
  ٩٢  قند پارسي

  نفوذ فرهنگ دو کشور در دنياي موسيقي هند

ــد  ــک ديگرن ــي آدم اعضــاي ي ــد  بن   کــه در آفــرينش ز يــک گوهرن
 ،است يکيکه هست چه در مشرق و چه در مغرب  ييانسان هرجا که ستا نيحق ا

انگشت اثر مثل  يکرنگين همه يبا وجود ا يول. کند يم کار سانکيشد و ياند يم سانکي
داستان  و مانند ران از همه جدايو ا ن فرزندان آدم داستان هندوستانين ايب. ع داردتنو

ن دو کشور يا دربارة يتپه برهسيآچار. جوار است هم هم زبان و ،دو خواهر هم نژاد
  .١اند ک سکهي يوران دو ريسد که هند و اينو يم

و ا ه شهياند ، باز همهم ارتباط نداشته باشندبا ماًًيمستق چهه اگريهمسا يکشورها
م گلزارها و سلسله يم ماليبارها و نسيجو با نغمه هديزده و خيدزد آنهاآداب و رسوم 

ران يکه هند و ا! خوشا. کند ينفوذ م گريک ديزبان و فرهنگ و اجتماع   به کوهسارها
و بر  دارد ما جا يها نهيدر س يهاست که زبان فارس قرن. بودند يميشه دوست صميهم
 يها گفرهن ريدر طول هشت قرن سا يزبان فارس .کند يم ما حکومت يها دل

 يرير پذيبدون تاث م کهياشتباه نباشد اگر بگوئ .است قرار دادهر يتأث تحهندوستان را ت
 بارور نخواهد شددر عالم  يچ فن و صنعت مهميه گر،ياز هنرمندان و صناعان مناطق د

 ،ينقاش ،يبافندگ فه،يلط فنون مانند يهنر يها در تمام شاخهر يتأث نيا لين دليهم به و
  .ره قابل مشاهده استيو غ يقيموس ،يمعمار ،اتيادب

مهاجرت کاسبان  يول رفتهينپذ ريتأث آن صورت  به ياسيت سيموقع يران بر بناياگرچه ا
ن يدر ا .د را گرم کردتآن کشور بازار داد و س  به تمدن ياين دنيو هنرمندان و دانشوران از ا

  .ميکن يم يبررس يقيموس ياين دو ملت را در دنيا ونديمقاله کوتاه آثار پ
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 يرانيسندگان ايه نوقيز با ذوق و سلين يعلم يها کتاب ،يداستان يعالوه بر متون ادب
مان کتوهل و  ،نپراگ در ،هينمالةيغنال ثبطور م. گردانده شدبر يفارس  به يو افغان

 .شدترجمه  يفارس  به ت است کهيسانسکر ونمتاز جمله ره يو غ يات سکندر شاهجله
نشده  يمعرف حال به م که تايدار يخط يها نسخه از يمهم يها رهينه ما ذخين زميدر ا

 ،وجود نداشت يفارس ن است که چون معادل و مترادفيا ها کتابن يا يژگيو. اند
 .کردند يم را شرحآن متن  يرا همان طور نقل کردند و در البال ياصطالحات هند

  .شدرنگارنگ  يقيپر از اصطالحات موس يارسات فين صورت ادبيا  به
نوشته شده در ي ها کتاب يتمام در صورت چاپ م کهيياگر بگو خواهد بودجا نيب

از يما ن ،رانيصورت تازه در ا به يقيآثار بزرگان و فرهنگ هند و علم موس ينه معرفيزم
  .ميه کنيرا در هر دو زبان ته يقيد موسيجد يها لغتنامهتا م يدار

 ميدهيقرار م بحث مورد را يت و فارسيمقاله کوتاه چند واژه زبان سانسکر نيدر ا
 دو کشور را نشان يوند ناگسستنيپ و هر دو کشور داخل شده يقيکه در جهان موس

نکه يا يبرا ،شده، با مشکل مواجه هستيمن متون ترجمه يا تلفظدر اگرچه  .دهد يم
و  تلفظست پس هم يفظ کلمات توانا نم در ضبط تليدان يم چنانکه يزبان فارس يالفبا
  :ديسرا يم در شاهنامه يفردوس .گردد يم ت دشواريلغات سانسکر فهم هم

  ١يآ در يپور و هنـد يهمان سنج و ش  يدند نــــايبفرمــــود تــــا برکشــــ
ند و مد يم است که در آن باد يلزونحصدف  هـشنک. است   هـاصل کلمه شنک نجس

آن را  دان جنگ قبل از آغاز نبرديدر مهندويان و  دواز آن خارج ش ممتد يبوق يصدا
قه يسل يبر بنا يبستند ول يم ند که در طبليگو يم را يا هسنج در لغت زنگول. دنديدم يم

