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D R .  F R A N K - W A L T E R  S T E I N M E I E R ,

F E D E R A L  M I N I S T E R  F O R  F O R E I G N  A F F A I R S

Welcoming address

Dear readers,

An Afghan proverb says, “First find yourself a companion, then 
find a way!” Germany and Afghanistan have been travelling togeth-
er now for 100 years.

The musicologists from the Franz Liszt University of Music in 
Weimar and the University of Kabul have also embarked on a joint 
trip. In November 2014 they organised an international symposium 
at the University of Kabul – an intellectual and sensual two-day 
journey with more than 100 students. You can now read all about 
the milestones of this joint project in this publication. I am especial-
ly delighted by the fact that this is the first publication on Afghan 
music for 30 years with input from young Afghan musicians and 
musicologists.

This journey takes us beyond topical and temporal boundaries 
to selected places of remembrance and builds a thematic bridge 
spanning musicological fieldwork in Afghanistan mand the role and 
influence of female musicians on Afghan society, as well as cultural
traditions and digital libraries. The cooperation between the Franz 
Liszt University of Music in Weimar and the University of Kabul is 
an outstanding example of what I call “the social power of culture”. 
Culture broadens our horizon, awakens our curiosity and helps us to 
understand the heritage, hopes and hurts of our partners.



This publication opens up our perspective on Afghanistan’s world 
and culture. For what we can read here is the result of exchange 
and cooperation, of getting to grips with the history and experienc-
es of the people in Afghanistan. The individual contributions show 
most impressively that this can bear remarkable fruit. They reveal 
a diverse and polyphonic Afghanistan with a long musical tradition 
which invites us to examine its numerous facets. I wish you an en-
joyable time on this journey of discovery.
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Introduction

P H I L I P  K Ü P P E R S

There are few publications on Afghan music research currently 
coming from Afghanistan itself, and almost none are written by 
Afghan scholars. This book is an exception – it contains seven ar-
ticles by scholars working and studying in Kabul, and also includes 
six additional texts by German, Turkish and Austrian authors. This 
work is the result of ‘Bridging the Gap’, an international symposium 
held in November 2014 at the Department of Music in the Faculty 
of Fine Arts at the Kabul University, Afghanistan. Jointly organized 
by the Afghan University and the University of Music FRANZ LISZT 
in Weimar, Germany, the symposium and this particular publication 
are part of a wider Afghan-German project known as ‘Safar’ (from 
the Persian, meaning ‘to travel’). 

The Safar project began in the winter of 2011-2012 while I was 
working at the Chair for Transcultural Music Studies at the Univer-
sity of Music FRANZ LISZT in Weimar. I arrived in Kabul for the first 
time in my life, to teach a masterclass at the Afghanistan Nation-
al Institute of Music. With tremendous support from its founder 
and director Dr. Ahmad Naser Sarmast, and with the help of the 
German Foreign Federal Office, it became possible to create a col-
laborative project built on four equally important pillars: engage-
ment in the area of university education, development of concert 
events, the creation of a digital archive and support for music ed-
ucation in schools of general education. With this approach, the 
Safar project not only addresses diverse target groups, but also 
utilises synergies between them. In order to present the variety 
of initiatives and their synergies, an Afghanistan Music Research 
Centre was founded at the University in Weimar with a multilingual 



website (English, German and Dari) offering a wealth of information  
(www.amrc-music.org).

The exchange between colleagues from Germany and Afghani-
stan intensifies scholarly dialogue, fosters understanding for other 
cultural areas and, last but not least, broadens horizons. This ap-
plies equally to both sides of the information exchange.

One might not initially understand why Mohsen Saify’s contri-
bution Afghanistan Craftsmen of Musical Instruments and Melodies 
and Walter Koch’s take on Cultural Heritage and Digital Libraries 
work hand in hand, and indeed are mutually beneficial. Saify notes 
that decades of war and destruction, particularly in the field of 
music, expulsion of music from society, a lack of craftsmanship, a 
lack of investment and support from governments and non-profit 
industry, a lack of professional musicians and the lack of a system 
to transfer knowledge to others have all taken their toll. On closer 
scrutiny, it becomes evident that the described lack of infrastruc-
ture for musicians and Walter Koch’s explanations of contemporary 
and appropriate digital possibilities relate directly to each other. 

This relationship makes this publication not only a contem-
porary and exceptional overview of the current state of music re-
search in Afghanistan but also a description of the collaborative 
approach and strategy followed by the Safar project since its incep-
tion. The first collaborative encounter took place in the summer of 
2012, when five Afghan master musicians and two of their students 
travelled to Germany. As these distinguished master musicians 
from Kabul were staying in Germany for three weeks, we wanted to 
provide all possible forms of musical interaction, going well beyond 
mere translation of everyday activity. The Afghan musicians there-
fore met with three renowned German jazz and pop musicians, who 
had familiarised themselves as far as possible with the underlying 
structures and concepts of Afghan music. 

However, there was to be no pressure. If something evolved, if 
the will to perform arose, only then would joint concerts take place. 
Such a will did indeed arise, and what subsequently developed was 
an exciting musical exchange reaching across national and cultural 
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borders. The Safar ensemble was born, and this unique grouping 
gave a number of live concerts in Germany, which were also broad-
cast on the radio. 

The successful collaboration continued in 2013 when the Ger-
man musicians travelled to Kabul as part of a reciprocal visit. The 
final concert at the historic Babur Gardens park was broadcast live 
via satellite as a worldwide audio-video stream. The livestream was 
broadcast by a number of radio stations, and the video stream was 
also made available.

In 2014 the German musicians returned once more to Kabul. 
This time, they were accompanied by the Turkish ney flautist Kud-
si Erguner, and performed historically-important repertoire com-
posed in the 15th and 16th centuries in what is today Afghanistan. 
In due course, a group of Afghan musicians came to Germany in 
2015 to present their music, accompanied in part by an orchestra of 
young newcomers from the Musikgymnasium Schloss Belvedere re-
lated to the University of Music FRANZ LISZT Weimar. The concerts 
celebrated 100 years of Afghan-German friendship and also marked 
the constant exchange and dialogue which leads to an ever-grow-
ing mutual understanding. The quality of the collaborative music 
shows clearly that successful musical encounters across borders are 
indeed possible. All concerts can be seen and heard at the project 
website.

In 2004, it became once again possible to study music at Kabul 
University. 

After initial difficulties, the Department of Music under the di-
rection of Prof. Islamuddin Farooz has registered over 70 students, 
of which 30 are women. In order to share expertise on a musicolog-
ical curriculum and teaching methods, constant regular exchange 
between teaching staff as well as joint actions take place. 

In October 2014 Christine Gurk, the chancellor of the Universi-
ty of Music FRANZ LISZT Weimar, was the first university chancel-
lor to visit the Kabul University after the fall of the Taliban regime. 
To strengthen long-term collaboration, she signed a Memorandum 
of Understanding with the chancellor Prof. Dr. Habibullah Habib. 
This symbolic event made many initiatives possible.



The following November, the MoU and the collaborative ideas were 
celebrated and discussed at a symposium. Over 100 teachers and 
students of the Kabul University, along with nine musicologists and 
journalists from Germany, participated in the first joint symposium, 
entitled ‘Bridging the Gap’ – Collaborative Research and Education-
al Partnerships in Musicology’ at the Kabul University. This publica-
tion is a direct result of the symposium.

The symposium was followed by a first joint e-learning semi-
nar during the winter semester of 2014/15. During this pilot proj-
ect seven students from Weimar and ten from Kabul, including five 
women, studied together using a tailor-made e-learning platform. 
In this instance, however, it was not possible to conduct a fully sat-
isfactory virtual dialogue over the internet, given that the internet 
is still far from being globally distributed and equally accessible to 
all. Educational tools rely on technical pre-requisites which are not 
universally available, and personal conversation and physical to-
getherness still play an enormous part in the creation of mutual 
understanding. Nonetheless our collective achievements show that 
such cross-border, cross-cultural activities have a significant value 
and can deliver life-changing possibilities. 

Music is not taught at many Afghan schools despite the obvi-
ous benefits. Active interaction with music helps students learn 
teamwork, flexibility and communication skills. But the convention-
al western pedagogical approach to music education would need to 
be revised to take account of the Afghan cultural tradition, manner 
of transmission of music and local educational traditions. 

In dealing with these challenges, especially given the histori-
cal context of Afghanistan, access to music recordings is highly 
beneficial. Many contributions in this book deal with the influence 
exerted by the internet on musical developments. Information is 
physically dispersed – Afghan musicians are now spread all over 
the world, and travelling within and to Afghanistan is in itself chal-
lenging. Thus an ideal solution would be the creation of a digital 
archive accessible to interested specialists both within and outside 
of Afghanistan, containing information about the music and where 
possible the music itself. In this respect the contributions of Wal-
ter Koch and Johannes Theurer demonstrate how access to digital 
libraries from all over the world plays an important role in today’s 
research, and indicates a possible strategy for the integration of Af-
ghan musical heritage. In addition, for musicians and researchers of 
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Afghan music, YouTube and Facebook also play an important role, 
as outlined in Markus Schlaffke’s article. 

Afghanistan has suffered an immense loss of national, material and 
intangible cultural treasures since the disruptions of past decades, 
but various cultural treasures remain intact. The biggest collection 
of Afghan music to survive the terror regime of the Taliban is lo-
cated in the centre of Kabul, supervised by Mohammed Sidiq. He 
was the archivist of the state Radio Television Afghanistan (RTA) for 
over 40 years. During the 1990s, it was he who hid the archive tapes 
from the Taliban thus saving them from destruction. It is thanks to 
this man’s commitment that these musical works of art still exist. In 
his article, Matthias Middelkamp describes of the role of digitisa-
tion in making this heritage available to the world and safeguarding 
it for the future. The value of these recordings is also described in 
Kudsi Erguner’s historical overview, Samir Nourian's and Waheedul-
lah Saghar’s research on the Indian influences on Afghan music and 
Farzana Zarabi's contribution on Afghan folksongs.

By systematically archiving and making the RTA collection ac-
cessible, the world would gain the opportunity to access aspects 
of the rich Afghan musical identity that were an important part of 
cultural memory for generations. This and similar archives and col-
lections also form the basis for further scholarly examination via 
international dialogue with the cultural heritage of the country. 

All these contributions go hand in hand with the historical and 
sociological contributions on Afghan music history presented in 
this book, such as the fascinating overview Musical Development 
and Challenges in Afghanistan during the Last Decade by Prof. Isla-
muddin Farooz, which provides an overview of the challenges and 
simultaneously offers proposals for today’s music research institu-
tions in Afghanistan. 

Equally important contributions by young female authors like 
Gloria Ahmadi and her description of Women's Status in Afghan Mu-
sic point out that women indeed play a crucial role in transferring 
traditions, customs and history to new generations. I believe that 
the initiative of Prof. Farooz in having as many female students as 
possible despite all the difficulties women still face, particularly as 
musicians and researchers of music, cannot be highlighted enough. 



On the theme of inspiration; several people helped to bring this 
project to life – the project would not have been possible without 
their support. We never looked over each other’s shoulders in the 
Geertzian sense – we stood shoulder to shoulder. I am delighted 
to have met so many fascinating people, some working thousands 
of kilometres away from Afghanistan itself but who are nonethe-
less devoted to Afghan musical culture, some working and fighting 
for their music in a country where the practice of music is often a 
threat to life itself. I cannot name all of you who have made this 
effort possible – this would be a book in itself. So please forgive 
this omission. 

However I specifically want to thank the European Music Coun-
cil, which established the first contact between me and the Af-
ghanistan National Institute of Music, everyone at the University 
of Music FRANZ LISZT in Weimar who supported this project from 
the beginning, specifically the chair holder of Transcultural Music 
Studies, Prof. Tiago de Oliveira Pinto, the Chancellor Ms. Christine 
Gurk, Ms. Christiane Kraft, who spend uncountable hours helping 
us with the financial realities of our ideas, and the whole team at 
the Afghanistan Music Research Centre, specifically Ms. Laurina 
Bleier and Mr. Jörg Sapper. No graphic designer ever showed more 
understanding for our constant delays and you did such wonderful 
work for the project, thank you werkraum media in Weimar. The 
European Broadcasting Union and specifically Johannes Theurer for 
his constant support – an audio-video live-broadcast of our con-
cert in Kabul over satellite, including such huge media coverage, is 
something you cannot do without the engagement of such wonder-
ful people. Also Markus Schlaffke for his wonderful documentaries, 
Oliver Potratz for his beautiful compositions, Petra Kilian for her 
excellent writing and all musicians and students involved in the proj-
ect. Without the financial support from the German Federal Foreign 
Office, this project would not exist. And last but not least, I would 
like to express my deepest deference and respect to all participants 
and musicians in Afghanistan. Without you, music in Afghanistan 
would only exist as a narrative. Mr. Ahmad Sarmast, with whom this 
project was started, everyone at the Afghanistan National Institute 
of Music (what a wonderful institution), Prof. Islamuddin Farooz and 
his impressive work at the University of Kabul, Mr. Mirwaiss Sidiqi 
and the Aga Khan Trust for Culture, and many many others. All sup-
porters in Afghanistan and especially all musicians made every jour-
ney an intensive and wonderful experience for us all. I hope Safar 
will continue in this spirit for the years to come. 
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Introduction 

Cultural heritage in Afghanistan is thousands of years old and 
music has always been a fundamental and integral part of it. Sound-
scapes produced by human beings represent the most significant 
evidence for musical and cultural life in a contemporary sense, since 
sound production is a sensitive experience that most directly drives 
us straight to a present time perception. No single civilization or 
society is known to have existed without music. Music and musical 
soundscapes will always be the result of human collective action, 
based on shared intentions of varying nature. 

This has not been different in the cultural history of Afghani-
stan, although the country has experienced a very single musical 
development since the beginning of the 1990s. Many of Afghan-
istan’s most renewed musicians and masters of traditional music 
left the country during the regime of the Taliban which was hos-
tile to music; music was banned from most of its natural venues. 
To deal with this problem solely from a cultural standpoint seems 
inadequate, even disparaging, since it involves the life history of 
countless musicians, music lovers and practitioners. 

The “Safar” project has to be understood within this context 
of recent Afghan history. Now that music has regained its place in 
contemporary Afghanistan, “Safar” is a journey back to the musical 
history of the country. Yet the project also addresses issues of the 
present time and it goes beyond the borders of the country in order 
to obtain and support a better understanding of Afghanistan as a 

Music in Afghanistan 
A transcultural approach

T I A G O  D E  O L I V E I R A  P I N T O



cultural nation with its own complex history. This understanding 
goes far beyond the countries struggle in search for social normal-
ity and political peace. In fact, “Safar” may also be seen as a contri-
bution to the endeavor of opening a path for the world community 
to better comprehend the country with all its remainder, but also 
and foremost with its richness of history, society and culture.

An academic field of research 

Embedded in a collaborative research project with scholars and 
students from Kabul University, the “Safar” project brings an aca-
demic approach to music into discussion.

The question “How to proceed in music research?”, demands an 
adequate and specific response, because one has to consider local 
needs and global expectations, and one has to keep in mind the 
current situation of academia in Afghanistan.

But first of all: What is music? Let’s first explore this query by 
examining music from a phenomenological perspective: Music is 
looked at with expectation, it comes into presence in time, and, 
when over, it remains present only in memory. It can be heard, but 
it cannot be seen, smelled or tasted. It produces a physical reaction, 
but cannot be grasped with our hands. It touches the soul, but can-
not be touched by any physical act, although it is physical action 
alone that brings it into being in its most essential form, as sound. 

And more fundamental questions arise when we start contem-
plating music in its social context and cultural environment: “Why 
do people make music?” and “How is music?” These two questions 
are of central concern in many of the ethnomusicological projects 
of the past1. But can we ask these very same questions with regard 
to music in contemporary Afghanistan? The question “What is mu-
sic?”, which deals with the definition and nature of music, is a rath-
er philosophical one that has not been significantly elucidated by 
musicology. There is not a single and universally valid definition of 
music. Although – according to the cultural sciences – lively kept 
and transmitted music can be understood as intangible cultural 1 See Timothy Rice (2014)
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heritage. This understanding may also be crucial in the dialog with 
“Afghan music”. 

STARTING QUESTIONS IN MUSIC RESEARCH

Why do people make music? 
What is music? 
… music as Intangible Cultural Heritage?
How is music done? 
Where do processes of transculturation act in and through music?
Which functions and symbols belong to and are shaped by music?

Musicology as Transcultural Music Studies

Musicology is an academic field of study that uses a wide range 
of methodologies and research tools. Its central object of examina-
tion – music – is so diverse and its uses so varied, that they differ 
from society to society. Musical traditions produce a complex con-
fluence of ratio, emotionality, senso-motoric actions, performance, 
art, handcrafts, aesthetics etc. Together with skills and knowledge, 
all of the above-mentioned elements are maintained and transmit-
ted by oral and/or written and even by other means of mediation. 
And mediation is essential for music to be kept alive. Mediation 
is not a static phenomenon but a process, as transculturation will 
always occur within activities that are shared, as outcome of vivid 
encounters.

Within transcultural processes exchange becomes possible, 
thanks to different elements of cultural affinities that act as inter-
face for different kinds of mutual communication and collective and 
individual creative outputs. Musical transculturation occurs within 
shared practices in musical culture and/or musical performance. 
Any social group or population, whether ethnically and/or histor-
ically heterogeneous or not, gives rise to musical transculturation. 
This happens through critical selection, mutual adaptation and joint 
development of functional, structural and thematic components of 
musical traditions and practices. The result of this process is the 
emergence of new musical functional systems which cannot be un-
derstood only as derived from the original formative societies. They 
essentially also bear “originality” in themselves.



Afghanistan, as the cross road for so many cultures and societies in 
Central Asia, is necessarily also a site of musical encounters, where 
people from India, Persia, Pakistan and from other closer or even 
remoter surrounding areas left their musical traces. Anyhow, Af-
ghan music became part of a cultural body of its own. One princi-
ple of this new product is the non-identity with the totality or with 
parts of the former cultures that gave structural and / or conceptual 
rise to it. It has truly turned into a musical country. 

Music as Intangible Cultural Heritage

The register of intangible cultural heritage has enabled commu-
nities to decide on what is and is not their own cultural heritage. 
Investigating music in the context of and in collaborative interac-
tion with communities requires new methodological approaches in 
musical research. 

With a more recent discussion on Intangible Cultural Heritage 
and its institutional promulgation and concretization by the 2003 
UNESCO “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cul-
tural Heritage”, music acquired a new conceptual framework able 
to sustain an approach no longer belonging exclusively to either 
historical musicology or to ethnomusicology. 

Unlike a permanent cultural artifact or a building that can be re-
stored, intangible cultural heritage needs to be maintained contin-
uously and carefully by practitioners. Only they are in a position to 
sustain and to keep their heritage alive. External action programs, 
such as governmental safeguarding measures, must be cognizant of 
the cultural phenomenon itself. Such programs are different from 
case to case. Although transculturation processes and intangible 
cultural practices are not interchangeable, they relate to one anoth-
er in a very specific way. It seems even, that the intangible nature 
of music in particular opens broad possibilities for transculturation 
processes. Almost 70% of the content of UNESCO’s Representa-
tive List of Intangible Cultural Heritage are musical traditions or 
are linked to music in one way or another. While artifacts of trans-
culturation are visible and can be perceived by outsiders, they are 
formed by, and even kept alive through actions based on implicit 
meanings and orally transmitted tacit knowledge; in other words, 
they function within intangible cultural processes.
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Musical heritage, past and present

How can the UNESCO Convention’s definitions of intangible 
cultural heritage be fully comprehended within applied academic 
research? How can this research be of benefit for those tasked with 
the recognition and safeguarding of intangible cultural heritage? 
How is meaning defined in orally transmitted music history? Is her-
itage represented by a particular section in a musical performance? 
What about the broader frame of intangible uses and functions: 
can music be separated from uses and function, in order to be an-
alyzed? For whom does music analysis matter at all? And how does 
music interact with contemporary musical life? Is popular music 
determined by musical heritage or is it mainly indebted to global 
styles? Can performance belong to someone or be commoditized 
just like any material good? And how does commercial production 
influence musical outputs? 

These are some of the questions concerning music as intangible 
cultural heritage. 

Afghanistan has been in the focus of musical research since the 
midst of the 20th century. Much has already been done until the 
1990s2. With the beginning of new ideological and military conflicts 
in the country research has basically ceased to exist, yet despite 
these conflicts, musical practices could somehow be kept alive for 
almost another decade.

Until now, and under the given circumstances, conventional 
musicological terminology and research strategies are not contrib-
uting sufficiently to the development of up-to-date methodological 
skills and innovative theoretical approaches which would be nec-
essary to establish a new definition of music as intangible cultural 
heritage. For that reason, the Chair Transcultural Music Studies aim 
at collecting new insights and at formulating methodological tools 
for the gain of research. Carrying it out in Afghanistan will not only 
help to answer the before-mentioned questions, but to find solu-
tions and specific conceptual pathways on a global scale. Collabora-
tive research plays a key role in this regard, because it will reinforce 
the safeguarding of music as intangible cultural heritage. 

2 See for instance Felix 
 Hoerburger (1969), Mark Slobin 
 (1974), John Baily (1976, 1988, 
 1994), Lorraine Sakata (1982). 



To sum up, the common understanding with our Afghan partners 
– musicians, scholars and students – concerning today ś academic 
research in music is twofold: on one side it is devoted to community 
based musical practices, where mastery of musical knowledge is in 
the core and where collaborative projects support local musical ac-
tivities; on the other side documentation and research results serve 
as input for music education and for the restoration of musical life 
and music productions in the country. Through its cultural and ar-
tistic significance, “Safar” can make a substantial contribution to 
this applied academic enterprise, by reassuring the importance of 
research, documentation and education in Afghan music. It is to be 
expected, that the society in Afghanistan as a whole will benefit 
from this endeavor. 
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Introduction 

Music has always played a beneficial role for the various Afghan 
ethnic groups; from the oldest age, our ancestors appreciated music 
and tried to support it. Music has been the best tool for expressing 
such emotions as love, friendship, patriotism, competition etc. Our 
ancestors knew music as the language of love, devotion, humility 
and friendliness. They even chanted Veidi and Avestan in a rhyth-
mical way. They appreciated musical instruments, respected the 
music and the musicians. Attan and other dances were performed 
during their celebrations and feasts. Music played a significant role 
during the Islamic period; Maulana Jami mentions the rubab and 
flute frequently and, under the Mevlevis, music had a special place. 
Scientists from this land, such as Avicenna, Al-Farabi, Rumi, Amir 
Khosro Rudaki, Jami, Ali-Shir Nava’I, have openly admired music 
and made speeches about its idealism and cultural values. All this 
indicates the importance of music in the pre-Islamic and Islamic 
periods in our country. 

Afghanistan is a country whose history has witnessed wars and 
troubling conditions, all of which have made their mark on the ma-
jority of its art and culture. However, music has been able to main-
tain its place and even flourish supported by scholars and aficiona-
dos in the country. Nowadays, in the wake of a long war, a national 
welfare has been reinstituted, and music remains of great value and 
importance to us. We ought to take advantage of its material and 
spiritual value in the social and cultural development of our society. 
Why, however, is music so important to us? 

Musical Development and 
Challenges in Afghanistan during 
the Last Decade

I S L A M U D D I N  F A R O O Z



What does music create for us and what can we gain from it? This 
article offers a brief review of the history of Afghan music; it ex-
presses the progress, development, needs and challenges of the 
national as well as the international music scene. Moreover, it refers 
to the development of national and international music in academ-
ic music centres, and their achievements are evaluated. Last but 
not least, various issues related to supporting music, musicians and 
policymaking in the field of national music also form the material 
of this article.

Afghanistan Music

Afghanistan is an ancient land with civilizations such as Veidi 
and Avestan, and the music of the various ethnic groups living in 
the country and its neighbouring lands are linked to the civiliza-
tion itself. The Migoid anthems, which are the oldest ancient Aryan 
anthems, arose in the foothills of the Hindu Kush Mountains, and 
were the first sources of the musical terms of this land and coun-
tries in the ancient Aryan empire. Elderly people from that time 
were the country’s first musicians, who carried and passed the mu-
sic on through oral means. This method is still used in countries 
descended from the ancient Aryan civilization. Afghan music is as-
sociated with the ancient civilizations and is the most important 
tool for the transmission of cultural and spiritual values. The two 
thousand year-old Bamiyan monuments, which display two women 
playing a harp, indicates the flourishing of Afghan music in the an-
tique times (1)1. 

Furthermore, Afghan music has a special place in the Islamic 
periods; from these periods we can mention Sassanid, Ghaznavids, 
Timurid Herat, and the Mughals of India, Timur Shah, etc. Musicians 
and scholars, such as Rudaki, Rumi, Farabi, Abu Ali Sina-e-Balkhi 
(Avicenna Balkhi), Farrukhi Sistani, Jalaluddin Balkhi, Jami, Ali-Shir 
Nava’I, all emerged during these periods (3).

Al-Farabi was an outstanding musician and left a musical legacy  
that includes Kitab al-Musiqa al-Kabir, as well as several works 
about musical intervals and rhythms which discuss musical instru-

1 (#) Refers to the reference 
 number written in the 
 bibliography. 
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ments and the scientific and technical secrets of music. Avicenna 
also dedicated parts of his books Danesh-Name Alai, The Canon, 
The Book of Healing and Alnejah to music. Amir Khusrow, one of 
the outstanding musicians during the Mongol period, was skilled 
in creating musical instruments and ragas. Maulana, who was one 
of the leaders of Islamic mysticism (the Sufi way), frequently makes 
mention of the rubab and flute and even sets the music in a special 
place in the Mevlevi Order. Jami was acquainted with musical mys-
teries, and wrote a treatise about music (2).

Contemporary Music of Afghanistan 

Afghanistan has a diverse music scene in terms of form, style, 
structure, instruments and different tones, which collectively aims 
to represent the literature, culture, language and history of the var-
ious people of this land. Music from different ethnical groups is 
not just important for our people, but also for the neighbouring 
countries, because of a shared cultural background. Contemporary 
Afghan music began to take form over the past one and a half cen-
tury, with court music and the arrival of artists from India. These 
were the first waves of progress for Afghan music. The creation 
of military music and military music schools, the first Radio Kabul 
broadcasts in 1941, the opening of Radio Kabul music courses and 
the first music school in the Ministry of Education, and the creation 
of a Musical Department at Kabul University, were the steps that 
guaranteed the future of the musical foundation in the country (5).
 

Masters such as Qasem, Sheida, Gholam Nabi, Sar Ahang, Mo-
hammad Omar, Farokh Afandi, Salim Sarmast, Faqir Mohammad 
Nangialy were outstanding people in their field, and made several 
rules to promote music (4). The progress of music was generalized 
on the state level by talented musicians and art lovers, who devel-
oped music in society on a day-to-day basis, and established this art 
form as a significant part of the everyday life of the Afghan people. 
But this path was not sustainable and, with the differing situations 
across the country, Afghan music lost its realistic perspective, re-
sulting in a stall in its development. Moreover, decades of political 
turmoil and civil wars resulted in an irreparable damage to the tal-
ents of this devastated nation and its musical community. But in 
life, one ought to do as one feels is right – in this case, this involves 
building and strengthening the foundation of culture and civiliza-
tion. There is no doubt that today’s civilization is founded directly 



on the hard work and efforts of the people, and that a nation with-
out suffering is not necessarily a blissful nation; we should adopt 
new positions to recover our lost glories in the field of music. Cur-
rently, when we are in the process of modernization and revolution, 
we should choose a path that, if not ensuring the goal is reached 
more rapidly, will certainly not lead us astray from it. 

The Course of the Development of Afghan Music
in the Last Decade

This paragraph seeks to describe the development of music in 
terms of progress towards the restoration and re-stabilization of 
the foundations of Afghan music. In general, the current focus of 
the development is restoration, resulting in different orientations 
of the total musical system in the country. Development of music in 
additional to improvement also includes changes in the structure of 
music and in the public regard for it.

The impression of the musical development is that the music 
scene has been transferred from the previous historical period to 
a new one. Overall, the different aspects of Afghan music have 
evolved in a most promising manner and finally a new era in music 
has arrived. The progress of music has led to obtaining musical ca-
pabilities both nationally and internationally, and this has played an 
important role in the formation of a musical identity in society. The 
most vital point in the foundation and creation of modern music is 
cooperation with the international community; without this coop-
eration, it would be impossible to restore and rebuild the devas-
tated foundations of music in Afghanistan, something which is still 
considered a serious need. 

In recent years, artists have been employed in the field of Af-
ghan music and have taken the steps to improve the music by fuel-
ling it with creativity and charm. During this decade, despite short-
comings and obstacles, some useful and productive steps in the 
development of music have been taken. 

This progression is observable in the musical academic author-
ities such as the Department of Music at Kabul University, the Na-
tional Music Institute and the Aga Khan Music School. There have 
been continuous efforts to utilise the facilities of both domestic and 
international cooperation, in which the Agha Khan Foundation’s ef-
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fort to support the national music scene is worthy of appreciation. 
This foundation has since the early years of recent decade sought to 
gather the country’s most prominent musical artists, who had been 
living in neglect in the Kharabat street of Kabul2 and other places 
in the country. The Foundation has also breathed new life into tra-
ditional musical instruments, when there appeared to be no hope 
for such a revival. In this way, a great contribution for musicians and 
the musical community was made, which partly prevented the de-
terioration of instruments of which there were only a few capable 
players, by establishing training programmes for youth with a keen 
interest in music. 

Furthermore, the role played by the Kharabat citadel of Kabul 
in the development of music in the recent decade has been remark-
able. Kharabat, with all its musical prominence did not reach the 
attention of the government of Afghanistan. However, when mu-
sicians from this art haven resumed the production, marketing and 
sale of national instruments, established new educational music 
courses, and began to cooperate with institutions such as the Agha 
Khan Foundation, the Department of Music and the National Music 
Institute, their efforts made a significant mark on development of 
music. The activity of the National Institute of Musical Education in 
Afghanistan is certainly impressive, creating the right environment 
for musical education and improving the quality of education and 
schooling of young musicians. These are important steps in the de-
velopment of musical education at the Music Institute, in coopera-
tion with international institutions. 

The stimulation of higher education in the field of music is also 
worthy of consideration. The first step was including the names of 
the departments in the selected field table for the high school grad-
uates, who were eligible for admittance to this music department, 
in the Scholastic Aptitude Test. The Ministry of Education signed 
an agreement with Agha Khan Foundation in 2013, which resulted 
in the Foundation supporting national music in this department, 
and a number of teachers from this foundation working together 
with the Department to teach the national instruments. The Music 
Department is now also able to admit high school graduates from 
the Foundation after the Scholastic Aptitude Test, which was first 
instated in 2014. 

2 A street in Kabul, known to 
 harbour the most talented 
 musicians in Afghanistan.



During the last decade, the main aim of the Department of Music 
has been to improve the quality of education, to create a stimu-
lating environment for musical education, and to educate future 
teachers and academics. Today the department has nine cadres, 
including one Doctorate and three Master’s students. The Ministry 
of Higher Education sends one or two of the young cadres from 
Department of Music abroad each year to complete their Masters, 
and will in the near future have a significant number of Master’s 
and Doctorates in the department. All efforts have been made to 
educate musicians and teachers in the country, and to produce mu-
sicians of a national and international calibre, as well as employing 
young cadres to teach music. 

The Department of Music is aiming to expand its capacity and 
in this context, when considering the national culture, is taking 
steps in the development of national and international music. This 
is done in an attempt to meet the requirements of development 
and progress of music, and to provide graduates who can play an 
active role in maintaining this trend in the years to come. The De-
partment of Music uses the newest education methods and co-
operates with its younger lecturers and international institutions 
to form the curriculum for studies. Moreover, renewal and mod-
ernization of the lectures has been a core focus, in providing new 
classroom equipment, where teaching is done by modern means 
such as Power Point presentations and by the use of computers 
in the music composer classes. This department currently has two 
educational programmes in the field of Afghan and global music at 
the Bachelor’s degree level, with the aim of developing young musi-
cians for the benefit of the national and international music scene, 
and have the following goals: 

– to train and specialize in the field of Afghan and international 
 music due to the growing demands for musical education.
– to honour and recognise the valuable experience of the national 
 masters of music who have devoted a lifetime to the study of 
 music without gaining any official academic qualifications.
– to improve the quality of and to transmit the spiritual values 
 of Afghan national music and culture. 
– to stimulate the contributions of Afghan musicians to national 
 and international music. 
– to maintain and protect artistic heritage in the field of music.
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– to ensure the continuity of national music in society, by discovering 
 and encouraging the artistic talents to promote the development
  of Afghan music.
– to improve students’ knowledge and technical skills through 
 education. 
– to study and analyse the ancient and modern Afghan music for 
 recognition of national musical capabilities.
– to create executive plans in a variety of musical genres, to play an 
 effective role in musical culture. 
– to conduct research in the field of music to assist the development 
 of musical culture in Afghanistan.

The Importance and Necessity of Discovery for the 
Development of Afghan Music 

Besides current events, our primary focus is the national music, 
prioritising its discovery and taking advantage of the capabilities 
and its development as the core competencies. One of the ways in 
which to discover music is the recognition of musical heritage and 
its native values, and the national music is the tool to such recog-
nition. The culture is very important due to the discovery and de-
velopment of the national music. The ancient music of Afghanistan 
represents its musical culture and, because of this, folkloric melo-
dies, songs and ancient instruments have a great spiritual value and 
significance. It results in the fascination of others, which promotes 
understanding and exploration of this music and its opus. 

Development of Afghan music appropriate to national culture 
leads to the community’s awareness of national music. Develop-
ment of national music can preserve indigenous approaches and 
cultural achievements. In short, music and its development are 
important in the awakening of cultural and national identity, and 
a significant part of the cultural development of society can be 
formed through the medium of music. Western academic musician 
are linking the Afghan music to the modern world music. Such a 
union may enrich the Afghan music, and cause it to modernize and 
synchronize with the scientific values of world music in the areas of 
training of researchers, musicians, composers and teachers in the 
music industry. Afghanistan needs to build musical orchestras ca-
pable of fulfilling the country’s needs in the long term. Due to this, 
it is vital to train specialists to master western instruments.



Requirements and Challenges of Music 

Music plays an important role in the elimination of disorders 
and issues in society, but there are still no clear guidelines for the 
conveying of national problems in Afghan music. We have to utilise 
the musical capacity to change the atmosphere in society. Unfor-
tunately, with a poorly developed strategy in the country’s musi-
cal policy, we are unable to reconcile between society and music. 
Musical policy is related to cultural development which leads to a 
systematic progress in the modern society. Such an agenda may be 
helpful in organizing musical education, research, promotion, pro-
duction and its import and export, as well as in improving the rela-
tionship between the government, society, musical community and 
the atmosphere in the country. Development of the importance of 
music in terms of national values can respond to the cultural and 
spiritual needs of the country, which can in turn aid the musical 
situation in the country. 

However, the most important current challenges faced by the 
music scene are the lack of support for musicians and academic mu-
sic students, the absence of a common curriculum in the subject, 
lack of access to infrastructure of the national music, a shortage 
of trained musical teachers, the absence of a musical policy and 
directions for responsibility of media to music, purposeless music 
production and the lack of an effective copyright law.

Conclusion 

Placing an emphasis on the promotion of musical knowledge, 
education and recognition of national music, conducting scientific 
research in the field, and celebrating of the musical treasures of 
the country can play a significant role in the future development 
of Afghan music. Therefore, supporting the development of music, 
studying and making contributions to the music industry, and en-
hancing the aesthetical and musical taste within society, can lead to 
the advancement of the national music scene to a whole new level. 
Music can be used to teach courtesy, culture, language and idealism 
in all forms of society. Thus, one must conclude that music is nec-
essary to our society and has the capacity to ensure the peace, se-
curity and improvement of the mental health of the Afghan people. 
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Without any doubt, one of the greatest achievements of culture and 
art in the recent years was the re-launch of the development of mu-
sic. Despite the challenges still remaining due to the lack of musical 
cadres, the music in Afghanistan has been significantly pervasive 
among people in the recent decade. With the consideration of the 
requirements of Afghan music in mind, this is promising for the mu-
sical training of countless youths, as well as for musical institutions 
with policies and strategies that comply with all fundamental rules. 
Considering existing challenges, music is a much-needed corner-
stone for the revival of the culture, art and literature in Afghanistan.

Suggestions

– The national music scene is in urgent need of support, in order that 
 young generations may come into contact with music. The same 
 refers to the classical music scene. 
– Afghan music productions are currently not independent and 
 require direction and strategies to develop an economical production 
 mechanism.
– In the production of the music, we should focus our attention on 
 native music from all parts of the country, and should attempt to 
 convey different cultures, languages and religions. 
– The most important goal for Afghan music is the training of 
 composers, musicians, vocalists and music researchers. Each in turn 
 requires stimulating conditions in order to develop. 
– Consolidation, planning and exchanging of musical experience are 
 necessary to achieve a better quality of musical education. 
– Music pedagogy and education in teaching music is a necessity for 
 the music in Afghanistan.
– Moreover, self-sufficiency in recording and publishing music, as well 
 as in the repair and construction of national instruments, may help 
 to meet the needs of musical awareness and education. 
– In order for this to become reality, students require more support to 
 acquire scholarships from neighbouring countries for their Master’s 
 and Bachelor’s degrees, especially those in the national musical 
 education project. Scholarships may be a good preparation for 
 training young cadres. 



3 The bibliography is literally 
 translated from Dari language 
 into English.
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Intangible Heritage

K U D S I  E R G U N E R

Thanks to the efforts of archeologists, ethnologists and historians, 
the remains of ancient civilisations are exhibited in our museums in 
considerable number. It is a matter of honour and pride for a state 
or a collector to include the precious heritage of ancient civilisa-
tions in their collections. 

Music, however, while also a part of this precious heritage, is 
not afforded the same consideration, because music is intangible. 
The art of music is the only art that can convey taste, aesthetics, 
emotions and ideas shared by man throughout history. If artists 
were supportive, music could also take its place as part of a living 
culture embracing the past as well as the future. When palaces, cit-
ies and architectural ruins fall, the intangible values of those civili-
sations are passed on down the generations as a form of tradition.

 
From the 17th century onwards, occidental colonialism began 

to dominate the world; occidental countries were admired for their 
wealth and technical development, and today’s global civilization 
is an occidental civilization. Non-European societies have become 
deprived of their cultural heritage and restricted in their political 
geography - but every society nonetheless has a popular culture.

Non-European societies also produced artifacts admired by art 
lovers, including music. Political problems, a lack of material means 
and a lack of institutions to preserve this musical heritage, espe-
cially in the Muslim world, has resulted in many generations which 
have completely ignored the fine arts, especially the literature and 
music produced in their various civilizations. This heritage is sub-



ject to nationalist and regional considerations; unless it assumes a 
universal dimension and engages the attention of international arts 
institutions, it is doomed to disappear.

As a musician and scholar, I am convinced of the necessity of 
freeing music from ethnic or folkloric restrictions, and of rediscov-
ering its earlier grandiose dimensions from the golden ages of ear-
lier civilizations. 

When I interpret forgotten or abandoned musical pieces with 
my ensembles during my concerts or on my albums, I bear witness 
to the fact that these musical pieces are not artifacts to be kept 
in museums but are truly living music. My dream has long been to 
present music from the palace of Hérat, including all Khorasan and 
Middle East countries, to contemporary art circles and to allow it 
the esteem it deserves; this dream became tangible when I par-
ticipated in the recent “Safar” project with Afghan musicians. So I 
followed this path hoping that the poems of Rumi (Hazrat Mawlana 
Jalāl ad-Dīn Muhammad), who was born in Balkh but whose spiritu-
al joy spread around the world, would also be recalled in the Muslim 
world, and particularly in Afghanistan.

Abd Al-Qadir Maraghi from Hérat 

Abd Al-Qadir Maraghi was born in 1360 in the town of Maragha, 
now in Azerbaijan but then the Turkish-Mongol state of the Djélair. 
According to his book ‘Maqasid al Alhan’ (‘Music’s Reason’), Mar-
aghi’s father Ibn Ghaybi encouraged him to learn music to beauti-
fy his Quran recitation. At a young age, Maraghi moved to Tebriz 
near the sultan Jalayer Owais and his sons, the sultans Hussein and 
Ahmad. Maraghi became famous after composing a musical piece 
(‘Nobat-I-Mourattab’) for each day of Ramadan. During this peace-
ful time, he was encouraged by sultan Ahmad to compose many 
pieces. After the capture of the city by Tamerlan, he fled to Baghdad 
with sultan Ahmad. Spared despite all the massacres, he was sent to 
Samarqand, capital city of Tamerlan along with all captured artists 
and scientists. 
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Maraghi was received with respect and honor during his life near 
Tamerlan and his children. Tamerlan sent him to the court of his son 
Miranshah in the nearby palace at Tebriz. But after complaints of 
alcoholism and his son’s debauched way of life, Tamerlan came to 
Tebriz and condemned his son and all his entourage to death. When 
Maraghi’s time came, he began to recite the Quran. Tamerlan, ordi-
narily violent, was struck by the beauty of his voice, was moved to 
mercy and forgave Maraghi.

In 1407, Tamerlan’s son Shahrukh Mirza succeeded his father 
and moved the capital city to Hérat, today in Afghanistan. Maraghi 
also went to Hérat and there wrote his famous book ‘Jami al-Alhan’ 
(‘Ensemble of Melodies’) dedicated to sultan Shahrukh. Maraghi 
passed away in 1435, due to plague. The musicologist Ottoman Rauf 
Yekta Bey transcribed his pieces in European notation, and they 
were interpreted for the first time by the ensemble of my father 
Ulvi Erguner. Today we have 22 compositions of the great musician. 
In addition to his compositions, he also wrote books which have 
major importance in history of music in Turkey, Afghanistan, Iran, 
the Arabic world, Azerbaijan and contemporary India. 

Books written by Meraghi

“Jami al-Alhan”: The original copy of this book, handwritten by 
the author, is in Istanbul in Nuruosmaniye’s library. A handwritten 
copy is located in Oxford’s library. In the book, Maraghi gave the 
definition of melody. He explained the calculation of intervals, the 
system of 18 intervals in an octave and the analysis of fourths and 
fifths. This book also includes organological information, particu-
larly on the oud instrument. 

‘Maqasid al Alhan’: The original copy has disappeared but we 
can find several duplicates in many libraries:

– Topkapi Palace’s library in Istanbul, Turkey
– In Istanbul in the Nuruosmaniye library
– Rezadi’s library in Meshed Iran
– Melik’s library in Teheran University, Iran
– Leiden Unversity’s library in the Netherlands



In this book, we can find much technical information about the 
ethics of musical performances and the effects of melody on man. 
There is information about the 12 maqams and 24 sub-divisions 
(shoube), interval calculation and the tuning systems of string in-
struments. 

‘Sharh al Kitab al Adwar’: The original handwritten copy is in 
Topkapi Palace in Istanbul, with a duplicate in Nuruosmaniye’s li-
brary. We can find many other duplicates in Teheran and Shiraz. The 
book is a commentary in Persian of Kitab al Adwar written by Safi 
al Din al Urmevi, about the meaning, the subject and the rules of 
music. It also gives much advice for musicians. 

‘Fawaid al Ashara’: The original handwritten copy is in the 
Nuruosmanye library in Istanbul. This book contains definitions of 
12 makhams, 7 avaze (planets), 24 sub-divisions (shoube) and musi-
cal forms, and explanations of rhythmic cycles invented by Maraghi 
himself. It also includes comments on the book ‘Al Farabi’ written 
by Safi al din al Urmevi. 

There are two other books written by Maraghi, ‘Zubdet al ad-
war’ and ‘Kenz al Alhan’, but of these there is no trace. 

Sultan Husseyin Bayqara of Hérat

He was born in 1438 in Hérat and is the most famous of Tamer-
lan’s descendants, due to his love for the fine arts. After his uncle 
Shahrukh passed away, he fought for years to impose his authority 
and his throne in the region of Khorassan. Raised by his grandfather 
Bayqara, he added his grandfather’s name to his own. He shared 
his reign for 37 years with men of sciences, artists, poets and mu-
sicians. 

One of his companions and childhood friend Mir Sher Ali Nevai 
wrote ‘Muhakamat al-Lughatayn’ in order to defend the Turkish lan-
guage against the Persian. Apart from his four collections of poems 
(diwans), Mir Sher Ali Nevai wrote many books among which are 
‘Layli wa Majnun’, a collection of poem about an imaginary love sto-
ry; and a book that gives us the stories behind most famous poems 
(‘Majolis un-Nafois). Mr. Nevai was put in charge of public works 
and it is his to him that we owe the construction and restoration 
of hundreds of mosque, madrasas and caravanserai. He also con-
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structed the mausoleum of the famous poet Soufi Farid al din Attar 
in Nichapour. 

Another character of Bayqara’s court was Sheykhul Islam, the 
grand Imam Mawlana Abd ar-Rahmān Jāmī. A musician and a poet, 
his pieces are a source of Sufi teaching: ‘Nefehatul Uns’ and ‘Jam’u 
Keramat-al Awliya’ were written in Hérat and dedicated to Sultan 
Husseyin Bayqara.

Bayqara himself was a calligrapher and a musician. His compo-
sition in maqam Neva, based on the poems of the Sufi poet Haji 
Bayram Vali from Ankara is one of his most appreciated compo-
sitions. I myself had the pleasure and the honour of playing this 
composition, which animated Sufi meetings in Turkey for centuries, 
particularly in Istanbul. I also interpreted this piece with Afghan 
musicians in Kabul. 

The poems of Husseyin Bayqara in Persian and Turkish form a 
diwan that was entirely translated in Persian at the command of 
shah sultan Husain Safavi I. A copy can be found in the British Mu-
seum. Another work of Huseyn Bayqara carries his name: ‘Risale-I 
Huseyin-I Bayqara’; this treatise gathers praise for the characters of 
his court, reflecting the respect he showed to Mawlana Jami.

Shems ad din Mouhammed, descendant of one of the greatest 
sufis Bayazid Bistami, suggested that Huseyin Bayqara build a mau-
soleum and mosque at a location considered to be the mausoleum 
of Ali (the prophet’s son-in-law) in a small town near the city of 
Balkh. This sacred mausoleum and this mosque is the origin of the 
city of Mazar-e Sharif that is nowadays one of the biggest towns in 
Afghanistan. 

Ottoman Music’s Maqam

Maqâm, mugam, maqôm, raga, radif… whatever the origin of 
the terms, these are the names given to various non-European 
forms of music, from Andalusia to India and the center of Asia. The 
word maqam has an Arabic root that means a steady place where 
someone stands; it also designates the state of ‘lal’. The word raga 
has a Sanskrit root, and designates an attraction, a colour, a passion 
or a feeling. 



In the Middle East, musicians are called mutrib, from the root ‘TRB’ 
which in Arabic refers to those who give joy and emotion. Turk-
ish-Arab-Persian music is made up of maqam melodies each having 
a specific character, evoked by a melodic journey through particular 
intervals prioritised according to the particular maqam. 

The quality of an instrument lies in its proximity and resem-
blance to the human voice, and the perfect instrumental style lies 
in the ability of the musician to respond to the singer.

Throughout the Middle East and the countries of Khorassan, 
music was also called the science of the cycles (‘Ilm-u Edwar’) since 
metrical poetry; rhythmic cycles and modes were explained graphi-
cally by circles presenting the necessary information. 

Modal Music

Maqam and raga constitute the majority of modal music. It is 
impossible to explain the modes in terms of a range or as a collec-
tion of tetrachords or pentachords because modes are not a musical 
range but a melodic journey. This journey has specific steps: intro-
duction of the maqam, development, modulation and conclusion.

For earlier generations, knowing a mode meant knowing a suite 
of works, sung or instrumental, in each mode. There are specific 
musical forms for repertoire in each mode:

– Pesrev: an instrumental prelude, which comes from Pishrev in Persian. 
 It means the one who opens the road, the one who outdistances. 
– Kâr: has a Persian root that means ‘the work’. Here, it refers to the 
 greatest work or composition in a particular mode. 
– Kârçe: ‘çe’ is a diminutive, referring to a small Kâr.
– Beste: means composition, or the link between a melody and 
 a rhythmic cycle.
– Semai: all the ternary rhythmic cycles are known as semai. 
 There are various forms: Aksak semai (10/4), Sengin semai (6/2), 
 Yuruk semai (6/8).
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Intervals

One of the major features of modal music that distinguishes it 
from occidental music is its unequal and non-tempered intervals. 
The diatonic tempered system is a consequence of the progress 
and evolution of a powerful, industrial civilization admired by its 
colonies. 

In the tempered system, many musicians and musicologists 
re-divided traditional modal intervals, producing a range of 24 
equal intervals and developed the quarter tone (i.e. the diatonic 
range divided in two).

Other Systems

The ancient systems conceptualised by Pythagoras were used 
from ancient Greek times to the end of the 15th century. Until this 
time, the range of music was very close to the ranger of the singer’s 
voice, and was never greater than three octaves. Later, composers 
wanted to use greater modulations and it was no longer possible to 
make the musical range fall within three octaves.

Many theorists including Aaron (1523), Zarlino (1558), Kepler 
(1619), Euler (1729), Werckmeister (1691) and Neidhardt (1706) tried 
to find the ideal tempered system. This European system, which we 
today find on the piano keyboard, is also common in the rest of the 
world due to the wide dissemination of western music.

According to Pythagoras’ calculations, for a single tone vibra-
tion, we have the following results: 

Octave: given a string length of 1000 mm, let’s suppose that 
the tension of this string produces 440 vibrations per second, giv-
ing an A note. If we press at the middle of the string, we double 
the number of vibrations. So at 500 mm, we have an A octave (880 
cycles per second) - when the length of the rope is halved, the fre-
quency is doubled. This is a harmonic ratio. 



– fifth: if we press at 666.66 mm, we have an E note. The length of 
 the string being 2/3, the frequency is 3/2. This is also a harmonic 
 ratio. 
– fourth: if we press at 750 mm, we have a D. The length of the string 
 being 3/4, the frequency is 4/3. This is also a harmonic ratio.
– 1st third, major Pythagorean: if we press at 790.12 mm, we have 
 the Pythagorean third. The length of the string being 64/81, the 
 frequency is 81/64. Pythagoras calculated this interval by addition 
 of two tones.
– 2nd third, major harmonic: if we press at 800 mm, we have the 
 harmonic major second. The length of the string being 4/5, the 
 frequency is 5/4. 
– 3rd third, major harmonic: if we press at 799.99 mm, we have the 
 harmonic major third. The report of the string being 72/90, the 
 frequency is 90/72. 
– 4th third, major Pythagorean: if we press at 800.9 mm, we have the 
 third major Pythagorean. The length of the string being 59/73, the 
 frequency is 73/59. 
– 5th third, major Pythagorean: if we press at 832.39 mm, we have 
 the diminished (minor) third. The length of the string being 168/196, 
 the frequency is 196/168.
– 6th third, minor Pythagorean: if we press at 843.75 mm, we have
 the 2nd minor Pythagorean third. The length of the string being 
 27/32, the frequency is 32/27. 
– 7th minor harmonic third: if we press at 857.14mm, we have the 
 minor harmonic third. The length of the string being 6/7, the 
 frequency is 7/6.

Comma

The comma is an imaginary micro interval. There are several 
ways of calculating it:

– Cents: an English proposal, corresponding to the division of a tone 
 by 200, which gives 1200 cents in an octave.
– Savart: named after its inventor, who divided octaves into 300 
 Savarts and intervals into 50, with tempered half-tones of 25 Savarts.
– Holder’s comma: divide the tone into 9 sub-divisions, of 
 approximately 22.64 cents each. Comma = (9/8)/(1/9) = 9/72. 
 The minor third becomes 4 comma, whereas the minor third in the 
 diatonic is 5 comma.
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For the “Safar” project, we chose three pieces in the maqam Rast: 
Rast Peshrev, from Al Farabi (872-950) and two in Rast Beste from 
Abdoul Kader Meraghi. 

Beste in Maqam Rast

Its direction of travel is ascendant. It starts with the movement 
around concluding tone (rast). It performs precarious conclusions 
on degree C, D, E. The C-E interval is a slightly diminished major 
harmonic third. It travels from the 5th degree toward the higher 
degrees, creating the illusion of the Rast maqam transposed from 
its 5th G. This is how it uses the same intervals in its modulation. 
One of the Rast Beste is based on a 8/8 rhythmic cycle, whereas the 
other is based on a 7/8 rhythmic cycle. 

Peshrev in Maqam Puselik

We chose D as the first degree for the ease of use with Afghan 
instruments. Its trajectory starts on the third degree F, after a 
movement towards the sound D. The D-F interval is a minor third, 
but a little smaller than in tempered range, which is why some peo-
ple wrongly think that the maqam is minor. This maqam is ascen-
dant, with a lot of movement in the treble area and is very peaceful 
in the conclusion. 

This Peshrev was composed by Prince Dimitri Kantemir (1672-
1723), a Moldavian prince who lived in Istanbul. He wrote a treaty 
on the Ottoman maqams and transcribed hundreds of works in no-
tation he invented himself. His work is a major source of Ottoman, 
Persian, Afghan and Indian repertoire. 
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Introduction

This article aims to research the origin and morphology of con-
temporary classical vocal music in Afghanistan during Amir Shir 
Ali Khan’s reign (1242-1258) and its influence on the classical vocal 
music of Northern India. Moreover, it describes the role of Hindi 
artists in the founding of Afghan classical contemporary vocal mu-
sic, and the proliferation of the genre of Hindi classical music in 
Afghanistan.

Classical Vocal Music in Afghanistan

Vocal music is a genre performed by one or more singers, with 
or without instrumental accompaniment, in which singing is the 
main focus. Vocal music and singing in Afghanistan enjoy immense 
popularity, and Afghan music experts believe that Afghan classical 
contemporary vocal music derives from those Hindi artists who 
lived in Afghanistan during the reign of Amir Shir Ali Khan. These 
artists became permanent settlers in the country, contributing to 
the foundation of the contemporary classical music of Afghanistan 
and in particular to vocal music.

Hindi artists performed classical music in the palace of the 
King, and were later employed to teach music to the princes. These 
artists trained many students, especially among their families and 
relatives, and in this way introduced students from other families 
to classical music, resulting in the dissemination of classical music 
to the public. 

The Similarities between 
Classical Vocal Music in 
Afghanistan and North India

W A H E E D U L L A H  S A G H A R



Similarity of Classical Vocal Music in Afghanistan 
and North India

It is of great significance that India has two different and dis-
tinct types of classical music: Carnatic classical music from the 
south of India and Hindustani classical music from the north. In 
comparison with North Indian music, South Indian music has a long 
history, and many music experts believe that North Indian music is 
a combination of South Indian music and Afghan Khorasani music, 
which was introduced in India during the ruling of the Mongols. In-
dian music experts link the roots of North Indian music to Afghan-
istan and a deeper look into the technical terminology of North In-
dian music suggests that these statements are not far from reality. 
The important terms used in North Indian music have roots in Dari 
Persian language, some examples being: ‘Khial’, ‘Amad’, ‘Taraneh’, 
‘Bandesh’, ‘Salamy’, ‘Taleem’, ‘Usad’ and ‘Elm’.

There are three genres in Afghan and Indian classical music that 
are so strikingly similar that musicians from both countries are fully 
familiar with them, and recognize them as the principles of classical 
music. These genres are Khial, Taraneh and Tamhari.

Khial

Khial is a Dari word signifying ‘the door is an imagination or 
thought’, and is a well-known type of classical vocal music in India 
and Afghanistan. The nature of Khial is to create music without any 
notes or notation, and this kind of music is a summary of raga. Mu-
sical experts consider this type of music as the basis of the devel-
opment of new classical vocal music in India. Preceding ‘Khial’ were 
classical vocal music types such as ‘Darbad’ and ‘Dahmar’ which in 
their turn contributed to the development and structure of Khial. It 
is a belief amongst musicians that Khial was originally performed 
by women, because ideally it should be sung by a mild and harmon-
ic voice. There are two types of Khial in classical music, ‘Bara Khi-
al’(huge Khial) and ‘Chota Khial’(small Khial). Khial consists usually 
of three parts (Astaiy, Sanchavy and Antara), although occasionally 
only of two parts (Astaiy and Antara).
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Taraneh

Taraneh is vocal music that makes use of meaningless syllables 
(ou, dar dar, tah nah, etc.) in rapid implementation. There is an inter-
esting legend describing the origin of this type of music, which tells 
of a music competition during the ruling of Alauddin Khilji1. In the 
final round, the Hindu artist Pant Gopal Naik and the Muslim Amir 
Khusrow were competing against each other. Pant Gopal Naik was 
well aware that he was up against a strong rival, and thus he chose 
to play a very quick piece in Sanskrit, because Khusrow, despite 
his experience, was unfamiliar with the language. However, Khu-
srow went on to play the same piece, note by note, replacing the 
words with Dari instead. The result was splendid, although mean-
ingless. The winner of the competition was Amir Khusrow, and thus 
‘Taraneh’ was invented. 

In other words, Taraneh is the deformation of Dari into mean-
ingless syllables. Taraneh is a known music in all over India, also in 
South India, where it is known as ‘Tylanah’, and is commonly per-
formed with an accompanying dance. 

Tamhari

Tamhari is a semi-classical music which portrays sentiments 
such as romance and imagination. Frequently, it is used to describe 
a girl's love for Krishna2. Important features of Tamhari distinguish-
ing it from Khial are the type of the melody and its flexibility in 
combining the different ragas. Music experts believe that Tamhari 
became popular during the ruling of Wajid Ali Shah3 in the mid-19th 
century in Locknow.

Summary 

This article seeks to analyze the basis of Afghan contemporary 
classical vocal music, and the role of Hindi musicians and artists 
in its founding and development. The similarity of genres in the 
classical contemporary vocal music in Afghanistan, such as Khial, 
Taraneh and Tamhari, is also discussed.

1 Alauddin Khilji was the 
 second ruler of the Khilji dynasty,
 reigning from 1296 to 1316.

2 Krishna is a Indian god

3 Wajid Ali Shah was the 10th and 
 last Nawab of the state of 
 Awadh, present day Uttar 
 Pradesh, India.
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An introduction to the emergence of music in India 

It is widely believed in India that music originated in that coun-
try, and from there on spread to the whole world. When Adam de-
scended to Earth, the human race procreated and he was invited 
to pray, but the early human did not know how to worship. Thus 
“Brahma”, one of their gods, made music from descriptive poems 
about the Lord. These were brought down from heaven to earth by 
the god “Mahadev”, whilst the god “Nardoshe” was responsible for 
spreading this sacred art to all people. 

Some believe that the first men always needed a shrine or a 
place to strengthen their spirituality, or simply that in their lone-
liness, they desired a great power above them to express their 
needs, sentiments and secrecy. In their everyday lives, they en-
countered various problems, such as danger from predatory ani-
mals, natural disasters such as floods, storms, dangerous diseases, 
and starvation and need for a shelter. Thus, the first speeches and 
songs lacked a rhyme and meter, and were performed as a prayer 
to their own handmade goddesses, such as the mothers of Swi-
ta and Ganesh. In the course of time, basic instruments began to 
be used, following from the idea that if prayers were the result 
of careful consideration and labor, they would be well answered. 
Rhythmic body and hand movements were incorporated into their 
prayers, to compliment the songs and speeches. Today the body 
movements are referred to as “dance”, and the hand movements 
“taal” and “taalia”. Over time, performers came to the realization 
that it would be more proper to use percussion instruments to ac-

The Historical Emergence 
of Tabla and its Place in Afghan 
and Indian Music 

S A M I R  N O U R I A N



company the dance, rather than using only their hands. Percussion 
instruments were made with earthenware and covered with animal 
skin, and such devices may still be found in Hindu temples. Hence, 
the way was paved for other percussion instruments, among them 
the “Dhol Pakhawaj”, which during the long course of its history 
has evolved its modern structure, and which is utilized in various 
Hindi ceremonies and events. 

It is said that this musical instrument originated between the 
12th and 14th century, and one of its most skilled players was Rah-
man Khan.

Birth of the Percussion Instrument Tabla

At the beginning of the 18th century (1738), during the imperial 
Mughal period of India, the Baburies (Emperor Babur) ruled in Af-
ghanistan (1719-1748). During the rule of Sultan Muhammad Shah 
Mughal, a major revolution in Eastern music occurred. Amir Khus-
row Balkhi, whose paternal roots stemmed from Balkh of Afghan-
istan and maternal roots from India, invented the Tabla by divid-
ing the “Dhol Pakhawaj” into two parts, aided by fellow musicians, 
Pandit Bahat Kahandi and Pandit Vashno Begmabar. Amir Khusrow 
is also credited with the invention of the Afghan instrument the 
Sitar, during the same time period. The formerly named musicians 
collected all melodies and sounds employed in raga, and classified 
them. They went on to become the first teachers of Eastern music 
theory in their contemporary education system.

The “Tabla” is a percussion instrument made in two separate units, 
the smaller unit being called “Dayan”, or treble drum, and larger 
part “Bayan”, or bass drum.

Dayan is primarily made out of neem and sheesham wood and its 
height is 30 to 35 cm. The Bayan was originally made from earthen-
ware but, due to difficulties in transportation, this was replaced by 
metal such as copper, brass, aluminum, iron and nickel. Both drums 
are covered with goatskin, so-called “Puri”. The black circular spots 
on both Tabla are named “Siyahi”, and are made from a paste of a 
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mixture of iron fillings, rice paste and adhesive. Surrounding the in-
strument is a texture of skin tightened with the skin or leather laces 
on the head. The laces are connected to a metal ring at the bottom 
of the drum, called a "Chaki". The drums are placed on two circular 
tubes, “Manjela”, to ensure stability during performance. Wooden 
blocks, “Gatta”, hammer and powder are also used in tuning. 

