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  مروري گذرا بر کتاب لهجات سکندر شاهي
  اثر عمر سماء يحيي الکابلي

دارد و از  ياست که در پروراندن تمدن و فرهنگ شهرت جهان يهندوستان کشور
ان، مذاهب و ياد ين کشور دارايا. رباز مرکز دانش و فرهنگ و هنر بوده استيد

ژه هنر يو  به و يراشت ، سنگيساز مجسمه ،ي، سفالگريگوناگون مانند معمار يهنرها
ن آن است که عموماً در ين سرزميا يات هنرياز خصوص يکي. است يقيل موسياص

  .وجود دارد ينيو ارتباط عارفانة د ين هنرها حالت معنويا يتمام
ش يهند است که حدود پانصد سال پ يتسنّ ـ يباستان ياز هنرها يکيز ين يقيموس

ژه يو به از مردم هند ياريبس ينيد دير با عقان هنيا. دارد يخيح قدمت تاريالد مسياز م
 يرقص، عالمت سپردگ. شود مي خته است که معموالً با رقص در معابد اجرايهندوها آم

عارفانه در معبدها و باعث آرامش روح  يش و نوايايان و سرود، زبان نيش خدايپ
ر يل از کشمين دليهم به دارد يا ژهيمردم هند مقام و يدر زندگ يقيموس. شان استيپر

 دهيدو شعر  يقيمکاتب مخصوص موس و بنگاله و گجرات،) جنوب هند(تا کرناتک 
ان هند يران درباره طوطيده بود که حافظ از اياوج رس به شود و در گذشته چنان مي

. رواج داشت يقيان تا دربار شاهانه، بزم سماع و موسياز بارگاه صوف. گفت يسخن م
ناگفته نماند، . شد مي ليشدند و از آنان در محافل تجل مي قياصان تشونوازندگان و رقّ

 ين هنرهاين و فرهنگ هند، از ار تمديز تحت تاثيپادشاهان مسلمان هند ن يحتّ
از زبان  ياريبس يقيموس يها کتابجه يو در نت ت کردنديحما يتـ سنّ يباستان

  .برگردانده شد يفارس به تيسانسکر
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 يها کتابز آشنا شد و يران نيعرب و ا يقيموسهند با  يقيآهسته آهسته، موس
تيزبان سانسکر  به يقيرارزش موسپ، ز يه هنرمندان واقع شد و کار ترجمه نمورد توج

 يغات نادرست کشورهايو تبل يهتوج يگرچه امروزه بر اثر ب. ديت تمام آغاز گردبا دقّ
رود  مي شيپ يمبتذل غرب يها و رقص يقيسمت موس  به يل هندياص يقي، موسيغرب

  .آور است فسأار تيکه بس
همچون است که  يسنت يقين کتب موسيتر رارزشاز پ يکي، يلهجات سکندر شاه

  .و غيره است) برهد ديشي(المعارف موسيقي سنگيت رتناگر و سنگيت متنگ ةدائر
ويژه استاد ارجمند پروفسور سيد امير حسن   به تشويق بزرگان علم و ادب  به نگارنده

ي يکي از هزاران نسخه خطّ تصحيح و تنقيح اين کتاب ناياب پرداختم تا اوالً  به عابدي
ه که هم اکنون در حال پوسيدگي و نابودي است، قار شبه هاي فارسي موجود در کتابخانه

  .في گرددجامعه جهاني معر  به اصيل جامعه هندي و ثانياً موسيقي سنّتي احيا شود؛
ت يزبان سانسکر يقيت و از اصطالحات موساس يزبان فارس  به ن کتابينسخه ا

 يهاي سبکي و دستوري آثار ادب تمامي ويژگي کتاباين . است شدهاستفاده  در آن زين
خوانندگان  ييآشنا يلذا الزم است که برا قرن هشتم و نهم هجري قمري را داراست،

  .ها اشاره شود يژگيو نياز ا يبرخ به ،يگرام
 يو گاه يسبک عراق به رت مصنوع و مسجعصو  به يعبارات نسخه حاضر گاه

ن چنان پشت يرا با واژگان دشوار و آهنگ يسنده عبارتينو. ن استينابيا بيساده  يليخ
  :طور مثال به شود؛ يدشوار م يا خواننده تا اندازه يآورد که فهم آن برا مي سر هم

 ات استيعت که در حسن و مالحت از جمله غانيطب يه و ماهرويو مغن”
ک يتحر به ده ويموزون مکارم اخالق حم يها تُرنگ دست خوش و زخمه  به

ن و مالک ممالک يقر يح اصوات مآثر اعراق ستوده آن صاحبقران بيانامل و تمر
  .١“ده باشديان کاخ آسمان رسانيصماخ کروب به ن رايزم يرو

