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هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار مي رود :

١ـ فاصله ها مختلف موسيقي ايراني را نام ببرد .
٢ـ فاصله ها ماليم و ناماليم در موسيقي ايراني را توضيح دهد .

٣ـ مفهوم دانگ و شرايط ايجاد آن در موسيقي ايراني را توضيح دهد .

همه می دانيم که موسيقی، پيش از هر چيز، از صوت يا صدا ساخته می شود. به عبارت ديگر، 
بدون صدا هيچ نوع موسيقی ای وجود نخواهد داشت. بنابراين، قبل از هر چيز، صدا و مسايل مربوط 

به آن تعريف می شود.

١ــ١ــ صدا
صدا از ارتعاش اجسام به وجود می آيد. هنگامی که جسمی مرتعش می شود هوای اطراف خود 
را نيز به ارتعاش درمی آورد. به اين ترتيب، صدايی توليد می کند که توسط همين هوا منتقل می شود و 

به گوش ما می رسد.
تماس هوا با اجسام هم (مثل وزش باد در ميان سيم های برق) آن ها را به ارتعاش درمی آورد و 

ايجاد صدا می کند.
توجه  : بدون هوا يا هر سّيال ديگری (گاز يا مايع) صدايی وجود نخواهد داشت. اگر جسمی در 

خالٔ مرتعش شود صدايی توليد نمی کند.
جسِم  اين  باشد.  جامد  يا  گاز  مايع،  می تواند  می کند  توليد  صدا  و  می شود  مرتعش  که  جسمی 

مرتعش را منبع صدا يا منبع صوت می نامند.
بعضی صداها دارای ارتعاش منظمی هستند. يعنی کامًال معلوم است اجسامی که اين صداها 
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را به وجود می آ ورند در يک ثانيه چندبار نوسان می کنند، مثل صدای تار، پيانو، نی، کمانچه و مانند 
آن ها.

فرکانس يا بسامد: تعداد ارتعاشات يک جسم در ثانيه را فرکانس يا بسامد می نامند که واحد 
سنجش آن هرتز (Hz) است.

 يک کوکة (دياپازون) شاخه ا را به ارتعاش درآوريد (از نوع کوکه هايي که صدا 
«ال» ميان خط دوم در کليد ُسل را توليد مي کنند). اين کوکه هنگام برخورد با يک جسم 
فرکانس  همان  که  است)  هرتز  آن ٤٤٠  فرکانس  مي کند (يعني  نوسان  ثانيه  در  بار   ٤٤٠
که  است  ريز  و  سريع  به قدر  کوکه  اين  شاخه ها  ارتعاشات  است.  «ال»  نت  بسامد  يا 

به سختي ديده مي شوند .

را  صداها  اين  که  اجسامی  نيست  معلوم  يعنی  نيستند.  منظمی  ارتعاش  دارای  صداها  بعضی 
به وجود آورده اند چندبار در ثانيه نوسان می کنند، مثل صدای قاشقک، شکستن شيشه و مانند آن ها.

شدت،  از:  عبارتند  که  دارد  نيز  ديگری  مشخصات  بسامد،  بر  عالوه  صدا،   
کشش و رنگ يا طنين. شدت صدا کيفيتی است که صدای قوی را از صدای ضعيف 
کوتاه  صدای  از  را  طوالنی  صدای  که  است  کيفيتی  ديرند)  (يا  کشش  می کند.  متمايز 
متمايز می کند و رنگ يا طنين کيفيتی است که صداهای توليدشده از منابع صوتی مختلف 

(مثًال تار يا کمانچه يا پيانو) را از هم متمايز می کند. 

٢ــ١ــ نغمه
نغمه در لغت به معنای آوا، آواز و نوا است. در ادبيات به معنای سرود و آهنگ نيز به کار رفته 
است. اما در رساالت موسيقی معناهای متفاوتی دارد که رايج ترين آن ها صدايی است که دارای بسامد 

مشخص و ثابتی باشد.
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 امروزه تقريبًا در همه جای دنيا از شيوۀ نغمه نگاری اروپايی برای ثبت موسيقی 
مثًال  دارد.  مختلف وجود  نزد اقوام و ملل  ديگری هم  شيوه های  استفاده می شود. اما 

چينی ها، هندی ها و تبتی ها به شيوه های خاص خود نغمه نگاری می کنند.

