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  ي بنگالِيقيموسدر  ي فارسنفوِذ
  ∗عطا کريم برق

ست يز ي ميالديل قرن نوزدهم مي بود و در اواي هوگلي کامل از اهاليعل  واجديمنش
  :ديگو ي ميقيف علم موسير تعر ديو

ن ي گره و چون موضوع ايمعن  بهيقي آواز است و سيمعن  بهيونانيلغت  هب مو”
ن اسم يگره دادن است لهذا بدآواز  قت بهيعلم لحن است و لحن در حق

  .١“ثاغورث استيم في حک»علم«ن يموسوم شده و موجد ا
  :دارد ي اهل هند اظهار ميقيان موسين در بيو همچن

اعتقاد اهل هند واضع  ند و بهي گو(Sangeet)ت ي را سنگيقي هند موسيحکما”
ن علم دخل و يو در اي مهاديعنيسر ي پسر برهماست و سم(Narad)آن نارد 

 سر متي آن را سم.و استيآنچه موافق مذهب مهاد به کرده يصرفت
(Samisar Mat) از يکيبعد از آن بهرت که .  عقل باشديمعن ند و مت بهيگو 

اس ين علم خوض و تالش کرده موافق فکر و قياعظم علماء و عباده بوده در ا
ضبط او  قواعد من کهعمل آورده ر بهيخأم و تيط و تقدي افراط و تفريزيخود چ

 از اخصّ يکيبعد از آن هنومان که . نديگو (Bharat Mat)را بهرت مت 
عمل آورده مذهب  بهرا ن علم يمعتقدان راجا رام چندر بود تصرفات خود در ا

بعد از آن . نامند (Hanuman Mat)آن را هنومان مت . ار کردهيحده اختيعل
ن علم عبور تمام ي در ا،ود از اعظم و اشهر عابدان بيکيعهد خود   که به کلناته

                                                   
  . کلکته، دانشگاه کلکته،ي و فارسي عرببخش بازنشستة فارسياستاد   ∗
 .٢١١ ص ، م١٩١٣ ،چاپ هفتم ، نولکشور،الفنون العلوم و مجمع   مطلع،ي واجد عليم منشيحک  .1
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 مت  ب داده آن را کلناتهي تصرفات خود نموده مذهب جداگانه ترت،داشت
(Kulnath Mat) ف کردهيز در ايگران نينامند و دا ،اند ن علم دخل و تصرام 

ز ين جمله اساتذة هند هفت چيقوان ن چهار مذهب است و بهيه هميمعتمد عل
سبت . نديا گوياهل هند آن را سبت ادهح اصطال ن علم باشد که بهياصول ا

 اول ،ن استي و آن هفت رکن ا، اصل و رکن باشديمعن ا بهي هفت و ادهيمعن به
 (Murchana)و آن فن سر و سرت و مورچهنا  (Sur Adhdhyan)ان يسر اده

و آن معرفت  (Rag Adhdhya)ا يدوم راگ اده.  آهنگ و نغمه و آواز بوديعني
سوم تال .  مقام و شعبه و گوشه بوديعني (Rag Patr)پتر  راگ و يراگ و راگن

ا يچهارم نرت اده.  اوزان بوديعني و آن فن بحور (Tal Adhdhya)ا ياده
(Nirt Adhdhya)ا ي اده پنجم ارته.  و آن فن رقص بود(Arth Adhdhya) و آن 
ن  و آ(Bahad Adhdhya)ا يششم بهاد اده.  نغمه بوديدن معنيعبارت از فهم

 (Hast Adhdhya)ا يهفتم هست اده. ما و اشارت باشديا  بهينمودِن معن  وا،فن
  .١…“ نواختِن ساز بود،و آن فن

 داشت و ي مذهبةن کشور جنبي ايقيبنگاله موس ن بهيدر هر حال قبل از ظهور مسلم
 اما ، نداشتيا  عالقهيرانيا اي ي اسالميقيموس  با بود وي هنديقيث موسياز هر ح
 درآمد ي اسالميقير موسي تحت تأثي بنگاليقير شدند موسيبنگاله سراز ن بهيسلمچون م
توان گفت که  ي کمال قدرت خودشان را نشان دادند و ميقين در فن موسيو مسلم
افت و ي جال يلي خ،گري دي و کشورهايراني ايقير موسي تحت تأثي هنديقيموس
  .٢ديشتر گرديت و کشش آن بيبشرفت کرد و جاذّيپ

