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 چکيده

هاي پيشين كه صوفيان، فقها، مبلغان دين اسالم از ايران براي تبليغ و ترويج اين دين به بنگالدش آمدند، آداب و از دوره

فرهنگ و رسوم مردم بنگال با فرهنگ و رسوم اسالمي عجين گرديد. پيش از آن الگوي موسيقي در منطقة بنگال، 

داران و امرا در بنگالدش موسيقي ا حمايت شاهان، سالطين، صوبههاي سانسکريت بود. در قرون وسطي بموسيقي

را آزموده پيشرفت زيادي نکرده بود، با اين حال، شاعران اين سرزمين با سرودن اشعار موزون، اوزان راگ و راگيني 

ها است. ايراني آمدههاي عربي و هندي به وجود هاي بلند، با تلفيق راگها )زير و بم( در آهنگبودند. راگ و راگيني

هاي گوناگوني به وجود را به آن افزودند و راگآرايش جديدي به موسيقي دادند و زيبايي، لطافت، عاطفه و مهرباني 

تر و زيباتر شد و را غني ساختند. در واقع موسيقي بنگالدش غنيآوردند. بدين طريق خزانه و گنجينه موسيقي بنگالدش 

را در بنگالي به كار گرفت و ، معني و مفهوم جديدي يافت. قاضي نذراالسالم، غزليات فارسي با ورود عرفان و معنويت

زار ايران، سودايي شراب و ساقي و شور و به واسطة عنايت او، اهل بنگالدش توانستند عشق و شيدايي بلبالن چمن

 ولوله جلسات شعر و آهنگ فارسي را به بنگالي لمس و درک كنند.

 كليدي: آهنگ، موسيقي، تأثير، قاضي نذراالسالم، حافظ، سازواژگان 
 

 مقدمه
ار ين محمد بن بختيارالديپس از آمدن اسالم وارد بنگاله شده است. بعد از فتوحات اخت يست كه زبان فارسين يشک

: 1973، يعل ل دادند،. )ک.ين منطقه حکومت مسلمين را تشکيدر ا ي، پادشاه دهلکبيالدين اساالر قطبكه سپه يخلج
ن ياول يبود. و يزبان فارس يخلج يد. زبان رسميآغاز گرد ين بنگال رواج فارسي( از آن زمان در سرزم53جلد دوم، 

ن زمان صدها شاعر به زبان ين مدرسه بنا نمود. در ايحاكم مسلمان بود كه در شهر رنگپور در شمال بنگالدش چند
 (109: 1993)عبدالکريم، نوشته شده است.  يب به زبان فارسجلد كتا يادياند و تعداد زشعر گفته يفارس

ت قرار گرفت. چون از زمان يحاكمان و بزرگان مسمانان به طور گسترده مورد حما يز از سوين يفرهنگ بنگال
دا يرواج پ يدر زبان بنگال ير آهنگ فارسيوسيله تأث ن مملکت بود؛ بدينيا يزبان رسم يحکومت مسلمانان، زبان فارس

 (10: 1983كرد. )عبداهلل، 
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ن يرا به ا يگوناگون يشبه قاره وارد شدند. همراه خود سازها يمسلمانان به صورت فاتح بر تمام شئون فرهنگ
چاک، رباب، تانبوره )تنپوره( كمان زا ي( چنگ، قيها چون قانون، عود )سازنگاز آن يمنطقه آوردند كه اسامي بعض

 يگر، همچون سازهايد يو ترك يفارس يعرب ياز سازها ي(، دهل و غيره. بعضي)خنزان ، ناكارا، دفي، سرنايهاال( ني)ب
اند كه قديمي يباشد. از جملة سازهايان و غيره ميگا، اسراز، دلربا، طاوس، طبال، به ايتار، سور سرنرباب سرود، سه

و آهنگ به  يقيدر محافل موس يانقالبتار واقعاً تحول و ماً با دوران حکومت مسلمانان مرتبط هستند. ساز سهيمستق
مشهور دربار سلطان عالءالدين  ٔ  هنرمند و نوازنده ير خسرو دهلوياستاد ام( 80: 1993 مدبر،)وجود آورده است. 

ان( در دوران پاكواز ي( بنام )طبل بيک نوع ساز شبه جفت طبل، )طبل زوجي يتار( را اختراع كرد. وساز )سه يخلج
ن ساز يباشد. از اسم ايم« سرود» يبرگرفته از لغت فارس« ساز سرود»( و واژه 109: 1993ريم، اختراع كرد )عبدالک

شده و حاكمان  يبانيسازان پشتبه وجود آمده است و در شبه قاره توسط آهنگ يفارس ٔ  شهيشود كه از ريروشن م
 مسلمان آن را رواج و گسترش دادند.

