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     نفوذ سياسی و نظامی دولت غزنوی افغانستان بر مشال شبه قاره ی هند كه ترويج فرهنِگ 
خراسانزمني را در آن سامان در پی داشت، نه تنها اينكه به مروِر زمان تا كرانه های جنوبی آن 
نيمقاره گسرتده شد، بلكه در امتداد زمان نيز لغزيد و تا پايان نيمه ی خنست سده ی نزدهم 

ميالدی ادامه يافت.
از  به يكی  خود  هندوستان  به زودی كشور  بود كه  وسيع  چنان  اثرگزاری  اين  دامنه ی       
مهمرتين مراكز فرهنگ خراسانی مبدل گشت، تا آجنا كه سرزمني های دری زبان از رقابت با 
جريانات فرهنگی آن عاجز بودند. سري نريومند هنر و ادب در آن سامان اسباب تالقی و 
رويارويی فرهنگ های هندی و خراسانی را فراهم آورده، زمينه ی پديد آمدِن جلوه های نوين 
فرهنگی را در عرصه های گوناگون مهيا ساخت كه حتی در زمينه ی مشخِص مطلِب مورِد 

حبِث ما نيز عناصر نوينی به ظهور رسيد كه درين خبش  نگاه گذرايی به آن می اندازمي.
     در نظاِم ساز و آواز هندی عنعنه ی تصور سيما و ويژه گی های مقامات موسيقی كه به هندی 
«راگ» خوانده می شوند، از روزگاران گذشته معمول و متداول بود؛ اما در آن ايامی که 
جالل حممد اکرب با اعالن دين اهلی حمدوديت را از عرصه ی تفکر دينی برداشت؛ هنروران هندی 
جمالی به احيای مرياث های مذهبی شان يافتند و درين عرصه نگارگران پيشقدم گرديده به 
تشويق دربارهای هنرپرور، گوشه يی از مرياث موسيقی نيايشی خويش را به منظور تعميم خبشی   
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جمدِد آن به تصوير کشيدند. از آجناييکه اهل عرفان و متصوفني طريقت چشتيه نيز درين 
برهه ی تاريخ، موسيقی نيايشی اسالمی را ترويج داده بودند؛ سعی منودند که اين تصاوير 
موسيقی نيايشی هندو را مسلمان سازند و چنني نيز کردند. سخنوران دری زبان نيز درين 
راه به مدد عرفا شتافته از آميزش  گونه ی كليات موسيقی خراسانزمني با اين ژنر جديد که در 
عرف راگماال خوانده می شد، منود جديدی از راگماال را آفريدند كه می توان آن را «كليات 
راگ های هندی» خواند؛ زيرا اين گونه ی جديد ادبی در يک بعد مهم خويش به صورت كامل 

با كليات موسيقی خراسانی منطبق می باشد. 
     صورت نوين راگماال حمدود به نظم دری منانده، به زودی در نظم برخی از زبان های هندی 
نيز رايج گرديد كه در اينجا و آجنا با منونه های متعدد آن برمی خورمي. يگانه تفاوت اين 
راگماالها با كليات درينست كه نوع ادبی ــ موسيقايی مورِد حبِث ما، ويژه گی های دوگانه ی 
بديعی  ــ  معرفتی و بديعی  ــ  اجرايی داشته، در موسيقی عملی و نظری كاربرد مستقيم دارد؛ 
ولی راگماال به شكل تازه اش  صرف ماهيت بديعی  ــ  معرفتی داشته، تنها در خدمت آموزش  
نظری موسيقی قرار دارد و باز هم آن راگمااليی كه در موسيقی عملی كاربرد دارد، از جنس  
ديگريست كه فقط جنبه ی آموزشی داشته با منظومه های راگماال مرتبط نيستند؛ ولی آن را 
نيز بايد فرزند كليات زبان دری دانست. پس  الزمست كه خبش  حاضر را به چهار مبحث 
تقسيم منوده، به منظور وضاحت دادن به جزئيات مسايل، بر پيشينه و گونه های کليات، 
ای هندی و راگماالی موسيقی عملی  منظومه های راگماال در زبان دری، کليات در زبا