The Tabla has simple and compound alphabets and words such 
as (Daha, Na, To, Kat, Ge, Gedi, Dahry, Dahan, Gantran, Dahat 
and…). The term Tabla is derived from Arabic word (Tabl) and it 
indicates that it was made during the rule of Muslims (Mughal) in 
India. Hence, its birthplace is India. When it was made, it was not 
given a specific name; some referred to it as “Tahab Lao”, which 
means “bring the percussion instrument”, and some as “Tahab Behi 
Behola”, means “percussion instrument that speaks”. Both terms 
are Hindi. Since the instrument was invented by Muslims, the 
terms with the passage of time developed into the current name, 
“Tabla”. 

Taal and Themes of Tabla Playing

The term “Taal” is used for content and themes in Tabla. Taal 
is derived from the Indian word “Taalia”, meaning “applause”. Taal 
consists of regular beats that divide the time to smaller units, and is 
synonymous with rhythm and meter in western music. 

The Taals differ from each other in their construction and num-
ber of beats. One Taal may have 16 beats, another 14 beats. Many 
believe that the total number of different Taals is 362, whilst other 
claim that the real number is around 120, and that only 30 of them 
are used in everyday compositions, as the rest are related to reli-
gious Hindu music. Tabla playing is common in Afghanistan and In-
dia. The way of playing, style and following specific rhythm in Tabla 
playing calls for “Gharana” in India. Gharana is taken from “Ghar“ 
which means school in Hindi. 

Indian Tabla and percussion instrument playing is divided in six 
official Gharana:



1. Delhi Gharana: the founder is Siddhar Khan, exponents and 
 followers are Ustad (Master) Ghami Khan, Ustad Latif Ahmed 
 Khan, Natow Khan and etc.
2. Punjab Gharana: the founder is Miyan Qader Baksh, exponents 
 and followers are Ustad Zakir Hussain, Ustad Qadeer Buksh and etc.
3. Lucknow Gharana: the founder is Miyan Bakshu and Madu 
 Khan, exponents and followers are Ustad Afaq Hussain Khan, 
 Pt. Achchan Maharaj and etc.
4. Benares Gharana: the founder is Ram Sahai, exponents and 
 followers are Ram Sahai, Anokhelal Mishra, Semita and etc.
5. Farukhabad Gharana: the founder is Haji Vilayat Ali Khan, 
 exponents and followers are Sabir Khan, Ustad Masit Khan and etc.
6. Ajrara Gharana: the founder is Kallu Khan, Miru Khan, exponents 
 and followers are Ustad Akram Khan, Hishmat Khan and etc. 

It must be noted that Sadiq Ali Khan, one of the greatest his-
torians of Eastern music, made mention in his works of many great 
Pakhawaj players in the past, such as Sudhar Khan and Miyan Qader 
Baksh. Sudhar Khan became a Tabla player shortly after the creation 
of the Tabla, signifying that he transformed what he was playing on 
Pakhawaj into Tabla rhythms. He trained many students, who went 
on to develop several Tabla schools in different regions of India. 
Miyan Qader Baksh was the founder of the Punjab school in India. 
These Tabla schools differed in:

1. The composition of Taal.
2. Emphasis on different themes and topics in Tabla playing.
3. The manner of performance.

Tabla Playing in Afghanistan

When Amir Shir Ali Khan, an Afghan king, was officially invited 
to India by Hindi authorities in 1248, his arrival was celebrated with 
music. This made such an impression on the Afghan king that he 
gathered a number of local musicians and brought them with him 
back to Afghanistan. Among them were a few Tabla players, among 
whom were: 

Mia Samandar Khan, Ustad Gongkali Khan, Mia Mahtab Khan, 
Ustad Ghami Khan, Natow Khan, Barpor Khan, Ustad Karim Bakhsh, 
Ustad Khuda Bakhsh, and others.
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The Royal Palace was located in Bala Hesar of Kabul. The artists 
settled in an area north of the palace, then known as “Khaje Khor-
dak”, and currently named “Kharabat Street”. Classical music was 
performed at the palace of Shir Ali Khan, as it was common in India, 
until the appearance of the Afghan Ustad Ghasim, who inspired 
Indian music to become more like Afghan music. 

For a second time, the King invited a group of local musicians 
from India, including the Tabla players, of which should be men-
tioned: Ustad Fath, Ustad Mahmoud, Ustad Gamow Khan, Ustad 
Samdani, Ustad Faqir Mohammad, Ustad Hashem, Master Asif, Us-
tad Aref, Ustad Javed, Ustad Khaled, and others.

Place of Tabla in the Music of India and Afghanistan

As a musical instrument, Tabla has a special place in India, Pa-
kistan, Afghanistan, Bangladesh and Vietnam. It is played even in 
the great orchestras in Europe and America by famous masters as 
Ustad Zakir, Hussain Khan, Smir Chatarji, Tari Khan and others, and 
has gained significant popularity.
It is widespread amongst musicians to consider Tabla as an eye 
through which one has to experience the music, in order to become 
a true musician. The use of Tabla is particularly common in Afghan-
istan and India. The importance of this instrument can be summa-
rized in a few points:

– Tabla has a pleasant sound, and is of big interest to artists and 
 art lovers.
– Tabla playing is a goal for musicians and artists who try to express 
 their skills with Tabla playing art in the shows and performance.
– Taals has a special role in the composing of music and songs.
– Tabla is used to set the tone of the music; sentiments such as 
 cheerfulness or melancholy can be expressed through the use of 
 this instrument.
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Preface: Afghanistan Folk (local) Songs1

Afghanistan’s music represents the epitome of the beauty of 
ethnic and religious diversity in the country. Each ethnic group 
owns a specific folk music style. Dari, Pashto and Turkish languages 
are mainly used in lyrics of folk songs in Afghanistan. Afghan music 
is largely comprised of taranas (songs consisting of main melody, 
usually short, repeated many times, with variation and elaboration 
at the performer's discretion).

Folklore songs are normally sang and promoted in areas where 
their residents own a specific culture and history. These songs are 
the reflection of the inner voice of each nation and as well as the 
source of inspiration, literature and fine arts. Despite the fact that 
poetry and music enjoy extraordinary progress, folkloric music and 
folksy songs have remained in their original form without experi-
encing any significant change. 

Lyrics of the folklore songs (taranas) deal with diverse issues 
and themes, accepting or rejecting traditions, behaviors, customs, 
values and social beliefs. Meanwhile, preservation and continua-
tion of these elements/values can be guaranteed through these 
folk songs. Although folk songs belong to the entire population 
of Afghanistan, representing their feelings, interests and ways of 
thinking, the forms and practicing methods of these songs differ 
from area to area. In general, folk music in the country is simple, 
without too much complexity but meanwhile it is immensely grat-
ifying and has extraordinary rhythm and softness. Folk music is 
played in various events or occasions including farming and hus-
bandry seasons, epics, birth ceremonies, wedding ceremonies, reli-
gious ceremonies and so on. 

Folk Song Themes
in Afghanistan 

F A R Z A N A  Z A R A B I

1 In the translated versions song 
 refers to Tarana (هنارت) which 
 is “consist of main melody, usually 
 short, repeated many times, with 
 variation and elaboration at the 
 performer's discretion”



Subject/Theme of Folk Songs

Folksy taranas can be regarded as the preliminary phase of po-
etry and music, which possess meter and rhyme. In other word, 
taranas are regarded as those poems that can be synchronized with 
musical space. These type of songs represent the earliest and most 
simple forms of oral literature, which have been set to music with 
the passage of time and due to change in life style, livelihood prac-
tices and other reasons (1226 :ص or 6: p 122)2.

Folk songs constitute the main and largest part of a society’s 
culture. Rural people with the ability to understand music have 
usually expressed their feelings through composing and creation 
of these songs. Many of these songs are made and composed by 
ordinary people while often the identity of the composer or original 
singer is not specified. As such, these songs are created and per-
formed by unknown persons within ethnicities and by various seg-
ments of a society, representing a particular taste and enthusiasm. 
The songs are indeed subsequently transformed orally from person 
to person or from one generation to another one. Such forms of 
music do not follow any specific rules or principles but rather they 
guide us to an understanding of cultural and moral values of a soci-
ety. Hence, assessment and analysis of folksongs or melodies sung 
by ordinary people is a great source of understanding and discovery 
of various branches of a society’s social and traditional life. 

Folk songs are comprised of a number of particularities and 
practices, reflecting different dimension of a society’s culture and 
tradition. These songs explain concepts in simple words so that they 
can be spread easily and rapidly. Folk songs are indeed a source of 
transformation of cultural and moral values from one generation 
to another, and strengthen social ties amongst various groups and 
segments of a society. They are regarded as one of the key factors 
promoting solidarity within a society. The main characteristic of 
these songs can be seen as the ability to articulate the reality of 
and dissention within a society. The simplicity, orientation to reality 
and hope which make up the content of the folk songs are the main 
elements of its mysterious world. The main vision of these songs 
are purity, love, belief and loyalty. 

2 The first number refers to the 
 reference number written in the 
 bibliography while P # refers to 
 the page number within the 
 source. 
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Since folk melodies reflect distinct traditions and cultures in var-
ious areas, the musical instruments used for this purpose are ar-
ea-specific (9-21 3 :ص or 3: P 9-21). Generally, there are two kinds 
of folk songs in Afghanistan: 1- folk songs sung by women 2- folk 
songs sung by men:

Women usually sing melodies while feeling homesick, while 
trying to make their kids fall asleep, while working in prairie farm 
and desert, or celebrating wedding, birthday and other ceremonies. 
These melodies are sung either individually or in a group. Through-
out the history, women had an active role in the singing of songs, as 
compared to the playing of musical instruments. Women’s folkloric 
music base can be found in lullabies, festival ceremonies, wedding 
songs and so on. These songs are usually sung with the musical in-
strument daf (tambourine). Similarly, the male section of society 
sings folk songs during celebration of ceremonies held in rural ar-
eas, seasonal celebrations, family rituals, prayer and other religious 
rituals and also at those festive events related to men (15 3 :ص or 
3: p 15). 

The Differences between Female and Male Folk Songs 

The inactive presence of women in society (due to ingrained 
culture practices) has considerably undermined the promotion and 
popularity of folk songs sung by women. Thus, unlike folk songs 
sung by men, often these songs have remained restricted within 
families rather than being accessed publicly. Since women’s folk 
music is often made and in turn transferred orally, it is now, for var-
ious reasons, seriously in danger of demolition and oblivion (15 ص: 
3 or 3: p 15). 

As the male segment of society has had an active presence in 
social affairs, folk songs sung by males have enjoyed greater and 
sustained success. The reason is that these folk songs are usual-
ly performed at New Year festivals, Independence Day Festivals, 
wrestling ceremonies and other special occasions. In addition to 
this, folklore songs related to the male segment of the society have 
been performed for centuries. This is because the main themes of 
many of these folklore songs are related to rural festivals, seasonal 
festivals, family ceremonies, prayer and other religious ceremonies 
and also lyrical and marital ceremonies (16 3 :ص or 3: p 16). 



Folk Songs Musical Instruments in Different Regions 
of Afghanistan

Musical instruments used in folk songs are varied – each tribe 
and particular region use specific musical instruments for the ren-
dering of folk songs performed by men and women. These instru-
ments include daf (tambourine), tanbure (similar to lute), barbt 
(lute), cittern, lute and ghaichak (a double-chambered bowl lute 
with 4 or more metal strings and a short fretless neck), dulcimer, 
flute, zerbaghali (a goblet-shaped hand drum), saarang (a type of 
string instrument) rubab (a lute like instrument), etc. 

In the north and center of the country, songs are performed 
with instruments such as the dambura (a two string folk instru-
ment), ghaichak, flute/reed and zerbaghali. In the south of Afghani-
stan, songs are performed in groups often without using any musi-
cal instruments or sometimes by using flute/reed, dulh (drum) and 
rubab. In the west of the country, folk melodies are performed with 
do tar (a two string musical instrument) and rubab. In the east part 
of the country, the usual musical instruments with which the folk 
songs are performed are rubab, harmonium and tabla (a percus-
sion instrument consist of a pair of different size hand drums) (294-
 .(or 5: p 294 - 305 5 : ص305

Types of Folk Songs in Afghanistan

Nawroz (New Year) festival: Nawroz, one of the oldest fes-
tivals, has been celebrated at the beginning of the spring season 
since the ancient era. People start preparations for the celebration 
of Nawroz usually two weeks in advance. Different folk melodies 
and songs are being made and sung during its celebration. 

Jashan Gul Surkh (the Red Flower Festival): Jashan Gul Surkh 
(Red Flower fest) is a special festival which is celebrated during the 
first forty days of the solar year in Mazar-e-Sharif Province when 
the tulip flowers emerge. The melody “Mullah Mohamad Jan” is spe-
cially sung for this occasion. It is the most famous Nawroz folk song 
in Afghanistan.

“Mullah Mohamad Jan, let’s go to Mazar 
to celebrate the tulip flowers festival”
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Mela-E-Samank: Samanak, a sweat pudding made of wheat germ, 
is cooked collectively by women and girls. While cooking the dish, 
they share poems. These poems have been regarded amongst the 
most popular ones that have been set to folk songs in Afghanistan. 
Samanak folk song is one of the most popular folk forms.

Chob Bazi (Stick Dancing): Stick dancing is performed on oc-
casions such as Eid, Jashn –E-Dehqan (Farmer's Festival) and on In-
dependence Day. Accompanied by drums and other musical instru-
ments, the performers sing songs while wearing traditional clothes. 
The content of these songs differs from area to area in Afghanistan. 
For instance, verses that are usually sung by children and younger 
generation on this special occasion have an epic dimension and one 
of the examples is as follows:

“We are children, 
we are performing stick dancing 
So that we learn to use a sword”

Rain songs: In previous years, when there was no rain and the 
area would become affected by drought, groups of local singers 
called ‘rain singers’ would sing rain songs during spring seasons. 
They would pray to God for rain. These singers drop water while 
singing and dig the watered area with shovels. These songs are per-
formed differently in various areas of the country (Namehnews.ir/
fa/news). 

Folk Songs of Logar Province

Logar folklore music is one of the richest and famous forms of 
folk Afghan music. Deeply rooted in people’s beliefs and thoughts, it 
draws inspiration from the aspirations of the people. Logar music is 
also very rich in terms of varieties. The folk songs in the Logar prov-
ince are performed both in Dari and Pashto languages. Throughout 
history, the folk music in Logar has flourished and has made great 
progress due to the creative skills and talent possessed by the peo-
ple. Folk music in Logar province contains colorful and spectacular 
melodies. As in many other ethnicities and nations, Logar music 
has emerged in the form of dance, convivial, martial, fiction stories, 
religious, and love melodies/songs (42 3 :ص or 3: p 42). 



Logar music, which represents the particular tradition and culture 
of the people living in this specific area, incorporates historical 
moral, cultural and artistic values of the province. The music is also 
regarded as one of the main treasures of original Afghan folklore 
music. Diversity, simplicity, smoothness, authenticity, cheerful 
rhythm, purity and clarity are the main characteristics of Logar 
folklore music. Song rhythm in Logar music is composed in an inter-
rupted style since at the end of each sentence, it is cut off and re-
starts subsequently after a short break. In general, Logar folk songs 
are cheerful, rhythmic songs performed beautifully with certain 
special techniques. Rhythms of melodies in Logar include Kahrwa, 
Gada, Maghuli, Dadra, Rawan and Dadra Balmit. They can be writ-
ten or interpreted as 2/4, 4/4, 6/8 and 7/8, in the western style. 
Particularities of Logar music are as follows: 

1. Folklore music and folk songs of Logar are based on manners 
 and practices that have been developed amongst the people with 
 the passage of time. Today, Logar folk music is recognized as a 
 particular style of Afghanistan folk music. 
2. Melodies in Logar music are performed with four folklore orchestra 
 instruments including drum, harmonium, rubab and surenda 
 .(or 3: p 78 3 :ص 78) 
3. Two rhythms are used in these songs including Maghuli (7/8) 
 and Gada Taal or rhythm (2/4), known as Aud Taal in Logar music. 
 The particularity of the latter taal or rhythm (2/4) makes Logar 
 music distinct from other similar styles of music.
4. Logar music is of a great importance to literate musicians. 
 Hence, usage and performance of folklore melodies/songs of this 
 specific area by literate musicians represents a particular original 
 Afghan music (79 3 :ص or 3: p 79).
5. In addition to its importance of musicality, Logar folk songs reflect 
 and incorporate values/issues such as respects, customs, language, 
 particular cultural practices, history and arts. This, in fact, can 
 signify important issues in relation to the culture and history of 
 the population living in this specific area (80 3 :ص or 3: p 80). 
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Folk Song of Panjsher Province

Residents of Panjsher province have had a special interest and 
love for music since ancient times. One of the most popular folklore 
music/song forms in Panjsher province is Qarsak, performed by 
the people of Panjsher and which has a long history in the region. 
Qarsak is regarded as a joyful custom and is performed in wedding 
ceremonies, national festivals, cultivation seasons and similar occa-
sions. Qarsak is one of the most pleasant customs that is historical-
ly linked to the Ariayan Bakhtar (Aryans), and it is deeply rooted in 
culture of population living in Panjsher (30 1 :ص or 1 : p 30). 

The population of Panjsher province, the original descendants 
of the Arian tribe, pays high respect to the culture and traditions 
practiced by their ancestors. Their adherence to this inherited cul-
ture is extraordinary and only death can eliminate the roots of this 
specific tradition. Pillar-shaped porches were often built, and such 
style of construction can still be seen in some parts of the area; 
the Qarsak was usually performed in these porches. Youths would 
usually come to gather during night time especially on specific oc-
casions such as wedding and would perform Qarsak. 

The participants were usually divided into two groups. A repre-
sentative (a singer) of one of the groups would usually initiate the 
process with a verse glorifying God (31 1 :ص or 1: p 31). Meanwhile, 
two people from the same group producing vibrant voice would 
accompany the singer at the end of each verse. The Qarsak is then 
continued and simultaneously accompanied by clapping of people 
gathered around the singer and also by drum beats. The very in-
teresting part is that at the end part of Qarsak, people who are 
gathered around the singer kneel and surround the drummer while 
continuing nonstop hand-clapping (45 1 :ص or 1: p 45).

Sangardis (related to stone) are also among the famous folk 
melodies of Panjsher province. These melodies express pain, grief 
and human deprivation. Sangardi Ha or Sangardis are regarded as 
mirrors reflecting in-depth social realities, especially the way peo-
ple of Panjsher lead their life. In light of these oral songs, people of 
Panjsher and the society as whole can be understood in a literary 
sense as well as a reference to tradition. These songs are usually 
sung in mountainous areas, and this is presumably why the name 
Sangardi is given to them. Sangardi Ha are usually performed in 
spring season (47 1 :ص or 1: p 47). The folklore musical instruments 



used in Panjsher Province are: trumpet or daf (tambourine), flute/
reed, dambura, rubab and ghaichak (26 3 :ص or 3: p 26). 

Herat Folk Songs/Melodies

People of the Herat province make a distinction between forms 
of other specific music and folk music. According to them, folk mu-
sic in the area is the one that has shaped the ancient music of Herat 
and also the modern music that is being sung in Herati style. Herat 
folk music has many complex types, including rural folk songs and 
songs that glorify God and are performed by Sufis in Zikr (Praise of 
God) circles. (143 1 :ص or 2: p 143).

Wedding songs are performed with musical instruments such 
as drum and trumpet, incorporating dance music, local folk songs 
and tones played with kettledrums. Herat local songs are usually 
made in quatrains, and “Sia Moh and Jalali Charbaiti” is probably 
the most famous. The main theme of these specific quatrains is 
love without compensation or wage. It is said that Jalali actually has 
sung these quatrains (145 2 :ص or 2: p 145). Amongst the folk songs 
of Herat, wedding songs enjoys greater popularity. This specific 
category includes songs such as Hennaba Kara, Awlang Awlang, 
Bada Bada and Ahest Boru. Henna Bakara is a song that is usually 
performed during the Henna ceremony when henna is put on the 
little finger of the groom. This song is exclusively performed during 
wedding ceremonies (147 2 :ص or 2: p 147). Awlang Awlang is a kind 
of wedding song that is performed in a special Herat Style. Ahes-
ta Boru (go slowly), is one of the most famous wedding songs of 
Herat. Henna Bakara and Ahesta Bboru are two famous Herat folk 
songs that have enjoyed great popularity throughout Afghanistan 
 .(or 2: 149 2 :ص 149)

Hazaragi Folk Songs

Music and songs have an eternal cultural bond with the live-
lihood of Hazara (an ethnic group in Afghanistan). Folk singers 
in Hazara areas devote most of their time to compose music and 
poems. These poems and music have been proven very useful in 
vividly preserving the traditional arts and literature. The musical 
instruments used by this segment of the population in Afghani-
stan are relatively simple and limited, the most famous ones being 
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dambura, ghaichak and drum. Folk songs in rural areas of Hazara 
communities are performed with a specific accent and on various 
occasions, especially wedding and other ceremonies. Hazara folk 
music constitutes one of the largest areas of previous Khurasan and 
the current Afghanistan in the field of music.

Makhta: The word 'Makhta' refers to time and moment of 
lamenting epic which is also known as Mukhtagi. These Makh-
tas, in fact, is the same lament that Hazara people used to sing in 
mourning of their heroes. Local folk musicians and lamenters have 
sung many melodies and laments in remembrance of their heroes. 
In Makhtagi, the singers sing poems without previous thoughts 
and consideration, and these poems reflect physical and mental 
strengths of their heroes. 

Sar –E- Kohi melodies (mountains songs): These songs are per-
formed with flute by shepherds, livestock owners and daughters of 
shepherds. 

Farming songs or work songs: These melodies are performed 
in Ghazal style during harvest collection or cultivation seasons. 

Songs related to water spring (Dewdu): These songs are usu-
ally performed by Hazara girls and brides when they gather beside 
water springs. Being away from males, keep their hands over their 
ears and start singing couplet. This indicates the homesick feelings 
of married women, being away from their families, and the suffer-
ings they bear. 

Nawroz Melodies: These songs are performed to mark the 
spring season and New Year. These songs are sung with musical 
instruments, such as dambura, and sometimes with drum and ghai-
chak.

Conclusion

Both theoretically and operationally, Afghan folk music and its 
instruments constitute a noble heritage with a strong historical and 
ancient traditional background. Hence, Afghan folk music has main-
tained a strong position in the world music and brought pride to 
the country. However, folk music is increasingly being forgotten in 
most areas of the country and one of the main reasons of its stagna-



tion is “overall cultural weakness”. The fragile status of culture and 
tradition has resulted increasingly in rich artworks and historical-
ly-recognied heritage decaying and being forgotten. In other words, 
because of a public interest in lesser artwork, singers unconsciously 
focus on different directions. Another important point to be raised 
regarding the discussion on increasing the weakness of folk music 
and melodies is that in recent years, a song writing discussion has 
introduced a distance from our traditional music. Today the singers 
of folk music and other musicians focus on poems and sonnets writ-
ten by poets such as Hafiz, Mawlana, and Saadi. It seems that they 
have no desire to really promote traditional music. 

Overall, it seems that folk songwriters in Afghanistan’s music 
have been treated unfairly. Much of these issues can be linked to 
the lack of curiosity of society as a whole towards arts and artists 
(including musicians). Ultimately, it is hoped that by promoting 
original and creative arts, artists, poets and songwriters improve 
the defects and shortcomings of current songwriting so that music 
in the country goes through a reform and improvement process 
and people once again are able to access a rich, diverse and evolved 
musical culture. 
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Introduction

Music is an art with deep roots in human life. Some people con-
sider music as unimportant and purely entertainment, but modern 
research suggests that music plays an important role in all aspects 
of life, including political, cultural, social, economic, educational 
and medical. Thus the significance of music cannot be denied.

Although all tangible or/and intangible fine arts play their 
unique roles in the culture of a particular country, music is an es-
sential mirror of a country’s image. The national anthem and flag 
by which a country is represented in the international arena are 
both branches of the fine arts, representing tangible and intangible 
cultural heritage of a country. 

Furthermore, music is used for educational purposes in homes, 
kindergartens and schools. Mothers use musical sounds to calm 
their children and put them to sleep; in kindergartens children are 
told stories through music performances; in schools, children are 
taught maths lessons with music. This is considered a very effective 
way of training children. 

Historical Background

In ancient times music was also used in wars. When announc-
ing war, musical instruments such as the dhol (a percussion instru-
ment), naqara and trumpet were played. Playing music would en-
hance the army’s morale, and weaken enemy confidence. Music was 
used to convey the message of victory after winning a war.

Music and its Role in 
Media and Society

M O H A M M A D  S A B E R  F E Y Z I



The historian Zanofan writes about Achaemenid Empire: In the 
era of Achaemenid, King Cyrus ordered the army to be ready to 
move with the sound of the trumpet since he believed that the 
trumpet sound is a sign of bravery and pride. This indicates that 
music had long been used for propaganda and publicity. This also 
shows that the Achaemenid Empire had a special kind of music for 
giving confidence, stimulating emotions and conveying messag-
es. Instruments used in this era were, drum and trump. They also 
had epic songs to evoke sense of courage and success in the battle 
ground and music was the best tool to promote these feelings.

From the beginning, the music industry has had a close rela-
tionship with the media. At a time when radio, television and other 
media technologies did not exist, people played instruments such 
as drums to deliver news. Whenever collective work took place, the 
dohl and sornai (a wind instrument) were played, such as during 
the harvest. Playing music in the collective work season has a great 
impact on farmers’ mental and physical well-being as well as en-
hancing their productivity. When shepherds drove their herds out 
to pastures they often used flute, a musical instrument available 
everywhere and which is very simple to play. Thus, music has always 
had a presence in society – humans either consciously or subcon-
sciously practice music in every path of life.

One of the most famous singers of Afghanistan Hayatullah 
Gardizi, who originally comes from Paktia province in the south-
east, mentions that in Paktia province, people play a special rhythm 
on drums to inform other community members of theft. The first 
person who sees the thieves beats the drum to instruct others to 
come out of their homes and catch the wrong-doers. In month of 
Ramadan, drums are played in the streets to wake people for Sahari 
at midnight, to eat and then pray. Music has always been part of 
human life. 

In various historical periods, music was a tool to propagate, inform 
and explain different purposes to people. Many fields – advertising, 
business, economic, political, social – have used various forms of 
music as an effective technique to construct diverse ideas in the 
mind of the listener.
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Role of Music in Advertising

Before looking at the role of music in advertising, I want to 
write a few lines about propaganda.

Propaganda

Among the definitions of propaganda is ‘the delivery of the 
message to an end destination’. Propaganda influence others’ minds 
and emotions for specific purposes. Since it is the duty of the media 
to propagate, it uses the best medium to convey its messages. The 
best way to convince an ordinary person about a concept and to 
create attention is through music. Thus, these concepts are more 
effective with the use of fine arts, particularly the art of music.

In past ‘primitive’ civilizations and societies, fine arts, especially 
theatre, music and visual arts were given much attention and inter-
est. Audio-visual arts, including music, theatre, graphics, sculpture 
and painting, played a prominent role in changing and improving 
humans’ life. Although today is the era of technology, theses arts 
are still used, whether in their classic or modern digital form.

In the world of mass communication and media, daily news-
papers, radio, television, computer, satellite, etc. play a key role in 
educating and informing citizens. Entertainment disseminated by 
mass communication has a great influence on our knowledge and 
ultimately on our experience. Communication and media not only 
influence our attitudes in specific ways but are also means of access 
to information. Hence, many of our social activities revolve around 
mass communication. Television plays a dominant role in the me-
dia, and music is one of its most essential components. Whether in 
advertising, art films, fiction or documentaries, music plays a vital 
role. The content of a spoken announcement has greater impact 
when accompanied by music – music attracts viewers’ interest in-
deed.

In the field of marketing and commerce, music is considered to 
be very significant. Exciting music encourages people to buy adven-
ture toys and to try thrilling horror games. But if, in the same envi-
ronment, we play soft music, then people will respond accordingly, 
focusing upon relaxation. 



In a clothing store, if the weather is pleasant and there is calm 
music, the client may spend more time shopping. But, if there is 
no music and the weather is cold, the client will stay only briefly 
before moving on. Therefore, music can create a wide variety of 
atmospheres.

It is worth mentioning that people have a wide variety of and 
feelings for music, but everyone likes to nourish their spirit with 
their favourite music. Some like traditional music, some instrumen-
tal; some prefer pop, others classical music – everyone likes to hear 
their favourite.

With today’s technology, all human beings and organisms 
spend some part of their lives surrounded by music. In theatre per-
formances, whether for education, social, cultural, political, reli-
gious, or scientific purposes, music plays a very crucial role for the 
audience. Films and drama use music to enhance the effect of each 
scene and character. Music is also very important for education of 
children – cartoons employ music to engage children’s attention.

Art exhibitions play music to encourage visitors to spend more 
time viewing and to encourage them to buy; radio advertisements 
add music to encourage an audience to pay more attention. In po-
litical campaigns, people often prefer a campaign with music to one 
without.

Some people believe that preparing music, sound and dialogue 
for an advertisement or message is an easy task. In reality, it is not 
simple. The creation of music for an advertisement needs profes-
sionals to carefully select the right music for a particular subject.

First of all, musicians write the composition on a piece of paper 
using notation. After a lot of practice, they perform or record the 
composition. 

Conclusion

Historical sources indicate that musical instruments, melodies 
and songs are a part of life. Human beings are connected with mu-
sic through all ages, in different times in all areas of daily life. Early 
humans would play music and used clapping in hunting animals. 
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Afterwards, they would dance and sing to express their feelings of 
accomplishment. 

As noted before, playing the drum was a way to spread various 
messages including news of joy. People also use music and instru-
ments in advertising and other fields to attract people’s attention. 

In the Achaemenid period, drums were played to convey mes-
sages, to give courage to the soldiers and to weaken their enemy’s 
morale. During this time, the sound of drums was also a sign of 
pride, bravery and love for the homeland. Today, music is used for 
a wide variety of purposes in business, advertising, film, art exhibi-
tions, and more.

In various periods of history in every community, music has 
played an important role in all aspects of life – it is used in all fields. 
Humans express their feelings of joy with music; they play music to 
mark the sad moments of their lives. Music has a long tradition in 
human history and one to which the human has always been very 
closely attached.
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Preface

Music in Afghanistan is traditionally seen as an inferior field. 
Hence, many potential talents in the society remain unsupported 
and do not succeed in making a career from music. Mr. Nashnas, 
a well-known and popular singer, is a good example. He began 
singing under the nickname of Nashnas (‘Unknown’) as, due to in-
grained traditional practices, he could not enter the music world 
with his original name and identity. As a consequence, he is still 
known as Nashnas by his audience. In environments where even 
the male segment of the society faces numerous challenges, it can 
be imagined how difficult it is for women to really explore their 
talent in the field of music. In general, women in Afghanistan live 
in deprivation and have no real opportunities in this field. However, 
when potential capacity exists in a society, it ultimately emerges in 
one form or another. The following article points out the various 
forms/styles of music and musical instruments adopted and used 
by women in various periods of history in Afghanistan.

Role of Women in the Field of Music

The expression “educating a person means educating only one 
person, while educating a woman means educating a generation” 
emphasizes the importance of women position in society. A woman 
is indeed a mother and an educator of a future generation. The first 
stories we ever heard in our life are the ones told to us by our moth-
ers. In regards to music of women, the fact is that women were 

Women's Status in 
Afghan Music

G L O R I A  A H M A D I



involved in the field of music before the Aryan era, but their con-
tribution to this field is recorded in history only following the Ary-
an era. Women would sing basic folklores/myths with a particular 
accent and style, and their children would memorize these myths. 
The myths were subsequently accurately transferred from one gen-
eration to another. 

One example that can be highlighted here is ‘Shahnama Ha’. 
The five thousand-year history of the land of Afghanistan is high-
lighted in Shahnama Ferdawsi (the book of kings, a long epic poem 
written by the Persian poet Ferdawsi). In the book, he mentions 
famous individuals in Afghan history, including Jamshed, Suhrab, 
Siawash and Aarash. Information about the greatness of Rustam 
or about Zoroastrianism (Zardashts) and the origin of Aryans has 
been derived from Ferdawsi's work. Shahnama Ferdawsi is actually 
the source of stories of farmers (‘Dehgan’). Similarly, the origin of 
Dehgan stories is associated with those stories mothers used to tell 
to their children and which were in turn transferred to subsequent 
generations. 

As stated above, when potential capacity or talent exists in a 
society, it emerges in one form or another. The women of this land 
have been able to explore their potential capacity in the field of 
music and to perform a role in various occasions such as work cere-
monies, religious ceremonies, and wedding ceremonies etc. within 
the frame of accepted norms. For example, one of the most famous 
wedding songs, which is actually performed by women only, rather 
than men, is as follows:

Allah Mubarak kunad
Khuda Mubarak Kunad 
(Congratulation, Congratulations) 

Hazrat Sher Khuda
Doae Rahmat Kunad
(May Ali, the lion of God, pray for your blessings) 
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A Glance to the Background of Women Status in 
Afghanistan Music

The history of the Aryan era shows that women at that specific 
time had an active role in the field of music. Since women were also 
involved in agriculture, they had special songs for harvest season, 
celebrated as a festival where they would sing relevant songs. One 
of the most interesting issues embedded in social life, customs and 
in religious ceremonies of the Aryans, was the drinking of a special 
liquor called suma. Suma was nutritious and refreshing. Drinking 
suma was the custom, especially at the beginning of the Aryan era 
(Wedi). In this ancient era, usually during night time and by moon-
light, young girls would go to hillsides and collect the plants used 
for making suma, while singing special songs relevant to the occa-
sion. 

The musical instruments usually used by women during the 
Aryan era were harp, tambourine, reed and other instruments 
made from domestic devices. However, tambourine was the instru-
ment most used by women, and therefore playing tambourine is 
still an ongoing custom in many families. 

Harp (Chang in Dari): A small metallic musical instrument (con-
sisting of a frame supporting a graduated series of parallel strings) 
that is placed between the front teeth. It is held by one hand to 
the mouth, and played by plucking with one of the fingers of the 
other hand. While playing the instrument, the player must breathe 
in a regular manner, as the sound is modulated by the air flow. This 
instrument is played by male and female amateurs and professional 
musicians alike, especially in northern and west part of Afghanistan. 

Tambourine or daf: a circular percussion instrument made of 
willow wood and goat skin, with small and large versions. To make 
the daf, a piece of willow wood is cut to the required, breadth, width 
and length. After cutting, the wooden board is kept for twenty-four 
hours in water, and finally is made into a circular shape (resembling 
a shallow drum with small metal disks in slots around the edge). 
This musical instrument is played in all areas of Afghanistan both by 
professional musicians and amateurs; usually it is played by women 
and girls in family ceremonies and other occasions. 

 



Reed: one of the oldest musical instruments, created centuries ago 
in different territories and in different forms. It has a long history 
in Afghanistan. As the name (‘nai’ means reed) clearly implies, it is 
made of reeds in different sizes. Reed is the most natural musical 
instrument made by humans, also known as a “shepherd instru-
ment”. Europeans changed this instrument into a more advanced 
and distinct form – the flute. The reed is considered as a more 
sweet-sounding instrument as compared to other similar wooden 
musical instruments (aerophones). The nai is played throughout Af-
ghanistan, especially by shepherds while they take the sheep to the 
desert for grazing; hence in Afghanistan the instrument is called 
‘shepherd’s reed (Afghan Music, Daneshnama Aazad, Wikipedia).

 
In addition, women would sing lullaby songs or songs about 

separation. These songs are still performed today. Women would 
sing these songs on special mourning occasions such as losing 
loved ones or close relatives. This type of music can be found in all 
Afghanistan, especially in areas such as Badakhshan, Ghor, Herat, 
and in all southern parts of the countries. 

In addition to the Aryan era, women’s music (i.e. women’s involve-
ment in the field of music) existed during Achaemenid, ancient 
Greek and Kushans empires as well. History does not tell us any-
thing about women’s involvement in the field of music during the 
Achaemenid Empire, but it can still be said that women in general 
had a role in family music.

In regards to ancient Greek music, it should be mentioned that 
since the Greek people ruled this territory for more than two hun-
dred years, they exerted their influence over literature and tradition 
of the area. However, there is no specific written work available in 
history to substantiate this point.

During the Kushan Empire, women played a comparatively 
more active part in music since they used to sing religious music, 
either along with men or alone. Women, especially in the religious 
ages of Zoroastrianism (Zardashti), Budae and Barhamni, were ac-
tively involved in singing religious songs. 

During the era of the Saamanid Empire, myths, music and nar-
rative music enjoyed greater development. During the same period, 
Shahnamas were written. Among the famous Shahnama writers of 
that era were Daqiqi Balkhi and Ferdawsi. 
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During the periods of the Abbasid and Amawid Dynasties, no con-
siderable progress was made in the field of music. These were Arab 
dynasties, and the Arab tribes had a prejudice towards music, and 
especially women’s music. During the Ghaznavid age, because 
of need and special interest, music reemerged as military music, 
myths music and also narrative music. 

Similarly, during the Timurid, Amir Sher Ali Khan and Moghul 
periods, women would sing in the court; apart from the court per-
formances, however, it was not usual to find women singing or play-
ing music. 

In the modern history of Afghanistan, the period of king Aman-
ulah Khan can be mentioned here as a time when women enjoyed 
a greater freedom in the field of music. During this period, women 
were able to have an increasing presence in society and for the first 
time were able to sing together with men. This freedom flourished 
further during the eras of King Nadir Shah and King Zahir Shah, 
especially when Radio Kabul was established. Since then, women 
music have enjoyed popularity throughout the country. It is worth 
mentioning that Radio Kabul had no musical programs at the initial 
stages of its establishment – it took a relatively long time for Radio 
Kabul to be used for the promotion of music. Similarly, it took even 
more time for women to be able to participate in radio music. A 
magazine titled “Afghan Mawj” (Afghan Wave) published an article 
on this topic in one of its issues: 

“In 1941 (1320), Radio Kabul was launched officially. Unfortu-
nately, women could not participate in this great historical event, 
because hearing women’s voice on the radio at this moment of his-
tory was totally unexpected. Zahir Tanin in his book “Afghanistan 
in the 20th century” writes: “During those days, as the discrimination 
against women was in its peak, singing a song (through radio) by a 
woman was no less than a revolution. In Solar year 1325, my country-
men heard for the first time a woman’s voice on the radio. This was the 
voice of Massouda Jalal daughter of Saeed Jalal, who was the head of 
broadcast department of Radio Kabul." 

Using her nickname “Fershta”, Massouda Jalal recorded two 
songs with the help of Abdul Ghafour Breshna, the director of 
broadcasting in Radio Kabul at that time. These songs were record-
ed with very basic technology. The content of the songs were “I 
leave the homeland because of loved ones…”. Unfortunately, her 



commitment and cooperation with the radio was not long-lasting. 
She kept her distance from music because of family and social pres-
sures and other hurdles. Instead, she continued her education in 
Malalai High School. 

Samea Merzad, who used to sing under her nickname “Shahla”, 
was the second girl whose voice was heard on Radio Kabul. Samea 
Merzad was the sister of Mrs. Saleha Farouq Etemadi, the principal 
of Malalai School in Kabul city. In her book “Memories of the first 
Girls High School in Afghanistan”, Samea wrote that she had a great 
interest towards singing and therefore she used to skip classes to 
run to Radio Kabul to sing a song. After Samea, other ladies such as 
Parween, Aazada, Zeela, Lala, Lila, Jelwa (217 2 :ص or 2: p 2171) were 
the ones who sang on the radio. Among them, only Jalwa (under her 
nickname “Afsana”) continued singing for the last several years. She 
still sings today with great enthusiasm and energy on the radio and 
TV, at concerts and in wedding ceremonies (http://www.afghan-
maug.net/-mainmenu)."

This considerable development and freedom of women in the field 
of music was also visible during the communist regime. However, 
the process was completely halted during the Mujahidin and the 
subsequent Taliban regimes. 

Currently, fresh energy is provided by the body of society to 
the field of music. Women have been able to regain their positions 
in this field. There is no doubt that the current social situation does 
not favour women, suppressing them and depriving them of oppor-
tunity. However women, despite these hurdles, courageously and 
boldly play a prominent role in the field of music, and women are 
today highly enthusiastic about adopting careers in music. There 
are today well-known and famous women (Afghan female singers/
musicians) in most forms of music including pop music, ghazal, clas-
sical music and rap. 

Finally, it is very important to mention those women who cur-
rently fight for the survival of women’s music. Their diligence and 
passion is highly appreciated. I would like to name some of those 
who make tireless efforts in the field of music and who often define 
and work for women’s position in this field. Examples are Mujhzda 
Jamal Zada; one of her songs is “Girl, I am an Afghan Girl”, Aryana 
Saeed, who sings “I am the Same, I am the Same, I am an Afghan girl 
on Earth” and Ramika Khabiri who says:

1 The first number refers to the 
 reference number written in the 
 bibliography while P # refers to 
 the page number within the 
 source.
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I am a woman; I am a human being
It is my right to decide about my daughter’s shawl
Study and education is my right
I am an Afghan girl, I am an Afghan girl, I am an Afghan girl 

Or Shala Zaland, who in one of her songs, articulates the sta-
tus and dignity of Afghan women in the society to others (English 
translation):

No eagerness to twist my tongue so for what to sing?
I am a hateful and unpopular creature of the world
No matter whether I sing or I keep silent
What to say about the sweetness of honey
When bitterness of poison dwelling in my throat
Shame on those tyrants who have compressed my mouth
I have no sympathizer in the world 
Who I can be loving and loving toward
Whether I cry, whether I smile, whether I die, or stay alive
I am not that weakened willow tree, to start shivering in the 
breezing wind
I am an Afghan daughter with endearment of stiffness, 
always hollering.
I hope for the dearest da, when I burst the cage apart to gain 
back my pride 
From this cage of retreat and then I will sing wildly without any fear
I with this corner of enslavement, with the sorrow of failure 
and lamination 
I was born pointless, thus my mouth should stay sealed 
I know my heart that it is the spring moment, with glorious and 
joyful monsoon
What would I do with my crooked wings when I cannot fly?
Even though, I have been silent for a long time
I have not forgotten the melody of my life
For all the time, I have freed the words like whispers from my heart
I am not that that weakened willow tree, to start shivering in 
the breezing wind
I am an Afghan daughter with endearment of stiffness always 
hollering.
I hope for the dearest day, when I burst the cage apart to gain 
my pride back
From this cage of retreat and then I will sing wildly without any fear



Each of these singers now fights for heightening the awareness of 
women by singing such songs. They try to find solutions and fight 
for the rights of those women who have been held apart from free-
dom and development in various spheres of life due to deeply in-
grained cultural norms practiced in Afghanistan.

Conclusions

In Afghanistan, women have for a long time suffered in order to 
protect their rights and gain social value. This is why women have 
been remained backwards in all spheres of life. Similarly, women, as 
stated above, have lived in deprivation and have had no real oppor-
tunity to explore their potential talent in the field of music. Such 
deprivation has been imposed on women by fathers, brothers or, 
more often, by the male section of society as a whole.

However, despite all these obstacles, women have been able to 
make valuable achievements in the respective field. Women have 
indeed played a crucial role in transferring tradition, customs and 
history to new generations. They continue their fight even now to 
overcome all these family, political and social challenges and hur-
dles to ease the pressure and improve the environment in the field 
of music, and in other spheres of life, for the upcoming generation. 
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Before discussing people who make musical instruments and who 
create music, it is important to throw some light on the value of 
this important musical industry. It should be understood that the 
instrument itself and its sound are fundamental tools for the cre-
ation of music; the quality of instrumental sound contributes on 
a fundamental level to the quality of a music performance. It goes 
without saying that the musical ability of musicians is also a signifi-
cant factor, but that is another discussion. 

As well as the musicians’ ability to play an instrument, the 
crafting of the musical instrument has a significant effect on the 
performance of all forms and styles of music. It is as true for such 
‘notation’ instruments as piano, flute and trombone as it is for the 
rubab, damboora, tanbor and other traditional instruments which 
rely more upon the musicians’ feelings for interpretation of musical 
compositions.

In addition to producing the best possible quality of sound, in-
struments should be very easy to play for musicians. Furthermore, 
instruments should have the best and most beautiful shape. Their 
shapes and beauty varies in different societies – each society has 
its particular own taste and style. In the East, some instruments are 
designed using seashells and crowns. 

The art of making music instruments has evolved and ad-
vanced around the world and now many international companies 
work in this field. Yamaha, Gibson, Steinway and Sons, and many 
more, make excellent high quality instruments; manufacturers of 
smaller components (strings, bows, accessories) have also emerged  
(D'Addario, Kyser, Hannabach et al.).

Afghan Craftsmen of 
Musical Instruments and Melodies

M O H S E N  D A R W I S H 



However, in Afghanistan, very little progress has been made in this 
field. Around 40 or 50 years ago, Afghanistan’s 'Harbia' military fac-
tory had a section where workers made wood-framed drums and 
dhols but unfortunately today not even that small contribution to 
the music industry exists (Interview with a seller of musical instru-
ments in Kabul).

In other parts of the country, such as in Aybak city and in such 
provinces as Samangan and Faryab, craftsmen do still make music 
instruments with passion and despite many social hardships and 
very limited financial resources. Details of the kind of work these 
craftsmen carry is out of the scope of this research, so I will present 
here only the work of the craftsmen of the capital city Kabul. 

Qaderi's Family

The family of the grandson of Master Qaderi are known as Qa-
deris. They are the most prominent family involved in the manu-
facture of the rubab, sitar, dutara, etc. Musicians and music lovers 
both inside and outside of the country are aware of the high quality 
rubabs made by the Qaderis. As the Qaderis inherited these skills 
from their ancestors, they are considered the most experienced 
family in quality rubab-making. Hesa Qaderi, one of the Qaderi 
children, stated in an interview, that “Master Qader was born in Af-
ghanistan around 200 years ago. He was the first person that added 
‘Bjgy’ cords to the rabab.” He adds that “our fathers were born in 
the ‘Guzer De Da Afghanan’ area of Kabul. We learnt this skill from 
our fathers and it is our family industry. Thus, we are not allowed to 
teach it to others or to even play rubab in gatherings.”

He also says that “initially the rubab had five melody strings or 
cords – four of these strings are located in the front and middle of 
the rubab as pairs, in addition to the fifth one. Later on, my father 
Mohammad Omar converted the two paired strings to two single 
ones; thus today rubabs have three main melody strings”. Further-
more he says that “originally the rubab comes from Ghazni province 
of Afghanistan. We measure the rubab by ‘Tso’ – one Tso is equal 
to 3.5 centimetres. We make rubabs ranging from (the smallest) 18 
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Tso to (the largest) 24 Tso, according to the musicians’ choices. We 
use animal bones to make small buttons that hold the strings on 
rubabs– for instance, we use cow’s horns and mulberry wood to 
make the trunk, animal skin, such as that of a goat, to make the 
head of the rubab, and seashells for decoration.”

Qaderi’s rubabs are widely used by musicians such as Master 
Ghulam Mohsen Khan, Khaled Arman, and by other rubab players, 
as well as by institutions such as the Aga Khan Foundation, National 
Institute of Music and the Music Department of Kabul University.

Muhammad Naeem and his brother Ezat-ul-lah: 
‘Rubab Brothers’

Originally from the Jalalabad province of Afghanistan, the fa-
mous rubab makers the Naeem brothers (also known as the Rubab 
Brothers) currently live and work in the Guzer area of Kabul. Their 
rubabs have a very soft and sweet sound, and are used by such fa-
mous rubab players as Humayun Sakhi and Faiz Sakhi.

These two brothers are ready to transfer their knowledge to 
others. In an interview Ezat-ul-lah said: "We are willing to train oth-
ers but unfortunately no one wants to learn or has interest in this 
industry. Besides the rubab, we can also make instruments includ-
ing sitar, tambora, Sae Tara-e- Chitral and Dutara-e-Hirate. We are 
the only craftsmen who provide a quality guarantee to our custom-
ers.” He also mentioned that “we do not have any facility to present 
our rubabs to the market. Making a rubab takes approximately 15 to 
25 days. Our speciality is that we use the best method of ‘tuning the 
level’ (adjust a musical instrument to the correct or uniform pitch) 
which makes us distinct from other craftsmen.”

Tuning level is one of the most important and difficult parts of 
making a rubab. The craftsmen must measure all parts of a rubab 
with tolerances as small as one millimetre in order to produce the 
desired sweet and soft sound.

Both the Qaderi and the Rubab Brothers families have their 
own unique style of rubab-making, with customers in Europe and 
Pakistan. The rubab and the related industry is an important export 
item for Afghanistan and is considered as an important part of Af-
ghan cultural identity and heritage.



But apart from these two families, no one in Afghanistan partic-
ipates in this industry, and even these two families work in very 
remote shops with limited facilities. According to some music in-
strument sellers, there are also a number of craftsmen in Herat 
province who make rubabs but their quality is considered far inferi-
or to the Kabuli rubabs.

During interviews, some of the sellers of musical instruments 
noted that, in the past, Kaka Majid and Kaka Alif worked to make 
drums known as tabla. They worked on the central area of the tab-
la called ‘Syahi’ or 'tuning paste', and then stitched the tabla skin 
onto the drum. The ‘Syahi’ part is made of multi-layered iron waste 
and cement. Karim Bakhsh, who lives in Guzer Kharabt area, repairs 
tablas. Even today, the tabla body is still imported from abroad – 
to fulfill the needs of musicians, most parts of this instrument are 
imported from India and elsewhere. Due to lack of time, I could not 
travel to the North part of the country where instruments such as 
the damboora and ghaichak are made. These instruments, and their 
melodies, are imported to the capital from the north area of the 
country, such as Aybek, Samangan and Faryab. 

In addition, there is only one person in Afghanistan, Ahmad 
Shah, who makes the harmonium. He learned this skill from his fa-
ther, also a self-taught personal Master. Shah works to order and 
does not supply the Afghan music market or/and musicians – musi-
cians still import harmoniums from India and Pakistan. Ahmad Shah 
is also skilled in piano tuning, and through this he makes a living.

This is an overview of the craftsmen who work in the music 
industry. Other than the output of these individuals, Afghan mu-
sicians fulfill their needs by importing instruments from abroad. 
Hence, we clearly see that these craftsmen cannot meet the de-
mands of the Afghan music industry and the country is suffering in 
this regard. The craftsmen work in order to make a living for them-
selves, with small shops in very remote areas and limited resources. 

Nearly three decades of war and destruction particularly in 
the field of music, expulsion of music from society, a lack of crafts-
manship, a lack of investment and support from governments and 
non-profit industry, a lack of professional musicians, the lack of a 
system to transfer knowledge to others – these are threats that 
will over time contribute to the vanishing of this industry from Af-
ghanistan. 
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To be honest, until I conducted this research, I had no idea of the 
importance of the music industry for Afghanistan. Now I realize 
that this industry is the part of Afghanistan’s cultural identity that 
explains the ancient and new forms of music that exist in this land. 
I think people like myself and others who work for this industry 
should take matters seriously and work to achieve an improvement 
of the music industry in Afghanistan in the near future. We should 
support the making of traditional and authentic Afghan musical in-
struments and melodies, transfer this knowledge to the world and 
strive to make the Afghan music industry self-sufficient.

This was an overview of my research in Afghan craftsmen of 
musical instruments and melodies. I hope it provides adequate 
knowledge and awareness to the readers. Given the fact that so 
far no research has been done and written in this respect, I had 
no other sources except my own field work and interviews in the 
writing of this paper. 

Recommendations

With the hope that one day Afghanistan will have a sustainable 
music industry, I present the follow recommendations, and pro-
pose:

– the establishment of factories and centres making musical 
 instruments and provision of adequate supplies to these centres;
– the support of craftsmen, musicians and other people working 
 for the music industry;
– the provision of countrywide training for new generations who 
 want to become musicians;
– the establishment of big music markets all over the country;
– the creation of exhibition halls to display authentic Afghan 
 music instruments and to show and encourage craftsmen and 
 musicians’ work. 
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On September 23rd, 2006, internet user ‘afghan-info.net’ uploaded 
the first video of Kabul singer Ustad Sarhang, the revered ‘Father of 
Afghan Music’, onto YouTube. He thus initiated a process that now 
enables global access to (at least parts of) Afghan musical culture 
for the first time. After decades of dissolution and annihilation, Af-
ghanistan's musical culture is now audible and visible for everyone. 
In 2014, a YouTube search for Ustad Sarahang showed 14,000 re-
sults.

On YouTube, collectors have established channels in which hun-
dreds of videos with Afghan music are provided, many of them his-
toric recordings from the heyday of Radio Afghanistan in the 1960s, 
70s and 80s. After a period of dissemination of only a few years, 
this material now circulates worldwide among music lovers, scien-
tists and collectors, and also within Afghan communities.

The traditional music of Afghanistan has experienced a long 
history of transformation, in which the use of modern media has 
already played a significant role. The emergence of extensive audio 
and video material into the digital public space opens up another 
chapter in the media history of Afghan music, and raises a number 
of questions about the future of the traditional Afghan learning and 
performance practice. What happens to a strong orally-dominated 
tradition in the electronic age? How do the social ties of inherited 
learning environments cross over into the public relations of the 
networked world; and can they be fully translated into such rela-
tionships? And how do modern media and didactic methods assist 
in the dissemination of traditional culture?

Oral Tradition and Global Village
Afghanistans Traditional Music 
in the Age of YouTube and Facebook

M A R K U S  S C H L A F F K E



Tradition and Transformation

There follows a brief look at the recent history of music in 
Afghanistan, in order to clarify the current relationship between 
tradition and media. The material delivered by internet platforms 
reflects only one very specific detail of a much larger historical con-
text. The term ‘Afghan tradition’ is examined in more detail here 
– the musical origins of Afghan music are diverse and shaped by 
various influences due to Afghanistan’s special geographical posi-
tion in Central Asia and its eventful history. These influences range 
from Persian maqams in the west of the country to the North Indian 
ragas in the east. Folk songs of various ethnic groups have devel-
oped traditions other than the classical art music of the more urban 
areas and such cities as Kabul and Herat. Therefore, one can hardly 
speak of a uniform ‘traditional’ music of Afghanistan. Broader inter-
national ethnomusicological research on Afghanistan began only in 
the late 1960s and was soon heavily restricted by another outbreak 
of war, and thus information from periods prior to the second half 
of the 20th century is rare in western literature.

The studies of Slobin (1967), Sakkata (1966) and Baily (1973) took 
place in a phase in which traditional musical forms had already be-
gun to dissolve, in a dynamic process of transformation, modern-
ization and nationalization. This transformation process was sig-
nificantly influenced by the development of the state broadcaster 
Radio Afghanistan. Professional musicians of various radio ensem-
bles picked up repertoire formerly known only locally and recorded 
these songs in modern arrangements, thus popularizing traditional 
compositions nationwide for the first time.1

This phase also launched a process by which the careers of 
musicians changed. Traditional practice had made a strict social 
distinction between professional musicians, who passed on their 
craft within their families; professions such as barbers, traditionally 
associated with the performance of music but not as a main occu-
pation; and finally amateurs, who acquired musical skills purely out 
of personal interest. In contrast to tradition, former amateurs now 
increasingly began to make their living from music as well.2

1 John Baily, ‘The Role of Music in 
 the Creation of an Afghan 
 National Identity, 1923-73’, in 
 Ethnicity, identity and music, 
 1997, pp. 45–60.

2 John Baily, Music of Afghanistan: 
 Professional Musicians in the City 
 of Herat, [Wolfgang Laade Music 
 of Man Archive] (Cambridge 
 [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 
 1988).
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Through the continuing political and military conflicts that started 
in the 1980s, traditional social structures and thus the way culture 
was traditionally practiced and passed on, have been shattered. 
While many traditional ways of life are still vivid throughout the 
country, millions of Afghan refugees make up one of the world‘s 
largest communities in exile; over several generations, they have 
developed new cultural practices in the western diaspora, often 
heavily influenced by western pop culture. The recent cultural his-
tory of Afghan music can therefore hardly be told continuously but 
rather through the dynamics of exchange between the home and 
exile communities.3

Oral Tradition

Traditional Afghan music in the strict sense can be found, with-
out question, where this music is taught and passed on individually. 
The process is often described by the term ‘oral tradition’; however, 
this concept must be differentiated carefully.

A number of characteristics that Walter J. Ong has identified for 
the orality of cultures certainly match the transmission of tradition-
al music in Afghanistan.4 The integration of the learning process 
into a narrow empathic social environment can be easily observed 
in the learning practice of hereditary musicians‘ families, whose 
genealogy is often well documented over many generations.

Family here means a vast complex family network linked by ex-
tended marriage relations, whose male members form a distinct oc-
cupational group of professional musicians. Knowledge, repertoire, 
style, or the expertise for a particular instrument is here transferred 
to the next generation from a young age. The learning process 
starts with participation in family life and, besides the exercise of 
technical skills, consists of the practicing of a whole set of social 
rules, codes, values and a certain habitus in which the transmission 
of craftsmanship is embedded.

In this social environment, close personal master-disciple rela-
tions are based on the authority of masters. They are traditionally 
initiated by a binding ritual (Gorbandi), in which teachers and stu-
dents exchange a white bracelet as a sign of closeness and thus in-
dicate the status of the student in public. Such a relationship could 
mean that protégés who did not originate directly from the teach-

3 John Baily, ‘The Circulation of 
 Music between Afghanistan and 
 the Afghan Diaspora’, in Beyond 
 the ‘wild tribes’, 2010, pp. 157–71.

4 Walter J. Ong, Orality and 
 Literacy: The Technologizing of 
 the Word, New Accents, 3rd ed. 
 (Hoboken: Taylor and Francis, 
 2012).



er's family were included in the household and could be involved in 
all family duties. (Ustad Gholam Hussain, a rubab-player from Ka-
bul, for example, reports that during the first period of training with 
his teacher Ustad Mohammad Omar, he was mainly occupied with 
the preparation and serving of tea, and received actual teaching for 
the least part of his time there.)5

The integration of the learning process into the social struc-
ture of the family had, besides the transmission of knowledge 
without literacy, various causes. Firstly, it was economically mo-
tivated, since professional families were careful to maintain their 
‘brand name’ as a quality guarantee, to keep competitors away and 
to retain contacts and clients as a business base within the fami-
ly. The transmission of the family knowledge therefore aimed at a 
reliable reproduction of their repertoire and the recognizability of 
a distinctive style. Under such circumstances the expertise of the 
masters meant a valuable economic resource and the dissemination 
of knowledge was therefore carefully controlled. In consequence, 
knowledge that was transmitted to the family heirs and information 
that was available for private amateur students were clearly distin-
guished.6 Ustad Ghulam Hussain stressed that his teacher, Ustad 
Mohammad Omar, seemed to be relatively generous with the dis-
semination of information to his private students, which implies 
that this attitude was not common practice.

The context of social environment also includes spiritual mo-
tives, because classical art music, as practiced amongst the old fam-
ilies of the Kabul master musicians, has strong links with mystical 
classical Persian poetry. Famous Kabul Ustads were followers of the 
Chishti order, the Sufi mystical school of Islam that values sensual 
musical experience on the path of the seeker of God. The often 
paradoxical love poetry of Islamic mystics, as it is set to music by 
the Ghazal singers of the Kabul school, fully opens up only to the 
initiate who is introduced to the codes and metaphors of mystical 
poetry by a spiritual teacher.7

To practice the devotion to God, the initiated mystic as well as 
the music student relies on the authority of a master. Alma Karimi 
has shown how strongly Sufi rituals and structures were involved in 
the everyday culture of Afghanistan. The principles of the spiritual 
master-student connection closely resemble the Ustad-Shagerd re-
lationship of traditional music education.8

5 Personal communication, 2013.

6 ‘Guru Speak’ <http://www.itcsra.
 org/guru_speak/buddhadev_
 dasgupta.html> [accessed 21 
 August 2014].

7 Annemarie Schimmel, Mystical 
 Dimensions of Islam : Thirty-
 Fifth Anniversary Edition, ed. by 
 Carl W. Ernst (Chapel Hill: The 
 University of North Carolina 
 Press, 2011).

8 Almut Wieland-Karimi, 
 ‘Islamische Mystik in 
 Afghanistan’, Die strukturelle 
 Einbindung der Sufi in die 
 Gesellschaft, 1998.
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Amongst former and current Kabul-based musicians many tradi-
tional notions of music education are still alive.9 In an interview 
in 2012, the rubab-player Ustad Ghulam Hussain still uses various 
differentiated terms to describe the status of his family tradition 
appropriately and lists several master-student relationships within 
which he teaches. Representatives of a younger generation such as 
Fathi Wali Ali Khan value their education through the traditional 
system highly. They make use of the term ‘traditional method’ to 
distinguish it from other methods and emphasize the importance 
of continuous lineages of transmission.10

Traditional Method and New Media

While the social network of the family remains the frame for 
oral transmission of traditional music, the development of modern 
media has had, at least in the urban areas of Afghanistan, a great in-
fluence on the learning and teaching methods for quite some time. 
An orality has developed that Walter Ong calls ‘secondary’.

In the traditional association of professional musicians‘ fami-
lies, each learning generation had internalized the musical basics by 
constant playful contact with their music and by intense aural train-
ing. The actual lessons then consisted of teacher-student meetings 
where by continuous repetition, certain patterns, phrasing tech-
niques and compositions were rehearsed and memorized. Primarily 
‘oral’ motifs characterize this process so much that, for a long time, 
fixed notations of compositions played only a minor role as learning 
material.

Although the genres of classical art music in North-eastern Af-
ghanistan in particular are based on the complex theory of North 
Indian ragas, this form of mediation was not necessarily based on 
theoretical systematics, but on a gradual completion and refine-
ment of the repertoire.