نمونۀ نغمه نگاری چينی (نغمه نگاری اروپايی در زير نغمه نگاری چينی آمده است)
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 در ايران قديم، يکی از روش های دانشمندان موسيقی شناس برای نغمه نگاری 
که  است  فارسی  الفبای  حروف  همان  حروف  اين  است.  بوده  ابجد  حروف  از  استفاده 
ز)، ح ط ی (ُحّطی)،  به ترتيب خاصی به دنبال هم می آيند: ا ب ج د (َابَجد)، هـ و ز (َهوَّ
ک ل م ن (َکَلَمن)، س ع ف ص (َسَعَفص)، ق ر ش ت (َقَرَشت)، ث خ ذ (َثِخَذ)، ض ظ 

غ (َضِظَغ).
نغمه نگاری با اين حروف به شيؤه زير صورت می گرفته است:

همان طور که مالحظه می شود، از نت سل به بعد به ابتدای حروِف ابجد، هوز و 
حرف «ح» از ُحّطی يک حرِف «ی» اضافه شده است.

مقايسۀ نغمه نگاری اروپايی و نغمه نگاری با حروف ابجد

(حروف از راست به چپ خوانده می شوند و اعداد، 
اينجا  نغمه اند. در  ضرب های هر  تعداد  نشان دهندۀ 

واحد ضرب را يک چنگ درنظر گرفته ايم.)

نمونه ای از نغمه نگاری يک ملودی با حروف ابجد

زير و بمی نغمه: وقتی بسامد يک نغمه از بسامد نغمۀ ديگر بيشتر باشد نغمۀ اول زيرتر از نغمۀ 
دوم است. مثًال فرض کنيد جسمی ٤٤٠ بار در ثانيه ارتعاش کند و جسمی ديگر ٢٢٠ بار در ثانيه. در 

اين صورت، صدايی که جسم اول توليد می کند زيرتر از صدای توليدشده توسط جسم دوم است.
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سرعت  وقتی  بچرخانند،  هوا  در  مختلف  سرعت های  با  را  تسمه ای  اگر  مثال  : 

چرخاندن تسمه زياد می شود صدا نيز زيرتر می شود.

تذکر: در فيزيک و در تئوری موسيقی غرب، به جای اصطالحات زير و بم، از اصطالحات باال 
و پايين استفاده می شود. يعنی نغمه ای را که بسامد آن زياد است باال می نامند و نغمه ای را که بسامد آن 
کم است پايين می نامند. در اين کتاب نيز از اين دو اصطالح در کنار اصطالحات «زير» و «بم» استفاده 

شده و الزم است هنرجو با هر دو آن ها آشنا شود.

 آيا توجه کرده ايد نحوۀ نام گذاری اول (زير و بم) درست عکس نحوۀ نام گذاری 
دوم (باال و پايين) است؟ در اولی به صدايی که بسامد زيادی داشته باشد زير می گوييم 
و در دومی همين صدا را باال می ناميم. می دانيد که «زير» در فارسی به معنای «پايين» 
ودرست عکِس «باال» است. در عين حال «بم» نيز در فارسی به معنای باال است و در 

نتيجه، درست عکِس «پايين» در نام گذاری دوم است.
است.  ديگری «غلط»  و  نام گذاری ها «درست»  اين  از  يکی  که  کرد  تصور  نبايد 
گاهی  می توانند  که  دارند  صداها  کيفيت  از  مختلفی  تصورهای  مختلف  فرهنگ های 

درست عکِس يکديگر باشند.
ولی  داد.  پرسش  اين  به  دقيقی  پاسخ  نمی توان  چيست؟  نام گذاری ها  اين  علت 
در مورد ايرانی ها می توان تصور کرد که زير يا بم دانستن صداها، به ساختمان عود که 
مهم ترين ساز موسيقی ما بوده ارتباط داشته است. در عود (و سازهای مشابه آن) صدای 
سيم های پايين بسامد بيشتری نسبت به صدای سيم های باال دارند. به همين دليل، بسامد 
بيشتر با مفهوم «پايين» يا «زير» مترادف شده است و بسامد کمتر با مفهوم «باال» يا «بم». 
اصطالحاِت «پايين دسته» و «باالدسته» در سازهايی مثل تار و سه تار نيز با اين مفاهيم 

سازگاری دارند. 
در اروپا هنگامی که نت نويسی به شيوۀ تازه ابداع شد فقط يک خط حامل وجود 
داشت. احتماًال چون نت های با بسامد بيشتر را باالی خط حامل می نوشته اند و نت های 
با بسامد کمتر را پايين خط حامل، از همان ابتدا مفاهيم «باال» و «پايين»، به ترتيب، با 

بسامدهای بيشتر و کمتر منطبق شده است.

•
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نكته: در گفت وگوهای عادی ميان مردم اصطالحات ديگری نيز برای زير و بمی صداها به کار 
می رود. مثًال صدای زير را نازک و صدای بم را کلفت می گويند.

