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  ساز و آواز  در افغانستان                                  :نام کتاب
  داکتر عنايت اهللا شهراني:                                      تاليف

  يوسف نظري حامد                                 :به کوشش
  »کاوه«بنگاه انتشارات   :                                    شيآرا

  يوسف نظريحامد            :                          آراستار
  »کاوه«بنگاه انتشارات                                         :چاپ

  نسخه ٥٠٠ چاپ نخست        :                                 اژرتي
  جلد اول ٢٠٠٩نوامبر :                                  تاريخ چاپ
  :  تماس با ما 
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de.gmx@verlag-kaweh                                          :  نشاني برقي
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  :ياد آوري
ميل سرشناس از دوست و برادرگرامي دانشمند محترم جناب حامد يوسف نظري که به يک فا

فرهنگي کابل تعلق دارند، و در جمله شخصيت هاي برجسته و مهم وطن در ارتقاء و احياء 
فرهنگ مردم افغانستان و منحيث مبارز بر عليه بي عدالتي هاي اجتماعي، سياسي و حقوقي 
بشمار مي آيند، با وجود داشتن مصروفيت هاي زياد به همراهي خانم ارجمند شان رنا جان که 

ئوليت تايپ، ديزاين و نشر اين کتاب ضخيم را بدوش گرفتند، صميمانه تشکر نموده صحت، مس
  سعادت و کاميابي هاي زياد شان را خواهانم 

  ع، شهراني                                                        
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  اهداي کتاب
امي هنر مندان موسيقي يک دورهء اين کتاب خاص به هدف زنده نگهداشتن،اسماي گر

تاريخي افغانستان با خلوص نيت و يکرنگي دور از تعصبات منفور بخاطريکه هنرمندان معتقد به 
  .تبعيض نيستند، تهيه شده است

اهداي کتاب را به هنرمنداني ميرسانم که نتوانستم عکس ها و سوانح شان را بدست بياورم، " بنا
ين مجموعه تنها عکس شان بدست آمده و در بارهء شان کمتر همچنان به هنرمندانيکه در ا

  .نوشته شده است 
خاطرات همه هنرمندان موسيقي را که در طول تاريخ کهن افغانستان باستان خدمت کرده اند 
شاد ميخواهم و صحت، سعادت، سالمتي و کاميابي جمله موسيقي نوازان، موسيقي دانان و 

ه در داخل و چه در خارج که در غربت سرا هاي ايام هجرت بسر زيبايي شناسان افغانستان را چ
  .مي برند آرزو مينمايم

  عنايت اهللا شهراني                                                
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  :فهرست
  :ياداشت

  :فصل اول
  :ــ  موسيقي از نگاه اسالم       

  )وسيقياسالم و م(فضل غني مجددي *                       
  )موسيقي از ديدگاه اسالم(خواجه بشير احمد انصاري *                       
  )موسيقي(عبدالعلي نور احراري  *                       

  
  :فصل دوم

  : ــ  مقدمه در عموميات موسيقي      
  پيشگفتار*                     
  م قاره هندروابط فرهنگي خراسان و ني*                     
  موسيقي در اسالم*                     
  موسيقي و پرندگان*                     
  علم موسيقي *                     
  )غياث اللغات ( موسيقي  *                     
  :فصل سوم

  :ــ موسيقي و بزرگان دين و دانش      
  دين و دانشموسيقي از ديد علماي *                     
  استاد رودکي*                     
  ابن سيناي بلخي*                     
  موالنا جالل الدين بلخي*                     
  بابر شاه و موسيقي*                     
  حافظ شيرازي*                    
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  خواجه يوسف برهان*                    
  امير علي شير نوايي*                     

  موالنا عبدالرحمن جامي*                     
  امير خسرو بلخي دهلوي*                     
  حکيم ابونصر فارابي يا معلم ثاني*                    
  نظر اجمالي به کتاب موسيقي فارابي*                     

  
  :فصل چهارم

  :ــ  خانقائيان       
  محمد عبدالحميد اسير*                    

  )از کتاب جنون شوکتان، از احسان اسير( استاد عبدالحميد اسير *                    
  استاد غالم نبي نتو*                    
  استاد محمد صابر*                    
  سجاده نشين خانقا سخي احمد خاتم صافي*                    

  مير فخر الدين آغا*                     
  

  :فصل پنجم
  :ــ  خرابات نشينان       

  استاد غالم حسين*                     
  سرتاج موسيقي استاد سرآهنگ*                     
  استاد الطاف حسين*                     
  استاد شريف غزل *                     
  استاد محمد هاشم  *                   
  استاد الفت آهنگ*                     
  استاد حاجي عبدالمحمد همآهنگ *                     
  استاد رحيم بخش*                     
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  :فصل ششم

  :ــ  خراباتيان       
  استاد قاسم افغان*                     
  سمياستاد محمد يعقوب قا*                     
  محمد يوسف قاسمي*                     
  محمد آصف قاسمي *                     
  استاد موسي قاسمي*                     
  وحيد قاسمي*                     
  محمد عيسي مسير قاسمي*                     
  عبداهللا قاسمي*                     

  
  :فصل هفتم

  :ان هنرمندــ بانو       
  خديجه پروين*                     

  ــ  درگذشت خانم پروين بانوي اول موسيقي                        
  استاد فريده مهوش*                     
  )مشعل ترنم(نوريه پرستو *                     
  )خانم جلوه(افسانه  *                     
  هنگامه *                    
  مزيده سرور *                     
  سلما جهاني*                    
  ستاره*                     
  رخشانه*                     
  ژيال*                     
  سيما ترانه*                     
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  )آزاده(حبيبه *                     
  قمرگل*                     

  هما *                     
  نغمه*                     
  بخت زمينه*                     
  دختر قندهاري*                     

  
  :فصل هشتم

  :ــ  هنرمندان کابلستان       
  محمد ابراهيم نسيم*                     
  استاد محمد حسين ارمان*                    

  ــ يک خاطرهء شيرين ارماني                        
  خالد ارمان*                     
  استاد جليل زالند*                     
  استاد عبدالغفور برشنا *                     
  استاد فقير محمد ننگيالي*                     

  تاد ننگياليــ در بارهء وفات المناک اس                             
  ) بقلم استاد ننگيالي(ــ تقدير از ايجاد اتحاديهء هنرمندان                              

  استاد حفيظ اهللا خيال*                     
  ــ سي دي جديد استاد خيال                             

  فرخ افندياستاد *                     
  استاد محمد عمر*                     
  استاد معراج الدين*                     
  عبدالرحيم ساربان*                     
  فضل احمد نينواز*                     
  ظاهر هويدا*                     
  پران ناتهـ  غنيمت*                     
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  احمد ولي *                     
  وحيد صابري*                     
  مسحور جمال*                     
  رحيم جهاني *                     
  يونس*                     
  عبداهللا شادکام*                     
  رحيم مهريار*                     
  جواد غازي يار*                     
  فرهاد دريا*                     

  حيدر سليم*                     
  اکبر رامش*                     
  ببرک وسا*                     
  محمد کريم زيار کش*                     
  دکتور محمد نعيم فرحان*                     
  احمد نعيم فرحان*                     
  شمس الدين مسرور*                     

  ـ  شمس الدين آواز خوان ممتاز محلي                    
  خليل گداز*                    
  دکتور سالمت شيفته*                     
  احمد ولي خسروي*                     
  خليل راغب*                     
  صديق قيام*                     
  مير عتيق صديق *                     

  غالم يحيي شور انگيز*                     
  خان آقا سرور*                     
  ضياء قاريزاده*                     
  گل احمد شيفته*                     
  سميع سراج*                     
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  ظفر شامل*                     
  رحيم غفاري*                     

  سيف الدين*                     
  امان اماني*                     
  استاد غالم دستگير شيدا*                     
  ميا شيدائي*                     
  استاد ماشين*                     
  استاد امير محمد*                     
  )غالم نبي( استاد محمد نبي *                     

  
  :نهمفصل 
  :هنرمندان حوزه هاي شرقي       

  احمد ظاهر*                     
  استاد فقير حسين*                     
  منگل *                     
  )جنوبي(گلزمان *                     
  استاد رحيم گل*                     
  استاد نبي گل*                     

  استاد اول مير*                     
  ملنگ نجرابي*                     
  استاد محمد دين زاخيل*                     
  :فصل دهم

  :ــ هنرمندان حوزه هاي شمال غربي      
  تاج محمد*                     
  استاد بهاء الدين*                     
  عبدالرشيد اندخويي*                     
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  نعمت اهللا داهي*                     
  يوسف قاسمي*                     
  عکس هاي هنرمندان شمال*                     

  
  :فصل يازدهم

  :ــ هنرمندان حوزه هاي غربي       
  استاد سليم سرمست*                     
  داکتر ناصر سرمست*                     

  عبدالوهاب مددي*                     
  کريم شوقي*                     
  غالم محمد شب آهنگ*                     
  )نجف علي خان( خالوي شوقي *                     
  درمحمد ساير هراتي*                     

  ــ قصهء ورود آقاي ساير هروي در تياتر                             
  ذبيح اهللا ناوک*                     

  )محمد علي شاه( الفت هروي *                     
  غالم محمد عطايي*                     
  امير جان صبوري*                     
  عکسهاي هنرمندان هرات باستان*                     

  
  :فصل دوازدهم

  :ــ  هنرمندان جنوب غرب      
  )ناشناس ( دکتور صادق فطرت *                     

  نعيم پوپل*                     
  لطيف جان بابي*                     
  استاد سليم قندهاري*                     
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  محمد داود محسن*                     
  عکسهاي هنرمندان قندهار*                     

  
  :فصل سيزدهم

  :ندان حوزه هاي اطراف کابلــ  هنرم       
  استاد دري لوگري*                     
  مومن خان بيلتون*                     
  عکس هايي از هنرمندان هزاره*                     
  خان قره باغي*                     
  استاد محمد اسرائيل رويا*                     
  ريشيق*                     
  استاد رضا علي خان *                     
  استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي*                     

  :فصل چهاردهم
  :ــ  هنرمندان حوزه هاي شمال شرقي       

  )ترانه ساز(استاد شاه ولي ولي *                     
  ، ولي ترانه سازــ وفات استاد شاه ولي                             

  اکه نعيم*                     
  خان بهارکي*                     
  سميع رفيع*                     
  استاد جوره بيک*                     
  رجب محمد جوره زاده*                     
  محمد رحيم تخاري*                     
  مد منگلفيض مح*                     
  مهر افگن و عزيز*                     

  عکس هايي هنرمندان قطغن و بدخشان*       
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  :فصل پانزدهم
  گروههايي هنري و عکس انفرادي و دسته جمعي  ــ      
  ــ  فهرست اسماي هنرمندان موسيقي      

  
  :فصل شانزدهم

  ــ  کوچهء خرابات و اشعار خراباتي         
  

  :فصل هفدهم
  :ــ اسباب و آالت موسيقي        

  :فصل هجدهم
  ــ  تأسيس فاکولتهء موسيقي و تاريخچهء آموزشگاههاي موسيقي در تاريخ افغانستان و             

  مقاالت در بارهء موسيقي             
  خاطرات من از تأسيس فاکولتهء هنر هاي زيبا، دانشگاه کابل*                     

  تاريخچهء آموزشگاهاي موسيقي در افغانستان*                     
  آميزش موسيقي با روان آدمي*                     
  .دوکتاب تازه در جهان هنر تاليف استاد شهراني، نوشته از پروفيسور لطيفي*                     
  »سفينهء موسيقي«سخني چند پيرامون کتاب *                     

  نظريات دو هنرمند بزرگ وطن*                     
  کتاب ها و رساالتيکه تا کنون در بارهء موسيقي در افغانستان نوشته شده *                     

  .است                        
  :فصل نوزدهم

  :ــ  زيبايي شناسان و موسيقي فهمان       
  اسان افغانستانعکسهايي از زيبايي شن*                     

  حسين وفا سلجوقي                    *  
  آقا سيد نسيان*  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

١٤ 
 

  حامد حسيني*                     
  محمد ناصر پورن قاسمي*                     
  القاب جديد هنري که در وقت رياست مؤلف به دو هنرمند برگزيده داده*                     

  .ه استشد                      
  
  

  :حسن اختتام
  ــ  آواز خوان اول جهان، اعجوبهء زمان لتا منگيشکر    
  ــ  بخوان لتا، از آرين پور    
  ــ  ملکهء قلب ها ، لتا منگيشکر    
  خالصهء سوانح و سرگذشت لتا متخلص به منگيشکر        
  خصوصيات صداي لتا        
  بعضي سخنان و نکات در بارهء لتا        
  تجليل از مقام لتاچند پيشنهاد در         
  ــ  اهدا به روان هنرمند بزرگ طلعت محمود، از آرين پور    
  )ملکهء ترنم ( ــ  نورجهان بيگم    
  ــ زبيده خانم    
  ــ  ششمشاد بيگم    

  :فهرست مأخذ  -
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  :يادداشت
ده سال را در بر گرفت تا صورت و شکل حاضر را بخود " تهيه و ترتيب اين کتاب تقريبا

هنرمندان موسيقي در افغانستان با مقايسه به هنرمندان نقاشي، هيکل تراشي، تياتر و . بگيرد
در تهيه و ترتيب اين کتاب به نسبت بعد مسافه و نبود مواد بسي .خطاطي بيشتر مي باشند

مشکالت و موانع وجود داشت، اما چون ترتيب و تکميل اين اثر را بخاطري الزمي و حتمي 
مداخلهء روسها به افغانستان و آواره شدن مليون ها باشندهء افغانستان  ميدانستم که بعد از

هنرمندان که تعداد زياد شان بديار غربت جان هاي عزيز خود را از دست دادند، و " مخصوصا
اگر به احياء اسماء آنها توجه نميشد، نامهاي گرامي و ارجمند شان که هرکدام هنرمند بلند پايهء 

  .معدوم مي گرديدوطن بودند تا ابد 
استادان بزرگ چون شهنشاه غزلخواني استاد رحيم بخش، محبوب ترين هنرمندان آواز خوان، 
عبدالرحيم ساربان ، استاد امير محمد، عبدالسميع سراج، خانم پروين بانوي اول موسيقي، نصرت 

لي ـ ولي ترانه پارسا، استاد هاشم، استاد ملنگ نجرابي، استاد فقير محمد ننگيالي، استاد شاه و
  .ساز و يک تعداد ديگر هنرمندان در شقوق مختلفه، در غربت سرا ها وفات يافتند

اگر ما تنها اخبار فوتي آنها را به اخبار عادي کافي ميدانستيم و در يک کتاب جمله را شامل 
. ندنميکرديم، به اخالف و آيندگان اسنادي بدست نمي آمد تا در بارهء شان تحقيق و تتبع نماي

البته با تمام معني به اين امر قانع خواهيم بود که اين کتاب مکمل نبوده و بايد اين کتاب را يک 
گروپ چند نفري با داشتن بودجهء کافي انجام ميدادند ولي متأسف هستم که در تکميل اين 

  .اثر تنهايي احساس ميکردم و از هيچ منبعي کمک مالي ومعنوي نشدم
عکس ها به صد ها شخص تيلفون مي نمودم تا اگر از " ، خصوصادر وقت جمع آوري مواد

هنرمندان عکسهايي داشته باشند، بمن بفرستند، يکي دوبار به جريدهء هفته نامهء اميد اعالن 
نمودم تا هنرمندان موسيقي سوانح و يک يا دو قطعه عکس خود را به ادرس من روانه نمايند، 

ناگزير به هر طرف چنگ " بنا. هش مرا برآورده نساختاما بجز از دو نفر هيچ هنرمندي خوا
  .ميزدم تا کتاب هنرمندان موسيقي را غني تر بسازم

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

١٦ 
 

بايد گفته شود که زياد ترين همکاري را دو هنرمند ممتاز، بي نظير و مهربان انجام دادند که 
رمان شخصيت آنها شاد روان، استاد زنده يادوطن محمد ابراهيم نسيم و برادر شان استاد حسين ا

البته بعد از آن ها دوستان هنرمند و غير هنر مند همکاري هاي زيادي نمودند . عالي وطن بودند
همچنان يکي از سابقه داران و . که اسماي گرامي همهءشان در ختم اين کتاب ذکر شده است

نسيان نخبگان مطبوعات افغانستان را محترم جناب مشتاق احمد کريم نوري بنام گرامي آغاسيد 
به اينجانب معرفي نمود که از شناخت آنها، به نهايت درجه مفاد عايد گرديد و جمع آوري 
مواد و ارتباط برادرانهء ما بحدي رسيد که ناگزير بودم در بارهء شان مقالهء مفصل بنويسم تا 

  .مردم و اهل خواص مان بدانند که ما چه شخصيت هاي مهم، خوب و مهربان داشته ايم
ت جمع آوري مواد اين کتاب با يک تعداد دانشمندان سترگ و فضيلت مآب در تماس در اوقا

شدم تا موسيقي را از نگاه دين مبين اسالم، شريعت و فقه تحليل نمايند، خوشبختانه  سه محقق 
و نويسنده شهير و نامدار وطن، استاد فضل غني مجددي، استاد عبدالعلي نور احراري و استاد 

د انصاري يک ـ يک مقاله در زمينه نوشتند و مقاالت شان رادر موقعيت مقدمه خواجه بشير احم
  .و پيشگفتار کتاب آوردم

اگر چه اين نگارنده تحصيالت رسمي ديني ندارم ولي باز هم سعي کردم که بقدر توان آنچه 
  .را که شنيده و خوانده بودم آنرا نيز داخل مطالب مقدمهء کتاب بسازم

نظيم اين کتاب و اصول و روش و موقعيت دادن به هنرمندان، کدام روش در قسمت ترتيب و ت
خاص را در نظر نگرفتم با آنکه هنرمندان در ميان خود ها استادي ها و شاگردي ها را مراعات 

ولي مشکل ترين و صعب ترين کار ها همان خواهد بود که هنرمندان را درجه بندي . مي کنند
ا جائيکه با هر يک از هنرمندان در تماس شدم کسي به کسي تن و رديف و مقام بدهيم، زيرا ت

  .در نميدهد
زمانيکه رئيس اتحاديه سراسري هنرمندان بودم، دريافتم که کار کردن با هنرمندان کار آساني 

بايد اعتراف نمايم که هر کدام حق بزرگي را دارند، و غرور هنري شان زياد است، " نيست واقعا
الحان زيبا داد خداست و مي سزد که به صدا هاي موزون و دل پذير  زيرا که آواز خوش و

شان بنازند، چونکه هر کدام مليون ها شنونده دارند، همچنان از روي تجربهء شخصي دريافتم 
که هنرمندان موسيقي نازک خيالي هاي دارند که خاصهء خودشان ميباشد و به مصاحبه 

  .ي نيست به مزاج و طبيعت هر يک بزودي پي ببردکنندگان و محققين ويا همکاران کار آسان
سه هنرمند شهير و محترم را در شهر شبرغان که مرکز تجمع هنرمندان  ٢٠٠٤بطور مثال در سال 

بود در وقت صبح يک روز از دور مشاهده کردم ديدم اين هنرمندان با آنکه نزديک هم قرار 
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کردند، مگر هر يک به تفکر خاص داشتند و بايد در بارهء کدام موضوع مشترک صحبت مي
ديده مي شدند، آنها با هم جنگي نبودند، بلکه يکديگر را دوست و رفيق ميدانستند ولي از 
آنجائيکه، خداوند آنها را خاص آفريده و غرق هنر و موسيقي ساخته، بايد به همان شکل ديده 

ر کدام بمانند فرشته اي شوند، وقتيکه با هم در چاي صبح دور ميز طعام خوري قرار گرفتيم ه
و اينست دنياي هنرمندان واقعي، اگر کسي به طبيعت . حرف ميزد و خوشگويي ها مينمود

خداداد آنها واقف نباشد، فکر ميکند که خداي ناخواسته آنها مجنون صفت مي باشند، البته 
ندرست بلکه صحت مند و سالمت و ت. مجنون هنر خود هستند و جنونيکه بيماري باشد ندارند

روز هاي بدي که بر سر هنرمندان در کابل پيش شد اکثريت آنها در . تر از ديگران مي باشند
شهر هاي شبرغان و مزار شريف به نزد جنرال دوستم که از هنرمندان بسيار تقدير ميکرد رجوع 

 و خداوند او را خير دهد که معاونت هاي. نمودند و او هم با هريک همکاري هاي بيدريغ نمود
  .بيدريغ را به هنرمندان آواره انجام داد

اگر مرحوم استاد محمد ابراهيم نسيم بوقت حکومت طالبان يک تعداد عکسهاي هنرمندان را از 
هنرمندان بوقت ورود . داخل بخارج نمي آورد شايد دهها عکس هنرمندان سوختانده مي شد

دبختانه بوقت آزادي افغانستان نيز ب. مجاهدين نيز اذيت شدند و طالب ها آنها را تکفير نمودند
زنان هنوز هم بمانند پيش از دورهء . از آزادي هاي که الزم است براي هنرمندان داده نشد

باآنکه تمام اختناق و دربدري مردم و . کمونيستي در افغانستان نميتوانند هنر نمايي ها نمايند
رفت ولي باآنهم شکل و رنگ وضع جامعهء افغانستان از ورود کمونستان در افغانستان صورت گ

  .هنرمندان در آن وقت تقدير مي شد
در اين مجموعه سعي گرديده است که بقدر توان سوانح مختصر هنرمندان را تحرير و در آن 
عکس هاي شان هم گذاشته شود ولي کي ميتوانست صد ها هنر مند را با نبود مآخذ و ريفرنس 

ه به هر اندازه ايکه بدست آمدآنرا بصورت خالصه تحرير جمله را بنويسد و تکميل نمايد؟ البت
نموديم و در قسمت عکسها البته لست تهيه کنندگان و همکاران را خواهيد خواندکه خيلي ها 
رنج ديديم و زحمات را قبول کرديم، از افغانستان گرفته به سرتاسر دنيا تيلفون ها نموديم تا 

  .بفضل خداوند تا اندازهء آن يادگار ها بدست آمدعکس هاي هنرمندان موسيقي را بفرستند، 
عکس شادروان استاد نبي گل، نعمت " عکس هاي بعضي هنرمندان بصورت قطع پيدا نشد، مثال

اميدوارم کسانيکه يادگار . اهللا خوانندهء پشتو، مرحوم ميرزا نظر و چند هنرمند از هرات و غيره
سايت ها معرفي نمايند تا نام و نشان شان نزد  هاي عکسي آنها را داشته باشند در جرايد و يا

  .ماندگان به يادگار بماند
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بخاطراينکه اين کتاب يک ريفرنس و يک منبع غني در بارهء هنرمندان موسيقي باشد، سعي شد 
همچنان در بعضي . تا هر آنچه که عکس هاي هنرمندان بدست آمد همه را درج کتاب نمائيم

يکي . آن کار را انجام داديم" ورده شده است که البته عمداجايها، عکس هنرمندان مکرر آ
اينکه در قطار کسانيکه سوانح شان نوشته شده است و ديگر يک قطعه عکس شانرا در 

ترتيب هنرمندان از روي . صفحاتيکه تنها اسم و عکس هاي هنرمندان است داخل ساختيم
  .کالت بار مي آوردالفباءآورده نشده و اين کار، در ديزاين و شکل کتاب مش

مرا وادار مي کرد " در وقت تحرير و جمع آوري کتاب محترم داکتر محمد نعيم فرحان مکررا
که دنبالهء تکميل اين کتاب را تعقيب نمايم همچنان يک تعداد دوستان ديگر بمانند جناب 

) خواجه بشير احمد انصاري(حضرت صاحب فضل غني مجددي، جناب خواجه صاحب انصار 
  .خواجه انصاري فرمود که بايد اين کتاب را پيشتر از کتاب هاي ديگرم تکميل مي کردم باري

بعضي سنوات تولد و مهد پيدايش هنرمندان را از کتاب محترم استاد عبدالوهاب مددي استفاده 
از زبان هنرمندان، يک لست طوالني هنرمندان را " نمودم و ديگران را از منابع ديگر و يا مستقيا

بجهت ضرور بودن اقتباس نمودم و البته » سرگذشت موسيقي معاصر افغانستان«از کتاب نيز 
  .نامهاي را نيز در آن عالوه نموده ام

غياث «يکي در بارهء نوشتهء غياث الدين يا . دو اقتباس بسيار عمده را در اين کتاب آوردم
" بهتر بود که عينا" ، بناکه در بارهء موسيقي کالسيک تحقق بسيار عالي و درست نموده» الغات

نقل ميگرديد، همچنان افکار و نظريات معلم ثاني حکيم ابونصر فاريابي که اهميت زياد در 
  .اقتباس گرديد" موسيقي دارد مختصرا

در ختم کار اين کتاب دانشمند بسيار عاليقدر و مهربان جناب داکتر عبدالرحمن زماني که از 
موسيقي «خان کنري مي باشند يک کتاب ارزشناک را بنام خانوادهء مرحوم لوي خان ميرزمان 

" تأليف محترم اسداهللا حصار شاهيوال تحرير يافته بود برايم فرستاد که واقعا» او دهيواد هنرمندان
  .کتاب پرمحتوا و با کيفيت است و از آن استفاده شد

کتاب خويش را جهت  جناب خان آقا سرور نيز» تياتر در افغانستان«هنرمند و نويسندهء کتاب 
  .استفاده در اين مجموعه فرستادند که به تکميل اين کتاب معاونت نمود

عرض است چونکه اين کتاب يکي از کتب مهم فرهنگي افغانستان است، با آنکه خالي " مکررا
البته با همه کاستي . از نواقص نمي باشد الزم بود بهر شکلي که باشد بايد تهيه و ترتيب مي شد

آينده يک ريفرنس خوبي باشد و شده مي تواند که زماني با همکاري  تعدادي از  ها در
  . نويسندگان و فرهنگيان تعليق و تحشيه گردد
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در اين مجموعه يک تعداد مقاالت را که در جرايد و مجالت در طول دوران هجرت و حتي 
  . آورده شدند پيش از آن در بارهء موسيقي و موسيقي نوازان نوشته بودم با اندک تصرف

در خاتمه از همه کسانيکه در تکميل و تهيه اين کتاب ضخيم همکاري ها نموده اند از صميم . 
  .قلب و اعماق دل اظهار ممنونيت و تشکرات را مينمايم

ساز «برادر ارجمند و گرامي ام حامد جان نظري در ضمن صحبت تيلفوني فرمودند که کتاب 
لبانه تايپ و آمادهء چاپ مي سازند، چون ميدانستم که همه را دعواط» وآواز در افغانستان 

از آنرو با اعتماد کامل و . وقت، دارايي خويش را فداي خدمت بفرهنگ افغانستان کرده اند
ورنه اين کار وظيفهء . عالقهء خاص اين کتاب ضخيم را جهت تايپ بخدمت شان فرستادم

  .به اميد سعادت  حامد جان.    وزارت اطالعات و کلتور افغانستان مي باشد
در خاتمه جاي يادآوري ميدانم که دانشمند فرهيخته استاد اعظم رهنورد در افغانستان اطالع 
يافتند اينکه کتاب موسيقي در حال تکميل است، در نامه مبارکه شان ضمن تقدير از کارم 

پيدا کرد و کتاب بسيار شده، عوض آن کلمه ديگر را بجاي بايد » موسيقي«فرمودند که کلمه 
  .را بدان عنوان گذاشت

صحبت تيلفوني که با برادر گرامي استاد داکتر محمد نعيم فرحان داشتم و موضوع را با ايشان 
ساز و آواز در «در ميان گذاشتم، محترم فرحان فوراً بدون اندک وقت فرموند که نامش را 

ي حامد نظري تماس حاصل کردم، وقتيکه با جناب محترم و فرهنگي آقا. بگذاريد» افغانستان
  .از اين چه بهتر! فرمود

ساز و آواز در افغانستان گذاشتيم که هم سار و هم آواز را در بر ميگيرد، « و اينکه نام کتاب را 
  .       يقيناً مفهوم عالي را افاده خواهد کرد و اسالم
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  فصل اول
  موسيقي از نگاه اسالم

  
  

  فضل غني مجددي*  
  خواجه بشير احمد انصاري  *

  عبدالعلي نور احراري*  
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  نوشتهء فضيلت مآب فضل غني مجددي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                             
الحمد اهللا، والصاله و السالم علي رسول اهللا و علي آله و صحبه و من اتبع هدا از اينکه استاد 

ر صاحب عنايت اهللا شهراني مرا انتخاب نمودند تا در مقدمه کتاب شان نظر اسالم محترم دکتو
را در موضوع موسيقي بنويسم در حقيقت مرا افتخار بخشيدند که از لطف استاد بزرگ ممنون 

  .ميباشم
موضوع موسيقي و تصوير و کومبديا از جملهء موضوعات بسيار مهم و حساس در کشور ما 

و نويسنده مسلمان ميخواهد تا با اسناد و بصراحت هرچه بيشتر نظر اسالم  گرديده که از محقق
در کشور ما در موضوع موسيقي و تصوير و فنون سه نظريه موجود است که . را تحرير نمايد

صاحبان هر نظريه براي اثبات نظريه و قول و عمل خود دليل تقديم ميکند، افغانها بشکل 
راط و تفريط کار ميگيرند و اعتدال در تحقيق و قضاوت در عمومي در قضاوت هاي خود از اف

بين جامعه افغاني بسيار رواج ندارد از جانب ديگر فنون بشکل عام و موسيقي که جزئي از فنون 
ميباشد ارتباط مستقيم به شعور و وجدان دارد نسبت به عقل و فکر، چون وجدان و شعور نقش 

بصورت عموم و ملت افغانستان بصورت خاص از شدت  اساسي را در فنون بازي ميکند لذا بشر
و اسراف کار ميگيرند بطور مثال بعضي تصور ميکنند که جامعه اسالمي جامعه عبادت و نسک 
و جامعه کار و جهاد است که در اين نوع جامعه جاي و وقت براي لهو ولعب و خنده و مزاح و 
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ته ميگويند که در جامعه اسالمي لبان موسيقي نيست و بعضي از اين زيادتر از شدت کار گرف
تبسم نکرده و زبان نمي خندد و قلب خوشي احساس نميکند و هر که بشاش نباشد فکر ميشود 

  .متدين است
در مقابل هستند مجموعي از افراد ملت ما که تصور ميکنند که جامعه اسالمي يک جامعه بدون 

امل دارد و اين گروپ از مردم بين حق قيد و بند و سرحد بوده، شهوات، لهو لعب مشروعيت ک
و باطل و بين حالل و حرام فرق نميگذارند اعمال منکر و فحشات و آزادي بي قيد، رقص زنان 

محافل فني ما امروز از دسته " و بچه ها را بنام موسيقي و فن براي مردم معرفي ميکنند که اکثرا
يقي و فنون دارند ضربات قوي به و يا گروپ دوم تشکيل ميشود که اين گروپ زير نام موس

  .عقيده اسالمي و اساسات آن و فن و فنون و موسيقي در جامعه افغاني وارد ميکنند
لذا در مقدمه اي اين رساله خواستم تا در بين هر گروپ يا بين افراط و تفريط خط وسط را 

شرح بدهم و اميد قبول نموده براي خوانندگان مسلمان افغانستان نظر واقعي و اعتدال دين را 
  .است اين چند صفحه براي همه افرادجامعه ما مفيد باشد

در حقيقت اسالم دين وسط بوده و با انسان کار دارد و معامله دين با جسم، روح، عقل و 
دين اسالم از پيروان خود ميخواهد که جسم، روح، عقل و وجدان خود را . وجدان بشر است

ت آن آماده نمايد البته بصورت معتدل زيرا بندگان خداوند پرورش داده غذاي کامل براي تقوي
وصف ميکند مسرف نبوده و در  ٧٦سبحانه تعالي چنانچه خداوند ايشانرا در سوره الفرقان آيت 

  .همه امور زندگي از اعتدال پيروي ميکنند و اسالم ضد افراط و تفريط ميباشد
الت انسان است، عبادت غذاي روح و سپورت جسم انسانرا قوت داده و غذاي کامل براي عض

علم غذاي عقل و فن غذاي وجدان است و فنون که موسيقي يکي از عناصر مهم آن ميباشد 
وجدان انسانرا تازه و قوي و زنده ميسازد ليکن بايد واضح باشد فن در اسالم آنست که انسان را 

مت و شرافت انسان را مجروع به مقام عالي برساند نه اينکه انسانرا به مقام اسفل آورده کرا
  .نمايد

اگر به قرآن کريم دقت نمائيم و آيات آنرا تحقيق و بحث کنيم مالحظه ميشود که قرآن کريم 
معجزه رسول اکرم صلي اهللا وسلم بوده و همچنان معجزه جمال بجانب معجزه عقلي است که 

ده براي اينکه ضعف عرب از عظمت جمال در بيان و اسلوب و لحن و موسيقي قرآن عاجز مان
خود را پنهان نمايند قرآن را سحر خطاب نمودند، براي مسلمانان  واجب است تا در تالوت 

 ٤قرآن کريم از جمال صورت کار گيرند چنانچه خداوند سبحانه تعالي در سوره المزمل آيت 
ه امام مسلم و همچنان رسول اکرم صلي اهللا عليه وسلم چنانچ) ورتل القرآن ترتيال: ( ميفرمايد
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که . قرآن را به آواز هاي خود زينت بدهيد) زينوا القرآن بأاصواتکم: ( روايت ميکند مي فرمايد
  .آيت شريف و حديث شريف صداي مقبول را صفت مسلمان ميداند

  :اسالم و غناء و موسيقي
يتواند از جمالت فوق معلوم مي شود که اسالم عنايت زياد به جمال و تربيه آن دارد که جمال م

توسط چشم مالحظه شود و يا توسط گوش شنيده شود که موسيقي از جمله جمالي است که 
  .بواسطه گوش شنيده شده و انسانرا قوت و فعاليت بيشتر مي بخشد

  حکم اسالم در موسيقي چيست؟: در غناء و موسيقي اولين سواليکه پيش ميشود آنست که
ن تا امروز اختالف نظر دارند که البته سبب اختالف در جواب با اين سوال علماء از قديم الزما

بعضي باين نظريه اند که موسيقي و غناء اصال حالل و از . سبب در طبيعت بشري شان ميباشد
جمله طيبات زندگي است که بايد شنيده شود که اين دسته از علما هر نوع از انواعي موسيقي و 

ه همه انواع موسيقي و غناء حرام بوده و غناء از دسته دوم نظردارند ک. غناء را حالل ميدانند
اگر آواز زن " عمل شيطان بوده و انسانرا از نماز و عبادت و ذکر خداوند باز ميدارد خصوصا

  .باشد زيرا صوت زن براي اين دسته از علما عورت است
و در بين اين دو گروپ و اين دو نظريه ، گروپ سوم قرار دارد که در تعجب و حيرت اند 

نميدانند که جانب کدام يکي را بگيرند و انتظار حکم و جواب قاطع را از علماي اسالم در 
  .که راديو و تلويزيون داخل منازل شان گرديده" موضوعي مهم و حياتي  دارند خصوصا

اشاره شد در موضوع حکم موسيقي با هم اختالف دارند ليکن همه " علماي اسالم چنانچه قبال
که هر غناء و موسيقي که شامل فحشات و فسق و منکرات باشد و مردم را به  متفق النظر اند

معصيت و فسق تشويق و دعوت کند حرام است زيرا غناء مثل سخن بوده خوب آن خوب و بد 
و همچنان متفق اند که هر غناء . آن بد است و هر سخن و قول که شامل حرام باشد حرام است

ت نباشد و مردم را تشويق به فسق و فجور نکند و براي که شامل منکرات و فحشات و معصي
  .مجالس سرور که مشروعيت داشته باشد بشرطيکه خواننده زن در حضور مردان نا محرم نباشد

فيصله نموده اند " در نزد علما قاعده اساسي در حرام و حالل ثابت است و در روشني آن عمال
نيست مگر به نص صريح از کتاب اهللا يعني  که تمام اشياء در اصل خود حالل است و تحريم

قرآن کريم و يا سنت رسول صلي اهللا و عليه وسلم و يا اجماع ثابت و اگر نص صريح نباشد و 
اجماع موجود نباشد و يا اينکه نص صريح غير صحيح و يا صحيح غير صريح در تحريم اشياء 

يرا رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم نباشد در دائره وسيع عفو مي آيد و حرمت آن ثابت نميشود ز
ما أحل اهللا في کتابه فهو حالل و ما حرام فهو حرام، و ما سکت عنه فهو عفو، فاقبلوا : ( فرموده
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آنچه ) و ما کان ريک نسيا: ( تالوت نمودند" و بعدا) من اهللا عافيته فان اهللا لم يکن لينسي شياء
نچه حرام گفته حرام است و از هر آنچه خداوند در کتاب خود حالل گفته حالل است و آ

  .سکوت نموده عفو و بخشش ميباشد، عفو خداوند را بگيرد و خداوند چيزي را فراموش نکرده
اين است قاعده اساسي که ذکر شد پس آنانيکه غناء و موسيقي را حرام ميدانند دليل شان 

  چيست؟
  :هآنانيکه غناء و موسيقي را حرام ميدانند دليل مي آورند ک

ــ  جماعت از علما که غناء و موسيقي  را حرام ميدانند دليل خود را آنچه از عبداهللا بن  ١
سوره لقمان ميدانند  ٦مسعود و عبداهللا بن عباس و بعضي از تابعين روايت شده و دليل را آيت 

  .که در آن لهو الحديث ذکر شده
از امام ابن حزم نقل ميکند ) الفن  االسالم و( امام دکتور يوسف القرضاوي در کتاب خود بنام 

که قول ايشان حجت نيست زيرا حجت فقط قول رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ميباشد و 
القرضاوي اضافه ميکند که کلمه . همچنان تعداد از صحابه با نظر شان مخالفت نموده بودند

ن  استماع آنچه فائده است که معني بدون فائده را ميدهد که شنيد) باطل(مثل کلمه ) الغوا(
  .ندارد معني حرمت آنرا نميدهد تا زمانيکه حق را ضايع نسازد و انسانرا از اداي واجب باز ندارد

ابن جريح اجازه شنيدن غناء را ميداد و زمانيکه از : القرضاوي از ابن جريح نقل قول ميکند که
حساب ميشود و يا سيئات؟ استماع موسيقي در روز قيامت از جمله حسنات تو : وي پرسيده شد

جواب داد نه در حسنات و نه در جمله سيئات زيرا شباهت به لغو دارد و خداوند ميفرمايد 
خداوند شما را به لغو در ايمان تان مورد حساب و مؤاخذه ) اليؤاخذکم اهللا باللغو في أيمنکم(

  .قرار نمي دهد
ف که امام بخاري را أبي مالک و همچنان آنانيکه دليل حرام بودن موسيقي را از حديث شري

ليکونن قوم من امتي يستحلون الحر و : (فرموده )ص(أبي عامر االشعري آورده که رسول اهللا
قومي از امتم حالل ميدانند زنا را و حرير را و خمر را و معازف ) الحرير و الخمر و المعازف

که اين حديث اگر  که جمع آالت موسيقي است القرضاوي در کتاب که ذکر شد مي نويسد
يعني سند ندارد ) المسندات المتصله( است نه از ) المعلقات(چه در صحيح بخاي آمده ليکن از 

آالت موسيقي : القرضاوي ادامه داده مي نويسد که. لذا ابن حزم قبول نکرده نظر به قطع سند آن
چنانچه ) نستنيستحلون، حالل دا(که در بخاري آمده  غير صحيح در حرمت معازف است زيرا 

اول آن اعتقاد داشتن که حالل است و دوم بشکل . ابن عربي ذکر نموده دو معني را افاده ميکند
  .مجازي يعني در استعمال آالت موسيقي
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اگر مقصد از حالل داشتن باشد پس کفر است زيرا حالل دانستن اشياء مثل خمر و زناء در 
لحافظ بن حجر از نه طريق حديث فوق را گرفته تعدادي از علما در بين شان ا. اجماع کفر است

ليکن چون راوي آن هشام ابن عمار ميباشد اکثر علماي حديث، حديثي که هشام روايت کرده 
رد ميکنند و امام أبو داود مي نويسد که هشام ابن عمار چهار صد حديث را نقل کرده که 

  .اساس ندارد
ين دليل خود را از روايتي که از حضرت نافع شده آنانيکه به حرمت موسيقي اعتقاد دارند مهمتر

عبداهللا بن عمر صداي : ميگيرند که نظر به اهميت آن نص روايت را در اين جا ذکر ميکنيم
طولهء چوپان را شنيد، اسپ خود را  از طريق منحرف ساخته دستان خود را به گوشان خود 

ينکه گفتم نمي شنوم، در اين وقت تا ا! يا نافع آيا مي شنوي؟ جواب دادم بلي: گرفته گفت
هر وقتيکه صداي ) ص(ديدم که رسول اهللا « : دستان خود را از گوشان خود بلند کرد و گفت

  .روايت نموده احمد و أبو و ابن ماجه» موسيقي ، طوله چوپان را مي شنيد اين طور عمل ميکرد
  .ابل قبول استدر صحت اين حديث اما أبو داود ميگويد که حديث منکر يعني غير ق

) مزمار(شنيدن " اگر حقيقتا: دکتور القرضاوي حديث فوق را تحليل و نقد نموده مي نويسد که
براي عبداهللا بن عمر اجازه شنيدن آنرا نمي داد و ) ص(آله موسيقي حرام ميبود حضرت رسول 

دو در حالت همچنان اگر نزد عبداهللا بن عمر حرام مي بود براي نافع اجازه شنيدن آنرا نمي دا
امر به منع و تغيير عمل منکر ميداد و همينکه حضرت ) ص (حرام بودن حضرت رسول اهللا 

  .براي عمر اجازه شنيدن را داد دليل به حالل بودن آن ميباشد) ص(محمد 
القرضاوي در نقد خود مينويسدکه آنانيکه موسيقي را حرام ميدانند دليل شان براي حرمت يا 

صريح غير صحيح ميباشد و يک حديث صحيح وجود ندارد که دليل به صحيح غيرصريح و يا 
  .حرمت نمايد

در رد کسانيکه ) المحلي(موضوع حرمت موسيقي را به قول امام ابن حزم که در کتابش بنام 
آيا غناء حق است يا غير حق؟ زيرا قسم سوم : (موسيقي را حرام ميدانند تحرير نموده خاتمه

ــ بعد از حق ضاللت » فماذا بعد الحق اال الضلل«: ند متعالي ميفرمايدوجود ندارد چنانچه خداو
انما األعمال بالنيات و « : ميفرمايد) ص(رسول اهللا : است ــ جواب ما بتوفيق خداوند اين است

کسيکه در نيتش از شنيدن موسيقي و غناء کمک به معصيت باشد پس » انما الکل امرِِِيء ما نوي
ه نيتش خوشي باشد تا قوي شود براي اطاعت خداوند سبحانه تعالي وي او فاسق است و کسيک

مطيع و محسن است و عملش حق است و کسيکه نه مقصد و نيتش معصيت باشد و نه اطاعت 
  .)در اين حالت لغو است که مورد عفو قرار دارد

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

٢٦ 
 

يدهند از دالئلي که مجموعي از دانشمندان براي حکم حرام بودن موسيقي به جميع انواع آن م
طرف ناقدين و علماي قديم و معاصر مورد مناقشه قرار گرفته و با دالئل از کتاب خدا و 
احاديث شريف و اقوال صحابه و تابعين نظريه حرام بودن مطلق موسيقي را رد نمودند حال 
بياييد با هم نظريه دانشمندان و علماي که موسيقي را به تمام انواع آن حالل ميدانند مطالعه 

  .نموده و در نهايت نظريات شانرا با استفاده از نظريات علماي اسالم نقد عملي نمايم
  :اجازه شنيدن موسيقي و حالل بودن آن

  :دليل اينکه موسيقي را اجازه ميدهند
  :ــ  از ناحيه نصوص ١

اين گروپ از دانشمندان در اجازه و حالل بودن موسيقي و غناء به احاديث صحيح استنباط 
و ) رض(در نزد بي بي عايشه ) ص(مثل حديث غناء دو کنيزک در منزل رسول اکرم  ميکنند

از غضب و قول حضرت ) ص(مزمار شيطان در منزل رسول اهللا: غضب حضرت ابوبکر که گفت
ابوبکر معلوم ميشود که ايشان طفل و صغيره نبودند که آواز مي خواندند و اگر صغيره ميبودند 

  .شدسبب غضب حضرت ابوبکر نمي
او يعني پيامبر ميخواهد : در جواب غضب حضرت ابوبکر فرمود که) ص(حضرت رسول اکرم 

براي يهود درس بدهد که در دين ما وسعت نظر است و پيامبر به دين حنيف و شامل مبعوث 
  .شده

درس بزرگ براي همه است تا شکل ) ص(علما در تعليق خود مي نويسند که گفتار رسول اکرم
  .و اعتدال و خوبي اسالم را همه بايد احترام و مراعات کنندو صورت اسالم 

امام بخاري و امام محمد روايت مي کنند که بي بي عايشه دختري را با يکي از جوانان انصار 
  .)يا عايشه با ايشان لهو نبود؟ زيرا انصار دوست دارند لهو را: (گفت) ص(عروسي نمود و پيامبر 

  .عبداهللا بن عباس حديث ديگري را روايت ميکندو به همين معني اين ماجه از 
نشان ميدهد که بايد رسم و رواجهاي قوم هاي مختلف و طرز تفکر ) ص(احاديث رسول اکرم 

و فنون شان احترام شود و انسان کوشش نکند که همه مردم مانند مزاج و روش خودش فکر 
زيکه خود خوش نداريم ميخواهيم ما افغانها در حکم خود بسيار ظالم هستيم و چي" واقعا. کنند

همه مردم آنرا خوش نداشته باشند و چيزيکه خوش داريم ميخواهيم همه خوش داشته باشند که 
اين خود دليل بر مزاج دکتاتورانه ما ميکند و زندگي ما را تلخ ساخته است و بايد اين عادت 

  .خود را اصالح کنيم
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در مجلس عروسي داخل شدم : ت شده که ميگويدامام النسائي و الحاکم از عامر بن سعد رواي
گفتم دو صحابه . که قرظه بن کعب و ابي مسعود االنساري نشسته بودند و خواننده ميخواند 

اگر ميخواهي با ما بنشين و استماع کن : رسول خدا و اهل بدر اين عمل را ميکنند؟ جواب دادند
  .ه استبراي ما در عرس لهو اجاز. و اگر ميخواهي تشريف ببر

سوره جمعه لهو به تجارت مقارنه شده که به يقين کامل تجارت حالل مطلق است و  ١١در آيه 
اگر لهو و موسيقي و مزاح و کومادي حرام ميبود به تجارت که حالل است تشبيه و مقارنه 

  .نميشد
  :ــ  از جانب روح و قواعد اسالم ٢

انسان با فطرت بشري که خلق . ل دارددين اسالم دين فطرت بوده و با فطرت بشر توافق کام
شده از لذتهاي دنيا لذت ميبرد و لذت بردن در اسالم بشرطيکه خرام نباشد و يا انسانرا به حرام 

غذاء لذت معده است و زيبائي هاي . نزديک نسازد جائز بوده و مانع در آن موجود نيست
و بوي خوب لذت شامه طبيعي لذت چشم است و شنيدن موسيقي و آواز لذت گوش ميباشد 

  .است
خداوند سبحانه تعالي لذتهاي دنيا را براي مسلمانان حرام نساخته و بعضي از لذتهاي که براي 
قوم بني اسرائيل حرام شده بود از اخالق زشت خود شان بود و براي جزاء دادن شان خداوند 

ام بودن آنها فقط براي سبحانه تعالي بعضي لذتها را براي قوم بني اسرائيل حرام ساخت و حر
  .خود شان است و شامل حال مسلمانان نميشود

در دين اسالم هيچ چيز خوب که عقل و طبيعت بشري آنر پسند نمايد و از وجود آن لذت 
احساس کند از لطف و مرحمت خداوند باالي اُمت اسالم حالل ميباشد و حالل در اسالم ميدان 

اب کردن نيست و فقط خداوند حرام را حساب نموده آن فوق العاده وسيع بوده که قابل حس
در آيه چهارم . زيرا حساب آن چون بسيار محدود است و براي انسان ساده و آسان ميباشد

ترا از آنچه حالل شده سوال : سوره المائده خداوند رسولش را مخاطب نموده ميفرمايدکه
که در دين اسالم حق حرام ساختن و بايد واضح باشد . ميکنند بگو حالل شده براي شما طيبات

  .و حالل نمودن را فقط خداوند سبحانه تعالي دارد و هيچ بشر صاحب اين حق نيست
اگر قدري به غناء و موسيقي توجه و دقت نمائيم مالحظه ميشود که دوستي غناء و طرب و 

حظه ميشود اگر زياد تر دقت شود مال.آواز خوش ارتباط مستقيم به غريزه و فطرت انساني دارد
که طفل صغير و شير خور به آواز موسيقي مادر از گريه دست بر ميدارد و سکوت ميکند و به 
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در " خواب عميق ميرود و بهمين منظور مادران پرستاران اطفال ترانه هاي قشنگ ساخته اند مثال
ساني حتي در سن بهترين مثال از غناء و عالمه اي از اشباع غريزه ان. . .) للو، للو ( زبان فارسي 

بغير از انسانها حيوانات و پرندگان نيز به آواز خوب و جذاب متأثر ميشوند و از . طفوليت ميباشد
  .آواز زشت و عذاب کننده رنج ميبرند

غناء و موسيقي ثابت است که جزئي اليتجزاء از فطرت و غريزه انساني است پس بايد از خود 
غريزه انساني مبارزه کند؟ نه خير اسالم آمده تا غريزه سوال کرد که آيا اسالم آمده تا عليه 

انساني را به مقام عالي روحانيت نزديک سازد و از انحرافات شيطاني حفاظت کند نه اينکه 
  .غريزه را بکشد

اهل مدينه منوره با تقواي بلند که داشتند و همچنان طبقه صوفي با شدت که دارند غناء و 
اهل مدينه : مي نويسد که) نيل االوطار( امام الشوکاني در کتابش بنام . موسيقي را حرام نميدانند

مقصد از عصر اول اسالم است ــ و علماي که با ظاهر آيات موافقه دارند و جماعت از صوفي 
و همچنان صاحب نيل االوطار . ها اجازه موسيقي را با آله موسيقي و بغير از آله آن ميدهند

  .نيز آورده که در آن موسيقي و آواز حرام نيستاقوال صحابه و تابعين را 
و الواردي و االدفوي و ) العقد(و صاحب ) السماع(الحافظ ابو محمد بن حزم در رساله خود بنام 

مي نويسند که شنيدن ) العمده(و ابن النحوي در ) السماع(الروياني و ابوالفضل بن ظاهر در 
  .ستموسيقي با آله موسيقي و بغير از آله حالل ا

  :موسيقي و مجالس موسيقي افغانها بين حالل و حرام
از خالل نصوص اسالمي و نظريات علماء و فقهاي اسالم چه قديم و چه معاصردانسته ميشود که 
موسيقي غناء در اصل از جمله محرمات نيست و در اصل خود حالل بوده و در استماع آن مانع 

  .ان بشري ميباشدنيست بلکه سبب قوت معنوي و زنده داشتن وجد
آنانيکه موسيقي را حرام ميدانند دليل به عدم فهم شان و قصور داشتن شان نبوده بلکه از تجربه 
اجتماعي و محيطي که حاصل نموده بودند و امروز نيز مي بينند بهتر ميدانند تا براي توقف دادن 

جديد يگانه راه آن حکم به حرام بودن صادر نمايند در نزد اين دسته از فقهاي قديم و 
  .جلوگيري از فساد منع وسيله آن ميباشد

آنانيکه موسيقي و غناء را حالل ميدانند و شنيدن و نواختن آنرا از لذتهاي دنيوي ميدانند نيز 
قواعد و سرحدات معين را تعيين ميکنند و هر نوع موسيقي را حالل نميدانند بلکه براي موسيقي 

ميگويند که بايد موسيقي با ادب اسالمي و تعاليم آن " مثال قانون علمي و اخالقي وضع ميکنند
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موافق باشد و غزل و اشعاري که انتخاب ميشود با ادب اسالمي و حفاظت حالل و حرام توافق 
  .داشته باشد و اگر موافق نبود بايد منع شود

عتدل ما ملت افغانستان در طبيعت بشري که داريم و از ناحيه علم جغرافيه بشري يک ملت م
نيستيم و اعتدال را در زندگي پياده نکرده بلکه در تمام شئون زندگي تابع افراط و تفريط بوده 
و همين طبيعت بشري ما سبب شده که در دين غلو نموده و در بي حيائي و بي ديني از غلو 

ود براي ما ملت الزم است تا اعتدال را دانسته و کوشش کنيم تا آهسته آهسته خ. پيروي ميکنيم
را به اعتدال نزديک سازيم زيرا در غير آن بعد از هر نظام سياسي غير معتدل نظام سياسي 
شديدتر و مخالف آن باالي ما حکومت ميکند و هر روز در نتيجه آن بدبخت تر گرديده و در 
نتيجه شدت در عمل بسا اوقات سيادت ملي و استقالل سياسي خود را از دست ميدهيم چنانچه 

ت گروپ طالبان از دست داديم و حال خط افراطي غربي جاي خط افراطي اسالمي بعد از شد
  .را گرفته تا ديده شود آينده به کجا خواهد رسيد

گفتيم که موسيقي و غناء در اصل حرام نبوده بلکه از لذتهاي دنيوي است ليکن اين ما هستيم 
  . که آنرا حرام ميسازيم

  :اريمدر جامعه افغاني سه نوع موسيقي را د
  ــ  موسيقي اصيل افغاني ١
  ــ  موسيقي وارد شده از خارج بدون آوردن تغيير در آن ٢
  ــ  موسيقي فلکلور يا محلي ٣

  : اول ـ موسيقي اصيل افغاني
با آالت موسيقي مناسب بوده و خواننده آن اشعار خوب و مناسب را اختيار ميکنند شنيدن و 

براي عبادت نيز ميشود و وجدان بشري را تازه زنده  نواختن آن حالل بوده و سبب تقويت جسم
  .نگاه ميدارد

موسيقي اصيل افغاني با اينکه حالل ميباشد ليکن بعضي اوقات خود ما آنرا به حرام نزديک 
در شنيدن و نواختن آن از غلو و اسراف و مبالغه کار گرفته تمام وقت را به "ميسازيم مثال

و حتي بين وقت شنيدن موسيقي و اداي فرائض فرق نمي  نواختن و شنيدن آن صرف مي کنيم
در اين جاست که . گذاريم و موسيقي سبب ميشود که ارکان اسالم و عبادات آن معطل ماند

طرز العمل خود ما سبب نزديک شدن موسيقي حالل به حرام ميشود زيرا اسالم غلوو اسراف را 
  .و شنيدن موسيقي حتي در عمل عبادت حرام ميداند چه رسد به نواختن
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  :دوم ـ موسيقي وارد شده از خارج
موسيقي وارد شده از خارج که متأسفانه با تمام کيف و اساسات غربي آن داخل جامعه ما شده 
و هنرمندان جوان نتوانستند در آوردن تغيير آن و برابر ساختن آن به اوضاع اجتماعي و کلتوري 

دليل عمده آن عدم فهم و دانش هنرمندان جوان  و ثقافتي و اساسات ديني بکوشند و يکي از
به اساسات اسالمي و حالل و حرام آن ميباشد و از جانب ديگر مؤسسات دولتي خود را زحمت 

  .ندادند تا در آوردن تغيير مثبت هنرمندان جوان را رهنمائي کنند و اصالحات بزرگ را بيآورند
خود دارد که در بسياري اوقات به حرام موسيقي جوان و وارد شده ما مشکالت اسالم را با 

  .نسبت به حالل نزديکتر ميباشد
موسيقي جديد از مردم ما و کلتور ما ثقافت و اساسات دين ما فاصله گرفته و قيودات اخالقي 

انتخاب اشعار نا مناسب که همه اشعار آن عشق، صفات جسمي دختران . در آن مراعات نميشود
کلمات عاشقانه اي که انسان را نزديک به فحشات ميسازد  و نزديک ساختن چشم و گوش به

متأسفانه محيط کلتوري و فنون ما که همه بنام موسيقي و غناء ميباشد در . يکجا شده است
بسياري اوقات شکل رقاصه خانه را بخود ميگيرد و ديده ميشود که دختران جوان و حتي امروز 

ردان نامحرم از اول شب تا صبح ميرقصند و جوانان کالن ساالن ما با لباسهاي برهنه در حضور م
متأسفانه در مجالس موسيقي . نيز در زير يک سقف با دختران نا محرم در رقص شريک ميشوند

و غناء امروز ما شراب، خمر بدون قيد و شرط تناول ميشود و خواننده و نوازنده مردم را به 
سيقي لذت گوش است ليکن متأسفانه گفتيم که مو .نوشيدن شراب و رقصيدن دعوت ميکنند

ديده ميشود که " موسيقي امروز ما مصيبت براي گوش شده نه اينکه لذت براي آن و اکثرا
نوازنده . تعدادي گوشهاي خود را بسته ميکنند و فقط با چشم زيبائي دختران را مشاهده ميکنند

و دختران را ) ر بشکنددست بيکا(و خواننده مردم را دعوت به کف زدن ميکنند و ميخوانند 
مجالس موسيقي  . . . )اهللا چرخ بزن، بنشين به ميدان ( دعوت به رقص ميکنند و ميخوانند 

عصري و جديد ما را ميتوان به مجالس ديسکو هاي غربي تشبيه کرد که نه در آن احترام 
و متأسفانه  بزرگان است و نه احترام قواعد دين و نه احترام موسيقي و غزل و شعر که متأسفانه

ميتوان مجالس موسيقي امروزي را به مجلس فسق و فجور مسمي کرد و وباء خطر براي جامعه 
پس موسيقي جديد و مجالس آن حرام مطلق بوده زيرا مخالف تمام قوانين . اسالمي دانست
رک نموده و در اصالح آن بکوشند و ابهتر است هنرمندان جوان ما موضوع را . شرعي ميباشد

  .ند که حالل را خود ما براي خود حرام بسازيم و در عوض مفاد ضرر عائد ما گرددنگذار
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  :ـ  موسيقي فلکلور يا محلي ٣
موسيقي محلي ما که از جامعه ما سرچشمه ميگيرد يک موسيقي پاک بوده و شنيدن آن سبب 

ي اين نوع موسيق.لذت گوش و ديدن آن سبب لذت چشم و قوت و زنده داشتن وجدان ميشود
  .از نظر علماي اسالم و متصوفين بزرگ حالل است و مانع شرعي در شنيدن آن نيست

ليکن چنانچه اشاره شد ما خود از افراط و تفريط کار گرفته بعضي اوقات حالل را براي خود 
در موسيقي محلي خود ما چيز هاي را اضافه نموده ايم که در حرام بودن آن . حرام ميسازيم

اضافه ) بچه بازي(در موسيقي لوگري خود رقص بچه را بنام " مثال. نيست شک و مجال مناقشه
نموديم و آهسته آهسته اينطور دانسته شد که رقص بچه هم جزئي از موسيقي و فنون محلي و 

  .وطني ما ميباشد
در بعضي مناطق کشور موسيقي محلي را با چرس يکجا ساختيم که در حالل، حرام را اضافه 

اسالمي است که اگر در يک گيالس بزرگ آب يک قطره الکول اضافه شود قاعده . نموديم
همينطور اگر در موسيقي که حالل است حرام اضافه شود تمام . تمام گيالس حرام ميشود

  .موسيقي و غناء را حرام ميسازد
در خاتمه ميتوان گفت که موسيقي در اصل خود حالل بوده مانع شرعي در شنيدن و استماع و 

و خواندن آن نيست ليکن اگر موسيقي و هنر را با محرمات يکجا نموديم بايد دانسته  نواختن
اميد است هنرمندان و نوازندگان و استادان . شود که حالل را خود براي خود حرام ميسازيم

فنون در کشور از مطالعه اين چند صفحه متأثر و خفه نشده باشند بلکه معلومات تقديم شده در 
موسيقي اصيل اسالمي و محلي و ملي ايشانرا کمک کرده بتواند و در روشني بوجود آوردن 

نصوص اسالمي بين موسيقي حالل و حرام فرق بگذارند و در عمل خود خداوند را حاضر 
  .دانسته قدري متوجه آخرت نيز باشند

همچنان در خاتمه از علماي کرام دعوت ميکنم که در اصدار حکم و استعمال کلمه حرام 
ي از احتياط کار بگيرند زيرا حکم به حرام بودن موسيقي و غناء کار مشکل است و فاعل قدر

حکم به حرام کردن به مزاج شخص و به اساس احاديث . آن مورد جزاي قانوني قرار ميگيرد
ضعيف و نصوص بعضي کتب قديم نشده بايد به نص ثابت قرآن کريم و اجماع و احاديث 

ما نبايد حکم مطلق حرام را در موضوع موسيقي و غناء صادر  صحيح باشد لذا علماي کرام
  . نمايند و بايد بين موسيقي حالل و حرام فرق بگذارند

 با تقدم احترام فضل غني مجددي                                         
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  خواجه بشير احمد انصاري

  موسيقي از ديدگاه اسالم
اشتقاق  Mosaدر اصل يک کلمه يوناني است که از  Moosikaموسيقي و يا هم : تعريف

هم در حقيقت اسم يکي از ارباب االنواع اساطيري يونان که او را حامي  Mosaيافته و لفظ 
  .هنر هاي زيبا تصور ميکردند ميباشد

موسيقي عبارت از هنر ايجاد آهنگهايي است موزون و مرکب که روح را : اما در اصطالح
ي بسوي هيجان و يا هم آرامش سوق داده و از احساسات و انفعاالت دروني انسان  از حالت عاد

ارتباط پديدهء غامض موسيقي با جهان پيچيده روح، و سپس کمبودي شناخت . ترجماني کند
طوريکه امام غزالي موسيقي را شبهتي از . بشر راجع به روح، تعريف آنرا دشوار ساخته است

  .دعجايب عالم ارواح مي دان
چون اسالم آئين فطرت است پس به هر اندازه اي که موسيقي با فطرت انسان و نظام طبيعت 
هماهنگي داشته باشد بهمان اندازه به حس و ذوق و عاطفه و روان فرد مسلمان نزديکتر است و 
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فيلسوف . هنرمند موفق هم کسي است که فعاليت هنري اش از جمال طبيعت الهام گرفته باشد
ايزادو (انسه روجيه گارودي در کتاب رقص و زندگي از رقاص مشهور امريکائي مسلمان فر

بدون شک درک اوليه من از حرکات رقص ملهم از جنبش ( نقل مي کند که ميگفت ) رادنکن
منظم امواج دريا بود، من همواره سعي ميکردم حرکات امواج را با چشم تعقيب کنم و به 

قابل نقد است اما از نظر بيانگر " که از نظر اخالقي شديدا ، اين قول در حالي)آهنگ آن برقصم
  .پيوستگي هنر با جهان منظم و هم آهنگ آفرينش است

  :موسيقي در تاريخ
بعضي از تاريخ نويسان آغاز پديدهء موسيقي را به دوره هاي ماقبل التاريخ رسانيده اند ، و 

ه اند، به هر حال موسيقي يکي از گروهي هم آنرا به دوره هاي بعدي زندگي انسان نسبت داد
شاخه هاي مهم درخت هنر است که از نواهاي موزون و هماهنگ جهان دلرباي طبيعت در 
مراحل بسيار قديم زندگي انسان اقتباس شده و ملتهاي مختلف در درازناي تاريخ آنرا در 

آسودگي محراب هاي استجابت دعا و عبادت و يا هم در شفاخانه ها بخاطر تسکين درد و 
  .بيماران بکار مي بردند

امروز با پيشرفت علوم، زمينه هاي جديدي فراوري موسيقي گشوده شده و از آن در جهت 
افزايش کار و ازدياد توليد و يا عالج بيماري هاي روحي و رواني و يا حتي بخاطر تربيه بهتر 

  .مي برندمواشي و ازدياد شير آنها و يا در امر پرورش گياهان از آن استفاده 
  :حکم فقهي موسيقي

دانشمندان مسلمان در مورد حکم فقهي موسيقي سخنان زيادي گفته اند، عده اي آنرا حالل، 
برخي آنرا حرام و حتي نزديک به کفر قرار داده و گروهي هم قيود و ضوابطي بر آن وضع 

  :کرده اند که ما فشرده نظريات ايشان را در اينجا مي آوريم
علما را خالف است در سماع که حالل : (در کيمياي سعادت چنين ميگويد ابو حامد غزالي

سماع خوش و آواز . . . و هر که حرام بکرده است از اهل ظاهر بوده است. است يا حرام
. موزون گوهر دل را بجنباند و در وي چيزي پيدا آورد بي آنکه آدمي را اندر اختياري باشد

و آب روان و شگوفه است در حق چشم، و همچون آواز خوش در حق گوش، همچون سبزه 
بوي مشک است در حق بيني، و همچون طعم خوش است در حق ذوق و همچون حکمتهاي 

  )نيکو در حق عقل و هر يکي را از اين حواس نوعي لذت است، چرا بايد که حرام باشد؟
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و عليم مقدم قرآن کريم هنگامي که از صفات خداوند ياد مي کند هميشه سميع را بر بصير 
ميکند و اين خود بزرگترين دليل بر اهميت گوش و سمعيات است، زيرا گوش دهان روح 

  .است و سالمتي روح و وجدان آدمي، سعادت و نيکبختي او را ببار مي آورد
در قرآن کريم آيهء وجود ندارد که حرمت موسيقي بطور صريح از آن ثابت شود، و تعداد 

اين باب آمده است، دال برروا بودن آن اند، ابوبکربن العربي و امام بيشتر احاديث نبوي که در 
ابن حزم اندلسي مي گويند، آن عده احاديثي که در مورد تحريم موسيقي و آواز خواني آمده 

  .است صحت ندارد
بياييد ترجمه فارسي اين حديث عائشه را از فقيه اصولي و صوفي روشن ضمير قرن پنجم جهان 

دو کنيزک نزد من دف ميزدند و سرود مي گفتند، روز عيد رسول : ( الي بشنويماسالم امام غز
در آمد، و ايشان را ) رض(در آمد و بر جامه بخفت، و روي از ديگر جانب کرد ابوبکر) ص(

گفت يا ابابکر دست از ايشان ) ص(رسول! در خانه رسول و مزمار شيطان: زجر کرد و گفت
در (  .زدن و سرود گفتن از اين خبر معلوم شد که مباح است پس دف.) بدار، که روز عيد است

  ).صدر اسالم از جمله آالت موسيقي تنها بوق، دف، دايره، طبل و دهل وجود داشت
  

رسيده باشد، و منع کردن وي ابوبکر را از آن کار، ) ص(و شک نيست که به گوش رسول 
  .دليل صريح است بر آنکه مباح است

موسيقي از جمله شنيدني هايي است که : (ستاد يوسف القرضاوي ميگويدفقيه بزرگ عصر ما ا
به روان آدمي استقرار، به قلبش آرامش و به گوشش لذت مي بخشد، اسالم موسيقي را هرگز 
حرام قرار نداده بلکه در بعضي از مناسبتهاي اجتماعي چون محافل عروسي، روز هاي عيد، 

دايش و عقيقه نوزادان و يا ختنه ايشان آنرا مستحب قرار بازگشت مسافر، دعوتهاي دوستانه و پي
  .)داده است

تاريخ حکايت مي کند، هنگامي که پيامبر اسالم از مکه به مدينه مواصلت ورزيد اطفال و 
  :نوجوانان مدينه به استقبال رهبر انسانيت شتافته و دف زنان و شادي کنان چنين مي سرودند

  يات الوداع                     وجب الشکر علينـــــــــا ما دعا هللا داعطلع البدر علينا مـــــــن ثن
  ايها المبعوث فينا جئت باألمر المطاع                      جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داع

بر ما آشکار شد ــ تا خدا گوئي هست سپاس بر ما ) وداع(از گردنه) پيامبر(ماه تمام : يعني
اي فرستاده شده بسوي ما با پيامي که از آن پيروي بايد شود ــ تو تشريف آوردي . واجب آمد

  .تا مدينه را افتخار بخشي، پس اي دعوتگر نيکو خوش آمدي
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  :دانشمندان مسلمان بصورت عموم، موسيقي را در حاالت ذيل حالل گفته اند
ني مبرا از فحش و هجو و ــ  موضوع آن با آداب و تعاليم اسالم ، مغايرت نداشته باشد يع  ١

  .الخ، باشد. . .طعن و دشنام و 
  .ــ  روش و طريقه اجراي آن شهوت انگيز نباشد  ٢
ــ  باعث ضياع بيش از حد وقت انسان نگردد، و او را از امور مهم زندگي بازندارد زيرا   ٣

  .وقت عبارت از زندگي است
که چگونه موسيقي و در چه حاالتي  ــ  و از همه مهمتر اينکه انسان خود احساس ميکند  ٤

باعث رشد گرايش خير و فضيلت و تقوا و نيکويي و نوع دوستي در وجدان انسان ميگردد و در 
چه اوقات و حاالتي او را به لجنزار خالعت و بي ديني و خروس مشربي و بي غيرتي و باالخره 

خود قضاوت کند و بر در اين حاالت هر کس ميتواند به مقتضاي حال . گناه سوق مي دهد
  .اساس آن موقف مثبت و صحيح اتخاذ نمايد

  :از همين جهت بود که سعدي چنين معتقد بود
  بگويم سماع اي برادر که چيست                 اگر مستمع را بدانم که کيست

ــ  اگر شرابخواران و فاسقان به اساس عرف و عادت، ابراز موسيقي خاصي استعمال مي  ٥
ستخدام آن وسايل حرام گفته شده است زيرا اين امر از يکسو تقليد اهل باطل بحساب نمودند، ا

مي آيد و از سوي ديگر همچو ابزاري، خاطره گناه را بياد آورده و آرزوي آنرا در دل مي 
  .جنباند

  :موسيقي در جهان بيني اسالمي
از مي کند و موسيقي هنر و موسيقي نقش مهمي را در روند تکامل و يا انحطاط جوامع بشري ب

اسالمي بعنوان پديدهء متعالي، رسالت عظيم نجات بخشي بشر و تبلور دردها و آالم نوع انسان 
اگر دست اندرکاران فرهنگ و ثقافت اسالمي ميخواهند پيام زندگي ساز . را عهده دار است

و ابزار هنري اسالم را به گوش برسانند مؤثرترين وسيله براي تحقق اين هدف استفاده از هنر 
است، هر پيام و دعوت و فرهنگ و تمدني تا در قالب هنر ريخته نشود چانس ماندن و نفوذ و 

  .گسترش آن کمتر است
موسيقي دان مسلمان مکلف است قبل از توجه به ابعاد هنري موسيقي و نواها و آهنگهاي آن، 

نهان است و عاليترين به پهلوهاي روحي و رسالت آفرين اين هنر که در پس پرده آهنگها پ
  .تمايالت انساني را در آغوش دارد توجه داشته باشد
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اما هستند مردماني که موسيقي را در همه حاالت آن بدون هيچگونه قيد و ضوابط، اين هنر 
وسيلهء ارضاء حس لذت جويي دانسته و آنرا از ضروريات روان انسان و جزء الينفک زندگي 

لذت جوئي و سيراب نمودن تمايالت نفس انساني است، و يا او مي دانند و هدف ايشان هم 
اينکه بخاطر فرار از واقعيتهاي زندگي و عقب نشيني در برابر طوفان مشکالت خود را بدست 

موسيقي در تخدير : (لوتر ميگفت. امواج مخدر موسيقي سپرده و رهسپار عالم خيال مي شوند
  )اعصاب از مواد مخدره هم قويتر است

علت اينکه ما از موسيقي خوش مان مي آيد اين است که در عالم : (هوگو ميگفتويکتور 
بشتابيد به فن که آنجا براي شما پناهگاهي : (و گويته ميگفت) خيال ها و رؤيا ها فرو مي رويم

اما از نظر هنرمندان مسلمان موسيقي رنين جرسي است که گامهاي انسان را نيرو، و اراده ) است
  .يده و کاروان انساني را به منزلگاه برين آن سوق مي دهداو را قوت بخش

کافيست همه آن اپراها، تصنيفها، آواز هاي : ( ميگويد) هنر چيست(تولستوي در کتاب 
عاشقانهء شهواني و هرزه اي را که جهان ما از آن مشحون است بخاطر آوريم تا بي اختيار به 

خص دارد و آن اشاعه فسق تا آخرين حد اين فکر افتيم که هنر موجود تنها يک هدف مش
  )امکان آن

موسيقي که در تاريخ ما، عامل حرکت و جوشش روحي و برانگيختن همت ها و زنده نگه 
داشتن معنويات در جبهات جهاد و يا خانقاه هاي صوفيان پاکيزه طينت بود امروز در جهت 

مي دهند بکار مي رود و تخدير نسل جوان که سرشار ترين سرمايه جوامع بشري را تشکيل 
  .وسيلهء رکود و انجماد و انحراف و انحطاط فکري و رواني گشته است

مبارزه اصولي و : (مي نويسد) موسيقي در تاريخ و قرآن(آقاي علي اسماعيل پور در کتاب 
بنيادي با يک پديدهء ناهنجار، مبارزه با تمام علل و عواملي است که به آن پديده خاص 

ي مي شود و چون موسيقي حرام در طول علل و عواملي است که موجب تحقق ناهنجار منته
خودکشي، ضعف اعصاب، زنا و ايجاد روحيه يأس و نااميدي مي شود لذا رهبران ديني و 
مربيان بزرگ فن تعليم و تربيت اسالمي مبارزه نظري و عملي با آن را به راهيان طريق علم و 

زيرا يکي از عوامل نيل به رشد و کمال مبارزه با . ندکمال انساني توصيه و سفارش مي کن
  .)مجموعه علل و عوامل باز دارنده از پيشرفت و ترقي ميباشد

اشاره شد سير عمومي هنر و موسيقي امروز بسوي ابتذال و انحطاط در حرکت " طوري که قبال
نوا ها و است و مفاهيم برين و ارزشهاي آسماني و مبادي مقدس اخالقي بشر در زير سم 

آهنگهاي موسيقي زنا و موسيقي يأس و نااميدي و موسيقي فرار از جامعه و مسؤليتهاي انساني، 
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خورد شده و قافله هنر همنوا با ايقاعات موسيقي قدمهاي بزرگ خود را بسوي انحطاط مي 
بردارد که اين خطر بزرگي است در راه بشريت و ارزشهاي مشترک انساني و نسل هاي جوان 

  .آن
به اميد روزي که هنرمندان و موسيقي دانان مسلمان و هدفمند ما، با ايقاعات و آهنگهاي رسالت 
آفرين خويش بر پيکر هنر و موسيقي روح ديگري بدمند و دست خالعت و بي ديني و پستي و 
رزيلت را از گريبان هنر و موسيقي رهائي بخشيده و بدينوسيله شکران نعمت مواهب هنري اي 

سوي آفريدگار جهان در ايشان بوديعت گذاشته شده است بجا آورده و رسالت بزرگ  را که از
  .هنري خود را در راه سعادت نوع انسان ادا نمايند

  به اميد چنين روزي                                                
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                استاد عبدالعلي نور احراري     
  موسيقي                                

اين "احتماال. در مورد حرمت، کراهت و اباحت موسيقي در ميان علماء اختالف نظر است
نقل شده و در صحيح البخاري و صحيح مسلم که معتبر ) رض(نظرات حديثي که از عايشه 

  .ترين کتب حديث اند آمده است ناشي شده باشد
يح ترين کتاب بعد از قرآن ناميده اند در کتاب دو عيد، در در صحيح بخاري که آن را صح

چاپ ايران، ترجمهء  ٧٥٢جلد اول، ص ) ٩٠٤(باب سنت دو عيد براي مسلمانان در ذيل حديث 
  :اينجانب گفته شده است

  :که گفته است) رض(روايت است از عايشه ) ٩٠٤(حديث 
ودند و قصه هاي انصار را در مورد درآمد و نزد من دو دخترک از انصار آمده ب) رض(ابوبکر 

  .روز بعاث آواز خواني مي کردند
  .نبودند) حرفوي(مي گويدآن دو دختر سرايندهء ) رض(عايشه 
  در خانهء رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم؟ )آالت موسيقي ( مزامير شيطان : گفت) رض(ابوبکر 

  :فرمود) ص(سپس رسول اهللا . و اين واقعه در روز عيد بود
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ابوبکر، هر قومي را عيدي است و اين است عيد ما در شرح اين حديث در شرح شيخ اي 
  .االسالم، تيسير القاري گفته شده است

. در اين مسئله در ميان علماي قديم و جديد از صحابه و تابعين و غير ايشان اختالف است
مشهور در سلف . دليل بر آن نيست) آواز خواني(به رخصت در باب غناء ) ص(فرمودهء پيامبر 

حرمت و کراهت آن بود واصح و اشهار از ائمهء اربعه قول به کراهت است و اطالق حرام نيز 
موضوع به  ٢٧٣ص ،  ٢در تيسير القاري ج ، . و جمعي از علما به اباهت آن رفته اند.آمده است

  .تفصيل بيان شده است
  :موسيقي و برخي از فرقه هاي تصوف

آمده  ١٣١تصحيح داکتر اسماعيل حاکمي در بخش توضيحات صفحه جامي به » بهارستان«در 
فيثاغورث و افالطون مي گفته اند که تأثير موسيقي و نغمات موزون در انسان از آن : است

جهت است که يادگار هاي خوش موزون حرکات آسمان را که در عالم قبل از تولد مي شنيده 
گيزاند به اين معني که قبل از آنکه روح ما از و به آن معتاد بوده ايم در روح ما بر مي ان

  . . . خداوند جدا شود نغمات آسماني مي شنيده و به آن مأنوس بوده ايم
را آرام دل عاشق و غذاي جان و دواي درد سالک مي ) آواز، سرود(حاصل آنکه صوفيه سماع 

امش روح عارف شمردند و معتقدند که ترانهء ارباب و بانگ جانسوزي سبب جمعيت حال و آر
است و آواز خوش و ترانهء موزون نشانه اي است از عالم ارواح و پيکي است از عالم قدس 

  .مژدهء آسماني مي رساند
برخي از اين فرقه ها . فرقه هاي مختلف صوفيه در باب سماع نظريات و آراء گوناگوني دارند

مولوي در باب . بنديه مخالف آنمانند مولويه طرفدار آن هستند و برخي از فرق ديگر مانند نقش
  :سماع مي گويد

  سماع آرام جـــــان زنـــــدگان است                      کسي داند که او را جان جان است
  کسي خــــواهد کــــه او بيدار گردد                      کــــــــه او خفته ميان بوستان است

  نه در ماتم که جاي آن فغان است                  سماع آنجا بکن کانجا عروسي است       
  :سعدي راست در باب سماع

  نگويم سماع اي بــــرادر که چيست                       مگر مستمع بــــدانم کـــــه کيست
  پــــــريشان شود گل بباد سحــــــــر                         نــــه هيزم که نشکافدش جزء تبر

١(ر سماع است و مستي و شور                        وليکن چـــه بيند در آئينه کور جهان پ(  
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نقشبنديه است چند نوبت به سماع پرداخته است و  موالنا عبدالرحمن جامي که مرشد طريقهء
اين موضوع را مولوي رضي الدين عبدالغفور الري که در تکملهء نفحات االنس شرح حال 

گاشته و نوشته هاي وي مؤثق ترين اسناد در جهان جامي شناسي دانسته شده پيرو استاد خود ن
  :است مي گويد

در نهايت احوال و آخر اوقات که به نظم يوسف زليخا شغل مي نمودند فرمودند که خاطر «
انجذاب عظيم بصورتي است خيالي که وي را در خارج و گمان نمي بريم و در آن اوقات آثار 

ني از ايشان ظاهر مي شد چنانچه چند نوبت سماع فرمودند بطريق حرکت حرقت و حرارت باط
و به امتداد مي انجاميد چنانچه سازنده و مغني بي مجال مي . دوريه و در آن مبالغه مي نمودند

آخر چون به درد پاي مي انجاميد بضرورت متقاعد . شدند و ايشان از آن حال باز نمي آمدند 
قبل از آن در امر سماع متردد مي بودند و مي فرمودند که تا کسي با وجود آنکه . مي گشتند

  .خود را باز نگذارد و از آن حالي که دارد وانپردازد و چگونه سماع تواند کرد
روزي فرمودند که ما را حالتي دست داده و کيفيتي روي نمود که دفع وي جزء به سماع ميسر 

ا حسين واعظ کاشفي در رشحات عين الميوه نوشته موالنا فخر الدن علي صفي پسر موالن) ٢(نبود
  :است

روزي حضرت موالنا سيف الدين احمد، شيخ االسالم هرات با سائر اصحاب تدريس ايشان 
آمد و ايشان بعد از تقديم مراسم ضيافت خوانندگان و نوازندگان را فرمودند تا در آن ) جامي(

بعد از آن صحبت به دو سه " ا نواخته اتفاقامجلس غزلها خوانده اند و نقشها پرداخته و ساز ه
به جانب زيارتگاه به رسم سيري رفته اند و آنجا با شيخ شاه که از ) جامي(روز حضرت مخدوم 

و کيفيت صحبت شيخ االسالم و خوانندگي و . مشايخ متورعين بوده است مالقات کرده اند
در اثناي صحبت شيخ . ده استسازندگي آن مجلس پيش از رفتن ايشان به شيخ شاه رسيده بو

به ايشان گفته است که شما مقتداي علما و عالم و پيشواي عرفا عرب و عجم باشيد، چگونه 
است که در مجلس شريف شما ني و اسباب طرب مي نوازند و اصول دائره و امثال آن مي 

  سازند؟
ر پردهء سر و چون شيخ اين اعتراض کرده است ايشان سر پيش گوش وي برده اند و سخني د

بيکبار . خفا به سمع او رسانيده که هيچ کس از اهل مجلس بر مضمون آن اطالع نيافته است
  فرياد از نهاد شيخ برآمده و بيهوش افتاده و بعد از زماني چون بحال خود آمده در نظر ايشان 

  )٣(» .نيازمندي بسيار نموده و ديگر به امثال آن سخنان زبان نگشوده
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: را موالنا عبدالغفور الري بدون ذکر ماجراي موسيقي بطور موجز آورده استهمين موضوع 
يکي از سالکان راه و زاهدان آگاه از ساکنان زيارتگاه مشهور به شيخ شاه رحمت اهللا وي را با 

  تا آنکه روزي حضرت . آن حضرت ايشان نقاري در دل و شائيبه غباري در خاطر مي بوده است
ته اند و چون به صحبت بنشسته اند آن عزيز طريق موعظت آغاز نهاده ايشان به ديدن وي رف

است و از حضرت ايشان در آن اثنا سوالي کرده است حضرت ايشان يک لفظ در جواب وي 
بعده آن صورت نقاري که با ايشان داشته است محو . فرموده اند در حال به روي غلطيده است

  )٤(. گشته
د حضرت موالنا جامي بوده است خود موسيقيدان ماهر و امير علي شير که شاگرد و مري

  .نوازندهء زبر دست بوده است
» سعدي تا جامي«پروفيسور ادوارد براون مؤلف تاريخ ادبي ايران در مجلد چهارم کتاب خود از 

  :که توسط مرحوم استاد علي اصغر حکمت ترجمه شده است مي نويسد
ويسندگي و هم از جهت پشتيباني او از اهل فضل اهميت و عظمت مير عليشير هم از جهت ن« 

زمان و   (maecenas )بقدري ظاهر و نمايان است که مي توان او را بي مبالغه ماسينانس
جامي است و آن استاد جليل بسياري کتب مؤلفهء خود  وي دوست و حامي) ١(کشور او خواند 

م وفات يافت براي او  ١٤٩٢هـ  ٨٩٨را بنام اين امير کبير کرده و پس از آنکه جامي در سال 
نام امير بمناسبت فضالء آن عصر . مرثيهء ساخته که خواند مير بيت اول آن را ذکر کرده است

در حبيب السير در باب شعراء معاصر سلطان حسين بايقرا نام " برفراواني ذکر مي شود مخصوصا
انتقاد پيموده و کمتر از ديگر تذکره  بابر در بابرنامه که بيشتر راه. آمده است" امير عليشير کرارا

نويسان مانند دولتشاه و خواند مير راه مدح و ستايش رفته از مير عليشير به احترام تمام نامي مي 
عالوه بر نويسندگان و شعراء . برد و مي گويد چون او به کَرم و دانشپروري اميري نديده است

د قرار داده نقاشان هنرمند مانند بهزاد و بي شماري که وي تشويق فرموده و مشمول عنايت خو
شاه مظفر و موسيقي شناسان بي نظيرمانند قل محمد و شيخ فائي و حسين عودي همه ترقي و 
پيشرفت خود را مديون به وي ميدانند و خود موسيقيدان ماهر و نوازندهء استاد و نقاشي چيره 

ه آن زبان چهار ديوان غزليات و دست بوده است و در زبان ترکي شاعري بي مانند است که ب
پنج مثنوي مفصل به روش و سبک خمسهء نظامي و يک مثنوي به تقليد از منطق الطير عطار 

در شعر فارسي که به تخلص فاني اشعاري سروده . موسوم به لسان الطير ساخته و پرداخته است
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ  نام يکي از بزرگان روم قديم است که حامي ادب بود و دوست هراس ١
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  :استاد علي اصغر حکمت در پاورقي ترجمهء تاريخ ادبي ايران مجلد چهارم نوشته است.است
ي تحرير فرموده در احواالت و سوانح زندگي او و امير بعد از فوت جامي رسالهء به زبان ترک« 

نام نهاده رسالهء » خمسه المتحيرين«روابطي که به آن استاد داشته چون پنج مقاله است آن را 
هـ ش فاضل کتاب دوست و دانشمند ادب پرور آقاي محمد  ١٣٣٠مذکور را در حدود سنين 

وز اين ترجمه زينت طبع نيافته فصلي چون هن. نخجواني  تبريزي به فارسي ترجمه فرموده است
از آن را که متضمن قطعات منظوم متبادل بين اين دو مرد بزرگ است در اينجا درج مي کنيم 

  :تا هم از سبک اشعار و طرز افکار امير و هم از مرتبهء جامي در نزد اونمونهء در دست باشد
  )٥(فرستادم) جامي(ــ وقتي اين رباعي را به مخدومي 

  فتاده سرم از خاک درت                    هر روز دهم بنامه اي درد سرت تا دور
  بيخود گردم چو نامه آيد زبرت                     من بي خبر از نامه چه دانم خبرت

  :در جواب نوشت) جامي(و 
  زاندم که فتاده اتفاق سفرت                          تا بو که گهي کنم بخاطر گزرت

  پرد سوي تو يا باد وزد                      خواهم که دهم بناله اي درد سرت گر مرغ
موسيقي شناس آن (وقتي که پادشاه حسين بايقرا در قشالق بود خبر وفات استاد حسن نائي 

  :از عراق رسيد فقير در اين باب بيت مثنوي را تضمين کرده به موالنا نوشتم) عصر
  بشنو از ني چون حکايت ميکند                 شرح هجر شاه استادان حسن    

  بند بند او جــــدا گشته زهم                      از جدايي هـــــا شکايت ميکند 
  :در جواب نوشتند

  شد ني خامه دلم را ترجمان                     بشنو از ني چون حکايت ميکند
  از جدايي هــــا شکايت ميکند   با زبان تيز و چشم اشک پر                   

همانگونه که موالنا جامي شخصيت بي همتايي در عصر خود و در همه دهور و اعصار بوده 
است و در همه عرصه ها و ساحات علوم و معارف اسالمي و حتي رسالهء مستقلي در موسيقي 

دب فارسي و ترکي تأليف کرده است، امير عليشير نوايي نيز در دانشپروري و اشاعه فرهنگ و ا
در همه اعصار و دهور نظيري نداشته است و هرگز خاک دانشپرور خراسان زمين چون او 
دانشپروري نپرورده است و البته سهم سلطان بزرگ خراسان يعني حسين بايقرا که هم خود عالم 

ت و فقيه و شاعر و ادب پرور بود در جهت رشد و تکامل علم و ادب و هنر بسي بسزا بوده اس
و در تشويق حضرت جامي و امير علي شير بس مؤثر افتاده است بنا بر اين زبان و ادب و هنر تا 
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حدود زيادي مديون اين سه شخصيت بزرگ و سائر شاهان و شهزادگان تيموري چون شاهرخ 
  . و الغ بيگ و بايسنقر مي باشد

اشعار شعراي پيشين جامي که حضرت جامي » بهارستان«اين مبحث را با آخر روضهء هفتم از 
  .را به نقد گرفته و از مقام علمي و ادبي مير عليشير سخن زده است پايان مي بريم

صاحب دولتي که زمان ما بوجود او مشرف است هر چند پايهء قدر وي ) مير نوايي رحمت اهللا(
نظر به مراتب جاه و حشمت و قرب پادشاه صاحب شوکت و قياس به مناقب معنوي از فضل و 

ب و فضائل موهوب و مکتسب از آن بلند تر است که وي را به حسن شعر تعريف کنند و به اد
اما چون خاطر شريفش به واسطهء کسب فضيلت تواضع و کسر نفس به . جودت نظم توصيف

آن فرود آمده است که خود را در سلک اين طايفه منخرط گردانيده و ديگران را حجاب 
طبقهء ايشان دارند و از زمرهء ايشان شمارند مرتفع گشته، اما  تحاشي از آن معني که وي را از

انصاف آنست که هر جا که اين طايفه باشند وي سه باشد و هر جا که اين طبقه نويسد نامه وي 
  :سه دفتر چنانکه اين معمي به اسم شريفش منبي اين معنيست

  :معما به نام علي شير
  و احرزت الفضائل بالفواصل   "       ــ  علي سر االفاضل سرت دهرا

  
  لذا صورته فوق االفاضل"      ــ  و با سمک فقت اهل الفضل طرا

و چون گوهر نامش بزرگتر از آنست که هر محل از نظم صدف آن تواند بود و هر مقام از شعر 
) نامزد گشته(شرف آن تواند يافت تخلص اشعارش به آنچه از معماي ديگر مفهوم مي گردد 

  :بنام نواييمعما 
  کُنه نامش در تخلصها نيايد هيچ کس            بر لب يابندگان از وي نوايي دان و بس

و اگر چه وي را بحسب طبيعت و وسعت قابليت هر دو نوع شعر ترکي و فارسي ميسر است اما 
ت ميل طبع وي به ترکي از فارسي بيشتر است و غزليات وي به آن زبان از پانزده هزار بيت زياد

و همانا . وقوع يافته به سي هزار بيت نزديک» خمسه نظامي«خواهد بود و مثنوياتي که در مقابله 
که به آن زبان پيش از وي و بيش از وي کس شعر نگفته است و گوهر نظم نسفته  و از جملهء 

مسماست به درياي (اشعار فارسي وي است قصيده اي که در جواب قصيده خسرو دهلوي که 
  :واقع شد و مشتمل است بر بسياري از معاني دقيقه و خياالت لطيفه و مطلعش اين است)  ابرار

  آتشين لعلي که تاج خسروان را زيور است
  اخگري بهر خيال خام پختن در سر است                                              
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   )٦(: عه اي نوشته بودو اين رباعي را در تهنيت قدوم بعضي از آيندگان از سفر حجاز در رق
  :رباعي

  انصاف بــــــده اي فلک مينا فــــام                     تا زين دو کدام خوبتر کرد خـرام
  خورشيد جهانتاب تو از جانب صبح                    يا ماه جهان گرد من از جانب شام

  :و اين رباعي ديگر در رقعهء ديگر نوشته بود 
  نامه دافع درد منست                     آرام درون رنج پـــــــرورد منست اين نامه نــــــه

  تسکين دل گــرم و دم سرد منست                      يعني خبر از ماه جهان گرد منست
  

  :و اين رباعي ديگر در رقعهء ديگر نوشته بود
ست و جويت باشمگر در ديرم به گفتگويت باشم                   ور در حرمم به ج.  

