم را در هشت اصابع 

كه اين هشت اصابع روي نغمات دو مجراي اصلي بنصر و وسـطي   كند خالصه ميابداعي 
هركدام از اصابع از يك نغمه روي يـك دسـتان شـروع و بـه نغمـة      ). .ibid( اند ساخته شده
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 مطلـق در مجـراي وسـطي    ،يعني در مشابهت با عود امروزي ؛شوند مشابه در اكتاو ختم مي
 در مجراي وسطي با همـين نغمـات از   است و سبابه »بمل، دو، ر، مي، فا، سل سل، ال، سي«
» دو« ازكـه  خنصر در مجراي بنصـر  همين ترتيب تا   بهو  شود ختم مي» ال« شروع و به »ال«

هماننـد هشـت مـد شـرح      آن راشود. اين هشت اصابع كـه فـارمر    شروع و به آن ختم مي
صابع برگرفته گيرد كه اين ا كند و فارمر نتيجه مي پيدا ميشباهت به موسيقي رومي  ،دهد مي

  ).Farmer 1953( از موسيقي رومي و مشابه گام فيثاغورسي است
 نردبـان  ماننـد  را هـا  نغمه زيرا است، گام با مجرا مقايسة شناسان شرق مشكالت از يكي
 مـثالً  ،بنـابراين  .نغمگي گردش براساس نه ،اند كرده يبند آن مبنا دسته و بر اند دانسته صوتي

 حسـاب  بـه  ،بگيـرد  رونـده  پـايين  دررا  ديگـري  نغمـة االرونده جاي ب در اي نغمه كهرا   اين
 يـا  آلتـره  يـا  هستند نتي هشت و دياتونيك گام در يا ها نت ،امروزي تعبير به يعني ؛آورند نمي

 هـردو  و شوند گرفته كار به لحن يك در هردو »بمل سي و سي« كهرا   اين. مدگردي واسطة
 انـد،  نكرده محسوب گام و تونال موسيقي با مقايسه دليل به ،باشند داشته قرار اصلي ماية در
 در متغيـر  هـاي  نـت  توانـد  مـي  آن مثـال  و است رايج كاربردي چنين شرقي موسيقي در اما

دادن  بـه  ،ناصـواب  مقايسـة  اين علت به را، اسحاق رايت. باشد امروزي دستگاهي موسيقي
 نهـاد  پـيش  نظـر،  چنـد  تحليـل  از بعد او .)Wright 1966: 31( كند مي متهم متناقض ياهنظر
 بنصر مجراي و هاستوتر همة برروي وسطي از استفاده يامعن به وسطي مجراي كه كند مي
 قرن به تا برسيم يقين به توانيم نمي قديم موسيقي تئوري در كه گويد مي بعد و طور همين هم

  ).ibid. 41( برسيم هفتم
فقط براساس  تفاوت مكاتب در آن زمان نهگيري و  توجهي به بستر شكل بيديگر اشكال 

در هاسـت.   هـاي فرهنگـي متفـاوت آن    بلكه براساس خاستگاه ،اختالف در تئوري موسيقي
انـد   اساساً نگاه رياضياتي به موسيقي نداشته ،شود ناميده مي» مكتب قديم غناي عرب« چه آن

گرفتـه باشـد و گـام      شكلجزء   به  تا قرار باشد نظامي تدوين كنند كه براساس تفكر از كل
تمـام ايـن    كه آن. بايرندگ كار هاي صوتي مختلف به در محدوده آن رااي داشته باشند و  اوليه

موسـيقي   براسـاس  اصـلي فرض  پيش، در اين مكتب باشد موارد ممكن است وجود داشته
كـه  ادبي بـوده اسـت    ـ  شعر و بعد انتقال ميراث موسيقايي راه هم بهعملي و اجراي موسيقي 

تعمـيم نگـاه نظـري در     ،تر است تا ميراث مكتوب. بنـابراين  بسيار به ميراث شفاهي نزديك
شيوة فالسفة مشاء يا حتي مكتب منتظميه بـه مكاتـب قـديمي     بهموسيقي غربي يا موسيقي 

و افرادي  هبودشده  كتب يوناني موسيقي ترجمه ،در زمانة اسحاق كه آننمايد. با صحيح نمي
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اسـحاق و افـراد مشـابه وي از     رفتنگتـأثير ي امعنـ  اند، اين به آشنا بودهها  آن چون كندي با
پنجم عود كـه ابـوالفرج اصـفهاني نقـل      وترروايتي از اسحاق دربارة  .موسيقي يونان نيست

