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 ۳۰/۳۰/۳۳1۰                               نجیب سخی

 آیا آرمونیم یک آلۀ موسیقی هست؟
 

ن ابعاد بزرگ متوسط ؛ ایمیگنجد  از ابعاد تشکیل شده است ، یعنی آنقسمت موسیقی که در توانائی انسانموسیقی انسان
ی ، جمعیت ویا تمدنیکه در بحث شناخت موسیق، گروهشناسائی دقیق ابعاد برای هر شخص ،تحلیل؛ و کوچک هستند

 . ؛ بلکه اجتناب ناپذیر استعرض وجود میکند نه اینکه الزمی
؛ دانشمندان ردارمعرفت ومدنیت انسانی گردیدنداسالم وتمدن اسالمی آنگاهیکه از قرن هشتم و نهم میالدی ببعد رایت ب 

؛ ع موسیقی نتوانسته بودند حل کنند، و هر آن چیزی راکه یونانی ها در موضومی با موسیقی وسیع  تما  گرفتنداسال
زرگ ، ابعاد بدید خیلی وسیع وهمه جانبه دارند (؛ در برخورد با ابعاد موسیقی1همه را هموار بیان و تشریح کردند )
، یعنی بعد کوچک بزرگ کوچک را بسه حصه تقسیم نمودند، که ازجمله ابعاد متوسط و کوچک را تفسیر کردند

، ، که اینرا متحرکات نام گذاشتند ،کوچک متوسط  وکوچک کوچک ،که این جز سوم را بسه حصۀ مجدد تقسیم کردند
؛ اما اینقدر این ابعاد در اینجا پرهیز میکنم ؛ من از شرح عددید از متحرکات بزرگ ،متوسط و کوچککه عبارتن
وغیره حصه های یک پردۀ طبیعی  1/۰حصه  1/۴،حصه ۳/۰ ،حصۀ یک پرده  ۰/۴عاد  عبارتند ازیم که این ابمیگو

 . سازهستند،یعنی در حقیقت موسیقی که انسان میکند از تکرار و تجان  چنین ابعاد کوچک و بزرگ تشکیل شده است
ۀ دو آلۀ موسیقی تخلیق و تولید میکردند ، که یکی این خصوصیت آواز انسانرا در کشور ما از اعصار قدیم بوسیل

غیچک است و دیگری سرنده ؛ درگذشته بروی رباب نیز پرده یا دستانه های را که امروز می بینیم وجود نداشته ، 
ا با یعنی رباب نیز قابلیت و توانائی تشکیل تمام این ابعاد موسیقی آوازی انسانرا داشته ، که متاسفانه این ثروت رباب ر

 !! امید موقتی و گذرا باشدپرده ها باالی آن ازبین برده اندبستن 
آنگاهیکه بعد از هجوم چنگیزی ها قسمت زیاد دانش و خزانه فرهنگی ما بطرف شرق متواری گردید ، اصول و 

ین عصر بابری ، که درخشنده ترین قسمت آن  هممهاجرتها بهند انتقال داده شد نموازین موسیقی تمدن اسالمی با همی
؛ درهمین عصر است که (۳ان بدخشان، بلخ و کابل هستند) ؛ چونکه پایه گذران این سلسله پرورده شدگهای هند است

یک کتله آهنگ ، موسیقی به این اصل باورداشته باشیم  که ؛ اگربان رسمی دربار هند اعالم میگرددزبان دری بحیث ز
ها آهنگ زبانشانرا درهند رایج نمودند، وآنچه را موسیقی بابریها می گوئیم  ، پ  این بابری زبان همان کتله است
 . آهنگ زبان دری است

و جذابتری رادرهند  از دو آلۀ موسیقی که من در فوق ذکر کردم ،یعنی غیچک و سرنده؛ آلۀ موسیقی خیلی جالبتر
بهرصورت امروز اما  است؛« سو رنگی » این ؛ اردو زبانها میگویند نامیدند« ی صد رنگ» ، که آنرا بوجود آوردند

