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٢٠ ــــــــــــ    ــــــــــــ

يكبار  به استثنای  دريست، كه  ادبيات  در  نظِم  منودهای  از  يكی       كليات 
مورِد  ديگر  هيچ جای  در  اكنون  تا  هرات؛  در  هجری  هشتِم  سده ی  پاياِن  در 
توجِه ادبياتشناسان قرار نگرفته و در نتيجه تا به امروز ناشناخته باقيمانده است. 
سده ی  پاياِن  تا  و  شكل گرفته  هجری  ششِم  سده ی  طی  نظم كه  اين گونه ی 
سيزدهم و حتی تا سالياِن پايانی نيمه ی خنسِت سده ی چهاردهِم هجری، نه 
تنها در جوامِع دری زبان، بلكه در گسرته ی وسيع زبان و فرهنِگ خراسانی ــ كه 
حوزه ی بني   كاشغِر   چني تا استانبول و از دشِت قبچاق تا خليج بنگال را دربر می گريد ــ 
هم وسيله يی برای آموزِش موسيقی عملی بوده، هم گونه يی از نظِم زبان دری؛ و 
مهچنان عاليرتين و مشكلرتين شيوه ی ساز و آواِز موسيقی اصيل خراسانزمني؛ ولی 
با حتوِل مهزماِن نظاِم موسيقی منطقه در اوايِل سده ی سيزدهِم هجری (قرِن نزدهِم 
ميالدی) سيستم كليات خوانی آهسته، آهسته از خاطر ها زدوده شد؛ تا اينكه در 
ساهلای آغازيِن سده ی چهاردهم كه مصادف با دهه های دوم و سوِم قرِن بيستِم



ـــــــــــــ ٢١ ـــــــــــــ 

ميالديست؛ به صورِت عموم مرتوك و مطرود گرديده است.1    
     كليات كه در قالب های خمتلِف نظم دری سروده شده است، از حلاظ حمتوا 
خصوصيت ژنری داشته و از انواِع مستقِل نظم تثبيت شده می تواند، زيرا درين 
نوع نظم به جز از سياهه ی اسامی مقاماِت موسيقی و فروعاِت آن چون شعبه 
ا بر  و گوشه و افزون برآن انواع ضرب، خصوصيات مقامات چون اثرگزاری آ
ا، انتساب شان به بروِج دوازده گانه و ماننِد اينها، مطلِب  شنونده، وقِت خوانِش آ
ديگری را منی توان ديد. هرچی هست در باره ی مقاماِت موسيقی، فروعات و 
لواحِق آنست؛ ساير موضوعاتی كه درين سروده ها ذكر يافته، اصوًال در خدمِت 
اسامی مقامات به كار گرفته شده اند، و اين بدان معناست كه درين پارچه ها و 
قطعاِت، نام های مقامات موسيقی و موضوعاِت وابسته بدان ها اصل بوده و ساير 

مطالب جنبه ی فرعی دارند.
ديد  كه گوينده گاِن  می توان  نيز  را  اشعاری  بعضًا  اين كليات ها  مياِن  در       
مبتكر  و  پر قدرت تر،   اسامی مقامات را  هنرمندانه به كار برده و به صورت ذواملعنني 
ا شيوه ی براعت االستهالل را به كار  استفاده كرده اند و يا اينكه در ياددهانی آ
بسته، قطعات نغز  و  پر مغزی سروده اند که هم كليات اند و هم اشعار زيبايی  كه 
توسط  قطعه كه  اين  مانند  دارند؛  زيبايی شناسانه  و  بديعی  ويژه گی های كامِل 

گوينده ی ناشناسی سروده شده است  : 
در بـزمـگـاِه عشاق، ای بـلـبـِل خوش احلان

بــــــنــــوا نوا خــــدا را از بـــهــــِر بـــــيـــــــنـــــــوايـــــــــــان
راِه عراق بـســـپـــر وز دل غـمـــی بــــرون كـن

ــــِر وصـِل جانان ســـوی حجاز بـگذر از 



٢٢ ــــــــــــ    ــــــــــــ

     درين پارچه ی شش  بيتی كه صـورت كامِل آن را بـعـد ازين خواهيد خواند؛ 
اسامی مقامات دوازده گانه اغلب در سه بعد به مفاهيِم جمازی و لغوی خود به كار 
شده  استنباط  ا  از  آ نيز   اصطالحی  معنای  زمان  عِني  در  اند كه  شده  برده 
می تواند. افزون برين، كاربرِد   واژه گان  شعری به شيوه بديع و  وزن روان و  آهنگني، 
زيبايی اين قطعه را چندين برابر ساخته است. منونه ديگری از چنني كليات های  
دل انگري، سروده ی معروِف جنم الدين كوكبی خبارايی سخنور و موسيقاِر سده ی 

