
   موسيقي آريايي در ادبياِت فارسي دري هندوستانجايگاِه  ١١٣

   فارسي دري هندوستان موسيقي آريايي در ادبياِتجايگاِه

دهد  هم پيوند مي هرا ب يي که افغانستان، هند و آسياي ميانه و مرکزيها يکي از زمينه
  :گويد ل نهرو ميجواهرلع .موسيقي است

 ترکستان و ساير کشورهاي آسياي ـ موسيقي ارتباط ديگري ميان هند، افغانستان”
 .١“تميانه و مرکزي اس

در کشورهاي گوناگون مطبوع  موسيقي يک هنر طبيعي است که از آغاز خلقت بشر
مزاياي ديگر انساني   بهدر سرزمينهاي فرهنگي اين هنر نسبت.  بوده استتوجهو مورد 

ا چون  ام.اند وجود آمده هدانان بزرگ در گوشه و کنار دنيا ب بيشتر جلو رفته و موسيقي
صورت  هطور ارثي بما رسيده و يا نامهاي آنها ب  بهت، بعضي آثاراين هنر بيشتر شفاهي اس

  .اند  فراموشي ماندهةکه بيشترشان در دخم صورتي در. مانده است اساطيري باقي
پردازان، مطربان، خوانندگان و نوازندگان جهان است  باربد يکي از بزرگترين نغمه

 اگر سعي و اما.  بين رفته است وي ازکه فقط اسم وي زنده و جاويد مانده، ولي آثاِر
هاي ديگري  نام  بهتي ما ممکن است در سرزمين آسياتحقيق شود در موسيقي سنّ

  .مانده باشد باقي
 غات،اللّ راج، و آصف نندآيدالفضل، فرهنگ ؤفرهنگ جهانگيري، م ين برهان قاطع،مؤلّف

  مداراالفاضلمؤلّف .اند ظ اين نام اختالف نموده در تلفّالبتّهاند،  اسم باربد را آورده
  :نقل کرده است ظ نموده و از سلمان اين شعر را تلف٢ّ»پاربد«

ــسا آورد   از پي خسرو گل بلبل شيرين گفتـار        ــد و صــوت نکي ــه پارب   نغم
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  : کالبد آورده استةدر قافي
ـ        د هـست وگر جان نيست باري کالبـ     د هـست گرت شيرين بخـواني بارب

ا طبق نوشته يک اند، ام  از جهرم شيراز نوشتهنويسندگان وي را عالوه بيشتر هب
ي فارسي ها هر صورت در زبان هب. شمارند  مي بعضي او را از مردمان مرو١مستشرق

  .دشو ميظ دري و اردو باربد تلفّ
طور يک سمبول و نماد درآمده است و اين نام را   بهدر ادبيات فارسي اسم باربد

٢ فيضي دکني.اند ات و نثرهاي خود گنجانيدهشعرا و نويسندگان هند بارها در ادبي 
  :سرايد  مي اکبري، در مثنوي نل و دمنالشعراي درباِر ملک

  ٣و عهــدمــن باربــدم تــو خــسر  چـون شـهد   امروز بـاين نـواي      
يکي موسيقي جنوب که موسيقي . بايد دانست در هند دو نوع موسيقي وجود دارد

 و  نوع مهماما. وجود آمده است هويديها بد و بيشتر تحت نفوذ دراشو ميکرناتک ناميده 
 هندوستاني موسيقي يا موسيقي شمال ناميده شده و ،دار و وسيع و پهناور دامنه
  .تأثير کشورهاي همسايه بالخصوص افغانستان و آسياي مرکزي بوده است تحت

مردم آريايي چه در هند و چه در ايران و افغانستان و کشورهاي ديگر از يک نژاد 
 .اند نموده عالوه سرودهاي ويدايي و گاتاها از يک اصل و منبع ظهور هب. تندهس
  :نويسد  مياصغر حکمت علي
يمن نفس  بهمکتب شمال از موسيقي ايران بسيار متأثر بوده وساز و آواز ايراني ”

