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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

 
 

کبیر فارابی   تنبور مستخرج از موسیقیِ هایِستانمروری بر دَ  

 25/12/1400/ تاریخ پذیرش:    08/12/1400:  تاریخ دریافت

 سینا صنایعی1

، ایران. ، تهراندانشگاه تهران  ،شناسی موسیقی  ارشدِ  ِ کارشناس   

در پی   ریالکبی قیالموسکتاب  «دوم دوم از فنّ تمقال»فارابی در 

پردازد که  آنچه در مورد عود پرداخته بود به شرح ساز تنبور می

اینک به دنبال آنچه در باب عود بیان داشتیم،    بر دو قسم است:

می سخن  دارند  تجانس  آن  با  که  سازهایی  مورد  گوییم.  در 

ساز با عود، سازی است که به تنبور معروف است،    نیترمجانس 

موجود    مختلف تارهایِ  هایِها از بخشزیرا در این ساز نیز نغمه

عامه تقریباً  خیزند. همچنین، شهرت این ساز در نزد  در آن بر می

نیز مانند عود، خوی و  همانند شهرت عود است، و ایشان با تنبور  

دارند تألیف  الفت  آن  در  را  خود  کتاب  ما  که  شهر  این  در   ...

اطالق  می موسیقی  آلت  گونه  دو  بر  تنبور  نام  )بغداد(،  کنیم 

شود. یک نوع آن است که به تنبور خراسانی معروف است و  می

شهرهای اطراف آن و نیز در دیاری که در خراسان و    در شهرهایِ

رود. نوع دیگر آن  شرق یا شمال خراسان واقع است به کار می 

  خوانند و در عراق و شهرهایِ است که اهل عراق تنبور بغدادی می 

اطراف آن و نیز در بالد غرب و جنوب عراق معمول است. این دو  

ح از  و هم  از حیث شکل  تنبور، هم  با  نوع  اندازه،  یکدیگر  یث 

 .(2۹0-28۹  ، 1۳۷5)فارابی    اندمتفاوت 

 

 

 

 

 (۲۹۰، ۱۳۷۵. تنبوری بغدادی. )فارابی ۱تصویر 

 

 

 

 

 ( ۴۰۳، ۱۳۷۵. تنبوری خراسانی. )فارابی ۲تصویر 

 

1 sinasanayei@ut.ac.ir 
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 . تنبور بغدادی ۱

به خاطر وجود  ،  کندای که فارابی در ابتدا معرفی میبندیدستان

کاربردی نداشته آن  نت که نزد حاذقین سِ  50لی در حدود فواص

نامد، در یک هشتم طول وتر از  ت« میبندی »جاهلیّرا دستان

در بیان حالت موجود بین    گیرد.جای می  ۷/8شیطانک و بُعد  

ابعادی که به صورت مانند و یک جزء  نغمات نیز بیان می کند 

ورت مانند و دو یا چند جزء هستند »مالیم« و ابعادی که به ص

بُعد    .هستند  »نامالیم« که به صورت مانند و    40/ ۳8همچنین 

مییک محسوب  »متفق«  است  قوی  نهم  جنس  در  که  شود 

قویِ  درجنس  و  گرفته  قرار  اول  بُعد  عنوان  به  سخت    پیوستۀ 

به طور کلی دو بُعد   دهد.دو بُعد اول را تشکیل می ،سوم  دوباریِ

ها را در ابتدای    توان آنتنها ابعادی هستند که می  ۹/10و    ۷/8

کند که فاصلۀ طولی  در ادامه فارابی اثبات می جنس قرار داد.یک  

ر عموم نباید  تنبور بغدادی بر خالف تصوّ بین نغمات در وترهایِ

  م باید اندکی کمتر از -مساوی باشند بلکه فاصلۀ بین دو پردۀ ح

سیستم  در دو جدول زیر این ابعاد بر اساس    ح باشد.-فاصلۀ بین ا

اند. نت گزارش شده سِ

 

 

 

 

 

 

 

 .به فاصلۀ نامساوی «تجاهلیّ»بندی اعداد ابعاد دستان  .۲-۱ جدول                              .به فاصلۀ مساوی «تجاهلیّ»بندی ابعاد دستان . اعداد۱-۱ جدول  

 

