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  )دري لوگري(حمد لوگري درم استاد حاجي

از " استاد دري از زبردست ترين سازندگان و آوازخوانان سبک لوگرستان است، وي اصال
  .ش در قريهء باغ سلطان ده نو لوگر صورت گرفته است.هـ  ١٢٧١لوگر و تولدش در سال 

استاد دري در آوان خورد سالي بمدرسه محلي دروس را فرا گرفت، پدرش پيشهء سلماني 
ي داشت، از جانب ديگر گاهگاهي با پدرش در مجالس بزم و خوشي اشتراک مينمود، بنا گر

عالقمند و از خواندن هاي » ميرک کاکا«بر فرمودهء جناب مددي، دري لوگري بخواندن هاي 
او لذت ميبرد و در عروسي ها ميرفت و از نوازندگان استفاده ها مينمود، تا اينکه به آلهء رباب 

ل نمود و بعد از آن به تنبور و نواختن آن عشق پيدا کرد و شيوهء خواندن هاي آشنايي حاص
د را در روش و سبک خود تربيه نمود و از اخود را به گونهء خاص انتخاب نمود و شاگردان زي

، عبدالرشيد ماشيني، بيلتون، )فرزند استاد دري( سالم لوگري«جملهء شاگردان مشهورش 
ل، هميشه گل، سيد گل، حبيب اهللا، آدم خان، قاسم لوگري، معراج عبدالرزاق شوقي، تازه گ

  . . . )سرگذشت  ٨٧ص (د نميباش» الدين، محمد ايوب و شمس الدين لوگري
استاد دري لوگري هشت ماهي را که در قندهار در خانقاء مال محمد حسن سپري نمود، به ساز 

مذکور در خواندن هاي گروه هنري هارمونيم آشنايي يافت که بعد از آن با نواختن آلهء 
استاد دري لوگري با آنکه از هنرمندان محيط خود و ديگران . خويش شکل و رنگ تازه بخشيد

استفاده ها نمودو از هنرنمايي هاي آنها آموخت ولي بي ترديد مي توان گفت که در وقت خود 
ز لوگري را چنان به سرکرده و آغاز گر روشي است که به آن شهرت يافته بود و لوگر و سا

مردم افغانستان و حتي برون مرزي معرفي نمود، که تا اکنون نام گرامي اش ورد زبانهاست، او با 
کارها و ابتکارهاي هنري خود موفق شد تا بدرجهء استادي از مطبوعات افغانستان ارتقاء نمايد، 

ميگفتند، وي بعد از » ي لوگريحاجي در«او را " چون استاد باري به زيارت بيت اهللا رفته بود بنأ
  .ش داعي اجل را لبيک گفت.هـ  ١٣٦٠فعاليت هاي هنري بسال 
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  مومن خان بيلتون

ش تا .هـ  ١٣٣٠يکي از مشهورترين آوازخوانان افغانستان مؤمن بيلتون ميباشد، وي در سالهاي 
نده شوقي سبک لوگر ش به اوج شهرت رسيده بود و آواز او منحيث يک خوان.هـ  ١٣٤٥سال 

  .مردمان کابل و اطراف آنرا به شور مي آورد و محبوبيت زياد داشت
ش در شهر مزارشريف تولد شده و فرزند جمعه خان مي باشد، در .هـ  ١٣١١بيلتون در سال 

هشت سالگي به لوگر رفت و تحت رهنمايي هاي استاد دري لوگري به هنرنمايي ها شروع کرد 
وسيقي به نواختن تنبور دست زد و در نواختن تنبور به هنر هنرمند بزرگ و در جملهء آالت م

وطن غالم بهاءالدين خان گلبهاري مزاري عالقمندي زياد نشان ميداد، بياد اين نگارنده مي آيد 
پنج ساعت در هوتل مزار " ميالدي در شهر مزارشريف تقريبا ٢٠٠٢که بهاءالدين مذکور بسال 

  .او از استادان بزرگ وطن در تنبورنوازي مي باشد "هنرنمايي کرد و واقعا
زياده تر اشعاري را که بيلتون از راه راديوي وقت ميخواند اشعار بهايي جان بود و بياد داريم که 
خوردساالن تحت تاثير خواندن هاي او مي آمدند، و در کوچه هاي کابل، آواز او را تقليد و با 

  .خود زمزمه مينمودند
ننده هاي شوقي و اماتور در کابل و هنرنمايي هاي آنها در کنسرت ها، عروسي ها اما آمدن خوا

و راديو اندک جاي بيلتون را بخود جذب ميکردند، و بيلتون که شخصي هنرمند و شخصيت بي 
بديل بوداز اين حرکات چندان احساسي بدي نمي کرد و هنرمندان را به هر شکلي که 

  .عمر در کابل با خانواده خود حيات بسر مي برد در اواخر. ميخواندند دوست داشت
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  در شهر مزارشريف"دکتور ياسا هنرمندي از مهاجرين هزارهء افغانستان در کويته، فعال

  

  
  .مقيم اتريش" ره از واليت دايکندي فعالداود سرخوش از آوازخوانان مشهور هزا
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  هنرمندان کابلستان

  

  
  شير محمد غزنوي
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  خان قره باغي

گفتند اين يگانه هنرمندي بود که . اين هنرمند از قره باغ و از آنجهت قره باغي تخلص مينمايد
را دوست  نورمحمد تره کي رئيس جمهور کمونست افغانستان و نماينده خاص روسها، صدايش

  .داشت و از دل مي پسنديد
چون خان قره باغي مرد بي سواد و بي دانش بود، در وقت قدرت کمونست ها بر هنرمندان 

بهر صورتيکه بود اين هنرمند آوازخوان در راه . سخت ميگرفت و هنرمندان از وي مي ترسيدند
  .بقتل رسيد داراالمان کابل که تاکسي راني ميکرد، توسط مخالفينش و يا مجاهدين
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  استاد محمد اسرائيل رويا

استاد رويا از زبردست ترين خطاطان افغانستان ميباشد، که صيت شهرتش تا اقصاي جهان رسيده 
  .است

ش تولد گرديده، بعد از تحصيالت در مطبوعات افغانستان .هـ  ١٣٢٨استاد رويا در جوزاي سال 
در طراحي . ين هنرمندان خط شناخته شده استدر مسلک خطاطي منحيث يکي از برگزيده تر

و ديزاين دست رسا و ابتکار عالي دارد و کار هاي زيادي او چه در افغانستان و چه در ايران 
  .مورد تقدير و تحسين اهل هنر قرار گرفته است

نويسنده خوب و اشعار آبدار مي سرايد مجموعهء آثارش بچاپ رسيده " آقاي استاد رويا عالوتا
  .است

شناخته مي شود ولي از برازنده ترين شخصيت  و نقاش گرچه استاد رويا زياده تر منحيث خطاط
ها در مسلک موسيقي بوده، تحقيقات زيادي را در قسمت عموميات موسيقي، شناخت آالت و 
اسباب موسيقي انجام داده، همچنان در حدود دوصد پارچه کمپوز و خواندن هايش را ثبت و با 

  .خود دارد
جناب . داي آقاي استاد رويا بسيار گيرا و زيباست، وي نغمه گر و سازنده و خواننده استص

استاد رويا اکنون در شهر نيويارک بسر مي برد و با نگارنده از دوران خورد سالي تا ايندم 
  .ارتباط برادري دارد
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  قريشي

نشو و در شهر کابل  مي باشداز واليت وردک " قريشي يکي از هنرمندان معروف وطن، اصال
در ايام هجرت به اياالت متحدهء " ، بعدانما يافته و از ايام خورد سالي به موسيقي عالقمند بود

  .امريکا سرآمد هنرمندان رباب نواز شد
قريشي برادر استاد رويا است و با تشويق آن استاد محترم، هنرش را به پيش برد، اکنون قريشي 

هنر موسيقي افغانستان در برون مرزي ميباشد، که صيت شهرت  يکي از چهره هاي شناخته شدهء
  .او بمانند برادرش به اقصاي جهان رسيده است

در شهر نيويارک اياالت متحدهء امريکا مصروف هنرنمايي ها با گروه هاي هنرمندان " فعال
  . ميباشد

محمد قريشي                                                    
  قريشيمحمد 
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  استاد رضا علي خان

  .استاد رضاعلي خان از استادان مشهور هندوستان و از  فاميل درجه يک هنر موسيقي آنجاست
در جرمني اقامت دارد و با جناب محترم کريم نواب خطاط و موسيقي " استاد رضاعلي خان فعال

ايم فرستاده شده شناس وطن رابطهء نزديک داشته و عکس استاد رضاعلي خان به توسط شان بر
  .است

به هندوستان " اجداد شان از عروس البالد غزني بوده بعدا" استاد رضاعلي خان ميفرمايد که اصال
  .رفته و درآنجا متوطن شده اند

استاد رضاعلي خان هنرمند بزرگ کالسيک هندوستان است، پدرش منورعلي خان و 
عکس پدرش با . هور مي باشدپدرکالنش استاد اول موسيقي هند بله غالم علي خان مش

  .هنرمندان افغانستان در کابل ديده مي شود که در صفحات ديگر اين کتاب آورده شده است
  .در مملکت جرمني حيات بسر مي برد" اين هنرمند بزرگ فعال

استاد از اينکه خود را اصالت افغاني ميدهد بناً من با افتخار وي را در قطار هنر مندان غزني 
  .مشامل ساخت
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  استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي

شبنم غزنوي يکي از هنرمندان و استادان مشهور مسلک نقاشي مي باشد، نگارندهء اين سطور 
براي . زمانيکه شاگرد صنف دهم دارالمعلمين کابل بود، استاد شبنم استاد مضمون رسم بودند

شان آشنا مي باشم، سعي  اينکه اين استاد را از نزديک با همه خصوصيات هنري و حياتي
  .ميدارم تا جائيکه امکان دارد حقايقي را در بارهء حيات پربار شان شرح دهم

ش در اطراف شهر .هـ  ١٣١٤غالم محي الدين فرزند مرحوم ميرزا عبدالرحمن خان در سال 
متولد گشت، پدر شان از ) رح(باستاني غزني بيکي از قريه هاي بنام قريهء خواجه حکيم سنائي

شخصيت هاي سابقه دار در مسلک کتابت و داراي خط خوش بود، عم بزرگوارشان نيز از 
  .نعمت هنر برخوردار و جمله اهل فاميل شان در هنرموسيقي وارد بودند

غالم محي الدين کوچک مدتي را بمصاحبت شوهرعمهء شان که از سادات کرام و به لقب آغا 
عم شان نيز عالوه از اينکه خودشان مردمان با  صاحب معروف بود سپري نمود، اگر چه پدر و

  .خدا بودند با اهل طريقت و سادات احترام خاص داشتند
شبنم غزنوي که تخلص خويش را خود تعيين نموده بود، در چنين فاميل با خدا و تا حدي 

ش در ليسه .هـ  ١٣٣٢روحاني پرورش يافت، او دروس مکاتب ابتدائيه و متوسطه را به سال 
ي بپايان رسانيد و بزودي بعد از ختم اين مرحلهء فراگيري در مکتب مذکور منحيث استاد سنائ

و با آنکه از نگاه سن خورد سال بود، توانست بدرجهء خوب اين مسوؤليت . هنر وظيفه يافت
بزرگ را انجام دهد، در زمان معلمي در مکتب حضرت سنايي در غزني، شبنم بحدي خوش 

مندي اش در اقصي وطن رسيد، زيرا اين هنرمند جوان صاحب سه هنر درخشيد که آوازهء هنر
بياد دارم که شاگردان و همدوره هاي شبنم بار بار اين . بود، هنر تياتر، هنر موسيقي و هنر نقاشي

مکتب سنايي بدوش شبنم بود،  يحکايت را بمن گفته اند که همه فعاليت هاي ماوراي درس
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درام مشهوري را هنگام شب به نمايش ميگذاشتند شبنم همه  مکتب سناييدر روزي  که چنانچه
از جمله رول  که ريکالمها و پوستر ها را تهيه داشت و در شب هنگام چند رولي را بازي کرد

يک ملنگ را در صحن درامه انجام داد و به تعقب آن اعالن کردند که يک خواننده جوان 
ينمايد، شبنم لباس ملنگي را از بدن بيرون کرد و شوقي بنام غالم محي الدين شبنم آواز خواني م

ملبس با دريشي و نکتائي در پشت هارمونيم نشست و همه را از خواندن خود فرحت بخشيد و 
  .در نهايت درجه استقبال شد

چون استعداد شبنم در مسلک هنر رو به انکشاف بود او رابه دارالمعلمين کابل منحيث استاد 
ش بود، برعالوهء تدريس .هـ  ١٣٣٨تاريخ تبديلي استاد شبنم که بسال نقاشي استخدام نمودند 

مضامين هنر، کورسهاي مسلکي و هنري را تحت نظر متخصصين داخلي و خارجي تدريس 
  .نمود و در همهء آزمايشات موفق و نتايج عالي را بدست آورد

 ١٩٦١ت فلپاين بسال شبنم نظر به لياقت و کارداني در مسلک تدريس هنر براي نه ماه در مملک
ميالدي بغرض تحصيل در رشتهء آرت ابتکاري فرستاده شد و از آنجا با محصوالت و نتايج 

  .پربار بوطن بازگشت و دوستان زيادي از قبيل مستر ديزون و غيره پيدا کرد
شبنم بعد از برگشت عالوه از اينکه تدريس هنر را در دارالمعلمين کابل بدوش گرفت در سال 

استاد . ش ليسه را از طريق کورسهاي داخل خدمت وزارت معارف وقت بپايان رسانيد.ـ ه ١٣٤٢
يک عده استادان مکاتب ابتدائيه کابل را اصول . شبنم زمانيکه معلم دارالمعلمين کابل بود

تدريس هنر درس داد و آن کار را موفقانه انجام داد و چندين سال ديگر بدين شکل منحيث 
وزارت معارف کار کرد و در ميان همه اهل معارف و هنر شهرت بسزائي سوپروايزر هنر در 

  .بدست آورد
استاد نقاشي (استاد محمد شاکر سامي . شبنم غزنوي در کابل با اکثر هنرمندان بزرگ آشنا شد

استاد خيرمحمد عطايي، استاد خيرمحمد ياري، استاد غوث الدين ). صنف دوازدهم اين نگارنده
شاه خان و غيره را مي شناخت و رفت و آمد هاي رسمي شان بحدي رسيد غوثي، استاد کريم

که بعد ها ارتباطات فاميلي را با يک عده از قبيل استاد خيرمحمد عطايي و غيره بر پانمود ودر 
  .جملهء اين ارتباطات نگارندهء اين مضمون با استاد شبنم شرکت داشت

تأليفي اين نگارنده بود و اگر او با من ياري  شبنم غزنوي همکار بسيار دلسوز در دو کتاب هنر
  .نمي کرد تکميل آن دو کتاب هنر که در افغانستان اولين کتاب هاي هنر بودند کارآساني نبود

استاد شبنم در مسلک نقاشي در کابل بحدي شهرت يافت که در اکثر کمسيون ها و سيمينار 
به مملکت ويتنام براي مشاهدات  م١٩٧٨باري بمدت دوماه در سال . هاي هنري عضويت ميکرد
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هنري سفر نمود، آقاي استاد شبنم سالهاي زيادي در مرکز ساينس وزارت معارف و مؤسسه 
  .تعليم و تربيهء پوهنتون کابل منحيث رسام در الستريشن  کتاب ها کار کرد

آقاي شبنم عمر گرامي اش را در خصوص خدمت به جامعهء افغانستان بمصرف 
هنر مصروف بود وي در سال " د چهل سال در خدمت جامعهء افغانستان خاصتادرحدو.رسانيد
ناگزير بديار هجرت در پاکستان پناه برد و تا " رسيد و بعدا) فوق رتبه(ش برتبهء .هـ  ١٣٧١

  )م ٢٠٠٧سپتامبر .(اکنون در اسالم آباد حيات بسر مي برد
تابلو هاي او . حيت استرسيده و صاحب صال" شبنم در آرت ابتکاري يک متخصص کامال

برنگ روغني و به شيوهء کوبيرم مشاهده ميگردد و بياد دارم که تابلو هاي زيباي شبنم را " اکثرا
تعريف و توصيف " مرحومه مادام شکور ولي و استاد يوسف کهزاد و استاد عطايي منظما

اد سيد مقدس نگاه ميکردند و او را در قطار رسامان اول ابسترکت افغانستان بمانند مرحوم است
  .قرار ميدادند

در " آقاي شبنم در آواز خواني براديو افغانستان سابق ارتباط داشت و زمانيکه آواز ها مستقيما
راديو کابل در کنار پل باغ عمومي برودکاست مي شد خواندن هاي دلنشين انجام داده است و 

همچنان جناب شبنم که سالهاي . ندبا آقاي ناشناس و ديگر هنرمندان در آن دستگاه ارتباط داشت
زيادي با اين نگارنده همدفتر بود کمپوز هاي خواندن هاي بلوچي را بدفتر مشترک مان تهيه 
ميکرد و از اين کمينه که در موسيقي استعداد کافي ندارم نظر ميگرفت و چندين خواندن 

بلوچ که شاگرد هردوي فهيم بنام عبدالبصير " بلوچي را از جوان بسيار شريف و نجيب و ضمنا
مان بود تهيه نمود و بايد يادآورشوم که سه شاگردعزيزمان بنام هاي محمد عمر حيدري از 
سنگ چارک، خضرقل نصيحي از ميمنه و عبدالبصير بلوچ از نيمروز در همه فعاليت هاي هنري 

که  مکتب با ما ياري و همکاري مينمودند و خداوند محمد عمر حيدري را غريق رحمت کند
در غربت سراي امريکا در سنين جواني داعي اجل را لبيک گفت و او ليسانسه شعبهء جغرافيهء 

  .ميالدي بصير بلوچ نيز دارفاني را وداع گفت ٢٠٠٨پوهنتون کابل بود و در سال 
استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي در کابل تشکيل فاميل نمود و با محترمه گلجان يکي از 

بل و لوگر ازدواج کرده و ثمرهء ازدواج شان دو دختر و پنج پسر است و نجيب زادگان کا
در مسلک هنر وارد مي باشند عاطفه جان و احمد صديق در جمله در هنرمندي خوش " اکثرا

  .درخشيدند
يک پورتريت پنسلي محترمه گلجان خانم شبنم را اين حقير ترسيم نموده ام که در بسياري 

ير شده و در جملهء کارهاي خوب من شمرده مي شود و در چند جايها از آن پورتريت تقد
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استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي بار بار با اينجانب . کتاب نقاشي آنرا بطبع رسانيده اند
به سياحت نيم دنيا پرداختيم و سه ماه را در " نمايش نقاشي انجام داده و باري هم مشترکا

سفر سپري نموديم و از هنر هاي نقاشي خود بهرهء مالي ميالدي در جرمني به آن  ١٩٧١زمستان 
  .بدست آورديم

آقاي استاد شبنم داراي شمايل خاص مي باشد با قد متوسط البسهء بسيار شيک و صفا مي 
پوشيد، در امور دفتر و ديوان شخص با سليقه، شخصيت متواضع و داراي طبيعت ظريف است، 

و و به پيشرفت هنر عالقهء خاص دارد و در همه امور با شاگردان و هنرمندان ديگر رفتار نيک
حياتي مرد شايسته و قابل قدر مي باشد، قدرت ديد چشمانش از سالها باينسو کمي ضعيف و در 

دز . اين اواخر از گوشها اندک در شنوايي تکليف دارد، خدايش او را در پناه خود نگاه دارد
م در ٢٠٠٩با تاسف در ماه جون  وده وعيسوي بمرض درد گلون مبتال ب ٢٠٠٧آغاز سال 

  .پاکستان وفات يافت و در آنجا بخاک سپرده شد
  :و اينک مي پردازم در خالصهء کارهاي هنري و وظايف استادشبنم

  .هشت قطعه تحسين نامه از مقام واليت غزني و وزارت معارف*  
  .دو قطعه تقدير نامه بدرجات دوم و سوم از مقام وزارت معارف*  
  .ک مدال عالي از دفتر شاهي افغانستاني*  
  .دو مدال صداقت از مقام وزارت تعليم و تربيه*  
  .دو مدال خدمت در سال هفتادومين استردار استقالل افغانستان*  

جايزهء نقدي از وزارت معارف بخاطر همکاري با عنايت اهللا شهراني در تأليف کتاب *  
  .اکتر علي احمد پوپل وزير معارف وقتبه امضاي محترم د» رهنمايي تدريس آرت«

  .دو جايزهء نقدي از وزارت اطالعات و کلتور و اتحاديهء هنرمندان*  
  .دو تابلوي نقاشي شان در آرشيف ملي موزيم کشور قيد دفتر شده است*  
  .معلم رسم در ليسهء سنايي غزني*  
  .مکاتب ابتدائيه آمر مرکز آرت تربيوي دارالمعلمين کابل همزمان سوپروايزر در*  
کورسهاي تابستاني (استاد اصول تدريس آرت ابتکاري براي معلمين مکاتب مرکز و واليات *  

  )و زمستاني
  .آمر ديپارتمنت آرت رياست مرکز ساينس و تکنالوژي وزارت تعليم و تربيه*  
  .استاد مضامين آرت تربيوي و گرافيک فاکولته تعليم و تربيه پوهنتون کابل*  
  .درکابل (USAID)امور طرح و ديزاين شعبهء طباعتي ادارهء انکشاف بين المللي آمريکام*  
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  .رئيس افتخاري بخش نقاشي اتحاديهء هنرمندان افغانستان*  
  .عضو دايمي اتحاديهء هنرمندان و انجمن نقاشان وزارت اطالعات و کلتور افغانستان*  

  :نمايشات آثار نقاشي
  .م ١٩٦١شهر مانيال  (UP )ان فيليپاين در دانشگاهنمايش مشترک با هنرمند*  
  .م ١٩٧١نمايش مشترک با آثار نقاشي عنايت اهللا شهراني در جمهوريت آلمان غرب *  
  .م ١٩٦٣نمايش مشترک با عنايت اهللا شهراني در تاالر وزارت اطالعات و کلتور *  
ي سفارت امريکا در کابل نمايش مشترک با عنايت اهللا شهراني در مرکز کلتوري و فرهنگ*  

  .م ١٩٦٣
  .م ١٩٧٨نمايش مشترک با نقاشان افغاني در تاالر کتابخانهء پوهنتون کابل *  
  .م ١٩٩٤نمايش مشترک با استادان فاکولتهء هنر هاي زيباي پوهنتون کابل در اسالم آباد *  

  :نوشته و همکاري ها
  :الف ــ  تأليفات

  ش.هـ  ١٣٨٠چاپ پشاور » راي کودکان و نوجوانانرهنماي تدريس نقاشي ب«مؤلف کتاب * 
  .چاپ پشاور» البوم نقاشان مهاجر افغانستان«مؤلف کتاب *  

  :ب ــ همکاري ها
را به دورهء تحصيل » هنر در افغانستان«زمانيکه اين نگارنده عنايت اهللا شهراني مواد کتاب *  

سوانح بعضي ار نقاشان را برايش فاکولته جمع ميکرد استاد شبنم همکاري دايمي داشت و حتي 
ش از طريق وزارت معارف بطبع رسيد، اولين .هـ  ١٣٥٠اين کتاب که در سال . تهيه داشت

همکار ديگر اين نگارنده در کتاب . تذکرهء نقاشان افغانستان است که نوشته و طبع شده است
  .مذکور استاد برشنا بود

اصول تدريس «ه تعليم و تربيه بود، کتاب اين نگارنده زمانيکه محصل صنف سوم فاکولت*  
تأليف نمود و چون اين کتاب بذات خود » آرت را براي معلمين مکاتب ثانوي و دارامعلمين ها

. اولين رهنماي تدريس آرت و هنر بود، ضرورت و ايجاب همکاري سابقه داران هنر را مينمود
  .از آن رو استاد شبنم در زمينه همکاريهاي بيدريغ نمودند

 ١٣٨٠و  ١٣٧٩پشاور » رنگين کمان«استاد رهنماي سريال تجارب آرت ابتکاري براي مجلهء *  
  ش. هـ 
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  فصل چهاردهم
  

هنرمندان حوزه هاي شمال 
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  استاد شاه ولي ترانه ساز

  هنرمند ممتاز و بي نظير موسيقي در افغانستان
  رنگ اند        تو چو زپرده برآيي همه يک آهنگ است ترانه هاي جهان گرچه مختلف

پدر .از اهل درواز بدخشان و از اوالدهء شاهان درواز ميباشد" استاد شاه ولي، ولي ترانه ساز اصال
نامدار و سياستمدار استاد ترانه ساز بنام شهء محمد وليخان وکيل السلطنه شاه امان اهللا خان بود 

نا بر کدورت و ضديت سياسي در وقت حکومتش با چند نفر از که محمد نادر خان او را ب
محمد وليخان دروازي همان شخصيت بزرگ سياست در افغانستان بود . يارانش شهيد ساخت

که منحيث سفير فوق العاده، آزادي افغانستان را در غرب و شرق و حتي قارهء امريکا بگوشها 
  .امور سلطنتي افغانستان را مستقالنه به پيش بردرسانيد و بدوران حکومت شاه امان اهللا بار ها 

استاد ترانه ساز اين شهزادهء بدخشي که از ساللهء شاهان ترکي النسب بلخ و بدخشان ميباشد با 
همه محروميت ها از جمله تحصيالت، از سواد عالي برخوردار بوده و ترانه ها را خود چون 

س آن ترانه هاي پرشور را آراسته با صد هنر سلفش امير خسرو بلخي ثم دهلوي مي سرايد و سپ
الحاني به مثل ققنس افسانوي ميخواند و هزاران و مليون ها شنونده را شيفتهء صداي زيبايش مي 

  :حضرت موالنا در شأن ترانه ساز گويد. سازد
  من دلق گرو کردم و عريان خراباتم         خوردم همه رفت خود مهمان خراباتم

  با سينهء سيمينم         ور بي سر و سامانم، سامان خــــراباتم گر رفت زرو سيمم
در تاريخ خوانده ايم که گاهي محروميت ها در انکشاف شخص تأثيرات مثبت دارد، چنانچه 

گفته است که استعداد استاد خليل اهللا خليلي بزرگترين » يمگان«اين نگارنده در کتاب 

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٢٥ 
 

رش متجلي شد و چنانست استاد ولي ترانه ساز که بعد سخنورمعاصر افغانستان بعد از شهادت پد
از شهادت پدرش چون از همه امتيازات محروم گشت ناگزير عقده ها، سوزها و رازهاي دروني 
اش را از طريق علم الحان و نوا بگفتهء موالنا يا خداوندگار بلخ با آلهء ني با فرياد ها و فغان ها 