م و دهِم هجريست به مطلِع: های 
ز راِه راست گر آهنگ می كنی به حجاز

ز اصفهان گـــــذری جـــانـــِب عراق انـــداز
     اين كليات پنج بيتی كه دوازده مقام را در سه بيت و شش  آوازه را در يك 
بيت بيان داشته و يك بيِت مقطع نيز دارد؛  يكی از زيباترين كليات های زبان 
ا به كار بسته و وزنی  دريست كه اسامی مقامات را به مفاهيم غِري اصطالحی آ
دل انگيز برای بياِن آن استفاده منوده است. تصور بفرماييد كه آهنگ اين كليات 
كه در مقاِم راست ترتيب شده بود و از آن در يازده مقاِم ديگر نيز سري می كرد، 

چه مقدار روانبخش  و جانپرور بوده است!
ا برخی از اسامی مقامات       پارچه های كلياتی نيز وجود دارند كه سراينده گاِن آ
را به صورت شاعرانه استعمال منوده و تعدادی را نيز به مفاهيِم و معانی اصطالحی 
ا؛ مانند كلياتی به مطلِع زيرين كه سراينده ی اين يكی نيز برما معلوم نيست : آ
ـَْع بـــــايـــــد و هـم پنجگاه ْرق ـَ راست  خوان و راست  رو ای مردِ   راه         هــم مــب

     برخی از ابيات اين كليات خصوصيت بديعی دارند؛ ماننِد:



ـــــــــــــ ٢٣ ـــــــــــــ 

تـا مخالف پـيـِش مـن مغلوب شد   در عراقم دشـمـنـان مـنكوب شد  
يا:

تــا سه گاه آمـــد حصاِر اهــِل ســــاز  حاجيان را گم شـد آهـنِگ حجاز  
    كليات  موالنا  حسن  كوكبی شاعر و  موسيقيداِن سده های دهم و يازدهِم پاردريا 

نيز دارای چنني خصوصيت بوده، ابيات زيرين آن زيبا افتاده اند :
هر  كی فتد   سوی سه گاهش  گذار         هـسـت سرافراز چــو بسته نگار

* * *
نــيــست محّير چـــو مــقــرر شـــده      گــوشــه ی اوجش  رُِخ دلبر شده 

* * *
بــاِد صبا تــا كــه سـحـرخـيـز شد         روح فزا و طــــرب انــگـيــــز شــــــــــــد

* * *
مـطــرِب نوروزِ عرب دلـــــربـــاســــت     زانكه غريبـان صفت و غمزداسـت 

* * *
اوح از آنـــــرو نــــه پـــــــــذيـــــــــرد زوال       کز مهه جا برده نگار و وصال 

     در چنني حاالتست كه منظومه های كليات از سطِح نظم به سويه ی شعر ارتقأ 
يافته، جممِع چندين هنر را تشكيل می دهند؛ و بر مهني بنيادست كه می توان كليتی 
قامي منوده، ادعا كرد كه ُكليات به ساِن بسياری از گونه های شعر و نظِم دری در 
حِد اقل صورِت خود ژنريست ذوالوجهني؛ كه از ديِد ادبياتشناسی از حلاِظ بديعی 
زيرا  آن؛  اجرايی  جهِت  از  موسيقی شناسی  ديِد  از  و  قرار  می گريد  بازشناسی  مورِد 
از ديدگاِه خنست؛ كليات، پيش  از مهه ماهيِت بديعی ــ معرفتی دارد و از ديدگاِه 
دومی ماهيِت اجرايی ــ معرفتی كه درين ميان ويژه گی مشرتِك ديگری نيز در هردو 
خبش  تبلور دارد و آن ماهيِت آموزشی كليات در وجوه ادبی و اجرايی آنست که  



