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از دوره هاي پيشين كه صوفيان ،فقها ،مبلغان دين اسالم از ايران براي تبليغ و ترويج اين دين به بنگالدش آمدند ،آداب و
فرهنگ و رسوم مردم بنگال با فرهنگ و رسوم اسالمي عجين گرديد .پيش از آن الگوي موسيقي در منطقة بنگال،
موسيقيهاي سانسکريت بود .در قرون وسطي با حمايت شاهان ،سالطين ،صوبهداران و امرا در بنگالدش موسيقي
پيشرفت زيادي نکرده بود ،با اين حال ،شاعران اين سرزمين با سرودن اشعار موزون ،اوزان راگ و راگيني را آزموده
بودند .راگ و راگينيها (زير و بم) در آهنگهاي بلند ،با تلفيق راگهاي عربي و هندي به وجود آمده است .ايرانيها
آرايش جديدي به موسيقي دادند و زيبايي ،لطافت ،عاطفه و مهرباني را به آن افزودند و راگهاي گوناگوني به وجود
آوردند .بدين طريق خزانه و گنجينه موسيقي بنگالدش را غني ساختند .در واقع موسيقي بنگالدش غنيتر و زيباتر شد و
با ورود عرفان و معنويت ،معني و مفهوم جديدي يافت .قاضي نذراالسالم ،غزليات فارسي را در بنگالي به كار گرفت و
به واسطة عنايت او ،اهل بنگالدش توانستند عشق و شيدايي بلبالن چمنزار ايران ،سودايي شراب و ساقي و شور و
ولوله جلسات شعر و آهنگ فارسي را به بنگالي لمس و درک كنند.
واژگان كليدي :آهنگ ،موسيقي ،تأثير ،قاضي نذراالسالم ،حافظ ،ساز
مقدمه
شکي نيست كه زبان فارسي پس از آمدن اسالم وارد بنگاله شده است .بعد از فتوحات اختيارالدين محمد بن بختيار
خلجي كه سپهساالر قطبالدين ايبک ،پادشاه دهلي در اين منطقه حکومت مسلمين را تشکيل دادند( .،ک .علي:1973 ،
جلد دوم )53 ،از آن زمان در سرزمين بنگال رواج فارسي آغاز گرديد .زبان رسمي خلجي زبان فارسي بود .وي اولين
حاكم مسلمان بود كه در شهر رنگپور در شمال بنگالدش چندين مدرسه بنا نمود .در اين زمان صدها شاعر به زبان
فارسي شعر گفتهاند و تعداد زيادي جلد كتاب به زبان فارسي نوشته شده است( .عبدالکريم)109 :1993 ،
فرهنگ بنگالي نيز از سوي حاكمان و بزرگان مسمانان به طور گسترده مورد حمايت قرار گرفت .چون از زمان
حکومت مسلمانان ،زبان فارسي زبان رسمي اين مملکت بود؛ بدينوسيله تأثير آهنگ فارسي در زبان بنگالي رواج پيدا
كرد( .عبداهلل)10 :1983 ،
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مسلمانان به صورت فاتح بر تمام شئون فرهنگي شبه قاره وارد شدند .همراه خود سازهاي گوناگوني را به اين
منطقه آوردند كه اسامي بعضي از آنها چون قانون ،عود (سازنگي) چنگ ،قيچاک ،رباب ،تانبوره (تنپوره) كمان زا
(بيهاال) ني ،سرناي ،ناكارا ،دف (خنزاني) ،دهل و غيره .بعضي از سازهاي عربي فارسي و تركي ديگر ،همچون سازهاي
رباب سرود ،سهتار ،سور سرنيگا ،اسراز ،دلربا ،طاوس ،طبال ،به ايان و غيره ميباشد .از جملة سازهاي قديمياند كه
مستقيماً با دوران حکومت مسلمانان مرتبط هستند .ساز سهتار واقعاً تحول و انقالبي در محافل موسيقي و آهنگ به
وجود آورده است( .مدبر )80 :1993 ،استاد امير خسرو دهلوي هنرمند و نوازندهٔ مشهور دربار سلطان عالءالدين
خلجي ساز (سهتار) را اختراع كرد .وي ي ک نوع ساز شبه جفت طبل( ،طبل زوجي) بنام (طبل بيان) در دوران پاكواز
اختراع كرد (عبدالکريم )109 :1993 ،و واژه «ساز سرود» برگرفته از لغت فارسي «سرود» ميباشد .از اسم اين ساز
روشن ميشود كه از ريشهٔ فارسي به وجود آمده است و در شبه قاره توسط آهنگسازان پشتيباني شده و حاكمان
مسلمان آن را رواج و گسترش دادند.