 مخترع آهنگ ي واجد عليم منشي حکةنوشت ار بنا بهي گوالينگ واليس اجا تانر
داس  داس فرزند رام الدين محمد اکبر سور بوده و در زماِن امپراطور جاللدهروباپد 

 سلطنت آن امپراطور ن در عهِدي مرتّب ساخت و همچنيليال را خيو خآهنگ دهروباپد 
شناسان و  يقي از موسياريخ محمد غوث گواليشروان ين کالنوت که از پيس بزرگ تان

                                                   
  .٢١١ ص ،م ١٩١٣  چاپ هفتم،کشور  نول،الفنون العلوم و مجمع   مطلع،ي واجد عليم منشيحک  .1

2. Amrita Bazar Patrika; Annual Puja Number, 1956, p.187. 
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حضور اکبر بادشاه عزّت و احترام  آخر عمر به به”رفته  يشمار م نوازندگان بزرگ هند به
 يرانيک آهنگ اي يرنگ نام از فرزندان او شاه صدا يکيبعد از آن . ١“افتيتمام 
زش داد و يآم» لايخ«آهنگ  به» دهروباپد «يبروش آهنگ هند» کلوانه قول«عنوان  به
 يالديآورد و در قرن نوزدهم م عمل  بهيقي در فن موسين نحو اصالح بزرگيا به

در هندوستان و مخصوصاً در » دهروباپد« آهنگ يجا به» تپ«و » اليخ «يها آهنگ
دست نوازندگان  که به» اليخ«و » دهروباپد «يها آهنگ. ٢دا کرديبنگاله رواج و شهرت پ

شکل   دوباره بهيرا دست راجا رام موهن  رفته بود بهير فراموشقع دانان به يقيو موس
» تيبرهمو سنگ«له اشعار يوس ال را بهيو خ» دهروباپد «يها  آهنگيو.  آن درآمدياصل

(Brahmu Sangeet)يکاربرد و   بهاو را در ي سرودهاياس نامک نفر مسلمان غالم عب 
 ي راجا رام موهن رايقول بعض ه بن نحويا  باخواند و ي برهمو سماج ميمحفل عبادات
  .٣رود يشمار م د بهي جدة در دوريکي کالسيقيشرو موسيراهنما و پ

 فرهنگبا و ي زي و شعر هنرهايقي که در صد سال گذشته دربارة موسياز مطالعات
 گردد در قرن هفدهم و هجدهم ي معلوم م،عمل آمد مشترک هندو و مسلمان در بنگاله به

 يقي درآمد و موسيراني و اي اسالميقير موسي در تحت تأثيال بنگيقي موسيالديم
 در بنگاله يقيراه افتاد و استادان و نوازندگان بزرگ موس  بهيا سبک تازه  بهيبنگال
  .٤شرفت کردي پيلي خيد و عاليسبک جد  بهي بنگاليقيوجود آمدند و سپس موس به

   رنجنين کويرام پرساد س
الت يا آمد پس از تحصيدن م به ۱۷۱۸سال   بهيو. بود) ينزد هوگل( کمهارهات ياز اهال

شمار  دانان و نوازندگان بزرگ بنگاله به يقي از موس، پرداختيقي و موسييشعرگو به
  .٥ و قدرت داشتيد آن دسترسي و سبک جدي بنگاليقيموس رفت و به يم

                                                   
  .٢١٦ ص ،يالدي م١٩١٣ ،کشور  نول، چاپ هفتم،الفنون العلوم و مجمع   مطلع،ي واجد عليم منشيحک  .1
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   گپتايدهيرام ن
سال  به ا گذاشت ويدن قدم به (Chanpta)م در چانپتا  ۱۷۴۲سال   بابو بهيدهين معروف به

 از يو. خ والدت و فوت او اختالف استيدر تار. برفتن جهان يم از ا ۱۸۳۹
 ي بنگاليقيرفت در موس يشمار م دانان و نوازندگان معروف در عصر خود به يقيموس
)  تاالر باشگاهيقيموس(» يآخدائ« در آهنگ ي و.١ داشتي دسترسيديسبک جد به

ن يس قول دکتر سوکمار رفت و به يشمار م  از استادان بهقدرت و مهارت داشت و
چنانکه پروفسور  ٢باشد يد ميم و جدين قدي بيا ک سبک تازهي او به و آهنگ يقيموس

 يو.  بوديبزرگ بنگالزندگان ا رام نيدهي گپتا از نو،دنيش چندرا سين اظهار داشته
بعداً رام . ٣مند شد عالقه يقيعلم موس  باد ويل گردي ناي و بنگاليالت فارسيتحص به
 کرد و در ،الت بهاري در ا(Chapra)چهپرا   بهي مسافرتيقيل علم موسي تحصي برايدهين