  .اظهار کرد
را » استاد«رانه ساز از طرف اکادمي علوم افغانهاي مقيم ورجينيا لقب چند سال پيش که استاد ت

در هنر موسيقي يا علم الحان بدست آورد ، اتحاديهء سراسري هنرمندان افغانستان آنرا تأييد 
زيرا استاد ترانه ساز اين هنرمند بي بديل و صدا ساز و آهنگ باز شهير افغانستان از همان . کرد

وطن چه در گذشته و چه در عصر حاضر مي باشد که بايد بنام نامي اش  حنجره طالئيان اول
  .افنخارات و مباهات کرد

استاد ولي ترانه ساز در علم موسيقي معلومات زياد دارد وخود در مسلک موسيقي کالسيک يد 
طوال داشته و دست کم بيش از پنجاه سال درين راه تجربه اندوخته است و در ساحه علم الحان 

  :گل خود روي معطر در چمن زار وطن روئيده استچون 
  هزاران همچو بلبل در بهاري مي شود پيدا           نوا سنجي چو او در روزگاري مي شود پيدا

دارد که گويي نواهايش از  ينجوا هاي استاد ترانه ساز چنان بر مستمع اثرات گوارا و خوشايند
شقان، دلباختگان و سوختگان نمايندگي مينمايد، درد ها، آالم محرومان، قلب هاي داغديدهء عا

  :بيدل همه دل گويد
  بود محو حيرت در ايــن بزمگاه             تپيدن در آغـــــــــوش بزمگاه
  به توصيف اين بزم دعوي گذار             نفس چون دم صبح شبنم طراز

و ارجمندش در تاريخ  استاد ترانه ساز از همان هنرمندان نامي وطن ماست که نام گرامي
  .موسيقي کشور ها بخط زرين و جلي حک شده است

اگر چه استاد ترانه ساز بمانند مليون ها آواره در غربت سراي امريکا بسر مي برد ولي در وقت 
مداخلهء روسها در افغانستان با سرودن اشعار ضد روسي وخواندن آنها با صداي عالي و 

  :از گفته هاي مهم او پرکيفيت، قهرمانانه جهاد کرد و
مي باشد که از ايام جهاد تا کنون ورد زبان » تا يکنفر افغان است        زنده افغانستان است« 

  .مجاهدين مبارزين و آوارگان قرار گرفت و استاد را جهاد او شهرهء آفاق بخشيد
از يا اين با بخت نيک اين نگارنده کتاب ضخيمي را در بارهء پدر سياستمدار استاد ترانه س

هنرمند واالگهر نوشته و به بهانهء اين عمل خير با همکاري هاي بيدريغ استاد عبدالرشيد بينش به 
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در اين ديدار استاد ترانه ساز يک مرد کهن سال با سيما . شرف صحبت شان در کاليفورنيا رسيد
  .و چهره و وجاهت مرغوب چون پير خراباتيان جلوه ميکرد

  بـــــــاده پرست              در خرابات مغان بي خود و مست مـــــن خراباتي ام و
  خوشتر از کوي خرابات نباشد جايي             گر به پيرانه سرم دست دهد ماوايي

  
  وفات استاد شاه ولي ولي ترانه ساز

عيسوي،  ٢٠٠٧خبر المناک و تأثر آور وفات استاد شاه ولي، ولي ترانه ساز بروز يازدهم دسامبر 
از آنجائيکه راه همه . مليونها مردم افغانستان را چه در داخل و چه در خارج متأثر ساخت

ميباشد، لذا بجز دعا در ) ج(موجودات حيه سفر به دنياي ديگر است و مرگ بدست خداوند
در چند . حق آن مرد هنر و ادبيات و سياست، چيزي از دست ما آمادگان راه آخرت نمي آيد

بارهء شجرهء استاد شاه ولي،ولي ترانه ساز و بعد در بارهء شخصيت چند کلمه ميخواهم در 
  .بعدي آن بزرگمرد تاريخ وطن بحث نمايم

در کتاب . استاد ترانه ساز از شهزادگان اصيل و خانواده هاي اشرافي درواز بدخشان ميباشد
روي، از جد بزرگ محمود بن امير ولي به ترجمهء مايل ه» تاريخ بحر االسرارفي مناقب االخبار«

  :استاد مي خوانيم
فرزند دين محمد خان است، که تاريخ بحراالسرار را محمود ) پادشاه بلخ بامي(ندرمحمد خان« 

ندر محمد خان دو فرزند سبحان قلي و . کتابدار بنام او مصدور و بخواهش او نگاشته است
در خان و عبداهللا بوده، محمد عبدالعزيز خان داشته و سبحان قلي داراي دو فرزنداني بنام اسکن

  )بحراالسرار ١١ص (» .مقيم خان نواسهء اوست
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در درواز باستاني ) ترکان قرغز(در زمان حکومت سبحان قلي خان در بلخ، قلماق شاهان 
حکومت ميکردند، که شرح مفصل آمدن اسکندربيگ شهزادهء بلخي به درواز و برانداختن 

شاه محمد ولي خان دروازي وکيل «ارنده در کتاب حکومت سابقه دار قرغز ها را اين نگ
  .چاپ پشاور نوشته است» السلطنت اعليحضرت امير امان اهللا غازي

اسکندربيگ بعد از ميان بردن پادشاه درواز، خود بر سرير حکومت دروازستان مي نشيند، اولين 
از وفاتش، شاه  نام ميگذارد، که بعد» شهء دروازخان«فرزندش را که به درواز تولد ميشود، 

در تاريخ درواز و (او فرزندي دارد بنام شهء سلطان محمود خان . درواز خان پادشاه ميشود
شهء «سلطان محمود فرزندي دارد بنام ) کتاب رهنماي قطغن و بدخشان دو شاه محمود آمده

ه ، که پس از پدر بر سرير تخت درواز مي نشيند و يکي از ادباي مشهور شناخته شد»ترک خان
برادر شهء ترک خان بنام محمد اسماعيل خان بعد از . مي سرود را و اشعار زيباي فارسي دري

به دورهء همين پادشاه به روايت مرحوم شاه عبداهللا . شاه ترک خان برتخت جلوس مينمايد
بعد از . ش به اتمام ميرسد.هـ  ١٢٥٨بتاريخ » قلعهء خم«کار » ارمغان بدخشان«بدخشي در کتاب 

سماعيل خان، شهء محمد ابراهيم بيک پادشاه ميشود و از طرف مردم درواز به نسبت شاه ا
شه . نداشتن سلوک خوب و بيجايش شهء محمد سراج خان حکومت درواز را بدست مي آورد

سراج خان برادري دارد بنام سبحان قلي خان، که پدرش او را بنام جد بزرگشان شاه بلخ 
  .نامگذاري نموده بود

ام امير مظفر خان پادشاه بخارا با حيل و فريب حکومت شاهي درواز را از ميان ميبرد درين هنگ
سبحان قلي خان که مرد اديب و شاعر مشهور . و بقاياي شاهان درواز بهر طرف فراري ميشوند

است، او را امير عبداالحد خان فرزند امير مظفر حمايه مينمايد و به دربار بخارا در قطار شعرا و 
برادر ديگر شاه سراج خان، شاه ابوالفيض خان است که به سمرقند هجرت . موقف ميدهدعلما 

مينمايد و فرزند شاه ابوالفيض خان بنام شهء محمد ولي خان و خانوادهء او را همراهي مي 
  .نمايند

شه ابوالفيض خان در سمرقند با امير عبدالرحمن خان آشنا ميشود و هردو فراري ها در فکر 
. اره به افغانستان و بدست آوردن حکومتهاي اجدادي شان به درواز و کابل مي افتندآمدن دوب

از آنست که به کمک و همکاري شاه ابوالفيض خان پدر شاه محمد ولي خان، امير عبدالرحمن 
در کابل بر سرير " در ساحهء قطغن و بدخشان صاحب يک لشکر متوسط و جرار ميگردد و بعدا

دليل اينکه عبدالرحمن از طريق قطغن و بدخشان داخل افغانستان شد . ندتخت و قدرت تکيه ميز
وي داماد مير جهاندار شاه، پادشاه بدخشان بود، از دختر آن امير، امير حبيب " اين بود که اوال
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از جانب ديگر دختر . اهللا و سردار نصراهللا خان تولد شدند و اين هر دو از مادر بدخشي ميباشند
ان يعني خواهر شاه محمد وليخان دروازي در حبالهء نکاح شهزاده حسن خان شاه ابوالفيض خ

پادشاه بدخشان قرار داشت، که مرحومان ميرزمان الدين خان و مير ياربيک خان از دوستان و 
همدوره هاي شاه امان اهللا خان غازي بودند و، آخرين کواسهء آن ميران و شاهان بدخشان مير 

لذا ارتباط امير عبدالرحمن با . در دنمارک حيات بسر ميبرد" ه فعالخليل اهللا زماني است، ک
مردم صفحات شمال از چند جهت زياد بود، مردم آنديار به امير عبدالرحمن به مشورهء شاه 
ابوالفيض خان پدر شاه محمد ولي خان همکاري نمودند تا بکابل رفته و تخت آبايي اش را 

حمد وليخان از طرف امير عبدالرحمن خان بعد از بقدرت شاه ابوالفيض خان پدر م. بدست آرد
رسيدن چندان قدر نديد و از طرف امير ناجوانمردي هاي فراوان ديد، چنانچه وقتي که 
ابوالفيض خان وفات کرد، در يکي از اسناد امير عبدالرحمن گفته بود که شاه محمد وليخان را 

ولي و سردار نصراهللا خان و حبيب اهللا خان  غالم بچه اش معرفي بدارند، در حاليکه شاه محمد
هم بازي دوستان نزديک بودند و از جانب ديگر امير عبدالرحمن خان و ابوالفيض خان طي 
يک قرارداد برادري رو بسوي افغانستان نهاده بودند، که مي بايست ابوالفيض خان صدراعظم 

  .مقرر مي شد که نشد
د وليخان است و محمد وليخان را جملهء مردم شاه ابوالفيض خان دروازي پدر شاه محم

افغانستان مي شناسند که در جنگ استقالل و معرفي استقالل افغانستان عمده ترين شخص بوده 
  .براي مزيد معلومات به کتاب مذکور اين نگارنده رجوع بفرمائيد. است

  :شخصيت و شمايل استاد شاه ولي، ولي، ترانه ساز
ن دروازي چندين فرزند داشت، فرزند بزرگ او احمد علي جان وکيل السلطنه محمد وليخا

داماد شاه امان اهللا غازي، امان اهللا ولي که چند سال پيش وفات نمود، که کتاب محمدوليخان 
دروازي بنام او اهدا شده است، شاه ولي، ولي،ترانه ساز که اين مقاله بنام او ترتيب شده و 

در غربت به آستراليا بسر ميبرد و بيمار " ب توانا که فعالاحمدولي سروش شاعر گرانمايه و ادي
ناگفته نماند که شاه امان اهللا غازي اوالدهء . است، که خداوند او را شفاي عاجل نصيب نمايد

شاه محمدوليخان را بمانند خواهر زاده هاي خود مي پنداشت، چونکه مادر شان دختر عمهء شاه 
  .غازي امان اهللا بود

ي، ولي ترانه ساز از بزرگترين هنرمندان معاصر افغانستان بشمار مي آيد، او استادشاه ول
استاد ترانه ساز مستقالنه .آوازخوان و نغمه سازي بود که نظيرش در وطن ما کم پيدا مي شود

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٢٩ 
 

با خواندنها و ترانه هاي خاص شنوندگان را فرحت ميبخشيد و . ساز ميکرد و آواز مي خواند
ه سبک کالسيک است، اگر چه عالقهء خاص به موسيقي کالسيک خواندن هاي خاص او ب

باري . هند داشت، ولي معتقد بود که بايد موسيقي افغانستان به سبک خود مردم افغانستان باشد
مشکلي درين خصوص بين استاد حفيظ اهللا خيال و استاد ترانه ساز رخ داد و ناگزير اين نگارنده 

اتفاقات و اختالفات نوشتم و به جريدهء کاروان به طبع بحثي مفصل در بارهء افکار هردو 
  .رساندم

استاد ترانه ساز شاعر زيبا کالم بود و در وقت جهاد اشعار حماسي بسيار خوب سرود و با آواز 
خود خواند و مجاهدين با استماع آواز هاي پرجوش او به هيجان مي آمدند و بر دشمن حمالت 

  .بي باکانه انجام مي دادند
اد شاه ولي، ولي ترانه ساز يک هنرمند متکبر بود، جناب دانشمند استاد عبدالرشيد بينش در است

قسمت کارهاي طراحي و ديزاين کاري استاد ترانه ساز نوشته اي دارند که چندين سال پيش در 
  .هفته نامه اميد نشر شده و من آنرا در کتاب پدر استاد ترانه ساز شامل ساخته ام

از منحيث عضو عالي رياست اتحاديهء سراسري هنرمندان افغانستان و در جملهء استاد ترانه س
دوازده نفر اعضاي شورايعالي اتحاديهء مذکور قرار داشت، استاد ترانه ساز را اکادمي علوم 
مردم مهاجر افغانستان در ايالت ورجينيا لقب استادي دادند و من و اعضاي اتحاديه او را تأييد و 

استاد بي بديل بود و آواز شيرين و نغزي داشت که توصيفش از " او واقعا. ديمبدست نشر سپر
  .قدرت قلم دور است

بعضي " به اينطرف ارتباط تيلفوني داشتم، مخصوصا ١٩٩٥اگر چه با استاد ترانه ساز از سال 
در کاليفورنيا بحضور  ٢٠٠٥سواالت مرا در قسمت پدر نامدارشان جوابها ميدادند، بآنهم در 

ان رفتم و با آنکه بيماري و ضعف وجود شانرا تکليف ميداد، مالقات نمودم و قابل يادآوري ش
ميدانم که همسر محترمهء شان خانم ماري جان زن با شهامت از ايشان پرستاري فوق العاده 

  .مينمودند و حتي در شفاخانه تا آخرين دقايق حيات استاد خدمات خالصانه را بجا آوردند
را مکمل مطالعه فرمودند و طي يک » . . . شه محمد وليخان دروازي«ساز کتاب  استاد ترانه

کساني . يادداشت نوشتند که آنچه در بارهء نسب و تاريخچهء شاهان درواز نوشتم درست است
ديگر که خانوادهء او را از نسب اسکندر مقدوني ميشمردند، نظر شان را قاطعانه در حضور استاد 

و خانم شان رد نمود و از اين نسب سازي ها بر آشفتگي و تأثر برايشان  طالب و استاد بينش
کس هاي الزمه در  »ما ترک هستيم«: وارد شده بود، خود استاد دايم و در همه جا ميگفت که
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آن ديدار با هم گرفتيم، او مرد بلند قامت زيباروي، با حشمت و شکوه و صاحب چهرهء جذاب 
  .سال بود ٨٤تا  ٨٢ين عمر شان در وقت وفات ب. بود

وفات المناک او را بحضور خانم گرامي شان ماري جان، دختر شان فيروزه جان و برادرزادهء 
شان عبدالولي جان، سلطانه محبوب جان ولي و جناب بزرگوارم محترم احمد ولي سروش، 

د جاي استا. قاطبهء هنرمندان جملهء سياسيون و کافهء مردم کشور خود تسليت عرض ميکنم
  )نوشتهء ع ،شهراني در جريدهء اميد.( ترانه ساز خالي است، خداوند او را در خلد برين جا دهد

  

  
  استاد عبدالرشيد بينش/ استاد ترانه ساز / عنايت اهللا شهراني : از راست

  
  شهراني و استاد شاه ولي ترانه ساز
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  اکه نعيم

قيقين امريکايي جاپاني االصل داکتر لورين سکاتا با م يکنفر از مح ١٩٧٣در سال هاي " غالبا
شوهرش انجنير تام سکاتا به جهت تحقيقات در رشتهء موسيقي در بدخشان، هزاره جات و 

در فاکولتهء تعليم و تربيه داشتم، با  را هرات آمدند و مرا از دانشگاه کابل که وظيفهء استادي
ات و ارتباط با هنرمندان مختلف در يکي  از سفر خود به بدخشان بردند، البته بعد از طي مساف

ها در بهارک بدخشان، بخانهء عالقه دار بهارک که باشندهء فيض آبادبود، سه هنرمند بدخشان، 
  .خان بهارکي، اکه نعيم و اسالم الدين از آغاز شب تا دم صبح به نوبت هنرنمايي کردند

فت عالقمند است تنها در محافل دوستان اکه نعيم عالقه نداشت که هنرمند معرفي شود و ميگ
هنرنمايي کند و چنانچه آنشب چنان بزم آرايي و خواندن هاي عالي را انجام داد که اينک بعد 

  .از چهل سال صداي زيبا و گيراي او بيادم مي آيد
اکه نعيم غيجک را زيبا مي نوازد، استاد عبدالوهاب مددي وي را در رديف غيجک نوازان 

  .ه است و مي سزد او را غيجک نواز اول شمردمعروف آورد
اين هنرمند . م در آن شهر تولد شده است ١٢٨٢اکه نعيم باشندهء فيض آباد بدخشان و در سال 

ش داعي اجل را لبيک گفت و صدا هاي او ثبت . هـ  ١٣٦١بزرگ و خوانندهء گرامي در سال 
  .دفاتر راديو مي باشد

مردمان بدخشان با دف و چنگ و دنبوره مورد " مومامتذکر بايد شد که آلهء غيجک را ع
استفاده قرار ميدهند و اکه نعيم در کابل غيجک نواز معروف شناخته شده است، همچنان در 
بدخشان دها غيجک نواز مسلکي و بي بديل وجود دارند، که آنها بنا بر بعد مسافه نتوانستند 

  .بکابل تشريف ببرند
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  خان بهارکي

ام بدخشان خان بهارکي از جملهء خوانندگان درجه يک بدخشان بوده و تمام هنرمند بلندمق
  .مردم بدخشان بنام گرامي اش آشنايي دارند

خان در رباب نوازي از يکه تازان وطن است، که شبي در مجلس بزم او اين نگارنده با يکنفر 
در آن . ده استمحقق امريکايي در بارهء موسيقي افغانستان در بهارک بدخشان اشتراک نمو

مجلس شب نشيني و يا شب هنري و بزم آرايي دو هنر مند ديگر بنام هاي اکه نعيم و اسالم 
  .الدين هم شرکت داشتند

  .در تاريخ بدخشان خان بهارکي در زمرهء بهترين هنرمندان موسيقي بشمار ميرود
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  سميع رفيع
ورد زبان هنرمندان، علماء و » فيعسميع ر«يکي از شخصيت هاي برازنده که نام گرامي اش بنام 

ادبا مي باشد که از جملهء  برجسته ترين هنرمندان موسيقي و داراي تحصيالت مسلکي تحت 
  .نظر استادان بلند پايهء هند بشمار ميرود

در مملکت جرمني اين نگارنده آن هنرمند  ٢٠٠٨بقراريکه در يکي از روزهاي ماه مي سال 
ک شب را تا هشت صبح به هنر عالي سبک کالسيک شرقي وي ارجمند را مالقات نمود و ي

گوش فرا داده و صحبت هاي بسيار گرم ديگر را با وي انجام داد که البته يکي از خاطرات 
جناب سميع رفيع در ايام جواني خود قرار دارد وي .عمده و مهم حياتي ام محسوب ميگردد

از " هنر بقرار فرمودهء خودش اصالاين شخصيت پر از علم و . متأهل و صاحب اوالدهاست
منطقهء » بدخشي«جمع شاهان درواز بدخشان بوده و فاميل شان سالهاي زياديست که در قريهء 

  .تگاب و نجراب کوهستان بسر برده اند
تا جائيکه تاريخ شاهدي ميدهد در زمانه هاي بسيار دور سه شهزادهء درواز بدخشان بنام هاي 

آغه در مناطق جمال آغهء کنوني و محمد آغهء لوگر که اکنون  جمال آغه، محمد آغه و گل
از . هم به آن نام مشهور است و گلبهار تشريف آوردند و مناطق بنام آنها نام گذاري شده است

نوشته هاي هنرمند معروف و نويسندهء سرشناس گل احمد شيفته بر مي آيد که اين هجرت به 
گ سالنگي بنام زيبا صورت گرفته، بشکلي که هردو اثر يک پيوند عشقي گل آغه و دختر قشن

جوان در عالم دوري با معرفت دلهايشان گرفتار يک عشق قوي شدند، اين ارتباط بحدي بود 
که در عالم دوري با هم صحبت ميکردند و از حال يکديگر خبر بودند، تا اينکه گل آغه با 

و زيبا با هم ازدواج نموده در گل فاميل خود بشمول مادرش به محالت مذکور آمد و گل آغه 
  .بهار مقيم گشتند
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بقرار فرمودهء بزرگان کوهستان تعداد زيادي از شاهان درواز و اقارب آنها که جمله از اهل و 
از قوم قلماق ها مي باشند در ساحهء کوهستان و واليت کاپيسا زياد اند " طائفهء قرغز مخصوصا

از طائفهء همان شاهان دواز بوده، " واقعي مي باشد غالبا سميع رفيع که اکنون از عاشقان" و بنا
  .ميداند» بدخشي«اصل خود را از قريهء مذکور 

سميع رفيع اين شخصيت درخشنده و صاحب استعداد عالي فرزند شخصيت معروف مرحوم 
رحيم دادخان مي باشد، تولدش در شهر کابل بوقوع پيوسته تحصيالت ابتدايي را در کابل و 

در رشته هاي ادبيات، روانشناسي و تعليم و تربيه در دانشگاه هاي افغانستان و مملکت  عالي را
  .جرمني انجام داده است

 از فحواي گفتار جناب رفيع دانسته مي شود که وي از پدر مرحوم خود ادبيات و عرفان اسالمي
  .بوده است آموخته است و طوريکه فرمودند پدرشان با استاد صالح الدين سلجوقي محشور را

سميع رفيع يک شاعر بلند پايه و صاحب طبع روان مي باشد که يکي از مجموعه هاي شعري 
  .اقبال چاپ يافته است» نويد سحر«اش باسم 

به حلهء طبع آراسته » سعدي درخت پرباري از بوستان معرفت«کتاب تأليفي جناب رفيع بنام 
ادبي ايران سعي دارند به چاپ مجدد آن يکي از مراکز " شده و طرفداران زياد دارد، خصوصا

  .اقدام کنند
اشعار کالسيک فارسي را . آقاي سميع رفيع هنرمند خوشخوان و يک بزمي روشن ضمير است

بحد اعلي زيبا و استادانه ميخواند چونکه خودش هم شاعر و نويسنده  و اديب است از آنرو 
  .شمار ميروددرست خواني هاي او شعر فارسي را يکي از امتيازاتش ب

از آن رو . سميع رفيع در نواختن آالت موسيقي مهارت داشته و هارمونيم را بسيار زيبا مي نوازد
  .جناب رفيع در جمع هنرمندان موسيقي و بزميان برجسته قرار دارد

رفيع اکنون در شهر هامبورک جرمني منحيث متخصص تعليم و تربيه و روانشناسي در کشور 
  .مينمايدآلمان ايفاي وظيفه 
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  هنرمند تخارستان در شهر شبرغان

  
  

  
  محمد کشمي بدخشيدر  
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  محمد کشمي بدخشي

  
  

  هنرمندان سرحدي بدخشان
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  هنرمند بدخشاني

  
  بدخشي محمد اکبر آواز خوان
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  اسالم الدين بهارکي آواز خوان بدخشان

  
  مردان هنرمند بدخشاني
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  پهلوان اصيل گوراوغلي خوان

  
  اصيلپهلوان 
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  باز گل بدخشي

  

  
  زوبازگل بدخشي در   قند
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  هنرمندان مزار
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  استاد جوره بيگ

جوره بيگ از خوانندگان مشهور بدخشان مي باشد که او را در خاش بدخشان پدرگواوغلي 
  .گويي لقب داده اند

سوالي جرم اقامت در نوي جرم اول" از قريهء تاجيکان خاش بدخشان ولي بعدا" جوره بيگ اصال
يد که بيش از نيم قرن مي شود، مجلسي را مشتمل بر هزار و چند نفر در آاختيار کرد بيادم مي 

اين هنرمند بي بديل و مستانه، چنان آواز بلند و . شهران خاش خوش و خندان مي ساخت
  .جذاب داشت که از توصيف خارج است

ابل موسيقي حساسيت داشتند، باآنهم اين جوره بيگ زماني هنر نمايي مينمود که مردم در مق
هنرمند حنجره طاليي خواندن هاي خوب ميکرد، گاهي غزل ميخواندو گاهي هم فلک هاي 

  .کوهستان را در قشالق ها انجام ميداد
مي باشد و » گوراغلي«در سرودن  و خواندن هاي داستان هاي " اما شهرت جوره بيگ عموما

ره بيگ، داستان هاي گوراوغلي را نوشته و کتابي را در آن اين نگارنده از زبان فرزندش جو
  .باره تهيه و تکميل کرده ام

با آنکه در زمان حيات جوره بيگ عکاس موجود نبود، اما به کوشش فرزندانش يک قطعه 
سعي کردم با آئينهء مخصوص آنرا ديده اندک " عکس خيرهء يک انچي اش را دريافتم و بعدا

وفات جوره بيگ . بيگ از بزرگترين گوراوغلي گويان بدخشان مي باشد جوره. انالرج نمائيم
  .بوقوع پيوسته است) ش .هـ  ١٣٥٢(در سال 
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  رجب محمد جوره زاده

وظيفه هر فرد از افراد جامعه ماست تا در جنبه هاي پيشبرد و پيشرفت کشور بهرسويه که باشد 
ين سطور در يکي از روزهاي ماه مشهور براساس گفتهء باال نويسنده ا. سهم فعال داشته باشد

سرطان براي ثبت و گرد آوري موضوعات فولکلوري جانب بدخشان رفته بعد از تحقيقات و 
. کاوش در آن ساحه با هنرمندان و آواز خوانان مشهور محالت آن واليت روبرو گرديدم

فت ميگردد براستي در زواياي دور دست کشور عزيز چنان موضوعاتي مهم دست ناخورده يا
در اين سفر نگارنده يک . که هنوز ما شمه اي از آنها را تحت غور و بررسي قرار نداده ايم

