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     ضرب كه در اصطالح اهل عمل امروزی موسيقی ما به لفِظ هندی تال نيز خوانده 
می شود؛ يكی از اساسی ترين خبش های موسيقی بوده، امهيت آن در نظام ساز  ــ   آواِز ما 

چندانست كه استخوانبندی موسيقی عملی مشرده می شود. 
ا يك       چنانكه می دانيم، موسيقی سه خبِش مهم دارد كه بدوِن رعايت مهزماِن هرسه آ
پارچه ی موسيقی به سطِح آواِز عادی و معمولی سقوط می كند، و اين سه خبش  عبارتند از: 
ارا ُسر، تال و َلئ گويند. تأليف، ايقاع و مهآهنگی ميان اين دو، كه در اصطالِح هندی آ

را  خود  ويژه ی  ضوابط  و  قواعد  يعنی وزِن آهنگست؛  ضرب،  موضوع آن  ايقاع كه       
دارد. موقعيِت ضرب در موسيقی مهانند موقعيِت وزن و يا عروض  در شعرست و به علت 
وابسته گی اجتناب ناپذيِر شعر و موسيقی در زباِن دری  /فارسی عروِض شعر و ايقاِع موسيقی 
رابطه ی تنگاتنگ و ناگسستنی يی باهم دارند؛ تا آجنا كه می توان ادعا كرد، اوزاِن عروضی و 
اوزاِن ايقاعی در بسياری از موارد باهم منطبقند؛ زيرا معايِري سنجِش واژه گان و آواها تفاوت 
چندانی از مهديگر نداشته، در مباحِث شعر و موسيقی صرف به اسامی دوگانه ياد گرديده 
اند؛ چنانكه پايه ی وزن در شعر، افاعيل عروضی خوانده شده و پايه ی ضرب در موسيقی، 

اتانين ايقاعی كه هردوی اينها جمموعه هايی اند از سبب ها، َوَتدها و فاصله ها.
     اركاِن سه گانه ی ياد شده ی وزن، هريك دارای دو گونه ی متفاوتند كه از تركيب های 
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گوناگون آواهای پويا و ايستا ساختار يافته و بدين قرارند:
سبِب خفيفسبِب خفيف كه يك آوای پويا يا متحرك و يك آوای ايستا يعنی ساكن آفريننده ی آنست؛ 
ا چنني به منايش  گذاشته  چنانكه در واژه های دل، من، شر و نظاير اينها كه شكل ايقاعی آ

می شود : َتْن و صورت عروضی آن َمْف.
     اين رکن به مقايسه ی ارکان ديگر، کاربرد گسرتده تری در اوزان خمتلف شعری دارد و بنابر 
مهني علت نيز در اصول اوزان عروضی برای آن نه مثال ياد کرده اند: َمف و ُعو از وزِن 
مفعوالُت، فا از وزن فاعلن، ال و تن از وزن فاعالتن، ُمس و َتف از وزن مستفعلن، عی و 

ُلن از وزن مفاعيلن.۱ 
ا  سبِب ثقيلسبِب ثقيل كه از دو آوای پيهم پويا به ميان می آيد؛ مانند مهه و رمه كه صورت ايقاعی آ
را چنني می نويسند: َتَن و صورت عروضی آن را ُمَت در وزِن ُمَتفاعلن و يا َعَل در وزِن 

مفاَعَلُنت.۲
وتد مقرونوتد مقرون يا جمموع که جمموعه ی دو آوای پويا و يك آوای ايستاست؛ مانند ادب، دمل و 
مگر. اين وتد را برای آن مقرون و يا جمموع ناميده اند كه در آغاِز كلمه هر دو متحرك، 
هپلوی هم قرار گرفته اند. صورت عروضی وتِد مقرون را با لفظ َفَعو از وزن فعولن، َمفا  از 
اوزاِن مفاعيلن و مفاعلنت، ِعُلن از وزن های مفاعلن، مستفعلن و متفاعلن و ِعال از وزن 

فاعالتن نشان می دهند و  صورت ايقاعی آن را به شكل َتَنْن.۳
ا قرار گرفته باشد، چنانكه در  وتد مفروقوتد مفروق دو آوای پوياست كه يك آوای ايستا در وسط آ
ا ممتد و متحركست و آوا های دومی  واژه های سرا، فنا و قضا  كه آوا های خنست و سوم آ
مهه ساكن. هيأت عروضی وتد مفروق َتفِع از وزِن مستفعلن، فاِع از وزن فاعالتن و الُت از 
وزن مفعوالُت بوده؛ صورت ايقاعی آن َتْنَن می باشد. اين وتد را نيز به علت دور ازهم قرار 