حافظ شيرازي در زمان سلطان غياثالدين اعظم شاه ( 1410-1397م) قند پارسي را براي طوطيان هند (شاعران
بنگالي) به بنگال اهدا نمود( .نذر االسالم ،جلد  )45 :1993 :2اما اين هديه چقدر شيريني بود كه هنوز در دهان بنگالي
آن شيريني وجود دارد .زبان فارسي بيشتر از ششصد سال ( 1837-1201م) يعني از آغاز حکومت خلجي ( 1201م) تا
استيالي انگليسها ( 1837م) زبان رسمي و دولتي منطقه مزبور بوده است( .انعام الحق )45 :2009 ،بدينوسيله بيشتر
از شش هزار كلمه فارسي ،زبان بنگالي را حالوت لطيفي بخشيده است .طبيعي است كه اين تأثير آهنگ سنتي فارسي
بر موسيقي سنتي بنگالي ديده ميشود.
تأثیر آهنگ سنتی فارسی بر موسیقی سنتی بنگالی
توسعه آهنگ هنر موسيقي از صوفيان در جامعه مسلمانان جهان تأثير گرفت .منطقة بنگال در فاصله قرنهاي
سيزدهم و چهاردهم ميالدي تحت تسلط حکومت مسلمانان در آمد و حاكمان مسلمان مغول در اين سرزمين قدرت را
در دست گرفتند .در اين مدت لغات فارسي جايگزين لغات محلي شد .به طور مثال لغات بنگالي مانند بوهيت ،كوكرو،
شوجارو ماجا ،كانکال و دهوال با لغات فارسي جهاز (كشتي) مرغ ،وكيل ،حاكم ،عدالت ،پيشکار ،خرگوش ،كم رو،
گردان ،ساده ،دروازه تعويض شود .در زمينه رايج شدن موسيقي توسط صوفيان بايد گفت كه پيش از آن در منطقة
بنگال موسيقيهاي سانسکريت الگو بود .يک كتاب مربوط به آهنگ و موسيقيشناسي هندي بنام لحظات سکندرشاهي
به زبان فارسي موجود است .سلطان بهلول لودي به سبکهاي راگ مالکوش ،كالن ،كانارا و مقام حسيني خيلي شيفته و
عالقهمند بود.
فرهنگ ايران بر فرهنگ و هنر مردم و همينطور بر اشعار و سرودهاي مذهبي بنگالي تأثير گذاشت .از ديدگاه
شعراي عارف هدف از زندگي ،رسيدن به خدا از طريق اخالص عمل و محبت است .اين مفهوم و نظريه در اشعار و
سرودههاي عرفا كامالً مشهود است .عناصر معنوي و عرفاني اينگونه شعر را ميتوان زا تأثيرگذاري مشرب تصوف
ايران توجيه و تبيين نمود .مضامين عرفاني شعري سهگانه بنگالي (باؤل ،معرفتي و مرشدي) عمدتاً با قطعات آهنگ
فارسي نواخته ميشود .كه قطعات موسيقي آن با سازهاي «تکتار و دوتار» به اجرا در ميآيد( .شهيد اهلل)250 :2011 ،
آوازهاي «باؤل» سرمايه معنوي دراويش مسلمان است كه اشعار كه در برگيرنده موضوعات اسرار آميز و عرفاني
است .كلمات و واژههاي مربوط به بعضي از قسمتهاي بدن انسان كه در اين اشعار بکار گرفته ميشود جنبه تمثيلي
دارد و از اينگونه سرودهها به عنوان وسيلهٔ براي رسيدن به مقام عالي عرفاني استفاده ميشود( .جهانگير)25 :1371 ،
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آواز سبک «معرفتي» و «مرشدي» بيشتر بيانگر اظهار عشق و سرسپردگي به عرفا و پيران طريقت است .اينچنين
اشعار با زبان ساده و روان و قابل درک و فهم براي عموم سروده ميشود .در عين حال داراي مضامين عالي ادبي نيز
ميباشد .عمق فکر و انديشه شاعر و وجود اوزان و ريتم آرام و دلپذير آنها از ويژگيهاي ديگر اين سرودها است.
