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يا  و  سخنور  يك  آفريده های  از  جمموعه يی  آنی  به صورت  واژه ی ُكِلّيات،       
نويسنده يی را در ذهن انسان تداعی می كند؛ و در قدم دوم مباحث عمومی يی 
ا جزئيات مسايل به صورت دقيق در نظر گرفته منی شوند؛ ولی در  را كه در آ
نظر  مورد  اينها  هيچكداِم  باره ی  در  صحبت  اين کتاب،  حبث  مورد  مطالِب 
دری  زبان  نظِم  منودهای  از  يکی  بپردازمي كه  به كلياتی  می خواهيم  بلكه  نيست؛ 
و   مهچنان شيوه و گونه ی سازی و آوازی موسيقی سنتی خراسانزمني، پارس  و 
پاردريا را تشكيل می داد و تا شصت، هفتاد سال پيش نيز  در   افغانستان، ايران 
و كشورهای پاردريا در تداول بوده، هم به عنوان وسيله يی برای آموزش  نظری و 
عملی موسيقی كاربرد داشت؛ و نيز حمكی بود برای شناخِت دانش  و مهارت های 

عملی استادان موسيقی اين حوزه ی گسرتده ی فرهنگی و زبانی. 
   جنبه ی آموزش  نظری كه در كمرتين حد خود آشنا ساخنت عالقمندان را با 
نظام موسيقی كالسيك و ساختاِر آن در هدف داشت، شامل قلمرو ادبيات 
نيز هست، زيرا اين كليات های ادبيست كه در خدمت چنني امری قرار گرفته و 
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برای چندين سده ی پيايی در انتقال نظام موسيقی ــ به عنوان يكی از   عمده ترين 
به كار گرفته  ديگر  به نسل  نسلی  از  ــ  آريانای  باستان  مردم  فرهنگی  دستاورد های 
شده و كارآيی مثبتی نيز داشته است. در ُبعدی ديگر كليات های سازی و آوازی 
بوده اند كه مشعل فروزان موسيقی سنتی را پيوسته به آينده گان سپرده، حياِت آن را 

استمرار خبشيده اند.
   چون در يك برهه ی معني زمانی، اين گونه ی مشرتك عرصه های ادب و هنر 
دست به هم داده با ادغام در مهديگر، منوِد تازه و مشرتك فرهنگی را عرضه داشته 
و خشِت استوار ديگری در بنای ثقافِت مان افزودند كه به وسيله ی آن هنرمند 
َسرَه از هنروِر َخْشرَه متييز داده می شد؛ و اين حمك و ميزان ارزمشند نيز سده ها 

كاربرد داشته است.
   كليات چی به عنوان ژنری از موسيقی و نوعی از تصنيف؛ و چی به عنوان 
يك گونه ی ادبی و شاخه يی از نظم دری که با تأسف تا به امروز مورِد بررسی و 
ارزيابی قرار نگرفته است؛ نوع ادبی آن صرف يك بار در آخرين ساليان سده ی 
هشتم هجری در الی كتابی به عنوان يكی از صنايع شعری قد بلند كرد، ولی مورد 
توجه ادبياتشناسان بعدی قرار نگرفت؛ لذا با در نظر داشت امهيت و كارآييی كه 
اين ژنر ادبی ــ موسيقايی در خبشی از حيات فرهنگی مردمان خراسان بزرگ عهد 
اسالمی و مهجوارانش  داشته است؛ جا دارد كه مورد بازشناسی قرار گرفته گوشه ی 