در آتش  م؛11۰1این آله که بعداز سرکوب شورش سپاهیان درسال  یاد میکنند.« سارنگی»این آله را بنام 
یا انسان مشرق   ،املترین آلۀ موسیقی است که انسان( ک۰غضب،تبعیض و استبداد فرهنگی انگلیسها در هند سوخت)

 .توانسته است بوجود آورد
، با گوالئی  ناخن ، با یکدست کمانچه کشیده میشوده و ساز را باالی زانوها میگذاردوازندۀ سارنگی چهار زانو نشستن

را ؛ لهذا کوچکترین بعدی تنها در یک نقطه تما  حاصل میکند؛ چون ناخن دست با تار ، پرده گرفته میشوددست دیگر
ن سارنگی نواز ر مورد آخرید. از انسان تقلید کرد و بوجود آوردترتیب از آو؛ میتوان باینکه در باال از آنها یادنمودیم

تن اشخاص را در سارنگی تولید ، میگویند حتی او قادر بود سخن گف(15۰۰ـ  111۳استاد مرحوم بندو خان )واقعی 
 !. روی این ملوظ است که سارنگی را بلبل موسیقی میگفتندکند

وسیقی عصربابریها بود؛بلکه یاداشت و کتاب موسیقی شان  نیز بود ، هرکسیکه آواز میخواند سارنگی نه تنها یک آلۀ م
یا نغمه را تعین و محافظه باید با سارنگی شروع میکرد،همه از سارنگی پیروی و اطاعت میکردند ؛ چون سارنگی سر

استاد » :های سارنگی نوازان بودند ؛ ماننده بزرگترین موسیقی نوازان نیم قاره درحقیقت از خانواد، و باینترتیب مینمود
شان استاد مرحوم امیر  مایندۀ، استاد عبدالوحیدخان، استاد هللا دیاخان و آخرین ن، استاد رجب علی خانعبدالکریم خان

؛ پدر استاد ؛ ازجملۀ این پنج استاد موسیقی، یا شاگرد ایشان بودندها بودنداینها همه یا فرزندان سارنگی نواز « خان
استاد علی بخش سارنگی نواز ، شاگردان شانز بود؛ درحالیکه چهار نفردیگرامیر خان استاد شاه میرخان سارنگی نوا

 .، یا اینکه استاد براه غالم علیخان موسیقی رااز سارنگی شروع کرده؛ زیرا پدرش نیزسارنگی نواز بودبودند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sakhi_na_ayarmonium_yak_alae_mosiqi_ast.pdf
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ی هند یعنی سارنگی بدر شد ؛ چون سارنگی میراث و انعکا  فرهنگ انگلی  در صدد بربادی و شکستن کتاب موسیق
وسیع و غنی بابری ها درهند بود ؛ انگلی  بشدت در گم و گل کردن این نشانه اشتغال ورزید ؛ لهذا بر سارنگی اتهام 

ترویج و ازدیاد  ، که در نتیجه سبب، همکاری و مقاربت دارددر همراهی طوائف ، یعنی رقاصه هابستند ، که این آله 
؛ لهذا برای زدودن این معضله باید سارنگی را عزل و متروک ناسبات ضد اخالقی در جامعه میشودرقص و دیگر م

نمود . تبلیغات وسیع بکمک دستنشانده ها و فرصت طلبان  برضد سارنگی آغاز شد ، در یک دستۀ دهادی چهار 
رقاصه ؛عجب اینجاست که نه برضد خود رقاصه ) چون کوته عضو شامل بود ، یعنی  سارنگی ، طبله،خواننده و 

برضد سارنگی چنان مجادلۀ ، نه برضد خواننده و طبله؛ اما تنها (.د از ختم سرنگی هنوز هم زیادترشدهای طوائف بع
 . قطع طریق انکشاف و تحول سارنگی را قلع وقمع،محدود متروک نمودند ، که بعد اندک زمانی سارنگیشروع شد