عالوه به راين ،از اين اشعار از يک طرف علم و آگاهي وجود دارد و از طرف ديگر در آن خلوص و صفا و صميميت
نهفته است.
نغمههاي معرفتي ويژگي عرفاني دارد .بدين علت اين نغمه به عنوان نغمههاي صوفيان و عرفاني معروف است.
آقايان اللن فقير ،پنجوشاه ،حسن راجا و غيره سراينده اينگونه نغمات و سرودها در بنگالي هستند .معاني و مفهوم
سرودهاي آنها از حقايق عميقي برخوردار است و معني ساده از آن نميتوان برداشت نمود .مثالً
اللن فقير ميگويد:
«پرنده نا آشنا در قفس چگونه ميآيد و ميرود؛ اگر ميگرفتم دام دل ميپيچيدم برپاي او»( .اقتباس،
احمد الحق)32 :2007 ،
پنجو شاه ميگويد:
مرا طرد نکنيد كه من گناهکارم دينت اجازه نخواهد داد به اين كار
جزاي اعمال كه از بين نرفت( .اقتباس ،احمد الحق)87 :2007 ،
حسن راجا ميگويد:
مردم ميگويند كه خانه و كاشانهام خوب نيست،
چه منزلي بسازم من بر اين خالي بيكران؟
هركه گويد كه خدا را نميبيند او نابيناي جاويد است
حسن راجا فنا شده اين نغمه دارد ميسرايد( .اقتباس ،احمد الحق)39 :2007 ،
موسيقيهاي مرشدي موسيقيهاي درد و فغان و گريه است .مرشد لفظ عربي است .معني آن مرجع عرفاني و
راهنما است .در اينگونه موسيقيها انقياد و ارادت شيفتگان به پير و مرشد خود نمايان است .لذا سرايندگان اين
نغمات ستايشگر تفکرات الهياند .در بارگاه «شاه الل پير» در نوراهللپور بنگالدش هنوز اين نغمهها خوانده ميشود.
دراويش شاه الل بنشسته در آن بارگاه سراينده اين نغمات هستند .در اين نغمات زندگي واقعي بي معني است .حاال
حاضر در ميان كشاورزان مناطق داكا ،فريدپور و بريسال اين نغمات خيلي محبوبيت دارد.
به طور مثال به آهنگ سرودي از اللن ميتوان اشاره كرد كه در آن انديشهٔ عميق عرفاني او تبلور يافته است .اللن
در اشعار خود به اين موضوع ميپردازد كه خدا را از راه عرفان ميتوان دريافت .اگر كسي فاقد آموزش و تربيت نفس
باشد يک تارمو هم بين او و يک كوه ميتواند حجاب باشد .اگر كسي خدا را در اين جهان نشناخت ،چطور در آن
جهان خواهد شناخت؟ (احمد الحق)29 :2007 ،
نوع ديگر از اين آهنگ سرود «زاري» است كه در سوگواريها و در مراسم ماتم از آنها استفاده ميشود .ريشه آن
در حوادث غمانگيز مدينه و كربال نهفته است كه در آن جريان شهادت امام حسن و امام حسين (ع) اتفاق افتاد .اين نام
از كلمه فارسي «زاري» به معني گري ستن گرفته شده است .همراه با سوگ و اندوه ،حماسه نيز در اين آهنگها مشهور
است .در شيوهٔ بيان احساس و نيز موضوع سرودها و نواهاي عرفاني بنگالدش تأثير نفوذ انديشه و فلسفه تصوف
ايرانيان به روشني مشاهده ميشود.
