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  ∗آميز فرحت: ترجمه و تلخیص
ها  قرن.  جالب استيلي است که خيا  عرصه مطالعهيراني در فرهنگ هند و ايقيموس

 يرانيا) مود( از يبرخ.  بودي از اصطالحاتياري بسي داراي هنديقيش، واژگان موسيپ
  . اضافه شدندي هنديقيموس  بهنيهمچن

 يرانياصطالح ا) نغمه(» سرود«رسد، ماخوذ از   مينظر  به»سر «ياصطالح هند
  .است

هند  در) نغمه (»سماع « مثليقي سرود همراه اصطالحات موسةش، کلميچند قرن پ
  .گفتند  مي»يسرا نغمه« و خواننده را بودج ي رايليخ

 ي هنديقيموس  بهمختلف) يملود(ن يري آهنگ ش١خسرو ريشود که است ام  ميگفته
دهند، عبارت   مي نسبتيو  به کهي اصليها راگ. کرده بود يف معرياديت زيقموفّ  بارا

فرودست،  اق، دوگاه، فرغانه، سرپرده،، عش٢ّ)انيکل -راگا(من يا ،»يسازگر«است از 
 طرح ي بر بعضيز انواع نغمه مبني نيو. زصنم و باخر ر،يمح موافق، غنم، لف،يز
 يليکرد که تاکنون خ يفرا معر »ترانه« و »يالقو«"جمله  از يراني ايها)ترنيپ(

ق يمهارت عم  به راي و هنديراني ايها)ونيت( ن دو الگو، لحنيا  دريو. دارند شهرت
  .خته بوديآم

                                                   
  .نو  دهلي،دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه جواهرلعل نهرو  ∗
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  ٣٤٦  قند پارسي

  

 ي و هندياز صوت و نقش فارس”: ويدگ ميآن دو الگو   به نسبت١يامابوالفضل علّ
. ندي و جونپور سرايشتر طرز دهليکن بياند ل وهن گري اال ازقو. ٢“شد افزا برگرفته عشرت
  .٣“خوانند  مي شعريبدان روش فارس
 کار  بهادي زي هنديقيموس  دري فارسيها ، اسم٤يموري اکبر پادشاه تدر زماِن

شکل ن يباتريز  بهاکبري يِنآي در يقي موسمورِد  دري فصليامعنوان مثال علّ  به.رفتند مي
  . در دسترس است هنوزکه تا نوشته است يفارس

 ة دربار»الهندةحتف و نپرالسرور، راگ د مصباح«جمله   ازي فارس مهميها رساله
 سندگان مختلف دريرساله آخر از نو. ندا هز نوشته شديهفدهم نقرن   دري هنديقيموس
  را از»يشناسهند« موضوع  است که عمالً»٥م جونسايليسر و«جمله  قرن از  دويط
 ۱۷۹۲ و ۱۷۸۴سال ا، يق آسيتحق( »اني هندويقيسبک موس «يدکترا ِشيق پيطر
 سرود،  هند مثل مختلِفين سازهايهمچن. د دوباره زنده کرده بوديهند جد در) يالديم

ره تاکنون يغ  وي شهنا»ارين سه يب«، ستار از )ک نوع اسراجي( اسراج از اسرار، دلربا
  . دارندي فارسيها اسم

 يقيموس. ج کمتر شديتدر  بهرانيفرهنگ ا  با هندةابط انگلستان، ريي فرمانروايط در
 هرحال در  به.درک  را جذبيخارج  رشد خود هنرة دوريط درو کرد ن رشديهند 
ن قلمرو يتاگور در ا. شرفت کردندي پيلي خيا منطقه» کليريل« ين زمان سرودهايهم
 يها سبکن يهزار و پانصد نغمه را سرود که بهتر  دو حدوداًيو. ق شداد موفّيز