بوسیلۀ انگلی  و همدستان بومی او ضربۀ بود بفرهنگ  انسان بمفهوم عام کلمه!  رادیوی دولتی هند تاکنون پارچه 
!! گویا سارنگی بحال خود باید بگریدهای سارنگی را تنها در پهلوی اخبارو مراسم تعزیت و سوگواری پخش میکند ؛ 

 و موسیقی گر را در هند  تا ختم قرن نوزدهم بوجود آورده واقعیت اینکه سارنگی شاد ترین و پربارترین موسیقی 
، در حقیقت ترتیب و پرداخته شده بوسیلۀ سارنگی نواز تا امروز در موسیقی هند میشنویم ، وتمام ترکیباتی را کهاست

 . های قرن نوزدهم هستند
انجا که موسیقی بفسق فجور وصل  اما انگلی  تا آنجا که بفهم و فن موسیقی مربوط میشد آنرا مضمحل نمود ؛ اما 

م درجامعۀ وموسیقی هندداخل نمود ، که درین 118۰میشد  آنرا باید زنده نگهمیداشت؛لهذا آرمونیم را بعد از سالهای 
!  ببینیم آرمونیم چه است ؟ آیا میتوان موسیقی ابسته بانگلی  مدد و پشتیبانی شدرا ه بشدت از طرف قشر نوخاسته و

 ؟ری ها راب ن اجرا نمودمکتبی عصر باب
، آرمونیم درحقیقت یک ساخته شد« لکساندر فرانسوه دیبن ا» م بوسیلۀ یک فرانسوی باسم  11۴۳آرمونیم در سال 
ت دائم وقائم بردیوار نصب ؛ زیرا ارگ آلۀ موسیقی بزرگی است که درکلیساها بصورقابل انتقال است ارگ کوچک و

یم را ؛ آرمونآن تهیه کرده اند بصدا درمی آید شردن دکمه ها  با هوائی که در مغزن، و طوله های آن در اثر فمیگردد
، صرف یکی و قصبات میروند آنرا باخود برده ، تا راهب های عیسوی گاهیکه در قریه هابتقلید از همین ارگ ساختند

هدف ازساختن آن زیرا  را جا دادند؛دو دعا و رسم مذهبی را بجا آورند؛ روی این ملحوظ  باالی آن دوازده نیم پرده 
ز اینجاست که حتی مانند ، ابتواند صدای راهب را همراهی کند ، تنها تولید یک آواز حد اقل بود تاموسیقی کردن نبود

، که آنرا در غرب آلۀ موسیقی غریبان میگویند؛ ازمحدودی دیز و بمل و پردۀ کبیروصغیر هیچ اثری در آن اکوردیون
؛ زیرا نواختن آرمونیم آنقدر ساده است  که حتی وازان نمیتوانند آکوردین بنوازندن جاست که آرمونیم ننیست ؛ ازای

 . میمون هم میتواند آنرا بیاموزد و بنوازد
؛ لهذا باید انسان آواز خود را در ارومیزان شدن بیرون هستند؛ از عیئیکه باالی آرمونیم سوار شده استنیم پرده ها
، که این وضعیت بیعیت صدا را مختل و ناجور ساخته، که تنها همین عیب آرمونیم  طقلیل بدهد یا ارتقأسطح آن یا ت

ور وقارۀ که ساخته و ، آرمونیم در کشقی نفی میکند؛ روی این علت استکهموجودیت آرمونیم را بحیث آلۀ موسی
آنرا صدای چپرا  خشکیدۀ دروازه میخواندند؛  ، هیچوقت مورد استفادۀ هنری قرارنگرفته است، و آوازپرداخته شده

