
 
  
 

  2018جوالی  28شنبه                                                           یب سخیجن

یموس  !نوبل جایزه و افغانستان یق 

 مقسمتیدوی 

آماتوران که در کرسی رهبری دستگاه موسیقی قرارگرفته بودند، بخود فرصتهای 

اینکه  تحصیلی در رشتۀ موسیقی در کشور های دیگر را فراهم کردند؛ اما قدر مسلم

سن و سال، و سطح شناخت شان از موسیقی بمفهوم عام کلمه؛ به ایشان اجازۀ تحصیل 

درین رشته را نمیداد، این فرصتهای تحصیلی که مربوط بجوانان و اوالد این وطن بود 

حیف ومیل میشد؛ برعالوه اینها درتمام نشستها و جلسات موسیقی و فرهنگی که در 

؛ این اشخاص که !!بنمایندگی از وطن ما حاضر میشدند دیگر کشور ها دایر میگردید

گاهی هم نواختن آرمونیم، هیچ شناسائی دیگری با موسیقی ملی ما  بدون آواز خواندن و

 نداشتند؛ جای هنرمندان محلی، ملی و حرفویرا اشغال کردند؛ درین مدت افغانستان و

تنبور نواز و یا رباب ادارۀ موسیقی رادیوی افغانستان نتوانست یکنفر غیچک نواز، 

نواز ماهر را به جامعۀ خود ما یا جلسات جهانی موسیقی معرفی کند؛ درحالیکه هریک 

؛ اما اینها موسیقی روایتی !ازین آالت موسیقی روایتی دو تا چهارهزار سال عمر دارند 

 !ما را با آرمونیم، طبله، آکاردیون، ساکسوفون وغیره بدیگران معرفی میکردند 

ان هیچ نوع رابطۀ ماهوی و زیرساختی با موسیقی نداشتند، اکثراً خود یک آماتور

آرمونیم وطبله تهیه کرده، آواز میخواندند وهمین را موسیقی تلقی مینمودند؛ لهذا 

باساسات موسیقی که بزرگانی چون حکیم فارابی، ابن سینا، حضرت جامی، موالنای 

ت؛ چون استاد قاسم، استاد غالم بلخ، حضرت امیر خسرو و از استادان معاصر وق

رخ افندی و دیگران بجا مانده بود توجه و احترامی نداشتند؛ بناً این سایۀ ف حسین و استاد

پیر و استاد را که از چندین صد سال مانند چتر محافظتی باالی موسیقی ملت ما قرار 



ی است شاقلی غیژک بود عراق: )داشت آنرا کنار کشیدند، بابر درین مورد میگوید

(بخراسان آمده ساز مشق کند
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شاگردی، که حاوی ارزش معنوی پدر  -؛ مناسبت استاد

فرزندی بود؛ دیگر این مفهوم را از دست میداد؛ حتی اصلیت و واقعیت آن در بعضی 

نیاموخته بودند، و گوش در  اینها که هیچوقت موسیقی را!. موارد سوال برانگیز بود

رار نداده بودند؛ اینک هرکدام بخود چندین نفر صحبت صاحب نظری درین رشته ق

شاگرد گرد آورده بودند؛ عجیبتر از همه؛ این شاگردان بعد اندک مدتی آواز شان از 

شاگردی هم، همین ظاهر شدن  -رادیو پخش میشد، که در حقیقت هدف این سلسلۀ استاد 

ین این باصطالح آواز اینها از طریق رادیو بوده، نه آموزش موسیقی؛ اینک رابطۀ که ب

 .میشد، محتوای دیگری داشت و شاگرد برقرار استاد

دیری نگذشت که مردم بالشکری از همین هنرمندان بی هنر مواجه شدند، این آماتوران 

در چه است؛ عالوه بر اینکه  در کجا و" سا و پا"که حتی خود نمیدانستند تفاوت بین 

کامپوز و خود " بتالیف لحن، که آنرادستگاه های شاگرد کشی افتتاح کردند، اینها همه 

نامیدند دست یازیدند؛ لهذا دیری نگذشت که سر، لی، یعنی نغمه، وزن " را کامپوزیتور

وقافیۀ دقیق در موسیقی افغانستان بیک اصطالح نادر و ناشناخته تبدیل گردید، در نتیجه 

هنر، و تعداد همین هنرمندان بی  سطح شناسائی عامه چنان نزول کرد، که امروز

تناسب آنها به نسبت نفوس افغانستان باالترین فیصدی را در سطح جهان تشکیل میدهند؛ 

چون اولین ملت روی زمین هستیم که تراوشات طبیعی حنجره و آلۀ صوتی ازلی را 

 !!هنر موسیقی تلقی میکنیم 

ن است، که خود تفنن در حقیقت ضد ف" تفنن" اصطالح آماتور که معادل آن در زبان ما

را افاده میکند، کسیکه رشتۀ را بطور غیر فنی انجام میدهد، یعنی پیشه و کسب او این 

 .نیست

در موسیقی اشخاصی هستند که عالقه و توجۀ شدید دارند، گاهگاهی آوازی از حنجره 
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بیرون میکنند؛ اما کامالً بطور غیر فنی و غیر حرفوی؛ زیرا رشته یا مسلک دیگری 

