
 

 

 

 

 

 عشّد خْاًی یکی اص اسکبى اعبعی ؽؼبیش ّدائی .ٌُش هْعیمی الالل ثشای عَ ُضاس عبل دس ٌُذّعتبى سّاج داؽتَ اعت

دس کتت همذط دیي ثْدا ًؾبى هی دُذ کَ هْعیمی لجل اص آغبص دّسٍ هغیسیت ، ثَ  ّ اؽبساتی دس ًْؽت ُبی هتأخش ّدائی 

پبدؽبُی  اّج تشلی آى سا ؽبیذ ثتْاى ثَ دّساى. ٌُذّعتبى سًّك داؽتَ اعتٌُش غیش دیٌی دس  فْست یک

هالیی ادثیبت عبًغکشیت ثْد کَ ثب پیذایؼ  ایي دّسٍ ، ػقش. اص لشى چِبسم تب ؽؾن هیالدی ـ ًغجت داد (Gupats)گْپبتِب

دسثبسٍ ًظشیَ  (Bahata) ثِبستباػتالی خْد سعیذ ؛ ّ سعبلَ ػظین ّ تبسیخی  ثَ دّسٍ (Kalidasa) ًوبیؾٌبهَ کبلیذاط

  .داعتبى ًْیغی سا ثَ ُویي دّسٍ ًغجت دادٍ اًذ هْعیمی ّ

ؽیٍْ ُب ّ تؼبلین آى ثب ؽشذ ّ ثغو ، دس افٌبف  ٌُش هْعیمی دس صهبى زبمش ، صادٍ هغتمین ایي هکبتت لذین اعت کَ

ػقش ّ صهبًی عشّدٍ ثبؽذ ّلی صهیٌَ  کلوبت یک تشاًَ هوکي اعت دس ُش. اعت هْعیمی داًبى ، ثطْس اسثی ثوب سعیذٍ

ٌُذّعتبى ، دس ایٌدب ُن  .ثطْس ؽفبُی ّ عیٌَ ثَ عیٌَ اص اعتبد ثَ ؽبگشد اًتمبل یبفتَ اعت ّ اعبعبً لذیوی اعت آٌُگ آى ،

اص یک آگبُی صًذٍ ّ ثیذاس ًغجت ثَ دًیبی لذین ، ثب  هبًٌذ صًذگی خْد ّ ٌُشُبی دیگش خْد ، یک چؾن اًذاص ؽگفت آّس

دسًّی ثشهب ػشمَ هی کٌذ کَ ثَ ًذست دس دعتشط کغبًی اعت کَ دس کبسُبی تْلیذی  یذاى ّعیؼی اص ازغبعبت ّ تدبسةه

هجتٌی ثش سلبثت اعت آًِب سا ثَ  هبؽیٌی ساٍ افشاه سا پیوْدٍ اًذ ّ ػذم تأهیي التقبدی ًبثغبهبًی ُبی ًظبم اختوبػی کَ ّ

تست زوبیت ّ تْخَ دلیك ّ دس خْ ّ هسیو خبؿ خْد ّخْد داسد  فمو دس ٌُش هْعیمی دس ٌُذّعتبى. ّزؾت اًذاختَ اعت

 آى هْعیمی ثضهی ّ هدلغی یک. هْعیمی اسّپبئی لذیوی تش ّ افیل تش اعت ثشاثشی هی کٌذ ّ ثب ُش آًچَ کَ دس فشادُؼ

دّعتبى خْد ،اص ؽبدهبًی هسفل  خبهؼَ اؽشالی اعت کَ دس آى زبهی ّ هؾْق هْعیمی ثشای عشگشهی خْد ّ ثشای عشّس ّ

. پشعتؼ گبُِب اعت کَ دسآًدب هْعیمی داى ثٌذٍ پشّسدگبس اعت هْعیمی داًبى ًگِذاسی هی کٌذ ؛ ّ یب آى هْعیمی هؼبثذ ّ

 ؽٌبختَ ًیغت ّ هؼبػ ؽخـ ٌُشهٌذ هتکی ثَ اعتؼذاد ّ اسدٍ ثشای عشگشم کشدى تْدٍ هشدم دس ٌُذ ، کٌغشت ػوْهی

ُیچ داػیَ ّ اًگیضٍ ای خض  دس ایي ؽشایو اّ. د تْخَ اعت ّ اص اّ زوبیت هی ؽْدثؼجبست دیگش هْعیمی داى هْس. ًیغت

توذًِبی آعیب ُشگض . ٌُش اّ ثَ فْست یک زشفَ اداهَ هی یبثذ تشثیت اّ دس کْدکی آغبص هی ؽْد ّ. هْعیمی داًغتي ًذاسد

ُغتٌذ،  یکب ثشای آى اُویت صیبدی لبئلفشفت ّ هدبل ثشّص ّ خلٍْ ًجْؽ سا کَ دس اسّپب ّ آهش ثَ ؽخـ هتفٌي ثی اعتؼذاد

عْ هْعیمی داى زشفَ ای اعت کَ  اص یک. ٌُش ُشگض ثَ خبهش سعیذى ثَ یک ُذف اختوبػی آهْختَ ًوی ؽْد. ًوی دٌُذ

پشّسػ رّق هْعیمی دس تْدٍ هشدم ػجبست اعت اص ًیغت . ػْام دس ٌُش عٌتی تجسش ّ هِبست داسد ّ اص عْی دیگش تْد ٍ

  .ثلکَ ػجبست اص پی ثشدى ثَ لذس ّ اسصػ راتی هْعیمی ّ ازتشام ًغجت ثَ آى اعت? .ثؾْد یمی داىُوَ کظ هْع?کَ 

کَ دس هْعیمی ٌُذی ثشای آّاص خْاًی ، اًغبى ثبیذ  هي دس ّالغ ایي اػتشاك ػدیت سا ثطْس هکشس ؽٌیذٍ ام کَ هی گْیٌذ

 ثلکَ. خْاهغ غشثی ثب ُش دّ گًَْ تفْق ّ ثشتشی اعتظبُشاًهٌؼکظ کٌٌذٍ ػذم هْافمت  ایي اػتشاك. زتوبً ٌُشهٌذ ثبؽذ