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در دوران حکومت شاه جهان امپراتور هند يک هنرمند صوفي مشرب به نام شيخ بهاءالدين در زمينه موسيقي سبک
هايي چون خيال ،دروپدي و ترانه را سرود .اينگونه نمونهها فراوان است .اين سرودها به زبان بنگالي هم سروده مي
شد( .ک .علي ،جلد دوم)85 :1973 ،
قاضي نذر االسالم در تاريخ موسيقي و ادبيات و استقالل بنگالي درخششي ويژه دارد .وي شاعر شهير كشور
بنگالدش ،الگوي آهنگ ،سرود ،موسيقي و ادب اين كشور به شمار ميآيد .وي از سال  1926م شروع به نوشتن سرود
نمود( .گوشَّامي )278 :1990 ،همگان اعم از خواص و عوام ،تحصيلكرده ،دانشگاهي و افراد عادي او را به خوبي مي
شناسند و اشعارش را زير لب زمزمه ميكنند .تأثير شعر او را ميتوان در افشاي استعمار و راهنمايي تودههاي مردم
براي يک مبارزه فراگير با دشمن خارجي جستجو كرد( .شاه حسين )73 :2006 ،اشعار نغز وي كه زبان حال تودههاي
مستضعف بنگال بود ،رفتهرفته زبانزد خاص و عام گرديد و هر كسي به فراخور استعداد و حرفه خويش ،از آن بهره
مي برد .آهنگ خروشان اشعار او در روستاها ،شهرها ،مجالس مذهبي و سنتي ،در راديو و محافل هنري و  ...طنينانداز
بود ،صفحات روزنامهها و جرايد بنگال با ابيات انقالبي و حماسي او تزيين مييافت و بهراستي نقش حياتي اين شاعر
بزرگ مسلمان ،در بيداري و خروش مردم اين سامان در مقابل استعمار انگليس هرگز فراموش نخواهد شد( .گزيدة،
 )9 :1995در شعر نذر االسالم ويژگيهاي برجستهاي از جمله عشق ،وطنپرستي ،تعهد ،آزاديخواهي ،حماسه ،ايمان،
انقالب ،مرثيهسرايي و تعزي ه ،و بر اساس قول خودش شورشگري را در خود گنجانده است .پيوند فکري و روحي وي
با آهنگ ،موسيقي و سرود زبان و ادبيات فارسي او را در اين زمينه موفق كرد.
قاضي نذر االسالم مردي آزادانديش بود .در طي زندگي خود عليه ظلم و ستم موجود مبارزه كرد .مبارزه و شورش
وي عليه سلطه استعمارگران انگليس و عليه هر نوع عقبماندگي ،استبداد و خرافات ميباشد .در زمان سلطه استعمار
گران انگليسي بر شبه قاره ،قاضي نذر االسالم با سرودن اشعار انقالبي و آزاديبخش عليه استعمار گران مبارزه كرد,
استقالل بنگالدش نيز دنباله آزادي شبه قاره بود (Rafiqul Islam, 2011: 40) .لذا ميتوان گفت قاضي نذر االسالم
در آزادي بنگالدش نيز نقش داشت .دكتر محمدكاظم كهدويي گفت:
نذر االسالم ،جمله شاعراني است كه شعرشان شعر متعهد است و رهاييبخش .اگرچه نغمه آزادي او بارها
به اسارتش ميانجامد و سلطه گران ،او را به بند ميكشند و زنداني ميكنند ،اما سرودهاي آزادي سرزمين هند را
نخست او سر ميدهد و مردم را به آزادگي و رهايي از چنگال استعمارگران دعوت ميكند ،همچنان كه فرخي
يزدي فرياد ميزد كه:
در كف مردانگي شمشير ميبايد گرفت
حق خود را از دهان شير ميبايد گرفت.
او نيز در هرزمان و در هر جا ،دعوتگر است .تا جايي كه پس از سرودن شعر «بيدروهي» (شورشگر) او را
شاعر شورشگر لقب ميدهند( .كهدويي)14 :1975 ،
نذر االسالم توانست طلسم شعر او ادب رابيندرانات تاگور را برهم زند و پرچمدار حماسه و مبارزه و عشق و
نوآوري و آميزش دهنده الفاظ و اصطالحات و روح اسالمي زبان فارسي و عربي با زبان بنگال بشود و جاي خود را در
قلوب مردم بنگال زبان جاويدان سازد( .مبشر علي ) )143 :1994 ،وي شاعر نامور بنگالي سرايندهٔ سرودهاي زيادي
با آهنگ راگ بود .او در سرودن خيال ،دروپدي ،تونگري و تاپا آهنگهاي زيادي را باهم آميخت .اين يکي از خدمات
بزرگ قاضي نذر االسالم به سرودهاي بنگالي است .او به آهنگ عربي و فارسي همسرائي كرد .غزليات وي نبوغ اصيل
او را ميرساند.