ديگری از تاريِخ فرهنگ درخشان مان به روشنی كشيده شود.
رهنما  مواد  يه ی  خنست  قدم  در  اين رساله  تدوين  در  نگارنده  انگيزه ی     
سال  در  بود كه  افغانستان»  باستانی  موسيقی  احيای  « اجنمن  اعضای  برای 
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1374ش/1995م در شهر تورنتوی ايالت آنرتيوی كانادا تشكيل يافت. در آن 
زمان كه اين قلم مصروف تدوين كتاب مرياث موسيقی هندی به زبان دری بود، 
ا اسامی كامل مقامات، شعبه ها و گوشه های موسيقی  قطعات نظمی كه در آ
ا از  سنتی كشور رديف شده بودند، جلب توجه منوده، به گردآوری تعدادی از آ
نسخه های خطی كتاخبانه ی بريتانيای شهر لندن و كتاخبانه ی بادليان دانشگاه 
آكسفورد پرداخته شد كه نظام قدميه ی موسيقی افغانستان را قدم به قدم به جوانان 
بازشناسانده می توانستند. در گاِم دوم، در جرياِن بازگشت نگارنده به افغانستان 
در  سال 1380ش/2001 م زمينه ی بازديد جمدد از كتاخبانه های بزرگ كشورهای 
منطقه ميسر گرديده، با ورقگردانی نسخ خطی و آثار چاپی جديدتر، مواد و 
در  اشرتاك  و  به پاكستان  سفری  جريان  در  اينكه  تا  آمد  فراهم  بيشرتی  مطالب 
نشستی پريامون حالل و حرام بودن موسيقی؟! در دانشگاه پنجاب الهور كه با 
لطف دوست گرامی داكرت منري زاهد عامر استاد آن دانشگاه فراهم آمد، بنده را 
وا داشت تا مقاله ی «راگماال در نظم زبان دری» را در اسالم آباد به نگارش  گريد 
ـ 67  جمله ی دانش  ارگان مركز حتقيقات فارسی  كه اندكی بعد ازآن در مشاره 66ـ 
ايران و پاكستان به چاپ نيز رسيد. چون منظومه های راگماال قرينه ی كليات های 
ادبی ماست، درآن مقاله اشاره يی به مقارنه و مقايسه ی اين گونه های مماثل رفته 
بود و با ذكر اين نكته كه پيشينه ی ذكر اسامی مقامات موسيقی خراسانی در 
ادب دری مربوط سده های پيشرت از آفرينش  منظومه های راگ ماال بوده، اين ژنر 
تازه زير تأثري مستقيم آن عنعنه ی شاعران زبان دری به وجود آمده است؛ ولی از 
آجناييكه نگارنده تا آن زمان با نام كليات برخنورده بود، با نتيجه گريی شتابزده يی 
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ا التزام كاربرد اسامی مقامات  نوشته بود كه برای اين نوع منظومه هايی  كه در آ
موسيقی  خراسانی   و   لواحق آن رعايت ميشده، نامی منی شناسيم؛ ولی هرگاه اسامی 

راگ های هند و افغانی را در آن ياد كنيم؛ راگمااليش  می خوانيم. 
      خوشبختانه دو، سه ماه پس  ازآن در هنگاِم بازديِد نسخه های حتفة السروِر 
درويش علِی چنگِی هروی در كتاخبانه ی مركزی اكادمی علوِم افغانستان، كتاخبانه ی 
و  تاشكند؛  در  اوزبيكستان  اكادمی علوم  شرقشناسی  پژوهشكده ی  البريونی 
كتاخبانه ی پژوهشكده ی   خاورشناسی اكادمی علوِم تاجيكستان در دوشنبه، متوجه 
گرديدم كه برعكس  حدِس شتابزده ی اين قلم؛ نوع نظِم يادشده را كه تا دهه ی 
سوم سده ی بيستم ميالدی نيز در افغانستان و ايران در تداول بوده است، كليات 
می گفته اند. لذا نگارنده برای تصحيح اين اشتباه در   صدد فراهم آوری مقاله يی 
در  باره ی كليات گرديد. چون ُجستار آغاز يافت موازی با پيشرفت كار چيزهای 
تازه آشكار می گرديد و سر اجنام از ميان انبوه مواد و مطالب، سيستم نظام يافته 
و كارآی آموزشی و روش  تعليم عملی و نظری موسيقی سنتی چهره منود كه نبوغ 
م در هفت، هشتصد سال گذشته از  گذشته گان ما در آفرينش  اين سيستم آ
ورای نظام ياد شده منايان بود. چون مواد گردآورده شده برای جوانان، با آنچه 
كه از نسخ خطی در كتاخبانه های افغانستان، تاجيكستان، اوزبيكستان، ايران، 
پاكستان، هندوستان و كشورهای اروپايی به تازه گی به دست آمده بودند، در كنار 
هم قرار گرفتند؛ به جای مقالتی كوتاه، کتابی فراهم آمد كه هم اكنون در دست 
خواننده ی عزيز قرار دارد. از آجنايی كه درين اثر فقط معرفی كليات و جنبه های 
ِرت انواع كليات  كارآيی آن مطمح نظر بود، مواد و مطالبی كه برای بازشناسی 