آالت  .اند رواج يافته است هندوستان سفر کرده  بهاساتيد فن که از طريق مغرب
موسيقي هند بر روي . همين قياس در شمال انتشار يافته هز بموسيقي ايران ني

موسيقي . باشد موسيقي ايران شبيه مي ه بو ازين حيث ماليمت آهنگ ساخته شده
  .“اند براساس آهنگ فردي  کامالً»هند و افغانستان و ترک و عرب«مشرق 
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يمه آريايي آالت قد  بااند عود ترجمه کرده  بهرا که آن ساراسوتي  بهمعروف »وينا«
  .سرود نيز اصليت آريايي دارد. شباهت دارد» تار«و » چنگ«مانند 

نيز در عصر اسالمي خيلي  قبل از اسالم و تأثير و نفوذ موسيقي هند در آرياناي
پيوسته  موسيقي ي اسالمي هند، استادان هنرها چنانکه بعد از تأسيس سلطنت. زياد است

 شاهان هندوستان شده و آالت موسيقي درباِراز افغانستان و آسياي مرکزي رهسپار 
  .اند آورده  ميخود را همراه

ي هندي شدند و انواع نغمات و الحان ملّ توجهچون آن جماعت در هندوستان م
 راگها و سرودهاي مذهبي هندوان را استماع کردند، اندکي بعد، از ترکيب آوازها و

  .ظهور آوردند  بهدهاي جديدنواها و الحان هندي نغمات و سرو  باسرودهاي خود
انتشار موسيقي خراسان اسالمي در هندوستان تأثير فراوان  در عامل ديگري که

اين . سماع صوفيه بوده است داشته است، همانا مجالس وجد و حال و محافل رقص و
  .گويند مي» قوال«تقليد از افغانستان هنوز   بهجماعت را

قرون اسالمي در هند متداول گرديد مانند موسيقي که در  بسياري از ادوات جديد
فارسي دري معمول  همان نامهاي  بارباب، سرود، تار، طنبور، طبله، دلرب، همه

که اجداد اين ادوات از افغانستان قديم و آسياي   همه نشان دهده آن است.اند گرديده
  .١اند مرکزي بديار هند آورده شده

را در زبانهاي  د، که آنهاشو ميتقسيم راگ و راگني و راگ پتر  هموسيقي هندي ب
  :نويسد العلوم مي  مجمعمؤلّف اما. شود ترجمه کرد  نمياروپايي

موجب اصطالح هندوان  ه مقام ب.اند حکماي عجم دوازده مقام اختراع کرده”
حسب اصطالح   بهبيست و چهار شعبه دارد و شعبه. دوازده مقام. بمنزله راگ است

هريکي از دوازده مقام . هر شعبه چند نغمه دارد .ستهندوان بمنزله راگني ا
چهل و هشت فرزند دارد که بدين حساب فرزندان دوازده مقام چهل و هشت 

راگ ادي، . اصطالح اهل خراسان گوشه گويند  بهاين فرزندان را. شوند  ميگوشه
يعني مقام و شعبه و گوشه را گويند) پسر(تر شناخت راگ و راگني و راگ پ“.  
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اري از شعرا و نويسندگان بزرگ عالوه بر شعر و ادبيات منثور و منظوم در علم بسي
دانان  موسيقي موسيقي هم دسترسي کامل داشته و از مطربان و خنياگران و نوازندگان و

گوي   مسعود سعد سلمان يکي از بزرگترين شعراي فارسي.اند توصيف و تمجيد نموده
نوازان،  نوازان، خوانندگان، چنگ ني د مستقالًوي در ديوان خو. دشو ميهند محسوب 

  :غيره را ذکر و توصيف نموده است االن، خوش آوازان، طباالن ونوازان، قو بربط
  : ناييمحمدصفت 

ــهارغنــــوني بــــود   نــــاييمحمــــدلحــــن نــــاي  ــايي  بــ   تنهــ
ــ  چــون بــسر نــاي او در افتــد دم    ــم   ش ــه دارد غ ــي ک ــردد دل   اد گ