گرفنت دو متحرك كه در دو كنار ساكنی موقعيت يافته اند، مفروق گويند.۴ 
فاصله ی صغرافاصله ی صغرا شامل سه آوای پويا و يك ايستاست، مانند واژه های ِبُكَنم، ِبِدَهم و ِبَرَوم كه 
صورت منايش  عروضی آن ََعَلُتْن از وزِن مفاعلنت و ُمَتفا از وزِن متفاعلن می باشد؛ شكل 

ايقاعی آن َتَنَنْن است.۵ 
فاصله ی کبرافاصله ی کبرا شكل يافته از چهار آوای پويا و يك ايستاست؛ نظري واژه گان ِبِدَمهَش  و ِخبُورََمش  
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كه هيأت عروضی آن َفِعَلُتن و صورِت ايقاعی آن َتَنَنَنن می باشد. چون اين رکن تنها از 
وزِن مستفعلن بر می خيزد، زحاِف آن را َخبل می خوانند، زيرا با برانداخنت حروف س و ف 
از آن ُمَتِعُلن استخراج می کنند ولی به علت آنکه بنای اوزان عروضی بر حروف واژه ی فعل 
استوارست، به جای ُمَتِعُلن، َفِعَلُنت را به کار می برند. اين فاصله را به سببی کربا ناميده اند که 

طوالنی ترين رکن در عروضست.۶ 
     يگانه مورِد تفاوِت كاربرِد اين اصول در شعر و موسيقی، درآنست كه به قول ابن غيبی 

«سبب ثقيل، وتد مفروق و فاصله ی كربا در ازمنه ی ايقاعی مستعمل نيستند»۷
     برای اينکه مطالِب باال و مقايسه ی اوزان عروضی و ايقاعی را در يک نگاه ديده بتوانيد؛ 
جدول مقايسه ی اركان ايقاعی، عروضی، هجايی و موسيقايی۲ را با برافزودهايی می آورمي  تا 

اين برابرسنجی به آسانی قابل درک گردد:

               ركن                 ايستا و پويا             

    خفيف          متحرك + ساكن              
سبب

     

                 ثقيل               2 متحرك                      UU            َمَت             تََن                      
      مقرون        2 متحرك + ساكن            U ـ              َفُعو             تَنَن                       

َوَتد
    

               مفروق     متحرك  +  ساكن+  متحرك         ـ U              تَفِع             تَنَن
     صغرا               3 متحرك + ساكن            UUـ               ِعلَتُن                تَنَنَن                 

فاصله
    

                كبرا                  4  متحرك + ساكن          UUUـ         َفِعلَتُن             تَنَنَنَن              
درين جدول، عالمات نيز به سياق نوشتار درى از راست به چپ نگاشته شده است.

     بدين ترتيب، تركيب و پيهم قرار دادن معادل های لفظی اين اركان، نظم سخن را می آفريند 
و معادل های آوايی آن نظم موسيقی را. يا به سخن ديگر تركيب افاعيل عروض  را به وجود 
می آورند و تركيب اتانني اصول ضرب را. برای نشان دادِن تطابق اصول ضرب موسيقی و 
عروض شعر به آوردِن مثالی از سروده های سنايی غزنوی اكتفا می كنيم. عالقمندان می توانند 
مثال های متعدد آن را از ديوان های عرفای بزرگ به ويژه آثاِر خداوندگار بلخ حضرت موالنا 

و روان غزنه حكيم سنايی دريابند. حضرت سنايی غزنوی فرموده اند:
زان سپس  بر ياد او پرده ی عشاق زن           تـَْن تَـنَــنـا تَـْن تـَنـَْن. تَـْن تَــنَـــنـا تــَْن تـَـنـَــْن

خفيف          متحرك + ساكن              

گ
               ك          4  متحرك + ساكن                َفِعلَتُن            تَنَنَنَن              

