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  - چرمگرنيست ھربوت دوز–زرگرجواھری نيست ھر"

 )نجيب سخی( "ھراديب زبانشناس نيست

  

بارۀ علم موسيقی بقلم دانشمند محترم آقای در " موسيقی کسب بی سرمايه"مقالۀ بسيار پرمعلومات تحت عنوان 
 از نوشته ھای قبلی آقای نجيب - امروز خواندم نجيب سخی وھم توضيحات جناب داکترصاحب سيدعبد� کاظم را

موسيقی علم "سخی ملتفت شده بودم که ايشان در علم عروض دسترس دارند، و درمقالۀ امروز شان، اين شعار که
. بودن وتصرف داشتن آقای نجيب سخی به علم عروض بيشتر متيقن ساخت  ا به آشنا، مر"کميت ھای صوتی است

پوھنحی ادبيات تدريس ميشد،  پشتو در علم عروض بحيث يک مضمون در دپارتمانتمنت ھای زبان و ادبيات دری و
. اممکن استپشتو بدون آشنايی بعلم عروض ن قطيع سي?بھای اشعار دری و وت چونکه شناخت ابحار واوزان آنھا
. ھم بحيث اسيستانت شان بود )بابری(مرحوم استاد اين مضمون را تدريس ميکرد و مرحوم پوھاندعبدالشکور رشاد

است که در آن کورس تدريس ميشد ) خليل بن احمد(شناخت من ازعلم عروض بسيار مبتدی ومنحصربه ھمان رسالۀ
داشته باشم؛ ورنه اين مضمون چندان  بور بودم يادآن کتاب رامج ومن محض کامياب شدن درامتحان مطالب عمدۀ

  نمبر٩٠ يا ١٠٠ نمره موفق شده بودم، درحاليکه اکثرھمصنفان من ٧٠گرفتن  درامتحان ساCنه با خوشم نمی آمد و
  .گرفته بودند

امين يکی ازمض امريکا  بدردم خورد، زيرا مدت تحصيل در معلومات ابتدايی ازعلم عروض در بھرحال،ھمان مقدار 
ميباشد واين مضمون ) علم اCصوات(بود که نام عربی آن  )فونالوجی(و) فونتکس(مھم وضروری درعلم زبانشناسی 

زمان  آن وتا يھودان کشورعراق بود تدريس ميکرد که از) داود(را در سال اول و دوم دورۀ داکتری پروفيسری بنام 
بلد بود و ھم مدت يکسال در  بزبان فارسی نيز سر داودپروفي. درين رشته درامريکا نشر شده بود ھفت کتاب او

 در  او در يک کتاب خود چگونگی تغييرکيفيت اصوات عربی را-مھمان تدريس کرده بود پوھنتون دھلی بحيث استاد
اول درلکچرھای   دوم سال دوم، پروفيسرداود بار سمستر در.بسيارماھرانه تشريح داده بود زبانھای فارسی واردو

چون او به موسيقی غربی و شرقی ھردوبلد  تطبيق اصول علم فونالوچی درعلم موسيقی صحبت ميکرد و بارۀدر خود
در يکی از کتابھای  نشان ميداد و باCی سي?بھای موسيقی بطور حيرت انگيز تطبيق سي?بھای زبان انسان را بود

 درآن کورس - فھميدن آن رھنمايی ميکرد بخواندن و خود يک فصل آنرا درھمين موضوع نوشته بود که شاگردان را
نزديک علم فونالوجی باعلم موسيقی وشناخت سي?ب  پيرامون ارتباط  نام سه کتاب ديگری را که دراوايل دھھۀ ھفتاد

کتاب عروض خليل بن  ع?وتا پروفيسرداود. معرفی کرد بما طريق سي?بھای زبان، طبع شده بود ھای موسيقی از
اشعارعربی تشخيص داده، اين فونيمھای  صدھا سال قبل در ابحاری که او وگفت اوزان ومعرفی کرد  را احمد