داسای ٌُش راتی ثبؽذ ّ ایي اهش  فسیر تش آى اعت کَ ثگْیین کَ هغتوغ ثشای خْاثگْیی دس ثشاثش ٌُش هْعیمی ثبیذ خْد

زیث في هْعیمی داى ٌُذی داسای یک ػذٍ هغتوغ ًوًَْ اعت کَ اص  .کبهالً ثب ًظشیبت صیجبیی ؽٌبعی ٌُذی ُن آٌُگی داسد

آٌُگ  هغتوغ ٌُذی ثیؾتش ثَ خْد. ًمبد ُغتٌذ ّلی ًغجت ثَ تْلیذ فذا چٌذاى اُویتی ًوی دٌُذ ٌُش ثغیبس ًکتَ عٌح ّ

ًیشّی تخیل ّ ازغبط ّ ُیدبى خْد ،  کغبًی کَ داسای رّق هْعیمی ُغتٌذ ثب. گْػ هی کٌذ تب ثَ ًسٍْ خْاًذى آى آٌُگ

ّالؼی ثِتش ؽٌیذٍ هی عْد تب خبیی کَ صیجبیی زغی فذا سا ؽشه  ؽشایو هْعیمیدس ایي . اخشای آٌُگ سا کبهل هی کٌٌذ

 

 موسیقی هند



هبعت ّ هب  ُوبًطْس کَ ثِتشیي پیکشتشاؽی آى اعت کَ افْلی تش اعت ّ ًَ آًکَ فشفبً هالین هجغ .الصم ّ کبفی لشاس دٌُذ

کَ ثْعیلَ آى ػظوت ّ خالل ّ  خذاًّذ اعت آى هثل فمش ظبُشی?اعتْاسی ّ افبلت سا ثَ صیجبیی ظبُش تشخیر هی دُین 

ایي فذای خْاًٌذٍ ٌُذی گِگبٍ داسای صیجبیی دسًّی ّ ػظوت راتی اعت ّ  ثب ّخْد? .کجشیبی اّ ثطْس آؽکبس تدلی هی کٌذ

فذا تٌِب هؼیبس  هِبست خبؿ هْسد اعتفبدٍ لشاس هی گیشد ّلی ثشخالف هْعیمی اسّپبیی ، دس ٌُذ ُیچ ّلت گبٍ ثب صیشکی ّ

  .ک خْاًٌذٍ ًیغتعٌدؼ اسصػ ی

هْاسدی ًظشی ًوی تْاى آى سا اص کتبة آهْخت تٌِب ساٍ  اص آًدب کَ هْعیمی عٌتی ٌُذ دس کتبة مجو ًؾذٍ اعت ّ خض دس

اص  سا فشاگیشًذ ایي اعت کَ ثیي خْد ّ هؼلویي ٌُذی آى استجبه خبؿ اعتبد ّ ؽبگشد سا کَ ثشای ایٌکَ ثیگبًگبى ثتْاًٌذ آى

هؼٌبی دسًّی هْعیمی ساٍ ثشد ّ ثبیذ  ؽبگشد ثبیذ ثَ. ٌُذ دس توبم هشازل آى اعت ، ثشلشاس کٌٌذ هویضات تؼلین ّ تشثیت

سا فشا گیشد ّ هطبلؼَ اّ ثبیذ آى لذس اداهَ یبثذ تب ثتْاًذ آٌُگِب سا  ثغیبسی اص ػبدات ّ آداة ّ سعْم فْسی صًذگی ٌُذی

اّ ًَ تٌِب ثبیذ . ثٌْاصد ى خجشٍ ّ کبسآصهْدٍ ثبد ، فی الجذاَُهْعیمی ٌُذی کَ هْسد لجْل ّ دلخْاٍ ؽًٌْذگب دس تست ؽشایو

زبفظَ ای لْی ّ سّؽي ّ گْؽی زغبط دس ثشاثش ًْعبًبت  ّاخذ لٍْ تخیل یک ٌُشهٌذ ثبؽذ ثلکَ ُویي هْس ثبیذ داسای

  .ثغیبس ظشیف آٌُگ ثبؽذ

، ثب تشکیت فبفلَ ُبی ًغجتبً هؾبثَ ثَ  هْعیمی اسّپبیی سدیف. ًظشیَ سدیف هْعیمی ُوَ خب تؼویوی اص کیفیت آٌُگِبعت

 ثَ ػجبست. اعت ّ ُوچٌیي هْسی هیضاى ؽذٍ اعت کَ تغییش هبیَ ّ همبم سا آعبى هی کٌذ دّاصدٍ ًت ثبثت کبُؼ یبفتَ

ُبسهًْی آًشا ایدبة کشدٍ اعت،  فمو ایي تغبهر ، کَ تْعؼَ ّ گغتشػ. دیگش، پیبًْ ثٌب ثَ فشك خبسج اص همبم اعت

ٌُشی کَ هجتٌی ثش هلْدی هسل اعت اص زیث ظشافت ّ . اعت سکغتشًْاصی ػقش خذیذ سا اهکبى پزیش عبختَپیشّصیِبی ا

  .ّ همبم افیل سا زفع هی کٌذ کوبل کوتش اص آى ًجبؽذ ّلی لسي

ثَ ُش خِت دس هْعیمی . هطلمبً ثبثت ثبؽذ ّخْد داسد فشفٌظش اص آالت هنشاة داس اسّپبی ػقش زبمش ، ثٌذست سدیفی کَ

 تؼذاد اص فبفلَ ُب ثبثت اعت ّ هیضاى دلیك استؼبػ ّ ًْعبى یک ًت هتکی ثَ هْلؼیت ّ ٌذی فمو دس هْعیمی ٌُذی فموُ

هشکت اص ثیغت ّ دّ ًت  یک سدیف. هسل آى دس یک تغلغل اعت ّ ّاثغتَ ثَ ًغجت آى ثب ًت افلی یب هؼشف هبیَ ًیغت

  .هی سّد ب ثَ کبسثطْس عبدٍ هدوْػَ توبم تٌِبیی اعت کَ دس توبم آٌُگِ

سدیف اعت ّلی چْى دس صهیٌَ هْعیمی ثٌذست دّ ًت ّ  فبفلَ هیکشّتي ثیي دّ ًت هتْالی (Shruti) سثغ پشدٍ پب ؽشّتی