مرور گذرايی داشته باشيم. 
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     منظومه های راگ ماال، نوِع ديگری از سخِن موزوِن زباِن دريست كه زير تأثري مستقيِم 
گونه ی ادبی  ــ  موسيقايی كليات، توسط سخنوراِن پارسيگوی آفريده شده است. زيرا مهزمان 
با رونق يافِنت کاربرد كليات در خراسانزمني، پاردريا و پارس  كه مصادف با عروج و شگوفايی 
ادِب دری در مشال هند بود، اين گونه ی ادبی  ــ  موسيقايی در آن سامان نيز ترويج يافته، 
به مرور زمان با احاطه منودن موسيقی هندی، در فرهنگ موسيقايی هندوستان نيز نفوذ كرد 
و در نتيجه، ژنر راگماالی هندی را كه حمتوای ديگری داشت، زير سيطره ی خود كشيده، 
ُبعد نوينی به آن خبشيد. تا اينكه از پاياِن سده ی دهم و ساهلای آغازيِن سده يازدهِم هجری، 
بازتاب آن را از فرهنِگ هندی به نظِم زباِن دری افغانستان و نيمقاره ی هند به روشنی می بينيم؛ 
و درين عهدست كه راگماال جايگاه خويش  را به عنواِن يك ژانِر مستقِل نظِم پارسی منطقه 

تثبيت می كند.
     راگ در زباِن هندی معادِل واژه ی گاه يا مقاِم موسيقی ست كه تركيباِت معِني و قراردادی 
هفت پرده و پنج نيم پرده ی سازست. متوِن قدميه ی زبان دری مقام را پرده، دايره و رِنگ نيز 
خوانده اند؛ و برخی از مهسايه گاِن ما آن را دستگاه نيز می نامند. كلمه ی ماال مفهوِم هار، 
محيل، جيل و تسبيِح هندوان را افاده می كند؛۱ بدينرتتيب راگ ماال يعنی نظم، نثر و يا پارچه های 
ا و يا شرح و تصوير ويژه گی های ماهوی ا اسامی راگ ها و فروعاِت آ نقاشی يی كه در آ
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منظم  رديِف  يك  در  مرواريد  دانه های  به ساِن  هندوان؛  باورهای  اساِس  بر  ا  آ شكلی  و 
هپلوی هم سفته و چيده شده باشند. و به زباِن ساده تر راگ ماال يعنی جمموعه ی راگ ها.

كه   مماثل   كليات دری      آن   نوِع   هندی راگ ماال   
به دنبال  آنكه    با   سلطه ی سيـاسِی دولت     نيست، 
غوری  و  غزنوی  افغانستان و پس  از آن های 
  در آن  كشور،   خود   نيز دولت  های   حملی   مسلمان 
يافته  تازه يی  كه از مجله زبان دری  ويژه گی های 
است؛ هم در خدمت بازشناسی  قرار گرفته  آن 
راگماال  منظومه های  كه قرينه ی كليات اند، با 
در تفاوت اساسی داشته، در  خمتلف  نوع  چهار 
می  الزم  شناخت دسرتس ست؛ كه  برای  دانيم 

رت منظومه های راگماال و سري پديد آمدِن آن، به شناسايی شتاباِن هريک ازين اشکال بپردازمي.
     آشكاراست كه موسيقی مقامی چی در هندوستان و چی در آريانای باستان سرچشمه ی 
مذهبی داشته، منشأ و منبع خنستِني مقامات و راگ های امروزی، مهه سرودهای نيايشی ادياِن 
باستانی بوده است كه با زواِل مذاهِب بدوی پيشني و نسِخ ادياِن پيشرفته ی باستان؛ تنزِل 
مقام يافته و تا به امروز فقط روی پايه های فرهنگ عمومی و عنعنه های اجتماعی استوار و 
پا برجا مانده اند و امروز به عنواِن خبشی از دانِش بشری مورِد ارزيابی و بررسی قرار می گريند.