٢٤ ــــــــــــ    ــــــــــــ

در استخداِم آموزش  نظری و عملی موسيقی قرار دارد. افزون بر اين ها، با بررسی 
گذرای جنبه دوم كليات، در می يابيم كه كاربرد اين ژنر موسيقی حمدود به آموزش  
موسيقی  اجرايی  شكل  استادانه ترين  و  عاليرتين  بلكه  نه بوده،  آواز  ــ  ساز  عملی 
سنتی ما در هردو بعد سازی و آوازی نيز حمسوب می شده است تا آجنايی كه 
ميزان احاطه ی هنرمندان به دانش  عملی و نظری موسيقی را توسط آن می سنجيده 
اند؛ زيرا سبك و اسلوِب اجرای اين گونه ی سازی ــ آوازی با ساير انواع معمول 
و  بيخ  از  ازمنه ی گذشته،  در  نيز  و  نزديك  زمانه ی  در  هم  تصنيف  متداوِل  و 
بنياد تفاوت داشته است. چون اين نوع موسيقی اجرايی بدون احاطه ی كامل 
هنرمند بر علِم موسيقی، اجرأ شده منی توانست؛ كسی كه ميل خواندِن كليات را 
ا  می داشت ، بايد تركيِب مقامات را به دقت دانسته، از تفاوت های تكنيكی آ
از مهديگر علمًا آگاه می بود. دو ديگر اينكه شيوه ی گزار از يك مقام به مقاِم 
ديگر را كه از اعماِل بسيار مشكِل موسيقی كالسيِك خراسانی است، به نكويی 
می دانست؛ زيرا بدوِن مترين و ممارسِت فراوان عملی و شناخِت اصولِی مهآهنگی 
و تنافِر مقامات با مهديگر؛ عملی منودن اين امر برای هركسی مقدور نيست. از 
مهني جهت بوده كه كليات در هردو خبش  نظری و عملی در مكاتب موسيقی 
مورِد استفاده قرار می گرفت؛ و از طرِف ديگر اين گونه ی ساز ــ آواز را به عنواِن 
ِمالِك تشخيِص قوِت آوازخوانان و نوازنده گان می شناختند و به مهني سان استاداِن 
بزرگ موسيقی، استعداد و پيشرفِت آينده ی شاگرداِن شان را از روی اجرای مهني 
ژنر تشخيص  و تعيني می منودند. سه ديگر اينكه خواننده و يا اجرا كننده ی كليات 
و  نظام  متاِم  به اجرای  تا  می داشت  احاطه  موسيقی  نظاِم  جنبه های  متام  بر  بايد 
اينها  امثاِل  و  شعبه ها، گـوشه هـا  آوازه ها،  مقامات،  چون  يك  خبِش كامِل   آن  يا 
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در يک قطعه ی واحِد سازی و يا آوازی قادر می بود؛ زيرا اجرای كليات بدوِن اين 
كليت ها دور از دايره ی امكان است. 

يكی  بررسی  و  مطالعه  يابيم كه  می  در  باال  نكات  نظر گرفنت  در  با       
از جنبه های كليات، بدوِن در نظر گرفِنت جنبه های ديگِر آن، كار پژوهش  درين 
ساحه ی فرهنِگ دری زبانان را از جامعيت به دور نگه می دارد؛ ازينرو ناگزيرمي كه 
مروِر شتابانی در سرچشمه و سِري تارخيی و حتولی اين گونه ی مشرتك از هر دو 
زاويه ی يادشده داشته باشيم، تا بتوانيم چنان تابلويی ارائه دهيم كه بازتابنده ی 
زوايای  از  ديگر  يكی  هم  جهتی  از  و  باشد  ويژه گی های كليات  و  مهه جوانب 
بريون  فراموشی  بوته ی  از  مان  افتخاِر  از  پر  و  تارخيی  ادب  و  فرهنگ  ناروشِن 

كشيده شود.
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خراسان  زباِن  دری  هرسه كشوِر  در  مقام  دوازده  ادواری  نظاِم  زمان  درين  ــ   1
(افغانستان)، پارس (ايران) و خبارا (پاردريا) تغيري شكل داده، در پارس  و عراِق 
عجم به نظام دستگاهی تبديل گرديد كه در آن هفت دستگاه  جانشني  دوازده مقام 
شد؛ در كشوِر خبارا و خان نشني های آسيای مركزی و والياِت مشالی افغانستان 
نقاِط كشور  ساير  در  اما  مقام گرديد،  دوازده  نظام  جانشِني  ششمقام  سيستِم 
چون هرات، بدخشان، پروان، كاپيسا و كابل سيستِم ادواری دچار تغيري و حتولی 
نه گرديد، ولی كشمكش های طوالنی سياسی، جنگ داخلی و سه جتاوِز بزرگ 
و پيهم انگليس  بر افغانستان و در پيآمِد آن تشكيِل دربارهای بيگانه با فرهنِگ 
ملی؛ با قصد و تعمد نظاِم موسيقی هند و افغانی را در اموِر رمسی جاگزيِن سيستِم 
موسيقی خراسانی ساختند؛ يگانه مملكتی كه نظاِم ادواری تا اواسِط قرِن بيستم 
ميالدی نيز در آن جاری ماند كشوِر هند بود كه رساله ی بياِض موسيقی نوشته 
شده در ساِل 1953 ميالدی يعنی سه، چهار سال پس  از استقالل و جتزيه ی 
آن كشور شاهد مدعای ماست. نسخه يی ازين رساله زيِر مشاره ی 690 , 81 در 