كـرده بـود و    مـتهم  همين مطلب است كـه او فـردي را بـه ندانسـتن موسـيقي      يدمؤ ،كرده
 ايـن موضـوع تلويحـاً بـه آن     .دانست مطلب وي را برگرفته از كتب يوناني مي ،حال يندرع
نظريـات رومـي    چنـين  هـم دارد كه علم اسحاق و مكتب قديم از نظريات يونـاني و   اشاره

  مستقل بوده است.
 تـوالي  در كـه  شود مي باعث دارد دستان ترين پايين در دهم نغمة از المنجم كه توصيفي

 را طبقـه  ابتداي كه آن مگر نرسد، اكتاو به انتهايي نت و نشود تشكيل گام مجراها در نغمات
 تـرين  پـايين  در انگشـتان  كـه  آن يا بدانيم سوموتر  روي وسطي يا بنصر بلكه عماد، نغمة نه

. شـوند  يكـي  بـاز  دسـت  دوموتر  و نغمه ترين پايين تا شوند باز معمول حد از تر بيش نغمه
 سـخن  طبـق  نيـز  مجـرا  شروع و شد آن ذكر كه است همان مجراها نغمات ترتيب شك بي

ـ  كـه  گويـد  مييك جا در  او ست كهجا آناشكال  .باشد عماد نغمة از بايد المنجم  نغمـه  هنُ
 نغمـه  ده وجـود  از رسـاله  ابتـداي  در امـا  است، نغمه اولين معادل دهم نغمة و دارد وجود

 تعـداد  كـه  گيـرد  مـي  عماد از قبل نغمة معادل را دهم نغمة ،ديگر جاي در .كند مي صحبت
 شناسـان  شـرق  كـه  است شده باعث المنجم تعابير تفاوت اين. رساند مي يازده به را نغمات
 تتراكـورد  يا ،مد گام، استخراج براي تاريخي هاي فرض پيش با و بدانند مضطرب را او كالم
  .تالش كنند كتاب النغم از

المنجم تحليل شود،  كتاب النغمِ متنحال اگر بدون مقايسه با نظريات ديگران تنها خود 
سـل، ال، سـي،   « توان گفت كه در دو مجرا شش نت و عود امروزي مي يسينو برحسب نت
معـادل وسـطي روي   » بمـل  سي« هاي مختلف يكي ند و نتا مشترك يها نت »دو، ر، مي، فا

 بـاهم  »بمـل  سـي « و» سي«دوم هستند.   وتر معادل بنصر روي » سي« دوم و ديگري نت  وتر 
يـا  » بمـل  مي« دو دليل تفاوت دو مجرا هستند. دو نت متفاوت ديگر يكي ينا ، زيراآيند نمي

 ،سوم يا همان نغمـة دهـم هسـتند. بنـابراين    وتر بنصر » بمل سل« اول و ديگريوتر وسطي 
 گونه ينو مجراي بنصر ا »بمل، فا بمل، دو، ر، مي سل، ال، سي« است: گونه ينمجراي وسطي ا

يعني مجـراي وسـطي داراي هفـت نغمـه و     ؛ »بمل ال، سي، دو، ر، مي، فا، سل سل،« است:
  مجراي بنصر داراي هشت نغمه است.

يعنـي   ؛ندسـاز  همنـا  بـاهم » بمـل  بمـل و سـل   مي« چنين همو » بمل و سي سي« هاي نت
 بـا  سـاز  همدر مجراي وسطي و » بمل مي«. كار روند كنار هم به و در شوند نوا همتوانند  نمي

ممنوع هردو برود يا بالعكس كه » مي« به» بمل مي« بخواهد از كه زمانيمگر  ،است» بمل سي«
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 بخواهـد از  كـه  زمـاني مگـر   ،اسـت » سـي « بـا  سـاز  همدر مجراي بنصر و » بمل سل«است. 
 و» بمـل  سـل « ممنوع است. كنار هم قرارگـرفتن هردو برود يا بالعكس كه » فا« به» بمل سل«
دهد كـه   ها، نشان مي سرهم آن عالوة شرط ممنوعيت نواختن پشت در مجراي بنصر، به» فا«