     در هنِد قدمي هريك از مقامات يعنی راگ هارا به يكی از اهله های اساطريی آن كشور 
مربوط دانسته، سرود های نيايشی مهان رب النوع را در راِگ اختصاص  يافته به او می سرودند؛ 
اين راگ ها، طبعن القأ كننده ی   حاالِت   حتِت   تأثِري   اهله ی   مربوط می بود؛ بدين معنا كه راِگ 
منسوب به اهله ی جنگ به صورِت طبيعی روحيه ی رزمی و محاسی می داشت و راِگ مربوط 
به برمها رب النوعِِ آفرينش  سرشار از حالِت اميد و ستايش  می بود در حالی كه راِگ وابسته 
ت و هيبت بوده و مقاِم مرتبط به كرشنا كه  به وشنو يا شيوا كه اهله ی پرورنده ست، پر از ا

اهله ی ترس  و افناست، حالتی انباشته از حزن و اندوه را القأ می منود.
رت و هنومان  ريون (بريو) را كه در مت ها يعنی مكاتِب       به عنواِن منونه، شرِح حالِت راِگ 
خنستني راگ بوده و به اهله ی شيوا مرتبط دانسته می شود؛ درينجا نقل می كنيم، تا صورِت

الهه ى شش سره ى ديگر هنودالهه ى شش سره ى ديگر هنود
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نقاشی های راگ ماال را در ذهِن خواننده ی گرامی روشن تر ساخته باشيم : «شيوا ايزديست 
در  و  بسته  مهواره  او  چشم  هيبتناك،  دره های  و  دشت  و  در كوه  ملنگ كه  و  مرتاض  

است.  نشسته  شري مراقبه  به پوسِت  را  تن 
از  رشته يی  و  مرده گان پوشانيده  مججمه ی 
شده  او  سينه ی  اند؛  مار هايی پيچيده زينِت 
و  دست  و  كمر  عالوه در  داشته،  گردِن 
عادی،  چشم  دو  اضافی كه بر  يك چشم 
دارد. ديده ی بصريِت اوست،  دوابرو  ميان 
هر چيزی  يا  و  چشم به هركس   آن  با  كه 
بنگرد،  خشم  نابودش  می سازد.به ديده ی 
پنج    مهاديو،    اين    چهره   دارد،   گيسوان      
سرش     او   انبوه   و   درهم پيچيده  روی  بوده، 
  آن  صورِت دوشيزه ی حلقه   بسته است و  از  مياِن 

بسيار زيبايی كه منودار رود   گنگاست، منايان می باشد. ازينرو ايزِد ياد شده را  گنگادرا يعنی 
در  بر دارنده ی دريای گنگادر  بر دارنده ی دريای گنگا نيز می نامند. 

     در تصوير،   ازين  دوشيزه ی   زيبا   آب   سرچشمه  گرفته   و   از مياِن موهای ايزد به شكل دو 
جوی بر زمني فرو می ريزد كه   در آغاز كوچك  بوده، تا  رسيدن   به زمني بسيار بزرگ   می گردند 

  و   به رودخانه های گنگا و مجنا مبدل می شوند. 
     ايزد مرتاض  خاكسرت بر تن ماليده، بر سرش  گيسوی انبوه حلقه بسته؛ و از مياِن آن دوشيزه ی
گنگا و بر فراز گيسوانش  هاللی منايانست.  اينها مناد كوه های مهاليا و سرچشمه گرفنتِ  آب 
از آن و پديدار گشنت  هالل دال بر بلندی هايش  بوده، دو ماِر سياِه پيچيده بر بازوان او 

به جای بازوبنِد جواهر، مسبول شب و روز يا گذشِت زمانست.
     اين ايزد  كه چندرا شيكرا يعنی دارنده ی تاِج هاللی نيز خوانده می شود، به دست تسبيح 
داشته   و   از   قيافه اش  عظمت، سكون، جالل، هيبت و جديت پديدارست؛ گرچی چشم های 

