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  نگرشي بر شگردهاي موسيقي عملي و نظري
 در عهد غوريان

 

 بخش دوم
 

بالروحتهج 

  ي موسيقينخستين كتاب دري در باره
  

     ب     ي ششم هجري در فيروزكوه واليت  كه در اواخر سدهالدين صفي پسرعبدالمؤمن عنوان كتابيست از الروحتهج
 599 ـ 602  و شمال هندخراسانپادشاه  و 569 ـ 599والي غزني (نام سلطان محمدسام غوري به، غور و يا در شهر غزني
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شاه يادشده تاريخ دقيق تأليف اين كتاب ارزشمند به درستي معلوم نيست؛ ولي سلطان خواندن . به نگارش درآمده است) ه
هاي ي هفتم، بين سالي ششم و يا آغاز سدهياني سدهتواند كه در سالهاي پاداير برين امر بوده ميدر ظاهر درين رساله، 

ي زماني سلطان خراسانزمين و شمال هند بوده آمده باشد؛ زيرا محمدسام غوري درين برههنگارش دربه ه 599 ـ 602
 را است؛ ولي در عصر تأليف كتاب، واليان قدرتمند را نيز سالطين محلي مي دانستند؛ از همين جهت است كه پادشاه مركز

شهنشاه يعني شاه شاهان خطاب مي نمودند؛ به ويژه اينكه شهاب الدين محمد سام طي نيم قرن سلطنت برادرش ـ سلطان 
. بر سي سال واليت در غزني و باميان، سپهساالر او نيز بود  عالوه،غياث الدين محمد غوري ـ بر خراسانزمين و شمال هند

  .ي تحرير درآمده استچي سالي و در كدام واليت افغانستان به رشتهازينرو نمي توان فهميد كه اين كتاب در 
آيد؛ حساب ميي موسيقي خراسانزمين بهزبان دري در زمينه» كتاب مستقل«الروح كه از لحاظ حجم، نخستين      بهجت

ي سبك ساده. سازدي كشورمان و منطقه آشنا ميهاي ميانههات و رموز موسيقي نظري و عملي سدهاز جمارا با بسياري 
شناس معروف انگليس ـ ادوارد براون ـ است كه خاوراست؛ روي همين علتي عام ساختهنگارش آن، كتاب را قابل استفاده

ترين و موجزترين رسايل  يكي از روشنياد شده،   رسالهاين خالصه رسيده است كهدر تاريخ ادبيات فارسي خويش به
گيري درست هم است؛ زيرا برخي از مسايل  و اين نتيجه1٧است كه او به نظر او رسيدهي موسيقي خراسانزمين درباره
خواننده ي ناوارد به مباحث كه فهم تشريح گرديده است؛ تا آنجا صورت بسيار عام به،ي موسيقي درين رسالهپيچيده

  .دگي استفاده نمايسادهبهند از مطالب آن موسيقي نيز ميتوا
- الروح را بهكه يكي از خاورشناسان پركار فرانسوي بود؛ كتاب بهجت H.L. Rabino di Borgomale رگومالهابينو دي بر     

هاي ي موجود آن در كتابخانهي اروپا ـ هنري جورج فارمر ـ براساس سه نسخهشناس برجسته و همكاري موسيقيمشوره
زبان انگليسي نيز برگردان م آن را به1943موده، سپس در سال هاي كمبريج و آكسفورد انگلستان، مقابله و تصحيح ندانشگاه

ي خطي آن نزد فارمر باقي نمود؛ اما اين متن و برگردان آن، در زمان حيات ويراستار و مترجم امكان چاپ نيافته، نسخه
لس سناي ايران گويا ي مجمسؤولين كتابخانه.  اين نسخه ي چاپ ناشده، پس از مرگ فارمر به دست كتابفروشان افتاد.ماند

ش بنياد 1346و در سال  18اش نمودندخريداريي چهل خورشيدي از وجود آن در بازار آگاهي يافته، اقدام بهدر اوايل دهه
شرح و برگردان ـ ح المحسينعلي  ـ  ايرانيانموسيقيدي ديگر و بازبيني توسط فرهنگ ايران آن را با مقابله با يك نسخه

  .چاپ سپرد به؛مهدي مفتاح توسط اب را كه رابينو به به زبان انگليسي نوشته بود؛لغات و اصطالحات كت
هايي نيز گيالروح بوده، تصحيف و تحريف و حتي افزودههاي متأخر بهجتهاي مورد دسترس رابينو از رونوشتخهنس     

اين تصور ب مشكوك ساخته، آنان را بهاصالت كتاچنين امريست كه ويراستار و همكارانش را به. شودها ديده ميدر آن
سلك تحرير درآمده باشد؛ انداخته است كه شايد رساله ي يادشده، در حدود پنج قرن پس از تاريخ مورد ادعاي مؤلف به

يي اند كه كاتب ناشي آن، اسمِ محمد غوري را محمود غزنوي ساخته، كه در هاي موجود در انگلستان، نقل نسخهزيرا نسخه
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با آنكه رابينو متوجه اين نكته نيز . توانندهاي متن كتاب با عهد شهنشاه مذكور سازگاري يافته نميالت طبعاً اشارهچنين ح
اگر چنين باشد، حاكمي كه مؤلف، نام وي . جاي غوري باشدممكن است غزنوي اشتباه كاتب به«:كند كهبوده، يادآوري مي

 با آنكه تفاوت محمود و 19».حاكم فيروزكوه در غور بوده باشد) م1212 وفات(را ذكر كرده، بايد سلطان محمود غوري 
-  بهپدرشپادشاهي رسيده؛ با الدين محمود را كه پس از معزالدين محمد بهمحمد هنوز هم براي رابينو روشن نبوده، غياث

