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 الراجات الهندية فى منطقة الشمال وعالقتها بالموسيقي العربية 
 )دراسة مقارنة(
 *لباحثة عبير عوض عمى عبد الخالقا                                                        

 أ.د ىدى خميفة محمد 
 أ.د محمد عبد القادر عبد المقصود

 مقدمة: 
الموسيقى فى شتى أرجاء العالم بالحضارات المختمفة وتغيرت من دولة إلى  لقد تأثرت

أخرى حسب ما يطرأ عمى الدول من ثقافات شعوب آخرى ألسباب مختمفة كاألحتالل أو التجارة، 
ومن ضمن الدول التى تأثرت بالثقافات المختمفة وأثرت فى دول آخرى ىى دولة اليند لقد تأثرت 

حيث دخول اإلسالم عن طريق التجار العرب عن يند بالثقافة اإلسالمية الموسيقى فى شمال ال
طريق البحر فأدرجت فييا مصادر عربية وفارسية كما تشير الحوادث التاريخية بوجود شواىد أكيدة 

 عمى أن المسممين فى بداية األمر قدموا تشجيعات أنعشت الفن اليندي.
راء الطبقة الصوفية إلى األىتمام بنشر م اتجو الحكام وشع9311 –م 9321ولكن بحمول 

الموسيقى عمى نطاق واسع، وتنقسم الثقافة اليندية بدرجة عالية من التوفيق بين األلحان والتعددية 
 الثقافية.

رق قارة اسيا وذلك نتيجة وتختمف الموسيقي اليندية عن الصينية رغم وجودىا فى جنوب ش
 .(9)الثقافات إختالف

بالنسبة لمينود ليست مجرد متعة فقط ولكن ىى وسيمة تعبير عن المزاج والموسيقى 
اإلنسانى والوجدانى وىى مشتركة أو شريك أساسي فى كل حفالتيم وطقوسيم كالزواج 

 .(3)والعبادات

الموسيقي تأتى من عند اآللية مباشرة وذلك جعل اآللو )ساراغاتى( والينود يعتقدون أن 
ناريدا( يصنع ويسيطر عمى الموسيقى واآللو )باراىم( وىبيم الموسيقي يصنع آلة الفينا واآللو )

                                                           

 
 * باحثة بمرحمة الدكتوراة بكمية التربية الموسيقية جامعة حموان 
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الموسيقات اليندية باسم ) راجا ( وىى تعنى ، ويطمق عمى المقامات المستخدمة فى كل المقدسة
 المون بالمغة اليندية.

 مشكمة البحث: 
لم يتطرق إلى بالرغم من الدراسات الكثيرة والمتعددة فى مجال الموسيقى العربية إال أنو 

ذا ما كان ىناك عالقة بين المقامات  دراسة تاريخ الموسيقية اليندية والثقافات المؤثرة عمييا وا 
 اليندية والمقامات العربية.

 أهداف البحث: 
 التعرف عمى الراجات اليندية. (9
 اليندية والمقامات العربية. الراجاتمقارنة بين  (3
 ليندية والمقامات العربية.ا الراجاتبين  والتعرف عمى أوجو التشابي (2

 أهمية البحث : 
ذا ما كان  من خالل تحقيق األىداف السابقة نستطيع التعرف عمى الموسيقى اليندية وا 
مكانية اإلستفادة منيا بالتطعيم لمموسيقى العربية والمزج  ىناك عالقة بينيا وبين الموسيقى العربية وا 

 بينيا.

 اسئمة البحث: 
 فى شمال اليند وجنوبيا ؟المستخدمة  الراجاتما  (9
 شبو بينيا وبين الموسيقى العربية ؟ ىل ىناك أوجو  (3

 حدود البحث : 
 اليند منطقة الشمال. الحدود المكانية:

 القرن العشرين. الحدود الزمنية:

 منهج البحث : 
 منيج )تحميل محتوى(.
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 عينة البحث: 
 .الراجات الينديةعينو مختارة من 

 مصطمحات البحث:
 :Raga(9)الراجا 

فى المغة اليندية لون أو حالة وىى  وىى كممة سنكسرية ) لغة اليند القديمة (، وتعنى
 Ragأو  Ramj( مثل raىى تبدأ بحرف )و تحتوى عمى قواعد موسيقية أو خطوط مساعدة 

تعنى ىنا األلوان مع المشاعر والراجا فى الموسيقى اليندية تعبر عمى وقت معين فى اليوم أو 
لفصول وتتكون من خمس نغمات أو أكثر فى خط لحنى فى نوت كاممة أو قصيرة فصل من ا

(Micro - Tones( ويمكن أن يتكون من )Ragamوىى مقامات ىندية كالسيكية )(3). 