  در وقت حضور روبرويت باشم                  در غيب نيز دل بــــه سويت باشــــــم
از اينکه اين دو ستارهء درخشان علم و فرهنگ، حضرت جامي رسالهء در موسيقي نوشته است 
 که نسخهء آن راخدمت استاد دانشمند و پژهشگر دقيق استاد شهراني ارسال کردم و امير علي

شير نوايي که خود موسيقي دان و موسيقي نواز بود، خواستم بطور موجز در بارهء آنها چيزي 
بنويسم ولي ازحد ايجاز گذشت و به درازا کشيده شد اميد است مالل آور و خارج از موضوع 

  .نبوده باشد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأليف اسماعيل حاکمي از انتشارات دانشگاه ) سماع در تصوف(ــ  براي اطالع بيشتر رجوع شود به کتاب  ١
  .تهران، چاپ دوم

  ٧ــ  تکلمهء حواشي نفحات االنس به تصحيح استاد علي اصغر بشير هروي، چاپ کابل ص  ٢
  .٣٢الري ص  ــ  تکلمهء عبدالغفور ٣
  ــ  نام يکي از بزرگان روم قديم است کا حامي ادب بود و دوست هراس ٤
ــ  کلمهء مخدومي را مير عليشر لقب رسمي خود انتخاب کرده بود يعني وي خادم و حضرت جامي  ٥

  .مسجد مخدومي تا حال در هرات موجود است. مخدوم او بوده است
  .م مواصلت حضرت جامي از سفر حج سروده بودــ  اين رباعي و رباعي بعدي را هنگا ٦
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  فصل دوم
  
  

  مقدمه در عموميات موسيقي
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  :پيشگفتار
انسان از سپيده دم آفرينش تا ايندم موجود نيازمند و محتاج به هر چيز و هر شي هست گرديده  

حت، لباس، و از دخول نفس در قالب آدم، ضرورت به رفع شهوت، خوردن غذا، جاي استرا
ستر عورت، دفع سردي، دفع گرمي، دفع امراض، دفع حمالت حيوانات وحشي، پناه گزيني در 

  .مقابل آفات طبيعي و غيره محتاج گرديده است
از جنت رانده شد در حقيقت زماني است که مظلومي بشر هويدا ميشودو ) ع(آنگاهيکه آدم 

بليات ميگردد و آن انسانيکه از مقام  مسئوليت زندگي بار دوشش شده و در پي دفاع با همه
جنت بمقام دنيايي مي آيد، او ضرورت به خوراک، پوشاک، محبت، صحت، تابش آفتاب و 

  .غيره پيدا ميکنند
  نفس در قالب آدم نميرفت                                       
  درون سينهء او ساز کردند                                       

ينکه جن بر امر خداوند اطاعت نکرد و مقام جن را با بي اعتنايي در مقام انسانيت قرار داد هم
آغاز ديگري از بدبختي بشر بود که تا کنون هر چه را که ما خالف شرع شريف انجام ميدهيم 

يعني گويا اينکه از دخول نفس در قالب ما . ميگوئيم که شيطان لعين ما را بيراه کرده است
  .ا صاحب دشمن شده ايمانسانه

معني هاي گونه گون دارد، معني تصوفي دارد، اما در کنار همه تعبير ها و تفسير " شعر باال طبعا
بحدي » موسيقي«و » ساز«يعني . باشد آورده مي شود» ساز«ها تعبير ديگري که بايد کلمهء

الب داخل نمي شد از که در اول بدان ق» روح«شد » ساز«ارزش دارند که زمانيکه در سينهء آدم 
  .داخل شد» ساز«شوق 

خداوند بايد تعبير ميکرديم و چون روح و بدن » ذکر«را » ساز«بايد از همه اول گفت که" طبعا
هردو هست کردهء خداوند مي باشند و اينکه روح دائمي و با فضيلت تر از بدن است، او 

اشد داخل شود و آنگاهيکه نميخواست که بدنيکه سوز و ساز خداوند را در سينه نداشته ب
  .دريافت که انسان با عشق خداوندي آفريده شده است در آن داخل گرديد

همينکه گندم را تا کنون با لذت تمام ميخوريم غله اي بود که آغاز گر احتياج بشري شمرده 
مي شود کتابي را که اکنون بدسترس خوانندگان قرار ميدهيم، گوشه اي است از پيغام بشري و 

سان هاي ضعيف بدربار خداوند و اين معروضه بحضور يزدان پاک به نسبتي گذاشته مي شود ان
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که انسانها از طريق نواختن ها و خواندن ها به هوا و هوس وصل شدن شان پس به اصل و ستون 
  .اولي ميخواهند برسند

نچه که او انسان با آنکه نظر بموجودات دنيايي صاحب عقل و ذکاوت و فطرت بلند است، اما آ
را بسيار پريشان ساخته  است هوشياري اوست، زيرا غم و مشکالت در همهء موجودات، وجود 

اما انسانها . ولي بمدت ها دوام نمي نمايند و شايد هم با غرايز فطري شان آنرا حل نمايند. دارد
ينه، غم و اندوه را از دل نميکشند و اگر از دل بيرون کنند، ذکاوت و عقل شان بصورت آئ

مرگ فرزند محبوب شان، مرگ والدين و صد هاي "مثال. عکس آن را بخاطر مي پرورانند
ديگر تا دم واپسين آنها را رنج ميدهد و از يکطرف عقل انسان را بمدارج عالي رسانيده ولي از 

  ».عشق آمد وعقل او بيچاره شد« جانب ديگر عقل او را بيچاره تر ساخته است گويا اينکه 
آمد که انسان از سپيده ام هستي، با داشتن عقل و ذکاي سرشار آفريده شده است،  چون گفته

ميخواهد با عقل خود بدفع و " از آن رو اگرغمي، المي، و رنجي بروي وارد ميگردد، فورا
و به . را ابتکار کرده اند» موسيقي«زدودن آن دست بزند و از آن است که يکي از آن وسايل 

در بدن گرديده و البته ) روح(موسيقي بوده که باعث ورود » ساز«همين  تفسير موسيقي نوازان
ميگوئيم که در همه چيز خداوند ميداند و ما بجز از تصورات ناقص هيچ چيز را نميتوانيم با 

  .و هر چيز اوست نه ما» نميدانيم«حقيقت قرين بگوئيم زيرا اين را دانسته ايم که 
خداوند به ما ارزاني نموده " يعني صدائيکه فطرتا» آهنگ«از همين عقل و فکر و هوش بود که 

آنرا بشر کشف کرد و از آن در راه صواب استفاده کرد و آنرا با خواندن هاي موزون و بعد ها 
از طريق کالم موزون يعني شعر و نظم رونق بهتر بخشيد و در کنار آن از طبيعت استفاده کرد و 

راح نمود و راهي را با آميختن هر دو ايجاد نمود که آن آالت موسيقي را چون ني و غيره اخت
  .راه عبارت از دفع غمها و آالم و دشواريها و نيز راه ذکر خداوند محسوب مي شد

زمانيکه ساز و آواز به گوش گوشداران بشري ميرسد، آنها هر آنچه را که در مغز بنام غم و 
وش و نغمه هاي دلنواز همه را بباد فراموشي دقايقي با توجه به الحانات خ. اندوه ثبت کرده اند

  .ميسپارند
چون که از صد ها سال به اينطرف يکي از ضرب المثلهاي شرقي را زير استفاده قرار داده ايم 

  .»موسيقي غذاي روح است«يعني 
از اينکه ما با موسيقي حيوانات معلومات عميق نداريم، تنها ميتوانيم توضيح کنيم که آنها از اين 

مت موسيقي برخوردار هستند و شايد هم بهتر از بشر و يا ساده تر از انسان ها از آن کار نع
  .بگيرند
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در خصوص پيدايش موسيقي هم، سواالت زيادي وجود دارد که تحليل آن با نظريات قاطع از 
ولي مي توان تصور نمود که در کرهء زمين بحر و بر وجود دارد، امواج . توان ما خارج است

از خود صداي دارند، زمانيکه باد ميوزد با جنباندن درخت ها و اشياء اصوات شنيده مي بحري 
  .شوند، رعد و برق و طوفان اگر چه از نظر انسانها زشتي دارد ولي داراي الحان مي باشند

حيوانات بصورت عموم صدا هاي گونه گون از زبانها ميکشند، پرنده ها سحرگاهان نغمه سرايي 
ز همهء اين داليل دانسته مي شود که بشر در قسمت اختراع و کشف موسيقي مي مينمايند و ا

  .توانسته از موضوعات باال استفاده و مفکوره بگيرد
يک عطيهء خداوندي مي باشد که در کنار همهء علوم و فنون بشر از " علم و هنر موسيقي واقعا

ي زيادي را از چيني ها، هندي ها ، آن استفاده مينمايد و ما در تاريخ پيدايش موسيقي داستانها
يوناني ها و غيره خوانده و شنيده ايم و اميدوارم در اين باره دانشمندان در افغانستان تحقيقات 

  .گسترده تري را انجام دهند
موسيقي در جمله هنر هاي زيبا بشمار ميرود و چون موسيقي زيباست از آنرو بشر به زيبائي 

يکي از کتاب هائيکه در ايران به اين نسبت چاپ شده است  عالقمند ميباشد، چنانچه در
گذاشته اند و از جانب ديگر حديث مبارک را با اين » آفرينش هنري در قران«عنوانش را 

  .)خداوند زيباست و زيبائي را دوست ميدارد( » ان اهللا جميل، يحب الجمال «عبارت داريم 
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  :قارهء هند روابط فرهنگي خراسان و نيم  
  

چون هندوستان، آن ملک پهناور و سرزمين زر خيز و سحر آميز و نيز افسونگر و آن جائيکه 
جزيرهءسرانديب باشگاه آدم عليه اسالم بوده، همچنان دين و آئين هندوئيزم که قدامت تاريخي 

از مناطق در آن نيم قاره بروز نموده است " آن پيش از بودا بود پيدا و آئين بودائي که بعدا
بسيارقديم و مهم دنيا مي باشد و از طرفي هم اين محيط همان هندوستاني بوده که اگر در 
مدنيت و فرهنگ  ترقي و مدارج عالي نداشته، بالشک داراي روش و طرز حياتي بوده که قابل 

اين مردم به روحانيت خاص و عقايد منحصر به مقتضيات هندوئيرم و " مثال. توجه خاص ميباشد
ودائيزم قرار داشتند و اين عقايد شان به حدي بر آنها غلبه ميکرد که حتي مليون ها هندو در ب

  .طول تاريخ با نريختن خون چون حيوانات درنده و گزنده حيات خويش را از دست داده اند
آئين و روش هاي عقيدتي هندو ها که يکنوع نرمش مزاج و دلسوزانه بر معتقدان آن وارد مي 

و از آن است که هندو . آن سبب جنگجو ها و رزمندگان خوب در سابق نداشته اندسازد از 
هاي سر شناس بعد از، از دست دادن ممالک شان به دربار ها خدمت کرده و با آنها آميزش 

زمانيکه امير تيمور دهلي را فتح کرد يکي از روحانيون هندي بدربار محمود و ملو . کرده اند
ان بودند و صاحبان قدرت مملکت هندوستان بشمار ميرفتند براي شان مسلم" اقبال که ظاهرا

اگر چند هندو ها قدرت سياسي خود را در مملکت . پيشگوئي ها و رمل اندازي ها ميکرد
خويش از دست ميدادند، ولي مهاجمين را در طويل المدت چنان تحت تأثير مي آورند که تا 

اني، افغاني و ايراني با همه قدرت هاي عسکري، کنون بدون مبالغه بيش از صد مليون ترکست
  .نظامي و سياسي خود در آن مملکت هضم گشته اند

هندوستان از دوران شهنشاه بزرگ اسالم سلطان محمود غزنوي تا آخرين پادشاه ساللهء 
تيموري و يا بعبارهء ديگر بابريان يعني بهادر شاه ظفر در اکثر وقت بدست ترک ها قرار داشت 

آن سبب است که حيات مردم بيگانه در داخل مملکت هندوستان با آنکه مشابهت به و از 
حيات هندو ها پيدا ميکنند و يک تمدن بخصوص ممزوج از تمدن ترکي و خراساني، هندوئيزم 

  .و بوديزم و نيز آئين اسالم با داشتن فرهنگ مشترک عربي را تشکيل ميدهند
يخ و مداخالت کلتور هاي اجنبي در خاک هندوستان، ولي اکنون با همه فشار ها در طول تار

هندوستان با آنکه به سه مملکت هند، پاکستان و بنگله ديش تقسيم گرديده، اصل هندوستان، 
  .همان هندوستاني است که فرهنگ چند هزار سالهء خويش را بدست دارد
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له ديش که هزاران با تأسف زياد، هندو هاي کنوني با دو عضو پيکر اصلي خود پاکستان و بنگ
سال زندگي باهمي داشتند دشمني نشان ميدهند، و نيز گرچه بابريان بر هندوان پادشاهي کردند 
و بابر شاه حکومت هند را از دست هندو ها نه ستد و از دست ابراهيم لودين آن ملک را 

ريد بنگريد بدست آورد، ولي همهء اوالدهء او به هندوستان خدمات صادقانه کردند اگر باور ندا
آگره را اکنون در روي جهان و در کرهء ارض زيباتر از عمارات زيبا و باشکوه آن و در دهلي 
و حيدر آباد دکن و غيره جايها ديده نميشود که در حقيقت همهء شان از افتخارات تاريخي 

س هندوستان بشمار ميروند، و اگر حاکم ترکي زبان ماورالنهري بود، معمار و کارگر و مهند
هندو ها بودند، پس نه تنها هندو ها بر آن تمدن غني و تاريخي ببالند، بلکه نگذارند يک عدهء 
عوام و متعصب که داراي افکار محدود مي باشند بعضي بنا هاي باشکوه را از پا دراندازند و 
چنانچه که در اين اواخر اين خرابکاري ها عملي گرديد و مثال عمدهء آن مسجد شريف بابري 

  .ستا
  :هندوستان يک مرکز مهم فاتحان اسالم

هندوستان به قوه قاهرهء سلطان محمود غزنوي و پدرش امير سبکتگين فتح ميگردد که به اثر 
فتوحات شان مردمان زيادي از هندو ها و بوديست ها و پيروان مذاهب مروجهء آن زمان به 

  .اسالم ميگرايند
ن ترکستانات،افغانستان و معدودي از خاک ايران به اثر باز شدن دروازهء هند، سيل مسلمانا

" کنوني در آن سرزمين مسکن گزين مي شوند بدورهء اين حکام از جمله سلطان محمود و بعدا
در در زمان اورنگ زيب دين مبين اسالم شيوع پيدا مکند، و بصورت بسيار احسن علما و 

حنيفهء نعمان را به مردمان مي مبلغان دين اسالم طريقهء شريفهءسنت حضرت امام اعظم ابو
بدبختانه بعد از ورود پاي . آموزانند و اکثريت قاطع مسلمانان در نيم قارهء هند سني ميگردند

انگليس ها که دشمن ديرين اسالم ميباشند، اوال زبان فارسي و ثانياً دين اسالم در نيم قارهء 
يل قادياني و دها روش غير ضعيف و از طرفي ديگر به تشويق آنها بعضي مذاهب نو از قب

اسالمي بنام اسالم در نيم قاره پيدا ميشود که البته دليل آن همه اضرار عناد و دشمني انگليس و 
  .نصارا مي باشد

محي الدين اورنگ زيب عالم گير بدوران خود کتاب قانون اسالم و سنت حنفيت را باسم 
قانون و شريعت اسالمي را از روي آن  نشر کرد و سر تا سر امپراتوري وي» فتاواي عالمگيري«

  .عمل ميکردند
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در هندوستان بزرگان دين اسالم بروز کردند و تعداد آنها بحدي ميرسد که نميتوانيم بصورت 
  : دقيق نام هر کدام را در اينجا بياوريم و فقط چند نام مشهور را در اينجاذکر مينمائيم

  
  :زمان محمود غزنوي و بعد از آن بزرگان و دانشمندان بزرگ علم دين اسالم، در

، شاه نعمت اهللا ولي، نظام الدين اولياء »دادا گنج بخش«حضرت شيخ علي هجويري مشهور به 
حضرت خواجه معين الدين چشتي مشهور به پير اجمير، حضرت عارف رباني مجدد الف ثاني، 

د علي همداني اورنگ زيب عالمگير که او را حلقه هاي ديني منحيث امام مي شناسند، سي
مشهور به شاه همدان و يا علي ثاني، شيخ بها الدين زکرياي ملتاني، شاه عبدالطيف بهتاني 
معروف به شاه قاضي منهاج سراج، موسيقي دان بزرگ شرق يا حضرت امير خسرو دهلوي 

و صد هاي ديگر هر کدام شخصيت هاي بودند که بدين ) مريد با صفاي شيخ نظام الدين اولياء(
  .م و انکشاف و تقويهء آن کار ها کرده انداسال

و نواحي آن پخش کرد، هر يک از  سندبدون ترديد از آغاز اسالم که آنرا محمد بن قاسم، در 
سرداران اسالم بدين اسالم خدمت کردند و به يقين کامل ميتوان گفت که به اثر حمايهء نيک 

رفت کار ها و خدمات بزرگ فرهنگي و  آنها، بزرگان دين اسالم که نام تعدادي از آنها ذکر
  :و اينست خالصهء امپراتوران و يا حکام مسلمان در خاک هند. ديني را انجام داده اند

ــ  غزنويان از دورهء امير سبکتگين پدر محمود آغاز و بدورهء خسرو ملک آخرين اوالدهء  ١
  .او خاتمه مي يابد

  )هـ  ٦٨٩تا  ٦٠٢(ــ  سلسلهء غالمان و يا ايبکيان  ٢
  ) ٧٢٠تا  ٦٨٩( ــ  خلجي ها  ٣
  ) ٨١٧تا  ٧٢٠(ــ  تغلقيان  ٤
  ) ٨٥٥تا  ٨١٧( ــ  سادات  ٥
  ) ٩٣٢تا  ٨٥٥(ــ  لودي ها  ٦
 ١٢٧٤آغاز و تا  ٩٢٣ــ  سالطين تيموري يعني سر سلسلهء آنها محمد ظهير الدين بابر از  ٧

ابر شاه، هندوستان بمدارج عاليه که به دورهء همين اوالدهء ب. هجري قمري دوام پيدا ميکند
ترقي ميکند و آثار گرانبهاي تاريخي که به افتخارات هندوستاني ها تمام مي شود بيادگار مي 

» قطب منار« ماند و البته نميتوانيم از آثار تاريخي سپهساالران ديگر اسالم انکار نمائيم از قبيل 
  .اثر قطب الدين ايبک و غيره

  :ميگويند قرار ذيل اند» مغل اعظم « که در هندوستان آنها را سالطين مشهور تيموري 

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

٥٢ 
 

که هندو ها تا ( ، نصير الدين همايون، جالل الدين اکبر )سرسلسله(ظهير الدين محمد بابر شاه 
که (، نورالدين جهانگير، شاه جهان و اورنگ زيب عالم گير )هنوز به او محبت خاص دارند

ولي بعد از اورنگ زيب .) او بدين اسالم محبت کم دارند هندوستاني ها نظر به سر سخت بودن
خاندان تيموري بابري ضعيف مي شود اما تا سالهاي زياد دوام مي يابد و ) قايد بزرگ اسالم(

  .آخرين شخص اين سلسله بنام بهادر شاه ظفر است که در بر ما مقتول ميگردد
  :زبان فارسي در نيم قارهء هند

  شکن شوند همه طوطيان هند شکر                   
  کين قند پارسي بـــــه بنگاله ميرود                          

سامانيان که سابقهء بلخي گري دارند شخصيت هاي مهمي چون حضرت ابوعبداهللا رودکي را 
بدربار راه داده اند و او شاعري بود خدا داد، گويند رودکي در سن هشت قرآن شريف را 

از اينکه آواز بسيار دلنواز داشت قرآن شريف رابا صداي بسيار زيبا تالوت  بحافظه سپرد و
و از روي مبالغات گفته اند رودکي دست کم يک مليون بيت را سروده است ولي اگر . ميکرد

اين يک مليون مبالغه باشد بالشک در حدود چهار صد هزار بيت را سروده است و از همين 
ميگويند و آمده است » پدر شعر تاجيکي» « آدم الشعراء«رسي جاست که رودکي را در زبان فا

را به شعر گردانيده است، اين شاعر بزرگ تاجيکي با داشتن نواي زيبا به » کليله و دمنه«که او 
فن موسيقي آشنايي کامل داشت و چون شاعر بود و شعر سرود، لذا شعر هاي زيبا و دلکش را 

ن با لحن دالويز ميخواند و اين شعر او نمونهء گفتارش را در مي سرود و آنها را بدربار سامانيا
  :اين جا نشان ميدهد

  بوي جوي موليان آيد همي                           ياد يار مهربان آيد همي
هم دوران او بودند که هر يک " رابعه بلخي، شهيد بلخي، دقيقي بلخي و يک تعداد دگر تقريبا

و . فارسي شدند که تعداد زيادي آنها در اصل ذوالسانين بوده اند باعث ترويج و انکشاف زبان
اما سلطان محمود کبير که تاثيري از فارسي دوستي و فارسي سازيهاي دورهء سامانيان بر سر او 
آمده بود، زبان فارسي را از حالت يک زبان پس مانده، بمقامي رسانيد که اکنون فارسي زبان 

  .رودمعروف و مهم دنيا بشمار مي
اوبيش از چهار صد شاعر را بدربار خود دعوت کرد و آنها را معاش و جاي و خانه داد و هر 
کدام را تشويق و ترغيب کرد تا صاحب ديوان ها شوند و همين طور تا آخرين اوالدهء او 
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خودشان هم شاعر بودند و هم شاعر پرور و زيبا تر اينکه همه ترکي زبان بودند و تحريرات و 
  .شان بزبان تاجيکي بوداشعار 

بدبختانه يک عده متعصبان آن قايد بزرگ اسالم را که در حقيقت حيات بخش بزرگ زبان 
فارسي مي باشد يا به علت مذهب و يا به علت اينکه فردوسي از دربار او آزرده گشت بد 

  .ميگويند و منت ميکنند
مروزي و فردوسي  شاعران بزرگ دورهء محمود استاد عنصري، فرخي سيستاني، عسجدي

طوسي بودند و همين حرارت فارسي دوستي محمود است که زبان فارسي در نيم قارهء هند 
  .شيوع پيدا ميکند و نيز به اثر همين زبان دين اسالم در آن خطه تبليغ ميگردد

برعالوه اينکه دين اسالم و چهار زبان ترکي، تاجيکي، عربي و هندي باعث ايجاد زبان ديگري 
شد صد ها و هزاران نويسندهء زبان فارسي بعد ها در آن سرزمين بروز کردند » اردو«به موسوم 

  :و عالمه اقبال الهوري از همان جمله است که ميگويد
  گر چه هندي در عذوبت شکر است         طرز گفتار دري شيرين تر است

  ــــديشه امفــــــارسي از رفعت انـــــــديشه ام           در خورد با فطرت ان
کتاب هاي بسيار سودمند در سرزمين هند تحرير و طبع گرديد، تذکره نويس ها، فرهنگ نويس 
ها، تواريخ، ملفوظات، مکتوبات عرفاني، متون مذهبي، متون عرفاني و تصوفي، ديوان ها، 
کليات شعري، نثر و متن ادبي، تفاسير و کتب ديني، داستان سرايي و غيره در هندوستان همه 
بزبان فارسي صورت گرفت و مروج واقعي و منشاء اصلي آن فارسي  شخص محمود کبير 

  .است
علي هجويزي، : بزرگان زبان فارسي در خاک شبه قارهء هند بصورت نمونه اينها مي باشند

مسعود سعد سلمان، ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل، محمد افضل سرخوش بدخشاني، امير 
ل عالمي، دارا شکوه قادري، عالمه اقبال و صد هاي ديگر بشمول ميرزا خسرو دهلوي، ابوالفض
  :اسد اهللا غالب ميگفت

  فارسي گوي تا ببيني نقش هاي رنگ رنگ           بگذر از مجموعهء اردو که بيرنگ منست
شهنشا هان چون بابر شاه و غيره در آن سرزمين در هر حالت شعر فارسي گفته اند و اينکه 

بزبان فارسي ميدانست و يا نميدانست، بابر شاه با اين دو بيت ذيل او را " آيا شخصا »ميربيانه«
اين ادبيات فارسي را مجبور شده تا بخواند و " اخطار داد و وي اگر بفارسي  نميدانست يقينا

  بمعني آن بداند
  ـــــــرک عيانستبــــا ترک ستيزه مکن اي مير بيانــــه                چاالکي و مــــــردانگي ت
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  »آنجا که عيان است چه حاجت به بيان است«گر زود نيايي و نصيحت نکني گوش              
  »بابرشاه«                                                                                                      

ان فارسي بصورت نيمه جبري در آن پس از شعر فوق و ديگر مسايل دانسته ميشود که زب
  .سرزمين دخيل و نفوذ کرده است

دوران با شکوه جهانگير پادشاه با فرهنگ تيموري که در تاريخ بصورت واضح شرح شده است 
  .عبارت از نمونهء اعلي خدمات بزبان فارسي بشمار ميرفت
ان و از طائفهء  بهارلوي  از ترکهاي اير"عبدالرحيم خان خانان فرزند بيرم خان بدخشاني که اصال

قره قويونلوها  مي باشد بحيث خان خانان و يا مقام صدراعظمي در انکشاف فارسي کم از 
محمود کبير نبود و او نيز بمانند محمود بيش از چهارصد شاعر زبان فارسي را بگرد خود جمع 

اعران مشهور طالب آملي، عرفي شيرازي و صائب تبريزي از همين جمله ش. کرده تشويق نمود
  .بودند که بدربار ترک هاي بابري و يا تيموري بوقت کم و يا زياد زانو زده اند

در نتيجه ميتوان گفت که زبان فارسي در نيم قارهء هند بعد از نشر دين اسالم از طريق سرداران 
تحرير  و سپهساالران ترکي زبان راه يافت و نتايج بسيار سودمند بخشيد و صد ها اثر به اين زبان

و طبع گرديد، اکنون در بسياري از دانشگاهاي نيم قاره شعبات فارسي ديده مي شود و 
مردمانيکه بزبان اردو تکلم مينمايند بفارسي عالقهء خاص دارند، و دليل عمده و مهم که مقام 
فارسي را در شبه قاره از ميان برد وضعيف ساخت انگليس ها بودند که بعوض فارسي، زبان 

  .ي را جاگزين کردندانگليس
در اين کتاب يکي از بزرگان و پيشقدمان درجه يک زبان فارسي را که خود از افغانستان مي 
باشد و کاروايي ها و قهرمانيهاي خويش را در خصوص زبان فارسي و موسيقي و نيز در 
تصوف در خاک هندوستان انجام داده معرفي مينمايم و اين سلطان ادب فارسي همانا امير 

  .»سلطان الشعرا«خسرو بلخي ثم دهلوي مي باشد با لقب 
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  موسيقي در اسالم                            
بدليل اينکه در آغاز و بدايت امر در اسالم موسيقي و . اين بحث يک مبحث پر مکلفيت است

م بسي از با آنکه بعد از شيوع دين مبين اسال. نواختن آالت آن ممنوع قرار داده شده بود
بزرگان و دانشمندان سترگ اسالمي يا به سمع موسيقي عشق مي ورزيدند و يا اينکه به اثر تفکر 

  .و دريافت مشخصات و تاثيرات موسيقي در آن اختراعات و يا نغمه و نوا سازي مينمودند
 براي اينکه درين مبحث از انتقادات يک تعداديکه برخالف و عليه موسيقي مي باشند، خود را

کنار بگيرم، نظر خالص خويش را در اين جا درج نمي سازم چونکه در علم دين تخصص 
ندارم، اما آوردن نظريات و نتايج تحقيقات دانشمنداني را که در رشتهء شرعيات و فقه اسالمي 

  .وارد ميباشد، الزمي ميدانم
ت و خوش زيبائي شناسي و هنر دوستي يا بهتر گفته شود، دوست داشتن زيبا و خوش صور

معني از عاليق فطري و ذاتي بشر ميباشد، و چون هنر و علم موسيقي در جملهء هنر هاي زيبا 
ابوريحان .  بشمار مي آيد، از آن سبب دانشمندان زياد، نوشته ها و تحقيقات بخرچ داده اند

ديگران البيروني، ابونصر فارابي، ابن سيناي بلخي، امير خسرو بلخي، موالنا عبدالرحمن جامي و 
  .نوشته هاي زرين خويش را در مسلک موسيقي بيادگار گذاشته اند

را مؤثق تر جلوه دهيم، مقاالت سه تن از دانشمندان ) موسيقي در اسالم(براينکه اين بحث 
خواجه (معاصر يا استادان محترم عبدالعلي نور احراري، فضل غني مجددي و خواجهء انصار 

وعه عالوه نموديم تا باشد عالقمندان از آنها نيز مستفيد را درين مجم) بشير احمد انصاري
  .گردند

موسيقي را که به حالت افراط و بر انگيزندهء بدي ها نباشد در نوشته هاي دانشمندان روا دانسته 
  .شده است

  :در تفسير مبارک حسيني اين ترجمه را از آيات رباني بدست آورديم
  »همراي او مسخرش ساختيم مرغان را اي کوه ها به زير و بم تسبيح گوئيد،« 
  )تفسير شريف حسيني(

  :در کتاب قصص اال انبيا چنين ميخوانيم
يعني اي داود هر ) يا داود انا جعلناک خليفه في االرض فاحکم بين الناس بالحق: (کقوله تعالي

ا آئينه من گردانيدم ترا خليفه در زمين پس حکم کن در ميان خلق با حق و خدايتعالي او ر
يعني ) و اتينا الحکمة و فصل الخطاب : ( کقوله تعالي. حکمت و علم و حکمراني نيز بياموخت
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داديم او را حکمت و عدالت و حق تعالي او را چنان خوش آوازي داده بود که که چون 
توريت با الحان خواندي آب روان بايستادي و وحوش و طيور جمع شده آوازش استماع 

ن زرد گشتي و کوه ها در رعشه آمدندي و با او تسبيح گفتندي کردندي برگ سبز درختا
يا جبال او بي معه و الطير يعني اي کوه ها تسبيح کنيد با او واي جانوران شما نيز : کقوله تعالي

  .تسبيح کنيد، از خوش آوازي او کوه در جنبش آمدي و تمام جانور بيهوش گشتي
نه نهي و نه وعده و نه وعيد فقط طريق عبادت و آورده اند که در کتاب زبور نه امر بود و 

چون زبور خواندندي خلق اگر نه مردندي مدهوش گشتندي و از چهل فرسنگ تا چهل 
  )قصص االنبيا ٥٣ص . (فرسنگ آواز خواندنش ميرفتي و کافران شنيده در حال جان بدادندي

گويي نبات و . و جاندارآري همين مناظر روزمره از ديدگاه قرآني همه عبرت انگيز و زنده «
  :حيوان و پرنده و کشتزار و کوه و درخت همه و همه با آدمي سخن ميگويند

  کوه و دريا و درختان همه در تسبيح اند           نه همه مستمعي فهم کند اين اسرار
  جلوه گاه رخ او ديدهء من تنها نيست              ماه  خورشيد همين آئينه ميگرداند

  )رينش هنري در قرآنآف ١٩ص ،(
هر کس که در علم دين و نيز در علم موسيقي و حدود آن آگاهي دارد با موسيقي بدبيني نشان 
نميدهد و چنانچه که اين حديث را که يکي از علماي پاکستاني برايم بخاطر روا بودن موسيقي 

حديث شک  داده بود، گر چه به حالل بودن موسيقي معاونت ميکند اما در قسمت مؤثق بودن
است، زيرا اگر حديث شريف با اين صراحت بموسيقي اهميت بدهد پس سوالي به روا بودن 

از جملهء : ( يعني » ليس منا من لم يتغن بالقران« : آن باقي نمي ماند و آن حديث اينطور آمده 
  ).ما نيست کسيکه قرآن رابا نغمه نخواند

  »ورتل القران ترتيال« : وانيمو باز در آيهء شريفه و متبرکهء قرآن چنين ميخ
از تفسير عبداهللا يوسف علي جزء بيست و نهم سورهء ) قرآن را با تاني و تأمل بخوان : ( يعني
و نيز بعد از مراجعه به نفسير مبارک حسيني که مفسر آن موالناي بزرگ هموطن ما . مزمل

  :هراتي مي باشد ان تعبير ها را دريافت کرديم
  مالي ال اري الهد هدام کان من الغايبينو تفقد الطير فقال 

و باز جست احوال مرغان پس گفت چيست بمن که نمي بينم هدهد را يا هست از غائب ( 
  )شدگان

  )١٩تفسير حسيني آيهء  ٨٤٦سورهء النمل ص (
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و ورث سليمن داود و قال يايها الناس علمنا منطق الطير و اوتينا من کل شي ان هذا الهو الفصل 
 .و المبين

و وارث شد سليمان داود را وگفت اي مردمان آموخته شد ما را گفتار مرغان و داده شد ما را 
  از هر نعمتي هر آئينه اين است فضل ظاهر

  )تفسير حسيني  ٨٤٥و  ٨٤٤سوره النمل (                 
ذکر . کسانيکه در عالم وحدت الوجودي قرار دارند" اينکه يک تعداد متصوفين و مخصوصا

دا را از طريق سماع که موسيقي در آن شامل است راه رسيدن بخدا ميدانند و در اينجا از خ
: يادداشتهاي جناب دانشمند سراج وهاج که از کيمياي سعادت بدست آورده است مي آوريم

سماع آواز خوش و موزون، گوهر آدمي را بجنباند و در وي چيزي پديد آورد، بي آنکه (
و هر کس را دوستي خدايتعالي بردل غالب باشد، سماع ويرا . . . ي باشدآدمي را از آن اختيار

و هرکرا در دل دوستي باطل بود سماع زهر قاتل وي بود و . مهم بود که آن آتش تيز تر گردد
. حکم سماع از دل بايد گرفت که سماع هيچ چيز در دل نيارد که نباشد. . . بروي حرام بود 

هرکرا در دل چيزيست که آن در شرح محبوبيت و قوت . . . اند بل آنرا که در دل باشدبجنب
آن مطلوب است، چون سماع آنرا زيادت کند ويرا ثواب باشد و هرکرا در دل باطلي است که 
در شريعت مذموم است، ويرا سماع عقاب بود و هرکرا دل از هردو خالي است ليکن بر سبيل 

  »کيمياي سعادت«) اع ويرا مباح استسم. بازي شنود و به حکم طبع بدان لذت يابد
همچنان جناب آقاي سراج وهاج از کتابي چنين کلماتي را به روا بودن موسيقي دليل مي 

بروز عيد : چنين روايت کرده) رض(در صحاح آمده است که حضرت بي بي عايشه «: آورند
ني؟ گفتم مرا گفت خواهي بي) ص(عده يي از زنگيان در مسجد بازي ميکردند، رسول اکرم 

بر در ايستاد و دست پيش بداشت تا من زنخدان بر دست او نهادم ) ص(آنگاه حضرت ! خواهم
  »!بس نباشد؟ ميگفتم ني: و چندان نظاره کردم که چند بار بگفت

در طريقهء شريفهء نقشبنديه که خواجه احمد يسوي بعد از آن حضرت بهاءالدين نقشبندي 
ارساي ولي، حضرت موالنا عبدالرحمن جامي و غيره که اين مشهور به پير بال گردان، خواجه پ

طريقه بنام طريقهءخواجگان ياد مي شود و در موسيقي ارزش بسزا ميدهد، چنانچه حضرت 
  .جامي رساله اي در باب موسيقي نوشته اند

از نظريات فوق و تحقيقات متذکره چنين معلوم مي شود که خوشي و مسرت در اسالم ممنوع 
سانها منحيث مخلوق پروردگار ضرورت به شادماني و سرور دارند که اين هم از نيست و ان

  .احتياجات بشري شمرده ميشود
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انتقاد دارند، دليل آنرا مي آورند که تنبور و رباب » تارها«کسانيکه در قسمت " در موسيقي بعضا
ت و اسباب و ماندولين و سه تار بايد نواخته نشود، بدين معني است که در صدر اسالم آال

طبله و دهل موجود بوده و شايد هم تنها همين اسباب موسيقي ) دائره(موسيقي بوق و دف 
  .وجود داشته که هنرمندان در موارد ضرورت آنها را مي نواختند

را اختراع کردند و ساز هاي » تاري«آالت "چون بشر هردم در ترقي و پيشرفت است، بنا
» تاري«ا بخاطر ذکر حق انجام دادند و شايد اگر آالت مخصوص اسالمي غزلخواني و قوالي ر

  .در صدر اسالم مي بود، از آنها نيز استفاده ميکردند
و صورت پخش امواج هنوز اختراع نشده بود، ) بلندگو(چون در صدر اسالم راديو، لودسپيکر

لذا اکنون که آذان محمدي از طريق راديو و مکروفون پخش ميگردد و صداي قاريان و 
افظان قرآن در کست ها ثبت ميگردد و نيز کاپي هاي قرآن شريف از طريق کمپيوتر  تايپ و ح

  .ما سيد المرسلين بوده نميتواند) ص(طبع ميگردد که خالف و يا بر ضد سنت پيغمبر 
و چون اين نگارنده حق صالحيت در فتواي فقه و قانون شرع ندارم، از آن سبب در باال فقط 

  .دم تا اذهان خوانندگان گرانقدر در خصوص موسيقي در اسالم روشن گرددنقل قول ها را آور
عقيده به آن دارم که همه انواع موسيقي شهوت برانگيز نمي باشند، بلکه محو " من شخصا

کنندهء خياالت و تمايالت نفس  و جنسي مي باشد، چه بسا هنرمندان که از قعر دل با حنجره 
ا که بيان مينمايند، در حقيقت مستمعين را به جهان ديگري مي هاي طاليي، الفاظ نغز و زيبا ر

  .لذات دنيوي فراموش ميگردد" برند که اصال
اگر مبالغه نگردد فضيلت موسيقي آنست که از اعماق قلب و خواهشات دروني که ما 

  .شنوندگان نميتوانيم آنرا بقلم و يا بزبان بياوريم، بازگو ميکند
موسيقي و همآهنگي کلمات و معاني : (ي را به اين شکل مي آوردعالمه سيد قطب شهيد موسيق

روشن ترين روشي که در بيشتر آيات قرآن به ويژه در آياتي که از جهان : در آيات قيامت
بازپشين گفتگو ميکند به چشم ميخورد و پس از شنيدن آنها بر جان و دل اثر هيجان انگيز به جا 

اين آراستگي کلمات نخست در جلوه ها . آنهاست ميگذارد روش همآهنگي و موزون بودن
کوچک و در ميان اجزاء دورنماي آن بوجود مي آيد واژه هاي آن چنان به هم پيوسته است 
که گاهي آيات مکرر و گاهي جدا از هم تصور ميشود ولي در حقيقت هيچگونه جدايي در 

چنين آراستگي و پيوستگي . . . ميان آنها نيست و همهء اين گونه آيات از يک افق برخاسته اند 
در اينجا هم آهنگي لفظ و معني . براي کامل نمودن آن و بيان هنگامه هاي گوناگون آن است

هدف واحدي را دنبال ميکند جلوه و اثر واژه هاي موزون و هم آهنگ با چگونگي آن صحنه 
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در هر حال . آن باشدخود آغاز باشد يا دنبالهء سخن ديگر و خواه براي استواري يا برهان بر 
دور نما هاي رستاخيز قرآن همگي بسوي آرمان و هدفي ديني متوجه است، اگر چه نخستين 

 ٧ص،(خود کشاننده بسوي وجدان ديني است » وجدان علمي و ادبي«نتيجه گيري از راه 
  )دورنماي رستاخيز

ضرت پروردگار سر چون مسلمانان در دين مبين و روش اعلي اسالم معتقد مي باشند و بدربار ح
تعظيم خم ميکنند و ميدانند که کالم خداوند در قرآن مجيد چقدر متين و مستحکم و با کيفيت 
مي باشد که خواندن آن هر مسلمان را بوجد مي آورد و حتي خواندن قرآن کفار را به اسالم 

اروق مي آورد، چنانچه دليل اين گفته را بيکي از پيشوايان بي بديل اسالم حضرت عمر ف
زمانيکه خواهر آن حضرت . طور مثال نسبت ميدهيم که اين داستان واقعيت کلي دارد) رض(

را بقتل ) ص(کالم اهللا مجيد را به آواز ميخواند و در همان روز ميخواست که رسول مبارک 
برساند، همينکه صداي خواهر را شنيد با آنکه در لحظهء اول در غضب آمد، اما در لحظات 

و معني قرآن بر او چنان غلبه کرد که نه تنها از قصد قتل سيد المرسلين منصرف شد بعدي آواز 
بلکه بدرگاه او رفته و دست طاعت به اسالم را در حضور پيغمبر اسالم داد و تا که همين عمر 

در راه اسالم شهادت " و بعدا. رول نمونهء اعلي عدالت پسندي را در اسالم بازي کرد) رض(
  .از صدر اسالم زياد داريم" که بدينگونه مثالهاي را خاصتا نصيب او گرديد

به علم زيبايي شناسي رابطه " که مستقيما» آفرينش هنري در قرآن«سيد قطب شهيد در کتاب 
دارد در خصوص الفاظ و کلمات هنري در قرآن گفته هاي زياد دارد و چنانچه اين کلمات از 

سوره هاي کوچک بوده که از همان لحظات در حقيقت همين : (آن کتاب آورده شده اند
نخستين عرب زبانان را مسحور نموده يعني در همان وقتيکه مسايل حاد اجتماعي و تشريعي و 
اهداف بزرگ مطرح نبوده روي احساسات آنها اثر گذاشته و آنها را از درشگفتي در آورده 

ن شنوندگان را افسون باشد که آنچنا» عنصري«ناچار بايد در همين سوره هاي کوچک. است
اگر تاثير قرآن در اسالم آوردن اعراب مورد بررسي . کرده و بر مومن و کافر استيال يافته باشد

. قرار گيرد مي بينيم که همين سوره هاي کوچک در اين امر نقش مهمتري را ايفا کرده است
ثر جاذبهءهمين قرآن با آنکه شمارهء مسلمانان در آن هنگام سخت اندک بود ولي اکثر آنها بر ا

  »آفرينش هنري ٢٥ص «. . .) ايمان آوردند 
از قرآن هدف " و ما بي ترديد از روي حکم باال مي توانيم بگوئيم که صداي خوش خاصتا

بسي اوقات ديده شده تعدادي با شنيدن مناجات هاي . اسالمي و آرامش روحي در قبال دارد
در . ميشوند و گاهي هم تعدادي مست ميگردندپرسوز و نعت هاي پر تاثير از خود بيخود 
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داستانهاي ديني درميابيم که حضرت داود عليه السالم معدوم کننده و سزا دهندهء جالوت کافر 
و صداي شان بر مردم چنان تاثير مي انداخت که از شنيدن آن . آواز گيرا و دلپذير داشتند

  .يف بر مردمان مي آموختندمدهوش ميگشتند و از آن است که زبور را با صداي پرک
  :موسيقي نوازان و دين مبين اسالم

طوريکه گفته آمد در اسالم بموسيقي ارزش زياد داده نميشود ولي مسلمانان از " اگر چه ظاهرا
ارزشيکه کوچه هاي خرابات . جمله طريقه هاي رسيدن بخدا را يکي هم از راه موسيقي ميدانند

ا دم صبح به ذکر پروردگار مي پردازند، يا اينکه قرآن را با دارد مردمان در خانقاءاز سر شب ت
آواز بلند ميخوانند و يا اينکه حمد و نعت شريف را با تضرعات و عاجزي و بيچارگي به 

  .با نواختن آالت موسيقي تقديم ميدارند) ج(پيشگاه آن حضرت 
و يا صدر صفحهء قبل از اينکه به تخت . چه بسا نوازندگان و آوازخوانهاي را مي يابيم

مخصوص نوازندگان قرار ميگيرند اولتر دو رکعت نماز نفل را از طريق بندگي و سجود بدربار 
با پاي طهارت در کرسي نوازنده گري تکيه ميزنند، زيرا که آنها " خدا ادا ميکنند و بعدا

  .بنشانند سروکارشان افادهء دل از طريق زبان مي باشد و بايد از دل ها بدل ها خواسته ها را
منشاء ديني دارد، مرحوم نصرت فتح علي خان پاکستاني " خواندن هاي قوالي و غزلسرايي کامال

و صد ها هنرمند حنجره طالئي مسلمان در هند، آنقدر اين فن را به پرواز درآورده اند که 
 ناگفته نبايد گذاشت که ساز قوالي از. مستمعين را محو ساخته و در عالم ديگري مي برند

مشکل ترين ساز هاي موسيقي است که هر هنر مند نميتواند به آساني در آن مقام اخذ موقع 
  . نمايد و اينوع ساز را يکنفر قوال نام بدربار غزنويان اختراع نموده است

در طريقه هاي مختلفه صوفيه روش ذکر خدا را از طريق موسيقي ميدانند و گفتيم که موالي 
ق خود را تسکين ميداد و حضرت جشتي نيز راه طريقت و ذکر روم از طريق سماع سوز عش
  .خداوند را در موسيقي ميداند

در اديان ديگر غير از اسالم موسيقي ارزش بسزا دارد، هندو ها که بمذاهب گونه گون معتقد و 
مبتال هستند در بعضي از مراسم مذهبي بخاطر رسيدن به هدف و خواستهء شان از موسيقي 

  .ه مينمايندنوازي استفاد
چه حکمت نهفته است که هم موالنا و » ني«نگارندهء اين سطور در حيرت است که در آلهء 

اسبابي است که تصنع در آن راه ندارد و آهن و » ني«هم ديگران حکايه ميکنند، در حاليکه 
بشنو از ني چون «بايد حرف موالنا که ميگفت " فوالد و تار بدان ارتباط نميگيرد و واقعا
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پرمعني است و اينکه مرحوم استاد خليلي آنرا بچه توجيه کرده شايد يکي از » کايت ميکندح
  .توجيهات باشد ولي شايد هم معني هاي ديگري هنوز در آن نهفته باشد

صوفيان اسالم مرگ را راه توصل به خدا ميدانند و بطور عموم مسلمانان به همين عقيده هستند 
از مردن ترسي ندارند چنانچه " بنا. ز جنت و دوزخ وجود داردو ني» والبعث بعد الموت«که 

  :شاعري گويد
  نشان مرد مؤمن با تو گويم                 چو مرگ آيد تبسم برلب اوست             

مريدان حضرت موالناي : در کتاب فروزانفر ميخوانيم که ميگويد. مثالي داريم از موالناي روم 
بعد از وفات موالنا با خواندن اشعار زهيري خود ها را تسلي ميدادند  روم و نيز شيخ صدرالدين

  :و موالنا قبل از وفات خويش در حال نزع به اعادت کنندگان گفته بود
  چه داني تو که در باطن چه شاهي هم نشين دارم

  رخ زرين من منگر که پاي آهنين دارم                                             
                                            *  

  من شدم عريان زتن او از خيال             مي خرامم در نهايت الوصال
زمانيکه به جسد موالنا جنازه ميخواندند، شيخ صدرالدين پيش نماز شد و استاد فروزانفر ميگويد 

اي بزد و از هوش شيخ صدرالدين بر موالنا نماز خواند و از شدت بيخودي و درد شهقه «
  . . . )موالنا  ١٤ص (» برفت

کلمات خراميدن و بال افشاني از زبان شاعران صوفي زياد شنيده شده است آن وقتيکه فرزند 
  :شش سالهء حضرت ابوالمعاني بيدل بدار فاني شتافت، بيدل ميگويد

  افشانيعبدالخالق آمد بدير فاني                          دير آمد و زود کرد بال 
  »بازي بازي به آسمان رفت« : و باز در بارهء روح عبدالخالق گويد
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  موسيقي و پرندگان                         
اينکه در موسيقي داني و موسيقي نوازي انسانها سخن ها گفته ميشود، علتي دارد که يک انسان 

خصوص حيوانات و پرندگان چون افکار ديگر انسان را بخوبي مي تواند تشخيص دهد، اما در 
آنها سخن نمي گويند و نيز مطالعاتي گسترده در ارتباط با موسيقي بر آنها صورت نگرفته از آن 

  .سبب در بارهء موسيقي حيوانات و پرندگان نوشتن کار بسيار دشوار است
موسيقي مي در ميان موجودات تنها دو مخلوق را زياده تر به موسيقي نوازي و ارتباط شان را با 

و طوريکه گفته آمد در بارهء کشف موسيقي . شناسيم که عبارت از پرندگان و انسانها مي باشند
پرندگان انسانها در حيرت اند که به راز هاي دروني شان از طريق صدا هاي آنها بدانند يکي از 

  :شعراي متقدم ميگويد
  برو اي عقل نا محرم که امشب با خيال او     

  چنان خوش خلوتي دارم که خود هم نيستم محرم                                       
در بارهء موسيقي و يا صدا هاي حيوانات بصورت علمي که از يک تحقيق سيانتفيک نمايندگي 

اينکه بقه ها بطور فردي و يا دسته جمعي آواز مي برآورند، . کند هنوز صورت نگرفته است
، صداي سگ و پشک هم هريک نزد شان صدا ها دارند و گرگ و شغال ها، شير و پلنگ

همجنسان شان بزبان شان ميدانند و حتي کسانيکه سگ و پشک و حيوانات ديگر را مي پرورند 
تا حدي از افهام و تفهيم آنها پي مي برند ولي دربارهء اينکه آنها در ميان شان صداي خوش 

  .ه ها نيامده استآيندي دارند که ديگران از آن پي ببرند در نوشت
زمانيکه فيل هاي جنگلي از طرف شب، يک واهمهء بزرگ به انسانها بار مي آورند آيا آن صدا 

  .ها چقدر بخود فيل ها خوشايند خواهد بود
کسانيکه حيواناتي را بمانند گوسفند و بز تربيه ميکنند، از صداي بره ها و بزغاله ها بسيار 

ه به نسبت صداي باريک و معصومانهء شان و دوم بخاطري خوششان مي آيد، يعني اولتر از هم
  .است که انسانها به اثر تماس با ايشان انس ميگيرند

در خانه " صداي سگ را بخاطري مردم بيشتر از ديگر حيوانات ميدانند که در خانه ها مخصوصا
ات هر يک با اينکه اصوات حيوان. با انسان حيات بسر ميبرند" هاي مردم ممالک غربي مشترکا

بذات خود مطابق جنسيت شان شنيده مي شود، ولي بدون ترديد يک تعداد صدا ها خوشايند و 
  .چونکه انسانها از جنس آنها نيستند. تعدادي ديگر بگوشها ناخوش آيند مي آيد

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

٦٣ 
 

را » کليله و دمنه«در بارهء ارتباطات و فرهنگ مشترک حيوانات هندو ها از همه اولتر کتاب 
بزبان هاي ديگر ترجمه شده و معلوم است که رياضت کشان هندي از " اند که بعداتأليف کرده 

  .زبان حيوانات آگاهي داشته اند
اگر چه تا هنوز سيانس پيشرفت هاي بسزا نموده و صنف بندي ها و طبقه بندي حيوانات 
بخصوص را با همه خصوصيات آن شرح داده ولي از صوت شناسي حيوانات کمتر سخن گفته 

  .ه استشد
کتاب هاي زنبور عسل و موريانهء موريس ميترلينگ فيلسوف بلژيکي مطالعهء بسيار عميق در 
وضع اجتماعي آن حيوانات مي باشد و در بارهء صدا ها و نغمهء آنها سواالت زياد موجود 

  .است
در شگون ها و تصورات عاميانه در مي يابيم که بعضي حيوانات سخن گفته اند و کار هاي 

  .اند بمانند يک انسان آنرا انجام ميدهند کرده
  :و اما در بارهء پرندگان و موسيقي

و . چون عنوان بنام پرندگان آمده اکنون کلمات چندي در بارهء موسيقي با پرندگان مي آوريم 
» هنوز اندر خم يک کوچه«بي ترديد گفته ميشود که در بارهء موسيقي و پرندگان معلومات 

  .و پرندگان ميخوانيم)ع(د، داستانها و حقايق را در بارهء حضرت سليمان است و تنها يک تعدا
عکک را گويند که " مردم عاميانه به هر يک از پرندگان و آواز آنها شگون خاص دارند، مثال

خوش خبر است و برعکس از صداي زاغ بد مي برند به اينکه ميگويند طوريکه چهرهء سياه 
  .دارد خبر بد را مي آورد

عداد مردم کنوني افغانستان از نغمهء کبک لذتي را مي برند که از نغمهء يک انسان يک ت
  .احساس خوشي ميکنند

قصهء مرغ هدهد و حضرت سليمان در سورهء شريفهء نمل موجود است از آن سبب نزد انسانها 
  .هدهد ارزش بخصوص دارد

زش کرده اند، طوريکه گفته علماي بزرگ و دانشمندان شرق در بارهء پرندگان نوشته هاي با ار
. آمد بسياري از شعرا در اشعار خويش کلمات طوطي، بلبل، کبک و صعوه و غيره را آورده اند

دارد و جالل الدين بلخي اين اشعار را » منطق الطير«شيخ فريد الدين عطار رسالهء مستقلي بنام 
  :در بارهء پرندگان دارد

  پيش او مــــــرغان بخدمت آمدند           چــــــون سليمان را سرا پرده زدند    
  همزبان و محـــــرم خـــــود يافتند               پيش او يک، يک بجـــان بشتافتند
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  جمله مرغان تر کرده چيک، چيک             با سليمان گشته افصح مـــــن اخيک
  محرمان چون بنديستهمزباني خـــويش و پيوندي است               مـــــــــرد با نا

  اي بسا هندو و تـــــرک و همزبان              اي بسا دو تـــــــرک چون بيگانگان
  پس زبان محرمي خود ديگر است              هــــمدلي از همــــــــزباني بهتر است
  جمله مرغان هر يکي اسرار خـــود              از هنر و از دانش و از کــــار خـــود

  با سليمان يک بيک وا مي نـــمود                از بـراي عــــــرضه خود را مي ستود
  نــــــوبت هدهد رسيد و پيشه اش               وآن بيان صنعت و انـــــــــــديشه اش
  بنگـــــــــرم از اوج با چشم يقين                 مـــــــن ببينم آب در قــــــــعر زمين

  چــــــون بشنود آمد از حسد                 با سليمان گفت کو کژ گفت و بـــدزاغ 
  زاغ کــو حکم قضا را منکر است                گـــــــر هزاران عقل دارد کافر است

حضرت حافظ و شعراي ديگر در هر حالت شعر هاي گفته اند که اسم پرندگان را در نواسازي 
  "حکايه ميکنند مثال

  اگر زاغ و صعوه ناتوان                            همين بس که در جرگهء بلبالنم      
  )طالب آملي(                                                                               

  خسروا عمريست تا عنقاي عالي همتم            قلهء قاف قيامت را نشيمن کرده است    
  )همايون پادشاه(                                                                              

  هر مرغ بدستاني در گلشن شاه آيد                   بلبل به نوا سازي حافظ به غزل گويي
  )فظحا(                                                                                 

  من آن مرغم که هر شام و سحرگاه                  زبام عرش مي آيد صفيرم
  )حافظ(                                                                                 

اگر سگ ها به خوي و عادت انسان بصورت آني مي سازند و از انسانها پاسباني و حفاظت 
نان رفيق طريق و يار ديرين ميگردند، پرندگان نيز نه به تناسب سگ ها بلکه مينمايند و با شبا

  .بگونهء ديگر با انسان آميزش دارند
بمانند سگ ها با انسان خو نميگيرند همچنان " طوطي ها، زبان انسان را تقليد ميکنند ولي کامال

لم همين نگارنده در اين بلبالن در نوحه گري با انسانها انباز مي شوند که بق" پرندگان خاصتا
  .کتاب از پرندگان و مرحوم استاد نتو سخن رفته است
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در ميان مردم بصورت خاص ورد زبانها مي باشد، صداهاي کبک عندليب و » بلبل هزار داستان«
مرغان ديگر از قبيل سبه ها، زرغازلوک ها، غچي ها، قمري ها و غيره هر يک با خصوصيات و 

  .تاثير وارد ميکنندکشش مخصوص بر انسانها 
و غيره مردم عقايد خاص » ، سيمرغ»عنقا«، »موسيقار«، »ققنس«همينکه گفته آمد در بارهء مرغان 

به » موسيقار«که " مخصوصا) مرغان(دارند، باري هم ميگويند که کلمه موسيقي گرفته شده از 
نميگذارد که به تعقيب و ما را .وفق پيدا کند» موسيقي«بسيار آساني و سادگي مي تواند با کلمه 

  .يوناني برويم» ميوزيک«کلمهء 
سه چند کبک است و به ترکي " غير از کبک عادي است که بزرگي آن تقريبا» کبک دري«

فارسي «ميگويند صداي شيرين و دالنگيز دارد از آن سبب گفته اند که ) بفتح اول(» چرده«آنرا 
  .از آن گرفته شده است» دري

هنگام سخت دل انگيز و نوازشگر دلهاست، کسانيکه با زندگاني  صدا هاي مرغان در شب
قشالقي ها و دهاتي ها آشنايي دارند و در دشت ها و کوها رفت و آمد ميکنند، صداي خوش 
الحان طيور و حتي حيوانات بحدي بر آنها تاثيراتي خوب مينمايند که گويي هر يک از صد ها 

  .اب بکار ميروندتابليت مسکن مي باشند که به تسکين اعص
اي خوشا روزيکه انسان بدان نايل آيد که موسيقي و صدا خواني پرندگان را بخوبي درک 

  .کنند و بمعني هاي آن ها پي ببرند
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  علم موسيقي                                         
   :کلمهء موسيقي و تعريف آن

گويند و در زبانهاي ترکي و تاجيکي و ) Musicميوزيک (کلمهء موسيقي را بزبان انگليسي 
  .درآمده است» موسيقي«عربي اين کلمه بصورت 

گرفته شده که در ميتالوژي يونان باستان )    Mousikos(اصل کلمهء موسيقي از زبان يوناني 
به خداي هنر هاي ظريفه و )  muses(يکي از خدايان سه گانه بوده و )   Musesميوسيس  (

  .الق ميگرديد که از جملهء آنها يکي موسيقي ميباشديا زيبا اط
کسيکه در فن موسيقي مهارت داشت او را بنام هنرمند و يا موسيقيدان و سازنده و نوازنده مي 

  .نامند
چون در افغانستان موسيقي بشکل علمي انکشاف نيافته بود، از آن رو در قشالقها و دهات 

ناگزير هر کسيکه مي توانست هنگام خوشي ها  موسيقيدان مسلکي و فني کم يافت مي شد،
مردم را خوش و مصروف نگاه دارد از آن تقاضا بعمل مي آمد که مجالس را صورت خوشي 
بدهد و در غير آن اشخاص، اشخاصي بودند که وظيفهء سرتراشي هاي قريه ها را بدست 

و رنگي مي توانستند مردم داشتند، آنها با وجود داشتن و يا نداشتن استعداد هنري، به هر شکلي 
ولي کساني را . را استعمال ميکردند» دالک«را بايد خوش نگاه ميداشتند و مردم به آنها کلمهء 

خطاب مي نمايند و آنها وظيفهء » سلماني«که اصالح سر را مي نمايند آنها را در شهر ها بنام 
يکي از اصحاب مشهور  )رح(سازنده گري را اجرا نميدارند و گويند که حضرت سلمان فارس 

از آن سبب » سلماني«موي سر حضرت سيد المرسلين پيغمبر بزرگ را اصالح ميکردند و کلمهء 
به ما يادگار مانده است، اين اصطالح در ممالک آسياي مرکزي وجود ندارد و آنها دوکان 

  .ميگويند» سرتراش خانه«سلماني را 
عمده و مهم هنر هاي زيبا مي باشد، و از بهر صورت علم موسيقي يکي از رشته هاي بسيار 

رياضي ارتباط مستقيم دارد، بعضي ها اين هنر را در " اينکه علم موسيقي به سيانس مخصوصا
جملهء علوم داخل ساخته اند ولي اکنون در جهان اين علم شريفه در قطار ساير هنر هاي زيبا 

  .شامل ميباشد
الموسيقي «در علم موسيقي نوشته و نامش را  ابونصر فارابي يا معلم ثاني کتاب بس ضخيم

  .گذاشته که تا حال به زبان فارسي ترجمه نگرديده است»الکبير
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ارسطو فيلسوف بزرگ يونان علم موسيقي را در قطار علم رياضي مي آورد، يعني اينکه اين 
ر ارسطو علماي اسالم بگونهء فک" علم را شعبه اي از شعبات رياضي محسوب مينمايد و نيز متفقا

و امير خسرو دهلوي و شيخ سعدي هر . ميگويند که علم موسيقي از جملهء علوم رياضيات است
  .دو موسيقي را علم آورده اند

  مطربي ميگفت با خسرو که اي گنج سخن           علم موسيقي ز علم شعر نيکو تر بود
  )امير خسرو(                                                                                          

  سعديا تا کي سخن در علم موسيقي رود              گوش جان بايد که معلومش کند اسرار دل
  )سعدي (                                                                                            

علم «يير پذير است از آن سبب به عوض کلمهء و چون علم موسيقي در بعضي قواعد تغ
چنانچه که .را مي آورند و در جملهء هنر هاي زيبا مي شمارند» هنر موسيقي«کلمهء » موسيقي

ولي از جهت مسلم و تغيير ناپذير نبودن همه قواعد و (دهخدا در لغت نامهء خود مي آورد که 
  )داصول آن مانند علوم رياضي آنرا نيز محسوب داشته ان

و از گفتار باال به اين نتيجه ميرسيم که بگوئيم موسيقي و علم آن از جملهء علوم رياضي بوده و 
  .نيز بمانند يک هنر مستقل در قطار فنون و يا هنر هاي زيبا بشمار ميرود

علمي است که بدان (در خالصه االفکار في االدوار شهاب صير في آمده که موسيقي عبارت از 
ازمنهء آن توان دانست، به عبارت ديگر موسيقي دو فن است ، فن اول از او احوال نغمات و 

ماليمت نغمات معلوم ميشود و آن را فن الحان گويند و از فن دوم اوزان ازمنه معلوم گردد و 
  ».آن را فن ايقاع خوانند

ظر به علم موسيقي در ذات خود فني است که از روي قاعده انجام مي يابدو در تاريخ اين علم ن
تغيير ازمنه و دوران مطابق روحيهء انسانها تغيير مي پذيرد و بدون ترديد در هر دورهء حيات هر 
نوع اجراي آالت موسيقي و آواز از روي قوانين و قواعد علم موسيقي و بگفتهء ارسطو بمانند 

  .حساب ها و جمع و تفريق، ضرب و تقسيم به انجام ميرسد
ر ها در هر آلهء موسيقي محدوديت حتمي را دارندو اگر تار هاي در تار هاي موسيقي تعداد تا

هر يک از آالت موسيقي کم و يا زياد ميگردد نام آن آله و خصوصيات و صدا و نواي آن هم 
تغيير مي يابد و همانگونه در پرده هاي اکارديون، ارمونيم و يا پيانو اگر هر پرده کم و يا زياد 

  .صهء ذاتي اش فرق پيدا ميکندميگردد، خصوصيات اصلي و مشخ
بايد تحرير يابد از » ط«عربي گرفته شده و در صورت امالي آن به » طبل«طبله که از کلمهء 

جملهء ضروري ترين و مهم ترين اسباب يک نغمه را تشکيل ميدهد، گويا اينکه بعضي از 
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سام دارد، طبلهء زير طبله هم اق. هنرمندان به اين عقيده اند که مرکز ثقل ساز ها طبله ميباشد
ميگويند » دائره«که در اصطالح کابل آنرا » دف«بغلي، طبلهء جوره و دهل ولي گاهگاهي هم 

در صورت نبودن طبله از آن کار گرفته مي شود ولي هرگز نميتواند وظيفه طبله را اجراء نمايد 
و اثر نغمه  در کشيدن صداي دف مهارت داشته باشد تا در قوت روحي" و دف چي بايد کامال

  .تاثير وارد سازد
آالت موسيقي با آنکه از روي فورموالت بمانند قواعد رياضي و الجبر ترتيب و تکميل مي 
شوند، اما هر نوازنده و هنرمند بعد از مراعات قواعد عمدهء موسيقي، مطابق طبيعت و ذوق 

هر يک از آنها  فطري و استعداد بخصوص خود آلهء موسيقي را مي نوازند و در طرز نواختن
اختالفات بمشاهده ميرسد و اين يک حقيقت مسلم است که روحيهء هر فرد با ديگر متفاوت 

  Individual Differencesاست و چنانچه که در علم روانشناسي آنرا اختالفات فردي 
  .ميگويند

از آنجا  موسيقي از ايران به عرب نقل شد و(در لغت نامهء دهخدا در بارهء موسيقي چنين آمده 
و عيون به اندلس و از اندلس به ديگر قسمت » زرگون«بزمان حکم بن هشام به توسط زرقون 

صنعت آهنگها و نغمات دانش ساز ها و آواز ها غنا، )  ٧٥٣ص  ١نفح المطيب ج (هاي اروپا 
خنيا، ترکيب اصوات بصورت علم الحان و آن يک قسمت از اقسام چهارگانهء علوم رياضي 

  .)قدماست
به روح مبارک استاد روانشاد دهخدا مؤلف بزرگ دعا ميفرستم و با آنکه ايشان از نقل قول 
آورده اند بايد بگويم که اين موضوع قابل تأمل است و در سطور قبل از زبان روانشاد دهخدا 
نيز آورديم که کلمهء موسيقي يوناني ميباشد و اما مطلب استاد دهخدا به نقل قول از نفح الطيب 

موسيقي از آن امده است و در فرهنگ ها اين گفته تأييد (باشد که » موسيقار«يد از کلمهء شا
  .) گرديده است

در خصوص اينکه موسيقي در افغانستان، چين، هند و ترکستان در قديم وجود داشته ولي بنام 
 مخصوص ياد نمي شده شايد تا حدي مورد پذيرش باشد، اما کلمهء موسيقي مأخذ از آن است

البيروني » مال الهند«عبدالحي گرديزي به نقل قول از کتاب " مثال. که در باال ذکر گرديد
و علم الحان و بازي وساختن آله هاي : (. . . قدامت موسيقي را در هند باستان چنين مي آورد

ص ) (شادي درود هاي عجايب را بجنباند که هر چه صعب تر بگذرد هيچ انواع ديگر نجنبد 
پس معلوم است نه تنها علم الحان در هند وجود داشته، بلکه آالت علم الحان ). الخبارزين  ٦١٧

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

٦٩ 
 

هم بتوسط هنرمندان و يا علماي الحان اختراع گرديده و نيز رقص و مهارت هاي بخصوص آن 
  .انجام مي يافته و مروج آن زمان بوده است

الحان موسيقي سراي : ( يندمرحوم دهخدا در يادداشت هاي خود موسيقي را چنين تعريف مينما
و نيز عالوه ) آهنگ موسيقي سراينده، سرايندهء آهنگهاي موسيقي، نوازندهء ساز هاي موسيقي

از نفائيس ( عبارت است از معرفت احوال الحان و آنچه التيام الحان بدان کامل شود « : ميدارد
ي دري در علم موسيقي و فرمود تا کتاب تصنيف کنم به پارس) ناظم االطباء(موسيقي ) الفنون

عالوه از فرهنگ )دانشنامهء عاليي ( » باز نمودن سبب ساز و ناساز آواز ها و نهاد لحن ها 
  :)دهخدا در فرهنگ هاي ديگر کلمهء موسيقي را چنين مي يابيم

موسيقار با قاف بروزن بوتيمار، سازي است معروف که آنرا از ني : (» برهان قاطع«در فرهنگ 
کوچک باندام مثلث به هم وصل کرده اند و بعضي گويند سازيست که درويشان  هاي بزرگ و

و بعضي ديگر گويند که شبانان مي نوازند و جمعي گويند نام پرنده ايست که در منقار . دارند
او سوراخ بسياري است و از آن سوراخها آواز هاي گوناگون بر مي آيد و موسيقي از آن 

  .)ماخوذ است
هم " شايد از کهنه ترين ساز ها باشد و عقال» ني«برهان چنين بر مي آيد که  از گفتار مدون

مصرفي و يا تخنيکي بخصوصي ندارد که به بسيار تکليف » ني«ميتوان اين قضاوت را کرد که 
تهيه گردد و نيز اين آله در باستان زمان ها به توسط شبانها نواخته ميشد، بدليل اينکه از يک 

نواختن آن فرحت مي بخشيدند و از طرفي هم راز ها و اسرار نهاني را به  طرف خود ها را با
  .گوسفندان و کوه ها و دره ها و دشت ها ميگفتند

همان پرندهء » ققنس«عبارت باشد از » پرنده ايست«و نيز شايد منظور از برهان که ميگويد 
ور است که هرگاه در اوج افسانوي که در آسمان بسر ميبرد و به اندازهء فاصلهء او با زمين د

آسمان تخم بدهد، تخم بطرف پائين مي آيد و پيش از آنکه بزمين برسد وقت زياد را در بر 
ميگيرد و اين وقت به همان اندازه است که از تخم چوچه مي برآيد و قوت آنرا مي يابد که 

رسيدن مرگ  و نيز اين ققنس افسانوي هنگام فرا. همزمان پس بطرف ما در خود پرواز نمايد
بزمين پائين مي شود و خس و خاشاک و چوب ها را بدور خود جمع مينمايد و بر آنها بال 
ميزند و چون منقار او داراي يک هزار سوراخ است و از هرکدام صداي نغمه و ساز مي برارد و 

 اين بال زدن را بحدي ميرساند که از چوب. مطابق ساز خود بال ميزند و خود را حرکت ميدهد
ها جرقهء برق توليد شده و آتش بزرگ افروخته ميشود و خود ققنس در ميان آتش ميسوزد و 

مشابه به ققنس است افسانه ها و نظر ها داريم » عنقا«همچنان در بارهء . به خاکستر مبدل مي شود
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 شيخ فريد الدين عطار» منطق الطير«در مثنوي . ياد مينمايند» سيمرغ«که گاهي هم تعدادي بنام 
چنين مي يابيم که مرغان به طلب حقيقت به پرواز ميروند تا آنکه ايشان پس از ساليان دراز بال 

سي مرغ اند » خود«افشاني به سيمرغ حقيقي ميرسند و آنجا چون خود ها را مي شمارند که 
در خصوص کلمهء . و بمعني اينکه خود را يافتن او را يافتن است) سي مرغ هستند(يعني اينکه 

: شرح دهيم» غياث اللغات« بهتر است از زبان مؤلف مرحوم غياث الدين، مدون فرهنگ » قاعن«
عنقا ـ بالفتح طائريست دراز گردن که نزد بعضي وجود فرضي دارد چرا که هيچکس آنرا «

نديده است و عنقا آنرا به همين جهت گويند که طويل العنق بوده باشد و بفارسي نام آن سيمرغ 
ائيس الفنون از تفاسير مسطور است که در زمين اصحاب الرس مرغي بس عظيم با است  و در نف

چهار پا و روي مانند آدمي و با پر هاي الوان و با فراط درازي گردن پيدا شده بود هر جا که 
آن قوم پيش حنظله بن صفوان که پيغمبر ايشان بود رفته از آن شکايت . کودکي ديدي ببردي

دعا کردحق تعالي آن مرغ را در ) غت در باالتر به حنظله آمده ـ نگارندهاين ل( کردند حيطله 
بعضي از جزايرانداخت و او در آن جزاير فيل و اژدها را شکار کرده ميخورد تم کالمه، و نام 
سازي و آن نيز گردن دراز دارد و نام نوايي از موسيقي و بمعني سختي زمانه و لفظ عنقا بالضم 

  »است از رشيدي و برهان و بهار عجم و کشف و سراجغلط چنانچه مشهور 
بفتح اول و ضم ميم و « : هم چنان مولف غياث اللغات در شرح عنقاي مغرب چنين مي آورد 

سکون غين معجمه و کسر راء مهمله مرغي بود بس عظيم و دراز گردن و مغرب از اين جهت 
و بعضي نوشته اند ) از منتخب( ميکرد مي برد و اطفال و دختران را بلع  فروگويند که طيور را 

که بفتح راءبمعني نو و غريب آورده شده، چون عنقا را حق تعالي بهيئت عجيب و غريب پيدا 
  ».کرده بود از اين جهت مغرب گفتند و بعضي مغرب بمعني مخفي و نابود نوشته اند

و حتي بعضي ها  سه نام فوق الذکر سيمرغ، عنقا و ققنس چون بموسيقي ارتباط کامل دارند
برآن اند که موسيقي از نغمه سرايي هاي همين پرندگان و يا پرنده بدست آمده و من بخاطر 

  .صيغهء مفرد ساختم که شايد هر سه پرندهء مذکور يک پرنده و بنام هاي مختلف باشند
اره موسيقار، با لضم نام ست: چنين مي آورد» موسيقار«در فرهنگ غياث اللغات در بارهء کلمهء 

ايست که در آن ني هاي کوچک وبزرگ باندام مثلث با هم وصل کنند و نوشته اند که 
نام پرنده ايست که در منقار او سوراخهاي بسيار باشد و از آن سوراخها آوازي » موسيقار«

  )از برهان و مؤيد و کشف.(گوناگون ميايد، حکماء علم موسيقي را از آن استخراج کرده اند
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آمد که شايد سيمرغ بمعني عنقا آمده باشد و در حقيقت هر دو کلمه در يک از اينکه گفته 
) ع(عنقا «: شايد هم گفتهء ما را در فرهنگ عميد، مؤلف آن تأييد نمايد بدينگونه. معني است

  » بفتح عين مونث اعنق زن دراز گردن و نيز يعني سيمرغ
را به او » عنقا«زبانان يا اعراب نام  نام مرغي است که فارسي» سيمرغ«و از آن دانسته ميشود که 

کلمهء ققنس را اتراک عوام و خواص در ترکستان بمعني سيمرغ و عنقا مي " داده اند و معموال
آورند و طوريکه در سطور قبل گفته آمد که قفنس در وقت مرگ خويش از اوج آسمان 

در ميان آن جمع کرده بزمين مي فرآيد و چوب هاي مختلف و بته ها را جمع ميکند و خود را 
ها قرار ميدهد و بي وقفه نغمه سرايي ميکند و گويي که مرگ را خوش آمديد ميگويد و 
بسوي خالقش بال افشاني ميکند هم چنان بال زني و رقص مرگ را بحدي با جوش و خروش 
پيش ميبرد که از جوش و خروش و حرکات وي با مطرب و سازش از چوب ها جرقهء آتش 

د و خود در ميان آن آتش ميسوزد و بخاکستر تبديل ميشود و گويا اينکه شايد هم پيدا مي شو
  .هندو ها که مرده هاي خود را ميسوزانند مناسبتي به اين کار ققنس داشته باشد

در مثنوي حضرت موالناي روم و خداوندگاربلخي اشعار زيادي را در مي يابيم که در بارهء 
  ":اند مثال پرندگان و آواز آنها سروده شده

  اي دريغا مرغ خوش آواز مـــن                            اي دريغا همدم و همــــراز مــــــن
  اي دريغا مــرغ خوش الحان من                            راح روح و روضه و ريحان مـــــن

  ل آن مرغان شديگو سليمان را چنان مرغي بـدي                           کي خود او مشغو
  طوطي کايــــــد زوحي آواز او                             پيش از آغاز وجـــــود آغـــــاز او
  گفت طوطي ارمغان بنده کــــو                             آنچ گفتي و آنچ ديدي باز گـــــو

طريقهء «و اين طريقه که انجام ميدهد » سماع«يعني اينکه موالنا چون ذکر خويش را از طريق 
در بيت چهارم موالنا . ياد مي شود با موسيقي آغاز مي يابد و با موسيقي خاتمه مي يابد» مولويه

  .را عقيده برآن است که آغاز آواز پيش از آغاز وجود انسان است
ع يگانه مرج» الموسيقي«چون فرهنگ ها و کتب معتبر نوشتهء ابو نصر فارابي يا معلم ثاني بنام 

پژوهشگران است و شايد هم در تحليل هاي کلمات و ريشه هاي آنها مرجع اصلي باشد از آن 
سبب نگارنده زمانيکه در فرهنگ ها مراجعه مينمود تا در بارهء موسيقي معلومات دريابد، با 

را » موسيقي«مشرح ترين و عميق ترين تحليل و شرح » غياث اللغات«بخت نيک در فرهنگ 
در اينجا نقل گردد و مداخالتي "الزم است که نوشتهء مرحوم غياث الدين عينا دريافت نمود و

  : و اينست شرح و بسط موسيقي در فرهنگ غياث الغات. در آن صورت نگيرد
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  :موسيقي
نام علم سرود و اين لغت سريانست گاهي بحذف چهارم که ياي تحتاني باشد استعمال کنند و (

بدانکه ابتداي . صطلحات و در زبان يوناني بمعني لحن استاز بهار عجم و م( موسيقي گويند 
از حکيم فيثاغورس تلميذ سليمان عليه السالم است و نزد ) رح(موسيقي بقول فخرالدين رازي 

بعضي از حضرت داود عليه السالم و بعضي گويند که ققنس نام مرغيست از آوازش حکماء 
بروج فلکي دوازده مقام مقرر کرده اند و استخراج علم موسيقي کرده اند و مطابق دوازده 

شعبهاي مقامات را موافق ساعات ليل و نهار بيست و چهار قرار داده اند و اسامي مقامات دوازده 
اول رهاوي، دوم حسيني، سوم راست، چهارم حجاز، پنجم بزرگ، ششم کوچک، : گانه اينست

و هر مقام . له، دوازدهم بوسليکهفتم عراق، هشتم صفاهان، نهم نوا، دهم عشاق، يازدهم زنگ
دو شعبه دارد يکي از پشتي آن مقام خيزد و ديگري از بلندي آن مقام پيدا شود و هر شعبه 

بدانکه شعبهاي مقام رهاوي اول نوروز عرب و آن نيز مرکب از شش . مرکب از چند نغمه باشد
شد و دوم مخير و آن نغمه باشد شعبهاي مقام حسيني اول دو گاه و آن مرکب از دو نغمه با

. شعبهاي مقام راست يکي پنجگاه و آن مرکب از پنج نغمه دوم مبرقه.مرکب از هشت نغمه 
. شعبهاي مقام حجاز اول سه گاه و آن مرکب از سه نغمه دوم حصار و آن مرکب از هشت نغمه

شعبهاي مقام بزرگ اول همايون دوم نهضت شعبهاي مقام کوچک اول رکب و آن مرکب از 
نغمه دوم بيات و آن مرکب از پنج نغمه شعبهاي مقام عراق اول مخالف و آن مرکب از  شش

شعبهاي مقام نوا اول نوروز خارا و آن مرکب .پنج نغمه دوم مغلوب و آن مرکب از هشت نغمه 
شعبهاي مقام صفاهان اول تبريز و آن مرکب از شش نغمه شعبهاي مقام عشاق اول . از پنج نغمه

کب از سه نغمه دوم اوج و آن مرکب از هشت نغمه شعبهاي مقام زنگله اول زابل و آن مر
چهارگاه و آن مرکب از چهار نغمه دوم غزال و آن مرکب از پنج نغمه شعبهاي مقام بوسليک 
اول عشيران و آن مرکب از ده نغمه دوم صهبا و آن مرکب از پنج نغمه بدانکه از ترکيب دو دو 

اول سمک و آن از پشتي صفاهان و بلندي زنگله خيزد؛ دوم . مقام شش آهنگ ايجاد کرده 
گردانيه و آن از پستي عشاق و بلندي راست؛ سوم نوروز و آن از بلندي حسيني و پستي 
بوسليک؛ چهارم گوشتو آن از پستي حجاز و بلندي نوا؛ پنجم ماره و آن از پستي کوچک و 

بدانکه گوشه جمله چهل و . اوي خيزدبلندي عراق؛ ششم شهنواز و آن از پستي و بلندي ره
هشت است از آن جمله آنچه به تحقيق رسيده اين است اول بهار نشاط؛ دوم غريب سوم سوار؛ 
چهارم غمزه، و پنجم بيات ترک؛ ششم سرفراز؛ هفتم بسته نگار؛ هشتم بيات گردانيه؛ نهم 
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چهاردهم وصال؛ نهاوندک؛ دهم صفا؛ يازدهم دلبر؛ دوازدهم اوج کمال؛ سيزدهم نگار؛ 
پانزدهم شهري؛ شانزدهم؛ عشيران؛ هفدهم غزال؛ هجدهم عشرت انگيز؛ نوزدهم بحر کمال؛ 
بيستم اصلي؛ بيست و يکم اعتدال؛ بيست و دوم گلستان؛ بيست وسوم تبريز کبير؛ بيست و 
چهارم حيرت؛ بيست و پنج  جمالي؛ بيست و ششم روح افزاء؛ بيست و هفتم معتدله؛ بيست و 

معنوي؛ بيست و نهم پهلوي و ديگر نغمات موسيقي بسيار اند از آنجمله اندکي نوشته هشتم 
ميشوند باغ سياوشان و باد نوروز و بانگ عنقا و بند شهريار و بهار بشکنه و بهمن و چغانه و دير 
سال و پردهء زنبور و پردهء قمري و پردهء ياقوت و پنجهء کبک و پشنگان و تخت اردشير و 

تيزي با خرز و خارکش و خانهء عنقا و خراسان و خرناي بزرگ و خما خسرو و داد  باردزنه و
آفريد و دل انگيزان و ديف رخش و دراج و رامشخوار و جامه دران و راه خسرواني و راه 

و روح و روشن چراغ و زنگانه وزير بزرگان وزير خسرو و سبزه بهار ) راح(قلندر و راهگان و 
و شاد باد و شباب فانوس و قول کاسه گه و قيصران و گنج فريدون ولبينا  و سپهبدان و سوار تير

و نار شيرين و نار نوروز و ناقوسي و نخجيرگاه و نغمهء عنقا و نواي چکاوک و نواي خارکش 
و نوروز خردک و نوش لبينا و نوشينه و نيم راست و آرايش و آزادوار و سروستان و سواي اين 

  .است و آن در کتب لغت مرقوم استسي لحن ايجاد به باالي 
  :اوقات سرائيدن مقامات

بدانکه وقت سرائيدن رهاوي از صبح صادق تا طلوع بعد از آن وقت حسيني است تا يک پاس 
روز برآمده باز وقت عراق تا نيمروز پس از آن وقت راست و در عين نيمروز پس از آن وقت 

عده وقت عشاق است تا زردي آفتاب و شام کوچک تا يکپاس روز باقيمانده بعده بوسليک و ب
و وقت زنگله تا يکپاس شب بعده وقت حجاز بعده وقت بزرگ بعده درنيم شب وقت نوا و 

  .بعده وقت صفاهان تا طلوع صبح صادق
  :بيان بحر اصول که در هند تال گويند

ر؛ بدانکه تالها نزد عجم هفده است ، اول مخمس؛ دوم ترک ضرب؛ سوم دو يک؛ چهارم دو
پنجم ثقيل؛ ششم خفيف؛ هفتم چهار ضرب؛ هشتم درفشان؛ نهم ماتين؛ دهم ضرب بفتح؛ 
يازدهم فاخته ضرب که آنرا فاخته نيز گويند؛ دوازدهم چنبر؛ سيزدهم نيم ثقيل؛ چهاردهم اذفر؛ 

  .پانزدهم از صد؛ شانزدهم رمل؛ هفدهم هزج
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                                                                                            راگ هنديانراگ هنديانراگ هنديانراگ هنديان    چون از موسيقي فارسيان قدري بيان نموده شد بالضرور ازچون از موسيقي فارسيان قدري بيان نموده شد بالضرور ازچون از موسيقي فارسيان قدري بيان نموده شد بالضرور ازچون از موسيقي فارسيان قدري بيان نموده شد بالضرور از
        نيز اندکي نوشته ميشودنيز اندکي نوشته ميشودنيز اندکي نوشته ميشودنيز اندکي نوشته ميشود

ُ سر  بايد دانست که الحان و آواز را در اصطالح اهل هند سر بضم سين مهمله گويند پس
اول کهرج که آنرا سر نيز گويند، دوم رکهب، سوم کندهار، چهارم مدهم، : همگي هفت اند

مفتوح، ششم دهيوت بکسر دال بهاي  پنجم بفتح ياي فارسي و سکون نون و جيم فارسي
س، ر، ک، م، «مخلوط التلفظ و ياي مجهول و فتح واو و تاي فوقاني، هفتم نکها و بکسر نون 

اشارت باين سرها بحرف اول اسامي اينها ) حرف دوم و آخر مکسور و بقيه مفتوح(» پ، و، ن
بدانکه . م گوينددال ها و مجموع يک حرفست و اين هفت حروف را در عرف هنديان سرگ

نزد هنديان همگي شش راگ است و بهر راگ پنج راگني متعلق است اسامي شش راگ اين 
  : است

اول بهيرون؛ دوم مالکوس؛ سوم هندول  ؛ چهارم سربراگ؛ پنجم ميگه راگ؛ ششم ديپک، 
بدانکه چون در تعيين راگيتها بهر راگ اختالف بسيار است دو سه رسائل بيان کرده ميشود و 

نچه توافق راگينها نزد غالم رضا مؤلف رسالهء اصول النغمات اآلصفي و ديگر متأخرين اين آ
اول بهيروي؛ دوم راگ کلي؛ سوم گوجري؛ : راگينهاي بهيرون: فن ثابت است برينگونه است

 )٢(اول باگيسري؛ دوم تودي؛: چهارم کهت؛ پنجم کندهار؛ ششم اساوري، راگينهاي مالکوس
پور با دوم بسنت؛ : راگينهاي هندول اول. سوها؛ پنجم تکهري؛ ششم ملتانيسوم ديسي؛ چهارم 

اول گوري؛ دوم يوريي؛ : سوم للت؛ چهارم ،پنجم؛ دهناسري؛ ششم ماردا راگيناي سرپراگ
اول تدتات؛ : سوم گورا؛ چهارم ترون؛ پنجم مالسري؛ ششم جيت سري راگيتهاي ميگه راگ

ششم سورتهه گينهاي ديپک اول : پنجم ساونت  نسسد اسارنگ چهارم بده دوم کوند؛ سوم 
چهانات دوم همير؛ سوم کليان؛ چهارم کدارا؛ پنجم بهاگ، ششم ايمن و بعضي چنين تقسيم 

دوم بيراري وقتش در . کرده اند راگيتهاي بهيرون اول بهيروي در سرورت وقت صبح خوانند 
خوانند و نزد بعضي در وسط  سوم تدتات و آنرا در سرورت در اول روز. سرورت اواخر روز

پنجم بنگال در سرورت در اواخر روز خوانند . چهارم سندهوي در سرورت در اواخر روز. روز
راگينهاي مالکوس اول تودي آنرا در سرورت بعد از يک پهر روز برآمده خوانند؛ دوم گوري 

و آنرا در  سوم کنگلي و آنرا کنگري نيز گويند. آنرا در سرورت در اواخر روز خوانند 
پنجم . چهارم کهنپاوتي آنرا در سرورت بعد نصف شب خوانند. سرورت وقت صبح خوانند

راگينهاي هندول نيز پنج است اول رام کري  . کوکب آنرا در سرورت در آخر شب خوانند
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دوم ديساکهه آنرا در بسنت رت . وآنرا رام کلي نيز گويند در بسنت رت بوقت صبح خوانند
نند؛ سوم للت در بسنت رت بوقت صبح خوانند؛ چهارم بالول و آنرا براوري نيز اوائل روز خوا

گويند و در بسنت رت در اوائل روز خوانند؛ پنجم پت منجري آنرا در بسنت رت در نصف 
شب خوانند راگينهاي ديپک اول ديسي و آنرا در کريکهم رت در دوم بهر روز خوانند؛ دوم 

وم پهر شب خوانند، سوم نت آنرا در گريکهم رت در آخر کامود آنرا در گريکهم رت در د
روز خوانند؛ چهارم کيدارا آنرا در کريکهم رت در نصف شب خوانند پنجم کاتهراآنرا در 

  گريکهم رت در بهر اول شب خوانند
دوم ماروا . راگينهاي سربراگ نيز پنج است اول مالسري آنرا درهم رت در سوم بهرروز خوانند

وقوف درهم رت در اواخر روز خوانند؛ سوم دهنا سري و آنرا درهم رت در اواخر براء مهمله م
چهارم بسنت و آنرا در روز هاي بسنت در نصف روز . روزهاي بسنت در نصف روز خوانند 

راگينهاي ميگه راگ پنج است اول . پنجم اساوري و آنرا در بهرروز برآمده خوانند. خوانند
خوانند و في زماننا در موسم برسات بهروقت خوانند سوم مانگ آنرا در برسات نصف شب 

چهارم بهوپالي آنرا در برسات در بهر اول . گوجري آنرا در برسات در پهر اول روز خوانند
  .شب خوانند پنجم ديسکار آنرا در برسات در اواخر شب و در اوائل روز خوانند

  پتر هاي و بهار جاهاي راگهاي مذکوره ــ
و يوساکه و للت و هر کهه ومادهو و بالول و بنگال و بهباس در پنجم و بهار  پتر هاي بهيرون

جاهاي هشتگانه پتر هاي مذکور سوها و بالولي و سورتهي  و کنبهاري و انداهي و بهل 
منجري و بيره پتر هاي مالکوس کندهار و سند، و مکر و ترنجهن و شهانا و  گوجري و پت 

ووه بهار جاي پتر هاي مذکور و هناسري و مالسري و سکهرائي سنگيت بللته و مالي کوره و کام
و در گاو کندهار و بهيم پالسي و کامودي و پترهاي هندول بسنت و مالوا و مارواء کسل و 

ليالوتي تو کيسروئي و جيتي و پوربي و : بکهارولنگ دهن ددهول  بهار جاهاي پتر هاي مذکور
اي ديپک کسم و تنگ و نت ناراين و بهر دوست و پاوراتي و ترون و ديوگري و سرستي پتر ه

منگل گوجري و جبجاوندي و : رهس منگال و منگالس تک وارانا بهار جا هاي پتر ها مذکور
وايمن و همير پتر هاي سريراگ سريرون و کوالهل و . مالکو جري و بهوپالي و منوهر واهيري

بيجا : ر جا هاي پتر هاي مذکورسناونت و سنکرون راکيري و کهت راگ و بدهنس و ديکار بها
پتر هاي ميگه راگ کالي . و دهيان حبيء و کنبه و سوهتي و سرودکهيم و سريکها و سرپرستي

وتلنگ واستنه و سنکر بهرن بهار جا هاي پتر هاي مذکور  و باگيري و سهاناو پوريا و کاتهرا 
و بعضي چنين . هناتکرنانت و کاودي و کدمنات و بهاري و مانجه و پرچ و پت منجري و سد
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نوشته اند که نزد هنديان شش راگ است و آنرا سوده گويند و سي راگني است که آنرا 
سنکيرن نامند و چهل و هشت پتر يعني پسران راگني هاي آنرا سالنگ گويند باقي همه بهار جا 
هاست آنرا سوده سالنگ نامند پس هر راگ را پنج پنج راگني سنگيرن و هشت هشت پتر 

  .نگ حاصل شدند و سوره سالنگ يعني بهار جاهاي را شمار نيستسال
بايد دانست که سنگيرن آن راگينهاست که بر وقت راگ سرايند و سالنگ آنکه وقت معين 
ندارد بدانکه اول راگ، بهيرون است فصلش کوار و کاتک وقتش از دوگهري شب باقيمانده تا 

راگني دوم رام کلي و  يکي کهت : ين استصبح است پنج سنکرين يعني راگينهاي وقتي او ا
سوم ديوکندهار چهارم بهياس پنجم بالول و هشت سالنگ يعني راگينهاي مختلف مختلف 

سارسوم چوراستک چهارم دياکهه پنجم سنکرين  يکي سوهودوم کهت: االوقات او اين است
  ششم سوده هفتم همير هشتم بهيروي

س وقتش را طلوع تا يک پاس پنج راگني فصلش درمته اکهن و پو :راگ دوم، مالکوس
چهارم مالسري پنجم اساروي هشت  يکي گوجري دوم بالولي سوم تودي : وقتي او اين است

يکي الهيا دوم بنگال سوم کندهاري چهارم کليان پنجم : راگني مختلف االوقات او اين است
  ايمن ششم چگالي هفتم تپ منجري هشتم بيراتهه 

ماه بيساکهه وقتش از يکپاس روز برآمده تا قريب دوپهر پنج  فصلش راگ سوم؛ هندول 
يکي بسنت دوم للت سوم بهيم پالسي چهارم ديسکار پنجم کهنپاوتي : راکني وقتي او اين است

يکي پنجم دوم دهول سوم بدهنس  چهارم : و هشت راگني مختلف االوقات او اين است
  هتيار بهوپالي پنجم ميام ششم جيت سري هفتم برچ هشتم ب

فصلش چيت و بيسا کهه وقتش از يکپاس روز باقيمانده تا شام پنج :راگ چهارم، سريراگ
يکي دهناسري دوم تنگ  سوم پوربي چهارم گوري پنجم کنگلي و : راگني وقتي او اين است

يکي سري رون دوم مالي کورا سوم ترون چهارم راج هنس : هشت راگني مختلف االوقات
  هفتم مالوا هشتم کرنت  بهاري پنجم مروا ششم بچهترا

فصلش جهيته  و اساره وقتش از دو بهر تا يکپاس روز باقيمانده  پنج  :راگ پنجم، ديپک
کافي پنجم نت   چهارميکي سارنگ دوم ديوگري سوم کورسارنگ : راگني وقتي او اين است

دهماده هشت راگني مختلف االوقات او اين است يکي کيدارا دوم منگل سوم کوکب چهارم ب
  پنجم يوريا ششم بروي هفتم کهاچ  هشتم کالهتکي 
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ش از نيم شب تا صبح کاذب در فصلش سانون و بهادون وقت :راگ ششم، ميگه مالر
يکي : پاس روز گذشته تمام روز و شب پنج راگني وقتي او اين است ش باران از يکهنگام بار

نکرابهرن هشت راگني مختلف پنجم س چهارم سورتهه   چوتي  سوم کانهرا ملهار دوم جهت
چهارم بهاگ پنجم جهتجوتي  ششم  يکي کموده دوم ارائه  سوم گوند : الوقات او اين است

باقي سوده سالنگ يعني بهارجا و اين را شمار نيست . کالپربين هفتم سانونت هشتم ملباري
اهيري . هيندگري، سوت. مادهو بياکي، يتهه کي، مادهولي: اسامي بعضي از آن نوشته ميشود

مارو بتهور .ساکهه. اندجاني. کوکهراالکا ديلي لچهما. بسنتي مرهتي . تلنگي گوجري
بهيم سنگر اال بيراري  کرناتي همال ساوني هاوئي بتکي کانکني کهر رواري . کالنکا. چندرهاس

سرستي سگهرائي بهوپال . چند رنيب روهني چندرکوس. سانهر سرسان انندي سوبهانک
 کنهيري . کورتک بريل اوريتي سبوتي. ر نندائي ادنبهار کودائي کور کاموديکوشک چهند موت

کنتها کهل چتبک  کودهني کجرنتي کنبهاري مانجهه جنگم اهيري  اجو تريني لنک دهن 
سس موده ساکر سانهيري ديسکلي نيک مال . رامان کنتهل کلنگ کوناگري کال بيلي. کول

. يتني پريوي بنکهاري سيام کلي ديو کلي بهنکمچ. کالئي ليالوتي جيت بهاري. سند هوئي
روب منجري سندهو تهاري کهادمون غازه . لوهالي کلت دياوتي پوريا کن ساکر. بهوال

سندروتي . مال ساي سالنگ مات اکير مکنت مالي کريخ سارگري. فردوست گت بگت بادي
وريا آيندهء کومل مورديک ده. چتاوري  تاگ دهن تهمري سورتهي جالند هري نت تراين 

اقسام اينها بسيار است اسامي دوازده تال که نزد هنديان مقرر اند اول جلدا کتاله دوم تال هولي 
که آنرادهيما اکتاال نيز گويند سوم تال پرومک که آنرا دو ضربه نيز گويند چهارم جلد تتاال که 

دوهيما تياال ششم و هيما آنرا ترتيا نيز گويند پنجم تال سه ضربه که بتوسط باشد در جلد تتاال 
تتاال هفتم تيورا و هشتم سور فاخته نهم چهتاال دهم چوتاال يازدهم اراچوتاال دوازدهم تال 

و چون فرهنگ غياث اللغات در هندوستان » غياث اللغات«.) سواري که آنرا چتلگن نيز گويند
و تحليالت و تشريحات يا يکي از مراکز عمده و باستاني موسيقي تأليف و تدوين گرديده از آنر

مؤلف گرانقدر بخاطر اينکه با علماي موسيقي حين تأليف تماس گرفته و از آنها معلومات 
اندوخته و بداخل فرهنگ آورده است، يکي از ارکان صحيح و درست در خصوص علم 

  بگفتن گلو را خوش آواز کـن           مغني بيا چنگ را ساز کــن.     موسيقي بشمار ميرود
                                                         مرا از نوازيدن چنگ خويش        نواز شگري کن بآهنگ خويش                           

  »نظامي گنجوي « 
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  فصل سوم
  
  

  موسيقي و بزرگان دين و دانش
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  علماي دين و دانش موسيقي از ديد               
پيدايش موسيقي شايد از پيدايش آدم آغاز يافته باشد، زيرا انسان ها  تا جائيکه ديده شده اند از 
لحن و نواي خوش لذت مي برند، طوريکه در فصل ديگر گفته شد که موسيقي بحدي جايز 

مل موانع است که از آن استفاده هاي بد نشود و باعث انگيزهء شهوت نفساني که دليل بر ع
  .شرعي نگردد

در اين عنوان ارتباط کساني را بگونهء نمونه با موسيقي مي آوريم که خود بزرگان علم دين 
چونکه در بارهء عقايد بزرگان دين در پيش . شايد نباشند، اما بزرگان اسالم بالشک خواهند بود

  .کرده اندآناني هستند که از آن بزرگان پيروي " گفته آمد و اين شخصيت ها غالبا
او از جمله اصحاب " مي باشد که طبعا) رض(اولين نمونهء اين بزرگان حضرت بالل حبشي 

کرام و نيز از زمرهء بزرگان دين بشمار ميرود با صداي دل انگيز و دلرباي خود بر فراز حرم 
ت شريف آذان مبارک را چنان نوحه داد و چنان فرياد از دل کشيد که نه تنها مسلمانان تأثيرا

  .قلبي يافتند، بلکه دل کفار هم نرم گرديد
کشيده شده بود، آوازي نبود که عادي تصور شود، ) رض(اين آواز که به امر پيغمبر اسالم 

  .بلکه اين دعوتي بود براه راست و راه حقيقت اسالم
اگر سلطان محمود غزنوي شهنشاي کبير اسالم و دوران او را مطالعه کنيم، او با جنگهاي هفده 
گانهء خود نيم قارهء هند را مسلمان ساخت و اکنون نيم مسلمانان  جهان نتيجه دعوت او در 
اسالم مي باشند وي بدربار خود در مواقع سرور مطربان ماهري داشت که در اوقات معينه 

  .هنرمندان چه بدربار او و چه در اطرافيان او هنر نمايي ميکردند
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  : استاد رودکي
پيشتر از سلطان محمود کبير، بدربار آل سامان نواگر بزرگ اسالم ابوعبداهللا فقط چند سال 

که قرآن شريف را در هشت ) هـ ق  ٣٣٠و  ٣٢٩وفات سالهاي بين (جعفر بن محمد رودکي 
سالگي در سينه سپرده بود، چنان آيات الهي را با حنجرهء خدا  داد ميخواند که سامعين همه 

ي قرآن خواني اين بزرگمرد تاريخ را ميداشتيم و مي اي کاش صدا. مدهوش ميگشتند
  .ولي هزار سال پيش آالت ثبت وجود نداشت. شنويديم

داده اند » آدم الشعراء« استاد رودکي که او را بايد پدر شعر فارسي بشمار بياوريم که لقبش را 
  : ميکي از قهرمانيهاي او را در اينجا از روي يکي از نوشته هاي نگارنده مي آوري

» کل ارض«و يا به اصطالح عرب » صيقل روي زمين«رودکي در فضاي دل انگيز سمرقند و يا 
نشوونما ميکند، در مکتب ها و مدارس و نواحي آن ديار به تحصيل علوم ديني دست مي يابد و 

  . بزودي در ميان همصنفان و هم ساالن خود سرآمد و يکتا شناخته ميشود
عر سرايي و دانايي او و باالخره حافظ قرآن بودن او در سمرقند آواز خواني رودکي، ش. . . 

