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 اثرات نظریٔه هماهنگی ساز و آواز تمدن اسالمی
 بر موسیقی نیم قاره هند

 

 «آن بر موسیقی نیم قاره هند نظریهٔ هماهنگی ساز و آواز درتمدن اسالمی و اثرات»جلد دوم رسالهٔ بیان موسیقی، 
دوم این  جلدول این کتاب آشنایی داشتم. از دوستی شنیده بودم که جلد بدستم رسید. با ا  نجیب سخی اخیر تحقیقی اثر

از  به من بفرستد.  خواهش کردم، یک جلد آنرا توسط انتشارات بامیان چاپ شده است.در فرانسه،  رساله نیز
ثیرات حقایق تاریخی در رابطه با تأ  از خواندن آن نهایت لذت بردم، آموختم و شرمنده شدم زیرا برای نخستین بار

این جلد رسالهٔ بیان موسیقی را  . بدینوسیله میخواهمد ما، بر موسیقی هند آگاهی یافتموسیع موسیقی حوزهٔ تمدنی خو
  برداشت خود ازین کتاب را با آنها شریک سازم. به عالقمندان موسیقی معرفی نموده و

شرح  ا  جلد دوم با یک مقدمه )پیش کالم( آغاز میگردد. طبق معمول درین مقدمه نویسنده محتوی کتاب را مختصر
ست، یعنی اریخی موضوع امیشود، در حقیقت شرح جوشش تنچه در مورد موسیقی هند گفته آ لهادرین رس»میدهد: 

ل این سواسخ به او پ «راعصادی ان در تمات ان، چگونگی خصوصیآ أ مبد… ن،آئی اریخی وموسیقیابررسی جنبه ت
 «نوی تصور میگردد؟افساد ذهنی و ایه و بنیای پاراین سرزمین دانی، موسیقی انسای ابرعکس دیگر تمدنه اچر»که 

مد، مورد انجامل موسیقی مردم می ازمذهب هندو به تکاپیروی  اکه گوی این نطریه راکیت علمی اشک انجیب سخی ب
، که بزرگترین اکمبودی ای ن وال، بوتائی چون نیپاکشور ه اپس چر»ست، ار چنین گال میکند که اده و سوار داتردید قر

نجیب سخی در  این گره را  .«ند؟امل نرسیده این درجهٔ تکان به ارند، موسیقی شادرخود د امذهب هندو ر راشهک
بر  از مرورگذراید. بعد است، میگشات نوشته شده ریخی وقوع تحوالایت سلسله تارع احوصله و ب ار بابش که بسیاکت
بحث »متروک گردیده، نجیب سخی مینویسد:  اله هند مروج شده و بعد هارساریخ چند هزاکه در ت اع سرود هانوا

خر به موسیقی آدر  به ُدهروپد و ا  ز میشود، بعداغآی پربنده از مقطع سروده هاریم، ار دان سروکآ اب امموسیقی هند که 
 «هد گرفت.ار خواقشه قراله همین سه مرحله مورد منال میرسد، که درین رساخی
صفحهٔ  ۳۱فته و اص یاختصالب ان به مقدمه و فهرست مطآصفحهٔ ۱۲ن موسیقی الهٔ بیاصفحهٔ جلد دوم رس ۲۷۵ز ا
ست. ای پربنده شده اصفحه وقف بررسی مرحلهٔ سروده ه ۴۲مل اول شابع. فصل او فهرست من ان به پیوندهآخر ا

وش مرحلهٔ موسیقی اوقف ک ۲۲۷صفحه  ات ۷۵ز صفحه امیکند.  احتوا اصفحه ر ۲۳ی ُدهروپد امرحلهٔ سروده ه
ین ا است. زیرال شده ای خیاه بیشترین توجه به مرحلهٔ سرودست. می بینیم که ارد، شده امه دادامروز ا ال که تاخی

تمدن  زاوآز و اهنگی ساری نطریهٔ هماثیرگزأ طرتاست، بلکه بخانزدیکتر  انی به عصرماظ زماز لحا ادوره نه تنه
 اهی صورت نگرفته و سروده هاول نیز کوتاوش دو دورهٔ این دوره . ولی در کامل اری و تکاب گذامی در تهدسالا

ی اری مرحلهٔ سروده هاز تات سالآل درقسمت اطور مثه ست. باتوضیح شده  از هر دوره مشخصات سالآو حتی 
نی ای هندوستاز براله سآین دو اصله مینویسد که افب بالانویسندهٔ کت امام برده میشود. اب هم نارب ز تنبور واپربنده 

