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)٠٤/٠٦/١٣٨٨: ، تاریخ پذیرش١٧/٠١/١٣٨٨: تاریخ دریافت(  

 چکیده

، کـه هـر سـه از    شـرح ادوار و نیـز فصـل دوم کتـاب     االلحان مقاصد ،االلحان جامعباب دوم کتابهاي 
در موسیقي هستند، به تقسیم وتر و دستان بندي ساز اختصـاص   زشمند عبدالقادر مراغيتألیفات ار

ـ   بیان مي ١ها نسبت میان نغمهي مختلفي را براي تعیین ها روشمراغي . دارد اصـلي آن،   ۀکند که پای
در ایـن مقالـه   . ای نیـز اضـافه کـرده اسـت     است و در این میان نکات تـازه  الدین ارموي نظرات صفي
و مقایسـه بـا دیگـر     االلحـان  جـامع که بـا تکیـه بـر تصـحیح جدیـدي از کتـاب       است کوشش شده 

  .مطالعه شود ها روشهاي مراغي، این  نویس دست
  

  عبدالقادر مراغي، وتر، بُعد، نغمه :ها واژهکلید

  

  مقدمه

برانگیزتـرین   تـرین و بحـث   هـاي کهـن موسـیقي از مهـم     بندي ساز، در بیشتر رساله تقسیم وتر و دستان
کـه تـوجهي خـاص بـه دانـش       ٢هاي مکتـب منتظمیـه   این مبحث به ویژه در رساله. مباحث بوده است

گرچه روشن نیست که این آرا تا چه حـد کـاربردي   . ندتر استم موسیقي از منظر ریاضیات داشتند، نظام

                                                
  ).ی موسیقایی(ها  در اصطالح امروزی، نت .١
استفاده از ریاضیات برای تجزیه و تحلیل موسیقی آن که در ) عربی - حوزۀ ایرانی(فکری در موسیقی اسالم  ینام جریان: مکتب منتظمیه. ٢

الدین  به دست صفی) های میانی سدۀ هفتم در سال( االدوار فی الموسیقیسرآغاز آن را نگارش کتاب . گرفته است بسیار مورد توجه قرار می
گفتنی است نام . اشاره کرد و عبدالقادر مراغی) ق ٧١١. د(الدین شیرازی  توان به قطب پردازان این مکتب می از دیگر نظریه. اند انستهد ارموی

 Systematistشود بلکه این عنوان ترجمۀ اصطالح  دیده نمی) فارسی، عربی و ترکی(به عنوان یک مکتب در منابع کهن شرقی » منتظمیه«

School اند محققان غربی برای نامیدن این مکتب به کار برده است که.  
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در ) ق ٨٣٨. د(مقاله به مطالعۀ آراء عبـدالقادر مراغـي     در این. بوده، نباید از اثر آنها بر موسیقي غافل بود
گـذار ایـن    دانان مکتب منتظمیه و تالي و شارح آراء بنیان یقيترین موس پردازیم که از برجسته باره مي این

  .است) ق ٦٩٣. د(الدین ارموي  مکتب، صفي
، )ق ٨١٨تـا   ٨٠٨تحریـر  ( االلحـان  جـامع : از عبدالقادر مراغي سه رسالۀ مفصـل برجـا مانـده اسـت    

در بیشـتر مباحـث،    االلحـان  جامعکه ) ق ٨٢١تحریر بعد از ( ادوار شرحو ) ق ٨٢١تحریر ( االلحان مقاصد
تر است و مراغی عمدۀ نظرات خود را در این کتاب آورده اسـت و گـاه در    نسبت به دو رسالۀ دیگر مفصل

، ١٣٥٦، مقاصـدااللحان  :  بـرای نمونـه نـک   (توصیه کرده است جوع به این کتاب رآثار دیگر خواننده را به 
اله در باب یا فصل دوم آمـده، نشـان   بندي که در هر سه رس مقایسۀ مبحث تقسیم وتر و دستان). ١٧ص
تـرین بحـث در ایـن بـاره، در کتـاب       دهد کـه در موضـوع تقسـیم وتـر و دسـتان بنـدي نیزمفصـل        مي

این در این مقاله، ترتیب مباحث بر اساس این کتاب اسـت و از دو رسـالۀ    بر بنا. آمده است االلحان جامع
  .دیگر براي مقایسه و تکمیل بحث استفاده خواهد شد

  :ایم ردهاستفاده کلف ؤبرای بررسی و تصحیح اعداد مذکور در این بخش، از سه نسخه به خط مـ
کـه در کتابخانـۀ بادلیـان دانشـگاه آکسـفورد      ) ق ٨١٦پایان تحریـر  ( االلحان جامعاي از  نسخه  )١

  .نامیم مي) ١ج(شود و آن را اختصاراً  انگلستان نگهداري مي
) اسـتانبول (محفوظ در کتابخانۀ نور عثمـاني  ) ق ٨١٨ان تحریر پای(نسخۀ دیگري از همان اثر   )٢

  .)٢ج(با نام اختصاري 
که در ایـن  ) تهران(محفوظ در کتابخانۀ ملک ) ق ٨٢١پایان تحریر ( االلحان مقاصداي از  نسخه  )٣

  .شود از آن یاد مي) م(مقاله با نام اختصاري 
ملـه مسـائلی اسـت کـه محققـان تـاریخ       مبحث تقسیم وتر و دستان بندي ساز در متون کهـن از ج 

 ١توان از تحقیقات مهـدي برکشـلي، یوشیفوسـا سِـکي     از این میان مي. اند موسیقي بسیار به آن پرداخته
جید کیـاني نـام   م و ٣، اون رایت٢هنري جرج فارمر ،)کارشناسي با راهنمایي دکتر مهدي برکشلي ۀرسال(

هـاي مراغـي    دي به هم دارند بیشتر به بیان یکـي از شـیوه  این تحقیقات که شباهت زیا). منابع :  نک(برد 
تحقیـق هومـان اسـعدی    . انـد  هـاي گونـاگون نپرداختـه    اند و چندان به مقایسه و تبیین شیوه اشاره کرده