هند  يموريشاهان ت يها در نقارخانه. ستيزنگوله ن يصدا يت فردوسيبدر  يشعر
  .شود يم دهيا سنج دي هـشنکدن يدم هاي آن دوران، يشوجود داشت و در نقا ٢سنج

  :ديسرا يم رخسرويام
ــه  ــان بنواختــ   رود انداختـه  بـه  وان رايـ کاب ح  او االون را چنــ
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  نـوازد  يمـ  نه ظاهر بلکه در سر  نـوازد  يمـ  جانم چه کنگـر  گر
شود که نوشتن و تلفظ کردن  پس معلوم مي .است يهند ياالون و کنگر نام سازها

  .يکي نيست
 شن واژه اصليامکان دارد که ا .است       يه هندواژ هيشب يلينقاره که خ يعنيدهل 

  .گردد يدهل م ،ست دهوليط نيغل يصدا      يصدا يفارس  در چون يباشد ول يهند
 يقيموس يها از واژه يبعض يقيموس ونسندگان متينو ،ميو مفاه ين معانيعالوه بر ا

تداول مورد قبول و م يقين دانشمندان موسيب کهکردند  يم نحو مخصوص تلفظ به را
گفتند  يم نکهاده نشاده را و رکهبرا رشب ، و کهرج را طور مثال شرج به .بوده است

ا يدنبال است  يها که مقدانث تشر ين است برايهم. ستا يقيموس يصداهاکه نام 
  .نديگو يم ثابت يارهات يبرا يقيموس به دهروکه نام قطب ستاره است و يدهووه برا
  .است داخل شده يات فارسياست که در ادب يقيوسو نام مقام م يهند ةواژ ١مارو

 بلکه با امتزاج ،کار برد  به را در شعر خود يهند يها ر خسرو نه تنها واژهيام
 در از آن مورد چند  به وجود آورد که به را يا تازه يها راگ يرانيو ا يعرب يها راگ

  :وند فکر دو ملت استيانگر پيشود که نما يماشاره  نجايا
  يـ گورا ـ گن کل يوربپ ،رکباتم ،ريسازگ

  سيـ د يغارا ـ کاف ،مرکبات ،ريا مجيب يمج
  ـ سارنگ ينيلف ـ حسيز ،مرکبات ،توافق
  سارنگ ـ بسنت ـ نوا ،مرکبات ،عشاق
  يـ ذوگاه ـ کاف ينيحس ،مرکبات ،نوروز

  من ـ هندول ـ نجميا ،مرکبات ،شابورين
  ـ درگاه يـ مولسر ينور ،مرکبات ،موافق

  ينکهت ـ شهناز ـ حس ،باتمرک ،لفيز
  ـ نوروز ـ عجم ينيحس ،مرکبات ،ذوگاه
  يـ کهـ ـ کاف يدهناسر ،مرکبات ،غزال
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  هرون ـ زابليلف ـ يز ،مرکبات ،اصفهان
  گرده ـ برگل ـ بانگ ،مرکبات ،زنگوله

 کهيي ها واژه .م کرديچند نوع تقس به توان يرا م هند يقيموس مصطلح در يها واژه
  :مانند شوند يم کار برده به ييو معنا ير و تبدل لفظييبدون تغ

است  يسور کلمه پهلو. دينواخته آ يکه در هنگام جشن و شاد ييسورنا ـ نا/رناس
  .توان اخذ کرد يم ميان قديرانيشن سور اجچنانکه از 

  يخوان فروداشت ـ اصطالح نوبت= فرودست 
 .جنگال که اصال زنگله استهند  يقيموس به زنگوله که يها شعبه از يکيال ـ زّغ
  .زنگوله :رک

  .برد يباال م پرده را ربع يعيطب يکه صدا يرانيا يقياست در موس يعالمت: يسر
ال دو گروه ادارنگ و سدارنگ که يدر عهد محمد شاه رنگ) ايا دهيندو ب(ادارنگ 

  .دن بود تا حال ادامه داريريش يليسرودند و چون خ يم را »اليخ برا«مخصوص  يها گرا
  ش دادنيش مردم نمايپرقص و سرود را  :يگيادا

  .د که خو گرفته باشدشاد بايقدر ز نيا يقيمشق موس :عادت
ن يکردند و ا يم عبادت ش رايخود گن يهندو خدا نوازندگان قبل از رقص :آمد

  .نديگو يم يگونه طرز عبادت و حالت آغاز رقص را آمد و سالم
  .نديگو يم را يمني گالت بنگال رايدر ا ،مني: منيا

  ماهر موسيقي: استاد
  .دف، رباب چنگ و طبل و مضراب ،ر و نقارهينف

  :طور مثال به دارد يير معناينفکه  ييها واژه
 که با دو چوب يطرف جلو و عقب ـ طبل جنگ  به ستار يها دن نتيلغزان: زمزمه