در رساله های قديمِی موسيقی ايرانی نيز از اصطالحات «ِحدَّت» و «ِثقل» يا «تيزی» و «گرانی» 
برای زيری و بمی استفاده شده است. «ِحدَّت» و «تيزی» معادل «زيری» و «ِثقل» و «گرانی» (سنگينی) 

معادل «بمی» است.
محدودۀ شنوايی طبيعی انسان: انسان نمی تواند همۀ صداهای موجود در طبيعت را بشنود 
آن  شنيدن  به  قادر  انسان  گوش  باشد  هرتز   ٢٠٠٠٠ از  بيشتر  يا  هرتز   ١٦ از  کمتر  صدايی  بسامد  اگر 

نخواهد بود. بنابراين، محدودۀ شنوايی طبيعی انسان از بسامد ١٦ هرتز تا ٢٠٠٠٠ هرتز است. 
ندارند.  کاربرد  موسيقی  در  است  آن ها  شنيدن  به  قادر  انسان  گوش  که  صداهايی  همۀ  البته 

صداهايی که به طور کلی در موسيقی های مختلف به کار می روند. بسامدشان بين ١٦ تا ٧٠٠٠ است.

٢٠٠٠٠هرتز                         ١٦هرتز

٧٠٠٠ هرتز           ١٦ هرتز

محدودۀ شنوايی طبيعی انسان

صداهايی که در موسيقی کاربرد دارند. 

**

**

٣ــ١ــ فاصله (ُبعد)
با  نغمه  دو  بسامد  وقتی  ديگر،  به عبارت  می نامند.  ُبعد  يا  فاصله  را  نغمه  دو  بمِی  و  زير  اختالف 

يکديگر تفاوت دارد، اين دو نغمه از يکديگر فاصله دارند.
فاصله های هماهنگ و َلحنی: اگر دو نغمه همزمان شنيده شوند فاصلۀ ميان آن ها را فاصلۀ 
هماهنگ (هارمونيک) می گويند و اگر به دنبال يکديگر بيايند فاصلۀ ميان آن ها را فاصلۀ َلحنی (ملوديک) 

می گويند.
فاصلۀ بين دو نغمه را به شيوه های مختلف اندازه می گيرند و به آن ها نام های مختلف می دهند. در 

اينجا فاصله ها با استفاده از يکی از اين شيوه ها که از قديم در ايران مرسوم بوده است معرفی می شوند.
سه فاصلۀ بسيار مهم

و  زيرتر  يکی  اما  شبيه اند،  به هم  کامًال  نغمه  دو  که  زمانی  اکتاو:  يا  ذی الکل  يا  هنگام  ١ــ 
ديگری بم تر است فاصلۀ ميان آن ها يک يا چند هنگام يا ذی الکل (بخوانيد: ِذْلْ ُکّل) است.
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 «هنگام» واژۀ فارسی، «ذی الکل» واژۀ عربی و «اکتاو» واژۀ فرانسوی برای اين 
فاصله است.

اين فاصله را چگونه اندازه می گيرند؟ اين کار بسيار ساده است. اگر طول يک سيم را نصف 
کنيم نغمه ای که از نواختن نصف سيم حاصل می شود يک هنگام زيرتر (باالتر) از نغمه ای است که با 

نواختن تمام طول سيم شنيده می شود.

 طول سيم اولِ (پايين) تار يا سه تار را اندازه بگيريد (از شيطانک تا خرک) . حاال 
است)  دست باز  سيم  از  باالتر  هنگام  يک  را (که  دو  دستان  يا  پرده  تا  خرک  از  سيم  طول 
شده  پرده بند  درست  شما  ساز  (اگر  طول  اين  که  ديد  خواهيد  بگيريد.  اندازه  نيز 
ـــ ١) طول تمام سيم است . اندازه گير اين فاصله به شيوه ها ديگر و در 

٢ ) باشد) نصف
سازه ها ديگر نيز ممکن است.

دقت كنيد: وقتی شما پرده يا دستان دو را با انگشت خود می گيريد، به اين معنی است که طول 

سيم را نصف کرده ايد زيرا نيمی از سيم که پشت انگشت شما قرار دارد به ارتعاش درنمی آيد.
اگر طول سيم يک ساز را نصف کنيم بسامد آن دو برابر می شود. بنابراين وقتی يک نغمه به اندازۀ 

يک هنگام باالتر از نغمۀ ديگر باشد بسامد آن دو برابر اين نغمه خواهد بود.

مثال  : اگر نغمۀ سيم اول تار، دِو زيِر خِط حامل (در کليد سل) با بسامد تقريبی 

خواهد   ٥٢٢=٢*٢٦١  Hz سوم،  ميانخط  دِو  آن، يعنی  هنگاِم  بسامد  باشد  هرتز   ٢٦١
بود.