                                                
1. Yoshifusa Seki 

2. Henry George Farmer 
3. Owen Wright 



 39/ ...بندي ساز تقسیم وتر و دستان

هـا   تـرین پـژوهش   ازجدي) منابع:   رسالۀ کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر خسرو موالنا، نکبخشی از (
جا که این موضوع یکي از چندین موضوع تحقیق او در این رساله اسـت، بـه    اما از آن ،در این زمینه است

عـالوه بـر ایـن چـون منـابع      . طور گسترده به جزییات نپرداخته و برخي اعداد و جدولها را نیاورده اسـت 
  از اي وي به مطلبـي در نسـخه  . چاپي را مأخذ قرار داده است، به تناقضات و اشتباهات اشاره نکرده است

اشاره کرده کـه در بیـان   ) محفوظ در کتابخانۀ ملک، که پیشتر معرفي شد(به خط مؤلف  االلحان مقاصد
کـه در دیگـر منـابع    - )یک هشتم(، یکي از نسبتها به جاي ثُمن )م  ه(از » ب«اي از استخراج نغمۀ  مرحله
نغمـۀ دیگـر کـه بـه آن     و چنـد  » ب«به این ترتیب جایگاه نغمـۀ  . ذکر شده است) یک نهم(تُسع  - آمده

خوانـده  » ١دار خیـزک  گام«ي کرده و آن را وي به این ترتیب گام دیگري را معرف. کند اند، تغییر مي وابسته
لف در نگارش تُسع به جـاي ثُمـن را رد نکـرده    ؤاسعدي احتمال خطاي مالبته  .)١٠٤-١٠٢ص (است 
زیـرا در جـدولي کـه در    . به یقین است به نظر نگارنده احتمال خطاي نگارش بسیار زیاد و نزدیک. است

است کـه در دیگـر منـابع     همان» ا«به » ب«ادامۀ مطلب در همان نسخه آمده، نقل شده که نسبت نغمۀ 
نیـز   .)٢٨ص) بادلیـان  ۀنسـخ ( االلحـان  جـامع یا  ٢٠ص) ملک ۀنسخ( مقاصدااللحان: قس( آمده است

تألیف کرده، نظر خود را تغییـر داده   االلحان جامعرا بعد از  مقاصدااللحانتوان گفت که چون مراغي  نمي
 ٢١، در مقاصـدااللحان روز پس از تـألیف   ٣٩زیرا رسالۀ کوتاهي از مراغي در دست است که آن را  ،است

و در آن نیز نسبت یاد شده ثُمن اسـت  ) منابع :  نک(قر به رشتۀ تحریر در آورده ق براي بایسن ٨٢١شوال 
) منابع :  نک(نشگاه لیدن هلند موجود است در کتابخانۀ دا مقاصدااللحانري از نسخۀ دیگ). ٩گ (نه تُسع 

تـوان گفـت، احتمـال ایـن کـه گـام        بنا بر این مي). ٦و  ٥گ (است » ثُمن«که در آن نیز نسبت یاد شده
  .مورد نظر مراغي بوده بسیار ضعیف است» دار خیزک«موسوم به 

مقالۀ حاضر کوششی است برای آنکه با تکیه بر منابع دست اول نظرات مراغی تبیین و نتایج حاصـل  
  .ی مختلف با یکدیگر مقایسه شوندها روشاز 

  

  شرح موضوع

کند، اما در پایان فصـل   به سه نوع یاد مي ها دستاناز تقسیم  االلحان جامع کتابباب دوم مراغي در 
چهـار روش را ذکـر کـرده     این مراغي عمـالً  بر بنا .است سوم این باب، روش دیگري نیز بیان کرده

                                                
  .سنت است ٩٢/١خیزک فاصلۀ موسیقایی برابر . ١
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  . آوریم است که آنها را به ترتیب مي
  :پیش از آن باید به دو نکتۀ اصلی اشاره کنیم

، مخفـف  »ا«. انـد  دهنامیـ  مي) م ا(شود که آن را  خطي فرض مي وتر یا سیم ساز مانند پاره •
، »م«و ) جا به معني شیطانک ساز و منظور ابتـداي وتـر اسـت    در اصل به معني بیني و در این( انف

  .است) جا به معني خرک ساز و منظور انتهاي وتر در اصل به معناي شانه و در این(ّ مخفف مشط
در واقع اکتـاو نغمـۀ اول    است و نغمۀ هجدهم ١٧) اکتاو(الکل  ها در یک ذي تعداد نغمه •
 :شوند و ترتیب آنها از چپ به راست چنین است گذاري مي ها با حروف ابجد نام نغمه. است

  ب ا  جد  هیا ی ط ح ز و یب   یح یز یو یه ید یج
  

  )الدین ارموي روش صفي(روش اول 

را عیناً ) ٩٠ارموی، ص نیز؛ ٣٣، ص١٣٨٨، االلحان جامع(الدین ارموي  مراغي ابتدا متن عربي صفي
  :آوریم کند که ترجمۀ آن را مي ذکر مي
هـا را روي وتـر    گیرند تا جایگاه نغمه هایي هستند که بر دستۀ سازهاي زهي قرار مي ها، نشانه دستان«

] نیمـۀ [کنند، هفده نغمه است که در یک  هایي که الحان در آن گردش مي نشان دهند و تعداد نغمه
  .شود وتر یافت مي
و . کنـیم  نشان مـي » یح«] نقطه وسط را[کنیم و  را به دو قسمت مساوي تقسیم مي) ا م(پس وتر 
سـپس وتـر را بـه سـه قسـمت تقسـیم       . دهیم قرار مي» م«را ) خرک(و طرف مشط » ا«طرف انف را 

ـار    . کنـیم  نشان مـي » یا« را، که طرف انف است، کنیم و انتهاي قسمت اول آن مي سـپس وتـر را چه
را چهـار قسـمت   ) ح م(سـپس  . کنـیم  نشـان مـي  » ح«کنیم و انتهاي قسـمت اول آن را   قسمت مي

ـاي    سپس وتـر را نُـه قسـمت مـي    . کنیم نشان مي» یه«کنیم و انتهاي قسمت اول را  مي کنـیم و انته
سـمت اول آن را  کنیم و انتهـاي ق  را نُه قسمت مي) د م(سپس . کنیم نشان مي» د«قسمت اول آن را 