 الدراسات السابقة: 
 الدراسة األولى بعنوان : 

(3)"The Foundation of North Music in sixteenth century " 

 .شمال الهند فى القرن السادس عشر والتطبيقية لموسيقى األسس النظرية

 , Srutiىدفت تمك الدراسة إلى األسس التى قامت عمييا الموسيقى شمال اليند مثل 
Raga , Tala , Ragamala  دور المقامات واإليقاعات اليندية فى كل من البالط ، ودراسة

ونتج عنيا وجود أشكال كثيرة الممكى والريف، وقد استخدمت تمك الدراسة المنيج الوصفى، 
لمموسيقى اليندية وأظيرت شعور المؤسسات الدينية فى الحركات الصوفية التعبيرية فى المناطق 

 الريفية التى تضم المسممين واليندوس.

ستفادت الباحثة من تمك الدراسة فى القراءة عن راجات الشمال حيث أنيا عقدت وقد ا
ختيار ساللم الشمال إلنجاز ىذا البحث.  مقارنة بينيا وبين راجات الجنوب وا 
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 الدراسة الثانية بعنوان: 
(1)"Svaraka lpanameladic Improvis tion in Karanatak Music  " 

 .موسيقى جنوب الهندجال المحنى واإليقاعى فى تاالر 

وىى أحدى أشكال اإلرتجال  Svarakalphanaىدفت تمك الدراسة إلى التعرف عمى 
وتصف دورىا الفعال فى الصولفيج والتعرض  Karmatak Musicالمتعددة فى موسيقى اليند 

واإليقاعية وتحميل العوامل المستخدمة فى معالجة المشكالت المحنية  Talaواإليقاع  Ragaلممقام 
ظيار العوامل الفردية المستخدمة فى أساليب التعبير المختمفة فى األرتجال المحنى.  وا 

وقد استفادت الباحثة من تمك الدراسة بالتعرف عمى موسيقى الجنوب فى اليند وىى المادة 
 المستخدمة فى ىذا البحث لممقارنة بينيا وبين الشمال.

 النظرى:اإلطار 
أنواع وىى أساسية فى حياة الينود اليومية كمصدر إليام  تتكون الموسيقى اليندية من عدة

الكالسيكية والموسيقى  ،، وتشمل الموسيقى فى اليند أصناف متعددة فى الموسيقى اليندية(3)دينى
 الشعبية، فيممى، والبوب اليندى.

ة تعود التقاليد الموسيقية الكالسيكية اليندية، بما ذلك الموسيقى الكالسيكية اليندوستاني 
الف السنين وتطورت عمى مدى عدة عصور. بدأت الموسيقى في اليند آلوكارناتيك، لتاريخ يمتد 

 ال يتجزأ من الحياة االجتماعية والدينية. عتبارىا جزءاً إب

بدرجة عالية من التوفيق بين األديان والتعددية الثقافية، والموسيقى وتتسم الثقافة اليندية 
 اليد واألنماط المحمية.اليندية تغطى مجموعة من التق

  -تضم الموسيقى الكالسيكية إلى حد كبيرا نوعان:

 موسيقى شمال اليند : ) اليندوستانية(. -9
 التقميدية. (Karanaticموسيقى جنوب اليند: ) كارناتيك  -3
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 م. 3112رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية التربية الموسيقية، جامعة حموان، القاىرة، 
2 - “ Music man with a golden touch ” الصفحة اليندوسية    December 9, 2002. 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  –مجلة علوم  فنووما موسمقو    

  0202يوايب 
9132 

 

 موسيقى شمال الهند: 

طريق وىى موسيقى تأثرت أثرًا كبيرًا بالثقافات العربية عن طريق دخول التجار العرب عن 
من خالل اإلحتالل المغولى والمد اإلسالمى وخصوصًا فى مدينة حيدر  92البحر منذ القرن ال 

أباد فى ىذا الوقت وىذا لم يحدث فى الجنوب مما أحدث فرق بين الموسيقى فى الشمال وموسيقى 
 .(9)الجنوب

 مؤلفات موسيقى الشمال عبارة عن: 

9- Dhrupad   .قديم وجاد ودينى 
3- Khayaal   .خيالى، رومانسي 
2- Tappa   .شعبى 
4- Tharee   .خفيف، كالسيكى بعض الشئ، رومانسي 
2- Tarana   .قصير يستخدم الصولفيج والمقاطع اإليقاعية 

