
37
دورة دوم، سال چهارم، شمارة 37، بهمن و اسفند 1388

دو كتاب در موسيقي و رقص هندي 
به فارسي

ايرج افشار
در سال 1978 به توسط شهاب سرمدي (هند) كتابي فارسي 
به نام غنية المنية انتشار يافت كه چون نسخۀ خطي اش 
نامتعارف»  مصنف  «از  را  آن  است  داشته  افتادگي  آغاز  از 
 House Publilishing Asia دانسته اند. كتاب در انتشارات
عالي  مطالعات  مؤسسۀ  براي  است  شده  چاپ  هند  در 
رشتۀ تاريخ دانشگاه عليگره، چون تاكنون ديده نشد كه 
در مجالت ايران ذكري از آن رفته باشد اين يادداشت را 

براي چاپ تقديم مي كند.
اصول موسيقي مطرح در اين رساله موسيقي هندي 
است در دو قسم و چهار باب و هژده فصل و طبعاً مي بايد 
از منابع زبان هندويي به فارسي  برگردان شده باشد. مؤلف 
عربي  از  خود  كه  مي برد  نام  ديگري  كتاب  از  مقدمه  در 
في  فريدالزمان  كتاب  آن  و  بود  كرده  ترجمه  فارسي  به 

معرفة االلحان نام داشته كه هنوز خبري از آن نداريم.
سالطين  از  فيروزشاه  پادشاهي  دورۀ  در  غنية المنية 
از  حسن  ابراهيم  شمس الدين  ملك زاده  نام  به  و  گجرات 
در  است  درآمده  تأليف  به   776 سال  به  پادشاه  آن  امراي 

اين مباحث:
قسم اول در معرفت سرود و مزامير در دو باب.

قسم دوم در رقص و جز آن در دو باب.
تمام مباحث اين كتاب در سرودها و مزامير هندي است با 
اصطالحات خاص آن. اما كتاب فريدالزمان في معرفة االلحان 
اشارت  به  باز  غنية المنية  مقدمۀ  در  مؤلف  اشارت  بنابر  كه 

بر  بود  محتوي  شده  ترجمه  پارسي  به  عربي  از  امير  همان 
«سرود پارسي» بوده است زيرا در مورد غنية المنية مي گويد: 
«درين مجموعه قسم سرود پارسي را متعرض نشدم.» مفهوم 
آن  و  پرداخته  بدان  فريدالزمان  در  كه  است  آن  مخالفش 

كتاب را از عربي به فارسي برآورده بوده است.
ذكر اين متن در كتاب نامنامۀ موسيقي ايران: شرح 
پژوهشهاي  و  موسيقي پژوهان  و  موسيقي دانان  احوال 
به   (1376 (تهران،  ستايشگر  مهدي  تْأليف  موسيقائي، 

اجمال آمده است.
متن خطبۀ مؤلف براي استفادۀ بهتر عيناً نقل مي شود 
تا مگر فهرست نگاران بتوانند خبري از نسخۀ ديگر و نام 

مترجم كتاب به آگاهي برسانند.

انوشرواِن  كشور،  هفت  داراي   ...  (1)  .......... [1.الف] 
الواثق  امكان،  جمشيد  و  مكنت  اسكندر  زمان،  و  عهد 
بتأييد رحمن، ابوالمظفر فيروزشاِه السلطان، خلدّهللا ملكه 
َملِك زادۀ  و  َملِك  مكرم،  عرض  و  معظم  ذاِت  ُسلطانه،  و 
مهتري،  دودماِن  شمِع  سروري،  سهِر  مهِر  شيم،  ستوده 
معدِن گوهِر فضل و فصاحت، و گوهِر معدِن عقل و كياست، 
افضل العهد و العصر، منشي النظم و النثر، جامع الفضائل و 
الكماالت، صاحب الراي و الكفايات، ذوالمكارم و االخالق، 
گيهان،  سپهبِذ  زمان،  سپهداِر  اآلفاق،  في  المشهور 
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ابراهيم  ين  والدِّ ولَه  شمس الدَّ الُكَبراء،  مالذ  َملِك االَمراَء، 
حسن اَبُوَرجا، احسن هللا اليه في الدين و الدنيا، در شهور 
عرصۀ  ايالِت  نيابِت  به  سيعمائة،  و  سبعين  و  ست  سنۀ 
گوجرات مفوض شد، و به تشريِف دواِت زر و مراد [1.ب] 
نوِر  به  ديار  آن  سواِد  ـ  گشت  مخصوص  ديگر  عواطِف  و 
حضور منور كرد، و در پرداخِت اعماِل آن عرصه اشتغال 
نمود. اساِس مبانِي امور و قواِعد مصالِح جمهور، چنانچ در 
حضرِت اعلي خداگاني سالها باز معاينه و مشاهده كرده 
معدلت  و  انصاف  قوانيِن  و  معاملت  و  شرع  سنِن  بر  بود، 
ظّل  در  برايا  كافۀ  و  رعايا  عامۀ  گردانيد.  ممهد  و  مشيد 
عيش و ظليِل آسائش به مثابۀ آرام و قرار يافت كه آواِز 
و  شنيد،  نه  گوش  هيچ  مزمار  تاِر  او  زير  از  جز  زار  نالۀ 