  نثــارش کننــد جــان شــايد    رگــ   او چـــو جـــان بيفزايـــد  ةنغمـــ
  چــشم مهــر بــازي کنــد بکلــک در   او از خشم   وست ک  راحت آن ساعت  

ــارتش خيـــزد ــزد زر و د  امـــر و نهـــي از امـ ــارتش ريــــ   ر از عبــــ
ــرد آرد ــه گــ ــرداردپــرده از   مطربــــان را بجملــ   ١…پــيش صــفحه ب

*  
ــو چ   ــل ت ــل از وص ــد طب ــان نال ــسل    ن ــراق روح ک ــدر ف ــن ان ــه م   ک

ــان    نـگ سـاز   اي صنم چنـگ زنـان چ       ــان جه ــگ زن ــه چن ــر هم   فخ
ــتي ز ــا نرســ ــاري و    آب آب و در نگارينــ ــبک رفت ــناهي س ــو ش   ٢نيک

و بلخ بوده   ازاميرخسرو اصالً[ بزرگترين شاعر هند ٣طور امير خسرو دهلوي همين
وي تنها در شعر استادي . دشو مي شمرده ]. ولي عمري را در هندوستان زيست،هست

را موجد  عالوه او هب. فن موسيقي هم کمال داشته است م وکامل نداشته، بلکه در عل
مقامات خراساني مخلوط کرده   بااو در موسيقي راگهاي هندي را. نامند  ميتار هم هس

  :نويسد امه شبلي ميعلّ. راگهاي تازه ايجاد کرده است
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 شد و در اندک توجهظريف م) موسيقي(ذوق سر شار امير خسرو باين فن ”
هند  طرف هم کسي در اين ه کمال رسانيد که از ششصد سال بةپاي به را زماني آن

آهنگ و آوازهاي  هندي در امير خسرو عالوه بر. همپايه او پيدا نشده است
اي  فارسي هم مهارت داشته، لذا اين دو موسيقي را بهم ترکيب داده علم تازه

اب راگ در کت. ي زيادي اختراع کرده استها او خود آهنگ. پديدآورده است
است که امير خسرو در اختراع بعضي آهنگها بهترين شاهکار  درپن مذکور

  .١“است  دادهجخر هداني خود را ب موسيقي
اق، موافق، غنم، ر، سازگيري، يمم، عشّ محي:از اختراعات حضرت امير خسرو
  .شندبا ميفرغنه، سرپرده، باخرز، فرودست و صنم 

ويهاي خود بارها نغمه و سرود و ين حضرت امير خسرو در مثن اگذشته از
  :سرايد  مي»نه سپهر«مثالً در مثنوي . خنياگيري و مطربي را ذکر نموده است

ــاي  ــدويي هـــم جابجـ   گشته هم پاکوب و هم نغمـه سـراي          لعبتـــان هنـ
ــوي   ــل معنـ ــاه قتـ ــي را گـ   خنجــري هنــدي زبــان هنــدويي      هريکـ

ــشت   هو گربدشـت  آاين سـرودي گفـت کـ       ــارد بصحرابازگــ ــشنود نــ   بــ
ــ  او االون را چنـــــــان بنواختـــــــه ــوان را بـــ آکـ ــه هب حيـ   درانداختـ

ــين را  ــال روي ــه ت   زان دو روي او همه يک رويه مـست          بدســت ايــن گرفت
ــوالدين بــ    او ــار پ ــشيده ت ــاز هک ــ  س ــداز آکـ ــاده در گـ ــا فتـ   هنين دلهـ

ــه ــسب  ايــن ب ــوان ن ــره کي ــه زه ــه  نغم ــرب    آن ب ــره ط ــه زه ــايي م   ٢زيب
 طور توصيف چنگ، رباب، ناي، دف و پرده را اين» عدينالس قران«عالوه در مثنوي  هب
  :کند مي

