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 چکیده
اهمیت ساز جایگاه و اسالمی،  دورۀیکی از مباحث تاریخ موسیقی ایران در 

ساسانی شکوفا شد و پس از  دورۀ در« بربت»عود است. این ساز با عنوان 
های مختلف اسالمی اشاعه یافت و در در سرزمین« عود»اسالم با عنوان 

دانان قدیم موسیقی ایران نیز تا اواخر عصر صفوی دارای اعتبار بود. موسیقی
از نخستین متون موسیقی پس از اسالم در قرون سوم و چهارم هجری تا  ،ایران

به برتری ساز عود  ،هجری مقرن یازدهصفوی در  دورۀرساالت موسیقی 
 ۀحاضر قصد داریم به مطالع مقالۀاند. در نسبت به سازهای دیگر اذعان داشته

های ساختمان عود و انواع آن بپردازیم. با استناد به رساالت موسیقی ویژگی
بزرگ و کاسه اندازۀهای مختلف و حداقل در دو قدیم، عود در اندازه

با اسامی دیگر نیز  هیشد و انواع مختلف عود گاکوچک ساخته میکاسه
های ساز از دیگر وجوه تمایز انواع عود شدند. اختالف در تعداد زهنامیده می

 در رساالت موسیقی قدیم است.

 ، رساالت موسیقی قدیم ایران، عود.تاریخ موسیقی در ایران: هاژهکلیدوا
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 مقدمه
تری ساز عود نسبت به سازهای دیگر تأکید در متون موسیقی کهن ایران همواره به بر

و « اشرف سازها»، «شاه سازها»، «ساز کامل»شده و این ساز با القابی چون 
پردازان موسیقی قدیم ایران، شده است. افزون بر این، نظریهعنوان می« ترین سازکامل»

جهت تشریح مباحث مهم موسیقی نظری و عملی مانند استخراج نغمات و فواصل 
بندی و غیره از ساز عود بهره دستان ۀها و ادوار، شیوسیقایی، استخراج گاممو
بردند. معنی لغوی عود به زبان عربی، چوب است. اغلب بر این اعتقاد هستند که می
عود را بدان سبب بر این ساز نهادند که بین آن و بربت ساسانی که دارای  ۀواژ

« ال»ائل شوند. عود همراه با حرف تعریف اشتراکات فراوانی با هم بودند، افتراق ق
حذف شد و دال « الف»شد که در زبان التین حرف در زبان عربی، العود خوانده می

ت تغییر شکل داد های التین به لوتبدیل گشت و تلفظ آن در زبان« ت»آخر آن به 
بربت توان گفت ساز عود ریشه در ساز (. با استناد به اسناد مختلف، می50)آریان، ص

دوران ساسانی دارد. در منابع تصویری دوران ساسانی، بربت ساسانی نسبت به عود 
. استو دارای چهار زه  ردای بلندتر داتر و دستهای کشیدهاسالمی، کاسه دورۀ

ست که زمی )قرن چهارم هجری( از نخستین کسانی اه محمد بن کاتب خوارابوعبداللّ
کند. وی در فصل اول ساز عود و هم ریشه بودن آن با بربت ایرانی اشاره می ۀبه پیشین

و »ذکر کرده و گفته است: « طبرب»این ساز را با نام  العلوممفاتیحباب موسیقی کتاب 
بت )مرغابی(،  ۀآن عود است، این کلمه فارسی است و اصل آن بربت بوده، یعنی سین

(. در 226)خوارزمی، ص« رغابی شباهت داردزیرا شکل این ساز به سینه و گردن م
این ساز با نام فارسی بربت )و با  ، که در اوایل قرن پنجم تألیف شده،عالیی ۀدانشنام
پنجم از قسم ریاضی  ۀ(؛ و هرچند در رسال26، صابن سیناآمده است )«( بربط»ضبط 
« عود»ساز  ه، ایناخوان الصفا، که به احتمال زیاد در قرن چهارم نوشته شد رسائل

 ترجمه کرده است« بربط»اما مترجم فارسی این رساله آن را به  نامیده شده است
 (. 51ص، اخوان الصفا)

چنین کند. منشاء ساز عود نقل می ۀبار داستانی در الذهب،مروجمسعودی در 
وفور  قی، در متون کهن موسیقی ایران بههایی در مورد پیدایش سازها و موسیروایت

عباسی، از ابن خردادبه  ۀبنا بر روایت مسعودی، روزی معتمد خلیفشود. مالحظه می
 پیدایش عود پرسید و او پاسخ داد:  ۀدربار
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در این باب سخن بسیار است، اول کسی که عود ساخت لمک بن متوشلخ بن 
محویل بن عاد بن خنوخ بن قاین بن آدم بود و قصه چنان بود که وی پسری 