 ي اسالميقيدانان مسلمان حاضر شد و از او موس يقي از موسيکيآنجا در خدمت 
کرد که   را بازيديک راه جدي ي بنگاليقيبنگاله برگشت و در موس گرفت و به ادي

 خود آورد و آن را  بارا از چهپرا» تپ«و » اليخ« اشعار و آهنگ يو. ودمخصوص او ب
بعد   درآورد و از آن بهيا شکل تازه را به» اليخ«و » تپ «يها زش داد و آهنگيهم آم با

 رجال يها و خانواده در محافل يالديدر قرن نوزدهم م» اليخ«و » تپ«اشعار و آهنگ 
را » تپ« که آهنگ ين کسيل دکتر سوکمار سقو ه و ب٤دي مقبول و معروف گرديليخ
  .٥ بابو بوديدهي رواج داد آن ني بنگاليقيموس به

  )م ۱۸۱۳-۱۸۶۸(مادهو خان 
 و يگرفت و استاد ادي ي را در بنگاله شرقيقي بود و علم موسي بنگاله وسطياز اهال

سبک  جاد کرد و آنها را بهي خود اي تازه برايها  آهنگي بعضيو. آورد دست مهارت به

                                                   
1. Edited by Atul Chandra Gupta: Studies in the Bengali Renaissance, (Jadavpur, 1958), p.30. 
2. Dr. Sukumar Sen: History of Bengali Literature, p.174. 
3. Dr. D.C. Sen: History of Bengali Language and Literature, p.629. 
4. Ibid., p.634; Dr. J.C. Ghosh: Bengali Literature, pp.87, 133. Edited by Atul Chandra 

Gupta: Studies in the Bengali Renaissance. 
5. Dr. Sukumar Sen: History of Bengali Literature, p.174. 



  موسيقِي بنگاليدر نفوِذ فارسي   ١٩١

  

کجا ي را ي و مذهبيهاتي رقص ديها ن آهنگيو همچن داد ي جلوه و ترقّي خوبيقيموس
 مقبول يليتازه بود خن آهنگ او که يا.  شهرت داد(Dhap)» دهپ«عنوان  کرد و آن را به

ن آهنگ ي ا، را دوست داشتنديخاطرها افتاد و مخصوصاً زنان خواننده که آهنگ مذهب
  .١دادند ي و آن را شهرت مخواندند ياد ميتازه را ز

   دهر کاتهاکيشر
خواند خود را  ي پوران را مي گپتا بود و چون او سرودهايدهين رام نياز معاصر

دانان بزرگ بنگاله بوده و در  يقي از دانشمندان و موسيو. شهرت داد» کاتهاک«عنوان  به
 يت که بعضتوان گف ي داشته و ميمهارت و قدرت کامل» اليتپ خ«و » تپ «يها آهنگ

حال کمتر نبوده  چي گپتا در هيدهيرام ن  او نسبت بهيقي موسيآهنگ و اشعار و غنا
  .٢است

  ي رايداس رته
 يتيآکا با. م فوت کرد ۱۸۵۷سال   ا آمد و بهيدن م به ۱۸۰۶سال   بهيداسو را معروف به

 در تحت ي رايرته رفت و داس يشمار م  از زنان خواننده معروف و مقبول بهيکي
ک دسته ي و  بعد از او بر کنار شدياما مدت. ديسرودن اشعار مشغول گرد  او بهياهبرر

ن نظر ي از ا٣ آغاز کردرا  ي دسته جمعي خود درست کرد و سرودن اشعار پنجاليجمع
توان از هر  يداد و اشعار او را م قرار يتوان سرآمد خوانندگان سرود پنجال ياو را م

و » لوم« مانند يها  از آهنگياري بسي بنگاليقي در موسيو.  گفتيث اشعار بنگاليح
 از ياريخاذ کرد و بعداً بسر آن را اتّيو غ» شهانه«و » بهار«و » صورت«و » مني«

  .٤ع کردنددانان و نوازندگان بزرگ بنگاله روش و سبک او را تتب يقيموس
  

                                                   
1. Dr. Sukumar Sen: History of Bengali Literature, (New Delhi, 1960), p.176. 
2. Ibid, p.175. 
3. Dr. Sukumar Sen: History of Bengali Literature, pp.175-176. 
4. Edited by Atul Chandra Gupta: Studies in the Bengali Renaissance, (Jadavpur, 1958), 
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  ناتهو خان تپدار
 از خوانندگان و يجن بائيان و سريو رمضان م) انيمادر رمضان م (يو امام بند