  .ًوی سّد ، ثطْس کلی فبفلَ هیکشّتي خض ثشای آسایؼ ّ صیٌت ؽبیبى تْخَ ًیغت ُشگضعَ ًت سدیف ثطْس هتْالی ثکبس

ساگیٌی هإًث ساگ اعت ّ ًوْداس . ؽْد ًْاختَ هی (Raga, Ragini) ساگیٌی خبؿُش آٌُگ ٌُذی دس یک ساگ یب 

ساگ هبًٌذ هبیَ ّ همبم دس هْعیمی کلیغبیی ّ یب دس هْعیمی یًْبى  .خالفَ ّ یب تؼذیل ّ تغییش صهیٌَ افلی آٌُگ اعت

یک همبم  ساگ هفقل تش اغض اًتخبة پٌح یب ؽؼ یب ُفت ًت اعت کَ دس هْل سدیف تْصیغ ؽذٍ اعت ّلی ثبعتبى ػجبست اص

خْاًٌذٍ ثطْس هذاّم ثذاى ثبصگؾت هی  اعت صیشا داسای تغلغلِبی هخقْؿ ثَ خْد اعت ّ داسای یک ًت افلی اعت کَ

لسي خبؿ . کبس ًوی سّد ّ دس آى ُیچ گًَْ تغییش هبیَ ّخْد ًذاسد دس ُیچ یک اص ساگِب ثیؼ اص ُفت ًت هغتمل ثَ. کٌذ

تمغیوبت کْچک  بدٍ اص فبفلَ ُبی ًبهأًْط اعت ّ ًتیدَ ثَ کبسثشدى ًت ُبی هتْالی ثغیبس ، ثباعتف آٌُگِبی ٌُذی ًتیدَ

ایي هشذ افلی سا اعتبد لجل . آٌُگ تؼشیف کشد ساگ سا هی تْاى ثَ ثِتشیي ّخَ ، ثَ لبلت هلْدی ّ یب هشذ افلی یب. ًیغت

. ش هجٌبی صهیٌَ ّ هشذ افلی ثٌب ثَ تؼشیف فْق اعتػجبست اص ثذاَُ خْاًی ث اص ُشچیض ثَ ؽبگشد خْد هی آهْصد ّ آّاص

کَ ُش یک  ساگِب خیلی صیبد اعت ّلی اکثش هکبتت هْعیمی ثَ عی ّ ؽؼ ساگ لبئل ُغتٌذ یؼٌی ؽؼ ساگ تؼذاد هوکي

اص تشاًَ ُبی ػبهیبًَ  (Pahari) پبُبسی افل ّ هٌؾأ ساگِب هتفبّت اعت ، ثشخی اص آًِب هبًٌذ. داسای پٌح ساگیٌی اعت

اص تشاًَ ُبی هشتبمبى دّسٍ گشد گشفتَ ؽذٍ اعت ّ ثشخی دیگش  (jog) سلی التجبط ؽذٍ اعت ّ ساگِبی دیگش هبًٌذ خگه

لشى ُفتن  دس ّاژٍ ُبی تجتی ّ عبًغکشیت. داًبى ثضسگی اعت کَ ایي ساگِب ثَ ًبم آًِب هؾِْس اعت آفشیذٍ هجغ هْعیمی

دس صهشٍ . ، هْخت ًؾبه دلزکش ؽذٍ اعت(Indra)ایٌذسا سػذ،هبًٌذ الَِثیؼ اص ؽقت ساگ ثب ًبهِبیی چْى ثب فذایی هبًٌذ 

 آًِب اعتفبدٍ هی ؽْد ّ هی ؽْد هی تْاى اص ثِبس ،صیجبیی ؽبهگبُی، تبة ّ هغتی ًبم ًبهِبی ساگ کَ دس زبل زبمش اص

  .ثشد



هغتوغ ٌُذی تقْس همبم سا ّ تأثش اعت ، دس گْػ  اص ًمطَ ًظش سّاًی ، کلوَ ساگ کَ ثَ هؼٌبی سًگ دادى ّ یب ُیدبى

همقْد اص خْاًذى یک . دسعت هثل یًْبى ثبعتبى داسای هویضات ّ هؾخقبت راتی اعت ایدبد هی کٌذ ؛ یؼٌی همبم هْعیمی ،

ّ ُیدبًبت خبؿ  ًْاختي یک آٌُگ تکشاس تؾْیك ّ امطشاثبت صًذگی سّصهشٍ ًیغت ثلکَ ثیبى ّ تسشیک تأثشات ًغوَ ّ

یب ؽت ُوجغتگی داسد کَ دس آى صهبى هی  ُش یک اص ساگِب ثب یک عبػت سّص. ّ هجیؼت اعت دس خغن ّ سّذ ّ دس اًغبى

ثٌبثشایي ٌُْص ُن . آًِب ثب فقْل خبؿ ّ یب اثشات خبدّیی خبؿ استجبه داسد تْاى آى سا ثَ ثِتشیي ّخَ خْاًذ ّ ثشخی اص

هْعیمی داًبى هْسد  یي لشاس اعت کَ یکی اصهؼشّف علطبى ّ هْعیمی داى هْسد اػتمبد ػبهَ اعت ّ داعتبى اص ا داعتبى

کَ آتؼ  (Dipak) خْاعت کَ آٌُگی دس ساگ دیپبک تْخَ یکی اص عالهیي ثْد ّ ایي علطبى اص سّی تسکن ّ افشاس اص اّ

کشاُت اهتثبل فشهبى اّ کشد ّلی ّلتی کَ آٌُگ ؽشّع ؽذ، ؽؼلَ ُبی آتؼ صثبًَ  هْعیمی داى ثب. ایدبد هی کٌذ ثٌْاصد

ثَ ػلت . فشًّوشّد پشیذ ، ؽؼلَ ُبی آتؼ (Jamna) یشایش ّخْد اّ سا فشا گشفت ّ اگش چَ اّ دس آثِبی خبهٌب کؾیذ ّ

سّصاًَ ، هشذ ّ افْل دلیك ّ سّؽي آًِب سا ًجبیذ  ّخْد ایي عسش ّ خبدّ ّ استجبه ساگِب ثب ػبدات ّ آداة هْصّى صًذگی