وی را بدرختی آویخت  داشت و او بمرد و جثۀاو را بسیار دوست می داشت که
و اعضایش جدا شد تا فقط ران و ساق و کف انگشتان پا بماند و او چوبی 

را نازک کرد و بچسبانید باالی عود را چون ران کرد و گردن آنرا برگرفت و آن
ها سیم های کوک را چون انگشتان وچون ساق و سر آنرا چون کف پا و چوب
ر خود گریه کرد و عود به سخن آمد را چون عروق کرد آنگاه عود بزد و بر پس

 (.618-617ص، 2ج)مسعودی، 

سوم و چهارم هجری( که از نخستین تألیفات  قرن) کبیرموسیقیفارابی در کتاب 
اختصاص داده و « های طبیعینغمه»موسیقی نظری پس از اسالم است، فصلی را به 

، عود پنج زه را بهترین ساز برای از تشریح نغمات و الحان طبیعی در این فصل پس
(. وی نغمات و فواصل طبیعی 56اجرای الحان طبیعی معرفی کرده است )فارابی، ص

های ساز عود تشریح کرده است و نغمات طبیعی حاصل از ها و دستانرا بر روی زه
از نظر فارابی،  ،زهای ساز عودکند. یکی از امتیاعود را بیشتر از دیگر سازها ذکر می

تولید نغمات بیشتر و فواصل طبیعی موسیقی از این ساز است و وی پس از عود، 
(. 57کند )همانجا، صها و تنبورها را ذکر میسازهای نای و رباب، سپس معزف

در عود »گوید: ها بر روی ساز عود میفارابی پس از تشریح استخراج نغمات و دستان
(. 61)همانجا، ص« ای نیست که نیازی به استخراج آن داشته باشیمنغمهبیش از این 

، «در اسطقسات صناعت موسیقی»وی همچنین در فن اول جزء دوم کتاب با عنوان 
پردازد، چگونگی استخراج فواصل و هایی که به توضیح فواصل مختلف میدر فصل

ترتیب مالحظه هد. بدیندهای ساز عود شرح میفواصل متفق و متنافر را بر روی زه
ترین مباحث نظری موسیقی قدیم از جمله استخراج نغمات، فواصل، کنیم که مهممی

شدند و ها از طریق ساز عود تحلیل میفواصل متفق و متنافر، تعیین محل دستان
 .ه استفارابی عود پنج زه را برای تشریح مباحث فوق در نظر گرفت

غرب اسالم )فرهنگ  ۀ، بلکه در سراسر پهنساز عود نه فقط در فرهنگ ایران
المللی یک ساز بین آن راتوان رو می ینا عرب، اندلس و ترک( متداول بوده است و از

. اینکه فرهنگ ایران یا فرهنگ ملل شرق تحت چه شرایطی و چرا ساز عود را دانست
شمار  به االت تاریخ موسیقایی ایرانرترین ساز برگزیده است، یکی از سؤبه عنوان ب

تدریج شاهد کمرنگ شدن حضور ساز عود در موسیقی  آید. از عصر صفویه بهمی
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 اما ،قاجار هستیم هیترین ساز در موسیقی دستگاایران و ظهور ساز تار به عنوان اصلی
های موسیقی عرب و ترکیه که دارای ساز عود همچنان برتری خود را در فرهنگ

ترین از مهمبرخی ن هستند، محفوظ نگه داشته است. های مشترک با موسیقی ایراریشه
تحقیق حاضر به آنها پاسخ داده شود، از این قرارند: با که سعی شده است در  یاالتسؤ

ترین ساز در فرهنگ موسیقایی پس از اسالم بوده، این توجه به اینکه ساز عود، مهم
پردازان موسیقی قدیم پردازان داشته است؟ نظریهاز دیدگاه نظریه هیساز چه جایگا
توانیم برای اند؟ آیا میشناسی این ساز پرداختههایی از مباحث ریختایران به چه جنبه

ساز عود در طول تاریخ ایران پس از اسالم، انواع مختلفی قائل شویم؟ انواع مختلف 
هایی قابل تفکیک بودند و به چه انواعی عود در طول تاریخ ایران، از چه جنبه

 شدند؟می تفکیک

 عود در رساالت موسیقی قدیم ایران ۀدهندتشکیل ءاجزا
 ۀکاس ۀبار در متون کهن موسیقی ایران در مورد ساختمان ظاهری ساز عود، نکاتی در

چوبی روی کاسه  ۀندرت در مورد صفحهای آن وجود دارد و بهساز، دسته و تعداد زه
 و اجزایی مانند خرک ساز سخن رفته است. 