 گوناگون يها  تپيها نان بر طبق نمونهي ايها آهنگ. نوازندگان معروف در بنگاله بودند
بنگاله وارد شدند سبک و روش  نان بهي اما چون ا،سبک آنها بوده  و بهيهند غرب

  .١ عوض کردنديجور بنگال  جور بهيها سبک تپ خودشان را به
  يش مکهرجيمه

شمار  به» اليخ تپ«و » تپ «يها ص آهنگ بود و متخصّي بنگاليقيتادان بزرگ موساز اس
) ياصطالحات و اصول فنّ(ک يار کرد و در آنجا تکنيگوال  بهي مسافرتيو. رفت يم

ن در يموخت و همچنآ را ياريگوال» اليخ«و » دهروباپد«و » يتپ پنجاب «يها آهنگ
 مانند ي نوازندگان بزرگ در هند غربيها بر آهنگ  که مشتملي هند غربيها آهنگ

ن يا  بادست آورد و  و مهارت بهير آن استاديو غ» مست بلبل«و » همدم«و » يشور«
  .٢ديکمال رسان  را بهيبنگال» اليتپ خ«و » تپ «يها  سبک آهنگيش مکهرجينحو مه

  يچترنجن باغچ
ناتهو خان تپدار   ويش مکهرجي مهيشاگرد  بوده و بهي بنگاليقي از نوازندگان موسيکي

ن استاد يسزا اندوخته و همچن  بهيگرفته و شهرت اديرا » اليخ«و » تپ «يها آهنگ
» تپ «يها ر آن در آهنگيداس مودک و جادو چندل و غ يکمار و هرينوازندگان شاس

  .٣ خودشان را نشان دادنديمهارت و استاد» اليخ«و 
  نيرادها موهن س

ت و ي سانسکريها  زبان، بودهيالديوزدهم مل قرن نيدر اواخر قرن هجدهم و اوا
عنوان   بهي و اسالمي هنديقي در علم موسيدانسته و کتاب ي مي عاليليخرا  يفارس
  .٤ب دادهي ترتيزبان بنگال  به(Sangeet Tarang)» ت ترنگيسنگ«

                                                   
1. Ibid, p.311. 
2. Ibid. 
3. Edited by Atul Chandra Gupta: Studies in the Bengali Renaissance, (Jadavpur, 1958), 

pp.312, 313. 
4. Ibid, p.307. 
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  بادل خان
 يو. م فوت کرد ۱۹۳۶سال  جهان آمد و به م به ۱۸۳۳سال  استاد نوازندگان بادل خان به

 ي بنگال مهارت زبردستيقيدانان و نوازندگان بزرگ پنجاب بود و در موس يقياز موس
هن يو آن را م بنگاله مهاجرت کرد از پنجاب به م ۱۸۸۲سال  بادل خان به. آورد دست به

ار يبس» ال نقشهيتپ خ« در بنگال مانند يقي موسيها  آهنگيدرنظر و. داد خود قرار
 يها و آلت نوار يگفتة او استعمال تارها اشد و بنا بهب ي مين و عاليريدلکش و ش

عنوان  ده و بهي آغاز گرديا طور رواج تازه هب  موي تارهايجا  در بنگاله بهيقيموس
  .١دهد شهرت دارد ي ميتر  نرميکه صدا» زمزمه«

زبان   و آهنگ بهيقي که در علم و فن موسييها  رسالهيدر هر حال در دورة اسالم
ها در موضوع   کتابيبعض. شتر مسلمان بودنديسندگان آن بي نو،دهيور رسظه  بهيبنگال
  :باشد ين قرار مي و آهنگ و ادبيات آن شهرت دارد بديقيموس
 ي هند پرداخته شده است و اشعار عليقيشرح موس ن کتاب بهيدر ا :ماال  راگ  )أ 

  .٢طور نمونه و مثال نقل شده است ان و سيد عالؤل و طاهر محمود بهيم
م نوشته شده و اشعار  ۱۸۴۰سال   بهيقين کتاب در فن موسيا: نامه لتا )ب 

جا يجا و دوين و سيد عالؤل و گائي و ناصرالدين و سيد مرتٰضيالد نيع
طور نمونه ومثال در آن  گر بهي دي و شعرايرامنين و هيراگهونات و بهاوانند ام

  .٣مندرج شده است
 يقي موسي شرح چگونگيو دارا يقين کتاب در فن موسيا: پاتان يستيسر  )ج 