 : (3)وفيما يمى نموذج لراجات الشمال والتى سوق نقوم بتحميميا فى ىذا البحث

9- Kalgan   C D E F# G A B 
3- Bilaval   C D E F G A B 
2- Khamaj   C D E F G A Bb 
4- Bhairar   C Db E F G Ab B  
2- Purvi    C Db E F# G Ab B 
1- Marva   C Db E F# G A B 
1- Kafi    C D Eb F G A Bb 
1- Asavari   C D Eb F G Ab Bb 
1- Bhairavi   C Db Eb F G Ab Bb 

91- Todi   C Db Eb F# G Ab B 
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 اإلطار التحميمى 
 راجات منطقه الشمال

  Kalyand   

        Balidval 

 

Khammajd 

 

Bhairvava 

 

Bhairavt 
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Yavanapui 

 

Todi 

 

Shri 

 

Marava 

 

Kaft 
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 بين األجناس الهندية واألجناس العربية مقارنة 
اسم الجنس  Mela تدوين الراجا الهندي اسم الراجا

 العربى
 ملحوظات الجنس العربى تدوين

Kalyana   
 

نالحظ هنا تطابق جنس الفرع   عجم النوى 
مع جنس عجم فى الموسيقى 

 العربية.

Bildval    األصل  نالحظ تطابق جنس   عجم الراست
للراجا مع جنس عجم فى 

 . الموسيقى العربية

Khammajd    عجم الراست 
 نهاوند النوى

نالحظ تطابق جنس األصل  
للراجا مع جنس عجم الراست 
وتطابق جنس الفرع مع جنس 
نهاوند النوى فى الموسيقى 

 العربية

Bhairvava   حجاز الراست 
 حجاز النوى

 
 

نالحظ تطابق جنس األصل 
للراجا مع جنس حجاز 
الراست وجنس الفرع مع 
جنس حجاز النوى فى 

 الموسيقى العربية.
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 األجناس الهندية واألجناس العربية مقارنة بين تابع 

اسم الجنس  Mela تدوين الراجا الهندي اسم الراجا
 العربى

 ممحوظات تدوين الجنس العربى

Bhairavt   كرد الراست 
 كرت النوى

 

نالحظ تطابق جنس األصل مع جنس  
كرد الراست وجنس الفرع مع جنس 

 كرد النوى 

Yavanapui    نياوند الراست 

 كرد النوى 

نالحظ تطابق جنس األصل مع جنس  
نياوند الراست وجنس الفرع مع جنس 

 كرد النوى فى الموسيقى العربية.

Todi   فى ىذه الراجا لم تتطابق أى من   نياوند الراست
 أجناس الموسيقى العربية.

Shri    لم تتطابق أجناس ىذه الراجا مع   كرد النوى
 العربية.أجناس فى الموسيقى 
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 األجناس الهندية واألجناس العربية مقارنة بين تابع 

اسم الجنس  Mela تدوين الراجا الهندي اسم الراجا
 العربى

 ممحوظات تدوين الجنس العربى

Marava      لم تتطابق أجناس ىذه الراجا مع
 أجناس فى الموسيقى العربية

kaft    نياوند الراست 

 نياوند النوى 

تطابق لكال جنسين الراجا نالحظ  
 وجنسين فى الموسيقى العربية.
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 النتائج الخاصة 

مع جنس عجم فى الموسيقى  Kalyandتطابق جنس الفرع لمراجا  Kalyandراجا   -9
 العربية.

مع جنس عجم فى    Bhairavlتطابق جنس األصل فى راجا   Bhairavlراجا   -3
 الموسيقى العربية.

تطابق جنس األصل والفرع لمراجا حيث  Khammajdوىنا فى راجا  Khammajdراجا    -2
 أن جنس األصل مع جنس عجم الراست وجنس الفرع تطابق مع جنس نياوند النوى.

األصل والفرع لمراجا مع  جنس Bhairvavaوقد تطابق فى راجا  Bhairvavaراجا   -4
الموسيقى العربية حيث أن جنس األصل تطابق مع جنس حجاز الراست وجنس وجنس 

 الفرع تطابق مع حجاز النوى.
جنس األصل وجنس الفرع حيث أن   Bhairvavtوقد تطابق فى راجا   Bhairvavtراجا   -2

نس كرد جنس األصل لمراجا تطابق مع جنس كرد الراست وجنس الفرع تطابق مع ج
 النوى.

جنس األصل مع جنس نيازند  Yavamapaوقد تطابق فى راجا  Yavamapaراجا   -1
 الراست فى الموسيقى العربية حيث الفرع من جنس كرد النوى فى الموسيقى العربيى.