  .نوازند يم
  باشد مثل نُم نُمداشته  يو عرب يفارس يک هندوستان که صدايکالس يقيموس: ترانه
لُّلّيه لّلّيتا ـ نا رِدنا رِم دگر يد يبدر هند اسلو يران است وليا يملّ ةنغم اصالً. ميدت

  )يارفع طهران. ا مف ( يمحل يها يتيدوباند  هن نام داديرا ا
  يقيمدت زمان نوازش آلت موس: فقره
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  کوچک ين: يطوط
  در سه نت سرائيدن يديالوگ مانند محاورة هم معن: بابت سوال و جواب

  طبل  به ممتد متعلق يصدا: دميب
  يقيهنرمند و فنکار ماهر موس: نينمک

  طبله ةنيشيپ يها نغمه: شکاريپ
  ياست مثل سارنگ يساز: دلربا

  دست ةن ضربياول: يخال
  )ضرب(تلفظ نام تال  يليسول فاخته با بند: اصول فاخته

  ال راکيخ  به متعلق: بندش
  تال وا: قاعده

  شيستا: داد
  گها گها ته ت و گها گها تت

 باشد خمسه گفته يو فارس يعرب يها واژه يکه دارا يسرود هند  به: خمسه
تال که در عدد هشت  مقدار. است دهين شکل رسيا  به از خمسه يالفن قو. شود يم

  .شود يم است خمسه گفته
ال در يفکر و خ يکه خواننده آزاد يحلق يها سرود مخصوص نغمه  به: اليخ

  .شود يم ال گفتهيداشته باشد خ يدگنوازن
  ضرب تال: خَلط

  .شود يم گفته يفوت تال که بر دست چپ نباشد خال: يخال
ند که تا حال در ادب ا هآمد وجود به يشوند فارسيکه با کمک پسوند و پ ييها واژه

  :آن نام موسوم هستند  به يقيموس
  يقيموس يسازها ختندر نوا يباز سبک مخصوص اهل دهل يدل
  يقيموس يسازها ختنرب باز سبک مخصوص اهل بنارس در نواوپ

  يقيموس يسازها ختندر نواآباد  ار سبک مخصوص اهل فرخيفرخ 
  يب هنديغلط آکا ترک= بد جزا 

  آهنگ يب ييگلو= سرا  يب
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  يدفال=  يدف وال
  سازد يم ن رايساز ب که يکس=  يو پسوند کار واژه فارس ين هنديب= نکار يب
  آرد يم بر يممتد آهنگ يه صداک يکس= اکار يل

  که پر باشد و از حلق باشد ييصدا ـ صدا يمعن  به يبول واژه هند= حلق بول 
  .که از عمق حلق باشد ييصدا= حلق تان 

ن مقدار دوباره از يل ايمقدار تال که دوازده در عدد است بعد از تکم= حلقه تال 
  .شود يم هدک تا دوازيک حلقه از يشمارند و  يم کي

که از مضراب مخصوص ) گت( ينوازروه مخصوص ستايش=  يخوان ضهور
  شد نواخته می

  اليآهنگ خ يبرا =ز يچ
  دتکندانهيعق يها نغمه= سنگت  يليحو

  عشق هرزه= امن ير
  :طور مثال هب .است درست شده يبا عالمت مصدرها  از واژه يبعض

  وه خاصيش يبرا يا هژياحساس و= بوباس 
  ياصطالح قوالخلبانا ـ = آنا + قلب 

  .ييـ هنر نما يچنک دار ،ن متداوم چهل روزهيچله چرهانا تمر
  .شود ياستفاده م يهند ين طور در فرهنگهايو سماع و قوال بچه هم يواژه قوال و قوال

  :طور مثال  به در صدا و لهجه عوض شده استها  از واژه يالبته بعض
  .زنگوله که قبال ذکر شده است: جنگله
  باز: باج

د که شهنشاه اکبر يگو يم نواختند يم سر ييسرا را که در نوحهيز=  ينا شاه=  شهنا
  .گفتن آغاز کرد ينا را شاه يداشت سرنا يد طولي ينواز نقاره  به که

  يريگ جهينت
 يخوب و متالش يها دارد و عاشق جلوه  ليتما آن به است که انسان يهنر يقيموس
 آرامش يقيموس يها دن آهنگيشن يانشادم تدر حال. جسم و روح است يبرا ييغذا
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. بودند يقيخود مرهون موس يها عبادت يم برايقد يها ران از زمانيهند و ا. دهد يم
در . خ وجود دارديدر هندوستان قبل از تار يقيهنر موس. دارد  ينيبه دناغلب جها  جشن

ن يمترا مهيباربد، بامشاد و نک. ده بودياوج رس به يدر دوره ساسان يقيران موسيا
  .دانان بودند يقيموس

چون هر دو . از آن است يا هنمون و يقير موسيدلپذ يها از موضوع يکيسماع 
  .گر هم لذت بردند و هم استفاده کردنديکدي يبودند از هنرها ينه غنين زميکشور در ا

  منابع
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