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قاضي نذر االسالم هم سرودهها را بر اساس سبکهاي راگ و راگيني مختلف سروده شده بود .مثالً:
باغيچاي بلبلي توي (اي بلبل تو در باغچه) (آهنگ بويروي) (نذر االسالم ،جلد دوم،1993 ،

)391
بوشيا بيزنه كينو يکامونه (در تنهايي نشسته چرا با دلسوخته) (آهنگ مانده مي سرا) (نذر

االسالم ،جلد اول)392 ،1993 ،
اماره چوک اشاراي داک ديله هاي (من را با غمزه صدا كردي ،هاي) (آهنگ جون پوري

اشابري) (اقتباس ،گوشَّامي)286 :1990 ،
به هولي كه مانه ازو زه مانه (چگونه فراموشت كنم كه هنوز هم) (آهنگ پيلو) (نذر االسالم،

جلد )400 ،1993 ،3
قاضي نذر االسالم نغمههاي ديوان حافظ و رباعيات عمر خيام هم سرود .اين سرودها آميخته با راگ
هستند .مطلع يکي از نغمههاي عمر خيام چنين است:
جه دين لوبو بيداي دهرا ساري پرپه (روزي كه اين جهان را وداع خواهم گفت ،اي نازنين)

(آهنگ پيلو كهربا) (نذر االسالم ،جلد )82 :1993 ،2
قاضي نذر االسالم بر وزن «مطرب خوشنوا بگو ،تازه به تازه نو به نو» نغمهٔ «ارونتون تنون ترو ،شوناي
گيتي گانه واال» را تنظيم اين نغمه بر اساس «راگ ماند» سروده شده است .اين سروده و اشعار مرحوم قاضي
نذر االسالم فوقالعاده جذاب و دلانگيز است و از آن انديشه عشق جاويد الهي به همراه عشق مجازي و
انساني در دلهاي خواننده و شنونده همچون سراينده شعر متجلي ميشود.
يکي از آهنگسازان و نوازندگان بنگالي آقاي «اتول پروشاد شن» قبل از قاضي نذر االسالم اقدام به نوشتن غزل به
زبان بنگالي كردهبود .ولي قاضي نذر االسالم اولين شاعر بنگالي بود كه در غزليات بنگالي توانست ذوق و هنر واقعي
غزل فارسي را تزريق كند .بدينوسيله آقاي نذر االسالم به عنوان «پدر غزل بنگال» مشهور شدند( .گوشَّامي:1990 ،
)277
قاضي نذر االسالم يکي از پيشتازان آهنگ مدرن بنگالي نيز بوده است .او سرود بشماري را نوشت و آهنگهاي
شيرين و زيبايي ساخت .او در سرودهها و آوازههاي خود از آهنگهاي باتيالي ،زاري و نشري نيز استفاده كرد.
ساز «ساناي» از ايران آمده است .در مراسم عروسي ساز ساناي بهطور فراوان نواخته ميشود .ستار ،سازي است كه
سهتار دارد .اين ساز هم از ايرانيان است و نام آن در سرودهاي نذر االسالم آمده است .او در يکي از سرودهاي خود
ميگويد« :دماما نواخته شد ،عمامه بر سربنديد» اين «دماما» همان ساز ايراني است .كسي گفت تعداد سرودهاي نذر
االسالم  ،35000كسي گفت ،45000 -كسي گفت ،5000-كسي گفت 10000 -ميباشد( .احمد )447 :1998 :دكتر
شوشيل كومار شن گفت :تعداد سرودهاي نذر االسالم بيشتر از  3000ميباشد( .گوفتا)308 :1997 ،
نام سازي كه با تار نواخته ميشود «سازنده» است و اين نام از لغت فارسي سراينده گرفته شده است ،يعني ،ايجاد
كنندهٔ آهنگ و نواء كه بزرگان آسمان هنر موسيقي ايراني اين ساز را رواج دادند و اين يک ساز مردمي است و در
بنگالدش نيز محبوبيت فوقالعاده دارد .سازندگي نيز يک تاردار است .اين ساز در بنگالدش همراه غزلخواني ،قوالي،
تومري و خيالي مورد استفاده قرار ميگيرد .منشأ اين ساز هم سرزمين فارسي است و بهتدريج شکل بنگالي به خود
گرفت .از نامهاي اسراز و دلربا نيز بر ميآيد كه از ابتکارات مسلمانان است .طاوس را نيز مسلمانان ابداع كردهاند .شاه
ناي كه شکل پيچيده دارد نيز از ايران وارد شده است .بنگالدش در تاريخ خود سازهاي گوناگوني را شاهد بود .در
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طول زمان بعضي از اين سازمان از رواج افتاد و بعضي در حال از بين رفتن است ولي عدهاي از اينها بر اثر تأثير عربي
و فارسي شکل و صورت جديدي به خود گرفت( .عبد الستّار)14 :1992 ،
«پوتي پات» يک نوع آوا محلي است .پوتي را ميتوان به عنوان شعر داستاني طوالني ارزيابي نمود كه در قالب
برنامههاي نمايشي خوانده ميشود و موضوع آن از افسانهها و داستانهاي تاريخي گرفته شده است و با صداي بلند و
دلنشين خوانده ميشود( .رأي )289 :1998 ،عالوه بر اين «پوتي پات» هاي زيادي با آموزههاي مذهبي و ديني سروده
شده است كه در آن وقايع زندگي انبياء (ع) و اولياء به صورت مواعظ و اندرز ،به گونهٔ هنرمندانه بيان شده است.