 لغبى سهض ّ توثیل چٌیي ثیبى ؽذٍ اعت کَ چْى ساگِب ثَ فْست پشیبى ّایي اهش ثَ . عبخت ثب تغییش دادى هبیَ ّ همبم تیشٍ

فشؽتگبى هْعیمی هی  آّاص خْاًذى خبسج اص ساگ ثبػث ؽکغتي دعت ّ پبی ایي?فشؽتگبى هْعیمی هدغن هی ؽًْذ ، 

اّ گوبى . ذٍ اعتصهبًی کَ ٌُْص ًْآهْص ثْد ، ًمل ؽ ،(Narada) یک داعتبى ًوًَْ دس ایي صهیٌَ اص ًبساد پیغوجش? .ؽًْذ

 ؽذٍ ّلی ّیؾٌْی زکین ثشای فشًّؾبًذى غشّس اّ ، دس ػبلن خذایبى ، ثٌبی ػظین ّ ثب هی کشد کَ دس ٌُش هْعیمی اعتبد

گشیغتٌذ ، خفتَ ثْدًذ ّ  ؽکُْی سا ثَ اّ ًؾبى داد کَ دس آى هشداى ّ صًبًی کَ ثَ دعت ُب ّ پبُبی ؽکغتَ خْد هی

داًغت ّ دس اخشای آى غیشهبُش ثْد، ثشای آًِب آّاصی  کَ هْعیمی ًوی (Narada) ًبسادزکبیت هی کشدًذ کَ زکیوی ثٌبم 

ثٌبثشایي چِشٍ ُبیؾبى کح ّ هؼْج ّ دعتِب ّ پبُبیؾبى ؽکغتَ ؽذ ّ خض ؽٌیذی آّاص  ّ ًبدسعت ّ غلو خْاًذٍ ثْد ّ

همبثل ّیؾٌْ ثَ صاًْ دسآهذ  ي ؽذ ّ دسثب هؾبُذٍ ایي فسٌَ ًبساد، تغلین ّ فشّت. ساٍ ػالخی ثشای آًِب ّخْد ًذاؽت دسعت

  .ثَ هْلغ ، خْد اّ یکی اص کبٌُبى ثضسگ هْعیمی خذایبى ؽذ ّ ًیبیؼ کشد کَ اّ سا ٌُش هْعیمی ثطْس کبهل فشا آهْصًذ ّ

ثن ًی ، خبلی اص ُشگًَْ ُوٌْاصی اعت دس  هْعیمی ٌُذی یک ٌُش هجتٌی ثش هلْدی هسل اعت ّ خض فذای یکٌْاخت ّ

آٌُگ ثْعیلَ ًتِبی هْصًّی کَ اص آى ؽٌیذٍ هی ؽْد ّ زتی دس هلْدی ُبی  سّپبیی ، هؼٌبی ُش ًت دس صهیٌٌَُش خذیذ ا

ثَ کٌغشت سا  آٌُگِبی ػبهیبًَ ثذّى عبص، گْػ ػاللَ هٌذاى. هْعیمی داى یک ُبسهًْی موٌی سا هی ؽٌْد ثذّى عبص ،

یکی اص دالیل ایي اهش آى اعت کَ آٌُگِبی . اعت لبثل فِناسمبء ًوی کٌذ ّ هبًٌذ خبلـ فمو ثْعیلَ دُمبًبى ّ هتخققیي 

دس ّالغ تسشیف هی ؽْد ّ ثَ فْست ًبدسعت . ؽْد ّ یب دس خو زبهل ًْؽتَ هی ؽْد ػبهیبًَ کَ ثْعیلَ پیبًْ ًْاختَ هی

خْد هغتمل داسای ّ ّلی دلیل هِن تش آى اعت کَ دس تست ؽشایو هْخْد دس ٌُش اسّپبیی ، هلْدی دیگش. هی آیذ ّ غلو دس

ثشای ایٌکَ هْعیمی ٌُذی سا هبًٌذ . ُبسهًْی اعت ًیغت ّ هْعیمی عبصؽی ثیي آصادی ًبؽی اص هلْدی ّ خجش ًبؽی اص

ّ ایي دسعت هبًٌذ . سا ثبص یبفت ّ ثبیذ توبم ُبسهًْی ُبی موٌی سا فشاهْػ کشد ٌُذیبى ؽٌیذ ، ثبیذ زظ ّ رّق تلسیي

ثتْاًین لغبى سهضی ًمبؽی ُبی  اّلیي ثبس ، ثؼذ اص ػبدت کشدى ثَ ٌُش خذیذ ، اعت کَ ثبیذ ثؼول آّسین تب ثشای کْؽؾی

توبم آى ؽذت تدشثَ دسًّی ثیبى ؽذٍ اعت اعت ّ اهب اهشّصٍ ػبدت  اّلیَ ایتبلیبیی ّ چیٌی سا کَ دس آًِب ثب للت ّ عبئو ،

  .فٌْى پیچیذٍ تش ثِوین ّ دسک کٌین داسین فمو اص هشیك

هجیؼی . ًتِبی امبفَ ثشای صیجبیی ّ آسایؼ اعت آٌُگِبی ٌُذی ّ ُوچٌیي تکٌْاصی عبصُب ، آّسدىاص خقْفیبت دیگش 

ُن ّ دس یک صهبى ؽٌیذٍ هی ؽْد ، آسایؼ ّ صیٌت ، ؽیئی صائذ ثٌظش هی سعذ  اعت کَ دس هْعیمی اسّپبیی کَ چٌذ ًت ثب

آسایؾِبی ثغیبس  لی دس هْعیمی ٌُذی ًت ّافضّدٍ ؽذٍ اعت ّ اص ػْاهل اعبعی ّ ثٌیبدی هْعیمی ًیغت ّ کَ ثَ ًت

دسعت ُوبى عِوی سا داسد کَ دس هْعیمی  ظشیف ، ّزذت ًضدیک تشی داسًذ صیشا آسایؼ دس تبسیک ّ سّؽي کشدى آٌُگ

آٌُگ ٌُذی ثذّى آسایؼ دس گْػ هغتوغ . ُوقذایی ثَ دعت هی آیذ ُبسهًْی فمو ثب تغییش دادى دسخَ ؽجبُت فذاُب ّ