 ست.اده اری شرح دگنجیب سخی در بخش دی از راله سآین دو انی افغا أ تی بود. منشارداو اه
میر این امیر خسرو بلخی )دهلوی( نسبت میدهند. بدون شک ابه  ال راخی»چنین معرفی میکند:  ال رانویسنده خی

… شتاگذ ال رائی خیاتدبایهٔ اخت وماخل سام موسیقی داعد عاقو صول وات ادر چوک اخسرو بود که موسیقی هند ر
ت اثران وام نشال بطور عادیگری غزل. خی منبع سرچشمه و شکل وجود میگیرد، یکی ُدهروپد و ز دوال اموسیقی خی

ن، اسان یعنی خراناصول موسیقی مسلمادهٔ ارد و زادری پیوند د-رسیان پازب ال باخی… ستامی در هند سالاتمدن 
خل هند گردده ان داسارهٔ هند یعنی خراز سرحد غربی شبه قا است. موسیقی حوزه تمدنی مارس اف ق واعر
درین مدت  ان راسامی خرسالان، مذهب و فرهنگ ائم بوده زبال در هند قاز سه صد ساده ازی ابری هاسلسله ب…ستا

خر قرن هفدهم اواز ا… ل بودان هند همین موسیقی خیابریاموسیقی عصر ب… رهٔ هند ترویج وتکثیر نمودنداق نیم در
   .«ستابت کرده ث ان رایال سرام بزرگترین خیاریخ نابه بعد ت

ورد. آرزشمند قرون گذشته وطبع هند می اکتب  زا ی نغزانقل قوله اه ادعاین اختن ای شرح ومستند سانویسنده بر
  میرسد. ۹۴ست به ام گرفته شده ان نآز ابع اکه در فهرست من اخذ هأ ین ماد اتعد
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 ب مینویسد: انویسنده کت مروزه هندا ل در موسیقیاهمیت خیادر مورد 
 ا  بقا. متع«ستاده ار دان قرآم ادر ردیف موسیقی به مفهوم ع و نونمند کردهال قاخی اضر هند راموسیقی عصر ح»

 ا  م برده وبعدانخست ن امی رسالاز تمدن اوآز و اهنگی سال ونظریهٔ همان موسیقی خیانه میابط پنجگانجیب سخی رو
شت ولی ادر دو مرحله نخست موسیقی هند )پربنده و ُدهروپد( وجود ند ند کهاصری اعن اینهامفصل تشریح میکند. 

ن در موسیقی هند مروج آس زیر انعکاصول یک جمع واند. بهمین ترتیب اد شده ایجال در موسیقی هند اتوسط خی
  رد.امه دادا اعصر م اگردید که ت

 زی موسیقیال هندو سارو» تحمل کند. امی بر موسیقی هند رسالات وسیع تمدن اثرانست انگلیس نمیتواراستعما
 ۱۵۰بقهٔ اس  گردیدند ان همنوآتشهیر  اری، باچاز سر ناید ان هم، شانامسلم نهاسفأ می( که متسالاهرتمدن ایر مظا)وس
 ار نآ ا، که در عصر مر گرفتهابشدت مورد تعرض قر ی متعصب(اه و هندو انگلیسهارد. موسیقی )توسط اله داس

ین ذهنیت ا ام . حتی در کشورخود«نندانبه متعلق میدامل وهمه جابصورت ک ،ابد مذهبی هندو هاو مع اه ابه دیوت
لیکه عین همین است. در حامل انه و کاداستانی هندو که به موسیقی دست بزند، خیلی اهر هندوست»رد که اوجود د
ی دیگری شرح میدهد که انویسنده در ج. «ردادنی طوالت ریشهٔ این تلقیناریم. چون اند انی هاکستامورد پ در انظر ر

لیست اسیونانی ت مشخصی دست زدند. نخست یک قشر هندواماقداهند به  مل قدرت خود درار کاستقرا یابر انگلیسها
نوی درهم ادر هند برت ار ابری هانی باسادری خر-رسیان فرهنگ پآز طریق ا اد کردند تایجا اخود ره بسته باو

ری گردیدند. ان بزرگ موسیقی متواداستازند. ابسته بخود ساج و وامحت ان هند رامسلم هندو ور اقشام ابشکنند. سپس تم
لهٔ موسیقی آرمونیه بحیث ازی شد وسپس نوبت لکنهو رسید. اکساصلی پان امطرب ن وایال سراز وجود خیاشهر دهلی 