«پوتي» با زبان عاميانه ولي تركيبي سروده شده و در كنار لغات بنگالي واژههاي فارسي و عربي نيز به صورت بسيار
مناسب بکار گرفته شده است .بدين علت «پوتي» به نام ادبيات دو زبانه نيز معروف است .اشعار و آواز پوتي بيشتر در
دورهاي از آغاز ورود زبان انگليسي به منطقه تا اواخر قرن نوزدهم ميالدي رواج پيدا كرده و رشد و توسعه يافته است.
«پوتي» به سبک اشعار معمولي خوانده نميشود .رعايا بعد از پايان كارهاي روزانه در خانه مالکان و اربابان روستا
جمع ميشدند و يک نفر از ميان آنها كه با پوتي آشنايي داشت با صداي بلند و موزون و مهيج آواز پوتي را ميخواند
و ديگران از صداي زيبا و دلنشين وي و از داستانهاي و افسانهها لذت ميبردند .استفاده از واژههاي فارسي در
شعرهاي پوتي لذت ادبي و به همراه آن رازگشايي تلميحات شعري اين لذت ادبي را چند برابر ميكرد.
در بنگالدش اشعار و سرودهاي عرفاني ديگر نيز وجود دارد كه به طور مستقيم و غير مستقيم از تأثير آهنگ فارسي
پذيرفته است .سرايندهٔ اينگونه اشعار شاعر و خواننده مشهور فوقالذكر «اللن شاه» ميباشد( .عبدالکريم)50 :1993 ،
سرودههاي او به عنوان «اللن گيتي» معروف است .اللن شاه كه به طور ذاتي ذوق شعري داشت د شعر «باؤل» يک
انگيزه جديد به وجود آورده و سبک ويژه اي را عرضه نمود .پروفسور اوپندرانات بهاتاچارز گفت كه شروع سرود باؤل
در سال  1650م ميباشد( .جهانگير )5 :1371 ،در سرودههاي او به درون و روح و روان انسان بيشتر توجه شده است.
اشعار او با ذوق مفرط محو شدن در ذات حق آميخته است و با باورهاي مذهبي مردم بنگالدش هماهنگي دارد .اين
چنين سرود و آهنگي احساسات باطني هر انسان را برميانگي زاند و باعث توجه به عالم معنا و ماوراءالطبيعه در ذهن و
انديشه مردم ميگردد.
در نغمههاي اللن فقين جائيکه اسرار و رموز عرفاني و مکتب دگرگوني خلقت به ميان آمد با مکتب صوفيان
شباهت دارد .او در نغمة خود از مثنوي مولوي استفاده كرد( .اقتباس ،احمد الحق)29 :2007 ،
«حسن راجا» از شعراي معنوي است كه در سال  1854م در شهرستان سيلهت منطقه «الگهانسري» به دنيا آمد و در
سال  1922م از دنيا رفت .سرودهاي عرفاني حسن راجا در سراسر بنگالدش اينقدر مشهور بود كه كسي كه مدرسه
نرفته ،مطالعه نکرده يعني مردمان عادي روستايي سرود حسن راجارا ميخواندند( .احمد الحق )37 :2007 ،روح وي بر
بلنداي عرفان و ماوراي مادي اين جهان پرواز ميكرد و در عمق احساسات فرو ميرفت .در آن حالت غير قابل وصف،
به شعر ميرسيد و سپس شعري ميسرود .موضوع اصلي سرود او چنين است :زندگي اين جهان فاني است ،زندگي آن
جهان جاويد است.

در ارتباطات بين لالن شاه ،حسن راجا و فلسفه «مايزبهانداري » تأثير وحدة الوجود و عشقيسم مولوي بکار افتاد.