بـه آن   یگـر کنـیم و در طـرف بـم، قسـمتي د     را هشت قسمت مـي ) ح م(سپس . یمکن نشان مي» ز«
کنـیم و در طـرف بـم،     را هشـت قسـمت مـي   ) م  ه(سـپس  . کنـیم  نشان مي»  ه«افزاییم و آن را  مي

کنـیم و   را سه قسـمت مـي  ) ب م(سپس . کنیم نشان مي» ب«افزاییم و آن را  قسمتي دیگر به آن مي
کنیم و انتهـاي قسـمت    را چهار قسمت مي) ب م(سپس . کنیم شان مين» یب«انتهاي قسمت اول را 

» یـو «کنـیم و انتهـاي قسـمت اول را     را چهار قسـمت مـي  ) ط م(سپس . کنیم نشان مي» ط«اول را 
کنـیم و قسـمتي دیگـر مسـاوي آن      را به دو قسمت مساوي تقسیم مي) یو م(سپس . کنیم نشان مي
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را هشـت قسـمت   ) و م(سـپس  . کنـیم  نشان مـي » و«و آن را افزاییم  ها در طرف بم به آن مي قسمت
را چهـار  ) م  ج(سـپس  . کنیم نشان مي » ج«انتهاي آن را  افزاییم و آن مي کنیم و قسمتي دیگر به مي

کنـیم   را چهار قسمت مي) ي م(سپس . کنیم نشان مي» ي«کنیم و انتهاي قسمت اول را  قسمت مي
کنـیم و انتهـاي قسـمت     يرا چهار قسمت م) و م(سپس . کنیم نشان مي» یز«و انتهاي قسمت اول را 

نشـان  » ید«کنیم و انتهاي قسمت اول را  را چهار قسمت مي) ز م(کنیم سپس  نشان مي»   یج«اول را 
  .»ها این است جایگاه همۀ دستان. کنیم مي

  : توان چنین بیان کرد مباحث باال را مي
خـواهیم   ،واحد فرض کنیم ٢٥٦است؛ اگر طول وتر را درست در میانۀ وتر » یح«٭ جایگاه نغمۀ 

  :داشت
  )ا یح) = (م یح= ( ١٢٨

  :در یک سوم اول وتر قرار دارد؛ پس» یا«٭ نغمۀ 

  )ا یا= ( ٣/١×  ٢٥٦=  ٨٥ ٣/١

  )یا م) = (ا م( - )ا یا= (٢٥٦ - ٨٥ ٣/١=  ١٧٠ ٣/٢
  :در یک چهارم اول وتر قرار دارد؛ پس» ح«٭ نغمۀ 

  )ا ح= ( ٤/١×  ٢٥٦=  ٦٤
  )ح م) = (ا م( -)ا ح= (٢٥٦ -٦٤=  ١٩٢

  :قرار دارد؛ پس) ح م(در یک چهارم اول » یه«٭ نغمۀ 
  )ح یه= ( ٤/١×  ١٩٢=  ٤٨

  )یه م) = (ح م( - )ح یه= (١٩٢ - ٤٨=  ١٤٤
  :در یک نهم اول وتر قرار دارد؛ پس» د«٭ نغمۀ 

  )ا د= ( ٩/١×  ٢٥٦= ٢٨ ٩/٤

  ) د م) = (ا م( -)ا د= (٢٥٦ -٢٨ ٩/٤= ٢٢٧ ٩/٥
  :قرار دارد؛ پس) د م(نهم اول  در یک» ز«٭ نغمۀ 

  )د ز= ( ٩/١×  ٢٢٧ ٩/٥=  ٢٥ ٨١/٢٣

  )ز م) = ( د م( -)د ز= (٢٢٧ ٩/٥ -٢٥ ٨١/٢٣=  ٢٠٢ ٨١/٢٢
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به هشت قسمت تقسیم و سـپس یـک قسـمت    ) ح م(ابتدا »   ه«به دست آوردن جایگاه  ٭ براي
) م  ه(شود؛ بنـا بـراین    آن افزوده مي به) یعني یک هشتم دیگر ها بخشیکي از این  به اندازۀ(دیگر 

  :است پس) ح م(برابر نُه هشتم 
  )م  ه= (٨/٩×  ١٩٢=  ٢١٦

 ؛به دست آمـد » ح«از »   ه«یناً همان روشي است که جایگاه ع»   ه«از » ب«٭ روش یافتن جایگاه 
  :پس

  )ب م= ( ٨/٩×  ٢١٦=  ٢٤٣
  :قرار دارد؛ پس) ب م(در یک سوم اول » یب«٭ نغمۀ 

  )ب یب= ( ٣/١×  ٢٤٣=  ٨١
  )یب م) = (ب م( -)ب یب= (٢٤٣ -٨١=  ١٦٢

  :قرار دارد؛ پس) ب م(در یک چهارم اول » ط«٭ نغمۀ 

  )ب ط= ( ٤/١×  ٢٤٣=  ٦٠ ٤/٣

  )ط م) = ( ب م( -)ب ط= (٢٤٣ - ٦٠ ٤/٣=  ١٨٢ ٤/١
  :دارد؛ پسقرار ) ط م(در یک چهارم اول » یو«٭ نغمۀ 

  )ط یو= ( ٤/١×  ١٨٢ ١/ ٤ =  ٤٥ ١٦/٩

  )یو م) = ( ط م( - )ط یو= ( ١٨٢ ٤/١ - ٤٥ ١٦/٩=  ١٣٦ ١٦/١١
بـه دو قسـمت مسـاوي تقسـیم و سـپس یـک       ) یو م(ابتدا » و«به دست آوردن جایگاه  ٭ براي

و نـیم برابـر   یک ) و م(شود؛ بنا براین  به آن افزوده مي) ها بخشبه اندازۀ یکي از این (قسمت دیگر 
  :پس ؛است) یو م(

  )و م= ( ٢/٣×  ١٣٦ ١٦/١١=  ٢٠٥ ٣٢/١
به هشت قسمت تقسیم و سـپس یـک قسـمت    ) و م(ابتدا »   ج«به دست آوردن جایگاه  ٭ براي