او بسته است ولی  ضمريش  بيدار و بر  مهه جهان نگرانست».۲

نگاره ى تك چهره يِى شيوانگاره ى تك چهره يِى شيوا
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ريون (بريو) را كه برای ستايِش اين مهاديو يا رب االرباب       بر  اساس  اين تصوير راگ 
ت و هيبت، عمق، سكون و وقار باشد، نه زياد بلند سراييده شود  می سرايند؛ بايد پر از ا
و نه هم بسيار پست. اين آهنگ بايد در فصل خزان اجرأ گردد كه در آن هوا معتدل بوده، 
ار را نه دارد و طبيعت  نشاِط 
بيشرت  جنبش ،  به جای  نيز 
ذهن  و  به سكونست  متمايل 
و  تفريح  به  عوض   هم  انسان 
شادی، متايل به تأمل و تفكر 
می داشته باشد. به اين ترتيب 
هنِد  موسيقی  دانشمنداِن 
منطقی  چنني  روی  باستان 
داده  فزيكی  جتسم  به راگ ها 
ا را به ايزداِن ختيلی  هر يِك آ
و  ساخته  منسوب  خويش  
رسايِل  بيننده ی  و  به خواننده 
راگ ماال حاالت هر راگ و راگنی را به كمك زبان، تصوير و بعضن نيز توأم با ادبيات حالی 
می سازند. پس بدينگونه هدِف رسايِل راگ ماال جتسم دادِن ويژه گی های آواست به صورت 
جسمی و فزيكی؛ تا خواننده در هنگاِم شنيدِن راگ های موسيقی، خود را در فضای ذهنی 
چنان حاالت تصور منوده، از موسيقی لذِت بيشرتی بربند؛ و به درِك معانی اصوات و نوا ها 
به دقِت كامل نايل آيند. پس  رسايِل راگ ماال اين حاالت را به نظم، نثر، پارچه های نقاشی 
و يا به دو و يا سه ذريعه ی يادشده، تشريح و توضيح منوده اند  كه در پايني به بازشناسی  كوتاهِ   

ا  می پردازمي : هريك از آ
۱ ــ نگاره های راگماالنگاره های راگماال: اين رساالت، ويژه گی های شش  راگ، سی و يا سی و شش  راگنی 
ُرتِ راگ های هندی را  كه تعداِد شان نظر به مكاتِب خمتلِف  و بعضن نيز چهل و هشت پـَ
موسيقی نيمقاره متفاوتست؛ توسِط قطعاِت زيبا و اغلب ميناتوری نقاشی شرح داشته، در آن ها 

جزئياِت چهره ى شيوا درين نگاره كه با رادها يكجاست؛ بهتر ديده شده مى تواند.جزئياِت چهره ى شيوا درين نگاره كه با رادها يكجاست؛ بهتر ديده شده مى تواند.
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صفحه يى از يك نگاره ى راگماال كه راِگ ُسرى را به ترسيم كشيده است.
(نقاشِى ساليان پايانى حاكميت بابريان بر هند؛ موجود در موزيم شهِر مومباى)
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جنِس راگ، شكل و مشايِل تصوری آن ، حالِت عمل، موقعيت، فضای موجوديت، حنوه و 
پسمنظِر موقعيت، پوشاك و حالِت درونی آن را به تصوير گرفته، به مدِد نگارگری و استفاده از 
رنگ های خمتلف، اثِر القايی راگ ها را واضح می سازند؛ ماننِد رساله ی تصويراِت راگ ماالی 
در  موجود  راگ ماالی  رساله ی  يا  و  انگلستان؛۳  ايدنربه ی  در   كتاخبانه ی   دانشگاِه  حمفوظ 
كتاخبانه ی پري مشس الدينِ گيالنی در شهرِك اوِچ پاكستان۴ كه با تأسف توسِط پسر و جانشني 
او سيد افتخاراحلسن گيالنی مهه ی 64 قطعه تصويِر بسيار زيبای آن برای فروِش منفرد در 