و ديگري نقش لحني يـا زينتـي دارد، امـا    است تر  احتماالً يكي از اين دو نغمه نقش پررنگ
 ،اول عضو اصلي نيسـت  وتر نصر روي خيا  »فا«ر توان نتيجه گرفت كه در مجراي بنص نمي
مجراي وسـطي داراي   ،پسجزو نغمات مشترك دو مجرا بوده است. در ابتدا اين نغمه  زيرا

كدام از دو مجرا بـه   هفت نغمة اصلي و مجراي بنصر داراي هشت نغمة اصلي است و هيچ
 مجـراي  دو بعـد  كنـد،  مي صحبت كلي  صورت به نغمه ده وجود النمجم از رسند. اكتاو نمي

 از استفاده امكان بعد و اند نغمه تشكيل شدهكند كه از اين ده  مي مطرح را اي نغمه نه و هشت
 نظـر  بـرخالف  ،پـس  .دانـد  مـي  ممكـن  نيز را چهارم و سوم هايوتر نغمات صوتي گسترة
اي بـراي   كننـده  دليـل قـانع  اسـت.   منسـجم  المنجم روايت با اسحاق نظريات ،شناسان شرق
ايـن   زيـرا ، ندارد وجودي تعداد نغمات دو مجرا يا اصرار بر رسيدن مجراها به اكتاو سان يك

گرفتـه   كـار  لحن و صوت به يفكنند و براي تأل مجراها اساساً در نظام ملوديك معنا پيدا مي
  هاي عملي بر جنبة رياضياتي و تحليلي برتري دارد. شوند و در مكتب اسحاق جنبه مي

  
  يف الحانتألدربارة  6.6

صـوتي كـه سـاخته شـود بـر      و هر  داردعربي ده نغمه  يغنا كه گويد المنجم مي ،بعدازاين
كـار   اصطالحي است كه در مكتـب قـديم بـه   » صوت«شود.  ساخته ميها  آن هشت نغمه از

غنايي متشكل از چند  و شود از آن استفاده مي غناي عربي و كماكان در شعر و است رفته مي
ي امعنـ  صـوت بـه   االغـاني اسـت. در   ،مشابه آهنگ امروزي ،يصتشخ صورت قابل لحن به

كه  دارد اشاره و هم به لحني خاص ياست و هم به شعر شده يمكه با آواز تنظ شعري است
نيـز   ديگـر  يـك ). صوت و غنا گاهي مترادف 1963(اصفهاني  شود آن شعر با آن خوانده مي

آهنگي مختص بـه شـعر   ي امعن ). المنجم نيز صوت را به85: 1984روند (محفوظ  كار مي به
كند. قاعدتاً اين اشعار در زمانة وي چنان  ارائه ميرا اري صوت اشعهر برد و براي  كار مي به

يـاد   اشـعار را نيـز بـه    راه همموسيقي  اند ستهتوان ميها  آن ند كه افراد با خواندنا بوده معروف
  هاي المنجم را درك كنند. بياورند و بنابراين تحليل

در خـود داشـته   هايي داشت كه نه يا ده نغمـه را   توان صوت المنجم معتقد است كه مي
سه مثال  ههايي با بيش از هشت نغم از صوت ،جنبة نظري دارد. سپس تر بيشاما اين  ،باشند



 317   )شاهين محسني سيدو  فر احسان ذبيحي( ... كتاب النغم تحليل ترجمه ونقد، 

 

صوتي  ،دومي ؛برده است كار دوم را در يك بيت به وتر وسطي و بنصر روي  ،اولي آورد: مي
و صـورت باالرونـده    ترتيب بـه  باز تا نغمة دهم به دوم دست وتر  تمام نغمات را ازكه است 
 يرخطـي بـا ترتيـب متفـاوت و غ   صوتي است كه ده نغمه را  ،سوم ؛كند رونده طي مي پايين

  .گيرد كار مي به
  

  گيري هنتيج. 7
و تحليلي موجز از نظريـات   اسحاق موصلي آرايروايتي از  المنجمبن  از يحيي كتاب النغم

ابتـداي   آن راتـوان   . اين رسـاله متعلـق بـه دورانـي اسـت كـه مـي       است »قديم غنامكتب «
هـاي   مكاتب مختلـف موسـيقايي بـا پيشـينه     كه زماني ؛دانست» موسيقي نظري«گيري  شكل