تصوير دستۀ سه تار (اندازه گيری فاصلۀ هنگام)

خرکشيطانک

•
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٢ــ پنجم درست يا ذی الخمس: سيمی از تار يا سه تار را به ارتعاش درآوريد و نغمۀ حاصل 
از آن را به خاطر بسپاريد. حاال اين سيم را به سه قسمت مساوی تقسيم کنيد و با قرار دادن انگشت 
با نغمۀ اول، يک پنجم درست يا ذی الخمس (بخوانيد: ِذْل َخْمْس) است.روی فاصلۀ  ٣ـــ ١ (از شيطانک) دو قسمت ديگر را به ارتعاش درآوريد. فاصلۀ نغمه ای که حاصل می شود 

 طول سيم اول تار يا سه تار، از خرک تا پرده يا دستان سل را (که يک پنجم درست 
شما  ساز  (اگر  طول  اين  که  ديد  خواهيد  بگيريد.  اندازه  است)  دست باز  سيم  از  باالتر 

ـــ ٢ طول تمام سيم است.
درست پرده بند شده باشد)  ٣

تصويردستۀ سه تار (اندازه گيری فاصلۀ پنجم درست)

مثال  : اگر نغمۀ سيم اول تار، دِو زيِر خِط حامل (در کليد سل) با بسامد تقريبی 

٢٦١ هرتز باشد بسامد پنجم درسِت آن، يعنی نغمۀ سل، Hz ٣٩١/٥=  ٢ـــ ٣*٢٦١ خواهد 
بود.

٣ــ چهارم درست يا ذی االربع: سيمی از تار يا سه تار را به ارتعاش درآوريد و نغمۀ حاصل 
از آن را به خاطر بسپاريد. حاال اين سيم را به چهار قسمت مساوی تقسيم کنيد و با قرار دادن انگشت 
حاصل  که  نغمه ای  فاصلۀ  درآوريد.  ارتعاش  به  را  ديگر  قسمت  سه  شيطانک)  (از  فاصلۀ  ٤ـــ ١  روی 

می شود با نغمۀ اول يک چهارم درست يا ذی االربع (بخوانيد: ِذْل َاْرَبْع) است.

•
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 طول سيم اول تار يا سه تار، از خرک تا پرده يا دستان فا را (که يک چهارم درست 
شما  ساز  (اگر  طول  اين  که  ديد  خواهيد  بگيريد.  اندازه  است)  دست باز  سيم  از  باالتر 

ـــ ٣   طول تمام سيم است.
درست پرده بند شده باشد)  ٤

تصوير دستۀ سه تار (اندازه گيری فاصلۀ چهارم درست)

مثال  : اگر نغمۀ سيم اول تار، دِو زيِر خِط حامل (در کليد سل) با بسامد تقريبی 

خواهد  ٣٤٨=  ٣ـــ ٤*٢٦١   Hz ،فا نغمۀ  يعنی  آن،  درسِت  چهارم  بسامد  باشد  هرتز   ٢٦١
بود.

اين فاصله ها را ماليم می نامند زيرا نغمه های آن ها وقتی به صورت همزمان شنيده شوند. برای 
شنونده خوشايند خواهند بود. به عبارت ديگر، فاصله های هماهنِگ (هارمونيک) هنگام، پنجم درست و 
چهارم درست فاصله های ماليم به حساب می آيند. اين فاصله های هماهنگ (هارمونيک) که در بسياری 

از موسيقی های دنيا رايج اند، در موسيقی ايرانی نيز کاربرد فراوانی دارند.
چهار فاصلۀ مهم ديگر (انواع دوم ها)

چهار فاصلۀ مهم ديگر در موسيقی ايرانی وجود دارند که چون اندازه گيری آن ها کمی پيچيده تر 
است فقط به معرفی آن ها اکتفا می شود. اين فاصله ها همه از خانوادۀ دوم ها هستند.

١ــ فاصلۀ نغمۀ دو تا نغمۀ ر(و فاصله های مشابه) را در موسيقی ايرانی طنينی می نامند و آن را 
با حرف «ط» نشان می دهند. اين همان فاصله ای است که در موسيقی غربی به آن دوم بزرگ می گويند. 

بنابراين، فاصلۀ طنينی برابر با يک پرده است.

