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 هاینیم قرن با ترانه»قاط قوت و ضعف کتاب ن

 «ناشناس
 

 
تال  ها نام شاعر، ممام و اند که در لسمت باالی تمریبا هر کدام از آن لسمی آمده های ناشناس در کتاب به شعار آهنگا

ی پراهمیت است. و آوازخوانان جوان خیل این معلومات راجع به هر آهنگ برای هنرمندان ۀه ارایآهنگ ذکر گردیده ک

 یاد نشده است. شتردو مورد بی - یکی جز هر آهنگ، به ولی از کمپوزیتور

 .اند مانده منامگ سازانکتاب است که آهنگ ۀاین یک نمیص
 

 نهاآ )ناشناس( ت که نویسندهری اساشعا های شخصی و  داشت از یاد ۀمجموع« های ناشناسترانه نیم لرن با» کتاب

های پشتو، فارسي و اردو، در داخل و خارج از کشور   آهنگ به زبان شکل را در طی بیش از شصت سال اخیر به

های وی که لبال از سوی  سروده تا اشعار و هدف اصلی نوشتن این اثر، به نمل از ناشناس، این بوده است. سروده

مفاهیم و » با «شکل درست و صحیحبه» کتاب به نشر رسیده بودند، در لالب یک« دلتیامانتی و بیبی» ها بابعضی

دو بخش، از لول  در «های ناشناسنیم لرن با ترانه» کتاب دوباره تدوین شده و توضیح داده شود. ها آن «معانی

جوانانی که راه موسیمی را در  «مشك و ممارست» برای و «هنرجو و هنرپسنِد اندیشورهنرمند، » مولف آن، برای

 .گردیده است اند، اهداپیش گرفته
 

 :قسمت اول کتاب
 

 گفتاری چند 
 

در بخش اول،  در ژانر و یا سبک خاصی علمی حرکت نکرده است. آن هم ۀارد و نویسندعلمی ند ۀاثر مذکور وجه

 کودکی تا این های سال شکل بسیار مختصر تصویری از زندگی شخصی و هنری خود را از ا بهتالش کرده ت نویسنده

هنری نویسنده  کتاب نیز است؛ چون سرگذشت ترین بخش این جالب شود، ارایه کند.می «ناشناس» که او چگونه

پرداخته و از برخی  اهل موسیمی افغانستان معرفی طور اجمالی به جاست که ناشناس به در همین روایت شده است.

از  نام برده است. )آماتورها( ای و غیرحرفه شولی هنرمندان ،مسلکی هنرمندان از، آور خرابات هنرمندان نام

آوری شده است که در  جامعه یاد های حاکم بر موسیمی و سنت ۀهنر و هنرمندان عرص در ممابل مشکالت روزگار

تواند ها که هر یک آن میاما این حوزه دک بوده است.خیلی ان یا هم این موارد تا حال یا چیزی نوشته نشده و ای همه

در حدود دوصد صفحه که به بخش اول  است. تفصیل الزم پرداخته نشده جذاب باشد، در این کتاب به برای خواننده

آن روی  ۀبمی کند و هنری ناشناس حکایت می ۀاز سرگذشت و تجرب چند برگ آن داده شده، تنها اختصاص کتاب

 ۀآفرینش و نظری اول کتاب چون، ۀمنی برخی از موضوعات بزرگ علمی، فلسفی، تصوفی و دینی پیچیده است.مسایل 

ان تو داستان آفرینش انسان در تورات، چطور می نظر علمی و عملی، رشد و تکامل انسان، آفرینش عالم و آدم از
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اند که ربطی با اهداف اصلی  های«پراکنده» ولف،دیگر موارد یا به للم م شمسی و ۀانسان کامل شد، معرفی منظوم

عاللمندان موسیمی ناشناس،  توان گفت که برایمی شاید هم برای خوانندگان مرغوب و مطلوب نباشند. ندارند و کتاب

 و اشعار موسیمی این آوازخوان محبوب کشور، مهم کمپوزها ها، هنری، سبک ۀحال و آگاهی از تجربواندن شرح خ

 .اند از مثنوی معنوی در این کتاب «ُشبان حکایت موسی و» افتنی تر از
 

افغانی و  پیوند موسیمی» جداگانه و درشت به موضوع مهم در لسمتی از بخش اول کتاب، مولف تحت یک عنوان

موسیمی تنبور و رباب  ۀنستان و هندوستان را به دو آلاافغ رابطه و پیوند واالی موسیمی زد، ولیپردا می «هندی

اند  به هند رفته رباب از افغانستان نویسد که تنبور و نویسنده می کند. همین آالت تمرکز می تنها روی خالصه کرده و

هندی تبدیل  «ستار» و «سرود» موسیمی هند، به آالت ساز توسط استادان «ارتما و اعتالی کیفی» جا بعد از و در آن