. با ديگري متفاوت بودهركدام به موسيقي نگاه و داشتند فرهنگي متفاوت در جامعه حضور 
گيـري اصـطالحات    تواند در درك چگونگي شـكل  المنجم مي آراينقد و تحليل مجموعة 

داشته باشد.  معناداري تأثير بعد وسيقي ايران باستان و قرون اوليه بهموسيقي نظري و انتقال م
و بـه بعـد   سـوم   به قـرن  متعلقشود عمدتاً  عنوان موسيقي نظري شناخته مي امروز به چه آن

تواند در  كه توجه به اين رساله و آثاري نظير آن مي فلسفي است، درحالي ـ  گفتمان رياضياتي
 ناپـذير گيري ميراث امروزي نقشي انكار تاريخي و نحوة شكل  هاي اتصال سير تكميل حلقه

  ايفا كند. را
و مكتب او  اسحاق موصلي چنين همبعد از معرفي رساله و خود المنجم و  ،در اين مقاله

به فارسـي   كتاب النغممتن اصلي و كامل  ،گيري رساله زمانة شكل دربارةو شرح مختصري 
همان ترتيب خود متن شـرح و    و به جرئياتها با  تمامي بخش ،بعدازآن .ترجمه شده است

دهـد و از طريـق دو    عود شكل مي برروياند. المنجم نظامي متشكل از ده نغمه  تحليل شده
با هشت نغمـه   بنصر مجرايكند: يكي  يف لحن مطرح ميتألمجرا مجموعة نغماتي را براي 

طعي و يك نغمة غيرقطعـي اخـتالف   وسطي با هفت نغمه كه در دو نغمة ق يگر مجرايدو 
بـرداري مسـتقيم از موسـيقي رومـي      نظرية مجرا نه گرته ،شناسان دارند. برخالف نظر شرق

هـاي عملـي    تعبير امروزي دارد، بلكه براساس ويژگـي  بهاست و نه شباهت تام با مد يا گام 
داده  نشان است كه كار رفته گرفته است. اصطالحاتي در متن به موسيقي و الحان رايج شكل

و درابتـدا ايـن    رددر مكتب منتظميه تا امروز رايج است تفاوت دا چه آنبا ها  آن ياشد معن
بـا   ،هـا  اند. براي درك بهتر موضوع، تمـامي شـرح   رفته كار مي گونة ديگري به اصطالحات به
  .اند شده يانبنگاري امروزي  شيوة نت به، هاي علمي فرض رعايت پيش
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ها نوشت پي
 

  م ايـا   فـي  الخبـر  و المبتـدا   ديوان و العبر ق)،1391( محمدبن  ن عبدالرحما ، خلدون ابن به بنگريد .1
 الكرمـي،   تصـحيح ابوصـهيب   ،االكبـر   ن السلطا ذوي  من  صرهم عا  من و البربر و  العجم و  العرب

 .يتراث العرب داراالحياةبيروت: 

 .الدولتين مخضرمي شعرا اخبار في الباهر ؛المولدين الشعراء اخبار في الباهر .2

 .القديمة الغناء المدرسة. 3

 .المحدثة المدرسة الحديثة، الغناء المدرسة .4

 .خردادبه از ابن المالهي و اللهو ؛صفهانياال  بوالفرجااز  االغاني بنگريد به .5

  ياتلف. .6
  .يختلف .7
 .»اصحاب موسيقي«موزة بريتانيا تنها  ةنسخ در .8

 .»افهام و االفكار تجتمع بما شرح ةنقدم و«بريتانيا  موزة ةدر نسخ .9

 .مضرابي ـ  زهي معناي بهجا  اين العيدان: جمع عود، در .10

 .المزامير .11

  .الحلق .12
  ها از زير به بم، اول تا چهارم هستند.وتره، وتردر عود چهار .13
 .زير .14

 .»يلقّي«در نسخة موزة بريتانيا  .15

 .بم .16

 .»الجمل لتفهم«بريتانيا در نسخة موزة  .17

  .افتاده استجا» د«بريتانيا  در نسخة موزة .18
 دقّة .19

 .»ينسبع اربعة« است: آمده» يناستع اربعة«جاي  در نسخة موزة بريتانيا به .20

 المثنـي  فـي  التـي  الـنغم  مـن  نظائرها علي المثلث و البم في التي النغم من«در نسخة موزة بريتانيا  .21
  .»الزير  و