و بدربار آل سامان راه مي يابد و . وِرد زبانها شده و در اندک زمان قدر و منزلت پيدا ميکند
بعد از اينکه رودکي با صفات مميزهء خود يار و ياور . . . منحيث شاعر دربار پذيرفته مي شود

قفه در سفرها شاهان را همراهي ميکرد، پايتخت شاهان ساماني در شاهان ساماني گرديد، بالو
  .بود) پنجه کينت ( زمستان بخاراي شريف و در تابستان سغد 
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نصر بن ساماني در : اصل داستان نصر بن احمد ساماني و شعر مشهور رودکي چنين است که
کرد و اين همان يکي از سفر هاي خود به بادغيس يعني از واليات کنوني افغانستان سفر 

شاه ساماني را هواي گواراي . بادغيسي است که حنظلهء بادغيسي را در بغل پرورده است
بهار دلکش و دلبر، سبزه زار ها و شگوفه هاي بهاري، دشت هاي دلفريب، و " بادغيس خصوصا

ر شاه به بهانه هاي اينکه بعد از رسيدن بها. . . جويبار ها و غيره کشش ها، بخود جلب کرد
واپس به سمرقند ميرويم، ياران و همسفران خود را بيک سال ديگر معطل مي ساخت و يکبار 

" در اين سفر به هرات رفت و خوبيها و شگوفايي هرات را ديده وعاشق اين ملک گرديد و عينا
بمانند بادغيس هر فصلي را که در اين ديار سپري ميکرد سفر خود را به فصل ديگري به تعويق 

وزراء بزرگان و اعيان دربار که همه . . . چهار سال سپري گرديد" خت تا اينکه جمعامي اندا
دور از خانواده هاي شان قرار داشتند، جمله در پي آن شدند تا اگر راهي را دريابند که توجه 
شاه را بسوي بخارا جلب نمايند و باالخره يک تعداد از بزرگان دربار شاه ساماني بحضور 

رودکي چون . اد بزرگ شعر و موسيقي رجوع و از وي طلب ياري کردندرودکي آن است
صداي صاف و دلکش داشت به اين فکر افتاد که اگر شود شعر زيبا بسرايد و آنرا با صداي 

چه بجا و معقولست که "دلنواز و نغمهء دف و چنگ بخواند، تا باشد بر شاه اثري نمايد واقعا
  >خواند و دف و چنگ و ني را با او بياميزدشاعر شعر خود را با هنگامهء خاص ب

باالخره وقت و زمان آن رسيد که استاد رودکي موسيقي نواز و آواز خوان بزرگ که روحيهء 
شاه را نيک ميدانست و راه بوجد آوردن او را سنجيده بود، از شاه تقاضاي رفتن بسوي بخارا را 

غ شد و با دل خوش و آرامش روح مجلس با شکوهي ترتيب شد و شاه از صبوحي فار. نمايد
  .متوجه هنرنمايي استاد رودکي گرديد

رودکي چون استاد بود و استاد استادان معرفي شده بود، با صداي دلکش و دالويز خود در 
  :را مينواخت اين شعر ذيل را که خود سروده بود خواند» بربط«حاليکه آلهء 

  ياد يــــــار مهربان آيـد همي   بوي جوي موليان آيـــد همي                   
  ريگ آمــو و درشتي هاي او                       زير پايم پرنيان آيــــــد همي
  آب جيحــون و شگفتيهاي او                      خنک ما را تا ميان آيـد همي

  ياي بخارا شاد باش و ديـر زي                      شاه نزدت مهمان آيــــد هم
  شاه مــاه است و بخارا آسمان                       ماه سوي آسمان آيــــد همي
  شاه سرو است و بخارا بوستان                       سرو سوي بوستان آيــد همي
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  آفرين و مدح سود آيــد همي
  گر به گنج اندر ميان آيد همي

سخن و هنر خواندن را آميخته با ساز در بيت آخر رسانيد، شاه ساماني  چون استاد رودکي استاد
را چنان به شور و هيجان آورد که صد صبوحي هم نميتوانست او را به چنين هيجاني وارد 

امير چنان عاشق رفتن به بخارا گرديد که کفش هاي پايش را نا پوشيده بر اسپ سوار شد . سازد
حرکت شد و مالزمين بعد از حرکت کفش هاي شاه را در  و هيجان انگيز بسوي بخارا در

ناگفته نماند که در همه منابع شعر فوق را منسوب به رودکي ميدانند و تنها . پايش گذاشتند
منهاج سراج جوزجاني اين شعر را سرودهء امير معزي شاعر دربار سلطان سنجر سلجوقي دانسته 

  .است
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  :ابن سيناي بلخي

ابوعلي سيناي بلخي يکي از نوابغ و فيلسوفان و طبيبان بلخ است، گويند که زادگاه او بلخ 
ترکستان وبزرگ شد او در ترکستان جنوبي صورت يافته است ولي حقيقت آنست که بسال 

  .هجري درتوابع بخارا تولد گرديده است ٣٧٠
و گاهي هم . لي بن عبداهللا شهرت داردنام ابن سينا، ابوعلي حسين عبداهللا و نيز بنام ابوالحسين ع

هم گويند و از بسکه دانا و نابغه بود و کتب متعدد را نوشت لقب او را » ابوعلي سينا«او را 
  .مانده اند» شيخ الرئيس«علماء 

اينکه ابن سينا را بلخي ميگويند به سبب آنست که پدر ابن سينا از بلخ بطرف دربار سامانيان 
بخارا ميرودو سپس از طرف سامان شاه به حکومت خرميش توظيف يعني نوح ساماني به 

ازدواج مينمايد و از » ستاره«ميگردد و دختري را از قريهء افشنهء مربوط واليت خرميش به نام 
  .پا به عرصهء وجود ميگذارد) افشنه(آن است که ابوعلي سينا در آن ده 

ترکستان مردم رفت و آمد هاي داشتند  در آن زمان که ابن سينا بدنيا مي آيد در سرزمين هاي
و بلخ نيز از توابع دولت سامانيان بود و تا آن وقت که سلطان محمود جهان بزرگي را در قبضه 

  .در آورد و حکومت سامانيان هم مربوط تختگاه غزني گرديد
و و چون يکي از والدين ابن سينا ترکي زبان و ديگرش تاجيکي زبان بودند، ابن سينا به هر د

بعضي از نويسندگان ابن سينا را در . زبان تسلط تام داشته و به زبان عربي آشنايي کامل داشت
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جملهء فالسفه بزرگ، بعضي در زمرهء نابغهء علم طب و برخي هم او را يک اديب مي شمارند 
  .و در حقيقت او صاحب آن کماالت بوده و يکي از بزرگترين علماي جهان محسوب ميشود

ا فيلسوف بزرگ است و نام نامي او در جهان علم و ادب شهرت عالي دارد، لذا چون ابن سين
مردمان ايران با سنت ديرين خويش، او را ايراني ميگويند ولي او نميتواند ايراني باشد و او از 

ابن سينا نخواست به دولت محمودي در غزنه سر فرود آورد، از آن سبب . اهل ترکستان است
ي زبان ايران و گاهي هم بديار فارسي زبانان ايران بسر برد و هم در آنجا به سرزمين هاي ترک

سالگي در همدان وفاتش صورت  ٥٨به عمر ) هـ ش  ٣٨٧(مطابق ) ق ٤٢٨(بديار فاني شتافت 
  .يافته است

علي «همدان از همان شهر هاي تاريخي و پر برکت ايران است که سيد علي همداني ملقب به 
تولد يافته و در کشمير خانقاء و مدرسه آباد کرده و شهرت يافته و در ختالن در آن ديار » ثاني

تاجيکستان مدفون گرديده همچنان سيد جمال الدين افغاني را ميگويند در همدان ارتباط داشته 
با زبان ترکي تکلم مي نمايند و ابن سينا بدون " و به ترکي همداني آشنا بوده، مردم همدان اکثرا

رکستان است چه افغاني باشد و چه آسياي مرکزي گفته آمد که ابن سينا به سه زبان ترديد از ت
" تسلط داشت و به هرسه زبان شعر گفته است ولي تاليفات او عموما» ترکي، تاجيکي و عربي«

  .بزبان عربي مي باشد چونکه در آن زمان عربي زبان بين المللي اسالم بشمار ميرفت
  :انمونهء شعر ترکي ابن سين

  دوشنبه، شنبه گوني کيتمه شرقه                نه يکشنبه نه جمعه گوني غربه
  سه شنبه چهارشنبه گوني زنهار                 شمال کيتمه اي صادق و شيرين يار

  جنوبه قيلمه، پنجشنبه ده نيت                   قلبدور بو علي بويله وضعيت
  :نمونه شعر عربي

  ا                   بحالئق المشوق في قلبيهبت نسم و صالک صحر
  فاهتز غصن العقل من طرب                 فتأثرت دادمن الحسب

  :نمونهء شعر فارسي
  کفري چو مني گزاف آسان نبود                    محکم تر از ايمان من ايمان نبود 

  ر يک مسلمان نبوددر دهر چو من يکي و آنهم کافر                    پس در همه ده
داستانهاي زيادي را از او بياد داريم طبابت هاي . ابن سينا چون نابغه و در علوم بحر کامل بود

داستان مالقات ابن سينا با ابوسعيد ابوالخير . خارق العادهء اوست که او را شهرهء آفاق داد
اما حقيقت . سني است مشهور است ابن سيناي بلخي را گاهي گويند که او اسمعيليه، شيعه و يا
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آنست که او سني حنفي بوده است و محققين ممالک هر کدام مطابق ميل آنرا بدان مذاهب 
  .منسوب ميسازند

ابن سينا در فن موسيقي وارد بوده و آالت موسيقي را مي نواخته است از آن سبب است که ما 
قي تأليف کرده است او را در اين کتاب موسيقي شامل ساختيم، رساله اي که در فن موسي

دانسته مي شود که بمانند ابونصر فارابي، حضرت جامي، رودکي و امير خسرو دهلوي در علم 
  .موسيقي قدرت و يد طوالني داشته است

  ابن سينا
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  :موالنا جالل الدين بلخي

ب پدر جالل الدين محمد بلخي ثم رومي سلطان العلماء لقب داشت و او از ابتدا تا انتها صاح
شريعت بود و شرع شريف محمدي را ترويج مينمود، فرزند او جالل الدين بعد از وفاتش مقام 
مدرسي پدر را در قونيه بدست آورد و بعد ها در عشق شمس سوخت و از قال به حال شتافت 

  :که ميگفت
  حاصل عمرم سه سخن بيش نيست               خام بدم، پخته شدم، سوختم

در بارهء موالنا از » جنبش طالبان در ترازوي انصاف« ين وهاج در مقالهء جناب آقاي سراج الد
حکماي پيشين رباب را به موالنا نسبت ميدهند و عالقهء موالنا جالل (افالکي مي آورند که 

به هنر زيباي موسيقي به حدي بود که وقتي يکي از اقارب وي چشم از جهان ) الدين بلخي
سروده حمل کردند، متعصبان تنگ نظر که در هر زمان ظهور کرده پوشيد جنازهء او را با ساز 

پيشا پيش جنازه ها قبل برين مقربان و مؤذنان ميرفتند و : اند با قهر و غضب به موالنا گفتند
مؤذنان و : حاال اين نوازندگان چه معني دارد؟ موالنا فرمود. . . آيات کالم اهللا را ميخواندند

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

٨٧ 
 

روند تا گواهي دهند که مردهء مسلمان بود، اما نوازندگان گواهي حفاظ پيش جنازه از آن مي
  »مناقب العارفين ـ افالکي«. ) ميدهند که ميت عالوه برآنکه مسلمان بود عاشق هم بود

موالنا چون عاشق و عاشق خداوند و در مقام وحدت الشهود و وحدت الوجود، راه رسيدن به 
کرد، دايم از طريق ساز موسيقي، بروش يک عده عشق پاک را از طريق شمس تبريزي تصور مي

  .متصوفين ديگر در ذکر خداوند مشغول بود
مولوي در ديوان هاي مثنوي معنوي و شمس تبريزي اسماء اسباب و آالت موسيقي را ورد زبان 
ميسازد و نيز طريق ذکر را که راه رسيدن بخدا است از طريق سماع ميداند، يعني موالنا ذکر 

آميخته با موسيقي انجام ميداده و اينست چند نمونهء اشعارش که به موسيقي اشاره خداوند را 
  :مينمايد و نامهاي آالت را در شعر مي گنجاند

  بشنو از ني چون حکايت ميکند                         وز جدايي ها شکايت ميکند 
  فيرم مــرد و زن ناليده اندکـــــــز نيستان تا مرا ببريده اند                         وزن

اين اشعار را مير فخرالدين آواز خوان تصوفي در محافل و راديو و غيره بالحن و روش صوفيانه 
نوشته و تفسير بيت را بيان داشته » ني نامه« مرحوم استاد خليل اهللا خليلي کتابي را بنام . ميخواند

) رض(به علي ) ص(هد که محمد است و باالخره در داستان نتيجه را به جايي نسبت ميد
اسراري را هويدا ميسازد تا بکسي نگويد و آنست که علي به چاه راز ميگويد و ني که در آن 

  .چاه سبز ميشود از طريق صدا بدل ها تأثير مي اندازد
  :در اشعار ديگر موالنا بوفرت از اسباب موسيقي ذکر شده است

  همچـــــو مشتاقــــان خيال آن خطاب       ليک بـــود مقصودش از بانگ ربـــاب       
  نالـــــــهء سرنا و تهديــــــــد دهـــــــل              انــــدکي مانــــــد بدان ناقــــــور کل
  بانگ گردشهاي چرخست اين که خلق              مي نــــوازندش به تنبور و بـــــه حلق

  الجـــــرم در عشق گشتم ارغنــــــون              شمس تبريزي بــــــــه روحم چنگ زد
  تــــــار هــــــاي چنگ را مانيم مـــــــا               چـــونکه در ساز هم زيــــرو بم زنيم
  چنگ را در عشق او از بهر آن آموختم             کس نداند حالت من نالهء من رو کند

کي از راه هاي افشاي عقايد  و خواسته هاي دروني و البته اين يک واقعيت است موسيقي ي
انسان مي باشد که پيوسته با شنيدن و يا کشيدن صدا و نغمه ها به روان ارامش و تسکين ببار مي 

  :آورد چنانچه که
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موالنا روزي در « آقاي متين سلجوقي در کتاب دانش نامهء خود در بارهء موالنا مي آورد 
ا حالتي و ضرورتي است که شبيه مخمصه و استقامت و رفع مجلس بزرگ گفت مردان خدا ر

  :آن جز بسماع و رقص و تواجد و اصوات آغاز نشود و در بارهء رباب ميفرمايد
  هيچ ميداني چه ميگويد رباب                       زاشک چشم و از جگر هاي کباب

  اق و در عذاب پوستي ام دور مانده من ز گوشت                 چون ننالم در فر
  چوب هم گويد بدم من شاخ سبز                زين من بشکست و بدريد آن رکاب

  بانگ ما همچو جرس در کاروان                يا چو رعدي وقت سيران سحاب
  ترک و رومي و عرب گر عاشقند               هم زبان اوست اين بانگ رباب 

   )دانشنامه ١٨٣ــ  ١٨٢ص ( 
  :الناي روم مقام موسيقي را چنين گفتهحضرت مو

  مرا تا محرم آن راز کردند             بگوش من زغيب آواز کردند          
  نفس در قالب آدم نمي رفت           درون سينهء او ساز کردند          
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  :بابر شاه و موسيقي

حکومت کردند جمله بموسيقي  اين پادشاه و سردار جنگي و اوالدهء او که در هند صد ها سال
محبت خاص داشتند و چون قرون متمادي از تسخير شان در هند سپري گرديد همه در آن 

و بدربار هاي شان سراپا از ساز هاي هندوستان موجود بود، ولي . ملک پرنفوس هضم گشتند
 هندي همه" اين را نميتوان انکار کرد که در بدايت فتح هند ساز هاي ترکستاني ولي بعدا

  :علي شير نوايي در کتاب مجالس النفائيس خود در بارهء موسيقداني بابر شاه ميگويد.شد
پادشاهي بود در بهادري و دآلوري يگانهء دوران و با کثر فضايل : ظهير الدين محمد بابر شاه ( 

  . . . در موسيقي بي بدل واقع شده " و کماالت آراسته بلکه نادرهء زمان است و خصوصا
  باتي و رند و مي پرستم             بعالم هر چه ميگويند هستمخرا
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  )مجالس النفائيس ١٧٤ص (
  

  
  :حافظ شيرازي ملقب به لسان الغيب

  :شاعري بنام اسمعيل خدا بنده در بارهء حافظ گويد
  در اندرون من خسته دل ندانم چيست            که من خموشم و او در فغان و در غوغاست 

  دوشم در اندرون دادند            فضاي سينهء حافظ هنوز پــــــر ز صدا ست نداي عشق تو
در بارهء حيات حافظ و دوران او و » کاروان«نگارندهء اين سطور در چندين شمارهء ماهنامهء 

محيط پرورشش که شيراز باشد معلومات داده ام ولي منظور من در اين جا ارتباط لسان الغيب 
اشعار هفت پوسته و يا پر از معني و کيفيت حافظ از ششصد سال باينطرف  با موسيقي است که

  .دايم ورد زبانها بوده، همواره در مجالس متصوفين و ادباء تحليل و تفسير ميگردد
  :را زياد آورده است، چنانچه گويد» ترک«حافظ در اشعار خود کلمهء 

  شارتي ده رندان با صفا راترکان پارسي گوي بخشندگان عمرند                ساقي ب       
  اگر آن ترک شيرازي بدست آرد دل ما را       بخال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را: و يا

وزن اشعار حافظ همه و همه برابر است به اينکه در موسيقي و آواز خوانده شود و اينکه چقدر 
اين را با اسناد حضرت خواجه حافظ به موسيقي ميدانسته معلومات مزيد وجود ندارد ولي 

تاريخي ميدانيم که او رند خراباتي بوده، عمر شريفش را با خراباتيان سپري کرده است و ما 
  :چند اصطالح موسيقي و اسباب موسيقي را که در غزلياتش يافته ايم بطور نمونه مي آوريم
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 بردم از رهء دل حافظ به دف و چنگ و غزل

  تا جزاي من بدنام چه خواهد بودن
  روزي             تا در ميکده شادان و غزلخوان بروم ردم گر از اين بدر آيمنذر ک

  غــــــزلسرايي ناهيد صرفـــــهء نبرد              در آن مقام که حافظ بر آورد آواز
که حافظ بدان توجه کرده است يکي آن است که در مقام و يا محافل » مقام«منظور کلمهء 

  .کلمه ايستکه در موسيقي استفاده ميشود» مقام«م تصوفي و سوم صوفيان و ديگر اينکه مقا
  دلم از پرده بشد حافظ خوشگوي کجاست            تا بــــــه قول و غزلش ساز و نوايي بکنيم
  ما نيز به بانگ چنگ نــــه امروز ميکشيم              بس دور شد که گنبد چرخ اين صدا شنيد

  ي اجل نمرد             وانگونــــه اين ترانــــــــه سرايد خطا کندمطرب بساز پرده کـــه کس ب
  داني که چنگ و عود چــــه تقرير ميکنند             پنهان خـــوريد باده کـــــــه تکثير ميکنند

  که ساز شرع زين افسانه بي قانون نخواهد شد     خدايا محتسب ما را به آواز دف و ني بخش  
ساز ها و آهنگها و اصطالح « مقالهء بنام ) قبله(شمندان ايراني داکتر طلعت بصاري يکي از دان

نوشته و در مقابل هر يک کلمهء يک نمونهء شعر حافظ را که » هاي موسيقي در ديوان حافظ
ارغنون، بانگ، بربط، بم، : و اينست بعضي از آن کلمات. آن اصطالح را آورده است مي آورد

و غيره هم » ني«کلمهء ) ميراث ايران ٥٨ص ( چغانه، چنگ، خنياگر و دف  پرده، ترانه، جرس،
  )آرامگاه حضرت حافظ شيرازي(  .          در گفتار حافظ آمده که در اين جا آورده نشده اند
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  :خواجه يوسف برهان
ر بيشت. . . خواجه يوسف برهان از اقرباي نزديک شيخ االسالمي شيخ احمد جام قدس سره « 

به شعر خود موسيقي مي بست و صاحب طريق جميع اهل طريق بود بيشتر به شعر خود، موسيقي 
  :مي بست و عمل اصفها را بدين مطلع خود بسته

  رسيد موسم شادي و ذوق و عيش و طرب          اگر گدا به مراد دلي رسد چه عجب
خود مؤلف امير » فقير«از منظور ) مجالس النفائيس ٤٢ص ( »فقير در فن موسيقي شاگرد اويم 

و همين . علي شير نوايي مي باشد که موسيقي را از نزد خواجه يوسف برهان تلمذ کرده است
  .علي شير نوايي است که در حقيقت مرکز ثقل رنسانس فرهنگي هرات بشمار ميرود

بود در سوانح موالنا بنائي هروي در کتاب مجالس النفائيس آمده که نوائي يک مبتکر و طراح 
ميگفتند، جامي در وصف او » امير علي شيري«هر چه را که او اختراع ميکرد منسوب به او يعني 

  :ميگويد
  کنه نامش در تخلصها نيابد هيچکس                 بر لب يابندگان از وي نوائي دان و بس

ت همانطوريکه در دوران تيموريان هرات هنر خط، نقاشي، تذهيب و غيره پيشرفت و ادبيا
فارسي شکل اعتاليي بخود گرفت، بموسيقي نوازي و مطربي نيز در اين وقت ارزش داده مي 

  .شد
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  اميرعلي شير نوايي        
  هـ ٩٠٦هـ  ٨٤٤      

در نعمت آباد هرات تولد ) هجري ٨٤٤(نابغهء زمان و نادرهء دوران امير علي شير نوايي در سال 
  .هرات وفات يافته استدر شهر) هجري ٩٠٦(و در سال 

سلطان حسين بايقرا امپرتور تيموري افغانستان با علي شير نوايي در آوان کودکي هم سبق بودند 
سلطان صاحبدل و با فرهنگ افغانستان حسين بايقراء به امير علي شير نوايي اعتماد کامل داشت 

  .همچنانکه به حضرت جامي ارادت خاص از خود نشان ميداد
ف و مهرباني پروردگار، بعد از آن شهزادهء بزرگ افغانستان ميرزا بايسنقر دست به به لط" اوال

انکشاف فرهنگ در خاک اولياء شهر باستاني هرات ميزند و چون اين شهزاده صاحب نبوغ در 
جواني پدرود حيات ميگويد، مدتي بعد دوران با شکوه ديگري به تعقيب دورهء شاهرخي يا 

آغازد که آن وقت را بايد قوهء اربعهء حضرات جامي، اميرعلي شير  بايسنقر و الوغ بيگ مي
نوايي، سلطان حسين بايقراء و کمال الدين بهزاد  ياد نمائيم که رهبريت شان را نوايي بدست 

  .داشت
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سلطان حسين بايقراء چون خودش عالم و دانشمند و شاعر زبان هاي ترکي وفارسي بود با همه 
از بزرگمردان علم و هنر حمايه و پشتيباني ميکرد، نظام الدين  مصروفيت هاي حکومت داري

علي شيرنوايي وزير مقتدر و نابغهء حسين بايقراء از جمله هنرمندان و علما و دانشمندان پشتيباني 
نموده تشويق و ترغيب مي نمود تا هرکدام مصدر خدماتي شوند، وي با حضرت جامي موالي 

د و در همه مسايل حياتي و علمي جامي از دل و جان بزرگ افغانستان دوست صميمي بو
عليشيرنوايي به نابغهء ديگري يا استاد بهزاد توجه خاص داشت به همين واسطه . خدمت مينمود

  .بود که دوران آنها را رنسانس شرق گفته اند
نظام الدين عليشيرنوايي در زبان ترکي با صالحيت ترين شخصيت است که نوشته هاي وي سر 

همچنان وي نويسنده و شاعر بزرگ زبان فارسي . جمله نويسندگان تورکي زبان هاست مشق
شعر مي سرود و در اشعار تورکي تخلص خويش را » فاني«بود که در شعر فارسي به تخلص 

  .کتب و تأليفات زياد دارد و ضرورت نيست که بحثي در آن باره نمائيم. مي آورد» نوايي«
عليشيرنوايي اينست که وي به هنر هاي زيبا عالقهء زياد داشته  و  دليل عمدهء ما از ذکر نام

اکادمي هنر هاي زيبا را که شهزاده ميرزا بايسنقر تهداب گزاري نموده بود، آنرا ده چند 
انکشاف داد و تا جائيکه نام او در تاريخ خطاطان و نقاشان آن دوره ورد زبان قاطبهء هنرمندان 

حضرت بزرگوار علي شير نوايي به موسيقي وارد بوده و به اثر . شدو مؤرخين و فرهنگيان ميبا
  .تشويق او خاتم الشعراء حضرت جامي رسالهء مستقلي در باب موسيقي تأليف نموده است
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  :موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي خاتم الشعرا

د بن محمد الدشتي در جام صورت يافته اسم پدرش احم) هجري ٨١٧(بسال ) رح(تولد جامي 
» جامي«چون آنحضرت در خود جام چشم بدنيا کشوده از آن رو تخلص خود را . ميباشد

  :چنانچه که خودش فرمايد. انتخاب کرد
  مولدم جام و رشحهء قلمم                   جرعهء جام شيخ االسالمي است

  ـامي است الجرم در جريــــدهء اشعار                   بدو معني تخلصم جــ
سوانح حضرت خاتم الشعرا جامي صد ها مرتبه در قيد تحرير آورده شده است و ما ضرور 

تنها همينقدر ياد آور ميشويم که وي . نيست که زندگي آن عاليجناب را درين مجموعه بياوريم
يکي از نوابغ بزرگ جهان شرق و از شعراي اول عالم فارسي است و از آن است که او را لقب 

جامي در محيطي بسر برده است که عالم بزرگ امير عالي مقام و . داده اند» تم الشعرايي خا«
فرهنگ دوست افغانستان بنام امير علي شيرنوايي با وي محشور بوده و از جانب وي کمک ها و 

سلطان حسين بايقراء پادشاه با فرهنگ افغانستان نيز به . همکاري هاي همه جانبه مي شده
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خالص داشته و از جانب ديگر خلفاي اسالمي ترکيه در آن زمان با آن حضرت حضرت جامي ا
  .جامي ارتباط داشته و او را احترام ميکردند
جامي در محيط تيموري : ميفرمايد) شگوفايي هرات(مرحوم داکتر عبدالحکيم طبيبي در کتاب 

و شعر، مقام عرفاني هاي هرات مانند آفتابي بود که هر طرف نور مي پاشيد و در قدرت و کالم 
مالحت و نزاکت کالم مانندي نداشت و از همين باعث از شاه تا گدا او را قدر و عزت 

او در عين حاليکه فقير ساده مشرب و بي تکلف بود، با همه . ميکردند و مجذوب او بودند
يکسان لطف و مدارا داشت و قدرت و نفوذ او همه را زير تاثير گرفته بود و حتي حکام و 
وزراء شفاعت او را هميشه در برابر سلطان طالب مي شدند و سلطان نيز از آن نمي گذشت و 

) خليفه عثماني(اين مقام جامي نه تنها در خراسان و هرات بود، بلکه سلطان روم . قبول ميکرد
  )شگوفايي ٦٠ص . (نيز به جامي عقيدت و اخالص داشت

طريقهء " شريفه نقشبنديه که بعضا حضرت جامي چون شخص متبحر و از پيروان طريقهء
رساله بسيار عالي را در مسلک موسيقي تحرير کرده اند و آن " خواجگان هم گويند ميباشند، بنا

رساله را روسها نه تنها بزبان روسي ترجمه کرده اند، بلکه در آن تحشيه و تعليق بسته و بطبع 
  .رسانيده اند

ايشـان را  " نويسنده در علم موسيقي ميباشند بنـا  چون حضرت جامي در قطار علماي بزرگ و باز
صـورت  ) هجـري  ٨٩٨(وفـات حضـرت جـامي در هـرات بسـال      . در قطار موسيقي دانان آورديـم 

   .گرفته است
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  موالنا جامي 

  
  

  )نقاشي استاد بهزاد ( مجلس روحي و معنوي نوابغ شرق 
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  امير خسرو بلخي دهلوي
با آنکه . ي نيز گويند يکي از نوابغ زمان و نوادر دوران استامير خسرو بلخي که وي را دهلو

امير خسرو از افغانستان است، در بارهء شرح احوال و آثار او نويسندگان افغانستاني کمتر نوشته 
  .اند

در تاريخ ادبيات فارسي و عرفان اسالمي امير خسرو يکي از تابناکترين ستاره هايي مي باشد که 
در سرزمين هاي هندوستان و ايران در باره شرح زندگاني . تر سراغ داريمنظيرش را تا حال کم

خسرو آثار و تأليفاتي را مي يابيم که از نبوغ، زيبا نويسي، تصوف، زيادنويسي، موسيقي و مقام 
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و چون امير خسرو در خاک شبه قارهء بدنيا آمده از آنست که او را . ادبي او نوشته شده است
  :چنانچه که خود گويد. لقب داده اند» طوطي هند«و » سعدي هند« بزرگان ادب و عرفان

  ترک هندوستاني ام من هندويي گويم جواب         شکر مصري ندارم کز عرب گويم سخن
دو ناصري را که ما در افغانستان مي شناسيم يعني ناصر خسرو و امير خسرو، يکتعداد در 

يکي از داهيان و داعيان بزرگ فرقهء حکيم ناصر خسرو . شناخت آنها مغشوش ميگردند
اسمعيليه مي باشد و حضرت امير خسرو دهلوي از اهل سنه و الجماعه و حنفي مي باشد که هر 

شيخ نظام الدين اولياء تفاوت هر دو . دو در روش هاي حياتي از هم تفاوت هاي زيادي دارند
  :را با دو بيت چنين توضيح ميدهد

  ثلش کم خواست         ملکيت ملک سخن خسرو راستخسرو که به نظم و نثر م    
  آن خسرو مــــــــاست ناصر خسرو نيست          زيرا که خداي ناصر خسرو ماست    

  :دودمان امير خسرو
امير سيف الدين محمود پدر امير خسرو و از عشيرهء ترکان افغانستان يعني هزاره هاي الچين 

ء چنگيز خان مغولي به هندوستان هجرت نمود و در واليت قطغن بوده که در زمان صاعقه
عماد الملک از امراي دهلي وي را بدربار پذيرفته و دختر خود را . پتيالهء آنديار مستقر گرديد

نيز به زني امير سيف الدين داد و از همين دختر عماد الملک و سيف الدين حضرت امير خسرو 
  .که از مربوطات سنبهل مي باشد بدنيا آمد در قصبهء مومن آباد پتياله) هـ ق  ٦٥١(در 

پدر امير خسرو و امير محمود معروف به امير الچين بود، آباي امير «: امير احمد اشرفي گويد
خسرو به روزگار سلطان شمس الدين محمد مرتبهء امارت داشته اند و پدر امير خسرو مهتر و 

ي دهلي درجات عالي يافته و مورد مقدم آن مردم بوده و در عهد سلطان محمد تغلقشاه وال
عنايت بوده است و چنانکه مذکور است او باالخره در غزاي کفار شهيد شده و امير خسرو  

  )خمسهء امير خسرو ٦ص . ( قايم مقام پدر  گرديد
در اينجا آقاي اشرفي پدر امير خسرو را امير الچين آورده اند که شايد منظور شان از امير سيف 

  .ير خسرو باشد و امير الچين در حقيقت پدر کالن امير خسرو گفته شده استالدين پدر ام
باسم ترکستان ميگفتند و بلخ يا ام البالد از شهر " چون بلخ و قطغن و صفحات شمال را قبال

گويند و ما امروز در » بلخي«هايي بود که شهرهء آفاق داشت از آنرو امير خسرو را 
پلخمري که جزو پيکر واليت قطغن بود از مردمان الچين زياد واليت بغالن و » نهرين«منطقهء
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داريم که از مردمان بومي آنديار بشمار ميروند و محرز است که تعدادي زبان خود را بفارسي 
  .تاجيکي مبدل کرده اند
.  پسر امير سيف الدين دهلوي از ترکان ساکن دهلي بود. . . امير خسرو « سعيد نفيسي مي آورد 

ر سيف الدين از ترکان ختاي بود و در استيالي مغول به هند گريخته و در دهلي الچين پد
  )ديوان کامل ٩ص (» .ساکن شده بود

استاد سعيد نفيسي نگفته اند که از کجا گريخته، و بايد توضيح شود که درست است وي ترک 
يا الچين ختايي و از جملهء الچينيان مي باشد ولي طوريکه گفته شد، از ترک هاي ختايي 

  .قطغن افغانستان است
اما دانسته ميشود که پدر امير سيف الدين بنام محمود و امير الچين بود، گويا اينکه الچين در 

که بنام پدر سيف الدين » الچين«حقيقت نام قومي باشد از اقوام بسيار قديمهء ختاي و کلمهء 
خسرو در خاک افغانستان ثم به  آورده شده است قابل تأمل است و طوريکه مي آيد فاميل امير

يعني بکسر » امير الچين«امير قوم را " ثم امراء بودند و از آن سبب چون قوم شان الچين بود بنا
  .راء مي آورند

در هندوستان بدربار سالطين . چون امير سيف الدين از شخصيت هاي نامي و جنگاور بود
ن شمس الدين کار هاي بزرگي را انجام بدربار سلطا" مقامات عاليه را دريافت نمود، خصوصا

  .جام شهادت نوشيد) ٦٥٨(داد تا اينکه در يکي از غزوات در سن هشتاد و پنج سالگي بتاريخ 
  :امير خسرو

تولد يافت بنابر ) هـ ق  ٥١(ابوالحسن امير ناصر الدين خسرو زمانيکه در قصبهء مؤمن آباد در 
بنقل از سير االولياء پدرش خسرورا ) ٩٩(خبار روايت شيخ عبدالحق محدث دهلوي در اخبار اال

آوردي کسي را که از خاقاني هم دو قدم « : در جامهء پيچيده نزد مجذوبي برد، مجذوب گفت
و همانطور هم شد که امير خسرو از سلفش خاقاني پيشي ) شعراي بلخ ٣٠ص (» .پيشتر ميرود

دارد ولي هر کدام جاي خود را  گزيد اگر چه امير خسرو در جهات مختلف از خاقاني تفاوت
چون امير خسرو در وقت شهادت پدرش .دارند و بمشکل ميتوان يکي را بر ديگري ترجيع داد

خورد سال بود و تحت سرپرستي خال خود قرار گرفت با آنهم او را بدربار دهلي به احترام 
امير خسرو   در تذکره ها از جزئيات حيات دوران جواني. خدمات و شهرت پدرش راه دادند

مطالب کم آمده و از نوشته هاي محققين بر مي آيد که وي بدربارپنج تن از سالطين دهلي 
و آخرين آنها )  ٦٨٩ـ  ٦٨٦(خدمت کرده است و اولين شان بنام سلطان معز الدين کيقباد 
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که هنگام جلوس همين پادشاه اخير الذکر امير خسرو ) ٧٥٢ـ  ٧٢٥(سلطان محمد بن تغلق 
اما برخي را برآنست که امير خسرو بدربار هفت . از اين دنيا رحلت مي نمايد) الشعراء سلطان(

و امير خسرو از زمان سلطان غياث الدين تا زمان سلطان محمد « : پادشاه خدمت کرده است
  ).خمسهء امير خسرو ٨ص ( » تغلقشاه در حيات بود و هفت پادشاه را خدمت کرده است

  
  

  :مقامات امير خسرو
  :لف ـ مقام ادبيا

امير خسرو در ادبيات مقام سلطان الشعرايي يافت، در خصوص تصوف و عرفان بمقامي رسيد 
که شيخ نظام الدين اولياء با آنکه مرشد و پير حضرت امير خسرو بود او را بدربار باريتعالي 

علماي همچنان نبوغ خسرو در موسيقي بحدي جلوه گر شده که . واسطهء عفو خود دانسته است
موسيقي مقامات خاص را درين علم و فن بر اوقايل مي باشند و او را مخترع چندين ساز 

  .ميدانند
کماالت او از شرح مستغني «: در تذکرة الشعراي دولت شاه سمرقندي در بارهء خسرو آمده

است و ذات ملک صفات او به غنايم معني گوهر کان ايقان و در درياي عرفان است، عشقبازي 
يق را در شيوهء مجاز پرداخته، بلکه با عرايس نفايس حقايق عشق باخته، جراحات عاشقان حقا

مستهام را اشعار مليح او نمک مي باشد و دلهاي شکستهء خستگان را زمزمهء خسرواني او مي 
از آنش خسرو نام است و در ملک سخنوري اين نامش تام . خراشد، پادشاه عام و خاص است

  )تذکرة الشعراء ١٧٩ص (» رتبهء سخن گزاري ختم تمام استاست و در حق او م
شکي نيست که خسرو دهلوي را بايد بزرگترين شاعر «سعيد نفيسي در مقام ادبي خسرو گويد 

مسلط و " در نظم و نثر کامال. فارسي زبان هند دانست و اينکه او را سعدي هندوستان گفته اند
  )ديوان کامل خسرو ١٠ص (» .از استادان اين فن بشمار ميرود

گر چه امير خسرو در چهار سالگي از پدر محروم گشت و با دو برادر ديگرش بدهلي زيست 
ولي کارستاني را که به گفتهء سعيد نفيسي در ادبيات فارسي انجام داده است که او را بزرگان 

ني نظامي و ادب همپايهء نظامي گنجوي ميدانند و البته نوشته هاي زيادي بمقايسه از هر دو يع
نظامي گنجوي از اسالف نسبي امير خسرو در گنجه بدربار شروان شاه . خسروانجام داده اند

مقام يکي از بزرگترين شخصيت هاي جهاني را در ادبيات فارسي بدست آورد شخصي نيست 
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که وي را با کسي مقايسه نمايند زيرا اگر در خمسه سرايي نظامي و خسرو در الفاظ و کلمات 
ت دارند، اما بروش زندگاني از هم تفاوت زياد را دارا ميباشند و هردو دو نابغهء بال شبه مشابه

  .پذيرفته شده اند
بعضي ها خمسهء امير خسرو را بر خمسهء نظامي گنجوي ترجيع ميدهند و به عقيدهء من اين 
قضاوت دور از انصاف است و در حقيقت هر دو خمسه مزيت هاي بخصوصي دارند و بالشک 
خمسهء نظامي گنجوي از نگاه تاريخ و قدامت بيشتر از خمسهء حضرت امير خسرو سروده شده 
است، باز هم امير خسرو گاهي از پير گنجه يا نظامي توصيف ميکند و گاهي هم خود را در 
مقابلش مقام ميدهد، چنانچه درين ابيات نظامي را خاتم سخن ميداند ولي خود را به او همسري 

  :نيز ميدهد
  کــــــوکبهء خسرويــــــم شد بلند             غلغله بــــــر گــور نظامي فگند       
  گر چه بر او مهر سخن ختم بست             سکهء من مهر زرش را شکست       

  :اما خسرو بدفعات نظامي را مي ستايد و خود را در مقابلش حقير ميشمارد
  کار نکته دهـــان عالمي شست               احسنت و زهي سخـــــنور چست       
  ميداد چــــو نظم نامـــــــه را پيچ                 باقي نگذاشت بهر مــــــا هيچ       

  :باز خسرو پير داناي گنجه را اين چنين ارج ميدهد
  هنر پــــــرور گنجــــه داناي بيش           که گنج سخن داشت زاندازه بيش       
  نظر چون برآن جام صهبا گماشت           ستد صافي و درد بــــر ماگذاشت         

بعضي ادباء و مؤرخين در مقايسه با سرايندگان خمستين شبها را روز و روز ها را شب ميسازند 
ولي در پايان بکدام نتيجه نميرسند زيرا مزيت هر يک عليحده و گاهي هم غير قابل مقايسه 

کسانيکه بمقابلهءنظامي و خسرو بسيار مصروف بوده اند عبارت از شهزادگان  از جمله. است
و امير بايسنقر خمسهء « : چنانچه در تذکرهء دولت شاه سمرقندي ميخوانيم که. تيموري ميباشند

امير خسرو را بر خمسهء شيخ نظامي گنجوي تفضيل دادي و خاقان مغفور الغ بيگ کورگان 
نظامي بودي و مابين اين دو شهزادهء فاضل بکرات جهت اين دعوا قبول نکردي و معتقد شيخ 

تعصب دست داده، بيت ـ بيت خمستين را با هم مقابل کرده اند در توحيد اين بيت از خاصه 
  .هاي وي است

  قطرهء آبي نخورد ماکيان               تا نکند رو بسوي آسمان       
و گردد در نزد موالنا سعد الدين حسن خط را پيش از اينکه امير خسرو با مرشد خود روبر

خسرو در ايام صغارت با موالنا سعد «. گاهگاهي دست به سخن گويي ميزد" آموخت و ضمنا
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الدين خطاط که در نزد آن خوش نويسي را ياد ميگرفت در مجلس خواجه اصيل نام با خواجه 
لوم نيست که کالم آن عزيز الدين خطاب نموده گفت که اين پسرک نو به گفتار آمده مع

موزون است يا غير موزون، خواجه عزيز الدين قطعه شعري را به خسرو تقديم کرد وي آنرا با 
آواز و لهجهء شعري قرائت کرد که تمام مجلس بي اختياربگريه آمده تحسين کردند باز گفت 

مو ـ بيضه ـ تيرـ  :از شاعري او امتحان کنيد خواجه عزيز الدين کلمات نامتناسب و پراگنده مانند
خربوزه را باو تقديم کرد که در شعريکه في البديهه ميگويد دخيل نمايد خسرو علي الفور 

  :گفت
  هر موي که درو جعد زلف صنم است        صد بيضهء عنبرين برآن موي ضم است       
  م استچون تير بدان راز دلش زيراکه                 چون خربوزه دندانش درون شک       

  ) ٣٢و  ٣١شعراي بلخ ص (
گويند که امير خسرو در آوان طفوليت و يا اينکه بعد از همين امتحان در حضور خواجه 

را دريافت که بعد ها بر اثر لياقت و توانايي ادبي بزرگان ادبيات و » سلطاني«عزيزالدين لقب 
ول حيات خويش بيش از لقب داده اند و امير خسرو در ط» سلطان الشعرا«عرفا و علما او را 

  .چهار صد هزار بيت سرود
  :ب ـ مقام عرفاني

امير خسرو تا زمان اشتراک به مجلس شيخ نظام الدين اولياء که از مشايخ بزرگ هندوستان بود 
ولي بعد از اينکه ارتباط رواني . بدربار سالطين دهلي ارتباط داشته و قصايدي  هم سروده است

امير خسرو را در مدح «. اميرخسرو حالت ديگري بخود ميگيرد .بين پيرو مريد صورت ميابد
سلطان عالؤ الدين محمد و اوالد او قصايد و تصانيف است و چون نسيم عالم تحقيق برياض 
اميد او وزيدعالم ناکس را در نظر همت خسي ديد، بار ها از مالزمت مخلوق مخلوع شد و به 

تربيت عارف ناسک قدوة الواصلين نظام  خدمت اهل حق مشغول گشت و دست ارادت بدامن
الحق والدين االولياء قدس اهللا سره العزيز زد و سالها بسلوک مشغول مي بودو مدح ملوک را 
در سلوک از ديوان اشعار محو ساخت و خاطر منور داشت و در کشف حقايق مقام عالي يافت 

راندي که روز حشر اميدوارم که  و شيخ الشيوخ نظام الحق والدين اولياء بار ها بر زبان مبارک
  )٧بنقل از نوشتهء اشرافي ص ( ».مرا به سوز سينهء اين ترک بچه ببخشند

امير خسرو چون دست ارادت به حضرت شيخ نظام الدين ميدهد، پروانه وار بگونهء سنايي، 
به  تبريزي و شاه کابلي ميرفتند بگرد شيخ مذکور پير اليخوار  شمسمولوي و بيدل که دنبال 
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و از آن پس که به شيخ سر مي سپارد، شاعر را شور ديگر « : آقاي اشرفي گويد. پرواز در آمد
  )، خمسهء اميرخسرو٧ص ( » .دست ميدهد و در شعر مقامي ديگري مي يابد

  :اميرخسرو بعد از يافتن و مالقات پير خود گفت
  بحق دست آن دستگيرخوش آندم که من ز اعتقاد ضمير               گــــرفتم        
  نـــــــه به بحر از آن جانبم راه شد                چو کشتي مرا دست آن شاه شد       
  مـــــن از وي لعاب امــــــان يافتم                کــــــزين کـوته آب دهان يافتم       
  ب حــــــيات افگنم   دو قطره کـــــزان در دوات افگنم                 تالطم در آ       

اميرخسرو پنج بار حضرت سيد المرسلين را بخواب ديد و چون مرشدش نظام الدين اولياء بر او 
اميرخسرو در جوابش اين بيت را " محبت ها نشان ميداد و او را واسطهء شفاعت مي ساخت بنا

  :گفت
  هللا رفتبر زبانت چون خطاب بندهء ترک ا                                  
  دست تــــرک اهللا بگير و هم به الهش سپار                                  

، هر شب يک ختم قرآن گذرانيدبصوم سال را اميرخسرو با شغل مالزمت و شاعري چهل « 
نموده و هر شفقتي که شيخ به اميرخسرو کرده، امير آنرا جمع کرده کتابي ساخته و اين عبارت 

ج گردانيده که روزي به من عنايت نموده فرمودند که از همه به تنگ آمده ام در آن نسخه در
آن جناب برزبان گذرانيد که امشب از عالم غيب اين خطاب آمد که خسرو . . . و از تو نيستم 

  )، خمسهء امير خسرو ٨ص (» . . . نام درويشان منست او را محمد کاسه ليس خوانند 
و در ضمن آنکه از امير زادگان دربار هند بوده در ميان متصوفهء خسر« : سعيد نفيسي مي آورد 

ربيع االول  ١٨هند نيز شهرت و اعتبار بسيار داشته است و نظام الدين که در عصر چهارشنبه 
سالگي در گذشته از بزرگان مشايخ هند در زمان خود بوده و در ميان مريدان متعدد  ٩٤در  ٧٢٥

در بارهء وي گفته .خطاب ميکرده است» ترک«و وي را  خود به خسرو توجه خاصي داشته
: است روز قيامت از هر کسي خواهند پرسيد که چه آوردي؟ چون از من بپرسند خواهم گفت

  :سوز سينهء اين ترک را آورده ام، الهي مرا به سوز سينهء اين ترک ببخش، و نيز گفته است
  گر براي ترک ترکم اره بر تارک نهند       

  ترک تارک گيرم و اما نگيرم ترک ترک                                                 
اگر در شرح : اي ترک از وجود خود برنجم اما از تو نرنجم و ميگفت: و نيز با او ميگفته است

» .شريف جايز ميبود وصيت ميکردم اميرخسرو را در قبر من دفن کنند تا هر دو در يکجا باشيم
  )، ديوان کامل ١٠و  ٩ ص(
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امير خسرو با بسي از مشايخ و اهل دل محشور بوده بمانند نصيرالدين چراغ دهلي، گويند که 
حين سياحت بشوق ديدن اميرخسرو به دهلي رفته است و از ) رح( افصح المتکلمين سعدي

  :صحبت همديگر مستفيض شده اند و خسرو در قران السعدين گفته است
  ي که مبادا کهن              شرم نداري که بگويي سخننوبت سعد       

  :سعيد نفيسي اميرخسرو را از استادان سبک ناتورياليسم در شعر فارسي ميداند، خسرو گويد
  زهي وصف لبت ذکــــر زبانهــــــا               دهانت در سخن اکسير جانها       
  زحيرت بـــــاز ميماند دهانها        چـــو مي خندد لب شکــــر فشانت              
  زچشمت کو بدل تخم وفــا ريخت               مــــرا در سينه ميريزد سنانها       
  فلک را آه مظلومي چو من سوخت             چـــــــرا آتش نبارد زآسمانها       
  مـــــرا با شکل رسوايي خوش افتاد              بخنديد اي رفيقان از کـــرانها       
  شبي کردم بــــه بستان نالــــهء درد               رهــــــا کردند مرغان آشيانها       
  از اين ره رفت خسرو خلق گـويند               چـو بيند جابجا از خون نشانها        
  :اينطور مي سرآيد) خواهي آمد(خسرو شعري را تحت عنوان امير 

  خبرم رسيد امشب که نگار خــــواهي آمد       
  سر مــــــن فداي راهش که سوار خواهي آمد                                                 

  به لبم رسيده جانم تو بيا کــــــه زنده مانم       
  پس از آن که من نمانم به چه کار خواهي آمد                                                

  کششي که عشق دارد نگذاردت بدين سان          
  بــــــه جنازه گــــر نيايي بــــه مزار خواهي آمد                                                

  همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر سنگ       
  بـــــــه اميد آنکه روزي بــــه شکار خواهي آمد                                                

امير خسرو يکي از عرفا و متصوفين بزرگ جهان اسالم بشمار ميرودو طوريکه گفته آمد شيخ 
  .الشيوخ نظام الدين اولياء او را واسطهء شفاعت خود در قيامت ميدانست

  :موسيقيج ـ مقام خسرو در 
اميرخسرو دهلوي در فن موسيقي بعد از ابونصر فارابي يا معلم ثاني بزرگترين موسيقيدان عالم 

در شبه قارهء امير خسرو است « : مي آورند که. . . در کتاب مجموعهء سخنرانيها . اسالم است
ه از يکسو وي در سرودن شعر فارسي بي نظير است و از سوي ديگر در صدد تکميل ساير رشت
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در .هاي هنر و علوم از قبيل موسيقي، رياضيات، تاريخ نگاري و نثر منشيانه و موزون برآمد
تازه را پديد آورد اما استعداد شگرفش بيشتر به شعر منحصرشد، وي ) راه(موسيقي چند روش 

صنايع بديعي جديدي در علم معاني و بياني ارائه نمود و بحور جديدي نيز در عروض اختراع 
در انواع قالب هاي رايج فارسي شعر سرود اما به لحاظ برخورداري از صفت مميزهء  وي. کرد

که به ندرت براي شعراي ديگر اتفاق مي افتد در سه قالب عمده شعر فارسي يعني قصيده، 
  )، مجموعهء سخنرانيها٢٦ص (» مثنوي و غزل به درجاتي مساوي استادي و مهارت داشت

استاد سرآهنگ يکي از بزرگترين ) قانون طرب(طور بر کتاب در اين اواخر نويسندهء اين س
هنرمندان معاصر افغانستان تحشيه و تعليقات افزوده است از مفاد آن کتاب اين مطلب بدست 
آمد که امير خسرو و بعضي اختراعات را در موسيقي انجام داده و چنانچه استاد سرآهنگ مي 

در فن موسيقي " شخص علم دوست و مخصوصا موصوف که. . . سلطان عالء الدين « : آورد
مقدم امير خسرو را گرامي داشت و قدرت و منزلت خاصي برايش قايل . رغبت فراواني داشت

با وجوديکه بدربار پادشاه موسيقي دانان و استادان عالي مقام حضور ميداشتند اما شاه . . . شد
رهء پادشاه دست به اختراعات نظر خاصي به حضرت اميرخسرو داشت تا اينکه موصوف به اشا

در موسيقي زد ودر يکي از روز ها که مسابقهء موسيقي در بارگاه پادشاه و استادان ماهرمثل 
وغيره در آن اشتراک داشتند معتقد شده بود حضرت خسرو با روي کار آوردن » نايک گوپال«
  )ربقانون ط(» که ابتکار تازه اي بود بر استادان موسيقي غالب شد» ترانه«

و به کمک استعداد علمي و دماغي تواناي خود به اختراعات ديگري : استاد سرآهنگ مي گويد
راگهاي جديدي را با قواعد آن بوجود آورد و آنرا در معرض استفاده . در فن موسيقي پرداخت

راگ غارا، سرپرداوريف را خسرو اختراع کرد، حتي بعضي از آالت موسيقي را نيز . قرار داد
کرده و به علم موسيقي رنگ تازه داد، چنانچه به اتفاق آراي علماي موسيقي مقام ايجاد 

  .را اميرخسرو اختراع کرده است» نايگي«
در بارهء مقام » کليات اميرخسرو«جناب آقاي سيد اظهار الحسن رضوي در جلد اول کتاب 

أنوس نمي باشد موسيقي داني و لياقت اميرخسرو بزبان اردو که بفارسي خوانان غريب و نام
حضرت امير خسرو کو موسيقي کي تاريخ مين بهي مسلم النبوت استاد اور « : چنين ميگويد

مخترع کي حيثيت حاصل هي ـ آپ موسيقي کي آطهوپي ناتک، ماني جائي هين ـ بقول عالمه 
» شبلي خسروکي بعد نائيک کا مرتبه موسيقي مين پهر کسي موسيقار کو حاصل نهين هوسکا

  )ليات غزليات خسروک ٧١ص (
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معارف « نواب علي خان در : همين نويسندهء مذکور عالوه ميداردکه ترجمهء آن چنين است
مي آورد که در دوران سالطين تغلق فعاليت ها و اختراعات بزرگي را در موسيقي » النعمات

. کرداجرا نمود، غارا، سرپردا، ريف و غيره را طرح نمود، همچنان راگ هاي زياي را ايجاد 
  :امير خسرودر خصوص علم موسيقي مي آورد

  مطربي ميگفت خسرو را کــــــــه اي گنج سخن     علم مـوسيقي زمــــن از نظم نيکو تــــر بود
  زانکه اين علميست کـــــز دقت نيايـــد در قلم       وآن نه دشوار است کاندر کاغذ و دفتر بود

کاملم       هــــــر دو را سنجيده بر وزنيکه آن بهتر پاسخش گفتم کـــــه من در هردو معني 
  بود

  نظم را کردم سه دفتر و ر بـــه تحرير آمـــدي         علم موسيقي سه ديگر بــــــود، ار باور بود
فـرق ميگويم ميان هـــــــر دو معقول و درست        تا دهد انصاف آن کز هــــر دو دانشور 

  بود
  کن بــه نفس خـــود تمام         کو نه محتاج سماع و صورت وخنياگر بود نظم را علمي تصور

  گر کسي بي زيرو بم نظمي فرو خواند رواست        ني به معني هيچ نقصان ني به لفظ اندر بود
  ورکند مطرب بي هاها و هـــوهـــــو در سرود         چون سخن نبود، همه بي معني و ابتر بــود

  ن کـــــــه صوتي دارد و گفتار ني         الجـــــرم محتاج در قول کسي ديگر بودناي زن را بي
  پس دراينصورت ضرورت صاحب صوت و سماع      از بــــــــراي شعر محتاج سخن پرور بود
  نظم را حاصل عــــــــروسي دان و نغمه زيورش       نيست عيبي گر عروس خوب بي زيور بود

پس دانسته شد که اميرخسرو آن . اعلي ترين شرح در بارهء موسيقي استنظم باال يکي از 
نادرهء زمان و يکتاي دوران در ادبيات، عرفان، موسيقي عالمهء زمان بوده و اگر هر چند در 

پيش از اينکه تأليفات امير خسرو . بارهء او نوشته آيد کم است و اين مقاله گنجايش آنرا ندارد
  :ت شير و شکر او را با يک غزل او در زير مي آوريمرا ياد آور شويم يک بي

  شبان هجران دراز چو زلف و روز وصلت چــــــــو عمر کوتاه                        
  سکهي پياکو چو مين نه يکهون توکيسي کاتون اندهيري رتبان                         

و اين زبان شيواي اردو که باري هم بنام امير خسرو اولين شاعر زبان اردو خواهد بود " و غالبا
ياد مي شد در زمان امپراتور جهانگير تيموري شکل خطي و رسمي را بخود » ريخته« زبان 

  .ميگرفت و زياده تر نام اردو بدان اطالق مي شد
  :شعر خسرو بگونهء عاشقانه

  جت زنار نيستکافر عشقم مسلماني مــــرا در کار نيست         هـــر رگ من تار گشته حا
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  از سر بالين مــــن برخيز اي نــادان طبيب          دردمند عشق را دارو بجــــــز درمان نيست
  شاد باش اي دل که فردا بر سر بازار عشق         وعدهء قتل است گرچه وعدهء ديدار نيست

  تر از گلزار نيستمـا غريبان را تماشاي چمن در کار نيست           داغهاي سينهء مــــــا کم
  خلق ميگويد که خسرو بت پرستي ميکند           آري آري ميکنم بـــا خلق عالم کار نيست

  :تأليفات اميرخسرو
) ٩٩(ميفرمايد که امر خسرو نودونه» نفحات االنس «در ) رح(الشعراء جامي  حضرت خاتم

ــ وسط  ٢ــ  تحفة الصغر،  ١: کتاب تأليف نموده و ما در اينجا تعدادي از آنها را نام مي گيريم
هر پنج کتاب فوق عبارت از ( ــ  نهاية الکمال  ٥ــ بقية نقية،  ٤ــ  غرة الکمال،  ٣الحيات، 

آنها را به اتمام  ٧١٩شامل پنج جلد کتاب که در ( ــ  اعجاز خسري  ٦)غزليات خسرو است
ــ  قران  ٨: روده است، بدينقرارــ  برعالوهء پنج مثنوي خمسه پنج مثنوي ديگر نيز س ٧) رسانيده

ــ  مثنوي مفتاح  ١٠وزن مختلف، ) ٩(ــ  مثنوي نه سپهر به  ٩السعدين بروزن مخزن االسرار، 
ــ  تاج  ١٣ــ تغلق نامه،  ١٢ــ منظومهء خضر خان و دولراني،  ١١المفتوح بوزن خسرو شيرين، 

ــ آئينهء  ١٧ــ  مجنون و ليلي،   ١٦ــ  شيرين و خسرو،  ١٥ــ  مطلع االنوار ،  ١٤الفتوح، 
 ٢٢ــ  پنج گنج،  ٢١ــ  افصل الفوايد،  ٢٠ــ خزاين الفتوح،  ١٩ــ  هشت بهشت،  ١٨سکندري، 

  .ــ  مفتاح الفتوح و غيره ٢٣ــ رسايل االخبار، 
  )رح(وفات امير خسرو 

از موسيقي امير خسرو از بزرگترين شعراي زبان فارسي و از صوفيان عاليمقام جهان اسالم و 
به سن هفتاد و چهار سالگي اين جهان فاني را وداع گفت ) هـ ق ٧٢٥(دانان اول اين جهان بسال 

با غنيمت فرصت بايد گفت . و در پائين قبر مرشدش شيخ الشيوخ نظام الدين اولياء دفن گرديد
  .که نگارندهء اين سطور قبور هر دو را بدهلي زيارت کرده است

که در وقت وفات شيخ نظام الدين اولياء اميرخسرو در سفر بود و شيخ در ديوان کامل آمده 
امير خسرو پس از من نخواهد زيست و چون از اين جهان رفت «قبل از مرگش گفته بود که 

» پيکرش را در کنار من بگذاريد که او صاحب اسرار منست و من بي او قدم به بهشت نزنم
عد از برگشت از سفرش شش ماه بعد پدرود حيات اميرخسرو و ب" واقعا) ديوان کامل ١٠ص(

  :گفت و تاريخ وفات او اينست 
  »طوطي شکر مقال«يک تاريخ او           ديگري شد » عديم المثل«شد 
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  .ابواريحان البيروني که موسيقي قديم هندوها را در کتاب  مال الهند شرح داده است

  
  .اشعار صوفيانه خود بر موسيقي اتکاً دارد حضرت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل که در
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  حکيم ابونصر فارابي يا معلم ثاني

در فاراب متولد مي شود )هجري ٢٦٠(ابو نصر محمد بن محمد ترخان از فاراب ترکستان، بسال 
ابونصر فارابي بعد از آن به بغداد . و علوم و فنون را در زادگاه خود بصورت مقدماتي مي آموزد

و هم در آنجا اقامت ميگزيند و زبان عربي را از نزد ابي بشرمتي بن يونس آموخته و سفر ميکند 
از بغداد به شهر حران به پيش حکيم و طبيب يوحنا . دروس حکمت و منطق را نيز فرا ميگيرد

  .بن جيالن رفته و از تدريس وي مستفيض ميگردد
يونان از جمله آثار ارسطو را  فلسفهء" دوباره به بغداد ميرود و به علوم فلسفي و مخصوصا

بزودي لياقت و دانش فارابي ورد زبانها گرديده و در . ميخواند و در آن علوم متبحر مي شود
عمق او در فلسفه و علوم بحدي در . علوم فلسفه وعلوم نظري و عقلي موقفش بااليي ميگيرد

را » معلم ثاني«او لقب حلقه هاي علمي مقام ميگيرد که جوامع و حلقه هاي علمي آن زمان به 
طوريکه گفته . ارسطو و معلم ثاني ابونصر فارابي مي باشد» معلم اول«گويا اينکه . قايل مي شوند

آمد دليل دريافت اين لقب دانش فارابي در علوم رياضي، نجوم، منطق، فلسفه، موسيقي، طب و 
  .غيره بوده است
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ي برجستهء دنيا و علماي بي نظير مشکل عمدهء يک تعداد نويسندگان اينست که شخصيت ها
در کتاب " مثال. را که مايهء افتخار بشريت مي باشند هر يک نسبت هموطني به او ميدهند

بين قرن سوم تا دهم « : ميگويد» يک«دانشمند مهدي برکشلي به صفحهء » موسيقي فارابي«
ني بوده اند و يا در که بيشتر شان ايرا.هجري دانشمندان بزرگ در دنياي اسالم ظهور کرده اند

البته واضع است که من نگارنده به اين » .مهد تمدن ايران پرورش و از آن خوشه چيني کرده اند
معتقدم آنست " ولي تا جائيکه شخصا. امر قاطع جناب مهدوي برکشلي حساسيت نشان نميدهم

دد، نه تنها آنچه را حقيقت باشد تحرير گر. که بخاطر آرامش روحي بزرگان علم و ادب و هنر
آنچه . کار درست و بجا است بلکه يک همکاري و خدمت به نگارندگان و محقيقين ميگردد

ما " مثال. که حقيقت دارد، در آن اغوا و جعل حکومت نميکند و بهتر است آن راه تعقيب گردد
 بدون ترديد اين را ميدانيم که حکيم ابونصر فارابي يک شخصيت ترکي زبان ترکستاني است با

پس ضرورت نمي افتد که او را کسي از ملک خويش . همه داليل و استدالل و اسناد تاريخي
  » محمد بن محمد طرخان«: بداند، چنانچه در دائرهء المعارف مصور زرين چنين مي آورند

اگر ما ايران را بنام فارسي زبان بشمريم پس هيچ ترکي نميتواند ايراني باشد و اگر زبان ايراني 
در صفحهء دوم پشتي . و تاجيکي بشماريم در آنصورت امکان نسبت وجود دارد را ترکي

نقل قول از دائرة المعارف مصور جناب آقاي حير نيار عبداهللا محب » موسيقي فارابي«کتاب 
از يک خانوادهء ترک و توسط يک پزشک مسيحي " فارابي که اصال«: حيرت چنين مي آورد

ابونصر فارابي « : د در کتاب مذکور چنين نقل قول مينماينددر صفحه بع» در بغداد تربيت شده
. ميالدي در فاراب از نواحي ترکستان بدنيا آمد ٨٧٢فيلسوف بزرگ در يازده قرن پيش برابر با 

سالگي در دمشق در گذشته است و از آنجا که آثارش را بزبان عربي مي  ٧٨حکيم فارابي در 
  ».ان بخطا او را عرب معرفي ميکنندهنوز در کتابهاي اروپائي. نوشته است

آنچه که قابل قبول است اينست که فارابي از قريهء فاراب نواح ترکستان که اعراب آنرا 
به " ماوراءالنهر گفته اند مي باشد و در آنجا دوران کودکي و جواني اش را سپري کرده و بعدا

فالسفه و دانشمندان به تأليفات  بغداد ميرود و در آنجا بعد از تحصيالت عالي و صحبت با علماو
خداوند او را نبوغ فکري بخشيده بود سرآمد " چون طبيعتا. و فعاليت هاي علمي دست ميزند

  .اقران ميگردد و شهرهء آفاق مي يابد
» ي«است که با حذف » فارياب«در حقيقت مخفف » فاراب«آمده که » برهان قاطع«در فرهنگ 

ه صاحب برهان قاطع ذکر مينمايد واليتي است در افغانستان اما آن فارياب ک. فاراب شده است
واليت «و ظهير فاريابي از آن جاي است، اکنون شهري داريم بنام ميمنه و قبل از اينکه اسم 
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بهر . يا حکومت اعلي ميمنه ميگفتند» واليت ميمنه«تصويب شود آن واليت را بنام » فارياب
  .افغانستان است صورت فارياب هم يکي از واليات ترکستان

فاراب واليتي است وراءالنهر جيحون در حد فاصل بالد ترک و «در برهان قاطع امده است که 
دورتر و ببالد بالساغون که هر دو از شهر هاي ترکستان اند واقع است ) چاچ(آن از شهر شاش 

) چاچ(عبارت از ) چاچ(منظور از مؤلف برهان در اسم شاش» و تولد حکيم ابونصراز آنجاست
  .نام قديم تاشکند فعليه مي باشد

آمده . همانگونه که فارابي در علوم و فلسفه نبوغ داشت در فن موسيقي نيز از نوابغ بشمار ميرود
  .است که فارابي صداي دلکش و دلفريب داشته و اين داستان را بدو نسبت ميدهند

ف و بزرگان او را وادار به هنر فارابي نميخواست در مجالس هنر نمايي کند، اما جمعيتي از اشرا
نمايي در مجلسي کردند الجرم فارابي پذيرفت و در مرحلهء اول چنان هنري را در موسيقي و 
شعر بخرچ داد که همه اهل مجلس در خنده شدند و بعد از تفريح اول هنري ديگري را انجام 

و چنان موسيقي نواخت  داد که همه بگريه آمدند و بعد از تفريح دوم هنر ديگري را بخرچ داد
که همه اهل مجلس بخواب رفتند وقتيکه همه در خواب شدند، ابونصر از مجلس برآمد و پي 

  .کار خود رفت
آن رساله به جريدهء اميد به نشر "جناب آقاي محمد طه کوشان در رسالهء موسيقي خود که بعدا

نسان طبيعي ترين صدا هاي صوت ا« : رسيد، نظر فارابي را در بارهء موسيقي اينطور مي آورد
موسيقي است و چون کلماتي که با الحان توأم مي شود، متضمن معافي باشد در نتيجهء صوت 

  ».انسان بيش از ديگر آالت موسيقي که مصنوع انسان است در نفس تاثير ميکند
جناب آقاي سراج الدين وهاج در مقالهء خود در بارهء ابونصر فارابي و ديگران ميآورد که 

علماي برجسته يي مانند  ابونصر فارابي، ابن سيناي بلخي و زکرياي رازي تبارز کردند که به «
هنر موسيقي وارد بودند، موسيقي مي شنيدند و مي نواختند و در بارهء موسيقي مي نوشتند 

بشمار ميرود که بيش از هزار سال قبل از ) فارابي(از شهکار هاي معلم ثاني » موسيقي الکبير«
از احاطهء وي ) سيف الدين همداني(وز نوشته شده است و مي نويسد که روزي امير حلب امر

  ».در موسيقي مدهوش گرديد
جلد کتاب نوشته است که از جمله )  ٣٤( فارابي اين نابغهء زمان و فيلسوف بزرگ دست کم

  :چهار کتاب را در موسيقي تأليف نموده بدينگونه
  ــ  کتاب الموسيقي الکبير ١
  ـ  کتاب در احصاء ايقاعـ ٢
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  ــ  کتاب در نقره اضافه شده بر ايقاع ٣
  ــ  کالم در موسيقي ٤

تحرير داشته و در متن کتاب » موسيقي فارابي«جناب آقاي مهدي برکشلي کتابي را بنام 
بصورت خالصه افکار و نظريات و اختراعات و ابتکارات و قواعد و قاعدهء موسيقي فارابي را 

درآمد، شرح حال فارابي، موسيقي در عصر فارابي، روش : ت با چنين عناوينتحرير کرده اس
در قسمت آالت " تحقيق فارابي، آثار فارابي، نظر اجمالي به کتاب موسيقي فارابي و بعدا
وغيره و نيز  نستورموسيقي چون عود،تنبور، تنبور خراساني، فلوت ها، رباب، انواع قانون و 

عنوان توضيح داده و بعد از آن به پرده بندي تنبور خراساني در » اردهچه«موسيقي فارابي را زير 
نتايج موسيقي فارابي را در سه بخش ارزيابي نموده و نتيجه " عنوان شرح ميدهد و بعدا» نه«

ولي يگانه . فارابي شايديگانه کسي نباشد که در بارهء موسيقي نوشته است. گيري مينمايد
يگران در علم موسيقي توانايي و دسترسي داشته و در تأليفات شخصي خواهد بود که بيش از د

او . خودش منحيث يک نابغهء بي مانند بي تعصبانه همه را از روي عقل و منطق آورده است
چنانچه « اينطور ميخوانيم » موسيقي فارابي« در کتاب . قضاوت عندي را مردود مي شمارد

و هنري صحيح نميداند و شهادت عموم و  گفتيم فارابي قضاوت شخصي را در مسايل علمي
« : آقاي مهدي برکشلي مي آوردکه) موسيقي فارابي ٤١ص (» عوامل طبيعي را قايل است 

چنانکه مالحظه ميشود فارابي اصول گام هاي موسيقي را نزد اين ملل يکسان و طبيعي توصيف 
آقاي » .رک اندميکند و اين ميرساند صحبت بر سر نوعي موسيقي است که در اصول مشت

  : برکشلي از افکار فارابي چنين نقل مينمايد
چون با دقت تاليفات اين ملل را تجزيه و تحليل کنيم در آنها دو نوع نت مي يابيم بعضي را 
ميتوان به تار و پود يک پارچه يا تير و آجر يک ساختمان تشبيه کرد و برخي را بنقش و نگار 

خوانندهء دقيق بخصوص اگر خود موسيقي دان باشد پي به . ميزيو يا عوامل فرعي و رنگ آ
نت هاي اول را اصول و عوامل اولي يک آهنگ ميخوانيم و نت هاي . اين معني خواهد برد

  نوع
در نت هاي نوع دوم آهنگ نت هاي را مي توان يافت که به زيبايي و . دوم را فرعي ميناميم

د و حتي اثر نامطلوب دارند يعني بعضي طبيعي لطف آهنگ مي افزايد و نت هاي که زائدن
 ٤٣ص (».هستند و بکمال خوش صدايي آهنگ مي افزايند و بعضي ديگر از آن ميکاهند

بيش از آنکه در بارهء » موسيقي فارابي«جناب آقاي مهدي برکشلي در کتاب  )موسيقي فارابي
رعهء فال موسيقي را بر اصل متن کتاب موسيقي فارابي شرح و بسط دهند در بسياري موارد ق
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سر ايران ميزنند و اين از مزيت بي طرفي نويسنده ميکاهد ولي بازهم خوب است که بوطن 
  .مالوف خود محبت نشان ميدهند

عرب ها که خود قبل از اسالم در فرهنگ بسيار پيش نبودند ولي هنوز هم آنها در اطراف رود 
مي پندارند، » دوران جاهليه« بل از اسالم را نيل حيات بسر مي بردند و اينکه مسلمانان عرب ق

اما از يک . فقط و فقط از نگاه آنست که اسالم را بدورهء قبل از اسالم ميخواهند ترجيح بدهند
موضوع نبايد انکار کرد و از روي علم و قضاوت آزاد با انصاف گفته شود که عربها صاحب 

" و غيره مدنيت ها در آن ديار نسبتا خط ميخي. فرهنگ بوده اند و خطوط هيروغليف در مصر
که خط يک هنر ظريفه و جزو  مهم هنر هاي زيبا بشمار ميرود بي " گرم نشئت نموده است، بنا

. ترديد مي توانيم بگوئيم که شقوق ديگر هنر هاي زيبا در ميان مردم عرب موجود بوده است
و بت هايي را که آنها جهت  موسيقي نوازي و رقص اندر ميان قبايل عرب موجود بود و اصنام

عبادت تهيه ميداشتند همانا عبارت از صنايع مستظرفه و هيکل تراشي ميباشد و خط هيروغليف 
بذات خود اگر چه خط گفته ميشود در حقيقت هنر نقاشي و رسامي بشمار ميرود که به اين 

ن مصر را مي هم اکنون يکي از باستاني ترين ممالک جها. حساب نقاشي هم وجود داشته است
پذيريم و هنر چند هزار سالهء آنها را افتخار بشريت و هرم ها که از عجايبات جهان محسوب 

  .مي شوند نميتوانيم فراموش و بباد نسيان بگذاريم
فارابي از «: در بارهء فارابي جناب آقاي مهدي برکشلي از قول ژول روانه مي آورد که" مثال

الت موسيقي زمان خود را مانند عود، طنبور خراسان، مؤلفين قرن دهم ميالدي است که آ
و سرنا بطور دقيق تشريح نموده و انگشت گذاري آنها را با اعداد دقيق  دوناييرباب، مزمار، 

بين اين ساز ها تنها طنبور بغدادي است که در دمشق مرسوم بوده و پرده » « نشان داده است
دو گامي که بر روي آن نواخته ميشود سواي . است بندي آن با پرده بندي ديگر ساز ها متفاوت

و آهنگهاي حاصل از آنها را » دساتين جاهليت«گامهاي ديگر است و پرده هاي آنرا فارابي 
و باز از زبان ژول روانه مي آورد که ) موسيقي فارابي ٤٦ص (» نام نهاده است» الحان جاهليت«

ميدارد بقاياي آهنگهاي قديمي باشد که بين دور نيست آنچه را که فارابي به جاهليت نسبت « 
  )همان کتاب ٤٦ص ( » اعراب پيش از اسالم متداول بوده است

از گفتار فارابي چنين بر مي آيد که اعراب صاحب فرهنگ موسيقي بوده اند و اينکه ما آنها را 
روشني  نتيجهء همان آغاز اسالم است که بيش از. و نام هاي ديگر نسبت ميدهيم» جاهليت«به 

  .اسالم دورهء اعراب را دورهء جاهليت ميناميدند
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همينکه ميگوئيم فارابي ده قرن پيش فعاليت هاي فلسفي و هنري را در بغداد انجام داده شده مي 
و چون فارابي يک شخص . تواند که بگوئيم آن نابغهء دوران از موسيقي اعراب متاثر شده است

آنرو دانسته مي شود که قرعهء فال تنها بيک مملکت  ترکي زبان و باز اهل ترکستان است از
مرا باور بدان است که چون در قديم االيام سرحدات وجود نداشته و نيز از . زده نشده است

چندان احساس نمي " لطف پروردگار در آن ازمنه تعصبات قومي و نژادي هم کم و يا اصال
با هم مي آميختند و باز اينکه اکنون ما  شده، لذا مردمان با هم مشترک ميزيستند و هنر ها را

همه افتخارات را بيک قوم منسوب ميدانيم و ديگران را از آن همه حقوق حقهء شان محروم مي 
  .سازيم، در حقيقت شرط انصاف را بکار نبرده ايم

پس ميگرديم به موسيقي فارابي، فارابي آن نابغهء دوران در حقيقت تاليفات خويش را در هنر 
ي بحدي عميق و علمي تحرير داشته است که حتي تا اکنون قضاياي موسيقي او در موسيق

بي ترس مي " مثال. شناخت و خصوصيات آالت موسيقي قابل قبول و مورد استعمال را دارند
توان گفت که پرده بندي هاي تنبور فارابي از اساسي ترين دروس تهداب موسيقي هاي غربي 

ظر اجمالي را در خصوص کتاب موسيقي فارابي نقل و اقتباس مي را ميگذارد و ما در اينجا ن
نموده و » موسيقي فارابي«ترتيب اين معلومات را جناب آقاي مهدي برکشلي در کتاب . نمائيم

از (آن کتاب را جناب دانشمند آقاي عبداهللا محب حيرت فرزند سردار عبدالعزيز خان حيرت 
چون در افغانستان تا اکنون در بارهء موسيقي . استتکثير نموده ) بيدل شناسان مشهور کابل

از آنرو خواستيم بصورت مکمل همه مطالب آنرا که . فارابي کمترين کار هم نشده است
  :بصورت فهرست ترتيب يافته نقل نمايم
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  فارابي                                                     

  :نظر اجمالي به کتاب موسيقي فارابي
  :در آغاز کتاب الموسيقي الکبير فارابي پس از ذکر علت تأليف کتاب چنين مي خوانيم((

  : براي آشنائي کامل انسان بهر علم نظري سه مرحله ضروري است
  ــ  شناسائي کامل اصول آن علم ١
  .ــ  توانائي استنباط نتايج حاصل از آن اصول در عوامل موجود در آن علم ٢
نظر هاي اشتباهي در آن علم و تجزيه و تحليل عقايد اظهار شده بوسيلهء ــ  توانائي تشخيص  ٣

  .ديگران بمنظور جدا سازي صحيح از غلط و رفع اشتباه و اصالح آنها
  :بر اين اساس موسيقي نظري خود را در دو کتاب تأليف نموديم

ديگر با روش خاص خود وبدون اختالط آن با روشهاي ) کتاب موسيقي کبير(در کتاب اول 
آنچه را که براي رسيدن باصول اوليهء اين علم الزمست بطور کامل آورده ايم و در کتاب دوم 
عقايد نظري دانان مشهوري را که پيش از ما در موسيقي وارد شده و کتابهايشان بنظرما رسيده 

که است ذکر کرده ايم و آنچه را بنظر مان مبهم آمده تشريح نموده و با دقت عقايدآنهايي را 
نوشته هايشان بنظر ما رسيده است تجزيه و تحليل کرده و اشتباهات آنان را گوشزد و تصحيح 

  .نموده ايم
قسمت اول دخول در . تقسيم شده است) جزء(بدو قسمت ) کتاب الموسيقي الکبير( کتاب اول 

  .موضوع موسيقي و قسمت دوم اصل موضوع
  .قسمت دخول داراي دو مقاله است

  .است) فن(راي سه بخش و قسمت اصلي دا
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در بخش اول اصول موسيقي و تمام عواملي که بطور کلي باين هنر مربوط است آورده شده 
بيشتر نويسندگان پيشين که کتاب هايشان بما رسيده و همچنين معاصرين ما که بپيروي . است

  .آنان قناعت ورزيده اند مطالعاتشان در موسيقي محدود بهمين بخش است
آالت موسيقي زمان خود را شرح داده و نشان داده ايم چگونه اصولي را که در در بخش دوم 

بخش اول بيان شده است مي توان بوسيلهء اين آالت بمرحلهء اجرا در آورد و سهمي را که 
از هر يک از اين آالت مي توان برگرفت روشن بيان کرده ايم همچنين آنچه را که از " معموال

در بخش سوم از . بدست آورد ولي عادت بر آن جاري نيست قابليت اين آالت ميتوان
  .چگونگي ساختن آهنگ هاي خاص گفتگو شده است

هر يک از اين بخش هاي سه گانه در دو مقاله گنجانيده شده است و رويهم کتاب اول داراي 
هشت مقاله است و کتاب دوم داراي چهار مقاله و تمام اثر ما در موسيقي در دوازده مقاله 

کتاب «از عنوان . از اين نوشته فارابي چگونگي تقسيم نظري فارابي روشن ميگردد. ستا
و مقدمه باال چنين استنباط مي شود که اين کتاب خود شامل دو کتاب بوده » الموسيقي الکبير

از طرف ديگر چون پس از اتمام . کتاب اول در هشت مقاله و کتاب دوم در چهار مقاله.است
بچشم مي خورد مي توان چنين پنداشت که » تمام شد کتاب«اول عبارت هشت مقاله کتاب 

کتاب الموسيقي الکبير شامل هشت مقاله خود کتاب کاملي است و کتاب دوم جدا از اين 
منسوب به فارابي باشد که تاکنون بدست » کالم الموسيقي«کتاب نوشته شده است و شايد همان 

ياري کند و روزي اين کتاب پيدا شود بسياري از نيامده است و اگر بخت موسيقي شناسان 
  . تاريکيهاي موسيقي سنتي ايران روشن مي گردد

جزء اول دخول در . در هر صورت کتاب موسيقي کبير منسوب به فارابي داراي دو جزء است
  .موسيقي در دو مقاله و جزء دوم اصل موضوع شامل سه بخش هر يک در دو مقاله

  کتاب موسيقي کبير فاريابي فهرست مطالب مندرج در 
فارابي در کتاب خود هنر موسيقي زمان خود را از لحاظ عملي و نظري مطالعه کرده و 

چنانکه شرح آن رفت کتاب را بدو قسمت تقسيم کرده . بموشگافي اجزاي آن پرداخته است
  :است

  .قسمت اول دخول در موسيقي است شامل دومقاله
  :ث قرار گرفته استدر مقاله اول مطالب زير مورد بح

  آهنگ و تعريف آن
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  هاي هنر موسيقي) هيئت (نهاد 
  آهنگ) ادا(نهاد اجرا 

  آهنگ) صيغه(نهاد ساختن  
  تقارن بين دو نهاد ساختن آهنگ و اجراي آهنگ

  اقسام موسيقي و تاثير آنها
  آواز و نوازندگي: نهاد اجراي موسيقي

  پيدايش موسيقي
  اختراع آالت موسيقي

  علمي موسيقي تعليم و تمرين
  علم نظري

  هنر موسيقي نظري
  و مبادي برهان ها) تجربه(آزمايش 

  نظري دان و علوم نظري
  :در مقالهء دوم مطالب زير تشريح شده است

  آهنگ هاي طبيعي براي انسانها
  ها در آهنگ) نغمه(مقام نت 

  درجات طبيعي در زير و بمي
  شمار نت هاي طبيعي درعود
  آهنگ ها توان هاي متجانس در اصول

  نظر اجمالي به احساس در مقادير ابعاد
  مقادير ابعاد اجناس در تقسيم متناسب

  »ماژور و مي نور«اجناس قوي و لين 
  »پرده بزرگ«و نصف پرده طنيني » کوما«فرق بين بعد فضله 

  مبادي نظري در هنر
  دهگانه در هنر موسيقي» کونسونانس ها «) کماالت(ماليمات 

  .عملي
  )کونسونانس آکوردها(ات ماليمت اتفاق

  راه رسيدن به مبادي اول
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  نسبت هاي عددي ساده در فاصله هاي موسيقي
  ترکيب نسبت ها

  تجزيه يک نسبت به نسبت ها جزء
  کم کردن نسبتي از نسبت ديگر

  قسمت دوم در هنر موسيقي شامل سه بخش هر يک در دو مقاله
  )اسطقسات صناعت موسيقي(بخش اول در اصول هنر موسيقي

  :مقالهء اول شامل مطالب زير است
  ايجاد صوت و صدا هاي موسيقي در اجسام

  سبب هاي زيري و بمي در اصوات
  تصور تفاصل نت ها از راه تفاضل سبب هاي زيري و بمي

  بين دو نت موسيقي) بعد(فاصله 
  :مقادير ابعاد موسيقي از راه تقسيم طول و تر

  »اکتاو«) ذوالکل(فاصلهء هنگام 
  هنگام فاصلهء دو

  فاصلهء چهارم
  تفاضل فاصله چهارم از هنگام

  »دوازدهم«فاصلهء هنگام و پنجم 
  فاصلهء پنجم 

  تفاضل فاصلهء چهارم و پنجم
  تفاضل فاصلهء پنجم از هنگام

  »يازدهم«فاصلهء هنگام و چهارم 
  )طنيني(فاصلهء پرده 

  تفاضل پرده از چهارم
  فاصلهء دو چهارم

  )کونسونان و ديسونان(افر آزمايش فاصله هاي متفق و متن
  :مقادير فاصله هاي ترکيبي و نقصاني

  فاصلهء حاصل از تصنيف و تقسيم

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

١٢٠ 
 

  .فاصلهء حاصل از تفاصل فاصله اي از فاصلهء ديگر چنانکه تفاضل مشخص باشد
  مقادير عددي منسوب به نت ها از  طرف بم

  )ابعاد لحني(تقسيم فاصله چهارم به فواصل ملدي 
  

  و اصنافرتبه هاي اجناس 
  :اجناس لين

  اقسام جنس لين منتظم غير متتالي
  اقسام جنس لين منتظم متتالي

  :اجناس قوي
  اقسام جنس قوي و دوپرده اي

  اقسام جنس قوي متصل
  اقسام جنس قوي منفصل

  اجناس تأليفي ماليم و غير ماليم
  جد اول عددي مربوط به نت هاي اجناس

  :گو مي کنداز مطالب زير گفتمقالهء دوم از بخش اول 
  تقسيم فاصله به چهارم

  )گام کامل(بعدکناري در جمع تام 
  بعد هاي دو طرف چهارم در جمع تام

  .جماعت متغير و غير متغير
  اسامي ملحق به نغمه ها بر حسب ترتيبشان در جماعت هاي تام

  ــ  نغمه هاي مرتب در جماعت تام منفصل ١
  ــ  نغمه هاي مرتب در جماعت تام متصل ٢
  نغمه هاي مرتب در جماعت تام مجتمع بوسطي  ــ ٣
  ــ  نغمه هاي سه گانه متصل بوسطي در جمع هنگام و چهارم ٤

  نغمه هاي ثابت و قابل تبديل در جماعت هاي تام
  انواع ابعاد و اجناس تکراري در جماعت هاي تام 

  ابعاد متشابه 
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  ابعاد متشابهدر جمع ها داراي ) تناليته ها(و تمديدات ) مدگردي ها(طبقات 
  تمديدات طبيعي در جهت بم وزير

  )مبداهاي تناليته ها(مبادي تمديدات 
  ــ  ابعاد جماعت منفصل از طرف بم و مبدأ هاي تمديدات متوسط هشت گانه ١
  ــ  جماعت تام منفصل متوالي از تمديد دوم   ٢
  ــ  ابعاد جماعت تام منفصل متوالي از تمديد سوم   ٣
  ت تام منفصل متوالي از تمديد چهارمــ ابعاد جماع   ٤
  ــ ابعاد جماعت تام منفصل متوالي از تمديد پنجم   ٥
  ــ ابعاد جماعت تام منفصل متوالي از تمديد ششم   ٦
  ــ ابعاد جماعت تام منفصل متوالي از تمديد هفتم   ٧
  ــ ابعاد جماعت تام منفصل متوالي از تمديد هشتم   ٨
  منفصل متوالي از تمديد نهمــ ابعاد جماعت تام    ٩

  ــ ابعاد جماعت تام منفصل متوالي از تمديددهم ١٠
  ــ  ابعاد جماعت تام متصل متوالي از تمديد يازدهم ١١
  ــ ابعاد جماعت تام متصل متوالي از تمديد دوازدهم ١٢
  ــ ابعاد جماعت تام متصل متوالي از تمديد سيزدهم ١٣
  لي از تمديد چهاردهمــ ابعاد جماعت تام متصل متوا ١٤
  .ــ ابعاد جماعت تام منفصل متوالي    از طرف زيرو مبدأ هاي تمديدات متوسط هشت گانه ١٥

  شکل جمع هاي پانزده گانه و مبدأ هاي تمديدات
  امتزاج نغمه ها و اختالط فواصل مختلف تمديدات

  ــ  مخلوط ساختن نت ها ١
  ــ  مخلوط ساختن ابعاد مختلف تمديدات ٢
  اختالط انواع  ــ ٣

  اعداد نغمه هاي حاصل از امتزاج اجناس
  اول

  ــ  امتزاج ابعاد جنس قوي متصل اول از طرفين ١
  ــ  امتزاج ابعاد جنس قوي متصل وسطي از طرفين ٢
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  ــ  امتزاج ابعاد متصل ثالث از طرفين ٣
  دوم

  ــ  امتزاج ابعاد تضعيفي ائل از طرفين ١
  طرفينــ  امتزاج ابعاد دو مدي از  ٢

  سوم
  ــ  امتزاج ابعاد متتالي ارخي با تضعيف اول ١
  ــ  امتزاج ابعاد متتالي اوسط با تضعيف اوسط ٢
  ــ  امتزاج ابعاد متتالي اشد با تضعيف ثالث ٣

  چهارم
  ــ  امتزاج ابعاد متتالي ارخي و متصل اوسط ١
  ــ  امتزاج ابعاد متتالي ارخي و متصل  ثالث ٢
  تالي ارخي و متصل  اوسطــ امتزاج ابعاد مت ٣

  پنجم
  ــ  امتزاج ابعاد متتالي اوسط و متصل اشد ١
  ــ  امتزاج ابعاد غير متتالي ارخي و متصل اشد ٢
  ــ امتزاج ابعاد غير متتالي اوسط و متصل اشد ٣

  ششم
  ــ  امتزاج ابعاد غير متتالي اوسط ودرمدي ١
  ــ  امتزاج ابعاد با تضعيف ثالث و متصل اول ٢
  امتزاج ابعاد با تضعيف ثالث و متصل اوسطــ  ٣

  هفتم
  ــ  امتزاج ابعاد غير متوالي ارخي و دومدي ١
  ــ امتزاج ابعاد غير متوالي ارخي و متصل اوسط ٢
  ــ امتزاج ابعاد متصل اشد و منفصل اول ارخي ٣

  هشتم 
  ــ  امتزاج ابعاد متتالي ارخي و منفصل اول ١
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  متصل سومــ  امتزاج ابعاد متصل اول و  ٢
  و متتالي اوسط) غير مرسوم(ــ  امتزاج ابعاد جنس قوي  ٣

  اختالط بين اقسام جماعات مبدأ انتقاالت
  

  اجناس ايقاع
  ــ  زمان هاي ايقاع ١
  ــ  ايقاعات هزج موصل ٢
  ــ  ايقاعات متفاضل موصل ٣
  ــ  ايقاعات متفاضل مفصل ٤

  اجناس ايقاع مفصل
  ــ  مفصل اول ١
  ــ  مفصل دوم ٢
  ــ مفصل سوم ٣

  شرح اجمالي در ايقاع
  شرح اسباب قديمي براي آزمايش نت ها، اجناس و جماعات

  بخش دوم در آالت موسيقي مشهور و نت هاي محسوس در آنها
  شامل دو مقاله

  :در مقالهء اول عود مورد بحث قرار گرفته است
  چگونگي استخراج نت ها از آالت موسيقي مشهور

  :عود ) ١(
  ر عود چهار تاريگام معمول د

  ابعاد حاصل از عود و مناسبات آنها
  در پرده هاي عود) قوي(شمار نت ها و اکتاوها 

  ماليمات نت ها بر پرده ها
  ــ  ماليمات مطلق بم ١
  ــ  ماليمات مجنسب سبابهء بم ٢
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  ــ ماليمات  سبابه بم ٣
  ــ  ماليمات  مجنب وسطاي بم ٤
  ــ  ماليمات وسطاي فرس در بم ٥
  ماليمات  وسطاي زلزل در بم ــ  ٦
  ــ  ماليمات بنصر بم ٧
  ــ  ماليمات مطلق مثلث   ٨
  ــ  ماليمات مجنسب سبابهء مثلث   ٩

  ــ  ماليمات سبابهء مثلث ١٠
  ــ  ماليمات مجنسب وسطاي مثلث ١١
  ــ  ماليمات وسطاي فرس در مثلث ١٢
  ــ   ماليمات وسطاي زلزل در مثلث ١٣
  ر مثلثــ   ماليمات  بنص ١٤
  ــ   ماليمات مطلق مثني ١٥
  ــ   ماليمات مجنسب سبابهء مثلث ١٦
  ــ  ماليمات  ماليمات سبابهء مثني ١٧
  ــ  ماليمات  مجنسب وسطي در مثني ١٨
  ــ  ماليمات وسطاي فرس در مثني ١٩
  ــ  ماليمات وسطاي زلزل در مثني ٢٠
  ــ   ماليمات بنصر مثني ٢١
  ــ  ماليمات  مطلق زير ٢٢
  ــ  ماليمات مجنسب سبابه زير ٢٣
  ــ  ماليمات سبابهء زير ٢٤
  ــ  ماليمات  مجنسب وسطاي زير ٢٥
  ــ  ماليمات وسطاي فرس در زير ٢٦
  ــ  ماليمات  وسطاي زلزل در زير ٢٧
  ــ  ماليمات  بنصر زير ٢٨
  ــ  ماليمات خنضر زير ٢٩
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  :کوک هاي سادهء تار هاي عود
  ــ  کوک مشهور ١
  پنجم ــ  کوک ٢
  ــ  کوک پنجم با اضافه ليما ٣
  ــ  کوک پنجم باضافه پرده ٤
  ــ  کوک پنجم باضافه دو پرده ٥
  ــ  کوک دو چهارم ٦
  ــ  کوک هنگام ٧
  ــ  کوک پرده ٨
  ــ  کوک دو پرده ٩

  :کوک هاي مرکب
  ــ  کوک دو هنگام از مطلق بم تا خنصر زير ١
  ينيــ  کوک بترتيب بم از مثلث بر دو بعد طن ٢
  ــ  کوک بترتيب مثني بردو بعد طنيني از مثلث ٣
  ــ  کوک بترتيب مثني بر بعد طنيني باضافه ليما از مثلث ٤
  ــ  کوک بترتيب مثني بر بعد طنيني از مثلث ٥
  ــ  کوک بترتيب بم از مثلث بر بعد طنيني ٦

  تغيير نسبت هاي وتر هاي عود در کوک مشهور آن
  لث بميزان بعد طنينيــ  تغيير نسبت بم به مث ١
  ــ  تغيير نسبت مثني به مثلث بميزان بعد طنيني ٢
  ــ  تغيير نسبت بم به مثلث بميزان بعد طنيني باضافهء بقيه ٣

  استعمال کوک هاي ساده و مرکب
  )ذومدتين(جنس قوي متصل اوسط با جنس قوي دو پرده اي اختالط 

  مقاله دوم از بخش دوم در آالت موسيقي ديگر
  :طنبور

  ــ  طنبور بغدادي ١
  ابعاد ماليم و غير ماليم بين پرده ها
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  کوک مشهور طنبور بغدادي
  .اثبات اينکه پرده هاي واقع بفاصله هاي طولي مساوي داراي ابعاد مساوي نيستند

  
  تصحيح مواقع پرده هاي واقع بفاصله هاي طولي مساوي

  اعداد پرده هاي واقع بفاصله هاي طولي مساوي
  ر کوک مشهورعدد نت ها د

  عدد نت ها در کوک هاي غير مشهور
  استخراج پرده هاي طنبور بغدادي 
  استعمال محدثين در طنبور بغدادي

  تکميل نت هاي طنبور بوسيلهء استخراج ابعاد اجناس در آنها
  ــ  ترتيب ابعاد تضعيفي ارخي ١
  ــ  ترتيب ابعاد جنس لين غير متتالي اشد ٢
  ثالثــ  ترتيب ابعاد تضعيفي  ٣
  ــ  ترتيب ابعاد لين غير متتالي اوسط ٤
  ــ  ترتيب ابعاد لين غير متتالي ارخي ٥
  ــ  ترتيب ابعاد جنس قوي متصل اوسط ٦
  ــ  ترتيب ابعاد قوي دو پرده اي  ٧
  ــ  ترتيب ابعاد جنس متصل ارخي ٨
  طنبور خراساني) ٣(

  در طنبور خراساني) ثابت(پرده هاي مرتب کننده 
  در طنبور خراساني) متبدل(غيير پرده هاي مت

  پيدا کردن جا هاي پرده هاي ثابت
  پيدا کرده جا هاي پرده هاي متغيير

  کوک هاي ممکن در طنبور خراساني
  )تسويه مزاوج(ــ  کوک همصدا  ١
  )بقيه(ــ  کوک ليما  ٢
  ــ  کوک دو ليما  ٣

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

١٢٧ 
 

  )معمول(ــ  کوک مشهور  ٤
  ــ  کوک عود در طنبور ٥
  نيــ  کوک گيال ٦
  ــ  کوک پنجم ٧
  ــ  کوک دو چهارم  ٨
  ــ  کوک هنگام ٩
  

  ابعاد اجناس باختالف ترتيب پرده هاي متغيير
  ــ  تقسيم بعد طنيني به سه قسمت مساوي ١
  ــ  ترتيب ابعاد لين اوسط ٢
  ــ  ترتيب ابعاد قوي متصل اوسط ٣
  ــ  ترتيب ابعاد لين ارخي ٤
  ــ  ترتيب ابعاد تضعيفي سوم ٥
  ترتيب ابعاد تضعيفي ارخي ــ  ٦
  ــ  ترتيب ابعاد لين ثالث ٧
  ــ  ترتيب ابعاد جنس متصل اشد ٨
  
  »فلوت«) مزامير (ني ها ) ٣(

  علل زيري و بمي نت ها در ني ها
  نسبت هاي ني ها بحسب اختالف طول ها و قطر مقطع آنها و قطر سوراخهاي آنها

  استعمال ني هاي مزدوج و مرکب
  معمول و تطبيق نت هاي آن با نت هاي عود مشهور ترين ني هاي

  سرناي
  مساوي ساختن نت هاي سرنا با نت هاي عود

  و تطبيق نت هاي آن با نت هاي عود) مزمار مزوج(دو ناي 
  رباب و جا هاي نت ها در آن) ٤(
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  تکميل نت ها در رباب
  کوک هاي مشهور در رباب

  ــ  کوک مشهور وسطي ١
  ــ  کوک مشهور بنصر ٢

  ت هاي رباب با نت هاي عودتطبيق ن
  تطبيق نت هاي رباب با نت هاي طنبور

  )معازف(انواع قانون و سنتور ) ٥(
  قوه حس تميز نت ها در تار هاي دست باز

  
  ترتيب نت هاي تار هاي باز با ابعاد دو پرده اي

  ــ  جمع تام منفصل ١
  ــ  جمع تام متصل بوسطي ٢
  ــ  جمع تام متصل مجتمع بوسطي ٣
  جمع متصل ناقصــ   ٤

  ترتيب نت هاي دست باز با ابعاد اجناس ديگر غير دو پرده اي
  ــ  تقسيم بهد چهارم به دو بعد ماليم ١

  مقدم گذاردن بعد مالئم  بزرگتر در طرف بم       
  مقدم گذاران بعد مالئم کوچکتر در طرف بم       

  ــ  ترتيب تار هاي دست باز با ابعاد جنس متصل ارخي ٢
  تضعيفي ارخي//               //                   //      ــ ٣
  متصل اول ارخي//               //                   //  ــ      ٤
  تضعيفي سوم//               //                   // ــ      ٥
  قوي متصل اوسط//               //                   // ــ      ٦
  لين متتالي اشد//               //                   //   ــ     ٧
  اوسط//               //                   //        //    ــ      ٨
  قوي متصل اشد//               //                   //  ــ      ٩

  .د مفروضترتيب تار هاي دست باز با تسلسل اتفاقات بر مبناي مقايسه به بع      

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

١٢٩ 
 

  بخش سوم در آهنگ هاي جزئي
  مقاله اول

  قسمت اول از اقسام دوگانه آهنگها
  داول اعداد نت ها و ماليمات و متنافرات در جمع هاي تام منفصل و غير متغييرج
جماعت منفصل غير متغيير که در ابعاد متصل اوسط مرتب مي شود و بايد بجاي قوي دو ) ١(

  .دپرده اي در عود بکار برده شو
  عالمات نت ها، اسامي آنها و اعداد آنها

  .جماعت منفصل غير متغيير که در آن ابعاد متصل اوسط داده شده است
  نت هاي ماليم و متنافر در آن 

ابعاد تضعيفي اوسط مرتب مي شود و همان قوي دو « جماعت منفصل غير متغير که در آ) ٢(
  .برده مي شودپرده اي است که در عود و اکثر آالت مشهور بکار 

  عالمات نت ها و اسامي آنها و اعداد آنها
  .جماعت منفصل غير متغير که در آن ابعاد تضعيفي اوسط مرتب شده است

  نت ماليم و متنافر
جماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد متصل اول مرتب مي شود و يکي از دو جنسي ) ٣(

  .داست که طنبور بغدادي بوسيلهء آنها تکميل ميشو
  عالمات نت ها و اسامي آنها و اعداد آنها

  .جماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد متصل اول مرتب شده است
  نت هاي ماليم و متنافر در آن

جماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد تضعيفي اول مرتب مي شود و جنس دومي ) ٤(
  .است که طنبور بغدادي بوسيلهء آن تکميل ميشود

  ت نت ها و اسامي آنها و اعداد آنهاعالما
  .جماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد تضعيفي اول مرتب شده است

  نت هاي ماليم و متنافر در آن
جماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد متصل ثالث مرتب مي شود و قوي مستوي نام ) ٥(

  .دارد
  عالمات نت ها، اسامي آنها و اعداد آنها
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  .نفصل غير متغيري که در آن ابعاد متصل ثالث مرتب شده استجماعت م
  نت هاي ماليم و نت هاي متنافر در آن

  .جماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد قوي مرتب ميشود و آنرا منفصل اول گوئيم) ٦(
  عالمات نت ها و اسامي و اعداد آنها

  .)مرتب شده است جماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد قوي متصل اول(
  نت هاي ماليم و نت هاي متنافر در آن

يي که ذکر آن )کرواتيک ها(جماعت منفصل غير متغيري که در آن قوي ترين ملون ها ) ٧(
  .گذشته است بکار رفته است و آن جنسي است که متتالي اشد ناميده ايم

  عالمات نت ها و اسامي آنها و اعداد آنها
که در آن قوي ترين ملون ها مرتب شده اند و متتالي اشد نام جماعت منفصل غير متغيري (

  .)دارد
  نت هاي ماليم و نت هاي متنافر در آن

جماعت منفصل غير متغيري که در آن بعضي ابعاد متوسط ملون که ذکر آن رفته است ) ٨(
  .مرتب مي شود و آن جنس ناظمي است که متتالي اوسط ناميده ايم

  ها و اعداد آنهاعالمات نت ها و اسامي آن
جماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد بعضي از ابعاد ملون متوسط مرتب شده است و (

  .)متتالي اوسط ناميده ميشود
  .نت هاي ماليم و نت هاي متنافر آن

جماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد اوسط نامنظم سومي که ذکر آن رفت مرتب ) ٩(
  .کتتالي ارخي ناميده ايم مي شود و آن جنسي است که

  .عالمات نت ها و اسامي آنها و اعداد
جماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد ناظم اوسط سوم مرتب شده است و آن جنس 