 اند. شده
 

 نویسد:می ناشناس
 

  .«ستار سرزمین هند دارد ما حك پدری بر گونه تنبور بیولوژیک رباب افغانی است، به همان سرود هندی فرزند»
 

های  ریشه تنبور و رباب، ۀبطغیر از را دارند تا بدانند که به تردید آرزو خوانندگان کتاب و شاگردان موسیمی بی

 اند؟افغانی و هندی کدام اصلی پیوند موسیمی
 

های پشتو و ها تا به امروز، به زبانما، از گذشته آوازخوانان کشورتر  چرا سرودها و کمپوزهای هندی توسط بیش

 شوند؟می« بازخوانی» فارسی

 موسیمی افغانی در چیست؟ این اثر و نفوذ موسیمی هند بر  دالیل
 

ه، بهتر علمی دارد که نویسنده از آن عاجز بود اگر پرداختن به این چنین موارد ضرورت به یک بحث تاریخی و

موسیمی هندی با کارهای هنری ناشناس با تفصیل  ۀظپیوند لابل مالح بود تا مؤلف در همین لسمت راجع بهمی

 .توانست، برای یک خواننده و شاگرد موسیمی خیلی آموزنده باشد کار می نوشت که اینمی
 

نظران، عدم ا، به نمل از صاحبهنرمندان جوان کشور م یکی از مشکالت اساسی در موسیمی و فعالیت هنری اغلب

 باشد. پذیر می پسند و دل و همچنان نبود کمپوزهای همه پرمحتوا استفاده از اشعار ناب و
 

پیام در شعر و  ارزش» های خود، تحت عنوان نویسنده با انتخاب برخی از ابیات و سرورده کتاب ۵۲ یدر صفحه

که چه معیارهایی را باید  اما موضوع این ل آورد.هایش را مثا بعضی آهنگ های ، خواسته تا پیام«سرود

تشریح  شده، داده های مثال پیام همچنان، گرفت تا پیام یک شعر و یا آهنگ پرارزش باشد، پوشش نیافته است. نظر مد

 اند. نشده
 

 :نویسد کهناشناس می
 

 «ام برسانم. ود را به شنوندهام پیام خ ها خواستهاز طریك آن شمارم که برمی جا آن ابیات و اشعاری را در این»
 

ها  آهنگ در «هنگام هجوم مجاهدین به شهر کابل» هاهای آن اشاره شده است که از پیام ابیات به بعضی از این

بخواهد که  مشتاق ۀخوانند اگر ها شرح داده نشده است. های نویسنده در دیگر اشعار آهنگ است، اما پیام استفاده شده

 با خواندن اشعار، پیام تواند صرف مخاطب می آیا دیگر اشعار دریابد، بازنمود نشده است. های ناشناس را در پیام

سرنگونی سیستم شاهی » ینویسنده، درباره به للم های ناشناس را دریافت کند؟ پیام ناشناس در سرود زیر

 :بودعر مشکل میساخت، برای خواننده درک پیام شروشن نمی کتابش اما اگر آن را در بوده است. «مطلمه
 

 ظلمت کشیده بود ۀشب که پردآن دیو 

 آن دیو شب ز پـــای فتاد و شکسته شد

 اش ز هم پاشید نظم هــــستی پوشیده



  

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 

در موسیمی  [یا اوکتافو]سبتک است. ها پرداخته«تهات» و «سه سبتک موسیمی» بخشی از لسمت اول کتاب به

های موسیمی سبتک سروده و یا نواخته شوند. منظم شکل به هفت نوت و یا ُسر موسیمی که ۀعبارت است از مجموع

)یعنی  های باالتر از سپتک سوم نوت تواند که آواز انسان نمی دلیل این اما به باشند، تر از سه سبتک توانند بیشمی

 .اند تأکید کرده )پایین، متوسط و بلند( موسیمی روی همین سه سبتک را ادا کند، بزرگان نوت( ۹۰ تر ازبیش
 

رسد و براساس همین ده تهات صدها راگ در موسیمی  به ده می ها ست که تعداد آن ها ی از نوتا ت نیز مجموعهتها

ها،  ها و تهات تصاویر از اشکال سبتک ۀمسیر چیزی جز ارای کتاب در این ۀنویسند آند. وجود آمده کالسیک به

شود که اگر با موسیمی جنوب آسیا آشنایی نداشته  می خواننده در محیطی رها بیان ننموده است. مفاهیم مذکور را هیچ

 .چیزی استنباط کند تواند از این بخش کتابنمی باشد،
 

 :قسمت دوم کتاب
 

 اشعاری چند
 

پشتو و اردوی ناشناس که عمدتا از طریك امواج رادیو  های فارسی، تر به اشعار آهنگ لسمت دوم کتاب بیش