   مقرون        2 متحرك + ساكن         فُعو             تنَن                      

3 متحرك + ساكن           ِع تَنَنَن                     ص
فف

ُ َ َ
َ

متحرك  +  ساكن+  م  تف             تنن َ              مف َ

َ                ثقيل               2 متحرك          َمَت             تََن                     

َ َ ُ َ

ا ايسيستتا وو پپويوياا             ا ايسيستاتا وو پپويوياا                 رر                

تدرين جدول، عالمات نيز به سياق نوشتار درى از راست به چپ نگاشته شده است. ا ش نگاشته هچ ت ا از ى شتا ن اق ه ز ن ات عال ل ج ن
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     تاريِخ استفاده ازين گونه اصول ضرب در موسيقی كشور ما و جهان اسالم تا يكهزار و 
دوصد سال گذشته آشكارا و روشنست؛ چی دانشمندان و فالسفه ی بزرگ ما درين مورد 

در آثاِر شان به تفصيل صحبت كرده اند. 
     از سده ی چهارم هجری به بعد دانشمندان عرب و خراسانزمني به معرفی ضرب های 
موسيقی جهان اسالم پرداخته اند كه منشأ و منبع اساسی آن موسيقی خراسان بزرگ دوره ی 
خوارزمی،  ابوعبداهللا  فارابی،  ابونصر  يعقوب كندی،  ابواسحاق  آثار  بوده است.  اسالمی 
ابن سينای بلخی، صفی الدين عبداملؤمن بغدادی (ارموی)، عبداملؤمن صفی الدين بلخی، 
عبدالقادِر بن غيبی، جامی هروی، بنايی هروی، كوكبی خبارايی و امثال ايشان قدم به قدم 

ضرب های مروج زمان خود را بازشناسانده اند.
     دانشمندان خراسانزمني كه از سده ی چهارم تا هشتم هجری می زيستند، بيشرت باشنده ی 
مركز خالفت اسالمی بوده و يا اينكه با اعراب و يا حداقل با فرهنگ و زبان عربی بيشرت 
حمشور بودند، ازينرو اغلب از ضرب هايی نامربده اند كه در بني عرب ها حمبوبيت بيشرتی 
داشته و در جوامِع آنان ترويج عامرتی يافته بود؛ و يا اينكه به تكرار معرفی مهان ضرب هايی 
پرداخته اند كه در آثار كندی و فارابی ذكر يافته بودند؛ ولی به تدريج هرچی پايني تر می آييم 
ا صرف در خراسانزمني رايج  با طيف وسيع تری از ضرب هايی آشنا می گردمي كه عده يی از آ

بوده اند و بيشرت شان اسامی دری دارند.
     آثار جبا مانده از كندی، از شش  نوع ضرب صحبت می  کند: ثقيل اول، ثقيل ثانی، 
خفيف ثقيل، رََمل، رََمل خفيف و َهزَج. كه چارصد سال پس ازآن، صفی الدين بغدادی در 
رساله ی ادوار خويش  نيز مهني شش  نوع را ادوار مشهور عرب خوانده است۳؛ ولی فارابی در 
كتاب موسيقی كبري خود از هفت نوع ضرب نام برده كه عبارت اند از: َهزَج، رََمل خفيف، 
رََمل، ثقيل ثانی، خفيف ثقيل ثانی، ثقيل اول و خفيف ثقيل اول. كه درين ميان اسم خفيف 
ثقيل ثانی تازه گی دارد. او نيز ساختار اين اوزان يا ضرب ها را با دقتی كه خمصوص  آن 
دانشمند بزرگست، به تفصيل متام شرح داده است.۴ پس  از فارابی از ابويوسف حممد خوارزمی 
نگارنده ی مفاتيح العلوم  ۵ گرفته تا حسن كاشانی مؤلف كنزالتحف  ۶ مهه به تكرار گفته های او 
پرداخته اند. حتی كسانی مثل حسن كاشانی اسامی ضرب هارا به نقل از صفی الدين روايت 
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كرده، در حاليكه گفته های نقل شده اش  از آن فارابيست، زيرا به بازشناسی هفت نوع ضرب 
پرداخته است نه شش .

