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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
 طارق علی: نويسنده
  محمدرضا اميری:  ازبرگردان

 ٢٠١٣ جنوری ٢٩
  

  نددرنيافت" روی شنکر "ۀ دربارھا"بيتل"چه که آن

  

Ravi Shankar 

 ی که پذيرايش شده بود فاصله داشت"ھيپی"فرھنگِ اش يک دنيا از  موسيقی

  

شان   که مواِد مخدر سوخِت محرکئیھا که نسل ھيپی تر از آن نوازی بود، بسيار پيش" ِستار"نظيِر  استاِد بی وی شنکررَ 

ر را تاِی سھا  بر سيم"ویرَ "ھاِی  نھايت زيباِی برآمده از زخمه  که موسيقِی بیینسل.  به ُدورش حلقه زنندیبود چون بت

 ھم تماِم ھا گوش به ھدفوناگر فناورِی امروز در آن دوره بود، . دی يافته بود.اس.جوانا و ال راِه مصرِف ماری ترين ھم به

 .دادند  گوش میروی شنکرراه را از لندن تا کاتماندو، به موسيقِی 

 پِرايِوت آی؛ ۀ براِی طنزھاِی بديِع مجل شدیکه خود مضمون( زد   با عرفاِن ھندی الس میی که براِی مدتبيتلزگروِه 

 در ئیھا  دورهجرج ھريسونر شد و تابه واقع جذِب س)  لقب داده بودند٢دارباشی  پولۀخرس  را يوگی١ماھاريشیھا  آن

                                                 
  .)نوشت از مترجم است ھا در پی حتوضي(
  
 ۀھا نفر از جمله اعضاِی گروِه بيتلز راه و رسِم مراقب پيشواِی معنوی که به ميليون) Maharishi Mahesh Yogi(ماھاريشی ماِھش يُوگی   1

  .  استtranscendental meditationمخفِف . ام.تی. را معرفی کرد. ام.شھودی يا تی
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که  برای اين.  برترين اثِر اين دوره استاحتماالً " ٣ھاِی نروژی جنگل "ۀتران. نتيجه محدود ماند.  موسيقِی ھندی گذراند

بيتلز و . دئي نپایاين تب ھم دير. ر استفاده کردتااز س" ٥ش کنسياه رنگ "ۀ ھم در تران٤برايان جونزاز قافله عقب نماند، 

ھاِی اخير رخ داد،   در سالتح عليخاننصرت فطور که در مورِد  ھمان.  رفتندی سراِغ چيزھاِی ديگررولينگ استونز

 بيتلز با موسيقِی ۀرابط. اما از نکاِت مثبت نيز نبايد غافل شد. وفق بود میتلفيِق موسيقِی شرق و غرب تنھا تا حدود

مريکا و اروپاِی غربی به اھاِی شانکار در  در کنسرت. ھاِی جھانی قرار بگيرد گاِه مخاطب ھندی باعث شد که در پيش

  .شد صندلِی خالی ديد سختی می

تر،  برادِر بزرگ. شان پرورانده بودنديدر ضميِر پسرھادکی اش، عشق به موسيقی و فرھنگ را از کو پدر و مادِر بنگالی

 در پاريس رقصيده آنا پاولووا بيست ميالدی او با ۀدر دھ.  عالی بودینگار  کالسيک و رقصیا ، رقصندهراوِدی شنک

ی از ھاِی کالسيِک ھند  و ديگر رقصکاتھاکالیشد براِی رضايِت مخاطِب ناآشنا با  اوِدی به ندرت حاضر می. بود

 . طور بود  خودش ھمينۀتر ھم در حوز برادِر کوچک. اش پا پس بِکشد اصوِل ھنری

 يک فُرِم ملوديِک علمی، دقيق، راگا: "داد گونه توضيح می ش در غرب اينداراِن سرشناس  براِی طرفروی شنکر

 يک اکتاِو ھفت نُتِی کامل يا اش ممکن است شاملِ   ويژهۀشناختی است که موْوماِن فرارونده و فروشوند ئیظريف و زيبا