  موي سـاق دگـرش تـا بـزمين آويـزان            موست تن يکساقش   بيصفت چنگ که    
* 

ــه   ــر افراخت ــده س ــر افگن ــگ س ــه  چن ــه مــوي ب ــويش ب ــر ســاخته م   هن
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ــاهي ز   ــبه م ــک ش ــرانگيخته ي ــه   س ــي روز درآميخت ــب و س   ســي ش
  يکــانش بجــان کــرده کــارزخمــه پ  نــيم کمــاني و زهــش هــست چــار
ــذر   ــرو بحــرش گ ــذ ب ــشتي کاغ ــر    ک ــده از رود تــ ــذ او ناشــ   کاغــ

ــاپوش بــ   ــيخ عب ــراب  هش ــزم ش   پيــر دلــي ســاخته بهــر شــباب      ب
  هــم دهــد از نالــه عــشاق اثـــر      گرچـه چــو معـشوق کــشندش ببــر  

ــد بــرون     رگ از ناله خـون     هکه نماندش ب   بس ــي خــونش نياي   رگ بزن
ــا   يزاده بسي زخمه کـه در جـان نهـ          ــکم ت ــک ش ــهلي ــي  ب ــه ته   تهيگ

ــرده ز ابريــشم و از مــو     و گــه مــوي تــاب گــر گــاه بريــشم  طنــاب پ
ــه   ــو بافت ــو م ــک چ ــن باري   ١…زان همه مو چنـد رسـن تافتـه          صــد ف

*  
  ٢کز سرود خويشتن مـست    نه از مي    گرفتــه چــون پيالــه تــال در دســت

فارسي و پس از   به»شوک ستپتي«  از يک کتاب سانسکريت بنام٣ نخشبيةنام طوطي
بامداد، طلوع  مطابق ترجمه نامبرده در. ٤زبان انگليسي ترجمه گرديده است هآن ب

هار، نيمروز، فاصله بين نمازهاي ظهر و عصر، غروب، النّ خورشيد، صبحانه، ناهار، نصف
شام تاريکي، مغرب، نيم شب، و سپيده دم راگهاي رهوي، حسيني، رست، بوساليک، 

. دشو مياز، عرق، مخالف، باخرز، زير بزرگ و زير خورد سروده نهاوندي، عشاق، حج
  .گويند آيند که آنهارا براشيم مي مي برها ين دوازده راگ، راگني ااز

باشد که در عهد فيروزشاه  مي» المنيه غنيه« موسيقي هند ةلين کتاب فارسي در زميناو
راجه  ابراهيم حسن ابوينالد دستور ملک شمس هم ب ۱۳۷۴ برابر با ه ۷۷۶ در سال ٥تغلق

م بسعي و اهتمام شهاب سرمدي چاپ و  ۱۹۷۸ تأليف و در سال ٦استاندار گجرات
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 تأليف گرديده و خيلي ٢کتاب دوم که بعداً در زمان پادشاهان لودي. ١انتشار يافته است
دستور سلطان   بهي کابليعمر يحٰي. است»  سکندرشاهيلهجاِت«شد با ميرارزش پ

فرد و کامل   به منحصرةنسخ. بنام وي معنون کرد اين کتاب را تأليف و ٣سکندر لودي
  .٤ دانشگاه لکهنو مضبوط استةاين کتاب در کتابخان

اند رارزش بودهعالوه بر سلطنت دهلي مراکز ديگر هم از نظر سياست و فرهنگ پ. 
 .اند سالطين شرقي که مرکز آنها شيراز هند يعني جونپور بود، عاشق موسيقي بوده

. سلطان حسين شرقي اين هنر را خيلي جلو بردند و بالخصوص سلطان ابراهيم شرقي
که مرکز آنها بيجاپور بود موسيقي را  طور در جنوب هند سالطين عادلشاهي همين

را نوشته بود که  »نورس کتاِب«در زبان هندي  ابراهيم عادلشاه ثاني. کمال رسانيدند هب
ظهوري ترشيزي بر اين کتاب . شدبا ميروز هم شامل دو راگ غيرهندي حجاز و نو

دشو ميتدريس  هاي هندي اي در فارسي نوشته بود که در دانشگاه مهمقد .نامبرده ةممقد 
  :دشو ميطور شروع  که بارها انتشار يافته اين