     از آغاز سده ی هشتم هجری به بعد در آثار مؤلفني موسيقی به تدريج اسامی تازه يی برای 
جت الروح (تأليف  ضرب ها به نظر می رسد، به طور مثال عبداملؤمن صفی الدين بلخی در 
فريوزكوه  در  غوری  حممد  معزالدين  سلطان  دربار  در  ششم  سده ی  پايانی  ساهلای  شده ی 
واليت غور) از سی و پنج نوع ضرب ياد می كند كه عبارت بوده اند از: فاخته ضرب، ترك 
ضرب، برافشان، خممس ، چنرب، ثقيل، خفيف، اوفر، مأتني، دور، نيم ثقيل، هزج، اوسط، 
دور  فرع،  آكل،  شاهنامه،  الفتح،  ضرب  مقدم،  ضرب،  پنج  ضرب،  چهار  دويك،  رمل، 
روان، مساعی، ضرب قدمي، ضرب امللوك، قلندری، شريازی، اخالطی، ضربی، حربی، هزج 
جت الروح به سان ساير  صغري، هزج كبري، فاخته ی صغري و فاخته ی كبري.  ۷   هرچند اين خبش  
زنده گی  روزگار  از  پس   ضرب هايی كه  چی  می رسد،  به نظر  خورده  دست  قسمت های آن 
عبداملؤمن بلخی به ميان آمده اند، درين سياهه وضاحت آشكارا دارد؛ چنانكه ضرب های 
اجياد شده توسط غالِم ملكشاه سلجوقی و غالم شادی و حتی ابداعات عبدالقادر بن غيبی 
در مسرقند و هرات نيز در ميان اسامی ضرب های باال ديده می شوند. بازهم اسامی دری 
ضرب ها و كاربرد اسامی عربی به سياق و دستور زبان دری بازگوينده ی اين حقيقتست كه 
مؤلفني پس از سده ی هفتم هجری معلومات خود را حمدود به آثاِر نوشتاری نه مانده، بلكه 
به ضرب هايی كه در روزگار خود شان استفاده ی عملی داشته، نيز توجهی مبذول داشته اند 

كه كاری بوده شايسته و ضروری.
ِم هجری بن غيبی خنستني دانشمنديست  كه در       در پايان سده ی هشت    و  آغاز   سده ی   
آثار بی نظِري سه گانه اش  در هپلوی ضرب های  يادشده در  آثار   پيشينيان   و   ضرب های  متداوِل 
روزگاِر خودش ، از ضرب های آفريده ی خويش نيز سخن به ميان آورده است. او ادوار ايقاعی 
را زير سه عنوان مطرِح حبث قرار داده، در فصل دوازدهِم جامع االحلان خنست زير عنوان «در 
ادوار ايقاع بدان طريق كه قدما كرده اند» از ضرب های ثقيل اول، ثقيل ثانی، خفيف ثقيل، 

ا پرداخته است. ثقيل رََمل، رََمل، َهزَج و فاختی نام برده، به شرح و تفصيل درباره ی آ
ا       اين هفت اسم عني اسامی يادشده در آثار قدما نه بوده ثقيل رمل و فاختی در ميان آ



ـــــــــــــــــــــ 197 ـ  ــــــــــــــــــــــــ

تازه گی داشته كه ضرب فاختی را نيز به جز عبداملؤمن صفی الدين بلخی كس  ديگری پيش  
ازو ياد نكرده است. ولی در زير عنوان «در ذكر ادوار ايقاعی كه درين زمان مستعملند» از 
ضرب های متداول روزگار خويش  ياد منوده، پريامون اين ادوار صحبت های مفصلی دارد: 
ثقيِل رَمل، ثقيِل ثانی، چهار ضرب ــ كه حممدشاه ربابی را واضع آن می داند ــ تركی اصل، 
خممس   صغري،  خممس   خممس  كبري،  خممس ،  سريع،  تركی  خفيف،  تركی  قدمي،  اصل  تركی 
اوسط، رََمْل و َهزَْج. و باآلخره در خبش  سوم اين فصل كتابش  زير عنوان «در ذكر ادوار 
ايقاعی كه اخرتاع اين فقريست» از بيست و دو دور ابداعی خود صحبت منوده، ولی صرف 
ا می پردازد كه عبارتند از: ضرب الفتح، دوِر شاهی، دوِر قمريه،  به بازشناسی پنج نوع آ
ضرب اجلديد و دور مأتني. او در مقاصداالحلان و شرح ادوار خويش نيز مهني معلومات را 