رادیوی کابل با تعریف عام این اصطالح هیچوقت منطبق نشدند؛ دارند؛ اما آماتوران 

مثل میخچه گری، زرگری، موچیگری و غیره " آماتور گری  "زیرا خیلی زود همین 

بیک رشته یا پیشه بمفهوم عام کلمه تبدیل گردید؛ حتی تا امروز کسانی داریم که پیشۀ 

قشر چنین بود که تقریباً همه درین میان خصوصیت عمدۀ این . شان خواننده آماتور است

یا رئیس دربخشی  رشته های قبلی شانرا حفظ کردند، یعنی از یکطرف مامور، آمر و

از رادیوی کابل و یا جای دیگری بودند و در عین زمان هنرمند هم بودند، که چنین 

درهیچ گوشۀ جهان تحت شرائط  پدیدۀ کامالً مربوط بهمین رادیو و دم ودستگاه بود، و

آنرا نمیتوان بدست آورد؛ لهذا اینها موسیقی را بمثابۀ سنگ وخاک و ریگی تلقی عادی 

چون نه در آموزش ! میکردند، که در طبیعیت و در هوای آزاد، دستیاب میگردد

موسیقی کدام نیرو وهمتی بخرچ داده بودند و نه در پرورش آن؛ از اینجاست که عامۀ 

 !!د نامیدن« کسب بی دستمایه»مردم موسیقی را 

 !!!این بدعت بجائی کشیده که همین آماتوران را امروز استاد یاد میکنند 

حقیقت چنین است کسیکه در رشتۀ استاد میشود باید آن رشته رابداند و اگر نداند استاد 

افتخاری باشد؛ باید بماهیت و علم بودن آن رشته ایمان واعتقاد داشته باشد؛ 

اضی نمیتواند استاد فزیک و یا ریاضی باشد، ری همانطوریکه یک آماتور فزیک و یا

ریاضی است، نظر باصول استاد موسیقی نمیتواند، آماتور  موسیقی که جز فزیک و

موسیقی باشد؛ زیرا اگرچه شخصی موسیقی را بآ ماتور آغاز کرده باشد و نظر بفهم و 

شود باید  دانش خارق العاده آنرا بدرجات عالیه برساند، برای اینکه استاد درین رشته

کامالً وقف همین مسلک گردد، نه افرادی که بعلم بودن موسیقی حتی اعتقاد ندارند، 

واگر هم اینرا بزبان تکرار میکنند؛ اما درعمل نمیدانند که چکونه و چرا موسیقی علم 

اگر کسی بعلم بودن موسیقی باور میداشت، موسیقی فن شان میبود، نه تفنن !! است 

 !!استادان حقیقی وقف موسیقی میکردند  ت را مانندو تمام حیا!! شان 



درچنین شرائط بیخبری دستجمعی ازماهیت وتاریخ موسیقی بعضی ازهمین آماتوران 

خودرا کامالً بجا رسیده در موسیقی تلقی کرده و بنوشتن و تدوین نظریۀ موسیقیائی 

 !!مبادرت ورزیدند 

یقی نوشته شده، حتی، برای عجب اینجاست از سر تا آخر رسالۀ که در مورد موس

یکبارهم اگر شده موسیقی را تعریف نمیکنند، چر رسد به اینکه نظریۀ موسیقیائی پیش 

 .ور کنند، واقعاً یک ضیاع فرهنگی استاگر اندک کسانی باین نوشته ها بانمایند؛ 

آرمونیم در عدم موجودیت یک هستۀ علمی برای نگهداری و تحفظ موسیقی اصلی و  

و نفیس ترین احساس انسان یعنی نقش مباح را دارد؛ در کشتن دانش موسیقائی، حقیقی؛ 

 !!این حاثۀ هست که تقریباً رخ داده است  سیقی به بدعت و افتضاح می پیوندد، ومو

ش کامالً به آرمونیم محدود شدند، آخرین 1۳۵۰هندوستانی نوازان ما بعد از سالهای 

ربا، سارنگی و ستار؛ عمالً بنسبت شیوع آرمونیم نمایندگان ساز نوازان هندی مانند دل

 .بطور قطع جاروب شدند از یکطرف و آماتوران از جانب دیگر

چنانچه در فصل خیال ذکر شد، آرمونیم وسیلۀ است که آموزش موسیقی با آن امکان 

ندارد؛ لهذا نسل سوم موسیقی گران خراباتی ما در قرن بیستم از نظر شناخت و دانش 

تفاوت و برتری اندکی با آماتوران داشتند، که این برتری در پختگی و  موسیقیائی