  .ًبهْصّى اعت کَ آٌُگ غشثی ثذّى ُوٌْاصی کَ اص ؽشایو اّلیَ آى اعت بدٍ ٌُّذی ُوبى لذس ع

دس ٌُذ ، فبفلَ ، ثَ . پشدٍ ای ثَ پشدٍ دیگش اعت اص هویضات دیگش هْعیمی ٌُذی ، زشکت ّ لغضػ عشیغ یب خفیف دعت اص

 آٌُگ. پیْعتگی ؽٌیذٍ هی ؽْد ًْاختَ هی ؽْد ّ دس ًتیدَ دس فذا یکٌْع اتقبل ّ ُن هشاتت ثیؾتش اص ًت خْاًذٍ ّ یب

کَ ثب فذا ؽٌیذٍ هی ؽْد ،  اسّپبیی ثشخالف آى ، ثَ ػلت اُویت ُبسهًْی ّ ثَ ػلت خْد هجیؼت عبصُبی هنشاة داس ،



  .اعت? پش سخٌَ ّ خلل?ًذاسد  گغغتَ ّ تمغین ؽذٍ اعت ّ ثشای هغتوغ ٌُذی کَ ثَ آى ػبدت

کشدى ایي ّصًِب فمو دس ُّلَ اّل لذسی دؽْاس اعت صیشا  ى دلیك اعت دًجبلداسای اّصا (alaps) توبم آٌُگِب ثدض االپ ُب

ػلن ػشّك ّ ّصى ؽٌبعی ثش پبیَ اختالف هذت صهبًِبی دساص ّ کْتبٍ هجتٌی اعت دس  کَ اّصاى هْعیمی ٌُذی هبًٌذ

می داى ٌُذی اثتذاء هْعی .کَ ّصًِبی هْعیمی اسّپبیی ، هثل سلـ ّ ساٍ سفتي ، هجتٌی ثش تکیَ ّ تأکیذ فذاعت فْستی

لطؼَ یب چٌذ خو هیضاى اعت کَ لضّهبً ؽجیَ ّ زبل آًکَ  ّازذ ثبثت اّ یک. خو هیضاى سا ثب ػالهت تکیَ هؾخـ ًوی کٌذ

 ّصى. ثطْس هؾخـ خو هیضاى اعت کَ تؼذاد هتغیشی اص آى یک لطؼَ سا تؾکیل هی دُذ ّازذ ثبثت دس هْعیمی اسّپبیی

ایي ؽوبسػ ُب ثغیبس دلیك  ثؼنی اص. صى ٌُذی دس هدوْع ُبی دّ یب عَ ؽوشدٍ هی ؽْداسّپبیی دس مشیت دّ یب عَ ّ ّ

اعتفبدٍ هکشس اص ّصًِبی . پٌح ثَ امبفَ دّ ؽوشدٍ هی ؽْد فْست پٌح ثَ امبفَ (Ata tala) هثالً اتبتبال. ّ کبهل اعت

  .ی ثش همبم اعتهْعیمی ٌُذی اص زیث صهبى ّ هلْدی هجتٌ. هی کٌذ هتمبهغ ؽکل هْعیمی سا پیچیذٍ

یک ّصى دؽْاس اعت ّلی ایي اهش ثشای هغتوؼیي ٌُذی  ثَ خبهش ػللی کَ ثشؽوشدین ، ؽٌبخت ّ دسیبفت ًمطَ آغبص ّ پبیبى

ثِتشیي ساٍ ثشای ًضدیک ؽذى ثَ ّصى هْعیمی ٌُذی تْخَ ثَ . ثغیبس آعبى هی ثبؽذ کَ ثَ ؽؼشخْاًی هْصّى ػبدت داسًذ

  .ًبدیذٍ گشفتي استؼبؽبت ّ ًْعبًبت اعتهشص لشاس گشفتي ًتِب ّ  سّػ ّ

تٌجْس هتؼلك ثَ . هؾِْس اعت ّ یب ثب ُش دّ ، ُوشاٍ اعت آٌُگِبی افیل ٌُذی ثب فذای هجلِب ّ یب ثب آلتی کَ ثَ تٌجْس

داسای پشدٍ ًیغت ّ چِبس عین دساص آى هْسی هیضاى هیؾْد کَ فذای ًت افلی سا هی  خبًْادٍ عبصُبی ػْد اعت ّلی

اُویت خذاگبًَ تلمی کشد ، ثلکَ  تٌجْس سا ًجبیذ یک عبص تٌِب ، ّ یب هبًٌذ ُوٌْاصی پیبًْ دس یک آٌُگ غشثی داسای .دُذ

ٌُذّعتبى ػالٍّ ثش تٌجْس داسای . ، زشکت هی کٌذ ّ ّخْد داسد فذای آى هبًٌذ هسیطی اعت کَ آٌُگ دس آى صًذگی هی کٌذ

 ایي عبص لذیوی کَ ُن سدیف ّیْلْى دس. اعت (Vina) شیي آًِب ّیٌبتکٌْاصی اعت کَ هِوت ثغیبسی اص عبصُبی هخقْؿ

داسد ثَ ػلت داؽتي پشدٍ ثب  دس ژاپي اعت ّ اص زیث زغبعیت فْتی فمو ثؼذ اص فذای اًغبى لشاس (Koto) اسّپب ّ کْتْ

ِبی ثغیبس ظشیف فْت. عیوِب ثب دعت ساعت ثَ فذا دس هی آیذ ًت ُب ثب دعت چپ عبختَ هی ؽْد ّ. تٌجْس اختالف داسد

 اعت ثْعیلَ کؾیذى عیوِب ثَ دعت هی آیذ ّ اص ایي هشیك لطؼبت کبهلی فمو ثب زشکت خبًجی کَ داسای آسایؾِبی هیکشّتي

ّصى یکٌْاخت هغتمل اص  تٌِب هؾکل دس ًْاختي تٌجْس زفع یک. دعت چپ ّ ثذّى کؾیذى هدذد عیوِب ًْاختَ هی ؽْد

ثش داسد ّ هؾِْس اعت کَ الالل دّاصدٍ عبل ثشای ثذعت  سا کَ ثتْاى تقْس کشد دسآٌُگ اعت ّلی ّیٌب توبم هؾکالت فٌی 