) و م(برابـر نُـه هشـتم    ) م  ج(شود؛ بنا بـراین   آن افزوده مي به) ها بخشبه اندازۀ یکي از این (دیگر 
  :پس ؛است

  )م  ج= ( ٨/٩×  ٢٠٥ ٣٢/١=  ٢٣٠ ٢٥٦/١٦٩
  :قرار دارد؛ پس) م  ج(در یک چهارم اول » ي«٭ نغمۀ 

  )ي  ج= ( ٤/١×  ٢٣٠ ٢٥٦/١٦٩=  ٥٧ ١٠٢٤/٦٨١
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  )ي م= ( ٢٣٠ ٢٥٦/١٦٩ -  ٥٧ ١٠٢٤/٦٨١=  ١٧٢ ١٠٢٤/١٠١٩
  :قرار دارد؛ پس) ي م(در یک چهارم اول » یز«٭ نغمۀ 

  )ي یز= ( ٤/١×  ١٧٢ ١٠٢٤/١٠١٩=  ٤٣ ٤٠٩٦/١٠١٩

  )یز م= ( ١٧٢ ١٠٢٤/١٠١٩ -  ٤٣ ٤٠٩٦/١٠١٩=  ١٢٩ ٤٠٩٦/٣٠٥٧
  :قرار دارد؛ پس) و م(در یک چهارم اول »   یج«٭ نغمۀ 

  ) و یج= ( ٤/١×  ٢٠٥ ٣٢/١=  ٥١ ١٢٨/٣٣

  )م  یج= ( ٢٠٥ ٣٢/١ - ٥١ ١٢٨/٣٣=  ١٥٣ ١٢٨/٩٩
  :قرار دارد؛ پس) ز م(چهارم اول  در یک» ید«٭نغمۀ 

  )ز ید= ( ٤/١× ٢٠٢ ٨١/٢٢=  ٥٠ ٨١/٤٦

  )ید م= (٢٠٢ ٨١/٢٢ - ٥٠ ٨١/٤٦=  ١٥١ ٢٧/١٩
  

  روش دوم

 ٢٥٦در این روش وتر به . ١کند این روش چندان کارآمد نیست و مراغي خود به این نکته اشاره مي
  :آید و برخي ابعاد به دست مي ٢شود قسمت تقسیم مي

  :در یک چهارم اول وتر قرار دارد؛ پس» ح«٭ نغمۀ 
  )ا ح= ( ٤/١×  ٢٥٦= ٦٤

  )ح م) = (ا م( -)ا ح= (٢٥٦ -٦٤=  ١٩٢

                                                
» گذرد مياست در» یح«از نقطۀ نصف وتر که  هفدهم] نغمۀ[بدان نوع تقسیم، ... «: است مراغي خود یکي از اشکاالت را بیان کرده .١

  ).٣٦ص ،١٣٨٨، االلحان جامع(
را ) ح م(«: توان آن را چنین بازگو کرد کند که مي واحد مطرح مي ٢٥٦مراغي در ابتدا مطلبي را ظاهراً براي توجیه علت فرض تقسیم وتر به  .٢

بنا بر این کل وتر . شود از هر قسمت مي ٢ ٣/٢تیب سهم هر ربع وتر کنیم و به این تر به هشت قسمت تقسیم مي است) ا م(که سه چهارم 
جزء  ٢٤هر قسمي را . است ١٦است که دو سوم آن  ٢٤حاصل کنیم  ضرب مي ٨را در  ٣. شود برابر هر قسمت مي ١٠ ٣/٢ مساوی با
ز آنجا که کل وتر فرض مي که سه ) ح م(واحد خواهد بود و  ١٠ ٣/٢× ٢٤= ٢٥٦برابر هر قسمت است، کل وتر برابر  ١٠ ٣/٢ کنیم و ا

  ).همانجا(» واحد است ٦٤که یک چهارم وتر است، ) ا ح(و  ١٩٢ مساوی باچهارم وتر است 
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به هشت قسمت تقسیم و سـپس یـک قسـمت    ) ح م(ابتدا »   ه«به دست آوردن جایگاه  ٭ براي
) م  ه(شود؛ بنـا بـراین    آن افزوده مي به) یعني یک هشتم دیگر ها بخشبه اندازۀ یکي از این (دیگر 

  :پس ؛است) ح م(برابر نُه هشتم 
  )م  ه(= ٨/٩×  ١٩٢= ٢١٦
  ) ا ه= (٢٥٦ -٢١٦=  ٤٠

  :پس ؛است» ح«از »   ه«عیناً شبیه یافتن جایگاه  » ه«از » ب«٭ جایگاه 
  )ب م= ( ٨/٩×  ٢١٦=  ٢٤٣
  )ا ب= (٢٥٦ - ٢٤٣=  ١٣

بُعـد  «در واقع همـان نسـبت    ٢٥٦/٢٤٣یا نسبت ) ا ب(کند که مقدار  جا اشاره مي ٭ مراغي در این
را »   ج«پـس جایگـاه نغمـۀ     ،بُعد بقیه استنیز »   ج«و نغمۀ » ب« است و چون بُعد میان نغمۀ» بقیه
  :توان با استفاده از این نسبت به دست آورد مي

  )م  ج= ( ٢٥٦/٢٤٣×  ٢٤٣=  ٢٣٠ ٢٥٦/١٦٩
از نسبت بُعد بقیه معـین کـرد،    را با استفاده»   ج«و » ب«هاي  آن که جایگاه نغمه مراغي پس از

ها امتحان کند؛ به این ترتیب کـه هـر    کند این روش را براي به دست آوردن همۀ نغمه کوشش مي
و  » ج«را از » د«مثالً  .به دست آورد ضرب نسبت بُعد بقیه در عدد بُعد پیش از خود نغمه را از حاصل

دانیم درست در میانۀ وتر است و نسـبت   که مي برسد» یح«و به همین ترتیب به نغمۀ » د«را از »   ه«
زیرا میان  ،گیرد در جایگاه خود قرار نمي» یح«اما در این روش نغمۀ . است ٢/١ با برابر» ا«آن با نغمۀ 