تعداد از موضوعات فولکلوري و ادب عاميانه را ثبت و تحقيق نمودم، از جمله در قطار 
. هنرمندان با هنرمندي روبرو شدم که نام وي رجب محمد و تخلص اش جوره زاده ميباشد

سي وهشت " با قد ميانه، الغر اندام و زيبا روي با جامه و لنگي و لباس ملي، تقريبا شخصي است
پدرش جوره بيگ از قريه تاجکان خاش بوده، اما سکونت و تولد اين هنرمند . سال عمر دارد

  .در نوجرم بدخشان صورت گرفته است
وت آن به هيچ جوره زاده مرد هوشمند و ذکي است که نميتوان از حافظه قوي و مغز پرق

براي اثبات قول بايد آگاه ساخت که وي سي و دو شاخ گور اوغلي را بياد . صورت انکار کرد
مجموعه همه " هر شاخ گور اوغلي شاخهاي ديگري از خود دارد که در آنصورت تقريبا. دارد

آنها به پنجاه و دوشاخ ميرسد، سي و دوشاخ گور اوغلي چنان کتاب ضخيم و بي ماننديست 
  .هرگاه با تيرمه خوانده شود به هزار صفحه و يا زيادتر از آن بالغ ميگردد که

جوره زاده شش شب و شش روز تمام به استثناي اوقات ضروري شاخ ها را يکي بعد ديگري 
مهمتر . ميخواند که قدرت انرژي او را در همان وقت بجز از ثبت گر کسي ديگري پي نميبرد

اني که خواندن هايش بپايان رسيده بود در آوازش ذرهء تفاوت از آن اينکه روز ششم آواز خو
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و گيرايي ديده نميشد، در حاليکه گور اوغلي به حنجره و گلون يعني آواز پهلواني و قهرماني 
  .خوانده ميشود

به قضاوت خواننده گرامي است که قدرت و استعداد اين هنرمند گم نام را در يافته و تصور 
  .فرمايد

 ١٣٥٢خود جوره بيگ بسن هشتاد سالگي در سال . رزند مرحوم جوره بيگ ميباشدجوره زاده ف
او که از قهرمانان گور اوغلي خوانهاست، گور اوغلي را از . داعي اجل را لبيک گفته است

جوره بيگ يا پدر گور اوغلي . پدر گور اوغلي گويندش. پدرش کريم فلک آموخته است
بود که نه تنها آواز خوان و تمام شاخهاي گور اوغلي را  چنان هنرمند با قدرت و با استعداد

بلکه در مجالس و بزم ها بمجرد بلند شدن آواز سحر آفرينش شنوندگان و . بخوبي ميدانست
و احساس مينمودند که در صحنه هاي . اهل مجلس قدرت حرکت و حرف زدن او را ميدانستند

  .لخ و سيستان و چمبل و غيره قرار دارندقهرماني و گزارشات گور اوغلي يعني در شهر هاي ب
جوره بيگ خواننده بزرگ و گور اوغلي گوي مردم که محبوب همه گان بود، چنان شخص 
مجلس آرا ظريف و خوش طبع جلوه ميکرد که چهرهء گيرا و شوخ طبع او همه را بي اراده 

ت داشت و ساحه هاي تخارشهر" وي در ساحه هاي قطغن قديم مخصوصا. بخود جذب مينمود
هنرمند مرحوم چهار شاگرد از خود بجا گذاشته . گاهي هم در مجالس شان هنرنمايي ميکرد

پسر کوچکش . از جمله شاگردان درجه اولش يکي پسر او رجب محمد ميباشد.است
يکي از تربيه يافتگان اين استاد محمد شريف از . عبدالمجيد آواز خوان ديگري است

يکي از استادان بزرگ گور اوغلي خوان بشمار " که او خود فعالارغنجخواه بدخشان مي باشد 
  .شاگرد ديگرش قربان محمد مي باشد که در ناحيه روستاق زندگي دارد. مي رود

ي کار آساني نبوده و سالهاي زيادي را ايجاب مي ويتربيه شاگرد در مسلک گوراوغلي گ
اوغلي را تکميل و بدسترس مردم  نگارنده اثبات قول خود را بعد از آنکه کتاب گور. نمايد

  .هنرمندان خواهند دريافت که حفظ و تير مه آن چقدر دشوار است. قرار دادم ثابت ميگردد
در مورد گور اوغلي رجب محمد جوره زاده مي گويد،گوراوغلي خوان هاي مشهور که 

ستي از برا. مرحوم پهلوان محمد اصيل برايش ميگفت، که اصل کندهء گور اوعلي نزد شماست
. چندين نسل يعني کم از کم گور اوغلي سيصد سال قبل را جوره زاده هم اکنون بحافظه دارد
 حتي مدعي است که پدر کالنهايش براي بار اول گور اوغلي را طور شفاهي و حافظوي از

جوره زاده ميگويد که پدر کالنهايش ترکي را . اوزبيکي به تاجيکي گردانيده اند تورکي
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گرچه اين هنرمند محبوب و پرمايه از . ستند و خودش نيز در اين زبان وارد استبخوبي ميدان
  .لذت دانش و علم و سواد بکلي بي بهره است نه او مي تواند بخواند و نه مي تواند که بنويسد

جوره زاده از آوان کودکي با پدر مرحومش در مجالس اشتراک ميکرد و لحظات و دقايق 
کوشش ميکرد که در ) سال وفات پدرش( ١٣٥٢تا سال . عقيب مينمودهنرنمايي هاي پدرش را ت

مجالس بزمي او باوي همراه باشد و از هنر او در وقت خواندن و ساز تقليد کند، بآن هم پدرش 
پس ميتوان او را شاگرد . از الطاف پدرانه خود کار گرفته او را بوجه احسن تربيه نموده است

  .واقعي پدرش دانست
جوره زاده مي نوازد کم از کم شصت سال عمر دارد، آنقدر دمبوره را استعمال دمبوره که 

جوره زاده در مقابل يک سوال نگارنده . کرده اند که شکل آن رنگ سياه بخود گرفته است
پدرم جوره بيگ ميگفت که در طول عمرم . گفت که اين دمبوره از پدرم بميراث مانده است

اين دمبوره را جوره زاده چنان مي نوازد که موسيقي دانها " قتاحقي. اين دمبوره را نواخته ام
ساز دمبوره که وي مي نوازد از سازندگان و هنرمندان ديگر شنيده . درين باره بهتر ميدانند

نميشود او سبک خاص و شنيدني دارد که نمايندگي از ساز چند صد سال قبل بدخشان را مي 
  .نمايد

خوراک ها و خوردنيهاي روغني را خوش داردو . ماهيگيري استپيشه اين هنرمند با استعداد 
زيرا . ميگويد که اگر من خوراک چرب و روغني نخورم، سردي آب برايم نقصان وارد ميکند

جوره زاده گفت خوش دارم مثل پدرم يک اسپ داشته باشم و به . سرو کار من با آب است
اما متأسفانه مشکل روزگار و اقتصاد . مسياحت رفته در شهر ها، قصبات و دهات هنرنمايي کن

نام دارد خيلي خوش دارد » زنگبار«او يکي از شاخه هاي گور اوغلي را که . اجازه آنرا نميدهد
و هميشه مي خواند و ميگويد که اين شاخ را پدرم هم دوست داشت و منهم دوست دارم، اين 

پدر (زاده از خاطره هاي پدرش جوره . شاخ داستانها و صحنه هاي شنيدني خيلي دلچسپ دارد
ياد آور شده گفت که در دقايق آخر حيات پدرم در حاليکه زنده بود قبل ) گوراوغلي خواني

  :از مرگ اين فلک را خواند و بعد از آن جان داد
  منزل مـــــــرا بکنن تـــــــا سينه     روزيکه مــرا هموار کنن بازينه
  بزمين جواب و سوالي بکنه شينن    روزيکه دو مالئيک بياين بسرم 

جوره زاده عالوه کرد که او هيچوقت اين شعر را بما نخوانده بود و شايد في البديهه شعر 
  .او قريحه شعري داشت. سروده باشد
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جوره زاده در مورد گور اوغلي بر آن است که گور اوغلي از داستانهاي خالص افغانستان بوده 
او ميگويد که در . ظهور و به جانب بلخ رفته است» ن چايترکم«در سرزمين افغانستان از قصبه 

حاال تعداد کمي گور اوغلي خوان وجود . گذشته گور اوغلي خوانان بيشماري وجود داشت
او در مورد گور اوغلي نظر داده ميگويد که . دارد و تعداد کمي باين هنر اشتغال مي ورزند

. وراوغلي خواني خالي از فايده نبوده استداستانهاي بزرگ گ" همين ثبت و ضبط آواز، خاصتا
زيرا گور اوغلي خواني وفات ميکند مي شود که از آواز او استفاده شود و در حقيقت هنر نمي 

  .ميرد
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  محمد رحيم تخاري

وظيفهء عسکري را در واليت تخار سپري نموده و از آن  .در آن ولسوالي بپايان رسانيده است
در زمانيکه . روي به موسيقي گشتانده و عالقهء زيادي به موسيقي پيدا کرده است ببعد

راديوکابل در پل باغ عمومي کابل دفتر مرکزي را داشت دو آهنگ در سالهاي اول تأسيس 
  .آواز ها نشر مي شد، خوانده است" راديو که مستقيما

لويزيون ثبت نموده و بيست آقاي تخاري بقرار فرمودهء خودش يکصدوده آهنگ در راديو و ت
آهنگ به تلويزيون بلخ و در اين اواخر شانزده آهنگ را به تلويزيون آئينه در شبرغان ثبت 

  .کرده است
آقاي تخاري به اين نگارنده گفت که در واليت تخار چهل شاگرد را در موسيقي تربيه نموده و 

  .شرقي هنرنمايي ها مينمايند واليات شمال" آنها هر کدام در هر گوشه و کنار وطن مخصوصا
  .غيجک، دنبوره، زير بغلي و دائره: محمد رحيم تخاري آالت ذيل را بخوبي مي نوازد

آقاي تخاري در سل  .متأسفانه که هيچ يک از اوالدهء او راه و مسلک او را تعقيب نکرده اند
  .ميالدي فرمود که وي هشتاد و پنج سال دارد ٢٠٠٤

با هنرمندان ديگر به . را در شهر شبرغان با دوستانش مالقات نمودم اين نگارنده آقاي تخاري
ديدن جنرال دوستم آمده بود و جنرال دوستم به هنرمندان همکاري هاي زياد مي نمود، از 
جمله گلزمان، وحيد صابري، يک گروه هنري ازقندهار صديق و همراهانش از کابل گروه هاي 

م بيسد و غيره گروه ها به شبرغان ميرفتند و هنرنمايي هاي هنري ديگر از کابل، استاد عبدالقيو
نقدينه " مينمودند و از جانب جنرال عبدالرشيد دوستم اباته و اعاشه براي شان تهيه ميشد و ضمنا

  .هم طور بخشش به هر يک ميرسانيدند

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٤٩ 
 

  
  هنرمندان تخارستان در شهر شبرغان با آقاي شهراني

  
  
  

  رحيم تخاري
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  منگل فيض محمد

فيض محمد منگل که وطن آخري اش جرم بدخشان بود، در بدخشان و کابل شهرت زياددارد، 
يکي از مطلع »اي پسر جان مني«وي با فرزندش خواندن هاي جوره اي را انجام ميدادکه 

  .خواندن هاي وي است که در راديو کابل با فرزندش خوانده است
و در ساحهء . رش از قوم منگل پکتيا مي باشدمادر فيض محمد منگل از درواز بدخشان و پد

فيض محمد طبع شعري داشت و در جمله پهلوانان مشهور . جرم بدخشان نشوونما کرده است
  .بدخشان نيز بشمار ميرود

اين نگارنده با وي در اوايل سالهاي هفتاد در کلوپ جرم بدخشان مصاحبه اي انجام داده است 
کمونست، آقاي صوفي قربان محمد جرمي با پسرش به وي را در وقت جنگ هاي اخواني و 

  .شهادت رسانيد و در حاليکه آن بيچاره در هيچ گروهي شامل نبود
منگل مرد فقير و بي سرمايه بود ضروريات زندگاني اش را از طريق هنر تکافو مينمود وي در 

  .ميان مردم جرم و ساحات ديگر بدخشان محبوبيت بسيار داشت
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  و عزيز)ميرافگن(مهر افگن 

دو هنرمند معروف شغناني سالها قبل از شغنان به کابل آمده و در راديو کابل هنر نمايي 
  .ميکردند

دليل اينکه چرا اين دو هنرمند محبوب وطن از شغنان بدخشان به کابل رفته اند، اينست که يکي 
گر شما هر دو بکابل از عالقه دارهاي شغنان که کابل ديده بود به آنها چنين گفته بود که ا

برويد، صداي تان را در راديوکابل ميگذارند و نه تنها در عوض هنرنمايي ها يک مقدار پول 
نام شغنان را هم مشهور مي " هنگفت مي پردازند، بلکه در تمام افغانستان شهرت يافته و ضمنا

  .سازيد
کابل و شغنان را به هر  هردو هنرمند با وجوديکه فقير و بيچاره بودند راه دور و دراز ميان

وسيلهء که بوده طي نموده و خود را بمرکز ميرسانند و بفکر آن اند که شايد از آنها پذيرايي 
در حاليکه در اولين مالقات شان اربابان راديو به هر دو وقعي نگذاشته، و آنها را . بعمل آيد

تند، و معاونتي در بمانند آنانيکه در کابل جاي مسکن و بود وباش خواهند داشت انگاش
" در آن وقت ها در شغنان پول چندان مروج نبود و عموما.خصوص اباته و اعاشه آنها نکردند

صورت ميگرفت از طرفي ديگر قيمتي در کابل برابر به ده چند ) جنس به جنس(تبادلهء اجناس 
پارکها و گوشه  اين دو هنرمند آوارهء وطن در کابل در" و باالتر از آن نسبت به شغنان بود، بنا
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مسئولين راديو آواز خواني و هنرمندي شانرا پسنديده . هاي خلوت کابل مدتي را سپري کردند
بودند و براي شان گفته بودند که ما را بنان و چاي شما غرض نيست، چون صداي شما و 
هنرمندي تان قابل وصف است از آن سبب براي شما همان حق الزحمه را قايل ميشويم که 

  .تان در راديو پخش ميگردد صداي
بدخشاني ها صدا هاي خوش اين دو هنرمند محبوب " در آن وقتها شاگردان مکاتب و مخصوصا

  .لذت مي بردند" شغناني را ميشنيدند و واقعا
جالب و شنيدني بود، با آنکه هر دو " صداي هر دو جدا، جدا و جوره اي شنيده ميشد که واقعا

خواندن هاي شان به تاجيکي صورت ميگرفت و خواندن آنها  به شغناني سخن ميگفتند ولي
را گذاشته » استاد«آنقدر طبيعي و پرکيف بود که بعضي هنرمندان  راديو کابل وقت به آنها اسم 

  .بودند
عزيز و مهرافگن نه رسم و رواج کابل را ميدانستند و نه به گفتار ادبي فارسي کابلي آشنايي 

بود و بس » بلي صاحب«مسئولين راديو به آنها ميگفتند جواب شان  داشتند، هر چيزيکه آمرين و
  .و دليل آن اينست که آن کلمه را بدربار عالقه دار شغنان شنيده بودند

بدبختانه اين هردو هنرمند بدخشان مفقود االثر گشتند و از حيات و سوانح آنها در هيچ نشريه و 
که آنها به کجا در گذشته و آرامگاه شان هنوز هم کسي نميداند . ياتذکره ذکر نشده است

و آيا راديو کابل تا حال از ايشان سندي بدست دارد يا نه؟هکذا سي . ه موقعيتي قرار داردچدر
زمانيکه نويسندهء اين سطور شاگرد مکتب بود با يکي ) ش .هـ  ١٣٧٥(و چند سال پيش از سال 

به صحن حويلي مرکز راديو کابل که در از دوستان از کنار راديو کابل عبور ميکرديم نظرمان 
ديديم که دو مرد ژوليده با پايهاي برهنه و ترقيده در . پل باغ عمومي موقعيت  داشت خورد

باالي سبزهء حويلي يک پهلو افتيده اند و از چهره هايشان فهميده ميشد که خسته و ذله اندو در 
رفيق من گفت . ار داشتکنار شان يک دانه غيچک ساخت بدخشان و يک دف بدخشي قر

و او گفت اين هر دو . که آنها را مي شناسي، ديدم که هردو چهره به وطنداران شغناني ميماند
  .هنرمند شغني ميباشند که شايد امروز صداي شان از راديو بلند شود

ما ! بما گفتند که صاحب. از عقب کتاره با آنها هم صحبت شديم و جوياي احوال شان گشتيم
ها هستيم از بدخشان و کالنتر راديو گفته بود که مال آذان بياييد و تا حال ما را هيچ  سازنده«

آمر راديو برايشان گفته بود در » وقت مالقات بوقت ظهر بودهدر حاليکه کس نخواسته است و 
رسميات در آن وقت ساعت هشت صبح آغاز مي يافت و  و. وقت نماز صبح اينجا حاضر باشيد

و شام همان روز صداي جوره اي هردويشان . هشت ساعت انتظار کشيده بودند آنها کم از کم
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و معلوم گرديد که آنها چند ساعت ديگر » تازه به تازه نو به نو«را از راديو شنيديم که ميگفتند 
  .انتظار خواندن را کشيده بودند

است به  از آنجائيکه شغنان يک منطقهء شناخته شدهء بدخشان است و لعل بدخشان منسوب
شان شهرهء آفاق دارد و در راديو کابل از و غاران شغنان، شغنان با داشتن زيبا رويان وپري 

  .خوب صورتي دختران نغز و زيباي آن ديار چنين صدا  مي برآمد
  اي دختر شغنان اي لعل بدخشان

  اي سرو خـــرامان اي دختر شغنان
  قهر نکو، ناز نکو، مي شي پشيمان

  ي لعل بدخشاناي دختر شغنان، ا
زيبايي دختران پريزاد شغنان و لعل بدخشان ورد زبانهاست، اما اين همه توصيف ها و ستايش به 

چنانچه ربودن دختر ها، عروسي هاي جبري، . ضرر مردم بي وسيلهء شغنان تمام شده است
 ازدواج هاي تحميلي با اطفال صغير و خورد سال همه نمايانگر آنست که بجز از زيان سودي

شغناني ها اين باشندگان بسيار قديمي و بومي بدخشان از مردمان نجيب و محترم . نبخشيده است
با " ميباشند که بصورت عموم زندگاني فقيرانه دارند، و حکومت هاي وقت و يا عمال آنها قهرا

  .اين مردم بي بضاعت معاونت و همکاري نکرده اند
  
  
  
  
  
 

 
  

  
  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٥٤ 
 

  
  
  
 
 
 
 

  فصل پانزدهم
  
  
  

  هنري و عکسهايگرو هاي 
  و دسته جمعي انفرادي

  
  
  
  

  قسمت سوم
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  ياسرکريم نوري  –اصيل نوري : از راست

  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٥٦ 
 

  
  
  

  
ان، استاد شاه ولي، خليل گداز، ناشناس، استاد يسا، قمرگل، مزيده سرور، آقا سيد نفرهاد دري

  حفيظ اهللا خيال، شمس الدين مسرور و استاد الطاف حسين
  
  
  

  
  وطندان جمعي از هنرمن
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Veranica Doubleday  وJohn Baily  م ١٩٨٧در سويس  

اين زن و شوهر که تحقيقات خويش را در موسيقي هرات انجام داده، خود شان از هنرمندان 
بلند پايه نيز مي باشند، بزبان فارسي هروي خواندن ها کرده و آالت افغانستاني را به حد اعلي 

ليند، هنرمندان ديگر هرات در منظره رر افغانستان در سويتزهر دو به نمايندگي از هن. مي نوازند
  .معلوم مي شوند

  
  

  )يکابه همکاري وران(م  ١٩٧٤محمد، هارمونيه ــ فضل احمد طبله ــ کوچهء خرابات کابل داد 
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  صفحات شمال انموسيقي نواز

  

  
  استاد ارمان ـ استاد نينواز و استاد سرمست:  از راست

  )از آرشيف داکتر سرمست(اد خيال ـ دو هنرمند شوروي از سابق است: پائين از راست
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  )از آرشيف داکتر سرمست(قاسم رامشگر ـ  استاد ارمان و داکتر سرمست : از راست

  

 
  از جمع آوري و کمپوز استاد ارجمند عبدالستار جفايي
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  ساير هراتي، نجيب اهللا مسا، غالم حسين و آقا محمد سيار

  

  
  جفت هنري تياتر کشورمزيده سرور اولين  خان آقا سرور و

  

  
  استاد هاشم و استاد مهوش
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  قرصک پنجشيري

  

  
  قرصک پنجشيري

  

  
  بزم ننگرهاري
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گل زمان ـ رسول زمري ـ استاد ارمان ـ محمد رسول ـ عبدالمجيد تنبوري ـ : از راست به چپ

  )از آرشيف سرمست(از استاد همآهنگ ـ داکتر سرمست ـ شيرمحمد غزنوي و گل علم دهل نو
  

  
  )نقاشي از استاد حفيظ اهللا وفا(  بزم زنان کوچي
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  )نقاشي پت صديق(بزم دختران 

  

  
  استاد قاسم افغان با هنرمندان مهمان محمد آصف

  در پيشروي
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  نذير، هنرمند جوان، در حال اجراي يکي از آهنگ ها

  
  :از راست 

نايي نواز، استاد اسد علي، استاد قاسم، استاد وحيد خان، استاد وزير خان، استاد بسم اهللا خان شه
  خان ينداستاد علي ال

  :صف دوم 
، استاد محمد امان سنتور نواز، استاد آغا جان طبله )گاديران(استاد يعقوب قاسمي، عبدالرحمن 

استاد آصف قاسمي، هيره استاد رقص  ه خواننده، ، زهر)ميمشهور به قاسم (نواز، محمد قاسم 
  .دهلي هـ ش١٣١٥ سال

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٦٥ 
 

  
  استاد قاسم با استاد فياض مرحوم

  
محمد آصف قاسمي ـ استاد قاسم ـ استاد پيارا خان مربي : بعد از ختم جنگ جهاني دوم  ١٣٢٥

ـ استاد بره غالم عليخان ـ منور )بعد از استاد قربانعلي پدر استاد غالم نبي نتو(دوم استاد قاسم 
  .علي خان پسر بره غالم عليخان

محسن جام اولين مدير بانک ملي در الهور ـ فضل مالزم پيارا خان ـ و يوسف :ف دوم ص
  قاسمي
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  گروهي از هنرمندان افغاني در خارج
  
  

  
  

، نواز ايستاده با دريشي استاد خاتم، ملنگ نجرابي زير بغلي: خاطرهء سفر هنرمندان در چين
  .ي دلربا، خيال هارمونيهسليم سرمست، فقير محمد ننگيالي،ترومپت، سليم قندهار
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فرزند  يينتنبور نواز حميد اهللا، ماش: از راست به چپ :دهلي در حدود بيست و پنج سال پيش

  نواز و ظاهر ربابي استاد دري، و سالم لوگري دهل

  
در ) م١٩٣٧ش مطابق .هـ  ١٣١٦(استاد محمد حسين سرآهنگ هنگام شاگردي : از راست 

  .استاد عاشق علي خان مربي استاد محمد حسين سرآهنگ: مدو. پتيالهء هند بريتانوي
مالک کشتي هاي تفريحي آنوقت و شوهر مختار بيگم خواهر بزرگ فريده (جاويد احمد : سوم

  .)خانم خواننده و همکالس استاد سرآهنگ نزد عاشق علي خان

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٦٨ 
 

  
  :محفل عروسي استاد يعقوب قاسمي

ـ سحر گل  ٣ستاد آنچه جان پشاوري طبله نواز ـ ا ٢ــ ساين کنداهللا شاه رباب نواز،  ١:لصف او
در درهء ( ـ عبدالروف طبله نواز  ٦ـ استاد رحيم بخش ٥مد عيسي قاسمي ـ مح ٤دلربا نواز

شاگرد استاد (ـ گل محمد قندهاري ٨ـ استاد سرآهنگ  ٧) شکاري از جانب دزد ها شهيد شد
يا کاله سرخک مالزم ( اسم مي ـ محمد قاسم مشهور به ق ٩يعقوب قاسمي ) يعقوب قاسمي

  .خصوصي و ناظر شخصي
 ـ استاد  ١٢ـ عبدالواحد سارنگي ١١ـ آغا خان طبله اي  ١٠) سارنگ نواز( معبدالکري :صف دوم

ـ  ١٥ـ استاد قاسم  ١٤ـ کاکا رستم برادر استاد قاسم  ١٣) پدر استاد سرآهنگ(غالم حسين 
يکي از (ملنگ  ـ طيغون ١٧) طبله نواز(ال کريم ـ ال ١٦سخره و دلقک شاه امان اهللا خان چاچه م

  )سقاء فاميلي استادقاسم( ـ کاکا هميشه گل  ١٨) کاکه هاي زمان
ـ استاد سلطان محمد  ٢٠در استاد محمد عمر رباب نواز، ـ کاکا محمد ابراهيم پ ١٩ :صف سوم

يع جو ـ کاکا شف ٢٢م، هارمونيه برادر استاد قاس ـ محمد نظيم ٢١ناظر سارنگ نواز و دلربا نواز، 
ـ ٢٦ـ حقداد دلربا نواز،   ٢٥ـ استاد رحيم گل،  ٢٤ـ کاکا ميرزا  ٢٣، )برادر تني استاد قاسم(

  ).پدر ببرک وسا دوست و شاگرد استاد يعقوب قاسمي(دوکتور وسا 
مسجد استاد قاسم مربي تعليمات مذهبي پسران خورد سال استاد محمد آصف  مال حليم مؤذن

مد يوسف قاسمي و نواسه محمد عيسي قاسمي، طفل کوچک در آغوش مؤذن قاسمي و مح
  .محمد يوسف قاسمي استاد فتح طبله نواز پدر بزرگ الفت آهنگ، محمد آصف قاسمي
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  کوچهء خواجه صفاي کابل

استاد " استاد عبدالشکور خسر استاد يعقوب قاسمي، طفل کوچک فعال: قطار اول از راست
استادرباب در يکي از دانشگاه هاي آلمان، " ء دختري استاد قاسم فعالمحمد عيسي قاسمي نواسه

داماد تنبور نواز (، استاد محمد عيسي)پدر استاد موسي قاسمي(شهيد آقا محمد قناعت 
، استاد امام بخش )هارمونيه نواز شاگرد استاد يعقوب قاسمي( گل احمد قندهاري)استادقاسم