•

نيم
ه ک
جرب
ت

نيم
ه ک
جرب
ت

١ Do
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٣
٤
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و  می نامند  بقيه  ايرانی  موسيقی  در  را  مشابه)  فاصله های  می ِبُمل (و  نغمۀ  تا  ر  نغمۀ  فاصلۀ  ٢ــ 
آن را با حرف «ب» نشان می دهند. اين همان فاصله ای است که در موسيقی غربی به آن دوم کوچک 

می گويند. بنابراين، فاصلۀ بقيه برابر با نيم پرده است.
٣ــ فاصلۀ نغمۀ ر تا نغمۀ می ُکُرن (و فاصله های مشابه، مثل می تا فاُسری) را در موسيقی ايرانی 
و  پرده  نيم  از  بزرگ تر  ُمَجنَّب  فاصلۀ  بنابراين،  می دهند.  نشان  حرف «جـ»  با  را  آن  و  می نامند  ُمَجنَّب 
کوچک تر از يک پرده است. اين فاصله در موسيقی غربی وجود ندارد. در کتاب نظری به موسيقی، 

نوشتۀ روح الّله خالقی، اين فاصله دوم نيم بزرگ ناميده شده است.
کامًال  اندازه  اين  اما  می دانند.  پرده  سه ربع  تقريبی  به طور  گاهی  را  فاصله  اين  اندازۀ  توجه  : 

تقريبی است و سه ربع پردۀ واقعی در موسيقی ايرانی وجود ندارد.
٤ــ فاصلۀ نغمۀ رُکُرن تا نغمۀ می (و فاصله های مشابه) را می توان در موسيقی ايرانی بيش طنينی 
ناميد. اين فاصله را در برخی رساالت با حرف «هـ» نشان داده اند و ما نيز در اين کتاب از همين نشانه 
استفاده خواهيم کرد. بنابراين، فاصلۀ بيش طنينی بزرگ تر از يک پرده و کوچک تر از يک و نيم پرده 
است و از مجموع يک ُمَجنَّب و يک بقيه به دست می آيد. اين فاصله در موسيقی غربی وجود ندارد. 

در بعضی تئوری های موسيقی ايرانی، اين فاصله دوم بيش بزرگ ناميده شده است.

ُمَجنَّببقيه

ُمَجنَّببقيه

طنينی

بيش طنينی

بيش طنينی

١ پرده ـــ ١
٢ 
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 اگر مايل باشيد می توانيد فاصلۀ طنينی را به اين صورت اندازه گيری کنيد:
طول سيم از خرک تا پردۀ ر را (که يک طنينی باالتر از سيم دست باز است) اندازه 
باشد)  ٩ـــ ٨ طول  بگيريد. خواهيد ديد که اين طول (اگر ساز شما درست پرده بندی شده 

تمام سيم است.

تصوير دستۀ سه تار (اندازه گيری فاصلۀ طنينی)

مثال  : اگر نغمۀ سيم اول تار، دِو زيِر خِط حامل (در کليد سل) با بسامد تقريبی 

٢٦١ هرتز باشد بسامد يک طنينی باالتر از آن، يعنی نغمۀ ر، Hz ٢٩٣/٦ =  ٨ـــ ٩ * ٢٦١ 
خواهد بود.

اين  وی  شده اند.  ابداع  وزيری  علينقی  توسط  و «ُسری»  اصطالحات «ُکُرن»   
کار را با استفاده از حروف ابجد انجام داده است. هر يک از اين حروف (به ترتيب زير) 

با يک عدد ارتباط دارند:
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
ط ح  ز  و  هـ  د  ج  ب  الف 
٩٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٣٠  ٢٠  ١٠
ص ف  ع  س  ن  م  ل  ک  ی 

١٠٠٠  ٩٠٠  ٨٠٠  ٧٠٠  ٦٠٠  ٥٠٠  ٤٠٠  ٣٠٠  ٢٠٠  ١٠٠
غ ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش  ر  ق 

•

١ Do

Re

٨
٩
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همان گونه که می بينيد اعداد مربوط به حروف اسم «علينقی» به شرح زيرند:
ع = ٧٠، ل = ٣٠، ی = ١٠، ن = ٥٠، ق = ١٠٠، ی = ١٠

اکنون اگر اين اعداد را با هم جمع کنيم عدد ٢٧٠ حاصل می شود. مرحلۀ بعدی 
اين است که اين عدِد حاصله را به مجموع سه عدد تبديل کنيم. علينقی وزيری آن را 
يک بار به صورت مجموع اعداد ٢٠، ٢٠٠ و ٥٠ درنظر گرفته است و يک بار به صورت 
مجموع اعداد ٦٠، ٢٠٠ و ١٠. اگر هر کدام از اين مجموعه ها را دوباره با جدول فوق 

تطبيق دهيم، به ترتيب، حروف زير به دست می آيند:
٢٠ = ک، ٢٠٠ = ر، ٥٠ = ن، که می شود ُکُرن

و ٦٠ = س، ٢٠٠ = ر، ١٠ = ی، که می شود ُسری.