چوكات های جداگانه گذاشته شده است. 
اغلب  باستانی  عنعنه ی  براساِس  راگ ماال،  نگاره يی  رسايِل  در  شد كه  يادآور  بايد       
ا كه معادِل مقام و شعبه در موسيقی خراسانی می باشند؛  راگ ها و راگنی های مربوط آ
بازشناسانده شده اند؛ ولی كمرت ديده شده كه مركبات يا طبقات سومی و چهارمی نظام 
ْر يعنی پسر و بهارجا يعنی عروس  راگ ها ناميده می شوند، معرفی گرديده  تـُ راگ هارا كه پـَ
باشند. نكته ی ديگر نيز اينكه اشكاِل راگ مااليی مقاماِت هندی از زماِن وارد شدن در 
  عرصه ی فرهنگ دری زبانان، ماهيت ويژه ی هندويی خود را نيز از دست داده و  متعلق به مهه 
مردماِن باشنده ی هند و سرزمني های جماوِر  آن  گرديده است؛ چنانكه تصاويِر راگماالی مِنت 
كتاب جواهراملوسيقاِت حممدی تأليِف شيخ عبدالكرمي قادری جونپوری كه در عهِد سلطنِت 
حممد ِ عادلشاه پادشاِه بيجاپور (۱۰۳۷ـ ـ ۱۰۶۶ه) نوشته شده، هيچ كدام خصوصيِت هندويی 
نه دارند۵ و يا اينكه در رساله ی راگ ماالی موجود  در  كتاخبانه ی مولوی حممدشفيع۶ در شهر 
الهوِر پاكستان   كه گويا در عهِد جالل الدين حممداكرب (۹۶۲ ــ ۱۰۱۴ه) نقاشی و سروده 
شده است؛ تصاوير بازتابنده ی معابِد مسلمانان، سيكه  ها  و   هندو ها يعنی مساجد، درمهسال 
ها و گوردواره هايند.  ۷ به مهني گونه منونه ی نگاره های راگماال را  که در صفحه ی پيشني آورده 
امي؛ با وجود آنکه در آن کرشنا و رادها يعنی دو اهله ی هندوباوران را روی ختت می بينيم، 
در بريون از حموطه، هم مسجد مسلمانان را با مناره ی آن می نگرمي و هم معبد هندويی 
را؛ و اين نشان می دهد که هم راگ های هندی به مروِر زمان وسيله ی نيايِش ادياِن گوناگون 
گرديده ؛ و هم راگماالهای نگاره يی وارد فرهنگ مسلمانان سرزمني هند و ملِل جماور آن 

شده است.
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۲ ــ راگماالی منثورراگماالی منثور : درين رساله ها مهان مشخصاِت راگ ها و راگنی هايی كه در باال ياد 
شد؛ تنها به نثِر دری بازشناسانده شده اند؛ مانند: رساله ی راگماالی حممدحسنعلی۸ و يا 
 India Office اُكرداس۹ و حتفة اهلند۱۰ که هردو در ديوان هنِد خبش های راگ مااليی رساله های 

كتاخبانه ی بريتانيا در شهر لندن نگهداری می شوند.
     منونه يی از شرِح بازشناسی راگی در راگماالهای منثور، در باال از نظِر خواننده ی گرامی 
گذشت و اينك منونه ديگر از شروِح خمتصری را كه در آن جنبه های هندوييزم از آن زدوده 
شده از نسخه ی مشاره 902 مفتاح السروِر قاضی حسن كه در كتاخبانه ی ملی پاكستان در 
اسالم آباد حمفوظست؛ نقل می كنيم. وی در معرفی راگنی كنتل می نويسد : «صورت و  پوشاِك 
كنتل من   راِگ ديپك اينست :  چهار دست دارد؛ و پارچه ی زرِد ابريشمی پوشيده؛ در يك 
دست بانسری و در دسِت دوم منجريه گرفته؛ و در گلو ماالی سفيد از گِل خوشبوی دارد. 

دو نفر خدمتگار  جلِو او ايستاده از قطاس  مگس  می زنند»  ۱۱
به نظِم  باال،  در  راگ ها  برمشرده ی  ويژه گی های  رسايل،  نوع  درين  منظوم:    منظومراگماالی  راگماالی  ــ   ۳
دری سروده شده اند. گسرتده ترين شيوه ی راگماالسرايی به زبان دری نيز مهني طريق بوده، 
منونه های فراواِن رسايل آن را در هريك از كتاخبانه های معترب دنيا می توان يافت. منونه يی را 
كه به عنوان مثاِل خبشی ازين گونه رساله ها برای مشا برگزيده امي در شرح و بازشناسی راِگ 

مالكوس می باشد كه از مرقِع تصويراِت حمفوظ در ديواِن هند برگرفته شده است :

چــون گشت ســپـيـده دم منايان              شـــد جــلـوه گــر آفــــتـــاِب تـــــابــان
هـنـدو پـسـری، جـوان و خـوشرو              بــربــســتــه بــــه فــــرق عــقـــده ی مو
بر بـســتــِر خود نــشـســتــه بيدار              چشمش   ز  مخـار  مست و  هوشيار
نـــاگـــاه شـــريی بـــشـــد نــمــــودار              شد صبـر و قـــراِر دل بـه يكـبار

آن مــــرد كــمــان گـــرفــتــــه از بــــر              
 از تــري بــدوخــت آن عـــضـــنــفـر۱۲