John Baily distinguishes between operational and representa-
tive use of theory, but has stated that, even in the circles of pro-
fessional hereditary musicians‘ families who practiced music ed-
ucation in oral tradition, notations were indeed in use.11 This was 
mainly done by a form of Indian Sargam-Solmisation. Ustad Ghu-
lam Hussain confirms the method of his teacher Ustad Mohammad 
Omar, who used to play or sing the main tones of a composition 

9 ‘Old Traditions and New 
 Virtuosos in Kharabat | 
 Afghanistan Analysts Network’ 
 <https://www.afghanistan-
 analysts.org/old-traditions-and-
 new-virtuosos-in-kharabat/> 
 [accessed 18 November 2014].

10 Personal communication 2012

11 Baily, Music of Afghanistan: 
 Professional Musicians in the 
 City of Herat.



first, and then dictated it by Sargam-Solfege from which it could be 
rehearsed. Literate musicians made use of such notation both as an 
aid to memory as well as educational material, and collected the 
scripted teaching sessions.

From the 1950s, the conditions for professional musicians in Af-
ghanistan changed and musical culture experienced a very produc-
tive period. From the 1960s onwards the state radio station Radio 
Afghanistan maintained several radio orchestras consisting of tra-
ditionally trained professional musicians. They produced, arranged 
and composed a new specific radio repertoire based on their tradi-
tional repertoire.

These radio songs soon became popular and found a broad 
audience nationwide. They also influenced the functioning of the 
old established families of musicians, who had until then mainly 
earned their livelihood with wedding entertainment. They now had 
to adjust to the needs of their customers and, for example, learn 
the seasonally changing popular radio hits and add them to their 
repertoire. The radio began to play a role as an educational tool in 
the sphere of traditional music.

The dynamics of the radio and television development led also 
to the fact that, increasingly, former amateur musicians moved into 
the professional music business.12 These amateurs indeed relied on 
traditional teaching by professional masters, but in addition used 
a set of learning tools such as tape recordings of concerts and ra-
dio programs, transcriptions and notations for self-instruction. The 
traditional oral transmission method within the master-disciple re-
lationship was increasingly expanded by a media-based learning 
method that was motivated by personal interests and preferences 
of students. Didactic issues arose, because the amateur musicians 
did not have the opportunity to mimetically internalize the reper-
toire step by step, but had to decipher the music by analysis and 
therefore searched for illustrative structured explanations.

12 Baily, Music of Afghanistan: 
 Professional Musicians in the City 
 of Herat.
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Entry into the Global Village

To maintain the picture of the global village, Afghan music en-
ters the community of the electronic age comparatively late, yet 
contributes a rich dowry. The recordings of the often live-produced 
Radio Afghanistan music programs and, later in the 1970s, televi-
sion recordings, survived the years of war in the radio archive and 
depict the broadness of the musical landscape of their time. Private 
collectors have regularly recorded audio and video cassette copies 
of the RTA music programs over many years. In particular, the dig-
itized versions of these recordings are the ones who can now be 
found in large numbers on the video portals of the internet. Since 
Afghanistan knew no copyright law before 2014, the trade of pri-
vate copies of audio cassettes had always flourished in the Afghan 
communities. Outside of these communities such recordings were 
largely unknown. In the western music market, only a few produc-
tions with traditional Afghan music are available under the label of 
‘world music’.13, 14 The mass-emergence of historical recordings in 
internet portals therefore represents a new quality in the public 
perception of the music of Afghanistan. This is of particular interest 
especially for the Afghan exile communities who strive to preserve 
their cultural identity in the western diaspora.

Social media networks offer these communities the opportu-
nity to collect the scattered documents of their cultural history, 
to share them and to comment on them. This makes the video and 
audio data available again as potential learning materials and they 
are indeed used as such.

Where there are Afghan communities, groups of students gath-
er around teachers and learn traditional music. Music lovers often 
also learn by self-teaching; on Facebook, quite a number of practic-
ing musicians, as well as pure music lovers, are organized in groups. 
These groups now use this online pool as a presentation platform, 
instrument market, contact exchange and source of inspiration, but 
also to clarify questions concerning music and for the exchange 
of learning materials and practice templates. Thus they establish a 
new learning culture, which differs in many respects from the tra-
ditional method and which is dominated by the requirements of 
digital media.

13 In the commercial field not 
 much has changed since Bailey's 
 observation of two different 
 markets for Afghan music. 
 An iTunes-search on „Afghan 
 Music“ lists only 15 relevant 
 albums with „traditional“ music 
 under the category „World-
 music“, most of them being new 
 releases of older compilations 
 with recordings from the 1970s, 
 some new recordings by artists 
 living abroad, 0r hits for Ustad 
 Sarahang, 1 hit for Ustad 
 Mohammad Omar and at least 
 3 hits for Ahmad Zahir. 
 Alongside comes the series 
 „Afghan Hits“, containing 9 
 volumes with more than 400 
 popsongs, mainly produced 
 abroad. This relation is also 
 reflected on similar portals 
 like Amazons digital Music 
 Store. Access to the latest 
 productions of popular Afghan 
 music is only provided by the 
 networks of the Afghan 
 communities and sometimes 
 by professionally organised 
 promotion by the artists and 
 their production companies.

14 John Baily, ‘Two Different 
 Worlds: Afghan Music for 
 „Afghanistanis’ and „Kharejis’.’, 
 Ethnomusicology Forum, 2010, 
 69–88.



The New Learning Community

At first sight, it seems that the traditional methods are sim-
ply being continued by the use of digital media, rather than being 
changed by them. A common form of learning in which the tradi-
tional understanding of oral mediation is still alive, for example 
in the form of Skype sessions. Here, master-disciple relationships 
now persist over long distances through digital channels. But such 
distance learning lessons can also easily be recorded, sorted, ed-
ited into individual exercise clips and then repeated at will. The 
moments of communicative community are thereby taken out of 
context, and the digital teaching sessions in turn begin to produce a 
number of materials ready for exchange on the internet.

Communication in social media networks such as Facebook can 
be interpreted as an extended communication that continues oral 
traditions. However, it is questionable whether the relations of the 
traditional local community are really carried forward in this way.

Facebook groups manifest social relationships with rules, hier-
archies and a specific culture of dialogue. Yet such forms now re-
flect the situation of Afghan communities around the whole world, 
because articles on Facebook are not only being submitted from 
the heartland of Afghanistan itself but also from numerous dias-
poras worldwide.15 This facilitates dialogues between very different 
cultures. The situation no longer reflects the protected space of a 
local community in which the continuity of an oral tradition used to 
be maintained. It is rather an open general debate on the basis of 
globally-available material.

Communication on video-sharing sites also shows the height of 
the hurdle for a digital adaptation of oral practice. The traditional 
community was based not only on language but also on a relation-
ship of gestures and glances, the unspoken consent of those pres-
ent and on the presence of the audience. These aspects are not 
being represented adequately by internet commentaries.

Instead, the image and sound files now create requirements 
that did not play any part in the traditional teacher-student re-
lation. The digital documents have to be found, identified, cate-
gorized and provided with metadata so they can be used reliably. 
Most of the audio and video data circulating on YouTube or Face-
book do not meet these criteria. Videos are usually marked poorly 

15 The group “Rubab Lovers and 
 Players” for example has 1838 
 members at the moment, the 
 group “Learn Rabab Online” 
 has 1377 members and the group 
 “Rabab Players and Learners” 
 has 774 members, many of them 
 are of course active in different 
 groups at the same time.
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or not at all, information about recording location and time is lack-
ing, artist names are incorrectly transcribed. Songs are named in 
contradictory ways or simply not named, there is no classification 
of the modal form and the original context of the performances is 
often no longer identifiable.

Part of the lacking information is now being completed by a 
collective effort of the internet community and metadata are dis-
cussed widely throughout the community, for example in Facebook 
chats. This process of classification of sound and image files also 
includes efforts to decipher the documents for didactic reasons.16 
Learners produce training videos in which individual musical pas-
sages are presented and publish an increasing number of transcrip-
tions and notations. Notation software also offers the option to 
export the score as a video file, so that the music is being visualized 
for inexperienced note readers. Within Facebook groups, various 
historical recordings and different versions of the same piece of 
music are presented together with notation.

This practice clearly reveals a number of problems that accom-
pany the transfer of oral tradition into the digital world. First of 
all, only those documents are covered by the exchange cycles that 
are available in digital form. Thus, a limited repertoire is now be-
ing handed down. Furthermore, the principles of improvisation and 
variation that are fundamental in traditional performance practice 
cannot be adequately notated. And finally, the qualitative catego-
ries of oral knowledge are not represented in the digital exchange.

The communicative potential of social media is still widely re-
garded very optimistically. In ‘Net Smart’ Howard Rheingold has 
lately expressed the utopian notion of a good and rational use of 
technology. Representatives of a rather more sceptical point of 
view, such as Mike Sandblohm, have stated earlier that this idea 
poses an excessive demand on the individual user and an “over-es-
timation of individual autonomy in respect to the dynamics of the 
socially constructed conditions of media usage”.

The exchange of Afghan music on the internet is located some-
where between these two opposite poles. Under the social con-
ditions of the medium, relationships are not per se egalitarian but 
presume equally informed participants. For traditional musicians in 
Afghanistan today who do indeed own smartphones and have Face-
book accounts, the conditions for equal participation in the digital 

16 Didactically prepared learning 
 material for Afghan music rarely 
 exists. The most distinctive 
 collection is a website by John 
 Baily, who recorded a number 
 of complete Naghma-e Chartuk 
 compositions in different ragas 
 on video, completed by 
 notations, technical advice and 
 introduction into basics and 
 instruments. Smithsonian 
 Folkways offers a Rubab 
 learning unit on iTunes-U, 
 based on the recording by 
 Ustad Mohammad Omar 
 published on Smithsonian 
 Records. The collection contains 
 a short list of materials, 
 structural analysis of one 
 composition and links the liner 
 notes of the CD booklet. It is 
 aimed more at school teachers 
 than musicians. On YouTube a 
 number of video tutorials are 
 available, many of them by 
 amateurs, who present a certain 
 melody within the limits of their 
 skills.



communication are much less favourable than for participants sit-
uated somewhere in the western world. It is more likely that those 
who have the appropriate infrastructure, financial strength and 
mobility at their disposal also have the authority to interpret their 
art. Thus, a gap exists between the different members of the inter-
net community which is not automatically compensated for by the 
structure of the medium.

From a Culture of Secrecy to Global Visibility

The social media networks certainly replace a number of func-
tions that were traditionally associated with local family ties and 
thus create orality in a new way. However, the family association 
does not currently enter the public digital domain. Images and 
sound documents are removed from their context and become ac-
cessible to everyone. Such change is not without friction – in the 
traditional context, the process of transmission was not intended 
for the disclosure of structures, but was embedded in a culture of 
secrecy and initiation rites. Master teachers were not only media-
tors but also guardians of secret knowledge. This control function is 
either not available on the internet, or is transformed into different 
means of communal control.

The concepts of the traditional and the digital learning commu-
nities are only superficially similar to each other. Documents and 
materials in the digital public domain necessitate different require-
ments than traditional teaching methods.

Principles of traceability and repeatability are now important 
for documents to be detectable by the algorithms of search en-
gines. Oral artefacts need to be prepared for such requirements. 
Questions of order, detectability, cataloguing, structuring of meta-
data and data protection/copyright gain increasing importance 
from a searcher‘s point of view. Forms that do not match digital 
filters remain invisible. Systematic theory-based methods and op-
erational aspects of theory now have greater importance for stu-
dents. The social relations of the learning community begin to be 
objectified, new forms start to be handed down and the shape of 
the transmission itself changes noticeably.
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Introduction

The use of computers by Cultural Heritage (CH) Institutions in 
the last quarter of the 20th Century has led to the digitization of 
books, audio, video, film and many other kinds of objects found in 
traditional Galleries, Libraries, Archives and Museums (GLAM). The 
resulting digital objects can be considered as surrogates or proxies 
of the real objects which can be dealt with by computerized pro-
cesses such as collection management, cataloguing or loan. With 
the adventure of the internet and broadband communication, it is 
now possible to access digital objects (scans of pages, multimedia 
streams of films or sounds) over long distances and anywhere and 
anytime in the world. 

Traditional Libraries with holdings of several millions of books, 
manuscripts, magnetic tapes and other analogue material started 
digitizing their collections. The increase in storage power of com-
puter systems enabled the establishment of digital libraries (DLs), 
which offer wide access to their digital collections.

Paper-based catalogues have been replaced by search engines 
retrieving relevant digital objects by using descriptive elements 
(‘metadata’) such as title, author, publication date and place. Re-
trieval systems had been introduced in the 1970s, using internation-
al telephone networks. However, the provision of digitized content 
(such as scanned pages of printed material or digital streams of au-
dio and video) over the internet became the state of the art at the 
beginning of the 21st century.

Cultural Heritage and 
Digital Libraries

W A L T E R  K O C H 1
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Digital Libraries

Wikipedia defines2: “A Digital Library (also referred to as digital 
library or digital repository) is a special library with a focused collec-
tion of digital objects that can include text, visual material, audio ma-
terial, video material, stored as electronic media formats (as opposed 
to print, microform, or other media), along with means for organiz-
ing, storing, and retrieving the files and media contained in the library 
collection. Digital libraries can vary immensely in size and scope, and 
can be maintained by individuals, organizations, or affiliated with es-
tablished physical library buildings or institutions, or with academic 
institutions. The electronic content may be stored locally, or accessed 
remotely via computer networks. An electronic library is a type of in-
formation retrieval system.”

While the information contained in analogue library objects 
(text, audio, video, etc.) have traditionally been represented by 
letters, symbols, or continuous analogue signals on paper, film or 
similar, the digitization process turns this analogue information into 
a binary representation, a sequence of binary signals (bit=binary 
digit) which can have only two values: one or zero. This digital infor-
mation can be stored on magnetic (tapes, disks), optical (CD-Rom, 
DVD, Blu-ray Disc), or electronic media (RAM, ROM). 

Storing library objects in digital form can reduce the size of an in-
formation object dramatically. E.g. a hard disk with the capacity of 
one terabyte (TB) can store the equivalent of 500 million A4-pages. 
The size of such a hard disk is about 15 x 10 x 2.5 centimeters. As 
opposed to traditional libraries, digital information objects such as 
books or tapes are no longer stored in bookcases or archive boxes 
but within large computer systems which need less space. 

Besides the fact that that digital libraries (DL) need less space 
than traditional libraries there are other advantages: 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/
 Digital_library (2015-06-22)
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– a DL brings the library to the user,
– information held in a DL can be accessed ubiquitous anytime 
 and anywhere,
– a DL can be used by everybody in an open access mode,
– a DL can reduce costs of building and storage,
– a DL supports a variety of materials (text, video, audio, images, 
 3D models, etc.),
– a DL is a cost-effective answer to budget pressures.

Digital Libraries can be found within different traditional orga-
nizations or established as new structures: 

– museums,
– national libraries,
– public libraries and institutions,
– research organizations and institutions,
– teaching and learning institutions,
– world digital library,
– European Digital Library (Europeana).

There are various types of users: 

– library and information science community,
– computer science community,
– politicians and governments,
– publishers,
– teachers,
– archivists,
– commercial enterprises.

Building Blocks of a Digital Library

Traditional libraries in general have organized their information 
objects (books, etc.) in collections and offer services (reading facili-
ties, borrowing, etc.) to their community (students, teachers, public, 
etc.). During the digitization process information objects are con-
verted to digital objects (content); see figure 1. For the description 
of content, a set of metadata elements (“data about data”) is used 
(metadata elements can be title, author, etc.). Access to the digital 
objects is provided by computing devices and a computer network.



Figure 1: Building Blocks of a Digital Library

3 http://www.businessdictionary.
 com/definition/digitization.html 
 (2015-06-22)

Content types are: 

– text: articles, reports, books, etc.,
– graphic: 2-D, 3-D, virtual reality,
– images: photos, scans,
– video: movie,
– audio: speech, music,
– data set: geographic information, genome, etc.

The digitization process consists of the “conversion of analogue 
information in any form (text, photographs, voice, etc.) to digital form 
with suitable electronic devices (such as a scanner or specialized com-
puter chips) so that the information can be processed, stored, and 
transmitted through digital circuits, equipment, and networks”3. 

Book scanners are used for the digitization of book pages, and 
PCs for corrections and quality checks of the digitized pages. 

The digitization activity is part of a process chain which consists of 
six steps (processes): 

CommunityCollections

Networking Computing

Services

Digitisation Digital
Objects

Libraries

Content

Digital
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– selection of relevant – analogue – objects (e.g. books),
– acquisition of the objects,
– digitization of the objects,
– organization of the digital objects (data base and content 
 management),
– archiving of the analogue and digital objects,
– provision of access to the digital objects.

4 http://www.library.illinois.edu/
 spx/webct/nationalbib/natbibaf
 ghan (2015-06-22) 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/
 Europeana (2015-06-22)

6 http://dev.ait.co.at/dismarc/
 wiki/index.php5/Category:
 Dismarc_portal (2015-06-22) 

Example of Digital Libraries

Digital libraries can be located within the computer infrastruc-
ture of universities. For example, there exists an “Afghanistan Digi-
tal Library” at the University of Illinois4. This digital library contains 
material published in Afghanistan between 1871 - 1930 and beyond. 
It consists of a collection of monographs, serials, pamphlets, and 
archival materials and is open to researchers via a searchable online 
catalogue.

Europeana

The European Digital Library: “Europeana.eu is an internet portal 
that acts as an interface to millions of books, paintings, films, muse-
um objects and archival records that have been digitized throughout 
Europe. More than 2,000 institutions across Europe have contributed 
to Europeana. These range from major international names to region-
al archives and local museums from every member of the European 
Union”5. The flagship European cultural heritage web portal Europe-
ana is a digital catalogue with links to multimedia content of Euro-
pean cultural heritage organizations and provides a common access 
point to digital collections. 

DISMARC

DISMARC6 is a music audio content aggregator for Europeana. 
The DISMARC Audio Aggregation Platform (short form AAP) is a 
gateway providing access to discographic catalogue information 
and audio content located in music archives and in private and pub-
lic collections. The purpose of the AAP is two-fold; to make it easier 
for general users to find the vast and often undisclosed amount of 
audio and audio-related data held in various sound archives, and 



also to allow content owners to create more awareness of their con-
tent. DISMARC began life as an EU-funded initiative intended to 
encourage and support the interoperability of music-related data.

The DISMARC platform provides a search interface which al-
lows the formulation of complex queries using Boolean logic. Hav-
ing entered a search, the DISMARC database (in 2014, around 2.5 
million records) shows metadata (e.g. title) of relevant records. 
When an audio file is available, one can listen to the audio using an 
integrated audio player.

eLearning

Content from digital libraries can also form the basis of edu-
cational material. Figure 2 shows a “composition” (elaboration of 
a specific topic) of a lesson related to Afghan music. Another simi-
lar example can be found as part of a course in “flipped classroom 
mode”7 using the multimedia documentation and annotation tool 
“mediathread”8.

Conclusion

The availability of powerful computer systems, large storage 
capacities, efficient computer networks and mobile devices has 
supported large scale digitization projects in recent years. Digitized 
text, videos, images and audio, together with the technical infra-
structure, form basic building blocks of digital libraries systems 
which complement or substitute traditional libraries. Having access 
to digital libraries around the world allows the linking of relevant 
information to a “moment of interest”. 

Mobile devices such as smart phones make this “networked 
information” available ubiquitous, 24 hours a day, 7 days a week. 
Using digital representations (surrogates, proxies) of real objects 
is very important where existing analogue resources are becoming 
fragile or are being degraded by poor storage condition, the pas-
sage of time or overuse, threating their accessibility. The objectives 
of the ever-evolving digital libraries are: 7 https://en.wikipedia.org/wiki/

 Flipped_classroom (2015-06-22)

8 http://mediathread.info/
 (2015-06-22)
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Figure 2: Screenshot http://education.amrc-music.org 

– providing easier access to (digital) objects,
– attracting new generations of internet users,
– making national (regional and local) cultural treasures and research 
 activities internationally visible,
– enabling the creation of synergies between different autonomous
 facilities (enrichment of catalog data, knowledge exchange and 
 dialogue, topic treatment, work groups, etc.), and
– encouraging the development of new products and services in 
 areas such as tourism and education.

We are at the beginning of an era which will bring us new tech-
nologies and devices enabling the creation and personalization of 
networked information, for consumption by networked devices 
such as a TV-Screen and a synchronized “second screen” – this is 
the definitive “Information Age”.
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From the early days of music production onwards, storage and ar-
chiving music has never been automatically included in the produc-
tion chain. The recording project was concluded when the record 
was released, further usage of the material was not anticipated. 
Whether a recording was archived at all depended mainly on the 
facility where the recording took place. If it was a broadcasting 
station or a renowned private studio, the probability of finding ar-
chived master tapes decades after the release of a recording would 
be much higher than under other conditions. Small studios and 
companies did not and do not regularly archive their recordings – 
storage leads to additional costs in a highly competitive market. 
For this reason, music archives mainly exist as divisions of public 
institutions, such as public radio stations and museums. 

 
1. The Early Years of Analogue Recording

When Danish inventor Valdemar Poulsen in 1899 recorded 
sound on a metal wire, he introduced the concept of the record-
ing of sound onto a specific medium. The record disc, developed 
primarily by German engineer Emil Berliner, had already been on 
the market for decades. Recording studios and radio stations were 
equipped to record discs. The main recorder was a disc-cutting 
machine. This machine, also developed by Emil Berliner, could cut 
a master-disc from which record discs could be printed. Musical 
performances were always recorded directly to these master-discs, 
without the possibility of later manipulating performances. These 
master-discs were expensive and could be used only once. For this 
reason, a multi-use recording technology was highly welcome. 

From Eternal Medium 
to Eternal File: 
Archiving Music

M A T T H I A S  M I D D E L K A M P



The recording discs of the 1930s were made of shellac. This mate-
rial provided the maximum sound quality at the time, but was very 
delicate and broke easily. Therefore, record companies experiment-
ed with alternative materials, eventually adopting vinyl as the best 
compromise, and vinyl became the standard from 1940 until today. 

The only preserved recordings from the early days of music 
recording are usually record discs (mostly shellac). Master disks 
were made from copper and are thus no longer not usable, due to 
corrosion. The sound quality of the preserved material is therefore 
equivalent to that which was distributed to consumers. And the 
preserved version of a recording is always the one that has been 
published. Alternative versions, such as rehearsal recordings doc-
umenting the progress of a recording towards the final result, are 
almost never preserved. 

Despite these limitations, shellac and vinyl discs are an impor- 
tant source of archive material because they maintain sound qual-
ity over a very long time. Reproduction of these discs is also to-
day comparatively easy. A record player is needed which can play 
back at different speeds and which is able to use different pickup- 
systems. If this is possible, such a record player can play back any 
kind of record. 

Recording-Tape: In 1935, the German company AEG created the 
first tape recorder for professional use, the Magnetophon. Initially, 
the recording tape used paper as the base material. It was very sen-
sitive to moisture and was easily torn. Subsequently the tape was 
improved by the BASF company and is today manufactured using 
almost the same compound, now with a PVC base. 

The development of recording-tape marked the first revolution 
in recording technique. Because tape can be erased and re-used, 
production-costs fell drastically. If musicians made a mistake, the 
piece could be repeated, and only the best versions made it to the 
final disc or to the broadcast. From this point on, a recorded perfor-
mance was no longer a simple copy of a live concert. Henceforward, 
the recording became its own art form. 
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Music producers have always taken maximum advantage of the 
possibilities of the studio technique. Shortly after the introduction 
of tape as the new recording media, manipulation of material by 
tape editing became standard. The tape could be cut at a particular 
point and reassembled, using a piece of adhesive editing tape. Thus 
it was possible to remove unwanted mistakes, noises etc., or to re-
place them with other material. This technique had an important 
effect on archiving: the master tape, i.e. the one that served as the 
master for the manufacturing of a record disc or a public broadcast, 
consisted very often of a tape that was cut in different pieces. The 
adhesive editing tape at the splices often did not stick for very long, 
causing the tape to rip apart and requiring repair prior to playback. 
The music removed in the editing process was also lost. 

To avoid storing edited tapes in the archives, many compa-
nies made copies of the master-tape for preservation as the ar-
chive-tape. These copies were never of the quality of the original 
recording – analogue copy generation causes a loss of audio quality 
and an increase of noise. In these cases, the original quality was 
lost forever. 

Even if the original master was archived, tape was a difficult 
media format for archiving. Tapes in the ¼ inch format are the most 
important archiving media of the period between 1940 and 1990. 
But these tapes are constantly in danger of loss. They need a spe-
cial climate to conserve their quality. The most disadvantageous 
aspect of recording tape is the dissolving of the layer containing 
metal powder magnetized by the recording machine. On the tape, a 
very finely pulverized dust of metal oxide is put into a carrying layer. 
While recording, the metal oxide is magnetized by the magnetism 
of the recording head. 

During playback, this magnetization causes an electric voltage 
to be inducted in the playback-head. The voltage is analogue to the 
original sound wave. Due to the magnetic nature of the recording 
on tape, it is sensitive to all kinds of magnetic influences from the 
environment. Even if the tape is stored in a special shielded room, 
there will always be surrounding magnetic fields. Therefore, the 
tape loses magnetism over the years. This reduces recording quality 
and causes an increase in noise. 



Also important for the stability of a recording-tape was the use of 
fresh tape. If the master tape had already been used for various re-
cordings, its stability over a long time was very limited. After a num-
ber of years, recordings from the earlier uses would reappear and 
become audible again. Tape material has always been expensive 
and accounted for a major part of the recording budget. Artists, 
particularly the more unknown, used their tapes multiple times, 
resulting in the complete loss of the master-tapes. 

A digitisation campaign in the 90s stimulated the rescue of re-
cordings from earlier years; it was already too late for some of them, 
and others could only be copied by destroying the carrying layer. 
These could only be played once, after which the tape was lost. 

2. The Digital Age

The launch of the Compact Disc (CD) in 1982 marked a turning 
point in the development of consumer audio formats. For the first 
time in the history of audio production, a digital medium was avail-
able for the use of the consumer, providing all the advantages and 
disadvantages of the digital technique: 

It brought a constant audio quality to the consumer. This quality 
was, compared to the maximum standard of a vinyl-disc, inferior, 
but the sound of a recording no longer depend upon maintenance 
and care. The quality of the playback machine was less important 
than before. The absence of noise and crackling was considered 
tremendous progress – even a disc with visible scratches could de-
liver the same quality in reproduction. All this was seen as great 
progress and made the Compact Disc a success. 

But the CD also embodies the disadvantages of the digital age: 
for the first time in the music market, a new consumer medium 
could not deliver the same sonic quality as pre-existing media. Its 
playing time (74 minutes) was much longer than a vinyl-disc. Sold 
at the same price as vinyl, artists’ profit (per minute of content) 
was reduced. The content could be copied without any loss of qual-
ity, and it was now possible for the unscrupulous to make multiple 
clones of a CD-recording, resulting in further losses for the artists. 
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The arrival of CD signifies a development that continues from the 
launch of digital media until today: the availability of content is tre-
mendously increased, while the average profit of a music recording 
is much reduced. After the introduction of the CD, no new medium 
which provided improved audio quality ever reached noteworthy 
success on the market. Consumers were apparently satisfied with 
the audio-quality of the CD. They demanded more content at lower 
prices and preferred this to better sound quality. 

In the 80s, sales of CDs increased, while the vinyl disc lost a 
lot of market share. But while at the end of the 80s almost every 
household owned a (digital) CD-Player, recording technique in the 
studios was still mostly analogue. The entire production-chain was 
still focused on the vinyl disc as the final product. ¼ inch stereo 
tape was still in use as a master media. Final listening sessions for 
approval of a new recording by the record-company were mostly 
done on the vinyl version of the recording. Engineers and produc-
ers did not have significant experience with the new medium, and 
CDs from this time can often be inferior to the corresponding vinyl 
version. 

Archiving-aspects: Master-tapes of the 80s were made from 
the same material as in the decades before, causing them to also 
lose sound quality due to magnetic fields, and sometimes also los-
ing their carrying-layer. 

If an early master-tape from the early days of the CD was lost, 
it was a useful solution to revert to the CD’s glass master or indeed 
to a normal CD-copy. To manufacture a CD, a glass master is used 
to press every single CD-copy. From the beginning of CD-manufac-
turing, glass masters are stored at the CD-manufacturer, and keep 
their quality over a very long time. Until today, no limitations in 
the durability of the glass masters have been developed. A normal 
CD-copy can be used as an alternative because, as a digital clone 
of the glass master, it is of identical quality. One must be aware 
however that a CD never reaches the sonic quality of the original 
studio master. 



Archiving CDs: Compared to audio tape, normal manufactured 
CDs are a very suitable archive-medium. CDs are not sensitive to 
different climates, are mechanically robust, and are easy to handle. 
They keep information well protected, because the data is print-
ed on the underside of the disc. This makes them not sensitive to 
scratches and small damages, and the material keeps its stability 
over decades. 

CD-R: In the early 90s, the writeable CD-R entered the mar-
ket. It became very popular and is until today the most common 
medium for archiving use. However, its construction is totally dif-
ferent to that of a manufactured CD. It is under no circumstances a 
suitable medium for archiving. The writing-layer which contains the 
data is bonded to a supporting-layer. A couple of months after the 
manufacturing, the bonding between the layers starts to loosen – 
the writing-layer will separate from the supporting-layer and the 
recording will be lost. 

Recording-techniques: The development of studio techniques 
in the 1970s and 80s resulted in a further change of the production 
process. While in the 60s and 70s recordings were made mainly on 
stereo tape, the use of multitrack recording machines were devel-
oped during the seventies. This made it possible to record every sin-
gle instrument or group of instruments to separate tracks, instead 
of recording the entire sound mix to a stereo-tape, allowing the 
balance could be later changed and mistakes corrected. This creat-
ed a new step in the recording-process, the possibility of making a 
‘mix’ after the recording sessions were completed. After recording, 
the multiple tracks of the instruments were played back via a mix-
ing-desk, summed and recorded to a stereo master-tape.

Consequences for archiving: The highest possible audio-qual-
ity is on the multitrack-tape. If this is archived, new versions of the 
music can be created later. These new issues of existing recordings 
are often sold as ‘remixed’ or ‘remastered’ versions. To be able to 
create a “remixed” version, the multitrack material must be avail-
able, which is only the case with very famous artists and at re-
nowned tape archives. Even broadcasting-stations did not archive 
multitrack material from every recording session undertaken.
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If multitrack material is not available, the stereo master-tape is the 
most likely source for later usage. As the stereo master is already a 
copy of the original recording, its quality is naturally reduced com-
pared to the multitrack tape. 

Another aspect of archiving of source or multitrack material 
is the availability of additional music material from original re-
cordings. As only the chosen versions of a piece were selected for 
mixing and mastering, additional material is not available when 
stereo master-tapes are the only source. On multitrack-tapes one 
can often find different versions of a recording. Sometimes these 
are very welcome sources for retracing the development of a leg-
endary recording. If such additional material is available, different 
edits and later corrections of a recording can also be found. For this 
reason, the most popular recordings in history (e.g. the albums of 
the Beatles) are on the market in a number of different versions, 
most of them issued long after the first and authorized version was 
released. 

The Digital Age: The Appearance and Disappearance of 
Digital Formats

In the middle of the 1980s, the Japanese company Sony devel-
oped the first professional digital format for studio recordings. It 
used a standard video cassette as the storage-medium and came to 
the market as ‘U-Matic’. This format soon became the first digital 
standard as a master for CD productions. The material was a normal 
magnetic tape, upon which the recording was digitally stored. 

Until the middle of the 1990s, this format was standard, for 
archive tapes of broadcasting-stations as well as for recording 
studios. Compared to analogue tape, U-Matic cassettes were in-
expensive and could maintain the stored data for a long time. Until 
the present day, thousands of U-Matic mastertapes exist in the ar-
chives of broadcasting stations and recording studios. 

In the case of U-matic tapes, the tape itself is not the problem, 
but the player. Playback machines have always been very sensitive 
to mechanical inaccuracies – if the mechanics were not perfectly 
accurate, playback would be interrupted and digital crackles and dis-
turbances would become audible. Soon, playback would no longer 
be possible and qualified maintenance would become necessary.



At this time, the next digital format DAT (digital audio tape) entered 
the market, and U-Matic machines disappeared from the studios, 
along with qualified service.

From the archive’s point of view, this is an even bigger challenge 
than the analogue archives with all its problems. If no functional 
playback machines are available, the entire archive is lost. Today, 
the number of operating playback-machines of the early digital for-
mats is constantly decreasing, making access to archive material in 
these formats difficult and expensive. This is also true for subse-
quent digital formats, such as DAT and Exabyte. 

Computer storage and Computer data formats: It is astonish-
ing how long computer-based data formats used for professional 
music recordings have existed without change. While media-based 
digital formats disappeared relatively soon from the market, the 
leading audio formats of WAV and AIFF have been in use for de-
cades. It is safe to assume that these formats will always be read-
able in the future. Beside these, new formats for new recording 
techniques, such as multitrack surround and high-resolution-re-
cordings, will emerge. But for today’s demands in quality and track 
number, these formats are considered sufficient. 

Modern music archives: From the beginning of the new mil-
lennium, the modern recording-studio became more and more 
dominated by computer technology. The digital studio took advan-
tage of the enormous growth of performance in computer tech-
nology. All the digital recording machines that arrived in the 1990s 
disappeared from the market, to be replaced by normal computer 
devices. The computerization of the recording-studio made music 
recording as inexpensive as never before, and the same happened 
in music archives. 

So it seems obvious that music archives of today will be digital 
archives, based on standard computer technology. Once music is 
digitized, it becomes a data file to be securely stored like any other. 
The tremendous growth of storage capacity makes digital music 
archiving a comparably inexpensive and easy task for modern tech-
nology: 
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Estimation of storage-capacity: As an example, we consider a small 
music archive of 20,000 CDs. This will result in a total of 1600000 
Megabytes of data: 20,000 CDs: 16000000 Megabytes > 16000 
Gigabyte > 16 Terabyte

Given that the normal capacity of a user hard drive in 2015 is 
2TB, the entire archive can be stored on not more than 8 computer 
hard drives.

From eternal medium to eternal file: The key to the conserva-
tion of the digital heritage is migration. Existing computer technol-
ogy makes it possible to store music archives securely at very low 
costs.

The problematic issue is the migration of data files, with the 
arrival of every new generation of storage-media. Recording for-
mats must be readable in the future. It is very likely, despite the 
fact that a number of manufacturers of digital audio workstations 
create proprietary formats, that the standard WAV and AIFF for-
mats will remain readable for a long time. Thus, issues related to 
the archiving of music will not be different to any other data storage 
issues. It will no longer be a problem to store music at high quality 
securely over a long time period. Nevertheless, the easier the stor-
age of music becomes, the more music will be available, making it 
even more important to have the archived music properly named 
and classified, with a complete description. The creation of a stan-
dardized set of metadata is the key. 

In short: conservation of music will not be a very complicated 
task in the future – the challenge will be finding the music. 
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Introduction

I'm a producer of music shows for radio. I select and collect mu-
sic, store it and search for it as part of my professional routine. I’m 
a music user with a high frequency of search and retrieval and stor-
age activities. I still remember the moment when music suddenly 
appeared on my desk as a result of a mouse click. I could receive 
music files in my office in Germany via the internet from as far away 
as London, Indonesia, Singapore and New Zealand.

Since then, the world is my guest on my radio show. I can get 
in touch with content providers from all over the world. They teach 
me via the web and I gain knowledge, they give me ideas and cor-
rect me if I’m wrong. This system works 24/7, whenever I need it 
and not just during the opening hours of a radio music archive or 
record store. I enjoy more freedom, more knowledge, less hassle, 
great repertoire to listen to and great opportunities to watch musi-
cians and artists in their environment.

That’s how it feels, at least. But sometimes the incoming infor-
mation is misleading or even completely wrong and – even worse 
– sometimes I don’t notice the errors. Useless nonsense is delivered 
to the online world as if it was the truth about a country, an artist, a 
music style. Spurious biographies, irrelevant musicians highlighted 
as superstars, copycats described as innovators.

Exposing Afghan 
Cultural Music Heritage 
to the World

J O H A N N E S  T H E U R E R



I learned to be suspicious when it comes to countries with rather 
basic exposure on the web. Afghanistan is such a country. If I read 
about the music of Kabul, Herat or Kundus, I find information that 
has been put online in the USA, in Switzerland, Germany or Canada, 
but which is hardly ever verified in Afghanistan itself. Information 
is very often just a collection of apparently random articles, blogs 
or audio tracks; but it sometimes appears to be an encyclopaedic 
service and seems to come from a well informed and well organized 
source.

 
Cultural Audio Heritage to the World? 

The music in Afghanistan’s audio archives can be digitized and 
catalogued. A lot of this work is either on the way or has already 
been done. In the next step, data and digital items can be made 
available over the internet. Different levels of publication are possi-
ble. Online-publication can be limited to selected content, address-
ing specific audiences only. Journalists like myself may be given 
access, or researchers or pupils. Afghanistan’s rich cultural heritage 
is probably interesting for the general public but may in particular 
be liked by artists or music specialists. Anybody who has an inter-
net connection, within Afghanistan and outside the country, can 
discover Afghan’s music heritage if content owners allow it. This is 
the most obvious way in which Afghanistan can claim its position in 
today’s world of many cultures.

In this paper I focus on something different. I see the internet 
world developing into a forum of new cultural search and retrieval 
mechanisms that will very soon change our worldwide knowledge 
structure. If a country with a cultural mission wants to gain impor-
tance in this impending ‘intelligent internet’, we have to speak not 
only about the digital items and their quality but about something 
that has so far been hidden in the background: the 'office job' of 
CATALOGUING. Cataloguing in Afghanistan should follow interna-
tional standards to allow the best possible connection to the digital 
libraries (DLs) which support the transformation into the ‘intelli-
gent internet’. 
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Build the Catalogue, use Existing Standards

It is probably wise to think about expectations and possibili-
ties and to make a plan before an archive goes online. Such ar-
chiving-and-publication strategy can only be made in conjunction 
with content owners and should state the communication aims as 
well as including all the objects. This is the independent and lo-
cal part of making the plan. But the internet opens a world which 
is beyond local possibilities, a network of global cooperation, of 
planned as well as unexpected alliances. Which means: apart from 
shaping our own ideas, we need to be aware of the implications 
of standards, of possible peculiarities of a particular environment. 
Many standards derive from modern professional archiving rou-
tines. They constitute best practices in an archiving community 
that has learned from its community. There is no such thing as ‘the 
international standard’ for digital libraries and there probably never 
will be. But if data has a certain minimum quality standard, it can 
be made use of by the global community which has learned (or will 
learn) to integrate data from non-homogenous software systems 
and sources. Understanding organizational rules and habits in the 
online-world of audio content should be included in the definition 
of access points for content from Afghanistan.

 
The Key Role of ‘metadata’

Music in archives is catalogued with descriptive information, 
i.e. metadata. In analogue archives, a possible minimum set of 
metadata may:

– describe the songs (usually: length, title, performers, composers, 
 producers, rights owners, and often more) 
– organize the retrieval process (location of an audio in the archive, 
 usually via a catalogue number that is unique for this particular 
 archive)

Depending on the cultural purpose of the archive, additional 
metadata may be catalogued in order to compare the audio items, 
i.e. to put them within a time-line or to recognize their relevance for 
the particular archive. For example:



– special interest information (such as recording date/s, languages, 
 instruments used, name of recordist or similar, relevant tags)
– recording medium information (vinyl, cassette, CD, hard disc)
– details of the use of the item (typical for broadcasters: when has 
 the audio been broadcast, by which media channel, whether the 
 use has been reported to collecting societies, et

The possibilities for describing songs using metadata are wide. 
In earlier times they were limited by the size of the average cata-
loguing card that fits in catalogue shelves of the particular archive 
they belong to; more detailed descriptions were usually part of the 
individual documentation of researchers and such users as musicol-
ogists or journalists. Nowadays, within DLs, these space limitations 
are in the past. But archives with a long tradition still find their con-
tent described in not more than a dozen or so metadata fields. Many 
archives have been undergoing retro-digitising in recent years, and 
are still working on it. It is obvious that those archives can include 
much more information in their metadata when transferring card-
board information to DL software records. If this process is done 
well, DLs can easily adapt the schema of their metadata fields and 
insert new metadata information to each data record.

 
Cultural Global Exchange Models – 
Standards for metadata

 
The global archive world is in a process of data conversion. Ba-

sically two strategies can be observed in the development of global 
metadata models. First is the shrinking of metadata fields by ap-
plying a top-and-low level division. The result is an easy-overview 
of fields. Most popular and widely used is ‘Dublin-Core’, based on 
a list of 15 main categories of metadata (http://dublincore.org/doc-
uments/dces/).

 
This looks initially like a modest and simple solution. But any 

of these data fields can have additional refinements that can tre-
mendously increase the number of fields in use. For example: the 
field for ‘contributors’ may be refined (i.e. using sub-fields) by roles: 
‘singer’, ‘conductor’, ‘Rubab player’, ‘Dhol player’ etc.

 
And this ‘simplification’ incorporates a second strategic guide-

line: to make the same set of metadata fields usable for different 
kinds of items and content. The aim is to create one set of metadata 
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to host databases from diverse media catalogues – movies and pho-
tographs, paintings, audio and books, documents and other records 
etc. Such interoperable catalogues will significantly help organize 
and compare data and content in cultural DLs.

 
A library has its own way of filtering data and applying thesau-

ruses. Often standards from national archives or similar institutions 
are used. A catalogue of songs may use a set of norm data for the 
country of origin. This information will always be written in the data-
set of a record in a defined manner. For example, in the datasets of 
all German songs, we may find ‘German’, not ‘Germany’ or ‘Feder-
al Republic of Germany’ or ‘reunited Germany’. This normalisation 
helped in the analogue age, when early DL catalogues and most 
sensitive data would exist only on the DB of a particular institution, 
unconnected to other catalogues or institutions. This normalisation 
is still very valuable for proprietary digital cataloguing. Today, in 
the age of connected DLs, all terms with the same meaning can 
be grouped in thesauruses. Different catalogues may use different 
terms without undermining the thesaurus: so long as different but 
related terms are finally summarized under one umbrella term, the 
thesaurus will work. And it will not only work for the origin of songs 
but also for the origin of books, pictures, movies and more. One 
thesaurus may be used by different catalogues and can finally be 
understood as one term with the same meaning throughout the 
whole world of catalogues. The consequences of such overlapping 
validity in the network of DLs are enormous and have changed the 
work of archivists all over the world. This is the starting point for 
something even more exciting: knowledge-building DLs.

 
DLs can feed a virtual catalogue compiled from distributed data 

sources. These may be search engines or a super-catalogue. This 
catalogue can apply filters, thesauruses and multilinguality tools 
to complete a search with far greater results than searching a sin-
gle DLs. Any DL compliant with the standards of search engines 
is, in the online age, viewed much more often and bestows more 
significance on its owner (be it public or private) as a result. For the 
DLs this leads to friendly competition. They work harder on stan-
dardization and data harmonization. Among the best-known pace 
makers for this development is the European catalogue of ‘cultural-
ly relevant’ DLs – ‘Europeana’. After harmonizing their catalogues 
with Europeana’s metadata standard, more than 2,000 institutions 
from all over the continent provide datasets to the Europeana da-
tabase. On the http://www.europeana.eu/portal/ website anyone 



can browse now more than 30 million datasets from libraries, au-
dio-archives, museum catalogues, fashion archives or movie ar-
chives in one location. This is already an enormous achievement 
and is a promising starting point for more archival applications. The 
next level will be the invention of ‘own channels’. The EU-funded 
audio project ‘EuropeanaSounds’ is performing the task of creating 
a first music focused ‘channel’ that uses the potential of Europe- 
ana’s catalogues to create new scientific workspaces and interest-
ing comparative results for experts and an interested public alike.

 
What does this mean for Afghanistan 
and its music archiving?

 
Let me give you another example of the future of the interac-

tion between corresponding DLs and globalized metadata. This 
interaction, triggered by the internet, makes use of the archiving 
developments explained above. For this example I will use the 
name and heritage of a great Afghan musician – and we will see 
Afghanistan cultural history to be written without the expertise of 
institutions and knowledge bases in this country.

 
I learn about the well-known artist from Afghanistan, Ahmad 

Zahir; that he is among the greatest musicians ever, a poet, and 
a man with an astonishing biography. I want to know, who is this 
man? We Google him. It is not surprising that Google finds many 
websites that deal with his activities: 928,000 results. Impossible to 
read them all. As usual, we start at the beginning, with the links to 
some sites that are on the first answer page. Usually we click until 
we assembled all the information we are looking for; or until we are 
satisfied or have had enough. This is how Google has opened the 
treasure chest of the internet to visitors. For the time being.

But this is going to change rapidly. If we look at the right-hand 
side of Google’s answer page, we find a dossier about Ahmad Zahir, 
which is far more comprehensive than most of the websites featur-
ing his name. This dossier has not been put together by a human 
being, it doesn’t have a real ‘author’. It represents in fact sourced 
information from validated websites in an automated update. This 
dossier is put together by a machine, making use of sources from all 
over the world. The content of millions of documents is searched 
for an answer. This kind of a dossier is called a ‘knowledge graph’.
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The dossier tells me the full name of the artist, his date of birth and 
death, even the names of his children; it lists many of his songs, I 
see pictures of him and I can click with my mouse to listen to his 
music, watch videos or read his biography.

For my general question about Ahmad Zahir, it is an almost-per-
fectly packaged answer. Why should I read all the other 928,000 ar-
ticles that are listed by Google, even if a number of highly respect-
ed audio archives may have their datasets and items in this long list 
of links? I am happy to have found a decent answer to my question 
already. The implication is obvious: the quality of the knowledge 
graph devalues all websites that are not used by Google to build 
this knowledge graph dossier.

 
Conclusion

Dossiers that are built by machines will become more and more 
important for the users. We will no longer even see where the 
search results come from. Dossier algorithms devalue the exposure 
of the original information websites and the original databases. A 
friendly race among cultural data providers is underway – the race 
to get data exposed in knowledge bases in order to stay visible in 
the online knowledge world. Those working in professional cultural 
archiving have learned the lesson that, for the time being at least, 
organization of data is carried out by machines. And that machines 
decide by searching metadata catalogues, not by understanding 
what those catalogues actually contain. And that data providers 
have learn to translate their ambitions into machine-readable meta-
data language. This lesson also applies to countries whose uptake 
of the internet is still in an early stage. For example, to Afghanistan.



And there will be no returning from this level of internet interac-
tivity. The next levels are already in operation: if I ask my mobile 
phone: ‘where can I buy a football for a child in this area?’, I will get 
a list of shops including prices and pictures of footballs, perhaps 
listed in the order of the distance from my location. If I allow it, the 
phone will even read me the answers. Technically speaking: auto-
mated word-text-data translation tools have been used, databases 
of shops have been searched, the inventory of these shops has been 
searched, maps have been checked, and filters were applied. And fi-
nally a tool processed the data back to spoken word. If you ask your 
smartphone for a music track, the same thing will happen. And the 
audio can come from any source anywhere in the world.
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نتیجه

کاربرد چنین پرونده هایی که توسط ماشین آالت ساخته شده، برای کاربران   
جستجواز  نتایج  که  دید  نخواهیم  دیگر  حتی  ما  شد.  مهمترخواهد  ازاین  بیشتر 
کجا آمده است. محاسبۀ عددی پرونده، ارزش معلومات برگرفته از ویب سایت 
اطالعات اصلی و پایگاه داتای اصلی را کاهش میدهد. رقابت دوستانه میان ارائه 
دهندگان داتاهای فرهنگی، جریان دارد و این رقابت، جهت قرار دادن داتا ها به 
معرض دید در پایگاهای دانش میباشد تا در جهان آنالین، قابل مشاهده باقی بماند.

حداقل در حال حاضر کسانی که در آرشیف فرهنگی کار میکنند، این نکته   
واین  میشود  داده  انجام  آالت  ماشین  توسط  داتا  سازماندهی  که  اند  آموخته  را 
)Metadata( جستجویی تصمیم  ماشین ها نظر به کاتالوگ اطالعات توصیفی 
می گیرند، نه با درک آنچه که در کاتالوگ موجود است. تامین کنندگان این داتا 
آموخته اند که چگونه جاه طلبی خود را به زبان ابرداتای ماشین، تفسیر کنند تا 
قابل دسترسی باشد. این درس به کشورهایی که مانند افغانستان هنوز در مراحل 

ابتدایی فعالیت های انترنتی قرار دارند نیز، قابل تطبیق است .

امکان بازگشت از این سطح تعامل انترنتی وجود ندارد و سطوح بعدی در   
حال حاضر در عملی شدن است. اگر تلفون همراه خویش را بپرسم که از کجا 
می توانم یک توپ فوتبال برای یک کودک بخرم؟ فوراً یک لست از مغازه ها، 
قیمت ها و تصاویر توپ فوتبال را در محلی که هستم، دریافت خواهم کرد. اگر 
تلفن همراه من، حتی پاسخ رانیز برایم میخواند. اگر فنی تر صحبت  بخواهم، 
کنیم: ابزار ترجمۀ کلمۀ متن خودکار داتا ها استفاده میشوند، پایگاه داتا از مغازه 
ها جستجو میشوند، فهرست از این مغازه ها جستجو میشوند، نقشه ها بررسی 
به کالم،  دادن اطالعات  نمایش  ابزار  نهایت،  استفاده شده و در  فیلتر  میشوند، 
به میان میآیند. اگر شما نیز از تلفن های هوشمند خود یک آهنگ موسیقی را 
بخواهید، همان چیز اتفاق خواهد افتاد واین نوار صوتی از هر منبع و از هر 

نقطۀ جهان آمده میتواند.
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این برای افغانستان و آرشیف موسیقی آن چی معنا دارد؟

اجازه بدهید مثال دیگری در مورد تعامل آینده بین کتابخانه دیجیتالی مربوطه   
و معلومات توصیفی )Metadata( جهانی ارایه نمایم. این تعامل که در اثرانترنت 
تأمین میگردد، پیشرفت های آرشیفی را فراهم میسازد که در باال توضیح شد. 
برای این مثال، من از نام و میراث موسیقیدانان بزرگ افغان استفاده میکنم. پس 
خواهیم دید که تاریخ فرهنگی افغانستان بدون نهادهای تخصصی و پایگاه های 

علمی در این کشور نوشته شده میتواند.

من در مورد احمد ظاهر، هنرمند مشهور افغانستان، آگاهی دارم. تا به حال   
او یکی از بزرگترین هنرمندان موسیقی افغانستان، یک شاعر و مردی با هویت 
شگفت آور است. اگر من بخواهم در بارۀ این شخص معلومات بدست بیاوریم 
او را از طریق Google جستجو میکنیم. این تعجب آور نیست که گوگل بسیاری 
از ویب سایت هایی را که نام احمد ظاهر در آن ذکر است، جستجو میکند . مثالً 
ما ۹۲۸۰۰۰ نتیجه بدست میاوریم. این امکان ندارد که همۀ آنها را بخوانیم. به 
طور معمول درآغاز صفحه از پاسخ اول یا لینک، به برخی از سایت ها شروع 
میکنیم. معموالً ما کلیک موس )Mouse Click( را ادامه میدهیم تا زمانی که تمام 
اطالعات مورد نیاز را بدست بیاوریم. به این ترتیب، گوگل ،گنج انترنت را به 

روی بازدیدکنندگان باز نموده است.

اما این شیوه به سرعت در حال تغییراست. اگر ما در سمت راست صفحۀ   
پاسخ گوگل نگاه کنیم، یک پرونده در مورد احمد ظاهر پیدا میکنیم که به مراتب 
نسبت به ویب سایت های دیگر جامعتر است. این پرونده هم توسط کسی ترتیب 
نشده است و نویسندۀ واقعی ندارد. در واقع این موضوع، نشان دهندۀ اطالعات 
مبتنی بر منابع از ویب سایت معتبر خودکار می باشد. این پرونده توسط یک 
ماشین درکنارهم قرار میگرد و منابع سراسر جهان را مورد استفاده قرار میدهد. 
پرونده  نوع  این  میاید.  بدست  سند  میلیونها  محتوای  جستجو،  یک  پاسخ  برای 
تولد،  تاریخ  کامل هنرمند،  نام  پرونده،  نامیده می شود. دراین  دانش«  »گراف 
مرگ و حتی نام فرزندان احمد ظاهر را نیز دستیاب میتوانیم. همچنان زندگی 
نامه، لست بسیاری از آهنگ های او، کلیپ ویدیو و حتی عکس های وی را دیده 

می توانیم.

بسته  کامل  تقریباً  پاسخ های  احمد ظاهر،  برای سؤال های کلی در مورد   
بندی شده را بدست میاورم. پس چرا باید من تمام ۹۲۸،۰۰۰ مقالۀ دیگر را که 
توسط گوگل فهرست شده است، بخوانم؟ من خوشحالم که دسترسی به یک جواب 
مناسب و معقول به سوال خویش را دارم، لهذا مفهوم واضح است: این کیفیت 
گراف دانش، منجر به کاهش ارزش تمام ویب سایت هایی میشود که توسط گوگل 

استفاده نمی شوند وبه ساخت پروندۀ گراف دانش می پردازند.



دیجیتالی و اطالعاتی بسیار حساس، تنها در Database یک نهاد خاص وجود 
این  نبود( ممد واقع گردید.  یا مؤسسات دیگر وصل  با کاتالوگ ها و  داشت و 
ارزشمند  بسیار  نیز  اختصاصی  دیجیتال  نویسی  فهرست  برای  سازی  هنجار 
تمام اصطالحاتی  دیجیتالی متصل،  کتابخانۀ  امروز، در عصر  شمرده میشود. 
که معنای یکسان دارند در قاموس یا فرهنگ جامع )فرهنگ واژه های هم معنی 
و متضاد یا thesaurus( گروه بندی شده میتوانند. فهرست ها یا کاتالوگ های 
اینکه قاموس را صدمه رساند،  مختلف میتوانند از اصطالحات مختلف، بدون 
استفاده کنند : تا زمانی که اصطالحات متفاوت اما مرتبط درزیر یک چتر امده 
بلکه  آهنگ  منشأ  دریافت  برای  تنها  نه  آن  و  بود  کارآمد خواهد  قاموس  باشد، 
برای دریافت منشأ کتاب، عکس، فیلم وغیره نیز مؤثر خواهد بود. معلومات یک 
قاموس ممکن است توسط فهرست های مختلف استفاده گردد وسرانجام به عنوان 
اصطالح واحد با معنای مشابه در سراسر دنیای کاتالوگ ها قابل درک باشد. 
چنین مثال آن در شبکۀ کتابخانۀ دیجیتالی فراوان است که در نتیجه، کار بایگان 
را در سراسر جهان تغییرداده است. کتابخانۀ دیجیتالی نقطۀ شروع برای چیزی 

هیجان انگیز تر، یعنی دانش آموزی است.

کتابخانه های دیجیتالی، کاتالوگ های مجازی ای را که از منابع اطالعات   
)Data( توزیع شده جمع آوری گردیده، تغذیه می کنند. اینها ممکن موتورهای 
جستجو و یا هم کاتالوگ فوق العاده باشد. این کاتالوگ میتواند فیلترها، قاموس 
به  نسبت  بیشتر  نتایج  با  جستجو  یک  تکمیل  برای  را  گی  زبانه  چند  ابزار  و 
اینکه یک کتابخانه دیجیتالی واحد را جستجو نماید،مورد استفاده قرار دهد. در 
عصر آنالین، هر کتابخانۀ دیجیتالی که دارای استانداردهای موتورهای جستجو 
را  بیشتری  اهمیت  نتیجه،  در  و  میشود  مشاهده  مردم  از  بسیاری  توسط  باشد 
به  منجر  این  و  میدارد  ارزانی  یا خصوصی(  و  باشد  عامه  )ولو  مالک  برای 
بیشتر  تمرکز  و  کار  آنها  میشود.  دیجیتالی  های  کتابخانه  بین  دوستانه  رقابت 
کتابخانۀ  میکنند.   )Data( اطالعات  ساختن  هماهنگ  و  سازی  استاندارد  روی 
میراث  و  فرهنگ  به  دسترسی  توسعۀ  غرض  به  که   ’Europeana‘ دیجیتالی 
بیش  میباشد.  عرصه  این  در  پیشقدمان  مشهورترین  جملۀ  از  شده  ایحاد  اروپا 
)Data( را،  اروپا مجموعه های اطالعات  قارۀ  از ۲۰۰۰ موسسه از سراسر 
توصیفی اطالعات  استاندارد  با  خویش  های  کاتالوگ  کردن  همآهنگ  از   پس 
میکنند. در حال حاضر  فراهم  کتابخانه  این  دیتابیس  به  اروپیانا،   )Metadata(
این سایت http://www.europeana.eu/portal با بیش از ۳۰ میلیون مجموعۀ 
اطالعات )Data( از قبیل آرشیف های صوتی، موزیم ها، کاتالوگ ها، آرشیف 
یا آرشیف های موجود در یک موقعیت واحد، ارتباط دارد و هر  های مود و 
شخص میتواند به آن از طریق انترنیت دسترسی داشته باشد. در حال حاضر این 
مسأله یک موفقیت بسیار بزرگ و یک نقطۀ آغاز و مایۀ امیدواری برای برنامه 
بود.  کانال های شخصی خواهد  ایجاد  بعدی  قدم  است.  آرشیفی  کاربردی  های 
پروژۀ EuropeanaSounds یا صدا های اروپا که توسط اتحادیۀ اروپا تمویل 
میشود، در صدد ایجاداولین کانال موسیقی متمرکز میباشد. این کانال با استفاده از 
قدرت کاتالوگ های Europeana یک فضای کاری جدید علمی جالب را برای 

کارشناسان و عموم مردم عالقه مند ایجاد مینماید.
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دیجیتال  روی  کار  هم  یا  و  نموده  تجربه  را  سازی  دیجیتال  یا  ها،  آرشیف  از 
سازی آرشیف ها جریان دارد. این واضح است که چنین آرشیف های دیجیتال، 
نرم  های  یاداشت  به  ازکاغذ  اطالعات  انتقال  حین  را  زیادی  بسیار  معلومات 
این  اگر  توانند.  می  گنجانیده  توصیفی  دراطالعات  دیجیتال،  کتابخانۀ  افزاری 
روند به خوبی انجام شود، کتابخانه های دیجیتال به راحتی می توانند با بخش 
هر  در  جدید  توصیفی  اطالعات  و  نمایند  تطابق  خود  توصیفی  اطالعات  های 

بخش از data درج گردد.

مدل های تبادل فرهنگی جهانی – معیار ها برای اطالعات توصیفی

)Data( است. اساساً  تبدیل اطالعات  دنیای آرشیف جهانی در یک مرحلۀ   
دو استراتژی را می توان در توسعۀ مدل های اطالعات توصیفی جهانی مشاهده 
کار  به  با  توصیفی  اطالعات  های  بخش  شدن  منقبض  نخست  استراتژی  کرد. 
بردن یک طبقه بندی )سطح باال و پایین ( است که در نتیجۀ آن بررسی بخش ها 
آسان میگردد. دوم، مشهور ترین طبقه بندی که به طور گسترده استفاده میگردد 
‘Dublin-Core’ است که اساس آن یک لست ۱۵ کتگوری عمده از اطالعات 

.)http://dublincore.org/documents/dces( توصیفی میباشد

ابتدا این یک راه حل معقول و ساده به نظر می رسد، اما هر یک از  در   
داشته  اضافی  )معلومات(  میتوانند اصطالحات   data اطالعات  این بخش های 
باشد که تعداد بخش های مورداستفاده را فوق العاده افزایش دهد. به طور مثال: 
اگربخواهیم بخش شرکت کننده گان را )فرضاً با درج بخش های فرعی( با نقش 
رباب،  نوازندۀ  رهبرارکستر،  خوان،  آواز  میتوانیم  نماییم،  تصحیح  آنان  های 

نوازندۀ دهل و غیره را از آن حذف کنیم .

این ساده سازی یک دستورالعمل استراتیژیک دوم را دربر دارد که عبارت   
انواع  برای  استفاده  قابل  توصیفی  اطالعات  از  یی  مجموعه  ایجاد  از:  است 
مختلف اقالم و محتوا. هدف ایجاد مجموعه یی از اطالعات توصیفی اینست تا 
میزبانی دیتا بیس های کاتالوگ های متنوع رسانه یی )رسانه های گوناگون، فیلم 
ها، تصاویر، نقاشی، نوار های صوتی، کتاب ها، اسناد و ثبت های دیگر( را 
نماید. چنین کاتالوگ سازگار در تنظیم و مقایسۀ اطالعات )data( و محتوا در 

کتابخانه های دیجیتالی فرهنگی، کمک زیادی خواهد نمود.

 data یک کتابخانه، راه و روش خاصی درزمینۀ تصفیه نمودن اطالعات یا  
 )thesaurus و استفاده ازقاموس ها را )فرهنگ واژه های هم معنی و متضاد یا
دارد. البته در این عرصه معموال ازاستانداردهای مروج در آرشیف های ملی 
یا نهادهای مشابه استفاده میگردد. یک فهرست آهنگ ها، ممکن است مطابق 
در  معلومات همیشه  این  باشد.  معیاری کشوراصلی  اطالعات  از  یی  مجموعه 
مجموعۀ اطالعات یا data به شیوۀ خاص نوشته خواهد شد. به طور مثال، در 
استفاده خواهد شد،  آلمانی  آلمانی، کلمۀ  آهنگ های   )data( مجموعۀ اطالعات
این نوع هنجار سازی آلمان.  اتحاد مجدد  یا  آلمان  فدرال  یا جمهوری  آلمان   نه 
)تنظیم data( در عصر آنالوگ )بالخصوص زمانی که کاتالوگ های کتابخانه 



های حرفوی مدرن اشتقاق یافته است. این استاندرد ها متشکل از بهترین روش 
عنوان  به  چیزی  هیچ  پس  میشود.  تجربه  آرشیفی  جامعۀ  یک  در  که  هاییست 
استاندرد بین المللی برای کتابخانه های دیجیتالی وجود ندارد و احتماالً هرگز هم 

وجود نخواهد داشت. 