ران ايراني قول فارمر و استاد الروح در تهران تا به امروز، همه پژوهشگاشتباه گرفته است؛ ولي از همان زمان چاپ بهجت
نگارش در آمده ي مجعولي بهتوسط نويسنده! كنند كه گويا در عصر صفويتقي زاده را اعتبار داده، آن را كتابي وانمود مي

دانند، پاكستان و شمال هندوستان نيز ميدر حالي كه پژوهشگران هندي كه تاريخ عصر غوري را مربوط به  2٠است
- نام او الروح را تأليف شده در عهد محمد غوري و اصدار يافته بهنموده، با صراحت بهجتورد شك نههيچگاهي درين م

 21.دانسته اند

الروح برآنها انگشت گذاشته و از عدم مطابقت اين نكات گان و ويراستار بهجت     بيشترين بخشِ نكاتي را كه مقابله كننده
گي قابل پذيرش بارهيكجاي محمود غزنوي بهبا پذيرفتن اسم محمد غوري بهبا تاريخ نگارش رساله صحبت كرده اند، 

چطور در كتابي كه به نام محمود غزنوي تأليف يافته است؛ اسم ملكشاه سلجوقي كه : طور مثال آنان گفته اندبه. گردندمي
رسه پيش از عهد محمد غوري متأخرتر ازوست؛ ياد گرديده است؟ حال آنكه در تاريخ سالجقه سه ملكشاه داريم كه ه

  :زيسته اند
  )م1072 ـ 1063 = ه 465تا  455سلطنت . (جالل الدين ملكشاه اول سلجوقي

  )م1115=  ه 498 سلطنت (. معزالدين ملكشاه دوم سلجوقي
  22 )م1152  ـ1134=  ه 547 ـ 529سلطنت . (معين الدين ملكشاه سوم سلجوقي

دوديگر اينكه . ي تقدم شان بر عصر سلطنت محمد غوريستوضاحت نشاندهندهال به     سالهاي پادشاهي هرسه ملكشاه با
ي رساله، خود را نسل پنجم قابوس وشمگير معرفي كرده است، در حاليكه زاده گفته شده كه نويسندهاز قول عالمه تقي

 نام جعلي پنهان نموده، پسر امكان ندارد چنين نسلي معاصر محمود غزنوي باشد؛ ازينرو مؤلف خواسته خود را در زير
ياد استاد سعيد نفيسي در تاريخ نظم و نثر زبان  زنده2٣.شناس معروف پايان عهد عباسي ـ معرفي كندالدين ـ موسيقيصفي

ي ديگري قدم نهاده، در جستجوي نسل  فراتر ازين به گژراهه25 و شادروان حسن مشحون در تاريخ موسيقي ايران�2فارسي
. شمگير در عهد تيموريان برآمده، عبدالمؤمن و سلطان محمود را به اشخاص مفروض خويش انطباق داده اندپنجم قابوس و

- اساس عرفي كه هر سي سال را تفاوت يك نسل مينام محمد غوري مردودست، زيرا بهها نيز با توجه بهاين اعتراض
  ه402 ـ 367 سلطان محمود غزنويست و بين ساليان  را كه معاصر و دامادالمعالي قابوس وشمگيرشمسشمارند؛ اگر عهد 

حساب كنيم )  ه599 ـ 602( تا عهد سلطنت محمد غوري �2  بر شهر گرگان خراسان حكومت نموده است؛)م1012 ـ 978(
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تواند حتي نسل هفتم نيز درحال ظهور باشد؛ در گيرد، كه درين مدت ميصورت دقيق دو قرن را دربر مي به602 تا 402از 
الروح در سنين باال قرار داشته بود؛ طبيعيست كه صاحب نواسه نيز بوده است صورتي كه عبدالمؤمن در هنگام نوشتن بهجت

- گي نسل پنجم قابوس وشمگير در عهد پادشاهي محمد غوري بهي زندهپس حساب دوره. گرددكه نسل هفتم حساب مي
ي تيموريان نيز بيشتر گاني عبدالمؤمن و دورهر تفاوت ميان عهد زندهتواند و از طرف ديگهيچ وجه دور از امكان بوده نمي

توان گونه ميكرده اند؛ پس چيگي ميزماني شايد نسل چهارم و يا پنجم خود او زندهي ديگرست؛ كه درين برههاز يك سده
الدين صفي. ورت جعلي نيستهيچ صديگر اينكه نام اين مؤلف هم بهي تيموريان هرات منسوب نمود؟ سهدورهاو را به

عبدالمؤمن كه در افغانستان بلخي خوانده مي شود، در جهان عرب بغدادي، در ايران ارموي و در تركيه و آذربايجان ترك؛ 
الدين الروح نيز عبدالمؤمن نام دارد؛ اما صفيدر حاليكه مؤلف بهجت 27الدين استاسمش عبدالمؤمن و كنيت يا لقبش صفي

 نه لقبش؛ زيرا او خود را عبدالمؤمن بن صفي الدين بن عزالدين بن محي الدين بن نعمت بن قاموس وشمگير اسم پدر اوست
الدين تفاوتي الدين يا به اختصار عبدالمؤمن صفيبن صفيالدين عبدالمؤمن و عبدالمؤمن پس بين صفي2٨معرفي كرده است؛

. تواند وارد باشدزاده نميياد سيدحسن تقيكند؛ بنابرين، ايراد زندهيهيچ وجه مغالطه ايجاد نمبسيارست و نزد ارباب خرد به
جهان الروح ديده به كم از كم ده سال پس از تأليف بهجتترك/بغدادي/ارموي/الدين عبدالمؤمن بلخيافزون برين صفي