  :هفده بُعد بقیه قرار دارد و با این روش خواهیم داشت» ا«و نغمۀ » یح«نغمۀ 
  )یح م) = (٢٥٦/٢٤٣( ١٧= ٤١٢٣/٠

توان نتیجه گرفت ابعادي که میان هر دو نغمۀ متوالي قرار دارند و به طور کلي  مي مسألهاز این 
مراغي با علم به این موضوع، روش دیگري را بیـان  . شوند، با هم مساوي نیستند نامیده مي بقیهبُعد 
که  راکنیم؛ اما پیش از آن نسبتي تقریبي  کند که در این مقاله از آن با عنوان روش سوم یاد مي مي

  :توان آن را چنین بیان کرد دهد که مي شرح مي )١٠٠، ١٤ص(رموی براي بُعد بقیه مطرح کرده ا
  :است و داریم  ٢٤٣/١٣برابر ) ب م(به ) ا ب(دیدیم که نسبت 

)١٣×  ١٨=  ٢٣٤( > ٢٤٣ >) ١٣×  ٢٠=  ٢٦٠(  
  :پس
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٢٠/١ > ٢٤٣/١٣ > ١/ ١٨  
مراغـي همچنـین   . فرض کـرد  ١٩/١توان  را مي) ب م(به ) ا ب(نسبت  ،این با تقریب خوبي بر بنا

نزدیـک اسـت    ٢٠/١٩با تقریـب خـوبي بـه     ،است ٢٥٦/٢٤٣که برابر ) ا م(به ) ب م(گوید که نسبت  مي
  :دهد نیز این نکته را نشان مي همحاسب). ٣٧همان، ص(

 ٢٥٦/٢٤٣=  ٩٤٩٢/٠  
٢٠/١٩=  ٩٥/٠  

  

  روش سوم

؛ بنابراین مراغي روش دیگري ١کند ها را به درستي معلوم نمي جایگاه همۀ نغمهدیدیم که روش دوم 
براي مطلبي که مراغي در این جا بیـان کـرده، بـا     »روش«البته به کار بردن واژۀ . سازد را مطرح مي

در . کند و روشي ارائه نکرده است ها را با اعدادي مشخص مي تسامح است زیرا وي تنها جایگاه نغمه
توان دریافت کـه ایـن روش، همـان روش     مي -پردازیم که در ادامه به آن مي-واقع با مقایسۀ اعداد 

  .الدین است صفي
رسد این فرض  به نظر مي. کند واحد فرض مي) ٢٥٦مجذور ( ٦٥٥٣٦وتر را مراغي در این حالت 
اعدادي که به ابعاد نسبت داده شده بـه  . شود پرهیزاعشاري  کسرالمقدور از  براي آن است که حتي

ذکر شده، نسبت  )١ ٩/١(» مثل و تسع«که تقریباً ) م  ج(با ) ا م(به استثناء نسبت ( ت این ترتیب اس
  ): شده استدیگري ذکر ن

  )ا م= ( ٦٥٥٣٦
  )ب م= ( ٦٢٢٠٨و ) ا ب= (٣٣٢٨

  )م  ج= ( ٥٩٠٤٩و )  ا ج= ( ٦٤٨٧و )  ب ج= ( ٣١٥٩

  )د م= ( ٥٨٢٥٤ ٩/٢و ) ا د= ( ٧٢٨١ ٩/٧
  )م  ه= ( ٥٥٢٩٦و )  ا ه= (١٠٢٤٠
  )و م= ( ٥٢٤٨٨و ) ا و= (١٣٠٤٨

                                                
» را به نوعي دیگر تقسیم باید کرد) ا م(یابیم، به ضرورت وتر  گانه نمي ٢٥٦را بر هیچ یک از آن اجزاي  »ج«چون دستان «: گوید مراغي مي. ١

هاي دیگر  شود و اشکال در مشخص کردن جایگاه نغمه به درستي پیدا مي »ج«و » ب«گفتني است از روش دوم اتفاقاً جاي نغمۀ ). همانجا(
  .است
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  )ز م= ( ٥١٧٨١ ٨١/٤٣و ) ا ز= ( ١٣٧٥٤ ٨١/٣٨
  )ح م= (٤٩١٥٢و ) ا ح= (١٦٣٨٤

 ٥٢٤٢٨ ٥/٤در سه نسـخۀ مـذکور بـه صـورت     ) و م(آمده و  ٥٩٤٠٩به صورت ) ٢ج(در ) م  ج(
 از طرف. محل مناقشه نیست) و م(دار زیرا مق ،رسد به دلیل سهو قلم باشد به نظر می آمده است که

و  ٥٢٤٨٨نصف آمده که برابر  ٢٦٢٤٤است، » و«که حد یا اکتاو »   کج«ها مقدار  دیگر در این نسخه
ما نیز آنها را در جدولي . جا ذکر نشده و در جدول آمده است دیگر ابعاد در این. مؤید این عدد است
  )١جدول  :  نک(، خواهیم آورد است ن مقایسه شدهر آي مختلف دها روشکه اعداد حاصل از 

  

  روش چهارم

اصل متن ترجمۀ آن، ابتدا توان روش پیشنهادي مراغي دانست که به دلیل اهمیت  این روش را مي
  :آوریم را مي

گانـه   جا ذکر کنیم که احسن و اسهل باشد و اماکن نغمات هفده و ما نوعي دیگر تقسیم این«
است، ربع ثمـن آن   ٢٥٦که ) ا م(پس طرح کنیم از وتر . از این تقسیم بالتحقیق معلوم شود

و اگر طرح کنیم از بـاقي آن، اعنـي وتـر    . بود) ا ب(و آن مقدار  ،و خمسه اثمان ربع ثمن آن
تُسع مقـدار آن فصـل   ) ا م(و اگر از وتر . نشان کنیم»   ج«، همین مقدار، بر نهایت آن )م ب(

» ه«ن تُسع فصـل کنـیم، برنهایـت آ   ) ب م(و اگر از وتر . نشان کنیم» د«آن ] نهایت[کنیم، بر
) د م(و اگـر تُسـع   . نشـان کنـیم  » و«طرح کنیم، برنهایـت آن  ) م  ج(و اگر تُسع . نشان کنیم