زبان ساخته،  کده قال، که بنورس سرابستان حال، کار کام و سرودسرايان عشرت”
 پي ي شکرين در رگ وها اند که چاشني نغمه لبيانا انعي عذبصشهد ثناي 

 بسط بساط انبساط پرداخته،  بهدوانيده، و خوش نفسان چمن نشاط، که مي
ي تر از شاخسار صوت و ها اند، که گل ترانه اللسان زالل حمد خالقي رطب به

بند، و زخم  محمل شوق حجازيانش بصداي تال هنديان رنگله. صدا دمانيده
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جالجل اوراق درختان بهواي . نمک طنبور ترکان در شکرخند  بهجگر عراقيانش
  .١“ريز و بلبالن منقار بليان بنواي او نغمه خيز او ترانه

 اين سلسله ةدر دور. الن گورگاني عهد طاليي هند بوده استو سلطنت مغة دوراما
 زاوج خود رسيده بود و بعضي ا هي و موسيقي ب نقّاشهنرهاي زيبا مثل معماري و

عالوه  ه ب.باشد مثل مي پادشاهان اين سلسله بالخصوص اکبر اعظم در تاريخ دنيا بي
 اکبر بود مطرب و مغني درباِر سين تان. نظير هستند  خود بيةنوب هنورتنان وي هريک ب

ما وي را . وجود نيامده است هدر ظرف يک هزار سال مثل وي ب که طبق گفته ابوالفضل
يک باب براي موسيقي هند يا سنگيت » اکبري آييِن«لفضل در ابوا. ناميم  ميباربد هندي

  :سدنوي  مي تال سين و خنياگران ديگرةمخصوص ذکر کرده دربار
س بميانجي کمال تقد  بازماني گاه پردگيان شبستان دل را بفراز زبان جلوه دهد و”

 اران گوش در شده بديرين بنگاه بازگردد و هزةاز دريچ. دست و تار چهره برافروزد
شادي برافزايد  غم و نيوشندگان را فراخورديد. خود آرد هارمغان از خود ب

  فراوان و پژوهندگانتوجه گيتي خداوند را بدو .پابستگي را ياوري کند وارستگي و
ي و توراني و نادره کاران هندي و آرياي. دار را درست اين شنگرف جادو

کشميري از مرد و زن عشرت افزاي بزم همايون و اين جادو نفسان سحرپرداز 
باده را  اشارت واال هب. را هفت لخت ساخت و هريک را بروز هفته نامزد گردانيد

 عالوه بر تان سن وي سي و. از راه گوش بر دهند و مستي و هوشياري برافزايند
نوازنده، خواننده، گوينده و طنبورنواز را اسم برده سر،  نواز، کرنانواز، نغمه سه بين

د علي مشهدي، تاش بيگ قبچاقي، سلطان حافظ سي ميان آنها مير است، که در
  .“شندبا ميمشهدي، سلطان هاشم مشهدي و پيرزاده نبيره مير دوام خراساني 

شعراي يکي از .  وي اين هنر را رونق بخشيدندة اکبر، پسر و نبيرالدين پس از جالل
 وي کلياتفرد  هي منحصر ب خطّةساعي بود که نسخ  بهصناشناخته سعداهللا مشهدي متخلّ

 ،ي ملّةآن در موز فرد هفعالً يک نسحه منحصر ب .ب شده بودمرتّ) م ۱۶۶۱ (ه ۱۰۷۱در سال 
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 ، ايشياتيک سوسايتية ناقص آن در کتابخانةعالوه يک نسخ هب.  مضبوط استنو دهلي
او . پسر شاهجهان بود شاه شجاع ساعي از درباريان شهزاده. اشدب کلکته محفوظ مي

نامه  در مثنوي ساقي. عالوه بر فارسي در زبان هندي نيز شاعري قوي دست بوده است
  :باشد  موسيقي ميةرا ذکر نموده که بعضي از آنها در زمين شاعر يازده تصنيف خود