 کاسه در انواع عود دازۀانشکل و 
کار ساز واژگانی چون کاسه، شکم و بطن به کاسۀدر متون موسیقی قدیم، برای 

 خوارزمیالعلوم مفاتیحعود اشاره شده،  کاسۀرفت. از نخستین منابعی که به شکل می
مرغابی تشبیه شده است. خوارزمی این ساز را با نام  سینۀاین ساز به  کاسۀاست که 

فارسی بربت ذکر کرده است و سپس گفته بربت یعنی سینه بت )= مرغابی(، زیرا 
 رسالۀ(. 226اهت دارد )خوارزمی، صشکل این ساز به سینه و گردن مرغابی شب

شناسی نخستین منبعی است که به توصیف ریخت اخوان الصفا رسائلدر موسیقی 
پرداخته است. در این رساله  ،ساخت آن ۀاز جمله اندازه و ابعاد ساز و نحو ،ودع

نسبی اجزای این ساز ارائه شده و گفته شده است که طول ساز  اندازۀ ۀبار اطالعاتی در
 بایست یک و نیم برابر پهنای آن و عمق کاسه )شکم( نیز نصف پهنای آن باشد:می

نخست شکل وی بسازند، چنانک باالی  اما درست کردن این آلت آن بود که
او بود و عرض شکم یعنی دوری از پشتش تا شکم  وی یکبار و نیم چند پهنای

یکی بود از باال و روی او از چوبی پهنای وی بود و گردن وی چهار ۀنیم
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، اخوان الصفا) بر عادتها سخت باید و تنک و سبک، و دیگر شکل
 (. 52ص

ساز عود و  اندازۀاطالعاتی در باب شکل و آن در موسیقی دیگری که  رسالۀ
)قرن هشتم هجری(  کنزالتحف رسالۀ، آمده استهمچنین جنس و نوع چوب آن 

عود مشابه اطالعات موجود  ءاجزا اندازۀ در بارۀاست. اطالعات موجود در این رساله 
مقیاس اجزای مختلف ساز در این رساله آمده  در بارۀاست.  اخوان الصفا الۀرسدر 

 است:

 1و در ساختن آن این مقدار نگه دارند که طول آن سی و شش انگشت منضم
و مقدار عرض آن پانزده انگشت بود و  تمام باشد 2باشد چنانچه سه بدست

 (. 112)کاشانی، ص دار عمق آن هفت انگشت باشد و نیممق

هم چسبیده یا سه وجب، عرض آن  و شش انگشت به سی اندازۀبه  باید طول عود یعنی
 پانزده انگشت و عمقش هفت انگشت و نیم باشد. همچنین در ادامه آمده است:

و قولی دیگر آنست که طول عود یکبار و نیم چند   عرض او باشد و عمق او 
یک باالی عود را خزینه نیز خوانند چهار و که آنعرض او بود و گردن ا نیمۀ
 جا(. )همان بود

آمده و طول ساز را یک و  اخوان الصفا رسالۀای است که در این نظر مشابه اندازه
نیم برابر عرض آن و عمق ساز را نصف عرض آن معرفی کرده است. در مورد جنس و 

 آمده است:  کنزالتحفنوع چوب ساز نیز در 

و  ت متوسطاند بر آن که از بهر عود چوبی باید در ثقالت و خفّ حکما متفق
ی در که اصالً رطوبت باید که وقتی خشک شده باشد بریده باشند. غرض آن

آورند، و بار میباشد که از جانب دریا 3چوبچوب نباشد و بهترین چوب شاه
 )همانجا(.  بهر ضرورت چوب سرو نیز نیک باشد از

                                              
 . به معنی انگشت چسبیده.1
 . به معنی سه وجب.2
صنوبر و در  فرهنگ نفیسیتقی بینش معتقد است که مقصود مؤلف از شاه چوب شاید شاه درخت باشد که در  .3

شاه درخت به  فرهنگ دهخدا(. همچنین در 176شاه بلوط کنار دریا ذکر گشته است )مقدمه، ص فرهنگ معین
 .معنی درخت صنوبر آمده است
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های مختلف جا مانده از سازهایی همانند عود ولی در اندازهدر متون موسیقی به
های مختلف. در سخن رفته که تأییدی است بر حضور انواع این ساز در اندازه

رساالت عبدالقادر مراغی، چندین ساز از نظر شکل کاسه مشابه ساز عود معرفی 
 کاسۀالعود و شهرود اشاره کرد. ة الفتح، تحف توان به سازهای طربند که میاشده
ن ذکر شده است )عبدالقادر مراغی، از آ ترکوچکعود ولی  کاسۀالفتح همچون  طرب

الفتح نصف  های طربطول زه ادوار، شرحنور  نسخۀ(. در 364، صجامع األلحان
توان نتیجه گرفت طول کل این ساز نیز های عود ذکر شده )همانجا( که میطول زه

