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     عنعنه ی كاربرِد اسامی مقامات در شعِر دری باآلخره در سده ی ششِم هجری 
زيِر   تأثِري   رونِد حتوالِت تارخيی، اجتماعی و فرهنگی كه طبعًا بر ادبيات نيز اثِر قوی 
و دگرگون كننده داشت؛ به رسِم كليات سرايی مبدل گشت؛ زيرا درين عصر بود كه 
اده، مطالِب گوناگوِن علمی و فنی را نيز در  نظِم دری از عرصه ی ادبيات پا فراتر 
بر گرفت و مهني توسعه ی ساحه ی نظم از ادبيات به فنون و برخی از شعِب دانش  
بود كه زمينه را برای مطرِح شدِن كليات های اسامی مقامات به عنوان گونه ی خاصی 
از نظِم دری و وسيله يی برای آموزِش نظری يكی از خبش های علمی موسيقی فراهم 
آورد؛ تا اينكه در پايان اين قرن كليات در دارای هويِت نوعی گرديده، سرايش  آن 

در بني شاعران زباِن دری (فارسی /تاجيكی) تعميم يافت.
نگارنده ی  ششم كه  سده ی  به  مربوط  ادبی  منونه های كليات  قدميرتين       
اين سطور تا كنون از آن اطالع يافته است؛ كليات های مندرج در بهحت الروح 
عبداملؤمن صفی الدين بلخيست كه در پاياِن مهان قرن برای شاهنشاِه خراسان و 
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سام كه  حممِد  به معزالدين  ملقب  غوری  شهاب الدين حممِد  سلطان  ــ  هند  مشاِل 
در  1206م)  ـ   1203) ه   602 تا   599 از  و  غزنی  والی   599 تا   569 از 
فريوزكوِه واليِت غوِر افغانستان، پايتخت شاهاِن غوری؛ شهنشاِه خراسان و مشاِل 
هندوستان بود ــ تأليف يافته است. درين رساله ُنه پارچه كليات وجود دارد؛ اگر از 
برافزود هايی كه توسط كاتباِن بعدی به عنوان تكميل دادن!؟ رساله صورت گرفته، 
ا را قدميرتين  بگذرمي؛ شايد چهار يا پنج قطعه كليات باقی مباند كه می توان آ

منونه های اين منوِد ادبی دری وامنود كرد. مانند اين يكی :
4/1:1

بـه نــاِم خـالـِق ارض  و سـمـــــاوات       كـنــم تــعــداد، اسـمـــای مقـامــات 
ز من بشنو دمی  ای مرِد بــاهـوش        چـو  بـشنيدی مكن ديگر  فرامـوش
خنستني می كـنـم از راست بنــيـاد       كه مرد از راستی شد از غـم آزاد
حسينى و عـراق آنــــگـاه سپـاهـان        پـــس از زنگوله،   عشاق و نـوا دان!

حـجـاز و بـوسلـيكست و   رهاوى،        كـــه دارم يـــــاد از تــــقـــريــِر راوی 
دگــر  می دان بزرگ، آنـگاه   كوچك       بگفتم مجله را بشمار يـك، يـك!

 *  *  *
دگر بشنو ز من ای مرِد هشـيار      دو شـعبه هر مقامی  راسـت  نـاچـــار
مـقـام راست گنـِج رنـجكاهست      مبـرقـع الزمـــش  بــــــــا پنجـگاهست 

حسينى كـز مقامـات هســت بــرتـر      دو گــــاه آمـــد قـريـــــنـــش  بــا ُحمــــــيــــــر  
 عراِق عشـرت افـزأ  هست مطلــوب       گـهی روى مخـالف، گــاه مـغلـوب
ز اسپاهان كـسـی كـــو گـــردد آگــاه       بـــه  نـيـريـز و نــشــاپـــورك بـــرد راه
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ـُزال پــس  از  زنگوله انـدر نـــغــمــــه قــوال       نــمـايـــد چـارگـاه آنــــــگــاه عـ
چــو  ســازی نــغمـه ی عشاق را ساز       نـــــغـــم در زابـل و در اوج انــداز
نوا، كز وی  فـتـد  اندر جـهـان شـور       بـــــود نـوروِز نـوروزِ خـارا فــــرع و ماهـور  
حجاز آمــــد  يـــكــی نـــخـــِل ثـــمــر دار        سـه گـاهســت  و   حـصـار   آن خنـل را بـار
نــــوای  بوسليك از پــرده ی ســـــاز         عـــشــيـــران و صـــبـــا را داد آواز
[رهاوى   شـــــد بــــه نــوروزِ  عــرب رام       بــــه نــوروزِ عــجــم بــــــــرد از دل  آرام]
بزرگ   آمـــد   چـــو   چـنِگ ساز  كرده       همايـون و   نهـفت از وی دو پــرده

مــــقــــام  كـوچـك ار دانــــــی؛ تـــوانـــی       كـه در َرْكـْب و بياتى بيت خوانی 
[دو فـرع از بـهـرِ هـر اصلی بيان يافت       کنون بـايد به تدبــيـرش  عنان تـافت

حضيضی هــست  با  هر  اصـل  و  اوجــی       چـو   دريا  كش  بـود قعری  و  مـوجی
حضيضش  فـــرِع اول را بود جـای       بـــــود فــــــرِع دوم را اصــــــل مــــــاوای

بــديـن تــرتــيــــب تــا آخــر نـــوشــــتــم
بـــری بـــردار از ختــمـــی كــه  كشــــتــم]1