«ربيندرانات تاگور» در سرودهاي «لالن شاه» و «حسن راجا» بين خالق و مخلوق يک راز پنهاني ،راز راست جستجو مي
كردند( .احمد الحق)37 :2007 ،

(
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سرودههاي «پنجو شاه» از لغات و اصطالحات بنگالي مملو است .البته در آرايش شعري خود از عناصر فارسي و
عربي و در كنار آن از لطافت گويش محلي مردم شهرستان جيسور نيز استفاده كرده است .از اينرو يک تلفيق منحصر به
فردي در سرودههاي شعري وي ديده ميشود كه بر زيبايي كارش افزوده است( .احمد الحق)87 :2007 ،
تاریخ موسیقی در بنگالدش
در قرن سيزدهم ميالدي امير خسرو دهلوي شاعر و فيلسوف و موسيقيدان معروف زينتبخش محافل دربار سلطان
عالءالدين خلجي ( )1316-1296بود .با تلفيق موسيقي فارسي و هندي كه از گذشته به ارث رسيده بود يک روش
جديدي را در موسيقي ابداع كرد .وي در آرايش راگها يعني به جاي  6راگ و  36راگيني 22 ،مقام را جايگزين كرد.
اين مقامها با تاتاهاي اصيل هماهنگ بود( .ک .علي ،جلد دوم)80 :1973 ،
مسلمانان فاتح شبه قاره هند همراه خود چه از سرزمين ايران و چه از كشورهاي عربي يک گنجينهٔ غني فرهنگي را
وارد اين سرزمين كردهاند .آنان با داشتن پشتوانه غني فرهنگي و هنري سعي داشتند هنر و موسيقي شبه قاره را ارتقاء
بخشند و در اين تالش نيز موفق بودهاند .بدين خاطر است كه موسيقي و صداي زير مردانهٔ شبه قاره و از جمله
بنگالدش مرهون ابتکار مسلمانان به خصوص ايرانيان است.
رقصها نيز همراه نغمهها وجود دارد .گرچه در نقاط مختلف بنگال اينگونه نغمهها كماكان رواج دارد ،ولي در
منطقه شهرستان ميمن سينگ اينگونه نغمهها نفوذ بيشتري دارد.
سلطان محمود ،حاكم غزنين ،دومين فرد حمله كننده به منطقهٔ شبه قاره ،در درون خود ذوق هنري عرب را با
فرهنگ و هنري و ذوق ايراني در آميخت .از اين طريق او زمينه ورود فرهنگ جديد را به شبه قاره مهيا كرد كه آن را
ميتوان فرهنگ اسالمي نامگذاري نمود( .ک .علي :1973 ،فصل دوم )35 ،ابوريحان بيروني كه از خواص دربار او بود
توانست علم نجوم ،زبانشناسي ،ستارهشناسي و موسيقي را به خوبي نشر و منتشر سازد .اين ابداعات علمي او موجب
گرديد بعداً دانشمندان سرزمين فتح شده با فاتحان نزديکتر شوند و اين ارتباط و نزديکي بين دانشمندان و فاتحان در
دوران حکومت سلطان عالءالدين خلجي تکميلتر شد .بهطوريكه امير خسروي دهلوي شاعر درباري سلطان
عالءالدين خلجي سبکهاي موسيقي هندي را كشف نمود و با آهنگ فارسي آن را آميخت .بدين صورت يک روش
جديد به وجود آمد كه بعداً به عنوان سبک هندي -ايراني در موسيقي شناخته شد( .ک .علي ،جلد دوم)81 :1973 ،
با استقرار امپراتوري مسلمانان در دهلي ،فرهنگ اسالمي بهتدريج وارد اين سرزمين شد .در زمان حاكميت رژيم
سلطنتي در دهلي آهنگ و موسيقي دربار ترنم عربي و فارسي داشت .موسيقي غيرمذهبي در دربار و منازل اشراف ،و
موسيقي مذهبي در بارگاه صوفيان و خانقاههاي دراويش متمركز شده بود .قوالي كه نوعي سرود عاشقانه مبتني بر
ارادت صوفيانه است در خانقاههاي خواجه معينالدين چشتي (تولد  1136م) و حضرت نظامالدين اولياء ،دو تن از
بزرگان عرفان هند ،خوانده ميشد( .الرحمن)92 :2010 ،
در طول زمان ،سبکهاي متنوع و فراواني در موسيقي شبه قاره پديد آمد .بعضي از اين سبکهاي موسيقي مثل
غزليات ،حمد ،نعت و سرودهاي عرفاني ،محبوبيت مردمي بسياري يافت .بههرحال ،غني و بالنده شدن موسيقي اين
سرزمين به طور اعم به دليل تلفيق با موسيقي اسالمي و به طور اخص يا موسيقي ايراني است .موسيقي هند و
بنگالدش آزادانه آهنگ و ريتم عربي و فارسي را در درون خود پذيرفت .چنين تلفيقي زمينهٔ جديد خالقيتهاي
فراوان را باعث شده و دنياي موسيقي را بارورتر كرده است.