در آن زمان بیشتر نوازندگان    کنددر ادامۀ بحث فارابی مطرح می

ت« را به کار نبرده و انگشتان  دستان »جاهلیّ  ،عرب  کشورهایِ

ل را روی  انگشت اوّ  کهی طوربهبرند  تر از آن نیز میخود را پایین

ت« قرار داده و سه بُعد دیگر نیز  دستان انتهایی از دستان »جاهلیّ

خالف عود که  در این حالت دستان آخر بر  کنند.به آن اضافه می

کند که فارابی آن را  را ایجاد می  4/5سازد، بُعد  را می  ۳/4بُعد  

)فارابی    نامدی م»دستان زنانه« و کوک معمول آن را »کوک اول«  

بندی در جدول  ابعاد این نوع دستان  اساس  نیا  بر  (.۳46،  1۳۹2

تنبور بغدادی    هایِفارابی در تکمیل نغمه  گزارش شده است.  1-۳

 کند:دستان بندی اجناس مختلف را نیز معرفی می

می است که  بدین سبب  اجناس،  ]...[  این  میان  از  آنچه  بینیم 

کاملنغمه را  ساز  این  از  های  که  است  سستی  جنس  سازد  تر 

می دست  به  قوی  نیز  اجناس  و  متوسط    نیترکوچک آید  بُعد 

 . (۳46،  1۳۹2ی  )فاراب  است  دو وتر آن چهارگان  کاررفتهبه

می معرفی  که  به  اجناسی  است:  کند  شرح  اجناس  این  انواع 

دوباری   قوی  جنس  سخت،  ناپیاپی  نرم  جنس  سست،  دوباری 

سوم، جنس نرم ناپیاپی میانی، جنس نرم ناپیاپی سست، جنس  

نامنتظم، جنس قوی پیوستۀ میانۀ منتظم،   قوی پیوستۀ میانۀ 

پیوستۀ اول که اعداد مربوط  جنس قوی دو تنایی و جنس قوی  

 آمده است.   12-1تا    4-1ها در جداول  به ابعاد آن

 

 

 

 (cents)بُعد  دستان

 0 ب(-باز )ادست

 5۳.52+ ز(-ل )هـهمسایۀ انگشت اوّ

 88.۷5+ ط(-ل )حانگشت اوّ

 142.۳5+ ل( -میانی )ک

 1۷۷.55+ ن( -انگشت سوم )م 

 2۳1.0۹+ ( ع-)س انگشت چهارم

 (cents)بُعد  دستان

 0 ب(-باز )ادست

 4۳.۷6+ ز(-ل )هـهمسایۀ انگشت اوّ

 88.۷5+ ط(-ل )حانگشت اوّ

 1۳4.84+ ل( -میانی )ک

 182.۳۹+ ن( -انگشت سوم )م 

 2۳1.0۹+ ع( -انگشت چهارم )س
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 . بندی انواع اجناس دوباری سست. اعداد ابعاد دستان ۴-۱جدول 

 

 

دستان  .۳-۱  لجدو  ابعاد  فارابیاعداد  معاصر  نوازندگان  نزد   بندی 

 .)دستان زنانه( 

 

 

 

 

 

 .بندی جنس نرم ناپیاپی سختاعداد ابعاد دستان .۵-۱ لجدو .بندی جنس قوی دوباری سوم . اعداد ابعاد دستان 6-۱جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 نرم ناپیاپی سستبندی جنس . اعداد ابعاد دستان 8-۱جدول 

 

 

.بندی جنس نرم ناپیاپی میانیاعداد ابعاد دستان .۷-۱ جدول

 (cents)بُعد  دستان

 0 ب(-)ا بازدست

 4۳.۷6+ ز(-همسایۀ انگشت اول )هـ

 88.۷5+ ط(-انگشت اول )ح

 1۳4.84+ ل( -میانی )ک

 182.۳۹+ ن( -انگشت سوم )م 

 2۳1.0۹+ )انگشت اول( ع( -انگشت چهارم )س

 281.25+ ص(-)میانی( )ف

 ۳۳1.01+ ر( -)انگشت سوم( )ق

 ۳86.۳1+ ت( -)انگشت چهارم( )ش

 (cents)بُعد  دستان

 0 بازدست

 1۹5.42+ همسایۀ انگشت اول

 2۳1.0۹+ انگشت اول 

 266.۷۷+ میانی

 ۳42.84+ میانی فارسی 

 426.56+ میانی زلزل

 462.۳2+ انگشت سوم 

 4۹8.00+ انگشت چهارم

 (cents)بُعد  دستان

 0 بازدست

 266.۷۷+ دستان اول

 ۳۷8.54+ دستان دوم 

 4۹8.00+ دستان سوم

 (cents)بُعد  دستان

 0 بازدست

 182.۳۹+ دستان اول

 ۳64.۷1+ دستان دوم 

 4۹8.00+ دستان سوم

 (cents)بُعد  دستان 

 0 بازدست

 ۳15.64+ دستان اول

 404.۳6+ دستان دوم 

 4۹8.00+ دستان سوم

 (cents)بُعد  دستان

 0 بازدست

 ۳86.۳1+ دستان اول

 441.18+ دستان دوم 

 4۹8.00+ دستان سوم
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 قوی پیوستۀ میانۀ نامنتظم بندی جنس اعداد ابعاد دستان .۹-۱ جدول بندی جنس قوی پیوستۀ میانۀ منتظم .اعداد ابعاد دستان ۱۰-۱جدول 

