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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

  
 نجيب سخی: نويسنده 

 ٢٠١٧ مارچ ٣١
 

 : موسيقی کسب بی سرمايه
ده ھا يا آوازخوانھا ش به بعد در مورد تعددخوانن. ھـ١٣۴۵ -١٣۴٠اين اصطالحی بود که مردم کابل در حدود سالھای 

ٔبه کار می بردند ؛ زيرا افراد بدون ھيچ گونه پشتاره ھنری به ذرايع صواب وناصواب آواز شان از راديوی کابل 
انعکاس می يافت ؛ چون مردم اين اشخاص را می شناختند و می دانستند که  چند ماه قبل با موسيقی ھيچ پيوندی نداشتند 

   . ند؛ لھذا می گفتند اين کسب بی سرمايه استو يکبار به ھنرمندی می رسيد

کنيم؛  مللی باشيم که در قرن بيستم تراوشات طبيعی و آوازھای غريزی خود را  موسيقی تلقی میاز  ی قليلءشايد ما جز 

ا م شود، اين موسيقی طبيعی انسان ارزيابی و قانونموند شده است؛ صورت تاريخی زياده از دو ھزار سال میه چرا که ب

اين وضعيت  !.  آن عاجز ھستيمدرکاز  کند در حدود موسيقی داخل می که اين آواز را شناسيم ؛ اما قانونی آواز را می

ٔبدون ترديد نشر کتاب سرگذشت موسيقی معاصر افغانستان نوشته جناب . درخارج کشور ھنوز ھم تشديد گرديد
 سالھای  ۀکه ديد عاميان  اينهاين کتاب عالوه ب  داشته؛ثریؤدر سرعت بخشيدن اين پروسه نقش م ،"عبدالوھاب مددی"

خوانی با ارمونيه و  يعنی ھمين آواز نمايد، را تشويق و تعميق ھم می آن کند؛ را نقد وتصحيح نمی ٔ و ادامه آن١٣۴٠

  .نامد را ھنرمند می مجری آن کند و می طبله را موسيقی قلمداد

ٔ در فصلنامه رنگين چاپ ھامبورگ که ه ایکنم ؛ من طی مقال رض میاز حافظه ع…   م ٢٠٠٠در حدود سالھای    
 : اين تنقيد دو محور اساسی داشت. شد ؛ کتاب را نقد نمودم   نشر می"محمد حيدر اختر"مديريت ه ب

شود در قدم نخست بايد موسيقی را  کتابی که در مورد موسيقی يک ملت  و سرگذشت معاصر آن نوشته می: اول         

ش ه بيان سرگذشت معاصرب ًبعدا. را توضيح کند را روشن نمايد، چگونه و چرای آن حدود وثغور آن رفی کند ،مع

موضوع اصلی آن يعنی موسيقی از سرتا آخر کتاب  شود ، اين کتاب که حاوی زياده از سه صد صفحه می. بپردازد

 اچرا حت توان موسيقی ناميد ؛ يزی را میشود ،که موسيقی چيست و چه چ دفعه ھم اگر شده  تعريف نمی برای يک

 . ؟؟... دھند يکی مطبوع  و ديگری مکروه است ، و   صوتی شان بيرون میۀآوازی طبيعی که دو زنده جان از آل

پندارد؛ لھذا داد حق را تعريفی در کار نيست؛ در حقيقت  را داد ازلی می ٔنويسنده کتاب مانند ھر وطندار عامی ما آن  

 .گذارد  بی سرمايه است صحه میبطالح که موسيقی کساين اصه ب

ٔرا حادثه ازلی و  لھذا آن کند؛  در مورد موسيقی روشن است؛ چون برای آن تعريفی ارائه نمی"مددی"نظر جناب  
 تعريف مجدد نيست؛ نقش تارساز را در تدوين موسيقی معاصر ما ناديده گرفته؛ه دارد که حاجت ب غريزی قبول
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  آالتی چون؛ رباب، تنبور، غيچک، سرنده، که زياده از ھزارسالست موسيقی ما برآنھا استوارو متکی که  باوجودی

 . کند تنھا با توضيحات عاميانه درمورد موسيقيگر قناعت می شرح علمی موسيقی نمی پردازد؛ه زيرا او ب است؛

ردی و اس و يادداشتی است، از زندگی فمعلومات مفصل و انعک کتاب سرگذشت موسيقی معاصر افغانستان،:  دوم     