به تكرار ياد كرده است.  ۸
م موالنا بنايی هروی در رساله ی موسيقی خويش  برای خنستني بار        در پايان سده ی 
ا را به سه گروه ثقال، رمال و  به دسته بندی ضرب های متداول روزگار خويش  پرداخته، آ
فواخت تقسيم منوده است. وی ضرب های زيرين را شامل گروه خنستني يعنی دسته ی ثقال می 
داند : خفيف ثقيل كه آن را خممس  صغري نيز می گفته اند، ثقيل ثانی، غوريانه ــ كه اين دو را 
خممس  وسط نيز ناميده اند ــ خممس  كبري، خممس  خفيف و ورشان كه اعراب آن را ثقيل اول 
می ناميده اند. گروه رمال از نظر بنايی اينها بوده اند: رََمِل خفيف، هزج صغري، چنرب كه اهل 
خراسان آن را راه سماع می خوانده اند، هزج كبري، رمل، مضاعف رمل، ثقيل الرمل يا شاديانه، 
چهارضرب، چهارضرب صغري، اوسط يا نيم ثقيل، چهارضرب اوسط و چهارضرب كبري. 
و باآلخره گروه فواخت يا فاختات را شامل اين ضرب ها معرفی منوده است: فاختی كبري، 

فاختی صغري، فاختی اوسط، تركی سريع، تركی ضرب اصل و تركی ضرب فرع.  ۹ 
     حضرت نورالدين عبدالرمحان جامی كه معاصر بنايی بوده در رساله ی موسيقی خويش  
ا با عروض  شعری معرفی  منوده كه تقرينب منطبق با  هفده نوع ضرب را با تطابق دادن آ
سياهه ی موالنا بناييست،  ۱۰ ولی شيوه طبقه بندی او شكل كالسيك دارد؛ بدين سبب، شايد 
بنايی خنستني كسی باشد كه در طبقه بندی خود بنياد ساختاری ضرب هارا در نظر گرفته 
است. از آجنايی كه بنايی به تصريح خودش  شاگرد موالنا نظام الدين عليشاه پسر استاد حاجی 
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ايش  استناد نيز جسته است ۱۱ و از طرف ديگر می دانيم كه  ی ست كه به يكی از كتا بوكه او
ی رساله يی زير عنوان مقدمه ی اصولمقدمه ی اصول نيز نوشته كه فكر می كنم خنستني كتاب  استاد عليشاه او
 F  ۱۰۷۹ مستقل زبان دری در باره ی اصول ضرب باشد. نسخه يی ازين رساله زير مشاره ی
در دانشگاه استانبول تركيه موجودست. ازينرو دور از امكان نيز منی منايد كه اين گروهبندی 
ر صورت تا ديدن  توسط او صورت گرفته باشد كه توسط شاگردش  نيز تاييد گرديده است. 

رساله ی يادشده منی توان با قاطعيت سخن گفت.
     پس  از عهد بنايی نيز حتول، تغيري و تبديل در ساحه ی ايقاعات در سرتاسر قلمرو 
فرهنگی زبان دری در جريان بوده و بازتاب آن در آثار موسيقيدانان منطقه وضاحت كامل 
دارد. اين تغيري و حتول پيش  از مهه تابع سري زمان و پديد آمدن انكشافاتی درين ساحه بوده، 
در هپلوی آن سليقه های حملی و دگرگونی اسامی ضرب را در گوشه های خمتلف خراسان 
بزرگ و ممالك حمروسه ی آن منی توان از نظر انداخت. چنانكه دو، سه دهه پس  از بنايی، 
جنم الدين كوكبی خبارايی در رساله ی سلطانيه اش  به شرح دوازده نوع ضرب پرداخته می نويسد 
كه : «بدانكه ادوارِالضروب پيش  ارباِب اين صناعت از عرب شش ست، اما نزِد عجم پانزده 
ست و نزِد صفی الدين عبداملؤمن منحصرست در يازده و اين كمينه ازين جمموع چند چيزی 
كه شايع االستعمال بود و شهرتی متام داشت و استادان را در آن تصنيفات بود، در صورِت 
به كوكبی  منسوب  ضرب های  حالی كه كليات  در  دوازده ست»  ۱۲  آن  و  منود؛  ثبت  دايره 
بازگوينده ی هفده حبر اصول ست، او در سلطانيه اش  به بازشناسی ضرب های دوازده گانه ی 
زيرين پرداخته است: هزج، اوفر، دويك، رمل، فاخته، تركی ضرب، خممس ، خفيف، ثقيل، 
اوسط، چهارضرب و ضرب الفتح. حال آنكه در كليات منسوب به او فاخته وجود نداشته، 
ولی چهار ضرب زيرين را كه در سياهه ی باال موجود نيست در بر دارد : دور، برافشان، 