اما اگر اطالعات )Data(، دارای حداقل استاندارد کیفیت هم باشد، میتواند   
توسط جامعه جهانی که ادغام اطالعات از سیستم های نرم افزار و منابع غیر 

همگون را آموخته )و یا هم خواهد آموخت( مورد استفاده قرار گیرد.

)Metadata( نقش کلیدی اطالعات توصیفی

شامل   ،)Metadata( توصیفی  اطالعات  برمبنای  ها  آرشیف  در  موسیقی   
فهرست یا کاتالوگ میشود. در آرشیف های آنالوگ، حداقل مجموعۀ اطالعات 

توصیفی ممکن است به طور ذیل باشد:
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شرح و توصیف آهنگ ها )معموال: طول زمانی، عنوان، اجرا کننده گان،   -
آهنگسازان، تولید کنندگان یا پرودیوسران، صاحبان حقوق، و غالباً بیشتر  

از این(ً  
تنظیم پروسۀ بازیابی )موقعیت یک نوار صوتی در آرشیف، معموالً با استفاده  -

از یک نمبر خاص کاتالوگ که در آرشیف همتای آن نباشد.(  

برای توصیف وشرح آهنگ ها با استفاده از اطالعات توصیفی احتماالت   
و راه های زیادی وجود دارد. در زمانهای گذشته معلومات، بنا براندازۀ کارت 
شود،  جابجا  مربوطه  آرشیف  یک  های  الماری  در  بتواند  که  نویسی  فهرست 
محدود بوده و معموالً شرح مفصل تر بخشی از اسناد و مدارک، منحصر به 
بنا  امروز،  بود.  نگاران  یا روزنامه  و  مانند محققان، موسیقی شناسان  افرادی 
به  تنها  )گنجایش(  جای  های  محدودیت  دیجیتالی،  های  کتابخانه  برموجودیت 
و  مطالب  فرهنگ،  با  های  آرشیف  حتی  اما  میگیرد.  ارتباط  گذشته  زمانهای 
محتوای طوالنی خود را در بیش از دوازده )دوجین / درجن( بخش اطالعات 
توصیفی )Metadata(، شرح و توصیف ننموده است. در سالهای اخیر بسیاری 

ممکن اطالعات توصیفی بیشتری، نظر به هدف فرهنگی یک آرشیف در
فهرست یا کاتالوگ درج شود تا قطعه های صوتی ازهم تفکیک گردند. یعنی

آنها را نظر به جدول زمانی تنظیم نموده و یا هم ارتباط ان به یک آرشیف خاص،
تشخیص گردد بطور مثال:

معلومات مورد عالقۀ ویژه )مانند تأریخ ثبت، زبان، ابزار یا آالت مورد استفاده،   -
نام ریکارد کننده یا مشابه آن، عالمات مربوطه(  

معلومات در مورد وسیلۀ ثبت )وینیل ،نوار کاست، CD، هارد دیسک(   -
جزئیات در مورد استفاده از یک قطعه )پارچه( یا نوار صوتی ) مخصوص   -

برای پخش: چی زمان نوار صوتی پخش گردیده ؟ توسط کدام کانال رسانه ای و  
آیا در مورد استفاده به جوامع گردآورنده گان )کلکسیونران( گزارش داده شده است؟(  



میراث فرهنگی صوتی به جهان 

موسیقی در آرشیف های صوتی افغانستان میتواند دیجیتالی و در فهرست   
یا  بندی  فهرست  و  سازی  دیجیتال  ازکارهای  بسیاری  شود.  آورده  )کاتالوگ( 
اطالعات  میتوان  بعدی،  مرحلۀ  در  است.  شده  انجام  هم  ویا  است  جریان  در 
)Data( و مواد دیجیتال را از طریق صفحات انترنتی در دسترس عام قرار داد. 
البته سطوح مختلف انتشار از طریق انترنیت امکان پذیر میباشد. نشریۀ آنالین 
توجه  مورد  تنها  تا  نمود  محدود  )برگزیده(  شده  انتخاب  محتوای  به  رامیتوان 
مخاطبان خاص قرار گیرد. روزنامه نگاران )مثل خودم( و یا محققان و دانش 
آموزان میتوانند به این اطالعات دسترسی داشته باشند. غنای میراث فرهنگی 
افغانستان احتمال دارد برای عموم مردم جالب و دلچسپ باشد، اما به طور خاص 
برای هنرمندان و متخصصان موسیقی ممکن است بیشتر از دیگران جالب باشد. 
هر کسی که به انترنت دسترسی داشته باشد، در داخل و یا خارج از افغانستان 
میتواند به میراث موسیقی افغانی در صورت اجازه ورود صاحبان )تامین کننده 
گان( محتوا، به این معلومات پی ببرد. این برای افغانستان یک طریق واضح 
وروشن است تا جایگاه خود را در جهان امروز که شامل فرهنگ های گونه گون 

است، دریابد.

اما در این مقاله، باالی یک چیز متفاوت تمرکز می کنم. من مشاهده مینمایم   
که دنیای انترنت، در حال توسعه به یک انجمن جستجوی فرهنگی ومیکانیزم 
های بازیابی جدید است که خیلی زود ساختار دانش مان را در سراسر جهان 
تغییر خواهد داد. اگر یک کشور در این عصر انترنت هوشمند با یک مأموریت 
اقالم  بر  باید عالوه  باشد،  اهمیت  و  آوردن جایگاه  به دست  فرهنگی، خواهان 
یا  نویسی  فهرست  دفتری  )کار  دیگری  چیز  مورد  در  کیفیت،  دارای  دیجیتال 
کاتالوگ( که تا کنون در پس پرده پنهان مانده، نیزتوجه نماید. فهرست نویسی در 
افغانستان باید استانداردهای بین المللی را دنبال نماید تا فرصت بهترین اتصال 
 « توسط  آن  انتقال  که  باشد  داشته  را   )DLS( دیجیتال  های  کتابخانه  با  ممکنه 

انترنت هوشمند« حمایت میگردد.

ساختن کاتالوگ و استفاده از استاندرد های موجود

خواستها،  مورد  در  است  بهتر  آرشیف،  یک  آنالین  نشر  و  ایجاد  از  قبل   
احتماالت و طرح پالن آن فکر و دقت شود. چنین استراتیژی آرشیف و اشاعه، 
تأمین کننده گان محتوا طراحی گردد که در  میتواند درهمکاری با صاحبان و 
این  شود.  تصریح  مربوطه  مقاصد  تمامی  همچنان  و  ارتباطات  اهداف  باید  آن 
از  فراتر  جهان  یک  انترنت،  اما  است.  پالن  این  طرح  محلی  و  مستقل  بخش 
فرصت های محلی بوده که زمینۀ تشکیل شبکه همکاری های جهانی، پیمان های 
طرح ریزی شده و یا هم غیر منتظره را فراهم میسازد. به این معنی که جدا از 
شکل دادن نظریات خودمان، ما باید از پیامد های استاندرد ها و ویژگی های 
ممکنۀ یک محیط خاص نیز آگاه باشیم. عدۀ زیاد استاندرد ها از روال آرشیف 



جوهانس تیوریر

نمایش میراث فرهنگی موسیقی افغانستان به جهان

معرفی:

من، تهیه کنندۀ )پرودیوسر( برنامه های موسیقی در رادیو استم. به عنوان   
بخشی از امور روزمرۀ مسلکی ام، انواع مختلف آثار موسیقی را انتخاب و جمع 
آوری نموده و آن را به منظور ذخیره و جستجو به کار میبرم. درواقع من یک 
کار بر موسیقی استم که با فرکانس باال از فعالیت های جستجو وبازیابی و ذخیره 
سازی استفاده میکنم. تا هنوز لحظه یی را به یاد دارم که درنتیجۀ یک کلیک 
ماوس به طور ناگهانی، موسیقی بر روی میز )کمپیوتر( من ظاهرشده باشد. من 
میتوانم فایل های موسیقی را در دفترم )در آلمان( از طریق انترنت از راه دور 

و مناطق مختلف جهان چون لندن، اندونیزیا، سنگاپور و نیوزلند دریافت نمایم.

آن زمان، جهان مهمان من در برنامه های رادیویی ام میباشد. ضمناً اکنون   
میتوانم با تاًمین کننده گان محتوای برنامه از سراسر جهان در تماس باشم .آنها 
مرا از طریق انترنت آموزش میدهند و در نتیجه، علم و دانش کسب مینمایم. آنها 
برایم نظر میدهند و اگر اشتباهی از من سر زند، متوجهم میسازند. این سیستم 
تنها در جریان ساعات آغازین آرشیف موسیقی رادیویی و فروشگاه نه، بلکه ۲۴ 
ساعت در روز، هفت روز درهفته و هر زمانی که ضرورت داشته باشم، فعال 
میباشد. حال از آزادی بیشتری لذت میبرم، دانش زیادی کسب مینمایم و در ضمن 
میتوانم بدون زحمت به مجموعۀ بزرگ موسیقی گوش دهم و فرصت های خوبی 

دارم تا موسیقیدانان و هنرمندان را در محیط شان از نزدیک تماشا نمایم. 

افتد که اطالعات  اتفاق می  اما گاهی  حداقل من همینگونه احساس میکنم.   
ورودی در انترنت گمراه کننده و یا حتی به طور کامل اشتباه باشد و یا )حتی 
بدتر از این( گاهی هم اشتباهات را اصالً متوجه نمیشوم. بعضی اوقات اطالعات 
داده میشود که گویا حقیقت هایی  آنالین تحویل  به جهان  نادرست  بی مفهوم و 
در مورد یک کشور، یک هنرمند ویک سبک موسیقی است. با بیوگرافی های 
تصنعی، نوازنده گان عادی به عنوان ستاره های بزرگ، وکاپی کننده گان به 

عنوان نوآوران برجسته معرفی میشوند.

حاال من آموختم تا دربارۀ صحت معلومات آنالین در ارتباط به کشورهایی   
که معرفی آنان روی انترنت نسبتاً در مرحلۀ ابتدایی است، با نگاه شک و تردید 
بنگرم. افغانستان از جملۀ همچون کشور ها میباشد. اطالعات درباره موسیقی 
سویس،  آمریکا،  متحدۀ  ایاالت  در  که  اشخاصی  توسط  کندز  یا  و  کابل،هرات 
آلمان و کانادا به سر می برند، روی صفحات انترنت )آنالین( گذاشته شده ولی 
تأیید شده است. اکثراین اطالعات،  افغانستان  این اطالعات به ندرت در داخل 
ظاهراً مجموعه یی است از مقاالت نا مرتب، بالک ها ویا هم آهنگ های صوتی. 
دایرة  مثابه خدمات  به  افتد که اطالعات متذکره  اتفاق می  اوقات هم  اما گاهی 

المعارف و از یک منبع آگاه، معتبر وبسیار منظم نیز پدید آید. 
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تخمین ظرفیت ذخیره یا گنجایش انباره:

 CD  ۲۰۰۰۰ دارای  که  را  کوچک  موسیقی  آرشیف  یک  مثال،  گونۀ  به   
میباشد در نظر میگیریم. این در مجموع منتج به ۱۶۰۰۰۰۰۰ میگا بایت داتا 

خواهد شد. 

20.000 CDs: 16000000 Megabyte > 16000 Gigabyte > 16 Terabyte

با در نظر داشت اینکه ظرفیت یک هارد دیسک کاربرعادی در سال ۲۰۱۵   
در حدود ۲ تیرا بایت میباشد، تمام آرشیف در هارد دیسک ۸ کمپیوتر ذخیره 

خواهد گردید.

از وسیلۀ دایمی تا فایل ماندگار:

اگر   )Migration( مهاجر  دیجیتالی  میراث  نگهداری  و  حفظ  برای  کلیدی   
فارمت داتا زیر سؤال نباشد، تخنیک موجودۀ کمپیوتر این را ممکن میسازد تا 

موسیقی آرشیف به طور محفوظ، ونهایتاً به قیمت نازل، ذخیره گردد.

کلیدی  اطالعات  سازی  ذخیره  جدید  نسل  هر  آمدن  با  ها  فایل  مهاجرت   
اساسی، یگانه شرط اساسی خوانایی فارمت های ثبت در آینده میباشد. با وجود 
اینکه یک عده تولید کننده گان ایستگاه های کاری صوتی دیجیتال، فارمت های 
استندرد های  فارمت  که  میرود  زیاد  احتمال  اند،  کرده  ایجاد  را   اختصاصی 
WAV و AIFF به یک مدت طوالنی قابل خواندن باشد. این آرشیف های موسیقی 
سازی  آرشیف  باالنوبه،  و  بود  نخواهد  متفاوت  ها  داتا  سایر  سازی  ذخیره  از 
موسیقی را از نقطۀ نظر تکنالوژی ساده خواهد نمود. دیگر ذخیرۀ موسیقی در 
یک مدت طوالنی بطور محفوظ و با کیفیت باال به حیث یک مشکل نخواهد بود. 
مگر به هر اندازه یی که ذخیره سازی موسیقی بسیط تر گردد به همان اندازه، 
موسیقی، بیشتر به دسترس قرار میگیرد که این به ذات خود، سبب ماهیت بیشتر 
ایجاد  راستا  این  در  میگردد.  تشریح مکمل موسیقی  و  بندی  درجه  نامگذاری، 

اطالعات توصیفی معیاری یا Metadata کلیدی، یک امر اساسی میباشد.

به طور خالصه، بعد از این حفظ موسیقی یک کار پیچیده نخواهد بود، ولی   
در یافت موسیقی، در آینده یک چالش خواهد بود.

101 / 100



و زمینۀ استفاده ازماشین های U-Matic در استودیو ها از بین رفت. همچنان 
U-Matic عرضه  نواختن  باز  با  ارتباط  در  مطلوب  و  مناسب  خدمات  دیگر، 

نگردید. 

از نقطۀ نظر آرشیف، عدم دسترسی به خدمات مطلوب، یک چالش حتی   
بزرگتر از آرشیف های آنالوگ با تمام مشکالتش، میباشد. اگر ماشین های فعال 
باز نواخت در دسترس نباشد، تمام آرشیف در معرض خطر از بین رفتن قرار 
میگیرد. امروزتعداد ماشین های بازنواخت )فارمت های عصر ابتدایی دیجیتال 
( به مرور زمان رو به کاهش اند که این به ذات خود، سبب شده تا دسترسی به 
مواد آرشیف در همچون فارمت ها دشوار و گرانبها گردد و این مسأله به فارمت 

های بعدی دیجیتالی به گونه مثال DAT و Exabyte نیز صدق میکند. 

ذخیرۀ کمپیوتر و فارمت های داتای کمپیوتر:

موسیقی  مسلکی  ثبت  برای  که  کمپیوتری  داتای  های  فارمت  به  توجه  با   
استفاده میگردد، این کامالً شگفت آور است که فارمت های یادشده از یک زمان 
 WAV و AIFF طوالنی به اینطرف، بدون تغییر به جا مانده اند. فارمت های
فارمت های عمده یی بوده که از ده ها سال بدینسو در مارکیت عرضه میگردد 
و این در حالیست که معموالً فارمت های دیجیتال رسانه یی در مارکیت نسبتاً به 
زودی نایاب می شوند. فارمت های AIFF و WAV ها به دلیل این که گویا در 

آینده نیز قابل خوانش اند، محفوظ دانسته میشوند. 

آرشیف های مدرن موسیقی:

از آغاز هزارۀ )هزار سال( جدید، ثبت استودیوی عصری بیشتر و بیشتر   
استودیوی دیجیتال از رشد  تأثیر تکنالوژی کمپیوتری قرار گرفته است.  تحت 
سریع و بی سابقۀ هر نوع تکنالوژی کمپیوتری بهره برده است. تمام ماشین های 
دیجیتالی ثبت که در سالهای ۱۹۹۰ عرض اندام نموده بودند از مارکیت ناپدید 
جایگزینی  قابل  گی  ساده  به  کمپیوتری  عادی  امکانات  توسط  آنها  زیرا  شدند، 
موسیقی  ثبت  تا  شد  منتج  کمپیوتری  ثبت  استودیوی  ساختن  بودند.  تعویض  یا 
در  تحول  چنین  البته  گیرد.  صورت  نداشت،  سابقه  اصالً  که  نازلی  قیمت  به 
آرشیف نیز اتفاق افتاد. از اینرو، واضح است که آرشیف های موسیقی امروز به 
اساس تکنالوژی کمپیوتری معیاری به شکل دیجیتال عیار خواهند شد. اگر یک 
ثبت موسیقی، یکبار دیجیتالی گردد، تنها فایل عادی داتا به طور محفوظ ذخیره 
آرشیف  تا  گردیده  ذخیره، سبب  العادۀ ظرفیت  فوق  میگردد. رشد  نگهداری  و 

دیجیتال، نسبتاً ارزانتر تمام شده و کار را برای تکنالوژی عصری ساده نماید.



اگر موادی که در اثر دستگاه چندین مجرایی ثبت گردیده در دسترس نباشد،   
تنها ماستر تیپ stereo به حیث یک منبع احتمالی برای استفادۀ بعدی باقی میماند. 
طوریکه این یک کاپی از ثبت اصلی یا ماستر است، ولی طبیعتاً وبه مرور زمان 

از کیفیت آن نسبت به ثبت چندین مجرایی، بیشتر کاسته میشود.

مجرایی،  چندین  مواد  یا  و  منبع  نمودن  آرشیف  با  ارتباط  در  دیگری  بعد   
عبارت است از موجودیت مواد اضافی در ارتباط با ثبت های اصلی موسیقی. 
در حالیکه تنها نسخه های برگزیدۀ یک قطعه، مکس میگردید و به حیث ماستر 
انتخاب میشد. در صورتی که ثبت های اصلی استریو )stereo( یگانه منبع باشد، 
مجرایی،  چند  های  ثبت  در  دیگر  سوی  از  نمیباشد.  دسترس  به  اضافی  مواد 
این  اوقات  بعضی  دریافت.  میتوان  را  ثبت  از یک  های مختلف  نسخه  معموالً 
نسخه ها منابع بسیار معتبر برای ردپای یک ثبت نامور میباشد. اگر چنین مواد 
اضافی در دسترس باشد، تهیۀ نسخه های مختلف و بعداً تصحیح یک ثبت نیز، 
امکان پذیر است. بنا براین، نسخه های مختلف عده یی از مشهورترین ثبت های 
تاریخی )به گونه مثال البوم ها )The Beatles( در مارکیت وجود دارد و بسیاری 
از این ثبت ها بعد از گذشت مدت طوالنی از نشر نسخۀ اول، پخش گردیده اند.

عصر دیجیتال:

شکل ظاهر و مخفی فارمت های دیجیتال:

در وسط دهۀ ۱۹۸۰ کمپنی جاپانی سونی اولین فارمت دیجیتال مسلکی را   
برای ثبت های استدیو ایجاد نمود. کمپنی سونی یک ویدیو کست استاندارد را به 
حیث وسیلۀ ذخیره استفاده نمود که به نام U-Matic به بازار عرضه گردید. این 
فارمت به زودی به اولین استاندارد دیجیتال تبدیل شد و به عنوان ماستر برای 
تولیدات CD مورد استفاده قرار گرفت. مواد آن، تیپ یا نوار مقناطیسی عادی 

بود که ثبت به روی آن به شکل دیجیتال ذخیره میگردید. 

تا اوسط دهۀ ۱۹۹۰ این فارمت به مثابۀ یک استاندارد شناخته شده بود و   
توسط ایستگاه های نشر به حیث نوار های آرشیف نیز استفاده میشد. در مقایسه با 
نوار آنالوگ، مواد U-Matic ارزان بود و داتای ذخیره را به یک مدت طوالنی 
محفوظ، نگاه میکرد. حتی تا امروز به هزارها ماستر تیپ U-Matic در ایستگاه 
های )مراکز( نشر و استودیو های ثبت وجود دارند، ولی در این زمینه، مشکل 

نوار نه، بلکه ماشین یا player میباشد.

ماشین های باز نواخت، همواره در مقابل اشتباهات میخانیکی خیلی حساس   
میباشند. اگر میخانیک ماشین به طور درست عیار نمیگردید، باز نواختن ثبت، 
منقطع گردیده و صدا های مزاحم اضافی قابل شنیدن بوده و در کل، سبب اخالل 
میگردید که به تعقیب آن باز نواختن بیشتر، امکان نداشت. در همچون موارد 
به مراقبت جدی و دقیق نیاز بود. در عین زمان، نوع بعدی فارمت دیجیتال بنام 
نوار صوتی دیجیتال )DAT Digital Audio Tape( به مارکیت عرضه گردید 
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محفوظ نگاه میدارند. چاپ داتا در داخل دیسک باعث می شود تا CD در مقابل 
خراش کوچک حساس نباشد. بدین معنی که مواد، ثبات خود را در طول چند دهه 

حفظ مینماید. 

)CD-R( سی دی-آر 

در ابتدای دهۀ ۹۰ سی دی-آر )CD-R( یا دیسکی که قابلیت ثبت )یا قابلیت   
نوشتن داتا( را دارد، وارد مارکیت شد. )CD-R( شهرت بسیار بی سابقه یافت و 
حتی تا به امروز به عنوان یک وسیلۀ معمول که به حیث ماستر به خاطر تولید 
 )CD-R( سی دی استفاده میگردد، شهرت خود را حفظ کرده است. مگر ساخت
کامالً از یک CD تولید شدۀ نورمال متفاوت است. )CD-R( تحت هیچ شرایط 
یا محیطی یک وسیلۀ مناسب برای آرشیف نمیباشد. چون الیه یی که تمام داتا را 
دربر دارد یعنی )writing-layer( به یک الیۀ حمایوی وصل گردیده است و در 
مدت دو ماه بعد از تولید، پیوسته گی بین این دو الیه ها سست میگردد که باآلخره 

الیه ها از همدیگر جدا گردیده و ثبت از بین میرود.

تخنیک های ثبت: 

انکشاف در عرصۀ تخنیک استودیو در دهۀ ۷۰ و ۸۰ قرن گذشته منتج به   
تغییر بیشتر در پروسۀ تولید گردید. در حالی که در دهۀ شصت و هفتاد، ثبت 
ستدیو به طور عمده به شکل نوار استریو )Stereo-tape( بود، استفاده از دستگاه 
های ثبت چندین مجرایی در دهۀ ۷۰ به میان آمد. دستگاه های مذکور این را 
ممکن ساخت که به جای ثبت صدای مختلط به شکل stereo-tape، هر یک از 
آالت )موسیقی( و یا گروهی از آالت را در مجرای جداگانه ثبت نمایند. این یک 
قدم جدید را در پروسۀ ثبت به ارمغان آورد. بعد از پایان عملیۀ ثبت، همۀ این 
آالت که در چندین مجرای جداگانه ثبت گردیده بود دوباره نواخته میشد و در 

نتیحه، جمع بندی گردیده و در روی نوار اصلی master-tape ثبت میگردید.

پیامد ها برای آرشیف:

چندین  دستگاه  توسط  که  نواریست  روی  ممکنه  صدای  کیفیت  باالترین   
مجرایی ثبت گردیده باشد. این نوار در آرشیف نگهداری شده و بعداً می تواند 
از آن نسخه های جدید موسیقی ایجاد گردد. نسخه های جدید ثبت های موجود، 
معموالً به نام » ریمیکس « و یا نسخه های » بازسازی « به فروش می رسد. 
برای ایجاد یک نسخۀ » ریمیکس «– مواد چند مجرایی باید در دسترس باشد. 
مشهور صدق  های  ستودیو  در  و  مشهور  بسیار  هنرمندان  مورد  در  تنها  این 
میکند. حتی مراکز یا ایستگاه های نشر نیز مواد چند مجرایی هر نوار را در 

آرشیف نگاه نمی کرد.



بعد از معرفی CD هیچ وسیلۀ دیگر نتوانست کیفیت صدا را بیش از این بهتر 
نموده و موفقیت قابل توجه را در بازار کسب کند. مصرف کننده گان، ظاهراً 
قیمت های  با  بیشتر  آنها خواستار محتوای  بودند.  CD راضی  باکیفیت صدای 

پایین تر شده و محتوا را نسبت به صدای با کیفیت ترجیح دادند.

در سالهای دهۀ ۸۰ خرید و فروش CD افزایش یافت و این در حالی بود   
که دیسک وینیل بسیاری از اسهام بازارش را از دست داد. مگر با وجود اینکه 
دیجیتال شده   CD تقریبا هر خانواده صاحب دستگاه پخش  دهۀ ۸۰  اواخر  در 
بود، با آنهم، تخنیک ثبت در استدیو، بیشتر آنالوگ بود. از این رو زنجیرۀ تولید 
کالً روی دیسک وینیل، به عنوان محصول نهایی، متمرکز بود. نوار ۱/۴ اینچ 
استریو)Stereo( هنوز هم به عنوان نوار اصلی، مورد استفاده بود. کمپنی های 
ثبت در جلسات )گوش کردن( نهایی ازثبتی که روی دیسک وینیل صورت گرفته 
بود استفاده میکردند تادر مورد نسخۀ نهایی یک ثبت جدید، تصمیم گیرند. و این 
به دلیلی بود که در آن زمان، انجنیران و پرودیوسران با استعمال سی دی به 
مثابۀ یک وسیلۀ جدید در عرصۀ ثبت، بسیار آشنا نبودند و همچنان کیفیت صدای 

سی دی آن زمان نسبت به صدای دیسک وینیل پایین تر بود. 

جنبه های آرشیفی:

قبل  دهه های  در  که  را  مواد مشابهی  دهۀ ۸۰  ماستر  یا  ثبت های اصلی   
تا به مرور زمان  استفاده می گردید در ترکیب خود داشت که این سبب میشد 
در اثر صفحات مقناطیسی و بعضی اوقات به دلیل از بین رفتن الیۀ حامل یا 

متحرک، کیفیت صدای خویش را از دست بدهد. 

اگر یک نوارثبت اصلی یا ماسترتیپ CD مربوط زمان قبل از بین برود،   
این پیشآمد، شاید یک راه حل مفید داشته باشد که به CD-glass master و یا هم 
کاپی عادی رجوع شود. برای تولید یک CD از مهر شیشه یی استفاده می گردد 
تا هر یک از کاپی های CD مهر گردد. این مهر ها را glass master مینامند. 
از ابتدای تولید سی دی، مهر شیشه یی دردستگاه تولید CD ذخیره میگردد. آنها 
کیفیت خود را به یک زمان طوالنی حفظ مینمایند وتا به امروز، هیچ محدودیتی 
در ارتباط به دوام Glassmaster شناسایی نگردیده است. روش دیگر اینست که 
میتوان یک کاپی CD عادی را اخذ نمود، زیرا CD مذکور به عنوان یک نشر 
دیجیتال از glassmaster، حاوی همان کیفیت میباشد. باید به یاد داشت که یک 

CD هیچ وقت به کیفیت صدای اصلی که در استیدیو ثبت شده باشد نمیرسد.

:CD آرشیف نمودن

برای  مناسب  بسیار  وسیلۀ  صوتی  های  کست  به  نسبت  عادی  های   CD  
آرشیف است. آنها در مقابل آب و هوای مختلف حساس نبوده و همچنان از نقطۀ 
نظر میخانیکی قوی میباشد و همچنان به ساده گی برایش رسیده گی شده میتواند. 
خوبی  به  میگردد  چاپ  دیسک  داخل  در  داتا  اینکه  دلیل  به  را  اطالعات  آنها 
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میداد. بنابراین هنرمندان به خصوص هنرمندانی که از شهرت خاص برخوردار 
نبودند، معموالً از نوار هایی استفادۀ متعدد مینمودند که در دسترس شان بود و 
در نتیجه، باعث از دست دادن کامل نوار اصلی یا ماستر تیپ میگردید. تهدید 
دیگری که متوجه ثابت ماندن نوار )tapes( میشد، همانا منحل شدن الیۀ حامل یا 

متحرک بود.

ازین رو در سالهای ۱۹۹۰ کمپاین دیجیتل سازی آغاز گردید تا جلو از بین   
رفتن ثبت های قبلی گرفته شود. ولی باید یاد آور شد که چنین کمپاین ها برای 
حفظ بعضی از این ثبت ها خیلی دیر بود و بعضی تنها در اثر از بین بردن الیۀ 
حامل یا متحرک، کاپی شده میتوانستند. این نوع نوار ها تنها یک بار قابل نشر 

بود و بعداً از بین میرفت.

۲ عصر دیجیتال:

توسعۀ  عرصۀ  در  عطفی  نقطۀ   ۱۹۸۲ سال  در   )CD( فشرده  لوح  ایجاد   
فارمت ها یا اشکال وسایل صوتی بود. برای اولین بار در تاریخ تولیدات نوار 
صوتی، یک وسیلۀ دیجیتال به دسترس مصرف کننده گان قرار گرفت که تمام 

مزایا و معایب روش های تخنیک دیجیتال را فراهم نمود. 

فارمت  این  ولی  نگهدارد،  ثابت  را  کیفیت صدا  میتوانست  متذکره  فارمت   
نسبت به یک دیسک وینیل دارای معیار باالتر، از کیفیت پایین برخوردار بود. 
اما باید گفت که دیگر موضوع حفظ و مراقبت یک دیسک تا کیفیت صدای خود 
را حفظ و ثابت نگهدارد، مطرح نبود. همچنین کیفیت ماشین یا دستگاه نشر نیز 
نسبت به قبل اهمیت کمتر داشت. عدم موجودیت سر و صدا و ترق و تروق به 
عنوان یک پیشرفت فوق العاده شمرده شد و حتی دیسکی که خط قابل مشاهده 
نیز میداشت، بازهم، کیفیت خویش را در تولید مجدد از دست نمیداد. این همه، 
پیشرفت های چشمگیری بود و لوح فشرده یا CD را یک موفقیت بزرگ فراتر 

از مقایسه با گذشته، بخشید.

مگر CD نیز دارای مزایا ومعایبی بود: زمان پخش CD )۷۴ دقیقه( بود که   
به مراتب بیشتر از یک دیسک وینیل میباشد. چون فروش آن معادل قیمت یک 
دیسک وینل بود از این رو مفاد هنرمندان به طور اوسط ( نظر به زمان محتوا) 
کاهش یافت. چون محتوای سی دی به ساده گی و بدون اینکه از کیفیت آن کاسته 
شود، قابل کاپی بود و همچنان کلون های متعدد ثبت CD ساخته شد که در نتیجه، 

زیان بیشتر را برای هنرمندان به بار آورد. 

با در نظر داشت این همه موضوعات باید یاد آور شد که CD نمایانگر یک   
توسعه است که از آغاز رسانه های دیجیتال تا به امروز ادامه داشته و مورد 
استفاده قرار میگیرد: در اثر استفادۀ روز افزون CD، دسترسی به محتوا )مواد 
ثبت شده( فوق العاده افزایش یافت در حالی که از مفاد ثبت موسیقی نسبت به 

گذشته بسیار کاسته شد.



با این عمل، حذف قسمت های نا مطلوب مانند اشتباهات، سر و صدا های اضافی 
است:  داشته  آرشیف  روی  مهم  تاثیر  یک  تخنیک  این  گردید.  ممکن  غیره،  و 
ماستر تیپ که به عنوان نوار اصلی برای تولید یک دیسک و یا نشر عمومی 
استفاده میشد، معموالً از جملۀ نوار هایی بود که به قطعات مختلف بریده شده و 
دوباره توسط نوار چسب، باهم وصل میگردید. ولی نوار چسب قادر نبود تا به 
مدت طوالنی در مقطع های بریده شده چسب باقی بماند، بناًء باعث از هم جدا 
شدن نوار میگردید. بدین دلیل نوار باید قبل از باز نواختن ممکنه ترمیم میگردید. 
بین  از  ایدت  نیز در جریان  باید متذکر شد که قسمت های حذف شدۀ موسیقی 

میرفت. 

بسیاری از شرکتها، کاپی هایی را از نوار های ماستربخاطر آرشیف اخذ   
میکردند تا نوار های ماستر ایدیت شده )که در چندین جای، قطع شده و توسط 
هرگز  ها  کاپی  این  نباشد.  موجود  آرشیف  در  بود(  گردیده  نوار وصل  چسب 
تولید  آنالوگ،  نماید، چرا که در روش  ثبت اصلی را حفظ  کیفیت  تا  نتوانست 
هرنسل کاپی به مرور زمان، باعث از دست دادن کیفیت صدا و افزایش سر و 
صدا میشود. لذا در همچو موارد از کیفیت اصلی برای همیش کاسته میشد، حتی 
اگر ثبت اصلی یا ماستر هم در آرشیف حفظ میگردید باز هم یک وسیلۀ مشکل 

آفرین برای آرشیف بود.

نوار های با فارمت ۱/۴ اینچ، مهم ترین داشته های آرشیف بین سال های   
۱۹۴۰ و ۱۹۹۰ را تشکیل میدهد. اما نوار های مذکور همواره در معرض خطر 
از بین رفتن است. آنها نیاز به یک آب و هوای خاص برای حفظ کیفیت شان 
دارند. زیان آور ترین ماهیت کست یا نوار ثبت عبارت از منحل شدن الیۀ حاوی 
پودر فلزدرآن است که توسط دستگاه ثبت خاصیت مقناطیسی را به خود میگیرد. 
در نوار، ذره هایی از اکساید فلزی بسیار نرم و ساییده وجود دارد، که روی 
فلزی  اکساید  ثبت،  داده شده است. در جریان  قرار  یا متحرک  یک الیۀ حامل 
ثبت هید  مقناطیس  توسط  و  گرفته  خود  به  را  مقناطیسی  خــواص   مذکور، 

)recording head( در حرکت می آید.

در حین بازنواخت، مقناطیسی شدن نوار ها باعث ولتاژ برقی میگردد که   
باید درهید بازنواخت )Playback-head( القاء گردد. این ولتاژ برای موج صدای 
اصلی به شکل آنالوگ میباشد. به دلیل ماهیت مقناطیسی بودن ثبت روی نوار، 
آنها معموال در مقابل هر نوع تأثیرات مقناطیسی که برخاسته از محیط زیست 
اند، حساس میباشند، حتی اگر نوار در یک اتاق ویژه، ذخیره و نگهداری شود، 
باز هم در معرض خطر از دست دادن خاصیت مقناطیسی اش میباشد. بنابراین، 
نوار هاهمواره در طول سال ها خاصیت مقناطیسی خویش را از دست میدهند و 
این باعث میگردد تا ازکیفیت ثبت کاسته شود و سر و صدا در آن افزایش یابد. 

خیلی  ثبت،  نوار  نگهداشتن  ثابت  خاطر  به  جدید  نوار  از  استفاده  همچنان   
مهم بود. ثابت ماندن تیپ یا نوار اصلی )ماستر( که قبالً برای یک ثبت دیگر 
استفاده گردیده بود، تا یک مدت طوالنی، بسیار محدود به نظر میرسید. زیرا پس 
ازگذشت چند سال، آوازثبت قبلی دوباره ظاهر گردیده و قابل شنیدن بود. همچنان 
تشکیل  را  ثبت  بودجۀ  از  بزرگی  بخش  و  بوده  بها  گران  همواره  نوار  مواد 
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از آغاز ثبت موسیقی، یگانه ثبت هایی که تا به حال محفوظ و ثابت باقی مانده، 
معموالً دیسک های عادی ثبت اند که اکثراً از مادۀ الک الکول ساخته شده اند، 
در حالیکه دیسک های ماستر که از مس ساخته شده بود به دلیل خورده گی، 

بیشتر قابل استفاده نگردید. 

نسخه های ثبت که در آن زمان محفوظ نگهداشته میشد، همواره نسخه هایی   
بود که به عنوان تولید نهایی منتشر می گردید. سایر نسخه ها مثل جریان ثبت 
تمرینی )که روش ثبت را جهت نتیجۀ نهایی مستند مینمود( در واقع حفظ و ذخیره 
نگردیده اند. با وجود این همه محدودیت ها، دیسک های ساخت الک الکول و 
وینیل یک منبع مهم مواد آرشیفی شمرده میشود، چون هر دو کیفیت صدا را 
به یک مدت طوالنی حفظ مینمایند. همچنان تولید مجدد دیسک های مذکور در 
عصر امروز نسبتاً کار ساده است. ضمناً باید یاد آورشد که برای باز نواخت این 
دیسک ها ضرورت به یک دستگاه ثبت میباشد که قادر به باز نواختن در سرعت 
های مختلف باشد و بتواند با سیستم های مختلف عیار گردد. لذا ممکن است که 
دستگاهی کشف گردد و قادر به بازنواخت ثبت های ترکیب شده از مواد گوناگون 

باشد.

:)Recording Tape( نوار ثبت

در سال ۱۹۳۵ میالدی، کمپنی جرمنی AEF اولین دستگاه یا ماشین ثبت   
نوار )Tape-Recorder( را بنام Magnetophon غرض استفادۀ مسلکی، ایجاد 
نمود. در آغاز از کاغذ به عنوان مادۀ اساسی غرض تولید نوار استفاده میشد. 
ولی کاغذ در مقابل رطوبت، بسیار حساس بود و به راحتی از هم می پاشید. 
متعاقباً کیفیت نوار توسط شرکت BASF بهبود یافت و امروز ازموادی که اساساً 

PVC است و ترکیب مشابه دارد تولید میگردد. 

به عرضۀ نوار ثبت )recording-tape( برای اولین بارانقالبی در تخنیک   
ثبت نوار ببار آمد: به دلیل اینکه نوار ها قابلیت چندین بار پاک شدن وثبت را 
داشت و هزینه یا قیمت تولید آن نیز به مراتب، کاهش یافت. زمانیکه کدام اشتباه 
ازدست اندرکاران ثبت یااجرای موسیقی سر می زد، پارچه تکرار میگردید و 
باآلخره بهترین نسخۀ موسیقی روی دیسک ثبت و یا هم نشر میگردید. از آن به 
بعد، یک اجرای ثبت شده، دیگر یک کاپی سادۀ کانسرت زنده نه، بلکه به ذات 

خود به یک هنر، تبدیل گردید. 

پرودیوسران موسیقی همواره تالش ورزیدند تا از امکانات تخنیک استودیو   
نفع اعظمی ببرند. بعد از مدت کوتاهی معرفی نوار )tape( به عنوان وسیلۀ جدید 
ثبت، دستکاری و ایدیت مواد ثبت شده به یک معیار تبدیل شد. نوار در یک نقطۀ 
خاص قطع میشد و دوباره توسط یک قطعۀ چسب نواری بهم وصل میگردید که 



میتاس میدیلکیمپ

از وسیلۀ دایمی تا فایل ماندگار

آرشیف موسیقی:

از ابتدای تولید موسیقی، ذخیره وآرشیف موسیقی هرگز به طور اتوماتیک   
شامل یک زنجیرۀ تولید، نمی گردید. بدین معنی که نوارها معموالً بعد از ثبت، 
انتظار نمیرفت تا مواد ثبت شده بیشتر مورد استفاده  پخش می گردید و اصالً 
قرار گیرد. البته آرشیف نمودن یک نوار، متکی به سهولت و امکانات موجود در 
محل ثبت بود. در صورتی که نوارها درمرکز یا ایستگاه پخش و یا هم در یک 
استدیوی مجهز شخصی ثبت شده باشد، امکانات دریافت نوار های اصلی )ماستر 
تیپ( حتی بعد از یک دهه از تاریخ ثبت به مراتب، نسبت به نوار هایی که تحت 
شرایط دیگری ثبت گردیده باشد، بیشتر است. بدون شک ذخیره و آرشیف نمودن 
ثبت ها، هزینه های اضافی را در یک بازار رقابتی به بار میآورد. از این رو 
استدیو های کوچک و همچنان کمپنی های مشابه، معموالً به طور منظم، نوار 
های ثبت شدۀ خویش را ذخیره نمی نمایند. به همین دلیل است که آرشیف های 
موسیقی عمدتاً دربخش های ادارات عامه چون ایستگاه های رادیویی و موزیم 

ها میباشند. 

۱ سالهای ابتدایی ثبت آنالوگ:

سیم  روی  را  صدا  ثبت  دنمارکی،  مخترع  پولسن،  والدیمر  آقای  زمانیکه   
را  جدیدی  حقییقت وی روش  در  نمود  پیشکش  میالدی  سال ۱۸۹۹  در  فلزی 
یا گرامافون  در عرصۀ ثبت صدا روی یک وسیله، معرفی کرد. دیسک ثبت 
که در اصل توسط آقای امیل برلینر، مهندس آلمانی، توسعه یافته بود از چندین 
استدیوهای  آنالوگ،  ثبت  ابتدایی  سالهای  در  داشت.  وجود  بازار  در  قبل  دهه 
ثبت و همچنان ایستگاه های رادیویی به نحوی مجهز گردیده بود تا قادر به ثبت 
دیسک برندۀ  ماشین  یک  ثبت  اصلی  دستگاه  باشند.  )گرامافون(  های   دیسک 
)disc-cutting machine( بود. ماشین مذکور که نیز توسط آقای امیل برلینر 
اختراع گردیده بود به طور مستقیم می توانست یک دیسک اصلی یا ماستر را 
قطع نماید که بعداً سایر گرامافون ها )ریکارد دیسک( از ماستر دیسک کاپی 
میگردید. اجراآت موسیقی همیشه به طور مستقیم به روی این دیسک های ماستر 
این  نداشت که در آن دستکاری صورت گیرد.  هیچ امکان  ثبت میشد و اصالً 
دیسک های ماستر، گران بها بوده و فقط برای یک بار قابل استفاده بود. به همین 
دلیل توسعۀ یک تخنیک ثبت که می توانست چندین بار مورد استفاده قرار گیرد، 

خبر بسیار خوش بود. 

الکول  الک  مادۀ  از   )Record Discs( ثبت  های  دیسک   ۱۹۳۰ سال  در   
ساخته شده بود. مواد مذکور در آن زمان باالترین کیفیت صدا را فراهم می کرد، 
ولی ضمناً بسیار ظریف بود و به راحتی می شکست. از این رو کمپنی های ثبت، 
مواد دیگری را تحت آزمایش قرار دادند تا باآلخره وینیل را به عنوان بهترین 
گزینش دریافت کردند که از سال ۱۹۴۰ تا امروز به حیث یک معیار، پذیرفته 

شده است.
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عالقه « را در سراسر جهان فراهم میسازد. دستگاه های تلفن همراه مانند تلفن 
و  ساعت   ۲۴ روز  جا،  همه  در  را   » شبکی  اطالعات   « این  هوشمند،  های 
دیجیتالی  ازتصمینی های  استفاده  با  دهند.  قرار می  بدسترس  هفته  در  ۷ روز 
هنگامیکه منابع اصلی آنالوگ توسط شرایط نگهداری ضعیف، گذشت زمان و 
 یا استفاده بیش از حد میتوانند تخریب شوند و دسترسی به آنها نیز تهدید شود
 )surrogates، proxies( )عوض، جانشین( از اشیاء واقعی بسیار مهم شمرده 

می شود .

هدف از تحول جدید کتابخانه های دیجیتال عبارتند از:  

آسان ساختن دسترسی به اشیاء )دیجیتالی(.   -
جذب کردن نسل جدید از کاربران اینترنت.  -

بوجود آوردن گنجینه های فرهنگی ملی )منطقه یی و محلی( و فعالیت های  -
تحقیقاتی قابل مشاهدۀ بین المللی.   

ایجاد فضای مساعی مشترک بین امکانات مختلف مستقل )غنی سازی معلومات  -
کاتالوگ، تبادل دانش، مباحث، حل موضوعات، گروه کاری و غیره(.  

تشویق توسعۀ محصوالت و خدمات جدید در بخش های جهانگردی، آموزش و  -
پرورش.  

ما فقط در آغاز دوران جدید هستیم، تکنالوژی جدید واختراعات به ما توان   
ایجاد اطالعات شخصی شبکی را توسط دستگاه ها و شبکه های ارتباط، مانند 
تلویزیون و صفحۀ نمایش هماهنگ » پرده مجدد « داده است . قطعاً ما امروز 

درحال ورود به »عصر اطالعات« هستیم. 

Screenshot http://education.amrc-music.org :۲ شکل



به محتوای چند رسانه یی از سازمان های میراث فرهنگی اروپا بوده که بحیث 
نقطۀ دسترسی مشترک به مجموعه های دیجیتال کار می کند. 

)DISMARC( دیسمارک

 Europeana برای  صوتی  موسیقی  مواد  گردآورندۀ  یک   DISMARC6  
انترنیتی شمرده می شود.  است که بحیث پرچم میراث فرهنگی اروپا در باب 
Audio Aggregation Platform یا اجتماع صوتی DISMARC حیثیت دروازه 
روی صفحات  بر  ثبت صدا  و  کتالگ  اطالعات  به  دسترسی  دارد،کــه  را  یی 
و  های خصوصی  مجموعه  و  موسیقی  های  آرشیف  مواد صوتی،  گرامافون، 
پیدا کردن سریع و  عامه را مهیا می سازد. این اجتماع صوتی دوهدف دارد، 
آسان بخش وسیع و اغلباً نامرئی مواد صوتی و معلومات مربوط به آن که در 
آرشیف های گوناگون نگهداری گردیده است و همچنین اجازه دادن به صاحبان 

مواد موسیقی برای ایجاد آگاهی بیشتر در مورد محتوای آن.

تمویل  اداره  همین  طرف  از  که  بوده  اروپا  اتحادیۀ  ابتکار   DISMARC  
معلومات  قابلیت همکاری  از  و حمایت  تشویق  ابتکار،  این  مقصد  میشود.  نیز 
را  زمینه  این  اتصال  خط  بحیث   DISMARC میباشد.  موسیقی  به  مربوط 
 Boolean منطق  از  استفاده  با  را  پیچیده  مسایل  و  سوال  تا  سازد  می  مساعد 
)عنصر دوتایی که دارای دو ارزش، صحیح و غلط است( جستجو نمود. پس 
 از وارد کردن یک جستجو)به طور مثال عنوان( در پایگاه معلومات کمپیوتر
نشان  را  مربوطه  سوابق  رکورد(  میلیون   ۲،۵ حدود   :۲۰۱۴(  DISMARC
مشترک  آلۀ  از  استفاده  با  باشد  موجود  فایل صوتی  یک  در صورتیکه  میدهد. 

صوتی میتوان به این صوت گوش دهید.

)E-learning( شکل آموزش الکترونیک

محتوای کتابخانه های دیجیتال را میتوان اساس مواد آموزشی هم قرار داد.   
شکل ۲ یک "ترکیب" )تجزیه و تحلیل از یک موضوع خاص( از درس مربوط 
به موسیقی افغانستان را نشان می دهد. این بخشی از کورس »حالت غیر رسمی 
ابزار  با استفاده از اسناد و مدارک چند رسانه ای و  صنف«7 است که در آن 

حاشیه نویسی mediathread"8" تدریس صورت میگیرد.

نتیجه

ذخیره  بزرگ  های  ظرفیت  کامپیوتری،  قدرتمند  های  سیستم  به  دسترسی   
سازی، شبکه های مؤثر کامپیوتری و اختراع دستگاه های تلفن، همواره پروژه 
های بزرگ دیجیتالی را در طول سالهای گذشته حمایت کرده اند. متن دیجیتالی، 
دیجیتال  کتابخانۀ  سیستم  اساس  تخنیکی،  زیربنای  و  صدا  تصاویر،  ها،  فیلم 
داشتن  میشوند.  شمرده  سنتی  های  کتابخانه  جایگزین  که  دهند  می  تشکیل  را 
مورد  و  جدید   « مهم  اطالعات  به  ارتباط  دیجیتال،  های  کتابخانه  به  دسترسی 

6 http://dev.ait.co.at/dismarc/
 wiki/index.php5/Category:
 Dismarc_portal (2015-06-22) 

7 https://en.wikipedia.org/wiki/
 Flipped_classroom (2015-06-22)

8 http://mediathread.info/
 (2015-06-22)
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3 http://www.businessdictionary.
 com/definition/digitization.html 
 (2015-06-22)

4 http://www.library.illinois.edu/
 spx/webct/nationalbib/
 natbibafghan (2015-06-22) 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/
 Europeana (2015-06-22)

انواع محتوا قرار ذیل میباشند:  

متن: مقاالت، گزارش ها، کتب و غیره  -
گرافیک یا ترسیمی :D-3، 2-D، واقعیت ظاهری  -

تصویر: عکس، اسکن  -
ویدئو: فیلم  -

صوتی: سخنرانی، موسیقی  -
مجموعۀ اطالعات: اطالعات جغرافیایی، ژنوم، و غیره  -

اطالعات  نوع  هر  نمودن  تبدیل   « از  اند  عبارت  سازی  دیجیتال  پروسۀ   
آنالوگ )متن، عکس، صدا، و غیره( به شکل دیجیتال با استفاده از دستگاه های 
تا  تخصصی(  کامپیوتری  های  تراشه  یا  و  اسکنر  )مانند  مناسب  الکترونیکی 
اطالعات از طریق جریانات، تجهیزات و شبکه های دیجیتال، قابل پردازش، 

ذخیره و انتقال باشد 3«.

اسکنر ها برای دیجیتال سازی صفحات کتب و کمپیوتر ها برای اصالح و   
بررسی با کیفیت صفحات دیجیتالی استفاده میشوند.

فعالیت دیجیتال سازی بخشی از یک پروسۀ زنجیره یی است که متشکل از   
شش مرحلۀ ذیل میباشد:

انتخاب مناسب مواد آنالوگ - )مثالً کتاب(  -
کسب مواد  -

دیجیتال سازی مواد  -
تنظیم مواد دیجیتالی )ذخیرۀ مواد و تنظیم محتوا(  -

آرشیف نمودن مواد آنالوگ و دیجیتالی   -
دسترسی به مواد دیجیتالی   -

 مثال از کتابخانه های دیجیتال:

کتابخانه های دیجیتال در بخش کامپیوتری پوهنتون ها قرار گرفته میتواند.   
به طور مثال »کتابخانه دیجیتال افغانستان« در پوهنتون ایلینویس4 وجود دارد.

این کتابخانۀ دیجیتال حاوی موادیست که در افغانستان در دورۀ ۱۹۳۰-۱۸۷۷ 
و فراتر از آن منتشر شده است. این کتابخانه متشکل از یک مجموعۀ رساله ها، 
سریال ها، جزوه ها، و مواد آرشیف بوده و از طریق یک فهرست که درآنالین 

قابل جستجو است، برای پژوهشگران باز میباشد. 

اینترنتی  )درگاهي(  پورتال  اروپا »Europeana.eu یک  دیجیتال  کتابخانۀ   
است که منحیث یک رابط با میلیون هاجلد کتاب، نقاشی ها، فیلم، اشیاء و اسناد 
موجود در آرشیف هایی که در سراسر اروپا دیجیتالی شده اند، عمل می کند. 
بیش از ۲۰۰۰ مؤسسه در سراسر اروپا به این کتابخانه Europeana کمک کرده 
اند که شامل آرشیف و موزیم های بزرگ بین المللی، منطقه ای و محلی تمام 
کشور های عضو اتحادیه اروپا میباشد .Europeana»5 کاتالوگ دیجیتالی مرتبط 



کاربران مختلف که از کتابخانه های دیجیتالی استفاده می کنند عبارت اند از:  

شکل ۱: ایجاد ساختمان یک کتابخانۀ دیجیتال
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انجمن کتابخانه و مجتمع علم اطالعات  -
انجمن دانش کامپیوتری  -

سیاست مداران و دولت ها  -
ناشران  -
معلمان  -

بایگانان یا کسانی که برای خود آرشیف نگهداری می کنند  -
شرکت های تجاری  -

ایجاد ساختمان یک کتابخانۀ دیجیتال 

غیرۀ(  و   ... )کتب  اطالعاتی  مواد  سنتی  های  کتابخانه  عموم  به صورت   
تسهیالت  چون  خدماتی  و  نموده  منسجم  و  تنظیم  ها  مجموعه  در  را  خویش 
مطالعه، به امانت دادن کتب، و غیره را به افراد جامعه )دانش آموزان، معلمان 
محتوای  سازی،  دیجیتال  پروسۀ  جریان  در  میدارند.  عرضه  مردم(  عموم  و 
برای  به شکل۱ مراجعه شود.  تبدیل میشود:  دیجیتالی  به مواد  مواد اطالعاتی 
شرح محتوا، از یک مجموعۀ اطالعات توصیفی Metadata )اطالعات دربارۀ 
اطالعات( استفاده می شود. عناصر اطالعات شامل عنوان، نویسنده، و غیره 
شبکۀ  و  محاسبات  های  دستگاه  ذریعۀ  دیجیتالی  مواد  به  دسترسی  میباشند. 

کامپیوتری میسر میگردد.
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اطالعات موجود در مواد کتابخانۀ آنالوگ )متن، صدا، ویدیو، وغیره( به   
وسیلۀ کاغذ، فیلم و امثال آن با حروف، اشکال و یا زیگنال های آنالوگ بصورت 
مداوم نشان داده میشوند. این در حالی است که پروسۀ دیجیتال سازی، نخست 
و  )یک(  رقم  دو  تنها  که   )binary( دوتایی  دنبالۀ  به  را  آنالوگ  اطالعات  این 
)صفر( را میشناسد، تبدیل مینماید. این اطالعات دیجیتال را می توان در نوار 
های مقناطیسی )تیپ، دیسک(، نوری )سی دی روم، دی وی دی، دیسک( و یا 

رسانه های الکترونیکی )RAM، ROM( ذخیره کرد.

ذخیره سازی دیجیتالی مواد در یک کتابخانه، می تواند اندازه و یا حجم مواد   
اطالعاتی را به طور چشمگیری کاهش دهد. به طور مثال یک هارد دیسک با 
را  میلیون صفحه  به ۵۰۰  معادل  تواند  می   )Terabyte( ترابایت  ظرفیت یک 
ذخیره کند. اندازۀ این هارد دیسک ۱۵،۱۰ و یا ۲،۵ سانتی متر است. در این 
صورت کتابخانه های دیجیتل برخالف کتابخانه های سنتی نیاز به جای کمتر 
های  الماری  درجعبۀ  ها  کتاب  و  نوارها  مانند  دیجیتال  اطالعات  زیرا،  دارند 

آرشیف نه بلکه درسیستم های کامپیوتری، ذخیره می شوند.
 

عالوه بر این که کتابخانه های دیجیتال نسبت به کتابخانه های سنتی نیاز به   
جای کمتر دارند، مزایای ذیل را نیز دارا میباشند:

کتابخانۀ دیجیتال، کتابخانه را به دسترس مشتریان و اشخاصی که از آن استفاده   -
می کنند، قرار میدهد .  

اطالعات کتابخانۀ دیجیتال در هر زمان، در همه جا و در هر نقطه قابل دسترسی  -
می باشد.  

هر کسی میتواند به کتابخانۀ دیجیتال دسترسی داشته باشد.  -
کتابخانۀ دیجیتال هزینه های ساخت و ساز و ذخیره سازی را کاهش میدهد.  -

کتابخانۀ دیجیتال دارای انواع مواد )چون متن، ویدئو، صدا، تصاویر، مدل ها  -
وغیره( میباشد.  

کتابخانۀ دیجیتال یک نوع پاسخ صرفه جویی به فشارهای بودجه است.  -

کتابخانه های دیجیتال را در سازمان های مختلف سنتی ذیل میتوان یافت و یا 
هم تأسیس نمود : 

موزیم ها  -
کتابخانه های ملی  -

کتابخانه ها و نهاد های عامه  -
سازمان ها و مؤسسات تحقیقاتی  -

مؤسسات آموزشی   -
کتابخانه های دیجیتال جهانی  -

)Europeana( کتابخانه های دیجیتال اروپا  -



والتر کوخ1:

میراث فرهنگی و کتا بخانه های دیجیتال

معرفی مقدمه

کمپیوتر  از  استفاده  با  بیستم  قرن  اخیر  در ربع  فرهنگی  میراث  مؤسسات   
به دیجیتال سازی مواد تاریخی از قبیل کتاب ها، فیلم ها و مواد صوتی که در 
کتابخانه ها، گالری های سنتی، آرشیف ها و موزیم ها موجود بودند، پرداختـتند. 
در نتیجه این مواد دیجیتالی را که جانشین اشیاء و مواد واقعی میباشند، میتوان 
توسط پروگرام های کمپیوتری مانند ادارۀ جمع آوری، فهرست سازی و امثال آن 
تنظیم و انتقال داد. همچنان با استفاده از انترنیت و توسعۀ ارتباطات انترنیتی این 
مواد دیجیتالی را میتوان )با اسکن نمودن صفحات و یا جریان های چند رسانه 
یی -Multimedia- فیلم ها یا صوت ها ( از راه دور در هر نقطۀ جهان و هر 

زمان در دسترس مردم قرارداد. 

خطی،  های  نسخه  کتاب،  جلد  میلیون  چندین  دارای  سنتی  های  کتابخانه   
نوارهای مقناطیسی، و مواد مشابه )آنالوگ( آغاز به دیجیتال سازی کلکسیون 
کتابخانه های سنتی، قدرت ذخیره  دیجیتالی شدن  آغاز  با  اند.  نموده  های شان 
یافته و سیستم های کامپیوتری، دسترسی به مجموعه های  آنها افزایش  سازی 

دیجیتال را ارائه میدارند.

موتورهای جستجو جاگزین کاتالوگ های کاغذی شده اند که قادر به بازیابی   
یا  و   )metadata( توصیفی  اطالعات  از  استفاده  با  مربوطه  دیجیتالی  اشیای 
یا  و  مکان  و  انتشار  تاریخ  نویسنده،  عنوان،  مانند  اطالعات،  از  یی  مجموعه 
مشابه آن، میباشند. این در حالی است که سیستم های بازیابی در دهۀ هفتاد قرن 
بیستم با استفاده از شبکۀ تلفن بین المللی معرفی گردیده بود. ولی ارائۀ محتوای 
دیجیتالی )مانند صفحات اسکن شده از مواد چاپ شده و یا جریان های دیجیتال 
از فایل های صوتی و تصویری( از طریق اینترنت در آغاز قرن بیست و یکم 

رایج گردید.

کتابخانه های دیجیتال

ویکیپدیا کتابخانۀ دیجیتال را به طور ذیل تعریف مینماید :2 کتابخانۀ دیجیتال   
)که کتابخانۀ دیجیتال یا مخزن دیجیتالی نیز نامیده می شود( عبارت از کتابخانۀ 
شامل  دیجیتالی  مواد  این  میباشد.  دیجیتالی  مواد  از  متمرکز  مجموعۀ  با  خاص 
های  رسانه  شکل  به  که  میباشند  تصویری  و  صوتی  مواد  بصری،  مواد  متن، 
الکترونیکی ) بر خالف مواد چاپی، ریز ورق یا میکروفرم، و یا دیگر مواد رسانه 
یی( همراه با مفاهیم، غرض تنظیم نمودن، نگهداری و بازیابی فایل ها و رسانه 
های موجود درمجموعۀ کتابخانه، ذخیره شده اند. کتابخانه های دیجیتال از لحاظ 
اندازه و دامنه، متفاوت بوده و توسط افراد، سازمان های وابسته به کتابخانه ها 
و یا مؤسسات علمی حفظ ونگهداری شده میتوانند. محتوای الکترونیکی ممکن به 
بطور موضیعي ذخیره شوند و یا از راه دور از طریق شبکه های کامپیوتری قابل 

دسترسی باشند. کتابخانۀ الکترونیکی نوعی از سیستم بازیابی اطالعات است.

1 Univ.-Prof.Dr.em.Walter Koch; 
 Angewandte Informations-
 technik Forschungsgesellschaft 
 mbH; A-8010 Graz, 
 Klosterwiesgasse 32/1; 
 email: kochw@ait.co.at; 
 Skype: kochwgraz; 
 Phone: 0043.316.835359-0; 
 Fax: 0043.316.835359-75

2 https://en.wikipedia.org/wiki/
 Digital_library (2015-06-22)
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مفاهیم سنتی و دیجیتالی جوامع آموزشی تنها شباهت سطحی به یکدیگر دارند 
لذا اسناد و مواد در حوزۀ عمومی دیجیتال شرایط متفاوت رانسبت به روش های 

تدریس سنتی ایجاب میکنند.

حاال پرنسیپ های دارای قابلیت ردیابی و قابلیت تکرار برای اسناد بسی   
مهم بوده است تا توسط الگوریتم های انجن های جستجو، این اسناد تشخیص شده 
بتواند. ابزار شفاهی باید برای چنین شرایط آماده گردد. سواالتی چون نظم، قابل 
شناسایی بودن، فهرست نویسی، تنظیم معلومات و یا Data و قابل کاپی بودن 
انترنیت از نقطه نظر یک جستجوگر اهمیت بسزایی  اسناد و مواد موجود در 
باقی  پنهان  باشند،  نداشته  دیجیتال مطابقت  فیلترهای  با  . فورمه هایی که  دارد 
میمانند و قابل دسترس نمیباشند. روش های مبتنی بر تئوری سیستماتیک و جنبه 
های عملی تئوری در حال حاضر برای دانش آموزان مهم تر میباشد. اکنون، 
روابط اجتماعی جامعۀ آموزشی حالت عینی را به خود گرفته، اشکال جدیدی 

ارائه گردیده و شکل انتقال تا حد چشم گیری درحالت تغییر است.