و  شاعر  به جنم الدين كوكبی  نيز  را  اين كليات  متأخرين  از  برخی  اگرچی       
موسيقيداِن سده ی دهِم هجری نسبت داده ، منودهای گونه گونه آن را در رسايل 
موسيقی تأليف شده در افغانستان، ايران، پاردريا و هندوستان در سده های دهم 
و يازدهِم هجری ــ بعضًا با ذكِر ناِم كوكبی به عنواِن سراينده ی آن ــ ثبِت رسايل 
خود كرده اند و حتی كاتباِن آن عهد، اين كليات و مهانندهای آن را در رسايل 
موسيقی ديگران نيز گنجانيده اند؛ ولی نگارنده در مورِد انتساِب آن به كوكبی 
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متيقن نيست؛ زيرا:
جت الروح موجودست؛ ولی منت هايی كه  1ـ ـ كامل ترين منت اين كليات صرف در 
م  در رساله ی موسيقی شاه حممِد دلدوز هروی2 (تأليف شده در اواخِر سده ی 
و يا ساهلای آغازيِن سده ی دهِم هجری)، رساله ی موسيقی خواجه عبدالرمحاِن 
سيف الديِن غزنوی 3 (اوايِل سده ی دهِم هجری) و مهچنان در رسايِل حتفة االدواِر 
عنايت اهللا هروی 4 (تاليف شده در   1008ه)، زمزمه ی وحدِت باقيای  نايينی5  (تأليف 
شده در 1024ه)، حتفة السروِر درويش  علی چنگی هروی 6 (بِني ساهلای 1020 ـ 
1053ه)، نسيِم طرب7 مؤلفی به مهني نام (سده ی يازدهم)، حبور االحلان فرصت 
يكی كامل  هيچ  دارند،  وجود  اينها  امثاِل  1322 ه)  و  در  (تأليف شده  شريازی 8 
ا فاقِد شش  بيِت خنستني اين منظومه اند كه از بيِت هفتم  نبوده؛ به ويژه مهه ی آ
دهنده ی  ارتباط  اساسًا  بيت  اين  زيرا  می گردند؛  آغاز  يافته يی  حتريف  به صورِت 
شش  بيت خنستني كه كليات اسامی مقاماتست، با هفده بيِت بعدی كه كلياِت 
در   باال  طوريكه  بيت  اصل  می باشد.  است؛  به آ مربوط  شعباِت  و  مقامات 

  می بينيم؛ چنينست:
دگـر بـشــنـو ز مـن ای مــرِد هوشـيار       دو شعبه هر مقامی راست ناچار

ولی صورت حتريف يافته ی آن چنني شكلی به خود گرفته است  :
مقام اندر عدد هشت آمد و چار       دو شـعـبـه هـر مقامی راست ناچار

ديگران  بايد  را  حبث  مورد  از كلياِت  خبشی  می رساند كه  به وضاحت  مورد  اين 
به كوكبی نسبت داده باشند.

2 ــ ترتيِب ذكر مقامات درين كليات مطابِق مكتِب خراسانی بوده، مقام راست 
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که به قوِل حممد نيشاپوری شاِه پرده هاست  9 و در نظاِم باستانی موسيقی ما آنرا 
در  شده است؛  بازشناسانده  ادواری  نظاِم  آغازگِر  می خوانده اند؛  10  يك گاه  مقاِم 
  حاليكه در   روزگاِر   كوكبی نظاِم موسيقی خراسان بزرگ زيِر تأثري مكتب صفی الدين 
عبداملؤمن بغدادی بود كه در آن بر بنياِد عنعنه ی اعراب، عشاق را خنستني مقام 
نظاِم موسيقی دنيای اسالمی می دانستند، چون كوكبی خود شاگرِد موالنا يوسف 
برهان ست كه او شاگرد عبدالقادر گوينده بوده است،  11 پس  نظاِم فكری  جنم الديِن 
كوكبی در موسيقی، بايد متأثر از پيشكسوتانش  باشد؛ كه چنني نيز بوده است  ؛ 
را  موجود گوينده  سه گانه ی  آثار  موسيقی  نظاِم  ساختاِر  به مهان گونه يی كه  زيرا 
موسيقی  رساله ی  در  شده  معرفی  نظاِم  می بينيم؛  صفی الدين  مكتِب  با  منطبق 
(سلطانيه) تأليِف كوكبی را نيز به عِني شكل مشاهده می كنيم كه از مقاِم عشاق 

آغاز يافته است.12  
     پس  اين كليات نبايد سروده ی كوكبی باشد. اگر چی كوكبی در كليات 
معروف خود  كه غري ازين قطعه است، نيز مقام راست را در اول ذكر كرده  ؛ ولی 
آن   كلياتش   در  چی كوكبی  دارد؛  وضاحت  شعری  ضرورِت  مسأله ی  در آن جا 
معانی لغوی اسامی مقامات و ارتباط دادِن معنوی مقام ها را در  نظر داشته، نه 
ارا در نظاِم موسيقی؛ پس  كلياِت مورِد حبِث ما بايد به زمانه ی  سلسله ی مراتِب آ

پيش  از ظهور و ترويِج مكتِب صفی الدين در خراسان تعلق داشته باشد.
3 ــ كوكبی در رساله ی موسيقی اش  صرف از ساخِنت يك كليات ياد  كرده است 
که بر  اثِر   تشويِق برخی از    استاداِن موسيقی سروده، 13 و  منت آن نيز در برخی از 
نسخه های سلطانيه ی او؛ و از مجله در منت چاپ شده ی آن نقل گرديده است 
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كه مهان كليات معروف او با ذكر ختلصش  در اخِري قطعه می باشد. 
   رساله ی موسيقی كوكبی در حقيقت مهان سلطانيه ی اوست كه در سال 915 ه  به نام 
عبيداهللا خان شيبانی ترتيب يافته، ولی در نسخه های متعدِد موجوده به عناوين گوناگون 