  د از نـام شـاه     ر شـ  که هريـک منـو      »ورشيد و مـاه   خ«نوشتم در اول دو     
  بود هـم قيـاس   » هفت پيکر «  با که  نهـادم اسـاس  » هفت گـوهر «سوم  

ــام او      چهــارم يکــي نــسخه نــام جــو     ــود ن ــاعي ب ــوان س ــه دي   ک
ــود ــه خــوش کــالم  ب   نـام » راحـت خـواب  «که دارد بدان      پنجمــين نام

ــن    بکس گو بهنـدي سـخن رس بـود         ــه م ــرس«شــشم نام ــود» س   ب
  بهر جا که بيني بـدان از مـن اسـت       ستمن ا» سورج« دگر هفتمين نامه

  است» ست جوتک«بجو تک بدان نام   دگــر هــشتمين نامــه دولــت اســت
ــرده  هنـدي سـرود     نهم چون نمـودم بـه      ــدان ک ــام  ب ــود«ام ن ــه نب   »دول

ــام جــو     ــام او ن ــشتم از ن ــر گ ــم   دگ ــيض«ده ــه ف ــام او »نام ــود ن    ب
  بــد روانکــه از خوانــدنش عــيش يا  »نامــه ســاقيان«ده و يـک همــين  

 ترتيب ذکر نموده است و  بهرا هم شاعر تصنيفات خود» پيکر پري«در مثنوي 
  :شدبا ميهنر موسيقي   بهبعضي از تصنيفات وي مربوط

ــر و  ــم و نث ــسانه   زز نظ ــدي ف ــول و ترانــه    ز  هن ــيقي بــسي ق   موس
ــسانه   ــي ف ــردم س ــم ک   شـــده مـــوزون کتـــاب عاشـــقانه  در اول نظ

ــت ــا  در آوردم حکايـ ــاي نايـ ــام اورا    بهـ ــادم ن ــواب «نه ــت خ   »راح
  »هفـت گـوهر  «نمودم نظم نـامش      پس آنگـه هـم بـوزن هفـت پيکـر          

ــزم    کلـک سـفتم  زن پس گـوهري ا  آ از ــراي ب ــاقي«ب ــه س ــتم» نام   گف
  »نامـه  فـيض «نوشتم نظـم نـامش        پــس از وي يــافتم از فــيض خامــه
ــصايد   پس از وي هم غزل کو دل گـشايد          نمــــودم جمــــع اول از قــ

ــاعي ازا ــر رب ــه او ديگ ــس قطع ــام او    ن پ ــادم ن ــاعي «نه ــوان س   »دي
ــام او   نمـــودم جمـــع مکتوبـــات نـــامي ــادم نـ ــامي«نهـ ــشأ نـ   »منـ

ــر در ــردم  دگ ــر انجــام ک   بــدان خورشــيد مــاهش نــام کــردم  عــشق نث
  اسـت » دوله نبـود  «هندي نام او     هب   هندي سرودسـت ةپس از وي نسخ 
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ــردم   ــام ک ــخن انج ــيقي س   نام کردم » سرس رس «هندي هم    هب  ز موس
  ١مـن نهـادم   » سورج«هندي نام    هب  هنــدي پــوتهي اي ترتيــب دادم هبــ

ولي امراي . خارج کرده بود زيب عالمگير موسيقي را قدغن و از دربار  اورنگاما
ارزش رشمار پ عالوه آثار بي هب. آن سرپرستي نمودند وي اين فن را حفظ کردند و از

نوشته » بدپرکاش«تان سين در زبان هندي کتابي بنام . آمدوجود  هموسيقي در اين عهد ب
ترجمه » الموسيقي تشريح«را بنام  ارزاني آن محمد حکيم اما. بود که امروز وجود ندارد
  .ي آن محفوظ است خطّةکرده است که فقط دو نسخ

ط استادان  راجه مان سينگ، حاکم گواليار توسدستوِر هطور مان کتوهل که ب همين
نام  ه فارسي آن بة ترجماما. زبان هندي تأليف گرديده بود، امروز معدوم است  بهتهبرجس