  .الصم اعت آّسدى هِبست دس ًْاختي ّیٌب

تشاًَ ُب ػؾك اًغبًی یب الِی دس توبم هظبُش آى  هْمْع افلی. آّاصخْاى ٌُذی ؽبػش اعت ّ ؽبػش ٌُذی آّاصخْاى اعت

فبفی ّ ثی غل ّ غؼ ّ پش اص ازغبط ّ ُیدبى هی ثبؽذ ّلی افْالً ُشچَ  کلوبت آى .ّ یب هذذ ّ عتبیؼ پشّسدگبس اعت

دس تشاًَ ُبی . تلمی هی ؽْد ثب هْعیمی آؽٌبتش ثبؽذ ، ثَ ُوبى ًغجت کلوبت ثیؾتش ثَ ػٌْاى آلت ّ ّعیلَ هْعیمی خْاًٌذٍ

یغت ّ ُویؾَ ثشای زفع ثشای عبختي ّ پشداختي افغبًَ ً افیل ، کلوبت ُویؾَ کْتبٍ ّ زبکی اص همبم آٌُگ اعت ّ

کَ ثذاَُ ًْاصی دس صهیٌَ  (Alap) دس ًْػی هْعیمی ثَ ًبم االپ. خْد ثَ کبس هی سّد هْعیمی ، ثب تْخَ اًذک ثَ هٌطك

خْد فذا یک آلت اعت ّ  .اعت ، اُویت هْعیمی ثَ زذی اعت کَ فمو ُدبُبی ثی هؼٌب هْسد اعتفتذٍ لشاس هی گیشد ساگ

هْعیمی هخقْفبً هْسد تْخَ اعتبداى في ٌُذی اعت کَ هجؼبً  اص کلوبت آى اُویت داسد ایي ًْع آٌُگ تشاًَ یب آّاص ثیؾتش

 کَ ػاللَ اّلیَ آًِب ثَ یک آٌُگ ثَ خبهش کلوبت ّ ًَ ثَ خبهش هْعیمی آى اعت ازغبط هی تسمیش خبفی ًغجت ثَ کغبًی

هْعیمی دس زذ رات خْد ّ ثطْس هغتمل  داسد صیشا ثٌبثشایي فذا دس هْعیمی ٌُذی همبهی ّاالتش اص هْعیمی اسّپبیی. کٌٌذ

دس ایي ثبسٍ چٌیي  (Rabindranath Tagore) ساثیٌذساًبت تبگْس. ًیغت ّخْد داسد ّ فشفبً ثشای تْمیر ّ تجییي کلوبت

  : ًْؽتَ اعت

بت ایي تشاتٌَ چٌبى یکی اص اثی. سا ؽٌیذم( پْؽبًیذ؟ چَ کغی تْ سا هثل ثیگبًگبى)ّلتی کَ هي خیلی خْاى ثْدم ، تشاًَِ 

یک ثبس هي ، تست تأثیش . خبی گزاؽت کَ زتی اکٌْى ُن دس زبفظَ هي ًمؼ ثغتَ اعت تقْیش ؽگفت آّسی دس رُي هي ثَ

? :کشدم اّلیي خو آًشا ًْؽتن  ّلتی کَ لسي تشاًَ سا صهضهَ هی. خبدّیی آى ، عؼی کشدم ، خْد تشاًَ ای تقٌیف کٌن هلغن

ّآٌُگ آى ثْد ّ اگش ایي تشاًَ لسٌی ًوی داؽت ُیچ هؼٌب ّ هفِْهی  توبم هؼٌبی تشاًَ دس لسي ?!ای ثیگبًَ تشا هی ؽٌبعن



فغبى ّ غْغب عش  ثب ًیشّی عسشآهیض لسي آى ، چِشٍ هشهْص آى ثیگبًَ دس رُي هي ثیذاس ؽذ، للجن. هبًذ دس آى ثَ خب ًوی

  : داد کَ

گبُی اّ سا دس . کشاًَ ُبی دّس دعت الیبًْط اعشاس اعت اّ دس هبّای. ثیگبًَ ای دس ایي دًیبی هب ثَ پظ ّ پیؼ هی سّد

ُشگبٍ  .گبُگبٍ دس ژسفبی للت خْد ؤ اؽبسٍ ای اص اّ دسیبفت هی کٌین. ثب ؽکٍْ هی تْاى دیذ پگبٍ خضاى ّ گبُی دس ًیوَ ؽت

بًَ آى ثیگبًَ کَ ثب هي ، هشا تب خ کَ هي گْػ خْد فشاعْی آعوبى هی داسم ، فذای اّ سا هی ؽٌْم لسي ّ آٌُگ تشاًَ

  : ثَ ثبى زبل گفتن. ؽذ ظِْس خْد ، ػبلن سا ثَ دام کؾیذٍ اعت ، سٌُوْى

  ثؼذ اص عشگشداًی ّ آّاسگی دس دًیب

  ثَ عشصهیي تْ هی آین

  .ای ثیگبًَ ، هي هِوتي خبًَ تْ ُغتن

  : کشد هذتی ثؼذ اص آى ، سّصی یکٌفش دس کٌبس یک کْسٍ ساٍ چٌیي صهضهَ هی

هی تْاًغتن آى پشًذٍ سا ثگیشم ، صًدیش فکش خْد سا  پشًذٍ گوٌبم ثَ آؽیبى هی سّد ّ اص آى دّس هی ؽْد ؟ اگش چگًَْ آى

  ?.دّسپبُبیؼ هی ًِبدم

گبُی پشًذٍ گوٌبم ثَ لفظ عشثغتَ هی آیذ ّ کلوَ ای اص . کٌذ دیذم کَ آى تشاًَ ػبهیبًَ ًیض ُویي هؼٌی ّ همقْد سا ثیبى هی

سا  چَ چیض خض لسي آٌُگ آى تشاًَ هی تْاًغت آهذى ّ سفتي آى پشًذٍ گوٌبم. ثشصثبى هی ساًذ پبیبىدًیبی ًبؽٌبختَ ثی 