مأتني و چنرب؛ و اين می رساند که کليات نبايد از آن کوکبی باشد.
     در ُملحقات رساله ی كرامت جمراكرامت جمرا    كه در سده ی يازدهم در افغانستان برافزده شده است، 
با اسامی اصول ضرب بر حسب ذيل مواجه می شومي: روانی، دويك، دورويه، بيت، نيمدور، 
چپ انداز، سه تاله، نيم ثقيل، حجز (= هزج)، خممس ، دور خفيف، تركی ضرب و ضرب 
فاخته.  ۱۳ اين اسامی در متامی كتب و بياض های موسيقی سده ی های يازدهم و دوازدهم 
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از  جزئی  هند كه  مشال  و  افغانستان  در  حممدزاييان  اوايل  و  درانيان  اواخر  عهد  در  كه 
امپراطوری آنان بود، نوشته شده، تا رساالت تدوين يافته در هنِد پس  از استيالی انگليس  ها 
مهه از اصول ضرب به نامهای اخريالذكر ياد كرده اند؛ نظري جمموعه ی مقامات دلگشا و مسرت مقامات دلگشا و مسرت 
افزا افزا كه در دربار شاه شجاع ترتيب يافته است، افزون بر نام های باال از ضرب هايی به اسامی 
دور، تاله، دو تاله، سه تاله، رويه، دورويه، يكه دو رويه و امثال اينها ياد كرده است  ۱۴ و 
به مهني ترتيب در رساله ی بياض  موسيقیبياض  موسيقی كه سه، چهار سال پس  از استقالل هند در كشمري 
ترتيب يافته است، افزون بر اسامی ذكر شده در باال، با نام های يكه، دويكه، دومكه، و 

سه قالو نيز بر می خورمي.  ۱۵
     پيگريی سري حتول، انكشاف و تغيريات ضرب های مروج در افغانستان و منطقه به اثبات 
می رساند كه ضرب های خراسانی تا پنجاه سال پيش  نيز در افغانستان، هند و پاكستان رواج 
گسرتده يی داشته است   كه امروز   صرف با فوسيل های آن درين منطقه روبرو می شومي. زيرا 
از شصت سال بدينسو اصوِل ضرب هندی با اصطالحات آن سامان در افغانستان رمسيت 
داده شده؛ و امروز نتيجه آن شده كه بسياری از جوانان غربت زده ی ما بپرسند چرا كشور 
ما پيش  از استقالل   و   يا اينكه قبل از   عهد   امري شريعلی  موسيقی نه داشت؟! اين فرهنگ 
زدايی در خبش  موسيقی چنان ستمگرانه بود كه طی دو، سه نسل، داشته ها و مواريث اصيِل 
هنری مردم مان را از اذهان عامه زدود   و با اين شستشوی مغزی مهگانی، تاريخ هزاران ساله ی 
موسيقِی مان را به حداعلی تا يك قرن پايني آورد. آرزومندم اين نگاشته ی خمتصر سرآغازی 
باشد برای تالش های دوامدار برای خويشنت شناسی ملی ما درين ساحه ی مشخص ؛ به ويژه 
در اوضاع و احواِل امروزی که اين فرهنگزدايی و تارخيزدايی ناخبردان داخلی پشتوانه های 
منطقوی و جهانی نيز يافته، ترب ريشه کش ها به وسايل ختنيکی مدرن درو و برکندن ريشه 
مبدل گرديده است و در دنيای موسيقی ما نيز حاکميت ابتذال نفتيست که بر روی اين 

آتش پيوسته در حال رخيتنست.
     پس ازين مقدمه ی مبسوط، بايد به عرض  خواننده ی گرامی رساند كه بزرگان ما برای 
خويش،  كليات  زمان  مروج  ضربی  نظام  با  موسيقی  عالقمندان  و  شاگردان  ساخنت  آشنا 
دارد.  قرار  مان  اختيار  در  آن  منونه ی  دو  سروده اند كه  نيز  ضرب ها  اسامِی  حاوی  های 
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جت الروح عبداملؤمن بن صفی الدين بلخی برگزيده امي، شامل نظام  خنستني منونه را   كه از  كتاب 
م و آغاز قرن دهم هجريست؛ بدين جهت به سان برخی از خبش های  ضربی پايان سده ی 
جت الروح برافزوده شده باشد؛ ولی اين امر از امهيت  ديگر، بايد درين مقطع زمانی در 
كليات مذكور منی كاهد و شايد اين قدميرتين كليات سروده شده در مورد نظام ضرب در 