 هاي خطي سفيد است. نسخهدر  .22

 .از قول كاتب .23

  .مجراي وسطي .24
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  .مجراي بنصر .25
 .»بالنقر« موزة بريتانيا در نسخة .26

 .»تالف مثل«در نسخة موزة بريتانيا  .27

 بيان لحني اسـت كـه بـا   ها  آن هستند، هدف از ذكر» صوت«ابياتي كه در رساله آمده  جاكه ازآن .28
بلكه يادآوري ملودي معروفـي   ،معناي شعر مطرح نيست ،درحقيقت .شده است خوانده ميها  آن

ابيات مـتن   ،همين دليل  به .ياد آورد تا بتواند ملودي را تداعي كند را به است كه خوانندة آشنا آن
 است. ذكر شدهدر پانويس ها  آن اما مفهوم كلي ،شوند ترجمه نمي

  .وقت آن گذشت ، زيراآرزو كشيدمكه از قلب من دوري، دست از  مفهوم بيت: اي آن .29
 مـن  بـر  كبـوتر  نالـة  صـداي  انعكـاس  ماننـد  كـه  ديدم اي فريبنده ناك ترس رؤياي: بيت مفهوم .30

  .شد  ظاهر
ماننـد شـتري اجـازة     ؛كنـد  مـي  مأيوسكند و غضبت مرا  مي كار طمعمفهوم بيت: رضايتت مرا  .31

  زند. دهد و در آخر به شير لگد مي دوشيدن مي
از كمـال   تراث الغنـاء العربـي    بنگريد بهبراي آشنايي با اين مكتب و جدال با اسحاق موصلي،  .32

  .النجمي
  برند. كار مي دانان مشايي به سيقيمستشرقان نام مكتب اسكوالستيك را براي مو .33
  ها همواره از راست به چپ است. تندر اين مقاله خوانش نام  .34
ترتيـب از راسـت بـه چـپ      شوند همگـي بـه   به فارسي نوشته مي هايي كه در اين مقاله نام نت .35

 شوند. خوانده مي

36  . transposition scales. 
  .حساب الجمل .37
 دليل، همان  به و كند مي تفاوتها  آن ترتيب ،است يكي حروف تعداد كه باآن ،روش دو اين در .38

 .كند مي تغيير نيز حروف با متناظر عددي نظم

 مؤتلف. .39

  .مختلف .40
  
  نامه كتاب

تصحيح غطـاس عبـدالملك    ،كتاب المالهي و اسمائها من قبل الموسيقي ،)1984سلمه، مفضل ( ابن
  .للكتاب ةالعام يةالمصر يئةالهقاهره:  ،خشبه

قـاهره:   ،تحقيق يوسف زكريا ،المنجم في الموسيقىبن  يحيى لةرسا ،)1963 ( بن علي ، يحيى المنجم  ابن
  القلم. دار
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 ،حمدتقي حسـيني ماهتمـام سـيد   بـه  ،مـنجم  ابن يقيالموس يف ةرسال ،)1388علي (بن  منجم، يحيي ابن
  تهران: متن.

  القاهره. ، البكري بوعبيداتصحيح عبداهللا  ، الفهرست ،)1936(اسحاق  محمدبن ، النديم  ابن
  تهران: اساطير. ،رضا تجدد ةترجم ،الفهرست ،)1380اسحاق ( نديم، محمدبن ابن
   . هالقاهر ،غانياال ،)1963(  بوالفرجا، صفهانياال

ـ  ،غانياال  رمـوز كتاب  و كشف  في الموسيقى  المنجم  ابن لةرسا ،) 1976شوقي، يوسف (  ةالقاهره: مطبع
  .وزارة الثّقافة ،دارالكتب

، تحقيق زكريـا يوسـف، بغـداد:    والنغم اللحون فى الكندى رسالة)، 1965بن اسحاق ( الكندي، يعقوب
  .يقشف مطبعة

ـ  يقيمعجم الموسـ  ،)1984علي ( محفوظ، حسين ـ  بغـداد:  ،ةالعربي ـ  ةوزار يـه، دار الجمهور ةمطبع  ةالثقاف
  .واالرشاد

قـاهره:   ،كلثوم و عبـدالوهاب  تراث الغنا العربي: بين الموصلي و زرياب و ام ،)1993النجمي، كمال (
  الشروق. دار
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