ان هند )شاعران يطوط يم( قند پارسي را برا 1410-1397اعظم شاه )الدين در زمان سلطان غياث يرازيحافظ ش
 يبود كه هنوز در دهان بنگال ينيريه چقدر شين هدياما ا (45: 1993: 2)نذر االسالم، جلد  ( به بنگال اهدا نمود.يبنگال
م( تا  1201) ياز آغاز حکومت خلج يعنيم(  1837-1201شتر از ششصد سال )يب يوجود دارد. زبان فارس ينيريآن ش

شتر يوسيله ب ( بدين45: 2009منطقه مزبور بوده است. )انعام الحق،  يو دولت يم( زبان رسم 1837ها )سيانگل يالياست
 ير آهنگ سنتي فارسيتأثن ياست كه ا يعيده است. طبيبخش يفيرا حالوت لط ي، زبان بنگالياز شش هزار كلمه فارس

 شود.يده ميد يسنتي بنگال يقيبر موس
 
 یسنتی بنگال یقیبر موس یر آهنگ سنتی فارسیتأث
 يهار گرفت. منطقة بنگال در فاصله قرنيان در جامعه مسلمانان جهان تأثياز صوف يقيتوسعه آهنگ هنر موس 

ن قدرت را ين سرزميتحت تسلط حکومت مسلمانان در آمد و حاكمان مسلمان مغول در ا يالديزدهم و چهاردهم ميس
ت، كوكرو، يمانند بوه يشد. به طور مثال لغات بنگال ين لغات محليگزيجا ين مدت لغات فارسيدر دست گرفتند. در ا

خرگوش، كم رو،  شکار،يل، حاكم، عدالت، پيوك ( مرغ،يجهاز )كشت يشوجارو ماجا، كانکال و دهوال با لغات فارس
ش از آن در منطقة يد گفت كه پيان بايتوسط صوف يقيج شدن موسينه رايض شود. در زميگردان، ساده، دروازه تعو

 يلحظات سکندرشاهبنام  يشناسي هندک كتاب مربوط به آهنگ و موسيقييت الگو بود. يسانسکر يهايقيبنگال موس
و  فتهيش يليخ ينيراگ مالکوش، كالن، كانارا و مقام حس يهابه سبک يموجود است. سلطان بهلول لود يبه زبان فارس

 مند بود.عالقه
دگاه ير گذاشت. از ديتأث يبنگال يمذهب يطور بر اشعار و سرودهاران بر فرهنگ و هنر مردم و همينيفرهنگ ا

ه در اشعار و ين مفهوم و نظريق اخالص عمل و محبت است. ايدن به خدا از طري، رسيعارف هدف از زندگ يشعرا
مشرب تصوف  يرگذاريتوان زا تأثيگونه شعر را ماين يو عرفان يعرفا كامالً مشهود است. عناصر معنو يهاسروده

( عمدتاً با قطعات آهنگ يو مرشد ي)باؤل، معرفت يگانه بنگالسه يشعر ين عرفانين نمود. مضامييه و تبيران توجيا
 (250: 2011 اهلل، ديشه)د. يآيبه اجرا در م« تار و دوتارتک» يآن با سازها يقيشود. كه قطعات موسينواخته م يفارس

 يز و عرفانيرنده موضوعات اسرار آميش مسلمان است كه اشعار كه در برگيدراو يه معنويسرما« باؤل» يآوازها
 يليشود جنبه تمثين اشعار بکار گرفته ميبدن انسان كه در ا يهااز قسمت يمربوط به بعض يهااست. كلمات و واژه

 (25: 1371ر، يشود. )جهانگياستفاده م يعرفان يدن به مقام عاليرس يبرا ٔ  لهيوسها به عنوان گونه سرودهدارد و از اين
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چنين قت است. اينيران طريبه عرفا و پ يانگر اظهار عشق و سرسپردگيشتر بيب« يمرشد»و « يمعرفت»آواز سبک 
ز ين يادب ين عاليمضام ين حال دارايشود. در عيعموم سروده م ياشعار با زبان ساده و روان و قابل درک و فهم برا

ن سرودها است. يگر ايهاي دها از ويژگير آنيتم آرام و دلپذيشه شاعر و وجود اوزان و ريباشد. عمق فکر و انديم
ت يميگر در آن خلوص و صفا و صميوجود دارد و از طرف د يک طرف علم و آگاهين اشعار از ين، از ايعالوه به را
 نهفته است.