. اعمال شده است يوة خاصّين نسخه شيز در اين يچنان که گفته شد، از لحاظ سبک
  :نمونه يونددار است؛ برايعبارت ساده و پ يگاه

                                                   
 .۴ورق   .١
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زان امکان را دو يـ م شأنهما ياهللا تعال ياعل ان بهادرخان ـيان دالور خان و ميم”
زان يم يسبحانه و تعال زدين را دو بال اقبال، اين تمکياند و مر شاه کفة جالل

  .١امت از چشمه کردن چشم بد نگاهداردين دولت را تا انفجار عمود قيا
چندان؛ الچار، در مفهوم  يمعن به ،يرا که؛ و چندانيز يمعن  به را چه،ين زيهمچن

قبل آمده  يجا  به اج، و قبلهياحت يجا به اجک،يز احتيو ن. کار برده شده است  به ناچار
 صورت جمع به شتر مواقعيها را در ب فعل. “شد مي در دوست قبله نواخته”: مانند است؛

: آورند؛ مثالً مي ن موارد فعل را مفرديامروز در چن يفارس که در يآورد، در حال مي
  .“ماند آنسه ست ”: ديکه بهتر است بگو “سه ست او ماندند يباق”

ا يده شود يرس يجا  به ده بوديو رس سبب آن که؛ به يجا به ضاً سبب آن کهيا
نقصان استفاده  يجا به است؛ يمصدر جعل يت که نوعيده باشد، نوشته و نقصانيرس

 داد، مي دهيشود؛ مانند نه فا مي د با واسطه نوشتهيسر فعل آ  به ديکه با ينه نف. شده است
کار برده  به کوچک يمعن  به خرد يجا  به را» واو«واژه خورد با . داد نمي دهيفا يجا  به

هر هفت ”: ريآورد؛ نظ مي صورت جمع  به موصوف را ئش، در صفت شمار يگاه. است
غير و ) ه(مندوله  ي»ها«شتر اوقات از نوشتن يدر ب. “خصهر هفت ش يجا به اشخاص،

 ها؛ نزديک جاي خانه  به ها، خانها جاي پرده  به پردها،: کند؛ مانند مي ملفوظ صرف نظر
نزديک بعضي آن چنان است، يعني نزد بعضي، : معني نزد نوشته شده است؛ مثل  به

  .کار رفته است  هب صورت سبک اختصاصي در اين کتاب به چونه، در معني چگونه
ق؛ يطر يجا  به نوشتن طرق. »هر همه«: ر مبهم در کنار هم ماننديآوردن دو ضم

بعده ابتدا از ”: مرکب متمم، مانند يها ن فعليز فاصله بيد در کنار هم، نيآوردن دو ق
 يجا  به نيکجا؛ مذکوري يمعن  به ک محلي .“کلوخ که در چهارم خانه است بکند

. نيدوم يدر معن يدوم. “ها را رقم يکدام”: رين؛ نظيکدام يدر معن يمذکور؛ کدام
ناچار؛ و  يمعن به الچار. ز وجود داردين يو هند يو فارس ياز عرب ين اختالطيهمچن

  .لين قبيضرب خوردن و از ا يجا به دهکّه خوردن
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سار يت سميت رتناگر و سنگيسنگ يها بر قسمت ين کتاب، مبنيم ابواب ايتقس
. پنج فصل است ير و دارايب که باب ششم آن در خصوص مزامهفت با يعنياست؛ 

م يچهار نوع تقس  به ـ تمام سازها را يکابل ييحيعمر سماء   سنده ـيها، نو ن فصليدر ا
  :کرده است

 گهن.۴ ،اونده.۳، سکهر/تبت. ۲، تت. ۱
  :شرح زير مورد بحث قرار داده است  به هاي ديگر نيز دسته بندي و گونه  به سپس آنها را

نان؛ يشود؛ مانند ب مي نه درستيا برنجياست که از تار روده  ي، نام هر سازتت
  .نانيو سرب) نانيشرت ب(نان يست ب: نان، دو گونه استيب. رباب و طنبور

  :ديگو مي نيل چنيتفص به م کردهينه نوع تقس به نان که آن رايبدر خصوص سر
با  يبا دست چپ و گاه يگاه يعنيگوناگون  يها وهيش به است که يرنتتکيا :اول

شود؛ چنان که با دست راست،  مي با هر دو دست نواخته يدست راست و گاه
، ٧تهي، سنده٦، بهرمره٥هکي، اول٤هکي، ال٣    هسنليک، ٢، پات١گهات. نوازند مي ها ن ناميبد

٩يکرتر  ، نکه٨چهن.  
که دنبالة  طور مثال گهات آن است به طرز نواختن است، ين اقسام بر مبنايالبته ا