طپانچۀ بيدادي جز از روي دف از هيچ دست نه رسيد؛ 
مثنوي:

نخاست آهي اِّال كه بر ترانۀ چنگ
نريخت اشكي جز بر ترنِم طنبور

احياناً براي دفِع مالل كه از هجوِم اشغال [2. الف].

در طبيعت راه يافتي ساعتي لطيف به استماع سماِع 
مجلس  اصحاِب  مي افتاد.  اتفاق  هندوي  سروِد  و  پارسي 

آن  تموِج  از  مي نمودند،  استكشاف  شعر  معضالِت  از  گاه 
بحِر محيِط فصاحت ُدرِر معاني بر روي آب آمده معاينه 
از  مي كردند،  استفسار  صوت  مشكالِت  از  گاه  و  مي شد، 
جنبِش طبِع آن شاِه سريِر بالغت پردۀ عروِس موسيقي 
تارتار شده مشاهده مي افتاد. َمَع هَذا از غايِت باريكي تار 

از پود فرق نه مي توانستند كرد. 
اين كهتر را، كه از ايام صبوت تا امروز كه عهد شباب 
از سِر پيماِن وفا گذشته است و هنگام كهولت دست در 
دامِن من زده و موِسم شيون در آئينۀ احوال روي نماگشته 
در مقاِم ادب مالزمت نموده است اشارت فرمود تا برقِع 
حجاب از چهرۀ اين عروِس دل فريب به دسِت محرمّيت 
[2. ب] چنان برگيرد كه بر خاطباِن نابالغ آنچه تا غايت 
مستور مانده است جلوه نمايد و هرچه منظور نه گشته 

درنظر آيد؛ و كل و جزء و اصل و فرع آن ظاهر گردد.
چون انواِع حقوِق آن جناِب عالي، چه حِق آخرت و 
چه حِق تربيت، و چه حِق تأديب و تعليم، در ذمۀ خود 
ثابت دانستم استرضاء آن شرِف اسالف و مفخِر اعقاب را 
سعادِت خويش تصور  مطلع غرۀ دولت و عنواِن صحيفۀ 

كردم، و به شروع پيوستم. 
و  سازندگان  طوائف  و  هندوي  زبان داناِن  طبقاِت 
گويندگاِن سرود، و نوازندگان مزامير طرق وروِد هر نوع و 
هر جنس، از نزديكان و دور، بر سدۀ عليا جمع آمدند، و از 
مصنفات اهل هند كه درين علم است فراهم آوردند؛ بدين 
اسامي: بَُهَرَت، َسِنگيَت َرتَناَكر، َسِنگيَت َرتَناَولِي، َسنگِيَت 

بِنُوُد، َسنگِيَت ُمدَرا [3. الف] َمَتنَگ، َراگاََرنََو.
فِي  َفريُدالّزماَن  «كتاِب  ازين،  پيش  چون  نيز  و 
پارسي  به  عربي  از  شريف  اشارِت  به  هم  َمعِرَفتِ االلحان» 
را  پارسي  سروِد  قسِم  مجموعه  درين  آمد  كرده  ترجمه 
متعرض نشدم. مخصوص در مؤلفات اهِل هند فكري به 
كمال مصروف گشت و تأملي بسزا رفت تا بر كلي و جزوي 
آن از روي علم و عمل اطالع افتاد. علي َسِبيل التحقيق 
الَعلي طريق الّتخمين ما ُهَو الَمقصود به ترجمه پيوست؛ 
به  و  شد  ثبت  فصل  هژده  و  باب  چهار  و  قسم  دو  بر  و 
تسميۀ غنية المنية مسمي گشت. اقتراح از ارباب اين علم 
و اصحاب اين عمل آنكه چون در نظِر سعادت اثِر ايشان 

شرِف مالحظه يابد به عِز قبول موصول گردد.