م برای مطالعۀ موسیقی هند بانکشور آمده بود با دیدن 15۳1درین مورد خانم مود مکاتی ویلن نوازانگلی  که درسال 
این ماشین ب واز دلخراش ، که هیچوقت در تاالرهای موسیقی غربی شنیده نشد؛ زیرا » ترویج آرمونیم در هند گفت : 

                                                                     ۰) «( از همه میدانند ۴گران اروپائی آنرا پاٍهینتر )موسیقی
                                      

تاگور  ، درین مورد ربندراناتیقی و فرهنگ بابری ها ترویج نمودانگلی  آرمونیم را درهند برای درهم شکستن موس 
آرمونیم یک سمبول و نشانۀ سرکوب »  :نوشت 18۰ ص 151۴استرانگوی سال  شاعر معروف هندی در فوک 

   8« )استعماری است و یک تهدید خیلی جدی برای موسیقی هند وظلم 
رمونیم همرای غربی ها آ» :تاب مواخذ فارسی موسیقی خود نوشتهمچنان جناب رشید ملک محقق پوهنتون الهوردرک

 . از راه های نامعلومی وارد موسیقی ما گردید
؛ تا ملل نیم قاره بکار گرفته شده استلهذا آرمونیم یک  پدیدۀ استعماری است که برای فرو پاشیدن  فرهنگ و زبان 

نجاست که . از ایو آهنگ زبانشانرا بتحلیل ببرنتد بوسیلۀ آن آالت اصلی و سنتی شانرا درهم بشکنند و درنتیجه موسیقی
زی استاد موسیقی بشاگرد، حتی به اوالدخود موسیقی یاد نمیدهد " غافل از اینکه استاد اصآل چی" مردم ما تصور میکنند

، که نه ؛ این بدان مفهوم استبشاگرد خود با آرمونیم یاد بدهد ؛ چنانچه معلمی موسیقی رادن در چانته نداردبرای یاد دا
ضد تکامل موسیقی بوجود  !! زیرا آرمونیم در مبدای خود  ضد آموزش وشاگرد خواهد دانستمعلم موسیقی میداند ونه 

 !!!؛ زیرا این وسیله قابلیت چنین کاری را نداردباآن موسیقی را نمیتواند بیاموزد، واین طبیعی است که کسی آمده است



 

 

 4تر ۰ له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

؛ ازتمام این ابعادیکه دیگر کسر های پردۀ ساز و   1/۰و ۳/۰،۰/۴،1/۴از ابعادیکه در شروع از آنها یاد کردیم یعنی  
باالی آرمونیم قابل اجرا و تطبیق است و آنهم طوریکه انسان باید آواز  ؛؛ تنها  پرده و نیم پردهمیسازد موسیقی انسان را

جدد صدا لهذا ما باوسائل تولید م اگر چنین آوازی را ازوسیلۀ ثبت شده یا گرافون بشنویم؛ خود را بدان منطبق سازد.
، و آوازی که قبآل در آن جا ط صوت یک وسیلۀ تولید مجدد صداست؛ آرمونیم نیز مانند گرافون و ضبطرف هستیم

!!!! و این گفتۀ خانم مود  گذاری شده است آنرا بازمیدهد ؛ لهذا این آلۀ موسیقی نیست ؛ بلکه یک وسیلۀ موسیقی است
 .واقعیت است ، که آنرا ماشین میخواند کامآل بجا ومکاتی

ه مولد نغمه ؛ بن  نوازندبآل وجود دارد آنرا بصدا می آوردنوازندۀ آرمونیم نغمه یا سر را خلق نمیکند ؛ بلکه نغمۀ که ق
، ماتنها نقش محرک یک وسیلۀ موسیقی را داریم که تیپ یا گرافون را روشن میکنیم؛ همچنانیت بلکه محرک آنستنیس