معروف است.  يان و عرفانيصوف يهان نغمه به عنوان نغمهين علت ايدارد. بد يعرفان يژگيو يمعرفت يهانغمه
و مفهوم  يهستند. معان يگونه نغمات و سرودها در بنگالنده اينير، پنجوشاه، حسن راجا و غيره سراياللن فق انيآقا

 برداشت نمود. مثالًتوان يساده از آن نم يبرخوردار است و معن يقيق عميها از حقاآن يسرودها
 د:يگوير مياللن فق

)اقتباس، «. او يدم برپايچيپيگرفتم دام دل ميرود؛ اگر ميد و ميآيپرنده نا آشنا در قفس چگونه م» 
 (32: 2007احمد الحق، 

 د:يگويپنجو شاه م
 ن كارينت اجازه نخواهد داد به ايد كه من گناهکارم ديمرا طرد نکن

 (87: 2007نرفت. )اقتباس، احمد الحق،  نياعمال كه از ب يجزا 
 د:يگويحسن راجا م

 ست،يام خوب نند كه خانه و كاشانهيگويمردم م
 كران؟بي ين خاليبسازم من بر ا يچه منزل

 د استيند او نابيناي جاويبيد كه خدا را نميهركه گو
 (39: 2007د. )اقتباس، احمد الحق، يسراين نغمه دارد ميحسن راجا فنا شده ا

و  يآن مرجع عرفان ياست. معن يه است. مرشد لفظ عربيدرد و فغان و گر يهايقيموس يمرشد يهايقيموس
ن يندگان ايان است. لذا سراير و مرشد خود نمايفتگان به پياد و ارادت شيها انقيقيگونه موسراهنما است. در اين

شود. يها خوانده من نغمهيپور بنگالدش هنوز ا در نوراهلل« ريشاه الل پ»اند. در بارگاه يشگر تفکرات الهينغمات ستا
است. حاال  يمعن يب يواقع ين نغمات زندگين نغمات هستند. در اينده ايش شاه الل بنشسته در آن بارگاه سرايدراو

 ت دارد.يمحبوب يلين نغمات خيسال ايدپور و بريحاضر در ميان كشاورزان مناطق داكا، فر
افته است. اللن ياو تبلور  يق عرفانيعم ٔ  شهيتوان اشاره كرد كه در آن اندياز اللن م يآهنگ سرودبه طور مثال به 
ت نفس يفاقد آموزش و ترب يافت. اگر كسيتوان دريپردازد كه خدا را از راه عرفان مين موضوع ميدر اشعار خود به ا

ن جهان نشناخت، چطور در آن يخدا را در ا يتواند حجاب باشد. اگر كسيک كوه مين او و يک تارمو هم بيباشد 
 (29: 2007)احمد الحق،  جهان خواهد شناخت؟

شه آن يشود. ريها استفاده مها و در مراسم ماتم از آنياست كه در سوگوار« يزار»ن آهنگ سرود يگر از اينوع د
ن نام ين )ع( اتفاق افتاد. ايامام حس ان شهادت امام حسن وينه و كربال نهفته است كه در آن جريانگيز مددر حوادث غم

ها مشهور ن آهنگيز در ايستن گرفته شده است. همراه با سوگ و اندوه، حماسه نيگر يبه معن« يزار» ياز كلمه فارس
شه و فلسفه تصوف ير نفوذ انديبنگالدش تأث يعرفان يز موضوع سرودها و نواهايان احساس و نيب ٔ  وهياست. در ش

 شود.يمشاهده م يان به روشنيرانيا
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سبک يقينه موسيخ بهاءالدين در زميمشرب به نام ش يک هنرمند صوفيدر دوران حکومت شاه جهان امپراتور هند 
يهم سروده م ين سرودها به زبان بنگاليها فراوان است. اگونه نمونهو ترانه را سرود. اين يال، دروپديچون خ ييها

 (85: 1973، جلد دوم، يشد. )ک. عل
ر كشور يشاعر شه يژه دارد. ويو يدرخشش يات و استقالل بنگاليو ادب يقيخ موسينذر االسالم در تار يقاض

م شروع به نوشتن سرود  1926از سال  يد. ويآين كشور به شمار ميو ادب ا يقيآهنگ، سرود، موس يبنگالدش، الگو
يم ياو را به خوب يو افراد عاد يكرده، دانشگاه تحصيل( همگان اعم از خواص و عوام، 278: 1990، ينمود. )گوشَّام

مردم  يهاتوده يياستعمار و راهنما يتوان در افشاير شعر او را ميكنند. تأثير لب زمزمه ميشناسند و اشعارش را ز
 يهاكه زبان حال توده ياشعار نغز و (73: 2006ن، يحسشاه جستجو كرد. ) ير با دشمن خارجيک مبارزه فراگي يبرا