ای رای کاسهالعود، از دیگر سازهایی است که داة نصف ساز عود بوده است. تحف
با این تفاوت که طول و عرض کاسه نصف عود بوده است  عنوان شدهمشابه عود 

 کاسۀ(. شهرود نیز از جمله سازهایی است که 205ص ادوار،شرح)عبدالقادر مراغی، 
ساز عود عنوان شده، با این تفاوت که طول آن دو برابر طول عود  کاسۀآن همچون 

هجری(  9)قرن  االصولة مقدمموسیقی  رسالۀ(. در 206ذکر شده است )همانجا، ص
است،  1ترساز کالن ۀپس اگر کاس»افزا نامیده شده است: کوچک، روحهنیز عود  کاس

 (. 178، برگهی)اوب« اندافزا گفتهعود گویند و اگر خردتر است، روح

ق( از دو 1109صفویه، امیرخان کوکبی گرجی ) دورۀدر میان رساالت موسیقی 
( که بیانگر 21نام برده )امیر خان کوکبی گرجی،برگ « عودچه»و « عود»ساز با عنوان 

امیرخان کوکبی، عود در میان  رسالۀمختلف است. در  اندازۀوجود دو نوع عود در دو 
. تنها از شباهت اندشدهبندی سازهای کامل و عودچه در میان سازهای ناقص دسته

ایم که ممکن است سازی این احتمال را مطرح کرده« عود»به نام « عودچه»اسمی 
شایان توجه دیگر حضور نام بربت در میان  نکتۀاز عود بوده باشد.  ترکوچک

 سازهای ناقص در این رساله است )همانجا(. 

تألیف درویش علی چنگی )اواخر قرن یازدهم  السرورتحفة موسیقی  رسالۀدر 
ای در باب نکتهاند. در این رساله هجری( نیز عود و بربت جدا از هم توصیف شده

سخن « چغانه»شود. همچنین در این رساله از سازی با نام تفاوت این دو ساز ارائه نمی
)درویش علی چنگی، « ماندصورتش با عود می»مؤلف رساله  گفتۀرفته است که به 

عود و  اندازۀای در باب شکل و (. در متون تاریخی نکته14نسخه خطی، برگ 

                                              
 .تربزرگ. به معنی 1
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تألیف امین احمد  اقلیم هفت ۀر نشده است. تنها در تذکرآن ذک ۀخانوادسازهای هم
بر شبه بربط، سازی »قمری از فردی به نام بابا شوخی نام برده شده که  1002رازی در 

(. ولی این نکته که این ساز 1061ص ،2)رازی، ج« نواخته...اختراع کرده همیشه می
 شن نیست. اختراع شده توسط وی چه تفاوتی با عود داشت، بر ما رو

برای ساز عود موجود است،  کنزالتحفهای موجود از تصاویری که در نسخه
(. شکل 2و  1اند )تصاویر ساز را در دو نوع   کشیده و مدوّر به تصویر کشیده کاسۀ

تری است و جزئیات ساز از جمله ساز کشیده کاسۀپاریس دارای  نسخۀعود در 
ساز مدوّر و  کاسۀلندن،  موزۀ نسخۀاما در  اند.ها و خرک تصویر نشدهها، زهگوشی

ها نیز ها و زهگیر، گوشیگرد است. در این نسخه جزئیات عود از جمله خرک، سیم
نمایی کرده حال، مشخص نیست که تصویرگر تا چه اندازه واقعاند. با اینتصویر شده

 است. 

 
 کنزالتحفپاریس  نسخۀ. شکل عود در 1تصویر 

 

 کنزالتحفلندن  نسخۀ. شکل عود در 2تصویر 

ن ترکی عثمانی که به زبا درویش حریری رسالۀملی پاریس از  کتابخانۀ نسخۀدر 
شهری بوده، هالدین قرنظام ادوارای از ق( و ترجمه873 نگاشته شده )کتابت

لندن  نسخۀساز همچون تصویر  کاسۀ( که 3تصویری از ساز عود ارائه شده )تصویر 
 مدوّر است.کنزالتحف 
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 درویش حریری رسالۀ. شکل عود در 3تصویر 

 عود دستۀ
های مختلف از جمله مقیّد از جمله عود در منابع مکتوب با نام هیسازهای ز دستۀ

عنق یا گردن، دسته، دستج، خزینه و اِبریق ذکر شده است. چوب نازکی که بر روی 
آمده که این لوح چوبی  التحف کنزشده و در گرفته، لوح نامیده میساز قرار می دستۀ
و لوح که عبارت از چیزیست که بر »ساختند: ساز را از چوبی سخت می دستۀروی 