  .شود شامل مي هند را يقيموس
در . ران سفر کرديا  به»يهفتاد سالگ« يري در پيو.  بوديقياد بزرگ موستاگور نقّ
ق موفّ اريبس هند را يقيموس کرد و  دو کشور را برابريقي موسيران ويدوران سفر ا
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  ر نات تاگور و موسيقِي ايرانرابند  ٣٤٧

  

تاگور اعتقاد داشت کرد که 
موسيقي  موسيقي ايراني با

بنگال نزديکي دارد زيرا 
شعر بيگانه  موسيقي ايراني با

 .نيست

 يرانيا يقيارت کرد و از سرودها و موسي را ز١يرازي آرامگاه حافظ شيو.  کرديابيارز
  :ر استيشرح ز ي به و»ريثأت«احساس . ت بردلذّ

در . دمي را شنيراني ايقي موسةچند نمون”
 ةازندنو را نواخت، »قانون« ساز يکي، ينينش شب
 ةازندنوما را نواخت و » ستار«گر ساز مانند يد

 »طبل« از »بائن و طبله« يب هنديترک (يسوم ساز
ع ل متنواو:  سه حرکت داشتيقيموس. را نواخت

و سوم ) ميمال( يع، دوم افسرده و جديو سر
 هند يقي مانند موسيراني ايقي موسيگاه.  رقص بود و سرشار ازموزون
  .“کرد صدا

را ي دارد زيکي بنگال نزديقيموس  بايراني ايقي کرد که موستاگور اعتقاد داشت
ت ياصر تاگور قابلمع ،٢راالسالمذ ني قاضيها غزل. ستيگانه نيشعر ب اب يراني ايقيموس

  .دهند  مي نشانيلي را خيرانيمورد جذب کردن چند طرح ا  بنگال دريقيتوافق در موس
  :است ريشرح ز  بهولني نواختن وة تاگور دربارةمشاهد

ازنده نوها که )ونيت( از لحن يکي. ولن را نواختي خوب ويامشب مرد”
قت سازنده يحق دم دردرک کر.  تفاوت ندارديو رامکل) رويبه( رويو ابنواخت، 

  .“نبود)  هنديقي موس»استادان«اصطالح  به( ور شهياستاد بود، پ
 ع ابراز و، تنوا ضمناًباشد ام  مي متعادلآرام و ي واقعيقي که موسداشت تاگور باور
 بايد جاذبة يکشور ره يقي معتقد بود موسيز وين. خواهد داشتهم عمق احساس 

 شانيا اام. کردند  ميطور فکر ني هميرانيد اين جددانا يقيموس.  داشته باشنديبوم
، يراني ايقي در موسي غربيقيموس) يهارمون( ي کردن همسازيفمعر  باخواستند مي
  .ندهمچنان بومي بماران را ي اي بوميقيموس
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  ٣٤٨  قند پارسي

  

 زشيآم. داد  مييان گواهيرانيت ايقابل  بهخي کرد که تاريقت را قدردانين حقي ايو
د ي بود و موجب ابداع جديده شدنيا دي آسيتمام  دريهنر شرق با يغرب هنر) امتزاج(

  . شديقيدر موس
معتاد  يات غربيمانند ادبنيز  ي غربيقيموس به اگر جهان شرق داشت کهز ي نيو

  .ه است آغاز شدي شرقيقي در موسيديجد) فن( هنددر د يترد يشده بود، ب
 يقيکنسرت موسران بلکه در ي ايقي نه تنها در موسي که همسازتاگور اعتقاد داشت

  .باشد نيز ممکن ميهند 
کند که   مي دو کشور اشارهيقي موسيها تشابه سبک  بهراني سفر اةشرح تاگور دربار

 يدر هزاره سوم، روابط فرهنگ. اند  دو جانبه داشتهيم مناسبات فرهنگياز زمان قد
تر  قي محکمزيابي موسي در عرصه اريز از راه بحث و تفاهم عقالنيکشور ن دو

  .شد خواهد
  