ش، از آن بهره يبه فراخور استعداد و حرفه خو يد و هر كسيرفته زبانزد خاص و عام گرد مستضعف بنگال بود، رفته
انداز و ... طنين يو و محافل هنري، در راديو سنت يبرد. آهنگ خروشان اشعار او در روستاها، شهرها، مجالس مذهبيم

ن شاعر يا ياتينقش ح يراستافت و بهيين ميياو تز يو حماس يت انقالبايد بنگال با ابيها و جرابود، صفحات روزنامه
دة، يس هرگز فراموش نخواهد شد. )گزين سامان در مقابل استعمار انگليو خروش مردم ا يداريبزرگ مسلمان، در ب

مان، يحماسه، ا، يخواهيپرستي، تعهد، آزاداز جمله عشق، وطن ياهاي برجسته( در شعر نذر االسالم ويژگي9: 1995
 يو يو روح يوند فکريه، و بر اساس قول خودش شورشگري را در خود گنجانده است. پيسرايي و تعزانقالب، مرثيه
 نه موفق كرد.ين زمياو را در ا يات فارسيو سرود زبان و ادب يقيبا آهنگ، موس

جود مبارزه كرد. مبارزه و شورش ه ظلم و ستم مويخود عل يزندگ يش بود. در طيآزاداند ينذر االسالم مرد يقاض
در زمان سلطه استعمار باشد. يماندگي، استبداد و خرافات مه هر نوع عقبيس و عليه سلطه استعمارگران انگليعل يو

ه استعمار گران مبارزه كرد, يبخش علو آزادي ينذر االسالم با سرودن اشعار انقالب يبر شبه قاره، قاض يسيگران انگل
نذر االسالم  يتوان گفت قاضيلذا م (Rafiqul Islam, 2011: 40)شبه قاره بود.  يز دنباله آزاديبنگالدش ناستقالل 

 گفت: ييز نقش داشت. دكتر محمدكاظم كهدويبنگالدش ن يدر آزاد
او بارها  يبخش. اگرچه نغمه آزادنذر االسالم، جمله شاعراني است كه شعرشان شعر متعهد است و رهايي

ن هند را يسرزم يآزاد يكنند، اما سرودهايم يكشند و زندانيانجامد و سلطه گران، او را به بند ميبه اسارتش م
 يكند، همچنان كه فرخياز چنگال استعمارگران دعوت م ييو رها يدهد و مردم را به آزادگينخست او سر م

 زد كه:ياد ميفر يزدي
 د گرفتيباير ميشمش يدر كف مردانگ

 د گرفت.يباير ميحق خود را از دهان ش
)شورشگر( او را « يدروهيب»كه پس از سرودن شعر  ييز در هرزمان و در هر جا، دعوتگر است. تا جاياو ن

 (14: 1975، ييدهند. )كهدويشاعر شورشگر لقب م

حماسه و مبارزه و عشق و دار  را برهم زند و پرچم ندرانات تاگورينذر االسالم توانست طلسم شعر او ادب راب
خود را در  يبا زبان بنگال بشود و جا يو عرب يزبان فارس يزش دهنده الفاظ و اصطالحات و روح اسالميو آم ينوآور

 ياديز يسرودها ٔ  ندهيسرا يشاعر نامور بنگال ي( ( و143: 1994، يدان سازد. )مبشر عليقلوب مردم بنگال زبان جاو
از خدمات  يکين يخت. ايزيادي را باهم آم يهاو تاپا آهنگ ي، تونگريال، دروپديدن خبا آهنگ راگ بود. او در سرو

ل ينبوغ اص يات ويسرائي كرد. غزلهم يو فارس ياست. او به آهنگ عرب يبنگال ينذر االسالم به سرودها يبزرگ قاض
 رساند.ياو را م
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 مختلف سروده شده بود. مثالً: ينيراگ و راگ يهاها را بر اساس سبکنذر االسالم هم سروده يقاض
 1993)نذر االسالم، جلد دوم،  (يرويبلبل تو در باغچه( )آهنگ بو ي)ا يتو يبلبل يچايباغ ،
391) 

 نذر سرا(  يسوخته( )آهنگ مانده م نشسته چرا با دل ييکامونه )در تنهاينو يزنه كيا بيبوش(
 (392، 1993االسالم، جلد اول، 

 ي( )آهنگ جون پوري، هاي)من را با غمزه صدا كرد يها لهيداک د ياماره چوک اشارا 
 (286: 1990، ي)اقتباس، گوشَّام (ياشابر