  .ناظمي است که متتالي ارخي مي نامند
  .نت هاي ماليم و نت هاي متنافر آن

وسط لين مرتب مي شود و ملون جماعت منفصل غير متغيري که در آن قوي ترين ابعاد مت) ١٠(
  .قوي نام دارد

  .عالمات نت ها اسامي آنها و اعداد آنها
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جماعت منفصل غير متغيري که قوي ترين ابعاد متوسط لين مرتب شده است و ملون قوي نام (
  .)دارد

  .نت هاي ماليم و نت هاي متنافر آن
  .مي شودجماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد ملون لين مرتب ) ١١(

  .عالمات نت ها و اسامي آنها و اعداد آنها
  .)جماعت منفصل غير متغيري که در آن ابعاد ملون لين مرتب شده است(

  .نت هاي ماليم و نت ها متنافر آن
  .جماعت منفصل غير متغيري  که در آن ابعاد ناظم لين مرتب مي شود) ١٢(

  .عالمات نت ها و اسامي آنها و اعداد آنها
  .)منفصل غير متغيري که در آن ابعاد ناظم لين مرتب شده استجماعت (

  .نت هاي ماليم و نت هاي متنافر آن
  مبدا هاي انتقاالت و مبدأ هاي آهنگ ها

  )انواع هنگام ها، انواع پنجم ها و انواع چهارم ها(
  اقسام انتقاالت جزئي در مبنا هاي هنگام از زير

  نقل به استقامت)  ١(
  افنقل به انعط)  ٢(
  نقل به استداره )  ٣(
  نقل به انعراج)  ٤(

  جرئي) ريتم ها(اقسام ايقاع ها 
  زمان مبدأ در ايقاع ها

  ايجاد زمان هاي وصل شده از مبدأ
  :ايجاد ايقاعات مفصل از ترکيب وصل کننده ها

  ــ  مفصل هاي ساده  ١
  ــ  مفصل هاي مرکب ٢
  )هاي مبدأ» کوب«ايجاد ايقاعات از اضعاف نقره (
  )غيراتي که به اصول ايقاعات ملحق مي شودت(
  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

١٣٢ 
 

  ايقاعات مشهور
  ــ  هزج و خفيف ١
  ــ  خفيف رمل ٢
  ــ  رمل ٣
  ــ  ثقيل ثاني ٤
  ــ  خفيف ثقيل ثاني ٥
  ــ  ثقيل اول ٦
  ــ  خفيف ثقيل اول ٧
  ــ  تمخير ايقاعات ٨

  مقالهء دوم از بخش سوم
  قسم دوم از اقسام دوگانهء آهنگها

  اظ کيفيتاقسام صدا از لح
  حروف مصوت و غير مصوت

  اجزاء حروف و نظائر آنها در ايقاع
  )اقاويل(اقسام گفتار ها 

  هنر تلقين نت هاي آهنگ با حروف گفتار
  )مملو(آهنگ هاي پر نت 

  )فارغ(آهنگ هاي کم نت 
  ــ  توزيع نت ها بر حروف مبادي ١
  ــ  توزيع نت ها بر حروف متفاضل ٢

اقسام آهنگهاي ريتم دار و اقتران آنها به  ملو و فارغآهنگهاي مخلوط از انواع م
  اجزاي گفتار

  اوائل آهنگ ها و استهالل آنها
  انتهاي آهنگ و محازات اجزاي آنها

  تزئينات آهنگ ها با اقسام صدا هاي انساني
  اقسام آهنگ هاي کامل همراه با گفتار 

  )ابيموسيقي فار ٣٧الي  ١٦ص ( ))غايات الحان و مدخل آن در انسان
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  فارابي

  فارابي 
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  دو رامشگر درسقف رواق مجسمه پنجاه و سه متري باميان
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  فصل چهارم
  
  
  
  
  

  خانقائيان
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  :محمد عبدالحميد اسير

حاني و ادبي و بعد از وفات حضرت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل در چندين مملکت مقام رو
از جملهء ممالک ترکستان و هندوستان آن وقت افغانستان هم در . فلسفي او ورد زبانها گرديد

  .جملهء فدائيان بيدل بشمار رفت
بيدل شناسي و بيدل دوستي درميان مردم افغانستان بصورت عنعنوي اندرميان عوام و خواص 

وطن مان بروز کردند و اخالص و  داخل گرديد صد ها بيدل شناس و هزاران بيدل خوان در
  .عالقهء به بيدل را با خود بگور بردند

عرس هاي بزرگ بنام بيدل برپا ميگرديد و صد ها وهزاران شخص از تفسير و ترجمهء افکار 
  .ملکوتي بيدل بهره ميگرفت

عنعنهء بيدل دوستي بحدي رسيد، که در بسياري از نقاط مملکت عزيز حلقه هاي بيدل خواني 
فدائيان بيدل هم کثرت پيدا . ت پيدا کرد و صد ها شاعر به استقبال اشعارش شعر سرودندکثر

  .کرد که حساب شان از حوصله بيرون است
آخرين کسيکه بيدل را در افغانستان به اسلوب واقعي معرفي ميکرد جنت مکان محمد 

انهء افغانستان اين مرد عارف و واراسته و فرز. عبدالحميد اسير مشهور به قندي آغا بود
حلقهءبزرگي را در کابل بغرض تدريس افکار بيدل تشکيل کرد و شاگرداني زيادي را تربيه و 
به جامعه تقديم نمود، استاد قندي آغا بيش از چهل سال اين خدمت بزرگ را بجامعهء افغانستان 

به جهان  انجام داد و يکبار  ديگر عظمت و مقام شامخ بيدل را در فضاي کابل بلند ساخت و
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علم و ادب ثابت ساخت که مردم افغانستان بمعني ادب و عرفان بخوبي ميدانند و از بزرگان 
  .استقبال خوب مينمايند

دليل عمده ايکه در بارهء جنت مکان استاد قندي آغا در اين کتاب نوشته مي شود اينست که 
بسياري انکشاف هاي ادبي  اکنون نام استاد سرآهنگ و قندي آغا با هم متالزم گشته اند، زيرا

استاد سرآهنگ و بيدل دوستي و بيدل شناسي او مرهون الطاف و مهرباني قندي آغا بوده است 
جناب آقاي عبدالوهاب مددي در کتاب خود از زبان استاد سرآهنگ و ارتباطش با قندي آغا 

  :چنين ميگويد
يخواندم که يکي از بيدل در يکي از شبهاي ماه مبارک رمضان در کافي بچهء شاقل بيت م« 

شناسها بنام عبدالحميد مشهور به قندي آغا براي شنيدن آواز من داخل شد، هنوز چند غزلي 
روزي به اتفاق . نخوانده بودم که غزلهايم مورد پسند ايشان واقع نشد و او کافي را ترک گفت

اين آواز زيبا اشعار  يکي از دوستانم به منزل قندي آغا رفتم و او به من گفت که بهتر است با
زيبايي را نيز بخوانم و از من خواست تا مدتي را در ادبيات شاگردي او را قبول کنم، من نيز 
پذيرفتم و او با نخستين اشعاري که از ديوان ابوالمعاني بيدل برايم تحليل و تجزيه نمود مرا 

رامي رفت و آمد گرويدهءآن شاعر بزرگ و عالي مقام کرد، سالها به خانهء اين دوست گ
داشتم تا اين که از طريق مصاحبت با اين بيدل شناس به شخصيت روحاني حضرت بيدل پي 

، سرگذشت موسيقي معاصر ١٣٧ص (» بردم و از آن روزگار به بعد شيفتهء اشعار بيدل شدم
  ).افغانستان

ي بصورت استاد سرآهنگ بعد ها با تماس به جنت مکان قندي آغا در بيدل خواني و بيدل شناس
اشعار بيدل را در " شفاهي شهرهء زياد پيدا کرد و در مجالس از اشعار بيدل تفسير ميکرد و اکثرا

  .مجالس ميخواند
از بدخشان است به قندي آغا محبت زياد نشان  )رح(مردمان بدخشان که عقيده دارند بيدل 

استاد قندي آغا " که نسباميدهند و اين عالقهء مردم بدخشان به قندي آغا دو دليل دارد يکي اين
بدخشاني ميباشد و رگ شغناني دارند و ديگر اينکه آنها بيدل شناس و بيدل دوست بودند که 

  .به بيدل عشق و سوز عجيبي دارند" مردم بدخشان ذاتا
براي اينکه قندي آغا را بهتر معرفي کرده باشم سوانح مبارکش را از زبان فرزندش محمد 

نکه نوشتهء فرزند و يا خلف الصدق او صحيح ترين سنديست که ما احسان اسير مي آورم چو
بدست داريم ورنه اخالص مندان آن ذات جليل القدر زياد است و نوشته ها در باره اش در هر 

 .اخبار و مجله و کتاب يافت ميگردد
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  )قندي آغا(استاد عبدالحميد اسير  
  وز زندهء عشقم نمرده اماز خاک تربتم نفسي ميزند غبار             بيدل هن

سال روان مشعل دار بزرگ عرفان و ادب به خموشي گرائيد و داغي را در دل زمانه ها گذاشت 
آري .به حيات مستعار خاتمه بخشيد ١٣٧٣و با فروبستن چشمان مبارک اش در هژدهم حمل 

به مطالعه معروف به قندي آغا که شصت و سه سال عمر عزيز را » اسير«استاد محمد عبدالحميد 
گذرانيده بود پنجشنبه ساعت  )رح(و تحقيق آثار عارف همه دل حضرت ميرزا عبدالقادر بيدل 

آنروز اخالص کيشان و . سالگي داعيه اجل را لبيک گفتند ٧٩دو ونصف بعد از ظهر به عمر 
ز خانقائيان حضرت ابوالمعاني بيدل برغم پنجشنبه هاي ديگر حضور بهم رسانيدند تا صامعه را ا

چون کليات حضرت ابوالمعاني را گشودند مطلع غزل چنين . صحبت گرم استاد نوازش دهند
  گرد وحشت بسکه برهم چيده است اجزاي من     :بود که

  رفتن رنگي تواند کرد خالي جاي من                                              
راندن کلمهء شهادت برزبان خويش استاد سه بار جملهء يا ارحم الرحمين را زمزمه نمود و با 

استاد به جمع ياران  ١٣٧٢مرگ را استقبال کرد و آنگاه اخالصمندان دريافتند که در سوم صفر 
ميرسد و اين سن بيدلي است سال ديگر موقع انعقاد و عرس ابوالمعاني  ٧٩گفته بود عمرم به 

نگذاريد چراغ بيدلي در  در جمع شما حضور نخواهم داشت اما هوشدار داده بود که" ظاهرا
موقعيکه . کشور خاموش شود، خوشبختانه که چراغ بيدلي در کلبهء استاد روشن است

مجموعهء جنون شوکتان جهت  طبع و نشر به دوست گرامي سپرده شد در آن لحظات استاد 
 پدرود حيات گفتند و اين اثر ارزنده را با کاروان اشک نثار رهروان و عالقه مندان عرفان و

موضوع بحث در رساله فوق الذکر شرح احوال سکريان فراموش شده است که . ادب مينمايم
  .اين مجموعه را ميتوان تذکرهء مجاذبت نيز ناميد

از بارگاه الهي عاجزانه التجاء مينمايم تا به روحانيت مبارک جنون شوکتان سرزمين مقدس 
  .افغانستان را از آتش جنگ و نفاق بر حذر دارد

اتحاف دعا و مغفرت  )رح(ان مقال به روان عارف خاکسار حاجي استاد عبدالحميد اسير در پاي
  .نموده و به دوستان و ارادتمندان شان در سراسر جهان تسليت بعرض ميرسانم

  به قضا سر فگنده ايم همه                    چارهء نيست بنده ايم همه          
                                                    ١٣٧٣دق استاد اسير خلف الص» اسير«والسالم محمد احسان 

  )ص، الف و ب جنون شوکتان( 
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  :استاد غالم نبي نتو

استاد غالم نبي نتو زمانيکه در زير درختان توت هاي مرواريد تک و چنار هاي سربفلک 
" ن خصوصاخيل پرندگا را از زبان ميکشيد،) ج(کشيدهء جرم بدخشان حمد و نعت رسول خدا 

شاخها و . بلبل ها دورادور او حلقه ميزدندو اين سري بود که غير از خدا کسي نميدانست
شاخچه ها از نشست طيور که زمين و زمان اطراف آن مقام در جوش مي آمدند و در آواز 

  .خواني با او همراهي ميکردند
خورشيدي امير  ١٢٤٨رن قبل در سال يک و نيم ق" در حدود تقريبا: ناصر پورن قاسمي مينويسد

شيرعليخان در سفري که به هند بريتانيايي داشت بعد از ختم سفر در ايام مواصلت به کشور 
جهت برگذاري مراسم وليعهدي شهزاده عبداهللا يکدسته رامشگران را نيز از کشور هند با خود 

  .به کابل آورد
ان پدر بزرگ استاد نتو، استاد قربانعلي پدر از رامشگران ذکور مانند نته، استاد ميا سمندر خ

استاد نتو، استاد سائين الماس گوت کلي شاه، استاد ميا مهتاب، استاد گامو خان،پدر بزرگ 
مادري شادروانها استاد سرآهنگ و استاد شيدا و استاد هاشم، پربو خان، استاد طالعمند، استاد 

ري استاد رحيم بخش، استاد قندو، استاد کريم بخش و استاد خدايبخش پدر بزرگ پدري و ماد
  .رنگ علي، استاد راجي، استاد اکبر و استاد محمد رضا پتلي باز

از استادان اناث خانم مينا، خانم گلشاه، خانم گوهر به کابل آمدند که در حصهء دروازه خوني 
ارد محل مسجد محمدي مرحوم استاد قاسم افغان قرار د" که فعال) جايگاه اعدام (باالحصار 
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اتباع افغان يک پهره " سکونت برايشان تعيين شد که جهت حفاظت هنرمندان مهمان و بعدا
امنيت بنام سوته پايها از جانب امير به اثر هدايت سيد نور محمد شاه خان اعتماد الدوله 

  .تعين شده بود که محفل خوشي امير را سروسامان ميدادند) صدراعظم(
نتو محفل امير و ديگر شهزادگان را محفوظ ميداشت و با خواندنهاي  استاد مياسمندر پدر استاد

  .دربت، ترانه، قوالي و غزلهاي هندي که در آن وقت معمول بود ترنم مي بخشيد
بعد از انقراض دوره امير شيرعليخان زمام امارت به امير محمد اعظم خان رسيد چون استاد 

اعظم خان که در آن وقت حکم سردار را داشت با امير محمد " ستارجو پدر استاد قاسم قبال
معرفت داشت به کابل آمده و ماندگار شده بود و در دوران امير بعدي نيز مانند گذشته استاد 

  .ستارجو و ديگر هنرمندان از احترام برخوردار بودند
بعد از چندي در خانه استاد قربانعلي طفلي بدنيا آمد چون روز والدت طفل مصادف بروز 

استاد نته خان مربي استاد قربانعلي اسم دوم . نده ميالد النبي بود نامش را غالم نبي گذاشتندفرخ
والي علي احمد خان لوئيناب اسم موصوف را از نته خان " او را نته خان ثاني گذاشت که بعدا

  .به خليفه نتو عوض کرد
. ت خاص داشتاستاد نتو شخص متصوف و فقير مشرب بود به فقر او سادات حقيقي اراد
" روز ها و اکثرا. مرحوم از طفوليت عالقمند اهل قبور و شايق قبرستان ها و اماکن مقدس بود

شبها ديده شده که در مزارات شهداي صالحين به تنهايي يخ صبح رسانيده بدون اينکه کدام 
بعد از عبادات ديني مصروف قرائت درود هاي شريف مي بود مرحوم . خستگي احساس کند

  .اد نتو برعالوه مقام هنري دست تصرف در تسخير اجنات نيز داشتاست
گفته اند که شهزاده محمد نادر در آوان طفوليت به يک نوع تکليف جن زدگي مصاب شد، 
داکتران حاذق و معالج آنوقت مانند مرحوم داکتر عبدالظاهر سر طبيب شفاخانه ارگ سلطنتي، 

بدالرحمن محمودي، داکتر زين العابدين، داکتر صفر شاد روان داکتر فقير محمد شفا، داکتر ع
علي، داکتر فيشد آلماني و هکذا طبيب هاي يوناني وقت لعل چند پسر چاول از اهل هنود، 
ميرزا محمد شفيع، حکيم جي بابا اوزبيک و بعضي داکتران ديگر از عهده تداوي عاجز آمدند 

ان آغانيازي پير روحاني چاردهي کابل و گپ به تعويذ و تومار کشيد به هدايت سيد محمود ج
واقع آقاعلي شمس چهل ستون  تحت دعا خواني، قصيده سرائي مرحوم زنده ياد استاد نتو قرار 

  .داده شد که بفضل خداوند درودهاي شادروان مؤثر واقع شد و صحت يافت
آنزمان بنام استاد نتو در آن وقت از بابت خريد يک ساحه زمين دولتي در واليت قندز فعلي که 

واليت قطغن ياد ميشد و نايب الحکومه آن مرحوم جمعه گل خان صديقي بود مبلغ سي هزار 
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افغاني از پول اقساط مديون بود که پول متذکره از اثر هدايت پادشاه توسط فرمان رسمي به 
  .امضاي مرحوم مير عبدالعزيز خان که سمت دفتر شخصي را داشت بخشيده شد

نتو در کابل حاجي کاکا عبداالحد خان کتاب فروش بود که شب هاي  دوست همراز استاد
جمعه به محفل سماع و ذکر خواني ميپرداختند و استاد نتو به آهنگ هاي نفيسه شب را با دعا 

مرحوم استاد نتو هميشه با طهارت و پاکي و . هاي حاجات با خير و برکت به سحر مي رسانيدند
  .خوش لباسي زندگي ميکرد

استادنتو چهار مراتب ازدواج نموده که ثمرهء آن چهار دختر و دو پسر است، و متأسفانه  مرحوم
استاد نگذاشت پسرانش راه پدر را تعقيب نمايند، علت آن شايد کم لطفي و بي مهري بعضي 

پسر بزرگش در . دولتمداران وقت بوده باشد که به هنر موسيقي به ديده حقارت ميديدند
در هند به حيث نمايندهء " بحيث مدير انجام وظيفه مي نمود که بعدا شرکت هوايي آريانا

پسر دومش . از موجوديت آن کدام معلومات در دست نيست" فعال. شرکت آريانا توظيف شد
که فارغ فاکولته زراعت بود در موقع حيات استاد به کشاورزي در زمينهاي پدر در بغالن و 

  .وم با شوهران خود در دوبي بسر ميبرنددختران مرح. قندز مصروفيت شخصي داشت
که از آلمان پخش مي شود در بارهء » رنگين«جناب محمد حيدر اختر متصدي تلويزيون

مي " هنرمندان افغاني بطور عموم و در باره کوچه خرابات و خراباتيان و استاد نتو مخصوصا
  :نويسد

ارهء معرفي و زندگي نامه يکي از هرزمانيکه بخواهم در زمينهء موسيقي افغانستان و يا در ب« 
استادان و يا هنرمندان مسلکي موسيقي و اهل طرب چيز هايي بنويسم و يا از آنها يادآوري 

باتأسف ( داشته باشم نبايد نام گذر خرابات يا خواجه خوردک کابل يا خرابات امروزي را که 
موسيقي افغانستان سخت گره  زيرا نام خرابات با. فراموش کرد) ديگر از آن اثري باقي نمانده

اين گذر مرطوب، تنگ و تاريک منزلگهء پرورش اهل طرب، ساز، سرود، هنر و . خورده است
هنرمندان کشور ما ميباشد، که آواهاي قدبرافراشته و نوا هاي بلند و بلند تر گشتهء ساکنين اين 

ادي سکوتهاي مردم ما ديار با زمزمه هاي روح پرور و سرود هاي شادي آفرين شان ساليان متم
  ». . . را لبريز از فرياد هاي خوشي و شادي و سرشار از سرور فراموش ناشدني ساخته اند 

خرابات منزلگهء خنيا گران، رامشگران و مطرباني بوده که چراغ موسيقي را در افغانستان عزيز 
  .از يک قرن به اينطرف زنده نگه داشته و فروزان و روشنتر گردانيده اند

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

١٤٢ 
 

نرمندان چيره دست و استادان ممتازي چون استاد محمد حسين سرآهنگ، چاچه محمود، ه
استاد رحيم بخش، مرحوم استاد شيدا، استاد هاشم، استاد محمد عمر و ديگران از آن سر بر 

  .آورده اند
در ميان اين هنرمندان و اين ابرمردان پرآوازهء موسيقي يکي هم استاد غالم نبي نتو بود که 

استاد غالم نبي نتو در خانوادهء چشم . بيشتر از نيم قرن شمع محافل، سرود و طرب بود" باتقري
اين باعث شد . بدنيا کشود که همه اعضاي خانواده اهل موسيقي و طرب بودند و همه هنرمند

که نواي دل انگيز موسيقي از همان آوان کودکي در تارو پودش راه بيابد، هنوز طفلي خورد 
  .ود که پدر هنرمندش ويرا تحت تربيه گرفتسال بيش نب

استاد سمندرخان يعني پدرکالن استاد نتو در جمله هنرمنداني بود که غزل هاي فارسي دري را 
در قالب آهنگ هاي هندي ميخواند ولي خود استاد قربانعلي خان اشعار ابوالمعاني بيدل را در 

يخواند و از جمله هنرمندان ممتاز و قالب آهنگهاي که خود در چوکات راگها ترتيب ميکرد م
استاد قربانعلي خان با نشان دادن اساسات اوليه موسيقي . مشهور عصر خويش به حساب ميرفت

ويرا نخست نزد پيربخش خان " دانست که پسرش استعداد اندوختن بيشتر موسيقي را دارد بنا
" را رسما) گُرماني(راسم ارثي و سپس به شاگردي استاد قاسم افغان نشاند و م) پيارا خان(هندي 

  .بجا آورد
در طول چند سال استاد نتو از يکطرف به رياضت در حلقه شاگردان بيشمار استادش مشغول بود 
و از جانبي هم به نوا هاي دلکش استاد قاسم گوش ميداد و همچنين با پشتکاري که داشت 

  .برد توانست بقدر توانش از بحر موسيقي يا اين هنر واال استفاده
گويند . استاد غالم نبي نتو گاهي در بعضي از محافل با استاد قاسم افغان يکجايي غزل ميخواند

يکي از شبها استاد قاسم و استاد نتو از سر شب تا صبح  در بارهء گل، شمع و پروانه شاه فرد يا 
  .تک بيت ميگفتند و تکرار هم نميشد

در همان آوان تازه در افغانستان رايج گرديده غزلخواني که بخشي از موسيقي کالسيک ميباشد 
موسيقي غزل با تازه آفريني ها . بود ولي خوشبختانه تا امروز عالقمندان و دوستداراني زياد دارد

و بکر آوريهاي استادان و پيشگامان اين شيوه چون استاد قاسم افغان، استاد غالم حسين، استاد 
ستاد شيدا و بخصوص موسيقي غزل را استاد سرآهنگ نتو، استاد نبي گل، استاد رحيم بخش، ا

  .به اوجش رسانيد
استاد غالم نبي نتو هنرمندي بود که بيشتر از نيم قرن شمع خوشيهاي مردم خود بوده و بعد از 

در شبهاي جمعه برگذار ميگرديد روانه خانقا شده و تا سپيده " ختم مجالس عروسي ها که اکثرا
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نوا سر ميداد و به اصطالح اين مسلک مجرايي  چشتيههل طريقت دمها در حلقهء صوفيان و ا
  .اش را اجرا ميکرد

استاد نتو يک انسان متين و فقير مشرب بود از جمله هنرمنداني بود که ساليان متمادي با هنر واال 
  . و اصيل موسيقي معاصر ما را رنگ و رونق بيشتر بخشيد

ت و خراباتيان بريد و در واليت قندز مسکن گزين استاد نتو در آخرين سالهاي حياتش از خرابا
با وجود مصروفيت . ولي تا دم مرگ از موسقي دوري نجست. شد و مصروف زمينداري گشت

هاي زمينداري شبهاي جمعه با آرمونيه کوچکش در گوشناز رستورانت شهر قندز مجلس 
استاد نتو طوريکه . تعالقمندانش را با سرودن غزلهاي ناب و آهنگهاي فلکلوريک گرم ميساخ

برخودش برمال بود کدام شاگرد رسمي مانند ديگر استادان مسلکي نگرفت تنها در ايام 
  .اعليحضرت امان اهللا خان به حيث معلم موسيقي در ليسه حبيبيه تدريس ميکرد

سالگي در شهر پلخمري بعد  ١١٣اسد خورشيدي بعمر حدود  ٥بتاريخ  ١٣٦٨شاد روان در سال 
حظيرهء . ماز جمعه در حاليکه از صحت کامل برخوردار بود به سراي باقي شتافتاز اداي ن

  .يادش را گرامي ميداريم و روانش شاد. مرحومي در پلخمري ميباشد

  
  

  استاد غالم نبي نتو
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  استاد محمد صابر

از خرابات زادهء شهير وطن استاد محد صابر، که يکي از برازنده ترين و موفق ترين هنرمندان آو
اين استاد عاليقدر که خواهرزادهء استاد صوفي غالم نبي ميباشد، خواندن هايش را . خوان است

  .زيادتر به سبک او ميخواند
در خرابات کابل پا به عرصهء وجود گذاشت فرزند يکي از ) هـ ش  ١٢٩٧(استاد صابر در سال 

که چهرهء درخشاني داشت که استاد صابر را ميگفتند > رباب نوازان وطن بنام محمد عمر ميباشد
نيز ماهر بوده و از شاگردان بسيار مشهور استاد قاسم   دوزندگيدر پهلوي هنرمنداني به مسلک 

  .افغان است
از بخت نيک باري اين نگارنده هنر نمايي استاد صابر بزرگوار را در ده بوري کابل بخانهء 

اين . اي صدا و نواي او لذت برده استمرحوم عبدالقدير پور غني ديده و از  زيبايي و نزاکت ه
 خالاستاد دوستداران بي حد زياد دارد، وي اشعار خواجهء شيراز لسان الغيب حافظ را بمانند 

خود استاد نتو و ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل و مرحوم غالم حضرت شايق جمال بوجه عالي 
  .ميخواند

د که نويسنده نمي تواند، آن تاثيري را که به خواندن هاي استاد صابر کيفيتي به خصوصي دار
شنونده، از خواندنش توليد مي شود بقلم بياورد، باري هم آن نامدار بزرگ موسيقي خوانده بود 

  ).چکنم چرخ فلک نيست به فرمان کسي: (که 
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در کابل برحمت حق پيوسته است، از وي يادگار ) ش .هـ  ١٣٦٦(استاد محمد صابر در سال 
  .مانده و صدايش ثبت نوار ها شده و در سراسر دنيا در ميان افغانها شنوندگان دارد هاي زيادي

  
   
  

  
  

  
  استاد صابر 
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  سجاده نشين خانقاه

  استاد سخي احمد خاتم
  

مسيحي در عشق آباد ترکمنستان يکمرد خانقاهي را زيارت کردم که او  ١٩٧٩در فصل زمستان 
از عارفان و . خود غرق و در عشق محبوبش ميسوخت از هنرمندان ديگر فرق داشت، در عالم

اين عاشق پرسوز و جذبه را . صوفيان و شاعران نام ميگرفت و بر هريک از آنها اشک ميريخت
گفتم که خاتم دو معني دارد و شما بکدام مفهوم اين اسم را انتخاب کرده ايد؟ ديدم که نگاه 

منظورش از همه » ه حاجت به بيان استآنجا که عيان است چ«بادار جان : تيز کرد و گفت
مفاهيم خاتم بصورت کل بود و او از وحدت الوجود و وحدت الشهود و مقامات ديگر سخن 

باز . ميگفت، ديدم که چيزهايي ميگويد که از بي معلوماتي ام در عالم عرفان به واهمه افتادم
آن خانقاه راه داري؟  بادارم در کارتهء سخي در فالن خانه و در کوچهء خرابات به: گفت

چند شعر " خاتم بعدا. گفتم، دربار پير بيدل شناسان محمد عبدالحميد قندي آغا را ميدانم و بس
را با جذبه خواند ديدم که اشک هاي او از چشمانش سرازير شد و گفت در وقت و زمانش 

باط ما قايم مالقات خواهيم کرد و اينک بعد از بيست و سه سال يعني دوسال پيش دوباره ارت
  .گرديد
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خاتم شخصيت . خاتم از برازنده ترين، عاشق ترين، پرشور ترين هنرمندان افغانستان ميباشد
خداداد عصر ماست و او رهرو راه عرفان و شخص خجسته، صوفي شناس، عارف شناس، و 

از طريقه هاي تصوف و پيران طريقت چنان آگاهي دارد که . شاعر شناس و شعر دان مي باشد
  .يي در مدرسه ها و خانقاهاي آنها تلمذ کرده باشدگو

خاتم که خاتم موسيقيدانان است از بسکه حياتش را وقف انديشه در عرفان و تصوف و شعر و 
در بارهء . شاعري کرده است، حاالت سخن زدن و بيانات او از انسانهاي ديگر تفاوت کلي دارد

فابريکه و کامپيوتر کار ميکند و بياد دارم  هر کلمه چند بيت مي آوردو حافظهء او بمانند يک
که يکي از مستشرقين صائب تبريزي را گفته بود که دماغش مثل يک فابريکهء ترکيب سازي 
است و خاتم در اين سن هفتاد و چند سالگي دماغ فابريکه مانندي در حفظ اشعار دارد و قوهء 

  .حافظه اش تازه تر ازجوانان بيست ساله بنظر ميخورد
تم از اين دنياي دون و بيوفا شکايت ها داردو يگانه راه تسکين دلش ياد بزرگان ادب و خا

عرفان است و زمانيکه از موالي رومي و سماع و عشق آتشين او به شمس تبريز سخن ميگويد 
نه تنها اشک ميريزاند بلکه با صدا هاي واي،واي گريه سر ميدهد و از جا بر ميخيزد و باز مي 

  .ز هايي بزير لبانش زمزمه ميکندنشيند و چي
کسانيکه در محضر و مجلس خاتم شرکت کرده باشند در مقابل گفتار پرهيجان و احساس او 

  .حرفي را نميتوانند بزبان بياورند و سرو دستار شان را از دست ميدهند
  ستاراز آن افيون که ساقي در مي افگند               حريفان را نه سرماند و نه د         

خاتم از آدم هاي کم پيدا و کم مانند وطن و از آواز خوانان واقعي مي باشد، او پيرو طريقه 
بي موقع نخواهد بود که از . طيبهء چشتيه و عاشق بزرگان طريقه هاي اربعهء صوفيه ميباشد

سرگذشت موسيقي معاصر (سوانح خاتم به نوشتهء محترم عبدالوهاب مددي در کتاب 
بارهء واقعهء تاريخي يک صوفي چشتي و يک موالناي ضد سماع چشتيه در اينجا  در) افغانستان

  :استفاده نمائيم
مقارن دوره پادشاهي امير شيرعليخان دو بزرگ مرد محترم بنامهاي شاه نياز احمد و مستان شاه (

ت موسيقي امروزي خانقاهي افغانستان از برکت فيوضا(کابلي حيات بسر ميبردند و بگفتهء خاتم 
يکي از رفقهاي بزرگ وقت . و او در آن وقت در هندوستان بسر مي برد.) شاه نياز احمد است

بنام مولوي يار محمد بخاطراينکه سماع را از نظر شرع روا نميدانست با خود عهد کرد که به 
با تني چند عازم آن ديار شد و نزد شاه رفت و شاه . هند رفته و سر شاه نياز احمد را بِبرد

حب را در حال طرب و سماع يافت، شاه روبطرف مولوي نمود و گفت که خوب شد بپاي صا
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خود آمديد ورنه آوردن شما از افغانستان مشکل بود، مولوي در اين لحظه از حال رفت و 
تا دونيم سال نزد شاه صاحب مريد شد و بعد از آن مرشدش او را نمايندهء . مدهوش گرديد

ه در کابل مقرر نمود و در وقت وداع گفت که از دست مال ها بعد طريقهء شريفه صوفيهء چشتي
نوشته . (از چندي کشته خواهي شد و همان بود که مولوي مذکور را با سنگسار مال ها کشتند

سخي احمد خاتم حيات فقيرانهء را بخاطريکه رند خراباتي است ترجيح ميدهد، وي از ) مددي
راي خواص جبريوني ها و قدريوني ها مي باشد با آنکه آدم هاي توکل بخداست، مرد قانع و دا

در تاريخ اصفياو اتقيا را خوانده و از حيات غم انگيز آنها رنج برده و سجاده اش را از اشک 
  :هاي خون آلود گلگون ساخته است ولي در ظاهر او مرد دنيايي جلوه ميکند

  پاک باش و اطلس پوشزاهدي در پالس پوشي نيست                 زاهد          
شمس تبريز هم ميخواست که او را تاجر تصور کنند و وقتيکه از اتاقش بيرون ميشد قفل 

  .بزرگي بدروازه اش ميزد، در حاليکه بجز از بورياي کهنه چيز ديگري نداشت
اين راقم در ايام جواني فکر ميکردم که کسي نخواهد بود که در حفظ اشعار بامن برابري کند ، 

که با مرحوم داکتر جاويد دوست شدم در مقابل حفظ اشعار آن عاليجناب غرورم خاک وقتي
ولي زمانيکه با خاتم خانقاهي و سجاده نشين درويش پيشه روبرو . شد و خود را هيچ دانستم

شدم، تيز هوشي و حفظ اشعار او را درک کردم، دانستم که او در اين رشته در مقامي قرار 
ذکاوت خدادادو عالقهء او در شعر "تعبير حفظ اشعار خاتم شايد طبعا .دارد که رقيب ندارد

باشد ولي فکر مي شود که زياده تر اشعار را از راه گوش در وقت شعر خواني هاي پرجذبه که 
  .از دل ها مي خاست در دلش نشسته باشند و يا ثبت اندر صغر کرده باشند

  سخي احمد خاتم کيست؟
خرابات در وطن ما ناشناخته مانده است، اين مست غزلخوان که  اين بزرگ مرد چشتي و رند

اکنون نفسي ببدن دارد بايد حرمت شده و بجامعه شناختانده شود، او مرد عجيبي است زمانيکه 
شخص مقابل در نظرش . حالت جذبهء به او رخ ميدهد چشمانش از حدقه بيرون مي شوند

در وقت هيجان چنان بي اشتباه و درست حرف . رندمعلوم نشده نگاهانش در عالم باال قرار ميگي
واسفا که قدر اين درويش خدا و همسان . ميزند که از تيزي گفتار گويي لب به لب نمي رسد

او را  در حيات کسي نميداند ولي آنگاهيکه از اين دنيا چشم بپوشيدند داغ فقدانشان جگر هاي 
  .شگاف خواهد کرد فرهنگيان و خراباتيان را پاره و قلب هاي شان را
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ش در کابل پا .هـ  ١٣١١سخي احمد زيبا روي و مقبول چهره فرزند شير احمد خان و در سال 
پشتون و از صافيان لغمان است و مادرش از قندهار و تحفه و " بعرصهء وجود گذاشت اصال

از گويا که زيرکي و دراکي را از پدر و کاکگي را . يادگار جفت لغماني و قندهاري ميباشد
  .مادر به ميراث برده است

استاد برکت علي . استاد اولي او در موسيقي زاهد خدا پرستي بنام خليفه حبيب ماماي اوست 
استاد نبي گل  و . خان هندي شش ماه را در خانهء خود خاتم، او را درس موسيقي داده است

و طبق سنت . نداستاد محمود و سرتاج موسيقي استاد سرآهنگ نيز به خاتم استادي کرده ا
  :چونکه گفته اند. خراباتيان خاتم بحضور استاد سرآهنگ گُرماني کرده است

  سفر عشق بي همرهي خضر مکن                 ظلمات است بترس از خطر گمراهي          
  .جذبات خواندن خاتم بار، بار استاد سرآهنگ را بگريان آورده است

ي زهيري و بيچارگي هاي بشري اش مستمع را خاتم کسي نيست که در وقت خواندن ها
خاتم آداب . بگريان و فغان نياورد، اين نگارنده را در تيلفون  گفتارش به گريان آورده است

  :خانقاهيان را به عمل اين اشعار ختم ميدهد
  خواهي کـــــه شود دل تــــو چـــو آئينه              ده چيز بــــرون کن زدرون سينه      

  حرص و غضب و بغض و دروغ و غيبت              بخل و حسد و کبر و ريــا وکينه      
خاتم بمانند ديگر آوارگان وطن در غربت سراي کاليفورنيا با عزيزانش حيات بسر مي برد، من 
حيران هستم که چرا توي داران و عروسي کنندگان در شب هاي خوشي شان از اين انسان 

ميکنند که با خواندن هاي عشقي اش عروس و داماد را صاحب برکت پرفيض و برکت دعوت ن
او مست و مستانه ميخواند زيرا مستي ها را در سماع و طرب خانقاء آموخته و خودش از . سازند

  .عاشقان و عارفان است و از دعا هاي او اوالدهء عروس و داماد اهل صالح ببار خواهد آمد
رات مودودچشتي، پيراجمير، پير داتا گنج بخش، موالناي خاتم آرزو دارد که بزيارت هاي حض

رومي، پير بالگردان، ابوالمعاني بيدل، خواجهء احرار، علي ثاني ياهمداني برود و بدربار حضرت 
امام بخاري در سمرقند دو رکعت نماز بخواند، سپس ببغداد بدرگاه هاي حضرات امام ابوحنيفه 

کند و در ختم سفرش در نجف بمقام حضرت علي کرم  و غوث االعظم پير پيران رفته و دعا
اهللا وجه ، آيات کالم اهللا را به جهر بخواند و آنگاه رو بسوي يثرب و بطحا نموده رقص کنان 
در طواف کعبه از حال بيحال گردد و در اطراف گنبد سبز سيدالمرسلين و مقامات حضرات 

و قاطبهء مسلمانان  )ص(گوشهء پيغمبرابوبکر صديق، عمر فاروق و عثمان ذوالنورين و جگر
فاطمه الزهرا دوگانه ها را بدرگاه يگانه ادا کند و از ارواح مبارک هر يک شفاعت بخواهد اي 
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بسا آرزو ها که خاک شده، اين همه اميد هاي پاک درين دنياي بي وفا و بي دوام اقتصاد کار 
  :دارد، و اما در پيش خدا آسان است و بيدل گويد

  از هــــر چه سرايمت فزوني                 خود گوي چه گويمت که چوني         
  از ما با ماست هر چه گويم                  ما همچو تو پي دگــــر چه جويم         

  
  استاد خاتم

  
  )چپ(استاد خاتم 
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  ) نفردوم طرف چپ در کنار استاد سراهنگ(خاتم                        

  خاتم 

  خاتم 
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  مير فخرالدين آغا

  
مير فخرالدين فرزند مير عبداهللا از نعت خوان هاي اول افغانستان ميباشد، در تمام مملکت 

اشعار شعراي متصوف را حفظ و حمد و نعت را زياده تر . افغانستان شهرت نيک و پاک دارد
  .در خانقاه ها و حلقات عرفا و متصوفين ميخواند

دارد و وقتيکه حمد شريف و نعت نبي را بآواز گيرا ميخواند، شنونده  ميرفخرالدين آواز خوب
  .ها به گريه مي آيند

ميرفخرالدين آغا در مثنوي خواني شهرت عالي دارد، بياد اين نگارنده مي آيد که در يکي از 
محافل بين المللي در تاالر راديو افغانستان در وقت وزارت مرحوم داکتر عبدالرحيم نوين وزير 

طالعات و کلتور، دانشمندان زياد و مولوي شناسان و مستشرقين اشتراک داشتند، ميرفخرالدين ا
آغا با لباس قديمه بلخ گزين مثنوي خواني کرد، البته خواندن وي بدون همراهي آالت موسيقي 

  .شنوندگان داخلي و خارجي از آن تقدير کردند. بود
تصوفي و ادبي دوست داشتند وي دوستاني چون  ميرفخرالدين آغا را تمام حلقه هاي عرفاني و

استاد بزرگ خانقاهي با شوکت و شان جناب سخي احمد خاتم صافي داشت و هم صحبت 
هاي ديگرشان زياد بودند و اکثر شان بدار بقاء شتافتند بقرار شنيدگي ميرفخرالدين آغا نيز داعي 

  .اجل را لبيک گفته اند
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  فصل پنجم

  
  
  

  خرابات نشينان
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  هيکل استاد غالم حسين

  
  

 
  استاد غالم حسين آرمونيه نواز                                               
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  استاد غالم حسين
مرحوم استاد غالم حسين فرزند عطا حسين مي باشد، در گروه دوم موسيقيدانان هند بريتانوي 

تاد غالم حسين اول الذکر از کشمير و پدر مرحوم استاد قاسم بنام ستارجو عطاحسين پدر اس
  .ثاني الذکر از الهور به افغانستان تشريف آوردند

ش در پشاور تولد گرديد و در آوان طفوليت دروس . هـ  ١٢٦٥استاد غالم حسين در سال 
" متداوله را نزد برادر بزرگ خود عبدالحسين حکيم مشهور به عبداهللا جان فرا گرفت و بعدا

د در مکتب که موسيقي جزو نصاب تعليمي بود منحيث شاگرد ممتاز شناخته شامل مکتب گردي
شد و بعد از فراغت اسيستانت در حصهء موزيک با سرکس ايفاي وظيفه نمود و بقرار قول 
جناب آقاي ناصر پورن قاسمي در عصر امارت امير حبيب اهللا خان با هنرمندان هندي شامل 

س در مراسم برگزاري محفل عروسي شاهدخت سرايندگان، شعبده بازان و گروه سرک
و از آنست که استاد غالم حسين بنام . قمرالبنات با سردار شاه محمود بکابل تشريف آورد

  .هنرمند ممتاز شهرت مي يابد چونکه مردم کابل در آن زمان سرکس را نديده بودند
در کابل اقامت  استادغالم حسين که از حنجرهء خداداد برخوردار بود با صداي دلکش خود

  .يافت و يکي از خوانندگان مشهور دربار پذيرفته شد
مرحوم استادغالم حسين بعد از ماندگار : (آقاي پورن قاسمي نواسهء استاد قاسم افغان ميگويد

شدن بکابل با چند تن از اعضاي گروهش بشمول ماستر عبدالغني شعبده باز، مينا و زهره 
د غالم رضا و استاد راجهي پتلي نيز به کابل ماندگار شدند که ، استا)خواننده(، هيره )رقاصه(

نظر به هدايت امير . بعضي از شعبده بازان کابل در حلقهء شاگردي ماستر عبدالغني قرار گرفتند
حبيب اهللا خان محله اي در گذر خرابات کابل بنام کوچه پشاوري ها جاي بودوباش براي گروه 

  » ٤٠٩اميد شمارهء « .) شداستاد غالم حسين اختصاص داده 
استاد . در زمان امير امان اهللا خان که موسيقي جزء پروگرام هاي نصاب تعليمي مکاتب گرديد

غالم حسين و قربانعلي خان  استادان مکتب استقالل بودند، استاد غالم نبي نتو استاد موسيقي در 
د نبي گل در ليسه اماني مؤظف ليسه حبيبيه، استاد امير بخش خان در مکتب دارالمعلمين و استا

در زمان پادشاهي امير حبيب اهللا کلکاني، استاد غالم حسين به پشاور . به تدريس موسيقي گشتند
  .رفت و در اخير پادشاهي محمد نادر شاه خان دوباره به کابل تشريف آورد

شرقي را  استادغالم حسين در زمان آمريت هاي استاد برشنا و استاد پژواک در راديو موسيقي
  .تدريس نمود که استاد فرخ افندي در قسمت تدريس موسيقي غربي او را همراهي ميکرد
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استاد غالم حسين شاگردان زيادي را در افغانستان تربيه نمود، در زمان مديريت مرحوم استاد 
عبدالرشيد لطيفي در پوهني ننداري استاد غالم حسين موزيک دايرکتر بود و نيز مدت ها را 

استاد کودکستانها سپري نمود تا در جشن هاي اطفال حصه هاي مهمي را بدست داشته  بحيث
  .باشد

  : آقاي مددي در کتاب سرگذشت موسيقي در افغانستان در بارهء استادغالم حسين مي آورد
در دورهء امان اهللا که فلمهاي بيصدا در بخش سينماي شهر کابل روي پرده مي افتاد استاد غالم «

گوشه اي از ستيژ سينما عقب پيانو قرار ميگرفت و با نغماتي دل انگيزبه تماشاچيان حسين در 
) طبله نواز(فلمهاي صامت را مجذوب هنرش مي ساخت، در بعضي موارد استاد چاچه محمود 

ص . (پغمان او را همراهي ميکردند» مهتاب«هم در سينماي بهاري ) سارنگ نواز(و استاد ناظر 
١٢٣ (  

حسين يکي از بزرگترين مربيان علم موسيقي در افغانستان بشمار ميرود، علم موسيقي استاد غالم 
که علماء اين علم را از قطار هنر ها بيرون نموده و در جملهء علم رياضي قرار ميدهند، استاد 

اين علم شريفه را با اخالص تمام در مملکت افغانستان به اشخاص با استعداد " غالم حسين واقعا
با آنکه استاد غالم حسين موسيقي را در هند آموخته و شيوهء نوازندگي او . و تعلم کردتدريس 

پس از استاد قاسم استاد غالم حسين با نيروي « اساس کالسيک هندي را داشت ولي بآنهم 
خالقه و مايه هاي هنري زياد به حيث يک استاد مجرب در عرصهء موسيقي باقي ماند و 

وي . . . يقي افغانستاني را به روي هنر دوستان و هنر جويان گشود دريچهء دومين مکتب موس
بيشتر متوجه نوآفريني » تقدم شعر بر موسيقي«که استاد مسلم موسيقي بود، خالف اصل کهن 

او نخواست که مکتب خود را تنها در خرابات گسترش  بدهد، .ورنگهاي تازه در موسيقي شد
آورد و با تأسيس کورسهاي موسيقي به جوانان و لذا به سوي مکاتب و کودکستانها روي 
در سبک موسيقي کالسيک نيز شاگرداني تربيه . . . کودکان درس موسيقي و ترانه خواني داد 

چنان که شاگرد و پسر ارشدش استاد محمد حسين سرآهنگ از خوانندگان اول افغانستان . نمود
  )١٢٤ـ  ١٢٣. سرگذشت موسيقي در افغانستان ص (» گرديد

در بارهء استاد غالم حسين يا يکي از خادمان بزرگ هنر موسيقي در افغانستان در يکي از مجله 
استاد غالم حسين صاحب مدالها و نشانهاي متعدد و موجد ترانه هاي « : هاي لمر چنين ميخوانيم

در " اصال(شمسي در کابل  ١٢٦٥وطني و مؤسس کورسهاي موسيقي پسر عطا حسين در سال 
يده بدنيا گشود وي از خوانندگان دربار بود ، موسيقي را در افغانستان در عهده هاي د) پشاور

معلمي و منتظمي و مشاوريت موسيقي انکشاف داد و شاگردان کسبي و شوقي زيادي از خود 
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مشعلي را که وي در موسيقي . بجا گذاشته است وي بعمر هشتاد و دو پدرود زندگي گفت
لمر  ١٦ص (» .ست شاگردان فراوانش در جهان موسيقي روشني بخشيدبرافروخته بود اکنون به د

  )١٣٥٠سال  ٥شماره 
در قسمت خدمات بزرگ استاد غالم حسين سخن ها زياد است او مرد کار، مهربان و عالقمند 
به خدمت شاگردان بود، آقاي پورن قاسمي مي فرمايد که اين اشخاص و هنرمندان شهيد وطن 

محمد ابراهيم نسيم، عزيز احمد پنهان وصال، محمد کريم : خته اندنزد او موسيقي را آمو
زيارکش، عبدالرحيم ساربان، خانم خديجه پروين، داکتر روح افزا، خانم زرين، خانم ليال، خانم 
نسيمه، خانم رعنا پتوني، خانم شهال، عبدالوهاب مددي، ضياء قاريزاده کبوتر، اسداهللا آرام، 

  .اد اولمير و غيرهمحمد عيسي نوا خمار، است
ميگفتند که امير حبيب اهللا شهيد با استاد غالم حسين محبت زياد داشت و از آنست که او را در 

  .سفر ها با خود مي برد
استادغالم حسين با دختر راجهي ازدواج کرده که ثمرهء آن دو پسر بنامهاي نثار حسين و مختار 

اما فرزند بزرگ استاد غالم حسين، . دارددر پشاور اقامت " حسين و يک دختر است که فعال
. استاد محمدحسين سرآهنگ و خادم حسين از ثمرهء ازدواج با خاله شهيد استاد هاشم مي باشند

برادران استاد بنامهاي عبدالحسين مشهور به عبداهللا زير نظر حکيم الملک ميرزا محمد ابراهيم به 
ين عطري عالوه از عطر سازي و پيشه شغل طبابت و حکيمي و برادر ديگرش بنام کريم حس

  .عطاري با استاد غالم حسين نيز در هنر موسيقي انبازي داشت
  

  :ياداشت
و » ناتکي«تاليفي استاد سرآهنگ و تعليقات عنايت اهللا شهراني دو کلمه » قانون طرب«در کتاب 

م استاد غالم در ختم نا. در سوانح استاد غالم حسين مرحوم اشتباه شده است» کاسب سبزيجات«
هم چنان در سوانح استاد آمده که پدر شان کسب . بيجا و اشتباه است» ناتکي«حسين کلمه 

متاسفانه معلومات ناقص را محرر از يکي از . سبزيجان را ميکردند و اين هم اشتباه محض است
ز روان اهل خرابات بدست آورده بود، از خوانندگان خواهشمندم که آن را اشتباه دانسته و هم ا

  »شهراني. ع«پاک استاد غالم حسين مرحوم و بازماندگانش طلب پوزش و مضدرت ميخواهم 
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  سرتاج موسيقي
  استاد محمد حسين سرآهنگ

  
استاد سرآهنگ يکي از . روز ششم جون سال دوهزارويک، نزدهمين سال وفات استاد است

د که نام گرامي شان در تاريخ شخصيت هاي کم نظير در فن موسيقي از برازنده هنرمنداني بو
  .هنر به خط زرين نوشته شده است

مسيحي در  ١٩١٩مطابق  ١٢٩٨استاد محمد حسين سرآهنگ فرزند استاد غالم حسين در سال 
موسيقي را در آغاز نزد . کوچهء خواجه خوردک واقع محلهء خرابات کابل چشم بدنيا کشود

ماني درس خواند، و بعد پدرش استاد غالم پدر نامدارش آموخت، سپس سه سال را در مکتب ا
حسين او را در هند به نزد استاد عاشق علي خان، يا بنيانگذار مکتب پتياله منحيث شاگرد 

  .گذاشت
استاد سرآهنگ شانزده سال را بغرض فراگيري علم موسيقي نزد استادش سپري نمود، و همزمان 

در ختم تحصيالت . زيادي محشور گشتبا استادان ديگر موسيقي در هند آشنا و با تعدادي 
هنر، استاد سرآهنگ در آل انديا راديو بخش افغانستان مدتي را خدمت نموده سپس به پشاور 

  .آمد و با خواهر استاد احمد بخش ازدواج نمود
استاد محمد حسين سرآهنگ در ميان اهل هنر، اهل مطبوعات و قاطبهء هنردوستان و هنرشناسان 

از آن سبب . داد» سرآهنگ«حکومت آنوقت لقب ديگري را برايش بنام " بنا. شهرت زياد يافت
  .شهرت يافت، که تا ايندم بدان لقب گرامي يادش مي کنند» سرآهنگ«استاد محمد حسين بنام 

در بارهء القاب ديگر استاد سرآهنگ، هنرمند بلند جايگاه و نويسندهء محبوب هنري، 
را از دانشگاه چنديگر، القاب » کوه بلند موسيقي «لقب : عبدالوهاب مددي چنين توضيح ميدهد

را از » سرتاج موسيقي«را از دانشگاه کالکندراي کلکته، لقب » ماستري، داکتري و پروفيسوري«
شير «را در دهلي و لقب » باباي موسيقي«پوهنتون مرکزي موسيقي از شهر اهللا آبادهند، لقب 

  ) سرگذشت موسيقي در افغانستان. (بدست آورد ١٣٦٠ل را از پوهنتون اهللا آباد به سا» موسيقي
گمان نمي کنم که زياده از اين گفتار، استاد سرآهنگ به توصيف ضرورت داشته باشد، و همه 

استاد بيش از بيست بار جوايز و مدالهاي برونز و نقره و طال . گواه بر مقام منيع استاد مي باشند
  .بدست آورده است
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ت موسيقي کالسيک استاد بزرگي بود، و بعد از شادروان پير خرابات استاد سرآهنگ در قسم
در فن موسيقي حاکميت و . استاد قاسم، از بزرگترين شخصيت هآي موسيقي محسوب ميشود

تاريخ موسيقي کالسيک شرقي را با همه کوائف آن ميدانست، و . صاحب صالحيت عالي بود
من نگارنده که دربارهء امير . ت خاصي داشتاز آنست که به امير خسرو بلخي ثم دهلوي اراد

خسرو نوشته ها دارم، او را صاحب چارکتاب در علم و فن موسيقي يافتم و امير خسرو موسيقي 
استادسرآهنگ خواندن راگ ها را به ذروهء کمال رسانيده بود از آن رو . ميدانست» علم«را 

ه هاي اهل مسلک صادر گرديده آنهمه افتخارات نصيب او گشت که همه القاب به اثر فيصل
  .بود

گفتند روزي يکي از آواز خوانان که سخت طرفدار خلقي ها و پرچمي ها بود، مقامي را در 
راديوتلويزيون بدست آورد، و اولين سخن او به استاد سرآهنگ اين بود که استاد حاال وقت تو 

اگر شراب کهنه شود « ه ولي بي خبر از آن بود ک! نيست، برو هر کجايي که مي خواهي بروي
من نگارنده شبي را در مجلس راگ خواني استاد سحر کرده ام، و آن شب از » نشئهء دگر دارد

  .عاليترين خاطراتم مي باشد
استاد سرآهنگ از طريق يکي از دوستانش با مرحوم استاد عبدالحميد اسير مشهور به قندي 

سته بود، استادسرآهنگ را بآغوش گرم و قندي آغا که بيدل شناس و عارف وارا. آغامعرفي شد
احساسات پاک پذيرفت، و استاد را بطرف بيدل دوستي و بيدل شناسي متوجه ساخت، و 
بسياري از اشعار انتخابي استاد سرآهنگ محصول همکاري هاي بيدريغ مرحوم قندي آغا مي 

  .باشد
تأليف کرد، که دبيري آنرا را به اثر تشويق استاد قندي آغا » قانون طرب«استاد سرآهنگ کتاب 

خدا را اين . عزيز جان مهجور و احسان جان اسير فرزندان گرامي قندي آغا بدست داشتند
را تعليق و تحشيه بسته است و آن کتاب اکنون » قانون طرب«نگارنده شکر مي کند که کتاب 

  .از طبع برآمده است
او اشعار انتخابي خود را مي خواند استاد سرآهنگ را طوريکه گفتيم استاد بزرگ موسيقي بود، 

در جملهء " فرزند گرامي استاد سرآهنگ، الطاف حسين فعال. و روش خاص خود را داشت
جناب . موسيقي نوازان نامور شهرت يافته، در هندوستان مقام هنري بلند بدست آورده است

اد سرآهنگ آقاي دگروال ناصرپورن قاسمي نواسهء استاد قاسم افغان در بارهء حيات است
معلومات کافي داشته و نوشته هايي هم در آن باره انجام داده در هفته نامهء اميد به نشر رسيده 
است همچنان جناب آقاي داکتر عبدالقيوم بالل معلومات زياد در بارهء استاد سرآهنگ و پدر 
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را با » مال محمد جان« شان استاد غالم حسين جمع نموده اند  که از جمله صداي خواندن 
  .بدست دارند" حنجرهء استاد غالم حسين فعال

استاد سرآهنگ در زمان بقدرت رسيدن خلقي ها و پرچمي ها در کنسرت بزرگي که در 
  :انستيتوت گويتهء کابل برگزار کرد، اين بيت حضرت بيدل را خواند

  د راستآثار بناي خلق بردوش خطاست                 اينجا بغير از کجي نمي آي         
استاد بزرگ و بي نظير و با نام ونشان افغانستان که فخر بزرگ به ملت افغانستان بود، بروز 

» براه خرابات خاکم کنيد«ش وفات يافت، و بقرار گفته اش . هـ  ١٣٦١يکشنبه شانزدهم جوزاي 
 خداوند. در شهداي صالحين در جوار زيارت حضرت تميم انصار در قبرستان ترکها دفن گرديد

  آمين. جايش را خلد برين بسازد
  نوشتهء نگارنده) ٤٧٦(شماره » اميد«اقتباس از جريدهء 
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  استاد الطاف حسين 

م در شهر  ١٩٥٥استاد الطاف حسين فرزند ارواح شاد استاد محمد حسين سرآهنگ در سال 
  .کابل پا به عرصهء وجود گذاشت

رکالنش مرحوم استاد غالم حسين به آموختن موسيقي الطاف حسين به سن پنج سالگي از پد
پرداخت، همچنان الطاف حسين نزد دو نفر از استادان بزرگ پاکستان بنام هاي استاد امانت 

  .عليخان و استاد فتح عليخان شاگردي نمود
استاد الطاف حسين طي يک سکالر شيپ حکومت هند بخاطر تحصيل به آنجا رفته نزد استادان 

سور دويد و استاد عبدالرحمن خان و ستار را نزد استاد عليم جعفر خان به شاگردي چون پروفي
  .زانو زد و در بارهء موسيقي و علم آن معلومات زياد حاصل نمود

الطاف حسين به سن شانزده سالگي به راديو کابل آواز خواني نمود و در جملهء دسته 
  .ضويت داشتسازندگان پدر شهيرش سرتاج موسيقي استاد سرآهنگ ع

استاد الطاف حسين در کابل از شهرت زياد برخوردار شد و در جملهء يکي از هنرمندان مسلکي 
  .بشمار ميرفت
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و . ش به هندوستان منحيث مهاجر پذيرفته شد. هـ  ١٩٩٠استاد الطاف حسين سرآهنگ در سال 
هنري اشتراک مي  از آنجائيکه وي در فعاليت هاي. در هندوستان به استقبال گرم روبرو گرديد

نمود اورا يک سکالر شيپ تحصيلي دادند و در قسمت موسيقي کالسيک معلومات زيادتري را 
  .از آن بدست آورد

از آن به بعد استاد الطاف حسين نه تنها در هندوستان در بسياري کنسرت ها عضويت نموده و 
رمني و لندن دعوت ها شد هنر نمايي ها نمود، بلکه در ممالک خارجه چون امريکا، کانادا و ج

  .و در هرکدام از آن ممالک هنر نمايي زيادي نود
  .استاد الطاف حسين با يکي از شخصيت هاي علمي هند ازدواج نموده است

استاد الطاف حسين در هندوستان موفق به اخذ مدال ها و القاب زياد گرديد، از جمله او را در 
همچنان جامعهء اسالميه دهلي جايزه . دنددا   Sangeet Kala Ratnaم لقب  ٢٠٠٣سال 

در قسمت فعاليت هاي استاد الطاف حسين گفتني ها زياد .را برايش ارزاني فرمودند» بيدل«
است، گرچه اکنون يک استاد بزرگ موسيقي ميباشد، با آنهم سبک خواندن هايش زياد تر 

  .برسم استاد بزرگ افغانستان استاد سرآهنگ مي باشد
م که  ٢٠٠٠حسين شبي را در خانهء محترم محمد اکبر اندخويي در زمستان سال استاد الطاف 

مجلسي را به خاطر اين نگارنده ترتيب داده شده بود، هنر نمايي نمود و آن شب از شب هاي 
  .تاريخي بود که فراموش نمي شود

نها در آن شب يکي از هنرمندان مشهور مرحوم سردار سميع جان سراج نيز تشريف داشت و آ
  .نيز يکي دو پارچه خواندن ها را انجام دادند

استاد الطاف حسين سرآهنگ،  از روي بسيار لطف و مهرباني براي اين نگارنده يک تعداد 
عکس ها و راپور فعاليت هاي خويش را از کانادا فرستاده بود و اينک از آن اوراق اين دفتر را 

  »الهي هر کجا باشي بهار آرزو باشي«نوشتم 
در مملکت هندوستان بسر مي برد و فعاليت هاي زيادي هنري را انجام " اد الطاف حسين فعالاست

  .ميدهد
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  استاد الطاف حسين 

  

  

   
  استاد الطاف حسين
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  استاد الطاف حسين بوقت اخذ جايزه در هندوستان
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  شريف غزل

وي خواهرزادهء استاد . شريف غزل، يکي از هنرمندان پرآوازه و مسلکي در موسيقي است
  .سرآهنگ يا سرتاج و کوه موسيقي ميباشد

شريف غزل از سنين کودکي تحت نظر و رهنمايي هاي استاد سرآهنگ موسيقي را آموخته و 
روزي را بياد .از غزل خوانان بلند پايهء کشور واز خوانندگان اول مملکت بشمار مي آيد" فعال

والمعاني بيدل، که دوستدارانش عرس گرفته بودند، دارم که در دهلي در کنار مرقد حضرت اب
يکدم شريف غزل بدون استعمال آالت موسيقي، خواندني را انجام داد که اعضاي مجلس همه 

  .خود را در عالم ديگري مي يافتند
منحيث مهاجر در کشور " غزل از شخصيت هاي عمده و زبدهء هنر در افغانستان است و فعال

  .دو از خوش صدا ترين هنرمندان و استادان برحق بشمار ميرودجرمني حيات بسر ميبر
  

  شريف غزل 
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  استاد شريف غزل                                               
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  استاد محمد هاشم

در خرابات ) ش . هـ  ١٣١٣(استاد هاشم از بزرگترين طبله نوازان افغانستان مي باشد که به سال 
  .گذر خواجه خوردک تولد شده پدرش چاچه محمود نام داشتکابل يا 

استاد گامو خان پدر کالن مادري استاد هاشم خان در : سرگذشت فاميل استاد هاشم چنين است
ش با يک گروه هنرمندان از هند بريتانوي به کابل تشريف آوردند که در آن . هـ  ١٢٤٨حدود 

ين، نته خان، استاد خدا بخش و غيره بودند که جمله ميا سمندر، ميا مهتاب خان، استاد سائ
  .بدربار امير شير عليخان هنر نماي ميکردند

مي آورد که استاد فقير ) سرگذشت موسيقي معاصر افغانستان(آقاي استاد مددي در کتاب 
محمد و استاد موالبخش، پسران استاد فتح محمد و يا چاچه فتح خان ميباشند و اگر همين 

ستاد چاچه محمود باشد، پس استاد هاشم از هردو جانب يعني پدر و مادر به چاچه فتح پدر ا
و به اين ترتيب . چاچه فتح ارتباط ميگيرد و گامو خان به مادر استاد هاشم پدر کالن ميباشد

استادسرآهنگ نيز از طرف مادر به گامو خان مي پيوندد که استادسرآهنگ و استاد هاشم 
  .پسران خاله مي شوند

استاد هاشم، محمد آصف و محمد عارف، . چاچه محمود سه پسر بيادگار گذاشت  استاد
همچنان دو پسر استاد هاشم بنام هاي محمد معروف و عبدالوحيد و فرزند محمد آصف چشتي 

  .باسم محمد يوسف از طبله نوازان مشهور وطن شدند
رد، وي يکي از همکاران استاد محمد هاشم سالها با استاد سرآهنگ و گروه او طبله نوازي ميک

دائمي راديو افغانستان بود، استاد هاشم  بعد از هجرت به کشور جرمني پناهنده شد و توسط 
خدايش استاد هاشم را بيامرزد، در يک سفر هنري با اين . يکنفر داکتر قندهاري شهيد گرديد

  .نگارنده همسفر بود
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  استاد هاشم طبله نواز

  

  
  گ و استاد محمد هاشماستاد محمد حسين سرآهن
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  م ٢٠٠٢استاد آصف محمود در لندن 

  
  م ٢٠٠٢استاد عارف محمود در لندن 
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  م ٢٠٠٠استاد آصف با جان بيلي، لندن 
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  استاد آصف محمود چشتي
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  استاد آصف طبله نواز

  
  
  
  

  
  سليم جواد           يوسف محمود چشتي        آصف محمود چشتي          روپه اسالم   
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  الفت آهنگ
سال تولد وي . الفت آهنگ از خرابات زادگان شهير و چهرهء شناخته شده در موسيقي مي باشد

نزد " پدر او فقير محمد طبله نواز، وي اوال. ش و محل تولد او خرابات کابل است. هـ  ١٣٣٣
آموخت، باري هم به کشور هندوستان  شاگرد محمد غازي طبله نواز، طبله نوازي را" پدر و بعدا

الفت آهنگ . جهت تحصيل در رشتهء موسيقي رفته و از آنجا موفقانه به افغانستان برگشت
درآغاز طبله نوازي ميکرد، سپس به آواز خواني دست زد و اکنون از جملهء مشاهير هنرمندان 

  .آواز خواني بشمار ميرود
استاد سرآهنگ و استاد همآهنگ درس هاي آواز  اين هنرمند بلند آوازه و مسلکي از حضور

اکنون اين استاد هنر موسيقي در . خواني را فرا گرفته و در جملهء خراباتيان مشهور قرار دارد
  .کانادا حيات بسر مي برد
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  کبير سنان    الفت آهنگ  و جالل نوراني:  از راست
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  استاد همآهنگ
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  م با گروه هنري اش ٢٠٠٥استاد حاجي همآهنگ  کابل 
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  حاجي عبدالمحمد همآهنگ
وي يکي از محبوب ترين هنرمندان . استاد همآهنگ از خرابات زاده گان مشهور کابل است

  .آواز خوان افغانستان ميباشد
در کوچه خرابات کابل تولد يافته فرزند طال محمد خان مي ) ش . هـ  ١٣١٦(همآهنگ در سال 

  .دلربا نوازي را پيشهء خود ساخته بود" آواز خواني و بعداباشد که در اول 
همآهنگ شاگرد محمد غازي طبله نواز، استاد رحيم بخش واستاد شيدا بوده و در فرجام نزد 
استاد سرآهنگ سالهاي زيادي را منحيث شاگرد سپري نموده است و از آنست که تخلص 

  .تخلص استادمبدل ساخته، گويا بوزن » همآهنگ«را به » شيدائي«
م در يک سفر  ١٩٧٩اين نگارنده به سال . همآهنگ را مي توان از غزلخوانان بسيار خوب گفت

هنري با وي به ترکمنستان رفته بودم، وي مرد خوش مشرب، متواضع، شوخ و ظريف طبع و 
  :مهربان است خاطره اي از آن سفر را که با استاد همآهنگ داشتم الزم است در اينجا بياورم

ر يکي از محافل بزرگ هنري در عاشق آباد مرکز ترکمنستان مرا منحيث ترجمان با يک د
خانم ترکمن وظيفه دادند، خانم بعد از خوش آمديد گفته هاي خود را خاتمه داد و در ختم 
گفتارش از سامعين که در آن محفل بزرگ بيش از بيست نفر هنرمند افغانستان اشتراک داشتند، 

اگر سواالتي را در زمينه گفتارش داشته باشند بپرسند، استاد هم در جملهء  خواهش نمود که
سوال کنندگان به نوبت خود از من بزبان فارسي خواهش نمود که براي آن خانم خوشگل 

چون همراهان من کابليان » آيا امکان دارد با استاد همآهنگ ازدواج شرعي نمايد؟« : بگويم که
خانم به حيرت رفت که چرا به سوال استاد همآهنگ در خنده  بودند همه در خنده شدند و

. شدند، و از من خواهش کرد که گفتارش را ترجمه نمايم ولي بشکلي آن سخن را تير کردم
البته در يک حالت سختي قرار گرفته بودم بعد از ختم استاد همآهنگ نزد من آمده و برايم 

  .گفت که او چهار زن نکاحي دارد
جوايزي زيادي را . گ از جملهء چهره هاي درخشان و برجستهء هنرمندان استاستاد همآهن

بدست آورده، پيش از سال دوهزار ميالدي استاد مغفور و مرحوم استاد رحيم بخش يا شهنشاه 
غزل به امريکا تشريف آورده بود و نظر داد که همآهنگ منحيث يکي از استادان کالسيک به 

که البته در هر گوشهء دنيا از جانب افغانستانيها اين نظر تأييد  لقب داده شود» استاد«عنوان 
  .گرديد

  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

١٨١ 
 

  
  )استاد رحيم بخش (   خرابات زاده اي که شهنشاه غزلخواني بود

کلمهء خرابات در مملکت ما بمعناهاي مختلف معمول است و در اينجا منظور ما از کوچهء 
ان بزرگ وطن در آن اقامت داشتند، خرابات را در قاموس ها بمعني معروفيست که هنرمند

ميخانه و ميکده هم گفته اند و در اصطالح کابل خرابات يا خراباتي جوان مرد و کاکه نيز معني 
خرابات را بزرگان ادب و متصوفان و عارفان به اين گونه " به عقيدهء اين نگارنده اصال. ميدهد

  :حضرت سنايي غزنوي گويد "تعبير نموده اند، مثال
  شور در شهر فگند آن بت زنار پرست            چون سحرگه زخرابات برون آمد مست

  :حضرت حافظ فرمايد
  دوش رفتم بخــرابات مــــــرا راه نبود             ميزدم نعره و فــــــرياد کس از مـــــن نشنود  

  شاهد و شمع و شراب و شکر و ناي و سرود   اين خرابات مغان است در آن رندانند          
  :حضرت خداوند گار بلخ موالناي بلخي ثم رومي ميگويد

  من دلق گرو کــردم عـــــريان خــــراباتم            خوردم همه رفت خود مهمان خــراباتم
  راباتماي مطرب زيبا روي دستي بزن و برگــــو             تــــــو آن مناجاتي مـــن آن خــ

  خواهي که مرا بيني اي بستهء نقش تـــــن            جان را نتوان ديدن مــن جان خــراباتم
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  نه مرد شکم خوارم نـــــه درد شکم دارم             زين مائده بيزارم بـــــر خوان خــراباتم 
  ايمان خــــــــراباتممـــــن همدم سلطانم حقا کـــــه سليمانم              کلي هــمه ايمانم، 

  با عشق در اين پستي کردم طرب و مستي             گفتم چه کسي؟ گفتا، سلطان خراباتم
  هر جا که همي باشم هم کاسهء او باشم                هر گوشه که ميگردم گردان خراباتم

  ؟ برهان خراباتمگويي بنما معني بـــــــرهان چنين دعوي               روشن تر از اين برهان
  گــــــر رفت زرو سيمم با سينهء سيمينم                ور بي سرو سامانم، سامان خــــراباتم
  اي ساقي جان جاني، شمع دل ويـــراني                ويـــــران دلم را بين ويران خــــراباتم

  ملک دارد شيطان خراباتم گويي که ترا شيطان افگند درين ويـران               خـــــــوبي
در اشعار شعرا خرابات و خراباتيان زياد آورده شده است و در حقيقت کوچهء خرابات کابل 

  .همان معني را ميدهد که آن بزرگان بدان معني آورده اند
زمانيکه استاد رحيم بخش را خراباتي ميگوئيم او هم در کوچهء خرابات بدنيا آمده و هم در 

ه و هنر نمايي کرده و نيز شاگردان زياد تربيه نموده، در خانقاء هاي خرابات آنجا هنر آموخت
  .رفته و با عرفا و علما محشور گشته است

استاد رحيم بخش کيست؟ جواب اين سخن را يکي از سخنوران وطن آقاي رافق چنين جواب 
  :ميدهد

  ـــــان رحيم بخش استهنوز در دلي پير و جوان رحيم بخش است         هنوز نغمهء دور زمــ
  بـــــــــه گوش جان بپذير نالـــــــــهء استاد          هنوز شمع خـــــــــراباتيان رحيم بخش است
  بـــه حق کــــــــه وارث تنهاي قاسم افغان           زهــر کـرانه که بيني همان رحيم بخش است

  ين کـــه با هنرش جاودان رحيم بخش استبب        خزان چهرهء اورا عجب مـدار اي دوست   
  انيس محــــفل صاحــبدالن رحيم بخش است      صداي خــــــــسته دالن کيف بيشتر دارد     
  ستارهء غـــــــزل و راگ رحـــيم بخش است       هــــــــزار مي سزدم وصف او علن گفتن    

  سرود انـــــجمن دوستان رحيم بخــــش است        هيچ   » مي کشانش«نــــــرفته لذت آهنگ 
  هنوز نـــــرگس اين بوستان رحيم بخش است      پياله مي  کشد از حــــــــلق سياه دوچشم    

  نـــه جز به ساز وفا، بلکه در سلوک ادب           زبان لطف و دل مـــــهربان رحيم بخش است
  انيد           از آنکه مطرب شيرطن زبان رحيم بخش استصفير خانقهء اصفياش بـــــــــــــر خو

  از اين بيشتر نمي جــــوشد» رافق«ز طبع                             
  بديل خاطر اين داستان رحيم بخش است                            
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اکتر رافق آنچه را که ميخواستيم در صف اين استاد واالگهر رحيم بخش بياوريم جناب د" واقعا
بزبان شعر زيبا و پرکيف تر آورده است، تا جائيکه از شعر آقاي رافق دانسته مي شود که رافق 
مرد بزمي و صاحب اسرار خراباتيان بوده ورنه با اين صدق پاک کسي شعري با چنين حرارت 

سعي مي شود تا در خصوص فاميل استاد رحيم بخش کلمات " در اينجا اوال. نسروده است
در بارهء شخص خودشان معلومات عرض گردد که مدتي پيش آن " ارائه شود و بعدا چندي

  .معلومات را در يکي از اوراق تحرير کرده بودم
در زمان پادشاهي اميرشيرعليخان يک عده هنرمندان شهير و پرثمر هندوستان وقت به افغانستان 

با هنرمندان مهمان از در  چون امير وقت شخصيت با فرهنگ و هنر دوست بود. تشريف آوردند
نوازش پيش آمد و آنچه که به اقامت آنها ارتباط داشت تسهيالت وارد کرد و جاي بودوباش 
شان را در خواجه خوردک کابل تعيين نمود، هروقتيکه هنرمندان به هنر نمايي بدربار شاه 

  .خواسته مي شدند، آنها و دستهء شان با احترام توسط فيلها تشريف مي بردند
گروهيکه در همين دوره تشريف فرماي افغانستان شدند يکي از بهترين و با برکت ترين گروه 
ها بودند، اين گرامي هنرمندان بحدي در کابل و دربار ها هنر نمايي کردند که کابليان بعد از 

اهل . مدتي که آشنايي حاصل نمودند از زير دل به هنرمندان و هنر آنهاعالقمندي نشان ميدادند
دربار و فاميل هاي سرشناس در مواقع مهم با اين هنرمندان در تماس بودند و بمقام هنري يک 

  .تعداد هنرمندان ارج خاص نشان ميدادند
مطالب زير را در خصوص بزرگان هنر موسيقي از جمله شهنشاه عظيم الشأن غزلخواني استاد 

و به وزارت اطالعات کلتور و  نشر» لمر«بزرگ و محبوب افغانستان رحيم بخش کبير از مجلهء 
» سرگذشت موسيقي معاصر در افغانستان«نيز از کتاب هنرمند واالگهر عبدالوهاب مددي بنام 

  . برداشته ام
ميا سمندر «ش گروهي از هنرمندان هندي به افغانستان آمدند که عبارتند از . هـ  ١٢٤٨بسال 
پدر (، ميا مهتاب خان، استاد گاموخان استاد سائين گوند کلي خان) پدر کالن استاد نتو(خان 

، برپور خان، طالع مند، استاد کريم بخش )آوازخوانان(و نته خان ) کالن مادري استاد سرآهنگ
) . رباب نواز، راجي(رنگ علي ) طبله نوازان) (پدر کالن استاد رحيم بخش(و استاد خدا بخش 
و خانم مينا ) سارنگ نوزان(دو و قن) پدرکالن مادري استاد رحيم بخش(استاد محمد اکبر 

اين هنرمندان هندي براي نخستين بار در تاريخ موسيقي افغانستان حدود بيش از ) آواز خوان(
يک قرن پيش راگ خواني، دربت خواني و ترانه خواني را که از انواع معروف موسيقي 
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ه اي از سردار ها کالسيک هند بودند در دربار اميرشيرعليخان به اجرا درآوردند و در ضمن عد
  )سرگذشت موسيقي در افغانستان ١١٠ص . (و شهزادگان نزد ايشان شاگرد موسيقي شدند

اگر چه هنرمند گرامي و نويسندهء توانا عبدالوهاب مددي فرموده اند که بار اول هنرمندان 
ي افغاني در افغانستان تشريف آوردند، ولي عقيدهء اين نگارنده چنين است که ارتباط موسيق

" مثال. هند و افغانستان صد ها سال پيشتر از تاريخ ورود اين هنرمندان هندي وجود داشته است
زمانيکه شهنشاهان افغاني در هردو مملکت حکم ميراندند موسيقي نوازان از يک سرزمين به 
سرزمين ديگر با شاهان در سير و حرکت بودند وقتيکه کنيشکاي کبير در خاک هند در 

مستان تخت خود را انتقال ميداد و يا اينکه پس به بگرام تشريف مي آورد بزميان تاکسيال در ز
همچنان بدربار شهنشاه بزرگ و با فرهنگ افغانستان محمود غزنوي که . را با خود داشت

و در اينجا منظورم از رد فرمودهء . سپهساالر بزرگ اسالم نيز بود، هنرمندان هندي وجود داشتند
هنر هاي دو " لکه خواستم ارتباط هنري را طوالني تر توضيح دهم که واقعاجناب مددي نيست ب

بهر صورت مطلب ما در بارهء . مملکت افغانستان و هندوستان از بسيار قديم نزديکي داشته است
  .هنرمند بزرگ و پرآوازه و محبوب ترين هنرمند ها استاد رحيم بخش است

کوچه خراباتيان است و در همان قريه خواجه  طوريکه در سطور باال خوانديد که او زادهء
کوچهء خرابات بدنيا آمده و نواسهء دو هنرمند بزرگ گروه اول هنرمندان " خوردک يا بعدا

  .بنامهاي استاد خدا بخش و استاد محمد اکبر مي باشد
استاد رحيم بخش در سال يک هزارو سيصد هجري چشم به جهان کشود، پدرش مرحوم امان 

ارنگ نوازان مشهور و استاد اوليه اش پدر کالن او مرحوم استاد محمد اکبر مي الدين از س
بشاگردي پذيرفته " استاد رحيم بخش سپس بحضور پير خرابات استاد قاسم بزرگ رسما. باشد

  .مي شود و اين شاگردي بشکل قانون خراباتيان طي مراسم خاص گزارش مي يابد
مي بودند که هر يک استادان بزرگ مملکت مان شدند شايد شاگردان استاد قاسم مغفور زياد 

که ذکر اسماء شان در اين مختصر گنجايش ندارد و اما شاگرد بزرگي که او را رحيم بخش 
مي گفتند چنان در قلوب هم ميهنان جا گرفت که هرگز فراموش دوستداران و عالقمندان و 

بخش و خواندن هاي غزل او بحدي هنر استاد رحيم . عاشقان و فرهيختگان هنر او نخواهد شد
سحر آفرين، جذاب و دلکش بود که مستمعان انگشت حيرت بدندان مي بردند و در مجلس 

کسانيکه محرم راز خواندن هاي " غزلخواني هاي او همگان گوش بودند و بس و خصوصا
 يکي از هنرمندان گرامي موسيقي »گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش« آتشين او بودند 

موقعي رسيد که : (جناب گل احمد شيفته نمايندهء اتحاديه هنرمندان در قرغزستان چنين مينويسد
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استاد رحيم بخش به پيچ و خم راه هاي باريک . را دادند» استاد«به رحيم بخش لقب و مقام 
هنر موسيقي آشنا شده، به تسخير قسمت اعظم راگ ها، مقام ها و طرز ها دست يافت، اساسات 

، راگينها، ترانه و غزلخواني را به پختگي رساند، وارد دسته بندي تات ها واداي سرگم راگها
در آهنگ سازي و کمپوزسيکل يک راگ يا مقام . هاي سريع شده و در اين کار بي بديل بود

را تعيين وپس از آن با ايجاد و آميزه ابتکاري در جزئيات سر و صوت ها نو آوري مي آفريد و 
تزئيني آراسته و رنگين ميکرد، گاهگاه عالوه بر » گمک«و » آالب«دي را بوسيلهء نغمه و ميلو

راگهاي مروج که طبق تأييد شاهدان عيني استاد رحيم بخش تا حدود يکصدوده راگ مروج را 
استادانه اجرا ميکرد، بعضي راگهاي ثقيل و شاذ شامل هنرمندي استاد بود که اکثر دانشمندان 

  .)ري با آن داشتندموسيقي آشنايي کمت
  )٢٠٠٢خاوران صفحهء چهارم ، مارچ (                                                                   

استاد رحيم : ( جناب آقاي مددي در نوشتهء خود در بارهءاستاد رحيم بخش بزرگ مي آورد
نگه ها و ريزه کاريهاي بخش از شاگردان ممتاز استاد قاسم است که مي تواند به اصطالح ز

وي طرز هاي استاد قاسم را با نزاکت خاص و . هنري استاد قاسم را با دقت از گلو خارج سازد
استاد رحيم بخش، در موسيقي کالسيک و فهم و . مشابه با سرود هاي اصلي استادش مي خواند

  »سرگذشت موسيقي  ١٧٠ص « .) اداي راگه و راگينها نيز دسترسي دارد
حيم بخش بدون شک شاگرد استاد قاسم افغان و يا پير خرابات بود، اما بعد از وفات استاد ر

استادش بنام او افتخار مينمود و خود در جملهء برازنده ترين غزلخوان ها و کالسيک دان ها 
قرار يافت و او راه خود را بخوبي يافته در بزمگاه ها او چنان جلوه ميکرد که گويي خداوند 

يت خاصي داده بود، آقاي مددي در قسمت شخصيت او ميفرمايد که او در قسمت برايش  جذاب
معاشرت با دوستان و مهمان نوازي در ميان دوستان شهرت عالي دارد و دليل محبوبيت او را 

اين شيوه ها براي استاد زمينهء «يکي هم صداقت و وفاداري و معاشرت او با دوستان ميداند و 
او در محافل مطابق . محبت مردم و شنوندگانش را فراهم مي سازدکسب صميميت و عالقه و 

ذوق شنونده هنر نمايي ميکند و آرزو دارد سر تا پاي محفل را طوري جلب نمايد که خاطر 
  )همان کتاب ١٧٠ص ( » احدي گرفته نشود و همه از او راضي باشند

جمله بزرگان بود که  در قسمت هاي اخذ جوايز و افتخارات استاد بايد گفت که وي از آن
جناب " مدال هاي طال و نقره بدست آورد و ضمنا. افتخارات زياد نصيب او گرديده است

شاگردان . مددي ميفرمايد که منحيث کارمند شايسته فرهنگ جمهوري افغانستان نيز شناخته شد
ستاد پسران ا(سليم بخش و حسين بخش : استاد رحيم بخش بگفتهء آقاي مددي اينها مي باشند
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استاد همآهنگ، قاسم بخش، علي محمد کاريزي و غيره از آواز خوانان شوقي و ) رحيم بخش
  .نيز استاد در کورسهاي موسيقي تدريس نموده است

استاد رحيم بخش آن شهنشاء غزلخواني، آواز خوان حنجره طاليي و آن گرامي هنرمند بي نظير 
سحر آفرينش بمردم افغانستان خدمت دست کم شصت و پنج سال با خواندن هاي دلنواز و 

که چکنيم که ما بندگان خداوند هم تابع امر الهي و . کرده و غذاي روحي بخشيده است
پروردگاري مي باشيم و چرخ فلک بدست ما چرخ نميخورد و همه به امر الهي تابع ميباشيم و 

  .راه مرگ را نميتوانيم قيد کنيم
وسيقي بود و فرهيختگان هنر او در افغانستان بيش از استاد رحيم بخش از نخبگان اول هنر م

مليون ها ميباشد، اين خراباتي بي بديل، مرد درويش و فقير مشرب بود، آداب و اخالق حميده 
و برخورد او با دوستان، شنوندگان، اقارب وهنرمندان به حدي عالي بود که انسان بزودي پي 

ء اخالق است، اين نگارنده که با استاد رحيم مي برد که او يک هنرمند فرشته خوي و نمونه
اطوار او، رفتار او انسان را غرق " م در يک سفر هنري همراه بودم واقعا ١٩٨٠بخش بسال   

حيرت مينمود، او مرد پر شکوه و عاري از همه توقعات دنيوي بود، مرد متقي و پرهيزگار، مرد 
ي است و مثل او کمتر کسي خواهد بود مؤمن و رفيق همگان بود، او مردي بود که جايش خال

که بمقام منيع شخصيت او برسد، مرد متواضعي بود که با قد کوتاه، چشمان خمار آلود، موهاي 
سردراز، ابروان گيرا و چهرهء گندمگون مايل به سياهي، وجاهت عالي داشت، او انسان بزرگ 

دوست عزيزي داشتم . ما بود نسل ما  و از بزرگترين شخصيت هاي دور اخير خراباتيان گرامي
بنام معلم عبدالرزاق خان، وي شبي در مجلس استاد رحيم بخش به هنر او گوش فرا داد فرداي 
آنروز بمن گفت خداوند هنرمندان زياد آفريده ولي بمانند استاد رحيم بخش کسي ديگري را 

رد بي نظير بود ، او نيافريده و نخواهد آفريد، من با فيصله قاطع آن عزيز موافقت دارم او م
کشش و جذابيت خاص بصداي خود ميداد و صدايي را بلند ميساخت که هيبت داشت، از 

  .صداي او دشتها، کوهها، بيابانها، درخت ها، سبزه ها و سنگها بجوش مي آمدند
من با اين قلم ناتوان نميتوانم جمله اوصاف آن هنرمند عزيز و گرامي افغانستان را بنويسم و از 

رو خود را مقصر ميدانم، همچنان نميتوانم بمانند جناب شيفته خصوصيات مسلکي اش را  آن
بررسي نمايم ولي همينقدر ميگويم که او بحدي دوستداران و فريفتگان دارد که شمار آنها 

  .بهترين خواننده همان است که شنونده داشته باشد و او از همانها است. مشکل است
او زواياي مختلف اين هنرمند عالي شان، عالي مقام و عالي مسلک را به اميدوارم که دوستداران 
  .هنردوستان معرفي بدارند
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جناب شمس الدين مسرور که با استاد رحيم بخش رابطهء خاصي و زيادي داشتند طي چند 
  .در يکي از نشرات برون مرزي بچاپ رسيده است" صفحه استاد را معرفي کرده اند که غالبا

بخش در اواخر عمرش در ميان نوازندگان حيثيت يک پدر معنوي را داشت ولي  استاد رحيم
دست جالد اجل بر سرش خورد و دار فاني را وداع کرد ولي عالقمندان هنر او، او را " اخيرا

مرگ اين خراباتي ممتاز همه حلقه هاي هنري را سوگوار ساخت . هرگز فراموش نخواهند کرد
کويته پاکستان پدرود حيات کرد و مطابق وصيتش جسد پاک او و بقرار شنيدگي وي در شهر 

  .را به کابل انتقال دادند
اعضاي اتحاديهء هنرمندان افغانستان او را منحيث عضو عالي اتحاديه مي شمردند و وفات آن 
مرد بزرگ هنري افغانستان را يک ضايعهء بزرگ هنري ميدانند، خداوندروح استاد امير محمد 

ديگر وطن را شاد سازد که او هم مدتي پيش از استاد رحيم بخش دارفاني را  هنر مند بزرگ
خداوند بزرگ و بخشاينده و . روح استاد رحيم بخش شاد و جايش خلد برين باد. وداع گفت

  .مهربان به بازماندگان استاد گل بوستان هنر افغانستان صبر جميل عنايت فرمايد
  .اکستان اتفاق افتاده استم در کويتهء پ ٢٠٠٢وفات استاد بسال 

  .به صفحهء هفتم چاپ شده است» اميد«  ٥٢٤اين مقاله نگارنده کتاب در شمارهء 
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  فصل ششم

  
  
  

  خراباتيان
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  استاد قاسم افغان

  )پير خرابات(
غان و از پدر کشميري خورشيدي در گذر بارانه کابل، از بطن مادر اف ١٢٦٢استاد قاسم در سال 
پدرش شادروان نواب ستارجو، که دوست شخصي امير محمد اعظم خان . ديده به جهان کشود

بود، نظر به دعوت امير موصوف از کشمير به افغانستان آمده، بعد از ازدواج در کابل ماندگار 
دامان قاسم جو آوان طفوليت را در . گذاشت» قاسم جو«نواب ستارجو اسم فرزندش را . شد

. مادر، صباوت را در مدرسه عليا، که در آنوقت فقط دروس متداولهء مذهبي تدريس ميشد
پدرش در کنار نوابي . سپري نمود و از فيوضات مولوي قاري غالم رسول، باسواد بار آمد

به موسيقي هم دسترسي کامل داشت، و بنام استاد ستارجو مدم نواز، و به اصطالح ) ملکي(
که در کشمير بنام (او اولين کسي بود که سيتار را از کشمير. ر نواز مشهور بودامروز سيتا

  .به افغانستان آورد.) کاچووا ياد ميشد
استاد قاسم در ايام جواني و نوجواني بنام قاسم جو ياد ميشد، و در کنار دروس مدرسه، نزد پدر 

م کبارت بعنوان باني نخستين خويش به فراگرفتن هنر موسيقي نيز آغاز کرد، که بعد ها در ايا
مکتب موسيقي معاصر افغانستان به شهرت رسيد، تا اينکه بنام خليفه قاسم محبوب همگان 

  .گرديده سر حلقهء خراباتيان و هنرمندان شد
خليفه قاسم زبان اردو و موسيقي را از پدر، زبان دري را از مادر و زبان پشتو را از مربي خود 

با نوشت و خواني که از مدرسه عليا فرا گرفته بود مورد استفاده قرار مولوي قاري غالم رسول 
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ميداد و روزبروز به دانش هنري و آفاقي خويش از هر صاحب خرد مي آموخت، که بعضي 
  :اوقات اشاره مي کرد

  ناله از ني گريه از ابر بهار آموختيم                 ما زهر صاحبدلي يک شمه کار آموختيم
بعد از کسب دانش در ساحهء موسيقي از نزد پدر خود، طبق عنعنهء موسيقي دانان  خليفه قاسم

مسلکي، سند شاگردي خود را به نزد مرحوم استاد قربانعلي خان پدر استاد غالم نبي نتو، که در 
چون از آواز . آن وقت استاد بزرگي بود گذاشت، و روز بروز بر ذخيرهء هنري خود مي افزود

بود و در غزليات دري و پشتو وارد بود به عمر بيست سالگي بدربار امير گيرا برخوردار 
  .عبدالرحمن خان بعد از وفات پدر مقام يافت

از آنجائيکه در آنوقت، گرامافون، راديو، تلويزيون وغيره وسايل تفريحي و فرحت و خوشي 
اري محافل شعر موجود نبود، اهل دربار و اغنيا کدام مصروفيت ديگر نداشتند، بجز از برگز

خواني، نعت خواني ميله ها و موسيقي که هر يک از اهل دربار و اغنيا، مانند بابه غني نسواري، 
حاجي عبدالحميد، حاجي عبدالرحمن زرداد، محمد خان قومي، حاجي محمد رفيق، حاجي 
محمد افضل، غالم حيدر خان نقشبندي، بعد هادوست محمد ايماق، شازده عبدالعزيز، مرحوم 
عبدالمجيد زابلي، خواجه مهتاب الدين و خواجه آفتاب الدين، حاجي شمس الدين و حاجي 
نظام الدين، مولوي محمد صديق، و نظام باي مشهور و بعضي ديگر، دسته هاي مخصوص 

  .خواننده و نوازنده داشتند
العلي خليفه قاسم در بيدل شناسي و غزليات دست شاگردي را نزد مرحومان شاد روان استاد عبد

به . مستغني و قاري عبداهللا خان و استاد عبدالحق بيتاب، گذاشته و از محضر شان استفاده ميکرد
مرحومان غالم سرور دهقان، غالم حضرت شايق جمال و مرحوم غالم نبي عشقري احترام 

  .خاص داشت، و نکته هاي کنايه آميز شاعر بيسواد، ولي طواف را هميشه ورد زبان داشت
لرحمن خان از غزلسرايي موصوف محظو شده يک عدد رباب صدف کاري با معاش امير عبدا

ماهوار دو صد کابلي پخته، که در آن وقت يک معاش خيلي بلند بود براي خليفه قاسم مقرر 
داشت، چون ديگر هنر مندان بجزاستاد قربانعلي، طرزهاي هندي را مي سرودند که براي امير 

برحسب خواهش . اسم جو بدربار امير رنگ و رونق تازه بخشيدلذا هنرنمايي ق. نامفهوم بود
نائب السلطنه سردار نصر اهللا خان، خليفه قاسم تا امارت امير حبيب اهللا خان خدمتي سردار 

  .نصراهللا خان بود
درين هنگام بود . بعد از مدتي موصوف بحيث خوانندهء دربار امير حبيب اهللا خان تعيين گرديد

خان حين مراجعت از هند با خود يک ارمونيه براي استفاده خليفه قاسم آورد،  که سردار نصراهللا

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

١٩٢ 
 

و اين نخستين هنرمندي بود که اين افتخار را حاصل کرد، و بعد از رباب، ارمونيه را جاگزين 
پيانو و اکورديون و وايلن و ماندولين نيز بعد از مسکن گزين شدن استاد فرخ " ساخت بعدا

  .موسيقي ما داخل شدافندي در کابل، در 
در خانوادهء سپه ساالر محمد نادر » پادشاه افغانستان"بعدا«م محمد ظاهر خان  ١٩١٤در سال 

مقامات سفارت انگليس مقيم . خان متولد گرديد، که مصادف باشغال بغداد توسط انگليسها بود
ن دبير توسط شاغاسي نيک محمد خا. در جوار باغ باال، محفل خوشي برگزار کرده بودند

الملک امير حبيب اهللا خان، از استاد دعوت نمودند که به محفل خوشي شان اشتراک نموده 
اما خليفه قاسم اين دعوت راقبول نکرد، که . مدعوين را از آواز گيراي خود خرسند سازند

  .باعث رنجش خاطر امير گرديد
اسم به تو امر شد که به دعوت امير حبيب اهللا خان با ناراحتي از خليفه قاسم استفسار نمود که ق

دوستان ما اشتراک کن، چرا هدايت را قبول نکردي؟ به خيالم که خاک لگد ميکني و دوستان 
خليفه قاسم با فصاحت و جرأت در جواب امير پرداخت که حضرات ! ما را آزرده خاطر کردي

مير يک کشور و ا. خود القاب سراج الملت والدين را انتخاب فرموده ايد! مبارک شان شاد
اسالمي ميباشيد، من پيرو مذهب حنفي ميباشم، چطور ميتوانم در حاليکه جايگاه حضرت غوث 
االعظم که پيرخانهء من ميباشد از جانب کفار اشغال شده و من در محفل خوشي اوشان نغمه 

  سرايي کنم؟
تشريف و گذشته از آن من در محفل نام گذاري فرزند سپه ساالر بايد بروم که شما هم 

و . اين حاضر جوابي خليفه قاسم باعث خوشي امير حبيب اهللا خان واقع شد. ميداشته باشيد
موصوف را به پاداش، القاب استادي اعطا کرد و استاد قاسم خواند، با اضافهء پنجاه روپيه پخته 

ر در استاد قاسم تا موقع قتل امير، بحيث خوانندهء دربار در محافل خوشي امي. کابلي در معاش
در عهد اعليحضرت امان اهللا خان، قبل از استرداد استقالل، . سفر و حضر اشتراک مي داشت

زماني که مستر سرهنري . استاد قاسم کمافي السابق در زمرهء هنرمندان دربار فعاليت داشت
دابس، نواسهء کيوناري، بحيث نمايندهء بريتانيا جهت مذاکرهء استرداد استقالل به افغانستان 

د، استاد قاسم با شاه فرد بلند بااليي در پرده هاي ساز به صدا درآمد، چون چشمان نمايندهء آم
  :بريتانيا کبود بود، موصوف خطاب به دابس، ندا کرد

  مي زند چشم کبود تو به مژگان ناخن              ترسم اي شوخ ميان من و تو جنگ شود
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ي به اعزاز از جانب سفير ترکيه براي مذاکرات به رکود مواجه شد، و شب ديگر هم دعوت
نمايندهء بريتانيا گرفته شد که استاد هم جهت خوشي محفل اشتراک داشت باز هم استاد 

  :خطاب به دابس ندا کرد
  همين جا صلح کن با ما، چه الزم                که در محشر زما شرمنده باشي 

محفل سروري در قصر ستور . شدمذاکرات شکل بهتر بخود گرفت، و روابط حسنه برقرار 
دابس از . وزارت خارجه از جانب شاد روان محمود طرزي براي نمايندهء بريتانيا تدارک گرديد

استاد تقاضا نمود که يک آهنگ افغاني برايش بياموزد، و استاد هم في المجلس آهنگ 
رايش آموخت، که را ب) مکتب ماست جاي استقالل              سبق ما هواي استقالل: ( حماسي

به کف زدن هاي مدعوين احتفال گرديد و آقاي دابس نيز آهنگ فوق را در پيانو نواخت و 
» قاسم افغان« نايل و القاب» مسرت«استاد از جانب شاه امان اهللا خان مفتخر به نشان زمرد بنام 

   »گفته هاي ناصر پورن قاسمينقل از نوشته ها و « .مذاکرات بعدي در هند بريتانوي تعيين شد. برايش خطاب شد

در قصر چهلستون به اعزاز نمايندهء بريتانيه دعوت توديعي از جانب جنرال عبدالعزيز بارکزي، 
وزير حربيه ترتيب شده بود، که استاد هم جهت هنرنمايي و خوشي محفل اشتراک داشت در 

