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لطيف ترين مظھر احساسات زيبای بشری که با تحول ذھن به تدريج بشکل شعب مختلف  
 تراشی و صنايع مستظرفه درآمده است، موسيقی است که بر عکس شعر، نقاشی، ھيکل

موسيقی آوای درونی . معماری به وزن، قافيه، قلم رنگ، خشت و آجر ضرورت ندارد
جذبات نشاط زندگانی است که عDوه بر انسان، حيوانات و پرندگان ھم از خود بروز داده 

  .ميتوانند

   
موسيقی را ميتوان بر شعر و سخن موزون مقدم دانست، به گفته امير خسرو بلخی دھلوی 

س زيبا که به زيور احتياج  آنست و چه بسا عرو»زيور « و شعر»عروس« موسيقی
با اينکه اوآی موسيقی بدون شعر و سخن موزون ھم زيبا و جذاب است، پايه فھم . ندارد

انسانی که بر شعور حيوانی حکومت ميکند با ترکيب سخن موزون يعنی شعر با موسيقی، 
  . ی مبدل ساختمعنی به نوای بامعن موسيقی را از نوای بی

  

موسيقی در قالب شعر و شعر در پرده موسيقی در تحول مدنيت ذھنی بشری مرحله ايست 
در افغانستان اين مرحله بسيار بزرگ بوده . که علی العموم تاريخ از آن خاطره ھائی دارد

و مبدائی دارد تاريخی که شالوده موسيقی ما و کشور ھای مجاور ما روی آن استوار 
  .است

ی و آسيای ھند و آريائ«نطور که افغانستان کانون السنه، اديان و فرھنگ کتله ھما 
  در کوھپايه ھای»آريائیسرود «شود، ظھور و نشوونمای قديم ترين  محسوب مي»مرکزی

اين . کم ميکند در ين سرزمين ح»موسيقی آريائی«افغانستان به ظھور اولين مراتب 
د ميتوان کرد که جايگاه دوام آن کوھپايه ھای  يا»موسيقی باختری«موسيقی را به صفت 

ھندوکش بوده و انعکاس آن در قله ھا و دامنه ھا و دره ھای سپين غر ھم محفوظ مانده 
  .است

  

سيقی اين مو. موسيقی آريائی باختری مبدأ موسيقی ھندی و ايرانی و آسيای مرکزی است 
 بوده و با سرودھا در »مذھبیی موسيق«يا » موسيقی نيايشی«به شکل اولی و ابتدائی خود 

کانون خانواده ھای آريائی نشوونما کرده و با مھاجران آريائی به ھند و ايران منتقل 
  . گرديده است

  

 شکلی داشته و در عصر اوستائی تحول پذيرفته و تأتير »ويدی«اين موسيقی در عصر 
  .ری گرديده استرنگ اولی و دومی آن در ھند و ايران مبدأ حرکت مدرسه ھای تازه ت

 اولين پادشاه آريائی پيشداديان بلخی »ياما«سيقی در عصر سرود ويدی به وجود مو 



 پرده موسيقی معنی داشت »گات« و »کات«که بشکل ديگر کلمه » گاتھا«معترف است و 
  .به تحول مراحل موسيقی در باختر در عصر زردشت شھادت ميدھد

   

، ثابت کرده است که ھنوز ھم در ميان نورستانی ھاتحقيقات ھيئت مردم شناسی دانمارکی  
 ساده با يکنوع آھنگی موجود است که از سابقه »گيتار«احفاد آريائی ھندوکش، يک نوع 

ک و نيم يکی از داستان ھای چينی مدعی است که در حدود ي. آن چھار ھزار سال ميگذرد
اين . ه چين آورده شد مخصوص توله از سرزمين باختر ب»نی«ھزار سال قبل از ميDد 

نظريات مرکزيت باختر را بحيث مدرسه مھم موسيقی در دل آسيا ھويدا ميسازد و تأثير 
اين مدرسه چه در ھند، چه در ايران، چه در آسيای مرکزی و چه در ديار چين ثابت و 

  .محقق است
  

منشی و موسيقی نيايشی باختر در ھند بشکل نيايشی باقی ماند ولی در ايران در عصر ھخا
با جنبه در خود آريانا موسيقی نيايشی آريائی . ساسانی شکل موسيقی درباری بخود گرفت

  . تا زمان ھجوم اسکندر مقدونی باقی ماند»موسيقی رزمی«فرعی 
  

موسيقی «امل در آريانا به موسيقی ما شکل ورود يونانی ھا و استقرار ايشان دو قرن ک
 گويند، »کنسرت بالت«سيقی دسته جمعی با رقص که آنرا  داد و اساس مو»دراماتيک