ن موسیقی اداستای ابود. بج صیلاندن موسیقی ان شکستاخته شد که هدف ان مروج ساوستدتطمیع در هن زور و اب
ی انگلیس برابه مصرف  اه اجاراد معرفی گردید و مهاستاو  خته هندو بحیث هنرمنداشنای جدید و نال چهره هاخی
 این نتیجه میرسد که بار میکردند. ولی نویسنده به افل موسیقی برگزادر بروده( مح ۱۹۱۶ملن اسنگیت س )مثال   انهآ

ت نظریٔه اثیرأ مل تادر به زدودن کار و قشرمتعصب هندو قاستعمال، اعلیه موسیقی خیله اس۱۵۰ری اوصف تخریبک
ل نیز ات موسیقی مرحلهٔ خیالآند. در بخش اره هند نشده امی بر موسیقی نیم قسالاز تمدن اوآز و اهنگی ساهم

ب از ربارنگی، ازغیچک سام الها ابرده و ب اهندی ه ار انی مافغات موسیقی الآینکه ارد. الب وجود دات جاتوضیح
زهٔ اندان ار به همارچه ستاست که یک پابه همین دلیل  ا  لب بود. و یقینای من جاند، براخته ار ساز تنبور ستاسرود و 

 چنگ میزند. انهافغا ارچهٔ خوب تنبوربدل مایک پ
نویسنده  «نانستافغاهند و رهٔ اموسیقی نیم ق»ن اند. تحت عنواخر محدود به موسیقی هند نمی مآ اب تامحتوی کت اماو

 اریخ موسیقی هند و موسیقی کشور مات در تبطه ئی بین تحوالار ار بجان. وی بسیانستافغابرمیگردد به موسیقی 
ن اداستاز اری اوج گرفت. بسیاری استعماق اختنا انگلیسهان توسط اهیاز سرکوب شورش سپاپس »ر میکند: ابرقر

ن امیر شیر علی خازهٔ اجان به اداستازین اط هند شدند. بخشی انق اقصاری شدن به ا، مجبور به متوناموسیقی مسلم
به بعد تذکر  ۲۰۸ت ادر صفح اقبامتع .«ت مسمی شد، مسکن گزین شدند.ابام خرابن ا  مدند ودر منطقهٔ که بعدآبل ابه ک
شته شده اگذ ادر سرزمین م میاس موسیقی مقاساشده بود.  ابن امهابر مق ان موسیقی محلی مازم نآست که در ارفته 

می تجدید نیرو اوز چنگیزموسیقی مقاز تجاله بعد ادث چند صد ساثرحوادر  اما ن زمین بود، اساو موسیقی مروج خر
گ صحبت موسیقی میکردند، ان رامده بودند و به زبآز هند انیکه ازابل موسیقی نوامق در امی مانشده بود. موسیقی مق

گ در کشور امد برتر و متمدن تلقی میشد. رآنوی می از هند برتار گرفت. ذهنیت هم طوری بود که هر چیز که اقر
نی طبقٔه اپشتیب زاشته و ار داختیادر  ار وطبله رأوس، ستا، طارنگی، دلربایل پیشرفته چون سازه نفس بود و وسات ام
تی است که صفحازم به تذکر لب شد. الاغ امی ماموسیقی مقگ بر ار بود. بدین ترتیب رانیز برخورد رادرب کمه واح

ح صالای اتی برادانویسنده پیشنه خیرات ادر صفح ده شده واص داختصا تورامات و موسیقی اباخر موسیقیچند به 
  شد. ارد که در خور توجه عمیق میباد ارکنونی موسیقی در کشور ماهنجاوضع ن

ر به همین ابگذ اماین سطور بنویسم امی ان گرانندگای خواب بیشتر براین کتای اشته هاست در مورد دادلم میخو
موسیقی در ن الهٔ بیامید هردو جلد رساب کنم. این کتاندن ادعوت به خو ان موسیقی راقمندنموده و عال اکتفامختصر 

ن تدریس انستافغانستیتوت ملی موسیقی ار گیرد و ان موسیقی قراقمندد در دسترس عالاد زیاخل کشور نیز به تعداد
 زد.انستیتوت ساین اب درسی امل نصاش ان موسیقی رالهٔ بیاهردو جلد رس

 
 پایان
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