ربـع آن فصـل کنـیم،    ) ا م(و چـون از مطلـق وتـر    . نشان کنـیم » ز«طرح کنیم، برنهایت آن 
واگـر  . نشان کنیم» ط«ت آن فصل کنیم، برنهای) ب م(واگر ربع . نشان کنیم» ح«برنهایت آن 

ثلث آن طـرح کنـیم،   ) ا م( و اگر از وتر. منشان کنی» ي«فصل کنیم، برنهایت آن ) م  ج(ربع 
و . نشـان کنـیم  » یب«آن فصل کنیم، برنهایت ) ب م(و اگر ثلث . نشان کنیم» یا«برنهایت آن 

فصـل کنـیم،   ) د م(و اگـر ثلـث   . نشـان کنـیم  »   یج«طرح کنیم، برنهایت آن ) م  ج(اگر ثلث 
و . نشـان کنـیم  » یـه «رنهایت آن طرح کنیم، ب) م  ه(و اگر ثلث . نشان کنیم» ید«آن برنهایت 
طـرح کنـیم،   ) ز م(و اگـر ثلـث   .] نشـان کنـیم  [» یو«طرح کنیم، برنهایت آن ) و م(اگر ثلث 
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و . نشـان کنـیم  » یـح «طرح کنیم، برنهایت آن ) ح م(و اگر ثلث . نشان کنیم» یز«برنهایت آن 
  ).٤٠صمراغی، همان، ( »است ١این تقسیم مختار

  : ن بیان کردتوان چنی مطالب باال را مي
از ) ٥/ ٨× ١/ ٤×  ١ / ٨(و خمسه اثمان ربع ثمـن  ) ١/ ٤×  ١ / ٨(برابر ربع ثمن ) ا ب(٭ مقدار 

  :برابر است با) ا ب(است، یعني مقدار  ٢٥٦
١/ ٤×  ١ / ٨×  ٢٥٦) + (٥/ ٨× ١/ ٤×  ١ / ٨×  ٢٥٦= ( ٨+٥=  ١٣(  

  :برابر است با) ب م(طول  ،کنیم واحد فرض ٢٥٦را ) ا م(اگر طول وتر دست باز 
  )ب م= ( ٢٥٦ - ١٣=  ٢٤٣

باید توجه داشت کـه مقـدار   [ آید  به دست مي) ب م(به همین روش از )  ب ج(٭ مقدار 
  :]واحد به دست آمد ٢٤٣پیشتر ) ب م(

  ) ب ج() = ٤/١×  ٨/١×  ٢٤٣) + (٨/٥× ٤/١×  ٨/١×  ٢٤٣= (١٢ ٢٥٦/٨٧
  و

  )م  ج) = (ب م( -) ب ج= (٢٤٣ - ١٢ ٢٥٦/٨٧=  ٢٣٠ ٢٥٦/١٦٩
  :پس ؛است) ا م(برابر تُسع یا یک نهم ) ا د(٭ مقدار 

  )د ا= ( ١/ ٩×  ٢٥٦= ٢٨ ٩/٤

  )د م= ( ٢٥٦ -٢٨ ٤/ ٩= ٢٢٧ ٩/٥
  :پس ؛است) ب م(برابر تُسع یا یک نهم )  ب ه(٭ مقدار 

  )ب  ه= ( ٩/١×  ٢٤٣=  ٢٧ 
  )م  ه= ( ٢٤٣ -٢٧=  ٢١٦

  :پس ؛است) م  ج(برابر تُسع یا یک نهم )  و ج(٭ مقدار 

  ) و ج= (٩/١×  ٢٣٠ ٢٥٦/١٦٩=  ٢٥ ٢٥٦/١٦١

  )و م= ( ٢٣٠ ٢٥٦/١٦٩ - ٢٥ ٢٥٦/١٦١=  ٢٠٥ ٣٢/١
  :پس ؛است) د م(برابر تُسع یا یک نهم ) د ز(٭ مقدار 

  )د ز= ( ٩/١×  ٢٢٧ ٩/٥=  ٢٥ ٨١/٢٣

                                                
  .است» اختیار شده«و » برگزیده« به معنيجا  مختار در این .١
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  )ز م= (٢٢٧ ٩/٥ -  ٢٥ ٨١/٢٣=  ٢٠٢ ٨١/٢٢
  :پس ؛است) ا م(برابر ربع ) ا ح(٭ مقدار 

  )ح ا= ( ٤/١× ٢٥٦=  ٦٤
  )ح م= (٢٥٦ -٦٤=  ١٩٢

  :پس ؛است) ب م(برابر ربع ) ب ط(٭ مقدار 

  )ط ب= ( ٤/١× ٢٤٣= ٦٠ ٤/٣

  )ط م= ( ٢٤٣ -٦٠ ٤/٣= ١٨٢ ٤/١
  :پس ؛است) م  ج(برابر ربع ) ي  ج(٭ مقدار 

  )ي  ج= ( ٤/١×  ٢٣٠ ٢٥٦/١٦٩=  ٥٧ ١٠٢٤/٦٨١

  )ي م= ( ٢٣٠ ٢٥٦/١٦٩ -  ٥٧ ١٠٢٤/٦٨١=  ١٧٢ ١٠٢٤/١٠١٩
  :پس ؛است) ا م(برابر ثلث ) ا یا(٭ مقدار 

  )ا یا = (  ٣/١× ٢٥٦=  ٨٥ ٣/١

  )یا م= (٢٥٦ -  ٨٥ ٣/١=  ١٧٠ ٣/٢
  :پس ؛است) ب م(برابر ثلث ) ب یب(٭ مقدار 

  )ب یب = ( ٣/١× ٢٤٣=  ٨١
  )یب م= (٢٤٣ - ٨١= ١٦٢

  :پس ؛است) م  ج(برابر ثلث )  یج  ج(٭ مقدار 

  ) یج  ج= ( ٣/١×  ٢٣٠ ٢٥٦/١٦٩=  ٧٦ ٢٥٦/٢٢٧

  )م  یج= ( ٢٣٠ ٢٥٦/١٦٩ - ٧٦ ٢٥٦/٢٢٧=  ١٥٣ ١٢٨/٩٩
  :پس ؛است) د م(برابر ثلث ) د ید(٭ مقدار 