ياد گرديده است.  
   در سه نسخه ی خطی اين رساله كه از نظِر نگارنده گذشته است، به جز مهني 
كليات، اثر ديگری از او به نظر منی رسد و در جمموعه ی كوچك اشعاِر او كه 
توسِط اين قلم مرور گرديده، نيز كلياتی ديده منی شود. پس  سروده ی مورِد حبِث 

ما نبايد از آن او باشد.
4 ــ خواجه عبدالرمحِن غزنوی كه معاصِر كوكبی ست؛ در رساله ی موسيقی خويش  
كلياِت سروده ی او را با ذكر نامش  نقل منوده؛ ولی در صفحه ی بعد، پيش  از 
نقِل خبشی از كلياِت مورِد حبث؛ قيد منوده و نوشته است كه : «ديگر استاداِن 
فن چنني دانسته اند»14 و در ادامه ی آن شانزده بيِت اين كليات را آورده است. 
حقيقتی كه درين عبارت بازتاب يافته، آنست كه كلياِت مذكور مقدم بر زماِن 

زنده گی اين دو دانشمنِد موسيقی شناس  بوده است.
ا خود  5 ــ اين كليات به علت شهرِت آن حتی در آثار موسيقی ايكه مؤلف آ
شاعر بوده؛ و كليات های گوناگونی در موسيقی خراسانی و هندی نيز سروده 
اند؛ نقل شده است؛ مانند حتفة االدواِر عنايت اهللا هروی، زمزمه ی وحدِت باقيای 
نايينی، نسيِم طرِب امحدنسيِم طرب و امثاِل اينها. بالفرض  اگر اين كليات در كدام 
نوشته ی جنم الديِن كوكبی نيز نقل شده باشد؛ دور از امكان نيست كه او هم آن 
جت الروح و يا كدام منبعی ديگر برگرفته باشد. و پسان ها ديگران سروده ی  را از 
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ويش  تلقی كرده باشند.
5 ــ چون كليات سروده ی كوكبی به مطلع:

ز راِه راست گر آهنگ می كنی به حجاز       ز اصفهـان گـــذری جـــانـبِِ عـراق انـداز
رتين و هنرمندانه ترين كليات های زبان دری بوده، در حوزه ی وسيع  از مجله ی 
اين زبان كسی از اهل ذوق نيست كه با آن نا آشنا باشد. مهني زيبايی و آوازه ی 
وسيع اين قطعه است كه نام جنم الدينِ كوكبی را برای عامه ی مردم آشنا ساخته، 
واژه ی كليات را با ناِم او پيوند زده است؛ ازينرو آنان هر كلياتی را كه می خوانند، 
فرهنگ های  مهه  ما  جامعه ی  عواِم  آنكه  مانند  می مشارند؛  آِن كوكبی اش   از 
جهانگريی،  غياث اللغاِت  ماننِد  می خوانند؛  غياث اللغات  را  لغت نامه ها  و  زبان 
به علِت  اينكه  يا  و  اينها.  ماننِد  و  دهخدا  غياث اللغاِت  آنندراج،  غياث اللغاِت 

ا نسبتش  می دهند.15 لول و مالنصرالدين هرچی لطيفه و مطايبه است، به  آ شهرِت 
جت  الروح افزوده شده؛ و  اگرچی اين  كليات نيز   ماننِد   مطالِب احلاقی ديگر در 

بيت اخِري آن نيز چنني حتريف يافته است :
به گوِش جان بشنو از كسی كه كرد بــيـان

بـه چــار بـيـت، ده و دو مقـام و شش  آواز
در حاليكه به آسانی می توان دريافت مصراع خنستني چنني بوده است: 