زيب   يکي از امراي اورنگ»خان سيف« به فقيراهللا مشهورةوسيل هب» درپن راگ«
 محمدتأليف » الناقوس صوت« نامبرده ةخوشبختانه همراي ترجم. يافته است انتشار

.  چاپ شده بود نيز دوباره طبع گرديده استعثمان قيس که قبالً در مطبع نولکشور
نيز  »پاريجاتکا«زيب کتاب  ط يکي از امراي اورنگدر همين عهد توس ين اگذشته از

  .فارسي ترجمه گرديده است  بهسانسکريت از
» الهندةحتف«زيب تأليف گرديده بود عبارت از  دو کتاب مهم ديگر که در عهد اورنگ

الهند تأليف ميرزا جان يا ميرزا خان شامل هفت باب است ةفحت. شندبا مي» الخيالةمرأ«و 
سعي و اهتمام مرحوم  هاين کتاب ب اولجلد . شدبا ميو باب پنجم آن باب موسيقي 

تأليف امير شير علي خان لودي » الخيالةمرأ«. دکتر نورالحسن انصاري انتشار يافته است
فنون گوناگون مثل تاريخ،   وعالوه بر ذکر شعر و شعرا علوم.  شعراستةاصالً تذکر

، طب، ا، تعبير خواب، جغرافيتصوفيع، علم نفس، عرفان و ابد عروض، صنايع و
اين کتاب در سال  .آن بررسي گرديده است ني، اخالق و موسيقي نيز دريعجايب د

  .ده استم چاپ گردي ۱۹۰۶/ه ۱۳۲۴تأليف و در سال ) م ۱۶۹۰-۹۱ (ه ۱۱۰۲
 در قرنهاي اما. انحطاط رفت  بهالن گورگاني رووزيب سلطنت مغ پس از اورنگ
 موسيقي ةي گوناگون فرهنگي بالخصوص در زمينها  در زمينهيالديهجدهم و نوزدهم م

                                                   
  .۲۲۶- ۷ ، صديوان اقبال الهوري: ، محمد اقبالاقبال الهوري  .1



   موسيقي آريايي در ادبياِت فارسي دري هندوستانجايگاِه  ١٢٣

پادشاهان اين سلسله  عالوه بر. وجود آمد هزبان فارسي دري ب  بهرارزششمار پ آثار بي
ده و جاويد نگهداشتندرا زن ابان و راجگان هند از فن موسيقي سرپرستي نموده آننو .
اين موضوع تصنيف و تأليف گرديده يک  شمار که در ي بيها ميان کتابها و رساله از

 العيشصة، خالانم اصول نغمات آصفي، نادرات شاهي، مرات آفتاب: تعداد آن عبارت از
االصوات، ذکر مغنيان هندوستان بهشت  النعم، شمسفةالسرود، معر عالمشاهي، مفتاح

االسرار  ، نغمات)خواني(له در علم موسيقي، تأليف درويش علي چنگي خاني نشان، رسا
  .شدبا ميالطالبين و راگ راگني   موسيقي، منتفعة، رسالمحمدتأليف ميرزا احمد بن ميرزا 

 داؤد و البوم موزيک ةکتاب موسيقي که تا امروز ناشناخته مانده است محتوي نغم
خط نستعليق استنساخ  هدر قرن هجدهم نوشته و بر نغمه داؤد که  مصوةنسخ. شدبا مي

اتور ياين نسخه داراي چند مين. نو محفوظ است دهليي هند  ملّةگرديده بود در موز
مثالً در مقابل يک . است که در صفحه مقابل آن در فارسي دري تشريح گرديده است

  :اتور اين ابيات داده شده استيمين
ـ        گـشت   رفته بـين مـي    بردوش گ   در آن دشـت   يک حور مثـال ان

ــسکين مــي  هجـر يـار غمگـين      چون بود ز     داد بخــود ز ســير ت
ــه   اش آهـوان شـنيدند     چون نغمـه   ــستانه ب ــيش م ــدپ    او دويدن