  :بند ترنم کردختم محفل، سرودهء حماسي شادروان عبدالعلي خان مستغني  را با اين سه 
  ناز دارد بـــــي سر و سامانيم                  بحر در بــــــر قطرهء توفانيم              
  آسمان سير است سرگردانيم                  مشکل هـــــر کار شد آسانيم              
  يدان آمدي ميدانيمگـــــــر نداني غيرت افغانيم                   چون به م              

بعد از استرداد استقالل، تاج پوشي پادشاه و القاب اعليحضرت غازي امان اهللا، استاد از جانب 
  .افتخار حاصل کرد» پادشاه مرتبهء دوم به اخذ نشان الماس بنام يادگار استقالل

 در محضر استادان. شد) هند بريتانوي( سپس جهت هنرنمايي  بحيث نمايندهء هنري عازم 
بزرگ هند مانند استاد فياض خان آفتاب موسيقي، وزير خان، جرنيل فتح خان، استاد بسم اهللا 
خان، استاد ميا قادر بخش، استاد عالوالدين خان بينکاه، اسد علي خان و بعضي ديگر هنر نمايي 
کرد، و بعد از موفقيت و ثبت ريکارد ها در کمپني هنرماستر وايس و کسب افتخار لقب ستارهء 

  .شرق، بافغانستان برگشت و به تدريس شاگردان و وظيفهء محوله در دربار مصروف گرديد
خورشيدي که مصادف با دومين سال روز استرداد استقالل کشور بود، هيأت  ١٣٠٠در سال 

هنري هند بريتانوي جهت اشتراک در مراسم جشن به افغانستان و به قرار گاه جشن در پغمان 
که باعث خوشي . ت هنري هند بريتانوي استاد پيارا خان نيز هنر نمايي کرددر زمرهء هيأ. آمدند

چون استاد قربانعلي پدر استاد نتو مربي اول استاد قاسم در آخرين لحظات . و سرور همه گرديد
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. زندگي قرار داشت، از اينکه ميدانست استاد پيارا خان يک استاد مسلم و کوشا مي باشد
ه در ميان هنرمندان حرفوي عنعنه ميباشد، سند شاگردي استاد خودش طي يک دعوت مفصل ک

هکذا سند شاگردي پسر خود شادروان . قاسم شاگرد خود را به نزد استاد پيارا خان گذاشت
که از . استاد غالم نبي نتو و نواسهء خود مرحوم استاد محمد صابر را به نزد استاد قاسم گذاشت

خارج شده شکل افغاني را بخود گرفت و استاد قاسم  همين مرحله موسيقي ما از شکل هندي
  »از گفته هاي ناصر پورن قاسمي«. بنيان موسيقي اصيل کشور مکتب و طرز قاسمي را تهداب گذاشت

از . استاد قاسم شاگردان بسياري در ساحهء موسيقي حرفوي و شوقي افغاني تربيه نموده بود
سند شاگردي مانده اند، بدو کتگوريهاي مسلکي  جمله شاگردان استاد که طبق عنعنه نزد استاد

  :و شوقي عبارت بودند از
  :شاگردان مسلکي

استاد غالم نبي نتو، استاد حاجي محمد صابر، استاد رحيم بخش، استاد نبي گل، استاد رحيم 
گل، استاد محمد عمر رباب نواز و خواننده، استاد آقا محمد قناعت، استاد گل محمد قندهاري، 

رجب علي مزاري، محمد سالم جالل آبادي، عبدالشکور سنتور نواز، محمد امان، طال  استاد
محمد پدر همآهنگ، استاد غالم نبي دلربا نواز ، عبدالواحد سارنگ نواز، استاد محمد يعقوب 
قاسمي، محمد عيسي قاسمي، محمد يوسف قاسمي، محمد آصف قاسمي، استاد موسي قاسمي، 

، صاحب گل دلربا نواز، محمد شاه، هميشه گل، خانم هيره و خانم دين محمد، ماشين، حقداد
  .بهائي هندي

  :شاگردان شوقي
مرحوم ميرزا نظر، ماما باقي، صاحبداد عکاس، ميرزا غالم حيدر، حافظ محمد اکبر، ميرزا محمد 
شريف پدر رحيم جهاني، استاد برشنا، استاد سميع جان سراج، محمد حيدر خان نيسان، سردار 

  .م جانکري
  :از اهل هنود

تاراچند، بوله ناسه، ننه کشور، جگن ناسه هندي کالرنات نواز راديو کابل وقت، طبيب حکيم 
  .جي، چاول، بهايي لکمي چند، مستانه سنگ والله قندي مل

بعد از پادشاهي شاه امان اهللا با وجود مخالفت ملک محسن کلکاني والي کابل، که پسر خالهء 
استاد چند وقت از بابت دوستي شخصي با شاه امان اهللا خان به زحمت . استاد رحيم گل بود

بود، اما به وساطت صاحبزاده شيرجان وزير دربار و صاحبزداه عطا الحق خان پدر عبدالحق واله 
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چنانچه محترم . بدربار امير حبيب اهللا کلکاني راه يافت و مانند گذشته از احترام برخوردار بود
  .تذکر داده است» مرد و نامرد«داستان آنرا بنام داکتر اکرم عثمان 

نظر به فرمان پادشاه حايز . در عصر محمد نادر شاه خان مانند دورهء اماني، از احترام مستفيد بود
  .بيست جريب زمين زراعتي در منطقه بيني حصار گرديد

. صلت کردزمانيکه شادروان غالم نبي خان چرخي روي پالن از قبل ترتيب شده به کابل موا
تاجر (طي دعوتي که به اعزاز مارشال شاه وليخان از جانب مرحوم حاجي غالم حيدر نقشبندي 

در باغ شخصي اش در سيه بيني ، بيني حصار کابل ترتيب کره بود، شاد ) مشهور آنوقت کابل
روان غالم نبي خان چرخي نيز به معيت شاه ولي خان در دعوت موصوف اشتراک داشت، 

قاسم نيز از جملهء مشارکين دربار بود، و از جريان دسيسه عليه غالم نبي خان چون استاد 
چرخي، توسط دوستان خود واقف شده بود، به يک سلسله فرديات و اشعار آن شهيد را متوجه 

) ٢٩شماره (حال و اوضاع ساخت، شاد روان سيد قاسم رشتيا جريان آنرا در جريدهء کاروان 
  .ثبت کرده است

سال استاد قاسم بحيث خوانندهء دربار  ٢٣مدت  ١٣٣٥ـ  ١٣١٢مد ظاهر شاه از در عصر مح
خدمت کرد و معاش مستمري مرحوم از بودجهء پادشاهي سردار شاه محمود خان و سردار شاه 

معاش  ١٣٣٥بعد از وفات استاد در سال . وليخان و سردار محمد داود خان تأديه ميگرديد
زمان جمهوريت محمد داود خان معاش ماهوار پنجهزار  ١٣٥٢اما در سال . متذکره قطع گرديد

قطع شد، اما " در نظام تره کي و امين معاش تقاعدي مجددا. افغاني به ورثه اش پرداخت ميشد
در وقت حکومت داکتر نجيب اهللا . با آمدن ببرک کارمل بار ديگر معاش تقاعد تأديه ميگرديد

به امريکا، آلمان ، آستراليا، هند و ماسکو " ميل قسماورثهء استاد مرحوم نسبت صيانت خود و فا
استاد مرحوم در عصر اعليحضرت محمد ظاهر شاه به اخذ مدال طالئي خدمت در . مهاجر شدند

موقع برگزاري هفتادوپنجمين سالگرد تولدي اش با يک عراده موتر از بودجه آمريت نقليه 
  .وزارت دربار نايل شد

ف وزارت اطالعات وکلتور در هال راديو افغانستان نصب گرديد مجسمه برونزي استاد از طر
از چهرهء شادروان يعقوب قاسمي پسر " اما مجددا. که بعد ها از جانب خرابکاران منهدم شد

ارشدش در مکتب صنايع مجسمه اي مرتب و دوباره طي محفلي از سوي دولت اسالمي با 
  .ب گرديدهنرنمايي شاگردان موصوف در راديو افغانستان نص

سنگ قبر آن مرحوم از جانب بلديه کابل به نمايندگي از مردم هنر دوست شهرکابل در شهداي 
نصب و الحاق گرديد که تاريخ هنري ) رح(صالحين در جوار زيارت حضرت تميم انصار
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روان استاد را . مملکت اسم موصوف را بحيث بنيان گذار موسيقي اصيل کشور ثبت کرده است
  .گان شاد ميخواهمبا عموم گذشت

ش وفات نمود و در شهداي صالحين بخاک . هـ  ١٣٣٥سنبله سال  ٢٢استاد قاسم به تاريخ 
  .سپرده شد
        ::::استاداستاداستاداستاد    امتيازاتامتيازاتامتيازاتامتيازات

مرحوم استاد قاسم افغان در طول حيات هنري افتخارات زيادي بدست آورده بود از آنجمله     
  :است

ء پختهء کابلي با يک عدد رباب صدف ماهوار دوصد روپيه: ــ  از امير عبدالرحمن خان ١
  .کاري

  لقب استاد بجاي خليفه، با ازدياد پنجاه روپيهء پختهءکابلي در معاش: ــ  از امير حبيب اهللا خان ٢
  .يک عدد آرمونيه تحفه از هند: ــ  از سردار نصر اهللا خان معين السلطنه ٣
که به اثر هدايت داکتر (ز از سفر اروپا نامه محبت آمي» قاسم افغان«لقب : ــ  از شاه امان اهللا ٤

، نشان الماس و .)روان فرهادي، نامهء اعليحضرت شاه امان اهللا خان به آرشيف ملي گذاشته شد
  .يادگار استقالل

  »ستارهء شرق«ــ  از کمپني ريکاردگيري هنرماستروايس هند لقب  ٥
  »مرد«ــ  از امير حبيب اهللا کلکاني لقب  ٦
  .در شاه بيست جريب زمين زراعتيــ  از محمد نا ٧
  .ــ  از اعليحضرت محمد ظاهر شاه نشان طاليي خدمت و يک عراده موتر شورليت ٨
ــ  از سردار شاه محمود خان، سردار شاه وليخان و سردار محمد داود خان معاش مستمري  ٩

  .ماهانه يکهزار افغاني در آن وقت
  .سمهء استاد در عمارت راديوــ  از وزارت اطالعات و کلتور، تعبيه مج ١٠
  .ــ  از رياست بلديه کابل، سنگ قبر به نمايندگي مردم شهر کابل ١١
ــ  از دولت اسالمي، نصب مجسمهء فرزندش استاد يعقوب قاسمي در عمارت راديو  ١٢

  .تلويزيون
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  استاد قاسم

  
  استاد قاسم با فرزندش استاد يعقوب قاسمي                           
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  استاد قاسم

  استاد قاسم 
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  هيکل استاد قاسم

  
  استاد قاسم وقتيکه اولين بار ترانهء استقالل را سرود                              
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  :استاد محمد يعقوب قاسمي

شمسي در بارانه کابل چشم  ١٢٨٠استاد محمد يعقوب قاسمي  فرزند ارشد استاد قاسم در سال 
ان خورد سالي دروس ديني را در مدرسهء علياي شوربازار کابل فرا به جهان گشود در آو

بمکتب اعداديه و سپس رشديه در گذر باباي خودي تحصيالت خويش را به " بعدا. گرفت
  .پايان رسانيد

از آنجائيکه فاميل استاد يعقوب قاسمي يک فامل هنري بوده و با موسيقي سرو کار زياد داشتند 
  .لم شريف را نزد پدرش استاد قاسم آموختيعقوب قاسمي نيز اين ع

م با  ١٩٢٦ش مطابق . هـ  ١٣٠٥يعقوب قاسمي جهت فراگيري مبادي علم وهنر موسيقي بسال 
در بازگشت از  تحصيالت عاليهء هنر موسيقي مطابق . پدرش استاد قاسم به هندوستان رفت

. حيث شاگرد پذيرفته شدعنعنه و روش هنرمندان مسلکي و يا حرفوي نزد استاد پيارا خان من
استاد پيارا خان در اصل مربي و استاد دوم استاد قاسم افغان بشمار ميرفت و استاد اول استاد 

  .قاسم، استاد قربانعلي خان بود
م يعقوب قاسمي با همراهان خود غالم نبي نتو و نبي گل طي يک  ١٩٤٦مطابق  ١٣٢٥در سال 

د و در آنجا ريکارد هاي زيادي را تهيه داشته هنر عازم هند گرديدن" پروگرام کلتوري مجددا
نمايي هاي کردند که مورد پسند هنرمندان بزرگ هندوستان گرديد و ريکارد هاي شان در 

هر يک لقب پروفيسوري را در غزل و تهمري بدست "کمپني ماسترويس ثبت گرديده و ضمنا
  .آورده و بوطن بازگشت نمودند
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مديريت مطبوعات وقت که موقعيت آن در کوتي لندني واقع از طرف ) م١٩٤٨( ١٣٢٧در سال 
پل آرتل بود استاد يعقوب قاسمي منحيث منتظم موسيقي مقرر گرديد و بمدت دست کم سي و 

  .پنج سال در خدمت موسيقي افغانستان اشتغال داشت
به نسبت کهولت و تکليف جسمي متقاعد  ١٩٧٧مطابق  ١٣٥٦استاد يعقوب قاسمي در سال 

ش داعي اجل را لبيک گفت و در جوار مرقد .هـ  ١٣٥٦و بتاريخ بيست و شش سرطان  گرديد
  .پدرش استاد قاسم افغان دفن گرديد

استاد يعقوب قاسمي، استاد غالم نبي نتو، استاد نبي گل، استاد سرآهنگ، استاد هاشم، استاد 
دري (استاد درمحمدمحمد عمر، استاد سليم کندهاري در سنتور، استاد فقير حسن در سارنگ و 

شمسي طي يک محفل شان دار القاب استادي را از طرف رياست  ١٣٣٢در سال ) لوگري
  .مستقل مطبوعات بدست آوردند

استاد يعقوب قاسمي که فرزند بزرگ و هنرمند پدر خويش بود بعد از وفات پدرش استاد قاسم 
قت بحيث خواننده و يا هنر مند ش نظر به هدايت محمد ظاهر شاه پادشاه و. هـ  ١٣٣٥افغان در 

  .دربار عز تقرر يافت و همان ماهواره يي پدر به او نيز تأديه ميگرديد
چون استاد يعقوب قاسمي شخص با سواد و تحصيل کرده بود و از مجالس تعاليم پدرش فيض 

الي ها و بهره ها برده بود شعر را بخوبي درک ميکرد و معاني و مفاهيم اشعار شعرا را بسيار ع
توجيه و تفسير مينمود و در خواندن هاي خود اشعار موالناي روم ، سعدي، حافظ، صائب 
تبريزي، کليم، بيدل، ملک الشعرا قاري عبداهللا، ملک الشعرا بيتاب، استاد خليلي، مستغني، 
عبدالغفورنديم، سرور دهقان، و غيره را بيشتر مي خواند و اشعار را بسيار بجا و درست تلفظ 

  .و بنابرآن با آواز گيراي خود مستمعين را فرحت مي بخشيد ميکرد
استاد يعقوب قاسمي که يکي از استادان بزرگ و شناخته شدهء افغانستان در عالم موسيقي بعد 

چنانچه در هند، پاکستان و . از پدرش بود به ممالک همجوار جهت هنر نمايي دعوت ها مي شد
صاحب افتخارات زياد گرديد، باري در سال  ايران بدعوت هاي رسمي اشتراک ورزيد و

که جشن ايرانيان بود استاد يعقوب قاسمي به اثر دعوت مملکت ايران جهت هنر نمايي ) ٢٥٠٠(
اشتراک کرد و از طرف وزارت هنر » خاطرهء لسان الغيب حافظ«دعوت شد و استاد در شب 

قاسمي در ايران زياد گرديد چون شهرت استاد . فرهنگ ايران جايزه و تحسين نامه بدست آورد
در بسي اوقات او را دعوت ميکردند و تحفه شهنشاه ايران را که عبارت بودند از يک حلقه 
انگشتر برليان، يک سيت نگينه هاي فيروزهء نيشاپوري و يک ساعت مطالي ديوار و غيره 

  .بدست آورد
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ايراني آگاهي داشت در استاد يعقوب قاسمي چون از اشعار بزرگان ادب و سخنسرايان مشهور 
حضرت حافظ، حضرت : وقت هنر نمايي ها اشعار  ادباي بزرگ ايران را بر زبان مي آورد

سعدي، کليم، صائب، استاد شهريار، ابوالحسن ورزي، رهي معيري و همچنان آهنگهاي ايراني 
مورد  ساخته هاي مرتضي حنانه، و حبيب اهللا بديعي را در قالب سرود هاي افغاني مي سرود و

فلم هاي هنر نمايي استاد يعقوب قاسمي در ايران نيز وجود . استقبال بي مانند قرار ميگرفت
  .دارد

محبوبيت استاد قاسمي در نزد ايرانيان بحدي بود که از طرف شهنشاي ايران رضا شاه پهلوي 
ي تشکر نامه به امضاي شخص شاه برايش داده شد و بعد از وفات استاد يعقوب قاسمي شهنشا

  .ايران تسليت نامه اي را از طريق سفارت افغانستان فرستاد و در آرشيف ملي محفوظ بود
استاد يعقوب قاسمي غزل هاي زيادي را از ياد داشت و غزل ها را با فصاحت ميخواند بنا به 
گفته ناصر پورن قاسمي در غياب پدر خود گاهگاهي شاگردان پدر را تدريس مينمود و 

ارت اند از عبدالحکيم آذر، کريم زيارکش، گل محمد قندهاري، محمد شاگردان موصوف عب
يعقوب لوگري، عبدالسالم جالل آبادي، غالم محمد هروي، رحمت اهللا، سيد معروف بيتاب 

  .زاده، تاري مل از اهل هنود و غيره
استاد يعقوب قاسمي مرد متواضع و خاکسار بود با دوستان و مردمان از در احترام و حرمت 

ش آمد ميکرد پورن قاسمي مي گويد که دوستان زمان مکتبش دوکتور غالم حيدر عدالت، پي
محمد يونس خان متخصص کيميا، محمد عثمان صدقي، دکتور محمد آصف سهيل، دکتور 

در ابتدا عضو . عبدالرحمن محمودي، عبدالروف بينوا و محمد ابراهيم خواخوژي و غيره بودند
حزب دکتور محمودي داخل شد و بنا بر اصرار محمد هاشم خان  به" مخفي ويش زلميان و بعدا

  .جدا گشت ولي در خفا با دکتور محمودي همکاري ميکرد" از حزب مذکور ظاهرا
استاد حاال پير شدي، : بينوا که از ياران قديم او بود باري به استاد يعقوب قاسمي گفته بود که

برايش اين بيت مشهور رهي معيري را زمزمه " فورااستاد بديهه گوي را از پدر به ارث برده بود، 
  :کرد

  مــــــوي سپيد را فلکم رايگان نداد                               
  اين رشته را به نقد جواني خريده ام                               

  :و باز به ادامه آن اين بيت را به خوانش گرفت
  ن گردونزمن نقد جواني را گرفت اين ناجوا

  نداده رايگانم پيري و موي سپيدم را                                        
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استاد يعقوب قاسمي مرد داراي شخصيت و حايز تمام اوصاف انساني و هنري بود، در نکته 
  .داني، وقت شناسي، موقع داني، شعر فهمي و ديگر نزاکت هاي ادبي و عاميانه آيت تمام بود

از شخصيت هاي بزرگ خرابات کابل بوده و با کاکه ها و عياران " قاسمي واقعااستاد يعقوب 
در سخا و جوانمردي در ميان . کابل نيز الفت داشت با بزرگان حکومت هميشه در ارتباط بود

  .اهل خرابات و خارج از آن نيز بلند آوازه بود
ي خويش دائم محکم و همينگونه استاد قاسمي شخص بسيار رفيق دوست بود در رفاقت و دوست

پايدار بود زمانيکه همسرش وفات کرد با آنکه هنوز استاد جوان بود ولي تا دم مرگ ديگر تن 
به ازدواج نداد و عمر باقي مانده خود را در راه تربيه درست برادرزاده گان و خواهر زاده گان 

  .و ديگر اقارب صرف نمود
افغان آن بزرگ مرد خادم هنر و فرهنگ  مزار استاد در شهداي صالحين کنار استاد قاسم

افغانستان ميباشد وزارت اطالعات کلتور وقت سنگ مقبره او را تهيه داشته و قرار معلوم مجسمه 
نگارنده اين سطور باري سوانح اين . استاد را در مکتب صنايع کابل نيز در آنوقت ساخته بودند

  .روانش شاد. بودم استاد شادروان را در جريده اميد نيز به نشر سپرده
  

 
 استاد يعقوب قاسمي                                                  

 
 

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

٢٠٤ 
 

  
  استاد يعقوب قاسمي

 
 استاد يعقوب قاسمي                                               
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  محمد يوسف قاسمي

هجري شمسي در کوچهءخواجه خوردک کابل تولد  ١٣٠٢محمد يوسف قاسمي در سال 
  .وفرزند استاد قاسم يا پير خرابات ميباشد

در آغاز مسايل و موضوعات ديني و موسيقي را از نزد برادر بزرگش استاد يعقوب قاسمي 
آموخته سپس بمکتب استقالل شامل و از آن فارغ شده بعد از فراغت از مکتب در بسياري 

مرحوم يوسف قاسمي بنابر عللي با آنکه در فن موسيقي استاد و فنان . استدفاتر کار کرده 
  .بزرگ بود بود، به راديو همکاري ننمود

ش بنابر خواهش و دعوت رياست راديو آغاز به .هـ  ١٣٦٦مرحوم يوسف قاسمي در سال 
 ش دوام.هـ  ١٣٧٠همکاري در راديو افغانستان کرد و اين همکاري را تا وقت هجرتش سال 

  .داد
استاد مرد سخت با وقار و با تمکين و سنگين حرکات « : جناب آقاي عبدالکريم نواب ميفرمايد

نه تمسخر زدن به خلق خدا را مي پسنديد و نه . بود و مسلماني پاک دل روشنضمير و بي مدعا
استاد  )پير خرابات ١٧٠ص ( »اهل مزاح بود و نه با ريا کاران و مردمان دو روي کاري داشت

م در کاليفورنيا اياالت متحدهء امريکا پدرود حيات گفت  ١٩٩٦مرحوم يوسف قاسمي به سال 
يکي از شعراي زيبا کالم وطن بنام ناظم  .و در آن وقت عمرش به هفتاد و پنج بالغ ميگرديد

   :باختري در سوگ يوسف قاسمي بدين مطلع شعر سروده است
  اشکم بديده از غم هجران يوسف است         ماتم ياران يوسف است سوز و گداز و            

  ن سخن به پاکي دامان يوسف استآ صفي        آدم ز فيض نـــــور خدا مي شود               
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  محمد آصف قاسمي

تبعهء (ند دوم استاد قاسم افغان است که از خانم هندي استاد قاسم محمد آصف قاسمي فرز
تعليمات ابتدائي . ميالدي در بارانه کابل تولد يافت ١٨٩٥شمسي مطابق  ١٣٠٠در سال ) افغاني

خويش را در مسجد استاد قاسم نزد مالي مسجد فرا گرفت و بعد در ليسهء استقالل شامل و 
سند شاگردي خود را . وسيقي عازم هند بريتانوي گرديدپس از فراغت جهت فراگيري هنر م

نزد استاد اميد علي پسر استاد پيارا خان گذاشت و نيز از استادان ديگر چون استاد سندي خان، 
استادميا قادر بخش و خان صاحب برکت علي خان بدون اينکه شاگرد رسمي باشد در بدل حق 

  .الزحمه دروس موسيقي را فر گرفت
مرحوم . ف قاسمي در غزل سرودن شاگرد برادر بزرگش استاد يعقوب قاسمي بودهم چنان آص

محمد آصف قاسمي در شناخت راگ ها، راگني ها، ترانه ها که جزوي از مقام کالسيک 
  .است، تال ها و خيال هاي کالسيک مهارت کلي داشت

نمودند  آصف قاسمي و برادرش محمد يوسف قاسمي در محافل منحيث خواننده اشتراک نمي
. بلکه تنها در کنسرت هائيکه داير مي گرديد منحيث خوانندهء کالسيک هنر نمايي مينمودند

وي در خصوص هنرموسيقي کالسيک امتياز نامه اي را از طرف رياست مستقل مطبوعات 
بدست آورده بود ولي بآنهم به صفت يک موسيقيدان حرفوي و مسلکي از هنر خود عايدات 

رد و نيز در هنر موسيقي با آنکه تحصيل کرده و هنر مند ورزيده بود طالب پولي بدست نمي آو
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تا جائيکه از زبان هنرمندان . شهرت در موسيقي و استادي و بلند آوازه گي در آن رشته نبود
شنيده شده است زمانيکه آصف قاسمي در محافل هنري دوستان هنرمندش شرکت ميورزيد 

  .و اشعار را انجام ميداد و از دوستان شادباشها مي شنيدعالي ترين شيوه هاي خواندن غزل 
آصف قاسمي بعد از مراجعت بوطن از هند در ديپوي تعاوني وظيفه گرفت و به اثر خواهش 

شمسي بنابر در  ١٣٥٠عبدالمجيد خان زابلي در بانک ملي صاحب وظيفه گرديدو در سال 
  .خواست خودش به تقاعد سوق داده شد

آصف قاسمي هنرمند موسيقيدان بود ولي بصورت موسيقي دان حرفوي از طوريکه گفته آمد 
هنر خود استفاده نميکرد و تنها در وقت حيات پدر خود چند باري بدربار پادشاهي هنر نمايي 

  .کرد
آصف قاسمي عالقمند تجارت و سياحت بود و در هنگام سياحت ها به ممالک فرانسه، 

  .يه سفر نمودانگلستان، هند، جاپان، ايران و روس
ش آصف قاسمي نظر به درخواست عبدالوهاب مددي به راديو . هـ  ١٣٦٠در آغاز سال 

  .تلويزيون همکار گرديد و آهنگهاي بسيار جالب را ثبت نمود
مرحوم محمد آصف قاسمي بسن شصت سالگي در اثر سکتهء قلبي داعي اجل را لبيک گفت و 

راديو کابل در . بزرگش بخاک سپرده شده استدر شهداي صالحين بجوار مرقد پدر و برادر 
  .سوگ و بزرگداشت از هنر وي برنامهء يک ساعته در آن وقت به نشر سپرد

از مرحوم محمد آصف قاسمي پنج پسر و چهار دختر بيادگار مانده و تعدادي از شاگردانش 
اناتهـ و مستانه استاد موسي قاسمي، محمد يونس، عبداهللا اکرم، کانسي رام، پر: اينها مي باشند

  .سنگه
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  استاد محمد موسي قاسمي
عيسوي در گذر خواجه خوردک يا کوچهء خرابات  ١٩٣٦شاد روان استادموسي قاسمي بتاريخ 

مکتب " استاد موسي قاسمي اوال. پا به عرصهء وجود گذاشت پدرش آقا محمد قناعت است
م ديده است و نسبت جراحتي که عايد حالش گرديد در ليسه عالي حبيبيه تعلي" نجات و بعدا

  .بعد ها نتوانست باالتر از درجهء صنف نهم دروس خويش را ادامه بدهد
بعد از شفايابي عالوه از اينکه بدفاتر رسمي کار کرد از استاد يعقوب قاسمي غزل خواني، از 

  .فرا گرفت محمد آصف قاسمي موسيقي کالسيک و از محمد يوسف قاسمي طبله نوازي را
استاد موسي قاسمي رباب و دلربا را نزد پدر و سارنگ را از عم خود استاد محمد ايوب 

او همزمان در وقت کار هاي اداري در راديو افغانستان آواز خواني و هنر نمايي . آموخت
ميالدي بعد  ١٩٦٦مينمود، مدتي را منحيث موزيک دايرکتر در پوهني تياتر کار کرد و در سال 

وفات استاد بزرگوار موسيقي استاد غالم حسين در کودکستانهاي مربوط رياست روزنتون و از 
  .ميرمنو تولنه بحيث معلم موسيقي اطفال بجاي استاد غالم حسين ايفاي وظيفه نمود

م با يکتعداد هنرمندان موسيقي چون داکتر صادق فطرت ناشناس، محمد آصف  ١٩٧١در سال 
ي حيدر آهنگساز و عجب گل ستار نواز در يک سکالر شيپ محمود طبله نواز، غالم عل

پنجساله عازم هندوستان شد و در يونيورستي بهارتي کاال کيندراي دهلي رفت و به اثر لياقتيکه 
از خود نشان داد درجريان سه سال تحصيالت خويش را در رشتهء آهنگسازي به پايان رسانيد و 

در " در اين وقت اکثرا. ره ستاژ هنري را سپري کرددو سال ديگر را در ستديوي آل انديا دو
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کنسرتهاي بمبئي، کلکته، دهلي، کشمير مربوط هند، اجمير شريف و حيدر آباد حصه ميگرفت 
  .و در همه موفقيت هاي عالي را بدست آورده است

 م دوباره به وطن برگشت و در راديو کابل با استاد حفيظ اهللا خيال و عبدالجليل ١٩٧٨در سال 
همچنان در ضمن رياست جديد التشکيل افغان موزيک با . حالند در بخش موسيقي همکار شد

  .عبدالوهاب مددي در ساحهء موسيقي نيز همکار بود
استاد موسي قاسمي بدريافت مدال طال لقب کارمند شايسته سال موفق شده و به اثر يکي از 

خوانده است از طرف رئيس جمهور خواندن هاي مشهور استاد قاسم که آنرا به زيبايي خاص 
  .وقت يک آپارتمان سه اتاقه بخشش گرفته است

استاد قاسمي تا اخير حيات تن به ازدواج نداد و شاگردان زيادي را در جامعه تربيه نموده قرار 
نوشتهء ناصر پورن قاسمي اين هنرمندان در نزد استاد موسي قاسمي دروس موسيقي را فرا گرفته 

يا، داد محمد الفت آهنگ، عبدالغني کاريزي، استاد امير محمد، عبدالجبار فرهاد در. اند
قندهاري، عبدالخالق قندهاري، عبدالجليل هروي، غالم بهاالدين تنبوري گلبهاري، رحيم 

  .غمزدهء ننگرهاري و چندين تن از اهل هنود و غيره
م به اثر سکتهء  ١٩٩٥مرحوم استاد موسي قاسمي مرد متواضع و خالي از عناد بوده در سال 

جرمني وفات يافت و در قبرستان  Opladen Bonnمغزي به عمر شصت سالگي در شفاخانهء 
  .ترکها مدفون شده است، استاد مرحوم مانند ساير مهاجرين در جرمني ميزيست
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  وحيد قاسمي

درش استاد يوسف اين هنرمند بلند آوازهء جوان افغانستان نواسه استاد قاسم افغان است، پ
  .ش در کابل بدنيا آمد. هـ  ١٣٣٩قاسمي بوده و در سال 

وحيد قاسمي تعليمات ثانوي را در ليسه عالي نادريه و تحصيالت عالي را در رشتهء زبان و 
  .ش بپايان رسانيده است.هـ  ١٣٦٤ادبيات دري در دانشکدهء ادبيات دانشگاه کابل در سال 

د پدر هنرمندش، موسيقي غربي را در اثر کنجکاويها و تالش وي موسيقي کالسيک شرقي را نز
و کوشش ها و مطالعات پيگيرش در علم موسيقي از کتب و تجارب و ارتباطات با دانشمندان 

  .اين فن آموخته است
او اساس آواز خواني هاي . وحيد قاسمي جوان با عالقه و عميق در مسلک موسيقي مي باشد

ش فرا گرفته است و نوري را که هم اکنون روشن ساخته است در خود را از شيوهء پدر کالن
در خرابات مرکز افغانستان آنرا روشن ساخته " واقع ادامه آن نوريست که، آباء و اجدادش قبال

  .بودند
وحيد قاسمي هنرمند مبتکر و نوآور است با آنکه پيروي از سبک استاد قاسم را مينمايد 

نيز در آن سبک وارد کرده و اين نوآوري هاي بيانگر استعداد و  نوپردازيها و ابتکارات نوي را
با آنکه همه فرزندان استاد قاسم افغان از هنر موسيقي بهره وافي و . قابليت وي در زمينه مي باشد

  .کافي داشتند اين هنرمند يگانه ميراث بر اين فاميل بزرگ با نام و نشان موسيقي افغاني ميباشد
لک شريف را قاطعانه دنبال مينمايد و به سبک هاي گذشتگان آب و تاب وحيد قاسمي اين مس

  .و رونق خاص بخشيده و بسي روش هاي خاص را در موسيقي به بازسازي گرفته است
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وحيد قاسمي همان شيوهء جد بزرگوارش را در بازسازي آهنگ هاي افغاني ميلودي هاي 
ري در بارهء کارکرد هايش چنين به اين هنرمند گرامي با. خالص افغاني بکار گرفته است

  :صحبت نشسته است
و . نخست از همه بايد بگويم که کار هاي من در موسيقي اساس و بنياد شرقي افغاني دارد« 

  .شيوه کارم به لطف ايزد متعال مورد پسند مردمم، دوستانم و هنرمندان عزيز ما واقع شده است
يم موسيقي چه براي هنرمندان با سابقه و چه هم زياد ترين بخش کار هايم را آهنگسازي و تنظ

تازه کار تشکيل ميدهد از اين لحاظ شيوه ايکه برگزيده ام با جرئت ميتوانم بگويم که 
يکي از برجسته ترين ويژگيها کار مرا باز سازي و تنظيم . عالقمندان و دوستداران زيادي دارد

ظر به عشقي که به اين موسيقي اصيل آهنگهاي محلي و فلکلور تشکيل ميدهند که آنها را ن
و اگر اهداف و خطوط . دارم و از سوي ديگر بخاطر زنده نگهداشتن و ثبت آنها انجام ميدهم

  :پرنسيپي کار هنري خود را خالصه بسازم در سه اصل عمده متمرکز مي شوند
موسيقي  در درک و آشنائي متقابل از(ــ  تالش بخاطر حفظ وحدت اجتماعي ميان هموطنانم  ١

يکديگر بحيث يک پديده فرهنگي که ميشود گفت ثروت معنوي و حق همه باشندگان 
، تشکيل ميدهد ـ که دراين راستا انتخاب اشعار در کار آهنگسازي و آواز خواني )افغانستان بوده

  .من يکي از نمونه هاي آن مي باشد
  .يقي افغانيــ  تالش حداکثر من در تنظيم آهنگها براي حفظ اصالتهاي موس ٢
ــ  تالش بخاطر شناسائي موسيقي اصيل کشور در شرايط زندگي برون از کشور، زيرا بسياري  ٣

از مردم ما و حتي هنرمندان ما موسيقي خارجي مي شنوند، البته اين کار بدي نيست که موسيقي 
 خارجي بشنوند ولي نخست بايد موسيقي خود را بشناسند و درک کنند سپس موسيقي خارجي

را بطور مقايسوي بشنوند و تفاوت هاي آنرا با اساسات موسيقي ما درک کنند بويژه آنانيکه به 
  .دنياي موسيقي تازه روي آورده اند

از کار هاي برون از کشورم در غربت جدا از کار هاي آواز خواني خودم يکي هم آهنگسازي 
از آنها را براي خوانندگان محترم به عده زيادي از هنرمندان موسيقي کشور ما ميباشد که فشرده 

  .يادآوري مي نمايم
، کست ويديوئي » شب دعا، وطندار«بنامهاي ) تيپ( براي خودم تنظيم کست هاي آديوئي

که هنوز به بازارعرضه نشده » جانانه، دنياي فاني، مرجان و آئينه«، سي دي هاي »قصه شرين«
، براي »جان مادر«اريزي سي دي ، براي فيض ک»خاک خشک«براي ظاهر هويدا کست . است

زمزمه «، براي شفيق شامل »دختر زرگر« براي سيد عمر سي دي » مرجان«احمد طاهر سي دي 
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و آهنگهايي براي حبيب » ليلي«، براي سير عزيزي سي دي »ناز« ، براي مريم وفا سي دي»باران
ي براي شاه ولي از و کار هاييکه رويدست هستند، عبارتند از تنظيم سي د. قادري ساخته ام

آهنگهاي خودشان، سي دي براي نعيم پوپل و سي دي براي خانم ژيال مي باشد و کار هايي 
هم بر تنظيم سي دي هاي چند تن از هنرمندان تازه کارمان چون خليل احمدي، کمال يوسف و 

ز ساخته را که ا» نيلوفر در باران«ودر اين تازگيها موسيقي متن فلم . يما لودين رويدست است
که بتازگي به نمايش ( هاي کارگردان موفق کشور همايون کريمپور در فرانسه مي باشد 

اقتباس از مجله .(تهيه کرده ام و يگانه آهنگ آنرا نيز خود سروده ام) گذاشته خواهد شد
من از دير بدينسو بي آنکه با قصد يا تقليد دست بکار «:  وحيد قاسمي ميگويد )تابش،کانادا

شم، ناخود آگاه به شيوه دست يافته ام که تا جايي ميشود گفت ادامه همان مکتب است، شده با
اما با اين اختالف که کار هاي من در شرايط کيفي جديد و تاريخي و با ميتودهاي ويژه خودم 

يکي از نموده هاي آنست، در مورد اثار و » چه مداداري«که همين آهنگ . انجام مي پزيرند
که من کوششي بخرچ داده ام که متن را، چيزيکه در پارچه موسيقي بسيار مهم  امثالهم بگويم

است و آنرا تصنيف مينامند، در سادگي بيان با کار برد واژه ها و کلمات عام فهم براي درک و 
احساس شنونده از يکسو و از سوي ديگر دادن يک تصوير آهنگين از زندگي عملي و مروج 

در همين رابطه پيام من براي تصنيف سازان و شاعران محترميکه آرزو و . به شنونده ارائه کنم
دارند اشعار شان در قالبهاي موسيقي درآيد، اينست که اشعاري با بيان ساده و عام فهم و در 
خور زندگي عملي مردم ما البته با محتوا و پيام بلند بيافرينند، تا باشد که موسيقي و شعر هر دو 

  )از مجله تابش(» .اس اجتماعي شنوندگان ما کار مفيدي باشددر پرورش ذهن و احس
وحيد قاسمي از جمع خراباتيان با سواد بوده اشعاري را که به آواز ميخواند بمانند استاد قاسم 
بزرگ و استاد نتوي بزرگوار صحيح و درست ميخواند و چون خودش اديب ميباشد به ادبيات 

راوان دارد و همه خواندن هاي محلي واليات را جمع فلکلوري و دوبيتي هاي وطني عالقهء ف
  .آوري نموده بر آنها کار کرده و نوآوري هايي را نيز برآن آورده و رونق خاصي بخشيده است

وحيد قاسمي در ميان اهل خرابات و خارج از آن محبوبيت فوق العاده برخوردار است و امروز 
  .چراغ نوراني قاسميان بشمار ميرود

  .ي با خانم و يگانه فرزندش عبداهللا در کانادا مهاجر استوحيد قاسم
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  احمد نعيم فرحان – ٤وحيد قاسمي  – ٣عبداهللا قاسيمي  – ٢محمد نعيم فرحان  داکتر – ١

  
  وحيد قاسمي                                                            
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  محمد عيسي مسير قاسمي
در پغمان  ١٩٢٦زند شهيد آقا محمد و نواسهء دختري استاد قاسم بسال محمد عيسي مسير فر

تولد شد، وي بعد از تعليمات ديني در مدرسه بدرسخانهء استاد قاسم اساسات موسيقي را نزد 
پدر و خال خود استاد يعقوب قاسمي آموخت، و دروس رسمي خويش را در ليسهء استقالل به 

  .اتمام رسانيد
دتي را با راديو کابل وقت و پوهني تياتر منحيث همکار ايفاي وظيفه نمود عيسي مسير قاسمي م

» رتبه چهار«و اين وظيفهء هنري او خارج از کار رسمي اش بود، او زمانيکه رتبه دولتي اش به 
بفرانسه " ميالدي از افغانستان خارج شد اوال ١٩٦٨ارتقاء نمود خود را متقاعد ساخت و در سال 

ي رفت و در شعبه پذيرايي سفارت افغاني وظيفه يافت، بعد از آن در يونيورستي به جرمن" و بعدا
او بزبان هاي خارجي . کلن بحيث استاد موسيقي شرقي در ساحهء رباب و تنبور عز تقرر يافت

  .چون فرانسوي و جرمني بخوبي ميداند، مسير برادر بزرگ استاد موسي قاسمي است
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  ميعبداهللا قاس

ش در کابل متولد شده و در ليسهء استقالل صنف .هـ  ١٣٤١فرزند استاد يوسف قاسمي در سال 
دوازدهم را بپايان رسانيده و تحصيالت عالي را در رشته کمپيوتر تا درجهء ديپلوم انجنير بپايان 

  .رسانيد
ليم و آهنگ هاي ساخت او را هنرمندان چون حيدر س" عبداهللا قاسمي نوازنده است و بعضا

  .در ايالت کاليفورنيا بسر مي برد" ديگران سروده اند، فعال
  
  
   

  
    

  عبداهللا قاسمي                                                   
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خانم خديجه پروين   

ء نسوان به راديو کابل خانم پروين يکي از خانمهاي ميباشد که در قطار اولين آوازخوانهاي طبقه
.صدايش را بگوش هاي مردم افغانستان رسانيد  

در آغاز به . استاد عبدالغفور برشنا که از استادان بزرگ افغانستان و از هنرمندان اول مي باشد
.رشد و پيشرفت پروين همکاري هاي زيادي را نموده است  

در پاکستان به اين نام مستعار بر  است که» ميرخان«پروين دختر سردار عبدالرحيم شيون و خانم 
.عليه حکومت افغانستان تبليغات ميکرد  

.مادر پروين از نسل ميران بدخشان بوده و از آن سبب وي به بدخشانيها محبت زياد داشت  
ميالدي به صنف دهم مکتب  ١٩٥٩ما شاگردان مکتب دارالمعلمين که از جمله نگارنده در سال 

. اول بود که خواندن يک زن افغانستان را از نزديک گوش کرديممذکور درس ميخوانديم، بار 
را چنان خواند که جمله متعلمين و استادان » گل فروشم زمن گلي بخريد«خانم خديجه پروين 
آغاز شده بود و " آن زمان، زماني بود که روي لچي در افغانستان جديدا. استقبال گرم نمودند

ها ميديديم و به حيرت فروميرفتيم، چه جائي که يک  زن هاي روي لچ را در آن وقت بکوچه
.خانم کابلي در محضر يک هزار نفر ايستاده شود و آوازش را با ساز بگوش ها برساند  

خانم پروين بيش از چهل سال در خدمت هنر بوده، مشکالتيکه بر سر او در وقت حکومت 
به پاکستان پناهنده شد و " د، بنامجاهدين افغانستان وارد شد، نتوانست در کابل حيات بسر ببر

.بروزگار بد و حالت خراب مواجه گرديد  
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از " ما اعضاي اتحاديهء هنرمندان افغانستان بخاطر ارج نهادن بمقام واالي هنرمندان شهير خاصتا
به » بانوي اول موسيقي در افغانستان«طبقهء نسوان چون خانم پروين و نوريه پرستورا القاب 

بعد از منظوري استادان بزرگ موسيقي عطاء . را به نوريه پرستو» شعل ترنمم«پروين خانم و 
.نموديم  

خوشبختانه در وقتيکه خانم پروين در پشاور حيات بسر مي برد نمايندگي اتحاديهء هنرمندان در 
شنيديم که . يک محفل باشکوه لوحه اي را که لقبش در آن درج بود برايش تقديم کردند

.بب خيلي خوشي نشان داده بودخانم پروين بدان س  
بانوي اول موسيقي در افغانستان خانم پروين که زندگينامهء او بسيار مهم و خم و پيچ ها دارد، 

.م  در کابل جان را به حق تسليم نمود ٢٠٠٤بسنين باالتر از هشتاد سال بروز هشتم دسامبر   
ن مرحومه نظريات خويش در اين مختصر يک عده شخصيت ها از طريق بي بي سي در بارهء آ

: را ارائه داشته اند  
 درگذشت خانم پروين بانوي اول موسيقي

خانم پروين يکي از اولين آوازخوانان زن افغان راديوي افغانستان که در سالهاي چهل ميالدي 
در بستر ) دسامبر ٨(آواز خواني را آغاز کرد و تا پايان در اين هنر ماندگار ماند روزچهارشنبه 

.ي در شهر کابل درگذشتبيمار  
.خانم پروين به هنگام مرگ در سالهاي هشتاد زندگي اش قرار داشت  

خانم پروين که نام اصلي اش خديجه است دختر سردار عبدالرحيم خان و از خانواده پسران 
.امير عبدالرحمن خان است  

ختي را گذراند و سردار عبدالرحيم خان که در زمان استالين به سيبري تبعيد شده بود روزگار س
سپس با پادرمياني سفير وقت افغانستان در مسکو از تبعيد رها شد اما هيچگاه حق بازگشت به 

.ميهنش را بدست نياورد و تا مرگ در مسکو باقي ماند  
مادر خانم پروين از بدخشان افغانستان بود که بعد از تبعيد همسرش به اوزبکيستان و روسيه به 

.ش همت گماشتتنهايي در تربيت دختر  
پروفيسور عبداالحمد جاويد از اولين رؤساي راديو افغانستان در يادآوري خاطره اي از آغاز به 

کار خانم پروين گفت که آنها براي ثبت آهنگهاي خانم پروين که بعد از سامعه و فرشته 
ضبط کردند  سومين آواز خوان زن در راديو بود با دسته ساز به خانه او رفتند و آهنگي از او را

.تا در راديو نشر شود  
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جليل زالند اولين مدير موسيقي راديو افغانستان نيز در خاطره اي از خانم پروين مي گويد آنها 
براي جلب توجه شنوندگان و معرفي موسيقي افغاني برنامه اي را در تياتر کابل رويدست 

ين آهنگ بشکل درامه ا. گرفتند که خانم پروين در آن به اجراي آهنگ گلفروش پرداخت
.توسط کودکان اجراء شد  

خانم پروين با زحمات زياد کار آواز خواني را در راديو افغانستان ادامه داد و با پوشيدن برقع 
رفتن به راديو را ادامه داد و مشوق ساير آواز خوانان زن از جمله مهوش، ژيال و رخشانه و 

.ديگران شد  
.ال و دل زنده بود و در محفل هنري شرکت مي کردخانم پروين تا ايام بيماري زن فع  

بعد از سقوط طالبان در سه سال پيش اين خانم پروين بود که براي اولين بار در محفلي از زنان 
.در کابل بروي صحنه آمد و آواز خواند  

  .خانم پروين به زبانهاي دري، پشتو، اوزبيکي و بلوچي آواز ميخواند
مي توان گفت خانم . ر ناپذير در دنياي موسيقي افغانستان بودخانم پروين يک واقعيت انکا

پروين چراغ هدايت براي خانم هاي افغاني که حتي از حقوق حقه انساني شان نيز محروم بودند 
  .محسوب ميشود

در . من از خانم خديجه ضيايي با نام هنري اش ميرمن پروين خاطرات فراموش ناشدني دارم
سه هفته برگزار ميشد، ميرمن ) ميدان بزرگ(نزمان در چمن حضوري هنگام جشن استقالل که آ

پروين در کمپ و يا پاوليون جوانان سرودهاي بين المللي اسکوت و ترانه هاي دافغانستان 
را با جوانان اين سازمان همراهي  (Scout Organization Afghnistan )سارندوي تولنه 

وطنم را مي پسندم، بويژه از سرود هاي نوروزي  کليه آهنگهاي بانوي بزرگ موسيقي. مي کرد
که از طريق راديو افغانستان پخش مي شد و به من روح تازه دم بهاري مي ) سمنو(سمنک 

  مير حفيظ صدري ـ آلمان.سمنک در جوش ما چمچه زنيم   ديگران در خواب ما دپچه زنيم . بخشيد

  
اما . م افغانستان محسوب مي گردديک ضايعهء بزرگ براي مرد" درگذشت خانم پروين واقعا

. متأسفانه وزارت اطالعات و فرهنگ در روز هاي اخير عمر وي برايش تقدير نامه اعطاء نمود
به هر صورت آواز گيرا و صداي خوش پروين در اذهان همه براي هميشه باقي خواهد ماند و 

هنگ که در خودم هميشه به آواز خانم پروين گوش مي دهم علي الخصوص آ" من شخصا
محمد محسن ضيا (  .مورد عنعنه مردم افغانستان به نام سمنک خوانده است هميشه گوش فرا مي دهم

  )ـ کابل
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مدتي قبل با عده اي مهمانان اسپانيايي تبار به . ميرمن پروين ستاره تابناک موسيقي کشور ماست

. غان صحبتي داشته باشنداين مهمانان مي خواستند با يک آواز خوان زن اف. منزل ايشان رفتيم
خانم پروين با وجود بيماري و ضعيف بودن به همان رسم افغاني پذيرايي خاصي از ما کرد و 

وي در همان بستر بيماري آهنگي را به . تصور متفاوت غربي ها را نسبت به زنان افغان تغيير داد
بيشتر از عمرم نمانده باوجودي که شايد چند روزي « : اينان زمزمه کرد و برايشان چنين گفت

ولي من افتخار ميکنم که حتي تا همين لحظه اي از زندگي نا اميد نشده ام و دليل اميدواريم به 
من مطمئنم که دشمنان . آينده افغانستانم محبت و احساسات عميق مردم وطنم نسبت به من است

لي جواناني هستند که شايد من از اين دنيا مي روم و. آواز زنان عمر کوتاهتري خواهند داشت
روح ميرمن پروين شاد و خاطره اش » . . . اين راه را ادامه دهند، دعاي خير من آنان است 

  )آزاده افغاني ـ ننگرهار( .جاودان باد

  
پروين با عتقاد به اثر موسيقي و قدرت نفوذ آن در جامعه آن را به مثابه رسالت هنرمندان تا 

يگرزنان افغان با گذاشتن پاي در جاي پاي آن هنرمند بزرگ باشد تا د. پايان عمرش حفظ کرد
  )نور حسن حيدري  ـ مشهد( . براي نشر فرهنگ غني و پايدار افغاني باز کنندراه را 

  
. تکميل انسانيت را خالق هردو جهان به زن نسبت داده است. زن بودن خود قهرمان بودن است

فقط مي توانم بگويم . و درد از دست دادن رامرگ خانم پروين درد غربت را بيشتر مي سازد 
  )شهرزاد وفا ـ پاکستان. (روحش شاد و همتش بدرقهء راه ديگر قهرمان زنان افغان

  
گنجشک را چه سود ز شهباز آشنا، قانون طبيعت / چنگ قضاست دهر، اما نگاه خلق نيست

ا مي بندد و مي يکي بستر گذاري عمر را بروي زمين گشايد، ديگري رخت عمر ر. چنين است
خوشا به آنانکه عمر خود را وقف خدمت بشر و بشريت . رود به آنجا که عدمش ناميده اند

کرده و نام نيکو و خاطره هاي نيک و جاودانه در خاطر ديگران و در دل تاريخ از خود به 
ک او با روشنايي نور هنرش دل سياه تاري. حقا که خانم پروين چنين زيست. يادگار مي گذارد

دالن و متعصبين هنر ناشناس وطن را شگافت و با فداکاري زايد الوصفي توانست راه گشايي 
  .محبت و عشق داشتند) غذاي روح بشر(شود براي ساير زنان با شهامت که به هنر موسيقي 
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تا هنر موسيقي در وطن مان . تا ماه و زمين است، پروين زنده است. خانم پروين نمرده است
روحش شاد باد و . او از جمله زنان جاودانه ميهن ماست. نم پروين زنده استزنده است، خا
  )حسين ـ انگلستان(  .نامش ماندگار

  
لغزيدن ستون هنر بوده به خصوص زنان در اين بخش، من نظر دارم " مرگ خانم پروين واقعا

بخاطر چه آيا اين وزارت . که وزارت امور زنان در مرگ ميرمن پروين هيچ گامي نه برداشته
خانم پروين که يک زن مشهور و هنر پرور اين مرز و بوم . چيز ايجاد شده؟ براي حقوق زنان

  )عبدالعزيز شيرزوي ـ کابل(. است بايد سهم بارز را در اين عرصه ها ايفا نمايد
  

ميرمن پروين يکي از زنان شجاع افغانستان بود که در تاريخ هنر افغانستان فراموش ناشدني 
ميرمن پروين با . عاشق وطنش بود براي همين تا آخر عمر در افغانستان باقي ماند او. است

او در عصر خودش و در عصر حاضر يک . صداي رسايي که داشت همه او را دوست داشتند
. با وجودي که در جامعه افغانستان مرد ساالري بيداد مي کند او قد علم کرد. قهرمان بود

يادي به زنان در بند کشيده افغان بخشيد و نشان داد که جاي زن خواندن او از راديو جرئت ز
افغان نه تنها در کنج آشپزخانه نيست و زن افغان هم استعداد دارد که هنرمند شود، مکتب برود 

اولين مرتبه که ميرمن پروين را ديدم در يک محفل عروسي در هوتل . و علم و دانش بياموزد
در آن شب من با مرحوم استاد سرمست موسيقي دان . عيسوي بودکابل و در اخير سالهاي هفتاد 

چيره دست افغانستان گيتار مي نواختم و اعضاي محفل از خانم پروين خواستند که آهنگ گل 
استاد سرمست در قسمت ترمپت و من با گيتار و بقيه اعضاي ارکستر . فروش را برايشان بخواند

ي کردند و از آن شب تا کنون هر موقع که گيتار، با جاز و کيبورد ميرمن پروين را همراه
خداوند روح اش را . کيبورد و يا پيانو مي نوازم، همين آهنگ گلفروش را اول باخود مي نوازم

    )احمد ضياء يوسف زي ـ سانفرانسيسکو(  .شاد و يادش را گرامي باد
  

يشاهنگ حضور زنان بزرگ هميشه نام استاد پروين برايم به عنوان چکاد موسيقي افغانستان و پ
خدا روحش را شاد گرداند و به ديگر . اين مرز و بوم در عرصه موسيقي ملي وطن بوده است

دست اندرکاران موسيقي افغانستان و به ويژه بانوان موسيقي ما در تداوم راه سترگ پروين 
  )محمد صادق دهقان ـ کابل( . همت عطا کند
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  )شيرين نظري ـ تبريز(.نستان يتيم شدبا درگذشت خانم پروين موسيقي افغا
  

خانم پروين زني بود که دوست داران هنر ياد ايشان را هميشه گرامي خواهند داشت و اميدوارم 
که همه آوازخوانان و هنرمندان کشور دو باره به کشور شان بازگشته و نگذارند که چراغ هنر 

اد و يادش در قلب دوستدارانش و بار ديگر روح خانم پروين ش. در افغانستان خاموش شود
  )سيد شجاع الدين ـ دبي( . گرامي باد

  
بلي زندگي همينه، کاروان ها با مسافرانش وارد اين دنيا مي . درود به روان پاک خانم پروين

چه خوشا آن کسي که نام نيک در . شوند و بعد از توقفي دوباره رهسپار ديار ديگر مي سازد
  )دگار ـ سوئد سلطان حميد مد( . جا گذارد

  
به نظر من کلمه قهرمان به کسي اطالق مي شود که نه در کشتن اشخاص فعال باشد بلکه در 

خانم پروين يکي از . فعاليت در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي بي نظير و ممتاز باشد
جمله قهرمانان و زن ميهن دوست بود که در عرصه فرهنگي از خود شاهکاري و خودگذري 

روي اين دليل بعد از مرگ وي نامش در رديف قهرمانان فرهنگي جايگزين . ان داده استنش
شود و در آينده اگر کدام زني به افتخارات فرهنگي ما افزايد، مدال خانم پروين برايش داده 

  )محمد روحاني افغاني ـ منچستر ( .شود
  

فغانستان ميسر نيست ولي مرگ ميرمن پروين ضايعهء بزرگي است که جبران آن براي جامعه ا
من از آوان . خاطرات و يادگار هاي اين خانم مهربان در دل ها براي هميشه زنده خواهد بود

او را دوست داشتم و اين آهنگ جزء زندگي و خاطرات من » گل فروش «کودکي آهنگ 
 براي ميرمن پروين از پروردگار عالم روح شاد آرزو نموده و به هنردوستان کشورم. است

  نور احمد شيرخاني ـ (. تسليت عرض ميکنم
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  خانم پروين

  
  

  

  
  خانم خديجه پروين با اطفال
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  خانم خديجه پروين هنگام خواندن
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  استاد فريده مهوش                    

اين هنرمند برجستهء افغانستان در زمان وزارت مرحوم داکتر عبدالرحيم نوين در مطبوعات لقب 
مهوش يکي از چهره هاي مشهور و از خوانندگان شناخته شدهء . را بدست آورد» تادياس«

افغانستان ميباشد، که بعد از هجرت به خاک امريکا، گوشه نشيني اختيار ننموده با استاد حسين 
  .ارمان و گروه هنري او بار ها در فعاليت هاي هنري اشتراک نموده است

کابل تولد گرديده از آوان تحصيل در مکتب عالقه و ذوق ش در .هـ  ١٣٢٦استاد مهوش بسال 
بعد از اينکه با آقاي . خواندن داشت ولي والدينش شهرت يابي او را در آواز خواني نميخواستند

پيش از اينکه . ش ازدواج نمود آزادانه هنر نمايي هاي خود را انجام ميداد.هـ  ١٣٤٨فاروق در 
ايد، وظيفه اي را در دفاتر راديو انجام ميداد و از آن سبب در راديو خواندن هايي را اجرا نم

آشنايي و با هنرمندان اندکي وجود داشته و بعد از اينکه در راديو صدا هاي گيرا و زيباي او 
خانم مهوش از جملهء خوانندگان . گذاشته مي شد، شنوندگان زياد به صدايش عالقمند شدند

  .مريکا حيات بسر ميبرددر ا" و فعال. اول در افغانستان است

  
  استاد مهوش
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  استاد مهوش

  
  استاد مهوش و وحيد قاسمي                                               

  
  استاد مهوش در وقت آوازخواني                                       
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  »مشعل ترنم «پرستو 

  )نوريه دختر کابل زمين(
ما بسي زنان . تان نشان دهندهء مقام و عظمت زن در جامعهء ما ميباشدتاريخ پرافتخار افغانس

  .سياستمدار، دانشمند و هنرمنداني را بياد داريم که جامعهء فعلي افغانستان بنام شان افتخار ميکند
سلطان رضيه سياستمدار، رابعه بلخي شاعر و دانشمند،  گوهر شاد بيگم هنر شناس و هنر 

مخفي بدخشي هنرمندان شعر و ادب و صد هاي ديگر زناني مي  دوست، محجوبهء هروي و
در پهلوي همه امتيازاتي که خداوند به طبقهء زن . باشند که زينت بخش تاريخ افغانستان هستند

اين موجود پربرکت، پر از صبر، مملو از قلب رؤف و . ارزاني فرموده آنها را زيبا آفريده است
  .رند که تاريخ ميهن ما را افتخار مي بخشندمهربان فرزنداني را بدنيا مي آو

البته مردان . ميالدي سياه ترين دورهء تاريخي افغانستان بشمار ميرود ٢٠٠١تا  ١٩٩٤بعد از سال 
افغان در اين وقت رنج کشيدند، کشته شدند، تبعيد شدند و بدترين مشکالت از قبيل حبس، 

يد که البته هر چه که بوده آنها مردان شکنجه هاي جسماني و قتل عام ها برايشان وارد گرد
جامعه و مدافعين مردم خود بوده و تاريخ از اين مشکالت و وقايع زياد را در سينه دارد و قابل 

  .ادراک است
واسفا که زنان پر از مهر و محبت، پر از لطف و شفقت، پر از عاطفهء پاک در مدت شش سال 

ي شدند به بدترين شرايط زندگي دور از حقوق بشر ياد م» طالبان«بزير فرمان حکومت که بنام 
  .حيات بسر بردند و چه زنان پاک و معصوم نبودند که طعمهء اين بي هزان نشده باشند

در وقت تأسيس اتحاديهء سراسري هنرمندان افغانستان يک گروه منور و روشنفکر افغانستان از 
استقبال نمودند و گروه هاي تاريک  تأسيس آن بخاطراينکه فرهنگ افغانستان را احياء ميکرد

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

٢٢٨ 
 

انديش در پي تخريب شدند و تعدادي هم به اين فکر بودند که مبادا طالبها با ايشان مخالفت 
يکي از اهداف عالي تأسيس اتحاديه . نمايند خود را از خدمت به احياء فرهنگ کنار زدند

ثار باستاني و پربهاي مخالفت علني بر عليه افکار شوم ضد فرهنگي طالبان بود که همه آ
  .افغانستان را از ميان بردند

به تأسي از اهداف واالي اتحاديهء هنرمندان، يک عده هنرمندانيکه خدمت بوطن را از خدمت 
به شخص ترجيح داده و فداکاريها نمودند و از جانب ديگر صاحب استعداد و عالقه در مسلک 

را بعد از ارزيابي از روي کارهايشان تقدير کرده آنها " فوقتا" رياست اتحاديه وقتا. خويش بودند
  .و نامهاي گرامي شان را بجامعهء افغانستان معرفي خواهند کرد

که . از آن جمله يکي از هنرمندان بسيار ورزيده و با استعداد وطن نوريه پرستو مهريار ميباشد
  .صيت شهرتش در اقصي جهان رسيده و هر روز به محبوبيت وي افزوده مي شود

از بدايت . از آنروزيکه او دست به هنرنمايي زد تاکنون لحظهء را بدون هنر طي ننمود و نياسود
کارش تا نهايت فعاليتهايش شاگرد خاص و تربيه يافته يکي از استادان وطن استاد حفيظ اهللا 

با عدهء خيال بود و تا کنون هم نه تنها با استاد ارتباطات هنري و معنوي را برقرار داشته، بلکه 
کثيري از بزرگان موسيقي چون استاد فقير محمد ننگيالي، موسيقي دان محبوب عبدالوهاب 
مددي، رحيم غفاري، و آواز خوان هاي محبوب افغانستان چون سيما ترانه و غيره محشور بوده 

  .است
همسر هنرمند نوريه پرستو رحيم مهريار يا صاحب حنجره طاليي که خواندن هاي پرکيف و 

ان آور او بمانند استاد فقيد آدينه هاشم تاجيکستاني جهاني را پر غلغله و همهمه مي سازد و هيج
  .او يکي از برجسته ترين هنرمندان افغانستان است

  »مشعل ترنم«نگاهي به سوابق هنري نوريه پرستو يا 
  .ــ  بيش از بيست سال شاگرد استاد خيال در خصوص آواز خواني  ١
  ش.هـ  ١٣٦٠هء هنرمندان درشعبهء موسيقي بسال ــ  عضو اتحادي  ٢
مديريت عمومي انسجام و رهبري گروه هاي آزاد (ــ  صاحب جواز نامهء هنرمندان موسيقي   ٣

  .)در جواز نامه شخصيت اول در موسيقي شناخته شد( ش .هـ  ١٣٦٢موسيقي در سال 
  ش . هـ ١٣٥٧ــ  تقدير نامه از جانب وزارت راديو تلويزيون بسال   ٤
  ش.هـ  ١٣٦٥ــ  مدال صداقت در سال   ٥
  ش.هـ  ١٣٦٣ــ  صاحب ديپلوم خاص در فستيوال سراسري آهنگهاي جوانان   ٦
  ش.هـ  ١٣٦٦ــ  صاحب جايزهء ادبي و هنري در سال   ٧

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 
 

٢٢٩ 
 

  م ١٩٩٨ــ  تصديق نامه و تقدير از جانب نمايندگي افغانستان در نيويارک بسال   ٨
  .خوانندگان جوانان انتخاب  گرديد ــ  پنج بار در جملهء  ٩

  .ــ  با شوهرش رحيم مهريار تا کنون بيش از يک هزارو پنجصد آهنگ را خوانده است ١٠
درکنسرت جوانان محبوبيت و مقام خاصي را در آهنگ بدست " ــ  در کنسرت ها خاصتا ١١

  .آورد
  .ــ  عضو فستيوال افريقايي و آسيايي در مملکت جرمني ١٢
ممالک اتحاد شوروي سابق، کانادا، پاکستان، هندوستان، جرمني و غيره هنرنمايي  ــ  در ١٣

  .کرده است
  .پرستو در سفر هنري اش در مملکت ترکمنستان بهترين مشعل ترنم افغانستان شناخته شد

  .و خوب جلوه کرد که اين نگارنده شاهد عيني صحنه هاي هنرنمايي اش بودم
پرستو يک نعمت «سرمست در مجلهء کاروان چاپ کابل گفت که ــ  شاد روان استاد سليم  ١٤

و اين جملهء ) استاد سرمست کلمهء معجزه را آورده بودند(الهي در عالم موسيقي مي باشد 
خطاب به استادش بوده که او اين دختر کابل زمين را رشد داده و دريافته است که روزي جهان 

پرستو نزد استاد خيال «ي هاي پرستو چنين آمده در يکي از سي د. موسيقي را مسخر مي سازد
و » .به شاگردي زانو زد و از همين درسخانهء استاد در عالم موسيقي قدم نهاد و پيش رفت

عالوه مينمايد که پرستو با رياضت و پشتکار مستمر توانست در کمترين مدت مقامي را در 
  .موسيقي احراز نمايد

  است از اشعار حضرات بيدل و حافظ ،آخرين سي دي هاي پرستو ناله هاي 
  به شعر دلکش حافظ ميگويند و ميرقصند         سيه چشمان کشميري و ترکان سمرقندي «      
صدا و حنجرهء خداداد اين شخصيت شهير و ممتاز هنري » تکيه بر دنياي فاني ميکند«و 

ي پرستو کيفي و لذتي را به افغانستان هر شنونده را به شور مي آورد و خواندن هاي اشعار عرفان
پرستو به هنرمندان و موقف آنها احترام دارد و به هنرمندي خود افتخار . مستمع وارد ميسازد

وي با آنکه مسئوليت هاي فاميلي دارد با آنهم در . داشته و موسيقي را بقيمت جان دوست دارد
  .هر حال توانسته هنرش را در غربت سرا ها زنده نگهدارد

نر هاي پرستو عبارت از نطاقه بودن اوست، او در زبان وارد است و از سواد بهرهء يکي از ه
  .کافي دارد و خيلي زيبا و پرکيف صحبت مينمايد

با در نظرداشت گفته هاي باال، اعضاي اتحاديهء سراسري هنرمندان طبق پاليسي خدمت به 
نر اصيل کشور بعد از بررسي و هنرمندان و تشويق آنها به احياء فرهنگ افغانستان و خدمت به ه
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مشعل «نظرخواهي از اشخاص صاحب نظر و صالحيت به محترمه نوريه پرستو مهريار لقب 
  .را نسبت دادند و خدايش او را کامياب تر از پيش بسازد» ترنم

ما هنرمندان بسيار محبوب، شايسته و مستحق ديگري داريم که به هريک از آنها انشاء اهللا در 
گي خواهيم کرد، چون دوشيزه سيما جان ترانه، خانم ژيال، خانم قمرگل، خانم آينده رسيد

  .افسانه، خانم آزاده و تعداد ديگريکه مستحق ميباشند
را به خانم نوريه پرستو مهريار » مشعل ترنم«در خاتمه اعضاي اتحاديهء سراسري هنرمندان لقب 

  .بيش از پيش خواهان مي باشندتبريک گفته موفقيت هايش را از دربار خداوند عالميان 
  .در کشور آلمان با فاميل خود زندگي ميکند» مشعل ترنم«فعال نوريه پرستوه 

  
   
  

      
www.en  نوريه پرستو مهريار)              مشعل ترنم(نوريه پرستو مهريار 
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  مشعل ترنم خانم پرستو مهريار 

  
  

                   
  مشعل ترنم پرستو                            مشعل ترنم پرستو                
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  افسانه خانم

خانم افسانه يکي از . خانم افسانه از چهره هاي درخشان هنرمندان آواز خوان افغانستان است
  .آوازخوانان سابقه دار طبقهء زن در کابل بود، خواندن هايش شنوندگان زياد داشتند

بود که با اين » سازبزن تازه بکن جانم اي« ي هاي وي مطلع يکي از خواندن هاي آغاز هنرنماي
. خواندن زيباي خود در حقيقت ارزش ساز و نغمه و آواز را بگوش ها بشکل تبليغ ميرساند

و اين نگارنده در يک سفر هنري با وي و . خانم افسانه در کشور جرمني حيات بسر ميبرد" فعال
  .هنرمندان ديگر همراهي داشتم

      

  
  انهخانم افس
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  هنگامه                             

طوريکه از نامش پيداست، زمانيکه هنر آوازخواني او را شنيدند، هنگامه ها برپا کردند و آواز 
او چنان بر خوانندگان تاثير ميکرد که خواندن هاي کمتر هنرمندان بمثل او مؤثر واقع شد، او در 

لهء محبوب ترين و زيباخوان ترين و خوش حنجره ترين زمان هنرنمايي هاي خود بکابل از جم
  .بشمار ميرفت

هنگامه با احمد ولي خوانندهء مشهور افغانستان دوگانه خواني ها کرده است، خواندن هاي 
از آن جمله مطلع خواندن » شب لبان داغ تو«. هنگامه را جوانان در دانشگاه کابل تقليد ميکردند

  . ا کسي ميشنود، از شنيدن آن خسته نمي شودهاي اوست که اگر صد بار آنر
هنگامه اکنون در کانادا بسر مي برد و عروس هنرمند و نويسندهء مشهور افغانستان استاد خان 
آقاسرور مي باشد و خشوي هنگامه جان نيز از سرآمدان هنر در افغانستان بنام مزيده سرور 

  .است
ر تياتر، کسي را عروس خود انتخاب کرده خيلي دلچسپ است که خان آقا سرور از نخبگان هن

  .است، که به مليون ها شنونده و هواه خواه دارد
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  عکسهاي خانم هنگامه                           
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  مزيده سرور

م در شهر کابل پا بعرصهء وجود گذاشت و يکي از چهره هاي  ١٩٤٥مزيده سرور در ماه اپريل 
  .مهم هنر بشمار ميرود

در . هنر پيشهء تمثيل بوده ولي از شخصيت هاي شهير هنر موسيقي نيز مي باشد" مزيده اصال
آمده که مزيده جان سرور در کنار کار هاي فوق العاده اش با هنر » تياتر در افغانستان«کتاب 

تمثيل در نمايشگاه هاي تمثيلي در کابل و اطراف آن فعاليت هاي ارزنده را در موسيقي انجام 
وي بيش از سي آهنگ از ساخته هاي استادان چون استاد هاشم، استاد خيال، استاد . ده استدا

  .نينواز و صفدر توکلي در آرشيف راديو ثبت و به يادگار گذاشته است
مزيده سرور اين هنرمند گرانقدر و محبوب وطن دو کست از آهنگهاي زيباي خو را بزبان هاي 

  .بل از آنها استفاده مينمايددري و پشتو پر نموده و راديو کا
مزيده يکي از حاميان اوليه اش در هنر هاي موسيقي و تياتر شوهر دانشمند و هنرمند او خان آقا 

  .سرورمي باشد
خواندنهاي دوگانه را باشوهرش، استاد محمد هاشم، ميا شيدائي و استاد عبدالوهاب مددي انجام 

راديو افغانستان ديالوگهاي زيادي را نيز انجام داده اين هنرمند پرفيض و قابل قدر در . داده است
  .و درامه هاي راديويي را با گفتار شيرين و خواندن هاي لذت بخش زيبائي خاص مي بخشيد

يک » تياتر در افغانستان«با خواندن کتاب " از اينکه مادران در تربيه اوالد نقش اساسي دارند، بنا
زنان با برکت و مربي بسيار خوبي به اوالد هاي خود موضوع را درک مينمائيم که مزيده از 

است که جمله را هنرمند تربيه کرده است، همچنان عروسي دارد بنام هنگامه که در جهان 
اکنون . داخل و خارج هنگامه ها برانداخته و آوازهء هنرمنديش در اقصاي جهان رسيده است

  .مزيده در کانادا بسر مي برد
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ن سرور مصاحبهء تيلفوني انجام داديم، وي اظهار داشت که در بقراريکه با مزيده جا
آغازفعاليت هاي هنري بسي مشکالت و موانع را روبرو شده است ولي با داشتن اعتماد کامل 
بنفس و ارادهء خدمت به هنر هاي شريفهء موسيقي و تياتر نقش هاي زيادي در مطبوعات 

  .نموده است افغانستان و احياء فرهنگ کهن افغانستان بازي
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  سلما جهاني

دوره هاي که . سلما جهاني يکي از هنرمندان و آوازخوانان محبوب افغانستان بشمار مي آيد
سلما » مال محمد جان«سلما جهاني در کابل هنر نمايي مينمود، شنوندگان زياد داشت، خواندن 

  .جهاني از خواندن هاي مشهور اوست
ندش در جمله هنرمندان اول کشور بشمار مي آيند، آنها را مي توان سلما جهاني با شوهر هنرم

  .از خدمتگاران بزرگ هنر در افغانستان بشمار آورد
  .در ايالت کاليفورنيا حيات بسر مي برد" سلما جهاني فعال

         
  سلما جهاني در اوايل هنر نمايي در راديو کابل  سلما جهاني
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  ستاره

وي در . ستاره رقص مخصوص را انجام ميدهد. هرات باستان مي باشد رقاصه و خوانندهء شهير
  .از شهکار هاي اوست» من دختر هراتم« حال رقص آواز خواندني هم مينمايد، که 

چون ستاره از شهرت عالي برخوردار بود، آوازه افتاده بود که طرفداران رژيم هاي نو در 
د که وي از مملکت خارج شده و در کشور کانادا معلوم ش" افغانستان او را کشته اند، ولي بعدا

  .بسر مي برد
ستاره رقاصهء زيبا و هنرمند پرآوازهء افغانستان، لباس ترکمني مي پوشيد و در وقت رقاصي و 
خواندن با دست هاي هنرمندش تمثيل هنر دوخت را مينمود، گويا اينکه زنان در افغانستان بچه 

البسه هاي فاميل را مي دوزند آنرا تمثيل مينمود گفتند که  شکل تار را مي ريسند و به چه شکل
اين خانم نامي و نامدار افغانستان در کانادا آرام ننشسته و به تحصيل پرداخته و خود را در 

وي از شوهر اولي خود جدا شده و با . خصوص فرهنگ به سطح مردم کانادا برابر ساخته است
  .ازدواج نموده است کسي ديگري که از افغانستان نمي باشد

از زبان ستاره در کتاب » تياتر افغانستان«هنرمند گرامي جناب خان آقا سرور مؤلف کتاب 
ش تولد شده پيرامون زندگي شخصي .هـ  ١٣٣٨ستاره که در ماه قوس «: مذکور چنين مي آورد

آن دو  من يکبار با آقاي بشير فرزاد ازدواج کردم که ثمرهء: اش در برابر سوالي چنين گفت
پسر ميباشد، ولي نميدانم که روي کدام کشش نامرئي سرنوشت ازدواج من هم به سرنوشت 

ستاره اکنون در کانادا بسر مي برد وي به آقاي سرور گفته . انجاميد» فروغ فرخزاد«ازدواج 
است که شخصي بنام استاد مزراق از هنرمندان مهاجر بخارايي اساس هنر تياتر را در هرات 

  .بعد از آن سيد حسين اين هنر شريفه را با هنرمندان هرات به پيش برد گذاشت و
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  خانم رخشانه                         

رخشانه در افغانستان يکي از هنرمندان شناخته شدهء افغانستان بود، وي يک دورهء بسيار 
. ديو بسيار داردرخشانه آواز هاي ثبت شده در را. درخشنده را در آواز خواني گذرانيده است

متأسفانه بعد از اينکه در امريکا مهاجرت کرده در هيچ کانسرتي و يا گروهي اشتراک ننموده و 
  .فعاليت هنري ندارد

    
  عکسهايي از خانم رخشانه                                           
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  نخستين سفر رخشانه به شهر دوشنبه

  
  نبهرخشانه در شهر دوش          
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  خانم ژيال

خواندن هاي او به مليون ها شنونده دارد، ژيال . ژيال از مشهور ترين آواز خوانان افغانستان است 
نه تنها خواندن هاي تنهايي داشته، بلکه با هنرمندان ديگر خواندن هاي دوگانه انجام داده و 

اکنون . کرده است باري هم با محمد رفيع خوانندهء معروف هندوستان در خواندن همراهي
  .خانم ژيال در خارج از افغانستان بسر مي برد ودر خارج از وطن فعاليت هنري ندارد

. خواندن هاي خانم ژيال با استاد جليل زالند از شهرت بسيار زياد برخوردار و استقبال مي شدند
سي خانم ژيال در بسي کنسرت ها در کابل عضويت داشته وهنر نمايي ها کرده و هم در ب

ممالک سفر هاي هنري انجام داده است، ژيال يکي از هنرمندان محبوب و دوست داشتني 
افغانستان مي باشد که سالهاي زيادي در راديو کابل همکار بوده و آثارش ثبت آرشيف ها مي 

م دارفاني را وداع  ٢٠٠٩با تاسف زياد خانم ژيال در ايالت در وجيناي امريکا در سال . باشد
  .گفت

           
  خانم ژيال                          خانم ژيال                        
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  استاد خيال و خانم ژيال با هنرمند فقيد هند محمد رفيع در کابل 
  
  

  
  خانم ژيال                                                         
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  سيما ترانه
ايست که ترانه خواني هاي اين دختر وطن به مليون ها شنونده و سيما ترانه اسم با مسمي 

  .ميشناسم» فرشتهء آواز« و اين نگارنده او را به لقب . طرفدار دارد
يک دختر فهميده و " سيما جان نه تنها از هنر آوازخواني برخوردار و شهرت عالي دارد، عالوتا

بت هايش به سويه عالي است، در ادب فارسي وارد و صح. رسيده و صاحب تحصيالت است
. چند باري با محترمه هنرمند گرامي سيما جان صحبت هاي تيلفوني انجام دادم" چونکه شخصا

وي در کانادا حيات بسر مي برد، زمانيکه اتحاديهء سراسري هنرمندان را تأسيس نموديم، سيما 
  .جان همکاري هاي بيدريغ نمود

دارد و او را گفته اند که در خواندن  استعداد ذاتي  خواندن هاي سيما ترانه طرفداران زياد
به اثر گوش فرادهي به آواز هنرمندان بزرگ و صحبت با اهل هنر و فراگيري ها " داشته و بعدا

دروس موسيقي از بزرگان هنر، هنرکسبي اش با ذاتي يکجا شده است و از آنست که در ميان 
  .سيما جان دختر مهربان و خليق مي باشد. ر استهنرمندان افغانستان از محبوبيت خاص برخوردا

ش بهترين آوازخوان .هـ  ١٣٦٥وي در سال . سيما ترانه در کشور ايران شهرت خوبي دارد
در » کريمه ويدا«شعر از » رفتي اي عشق تو از شهر دلم کوچيدي«آهنگ . انتخاب شده بود

ش آهنگ برگزيدهء .هـ  ١٣٦٦در سال » رنگ انار در رهء يار« ش و خواندن .هـ  ١٣٦١سال 
  .در کشور کانادا حيات بسر ميبرد" سيما ترانه فعال. سال انتخاب شد
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  سيما ترانه

  
  

  
  سيما ترانه
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  خانم سيما ترانه

  
  
  
  

  
  

  سيما ترانه                                                      
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  خانم آزاده

که در زماني که درست مانند امروز زنان مانند اسرا در  خانم آزاده از جمله زنان قهرماني است
  .حرمسرا ها حيات بسر ميبردند، زنان را به هنر و نقش شان در جامعه دعوت نمود

نام اين هنرمند آوازخوان در قطار خانم پروين، خانم ژيال، استاد مهوش، پرستو و يک تعداد 
  .ضت زنان افغانستان ميباشدهنرمندان زن ديگر به خط درشت ثبت تاريخ هنري و نه

. خانم آزاده زماني پا به عرصهء هنر آوازخواني گذاشت که چند سينما در کابل وجود داشت
منابعي که باعث . تلويزيون هنوز در افغانستان نيامده بود و کنسرتها با تکت گزاف شنيده ميشد

همان وقت در راديو کابل خانم آزاده در . سرور و شادماني جامعه افغانستان بشود وجود نداشت
راديو افغانستان هنرنمايي کرد و مليون ها هموطن را با خواندن هاي خود سرور و " و بعدا

  .فرحت بخشيد
من اللهء آزادم در دشت «: وقتي خانم آزاده با صداي شيرين و گوارا و دلنشين فرياد ميکرد که

را به کهکشانها مي برد و يا ميگفت پرواز ميکرد و مردمان » بسوي کهکشانها«و يا » مکان دارم
از براي «و يا » از دل پرخون بلبل کي خبر دارد بهار« يا » معني پيچيده چون موي کمردار بهار«

همه شنونده هايش محو صداي شيرين و دلرباي او ميشدند و بر » موشگافان در رگ هر سنبلي
گاهي . و تحسين سر ميدادند جرئت و همت عالي او در برابر ابراز احساس انساني اش تمجيد

زهي دل دانش « گفته و زماني به نغمه » از دل و دلبازي«آزاده از اين هم پيشتر رفته الهوتي وار 
  .شنونده هاي خود را مسرور ميساخت» و دل مبتال دل
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فرهنگي فرهيخته فضل الرحمن فاضل پل پاي خانم آزاده را در دهلي پيدا کرده، " اخيرا
  : رين آزاده مردم را چنين مي نويسدخاطرات تلخ و شي

شيرين «: وقتي آهنگ زيبا و دلنشين آزاده هنرمند مشهور وطن را مي شنويم که زمزمه ميکرد((
احساس شيرين و . . . نبودم خانه> نولک مرغمه للي، قلم ميرزا ها بود»  روبا بميره نبودم خانه

هنرمند پرآوازه اي که » آزاده اي «. افتيم مي» آزاده«ماندگار را در دل ها زنده مي سازد به ياد 
و گلفروش گل »من ني نوازم«، »سمنک در جوش» «من اللهء آزادم«با اجراي آهنگهايي چون 

کرده بود و داشت ثمر شيرين کالمي و خوش زباني خود را نثار هموطنان خود کند که موج 
قي و نيز لذتهاي مسرت بخش زندگي او را در مسير ديگري برد و نامش را سالها از امواج بر

ولي هوا داران اوازش خاموش نبوده هر آن به . آواز او را زير تاثير اندو هاي زمانه خفه کرد
وقتي دانستم : آقاي فاضل مينويسد.)) سان آواز او زمزمه ها سر داده و خود را آزاده مي ساختند

  .دار را به هم مي خوانيمحاصل اين دي. که آزاده در دهلي آمده است، پاي صحبت او نشستم
همه چيز در اطراف او . آزاده که حاال در حدود پنجا ساله بوده، در دهلي سکونت دارد

آنها مي رساندند که اين هنرمند آواره روزي با آواز . حکايت از مشکالت شديد مادي داشت
با خون  زيباي خود بردل ها حکومت مي کرد و نهال تازه پاي موسيقي را در هنرستان کشور،

دل آب مي داد، ولي امروز در اين گوشهء دنيا در گمنامي و تنگدستي زندگي ميکند و هرآن 
به حالش دل بسوزانند و بحيث پناهنده ) باصطالح پناه گزيني جهاني(منتظر است تا کارمندان 

  :دانشمند فاضل ميگويد. قبولش کنند
وي در صنف پنجم مکتب بود که به . د بنام آزاده مشهور ميباش. است) حبيبه(نام اصلي آزاده 

. درسهاي اول موسيقي را از آقاي همآهنگ و آقاي زاخيل گرفته بود. آواز خواني رو آورد
دروس مکتب را تا صنف ده ليسه ماللي رسانيده، ولي نتوانسته ادامه دهد، زيرا او را به شوهر 

  .دادند و شوهرش نگذاشت به مکتب برود
از خواني آغاز کرده بود که هنرمندان ديگر زن نيز در راديو کابل هرچند او هنگامي به آو

که هرکدام شان بجاي خود ستاره هاي ) فرشته(فعاليت داشتند مانند خانم پروين، سهيال، جلوه 
ولي رويا رويي آزاده با شرايط دشوار زندگي و . درخشان هنر موسيقي افغانستان ميباشند

  .قمندانش جاي هميشگي دادشکست هنريش او را در قلبهاي عال
بگو يارجان «دانشمند فاضل عالوه ميکند که آزاده اولين آهنگي را که در راديو کابل خوانده 

وي در دوران کوتاه فعاليتهاي هنري خود به تعداد . نام داشت» بکو دوران که نمي مانه جواني
که آهنگ همراه » زادممن اللهء آ«کثيري آهنگهاي زيبا خواند که مشهور ترين آهنگ هاي او 
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با همراهي خانم پروين » سمنک در جواش«و » شيرين روباه بميره «با آقاي مددي، و آهنگ 
آزاده بيشتر از کمپوز هاي استاد زاخيل ، استاد خيال، آقاي زالند و نينواز بهره ميبرده . ميباشد
که با مرحوم  و آخرين آهنگي را که از راديو کابل پخش کرد آهنگ دوگانه اي بود. است

اين آهنگ از طرف مردم افغانستان به گرمجوشي . خوانده بود» گل فروش«استاد ساربان زير نام 
  .استقبال شد و آزاده را تشويق بيشتر نمود

در همه پرسي اي که صورت گرفت بحيث بهترين آوازخوان سال انتخاب  ١٣٤٠آزاده در سال 
استاد بينوا و کمپوز آنرا استاد خيال کرده در آن همه پرسي آهنگي که شاعرش مرحوم . شد

  .بود، بيشتر مورد پذيرش مردم قرار گرفت
و اما زندگي هنري آزاده دير دوام نکرد و ترنمهاي شيرين اين نغمه سراي گلستان موسيقي 

اين تنها نبود او از نعمت خواندن در مکتب و تحصيل . بزودي بعد از ازدواج خاموش ساخته شد
گوشه نشين کنج خانه و محروم از سفر هاي رسمي بخارج کشور و اشتراک در نيز محروم و 

شوهرش او را نگذاشت که در برنامهء از قبل پالن شده . کنسرتهاي بين المللي نيز گرديده بود
  .رسمي که در چکوسلواکيا برگزار شده بود اشتراک کند

» امباق«ت و بخانه آزاده پنج سال بعد از ازدواج، شوهرش با دختر ديگري طرح دوستي ريخ
از آن بود که زندگي زناشويي برهم خورد و از آن به بعد شوهر بخانه ديگري با خانم . آورد

دومش طرح زندگي ريخت و آزاده بدون سرنوشت و آينده روشن در محيط افغانستان تنها ماند 
تا حال براي  شوهرش در گمنامي زندگي اختيار کرد که. و نتوانست طرح مستقل زندگي بريزد

  .آزاده معلوم نيست
آزاده در روز هاي اخير زندگي پر مشقت و جالي وطن بنابر هراسيکه برايش خلق کرده بودند 
نخواسته است از هنرمندي و هنرآوازخواني خود در شرايط حاکم محيطي نامي ببرد و خود را 

  .وارد آورده استاين ضربه آخري بوده است که بر آزاده . در قطار هنرمندان حساب کند
پسر مريض اش که در اثر راکت کور و فلج " آزاده براي اعاشه و اباتهء اوالد هايش مخصوصا

است به مؤسسه نسوان کابل شامل کار شده و آهسته آهسته اقتصاد متالشي شده خود را اعمار 
ا ديار ولي جرقه اخير حاکميت بر کابل و محروم شدن زنان از کار او را وادار ساخت ت. کرد

  .خود را ترک گويد
. مشکالت اقتصادي و غربت دامنگير او ميباشد. در دهلي جديد هند زندگي ميکرد" آزاده قبال

او هميشه آرزو دارد صلح در افغانستان تأمين شود و هموطنان با آرامش خاطر دوباره بوطن 
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آزاده اکنون در . ندمألوف شان برگردند و زندگي پربار و حيات آرام خود را دوباره از سر گير
  .کانادا حيات بسر مي برد

  
  

  
  خانم حبيبه آزاده
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  خانم آزاده                                              
  

  
  م در کانادا ٢٠٠٣نوامبر  –ناهيد  –آزاده  –هنگامه  –استاد الفت آهنگ  –فرهاد دريا 
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  قمرگل

افغانستان و يکي از زنانيست که چندين صد پارچه  خانم قمرگل از چهره هاي مشهور هنرمندان
  .خواندن هايش در آرشيف راديو و تلويزيون افغانستان در کابل ثبت دفاتر ميباشد

ش در حکومت محلي شيوه و شيگي .هـ  ١٣٢٦قمرگل از واليت ننگرهار و تولد او بسال 
اي پشتو ميخواند، آواز گيراي او که زياده تر به زبان شيو. واليت مذکور صورت گرفته

  .کسانيکه حتي به معني گفتارش پي نبرند عالقمند شنيدن صدا هاي دلپذيرش مي شوند
قمرگل بعد از اينکه از ننگرهار به کابل تشريف آورد، بزودي شهرهء آفاق يافت، و او در 

چندين سفر بخارج کرده و در هر . خواندن هاي پشتو از ديگر پشتو زبانان قدامت زياد دارد
  .فر هنرنمايي هاي موفقانه انجام داده استس

جناب مددي ميفرمايد که قمرگل سيصدو بيست پارچه خواندن در آرشيف موسيقي راديو و 
  .شصت و پنج پارچه در آرشيف موسيقي تلويزيون دارد

قمرگل با يک هنرمند ممتاز پشتو استاد محمد دين زاخيل ازدواج نموده و زاخيل تا دم مرگ به 
اين نگارنده در شهر نو کابل هنرنمايي قمرگل و شوهرش . آواز او عشق ميورزيدخانمش و 

محمد دين زاخيل مرد متواضع، خاموش و مهربان، . زاخيل را در مجلس خصوصي ديده است
  .همچنان قمرگل بيگم نيز به همان درجه يک خانم شريف، نجيب و مهربان است

  .يبرداکنون قمرگل با اوالد هايش در کانادا بسر م
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  خانم قمرگل

  
  خانم قمر گل

  قمرگل با فرزندش ايمل جان                           
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  خانم قمر گل

  
  خانم قمر گل

  
  ميرمن قمر گل زاخيل
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  خانم قمرگل در کانادا

  
  

    
  
  
  
  
 
 

  خانم قمر گل
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  هما

نسرتها در دانشگاه کابل اين دختر شهير و هنرمند بي نظير افغانستان را نگارنده در يکي از ک
هما خوانندهء با نزاکت و يک جوان خوش . ديده و ازهنر آواز خواني او لذت ها برده است

  .برخورد و شخصيت آرام و خوب صورت مي باشد
صداي پرکيف و عالي هما به هر شنونده تاثير عالي دارد، پشتو را چنان شيرين ميخواند که اگر 

  .اهد بودگويم رقيب ندارد، مبالغه نخو
از وضع حياتي آن وجود محترم واقف نيستم  و نميدانم که در کجا حيات بسر مي برد، و 

هر کجائيکه باشد . اينقدر ميدانم که وي از محبوب ترين آوازخانهاي افغانستان بشمار مي آيد
  .خداوند در پناه خود نگاهش کند

      
  هما
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  نغمه

محبوب ترين آواز خوان هاي افغانستان مي باشد، وي يکي از هنرمندان مشهور راديو  نغمه از
وقتي هم استاد گلزمان در شهر شبرغان از هنرعالي نغمه و حنجرهء زيباي او . کابل بشمار ميرفت

  .به اين نگارنده حکايه نمود
از نغمه شديم گفتني است که در شهر هاي مزار شريف و شبرغان در پي دريافت کست هاي آو

و حتي نتوانستيم که يک کست او را پيدا کنيم، علت را از کست فروشان پرسيديم آنها گفتند 
که بمجرديکه کست هاي آواز نغمه در اين شهر ها مي آيد، در آن واحد دوستداران آواز او 

  .خريداري مينمايند
ان همهء مردم افغانستان و از آن معلوم ميشود که آن هنرمند مشهور از محبوبيت زياد در مي

نغمه زياده تر آهنگ هاي پشتو را ميخواند و خوب زيبا ميخواند، طوريکه . برخوردار مي باشد
  .در قسمت منگل گفته آمد وي در پاکستان حيات بسر مي برد

           
  خانم نغمه
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  بخت زمينه                              
آمد و زود بال افشاني کرد، وي در اوج شهرت و در آغاز  بخت زمينه دختر ننگرهار، بسيار دير

  .جواني وفات يافت
وي را در خورد سالي به شوهر دادند، شوهر او کهن سال بود، بخت زمينه را گفتند که در  

وفات بخت زمينه داستاني بخصوصي دارد، . زيبايي و قشنگي در جملهء ستارگان بشمار ميرفت
اگر بخت . چطور ازدواج نمود در سرزمين مشرقي ورد زبانهاستهمچنان داستان شوهر او که 

خدايش . زمينه زنده مي بود، شايد از خوانندگان اول و بسيار محبوب افغانستان محسوب ميشد
  .يامرزد

  
  بخت زمينه
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  بخت زمينه
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  مه طبلهحلي –شيرين گل دايره  –م  ١٩٧٩گروه زينب هروي در يک محفل عروسي در هرات 

  انارگل هارمونيه
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  فرشته
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  خانم سبزه گل اندخويي
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  دختر قندهاري                                      
موسيقي کالسيک استعداد عالي دارند، بسي " مردم قندهار در درک و فهم موسيقي، خاصتا

ر رفته و از طرف مردم تقدير مي استادان موسيقي کالسيک و آواز خوانان سبک هند به قندها
  .شدند
عيسوي سفري را اين نگارنده از طريق اوزبکستان به صفحات شمال انجام دادم در  ٢٠٠٤بسال 

يکي از روز ها به شبرغان سفر نمودم در آن جا هنرمندان زيادي در مهمان خانهء جنرال دوستم 
  .ياد مي شد تشريف داشتند» قصر«که بنام 

فتند که امشب يک خانم جوان که از قندهار با گروه و شوهرش تشريف گ» قصر«کارکنان 
  .آورده هنرنمايي و آواز خواني مينمايد

جاي تأسف اين بود که چهره هاي معصومانهء اين هنرمند خوش صدا و با نزاکت را توسط 
اگر چه من هم . يکنفر عکاس برداشت نموديم ولي نام گرامي اش را عکاس نپرسيده بود

ايي اين خانم نجيب و شريف را ديدم و از خواندن هاي در نهايت عالي و پرکيفيت او هنرنم
لذت ها بردم بهر صورت هر وقتيکه اين دختر قندهاري يک خواندن را تمام ميکرد، با کف 

با اينکه مردم شبرغان بزبان . زدن ها استقبال گرم مي شد و فرمايش داده مي شد که باز بخواند
ايي نداشتند ولي صداي پر کيف و نزاکت هاي خواندن هاي او همه مستمعين پشتو چندان آشن

و اين يک غنيمت بزرگي بود که اين دختر جوان و نورستهء وطن را که . را خوش مي ساخت
چهرهء " هنرمند عالي و آواز خوان بلند پايه بود، در آن شب با شوهرش مالقات نموديم و اقال

  .اينک در اين صفحات آنرا درج مينمايم زيباي او را عکاسي نموديم که

  
  هنر مند حنجره طاليي از قندهاري 
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  دختر قندهاري در کنسرت شبرغان

  

  
  دختر قندهاري در حال اجراي کنسرت

  
  دختر قندهاري
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  شهال زالند
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  بخت زمينه

  
  نغمه

  

      
 دو هنرمند ننگرهاري
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  فصل هشتم

  
  

  هنرمندان کابلستان
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  محمد ابراهيم نسيم

صداي نسيم . ابراهيم نسيم در ميان آوازخوانان شوقي ممتاز و در زمرهء پيشقدمان قرار دارد
آنقدر دلپسند و مؤزون است که هنگام خواندن، دلهاي زنگ زده مغموم را شسته و شاد مي 

بردل پرندگان غلغله برپا مي کند، صداي ابراهيم » نسيم بهاران«همانطوريکه در طبيعت . مايدن
  .نسيم دلهاي شنوندگان را بشور مي آورد

در مقابل بي عدالتي ها، رشوه خواران،  خود خواندن اشعار انتقادي و صداي افسونگربا نسيم 
که وصف الحال شان است، تأديب  هرکدام را با مصراعيستمگر، خان و خوانين ظالم،  حکام
ادا مي شده است، در محيط » کوميک«اينگونه خواندنهاي انتقادي که سالها به شيوهء . ميکند

نسيم از زماني که . اثرات عميق داشته، ناراحتي هاي دروني برخي از شنوندگان را کاهش ميداد
از . عالقمندان راديو افزوده شدهخواندن اينگونه اشعار انتقادي را در راديو آغاز کرد بر تعداد 

  )نسيم شاه مرد بزميان است(همين جهت است که 
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عبدالوهاب مددي يکي از هنرمندان هرات باستان که در کابل به کمال شهرت رسيده است، 
نسيم : ضمن معلوماتي که در بارهء ابراهيم نسيم و فعاليت هاي هنري اش، ارائه کرده مي نويسد

بوده، سروده  ار آن از شادروان عبدالصبور غفورينتقادي را که اکثر اشعپنجاه و چهار آهنگ ا
  :مي آوريم" آقاي مددي حيات نسيم را بدينگونه شرح ميدهد که عينا. است

معروف ترين و محبوب ترين آوازخوان آهنگهاي انتقادي در نيم قرن اخير محمد ابراهيم نسيم « 
جاي دارد که از او و هنر او در همين . و بي بديل او در اين عرصه هنرمندي است بي نظير. است

  .جا به تفصيل صحبتي داششته باشيم
هجري خورشيدي در شوربازار کابل به دنيا  ١٣٠٦محمد ابراهيم نسيم فرزند محمد جان در سال 

پدرش مامور دولت بود، ابراهيم نسيم که برادر بزرگتر محمد حسين ارمان هنرمند معروف . آمد
به بعد فعاليت هاي  ١٣٢١ه تا صنف نهم در ليسه حبيبيه درس خوانده و از سال کشور است ک

او در موسيقي شاگرد استاد غالم . هنري بحيث ممثل تياتر و آوازخوان راديو آغاز کرده است
  .حسين بود و همواره از آن استاد بزرگ به نيکويي ياد ميکرد

تادان آن کورس، استاد غالم حسين اس. شامل کورس موسيقي راديو کابل شد ١٣٢٠در سال 
، استاد محمود )معلم سيتار(، استاد نبي گل)معلم نوتيشن اروپايي(، استاد فرخ افندي )معلم آواز(
  .بودند) معلم دلربا(و استاد ناظر ) معلم طبله(

شاگردان معروف کورس عالوه از ابراهيم نسيم، گل . نسيم در اين کورس چهار سال ادامه داد
ته، کريم زيارکش، يوسف بهروز، امان اهللا مسکين، غالم محمد، محمد عيسي، خليل احمد شيف

  .، فيض محمد و عبدالجليل زالند بودند)پسر ميرزا نظر محمد(قاريزاده، عبدالرؤف نظر 
آنانيکه آموختن آالت موسيقي را در کورس تعقيب ميکردند عبارت بودند از محمد انور شاهين 

و ) طبله نوازان(، امان اهللا ايوب و محمد اکرم )دلربا نواز(، غالم محمد )ستارنوازان(و سيد حسن 
  .عده اي ديگر

هرچند در سالهاي بعدي چند بار کورسهاي موسيقي در راديو کابل داير شد ولي از آنجا که 
پس از مدت کوتاهي بساط شان برچيده مي . مبني بر هيچگونه اساس درست و بنيادي نبودند

  .نها از هم مي پاشيدشدو شالودهء آ
پس از ميرزا نظر، ماما باقي، عزيز احمد پنهان، کريم شوقي و گل احمد شيفته، : نسيم مي گويد

من ششمين آوازخوان شوقي بودم که در راديو کابل به آوازخواني آغاز کردم، نسيم از آالت 
  )اد مددياستفاده از کتاب تأليفي است. ( موسيقي هارمونيه و تنبور نواخته ميتواند
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پخش گرديد آهنگ معروف فولکلوريک " اولين آهنگ او که در راديو خواند و مستقيما
  .بود) واواليال صبا مزار ميرم ــ جان ليال ديدن يار ميرم(

نسيم همزمان با آواز خواني در راديو، سالهاي درازي با اجراي نقشها در درامه هايي که در تياتر 
به نمايش گذاشته ميشد هنرنمايي ) ي ننداري و پوهني ننداريمرستون تياتر، شار(هاي کابل 

اثر شادروان استاد عبدالغفور برشنا نقش پسر يک خان » اشتباه«چنانکه نخستين بار درامه . ميکرد
را بازي نموده است، ولي هنر اصلي او در درامه ها اجراي آهنگهاي کميدي و انتقادي در درامه 

به بيش از يکصدپارچه کوميک و انتقادي دارد که با تمثيل و او . ها و نمايشنامه ها بود
  .حرکتهاي مناسب خوانده است

چنانکه دکتور عبدالواسع لطيفي در . ابراهيم نسيم در قطار ممثالن و تياتر چيان نيز قرار دارد
  .در زمره ممثالن نيز درج کرده است» پدر تياتر افغانستان، استاد عبدالرشيد لطيفي«کتاب 

وي اگر يک پارچه نثر را خواسته : ورد استعداد هنري ابراهيم نسيم همينقدر بايد گفت کهدر م
باشد بآواز بلند بخواند، مي تواند از آن پارچه، آهنگ دلخواهي تقديم کند و مستمع را غرق 

  .صداي نسيم سحر آميز و سخت گيراست. حيرت سازد
م در وقت حياتش عکس هاي بسيار يکي از علل موفقيت در تأليف اين کتاب آنست که نسي

مهم موسيقي نوازان را در دوران طالبان در پاکستان مي آورد و آنرا با پوست خاص براي استاد 
نسيم و ارمان که برادران مي باشند در خصوص حمايت، احترام و خدمت به . داارمان ميفرست

داران موسيقي را در اين بسياري از عکس هاي سابقه . هنرمندان ممتاز  و بي رقيب مي باشند
خداوند نسيم را در قعر جنت جا . کتاب نسيم به بيرون کشيده ورنه طالبان همه را مي سوختاندند

دهد که بعد از خدمات زياد خود در هنر کلتور و فرهنگ افغانستان بي نام و نشان در کابل جان 
عاشق صدا هاي دلکش نسيم  خود را بحق تسليم نمود، اين نگارنده و مليون ها مردم افغانستان

نسيم در ميان حلقات هنري بمانند گل خوشبوي و معطر جلوه ميکرد و نام گرامي و عزيز . بوديم
  .او در هنر بخط زرين نوشته شده و نام جاويدان را در تاريخ موسيقي کشور بدست آورده است

  .نسيم در کابل ازين دنياي فاني به جاويدان شتافت
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  د ابراهيم نسيممرحوم محم
  .به برادر غزيزم محمد حسين ارمان اهدا شد

  ما هم از گلشن ديدار گلي مي چيديم           هر کجا آئينه بينيد مرا ياد کنيد
                                        

  )برادرات محمد ابراهيم نسيم(
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  محمد ابراهيم نسيم

  

  
  محمد ابراهيم نسيم
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  هاجرت در زمان خلقي هانسيم در حال م

  
  نسيم شخص ايستاده                          

  
  نسيم در حال آواز خواني                         
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  استاد محمد حسين ارمان
محمد حسين ارمان يکي از مشوقان موسيقي دانشگاهي است که در تأسيس شعبه موسيقي 

  .ال داشته استدانشکده هنر هاي زيبا دانشگاه کابل سهم فع
روزي که اين راقم از طريق دانشکده ادبيات منحيث آمر شعبهء هنرهاي زيبا تعين گرديدم 
خياالتي را که در طول عمر در بارهء ارتقاي هنر ميکردم، خواستم که از وقت طاليي استفاده و 

با ارزش  کوتاه ترين راه را در يابم تاکه هنر شريفه و ارجمند موسيقي را به هموطنان مهم و
زيرا اين هنر بلند درجه و يا هنريکه غذاي روحش ميگويند از نظر جامعهء پسمانده و . جلوه دهم

  .کم سوادمان بي ارزش تصور ميشد، جايگاه خود را در بين مردم دريابد
داکتر محمد نعيم فرحان يکي از هنرمندان مشهور کابل که در مطبوعات افغانستان شهرت 

در کدر  منحيث استاد ه داکتر درمسلک شريف تياتر و تمثيل بود، او رابسزايي داشت و يگان
کردم، بمجرديکه داکتر فرحان پاي به دانشگاه گذاشت  عودتعلمي دانشکده هنر هاي زيبا 

او در خصوص تأسيس شعبهء موسيقي عالقه نشان . چندين مجلس کاري با وي ترتيب داديم
ه حسين ارمان ميتواند نقشي فعال در تدريس مضامين داده وعده داد که دوستان هنرمند از جمل

بر حسب اين وعده با استاد ارجمند حسين ارمان در دفتر کارم بشمول . شعبهء موسيقي بازي کند
استاد فرحان نشستي ترتيب داديم و همه مسايل و مشکالت آيندهء شعبه موسيقي را در اين 

ردو فرحان و ارمان وعده دادند که استاد جلسه حل و پالن را طرح کرديم و در همين جلسه ه
  .فقير محمد ننگيالي و استاد سليم سرمست را نيز باين وظيفه شريف دعوت مينمايند
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استاد ننگيالي، استاد سرمست، استاد ارمان، استاد فرحان (روز بعد جلسه سه نفري پنج نفري شد 
کرديم و بعد از پيشنهاد  قاطعانه همه مسايل را بصورت اساسي تحليل و تصويب) و شهراني

برياست دانشگاه که همراه با پيشنهاد شعبه موسيقي، تأسيس شعبه تياتر نيز بود هردو مورد قبول 
  .رياست پوهنتون واقع شد

اولين روزيکه حسين ارمان منحيث استاد در دانشگاه قدم گذاشت و با من در مسايل گفتگو کرد 
ين انسان پاک طينت و رفيق راستين زمانيکه رنگ مرا مرا بياد کاکه هاي قديم کابل انداخت، ا

پريده يافت و تشويش هاي مرا بخاطر اين گام بزرگ افتتاح شعبهء موسيقي احساس کرد، گفت 
هر روزيکه ارمان بدفتر مي آمد طنز ها . اگر من باشم بزور خالق هيچ لغزش پيدا نخواهي کرد

خنده مي آورد و يا اينکه در بارهء همهء ميگفت و اسستانت هاي شعبهء هنر هاي زيبا را ب
هنرمندان تياتر و موسيقي حکايات ميکرد يعني اينکه هيچ دقيقه اي نبود که از وي همگان 

بزودترين فرصت ارمان را دريافتيم که آنچه را وعده کرد عملي ساخت و ثابت . استفاده نکنند
  .ل را دارد و نه جاه و جالل راکرد که بگونهء عياران، کاکه ها و خراباتيان نه پرواي پو

در شوربازار کابل متولد شده و درآوان خورد سالي به نواختن توله  ١٣١٤حسين ارمان در سال 
و هارمونيه نزد برادر بزرگش استاد محمد ابراهيم نسيم پرداخت و او دريافت که مي تواند 

  .موسيقي نواز خوبي در آينده شود
ارمان بنزد استاد فرخ افندي رفته و " را جرأت ميداد بناچون تشويق هاي برادر بزرگش او 

او برعالوه بر مسايل و موضوعات عمومي موسيقي به آلهء ماندولين آشنايي . ارزوي تلمذي کرد
ارمان بعد از تحصيل دوره ابتدائيه به ليسه مسلکي تجارت . مي آموخت" يافت و آنرا منظما

ديده و مدتي کوتاه در شرکت هوايي آريانا کار و از آن مکتب فارغ گر ١٣٣٨شامل و در سال 
  .سپس به مرکز راديو افغانستان وظيفه يافت

هم آواز خواني و هم . در مرکز تياتر بلديه هنرنمايي کرد ١٣٣٥تا  ١٣٢٥ارمان مدت ده سال از 
حسين ارمان در مطبوعات افغانستان منحيث خوانندهء شوقي شهرت بسزا . تمثيل اجرا مينمود

تا با . و آنقدر محبوب گرديد که او را در کنسرت هاي مکاتب و محافل دعوت ميکردند يافت
ارمان بعد از دريافت شهرت . خواندنهاي سحر انگيز، افسونگر و عاشقانه مردم را فرحت ببخشد

در يک بورس تحصيلي به يوگوسالويا رفت و طرز  ١٣٤٥زياد و هنرنمايي هاي بي نظير در سال 
را در آن مملکت تحصيل و سند مافوق بکلوريا را بدست آورده دوباره » گيتار«نواختن آلهء 

. بکار خود در راديو کابل ادامه داد، و نيز در ليسه مسلکي موسيقي به تدريس گيتار پرداخت
تاکنون  ١٣٥٥ارمان از سال : (مي آورد» سرگذشت موسيقي معاصر افغانستان«مددي در کتاب 
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ليسه مسلکي موزيک کابل به عنوان نوازندهء گيتار همکار دايمي  برعالوه اجراي وظايفش در
راديو افغانستان بوده و بيست و پنج آهنگ در آرشيف موسيقي تلويزيون » دو«آرکستر شمار 

بيشتر آهنگهايش ساختهء خود او و از کمپوز هاي استاد غالم حسين، استادسليم .موجود دارد
استاد ارمان در ممالک .)تاد خيال و سليم قندهاري ميباشدسرمست، استاد فقير محمد ننگيالي، اس

مختلف بخاطر هنرنمايي سفر کرده و نام خوبي را در هنر موسيقي افغاني دارد و نيز شاگردان 
مهمترين چيزي . زيادي چه در دانشگاه و چه در ليسهء موزيک تربيه و بجامعه تقديم نموده است

  .است» يتارگ«را که ارمان بوجه احسن تدريس نمود
  يک خاطره شيرين ارماني

شبي را در گذرگاه کابل بخانهء ارمان » شهراني«استاد فقير محمد ننگيالي، داکتر فرحان و من 
بمهماني سپري کرديم، داکتر فرحان به خانم ارمان گفت که ارمان در کوچه و بازار چشم 

هنرمند بمانند غنچهء گل «: خانم حاضر جواب و هوشيار ارمان چنين جواب داد. چراني ميکند
شب به ناوقتي ميکشيد که يکبار خالد ارمان و استاد » است هر کس ميخواهد آنرا بوي کند

ارمان در آن شب اول در زمين و . ارمان دو آلهء موسيقي را گرفتند و دست به هنرنمايي زدند
  .بعد بر آسمان پرواز ميکرد

را چون مجلس لسان الغيب حافظ و مجالس عرس آوازش طنين انداز و گيرا بود رسم خراباتيان 
  .با او به پرواز درآمده بوديم. هاي حضرت بيدل اجرا ميکرد از مجلسيان سر ودستار نمانده بود

ارمان آنقدر خواند و نواخت که خداوند خودش ميداند که درين بزم شب هنگام به او چه 
ل پياله هاي چاي را با احترام به پيش قدرتي را عنايت فرموده بود، آن ارمانيکه چند لحظه قب

مهمانان مي آورد و در دانشکده شخص عادي جلوه گربود، اينک ببينيد که سالون خانه را از 
زيباخواني برقص آورده و چنان مست خواندن است که بطرف ما عالميان هيچ نظري هم نمي 

  » پلنگ روز ملنگ شب« در ختم مجلس برايش گفتم ضرب المثل داريم . انداخت
در ممکلت سويس  حيات بسر " اين استاد واراسته و محبوب القلوب، مهربان و رند خراباتي فعال

اوصاف و صفات استاد ارمان فراوان است و در اين مجموعه نميتواند بگنجد و ايجاب . مي برد
  .رسالهء عليحده را مينمايد
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  گروه هنر فاميل محترم ارمان

  
  

  
  نوازنده تاجيکستان در مسکو  محترم ارمان با يک
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  محترم ارمان با گروه هنري شان در سويس

  
  
  

     
  م ٢٠٠٣م       محترم ارمان در سويس سال  ١٩٧٧محترم ارمان در سال                  

  
  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٢٨١

  
  خالد ارمان

هـ  ١٣٤٤( خالد به سال. خالد ارمان از برجسته ترين هنرمندان افغانستان در نواختن گيتار ميباشد
پاي به عرصهء وجود ) امپراتور تيموري افغانستان(در گذرگاه شهر کابل بمقابل باغ بابر ) ش.