موسيقی منطقه ی ما باشد كه چنينست :
۴۲/۱۴:۱

چـون شـــوی از اصــول پــــرده كشای            فـاخـتـه ضـربفـاخـتـه ضـرب و تـرك ضـربتـرك ضـرب نـمـای
بـا بــرافـشــان بــرافـشــان ، مـخـمـسمـخـمـس   و چــنـبــرچــنـبــر            بـــا ثــقــيــلثــقــيــل و خـــفـــيـــفخـــفـــيـــف دان  اوفراوفر
مـأتـــيــنمـأتـــيــنسـت و دوردور  و نيم ثــقــيــلنيم ثــقــيــل            َهــَزجَهــَزْج و اوســـطاوســـط و َرمـــَلَرمـــَْل بـــی قـــيـــــل
دويـكدويـك و چارضربچارضرب و ضـرب الـفــتــحضـرب الـفــتــح*            نيست قطعًا در آنچه گـفـتـم قدح
شـاهـنـامهشـاهـنـامهست و آكــلآكــل و هـم فــرعفــرع**            پـــس  روانروان آمد و طــويــلطــويــل از شـــرع

دوی ديــــــگـــر ســـمــاعســـمــاع و َدور  ِ روانَدور  ِ روان
  جـمـلـه را يـاد گـري و نيك بــدان !۱۶

     كليات ديگری كه سراينده ی آن معلوم نيست، در هامِش يكی از نسخه های كرامت 
جمرای سفره چی كه در اختيار زنده ياد مريزا بسم اهللا مضطرب كابلی قرار داشت و اکنون 
از  ضبطو خان  توسط كرنيل  قمری   ۱۳۲۸ سال  در  حمفوظست،  نگارنده  در کتاخبانه ی 
ــ  بوده؟  رساله يی  چی  نيست  معلوم  ــ كه  معني السلطنه  سردار  عنايت  اهللا خان  رساله ی  روی 
يادداشت شده است. اين كلياِت ضرب ها نسخه ی ديگری نيز   دارد   كه  دانشمند تاجيك 
داكرت عسكرعلی رجبی آن را زير عنوان «در بيان اصول های خمتلف» در رساله ی در بيان 

دوازده مقام گنجانده اند. منت اين دو كليات با برابرسنجی آن ها چنينست: ۱۷  
 ۴۳/۱۴: ۲

 گــويــم عـــــــدِد اصــــــول هـــــــــا بـــــــــاز              هفده ست بدان تو۱ ای  خوشآواز! 
بـــحـــری كــه قـــبــوِل هــركـــس  آمــد              آن بـحــــر بــــدان ُمـَخـَمـسُمـَخـَمـس  آمـــــــد
حبری كـه بنای آن در اوجست              آن حبر بگو كه ترك ضربترك ضربست
زيـــن جـمــلـه اصول۲ ای سرافــراز               حبـــِر دگـــرش  بــود۳ دويـــكدويـــك؛ بــاز
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اصــــــل دگــــــــری دريـــــــن مـــيــــــانـــــــه              َدورَدور آمــــــده بــــحــــِر بــــيـــكـــــــــرانـــــــــــه
در راِه طـــرب چــــو راه۵ پــــــــــويــــــم              مـــــــن دايـــره ی ثــقــيــلثــقــيــل گـــــويــــــم
آن مــــطــــرِب خــــوشـــنــــواز شـايــــد              در دايـــــــــــره ی خـــفـــيـــفخـــفـــيـــف آيــــــد
حبری  كه   حميِط شرق  و۶ غربست              آن حبـر بـدان كه چارضربچارضربست!
حبـری كه نشست در دل و جان              از روی يــقــيــن بـــــدان بـرافـشـانبـرافـشـان
ايــن دايـــره يــی كــه مـأتـــيـــنمـأتـــيـــنست              روحــــپـــــروِر مـــه و كــهــتــريـنسـت۷
ضـرب الـفــتــحضـرب الـفــتــح را اگــــــــــــر۸ نــــــوازی              بــايــد كــه بـــه صـــد زبـــان سرايی!
ای نــــغـــمــــــه ســــــــــرای روحــــــپـــــرور              بـــــنــــــواز بــــــه مــــن به ضرِب۹ چـنبـرچـنبـر
زيـن مجلـه بدان كه هـست بـهـرت              آن دايــــره يــی كــــه نـــامـــش۱۰  اوفراوفر
نـــقــشــــی ز َرمــَلَرمــَْل اگـــــر نــــمـــــايـــــم              زنــــــگ از دِل مـــســتـــمـــــع زدايـــــم
بـحــِر دگـری مـــواج چــون شــط۱۱              هــسـت دايـــــره يــی بـه نــاِم اوسـطاوسـط۱۲