ٔمور سابقه راديو کابل  که به آرشيف آن دستگاه أٔوسيله مه گران راديوی افغانستان ، که بخانوادگی ھنرمندان وموسيقي
اين ملحوظ عنوان ه مثابه چنين سندی از ارزش واالئی برخوردار است به ب.  نوشته شده است ،احاطه و دسترسی داشته

 . ھمين موضوع اختصاص دارده زيرا اين کتاب ب بود؛ می» سرگذشت موسيقی نوازان معاصر افغانستان« دکتاب باي

من فيثاغورث « اھانت و دشنام دھی متوصل گرديد و در ضمن نوشت ه ٔ نويسنده کتاب ب،در جواب اين پيشنھادات

 !! مورد موسيقی ننوشته استکند که در  اين ترتيب خودش اقرارمیه ؛ ب»نيستم که موسيقی را تعريف کنم

من گفت؛ ه  نشر نکرد در تيلفون ب"حيدر اختر"ٔجواب مجدد مرا در مورد اين اظھارات قلبی نويسنده کتاب؛ آقای 

 !!. » شناسم شناسم که خودترا ھيچ نمی مددی را بيست سالست که می«

ئيد و أرا ت داد من آن اين کتاب روشنی میگردد ؛ تا آنجا که  شود در حقيقت چراغی روشن می ھر کتابی که نوشته می 

 !!  کسی نيست اين دشمنی و مخالفت باھيچ و دھد بايد يادآوری شود  تحسين نمودم؛ اما آنجا که ديگر روشنی نمی

 فيثاغرث نيست ؛اما اگر تعريفی از موسيقی فيثاغورث را در کتابش  نقل "مددی"اين مطمئن و مطلوب است، که جناب 

که اين تقسيمبندی ھای موسيقی معاصر ما ويا  داشت، معيار و مقياس را در دست می خواننده اين سھولت،کرد؛  تا  می

ن کرده می يکه فيثاغورث برای  موسيقی  تعي برند؛ در حدود و تعريفی ھا نام می که ايشان از آن اين تعداد سبکھائی

 !! رسيد ت میثبوه خود به گنجد يا خير ؟؟، و علمی بودن اثر شان نيز خود ب

ٔکه رابطه  بدون اين اما کند؛ اينک شخصی با ھمين ديد عاميانه؛ در مورد موسيقی قرن بيستم يک ملت اظھار نظر می 
ابن سينا و مھمتر از ھمه تمدن اسالمی و نقش بزرگی که در ، ساز با آواز،  موسيقی با زبان، پيوند تاريخی با  فارابی

سا و «يا نقش وزن در تدوين نغمه؛آيا . ؛ حتی سطری واضح و دستوری و مستند ننوشته نمودهءتدوين موسيقی انسان ادا

ٔدر غيبت ھمه اين …  و … گوئيم اين دو وضعيت باھم مساوی ھستند متضاد اند و چرا چنين است؟   و  که می »پا
 توان ترکيب و سرگذشت  موسيقی معاصر ما را شرح نمود؟ عناصر چگونه می

 شود تراوشات ذھنی يک شخص را موسيقی معاصريک ملت تلقی نمود ؟؟ یآيا م          

از افغانستان نمايندگی کند؟ موسيقی آھنگ زبان ملت ماست؛  تواند آيا کورس موسيقی و مکتب موزيک کابل، می         

 کرد ؟ سيس اين دستگاھا اين ملت آھنگ زبان خود را چگونه ارائه میأقبل از ت

اما وقتی يک آواز  دھد که قابل تمجيد است؛ ما میه ھای تمام آالت موسيقی موجود ومروج را بدر فصل ديگری نام 

کند؛ انتظار داريم آنطرف نامھا و اشکال  ظاھری عبور کند؛ در   کتابی نوشته می... خوان مشھور و کامپوزيتور  و 

ًمات بدھد ؛ مثالچرا تارھای رباب از باريک ٔرابطه با خصوصيات  موسيقيائی و پرده ساز درين آالت به خواننده  معلو

که در تنبور اصلی و روايتی ، در دوتاره و يا سه تار ؛ تار  در حالی رود ؛ طرف قطور و قطور ترمیه ب شده و شروع

که  در حالی ٔکنند  ويا وظيفه تار ھای طرب  باريک در رباب معاصر چيست؟  را استعمال مییھای باريک ومشابھ

 شود ؟ ب فلزی نواخته نمیرباب با مضر

ه ٔتقسيم و ترکيب ھفت پرده ساز باالی آن متکی ب ٔرباب که باستانی ترين آله موسيقی معاصر افغانستان ومنطقه است، 