  )د ید= ( ٣/١× ٢٢٧ ٩/٥= ٧٥ ٢٧/٢٣

  )ید م= (٢٢٧ ٩/٥ - ٧٥ ٢٧/٢٣= ١٥١ ٢٧/١٩
  :پس ؛است) م  ه(برابر ثلث ) یه  ه(٭ مقدار 

  )یه  ه= ( ٣/١× ٢١٦= ٧٢
  )یه م= (٢١٦ - ٧٢= ١٤٤

  :پس ؛است) و م(برابر ثلث ) و یو(٭ مقدار 
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  )و یو = ( ٣/١×  ٢٠٥ ٣٢/١=  ٦٨ ٣٢/١١

  )یو م= ( ٢٠٥ ٣٢/١ -  ٦٨ ٣٢/١١= ١٣٦ ١٦/١١
  :پس ؛است) ز م(برابر ثلث ) ز یز(٭ مقدار 

  )ز یز= ( ٣/١×  ٢٠٢ ٨١/٢٢=  ٦٧ ٢٤٣/١٠٣

  )یز م= ( ٢٠٢ ٨١/٢٢ -  ٦٧ ٢٤٣/١٠٣=  ١٣٤ ٢٤٣/٢٠٦
  :پس ؛است) ح م(برابر ثلث ) ح یح(٭ مقدار 

  )ح یح= ( ٣/١× ١٩٢= ٦٤
  )یح م= (١٩٢ - ٦٤= ١٢٨

  .خواهد بود ٢یعني برابر با  ١٢٨/٢٥٦برابر با ) یح م(به ) ا م(و نسبت 
اعداد را براي ساده شدن مقایسه، تمامي . کنیم ي باال را مقایسه ميها روشحال اعداد حاصل از 

براي این منظور کافي است (کنیم  واحد محاسبه مي ٦٥٥٣٦مانند روش سوم با فرض تقسیم وتر به 
  ).ضرب شوند ٢٥٦در ي اول و دوم و چهارم ها روشهاي  همۀ نسبت

  :توان دریافت ، دو نکته را مي)١جدول :   نک(هاي مختلف  با مقایسۀ اعداد حاصل از روش
ها است، اختالف آشکاري با دیگر  روش دوم که مبتني بر فرض تساوي بُعد بقیه میان نغمه .١
فرض تساوي ابعاد  ،این بر بنا. دارد و همچنان که مراغي اشاره کرده، روش کارآمدي نیست ها روش

  .بقیه اساساً نادرست است
الـدین   بـا صـفي   »یـز «نهاد مراغي بوده، تنها در نغمـۀ  رسد پیش روش چهارم که به نظر مي .٢

 .جنبۀ عملي آن بیشتر بوده است تفاوت دارد و احتماالً
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  اجزای وتر
روش (روش اول 

  )الدین صفی
  روش چهارم  روش سوم  روش دوم

  ٦٥٥٣٦  ٦٥٥٣٦  ٦٥٥٣٦  ٦٥٥٣٦  ا م

  ٦٢٢٠٨  ٦٢٢٠٨  ٦٢٢٠٨  ٦٢٢٠٨  ب م

  ٥٩٠٤٩  ٥٩٠٤٩  ٥٩٠٤٩  ٥٩٠٤٩  م  ج

  ٩/٥٨٢٥٤٢  ٩/٥٨٢٥٤٢  ٤١/٥٦٠٥٠!  ٩/٥٨٢٥٤٢  د م

  ٥٥٢٩٦  ٥٥٢٩٦١  ١٠/٥٣٢٠٤!  ٥٥٢٩٦  م  ه

  ٥٢٤٨٨  ٥٢٤٨٨٢  ٣٣/٥٠٥٠٢!  ٥٢٤٨٨  م هو

  ٨١/٥١٧٨١٤٣  ٧٦/٤٧٩٣٧!  ٨١/٥١٧٨١٤٣  ز م
٨١/٥١٧٨١٤٣  

  ٤٩١٥٢  ٤٩١٥٢  ٤٢/٤٥٥٠٣!  ٤٩١٥٢  ح م

  ٤٦٦٥٦  ٤٦٦٥٦٣  ٧٠/٤٣١٩٢!  ٤٦٦٥٦  ط م

  ٤/٤٤٢٨٦٣  ٤/٤٤٢٨٦٣٤  ٣٢/٤٠٩٩٩!  ٤/٤٤٢٨٦٣  ي م

  ٣/٤٣٦٩٠٢  ٣/٤٣٦٩٠٢  ٣٢/٣٨٩١٧!  ٣/٤٣٦٩٠٢  یا م

  ٤١٤٧٢  ٤١٤٧٢٥  ٠٥/٣٦٩٤١!  ٤١٤٧٢  یب م

  ٣٩٣٦٦  ٣٩٣٦٦  ١٤/٣٥٠٦٥!  ٣٩٣٦٦  م ـیج

  ٨١/٣٨٨٣٦١٢  ٨١/٣٨٨٣٦١٢  ٤٩/٣٣٢٨٤!  ٨١/٣٨٨٣٦١٢  ید م

  ٣٦٨٦٤  ٣٦٨٦٤  ٢٦/٣١٥٩٤!  ٣٦٨٦٤  یه م

  ٣٤٩٩٢  ٣٤٩٩٢  ٨٦/٢٩٩٨٩!  ٣٤٩٩٢  یو م

  ١٦/٣٣٢١٥١  ١٦/٣٣٢١٥١  ٩٤/٢٨٤٦٦!  ١٦/٣٣٢١٥١  یز م

  ٣٢٧٦٨  ٣٢٧٦٨  ٣٥٨/٢٧٠٢١!  ٣٢٧٦٨  یح م

  ١جدول 

                                                
  .هماهنگي دارد ها روشاست که با دیگر  ٥٥٢٩٦ها  ، اما این عدد در متن نسخه٥٥٢٩٢: در جدول هر سه نسخه .١
  .)توضیحات پایانی روش سوم.   نک( ٥٢٤٢٨ ٥/٤: در جدول هر سه نسخه .٢
  .٤٦٦٥٦): ٢ج( .٣
  .شوند مانند هم نوشته مي ٦و  ٢در دستخط مراغي گاهي . ها تعارض داردکه با متن آن ٤٤٦٨٦ ٤/٣: در جدول هر سه نسخه .٤
  .٤١٤٨٢ ٤/٣: در جدول هر سه نسخه  .٥
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  روش پیشنهادي براي به خاطر سپردن نسبتها