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در اوايل قرن سيزدهم ميالدي زماني كه بنگال توسط ترکها و افغانها فتح گرديد و جريان ورود اصطالحات و
لغات فارسي ،عربي و تركي به بنگال آغاز شد ،همزمان نيز موسيقي بنگالي با فرهنگ عربي و فارسي تلفيق شد و تحت
تأثير آن قرار گرفت.
نقش مسلمانان در بالندگي موسيقي شبه قاره از زمان حکومت خاندان خلجي آغاز شد .سلطان عالءالدين خلجي
كه از سال  1296تا  1316م حکومت را در دست داشت فردي با ذوق و اهلدل و عالقهمند به آهنگ و موسيقي بود.
موسيقيدانان و نوازندگان معروف در دربار او حضور داشتند .در ميان آنان اميرخسور پيشرو اين گروه بود .او با تلفيق
آهنگ و موسيقي مناطق عربي ،فارسي و تركي موسيقي جديدي را ابداع كرد .امير خسرو در شبه قاره با گنجاندن 12
مقام 40 ،شوبه و  48گشا موسيقي شبه قاره را مجدداً بارور كرد( .ک .علي ،جلد دوم )80 :1973 ،سلطان عالءالدين
خلجي وقتي دكترا فتح كرد ،در تاريخ شبه قاره هند دوره جديدي آغاز شد .در آن زمان خيلي از استادان علم و هنر و
صاحبان استعدادهاي درخشان براي گرفتن جوايز و خلعت به دربار سلطان ميآمدند .يکي از اين شخصيتها آقاي
«نايک گوپال» بود .او در ميان موسيقيدانان همعصر خود برجسته بود.
سخن آخر
فرهنگ عربي ،فارسي و تركي كه با مسلمانان وارد اين سرزمين شد ،بر موسيقي بنگالي تأثير عجيبي گذاشت .آواز و
آهنگ موسيقي بنگالي بانفوذ سرايندگان مسافر و مهاجر تحوالت خاصي يافت .قبل از ورود مسلمانان ،موسيقي
بنگالدش از لحاظ ساختاري انگيزهاي عمدتاً مذهبي داشت ولي با تربيت و آموزش موسيقيدانان مسلمان ساختار يک
موسيقي كامل به خود گرفت .آنان احساسات پاک و مکنونات قلبي انسان را به عنوان موضوع سرود خود برگزيده و
با زبان موسيقي به جامعه عرضه كردهاند .اين موضوع بيشتر پيرامون ايثار ،نوعدوستي و زيباييشناسي بود.
در هر جاي بنگالدش آواز و آهنگهاي سنتي هندي نواخته شود حتماً كوشش و جذبه موسيقيهاي ايراني و ملت
هاي ديگر در آن كامالً مشهور است و گوش را نوازش ميدهد .در واقع بين دو موسيقي ايران و بنگالدش يک
همخواني قوي و غني وجود دارد كه در طول قرنها همديگر را با وجود ويژگيهاي متفاوت تکميل كردهاند .اخالق و
رفتارهاي متفاوت و متقابل را گاهي متالطم و گاهي منسجم كرده و يک نوع مهر و عالقهمندي خاص را به وجود
آورده است كه براي همدلي و هويت ملي بسيار مهم است.
همچنان كه مسلمانان در زبان و هنر معماري يک نوع وزن و سبک هنري خاص به وجود آوردند در شعر و
موسيقي هم همان نوآوري را داشتند.
ميراث فرهنگي بنگالدش بسيار غني است .با بررسي تأثير آهنگ فارسي بر موسيقي بنگالي ميتوان گفت كه
موسيقي اين سرزمين واقعاً بسيار زيبا و منبع آرزوها و اميدها است .جذابيت ،انعطاف ،و ظريف نگري از ويژگيهاي
اين موسيقي است .آهنگ و موسيقي فارسي و ايراني موسيقي بنگالدش را به طور گسترده تحت تأثير قرار داد.
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