انترنیت  دسته از اسنادی که به شکل دیجیتال در دسترس هستند، در صفحات 
پخش گردیده اند. بنابراین یک مجموعۀ محدود از مواد )موسیقی سنتی( در حال 
اصول  این،  بر  میباشد. عالوه  دسترس  در  انترنیتی  حاضراز طریق صفحات 
بداهه و تنوع را که اساس عملکرد )موسیقی سنتی( را تشکیل میدهد، نمی توان 
به شکل درست در نوشته آورد و در نهایت، باید گفت که دسته بندی های کیفی 
دانش شفاهی در عرصۀ تبادله ویا انتقال دیجیتال، معرفی و یا مشخص نگردیده 

اند.

گسترده  به طور  هم  هنوز  اجتماعی  های  رسانه  ارتباطی  پتانسیل  یا  قوت   
 "Net Smart" در  عرصه،  این  در  میگردد.  مشاهده  خوشبینانه  دید  یک  از 
یا  فاضله  مدینۀ  اخیرا   ،)Howard Rheingold( گولد  رین  هاوارد  صاحبنظر، 
utopia از یک استفاده خوب و منطقی تیکنالوژی را بیان کرد. در حالیکه نماینده 
 )Mike Sandblohm( مایک سندبلوم  مانند  گراه )شکاکیون(  گان مکتب شک 
اظهار داشت که این نوع دیدگاه، تقاضای بیش از حد را متوجه شخص کاربر 
)استفاده کننده گان تکنالوژی( میکند، وآن را یک” تخمین افراطی استقاللیت فرد 
در ارتباط به دینامیک های شرایط اجتماعی تنظیم شده در اثر استفاده از رسانه 

ها“ خواند. 

دو  این  بین  در  تقریبا  انترنیت  روی  افغانستان  موسیقی  انتقال  یا  و  تبادله   
قطب )دیدگاه ( مخالف قرار دارد. برای موسیقی نوازان سنتی در افغانستان که 
استند و در فیس بوک راجستر   smartphone امروز در واقع صاحب موبایل
شده اند، شرایط برای مشارکت مساوی در ارتباطات دیجیتال نسبت به شرکت 
کنندگانی که در جهان غرب اند، بسی کمتر مطلوب بوده است. احتماال کسانی 
که زیرساخت های مناسب، قدرت مالی و وسایل گشت و گذار را در اختیار خود 
دارن میتواند صالحیت هنر نمایی خود را نیز داشته باشند. بنابراین، یک فاصله 
بین اعضای مختلف جامعه اینترنتی وجود دارد که توسط ساختار رسانه به طور 

اوتومات جبران پذیر نیست.

از یک فرهنگ پنهان کاری به سوی نگرش جهانی:

شبکه های اجتماعی مسلماً جایگزین یکتعداد عملکرد هایی شده اند که به   
طور عنعنوی با روابط خانوادگی وابسته گی داشتند و در نتیجه کلتور شفاهی 
را دریک مسیر جدید ترویج کرده اند. ولی به هر حال ساختار فامیلی در حقیقت 
اسناد تصویری و  تنها  بلکه  یا فضای دیجیتال نمی گردد،  شخصا وارد جامعه 
صوتی از بستر سنتی خود برداشته شده و به دسترس همه قرار میگیرد. چنین 
تغییر هیچگاه بدون اصطکاک نبوده، چون در بافت سنتی، روند انتقال براساس 
پرنسیپ آشکار بودن ساختار ها بنا نیافته بود، بلکه اساس روند انتقال رافرهنگ 
پنهان کاری و رسوم تشکیل میداد. استادان مجرب دراین راستا نه تنها به مثابۀ 
میانجیگر بلکه نگهبان دانش مخفی نیز بودند. این عملکرد قابل کنترول یا اصالً 
کنترول  مختلف  های  روش  به  تبدیل  ترتیب  به  یا  و  ندارد  وجود  انترنیت  در 

اجتماعی گردیده است.
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گروپ های فیس بوک با تمام معنی برخاسته از روابط اجتماعی دارای مقررات، 
ولی  میباشد.  وصحبت(  گفتگو   ( مفاهمه  خاص  فرهنگ  یک  و  مراتب  سلسلۀ 
کنندۀ  منعکس  حدودی  تا  افغانها(،  )بین  ارتباطات  نحوۀ  چنین  حاضر  حال  در 
وضعیت جوامع افغان در سراسر جهان میباشد، زیرا مقاالت و موادی که در 
بلکه عدۀ  نبوده  افغانستان  از سرزمین  تنها  فیس بوک پخش میگردد،  صفحات 
کثیری از افغان های مهاجردر نقاط گری جهان نیز سهم فعال در این عرصه 
دارند.15 این باعث می شود تابحث بین فرهنگهای بسیار متفاوت صورت گیرد، 
سنت  آن  در  )که  سنتی  جامعۀ  بومی  فضای  کنندۀ  منعکس  وضعیت  این  فلهذا 
شفاهی حفظ گردیده بود(، نمیباشد. بلکه ارتباطات از طریق شبکه های رسانه 
یی اجتماعی زمینه را به بحث های عمومی باز بر اساس مواد موجود در سطح 

جهان در بین جوامع افغان فراهم نموده است. 

ارتباطات در سایتهای شریک ساز مواد ویدئویی نیز مانع دیگری در برابر   
دیجیتال میباشد. زیرا کلتورشفاهی  نمودن کلتورشفاهی سنتی در فضای  عملی 
حرکات،  انجام  بلکه  بود،  استوار  مکالمه  اساس  بر  تنها  نه  سنتی،  جامعۀ  در 
نگاهها و ابراز رضایت ناگفتۀ افراد حاضر به مخاطبان، در کلتورشفاهی رول 
بسزائی داشت. که البته این جوانب به اندازۀ کافی در شرح اینترنتی وجود ندارند. 
انترنیت اکنون  در عوض، پخش فایل های تصویری و صوتی روی صفحات 
شرایطی را ایجاب میکند که در رابطۀ سنتی معلم -دانش آموز، اصالً مطرح 
دریافت،   ،)metadata( توصیفی  اطالعات  با  باید  دیجیتالی  اسناد  اکنون  نبود. 
شناسایی، طبقه بندی و ارائه شود تا قابل اعتماد و استفاده گردد. ولی بسیاری از 
مواد )Data( صوتی و تصویری که درحال حاضر در یوتیوب و یا فیس بوک در 
گردش است این معیارهارا برآورده نمیسازند. زیرا فیلم ها به شکل درست اش 
مشخص نشده اند، اطالعات در مورد محل و زمان ثبت وجود ندارد، نام هنرمند 
به درستی رونویس نشده است، آهنگ ها یا به طور ضد و نقیص نامگذاری شده 
و یا هم کامالً بدون نام اند، هیچ طبقه بندی انواع صورت نگرفته و همچنان بستر 

و یا منشأ اصلی اجراآت قابل شناسایی نمیباشد.

البته فعالً در اثر یک تالش جمعی جامعه اینترنتی، بخشی از معلومات در   
حالت تکمیل شدن است و این اطالعات توصیفی )Metadata( به طور گسترده 
در سراسر جامعه اینترنتی ) به گونۀ مثال در چت فیس بوک( مورد بحث قرار 
تالش  شامل  نیز،  تصویری  و  های صوتی  فایل  بندی  طبقه  روند  این  میگیرد. 
برای شرح اسناد به دالیل آموزش میباشد.16 آموزگاران، فیلم های آموزشی یی 
نموده و  تولید  ارائه شده است،  به فرد  را که در سبک های موسیقی منحصر 
تعداد فزاینده یی از رونوشت ها، یادداشت ها و نمونه های مربوط به این سبک 
را به نشر میرسانند. نرم افزار های مربوط به نمونه ها )نماد ها( نیز گزینه یی 
را برای صدور یا تعدیل نماد ها ویا نمرات )score( را به یک فایل تصویری 
مشاهده  قابل  به شکل تصویری  تجربه  کم  برای خوانندگان  تا  مینمایند  پیشنهاد 
باشد. از اینرو در گروپ های فیس بوک نوار های مختلف تاریخی و نسخه های 

مختلف از همان قطعۀ موسیقی معرفی و به نمایش گذاشته شده اند.

این عمل به وضوح خاطر نشان می سازد که برخی مشکالت هنوزهم در   
سرا راه انتقال سنت شفاهی به دنیای دیجیتال وجود دارد. اول از همه، تنها آن 

مواد درسی آموزشی در مورد موسیقی   
افغانستان بندرت در دسترس میباشد.   

برجسته ترین مجموعه، ویب سایت جان   
بیلی است که او یک عده از کمپوز های   
نغمۀ چهار ترک را در راگ های مختلف   
روی ویدیو ثبت نموده و آنرا توسط نوت   
ها، توصیۀ تخنیکی، معرفی اساسات و   

آالت موسیقی، شرح نموده است.   
سمیتسونیان فولکویز، یک بخش آموزشی  
رباب را در iTunes-U بر بنیاد ثبت های   
استاد محمد عمر به پیش میبرد که روی   

)دیسک های( سمیتسونیانی ثبت میگردد.   
این مجموعه دارای یک لیست مختصر از   

مواد و تحلیل ساختاری یک کمپوز   
بته این بخش، بیشتر روی  میباشد. ال  

استادان مکتب نسبت به موسیقیدانان   
تمرکز مینماید. در یوتیوب ویدیو های   

آموزشی زیادی در دسترس اند که بیشتر   
آنها، توسط آماتورانی مهیا گردیده که   

یک میلودی ویژه را در حدود مهارت های   
خویش، ارایه میدارند.  

طور مثال، گروه دوستداران و نوازندگان   
رباب در حال حاضر، حدود ۱۸۳۸ تن   

عضو دارد، گروهی بنام » رباب را آنالین   
بیاموزید « در حدود ۱۳۷۷ تن عضو و   

گروه » نوازندگان و شاگردان رباب «   
بته بیشتر  دارای ۷۷۴ عضو میباشند که ال  

آنها، همزمان در گروه های مختلف نیز   
عضویت داشته و فعال اند.   
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برای حفظ  که  افغانستان  آوارۀ  و  کتله های مهاجر  برای  به ویژه  دلچسپی  این 
هویت فرهنگی خود در جوامع غرب در تالش اند، میباشد.

شبکه های رسانه یی اجتماعی فرصت را به مردم افغانستان مهیا میسازد   
تااسناد و مدارک پراگنده یی از تاریخ فرهنگی خود را جمع آوری نموده، آنها 
را به اشتراک گذارند و در مورد آنهاابراز نظر نمایند. این امر باعث شد تا مواد 
صوتی و تصویری دوباره به عنوان مواد آموزشی بالقوه در دسترس مردم قرار 

گیرد که در حقیقت هم اکنون از آن به حیث مواد درسی استفاده میشود.

آموزان  دانش  از  گروهی  معموالً  میکنند،  زندگی  افغانها  که  مناطقی  در   
آنان، موسیقی سنتی را  از  آموزگاران موسیقی جمع شده و  افغان، درپیرامون 
فرا می گیرند. بعضاً سایرعالقمندان موسیقی نیز با توصل به آموزش خودی، 
تالش می ورزند وموسیقی سنتی را می آموزند. در صفحات فیس بوک عالوه 
نیزعرض  نوازان  موسیقی  های  گروپ  از  زیادی  عدۀ  موسیقی،  برعالقمندان 
وجود کرده اند. موسیقی نوازان در حقیقت، این منبع آنالین )Online( را به حیث 
یک وسیلۀ بازنمایی، بازار ابزار موسیقی، ذریعۀ تماس، منبع الهام، و همینگونه 
برای پاسخگویی به سؤاالت مربوط به موسیقی و تبادلۀ مواد آموزشی استفاده 
مینمایند. از اینروآنها یک فرهنگ آموزشی جدیدی را که بسیاری از ابعاد آن از 
روش های سنتی متفاوت بوده و تحت سلطه و تأثیر تنظیمات رسانه های دیجیتال 

قرار دارد، ایجاد نموده اند.

جامعۀ جدید آموزش

آموختن  سنتی  های  گویا روش  که  می رسد  نظر  به  اول طوری  نگاه  در   
موسیقی )آموزش شفاهی( حتی در اثر استفاده از رسانه های دیجیتال نیز ادامه 
به  است.  ننموده  وارد  روند  این  در  تغییرملموسی  کدام  و عصردیجیتال  داشته 
آموزش هنوز هم  آن فرهنگ شفاهی  آموزشی که در  نوع معمول  مثال،  گونۀ 
زنده است، تدویرجلسات از طریق )Skype( می باشد. در اینجا، روابط استاد 
تأمین  دیجیتال  کانال های  از طریق  در مسافت های طوالنی  اکنون  - شاگرد، 
میگردد. ولی باید یاد آور شد که چنین آموزش از راه دور نیز می تواند به راحتی 
به کلیپ های تمرین فردی ایدیت، ثبت و دسته بندی، گردیده، بعدا مطابق خواست 
شخص، مورد استفاده قرار گیرد.بدین گونه زمان و یا لحظات جامعه ارتباطی 
از چهار چوب اصلی ویا سنتی اش خارج گردیده و آموزش دیجیتال به نوبۀ خود 
آغاز به تولید مواد درسی یی نموده است که همواره بر روی اینترنت، آمادۀ تبادله 

و انتقال میباشد.

ارتباطات در شبکه های رسانه یی اجتماعی مانند فیس بوک می تواند به   
ولی  گردد.  تفسیر  و  شرح  شفاهی،  سنتهای  ادامۀ  وسیعتری  شکل  یک  عنوان 
سؤالی در اینجا مطرح میگردد که آیا ارتباطات جامعۀ سنتی محلی، واقعا در 

همین مسیر در حرکت است؟
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پس از بررسی دو مارکیت متفاوت در  
مورد موسیقی افغانستان توسط آقای   

بیلی، در بخش تجارت تغیری چشمگیری   
رونما نگردیده است. جستجوی آی تون   

)iTunes-search( در مورد موسیقی   
ا  افغانستان، تنها ۱۵ البوم مربوط ب  

موسیقی سنتی تحت کتگوری موسیقی   
جهان را در فهرست نشان میدهد. بیشتر   
آنها شامل نسخه های جدید از مجموعه   
نسبتا قدیمی که در دهه ۷۰ قرن بیست   
ثبت گردیده است میباشد.همچنان ثبت   

های )آهنگ( جدید بعضی ازهنرمندانی   
که درخارج کشور زندگی مینمایند،   

صفر عدد از اهنگ های استاد سر آهنگ   
، ۱ پارچه رباب استاد محمد عمر، و   
حداقل ۳ پارچه ازآهنگ های مشهور   

احمد ظاهر، نیز دراین فهرست درج   
میباشد. در پهلوی آن سلسلۀ  

»Afghan Hits« است که متشکل از ۹   
جلد ودارای بیشتر از ۴۰۰ پارچه آهنگ   

ید  پاپ ) که عمدتا در خارج از کشور تول  
شده( میباشد. این ارتباط در پورتالهای  

)portals( مشابه مانند » مغازۀ موسیقی   
دیجیتالی آمازون « نیز منعکس گردیده   

است. دسترسی به تولیدات جدید موسیقی   
افغانی مشهور، تنها توسط شبکه های  
جوامع افغانی و بعضاً در اثر ترویج   

سازمان یافتۀ مسلکی توسط هنرمندان و   
کمپنی های تولیدی مربوطه، میسر   

میگردد.   
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نیازهای هنر پذیران عیار ساخته و مثالً آهنگ های مشهور رادیویی وقت را که 
به طور متداوم درتغییر بود، یاد میگرفتند و بایست در مجموعۀ آهنگ های خود 
اضافه مینمودند. رادیو در حقیقت نقش ارزنده یی به عنوان یک ابزار آموزشی 

در حوزۀ موسیقی سنتی بازی نمود.

تحرک توسعه رادیو و تلویزیون نیز به این واقعیت منجر شد که نوازندگان   
آماتور سابق به طور فزاینده به تجارب موسیقی مسلکی پی ببرد.12

استادان حرفه  توسط  موسیقی  سنتی  آموزش  به  واقع  در  آماتور  افراد  این   
های  ابزار  از  یی  مجموعه  مذکور  افراد  این،  بر  عالوه  اما  بودند،  متکی  ای 
آموزشی مانند نوارهای ثبت کنسرت ها و برنامه های رادیویی، رونوشت ها و 
نشانه گذاری ها به خاطر آموزش خودی استفاده می نمودند. در شیوۀ آموزشی 
مبتنی بر رسانه ها، روابط استاد و شاگرد را در عرصۀ روش انتقال موسیقی به 
شکل سنتی شفاهی نیز به گونۀ فزاینده گسترش داد که البته انگیزه آن دلچسپی 
شخصی و ترجیحات روز افزون دانش آموزان بود. اما در این عرصه مسائل 
و چالش های آموزشی نیزبه وجود آمد. چون نوازندگان آماتور فرصت نداشتند 
تا مجموعه یا دروس را مرحله به مرحله و به طور تقلیدی بیاموزند، لذا آنها 
باید رموز موسیقی را به شکل تحلیلی تری کشف نموده و از این جهت باید در 

جستجوی توضیحات منظم تقریری نیز می بودند.

ورود به دهکده جهانی

بخاطر باقی ماندن در تصویر دهکده جهانی، ورود موسیقی افغانستان در   
جامعه عصرالکترونیکی با وجود یکه نسبتا دیرتر صورت گرفت، ولی باز هم 
با دستمایۀ غنی و معتبر دراین عرصه عرض وجود مینماید. خوشبختانه نوار 
های ثبت شدۀ برنامه های موسیقی رادیو افغانستان که اکثرا زنده تولید میشد و 
بعداً در سال های۱۹۷۰ثبت های تلویزیونی نیز گردید،طی سال های جنگ در 
آرشیف رادیوتلویزیون افغانستان سالم مانده و تا حد وسیع چشم انداز یا منظرۀ 
موسیقی آن وقت را به تصویر میکشاند. از چندین سال بدینسو گردآورنده گان ) 
کلکسیونران( خصوصی به طور منظم فیته های صوتی و تصویری از برنامه 
تعداد  باالخصوص،  مینمایند.  ثبت  را   RTA ملی  رادیوتلویزیون  موسیقی  های 
زیادی از نسخه های دیجیتالی این ریکارد ها را می توان بر روی دریچه ها یا 
پورتال های ویدئویی اینترنت دریافت نمود. چون افغانستان تا سال ۲۰۱۴ در 
مورد Coppy right یا حق طبع و چاپ هیچ قانون را نمیدانست، دادو ستد نسخه 
و یا کاپی های خصوصی از این نوار های صوتی همیشه در جوامع افغانی در 
حالت رونق و رشد بود. ولی در خارج از این جوامع این گونه ریکارد ها تا 
حد زیادی ناشناخته باقی مانده بودند. در بازار موسیقی درغرب تنها چند تولید 
در دسترس  تحت عنوان "موسیقی جهان"  افغانستان  از موسیقی سنتی  محدود 

میباشد.13, 14

بنابراین ظهور ریکارد های تاریخی در روزنه ها یا پورتال های اینترنت   
نشان دهندۀ یک کیفیت جدید درزمینۀ درک عمومی از موسیقی افغانستان است. 

12 Baily, Music of Afghanistan: 
 Professional Musicians in the City 
 of Herat.



روش سنتی و رسانه های جدید:

در حالی که شبکۀ اجتماعی فامیلی به مثابۀ چارچوب انتقال شفاهی موسیقی   
سنتی در جای خود بوده، توسعۀ رسانه های مدرن نیز از مدتی بدینسو حداقل در 
مناطق شهری افغانستان، تأثیر قابل مالحظه روی روش های تدریس و آموزش 

موسیقی داشته است. 

در انجمن سنتی فامیلهای نوازندگان )موسیقی نوازان( حرفه ای، هر یک از   
این نسل آموزش دیده، اساسات موسیقی را در اثر نواختن آالت به شکل دوامدار 
از جلسات و  آنان متشکل  اند. دروس حقیقی  آموخته  اثر آموزش سمعی  و در 
مالقات بین معلم ودانش آموز بود که در اثر فراگیری دوامدار و تکرار تمرین 

های مخصوص، تخنیک ها و کمپوز های موسیقی را حفظ میکردند. 

اساساً اصل ”شفاهی “ویژه گی خاص را به این پروسه میبخشد، زیرا نمونه   
های ثابت کمپوزها برای یک مدت طوالنی، فقط نقش اندک را به حیث مواد 

درسی در عرصۀ موسیقی داشت. 

اگر چه، خاصتاً سبکهای موسیقی هنر کالسیک در شمال شرق افغانستان به   
اساس تئوری راگ های پیچیدۀ هند شمالی شکل گرفته بود، ولی این شکل گیری 
لزوماً مبتنی بر یک روند سیسماتیک نظری نبوده، بلکه به شکل تدریجی تکمیل 

و اصالح گردیده اند.

جان بیلی، بین استفادۀ عملی و بازنمایی تئوری موسیقی فرق قائل شده است،   
اما او تاکیدورزیده که حتی در دایرۀ خانوادهای موسیقی نوازان میراثی حرفه 
یی که آموزش موسیقی را به شکل سنت شفاهی انجام میدادند، در واقع نماد ها 
و نمونه های ویژۀ موسیقی استفاده و مراعات میشد.11 این استفاده از موسیقی 
گردید.  می  انجام  هندی   Solmisation – Sargam از یک شکل  توسط  اساساً 
استاد غالم حسین روش استاد خود،استاد محمد عمر را، تائید میکند که وی در 
آغاز نغمه های عمده از یک کمپوز را مینواخت و یا هم میسرود و بعداً آن را 
 توسط Sargam-Solfege که در اثر آن کمپوز مذکور تمرین میشود، باز خوانی

موادآموزشی  رابه عنوان  ها  نمونه  با سواد چنین  نوازندگان  مینمود.   ) )دیکته 
یادداشت، ساعات درسی را در اسکریپت درآورده و آن را بعداً مورد استفاده 

قرارمیدادند. 

از سال۱۹۵۰ به بعد، شرایط برای موسیقی نوازان حرفه یی تغییر نمود   
بعد  به  از ۱۹۶۰  تجربه کرد.  بسیار سازنده را  و فرهنگ موسیقی یک دورۀ 
دستگاه رادیویی دولتی، رادیو افغانستان، چندین ارکستر رادیو را که به طور 
داشت.  اختیار  در  بودند  یی  حرفه  نوازندگان  از  ومتشکل  دیده  آموزش  سنتی 
آنها یک مجموعه جدید رادیویی ویژه را بر اساس موسیقی سنتی تولید، تنظیم 
جلب  سبب  و  شد  مشهور  زودی  به  رادیویی  های  آهنگ  نمودند.این  کمپوز  و 
توجه عالقمندان گسترده یی در سراسر کشورگردید. آنها عملکرد خانواده های 
نوازندگان قدیمی را که تا آن زمان با اشتراک درمحافل عروسی امرار معیشت 
به اساس  باید خود را  اکنون  نوازندگان  تأثیر خود درآورد.این  مینمودند، تحت 

11 Baily, Music of Afghanistan: 
 Professional Musicians in the City 
 of Herat.
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این بودند که  با دقت در صدد  اقتصادی داشت چون فامیل های مسلکی بسیار 
شهرت )Brand( خود را در اثر تضمین کیفیت حفظ نمایند تا رقبای خود را از 
صحنه خارج ساخته و بیشترین قرارداد ها و مشتریان را از خود کنند و بدینوسیله 
یک اساس محکم این شغل را در درون فامیل ایجاد نمایند. به همین دلیل هدف 
از انتقال دانش فامیلی، تولید مجدد ومطمئن از مجموعۀ شان و همچنان شناسایی 
سبک خاص شان میباشد. درچنین شرایط، تخصص استادان به معنای یک منبع 
اقتصادی با ارزش بوده و از این رو انتقال دانش با دقت کنترل می شد. در نتیجه 
دانشی که به ورثۀ فامیل منتقل میشد و معلوماتی که به دسترس سائر شاگردان 

آماتور خصوصی قرار میگرفت، به طور واضح قابل تفکیک بود.6 

استاد غالم حسین تأکید ورزید که استاد وی محمد عمر در انتقال آموزش به   
شاگردان، نسبتاً دست و دلباز بود و این بدین معنی است که در آن زمان انتقال 

دانش به شاگردان خصوصی یک رسم معمول نبود. 

چهار چوب محیط اجتماعی شامل انگیزۀ معنوی و یا روحانی نیز میباشد،   
زیرا که هنر موسیقی کالسیک، طوریکه در میان خانواده های قدیمی نوازندگان 
فارسی  بااشعار عرفانی کالسیک  نزدیکی  ارتباط  است،  کابل مروج  در  استاد 
از جمله مکاتب  پیروان طریقۀ صوفیۀ چشتی که  استادان مشهور کابل،  دارد. 
عرفانی منسوب به اسالم میباشد، بودند. آنها تجربۀ موسیقی نفسانی را به عنوان 
راهی برای جستجوی خداوند با ارزش پنداشته و پذیرفته اند. اشعارعشقی پیچیدۀ 
عارفانه اسالمی توسط غزل خوانان کابل در موسیقی تنظیم و وارد گردیده اند. 
البته این سبک به طور کامل تنها به آنعده دانش آموزان مبتدی )نوچه( تدریس 
میگردد که توسط یک استاد معنوی به رموز و استعاره در شعر عرفانی معرفی 

شده باشد.7 

برای تمرین فنای نفس ورسیدن به خدا، عارف نوچه و همچنین دانشجوی   
خاطر  کریمی  عالمه  است.  مرشد  یک  وهدایت  بر صالحیت  متکی  موسیقی، 
در  شدت  به  چشتیه  طریقۀ  ساختارهای  و  رسوم  چگونه  که  است  کرده  نشان 
فرهنگ روزمره افغانستان دخیل بوده است. انگیزه های ارتباطات معنوی استاد-
آموزش  در  شاگرد  استاد-  روابط  با  نزدیک  شباهت  این طریقه،  در  دانشجوی 

موسیقی سنتی دارد.8

موسیقی  هنروران  همچنین  و  موسیقی  سابق  اندرکاران  دست  میان  در   
سنتی  مفاهیم  از  بسیاری  هستند،  مستقر  کابل  در  حال حاضر  در  که  امروزی 
آموزش موسیقی هنوز هم زنده باقیمانده است.9 در مصاحبه یی در سال ۲۰۱۲ 
میالدی، استاد غالم حسین رباب نواز، کسی است که هنوز هم واژه های متفاوت 
را استفاده مینماید تا وضعیت فرهنگ خانواده اش را به طور مناسب بیان نماید 
و از چند ساختار روابط استاد- دانشجو که او درتدریس خود بهره میگیرد، نام 
میبرد. نمایندگان نسل جوان مانند ولی فتح علی خان به آموزش و پرورش خود 
اصطالح  از  استفاده  با  آنها  اند.  قایل  بسزایی  ارزش  سنتی،  سیستم  طریق  از 
"روش سنتی و یا عنعنوی" آن را متمایز از سایر روش ها نموده و روی اهمیت 

دودمان انتقال سنتی به طور متداوم، تأکید میورزند.10

6 ‘Guru Speak’ <http://www.itcsra.
 org/guru_speak/buddhadev_
 dasgupta.html> [accessed 21 
 August 2014].

7 Annemarie Schimmel, Mystical 
 Dimensions of Islam: Thirty-Fifth 
 Anniversary Edition, ed. by Carl 
 W. Ernst (Chapel Hill: The 
 University of North Carolina 
 Press, 2011).

8 Almut Wieland-Karimi, ‘Isla-
 mische Mystik in Afghanistan’, 
 Die strukturelle Einbindung der 
 Sufi in die Gesellschaft, 1998.

9 ‘Old Traditions and New Vir-
 tuosos in Kharabat | Afghanistan 
 Analysts Network’ <https://
 www.afghanistan-analysts.org/
 old-traditions-and-new-virtuosos-
 in-kharabat/> [accessed 18 
 November 2014].



طور مداوم مورد شرح وارزشیابی قرارداد، بلکه ترجیحا باید از طریق جریانات 
دینامیک انتقال ارزشهای فرهنگی بین جوامع داخل کشور وآنانی که در هجرت 

و آوارگی بسر میبرند، مورد بررسی وتأمل قرار گیرد.3

سنت و یا فرهنگ شفاهی

بدون شک موسیقی سنتی افغانستان را به معنای دقیق آن در جایی که این   
موسیقی به شکل فردی تدریس و انتقال میابد، می توان دریافت کرد. این روند 
اکثراً با اصطالح "سنت و یا فرهنگ شفاهی" شرح و مسمی گردیده است، اما، 

این مفهوم باید به دقت تشخیص و متمایزگردد.

در   )Walter J. Ong( اونگ  ج  والتر  توسط  که  هایی  ویژگی  از  تعدادی   
انتقال موسیقی  با شیوۀ  مشابه  دقیقاً  به فرهنگ شفاهی شناسایی گردیده  ارتباط 
اجتماعی  محیط  یک  در  آموزشی  پروسۀ  ادغام  میباشد.4  افغانستان  در  سنتی 
عاطفی سنتی به راحتی می توان در روند آموزش خانواده های که نوازندگان یا 
موسیقی کاران میراثی اند، مشاهده نموده که اکثراً شجره نامۀ از نسل های زیاد 

شان مستند گردیده است. 

در این جا منظور از خانواده عبارت است از یک شبکۀ مغلق و پیچیده یی   
است که در اثر گسترش روابط مبتنی بر ازدواج به میان آمده و اعضای مردانۀ 
فامیل، یک گروه شغلی مشخص از موسیقی نوازی راتشکیل میدهد. قابل ذکر 
است که دانش، کلکسیون، سبک، و یا تخصص خاص در ابزار موسیقی در اینجا 
از سن جوانی به نسل بعدی منتقل میگردد. البته روند آموزش در اثرمشارکت 
در زندگی فامیلی آغاز گردیده و در  پهلوی تمرین مهارت های تخنیکی به طور 
عملی، مشتمل بر مجموعه یی از اصول اجتماعی، عرف و عنعنات، ارزش ها 

و عادات ویژه میباشد که انتقال اصل هنروری نیز درآن تعبیه شده است. 

در  استاد  و  شاگرد  بین  نزدیک  شخصی  روابط  اجتماعی  محیط  این  در   
اثر رسم گور گذاشتن  این روابط به طور سنتی در  صالحیت استادان میباشد. 
)گوربندی(آغاز گردیده که در آن استاد و شاگرد دست بند سفید را که نشان و 
عالمت نزدیکی میباشد بابستن دربند دست یکدیگرشان، تبادله نموده و بدین گونه 

مقام شا گرد بودن او را در محضر عام اعالن میدارد. 

از این نوع رابطه میتوان طوری استنباط کرد که شاگرد ) شخصی که اصال   
کدام وابستگی بیولوژیکی به فامیل استاد ندارد( به شکل معنوی، عضو فامیل 
استاد گردیده و میتواند در تمام وظائف فامیلی سهیم باشد. )به طور مثال، استاد 
غالم حسین، رباب نوازی از شهر کابل، میگوید که وی در دورۀ اول آموزش 
خویش نزد استاد محمد عمر، بیشتر اوقات، مصروف آماده کردن و آوردن چای 

بود و به وقت اندک در آن جا آموزش میدید.(5 

باید یادآور شد که ادغام روند آموزش در ساختار اجتماعی فامیلی در پهلوی   
انتقال دانش بدون سواد، علت های متفاوت داشت: در قدم اول این روند انگیزۀ 
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شمالی در شرق کشور میباشد. گروپ های مختلف نژادی و یا ملیتی شیوه های 
آهنگ های فلکلوریک دیگری را ایجاد نموده و توسعه داده اند که از نحوۀ هنر 
موسیقی کالسیک مناطق شهری همچو کابل و هرات متفاوت میباشند. از این 
جهت این کار بسی دشوار است که از یک فرهنگ یکسان موسیقی در افغانستان 
اتنوموسیکولوژی )مطالعه موسیقی شناسی در جهان از  صحبت گردد. تحقیق 
ابعاد مختلف( بین المللی به شکل وسیعتر در افغانستان تنها در آواخر دهۀ ۱۹۶۰ 
آغاز گردید، ولی در اثر وقوع جنگ به محدودیت فوری و جدی مواجه گردید. 
البته معلومات در این عرصه در ادبیات غرب قبل از نیمۀ آخر قرن بیستم ،اندک 

و کمرنگ میباشد.

مطالعات و پژوهش صاحبنظرانی چون سلوبین در سال ۱۹۶۷، سکاتا در   
سال ۱۹۶۶، و بیلی در سال ۱۹۷۳، به نوبۀ خود، در مرحله یی صورت گرفته 
است که در آن زمان اقسام موسیقی سنتی )محلی( از پیش در حال منحل شدن 
ورهیابی به یک پروسۀ دینامیک ومتحول عصری سازی و ملی سازی بود. این 
پروسۀ تحول توسط گسترش و توسعۀ رادیو افغانستان که نشرات دولتی بود، در 
حد قابل مالحظه یی متأثرگردیده بود. نوازنده گان مسلکی از گروه های مختلف 
رادیویی دسته یی از آهنگ های محلی را که رسماً شناسایی گردیده بود، انتخاب 
و آنها را با آالت موسیقی جدید و عصری ثبت نمودند و بدینوسیله برای اولین 

بار کمپوز های سنتی محلی را در سراسر کشور مشهور ساختند.1

حرفۀ  آن  اثر  در  که  آورد  ارمغان  به  را  یی  پروسه  همچنان  مرحله  این   
هنرمندان” دست اندرکاران موسیقی“ تغییر نمود. باید یاد آور شد که رسم و یا 
عملکرد سنتی در عرصۀ موسیقی، تفکیک قاطع اجتماعی را در بین هنرمندان 
مسلکی )کسانی که موسیقی پیشۀ فامیلی آنها است( سلمان )که درکنار موسیقی 
به حرفه هایی مانند سلمانی اشتغال داشته و به طور سنتی به موسیقی نوازی نیز 
وابستگی داشته اند ولی موسیقی نوازی شغل اصلی آنها نمیباشد( و در نهایت 
و عالقۀ  بخاطر شوق  را صرفا  موسیقی  های  مهارت  که  است  )کسی  آماتور 
خاص خویش به مسلک موسیقی، آموخته( بوجود آورد. ولی در مغایرت با رسم 
وسنت معمول، آماتوران سابق در حال حاضر به طور فزاینده از طریق موسیقی 

امرار معیشت مینمایند.2

در اثر درگیری های سیاسی و نظامی که در سال های ۱۹۸۰ آغاز گردید،   
قسمتی ازساختارهای اجتماعی سنتی و بدین گونه شیوۀ سنتی تمرین، عملی کردن 
و انتقال کلتور از هم گسیخت. در حالی که بسیاری روش های سنتی زندگی در 
سراسر کشور زنده و روشن باقی مانده است، میلیون ها نفر از مهاجرین افغان 
که در آوارگی به سر میبرند و یکی از بزرگترین کتله های اجتماعی آوارۀ جهان 
را تشکیل میدهد، در طی چند نسل، شیوه های فرهنگی جدید را حین مهاجرت 
در غرب از خودساخته اند و اکثراً ازفرهنگ پاپ غربی به شدت متأثر گردیده 
اند. ازین جهت تاریخ کلتوری اخیر موسیقی افغانستان را نمیتوان به آسانی وبه 

1 John Baily, ‘The Role of Music in
 the Creation of an Afghan 
 National Identity, 1923-73’, in 
 Ethnicity, identity and music, 
 1997, pp. 45–60.

2 John Baily, Music of Afghanistan: 
 Professional Musicians in the City 
 of Herat, [Wolfgang Laade Music 
 of Man Archive] (Cambridge 
 [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 
 1988).



مارکوس شلفکی

فرهنگ شفاهی و دهکدۀ جهانی:

موسیقی سنتی افغانستان در عصر یوتیوب و فیس بوک: 
 

“afghan-info.net“ در ۲۳ ماه سپتمبر ۲۰۰۶، یکی از کاربران انترنت، بنام   
برای اولین بار ویدیوی  آواز خوان برجستۀ کابل، استاد سرآهنگ، پدر موسیقی 
افغانستان را در یوتیوب پخش نمود. او بدینگونه دست به ابتکار پروسه یی زد 
که در اثر آن برای نخستین بار دسترسی به بخش های مختلف فرهنگ موسیقی 
افغانی در سراسر جهان فراهم گردید. اینک پس از چند دهۀ رکود و فروپاشی 
و  شنیدن  قابل  افغانی  موسیقی  فرهنگ  اکنون  افغانستان،  فرهنگی  درسیمای 
مشاهده برای همه است. امروزه )در سال۲۰۱۴(، یک جستجوی یوتیوب راجع 

به استاد سرآهنگ در حدود ۱۴۰۰ نتیجه را به نمایش میگذارد. 

ایجاد  یوتیوب، کانال های زیادی را  گردآورنده گان )کلکسیونران( در صفحۀ 
نموده که دسترسی را به صدها ویدیوی موسیقی افغانی فراهم میسازد. بسیاری 
از این ویدیو ها و یا فلم ها حاوی مشهور ترین ثبت های تاریخی موسیقی رادیو 
افغانستان در سال های ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میباشند. بنا بر یک دورۀ محدود 
عالقمندان  بین  در  مذکور  آهنگهای  حاضر  حال  در  آثار،  این  پخش  سالۀ  چند 
موسیقی، دانشمندان، گردآورنده گان و همچنان در داخل جامعۀ افغانی دست به 

دست میگردد.

موسیقی افغانی یک تاریخ طوالنی از تحوالت را تجربه نموده که در این   
است.  ایفا کرده  را  بارز  نقش  یا رسانه های مدرن  و  میدیا  از  استفاده  عرصه 
در  دیجیتال  در فضای عمومی  و تصویری  مواد صوتی  از  زیادی  ورود عدۀ 
و  نموده  باز  موسیقی  یی  تاریخ رسانه  در  را  دیگری  جدید  حال حاضر فصل 
سؤاالت متعددی را در ارتباط به آیندۀ آموزش سنتی افغانی و عملکرد و تمرین 
کلتور  یک  به  اتفاقی  چی  الکترونیک،  همچو عصر  در  اند:  آورده  بار  به  آن 
مسلط و مقتدر شفاهی رخ میدهد؟ چگونه ارتباطات اجتماعی که زادۀ محیط های 
آموزشی بوده به شبکۀ جهانی ارتباطات عامه پی میبرند؟ و آیا انتقال کامل آنها به 
همچو ارتباطات امکان دارد؟ و چگونه رسانه های مدرن و روش های آموزشی 

عصری در انتشار کلتور سنتی ممد واقع شده میتواند ؟

فرهنگ و تحول:

یک نگاه مختصر به تاریخ اخیر موسیقی در افغانستان، ارتباط فرهنگ و   
رسانه ها را در عصر امروزی که گویا متمم همدیگر اند، تصریح خواهد کرد. 
موادی )در ارتباط با فرهنگ موسیقی افغانستان( زیادی در صفحات انترنیتی 
وسیعتر  خیلی  تاریخی  زمینۀ  یک  از  مشخص  و  صریح  شرح  کنندۀ  منعکس 
میباشد. البته اصطالح ”فرهنگ افغانی“ در این جا نیاز به شرح و جزئیات بیشتر 
دارد، چون ریشه های موسیقی افغانی متفاوت بوده و توسط اثرات زیادی به دلیل 
موقعیت جغرافیایی افغانستان در قلب آسیا، و تاریخ آن شکل گرفته است. این 
تاثیرات از ماغام )Maghams( فارسی در غرب کشور گرفته تا راگ هندوستان 
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مانند و شبیه به ویرانه میباشد. بدیهی است که کشور ما ازین ناحیه به توجه جدی 
نیاز دارد. 

حدود سه دهه جنگ و ویرانی ) بطور خاص مبارزه علیه موسیقی و سازها(،   
تحریم موسیقی، تنفر مردم از موسیقی، نبود امکانات صنعتگری موسیقی، عدم 
سرمایه گذاری، عدم حمایت حکومتها از موسیقی، نبود اشخاص مسلکی و ماهر 
درین راستا، عدم انتقال یافتن این صنعت به دیگران و... صنعت ساختن سازها 
این وضعیت  ادامۀ  که  است  داده  قرار  به معرض خطر جدی  درین کشور  را 

نگرانی های بیشتری را در قبال خواهد داشت. 

صادقانه بگویم، تا وقتیکه به این تحقیق دست نزده بودم، اهمیت این صنعت   
داشته های  تمام  درنظرداشت  با  این صنعت  که  فهمیدم  تازه  نبود.  معلوم  برایم 
فرهنگی ما، بیانگر هویت و قدامت فرهنگی ماست. به نظر من، ما و کسانیکه 
در رأس کاراند، باید به طور خیلی جدی به این صنعت متوجه شویم و برای مدتی 
به این صنعت بطور جدی تمرکز کنیم تا باشد که برای فرداها نه تنها صنعت 
افغانی را داشته باشیم، بلکه در ساحۀ ساختن سازهای  ساختن سازهای اصیل 
آنکه  امید  به  سازیم.  مرفوع  نیازمانرا  و  شده  کفا  نیز خود  مناطق جهان  دیگر 

روزی، افغانستان داری شرکتهای بسیار بزرگ درین راستا باشد.

در آخر به عنوان پیشنهادهای این تحقیق، به چند نکته اشاره میکنم که فکر   
میکنم رسیده گی به آن باعث رشد و تکامل این صنعت در کشور ما خواهد شد:
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ساختن مراکز و کارخانه های تولید سازهای ملی موسیقی افغانستان و اکمال آن.  -
حمایت از گروه صنعتگران سازهای موسیقی افغانی.   -

آموزش گروه های تازه به منظور پیشرفت صنعت موسیقی افغانی.  -
تشکیل مارکیتهای بزرگ ساز های موسیقی افغانی در سراسر کشور.  -

تدویر نمایشگاه های سازهای اصیل افغانی و به معرفی گرفتن صنعتگران  -
موسیقی برای تشویق و روحیه دهی دیگران.  

در  سازها  گان  سازنده  و  صنعتگران  به  رابطه  در  قلیل  تحقیق  بود  این   
افغانستان. امید که با این نوشتۀ اندک، قناعت شما خوانندۀ عزیز و محترم را 
با  باشم.  با شما همکار خوب بوده  باشم و در تشریک معلومات،  بدست آورده 
درنظرداشت این نکته که تا به حال هیچ نوع تحقیق و نوشته یی درین رابطه 
صورت نگرفته است و من هیچ منبعی جز تصاویر سازهای اصیل افغانی درین 
استفاده نموده و توسط مصاحبه ها،  نداشتم، از روش کار مصاحبه یی  رابطه 

مقالۀ حاضر را ترتیب نمودم.



الزم به تذکر میدانم که رباب های کابلی ساخت دست هر دو گروه ) فامیل قادری 
و برادران رباب ساز( هر کدام ویژه گیهای منحصر به فرد خود را دارا هستند 
که خریداران رباب، حتی از پاکستان و اروپا نیز به افغانستان می آیند و از آنان 
رباب می خرند. این امر به نوبۀ خود و به نحوی یک نوع صادرات صنعتی و 
فرهنگی محسوب میگردد و به ساز رباب نیز هرچه بیشتر هویت افغانی میدهد.

رباب  و کوچک  های محقر  در غرفه  نیز  دو  که هر  گروه  دو  ازین  غیر   
میسازند، دیگر هیچکس در افغانستان رباب نمی سازد. هر چند به گفتۀ نواب 
نیز در هرات مشغول رباب سازی  دیگر  یی  فروشندۀ سازهای موسیقی، عده 

هستند، اما از لحاظ کیفی همتای رباب های کابلی نیستند.

طی مصاحبه یی که من با عده ای از فروشنده گان سازهای موسیقی داشتم،   
چنین می گفتند: »در بین صنعتگرانی که طبله میسازند در گذشته ها اشخاص 
دیگری نیز بنام های کاکا مجید و کاکا الف بودند که آنها فقط سیاهی کاری ) پوره 
بافی( طبله را انجام میدادند و بدنۀ آنرا حتی تا امروز از خارج وارد میکنند. 
امروزه نیز به همان رسم گذشته، فروشنده گان سازهای موسیقی، بیشترین نیاز 
هنرمندان را از هند و دیگر کشورها وارد میکنند، ولی بازهم اگر گاهی پوست 
طبله پاره شود و یا هم پورۀ طبله خراب شود، شخصی بنام کریم بخش در گذر 

خرابات است که پوره بافی و ترمیم طبله را انجام میدهد.«

باید یاد آور شد که سیاهی پورۀ طبله را از تفاله یا خاک آهن و چسبهای   
مخصوص به شکل الیه الیه در چند مرحله آماده میسازند و بدنۀ آن چنانچه ذکر 

گردید از خارج توسط فروشنده گان سازها وارد کشور میشود.

متأسفانه به علت قلت وقت کافی و عدم دسترسی به امکانات الزم، قادر به   
سفر به صفحات شمال کشور نزد صنعتگران و سازنده گان غیچک و دنبوره 
نشدم. چون این سازها همواره از همان شمال افغانستان به خصوص از ایبک، 

سمنگان و فاریاب وارد پایتخت میشوند.

برای ساختن هارمونیه )Harmonium( در افغانستان هم فقط یک شخص بنام 
استاد احمد شاه فعالیت دارد. وی این صنعت را از پدر خویش که او نیز شخص 
خود آموز بود، آموخته است. چون شخص مذکور به شکل فرمایشی و کم کار 
میکند، لهذا برای مارکیت موسیقی افغانی، عرضه ندارد. از همین رو هنرمندان 
این  نمایند.  می  استفاده  است  مناسب  نیز  آن  قیمت  که  هندی  های  ازهارمونیه 
شخص در کوک کردن پیانو نیز وارد است و ازین طریق امرار معاش و کسب 

درآمد مینماید. 

از داستان صنعتگران و سازنده گان سازهای موسیقی در  این بود بخشی   
افغانستان. افزون بر این تعداد زیادی از این سازها از خارج کشور نیز وارد 
میگردند، علی الخصوص سازهای غربی که عالقه مندان آن نیز وجود دارند. 
پس به وضوح دیده میشود که تولیدات این صنعتگری تکافوی موسیقی افغانستان 
را نکرده وضمناَ صنعتگران یاد شده نیز، فقط برای تامین اعاشۀ خویش به این 
کار مشغول اند. حتی محل های کارشان نیز مکانهای نامناسب، کوچک، غرفه 



و  تسو است  آن ۱۸  اندازه های مختلف میسازیم که کوچکترین  به  شان رباب 
بزرگترین آن تا ۲۴ تسو میرسد. «

برای ساختن تارگیرها، مگسکها و دکمه های کوچک که برای نگهداشتن   
تارهای بجگی استفاده میشوند از استخوان حیوانات استفاده میکنیم. برای ساختن 
َخَرکها از شاخ گاو، برای تزئینات رباب از صدفهای بحری، برای ساختن دسته، 
سینه، تاج و کاسۀ رباب از چوب توت و در قسمت پیشروی کاسه از پوست بز 

استفاده میکنیم. «

از رباب های این فامیل نهادهای آموزش موسیقی مثل بنیاد موسیقی آغاخان،   
انستیتوت ملی موسیقی، دیپارتمنت موسیقی پوهنتون کابل و نوازنده گانی چون 
استاد غالم محسن خان، خالد آرمان و همچنان دیگرنوازنده گان رباب، استفاده 

میکنند.

محمد نعیم و برادرش عزت هللا:

بهترین  که  هستند  خرابات  گذر  سازان  رباب  جملۀ  از  نیز  برادر  دو  این   
نوع رباب های افغانی را میسازند. اینان اصالً از جالل آباد بوده، فعالً درکابل 
برادر،  دو  این  های  رباب  هستند.  رباب  ساختن  مصروف  و  دارند  گی  زنده 
ربابهای خوش صدایی اند که نوازنده گانی چون همایون سخی و فیض سخی که 
از بهترین رباب نوازان فعلی کشور میباشند از رباب های ساخت آنها استفاده 

میکنند. 

این دو برادر حاضر به انتقال این صنعت به دیگران هستند و طی مصاحبه   
این  آموزش  به  بیان داشت: » ما حاضر  داشتم، چنین  با عزت هللا  بنده  یی که 
صنعت به دیگران نیز هستیم ولی بدبختانه که هیچکس تا هنوز برای آموختن آن 
نزد ما مراجعه نکرده است. ما برعالوۀ رباب میتوانیم سرود، سیتار، دمبوره، 
سه تار چترالی و همچنان دوتار هراتی نیز بسازیم. ما تنها صنعتگرانی هستیم 
که برای خوب کار دادن و کیفیت رباب هایی که میسازیم به مشتری های مان 
ضمانت میدهیم. ما هیچ نوع امکانات برای پیشرفت این صنعت نداریم و قادر 
به تولید و عرضۀ بیشتر ربابهای مان به مارکیتهای موسیقی نیستیم. ساختن یک 

رباب مدت ۱۵ الی ۲۵ روز را در بر میگیرد.«

دیگر  میان صنعتگران  در  را  ما  کار  چیزیکه   « افزاید:  می  همچنان  وی   
)Level( را روی  بهترین طریق میزان سازی  ما  اینست که  برجسته میسازد، 

رباب کار میکنیم.«

میزان سازی رباب از عمده ترین و مشکلترین بخش رباب سازی است که   
سازندۀ آن تمام بخشهای رباب راحتی به اندازه های میلی متر دقیقاً میزان میکند 

تا بهترین و شیرین ترین صدا را تولید کند.
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اما در گوشه و کنار پایتخت و دیگر شهرهای افغانستان مثل هرات، فاریاب،   
ایبک و سمنگان و غیره هنوزهم صنعتگرانی وجود داشته و دارند که متأسفانه 
در بدترین وضعیت مالی، اجتماعی و تسهیالتی بسر می برند و بازهم با همین 

وضعیت، مصروف ساختن سازهای موسیقی هستند. 

از ذکر نام، شهرت و طرز کار آنانیکه در سایر والیتهای کشور سازهای   
موسیقی میسازند، پرهیز میکنم، چون تا هنوز دیدار این صنعتگران برایم میسر 
نشده و همچنان نیازمند تحقیقی وسیعتر میباشد. بناًء در مقالۀ حاضر، صرف به 
معرفی صنعتگرانی پرداخته میشود که در شهر کابل و در ساخت و ساز آالت 

موسیقی افغانی فعالیت دارند. 

خانوادۀ قادری: 

ترین  برجسته  و  بزرگترین  »قــادری«،  به  متخلص  قادر  استاد  گان  نواده   
وغیره  دوتار  سیتار،  رباب،  ساختن  مصروف  امروزه  که  هستند  یی  خانواده 
آنانیکه  همچنین  و  افغانی  گان  نوازنده  و  موسیقی  دوستداران  اکثریت  میباشند. 
خانواده  این  رباب  کیفیت  و  رباب  نام،  با  مینوازند،  رباب  افغانستان  از  بیرون 
آشنایی کامل دارند. نواده گان استاد قادر، این صنعت را از نیاکان خویش به ارث 
برده و تا امروز آن را حفظ نموده اند. در اصل، این تجربۀ چند قرن ساختن رباب 
و حفظ پیشۀ خانواده گی است که آنها را قادر به ساختن بهترین رباب ها میسازد. 
از همین جاست که ربابهای فامیل قادری در نوع خود از جملۀ بهترین ربابها به 
حساب میروند. طی مصاحبه ایکه با عیسی قادری یکی از فرزندان استاد قادر 

داشتم، چنین بیان داشت:

» استاد قادر در حدود ۲۰۰ سال قبل در شهر کابل چشم به جهان گشود. وی   
اولین شخصی بود که تارهای بجگی را به رباب اضافه نمود. ما اصالً از گذر 
خرابات نیستیم، پدران مان در گذر ده افغانان کابل به دنیا آمده اند وما این صنعت 
را از پدران مان آموخته ایم . ازین جهت از طرف آنان اجازه نداریم این صنعت 
را به دیگران بیاموزیم. با وجود اینکه نواختن رباب را بلدیم و گوشهای مان نیز 

کوک ) ُسر( میباشند، اما اجازۀ نواختن رباب را در محافل مردم نداریم. «

وی می افزاید: » رباب در اوایل پنج تار بود، طوری که تارهای جلو و میانۀ   
آن جوره بود و یک تار دیگر بنام کته تار داشت که جمعاً پنج تار می شد. سپس 
تارهای جوره یی این ساز توسط پدر من به فرمایش استاد محمد عمر به تارهای 

طاقه ای مبدل شد که امروزه، رباب دارای سه تار اصلی است. «

وی معتقد است: » رباب اصالً از غزنی میباشد و در مورد اندازه گیری   
آن باید بگویم که ما توسط تَسو )واحد اندازه گیری( که یک تسو مساوی اسًت به 
۳،۵ سانتی متر، آن را اندازه گیری میکنیم و نظر به فرمایش هنرمندان برای 



محسن درویش

صنعت ساختن سازها )آالت موسیقی( در افغانستان

قبل ازینکه سخن را دربارۀ صنعت سازهای ِملی موسیقی افغانستان آغاز   
نمایم، الزم است پنجره یی باز کنم بر ارزش این صنعت که بسا مهم است. باید 
بدانیم که سازها وسایل اساسی در اجرای قطعات موسیقی محسوب میشوند و 

کیفیت صدادهی ساز مستقیماً ارتباط میگیرد به کیفیت اجرای قطعۀ موسیقی.

البته نباید فراموش کرد که توانایی نوازنده گان در استفاده و نواختن سازها   
قابل  خویش  نوبه  به  که  دیگریست  بحث  این  ولی  است،  مهم  خیلی  عامل  یک 
مالحظه میباشد. اما گذشته از توانایی نوازنده گان، برای اجرای بهتر قطعات 
موسیقی کیفیت ساخت سازها نیز مهمتر و تاثیرگذارتر است. این مسأله در تمام 
سبکها و گونه های موسیقی صدق میکند و به نوبۀ خویش مطرح است، به شمول 
سازهایی که نوازنده گان در موسیقی غرب، توسط نوت، آن را مینوازند از قبیل 
پیانو، فلوت، ترومبون و... سازهایی که در موسیقی شرق توسط آنان نغمه های 
مقامی و راگها نواخته میشوند، مثل رباب، دنبوره، تنبور، سه تار، دوتار و... و 
حتی در بومی ترین سازهایی که محلی خوانان از آن استفاده می نمایند نیز، این 

موضوع صدق میکند.

عالوه بر توانایی صدادهی عالی و یا خوش صدایی ممکنۀ سازهای موسیقی،   
در ساخت آنها نیز باید توجه جدی مبذول گردد تا نواختن آن برای نوازنده گان 
بسیار آسان باشد و در ضمن، قابلیت کاربردی الزم را در اجرای موسیقی داشته 
باشد. افزون بر تمام این خصوصیات، بهترین و زیباترین شکل ظاهری نیز یک 
ویژه گی مهم در ساخت ساز ها محسوب میگردد. البته این ویژه گی آخر، در 
جوامع مختلف فرق میکند. زیرا، هر منطقه در طرح و آرایش سازهای خویش، 
نظر به سلیقه های اجتماعی شان، از ذوق و تنوع خاص پیروی میکنند. این ویژه 
گی در شرق، اکثرا با صدف کاری ها و تاج نشانی ها در سازها )آالت موسیقی( 

خالصه میشوند.

چشمگیری  پیشرفتهای  شاهد  جهان  در  سازها  ساختن  صنعت  خوشبختانه   
حاضر،  حــال  در  اســت.  نموده  طی  را  خــود  تکاملی  سیر  همواره  و  ــوده  ب
 شرکتهای بسیار بزرگ و نامدار در این عرصه فعالیت مینمایند که شرکتهای
و  بــوده  آنها  معروفترین  از   Yamaha, Gibson, Steinway and Sons
چون شرکتهایی  ضمن  در  میکنند.  تولید  را  سازها  ــواع  ان ترین  کیفیت   با 
از  )D’ Addario, Kyser, Hannabach( برای ساختن اجزای کوچک سازها 

قبیل تارها، گوشیها و غیره نیز ظهور یافته اند.

متأسفانه، این صنعت در افغانستان پیشرفت اندک نموده و هیچ نوع تأسیساتی   
درین عرصه توسعه نیافته است. در این مورد محترم نواب یکی از فروشنده گان 
سازهای موسیقی افغانی چنین میگوید: » در حدود چهل یا پنجاه سال قبل، فقط 
در یک گوشه از فابریکۀ حربی )نظامی( افغانستان که در اختیار صنعتگران 
موسیقی قرارداشت، تولید بدنۀ چوبی طبله و دهل صورت می گرفت که بدبختانه 

امروزه این یگانه مرکز نیز از بین رفته است.«
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دخت افغانم و برجاست که دایم به فغانم  
یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم  

سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم  
من و این کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت  

که عبث زادهام و ُمهر بباید به دهانم  
دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت  

من پربسته چه سازم که پریدن نتوانم  
گرچه دیری است خموشم، نرود نغمه ز یادم  
زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم  

من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم  
دخت افغانم و برجاست که دایم به فغانم  
یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم  

سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم   
» نـادیا انجمن «  

و به همین طور هر یک از این هنرمندان در قسمت بلند بردن سطح درک   
زنان توسط همین گونه آهنگ ها به زنان، مبارزه کردن را میاموزند و همواره 
مشوق آن عدۀ خانمهایی اند که باییست با رسوم و عنعناتی که آنها را طی قرون 
متمادی از زنده گی آزاد و پیشرفت در مسایل مختلف زیستی به دور نگه داشته 

است مبارزه نموده و راه های حل جستجو نمایند.

نتیجه گیری:

از دیر زمانی به این طرف زنان در این سرزمین با مشکالت فراوانی برای   
بدست آوردن حقوق و ارزش اجتماعی خویش دست وگریبان اند. به همین سبب 
در تمام عرصه های زنده گی خویش درحالت عقب مانده گی بسر برده اند. از 
لحاظ موسیقی نیز زنان این سرزمین چنانچه قبالً نیز اشاره گردید در محرومیت 
بسر برده و این محرومیت اکثر اوقات از جانب طبقۀ ذکورخانواده یا اجتماع، 

باالی شان تحمیل گردیده است.

اند کار های پر ارزشی دراین عرصه  با وجود آن هم زنان توانسته  ولی   
تأریخ،  از  بعدی  نسل  سازی  خبر  با  و  فرهنگ  انتقال  در  چنانچه  دهند،  انجام 
عنعنات و رسوم گذشته نقش اساسی ایفاء نموده اند و حال نیز با تمام مشکالت و 
چالش هایی چه از نگاه خانواده گی، سیاسی و یا اجتماعی که سر راه شان قرار 
دارد به مبارزه میپردازند تا هم در عرصۀ موسیقی و هم در عرصۀ زنده گی 

اجتماعی، راه را برای نسل بعدی هموار تر سازند.



خود درمکتب ماللی ادامه داد. سامعه میرزاد که با نام » شهال« دررادیوکابل 
آوازمی خواند، دومین دختری بود که صدایش ازطریق امواج رادیو کابل شنیده 
شد. سامعه میرزاد خواهرصالحه فاروق اعتمادی بود که صالحه درآن هنگام، به 
حیث مدیرمکتب ماللی درشهرکابل ایفای وظیفه می نمود. آنگونه که خود سامعه 
درکتاب »خاطرات اولین لیسه دختران افغانستان« نوشته است، اوعالقۀ زیادی 
ازمدرسه  ومدیرمکتب،  خانواده  دورازچشم  وروزها  داشته  آوازخوانی  هنر  به 
فرارکرده وخود را به رادیو رسانیده است تا آوازبخواند. بعد ازسامعه، بانوان 
دیگری چون پروین، آزاده، ژیال، الله، لیال، جلوه، در رادیو آواز خواندند ) ۲: 
ص ۲۱۷( و ازین میان تنها جلوه تحت نام مستعار » افسانه« سال های زیادی 
است که با انرژی و شوق فراوان دررادیوها، تلویزیون ها، کنسرت ها ومحافل 

)http://www.afghanmaug.net/-mainmenu( خوشی آوازخوانی میکند

این پیشرفت و آزادی در عرصۀ موسیقی زنان طوری که گفته شد در دورۀ   
حاکمیت کمونستی نیز در حال ازدیاد و پیشرفت بود تا آنکه در دورۀ مجاهدین تا 

حدودی ودرزمان طالبان، موسیقی به کلی از بین رفت. َ

اکنون دوباره در این عرصه نفس تازه در کالبد جامعه دمیده است. زنان   
توانسته اند دوباره در عرصۀ موسیقی جایگاه خود را به دست بیاورند. اگر چه 
ها  فرصت  تمام  از  و  کند  را سرکوب  زنان  میخواهد  امروز  اجتماعی  شرایط 
محروم داشته باشد، با وجود آنهم زنان، شجاعانه و دلیرانه نقش پر رنگ تری را 
ایفاء میکنند. امروز زنان میخواهند که بیشتراز پیش در این عرصه رشد کنند، 
چنانچه از موسیقی پاپ گرفته تا غزل، کالسیک، رپ و هر نوع موسیقی دیگر 

به وسیلۀ زنان سرشناسی اجراء میشود.

در آخر جا دارد از بعضی کسانیکه درعرصۀ موسیقی کار و پیکار مینمایند   
و بیشتر جایگاه زنان را در موسیقی تعریف میکنند بطور مثال نام ببرم: مژده 
جمال زاده که مطلع یکی از آهنگ هایش »دخترم دختر افغانم من« نام دارد، 
آریانا سعید که آهنگ » من همینم من همینم دختر افغان زمینم « را سروده و 

رمیکه خبیری است که در آهنگش چنین می سراید:

زن هستم انسان هستم چادر چوچه گکم حق مه است  
درس و تعلیم و آزادی حق مه است دختر افغان دختر افغان دختر افغان   

و هم شهال زالند در یکی از آهنگهایش جایگاه و حیثیت زن را در جامعۀ   
افغان چنین به گوش دیگران میرساند:

نیست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم  
من که منفور زمانم، چه بخوانم چه نخوانم  

چه بگویم سخن از شهد، که زهر است به کامم  
وای از مشت ستمگر که بکوبیده دهانم  

نیست غمخوار مرا در همه دنیا که بنازم  
چه بگریم، چه بخندم، چه بمیرم، چه بمانم  

من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم  
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شهنامۀ منظوم، میتوان از دقیقی بلخی نام برد که پس از وی، فردوسی طوسی 
نیز به شهنامه نویسی پرداخت. 