به گوِش جان شنو از كوكبی كه كرد بيان.
6 ــ يكی از علت های عمده يی كه باعث نسبت دادن مهه ی كليات ها به جنم الديِن 
بود كه  خواهد  سؤتفامهی  مهه  از  بيشرت  نگارنده،  به نظِر  كوكبی گرديده است، 
يكی از نوشته های خوِد او آفريده است؛ زيرا در رساله ی موسيقی اش  در خبِش 
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باز شناسی انواع تصانيِف معموِل روزگار خويش  در معرفی كليات نوشته است : 
«كليات ... تصنيفی ست مشتمل بر مجيع ادوارالنغم از دوازده مقام و بيست 
در  زمانی كه  در  فقري  اين  ادوارالضروب.  مجيع  و  آوازه  شش   و  شعبه  چهار  و 
ايشان كردم؛  معروِض  را  تقسيم  و  حصر  اين  می بودم؛  استادان  بعِض  مالزمِت 
از  تو گفتی،  ضابطه يی كه  باب،  ازين  و گفتند :  منودند  استحسان  پسنديدند. 
را  مقام  دوازده  اين  عزيزان  آن  حسِب  بر  توست.  اخرتاِع  مهانا  نشنوده امي؛  كس  
در قلم آوردم.»16 اين نوشته برای هنرمندان، شاعران و مؤلفاِن رساالِت موسيقی 
ا بدسرتس   گذشته كه يقينًا ماننِد امروز مهه رساالِت متقدم و يا حد اقل اغلِب آ
استفاده ی شان قرار نه داشت تا در مورِد صحت و يا سقِم اين ادعا حتقيق كنند؛ 
ازينرو چشم بسته كوكبی را مبتكر و ابداع كننده ی نوع كليات دانسته، هرآنچی 
كلياتی كه به نظِر شان رسيده به اين هنرمنِد پرآوازه منسوب ساخته اند. چنني كاری 
چنانچه  چنني كرده اند؛  نيز  ما  معاصريِن  نبوده،  به گذشته گان  منحصر  و  حمدود 
دوسِت گرامی نگارنده داكرت عسكرعلی رجبی (رجبوف) موسيقی شناس  و حمقِق 
برجسته ی تاجيكستان، بيست سال پيش  از امروز در 1362ش/1983م در اخري 
رساله ی موسيقی كوكبی، هرچی كلياتی كه در دوران پژوهش هايش  از ُنَسِخ قلمی 
يادداشت منوده بودند؛ مهه را به خِط سريليك يا كريلی كه در آن كشور معمول 
است؛ برگردانده و به عنوان «رساله در بيان دوازده مقام» اثِر جنم الدين كوكبی به 
چاپ رسانيده اند؛  17 و يا اينكه يكی از كاتبان نسخ خطی دست به چنني عملی 
يازيده كه داكرت   عسكرعلی رجبی از معرفی او و حمل موجوديت اين اثر خودداری 
كرده است. ولی احتمال خنستني بيشرت ممكن به نظر می رسد، زيرا رگه های سياست 
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دولت شوروی از يكسو و سليقه ی «سويتی» از طرف ديگر در حمتوای رساله 
ذيل  در  به اشتباه  اين  رساله  كه  شانزده گانه ی  قطعاِت  خبِش  بيشرتين  هويداست. 
يازده عنوان قرار داده شده اند، سروده كوكبی نيست؛ چنانچه خنستِني پارچه ی آن 
آفريده ی ابونصِر فراهی بوده و چندين قطعه ی ديگِر نيز آثاِر شاگردان و معاصرين 
اوست و يا اينكه در آثار پيش  از وی نيز ديده می شوند كه به وضاحت مال او 
منی توانند بود؛ دو ديگر اينكه بسياری ازين قطعات ناقص  بوده؛ و چندين تای 
ا مسأله را به صورت  آن نيز مركب از پارچه های گوناگونند كه دگرگونی وزِن آ
واضح به اثبات می رساند؛ و دو سه پارچه ی ديگر اصًال  كليات نيز نه بوده، صرف 

اشاره هايی به يكی دو مقام دارند.
   اگر كلياِت مورِد حبِث ما با اين حال هم ازآِن موالنا جنم الديِن كوكبی ثابت 
جت الروح آمده كه به هيچ وجه سروده ی او و يا  گردد؛ كليات های ديگری در 
معاصرينش  نيستند؛ و يا اگر   حتا فصِل «فی بيان العلم االدوار املوسيقی بالنظِم» 
جت الروح18 را كًال احلاقی نيز تصور كنيم؛ منونه های ديگری از كليات های سروده 
شده در سده های هفتم و هشتم در دسرتس  ما قرار دارند كه موجوديت اين نوع 

ادبی را در مهان عصر مسلم می گردانند.  
     از سده ی هفتم كلياِت خداوندگاِر بلخ حضرت موالنا جالل الدين حممِد 
بلخی (604 ـ 672 ه) را دارمي كه در آن اسامی دوازده مقام به شيوه ی شاعرانه يی 

ياد گرديده است. موالنای بزرگ در قالب شعر جاودانه اش
دی شيخ گرِد شهر مهی گشت با چراغ

كـز ديـو و دد مـلـولــم و انــسـانــم آرزوست
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غزِل پر شوِر ديگری دارد كه حمتوای آن كلياِت اسامی مقاماِت موسيقی خراسانی 
را چنني به منايش می گريد :

5/1 :2
     ای چـنـگ، پـرده هـای سپاهانم آرزوست

وی نای، ناله ی خوِش سـوزامن آرزوست      
     در پـــرده ی حـجـاز بـگـو خـوش  تـــرانـه يی

مـن ُهـدُهـدم، صفـِري سلـيمامن آرزوست     
     از پــرده ی عــراق بــــه   عــشـاق تــحــفــه بــر

چون راست و بـوسليك خوش احلامن  آرزوست       
     آغاز كن حسينىيی زيرا كه مايه گفت 

رد و زِيــرِ بـــزرگامن آرزوست ـُ كـان زِيـرِ خ     
     در خواب كرده يی ز رهاوى مرا كنون

بيدار كن به زنـگـلـه ام كـانـــم آرزوست     
     اين عــلِم موسيـــقی بـِر  مـن چـون شهادتست

چون مؤمنم شهادت و اميامن آرزوست     
     ای باد خشك كز ِن   عــشق می رســی

بر من گذر كه بـوی گـلـسـتـانـم آرزوست      
در نـوِر يـار صـورت خـوبـان هـمـی منود

ديــدار يــار و ديــدن ايــشـانــم آرزوســت19

     از سده ی هشتم هجری كليات های سروده ی چندين شاعر را بدست دارمي كه 
آثاِر ابوالوفای خوارزمی، مسعوِد صفی هروی، بدر  الدين چاچی معروف به بدِر 



٦٠ ــــــــــــ    ــــــــــــ

ا می باشد. درين قرن بنابر شرايط  چاچ و حسِن كاشانی برجسته ترين منونه های آ
ويژه ی تارخيی، سياسی و اجتماعی حتوالتی در شعر و ادب دری رخ داد و چنان 
در  يافتند كه  انكشاف  به سرعت  قرار گرفته،  توجه  مورِد  ادبی  تازه ی  گونه های 
دوره های پيشني مورِد توجه زيادی نه بودند؛ از مجله، سرآغاز فتوِر ادبی اين عهد 
رشِد  آن  منونه های  برجسته ترين  به شكلياتست كه  ادب  و  سخن  اهل  روآوردن 
عاملگِري معماسرايی، وروِد بيش  از حِد مطالب فنی و   غِري   ادبی در نظم و از مجله 
سرايش  كليات های موسيقيست. در پايان مهني سده ست كه برای خنستني بار 
كليات به عنوان گونه ی از نظم شناخته شد. در ابتدأ سيِف جاِم هروی خنستني 
ادبياتشناسی بود كه كليات را از مجله ی صنايع ادبی مشرده، در رديِف آرايه های 
در  هشتم، كليات  سده ی  اواخِر  تا  معناست  كه  بدان  اين  داد.  قرارش   سخن 