۴ ــ راگماالی خمتلط راگماالی خمتلط : اين گونه ی رسايل كه عمده ترين رسايِل راگماال   را دربر می گريد؛ اغلب 
ا به نظم سروده شده اند؛  نقاشی هاييست كه شرِح تصاوير را نيز با خود دارند كه بيشرتيِن آ
ماننِد راگ ماالی منسوب به عنايِت هروی۱۳ و يا مرقِع تصويرات۱۴ و امثاِل آن ها. و از نـمونه  
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های   رسايِل نگاره يی ــ   منثور؛   خبِش   راگماالی   جواهراملوسيقاِت حممديست كه پيش  ازين ذكِر 
آن گذشت. و يا نگاره هايی كه شرح تصاوير دو زبانه دارند؛ ماننِد رساله ی موسيقِی۱۵ مؤلفی 

ناشناخته که در موزمي ملی هند در دهلی جديد نگهداری می شود.
     منونه يی ازين نوِع راگ ماال را كه برای خواننده ی عزيز برگزيده امي از مهان نسخه ی ديواِن 
هندست كه سراينده در آن خنست اشكال و حاالِت هر راگ را طی سه تا يازده بيت شرح 
داده بعد تصويِر نقاشی  شده ی آن را   ارائه   می دهد؛ چنانچه در مثاِل زيرين راگنی ُسورَتـهـ  را 

كه مربوِط راگ ميگهـ ست؛ طی سه بيت چنني معرفی می كند :
در بـاغـچـه ی بـهـشــت مـنــظر              بــر عـرش  مـثـال، كـرسـی زر
زيـــبـنـــده، عــــروِس نـيـكـبـخـــتـــــی              بـنـشـسـتـه بــــه ســـــايــــه ی درخــــتــی
در   دست   ز   ساز   وراست  بينی              لـيـكن ز فـــراق، غـم قــريــنــی 

و سپس  اين راگنی طی تصويری چنني ترسيم يافته است كه در ميان باغی، خامنی با لباِس 
سياه  رنگ  آمسان  ويناست.  يا  بني  نواخنت  حاِل  در  نشسته،  زرينی  ختت  روی  رنگ  زرد 
دارد؛ و حالت غم را ترسيم می دارد. در عقب  دخِرت زيبای بني  نواز دخِرت سرخپوشی صراحی 
و قدحی  در دست، ايستاده است و در جلو نوازنده خامنی از روی بام عمارتی او را فرا 

می خواند.۱۶
و  ارتباط  هيچگونه  ادبی كليات  با گونه ی  يادشده  راگماالی  چهار  نوع  بدينگونه       
آميزه ی  فقط  می كنند.  مناينده گی  هند  فرهنگ  در  باستانی  راگماالی  از  نداشته،  ی  تشا
اسم آن ــ   به ارتباط مفهومش  ــ با كليات خراسانی، گونه ی جديد راگماال را به عنوان قطعات 

بازشناسانده ِی نظاِم موسيقی  مشاِل هندوستان آفريده است. 
     اين نكته را نه بايد ناگفته گذاشت كه گونه های راگماالی منظوم و منظومه ی راگ ماال 
به زبان دری، مهزمان و حتی به احتماِل قوی توسط عني شخص  در پاياِن سده ی دهم و 
سالياِن آغازيِن سده ی يازدهم هجری وارِد نظِم دری شده است كه پس  ازين در مورِد آن 
به تفصيل سخن خواهيم گفت؛ ولی در مورد اينکه چنني شيوه ی راگماالسرايی خنست در 
زبان دری آغاز يافته است و يا در زبان هندی؟ اسناد و شواهد حکايت ازآن دارد که باور 
ا به اهله های معني تصوِر راگ ها به صورِت هندوها در مورد رنگ و بوی راگ ها، انتساب آ
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ارت که هزار و پنجصد سال پيش  فزيکی، گويا برای بار خنست در کتاب ناتيا شاسرتای 
ازين به رشته ی حترير درآمده؛ به تفصيل بازتاب يافته است؛ اما بيان چنني مشخصاِت راگ ها 
به وسيله ی نگاره ها يا پارچه های نقاشی، برای خنستني بار در عهِد عادلشاهان بيجاپور که 
مهعصر جالل الدين حممد اکرب (963 ـ 1014ه/1556 ـ 1605م) بودند و توسط جانشيناِن وی 
برانداخته شدند، رايج گرديد. چون اين رساله های مصور در اسرع وقت مورد استقبال مردم 
ا به مهان زودی شيوه های  قرار گرفت؛ چنان مهه گري شد که در نتيجه ی افزونی تأليفات آ
خمتلفی در آفرينِش نگاره ها پديد آمد؛ مانند مکتب راگماالی کوهستانی (هپاری راگماال) 
شيوه ی راجپوت، شيوه ی دکن، و شيوه ی مسلمانان (مغول راگماال)؛ و در مهني دوران، 