خص تولد نيافته بوده گشوده، ازين جهت ناممكن است كسي كه پيش ازو ميزيسته، در صدد استفاده از شهرت آينده ي ش
نگر  اينكه تشابه اسامي اين دو شخصيت تاريخ موسيقي ما در طول هفتصد سال گذشته، برخي از پژوهشگران سطحي.باشد

  .را دچار سردرگمي است، ناشي از عدم دقت و قضاوت عجوالنه ي اين گروه محققين بوده است
گي كه مقدم بر عهد زنده)  ه��7ي درگذشته(هروي ارزقيو )  ه428 ـ 370 (سينا ابن     نكته ي چهارمي هم اينكه يادكرد 

كه از معاصرين اويند و آوردن )  ه595 ـ 520 (خاقانيو )  ه�18 ـ 540 (عطار فريدالدينمؤلف رساله هستند؛ و نامبردن از 
 سعديفرين باشد يادكرد شيخ آتواند شكآنچه مي. رسدنظر نميهاي شان درين كتاب نيز غير طبيعي بههايي از گفتهپاره

باشد؛ درين كتابست كه متأخر بر عهد تأليف آن مي)  ه838 ـ 754(غيبي  بنعبدالقادر هاي نغمهو ذكر ) ه�9٠ ـ ��٠(
ي ديگري فاقد  رونويسي گرديده است و دو نسخه ه1036الحجه  ذي23ي رابينو كه يكي در هاي مورد استفادهولي نسخه
غيبي درين پس راه يافتن اسامي بزرگانِ بسيار معروفي چون سعدي و ابن. هاي بسيار جديد انده نسخهاند؛ همتاريخ بوده

 چنانكه در باب ششم، سروده هاي سخنوران سده ي دهم چون .تواند كار رونويسگران آنها باشدرساالت عجيب نبوده؛ مي
ه در آن برهه ي زمان، براي پژوهشگران ايران ناشناخته بوده و نجم الدين كوكبي و پيروان او را نيز بر اين كتاب افزوده اند ك

انگشت انتقادي برآن گذاشته نه شده است؛  حتي اين باب تكرار نيز يافته و زير عنوان فصل، كليات هاي ديگري بر بهجت 
خواننده، انگشت ششم را به ديده ي » فصل«الروح افزوده اند كه تغيير يافته ي عين كليات مندرج در باب ششم است و اين 

  . مي نماياند نه بخشي از باب ششم
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سپهساالر (ي مطهري هاي دانشگاه تهران، مدرسهالروح را در كتابخانههاي متعدد بهجتي اين سطور، نسخهنويسنده     
دهم هجري ي يازكدام آنها پيشتر از سده از نزديك ديده كه رونويسي هيچ29، مجلس شوراي اسالمي و ملك تهران)سابق

اين رساله كه در ايران زير . دوره بيگ يكجاستچي ملقب بهنيست؛ و اغلب آنها با رساله كرامت مجراي ابوالوفاي سفره
ي موجود آن در افغانستان، پاكستان و ايران توسط اين قلم آماده است ـ بر اساس هفده نسخهعنوان كراميه شهرت يافته

پس . است كه ميتوان سه تحرير مختلف ازآن ارائه دادو اصالح و افزايش گرديدهچاپ گرديده است ـ آنقدر دچار حك 
هاي موسيقي زبان هاي عاموي و غير تخصصي ديگر رسالهو همه نسخه» كرامت مجرا«سان الروح نيز بهسرنوشت بهجت

ردي نشده باشد، حتي زبان اين ها مستثني بوده؛ دچار هيچگونه دستبتواند از چنين برافزودها و تصحيف و تحريفدري، نمي
  .ي هفتم هجري مطابقت كامل نداردي ششم و آغاز سدهرساله تا حد زيادي تغيير يافته و با آثار اواخر سده

اند، نشاندهنده ي آنند كه ي دهم هجري رونويسي گرديده پس از سدهالروح در ايران كه همههاي موجود بهجت     نسخه
گي هاي نسخ خطي است و يكي از ويژهخود جلب نمودهنظر مردم آن سامان را بهقرن س ازين اثر عبدالمؤمن هروي پ

ي هاي متوسط و عاموي موسيقي پس از قرن دهم در سرتاسر قلمرو زبان دري اينست كه هريكي از كاتبان به نوبهرساله
گر كاري ديگري از دست شان بر نيامده، حد اقل اند؛ اخود در آنها دستبردي زده، به افزايش و كاستي محتواي آنها پرداخته

ي تاريخ الروح نيز در همين برههگمان غالب، دستكاري بهجتبه. يكي دو كليات از سروده هاي ديگران را برآنها افزوده اند
  .صورت گرفته است

الدين  ق موصلي، كمالفخرالدين، اسح داناني چون امام فخرالدين طاووسي، حسين اخالطي، نظران و موسيقي صاحب     
 كه طائيالدين ابن آبادي و شمس الدين، سعدالدين محيي شيخ نجم وس،ؤكازروني، محمد شانكي يا شبانكي، محمدامين طا

الروح هستند كه در رساالت موسيقي مابعد به هاي متقدم و يا معاصر مؤلف بهجترديده اند، همه شخصيت گدرين كتاب ياد
باشند؛ و چند تايي ازين اسامي در رساله ي موسيقي محمد نيشاپوري نقل ازين كتاب د كه همه بايد بهفراواني نامبرده شده ان

 درين ميان برخي از. كه در اواخر عهد غزنويان در دربار سلطان ابراهيم غزنوي نوشته شده است؛ نيز ياد گرديده است
 كه بايد همان استاد سغدي باشد كه در آبادي دالدين محييسع: رسد، مانندشده به نظر مييافته نيز تحريف  يادشده، اسامي