 نذر االسالم،  لو(يهم( )آهنگ پ كه مانه ازو زه مانه )چگونه فراموشت كنم كه هنوز يبه هول(
 (400، 1993، 3جلد 

خته با راگ ين سرودها آمياام هم سرود. يات عمر خيوان حافظ و رباعيد يهانذر االسالم نغمه يقاض
 ن است:يام چنيعمر خ يهااز نغمه يکيهستند. مطلع 

 ن( ينازن ين جهان را وداع خواهم گفت، ايكه ا يپرپه )روز يدهرا سار يداين لوبو بيجه د
 (82: 1993، 2لو كهربا( )نذر االسالم، جلد ي)آهنگ پ

 يارونتون تنون ترو، شونا» ٔ  نغمه« ه نو به نونوا بگو، تازه به تازمطرب خوش»نذر االسالم بر وزن  يقاض
 ين سروده و اشعار مرحوم قاضيسروده شده است. ا« راگ ماند»ن نغمه بر اساس يم ايرا تنظ« گانه واال يتيگ

و  يبه همراه عشق مجاز يد الهيشه عشق جاويانگيز است و از آن اندالعاده جذاب و دلنذر االسالم فوق
 شود.يم ينده شعر متجليخواننده و شنونده همچون سرا يهادر دل يانسان

نذر االسالم اقدام به نوشتن غزل به  يقبل از قاض« اتول پروشاد شن» يآقا ياز آهنگسازان و نوازندگان بنگال يکي
 يتوانست ذوق و هنر واقع يات بنگاليبود كه در غزل ين شاعر بنگالينذر االسالم اول يقاض يبود. ولكرده يزبان بنگال

: 1990 ،يگوشَّام)مشهور شدند. « پدر غزل بنگال»نذر االسالم به عنوان  يوسيله آقا ق كند. بدينيغزل فارسي را تزر
277) 

 يهارا نوشت و آهنگ يز بوده است. او سرود بشمارين يشتازان آهنگ مدرن بنگالياز پ يکينذر االسالم  يقاض
 ز استفاده كرد.ين يو نشر ي، زارياليبات يهاخود از آهنگ يهاها و آوازهساخت. او در سروده ييباين و زيريش

است كه  يشود. ستار، سازيطور فراوان نواخته مبه يساز سانا يران آمده است. در مراسم عروسياز ا« يسانا»ساز 
خود  ياز سرودها يکيالسالم آمده است. او در نذر ا يان است و نام آن در سرودهايرانين ساز هم از ايتار دارد. اسه

نذر  يگفت تعداد سرودها ياست. كس يرانيهمان ساز ا« دماما»ن يا« ديدماما نواخته شد، عمامه بر سربند»د: يگويم
( دكتر 447: 1998باشد. )احمد: يم 10000 -گفت ي، كس5000-گفت ي، كس45000 -گفت ي، كس35000االسالم 

 (308: 1997باشد. )گوفتا، يم 3000شتر از ينذر االسالم ب يگفت: تعداد سرودهال كومار شن يشوش
جاد ي، ايعنينده گرفته شده است، يسرا ين نام از لغت فارسياست و ا« سازنده»شود يكه با تار نواخته م ينام ساز

است و در  يک ساز مردمين ين ساز را رواج دادند و ايا يرانيا يقيآهنگ و نواء كه بزرگان آسمان هنر موس ٔ  كننده
، يخواني، قوالن ساز در بنگالدش همراه غزليک تاردار است. ايز ين يالعاده دارد. سازندگت فوقيز محبوبيبنگالدش ن

به خود  يج شکل بنگاليتدراست و به ين فارسين ساز هم سرزميرد. منشأ ايگيمورد استفاده قرار م ياليو خ يتومر
اند. شاه ز مسلمانان ابداع كردهيد كه از ابتکارات مسلمانان است. طاوس را نيآيز بر ميو دلربا ن هاي اسرازگرفت. از نام

گوناگوني را شاهد بود. در  يخ خود سازهايران وارد شده است. بنگالدش در تاريز از ايده دارد نيچيكه شکل پ ينا
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 ير عربيها بر اثر تأثنياز ا ياعده ين رفتن است وليدر حال از ب ين سازمان از رواج افتاد و بعضياز ا يطول زمان بعض
 (14: 1992به خود گرفت. )عبد الستّار،  يديشکل و صورت جد يو فارس