  .گذاشته است
پدر خالد استاد ارمان و عم او شادروان محمد ابراهيم نسيم يا شاهمرد بزميان افغانستان مي 

خالد از صحبت " بنا. يباشندچون پدر و عم خالد ارمان از هنرمندان بنام و شهير افغانستان م.باشد
نسيم آن هنرمند بي بديل و مثال افغانستان به هنر آشنايي حاصل " و هم نشيني هاي آنها خصوصا

کرده و اکنون خود در هنر نه تنها در افغانستان بلکه در عالم غرب از شهرت نيک و عالي در 
  .هنرنمايي برخوردار ميباشد

ست، وي مکتب موزيک را زير نظر استادان عالي خالد ارمان يک شخصيت مسلکي در هنر ا
با آالت موسيقي زندگي نموده و از " فراگرفته و در فاميل بزرگ هنري نشوونما کرده و منظما

  .آوان خورد سالي عالمات نبوغ در انگشتانش بمشاهده ميرسيد
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ودم، خالد با بروزگاري که اين نگارنده فاکولتهء موسيقي را در دانشگاه کابل بار اول تأسيس نم
چون با استاد ارمان آشنايي داشتم و ميدانستم که خالد شايستهء . پدر هنرمندش وارد دفترم شدند

منحيث شاگرد شامل شود، " آن است که بايد در فاکولتهء هنر هاي زيبا به شعبهء موسيقي رسما
اولين شاگردان  از آن سبب بزودي اورا در آن ديپارتمنت ثبت نام کردم و با اين محاسبه وي از

  .شعبهء موسيقي در دانشگاه کابل بشمار مي آيد
ديري نشد که خالد ارمان را در يک بورس تحصيلي به مملکت چکوسلواکيا به امضاي خود 

معرفي گرديد، کارهاي دفتر ها " معرفي داشتم و وي از طريق پوهنتون کابل به آن مملکت رسما
ن و استاد ارمان به پيش بردند و از اجراات کار ها را دانشمند محترم داکتر محمد نعيم فرحا

  .مطلع مي ساختند
ش در ميان محصالن کشور .هـ  ١٣٦٢خالد جان ارمان در خارج هنرنمايي زيادي نمود به سال 
در )  ش.هـ  ١٣٦٤(همچنان به سال . هاي سوسياليتي صاحب مدال برونز در گيتار نوازي شد

ار نوازي صاحب مدال طال گرديد که افتخار بزرگ بر مردم بيست و هشتمين مسابقهء جهاني گيت
خالد ارمان در گروه پدرش استاد ارمان و گروه هاي ديگر کار هاي خارق العاده . افغانستان بود

  .انجام داده و اکنون در مملکت سويس با فاميل خويش بسر ميبرد
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  استاد جليل زالند  

آوازخوانهاي افغانستان است، وي را مي توان در آواز  استاد زالند از بزرگترين و محبوبترين
خواني شهنشاه آواز نام بگذاريم، صداي زالند کيفيتي دارد که خداوند حنجرهء او را با آن 

زالند را گفتند که بکدام وقت بموسيقي و خواندن آغاز نموديد، وي . صفت هست کرده است
ارمونيه را بنوازد و بقراريکه ميدانيم در جواب فرمود که در سن هشت سالگي مي توانست ه

  .زالند استعداد فطري و ذاتي بموسيقي داشته است
استاد زالند که بر حق استاد آواز خواني است، کمپوز را نزد استاد برشنا آموخته ولي پيش از 

  .اينکه نزد استاد برشنا به تعليم زانو بزند، استعدادذاتي او را به کمپوز آشنا ساخته بود
ند عقيده دارد که آهنگ ها و ساز هاي محلي و فولکلوري وطن بايد انکشاف داده شود، زال

استاد زالند سفر هاي زيادي را بخارج انجام داده، در يک سفر کشور هندوستان از استقبال بسيار 
يعني  Golden voiceچنانچه در آن سفر براي استاد زالند لقب . گرم برخوردار شده است

  .به نشر رسيده است India Timesداده شده است که اين موضوع در  »حنجره طاليي«
در يکي از مصاحبه هاي استاد زالند ميخوانيم که وي شاگرداني داشته  و الاقل يک تعداد شان 
را تشويق مينموده تا مسلک موسيقي را به پيش ببرند، ايشان عبارت اند از هنرمند معروف 

رهويدا، حسيب دلنواز، وکيل رؤف و وحيد زالند که هر احمدولي، صادق فطرت ناشناس، ظاه
  .کدام بذات خود شخصيت هاي بزرگ هنري و چهره هاي شناخته شده هستند

استاد زالند زمانيکه به پاکستان منحيث مهاجر رفت، در آنجا جهاد خود را از طريق خواندن هاي 
  .ضد روسي و حماسي عملي کرد
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، خواندن نورجهان »من آمده ام«خواندن مشهور گوگوش از کمپوز هاي معروف استاد زالند 
مي باشند که البته کمپوز هاي ديگري را » چقدر سخته خدا جان«و » اغ رويتد«بيگم پاکستاني 

انجام داده اند که نميتوان از آن ها در اين جا ذکر کرد، بسياري خواندن هاي زالند را خودش 
هاي دوگانه دارد، روزي بياد اين نگارنده مي آيد که  زالند با خانم ژيال خواندن. کمپوز ميکرد

در يکي از گردهم آيي ها زالند و ژيال در رستورانت خيبر به نوبت مي خواندند، فراموشم نمي 
شود که زالند با خواندن هاي خود شنوندگان را به احساس آورده بود، همچنان بود خواندن 

  .هاي نرم و زيبا و پرکيفيت خانم ژيال
در ايالت " د زالند يادگارهاي زيادي دارد و کست هاي او در بازار ها زياد است، فعالاستا

اين نگارنده با استاد زالند در يک سفر هنري همراه بودم، وي مرد . کليفورنيا حيات بسر ميبرد
م در السانجلس  ٢٠٠٩با تاسف استاد در سال «     .حليم و مصروف تسبيح گرداني بود و حرف کم ميزد

                        »وفات يافت

  
  چترام   -زلمي رحماني  –استاد زالند 
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  : شرح عکس 

آقايان عبدالباقي لطيفي، امين اهللا زمريالي، سرور گويا، غالم جيالني اعظمي، : از راست به چپ
  .غالم جيالني جالليف حفيظ اهللا، عبدالغفور برشنا و عبدالغفور مترجم

  ر برشنااستاد عبدالغفو
  »تقويم سال دوهزار و يادي از استاد برشنا«

 کي از  بزرگان و فرهنگيان وطن مان دانشمند محترم پروفيسور توريالي اعتمادي از روئسايي
انتخابي پوهنتون کابل  که بعد از خدمات زياد در معارف و تحصيالت عالي افغانستان و يونسکو 

رند و همواره اين نگارندهء عاجز را در راه خدمت به اکنون در ايالت کليفورنيا حيات بسر مي ب
فرهنگ افغانستان تشويق نموده و لطف هاي زياديرا در تهيه مواد تحقيقاتي کرده اند، از جمله 
تحفهء گرانبهاي را که جنتري سال دوهزار با نقاشي هاي بي نظير شادروان استاعبدالغفور برشنا 

استاد اعتمادي يکي از مخلصان استاد .ا منت دار ساختندباشد بمن فرستادند و اين شاگرد شانر
برشنا بوده و آن بزرگ مرد تاريخ افغانستان را منحيث عم بزرگوار شان خطاب مينمايند و 

  . چنانچه که با ايشان ارتباطي و خويشاوندي دارند
در بارهءآن بيست و پنج سال مي شود که استاد برشنا دارفاني را وداع گفته و متأسفانه " تقريبا

بعد از لطف استاد توريالي اعتمادي که اين سخاوت را در حق . بزرگمرد کمتر نوشته شده است
اين جانب ادا فرمودند فقط خواستم درين مختصر بعد از ذکر سيزده تابلوي استاد برشنا در 

ان تا باشد خوانندگ. حيات پربار استاد برشنا بنويسم تقويم مذکور نکاتي مختصري از صفحات
در هنر نقاشي و موسيقي و هنر هاي ديگر داريم که مايهء افتخار  گرامي بدانند که ما بزرگاني

   .مي باشند
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من يقين دارم اين جنتري به همکاري فرزندان استاد برشنا مهندس عبداهللا برشنا و پروفيسور 
قويم به اطفال داکتر حبيب برشنا ترتيب يافته است و تا جائيکه معلومات بدست است مفاد اين ت

  .رنج ديده و دربدر افغانستان تعلق ميگيرد
  :زندگينامه استاد برشنا

ميالدي در شهر کابل پا به عرصهء وجود گذاشت،  ١٩٠٧استاد عبدالغفور برشنا در دهم اپريل 
حسن خط و ادبيات را از مادرکالن آموخت و مکتب حبيبيه را تا رشديه رسانيد و سپس در سن 

مسيحي با تعدادي از جوانا کابل جهت فراگيري تحصيالت عالي به  ١٩٢١سال چهارده سالگي ب
جرمني رفت و تحصيالت خويش را در شقوق نقاشي، ليتيوگرافي، مطبعه و چاپ در شهرهاي 

  .برلين، اليپزيک، مونشن و بريمن بپايان رسانيد
استاد برشنا در . اد ميکردبود که استاد هميشه از او ي» ماکس ليبرمن«يکي از استادان استاد برشنا 

ازدواج  ١٩٢٨اين سفر و اقامت دورهء تحصيالت با دوشيزه مارگريتا نويفيند تبعهء جرمن بسال 
  .نموده و يک سال بعد از آن بوطن عزيز بازگشت

در وقت بازگشت استاد برشنا مکتب صنايع نفيسهء کابل که به همت واالي صدرنشين بزرگ 
استاد غالم مصور ميمنگي تأسيس شده بود و شخص پروفيسور  هنر در افغانستان پروفيسور

استاد برشنا در مکتب مذکور منحيث استاد تحصيل يافتهء . ميمنگي مديريت آنرا بدوش داشت
غالم  ز مديريتا استاد برشنا بعد از وفات پروفيسور غالم محمد ميمنگي و بعد. هنر پذيرفته شد

  .يع نفيسهء کابل گرديدمحي الدين مصور ميمنگي مدير مکتب صنا
با اخذ مقام آمريت مکتب صنايع نفيسهء کابل استاد برشنا بسي نوآوريها کرد که به دوره هاي 

شاگردان را تدريس ميکرد  ١٩٣٠پيشتر از آن کمتر بود، در زمانيکه منحيث معلم نقاشي در سال 
" س کرد، و ضمناهنر نقاشي رنگ آبي را به شاگردان مکتب مذکور بوجه احسن تدري" خصوصا

چون جوان و صاحب انرژي بود بعضي پورتريت هاي استادان آن دوره را از مقابل با رنگ آبي 
ش در حال مصاحبه با شادروان استاد .هـ  ١٣٥٠چنانچه که اين نگارنده در سال . نقش مي بست

نباتي را پورتريت شخص استاد " نجف علي نباتي از زبان آن مرحوم گفتهء باال را شنيد و ضمنا
تابلوي مذکور به . که استاد برشنا ترسيم نموده بود در همان مصاحبه بخانهء استاد نباتي ديد

نهايت شفاف و عالي ترسيم شده بود، اي کاش آن تابلو  را بازمدگان استاد نباتي حفظ کرده 
  .باشند، زيرا آن پورتريت ازکار هاي اولي استاد برشنا در افغانستان بشمار ميرود

تاد برشنا در مکتب صنايع نفيسهء کابل يکي از درخشانترين استادان و مديران مکتب جلوه اس
  .کرد و نام جاويدان از خود بيادگار گذاشت
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طوريکه گفته آمد مکتب صنايع نفيسهء کابل را ارواح شاد پروفيسور غالم محمد ميمنگي بعد از 
ش .هـ  ١٣٠٥شته بود در سال بازگشت از تحصيالت در جرمني که با لقب پروفيسوري برگ

و اين مکتب بعد . تأسيس نموده بود و اولين دستهء شاگردان آن زمان به چهل نفر بالغ ميگرديد
از دوران تيموريان هرات که بگفتهء شاد روان برشنا ميرزا بايسنقر اکادمي هنرهاي زيبا را در 

پروفيسور . معاصر تأسيس گرديدهرات تأسيس کرده بود اولين اکادمي هنر بود که در افغانستان 
غالم محمد مصور يا مؤسس مکتب صنايع کابل اين هيئت تدريس را بار اول در مکتب صنايع 

شخص خود پروفيسور منحيث استاد نقاشي و مدير مکتب، خليفه علي . نفيسه استخدام نمود
ت را در مجسمه هاي هرا(احمد نقاش در فن ميناتوري، عبدالغفور خان استاد مجسمه سازي 

پارک هرات همين استاد بزرگ هيکل تراش به همکاري استاد محمد سعيد مشعل و استاد 
سرور گويا استاد زبان فارسي و عبدالقيوم خان معاون مکتب ) خيرمحمد ياري تهيه کرده بود

ماستر عبدالعزيز ) مجسمه ساز(صنايع و استاد رياضي، همچنان استاد فرخ افندي، موسيو از روسيه
  .و غيره) نقاش(استاد عبدالغفور برشنا " و بعدا) نقاش(هندي خان 

در شهر آراء و " بعدا» پل ارتل «بکنار » کوتي لندني«موقعيت اولي مکتب صنايع نفيسه کابل در 
در جائيکه مکتب حبيبيه ( در پل باغ عمومي " ، بعدا)برادر امير امان اهللا خان(باز در باغ عزالدوله 

و آخرين موقعيت ) کنار ضرابخانه کابل(، سپس در مکتب ميخانيکي )دراني ليسه عايشه" و بعدا
آن در کارته چهار در کنار مکتب ابن سيناي کابل قرار داشت و نصاب تعليمي دورهء اول 
مکتب صنايع در وقت حيات پروفيسور ميمنگي، نقاشي، مهندسي، قالين بافي، خياطي، نجاري و 

يريت استاد عبدالغفور برشنا نه تنها شعبات مذکور انکشاف پيدا شعبهء تزئينات بود و در وقت مد
  .کرد بلکه بعضي شعبات ديگر از قبيل چاپ، الستريشن و غيره عالوه گرديد

اگر چه استاد برشنا در بازگشت از جرمني از نگاه سن کوچکتر از عدهء استادان صنايع نفيسه 
رود و اگر بگويم که اکثر استادان معاصر بود ولي از جمله استادان بلند سويهء آن بشمار مي

نقاشي شاگرد او بودند مبالغه نخواهد بود، خوب بياد دارم که استادان مشهور نقاشي افغانستان 
شادروان استاد کريمشاه خان، استاد غوث الدين خان، استاد خيرمحمد ياري، استاد خيرمحمد 

مي دانستند ولي به استادي  استاد برشنا  عطايي و غيره خود را شاگردان استاد پروفيسور ميمنگي
به اين " متفق القول اعتراف مينمودند از جملهء چهار استاد متذکره استاد خيرمحمد ياري منظما

  .نگارنده ميگفت که به استادي استاد برشنا افتخار مينمايد
مي بايست يکي از کارهاي استاد برشنا همين بود که با آنکه او در جرمني تحصيل کرده بود و 

تحت تاثير مناظر زيبا و طبيعت دلپسند آلمان ميرفت ولي برخالف بصورت کل تابلو هاي او 
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صبغهء افغاني داشت، بزرگان تاريخ را بعد از مطالعات تاريخي و دوران آنها مطالعه ميکرد و 
حضرت بيدل، بيت نيکه، سلطان محمود " سپس آنها را بروي صفحهء کاغذ نقش مي بست مثال

وي وغيره، از طرف ديگر مناظر تاريخي را از روي آبدات تهيه ميکرد، قلعه هاي کهنه، غزن
  .برنگ آبي نقاشي مينمود" مسجد شاه دوشمشيره، درهء صوف، سالنگ و غيره را عموما

استاد عبدالغفور برشنا برخالف بعضي بزرگان هنر که بي نام و نشان رفتند در حيات خود از 
ود در ميان کابل، در وزارت معارف منحيث مشاور وزارت کار ميکرد و شهرت زياد برخوردار ب

در . همه مؤسسات هنري وزارت معارف به او احترام داشته و منحيث آمر عمومي مي پنداشتند
وزارت مطبوعات سه منبع بزرگ آن که عبارت از صحنه هاي تمثيل، مطابع دولتي و راديو 

مرحومه خانم شکور ولي که . خير مقدم ميگفتند" ماباشند از تشريف آوري استاد برشنا منظ
زادهء فرانسه و با پروفيسور سناتور شکور ولي ازدواج نموده و خود را افغان کامل " اصال

  .ميشمرد، استاد برشنا را يکي از سرداران بزرگ هنر نقاشي افغانستان ميدانست
زبان داني خود شهرت زيادي را  برشنا طوريکه گفته آمد با داشتن ابعاد مختلفه و دانشمندي و

بدست آورد و در ممالک خارج نيز از شهرت خوب برخوردار بود، اينجانب نگارنده زمانيکه 
رئيس نقاشان افغانستان و آمر هنر هاي زيباي پوهنتون بودم يکنفر محقق و دانشمند روسي به 

در قطار هنرمندان  استاد برشنا را نام نزدم آمد و کتاب بزرگي را که بدست داشت گفت که
راجع به وي معلومات بده، اگر چه " روسيه داخل کرده ايم و لطفا افغانستان در بزرگ و مشهور

خودشان تا حدي معلومات يافته بودند ولي من سوانح استاد عزيزم برشنا را بهتر و خوبتر برايش 
اي دهلي، تهران، قاهره، استاد برشنا آثار خود را به شهر ه. نوشتم و ترجمه کرده و تسليم نمودم

انقره، ماسکو، پيکينگ، نيويارک، دوشنبه، صوفيه، کلن و غيره به نمايش گذاشته و همهء اين 
  .سفر هايش بشکل رسمي و از منابع مربوطه دعوت شده بودند

در سفر هاي خود مرحوم استاد سيد مقدس نگاه را گاهگاهي همراه مي برد و در سفر تاجکستان 
ان نگاه را نيز نقاشي نمود، در سفر بلغاريه نگاه و مرحومه سيمون شکور ولي را پورتريت شادرو

  .با خود داشت
استاد برشنا با آنکه به وظايف رسمي اشتغال داشت ولي از همه باالتر به کار هاي علمي و هنري 

تا  ١٩٣٩خود عالقمند بود ودر هر جاي و هر دفتريکه کار ميکرد دور از هنر نمي زيست از سال 
منحيث مدير عمومي مطبعهء دولتي کار کرد و صورت نشر روزنامه ها، مجالت، کتب و  ١٩٤٢

خودش پشتي ها را ديزاين و بعضي کار هاي " شخصا.سالنامه ها را رنگ و شکل ديگري داد
الستريشن را اجرا مينمود، کارتون هايي را نيز ابتکار ميکرد کارتون مشهور عجب خان و رجب 
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کارتون هاي انتقادي را هم رسم ميکرد از جمله داکتري را انتقاد ميکرد . است خان او مشهور
  .که در وقت عمليات قيچي اش را بداخل شکم مريض فراموش کرده و شکمش را دوخته است

منحيث شخصيت برجستهء مطبوعاتي بآمريت نشرات بکار آغاز  ١٩٤٣استاد برشنا بار ديگر بسال 
ستان را به عهده گرفت و توجه خاص خويش را به نشر آهنگهاي نموده و آمريت راديو افغان

يکي از وظايف ديگر استاد برشنا معلمي در ليسه نجات بود که با . محلي و ملي بخرچ داد
  .خانمش مارگريتا زبان و ادبيات جرمني را تدريس مينمود

  .ار کردمنحيث متصدي مکتب نجات ک ١٩٥٠ـ  ١٩٤٨استاد برشنا دو سال ديگر را از سال 
منحيث  ١٩٦٣متقاعد شد ولي در کارهاي هنري خود ادامه ميداد وي بسال  ١٩٦٢استاد بسال 

استاد فاکولته تعليم و تربيه کورس هنر را تدريس نمود، من نگارنده در آن وقت محصل صنف 
دوم بودم و شاگرد استاد برشنا شدم و از درسهاي پربهاي او بهره مند و فيض ياب گرديدم، و 

نايي استاد و من از همان سال آغاز يافت و يگانه کسي که از وي در نقاشي صد نمره گرفته آش
  .بود من بودم استاد مرا در آنروز ها تشويق کرد و شادباش گفت

استاد برشنا يک دانشمند برجستهء افغانستان بود، به ادبيات فارسي کالسيک دسترسي داشت، 
درامه هاي زيادي را نوشت و از . حقيق و ترجمه مينمودشعر ميگفت و نوشته ها و مقاالت را ت

در حدود بيست درامه نوشت که در صحنه هاي تمثيل و راديو بکار برده  ١٩٥٣ـ  ١٩٤٠سال 
  .شد

» سفارت روسيه تزاري بدربار اميرشيرعليخان«کتاب . افسانه هاي کابل را به رشتهء تحرير آورد
ر هاي اصيل افغانستان و کتاب آموزش زبان آلماني را ترجمه کرد، مقاالت زيادي در ساحه هن

  .را به نوآموزان تهيه کرد
نگارندهء اين سطور طوريکه گفته آمد شاگرداو بودم، وي به شاگردان خود عالقهء فراوان 

هنر در «داشت، احترام ميکرد و همکاريهاي علمي مي نمود، زمانيکه دانست من کتابي را بنام 
هشتاد نقاش و " ايم برايم وعده همکاري داد، چون در آن کتاب تقريباتأليف مينم» افغانستان

همه اشخاص فوت شده و تاريخي را در کتاب مذکور بمن . هيکل تراش معرفي گرديده بودند
" معرفي کرد، کتاب را از صفحه اول تا آخر خواند و يک، يک هنرمندان را ارزيابي نمود و بعدا

هنر «در کتاب . ي حبيبي نيز تقريظ ديگري را در آن افزوديک تقريظ نوشت که استاد عبدالح
استاد برشنا کساني را برايم معرفي نمود که بزرگترين هنرمندان بعد از بهزاد » در افغانستان

افغانستان بشمار ميرفتند و هيچ کس در کدام نشريه و يا کتاب از آنها نام نبرده بود، از آن رو 
تاد برشنا يک تعداد بزرگان هنر بعد از دورهء اميردوست محمد اولين باري بود که به برکت اس
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در کتاب من معرفي شدند و اگر کسانيکه در کتب و يا مقاالت از کتاب ) جد استاد برشنا(خان
تحقيق مينمايند، بايد بدانند معلومات اصلي کتاب را از زبان استاد برشنا بدست » هنردر افغانستان«

شنا آهنگ ساز و موسيقي نواز بزرگي بود، تا جائيکه شنيده ام وي استاد عبدالغفور بر.آوردم
آهنگ ها را خود . آموخته بود) پدراستاد نتو(موسيقي را از استاد معراج الدين و استاد قربانعلي

آهوي «ميخواند شعر مشهور عالمه اقبال الهوري را » رنگريز«کمپوز ميکرد و آنرا با تخلص 
را ميخواند و کمپوز هاي زيادي به هنرمندان موسيقي ترتيب کرد که با صداي گي» تاتار من، الخ

  .همگان از آن آگاهي دارند
را ) کبوتر سفيد(استاد برشنا از علم برداران حقوق زن در افغانستان بود، سمبول موسسهء نسوان 

  .او ساخت و وسيله آن شد که زنان براديو افغانستان آواز بکشند و هنرنمايي نمايند
برشنا که از فاميل محمد زايي هاي برسر اقتدار بود، به سياست آشنايي داشت و رول عمده استاد

را در انکشاف روابط فرهنگي بين افغانستان و آلمان بازي نمود و بخاطر آن رئيس دولت آلمان 
  .بنام استاد برشنا مدال عالي خدمات دولتي را  داد

ل وفات نمود و خداوند روح مبارکش را شاد در کاب ١٩٧٤استاد برشنا بتاريخ چهارم جنوري 
باري که اين نگارنده سوانح استاد مغفورم برشنا را در مجلهء . ساخته و جايش را خلد برين سازد

استاد محمد نادر سروري، استاد بزرگوارم به تأييد مقالهء من در . بطبع رسانيدم» نامهءخراسان«
نوشتند و جناب محترم محمد قوي کوشان آنرا بزيور »سيماي آشنا«بارهء استاد برشنا مقالهء بنام 

بعد از وفات استاد برشنا اين شاگرد اخالص مندش در مجلهء ژوندون در کابل . طبع آراستند
در قطار نقاشان افغانستان نيز نام نامي  ١٩٧٧مقالهءمطولي را در بارهء حيات شان نوشتم و بسال 

  .نيدمگنجا» کاروان«استاد برشنا را در جريدهء 
استاد برشنا بعد از مرحوم پروفيسور غالم محمد ميمنگي بزرگترين هنرمند افغانستان محسوب 
ميشود، استاد برشنا اگرچه از جملهء سرداران ميباشد ولي سرداري اصلي او در هنر هاي 

او مرد با قامت بلند، با وجاهت و خوش سيما بود، طبع . موسيقي، نقاشي، نويسندگي و درامه بود
وخ و ظريفانه داشت، در صنف و جمعيت هاي هنري و علمي و کنفرانسها صاحب هيبت بود، ش

  .در خانه اش از مهمانان استقبال گرم مي نمود. همگان به او احترام داشتند
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  استاد برشنا                                                    
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  تاد فقير محمد ننگيالياس

استاد فقير محمد ننگيالي بمانند استاد سليم سرمست و استاد فرخ افندي سالهاي زيادي رهبريت 
  .وي از استادان فوق العادهء موسيقي در افغانستان محسوب ميشود. آرکستر را بدست داشت

د فضل احمد خان ش در گذر کتاب فروشي کابل تولد شده فرزن.هـ  ١٣٠٥استاد ننگيالي به سال 
بمکتب موزيک نظامي شامل و از آنجا " تحصيالت ابتدايي را در مکتب صنايع و بعدا. مي باشد

  .سند فراغت حاصل داشته است
استاد فرخ " استاد ننگيالي بمانند استاد سليم سرمت دروس موسيقي را از نزد استادان ترکي خاصتا

در بسياري از . تر سرآمد اقران گشته استافندي فرا گرفته تا اينکه خود در رهبريت آرکس
مؤسسات کابل بمانند استاد بزرگ وطن استاد غالم حسين دروس موسيقي و رهبريت هاي گروه 

  .هاي موسيقي را بدوش داشته و اوالد وطن را از نعمت آشنايي با موسيقي برخوردار کرده است
استادان شعبه موسيقي در فاکولته هنر  استاد ننگيالي نيز بمانند استاد سليم سرمست يکي از اولين

هاي زيبا مي باشد که بکوشش اين نگارنده در آن دستگاه جوانان با استعداد را در موسيقي 
تدريس نموده و از جانب ديگر زمانيکه با وي در سفر هنري به ترکمنستان همراه بودم، خدمات 

استاد ننگيالي . سيقي حکايه ميکردخود و استاد فرخ افندي و ديگر ترکان ترکيه را در مسلک مو
مرد نجيب، حليم و متواضع بود، گاهگاهي از راز هاي زندگي خود اين نگارنده را آگاه مي 

  .ساخت
آن استاد بزرگ ترومپت نواز و کمپوزر عاليقدر بوقت هجرت در مملکت آلمان داعي اجل را 

غانستان در امريکا را تأسيس زمانيکه اين نگارنده اتحاديهء سراسري هنرمندان اف. لبيک گفت
  .نموده بود، وي از آن بزرگاني بود که در هفته نامهء اميد از کارم قدرداني نمود

استاد ننگيالي از بزرگان موسيقي در افغانستان بشمار ميرود، وي باري در بارهء سرگذشت 
  .سانيدموسيقي در افغانستان نوشته هاي دنباله داري را در هفته نامهء اميد بچاپ مير
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  ک يکي از بزرگترين استادان موسيقيادر بارهء وفات المن
  استاد ننگيالي

با تأثر تمام خبر يافتم که استاد بزرگ موسيقي و کمپوزيتور عاليمقام افغانستان استاد فقير محمد 
ننگيالي که تمام عمر شريفش را در خدمت به هنر افغانستان سپري نموده بود، برضاي خداوند 

روح مبارکش بحق پيوسته و اين دنياي فاني را وداع نموده است ، انا هللا و  ٢٠٠٣ارچ م ٢٥بروز 
  .انا اليه راجعون 

استاد ننگيالي آن مرد نجيب و شريف در موسيقي افغانستان و انکشاف آن يکي از مهمترين 
استادان و ارکان کليدي محسوب مي شدند که او را ما يکي از ستون هاي محکم موسيقي در 

  .ملکت عزيز بشمار مي آوريمم
استاد ننگيالي يکي از اولين استادن شعبهء موسيقي فاکولتهء هنر هاي زيبا در پوهنتون کابل بود و 
او بود که با استادان عاليقدر چون داکتر محمد نعيم فرحان، مرحوم استاد سرمست و استاد 

س آن شعبه کامياب شديم، حسين ارمان به اين جانب همکاري هاي بيدريغ کردند تا در تأسي
استاد عزيز و ارجمند نعيم فرحان که خود در آغاز از آواز خوانان بودند، اوصاف بزرگ استاد 

استاد ننگيالي باثر مشکالت و رنج هاي زياد به مملکت جرمن مهاجر . ننگيالي را خوب ميدانند
  .رخ داده بودشده و از چندين ماه باينطرف تکاليف زياد جسمي به آن گرامي هنرمند 

موسيقي دان بزرگ، مرد حليم، مرد متواضع، خليق، : اوصاف اين استاد عاليقدر وطن زياد است
فرشته صفت، دانا و دانشمند، موسيقي نواز، کمپوزيتور بزرگ، خوش برخورد، طنز گوي، با 

  » هرچه خوبان همه داشتند او تنها داشت«وجاهت، معلم بزرگ و آموزگار مهربان باالخره 
به کفالت از عموم اعضاي اتحاديهء سراسري هنرمندان افغانستان مرگ آن استاد عاليقدر و 

خانم محترمه آنها که در طول عمر آن " ارجمند افغانستان را بحضور بازماندگان شان خاصتا
استادخدمات زيادي را انجام داده اندو ارجمند گرامي شان بصير جان ننگيالي عرض تسليت 

  .اه خداوند بزرگ صبر جميل را تمنا دارمنموده از بارگ
خداوند روح پرفتوح ابر مرد بزرگ هنر موسيقي افغانستان يعني استاد فقير محمد ننگيالي را شاد 

  .آمين يا رب العالمين. داشته و مکانش را خلد برين سازد
  عنايت اهللا شهراني                                         

  رئيس عمومي اتحاديهء سراسري هنرمندان افغانستان                    
  )انديانا  ٢٠٠٣اميد، سال . . . شمارهء (                              
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  استاد فقير محمد ننگيالي

  تقدير از ايجاد اتحاديهء سراسري هنرمندان افغانستان
مي توان دلسوزي  قت کسالتو دراين نوشتهء زير يادگاري است از قلم مرحوم استاد ننگيالي، ( 

  .)آن تصور نمود از در هنر هاي او را
جريدهء وزين اميد را مطالعه ميکردم، که يک نوشتهء جالب و خواندني  ١٣٧٩سرطان  ١٣بتاريخ 

که از خامهء استاد داکتر عنايت اهللا شهراني تراوش يافته بود، توجهم راجلب کرده، در فکر بودم 
ن و شاعران دوره هاي پار، بدخشان و يا قسمت هاي ديگر شمال که باز يکي از نويسندگا

و اما از نظر گذرانيدم که کمتر از آن ني، بلکه . افغانستان کهن را براي ما معرفي خواهند کرد
در فکر خوبتر و باالتر و با نظريات بهترين قلم بدستان، دانشمندان با تجربه مانند پوهاند داکتر 

محترم اعتمادي و برخي از شعبات مهم مطبوعاتي داشته و سپري کرده جاويد، استاد بينيش و 
اند، زيرا آگاه هستند و آرزو دارند شخصي در رأس هنر هاي زيبا پيشنهاد شود که از تجارب 
هنري آگاه و اثري را در يکي از هفت هنر هنرهاي زيباي که يونانيان قديم به آن نام گذاشته 

ا محترم استاد شهراني در بعضي مضامين خود از شاد روان استاد از جمله طوريکه بار ها ب.اند
غوث الدين و حتي از استاد شاد روان مرحوم استاد غالم محمد ميمنگي ياد کرده اند، و 
اينجانب استاد فقير محمد ننگيالي که دورهء ابتدايي را در همين ليسه صنايع نفيسه، که عدهء از 

کاري، مجسمه سازي، قالين بافي و نقاشي وجود داشت، و دو  هنر هاي زيبا مانند نجاري، کندن
در اثر توجه مرحوم فيض محمد خان "شعبهء آن که يکي موسيقي و ديگرش تياتر بود، که بعدا

نيز اين " زکريا مرا با عده اي از همصنفانم  به مکتب موزيک نظامي معرفي کردند، زيرا قبال
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اير گرديده و در رأس آن مکاتب نظامي عليشاه مکتب موزيک وجود داشت که طور مستعجل د
خان دگرجنرال مقرر بود، و آن رقم لباس هايي را که استادان ترک خواسته بودند، تهيه گرديد 

سي و بدون آالت تاردار مانند مين آالت نفمجلل و از ه) Harmoniهارموني ( و يک باند
  .خانه هاي وقت استفاده مي شدتشکيل کرده بودند که در سفارت ) وايلن، گيتار، پيانو(

درين مکتب مستعجل شادروان استاد محمد فرخ افندي نيز بحيث استاد وايلن و پيانو همکاري 
هم در ليسهء صنايع نفيسه نيز با هفت استاد بخش رسامي با وزارت معارف " مي کرد، و قبال

  .وقت همکار بودند
شان مرحوم سردار محمد داود قوماندان مرحوم سردارعليشاه خان تبديل و در عوض  ١٣١٩بسال 

من با دستهء آرکستر جاز، دورهء شش سالهء  ١٣٢٠عمومي مکاتب نظامي مقرر گرديد، و بسال 
ليسهء  ١٣٢٢در سال . موزيک را به پايان رسانيدم که ديپلوم به امضاي شان مزين شده بود

ل وقت و تا راديو افغانستان و موزيک عسکري را ملغي قرار داد، و من از همين سال با راديو کاب
زماني که قرارداد استادان اتريشي وقت به اتمام  ١٣٤٨راديو تلويزيون همکار هنري بودم، و بسال 

مي رسيد، محترم غالم نبي وهاب مطلع گرديده بود که دورهء مکلفيت عسکري ما تمام و به 
استادان اتريشي در معارف به او به راديو تشريف آورده فرمود که وظيفه . تقاعد سوق شده ايم

پايان رسيده و وزير صاحب معارف وقت امر نموده اند که تمام آالت موسيقي که عبارت از 
محترم . پيانوها و آالت نفسي و تار دار را به يکي از تحويلخانه هاي وزارت معارف بيندازيد

  .داکتر فقير محمد يعقوبي بمن هدايت دادند تا شما را با خود ببرم
من و دوستانم اين پروژه را ادامه داديم و زماني رسيد که . اني بود که جمهوريت رويکار آمدزم

وزير معارف وقت نيز عوض شد و همين کورس هاي ما، در اثر کوشش آقاي وهاب و داکتر 
يعقوبي پيشنهادي به وزير معارف تهيه و آنها همين پيشنهاد را به صدراعظم و خالصه 

 ١٣٥٣توسط سردار محمد داود مرحوم لغو گرديده بود، بسال  ١٣٢٢همانطوريکه بسال 
و به مرور زمان دو دوره از پسران و دختران را . امر دادند" بنيانگذاري ليسهء موزيک را رسما

فارغ و نزديک دورهء سوم بود که داکتر شهراني همراه با داکتر نعيم فرحان در ليسهء موزيک 
ر فاکولتهء نو تأسيس خويش که بنيان هنر هاي زيبا بود، تشريف آورده و صنف موسيقي را د

پرداختند، ما هم با عده اي همکاري خويش را خدمت شان تقديم کرده، نگذاشتيم معلمين 
بايد يادآور شوم که محترم داکتر شهراني در  .خارجي، از مملکت بيچارهء ما پوند و دالر بگيرند

استادان ما نيز هر يک در . اضاي همکاري نمودندهر بخش هنري از استادان مملکت خود ما تق
  .بخش خويش شاگردان موفقي را به جامعه تقديم نمودند
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در حال حاضر بسيار الزم است در بخش هنري از هر يک هنرمندان عزيز خويش که در قارهء 
 امريکا و اروپا تشريف دارند، رسيدگي شود، من هفتهء قبل با مطالعهء جريدهء وزين اميد، از

همکاري استاد گرامي و هنر دوست آقاي محمد حسين ارمان که راجع به استاد ملنگ نجرابي 
  .توضيحاتي خدمت شما داده بودند، از نظر گذرانيديم

) زندگي سر شما و دوستان باشد(طوريکه روز گذشته يکي از دوستان برايم تيلفون کشيد که 
شفاخانهء در فرانسه عمر خود را بشما که استاد ملنگ نجرابي رضاي حق را پوره کرد و در 

  .روح اين هنرمند پنجه طاليي با جمله گذشتگان ما شاد باد.بخشيد
و باز هم من به شما رئيس اتحاديهء هنرمندان و کافهء مردم هنردوست ما افغانستان تسليت عرض 

ي و قبول بخصوص به برادر عزيز و همکارهنري ام استاد ارمان که خيلي در بارهء مريض. ميکنم
من آرزوي موفقيت . شدن فاميل مرحوم نجرابي در فرانسه زحمات زيادي را متقبل شده اند

خواسته و )ج(دوست عزيزم داکتر شهراني و همکاران شان را نيز از بارگاه خداوند کريم و رحيم
  .خواهانم

سم مخلص من اميدوارم در فاتحه نامه ايکه در جريدهء اميد از طرف هنرمندان نشر ميشود، ا
فراموش نشود، زيرا آقاي علم در هر يک از فاتحه نامه هاي مرحوم سيد مقدس نگاه، حميد 

در بارهء مرحوم ساربان بايد بگويم که . جليا، آقاي نگهت و آقاي ساربان از قلم نينداخته بود
آمد  باز روز«اولين بار آهنگهاي مرا در راديو خوانده و به شهرت کامل رسيد، اولين آهنگ من 

آهنگ دوم من با شعر مرحوم . با شعر مرحوم ايرج ميرزا بود» شام دلگير است و من نياابه پ
تقدير من اي جانانهء من، آتش « شهيد، شاعر جوان نطاق ورزيدهء راديو کابل مهدي ظفر بنام 

  .بود که اسم من بکلي فراموش شان شده بود » زده در کاشانهء من
ر سال قبل هومر شاعر عده اي از شاگردان هنر هاي زيباي وقت را من ميخواهم همانطوريکه هزا

در کوه پارانس گرد خود جمع و در هر يک از رشته ها از همکاري خويش دريغ نکرد، تا 
بشما معلوم است که هريک از . اينکه در هر يک از بخش هاي ياد شده موفقيت حاصل نمودند

راه خود را جدا کردو شد  ICينکه دو حرف تا ا. يا هنر شناخته ميشد MUSهنر ها بنام 
MUSIC   اتحاديهء سراسري هنرمندان افغانستان نيز مرکزي براي جلوگيري از پراگندگي

  .هنرمندان و احياي تمام رشته هاي هنر شود
پا " به نظرم بهتر است شما مع الخير اسماي تمام هنرمندان سابقه دار و اشخاصي که جديدا

جمع کنيد، بغير از حق العضويت خويش، مبلغ  کمي از هريک . انده اندبعرصهء رشتهء آواز م
کنسرت و کست و سي دي هاي خود بپردازند، تا اينکه اتحاديهء هنرمندان ما موفق به کشيدن و 
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نشر يک مجله هنرمندان گردد، تا هريک از دوستان هنرمند در آن ياد شود، مضامين هنري 
از شاعران و نويسندگان قديم و معاصر اشعار و مقاالت . رددخويش را به آن بفرستند تا چاپ گ

به » شاعران سرودگوي«به اطالع ميرسانم که تا دوسه ماه ديگر کتابي را بنام . مفيده درج شود
چاپ خواهم رساند زيرا تمام اروپا نوشتهء موسيقي شادروان ابونصر فارابي و حضرت جامي را 

ان تدريس مي کنند، و همچنان از ساز هاي قديم ما با به لسان هاي خود ترجمه و به شاگرد
  .صيقل دادن آن در آرکستر هاي خود استفاده مي کنند

  .در اخير موفقيت هاي شما را خواهانم

  
  استاد ننگيالي و استاد ارمان

  
 –از چپ به راست ظاهر هويدا  -افتتاح اتحاديه عمومي سراسري هنرمندان افغانستان در جرمني

  .حيدر اختر –محترم نجومي  –استاد ننگيالي  –عبدالوهاب مددي  –ولي داکتر رس
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  استاد فقير محمد ننگيالي                                            
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  استاد حفيظ اهللا خيال

. ددر سفريکه بکشور هاي آسياي ميانه شوروي سابقه داشتم، استاد خيال هم در همين گروپ بو
مرحوم استاد غوث الدين با خانمش، استاد محمد يوسف : همسفران ديگر ما عبارت بودند از

در جملهء نويسندگان . کهزاد، مرحوم غالم علي اميد، آقاي غالم جيالني روحاني و غالم رباني
استاد عبدالقيوم بيسد، : پوهاند محمد رحيم الهام و عاقل بيرنگ کوهدامني و در جمع ممثالن

 ر نعيم فرحان، عبدالقادر فرخ و عده ديگر در جمله هنرمندان موسيقي عالوه بر استاد خيال،داکت
استاد رحيم بخش، استاد عبدالجليل زالند، استاد سليم سرمست، مرحوم استاد محمد  استاد خاتم،

ي زير بغل(هاشم طبله نواز، استاد فقيرمحمد ننگيالي، رحيم مهريار و خانم پرستو، ملنگ نجرابي 
  .و يک تعداد نوازندگان و آوازخوانان ديگر)نواز

هم به شوروي سابق  متذکره نگارندهء اين سطور در جريان سفر خود با گروپ هنرمندان افغاني
براي خود شان کلچر ) هنرمندان موسيقي" خاصتا( بودم اين امر مسلم است که هنرمندان سفر 

به يکديگر تن نميدهند، ولي در عين حال، هيچ کدام شان در هنرمندي و لياقت . خاصي دارند
. هنرمندان شوقي و اماتور، به کمپوزر ها و استادانيکه از ايشان حمايه ميکنند، احترام قايل ميباشند

اکثر شان به . ميداشته باشند» خراباتي گري«يک تعداد از اين هنرمندان گرامي خاصيت 
عار حمديه و ثنا و نعت ها اشتراک مي خانقاهاي صوفيان ميروند و در عرس ها و خوانش اش

کنند و از آن لذت ميبرند  و گاهي هم هنرمندان با هم مناقشه نموده و لحظاتي با هم محبت و 
  . اين خراباتيان گويي با حافظ شيرازي در يک کوچه بسر برده باشند. مطايبه ها ميداشتند
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مونه از محترمه خانم پرستو ياد ميکنيم طور ن. استاد خيال از احترام ديگر هنرمندان برخوردار بود
از استاد بزرگ «: که در يکي از کنسرتها استاد خيال را با اين کلمات براي هنرنمايي دعوت کرد

وطن، استاد توانا و مهربان، محترم خيال خواهشمنديم که از روي لطف و بزرگواري تشريف 
در اين هنر نمايي استاد خيال » .ندبياورند و آنچه را خودشان الزم بدانند براي حضار بخوان

  جمعيت بزرگ تماشاچي را بشور و مستي درآورد "واقعا
که از راديو افغانستان پخش مي شد، عالقمندان بي شماري در کشور » دنياي خيال«پروگرام 

در اين برنامه استاد خيال به سبک شاعرانه و قريحه کلتور ذاتي اش با کلتور و فرهنگ . داشت
را بزبان مي آورد و پرنسيپ احترام بديگران را پيشه  هوي سخنان محترمان. ميزدخودش حرف 

  .داشت
استاد خيال از جملهء بزرگترين هنرمندان موسيقي در افغانستان و شاگردان زيادي را تربيه کرده 
است اين بزرگمرد تاريخ موسيقي در افغانستان در خارج از مملکت بوقت هجرت نيز آرام 

ين سي دي از آواز خود را ترتيب داده، و فعاليت هاي هنري زيادي را انجام داده ننشسته، چند
  .اکنون استاد خيال در ايالت نيويارک، اياالت متحدهء امريکا بسر مي برد. است

استاد خيال يک استاد برحق و دانشمند در مسلک موسيقي بوده با جمله هنرمندان موسيقي در 
  .تعداد زياد شان درس موسيقي داده است افغانستان ارتباط داشته و به

  .اينک يک تعداد از خواندن هاي استاد که خود شان کمپوز نموده و خوانده اند
  ــ  ياد تو، شعر از مرحوم رهگذر ١    
  ــ  ميداني، نميداني، شعر از نسيم اسير ٢    
  ــ  پير شوي شعر از خيال ٣    
  ــ  زلف چليپا، شعر از خيال ٤    
  شت، شعر از مرحوم استاد نويدــ  سرنو ٥    
  ــ  بگو يار جان چه ميگي، شعر از مقبل ٦    
  ــ  چشم بدت ميزند، شعر از خيال ٧    
  ــ  ولي، ولي، از آهنگهاي پشتو ٨    
  ــ  بيا بيا دير نکو، دوبيتي هاي محلي ٩    
  ــ  دعاي عاشقانه، از آهنگهاي محلي ١٠    

ندو صد ها آهنگرا تهيه داشته و بدست نشر سپرده سي دي هاي ديگري دار" استاد خيال عالوتا
استاد بوقت تهيهء سي دي ها در هندوستان چندين هنر مند هندي را همراه داشتند از جمله . اند
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، )فلوت نواز(، دميش کمار )ستار نواز(، استاد سيد جعفر خان )سارنگ نواز(استاد صابر خان 
دهولک (و مدن الل ) طبله نواز(، راکيش )وازگيتار ن(، پدريپ کمار)کي بورد نواز(چندرپال

  ).نواز
  
  
   

  
  سميع سراج –لطيف پاکدل  –استاد خيال 

  
  آصف محمد خشتي –رحيم بخش  –استاد خيال 
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م ١٩٧٦هللا خيال در هوتل موفق هرات سال ا استاد حفيظ  
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  استاد فرخ افندي

او فرزند محمد کاظم . در استانبول ميباشد" غالبااز ترکيه و زادگاه او " استاد فرخ افندي اصال
فرخ افندي . خليفهء عثماني است)رح(يکي از صاحب منصبان توپچي دوره سلطان عبدالحميد 

مادر خويش را در يک ماهگي از دست داد چون پدر فرخ در خصوص خانم شخص نهايت 
روزي نسبت . نه پا فرا نه نهدسختگير بود، خانمش را گفته بود که در غياب او بايد بيرون از خا

کار مهمي بسوي خانه پدر ميرفت ناگهان شوهرش بطرف خانه مي آمد، مادر از ترس بزودي 
داخل خانه مي شود و از هيبت شوهر زير چپرکت پنهان ميگردد، وقتي که پدر فرخ او را بيرون 

  .ها ميگذاردمينمايد، مي بيند که از ترس سکته نموده و طفل يک ماهه يعني فرخ را تن
از قضا پدر فرخ که صاحب منصب بود، بنابر کدام عصيان از طرف انورپاشاي معروف به دار 

فرخ تا سن رشد به پدرکالن و .آويخته ميشود که در اين وقت فرخ فقط شش ساله ميباشد
مادرکالن تعلق ميگيرد و از آوان طفوليت به نقاشي و رسامي استعدادي بلندي از خود نشان 

 ١٥قدرت نقاشي او به اندازهء قوي بود که مي توانست پورتريت يک شخص را در . ميدهد
در ضمن فعاليت هاي رسامي و نقاشي، به نواختن عود، وايلن و پيانو از خود . دقيقه رسامي کند

  .مهارت هاي بسزايي نمايان کرده بود
سالگي سن رشد و  ٢١سالگي نيک پرورش دادند و چون  ٢١پدرکالن و مادرکالن فرخ او را تا 

در طول اقامت در پاريس . جواني است، فرخ با يک دوست خود راهي پاريس مي شود
احتياجات معيشت خود را از طريق رسامي بدست مي آورد و از تصادف نيک فرخ افندي در 
پاريس با محمود طرزي مالقات مينمايد و از اينکه او به زبان ترکي وارد و در ترکيه مدتي را 

کرده بود در ميان هردو پيوند دوستي صورت مي گيرد و مدت دوسال با هم در پاريس سپري 
  .يکجا زندگي ميکنند
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زماني که محمد نادر شاه به عوض محمود بيگ طرزي به پاريس منحيث سفير مقرر ميشود، 
  .فرخ افندي نيز با همراهان سفارت افغاني جانب کابل مي آيد

انستان با پادشاه آن وقت امير امان اهللا خان مالقات مينمايد و استاد فرخ افندي با ورود در افغ
  .سپس تابعيت افغانستان را مي پذيرد

استاد فرخ افندي با قدرت فوق العاده هنري در اندک زمان سه پادشاه گردشي را به چشم 
مهء اين دره. مشاهده ميکند يعني دوره امان اهللا خان، امير حبيب اهللا کلکاني و محمد نادر شاه را

  .مدت عايدات استاد افندي از طريق رسامي پورتريت ها و تدريس موسيقي نوازي است
استاد افندي بعد از مدتي با يکي از دختران افغاني ازدواج مينمايد و بعد از وفات خانمش با 
خواهر خانمش ازدواج ميکند که ثمرهء ازدواج شان، فرزنداني بوده و نويسندهء اين سطور يکي 

ميالدي او را همراهي کرده  ١٩٧٩رزندان شانرا مالقات نموده و در سفر ترکمنستان بسال از ف
نامش عبدالقادر فرخ مي باشد و در هنر تياتر مهارت داشته و در کابل ننداري ايفاي وظيفه . است

  .مينمود
سور استاد فرخ افندي يکي از استادان دوره هاي اول مکتب صنايع نفيسه کابل بود و با پروفي

استاد غالم محمد ميمنگي و دو نفر استادان ديگر بنام ماستر عزيز خان و ماسردين همکاري 
  .داشت

باري نويسنده اين سطور اين بزرگمرد را مالقات نموده است و فارسي بخصوصي ميگفت و 
وي پنج صفحهء تايپ شده از . بود ١٣٥٠سخت پير و زهير شده بود  و مالقات من قبل از سال 

خود را بمن داد و بدبختانه همين مختصر باال از آن تاريخ مالقات ما بدست مانده و  سوانح
  .اوراق اصلي مفقود االثر گشته است

استادفرخ افندي يکي از مؤثر ترين اشخاص در معارف و عسکري افغانستان بود، بسياري از 
شان و موسيقي همه نقا. آهنگهاي موسيقي عسکري در وقت او تهيه و استفاده گرديده است

نوازان افغانستان از او بخوبي و به احترام ياد مينايند، روزي که در کابل ننداري کنفرانس بزرگي 
مشتمل از استادان، پروفيسوران و هنرمندان بر پا شده بود، مرحوم استاد سليم سرمست به آواز 

زان و نقاشان قدر و بلند به اشتراک کنندگان فرمود که استاد فرخ افندي در ميان موسيقي نوا
  )١٩٧٩زمستان ( ارزش بسيار دارد و بايد نام او به نيکي ياد گردد

استاد فرخ افندي اين درناياب و پرقيمت ترکيه که توسط محمود بيگ طرزي نصيب افغانها 
گرديده بود، همه عمر خود را در خدمت رسامي و نقاشي و موسيقي و تياتر سپري نمود و 
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با تأسف زياد نگارنده هيچ يک از آثار نقاشي او را . از او بدست آوردند افغانها بهرهء کافي
  .و همينقدر شنيده است که نقاش رياليست بوده است. نديده است

  .آهنگهاي سالم عسکري و غيره که محصول ساخته هاي او مي باشد همگان شنيده اند
و مکاتب عسکري درس  استاد فرخ افندي در سالهاي اخير يعني قبل از تقاعد در موسسات

موسيقي و نقاشي ميداد و طوري که با استاد سليم سرمست و استادان ديگر موسيقي در بارهء 
استاد افندي صحبت گرديد، ايشان گفتند که در خصوص آهنگهاي موسيقي استاد فرخ افندي 

  .قدرت خارق العاده داشت
ه درس هاي شخصي اشتغال بعد از تقاعد استاد فرخ افندي نسبت ضعف اقتصادي ناگزير ب

  .ورزيد و شاگردان خصوصي زيادي تربيه کرد
شايد فرزندانش يادداشت داشته باشند و معلومات دست داشته . وفات اين مرد نامي معلوم نيست

  .در آن وقت حيات داشتند" بدست آمده که غالبا ١٣٥٠هذا در حدود سال 
  .جنت فردوس جاي دهدخداوند اين خادم بزرگوار هنر در افغانستان را در 

  )٤٩کاروان شماره شهراني .ع(                                                                               

      

  رخ افنديفعکس ها از                 
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  استاد محمد عمر

ل چشم بدنيا ش در باغبانکوچهء کاب.هـ  ١٢٨٤استاد محمد عمر فرزند محمد ابراهيم در سال 
پدر استاد محمد عمر در زمان خود از طبله نوازان و رباب نوازان شناخته شده و معروف . گشود

" از پدر و بعدا" بوده، از آن سبب استاد محمد عمر در آوان خوردسالي هنر رباب نوازي را اوال
  .از عموزاده اش محمد ايوب آموخته است 
آواز خوان بود و در پهلوي آن رباب را بسيار خوب  استاد محمد عمر در آغاز هنرنمايي خود

همکار ) ش.هـ  ١٣٢٠(استاد يکي از کساني مي باشد که از تأسيس راديو کابل . مي نواخت
  .راديو بوده و با هنرمندان ديگر رباب نوازي و آواز خواني مينمود

ا مصروف ساخت يکدم بعد از اينکه استاد آوازخواني را کنار گذاشته تنها به رباب نوازي خود ر
  .شهرت آفاق يافت و دها هنرمند با استعداد نزدش در رباب نوازي به شاگردي زانو زدند

ديري نگذشت که هيئت با صالحيت هنرمندان که هر يک آيتي در مسلک خود بودند وي را 
 استاد در نواختن رباب قدرت عالي داشت که در مملکت ما" واقعا. دادند» استادي«لقب " رسما

  .افغانستان کسي نتوانسته بپايهء هنرمندي او برسد
استاد محمد عمر باري به دعوت دانشگاه واشنگتن در شهر سياتل آن ايالت جهت تدريس رباب 
. به آنجا رفت و داکتر لوين سکاتا که از دانشمندان علم موسيقي بود، او را مهمانداري ميکرد
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چندين شاگرد را در يونيورستي مذکور تربيه و چند  داکتر سکاتا به اين نگارنده فرمود که استاد
باري هم هنرنمايي ها کرد، مگر استاد به نسبت ندانستن زبان و دوري از فاميل خود نتوانست تا 

به اثر تقاضاي خودش و موافقه دانشگاه واپس به " ختم پروگرام در سياتل واشنگتن باشد، بنا
  .کابل تشريف آورد

استاد در يونيورستي وجود دارد و چند سال پيش يکي از سي دي هاي هنوز يادگار هاي زرين 
  .او را تهيه و بدسترسي عام گذاشتند

استاد محمد عمر از بزرگان اول موسيقي در افغانستان بشمار ميرود، او مرد سخي، مهماندار و 
ي زيادي استاد شاگردان. رفيق همه بود، تواضع و رفتار خوش او با دوستان قابل ياد آوري است

را پرورش داده و در سوانح هنرمندان در نوشته استاد مددي ميخوانيم که بسياري از هنرمندان  از 
  .برکت هنر او بهره ور شده اند

ش اتفاق افتاده و نام جاويداني اش .هـ  ١٣٥٩وفات اين هنرمند بي بديل و شهير افغانستان بسال 
  .ورد زبان قاطبهء هنرمندان افغانستان مي باشد

  

  
  استاد محمد عمر                                                      
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  استاد معراج الدين                      
  

استاد معراج الدين از زبردست ترين ستار نواز هاي افغانستان مي باشد، در سوانح استاد 
. معراج الدين آموخته است عبدالغفور برشنا مي خوانيم که بعضي اساسات موسيقي را از استاد

فرزندش سراج الدين نيز . استاد معراج الدين برعالوه اينکه شاگردان زيادي را تربيه نموده است
وي عالوه از . از شاگردان مشهور اوست که در راديو افغانستان همکاري دايمي داشته است

ده و از همکاران فراگيري دروس موسيقي از پدر در الهور نيز به فراگيري موسيقي دست ز
  .ش بوقوع پيوسته است.هـ  ١٣٦٣وفات اين بزرگمرد خراباتي به سال . خوب راديو افغانستان بود

  
  

  
  .استاد معراج الدين شخص دوم از طرف راست
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  عبدالرحيم ساربان
عبدالرحيم ساربان از مشهورترين آوازخوانهاي افغانستان و از چهره هاي شناخته شده که از 

  .حبوبيت خاص برخوردار بود مي باشد و مي سزد که او را سردار هنرمندان لقب دادم
ساربان از فاميل داکتر محمودي مشهور است که زماني در افغانستان با نسبت انقالبي بودنش بنام 
او افتخار ميکردند، ميگفتند يکي از داليلي که ساربان مقام بلندي را در مطبوعات احراز نه 

  .طر ارتباطش با محمودي بودنمود، بخا
بهر صورت ساربان بلبل خوش الحان افغانستان بود و جامعه و مردم او را بحد نهايي دوست 

ساربان در حلقه هاي هنري و مردم افغانستان از ممتاز ترين و بهترين خوانندگان . داشتند و دارند
  .ن بشمار ميروداوج شهرت ساربا)   ش .هـ  ١٣٥٠الي  ١٣٣٠(سالهاي . وقت خود بود

ساربان که از حکومت با همه لياقت و استعدادش دل خوش نداشت در اوج جواني خود به 
زمانيکه تلويزيون در افغانستان . ضعف اعصاب مصاب گرديده بود" تکليف صحي خصوصا

مروج گرديد، وي را به استديوي تلويزيون مي بردند و با صدا هاي پرکيف، دالويز، دلربا و 
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گويا صدايش را ثبت نمي کردند و صداي سابقه اش را با چهرهء . ش لبسينگ مي کردملکوتي ا
  .او به نمايش ميگذاشتند

آهنگهاي مشهوري را که ساربان ميخواند و جوانان و خواننده هاي شوقي، خواندن هاي او را 
مند جاي بودوباش آن هنر. سرمشق خود مي ساختند و طرز و روش خواندن او را تقليد ميکردند

  .بي بديل و کمياب کوچهء علي رضا خان بود
شايد آهنگ هاي زياد ساربان در آرشيف راديو تلويزيون بوده باشد، آهنگ هاي سه گانه او را 

  :جناب محترم شاعر واراسته اسير در مجلهء آئينهء افغانستان چنين معرفي کرده
  .اد بزرگ مرحوم نينوازنسيم اسير، کمپوز از است. تصنيف از م» بهار شوق«ــ  آهنگ  ١
  .کمپوز از مرحوم نينواز )رح(شعر از بيدل » صبح کشور ميوات«ــ  آهنگ  ٢
  .کمپوز  از مرحوم نينواز» من نينوازم«ــ  آهنگ  ٣

جناب اسير شاعر واراسته و شهير افغانستان به نسبت وفات المناک ساربان در پشاور يا غربت 
م مي باشد و  ١٩٩٤سروده اند که تاريخ آن در ماه اپريل سراي افغانستانيهاي مهاجر  شعري را 

بي گمان تاريخ وفات آن هنرمند بي مثال و درجه يک و ممتاز افغانستان همان تاريخ بشمار مي 
  .آيد

  :اينست شعري که جناب استاد اسير شاعر شيرين زبان افغانستان سروده
  

  نمانــــــد ) ساربان(آن قافلــــه ساالر هنر    واحسرتا کـــه قافله شد کاروان نمانـــــد          
  چتر فلک فــــرو شود از هفـــت آسمان             کان چتر عشق و مستي و آن سايبان نماند
  اي ساز غم بسوز که آن سوزو ساز رفت             اي تــار غم بنال که آن نغمه خوان نماند

  وان پيشتاز خيـــــل هنرپيشگان نمانــــــد            آن شهسوار کـــــــشور آهنگهاي نـــاب  
  آن چلچــــــــراغ گنبد نيلوفري شکست              آن سامـــــــعه نــــــواز دل دوستان نماند

  آن طوطي شکر شکن خوش زبان نمانــد)             بهار شوق(آن عندليب نـــــــغمه سراي 
  فــــول کرد              فـــــرش زمين خراب شد و آسمان نماندخـــــورشيد تابناک هنرها، ا

  مــــــرغيکه در سپهر هنر، بال مي گشود             پرپر زد و  بخـــاک شد و درميان نمانـــد
  ساربــــان              رفت و بجــــــز نواي حزينش نشان نماند) کـــشورميوات(دستان سراي 

  ــــــردونـــــهء زمــــان             مهپاره اي بگـردش دور زمـــــان نمانـــــداستارهء غنود بگــ
  ما را بجرم بي هنري تــــــــا فـــــروختند            جنسي از ايـن قماش دگر در دکان نمانــد

  شيان نمانــــــدروح بلند پايــــــهء او از قفس پـــريـــــد            عنقاي چـــــــــرختاز بلند آ

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٣١٢

  من سوگوار مــــــرغ خوش الحان گلشنم           کـــز رفتنش بهار خـــــزان شد خزان نماند
  آن همدميکه مونس شبهاي تـــار بــــــود            آخر گذشت و رفت بجانش که جان نماند

  )ناي ساربان(در کاروان خـــــاطره هــــا                             
  دريغا که آن نماند) اسير(خوش نغمه بود                             

  محمد نسيم اسير                                                                                       
  ١٩٩٤اپريل  ١٣                                                                                       

تأليف نموده ام که در جمله مرحومه محجوبهء هروي » بانوان نامور«اين نگارنده کتابي را بنام 
در سوانح آن مرحومه يافتم که صداي ساربان را بسيار مي پسنديده و . هم شامل مي باشد

ه عاشق زمانيکه محجوبه بدعوت ميرمنو تولنهء کابل به کابل تشريف آورد، زنان کابل که جمل
دعوت کردند تا چند پارچه ) محجوبه(خواندن هاي ساربان بودند، ساربان را به مجلس صفورا

  :محجوبه في البداهه ابيات ذيل را به ساربان مي سرايد. بخواند
  ساربانا اين زمــان دلخسته ام
  از همه قيد عــاليق رسته ام
  از کرم لطفي نما و ساز کن
  لحن داودي خود آغاز کن

  بلبل شد از الحان تــــومنفعل 
  اي عموم نغمه ها قــــربان تــو
  ساربان اي ساربان اي ساربـــان
  يکدم از بهر رضاي حق بخوان

  .گفته شده که جسدمرحوم عبدالرحيم ساربان را از پاکستان به افغانستان انتقال داده اند

            
  عکس ها از ساربان                                 
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  ساربان

  
  

  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٣١٤

  
  استاد فضل احمد نينواز

نينواز از عشيرهء . نينواز از بزرگترين، بهترين و محبوب ترين هنرمندان افغانستان محسوب ميشود
  .محمد زائي و فرزند فيض محمد زکريا است او هنرمند بي دليل و خسته ناپذير افغانستان بود

نغمه ساز و هنرمندي بود که جمله هنرمندان نينواز کمپوزيتور بزرگ، تصنيف ساز، آوازخوان، 
  .افغانستان از نام نامي او ذکر ها دارند

نينواز کسي است که بلبل خوشخوان و مست غزل خوان افغانستان احمد ظاهر را رشد و تقويه 
  .داده و احمد ظاهر به او از دل و جان احترام داشت

ا، بينوايان و ملنگ ها بنام خدا صدقه ميداد در سوانح نينواز خوانده ام که پول هنگفت را به غرب
  .و از آنها دعاي خير مي خواست

دعاي خير آن بيچارگان بود که نينواز به جرم وطندوستي و دشمني با استعمار روس " واقعا
  و جاي شهداي راه اسالم انشاء اهللا در قعر جنت خواهد بود. بدرجهء رفيع شهادت رسيد

کبر رامش را اين نگارنده مي نوشت، در مضموني تحرير شده بود زمانيکه زندگينامهء مرحوم ا
که استاد فضل احمد نينواز وي را به شاگردي پذيرفت، و او را تشويق ها کرد و به راديو 

  .افغانستان معرفي نمود و بزير تربيه خويش قرار داد
مش فخر و مباهات منورين و هنرمندان بنا" نينواز نام مشهوريست که جامعهء افغانستان مخصوصا

  .يادگار هاي نينواز زياد است. دارند
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نينواز و يونس فرزند شهيد ميرزا مهدي خان يا منشي خاص اعليحضرت شاه امان اهللا غازي هردو 
در يک روز از جانب خلقي هاي روسي مآب و مزدوران بيگانه بجرم تبليغ برعليه رژيم منحوس 

  .ر گرفتار و شهيد ساخته شدندکمونيستي در شهر کابل از دو گوشهء آن شه
نينواز را بي ترديد در هنر افغانستان از بزرگان اول هنر مي شناسيم و نام گرامي اش را در تاريخ 

  .هنر وطن به خط درشت زرين حک شده است
  

  
  استاد نينواز

  
  

  مرحوم فضل احمد نينواز نخستين رهبر آرکستر آماتور                               
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  ظاهر هويدا                          
چه کسي نيست که در افغانستان، تاجيکستان و ايران نام نامي اين هنرمند را نشنيده باشد و يا از 

  .هنر خاص او استفاده نکرده باشد
ظاهر هويدا از جملهء برازنده ترين هنرمندان افغانستان است که ساز و آواز او مخصوص خود 

وش خاص خود چنان به اوج شهرت رسيد که خاص و عام از شنيدن آواز اوست، وي با ر
  .نيکوي او لذت مي بردند

هويدا مرد با سواد و در روسيه شوروي تحصيل نموده است، وي با کمونست ها چندان سر 
سازش نداشت و حتي در سفريکه اين نگارنده با وي در ازبيکستان بودم، بصورت علني بر عليه 

  .ميگفت کمونست ها سخن
خواندن هاي مستانه و پرشور و خاص او به صدها هزار شنونده را در کمپ هاي چمن حضوري 
در ايام جشن هاي استقالل به هيجان مي آورد و اين نگارنده در يکي از آن بزم آرايي هايش 

بسي اوقات او را به عروسي ها نيز دعوت ميکردند تا صداي دلکش او را مهمانان . حصه داشتم
  .وند و لذت ببرندبشن

  .اين هنرمند بي بديل و شهير افغانستان اکنون در کشور جرمني حيات بسر مي برد
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          ظاهر هويدا                    

  
  ظاهر هويدا
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  پران ناتهـ غنيمت

از اهل هنود افغانستان است که " مشهورکابل بود، وي اصال پران ناتهـ يکي از آوازخوان هاي
نام داشت » گذر علي رضا خان«بل ميزيستند گذريکه پران ناتهـ حيات بسر ميبرد اجدادش در کا

استاد عبدالغفور برشنا يکي از استادان اول نقاشي و موسيقي . که ساربان مرحوم نيز آنجا ميزيست
به راديو افغانستان دعوت نمودند ) م ١٩٥٥(در افغانستان پران ناتهـ را که آواز خوش داشت بسال 

در آن وقت ها موقعيت راديو افغانستان در پل باغ عمومي . وسيله راه هنر نمايي وي باز شدو بدين
  .دياز آنجا پخش ميگرد" قرار داشت که بسياري از خواندن هاي هنرمندان مستقيما

جناب استاد ارمان در بارهء پران ناتهـ که دوست نزديک و شريک هنرمنديهايش بود در باره اش 
  :چنين مي آورد

پران ناتهـ از جمله آواز خوانان اماتور و شوقي بود، در قسمت موسيقي شاگرد کس نبود،  (
استعداد و پشت کار و لياقت خودش در جهان هنر موسيقي راه برايش باز کرد، در آغاز از 
هنرمندان سرشناس هندوستان سايگل و مکيش پيروي ميکرد و آهسته آهسته خودش از خود 

طوريکه خوانندگان عزيز . که  طرف عالقهء شنوندگان قرار گرفتسبک و روش پيدا کرد 
پخش مي " ميدانند که در آن هنگام از راديو کابل برنامه هاي موسيقي و ساير نشرات مستقيما

بايست زياد وقت بخرچ ميدادند . شد که اين امر کار هنرمندان را دشوار تر از امروز نموده بود
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وي غزل را بسيار خوب ميخواند، آهنگ هاي تصوفي و . کندتا اشتباهي در کار شان ظهور ن
  .)بسيار عالقه داشت» فصل بهار ميله ميکرديم«آهنگ هاي دسته جمعي يا کورس که در 

  :استاد حسين ارمان اوصاف و هنرنمايي هاي پران ناتهـ را چنين ادامه ميدهد
. صنيفهاي گوناگون خوانده استشادروان پران ناتهـ به زبان هاي فارسي، پشتو و اردو  غزل و ت(

نيز از شهرت فراوان برخوردار » عظم دستگيرهستم به زنجيرات اسير يا غوث اال«نعت شريف 
بان رگرديد و نمايانگر شخصيت مردمي و پرتساهل آن هنرمند است اين نعت را بار اول با سا

  .کردند مرحوم در خانقاه گذر عليرضاخان خواند و پسانتر آن را در راديو اجرا
  :يکي ديگر از آهنگ هاي مشهور و يا آهنگ روز آن هنرمند فقيد عبارت از آهنگ

  کجاست مي که مرا عالم دگر ببرد             به پا اگر نروم او مرا بسر ببرد
بهمين منوال نعت ياخواجه اجميري، من مفلس و ناچارم، يا . بود که سخت به شهرت رسيد

  خواجهء اجميري
  دل چو از دلربا جدا باشد             همچو بيمار بي دوا باشد                  : و نيز

راديو کابل و پسانها راديو افغانستان به جوانمردي، مهمان نوازي، و  انپران ناتهـ ميان هنرمند
  .مهمان دوستي، شهرت فراوان داشت

الل و خاطرهء تلخ گمان نکنم که در ذهن احدي از او م. خوش طبع و خندان بودپران ناتهـ 
گاهي با مسلمانان بيشتر . او هندوان و مسلمانان را هنرمندانه يکسان دوست داشت. موجود باشد

  .محبت ميداشت، مي پنداشتم که شايد سخت زير تاثير افکار حضرت بابا نانک بوده است
برخالف گفتني است که پران ناتهـ هيچگاه از آوازخواندن در راديو کابل، حق الزحمه نگرفت 

حتي در بسياري از مجالس افغانها بدون کدام حق . تمام نوازندگان را کمک و ياري ميکرد
  .الزحمه اي کنسرت اجرا ميکرد

از دوستان نزديکش ميتوان جناب . شادروان غنيمت با تمام هنرمندان هم عصرش دوست بود
، شادروان عبدالرحيم داکتر نعيم فرحان هنرمند برجستهء تياترکه در استراليا زندگي ميکند

  .ساربان، شادروان استاد سليم سرمست، استاد ننگيالي و استاد نوشاد و حسين ارمان نام برد
ميله هاي شب هاي جمعه در پغمان، با ارکستر استاد سرمست ، ننگيالي، ارمان با آهنگسرايي 

مردم هنرپرور و  هاي ساربان و پران ناتهـ و نورشب هاي مهتابي خاطرات فراموش ناشدني اند، 
هنر دوست ما جمع مي شدند خانم ها در يک صف و مرد ها در صف ديگر، بي قرار و با 

شايد زمان آنقدر مهربان . مي بردند لذتآهنگ هاي آن هنرمند برجسته  ازاحساس کامل 
  !بازهم به جلوه پيشينش ديد را نگردد که اين خاطره ها
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هنرمنداني . در هنر با ارزش و اصيل را خوب ميدانندارج و ق. مردم سرزمين ما، هنر دوست اند
چون ساربان و پران ناتهـ باز نميگردند، اما خاطرات نيکو و آواز دلنشين آنها در اذهان مردم 

  .ماندگار اند
  ):کورس(اين مختصر ناقص خواهد ماند اگر از آهنگ دسته جمعي 

  .ياد نگردد» د از نفسش تازه چو گلزارآن سلسله مو آيد اگر بر سر بازار     بازار شو«       
اين آهنگ نتيجه کار مشترک و پرصميميت و محبت بيدريغ استاد خيال، ارمان، پيکان و پران  

ناتهـ و نوازندگان چيره دست بود که در آن شبانه روز پارينه بنابر سفارش و فرمايش مردم نازنين 
  .ما هرروز و هر هفته از راديو پخش مي شد

  . ن ناتهـ غنيمت، هنرمند متواضع و صميمي شاد باشدروان پرا

  
  طلعت محمود هنرمند مشهور هند، پرانهاتهـ و هنرمند افغاني         

  پران ناتهـ 
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  احمدولي

احمدولي از نخبگان موسيقي در افغانستان بشمار مي آيد، سالها پيش يعني در سالهاي چهل و 
آوازگيراي او شنوندگان را به عالم ديگر رهنمايي . ودپنجاه احمدولي هنرمند نامي شناخته شده ب

  .مينمايد
  .گاهگاهي خواندن هاي او را به سبک و روش کالسيک هند مي يابيم

احمدولي يا بلبل افغانستان در خواندن هاي دوگانه با هنگامه دختر خوش آواز کابلستان هنگامه 
رمندي آن دو گرامي هنرمند مردم ياد ها را در کابل انداختند و در هر کوچه و پس کوچه از هن

  .ها و تقديرات مينمودند
زياد . اگر چه هر دو هنرمند مشهور بودند، ولي احمدولي با آنکه از خوانندگان اول کشور بود

نخوانده، وي دير ميخواند و خوب ميخواند، روش صداي او آنقدر عالي و موزون است که 
  .مکيش هم سبقي تير کرده استگويي دهها سال با لتا منگيشکر، رفيع و 

  .احمدولي را گفتند که در جرمني بسر مي برد
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  احمد ولي

  عکسهايي از احمد ولي           
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  وحيد صابري                      

وحيدصابري با آنکه . يکي از مشهورترين آوازخوانهاي افغانستان عبارت از وحيد صابري ميباشد
يکي از . بار ها به طرف شمال مملکت سفر نموده و هنر نمايي ها مينمايد در هجرت بسر مي برد

داليل سفر آقاي وحيد صابري اينست که رهبريت جنبش ملي اسالمي افغانستان و نيز جمعيت 
  .هاي زيادي از مردم صفحات شمال به آواز وي عالقمندي خاص دارند

هاي مختلف هموطنان مان در تلويزيون اين هنرمند مردمي با لباس هاي گوناگون به طرز مليت 
  .و خواندن هاي مختلفي را نيز با صداي سحر آفرين و عالي خويش انجام ميدهد. ظاهر ميگردد

چندي ديگر . اين نگارنده با جناب وحيد صابري آشنايي داشته، چند روزي با وي در شبرغان 
  .در شهر تاشکند سپري نموديم

  .افغانستان بشمار مي آيد حبوبموحيد صابري در جملهء هنرمندان 
  

        
  وحيد صابري                                                                     
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  وحيد صابري                                             
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  مسحور جمال                          
وي از آوان خورد . ين و برگزيده ترين هنرمندان افغانستان استمسحور جمال از برجسته تر

  .سالي چهرهء شناخته شده در فن موسيقي و آواز خواني بود
زمانيکه اين نگارنده در اتحاديهء هنرمندان منحيث رئيس بخش نقاشان بودم، مسحورجمال به 

هنرمند از سواد بهره  اين) م ١٩٨٠سال ( حيث رئيس بخش موسيقي نوازان ايفاي وظيفه مينمود 
در يکي از " مند و از علم موسيقي آگاهي دارد، صداي خوشش مليون ها شنونده دارد، فعال

  .ممالک اروپايي بطور مهاجر حيات بسر مي برد

  
  مسحور جمال                            
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  رحيم جهاني

وي در کابل و افغانستان بنام . رحيم جهاني از هنرمندان مشهور و شناخته شدهء افغانستان است
اوج شهرت اين هنرمند گرامي در سالهاي چهل و پنجاه . هنرمند عاليقدر و محبوب شهرت دارد

اي شهر جمع بود که زمانيکه نام او را در راديو ميگرفتند شايقين زياد در گرد و نواح بلند گوه
  .او را گوش نمايند مي شدند تا صداي زيباي

  .با فاميل خويش در ايالت کليفورنيا حيات بسر مي برد" رامي فعالاين هنرمند بسيار گ
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  يونس

سالهاي زيادي را در راديو کابل جهت هنرنمايي . يونس خوانندهء مشهوري از کابلستان است
  .خدمت کرده است

مي باشد، و چون بنام يونس شناخته شده » عزيز«انجنير است و تخلص فاميلي وي " يونس اصال
  .مي باشد» يونس«ت، شهرتش به نام اس

 مکتب ميگفتند،» بلبل ليسهء نجات«يونس را در وقتيکه به ليسهء نجات متعلم مکتب بود بنام 
  .اماني و نجات هردو يکي ميباشند که سياست بازان نظر به وقت و زمان آنرا تغيير داده اند

ء شهير و طنز نويس وطن جالل آقاي يونس عزيز اکنون در استراليا تشريف دارد و با نويسنده
  .نوراني در شهر ملبورن استراليا حيات بسر مي برند

يونس بدوران خود از هنرمندان شناخته شدهء وطن محسوب ميشد و خدمات او در موسيقي ثبت 
  .دفاتر است

  
  يونس و جالل نوراني
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  يونس

  

  
  يونس                                                    
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  عبداهللا شادکام

جناب آقاي شادکام از هنرمندان سابقه دار کشور و از سالهاي زيادي باينطرف با راديو کابل 
  .همکاري داشت

آواز . شادکام در اصل آواز خوان مشهور ميباشد و يکي از هنرمندان تعليم يافته و دانشمند است
د و از جملهء هنرمندان محبوب افغانستان او در کابل و کانادا از طرف مردم استقبال گرم مي شو

  .بشمار ميرود
" شادکام مدتي بحيث نمايندهء عمومي اتحاديهءسراسري هنرمندان افغانستان در کانادا بود و فعال

  .در مملکت کانادا با مردم مهاجر افغانستان مصروف احياء فرهنگ افغانستان مي باشد

  
  شادکام
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  رحيم مهريار

از بسکه صداي گيرا و زيبا دارد در . رمندان برگزيدهء افغانستان مي باشدرحيم مهريار از هن
  .مي شناختيم» سلطان صدا«اتحاديهء سراسري هنرمندان افغانستان وي را بنام 

رحيم مهريار از هنرمندان محبوب و با تهذيب و مهربان ميباشد، وي جوان بسيار خليق و دوست 
و دوست مي شود، از جانب ديگر رفيق هاي خود را  داشتني است که با هر شخص بزودي رفيق

اين نگارنده با رحيم مهريار در يک سفر هنري به ترکمنستان هم سفر بودم، با . از دست نميدهد
آنکه خواندن هاي فارسي را در چارجوي و مرو انجام داد، ولي صد ها ترکمن را با خواندن 

  .برقص آورد »دختر اوزبيک«و » دختر ترکمن«هاي زيبايش بنام 
از وقتيکه با خانم و اوالدهايش مهاجر . خواندن و ساز هاي رحيم مهريار مستانه و پرجوش است

" شده تا کنون رشتهء هنر را تعقيب نموده، همواره در کنسرت هاي خارج از وطن مخصوصا
  .جرمني حصه داشته و هنر افغانستان را زنده نگهميدارد

باري هم در . افغانستان همکاري هاي زيادي را انجام داده  رحيم مهريار در اتحاديهء سراسري
  .افتتاح اتحاديه در شهر نيويارک با خانم هنرمندش پرستو جان حصه گرفت و هنرنمايي ها کرد

  .اکنون در کشور جرمني با فاميل خويش حيات بسر مي برد
ن بسيار قديمي و مهم از متو. غزل هايي را که رحيم مهريار و خانمش نوريه جان پرستو مخوانند

گرفته شده که گاهگاهي اشعار حضرت موالناي رومي و حضرت لسان الغيب حافظ را با 
  .خواندن هاي عالي شنوندگان شانرا دقايق زياد در عالم ديگر مي برند
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  جواد غازي يار

غازي يار از هنرمندان مشهور افغانستان است، وي در کابل تولد شده و هنرنمايي هاي خود  جواد
  .را از سالها پيش از طريق راديو کابل بگوش شنوندگان رسانيده است

با غازي يار نويسندهء اين سطور تيلفوني صحبت نمود، وي شخصيتي خوش برخورد و مهربان 
تي صداي زيباي غازي يار اينست که به شير مادر گرامي دوستان گفتند که دليل با کيفي. است

  .اش کيفيتي وجود داشته است
غازي يار نزد مردم افغانستان محبوبيت خاص دارد، وي از آواز خوانان شناخته شده و در ايالت 

  .کليفورنيا اقامت دارد
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ز جواد غازيار                                ا 
  دغازياراو جو يشتاق احمد نوريشي، ممحمد قر: راست به چپ
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  فرهاد دريا
بنام فرهاد دريا همه هموطنان آشنا بوده و نام گرامي اش را مليون ها مليون از مردم افغانستان 

  .شنيده و آواز هاي دلنواز وي را پسنديده اند
لي وي در خيلي آرزو داشتم ذريعه تيلفون با آن هنرمند واالمقام مصاحبه اي را انجام دهم و

  .يک سفر هنري خود به افغانستان رفته بود
گفتند که جناب دريا از اهل و فاميل ناشر مشهور است و ارتباطي با شاعر واراسته جناب صديق 

  .حيا دارد
دريا از خوانندگان با سواد وطن است، يکي از مصاحبه هاي او را خوانده بودم، جواب هاي 

  .د ادبي ارائه ميکردمصاحبه کننده را به سطح بسيار بلن
از خصوصيات خوب هنرمندي اين جوان فعال و محبوب افغانستان اينست که قبل از خواندن 

آنرا به شکل آهنگ همان محيطي که گرفته و مردم " يک آهنگ مطالعات عميق مينمايد و بعدا
. ت دارنديکي از خواندن هاي ترکي اوزبيکي او را مردم بسيار دوس. آنرا دوست دارند، ميخواند

  .چون آقاي دريا از قندز و اهل آنجاست زبان ترکي اوزبيکي را خوب و زيبا ميخواند
بعضي هنرمندان ميخواهند هنر مردم خويش را زنده بسازند و از آنست که از مردم ميگيرند "واقعا

اين عمل جناب فرهاد دريا را هنرمند . و بعد از صيقل پس بگوش هاي مردم خود ميرسانند
وحيد قاسمي هم انجام ميدهند و بياد دارم که هردو در پي مردان با تجربه مي افتند و  محترم

  .معلومات موثق در بارهء هنر اصيل افغانستان حاصل ميدارند
فرهاد دريا حاال در ميان بزميان جوان افغانستان موقف بلند حاصل داشته و از شهرت بسيار 

ستديوم ورزشي چمن حضوري کابل کنسرتي  شنيدم که در افغانستان در. برخوردار است
  .بزرگي را سر براه انداخت و عايدات آنرا به غربا و به بينوايان وطن تقسيم کرد

اين هنرمند بي بديل و صاحب شهرت و محبوبيت عالي اکنون در ايالت ورجينياي ايالت متحدهء 
  .امريکا تشريف دارد
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  فرهاد دريا

  

  
  اروح اهللا روهين و فرهاد دري
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  حيدر سليم

حيدرسليم از جملهء سرآمدان آوازخوان در برون مرزي افغانستان بوده و از شهرت عالي 
  .وي هنرمند پرآوازه و از خوش خوانان مشهور است. برخوردار مي باشد

در " حيدرسليم يکي از محبوب ترين هنرمندان است که افغانها به او عالقمند مي باشند، فعال
آنقدر مصروف است که کسانيکه محافل . ين زياد و شنوندگان بسيار داردکليفورنيا مراجع

  عروسي هارا برپا ميدارند، وقت عروسي را به تقسيم اوقات حيدرسليم تعيين ميدارند
حيدرسليم از آن هنرمد دوست داشتني است که مردم افغانستان به او فخر و مباهات " واقعا 

بزم آرايي اش اشتراک نمودم، يکي در عروسي فرزندم و اين نگارنده دو بار در مجلس . دارند
  .ديگر يک عروسي بزرگ در شهر نيويارک به سال دوهزار و شش عيسوي

بحيث مهاجر با اعضاي فاميلش در ايالت کليفورنياي ايالت متحده امريکا بسر " حيدرسليم فعال
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  حيدر سليم

