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 22/1۰/2۰1۹              عمر وردکمحمد 
 

 "ناشناس یقرن با ترانه ها مینبه کتاب " ینگاه
 

به  گریممالک د یقیموس یها وهیمتأثر از سبکها ، مکتبها و ش نسویدر افغانستان از قرنها به ا یقیهنر موس ۀعرص
هنر  نیآماتور به ا ای یما که به شکل حرفو نیبه اتفاق هنرمندان سرزم بیقر تیهند است. اکثر ۀقار میخصوص ن

وجود  یاستثناآت انیم نیبرخوردار نبودند. در ا ادسو یاز نعمت باال یقی، شعر و موسآوردند در بخش ادب یرو
را تا  یعال التیتحص رایآن استثناآت است ز ۀرت ناشناس از جملداشت و حاال هم وجود دارد که داکتر صادق فط

 دهیرسان انی، به پا، عبدالرحمان بابازبان پشتو ۀآنوقت در مورد شاعِر عارف و وارست یسطح دوکتورا در شورو
  .خواندیم بایما ز یبه هردو لسان مل ییاست و در ترانه سرا

 

هنرمند خوش آواز و سرشناس به دست نشر سپرده شد  نیناشناس " از ا یقرن با ترانه ها میاواخر کتاب " ن نیا در
ع بتوانند اقدام به جم زیما ن گریکه هنرمندان با سواد د میدواریمثبت و مثمر است. ام یعمل در نفس خود کار نیکه ا
با آن آشنا ساخته را  شیشنوندگان و عالقمنداِن آواز خو شانیا یهنر تیفعال یکنند که در طول سالها یاشعار یآور

 یاپک شانیا یکنند. اگر سروده ها یآن آهنگها را معرف یتورهایممکن باشد بتوانند کمپوز کهییاند. همچنان تا جا
  .انندسکه باشد ، بشنا یو هر کشور یرا از هر کس یاصل یکرده و آهنگها تیامانت را رعا زیاست ن گرانید یآهنگها

 

 م؛یدانیرا قابل ذکر م یآت ۀکتاب نکات هفتگان نیا یبعد یاصالح چاپها یبرا
 

در  شانیجناب ا ینوشتار ۀتجرب نیاول دیاثر شا نیا رسدیناشناس به نظر م یادداشتهای اتیاز محتو کهیئتا جا  -1
ا که نام کتاب ب یتا به حد رسدیدر متن آن به مشاهده م یادیز یها یسبب ناهماهنگ نیکتاب باشد به هم کی دنیآفر

ناشناس در بخش سرودن ترانه ها به  یهنر یتهایفعال ۀتجربدر قدم اول  رایز ابدی ینم یچندان یآن مناسبت تایمحتو
مطالب  یخود را آورده است بلکه و یکتاب نه تنها ترانه ها نیو در قدم دوم ناشناس در ا رسدیقرن م میاز ن شیب

خودش از  یبرا اتشیح یسالها ینا متجانس جمع آورده که در ط ۀمجموع نیرا در ا یسرسر یادداشتهایپراکنده و 
به  میببر یپ شانیناهماهنگ و پر ۀمجموع نیبه تنوع موضوعات ا نکهیا یمختلف اقتباس کرده است. برا یابهاکت

 :دیکتاب توجه کن نیمطالب نامرتبط ذکر شده در ا یبرخ
 

رنوشت ، سیو عقل یعالم و آدم از نظر علم نشیمل انسان ، آفررشد و تکا یۀو نظر نشی، آفر(ریتقدو سرنوشت ) انسان
انسان  نشی، آفرانسان در تورات نشیاسالم از مقام انسان ، داستان آفر یفالسفه و عرفا ی، برداشت هاانسان در قرآن

طالحات از اص یبعض حیبحث وحدت الوجود ، توض ست؟یو عرفان چ وف، تصهند نیسرزم انیئایآر ۀدیبه عق نینخست
انسان  وانتی، چطور مریو مستد لیمستط یها ری، س یو زبان شعر عرفان انهیصوف اتی، ادب انهیمتداول در کالم صوف

 یموس تیحکا نقل، ، انواع شعرانیو ب عیبا علم بد ییو اهل عرفان در اسالم ، آشنا هیصوف راثیم یابیکامل شد؟ ارز
 یتیرنگارنگ از هر کس ، دوب اتیپشتو ، رباع ۀمتفرق یها یو فرهاد ، لند نیریشموالنا ، داستان  یو شبان از مثنو

ف اماکن معرو یحامد که نامها عیاز سم یها یتی، چهار بفضل هیاز خانم ناد یها یتی، دوبمتفرق یها یتیچهار ب ایها 
 مناسب یسرودن قوال یکه جناب ناشناس برا یها تی، اشعار و ب یاقبال الهور اتیعشهر کابل را در بر دارد ، ربا

 نی، د، گنج قارون، فلکیشمس ۀو اشعار متفرقه ، منظوم تهایمنظوم ، شاه ب یداده اند ، ضرب المثل ها صیتشخ
 ... لیقب نیاز ا گرید رتبطنام ینوروز و سال نو و مطالب یکی، تبر، افکار بزرگانقرآن ری، تفسنییو آ شیمذهب ک