تشدیذ هی ؽْم صیشا دس چٌیي کتبثی  ثبصگْ کٌذ ؟ ثَ ُویي دلیل هي ُویؾَ ٌُگبم اًتؾبس یک کتبة تشاًَ ، دچبس ؽک ّ

  .هْمْع افلی تشاًَ ُب فشاهْػ هی ؽْد

ای اعت کَ ػویك تش، ّعیغ تش ّ لذین تش اص  ی اعت ؛ ّ هجیي زبلت ّ ازغبط ّ تدشثَهْعیمی ٌُذی اعبعبً غیشؽخق

، ّ ؽبدی آى فبسؽ اص ّخذ ّ عشّس اعت ّ پش اص ازغبط ّ ُیدبى اعت  ػمل ّ ازغبط ُش فشدی اعت رغن آى ثذّى اؽک

الِبم  کَ پیبهجش ٌُذی اص ّلتی. عکْى خْد سا اص دعت دُذ ّ اًغبًی ثَ هؼٌبی ػویك کلوَ اعت ثذّى ایٌکَ آساهؼ ّ

پبسعبیی ّ ثب ففبی ػمیذت هی تْاًذ  فسجت هی کٌذ ، ثذاى هؼٌی اعت کَ ّداُبی همذط خبّداًی اعت ّ ؽبػش ثب صُذ ّ

 الَِ عخي ّ ثیبى ّ هؼبسف الِی ّ ًبساد (sarasvati) عبساؽْاتی ّلی. زمیمت آى سا ثب چؾن ثجیٌذ ّ ثب گْػ ثؾٌْد

(Narada) ّاًتؾبس ػلْم خفیَ دس فذای عیوِبی ّیٌب اعت ّ یب کشیؾٌب کَ سعبلت ا (Krishna) سا  کَ ًی لجک اّ هب

فذای آّاصخْاى ثب هب زشف هی صًٌذ ّ  ُویؾَ ثَ تشک ظْاُش ّ تؼلمبت دًیْی ّ ثَ پیشّی اص خْد فشا هی خْاًذ ، ُوَ دس

  .دس زشکبت هْصّى سلقٌذٍ تدلی هی کٌٌذ

هْعیمی داًِبی اعتبد ٌُذ ُویؾَ ثَ . آعوبًی اعت ٌذی تملیذ ّ هسبکبتی اص هْعیمیّ ًیض هی تْاى گفت کَ هْعیمی ُ

. فشاگشفتي هْعیمی افالک عفشی هؼٌْی ثَ ػبلن عوبّی کشدٍ اًذ هؼشفی ؽذٍ اًذ فْست ؽبگشداى یک خذاًّذ ، کَ ثشای

دس ایي صهیٌَ . اعت چؾوَ گشفتَهؼٌی اعت کَ هؼشفت آًِب اص افلی ػویك تش اص عطر ّالؼیت تدشثی ؽؼْس ، عش ایي ثذاى

. تْاى تملیذی اص سفتبس سّصهشٍ هب ثبؽذ تْخیَ هی ؽْد ػلت ایٌکَ چشا ٌُش اًغبًی ثبیذ هْسد هطبلؼَ لشاس گیشد ّ چشا ًوی

ؽشذ  (Natya Shasara) ًْیغٌذٍ هؾِْس کتبة ًبتیب ؽبعتشا (Bharata) ا ثِبساتب في دسام (Shiva) ٌُگبهی کَ ؽیْا

ّ ثشّى ٌُْص دس  ازت هی گْیذ کَ ٌُش اًغبى ثبیذ تبثغ لبػذٍ ّ لبًْى ثبؽذ صیشا دس اًغبى زیبت دسّىثقش هی دُذ ،

زبفل تؼول رُي اعت ّ توبم فنیلت اّ خْدثیٌی ّ  اًغبى ٌُْص خْد سا ثبص ًیبفتَ اعت ثلکَ توبم اػوبل اّ. تؼبسك اعت

کبس . ُن آٌُگی ٌُش کَ ّسای خیش ّ ؽش اعت فبفلَ داسدًبُن آٌُگ اعت ّ خیلی ثب آًچَ کَ هب صًذگی هی ًبهین. سیبعت

ٌُش . خْد لیبط کشد سا کَ زشکبت ّ عکٌبت ایؾبى هغتمیوبً اص تأثشات زیبت دسّى زکبیت هی کٌذ ، ًوی تْاًبص خذایبى

ُویي هلکْت ، کَ دس دسّى هبعت ، هی ثبؽٌذ ّ ثَ  تملیذی اص هؼٌْیت کبهل ّ ّزذت رّق ّ ثیبى دس کغبًی کَ اص ػبلن



ساعت گفتَ اعت کَ  (Yeats) زیبت ّ صًذگی ّالؼی ًضدیکتش اعت ّ آلبی ییتض خِت اعت کَ ٌُش اص ُش زمیمت دیگشی ثَ

صًذگی ّ زیبت  گشچَ اص زیث ًظش کبهل ّ دلیك ّ اص زیث في پیچیذٍ ّ کبهل اعت ، ٌُش ًیغت ثلکَ خْد هْعیمی ٌُذی

  .اعت

 ًوبیؾگش تدشثَ خضئی ّ صّدگزس ًیغت ، ؽبًکبسا چبیبس ا هٌؼکظ هی کٌذ ّصیشا فذای خْاًٌذٍ ّالؼیت دسًّی اؽیبء س

(Shankaracharya) َّیؾٌْپْساًب? .کغبًی کَ دس ایٌدب آّاص هی خْاًٌذ?: گفتَ اعت ک ّ (Vishnu Purana)  َامبف

اًین اص ایي اهش یک تْ هب هی? .توبم آّاصُب خضئی اص اّعت ّ اّعت کَ دس لجبط فذا ، خلٍْ گشی هی کٌذ?: کَ  هی کٌذ

ٌُشی اسکبى ّ ػٌبفش هِن ّ هؾخـ ّ ػْاهل فؼلی ّ  دس ُش. تفغیش ػشفبًی ّ هؼٌْی دسثبسٍ في هْعیمی اعتٌتبج کٌین

فذای تٌجْس کَ لجل اص تشاًَ ، دس موي تشاًَ ، ّ . یکذیگش تشکیت ّ تلفیك هی یبثٌذ اًفؼبلی ّخْد داسد کَ ثَ ّخَ کبهل ثب