ـــــــــــــ                       ـــــــــــــ ١٥
حتليل  و  با هم  مواد  اين  تلفيق  و  تأليف  سپس   شد.  می منود، گردآورده  ضروری 
جنبه های گوناگون هر دسته ی كليات ها، شش  فصل خمتلفی را به وجود آورد كه با 

ورق گردانی اين رساله از مالحظه ی خواننده ی بسيار عزيز خواهند گذشت.
   چون از موجوديت كليات چی به شكل ادبی آن و چی به صورت مترين های 
سازی و آوازی، فراتر از سده ی ششم هجری آگاهی موثقی در دست ندارمي و 
اين قرن نيز مصادف با زمانيست كه در نتيجه ی استيالی دولت های غزنه و غوِر 
افغانستان بر مشال هند، روابط فرهنگی خراسان بزرگ با مردم هندوستان بيش  
از حِد معمول گسرتش  يافته بود و موجوديت گونه های مماثل اين كليات ها در 
موسيقی آن سامان، اين سوال را مطرح می سازد كه آيا اين ژنر تازه در زير تأثري 
فرهنگ هند در كشور ما بپاخاسته و يا اينكه خود بر فرهنگ هند تأثريگزار بوده 
و در دراز مدت، در موسيقی آن حوزه ی فرهنگی باستانی، باعث ظهور پديده ی 

مماثلی به نام راگماال گرديده است؟
     برای پاسخ به اين پرسش  در ابتدا به ريشه يابی ظهور كليات در ادبيات دری 
پرداخته شد و اين پاسخ بدست آمد كه عنعنه ی نامربدن از پرده های موسيقی در 
اشعار سخنوران اوايل عهد غزنويان آفريننده ی گونه ی كليات در ادب دری بوده، 
اين ژنر را به علت وجود ريشه هايش در تاريخ و ادب منطقه نه تنها كه منی توان ژنر 
دخيل دانست؛ بلكه خود موجد ژنر مماثلی در فرهنگ هندی نيز بوده است كه 
هم منظومه های راگماال به زبان دری توسط شاعران فارسی زبان اجياد شده و 
مهچنان منظومه های راگماال به زبان های هندی چارصد سال پس  از ظهور گونه ی 
اده است،  كليات در ادب دری و زير تأثري مهني نوع ادبی ما پا به عرصه ی ظهور 
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در حاليكه پيش  از آن ژنر راگماال در فرهنگ هندی ُكلِّن چيز ديگری بوده كه در 

فصل ششم نيز با حبِث مستقلی، به تفصيل متام به آن پرداخته شده است. 
     در قدم دوم، زمينه های ظهور نوع ادبی كليات و سِري تكاملی و تنزلی آن از 
سده ی ششم تا پايان نيمه ی خنست سده ی چهاردهم هجری در ادبيات دری 
(فارسی/تاجيكی) و سري تكاملِی ساختاِر آن تا تبارزش  به عنوان يك نوع ادبی، 
مرور گرديده و در سومني گام، ريشه های نوع كليات در موسيقی افغانستان و 
و فرهنگ دری جستجو شده كه منونه های آن از پايان سده ی  گسرته ی زبان 
ششم بدست آمده و سري انكشاف و كاربرد آن در جوامع دری زبان تا اواخر 

نيمه ی اول سده ی چهاردهم هجری پيگريی گرديده است.
     خبش  پنجم كه قسمت اساسی مباحث اين رساله را تشكيل می دهد؛ درآن 
ا در دوازده برخ پرداخته  به بازشناسی انواع كليات به تفكيك مضامني و مندرجات آ
شد تا برای آشنايی جوانان با نظاِم موسيقی نياكان شان ـــ كه شورخبتانه در يك 
قرن اخري، به ويژه پس  اشغال و دست به دست شدن افغانستان در چنگال نريو های 
مزدور و ارباب چپ و راست شان، بد ترين صدمات را متقبل شده است ـــ ممد و 