نمود كه در قالب  يابيارز يطوالن يتوان به عنوان شعر داستانياست. پوتي را م يک نوع آوا محلي« پات يپوت»
بلند و  يگرفته شده است و با صدا يخيتار يهاها و داستاناز افسانهشود و موضوع آن يخوانده م يشينما يهابرنامه
سروده  ينيو د يمذهب يهابا آموزه ياديز يها« پات يپوت»ن ي( عالوه بر ا289: 1998، يشود. )رأين خوانده ميدلنش

ان شده است. يهنرمندانه ب ٔ  اء به صورت مواعظ و اندرز، به گونهياء )ع( و اوليانب يع زندگيشده است كه در آن وقا
ار يز به صورت بسين يو عرب يفارس يهاواژه يسروده شده و در كنار لغات بنگال يبيترك يانه وليبا زبان عام« يپوت»

شتر در يب يز معروف است. اشعار و آواز پوتيات دو زبانه نيبه نام ادب« يپوت»ن علت يمناسب بکار گرفته شده است. بد
 افته است.يدا كرده و رشد و توسعه يرواج پ يالديبه منطقه تا اواخر قرن نوزدهم م يسيود زبان انگلاز آغاز ور يادوره
روزانه در خانه مالکان و اربابان روستا  يان كارهايا بعد از پايشود. رعايخوانده نم يبه سبک اشعار معمول« يپوت»

خواند يج آواز پوتي را ميبلند و موزون و مه يداشت با صدا ييآشنا يها كه با پوتان آنيک نفر از ميشدند و يجمع م
در  يفارس يهابردند. استفاده از واژهيها لذت مو افسانه يهاو از داستان ينشين وبا و دليز يگران از صدايو د

 كرد.يرا چند برابر م ين لذت ادبيا يحات شعريو به همراه آن رازگشايي تلم يلذت ادب يپوت يشعرها
 ير آهنگ فارسيم از تأثير مستقيم و غيز وجود دارد كه به طور مستقيگر نيد يعرفان يبنگالدش اشعار و سرودهادر 

( 50: 1993باشد. )عبدالکريم، يم« اللن شاه»الذكر گونه اشعار شاعر و خواننده مشهور فوقاين ٔ  ندهيرفته است. سرايپذ
ک ي« باؤل»داشت د شعر  يذوق شعر يلن شاه كه به طور ذاتمعروف است. ال« يتياللن گ»او به عنوان  يهاسروده

اي را عرضه نمود. پروفسور اوپندرانات بهاتاچارز گفت كه شروع سرود باؤل د به وجود آورده و سبک ويژهيزه جديانگ
شده است. شتر توجه ياو به درون و روح و روان انسان ب يها( در سروده5: 1371ر، يباشد. )جهانگيم م 1650در سال 

دارد. اين يمردم بنگالدش هماهنگ يمذهب يخته است و با باورهاياشعار او با ذوق مفرط محو شدن در ذات حق آم
زاند و باعث توجه به عالم معنا و ماوراءالطبيعه در ذهن و يانگيهر انسان را برم ياحساسات باطن يچنين سرود و آهنگ

 گردد.يشه مردم مياند
ان يان آمد با مکتب صوفيخلقت به م يو مکتب دگرگون يکه اسرار و رموز عرفانين جائيقاللن ف يهادر نغمه

 (29: 2007استفاده كرد. )اقتباس، احمد الحق،  يمولو يشباهت دارد. او در نغمة خود از مثنو
و در  ا آمديبه دن« يالگهانسر»لهت منطقه يم در شهرستان س 1854است كه در سال  يمعنو ياز شعرا« حسن راجا»
كه مدرسه  يقدر مشهور بود كه كسحسن راجا در سراسر بنگالدش اين يعرفان يا رفت. سرودهايم از دن 1922سال 

بر  ي( روح و37: 2007خواندند. )احمد الحق، يسرود حسن راجارا م ييروستا يمردمان عاد يعنينرفته، مطالعه نکرده 
ر قابل وصف، يرفت. در آن حالت غيرد و در عمق احساسات فرو مكين جهان پرواز ميا يماد يعرفان و ماورا يبلندا

آن  ياست، زندگ ين جهان فانيا ين است: زندگيسرود او چن يسرود. موضوع اصليم يد و سپس شعريرسيبه شعر م
 د است.يجهان جاو

بکار افتاد.  يمولو سمير وحدة الوجود و عشقيتأث« يزبهانداريما»ن لالن شاه، حسن راجا و فلسفه يدر ارتباطات ب
ي، راز راست جستجو ميک راز پنهانين خالق و مخلوق يب« حسن راجا»و « لالن شاه» يدر سرودها« ندرانات تاگوريرب»