فى ىذه الراجا لم يتم تطابق أى من جنس األصل أو جنس الفرع لمراجا مع  Todiراجا   -1
 ية.جنس فى الموسيقى العرب أى

فى ىذه الراجا لم يتم تطابق أى من جنس األصل أو جنس الفرع لمراجا مع أى   Shriراجا  -1
 جنس فى الموسيقى العربية.

فى ىذه الراجا لم يتم تطابق أى من جنس األصل أو جنس الفرع مع أى  Maravaراجا   -1
 جنس من أجناس الموسيقى العربية.

فى ىذه الراجا قد تطابق جنس األصل مع جنس نياوند الراست وجنس الفرع  Kaftراجا  -91
 مع جنس نياوند النوى فى الموسيقى العربية.
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 النتائج العامة 
نالحظ بعد المقارنة والبحث بين راجات موسيقى الشمال اليندية وبين أجناس الموسيقى 

لمموقع الجغرافى وتأثرىم بالتجارة العربية العربية أنو يوجد تطابق شديد وقوى بينيما وذلك نتيجة 
وأيضًا الثقافة اإلسالمية حيث دخول اإلسالم عن طريق التجار العرب عن طريق البحر فأدرجت 
فييا مصادر عربية وأيضًا تأثرىم بالمغة العربية والموسيقى وىناك شواىد أكيدة عمى أن المسممين 

 عن شديد التطابق بينيما.قدموا تشجيعات أنعشت الفن اليندى مما أسفر 

وبيذا قد تكون الباحثة قد توصمت بالنتائج إلى اإلجابة عمى تساؤالت البحث التى 
 عرضتيا.

 التوصيات: 
األىتمام بالثقافات األخرى والدراسات المقارنة وعالقة الموسيقى اليندية بالمفاىيم التى 

 كاًل منيما.تخص الموسيقى العربية ومدى أوجو التشابو واألختالف فى 
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 البحث مخصم
 اليندية فى منطقة الشمال وعالقتيا بالموسيقي العربيةالراجات 

 )دراسة مقارنة(

لقد تأثرت الموسيقى فى اليند بثقافات مختمفة وحضارات مختمفة، وذلك من خالل الحروب 
أو األحتالل أو التجارة، وقد تأثرت الموسيقى فى اليند وأثرت أيضًا عمى شعوب مختمفة وقد تأثرت 

بالثقافات اإلسالمية، حيث دخول اإلسالم عن طريق التجار العرب عن طريق موسيقى شمال اليند 
التجارة عبر البحر فأدرجت فييا عناصر عربية وفارسية كما تشير الحوادت التاريخية بوجود شواىد 

 أكيد عمى أن المسممين قد قدموا تشجيعات أنعشت الفن اليندى.

لممقارنة بينيا وبين المقامات العربية  وقد أخذت الباحثة موسيقى الشمال فى ىذا البحث
 لمعرفة مدى تأثر الموسيقى اليندية بالموسيقى العربية.

وذلك بعد أن رأت الباحثة أنو ىناك أىتمام كبير بالثقافات المختمفة ودراستيا مثل الموسيقى 
تبادل الثقافى الغربية وموسيقى الدول العربية واألوروبية التى تتشابو مع موسيقانا مثل التركية وال

 الذى حدث بيننا وبين ىذه الدول.

ولكن لم تطرق أبدًا إى دراسة موسيقى الدول اآلسيوية ومنيا اليند عمى الرغم من ثراء 
موسيقاىم باأللحان والغناء والتى تتشابو مع موسيقانا العربية وأنو يمكن أن نستخدم مقاماتيم 

 وأدخاليا مع موسيقانا ألعطاء لون وطعم جديد.
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Summary of Research 

The Indian Ragas in north region and its relationship to Arabic Music  

(Comparative Study) 

Music in India gas been in fleeced by different cultures and 

civilization and that was through wars occupation or trade it also affected 

different countries as for north India, their music was in flounced by the 

Islamic cultures that entered them with the introduction of Islam through 

the Arab merchants who came with there trade overseas, and Arabic and 

persiam elements  . 

Historical evidence  also indiea ted that it was Arab Muslim who 

revived indian art the researches took north indian music to conducta 

compatrative study between it and the Arabic Scaless to find out the extent 

of the uinfluence of both on the other. 

And that after Al- Baha saw that there is great interest in different 

cultures and studying them, such as the music of Arab countries and other 

countries, which are similar to our music, such as turkey the exchange of 

cultures that took place between us and them but we never touched upon 

studying the music of Asian countries, including India despite the richness 

of their music in melodies and singing which is similar to our Arabic music 

and that we can use their maqamas and enter them with our music to give a 

new color and taste.   