ادبيات دری جای پای  خودرا به عنوان يك نوع نظم باز كرده بود. 
   اگرچی آرايه مشردن صنايع شكلی در نظم، مطلبيست قابل حبث؛ اما به سبِب 
خارج بودِن آن از حوزه ی مبحث حاضر به آن منی پردازمي. خواننده ی عالقمند 
به اين مطلب می تواند به فصِل «صنايع شكلی در ادِب درِی» اثر ديگر نگارنده 

زير عنوان از بالغت تا بديع رجوع منايد.
     «گنجينه ی لطايف و سفينه ی ظرايف» كتاِب بزرگيست در آرايه های سخن 
يا صنايع ادبی كه در پايان سده ی هشتم تأليِف آن در هرات آغاز گرديده و قرار 
حتقيق پژوهشگر برجسته ی ادبياِت دری هند ــ استاد داكرت نذيرامحد ــ حداكثر تا 
سال 804 هجری در هند تكميل يافته است.20 مؤلف كتاب سيِف جاِم هروی 
اثرش  را در يكصد و يك فصل تبويب منوده كه هر فصلی بازشناسانده ی يكی 
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از آرايه هاست و درين ميان عنواِن فصِل نود  و چهارِم آن «در علِم موسيقی»ست كه 
حمتوای آن را سه مطلب موجز تشكيل می دهد. خنست مقدمه ی كوتاهی به زبان عربی، 
ا، ضرب و وزن  که از تأثري و علت كاربرد موسيقی، اوتاِر سازها، طرِز پرده بندی آ
به فشرده گی سخن می راند و سپس  سياهه ی يازده راگ هندی و پانزده مقاِم خراسانی 
را به صورت مقايسوی به دست می دهد؛ و در اخري نيز كلياِت زمان خوانش  مقامات 

را كه سروده ی موالنا مسعود صفی هرويست، جلو چشم خواننده قرار می دهد.
     گرچی سيِف جام درين اثرش  نامی از كليات نه برده و بدون هيچ نوع تبصره يی 
منونه ی اين نوع نظم را ارائه داده است؛ اما واضحست كه هدف او معرفی نوعی 
نظم بوده كه در آن اسامی مقامات موسيقی به عنواِن التزام و رعايِت يك صنعِت 
ادبی به كار برده می شده است؛ و به اين ترتيب او برای خنستني بار كليات را به عنواِن 
صنعتی در نظم به رمسيت شناخته كه پس  از او نيز كسی تا به امروز اين كار را 
نه كرده است. اين فصل را پژوهشگِر ارمجنِد پاكستانی داكرت سيد عارِف نوشاهی 

به چاپ نيز رسانيده اند.21 
ا     مسعوِد صفی با ذكِر نام های دوازده مقام در دوازده بيت، اوقاِت سرايِش آ

را چنني قيد منوده است:
6/1: 3

چــو آفـــتـــاب ز رخـــســار بــر گــشــاد نــقـاب 
بــگـيــر پـرده ی مايه تــو مــطــربــا به شتاب!

بــه گـــاِه آنــكــه عـــلـــم كــــــرد آفــــتـــــاب بـــلـــنـــــد
بـه ساِز راست، شه ی پرده ها بــنوش  شراب

جهان چو آيينه روشن شود به چاشت؛ بزن!
چـغـانــه يـی بــه عـراق و بـنـال مـست و خراب
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زوال گــاه چــو بــرگــشــت در مخـالِف راست
بـسـاز ســاز و ز ســاقـــی بــخــواه بــاده ی ناب

نـمــاِز ديــگــر اگــر مسـت و بـيـخـبـر نـه شــوی
ز بـوسليك شــنـو نــالـــه های چنگ و رباب

چـو آفــتــاب بــه زردی كـشـيـد و روز نشست
بــگــيــر پـــرده ی    عشاق آخـــــريـــن دريــــــاب!

نــمــاِز شـــام بـــــزن چـــنـــگ و در نـوا آويـــــــــز
اگــر نـــواســـت تـــرا در نوا بــگـــوی جـــــــواب

مــغـنـيـا چـو شـدی در نـمـاِز خــفــتــن خـــوش
مخـالفی بــزن و می خبــور كه هست ثواب

دو لـحـظـه چـون گـذرد از نـمـاِز بــاز پـــســيــن
ز بـهـِر ذوق صفـاهـان سبـك مـشو در خواب

بــه نــيـِم شــب تـو نهـاوند را بساز كه هست 
ميی چو چشِم خروس  و شبی چو   پرِ غراب

بـه وقـِت صـبـح چـو بـرخـاسـتـی صبوحی ساز
بـكـوش  تـا بـه   رهاوى رهـی ز رنـج و عـــذاب

چـو صبـح رفـت حسينى بگو و خوش  بشنو!
كه هست گـفـته ی داعی صفی چو ُدِر  خوشاب22 

     دور از امکان منی منايد که ژانر «شهرآشوب» در شعر دری/فارسی که سابقه ی 
بيشرتی از نوع کليات دارد؛ در بهميان آمدن اين گونه ی جديد نظم خالی از تأثري 
باشد؛ زيرا تفاوت اين دو ژنر تنها در آوردن اسامِی ويژه در نظم می باشد. در 
سرايِش کليات، سخنور ملتزم به کاربرد اسامی مقامات موسيقی و لواحق آنست؛ 
ولی در شهرآشوب اين التزام در آوردن اسامی پيشه های مروج در حميط زنده گانی 