. ُغت ّ تب اثذ خْاُذ ثْد ؽْد ، ًوبیٌذٍ ّخْد هطلك عشهذی اعت کَ ُوبًطْس کَ دس اصل ثْد، اکٌْىاص آى ؽٌیذٍ هی  ثؼذ

تٌْع هجیؼت اعت کَ اص هجذأ خْد پذیذ ؽذٍ اعت ّ دس اًتِبی  اص هشف دیگش خْد تشاًَ ّخْد داسد کَ ًوْداس کثشات اؽیبء ّ

 ذ ، ثب ؽکل ّ لبلت پیچیذٍ اػ ُوبى ّزذت سّاى ّ هبدٍُن آٌُگی صهیٌَ ّاز. خْاُذ کشد دّس کیِبًی خْیؼ ثذاى سخؼت

ثشدى افْل هبیَ ّ همبم اهکبى پزیش  اعت هب زبل هی تْاًین ثجیٌین کَ چشا ایي هْعیمی سا ًوی تْاى ثب ُبسهًْی ثذّى اص ثیي

َ ّخْد هی ُوٌْاصی ُبی هؾخـ ّ هؼیي هب فمو هلْدی دیگشی سا ث ثبؽذ ، صیشا دس ؽکغتي ّ تدضثَ صهیٌَ هْعیمی ثَ

ّ هجٌبی  کَ ثب آصادی خْد تشاًَ ثَ سلبثت ثشهی خیضد ّ ثٌبثشایي هب آساهؼ ّ عکًْی سا کَ پبیَ آّسین ، یؼٌی ػبلن دیگشی

  .آى اعت ًبثْد هی کٌین ّ ایي اهش ثب غبیت ّ غشك آّاصخْاى هٌبفبت خْاُذ داؽت

صًذگی ُّن ّ خیبلی ثیؼ ًیغت ّ توبم زمبیك آى  دسایي داس غشّس ، هب دس هؼشك هشگ ّ فٌب ُغتین ّ ایي هشگ ّ هیش

فیشّست ّ اًفؼبل ، آى آساهؼ ّ عکْى اصلی الهکبى لشاس داسد کَ آغبص ّ اًدبم  دس ثشاثش ایي خِبى تدذد ّ. ًغجی اعت

ًضد فشصًذاى خشد  آى دس ؽبُْاسی کَ دس ًظش ػبلویبى ُیچ ّلی? Behmen ُغتی ّ ّخْد هبعت ّ ثَ گفتَ ثِوي توبم

ّلی ساٍ آى پشخطش ّ هْالًی . هی ًوبیبًذ ُش هؼلن دیٌی ّ ُش هشؽذ هؼٌْی عشچؾوَ آة زیبت سا ثوب? .یض اعتُوَ چ

ّ صى هی گْیٌذ تب ثَ غشك غبیتی کَ دس صثبى ًبلـ هب فمو هی تْاًین  هب سا ثَ تشک میبع ّ ػمبس، پذس ّ هبدس. اعت

تغلین اسادٍ ّ خْدی ّ  لکبت ّ ثشّت فشاّاى ُغتین ّلی تشک ّثغیبسی اص هب داسای تو. ثٌبهین ، دعت یبثین ًیغتی ّ ػذم

اهویٌبى داؽتَ ثبؽین کَ پبداػ هب ثب گزؽت ّ فذاکبسی هب  چگًَْ هی تْاًین. اًبًیت اص ُوَ اص ُوَ چیض دؽْاستش اعت

  .هتٌبعت خْاُذ ثْد

ایي . سعتگبسی سا دسیبفت هی کٌین اؽبسٍ ای اص آى ػمیذٍ ّ ًظشیَ ٌُذیبى ایي اعت کَ دس خزثَ ػؾك ّ ٌُش هب لوسَ ّ

یًْبًیبى اعت ّ دس ٌُش اسّپبی ػقش زبمش ًیض یبفت هی ؽْد چٌبًکَ گْتَ هی  Katharsis ُوبى تدشیذ ّ تقفیَ ثبهي

  :گْیذ

  .صیشا صیجبیی سا دس ُش ػقشی خغتدْ کشدٍ اًذ

َ ٌُش اهویٌبى زبفل هی کٌین کَ ثِؾت تذثش دس تدشث هب اص تفکش ّ. کغی کَ آى سا هؾبُذٍ کشد اص خْیؾتي سُب هی ؽْد

  .ّالؼیت داسد

. هشاتت کوتش اص اثشات آى دس ّخْد دسًّی هبعت ثَ ػجبست دیگش اثشات خبدّیی یک آٌُگ ّ اػدبصی کَ هی آفشیٌذ ثَ

ت کَ ّ ایي ثَ هثبثَ سیبمتی اع. اّ ٌُْص ُن اص ؽؼبئش دیٌی ّ آییي هزُجی اعت خْاًٌذٍ ٌُْص ُن عسش هی آفشیٌذ ّ آّاص

ّلی ثشای ّفْل ثَ  آى هتْلفکشدى چشش خیبل ّ زظ اعت کَ ثَ تٌِبیی هب سا اص توبط ثب ّالؼیت ثبص هی داسًذ هٌظْس اص

دس ایٌدب کٌدکبّی . ثیمشاس خْد ، ثب هْعیمی داى ُوکبسی کٌذ ایي غبیت ، ؽًٌْذٍ ثبیذ ثب تغلین اسادٍ ّ توشکض فکش پشاکٌذٍ ّ

 ّمغ ّ زبلت هب ًغجت ثَ یک ٌُش ًبؽٌبختَ ًجبیذ هجتٌی ثش ازغبعبت ّ ُّخن فشف .ًیغت ّ تسغیي ثی هْسد ، دسعت

ّ اعبط ٌُش اعت ُوَ خب خْاٍ  عکْى ّ هوأًیٌَ ّ آساهؾی کَ پبیَ. ثبؽذ صیشا آى ثش هکًٌْبت مویش هب چیضی ًوی افضایذ

 .اعت دس آعیب ّ خْاٍ دس اسّپب ، یکغبى
 

 

    
   

 



 

 

   

آًبًذا کْهبسا عْآهی: ًْیغٌذٍ  

   هتشخن :الهشمب اػْاًی
 

 

 