ھمه زبانھا قابل تطبيق  زبان و  باCی سي?بھای موسيقی در ھر-    prosodic phonemes    -عروضی 
که درمقالۀ آقای  ھمين شعاری چھل سال ميگذرد و گفته بود زايد از  ازآن لکچرھا ومطالبی که پروفيسرداود-ميباشد

بزبان انگليسی  پروفيسرداود ، عين ھمين مطلب را"موسيقی علم کميت ھای صوتی است"نجيب سخی خواندم که 
اکنون اينقدر خبر دارم که ده ھا کتاب پيرامون تطبيق فونيمھای عروضی باCی . بکلمات مختلف بيان کرده بود

  .انگلستان نيز چاپ شده است ، فرانسه، روسيه وجرمنی سي?بھای موسيقی نه تنھا درامريکا، بلکه در

بکلی نابلد ميباشم، اما اينقدر ميدانم که راگھای  من شخصا موسيقی را خوش دارم، ولی با علم موسيقی و راگھا
  .ھندی با بحور عروضی تشريح و تعريف شده ميتوانند
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 نامھا تداعی شد، زيرا مددی رامعرفی کرده بسيارچيزھا و ازخواندن مقالۀ جناب داکترصاحب کاظم که کتاب استاد
انجامداده، اين  ببيند که اينکارخوب را که استادمددی بقلم کشيده، وخير را تاريخچۀ انکشاف  موسيقی وطن ما

بنظرمن . حمت حق پيوسته اند، آشنايی داشتمرازسراينداگان که به  انکشاف درعمر من از زيرچشمم گذشته و با بسا
سخی در بارۀ علم موسيقی در آن کتاب تشريح نجيب  اينکه بنظرچناب آقای –استادمددی واثرش قابل تقدير است  رکا

بحيث يک علم  درافغانستان ھمه خوش داشتند، اما ندارد، دليل آن اينست که تاچند سال قبل موسيقی را Cزم وجود
اروپا يا ھندوستان تحصيل کرده  ادمی ھای موسيقی دراک نمی شناختند، ومن بخاطرندارم که کدام افغان در يکی از

ھمان يک . برازنده درھندوستان آموخته است از يک استاد تلمذ  اکثراستادان افغان موسيقی را بقسم شاگردی و- باشد
 سخی از ديوان ابوعلی سينای بلخی نقل کرده است، گمان نجيب صفحه تعريف علمی موسيقی را که جناب آقای

  . ريت قاطع موسيقی دانھای افغان آنرا خوالده يا فھميده بتواندنميکنم اکث

بلخمسه ...مرتين ...لحن معتدل ...تاليف لحن" اعتراف ميکنم من خودنيز آنرا باراول خواندم و معنی مطالبی از قبيل 
ل قبل رايج  سا١٢٠٠نفھميدم، چونکه اين اصط?حات  را..." سه نغمت...پس درميان آن دوکناره ميانه بنھيم ...

وقابل  به علم موسيقی وارد افغان ھا انتقاد آقای سخی باCی بی پرداختی ما. زمان تعويض شده اندر بمرو بوده و
  . قبول، و شناخت و تصرف خودشان درين علم قابل توصيف است

بان و موجوديت و استعمال آن درکلمات ز" ھمزه"سخی پيرامون صوت نجيب  چندی قبل يک مقالۀ جناب آقای
 يکسال قبل باساس مکلفيت مسلکی خود تماس بگيرم، زيرا فارسی نشرشده بود، اما من Cزم نديدم درآن مورد/دری

يک صوت زبان عربی بوده واين صوت درجملۀ اصوات زبان "ھمزه"نوشته بودم که صوت  بتفصيل  وبطورمستند
من نميخواھم باب نزاع . ريم، اما ھمزه نداريمھوز دا /ھه/فارسی صوت  /درزبان دری ما. فارسی شامل نميباشد/دری

مدت ده سال دستور زبان دری را درپوھنحی ادبيات تدريس کرده ام، واين مکلفيت  سخی باز کنم، اما را با جناب آقای
  .فارسی وجودندارد/درزبان دری" ھمزه"بتکرار بنويسم که صوت  ديگرو مجبورميسازد بار مرا
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