  
  حيدر سليم
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  اکبررامش

يکي از درخت هاي حويلي خود بود که اين خانم  اه گل مشغول چيدن ميوهخانمي بنام م«
مذکور دختر محمد آصف خان پسر عم محمد نادرشاه سابق پادشاه افغانستان و از عشيرهء 

  .محمد زائي ها بشمار ميرفت
، اين خانم با »سالم بي بي«ماه گل در حال ميوه چيدن بود، آوازي را شنيد که به وي ميگفت 

ب رويش را بطرف صدا گشتاند، ديد پير مردي با ريش سفيد در کنار ديوار حويلي ايستاده تعج
  »بلي بار دار هستم«داري، ماه گل برايش گفت » وضع حمل «بطرف او نگاه ميکند و ميگويد تو

در حاليکه از روي وريش پيرمرد نور مي باريد و شخص نوراني بود، با آن هم ماه گل پريشان و 
پيرمرد گفت وارخطا نشو تو فرزندي را که پسر است بدنيا خواهي آورد و " د، فورامتعجب بو

محترمانه براي ماه گل گفت که " پيرمرد روحاني با زبان نرم و ضمنا" بعدا. نامش اکبر شاه است
دستش را بجانب او پيش نمايد، ماه گل حيرت زده و پريشان دست خويش را بسوي پيرمرد 
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براي اينکه به تو : ( صت دست راستش را بدست ماه گل فشرد و فرمودپيش کرد و پيرمرد ش
ثابت شود که من ديوانه نيستم، وقتي طفلت به دنيا آمد چاپ شصت مرا در بدنش خواهي 

  .و سپس بعد از گفتار کلمات باال پيرمرد نوراني از نظر غايب و ناپديد شد.) يافت
م طفل تولد ميشود و نامش را اکبر شاه مي  ١٩٤٨سپتامبر  ٢٥بوقت موعود يعني بتاريخ " بعدا

  .گذارند
بدن اکبر شاه ) غالم صفدر خان(ماه گل و شوهرش محمد عمر پسر  از تولد اکبر يک روز بعد
د و چاپ شصت پيرمرد نوراني و مقدس را در گردن اکبر شاه دريافت مينمايند و نرا معاينه ميکن

نقل از هفته نامهء اميد شمارهء (» .رد زياد ميگرددهمان است که اعتقاد زن و شوهر به آن پيرم
٦٢٤ (  

اکبر از آوان خورد سالي استعداد عالي به موسيقي داشت، پدرش هارمونيه مي نواخت، چون 
پدرش مشاهده کرد که اکبر استعداد و عالقه خاص به موسيقي دارد برايش يک اکارديون 

مونيه بيقرارانه سپري ميکرد، حاال به اکارديون خريد، اکبر که شب ها و روز ها را به نواختن هار
  .نوازي مي پردازد و آنرا بوجه احسن و عالي مي نوازد

و ) مکتبي که درس خوانده(از آنست که اکبر در کنسرت هاي مکاتب کابل چون ليسه استقالل 
ماللي و غيره اشتراک مينمايد و شهرت و محبوبيت او زياد ميگردد و در همين دوره تخلص 

  .انتخاب مينمايد» رامش«خويش را 
اکبر اندکي بزرگتر مي شود در افغانستان و ممالک ديگر در آواز خواني و موسيقي شهرت بلند 

  .مي يابد
اکبر رامش که نوجوان هنرمند و پر آوازه شد، روزي احمد شاه فرزند بزرگ ظاهر شاه که 

هنرنماي کند، در آن دعوت فضل وليعهد پدر هم بود او را در يکي از مجالس دعوت نمود تا 
اکبر رامش در آن . احمد نينواز از بزرگترين استادان موسيقي در افغانستان نيز تشريف داشت

مجلس چون ستارهء تابان مي درخشد، استاد نينواز مشاهده ميکند که اکبر شاه از استعداد 
وسيقي را به او ياد و خداداد برخوردار است و آنرا بشاگردي مي پذيرد و تکنيک ها و اصول م

  .شش نغمه را برايش کمپوز مينمايد
نينواز که استاد بي بديل و هنر مند صاحب راي در موسيقي بود، او را بمانند احمد ظاهر رشد 
داد و بعد ها در کنسرت ها و هنر نمايي ها با خود همراه مي ساخت تا اکارديون بنوازد و 

  .خودش بخواند
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سمت زود آموزي اکبر رامش به حيرت رفته بود و بزودي اکبر رامش گفته شده که نينواز در ق
  .را به راديو کابل معرفي نمود و از آن طريق اکبر از شهرت بسيار زياد برخوردار گرديد

نوشته شده بود که اولين پروگرام اکبر رامش در راديو افغانستان ) ٦٢٤(در هفته نامهء اميد شماره 
ر هويدا ماندولين مي نواخت و اکبر رامش هم خواندن ميکرد و هم براي اماتور ها بود که ظاه

  .اکارديون مي نواخت، کبير هويدا پيانو، رحيم جهاني بانگو و استاد ننگيالي ترومپت مي نواختند
ـ سياه ) پشتو(سحر غم ـ درون چشمان تو ـ په ما کي : خواند هاي آغازين اکبر رامش اين است

  . چشمان وشب مهتاب
در شمارهء . دي وي دي پرکرد ير وقت هجرت به امريکا شش سي دي و يک ويدورامش د

اکبر رامش آواز طاليي داشت و آهنگ هاي مليح به فارسي، پشتو، اردو، : مذکور اميد آمده
  .دخوانفرانسوي و هسپانوي مي

ي در همان لحظه اي که اکبر رامش اولين کليد اکارديون را فشار ميداد حاضرين به اميدوار
وي سرش را به يکسو مي برد، چشمانش را مي بست و . آغاز موسيقي خاموشي اختيار ميکردند

در يک عالم تبحر و روحانيت دور از عالم ماديات و هستي ميرفت، وي هنرمندي بود که از راه 
روحانيت به ابديت و ازليت سفر ميکرد و آنچه حيات خوانده ميشد در پيش کش اين مقامات 

گرمي و احساس سرائيدن قلب و شنوندگان را به رعشه در مي . از دست مي دادکيفيتش را 
آورد و به سفر هاي خاطرات مي کشانيد، روي اين اصل هيچ هنرمند نمي تواند اکبر رامش را 

  )همان جريده( » .تقليد نمايد
» ه گلما«اکبر رامش با مسعوده عزيز ازدواج کرده و ازدواج شان به کوشش مادر مهربان اکبر 

  . سربراه شده است
اوالد هاي اکبر رامش بنامهاي مسعود، عمر، فرشته، وليد و سحر که مسعود و عمر هر دو در 

  .موسيقي وارد مي باشند
اکبر رامش از دوستان نزديک شهيد احمد ظاهر بود، اکبررامش با آنکه ارتباط به دربار داشت و 

رتباط خود را از دست نداده به حال مسکينان زندگي عالي داشت، با مردم غريب و بيچاره هم ا
اکبررامش در امريکا به مجالسي اشتراک ميکرد که براي غربا و فقراي . رسيدگي ميکرد

افغانستان پول جمع آوري مينمودند، اکبر رامش پيش از وفات المناکش به افغانستان سفر کرد و 
  .آنچه دربساط داشت به محرومين و فقراي کابل بخش کرد
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بر رامش سفر هاي زيادي، در ازبيکستان، تاجيکستان، پولند و ترکيه داشته و هنر نماي ها اک
در هفته نامهء ياد شده آمده که اکبر را جهت آموزش دايرکتري موسيقي . نموده است

  .مگر به نسبت فاصله گرفتن از وطن و فاميل آنرا نه پذيرفت. سکالرشيپ هفت ساله دادند
به ترکيه هجرت کرد، بعد از آن به " ن کمونست ها به افغانستان، اوالبا آمدن و رويکار شد

م موفق شد تا فاميل خويش را به  ١٩٧٩و به سال . آلمان رفت و باالخره به امريکا  پناهنده شد
  .امريکا بياورد

فعاليت هاي هنري او در امريکا و کانادا زياد بود و دهها کنسرت داده و گوش ها و دل هاي 
  .اجر افغانستان را نوازش داده استمردم مه

اکبر رامش با همه هنر هاي خداداد از درد هاي جسمي شکايت داشت و در امريکا سه عمليات 
  .را پشت سر گذاشت ولي شوربختانه که از مرض شفا نيافت

م جان را به حق  ٢٠٠٣سرانجام در شب ليلة القدر يا روزهاي آخر ماه مبارک رمضان سال 
خداوند آن هنرمند خداداد و غريب پرور و دوست شاه . عالمي را سوگوار ساخت تسليم نمود و

  »آمين«. و گدا را در قعر جنت جاي دهد
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  ببرک وسا

پيش از اينکه براي تحصيل به . ببرک وسا از آوان خورد سالي استعداد شايان به هنر داشت
نان در کنسرت ها اشتراک شوروي برود، شخصيت شناخته شده و هنرمندي بود که با جوا

  .مينمود
استعداد و لياقت . اکنون ببرک وسا در اروپا در جمله رهبران آرکستر و کنسرت ها، کار مينمايد

  .شايان ببرک وسا قابل تقدير ميباشد
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وي تنها در جملهء افغانستانيها هنرمند شناخته شده نمي باشد بلکه در ميان حلقات هنري جرمن 
  .از نخبگان هنر موسيقي بشمار مي آيد ها و ممالک ديگر هم

  .در کشور جرمني حيات بسر مي برد" فعال
اصل . ببرک وسا از فاميل معروف خليل اهللا خليلي و برادر زادهء مرحوم صوفي ميهن مي باشد

  .شان از اطراف کوه صاف شماليست
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  ببرک وسا          
                   

  
  ببرک وسا و ظاهر هويدا      

  کبير هويدا
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  کبير هويدا

  
  کبير هويدا

  
  محمد کريم زيارکش

ميگويند درست ترين . محمد کريم زيارکش يکي از اولين آوازخوانان شوقي در کابل راديو بود
خود را بهتر از  زيرا هرکسي. سوانح عبارت از آنست که خود شخص راجع بخود بنويسد

. ن زمانيکه حيات داشتند برايم ارسال کردندديگران مي شناسد و من اين مضمون از خودشا
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محمد کريم زيارکش که نام گرامي شان دايم در قطار اشخاص برجستهء هنرمندان راديو ذکر 
اين هنرمند . ميگرديد، در اين اواخر عزلت گزين شده و در غُربتسراي جرمني حيات بسر مي برد

گان وطن بشمار ميرود که بسي از ممتاز و برجسته موسيقي يکي از با استعدادترين خوانند
محمد کريم زيارکش در مورد خود . هنرمندان سابقه و حاضره بمقام هنري او اعتراف کرده اند

  :ميگويد
اينجانب محمد کريم زيارکش فرزند مرحوم محمد علي خان متخلص به زيارکش در سال 

متوسطه را درليسه ش در چارسوق چنداول شهر کابل تولد شده، دروس ابتدايي و .هـ  ١٣٠٧
عالي غازي و ليسه عالي حبيبيه بپايان رسانده، بحيث ترجمان در کمپني موريسن امريکايي داخل 

نظر . در عين زمان بورس تحصيلي زراعت به اضالع متحده امريکا برايم داده شد. وظيفه گرديدم
وظيفه گرديدم و نيز به معاذيري رفته نتوانسته و مدتي بکار ترجماني در بانک ملي افغان شامل 

آمر کلوپ بين المللي آلمان ها در شهر نو کابل و در اخير تا رويداد هفت ثور بحيث آمر 
چندي بعد از رويداد هفت ثور نظر به شرايط . استاف هوز سفارت امريکا ايفاي وظيفه نمودم

پار هندوستان اختناق فرار را بر قرار ترجيع داده مانند ديگران از وطن عزيز هجرت کرده و رهس
  .به کشور آلمان آمدم که اکنون در شهر گوتينگن آلمان با فاميلم به سر ميبرم" بعدا. گرديدم

در ايامي که در صنوف ابتدايي مکتب مشغول سبق خواندن بودم، در تيم ترانه خواني مکتب 
يلم نظر به شوق و عالقه مفرط و تشويق و ترغيب فام. سرترانه بوده و نيز آواز ميخواندم

خورشيدي از  ١٣٢٠در بزرگوارم الحاج محمد يوسف نظري در راديو کابل در سال ابر" خصوصا
. طرف اداره مکتب، تيم ترانه ما بحيث آوازخوانها و ترانه خوانها به راديو کابل همکاري داشتند

بعد از مدتي ترانه خواني بحيث آواز خوان آماتور يعني با اصطالح مردم ما شوقي در راديو 
کابل پذيرفته شدم و ماهانه چند پروگرام زنده اجرا ميکردم که در مجلهء پشتون ژغ آنوقت همه 

 ١٣٣١اين همکاري با راديو کابل تا سال . پروگرامهاي آوازخوانيهاي آنزمان درج و ثبت است
خورشيدي ادامه داشت که بعد از آن تاريخ نسبت بعضي معاذير و مصروفيت هاي ديگر نتوانستم 

  .مکاري خود ادامه بدهمبه ه
در آنزمان راديو کابل در مرکز شهر کابل يعني پل باغ عمومي در  جوار وزارت مخابرات 
قديمي موقعيت داشت و پروگرامهاي زنده ريلي و برودکاست ميگرديد و گاهگاهي بعضي 

ه ک. پارچه هاي انتخابي را ريکارد ميکردند که از من نيز چندين آهنگ ريکارد گرديده بود
  .نسبت خرابي مواد و عوارض تخنيکي در ثبت ريکارد ها از بين رفته است
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در زمانيکه من بحيث آوازخوان در راديو کابل فعاليت داشتم اولين کورس موسيقي سه ساله در 
رشته هاي مختلف آواز خواني و نواختن آالت موسيقي طبله، دلربا، ستار، در چوکات راديو 

  .بوجود آمد
از جمله هم صنفي هايم آقاي محمد . آوازخواني را بدرجه عالي بپايان رسانيدمکورس سه ساله 

ابراهيم نسيم، گل احمد شيفته، جليل احمد زالند و حفيظ اهللا خيال بود که الحمد اهللا همهء شان 
  .در قيد حيات بوده و در بين مردم نجيب افغانستان صاحب شهرت و اعتبار ميباشند

ختن ستار مرحوم محمد انور شاهين و در نواختن طبله محترم حبيب همچنان در رشته هاي نوا
  .اهللا پسر مرحوم استاد برشنا هنرمند بزرگ کشور و محترم سردار امان اهللا سهم فعال داشتند

معلمين کورس آواز خواني ما استادان ماهر  نامدار آنزمان افغانستان و راديو کابل چون مرحوم 
. تاد نبي گل، مرحوم استاد فرخ افندي به تدريس مشغول بودنداستاد غالم حسين، مرحوم اس

همچنان مرحوم استاد برشنا و اديب دانشمند فقيد نجف علي نباتي معاون راديو کابل براي 
  .آوازخوانها کمپوز و تصانيف تهيه ميکردند

 بايد متذکر شد که در آنزمان برعالوه هنرمندان مسلکي اهل خرابات و آوازخوانهاي شوقي
مانند عزيز احمد پنهان، کريم شوقي، بيلتون، . ديگري نيز در راديو کابل همکاري داشتند

عبدالرزاق شوقي، اسماعيل چاريکاري، رجا، عيسي، برادر کوچکم داکتر محمد نعيم فرحان و 
  .بسيار ديگر

  )  کريم زيارکش بسال دوهزارو پنج عيسوي  در کشور آلمان جان خود را به حق سپرد: (نوت 
  
  

  
  محمد کريم زيارکش
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  محمد کريم زيارکش

  
  )چپ( کريم زيارکش و داکتر فرحان
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  دکتور محمد نعيم فرحان
هجري شمسي در دروازهء  ١٣١٧محمد نعيم فرحان فرزند مرحوم محمد علي خان در اول حمل 

حبيبيه و از ليسهء عالي  ١٣٣٨فرحان سند بکلوريا را در سال . هرات قندهار تولد گرديده است
  .ليسانس را در رشتهء تاريخ و جغرافيه از دانشکده ادبيات کابل بدست آورد ١٣٤٢در سال 

فرحان در جواني و دوره تحصيل به هنر هاي ظريفه، آواز خواني و هنر تمثيل عالقه مفرط نشان 
ديوي فرحان بحيث آواز خوان را" ميداد، که به اثر تشويق و ترغيب فاميل به تخلص شعله و بعدا

. افغانستان و تمثيل در پوهني ننداري و شاهي ننداري به شغل آواز خواني و تمثيل پرداخت
فرحان زمانيکه در راديو افغانستان آواز خوان اماتور بود،آواز خوانان ديگري مانند داکتر صادق 

اب ، عبدالرحيم ساربان، محمد حسين ارمان، داکتر محمد زبير پيکان، عبدالوه)ناشناس(فطرت 
مددي، محمد يعقوب آبشار، محمد امين عندليب، محمد حکيم نيرنگ، محمد امين آشفته، 
محمد ظاهر بامداد، و از خانمها و دوشيزه ها محترمه ميرمن پروين، ميرمن ليال، ميرمن ژيال، پيغله 

ر راديو همکاران و آوازخوانان خوش نام آماتو. . . و ) افسانه(رعنا، پيغله آزاده، پيغله جلوه پيکر
  .کابل را تشکيل ميدادند

آواز خواني شوقي زماني آغاز شد که شبکهء راديو افغانستان در پل باغ عمومي موقعيت داشت 
و پروگرامهاي موسيقي و اخبار روز زنده پخش و نشر ميشد و در هفته يکروز بعضي آهنگهاي 

آواز محدود از آن زمان خوب و انتخاب شده ثبت نوار مي گرديد که از فرحان نيز چند پارچه 
ياد آنشب که صبا (در جمله اين آهنگها . و گاه گاهي بنشر ميرسيد. تا کنون ثبت نوار گرديده

کمپوز از ) اي دل ببال از خرمي سروخرامان آمده(کمپوز از ننگيالي، ) در رهء ما گل ميريخت
ه کي عشق دخپلي په زر(کاپي از فلم هندي ) شوم صدقه لب خندان تو (مرحوم استادسرمست، 
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ايراني ترتيب کننده مرحوم ) سيمين بري گل پيکري آري(٠کمپوز از استاد اولمير، ) يار شه دي
  .استادفرخ افندي در آرشيف راديو افغانستان ميباشد

نعيم فرحان بعد از اخذ ليسانس از دانشکده نظر به سابقهء مطبوعاتي اش شامل کار در وزارت 
يد و مدت کوتاهي بحيث معاون مديريت عمومي توريد و توليد اطالعات و کلتور کشور گرد

ايفاي وظيفه نموده و در نهم ماه سنبله » هنر«فلم رياست پوهني ننداري و مهتمم جريدهء هفتگي 
  .هجري شمسي غرض تحصيالت عالي در رشتهء تياتر عازم چکوسلواکيا گرديد ١٣٤٣

يورستي چارلس پراگ پايتخت چکوسلواکيا در فرحان بعد از اخذ دکتورا در رشتهء تياتر از يون
هجري شمسي وارد وطن عزيز گرديده و مدتي بحيث عضو تياتر در رياست ثقافت  ١٣٥١سال 

بحيث مدير آرشيف هنري رياست کابل ننداري انجام " و هنر وزارت اطالعات و کلتور و بعدا
  .وظيفه کرد

ي خدمت نمود، بعد از رويداد هفت ثور معاون کابل نندار" بحيث رژيسور و بعدا ١٣٥٣در سال 
شگوفه «بحيث رژيسو و مدير موسيقي رياست افغان ننداري ايفاي وظيفه نمود و گروهي به نام 

بمشارکت مرحوم استاد هاشم بوجود آورده و در آن گروپ جوانان با شهرت و » هاي سرخ
يث آواز خوانان در مشهور را چون الطاف حسين، استاد الفت آهنگ و غيره جمع آورد که بح

کنسرتها از طرف تماشاچيان و بينندگان و شنوندگان راديو استقبال . کنسرت ها ظاهر ميگرديدند
شايان ميگرديد و آهنگهاي شان در آرشيف از طرف راديوتلويزيون افغانستان ثبت گرديده و 

  .پخش ميشد
مينمود نمايش نامه هاي دوکتور فرحان زماني که بحيث رژيسو در افغان ننداري ايفاي وظيفه 

که از آنجمله درامه هاي کور خود .زيادي را ترجمه، نوشته و دراماتيزه و دايرکت نموده است
، ماللي دوشيزه افغان، جبار خان و جالد خان، ميرزا قلمان »گورکي«بيناي مردم، حماسهء مادر 

  .نوشتهء فرحان و استاد بيسد و بسياري ديگر
بحيث عضو کدر علمي در کرسي تياتر ديپارتمنت هنر هاي زيبا  ١٣٥٩دکتور فرحان در سال 

آمر ديپارتمنت تياتر و موسيقي و مدت " دانشکده ادبيات و علوم بشري دانشگاه کابل ، بعدا
به صفت رئيس دانشکده هنر هاي زيباي " کوتاهي بحيث سرپرست مکتب موزيک و بعدا

ان آمدن مجاهدين به کابل که منجر به بستن داکتر فرحان تا زم. پوهنتون کابل تقرر حاصل کرد
دروازه هاي علم و هنر در افغانستان گرديد بحيث رئيس دانشکده هنر هاي زيبا دانشگاه کابل 

  .ايفاي وظيفه کرد
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فرحان در دورهء ماموريت و استادي به گرفتن مدال ها و نشانها، تحسين نامه ها، جوايز 
بحيث کارمند شايسته فرهنگ در کشور عزيز مان " مطبوعاتي و هنري نايل گرديده و اخيرا

  .افغانستان شناخته شده و باين لقب مفتخر گرديد
  .داراي تکاليف صحي بوده در سدني استراليا زندگي مينمايد ٢٠٠٨در سال "داکتر فرحان فعال

  

  
  نعيم فرحان

  
  نعيم فرحان          
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  داکتر نعيم فرحان با فرزند هنرمندش احمد نعيم

  
  

  

  
  )چپ( کريم زيارکش و داکتر محمد نعيم فرحان
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  داکتر نعيم فرحان

  
  داکتر فرحان و جالل نوراني
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  احمد نعيم فرحان

هجري شمسي در يک خانوادهء روشنفکر و هنرپرور  ١٣٤٢احمد نعيم فرحان در سيزدهم دلو 
مسمي گرديد بپايان » نياما«بنام " بدنيا آمده تحصيالت ابتدايي و ليسه را در ليسه نجات که بعدا

م شامل دانشگاه کابل و در همان سال جهت تحصيالت عالي و مسلکي  ١٩٨٢رسانيده و در سال
با استفاده از بورس تحصيلي از طريق اتحاديه هنرمندان افغانستان رهسپار اتحاد شوروي سابق در 

وق جمهوري مالدويا شهر کشينوف و سپس در جمهوري فدراتيف روسيه در رشته حق
  .بپايان رسانيده و دوباره بوطن عودت نمود ١٩٨٨تحصيالت خويش را بسطح ماستري در سال 

موسيقي را در آوان کودکي تحت نظر و تشويق کاکاي خويش مرحوم محمد کريم زيارکش 
که از جمله اولين آوازخوانان اماتور راديو کابل که در آنموقع تازه تأسيس گرديده بود و 

ي و تالش و رهنمود هاي مؤثر پدرش دکتور نعيم فرحان که موصوف نيز از همچنان در اثر سع
جمله آواز خوانان اماتور آنوقت هم رديف با هنرمندان سرشناس از جمله مرحوم ساربان، استاد 
ارمان، مرحوم استاد سرمست، مرحوم استاد ننگيالي، مرحوم پرانات غنيمت و غيره بود آغاز 

نري که در وجودش نهفته بود به زودي قدم در عرصه هنر آواز خواني نموده و نظر به استعداد ه
نهاده و در برنامه هاي هنري مکتب فعاليتش را شروع مينمايد که آواز و استعدادش مورد توجه 

  .قرار گرفته که بعد در برنامه جوانان راديو تلويزيون دعوت و دو آهنگ ثبت مينمايد
از کشور به کار هاي هنري اش در داخل ادامه داده  بنابر مصروفيت هاي تحصيلي در خارج

نتوانسته اما با آنهم در جريان تحصيل در تشکيل انسامبل هنري جوانان افغان تحت سرپرستي 
محترم عبداهللا قاسمي سهيم و در کنسرت ها به نمايندگي کشور افغانستان فعاليت هاي هنري 

و بدست آوردن چندين تقدير نامه گرديد، اشرا الي ختم تحصيل ادامه داده که مورد ستايش 
بعد از مراجعت بوطن شامل خدمت سربازي گرديده و فعاليت هاي هنري اش را در گروه هنري 
غند مربوطه اش آغاز نموده که با اجرا نمودن کنسرت ها مورد تقدير قرار گرفته اما متأسفانه 

ميالدي ترک  ١٩٨٩را در سال  نظر به شرايط ناهنجار سياسي بعد از گذشت سيزده ماه کشور
به کشوراستراليا پناهنده گرديد و با خانواده و همسر " نموده و راهي ديار غربت ميگردد که بعدا

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٣٥٥

به صفت ترجمان رسمي زبان هاي دري، " و دو فرزندش تا اکنون در آنکشور اقامت دارد و فعال
با وصف مصروفيت هاي فارسي و انگليسي در وزارت امور مهاجرت ايفاي وظيفه مينمايد 

رسمي عضو فعال اتحاديه سرتاسري هنرمندان افغانستان در استراليا بوده هنر آواز خوانيش را 
همچان ادامه داده در محافل خوشي هموطنان سهم بارز داشته و در آينده نزديک اولين اثر 

  .هنري اش را براي دوستان و هموطنان موسيقي اصيل افغاني عرضه ميدارد

  
  )چپ(و داود طبله نواز ) راست(نعيم فرحان احمد

  
  يماسر شاراحمد نعيم فرحان با جگجيت سنگ و 
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  شمس الدين مسرور

وطن مان با يادآوري از شماره هاي » معرفي هنرمندان موسيقي«بنام يزدان پاک، بدوام سلسلهء 
عده از هنرمندان  نموديم بازهم سعي مي نماييم، يک» جهان استاد خيال«گذشته که اشاره يي به 

اميد است با اجراي اين اولين وظيفهء فرهنگي، . محبوب را به جامعهء غربت زدهء مان بشناسانيم
  .بتوانيم گوشه يي از پيغام و دستور استادان روان شاد موسيقي مان را عملي سازيم

به کابل، سرايندگان و موسيقي نوازان افغانستان، آنانيکه بعد از حملهء پاکستاني هاي طالب 
توانستند از کشور بروند، رفتند و تعداديکه نميخواستند از وطن خارج شوند، به مزار شريف پناه 

و چون اراضي آرامگاه مطهر .بردند و در آنجا استقبال شدند و وظايف خوب برايشان داده شد
مردم از دست » به همکاري و قبح نيت پاکستان«حضرت علي کرم اهللا وجه و اطراف بلخ بامي 

هنرمندان تياتر، موسيقي و ديگر هنر ها، در پي يافتن کاشانهء . اصيل و باشندگان بلخ برآمد
آناني که به ديار غربت رفتند، زندگي رنج آوري را دنبال کردند و شايد نظربه . ديگر افتادند

 داليل مختلف، منجمله روح مشوش و نآرام فرصت هنرنمايي و تمرين و تهيه و تدارک هنر را
درين صورت است که اين هنرمندان افغاني بي نام و نشان ميمانند و اسم پرآوازهء . پيدا نکردند

نخواهند داشت که ثبت تاريخ گردد و در چنين حالت است که هنر اصيل افغاني هم 
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چه بسا هنرمندان و فرهنگياني داشتيم که به وجود شان مي نازيديم، ولي اکنون . ميميرد"تدريجا
  .دوم شده اندحداکثر مع

چنين داليلي سبب مي گردد، از نويسندگان و هر دانشمند افغاني که به مسايل هنري عالقمند 
افغاني، تا حد توان در )خاصه هنر موسيقي(باشند، تقاضا مي شود تا براي زنده نگهداشتن هنر، 

ل نيست از البته بي مح. بارهء هنر و هنرمند بنويسند و استعداد هاي هنري را معرفي بدارند
شخصيت هايي مانند پروفيسور عبدالواسع لطيفي، متتبع و محقق و نويسندهء طراز اول و همچنان 
از ژورناليست ورزيده و پرکار، جناب آقاي مشتاق احمد کريم نوري و آقايون ارجمند دگروال 

گر از ناصر پورن قاسمي و حيدر اختر، گردانندهء تلويزيون رنگين در هامبورک و يک تعداد دي
دوستان اظهار تشکر و از کارهايشان تحسين و تمجيد نماييم که در حفظ فرهنگ و شرح حال 

که » فصلنامهء رنگين«در مجلهء . هنرمندان همت گماشته و در عين حال مرا همراهي کرده اند
شمارهء هفتم آن توسط محترمه عزيزه مهر اختر به نويسندهء اين سطور رسيد، در قسمت 

مضمون دنباله دار را مي يابيم که يکي آن نوشتهء آقاي عبدالوهاب مددي چهرهء موسيقي دو 
شناخته شدهء موسيقي افغاني است و دوم، ترجمهء جناب آقاي هاشم احدي مي باشد، تحت 

کتابي هم بدست داريم، تحت . که اکنون به قسمت دهم رسيده است» تاريخ موسيقي«عنوان 
در ايران طبع گرديده و به همت جناب عبداهللا محب حيرت " اکه اساس» موسيقي فارابي«عنوان 

  .تجديد طبع شده است
هرگاهيکه قلم بدست گرفته، مصروف تحرير : من نگارنده اين سطور مشکلي دارم و آن اينست
در مقابلم مجسم شده، گويي روح » استاد نتو«و تهيهء کتب و مقاالت ميباشم، چهرهء شادروان 

بدون .را با انگشتان من مي نويسد» موسيقي«را بسوي کاغذ برده، کلمهء آن پير خرابات دستم 
ترديدمرحوم استاد نتو يک مرد با خدا، صوفي و نمازخوان، پرهيزگار و آواز خوان کم نظيري 

، در جريدهء )راقم اين سطور(آقايون ناصرپورن قاسمي و حيدر اختر بنابر تقاضاي من . بود
که راجع به روش و ابتکارات و نبوغ ! د و خوب نوشتند اما واحسرتاکاروان، در بارهء نتو نوشتن

بزرگان موسيقي کشور ما مانند استاد قاسم، استاد غالم حسين، استاد محمد عمر، استاد 
سرآهنگ، استاد سراج الدين، استاد محمد هاشم و ديگر بزرگان چيزي که در خور شأن شان 

ن تذکر صميمانه موجبات تحريک نويسندگان را در اميد است اي. باشد، کمتر نوشته شده است
  .اين باره فراهم کند

استاد مرحوم سرآهنگ را با » قانون طرب«اکنون که قريب است تا دو هفتهء ديگر، کتاب 
باز روح پاک استاد نتو بسراغم آمد و در کار من وقفه يي ايجاد . تعليقات آن تمام کنم
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موسيقي است، ولي فکر کردم که شايداز سويي بمن  گرچه کتاب روي دست نيز در بارهء.کرد
روي اين احساس بود . الهام ميشود تا بحال هنرمندان آواره و غربت زدهء ما زودتر توجه شود

" يکي از خراباتيان پيرو راه استاد نتو که فعال» شمس الدين مسرور«که در هفتهء گذشته با آقاي 
تماس گرفتم و احساس کردم که قلب آن هنرمند در پاکستان زندگي ميکند، ذريعهء تيلفون 

سعي ميکنم نخست در بارهء " بنابرآن عجالتا. مملو از يأس و نااميدي است" پرآوازهء ما واقعا
شمس الدين مسرور، بعد محمد ابراهيم نسيم، سپس ملنگ نجرابي و باالخره استاد حسين ارمان 

  .تقديم بدارم» ملي وحدت«بالنوبه اندک معلوماتي به خوانندگان عزيز مجلهء 
مؤثريت موسيقي در روح انسان، از نعمات خداوند است تا انسان را به وجد آورد و با شنيدن آن 
فشار کار و زندگي را تحمل کند و با استماع نعت شريف و قرائت قرآن محو شودو از خود 

  . برود

  
  

  شمس الدين مسرور کيست؟
افغانستان است، عالوه بر خواندنهاي کم نظير، انگشتان مسرور يکي از پرآوازه ترين خوانندگان 

مهارت مسرور به تنبور و  و اين هنرمند بيشتر به تار هاي تنبور و رباب آشنايي دارد و آشنايي
تا حال کسي نتوانسته جاي مرحوم استاد محمد عمر را بگيرد، : رباب به حدي است که ميگفتند

عالقهء مسرور به رباب بخاطري بوده که او ميدانسته . اما اگر بگيرد، همين مسرور خواهد بود
است اين آلهء موسيقي چه تاثير روح انگيزي باالي انسان وارد ميکند و شنونده را با چه سرعتي 

  :شاعران در بارهء رباب گفته اند. به وجد مي آورد
  تا شد آن مه مشتري، درهاي حافظ را بگوش                               

  ميرسد هـــــــردم بگوش زهره گلبانگ رباب                                
  گهي رباب زني، گاه بربط و گه چنگ            گهي چغانه و تنبور و شوشک و عنقا

  :انوري گويد
  اندرين مدت که بودستم ز ديدار تو فرد            جفت بودم با شراب و يا کباب و يارباب

  بــــــود اشکم چون شراب لعل در زرين قدح                               
  نالهء چون زير رباب و دل برآتش چون کباب                               

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٣٥٩

  
هنگامي که دريافتم شمس الدين مسرور، اين هنرمند محبوب افغانستان از مزار شريف فراري 

را از استاد حسين ارمان که در سويس شده، خود را به پشاور رسانيده است، نمبر تيلفون او 
با آن هنرمند حنجره طاليي که با هر ) اشاره شد" طوريکه قبال(زندگي ميکند، بدست آوردم و 

هژده مليون انسان پاک سرشت افغانستان را فرحت ميبخشيد، ) مبالغه نشود(خواندن خود، 
و از درد .يلي محزون استخ» مسرور«تيلفوني صحبت کردم و لحظه يي بعد دريافتم که آن مرد 

  .فراق وطن و فاصلهء که بين او و جهان هنر افغاني ايجاد شده، بي نهايت رنج ميبرد
شمس الدين مسرور يک شخصيت خراباتي بوده، به خانقاها و محافليکه در آن ذکر خداوند 

 هارهارهارهارپنجاه وچپنجاه وچپنجاه وچپنجاه وچ" زاده شده، فعال) شهر زيباي کابل(وي در بريکوت . ميشود، سخت عالقمند است
مکتب ميخانيکي را به اتمام " مسرور اصال. پدرش غالم محي الدين خان نام دارد. ساله است

رسانده، مسلک او تخنيک است، ولي استعداد خداداد، وي را بسوي هنر ممتاز و بي مانند 
موسيقي کشانده، کم از کم سي و چهار سال ميشود که هنرنمايي ميکند و مصرف تهيهء غذاي 

  .طنان استروحي به همو
ش به آوازخواني آغاز کرد و به تعداد سه صدوهفتاد آهنگ در .هـ  ١٣٤٤مسرور در سال   

از اينکه آيا آن شهکار ها از گزند . راديو و هشتاد وپنج آهنگ در تلويزيون به يادگار گذاشت
  .دشمنان موسيقي درامان مانده ويا اکنون موجود هستند و يا نه، کسي خبر ندارد

ور به حيث يکي از مامورين عالي رتبهء راديو تلويزيون، به وظايفي گماشته شده که به آقاي مسر
منتظم ثبت موسيقي، آمر کنسرت هاي : ذوق و استعداد و هنرش مرتبط بوده است، از قبيل

، مديرموسيقي، مدير عمومي )بزم موسيقي(و ) آهنگهاي فرمايشي(راديو، پروديوسر پروگرام 
و آخرين وظيفه اش، رئيس رياست هنر هاي ) افغان موزيک(اون رياستراديو تلويزيون، مع

قرار شنيدگي بسي از هنرمندان طراز اول ما، در وقت . در بلخ) جنبش ملي اسالمي(زيبا در 
بحران به جنبش ملي اسالمي در بلخ پناه برده بودند که از آنجمله ميتوان از استادعبدالقيوم بيسد 

  .ياد کرد
همراهانش براي هنرنمايي و معرفي هنر موسيقي افغاني به نقاط ذيل سفر کرده آقاي مسرور با 

عراق، ايران، کويت، پاکستان، کوريا، روسيه، ازبکستان، ترکمنستان، آذربايجان، : است
  .تاجکستان، ارمنستان، اوکراين، قزاقستان و هندوستان
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ارزشمند به جامعهء افغاني  اين هنرمند حنجره طاليي با همه لياقت و استعداد واداي خدمات
مسرور در " فعال. مدتي را در پاکستان به کمال عسرت و در پائين ترين سطح زندگي بسر برد

  . مملکت کانادا رفته و به فعاليت هاي هنري مشغول مي باشد
  
  
  
  

  
  

  در شهر مزار شريفمسرور در حال بزم آرايي                                      
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  خليل گداز

. اين هنرمند با استعداد و استاد جوان موسيقي در اين اواخر از شهرت عالي برخوردار مي باشد
زمانيکه اين نگارنده رياست عمومي اتحاديه سراسري هنرمندان افغانستان را بدوش داشتم، جناب 

حاديه در قارهء داکتر نعيم فرحان سابق رئيس فاکولته هنر هاي زيبا را در رأس فعاليت هاي ات
  .استراليا وظيفه داديم

استادفرحان با جناب خليل گداز در آن قاره آشنايي حاصل نمود و جناب فرحان که خود زماني 
از آواز خوانهاي مشهور کابل بود، هنر جناب گداز را پسنديده و سويهء هنرمندي وي را استادي 

  .دانسته است
  :رفي نامهء آقاي گداز را براي من فرستادبا خواهش اين نگارنده جناب فرحان اين مع

کابل بوده و از آوان  ١٩٦٢خليل گداز هنرمند جوان افغان و نوازنده پرتوان سه تار متولد سال 
هرباري که ترنم آهنگ : طفلي سير فکرش به هنر اصيل موسيقي  جوالن مي زد، از قول گداز

  .سه تار را مي شنيد ناخودآگاه بدانسو کشانده مي شد
ناله و . براي فرونشاندن عطش آرمانش قطره يي از بحر بيکران دنياي موسيقي بر مي داشت و

فرياد لرزان و سوزان تار که از البالي پرده هاي سه تار بر مي خواست، چنان بردلش اثر مي 
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بخشيد که خود را فراموش مي کرد، سرانجام انگيزهء اين آرزو گداز را واداشت تا آموزش 
ر را که از نظر سازشناسان معروف زمان انگيزهء ساختمان سه تار را از طرح تنبور نواختن تنبو

  .دادند رهگشاي رسيدن بهدف دانست
سالگي نواي ناله تنبور  ١٦بعد از يک سلسله تمرينات و حوصله مندي بخصوص قادر شد در سن

  .را از امواج راديو کابل وقت پخش نمود که براي شنونده اش کيف آورد
بود وقتي آهنگ شور آفرين و روح انگيز سه تار را از سرپنجه هاي بزرگمردان  ١٩٨٢ل در سا

نگزارد گل استعدادش خشکيده : اين رشته شنيد، گداز را گدازان ميساخت، و با خود عهد بست
و ابتر شود، در همان سال بود که او پاي استادعرفان خان يکي از پيروان لکنهو شاه جهانپور 

خليل گداز موفق شد . انو زد و راه خود را به سوي سرزمين هنر و موسيقي گشودگرانه بود، ز
عازم کشور هند گرديده و  ١٩٨٨گداز در سال . قرعه سکالرشيپ مکتب هندي را بنام خود زند

در کاليج موسيقي شري بنام رام بهارتيا، کالکيندر در دهلي جديد که تحت نظر پروفيسور 
در خوريادهانيست خليل گداز هنرمند جوان و . ميشد شامل گرديد پرتوداس، اداره و رهنمايي

متواضع کالجي را که تعقيب نموده از پيروان و رهروان سبک سنيامهر گرانه بوده که استادان 
همانند پندت نکيل بترجي، پندت راويشنکر و استاد ) هند(معروف و بشهرت رسيده سرود سه تار
پس از طي نمودن مدت پنج سال ) سينا مهيرگرانه. (اند علي اکبر خان از پيروان همين سبک

د علمي در رشته ستار نائل ندورهء آموزش توانست با تحمل رياضت موسيقي به اخذ عاليترين س
از آنجائيکه موسيقي را مرزي نيست و از جانب ديگر عالقمندي روزافزون وي به نواختن . آيد

گداز، توانست افتخار )راگها و راگني(ز موسيقي سه تار به پاس درک و شناخت بيشتر راز و رم
و در جريان آن گداز، کنسرتهاي . شاگردي استاد بزرگ امجد علي خان را نيز کمايي کند

متعددي به مناسبت هاي مختلف موسيقي در شهر هاي مشهور هند اجراء نمود که مورد استقبال 
، بمبئي، لکنهو، اگره، بوپال را ياد منجمله در دهلي جديد کلکته، مدراس. بي نظير گرديده است

  .آور ميشويم
خليل گداز گاه گاهي که فرصت به وي دست مي داد با آليندياراديو و تلويزيون هند نيز 

گداز . همکاري هنري داشت و زماني هم به تنهايي اجرا کننده پروگرام تلويزيون مي گرديد
کنسرتهائيکه برگزار مي گرديد حاصل جوايز معتبر را که زير عناوين مختلف بنابر شرکت در 

. نموده است چنانچه به قول معروف ما به عنوان مشت نمونهء خروار بخشي آنرا يادآور ميشويم
آوارد تروفي  ١٩٩٥جايزهء اواردتروفي شلپيپر شاد در دهلي جديد، در سال  ١٩٩٢در سال 

ي آف انديا در شهر اوارد تروفي گولدن جبل ١٩٩٧گنيش فيستيوال در شهر پونه، در سال 
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فراموش نبايد کرد اجراي کنسرتهاي خليل گداز در اياالت استراليا همانند سدني ، . بنارس
بريزبن، پرت و ملبورن از به استقبال پر از شور توأم با هيجان افغانان،هندي ها و ذوقمندان 

اني را در آن قاره استراليايي روبرو شد و هنر افغاني را در قارهء استراليا شهرت و فرهنگ افغ
  .احياء بخشيد

  .اين هنرمند چيره دست افغانستان اکنون در آستراليا نزديک به استاد فرحان حيات بسر ميبرد
  
  

  
  )چپ(خليل گداز                                                
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  دکتور سالمت شيفته

خود را در مسلک غير از موسيقي بدست دکتور سالمت شيفته با آنکه شهادتنامهء دکتوراي 
  .آورده است، در جملهء هنرمندان شهير موسيقي شناخته مي شود

فعاليت هاي دکتور شيفته در تمام نشرات برون مرزي مردم افغانستان نوشته شده است وي سعي 
هنر " انياو ث. حفظ و احياء نمايد" و تالش نهايي خود را مينمايد تا فرهنگ مردم افغانستان را اوال

  .و فرهنگ جامعهء افغانستان را به مردمان خارج بشناساند
م در کابل تولد شده، بعد از فراغت از ليسهء نجات به شهر  ١٩٣٨آقاي سالمت شيفته بسال 

در يکي . مونشن جرمني رفته و در آنجا در رشتهء سيانس شهادتنامه دکتورا بدست آورده است
ه پارچهء زيباي نغمات ثبت شده و دلچسپ تر اينکه اين از سي دي هاي داکتر شيفته دوازد

  .در آلمان بسر مي برد" وي فعال. دانشمند گرانقدر شاعر واراسته نيز مي باشد
  

  داکتر سالمت شيفته
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  از چپ به راست يما کريم، سالمت شيفته و ستيفان هومن آلماني

  
  
  
  

  
  )شخص وسط(داکتر سالمت شيفته در حال رباب نوازي 

  
  
  
  
  
  
  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٣٦٦

  
  احمد ولي خسرو

به گردانندگي محترم استاد شکراهللا کهگداي » کاروان«در يکي از شماره هاي جريدهء ماهوارء 
معرفي » احمد ولي نابغهء نو ظهور در ساز و موسيقي افغانستان« چهرهء طفل هفت سالهء را بنام 

ابغهء کوچک را م به شبرغان رفتم و آنجا آن ن ٢٠٠٢از تصادف نيک به سال . کرده بودند
از اهل کابل و به مزار شريف با فاميل و دستهء سازش رفته بود، و " مالقات کردم، وي اصال

  .سپس به شبرغان جهت هنر نمايي دعوت شد و ما هم هنر او را گوش داديم
همکاران و گروه احمد ولي استادان بسيار بزرگ بودند از جمله استاد امرالدين دلربا نواز، استاد 

نسيم باهي طبله نواز و الحاج عبدالصمد غفوري چشتي از ستار نوازان مشهور خانقاء  محمد
  .بودند
ده يازده سال داشت با خواندن هاي کالسيک خويش قيامتي را برپا " احمد ولي که غالبا" واقعا

آن شب، شب بزم . کرد، آنقدر عالي و با تمکين ميخواند که شنوندگان بحيرت فرو رفته بودند
در محضر جنرال عبدالرشيد دوستم بزمي هاي مزار شريف وشبرغان و اندخوي هم در آن  بود،

شب هنرنمايي ها کردند و چون جنرال عبدالرشيد دوستم هنرمندان را احترام خاص داشت سال 
ديگر وحيد قاسمي، ظفر شامل و گلزمان را با گروه هنري خوانندگان قندهاري دعوت کرده بود 

  .ها لذتها برديم و با هريک از آنها صحبت هاي عالي انجام داديمکه از آهنگهاي آن
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در سال دوهزار و سه در تاشکند اوزبيکستان بودم که جناب محمود برکت در حدود 
چهارصدنفر را به افتخار اين برادر حقيرش دعوت نان شب داد، از تصادف نيک احمدولي از 

احمدولي صحبت کردم و گفتم که چرا غزل خوانندگان اول آن شب بشمار ميرفت، اين بار با 
هاي سابقه اش را نميخواند، در جواب گفت که در تاشکند نزديک استادهندي درس هاي 

  .کالسيک و راگ را مي آموزد، از آن سبب سراپا شب راگ خواني کرد
آيندهء احمدولي درخشان است و جنبش ملي اسالمي در تقويهء تحصيل او از نظر اقتصاد 

و در . اونت هاي زيادي نموده وپدرش از اين مدرک بسيار اظهار رضايت ميکردکمک و مع
  .اينجا عکس هاي هفت سالگي و دوازده سالگي احمدولي را مشاهده خواهيد کرد

  

  
  احمد ولي در حال تمرين با استادان

        
  حمد ولي با استادشا
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  احمد ولي

  

  
  خانهء محمود قادري در حل هنرنماييبا برادرش در ) طرف راست(احمد ولي    
  .م ٢٠٠٣تاشکند سپتامبر    
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  خليل راغب

راغب در سال .آقاي راغب يکي از شخصيت هاي شناخته شده و چهرهء آشنا در وطن است
ش در شهر کابل متولد شده و به سن شانزده سالگي عضو آرکستر آماتور، در سن .هـ  ١٣٣١

افغانستان پذيرفته شد و مدت هشت سال با احمد ظاهر هنرمند هفده سالگي عضو آرکستر راديو 
  .معروف همکار بوده است

آقاي خليل راغب در سن بيست سالگي به آواز خواني آغاز نمود و بعد از ثبت سه آهنگ 
  .جديد به راديو کابل طي يک سکالرشيپ در رشتهء تلويزيون و سينما عازم کشور ايران گرديد

يل در ايران نظر به وقايع و وضع ناگوار سياسي در افغانستان به مملکت راغب بعد از ختم تحص
  .به آمريکا آمده و اقامت اختيار نمود" جرمني رفت و بعدا

تهيه داشته » گل ميدان«و سي دي بنام » عروسي«، »آوارگان«از آواز زيباي خود کست ها را بنام 
نرمند برگزيدهء افغانستان در کنسرت ها همچنان با استاد مهوش ه. و به بازار عرضه نموده است

و نغمه سرايي ها همکاري کرده و نيز در ضمن همه هنرنمايي ها به ملت و مردم افغانستان 
دلسوزي داشته و باري هم يک مقدار پول اعانت را با خود بکابل برده و براي مستحقين توزيع 

  .نموده است
شده بود، جناب خليل راغب نه تنها عضويت  در ساليکه اتحاديهء هنرمندان افغانستان تأسيس

  .به پيش مي برد» صدا و سيماي افغانستان«اتحاديه را بدست داشت، بلکه يک تلويزيون را بنام 
  .جناب راغب در ايالت کليفورنيا حيات بسر مي برند" فعال
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  صديق قيام

از «که کتابي را بنام اين شخصيت برازندهء وطن يکي از دانشمندان در مسلک موسيقي ميباشد 
  .تاليف و بزيور طبع آراسته است» صدا تا آهنگ

در کوچهء قاضي فيض اهللا خان در کابل قديم پاي به ) ش .هـ  ١٣٣٠(آقاي صديق قيام در سال 
در سوانح شان گفته شده . عرصهء وجود گذاشته است فرزند دکتور غالم محمد نياز ميباشد

ش به فاکولته شامل و بعد از فراغت . هـ  ١٣٤٦ادريه در سال است که بعد از فراغت از ليسهء ن
  .از آنجا به صفت انجنير به رياست عمومي تعميرات وزارت دفاع بکار آغاز نمودند

ارتباط آقاي قيام به موسيقي از آوارن خورد سالي بوده و در کورسهاي موسيقي معارف همچنان 
ت نواختن دلربا و آوازخواني را فرا گرفته از حضور استاد غالم نبي و استادرحيم بخش صور

از صدا تا « جناب انجنير صديق قيام چندين اثر را به يادگار گذاشته که از جمله کتاب . است
نوشته و مورد استفادهء  در افغانستان يگانه کتاب علمي مي باشد که بزبان فارسي» آهنگ

  .هموطنان قرار داده است
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  مير عتيق صديق

محترم ديپلوم انجنير مير عتيق صديق را آقاي محمد عادل فنا از آلمان چنين معرفي  جناب
  :نمودند

آواز . آقاي صديق از آوان کودکي به آواز خواني استعداد شايان و عالقهء بي پايان داشت
م دوباره به آواز خواني قدعلم  ١٩٩١آغاز کرد و بعد از مهاجرت بسال  ١٩٨١خواني را بسال 

  .نمود
ترتيب » روي يار«و » پازيب«بنام هاي ) م ٢٠٠٢و  ١٩٩٦(ي دي هاي بسيار عالي را در سالهاي س

  .و به جامعه تقديم کرد
در مملکت آلمان   Mimosedمسئول ستديوي ضبط صدا و توليد فلم هاي هنري بنام " فعال

  .مي باشد
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  غالم يحيي شورانگيز

  
  :آقاي سرور در بارهء اين آواز خوان وطن ميفرمايدهنرمند و نويسندهء عاليقدر تياتر جناب 

وي به نسبت عالقهء زياد در . شورانگيز که از آواز خوانان موفق راديو افغانستان وقت بود
  .موسيقي، مامور رسمي ادارهء موسيقي راديو افغانستان مقرر گرديد

موفقانه ظاهر » وزگاران ر«، فلم »قاچاقبران«و » طلبگار«يحيي شورانگيز در قسمتهاي درامه هاي 
شده و يک کست از آهنگهاي زيباي او در هندوستان ثبت و عالقمندان آنها را از بازار بدست 

  .مي آورند
شورانگيز که با هنرمندي چون صابره شورانگيز ازدواج کرده و آهنگهاي دوگانه هم در آرشيف 

ازخوانان با نام و نشاني اند نيز زهره، هنگامه و فرشته که آو. راديو به آواز هاي شان ثبت است
در دامان همين فاميل متولد گرديده و از فضاي همين فاميل فيض برده اند، جناب شورانگيز 

  .در جرمني بسر برده و با موسيقي يار و مونس مي باشند" فعال
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  وحيد سرور، وليد سرور و ويس احمد سرور: از راست به چپ

  خان آقا سرور
در . ش در جمال آغهء واليت کاپيسا چشم بجهان گشود.هـ  ١٣١٩بروز هفتم  خان آقا سرور

ش پس از فراگيري دروس مدرسه، شامل صنف اول مکتب نمونه در بي بي .هـ  ١٣٣٠سال 
  .مهروي واليت کابل گرديد

گرد ممتاز و ادر مکتب مذکور خان آقا سرور خوش درخشيد و نه تنها در سالهاي بعدي اش ش
  .شده بود در ترانه ها سرتيم و در درامه ها عضو عمده بشمار ميرفتاول شناخته 

و از رهنمايي هاي استاد غالم حسين بزرگ و  هآهسته آهسته اقاي سرور در راديو راه پيدا کرد
آقاي سرور فرمودند که در هنرنمايي هاي شان در باغ بابرشاه . استاد سليم سرمست بهره ميگيرد

  .انعامات بدست مي آوردند
ش آقاي سرور با مطبوعات همکاري نموده گذارشات شهري را برياست روزنامه .هـ  ١٣٣٥بسال 

اولين آهنگ آقاي سرورکه به همکاري و تشويق استاد غالم . هاي انيس و اصالح ميرساند
دلبرم دلبر خانه خرابم «حسين و استاد سرمست از طريق امواج راديو پخش گرديد عبارت بود از 

خواندن هاي آقاي سرور آهسته آهسته زياد  بعداً. بود» يده پرآبم کردهاليش دکرد ، چشم ش
مي شود و در مرکز راديو افغانستان بصورت مستقيم که در پل باغ عمومي قرار داشت نشر 

  .ميگردد
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همچنان آقاي سرور در کنار آواز نوشته ها و تبصره ها در بارهء داستانها و تياتر نموده و در سال 
  .رسيدميبچاپ » پشتون ژغ«ش يکي از سروده هاي شان در مجلهء . هـ ١٣٤٠

در رشتهء تياتر آقاي سرور چون استعداد شاياني داشتند، فعاليت هاي شان زماني بصورت جدي 
. در رأس اداراهء ثقافت و هنر مقرر گرديدند" آغاز گرديد که آقاي فيض محمد خيرزاده جديدا

يده سرور را نيز در موسسه هنري مذکور شامل ساخته و در در اين دوره آقاي سرور، خانمش مز
  .حقيقيت اولين جفت هنري را در مطبوعات تشکيل دادند

خان آقا سرور بعد ها موفق به اخذ يک سکالرشيپ تعليمي به هند شده، در آن مملکت در ميان 
اي زياد هنرمندان و شخصيت هاي هنر دوست و هنر آشنا خوش مي درخشيد و بعد از فعاليت ه

و در کنار فعاليت هاي تمثيلي . و ارتباط گرفتن با هنرمندان سينما و تياتر به افغانستان بر ميگردد
منحيث استاد کورسهاي آرت و دراماتيک به کار آغاز مينمايد و در ساختن فلمهاي مختلف 

  .سهم فعال ميگيرد
ار نموده و در اين وقت بحيث مدير عمومي موسيقي در افغان ننداري ک م١٩٧٨باري هم بسال 

که کمونستها در افغانستان حکومت داشتند سفر هاي زيادي را در واليات با هنرمندان 
  .شهيرموسيقي جهت ترتيب کنسرتها انجام داده است

خان آقا سرور اين هنرمند برجسته بصفت دايرکتر، مترجم و پروديوسر کار هاي زيادي را انجام 
هاي چريکي مجاهدين در کابل، چون جنگ هاي داخلي در  دادکه مصادف ميکرد به فعاليت

آن وقت زياد بود از آن سبب ارزش هنر نزد حکومت اهميت زياد نداشت ناگزير با سه پسر 
و در آن ايام آرام ننشسته با راديوي آل انديا و نيز به دفتر ملل متحد . خود به هند هجرت نمود

سال مابقي فاميل بشمول هنرمند برجستهء وطن بعد از سه . منحيث ترجمان شامل کار گرديد
فريده جان سرور با شوهرش در هند پيوستند و سپس به کشور کانادا منحيث مهاجر حقوق 

  .پناهندگي را حاصل نمودند
در کاناد در بيشتر از بيست فلم هنري سهم گرفته و عضويت اتحاديهء هنرمندان دولتي سينما را 

در شهر تورنتوي کانادا يک کنسرت فاميلي سرور را با سهم  م١٩٨٨و در سال . بدست آوردند
  .گيري همه اعضاي فاميل برپا کردند

چون بحث ما در اينجا موسيقي و موسيقي نوازان مي باشد، آقاي سرور گفتند که ايشان در 
حدود هفتاد آهنگ از ساخته هاي خودشان، مرحوم استاد هاشم، مرحوم محمد انور شاهين، 

اهللا خيال، مرحوم زاخيل، شمس الدين مسرور، مرحوم استاد موسي قاسمي و ديگر استاد حفيظ 
. و اکنون در تلويزيون ملي در حدود چهار و يا پنج آهنگ دارد.استادان را خوانده است
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همچنان آهنگ هاي دوگانه با مزيده جان سرور، فريده جان، خانم پروين و خانم ناهيد خوانده 
  .است

ناگفته . اکنون با فاميل هنري خود در کشور کانادا حيات بسر مي برند جناب خان آقا سرور
نبايد گذاشت که هنگامه هنرمند پرآوازه و شهير افغانستان با يکي از فرزندان آقاي سرور ازدواج 

  .کرده و جمله اعضاي فاميل شان هنرمندان مي باشند
  :تاليفات

  ــ  تياتر در افغانستان ـ چاپ در پشاور  ١
  جلد دوم تياتر در افغانستان آمادهء چاپ ــ  ٢
  » نيم قرن در موسيقي کشور«ــ  تحقيق در بارهء  ٣
  .ــ  مقاالت زياد، ترجمه و اشعار شان در داخل کشور بطبع رسيده است ٤
ــ  فعاليت هاي زيادي از آهنگ ها، کمپوز ها، درامه ها، سهم گيري در فلمها، کنسرتها و  ٥

  . غيره
ويس احمد . د فرزندان خان آقا سرور هم هنرمندان موفق و خوب مي باشندطوريکه گفته ش

سرور، وژمه سرور و سرورهمسر هنگامه جان، وليد احمد سرور، وحيده سرور، وحيد احمد 
  .قيس احمد سرور

  
  خان آقا سرور و خانمش مزيده سرور
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  و يکي از دايرکتران فلم در دانشگاه يارک خان آقا سرور –قيس احمد سرور  -سرور مزيده: از راست به چپ
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  ضياء قاريزاده

چون موضوع اين کتاب .ضياء قريزاده يکي از سخنوران نامي و هنرمند شهير کشور ما بود
در بارهء اشعار عالي و سروده هاي وي در اينجا ذکري " بنا. موسيقي و موسيقي نوازان ميباشد
  .سيقي نوازي وي صحبت کوتاهي خواهيم نمودبعمل نمي آوريم و در قسمت مو

ضياء قاريزاده از اهل کابلستان و در ده بوري کابل حيات بسر ميبرد، و اين نگارنده زماني با وي 
مصاحبه اي را در بارهء حضرت بيدل انجام داده بودم، قاريزاده عالقهء زياد به بيدل شناسي 

  .داشت و بيدل را خوب مي شناخت
ان کودکي استعداد شايان در هنر موسيقي داشت و بگفتهء جناب محمد فرهاد در قاريزاده از آو

ش .هـ  ١٣٣٠در سال . ده سالگي با خواندن هاي خوش خود مجالس دوستان را گرم نگاه ميکرد
دروس موسيقي کالسيک را فرا گرفت، و از ) پيرخرابات(بمدت شش ماه نزد استاد قاسم افغان 

آواز قاريزاده بسان « : جناب محمد فرهاد ميفرمايد که. وچندان گرديدآن ببعد شهرت قاريزاده د
و طوريکه هنرمندان راز دان موسيقي » .آواز مرحوم ساربان و يا مرحوم اولمير قابل تقليد نيست

  .ميگويند که قاري زاده در خواندن هاي خود از کسي پيروي نمي کرد و سبک خود را داشت
فغانستان به دو دليل از اهميت زياد برخوردار بود، يکي شاعري و ضياء قاريزاده در مطبوعات ا

وي در سفر هاي هنري با هنرمندان در ممالک چين، ترکيه، ايران، . ديگري آواز خواني
  .هندوستان، تاجکستان و غيره سفر ها کرده و از هر کدام خاطراتي دارد

ارتباط او با رهي معيري شاعر  يکي از خاطرات بسيار خوش و فراموش ناشدني استاد قاريزاده
  .معروف ايراني بود
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عيسوي وقتيکه رهي معيري بنابر دعوت وزارت اطالعات و کلتور به  ١٩٦٢در سال " تصادفا
  .افغانستان مي آيد، قاريزاده با وي مالقات ها نموده و تبادالت افکار مينمايد

موسيقي و هنر آوازخواني کار  معرفي ميشد و در» کبوتر«قاريزاده در آواز خواني گاهي بنام 
جناب محمد فرهاد در هفته نامهء اميد در شمارهء . هاي بس مهم و ارزنده را انجام داده است

قاريزاده نه تنها آهنگهاي دلنشين به يادگار گذاشت بلکه با رو آوردن به « : مي فرمايد) ٦١١(
. . . ر کشورش رزميده استآواز خواني و موسيقي گرايي در برابر انديشه هاي ضد موسيقي د

در روند زندگي . قاريزاده خشت هاي عمرش را در آبادي و آباداني موسيقي ميهن اش بکار برد
  » خوب خواند و با سرخواند، کم خواند و با سوز خواند

آقاي ضياء قاريزاده  در کانادا طور مهاجر زندگي ميکرد و با تأسف قاريزاده بروز سيزدهم 
سن هشتادوپنج سالگي جهان فاني را وداع گفت و در کابل افغانستان بخاک  م به ٢٠٠٨جنوري 

  .سپرده شدو روح شان را شاد ميخواهيم
  

  
  با خبرنگار ضياء  قاريزاده
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  ضيا قاريزاده

  
  
  
  

  
  .ضيا قريزاده با نهرو صدراعظم هند                                     
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  گل احمد شيفته

شيفته در . کي از نويسندگان و هنرمندان شهير و شناخته شدهء افغانستان استگل احمد شيفته ي
. م در گذر نو آباد ده افغانان کابل تولد شده، فرزند ميرزا غالم محمد خان مي باشد ١٩٢٩سال 

در چهار سالگي نزد مالي مسجد دروس ديني را فراگرفت، در هفت سالگي در مکتب ابتدائيه 
  .به ليسهء اماني شامل گرديد" جانخان شامل شد، بعدانمبراول کوچهء سردار

آقاي شيفته از آوان کودکي داراي صداي خوش بود و از رهنمايي هاي استاد غالم حسين و 
استاد عبدالغفور برشنا مستفيد شده از آغاز تأسيس راديو با راديو همکاري هنري نموده و چنانچه 

او در . يابيم که گل احمد شيفته را نام گرفته اند در سوانح بسياري از هنرمندان آوازخوان مي
اول وظيفه اي در راديوکابل بدست آورد و همچنان در آنجا آواز ميخواند و تنظيم کنندهء 

  .شعبهء ريکارد ها و گويندهء خبر ها و مضامين و اعالنات و نوشته ها بود
تاليفات و مقاالت او در . زبان آلماني و انگليسي را بلد است. شيفته سفر هاي زيادي کرده 

تاريخچهء مردمان «يکي از مقاالت بسيار مشهور او . داخل و خارج مملکت بطبع رسيده است
است که ميگويد هر سه برادران که شهزادگان درواز بدخشان »گلبهار، جمال آغه و محمد آغه

  .بودند به اطراف کابل آمده و مناطق مذکور تا کنون بنام آنها شهرت دارد
ته در قطار بزرگان علم و ادب و هنر بشمار ميرود، مرد دانشمند و محترم است، حمد شيفا گل
  . در مملکت کانادا بسر مي برد و پيش از آن به قرعزستان مي زيست" فعال
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  سميع سراج
سميع سراج گرچه از اهل خرابات نمي باشد، ولي از شخصيت هاي شناخته شده در موسيقي در 

  .از اهل سرداران محمدزائي است" کابل بشمار ميرود اصال ميان حلقات هنري در
اين شخصيت محترم با هنرمندان بزرگ افغانستان محشور بوده، در هنر موسيقي عالقه شاياني 

  .داشته و در جمله هنرمندان شوقي شناخته شده است
ي ارد و خودش خواندن هاوصداي عالي و دلکش دارد، به علم موسيقي، تال و کمپوز خوب 

  .و در مجالس خصوصي با هنرمندان بزرگ وطن هنرنمايي ها کرده است دعالي را انجام ميده
شبي را با استاد الطاف حسين در مجلسي که بنام اين نگارنده در نيويارک ترتيب گرديده بود 

  .هنرنمايي نمود و صداي گيرا و موزونش همه را مدهوش و مجذوب ساخت
گفـت و عمـر شـريفش بـه هشـتاد      يـارک داعـي اجـل را لبيـک     سميع سراج چند سال قبـل در نيو 

  .ميرسيد

   
  سميع سراج 
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  سميع سراج
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  ظفر شامل

ظفر شامل از هنرمندان با نام و نشان است که در کابل زاده شده و از يک فاميل متمول مي 
جمله آوازخوانان  درهنر موسيقي را طور شخصي با عالقه خاص خود به پيش برده و .باشد

  .بشمار مي آيدشهور م
م اين راقم  ٢٠٠٤ظفر شامل، آقاي وحيد صابري و جناب ساحل را در شهر شبرغان   به سال 

آقاي شامل . مالقات نموده و بار دوم اقاي شامل را در تاشکند ديده و صحبت ها نموده است
  .در جرمني حيات بسر مي برد" فعال. و دوست داشتني ميباشد شخصيت خليق، رفيق

  
  اوزبکستان) طرف راست(فر شامل با شهراني ظ
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  رحيم غفاري

رحيم غفاري از آوازخوانان بلند پايهء عرفاني و از شيفتگان اشعار حضرت ابوالمعاني ميرزا 
  .عبدالقادر بيدل مي باشد

زادگاه او کابل است، از جناب سميع سراج بعضي خصوصيات موسيقي را آموخته و جناب 
غفاري » بورياي«خواندن . اندن هاي خود از کسي تقليد نمي نمايدغفاري در سبک و روش خو

  .از بهترين و مشهور ترين خواندن هاي اوست
  .آقاي غفاري اکنون در کشور کانادا بسر مي برد

  

  
  رحيم غفاري
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  رحيم غفاري                                             

  
  
  

  
  ري با مشتاق احمد کريم نوريرحيم غفا                          
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  سيف الدين

از مشهورترين خوانندگان محلي کابلستان و چهرهء شناخته شده در خواندن هاي محلي به 
  .افغانستان و ممالک همجوار چون تاجکستان و ايران مي باشد

ين اين نگارنده در صنف نهم مکتب ابن سينا بودم که با جمعي از رفقا در پغمان درمجلسي بزم ا
بياد دارم که مردم پغمان پول هاي . آوازخوان محبوب و مشهور يا سيف الدين حصه گرفتيم

در آن مجلس پير مرد . کاغذي افغانستان را بر سرش باد ميکردند و استقبال عالي مينمودند
معمري بود که در کنار ما دوستان نشسته بود، براي ما گفت که سيف الدين را زماني شناخته که 

  .هء خردسال بوده و با هنرمندان سابقه دار همراهي مينموده استيک بچ
سيف الدين را باري به تاجکستان دعوت کردند، وي از همان خواندن هاي پرشور و پرهيجان 
يکي دو آواز خواند گفتند که با کشيدن آوازش زن و مرد تاجکستان به رقص آمده بودند، وي 

  .افغاني بخارج آنقدر تقدير نشده بودندچنان قدر شد که در تاريخ هيچ هنرمند 
  .از وفات و ممات او خبري نيست همين قدر بياد دارم که در سنين هشتاد قرار داشت
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  امان اماني

اماني وقتيکه بدعوت . امان اماني يکي از خوانندگان مردمي و از هنرمندان مشهور کشور است
امريکا تشريف آورد، مصاحبه اي اختصاصي را با  هنردوستان افغانستان مقيم اياالت متحدهء

  .انجام داد) ٢٦٥اميد شمارهء (خبرنگار جريدهء هفته نامهء 
در اولين گفتار خود آقاي اماني فرمود که شاگرد استاد سرآهنگ بود و بمدت هژده سال نزد 

  .آن استاد بزرگ تعليمات موسيقي را فرا گرفته است
وسيقي عالقمند بوده در وقت متعلمي به کنسرت ها حصه آقاي اماني از سنين خورد به م

ميگرفت و ترانه ها ميخواند، تا اينکه نزد استاد بزرگ افغانستان استادسرآهنگ در هنر موسيقي 
  .بشکل مسلکي درس خواند و پس از آن در ميان مردم از شهرت زياد برخوردار گرديد

مذکور جريدهء هفته نامهء اميد بنام هاي  آقاي اماني دو نفر از همکاران خويش را در شمارهء
طالمحمد دهلک نواز و غالم دستگير رباب نواز نيز معرفي کرد که در بزم ها با هم هنرنمايي 

  .مينمايند

  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٣٨٨

  استاد غالم دستگير شيدا
خورشيدي در قريهء چهاردهي کابل در يک خانواده هنرمند  ١٢٩٥غالم دستگير شيدا در سال 

رش مرحوم خليفه قربانعلي در دسته مرحوم استاد قاسم سمت رباب نوازي را پد. محلي بدنيا آمد
عکاس، " وي سه برادر به نامهاي غالم حسين طبله نواز، بعدا. در دربار امير حبيب اهللا خان داشت

مرحوم استاد شيدا پدر خانم . غالم سخي دلربا نواز، و غالم نبي جوانمرگ رباب نواز داشت
  .استاد همآهنگ بود

مرحوم استاد شيدا آوان کودکي را به دامان پدر و مادر خود در قريهء شاداب موسهي به 
او به دختر خاله خود دل باخته بود، آن دختر نسبت مريضي کولرا که در . صباوت رسانيد

غالم دستگير جنون زده شد و از غم و رنج . آنوقت بنام مرض وبا شناخته ميشد وفات يافت
ديوانه را گرفت و در گذر خواجه خوردک کوچه خرابات منزل بعدي شان  فراوان بزودي قيافه

  .وي به ديوانه مشهور گرديد.شد
و اين حالت ديوانگي باعث تأسف . غالم دستگير در آنزمان در عنفوان جواني و رعنايي بود

ه در آنوقت مانند امروز وسايل سرگرمي مثل راديو و گرامافون و غير. فراوان همه مردم مي شد
و تاجر هاي ذوقي و پولدار از خود دسته هنرمند داشتند که بنام خليفه ياد . وجود نداشت

ميشدند، تا آنکه با ظهور استاد قاسم به هدايت امير حبيب اهللا خان کلمه خليفه به استاد تبديل 
خليفه قربانعلي پدر غالم دستگير در زمرهء هنرمندان مربوط حاجي محمد افضل تاجر، . شد

  .وه وظيفه دربار با استاد قاسم نزد حاجي مذکور رباب نوازي مي کردبرعال
حاجي محمد افضل مرحوم جهت تجارت زود زود به هند بريتانوي که در آن وقت ملک پايين 
مي گفتند، ميرفت وي باري غالم دستگير را نيز با خود برده و در يکي از درمانگاههاي حکيم 

  .تا اينکه صحتش دوباره اعاده گرديد. تحت مداوا قرار داداجمل خان که تداوي يوناني داشت 
بعد از مراجعت به کابل چون استاد غالم حسين نيز تازه در کابل ماندگار شده بود، غالم دستگير 

نزد ميرزا کاکا نوروز کاکاي خود که سراينده عقب  بعداً. در حلقه شاگردي استاد قرار گرفت
نايت اهللا خان معين السلطنه بود، منحيث شاگرد رسمي زانو زد و پرده عليا خاتون، مادر شهزاده ع

  .سپس غزلخوان مشهور گرديد
زمانيکه فرقه مشر عبدالرحمن خان سمت قشون هرات را داشت و غالم دستگير هم جهت 
خوشي مدعوين در ميلهء زيارت شيدايي هرات هنرنمايي مينمود، با الهام از زيارت شيدايي، 

  .د گذاشت و از آنروز به بعدغالم دستگير مشهور به شيدا شدتخلص شيدا را بخو
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تعدادي از دوستان و عالقمندان هنرش چون محمد رحيم شيدا والي تالقان، غالم دستگير " بعدا
  .زرگر پدر پهلوان محمد صديق شهيد نيز خود را به شيدا مسمي ساختند

نموده سند شاگردي خود را طور بعد از استرداد آزادي هند، شيدا به هند سفر  ١٩٤٨در سال 
. عنعنه موسيقي دانان حرفوي، نزد استاد عبدالوحيد خان گذاشت و اجازه شاگردي دريافت کرد

بعد از مراجعت از هند نزد کاکاي خود ميرزا کاکا نوروز غزليات حافظ و سعدي را فرا گرفت 
  .و حين هنرنمايي آن غزلهاي ناب را به شنوندگانش تقديم مي کرد

غالم دستگير شيدا از طرف وزارت مطبوعات به هدايت شادروان سيد قاسم  ١٣٤٦سال در 
رشتيا، با استفاده از يک بورس به همراهي استاد فقير حسن در رشتهء ويلون، استاد محمد اکرم 
روحنواز در رشته سرود، مرحوم استاد دين محمد زاخيل و محمد انور شاهين در رشته ستار 

  .عازم کلکته شدند
در پهلوي . حيات داشت افغانستانمرحوم شيدا تا ايامي که سردار محمد هاشم خان صدراعظم 

مرحوم استاد نبي گل به محافل خصوصي سردار به هنرنمايي و خواندن غزليات دري و تهمري 
  .خواني مشغول خدمت بود

ساحه تهمري مرحوم استاد شيدا که حايز ده مدال هنري در ساحه غزلخواني و القاب استادي در 
در کنسرت هايي که به "وزارت مطبوعات شده بود، اکثرا"خواني از طرف رياست مستقل و بعدا

افتخار تجليل جشن استقالل برگزار مي شد، در پهلوي استادان هندي مانند استاد امير خان، 
واليت حسين خان، بيم سن جوشي و غيره هنرنمايي ميکرد و از خود سبک و مکتب مخصوص 

  .که بنام طرز شيدايي مشهور گشتداشت 
مرحوم استادشيدا پابند اعتقادات مذهبي و ديني بوده هميشه در مساجد حاضر مي بود وي خيلي 

از . استاد شيدا يک تعداد شاگردان حرفوي و آماتوري داشت .شيک پوش و مهمان نواز بود
مآهنگ بعد از جمله استاد عبدالمحمد همآهنگ، که آنوقت شيدايي تخلص ميکرد استاد ه

ازدواج با صبيه استاد شيدا مادر جاويد همآهنگ از حلقه شاگردي استاد شيدا بيرون شده نزد 
  .استاد رحيم بخش و سپس نزد شاد روان استاد سرآهنگ زانوي شاگردي زد

عبدالرسول قندهاري، حاجي عبدالخالق قندهاري، : شاگردان ديگر استاد شيدا عبارت بودند از
شاه جهان هراتي، خانم لطيفه رنا، عبدالطيف شهرآرايي، غالم حيدر، محمد  دريور مرحومه

در حلقه " و عزيز احمد پنهان، که بعدا )پسر جوانمرگش(حسن شيدايي ، ميا جان شدايي، 
شاگردي مرحوم استادنبي گل قرار گرفت، تربيه نموده و کاظم شيدايي نيز شاگرد رسمي 

  .موصوف با عالم شوقي ميباشند
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در يک حادثهء ترافيکي در قره باغ شمالي به اتفاق  ١٣٤٩دغالم دستگير شيدا در چهارم ثور استا
پسر جوانش ميا جان، استاد محمد غازي طبله نواز، حاجي محمد يونس خوش نشين بعد از اداي 

موصوف در دوران پنجاه و چهار سال حيات هنري خود شخص . نماز صبح جام شهادت نوشيد
  .روح استاد شاد. از عوامفريبي بودبا تقوا و عاري 

  

    
  خليفه قربان علي پدر استاد شيدا                       استاد شيدا              
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  ميا شيدايي

  
ميا شيدايي فرزند استاد غالم دستگير شيدا، يکي از هنرمندان جوان بود که در کابل به محافل 

در عروسي ها دعوت مي شد تا خواندن هاي هنري عضويت داشت، بخاطر خوشخواني هايش 
ش در .هـ  ١٣٤٦يکي از آن هنر نمايي هاي آن هنرمند محبوب بسال . زيبا و دلگرم را اجرا کند

يک هوتل واقع در دهمزنگ بود و اين نگارنده با وي صحبت نمود، وي جوان خوش سيما و 
غالم دستگير شيدا در سال  دوست و رفيق بود، بدبختانه در اوج جواني با پدر شهيرش استاد

دونفر هنرمند ديگر به . ش در قره باغ کوهدامن در يک حادثهء ترافيکي کشته شد.هـ  ١٣٤٩
 خودشنامهاي استاد محمد غازي طبله نواز و حاجي محمد يونس خوش نشين به همراي پدر و 

  .نيز جان هاي خويش را از دست دادند
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  استاد ماشين

وي عضو اولين آرکستر . يکي از نوازندگان معروف افغانستان مي باشد استاد دين محمد ماشين
وي استاد بزرگ سارنگ نوازي . افغانستان بود که از تأسيس راديو افغانستان با راديو همکار بود

  .و از جملهء هنرمندان اول افغانستان در سارنگ نوازي است
ند، جناب استاد مددي مي نويسد که را که براي آن استاد بزرگ وطن داده بود» ماشين«کلمهء 

لذا . دوستانش چون ديدند که دستان و انگشتانش در سارنگ نواختن بمانند ماشين کار مينمايد
گفتند که دستان او دست نيست بلکه ماشين است، به همان شکل استاد را به اين نام شهرت 

  )مرحوم غالم حسن(     .دادند
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  استاد امير محمد

ش در .هـ  ١٣١٠مير محمد فرزند فيض محمد خان مشهور به کاکا فيض محمد در سال استاد ا
ده سبز کابل واقع خواجه رواش تولد شده، تعليمات اولي را در مسجد نزد » قابل باي«قريهء 

  .تا صنف ششم در مکتب ده سبز کابل متعلم بود" اساتيذهء علوم ديني فرا گرفته، بعدا
کا فيض محمد چون عالقمند به نواختن رباب بود و آن آله را بخوبي پدر استاد امير محمد، کا

به اجازه و تشويق پدر نواختن رباب را نزد استاد محمد عمر و آقا محمد قناعت " مي نواخت بنا
  .پدر استاد موسي قاسمي آموخت

 در سنين چهارده سالگي در آواز خواني نزد استاد محمد عمر منحيث شاگرد زانو زد و استاد
محمد عمر را طوريکه در سوانح اش ميخوانيم وي در آواز خواني در شروع و تأسيس راديو 

و به آواز .افغانستان شهرت زيادي داشت و به سرودن و نواختن رباب بعد ها توجه مطلق نمود
استاد امير محمد همچنان در خواندن هاي پشتو نزد استاد حاجي درمحمد . خواني نپرداخت

  .اگردي نموده استش) دري لوگري(
استاد امير محمد که خداوند او را غريق رحمت کند مرد متدين بود و خواص درويشي داشت، 

در خواندن هابا . وي از اشخاص متواضع، مهربان و صاحب قناعت بود و به حق خود راضي بود
امير محمد آنکه نزد استاد محمد عمر و او از استاد قاسم آوازخواني را فرا گرفته بود و استاد 
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اصول و روش خواندن را نزد او آموخته بود، ولي شيوه و روش خاص خواندن خود را تعقيب 
  .مي نمود

در کوچهء عليرضاء خان خانقاهي وجود داشت که دراويش به آن جا مي رفتند و حمد خداوند 
ميرفت و و استاد امير محمد نيز بروز هاي موعود به آنجا . را ميخواندند)ص(و نعت رسول اهللا 

  .نعتيه ها ميخواند و عالقمندانش را با خواندن هاي ديني خوش مي ساخت
به پاکستان در شهر کويته مهاجر شد و از ممالک اياالت متحده  ١٣٧٢استاد امير محمد در سال 

امريکا و جرمني دعوت نامه ها برايش رسيد تا به آن ممالک سفر نموده و هنر نمايي نمايد وي 
بدبختانه استاد . در آنجا ها سفر نموده و هنر نمايي ها کرد ١٩٩٧اهل هنر به  بنا بر تقاضاي

گفتند که استاد ميخواست در بازگشت به . بزرگوار در اثر سکتهء قلبي دار فاني را وداع گفت
  .ديدار دخترانش به ايران سفر نمايد ولي مرگ او را مهلت نداد

نام عزيز محمد اميري در موسيقي وارد است و از جملهء چهار فرزتدش تنها يکي از پسرانش ب
  .گاهگاهي هنر نمايي مينمايد

  

  
  استاد امير محمد
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  استاد محمد نبي

ش در .هـ  ١٣٠٠استاد محمد نبي دلربا نواز از دلربا نوازان معروف کشور است وي در سال 
  .پا به عرصه وجود گذاشت) خرابات کابل(کوچه خواجه خوردک 

در آواز خواني نزد استاد غالم حسين و استاد نبي گل شاگردي نموده و سالهاي استاد محمد نبي 
  .زيادي را منحيث آواز خوان در راديو سپري کرده است

اما بعد ها به آواز خواني توجه نکرده، نزد برادرش استاد رحيم گل منحيث شاگرد به نواختن 
ارچه هاي از هنرنمايي اش در آرشيف وي از همکاران سابقه دار راديو بوده و پ. دلربا پرداخت

استاد محمد نبي از بزرگان موسيقي در افغانسان بشمار مي . راديو افغانستان بيادگار مانده است
  .آيد
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  ميرزا نظر

آواز پرسوز و گداز و مملو از . اين هنرمند نامدار و تاريخ ساز را همه موسيقي نوازان مي شناسند
  .ان از هشتاد سال باينطرف زمزمه ها و غلغله ها را برپا کرده استتراژيدي او در افغانست

ميرزا نظر يکي از ميرزايان مشهور کابل بود، او بر دختري از اهل فاميل شاه امان اهللا غازي عاشق 
شد، بخاطر فاصله دادن ميان عاشق و معشوق وي را منحيث مامور در يکي از سفارت خانه هاي 

مگر ميرزا نظر در آن جا نيز با ناله ها و فرياد ها معشوق خود را . رر داشتندافغانستان به اروپا مق
از ياد نبرد و آواز هاي پرسوز و زهيري هاي خويش را بلند کرد و ريکارد مشهور او که 

  :ميگفت
  تابوت مرا ز چوب شمشاد کنيد    ياران و برادران مرا ياد کنيد    
  ه مانده و فرياد کنيددر خاک سي    تابوت مرا قدم قدم برداشته    

  .را بيادگار گذاشت
با تأسف زياد در بارهء اين هنرمند تراژيدي معلومات زياد بدست نيامد، ميرزا نظر از نگاه 

  .تاريخي در شمار اول خوانندگان محسوب ميگردد
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  احمد شاه حسن                             

شخصيت هاي فعال در قسمت احياي موسيقي در آقاي حسن يکي از هنرمندان شهير وطن و از 
اين هنرمند در حلقات موسيقي نوازان و هنردوستان از محبوبيت خاص . افغانستان بشمار ميرود

  .برخوردار مي باشد
احمد شاه حسن در يکي از تلويزويون هاي ايالت کليفورنيا مشغول زنده سازي تاريخ موسيقي 

زان و موسيقي شناسان مصاحبه ها ترتيب داده، هنر هاي شان را در افغانستان بوده و با موسيقي نوا
  .تقدير و تمجيد مي نمايد

. با اين هنرمند محترم تيلفوني صحبت گرديد و در بارهء تأليف و تدوين اين کتاب صحبت شد
همچنان خواستم که در بارهء هنر شان معلومات حاصل بدارم، متأسفانه موضوع به موفقيت پايان 

  .نيافت
اين هنرمند موسيقي در کليفورنياي اياالت متحدهء امريکا حيات بسر برده مصروف احياء " عالف

  .موسيقي در افغانستان مي باشد
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  کوشان محمد طاها
موسيقي " نوشته هايش در خصوص هنر و هنرمندان خاصتا" اين نويسنده و هنرمند توانا که اکثرا

خودش هنرمند موسيقي بوده و موسيقي را نزد استادان  و گاهي در ادبيات بمشاهده ميرسد،
بزرگ چون استاد و سرتاج موسيقي محمد حسين سرآهنگ آموخته و نوشته هاي زيادي را 

  .آقاي کوشان در مورد موسيقي انجام داده است
ه و بچاپ ميرسانيدم استاد سرآهنگ تعليقات افزود» قانون طرب«زمانيکه اين نگارنده در رسالهء 

همچنان در آن وقت آقاي لطيف . کوشان يک کاپي رسالهء مذکور را برايم فرستاد ب طاهاجنا
 .پاکدل يک کاپي ديگر را روانه کرد که در مقابله کردن خيلي ها مفيد واقع شدند

کوشان چون در ادبيات و زبان فارسي معلومات خوب دارد، باري هم مجله اي را بنام  آقاي طاها
  .د مديريت آنرا بدوش داشتتأسيس و خو» جوانان«

و . کوشان که عالقهء مفرط به موسيقي دارد، در مجالس که خواسته باشد هنرنمايي مينمايد
  .ايالت کليفورنيا حيات بسر ميبرد داکنون در شهر هيوار
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  فصل نهم
  
  

  هنرمندان حوزه هاي شرقي
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  راحمد ظاه                                    

ش در کابل تولد شده و اصل مأواي شان .هـ  ١٣٢٥احمد ظاهر فرزند داکتر عبدالظاهر در سال 
  .علينگار لغمان مي باشد

را » طوطي حبيبيه«احمد ظاهر با استعداد خداداد خود در وقت تحصيل به مکتب حبيبه لقب 
ز شهرت عالي وي در افغانستان ، تاجيکستان و حتي در ايران و اوزبيکستان ا. بدست آورد
در کابل بحدي محبوبيت داشت که در کنسرت ها سالون ها گنجايش مراجعين . برخوردار شد

احمد ظاهر با آنکه شخص مسلکي و يا حرفوي در موسيقي نبود ولي خواندن هاي . را نداشت
او در دل ها تاثير بسزا داشت، به مليون ها شخص از طبقهء نسوان و به صد ها هزار از طبقهء 

  .ور عاشق خواندن هاي او بودندذک
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در خواندن ها مستي هاي بخصوصي از خود نشان ميداد، وقتيکه در کنسرت ها انانسر نامش را 
بزبان مي آورد مستمعين چنان کف ميزدند که حتي دقايق زيادي را در بر مي گرفت تا بخواندن 

  .در محبوب جامعه باشدگويا ملکه اي در حنجره داشته ورنه کسي نميتواند آنق. آغاز نمايد
  .ش بدوران سياه خلقي ها شهيد شد.هـ  ١٣٥٨اين هنرمند حنجره طاليي در سال 

جوزا  ٣٠شعري از داکتر محمد عزيز سراج بمناسبت وفات المناک سرايندهء محبوب وطن 
  کابل ١٣٥٨

  ان مـــــااحمد ظاهــــــر بمردو اشک در چشمان مــــا         قطره قطره ميچکد از قلب بي درم
  اوبرفت و سوز هجران پيکرما سوخت سوخت       کي شود گُل شعله هاي آتش سوزان مـــــا
  رفت احمد از ميان مــــا عزيــــزان واي واي          آن فروغ شمع محفل و ان دري دوران مـا

  از دامان مـــااز سر شب تا سحر اشک و فغان ها کم نشد           نــــوجوان پـــر زحرمان رفته 
  آنهمه ساز آنهمه کـــــمپوز و آن آواز رفت           کي شود پــــرجاي او در حلقهء ياران مــا
  نــــــوبهاري بــــود آمــد رفت اما زود رفت            چندروزي بود ظاهردر سراي مهمان مــــا

  داخل هم به خارج مشعل تابان مــا کشور ما خوش بود کو اينچنين فـــرزند زاد             هم به
  شاد بادا روح او هردم کزو آيد سخن                             

  رحمت دائم نصيبش از در يزدان ما                                
تذکر بايد دادکه محترمه زهره جان يوسفي از نخبه شخصيت هاي زن در افغانستان در بارهء احمد ظاهر 

و زهره جان اکنون در .بسيار زيبا را نوشته و در جريدهء هفته نامهء اميد بدست نشر سپرده استرسالهء 
  .مملکت جرمني مصروف احياي فرهنگ مردم افغانستان است

  

  
  احمد ظاهر طرف چپ، در ميان استاد سرمست و در طرف راست اسماعيل خان اعظمي
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  احمد ظاهر

  
  
  

  
  احمد ظاهر و سامعه ميرزاد                                          

  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٤٠٣

  
  

  
  احمد ظاهر
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  استاد فقير حسين
ش .هـ  ١٢٩١وي در سال . استادفقير حسين از سارنگ نوازان شهير و معروف افغانستان مي باشد

در شهر جالل آباد تولد شده پدرش غالم حسين خان نام داشت که در جملهء هنرمندان نامدار 
  .ميرفتبشمار 

بدستهء استاد نبي گل " استاد فقير حسين در اول نزد پدر اساسات موسيقي را آموخت، بعدا
سفر نمود و نزد دو  در هندوستان  استاد باري به هنر جهت آموزش هنر. سارنگ نوازي مينمود

ول اگر چه قبل از سفر به هندوستان مبادي و اص. نفر از استادان هند نواختن ويلون را فرا گرفت
وايلون نوازي را از استاد فرخ افندي آموخته بود، در برگشت از هندوستان استاد فقير حسين از 
سارنگ و ويلون نوازان اول کشور بشمار ميرفت و از آغاز تأسيس راديو در آنجا همکاري 

  .مينموده است
و از وي ش دار فاني را وداع گفت .هـ  ١٣٥٩استاد بزرگ و تواناي نغمه فقير حسين به سال 

  )استفاده از کتاب استاد مددي. ( بعضي آثار در آرشيف راديو افغانستان بجا مانده است
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  منگل

وي . منگل از خوانندگان بلند آوازهء پشتو و از جملهء نخبگان موسيقي در افغانستان مي باشد
اند که شنونده ها از اشعار و لندي هاي پشتو را با نواختن هارمونيه چنان به نزاکت و زيبايي ميخو

  .آن لذت نهايي مي برند
منگل در زمان اوج فعاليت هاي خلقي ها و حکومت خلقي هنرنمايي ها نمود و چون هنرمند 

و . عاليقدر و بي بديل و هنرمند واقعي بود از آن سبب به سياست آن دوران وقعي نمي گذاشت
  .هنر خود را دنبال مينمود

ازخوان بلند مرتبت با يک هنرمند محبوب افغانستان بنام نغمه منگل آن هنرمند عاليقدر و آو
ازدواج نموده، و هردو نه تنها در پاکستان بلکه به ممالک خارج از جمله اياالت متحدهء امريکا 

  .هنرنمايي ها کرده اند
در آخرين معلوماتيکه از آندو هنرمند عزيز بدست آمده است اکنون در پاکستان حيات بسر مي 

  .در ايالت کليفورنيا در رفت و آمد ها مي باشند برند و
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  نغمه و منگل

  
  

  
  منگل با نسيان
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  گلزمان

 ١٣٢٠الحاج گلزمان از خوانندگان مشهور پشتو مي باشد، گلزمان فرزند ميرزمان خان در سال 
  .ي واليت خوست تولد گرديده استهجري، شمسي در ولسوالي باک در قريهء چيت

 ١٣٤٣گلزمان نظر به اينکه استعداد و لياقت خواندن را داشت و آواز زيبا را دارا بود، در سال 
هجري، شمسي از طرف بزرگان واليت پکتيا بطور رسمي به راديو افغانستان معرفي گرديد و 

  .راديو نيز از اين مهمان هنرمند خيرمقدم کرد
» غندي مندي ـ داتوري زلفي خوري کره په تندي د باغه گالن راوله«ان اولين آهنگ گلزم

  .ميباشد
که ورود گلزمان به راديو بود، در سال مذکور با گروپ هنرمندان موسيقي به  ١٣٤٣در سال 

  .آسياي ميانه يعني ممالک اوزبيکستان ـ تاجيکستان و ترکمنستان سفر نمود
گلزمان را منحيث منتظم موسيقي و پروگرام هاي  ش ادارهء راديو کابل.هـ  ١٣٤٧در سال 

  .ياد مي شد» طاووس بنگه«پشتومقرر نمود و اين پروگرام بنام 
اجرا مي نمودند » حجره و ديره«ش گلزمان با استاد زاخيل پروگرامي را بنام . هـ  ١٣٤٨در سال 

  .که در پانزدهم هر ماه از راديو نشر مي شد
" ز کردن را داشت و کار هاي را هم در زمينه انجام داده بود، بناگلزمان عالقمند زياد به کمپو

ش بحيث يک شخصيت کمپوزيتور شناخته شد و کمپوز هاي او را اين .هـ  ١٣٥٢در سال 
  :هنرمندان مي خواندند

خانم پروين، رخشانه، استاد مهوش، قمرگل، گلنار بيگم، ژيال، پرستو، ناهيد، بخت زمينه، افسانه، 
پشتو بوده و خوانندگان را به " ان ناگفته نماند که کمپوز هاي حاجي گلزمان عموماهما و ديگر
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آنها به راديو " لهجه هاي پشتو و يا بروش خواندن هاي زبان مذکور آشنا مي ساخت و بعدا
  .ميخواندند

بقراريکه حاجي گلزمان در سال دوهزار و چهار  ميالدي در شبرغان برايم گفت وي به مقدار 
آهنگ وي در راديو  ٦٠٦پوز به شمول آهنگهاي که خودش ساخته است، تهيه نموده و کم ٧٩٩

  .تلويزيون ثبت مي باشد
تلويزيوني که سي و پنج دقيقه وقت » حجري مجلس و ديره مجلس«ش .هـ  ١٣٥٨در سال 

داشت و آواز هنرمندان پشتو از طريق تلويزيون به نشر ميرسيد از طرف گلزمان و دو پروگرام 
  .رم مرحوم زاخيل ثبت گرديده استمحت

ش اتن هاي ملي و رقص هاي فلکلوريک تمام اقوام افغانستان را بنام .هـ  ١٣٦١گلزمان در سال 
اسامبل نرگس تهييه نمود که با اين کار خود نه تنها در افغانستان شهرت بلندي را بدست آورد، 

  .مدال ها و جوايز داده اند بلکه در ممالک خارج نيز از اين ابتکارش قدرداني نموده و
گلزمان سفر هاي زيادي را بخارج از افغانستان انجام داده و در شش فستيوال بين المللي اشتراک 

  .نموده است
  .شاگردان آتي را در موسيقي تعليم داده است: طوريکه جناب گلزمان براي اين نگارنده گفت

وري، انجنيرمومند، غالم محمد قره باغي، نغمه، منگل، ريتاوژمه، دين محمد غمخوار، جميله، ست
سيد اسرار کنري، خيرمحمد خندان، غازي جان، حفيظ اهللا کاکر، شاه محمد، محمد زمان 

  .اچکزي، بنفشه خمار، قندي کوچي ننگرهاري، تجلي، جان زمان و موسي گل
گردي نموده نزد شان شاکه تحرير مي يابد " گلزمان به گفتهء خودش از استادان که نام شان ذيال

استاد محمد عمر، استادنبي گل، استادفقيرحسين، استاد ماستراحمد بخش، استاد سليم  :است
  .قندهاري و مرحوم استاد زاخيل

هارمونيه، دايره، رباب، ماندولين، اکورديون، دهل، : گلزمان به نواختن اين آالت دسترسي دارد
از طريق موسيقي بمردم افغانستان خدمت  قرار فرمودهء گلزمان وي چهل سال تمام .طبله و توله

  .نموده و به صد ها کنسرت در داخل و خارج اشتراک نموده است
متذکر بايد شد که حاجي گلزمان در وقت تأسيس اتحاديهء سرتاسري افغانستان در کويته و 

روين پشاور پاکستان کار هاي بسيار ارزنده را انجام داده و يکي از کارهاي عمدهء وي از خانم پ
لقب داده شده بود، محفلي را بنامش » بانوي اول موسيقي«که از جانب اتحاديه منحيث 

گلزمان و استاد عبدالقيوم بيسد را، نگارنده در شبرغان مالقات نمود و عکسهاي . رگزارکردب
  .يادگاري گرفته شد
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  )شبرغان( گلزمان –داکتر شهراني  -استاد عبدالقيوم بيسيد

  

  
  ال هنر نماييگل زمان در ح
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  استاد رحيم گل

استاد رحيم گل يکي از استادان برجستهء هنر موسيقي در افغانستان بشمار ميرود، وي در سال 
ش در بگرام واقع شمال شرق کابل پا به عرصهء وجود گذاشته پدرش بنام نورگل .هـ  ١٢٨٨

عدادش را نزد پدرش در خان از رباب نوازان زبده بشمار ميرفت و از آن است رحيم گل است
مسلک موسيقي انکشاف داده و باالخره يکي از شخصيت هاي سرآمد موسيقي در افغانستان 

  .قرار گرفته است
استاد با پدرش به کابل نقل مکان مي کند و نزد استادان بزرگ وطن استاد غالم حسين و استاد 

  .قاسم به شاگردي مي نشيند
از استادان سابقه دار موسيقي از تأسيس راديو افغانستان به استاد رحيم گل به همراهي چند نفر 

استاد در . آن دستگاه همکاري نموده و آواز خوش خود را به سمع شنوندگان رسانيده است
سالهاي واپسين در راديو تلويزيون همکاري نموده، چه در کابل و چه در مزارشريف شاگرداني 

  .را بجامعه تقديم داشته
ش در کابل وفات مينمايد و با بخت نيک هنرنمايي .هـ  ١٣٦٥حيم گل بسال استاد عاليجاه ر

  )استفاده از نوشته هاي استاد مددي. (هايش در آرشيف راديو وجود دارد
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  استاد نبي گل
در قريهء گوالي که از محالت واليت ) ش.هـ  ١٢٨٠الي  ١٢٧٨(استاد نبي گل در بين سالهاي 

يا گشود، فاميل استاد از هفت نسل بيشتر از تولد او هنرمندان موسيقي ننگرهار است چشم بدن
بودند، پدرش حسن گل نام داشت و نوازندهء مشهور بود، برادر استاد بنام غالم حسن از سرنده 
نوازان بزرگ بود که از وي سرنده نوازي را آموخت، همچنان نزد استادان بزرگ افغانستان 