در دورۀ عباسی ها و اموی ها پیشرفت خاصی در زمینۀ موسیقی بوجود   
قبایل تعصب  این  آن زمان  بودند و در  قبایل عرب  از جملۀ  آنان  نیامد. زیرا، 
خاصی نسبت به موسیقی مخصوصاً موسیقی زنان داشتند. اما در دورۀ غزنویان 
بنا به ضرورت و کشش به موسیقی، موسیقی نظامی، اسطوره یی و داستانی 

شکل میگیرد. 

به همین ترتیب در رابطه با دوره های تیموریان، عصرامیر شیرعلی خان   
و مغل ها میتوان گفت که زنان در آواز خوانی بالخصوص در دربار حضور 

داشتند، اما در خارج از دربار، موسیقی زنان زیاد مروج نبوده است.

این  در  که  گفت  میتوان  اسالمی  دورۀ  موسیقی  مورد  در  کل  صورت  به   
مقطع، موسیقی زنان محدود شده و یگانه چیزی که بیشتر از تمام انواع موسیقی 
باقی ماند، همان اسطوره هایی بود که درمیان مردم نسل اندر نسل بیان میشد و 

سینه به سینه انتقال می یافت.

در تاریخ معاصر افغانستان، باییست از دورۀ امان هللا خان یاد نمود چون   
درزمان وی موسیقی زنان آزادی بیشتر کسب نمود و درهمین دوره بود که زنان 
توانستند در مجامع، ظاهر شوند و با مردان همگام بخوانند. این آزادی به شکل 
تدریجی در دوران های نادر شاه و ظاهر شاه بیشتر و بیشتر گردید و مخصوصاً 
زمانیکه رادیو کابل به وجود آمد، آزادی موسیقی زن در این سرزمین بیشتر شد. 
البته در زمان به وجود آمدن رادیو مدتی طول کشید تا موسیقی، راهش را در 
رادیو بازنماید و به همین شیوه یک مدت دیگر نیز سپری شد تا زنان توانستند 
دراجرای موسیقی رادیو سهیم شوند. چنانچه در یکی از نشریه ها به نام » افغان 

موج« طی یکی از مقاالت آن چنین نگارش یافته است: 

" درسال ۱۹۴۱ میالدی برابر به سال ۱۳۲۰ خورشیدی نشرات رادیو کابل   
به شکل رسمی آن آغازگردید. ولی متأسفانه که زنان کشوردرین رویداد بزرگ 
تاریخی سهیم شده نتوانستند. زیرا شنیدن صدای زن از طریق امواج رادیو درین 
دوران، برای مردم ما یک حرکت غیر منتظره بود." ظاهرطنین در کتاب » 

افغانستان درقرن بیستم « نگاشته است:

یک  صدای  با  آهنگی  زمزمۀ  روزافغانستان،  آن  آلود  تعصب  درفضای   
خورشیدی،   ۱۳۲٥ درسال  آن  از  بعد  سال  پنج  نبود.  انقالب  یک  کمتراز  زن 
آوازاولین دخت زیبایی که ازطریق امواج رادیو به گوش هم میهنان ما رسید؛ 
دوشیزه مسعوده  رادیوبود.  مدیرنشرات  فرزند سعید جالل  آواز مسعوده جالل 
با نام مستعار »فرشته« دوآهنگ زیبا به کمک عبدالغفوربرشنا که درآن زمان 
مسؤول نشرات رادیو کابل بود دردستگاه های بسیارساده ومعمولی آن زمان ثبت 
کرد. مطلع آهنگ ها چنین بود: »زدست عزیزان وطن میگذ ارم« و » ای پا د 
شه خوبان«. متأسفانه همکاری این دوشیزۀ کوچک با رادیو زیاد ادامه پیدا نکرد 
وبه علت موانع خانواده گی و اجتماعی موسیقی را کنارگذاشت وبه تحصیالت 



شکل میدهند. دایره در تمام نقاط افغانستان توسط هنرمندان حرفه یی و شوقی و 
بیشتر توسط زنان و دختران در محافل و میله های فامیلی نواخته میشود. 

توله )نی(: یکی از قدیمیترین آله های موسیقی است که از سده های دوری   
در  و  شدهاست  ساخته  گوناگون  اشکال  به  مختلف  های  سرزمین  در  بدینسو 
افغانستان نیز سابقۀ طوالنی دارد. نی یا توله همانطوری که از نامش پیداست از 
خود» نی« و به اندازههای مختلف ساخته میشود. نی طبیعیترین ساز بشر است 
که آن را »سازچوپان ها« نیز گویند. اروپایی ها این ساز را کامل کرده و به 
صورت دیگری درآوردند که آن را فلوت مینامند و در میان آالت بادِی چوبی 
بوده و مخصوصاً  افغانستان رایج  نی در سراسر  تراست.  از همه خوشآهنگ 
چوپان ها وگله بانان زمانی که گلهها را به چرا میبرند، برای مشغولیت خود آن 
را مینوازند. از همین جاست که در افغانستان نی را ساز چوپانی نیز میگویند. 

)موسیقی افغان، دانشنامۀ آزاد، ویکی پدیا(

درمیان زنان ترانه های الالیی و ترانه های هجر و فراق نیز معمول بود که   
تا امروز هم رایج است و بنابر دوری اقارب و یا به مناسبت مرگ نزدیکان و 
اقارب شان سروده شده است. این نوع موسیقی در تمام افغانستان و بیشترینه در 

مناطق بدخشان، غور، هرات و تمام مناطق جنوبی کشور رایج است.

موسیقی زنان، برعالوۀ دورۀ آریایی ها، در دوره های هخامنشی ها، یونانی   
های باستان و کوشانی ها هم وجود داشته است. در مورد موسیقی زنان از دورۀ 
میتوان گفت که زنان  آنهم  با  تاریخ چیزی ذکر نگردیده ولی  هخامنشی ها در 

عموماً در موسیقی خانواده گی نقش محسوس داشته اند. 

در مورد موسیقی یونانی ها باید گفت، چون یونانی ها مدت بیشتر از دو   
صد سال در این سرزمین حکومت کردند لهذا، خواه نا خواه تأثیرات زیادی در 
اثر خاص و  متأسفانه کدام  اند، ولی  داشته  فرهنگ  عرصۀ هنر وادبیات وکالً 

مشخص از آن زمان در دسترس نیست.

و اما در موسیقی دورۀ کوشانی، زنان سهم فعالتر داشتند. چنانچه در موسیقی   
مذهبی آوازی، همراه با مردان و یا به تنهایی به سرایش سرود ها میپرداختند، 
بخصوص در زمان مروج بودن ادیان زردشتی، بودایی و برهمنی، زنان نقش 

فعال در سرود های مذهبی داشتند. 

در اوایل دوره های حکومت اسالمی، موسیقی از پویش و پیشرفتی که قبل   
از اسالم داشت باز مانده بود ولی در دوره های بعدی، توانست ارزشمندی خود 
را باردیگر بیابد. به طور مثال در دورۀ سلطان محمود غزنوی، موسیقی بزمی 
و داستانی به وجود میاید چنانچه در این دوران، عالوه بر شعرا، موسیقی دانان 
وهنرمندان نیز وجود داشتند؛ محافل بزم و رزم برپا می شد و ضمناً خنیا گران 

)آواز خوانان زن( نیز در دربار وی موجود بودند. 

پیدا  در عصر سامانی ها، موسیقی اسطوره یی و داستانی بسط و توسعه   
میکند. چنانچه در همین دوره، شهنامه ها نوشته میشود و از جملۀ سراینده گان 

65 / 64



اند که با به کارگیری از این ظرفیت خود در قالب های پذیرفته شدۀ اجتماع مانند 
مثال  به عنوان  کنند.  بازی  نقش  مذهبی،  هم مراسم  یا  و  کار  مناسبتها، مراسم 
میتوان از آهنگ زیر یاد نمود که در مراسم عروسی )که خود یک نوع مناسبت 

است و بیشتر مربوط زنان میشود تا مردان ( اجراء میشود:

هللا مبارک کند خدا مبارک کند   
حضرت شیر خدا دعای رحمت کند  

پیشینۀ جایگاه زنان در موسیقی افغانستان

به استناد تاریخی که از دورۀ آریایی ها بدست آمده است، میتوان ادعا کرد   
که زنان در آنزمان در عرصۀ موسیقی، سهم فعال داشتند. زیرا، زنان در آنزمان 
در بخش زراعت نیز سهیم بودند وترانه های ویژه یی را دررابطه با برداشت 
حاصالت اجراء می کردند. زنان در هنگام برداشتن حاصالت شان، جشن هایی 
از مسایل  نیز می سرودند. یکی  آن را  ترانه های مخصوص  برپا میکردند و 
بسیار جالبی که به مراحل نخستین زنده گانی اجتماعی و عرف و عادات و حتی 
مراسم مذهبی آریایی ها ربط میگیرد، یکنوع مشروب مفرح و مقوی است که 
آریایی های عصر ویدی آنرا میشناختند و بنام »سوما« یاد میکردند. در دورۀ 
آریایی های باستان، معموالً دوشیزه گان جوان در شب های مهتاب به دامنۀ کوه 
ها میرفتند و با خواندن سرود های مخصوص به جمع آوری گیاهی که درتهیۀ 

این مشروب به کار میرفت، میپرداختند.

میگرفت،  قرار  زنان  استفادۀ  مورد  بیشتر  زمان  آن  در  که  موسیقی  آالت   
استفاده  با  که  دیگر  آالت  بعضی  و  نای  یا  توله  دف،  چنگ،  از  بود  عبارت 
قرار  استفاده  مورد  بیشتر  همه  از  سازیکه  ولی  میشد.  ساخته  خانه  از ظروف 
میگرفت »دف« بود و رواج استفاده از دف در خانه ها، تا حال باقی مانده است. 

چنگ: یک ساز کوچک فلزی است که در میان دندانهای جلو قرارش میدهند   
از  یکی  با  میگیرند،  محکم  خود  دهان  در  دست  یک  با  را  آن  که  حالی  در  و 
پنجههای )انگشتان( دست دیگر آن را به صدا در میآورند. حین نواختن چنگ 
باید مرتب نفس کشیده شود زیرا صداهای زیر و بم چنگ توسط هوایی که در 
دهان انسان جریان دارد، تنظیم میشود. این ساز را عمدتاً دختران و پسران شوقی 

و هنرمندان حرفه یی مخصوصاً در والیات شمال و غرب افغانستان مینوازند.

دف یا دایره: یک ساز )ضربی( است که از چوب بید و پوست بز به شکل   
دایروی به اندازههای کوچک و بزرگ ساخته میشود. برای ساختن دف یک تکه 
چوب بید را به ضخامت عرض و طول مورد نیاز، اره میکنند و بعد تختۀ بدست 
آمده را به مدت بیست و چهار ساعت در آب گذاشته سپس به صورت دایروی 



گلوریا احمدی

جایگاه زنان در موسیقی افغانستان

مقدمه:

نگریسته  حقارت  دیدۀ  به  افغانستان  در  فرهنگی  لحاظ  از  عموماً  موسیقی   
میشود. و به همین سبب ظرفیت بالقوه و یا پوتنشیلی قوی که در جامعه موجود 
میباشد، تحت این نوع فشار های اجتماعی خاموش و یا افسرده میگردد. برای 
وضاحت بهتر موضوع میتوان از محترم محمد صاق فطرت » ناشناس« هنرمند 
نام برد که به اسم » ناشناس« شروع به آوازخوانی نمود. وی  محبوب کشور 
بنابر عوامل خاص فرهنگی نتوانست با نام و هویت اصلی خویش ظاهر شود 
وتا اکنون نیزبه همین نام یاد میشود. لذا در جامعه یی که مردها مواجه با چنین 
چالشی باشند، میتوان تصور نمود که زنان در چه وضعیتی بسر خواهند برد. 
زنان این سرزمین عموماً در عرصۀ موسیقی، بامحرومیت زندگی کرده اند. اما 
با درنظرداشت همه چالش ها، زمانیکه چنین ظرفیت بالقوه و یا چنین پوتنشیلی 
عرض وجود نماید، این قوه به شکلی از اشکال ظهورمیکند. بناًء مقالۀ ذیل در 
رابطه بااینکه زنان در دوره های مختلف تاریخ، با چه نوع موسیقی سروکار 

داشتند، اشاراتی خواهد داشت. 

نقش زنان در عرصۀ موسیقی:

این تعبیر مشهور که »تربیت یک مرد، تربیت یک مرد است و تربیت یک   
زن، تربیت یک نسل« در مورد جایگاه زن و اهمیت ویژۀ موجودیت یک زن در 
جامعه، تأکید میورزد. چون زن، مادر است و نسل آینده را تربیت میکند. اولین 
داستان هایی که ما در کودکی شنیده ایم، حکایاتی است که مادران مان برای ما 
آموخته اند. در مورد موسیقی زنان و نقش آنان در موسیقی میتوان گفت، گر چه 
نقش زنان درموسیقی، قبل از دورۀ آریایی ها نیزمحسوس بوده ولی در تاریخ، 
بیشتر در زمان آریایی ها و دوره های بعدی ثبت گردیده است. زنان در زمان 
اطفال خود می سرودند،  برای  لحن و صوت،  با  را  اولیه  اساطیر  ها،  آریایی 
تا آنکه اطفال شان آن را به وجه احسن به حافظه می سپردند و به این ترتیب، 
اساطیرمذکور نسل اندر نسل و سینه به سینه منتقل می شد. از جمله مثال هایی 

که در این مورد میتوان یاد نمود شهنامه ها است.

تاریخ پنج هزارسالۀ این سرزمین در شهنامۀ فردوسی نهفته است و در آن از   
جمشید، رستم، سهراب، سیاوش و آرش ذکر شده است. به گونۀ مثال، معلوماتی 
داریم  آریایی  اصیل  های  داشته  تمام  و  زردشت  رستم،  عظمت  مورد  در  که 
از شهنامۀ فردوسی سرچشمه میگیرد. شهنامۀ فردوسی به گفتۀ خود فردوسی 
های  ترتیب قصه  همین  به  و  میگیرد  )دهقان( سرچشمه  دهگان  های  از قصه 
دهگان نیز از همان داستان ها و افسانه هایی سرچشمه میگیرد که مادرها برای 

فرزندهای شان، نسل اندر نسل، بیان کرده اند.

وجود  بالقوه  زمانیکه ظرفیت  گردید،  اشاره  نیز  باال  در  که  همان طوری   
داشته باشد به شکلی از اشکال ظهور پیدا میکند و زنان این سرزمین نیزتوانسته 
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موسیقیدان همواره در صدد آنست تا به اصل موضوع خویش پی ببرد و موسیقی 
را که برای آن درست می نماید باید با مطلب وموضوع مورد نظرش سازگار 
باشد . موسیقیدان اول پارچۀ موسیقی را روی کاغذ نوشته میکند وبعداً نوازنده 
گان، آن را مشق وتمرین نموده آمادۀ ثبت و اجرا مینمایند. البته نظر به موضوع، 
فورم وریتم پارچه معین میگردد و بسیار مهم است که موسیقی باید سازگاری با 

روحیه ومحتوای موضوع داشته باشد. 

نتیجه گیری:

ازمنابع تاریخی چنین برمیآید که از آالت موسیقی وازنواهای موسیقی در   
تمام عرصه های زنده گی استفاده بعمل آمده و در همه ساحات زنده گی، انسان 
از  با موسیقی سر و کار دارد. همچنان در همۀ اعصار و زمان های مختلف 
موسیقی برای خبر رسانی و موضوعات مختلف روزمره که انسان ها با آن ها 

سروکار داشته اند، استفاده شده است .

چنانکه قبالً گفته شد ازنواختن دهل برای رساندن پیام های خوشی وخبرهای   
موسیقی  مختلف  وآالت  هنرموسیقی  است.  میگرفته  صورت  استفاده  گوناگون 
درتبلیغات وعرصه های گوناگون دیگر همواره در جوامع مورد عالقۀ مردم 

بوده وبرای جلب نمودن توجه مردم ازآن کار گرفته اند.

موسیقی  از صداهای  شکار  آوردن  بدست  برای  اولیه  های  انسان  چنانچه   
پایکوبی  به  نیز  شکار  آوردن  بدست  از  پس  میکردند،  استفاده  ها  زدن  وکف 
پرداخته، ازحنجره های شان آواز های گوناگون بیرون میآوردند و احساسات 
شان را بیان میکردند. همینطور در دورۀ هخامنشی ها از آلۀ موسیقی دهل برای 
رساندن پیام ها وخبراستفاده میکردند ودرجریان لشکرکشی ها دهل مینواختند 
ومیهن  مردانگی  شجاعت،  وحس  کنند  تضعیف  را  دشمن  ومورال  روحیه  تا 
دوستی را در سربازان خود به وجود آورند . و یا اینکه درنظام عسکری، آلۀ 
موسیقی شیپور، برای احضار سربازان درموقع خاص نواخته میشد.امروزه نیز 
درپیام  استفاده صورت میگیرد، خصوصاً  آن  به گونه های مختلف  ازموسیقی 
نقاشان  های  نمایشگاه  تیاتری،  های  پارچه  تبلیغاتی،  های  درفلم  تجارتی،  های 

وغیره .

اکنون  وهم  تاریخ  درادوارمختلف  موسیقی  که  آنست  دهندۀ  نشان  این خود   
در هر جامعه نقش مهم و ارزنده داشته که در تمام عرصه های زنده گی از آن 
استفاده میشود به گونۀ مثال: استفاده از موسیقی در رسانه ها میتواند جریانات 
به مردم  ودلپذیر  نوع خوب  وبه  آن  به شکل هنری  و  تر  زیبا  را  خبر رسانی 
برساند. در محافل خوشی موسیقی یگانه وسیله برای ابراز احساسات انسانها به 
شمار میرود چنانچه در تمام عمر بشریت و در مراسم گوناگون از آن استفاده 
به عمل آمده است. پس موسیقی یکی ازبهترین هنرهاییست که توجه انسان را 

همواره به خود جلب نموده است.
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آرامش بخش رفته وازخرید آنها مستفید میشوند که این عمل درنتیجۀ یک تبلیغ 
غیرمستقیم صورت گرفته است .

همینطور، درفروشگاه های لباس اگر هوا معتدل باشد و موسیقی آرام داشته   
باشد، مشتری وقت بیشتر را درآن صرف نموده و اجناس مورد ضرورت را 
وموسیقی  باشد  سرد  آن  هوای  که  هایی  فروشگاه  در  ولی  مینماید،  خریداری 
نداشته باشد، مشتری نمی تواند بیشتر از ۳ الی ۴ دقیقه درآنجا بماند. این خود 

یک تبلیغ غیرمستقیم است که به واسطۀ موسیقی انجام پذیرفته است. 

ازآنجاییکه انسانها دارای ذوق های متفاوت واحساسات مختلف میباشند و به   
اصطالح هر کسی به نواهای متناسب به حال خود ُسر شده اند، موسیقی مطلوب 
ومورد پسند روح خود را نیز می طلبند. از همین رو همه سبک های موسیقی 
چون موسیقی سنتی، موسیقی بدون کالم، موسیقی پاپ، موسیقی کالسیک، غزل 

و... دوست داران خاص خودرا نیز دارد. 

تمام  گفت،  میتوان  و  است  وماشینی  میکانیزه  دنیای  یک  امــروز  دنیای   
انسان ها و موجودات زنده یی که به روی این کرۀ خاکی حیات به سر میبرند، 
بخشی از زندگی شان با موسیقی پیوند دارد. طورمثال: درنمایش های تیاتری 
دینی، علمی،  فرهنگی،  اجتماعی، سیاسی،  تجاری،  تربیتی،  منظورتبلیغات  به 
ورزشی، تجلیل از روزهای ملی وغیره موسیقی برای آرامش روحی وتمرکز 
درنمایشات وبه منظورتوجه به نمایش، نقش عمده یی را بازی مینماید. همچنان 
بخشیدن  قدرت  در  باید  نیز  آن  موسیقی  فلم،  نظربه سوژۀ  سینمایی  های  درفلم 
فضای درونی فلم نقش ایفاء کند،همان طوری که برای هر صحنۀ فلم، موسیقی 
یادآوریست درکارتون که جنبۀ تربیتی  قابل  خاص آن در نظرگرفته می شود. 
دارد ویک نوع تبلیغ آموزشی به شمارمیرود، موسیقی آن خیلی مهم است وسبب 

میشود که کودکان با دقت کامل فلم را نگاه کنند.

های  درمکان  که  گرافیک  و  نقاشی  آثار  مختلف  های  درنمایشگاه  عالوتاً   
که  وهدفی  نمایش  نوع  به  توجه  با  ازموسیقی  استفاده  دایرمیگردد،  مختلف 
دایرمیشود، میتواند مثمر واقع شود زیرا استفاده ازموسیقی آرام موجب میگردد 
تا بیننده ها وقت بیشتر را درصالون صرف دیدن تابلوها کنند وحتی تابلویی را 

بخرند.

تبلیغاتی که ازطریق رسانه های صوتی )رادیو( صورت میگیرد موسیقی   
خیلی مهم تراست، چرا که موسیقی برای شنوندگان مفکوره میدهد وحالتی رابیان 
میکند. حتی درتبلیغات سیاسی، موسیقی توجه بیشترمردم راجلب میکند، تا اینکه 

تبلیغات خشک وخالی وبدون موسیقی.

عده ای ازمردم به این باور اند که تهیه وترتیب موسیقی ویا صوت ومکالمه   
یی که برای یک پیام ویا تبلیغ به اجرا درمیاید به ساده گی و سهولت صورت 
پذیرفته وبه تماشاچیان انتقال داده شده است درحالیکه این کار با این همه آسانی 

وسادگی صورت نمی گیرد، بلکه علم وکمال وتوانایی مسلکی میخواهد .



تبلیغ:

است.  خویش  مقصد  منتهای  به  پیامی  رساندن  معنی  به  لغت  در  تبلیغ   
اصطالح تبلیغ، تعاریف متفاوتی را دارا است که ما دراینجا یکی آنرا مینویسیم: 
تبلیغ عبارت است از نفوذ یافتن بردیگران، به منظورنیل به مقاصد خاصی یا 
دست یافتن برافکار واحساسات دیگران. وظیفۀ رسانه، تبلیغ است وازطریق هنر 
باشد بیشترمورد توجه قرارمیگیرد که حتی  پیامی که عام فهم  آنهم  پیام،  ارائۀ 
به  مفاهیم  این  نماید.  برداشت  ازآن مفهومی  میتواند  نیز  فرد عادی جامعه  یک 

واسطۀهنرهای زیبا بخصوص هنر موسیقی مؤثر تر میباشد.

تیاتر، موسیقی و هنرهای  از آن جایی که هنرهای زیبا به خصوص هنر   
قرار  توجه  مورد  مختلف  های  وتمدن   ) ابتدایی  )جوامع  ها  درگذشته  تجسمی 
داشته اند در جهان معاصر نیز هنرهای صوتی وتصویری وهم هنرهای تجسمی 
تیاتر، گرافیک، مجسمه سازی، سینما وهنرنقاشی  که عبارت از هنرموسیقی، 
است.  نموده  ایفاء  انسانها  گی  زنده  ارتقاء  و  تحول  در  بزرگی  نقش  میباشند، 
امروزه که عصر تکنالوژی ودیجیتل است هنر ها چه به شیوۀ کالسیک ویا چه 
قرار  استفاده  ها مورد  آن بطور گسترده در رسانه  دیجیتالی  یا  به شیوۀ مدرن 

میگیرند.

در دنیای ارتباطات و رسانه های همگانی و اطالع رسانی به مردم می توان   
به نقش سازندۀ روزنامه، رادیو و تلویزیون، کامپیوتر، ماهواره و ... اشاره کرد. 
وسایل ارتباطی که ما برای سرگرمی و تفریح از آنها استفاده می کنیم در اطالع 
رسانی، آموزش و در نهایت تجربۀ ما تأثیر فراوان و بسزایی دارند. این امر نه 
تنها این که بر نگرش ما به شیوۀ های خاصی تأثیر می گذارند، بلکه به دلیل اینکه 
آنها وسیلۀ دسترسی به اطالعات هستند، بسیاری از فعالیت های اجتماعی ما به 
آن بسته گی دارد. امروزه که تلویزیون دربین رسانه ها جای خاص خود را پیدا 
نموده است، به سبب آنست که رکن اساسی تمام بخش های آنرا موسیقی تشکیل 

می دهد.

موسیقی حتی در کوچکترین متن نوشتاری )text( که زیر نام اعالن تجارتی   
پحش میشود برای اشتهار فلم هنری، داستانها، فلم های مستند وغیره جریاناتی 
که برای تبلیغ درست میشوند، نقش مؤثر ایفاء می نماید. طورمثال: اگر دریک 
به  گوینده  یک  توسط  آن  نوشتاری(  متن  )یا  تکس  تلویزیونی،  تجارتی  اعالن 
خوانش گرفته شود، آنقدر اثر گزار نه خواهد بود ولی اگر همان متن با نغمه 
های موسیقی همراه گردد، میتواند بیننده های بیشتری را به خود جذب کند وهم 

تبلیغات آنها بیشتراثرمند گردد. 

نقش   ) تجارتی )کوچک وبزرگ  بازاریابی وفروش کاالهای  در  موسیقی   
مهم دارد مثآل: وقتی در فضای یک پارک تفریحی که اجناس مختلف برای بازی 
مردم  باشد،  انداز  طنین  وتند  انگیز  هیجان  موسیقی  است،  شده  آورده  وفروش 
زیاد تر به سوی اسباب بازی های هیجان انگیزرفته وآنرا خریداری می کنند 
وحتی می خواهند بازی های ترسناک را تجربه کنند. و برعکس اگر موسیقی 
بازی  وسایل  سراغ  به  بیشتر  مردم  شود،  پخش  پارک  درفضای  وآرام  مالیم 
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این سازها در برانگیختن حس شجاعت ودلیری سربازان و کامیابی آنها درمیدان 
نبرد، وسیلۀ خوبی بوده است. 

هنرموسیقی با رسانه ازابتداء تا به امروز رابطۀ تنگاتنگ داشته واز زمان   
نواختن  نداشت،  ها وجود  دیگر رسانه  و  تلویزیون  رادیو،  که  قدیم  خیلی  های 
اینکه در روزهای کارهای  دهل به عنوان رساندن خبر معمول بوده است ویا 
دسته جمعی از موسیقی )دهل و سرنای ( استفاده میشده است. طوریکه دهاقین 
در موقع جوی کنی دست به کارهای دسته جمعی میزدند ویا در هنگام کار از 
موسیقی استفاده میکردند. همچنان، زارعین نیز بعضاً در موقع کوبیدن گندم ویا 
بیل زنی به ترانه خوانی میپردازند که این کار باالی روان آنها تأثیر گذاشته و 
هرچه بیشتر به کار شان ادامه میدهند. چوپان ها وقتیکه رمه یا گله های شان 
را به چراگاه میبرند از موسیقی استفاده مینمایند. اکثرآ چوپان ها از آلۀ موسیقی 
نی استفاده میبرند چراکه نی آلۀ موسیقی است که در همه جا به دسترس میباشد 
و همچنان حمل آن بسیار ساده است. موضوعات فوق، دالیلی هستند که حضور 
فعال موسیقی را در یک جامعه به اثبات میرسانند ونشان میدهند که اقشار مختلف 

جامعه یا بصورت آگاهانه ویا نا خود آگاه به موسیقی رو میآورند.

مشهور  آوازخوان  و  پکتیا  والیت  شدۀ  شناخته  هنرمند  گردیزی  حیات هللا   
کشورمیگوید که در والیت پکتیا از ساز ُدهل برای خبر استفاده مینمایند. درقریه 
ها حتماً یک ُدهل نواز موجود است و وقتی در قریه دزد می آید و از آمدن آن با 
خبر می شوند، دهل نواز به ریتم خاص که همه اهل قریه از ریتم آن میدانند، دهل 
مینوازد. طوری که اهل قریه با خبر شده و از خانه های شان بیرون میشوند، تا 
او را دستگیر نمایند. همینطور، در ماه مبارک رمضان وقت سحری در کوچه ها 
دهل مینوازند، تا مردم برای سحری بیدار شوند. این موضوعات نیز نشان دهندۀ 
آنست که از موسیقی همه اقشار جامعه در زمان ها ومکان های مختلف استفادۀ 

اعظمی مینمایند.

های  دردوره  ازهنرموسیقی  مختلف  مقاصد  وبیان  بخشیدن  آگاهی  برای   
مختلف تاریخی به اشکال مختلف آن درقسمت تبلیغ ورسانه ها استفاده شده است، 
تا باشد ازاین طریق آنچه را که مورد نظرماست هرچه خوبتر ذهن نشین مردم 
سازیم. که میتوان از تبلیغات تجارتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، وغیره نام 

برد. 

نقش موسیقی درعرصۀ تبلیغات :

قبل از اینکه راجع به نقش موسیقی در عرصۀ تبلیغات بپردازیم الزم میدانم   
دربارۀ تبلیغ چند سطری بنویسیم.



محمد صابر فیضی

موسیقی ونقش آن در رسانه و جامعه

مقدمه:

نا خواسته  ویا  ابعاد زنده گی بشری خواسته  موسیقی هنریست که درتمام   
رابطۀ عمیق داشته و دارد. به عقیدۀ بعضی ها هنرموسیقی وسیلۀ سرگرم کننده 
امروزی گواه  تحقیقات  قلمداد میشود، ولی  اهمیت  کم  نیز  بوده و در زنده گی 
برآن است که هنرموسیقی درتمام عرصه های زنده گی انسان ازقبیل: سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی وحتی طبابت نیز نقش مهم خویش را ادا 

نموده ونمی توان ازآن چشم پوشی نمود.

با این هم، هنرموسیقی تنها هنری نیست که درعرصۀ فرهنگی معرف و   
آیینۀ تمام نمای جوفرهنگی یک جامعه باشد بلکه، تمام هنرهای زیبا چه بصورت 
ملموس و غیر ملموس سهم خود را در معرفی فرهنگ جوامع مختلف ادا مینمایند 
هرکشور  ملی  سرود  مثال  طور  میکند.  بازی  مهمتررا  نقش  هنرموسیقی  ولی 
سرود خاصی است که به خود آن کشورتعلق دارد وهرکشوردنیا ازسرود ملی 
که  است  زیبا  هنرهای  دوشاخۀ  هردو-  که  میشود  شناخته  درجهان  آن  وپرچم 

متعلق به میراث فرهنگی غیر ملموس و ملموس میگردند.

استفاده  موسیقی  ازاصوات  اطفال شان  آرام ساختن  برای  مادران  همچنان   
ازموسیقی  وکودکان  اطفال  وتربیۀ  تعلیم  برای  نیز  ها  درکودکستان  مینمایند. 
استفاده میگردد تا قصه ها وداستانهای تربیتی را توأم با موسیقی اجراء نمایند. 
حتی درس های ریاضی وبازی کودکانه نیز با موسیقی انجام میشوند که درتعلیم 

وتربیۀ کودکان بسیار مؤثر واقع شده است.

پیشینۀ تاریخی: 

مینمودند.  نیزاستفاده  جنگ  اعالن  برای  ازموسیقی  قدیم  های  زمان  در   
تبلیغ و برای مورال دادن به  نواختن موسیقی )دهل نقاره وشیپور ( به عنوان 
لشکر و همچنان جهت تضعیف مورال دشمن استفاده میشد و بعد ازفتح جنگ نیز 
نیروهای جنگی برای رساندن پیام پیروزی شان علیه دشمن برای مردم، موسیقی 

مینواختند .

مینویسد:  هــا  هخامنشی  ــاره  ــ درب نــویــســان  تــاریــخ  از  یکی  زنــوفــن   
صدای  که  دستورداد  چنین  سپاه  حرکت  برای  کوروش  ها  درعصرهخامنشی 
شیپورعالمت حرکت وعزیمت خواهدبود وهمینکه صدای شیپور بلند شد، باید 
که  است  آن  دهندۀ  نشان  خود  این  کنند.  وحرکت  باشند  حاضر  سربازان  همه 
ازنوای موسیقی درقسمت رساندن و تبلیغ از دیر زمان استفاده میشده است. ازاین 
مطالب بر میآید که در دورۀ هخامنشی ها یکنوع موسیقی مخصوص برای جنگ 
وجود داشته که بدون تردید درتحریک احساسات سپاهیان واطالع رسانی به آنان 
مؤثر بوده است. آالت موسیقی رزمی در این دوره شیپور وطبل گفته شده که 
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نتیجه گیری :

موسیقی محلی افغانستان از لحاظ ترانه های بومی، ساز ها و عوامل تشکیل   
دهندۀ آن، میراث ارجمندی است که با پشتوانۀ تاریخی و فرهنگی بسیار کهن 
خود، تا اکنون با قامتی استوار و سر فراز بر قُلۀ افتخار موسیقی جهان ایستاده 
اما جنگ های چند دهۀ اخیر نشان میدهد که ترانه های محلی در اکثر  است. 
نقاط کشور رو به فراموشی نهاده اند و یکی از مهم ترین علل رکود این ترانه 
ها که از اثر همین جنگ های داخلی است »ضعف فرهنگ عمومی« می باشد. 
همین وضع نامناسب فرهنگی باعث شده تا آثار پر قدرت پشینیان کم کم رو به 
زوال و فراموشی بروند. به بیان دیگر، ترانه سرایان ناخود آگاه به علت استقبال 
مخاطبان از آثار سخیف، به سمت خلق این آثار می روند. نکته دیگری که در 
بحث موسیقی مردمی و ضعف در ترانه سرایی مطرح است، این است که طی 
این سال ها، بحث ترانه سرایی به شدت از موسیقی سنتی ما دور شده و از آن 
چنان  هم  ما  هنرمندان  و  موسیقی  سبک  این  گان  خواننده  است،  گرفته  فاصله 
مشغول خواندن غزلیات حافظ، موالنا و سعدی هستند و گویا هیچ تمایلی برای 

همگام شدن با جامعه ندارند.

به طور کلی به نظر میرسد که ترانه سرایان در موسیقی افغانستان همواره   
مورد بی مهری قرار گرفته اند. البته میتوان قسمت زیادی از این مسایل را به 
بی مهری کلی جامعه نسبت به هنر و هنرمند نسبت داد. در نهایت، امید می رود 
که هنرمندان، شاعران و ترانه سرایان کشور با خلق آثار بدیع و بکر، برخی 
نقایص و کاستی های ترانه های موجود را بر طرف سازند تا ترانه و موسیقی 
در کشور، یک روند اصالحی و تکاملی را طی کرده و مردم ما بار دیگر به یک 

فرهنگ موسیقی غنی و متنوع و تکامل یافته دست یابند. 
 

منابع و مآخذ:

احدی، فضل احد. ۱۳۹۰. فرهنگ عامیانه ی پنجشیر . کابل: انتشارات  -۱
خیام.   

بیلی، جان. ۱۳۸۹. موسیقی افغانستان و هنرمندان حرفوی شهر هرات ،  -۲
ترجمۀ نصرالدین سلجوقی. کابل: انتشارات کتب بیهقی.   

فیروز، اسالم الدین. ۱۳۹۱. سیر تکاملی موسیقی لوگر و پیشگامان آن.  -۳
کابل: انتشارات فرهنگ و جامعۀ مدنی.   

قطبی، سید ضیاءالدین. ۱۳۸۹. گنجینه های هنر موسیقی. کابل: مرکز  -۴
نشراتی چهاردهی.   

نظری، عبدالطیف. ۱۳۸۹. مولفه های سنت و عرفان درموسیقی افغانستان.  -۵
کابل: انتشارات االزهر.   



اولنگ اولنگ نمونه یی از یک ترانۀ عروسی است که به طرز خاص هراتی 
اجراء میشود. آهسته برو وحنا بیارید از مشهور ترین ترانه های عروسی در 
والیت هرات است که بعدها این ترانه ها در تمام نقاط افغانستان مروج گردید 

)۲: ص۱۴۹(. 

ترانه های محلی هزاره گی :

موسیقی و ترانه در فرهنگ و باور هزاره ها جایگاه ویژه داشته وهم پیوند   
جاودانه یی با زنده گی آنان دارد. محلی خوانان مناطق هزاره نشین بیشتر وقت 
زنده گی شان را صرف ساختن ابیات ترانه ها و ساخت موسیقی محلی مینمایند 
که در به وجود آوردن ترانه های عامیانه هزاره گی سهم بسزایی دارند. آالت 
موسیقی این مردم که عموماً همراهی کنندۀ ترانه های آنها میباشد ساده، محدود 
گی  هزاره  محلی  های  ترانه  اند.  دهل  و  ساز  غیچک،  دمبوره،  شامل  وعمدتاً 
مانند عروسی و شادی خوانده  گوناگون  در مراسم  و  ها  لهجۀ هزاره  با همان 
میشوند. موسیقی محلی هزاره ها یکی از حوزه های گستردۀ موسیقی خراسان 

یعنی افغانستان کنونی است.

مخته: اصطلالح »مخته« به معنی وقت و هنگام حماسۀ قهرمانان است که   
به آن مخته گی هم میگویند و این مخته ها در حقیقت هُمان موسیقی مویه گرانه 
است که هزاره ها در سوگ قهرمانان خود می خواندند. بدین سان موسیقیدانان 
محلی و مویه گران در مقام مخته، اشعار فراوان خوانده و گریسته اند . اشعار 
در مقام مخته گی، اشاره به خصایص فزیکی و روحی قهرمان دارد و خوانند 

گان به صورت بداهه این اشعار را می خوانند. 

ترانه های سر کوهی: این ترانه ها توسط چوپان ها، ما لداران و دختران   
مال بر به همراه نی خوانده میشد. 

ترانه های بزرگری یا ترانه های کار: این ترانه ها را در هنگام درو، گرد   
آوری علوفه و کشاورزی به صورت تغزلی می خوانند.

چشمه خوانی )دویودو(: این ترانه ها در هنگام گرد آمدن دخترها و عروس   
های هزاره در کنار چشمه ها خوانده میشود. آنها به دور از چشمان مردان دست 
در بنا گوش می برند و دوبیتی هایی را میخوانند که نشان دهندۀ دلتنگی های آنها، 

دوری از خانواده و رنج روزگاراست. 

خوانده  نو  وســال  بهار  وصف  در  ها  ترانه  این  نــوروزی:  های  ترانه   
میشوند. همراهی  غیچک  و  دهــل  بــا  گاهی  و  دمــبــوره  بــا  هــمــراه  و   شــده 
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آنان ابتداء به دو گروپ تقسیم می شدند و پای صحبت ذریعۀ یکی از آواز خوانان 
گروپ با خواندن مقام آغاز میشد. آواز خوان بلند میشد و مقام را ابتداء از ثناء 
و حمد آغاز میکرد که در حین اجرای مقام و دراخیر قافیۀ شعر، دو نفر جوره 
خوان به شکل آواز لرزانی آواز خوان را همراهی میکردند )۱: ص ۳۱(. البته 
این قرصک با دف و زیربغلی و با کف زدن های افرادی که در اطراف آواز 
خوان جمع بودند همراهی می شد. آنچه که خیلی ها جالب توجه است، این است 
که در قسمت ادای اخیر قرصک افرادی که در اطراف هنرمند جمع می بوند همه 
خود را سر زانو نموده و ضرب نواز را با کف زد های محکم و عمیق همراهی 

می کردند )۱: ص۴۵(.

نوع  این  که  است  پنجشیر  ترانه های محلی والیت  از جملۀ  نیز  سنگردی   
ترانه ها مبین درد، سوز و محرومیت های انسانی میباشند. سنگردی ها به مثابۀ 
آیینه هایی اند که حقایق زنده گی اجتماعی به ویژه شیوه های حیات مردم پنچشیر 
در آنها انعکاس یافته و از خالل همین ترانه ها میتوان جامعه و مردم پنچشیر 
را از نظر فرهنگی و ادبی درک کرد. سنگردی ها در قُله ها و دامنه های کوه 
ها خوانده میشوند. چون جای خواندن این ترانه ها اغلباً کوه و کمر است از این 
لحاظ نام آنرا سنگردی میگویند. زمان ویژه برای اجرای این سنگردی ها بهار 
است)۱: ص۴۷(. آالت فولکلور در والیت پنجشیر عبارت اند از: ُسرنا، دف، 

نی، دمبوره، غیچک و رباب )۱: ۲۶(. 

ترانه های محلی هرات :

هراتی ها موسیقی محلی را از انواع موسیقی خاص )کالسیک، پاپ و...(   
متمایز می کنند. منظور از موسیقی محلی از نظر آنها آن است که موسیقی قدیمی 
هرات را ساخته است و یا موسیقی است که به سبک هراتی تنظیم شده است. 
موسیقی محلی هراتی انواع پیچیده یی دارد و شامل ترانه های محلی روستایی 
و نعت خوانی است که بدون همراهی ساز توسط صوفیان در حلقات ذکر خوانده 

می شود )۲: ص۱۴۳(.

موسیقی  شامل  خود  )که  دهل  و  سرنا  موسیقی  شامل  عروسی  های  ترانه   
رقص، قطعات نمایش محلی و نغمه هایی با نقاره خانه است( میباشد. ترانه های 
محلی هرات معموالً بصورت چهار بیتی بوده که احتماالً معروفترین این ترانه 
ها » چهار بیتی سیاه مو و جاللی« است. موضوع این ترانه، عشق بی پاداش 
بوده و گفته میشود که رباعیات این چهار بیتی را شخصی بنام جاللی سروده 

است)۲: ص۱۴۵(.  

بسیار  نیز  عروسی  مراسم  های  ترانه  هرات  محلی  های  ترانه  میان  در   
بیارید،  حنا  چون:  های  ترانه  از  کوچکی  گروه  شامل  مقوله  این  اند.  معروف 
اولنگ اولنگ، بادا بادا و آهسته برو میباشد. حنا بیارید ترانه ایست که در جریان 
مراسم مهم »تخت داماد« وقتی حنا را روی انگشت کوچک دست راست داماد 
می گزارند، خوانده می شود. این ترانه فقط در مراسم عروسی اجراء میشود 
و در مناسبتی غیر از عروسی اجرای آن معمول نیست )۲: ص۱۴۷(. ترانۀ 



کهروا، گده، مغلی، دادرۀ روان و دادرۀ بلمپت است که در موسیقی غربی میتوان 
آنرا به صورت ۲/۴، ۴/۴، ۶/۸، ۷/۸ نوشت. ویژه گی های موسیقی لوگر قرار 

ذیل است:
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ترانه های محلی پنجشیر:

مردم پنجشیر از قدیم االیام عشق و عالقۀ خاصی به هنر موسیقی داشته اند   
که یکی از زیباترین نوع موسیقی آنها قرصک پنجشیر است. این عنعنۀ باستانی 
صفت  به  آنرا  و  بوده  رایج  پنجشیر  مردم  میان  در  دور  خیلی  های  زمانه  از 
یک رسم شورانگیز و دیرین خود می دانند که در مراسم عروسی، جشن های 
ملی، روز های عید، جمع آوری حاصالت و... به نحو خاصی اجراء می شود. 
قرصک از سنت های مسرت بار آریایی ها است که در فرهنگ مردم پنجشیر 

ریشه دارد )۱: ص ۳۰(.

مردم پنچشیر که فرزندان و اصیل زاده گان آریایی اند به سنت و عنعنه های   
آبایی شان ارج می نهند و پایبندی شان با این عنعنه آنقدر مستحکم است که فقط 
مرگ میتواند ریشۀ آنرا بخشکاند و بس. طریقۀ اجرای قرصک را چنین گفته اند: 
در گذشته منازل رهایشی مردم پنجشیر به شکل داالن چند ستونه اعمار میشد که 
تاهنوز هم بعضی از ساختمان های ابتدایی و قدیمی آن موجود است و اجرای 
قرصک اکثراً در همین داالن ها صورت می گرفت. طوری که جوانان در شب 
هنگام و مخصوصاً در محافل عروسی، گرد هم می آمدند و در همین داالن ها 

به اجرای قرصک می پرداختتند.

موسیقی فلکلوریک و ترانه های محلی لوگر، متشکل از همان شیوه و روش  -۱
هایی است که در میان مردم این سرزمین رشد و نمو یافته و امروز به شکل  

سبک خاص در میان موسیقی افغانستان شناخته شده است.   
ترانه های موسیقی لوگری به همراهی سازهای چهارگانۀ آن ) دهل، هارمونیه،  -۲

رباب و سرنده ( اجراء میشوند )۳: ص۷۸(.  
در موسیقی لوگر از دو نوع ریتم بیشتر استفاده میشود که یکی آن تال مغلی  -۳

)۷/۸( و دیگر آن تال گده ) ۲/۴( است که به آن تال اود نیز میگویند. این تال  
که دارای وزن ۲/۴ است در روش خود از سایر ریتم های ۲/۴ متفاوت بوده و  

در نوازنده گی شکل خاصی را نشان می دهد.   
موسیقی لوگر نزد اهل باسواد موسیقی از اهمیت خاص برخوردار است، زیرا  -۴

نوا ها و ترانه های فولکلور این منطقه نشان دهندۀ نوع خاصی از موسیقی اصیل  
افغانی است )۳: ص۷۹(.  

ترانه های محلی لوگر بر عالوۀ اهمیت موسیقایی آن منعکس کنندۀ آداب، رسوم،  -۵
زبان و سایر ویژه گی های فرهنگی، تاریخی و هنری است که میتواند  

موضوعات مهمی را در ارتباط به تاریخ و فرهنگ مردم این سرزمین منعکس  
سازد )۳: ص۸۰(.   



میلۀ سمنک: این شرینی سنتی به طور دسته جمعی توسط زنان و دختران پخته 
میشود و در هنگام پختن آن ترانۀ » سمنک « را می خوانند که این ترانه از 
معروفترین ترانه های محلی موسیقی افغانستان است و بنام ترانۀ سمنک مشهور 
میباشد. شعر آن چنین است: سمنک در جوش ما کپچه زنیم دیگران در خواب 

ما دفچه زنیم 

چوب بازی: چوب بازی در ایام عید، جشن دهقان، جشن استقالل و... اجرا   
میشود . اجرا کننده های این رسم در حالیکه لباس های محلی افغانی بر تن دارند 
با ساز و دهل و خواندن ترانه های زیبا  به چوب بازی می پردازند که بعضاً 
همراهی میشود. ابیات این ترانه ها در مناطق مختلف افغانستان از هم متفاوت 
میشود و  نوجوانان خوانده  و  توسط کودکان  که  ابیاتی  نمونه  به طور  میباشند. 

حالت حماسی دارد:

ما که طفالنیم اکنون چوب بازی میکنیم دست خود آموخته شمشیربازی  
میکنیم  

آهنگ های بارانی: در سالهای گذشته که باران نمی آمد و خشکسالی میشد،   
ایام  بود در  آنها »بارانی خوان ها«  نام  آواز خوان های محلی که  از  گروهی 
بهار، ترانه های بارانی میخواندند و از خداوند تقاضای بارش باران مینمودند. 
این ترانه خوانان گاهی درهنگام آواز خوانی، آب بر زمین میریزند و با بیل همان 
محل را میکاوند. البته این ترانه ها نیز در مناطق مختلف به گونه های متفاوت 

.)Namehnews.ir/fa/news( اجرا میشوند

ترانه های محلی لوگر:

موسیقی  انــواع  ترین  غنی  از  یکی  عنوان  به  لوگر  فلکلوریک  موسیقی   
افغانستان، ریشه در عقاید و اذهان مردم داشته، از آرزوهای آنان الهام میگیرد 
و مملو از تنوع است. ترانه های محلی لوگر به زبان های دری و پشتو است. 
این موسیقی در طول تاریخ و در پرتو مهارت ها و استعداد های مبتکرانۀ مردم 
این سرزمین رشد و رونق یافته و حالت های رنگین و دل انگیز از نوا ها، نغمه 
ها و ساز هارا بازگو میکند. پیدایش موسیقی لوگر مثل اکثر قومها و ملت های 
دیگر از همان رقصها و سرود های رزمی، بزمی، مذهبی، عشقی و ترانه های 

افسانوی و داستانی آغاز گردیده است )۳: ص۴۲(.

این سرزمین  کلتور و فرهنگ خاص مردم  دهندۀ  نشان  لوگر که  موسیقی   
است، دارای ارزش های معنوی، فرهنگی، هنری و تاریخی بوده و بخشی از 
گنجینه های فولکلور در عرصه موسیقی اصیل کشور ما به شمار میاید. تنوع 
محتوا، ساده گی، روانی، اصالت، و ریتم های شاد، روشن و روان از مشخصات 
ترانه ها در موسیقی لوگر را تشکیل میدهد. ریتم ترانه در موسیقی لوگر بطور 
منقطع بوده، طوریکه در اخیر هر جمله، وقفه یی ایجاد شده و دوباره آغازمی 
و  زیبایی  دارای  که  شاد هستند  و  ریتمیک  ها  ترانه  این  به طور عموم  گردد. 
تکنیک های خاص خود می باشند. ریتم ترانه ها در موسیقی لوگر عبارت از: 



صورت شفاهی به نسل های بعدی انتقال یافته است و امروزه به دالیل گوناگون 
به طور جدی در معرض خطر فراموشی و نابودی قرار دارد. یا شاید هم بهترین 

آهنگهای آنان به مرور زمان، فراموش شده و از بین رفته باشد )۳: ص۱۵(. 

ترانه های مردان چون نقش بیشتر در اجتماع داشته است، توانسته پایه داری   
خود را حفظ نماید. زیرا این ترانه ها در بسیاری از مراسم دیگر اجتماعی چون 
مراسم،  سایر  و  پهلوانی  مراسم  خواهی،  آزادی  های  جشن  نوروز،  های  میله 
مورد استفاده بوده اند. در پهلوی آن ترانه های مردان توانسته بهتر از ترانه های 
زنان قرنها ادامه یابد. زیرا مهمترین و بیشترین بخش ترانه های فولکلور مانند: 
جشن های روستایی، جشن های فصلی، مراسم خانواده گی، مراسم دعا و سایر 
مراسم مذهبی، مراسم بزمی و رزمی به مردان ارتباط داشته است )۳: ص۱۶(.

ساز های موسیقی محلی در بخش های مختلف افغانستان:

انواع گوناگون بوده و هر قوم و  افغانستان داری  سازهای موسیقی محلی   
سرزمین خاصی، ساز های ویژۀ خود را دارند. این ساز ها هم در موسیقی زنان 
و هم در موسیقی مردان استفاده می شده و در اجرای ترانه ها نیز نقش ایفاء 
میکرده اند که این آالت عبارت از: دف، تنبور، بربط، سه تار، غیچک ) قیچک 

(، سنتور، نی یا توله، زیر بغلی، ُدهل، رباب، سرنده، دمبوره، و... میباشند.

در مناطق شمالی و مرکزی کشور، ترانه ها با آالتی چون: دمبوره، غیچک،   
توله و زیر بغلی اجراء میگردد و در مناطق جنوب افغانستان ترانه ها به شکل 
گروپی بدون آلۀ موسیقی و گاهی با دهل، توله و رباب اجرا می گردد. در مناطق 
غربی کشور با آالت دو تار و رباب اجراء میگردد وهم در قسمت شرق کشور 

رباب، هارمونیه، منگی و طبله مروج است )۵: ص۲۹۴، ۳۰۵(. 

انواع جشن ها و ترانه های محلی در افغانستان:

جشن نوروز: نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران   
باستان است. زمان برگزاری جشن نوروز در آغاز فصل بهار است که مردم 
تقریباً دوهفته قبل از آن، برای برگزاری این جشن آماده گی میگیرند و ترانه های 

مختلف محلی در هنگام برگزاری این جشن اجراء میشود.

جشن گل سرخ: جشن گل سرخ ) میلۀ گل سرخ ( یک جشن خاص است که   
در مزار شریف در چهل روز اول سال و به مناسبت روییدن گلهای سرخ )الله( 
برپا میشود. ترانۀ مخصوص این جشن، ترانه ایست به نام " مال مامد )محمد( 
جان ". سرودۀ » بیا که بریم به مزار مال مامد )محمد( جان« معروفترین ترانۀ 

محلی افغانستان است که در ایام نوروز خوانده میشود .

بیا که بریم به مزار مال مامد جان  
سیل گل الله زار وا وا دلبر جان   
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نمی کند، ولی یک منبع بسا مهم است که ما را به ذخایر معنوی و فرهنگی جامعه 
هدایت میکند. از این رو کشف رگه های حیات اجتماعی و فرهنگی یک جامعه 
آن جامعه میسر  ترانه های محلی مردم  تحلیل  از طریق بررسی و  میتوان  را 
ساخت. ترانه های محلی دارای ویژه گی ها و کارکرد های متعددی درا رتباط با 

ابعاد گوناگون فرهنگی و کلتوری جامعه میباشند.

ترانه های محلی مفاهیم را تا حد امکان بصورت ساده بیان می کنند تا بتوانند   
درزمان محدود و سرعت زیاد اثر خود را بگذارند. ترانه های محلی انتقال دهندۀ 
داشته های معنوی و فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر است وموجب تحکیم و 
تقویت روابط اجتماعی گروه ها و طبقات مختلف جامعه میگردند و از عوامل 
ایجاد همبستگی، نیز بشمار می آید. مهمترین خاصیت این ترانه ها را میتوان 
توانایی بیان واقعیت ها و دلخوری های جامعه عنوان کرد. ساده گی، واقعیت 
گرایی و امید از عناصر اصلی و مهم دنیای پر رمز و راز آنست که محتوای 
ترانه های فلکلور را تشکیل میدهد. درو نمایۀ اصلی همۀ این نغمه ها، پاکی، 
محبت، ایمان، عشق و صداقت است. همانگونه که ترانه ها در مناطق و جوامع 
مختلف منعکس کنندۀ آداب، سنن و فرهنگ همان جامعه اند، سازهای موسیقی 

آنان نیز در هویت بخشیدن این فرهنگ نقش دارند )۳: ص۹-۲۱(.

ترانه های محلی افغانستان را میتوان به دو نوع )ترانه های زنان و ترانه   
های مردان( تقسیم بندی نمود:

۱. زنان اکثراً ترانه ها را هنگام دلتنگی، خوابانیدن کودک خود، در مزرعه   
دشت و صحرا، هنگام جشن های عروسی، جشن های تولد و غیره میخوانند. این 
ترانه ها گاهی بصورت آواز های دسته جمعی و گاهی هم تنها سروده میشوند. 
در طول تاریخ، زنان در موسیقی فولکلور، بیشتر در عرصۀ ترانه خوانی نقش 
داشته اند تا نوازنده گی. اساس موسیقی فولکلور زنان را میتوان بیشتر در الالیی 
ها، جشن های مراسمی، آواز های عروسی و موسیقی کارو تالش، جستجو کرد 

که این ترانه ها معموالً به همراهی دف اجراء میشده است.

۲. ترانه های مردان که همواره درجشن های روستایی، جشن های فصلی،   
شده،  می  خوانده  و رزمی  بزمی  مراسم  و  مذهبی  مراسم  گی،  خانواده  مراسم 

نسبت به ترانه های زنان پایداری و نقش بیشتر داشته است )۳: ص۱۵(.

تفاوت های ترانه های زنان و مردان:

ترانه های زنان بخاطر عدم حضور آنان در جامعه آسیب پذیر بوده و آهنگ   
های آنها صرف در محدودۀ خانواده باقی مانده و نتوانسته است نسبت به ترانه 
به  وهم  بوده  شفاهی  به صورت  بیشتر  زنان  موسیقی  گردد.  عام  مردان،  های 



فرزانه زرابی

چگونه گی مضون ترانه های محلی افغانستان

ترانه های محلی افغانستانمقدمه:

موسیقی افغانستان نقطۀ عطف زیبایی های تنوع قومی و زبانی است. هر   
دری،  که  دارند. طوری  را  محلی خود  موسیقی  ویژۀ  و هرقومی سبک  گروه 
پشتو، ترکی، ازبکی، نورستانی و... زبان های اصلی و متن ترانه ها را تشکیل 

میدهند. موسیقی افغانستان تا حد زیادی بصورت ترانه است.

ترانه های فلکلوریک در میان مردم هرمنطقه ای که دارای فرهنگ و تاریخ   
خاص خود باشند، خلق میشوند. این ترانه ها، صدای درونی هر ملت و در ضمن 
سر چشمۀ الهامات بشر، در ادبیات و هنرهای زیبا به شمار می آیند. هر چند 
شعر و موسیقی در افغانستان پیشرفت فوق العاده یی نموده، اما موسیقی فلکلور 
و ترانه های عامیانه تقریبآ بدون آنکه تعییر نماید به صورت ابتدایی باقی مانده 

اند. 

متن ترانه، ها متشکل از موضوعات و مضمون های متنوع است که در   
آن سنت ها، آداب، رسوم، ارزشها، عقاید و باور های اجتماعی تأیید و یا رد 
این ترانه ها  نیز از طریق  این عناصر  تداوم  تثبیت و  میشوند و در عین حال 
میسر میگردد. گرچه ترانه های محلی به تمام مردم افغانستان تعلق دارند وا ز 
احساسات، عالیق و طرز تفکر آنان نماینده گی میکند اما در مناطق مختلف شکل 
و روش آن یکسان نیست و در مجموع موسیقی های محلی کشور ساده، خالی از 
ریزه کاری ها ولی فوق العاده ریتمیک، روان و مسرت بخش اند. از موسیقی 
آفرینی،  حماسه  دامپروری،  کشاورزی،  چون:  مختلف  حاالت  در  محلی  های 
جشن های تولد، جشن های عروسی، جشن های مذهبی و غیره حاالت استفاده 

میگردد 

مضمون ترانه های محلی 

ترانه های عامیانه را میتوان مرحلۀ ابتدایی شعر و موسیقی دانست که دارای   
قافیه و وزن میباشند و یا به عبارت دیگر ترانه را میتوان هر نوع شعری نامید 
که بتواند خود را با فضای موسیقی هماهنگ سازد. این ترانه ها نخستین و ساده 
ترین نمونۀ ادبیات شفاهی است که با گذشت زمان و دگرگونی شکل زندگی و 

فعالیت های زیستی و دالیل دیگر به نغمه پرداخته شده است )۶: ص۱۲۲(.

ترانه های محلی بخش بزرگ و مهم از فرهنگ یک جامعه است. گویا انسان   
های دهاتی که توانایی درک موسیقی را داشته اند، برای بیان احساسات خود به 
خلق ترانه ها پرداخته اند. این ترانه ها، از سوی مردم عام ایجاد شده و ایجاد 
کننده های آنها اکثراً مشخص نیست. بدین معنی که این ترانه ها به وسیلۀ افراد نا 
شناخته از اقوام و طبقات مختلف جامعه و نظر به ذوق و سلیقۀ خود آنها، آفریده 
شده و بصورت شفاهی سینه به سینه وذهن به ذهن از یک نسل به نسل دیگر 
انتقال یافته است. باید گفت که ترانه های محلی از اصول و قواعد خاصی پیروی 
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۵: جایگاه طبله در موسیقی هند و افغانستان :

آلۀ موسیقی طبله از جایگاه خاص در هندوستان، پاكستان، افغانستان، بنگله   
امریكا  و  اروپا  بزرگ  آركسترهای  در  حتا  و  است  برخوردار  ویتنام  و  دیش، 
امریكا،  در  سمیرچترجی  خان،  ذاكرحسین  استاد  مانند  مشهور  استادان  توسط 

تاری خان و دیگران این آله معرفی شده و محبوبیت حاصل نموده است.

اکثراً هنرمندان عقیده دارند که شکل طبله، مانند چشم است و اگر کسی میخواهد 
هنرمند حقیقی موسیقی شود، باید راه موسیقی را به وسیلۀ طبله ببیند. طبله نوازی 
در هردو کشور بگونۀ یکسان استفاده میشود و اهمیت این آله را میتوان در چند 

نکته خالصه نمود:

طبله با داشتن آواز دلنشین و خوشی که دارد، مورد توجه هنرمندان و هنردوستان  -۱
قرار دارد.  

طبله نوازی یک هدف برای نوازنده گان سازها و خواننده گان میباشد و کوشش  -۲
میشود که هنرمندان، مهارت های شان را توأم با هنر طبله نوازی، ظاهر سازند.  

تال ها درآهنگ سازی از جایگاه خاص برخوردار است و همواره در ساختن  -۳
آهنگ ها نقش مهم را ایفاء مینماید.  

نواختن طبله روحیۀ قطعۀ موسیقی )شاد، افتاده، غمگین و....( را آشکار میسازد   -۴
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افزون برآن در کتاب صادق علی خان که یکی از مؤرخین موسیقی شرقی است 
جمله،  آن  از  داشتند.  وجود  زیادی  نوازان  پکهاوج  ها  گذشته  در  که  شده  گفته 
دو شخص مهم بنام های سودهار خان و بهون دیس را نام میبرد و میگوید که 
آنچه را که در  یعنی  به طبله نوازی پرداخت.  تولد طبله  از  سودهار خان پس 
نیزدراین زمینه، تربیه  پکهاوج مینواخت، روی طبله آورد و شاگردان زیادی 
ایالت های مختلف هند، مکتب های طبله  نمود. شاگردان وی به نوبۀ خود در 
ایجاد نمودند. اما بهون دیس کسی است که مکتب پنجاب را ساخته  نوازی را 

است.