در زيباشناسی موسيقی ايرانی، چهار فاصلۀ فوق اگر به صورت همزمان نواخته شوند همه ناماليم 
هماهنِگ  فاصله های  ديگر،  به عبارت  ماليم اند.  کامًال  شوند  نواخته  پی درپی  به صورت  اگر  اما  هستند 
(هارمونيک) طنينی، بقيه، َمَجنَّب و بيش طنينی ناماليم هستند اما فاصله های لحنِی (ملوديک) طنينی، 

بقيه، ُمَجنَّب و بيش طنينی ماليم اند.

و  بقيه  طنينی،  (يعنی  اول  فاصلۀ  سه  به  ايرانی  موسيقی  قديمِی  رساله های  در   
«ملوديک»  يعنی  «لحنيه»  و  «سه گانه»  يعنی  «ثالثه»  می گفتند.  َلحنيه  ُثلثۀ  ابعاد  ُمَجنَّب) 
(لحن = ملودی). به عبارت ديگر، آن ها را فاصله های سه گانۀ ملوديک می ناميدند زيرا 
برای ساختن ملودی از آن ها استفاده می شود و اگر آن ها را همزمان بنوازند ناخوشايند 

صدا خواهند داد.

نكتۀ مهم : ماليم يا ناماليم دانستن فاصله ها يک چيز مطلق نيست و فرهنگ های مختلف، ذوق 

و سليقه های مختلف در اين زمينه دارند. يک فاصله ممکن است در يک فرهنگ ماليم به حساب آيد 
فاصله ها  دانستن  ناماليم  يا  ماليم  که  گفت  بايد  نتيجه  در  شود.  محسوب  ناماليم  ديگر  فرهنگی  در  اما 
به زيبايی شناسی و حافظۀ تاريخی اقوام و فرهنگ ها بستگی دارد. البته بعضی فاصله ها مثل سه فاصلۀ 

مهِم هنگام، پنجم درست و چهارم درست، تقريبًا در همۀ فرهنگ ها ماليم دانسته می شوند.
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فاصلۀ  سه  يا  بقيه  فاصلۀ  دو  اجرای  ايرانی  موسيقی  در  ناماليم:  لحنِی (ملوديک)  فاصله های 
طنينی به صورت پی درپی ناماليم محسوب می شود و معموًال فاصله های ملوديِک بيش از پنجم درست به کار 

برده نمی شوند. همچنين سه فاصلۀ ُمَجنَّب نيز به صورت پی درپی امروزه در موسيقی ايرانی کاربرد ندارند.
اکنون می توانيم فاصله های پنجم درست (ذی الخمس) و چهارم درست (ذی االربع) را به شکل 

ديگری تعريف کنيم. فاصلۀ پنجم درست، از سه طنينی و يک بقيه تشکيل شده است:
پنجم درست يا ذی الخمس = ط + ط + ط + ب١

توجه    :  مسلمًا فاصلۀ پنجم درست می تواند از ترکيب فاصله های ديگر نيز به دست آيد، اما در 

اينجا برای سهولت يادگيری يکی از اين ترکيبات انتخاب شده است. در ضمن، ترتيب فوق می تواند 
رعايت نشود. به عبارت ديگر، پنجم درست از مجموع سه طنينی و يک بقيه با هر ترتيبی به دست می آيد 

(مثل ط + ب + ط+ ط+ يا ب + ط+ ط+ ط+ و  غيره).
مطالب فوق برای بقيۀ فاصله هايی که در پی می آيند نيز صادق است.
فاصلۀ چهارم درست، از دو طنينی و يک بقيه تشکيل شده است:

چهارم درست يا ذی االربع = ط + ط + ب

مجموعه  از  نغمه  هر  بلکه  نيست  ساده  صدای  يک  هيچ سازی  نغمۀ  يا  صدا   
شنيد.  را  آن ها  از  تعدادی  می توان  معّينی  شرايط  در  که  است  شده  تشکيل  نغمه هايی 
مجموع اين نغمه ها را طيف يا نغمه های فرعی صدای مبنا يا اصواِت هارمونيک می نامند. 
به عبارت ديگر، وقتی نغمه ای از يک ساز توليد می شود اين نغمه در دل خود صداهای 

ديگری دارد که به شکل زير توليد می شوند:

١ــ به طور کلی در تمام اين کتاب، حروِف فواصل از راست به چپ خوانده می شوند.