 و يش قاضي دنيکي يدست سه نفر از سخنوران بنگال ن کتاب بهيا.  استيهند
طور  ده و اشعار آنان بهيب رسيترت  بهي بخش علي ناصر محمود و سوميدوم

  .٤نمونه و مثال آورده شده است

                                                   
1. Ibid, p.311. 
2. D.C. Sen: History of Bengali Language & Literature, (C.U. 2nd Ed., 1954), p.679. 
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  ١٩٤  قند پارسي

  

ن ي ايو. ستيز ي ميالدياهللا در وسط قرن شانزدهم م ضيخ فيش: نامه راگ  )د 
ن و ين اولين و بهتريا.  هند منظوم نمودهيکي کالسيقياب را دربارة موسکت
ن منظومه نشان يف ايتأل. رود يشمار م  بهيزبان بنگال  بهيقي کتاب موسنيتر ميقد
  .١دست بوده است ي چقدر قويقياهللا در فن موس ضيخ فيدهد که ش يم

 از سخنوران يکيف ي و تأليقي موسيدر شرح چگونگن منظومه يا: ماال انيده  )ه 
راگ (ح چهل و دو آهنگ يتوض ن کتاب بهيدر ا. باشد ي ميرضا نام يمسلمان عل

بلند و نرم و موسم و ساعت مخصوص آن پرداخته شده و در هرجا ) يو راگن
  .٢طور نمونه و استشهاد آورده شده است اشعار مؤلّف به

 يگري و ديلن عي جبيکي ،ن منظومه دو نفرانديسندگان اينو: يپوته  تالر  راگ  )و 
 است و در ضمن شرح ي هنديقيفن موس ن کتاب راجع بهيا. هيرام تانو آچار
  .٣ده استيطور نمونه نقل گرد آهنگ اشعار به

ن منظومه را ي بود ايا غازپ از سخنوران مسلمان که اسم او چنيکي: تال  راگ  )ز 
  .٤ن کرديدر موضوع و آهنگ تدو

گ و يهنگ است و اشعار الل ب و آيقيموس ن منظومه راجع بهيا: سنگرها پد  )ح 
  .٥کار رفته است طور نمونه و مثال به گر بهيسخنوران د

 و آهنگ است و در يقي موسي در شرح چگونگين منظومه کوچکيا: بايجو  )ط 
ن منظومه ي قبل اشعار اييدر روزها. باشد يست سرود در آن مندرج ميحدود ب

  .٦ندندخوا ين مي در جامه مسلمي جشن عروسيرا در موقع برگزار
 و ي در زندگانيک انقالب بزرگي ،ر شدن مسلمانان در بنگالهيسراز  باميدان يما م
خود همراه   با رايچون مسلمانان زبان فارس. وستيظهور پ  و جامعة بنگاله بهتمعاشر

                                                   
  .١٠٢- ٣ ص ، م١٩٥٧ ،چاپ پاکستان) اردو( ادب يمسلم بنگال: الحق دکتر انعام  .1
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Inmaul Haque: Muslim Bengali Adab (Urdu), Pakistan, 57, p.310. 

3. Ibid, p.680. 
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  موسيقِي بنگاليدر نفوِذ فارسي   ١٩٥

  

دا کرد و نه ير پي بنگاله نفوذ و تأثي جنبة زندگانهن در هميرين زبان شي ا،آورده بودند
 زبان و فرهنگ و يها ر جنبهيبلکه سا ، را تکان و سر و صورت بداديتنها زبان بنگال

  و همه آن را،ر و نفوذ خود گرفتيشعر و ادب و علوم و فنون را در تحت تأث
 ي جواني و تازگيي و رعناييباي و ز، خود آشنا ساختي و لطافت و قشنگينيريش با
 ، چنانکه در باالگذشت.باشد ي مي بنگاليقين احوال موسيو همچن. ديآنها بخش به

ز از ية آن ني بلکه روح، استفاده کردي فارسيها  بنگال نه تنها از واژهيقي موسيها آهنگ
در . ديتر گرد  و جوان، را قبول کرديمير عظي تأثي و اصطالحات فارسيراني ايقيموس

 اندازه نفوذ و يکه ب» تينذرل گ« نذراالسالم و ي قاضيها م که غزلينيب يعصر حاضر م
ان و در محافل شعر و رقص و سرود و ي در جامعة بنگال،باشد ي را دارا مير فارسيتأث

  .ده استي و مقبول خاطرها گرد،باشد ي را دارا ميت خاصيساز و آواز آنان اهم
  