 (37: 2007كردند. )احمد الحق، 

                                                             
( 
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و  يخود از عناصر فارس يش شعريمملو است. البته در آرا ياز لغات و اصطالحات بنگال« پنجو شاه» يهاسروده
ق منحصر به يک تلفيرو ز استفاده كرده است. از اينيسور نيمردم شهرستان ج يش محليدر كنار آن از لطافت گو و يعرب
 (87: 2007كارش افزوده است. )احمد الحق،  ييبايشود كه بر زيده ميد يو يشعر يهادر سروده يفرد

 در بنگالدش یقیخ موسیتار
بخش محافل دربار سلطان دان معروف زينتلسوف و موسيقييشاعر و ف ير خسرو دهلويام يالديزدهم ميدر قرن س

ک روش يده بود يكه از گذشته به ارث رس يو هند يفارس يقيق موسي( بود. با تلف1316-1296) يعالءالدين خلج
كرد.  نيگزيمقام را جا 22، ينيراگ 36راگ و  6 يبه جا يعنيها  ش راگيدر آرا يابداع كرد. و يقيرا در موس يديجد

 (80: 1973، جلد دوم، يل هماهنگ بود. )ک. علياص يها با تاتاهان مقاميا
فرهنگي را  يغن ٔ  نهيک گنجي يعرب يران و چه از كشورهاين ايمسلمانان فاتح شبه قاره هند همراه خود چه از سرزم

شبه قاره را ارتقاء  يقيداشتند هنر و موس يسع يو هنر يفرهنگ ياند. آنان با داشتن پشتوانه غنن كردهين سرزميوارد ا
شبه قاره و از جمله  ٔ  ر مردانهيز يو صدا يقين خاطر است كه موسياند. بدز موفق بودهين تالش نيبخشند و در ا

 ان است.يرانيبنگالدش مرهون ابتکار مسلمانان به خصوص ا
در  يها كماكان رواج دارد، ولگونه نغمهاينها وجود دارد. گرچه در نقاط مختلف بنگال ز همراه نغمهيها نرقص

 دارد. يشتريها نفوذ بگونه نغمهنگ اينيمن سيمنطقه شهرستان م
عرب را با  يشبه قاره، در درون خود ذوق هنر ٔ  ن فرد حمله كننده به منطقهين، دوميسلطان محمود، حاكم غزن

ا كرد كه آن را يورود فرهنگ جديد را به شبه قاره مهنه يق او زمين طريخت. از ايدر آم يرانيو ذوق ا يفرهنگ و هنر
كه از خواص دربار او بود  يرونيحان بي( ابور35: فصل دوم، 1973، يگذاري نمود. )ک. علنام يتوان فرهنگ اسالميم

ب او موج ين ابداعات علمينشر و منتشر سازد. ا يشناسي و موسيقي را به خوبشناسي، ستارهتوانست علم نجوم، زبان
ن دانشمندان و فاتحان در يب يکين ارتباط و نزديتر شوند و اکين فتح شده با فاتحان نزديد بعداً دانشمندان سرزميگرد

سلطان  يشاعر دربار يدهلو ير خسرويكه ام طوري تر شد. بهليتکم يدوران حکومت سلطان عالءالدين خلج
ک روش ين صورت يخت. بديآن را آم يهندي را كشف نمود و با آهنگ فارس يقيموس يهاسبک يعالءالدين خلج

 (81: 1973، جلد دوم، ي)ک. عل شناخته شد. يقيدر موس يرانيا -يد به وجود آمد كه بعداً به عنوان سبک هنديجد
م يت رژيحاكمن شد. در زمان ين سرزميج وارد ايتدربه ي، فرهنگ اسالميبا استقرار امپراتوري مسلمانان در دهل

غيرمذهبي در دربار و منازل اشراف، و  يقيداشت. موس يو فارس يدربار ترنم عرب يقيآهنگ و موس يدر دهل يسلطنت
بر  يسرود عاشقانه مبتن يكه نوع يش متمركز شده بود. قواليدراو يهاان و خانقاهيدر بارگاه صوف يمذهب يقيموس

اء، دو تن از يالدين اولم( و حضرت نظام 1136)تولد  يالدين چشتنخواجه معي يهاانه است در خانقاهيارادت صوف
 (92: 2010شد. )الرحمن، يبزرگان عرفان هند، خوانده م

مثل  يقيموس يهان سبکياز ا يد آمد. بعضيشبه قاره پد يقيدر موس يمتنوع و فراوان يهادر طول زمان، سبک
ن يا يقيو بالنده شدن موس يهرحال، غنافت. بهي ياريبس يمردمت ي، محبوبيعرفان يات، حمد، نعت و سرودهايغزل