ٔگرفته است ؟، آيا ھفت پرده رباب با ھشت نغمه  جمع از يک اصل نمايندگی می کدام اصول صورت که  ،… کنند و  ٔ

 . االت را نپيموده استؤ اين سِا در خيال ھم رهٔمتأسفانه نويسنده کتاب حت

؛ طبق معمول شخصی بدون درايت و صالحيت الزم در موسيقی؛ ذھنيات " کاظمسيد عبدهللا"اسم داکتر ه ًاخيرا جنابی ب 
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کتابی «ٔ مقاله خود می افزايد کتاب  طبع آزمائی کرده است ، که در آخر تمجيد اينه ب خود را با حقيقت عوضی گرفته،

 . ] پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است[-»ٔباين معلومات ھمه جانبه درباره موسيقی معاصر کشور نخوانده ام ... 

اما در مورد   شود؛ فھم و شناخت شخص خودتان محصور و مربوط میه که شما در مورد کتاب ھرچه بگوئيد ب اين

 !  طور انتزاعی و ذھنی حکم صادر کنيده جای ھمه به ک ھمه است؛ شما نبايد  بموسيقی کشور که فرھنگ مشتر

امانه در مورد موسيقی معاصر  ايد در مورد موسيقيگر و موسيقيبر است؛ جناب مطالبی را که شما مطالعه فرموده  

ھم  واز خوانھر آ ھراديب زبانشناس نيست؛ چنانچه ھر زرگر جواھری نيست، ھربوت دوز چرمگر نيست، کشور؛

ٔنه آواز در باره آله ساز معلومات می ٔکتاب در باره آواز خوان نوشته شده ؛ اين! موسيقی شناس نيست  نه  اما دھد ؛ ٔ

تنھا وقتی که پردھای رباب يا تنبور را شرح کنيم در بحث  اما نه موسيقی؛ رباب يا تنبور ساز ھستند ؛. ٔپرده ساز 

شما در مورد . تان خورده ؟ چشمه ٔسطر در شرح پرده ساز ب کتاب يک تمام اينآيا در  شويم ؛ موسيقی شامل می

 . کنيد ؛ مسئوليت بپذيريد، اگر فھم و توانش را نداريد چه بھتر که سکوت کنيد موسيقی يک ملت صحبت می

شنوندگان در ختم داستان يکی از  کرد؛ ٔروايت است در شبھای زمستان کابل کسی قصه ليلی و مجنون را حکايت می

ٔ؟  شما ھم با تمام فھم و داکتری که ھستيد بعد از مطالعه !که نيمه خواب و نيمه بيدار بود پرسيد ؛ ليلی مرد بود يا زن 
ئيد می کنيد که أ؛ اما در  عوض نافھميده ت! کنيد  و پنجاه صفحه ، موسيقی و موسيقيگر را تميز نمی صده زياده از س

ه  اش را نيز ب شما قدمی جلوتر رفته و موجوديتش در خارج کشور و آينده مايه است ؛سر موسيقی در کشور ما کسب بی

 . تکامل خيال و کمال جامعه بايد پابند باشيده حيث داکتر به داريد ؛ شما ب می ھمين بال آغشته نگه

ی چون موسيقی اينک برای شما و اشخاصی مانند شما که درحالت نيمه خواب و نيمه بيداری در مسائل عينی و علم

 گويد اين  را که خود می"سينا ابن"ٔکنند؛ نصفی ازيک صفحه کتاب دانشنامه عالئی  اظھار نظر رسمی و تحريری می

 در مورد موسيقی است نه موسيقيگر و موسيقيبر ؛ "الرئيس"آورم ؛ اين بيانات  پارسی دری نوشتم؛ اينجا شاھد میه را ب

ياھم آھنگی ابعاد چھار و  کند، يعنی ابعاد خمس و ربع ، صد سال پيش شرح می ھزار ودو "سينا ابن"موضوعی را که 

 . پنج است

ويلن که دو بار اکتاو را . کنند  نام کارت و ديگری را کنت ياد میه ھمين امروز در موسيقی معاصر غرب يکی را ب

شود،  ک می ربع يعنی کارت کو رباب ملی ما بهگردد ، شود ، گيتار درکارت عيار می دھد در کنت کوک می باز می

ُھردو بعد ربع و خمس سر يا کوک میه ستار ب  … شود و ُ

ھای اين دانشمند بزرگ چيزکھائی دستگير شما شود؛ ھمين مطالبی که ه جناب داکتر صاحب اميدوار ھستم از گفت 

ه  ، حتی يک سطر که ب"مددی" ، که از سر تا آخر کتاب جناب ! موسيقی ھست گويد  درين نيم صفحه می"سينا ابن"