ي آنها ابوحفص بن است و منظور از همهغيير داده شده آثار ديگر موسيقي به استاد سعدي، سعيدي، سعدالدين و امثال اينها ت
لطان سنجر الزمان حسن نايي هنرمند دربار س نيز بايد همان كمالالدين كازروني  كمالاحوص سغدي سمرقنديست و

  .ست بوده او همروزگار مؤلف كتاب ٣٠يي براي او سروده،سلجوقي باشد كه انوري مرثيه
او در كتاب تاريخ مختصر موسيقي ايران نوشته . نمايدجا نميياد تقي بينش است، كه به نيز مالحظات زندهي پنجم     نكته
الدين يا آثار عبدالقادر مراغي اري نظير كتاب االدوار صفيدر مندرجات بهجت الروح جز همان مطالبي كه در آث«: است كه

سابقه بودن، قابل ترديد و مطالبي هم در بهجت الروح ديده مي شود كه در عين بي«: و يا» آمده است، مطلبي ديده نمي شود
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ه ديم تله تن كه معلوم نيست جمله است تقطيع ايقاعي امثال تن دره ديم ديم؛ يا تن تنه دراز آن. رسدنظر ميآميز بهمبالغه
- ي نخست بايد گفت كه استاد بينش بايد برعكس مي در مورد نكته٣1»چي مأخذي داشته، يا در كجا معمول بوده است؟

الدين و عبدالقادر نيز تكرار يافته است، زيرا اين كتاب مقدم بر تمام آثار هردوي الروح در آثار صفينوشتند مندرجات بهجت
ي دومي نيز آنكه استاد بينش صرف با صورت تقطيع ايقاعي يادشده در آثار عبدالقادر گوينده آشنا بوده اند هآنهاست و نكت

هاي ديگر كه به همت ايشان به چاپ رسيده است، در حاليكه در خراسانزمين كه خود بينش نيز به آن تعلق دارد؛ گونه
 الروحاد بر آنها اشاره كرده اند، نه تنها كه در روزگار تأليف بهجت كه است هم رايج بوده است؛ ولي اين الفاظ ايقاعيتقطيع

د كه متن نوع آوازي يز شمرده مي شن نقره هاي تأليفي يا الفاظ امتداد آواز مروج در مركز خراسان بوده، بلكه تقطيع ايقاعي
ي تعيين كننده، تهژنر آفرين داشنيز نقش ساير گونه هاي تصانيف ساختار در در پهلوي آن پيشرو را تشكيل مي دادند و 

هاي خطي موسيقي كه در كتابخانه هاي ايران به فراواني اگر استاد بينش در رساله. ه شمار مي رفته اندگونه هاي آوازي ب
گرديدند كه در بازشناسي انواع تصنيف ازين الفاظ به كرات يادآوري داشتند، متوجه ميشود، توجهي مبذول مييافت مي

آغازِ تصنيف كار از نقرات است؛ يعني در تن «: ي وحدت باقياي ناييني مي خوانيمي زمزمهاست؛ چنانكه در رسالهگرديده 
ابتداي صوت از شعري شده باشد و بعد از آن دو مصراع نقرات از مقوله ي دل در تن آ، در تن آ «ويا » درآ درآ درتن درآ

از «: و يا نقشين»  آن يله ال و ترال است نقرات«: يا نقش كه» . . .ست ترتيب داده و ذيل كه هي هي هي و آها و آهاهي ا
ي  در رساله ٣2»شعر ابتدأ مي كنند و بعد از هر مصراع، يك فقره از نقرات مثل يله ال و ترال مزيد آن نموده، مي خوانند

و عمل » .ه الست و تن تن نداردنقشين آنست كه بيتي نوعي و نقراتي نوعي، يل«: كرامت مجراي سفره چي نيز مي خوانيم
يله ال و تله الست و سخنان «: و يا ترانه كه يك نوع آن» درآمد آن از بيتي مي شود و نقرات شان تن تن است«: كه

 افزون بر اينها در رساله موسيقي ٣٣»ريخته در اصول اوفرست معه ي بيتي، نقراتش خواه تن تن و خواه يله ال«و يا » مسجع
 در شهر شاه جهان آباد دهلي براي ديانت خان بدخشي رونويسي شده است، تعداد فراوان آهنگ هاي ه1074ايكه در سال 

ي اين نسخه ي بدون آغاز و انجام كه در كتابخانه .پيشرو را مي بينيم كه متن آنها همه از چنين آواها تشكيل يافته اند
تعدد آوازي گونه ي پيشرو را به ثبت رسانده كه به جز از مركزي دانشگاه پنجاب الهور نگهداري مي شود؛ متن قطعات م

توان ديد؛ زيرا نوع آوازي پيشرو از سده ي يازدهم به بعد متروك شده  نمي ها درآن راهمين واژه هاي امتدادي چيز ديگري
 توسط استاد حيدر و تنها گونه ي سازي آن در افغانستان زنده مانده كه امروز الريه خوانده مي شود و همين ژنر بود كه

هروي به استاد درويش ايراني بازشناسانده شد و او به احياي آن در ايران پرداخت كه امروز به عنوان پيشدرآمد معروف 
ي رساله. است؛ ولي گونه ي آوازي پيشرو به ترانه تغيير نام داده و با اندك تغيير در راگ هاي هندوافغاني خوانده مي شود

و به همين گونه كلمات نيز ختم . . . دنا، نا، تنه، درنا، تر، دا، نه، در، در، در، تن : گونه كلمات آغاز يافته با همين ،مورد بحث
 به همين گونه دريك مجموعه ي دو جلدي كه يكي �٣ .يلله، ياللي. . . تنا، درلي، تنا، درلي، ني، درتن، تنا، درال : مي شود
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ي عبدالقادر گوينده باشد و شيوه  ورق، و به باور اين قلم بايد همان كنزالحان گمشده107 ورق است؛ ديگري در 114حاوي 
ي خط آن نيز شباهتي به دستنويس موالنا بنايي هروي دارد؛ آهنگ هاي هنرمندان سده هاي هفتم تا نهم هجري گردآورده 