سخنورست. 
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غزنی  و  بلخ  شهرهای  در  مروج  پيشه های  يادکرد  شهرآشوب ها،  قدميی ترين       
افغانستانست که خنستني آن در کارنامه ی بلِخ حکيم سنايی غزنوی (۴۷۴ - ۵۴۵ه)؛ 
و دومی در بيست و نه پارچه از سروده های مسعود سعد (438 ـ 518 ه) آمده 
ا شاعران زيادی با ذکر پيشه های مروج شهر خويش، پيشه وران  است؛ و به دنبال آ

ارا به عنوان حمبوب خويش ستوده اند. آ
ِم هجری با آنكه قرِن اوج كاربرد صنايع شكلی در ادبياتست؛ ولی       سده ی 
علِت  شايد  فرو  نشسته است.  دوران  درين  برعكس  شاعران  عطِش کليات سرايی 
موسيقی  ارزمشندتر  و  تر  عميق  به مسايل  دانشمندان  و  شعرأ  پرداخِنت  آن  اصلی 
باشد؛ زيرا اين  قرن از   نظِر  آفرينش آثار پژوهشی موسيقی كم نظريترين سده ی كشوِر 
افغانستان   هراِت  شهرِ   در   فقط  دورانست كه  درين  می رود.  به مشار  منطقه  و  ما 
كه درآن عهد پايتخت خراساِن بزرگ، پارس  و پارديا بود؛ تنها عبدالقادِر گوينده 
معروف به ابن غيبی چهار كتاب ارزمشند و بزرگش  را در عهد شاهرخ به رشته ی 
حترير درآورد؛ و به دنباِل آن آثار معروف و پرحمتوای ديگری چون قانوِن زين العابدين 
حممود حسينی هروی، رساله ی موسيقی خواجه ابوالوفای خوارزمی، رساله در موسيقی 
موالنا علی بنايی هروی، رساله ی موسيقی عبدالرمحان جامی هروی، رساله ی موسيقی 
ی، كوهپاره ی علی  استاد شاه حممد دلدوز هروی، مقدمه ی اصول استاد عليشاه او
كاردمال، رساله ی موسيقی خواجه كالن خراسانی، متثال ناطق و مردآزما از مؤلفني 
نامعلوم؛ و چندين رساله ُخرد و بزرِگ ديگر به تأليف رسيدند و بنا به گفته ی درويش  
علی چنگی هروی مؤلف حتفة السرور، اغلِب شعرای اين عهد در هپلوی علم موسيقی 
يا موسيقی نظری، اهِل عمل نيز بوده اند؛ ماننِد استاد قل حممد عودی شربغانی، 
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حممد  هپلوان  اندجيانی،  يوسِف  موالنا  نوايی،  امريعليشري  نيشاپوری،  موالنا كاتبی 
ابو سعيِد رومی، بنايی، جامی، استاد شادی، خواجه يوسِف برهان و امثال اينها؛ 
امري عليشري نوايی و برگرداننده گاِن تذكره ی جمالس النفايس  او از سی و چهار شاعر 
اين عهد نام برده اند كه مهه از علِم ادوار آگاه بوده و در موسيقی عملی نيز دسِت 
قـوی داشـته اند؛ 23 در حـالـيـكـه در حبـيـب الـسـِري خـوانـدمري، بـدايـع الوقـايِع زين الدين حمموِد 
واصفی هروی و ساير منابع و اسناد آن دوره، می توان با تعدادی از دانشمنداِن 
حمسِن  استاد   شادروان  چنانكه  شد.  آشنا  ازين   بيشرت  به مراتب  موسيقی شناِس 
 صابر  هروی در رساله ی پژوهشی ايكه در  سی مشاره ی جمله ی آواز ماهنامه ی راديو  
چهار  و  يكصد  دادند؛  انتشار   1362 تا   1360 ساهلای  در  افغانستان  تلويزيوِن 
ِم هرات را معرفی منوده اند؛  24 پس  نتيجه آن  تن از شاعراِن موسيقی داِن سده ی 
موسيقی  نظريه وِی   عمده تر   مسايِل  بر    بيشرت  عهد  اين  دانشمنداِن  می شود كه 
صوتی  به ساخنت كليات های  نيز  عمدتًا  عملی  موسيقی  ساحه ی  در  و    پرداخته 
رو آورده اند؛ ازينرو انبوه شاعران اين سده، كلياتی نه سروده اند و يا اينكه چنان 
به اين رشته كمرت پرداخته اند  كه   كاِر  شان برای ما ناروشن مانده است؛  ولی  در  
سده ی دهم، عنعنه ی كليات سرايی در موسيقی و سرايِش كليات های منظوم در 
ادبيات، به شكل فزاينده يی عود كرده، سر سلسله ی كليات سرايان اين عهد  موالنا  
جنم الدين كوكبی خباراييست كه از نظريه پردازان مهم و معروِف موسيقی اين عصر 
نيز به مشار می رود. شاگردان و  پريوان فراوان او چون موالنا حسن كوكبی حصاری، 
خواجه حسن نثاری، موالنا ابواحلسن مسرقندی، باقی جراح، موالنا  رضای مسرقندی 
و موالنا  خواجه حممد نيز كليات های بی نظِري ادبی و صوتی سروده اند كه برخی 
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از منونه های ادبی آن ها را پس  ازين خواهيم آورد.
     از آغاِز اين سده  منونه ی كلياِت مهو را دارمي كه يكی از زيباترين و اثرگذارترين 
منونه های اين نوِع تصنيفست. او خود در  رساله ی سلطانيه اش  اين قطعه  را ثبت 
منوده و در علِت سرايش  آن حرفهايی دارد كه پيش  ازين به نقِل آن پرداختيم. 
كلياِت يادشده كه خصوصيت دوگانه ی ادبی  ــ  صوتی را دارد، بهگفته ی درويش علی 
چنگی  در  مقام راست ساخته  شده25  و از آجنا در  مقامات ديگر سري می كرده است. از 
 پايان اين  قرن كليات برازنده و زيبای شاگرِد او موالنا حسن كوكبی حصاری را دارمي 