 (. 112)کاشانی، ص « روی خزینه دوسانند باید که نیک سخت و تنک باشد

دار بودن و یا بدون ساز عود مطرح است، دستان دستۀهایی که در مورد از پرسش
ن آن است. در متون مختلف موسیقی قدیم از بسته شدن و یا گذاشته شدن دستان بود
عود سخن رفته است. فارابی از چسبانده شدن  دستۀعنوان دستان بر روی عالمت به

 گوید:عود چنین می دستۀها موازی خرک بر روی دستان

چسبانند. این دستانها این ساز و در زیر تارها دستانها را می دستۀروی 
کنند و جانشین خیزد تعیین میهای مختلف هر تار را که نغمه از آنها برمیبخش

که خود خرک )مشط(  نهندساز می ۀحامل تارهایند. آنها را موازی با قاعد
  (.227ص )فارابی، شودخوانده می

ها بر الصفا نیز همچون فارابی به بستن دستان ، خوارزمی و اخوانابن سیناکندی، 
 اند:نوشتهباره  در این اخوان الصفااند. شاره کردهعود ا دستۀروی 
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پس زیر به چهار قسمت کنند از آنجا که میانه گاهست و بر قسم چهارم دستان 
 1بر بندد. پس از سر این قسمت تا سر دسته، شش دستان بر بندد ... پس هفت

بود و یکی  دستان حاصل آید و این حقیقت هشت بود از آنک هفت دستان
 (. 52، ص اخوان الصفا) سر جودانه است مطلق که

الدین ارموی نیز همانند گذشتگان به وجود قابل توجه این است که صفی نکتۀ
  کند:ساز عود اشاره می دستۀهفت دستان بر 

پس بدان متقدمان، آلتی را وضع کردند، که بر آن پنج وتر است... پس دستانها 
 (. 40الدین ارموی، ص)صفی است هفت باشد... 2که بر آن افتقار

کند: عنوان نشان یا عالمت بر روی دسته یاد می الدین شیرازی از دستان بهقطب
« معین... ۀدستان نشانی باشد بر سواعد ذوات اوتار کی داللت کند بر مخرج نغم»

عنوان  الدین ارموی نیز از دستان به(. پیش از او صفی88الدین شیرازی، ص)قطب
دار بوده دسته هیلی مقصود وی ساز عود نبوده، بلکه کل سازهای زیاد کرده و نشانه

هایی که بر آن اوتار آلت های[]دسته هایهاست که بر دستدساتین نشانه»است: 
ها از اجزای است، بر نسبتی خاص نهاده شود تا بدان استدالل کنند بر مخارج نغمه

از دستان  االصولة مقدم رسالۀنیز در  هیاوب (.9الدین ارموی، ص)صفی« وتر...
  کند:عود یاد می دستۀعنوان عالمت بر به

و عود را هفت دستان بسنده باشد، در ادای جمِع کامل. و دستان واحد دساتین 
جهت استدالل بر  3النبضبر سواعد آالت ذوات است و آن عالماتی بود مرسوم

: بعد از  اندکرده تعیین مخارج نغم از اوتار. و استادان صناعت بهر دستان نامی
فُرس و وسطی زلزل و بنصر و  مطلق، زاید و مجنب و سبابه و وسطی قدیم و

 (.9ارموی، ص الدین)صفی خنصر

عود سخن  دستۀدار بودن با اینکه متون موسیقی قدیم ایران و عرب از دستان
کنند. نمی ها این امر را اذعانگویند، ولی تصاویر موجود از ساز عود در نگارگریمی

 ساز قابل تشخیص است. دستۀهایی بر ست که دستانهاییاز معدود نگاره 4تصویر 

                                              
 . منظور همان هفت دستان اصلی عود است: زاید، مجنّب، سبابه، وسطی فرس، وسطی زلزل، خنصر و بنصر.1
 بر وزن افتعال، به معنای محتاج گشتن و نیاز داشتن.« فَقَرَ» از مصدر  .2
 درآوردن زه است.. از معانی نبض، به صدا 3



 1392، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 11، دورۀ تاریخ علم/ 200

 
 (112ص 1)فارمر، ای از عصر صفوی. نگاره4تصویر 

در تصاویری که در متون موسیقی قدیم ایران برای شرح مباحث نظری از عود 
اند. در تصویری که در ساز مشخص کرده دستۀها را نیز بر روی اند، دستانترسیم کرده

( شاهد هفت دستان بر روی 2از عود ترسیم شده )تصویر  کنزالتحفلندن  موزۀ نسخۀ
ساز هستیم. اما این پرسش باقی است که آیا مؤلف برای نشان دادن جایگاه  دستۀ

ساز در مباحث نظری چنین عالئمی را رسم کرده، یا اینکه  دستۀانگشتان بر روی 
دانانی چون که موسیقی اند. با توجه به اینبندی بودهعودهای آن زمان دارای دستان