به طور مثال متن . مه مركب از چنين آواهايندشده است و در ميان آنها مثال هاي فراوان پيشروهاي آوازي را مي بينيم كه ه
، استاد علي، علي )كه شايد پسر گوينده باشد(پيشروهايي در مقامات مختلف از هنرمندان سده هاي يادشده چون عبدالعزيز 

ا  ابن سرور، عبدالقادر، قراجه محمد، يعقوب فيضي، موالنا شمس، موالن،)سيتايي(ابن تاسباز، شيخ عودي، علي سيتاعي 
بنايي و امثال اينها درين مجموعه آورده شده است كه از ميان آنها متن پيشروي را كه در مقام زنگوله اجرا مي شد؛ درينجا 

  :به عنوان مثال نقل مي كنيم
  !تن يله لال ها للي تن تله له له له له لاللي تنه در در ني حبيب من

  ! در ني حبيب منتن يله لال ها للي نن نله له له له له لاللي ننه در
  ته دله دير نتني تا نه در نا نا تلللنا ننه در در دله در تن در دلي تنا ندو لللر در تنا دله 

      �٣! در تنا گن ننه در در ني ها جان مراد من
 نام ترانه،      گونه ي آوازي پيشرو كه توسط اميرخسرو بلخي در هند ترويج داده شد، تا به امروز نيز با تغيير عنوان آن به

نه تنها در افغانستان، بلكه در هند و پاكستان نيز رواج دارد كه استاد غالم حسين ، پسرش استاد محمدحسين سرآهنگ و 
پيروان آنان در افغانستان؛ استاد اميرخان، نثارحسين خان و راشد خان در هند و سالمت علي خان و نزاكت علي خان در 

تنها تفاوتي كه بين ترانه ي امروز و .  اجراي اين ژانر موسيقي هندوافغاني به شمار مي روندپاكستان از نامورترين هنرمندان
پيشرو آوازي سابق وجود دارد؛ اينست كه ترانه در چهارچوب راگ هاي هندوافغاني خوانده مي شود؛ حال آنكه پيشرو در 

ه گفته ي ابوالوفاي سفره چي در رساله ي كرامت دو ديگر اينك. چوكات مقام هاي خراساني افغانستان به اجرأ در مي آمد
مي رساند كه ژنر پيشرو در ساليان پاياني سده ي دهم به ترانه تغيير نام داده بود؛ چي تعريف او از ترانه به ) كراميه(مجرا 

م به طرزي؛ يكي ترانه سه گوشه دارد و هركدا: صورت كلي منطبق بر نمونه ايست كه در باال نقل كرديم، زيرا او نوشته است
 پس مي بينيم كه نوع اول همان ترانه ي معروف �٣.»بيتي، يكي مدح يا ذم و ديگري يله ال و تله الست و سخنان مسجع

است كه در آن رباعيات را مي خواندند، نوع دوم هم محتواي مدح و يا مذمت بوده است و نوع سوم به صورت دقيق 
ي برخي از عبارات مسجع ، به اضافه در باال آورديمالفاظ نقرات تأليفيده كه از  يي بوپيشرويست كه متن آن مطابق نمونه

  .ديگر
كه اين ژنر موسيقي ما را به سان  )ه�न ख़ुसरो )652 - 725�अबुल हसन यमीनु اميروخسرو بلخي يا به گفته اهل هند     

ا به ترانه مبدل ساخته است و از همين جهت است جنبه هاي گوناگون ساز و آواز خراساني در هند رواج داده، اسم پيشرو ر
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وي برخي ازين الفاظ ترانه و روايت . كه دانشمندان هند و پاكستان تصور مي كنند او آفريينده ي اين گونه ي آوازيست
  :معروف حلول روح در تن آدم به كمك آواي موسيقي را چي هنرمندانه سروده است؛ آنهم در يك رباعي

  ه تنـ نمي شد از ترس ب تند درآ         ه بدنـح پاك آدم بروز كه رو         
  37درتن، تن! درآ! درتن، درتن، درآ       اندند ماليكان به لحن داؤودخو    

     بازتاب كاربرد نقرات تأليفي را در ادبيات كالسيك نيز به وسعت ديده مي توانيم؛ ولي براي جلوگيري از اطناب سخن به 
حضرت سنايي غزنوي در برخي از اشعارش ازين آواها استفاده كرده است؛ . ود بسنده مي كينمآوردن چند نمونه ي معد

  :چنانكه در بيتي از قصيده اش به مطلع
   جعد شكن بر شكن،ف گره بر گرهزل     از ره آشوب من،پريشان مكنبيش     
  :گفته اند

  ٣8 . . .ننن  تن تننا تن ت،تن تننا تن تننن   وانگهي بر ياد او پرده ي عشاق زن    
     حضرت خداوندگار بلخ نيز در غزليات مستانه و شورانگيزش جاجايي از كاربرد اين آواها دريغ نكرده است؛ نظير 

  :سروده ي زيرينش
  ساقي بياور جام مي

  يرلم يال يرلم يال  
  مطرب بخوان بĤواز ني    
  يرلم يال يرلم يال      
   يرال و يرلم ير لال        
  39 . . .ر لال ترال و ترلم ت          

     شاه شجاع دراني، پادشاه سخنور سده ي دوازدهم و آغاز سده ي سيزدهم هجري كشور نيز در سروده هايي كه براي 
  :هنرمندان موسيقي نوشته؛ از چنين الفاظي استفاده نموده است، چنانكه درين شعر