هند و  يقياست. موس يرانيا يقيا موسيو به طور اخص  ياسالم يقيق با موسيل تلفين به طور اعم به دليسرزم
 يهاتيد خالقيجد ٔ  نهيزم يقين تلفيرفت. چنيو فارسي را در درون خود پذ يتم عربيبنگالدش آزادانه آهنگ و ر

 موسيقي را بارورتر كرده است. يايفراوان را باعث شده و دن
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ان ورود اصطالحات و يد و جريها فتح گردها و افغانكه بنگال توسط ترک يزمان يالديزدهم ميل قرن سيدر اوا
حت ق شد و تيتلف يو فارس يبا فرهنگ عرب يبنگال يقيز موسيبه بنگال آغاز شد، همزمان ن يو ترك ي، عربيلغات فارس

 ر آن قرار گرفت.يتأث
 يآغاز شد. سلطان عالءالدين خلج يشبه قاره از زمان حکومت خاندان خلج يقيموس ينقش مسلمانان در بالندگ

بود.  يقيمند به آهنگ و موسدل و عالقهبا ذوق و اهل يم حکومت را در دست داشت فرد 1316تا  1296كه از سال 
ق ين گروه بود. او با تلفيشرو ايرخسور پيدربار او حضور داشتند. در ميان آنان امدانان و نوازندگان معروف در موسيقي

 12ر خسرو در شبه قاره با گنجاندن يجديدي را ابداع كرد. ام يقيموس يو ترك ي، فارسيمناطق عرب يقيآهنگ و موس
سلطان عالءالدين ( 80: 1973، جلد دوم، ي)ک. علشبه قاره را مجدداً بارور كرد.  يقيگشا موس 48شوبه و  40مقام، 
از استادان علم و هنر و  يليآغاز شد. در آن زمان خ يديخ شبه قاره هند دوره جديدكترا فتح كرد، در تار يوقت يخلج

 يها آقاتين شخصياز ا يکيآمدند. يز و خلعت به دربار سلطان ميگرفتن جوا يدرخشان برا يصاحبان استعدادها
 عصر خود برجسته بود. دانان همود. او در ميان موسيقيب« ک گوپالينا»

 
 سخن آخر
گذاشت. آواز و  يبير عجيتأث ين شد، بر موسيقي بنگالين سرزميكه با مسلمانان وارد ا يو ترك ي، فارسيفرهنگ عرب

 يقيافت. قبل از ورود مسلمانان، موسي يندگان مسافر و مهاجر تحوالت خاصيبانفوذ سرا يبنگال يقيآهنگ موس
ک يدانان مسلمان ساختار يقيت و آموزش موسيبا ترب يداشت ول يعمدتاً مذهب يازهيانگ يبنگالدش از لحاظ ساختار

ده و يانسان را به عنوان موضوع سرود خود برگز يكامل به خود گرفت. آنان احساسات پاک و مکنونات قلب يقيموس
 شناسي بود.دوستي و زيباييثار، نوعيرامون ايشتر پيبن موضوع ياند. ابه جامعه عرضه كرده يقيبا زبان موس

و ملت يرانيا يهايقينواخته شود حتماً كوشش و جذبه موس يهند يسنت يهابنگالدش آواز و آهنگ يدر هر جا
ک يران و بنگالدش يا يقين دو موسيدهد. در واقع بيگر در آن كامالً مشهور است و گوش را نوازش ميد يها

اند. اخالق و ل كردهيهاي متفاوت تکمها همديگر را با وجود ويژگيوجود دارد كه در طول قرن يو غن يقو يهمخوان
مندي خاص را به وجود ک نوع مهر و عالقهيمنسجم كرده و  يمتالطم و گاه يمتفاوت و متقابل را گاه يرفتارها

 ار مهم است.يبس يت مليو هو يهمدل يآورده است كه برا
خاص به وجود آوردند در شعر و  يک نوع وزن و سبک هنري يانان در زبان و هنر معمارهمچنان كه مسلم

 هم همان نوآوري را داشتند. يقيموس
توان گفت كه يم يبنگال يقيبر موس ير آهنگ فارسيتأث ياست. با بررس يار غنيبنگالدش بس يراث فرهنگيم
هاي از ويژگي يف نگريت، انعطاف، و ظريدها است. جذابيامبا و منبع آرزوها و يار زين واقعاً بسين سرزميا يقيموس

 ر قرار داد.يبنگالدش را به طور گسترده تحت تأث يقيموس يرانيو ا يفارس يقياست. آهنگ و موس يقين موسيا
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