ـــــــــــــ ٢٧ ـــــــــــــ 

موزِمي ملی هند واقع دهلی جديد نگهداری می شود. اين نسخه را نگارنده در كتاب 
مرياث موسيقی هندی به زبان دری به تفصيل مورد بازشناسی قرار داده است.

ت زده     تغيري آنی نظاِم موسيقی در منطقه  ، دانشمندان و موسيقی شناسان را 
و متحري ساخته است، زيرا هيچگونه سندی كه علل و عوامل اين تغيري را روشن 
سازد در دست نيست و اين شگفتی زمانی بيشرت می گردد كه دايره ی دگرگونی 
پا را از كشور معني فراتر گذشته، حوزه يی را در بر می گريد. به نظِر نگارنده ی اين 
سطور عدِم استمرار تأليفات در موسيقی بعد از سده ی دهم و بی خربی اكثريِت 
هنرمندان موسيقی از عنعنه ی استادان سلف، مذهبی منايی دربارهای متعدِد اين 
ا با موسيقی، برهم خوردِن نظاِم مكاتِب آموزِش  منطقه و ضديت بعضی از آ
موسيقی به علت عدِم رشِد استادان نامور و دارای جتربه ی عملی و نظری و خمتل 
نريوهای  با  و كشمكش   داخلی  های  جنگ  به سبب  اجتماعی  زنده گی  شدِن 
استعمارگر اروپايی و باآلخره وروِد ساز های غربی در سده های هجدم و نزدهِم 
ميالدی به اين كشورها منی توانند درين دگرگونی بی تأثري باشند، چی در پاردريا با 
نفوِذ سريِع نظامی و سياسی روس ها گسرتش  نفوِذ فرهنگی آنان را نيز طبعًا در 
عهد  در  موزيك  مكتِب  و گشايش  فرانسه  فرهنگی  نفوِذ  ايران  در  داشت،  پی 
حتِت  موزيِك  باندوی  تشكيل  افغانستان  در  و  فرانسوی  استادان  توسط  ناصريه 
رهربی مشاوريِن ترك مقدماتی بوده اند برای تأثريگزاری بزرگی بر موسيقی ممالك 
اين منطقه. چون اصوِل پرده بندی سازهای مروِج اين كشورها بر مبنای تقسيمات 
مايكروتون ها عيار می گرديد كه در افغانستان، ايران و پاردريا مركب از هفده 
مايكروتون و در مشاِل هند تركيبی از بيست و دو مايكروتون بود كه در عرِف 
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هنديان شروتی و سرتی ناميده می شود، چون نظام های موسيقی منطقه بر مبنای 
مهني پرده بندی ها در تداول بوده اند، ولی سازهای وارد شده از غرب بر مبنای 
تقسيمات وتِر ساز بر دوازده خبِش هفت پرده و پنج نيم پرده، با آن تقسيمات 
تغيري بنيادی داشته است. چون سازهايی نظري پيانو، هارمونيم و امثاِل اينهابه 
كوك شدن يا ُسر شدن هر حلظه ضرورتی نداشت، به عنوان سازهای حاكم در 
گروه های موسيقی، ساير سازها را زيِر حاكميت خود آورده اصول پرده بندی 
ا را تغيري داد؛ از مهينروست كه استفاده از فواصِل ربِع پرده يعنی مايكروتون ها  آ
در موسيقی افغانستان، پاردريا و مشاِل هند به كلی از بني رفت. به نظر نگارنده ی 
اين سطور اين امر نيز در بازنگری و تغيِري نظام موسيقی نيز منيتواند خالی از 

تأثري باشد.