فشاند تا با يطرف باال ب به ده تارها را از سر سبابهيچسبان يسر وسط  به انگشت سبابه را
  .شود مي طرف باال نواخته  به از سر سبابه ييتنها  به زد و پاتيآواز خ يضرب معمول

 يباشد و وقت نواختن سرها مي نييطرف پا  به که از سر سبابهينواختن سنل
طرف باال   به که از سر انگشت ياول. ديطرف کف دست افشانده نوا نما  به انگشتان

طرف کف دست   به تا سبابه يکي يکيبهرمره را از سر بنصر شروع کند و . فشانديب
  …رهيزد و غيبجنباند تا آواز خ

                                                   
1. ghata. 
2. pata. 
3. samlekh. 
4. ullekh. 
5. Avalekh. 
6. bharamara. 
7. sandhita. 
8. chinna. 
9. nakhkartari. 
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. نوازند ٢و کَهستَ ١اَسپهرِتَ: نام  دو گونه به  دست چپ به  همچنين ايکتنتری را به
ه ، ارد٦، کرتري٥، بند٤ريپه ٣گهوش: شود سيزده نوع نواخته می  دست به ايکتنتري با دو

شرح و بسط بررسی   که نويسنده همة اين اصناف را به… چندر و غيرهه و ارد ٧کرتري
  .نحو عالی معرفي کرده است   کرده و عالوه بر ايکتنتری هشت نوع ديگر بينان را به

  .شود، جز آن دو تار دارد مي نواخته يکتنتريا است که مانند ٨نام نُکال به نانينوع ب :دوم
  .ترنتکا است که سه تار دارد :سوم

  .شود مي چترا که هفت تار دارد و با انگشت نواخته :چهارم
  .شود مي چوگ نواخته است که نه تار دارد و با يپنجم :پنجم
گر يت و دنان اسين بيتر ن بزرگيا. ار مهم استينان بسيان تمام بيکه م ٩متّکوکال :ششم
  .ن استيها تابع ا نانيب
طولش نه مشت . سازند مي ريا از چوب کهيزه راست ين ين را از نيا. است يآالپن :هفتم

 ن چوبيياش دو انگشت باشد و دو سوراخ پا د دهنهيبا. است يانه خاليو م
ک انگشت يم انگشت در آرد و باال چوب مدور و ين يدو انگشت و پهنا يدرازا  به

که از عاج  ييا جايش را بر آن کدو يا روده ميشم يک تار ابريبعد از آن ببندد و 
  .ببندد ،درست شده است   نابه

 و و بزرگ سه کدودکوچک دو ک. دو گونه کوچک و بزرگ است  به ١٠قسم کنّري :هشتم
  .تفصيل بحث کرده است  به خصوص ساخت اين بينان نويسنده در آن کتاب در. دارد

 شکل کمان درست  به ين قسم از تت ساز است که از نيخرن آيو ا ١١يپناک: نهم
هر دو  که طول آن چهل و يک انگشت و ميانه کمان دو انگشت و ربع و درشود  مي

                                                   
1. asphurita. 
2. khasita. 
3. ghosha. 
4. repha. 
5. bindu. 
6. kartari. 
7. ardhkartari. 
8. nakula. 
9. mattakokila. 
10.kinnari. 
11.pinaki. 
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و وقت نواختن کمان را بر کدو نهاده با يک کمان ديگر . تار روده ببندد  به سر کمان
  .يز با شرح نگاشته استهاي ريز آن را ن اندازه و مقدار کمان و تفصيل. ماليده، بنوازد

زه ين ين ساز از نيا. ن گروه بنس استين نوع اينخست. ان سکهر استيدر ب: فصل دوم
. بنس پانزده نوع دارد. شود مي هيا نقره تهير، عاج، صندل، رکت چند، زر يچوب که

دا يچنانکه از اسم شان پ. طول مزمار و فاصله سوراخ است يبر مبنا ين گوناگونيا
چهار انگشت؛ پنج   مکه ن سه انگشت؛ چتريريفاصله سوراخ ز يعني  هترپرک: است

، هفت انگشت؛ وس، هشت ي، شش انگشت؛ من  وکتر؛ پنج انگشت؛ کهم مکه
. شود مي ندر؛ نه انگشت و چون فرق، ده انگشت باشد، مهانند گفتهيانگشت؛ ناته

 يمرل آن بنس را باشد، مي ست اصبعين طور ادامه دارد و چون فاصله بيهم
  .ل گفته استيتفص به سپس طرز نواختن هر قسم ساز را. نديگو مي
  .ن بحث کرده استيسنده در فصل سوم درباره اونده چنينو