  يللي ر جستم ـجاب بحـاز ح       ليـستم يلـتي تن را شكـكش         
  م يلليـتـالج رســم حـاز غ       مان خويش راـپنبه كردم ريس         
  40م يلليـار مستـشم يـاز دو چ       كينه را بر تاق نسيان نه كه من         

     اين الفاظ به سبب كثرت استعمال در موسيقي و ادبيات، حتي در فرهنگ شفاهي نيز ترويج يافته كه بازتاب آن را در 
به آواز خانم پروين و آزاده در راديو  1342ل آهنگ شير روباه بميره كه در سا.  نيز ديده مي توانيمسرودهاي مردمي

  :افغانستان به ثبت رسيده است، حاوي نقره ي تأليفي نيز هست
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  نولك مرغم يللي
  قلم ميرزاها بود    
  نبودم خانه        

  چشمان مرغم يللي
  آينه ي عروس ها بود    
  41. . . نبودم خانه         

كاربرد در تقطيع ايقاعي نيز به كار از غير ه نشان مي دهند، اين آواها به رَقَ     به گونه يي كه متن اين سروده ها و هم الفاظ نَ
اند، پرده عشاق و آواز ني در نفس خود چي ارتباطي ميتوانند با تن تننن و يرلم يال داشته باشند؟ به جز گرفته مي شده 

  و عمليپس، از لحاظ موسيقي نظري. مه دهنده ي ميلودي و تكميل كننده ي جمله هاي آوايي باشنداينكه الفاظ مذكور ادا
 تقطيع ايقاعي آهنگ ها چيزي ديگر ولي در ظاهر شبيه به حساب واژه گان امتدادي آواز يا نقره هاي تأليفي چيزيست و

 اين كه چرا چنين الفاظي در موسيقي .ي گرديدهمديگر معلوم مي شوند، چراكه عين الفاظ براي هردو منظور استعمال م
متقدمين ما درين مورد به حد كافي روشني انداخته اند؛ چنانكه شاعر و موسيقيدان . عملي به كار ميروند؟ علت واضحي دارد

فن عبارت بدانكه نَقَرَه در اصطالح اين «:  در رساله ي سلطانيه خود نوشته است ـنجم الدين كوكبيـ عهد تيموريان اواخر 
و حروفي كه در مقام اين مبادي مي . از مبدأ است و چون نغمه مترادف شده، به مرتبه ي جمع رسد، نقرات به حصول پيوندد

پنج حرف اول را كه مركب آن تردلن است، . ت، ر، د، ل، ن، ه، ا، ي:  هشت استند و آن را حروف نقره مي خوانند،نشي
  42»قرات زايد و از متممات نقرات اصل دانسته اندنقرات گفته اند و سه حرف اخير را ن

 ياد شده است، زيرا در هنگام خواندن، آوا ها مورد استفاده آوايين نكته را بايد در نظر داشت كه منظور كوكبي هشت ا     
و . انندقرار مي گيرند نه حروف؛ چي حروف صورت نوشتاري اين آواهايند كه صرف بر صفحه و لوح بكار برده شده مي تو

علت انتخاب . ين آوا هاست كه الفاظ امتدادي از آنها تركيب يافته، نا در تا تن دن يله يللي و يلال و امثال اينها را مي سازدا
در مي يابيم كه اين هشت آوا واسع  است؛ زيرا با اندكي دقت  نيز واضح�٣اين آواها از ميان بيش از يكصد آواي زبان دري

يان تلفظ آنها نه لب به لب تماس مي يابد و ني هم حلق در اداي آنها حركتي دارد؛ در نتيجه، گوينده يا الشفتين بوده، در جر
د كه به صورت بهتر و خواننده همزمان با اجراي موسيقي مي تواند به سهولت نفس تازه كند و اين امر به او مجال مي ده

ع باعث آن مي شده است تا در قديم استادان موسيقي با اجراي  و همين امكانات وسي را ادامه دهدخوانش آهنگدوامدارتر 
 پسان ها براي ��.پيشرو و سربند كه شايد صورت سازي اين ژنر بوده، به مقابله و آزمايش توانمندي همديگر بپردازند

د آن را هم در الفاظ زيبايي بخشيدن به نقرات تأليفي يك آواز واصل الشفتين يعني ميم را نيز به اين آواها افزودند كه وجو
 نقره ي يادشده در بهجت الروح مي بينيم و هم در ترانه خواني امروزي
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و ديگر اينكه استاد بينش توجه نكرده اند كه الفاظ نقره براي تقطيع ايقاعي نيز در سرتاسر قلمرو فرهنگي ما يكسان د     
مطابق به آواز سازهاي ضربي مروج در هر منطقه وضع نبوده است؛ زيرا به نظر نگارنده ي اين سطور، الفاظ يادشده را 

نموده اند؛ چنانكه در مناطق رواج دف آن را تن تنن تننن گفته اند، در جاييكه نقاره رواج بيشتر داشته، دكا، ديك، دك؛ در 
 و در  بوم بوم بوم بكه سفالين؛منطقه رواج دهل دوسره، و دايره ي زنگي دش تكه تون و در محالت رواج زيربغلي يا تنبك

  .حوزه هاي رواج تنبك چوبين تن تنه در تنا نا
در آثار صفي الدين عبدالمؤمن كه در بغداد نوشته شده و آثار عبدالقادر بن غيبي، بنايي هروي، موالنا جامي هروي و    