م، س، استاد قا)پسر دوم استاد قاسم(محمد آصف قاسمي ، طفل نشسته )پدر استاد رحيم بخش (
، استاد يعقوب قاسمي، )سارنگ نواز(الالکريم طبله نواز، محمد رحيم دلربا نواز، استاد ناظر  

ماما لطيف، خوش نشيني موال داد طبله نواز، کاکاي الفت آهنگ، استاد رحيم گل، محمد شاه 
  )شاگرد استاد قاسم(

  :قطار دوم
، )گادي ران استاد قاسم(، استاد رحيم بخش، عبدالرحمن )خواهر زادهء استاد قاسم(  غريب اهللا
برادر تني استاد (، مقصود جو، )برادر تني استاد قاسم( ، جبار جو)شاگرد استاد قاسم(ماما باقي 

طبله نواز که بعد ها در خانهء حضرت فضل ( برادر ناتني استاد قاسم(، حاجي محمد رستم )قاسم
، استاد غالم دستگير )بمانند الالکريم شد ز ساز و سرود توبه کرد و مصروف تجارتعمر ا

محترمه ) پسر سوم استاد قاسم(شيدا، استاد محمد حسين سرآهنگ، محمد يوسف قاسمي
صبيه شهيد آقا محمد خواهر بزرگ استاد موسي قاسمي نواسهء دختري استاد (مسمات حبيبه 

برادر استاد (اسمي، استاد موسي قاسمي، محمد ياسين خان ، محمد صديق، محمد يوسف ق)قاسم
عکاس برادر بزرگ عطاء اهللا (، مرحوم صاحبداد خان، )محمد شاه که در جواني خودکشي کرد

  )خان رئيس تخنيکي راديو و شاگرد استاد قاسمي
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  پغمان،  استادان هندي
ربي استاد شهيد استاد هاشم م(ـ استاد قادر بخش  ٢ـ موال بخش ستاري  ١: صف اول از راست

مربي دوم استاد قاسم بعد از استاد ( ـ استاد پيارا خان ٤ـ فضل سارنگي،  ٣، )در طبله نوازي
کاکاي استاد بره غالم (ـ کالي خان  ٦، )سنتور نواز(ـ کريم هاللي  ٥، )قربانعلي پدر استاد نتو

ـ استاد ميران بخش،  ٩علي،  ـ علي بخش پدر بره غالم ٨ـ بره غالم علي خان،  ٧) علي خان
ـ نبي بخش مدداس مردنگ  ١٢ـ پسر کاکاي امام بخش،  ١١ـ چور سارنگي،  ١٠، )آوازخوان(

  .نواز
  :صف دوم

ـ مرحوم  ٣) سارنگ نواز( ـ استاد دين محمد ماشين ٢ـ  فضل الدين مالزم استاد پيارا خان،  ١
ـ بيرم  ٦ـ استاد رحيم گل،  ٥طبله نواز،  ـ الالکريم ٤شهيد استاد آقا محمد داماد استاد قاسم، 

 يولهـ  ٩ـ رام ناته، ٨، )يعقوب قاسميشاگرد استاد (ـ استادمحمد گل قندهاري ٧خان زنگ نواز، 
چنگ نواز شوقي اهل هنود در (ـ نريمل هندو  ١٠ناته شاگردان اهل هنود استاد قاسم در قندهار،

  )جوي شير کابل  درامسال آسمائي کابل مالزم در درامسال آسمائي
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  هنرمندان افغاني و هندي

  
  

  
رئيس کالخوز دستهء گل را به رئيس هيئت جناب عبدالحق : از چپ به راست: عيسوي ١٩٦٥تاجکستان سال 

  .ميکند، توکل شاه رباب نواز، جليل زالند، استاد محمد عمر، شيرمحمد غزنوي و حسين ارمان واله تقديم
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مربي فريده و استاد (ــ  استاد عاشق عليخان  ٢  .ــ  جاويد شوهر مختار بيگم ١ : ١٩٣٧مطابق  ١٣١٦پتياله سال 
ــ  خانم مختار بيگم خواهر  ٤ .ــ  فريده خانم در عمر چهارده سالگي شاگرد استاد عاشق ملي ٣  ).سرآهنگ

يد احمد از مختار بيگم رقاصه اليت و کالسيک بود، بعد از ازدواج با جاو: نوت  .بزرگ فريده خان
  .رقاصگي دست کشيد و آواز خواني ميکرد

  
استاد حفيظ اهللا خيال ـ خانم ژيال ـ استاد غالم نبي دلربا نوازـ گل علم دهل نوازـ استاد : از راست به چپ

محمد عمر ـ حسين ارمان ـ مريم هراتي دوتار نواز ـ استاد سليم قندهاري سنتور نواز ـ محترمه زرغونه سراينده 
  .ش راديو افغانستان. هـ  ١٣٤٣سال 
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ـ گنته مهاراج وايلوني پندت امکار ناتهـ تهاگر هندي،  ٢استاد رحيم بخش : از راست صف اول

ـ  ٧ـ استاد رحيم گل  ٦ـ استاد قاسم  ٥ـ محمد آصف قاسمي  ٤ـ گرشن مهاراج طبله نواز،  ٣
 ١١ـ استاد شيدا  ١٠ندي ـ منت سارنگي ه ٩ـ استاد غالم حسين  ٨پندت امکار ناتهـ تهاگر 

سارنگ نواز و ناظر استاد (ـ استاد سلطان محمد ١٣ـ منور سنگه ناپينا خواننده  ١٢عيسي قاسمي 
  )قاسم

  مستري نور محمد پسر عطاء حسين،ـ  ٢ـ محمد ساين مشهور به کنداهللا شاه  ١: صف دوم
ـ خادم  ٧ـ قادر بخش،  ٦، ـ مهر محمد ربابي ٥، ـ استاد امير محمد  ٤سارنگي  مستان ـ استاد ٣

ـ  ١٠ـ استاد هاشم،  ٩) برادر استاد شيدا(ـ حاجي محمد حسين ٨) برادر استاد سرآهنگ٠حسين 
ـ  ١٢ر شاگرد استاد سرآهنگ، يـ عبدالبش ١١محمد کبير رحيمي پسر استاد رحيم گل دلربا نواز، 

ماماي (ماما غالم علي ـ  ١٤ـ استاد سرآهنگ،  ١٣استاد کريم بخش برادر استاد رحيم بخش، 
  .ـ احمد بخش هندي تاينوده نوار پندت امکار ناتهـ تهاگر ١٥) استاد سرآهنگ و استاد هاشم

ـ غالم حسن بچه پسند سارنگ نواز شاگرد استاد  ٢) پدر همآهنگ(ـ طال محمد  ١: صف سوم 
استاد (ده نواز ـ غالم محي الدين تانيو ٥ـ همآهنگ  ٤) سنتور نواز(ـ استاد محمدامان  ٣ناظر 

ـ حاجي سخي احمد خاتم  ٨ـ سردار فقير جان گرگوت،  ٧ـ عبدالطيف پاکدل  ٦) غالم نبي نتو
ـ مرحوم استاد نبي گل، غالم حيدر شيدايي، خليفه غالم سخي  ١٠ـ سيد مظفر شاه سرشاري  ٩

  .ش گرفته شده است.هـ  ١٣٢٨فوتو در سال  )سلماني(و خليفه هاشم
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  ، چنگر باغ تعليم خانهء استاد قاسمکوچهء خرابات
استاد يعقوب قاسمي، حضرت شاه خردادي طنبوري، محمد ايوب کاکاي استاد : از راست

موسي قاسمي سارنگ نواز داماد استاد قاسم ، استاد رحيم بخش، آغا جان طبله نواز، استاد قاسم 
هارمونيه نواز ماما باقي افغان، ميرزا محمد شريف پدر بزرگ رحيم جهاني شاگرد استاد قاسم، 

مدير شرکت قند شاگرد اماتور استادقاسم، محمد آصف قاسمي، استاد آقا محمد قناعت شهيد 
  )دلربا نواز(پدر استاد موسي قاسمي داماد استاد 

استاد کريم بخش برادر بزرگ استاد رحيم بخش، محمد يوسف قاسمي، محمد عيسي قاسمي 
  .من گاديران استاد قاسمنواسهء استاد قاسم، کاکا عبدالرح
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  کانسرت آواز خوان شهير مرحوم محمد ابراهيم نسيم

سليم سرمست، استاد محمد عمر، محمد ابراهيم نسيم، سليم قندهاري، استاد : از راست به چپ
  .)سي سال قبل در هندوستان گرفته شده است" اين عکس تقريبا. (ننگيالي، استاد محمد هاشم

  
  

  
  
  

پدر نسيم (الله رحيم سارنگي ) پدر استاد هاشم طبله نواز(استاد چاچه محمود : ه راستاز چپ ب
در عقب استاد غالم حسين، استاد ) پدر استاد سرآهنگ(در وسط، استاد غالم حسين ) طبله نواز

پدر (محمد عمر رباب نواز، در پهلوي چپ استاد غالم حسين، استاد معراج الدين ستار نواز
  .و در کنارش استاد فقير حسين سارنگي) تار نوازسسراج الدين 
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بشير غزنوي، زالند، استاد : هنرمندان .جناب عبدالحق واله خاطره و ياد داشت خود را مي نويسد

  .اولمير، استاد سرمست، حسين ارمان، توکل شاه، مجيد، استاد غالم نبي

  
  قبر رودکي در تاجکستان

هماندار تاجيکي، حسين ارمان، عبدالجليل زالند، شير استاد محمد عمر، م: از راست به چپ
محمد غزنوي، استاد غالم نبي، استاد اولمير، استاد هاشم، توکل شاه، مجيد و اسماعيل 

  .چاريکاري
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  تاجيکستان و هنرمندان افغاني
ن، عبارت اند از استاد هاشم، اسماعيل چاريکاري، استاد اولمير، حسين ارما: هنرمندان افغاني

استاد محمد عمر، توکل شاه، مجيد تنبوري، شير غزنوي، استادغالم نبي، استاد سرمست، جليل 
  .زالند
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  محلهء زيارت خضر در قندهار
  :درامسال اهل هنود در قندهار

ـ الله کريم  ٦ـ استاد دين محمد ماشين سارنگ نواز،  ٥نفر چهارم سردار غالم جان سرشته دار، 
ـ استاد محمد ايوب سارنگ نواز داماد  ٨ل محمد قندهاري شاگرد استاد قاسمي، گ ٧طبله نواز، 

  .ـ رهبر مذهبي اهل هنود قندهار ١٠ـ استاد قاسم،  ٩استاد قاسم، 
استاد يعقوب قاسمي با وي همراهي کرد، اين عکس  هللا خان به قندهار وقتآنگاهيکه امير امان ا

حنهء باال صحنهء يک عده از هنرمندان مي باشند ش گرفته شده و ص.هـ  ١٣٠٧تاريخي در سال 
که در باال اسماي شان ذکر گرديد و رهبر مذهبي هندو ها استاد و گروه او را بدرامسال دعوت 

  .داده اند
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  هـ ش ١٣٢٠روز افتتاح رسمي راديو کابل 

هللا ملک الشعرا را با اين خود در مقابل مکروفون غزل معروف قاري عبدااستاد قاسم افغان در اولين خواندن 
  :مطلع خواند

  راديو آنکه بود مايه هوش مردم        گرنه بيني پس ازين پرده گوش مردم

  
  .مشتاق احمد کريم نوري، داود سرخوش هنرمند، استاد شکراهللا کهگداي و حسيب فرزاد هنرمند: از راست 

  
  .و فيض کاريزي. . )  (.طال محمد دهل نواز ـ مشتاق احمد کريم نوري ـ : ز راستا
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  .سيما ترانه، مشتاق احمد کريم نوري، خان آقا سرور، هنگامه و ويس سرور: از راست
  
  
  

  
  

  محفل هنري
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  ميالدي ١٩٧٥هنرمندان افغانستان در سفر هندوستان، در بمبئي بسال 
استاد سرآهنگ، استاد سليم سرمست، حميداهللا چاريکاري، استاد هاشم، : از راست به چپ

محمد ابراهيم نسيم ) درعقب(پروين سلطانه، خوانندهء هندي، خانم افسانه، طاهر رباب نواز 
رئيس هيئت افغاني، عقب خانم، جناب يوسف کهزاد، خانم ناهيد، در اين هيئت استاد ننگيالي، 

  .باقي هنرمندان و مهمانداران هندي. مسحور جمال و سالم لوگري نيز تشريف دارند
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  ميالدي ٢٠٠٢استاد فريده مهوش با گروه هنري حسين ارمان در فرانسه سال 
  

  
  

  .م ١٩٧٥جشن نوروزي در مزار شاه اولياء سال 
  . . .ابراهيم نسيم ـ فرزانه، ژيال ـ افسانه ـ حسين ارمان و : از چپ
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Cf Recording Vo ١٣ / cf. Enregistrement No ١٣/ vgl . Aufnahme Nr . ١٣  Ghazni 

Chant / Chant de Ghazni / Gesang aus Ghazni Mohshin (sarinda) ; Sher 
Mohammad Ghaznavi (tumbur), Rausuddin (dhol); Ustad Mohammad Omar ( 

rabab)  
  .و استاد ماشين) شخص مابين تنبور بدست(استاد محمد عمر رباب نواز ـ شيرمحمد غزنوي : از راست
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  مندانهنر

  
در اين گردهمآيي اين  م ٢٠٠٦گرد هم آيي يک تعداد هنرمندان افغانستان در کانادا، سال   

استاد ضياء قاريزاده ـ عبداهللا نوابي شادکام ـ خانم قمرگل ـ سيما ترانه ـ  :هنرمندان حضور داشتند
ور ـ اه ولي افغان ـ وحيد قاسمي ـ جاويد راهي ـ استاد الفت آهنگ ـ شمس الدين مسرش

  .شهروان ـ خانم ناهيد
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استاد هاشم، استاد زالند، خانم پروين، خانم ناهيد، رئيس جمهور : ف اول از چپ به راستص
  .هند، استاد شيدا، استاد محمد عمر ربابي و استاد خيال

  

  
  به اساس گذاري استاد ارمان م ١٩٩٥گروه هنري استاد ارمان در جينيوا 
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  )چپ(هنرمندان افغانستان در کشور چين، استاد ارمان 
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  هنرمندان افغانستان در ميدان طيارهء چين

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٨٨ 
 

  

  
  هنرمندان افغانستان در چين
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  )وسط(ظاهر هويدا 

  
  باس مليجمعي از هنرمندان وطن با ل
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  زنان هنرمند افغاني

  
  
  

    
  

  
  در شبرغان کابل از دسته هنري هنرمندان
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  ستاره هروي                    خانم پروين            استاد عبدالغفور برشنا

  
  استاد نينواز
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  .بزميان بدخشان در صحن يکي از باغهاي چتهء فيض آباد

  

  
  .آباد با مردم محلبزميان بدخشان در چتهء فيض 
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  بزميان هرات باستان
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  وياستاد درمحمد ساير هر                مسحور جمال               عزيز آشنا آواز خوان و ماندولين نواز   

  

                           
  بها الدين تنبور نواز                                                 محمد عالم شهروان

  
  

                    
  بازگل بدخشي                                    ضياء خواجه                     

  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٩٧ 
 

  
  )تر سرمستآرشيف داک(استاد عبدالمجيد تنبوري 
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  استاد نتوبنگيچه                                              

  
  

  
  .کابل  در شبرغان هنر نمايي ميکنندازمهمانان 
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  هنرمندان کابلستان  در شبرغان
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  کابلستاني  در شهر شبرغان انهنرمند

  

  
  .مهمان هنرمند  در شهر شبرغان از کابلستان
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  وحيد صابري در حال هنرنمايي در مرکز جنبش ملي اسالمي در شهر شبرغان

  

  
  رمندان در شهر شبرغان، وحيد صابري با جمعي از هن
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  )م ٢٠٠٣(هنرمند کابلستاني در شبرغان 

  

  
  )م ٢٠٠٣(هنرمند کابلستاني در شبرغان 
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  استاد شاه ولي و شراره
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  عجب گل

  
  

  
  امير محمد هروي
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  نوراني و الفت آهنگشهروان ـ کبير سنان ـ جالل : از راست

  )ميالدي ١٩٩٩کانادا (
  

             
  محمد عالم شهروان
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  چترام با استاد زالند

  
  

  
  چترام
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  فيض کاريزي
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  نجيم
  
  

        
  نجيم                                         

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



١١٠ 
 

  
  غزال انيل و اسد اهللا انيل

  
  ر خانفردين نواز فرزند سمند
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  قيس نواز                           فردين نواز                     ادريس نواز

  
  فردين نواز

  
  طال محمد هنر مندآوازخوان
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  م ٢٠٠٦ظاهر قيامي کابل                          اهللا امانيار ذبيح

  )از آرشيف آقاي سرمست(
  

  
  )از آرشيف آقاي سرمست(استاد امر الدين دلربا نواز راديو  
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  )آرشيف سرمست(ميالدي کابل  ٢٠٠٣ماشيني در سال 

  
  

  ماشيني يا اين هنرمند بزرگ وطن در وقت حکومت طالبان بکابل، بجاي اينکه هنرنمايي
  )از کلکسيون آقاي سرمست. (کند در دوکان قصابي، قصابي ميکرد
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  فواد ساغر                                      فرهاد ساغر   

     
  هنرمندان شمال                                             اغرسفرهاد
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توسط چند نفر  در جواني در کشور کانادا افغانستان نصرت پارسا که نرمند جوان و معروفه

  .دانشش شهيد شد هموطن بي
  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



١١٦ 
 

           
  نصرت پارسا           نصرت پارسا                               

  
  

        
  نصرت پارسا
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  )هزاره جات (سرور سرخوش                               عبدالغفور اندخويي

  
  هنرمندان خرابات

  هنرمندان کابل 
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  حميد اهللا چاريکاري

  
  حميد اهللا چاريکاري، تنبور، ماشيني سرنده، سالم لوگري هارمونيه،: از راست

  .هل نواز و طاهر رباب نوازغالم د
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  صابر کارگر                 کي از نوازندگان جوان محلي بدخشان

  

                 
  خليل گدازاستاد                                                استاد سليم قندهاري
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  .طاهر باختري با گروه هنري خود در الماتاي قزاقستان

  
  

        
  احسان امان                             احسان امان
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  استاد آصف                     شفيق شامل آواز خوان                  کبير هويدا  

  
  
  

  
  قاسم بخش
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  احمد رشاد محتاج                                 خالد ناصري

  

  
  احمد داود
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  رامين شريف و عمر شريف                                     ورين احمد شاه

  

        
  خالد ناصري                                        مصطفي سميعي طبله نواز   
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  عبدالرشيد سرنده نواز                                   غالم سخي شفيع

  
  

           
  نصرت اهللا شوقي                                        اسد بديع          
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  عالم شوقي                                            اکبر نيک زاد

  

         
  بنام بهمند                                      جات هزارههنرمند محلي از 
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  ادمبنام خ  جات ان هزارههنرمندي از تورک

          

         
  طاهر شباب و صديق شباب                         نغمه 
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  )پريشان وشهال( دسامعه ميرزا

        
  يما                                              مجيد احسان
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  اهررشاد ظ                    غالم ياسين اسلمي                         

  
  سهيال زالند
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  )چپ(عبيد اهللا، غالم محمد ) راست(محمد ظاهر چاريکاري               آغاي پنجشيري

            
  غالم محمد عطايي                                          استاد ناله  
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  نويد ساحل                     عبدالرحيم ناله فلوت نواز و آواز خوان            

  

  
  سيد عمر
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  سيد عمر

  
  

  
  سيد داود               سيد عمر                  سيد مسعود
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 ساحل                                           شريف 

  
  شبرغان) چپ(از همراهان ساحل ظفر شامل )   راست(ساحل 
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  ي او در مزار شريفصديق و گروه هنر

  

   
  )آواز خوان بلوچي( شبنم غزنوي_گل احمد شيفته

  
  جمعه دار نوازنده
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  احمدوليد آوازخوان

  

  
  سميع رفيع
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  ولي اعظمي

  نعيم نظري 

  
  ولي احمد روفي
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  نوروجوهات                        عبدالرزاق دهل نواز             

  
  

  
  

  يقي نوازلطيف پاکدل موس
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  سيف الدين

                 
  غزل                                          صفدر توکلي                              

  فوادطاهري                             استادالطاف حسين                                        
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  مرحوم عبدالرحيم ناله فلوت نواز و آواز خوان      بنگيچه                     

  
  استاد قاسم جان قندهاري

  
  مرحوم ننگيالي
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  مرحوم استاد موسي قاسمي               حميد چاريکاري 

     
  استاد غالم سرور هارمونيه نواز       مرحوم استاد نيک محمد تنبور نواز            

            
  مرحوم نجف علي رجا آوازخوان        شيرمحمد غزنوي آواز خوان

      
  استاد حفيظ اهللا خيال            استاد عبدالحمد همآهنگ         
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  شريف ساحل
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  حبيب اشرفي             غالم حبيب رباب نواز               استاد زالند

    
  احمد طاهر  

  

  رحيم غمزده  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



١٤٦ 
 

  
  اشرف احمدزي

  
  زهره جويا

  
  مريم
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  خانم هنگامه                                                        حبيب قادري
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  مريم

  

  
  مريم
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  هنرمند رباب نواز

  

  
  حشمت اهللا

      
  نعمت حکيم زاده
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  مهخانم ريتا وژ

  
  

  

  

  
  خانم گلشن               

  

  
  آينه-مغول بيک –محمد اکبر : دف نوازان واخان بدخشان از چپ براست
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  سماي هنرمندان موسيقيفهرست ا
و اينجانب از صفحات مختلف کتاب . زحمات جناب استاد مددي ميباشدفهرست زير محصول 

نامهاي را نامها را ياداشت کردم و از جانب ديگر بعضي ) غانستانسرگذشت موسيقي معاصر اف«
عالوه نمودم و يک تعداد ديگر که در اين کتاب عکسها و سوانح شان آمده، شايد در اين 

  .يادداشت اسماي شان ذکر شده باشد
امها در اين جا عبارت از آنست که اگر بنابرمشکالت مسافه بسيار دور از دليل عمدهء آوردن ن

وطن سوانح و عکس هاي هنرمندان را نتوانستم دريابيم، لذا از نتيجهء زحمات استاد مددي 
استفاده نموده و نامهاي گرامي شان را در اين جا ذکر نموديم تا باشد که محقيقين و نويسندگان 

  .گرامي در آينده در بارهء هريک بنويسد
  :رديف الف

 ) محمد يعقوب(آبشار  .١

 آزين هروي .٢

 احسان نعيم .٣

 احمد جان .٤

 )محمد حسين(انوش  .٥

 احمد ذکي .٦

 احمد زي .٧

 احمد شاکر .٨

 احمد ظاهر .٩

 احمد شاه حسن .١٠

 احمدشاه صمدي .١١

 احمد شاه هروي .١٢

 احمد صابر شيرزوي .١٣

 احمد وحيد احمدي .١٤

 امير جان قندهاري .١٥

 امير محمد .١٦

 اختيار گل .١٧
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 امير محمد قندهاري .١٨

 امين جان  .١٩

 اکبر هاشمي امين .٢٠

 امين .٢١

 امين آشفته .٢٢

 اشرف نورستاني .٢٣

 وياميري هر .٢٤

 امين اهللا انور شاهين .٢٥

 ارو کزي مزاري .٢٦

 اختر محمد غزنوي .٢٧

 اختر محمد بلوچ .٢٨

 اختر محمد شوقي .٢٩

 آدم خان .٣٠

 آدينه بدخشي .٣١

 آذر .٣٢

 )محمد حسين(ارمان  .٣٣

 اسداهللا آزاده .٣٤

 اسداهللا آرام -اسداهللا .٣٥

 اسداهللا کوچک .٣٦

 اسحاق زي قندهاري .٣٧

 اسعد .٣٨

 اسالم الدين هنريار .٣٩

 اسلم –اسلم استاد  .٤٠

 اسلم خوستي .٤١

 انياسماعيل پغم .٤٢

 آدينه هروي .٤٣

 )پهلوان(اصيل .٤٤

 انيسه وهاب .٤٥
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 آقاي محمد .٤٦

 اولمير استاد .٤٧

 دادمحمد –الفت آهنگ  .٤٨

 اياز لندي .٤٩

 اکبر خان آبادي .٥٠

 الطاف حسين .٥١

 جلوه –افسانه  –انيسه  .٥٢

 اماني .٥٣

 امير جان صبوري .٥٤

 امير محمد شوقي  .٥٥

 اکبر نيکزاد .٥٦

 اسماعيل چايکاري .٥٧

 آقا محمد .٥٨

 آقا محمد قندهاري .٥٩

 آقا محمد قرقيني .٦٠

 ياکبر غزنو .٦١

 اکبر ناياب .٦٢

 اکبر رامش .٦٣

 اکبر گل .٦٤

 اکبر محبوب .٦٥

 امام جان ننگرهاري .٦٦

 امام الدين .٦٧

 امان اهللا هروي .٦٨

 اهللا محمد فيضي .٦٩

 محمد عليشاه –الفت هروي  .٧٠

 امير جان خوشنواز .٧١

 امير جان ميداني  .٧٢

 احسان اسماعيل .٧٣
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 اسماعيل پيروز .٧٤

 احمد مريد .٧٥

 آقا محمد .٧٦

 امان اهللا اماني .٧٧

 اسود .٧٨

 اسد اهللا ضمير .٧٩

 احمد جاويد .٨٠

 اهللا انيلاسد  .٨١

 اسد اهللا مشکور .٨٢

 اسد اهللا سيفي .٨٣

 احمد فواد رامز           .٨٤

 احمد سير           .٨٥

 احمد مختار          .٨٦

 اسد اهللا بديع          .٨٧

 امان يوسفي         .٨٨

  رديف ب
 داد قندهاري باري        .٨٩

 باتو منصوري        .٩٠

 بابه جان         .٩١

 بابه سيالبه         .٩٢

 بابه نعيم         .٩٣

 باختري         .٩٤

 بازگل بدخشي         .٩٥

 باقر          .٩٦

 ببرک وسا          .٩٧

 بتان گل          .٩٨

 بخت حسين          .٩٩
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 برکت علي .١٠٠