؛ اما پی آمد احسا  و اندیشۀ ما نیست؛ تفاوت اینکه تیپ وگرافون ترکیب مکمل دکه شاید بما رضایت خاطر بده
واقعیت اینکه هیچ یک ازین ؛  ا ، که نوازنده آنرا تکمیل میکندصوتی را تحرک میدهند ؛ اما آرمونیم صدای نامکمل ر

ن وتیپ ممکن ومیسرنیست با در تدوین ابعاد موسیقی نقش ندارند. چنانچه آموختن عینی موسیقی با گرافووسائل 
آرمونیم نیز چنین آموزشی امکان ندارد؛لهذا کسانیکه موسیقی رابا آرمونیم عملی واجرا میکنند،وسعت وغنای ابعاد 

مانندشخصیکه تمام  تنها دراطراف دوازده نیم پردۀ آرمونیم پاٍهین وباالمیروند؛ موسیقی را درک وح  کرده نمیتوانند؛
شین حساب انجام میدهد ؛ اما بدون ماشین قادر باجرای یک عملیۀ سادۀ ریاضی هم نیست ؛ عملیات ریاضی را با ما

ند ابدآ چنین شخصی هیچوقت به تۀ ریاضی نمیتواند وارد گردد ؛ بهمین ترتیب آنانیکه موسیقی را با آرمونیم عملی میکن
ان چیزی است که عمآل درجامعۀ خود همه ، واین همنها امکان دارد که موسیقی برشوند؛ تنمیتوانندموسیقی گر شوند

 ! روزه در داخل ومخصوصا درخارج کشور مالحظه میکنیم
، مجبوریت ر بقیودات؛ آنها آرمونیم را نظا تار ساز آموختند و پخته نمودنداستادان و بزرگانی که درمبدا موسیقی را ب

از آنها را نه گرم ونه سرد وجود یا عدم آرمونیم آو های اقتصادی و شاید هم سهولت کار استفاده واستعمال کردند ؛ بن 
 پیشبینی  ؛ اما متاسفانه عواقب و خطرات آرمونیم باالی اموزش موسیقی در دراز مدت را   نتوانستند درک ومیکند
، حتی دریک کشور مورد که طراحان آن هستند پ  چرا درتمام اروپا، ،آرمونیم آلۀ موسیقی معجزه آساست ؛ اگرکنند
 !! ؛ چه رسد که آنرا درآموزش موسیقی خود بکاربرندتفاده ندارداس

، که نظر بساختمان هجائی آن در انکشاف زبان محاوره بزبان آهنگی خیلی مستعد وفعال است ، که زبان پارسی دری
است ذوق این خصلت زبان بوسیلۀ متکلمین ان در جریان عمل مکالمه ومحاوره مورد بهره بری قرارمیگیرد. از اینج

 ،، نی، سرنده، غیچک، تنبوردر گذشته آالت موسیقی چون ؛ رباب، که غزل و آواز سرائی بین دری زبانانوسیع ت
ت زبان مانیست روی این باین احتیاج جواب متناسب و مقنع میداد ؛ اما آرمونیم جوابده حرکات و سکنادهل و دف 

یم شکل نمیشوند؛ زیرا با ابعادیکه این آهنگها ترکیب شده اند باالی ، که آهنگ های محلی اصآل با آرمونلحوظ استم
 !!ارمونیم وجود هم ندارند! از اینجاست که فهم وموسیقی بومی و وطنی ما درحالت نابودی است

" کردن با آرمونیم نه تنها خود را فریب ، که "هی هی و هو هوونیمی خارج کشور قابل یاددهی استباستادان آرم
 !؛ بلکه باسا  زبان و فرهنگ ما نیز صدمه وارد کرده آنرا نقض و پامال میکننددمیدهن

؛ افرادیکه از های آزاد" ، بطور مدلل شرح نمودممن چندی قبل طی مقالۀ تحت عنوان "حروف در موسیقی و مصرع 
، یک کرده اند ، کم کاری و تنبلی از آموختن اصول و قوانین عروض شعری زبان پارسی دری فرارروی سهولت