ساز عود سخن  تن دستان و یا عالئمی بر روی دستۀالدین شیرازی از بسفارابی و قطب
بندی بوده و یا اینکه با استناد به توان حکم کرد که عود دارای دستاناند، آیا میرانده

بندی ها، حکم به عدم دستانبندی در نگارهوجود تعداد زیادی از تصاویر بدون دستان
این بحث را مطرح  2موسیقی شرق درمطالعاتی آن داد؟ فارمر در بخشی از کتاب 

جا هها بگوید صدها تصویر از عود بدون دستان از نگارهباره میکند. وی در اینمی
مانده و امروزه نیز در مصر، عراق، سوریه، ترکیه، الجزایر و مراکش، عودهای 

-196فارمر، ص بندی هستند )عود بدون دستان ترکوچککالسیک و حتی انواع 
کندی و پردازانی چون فارابی، حال وی با استناد به سخنان نظریه با این .(197

باره کمتر  اند و به منابع تصویری در اینددار بودن عود را محتمل میدیگران، دستان
در توان حکم قطعی مباحثی است که نمی ۀطور کلی این امر از جملکند. بهاعتماد می

 آید.شناسی عود به شمار میآن داد و یکی از زوایای تاریک ریخت بارۀ

                                              
2. Farmer 

1. Studies in Oriental Music 
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 های انواع عودتعداد زه
شناسی سازها مرتبط های ریختبیشتر از اینکه با جنبه هیتعداد زه در سازهای ز

های اکوستیکی و تولید نغمات در ارتباط است. در متون موسیقی قدیم باشد، با جنبه
شد و نامیده می« عود قدیم»شود. عود چهار زه از دو نوع عود چهار زه و پنج زه یاد می

« عود کامل»ود پنج زه را به عودهای قبل از اضافه شدن زه پنجم اشاره داشت. ع
کنند، ولی از از عودهای چهار زه یاد می اخوان الصفانامیدند. با اینکه خوارزمی و می

 عود پنج زه نیز سخن رفته است. به در بارۀکندی قرن سوم هجری در آثار فارابی و 
د پردازان موسیقی از دو نوع عود چهار زه و پنج زه یاها بعد نظریهطور کلی تا قرن

نامند و در تشریح مباحث نظری از عود کنند و همواره عود پنج زه را عود کامل میمی
سیم شده، تریکه از ساز عود در رساالت موسیق برند. در تصاویریپنج زه بهره می

گانه از باال به پایین به های پنجاند. نام هر یک از زهاغلب عود پنج زه را تصویر کرده
باره این است که دیگر در این نکتۀ: بم، مثلث، مثنی، زیر و حاد. این ترتیب بوده است

شدند. یعنی وقتی می گوییم عود پنج زه، منظور صورت جفت بسته می های عود بهزه
 پنج جفت زه و یا به عبارتی ده زه است.

و  زه شاز عود ش ی قرن نهم هجری به بعدهااز رساله یدر شمارعالوه بر این 
محمد بن  ۀنوشت مقاصداالدوارموسیقی  رسالۀنیز سخن رفته است. در  زههفت  یحت

ششم توسط عبدالرحمن بن  زهاز افزودن جفت  (عبدالقادر ۀنو)عبدالعزیز مراغی 
شد. وی خوانده می« عود اکمل»دهد که عبدالقادر از فرزندان عبدالقادر خبر می

گوید و آن نوع یدیگر توسط شخص خود سخن م زههمچنین از افزودن دو جفت 
 (.8، برگ )محمدبن عبدالعزیز مراغی نامدمی« عود مکمل»عود را 

های عود، ده که در قرن نهم هجری نگاشته شده، تعداد زهاالصول  ةمقدم رسالۀدر 
صدا عبارت دیگر پنج یا شش زه جفت ذکر شده که هر دو زه هم یا دوازده زه و یا به

 اند: شدهکوک می

چه مروی است از استاد محمد  چون بر عود ده وتر بندند چنان و در این زمان
، برگ هی)اوب هر دو در حکم یکی باشند که هیشاه ربابی یا دوازده بر وج

179-178 .) 

 



 1392، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 11، دورۀ تاریخ علم/ 202

 زهساز عود دارای شش نیز  تألیف درویش علی چنگی السرورة تحف رسالۀدر 
)درویش علی  «ششم از طرف بم به عود افزوده شده است زهمعرفی شده که جفت 

 (. 14چنگی، برگ 

های بیشتر از پنج عدد عود، گاه دارای تعداد زه ۀخانواداز سوی دیگر سازهای هم
شش زه  مقاصد األلحان و جامع األلحانالفتح در  های طرباند. تعداد زهذکر شده

الخمس( کوک ذی ۀهای عود )به فاصلمنفرد ذکر شده است که پنج زه همانند زه
صدا گانه همهای پنجتوانست با هر یک از زهصورت زه واخوان میزه ششم بهشد و می