كه پس  ازين از مالحظه ی خواننده ی عزيز خواهد گذشت.
     از منونه های كليات سده ی يازدهم سروده ی قبادبيگ كوكبی گرجی (درگذشته 
در 1033ه) در دسرتس  هست كه درآن به تشريح اسامی مقام ها و تصانيف در 
سيزده بند پرداخته و نام های سراينده گان را   نيز  در   پانزده بنِد  ديگر  ياد  كرده است. 26 
و از آغاِز سده ی دوازدهم از كلياِت   راگماالی عالمه عبداجلليِل حسينی واسطی 
بلگرامی آگاهی دارمي كه خبش هايی از رساله ی جواهر العروس  اوست كه آن را پيش  

ازين بازشناسانده امي.
     از   ساهلای واپسِني سده ی دهم و  آغاِز سده ی يازدهم هجری در  مياِن شاعران 
دری زبانی كه در  هند  بوده اند  و   يا  از  عراِق عجم، خراسان و پاردريا به هند رفت و 
آمد داشتند؛ شور و شوق راگ ماال سرايی را  می بينيم كه   كليات راگ های هندی 
به زبان دريست و اين پروسه تا پاياِن سده ی سيزدهم نيز ادامه يافت كه سري آن 

را در فصِل اخِري کتاِب حاضر بررسی خواهيم كرد.
     بدانگونه يی كه در   آغاز اين حبث نيز ياد كردمي، كليات های منظوم روی دو 
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لواحِق  و  ضوابط  و  مقامات  نظری  تعليم  برای  خنست  می شد :  سروده  منظور 
نوع  دو  اين  منونه های  عملی.  در كليات های  ا  آ خوانش   برای  دوديگر  و  ا  آ
را به مشكل می توان از هم تفكيك كرد؛ صرف كليات هايی كه اسامی مقامات 
ا به صورت منظم ــ هريكی در يك بيت يا مصرع ــ نيامده و بر عكس  در  در آ
يك بيت اسم يك مقام و در ديگری نامهای دو، سه مقام ذكر گرديده، قابليت 
خوانِش آن در كلياِت عملی دشوار به نظر می رسد؛ ازينرو ميتوان گمان برد كه 
اينها صرف برای تعليم نظری علِم موسيقی سروده شده باشند؛ مانند اين كليات 
مقامات  كه در اثر تعليمی بسيار معروِف نصاب الصبيان (آموزش  كودكان) موالنا 

ابونصر فراهی برای آشنايی اطفال با اسامی مقامات سروده شده است :
  7/1:4

عشاِق ترا قد  حسينىست چـو راست     در پـرده  ی بـوسلى، رهاوى و نواست 

  گـشـتـــيم بــزرگ در صفاهـان و عـراق     زنگوله، حجاز و  كوچك انــدر برِ ماست27  
 و يا اين دو بيت که در نسخه ی رساله ی  موسيقی موجود در آرشيف ملی افغانستان 

آمده است:
8/1:5
حـجـاز و زنگـله و بـوسـليك با عشـاق نوا و راست، حسينى و راهوى و عراق  
اسامِی مهه ی پرده هاست بر اطالق28 دگر سپاهـان، باقی بـزرگ و زيرافگند  

    از سده ی دهم به بعد نوِع ادبی كليات چنان عام و فراگري شد كه رساله های 
اكثريِت  زيرا  منظومه هايند؛  اين  فاقد  به ندرت  زمانی  برهه ی  درين  شده  نگاشته 
هندی  و  خراسانی  موسيقی  از  اعم  اخري  سده ی  سه  دو،  موسيقی  نگاشته های 
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اغلب به كليات های منظوم استناد جسته و حِد اقل دو، سه كليات را در بازشناسی 
جنبه های خمتلِف مقامات شاهد آورده اند كه در مياِن اينها نيز بسياری ازين سروده ها 
ادبياِت  در  سروده های كليات  رديابی  در  شده اند.  خوانده  آن كوكبی  از  به تواتر 
موسيقی حتی در ساهلای حاضر با واژه نامه ی موسيقی ايرانزمني برمی خورمي كه داكرت 
مهدی ستايشگر در ذيِل اسامی مقامات، شعب و گوشه ها، اغلب ابياِت كليات 
جت الروح را آورده است و اين مهان كلياتيست كه در بسياری از  معروِف مندرج در 
رساالت موسيقی نقل شده و تعدادی نيز آن را به كوكبی نسبت داده اند و پيش  ازين 