سنسکريت و دری نيز به صورت سرايش اين ويژه گی ها به شعر 
به گونه يی که می دانيم؛ يکی از مهزمان آغاز گرديده است؛ زيرا 
برای روحانيون شهِر ِروا به نام کِشم   Kshemakarana کرن 
را خنستني بار حاالت ۸۶ راگ  آن ها  فروعات  و  راگنی  و 
ناتيا  در  رت  وسيله  به  در که  بود،  شده  ياد  او  شاسرتای 
زبان  به  977ه/1570م  سنسکريت به نظم کشيد که اين سال 
با اثر او موجود بوده، پنج سال  حاضر  چاپ کتاِب  از  پيش 

ترمجه به زباِن آملانی زير عنواِن «راگماالی مغل: آواهای نقاشی شده ی هندی و سروده های 
کشم کرن» در 122 صفحه در شهِر کابِلنِز جرمنی به حليه ی چاپ مزين گرديده است.۱۷

     در پديد آمدن اين ژنر، يعنی نگاره ی راگماال در موسيقی، از نقش ابراهيم عادلشاِه 
دوم فرمانروای بيجاپور منی توان چشم پوشيد؛ زيرا در هپلوی اينکه او پريو و شاگرد سيدحممد 
گيسو دراز ــ عارف و سخنور نامی آن عهد ــ بود، به سه زبان شعر می سرود، در نقاشی و 
علم و عمل موسيقی دستی قوی داشت. رساله نورس او که سروده هايش برای ژنر ُدهرَپدست 
ای مهم و معروف موسيقی درين رشته به مشار می رود. نگاره های راگمااليی ازو نيز  از کتا
در دستست. وی که به عنوان يک پادشاِه هنرمند مشوق اهل هنر بود؛ دور از امکان به نظر 

منی رسد که ابتکار کِشم کرن نيز به تشويق او صورت گرفته باشد. 
     به جز از عادلشاهان، در مهان آغاِز راگماالسرايی، هنرمند ديگری به نام صاحب الدين در 
عهِد جهانگري (1014 ـ 1037ه/1605م ــ 1627م) است که اين شيوه را به حد کمال رساند. 

تصوير جالل الدين محمدتصوير جالل الدين محمد اكبر اكبر
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راگمااليی ازو با تاريخ 1037ه در دستست که شايد در آخرين ساِل سلطنِت جهانگري يعنی 
1627م و يا در خنستني سال پادشاهی شاهجهان در 1628م ترتيب شده باشد؛ زيرا ساِل 
1037هجری قمری مصادف با پايان و آغاز اين دو تاريخ ميالديست. نسخه يی ازين راگماال 
در موزمي ملی هنِد شهِر دهلی جديد موجودست؛ و اما خنستني راگماالی منظوم به زبان 
دری و به مهني ترتيب خنستني منظومه ی راگماال به زبان دری تقريبًا مهزمان با سرايِش خنستني 
راگماال به زبان سنسکريت که ذکر آن گذشت؛ در دربار جالل الدين حممد اکرب پديد آمده 
که مبتکر هردوی آن مهوطِن سخنور و موسيقيداِن ما عنايت اهللا فرزند مريحاجی هرويست 
که دو منونه ی منظومه ی راگماال را در حتفة االدوار خويش که در ۱۰۰۷ه به نام اکرب ترتيب 