*هارمونيک های ٧، ١١ و ١٣ به طور تقريبی با سی بمل، فا و ال منطبق می شوند.
نغمه های فرعی يا هارمونيک ها

صدای مبنا
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بعدی،  هارمونيک های  بسامد  و  می آيد  به حساب  اول  هارمونيک  مبنا  صداهای 
به ترتيب، دوبرابر، سه برابر، چهار برابر، … صدای مبنا است.

بعضی از نسبت هايی که هنگام اندازه گيری فاصله ها در باال با آن ها آشنا شديم در 
اين اصواِت هارمونيک به روشنی ديده می شوند. مثًال:

ــ بسامد هارمونيک دوم که يک هنگام با صدای مبنا فاصله دارد دو برابر بسامد 
صدای مبنا است.

ــ هارمونيک های دوم و سوم (دو و ُسل با کليد فا) که يک پنجم درست با هم 
ــ هارمونيک های سوم و چهارم (ُسل و دو) که يک چهارم درست با هم فاصله فاصله دارند، نسبِت بسامدهايشان   ٣ـــ ٢ است.

«درست» دارند، نسبِت بسامدهايشان  ٤ـــ ٣ است (فاصله های هنگام و پنجم و چهارم را به اين علت  می آيند  به دست  صوت  يک  هارمونيک های  روشن ترين  و  نخستين  از  که 
می نامند).

ــ هارمونيک های هشتم و نهم (دو، ر) که يک طنينی با هم فاصله دارند، نسبِت 
بسامدهايشان   ٩ـــ ٨ است.

فاصله های ديگر
١ــ فاصلۀ هم صدا (يکم درست) که مشابه همين فاصله در موسيقی غربی است.

٢ــ فاصلۀ دو تا می (و فاصله های مشابه) را که از دو طنينی تشکيل شده است سوم بزرگ 
می نامند.

٣ــ فاصلۀ دو تا می بمل (و فاصله های مشابه) را که از يک طنينی و يک بقيه تشکيل شده 
است سوم کوچک می نامند.

٤ــ فاصلۀ دو تا می کرن (و فاصله های مشابه) را که در موسيقی غربی وجود ندارد و از يک 
طنينی و يک ُمَجنَّب تشکيل شده است سوم نيم بزرگ می نامند.

موسيقی  در  معموًال  درست  پنجم  از  بيش  ملوديِک  فاصله های  شد  گفته  که  همان گونه  تذکر: 
ايرانی کاربرد ندارند.
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جدول فاصله ها
فاصله هايی را که شناختيم می توانيم به صورت زير، از کوچک به بزرگ طبقه بندی کنيم:

الف) دوم ها
٢ــ طنينی: ط ١ــ بقيه: ب    

٤ــ بيش طنينی: جـ + ب ٣ــ ُمَجنَّب: جـ   
ب) سوم ها

١ــ سوم کوچک: ط + ب
٢ــ سوم نيم بزرگ: ط+ جـ
٣ــ سوم بزرگ: ط + ط

ج) چهارم درست يا ذی االربع: ط + ط+ ب
د) پنجم درست يا ذی الخمس: ط + ط+ ط + ب

هـ) هنگام يا ذی الکل: چهارم درست + پنجم درست
که  شده ايد  متوجه  حتمًا  اّما  ندارد  وجود  فاصله ای  کوچک تر  بقيه  از  فوق،  جدول  در  توجه  : 

فاصلۀ کوچک تری (مثًال ميان می بمل و می کرن) نيز در پرده بندی تار موجود است که اصطالحًا آن را 
ربع پرده می نامند. از اين فاصله در موسيقی ايرانی عمًال بسيار به ندرت استفاده می شود و به همين دليل 

از شرح آن صرف نظر شده است. در ضمن، اندازۀ ربع پرده کامًال تقريبی است.

فاصله های مختلف در موسيقی ايرانی

بقيهبقيهطنينیطنينی

دوم کوچکدوم کوچکدوم بزرگدوم بزرگ
دوطنينیدوطنينیيک طنينی و يک بقيهيک طنينی و يک بقيه

سوم بزرگسوم بزرگسوم کوچکسوم کوچک

سوم بزرگ

پيش طنينیدوطنينی

دوم نيم بزرگ دوم پيش بزرگ
دوطنينی و يک بقيه

دوم نيم بزرگ

سوم کوچکسوم نيم بزرگسوم نيم بزرگ
دوطنينی و يک بقيه سه طنينی و يک بقيه سه طنينی و يک بقيه

چهارم درست

چهارم درست پنجم درستپنجم درست

ُمَجنَّبُمَجنَّب

يک طنينی و يک بقيهيک طنينی و يک ُمَجنَّب يک طنينی و يک ُمَجنَّب
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٤ــ١ــ دانگ
هنگامی که چهار نغمه به صورت پی درپی در فاصلۀ يک چهارم درست قرار می گيرند يک دانگ 
به  آن ها  آخرين  و  اولين  که  دارند  وجود  پی درپی  نغمۀ  چهار  دانگ  يک  در  بنابراين،  می آيد.  به وجود 

اندازۀ يک چهارم درست از يکديگر فاصله دارند.