 بريالي  .١٠١

 بسم اهللا بنگيچه .١٠٢

 بنگل قندهاري .١٠٣

 مومن خان –بيلتون  .١٠٤

 بلبل هروي .١٠٥

 بخت زمينه .١٠٦

 بشير دژم .١٠٧

 بشير احمد قندهاري .١٠٨

 بشير قندهاري .١٠٩

 بشير الفت .١١٠

 بهارکي خان .١١١

  رديف ت
 لتازه گ .١١٢

 تازه گل بامياني .١١٣

 تور بادام .١١٤

 تاج محمد سرپلي .١١٥

 تجلي  .١١٦

 تاج محمد ازبک .١١٧

 تيمور شاه سدوزي .١١٨

  رديف ث
 ثريا مژگان .١١٩

 ثنا غزنوي .١٢٠

 ثمر گل .١٢١

  رديف پ
 خديجه –پروين  .١٢٢

 پاينده علي .١٢٣
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 پاينده گل .١٢٤

 پاينده محمد لغماني .١٢٥

 پتوني .١٢٦

 پرانات  .١٢٧

 پروز .١٢٨

 )اسماعيل(پيروز  .١٢٩

 )احمد زبير(پيکان  .١٣٠

 )نوريه(پرستو  .١٣١

 پلوشه .١٣٢

 يپيوند عل .١٣٣

 پريسا مرسل .١٣٤

 پاينده محمد نيکيار .١٣٥

 پردل پنجشيري .١٣٦

  رديف ج
 آغا قندهاري جان .١٣٧

 جان پادشاه .١٣٨

 جان محمد .١٣٩

 جان محمد ميمنگي .١٤٠

 جک مهکار .١٤١

 جالل لوگري .١٤٢

 جليل احمد طاهري .١٤٣

 جمعه گل خوشخوي .١٤٤

 جمعه گل قره باغي .١٤٥

 جميل جيالني .١٤٦

 جمادار .١٤٧

 جواد غازي يار .١٤٨

 جميل نورستاني .١٤٩
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 جليل احمد ويرجن .١٥٠

 جليل سديد .١٥١

 جوره بيگ .١٥٢

 )رجب محمد(ره زاده جو .١٥٣

  
  رديف چ

 چراغ حسين .١٥٤

 چاري ميمنگي .١٥٥

  رديف ح
 حيات اهللا غوثي .١٥٦

 حيدر کمال .١٥٧

 حسن کاکر .١٥٨

 حيدر قل سمنگاني .١٥٩

 حکيم نور آگاخيل .١٦٠

 حافظ محمد خوستي .١٦١

 حامد شکران .١٦٢

 حميد قيومي .١٦٣

 حبيب اهللا حبيب الدين .١٦٤

 حبيب اهللا لوگري .١٦٥

 حبيب اهللا زلمي .١٦٦

 حبيب شاه ميمنگي .١٦٧

 حشمت .١٦٨

 حضرت باز .١٦٩

 حيات گرديزي .١٧٠

 ضرت گلح .١٧١

 حفيظ اهللا .١٧٢

 حميد اهللا چاريکاري .١٧٣
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 حميد لوگري .١٧٤

 حميد اهللا نجراني .١٧٥

 حسين بخش .١٧٦

 حسن شيدايي .١٧٧

 حبيب شريف .١٧٨

 حبيب ولي .١٧٩

 حفيظ وصال .١٨٠

 حسين هنر دوست .١٨١

  رديف خ
 خان محمد .١٨٢

 خان محمد ميمنگي .١٨٣

 )سخي احمد(خاتم  .١٨٤

 خان محمد نورستاني .١٨٥

 خان گل .١٨٦

 خان محمد قندهاري .١٨٧

 خان زمان .١٨٨

 خان آغا .١٨٩

 خدا داد چاريکاري .١٩٠

 محمد خوشنوا خواجه .١٩١

 )محمود(خوشنواز  .١٩٢

 خوشحال .١٩٣

 خان شيرين .١٩٤

 خيالي .١٩٥

 خير محمد پنجشيري .١٩٦

 خير محمد خندان .١٩٧

 خيال الدين .١٩٨

 )حفيظ اهللا(خيال  .١٩٩

 خان قره باغي .٢٠٠
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 خسرو .٢٠١

 خان محمد بارکي خودشناس .٢٠٢

 )نجف علي(خالوي شوقي  .٢٠٣

  رديف د
 )محمد ُدر(دري لوگري  .٢٠٤

 دوست محمد .٢٠٥

 دلدل .٢٠٦

 ديبا .٢٠٧

 )سيد محمد(ديده  .٢٠٨

 دلنواز .٢٠٩

 دستگير .٢١٠

 خان دلبر .٢١١

  رديف ذ
 ذبيح اهللا امانيار .٢١٢

  رديف ر
 )حميده(رخشانه  .٢١٣

 رجب علي .٢١٤

 رحمت اهللا .٢١٥

 رحمت اهللا طال .٢١٦

 رحمت اهللا قندهاري .٢١٧

 رحيم جهاني رحيم تالقاني .٢١٨

 رحيم تالقاني .٢١٩

 رحيم غمزده .٢٢٠

 رحيم گل استاد .٢٢١

 رحيم جان خوستي  .٢٢٢

 رمضان لوگري .٢٢٣

 رمضان نورستاني .٢٢٤
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 رنگين .٢٢٥

 )عبداهللا(ريحان  .٢٢٦

 رعنا .٢٢٧

 رمزي هروي .٢٢٨

 )غفور برشناعبدال(رنگيز  .٢٢٩

 روحزاد .٢٣٠

 روح اهللا روئين .٢٣١

 رحيم مهر يار .٢٣٢

 رشيده ژاله .٢٣٣

 رحيم يوسفزي .٢٣٤

  رديف ز
  )محمد دين(زاخيل .٢٣٥
  زاهد زحل .٢٣٦
  زرغونه .٢٣٧
  زرغونه مزاري .٢٣٨
 زرين .٢٣٩

 زلمي .٢٤٠

 زلمي قندهاري .٢٤١

 زمان شوقي .٢٤٢

 زهره .٢٤٣

 زيبا .٢٤٤

 زليخا .٢٤٥

 زينب هروي .٢٤٦

 زير گل .٢٤٧

 زرمينه .٢٤٨

 زالند جليل .٢٤٩

  رديف س
  سارا زالند .٢٥٠
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 ساربان عبدالرحيم .٢٥١

 سيد عوض .٢٥٢

 سپين گل .٢٥٣

 ستاره هروي .٢٥٤

 ستار علي .٢٥٥

 ستوري .٢٥٦

 سيد ميرزا .٢٥٧

 سپين .٢٥٨

 سحر گل .٢٥٩

 سردار محمد صديق .٢٦٠

 سرآهنگ استاد محمد حسين .٢٦١

 سرور مزاري .٢٦٢

 سرور .٢٦٣

 سکندر .٢٦٤

 سکندر استالفي .٢٦٥

 سليم قندهاري .٢٦٦

 سليم بخش .٢٦٧

 سليم سحاب .٢٦٨

 سلطان محمد .٢٦٩

 سليمان شاه .٢٧٠

 سالم لوگري .٢٧١

 سلما .٢٧٢

 سلطان .٢٧٣

 سمن لعل .٢٧٤

 سيالبه نجراني .٢٧٥

 سيد جمال معصومي .٢٧٦

 سيد علم .٢٧٧

 جرابسيد عظيم م .٢٧٨
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 سيد گل لوگري .٢٧٩

 سيد محمد قندهاري .٢٨٠

 سيد محمد سيف الدين .٢٨١

 سيد محبوب غزنوي .٢٨٢

 سيد معصوم .٢٨٣

 سيد افضل .٢٨٤

 سفر محمد .٢٨٥

 سيمين .٢٨٦

 سرشار .٢٨٧

 سيما ترانه .٢٨٨

 سيد عبداهللا يازمز .٢٨٩

 سوسن .٢٩٠

 سپوژمي .٢٩١

 سپين بادام .٢٩٢

 سيد ايشان چاه آبي .٢٩٣

 سيد اسحق ممنگي .٢٩٤

 سهيال زالند .٢٩٥

  رديف ش
 شادم خان .٢٩٦

 شاه محمد قندهاري .٢٩٧

 شاه ولي .٢٩٨

 مايلشايسته ش .٢٩٩

 شرنگوال .٣٠٠

 شرف الدين .٣٠١

 شرف گل .٣٠٢

 شکيب .٣٠٣

 شبنم غالم محي الدين  .٣٠٤

 شير رجب .٣٠٥
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 شير علم هوپياني .٣٠٦

 شير شرار .٣٠٧

 شرين گل خوستي .٣٠٨

 شرين گل .٣٠٩

 شرين جان .٣١٠

 شرين مقبل .٣١١

 شمس الدين لوگري .٣١٢

 شمس الدين مسرور .٣١٣

 عبداهللا نوابي –شاد کام  .٣١٤

 شرين .٣١٥

 يحيي –شور انگيز  .٣١٦

 شهال .٣١٧

 شمس الدين .٣١٨

 شفيق احمد .٣١٩

 گل احمد –شيفته  .٣٢٠

 شرين .٣٢١

 اع سمنگانيشج .٣٢٢

 شمع .٣٢٣

 شهروان .٣٢٤

 شيني جاجي .٣٢٥

 شير محمد غزنوي .٣٢٦

 شير افضل –شگوفه  .٣٢٧

 شمس الدين شوزان .٣٢٨

 شريف غزل .٣٢٩

 استاد غالم دستگير –شيدا  .٣٣٠

 شلماچ غزيز .٣٣١

 شريفه اميري .٣٣٢

 شبان .٣٣٣
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 شاه محمد .٣٣٤

 شفيع بخش .٣٣٥

 شريف ساحل .٣٣٦

 رديف ص

  
 صابر استاد .٣٣٧

 صبر گل .٣٣٨

 صمد صادق .٣٣٩

 صادق .٣٤٠

 صديق سلطاني .٣٤١

 صورت شاه .٣٤٢

 صفدر توکلي .٣٤٣

 صفر محمد .٣٤٤

 گلصاحب  .٣٤٥

 صبور خان .٣٤٦

 صابر رسول .٣٤٧

 صفيه .٣٤٨

 صديق ژراند .٣٤٩

  رديف ط
 طال محمد .٣٥٠

 طاهر شباب .٣٥١

  رديف ظ
 ظاهر قيامي .٣٥٢

 ظاهر گل .٣٥٣

 ظاهر چاريکاري .٣٥٤

 ظاهر هويدا .٣٥٥

 ظفر شامل .٣٥٦
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  رديف ع

 عارف کيهانعبداالحد .٣٥٧

 عبدالباقي طرزي .٣٥٨

 عبدالباري .٣٥٩

 عبدالجبار .٣٦٠

 عبدالجليل ژيان .٣٦١

 عبدالحبيب وردک .٣٦٢

 عبدالحکيم .٣٦٣

 عبدالحکيم کوچک .٣٦٤

 هروي عبدالحکيم صانعي .٣٦٥

 عبدالجبار قندهاري .٣٦٦

 عبدالخالق قندهاري .٣٦٧

 عبدالحميد قندهاري .٣٦٨

 عبدالرزاق دلسوخته .٣٦٩

 عبدالرحمن قندهاري .٣٧٠

 عبدالرحمن کارکر .٣٧١

 عبدالرحمن نادي .٣٧٢

 عبدالرسول .٣٧٣

 عبدالرشيد ميداني .٣٧٤

 عبدالسالم هروي .٣٧٥

 عبدالرحيم مهر .٣٧٦

 عبدالعلي .٣٧٧

 علم حيدر .٣٧٨

 عبدالعلي حميدي .٣٧٩

 عبدالعلي هجران .٣٨٠

 عبدالقدير .٣٨١

 عبدالطيف .٣٨٢
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 يف سليمعبدالط .٣٨٣

 عبدالطيف شوقي .٣٨٤

 عزت اهللا .٣٨٥

 عبداهللا جان –عبداهللا  .٣٨٦

 عبدالحميد  .٣٨٧

 عبدالحميد مزاري .٣٨٨

 عبدالحميد شوقي .٣٨٩

 عبدالنبي .٣٩٠

 عبدالوکيل .٣٩١

 عبدالولي .٣٩٢

 عندليب .٣٩٣

 عبدالواحد وفا .٣٩٤

 عبدالوهاب شوقي .٣٩٥

 علي حسين .٣٩٦

 علي دوست .٣٩٧

 عبدل .٣٩٨

 عزت اهللا .٣٩٩

 عبدالبصير .٤٠٠

 عجب گل دلشاد .٤٠١

 علي گل قندهاري .٤٠٢

 علي مراد .٤٠٣

 عزيز محمد .٤٠٤

 هعزيز زاد .٤٠٥

 عباس نجرابي .٤٠٦

 عبدل مزاري .٤٠٧

 عبدال جان .٤٠٨

 عطاء محمد .٤٠٩

 عطاء محمد .٤١٠
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 عبير .٤١١

 عنايت زاده عوض علي .٤١٢

 عنايت .٤١٣

 عبدالغفار .٤١٤

 عيد محمد .٤١٥

 عزيز غزنوي .٤١٦

 عزيز آشنا .٤١٧

 عالء الدين .٤١٨

 عبدالصمد .٤١٩

 عمر قريشي .٤٢٠

 عبدالهادي سرخوش .٤٢١

 عبدالحد .٤٢٢

 عبداالسحر .٤٢٣

 عبدالقدير کريمي .٤٢٤

 عزيز احمد عبدالرحمن .٤٢٥

 عطاء اهللا صديق .٤٢٦

 يعبدالحميد گلستان .٤٢٧

 ماما باقي –عبدالباقي قايلزاده  .٤٢٨

 عبدالرحيم روزي .٤٢٩

 علي احمد دل آهنگ .٤٣٠

 عبداهللا مقري .٤٣١

 عنايت اهللا چاريکاري .٤٣٢

 عبدالغني شغاني .٤٣٣

 عبدالقدير .٤٣٤

 عبدالقدير استالفي .٤٣٥

 عزيز احمد پنهان .٤٣٦

 عثمان يوسفي .٤٣٧

 عزيز محمد اميري .٤٣٨
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 عزيز اهللا ليوال .٤٣٩

 عشرت علي .٤٤٠

 علي شنگي .٤٤١

 عبدالرحمن رحماني .٤٤٢

 عبدالحيم .٤٤٣

 عبدالستار .٤٤٤

  ديف غر
 غالم نبي –غر اهللا  .٤٤٥

 غالم نبي چوکي وال .٤٤٦

 غالم نبي فوشنجي .٤٤٧

 غالم محمد .٤٤٨

 غالم عباس تگابي .٤٤٩

 غرسني .٤٥٠

 غريب زاده اسماعيل .٤٥١

 غالم محي الدين بامياني .٤٥٢

 غفور جان .٤٥٣

 غالم جيالني .٤٥٤

 غالم بهاء الدين .٤٥٥

 غالم .٤٥٦

 غازي جان حاجي .٤٥٧

 غالم حسين استاد .٤٥٨

 غالم حسن .٤٥٩

 غالم حضرت .٤٦٠

 غلزي دولت زايي .٤٦١

 غالم حيدر .٤٦٢

 گير شوقيغالم دست .٤٦٣

 غالم دستگير هراتي .٤٦٤

 غالم رسول جالل آبادي .٤٦٥
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 غالم علي خوشنوا  .٤٦٦

 غالم محمد شب آهنگ .٤٦٧

 غالم سخي هروي .٤٦٨

 غالم سخي نجرابي .٤٦٩

 غالم صادق قندهاري .٤٧٠

 غالم محمد ننگرهاري .٤٧١

 غالم جيالني قندهاري .٤٧٢

 غالم سعيد .٤٧٣

 غالم علي سخي زاده .٤٧٤

 غني کاريزي .٤٧٥

 غوث نايل .٤٧٦

  رديف ف
 فاخته .٤٧٧

 فتانه .٤٧٨

 فريد رخشان .٤٧٩

 فيض اهللا .٤٨٠

 فدا محمد .٤٨١

 فرح .٤٨٢

 فضل الرحمن وحدت .٤٨٣

 فضل ربي .٤٨٤

 فريد رستگار .٤٨٥

 فضل غني .٤٨٦

 فرشته .٤٨٧

 فقير هروي .٤٨٨

 فضل الحق غزنوي .٤٨٩

 فضليفيض محمد کاريزي  .٤٩٠

 فرهاد دريا .٤٩١

 فاطمه هروي .٤٩٢
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 فضل الحق يولچي .٤٩٣

 فريده فروزان  .٤٩٤

 فيض محمد اندخوي .٤٩٥

 فرامرز .٤٩٦

 فرهاد شيدائي .٤٩٧

 فيض محمد کاظمي .٤٩٨

  رديف ق
 قاسم استاد .٤٩٩

 قاسم لوگري .٥٠٠

 قمر .٥٠١

 قمر گل .٥٠٢

 هاشم –ي قيوم .٥٠٣

 قديم .٥٠٤

 قاري اسالم بدخشي .٥٠٥

 قمر گل .٥٠٦

 قلندر مزاري .٥٠٧

 قربان رستاقي .٥٠٨

 قادر جاويد .٥٠٩

 قندي کوچي .٥١٠

 قاسم بخش .٥١١

 قدير استالفي .٥١٢

 قدير کريمي .٥١٣

  رديف ک
 کريم هروي کبير طاهري .٥١٤

 کبوتر .٥١٥

 کبير سنان .٥١٦

 کاظم شيدايي .٥١٧

 ککو .٥١٨
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 کريم زيارکش .٥١٩

 شمس -کمال ناصر دوست  .٥٢٠

 کبير  متين .٥٢١

 کبير هويدا .٥٢٢

 کريم بدخشي .٥٢٣

 کريم مژده .٥٢٤

 م شوقيکري .٥٢٥

 کمال لوگري .٥٢٦

  رديف گ
 گالي .٥٢٧

 گل زاده هروي .٥٢٨

 گلستان شوقي .٥٢٩

 گلستان دل زنده .٥٣٠

 گل علم .٥٣١

 گل سالم .٥٣٢

 گل علي .٥٣٣

 گل محمد کشککي .٥٣٤

 گل محمد استالفي .٥٣٥

 گل پري ننگرهاري .٥٣٦

 گالي .٥٣٧

 گل حاجي .٥٣٨

 گران آغا قندهاري .٥٣٩

 گل افغان .٥٤٠

 گل آغا چاريکاري .٥٤١

 گل اکبر .٥٤٢

 گل احمد .٥٤٣

 گلزمان .٥٤٤

 گل ببو .٥٤٥
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 گلشن -گل جان  .٥٤٦

 گل رسول  .٥٤٧

 گالب نور .٥٤٨

  ديف لر
 ليال .٥٤٩

 اللهء لعلي .٥٥٠

 لعل جان ننگرهاري .٥٥١

 لطيفه رنا .٥٥٢

  رديف م
 ماري مهتاب .٥٥٣

 محمود امير کوچک .٥٥٤

 محمود سخي زاده .٥٥٥

 جليل احمد –مسحور جمال  .٥٥٦

 محمد آصف جبل الراجي .٥٥٧

 محمد اکرم مومن .٥٥٨

 محمد اسحاق باشان .٥٥٩

 محمد حنيف .٥٦٠

 محمد برات .٥٦١

 اکبر غزنوي .٥٦٢

 محمد اهللا لوگري .٥٦٣

 محمد انور نوري .٥٦٤

 محمد ايوب .٥٦٥

 سعيديمحمد اقبال  .٥٦٦

 محمد رحيم غزنوي .٥٦٧

 محمد شاه ننگرهاري .٥٦٨

 محمد شريف .٥٦٩

 محمد شفيع حبيب .٥٧٠

 محمد صادق .٥٧١
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 محمد صديق .٥٧٢

 محمد صديق مزاري .٥٧٣

 محمد دين .٥٧٤

 محمد دين قندهاري .٥٧٥

 محمد ظاهر رفعتي .٥٧٦

 محمد ظاهر شوقي .٥٧٧

 محمود کامن .٥٧٨

 حيرت آهنگ –محمد عارف  .٥٧٩

 محمد عارف رودگر .٥٨٠

 محمد عالم سرخ پارسايي .٥٨١

 محمد عالم .٥٨٢

 ستادمحمد موسي قاسمي ا .٥٨٣

 محمد عمر هروي .٥٨٤

 محمد اکرم کشمي  .٥٨٥

 موکيش پران .٥٨٦

 محمد عمر ميداني .٥٨٧

 محمد عمر اندخويي .٥٨٨

 محمد عمر محسني .٥٨٩

 محمد عمر استاد .٥٩٠

 محمد يوسف .٥٩١

 محمد عمر .٥٩٢

 محمود خوشنوا .٥٩٣

 مدد خان .٥٩٤

 مددي عبدالوهاب .٥٩٥

 محمد کريم .٥٩٦

 محمد گل لوگري .٥٩٧

 محمد نعيم شوقي .٥٩٨

 محمود خان .٥٩٩
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 محمد هاشم .٦٠٠

 محمد هاشم استاد .٦٠١

 محمد ياسين مزاري .٦٠٢

 محمد يوسف .٦٠٣

 محمد يونس .٦٠٤

 مرجان .٦٠٥

 مريم .٦٠٦

 مير اهللا کوهستاني .٦٠٧

 مرضيه کابلي .٦٠٨

 مرتضي هنر يار .٦٠٩

 مزاري نجرابي .٦١٠

 مزيده سرور .٦١١

 مسجدي .٦١٢

 معدن .٦١٣

 معراج الدين .٦١٤

 مکي .٦١٥

 محمد حسن .٦١٦

 ملک ميرزا .٦١٧

 ملک جان ننگرهاري .٦١٨

 محمد جان .٦١٩

 محمد حکيم .٦٢٠

 محمد حنيف .٦٢١

 محمد رحيم غفاري .٦٢٢

 محمد رحيم فرخاري .٦٢٣

 منگل منور .٦٢٤

 محمد يوسف .٦٢٥

 مومن کپور .٦٢٦

 فريده استاد –وش مه .٦٢٧
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 موال داد هروي .٦٢٨

 ميا شيدايي .٦٢٩

 مير نازک  .٦٣٠

 مير افغاني .٦٣١

 مير احمد .٦٣٢

 ملينا .٦٣٣

 مهن .٦٣٤

 مير نظر .٦٣٥

 مينا .٦٣٦

 ميرزا محمد پروانه .٦٣٧

 مير سالم .٦٣٨

 ميرزا نظر .٦٣٩

 ميرزا گل .٦٤٠

 مير حيدر .٦٤١

 محمد غياث .٦٤٢

 مير نازک  .٦٤٣

 محمد شريف .٦٤٤

 ماه پيکر .٦٤٥

 محمد احسان ميري .٦٤٦

 محمد علي .٦٤٧

 محمد فرهاد .٦٤٨

 محمد قاسم .٦٤٩

 محمد کاظم .٦٥٠

 محمد ساغر .٦٥١

 سافر سفريم .٦٥٢

 ملنگ باغبان .٦٥٣

 موسي گل .٦٥٤

 محمد امان .٦٥٥
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 محمود خان .٦٥٦

 مير فخر الدين .٦٥٧

 مسافر هروي .٦٥٨

 محمد عيسي خمار .٦٥٩

 مختار مجيد .٦٦٠

 ماهر سلطان .٦٦١

 پاينده محمد –منگل  .٦٦٢

 فيض محمد –منگل  .٦٦٣

 عبدالوهاب –مددي  .٦٦٤

 ممتاز .٦٦٥

 محمد علي .٦٦٦

 منتاي مزاري .٦٦٧

 منصوري .٦٦٨

 منگتي قزاق .٦٦٩

  رديف ن
 ستاره –ناهيد  .٦٧٠

 ذبيع اهللا –ناوک  .٦٧١

 دارحيمعب –ناله  .٦٧٢

 ناصر احمد .٦٧٣

 نادر احمد .٦٧٤

 ناشاد .٦٧٥

 نايل  .٦٧٦

 داکترصادق فطرت  –ناشناس  .٦٧٧

 نصير احمد راضي .٦٧٨

 نصراهللا خان .٦٧٩

 نصر الدين قندهاري .٦٨٠

 نصر الدين لوگري .٦٨١

 نظر محمد .٦٨٢
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 نعمت اهللا .٦٨٣

 نعمت اهللا غزنوي .٦٨٤

 نواب ننگرهاري .٦٨٥

 نيک محمد .٦٨٦

 نو آهنگ .٦٨٧

 نفيسه هروي .٦٨٨

 نور محمد شاهي .٦٨٩

 نور محمد  .٦٩٠

 نور محمد .٦٩١

 نيريز .٦٩٢

 ناالن .٦٩٣

 نور جهان .٦٩٤

 شاپيري –نغمه  .٦٩٥

 نعيم پوپل .٦٩٦

 ناديه .٦٩٧

 نمکي .٦٩٨

 نظيمي .٦٩٩

 نياز گل .٧٠٠

 نجف علي رجا .٧٠١

 نرگس .٧٠٢

 نري .٧٠٣

 نبي اهللا .٧٠٤

 نبي گل .٧٠٥

 نجيب .٧٠٦

 نتواستاد .٧٠٧

 نعيم حکيمي .٧٠٨

 نجيب يوسفي .٧٠٩

 نياز محمد .٧١٠
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 مسيم محمد ابراهيم .٧١١

 نجيب رستگار .٧١٢

 نصير همآهنگ .٧١٣

 نينگ .٧١٤

 نبي بخش .٧١٥

 نجيم .٧١٦

 نور گل .٧١٧

  رديف و
 وژمه .٧١٨

 وژمه ريتا .٧١٩

 وحيد قيومي .٧٢٠

 ولي محمد قندهاري .٧٢١

  غوثيوحيد اهللا .٧٢٢

 ولي جان .٧٢٣

 ولي پوپل .٧٢٤

 وحيد قاسمي .٧٢٥

 وهاب فيضي .٧٢٦

 وحيد صابري .٧٢٧

 وحيد زلالند .٧٢٨

 وجيهه رستگار .٧٢٩

 وکيل روف .٧٣٠

 وکيل احمد يار .٧٣١

  رديف هـ
 هلن .٧٣٢

 عبدالمحمد –همآهنگ  .٧٣٣

 هميشه گل .٧٣٤

 هارون .٧٣٥

 هوسي .٧٣٦
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 هاشم قيومي .٧٣٧

 هما يون .٧٣٨

 هالل .٧٣٩

 هستي گل .٧٤٠

 همايون همآهنگ .٧٤١

 هنگامه .٧٤٢

 هويدا ظاهر .٧٤٣

 همايون رازيان .٧٤٤

 هويدا کبير .٧٤٥

 هارون .٧٤٦

 هما .٧٤٧

 هجران .٧٤٨

  رديف ي
 يار محمد غزنوي .٧٤٩

 يعقوب باختري .٧٥٠

 يعقوب قاسمي استاد .٧٥١

 يعقوب لوگري .٧٥٢

 يوسف يار محمد .٧٥٣

 يحي غزيز .٧٥٤
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  فصل شانزدهم
  

  کوچهء خـــــرابات
  و

  
  اشعار خراباتي

  
  