(. 199ص ،جامع األلحان ،125، صمقاصد األلحانکوک شود )عبدالقادر مراغی، 
پس این شش وتر را که حکم »گوید: الفتح می های طربنیز در مورد تعداد زه هیاوب

الفتح  طربدوار أ شرحدر (. 177گ ، برهی)اوب« الفتح گویند پنج وتر دارد، طرب
صورت دارای ده زه منفرد معرفی شده است که پنج زه همانند عود و پنج زه دیگر به

که در  (؛ در صورتی352، صأدوار شرحاند )عبدالقادر مراغی، شدهمطلقات کوک می
( و در 364دوازده زه برای آن ذکر شده )همانجا، ص أدوار شرحنور  نسخۀ

عبدالعزیز مراغی این ساز دارای شش زه جفت توصیف شده است  دواراألة نقاو
(. با وجود چنین اختالفی در رساالت مختلف 125)عبدالعزیز مراغی، برگ 
توان دو احتمال را در نظر گرفت. الفتح می های ساز طربعبدالقادر در مورد تعداد زه

تباه کاتب یا نویسنده در هایی را ناشی از اشیک احتمال این است که چنین اختالف
نیز به دو صورت کامالً  دواراأل شرحطوری که در دو نسخه از رساله نظر بگیریم، به

های ثابتی متفاوت عنوان شده است. احتمال دوم این است که این ساز تعداد زه
ای در مورد این ساز دست نیافته های تثبیت شدهنداشت و نوازندگان عصر به تعداد زه

 .بودند

ای همانند عود ولی نصف آن العود، از دیگر سازهایی است که دارای کاسهة تحف
های این ساز (. تعداد زه205، صجامع األلحانعنوان شده است )عبدالقادر مراغی، 

ة های تحفکه تعداد زه مقاصد األلحان رسالۀهمچون عود ذکر شده است مگر در 
 (. 129، صأللحانمقاصد االعود، دوازده زه آمده است )همو، 

های ها، در برخی از منابع مکتوب در مورد جنس و ضخامت زهعالوه بر تعداد زه
زه اول یا بم باره آمده است که در این التحف کنزعود نیز اشاراتی شده است. در 

شود. زه دوم یا مثلث نسبت به ستبرترین زه )اغلظ اوتار( است که از روده تابیده می



 203جایگاه ساز عود و انواع مختلف آن... /

تر است. زه سوم یا مثنی به عنوان ستبرتر ولی نسبت به زه بم باریکسه زه دیگر 
اوتار( ذکر شده و زه چهارم یا زه زیر نسبت به زه  قّدَها )اَترین زهرین یا باریکتنازک

 (. 112)کاشانی، ص تر استمثنی ستبرتر و نسبت به زه مثلث نازک

 گیرینتیجه
ری ساز عود نسبت به سازهای دیگر تأکید در متون موسیقی کهن ایران همواره به برت

پردازان موسیقی قدیم ایران نیز جهت تشریح مباحث مهم موسیقی شده است و نظریه
نظری و عملی مانند استخراج نغمات و فواصل موسیقایی، استخراج ادوار و شیوه 

توان بردند. با کنکاش در متون موسیقی قدیم ایران میبندی از ساز عود بهره میدستان
کاسه پی برد که گاه با اسامی مختلفی شناخته  اندازۀبه انواع مختلف عود از نظر 

های خانواده با عود در این متون دورههایی که به سازهای همشدند. از جمله ناممی
العود، شهرود، ة الفتح، تحف شویم عبارتند از: طربمختلف تاریخی مواجه می

 اوراءالنهری، بربت کامل.افزا، عودچه، بربت، بربت مروح

ساختند که گاه با اسامی عود را حداقل در دو نوع کاسه بزرگ و کاسه کوچک می
های ترین دلیلی که برای ساختن عود در اندازهشدند. مهممختلف نیز خوانده می

طوری که  بهتوان در نظر گرفت، تنوع مناطق صوتی مختلف است. مختلف می
بودند،  ترکوچکاز عود افزا که از نظر اندازه العود و روح ةالفتح، تحف سازهای طرب

های رسد در دورهکردند. به نظر میاجرا می صوتی باالتری را نسبت به ساز عود منطقۀ
 مختلف چندین نوع عود وجود داشت. 