مثال  : هر يک از مجموعه نغمه های زير يک دانگ تشکيل می دهند:

١ــ دور، ر، می، فا
٢ــ ر، می کرن، فا، سل
٣ــ ال، سی بمل، دو، ر

٤ــ می کرن، فا، سل، الکرن
٥  ــ سی، دو، ر، می

چند مثال ديگر به همين ترتيب می توانيد بياوريد؟ سعی کنيد.
به نظر می رسد تعداد مثال ها می توانند بسيار زياد باشند اما درنظر داشته باشيد که در عمل، همۀ 

دانگ هايی که به فکر شما می رسند کاربرد ندارند.
به نمونه های زير توجه کنيد:

١ــ دو، رکرن، ربکار، فا
٢ــ سل، البمل، البکار، دو

٣ــ فا، البمل، الکرن، سی بمل
٤ــ می ، سل، البمل، البکار

دانگ های فوق در موسيقی ايرانی غيرقابل تصورند. زيرا در اولی و سومی فاصلۀ کوچک تر از 
بقيه (موسوم به ربع پرده) وجود دارد و در دومی و چهارمی دو فاصلۀ بقيه به صورت پی درپی آمده اند. 
استفاده  به ندرت  بسيار  ايرانی  موسيقی  در  عمًال  ربع پرده  به  موسوم  فاصلۀ  شد  ذکر  قبًال  که  همان گونه 
می شود (يا، به عبارت ديگر، فقط در شرايط خاصی قابل استفاده است) و تسلسِل دو فاصلۀ بقيه نيز 

ناماليم به حساب می آيد.
در نتيجه بايد گفت دانگ های موسيقی ايرانی فقط از تسلسِل فاصله های طنينی، ُمَجنَّب، بقيه و 

بيش طنينی به وجود می آيند، به طوری که هرگز دو بقيۀ متوالی در آن ها به کار برده نمی شوند.

•
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مثال  : دانگ های مثال قبل از نظر توالی فاصله ها به شرح زيرند:

١ــ دو، ر، می، فا: ط ط ب
٢ــ ر، می کرن، فا، سل: جـ جـ ط
٣ــ ال، سی بمل، دو، ر: ب ط ط

٤ــ می کرن، فا، سل، الکرن: جـ ط جـ
٥  ــ سی، دو، ر، می: ب ط ط

دانگ يکی از مهم ترين مفاهيم در دانش نظری موسيقی ايرانی است. در اين موسيقی، گردش 
نغمات عمومًا در محدودۀ يک دانگ صورت می گيرد.

در موسيقی ايرانی، با کنار هم گذاشتن دانگ های مختلف، محدوده ای را که ملودی (لحن) در 
آن گردش می کند گسترش می دهند.

 در موسيقی غربی دانگ را تتراُکرد می نامند («تترا» يعنی چهار و «ُکرد» يعنی 
سيم؛ مقايسه کنيد با چهار خرک متوالی در سنتور). اما در اين موسيقی مفهوم دانگ يا 

تتراُکرد بيشتر ارزش نظری (تئوريک) دارد و از اهميت چندانی برخوردار نيست.

•
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١ــ فاصله های زير را نام ببريد:
فاصلۀ رکن تا می

فاصلۀ می کرن تا الکرن
فاصلۀ سی کرن تا ر

فاصلۀ فا تا دو
٢ــ فاصله های زير را که نغمه های آن ها با حروف ابجد آمده است توضيح دهيد:

فاصلۀ هـ تا ز
فاصلۀ ب تا هـ
فاصلۀ د تا و
فاصلۀ ج تا ز

٣ــ چهار فاصلۀ طنينی مثال بزنيد.
٤ــ دو فاصلۀ بيش طنينی مثال بزنيد.
٥  ــ چهار فاصلۀ ُمَجنَّب مثال بزنيد.

٦  ــ سه فاصلۀ سوم نيم بزرگ مثال بزنيد.
٧ــ برای هر کدام از توالِی فاصله های زير حداقل دو مثال بر روی حامل بنويسيد.

ط ب ط
ب ط ب
ط جـ جـ
ط ط ب

٨   ــ کدام يک از مجموعه فواصل زير در موسيقی ايرانی يک دانگ تشکيل می دهند؟
ط ط ط
جـ هـ ب

ب ب ط ب
ط ب ط