و بر دهنة آن  يانة آن خاليشود که م مي ند که از چوب ساختهيرا گو ياونده، ساز
ن يکه نخست ست و سه نوع دارديب هاوند. پوشانند مي مانند پکهاوج و دهل و نقاره چرم

مارگ آن است که از . يسي، مارگ و دوم ديکي: ز دو نوع داردياست و آن ن ١آن پتهه
ر درست شود و دهانة آن را از پوست گوسالة ششماهه بپوشانند و گرداگرد يچوب که
سمان انداخته بکشند تا مستحکم يها ر ز هفت سوراخ بکنند و در سوراخيچرم نپوشش 

خ وصل کنند و در آن يرا در چوب پتهه با کمک م يا مسي يا سپس دو حلقه نقره. گردد
  .سمان ببندندير

انه شصت انگشت دارد و دهنها را تنگ يم هسته و در ميک و نيطولش  يسيد
  .بکنند، مانند هلهله قطر دهن راست هفت انگشت و ده چپ شش و نهم انگشت باشد

د   ته  ت ه و دهرنيگرگهت ته که. زد، شانزده صدا دارديخ مي که از پس يصوت
  .کنند مي را درست يقياز مقطعات موس يارين شانزده تا بسيدهرن ره که از ا

ک يست و يطول ب به ساري، مردل است که از چوب بج ه نوع دوم از اقسام اوند
. زده و چپ چهارده انگشت دارديقطر دهن راست س. سازند يانه خاليانگشت و م

                                                   
1. pataha. 
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  .اند ٤تانگي، و گ٣يهرکَم ترپ، ٢ي، مکهر١وادک: نوعنوازندگان مردل هم بر چهار 
اين  به ، بيست و سه نوع مزمار است که اسامي آن ه مجموع سازهاي اوند

  :صورت است
 ،١٤کدوا ،١٣دکّاک ،١٢، دهکا١١، دهوس١٠، گهدس٩، گهت٨، کرتا٧، هدکا٦، مردل٥پتَهه

، ٢٤دندبهي ،٢٣يلو، تر٢٢ِهان، ب٢١يرهلَّج ،٢٠کالُّس، ١٩يدکُل ،١٨، منددکا١٧، دکّا١٦، دمرو١٥رنجا
يعني دهل، نِ ٢٥يهيرِبسارتعدادي زيادي از اينها هم اکنون رواج دارد. يعني نقاره ٢٧، تُنُبکي٢٦ن.  

، ٣٠، گهنتا٢٩، کنتال٢٨تال: هشت نوع  به ان گهن مزمار است کهيدر ب :فصل چهارم
  …رهيغو  ٣٢گهنتکا ي، وِج٣١گهنتکا

                                                   
1. vadak. 
2. mukhari. 
3. prat mukhari. 
4. gitanga. 
5. pataha. 
6. maradal. 
7. hadukka. 
8. karata. 
9. ghata. 
10.ghadasa. 
11.dhawasa. 
12.dhakka. 
13.kudukka. 
14.kudwa. 
15.ranja. 
16.damaru. 
17.dakka. 
18.mandidakka. 
19.dakkulee. 
20.selluka. 
21.jhallari. 
22.bhana. 
23.triwali. 
24.dundubbhi. 
25.bheri. 
26.nissarana. 
27.tumbaki. 
28.tal. 
29.kantal. 
30.ghanta. 
31.ghantika. 
32.vijay ghantika. 
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بلند و  يکه صدا يساز. شود مي نه و مس ساختهينجر عموما از برين گونه مزاميا
ان يخدا  به مربوط يعنياست؛  ينرم از شکت يه است و صداددرازا دارد، گروه ش

نة يتال از برنج. در دست چپ است يه در دست راست و شکتدش. هندوان است
  .ن هر دو سوراخ استيم اصبع است که بيقطر دو ن به کسانيخالص مدور و مجوف و 

زده يس يگ است که داراينه مانند دو سرپوش مدور ديا کنسال، از برنجيکنتال 
نه و صورت يزنگ بزرگ از برنج يعنيسوم ـ گهنتا . اصبع قطر و دو انگشت عمق است

دو  يند که مانند دهان غوک سازيگو يز ميو جالجل ن يگهنتا را گهر گهر. تن تن است
  .ديصدا درآ  به دازند تا از جنبشنين بهتو بسازند و در آن گلولة کوچک آ

داراي چندين ار پرارزش است و يبس يقيموس ياين کتاب در دنين که ايخالصه ا
گردد  يکي اين که پس از مطالعه در ضمن تاريخچة موسيقي معلوم مي. است ويژه اطالع

مثالً در ضمن . که تا چه حدي بعضي چيزها در رواج بود و کاربرد بعضي متروک بود
  .تاد عالمت دست را نشان داده که اآلن فقط شصت عالمت متداول استرقص هش