 . وجود ندارد،اين بيانات از نظر محتوا شباھت برساند

بود ومتفقی نه حقيقی ونه ببدل وليکن نزديک بود بدانکه وی حقيقی است به عينه سوی نزديکی او بدان پس انچه « 

داشتن اش دشخوار او بدو نه مربعدی که متفق بود اندر تاليف لحن بکار دارندش زيرا که ان که سخت بزرگ بکار 

بود وانکه سخت جزو بود حسن آن اتفاق را  در نيايد  زيرا که سخت بيکديگر مانندبلکه ھردو نغمه را يکی شمرند 

وان معتدل که به غايت جزو می بود که برنسبت زايد وجزو بود از سی وپنج با شد که آنچه جزو تراز اين بود 

 چھل وھشت بود آنچه زايد بودبچھار ضعف اورا الذی بالکل مرتين گويند بکاردارند تا نزديک زايد وجزوازچھل پنج يا

وانچه زايد بودبه نصف او را الذی بلخمسه خوانند وانچه زايد بود به ثلث اورا الذی باالربعه خوانند مھمترين لحنيکه 

درميان ايشان بعد ھا که سپس ٔتاليف کنند آن بود آن دونغمه که بدو کناره او بود بر نسبت الذی بالکل مرتين بودپس ان

ايشانند ازبزرگان بنھيم چندان بود که توان نھادن تا بوقت بکار امد بدست بود پس ميان اين دو کناره ميانه بنھيم پس 
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ٔاينجا سه نغمت حاصل ايد و دوبعديکی گران با واسط که بر نسبت الذی بالکل بود ھمچنين واسطه باحاده بر نسبت 

ٔان يکی ازين دو  الذی بالکل واسطه تاليفی بنھيم که نغمت ثقيل او بواسطۀ الذی بالخمس بود و الذی بالکل و پس مي

واسطه با حاده الذی بالربعه بود واز جھت انکه الذی بالخمس زيادت دارد برالذی بالربعه پس بالربعه بکاھيم پس 

شش وچھار دانگ ونيم بود به نه  ونسبت او بماند نسبت زايد ثمن واسطه پديد ايد که نسبت اوبانکه ثقيل است نسبت 

بحاده نسبت شش وچھار دانگ نيم بود به شش واين ثمن شش بود واين بعد را که زايد ثمن است او راطنينی 

گويندوچون بدان الذی بالکل ديگر ھمچنين يکنيم چھار بعد الذی باالربعه حاصل ايد ودو طنينی وبعدھای الذی باالربعه 

 ]پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است[- »ی بزرگ بود يکجائی ان سخت بزرگ بود وازوی لحنبزرگ اند وانچه 

ٔگويم  موسيقی علم کميتھای صوتی است، که در انطباق باازمنه وزنی و تار ساز عيار و قانونمند  صراحت  میه   من ب
ھا  زبان التين ، غربیه ب…  بی ،ابن سينا و ٔبعد از ترجمه آثار دانشمندان تمدن اسالمی چون الکندی ،الفارا. شده است 

لفون يت راديو،  تلگراف، را انکشاف داده و متکی به اھتزاز موسيقيائی  حرکت موج در ھوا را کشف کردند ،که از آن آن

 .است » ال«ازاينجاست که دياپزان تاامروز حرف .وجود  آمد ه ب… و 

سينا ، امير  توان از آثار ابن درين مورد می کسب بی سرمايه نبوده ؛وقت  ٔصورت تاريخی در جامعه ما موسيقی ھيچه  ب

بنائی ھروی ، عليشر نوائی ،  بابر و ديگران شھادت خواست ؛ اما در سالھای  خسرو ، مولوی عبدالرحمن جامی ،

نده را در زيرا تراوشات  غريزی موجود ز سرمايه تبديل شد ؛  بیبکسه ش که در فوق ياد کرديم موسيقی ب. ھـ١٣۴٠

ه  بٔه ای نمودن آن ھيچ اندوخته و دستمايء و اجراءًعمال برای ادا. ٔنيمه دوم قرن بيستم  در وطن ما  موسيقی ناميدند 

باھمين صوت ترکيبھای  صوت تبديل شود  وه قوت از سينه بيرون کنيم که به کند نفسی را ب کفايت می کار نيست ؛

اصطالح يک سبک ه کنيم، وبرھمه آرمونيه وطبله را اضافه کرده  از آن ب ھندی، ترکی ، غربی و غيره تقليد می

 !!.آيد  دست میه موسيقی ب
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