 

 

 

 

 

 دو تناییبندی جنس قوی اعداد ابعاد دستان  .۱۱- ۱جدول .بندی جنس قوی پیوستۀ اول. اعداد ابعاد دستان۱۲-۱جدول 

 

 

 

 

 

 (۳۴۷، ۱۳۹۲ ی)فاراب. ینزد نوازندگان معاصر فاراب بندیدستان  .۳تصویر 

 . تنبور خراسانی ۲

  زعم بهشود تنبور خراسانی است که  که معرفی می  یمتنبور دوّ

 : مختلف متفاوت است  فارابی ساختمان آن نزد اهالی کشورهایِ

اندکی   گوناگون  بالد  نزد  ساز  این  داردساختمان    ... فرق 

د است و همه در فاصلۀ میان الف تا وسط تنبور متعدّ  هایِدستان 

تر از جزء آخر باریک ساز، قرار دارند. برخی از  ساز، یعنی پایین

جا، محل معینی دارند و  کس، و در همهها، نزد همهاین دستان 

محل برخی دیگر متغیر و نزد هر قومی متفاوت است. جز اینکه  

ر، گاه استعمال فراوان دارند و گاه استعمال  متغیّ  هااین دستان 

 (. ۳20،  1۳۷5اندک. )فارابی  

نیست. در  فارابی  نظر  مدّ  ساز  نیاز ابنابراین تنها یک نوع خاص  

ری  ها ثابت و برخی دیگر جایگاه متغیّاین نوع تنبور، برخی دستان

کند در مجموع  معرفی میفارابی  هایی که  دارند )همان(. دستان

آن   20 از  عدد  دو  که  هستند  درعدد  تنها  و  نرفته  کار  به   ها 

ها  د. این دستانن ها کاربرد دارجای صحیح دیگر دستان  داکردنیپ

 اند. به همراه گام بالقوۀ حاصل از آن در جدول زیر آمده

 (cents)بُعد  دستان

 0 بازدست

 182.۳۹+ دستان اول

 ۳86.۳1+ دستان دوم 

 4۹8.00+ دستان سوم

 (cents)بُعد  دستان

 0 بازدست

 20۳.۹1+ دستان اول

 ۳86.۳1+ دستان دوم 

 4۹8.00+ دستان سوم

 (cents)بُعد  دستان

 0 بازدست

 2۳1.0۹+ دستان اول

 4۳5.06+ دستان دوم 

 4۹8.00+ دستان سوم

 (cents)بُعد  دستان 

 0 بازدست

 20۳.۹1+ دستان اول

 40۷.۷8+ دستان دوم 

 4۹8.00+ دستان سوم
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ابعاد  ۱-۲جدول   اعداد   .

 تنبور خراسانی بندی  دستان

 

 

 

 

 

 (۳۵6، ۱۳۹۲)فارابی  .بندی تنبور خراسانیدستان .۴تصویر 

 

 تقریبی با اعتدال مساوی  اختالف  نغمه (cents)بُعد  دستان

 C 0 0 ب(-)ا بازدست

 Db -10 ۹0.06+ ل )ع(دستان اوّ

 Ebb -20 180.۳6+ م )ف( دستان دوّ

 D +4 20۳.۹1+ ز( -م )هـدستان سوّ

 Eb -5 2۹4.01+ دستان چهارم )ص(

 Fb -15 ۳84.2۳+ دستان پنجم )ق(

 E +8 40۷.۷8+ دستان ششم )ر(

 F -2 4۹8.00+ ط(-دستان هفتم )ح

 Gb -12 588.1۹+ دستان هشتم )ش(

 F# +12 611.6۹+ دستان نهم )ت(

 G +2 ۷01.۹5+ ک( -دستان دهم )ی

 Ab -8 ۷۹2.1۳+ دستان یازدهم )و( 

 G# +16 815.6۳+ دستان دوازدهم )ث( 

 A +6 ۹05.86+ دستان سیزدهم )خ( 

 Bb -4 ۹۹6.01+ دستان چهاردهم )د( 

 A# +20 101۹.5۹+ (0دستان پانزدهم )

 B +10 110۹.۷4+ دستان شانزدهم )ض( 

 C 0 1200.00+ م( -دستان هفدهم )ل

 B# +24 122۳.۳۹+ دستان هجدهم )ظ( 

 C# +14 1۳1۳.65+ دستان نوزدهم )غ( 

 D -10 140۳.۹1+ س( -دستان بیستم )ن
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 مراجع 

 . ترجمۀ دکتر آذرتاش آذرنوش. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.کبیرالموسیقی  الکتاب  .  1۳۷5فارابی، ابونصر.  

 سروش. تهران: ترجمه و شرح به فارسی دکتر مهدی برکشلی.  .ریالکبی قیالموس .1۳۹2فارابی، ابونصر. 