زيـــــن مـــطــرِب خــــوشــــنـــواز جومي
تــــا بــحـــِر َهــَزجَهــَزج   بـــــــه او بــگــــويـــم 

     اين كليات نيز نبايد از كوكبی باشد زير او در سلطانيه ی خود از دوازده نوع ضرب 
ياد  آن  نوع  پانزده  از  درين كليات  حالی كه  در  منوده است.  شرح  را  ا  آ ساختار  نامربده 
شده، ضرب معروف فاختی كه در آن رساله ياد شده، درينجا به نظر منی رسد؛ اما چار 
ا ذكری به عمل نيامده، درين كليات ياد گرديده است كه  نوع ديگری كه در سلطانيه از آ
ضرب های  ذكر  به حساب  را  مسأله  اين  اگر  چـنـبـر.  و  مـأتـيـن  بــرافـشـان،  دور،  از  عبارتند 
مشهورتر بگذارمي كه كوكبی خود نيز بدان اشاره منوده است، موضع ضعف شعری اين قطعه 
در انتساب آن به كوكبی ما را دچار ترديد می سازد؛ زيرا مقايسه قوت سخن اين كليات و 
كليات معروف كوكبی «ز راه راست گذر گر مهی كنی به حجاز» تفاوت زمني تا آمسان را 
نشان می دهد؛ و از طرف ديگر شهرت شاعری كوكبی بيشرت از موسيقيدانی اوست؛ پس 
بعيد به نظر می رسد كه سخنوری مانند وی واژه هايی چون اوج و ضرب را باهم قافيه قرار 
دهد؛ و يا مأتني را با كهرتين. مأتني چون جمموعه ی دوصد ضربست بدين نام خوانده شده 
كه بايد با فتح ت و سكون ی و ن تلفظ گردد، در صورتی كه آن را به كسر حرِف «ت» 
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خبوانيم «صدها» معنی می دهد كه طبعًا اسم ضرب چنني نيست.
     نا گفته نبايد گذاشت كه ضرب های متداول امروزی موسيقی كشور با آنكه با اصطالحات 
ا مهان ضرب های قدميه ی خراسانيست كه عده يی  هندی تشريح می گردند، بسياری از آ
ا با حفِظ اسامی دری و يا حملی افغانی شان وارد نظام موسيقی هندی گرديده و تعدادی  ازآ
نيز تغيري نام داده اند. تال های سواری، فرودست، پشتو، هپلوان، چاپ انداز (چپ انداز)، 
ا پيداست، هندی نيستند و يا ضرب های مغلی،  مخسه و نظاير اينها چنانكه از اسامی آ
ا برای هنرمندان هندی كاملن ناآشناست. چون استادان فعلی  تينگله، ساغنی و نظايِر آ
ما اينها را در چوكات ماتره ها و بارها می سنجند، ناآگاهان گمان می برند كه منشأ چنني 
ضرب ها نيز فرهنگ هندوستانست، در حاليكه حساب اتانني و ماتره ها دو شيوه ی حساب 
تعداد و تركيب ضرب هايند كه عني عمل را اجنام می دهند؛ نظري آنكه فاصله يی را به حساب 
مرتيك به كيلومرت اندازه بگريمي و يا به شيوه ی امپريال به مايل و يا هم به حساب فرسنگ 
و فرسخ قدميی خوِد مان، كه هدف هرسه يكيست. اكنون كه اين كتاب برای چاپ جمدد 
آماده می گردد، دانشمندان گرامنايه استاد امحدياسني فرخاری مقاله ی جالبی زير عنواِن پيونِد 
شعر و موسيقی۸ ۱ به نشر سپرده اند كه تال های امروزی را با عروض  شعر دری در معرض  
مطابقت و مقارنه قرار داده اند. عالقمندان می توانند اين پژوهش  جالب را در مشاره های 29 

تا 32 جمله ی آشيان مطالعه فرمايند.  
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