سين و در الهور نزد استادپير بخش در طبله نوازي نزد استاد چاچه استاد قاسم و استاد غالم ح
  .محمود شاگردي کرده و خود را در هنر موسيقي بمقام بلند رسانيده است

در سوانح هنرمندان خوانده ايم که نام اين استاد عاليقدر ورد زبان شان بوده  ويکي از اشخاص 
کابل در راديو همکار شده و از آنجا  ش با تأسيس راديو.هـ  ١٣٢٠اول است که در سال 

  .بدرجهء استادي رسيده است
استاد نبي گل امتيازي که در ميان هنرمندان بدست آورد، ابتکارات اوست که وي لندي هاي 
پشتو را از زبان عوام جمع و يا از خواندن هاي محلي بدست آورده آنها را بطور استادي با 

و از آنست که اين . نندگان محالت در راديو ميخوانددرنظرداشت اصالت آواز و اسلوب خوا
  .استادعاليقدر محبوبيت و موقف خاصي را در ميان هنرمندان و مردم صاحب شده بود

و تنظيم آهنگ هاي پشتو در راديو کابل کارهاي مهمي را  تيباستاد نبي گل در خصوص تر
شاگردان استاد نجف علي و غالم  انجام داده و شاگرداني را هم بجامعه تسليم داده که از جمله

  .سرور مي باشند
استاد نبي . استاد در افغانستان و بنيانگذاري هاي موسيقي کار هاي بزرگي را انجام داده است 

گل را مي توان در قطار بزرگترين استادان افغانستان قرار دهيم ، وي بعد از خدمات زياد در هنر 
بل جانش را به حق تسليم نمود، ياد او گرامي باد که ش در خرابات کا.هـ  ١٣٥٠کشور بتاريخ 

استفاده از . ( خوشبختانه آثاري زيادي از استاد در آرشيف هاي راديو افغانستان موجود مي باشد
  ) کتاب سرگذشت معاصر موسيقي
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  )فرزندان استاد نبي گل(استاد حنيف و استاد نبي زاده : از راست به چپ    
  
  

  
  

  زاده فرزند استاد نبي گل در کنار مرقد پدرش استاد حنيف نبي
  )از آرشيف داکتر سرمست( 
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  استاد اولمير

استاد اولمير بار اول در قريهء ميرزا علي آباد حکومت سرخرود واليت ننگرهار ديده شده است 
ما مالزمت مي کرد، ا» نگران«وي در آغاز کار خود در افغانستان بخانهء سيد امير خان مشهور به 

يکي از . از شنوار و از قريهء ده باال مي باشد" گفته مي شد که وي از پشاور نه بلکه اصال
استادان سابقه دار معارف محترم عبدالوکيل مياخيل که استاد اولمير را از دورهء متعلمي ، صنف 
هشتم خود مي شناخت فرمود که استاد در اول خواننده نبود، فقط گاهگاهي در دشت ها و يا 

  .حلقهء جوانان آوازخواني را بصورت شوقي انجام ميداد
زمانيکه سيد امير خان نگران از سرخرود به دهنهء غوري کوچ کرد، اولمير از وي جدا شد و در 

  .پي سرنوشت ايندهء خود شد
مگر استاد اولمير را در کتاب تأليف استاد مددي چنين ميگويد که صنف ششم را در پشاور 

الهور به داشتن ارتباطات با سبز علي خان، حبيب خان، چشت و صبر نسا  در"خوانده و بعدا
  .ريکارد را تهيه کرده است

ش و تولدش را در قريهء .هـ  ١٣٢٥استاد مددي ورود استاد اولمير را از پشاور به افغانستان سال 
  .از نواحي شهر پشاور نوشته است» نوتيا«
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مي آورد به راديو کابل راه مي يابد و هنرمندان پشتو  استاد اولمير بعد از اينکه در کابل تشريف
خوان با وي و هنرش عالقمند شده ، بعد از آن از شهرت زياد برخوردار مي شود، اولمير انسان 
بي توقع و آزاده بود و تا اخير حيات به ازدواج تن در نداد و در خواندن ها، هنگامه برپا کرد و 

دادند وي نه تنها خود » استادي«شد و تا جائيکه او را لقب از اکثر استادان پشتو خوان پيش 
م  ١٩٧٩هنرمند بلند آوازه بود، بلکه شاگردان زيادي را در جامعهء افغانستان تربيه نمود، در سال 

زمانيکه استاد مرحوم اولميردر بيمارستان علي آباد بستري بود اين نگارنده وظيفهء رياست نقاشان 
بايد آن محترم را عيادت مي کردم، وي مرد نيکو، مهربان و متواضع " را بدوش داشتم وظيفتا

  .هجري شمسي در کابل وفات نمود ١٣٦١بود، آن استاد بزرگ بسال 
ورد زبان عام و خاص » دازمونژ زيبا وطن« و » مستي منگي بروليده«مطلع دو خواندن مشهور او 

  .مردم افغانستان است
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  از افغانستانملنگ نجرابي هنرمند ممت

. اکثر هنرمندان موسيقي در افغانستان گلهاي خود رو بوده و از طبيعت درس هنر را فرا گرفته اند
نيز در اوايل به . منحيث شخصيت هاي مسلکي در اين رشته شهرت يافته اند" حتي آنهائيکه بعدا

بوعات افغانستان ملنگ نجرابي که باري در مط. شکل فطري و استعداد خداداد هنرنمايي ميکردند
از شهرت کلي در نواختن زير بغلي برخورداربود، از هنرمندان درجه يک اين آله محسوب 

اگرچه چند هنرمند زير بغلي را در کابل مي شناسيم ولي هيچ يک بمانند ملنگ نجرابي . ميشود
  .شهرت بسزا نيافته اند

ر فاکولتهء هنر هاي زيبا ميگويد جناب آقاي استاد حسين ارمان يکي از اولين استادان موسيقي د
که ملنگ نجرابي يک شخصيت بي نظير زير بغلي نوازي بوده و اين هنر را به ذروهء کمال 

  .رسانيده است
محل و سال تولد او را » سرگذشت موسيقي معاصر در افغانستان«جناب آقاي مددي در کتاب 

که پدر ملنگ با آنکه پيشهء ش به قريهء روزاخيل نجراب مي آورد و ميگويد .هـ  ١٣١٧در«
و محرز است که پدر وي  »دهقاني داشته و گاهگاهي در محل خود آواز خواني ميکرده است

در انکشاف استعداد فرزندش رول داشته و وي را به نواختن دهل و دف و زير بغلي تشويق 
  .کرده است 
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محلي شامل و از  جناب آقاي مددي مي گويد که ملنگ در اوايل به دارو دستهء هنرمندان
شهرت بسيار خوب برخوردار گرديد و سازندگان  محلي او را بديدهء قدر مينگريستند و سعي 

  .مي کردند که او با ايشان همراهي نمايد تا مجالس خويش را رونق بيشتر ببخشد
ش با مشوره و .هـ  ١٣٣٨که ملنگ در محيط خويش از شهرت زياد برخوردار شد بسال " بعدا

راديو کابل . ستان به راديو کابل مراجعه و خويشتن را بنام ملنگ نجرابي معرفي نمودتشويق دو
که شخصيت هاي بادرک و فهم داشت وي را بعد از آزمايش در صف هنرمندان کابل راديو 

ملنگ نجرابي من بعد از هنرمندان پرآوازه  و شهير . پذيرفت و مستمريي  را نيز بوي تعيين کرد
در ممالک خارجه با گروه هنرمندان افغاني چندين بار سفر ها و هنرنمايي  وطن گرديد و حتي

  .ها کرده است
اين يک تصادف نيک بود که راقم اين سطور با اين هنرمند در يک سفر به ترکمنستان همراه 

ديدم که او چهرهء زيباي دارد و . همينکه همراهان او را بنام ملنگ نجرابي معرفي کردند. بود
و کردار او از مردمان عادي فرق کلي داشت، اما عموميات او ارتباط ميگرفت بگونهء نگاه ها 

  .فرهنگيان خرابات و رندان با صفا
حکومت ترکمنستان محفلي بزرگي را در يک تاالر با شکوه عاشق آباد به افتخار هنرمندان 

  .افغاني ترتيب کرد و هنرمندان هر يک هنر نمايي کردند
از به هنرنمايي زير بغلي مصروف بود و چنان غرق نواختن بود که انسان ملنگ نجرابي از آغ

بر  هگا.در عالم ديگري قرار دارد و بمردمان توجه و اعتنايي ندارد" فکر ميکرد که او اصال
آسمان و گاه در زمين مي ديد و گاهي هم با چشم تيز و برق آسا بخوانندگان و هنرمندان هم 

فکر مي کرديم که ملنگ نجرابي نشئه است و غرق خمار است همگي . ساز خود مي نگريست
زيرا نشاطي را که او در اين بزمگاه نشان ميداد در هيچ محفلي . که از خمخانه نو بيرون آمده
  .ديگري هرگز نشان نداده بود

يکبار گويندهء مجلسي بزبان ترکمني اعالن کرد که آخرين صفحهء هنرمندان افغاني يک نغمه 
  .ند بزرگ افغانستان از ملنگ نجرابي مي باشد که زير بغلي را استادانه مي نوازدتوسط هنرم

چون ملنگ نجرابي دست به زير بغلي نوازي زد تو گويي که خداوند به وي عوض دو دست ده 
دست داده بود و ايکاش خواننده گرامي با من مي بودند که گفتار مرا در هنرنمايي اين 

، ملنگ آنقدر با بي اختياري زير بغلي نواخت که شنوندگان شخصيت بي نظير مي پذيرفت
آنهائيکه در عالم حال قرار داشتند همه بيخود گشتند و آن کسانيکه در قال بودند آنها هم 

  .سرودستار خود را از دست داده بودند
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 بمجرديکه آخرين دقايق هنرنمايي ملنگ نجرابي نزديک شد و همان ثانيه اي که زير بغلي را از
همه گفتند که او نشئه شراب مردار . دست خود دور ساخت ملنگ بزمين افتاد و ضعف کرد

است، اما من ميدانستم که او با شراب سازگاري ندارد و او مست هنر، مست هنرنماي و مست 
جامعهء افغانستان بود نه مخمور ساغر و " مسلک شريف موسيقي و مست خدمت بجامعه و خاصتا

نگذشته بود که موتر آمبوالنس از شفاخانه رسيد و او را بمانند يک مرده به مي، هنوز دقايقي 
  .آنجا انتقال دادند

ساعتي نگذشته بود که تصور من تحقق پيدا کرد و سنگ گردهء او را در وقت هنرنماي تکليف 
ميداده و از بسکه او عرق کرده وبود، گرده بي آب گشته و سنگ گرده او را عذاب ميداده و 

يکه او از ميدان هنرنمايي بيرون نميرفته اين بودکه آن هنرمند گرامي و آن موسيقي نواز عزيز دليل
و من بايد بگويم که . و ارجمند نمي خواسته که نام هنرمندان افغاني به بيرون از مملکت بد شود

ثابت ساخت که او نه نشئه " اين هنرمند وطن دوست  در محضر دو هزار نفر تماشاچي عمال
غر بود و نه خمار شراب، بلکه عالوه از تکليف جسمي در فکر خريدن آبروي هنرمندان سا

  .افغاني بود
جسم کوچک و نحيف ملنگ نجرابي و چهرهء عجايب و چشمان درخشان او مرا وادار ميکرد 
بکرامت پروردگاري تعمق کنم و يکبار ديگر به بندگي و عاجزي خود اعتراف کنم و بگويم 

بعضي از بندگان خود را خاص آفريده و ملنگ از همان بندگان فرشته ) ج(ند که بي شک خداو
آن زمانيکه زير بغلي از دست ملنگ نجرابي افتاد . صفت، با استعداد بدرجهء قرين نبوغ مي باشد

من شاهد بودم و ديدم که يکطرف زير بغلي افتاد و طرف ديگر خودش افتاد و آن صحنه تا 
  .بسته است که هرگز از يادم نخواهد رفت اکنون چنان در فکرم نقش

ملنگ نجرابي اکنون در قطار بزرگترين شخصيت هاي هنر موسيقي در افغانستان قرار دارد، او را 
مي گفتند که رباب نوازي استاد محمد عمر فقيد را بسيار دوست داشت و از آن بود که سالها 

  .د و خاطرات آن دوران را عزيز ميدانسترباب استاد محمد عمر را با زير بغلي همراهي ميکردر 
ملنگ نجرابي با آنکه در کدام مکتب طبله نوازي و يا بصورت عمومي موسيقي براي فراگرفتن 

به شاگردانيکه » ليسهء موزيک«هرگز زانو نزده ولي بآنهم مدتي را به تدريس مکتب موسيقي يا 
ن دو نفر شاگردان ديگري را به همچنا. درس زير بغلي را فرا مي گرفتند تدريس نموده است

  .جامعه تقديم نموده است که يکي آن برادرش محمد رضا و فرزندش غالم محمد مي باشند
ملنگ نجرابي بعضي امتيازات و القاب و جوايز را از وزارت اطالعات و کلتور بدست آورده 

توان گفت که ذکر يافته، بي ترديد مي» . . . سرگذشت موسيقي «است که تفصيل آن در کتاب 
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ملنگ صاحب امتيازات زيادي بوده که بدبختانه مقامات هنري افغانستان نه تنها در طول تاريخ 
صاحب صالحيت و حقوق و اختيارات نبوده، بلکه مقامات اداري به ارزش هنر و هنرمند و 

" و جوايز ديگر رتب دايما» استادي«و در قسمت تعيين رتبهء .موقف آنها چندان قايل نبودند
شنيده ميشد که يک تعداد ناديده گيريها اندر ميان فيصله کنندگان موجود بوده و آنچه که الزم 

  .بوده اجرا نکرده اند
باشغال کابل توسط طالبها بر هنرمندان موسيقي " بعد از ورود مجاهدين به افغانستان و خاصتا

فراري گرديدند، اينکه بر زوال آمد و آن بيچاره ها در هر گوشه اي از وطن و خارج متواري و 
سر ملنگ نجرابي چه وقايع آمد و بکجا رفت و چه شد و وضع حياتي در چه حالت قرار دارد، 

اين هنرمند بزرگ در پاکستان است و جناب استاد حسين " تحقيق ديگري را کار دارد، غالبا
گ نجرابي ارمان تصميم دارد که گروهي را سر براه سازد که يکي از اعضاي شان همين ملن

  .خواهد بود
بعد ها واقف گشتيم که استاد ملنگ را استاد ارمان به اروپا آورد و بدبختانه آن هنرمند بزرگ 

خدماتي را که استاد . افغانستان در فرانسه به مرض مهلک سرطان جان عزيز خود رااز دست داد
  .ارمان به آن مرحومي انجام داده است فراموش ناشدنيست

  زير بغلي چيست
آالت دهل، زيربغلي و دائره عبارت از اسباب ضربي مي باشند، کلمهء دائره زياده تر در کابل «

است و تا اکنون اين کلمه در بدخشان و نواحي آن » دف«صورت استعمال دارد که اصل آن 
استعمال ميگردد اما زير بغلي که صورت يک ظرف گلي آب را دارد، يک طرف باالي آن 

پوست آهو و " و طرف پائين و يا بزرگتر آن با پوست حيوانات مخصوصا بمانند ظرف آب باز
هنرمند . اصل ظرف سفالي و يا گلي مي باشد که بمانند منگي تهيه ميگردد. يا بز پوشيده است

  .و اين آله هم به تنهايي و هم با گروه نواخته ميشود. زير بغلي، زير بغلي را با دو دست مي نوازد
ياد ميگردد و صورت تلفظ آن فتح اول و ثاني با سکون حرف » تنبک«بنام  زير بغلي در ايران

سوم و کاف که گاهگاهي مردمان به عوض دف و دهل هم آن کلمه را استعمال مي نمايند و 
در حقيقت اگر اصل کار دف و دهل و نغاره را نميدهد ولي نزديک به آن را مي تواند اجرا 

  ».کند
ز گويند که از مصدر کوبيدن آمده و همين آالت دف و طبل در آالت ضربي را آالت کوبي ني

صدر اسالم شهرت بسزا داشته هم در جنگ ها و هم در خوشي ها و جشن ها از آن استفاده 
در ختم مقاله هذا که در بارهء ملنگ نجرابي تحرير يافته اين موضوع را تکرار مينمايم . ميکردند
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تان و از جملهء تاريخ سازان موسيقي و نوازندگان بي نظير که او از جملهء بزرگان هنردر افغانس
  .افغانستان مي باشد

  
  استاد ملنگ نجرابي

  
  ملنگ نجرابي

  ملنگ نجرابي با استاد ارمان                         
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  استاد محمد دين زاخيل

  .محمد دين زاخيل يکي از آواز خوانها و هارمونيه نوازان مشهور افغانستان است
در حکومتي کامهء واليت ننگرهار صورت گرفته و فرزند ) ش .هـ  ١٣١٧(تولد وي در سال 

  .يکي از طبله نوازان آن ديار بنام سراج الدين ميباشد
هارمونيه را از " زاخيل از آوان خورد سالي به موسيقي عالقمند شده، موسيقي را از پدر و بعدا

ه در کابل راديو تشريف برد، به مدت يکسال جهت نزد امين گل مومند آموخته و سالهاي بعد ک
  .تحصيل به شهر لکنهوي هندوستان رفت

در بازگشت از تحصيل به هندوستان، عالوه از هنرنمايي ها و نواختن هارمونيه، به خوانندگان 
خواندن ها و نغمه هاي زاخيل در آرشيف راديو وجود دارد وي . پشتو آهنگها کمپوز مي کرد

  .شاگردان را بمانند همسرش خانم قمرگل به ثمر رسانيده است تعداد  زيادي
بقرار معلوم محمد دين زاخيل آن هنرمند محترم که محبوبيت خاص و اخالق پسنديده داشت 

بيوهء او خانم قمرگل و اوالد هايشان در . سالها پيش دارفاني را در افغانستان وداع گفته است
  .کانادا حيات بسر مي برند

ده در يک شب نشيني مخصوص هنرنماي هاي زاخيل را شنيده و از هنر او لذت برده اين نگارن
  .است
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  فصل دهم

  
  

هنرمندان حوزه هاي شمال 
  غربي
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  تاج محمد

اکنون گرچه وي مسن مي باشدولي روحيهء . از مشهور ترين هنرمندان صفحات شمال مي باشد
غذاي روح به صحت و تندرستي او کمک نموده  قوي او نشان دهندهء آنست که موسيقي يا

  .خيلي نظر به سن خود جوان معلوم ميشود
م تأسيس شده بود،  ٢٠٠٤در سيميناري که به نسبت انکشاف زبان ترکي در افغانستان به سال 

تاج محمد هنرنمايي هاي زيادي نمود، او به زبان هاي ترکي و فارسي آواز خواني مينمايد و 
  .نوازندگان با وي همراهي دارندگروه مخصوص از 

تاج محمد اکنون از ستاره هاي درخشانيست که در محافل عمده و عمومي صفحات شمال او را 
  .دعوت مينمايند

تاج محمد شخص حليم و مهربان مي باشد، سواد خوب دارد وخواندن هاي نعت شريف و 
  .مناجات را بسيار عالي ميخواند
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  )چپ نفر اول طرف(تاج محمد   
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  استاد بهاء الدين

از کوهستان شمالي کابل مي باشد، ولي زياده تر زندگاني خود را در مزار " بهاء الدين اصال
عمرش را آقاي تخاري شصت گفته بودند، که در آن ) م ٢٠٠٤(شريف سپري نموده، در سال 

  .وقت چهل سال سابقه هنرمندي و هنرنمايي را سپري کرده بودند
  .از هنرمندي آواز خواني مينمود، ولي بعد ها به تنبور و دمبوره روي آورددر آغ

بهاءالدين يکي از مشهورترين هنرمندان افغانستان مي باشد که در کابل و صفحات شمال او را 
  .همه مي شناسند

. استاد برحق است شاگرداني زيادي را تربيه و از خود بيادگار گذاشته است" بهاءالدين که واقعا
از جملهء شاگردان مشهور او مي توان رسول جان تنبور نواز را نام برد که در اين اواخر در 

  .راديو افغانستان بکابل وظيفهء مديريت موسيقي را بدست دارد
اين نگارنده هنرنمايي بهاءالدين را در هوتل مزارشريف ديده است وي با گروه خود  ٢٠٠٢بسال 
  .يي در وطن ديگر رقيب نداردچنان هنرنمايي کرد که گو" واقعا
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  عبدالرشيد اندخويي

نام اين مرد بزرگوار را در صفحات شمال مملکت اکثريت شنيده اند، وي در کابل حيات بسر 
ش در اندخوي و .هـ  ١٣٠٥ميالدي عمرش به هشتاد ميرسيد، سال تولدش  ٢٠٠٢ميبرد در سال 

  .اسم پدرش حاجي شيرباي ولد مراد خان مي باشد
اد عاليقدر و  دانشمند محترم جناب حضرتقل خان دليل که استاد اين نگارندهء حقير بودند است

  :در قسمت عبدالرشيد خان اندخويي و هنرمندي او چنين معلومات دادند
عبدالرشيد اندخويي شاگرد ارواح شاد استادفرخ افندي يا استاد بزرگ موسيقي در افغانستان که 

و ايشان از بزرگترين و حتي . ابعيت در افغانستان را بدست داشتندت" اهل ترکيه و بعدا" اصال
اولين استاد موسيقي سبک غربي در افغانستان بودند که عبدالرشيد خان از استاد افندي نواختن 

عبدالرشيد اندخويي در آالت اکارديون و دوتار مهارت زياد . اکارديون و نوتيشن را آموخت
خودش " بنام کمال خان اندخويي آموخته بود و شخصا داشت که دوتار را از هنرمندي

آهنگهاي ترکي، اوزبکي را بسيار زيبا کمپوز و در محضر هنردوستان و حلقه هاي دوستان و 
  .ياران هنرنمايي مينمود

محمد شفيع عظيمي که عضو برجستهء گروه ظفر بود، جناب عبدالرشيد اندخويي با وي در 
. از راديو تلويزيون اجراء مينمود" اندن هاي ترکي را مستقيماگروه مذکور همکاري نموده و خو

در آن جا " جناب محمد شفيع عظيمي که يکي از فارغان فاکولتهء هنر هاي زيبا و ضمنا" فعال
  .بعد از فراغت منحيث استاد پذيرفته شده بود در مملکت هالند بسر مي برد

يکي، ترکي ترکمني و پشتو آشنايي کامل عبدالرشيد خان اندخويي بزبان هاي ترکي، دري، اوزب
وي يکي از برجسته ترين هنرمندان بوده که از شهرت زياد در . داشت و بخوبي تکلم مينمود

  .ميان حلقات هنري و مردم برخوردار ميباشد
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  نعمت اهللا داهي

ميالدي در شهر اندخوي متولد و تحصيالت  ١٩٦٥ماه مي  ٢٥انجنير نعمت اهللا داهي بتاريخ 
بتدايي و متوسطه و عالي را در آن شهر به اتمام رسانيده، بعد از فراغت شامل انستيتيوت پولي ا

  .م از آن دستگاه موفقانه سند فراغت را حاصل نموده است ١٩٨٩تخنيک کابل شده در سال 
ر آوان تحصيل در پولي تخنيک کابل به تشويق دوستان و همصنفانش که به آواز آقاي داهي د

  .قمند بودند عضويت گروه ظفر را بدست آوردعال اوخوش 
گروه ظفر در آرکستر هاي راديوتلويزيون افغانستان تحت شرايط و مقررات خاص همکاري 
مينمود و در آن مؤسسه هنري آقاي داهي ترانه ها و آهنگ هاي ترکي را خوانده و مورد تقدير 

انه بايد يک آهنگ ثبت مينمود آهنگها و صداهاي آقاي داهي که ماه.و تحسين قرار ميگرفتند
  .هم در راديو نواي کهسار و نيز در راديو تلويزيون به سمع شنوندگان ميرسيد

آقاي نعمت اهللا داهي اشعار انتخابي خويش را از سروده هاي ادباء و شعراي هموطنش چون 
اصم و استادمحمد اشرف عظيمي، استاد محمد امين متين اندخويي و محترم دکتور عبداالسالم ع

را با صداي گيرا و  جناب مشرف بدست مي آورد و بعد از تمرين با کمپوز هاي زيبا اشعار
جناب داهي در کنسرت ها زياده تر از مليت ترکي زبانان افغانستان نمايندگي . جذاب ميخواند

، آقاي داهي در دومين کنگرهء اتحاديهء هنرمندان که در کابل ننداري برگزار شده بود، ينمودم
در منطقهء گوالف کانادا با فاميل خويش بسر " فعال. استقبال گرم شد از آن خاطرات خوبي دارد

  .مي برد
  
  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٤٢٩

  
 يوسف قاسمي

يوسف قاسمي از هنرمندان اول و عمدهء صفحات شمال بشمار ميرفت، فعاليت هاي هنري او 
  .زياده تر در شهر مزارشريف صورت مي گرفت

ايي او را در يک شب بسيار آرام در خانهء يکي از دوستان در اين نگارنده بزم آرايي و هنر نم
دوست عزيز من بخاطريکه من موسيقي نوازان را بسيار دوست . شهر مزار شريف ديده است

  .داشتم او را با گروه هنري اش دعوت نموده بود
ميماند يوسف قاسمي اشعار بزرگان شعر و ادب را ميخواند و چنان ميخواند که شنونده را نه سر 

  .و نه دستار
  از آن افيون که ساقي در مي افگند                             
  حريفان را نه سر ماند و نــــه دستار                             

را چنان عالي . . . و »همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر سنگ «: اشعار امير خسرو را با مطلع
در " يکسال بعد از آن مجلس غالبا. يدن آن بيخود و مدهوش مي شدميخواند که هر انسان با شن

با برادران هنرمندش در تصادم موتر جان خود را بحق تسليم نمود، خدايش او و ) م ٢٠٠٣(
  .ديگران را بيامرزد
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  خير محمد چاوش
  

  
  
  

  

  خيرمحمد چاوش      
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  اندخويکارگر  صابر محمد

  
  
  

  
  محمد صابر کارگر
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  جوشقين عبدالعزيز

  

  
  روزي پهلوان

  

  
  اسماعيل
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  عوض پهلوان

  

  
  محمد صادق بخشي

  محمد يوسف صحبت            
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  عبدالوهاب سروري
  

  
  عبدالرحيم بخشي

  
  

  دمبوره نوازان
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  محمد امين اندخويي          

  
  نوازندگان شمالاز           
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  مال دوتار نواز معروف اندخوييکعبدالغفور       

         
  دمبوره نواز    و کابل واجه هنرمند معروف در شمالخ ضياٌ  

  دمبوره نوازان        
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  علي بابا دمبوره نواز          

  
  
  

  دمبوره نوازان شمال          
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  فصل يازدهم
  
  

  هنرمندان حوزه هاي غربي
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  استاد سليم سرمست

ميباشد و يکي از با استعداد استاد سليم سرمست رهبر بزرگ و معروف آرکستر در افغانستان 
ترين شخصيت هاي فن موسيقي و از استادان زبدهء موسيقي در دستگاه هاي نظامي و غير نظامي 

  .وزارت مطبوعات و معارف بشمار ميرود
ش در نو آباد ده افغانان کابل تولد شده و پدرش محمد .هـ  ١٣٠٩استاد سليم سرمست در سال 

سليم فرزندش بدار بقاء شتافته و او را يتيم ساخته که اصل شان  نعيم ميباشد که در آوان کودکي
  .فراهي ميباشد

بمکتب موزيک تحصيل نموده، موسيقي " استاد سليم سرمست در آغاز بمکتب صنايع و بعدا
بياد اين نگارنده مي . استاد فرخ افندي آموخته است" شرقي و غربي را نزد استادان ترکي خاصتا

ل ننداري محفل با شکوهي را اتحاديهء هنرمندان افغانستان به سرپرستي آيد که وقتي در کاب
وزارت اطالعات و کلتور برپا نموده بود، استاد سليم سرمست در نوبت خود، بيانيهء عالي ايراد و 
در گفتار خود از خدمات عالي و درجه يک استاد فرخ افندي در قسمت نقاشي و موسيقي در 

و گفت که استاد فرخ افندي از بزرگترين شخصيت ها مي باشد که  افغانستان ياد آوري نمود
  .روح تازه به مسالک نقاشي و موسيقي بخشيده است

که .استاد سليم سرمست يکي از اولين استادان در فاکولتهء هنر هاي زيبا به شعبهء موسيقي ميباشد
تا در قسمت عموميات اين نگارنده بخاطر دانش و لياقت او در علم و فن موسيقي دعوت نمودم 

  .موسيقي به شاگردان فاکولتهء مذکور تدريس فرمايد
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 منحيث به فاکولنهء هنر هاي زيبا به خواهش اينجانب" جناب دکتور نعيم فرحان که خود جديدا
بودند به خواهش و اصرار اين نگارنده استاد سرمست، استاد ننگيالي و  تشريف آوردهاستاد 

ت به فاکولته آوردند تا مجلسي را جهت پروگرامهاي موسيقي برپا و استاد ارمان را از مطبوعا
  . هر سه شخصيت عالي موسيقي را در آن فاکولته مقرر نمايم" بعدا

استاد سليم سرمست با لياقت و استعداد ذاتي که داشت بعد از وفات استادش فرخ افندي 
ومپت و ماندولين را استادانه رهبريت و مسوؤليت پيشبرد آرکستر را به پيش مي برد و آالت تر

  .مي نواخت
استاد سرمست کار هاي بسيار زيادي را در مسلک موسيقي در افغانستان انجام داده و سفر هاي 

وي در يک سفر . زياد هنري کرده و موسيقي افغانستان را به برون مرزي ها معرفي داشته است
ح الهجه و جدي بنظر ميخورد و نيز مورد هنري به ترکمنستان با من همراه بود، مرد با وقار، صري

احترام موسيقيدانان وطن قرار ميگرفت، خدايش بيامرزد، سالها قبل در کابل داعي اجل را لبيک 
  .گفت

براي اينکه استاد سرمست يکي از بزرگترين هنرمندان موسيقي و رهبر آرکستر را خوبتر 
تر ناصر سرمست بدست آورديم که بشناسيم، يادداشت خودش را از طريق فرزند هنرمندش داک

در بارهء سوانح عمري خودش نوشته بود، اگر چه بعضي کلمات مکرر مي آيد ولي شايد تکرار 
  .حسن تعبير گردد

  .استاد سليم سرمست در بارهء زندگينامهء خود بقلم خودش خود را چنين معرفي مينمايند
مراد، از قوم نورزائي مليت  محمد سليم سرمست متخلص به سرمست ولد محمد نعيم محمد« 

پشتون، سکونت اصلي دار آباد واليت فراه، سکونت در کابل مکروريان سوم ناحيهء نهم 
ش در شهر کابل، تحصيالت ابتدايي در مکتب صنايع نفيسه و .هـ  ١٣٠٩شاروال کابل، متولد 

ي در تحصيالت بعدي را در رشتهء موسيقي در مکتب موزيک مربوط به مکاتب عمومي عسکر
چوکات وزارت دفاع ملي تا سويهء بکلوريا به نزد استادان داخلي و خارجي از کشور ترکيه و 

  .استفاده از تجارب استادان موسيقي شوروي عثمان يا رؤف خيري و غيره نموده ام
ش آغاز خدمت گزاري بوطن در اردو، ابتدا بحيث عضو آرکستر حربي .هـ  ١٣٢٤در سال 

ش و از آن ببعد الي ختم دورهء ماموريت .هـ  ١٣٣٥ال فراغت تا سال پوهنتون، همچنان از س
  .ش بحيث رهبر آرکستر حربي پوهنتون.هـ  ١٣٥٤عسکري 
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ش در آغاز منحيث نوازندهء .هـ  ١٣٢٩آغاز همکاري در راديو و موسسات هنري کشور از سال 
ش تا زمان .هـ  ١٣٤٨ماندولين در تک نوازي، بعد از تشکيل آرکستر بزرگ راديو از سال 

  .منحيث رهبر آرکستر  انجام وظيفه نمود) شايد تا وقت تقاعد( حاضر
  :انجام وظايف قابل تذکر در موسيقي

ــ  رهبري آرکستر جاز، اجراي ترانه هاي ميهني و د ها سرودهاي ذوقي براي مردم و  ١
 .شنوندگان راديو

ثبت نشر و نوشتن ــ  رهبري آرکستر بزرگ، اجراي صد ها آهنگ فلکلوريک کشور،  ٢
اين نوشته نه تنها در . نوتهاي کشور بشکل يک رسالهءبزرگ جهت استفادهء آيندگان

حلقات هنري کشور مورد تائيد و تقدير قرار گرفت بلکه مورد تائيد يونسکو نيز قرار 
 .گرفت

ــ  رهبري آرکستر جوانان، شاگردان ليسهء موزيک، ثبت، تنظيم و رهبري اضافه تر از  ٣
 .هنگ حماسي، رزمي و ميهنييکصد آ

 .ــ  نوشتن نوتهاي آهنگهاي انقالبي و ميهني و نوشتن يک کتاب مکمل ٤

 .محصول گلستان فلم) ٥٥٥(ــ  موزيک و دايرکتر موسيقي فلم هنري خانهء  ٥

 .محصول افغان فلم) دهکده ها بيدار مي شوند(موزيک دايرکتر فلم هنري و انقالبي  ٦

نوشتن نوت ها براي آالت مختلف موزيک و آرکستر جهت (ــ  افتخار تنظيم پارتيسيون  ٧
رهبر آرکستر استفاده( 

 .ــ  رهبري و آموزش آوازخوانان و نوازندگان در اجراي سرود هاي جهاني ٨

ــ  افتخار تنظيم پارتيسيون سرود ملي جمهوري دموکراتيک افغانستان براي آرکستر  ٩
ستر بزرگ دولتي ازبکستان نفري و ثبت آن در اجراي آرک) ١١٨(سمفوني بزرگ 

 .شوروي 

سرود هاي «ــ  تهيه و تدارک آهنگهاي کودکانه جهت نشر يک کتاب تحت عنوان ١٠
 و نوشتن نوت هاي آن بشکل ريتوش» کودکان

ــ  تهيه و تدارک ميتود ديکته و سولفژ براي استفادهء شاگردان ليسهء موزيک از  ١١
 .آهنگهاي کشور

، يکي از اولين استادان موسيقي در ي در دانشگاه کابلبااستاد فاکولتهء هنر هاي زي(ــ   ١٢
 )هنر هاي زيبا به مدت چهار سال
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ــ  تهيه و تدارک مواد براي نشر کتاب مضمون آالت شناسي، موسيقي براي ليسهء  ١٣
 .موزيک

ــ  انجام خدمات هنري جهت معرفي موسيقي افغانستان بخارج از کشور، جمهوريت  ١٤
م چکوسلواکيا ، جمهوريت هندوستان، جمهوريت مردم اتحاد شوروي، جمهوريت مرد

 .چين، کشور ايران و کسب افتخارات بزرگ براي هنر اصيل افغانستان از اين سفر ها

  :افتخارات 
  ش.هـ  ١٣٥١از مطبوعات افغانستان به سال » استادي«ــ  بدست آوردن لقب و درجهء  ١
  ) ش.هـ  ١٣٥٤و  ٥٢ـ ٥٠(سالهاي در » مادر«ــ  کسب جايزهء اول کمپوزيتوري بنام  ٢
  ش.هـ  ١٣٤١ــ  کسب مدال عالي کلتور از اتحاد شوروي در سال  ٣
صنعت (درجه اول، درجه دوم و درجه سوم در جشن ) سرخ، سبز، آبي(ــ  کسب سه مدال  ٤

  ش.هـ  ١٣٥٩يا جشن هنر در شهر تاشکند در سال  بيرمي
  ش.هـ  ١٣٤٣ــ  کسب مدال عالي هنر از کشور در سال  ٥
ــ  کسب جايزهء دوستي افغان شوروي در بخش کمپوزيتوري، آهنگهاي انقالبي از طرف  ٦

، ديپلوم افتخاري با )پانزده(نشان طاليي شماره  بااتحاديهء کمپوزيتوران سرتاسري اتحاد شوروي 
سفر سه هفته اي با خانم، به دعوت اتحاديهء کمپوزيتوران سرتاسري اتحادشوروي و مکافات 

  .م ١٩٨٣ش مطابق .هـ  ١٣٦٢نقد از طرف اتحاديهء مذکور بسال، 
ش .هـ  ١٣٥٤در سال » ترانه هاي مردم افغانستان«ــ  کسب جايزهء مطبوعاتي در نوشتن کتاب  ٧

  :آخرين وظايف
  ــ  معلم مضامين تيوريتيکي مسلکي در ليسهء موزيک چون ديکته، سولفژ  آالت شناسي ١
  .راديو تلويزيون افغانستان ــ  رهبري آرکستر بزرگ ٢
  .ــ  عضو هيئت کنترول و نظارت در اتحاديهء هنرمندان افغانستان ٣
  .ــ  عضو جبههء ملي پدر وطن ٤
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  استاد سليم سرمست

  
  

  
  )از کلکسيون شخصي ناصر سرمست(استاد سليم سرمست 
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  )از کلکسيون ناصر سرمست( استاد سليم سرمست 

  
  
  

    
  )از ککسيون ناصر سرمست( تاد سليم سرمست اس
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  استاد سليم سرمست با خانم زينب داود 

           
  مدال هاي  استاد سليم سرمست          مي نواخت   اآلهء که استاد سليم سرمست آنر
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  داکتر ناصر سرمست                                  

تعداد در رشتهء موسيقي بشمار رفته و در مملکت استراليا در ناصر سرمست يکي از جوانان با اس
  .مسلک موسيقي شهادتنامهء دکتورا را بدست آورده است

م در شهر کابل تولد شده و فرزند استاد بزرگ موسيقي استاد شاد  ١٩٦٢ناصر سرمست در سال 
  .روان سليم سرمست ميباشد
ل شده بودند که اين نگارنده شعبهء موسيقي به فاکولتهء ادبيات شام" آقاي ناصر سرمست جديدا

را بار اول بتاريخ افغانستان به سويهء اکادميک در فاکولتهء هنر هاي زيبا تأسيس نمودم، از 
آنست که استادان حسين ارمان و استاد سليم سرمست پسران شان ناصر سرمست و خالد ارمان را 

سه جوان ديگر در  ا، بعد از اينکه ايشان باز من خواهش نمودند تا در شعبهء موسيقي شامل سازم
اين شعبه ثبت نام نمودند، هر دو خالد ارمان و ناصر سرمست را به امضاي خود جهت تحصيل 

ناگفته نماند که تمام کار هاي تعقيب دفاتر را پدران شان با جناب داکتر . ميبخارج فرستاد
  .برخوردار مي باشند فرحان انجام دادند و تا اينکه اينک هردو از شهرت زياد

در يک فاکولته مونشن در شعبهء " تا جائيکه معلومات بدست آمده آقاي ناصر سرمست فعال
فرحان، محترم ناصر سرمست با  داکتر همچنان بقرار فرمودهء آقاي. موسيقي تحقيقات مينمايد

مات زيادي را استادان موسيقي افغانستان در تماس بوده، در عموميات موسيقي در افغانستان معلو
  .اندوخته است تا در آينده آنرا ترتيب و تنظيم ساخته کتابي را تهيه و تکميل نمايد

ناگفته نماند که . آقاي ناصر سرمست در مملکت آستراليا با فاميل خود حيات بسر مي برد" فعال
جناب داکتر ناصر سرمست عالوه از عکسهاي پدرنامدارشان يک تعداد عکسهاي ديگر از 

ندان را از آرشيف شخصي خود برايم جهت غنا بخشيدن کتاب فرستاد و از آن ممنونيت هنرم
  .خاص بخدمت شان تقديم است
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  عبدالوهاب مددي

  نويسندهء اول موسيقي در افغانستان
هنرمند شهير افغانستان و از چهره هاي درخشنده و شناخته شدهء موسيقي جناب مددي، که از 

تان برخاست و پا در کابل نهاد، باالخره تاريخ يک دورهء مهم شهر با فرهنگ هرات افغانس
  .موسيقي افغانستان را ثبت تاريخ ساخت

خورشيدي در قريهء تيموري هرات  ١٣١٧عبدالوهاب فرزند مرحوم اميرمحمد خان به سال 
بعد از طي تحصيل مکتب ابتدائيه، به کابل رفت، و مکاتب . باستان پا به عرصهءوجود گذاشت

ينا و تخنيک عالي را موفقانه به پايان رسانيده همزمان با همه لياقت و ذکاوت خداداد در ابن س
و در محافل بزرگ علمي، کنفرانس ها و درامه ها و جشن ها با . آواز خواني شهرهء آفاق يافت

سياه «از جمله. صداي دلکش خود هزاران باشندهء کابل را فرحت بخشيد، روح شانرا نوازش داد
  .اش تا هنوز ورد زبانهاست» جالليموي و 

در دهه هاي شصت و هفتاد مسيحي جهت تحصيالت عالي پس از ليسه در خصوص ژورناليسم 
پنجسال را طي دو بورس تحصيلي در جمهوريت " راديو و تاريخ و تيوري موسيقي اروپايي جمعا

ي مفيد به آلمان غرب وقت سپري نمود و اندوخته هاي علمي خويش را با يافتن بهره ها
افغانستان آورد، و تا که قدرت داشت در پي رونق دادن موسيقي در افغانستان کوشيدو جانفشاني 

  .ها کرد
مددي که هنر موسيقي را گويي از موسيقي نوازان و هنرمندان بزرگ هرات باستان به ارث برده 

ب در کل کشور خويش درخشيد، که محصول کارش کتا" باشد، چنان در کابل و بعدا
تا ابد منبع و مأخذ نويسندگان موسيقي در افغانستان قرار » سرگذشت موسيقي معاصر افغانستان«

يادگارهاي هنري اين فرزند گرامي هرات يا مرکز خراسان در مجلهء پشتون ژغ . مي گيرد
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از رسالهء قانون طرب مرحوم استاد سرآهنگ گرفته تا ده ها مقالهء هنري همه را . فراوان است
  .گرديد که در آن مجله ثبت و نشر گرددباعث 

مددي در کابل سعي کرد با همه استادان موسيقي ارتباط حاصل کند، و با اکثر ايشان محشور 
گشت، و از خصوصيات هنر هر يک از بزرگان موسيقي قطره قطره ذخيره کرد و از حيات پربار 

ار گذاشت که در ختم اين آنها برکت يافت، و از چکيده هاي آن معلومات، کتابي را بيادگ
  .مقاله آنرا خواهيد خواند

مددي با زبان هاي دري، پشتو، آلماني و انگليسي آشنايي دارد، و عالوه از کتاب مذکور دو 
  :ترجمهء ديگر در بارهءموسيقي انجام داده، با عنوان هاي

  .ــ  ترجمهء زندگينامه هاي آهنگ سازان بزرگ مغرب زمين  ١
در پشتون ژغ چاپ " شت موسيقي جاز و هنرمندان نام آور آن که سلسلتاــ  ترجمه سرگذ  ٢

  .شده است
مدتي کارمند رسمي در رياست هوايي ملکي، راديو تلويزيون » آفتاب موسيقي«مددي يا 

افغانستان و اتحاديهء انجمن هاي هنرمندان افغانستان کار کرد، و همزمان آوازخواني، آهنگسازي 
آخرين شغل او رئيس انجمن موسيقي اتحاديهء . مصروفيت داشت و به پژوهشگري موسيقي

ايران هجرت کرد و ش به .هـ  ١٣٧١در قوس " انجمن هاي هنرمندان افغانستان مي باشد که بعدا
  .اهندهء سياسي گرديدسپس به آلمان پن

مددي اين هنرمند حنجره طاليي بحيث مشاور عمومي اتحاديهء هنرمندان و رئيس " فعال
گي عمومي اتحاديه در کشور آلمان مي باشد، و متأسفانه اندک اندک مريضي هاي نمايند

جسماني او را تکليف مي دهد، خداوند قادر بر آن هنرمند و خادم بزرگ موسيقي لطف ها و 
  .عنايت فرمايد و صحتش را بهتر سازد

. ي نهدمددي مردي مهربان، خليق، متواضع و قانع است، و چون درخت پرثمر سر برزمين م
» قانون طرب«اين نگارنده دو سال پيش در رسالهء: اينک مثالي از بزرگواري و فرهنگي منشي او

در کتاب . استاد سرآهنگ تعليق و تحيشه بستم، و دوستان با فرهنگ پول طبع آنرا تهيه داشتند
کاپي کردم و " تاليف مددي راسا» سرگذشت موسيقي افغانستان«مذکور دو حصه را از کتاب 

يکي بخش سوانح استاد . بنام خودش کريدت دادم تا زحمت و رنج او بنام من تمام نشود" طبعا
سرآهنگ، و ديگري لست مطول هنرمندان موسيقي افغانستان در مقدم هردو اين نام گرامي 
هنرمند را بخط جلي کرده بودم و در فوق لست هنرمندان که زحمات مددي قابل قدر و تمجيد 

م که منظور ما از احياي فرهنگ است و چون مددي برآن کار کرده، و اينک است، نوشته بود
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زيرا من از دزدي بد مي برم و آنقدر کارهاي خودم زياد است که مي . بنام خودش ثبت گرديد
توانند افتخارات بزرگ معنوي ام باشند، پس ضرورت به آنها و گرفتن آنها نمي افتد، و گيرم 

  .که اگر افتد حرام است
بختانه کتاب قانون طرب  چنان اهتمام و ويراستاري شده بود که تا حال از آن رنج مي برم، بد

مقاالت هرکس که بنام خودشان بود تغيير يافته و مجهول و مجعول شده بود، لست بزرگ 
قصه علي «به » وقس علي هذا«" هنرمندان به مهتمم ارتباط يافته بود و صد ها اغالط طباعتي، مثال

و غيره اشتباه شده که در ختم کتاب در غلطنامه تا جايي اصالح » ضيان«به » زيان«کلمهء و » هذا
  .گرديده اند

زماني که يک کاپي آنرا به آقاي مددي فرستادم و از موضوع عذر خواستم، مددي در جواب 
د يا برادر منظور اينست که موضوع موسيقي در افغانستان زنده شود، و نام ها بنام من باش« : گفت

  ».کس ديگر مهم نيست
من در حاليکه ميدانم از نگاه افتخارات معنوي فرق ميکند، اما جناب مددي فکر ديگري دارد و 

ولي بايد اعتراف کرد که آن دو مقاله . آن فکر عالي و بزرگمنشانه است، حتي صوفيانه مي باشد
ت داده ام که در اين گرفته شده و من در مقدمهء کتاب آنها را کريد" از کتاب مددي راسا

  .مقاله اسنادش را خواهيد خواند
بدبختانه از اغالط طباعتي کتاب، يک کمونست دو آتشه و وطن فروش دوران خلقي هاي 
بيسواد و بيحيا، که وجدان خويش را به کي جي بي بخشيده است، انتقادات بيجا کرده و 

تاب را من تهيه داشتم، پول کتاب را اشتباهات طباعتي را به من متعلق دانسته، با وجود آنکه ک
نيز تهيه کرده بودم، ولي بعد از اينکه به سويدن فرستادم، نه پروف ريدنگ آنرا ديدم و نه ديگر 

  .خصوصيات کتاب را و تا حال حبه و ديناري از آن بدست نياورده ام
دي از مد« در مقدمهء کتاب قانون طرب نوشته بودم که لست هنرمندان از آن مددي است، 

هنرمندان بي نظير خاک پاک و با فرهنگ پرور هرات است، در اين کتاب صفحات زياد دارد و 
  .بي ترس ميتوان گفت که از بهترين کتب دور اخير يا معاصر افغانستان بشمار مي رود

البته قابل يادآوري است که مؤلف گرانقدر در راه تکميل اين اثر پربها رنجها کشيده و تکليف 
در متن کتاب بخشي را دريافت کردم که لست مکمل هنرمندان افغانستان در آن . ه استها ديد

گنجانيده شده بود و چون بصورت تقريبي نام اکثريت هنرمندان در آن ذکر يافته است، مي سزد 
به اينکه آن نام ها را به اين کتاب نقل نمايم و بنام شخص جناب مددي اين کريدت را تقديم 

  )قانون طرب ٢٠ص ( » .کنم
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چنين نوشته » قانون طرب«اما در فوق لست هنرمندان، در حصه اول از جانب اهتمام کنندگان 
تازماني که به تهيه البوم کامل فوتو ها و عکس هاي فردي و گروپي آوازخوانان « : شده است

ه وطن عزيز توفيق حاصل کنيم، بيمورد نخواهد بود در اين ويرايش آنچه بدست آورده ايم ب
در حاليکه اين کار از مهتمم ) ١٩٨ص (» .مثابهء تحفهء گران قيمت به عالقمندان تقديم کنيم

و اگر بنام هرکس باشد حرام .کاپي شده است" نيست، و طوريکه در باال سند آنرا نوشتم راسا
  .است، زيرا مال آقاي مددي است و بس، و اين گفته از من است

  : مددي برداشت کرده بودم و در مقدمه چنين ميخوانيمهمچنان مقالهء ديگري را از کتاب 
باشد، نوشتهء شان را در بارهء استاد » قانون طرب«و براي اينکه جناب مددي زيب کتاب «

اگر افغانستان حالت « و عالوه کرده بودم)  ١٧ص ( » .در اين کتاب مي آورم" سرآهنگ راسا
  )  ٢٠ص ( » .ء طال را بدست مي آوردآرامي مي داشت بايد کتاب تأليف جناب مددي جايزه

آفتاب «در خصوص تواضع آقاي مددي باز تکرار مي کنم که روزي او را گفتم که شما را 
او گفت که اين نام بلند به من نمي خواند، در حاليکه من . لقب داده اند» موسيقي افغانستان

که تأليف نموده، او اکنون ميگويم که با هنري که خود آقاي مددي داراست، و کتابي را 
در قسمت کتاب سرگذشت موسيقي افغانستان استاد واالگهر » آفتاب، آفتاب و آفتاب است«

به چاپ " وطن پروفيسور داکتر عبدالواسع لطيفي نوشتهء پرکيفي را در يکي از نشرات قبال
  . نوشته ها هر کدام کيفيت عليحده دارند" رسانيده اند، و طبعا
  : »موسيقي معاصر افغانستان سرگذشت«مشخصات کتاب 

ايران، اهداي کتاب به فرزند جناب مددي، . ش .هـ  ١٣٧٠عبدالوهاب مددي، سال طبع : مؤلف
شاخرخ ميرزا، در هفده فصل،پيش از آغاز فصول چند يادداشت و تقريظ و در ختم فصول 

  .صفحه ٣٨٤فهرست منابع و نام ها گنجانيده شده است، در 
  :سال جمع آوري شده و مؤلف ميگويد در بيست" کتاب تقريبا

سرانجام از مجموع يادداشتهاي روزانه، گزارش هاي هنري و گفت و شنود هايي که با استادان، «
هنرمندان و صاحبنظران موسيقي داشته ام، و طي مدت بيش از بيست سال به چاپ آنها بطور 

تفاده از منابع محدود چاپي  که به پراگنده در روزنامه ها و مجالت کشور اقدام نموده ام، و با اس
سرگذشت موسيقي معاصر «قلم ساير نويسندگان کشور نگارش يافته بود،کتابي را زير عنوان 

  ) ٢٤ص . (تأليف کنم که اينک در دسترس خوانندهء عزيز قرار ميگيرد» افغانستان
د هم يکي از انتقادات عمدهء من در اين کتاب کمبود عکس هاي هنرمندان است، و شاي
  .مشکالتي در زمينه وجود داشته است، اميد است اين نقيصه در چاپ هاي بعدي رفع گردد
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خداوند عالميان اين آفتاب بي زوال موسيقي افغانستان را صحت داشته باشد و به کار هاي ديگر 
  . هنري اش توان و قوت بخشد

  .جرمني حيات بسر مي برد استاد عبدالوهاب مددي اکنون با اوالد ها و فاميل هود در هامبورگ
  

      
  عکس ها از آقاي مددي

     
  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٤٥٤

  

  
  کريم شوقي

ش در ريکاخانهء کابل تولد شده، فرزند فيض محمد خان .هـ  ١٢٨٥کريم شوقي در سال 
ميباشد، بعد از فرا گرفتن تحصيالت ابتدايي به هرات رفت و نزد کاکايش خليفه گلجان معمار 

اقامت در هرات به موسيقي عالقه پيدا کرد، بعد ها دوباره به کابل باشي حيات بسر برد، هنگام 
رفت و در قطار اولين هنرمنداني قرار گرفت که در آغاز تأسيس راديو کابل به راديو آواز 

احمد " خواندنهاي آواز خوانان هراتي مخصوصا«: استاد مددي ميگويد که. خواني ميکردند
ا با دقت و دلچسپي مي شنيد و بعد خود آهنگهاي ايشان غورياني و عبدالرحيم جان کندهاري ر

 ٩٩ص ٠» را زمزمه ميکرد تا اينکه به گفتهء خودش کفتان گروه  ترانه خوانهاي مکتبش گرديد
  . . . )سرگذشت 

. شهرت يافت» سبک کريم خاني«آقاي مددي مي گويد که سبک کريم شوقي در هرات بنام 
آقاي مددي عالوه مينمايد که کريم شوقي .گار نمانده استبدبختانه آهنگهاي زيادي از او بياد

را بنام تخلص بنامش عالوه نمود و بعد ها خالوي شوقي، رازق » شوقي « : نخستين کسي بود که
  .اين تخلص را بخود انتخاب کردند. . . شوقي، زمان شوقي

راديو کابل بشمار  اين هنرمند سابقه دار وطن در وقت و زمان خود يکي از محبوبترين هنرمندان
ميرفت، جوانان که در آن وقت ها راديو، تايپ و ريکارد وجود نداشت، زمانيکه از وراي بلند 
گوها صدايش را مي شنيدند، نزديک بلند گو ها رفته و تا ختم خواندنش با عالقهء فراوان 

  .گوش فرا مي دادند
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  غالم محمد شبآهنگ                          

در هرات تولد يافته و فرزند محمد عمر خان ولد گل پسند ) ش.هـ  ١٣١٤( م محمد در سال غال
خان ميباشد، پدرش رباب نواز و پدر کالنش گل پسند خان از جملهء سر حلقهء بزميان هرات 

چونکه از يک فاميل هنري بدنيا آمده و با فاميل هنري زيسته، از آنرو بشکل يک . بشمار ميرفت
  .حرفوي در هرات شناخته شده استخوانندهء 

غالم محمد شبآهنگ از اينکه نزد استاد سرآهنگ شاگردي نموده، تخلص خويش را بروش نام 
وي از هنرمندان قرار دادي راديو تلويزيون بود و از آن . استادش شب آهنگ گذاشته است

ملهء قلبي پدرود در يک سفر هنري در بخاراي ترکستان به اثر ح) ش. هـ  ١٣٦١( طريق به سال 
محترم مددي مي آورد که از شب آهنگ تنها سه خواندن و سه نغمهء رباب . حيات گفت

  .بيادگار مانده است
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  )نجف علي خان(خالوي شوقي 
  

. در شهر هرات متولد شده و فرزند مراد علي خان ميباشد) ش. هـ  ١٣٠٥(خالوي شوقي در سال 
  .دن اشعار نغز و دلکش و بگفتهء آقاي مددي شورانگيز مي پرداختاز آوان خورد سالي به خوان

به کابل رفت و جناب مددي ميگويد که وي از خوانندگاني بود به سبک و روش  ١٣٢٥در سال 
تأسيس شده " خوانندگان هرات باستان ميخواند و بمدت پانزده سال در راديو کابل که جديدا

ر معاندت هاي منفي آواز هاي دل انگيز و پرشور او را کسي بود هنرنمايي نمود ولي بدبختانه بناب
  .ثبت ننموده است، تنها دو خواندن وي ثبت است وبس

خالوي شوقي و يا آن هنرمند محبوب که هنوز جوان بود به مرض مهلک سرطان دچار گرديد 
ش . هـ ١٣٤٠و ناگزير جانب مهد تولدش هرات با مرکز خراسان عزيمت نمود و در آنجا بسال 

  .جان خود را به حق تسليم نمود
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  درمحمد ساير هراتي

اين هنرمند بنام هنرمند ممثل و تياترچي معرفي شده است، چنانچه اين نگارنده وي را در " اصال
منحيث ممثل در قطار ساير هنرمندان هرات معرفي » زندگينامهء استاد عبدالرشيد لطيفي«کتاب 

  .نموده ام
درمحمد ساير را در جملهء » سرگذشت موسيقي معاصر افغانستان«دي در کتاب جناب استاد مد

  .نوازندگان آورده اند
ش در شهر هرات بدنيا آمده فرزند گل محمد مهندس ميباشد که .هـ  ١٢٩٨درمحمد در سال 

  .از اهل کابل از محلهء ريکا خانه هستند" اصال
رد ممتاز بود و در سن هفده شالگي به جناب مددي ميگويد که درمحمد در مکتب بحيث شاگ

در بين . سرودن شعر و نوشتن داستان آغاز نمود و عضويت انجمن ادبي هرات را بدست آورد
به راديو کابل اشعار کميدي و انتقادي را ميخواند و بعد از آن ) ش.هـ  ١٣٣٠و  ١٣٢٧(سالهاي 

ي عالوه از هنر تمثيل و خواندن و. به مراکز تمثيلي و تياتر در کابل و اطراف همکاري گرديد
  .در قسمت تهيهء تصانيف با آواز خوانان همکاري نموده است

بفرمودهء جناب مددي درمحمد با کريم شوقي ارتباط عمو زادگي دارد و آثاري از آهنگهاي 
زيباي او در هيچ جاي باقي نمانده ولي کار هاي برجستهء تمثيلي وي بياد هنردوستان است و 

  .ز برازندگان هنر در افغانستان محسوب مي شودوي يکي ا
داستان ذيل به تقرر و تحرير محترم جناب استاد محمد وزير اخي کرخي در کتاب مرحوم استاد 

  .عبدالرشيد لطيفي آورده شده است
  .آورده شد" چون موضوع دلچسپ بود ، از آنرو در اين فصل عينا
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  :قصهء ورود آقاي سائر هروي در تياتر

د متخلص به سائر فرزند خليفه گلجان ساکن باغنظرگاه هرات است تحصيالتش در درمحم
در . هرات و استعداد شعر و نويسندگي خوبي داشت و در هنر موسيقي و آرت بدرجه عالي بود

دورهء نائب الحکومه گي جناب عبداهللا ملکيار والي فضل و هنرپرور هرات ابتداء وي را به 
  .رات تعيين نمودندسرکتابت مديريت نمکسار ه

نمکسار هرات در مرز هرات و ايران ساحهء بسيار وسيعي است و قبل از آن مردم بطور رايگان 
  .از آن استفاده ميکردند

زمانيکه وزارت معادن تشکيل و جستجوي مدارک عايداتي در آن باره بعمل آورد، به نمکسار 
نفر عمله و فعله دست اندرکار هرات تشکيلي ساختند که مدير و سرکاتب و کاتبان و چند 

که دورهء طوالني را در زمان ) عبدالوهاب خان غوري(مدير معدن نمک يکنفر بنام . شدند
سردار محمد هاشم خان وکيل غورات در مجلس شوراي کابل بود شخص مالي دالور و پاک 
نفس و خيلي سخت گير و متعصب، اعتراضات او در پيشنهادات مرجوعهء شورا و بحث و 
جدال او با عبداالحد خان وردک رئيس شورا او را به افغانستان مشهور ساخت و نزد سردار 
محمد هاشم خان معرفي گرديد و سردار وجود چنين شخصي را نيز در ادراهء امور خود 
ضرورت داشت و بعد از ختم دورهء وکالت او را به هرات معرفي و از بودجهء دولت نيز براي 

انند معاش مستمري بوي پرداخته و در امور تحقيقات مهم و تصفيه امالک او معاشي تعيين و م
  .خالصه و غيره از آن استفاده مي شد

به مديريت معدن نمک جديد التشکيل عازم گرديد و نمک را به مردماني که با موتر، شتر و 
و خيلي مرکب و يا پاي پياده مي بردند نمک را ميفروخت و باالي نمکسار به وزن نمک و تراز

  .خرده گيري ميکرد که در دکانهاي فروش نمک در بازار هم آنقدر دقيق وزن نمي شد
برعالوه مامورين و عملهء مديريت نمکسار را وادار ساخت که نمک طعام خود را از معدن 
رايگان نخورند و خريداري نمايند و ماهواره مبلغي از معاش شان  و معاش خود به قيمت نمک 

مامورين و افراد کارگر که به معاش کم " خزانهء دولت تحويل ميکرد، طبعا و يک وضع و به
آنزمان در دشت و بيابان خدمت ميکردند منزجر و از احترام شان در مقابل آمر شان ميکاست 
درمحمد سائر که به درجان معروف است مکتوب نويسي و کار هاي اداري و محاسبوي را ايفا 

مي نوشت » عبدالوهاب غوري«دالوهاب خان امضاء ميکرد و هميشه ميکرد و در هر جائي که عب
و لفظ غوري با امضايش بود، درمحمد جان در زيرش امضاء ميکرد و مي نوشت 
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اين رويه را عبدالوهاب خان اذيت و توهيني بخود تلقي کرده به سخت گيري » درمحمدپشقاب«
يري نبخشيد تا اينکه همه مکاتيب خود افزوده و هر قدر سياست کرد و زشت و ترش گفت تأث

ملکيار . و امضاء ها را گرفته  به هرات آمد و نزد جناب ملکيار از رويهء سرکاتب شکايت کرد
صاحب درمحمد جان را خواستند و از وي استفسار کردند و اشاره به امضايش نموده گفتند اين 

سيد اين چيست؟ ملکيار چيست؟ درجان به امضاء مديرش عبدالوهاب غوري اشاره داده پر
وقتيکه مدير اداره . »درمحمد پشقاب«، درجان گفت اين هم »عبدالوهاب غوري«صاحب گفت 

غوري باشد سرکاتب از او کوچکتر است پشقاب است ، او غوري را از امضايش پس کند من 
  .هم پشقاب را از امضايم پس ميکنم

ند درجان را شتنبوغ دا" ل و هنر حقيقتاجانب ملکيار که در شناخت و پرورش استعداد هاي فض
  .امر کردند به صحنهء تمثيل برود و با آقاي بهره و سرخوش همکاري کند

به . همانا درجان به صحنه تمثيل رفت و يکي از ممثلين با استعداد و با ابتکار افغانستان گرديد
ابل و غيره معروف سائر هراتي مشهور و خدمات هنري وي در پوهني ننداري و صحنه بلديهءک

  .است
  

  

  
  ساير هراتي، نجيب اهللا مسا، غالم حسين فعال و آقا محمد سيار      
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  ذبيع اهللا ناوک
  

در انجيل هرات متولد، ) ش .هـ  ١٣١٧(ناوک يکي از آواز خوانان مشهور هرات است که بسال 
عم ناوک  پدرش محمد کريم و پدرکالنش هنرمند آواز خوان بنام رحيم خوشخوان ميباشند،

که چهارتار نواز مشهور بوده با رحيم خوشخوان يکجا هنرنمايي ها ميکرده و ذبيع اهللا ناوک از 
سنين خورد سالي با آنها محشور بوده و هنر آنها را قدم بقدم تعقيب کرده و خود هنرمند ممتاز 

  .شده است
ول چند آهنگ دوگانه بگفتهء آقاي مددي خالوي شوقي ويرا به راديو معرفي کرده و هردو در ا

  .را انجام دادند
شناخته شده بود، اما بعد از وفات » خوشخوان«ذبيع اهللا در آغاز هنرمندي به تخلص پدرکالنش 

. را برداشت» خوشخوان«را بنامش افزود و کلمهء » ناوک«دوست هنرمندش خالوي شوقي نام 
آقاي مددي استفاده شده از معلومات (از ناوک سي و سه آهنگ بيادگار مانده است " جمعا
  »است

  

  )محمد علي شاه(الفت هروي 
  

در شهرهرات پا ) ش .هـ  ١٣١٣(محمد علي شاه متخلص به الفت هروي فرزند عبدالرحمن بسال 
  .به عرصهء وجود گذاشت

الفت مکتب را در رشديه با اتمام رسانيد و در ايام همين دورهء تحصيل ابتدائيهء رشديه عالقمند 
از راديو کابل پخش گرديده آقاي مددي ) ش .هـ  ١٣٢٥(اولين آهنگش بسال . دموسيقي گردي

با . وي را صاحب جوايز دانسته و در موسيقي بيشتر آهنگهاي او را به شيوهء محلي هراتي ميداند
آنکه مدتي را در هرات نزد استاد نبي گل به شاگردي پذيرفته شده ولي با آنهم در خواندن ها 

  .ا دارد که در حدود بيست آهنگ وي در راديو ثبت گرديده است روش و سبک خود ر
وي در درام ها و فلمها کار کرده و از بازيگران عمدهء تمثيل و تياتر بشمار مي آيد، که نامش 

  .را اين نگارنده در جملهء تياترچي هاي هرات و کابل معرفي نموده است
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  غالم محمد عطايي

هجري شمسي در شهر هرات تولد شده، پدرش عطامحمد  ١٣٢٧غالم محمد عطايي در سال 
  .خان نام داشت

غالم محمد در سنين پانزده سالگي به نواختن رباب آغاز کرد و جهت فراگيري درس رباب به 
شمسي اولين نغمهء ربابش  ١٣٤٤شمسي نزد استاد محمد عمر رفت و در سال  ١٣٤٢کابل بسال 

  . از طريق راديو کابل پخش گرديد
شمسي غالم محمد عطايي در جملهء يکي از رباب نوازان کابل شناخته شد و در  ١٣٦٢ل در سا

  .آن وقت از طريق قرار داد عضو و همکار راديو افغانستان گرديد
بقرار نوشتهء جناب دانشمند محمود منجم زاده غالم محد عطايي يکي از رباب سازان درجه 

ساخت چونکه خودش رباب نواز بود و از يک بود و رباب را به بهترين وجه و صورت مي 
اسرار نهاني رباب واقف بود، بفرموده جناب مددي که غالم محمد هموطن هراتي اوست، وي 

گروه هنري اردو " يکي از آهنگسازان پرقدرت نيز بود، گروه هاي هنري مخصوصا
موفق به اخذ  وي از شاگردان درجه يک استاد محمد عمر بود و. را رهبري ميکرد) اعماالتخانه(

  .سه جايزه گرديده است
  .ميالدي به سن پنجاه وپنج سالگي دارفاني را وداع گفت ٢٠٠٣مرحوم غالم عطايي بسال 

  

  غالم محمد عطايي 
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  بوريامير جان ص

  آوازخوان، شاعر و کمپوزيتور 
احمد  دو سال پيش در بارهء سردار خانقائيان، سرور شعردانان و سرکردهء غزلخوانان استاد سخي

بدبختانه شيخ مطبوعات ما از فرهنگ ستيزي . خاتم صافي در يکي از نشرات گفته ها داشتيم
هاي دشمنان فرهنگ افغانستان که اکنون صالحيتدار وزارت مطبوعات است رنج مي برد و نه 

همچنان نشرات خارجي . بخاطر تشويق هنرمندان کاري را اجرا مينمايد که به درد جامعه بخورد
اين نگارنده که سه سال . افغانستان هم به صداي هنرمندان و هنردوستان لبيک نميگويندمردم 

پيش از رياست اتحاديهء هنرمندان استعفا دادم، در اين سه سال به بسيار ندرت نامي از هنرمندان 
گرفته ميشود و به هيچصورت کافي نميباشد و بدبختانه از احوال هنرمندان کسي را خبري 

  .نيست
وزارت اطالعات «ين روز ها مشکل نام در افغانستان پديد آمده، يک روز ميشنويم که درا

همچنان . و يا فرهنگ و جوانان وغيره» وزارت اطالعات و فرهنگ« وروز ديگر که» وکلتور
وزارت «شخص يکه تاز افغانستان مقامي را خالف مصلحت قانوندانان و معيار ترکيب کابينه بنام 

ده است که اين همه افعال بي مسوؤليت نتايج بدي هاي رژيم و يا سستي مي ابتکار کر» ارشد
  .باشندکه با رژيم مطلق العناني شاهي چندان تفاوتي ندارد

ما در فکر آن بوديم که مملکت ما از شر فرهنگ ستيزان نجات يافته و شايد در پي انکشاف 
مداد ممالک دوست بکدام راه هنر و فرهنگ شود، ولي کسي نميداند که اينهمه پول هنگفت ا

هنرمندان بزرگ در هر گوشه و کنار دنيا در حال فقر و بينوايي بسر برده، يکي . بمصرف ميرسد
بعد ديگري وفات مي يابند که نامهاي گرامي شان را با سوگنامه ها بار بار از طريق جرايد 

  .نشر مي نموديم» کاروان«و » اميد«" خاصتا
نر بي بديل و در صدا کم نظير است بنام صبوري از کدام گوشهء اينک يک آوارهء که در ه

با خواندن هاي پر از » زندگي همين است«دنيا سر برآورده و يک سي دي ده غزلي را بنام 
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تمکين، توازن و متانت با سوز و گداز، آه و حسرت، با عشق آتشين، با آه و افسوس و درد و 
شنيدن هر يک از آهنگهايش انسان را به فنا پرتاب مي  رنج به بسيارحوصله مندي تهيه داشته که

  .کند
صبوري اين هنرمند قابل قدر و اصيل زادهء هراتي که زادگاهش ادرسکن هرات و هرات يکي 
از مراکز فرهنگ شرق محسوب مي شود، جائيست که در آن حضرات امير علي شيرنوايي، 

ده اند، امير جان صبوري از درياي خاتم الشعراء جامي، بهزاد و ديگران هنرنمايي ها کر
خروشان، نيلگون و پرفيض ادرسکن آبها نوشيده و حنجرهء طاليي اش را با آن صاف کرده و 

  .از آنست که صداي او عاري از هر نقص و تکليف ميباشد
اين نگارنده چهار سال پيش صبوري را در يکي از کوچه هاي پرخم و پيچ شهر زيباي تاشکند 

ديدم که او بمانند مليون ها مهاجر ديگر افغانستان در پي تأمين احتياجات زندگي مالقات کردم، 
  .فاميل خود سرگردان در گشت و گذاربود

خوانندگان محترم با من همنوا خواهند بود که با داشتن غمهاي هجرت، دوري از ياران، دوري 
ضعف اقتصاد، مشکالت با  از فاميل، دوري از وطن و طنداران، اثرات شهداي فاميل و اطرافيان،

مردم بيگانه، مشکالت ويزه گيري ها، يافتن کار، بيگانگي با فرهنگ، مشکل زباني و صدها 
اختالف ديگر کار آساني نيست که در کنارآن همه بليات يک هنرمند با قلب حساس و نازک 

ي باشند و آنانيکه هنرمندان واقعي را بيگمان ميدانيم که عاشقان م. باز هم بتواند هنر نمايي کند
  .در خارج هنرنمايي مينمايند، حقا که مستحق صد ها آفرين و شادباش اند

خواهر نازنين و هم صنفي مهربان من محترمه حميده جان عبادي که در ادبيات دري دست رسا 
قهار عاصي » جزيرهء خون«دارد يک سي دي آقاي صبوري را با غزل خيالي به استقبال بهايي و 

برادرش فرستاد و در مکتوب نوشته بود که خواندن هاي ده گانهء صبوري را اگر بعد  براي اين
مگر آن خواهر نمي دانست که اينجانب از . از شنيدن دفعهء اول باز بشنوم لذت بيشتر دارد

عاشقان موسيقي بوده و قلبم بزودي موسيقي خوب و درست را تشخيص مينمايدو در شنيدن بار 
  .اب رخ دادذري برايم حالت اجتاول آواز آقاي صبو

سي دي مذکور ده خواندن دارد، هر ده شعر سرودهء شخص صبوري است، که از اعماق قلب 
کمپوز ها هم توسط خواننده و سراينده يا . او کلمات بلند شده و در تهء قلب ها جا ميگيرند

خدا را شکر  به حيرت رفتم و» زندگي همين است«آقاي صبوري صورت يافته و من با شنيدن 
  .کردم که در وطن ما اين نوع هنرمندان با قدرت داشته ايم
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انسان را پا برهنه ساخته به بيابانها مي برد، و خواندن هاي ميرزا نظر را » ادرسکن«شنيدن خواندن 
صبوري داغهاي جدايي از زادگاه عزيزش را چنان بخوانش ميگيرد که شنونده . بياد مي آورد

دارند » شب چره«هراتي ها يک اصطالح بنام .ا از چشمان سرازير مينمايدهزاران قطره اشک ر
نقل و «و خواندن . که مرحوم محمد اسماعيل سياه از آن حتي در کعبهء شريفه ياد نموده است

صبوري هم يادي از شب چره ها را مينمايد، ولي داغها در جگر گذاشته و قلب ها را » صندلي
تا جائيکه عقل قد ميدهد به روش و سبک » زندگي همين است« شعر و خواندن. پاره مي سازد

صبوري از کشاکش چرخشهاي زندگي شکايت ها دارد، با محبوب خود در . هيچکس نمي ماند
همان قسميکه اين . عالم روياء سخن مي گويد و اسرار نهاني قلوب عاشقان را فاش مينمايد

اين خواندن . مپوز او ممتاز استخواندن صبوري خاص و عاليست، معني شعرش بلند و ک
صبوري را که هنر صدا کشي او در عالم باال قرار دارد مي توان فقط دادخدا و الهامات 
پروردگاري دانست و اين خواندن ثابت مي سازد که چقدر زيبا و بجا و موزون مي افتد که 

و قافيه را با همه  هنرمند شعر سرودهء خود را کمپوز و خواندن نمايد و تال و زير و بم، وزن
  .تناسبات اداء نمايد

يادي از خواندن هاي قهرمانان ترکستان را مينمايد و يقين » جدايي«و » شهر خالي«دو خواندن 
است، اين هنرمند اديب و دانا با ذکاوت تمام و هوشمندي هنرمندانه، ايامي را در مرکز ترکستان 

ي ه ها و استفاده هاي معنوي به روش ترکستانيا شهر زيباي تاشکند سپري کرده با گرفتن مفکور
آهنگ نهم بي ترديد مقام عالي و " اين دو آهنگ خاصتا. ها کمپوز و خواندن کرده است 

کوه «و » شب يلدا«خواندن هاي . ارجمند دارد و شنونده بي گمان در عالم ديگر قرار مي گيرد
م کابل در آن ذکر رفته ولي چه عجب خواندن هاي مي باشد، با آنکه نا» به کوه نمي رسد

و يادي از هنرنمايي هاي دورهء تيموريان يا ) مرکز اعلي خراسان زمين(بروش خاص هراتي 
هر ده خواندن آقاي صبوري اين هنرمند محترم و توانا بحدي عالي و .رنسانس شرق را مينمايد

يي در قطار بزرگان هنر داراي مقام بلند معنوي ميباشند که بايد نام گرامي اين هنرمند حنجره طال
  .هرات باستان و نخبه گان کابلستان و اطراف آن قرار داده شود

. صبوري را طوريکه دانستيم يکه تازي را دوست ندارد، او مرد اجتماعي، گروهي و اتحاد است
  :از آن رو اين همراهان خويش را در سي دي با چهره هايشان معرفي داشته

، ساز )علي سينا(، ريتم )صداي همراه(، الياس صبوري ( . . . ) ز ، عود نوا)روزا(قانون نواز 
و ثبت کنندهء آن ذاکر آته بايف مسکونهء تاشکند مي ) صداي همراه(، خالد اکبري )اودکور(

و تا جائيکه معلوم است اين هنرنمايي ها در تاشکند بدوران هجرت صبوري صورت گرفته .باشد
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وحيد جان قاسمي يا خراباتي اصيل نواسهء استاد قاسم بزرگ بايد در پايان ياد آورشد که .است
که اين نگارنده در بارهء پدربزرگش کتاب مستقل نوشته و بدست نشر سپرده ام، با ) پيرخرابات(

وسعت نظر خاص و جوانمردي خرابات گونه سطري چند در سي دي از هنر زيباي صبوري و 
ذاشت که وحيد قاسمي ميراث بر اول استاد قاسم نيکويي هاي آن تقدير کرده و ناگفته نبايد گ

افغان است و مطالعات عميق را در آهنگ ها، ترانه ها و زبان هاي افغانستان سربراه ساخته 
  .به دعاي سالمتي همه هنرمندان افغانستان. خدايش او را بدان مرام کامياب گرداند

  

  
  امير جان صبوري
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  يار محمد و شهر بند در هرات
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  حاجي امين هروي                                 
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حراري، يک محصل افغاني، رحيم خوشنوا،  اعبدالعلي نور استاد :از راست: شرح عکس باال

  .استاد حسين ارمان، گدا محمد دو تار نواز و محمد عظيم طبله نواز در سويس
  ز، عظيم طبله نواز، گدا محمد، يکاي، خوشنوحراراورانيکا، : از راست: شرح عکس دوم

  محصل افغاني
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  رحيم و عظيم طبله نواز –گدامحمد 

  
  داکتر جان بيلي  –محمد عظيم طبله نواز  –گدامحمد دوتارنواز  –نوراحراري  عبدالعلياستاد 

  در جلو تياتر پاريس -رحيم خوشنواز 
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  م ١٩٧٤هنرمندان هرات 

  
  م ٢٠٠٣استاد عارف محمود در لندن  –کا دراني: انسامبل باختر
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  م  ١٩٧٧در هرات  –امين باشي مطري و احمد زيربغلي  دو تاري 

  
  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٤٧٢

  
  

  
  م ١٩٧٧محمود خوشنواز در هرات 
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  م ١٩٧٧سليم خوشنواز درهرات 

  

  نعيم خوشنواز در هرات                     
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  م١٩٤٤استاد رحيم خوشنواز در هرات 

  

  
  م١٩٧٤محمد در هرات گدا 

  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



 ٤٧٥

  
  م ١٩٧٤عبدل شهير هنرمند هراتي در سال 

  
  م ١٩٧٧استاد امير جان  از هرات سال 
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  محمد حسن رباب  –چاچه غالم طبله  –هارمونيه  استاد امير جان

  م  ١٩٤٠هرات 
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  فصل دوازدهم
  
  
  

  هنرمندان جنوب غرب
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  کتور صادق فطرت ناشناسد

ناشناس از اهل قندهار بوده، تحصيالت . خوانندگان بزرگ و مشهور افغانستان استناشناس از 
  .عالي اش را در روسيه شوروي به پايان رسانيده و تا درجه دکتورا خوانده است

در سالهاي چهل و پنجاه هجري شمسي، ناشناس چنان به اوج قدرت رسيده بود که در هر 
  .کايات شنيده مي شدگوشه و کنار کابل از هنر و آواز او ح

» مي ميرم زغمت«ميالدي خواندن  ١٩٦٢بياد دارم روزهاي را که در ليليهء پوهنتون کابل بسال 
بعد ها با وي صحبت و سوال شد که چرا ناشناس . ناشناس يک جوان پنجشيري را بيخود ساخت

هوم خواندن و غير از من مف» او خاص براي من ميخواند«: را آنقدر دوست دارد، وي فرمود که
  .هاي او را کسي نميداند

آقاي صادق .نام داده بودند» سيگل افغانستان«ناشناس را در کابل شنوندگان و دوستدارانش 
فطرت ناشناس در تاريخ موسيقي افغانستان موقف عالي دارد و تا هنوز از محبوبيت هاي خاصي 

  .برخوردار مي باشد
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  نعيم پوپل

وي در ميان اهل هنر و . آواز خوانان و هنرمندان اول افغانستان استجناب نعيم پوپل از 
  .دوستداران هنر موسيقي از محبوبيت خاصي برخوردار است

نعيم پوپل در مطبوعات افغانستان و مطبوعات برون مرزي افغانستان بار ها منحيث يک هنرمند 
  .بلند آوازه و محبوب معرفي گرديده است

ر امريکا اقامت دارد، به افغانستان سفر نمود و در آنجا نيز از خدمات در حاليکه آقاي پوپل د
  .هنري اش بمردم افغانستان دريغ ننمود

اقامتش در " فعال. هنرمند محبوب وطن نعيم پوپل از هنرمندان  سرشناس افغانستان بشمار مي آيد
  .ايالت کاليفورنيا مي باشد
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  هنرمند حنجره طاليي

  لطيف جان بابي
      

  بيا مطرب اي ناله پرداز دل                      خروش افگن پرده ساز دل
  

مدتي پيش دو کتاب تاليفي هنرمند واالگهر و صاحب حنجرهء طاليي جناب لطيف جان بابي را 
» سندارا اوسندري«و » راگونه«معرفي نمودم، آن کتابها بنامهاي » اميد«از طريق جريدهء وزين 

  .ان که که نيز در خصوص موسيقي ميباشد هنوز بدستم نرسيده استبودند و کتاب سوم ش
از آنجائيکه در مملکت ما موسيقي هاي محلي به انواع مختلف مشاهده ميگردد، بايد نويسندگان 
موسيقي و موسيقي دانان نويسنده توجه خاص بدين مأمول نموده از موسيقي هاي محلي 

آباد، هزاره جات، هرات، قندهار، نورستان، پکتيا، بدخشان، قطغن، صفحات شمال، لغمان، جالل 
بياد دارم . غزني و غيره ياد آوري نموده، خصوصيات هر يک را با هنرمندان آن معرفي بدارند
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که يکي از محققين موسيقي امريکا در خصوص موسيقي بدخشان، هرات و هزاره جات 
  .شتتحقيقات علمي انجام داد و راقم اين سطور با او همکاري دا

لطيف جان بابي قندهاري که خداوند همراهش باد از همان کساني ميباشد که هم موسيقي 
ميداند و آواز ميخواند و مهمتر از همه اينکه آنچه را ميداند بقلم مي آورد و بيادگار ميگذارد و 
او نويسندهء بزرگ پشتو است و وي که خود از کاکه هاي قندهار است هنوز سالش به پنجاه 

جناب بابي سواد بسيار عالي و خوب . ده است آثارش بشمار عمر او ميتواند برابر باشدنرسي
را برخالف تلفظ ننگرهاري » شين«فارسي دارند و به پشتوي قندهاري صحبت مينمايند و حرف 

اين دانشمند با همت به همه مردم افغانستان ارج مي نهد، مثليکه . ها بشکل اصلي ادا مينمايند
  .و دانشمندان بزرگ اين شيوه را دارندهمهء علما 

  گر دلي داري تو هم خون ساز صاحب نشه باش                       
  مي شدن مخصوص نبود دانــــــهء انگــــــور را                       

  )بيدل(                                                                     
  :ل ميفرمايدو باز حضرت بيد

  بـــــــــر موج و قطره هيچ فرقي نميتوان يافت                        
  اي غافالن دويي چيست ما هم همين شما ايم                         

چون کتاب هاي موسيقي اين هنرمند ارجمند را مطالعه ميکردم در يافتم که هم ميخواند و هم 
کست هاي او را پيدا کنم از بخت نيک يکي از دوستان مهربان مي نوازد، لذا درتجسس شدم تا 

ربايندهء دلها " دو کست او را برايم فرستاد و مرا ممنون ساخت و خواندن هاي اين هنرمند واقعا
قندهار زادگاه خود را وصف ميکند و . و مسکن آالم است، از دل ميخواند و بر دل ها مي نشاند

  .سي او نيز حيرت برانگيز بودبه آن مي نازد، يک خواندن فار
  هـــزاران همچو بلبل در بهاري مي شود پيدا                             
  نوا سنجي چو او در روزگاري مي شود پيدا                             

من راقم اين سطور زمانيکه فهرست تأليفات لطيف جان بابي را ميخواندم بياد آن افتيده بودم که 
اکنون جاي بزرگان علم و دانش و فضل قندهاري را همچو عالمه عبدالحي حبيبي مؤلف وي 

صد کتاب و جد استاد حبيبي آخوند زاده محقق قندهاري مؤلف سي و سه جلد کتاب بشمول 
ترجمهء زيچ الوغ بيگي از ترکي و پدربزرگ ديگر استاد حبيبي عالمه مولوي عبدالرحيم که در 

مطهر قندهار توسط شخص امير عبدالرحمن شهيد گرديده پر خواهد روضهء مبارکهء خرقهء 
نمود، درست که هر مقام و هر جاي از خود صاحبان خواهد داشت ولي آنچه را که در شان 
لطيف بابي بدست مي آيد آنست که در علم و دانش پيرو آن بزرگان متذکرهء آخوندزاده ها و 
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سليم قندهاري قدعلم نموده که مايهء افتخار و در هنر مستقل بمانند شادروان استاد محمد 
  .مباهات است

چون صداي لطيف بابي را بشنويد از نواهاي دل انگيز او دانسته مي شود که او عاشق تر از 
عاشقان است، عاشقانه ميخواند، در خواندن ها بينوايي ها نشان ميدهد، گاهي هم مستانه ميخواند 

اگر چه جاي مرحوم سليم قندهاري خالي . راعات مينمايدو در همه حال تمکين و متانت را م
لذا مي توان گفت که فقدان آن . است و از اينکه لطيف بابي به سبک قندهاري ها ميخواند

  .بزرگ مرد را با تفاوت هايي تالفي مينمايد
قندهاري ها هالک صداي او شده اند، " لطيف بابي اکنون به مليون ها شنونده دارد و خاصتا

که مردم قندهار به موسيقي ميدانند و اگر بگويم که قندهاري ها بعد از کابلي ها قدر چون
موسيقي کالسيک را بهتر از ديگران ميدانند قطعا مبالغه نخواهد بود، زيرا شهرتيکه استادان 
بزرگ بمانند پير خرابات استاد قاسم افغان، باباي موسيقي و سرتاج موسيقي استاد محمد حسين 

و شهنشاه غزل خوانان استاد رحيم بخش و غيره در ميان قندهاري دارند قابل تحسين سرآهنگ 
بسي از بزرگان کالسيک موسيقي هندي بعد از آمدن به کابل به قندهار سفر کرده اند . مي باشد

  .و غيره جايها ثبت تاريخ کرده ام» پير خرابات«که اينجانب اسناد آنها را در کتاب 
اشم که در کنار معرفي هنرمندان ارجمند و گهربار و واالگهر افغانستان بسيار عالقمند مي ب

لطيف جان بابي را نيز به هموطنان معرفي بدارم تا باشد که نام نامي اش ورد زبانها شده و ثبت 
زيرا که او فرزند خدمتگار هنر و فرهنگ . اوراق زرين دفتر فرهنگ و تاريخ افغانستان گردد

نر دلنواز و ي پيدا شود که هشاعر شيوا بيان و طوطي خوش گفتاراي کاش . وطن ميباشد
ربايندهء قلب ها لطيف بابي را در قصيده اي بگنجاند تا دل و ديده و گوش و دماغ خواننده و 

  .شنونده از آن عالم خودي به بيخودي گذر کند
  ساقيا سايه ات ابر است و بهار و لب و جوي                             

  من نگويم چه کني اهل دلي خود تو بگوي                             
مسيحي در شهر قندهار در کوچه باميزو در فاميل بابي ها  ١٩٥٤لطيف جان بابي در دسامبر سال 

پا به عرصهء وجود گذاشته و از سنين پنج سالگي به اينطرف به موسيقي و ورزش عالقمند بوده، 
و درجهء لسانس را در » ليسهء احمد شاه بابا«و ليسه را در » رقي کندهارمش«مکتب ابتدائيه را در 

  .م در فاکولتهء ادبيات پوهنتون کابل به پايان رسانيده است ١٩٧٧سال 
لطيف بابي ذوق سرشاري به ورزش داشته در تيم هاي فوتبال شامل و باري هم از تيم آريانا 

ر انجام داد وفقط يکسال در مکتب البيروني سرپرستي کرده است، او کار هاي سرکاري را کمت
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قندهار وظيفهء مقدس معلمي را انجام داده و بمدت هاي کوتاه در راديو کابل، تلويزيون و 
م سنت هجرت را به پيش  ١٩٨٠صحنه هاي تمثيل کابل هنرنمايي نموده که باالخره در سال 
مي افگند و به کار هاي علمي و  ميگيرد و با اهل بيت از طريق پاکستان به امريکا رحل اقامت

  .هنري خود را مشغول و مصروف نگهميدارد
لطيف بابي از قاسم جان دلربا نواز تلمذ کرده و نواختن آالت موسيقي را از " موسيقي را که قبال

قبيل دلربا، تنبور، تبله، راگ ها و طرز هاي موسيقي وطني را نزد بسي از بزرگان وطن آموخته و 
    يز اين هنروعلم شريف را دنبال ودر در نيويارک ن

The School of Indian Classical Music    شامل گرديد و ستار نوازي را آموخت و
با خواندن هاي طرز کالسيک هندي فرصت آنرا دريافت که موسيقي کالسيک افغاني را با 

و . بياورد موسيقي کالسيک هندي در ميزان قضاوت بگذارد و نتايجي خوبي را از آن بدست
  .چنانچه که همانطور هم شد و کتاب هاي مختلف در زمينهء تأليف و بدست نشر بسپرد

بعد از تحصيالت و تحقيقات در موسيقي لطيف بابي در پي تحصيالت عالي گشت و در کاليج 
با عالقهء تمام کورسهاي   Adelphiو يونيورستي    Medgar Everو  La Guardiaهاي 

  .را گرفتمافوق لسانس را ف

  

  
طوريکه گفته آمد لطيف جان بابي نوازنده و خوانندهء عالي ميباشد، در کنار آن همه هنر ها 

او در کمپوز يد طوالني دارد و تا .شعر مي سرايد و خواندن هاي خودرا خود کمپوز مينمايد
ويي را حال بقرار معلوم هفتصد کمپوز و شانزده کست را به آواز خواني ها تهيه داشته و ويدي

اگر بخواندن هاي فارسي لطيف بابي گوش فرا داده شود، . نيز از هنر نمايي هايش پر کرده است
  .آنها عالم ديگر دارند
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  چنان کن که گر بلغزد پاي معاشدال                              
  فرشته ات به دو دست دعـــا نگهدارد                             

اي کاش لطيف بابي در قندهار تشريف ميداشت تا از کتب و مأخذ در  من افسوس ميکنم که
کتاب هايش استفادهء بيشتر مينمود ولي ناگزير که اين هنرمند حساس با دل نازک و افکار 
نازک خيالي در غربت سراي امريکا ناقرارانه با همه قلت ريفرنس کتاب مي نويسد و آنرا به 

  .اي فرهنگي هديه مينمايدمردم افغانستان بگونهء تحفه پربه
تدريس نموده و در سال   Manhattan River View High Schoolجناب بابي در 

. صاحب مکافات و تقدير گرديده است United Teachers Federationم از طرف ١٩٨٩
موفقيت هاي هر چه بيشتر اين هنرمند و عالم تواناي وطن را در راه احياي فرهنگي خواهان 

  .ميباشم
 پشتو نومشود، سالنده اوبرشينا، نغوته او نغوزهاين مقاله از کتاب هاي تأليفي جناب بابي چون  در

  .و سندرا او سندري استفاده شده است
  
  
  

  
  لطيف جان بابي          
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  عکسهايي از لطيف جان بابي        
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  استاد سليم قندهاري

ش در .هـ  ١٣٠٢کت است وي در سال استاد سليم قندهاري از سنتور نوازان معروف و اول ممل
  .شهر قندهار تولد شده فرزند يکي از رباب نوازان قندهاري بنام محمد کريم مي باشد

استاد سليم قندهاري صداي زيبا داشت، عالوه از اينکه سنتورو دلربا مي نواخت، در راديو آواز 
انو زد ولي عالقمندي او خواني هم ميکرد، اگر چه در کابل نزد استادان موسيقي به شاگردي ز

در مسلک موسيقي زياد بود از آن سبب به الهور پاکستان رفت و نزديکي از استادان معروف 
صداي اين هنرمند زبر دست وطن را نگارنده از سالهاي زياد . آنجا دروس موسيقي را فرا گرفت

د، وفاتش در سال باينطرف شنيده است، وي يکي از همکاران عمده و زبدهء راديو افغانستان بو
  .ش بوقوع پيوسته است.هـ  ١٣٦٠
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  محمد داود محسن

م در قندهار تولد شده، مکتب ابتدائيه را در مکتب عالء  ١٩٦٦آقاي محمد داود محسن بسال 
الدين کابل، تحصيالت ثانوي را در ليسهء حبيبيه و تحصيالت عالي را در انستيتوت پيداگوژي و 

  .را در رشتهء رياضي و فزيک بپايان رسانيده است فوق ليسانس" بعدا
آقاي محسن در تشکيل اتحاديهء سراسري هنرمندان افغانستان، منحيث نمايندهء اتحاديه در 

وي عالوه از اينکه تحصيالت عالي دارد در فن موسيقي . کويتهء پاکستان ايفاي وظيفه مينمود
گاهگاهي آهنگ سازي . تأليف نموده است»سير موسيقي «معلومات زياد داشته کتابي را بنام 

مينمايد و در کار خود موفق مي باشد، آالت موسيقي را از قبيل هارمونيم، اکارديون، طبله و 
  .کيبورد زيبا مي نوازد

آقاي محسن عالوه از اينکه به کمپوز آهنگ ها دسترسي دارد، اشعار زيبا و نغز و دلکش مي 
  .ا آمادهء طبع نموده استسرايد، اکنون مجموعهء شعري خود ر
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  خان گل خان قندهاري

  
  

  
  حسن خان شيدايي
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  مشعل
  

  شاه محمد قندهاري
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  عبيد اهللا جان قندهاري                                      

  

  
  عبداهللا خان مقري
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  بزميان قندهاري
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  گلزار عالم

  ماستر علي حيدرخان
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 داکتر نعيم فرحان

نظريات و بررسي ها قوانين اساسي 
 )افغانستان و برخي قوانين اساسي کشورهاي مختلف و ميثاق هاي جهاني 

)                               جناب شير محمد خان صاحب مرحوم گنداپور ابراهيم زئي

  ليتز. دبليو. والتر بيليو، عالمه  مال فيض محمدکاتب، پروفيسور جي
  عزيز آريانفر   )ديورند

  عزيز آريانفر: رازهاي سر به مهر تاريخ ديپلماسي افغانستان، نوشته شماري از دانشمندان روسي، گزارنده

  حامديوسف نظري -مترجم ) تاريخ سازمان ملل متحد از کور نيليا  فوکس
  

  )داکتر عنايت اهللا شهراني و لطيف پدرام و حامديوسف نظري

از داکتر يوري تيخانف  -)  سياست قدرت هاي بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون

                            حامد يوسف نظري

Konrad-Adenauer Platz    
Tel-٤٥ ٦٨ ٢٧ -٢٢٣٤-٠٠٤٩         

        de.verlag-kaweh.www  

٤٩٤

  : 

 تاليف محمود الحسيني ابن ابراهيم الجامي: يخ احمد شاهي 

  پنج مقاله از مارکس و انگلس در باره ايران و افغانستان
 چرا جنگ؟، انشتين  و  زيگموند فرويد

 جرقهء آذر،  گزيده اشعار  باقي قايل زاده

داکتر نعيم فرحان: توشي، مترجم. بلوم ور : کميدي زنان عصبي، نويسندگان 
 ي اعدام، مارکس و انگلس     

نظريات و بررسي ها قوانين اساسي . خ. ه ١٣٨٢تا سال . خ. ه ١٣٠٣از سال ( از امان اهللا تا کرزي 
افغانستان و برخي قوانين اساسي کشورهاي مختلف و ميثاق هاي جهاني 

 کوچه ما، اثر داکتر اکرم عثمان 

 از مشعل حرير  -پيراهن نيلي و شب 

 )پشتو و فارسي(پته خزانه،  محمد هوتک بن داود  به زبان 

جناب شير محمد خان صاحب مرحوم گنداپور ابراهيم زئي(هجري  ١٣١١تواريخ خورشيد جهان سنه  
  بحران کنوني افغانستان و جيوپوليتيک، از  فاروق روشنا

والتر بيليو، عالمه  مال فيض محمدکاتب، پروفيسور جياقوام افغانستان، هنري 
ديورند» تابوي«ميخ آخر بر تابوت ! (نزديک مي شود» پايان خط

رازهاي سر به مهر تاريخ ديپلماسي افغانستان، نوشته شماري از دانشمندان روسي، گزارنده
  : ب هايي آماده  چاپ

  حامديوسف نظري: ترور چيست و تروريست کيست ؟  از   
  حامديوسف نظري: مترجم )   تيا فيدلر ( از بابل تا بغداد   از 

تاريخ سازمان ملل متحد از کور نيليا  فوکس(از مجمع ملل تا دولت جهاني 
  زنده ياد  اکرم ياري -زي در افغانستان چگونگي پيدايش و رشد بورژوا

داکتر عنايت اهللا شهراني و لطيف پدرام و حامديوسف نظري( فدراليزم در افغانستان 
  از عزيز آريانفر»  ابر هاي آشفته و سياه برفراز آسمان افغانستان

سياست قدرت هاي بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون
  »عزيز  آريانفر  –گزارنده  

Hamed Yussof Nazari            حامد يوسف نظري
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  کتاب هاي چاپ شده
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پنج مقاله از مارکس و انگلس در باره ايران و افغانستان )٢
چرا جنگ؟، انشتين  و  زيگموند فرويد )٣
جرقهء آذر،  گزيده اشعار  باقي قايل زاده )٤
کميدي زنان عصبي، نويسندگان  )٥
ي اعدام، مارکس و انگلس     در نف )٦
از امان اهللا تا کرزي  )٧

افغانستان و برخي قوانين اساسي کشورهاي مختلف و ميثاق هاي جهاني 
کوچه ما، اثر داکتر اکرم عثمان  )٨
پيراهن نيلي و شب  -داستان   )٩

پته خزانه،  محمد هوتک بن داود  به زبان   )١٠
تواريخ خورشيد جهان سنه   )١١
بحران کنوني افغانستان و جيوپوليتيک، از  فاروق روشنا   ١٢
اقوام افغانستان، هنري     ١٣
پايان خط«: »ديورند«   ١٤
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از مجمع ملل تا دولت جهاني   -
چگونگي پيدايش و رشد بورژوا -
فدراليزم در افغانستان  -
ابر هاي آشفته و سياه برفراز آسمان افغانستان« -
سياست قدرت هاي بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون(نبرد افغاني استالين  -
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    :نشاني انتشارات کاوه

                                 

 

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m


	20در افغانستان جلد اول  بخش اول
	20در افغانستان  جلد اول بخش دوم



