
 متر

 واحدهاي پی در پی و منظم تکرار دیگر عبارت به . متوالی مساوي هاي قسمت به زمان تقسیم از است عبارت متر

 خط یک طول همچون موسیقی متریک قطعۀ یک درطول زمان گویی .شود می متر ایجاد ها( سبب )ضرب زمانی

 درقالب گروه ها قسمت این که شود. به طوري می تقسیم تکرارشونده هاي مساوي قسمت به اي پارچه متر یا کش

 می درك شوند می نامیده میزان که ....و چهارتایی )چهارضربی( ضربی(، )سه تایی )دوضربی(، سه دوتایی هاي

 .شوند

 تر قوي گردد، مشخص آنها در موجود ضرب تعداد و شوند داده تمیز یکدیگر از ها میزان شود می سبب که آنچه

 یکسان ضعف و قوت با ها ضرب اگر که چرا . است میزان همان هاي ضرب سایر به نسبت میزان اول ضرب بودن

 .شد نخواهند درك( شده بندي میزان) شده بندي گروه صورت به شوند ا اجر

 همه از حاصل صوت ضعف و قوت که طوري به نمایید زدن دست به شروع برابر زمانی فواصل با که صورتی در

 ...و چهارتایی تایی، سه ، دوتایی شونده تکرار( هاي میزان) هاي قالب در اصوات بندي گروه باشد برابر ضربات

 هاي گروه بصورت اصوات شود اجرا وضعیف قوي میان در یکی ها ضربه که صورتی در اام . بود نخواهد ممکن

 مکرر طور به ضعیف دوضربۀ و قوي ضربۀ یک که صورتی در ، شود می درك ( ضعیف ، قوي : ضربی دو) دوتایی

 یک که صورتی در و شود می شنیده( ضعیف ، ضعیف قوي، :ضربی سه) تایی سه هاي گروه در اصوات شود اجرا

 ضعیف، قوي، :چهارضربی) چهارتایی هاي گروه در اصوات شود اجرا مکرر طور به ضعیف ضربۀ سه و قوي ضربۀ

 .شود می شنیده( ضعیف ضعیف،

و ربی ـضرا ک ـمتریت نی قطعاایراموسیقی در  .باشد رـیا فاقد متو ست متریک ایک قطعۀ موسیقی ممکن 

ه ننداخو ست که توسطي امتر دـفاقت اـقطعح آوازي صطالر از البته منظوا .ندا هنامیدرا آوازي د متر ـفاقت اـقطع

ن مازقع در وا .سته ادـشي بندانموسیقی میز، موسیقی متریکد از کلی مقصور بهطو .دمیشوا جره اندازیا نوو 



ت نند با ضرباامیتون که شنوندگاد تقسیم میشوه شوندارتکروي اـمسي متریک به قسمتهایک موسیقی در 

 .هی کننداهمرآنرا ست د نظمـم

وي اـمسي اـمتهـنها به قسن در آمازکه ا چر .میباشندي بندانمیزو نما انموسیقی غیرمتریک فاقد میزت قطعا

مختلف نت ي ین شکلهاـانی بـمي زاـبتهـر نسـموسیقی فاقد متدر ین ابنابر .سته ایم نشدـتقسه وندـشارتکر

 هنوندـس شـپ .تندـنیسردار وـقیق برخدمانی کامالً از ارزش زنتها د و وـیشـعایت نمو رقت محاسبه دماً به ولز

ي لگوهاار اتکر چنین قطعاتی معموالًدر لبته ا .هی کنداهمررا قطعه آن ها مکرر دست و منظم ت ند با ضرباانمیتو

یک اي از یر نمونهز کلـشدر  .دوـیشـمد وزن یجااشعر سبب در ضی وعرن کاار ارد تکرـین ماننـک معـیتمیر

 :سته ائه شدآوازي اراموسیقی 

 

 هـکد وـیشـی مـا ناشـنجاز آین تفکر ا .ستایتم رفاقد آوازي موسیقی  هـد کـنورین باارـببسیاري به نادرست 

باید اضافه شود که موسیقی آوازي ریتم دارد اما متر و میزان بندي  .ندارمیپندادف متررا نما انزمیو یتم ربه غلط 

 ) قالب هاي تکراري دو، سه، چهار و ... ضربی( ندارند و در نتیجه میزان نما نخواهند داشت.

 میزان

 گفته میزان ...و چهارضربی ضربی، سه تکرارشونده دوضربی، و مساوي ي ها قسمت به متریک موسیقی یک در

 .شود می



 

 

 میزان انواع

 طبیعی طور به اگرهرضرب و ساده را باشد میزان مساوي قسمت دو به تقسیم قابل طبیعی طور به ضرب هر اگر

 اینجا در که است ذکر به الزم .نامند می ترکیبی را میزان باشد قسمت مساوي سه به تقسیم قابل

 نقطه گرد یک اولیۀ و طبیعی تقسیم نمونه محصول عنوان به . است نظر مورد ضرب )اصلی( اولیۀ تقسیم نحوة

 قسمت دو به فرعی تقسیمات در طبیعی طور به سفیدها این از اما هریک .باشد می سفید سه دار،

 اولیۀ تقسیم داراي دارد تمدید نقطۀ که یک نت از شکلی بنابراین. باشند می تقسیم قابل سیاه دو یعنی مساوي

 و اولیه تقسیمات داراي است تمدید نقطۀ فاقد که نت از شکلی اما .باشد می دوتایی فرعی تقسیمات و تایی سه

 است. دوتایی فرعی

 که درحالی .است ....و دوالچنگ چنگ، سیاه، ، سفید، گرد اَشکال از یکی ضرب واحد ساده هاي میزان نکته: در

 سفید دار، نقطه گرد :مانند .دارد تمدید نقطۀ یک که است نت از شکلی حتماً ترکیبی هاي در میزان ضرب واحد

 ...و دار نقطه سیاه دار، نقطه



 

 

نوع دیگري از  از کنار هم قرار گرفتن ضرب هاي ساده و ترکیبی ) ضرب هایی با تقسیمات دو تایی و سه تایی(

 میزان ها به وجود می آید که میزان هاي لنگ نامیده می شوند.

 نما میزان

2شده است. به عنوان نمونه میزان نماي  محصور میزان یک در که است گرد از نسبتی معادل نما، میزان
4

به این  

معناست که از نظر ارزش زمانی، در هر میزان  
2

4
6در میزان نماي  و یک گرد 

8
، درهر میزان   

6

8
 نت گرد قرار میگیرد. 

 

 



 طورکه بکار برد. همان نما میزان بیان منظور به ریتم را واژة شودکه نباید اشاره نکته این به دوباره است الزم

 است ها سکوت و صداها مابین زمانی تناسب ریتم .است متفاوت هم با کامالً واژه دو این شود معناي می مالحظه

 .میزان در است گرد از نسبتی معادل نما که میزان درحالی

 