 آواروھانا و آروھاناھا را  ن رونده باشد، که آنئي باال و پای با ساختارئیتا  يا پنجئیتا ھاِی شش  از نُتئیھا مجموعه

…  به نُِت ديگری خاص، لغزيدن از نُتیکيد بر نُتأ ناموزون، تیھا، حذِف نُت  ظريف در ترتيِب نُتیتفاوت. خوانند می

 .کند  ديگر مشخص میئیت که مرِز يک راگا را با راگاھاس اين

از آن در موسيقی و  یگويد باز ھم اثر  چه میویرپاسِخ ھريسون و جونز ضبط نشده است، اما حتا اگر فھميده بودند که 

 منقِد د مرتونريچارطور که  دسِت باال را ندارد و ھمان" ٦بان پپر گروه"راگا در آلبوم . شان نگذاشته است یھا متِن ترانه

کند، وجِه تمايِز استونز در جاِی   اشاره مینيو لِفت رويو ۀ عجيب در نشريیا  ھفتاد  در مداخلهۀراديکاِل موسيقِی دھ

ھاِی  روزنامه"، يا "٩دختِر خيابوِن پشتی"و " ٨دختِر احمق"و " ٧توِی مشِت من"ھاِی  برای او، ترانه.  استیديگر

ھا به طوِر  مزيَِت بزرگ و تھوِر رولينگ استونز در اين است که آن: "پردازند جنسی میبه موضوِع استثماِر " ١٠ديروز

کنند به عنوان نمونه مورِد نابرابرِی جنسی قابل ذکر  مداوم و مستمر از تابوھاِی کانونِی نظاِم اجتماعی سرپيچی می

 ۀھم." شبا ستايش و تحسين: دھند نجام میمکن اترين شکِل م ترين و راديکال ھا اين کار را به غيِر قابِل پذيرش آن. است

 توِی مشِت من در ھنگاِم معاشقه، ممکن است براِی ۀدادن به تران توان گفت اين است که گوش چه که در اين زمان می آن

   .ندا داده  آروھانا را ترجيح میۀباالروند آرامی ھا بدوِن ترديد موْوماِن به زن. تر بوده باشد بخش  مردان لذتیبرخ

گويد و اين  ر چه میبالفاصله دريافت شنک بود که يِھودی ِمنوھيناين ويولونيسِت بزرگِ سنِت موسيقِی کالسيِک غرب؛ 

ثيرگذار و أ تیا تجربه. ھا حضور داشتم  از آنیمن خود در يک. ھاِی مشترک نشان داد دريافت را در يک دوره کنسرت

توانست غير از اين  طور می با حضوِر اين دو استاِد بزرگ که آن بعدازظھر را تسخير کرده بودند چه. بخش بود لذت

 . نداشتی البته بر من اثرئیباشد؟ در سطِح موسيقا

                                                                                                                                                        
2  Veririchi Lotsamoney Yogi Bear  ھا و  مجلۀ فکاھِی پرايوت آی، در واقع با بازی با اسِم ماھاريشی به جنبۀ کاسبکارانۀ تعليم

  . زند ھاِی معنوِی او کنايه می اندوزِی موسسه ثروت
3 Norwegian Wood 

سازھاِی . اِر گروِه رولينگ استونز استگذ داِن انگليسی و از اعضاِی بنيان ؛ موسيقی١٩۴٢ فبروری ٢٨ لوئيس برايان ھاپکينز جونز متولد  4
 . اما او استعداِد زيادی در نواختِن انواِع مختلفی از سازھا داشت. نواخت گيتار، سازدھنی و پيانو بودند اصليی که جونز می

5 Paint it black 
6  Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandمنتشر شد١٩٦٧ جونت که در  عنواِن ھشتمين آلبوِم استوديوئی گروِه بيتلز اس  . 