در رساله ي . ن نوشته اندامثال اينها كه در شهر هرات افغانستان به نوشتار آمده اند، الفاظ نقرات ايقاعي را تن تنن تنن
در برافزودهاي .  اين الفاظ دكا، ديك دك استموسيقي قبادبيگ كوكبي گرجي كه در عهد صفويه در اصفهان نوشته شده،

نسخه هاي كابل و اسالم آباد كرامت مجرا، الفاظ نقره دش تكه تون بوده و در مقاله ي موسيقي خوارزم عبدالرؤوف فطرت، 
بيجا نخواهد بود اگر نمونه ي يادشده ي يكي از انواع ضرب، مثالً مخمس را در آثار .  شده استبوم بكه بومبك آورده

  :مذكور به گونه ي مقايسوي نقل كنيم
  �� .دكا، ديك، دك. دكا، ديك، دك. دكا، دكا، ديك. دكا، دكا، ديك: رساله ي كوكبي گرجي

  �� .ش تون دش دش دش تونتكه تكه تكا دش تكا د: كرامت مجرا
  �٧ .تنن تنن تن تننن تنن تن: رساله ي موسيقي جامي

  �٨ .بكه بكه بوم بكه بكه بوم:  مقاله ي موسيقي خوارزم
  .تنه تنه در تنه در تن در در تن تنه در تن تنه در نا: بهجت الروح

  �٩ .ت داگي تندها دين نا تركت تينك گينه تا تو ك:  نشان داده مي شود با چنين تركيباتيهول طبلها بيو الفاظ 

و اين نكته را نيز نبايد ناگفته بماند كه .  مثال آورده شدندخمس ارتباطي ندارد، صرف شكل آنها     الفاظ طبله با ضرب م
الروح توسط اميرخسرو بلخي دهلوي اختراع گرديده و به سبب آلت ضربي طبله در حدود هفت دهه پس از تأليف بهجت

، الفاظ نَقَرَه ي مخصوصي براي آن ابداع گرديد كه با الهام از صورت نقرات يادشده در ويژه گي هاي خاص آواز اين ساز
  .بهجت الروح عبدالمؤمن بوده است

 تفاوت هاي بارزي مشهودست؛ ولي بحث درين مورد موضوع در ساختار ضرب مخمس در آثار مورد استناد ما    هر چند 
 بي اساس بودن شك جناب تقي بينش را در ي باالنمونه ها اينست كه درين مبحث آنچه مهم مي نمايد. گفتار ما نيست

 مي دهد و اين امر را واضح مي سازد كه قضاوت آن استاد اشتباه مورد محتويات كتاب بهجت الروح به وضاحت كامل نشان
  .است، نه متن تأليف عبدالمؤمن صفي الدين هروي و يا غزنوي

  .)ادامه دارد(        
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  :ادداشت ها  و ي رويكرد ها�

  
17 - Browne, Edward G. A Literary History of Persia. Cambridge University. 1930. Vol.2.  p. 223 

  .� ـ ٣صص . الروح ـ بهجت18
   .11پاورقي ص . الروح ـ بهجت19
  .49 ـ 46صص . 1386خرداد و تير ) 40/ 10 (مقام موسيقايي. الروحي موسيقي بهجتمروري بر رساله.  ـ مبتقا، مهدي2٠
. فخرالدين علي احمد مموريل اردو كميته: دهلي). زبان اردوبه(فارسي ادب بعهد سالطين تغلق .  ـ اعظمي، داكتر شعيب21

  . 167ص . م1985
22 - Bosworth, Clifford Edmund. The Islamic Dynasties: a Chronological and Genealogical Handbook. Edinburgh: 

University Press.  1967.  p. 223. 222ص .  ـ پيشگفتار بهجت الروح ٣.  
  .2�٨/ 1 ص .)ت. ب (.اميركبير: تهران. تاريخ نظم و نثر فارسي.  ـ نفيسي، سعيد�2
.25٠ و 2�٨صص . ش1٣٨٠. فرهنگ نشر نو: تهران. تاريخ موسيقي ايران. ن ـ مشحون، حس25  

26 - The Islamic Dynasties: a Chronological and Genealogical Handbook.  p. 223 

دار بيروت : بيروت. االسالميهالسلطانيه و الدولالفخري، في اآلداب. بن طباطباطقطقي، ابوجعفر محمدبن علي ـ ابن27 
  .70ص ).  م1966 (ه1385. لطباعة والنشرل

  .18ص . الروح ـ بهجت28
ي مجلس شوراي  كتابخانه4854 / 2شماره : مجرا دريك وقايه مي باشندالروح با كرامتهاي زيرين بهجت ـ نسخه29

 �192 / 2 ينسخه.  ه1139 همان كتابخانه با تاريخ 3455 / 22ي ؛ و نسخه ه 1٠46اسالمي ايران با تاريخ كتابت 
 / 1ي شماره ؛ نسخه ه 1279 همان كتابخانه با تاريخ 338 / 1ي و نسخه ه �127ي ملي ملك تهران با تاريخ كتابخانه
همان كتابخانه با تاريخ  199 / 5ي شماره و نسخهه 1279ي مركزي دانشگاه تهران با تاريخ رونويسي كتابخانه  58�9
 1515 / 1ي شماره ؛ نسخه ه 1279ي عالي مطهري تهران با تاريخ ي مدرسهبخانه كتا28�9 / �ي شماره نسخه.  ه1287

  . ه1283ي مجلس سناي ايران با تاريخ كتابخانه
  :  ـ انوري مرثيه يي دارد براي كمال الزمان حسن نايي هنرمند دربار سلطان سنجر سلجوقي كه چند بيت آن چنين است٣٠