متن کتاب  در کهی، قسم گذاشتندی" م شانی" افکار پر ایپراکنده " و  یادداشتهایرا "  شینام کتاب خو شانیاجناب  اگر
  .بودیاثر م نیرا به کار برده است ، مناسب نام ا بیدو ترک نیخودش ا
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 ،نموده است ادداشتیاز کتب و مجالت مختلف  یمتماد یسالها یپراگنده را ط ینوشته ها نیجناب ناشناس که ا - 2
 اتِ یبا کنا ی. وستیکتاب القاء کند از صراحت برخوردار ن ۀبه خوانند خواهدیآنچه خودش م انیبا وجود آن هم در ب

 یِ اختناِق توهم ی، فضاموارد شتریکرده است. در ب یآور، مطالِب دورافتاده از هم را در کشکول اش جمع مبهم
 .تاس دهیمناسبت گردان یرا مبهم و ب یو یادداشتهایافگنده و  هیسا شیبر نوشته ها یسانسور -و خود  سندهینو
 

" انترنت " اشغال کرده است که  ویبسایت هاگرفته شده از  یاز عکسها ۀکتاب را مجموع نیقسمت حجم ا کی - ۳
 .بر حجم صفحات کتاب افزوده است موردیبا متن کتاب ندارد و ب یمناسبت چندان

 

 شیانگاره ها چاپ یکه به جا توانستندی، مشناخته شوند شتریب یکه در عالم سرشناس خواستندیاگر جناب ناشناس م - ۴
 .آنرا به قسمت آخر کتاب انتقال بدهند ی، تمامدر سراسر کتاب

 

محترم  پستیتا ای شانیبا دقت از جانب ا کباری ادداشتهای نی. اگر ادیگردیم یراستاریو دیکتاب قبل از چاپ با نیا - ۵
به  یریآن جلوگ یئاشعار و اغالِط مکرِر امال یپاراگرافها ، تکرار برخ یالاقل از چاپ مکرر برخ شدیه مخواند

 ۀپراگند یادداشتهای نینسبت داده شده اند. در ا گرید راناز اشعار به غلط به شاع یآمد. همچنان برخ یعمل م
هم  ینادرست و قسمت یآمده است که برخ زیبحث بر انگ ینسبت ها ایو  لیدل یۀبدون ارا یاریبس ی، ادعا هاناشناس

آوردن  هکرده ام ک ادداشتیموارد ذکر شده را  نیهفتاد مورد از چن کصدویاز  شی. بنده بباشندیفراوان م ۀقابل مناقش
ه آن هم یلیمختصر خواهد افزود و شرح و رّد تفص ۀنوشت نیبر حجم ا نجایاغالط و مطالب قابل اصالح در ا نهمهیا

  .دارد یبه کتاب مستقل ازی، خود ننادرست یو ادعا ها زیمطالِب بحث برانگ
 

هم  ایو  به دقت نخوانده ایکتاب را  نی، ااثر نیبر ا ظیبا وجود نوشتن تقر زیاسحق نگارگر ن یکه آقا رسدینظر م به
گر است که جناب نگار یادآوریمندرج در متن آن نشده است. قابل  یهای، اشتباهات و پراکنده گتناقضات نهمهیا ۀمتوج

ملقب به " دادا گنج بخش " دچار خطا شده  یریهجو یکتاب ، در ذکر مزار عل نیا 1۰ ۀخود در صفح ظیدر تقر زین
عارف بزرگ و صاحب کتاب  نیا ۀمقبر کهیدر هندوستان ذکر کرده است در حال فیشر ریرا اجم یو محل دفن و

  .خاص و عام است ارتگاهیروف " کشف المحجوب " در شهر الهور زمع
 

او  یکه شامل ترانه ها یچاپ اشعار یو به جا کردیخود تمرکز م ۀاشعار سروده شد ۀاگر ناشناس بر مجموع - ۶
،  کردیشامل ترانه اکتفا نم یآورد و فقط به آوردن مصرعها یرا م شیخو یکامل سروده ها ی، غزل هانبودند

مصرعها  انتخاب لیانتخاب آن غزلها و دل لیکه دل توانستیم ی. اگر وبردیم یکتاب به حسن انتخاب او بهتر پ ۀنندخوا
  .بودیو مرتبط به موضوع م کدستیدهد ، کتابش به مراتب  حیخود در آن ها را توض ۀتران یها برا تیو شاه ب

 

مرتبط  که انعکاسات توانستی، اگر مکتاب سخن گفته است نیاش در ا یهنر ۀتجرب نیناشناس همانگونه که از اول - ۷
  .دیگردیآن عصر آشنا م یبا فضا شتریکتاب ب ۀ، خواننددرج کند شیترانه ها یۀبه هر آهنگش را در حاش

 

همان عصر ، بنا  یو اجتماع یاسیس یناشناس در فضا یاز آهنگها یوجود ندارد که اشعار برخ ینکته شک نیا در
 تیاکتاب بتواند که حک ۀسندیرا در برداشت. اگر نو شانیاز جانب ا یامهایبود و پ دهیانتخاب گرد یصخا یلیبر دال

اثر به مراتب هماهنگ  نی، ابگذارد انیناشناس " در م یقرن با ترانه ها میهر سروده اش را صادقانه با خوانندگان " ن
  .گرددیتر م یو خواندن

 

 نیتواند اب یبعد یکه ناشناس در چاپها میدواریو ام میئگویم کیتبر شانیکتاب را به جناب ا نیباز هم نشر ا ریاخ در
 از آنهمه اغالط بگرداند. یو خال کدستیکتاب را منسجم و 

 
 ایانپ
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