تفاوت میان مکتب های طبله نوازی را میتوان در چند نکته بیان کرد:  

در کمپوزیشن تال ها.   -۱
تأکید و توجه بیشتر در مضامین و موضوعات طبله نوازی.  -۲

طرز اجرای کار.  -۳

۴: طبله نوازی در افغانستان :

زمانیکه امیرشیرعلی خان در سال )۱۲۴۸م( از طرف مقامات هندی رسماْ   
به هندوستان دعوت میشود از وی با موسیقی پذیرایی به عمل میآورند که این کار 
مورد توجه و عالقۀ امیرشیرعلی خان قرار میگیرد. وی هنگام برگشت عالقه 
مند آن گردید تا یکتعداد از هنرمندان را با خود به افغانستان بیاورد که چند تن 

شان نیزطبله نوازان میباشند، مانند:

خان،  گامو  استاد  خان،  مهتاب  میا  خان،  گونکلی  استاد  سمندرخان،  میا   
نتوخان، برپورخان، استاد کریم بخش، استاد خدا بخش و دیگران.

در  قرارداشت،  کابل  باالحصار  در  امیر  سلطنتی  کاخ  زمان  درآن  چون   
گذرخرابات  فعالً،  و  میگردید  یاد  خوردک  خواجه  بنام  )محلی  کاخ  این  شمال 
نامیده میشود( هنرمندان هندی مسکن گزین میشوند. همان گونه که در هندوستان 
موسیقی کالسیک هندی مروج بود در دربار شیرعلی خان نیز موسیقی اجراء 
میشد. تا آنکه استاد قاسم افغان حضور میابد و موسیقی هندی را با رنگ و بوی 

افغانی می آمیزد.

بعداً امیرشیر علی خان، برای بار دوم نیز عده یی از نوازنده گان را دعوت   
نمود که از آن جمله چند تن از نوازنده گان طبله را نام میبریم: استاد فتح، استاد 
استاد  هاشم،  استاد  فقیر محمد،  استاد  استاد صمدانی،  گاموخان،  استاد  محمود، 

آصف، استاد عارف، استاد جاوید، استاد خالد و دیگران .



ولی چون توسط مسلمانان ابداع گردیده بود به مرور زمان به واژۀ » طبله« مبدل 
گردیده است.

۳: تال ها و مضامین درطبله نوازی:

واژۀ »تال« برای مضامین طبله نوازی استفاده میشود. تال از کلمۀ هندی   
افاده میکند و اصطالحاً شناخت وقت  »تالیا« گرفته شده و معنی کف زدن را 
و زمان را گویند. تال ها، رفتارهای دایروی سلیقه یی ضربی اند که زمان را 
به واحد های کوچک تقسیم مینمایند که مترادف آن »ریتم« در موسیقی غربی 

میباشد. 

تال ها از نظر ساخت و ساز، مختلف اند و ازدیدگاه تعداد ضرب های خود،   
دارای  تال  یک  شانزده ضرب،  داری  تال  یک  ممکن  میشوند.  تفکیک  هم  از 

دوازده ضرب و شاید تال دیگری چهارده ضرب و...باشند.

بسیاری معتقدند که تعداد تال ها به بیش از ۳۶۲ تال میرسد اما بعضی ها   
باور دارند که تعداد تال ها در حدود یکصدو بیست و چند تال است که سی تال آن 
در موسیقی های ساده و روزمرۀ مردم بکار میرود و بقیۀ آنها مربوط موسیقی 
های مذهبی هندوها میباشند. سبک های طبله نوازی در هندوستان و افغانستان 
مشترک اند. در هندوستان به شیوۀ نوازنده گی، سبک و پیرو خاص، »گهرانه« 
میگویند. گهرانه کلمۀ هندی است که از »گهر« اشتقاق یافته و معنی مکتب یا 

خانه را میدهد.

در موسیقی هندوستان در قسمت ضرب نوازی و طبله نوازی، شش گهرانۀ   
رسمی وجود دارد که عبارت اند از:
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دهلی گهرانه: بنیان گذار این سبک سودهار خان است و پیروان آن احمد جان  -۱
ترکوا، نتو، گامو و....  

پنجاب گهرانه: بنیان گذار این سبک بهاون دیس است و پیروان آن ذاکرحسین  -۲
خان، نظام الدین خان و....  

لکنهو گهرانه: بنیان گذار این سبک مدوخان و بخش خان اند، پیروان آن عابد  -۳
حسین خان و اریندارکمار و....  

بنارس گهرانه: بنیان گذار این سبک رام شاهی است، پیروان آن کرشنا کمار  -۴
گنکلی، سمیتا و....  

فرخ آباد گهرانه: بنیان گذار این سبک والیت خان، پیروان صابرخان و سمیر  -۵
چترجی و....  

اجراله گهرانه: بنیان گذار این سبک کالو خان و میروخان، پیروان اکرم خان و  -۶
حشمت خان و..  



۲: تولد آلۀ ضربی طبله: 

نظر به روایات ونقل قول های مختلف در نیمۀ اول قرن هجده )۱۷۳۸م (   
در عصر حکمروایی شاهان مغول در هند ) که در آن زمان در افغانستان بابری 
ها )۱۷۱۹-۱۷۴۸( حاکم بودند ( حین سلطنت سلطان محمد شاه مغول، انقالب 
بزرگی در موسیقی مشرق زمین به وقوع پیوست و آن اینکه همان دهل پکهاوج 
به ابتکار امیرخسرو دهلوی بلخی )که پدرش از والیت بلخ افغانستان و مادرش 
بهات  »پندت  های  نام  به  دیگر  فرهنگی  و شخصیت  هنرمند  دو  و  بود(  هندی 
آلۀ  آن،  درنتیجۀ  و  گردید  منقسم  دوحصه  به  بگمبر«  وشنو  »پندت  و  کهندی« 
ضربی » طبله « به میان آمد. درهمین زمان آلۀ موسیقی »ستار« نیزبه وسیلۀ 
امیرخسرو ساخته شد. شخصیت های نامبرده، تمام نوا ها و آواها و ترکیب های 
صوتی را که راگ نامیده میشود، جمع آوری و رده بندی کرده، همچنان تیوری 
و  پرورش  بخاطر  و  کردند  ایجاد  آموزش  نیزبرای  را  شرقی  موسیقی  ابتدایی 

آموزش در نصاب مراکز تعلیمی و تربیتی شامل ساختند.

ساخته  وبزرگ  کوچک  جداگانۀ  واحد  دو  از  که  ایست  ضربی  آلۀ  طبله،   
شده است. واحد کوچک آن را »دهایا« ویا » کاتی زیر« و واحد بزرگتر آن 
را »بهایا« ویا »کاتی بم« گویند. کاتی زیر یا واحد کوچک آن اکثراً از چوب 
شیشم و خار ساخته میشود و بلندی آن از ۳۰ تا ۳۵ سانتی مترمیباشد. کاتی بم 
در ابتداء از گل سفالی ساخته میشد وچون انتقال آن مشکل بود، بناًء امروز از 
فلزات مختلف مانند مس، برونز، المونیم، آهن، نکل و چودن ساخته میشود که 
البته مس، نسبت به سایر فلزات بهترین گزینش برای ساختن کاتی زیر، محسوب 
میگردد. روی قسمت فوقانی هردو کاتی توسط پوست بز پوشانیده شده که بنام 
»پره« یاد میشود. در وسط این قمست از پره، سیاهی قرار دارد که از برادۀ 
فلزات و مواد چسپناک تهیه میگردد. در اطراف آن بافت وجود دارد که تسمۀ 
آنرا روی کاتی محکم نگه میدارد. تسمه نیز از پوست و چرم ساخته میشودو در 
قسمت پایینی طبله حلقۀ فلزی وجود دارد که بنام »چکی « یاد میگردد و تسمه 
بدان بسته میشود. کاتی ها روی دو لولۀ حلقه یی بنام » منجیله « قرار میگیرد تا 
هنگام نواختن نلرزد. گوتک های چوبی بنام »گهتک«، چکش و پودر نیز دربه 

کارگیری از طبله، مورد توجه است.

طبله دارای الفبا و الفاظ بسیط و مرکب میباشد مانند » دها، نا، تو، کت،   
گی، گدی، دهری، دهن، گنتران، دهت و....« میباشد. این ساز از واژۀ عربی 
»طبل« گرفته شده و نشان میدهد که در زمان حکمروایی مسلمانان )گورگانیان( 

در هندوستان ساخته شده است و محل تولد آن هندوستان است.

زمانیکه ساخته شد، نامی برای اطالق آن وجود نداشت . بعضی آنرا »تهب   
الو« میگفتند که به معنی آلۀ ضربی است و بعضی ها اسم » تهب بهی بهوال « 
را که به معنی آله ضربی ناطق است به کار میبردند. هردو واژۀ هندی میباشد 



سمیر نوریان 

سیر تاریخی پیدایش طبله و جایگاه آن در موسیقی هندوستان و 
افغانستان

۱. مقدمه یی پیرامون پیدایش موسیقی در هندوستان: 

به همه مردم جهان  هندوستان  از  که موسیقی  اند  بدین عقیده  هند  مردمان   
آدم  نسل  و  آمد  فرود  زمین  به  آدم  بابا  حضرت  زمانیکه  است.  گردیده  انتقال 
اولیه چگونگی  انسان  ولی  گردید،  دعوت  عبادت  به  انسان  کرد،  پیدا  گسترش 
عبادت را نمیدانست. به باور آنان، » برهما « یکی از خدایان شان موسیقی را 
ساخت با همان اشعار توصیفی درباب رب و بوسیله یکی از خدایان دیگر بنام » 
مهادیف « از آسمان به زمین آورده شده و خدای دیگری بنام »نردوشی« آن هنر 

مقدس و وسیلۀ عبادت را به تمام انسان های روی زمین رسانید.

بعضی ها باور دارند که انسان های اولیه همیشه به یک آرامگاه و جایی   
که بتوانند روحانیت خویش را تقویت بخشند، ضرورت داشتند و یا هم زمانیکه 
احساس تنهایی میکردند، آرزو داشتند تا به یک ذاتی که فوق قدرت شان باشد 
و بازگوی احتیاجات شان گردد به اصطالح درد دل و راز ونیاز کنند. ویا هم 
اگر دچار مشکالت گوناگون مانند وحشت و دهشت از طرف حیوانات درنده، 
تهدیدات طبیعی چون سیالب ها، طوفان ها و یاهم قحطی و گرسنگی و مرض 
به  که  از همین جاست  بودند.  نیازمند  پناهگاهی  به  میگردیدند،  های خطرناک 
آن  فاقد  یاهم  قافیه و  با وزن و  ابتدایی )شاید  ترانه ها و کمپوزهای  گفتارها و 
نام  که  خودشان  ساختۀ  دست  خدایان  نزد  در  و  میپرداختند  ادبی(  فن  نظر  از 
های مختلف مانند سویتا مادر، گنش مادر وغیره داشتند به عبادت میپرداختند. 
به  را  ابتدایی  خیلی  موسیقی  آالت  ها،  پدیده  این  به  بخشیدن  کیفیت  برای  بعداً 
کارمیبردند. پس از مدتی به این عقیده رسیدند که هرگاه در قسمت عبادات، اگر 
زحمات زیادی را متقبل شوند ممکن زمینۀ قبول عبادات، دعا ها و نذرهای شان 
بیشتر خواهد شد. پس از آن، بعضی حرکات موزون مطابق اشعار و ساختارهای 
واندام خود همان  دستان  با  و  در عبادات شامل ساختند  نیز  را  ها  ترانه  محلی 
تالیا«  و  »تال  دست  حرکات  به  و  »رقص«  بدان  امروز  که  موزون  حرکات 
مگویند به عبادات شان افزودند . آنان با گذشت زمان پی بردند که اگر درعوض 
دست ها برای تنظیم رقص از آالت ضربی استفاده نمایند بهتر خواهد بود. بناًء 
آالت ضربی را که از گل سفال درست میکردند و روی آن را با پوست حیوانات 
میپوشانیدند، مورد استفاده قرار دادند که فعال هم در معابد هندو ها موجود است. 
درحقیقت به این ترتیب، راه برای استفاده ازسایر آالت ضربی باز گردید که از 
آن جمله یکی هم، یک ساز ضربی بنام دهل پکهاوج میباشد. آلۀ ضربی نامبرده 
نیز سیرتاریخی زیادی را طی نموده تا اینکه شکل امروزی را بخود گرفته و در 

محافل و مجالس مختلف هندی ها بکار میرود.

گفته میشود که این آلۀ موسیقی در قرن دوازده الی چهاردۀ میالدی، بصورت   
نسبی، ساخته شده و الفاظ یا حروف الفبا نیز داشته است که یکی از نوازنده گان 

ماهر آن، رحمان خان نام داشته است.
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این افسانه دربارۀ یک رقابت موسیقی درزمان عالء الدین الخلجی1 است و افسانه 
طوری است که در دور نهایی رقابت، دو هنرمند )پندت گوپال نایک ازهندوها 
و امیرخسرو بلخی دهلوی از مسلمانان( باید به رقابت میپرداختند. پندت گوپال 
نایک آگاه بود که درمقابل رقیب مهیت یا قوی قرار دارد. به همین دلیل یک قطعۀ 
بسیار سریع را در زبان سانسکرت اجراء نمود، اما امیرخسرو با تمام فهم و 
تجربه اش سراسرنتوانست لسان را تشخیص دهد. سپس خسرو، همان قطعه را 
یکسان اجراء نمود، یعنی نوت به نوت اما کلمات دری را در عوض سانسکرت 
جاگزین نمود. نتیجۀ اجرا لرزاننده بود، اگرچه سراسر نا مفهوم و بی معنا بود. 

به همین طریقه امیرخسرو برندۀ رقابت ومخترع ترانه شناخته شد.

به عبارۀ دیگر میتوان گفت که ترانه، تغییر شکل شعردری به هجاها ویا   
سیالب های بی معنا میباشد. ترانه یک نوع موسیقی قبول شده درتمام هند حتی 

در جنوب هند با تغییر نام »تیالنه« که معموآل با رقص اجرا میشود، میباشد.

تهمری

آن  موضوع  و  بوده  فهم  عام  کالسیک  نیمه  موسیقی  سبک  یک  تهمری   
تصوری و رومانتیک میباشد. معموالً موضوع تهمری محبت یک دوشیزه را 
از  آنرا  تهمری که  از مهمترین مشخصۀ  . یکی  مینماید  تعریف  برای کریشنا2 
خیال مجزا میسازد رنگ میلودیک و آزادی آن در یکجا نمودن راگ ها میباشد. 
صاحب نظران موسیقی به این عقیده اند که تهمری در زمان واجد علی شاه3 در 

لکنهو در نیمۀ قرن ۱۹ عام گردید. 

نتیجه گیری

کالسیک  آوازی  موسیقی  چگونه  کــه  گــردیــد  مالحظه  مقاله  درایـــن   
معاصرافغانستان اساس گذاشته شد، هنرمندان هندی درآن چه نقش بازی کردند 

واین موسیقی را درافغانستان چه گونه تکثیرنمودند.

معاصر  کالسیک  آوازی  موسیقی  های  ژانر  تشابه  و  همگونی  همچنان،   
قرار  برسی  مورد  حاضر،  مقالۀ  در  تهمری  و  ترانه  خیال،  چون  افغانستان، 

گرفت.
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ها 1 خلجی  پادشاه  دومین  الخلجی  الدین  عالء 
درهند شمالی بود از۱۲۹۶-۱۳۱۶م

 کرشنا نامی ازخدایان هندو ها

واجد علی شاه دهمین واخرین نواب دولت 
اوترپردیش هندستان بود ۱۸۴۷م

2

3



موسیقی شمال هند از موسیقی جنوب هند و موسیقی خراسانی افغانی که درزمان 
حکومت مغل ها وارد هند گردیده بود، ترکیب شده است. همچنان صاحب نطران 
موسیقی هندی ریشۀ موسیقی شمال هند را به افغانستان ربط میدهند. البته، اگر به 
اصطالحات تخنیکی موسیقی شمال هند دقیق شویم، این اظهارات دور از واقعیت 
هند  شمال  موسیقی  در  هم  هنوز  تا  که  زیادی  اصطالحات  زیرا  بود.  نخواهد 
استفاده میشوند ریشه در زبان فارسی دری دارند. که تعدادی از این اصطالحات 

قرار ذیل اند: خیال، آمد، ترانه، بندش، سالمی، تعلیم، استاد، علم و...

در تشابه یا همگونگی موسیقی کالسیک افغانستان و هندوستان گونه های   
آوازی یا ژانرهایی وجود دارند که هنرمندان کالسیک هردو کشور به آن آشنایی 
کامل داشته و آنرا قاعدۀ موسیقی کالسیک میدانند. این گونه ها عبارت از خیال، 

ترانه و تمهری میباشند.

خیال

خیال یک لفظ فارسی دری بوده که به معنی پندار یا گمان میباشد وهم گونه   
افغانستان است.  یی از موسیقی آوازی کالسیک شناخته شده، در هندوستان و 
ماهیت خیال ایجاد موسیقی بدون استفاده از هیچگونه نوت یا نوت نویسی میباشد 
و این گونه موسیقی ارائۀ خالصه ومکمل یک راگ است. صاحب نظران تاریخ، 
ایجاد این گونۀ موسیقی ) خیال ( را اساس توسعۀ روش جدید در موسیقی آوازی 
کالسیک هندوستان میدانند. قبل ازخیال، دو نوع موسیقی آوازی کالسیک بنام 
های »ُدربد« و »دهمار« رایج بود، که این دو گونۀ موسیقی درساختار و توسعۀ 
خیال نقش شگفت انگیز بازی نموده اند. بعضی از هنرمندان موسیقی کالسیک 
به این عقیده اند که در اوایل این نوع موسیقی توسط خانم ها اجراء میشد، زیرا 
باید توسط آوازلطیف و مالیم صورت گیرد. همین طور، دربُد و  اجراء خیال 
َدهمار توسط مردان اجراء میشد چون خانم ها قدرت اجراء دربد و دهمار را 
نداشتند. در موسیقی کالسیک دو گونۀ خیال وجود دارد: بړا خیال )خیال بزرگ( 
چوټا خیال )خیال کوچک(. خیال اکثرآ از سه قسمت )آستائی، سنچاوی و انتره( 

و بعضاْ از دو قسمت )آستایی و انتره( تشکیل گردیده است.
 

ترانه 

ترانه نوع موسیقی آوازی مبنی بر استفادۀ هجاها و سیالب های بی معنا یا   
نامفهوم )او، دردر، ته نه، یه له لی ....( در یک اجراء سریع میباشد. در ارتباط 

به سرچشمۀ این نوع موسیقی افسانۀ جالب وجود دارد.



وحیدهللا ساغر

کالسیک  آوازی  درموسیقی   )Vocal Music( آواز  همگونگی 
افغانستان وشمال هندوستان

مقدمه

و  مبداء  مورد  در  است  پژوهشی  است،  شده  آورده  مقاله  این  در  آنچه   
سلطنت  دورۀ  در  معاصرافغانستان  کالسیک  آوازی  موسیقی  یا  آواز  ریخت 
موسیقی  با  آن  فورم  ویا  ترکیب  تشابه  و   ،)۱۲۵۸-۱۲۴۲( خان  امیرشیرعلی 
آوازی کالسیک شمال هندوستان. همچنان نقش هنرمندان هندی درپایه گذاری 
موسیقی آوازی کالسیک معاصرافغانستان و تکثیر ژانرهای موسیقی کالسیک 

هندی درافغانستان موضوعات مهم این مقاله را تشکیل میدهد.

آواز )Vocal Music( یا موسیقی آوازی کالسیک افغانستان

چند  یا  یک  توسط  که  است  موسیقی  از  یی  گونه   )vocal music( آواز   
که  طوری  میشود؛  اجرا  مختلف  سازهای  همراهی  بدون  ویا  ساز  با  خواننده 
محوریت قطعه، برآواز خوانی باشد. درافغانستان موسیقی آوازی ویا آوازخوانی 
ازمحبوبیت خاصی برخوردار بوده وعالقه مندان بی شماردارد. صاحب نظران 
موسیقی افغانی مبداء موسیقی آوازی کالسیک معاصر افغانستان را به هنرمندان 
افغانستان شده بودند، ربط  هندی که در زمان سلطنت امیرشیرعلی خان وارد 
میدهند. این هنرمندان برای همیش در افغانستان مسکن گزین شدند و موسیقی 
اساس  را  افغانستان  آوازی  موسیقی  بخصوص  افغانستان  معاصر  کالسیک 

گذاشتند. 

هنرمندان هندی در اوایل در دربار امیر مشغول اجراء برنامه های موسیقی   
به عالقه مندی  نظر  بعداً  بودند، که   ) ترانه وتهمری  کالسیک )دربد، خیال و 
این هنرمندان  نیزپرداختند.  گان  به شهزاده  تدریس علم موسیقی  به  دربار  اهل 
شاگردان زیادی، به ویژه دربین فامیل ها و خانواده های شان، تربیه نمودند که 
با گذشت زمان، تعدادی را خارج ازفامیل ها و خانواده های خود نیز با اساسات 
و علم موسیقی کالسیک آشنا ساختند و موسیقی کالسیک را نسبتاً به مردم عام 

رسانیدند.

تشابه موسیقی آوازی کالسیک افغانستان وشمال هندستان

در این رابطه موضوعی که اهمیت زیاد دارد وآنرا باید تذکرداد اینست که   
کشور هندوستان در اساس دارای دو نوع موسیقی کالسیک یعنی موسیقی جنوب 
هند )کرناتک( و موسیقی شمال هند )هندوستانی( است، که در ریخت وترکیب 

ازهم مجزا اند میباشد.

زیــادی  قدامت  از  هند  شمال  موسیقی  به  نسبت  هند  جنوب  موسیقی   
برخورداربوده و تعدادی از صاحب نظران موسیقی هندی به این عقیده اند که 
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پیشرو در مقام بوسلیك:

ما D یا »ر« را به حیث درجۀ نخست به خاطر استفادۀ آسان آالت موسیقی   
افغانی انتخاب مینماییم. گردش آن از نوت درجه سوم F یا »فا« آغاز میشود. 
انتروال D-F یا »ر تا فا« یک انتروال کوچک سوم بوده مگر با مقایسه با دامنه 
فکر  اشتباهاً  افراد  بعضی  خاطر  همین  از  میباشد.  کوچکتر  متعادل  وسعت  یا 
میکنند که گویا مقام موصوف کوچک است. این مقام صعودی است، همگام با 
آمیز  نهایت، بسیار صلح  ایجاد گردیده و در  حرکات زیادی در صداهای زیر 

میشود.

این پیشرو توسط شاهزادۀ مالدیفی، شاهزاده دیمیتری کنتتمیر)۱۶۷۲-۱۷۲۳(   
که در استانبول به سر میبرد، کمپوز گردیده است. او یک معاهده را در مورد 
ایجاد کرده  مقامهای عثمانی تألیف نمود و صد ها آثار را در نوتی که شخصاً 
بود، انتقال داد. کار او در این راستا یک منبع بزرگ از مجموعه های عثمانی، 

فارسی، افغانی و هندی میباشد. 
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فاصلۀ سه پنجم، ماژور فیثاغورثی: اگر ما در حصۀ ۸۳۲،۹۳ میلی متر فشار  -
وارد کنیم، فاصلۀ سوم کاسته )مینور( فیثاغورثی را در میابیم. در این صورت  

طول زه ۱۶۸ بر ۱۹۶ است، فریکوینسی ۱۹۶ بر ۱۶۸ میباشد.  
فاصلۀ سه ششم، مینور فیثاغورثی: اگر ما در حصۀ ۸۴۳،۷۵ میلی متر فشار  -
وارد کنیم، ما دومین فاصلۀ سوم کوچک فیثاغورثی را خواهیم داشت در این  

صورت طول زه ۲۷ بر ۳۲ است، فریکوینسی ۳۲ بر ۲۷ میباشد.  
سوم کوچک هارمونیک هفتم: اگر ما در حصۀ ۸۵۷،۱۴ میلی متر فشار وارد   -
کنیم، فاصلۀ سوم مینور هارمونیک را در خواهیم یافت. در این صورت طول  

زه ۶ بر ۷ است، فریکوینسی ۷ بر ۶ میباشد.  

کامه:

کامه یک انتروال کوچک خیالی است. روش های زیادی غرض محاسبۀ آن   
وجود دارد.

سنت :Cents یک طرح انگلیسی است که با تقسیم یک صدا )Tone( بر ۲۰۰،  -
۱۲۰۰ سنت را در اکتاو ایجاد مینماید.  

سافارت :Savart که بنام مخترع آن میباشد. او اکتاو را به ۳۰۰ سافارت و  -
انتروال ها را به ۵۰ با نیمه تونهای متعادل ۲۵ سافارتی، تقسیم بندی کرد.   

دارنده یا هولدر کامه: در این روش یک پرده به ۹ بخش فرعی که هر یک در  -
حدود ۲۲،۶۴ سنت میباشد، تقسیم گردیده است.   

.Comma = )9/8(/)1/9( = 9/72 یا کاما. در این تقسیم بندی سوم کوچک ۴   
کاما میشود، در حالی که سومین کوچک در دیاتونیک ۵ کاما میباشد.

در پروژۀ سفر ما سه پارچه را در مقام راست انتخاب نمودیم: راست پیشرو   
از ال فرابی (۸۷۲-۹۵۰ ) و دو پارچه در راست بسته از عبدالقادر مراغه یی. 

بسته در مقام راست:

راست  آخری  نوت  حواشی  در  و  دارد.  صعودی  سیر  آن  گردش  مسیر   
یا »دو،   C, D, E نهایی متزلزل در درجۀ  این روش بخش های  میچرخد. در 
ر، می« اجراء میگردد. فاصلۀ دو تا می تا حدودی فاصلۀ کاستۀ سوم بزرگ 
هارمونیک میباشد که از درجۀ پنجم به سوی درجۀ باالتر میرود که سبب ایجاد 
توهم مقام راست انتقال یافته از G پنجم، میگردد. این نشان میدهد که چگونه این 
مقام، فاصله ها یا انتروال های یکسان را در مدگری های خویش مورد استفاده 
قرار میدهد. یکی از انواع بسته های مقام راست روی دوران ریتمیک ۸ بر ۸ 

میباشد در حالیکه سایر آن ها به اساس دوران ریتمیک ۷ بر ۸ اند. 
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سایر سیتم ها: 

سیستم های قدیمی که توسط فیثاغورث ایجاد گردیده بود از دوران یونان   
باستان گرفته تا آخر قرن ۱۵ مورد استفاده قرار گرفت. تا به این زمان، دامنۀ 
اکتاو،  موسیقی به دامنۀ صدای آواز خوان بسیار نزدیک بود و هیچگاه ازسه 
بزرگتر نبود. بعدها، آهنگسازان خواستار استفاده از مدگری های بزرگتر شدند 

و بالنتیجه، دیگر ممکن نبود که دامنۀ موسیقی در سه اکتاو قرار گیرد. 

کیپلر   ،)۱۵۵۸( زرلینو   ،)۱۵۲۳( آرون  شمول  به  زیادی  های  تئوریسن   
)۱۶۱۹( ایولر )۱۷۲۹(، ویرکمایستر )۱۶۹۱( و نایدهارت )۱۷۰۶( میالدی، 
سعی و تالش ورزیدند تا سیستم متعادل دلخواه را دریافت نمایند. سیستم غربی 
امروزی که ما آنرا در صفحۀ کلید پیانو دریافت مینماییم در سایرنقاط دنیا به دلیل 

انتشار گستردۀ موسیقی غربی نیز، عام بوده است. 

ذیل  نتایج  به  ما  واحــد،  صدای  اهتزاز  برای  فیثاغورث  محاسبات  طبق   
دسترسی پیدا خواهیم کرد: 

اکتاو: اگر زهی )تار( به طول ۱۰۰۰ میلی متر در نظر گرفته شود، در   
نتیجۀ تنش، این زه به تعدادی ۴۴۰ ارتعاش )اهتزاز( را در ثانیه و نوت A یا 
»ال« را تولید خواهد نمود. اگر ما وسط زه را فشار دهیم، تعداد اهتزاز دوبرابر 
ثانیه(  بر  دوران   ۸۸۰( شاهد   A اکتاو  در  متر  میلی  در ۵۰۰  ما  پس  میشود. 
خواهیم بود .زمانیکه طول زه یا تار نصف گردد، فریکوینسی دو چند میگردد و 

این یک نسبت هارمونیک میباشد. 

فاصلۀ پنجم: اگر در حصۀ ۶۶۶،۶۶ میلی متر فشار وارد کنیم، ما نوت E یا   -
»می« را داریم. در این صورت طول زه ۲ بر ۳ است و فریکوینسی ۳ بر ۲  

میباشد. این نیز یک نسبت هارمونیک میباشد.  
فاصلۀ چهارم: اگر در حصۀ ۷۵۰ میلی متر فشار وارد کنیم، ما نوت D یا »ر«  -
را داریم. در این صورت طول سیم ۳ بر ۴ است و فریکوینسی ۴ بر ۳ میباشد.  

این نیز یک نسبت هارمونیک میباشد.   
فاصلۀ سوم اول، ماژور فیثاغورثی: اگر در حصۀ ۷۹۰،۱۲ میلی متر فشار  -

وارد کنیم، ما فاصلۀ سوم فیثاغورثی را دریافت خواهیم کرد. در این صورت  
طول سیم ۶۴ بر ۸۱ است و فریکوینسی ۸۱ بر ۶۴ میباشد. فیثاغورث این  

انتروال یا فاصله را توسط اضافه کردن دو نوت، محاسبه مینماید.   
فاصلۀ سه دوم، ماژور هارمونیکی: اگر ما در حصۀ ۸۰۰ میلی متر سیم متذکره  -
فشار وارد کنیم، در حقیقت هارمونیک ماژور سه را در میابیم. در این صورت  

طول سیم ۴ بر ۵ است، فریکوینسی ۵ بر ۴ میباشد.  
فاصلۀ سه سوم، ماژور هارمونیکی: اگر ما در حصۀ ۷۹۹،۹۹ میلی متر فشار  -
وارد کنیم، در حقیقت هارمونیک ماژور سه را در میابیم. در این صورت طول  

زه ۷۲ بر ۹۰ است، فریکوینسی ۹۰ بر ۷۲ میباشد.  
فاصلۀ سه چهارم، ماژور فیثاغورثی: اگر ما در حصۀ ۸۰۰،۹ میلی متر فشار  -
وارد کنیم، فاصلۀ سوم بزرگ یا ماژور فیثاغورثی را در میابیم. در این صورت  

طول زه ۵۹ بر ۷۳ است، فریکوینسی ۷۳ بر ۵۹ میباشد.  



موسیقی مودال یا مقام:

مقام و راگه بخش بزرگ موسیقی مودال را تشکیل میدهند. شرح مود ها   
)گام ها( از نقطۀ نظر وسعت )دامنۀ صدا( و یا به حیث مجموعۀ دانگ ها یا 
tetrachords or pentachords ناممکن میباشد، زیرا تترآکوردها دامنۀ صدای 
موسیقی نبوده بلکه یک سفر )گردش( میلودیک میباشد. این سفر دارای مراحل 
 )modulation( مشخص است که شامل: مقدمه یی بر مقام، توسعه، مودوالسیون

و نتیجه گیری میباشد.

برای نسل های قبلی، فهمیدن یک مود یا سبک به معنای دانستن یک سری   
) یک سلسله( کار های آوازی و سازی در هر مقام بود. اشکال یا فورم های 
موسیقایی مشخصی برای رپرتوار )مجموعه( در هر مود )mode( وجود دارد.

پیشرو: پیش درآمد مفیدیست که از پیشرو در فارسی گرفته شده و به شخصی که   -
راه را باز مینماید ویا کسی که جلوتر از دیگران میباشد، اطالق میگردد.   

کار: واژه یی است که ریشۀ فارسی دارد و به معنای کار )فعالیت( میباشد. در  -
اینجا به کار و یا به کمپوزیشن بزرگ در یک مود/گام )mode( بخصوص،  

اطالق میگردد.  
کار سه ‘Kârçe: ’çe واژه ای Kârçe به معنای کوچک بوده و به کار  -

کوچک، مربوط میشود.   
:Beste به معنی کمپوزیش بوده و یا هم ارتباط بین یک میلودی و یک سایکل  -

)دوران( ریتمیک را گویند.  
سیمای:Semai دوران های ریتمیک سه گانه به نام سیمای یاد میشود که دارای  -

اشکال مختلف میباشد: Semai ناقص )10/4(، Semai سنگ )Semai ،)6/2 راه   
رفتن )6/8(.  

انتروال ها یا فاصله ها:

یکی از مشخصات عمدۀ موسیقی مودال )مقامی( که آن را از موسیقی غربی   
میباشد.  متعادل  غیر  و  مساوی  غیر  های  انتروال  از  عبارت  مینماید،  تفکیک 
گام  در  آهنگی  هشت  مقیاس  به  وابسته   - موسیقی   ( دیاتونیک  متعادل  سیستم 
ماژور یا در گام مینور( نتیجۀ توسعه و تحول یک تمدن صنعتی قدرتمند میباشد 

که توسط مستعمرات آن مورد پسند و قدردانی قرار گرفته است. 

در سیستم متعادل بسیاری از موسیقیدانان و موسیقی شناسانان، فاصله های   
مودال )مقام( سنتی را دوباره تقسیم بندی نموده و به تعداد ۲۴ انتروال یکسان را 
ایجاد و ربع پرده را توسعه بخشیدند ) به گونۀ مثال دامنۀ صدای دیاتونیک به دو 

حصه تقسیم میگردد(.
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کرده ام که مایۀ افتخار واقعی من میباشد. این کمپوز در حقیقت مجالس طریقت 
بدینسو زنده  ها  از قرن  استانبول  بالخصوص در شهر  ترکیه،  صوفیان را در 
نگاه داشته است. باید گفت که من این پارچه را با نوازندگان افغانی در کابل نیز 

اجراء نموده ام. 

اصالً شعر های سلطان حسین بایقرا به زبان های فارسی و ترکی است و   
دیوانی را تشکیل میدهد که بعداً به امر شاه سلطان حسین صفوی، تمامی اشعار 
ترکی آن به زبان فارسی ترجمه گردید. یک نسخۀ این دیوان را میتوان در موزیم 
بریتانیا دریافت کرد. اثر دیگر سلطان حسین بایقرا که نام او را نیز دربر دارد، 
رسالۀ حسین بایقرامیباشد. این یک رسالۀ توصیفی است که خصوصیات دربار 
وی و همچنان احترامی که او به موالنا عبدالرحمان جامی داشت درآن ظاهر 

گردیده است.

شمس الدین محمد، بازماندۀ یکی از بزرگان اهل تصوف بایزید بسطامی به   
سلطان حسین بایقرا پیشنهاد کرد، یک مقبره و یک مسجد را در یک موقعیت 
شهرک کوچک نزدیک به بلخ که گمان میرود مقبرۀ علی بن ابی طالب )داماد 
مزار  شهر  منشاء  مقدس،  ومقبرۀ  مسجد  این  نماید.  اعمار  باشد،  پیامبراسالم( 
است،  افغانستان  شهرهای  ترین  ومهم  بزرگترین  از  یکی  که  امروزه  شریف 

میباشد.

مقام موسیقی عثمانی:

مقام، mugam, maqôm راگه، ردیف... وهر آنچه منشاء این اصطالحات   
است، نام هایی بوده که به موسیقی سبک های غیر غربی ) از اندلس گرفته تا 
هندوستان و آسیای مرکزی ( داده شده است. واژۀ مقام ریشۀ عربی دارد که به 
معنای جای ثابت ومحل ایستادن میباشد. واژۀ راگه، ریشۀ سانسکریت دارد و 

کشش، رنگ، شور یا احساس را مشخص مینماید.

زبان  در  که  مینامند  مطرب  را  نوازندگان  یا  موسیقیدانان  میانه  خاور  در   
عربی اشخاصی را دربر میگیرد که خوشی و احساسات را هدیه میکنند. موسیقی 
ترکی، عربی و فارسی از میلودیهای مقام تشکیل شده اند وهر یک آن دارای یک 
مشخصۀ ویژه بوده که توسط یک سفر میلودیک از طریق انتروال های مطابق 

به مقام بخصوص، اولویت بندی گردیده و بوجود می آیند. 

کیفیت یک آلۀ موسیقی در نزدیکی و شباهت آن با صدای شخص آوازخوان   
نهفته است و نواختن سبک درست آله به مهارت نوازنده وچگونگی همراهی او 

با آواز خوان، ارتباط میگیرد.

در سراسر خاور میانه و کشورهای خراسان، موسیقی را علم ادوار نیز مینامند، 
زیرا شعر موزون، دوران های ریتمیک و گام های آن به شکل گرافیک )توسط 

دایره ها( شرح گردیده و معلومات الزم را ارائه مینمود. 



فوایداالشاره

نوری  کتابخانۀ  در  است  مؤلف  نوشتۀ  دست  که  رساله  این  اصلی  نسخۀ   
عثمانیه Nuriosmany در شهر استانبول موجود است. او در این کتاب به شرح 
۱۲ مقام، ۷ سیاره و ۲۴ شعبه و همچنان طرز های موسیقی پرداخته و در ضمن 
توضیحاتی را در مورد دوران های ریتمیک که شخصاً توسط مراغه یی ایجاد 
گردیده، ارائه نموده است. این کتاب نیز شامل مالحظاتی راجع به کتاب ال فرابی 

که توسط صفی الدین ارموی تألیف گردیده است، میباشد.

آقای  تألیفات  از  نیز  و»کنزااللحان«  االدوار«  »زبدة  های  بنام  دیگر  کتاب  دو 
مراغه یی میباشد ولی نسخه های آنها در دسترس نمیباشند. 

سلطان حسین بایقرا 

سلطان حسین بایقرا در سال ۱۴۳۸ میالدی چشم به جهان کشود و بخاطریکه   
یک پادشاه ادب پرور و هنردوست بود از جملۀ مشهورترین امیران تیموری به 
شمار میرود. او بعد از رحلت کاکایش شاهرخ میرزا، سالها با رقیبانش جنگید تا 
اقتدار و تاج و تخت خود را در منطقۀ خراسان یقینی نماید. چون سلطان حسین 
توسط پدرکالنش، بایقرا، پرورش یافته بود از این لحاظ نام او را با خود اضافه 
دانشمندان، هنرمندان، شعرا و  با  او ۳۷ سال دوران سلطنت خویش را  نمود. 

موسیقیدانان سپری نمود. 

در دوران زمامداری او کتاب »محاكمة اللغتین« که مؤلف آن امیر علی شیر   
نوایی میباشد، تحریر گردید که در آن اثبات برتری زبان ترکی بر فارسی مورد 
بحث قرار گرفته است. امیر علی شیر نوایی عالوه بر چهار دیوان اشعارش، 
کتاب های متعددی را به شمول اثر منظوم لیلی و مجنون ) که دربرگیرندۀ یک 
تذکره یی  النفایس «  میباشد(، و همچنان کتاب » مجالس  تخیلی عاشقانه  قصۀ 
است در مورد شرح حال شعرای مشهور، تألیف نموده است. در ضمن به آقای 
نوایی مسؤولیت کارهای عامه نیز داده شده بود که ما مدیون و شاهد اعمارو 
مقبرۀ  همچنان  او  هستیم.  کاروان سرای  و  مدرسه  مجدد صدها مسجد،  احیای 
شاعر مشهور، آقای فریدالدین ابوحامد محمد عطارنیشاپوری، را نیزدر نیشاپور 

اعمار نمود.

بایقرا درخشیدن شیخ االسالم  دیگر دربار سلطان حسین  یک خصوصیت   
موالنا عبدالرحمن جامی بود. او یک شخص موسیقیدان و شاعر نامدار بود که 
آثاری  پارچه های وی منبع معتبر تدریس طریقۀ صوفیه، شمرده میشود: وی 
چون »نفحات االنس« و »جامع كرامات االولیا« را در شهر هرات تألیف و به 

سلطان حسین بایقرا اهداء کرد.

سلطان حسین بایقرا شخصاً یک خطاط و موسیقیدان بود. کمپوزی در مقام نوا 
که یکی از کمپوز های معتبر او میباشد به اساس اشعار شاعر متصوف، حاجی 
بایرام ولی، اهل شهر انقره، ترتیب شده است. من شخصاً این کمپوز را اجراء 
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حدود ۲۲ کمپوز این موسیقیدان برجسته در دسترس میباشد. مراغه یی بر عالوۀ 
کمپوزها، کتاب هایی را نوشته که در تاریخ موسیقی کشور هایی مانند ترکیه، 

افغانستان، جهان عرب، آذربایجان و هند ارزش بزرگ دارند. 

تألیفات مراغه یی :
جامع االلحان

در  است  )مؤلف(  نویسنده  های  نوشته  دست  که  کتاب  این  اصلی  نسخۀ   
این  نوشتۀ  دست  کاپی  است. یک  موجود  عثمانیه  نوری  کتابخانۀ  در  استانبول 
کتاب در کتابخانۀ آکسفورد نیز وجود دارد. مراغه یی میلودی را در این کتاب 
سیستم  موسیقی،  ها(  )انتروال  فواصل  محاسبۀ  همچنان  و  است  نموده  تعریف 
فواصل ۱۸ تایی در بین فاصلۀ اکتاو و تحلیل فواصل چهارم و پنجم را توضیح 
و تشریح نموده است. بر عالوه، این کتاب شامل معلومات در مورد ساخت آالت 

موسیقی به ویژه آلۀ موسیقی عود، میباشد.

مقاصد االلحان

میتوان نسخه های  نمیباشد، ولی  االلحان در دسترس  نسخۀ اصلی مقاصد   
کاپی از کتاب مذکور را از کتاب خانه های ذیل دریافت کرد: 

کتابخانۀ کاخ توپکاپی در استانبول، ترکیه  -
کتابخانۀ نوری عثمانیه Nuriosmaniye استانبول  -

کتابخانۀ رضادی در مشهد، ایران  -
کتابخانۀ ملیک در دانشگاه تهران، ایران  -

کتابخانۀ دانشگاه الیدن در کشور هالند  -
 

در این کتاب میتوان معلومات تخنیکی زیادی را راجع به اخالق گردهمایی   
های موسیقی و تأثیرات میلودی باالی انسان دریافت نمود. معلومات راجع به 
۱۲ مقام و ۲۴ شعبه، محاسبۀ انتروال )فاصله( و سیتسم های عیار ساختن آالت 

موسیقی زهی )آالت تاری یا سیم دار( نیز در این کتاب ارائه گردیده است.

شرح االدوار:

نسخۀ اصلی این رساله در کاخ توپکاپی در شهر استانبول و یک کاپی آن   
در کتابخانۀ نوری عثمانیه Nuroiosmanye موجود است، همچنان میتوان کاپی 
های بیشتر این رساله را در تهران و شیراز نیزدریافت نمود. کتاب مذکور در 
به  است  گردیده  تالیف  ارموی  الدین  توسط صفی  که  را  االدوار  کتاب  حقیقت 
زبان فارسی شرح کرده و در ضمن راجع به معنی، موضوع و نقش موسیقی 
توضیحاتی ارائه نموده است. این کتاب مشورت و رهنمایی های زیادی را به 

موسیقیدانان ارائه میدارد. 



موزیم ها نگهداری شوند، زیرا در واقعیت خویش از جملۀ آثار جاودان موسیقی 
میباشند. خواب دیرینه ام اجرای همان موسیقی یی که از کاخ هرات نشأت گرفته 
باید در  این موسیقی  تمام خراسان و خاور میانه شهرت داشت بود.  بود و در 
محافل هنری عصر حاضر اجراء گردد، تا ارجی که شایستۀ آن است، برایش 
افغان  موسیقیدانان  با  پروژۀ سفر  در  اواخر  این  در  من  زمانیکه  گذاشته شود. 
اشتراک نمودم در حقیقت خواب دیرینه ام به واقعیت پیوست. به همین دلیل من 
این راه را به امیدی تعقیب کردم تا شعر های آقای رومی ) حضرت موالنا جالل 
یافته  بود و معنویت آن در سراسر جهان گسترش  بلخ  الدین محمد ( که متولد 

است، بیشتر ازپیش در جهان اسالم باالخصوص افغانستان، بیاد آورده شود.

عبدا لقادر مراغه یی از والیت هرات

عبدا لقادر مراغه یی در سال ۱۳۶۰ میالدی در شهر مراغۀ، آذر بایجان   
که  مینویسد  مقاصدااللحان «  کتاب خود »  در  او  به جهان کشود.  فعلی، چشم 
پدرش، ابن غیبی، وی را تشویق کرد تا موسیقی را بخاطر قرائت نمودن زیبای 
و  اویسی  جالیری  سلطان  نزد  جوانی  سن  در  یی  مراغه  بیاموزد.  کریم  قرآن 
پسرانش سلطان حسین و سلطان احمد به تبریز رفت. مراغه یی پس از ساختن 
آهنگهای ویژه )نوبت مرتب( برای هر روز ماه مبارک رمضان مشهورگردید 
و جایگاه خاصی را کسب کرد. وی در طی این زمانی آرام و صلح آمیز، بنا بر 
تشویق سلطان احمد، آهنگ های بیشتری را کمپوز نمود و بعد از تصرف این 
شهر توسط تیموریان، او با سلطان احمد به بغداد فرار کرد. زمانیکه تیموریان 
این غایله جان  از  قتل عام، مراغه یی  با وجود همه  فتح کردند  بغداد را  شهر 
سالم بدر برد و همراه با سایرهنرمندان و دانشمندان دربار، به سمرقند ) پایتخت 

تیمورلنگ( انتقال گردید.

مراغه یی در نزد تیمور لنگ و پسرانش جایگاه مناسب و احترام خاص را   
کسب نمود. تیمور وی را نزد پسرش میران شاه به تبریز فرستاد، اما پس از 
دریافت شکایت در مورد زندگی فسق آلود پسرمعتاد به الکولش، به تبریز آمد و 
همه رفقا وهمراهان پسرش را به مرگ محکوم کرد. زمانیکه نوبت مراغه یی 
رسید، او به تالوت قرآن آغاز کرد و تیمور، تحت تأثیر زیبایی آواز وی، تکان 

خورد و ناگهان روحیه اش از حالت خشم زیاد، به مدارا و آرامش تغییر کرد. 

در سال ۱۴۰۷ میالدی، شاهرخ میرزا پسر تیمور جانشین پدر شد و پایتخت   
را به شهر هرات، افغانستان واقعی، انتقال داد. دراین گیرودار، مراغه یی نیز به 
هرات آمد و کتاب مشهورش » جامع االلحان« را که مجموعه یی از آهنگهاست 
نوشت و آنرا به سلطان شاهرخ تقدیم کرد. سرانجام بر اثر طاعونی که در سال 
۱۴۳۵ میالدی درهرات شیوع یافت، مراغه یی چشم از جهان فروبست. عثمان 
و  نمود  )انتقال(  آوانویس  را  او  های  پارچه  شناس،  موسیقی  بی،  یکتا  رؤوف 
بالنوبه این پارچه ها را به نوت های اروپایی انتقال داد. پارچه های مذکور برای 
اولین بار توسط پدرم، الوی ارگونر، تحلیل و شرح گردید. در حال حاضر در 
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کودسی ارگونر

میراث معنوی )نا ملموس(

اثر تالش  نویسان که در  تاریخ  و  نژاد شناسان  باستان شناسان،  از  تشکر   
باستانی  تمدن های  بقایای  از  یی  قابل مالحظه  تعداد  بی شایبۀ شان  و زحمات 
و  افتخار  مایۀ  حقیقت  در  این  است.  شده  گذاشته  نمایش  به  ما  های  موزیم  در 
چنین  که  است  )کلکسیونر(  کننده  آوری  جمع  یا  و  کشور  یک  برای  سربلندی 

میراث ارزشمند تمدن های باستانی را شامل مجموعه های خویش میسازد.

این در حالیست که موسیقی به عنوان بخشی از این میراث ارزشمند، به دلیل   
اینکه از جمله میراث های معنوی )نا ملموس( میباشد به همان اندازه مورد جلب 
توجه قرار نگرفته است. موسیقی یگانه هنریست که ذوق، زیبایی، احساسات و 
نظریاتی را که در طول تاریخ توسط بشر به اشتراک گذاشته شده، انتقال داده 
میداشت، موسیقی  هنرمندان وجود  از جانب  بالخصوص  یی  اراده  میتواند.اگر 
میتوانست جایگاهی را به مثابۀ کلتور زنده )که حاوی گذشته و آینده بوده(، کسب 
میکرد. زمانیکه کاخ ها، شهر ها و مخروبه های معماری از بین برود، ارزش 
های غیر مادی یا نا ملموس این تمدن ها نسل در نسل به شکل عنعنه یا فرهنگ 

انتقال میابد.

از قرن ۱۷ میالدی بدینسو، استعمار غربی، جهان را تحت پوشش در آورده   
فنی شان مورد تحسین  پیشرفت های  است. کشورهای غربی بخاطر ثروت و 
اوصاف  دارای  تمدن  یک  امروز  جهانی،  تمدن  دلیل،  همین  به  که  قرارگرفته 
خویش  فرهنگی  میراث  از  اروپایی  غیر  ازجوامع  زیادی  عدۀ  میباشد.  غربی 
محروم گردیده و در جغرافیای سیاسی خویش محدود باقی مانده اند، اما باید گفت 

که با وجود این همه، هر جامعه دارای یک فرهنگ مشهور منطقه یی میباشد.

جوامع غیر اروپایی نیز دارای آثار باستانی )فراورده های بدیعی به شمول   
موسیقی( اند که توسط عالقمندان هنر تقدیر و مورد پسند قرار گرفته اند، ولی 
مشکالت سیاسی، عدم دسترسی به وسایل مادی و عدم موجودیت نهادها به خاطر 
تداوم و حفظ میراث موسیقی، به ویژه در جهان اسالم، سبب شده تا نسل های 
زیادی هنرهای زیبا را، بخصوص ادبیات و موسیقی راکه در عصر تمدن های 
مختلف در جوامع مربوطه بوجود می آید، به طور کامل نادیده بگیرند. تا زمانی 
که این میراث ها از محوطۀ ملی و منطقه یی خود بیرون نشوند یک بعد جهانی 
را بخود نگیرند و بدون جلب توجه مؤسسات هنری بین المللی باقی بمانند، در 

معرض از بین رفتن میباشند.

من به عنوان یک موسیقیدان و یک دانشمند/محقق، معتقدم و الزم میپندارم   
که موسیقی بایست عاری از هر نوع محدودیت های اخالقی یا فلکلوریک گردیده 
و بعد و اهمیت پر آب و تابی را که به دوران های طالیی تمدن های مختلف 

ارتباط میگیرد، دوباره کشف نماید.

زمانیکه من پارچه های موسیقی فراموش شده و یا ترک شده را با گروه   
هنری خویش در طی کنسرت ها و یا نشر البوم ها تحلیل و اجراء مینمایم در 
واقع به این حقیقت پی میبرم که این نوع موسیقی )میراث فرهنگی( نباید تنها در 



خواهد بود تا داشته های ادبی، هنری و فرهنگی گذشته، دوباره احیاء گردد.

پیشنهادها

موسیقی ملی به حمایۀ بیشتر نیاز دارد تا نسل جوان کشور بتوانند با آن ارتباط  -
برقرار کنند. درمورد موسیقی کالسیک که موسیقی رسمی کشور است نیز، باید  

این نظر مهم باشد.  
موسیقی افغانستان با تولید خود و با ظرفیت و صنعتی که دارد، روی پای خودش   -

متکی نیست. بناًء به یک راهکرد و مکانیسم سالم برای حرکت اقتصادی و  
حرکت تولیدی موسیقی که باید وجود داشته باشد نیازدارد.  

در برنامه ریزی موسیقی کشور باید توجه به موسیقی بومی و نمادهای كهن هر   -
منطقه شود تا تمام فرهنگها را در برگیرد و ویژه گی های زبانی، قومی و مذهبی   
در آن مد نظر باشد. همچنان از زیرساختهای فرهنگی كه سرمایۀ جامعه محسوب   

می شود، برخودار باشد.   
برای اینکه موسیقی افغانستان بتواند هر چه بهتر و مؤثرتر به اهداف خود برسد،   -

نیاز به عواملی برای نیل به این امر دارد که مهمترین آنها عبارت از تربیه  
آهنگساز، نوازنده، آوازخوان، و محقق موسیقی است. هر کدام از اینها نیز به نوبۀ   

خود نیاز به شرایط و بستری برای رشد و تکامل دارند.  
مشوره دهی، برنامه سازی موسیقی و تبادل تجربه ها نیاز مبرم برای رسیدن به   -

کیفیت بهتر در عرصۀ تحصیالت موسیقی است. این چیزیست که میتواند ما را  
در راستای بهبود تعلیم وتربیۀ موسیقی یاری رساند.    

پیداگوژی موسیقی و فراگیری روش تدریس برای کسب تجربۀ آموزش دهی،   -
نیاز تعلیم وتربیۀ موسیقی است.  

خود کفایی در عرصۀ ضبط و نشر موسیقی، ترمیم و ساخت سازهای ملی میتواند  -
نیازمندیهای موسیقی کشور را برآورده سازد.  

محصالن و فارغ التحصیالن موسیقی به حمایۀ بیشتر نیاز دارند تا با استفاده از  -
دانش و مهارتی که دارند به بورسیۀ های لیسانس و ماستری به کشورهای   

همجوار اعزام شوند. بخصوص آنانی که در بخش موسیقی ملی تحصیل مینمایند.   
زیرا تهیۀ بورسیه ها میتواند در تربیۀ بیشتر کادرهای جوان برای رشد موسیقی  

کشور مفید واقع گردد.   
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رابطه به موسیقی کشور وجود ندارد. باید بر این نکته واقف باشیم که از ظرفیت 
کنیم،  استفاده  به متحول شدن فضای موسیقی در کشور  با توجه  های موسیقی 
اما متأسفانه به دلیل اینکه هیچگاه از استراتژی مناسبی در سیاستگذاری حوزۀ 
موسیقی در کشور استفاده نشده است به تبع آن نتوانستیم بین موسیقی و جامعه 
توسعۀ فرهنگی  با  مفاهیم مرتبط  از جمله  کنیم. سیاست موسیقی  برقرار  آشتی 
است که هدف این پدیده پیشرفت و پویایی نوین وقانونمند جامعه است. سیاست 
موسیقی میتواند به سازماندهی تعلیم و تربیۀ موسیقی، پژوهش موسیقی، ترویج 
موسیقی، تولید، واردات و صادرات موسیقی کشور، یاری رساند و به روشنتر 
شدن رابطۀ دولت، جامعه، اهل موسیقی و فضای موسیقی کشور کمک نماید. 
مردمی  و  ملی  های  ارزش  به  دادن  اهمیت  قالب  در  موسیقی  توسعۀ  درضمن 
میتواند ازطریق برنامه ریزی ها به نیازهای فرهنگی و معنوی جامعه پاسخگو 
باشد. این نیازها میتوانند زمینه را در جهت بهبود وضع موسیقی کشور فراهم 
از  حمایت  عدم  موسیقیدان،  و  موسیقی  از  حمایت  عدم  در هرصورت،  سازد. 
یافته گان موسیقی، عدم موجودیت موسیقی در نصاب درسی معارف  تحصیل 
معلم  و  نوازنده  عدم  ملی،  موسیقی  های  زیرساخت  به  دسترسی  عدم  کشور، 
موسیقی به طور کافی، عدم سیاست گذاری موسیقی، نبود راهکرد های مشخص 
رسانه ها در قبال موسیقی، هدفمند نبودن تولید موسیقی درجامعه، عملی نشدن 
قانون کاپی رایت و مهمترین چالش هایی اند که تا هنوز بر سرراه موسیقی ما 

قرار دارند.

نتیجه گیری 

شناخت  موسیقی،  وتربیۀ  تعلیم  رشد  آن،  بر  تأکید  و  موسیقی  علم  ترویج   
موسیقی  های  گنجینه  به  توجه  و  آن  دربارۀ  علمی  تحقیقات  و  ملی  ازموسیقی 
از  حمایت  نماید.  ایفا  بارز  نقش  افغانستان  موسیقی  اعتالی  در  میتواند  کشور 
موسیقی درجهت رشد و توسعۀ آن، مطالعه و پشتیبانی صنعت موسیقی و تالش 
برای بلند بردن ذوق زیبایی شناسانه و سلیقۀ موسیقی عامه در جهت درک و 
استقبال ازموسیقی، میتواند موسیقی افغانستان را به سمت جدیدی راه گشا باشد. 
درضمن موسیقی میتواند در جهت تعالی ادب، فرهنگ، زبان و معنویت جامعۀ 
ما تاثیر گذار باشد . باید گفت که موسیقی ضرورت و نیاز جامعۀ ما است و باید 
از ظرفیت های آن در برآورده شدن صلح، امنیت و بهبود سالمت روانی و زنده 

گی اعضای جامعه استفاده شود.

بدون تردید یکی از دستاوردهای بزرگ فرهنگی - هنری در سالهای اخیر،   
لحاظ  از  تاهنوزهم چالش هایی  بااینکه  دوبارۀ موسیقی است.  توسعۀ  ترویج و 
کمبود کادر های موسیقی باقی اند، ولی با آنهم درطی این یک دهه، موسیقی در 
افغانستان توانسته است به حد چشمگیری در میان جوانان و خانواده ها فراگیر 
شود و این میتواند برای تربیۀ جوانان زیادی در عرصۀ موسیقی امیدوار کننده 
باشد. همینطور نهاد های موسیقی کشور نیز با تدابیر و راهکارهای خود باعث 
شدند، موسیقی افغانستان را با رعایت تمام موازین و در عین نوپایی، مورد توجه 
قرار دهند. رویهمرفته باهمه چالشهائیکه وجود دارد، موسیقی نیاز مبرم برای 
احیای دوبارۀ فرهنگ و هنر کشور است و این پدیده ایست که بدون آن مشکل 
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تالش در جهت ارتقاء دانش و مهارت های فنی دانش آموزان از راه   -
آموزش.     

تالش برای پژوهش در موسیقی قدیم و نوین افغانستان، جهت شناخت ظرفیت  -
های موسیقی ملی.  

ترتیب برنامه های اجرایی انواع موسیقی كه در اعتالی فرهنگ موسیقی كشور  -
نفش موثر داشته باشد.  

انجام فعالیت های تحقیقات موسیقی به منظور كمك به رشد و توسعۀ فرهنگ  -
عمومی موسیقی افغانستان.  

اهمیت و ضرورت انکشاف موسیقی افغانستان

در پهلوی آنچه که صورت میگیرد، امروزه آنچه که برای ما مهم است،   
اهمیت موسیقی ملی و اولویت به انکشاف آن است تا برای بهره مندی و توانمندی 
ها و توسعۀ آن به عنوان شایستگی های محوری و کلیدی تالش نمائیم. یکی از 
بومی  انکشاف موسیقی هم شناخت میراثهای موسیقی و ارزش های  راه های 
و محلی آن است و موسیقی ملی یکی از لوازم شناخت این ارزشها است. در 
انکشاف موسیقی ملی افغانستان توجه به مسئلۀ فرهنگ بسیار مهم است. موسیقی 
و  ها  سرود  نواها،  اینرو  از  است  آن  فرهنگ  معرف  افغانستان  کهن  و  قدیم 
رویهمرفته  استند.  بسیار  فرهنگی  و  معنوی  های  ارزش  دارای  کهن  سازهای 
این ارزشها برای موسیقی ما با اهمیت است که در نتیجه، باعث جلب و جذب 

دیگران جهت بازدید و شناخت این موسیقی و جاذبه ها و آثار آن می گردد. 

انکشاف موسیقی افغانستان مناسب با فرهنگ ملی میتواند باعث رشد آگاهی   
جامعه از موسیقی ملی گردد. توسعۀ موسیقی ملی میتواند به حفظ رویکرد های 
بومی و دستاورد های فرهنگی جامعه توجه کند. موسیقی و توسعۀ آن در رشد 
هویت فرهنگی ملی مؤثر است و بخش مهمی از عناصر و لوازم توسعۀ فرهنگی 

جامعه میتواند از طریق موسیقی شکل بگیرد.

موسیقی اکادمیک غرب نیز پیوند دهندۀ موسیقی افغانستان با موسیقی جهان   
است. این موسیقی میتواند در غنای موسیقی کشور برای مدرنیزه ساختن آن با 
اهمیت باشد . همینطور میتواند موسیقی ملی کشور را با ارزشهای علمی موسیقی 
جهان همآهنگ سازد و در عرصۀ تربیۀ محققین موسیقی، نوازنده، آهنگساز، 
معلم موسیقی، صنعت موسیقی و ... مفید واقع گردد. درضمن، افغانستان نیاز 
به ساختن ارکسترهای معیاری دارد که جوابگوی نیازهای موسیقی کشور در 
افراد متخصص در رشته های مختلف  این لحاظ تربیۀ  به  باشد.  طوالنی مدت 
سازهای غربی، مهم میباشد تا کمبودی که از این جهت وجود دارد، رفع گردد. 