مؤثر باشد.
     با آنكه در قسمت مطالب تشريح شده درين خبش ، طی سده ی بيستم 
ميالدی پژوهش های جديد فراوانی به وسيله ی دانشمندان كشورهای اسالمی اعم 
صورت  خاورشناسان  مهچنان  و  هندی  و  ايرانی  و  عرب  و  ترك  و  تاجيك  از 
گرفته است؛ ولی در مباحِث اين رساله بيشرت كوشش  شده تا با استناد بر متون 
كالسيك موسيقی خودِ مان، مطالب به صورت غري ختصصی و بسيار عام فهم 
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تشريح و توضيح گردد تا جواناِن پرورش  يافته در غربِت ما كه سواِد زبان مادری 
شان به علت حتصيل در كشور های غري دری زبان، در سطح پايينی قرار دارد، به 
سادگی از  منت اين كتاب استفاده كرده بتوانند و از  سوی ديگر با نظريات نياكان 

خويش  در باره ی دانِش موسيقی آشنا گردند.  
     خبش  ششم و آخريِن اين رساله نيز به باز شناسی تأثريات گونه ی كليات بر 
فرهنگ مشال هند و ظهور نوع راگ ماال در عهد جالل الدين اكرب در واپسني 
ساهلای سده ی دهم هجری اختصاص  يافته است كه آغازگر حركت راگماالسرايی 
نيز شاعری از هرات بوده و ابتكارش  برای مدت دو، سه صد سال ديگر نه تنها 
كه توسط پارسی سرايان هند پيگريی شده، بلكه در ادبيات زبان های هندی نيز 

رخنه كرده است. 
     منابع اساسی اين كتاب را به صورت عمده نسخه های خطی يی تشكيل می 
دهد كه در اختيار مهه گان نه بوده، صرف در قفسه های كتاخبانه های معترب جهان 
پژوهشگران  برای  حاضر  رساله ی  مندرجه ی  مواد  و  مطالب  ازينرو  حمفوظ اند. 
حتقيقات  رهگشای  ميتواند  و  بود  خنواهد  فايده  از  خالی  نيز  موسيقيشناسان  و 
بعدی باشد. زيرا در كشور ما برعكس  مهه كشورهای جهان و حتی برعكس  مهه 
مهسايه گان ما ديدن نسخ خطی حمفوظ در آرشيف ملی، نيازمند امر حتريری جناب 
و   رضائيت  خوشحالی كتابدار گريزپا  فرهنگ،  مغروِر  و  مصروف!  بسيار  وزير 
حتويلدار بدخوی بوده، ماه ها را صرف بايد كرد تا موفق شد صفحه يی از  فالن 
كتاب را ديد. پس مطالبی كه متكی بر  چنني نسخه هايی در قيد حترير  می آيند، 

برای هم ميهناِن ما غنيمتی است بزرگ.
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ادين ژنر كليات قسمی       باری، مطالب رساله ی حاضر برحسب اهداف 
تدوين يافته است كه در قدم خنست استفاده از جنبه های آموزشی آن برای احيای 
موسيقی اصيل كشور در بني جوانان غربت زده ی ما مفيد، مثمر و كارآ باشد 
تا حد اقل آنان را با نظام موسيقی مقامی شان آشنا سازد و در قدم دوم، سري 
انكشافی و قهقرايی كليات و كليات سرايی را در كشور ما و جوامع مهفرهنگ 
مان باز منايد. اگر اين كتاب توانسته باشد چنني مأمولی را برآورد، زهی سعادت؛ 
و اگر صاحبنظران درآن کاستی و فروگذاشی می نگرند؛ آرزومندمي نگارنده را از 
طريق نقد و بررسی های عاملانه شان متوجه اين كمبودها بسازند و يا اينكه از 
طريق ُپست الكرتونيك بنده ی اهللا را ازين گونه موارد آگاه گردانند تا در چاپ 

های بعدی به اصالح آن پرداخته شود. 
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