شود کـه شـاید بـه     در اینجا روشي پیشنهاد مي. رسد هاي باال دشوار به نظر مي به یاد داشتن نسبت
هـاي ذکـر شـده مطـابق رسـم       گفتنـي اسـت نسـبت   [تر کند  ها را ساده خاطر داشتن جایگاه نغمه

مبناي کار (است که عکس نسبت طولي ) فرکانسی(ي بسامدنسبت  ،فیزیک صوت جدیدهاي  کتاب
  ]:است) مراغي

  :کنیم بیان مي را که مشهورتر استابتدا نسبت چند نغمه 
 ٢/١ بـا  برابـر ) ام(بـه  ) یـح م ( نسبت طول[ است ٢با برابر » ا«به » یح« يبسامد٭ نسبت 

  .]است
  .است ٣/٤ با برابر» ح«به » یه«و » ا«به » ح« يبسامد٭ نسبت 

  .است ٨/٩ با برابر» یا«به » ید«و » ح«به » یا«، »د«به » ز«، »ا«به » د« ي٭ نسبت بسامد
  
  ا  ب   ج  د   ه  و  ز  ح  ط  ی  یا  یب   یج  ید  یه  یو  یز  یح

  ٨/٩  ٨/٩    ٨/٩  ٨/٩    ٨/٩    
  ٣/٤  ٣/٤  ٨/٩    
  ٢    

  ٢جدول 

،  ه،   هاي باقي مانده یعني ب، ج ت نغمهنسب. هاي ا، د، ز، ح، یا، ید و یه روشن شد جایگاه نغمه
 ٢٤٣/٢٥٦» ب« بسـامد مـثالً  . برابر نغمۀ پیش از خودشان اسـت  ٢٤٣/٢٥٦یو، یز برابر ،  ب، یجو، ط، ي، ی

  .است» ب«برابر  ٢٤٣/٢٥٦»   ج« بسامدو » ا«برابر 
  
  ا  ب   ج  د   ه  و  ز  ح  ط  ی  یا  یب   یج  ید  یه  یو  یز  یح

    
٢٥٦  
٢٤٣  

٢٥٦  
٢٤٣  

    
٢٥٦  
٢٤٣  

٢٥٦  
٢٤٣  

  
٢٥٦  
٢٤٣  

٢٥٦  
٢٤٣  

    
٢٥٦  
٢٤٣  

٢٥٦  
٢٤٣  

  
٢٥٦  
٢٤٣  

٢٥٦  
٢٤٣  

  

  ٣جدول

بـه  » یـز «بلکـه نسـبت    ،نیست ٢٤٣/٢٥٦برابر» یو«به نغمۀ » یز«البته در روش چهارم مراغي، نسبت 
  .است ٢٥٦/٢٤٣برابر» یح«نغمۀ بعدي یعني 
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» ز«، »  ج«بـه  » د«به خاطر سپردن نسبت . دشو ها مشخص مي به این ترتیب جایگاه تمامي نغمه
) الـدین  در روش صـفي (» یـز «به » یح«و » ید«به » یه«، »یجـ«به » ید«، »ي«به » یا«، »ز«به » ح«، »و«به 

سـادگي قابـل   هـا بـه    اند، با این حـال ایـن نسـبت    ها قبالً به دست آمده الزم نیست؛ زیرا این نغمه
   ).٤جدول :   نک(اند  محاسبه

هر  ،مطابق تعریف. توان با واحد سِنت موسیقایي نیز بیان کرد را مي حاصلي بسامدهاي  نسبت
ي میـان دو نغمـه کـه    بسامداز آنجا که نسبت  .سِنت است ١٢٠٠، »یح«تا » ا«اکتاو، مثالً بُعد میان 

 ۀو بُعد یا فاصـل  Aي میان دو نغمه را با بسامداست، اگر نسبت  ٢بُعدي برابر یک اکتاو دارند، برابر 
  :نشان دهیم معادلۀ زیر همواره برقرار است Xمیان آنها برحسب سنت را با 

  

X= (log A/ log٢) ١٢٠٠×  

 ٥٢٤٢٨٨/٥٣١٤٤١یا نسـبت  ) موسوم به بقیۀ بزرگ( ٢٤٣/٢٥٦وقتي میان دو نغمه نسبت  ،براین اساس

  :برقرار باشد، فاصلۀ این دو نغمه برحسب واحد سنت چنین است) موسوم به بقیۀ کوچک(
(log ٢٤٣/٢٥٦

/log١٢٠٠ (٢× = ٩٠/٢٢٤٩ 
 

(log ٥٢٤٢٨٨/٥٣١٤٤١
/log١٢٠٠ (٢× = ٢٣/٤٦ 

و عدد باال با تقریب دهد، د هاي کمتر از یک سنت را تشخیص نمي از آنجا که گوش انسان فاصله
الـدین   ها را، آن چنان که صفي شوند و فاصلۀ میان نغمه سنت فرض مي ٢٤و  ٩٠کامالً قابل قبولي 

  :توان چنین نمایش داد گفته است، مي
  
  ا  ب   ج  د   ه  و  ز  ح  ط  ی  یا  یب   یج  ید  یه  یو  یز  یح

  ٢٤  ٩٠  ٩٠  ٢٤  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٢٤  
٩
٠  

٩٠  ٩٠  ٢٤  ٩٠  ٩٠  ٢٤  ٩٠  ٩٠    

  ٥جدول
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. است» یز«الدین تنها در نغمۀ  و صفي) در روش چهارم(چنان که گفته شد، تفاوت قول مراغي 
الدین و روش اول و سوم مراغي است و بر اساس آنچه مراغي در  صفيجدول باال براساس روش 

  .سِنت است ٢٤» یز«با » یو«سِنت و فاصلۀ  ٩٠برابر » یح«با » یز«روش چهارم خود گفته، فاصلۀ نغمه 
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