داده؛ درج منوده است؛ و برای خنستني بار رساله ی کامل راگماالی منظومی نيز سرود.
     به اين ترتيب می نگرمي که نه تنها منظومه های راگماال، بلکه اشکاِل چهارگانه ی ديگر 
ای هندی و  راگماال نيز چهار سده پس از رواج عام کليات سرايی در زبان دری، در لسا
ا نيز دری  دری سرزمني هند و کشورهای جماوِر آن پديد آمده که مشار زيادی از موجدين آ
زبانان و مسلماناِن خراسانی و پاردريايی باشنده ی هند بوده اند؛ و مشار ديگری که هندی 
اصلند، اين کار را زير تأثري کليات های زبان دری و به تشويق دری زبانان به سر رسانده اند. 
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     واژه ى راگماال از سده ى يازدهِم هجرى به بعد بر اغلب رساالِت موسيقى اطالق گرديده كه 
با راگماال ارتباطى نه دارند. در زباِن هندى نيز اين اصطالح گويا وسعت معنى يافته، تا جاييكه 

فرهنِگ هندى ـ اردو آنرا قانوِن سرود و آله ى موسيقى تفسير كرده است.
       ـ  اصغر (ورما)، راجه راجيسور.  هندى اردو لغت. حيدرآباد :  فاين آرت پريس . 1938م. ص 75 3.

2ـ مهرين (شوشترى) پروفيسر عباس . تاريِخ ادبياِت ايران در عهِد ساسانيان. تهران: انشاراِت 
ـ  152. دريا.  (ب. ت.) صص  151  

3 ـ تصويراِت راگ ماال. نسخه ِى شماره  114 كتابخانه ى   دانشگاِه ايدنبره ى انگلستان.
4 ـ رساله ى راگ ماال. نسخه ى كتابخانه ى پير شمس الدينِ گيالنى در شهرِك اوِچ پاكستان. اين 
رساله در فهرست نسخ خطى آن كتابخانه نيامده است؛ زيرا به همان گونه يى كه يادآورى شد 

اوراق آن را در چوكات هاى جداگانه قاب كرده اند.
خطى   شماره   نسخه ى  محمدى.  جواهرالموسيقاِت  عبدالكريم.  شيخ  جونپورى،  قادرى  ـ    5

Or 12857 كتابخانه ى بريتانياى لندن.
6 ــ رساله ى موسيقى. نسخه ى خطى شماره 368/385  كتابخانه ى مولوى محمد شفيع در 

شهر الهوِر پاكستان.
7 ــ حسين، داكتر محمد بشير. فهرسِت مخطوطاِت شفيع. الهور : اداره ى تحقيقاِت پاكستان. 
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 1973م. ص  335.
8 ــ حسنعلى، محمد. رساله ى راگماال. نسخه ى خطِى شماره 2 /240 موزه ى حيدرآباِد سند. 

كاپى آن در كتابخانه ى نگارنده نيز وجود دارد.
كتابخانه ى  هنِد  ديواِن   I.O. Islamic نسخه ى 1739  موسيقى.  رساله ى  تهاُكرداس.  ــ   9

بريتانيا.
ـ ميرزاخان بن فخرالدين. تحفة الهند. نسخه ى خطِى شماره I.O. Islamic 1260 همان  10ـ 

كتابخانه.
در  پاكستان  ملى  كتابخانه ى  شماره 209  خطى  نسخه ى  مفتاح السرور.  قاضى.  حسن،  ــ   11

اسالم آباد. ص  13.
12 ــ مرقِع تصويرات . نسخه ى قلمى شماره Or 8116/ 2  كتابخانه ى بريتانيا. ورق 26 ب.

در  محمدشفيع  مولوى  كتابخانه ى  شماره 385 /368  قلمى  نسخه ى  موسيقى.  رساله ى  ــ   13
الهور.

14 ــ مرقع تصويرات. همان نسخه ى باال.
15 ــ رساله ى موسيقى. ظاهراً از مؤلف گمنام.  نسخه ى خطى شماره 575 ,89 موزيم ملى 

هند در دهلى جديد.
     به باور نگارنده، اين رساله كه جناب استاد سيداميرحسن عابدى عنوان آن را به اشتباه نغمه ى 
داؤود خوانده اند؛ مرقع تصويرات ديواِن هند لندن؛ و رساله ى موسيقى كتابخانه ى مولوى شفيع 

در الهور نسخه هاى متعدِد راگماالى عنايت اهللا هرويست.
16 ــ مرقِع تصويرات. ورق 32 ب.

17- Habighorst, Ludwig V. Moghul Ragamala: Gemalte Indisch Tonfolgen und Dichtung des

 Kshemakaran. Koblenz: Ragapura Edition. 2006.   