  
  

  قسمت چهارم
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  خرابات و خراباتيان از نظر حضرت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل
  

  خراباتيان
  و مي ساز دارــــــــبفطر طبايع چ      الفت بهار              زم ــــــن بــــــــايمقيمان 

  ر سر برنگ سبوـــه دست بــــهم    گفتگو                ارغ ازر همه فـــو ساغـــــچ
  ه ذوفنونـــــدرس اشارت همـــــب              ــــــــرون    دعبادات رسمي بـــــــزقي
  وــچو آزادگي جسته از رنگ و ب      صفدر آرزو             ون غناــــــــه چــــهم

  ه سر خوش رطلهاي گرانــــــنگ                ــــــــــگ تمکين شان   ز کيفيت رن
  و چشم نکويان حيا سرنوشتــــچ     ن تواضع سرشت             وباـــچو ابروي خ

  
  ر بکامــــو امواج گوهـــــزبانها چ    ــالم              ـه نکته سنج خموشي کـــــهم
  ه ميخانه چونبوي صهبا مقيمــــــب      ـــگ اميد و بيم             ه فارغ از رنـــــهم

  ه ميخانه جوش بهار بهشتنـــــــــ    ــــوهر سرشت              نه ميخانه فردوس گ
  ه دارد نفســـــــــــــتسلي در آئين             دراين محفل آرام عمر است و بس    

  رابات معمورهء الفت استـــــــخ    از بينش کلفت است              ه ــبچشمي ک
  که چاهست در هر قدم نقش دام           ــن مقام        را ميل رفتن بود زيـــــــک

  ون دم صبح شبنم طرازــــس چنف           ــــــداز        بتوصيف اين بزم دعوي گ
  تگاه وش نبضــــــــطپيدن در آغ           ـــزمگاه        ود محو حيرت درين بــــب

  ر گردش رنگهاـــو گل ساغـــــچ        ساز آهنگها           اموشيــــــو خـــــــچ
  )بيدل(
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  :حضرت حافظ در بارهء خرابات و معني آن چنين ميفرمايد
  ودرياد کس از من نشنــــــــميزدم نعره و ف      ـــرا راه نبود   رابات مـــــم بخــــــدوش رفت

  ن هيچکسم، هيچکسم در نگشودــــيا که م    ـــــــروشان بيدار     يا نبود هيچکس از باده ف
  رو رخ بنمودرفه درآورد ســــدي از غـــرن ـــــا کمتر         نيمي از شب چو بشد بيشترک ي

  ه بودــــدنت بر در ما بهر چــــرا ميخواهي          بي محل آمــخير است در اينوقت ک:گفت
  تو کسي در نگشود ه درين وقت برايــــــــک     ــــــو    گفتمش در بگشا گفت برو ياوه مگ

  آيي زود اين نه مسجد که بهر لحظه درش بگشايند          که تو دير آيي و اندر صف پيش
  شاهد و شمع و شراب و شکر و ناي سرود  ست و در آن رندانند          رابات مغانـــــاين خ

  اک پاي همه شو تا که بيابي مقصودــــــگرتوخواهي که دم از صحبت اينان بزني            خ
  ن بقعه محلـــــــردو ندارند دريـــــسرو زر ه

  مه سودسودشان جمله زيان است و زيانشان ه
  :بلخي بزرگترين عاشق دنيا فرمايد موالي روم جالل الدين

  وردم همه رفت خود مهمان خراباتمــخ        خراباتم      رو کردم عريان ـــــــن دلق گـــم
  راباتمـن آن خـــــو آن مناجاتي مـــــــت   ـــرگو           دستي بزن و ب اي مطرب زيبا روي

  راباتمـدن من جان خــــجان را نتوان دي  ي بستهء نقش تــن            ا ه مرا بينيــخواهي ک
  راباتمـوان خـــرخـــــزين مائده بيزارم ب در شکم دارم              ه ــوارم نــه من شکم خـــن
  تمراباــــــــه ايمانم، ايمان خــــکلي هم  سليمانم              هــن همدم سلطانم حقا کــــــــم

  رگوشه که ميگردم گردان خراباتمـــه کاسهءاو باشم               ه همي باشم همـــهر جا ک
  راباتمـــاين پستي کردم طرب و مستي               گفتم چه کسي، گفتا سلطان خدر با عشق

  ردان خراباتمـرگوشه که ميگردم گـــه    ــم کاسهء او باشم           هر جا که همي باشم ه
  روشن تر از اين برهان؟ برهان خراباتم چنين دعــوي                رهانــــــگوئي بنما معني ب

  م، سامان خراباتمـــــور بي سرو سامان    ـــهء سيمينم             ر رفت زرو سيمم با سينــــگ
  راباتمــن، ويران خران دلم را بيــــــوي       ــــــراني         اي ساقي جان جاني شمع دل وي

  گويي که ترا شيطان افگند درين ويران
  وبي ملک دارد شيطان خراباتمــــــــخ
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  :حضرت سنايي ميفرمايد
  شور در شهر فگند آن بت زنار پرست                    چون سحرگه زخرابات برون آمد مست

  دستــــــفر چشيده علم کفر بشربت کي در کف                     دح مـــــپردهء راز دريده ق
***  

  ببوس غبغب ساقي به نغمهء ني و عود        صبوحي به نالهء دف و چنگ       امـــــــببوس ج
  )حافظ(***                                                                                                                                  

  من که شب هارهءتقوي زده ام با دف و چنگ         اين زمان سر به ره آرم چه حکايت باشد
  )حافظ(***                                                                                                                              

  )حافظ(بياد آور آن خسرواني سرود                    مغني کجايي به گلبانگ رود            

***  
  مغني چو برداشتي چنگ را                                 چو موم آب کردي دل سنگ را
  زدستان سرايان در آن کوهسار                              تو گويي قيامت شدست آشکار

***  
  راستي بايد بگويم با نصيبي وافرم                منطق و موسيقي و هيئات شناسم اندکي   

  )انوري(***                                                                                                                             
  باز يارب ز شوق کيست در تاب و تب است

  نالهء سنتور او آواز يارب يارب است
***  

  همدم همراز مناي دريغا مرغ خوش آواز من                      اي دريغا 
  الحان من                       راح روح و روضه و ريحان من اي دريغا مرغ خوش

  گرسليمان را چنين مرغي بدي                     کي خود او مشغول آن مرغان شدي
  پيش از آغاز وجود آغاز او           طوطي کايد زوحي آواز او              

  گفت طوطي ارمغان بنده کو                        آنچ گفتي و آنچ ديدي بارگو
  )مولوي بلخي(    ***

  از مقلد تا محقق فرقهاست                            اين چو داود است آن ديگر صداست
  )مولوي بلخي(  ***  

  من و توبرخيز که شمع است و شراب است و 
  آواز خروس سحري خاست زهر سو
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  ) ١٣٥١سال  ٥از مجلهء لمر شماره  لشعريهصدرا(

  )  ٩٨٦موالنا (   سليماني نکردي در رهء عشق                           زبان جمله مرغان را چه داني

  قيقيآنجا شنو از بانگ کبوتر بقه قوقو                      وين جا شنو از بانگ چکاوک حقه 
  )١١٦٢موالنا (
  خانهء دل باز کبوتر گرفت                             مشغله و بقر به قو در گرفت

  طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه               تسبيح و طيلسان به مي خوشگوار بخش
  )حافظ(

  ادقدح مگير چو حافظ مگر به نالهء چنگ             که بسته اند بر ابريشم طرب دلش
  )حافظ(

  پنهان ملول شد حافظ                    به بانگ بربط و ني رازش آشکار کنم زباده خوردن
  )حافظ(

  بلبل زشاخ سرو به گلبانگ پهلوي                     مي خواند دوش درس مقامات معنوي
  )حافظ(

  يگرگهي اقسام موسيقي که هر مس                         پديد آورد برالحان د
  )ناصرخسرو(

  در دل اهل دلي شايد کند مخفي اثر                   در نشاپورک نواي راست را آهنگ ساز
  )مخفي (

  ده ايمــــــــــوش دادن آواز شما آمـــا بگـــــــم   ما نه اينجا زپي چون و چرا آمده ايم           
  ده ايمـــــه ياد آوري خاطره ها آمـــــــا بـــــــم   دوري زديار پدري             در شب غربت و

  رنج روزمره هريک بخدا هست فزون             ما به يک لحظه فراموش اين رنج و بال آمده ايم
  

  ي سرودــــرکش از خسروانــــــــوا بـــــــن       ـــــگ رود  انـــــــــه گلبـــــبيا اي مغني ب
  اين عجب بين که چه نوري زکجا مي بينم   ـدا مي بينم      ــــــــدر خرابات مغان نور خ

  )حافظ(
  هر که با مستان نشيند ترک مستوري کند

  رابات آبجوستـــان در خــــــروي نيک نامــــــآب
  )سعدي(                                                                     

  ر نيک نظر کني بدش هم سهل استــل است           گه خرابات که اهلش اهــــــــنازم ب
  )خيام(
  بانگ برآمد زخرابات من                                  کي سحر اين است مکافات من
  )نظامي( 
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  ياد باد آنکه خرابات نشين بودم و مست
  )حافظ(     وآنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود         

  زپيري من سخن گفتنم دطفالنن همان بودم که
  ردانهـــــــوابي داد مـــــرا پير خراباتي جـــــم

  )سعدي(                                                      
  و مست من خراباتي ام و عاشق و ديوانه

  ه حکايت بکند غمازمــــــن چــــــــبيشتر از اي
  )سعدي(                                                         

  رابات مغان بي خود و مستـــــراباتي ام و باده پرست             در خـــــــن خــــــم
  )همام تبريزي(

  :خراباتيکه حافظ ميداند
  )حافظ( رقه و سجاده روان در بازمــــــــذر افتد بازم            حاصل خـدر خرابات مغان گر گ

  )حافظ( کزين بهم بجهان هيچ رسم و راهي نيست  ــردارم          بچرا از کوي خرابات روي 
  )حافظ(ر سخن جايي و هر نکته مقامي دارد ــــه    ــرامات مالف         با خرابات نشينان زک

  )حافظ(ه دربر کشد آن دلبر نوخاسته ام ــــــهمچو حافظ بخرابات روم جامه قبا            بو ک
  :و ميگويد يابدود را در خرابات مي ير خحضرت حافظ تقد

  دوش از مسجــــــد سوي ميخانــــــه آمــــد پير ما
  ن تدبير مايبعد از اچيست يـــــــاران طريقت 

  ونــــــــون آريم و چــما مريدان رو بسوي قبله چ
  اــمار دارد پير مــــانهء خـــــــروي سوي خ

  م منزل شويمـــا بهـــــــرابات طريقت مــــــــدر خ
  د ازل تقدير ماــــکاين چنين رفتست در عه

  عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوشست
  ردند از پي زنجير ماـــوانه گــــــعاقالن دي

  
    

  مرا تا محرم آن راز کـــردند
  بگوش من زغيب آواز کردند
  نفس در قالب آدم نمي رفت
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  درون سينهء او ساز کـــــردند
  )موالناي بلخ(                                     

  
  

  آن روز که روح پاک آدم ببدن
  گفتند درا نمي شد از ترس بتن
  خواندند مالئکان بــــه لحن داود
  درتن درا، درا در تن در تــــن

  )امير خسرو بلخي(                             
  
  

  اي چنگ گسسته نغمه کن ساز
  م آوازــــه شوبا روح شکسته 

  اي روح بخـــــــــوان ترانهء غم
  وي چنگ نـــــواي درد بنواز

  دل رفت و بخون نشسته برگشت
  اي کاش نرفته بود از آغــــاز

  آن سان برا که مــــــن کنم فهم
  بيگانـــــــــه مباد واقف از راز
  چــون تار تو قلب من گسسته
  زين قلب گسسته نغمه اي ساز

  
  

  گر شد دل ميناآن روز که پرخون ج
  اين نشهء جهان در اثر ساز و نوا بود

  )مخفي زيب النساء(                  
  
  

  خون شد جگر ناله اگر در دل مخفي
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  غم نيست چو از باغ طلب نغمه سرائيم
  )مخفي زيب النساء (                                     

  
  

  گرگوش دلت طاقت تاثير مباشد
  ندارد حظي دلت از نغمهء داود

  )مخفي(                                             
  
  

  در عدم روز ازل طنطنهء حسن تو بود
  که به ميدان جهان اين همه غوغا سرزد

  )مخفي(                                                         
  

  ه در نوشا نوشو مطرب همه در رقص وسماع     بي مي و جام و صراحي هم بي دف وساقي
  » عصمت بخارايي«

  ليک بــــــــود مقصودش از بانگ رباب               همچو مشتاقان خيال آن خطاب
  نالـــــــهء سرنــــــــا و تهديد دهــــــــل                اندکي مانـــــــد بدان ناقور کل

  ه تنبور و به حلقبانگ گردشهاي چرخست اين که خلق                مي نوازندش ب
  )موالنا(

  
  تبريزي به روحم چنگ زد                       الجرم در عشق گشتم ارغنونشمس 

  چونکه در ساز هم زيروبم زنيم            تار هاي چنگ را مانيم ما                     
  )موالنا(

  
  حالت من نالهء من رو کندچنگ را از بهر آن آموختم                              کس نداند 

  )موالنا(
  چو چنگم ليک خواهي که داني وقت ساز من

  دارمتنن غنيمت دار آن دم را که در تن تن 
  )موالنا(                                                              
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  معاشري خوش و رودي بساز ميخواهم
  که درد خويش بگويم به نالهء بم و زير

  )حافظ(         
  

  چه ساز بود که در پرده مي زد آن مطرب
  که رفت عمر و هنوزم دماغ پر زهواست

  )حافظ(                                                          
  

  زده محشر کن جرگ را ديده حيرت
  تازه کن زمزمه را ساز عراقي سرکن

*   *   *  
  

  رد برالحان پيکرگهي اقسام موسيقي که هرکس        پديد آو
  )ناصر خسرو(    

  
  زموسيقي آورد سازي برون            که آنرا نشد کس جز او رهنمون

  )نظامي(
  

  تا کي سخن در علم موسيقي رود سعديا
  گوش جان بايد که معلومش کن اسرار دل

  )سعدي(                                                          
  

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

  
  اندرين مدت که بودستم زديدار تو فرد

  جفت بودم با شراب و با کباب و با رباب
  بود اشکم چون شراب لعل در زرين قدح

  ناله چون زير رباب و دل بر آتش خون کباب
  )انوري(                                                                      
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  عافيت ها در مزاج خلق عنقا گشته است
  سنگ هستي خود تمنا گشته استچون شرر در 

  )سالک مزاري(                                                               
  خواهي که شوي محرم خوبان دل افروز
  يا مسخره گي پيشه کن يا مطربي آموز

*   *   *  
  که چنگ و عود چه تقرير ميکنندداني 

  )حافظ(.            پنهان خوريد باده که تعزيز ميکنند

  
  کنم گرم هنگامهء ساز خويش

  )بيدل(نگنجم به پيراهن راز خويش                       

  
  

  تار رباب
  

  بردمش در چمن و مست شرابش کردم
  دادم آنقدر شرابش که خرابش کردم

  افت چو شور مستيبت شيرين لب من ي
  گرم رقص و طرب از تار ربابش کردم
  از خط مصحف رويت به برهمن حرفي

  گفتم و معتقد اهل کتابش کردم
  چه بگويم که جدا از تو چه برمن بگذشت
  مرگ بود آنچه من از عمر حسابش کردم

  نشسته است بکنجي خاموش) آزاد(ديدم
  ياد از رندي دوران شبابش کردم

  ش. هـ  ١٣٥١ر شماره پنجم سال اقتباس از مجلهء لم
حضرت موالنا جالل الدين رومي در بارهء صدا هاي آالت و اسباب موسيقي اوزان و تصورات 

  :را به چنين شکل افاده مينمايد که همه اوزان ترکي دارند
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  زين لفظ ها گفتم بسي روشن ندارد هرکسي
  از جمله عالميک کسي يرلي  يلي يرلي يلي

  ترلالرلسال و ترلم يرال و يرلم يرال ي
  حالي بخوان و دم مزن يرلي يلي يرلي يلي؟؟؟؟؟     

  
  زان زخمه او هميشه اين چنگ:  از چنگ

  بس تن تن و بس ترنگ دارد؟؟؟؟؟                    
  

  ورگوش رباب دل پيچي     :               رباب 
  درگفت ايم که تن تنن تن؟؟؟؟؟               

  
  گفت من نيز ترا بر دف و بربط بزنم         : از دف و بربط

  تن تنن تن تنن تن تنن  ؟؟؟؟؟؟؟؟                                                
  

  بگويمت که از اينها کيان برون آيند:               از خلخال
  شنودم از تک شان بانگ ژغ ژغ خلخال                                 

  
  ساقي بيار آن جام مي،مطرب بزن آواز ني                :   از ني

  برگو تال ال تاال يرلي يلي يرلي يلي           
  
  تو خود مي شنوي بانگ دهل را                    : دهل 

  را چه دانيرموز سر پنهان                                                 
  

  از سر مستي همه اين ناله برآرندپس     :          نالهء مستي
  ق بققويق بققيقيقوقو بققوب                                                

  
  ک الهامک في قلبکفي لفضا اسرارک                            

  غربک يرلي يلي يرلي يلي؟؟؟؟ني ي شرقک ن                                   
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  اي شهي بگو گفته مغلق به حريفان                            
  دققا دق دققا دق ققيقيدقا                                        

  )حسين يمين استفاده از گردآوري پروفيسور(                             
  

گفته آمد که صداي حيوانات و پرندگان قابل تحقيق و بحث است، از آنرو در اين صفحه از 
گونه هاي از بيان معاني عرفاني موالنا (نوشته و تحقيق دانشمند فرزانه پروفيسور يمين زير عنوان 

د و زيبا ميخواند، ء ما مي چسپکه ابيات جمع کردهء شان دراين قسمت نوشته) در ديوان شمس
ا العمل و تصور موالنا در آن صدا ه در اينجا آن ابيات را اقتباس مينمايم که در حقيقت عکس

  .مي باشد
  اني نکردي در رهء عشق                    زبان جمله مرغان را چه دانييسلم

* * *  
  قيقي وين جا شنو از بانگ چکاوک حقه    آنجا شنو از بانگ کبوتر بقه قوقو          

* * *  
  خانهء دل باز کبوتر گرفت                      مشغله و بقربه قو درگرفت

  
  »هزار فاخته جويان ما که کوکوکو«:   صوت فاخته

  »رين فنم کو فاخته کوکوزنميکو بلبل ش«يا               
  ***  

  انگ زند لکرقه قيقيمشو از راه حقيقت     کوشب همه ب کمتر زخروس:  از صوت خروس
  ***  

  گربه جان عطسه شيري ازل               شير لرزد چون کند آن گربه مو:    از صوت گربه
           ***  

  گربه وارش من درين انبان کنم            نفس چون گربه گويد که مياو             
  جيس زناني وغ وغ زناني           ميگرد در کوره و در خانه ناني:  از صوت سگ      

                  ***  
  اشنر مست مست من بس نکند زعف عفي:  از صوت شتر

  زن به صف صفيجامي الست داده اي باز م
***  
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  زبان الله  
  من اللهء آزادم خود رويم و خود بويم

  فطرت آهويم در دشت مکان دارم هم
  آبم نم بارانست، فارغ زلب جويم

  تنگ است محيط آنجا در باغ نمي رويم
  م خود رويم و خود بويمدمن اللهء آزا

  از خون رگ خويش است گر رنگ برخ دارم
  خسارممشاطه نمي خواهد زيبائي ر

  بر ساقهء خود ثابت فارغ زمددگارم
  ني در طلب يارم ني در غم اغيارم

  من اللهء آزادم خود رويم و خود بويم
  د بر قصد طواف منهر صبح نسيم آم

  آهوبرگانرا چشم از ديدن من روشن
  سوزنده چراغستم در گوشهء اين مامن

  سرگشته به پيراهن پروانه بسي دارم
  و خود بويممن اللهء آزادم خود رويم 

  از جلوهء سبز و سرخ طرح چمني ريزم
  گشته است ختن صحرا از بوي دالويزم
  خم ميشوم از مستي هر لحظه و ميخيزم

  سر تا به قدم نازم پا تا بسر انگيزم
  من اللهء آزادم خود رويم و خود بويم

  
  جوش مي و مستي بين در چهرهء گلگونم

  داغست نشان عشق در سينهء پرخونم
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  رمستم خوکرده بها مونمآزاده و س
  رانده است جنون عشق از شهر بافسونم
  من اللهء آزادم خود رويم و خود بويم
  از سعي کسي منت بر خود نه پذيرم من
  قيد چمن و گلشن بر خويش نگيرم من
  بر فطرت خود نازم وارسته ضميرم من

  آزاده برون آيم آزاده بميرم من
  من اللهء آزادم خود رويم و خود بويم

يکي از دانشمندان و ادباي بزرگ افغانستان مرحوم استاد محمد ابراهيم صفا عر باال سرودهء ش
ميباشد که هنرمندان آوازخوان افغانستان آنرا با صدا هاي مختلف در راديو با ساز و سرود 

  .خوانده اند
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  خواجه خوردک

  

  
  سرمستميالدي کلکسيون داکتر  ٢٠٠٣کوچه خرابات سال : کابل
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  )از کلکسيون آقاي سرمست( ميالدي  ٢٠٠٧کابل کوچهء خرابات 

  

  
  )کلکسيون داکتر سرمست(ميالدي  ٢٠٠٧کوچهء خرابات 
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  )کلکسيون داکتر سرمست(ميالدي  ٢٠٠٧کابل کوچهء خرابات سال 
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  هفدهم فصل
  
  

  اسباب و آالت موسيقي
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  ع گيتارانوا

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٢٠٦ 
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  اسباب و آالت موسيقي بر گرفته از کلکسيون غالم غوث
  
  

  ستار                             
  

                                
طبله
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  )دراونيک از سکاتا(هار تار چ    
  تنبور  
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  آالت مختلف موسيقي

  
  

                 
  

  دمبوره                      دوتار                   دمبوره              دوتار           
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  تنبور
  

  
  

  هامونيم
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  غيجک

  
  دهل و سرنا
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  دهل
  
  

  
  سارنگ
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  رباب
  
  

  
  رباب 

  

  
  رباب
  
  
  

  
  
  

  چنگ
  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٢١٥ 
 

  
  نال

     
  زيربغلي

       
  طبله                               طبله                                                   
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  طبله جورهء

  

  
  
  ني
  
  
  

  
  ني
  
  
  
  

  
  

  تونيت
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  فصــــــــــل هجدهم
  

  تأسيس فاکولتهء موسيقي
  

و تاريخچهء آموزشگاه هاي موسيقي در تاريخ 
  افغانستان

  و مقاالت در بارهء موسيقي
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  خاطرات از تأسيس فاکولتهء هنر هاي زيباي
  :کابلدانشگاه 

دانشگاه کابل در آغاز مثل فاکولته هاي طب و حکام بصورت عليحده در گوشه هاي مختلف 
اما تأسيس اکادمي هنر قرين عمر . کابل تشکيل گرديد و تاريخ تأسيس آنها بصد سال نميرسد

  .هفتصد سال را در افغانستان دارد
ر فرزند هنرمند او يک مرکز در هرات، ميرزا بايسنقچنانچه بدورهء شاهرخ ميرزا، امپراتوري 

هنري را تأسيس و خطاطان و نقاشان با استعداد را در آن جمع و کار هاي بسيار ارزنده را انجام 
  .داد

بايقراء يا امپراتور تيموري و وزارت امير علي شير نوايي که او را حسين بدورهء حکومت سلطان 
اکادمي هنرهاي زيبا رونق زياد مي نابغهء بزرگ در ادبيات ترکي آسياي مرکزي مي شناسيم، 

يابد که از هنرمندان نامي و شهير آن استاد کمال الدين بهزاد، ميرعلي هروي وغيره را مي توان 
  .ياد کرد

يموريان هند که در رأس ن در هرات هنر هم سقوط نمود ولي تبا سقوط دورهء حکومت تيموريا
نادرقلي شاه افشار کابل را، هنر در افغانستان آن ظهيرالدين محمد بابر شاه بود و تا زمان تصرف 

چندان پيشرفت ننمود و تيموريان زياده تر توجه خويش را در ساحهء هندوستان نموده در جملهء 
ديگر علوم و فنون يکنوع هنر ميناتوري که تاثيرات کلچر هندي در آن ديده مي شود، انکشاف 

  .کرد
چون امير . اميرعبدالرحمن به هنر توجه نگرديددر زمان اقتدار احمد شاه ابدالي تا زمان 

انگليس ها در ارگ بعضي . عبدالرحمن به کمک و همکاري انگليس ها بمقام امارت رسيد
آنها به کارهاي " و طبعا داشتندشاهي کابل به هر وظيفهء که گماشته مي شدند وجود 

وره ها عکاسي مروج نبود، استخباراتي نيز مي پرداختند و تا جائيکه تصور ميرود چون در آن د
تا در صورت وقايع . نقاشي را ميدانستند" کسانيکه به کارهاي ممالک ديگر گماشته ميشدند اکثرا

چنانچه بدربار اميرعبدالرحمن شخصي بنام .و موضوعات يادگارهاي از صحنه ها را ترسيم نمايند
قاش زبردست هم داکتر جان گري منحيث طبيب اجراي وظيفه ميکرد ولي در حقيقت يک ن

بود، به اثر تشويق وي، يکتعداد نقاشان خودرو که در افغانستان بودند در ارگ آمدند و فعاليت 
و اگر ما اين فعاليت هاي هنري . هاي زيادي را تحت رهنمايي هاي داکتر جان گري انجام دادند

دورهء  دو از دورهء اميرعبدالرحمن را جدي تر در محاسبه بياندازيم، سومين حرکت هنري بعد
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باآنکه هنرمندان زياد بقرار شواهد بدورهء . شاهرخ ميرزا و سلطان حسين بايقراء محسوب ميگردد
  .غزنويان وجود داشتند ولي زير يک نظم و ترتيب کار نميکردند