های آن بوده، به وجه تمایز دیگری که در انواع عود قابل مالحظه است، تعداد زه
شهرت داشته « عود قدیم»و عود چهار زه به « عود کامل»پنج زه به که عود  طوری

است. با اینکه فارابی در قرون سوم و چهارم هجری به تشریح عود پنج زه در مباحث 
کنند. اسالمی همچنان از عود چهار زه یاد می دانان قرون اولپردازد، موسیقیینظری م

برد و ان خود، از عود چهار زه نام میاین نکته که فارابی در فصل معرفی سازهای زم
برد، شاید بتوان دریافت که در از عود پنج زه تنها برای شرح مباحث نظری بهره می

تر بوده های اولیه اسالمی با وجود افزوده شدن زه پنجم به عود، عود چهار زه رایجسده
در نین و به تدریج عود پنج زه یا عود کامل جایگزین عود قدیم شده است. همچ

نیز سخن رفته  زههفت  و زه شاز عود ش ی قرن نهم هجری به بعدهااز رساله یشمار
 است.
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از جمله زوایای تاریک ریخت شناسی ساز عود در موسیقی قدیم ایران، مبحث 
دار بودن یا نبودن آن است. در متون مختلف موسیقی قدیم از بسته شدن و یا دستان

عود سخن رفته است، اما در  دستۀتان بر روی عنوان دسگذاشته شدن عالمت به
اند که با توجه به عدم های مکاتب مختلف، عودها بدون دستان تصویر شدهنگارگری
های مختلف اسالمی، بدون دستان بندی عودهای امروز در ایران و سرزمیندستان

اد که در توان احتمال دحال میتر است. با اینبودن آن در موسیقی قدیم ایران محتمل
 شده است. دار آن نیز استفاده میها، نوع دستانبرخی از دوره

  



 205جایگاه ساز عود و انواع مختلف آن... /

 منابع
. به اهتمام تقی بینش، سه رساله در موسیقی .عالیی ۀموسیقی دانشنام ش(.1371. )ابن سینا

 .هیمرکز نشر دانشگا تهران:
اهتمام تقی . به سه رساله در موسیقی .اخوان الصفاموسیقی رسائل  ش(.1371. )اخوان الصفا

 .هیمرکز نشر دانشگا بینش، تهران:
 .56-50. صکتاب ماهور: مجموعه مقاالت موسیقی عود.-بربط ش(.1371آریان، م .ح. )

  .اسالمیمجلس شورای  ۀکتابخان 2211 ۀخطی شمار ۀنسخ .رساله و تصانیف امیرخان کوکبی.
 .دانشگاه استانبول ۀکتابخان F1079شمارۀ خطی  ۀنسخ .االصولة مقدم .الدین علیشاه، نظامهیاوب

 :حسین خدیو جم، تهران ۀترجم .مفاتیح العلوم ش(.1347) .خوارزمی، محمد بن محمد
 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

 ۀکتابخان1424 ۀخطی شمار ۀنسخ .شهریهالدین قرنظام أدوار ۀترجم درویش حریری بن محمد.
 ملی پاریس. 

 ۀکتابخان RF-Span D 403شمارۀ خطی  ۀنسخ .السرورة تحف درویش علی چنگی الخاقانی.
کادمی علوم روسیه  .آ
تصحیح، تعلیقات و حواشی سید محمدرضا  .هفت اقلیم ۀتذکر ش(.1378رازی، امین احمد. )

 .تهران: سروطاهری، 
مرکز  :به اهتمام آریو رستمی، تهران .الموسیقیفی دواراألکتابش(.1380) الدین ارموی.صفی

 نشر میراث مکتوب.
 .طوپقاپوسرای ۀکتابخان A.3462 278 شمارۀ خطی ۀنسخ .دواراألة نقاو عبدالعزیز مراغی.

بنگاه ترجمه و نشر  :به اهتمام تقی بینش، تهران .مقاصد األلحانش(. 1344) بدالقادر مراغی.ع
 کتاب.
مطالعات و تحقیقات  ۀمؤسس :به اهتمام تقی بینش، تهران .جامع األلحانش(. 1366ــــــــــــ. )

 فرهنگی.
 :به اهتمام تقی بینش، تهران .الفوائد( و زوائد أدوار)با متن  أدوارشرح ش(. 1370)ــــــــــــ. 

 .هیمرکز نشر دانشگا
 :آذرتاش آذرنوش، تهران ۀترجم .الکبیرالموسیقی ش(.1375. )فارابی، ابونصر محمدبن محمد

 هشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پژو
 شرکت سهامی چاپ رنگین. :تهران .الدباج ةالتاج لغرة در ش(.1324. )الدین شیرازیقطب

مرکز نشر  :به اهتمام تقی بینش، تهران .سه رساله فارسی در موسیقی .کنزالتحف کاشانی، حسن.
 .هیدانشگا
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نور  ۀکتابخان 3649ۀ خطی شمار ۀنسخ .دواراأل مقاصدبن عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی. محمد 
 عثمانی.

ابوالقاسم پاینده،  ترجمۀ .الذهب و معادن الجواهرمروج ش(.1387مسعودی، علی بن حسین. )
 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.  :تهران
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