، رباعیات، افکار بزرگان، ها بیت های پشتو، شاهها، لندی بعضی دوبیتی ه است.پرداخت اند، افغانستان به نشر رسیده

اما  اند.گنجانیده شده های ناشناس نیز در این بخش های پشتو و فارسی به انگلیسی و تعدادی از عکس سرود ۀترجم

 .ب استاصلی کتا دهد که محور های وی تشکیل می ترین لسمت را اشعار و سروده ترین و بزرگ مهم
 

ها را تا حال از  های آن خورد که آهنگ چون حتما به اشعاری برمی تواند برای خواننده مهم باشد؛ کتاب می ۀاین پار

ً نویسنده یمین به حافظه ندارد. ناشناس نشنیده و یا ها به مخاطبین، بدون شک، موفك  که در انتمال اشعار آهنگ ا

این طرزها و  نبوده است. وی از اشعار زیبا در موسیمی ۀت، تنها استفاداست، ولی آنچه ناشناس را ناشناس ساخ بوده

 به غرب و از جنوب تا شمال افغانستان، خانه بهار موسیمی بودند که آواز او از شرق به نشین و همیشه کمپوزهای دل

اشناس همین معما را در لابل توجه این است که ن ۀنکت نادیده گرفت. این ویژگی خاص را نباید خانه شنونده یافت.

 طرزها و کمپوزهای هندی، چگونه خودش کمپوز ساخت؟ غیر از بازخوانی به کتابش روشن نساخته است.
 

 ها بودند؟اولین کمپوزهای وی کدام
 

 آیا کسی او را در این کار کمک کرد؟
 

ان ش ماندگی و این امر باعث عمب نداشتن کمپوزهای خوب دچارند اغلب هنرمندان و آوازخوانان جوان ما با مشکل

انتخاب کمپوز، این کتاب چیزی به هنرمندان جوان توصیه نکرده است  تهیه و ۀزمین در در موسیمی شده است.

کم  اما دست بیند.این کار را در خود نمی «بضاعت و صالحیت» دلیل آورده که وی نویسنده در این خصوص و

مجبویت رسید،  موسیمی اختیار کرد و چگونه کمپوز ساخت تا به شهرت وناشناس چه سبک و روش را در  که این

 .توانست در کتاب توضیح دهد ها را میاین
 

باشند و تعدادی را هم  های خودش میاز ساخته «اکثراً » او نویسد کمپوزهایموضوع دیگر این است که نویسنده می

شود که آیا  تواند سواالتی خلكرای مخاطبان کتاب میاما ب کرده است. «برداری نسخه» هندی از هنرمندان معروف

 شوند؟توسط ناشناس تنها در همین دو کتگوری خالصه می شده تمام طرزهای سروده
 

  آوازخوانان کشور به این آوازخوان افغانستان کمپوز تهیه نکرده است؟ سازان و آهنگ آیا هیچ یک از

ها نام شاعر، ممام و تال  که در لسمت باالی تمریبا هر کدام از آن اند های ناشناس در کتاب به لسمی آمده اشعار آهنگ

این معلومات راجع به هر آهنگ برای هنرمندان و آوازخوانان جوان خیلی  ۀکه ارای آهنگ ذکر گردیده

است کتاب  ۀتر یاد نشده است. این یک نمیص  دو مورد بیش -جز یکی ولی از کمپوزیتور هر آهنگ، به است. پراهمیت

 .اند نام مانده سازان گم که آهنگ
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 شکل و ظاهر کتاب
 

نادیده  آرایی کتاب کامال لواعد صفحه آرایی اثر، ذوق هنری وجود نداشته و در صفحه از ناشر کتاب ذکر نشده است.

غیرضروری  شکل ها، اشعار و ابیات به متن تناسب است و حروف بی ۀی استفاده از اندازا نحوه اند. گرفته شده

اشکال هنری و تصاویر غیرضروری  .چینی وجود دارد های در حروف کاستی اند. کوچک و بزرگ و درشت شده

حجم متن و فضای  اند. میان و اطراف متون و اشعار عالوه شده در هاها، نمطهها، برگها، گلها، لوسچون للبک

استفاد شده که  برای بعضی کلمات و ابیاتخوشایند  های مختلف و نا از رنگ معین و مناسب نیست. خالی در صفحات

 .خیلی ضعیف است کیفیت تصاویر کتاب باشد.آرایی کتاب می حاضر مطلما خالف اصول و لوانین صفحه در عصر

های فوق ، دریافت«های ناشناسنیم لرن با ترانه» کشور در نگارش ۀش و زحمات این هنرمند گرانمایبا درک تال

در صورت موجه دانستن موارد و دالیل  امید است. تحریر در آمده ۀین سطور در لالب نمد به رشتا ۀنویسند ۀیدگاد از

 د.استفاده لرار گیرن بعدی کتاب مدنظر و یادشده، در چاپ

 

 