 يها آن ابيات راگها و راگني  موسيقي است که درةاي دربار اطي شامل رسالهآلبوم خطّ
مثالً راگني .  استدري ترجمه گرديده گوناگون در زبان هندي داده شده و در فارسي

 مارو، بنگالي، راگني مالسري، راگني بيروي، راگ توري، راگ کيدار، راگ کلي، راگني رام
  .مالر، راگني سد کليان گوري، راگ راگ

لاال م استنساخ گرديده ناقص ۱۸۳۰نسخه که در سال  فانه اينمتأسولي  . استو
  .باشد ک ورق ميي يک مينياتور و شصت و آنچه موجود است داراي بيست و

 ١دري و اردو ميرزا اسداهللا خان غالب دهلوي بزرگترين شاعر دو زبانه فارسي
  :دشو ميطور شروع  سروده است که اين» نامه مغنّي«غالب يک مثنوي بنام . شدبا مي

ــ ــه ب مغنّ ــر زخم ــار زني دگ   …گل از نغمه تـر بدسـتار زن         رت
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  ١٢٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  نـه  ي بر آواز  هم از خويش گوش     دل از خويش بردار و بر ساز نـه       
  هنجـار بنـد    هدرين پرده نقشي ب     ز گنجينــه ســاز بــر دار بنــد   
ــو  ــزاورهم آواز شـ ــرامش بـ ــو   بـ ــوا ســاز ش   بآهنــگ دانــش ن

ــد  سـرايي چنـين    نکه دانم ز دستا    ــز باش ــيندل آوي ــوايي چن    ن
ــاوداني روان را درود  ز  زکام و زبان هرسه جان را درود       ــان ج   ج

  ١مـي گـوهر تابنــاک  درخـشد ه   کگهر جوي را مژده کز تيره خا 
اقبال در . شدبا ميامه اقبال دري و اردو علّ آخرين شاعر بزرگ دوزبانه فارسي

  :نويسد  مي موسيقيةدربار» بيان فنون لطيفه غالمان در«تحت عنوان » نامه بندگي«
  من چه گـويم از فـسون بنـدگي        نـــون بنـــدگيمرگهـــا انـــدر ف

ــات    ــار حي ــالي از ن ــه او خ   سيل افتـد بـديوار حيـات      همچو    نغم
  پست چون طبعش نواهاي غالم      چون دل او تيره سـيماي غـالم       
ــذّ   از دل افــسرده او ســوز رفـــت   ــردا ل ــت ذوق ف ــروز رف   ت ام
ــکارا راز او ــي او آشــــ   مرگ يک شهر است اندر ساز او        از نــــ

ــزاراز جهــا  ســازد تـــرا   مـــينــاتوان و زار  ــرا  مــين بي   ســازد ت
* 

  بـس  نيستي در کسوت صـوت اسـت و         بــس اســت و مــوت ةز ايــن نغمــالحــد
  در بــم و زيــرش هــالک آدم اســت     زمـزم اسـت    تشنه کامي ايـن حـرم بـي       
ــم   ــرد غ ــوز دل از دل ب ــيس ــد  م   دهـــد زهـــر انـــدر ســـاغر جـــم مـــي  ده

  زان غـــم ديگـــر ســـرود او تهيـــست   بنــدگي از ســر جــان نــا آگهيــست    
ــي   گـويم کـه آهـنگش خطاسـت         نمي من ــين ش ــوه زن را اينچن ــتبي   ون رواس

ــيل   ــد سـ ــدرو ماننـ ــد تنـ ــه بايـ ــل     نغمـ ــل خي ــان را خي ــرد از دل غم ــا ب   ت
  …اي آتــشي در خــون دل حــل کــرده  اي بايــد جنــون پــرورده     مــي نغمــه 

  »رويــد کــالم  مــيحــرف کانــدرو بــي«  شناســي در ســرود اســت آن مقــام مــي
ــو  ــا جلـ ــرب مـ ــد ةمطـ ــي نديـ   ٢ت بـست و از معنـي نديـد      صـور   به دل   معنـ
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