  ذيرـا پـجسم فنه  ب،كو روح محض بود     بمردانـال الزمـهرگز گمان مبر كه كم    
  رخ گنده پيرـن چـره بريـطربي زهـاز م    ته اندـير گفـدان كه ساكنان فلك سـمي    
  م بي نظيرـلـن عـود در زمانه دريـو بـك    خواهش كنان به نزد كمال الزمان شدند    
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   !ي بگيراي رشك جان زهره بيا جاي و    ك دور كرده ايمـره را ز فلـتند زهـگف    
  ).�55 ص 2ديوان انوري ج (                  

  .1٣7 ص �1٣7. نشر آروين: تهران. تاريخ مختصر موسيقي ايران.  ـ بينش، تقي31
كتابخانه ي البيروني اكادمي علوم  �1٠22 شماره  خطينسخه ي. زمزمه ي وحدت. ـ باقياي ناييني، مال عبدالباقي٣2

  . الف77 ب ـ 75اوراق . اوزبيكستان
 . الف و ب267ورق . آرشيف ملي افغانستان 207/ 4/ 16 نسخه ي خطي شماره. كرامت مجرا. سفره چي، دوره بيگ ـ 33

  .17 - 16صص .  كتابخانه ي گنج بخش اسالم آباد401/ 1و نسخه ي 
 الف 1وراق   ا.ي مركزي دانشگاه پنجابِ الهوري پيرزاده در كتابخانهمجموعه pph III 16 1636 ي خطي شماره  ـ نسخه�3
  . ب55و 

 .)1٨51شماره ي كتالگ ايتثهي ( ي بادليان دانشگاه آكسفوردكتابخانه 127  ي خطي شمارهنسخه. انتخاب الشعرأ ـ 35
  . الف�1ورق 

  38ص .  و نسخه ي گنج بخش268ص . ي آرشيف ملينسخه.  ـ كرامت مجرا36
  .11 ص )1349اول اسد ( 9/ 30. راديو افغانستان: لكاب. پشتون ژغ. قانون طرب.  ـ سرآهنگ، استاد محمدحسين37

   :     كوكبي بخارايي نيز درين معني گفته است
  همراه به او صوت خوشي پنهان بود    آن نغمه كه روح قالب انسان بود    
  بگو خود جان بود! همراه به او مگو    گويند كه صوت به جان بد همراه    

. نسخه ي خطي شماره كتابخانه البيروني اكادمي علوم اوزبيكستان. تحفة السرور.  چنگي خاقاني هروي، درويشعلي-     
  . ب26ورق 

. انتشارات سنايي: تهران. 5چ. به كوشش محمدتقي مدرس رضوي. ديوان سنايي. ابوالمجد مجدود.  سنايي غزنوي- 38
  .515 - 514ص . 1380

  .515ص .  ديوان شمس- 39
 كتابخانه ي گنج بخش اسالم آباد 401 / 2ي خطينسخه. مات دلگشا و مسرت افزأمجموعه ي مقا.  ـ مؤلف نامعلوم40

  .63ص . پاكستان
 ـ اين تصنيف كه توسط زنده ياد عبدالرؤوف پاييز حنيفي از كوهستان كاپيسا به ثبت رسيده بود، موزيك آن توسط 41    

ا به علت نا آشنايي با آن، درست تلفظ نكرده اند كه اين امر شادروان امين اهللا ندا تنظيم گرديد؛ ولي هنرمندان ما لفظ نقره ر
 1350از همين جهت است كه در سال . در آن زمان خشم پاييز حنيفي را برانگيخت، ولي آهنگ اصالح ناشده باقي ماند
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 بي  راتصنيف آن ،ظاهر هويدا كه لفظ لَلَي را للو شنيده بود، در مصاحبه يي در مجله ي ژوندون براين آهنگ ايراد گرفته
  . نولك مرغم يلَلي را نبايد نولك مرغ مه لَلَي خواند. معنا خواند، حال آنكه چنين نيست

انتشارات : دوشنبه) رجبف(به كوشش عسكرعلي رجبي ) سلطانيه(رساله ي موسيقي .  كوكبي بخارايي، نجم الدين-  42
  . متن سريليك59 و ص 24ص.  1973. عرفان

 را دربر مي الفباي دري در حقيقت نماينده ي چهار آوايند كه صورت ساكن و سه گونه ي متحرك چون اغلب حروف - 43
  .دندر يك شكل نشانداده شو موجب گرديده كه هر گروه زبان دريا ناساز بودن الفباي عربي ب. گيرند

  .23ص . نسخه ي گنج بخش.  كرامت مجرا- 44

ص . ي مجلس شوراي اسالمي ايران كتابخانه2211ي خطي شماره سخهن. رساله ي موسيقي.  كوكبي گرجي، قبادبيگ-  45
29.  

  .22ص . گ بخش الف و نسخه ي 98ورق . آرشيفنسخه ي .  ـ كرامت مجرا46

 كتابخانه 1334نسخه ي شماره . جزء ديوان موالنا نورالدين عبدالرحمان جامي هروي.  ـ رساله ي موسيقي جامي47
  . الف446ص . تانالبيروني اكادمي علوم اوزبيكس

ولي متن روسي آن كه در سال . اين مقاله فعالً به دسترس نگارنده قرار ندارد. موسيقي خوارزم.  ـ فكرت، عبدالرؤوف48
خ در كتابخانه ي انستيتوت شرقشناسي اكادمي علوم 1380م در تاشكند به نشر رسيده بود؛  در ماه ميزان سال 1929

  كه مشغول برگردان آن در هنگامي ديده شد كه جناب ايشانش نسخ خطي آن انستيتوتتاجيكستان نزد اكه عيسي مدير بخ
  .به زبان دري تاجيكي بودند

49 - Shahid, S. M. Classical Music of the Sub-Continent. Karachi: Author. 1999. pp. 30 - 35.  

  