ريخته شد، چنانچه برخی از صحنه ھای آنرا ھيکل تراشی ھای عصر کوشانی ھا حفظ 
  .کرده است

  
ًبا انتشار آئين بودائی و با ظھور امپراطوری مقتدر کوشانی ، مخصوصا در طی سه قرن 

 مرکزی انبساط يافت، موسيقی سه اول که دامنه فتوحات کوشانشاھان در ھند و آسيای
  :پھلوی مشخص پيدا کرد

  

   موسيقی درباری-الف  

   موسيقی صومعه يا ديری-ب  

  . موسيقی دھاتی-ج  

   
در ميان اين سه جنبه، موسيقی صومعه و ديگری بودائی که روحی داشت آرام و مDيم با 

د و مردم را طوری به انتشار آئين عموميت پيدا کرد و ساز و آواز دسته جمعی بيشتر ش
انزوا کشانيد که امپراطور کنيشکا ميترسيد که مبادا مردم ھمه تارک دنيا شوند و از خانه و 

در نتيجه عکس العمل ھای مخفی و تشويق شھزادگان در موازات . زندگانی دست بشويند
موسيقی ايران ساسانی که شکل درباری داشت و موسيقی آرام مذھبی ھندی، موسيقی 

 کنسرت«ود گرفت و دسته ھای ری افغانستان و موسيقی دھاتی آن شکل مھيج تری بخدربا
  . بيشتر تشکيل نمود»بالت
  

فوک (در آغاز دوره اسDمی موسيقی درباری تقريبأ از ميان رفته و موسيقی دھاتی يعنی 
ھمانطور که ادبيات نو اسDمی در طی سه ، . با روح مھيج و زنده خود باقی ماند) سانگ



ھار قرن اول ھجری آھسته آھسته سر و شکل تازه يافت، موسيقی ھم با مبادی دھاتی چ
  . خود زنده تر شد و کم کم باز به دربارھا راه يافت

  

با زنده شدن روح )  مسيحی١٢-١١ق  ھجری مطاب۶-۵قرن (در دوره جDل غزنويان  
ی احيا گرديد و  موسيقی رزمی و بزمی در پھلوی موسيقی عاميانه دھات»بزم«و » رزم«

مطرب و رامشگر و بازيگر، آواز چنگ و بانگ رود را با نوای دھل و سرنای سلطانی 
بلند کردند و صدای پايکوبی از بزم ھای نشاط از داخل کوشک ھای شاھی فراتر برآمد که 

  . انعکاس آن از خDل چکامه ھای شاعران و آثار نويسندگان آن عصر بگوش ميرسد

  

يگر آھنگھای  چه در ھند و چه در ماورالنھر و چه در ايران يکبار دفتوحات غزنويان 
 موسيقی درباری آنرا با موسيقی ھای ھندی و ايرانی و آسيای ًموسيقی خراسان مخصوصا

فتوحات غوری ھا در ھند و پيدا شدن جذبات اسDمی در ھندوستان . مرکزی ھمنوا ساخت
  .موسيقی قوالی را در آن ديار پايه گذاری کرد

  

فتوحات مغل ھا در کشور پيرايه نوی به موسيقی بست و اين موسيقی با جنبه آفاقی خود و  
در دوره تيموريان ھرات . آsت و ادوات مروجه مخرج انتشار نوی بطرف چين پيدا کرد

  . نفوذ متقابله موسيقی ميان خراسان، آسيای مرکزی و چين مشھود است

   
سلطه مغل ھا از کابل به قلب ھندوستان منتقل شد، برخی در زمان احفاد بابر که مرکز ثقل 

آھنگ ھای فعلی از ديار ما به ھند رفت و برخی آھنگ ھای ھندی از آنجا به کابلستان 
  .منتشر شد ولی موسيقی دھاتی ما روی اساسات محلی خود جابجا ماند و دوام کرد

  
 قوالی در ھند دوام کرد و موسيقی بدون فرق پھلوھای مذھبی با تقويت جنبه ھای مجلسی و

ولی در افغانستان جزء دھات و . به مقتضای ايجابات مذھبی در آنجا نشوونما مزيد نمود
  .کوھپايه ھا جايگاه خاطر خواھی نداشت

  
موسيقی افغانی که از آغاز تاريخ پرورش يافته محيط آزاد کھساران است با طی مراتب 

 ھزار ساله تاريخی ديده با ۵مدی که در طول اشکال نيايشی، رزمی، درباری و با جزر و 
ئی که بين آن و موسيقی خاک ھای مجاور به عمل آمده است، بشکل محلی   تأثرات متقابله

افغانستانی خود ھنوز در گوشه و کنار مملکت موجود است که روی آن ھر وقت خواسته 
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