ما در تاريخ معاصر افغانستان پيش از پروفيسور غالم محمد ميمنه گي چند نفر نقاشان مشهور 
اد محمد عظيم ابکم، فرزند او استاد محمد عزيز ابکم، ميرنعمت اهللا، مير حسام داشتيم، مثل است

  .الدين علي احمد وغيره
در زمان اميرحبيب اهللا خان، به شهزادگان عالوه از مضامين ديگر کورس رسامي توسط 

  .پروفيسور غالم محمد خان تدريس ميگرديد
توسط شادروان »  صنايع نفيسهء کابل«اما در وقت پادشاهي غازي شاه امان اهللا خان مکتب 

ر تأسيس گرديد که تمام نقاشان متاخپروفيسور غالم محمدميمنه گي يا پدر نقاشي در افغانستان 
. افغانستان محصول تربيه پروفيسور مرحوم و اکثريت قاطع شان فارغان مکتب مذکور مي باشند

  .)تأليف شهراني» هنر در افغانستان«بنگريد به کتاب (
اما در رشتهء هنر . در هررشتهء علوم فاکولته ها تأسيس گرديدسال هاي اخير پوهنتون کابل در 

هرگوشه و  رکدام فاکولته اي موجود نبود و هنرمندان از آن رنج مي بردند و اين شکايت د
  .از زبان هنرمندان بلند مي شد کابلکنار

م هر فاکولنه در هر ١٩٦٤از سال  پيش .موقعيت پوهنتون کابل تاريخچهء نه بسيار طوالني دارد
بطور مثال فاکولتهء شرعيات در پغمان، فاکولتهء حقوق در شاه . گوشه و کنار کابل قرار داشت

دو شمشيره بخانهء شهيد غالم نبي خان چرخي، فاکولتهء ادبيات در شهر نو کنار سفارت هاي 
مسيحي تأسيس شده اولين  ١٩٦٢ال ايران و ترکيه در افغانستان، فاکولتهء تعليم و تربيه که در س

رئيس آن شادروان پروفيسور غالم حسن مجددي بود در کارتهء چهار در خانه هاي سيد عباس 
حاکم و مرحوم عبدالهادي پريشان داوي و بدين قسم هر فاکولته در هر گوشهء شهر موقعيت 

  .و فاکولته هاي طب و سيانس در ساحهء پوهنتون فعليه کابل بودند. داشتند
بنام علي آباد مسمي بود قرار گرفت و " م پوهنتون کابل در ساحهء فعليه که قبال١٩٦٤در سال 

جمله فاکولته ها در آن مقام گرفتند و اين نگارنده محصل دورهء اول فاکولتهء تعليم و تربيه دو 
  .سال اخير را در همينجا بپايان رسانيده ام 

  :وقايعي که برسر هنرهاي زيبا رخ داد
م و  ١٩٦٦دربين سالهاي  سهاي نقاشي و هيکل تراشي بصورت فعاليت هاي ماوراي درسيکور

و آقاي امان اهللا حيدرزاد که در مسلک هيکل تراشي در مملکت  و دوام يافت تشکيل م ١٩٧٤
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ف گرديد تا شاگردان با استعداد پوهنتون را در ساحهءهنر تدريس کرده بود، مؤظايتاليا تحصيل 
  .کار هاي مثمري انجام گرفت نمايد که در آن

شاگردان اين کورسها عبارت بودند از وهاب سعيد، حامد نويد، سپوژمي روف، هاشم سنجر، 
عظيم سرخوش، نعيم حنيفي و نسيمه مجاز و کسيکه اين کورسها را تا ختم دوام داد آقاي 

  .يس ميکردندآقايون امان اهللا پارسا و وهاب سعيد نيز در اين کورسها تدر. وهاب سعيد بود
م فاکولتهء تعليم و تربيه با فاکولتهء ادبيات و علوم بشري يکجا شد و هردو ١٩٧٥در اواخر سال 

فاکولتهء ادبيات و علوم بشري ياد و رئيس آن استاد پوهاند ميرحسين شاه خان مقرر  فاکولته بنام
  .گرديد

بشري برياست پوهاند مير  م مجلسي در اتاق رياست فاکولتهء ادبيات و علوم١٩٧٥در همين سال 
مجسمه (حسين شاه خان ترتيب گرديد که در آن مجلس دو نفر از استادان هنر آقاي حيدرزاد 

  .اشتراک داشتيم) نقاش(و من عنايت اهللا شهراني ) ساز
در مجلس فوق الذکر بنابر دعوت استاد پوهاند ميرحسين شاه خان اينجانب نگارنده سطور را 

در آن روزها دو کتاب تأليفي من بنامهاي . ندت هنري ام حق شرکت دادارها و خدمانظر به ک
  »آرت براي معلمين مکاتب ثانوي و دارالمعلمين ها«)  تذکرهء نقاشان افغانستان(هنر در افغانستان 

، در )اولين کتاب رهنماي تدريس هنر در افغانستان که بوقت تحصيل فاکولته نوشته بودم(
در مطبوعات افغانستان هنرمندان شهير مملکت مان " ضمنا. بود وزارت معارف بچاپ رسيده

چون پروفيسور غالم محمد ميمنه گي، استاد عبدالغفور برشنا، استاد خيرمحمد ياري، استاد 
خيرمحمد عطايي و خانم شکور ولي را بصورت مفصل معرفي و بچاپ رسانيده بودم و يک 

ک نمايش مستقل در وزارت مطبوعات و يک نمايش نقاشي در مرکز ثقافي امريکا در کابل ي
نمايش نقاشي ديگر را در پوهنتون کابل  دائر نموده و در کنار آن همه فعاليت ها، پورتريت 
هاي روئساي پوهنتون کابل را برنگ آبي نقاشي کرده بودم، لذا رياست فاکولتهء ادبيات و علوم 

ست به هر وسيلهء که باشد من در شخص استاد پوهاند ميرحسين شاه خان ميخوا" بشري خصوصا
م، زيرا در قسمت هنر از استادان نقاشي و هيکل با منحيث استاد مقرر شوشعبهء هنر هاي زي

مي  خصوصاٌ نقاشي که در خصوص هنرو استاد يوسف کهزاد تراشي بجز از استاد برشنا 
 ته بودند و ديگربرحمت حق پيوسبرشنا  د و از تصادف بد در آن هنگام استاد نبنويس ندتوانست

م که در هنر و تهداب گذاري آن در مطبوعات افغانستان يمن يگانه شخصي بود استاد کهزاد و
آثار ماندگار را بجا گذاشته بودم، ناگفته نماند که آقاي حانويد نيز مقاالت در باره و معارف 

  .هنر مي نوشتند
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قسمت استادي در شعبهء هنر لذا پوهاند صاحب ميرحسين شاه خان مرا مستحق درجهء اول در 
دانستند و استاد عاليقدر ارواح شاد داکتر جاويد از اين انتخاب استقبال بسيار گرم هاي زيبا 

کردند و من هم از اين قدر داني و تقرر خوشحال بودم، باآنکه لسانس من در مسلک تعليم و 
ات مرا منحيث نقاش و تعليم در خصوص اداره و نظارت بود، ولي زياده تر در معارف و مطبوع

  .هنرمند مي شناختند
نقاشي و هيکل تراشي را بمانند فعاليت هاي ماوراي  زادکه کورسهاي بدون کريدت قاي حيدرآ

درسي به پيش ميبرد، برياست فاکولتهء ادبيات پيشنهاد کرده بود که هردو کورس مذکور شامل 
شعبه بنام هنرهاي زيبا گردد، پروگرامهاي درسي فاکولتهء ادبيات و علوم بشري بشکل يک 

 و پارسا حيدرزاد ونآقاي" ناگفته نماند که در تشکيل کورسهاي نقاشي و هيکل تراشي که قبال
تدريس مينمودند، طوريکه گفته خواهد شد شخصيت هاي چون استاد جاويد، استاد مجروح، 

  .آقاي وهاب سعيد کمک ها و همکاريهاي بيدريغ کردند واستادهاله 
م صورت گرفت فيصله بر آن شد که يک ديپارتمنت کوچک ١٩٧٥جلس که بتاريخ در آن م

بزير ادارهء فاکولتهء ادبيات وعلوم بشري تأسيس گردد و آمر آن آقاي » باهنرهاي زي«بنام شعبهء 
و به امر مستيقم پوهاند ميرحسين شاه خان در آن مجلس اينجانب عنايت . امان اهللا حيدرزاد باشد

ه در عين وقت استاد فاکولتهء تعليم و تربيه و در کدر آن بودم استاد شعبهء هنر اهللا شهراني ک
گويا با اين محاسبه با تأسيس شعبهء هنرهاي زيبا در چوکات . هاي زيباي نوتأسيس تعيين شدم

اد و من هنر هاي زيبا آقاي امان اهللا حيدرز رسمي فاکولتهء ادبيات و علوم بشري اولين استادان
 شهراني بوديم و آقاي وهاب سعيد که عضو نشرات پوهنتون کابل بود از همين سال عنايت اهللا

م به تدريس کورسها مجسمه سازي  ١٩٧٧مذکور تا رفتن به ايتاليا جهت تحصيل در سال 
  . همکاري مي نمود

سپس آقاي حيدرزاد و من سعي زياد نموديم تا براي بهبود و پيشرفت شعبهء هنرهاي زيبا آقاي 
از امريکا ديپلوم ماستري بدست آورده بود، استاد محمد همايون " نويد را که جديداحامد 

  .اعتمادي، و آقاي تميم اعتمادي را منحيث استادان در شعبهء هنرهاي زيبا استخدام نمائيم
در اياالت  فولبرايتم من در رقابت بين استادان پوهنتون مؤفق به اخذ سکالرشيپ ١٩٧٦در سال 

تعليم و «م بعد از اخذ درجهء ماستري در رشتهء ١٩٧٨ا گرديدم و در وسط سال متحدهء امريک
واپس بفاکولتهء ادبيات و علوم بشري در شعبهء هنرهاي زيبا آمده مصروف تدريس » تربيه هنر

فولکلور افغاني تدريس محصالن خارجي را در فاکولتهء مذکور " نقاشي گرديدم و ضمنا
  .مينمودم
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امان اهللا حيدرزاد مضمون هيکل تراشي، استادان محمد همايون اعتمادي م آقاي ١٩٧٨در سال 
مضمون ميناتوري، آقاي حامد نويد ديزاين و آقاي تميم اعتمادي و من عنايت اهللا شهراني 

هر يک ما . مضمون نقاشي را تدريس مينموديم و کارهاي ما بصورت خوب پيش ميرفت
بوديم، امتحان کانکور شعبهء هنرهاي زيبا از  مصروف تهيه پالن هاي درسي و تدريس محصالن

کانکور پوهنتون فرق داشت و در امتحان کسانيکه از مکتب صنايع نفيسه فارغ شده و يا اينکه 
فارغ صنف دوازدهم مکاتب ديگر داراي استعداد هنري بودند، آنها را در کانکور هنرهاي زيبا 

  .يک امتحان شفاهي هم ميگرفتيم" شامل و ضمنا
فاجعهء بقدرت رسيدن کمونيست ها در افغانستان بميان ) هفت ثور(م ١٩٧٨در اوايل سال  چون

آمد، يکباره وضع دستگاه بزرگ علمي و قديمي پوهنتون کابل وارونه شد و اين مرکز عالي 
درين وقت دها استاد باتجربه و اليق پوهنتون محبوس، . علمي شکل سياسي را بخود گرفت

روزي يک خبر سري بگوش من شهراني رسيد که سازمان . رار گرفتنداعدام و زير تعقيب ق
سه نفر از استادان هنرهاي زيبا، امان اهللا حيدرزاد، حامد نويد و  حزبي پوهنتون کابل در نظر دارد

عنايت اهللا شهراني را که تعليم يافتگان مملکت امپرياليستي امريکا ميباشند بالنوبه ماخذه و از 
چون از اين موضوع پيش از ديگران اينجانب واقف گرديدم قصه را به دو  .ميان برده شوند

همکارم در ميان گذاشتم و هر سه نفر بفکر فرار شديم البته کساني که اين مسايل را بمن گفتند 
  .اعتمادي ترين شخصيت ها بودند

ده بود با آقاي امان اهللا حيدرزاد که عمري را در خدمت جوانان با استعداد در هنر سپري نمو
و اوقات متفاوت فرار را برقرار ترجيع دادند و به امريکا آقاي حامد نويد، از دو راه مختلف 

پدر آقاي تميم اعتماي مرحوم نوراحمد اعتمادي که وقتي صدراعظم افغانستان . پناهنده شدند
ست در تميم اعتماي ناگزير عزلت اختيار نمود و نتوان" بود، در زندان پلچرخي کشته شد بنا

  .شعبهء هنرهاي زيبا تدريس نمايد
اين در شهراني افتاد کهدرين حال قحط الرجالي مسؤوليت يک ديپارتمنت فقط براي اينجانب 

مقطع زمان استاد محمد همايون اعتمادي که از استادان اجير بودند، همکاريهاي خوبي را انجام 
  .ميدادند

گارنده عنايت اهللا شهراني را منحيث آمر شعبهء م رياست فاکولتهء ادبيات اين ن ١٩٧٩در اوايل 
هنرهاي زيبا در چوکات فاکولتهء ادبيات و علوم بشري مقرر نمود چون ديپارتمنت را در حال 

بخاطر احيائ مجدد، دست به بعضي ابتکارات زده و . سقوط و بدون استادان با تجربه يافتم
  .رجوع نمودم به استخدام يک تعداد استادان
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بود که از مملکت آقاي داکتر محمد نعيم فرحان  دعوت نمودن قدامات اول منيکي از ا
چکوسلواکياي آن وقت دکتوراي تياتر را بدست آورده و در وزارت اطالعات و کلتور کار 
ميکرد، گرچه مشکالت زياد به تقرر موصوف پيش آورده شد، اما با دفاع قاطع و داليل 

اکترفرحان محترمه دگرديد، بعد از زد کدر فاکولته زيادمشکل حل و آقاي فرحان شامل نام
  .ميليخا نوراني را که فارغ روسيه شوروي آنزمان بود شامل نامزدي کدر هنرهاي زيبا ساختز

سه نفر استادان برجستهء موسيقي استاد  ١٩٧٩در اواسط سال  فوقبه تعقيب استخدام استادان 
سين ارمان و استاد تياتر عبدالقيوم بيسد را در سليم سرمست، استاد فقير محمدننگيالي، استاد ح

شعبهء هنرهاي زيبا بمقصد انکشاف و وسعت دادن شعبهء مذکور طور حق الزحمه اي ماهانه به 
در قسمت پالن  نگارنده م پيش از همهيسه هزار افغاني با قرار داد بالمقطع استخدام نمود - سه

بفاکولتهء مستقل با مقامات مربوطه مشوره  وسعت هنرهاي زيبا و در صورت امکان ارتقاي آن
گرفته بودم و با محاسبهء اينکه استادان تياتر و موسيقي را از مطبوعات استخدام نموده بودم در 

که بناء کنم و از لطف خداوندي به اين کار  حقيقت اساس دو شعبهء تياتر و موسيقي را خواستم
نعيم فرحان داکتريث آمر ديپارتمنت تياتر و آقاي محترمه زليخا جان نوراني را منح. کامياب شدم

را آمر شعبهء موسيقي مقرر نمودم و از تقرر آنها به ادارهء فاکولته ادبيات و علوم بشري اطالع 
مرحوم عبدالتواب لطيفي استاد در رشته تياتر که در کدر  .دادم تا آنها را با وظايف شان بشناسند

  .به امريکا مهاجر شده بود فاکولته ادبيات تشريف داشت قبالً
هم " م، استاد سيد حمايت اهللا حسيني که قباليسپس سه نفر استاد ديگر را به عين شرايط کار داد

در شعبهء هنرهاي زيبا کار ميکرد، استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي و آقاي سيد جالل خان 
و سومي نقاشي تدريس استاد خطاطي، ثاني الذکر استاد آرت ابتکاري را که اول الذکر 

استاد محمد همايون اعتمادي هم با ما تشريف داشتند، يک شخص ديگر را که خلقي . مينمودند
اگپر چه يک نفر استاد عکاسي  .بود بحيث استاد عکاسي نيز مقرر نمودم که نامش بياد نمي آيد

  .مرحوم عبدالحميد فياض در فاکولته ادبيات منحيث استاد عکاسي وجود داشت
اگفته نماند که بعد از استخدام آقاي فرحان در فاکولتهء هنرهاي زيبا وي يکي از همکاران ن

خوب من بود و در فعاليت هاي انکشافي هنرهاي زيبا سهم فعال داشت، همچنان او بود که با 
چونکه قبل از استخدامش . استادان موسيقي و تياتر تماس حاصل نمود و با من مقابل ساخت

  .نان مطبوعات بود و با آنها آشنايي داشتيکي از کارک
خوشبختانه با آوردن استادان از بيرون پوهنتون کابل يکتعداد جوانان تازه فارغ شعبه هنرهاي زيبا 
را در کدر شعبهء مذکور مقرر نموديم، با آنکه همه شهادتنامه لسانسه و بدون سند ماستري و 
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چون اين استادان . دان را تا حدي رفع نموديماستاداکتري بودند، مگر بزرگترين مشکل کمبود 
. نوجوان تازه دم بودند و ناگزير با چند نفر از آنها در تدريس و کارهاي ديگر همکاري مينمودم

در آن وقت چون شهادتنامهء ماستري را در شق هنر داشتم به تعداد يازده نفر از استادان متذکره 
ت شان حاضر بودم و سعي ميکردم به آنها تشويق را بحيث اسيستانت پذيرفتم و دايم در خدم

همه در يک فضاي برادري کار مينموديم و فضاي شعبهء هنرهاي " هاي زيادي را بنمايم و واقعا
در ميان استادان چند نفر از دوشيزگان شريف و . زيبا، فضاي دوستي، همآهنگي و برادري بود

  .نجيب هم تشريف داشتند
تأسيس شد دو نفر از جوانان با استعداد را بنام هاي ناصر سرمست ه شعبهء موسيقي بعد از اينک

را که دو بورس تحصيلي پيدا ) فرزند استاد ارمان(رمان و خالد ا) فرزند استاد سليم سرمست(
شده بود، در آن بورسها معرفي نمودم و از طريق پوهنتون کابل به امضاي خودم آنها را بخارج 

فرحان کارهاي شان استاد که استادان شعبهء موسيقي بودند با جناب  فرستادم، البته پدرهاي شان
  .را تعقيب مينمودند

  :آمريت مستقل شعبهء هنرهاي زيبا
با استخدام آقاي داکتر نعيم فرحان، اينجانب شهراني وي را منحيث معاون خود در ديپارتمنت 

از آن به بعد پالن وسعت  .رياست فاکولته قبول کرد نمودم و موضوع را پيشنهاداي زيبا هنره
  .دادن شعبهء هنرهاي زيبا روز به روز شکل بهتر و صورت سريع را بخود ميگرفت

همه مسايل را " تهيه نمودم و بعدا هفته پالن تشکيالت آيندهءفاکولتهء هنرهاي زيبا را در چند
ي ارتقاء چون همه استادان بي صبرانه در پ.طي يک مجلس ديپارتمنت به استادان ارائه داشتم

يافتن شعبهء هنرهاي زيبا به شکل مستقل و يا فاکولته بودند، به اکثريت قاطع، بدون راي ممتنع و 
فرستاده " ل رسماو موضوع برياست پوهنتون کاب. مستنکف و مخالف، موافقت حاصل گرديد

پ و قابل يادآوري مي باشد که در اين ايام فعاليت هاي من در ارتقاي خيلي ها دلچس. شد
هنرهاي زيبا رئيس دانشگاه بنام انجنير عزيزالرحمن سعيدي بودند، و هرگاهيکه نزد شان جهت 

به پيشنهادات من جواب مثبت " اجراي کاري در خصوص انکشاف هنرهاي زيبا ميرفتم، حتما
و اين را هم ميدانستم که مي فهميدند بنده کمونيست و يا عالقمند به آن نمي باشم ولي ميدادند 
انجنير سعيدي و مرا برادر گرامي عبدالملک  يد بسيار محترمانه ميکردند، و دوستپيش آم

  .دوست زاده سعي ميکرد تا تقويه شود و براستي همانطور شد
يکي از روزها با آقاي داکتر محمد نعيم فرحان پيشنهاد چهارونيم لک افغاني بودجهءمستقل 

آن روز، روزي خوش بود و رئيس . يمهنرهاي زيبا را براي يکسال بحضور رئيس مذکور برد
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مرا شناختيد؟ من در تعجب شدم و برايشان » استاد شهراني« پوهنتون تبسم کنان برايم گفت 
گفتم که بلي شما رئيس صاحب پوهنتون مي باشيد، خندهء معني داري نمود و گفت که من 

زيرا در آن . ديدعايد گر کابل شاگردت بودم از موضوع اندک پريشاني برايمبدارالمعلمين 
مکتب يکي از مخالفان مشهور کمونستان بودم که در هر مجلس مخالفت و کوبيدن هاي من 

چون اين شخص مرد دانشمند معلوم مي شد، فکر کردم که . ورد زبان دوستان و مخالفان بود
و مفکوره  هم ديده و همان طور هم شده بود ولي ميدانستند که من شايد آن فعاليت هاي مرا نا

قلم " فورا. در همين حاليکه خود را منحيث شاگرد من شهراني معرفي کرد. موافق شان نمي باشم
. را برداشته و مبلغ چهارونيم لک افغاني را بنام بودجهء يکسالهء هنرهاي زيبا امر و تثبيت نمود

نرهاي و در تأسيس فاکولتهء ه. بيامرزد، چندي بعد که من به امريکا بودم او را کشتندخدايش 
  .زيبا وي و ومعاونش بنام داکتر رسول از قندهار همکاري هاي بيدريغ نمودند

شعبه هنرهاي زيبا بار اول بدست " مبلغ چهارصدو پنجاه هزار افغاني اولين بودجهء بود که مستقال
و از اينجاست که اينجانب عنايت اهللا شهراني منحيث اولين آمر مستقل هنرهاي زيبا . آورده بود

  .و کار ميکردم مقرر
که پيش از اينکه امريهء بودجهء مستقل را بدست بياورم، شعبات ديگر را ناگفته نبايد گذاشت 

در کنار نقاشي و مجسمه سازي چون موسيقي و تياتر، خطاطي و ميناتوري، ديزاين و طراحي 
ه را بجز از آرت، تاريخ هنر، تعليم و تربيه، هنر و سينماتوگرافي عالوه کرده بودم و همکمرشل 

به همکاري استادان تأسيس کردم، همچنانکه در تأسيس دو " نقاشي و هيکل تراشي شخصا
چون تهيه پالن درسي و فهرست مضامين و حدود . شعبهء نقاشي و هيکل تراشي سهيم بودم

تعليمي استادان هيچ يک معلومات نصاب تعليمات هر شعبه يکي از کارهاي بسيار مشکل بود به 
اشتند، ناگزير چند هفته را در بر گرفت که کار هر مضمون و هر شعبه را بصورت تخصصي ند

موسيقي و تياتر آقاي داکتر فرحان و در قسمت تعليم عليحده فهرست وار تهيه نمايم، در قسمت 
و تربيهء هنر با آنکه خودم تخصص داشتم از استاد غالم محي الدين شبنم همکاري يافتم و از 

نونم، ناگفته نبايد گذاشت که آقايون سراج و رحيمي کارهايي را با من انجام هردو تا کنون مم
  .ميدادند

درين وقتيکه شعبهء هنرهاي زيبا که در حقيقت امر منحيث يک فاکولتهء مستقل عرض اندام 
ليکن خود . نموده بود، بدون اينکه آنرا بنام فاکولته بشناسند شکل يک فاکولته را گرفته بود

ميدانستند که اينک مستقل مي باشند و ديگر قيد و قيود پيشبرد در شعبهء ما از  اعضاي شعبه
  .فاکولته ادبيات صورت پذير نبودجانب ادارهء 
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با يازده نفر جوانان " در اين وقتيکه خودم آمر مستقل هنرهاي زيبا بودم طوريکه گفته آمد ضمنا
و با هريک از ث اسيستانت پذيرفتم که شاگردان بسيار خوب من بودند منحي را عزيز و ارجمند

رحيمي، سراج الدين  عبدالکريم: ارجمندان اينها بودند راهي رفتار مينموديم، آن عزيزان و
ه، حميد اهللا حليمي، سراج، شاهپيري غياثي، آمنه جان، عبدالحي فرهمند، عبدالمالک دوست زاد

  .ري، محمد شفيع عظيمي و فريد سلطانيونمحمد عظيم ا
ينها باز جوانان ديگر چون مهتاب الدين زبردست، روح اهللا نقشبندي، عيسي اسلمي، بعد از ا

اوند و ديگر ارجمندان در تدريس شعبات هنر پعنايت اهللا نيازي، محبوب سلطانه ولي، حسن 
  .مصروف شدند

از جملهء جوانان چند نفر شان . بوددرين موقع که هنرهاي زيبا مستقل و صاحب بودجهء خاص 
م يم و از تقرر آنها برياست پوهنتون کابل اطالع دادييث آمرين ديپارتمنت ها مقرر نمودرا منح

سيد فاروق فرياد نقاش معجزه آفرين آمر شعبهء نقاشي، : که آن هم پذيرفته شد به اين قرار
عبدالکريم رحيمي ميناتوريست با نام و نشان آمر شعبهء ميناتوري و ديزاين و سراج الدين سراج 

 انان دانشمند و هنرمند خوب منحيث آمر شعبات تاريخ هنر و مجسمه سازي گرديدند واز جو
نوراني و داکتر محمد نعيم فرحان را پيش از همه آمرين  ليخاطوريکه گفته آمد دو نفر محترمه ز

م و داکتر نعيم فرحان در حقيقت در کنار همه وظايفش يشعبات تياتر و موسيقي مقرر نموده بود
  .ون نيز همکاري داشتمنحيث معا

اکنون در حاليکه آمريت شعبهء هنرهاي زيبا بزرگ شده و از دو شعبهء که مربوط فاکولتهء 
ادبيات و علوم بشري بود به چندين ديپارتمنت عمده انکشاف نموده است، در فکر آن شديم که 

ا ارتقاء ننمايد بجاي اينکه آمريت مستقل گفته شود، چرا بيک فاکولتهء در قطار ديگر فاکولته ه
اين موضوع با پوهنتون کابل و نيز با رياست . و منحيث يک فاکولتهء مستقل پذيرفته نشود