7 Under My Thumb 
8 Stupid Girl 
9 Back Street Girl 
10 Yesterday’s papers 
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 که متوِن باستانِی وداھا،شان نيستند، در  شباھت به ھمتاھاِی غربی ھاِی موسيقِی کالسيِک ھندی، که بی گاه خاست

 به منظوِر از برخواندِن وداھا و بعدتر ءصداِی انسان که ابتدا. ق به دوھزار ساِل پيش است قرار داردِی متعل»ھندو«

.  برخوردار بودی، از اھميِت بسياریشد، پيش از ظھوِر ھر نوع ساز براِی کمک به رقصندگاِن معبد به کار گرفته می

راه آورد که شی و موسيقِی پارسی را نيز به ھمنِت شعری و نقاقاره با خود سُ  ھاِی ميانه، وروِد اسالم به شبه در طوِل سده

 در موسيقِی شرق دسِت ١١ملودی و ريتم نسبت به ھارمونی و کنترپوان. از افغانستان به سمِت جنوب گسترش يافته بود

 . باال را گرفت

 که به طوِر موروثی ئیھا  و خانواده از استاد به شاگردیا چون ھديه  ھمیا ُسنِت ھندی شفاھی باقی ماند، انتقاِل ھر قطعه

اش و  ز شھرِت ناگھانیر اشنک. کالسيک در جنوِب آسيا استصاحِب موسيقی ھستند ھنوز وجِه غالِب موسيقِی 

ش در ھند به اين جريان به گراي ھمکاراِن ھنرِی اصول. ين در غرب خرسند و سرخوش بود نمادیا ش به چھرهشدن تبديل

پذيرش و خواسِت ياد گيری و شوِق "گفت که تا چه اندازه خوشنود است از  او می.  اما او نهنگريستند  تحقير میۀديد

چنان بدين امر نيز آگاه بود که  اما او ھم. گفت باور داشت و درست ھم بود چه می البته به آن."  مخاطِب غربیۀصادقان

 که تماِم طوِل یکنسرِت فضاِی باز. چندان آسان نيستبازتوليِد آگاھِی ذاتِی عاشقاِن موسيقِی جنوِب آسيا در جاِی ديگر 

 دل نشين از يک شِب تابستانی در الھور يا دھلی، تريواندروم يا داکا، با صداِی زناِن سرشناِس ئیشب ادامه دارد، فضا

ھا  پايانی، اين ۀشدن براِی قطع دمان و آماده اند، رسيدن به اوج در نوِر سپيده خوان که با صداِی سازھا در رقابت آوازه

 . کند ھاِی زمانی و مالی طوِل کنسرت را مَعين می جا محدوديت اين.  در غرب نداردیھيچ معادل

ترش در  گسترِش بيش.  به دنيا آمد که ھنوز چيز زيادی از خلقت زمان نگذشته بودیموسيقِی کالسيِک ھندی زمان

ن ييچيز را تع ران يا ارباِب فئودال ھمه  که حکمئی افتاد ، در جابانی کننده اتفاق ساختاِر دربارھاِی سلطنتی و نظامی پشتی

در جنوِب . دھد ھا و طعِم آن دوران را نشان می مشغولی  دلساتياجيت رای ئیکاِر سينما ، شاه"اتاِق موسيقی. "کرد می

 . ھاِی شبانه ھنوز برقرارند  رخ داده، اما کنسرتیرھاِی زيادييآسيا تغ

 به من انداخت و یر معرفی شدم، او نگاھنکيالدی وقتی که بعد از يک کنسرت در لندن، من به ش شصت مۀدر اوايِل دھ

 "خب؟: "پرسيد

  ." خودمان است، نبودچه که در سرزمينِ  مثِل آن: "ش را داشتم اين بودِت گفتنأ که جریتنھا پاسخ

  ."وقت مثِل آن نخواھد شد ھيچ: " با صدای بلندیا خنده. او خنديد

 

 

 

                                                 
، ولی در ريتم و منحنِی صدا مستقل )چند آوائی(بستگِی درونی دارند   صداھائی است که به لحاِظ ھارمونيک ھمۀ کنترپوان در موسيقی، رابط 11

 .گرفته شده است"  ای ديگر ای در برابِر نقطه نقطه" به معنِی punctus contra punctumِت التيِن اين اصطالح از عبار. از ھم اند