بریانی صدایشان خالصه میشد، چونکه از طفولیت آواز خوانده بودند؛ اما در عدم 

در نتیجه تالیفات جذاب و تنوع آالت ساز برای بوجود آوردن نغمه  شناخت تار ساز و

دیدی را می پیمود؛ زیرا آنها مانند های طبیعی ساز، کیفیت موسیقی شان سیر نزولی ش

بسراغ موسیقی میروند، که  آماتوران وغیر حرفوی ها، آرمونیه وطبله را بر میدارند و

این وضعیت نه تنها کسی را بسوی آموزش موسیقی جلب و جذب نمیکند، حتی شنیدن 

 !.شان نیز نا مطبوع و مکروه است 

مت بردند؛ مثل غیچک، سرنده، تنبور، درین میان تنها ساز های محلی کشور جان بسال 

رباب، سرنای و دهل، همچنانیکه زیاده از دو هزار سال جریان دارد، آهنگ زبان مردم 



این مرز و بوم را باز دهی و همنوائی میکنند؛ اگرچه با بستن دستانه باالی رباب ثروت 

این ساز ها  ؛ چون!!وتوانائی آنرا خیلی محدود کرده اند؛ امید موقتی و گذرا باشد 

؛ زیرا !!بهمین ملت، مردم و همین خاک مربوط هستند، نه کهنه شده اند و نه متروک 

باالی این آالت ملی ومحلی دوازده مقام موسیقی تمدن اسالمی و خراسانی، که موسیقی 

 .اصلی و بومی ماهستند قابل هویت وتطبیق میباشند

سقوی الی قرن سوم و دوم  در کالم شعرای زبان پارسی دری از قبل از اغتشاش

هجری اسمهای دوازده مقام، آوازات و شعبات؛ بطور مکرر و در ادوارمختلف یاد 

کلیات در موسیقی نوشته است؛  مدرین اواخر شخصی کتابی بنا. آوری و بیان میشوند

اگرچه این کتاب طبق معمول کامالً خارج از موضوع موسیقی واقع گردیده است؛ اما 

آنست، که تمام اشعار و غزلیاتیکه بصورت تاریخی نام های دوازده  خدمت این عزیز

مقام در آنها ذکر و تکرار میشود همه را با تحقیق حوصله مندانه جمع آوری کرده 

 .است، که پیوند مقام ها را با موسیقی اصلی و آبائی ما روشن میسازد

م یک عینیت عام و این نکته را من قابل توضیح ویاد آوری میدانم، که دوازده مقا

مشترک بتمام عالم انسانیت است؛ زیرا دوازده مقام برای اولین بار در موسیقی انسان 

، من «ثبت و شناخته شده است دارائی فرهنگی بشر از طرف یونیسکو بحیث ثروت و»

در طول دو جلد کتاب در مورد موسیقی نوشتم، عرض اصلی و اساسی من همین احیای 

 !ی است دو بارۀ موسیقی مقام

برای اینکه موسیقی ما شوکت و ثروت پارینة خود را بازیابد، و بر مبنای آن تحوالت 

اتیة خود را پیریزی کند؛ چنانچه در طول تاریخ موسیقی هنری جهان معمول بوده ؛ 

حدود نظری آنرا تامین باید کرد، یعنی شناسائی موسیقی مقامی باید عام و مروج گردد، 

لة سازی که از تعرضات صد وپنجاه سال اخیر آرمونیم آمامول جهت بسر رسیدن این 

در امان بوده باشد؛ باید بحیث وسیلة معیاری و یا زمینة عملی آن مورد استفاده و آزمون 

له در حقیقت دستور موسیقی را ضبط کرده و در حین فرا گرفتن بمثابه آاین . قرار گیرد



یگیرد ؛ در حقیقت بحیث پایٔه مادی شود و مورد استفاده قرار م  کتابی گشوده می

 .موسیقی مقامی اخذ موقعیت میکند

نداشته بودند ؛ این آله رباب میبود ؛ لهذا  اگر بر رباب تعدی دستانه بستن را روا 

غیچک یگانه آلة اصلی و محلی ماست که میتواند به محور و پایٔه اصلی موسیقی ما 

ی نمودن موسیقی بحیث کتاب موسیقی بکار مبدل گردد تا در آتیه بتوان آنرا جهت معیار

 .برد
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