نقِل كامل آن را تقدِمي خواننده ی گرامی منوده امي.29
     جديدترين كليات هايی كه به نظر نگارنده رسيده است، منظومه هاييست كه در 
سال 1342ش توسط مريزا بسم  اهللا مضطرب كابلی به شيوه ی قدما سروده شده است 
كه در خبش های بعدی آنان را خواهيد خواند. چون مريزای مذكور نواسه ی پسری 
كرنيل ذبيح اهللا ــ معروف به ضبطوخان ــ قوماندان عمومی گارد تشريفات و قطعات 
موزيك نظامی عهد ضيائيه و سراجيه بود؛ و كتب نادر خطی و دو، سه ترمجه ی او 
ا در سرايش  كليات طبع آزمايی كرده است، در  را در اختيار داشت، با مطالعه ی آ
حاليكه خود دسرتسی عملی يی به موسيقی نداشت كه سرايش  اين منظومه ها برای 

آموزش  جنبه های عملی و يا نظری آن مطمع نظرش  بوده باشد.30  
     پس  نتيجه آن می شود كه منود ادبی کليات به عنواِن گونه يی از نظم، از كاربرد 
هجری  ششِم  سده ی  در  خنست  باِر  برای   منوده،  نشأت  شعر  در  مقامات  اسامی 
به حيِث نوعِ   مستقلی از نظم عرض  وجود کرد و تا پاياِن قرِن هشتم به عنواِن گونه ی 
مستقلی از نظم به رمسيت شناخته شد. اين نوع ويژه ی نظم تا زماِن رواج داشِنت نظام
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سروده ها  ازين  نيز  امروز  و  داشته  وسيع  زبان كاربرد  دری  در كشورهای  ادواری 
بيشرت از هر سنِد ديگری می توان به عنوان اسناد معترب   و مؤثق برای بررسی آن 
نظام و مطالعه ی تاريخ موسيقی و سِري انكشاف و تغيريات آن در مناطق خمتلف 

آريانای بزرگ و در ازمنه ی گوناگون استناد ورزيد.
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كه  جادارد  و  موضوع  ازين  بديست  خاطره ى  را  قلم  اين  اينها.  ماننِد  و  آنندراج 

درينجا به نقل مختصر آن بپردازيم.
     در ساِل 1353 كه نگارنده محصِل ساِل سوِم رشته ى ژورناليزم دانشكده ى 
تحليل  شيوه هاى  كه  داشتيم  استادى  بود،  كابل  دانشگاه  بشرى  علوِم  و  ادبيات 
كه  ما  استاد  آنكه  با  مى آموخت.  بما  را   Current Affairs جارى  رويدادهاى 
همزمان سرپرسِت معينيت وزارِت اطالعات و كلتور و رياسِت روزنامه انگليسى 
زباِن كابل تايمز را نيز عهده دار بود؛ در موضوع تدريسش  نيز سخت وارد؛ روزى 
درباره ى وقايِع كشوِر روديشيا و رژيِم ايان سميت كه وقايع داِغ سياسى روز بود، 
سخن مى گفت و ضمِن صحبت هاى آموزنده ى شان گفتند: دولت انگلستان رژيِم 
ديفكتو  به صورت  نموده،  استقالل  اعالم  يك جانبه  به صورِت  كه  را  سميت  ايان 
به رسميت نمى شناسد؛ ولى همينكه با آن به عنوان يك دولت به مذاكره مى نشيند، 
معناى به رسميت شناختِن آن رژيم را به صورت ديژوره دارد. چون اين دو اصطالح 
براى همه همصنفاِن ما تازه گى داشت؛ بنده از استاد جوياى معلوماِت بيشترى در 
زمينه ى اين دو اصطالح گرديدم؛ استاد گفتند: براى معلومات بيشتر درين مورد 
به غياث اللغاِت علوِم سياسى كه به زباِن انگليسيست و خوشبختانه در كتابخانه ى  
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مركزى دانشگاه موجودست مراجعه كنيد! من با شوخى گفتم استاد موالنا غياث 
الدين خان رامپورى كه انسان بسيار با استعدادى بود، حتى صد پنجاه سال پس  از 
مرگش ، هم زباِن انگليسى را آموخت و هم علوِم سياسى را، ما بيچاره ها كجا و 
استفاده از آثار انگليسى كجا؟ ما كه هنوز معناى بسيارى از واژه هاى غياث اللغات 

درى او را نيز نمى دانيم ... 
     استاد كه تازه متوجه اين اشتباِه عام گرديده بود؛ نگذاشت كه حرفم تمام شود، 
سخت برآشفت و فرياد زد لوده! همين لحظه از صنف خارج مى شوى و سه روز 
ديگر نيز در لكچرهاى من حضور يافته نمى توانى، بعد از آن در ساعِت من هيچگاه 

حق سوال كردن را نيز ندارى، خارج شو، فضول!!!
     سه  سال پيش  استاد را در امريكا ديدم، هنوز هم آن كينه را در دل داشت؛ 
برخوردش  چنان بود كه گويى هرگز مرا نديده است، در حاليكه اسم، نام پدر و 
جاى نشستِن دو تن از همصنفان ما را كه درين ديدار باهم بوديم، هنوز هم به ياد 

داشتند. 
مثاِل ديگر چنين تعميِم اسامى خاص  و اطالِق آن بر همه انواِع مشابِه آن؛ عنواِن 
روزنامه ى معروِف انيس  ست كه مردِم عامه ى كابلزمين آن را مرادِف واژه ى روزنامه 
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از  عده يى  براى  ولى  نه بود،  موسيقى  اهل  آنكه  با  كابلى  مضطرب  زنده ياد  ـ   30
هنرمندان خرابات تصانيفى ساخته كه تعدادى از آنها ثبت راديو نيز گرديده است. 
بيشترين تصانيف او را استاد صابر، استاد امير محمد، عارف حيرت آهنگ، عالم 
شوقى، كاظم شيدايى و حسن شيدايى خوانده اند. تصانيف خانقاهى و نعتيه هاى 

او تا كنون ورد زبان مردم و اهل خانقاه هاست. 