نیازمندیها وچالش های موجود بر سر راه موسیقی

موسیقی می تواند نقش مهمی را در برطرف نمودن نابسامانی ها و ناهنجاری   
های جامعه ایفا کند، ولی این در حالی است که هنوزهم راهکارهای مشخصی در 



دیپارتمنت را حمایه نموده وتعدادی از اساتید این بنیاد نیز با دیپارتمنت مذکور در 
تدریس سازهای ملی، همکاری مینمایند . همینطور دیپارتمنت موسیقی میتواند 
شاگردان این بنیاد را که فارغ صنوف دوازدهم مکاتب عمومی باشند، بعد از 
سپری نمودن کانکور اختصاصی بپذیرد که نخستین دورۀ آن درسال ۱۳۹۲ بعد 
از سپری نمودن کانکور اختصاصی به این دیپارتمنت جذب گردید. در طی یک 
دهۀ اخیر، توجه بیشتر دیپارتمنت موسیقی درزمینۀ بهبود کیفیت تدریس، بوجود 
آوردن فضای مناسب برای آموزش موسیقی و تربیۀ کادر های جدید بوده است. 
امروزه این دیپارتمنت دارای نه نفر کادر علمی است که از جمله، سه عضو 
آن شامل دورۀ ماستری ویک عضو آن در جریان سپری نمودن درجۀ دکتورا 
میباشند. همینطور همه ساله یک ویا دونفر از کادرهای جوان این دیپارتمنت، 
جهت کسب درجۀ ماستری از طرف وزارت محترم تحصیالت عالی به خارج 
از کشور فرستاده میشوند. ما خواهیم توانست تاچند سال آینده تعدادی از کادر 
های ماستر و داکتر موسیقی در سطح این دیپارتمنت داشته باشیم. با تالش هاییکه 
صورت گرفته، سعی گردیده است تا زمینۀ تحصیل موسیقی، تربیۀ معلم موسیقی 
و نوازندۀ موسیقی در کشور، مهیا گردد و افرادی هم بتوانند در عرصۀ موسیقی 
ملی و هم موسیقی جهانی، فعالیت نمایند و همینطور تعدادی از کادرهای جوان 

برای تدریس موسیقی بکار گرفته شوند.

دیپارتمنت موسیقی تالش دارد تا در عرصۀ توانمندی ورشد ظرفیت های   
مورد نیاز خود بپردازد و در این راستا با در نظر گرفتن روند فرهنگ ملی در 
توسعۀ موسیقی ملی و موسیقی جهانی گام بردارد . همچنان در کوشش آن است 
تا جوابگوی نیازهای رشد و انکشاف موسیقی و بهبود موسیقی کشور باشد و 
فعال  نماید که در رشد موسیقی کشور سهم  تقدیم جامعه  التحصیالنی را  فارغ 
داشته باشند. دیپارتمنت موسیقی با به کارگیری شیوه های جدید آموزش )و با 
همکاری و هم فکری استادان جوان خود ونهاد های جهانی که با این دیپارتمنت 
همکاری دارند( درعرصۀ کریکولم سازی، تجدید و نوسازی لکچرنوتها درسی، 
مجهز ساختن صنوف درسی، وتدریس بوسیلۀ پاور پاینت و تدریس برنامه های 
موسیقی بوسیلۀ کامپیوتر، گام برداشته است. این دیپارتمنت در حال حاضر با 
داشتن دو رشتۀ موسیقی ملی افغانستان و موسیقی جهانی در مقطع لیسانس است. 
هدف آن تربیت موسیقیدانان جوان با بهره جویی از موسیقی ملی افغانستان و 

موسیقی جهانی است که در این راستا، اهداف زیر را دنبال می نماید:
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تربیت افراد کارآزموده و متخصص در قلمرو موسیقی افغانستان و جهان با توجه  -
به نیاز روزافزون در عرصه آموزش و پرورش موسیقی.  

بهره گیری از تجارب ارزندۀ استادان موسیقی ملی افغانستان که عمری را صرف  -
اندوختن این تجارب کرده اند، اما فاقد مدرک رسمی هستند.   

ارتقای سطح كیفی و رشد ارزش های معنوی موسیقی افغانستان و آثار مبتنی بر  -
فرهنگ ملی.   

بارور ساختن استعدادهای هنری در رشتۀ موسیقی ملی و جهانی.  -
حفظ میراث های هنری كشور در زمینۀ موسیقی و تمهید و گسترانیدن زمینه های  -

اعتالی آن.  
تداوم موسیقی ملی در جامعه و شناسایی و باروری استعداهای هنری جهت رشد  -

موسیقی درکشور.   



جامعۀ بین المللی است. زیرا، بدون این همکاری ممکن نبود که پایه های ازهم 
ریخته شدۀ موسیقی کشور، دوباره از نو اعمار و باز سازی میگردید.از همین 
سبب، همکاری جامعۀ بین المللی ضروری بوده و هنوزهم یک نیاز جدی شمرده 

میشود. 

ملی  موسیقی  عرصۀ  در  کشور  موسیقی  هنرمندان  اخیر،  های  سال  طی   
افغانستان تالش کرده اند، در راستای بهبود آن قدم برداشته و خالقیت و جذابیت 
هر چه بیشتر را انجام داده اند. در جریان این دهه با وجود کمبودی ها، موانع 
کشور  موسیقی  وتوسعۀ  رشد  در عرصۀ  مثمری  و  مفید  گامهای  مشکالت،  و 
برداشته شده است که این پیشرفت ها میتوانند در مراجع اکادمیک موسیقی )چون 
موسیقی  مکتب  و  موسیقی،  ملی  انستیتوت  کابل،  پوهنتون  موسیقی  دیپارتمنت 
آغاخان( قابل مالحظه باشند. در طی این مدت، کوشش صورت گرفته است تا هم 
از امکانات داخلی و هم ازهمکاری های بین المللی، استفادۀ مفید صورت بگیرد. 
در قدم اول، تالشهای بنیاد موسیقی آغاخان در حمایه از موسیقی ملی، قابل قدر 
است. این بنیاد در نخستین سالهای دهۀ حاضر، هنرمندان موسیقی کشور را که 
در حالت بدی قرار داشتند و بیشتر آن ها سالخورده و ناتوان شده بودند، هم از 
خرابات کابل وهم از گوشه و کنار کشور دورهم جمع نمود. این بنیاد، سازهای 
بقای آن کم بود، دوباره جان بخشید و  امید برای  اصیل موسیقی کشور را که 
از این طریق توانست هم به موسیقیدانان و هم به جامعۀ موسیقی کشور خدمات 
ارزنده یی را انجام دهد . ضمناً، سازهائی را که درزمینۀ نواختن آن یک ویا دو 
نوازنده باقی مانده بودند با تربیۀ جوانان عالقمند به هنر موسیقی توسعه ببخشد و 

تاحدی مانع زوال آن گردد.

همینطور نقش خرابات کابل نیز در رشد و انکشاف موسیقی کشور در این یک 
دهه قابل ذکر است. با اینکه خرابات از لحاظ اهمیت آن در موسیقی افغانستان 
چندان مورد توجه دولت نبوده است، ولی با آنهم، هنرمندان این مرکز هنری با از 
سرگیری تولید ساز های ملی، رونق بازار و فروش سازهای ملی، ایجاد دوبارۀ 
کورسهای آموزش موسیقی، همکاری با نهاد های فرهنگی و اکادمیک موسیقی 
موسیقی(  ملی  انستیتوت  و  موسیقی  دیپارتمنت  آغاخان،  موسیقی  بنیاد  )چون 
نقش شانرا در رشد موسیقی کشور ایفا نموده اند. فعالیتهای مثمرانستیتوت ملی 
ایجاد  است.  افغانستان چشمگیر  موسیقی  وتربیۀ  تعلیم  در عرصۀ  نیز  موسیقی 
تربیۀ  و  تدریس  کیفیت  بردن  بلند  تربیۀ موسیقی،  و  تعلیم  برای  مناسب  فضای 
و  تعلیم  پیشرفت  در عرصۀ  مهم  گامهای  و  آوردها  از دست  کار  تازه  جوانان 
تربیۀ موسیقی است که در این انستیتوت با همکاری نهاد های بین المللی بوجود 

آمده است.

یاد  قابل  توجه وزارت تحصیالت عالی نیز درعرصۀ تحصیالت موسیقی   
نام  این مورد برداشته شده است، شامل نمودن  آوریست. نخستین گامی که در 
التحصیالن  فارغ  کانکور  در  ها  رشته  انتخاب  جدول  در  موسیقی  دیپارتمنت 
صنوف دوازدهم است تا آنانی که به موسیقی دسترسی دارند، بتوانند از طریق 
سپری نمودن کانکور عمومی به این دیپارتمنت جذب شوند. همینطور وزارت 
محترم تحصیالت عالی تفاهم نامه یی را در سال ۱۳۹۲ با بنیاد فرهنگی آغاخان 
به امضاء رسانید که در نتیجۀ آن، بنیاد موسیقی آغاخان بخشهای موسیقی ملی این 



مکتب  و  نظامی  موسیقی  ایجاد  همینطور  بردارد.  گام  ترقی  بسوی  میخواست 
موسیقی نظامی افغانستان، آغاز نشرات موسیقی رادیو کابل درسال ۱۳۲۰ هـ 
ش، ایجاد کورس های موسیقی رادیو کابل، نخستین مکتب موسیقی در چوکات 
وزارت معارف و ایجاد دیپارتمنت موسیقی در پوهنتون کابل، گامهایی بودند که 

بنیان آیندۀ موسیقی کشور را تضمین مینمودند) ۵(.

استاد  نبی،  غالم  استاد  شیدا،  استاد  قاسم،  استاد  چون  استادانی  درضمن    
سرآهنگ، استاد محمد عمر، استاد فرخ افندی، استاد سلیم سرمست، استاد فقیر 
محمد ننگیالی و.. در موسیقی آنزمان افراد برجسته بودند و قوانینی هم جهت 
اعتالی موسیقی شکل گرفته بود) ۴(. این پیشرفت ها به اثر عالقه مندی افراد 
باهنر و هنردوست در سطح دولت آنوقت تعمیم می یافت. به این صورت راه 
به  این هنر را  تا روز در جامعه فراهم میگردید و جایگاه  رشد موسیقی روز 
مسیر  این  ولی  میبخشید.  معنا  بیشتر  مردم  روزمرۀ  زندگانی  از  جزئی  عنوان 
پایدار نبود و با بوجود آمدن تحوالت گوناگون در کشور، موسیقی افغانستان از 
دید واقعگرایی که داشت بازماند و روند تکامل آن متوقف گردید. با این حال در 
پی چندین دهه نابسامانی سیاسی و جنگهای داخلی، ثمرۀ ذوق و استعداد ملت 
بخاک ریخت و جامعۀ موسیقی کشور صدمۀ جبران ناپذیری را متحمل گردید. 
اما اکنون که موسیقی، حیات مجدد یافته است، باید درمورد آن فکر درست نمود 
و پایه های محکمی برای فرهنگ و تمدن آینده، بنا گذاشت. شک نیست که تمدن 
امروز مستقیماً برروی زحمات و مساعی انسان استوار شده و هیچ ملتی بدون 
تحمل رنج به سعادت نرسیده است. پس باید پنداشت که مقام نوی در دنیا احراز 
کنیم و ناگزیر باید افتخارات از دست رفتۀ موسیقی خودرا دوباره از نو اعمار 
نموده و جبران کنیم . اکنون که در جریان این نوسازی و تحول بزرگ قرار 
داریم، ناچار باید راهی انتخاب کنیم که اگر مارا زودتر به مقصود نرساند، باری 

از مقصد دور نکند. 

 دهۀ اخیر در سیر توسعه و بازسازی موسیقی افغانستان

رشد و انکشاف موسیقی در افغانستان برحسب پیشرفت به سوی بازسازی   
و اساس گذاری پایه های موسیقی کشور از نو، بوده است. به طور کلی انکشاف 
گیری  سمت  و  بازسازی  خود،  در  که  است  جریانی  افغانستان  موسیقی  فعلی 
متفاوت کل نظام موسیقی را به همراه داشته است. انکشاف موسیقی کشورعالوه 
بر اینکه بهبود موسیقی را دربرداشته، شامل یک اندازه دگرگونی ها در ساختار 

های موسیقی و دیدگاه های عمومی در بارۀ موسیقی کشورنیز بوده است.

در اثر توسعۀ موسیقی، جامعۀ موسیقی ما از یک دورۀ تاریخی به دوران   
جدید دیگری منتقل شده است. روی همرفته ابعاد مختلف موسیقی افغانستان تاحد 
امیدوارکننده متحول گردیده ودر نهایت یک دورۀ نو در موسیقی کشور بوجود 
آمده است. رشد موسیقی افغانستان تاحدی هم توانسته است منجربه بدست آوردن 
ظرفیت های موسیقی نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح بین المللی باشد و این 
مسئله خود در شکل گیری هویت موسیقی جامعه ما نقش مهمی را ایفاء نموده 
همکاری  کشور،  نوین  موسیقی  اعمار  و  گذاری  پایه  در  نکته  مهمترین  است. 
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منبع نخستین الفاظ موسیقی این سرزمین و کشورهایی بوده که درحوزۀ آریانای 
باستان قرارداشته اند. ریشی های آنزمان نیز نخستین موسیقیدانان این سرزمین 
و ناقالن موسیقی بوده اند که برای نخستین بار موسیقی را بوسیلۀ نقل ویا انتقال 
) بصورت آموزش سینه به سینه ( بکار بردند که تا هنوزهم این روش در حوزه 
کشورهای آریانای باستان وجود دارد. موسیقی افغانستان گره خورده با مدنیت 
های قدیم آن است که مهمترین وسیله برای انتقال ارزشهای معنوی و فرهنگی 
شمرده میشده است. یکی ازآثار باستانی بامیان که قدامت باالتر از دوهزار سال 
دارد، تصویر دوزن چنگ نواز را نشان میدهد که نمایانگررونق موسیقی قدیم 

افغانستان در دوره های باستان میباشد )۱(. 

همینطور موسیقی افغانستان در دوره های اسالمی نیز جایگاه خاصی دارد   
هرات،  تیموریان  غزنویان،  سامانیان،  های  دوره  از  میتوان  مورد  این  در  که 
مغل های هند، تیمورشاه و ... یاد کرد که موسیقیدانان و دانشمندان بزرگی چون 
رودکی، فارابی، ابوعلی سینای بلخی، فرخی سیستانی، موالنا جالل الدین بلخی، 
اند یافته   جامی، علی شیرنوایی، امیر خسروبلخی و... در این دوره ها ظهور 

 .)۳ (

الموسیقی  آثاری چون  بوده و در موسیقی،  فارابی موسیقیدان برجسته ای   
الکبیر و آثاری هم در مورد فواصل موسیقی، اوزان موسیقی و بحث در مورد 
سازها، پرده ها، و رموز علمی و فنی موسیقی دارد. بوعلی سینای بلخی نیزبخش 
قانون، شفاء و نجات را دربارۀ موسیقی  هایی از کتاب های دانشنامۀ عالئی، 
موسیقیدانان  از  دهلوی  بلخی  خسرو  امیر  همینطور،  است.  داده  اختصاص 
برجستۀ دورۀ مغول است که در ایجاد سازها و راگها، مشهور بوده است . موالنا 
اسالمی  پیشوایان بزرگ تصوف و عرفان  از  که  نیز  بلخی  الدین محمد  جالل 
است، رباب و نی را بخوبی ذکر میکند و در سماع مولویه موسیقی را جایگاه 
خاصی داده است. جامی هم که با رموز موسیقی آگاه بود، رساله ای در مورد 

موسیقی داشته است ) ۲(.

موسیقی معاصر افغانستان 

موسیقی افغانستان دارای گونه های مختلف بوده و از لحاظ فورم، سبک،   
ساختار و سازها و نواها متفاوت اند وهم نمایانگر ادب، فرهنگ، زبان و تاریخ 
تنها  نه  این سرزمین  اقوام مختلف  میباشد. موسیقی  این سرزمین  اقوام مختلف 
با  آن  از لحاظ مشترکات  بلکه  با ارزش است  این سرزمین مهم و  برای مردم 
کشورهای همجوار نیز با اهمیت است. فرازو نشیب موسیقی معاصر افغانستان 
هنرمندان  ورود  و  دربــاری  موسیقی  توسعۀ  با  اخیر  قرن  نیم  و  یک  از  بیش 
هندی به افغانستان آغاز شده است و این زمانی بود که موسیقی افغانستان تازه 



اسالم الدین فیروز

توسعه و انکشاف موسیقی افغانستان دریک دهۀ اخیر و چالش 
های موجود 

مقدمه 

در تاریخ اقوام مختلف افغانستان، موسیقی همواره نقش برازنده یی داشته   
آن  به رونق  ارج گذاشته و  به موسیقی  ما  نیاکان  قدیمترین زمانه ها  از  است. 
کوشیده اند. موسیقی بهترین وسیله برای بیان احساسات، عشق، دوستی، حس 
عشق،  زبان  را  موسیقی  ما  نیاکان  است.  بوده   ... و  قهرمانی  پرستی،  وطن 
عبادت، انسانیت و دوستی میدانستند. آنان بزرگترین ارزشهای مدنیت های ویدی 
و اوستایی را با نواهای موسیقی سردادند. سازهای موسیقی را محترم میشمردند 
و به موسیقی و موسیقیدان احترام قایل بوده و اتن و رقص را در میله ها و جشن 
های شان برپا مینمودند. در دوره های اسالمی نیز موسیقی منزلتی داشته است، 
موالنا رباب و نی را بخوبی ذکر میکند و در سماع مولویه موسیقی را جایگاه 
فارابی،  بلخی،  بوعلی سینای  این سرزمین چون  دانشمندان  داده است.  خاصی 
موالنا، امیرخسرو بلخی رودکی، جامی، علی شیرنوایی و ... موسیقی را ستوده 
نشاندهندۀ  اینها  اند. همۀ  آن سخن رانده  از ارزشهای معنوی و فرهنگی  اند و 
اهمیت موسیقی در دوره های قبل از اسالم وعصر اسالمی در کشور ما بوده 

است.

ناگواری  تاریخش گواه جنگ ها و شرایط خیلی  افغانستان کشوریست که   
متقبل  ناحیه  این  از  را  بزرگترین صدمه  فرهنگش  و  هنر  چنانچه  است،  بوده 
گردیده است ولی با این هم، موسیقی توانسته دوباره جایگاهش را بوسیلۀ مردمان 
نیز  امروزه  دریابد.  بخوبی  را  راه رشدش  و  نماید  حفظ  هنردوست  و  دانشمند 
یابیم،  به یک رفاه ملی راه  از یک جنگ طوالنی دوباره میخواهیم  بعد  که ما 
نظام  توسعۀ  در  موسیقی  معنوی  و  فرهنگی  هنری،  مادی،  ارزشهای  از  باید 
فرهنگی و اجتماعی جامعۀ خود استفاده نمائیم. در هر صورت باید بدانیم که چرا 
موسیقی برایمان مهم است؟ موسیقی چه چیزی را برای مان میدهد و چه چیز را 
برایمان میسازد؟ در مقالۀ حاضربرعالوۀ مروری کوتاه در مورد پیشینۀ موسیقی 
افغانستان، به بیان رشد وانکشاف و نیازها و چالش های موسیقی درکشور پر 
داخته شده است. در ضمن به پیشرفت و توسعۀ موسیقی ملی افغانستان و موسیقی 
جهانی در مراکز اکادمیک موسیقی کشور اشاره شده و دست آوردهای موجود 
نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همینطور موضوعاتی در رابطه به حمایت 
ازموسیقی و موسیقیدانان و سیاست گذاری در حوزۀ موسیقی کشور، مطالب مهم 

این مقاله را تشکیل داده اند.

موسیقی افغانستان

که  واوستایی  ویدی  های  مدنیت  صاحب  باستانی  سرزمینست  افغانستان   
موسیقی اقوام مختلف این سرزمین و سرزمین های همجوار آن به این مدنیت 
آریایی  سرودهای  قدیمترین  که  ریگوید  همینطورسرودهای  است.  خورده  گره 
اند،  شده  سروده  هندوکش  های  کوهپایه  در  بار  نخستین  و  است  باستان  های 

21 / 20





19 / 18

شی مادی به شکل کاال ها باشد؟ چگونه تولید بازرگانی روی بازده موسیقی تأثیر 
گذار میباشد؟

اینها سؤاالتی در مورد موسیقی به عنوان میراث فرهنگی غیر ملموس اند.   

افغانستان از نیمۀ قرن ۲۰ بدینسو در کانون پژوهش های موسیقی قرارداشته   
است. درین عرصه باالخصوص تا دهۀ ۹۰ قرن بیست، کار های زیادی صورت 
گرفته است )۲(. اساساً از آغاز در گیری ها، تحقیق متوقف گردید، ولی باوجود 
جنگ های نظامی، اجرای موسیقی به نحوی از انحا تا یک دهۀ دیگر، زنده نگاه 

داشته شده بود.

تا به حال و با در نظر داشت شرایط، اصطالحات موسیقی مروج و راهبرد   
 های تحقیق در رشد مهارت های روش شناخت نوین و رویکرد های نظری خالق
) که به تعریف موسیقی به عنوان میراث فرهنگی معنوی -نا ملموس- ضروری 
این رو، مطالعات موسیقی  از  است.  نبوده  مؤثر  کافی  قدر  به  میشود(  پنداشته 
فراکلتوری قصد دارد تا دیدگاه های جدیدی را جمع آوری نموده و ابزار جدید 
روش شناختی را برای بهتر شدن تحقیق به میان آورد. تطبیق آن در افغانستان 
نیز نه تنها به سؤاالتی که مطرح شد پاسخ ارایه خواهد کرد، بلکه راه های حل 
و طریقه های نظری مشخص را به یک تناسب جهانی در میان خواهد گذاشت. 
نوع  این  که  چرا  مینماید،  ایفا  این عرصه  در  را  کلیدی  نقش  مشترک،  تحقیق 
تحقیق حفظ و نگهداری موسیقی را به عنوان میراث فرهنگی معنوی )نا ملموس( 

میتواند تقویت و تضمین نماید.

)موسیقیدانان،  افغانی  همکاران  با  ما  مشترک  برداشت  خالصه  طور  به   
دانشمندان و شاگردان( در عصر امروزی تحقیق علمی در عرصۀ موسیقی در 
دو بخش میباشد: از یک لحاظ این تحقیق به اجراهای موسیقی به سطح جامعه 
اختصاص داده شده که در آن تسلط دانش موسیقی در هسته )در جایی که پروژه 
های مشترک فعالیت های موسیقی محلی را حمایت مینماید( قرار دارد. از سوی 
دیگر مستند سازی و نتایج تحقیق به عنوان موادی برای آموزش موسیقی، احیای 
مجدد زندگی موسیقایی و فراورده های موسیقی بکار میرود. سفر، با در نظر 
داشت اهمیت فرهنگی و هنری خویش، میتواند سهم ارزنده یی را در عرصۀ 
اکادمیک )در اثر ترویج مجدد تحقیق، مستند سازی و آموزش موسیقی افغانی( 
داشته باشد. توقع میرود که این فرایند در کل، برای جامعۀ افغانستان مفید واقع 

شود.

2 See for instance Felix Hoerburger  
 (1969), Mark Slobin (1974), John 
 Baily (1976, 1988, 1994), Lorraine 
 Sakata (1982). 



موسیقی در بستر اثرمندی متقابل ومشترک با جوامع، ضرورت به رویکرد های 
میتودولوژیک جدید در عرصۀ تحقیق موسیقی دارد.

اخیراً بنا بر یک بحث روی میراث فرهنگی معنوی )نا ملموس( و ترویج و   
عینی نمودن رسمی و سازمانی آن در »کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی 
یک  موسیقی  بود،  گردیده  ترتیب  یونیسکو  توسط  که  ملموس(«  )نا  معنوی 
چارچوب مفهومی جدید را کسب نمود و در نهایت به ادامۀ رویکردی قادر شد 
که دیگر تنها به موسیقی شناسی تاریخی و یا موسیقی شناسی قومی محدود نباشد. 

فراورده  بر خالف  ملموس(  )نا  فرهنگی معنوی  میراث  نگهداری  و  حفظ   
به موجودیت  وابستگی  اساساً  احیا،  قابل  تعمیر  مانند یک  دایمی  های فرهنگی 
افراد متخصص در رشتۀ مربوطه دارد. تنها این متخصصین در جایگاهی قرار 
دارند که میتوانند این نوع میراث فرهنگی خویش را حفظ و زنده نگاه دارند. 
خود  از  آگاهی  باید  دولتی،  حفاظتی  تدابیر  مانند  بیرونی  عملی  های  دربرنامه 
پدیدۀ فرهنگی موجود باشد. این نوع برنامه ها از یک مورد تا مورد دیگر، فرق 
میکنند. اگر چه، فرآینده های فرا کلتوری و عملکرد های فرهنگی معنوی )نا 
اینها با یک دیگر به شیوۀ ویژه یی ربط  ملموس( قابل تعویض نمیباشند، ولی 
دارند. حتی به نظر میرسد که خاصیت نا ملموس موسیقی، فرصت های زیادی 
را بخصوص برای فرآیند های فراکلتوری مهیا میسازد. تقریبا در حدود ۷۰٪ 
ارایه  یونیسکو  توسط  که  ملموس(  )نا  معنوی  فرهنگی  میراث  لیست  محتوای 
ارتباط میگیرد. در حالی  با موسیقی  به نحوی  یا هم  به موسیقی سنتی و  شده، 
که فراورده ها یا آثار مکشوفۀ فراکلتوری شده قابل رؤیت بوده و میتواند توسط 
خارجی ها درک گردد، ولی این فراورده ها توسط عملکرد هایی بربنیاد معانی 
از  و  یافته( شکل گرفته  انتقال  به صورت شفاهی  )که  دانش ضمنی  و  ضمنی 
همین طریق زنده مانده اند . به عبارت دیگر، اینها )آثار مکشوفۀ فراکلتوری( 

در درون فرآیند های فرهنگی معنوی )نا ملموس(، فعالیت مینمایند.

میراث فرهنگی گذشته و حاضر

میراث  به  ارتباط  در  را  یونیسکو  کنوانسیون  های  تعریف  میتوان  چگونه   
کاربردی  اکادمیک  تحقیقات  در  کلی  طور  به  و  ملموس(  )نا  معنوی  فرهنگی 
دریافت نمود؟ این تحقیق چگونه میتواند به اشخاصی که مسؤولیت شناسایی و 
نگهداری میراث های فرهنگی معنوی )نا ملموس( را به عهده دارند، ممد واقع 
گردد؟ مفاهیم در تاریخ انتقال موسیقی به شکل شفاهی، چگونه شرح میگردد؟ 
آیا این میراث توسط یک بخش، بویژه در یک اجرای موسیقی ارایه میگردد؟ در 
مورد چارچوب وسیعتر استفادۀ موسیقی و فعالیت های معنوی )نا ملموس( چه 
باید کرد؟ آیا استفاده و فعالیت موسیقی از هم جدا شده میتوانند تا مورد بررسی 
قرار گیرند؟ در کل، برای کی ها تحلیل و بررسی موسیقی اهمیت بیشتری دارد؟ 
موسیقی چگونه با زندگی معاصر موسیقایی تعامل مینماید؟ آیا شهرت موسیقی 
در اثر میراث موسیقیایی تعیین میگردد و یا عمدتاً مدیون سبک های جهانی بوده 
است؟ آیا اجرا )موسیقی( میتواند به یک شخص تعلق گیرد و یا باید مانند هر 
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موسیقی شناسی به عنوان مطالعات موسیقی فرا کلتوری 

موسیقی شناسی یک رشتۀ علمی میباشد که تعلیمات مقدماتی )پژوهشهای   
آغازین( زیادی را به منظور تحقیق و بررسی مورد استفاده قرار میدهد. اهداف 
اساسی بررسی موسیقی به مثابه مسلک بسیار متنوع با کاربرد بسیار متفاوت 
از یک جامعه تا جامعۀ دیگر فرق میکند. فرهنگ های موسیقیایی سبب بوجود 
آمدن یک پیوستگی بغرنج از تناسب، عملکرد های عاطفی، هنر، صنایع دستی، 
زیبایی شناسی و غیره میشود. تمامی این عناصر یکجا با دانش و مهارت ها به 
شکل شفاهی و یا تحریری )و یا هم در اثر استفاده و یا پادرمیانی وسایل دیگر( 
حفظ و انتقال یافته است. البته موضوع پادرمیانی برای زنده نگهداشتن موسیقی 
اشد ضرورت میباشد. میانجیگری یا پادرمیانی کدام پدیده ای ثابت نه بلکه یک 
پروسه است، زیرا ترانسکولتوراسیون )Transculturation( یا فراکلتوری شدن 
همواره در فعالیت های مشترک به مثابه نتیجۀ رویارویی زنده و شفاف فرهنگ 

ها پدیدار می گردد.

از  سپاس  میگردد.  پذیر  امکان  فراکلتوری  فرآیندهای  در  علمی  تبادالت   
اتصال  یا خط  به عنوان رابط  عوامل و عناصر مختلف قرابتهای فرهنگی که 
برای انواع مختلف ارتباطات متقابل و بازده های خالق جمعی و فردی عمل می 
کنند. فراکلتوری شدن موسیقی در فرهنگ موسیقی و یا اجرای موسیقی در اثر 
عملکرد های جمعی به میان میآید. هر گروه اجتماعی، ولو که از لحاظ قومی ویا 
تأریخی ناهمگون و یا همآهنگ باشد، بازهم موجب فراکلتوری شدن موسیقایی 
یا Transculturation میشود و این در اثر انتخاب انتقادی، سازگاری متقابل، 
توسعۀ بیشتر اجزای مشترک فعال ساختاری و اساسی سنت ها و پیشکش های 
موسیقی را به وجود میاورد. نتیجۀ این فرایند، ظهور سیتسم های نوین موسیقایی 
را، موجب میشود که نه تنها به حیث سیتسم های ناشی از جوامع شکل دهندۀ 
اصلی )یعنی از جایی که در اصل آنها نشأت گرفته ( شناخته میشوند، بلکه اساساً 

نحوۀ اصالت را نیزدر خود داشته میباشند. 

افغانستان به مثابه دهلیزی برای عبورفرهنگ ها ی جوامع متعدد در قلب   
اسیا، لزوماً یک موقعیت یا یک جایگاه برای رویارویی های موسیقایی نیز بوده 
که از هندوستان، ایران، پاکستان و سایر مناطق دور و نزدیک چهار اطراف 
افغانی اکنون بخشی از بدنۀ کلی  آن ریشه دوانیده است. به هر حال، موسیقی 
هویت  عدم  همانا  جدید،  فراوردۀ  این  اصل  یک  است.  گردیده  خویش  فرهنگ 
ساختاری  ارتقای  )که  قبلی  های  فرهنگ  از  بخشی  یا  و  کلیت  با  دررابطه  آن 
و مفهومی را به آن اعطا نموده(، میباشد. در حقیقت، افغانستان به یک کشور 
موسیقایی برخوردار از بسیاری انشعابات منطقه یی و سبکی، توسعه یافته است. 

موسیقی به عنوان میراث فرهنگی معنوی )نا ملموس(:

وجایگاه  موقف  در  را  جوامع  ملموس(  )نا  معنوی  فرهنگی  میراث  ثبت   
آنها میباشد  اینکه چی چیز میراث فرهنگی  تا در مورد  برجسته یی قرار داده 
بررسی  نمایند.  اتخاذ  تصمیم  شمرد،  فرهنگی  میراث  نمیتوان  را  چیز  چی  و 



بیایید از همه اولتر، این پرسش را در اثر آزمون و بررسی  موسیقی چیست؟ 
موسیقی از دید پدیده شناسی مورد مطالعه قرار دهیم: 

هر  و  یابد  می  حضور  معین  زمان  در  است.  توقعات  به  وابسته  موسیقی   
زمانیکه اختتام یابد تنها در حافظه باقی میماند. میتوان موسیقی را درک نمود 
ولی نمیتوان آنرا مشاهده و بوی کرد و یا هم چشید. موسیقی عکس العمل فزیکی 
را به وجود میاورد، ولی نمیتوان آنرا در دست های خویش احساس کرد. موسیقی 
روح را لمس مینماید ولی نمیتوان آنرا با کدام عمل فزیکی لمس نمود، اگر چه 

تنها عمل فزیکی است که آنرا به شکل صدای الزمه در میاورد. 

اجتماع و محیط  اندیشه و فکر در مورد موسیقی در  به  آغاز  ما  زمانیکه   
فرهنگی مینماییم، بعضی سؤاالت اساسی مطرح میشود: » چرا مردم موسیقی 
را میسازند ؟« و » موسیقی چگونه است؟« این سؤاالت بسیار عمده اند که بیشتر 
موضوعات پروژه های موسیقی شناسی زمان گذشته را تشکیل میدهند )۱(. آیا 
ما میتوانیم چنین پرسشها را در مورد موسیقی در افغانستان معاصر نیز مطرح 
نماییم؟ پرسش اول »موسیقی چیست؟« تعریف و ماهیت موسیقی، عمدتاً پرسش 
فلسفی است که البته به طور واضح توسط موسیقی شناسی روشن نشده است. 
تعریف واحد ومعتبر موسیقی شناسی که اعتبار جهانی داشته باشد وجود ندارد، 
ولی باید گفت که از نقطه نظر علوم فرهنگی، موسیقی یی که زنده نگهداشته و 
نشر شده باشد، میتواند به حیث میراث فرهنگی معنوی )نا ملموس( شناخته شود. 

این نوع شناخت ممکن در بحث ها روی موسیقی افغانی نیز مفید واقع گردد. 

سواالت آغازین در تحقیق موسیقی

چرا مردم موسیقی را میسازند؟
موسیقی چیست؟

موسیقی به عنوان میراث فرهنگی معنوی یا نا ملموس 
موسیقی چگونه صورت میگیرد ؟ 

فرآیند های فراکلتوری در موسیقی و یا از طریق موسیقی در کجا عمل مینمایند؟
کدام وظایف و سیمبول ها به موسیقی تعلق میگیرند و یا هم در اثر موسیقی شکل 

گرفته اند؟

1 See Timothy Rice (2014)



15 / 14

تیاگو دی اولیویرا پینتو

موسیقی در افغانستان
رویکرد فرا کلتوری:

مقدمه:

میراث فرهنگی افغانستان هزارها سال قدامت داشته و موسیقی، همواره یک   
بخش اساسی و جدایی ناپذیر آن میباشد. صداهایی که توسط انسانها تولید میشوند 
به مفهموم امروزی آن، شواهد قابل توجهی را در رابطه با زندگی موسیقیایی و 
فرهنگی ارایه مینمایند، زیرا تولید صدا یا آواز یک تجربۀ بسی حساس بوده که 
ما را مستقیماً به برداشت عصر فعلی میرساند. هیچ مدنیت و جامعۀ انسانی بدون 
موسیقی نبوده است. موسیقی و صداهای مرتبط به آن، همواره نتیجۀ اقدام یا عمل 

جمعی بشر به اساس ارادۀ مشترک و متنوع فطری میباشد.

با وجودیکه افغانستان از آغاز دهۀ ۹۰ قرن بیست بدینسو، انکشاف و توسعۀ   
کشور  این  فرهنگی  تأریخ  در  است  نموده  تجربه  را  موسیقی  فرد  به  منحصر 
کنترول  تحت  محالت  بسیاری  در  موسیقی  است.  نبوده  متفاوت  مسأله  نیزاین 
رژیم طالبان ممنوع شده بود. تعداد زیادی از موسیقیدانان، استادان و یا هنرمندان 
مشهور موسیقی سنتی، کشور را در حالی ترک کردند که یک دورۀ خصومت 
در برابر پرداختن به موسیقی در سراسر کشور، برپا شده بود. از نقطه نظر 
فرهنگی، مقابله با این مشکل به تنهایی کافی نبوده و حتی کم ارزش و بیقدر جلوه 
داده میشود، زیرا این موضوع در برگیرندۀ تأریخ زندگی موسیقیدانان بی شمار 

و همچنان دوستداران و متخصصین موسیقی میباشد. 
 

کرد.  درک  باید  افغانستان  معاصر  تاریخ  بستر  در  را  سفر  پروژۀ  ماهیت   
حال که موسیقی جایگاۀ خویش را در افغانسنان معاصر دو باره کسب نموده، 
»پروژۀ سفر« یا در زبان انگلیسی »journey« یک سفری را به سوی تاریخ 
)در  امروزی  به عصر  توجه  آن  ولی هدف  است.  نموده  آغاز  موسیقی کشور 
اثر اقداماتی فراتر از مرزهای کشور ( بخاطر حمایت و درک بهتر افغانستان 
به مثابه یک ملت متمدن )با فرهنگ( با تاریخ پیچیده، نیز بوده است. این نوع 
ادراک، فراتر از تالش کشور ها جهت رسیدن به ثبات اجتماعی و صلح سیاسی 
میباشد. در حقیقت، ممکن »سفر« تالش برای بازگشایی مسیری بخاطر درک 
و در قدم نخست، تالشی  بهتر افغانستان برای جامعه جهانی باشد، ولی ضمناً 

برای درک بهتر غنای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی این کشور نیز میباشد.

یک بخش اکادمیک تحقیق: 

پروژۀ سفر، باعث بوجود آمدن بحث روی یک رویکرد اکادمیک مبتنی بر   
تحقیق مشترک با دانشمندان )استادان( و محصلین پوهنتون کابل، گردیده است. 

این پرسش که گویا تحقیق را چگونه در عرصۀ موسیقی از دید ملی و همچنان   
از یک دید نسبتاً جهانی ادامه داد، موضوعی مشخص بوده و باید در مورد راه برد 

های ممکنۀ موسیقی شناسی امروزی آن در دانشگاه های افغانستان فکر نمود. 



آقای مارکوس شلفکه بخاطر جمع آوری کلپ  در ضمن، یک جهان سپاس از 
پیترا  از  پوتراتز بخاطر کمپوز های زیبای شان،  اولیور  آقای  از  های مستند، 
این  نوازندگان و شاگردانی که در  تمامی  از  کیلن بخاطر نوشتن عالی شان و 
پروژه، سهیم بودند. باید گفت که بدون حمایت مالی وزارت خارجۀ دولت فدرالی 
آلمان، این پروژه وجود نمی داشت. در آخر، عمیق ترین احترامات قلبی خود 
را از همۀ اشتراک کنندگان و نوازندگان از کشور افغانستان، اظهارمی نمایم. 
بدون شما، موسیقی در افغانستان ممکن بود تنها به شکل یک قصه باقی بماند و 
بس، خاصتا آقای سرمست که پروژه با همکاری شخص ایشان آغاز شد، تمامی 
کارمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان )که یک انستیتوت فوق العاده است(، 
آقای فیروز و کار های الهام بخش وی در پوهنتون کابل، آقای میرویس صدیقی 
و بنیاد فرهنگی آغا خان و عدۀ زیادی دیگر. همه حمایت کننده گان در افغانستان 
العاده دلچسپ  بویژه نوازندگانی که هر سفر را برای همه به یک تجربۀ فوق 
مبدل ساخته اند. من امیدوار هستم که پروژۀ سفر به همین روحیه در سال های 

آینده نیز، ادامه پیدا خواهد کرد. 



همۀ مقاالت درج این کتاب با آثار تاریخی و جامعه شناسی در مورد تاریخ   
مثال، مرور جذاب  گونۀ  به  است.  گرفته  قرار  در یک ردیف  افغانی  موسیقی 
افغانستان  موسیقی  انکشاف  و  »توسعه  مورد  در  فیروز  الدین  اسالم  پوهندوی 
دریک دهۀ اخیر و چالش های موجود« نه تنها تصویر کلی چالش های سر راه 
را برجسته ساخته، بلکه همزمان با آن، توصیه هایی را برای مراکز تحقیقات 

موسیقی در افغانستان نیز ارایه مینماید.
 

باید تأکید گردد که سهم نویسندگان زن جوان مانند گلوریا احمدی نیز در این   
راستا بسی مهم میباشد. مقالۀ خانم گلوریا تحت عنوان »جایگاه زن در موسیقی 
افغانستان« نشان میدهد که زنان در حقیقت نقش کلیدی را در انتقال سنت ها و 
فرهنگ و تاریخ به نسل جدید داشته است. من باور دارم که ابتکار پروفیسور 
فیروز بخاطر داشتن حد ممکن محصلین طبقۀ اناث )با وجود مشکالتی که زنان 
به آن مواجه اند( بویژه به حیث هنرمندان )موسیقیدان/نوازنده( و پژوهشگران 

موسیقی، نمیتوان به قدر کافی برجسته گردد. 
 

در ارتباط به موضوع الهام باید گفت: اشخاص زیادی در کامیاب نمودن این   
پروژه کمک نموده اند که این کار، بدون همکاری و حمایت آنان، ممکن نبود. 
ما شانه به شانه ایستاده ایم، این نوع همکاری و تشریک مساعی در حقیقت کار 
ساده یی نیست و حتی در هر پروژه هم مناسب نمیباشد، ولی بسیار خرسندم که 
با یک تعداد زیاد مردم فوق العاده و مجرب سر خوردم. بعضی از آنها هزاران 
کیلو متر دور از افغانستان فعالیت مینماید، ولی این اشخاص خود را به فرهنگ 
موسیقیایی افغانی وقف نموده اند. بعضی دیگر از آنها ها برای توسعۀ موسیقی 
در کشوری که تمرین ونواختن موسیقی اکثراً تهدید به زندگی شان بوده، فعالیت 
و مبارزه مینمایند. من نمیتوانم از همۀ شما که این تالش را ممکن ساختند، نام 
ببرم، زیرا این کار به ذات خود یک کتاب خواهد بود، پس لطفاً این تقصیر مرا 

ببخشید.

به هر حال من میخواهم مشخصاً از شورای موسیقی اروپایی اظهار امتنان   
با همۀ  و  افغانستان  انستیتوت ملی موسیقی  با  بنده را  ارتباط  نمایم که نخستین 
حمایت  را  پروژه  این  آغاز  از  )که  وایمار  لیست  فرانس  پوهنتون  کارمندان 
فرا  موسیقی  مطالعات  دیپارتمنت  آمر  با  خاصتاً  نمود.  تأمین  است،(  نموده 
کلتوری، پروفیسور پینتو، رییسۀ پوهنتون فرانس لیست وایمار، خانم گورک، 
خانم کرفت که در تحقق نظریات در قالب واقعیت های مالی مارا ساعت های 
تیم کاری مرکز تحقیقات موسیقی  بی شمار همکاری و حمایت مینماید و همه 
 افغانستان، بویژه خانم بالیر و آقای سپر. جا دارد از حمایت رسانه های ویرکوم
طراح  هیچ  زیرا  نمایم،  قدردانی  و  سپاس  وایمار،  در   )werkraum.media(
گرافیک تا به حال به اندازۀ آنان، درک بیشتر دالیل تأخیر مداوم در کار های 

مان، نشان نداده است.

اظهار امتنان از »اتحادیۀ پخش برنامه های اروپایی« و بویژه آقای یوهانیس   
تویرر بخاطر حمایت متداوم شان برای نشر مستقیم صوتی و تصویری کنسرت 
به شمول پوشش رسانه یی آن که در کابل برپا شده بود. این دست آورد هایی 
اند که بدون کمک و همکاری همچون اشخاص فوق العاده، امکان پذیر نیست. 
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گرفتن تیم کاری، انعطاف پذیری و مهارت های افهام و تفهیم کمک میکند، ولی 
رویکرد آموزش غربی معمول در عرصۀ آموزش موسیقی باید تجدید نظر شود 
تا سنت فرهنگ افغانی، طرز انتقال موسیقی و سنت های آموزش محلی را شامل 

گردد.

بخاطر مجادله با این چالش ها، به ویژه در بستر تاریخی افغانستان، دسترسی   
به ثبت های موسیقی بسیار ارزنده میباشد. عدۀ زیادی از مقاالت این کتاب در 
میباشد.  موسیقی  های  توسعه  باالی  انترنیت  توسط  شده  اعمال  تأثیرات  مورد 
باید گفت که اطالعات به صورت فیزیکی، نامنظم بوده، نوازندگان/موسیقیدانان 
افغانی در سراسر دنیا پراگنده شدند و سفر به افغانستان و در داخل افغانستان یک 
چالش بزرگ است. از ین لحاظ بهترین راه حل، تأسیس یک آرشیف دیجیتالی 
میباشد که در برگیرندۀ معلومات در مورد موسیقی و یا هم در صورت ممکن 
خود موسیقی بوده و باید قابل دسترس متخصین عالقمند چی در داخل و چی در 
خارج از افغانستان بسر میبرد، باشد. مقاالت آقای کوخ و یوهانیس تویرر در این 
کتاب، ماهیت و نقش بسزای دسترسی به آرشیف های دیجیتالی در سراسر جهان 
را در عرصۀ پژوهش درعصر فعلی، توضیح نموده و در ضمن به استراتیژی 
ممکنه برای ادغام میراث موسیقیایی افغانی اشاره می نماید. بر عالوه، یوتیوب 
اهمیت  پر  نقش  افغانی  موسیقی  پژوهشگران  و  نوازندگان  برای  بوک  فیس  و 
داشته که آقای مارکوس شلفکی نیز در مقالۀ خویش این موضوع را مطرح نموده 

است. 

افغانستان از چند دهۀ اخیر فروپاشی بدینسو به یک مقیاس وسیع، دچار از   
دست دادن گنجینه های ملی، مادی و معنوی خویش شده است. ولی گنجینه های 
فرهنگی گوناگون تا هنوز هم در امان بوده است. مجموعۀ بزرگ موسیقی افغانی 
که از تخریب رژیم تروریستی طالبان در امان مانده در مرکز کابل )در رادیوی 
ملی( موقعیت دارد که توسط محمد صدیق نظارت میشود. او از چهل سال بدینسو 
قرن  دهۀ ۹۰  در  مینماید.  ایفای وظیفه  ملی  تلویزیون  رادیو  آرشیف  بخش  در 
۲۰، آقای صدیق کسی بود که ثبت های آرشیف را از طالبان پنهان نموده و آنها 
را از تخریب نجات داد. سپاس از تعهد این شخص که کارهای موسیقیایی هنر 
هنوز هم از برکت وی موجود میباشند. آقای میتاس میدیلکیمپ در مقالۀ خویش 
نقش دیجیتال سازی را در عرصۀ به دسترس قرار دادن این میراث به جهان 
آینده، توضیح نموده است. در ضمن ارزش این ثبت ها در  و نگهداری آن به 
مقاالتی چون دیدگاه تأریخی تألیف آقای ارگونر، پژوهش آقای سمیر نوریان و 
آقای وحیدهللا ساغر در مورد تأثیرات موسیقی هندی روی موسیقی افغانی و مقالۀ 
خانم فرزانه زرابی در مورد آهنگ های فلکلوریک افغانی، نیز توضیح گردیده 

است. 

در اثر آرشیف نمودن سیستماتیک و در دسترس قرار دادن ثبت های رادیو   
تلویزیون، دنیا این فرصت را بدست خواهد آورد تا به ابعاد گوناگون هویت غنی 
موسیقیایی افغانی که از نسل ها بدینسو یک بخش جدا ناپذیر و ارزندۀ حافظه 
فرهنگی بوده، دسترسی داشته باشد. در ضمن، این آرشیف، سایر آرشیف ها و 
مجموعۀ های مشابه، اساس را برای تحقیقات علمی بیشتر از طریق دیالوگ بین 

المللی با میراث فرهنگی کشور مساعد میسازد. 



سالگرد دوستی افغان-جرمن«تجلیل به عمل آورد و در ضمن تبادل و دیالوگ 
ساخت.  مشخص  میشود،  افزایش  روبه  متقابل  ادراک  به  منجر  که  را  استوار 
کیفیت موسیقی مشترک به وضوح خاطر نشان میسازد که رویارویی موسیقایی 
فراتر از مرز ها، حقیقتاً ممکن میباشد. تمامی کنسرت ها را میتوان در ویب 

سایت پروژه، گوش داد و مشاهده نمود.

کابل  پوهنتون  در  آموزش موسیقی  دیگر زمینۀ  بار  در سال ۲۰۰۴، یک   
و  رهبری  تحت  موسیقی  دیپارتمنت  ابتدایی،  مشکالت  از  بعد  گردید.  مساعد 
و راجستر  ثبت  را  در حدود ۷۰ محصل  فیروز  الدین  اسالم  پوهندوی  آمریت 
نمود که منجمله ۳۰ تن آن را طبقۀ اناث تشکیل میداد. به خاطر شریک ساختن 
تجارب و تخصص در مورد برنامۀ درسی موسیقی شناسی و روش های تدریس، 
به طور منظم مجالس و تبادل نظرها بین استادان و اعضای اکادمیک صورت 

گرفته و همچنان اقدامات مشترک عملی میگیرد. 

لیست  فرانس  پوهنتون  رییس  گورک،  کریستینا  خانم   ،۲۰۱۴ اکتوبر  در   
وایمار، نخستین رییس پوهنتون بود که بعد از سقوط رژیم طالبان از پوهنتون 
رییس  حبیب،  هللا  حبیب  پروفیسور  با  را  یی  نامه  تفاهم  او  نمود.  دیدار  کابل 
پوهنتون کابل، بخاطر تقویت همکاری های دراز مدت به امضا رسانید که این 

رویداد نمادین، ابتکارات زیادی را ممکن ساخت. 

در ماه نومبر همین سال، تفاهم نامه و نظریات همکاری های مشترک، طی   
سمپوزیم »نزدیک ساختن فاصله ها« تحلیل و مورد بحث قرار گرفت. در حدود 
از موسیقی شناسان و  استادان و محصلین پوهنتون کابل و ۹ تن  از  ۱۰۰ تن 
ژورنالستان از کشور آلمان در نخستین سمپوزیم مشترک تحت عنوان » پژوهش 
کابل،  پوهنتون  در  شناسی«  موسیقی  عرصۀ  در  تعلیمی  مشارکت  و  مشترک 

اشتراک ورزیدند. 

به تعقیب این سمپوزیم، در سمستر زمستانی سال )۲۰۱۴ و ۲۰۱۵( یک   
سیمینار مشترک »آموزش از راه دور« یا E-Learning تدویر گردید. در این 
پروژۀ امتحانی در حدود ۷ از محصلین پوهنتون وایمار و۱۰ تن از محصلین 
پوهنتون کابل به شمول پنج خانم با استفاده از صفحۀ انترنیتی »آموزش از راه 
دور« با هم یکجا درس خواندند. در این مورد باید گفت که ادامۀ گفتگو ها در 
انترنیت به طور کامل رضایت بخش واقع نشد،  این فضای مجازی از طریق 
زیرا توزیع انترنیت در سراسر جهان و دسترسی مساویانه به آن هنوز هم از 
واقعیت دور میباشد. وسایل تعلیمی بیشتر متکی به پیش نیازهای تخنیکی بوده که 
به صورت جهانی در دسترس همگان نمیباشد و ازین رو مکالمات خصوصی 
ایفا  و رویا رویی های فزیکی هنوز هم نقش بزرگ را در ایجاد تفاهم متقابل 
مینماید. ولی دست آوردهای مشترک مان نشان میدهد که همچون فعالیت های 
مرزی و بین فرهنگی ارزش بسزایی داشته و فرصت های زندگی در حال تغییر 

را پیشکش مینماید.

موسیقی با وجود اینکه فواید واضح را به ارمغان میاورد، ولی در بسیاری   
از مکاتب افغانی تدریس نمیشود. سر و کار فعال با موسیقی، شاگردان را در فرا 
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عدم  موسیقی،  صنعتگری  امکانات  نبود  موسیقی،  از  مردم  نفرت  و  موسیقی 
سرمایه گذاری، عدم حمایت حکومتها از موسیقی، نبود اشخاص مسلکی و ماهر 
درین راستا، عدم انتقال یافتن این صنعت به دیگران و... صنعت تولید سازها 
)آالت موسیقی( را درین کشور به معرض خطر جدی قرار داده است: بربنای 
یک بررسی موشگافانه و دقیق، توضیحات آقای محسن در مورد نبود زیربنا 
برای نوازندگان و توضیحات آقای کوخ در مورد امکانات دیجتالی معاصر و 

مناسب، مستقیماً به یک دیگر ارتباط میگیرند. 

همچو روابط نه تنها این نشریه را ویژه گی یک بررسی اجمالی معاصر و   
فوق العاده آگاهانه از وضیعیت فعلی تحقیق موسیقی در افغانستان میبخشد، بلکه 
یک نوع شرح و توضیح پژوهشی مشترک و راهبردی میباشد که از آغاز پروژۀ 
تابستان ۲۰۱۲  در  رویاروی  و  مشترک  مالقات  اولین  است.  شده  تعقیب  سفر 
میالدی، زمانیکه پنج تن از نوازنده گان استاد و دو تن شاگرد به جرمنی سفر 
داشتند، صورت گرفت. این نوازنده گان برجسته، سه هفته را در جرمنی سپری 
نمودند. طی این زمان، خواستیم هر نوع اثر متقابل موسیقیایی فراتر از فعالیت 
روزمره را داشته باشیم. از این رو نوازندگان افغان با سه تن از نوازندگان جاز 
و پاپ جرمنی که تا حد ممکن خود را با ساختار اساسی و مفاهم موسیقی افغانی 

آشنا نموده بودند، مالقات کردند. 

چون قرار بود کنسرت مشترک در حالت برپا شود، اگر چیزی تکامل میافت   
و اگر عالقه یی به اجرای کنسرت عرض اندام مینمود، از اینرو در این جریان 
هیچ نوع فشار وجود نداشت. همچون یک عالقه وجود داشت و چیزی که متعاقباً 
توسعه یافت، عبارت از یک تبادل موسیقایی هیجان انگیز فراتر از مرز های 
ملی و کلتوری بود. در حقیقت گروه هنری سفر بنا یافت و این گروه بی مثل، 
کنسرت های متعددی را در جرمنی برپا نمود که از طریق رادیو نیز نشر گردید. 

این همکاری موفقانه در سال ۲۰۱۳ میالدی، زمانیکه موسیقیدانان/نوازندگان 
کرد.  پیدا  ادامه  نمودند،  سفر  کابل  به  متقابل  مالقات  سلسلۀ  عنوان  به  جرمنی 
بابر برپا شد به طور زنده از طریق  کنسرت نهایی که در پارک تأریخی باغ 
البته پخش  ستالیت در سراسر جهان به شکل تصویری و صوتی نشر گردید. 
و  گرفت  صورت  نیز  متعدد  رادیویی  های  ایستگاه  توسط  کنسرت،  این  زندۀ 

جریان ویویی آن نیز قابل دسترس بود. 

در سال ۲۰۱۴ نوازندگان جرمنی یکبار دیگر عازم کابل شدند. این بار،   
پارچه  و  میکرد  همراهی  را  آنها  نیز  ارگونر  کودسی  آقای  ترکی،  نواز  توله 
هایی از مجموعۀ مهم تأریخی را که در سدۀ ۱۵ و ۱۶ میالدی در افغانستان 
امروزی کمپوز شده بود، باهم اجرا نمودند. به تعقیب آن، در سال ۲۰۱۵ میالدی 
را  خویش  موسیقی  تا  آمدند  آلمان  کشور  به  افغانی  نوازندگان  از  گروپ  یک 
پیشکش نمایند که در بعضی بخش ها، توسط ارکستر دانش آموزان جوان و تازه 
مربوط  که   )Musikgymnasium Schloss Belvedere( موسیقی  مکتب  کار 
پوهنتون فرانس لیست وایمار میباشد، همراهی شدند. این کنسرت ها از »صدمین 
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فیلیپ کوپرس

مقدمه:

حاضر  حال  در  افغانی  موسیقی  تحقیق  مورد  در  محدودی  های  نشریه   
درافغانستان تهیه گردیده و تقریباً هیچ کدام آنها توسط دانشمندان افغانی تحریر 
نگردیده است. این کتاب کامالً مستثنا میباشد، زیرا با درج هفت مقالۀ دانشمندان 
تألیف گردیده و در ضمن، شش  اند،  کابل  یا درس در  افغانی که مشغول کار 
کتاب  این  نیز، شامل  اتریشی  و  ترکی  نگارش مؤلفین جرمنی،  از  دیگر  مقالۀ 
میباشد. این کار علمی )مقاالت( در حقیقت نتیجۀ یک سمپوزیم بین المللی تحت 
نام )نزدیک ساختن فاصله ها( میباشد که در سال ۲۰۱۴ میالدی در دیپارتمنت 
سمپوزیم  بود.  شده  برگزار  کابل،  پوهنتون  زیبای  هنرهای  پوهنځی  موسیقی 
مذکور، مشترکاً توسط پوهنتون کابل و پوهنتون فرانس لیست وایمار تنظیم شده 
نام  افغان-جرمن، تحت  از پروژۀ  بویژه، بخش گسترده تری  این نشریه  بود و 

»سفر« )Journey( را درخود دارد.

پروژۀ سفر درفصل زمستان سالهای )۲۰۱۱-۲۰۱۲( میالدی، زمانی که در   
دیپارتمنت مطالعات موسیقی فرا کلتوری پوهنتون موسیقی فرانس لیست وایمار، 
ایفای وظیفه مینمودم، آغاز گردید. در زنده گی برای اولین بار عازم کابل شدم 
تا یک صنف ماستری را در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تدریس نمایم. با 
حمایت و همکاری بی شایبۀ داكتر احمد ناصر سرمست، بنیان گذار و رییس این 
انستیتوت و با کمک و حمایت وزارت خارجۀ آلمان، فرصت برای ایجادی یک 
پروژۀ مشترک که بر بنیاد چهار ستون بسی مهم بنا یافته است، ممکن گردید: 
ها،  کنسرت  از  یی  سلسله  توسعۀ  دانشگاهی،  تحصیالت  ساحات  در  همکاری 
ایجاد آرشیف دیجیتال و حمایت از ترویج آموزش موسیقی در مکاتب که تعلیمات 
عمومی را عرضه مینماید. با چنین روش، پروژۀ سفر نه تنها رسیده گی به گروه 
ایشان  بین  بلکه زمینۀ همکاریها  مینماید،  ناهمگون مورد نظر  و  متنوع  بسیار 
را نیز هموار مینماید. به منظور پیشکش و انسجام این ابتکارات و همکاریهای 
مربوط به آن، مرکز تحقیقات ملی افغانستان در پوهنتون فرانس لیست وایمار، 
مرکز  این  دری(  و  جرمنی  )انگلیسی،  لسانۀ  چند  سایت  ویب  گردید.  تأسیس 
.)www.amrc-music.org( مینماید  ارایه  را  جامع  و  جانبه  همه   معلومات 

 
تبادل تجارب، بین همکاران جرمنی و افغانی پنحره یی را برای بحث های   
علمی باز نموده، سبب بلند رفتن آگاهی و ادراک در مورد سایر ساحات فرهنگی 
گردیده و باآلخره از همه مهمتر، موجب گسترش افق فکری میشود که این تبادل 

یکسان، درمورد هر دو جناح صدق مینماید.

آقای محسن  ننیماید که به چی دلیل کار  ابتدا درک  ممکن یک شخص در   
یا آالت موسیقی در  یی را در مورد صنعت ساختن سازها  مقاله  )که  درویش 
بخانه  کتا  و  فرهنگی  میراث  )که  کوخ  والتر  آقای  و  نموده(  تحریر  افغانستان 
در  و  گرفته  قرار  فهرست  در یک  داده(  قرار  بررسی  مورد  را  دیجیتال  های 
آقای محسن اشاره مینماید که  عین زمان در حقیقت به هردو سودمند میباشند. 
نوازندگان افغانی سازهای موسیقی مورد نیاز خویش را از خارج وارد میکنند 
– صنعتگران افغانی نمیتوانند نیاز صنعت موسیقی افغانستان را تکافو نمایند. 
چند دهه جنگ و ویرانی ) بطور خاص مبارزه علیه موسیقی و سازها(، تحریم 





خطاب وزیر امور خارجۀ آلمان، دوكتور فرانك والتر شتاینمایر

خوانندگان عزیز،

ضرب المثل افغاني مي گوید: "نخست همراه، بعد راه را جستجو كن!" آلمان   
و افغانستان از 100 سال بدینسو همراه اند.

دانشمندان موسیقي دانشگاه موسیقي وایمار و پوهنتون كابل نیز راه مشترك   
را در پیش گرفته اند. در نوامبر سال 2014، آنها در پوهنتون كابل یك سمپوزیم 
بین المللي را سازماندهي كردند: یك سفر دو روزۀ روشنفكري و احساس برانگیز 
به اشتراك 100 تن محصلین و محصالت. مراحل این پروژۀ مشترك را مي توان 
در كتاب مذكور مطالعه نمود. من خاصتاً خرسندم كه این كتاب پس از بیش از 
آن  در  كه  آید  به شمار مي  افغانستان  دربارۀ موسیقي  نشریه  نخستین  30 سال 

دانشمندان نسل جوان افغاني نیز سهم گرفته اند.

انتخاب  یادگاري  از مرزهاي مسلكي و زماني محالت  با گذشتن  این سفر   
شده، یك پل تیماتیك میان كار عملي موسیقي در افغانستان و نقش و نفوذ موسیقي 
دانان اناث بر جامعۀ افغاني الي میراث فرهنگي و كتابخانه هاي دیجیتال را بیان 
مي كند. كار مشترك دانشگاه موسیقي وایمار و پوهنتون كابل مثال عالي آنچه 
كه من آنرا "نیروي اجتماعي فرهنگ" مي نامم، مي باشد. فرهنگ دیدگاه ما را 
باز نموده، انسان را كنجكاو مي سازد و به ما كمك مي كند عنعنات، رویاها و 

صدمات روحي جانب مقابل خویش را درك نمائیم.

این كتاب چشم اندازي است دربارۀ جهان و فرهنگ افغانستان. زیرا آنچه را   
كه ما اینجا مطالعه كرده مي توانیم نتیجۀ تبادل نظر و همكاري، دانستن داستانها 
انگیز  اثر شگفت  یك  آن  نتیجۀ  در  اینكه  است.  افغانستان  در  انسانها  تجارب  و 
بوجود آمده مي تواند توسط سهمگیریهاي انفرادي در كتاب به گونۀ اثربخش ثابت 
مي شود. آنها بیانگر یك افغانستان متنوع و چند صدا با داشتن عنعنۀ طوالني 
موسیقي اند كه انسان را به كاوش جنبه هاي متنوع آن فرامي خواند. من امیدوارم 

كه شما از این سفر مشترك كاوشي لذت ببرید.
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