، که اینها در آنرا بنام شعر نو بما سودامیکنند، و و نا موزون را پهلوی هم قرارداده، نامتجان  سلسله کلمات و جمالت
 !!حقیقت در حال شکستن شیرازۀ زبان پارسی دری هستند

ستن ؛  در پی شکه آن میچسپانندهمچنان آنانیکه موسیقی را از تار ساز جدا کرده، وآنرا به آرمونیم و ماشین های مشاب
 !! ، اصول ومبانی موسیقی ما هستند، غیچک، تنبور؛ چون  ربابآالت موسیقی دو هزار سالۀ ما

د درحال درهم شکستن ؛ اما روان وفرهنگ او را ما خورو  و امریکا ویران ومجروح گردیداگر جسم ملت ما بدست 
؛ اما ما بی هدف ی هدف و منافعی را تعقیب میکردنددرین ویران کار؛ عجب اینست که غرب  وشرق وتخریب هستیم
  !! ، شعر و موسیقی را که از نیاکان بارث برده ایم ؛  آنرا بلجن میمالیمو رایگان زبان
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 : یاداشتها
، که امروز آنرا در یم ابونصر فارابی صورت گرفته است، تدوین عینی یک" جمع" در موسیقی از طرف حک1ــ   

یا تقسیم پرده بدو  ، ورا " تون" میگویند، که امروز آن، شناسائی عددی یک" طنینی"ا گام " میگویندموسیقی غرب "گم ی
را بدو حصۀ  ؛ لهذا پردهیت در موسیقی را کشف نکرده بودند؛ زیرا یونانی ها خصوصیت تزئیدی و تنزیلی  کمحصه

   .، که چنین امری در موسیقی امکان نداردمساوی تقسیم میکردند
م(هند را فتح 1۰۳۰هـ.ق )5۰۴ ؛ تنها درسالپادشاه شد کابل را فتح کرد و م(1۰۳۴ق )  هـ. 51۳، بابر در سال ۳ــ   
م( در کابل تولد و بزرگ شده است ؛ اگر عصر بابری 1۰۳1ق ) .هـ51۰فرزند و جانشین او در سال  . همایوننمود

اد ها را انگلی  ها بدورۀ مغلی های هند شهرت دادند؛ در حقیقت این علت بود،تا بین بابری ها و زادگاه شان فاصله ایج
اینها  از راچپوتهای پنجاب دهادی ها" میگفتند، " ، که آنها رار یا طبقۀ موسیقی گری وجود داشتهدرهند قش، ۰کنند  ــ
دهادی آنکسی است در خواندن : » آئین اکبری در مورد شان مینویسد ، که با ورود مسلمانها عمدت  اسالم آوردند؛بودند

دهادی  ها که صفوف « بزبان راچپوتی در وصف کارزار و جوانمردی است  کرکا مهارت داشته باشد و خود کرکا
شان با سیلی از گرسنگان قریه ها وقصبات خیلی وسیع شده بود با سارنگی ها و سرنده ها در خواندن سروده های 

 .جنگی در جنبش سپاهیان حصۀ کالن گرفتنداز اینجاست منبع غضب انگلی 
     .، هـ مکسور را در پارسی دری همزه نیز مینویسندفوظ کامآل اصلی و درست است، نوشتن پاٍهین بکسرهـ مل۴ــ 
 ؛اصول انشائی زبان پارسی دری است ضد ،اما پاهین را با دو بار یا نوشتن ؛بجاست که اینهم درست و ،یعنی پائین 

     .شوند ه می، که هردو با هـ ملفوظ نوشتان با شاهین ویا راهین قافیه بستزیرا پا ٍهین را میتو
 1۴5، فتوحات شهزاده نشریۀ موزیم موسیقی پاری   ص ۰ـ  
   1۴1ص   //////////////////////////////////////////////////// ،8ـ  
 

                          
 