  .فاکولتهء ادبيات درميان گذاشته شد
مشکل عمده در اين وقت حساس اين بود که من عنايت اهللا شهراني حزبي نبودم و پالن قتل من 

آن اشاره کرده بودم طرح شده بود، و دوستان  به" در جملهء آقايون حيدرزاد و نويد که قبال
حزبي از داخل سازمان خبر آورده بودند که تا زمانيکه کسي بجاي شهراني پيدا نشود او را نمي 

دوپاي را در يک موزه » سرچشمهدلبر شاه «يک شخص از شغنان بدخشان بنام کشيم، ولي 
شته شود، اما در مقابل کساني بودند کرده و اصرار ميورزيد که بايد شهراني بزودي گرفتار و ک

  .ن دفاع مينمودنداز م که
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پس تصويب رياست پوهنتون اين شد که تا زمان تقرر و تعيين يک رئيس درهنرهاي زيبا همه 
. و مستقل هنرهاي زيبا پيش ببردکار هاي هنرهاي زيبا را شخص شهراني منحيث آمر عمومي 

ت، از چند دوست خاص شنيده شد که در ن اين کار بزودي پيش نرفت و صورت نيافچو
سازمان گفته شده که هر چه کاري بود، شهراني آنرا انجام داد و ديگر زياده تر از آن وي را 

و خبر خصوصي پالن قتل من بگوشم . کار نداريم و پيدا شدن شخص ديگري آسان خواهد بود
ارک فرار مصروف ماندم و رسيد و تنها دو روز پيش از فرار من، يک روز کامل در تهيه و تد

  .روز ديگر از طريق جالل آباد خود را به پاکستان رسانيدم
در همين مقطع زمان که شعبهء هنر هاي زيبا مستقل شده بود، موقعيت فاکولته را بمشوره رياست 
پوهنتون و ادارهء فاکولتهء ادبيات در گوشه اي از تعمير فاکولتهء ادبيات آورديم و در دو اتاق 

کنفرانس فاکولتهء ادبيات و علوم بشري را ستديو هاي هنري ساختيم که کار هاي نقاشي  بزرگ
درس هاي عملي را نيز در آنجا انجام " و هيکل تراشي را در آن بمانند گالري گذاشته و ضمتا

  .ميداديم
  :تأسيس فاکولتهء هنرهاي زيبا

ر يکي از روزها با داکتر رسول در تالش فعاليت هاي انکشافي شعبهء هنرهاي زيبا بوديم، که د
يري تم که شعبهء مهندسي فاکولتهء انجينمعاون علمي و رئيس فاکولتهء سيانس پوهنتون کابل گف

موضوع را بوقت  .فکر نکرده بود"قبالچون در زمينه  .بايد ضم فاکولتهء هنرهاي زيبا گردد
و در موسيقي يد ديگري محول ساخت و ناگفته نماند که اين شخص از چپ گراه ها بود 

ي داشت، بعد از مرحوم انجنير عزيزالرحمن سعيدي همين داکتر رسول همکاري هايي يطوال
  .بيدريغ در ارتقاي فاکولتهء هنرهاي زيبا نمود

مفکورهء تأسيس فاکولتهء هنرهاي زيبا را از آغاز تقرر من بحيث استاد در شعبهء هنرهاي زيبا 
وانشاد پروفيسور داکتر استاد عبداالحمد جاويد، پروفيسور اما پيش از من ر. بسر مي پرورانيدم

و پروفيسور حبيب الرحمن هاله در طول سالها  ، استاد امان اهللا حيدرزادسيد بهاء الدين مجروح
هنرهاي زيبا عالقمند بودند و بار ها به  امنانکشاف هنر و تأسيس يک شعبه ب عالقمندي زياد به

ها را داده بودند و اين مطالب را دوست هنرمندم عبدالوهاب  آقاي حيدرزاد وعده هاي همکاري
در ايالت متحدهء امريکا تشريف دارند بخوبي بياد دارند و آنها هم در جملهء " سعيد که فعال

از اساس گزاران کورسهاي نقاشي و مجسمه سازي با آقاي امان اهللا حيدرزاد بودند، و يکي 
د ها دو کورس نقاشي و هيکل تراشي را طوريکه در همين کورسهاي ماوراي درسي بود که بع

  .آغاز ذکر شد در مجلس ذکر شده شامل دروس فاکولتهء ادبيات و علوم بشري ساختيم
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در قسمت عالقمندي بزرگان پوهنتون کابل در انکشاف هنر دو رئيس محترم پوهنتون کابل 
داکتر محمد حيدر خان که عالقهء مفرط به انکشاف هنر داشتند جنابان داکتر احمد جاويد و 

اينجانب با هردو محشور بودم، هردو شخصيت هاي بسيار مهم پوهنتون کابل بودند و انجنير 
  .عزيزالرحمن سعيدي شخص سوم آنها بود

بشکل آمريت مستقل و يا  با آنکه مشکالت و موانع زياد در تأسيس شعبهء هنر هاي زيبا يا
قبيل غير حزبي بودن و تحصيل يافتگي ام در امريکا سد و مشکالت سياسي از . فاکولته زياد بود
يکتعداد استادان که خود استاد و صاحب تأليفات بودند، ميگفتند که چطور تو . پيشرفت ميکرد

را بسويهء ) منظور از تياتر(و رقاصي ) منظور شان از موسيقي(بات دالکي عشهراني مي تواني ش
محيط تاريک و عقب مانده اين دو مسلک مقدس در " اکادميک شامل پوهنتون سازي و طبعا

در مسلک موسيقي کار ميکردم و " تحقير مي شدند و من بسويهء يک عاشق دلداده، خصوصا
  .عالقمند به هردو بودم

عيسوي با فضل  ١٩٨٠باالخره حق جاي خود را گرفت و کار ها بخوبي پيشرفت نمود و بتاريخ 
اريخ افغانستان براي بار اول شکل اکادميک را در تو رحمت خداوندي شعبات موسيقي و تياتر 

هاي ليسانس در شقوق موسيقي ديپلوم بخود گرفت و بعد از آن فارغان شعبات مذکور صاحبان 
و تياتر مي گرديدند و قضاياي اين دو ديپارتمنت ها بعد از تالش هاي شباروزي من بپايان 

مقرر شده بود، همواره من " در و جديدااگرچه جناب داکتر صاحب فرحان هنوز نامزد ک. رسيد
و در وقت مجادالت و دفاعيه ها با خوشگويي ها و صحبت هاي خوب دل وي را با خود داشتم 

  .هاي اشخاص مقابل را نوازش ميداد
بهرصورت نتايج فعاليت هاي پيگير بجايي رسيد و مشکالت و موانع حل گرديد، نصاب تعليمي 

مستقل و " ريکه در پيش گفته آمد تهيه داشتيم و شعبه کامالچهار سالهء همهء شعبات را طو
" و گفته شد که هنوز نامش را رسما. بحيث يک ارگان و رکن مهم دانشگاه کابل قدعلم نمود

نگذاشته بودند، که من بنا بر معاذير حفظ حيات وطن را ترک و به » فاکولته هنرهاي زيبا«
نام هاي ولي اهللا شهراني از جانب دستگاه جهنمي دو برادرم ب" پاکستان هجرت کردم و جديدا

به شهادت رسيده و برادر ديگرم محبوس بود و بعد از هجرت چندي بعد برادر ديگرم سعد اهللا 
  .شهراني درجهء رفيع شهادت را بدست آورد

درين موقعيکه صد در صد فاکولته را تأسيس و همه تسهيالت را آورده بودم، بعد از برآمدنم از 
هاي زيبا مقرر فاکولته هنر اولين رئيس محمد نعيم فرحان را منحيث  داکتر نستان آقايافغا

  .نمودند
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م که در نيمهء آن سال هجرت کرده بودم قبل از هجرت دو نفر را که ١٩٨١در زمانيکه در سال 
از روسيه شوروي بودند منحيث پروفيسور به فاکولتهء هنر هاي زيبا فرستادند که من سعي کردم 

ا دقيقهءفرارم با آنها روبرو نشوم و چنانچه همانطورهم شد و پيش از آمدن آن دو استاد يکنفر ت
بود، بحيث استاد مجسمه » پال«هيکل تراش را که پدرش يکي از متخصصين ملل متحد و نامش 

  .پولندي بود" سازي ماهواره با معاش پنجهزار افغاني استخدام نموده بودم که اصال
استاد اوليهء هنرهاي زيبا آقاي امان  ششاينکه به امريکا پناهنده شدم در يافتم که  از قضا بعد از

و اينجانب شهراني  ، وهاب سعيداهللا حيدرزاد، استاد همايون اعتمادي، حامد نويد، تميم اعتمادي
  .همه در امريکا آمده ايم

رت نيز بدون خدمت به چون از آوان خوردسالي عالقمند به هنر بودم، لذا در ايام غربت و مهاج
در . ن سردست گرفتماز آنرو کارهاي بنيادي ديگر را جهت احياء فرهنگ افغانستا. هنر نه زيستم

اتحاديهء سرتاسري هنرمندان افغانستان را اساس گذاشتم که يکتعداد  ،يکسال دوهزارو
يم شخصيت هاي محترم چون استاد عبدالستار جفايي، داکتر سحر مهجور، مشتاق احمد کر

نوري، محمد ابراهيم حبيب زي و غيره همکاريهاي بيدريغ نمودند، در اين سازمان سعي نموديم 
و نيز . که تمام هنرمندان آوارهء افغانستان را که در هر مملکت جهان پناهنده شده اند، دريابيم

 الکمم نمايندگي هاي زيادي را در سرتاسر دنيا تأسيس نموده و نمايندگان اتحاديه را در آن
يادي از نقاشان «همچنان يک کتاب بنام . مقرر داشتيم تا از احوال همهء هنرمندان باخبر شويم

دوکتاب موسيقي را . را تأليف نمودم و در جريدهء کاروان آنرا بچاپ رسانيدند» افغانستان
نوشتم يکي را در پاکستان و دومي را در سويدن بچاپ » پير خرابات«و » قانون طرب«بنامهاي 

را نيز در هنگام هجرت » در افغانستان ساز و آواز«و » سير هنر در افغانستان«سانيدند، و کتابهاي ر
 و کتاب ديگر. در غربت سراي امريکا نوشتم که دو کتاب اخيرالذکر هنوز اقبال چاپ نيافته اند

  .ددر پاکستان بچاپ رسي. نوشتم» شرح احوال و آثار پروفيسور غالم محمد ميمنگي«بنام  را
جناب عبدالوهاب . خوشبختانه بعضي از هنرمندان نيز در ساحهء هنر در افغانستان تأليفات کردند

مددي، محترم مهدي دعاگوي، جناب خان آقا سرور، پوهاند داکتر عبدالواسع لطيفي، استاد 
غالم محي الدين شبنم غزنوي، جناب صديق قيام و غيره هرکدام يادگارهايي را در ساحهء هنر 

  .برون مرزي افغانستان بجا گذاشتنددر 
در قسمت فعاليت ها و کارکردهاي داکتر فرحان چندان معلومات ندارم، من فکر ميکردم که 
بعد از من بهترين شخصيکه بر مسند آمريت هنرهاي زيبا الزم دارد، همين داکتر فرحان خواهد 

ر همهء امور وي را با خود بود، زيرا همه پالن ها و فعاليت هاي مرا قدم به قدم تعقيب و د
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طوريکه آقاي فرحان برايم گفت که مدت رياستش طوالني بود و بوقت کاميابي و . داشتم
اميد ميرفت که کارکردهاي خود . مهاجرين از افغانستان برآمد و در آستراليا حيات بسر مي برد

  .را در قيد تحرير مي آورد که به غناي تاريخ هنرهاي زيبا مي افزود
سال پيش سري به افغانستان زدم و اولين کاريکه کردم، بديدن فاکولتهء هنرهاي زيبا رفته چهار 

بدبختانه آن روز کسي را نديدم، يک روز بعد . و شاگردان را مالقات نمايمو خواستم استادان 
جناب سيد فاروق فرياد رئيس فاکولتهء هنرهاي زيبا که شاگرد نهايت اليقم بود، محترم اکبر 

و عبدالواسع رهرو نزدم به هوتل سپين زر آمدند و گفتگو هاي خوبي در قسمت هنرهاي سالم 
  .زيبا انجام داديم

نوشتم و خدا کند که اشتباهات صورت نگرفته  در سطور باال آنچه را که بخاطرم خطور نمود
هنگام غربت، بدون اسناد و شواهد همه را از قوهء حافظه نوشتن ايجاب در باشد زيرا که

ات را مينمايد و من درين تاريخچه سعي کردم که همه مسايل را با صداقت بنويسم تا تباهاش
تأسيس فاکولتهء هنرهاي زيبا را از روي اين قلم اقتباس و مورد  باشد که محقيقين در آينده

 استفاده قرار دهند، و من در مورد غلط نويسي بعضي ها تأثرات زياد دارم و هر کس ميخواهد
  .کسي ديگر را بنام خود تمام کند که گناه نابخشودني است ينگافتخارفره

  :لست استادان هنرهاي زيبا که از افغانستان به خارج هجرت کرده اند
بطور  )م١٩٧٨ــ ١٩٧٥(يکا، مدت خدمت در هنرهاي زيباــ  پوهندوي امان اهللا حيدرزاد در امر  ١

غير (ر هنر بدون کريدت تدريس مينمود م جوانان با استعداد را د ١٩٧٤م تا  ١٩٦٦رسمي و از 
در بين همين سالها مدت دو سال در غياب وي آقاي پارسا شاگردان را غير رسمي ) رسمي

  .تدريس ميکرد
  )م١٩٨١ــ  ١٩٧٥(هنرهاي زيبا خدمتــ  داکتر عنايت اهللا شهراني در امريکا مدت در  ٢
  )م١٩٧٨ــ  ١٩٧٦(ــ  حامد نويد، در امريکا مدت خدمت   ٣
  )وفات در امريکا(در امريکا استاد قراردادي ــ  استاد محمد همايون اعتمادي  ٤
  )م ١٩٧٨ــ   ١٩٧٦( مدت خدمت ــ  تميم اعنمادي در امريکا ٥
  ــ  داکتر محمد نعيم فرحان در آستراليا ٦
  ــ  زليخا نوراني در آستراليا  ٧
  ــ  روح اهللا نقشبندي در آستراليا  ٨
  در استراليا ــ  عيسي اسلمي  ٩

  ــ  استاد عبدالکريم رحيمي در آستراليا ١٠
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  ــ  سراج الدين سراج در کانادا  ١١
  ــ  محمد فريد سلطاني در امريکا  ١٢
  ــ  عبدالمالک دوست زاده در امريکا  ١٣
  ــ  شاه پيري غياثي در امريکا  ١٤
  ــ  محبوب سلطانه ولي در امريکا  ١٥
  کاــ   خالد ناالن در امري  ١٦

  ذکر چند نام ديگر از استادان قرار دادي هنرهاي زيبا
  )وفات در افغانستان(ــ  استاد سليم سرمست   ١
  )وفات در جرمني(ــ  استاد فقير محمد ننگيالي   ٢
  ــ  استاد عبدالقيوم بيسد در افغانستان  ٣
  ــ  استاد حسين ارمان در سويس  ٤
  )انستانوفات در افغ(ــ سيد حمايت اهللا حسيني   ٥
  )در پاکستان وفات( ــ  استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي   ٦
  )وفات در انگلستان(ــ  سيد جالل   ٧
گفتند که بعد از برآمدن من از افغانستان در امريکا . م ١٩٧٧م تا  ١٩٧٥عبدالوهاب سعيد از  -  ٨

ستادان پوهنتون بودند، يکتعداد ديگر از استادان که در مطبوعات کار ميکردند و يا از جملهء ا
  :محصالن همکاري مينمودنددر فاکولتهء هنرهاي زيبا در تدريس 

مثل استادارجمند و دانشمند علي الهادي مدني که متخصص ژورناليست و استاد فاکولتهء 
" اين استاد گرانقدر فعال. را تدريس مينمودند» تياتر تلويزيوني«مضمون  ژورناليزم بودند

در آستراليا مي باشند و کارهاي ارزنده اي را در قسمت » ديو نواي کهساررا« برگردانندهء 
استاد حفيظ اهللا خيال هم مدتي را در فاکولتهء هنرهاي زيبا . فرهنگ و سياست انجام ميدهند

  .نموده اندتدريس 
استاد سرتاج موسيقي محمد حسين سرآهنگ که موسيقي کالسيک هندي را تدريس 

مت حق پيوستند، که شاگرد با وفاي شان استادسخي احمد خاتم صافي سالهاي قبل برح.مينمود
عارف واالگهر، هنرمند حنجره طاليي و شعردان بزرگ افغانستان خاطراتي از هنگام وفات استاد 

  .سرآهنگ دارند
يکي از فعالين بسيار خوب هنرهاي زيبا جناب وهاب سعيد مي باشند که در ساحهء پوهنتون 

  .را در قسمت هنر انجام داده اندکارهاي بسيار خوب 
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شنيدم که جناب همايون کريم پور از فارغان هنرهاي زيبا منحيث يکي از شخصيت هاي هنري 
شناخته شده است، در اروپا قدعلم کرده و خالد ارمان يکي از موسيقي نوازان مشهور در اروپا 

ت آورده، استاد ر ناصر سرمست در موسيقي شهادتنامهء داکتري بدسهمچنان آقاي داکت
عبدالکريم رحيمي در آستراليا شهرت عالي پيدا کرد و خداوند همهء شان را کامياب تر از آن 

  .بسازد
و مهربان داشت يکي آن را بابه فاکولتهء هنر هاي زيبا در آغاز دو نفر مالزمين با شرف ، با وفا 

ه پورتريت او را سيد فاروق و ديگري بابه شاه ولي جان بود ک رد معمر بودميگفتيم که م قربان
اين جوان حليم و متواضع . فرياد که در نقاشي آيتي مي باشد ترسيم نموده و خدايش اجر دهد

به اثر لياقت عالي و کرکتر و اخالق خوب مدتها منحيث رئيس فاکولتهء هنرهاي زيبا کار کرده 
  .است

قاش پرافتخار افغانستان را معرفي و بيش از هفتاد و پنج ن» هنر در افغانستان«هم چنانکه در کتاب 
اينک به سلسلهء احياء نام . آنرا مطبعهء فرانکلين بچاپ رسانيده بودم) ش.هـ  ١٣٥٠(در سال 

در خدمت " هنرمندان همه کساني را که در فاکولتهء هنرهاي زيبا تحصيل کرده بودند، و بعدا
ز فراغت منحيث استاد کار کردند جامعه مصروف شدند و يک تعداد شان با من در فاکولته بعد ا

هنرهاي زيبا و احياء و  ياد آور مي شوم و طوريکه گفتم فقط بخاطر حفظ تاريخ فاکولتهء
ناگفته نماند که جوان ارجمند و دوست . اسايي هنرمندان اسماي گرامي شان رادرج مينمايمشن

ز خدمتگزاران هنر و مدتي که ا(بسيار با وفايم آقاي خالد جان ناالن فرزند استاد مزمل ناالن 
يک تعداد نامهاي دوستان و همصنفي هايش را بياد من .) مدير مکتب صنايع نفيسه کابل بودند

آورد و اينست اسماء يک تعداد از فارغان فاکولتهء هنرهاي زيبا در رشتهء نقاشي، هيکل تراشي 
  .و ديزاين

) امريکا(ــ  محمد عمر شراره  ٣) انادادرک( ــ  سيد خادم قبادي   ٢) وفات(همايون واحد ــ    ١
ــ  نجيب اهللا عثماني فرزند  ٦ــ  نجيب اهللا رستگار در آلمان  ٥ــ  مهتاب الدين زبر دست  ٤

  .ــ  اکبر سالم، در کابل که مدتي رئيس فاکولتهء هنر هاي زيبا بود ٧محمد عثمان خان استاد 
در ــ  فائزه احراري شايد  ١٠جان ميوندي ــ ماللي  ٩ــ شيرزمان ستانکزي سابق در سويدن  ٨

ــ  حميد اهللا  ١٤ــ  انيسه رحيم در هالند  ١٣احمدزي در امريکا  ــ  هما ١٢ــ  سلطانه  ١١هرات 
ــ خالد ناالن  ١٧ــ  خالد شمس در امريکا  ١٦مند در کابل ــ  عبدالحي فرح ١٥ليمي در هالند ح

ــ  محمد شفيع  ٢٠ ــ  فريدون حنيفي در دنمارک ١٩ا ــ  باقي جهانگير در امريک ١٨در امريکا 
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ــ   ٢٣ــ  اشرف انزورگر در پاکستان  ٢٢ــ  عارف نجيب در جرمني  ٢١ عظيمي در سويدن
  ــ  محمد شريف عزيزيار ٢٥ــ  روح اهللا نقشبندي در آستراليا  ٢٤عبدالحي پوپل در کانادا 

ــ  عبدالکريم رحيمي در  ٢٨رياد در کابل ــ  سيد فاروق ف ٢٧ــ  حسن پاوند در کابل   ٢٦
ــ  شاه پيري  ٣١ــ  حنيف شبگرد در کانادا  ٣٠ــ سراج الدين سراج در کانادا   ٢٩آستراليا  

  ــ  محمد فريد سلطاني در امريکا ٣٣ــ محبوب سلطانه ولي در امريکا،  ٣٢غياثي در امريکا 
ــ  محمد  ٣٦مد عظيم نوري در جرمني محــ  ٣٥ــ  عبدالمالک دوست زاده در امريکا   ٣٤

ــ  محمد همايون کريمپور در  ٣٨ــ مرتضي پرديس در امريکا  ٣٧عيسي اسلمي در آستراليا 
  ــ  کامران حنيفي در کانادا ٤١ــ  گل رحمن  ٤٠ــ  زمري شيرزاد در سويدن  ٣٩فرانسه 

  .ــ مرحومه آمنه جان ٤٣ــ عنايت اهللا نيازي در کابل  ٤٢
بدون در نظرداشت ترتيب الفباء بدون تقدم کار و فراغت فقط تا اندازهء از حافظه و نام ها 

اميدوارم همانطوريکه صميمانه . همکاري هاي فريد جان سلطاني و خالد جان ناالن تحرير شد
نوشته ام اين هنرمندان بر سر من خرده نگيرندو کسانيکه از قلم مانده اند از حضورشان پوزش 

قلم ماندن شان سهو است و نه عمدي، همچنان کسانيرا که در فاکولته تحصيالت  مي طلبم و از
خود را نيمه دوام دادند و شهادت نامه نگرفتند الزم نديدم که اسماي گرامي شان را بنويسم، در 
ميان شاگردان ما مرحومه زرلشت دختر مرحوم محمد داود رئيس جمهور افغانستان از طرف 

 در خاتمه. و نتوانست فاکولته را بپايان برساند در هنگام کودتا شهيد شد دستگاه کمونستان وطن
و شاگردان خاطرات نيک دارم و نيکي ها و همکاري هاي  بايد متذکر شد که از همه استادان

و اما از کسانيکه کار هاي عمدهء مرا که . هرگز فراموشم نخواهد شد و عظيم جان عبدالمالک
بخود منسوب و در غياب من استفادهء ناحق کرده اند، اميدوارم  شدام مي باافتخارات معنوي 

  ).شهراني. ع( .تا تاريخ مسخ نگردد را بگويند ايقحق
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  تاريخچهء آموزشگاه هاي موسيقي در افغانستان
  

اگر چه در مورد تاريخچهء تأسيس فاکولتهء هنرهاي زيبا در اين کتاب معلومات داده شده است 
ات مکتب هاي اساسي و کورسهاي مستعجل و کوتاه مدت را معرفي ميدارم ولي درين صفح

همچنان نهاد هاي آموزشي در سوانح يک تعداد هنرمندان سرشناس افغانستان چون استاد سليم 
سرمست، استاد فقير محمد ننگيالي، استاد غالم حسين و غيره اشارت شده است که در رأس 

در کابل استادان هندي که در موسيقي يد . ندي قرار داردجمله ارواح شاد استاد محمد فرخ اف
طوالني داشتند به تعداد کم وجود داشتند که هرکدام از خود شاگردهايي را تدريس نموده و 

  .بجامعه تقديم کرده اند
دانشمند و هنرمند معروف وطن عبدالوهاب مددي در کتاب سرگذشت موسيقي وطن دو نفر 

ن مقام رس و چاچه را که بدورهء اميرعبدالرحمن از هند آمده اند و هندي را بنامهاي عبدالرحم
يک هنرمند ديگر را که ضبطو خان و از افغانستان بوده نام مي برند که دسته هاي کوچک 

  .موسيقي را رهبري مينمودند
جناب مددي ياد آور ميشوند که از مکتب حربيهء دوره اماني از جمع طالب اردو و بنام مکتب 

جدا و تشکيل نمودند همچنان بدورهء شاه مذکور در رياست هاي بلديهء وقت دسته موزيک 
  .هاي موسيقي نوازان تشکيل گرديده بود

اهل مصر و تربيه يافتهء ترکيه بود به " بدورهء شاه امان اهللا خان از جانب محمود سامي که اصال
سکري و نظامي به همراهي متخصصين حربي از مملکت ترکيه در کنار همه فعاليت هاي ع

  .موسيقي و موزيک حربي توجه خاص گرديد
جناب مددي ميفرمايد که در زمان محمد ظاهرشاه يکنفر معلم موسيقي از مملکت ترکيه بنام 
باي خالد رجب بيگ بکابل آمد و به تعداد بيست و دو شاگرد را زير تربيه گرفته و بجامعه 

  .تقديم کرد
شاگردان در آن نفر  ٣١٥ب موسيقي تأسيس و به تعداد همزمان با فراغت طالب مذکور مکت

باي خالد رجب بيگ بار دوم يک استاد ديگر ترکي را بنام مختار بيگ . مکتب شامل گرديدند
با خود آورد و اين متخصصين ترکي کار هاي ارزنده را به مملکت افغانستان انجام دادند و به 

  .تشکيل گرديدش دو آرکستر .هـ  ١٣٢٢اثر زحمات شان در سال 
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درين اوقات بود که استاد فرخ افندي با استاد مختار بيگ فعاليت هاي زيادي را در ترويج 
  .موسيقي چه در ساحهء نظامي و چه در ملکي انجام دادند

در تاريخ موسيقي وزارت حربيهء افغانستان و مطبوعات نام گرامي مختار بيگ ترکي را بسيار 
  .مي بينيم

که فعاليت هاي هنرموسيقي زياد بود در چوکات مکتب خورد ضابطان ش . هـ  ١٣٥٣بسال 
  .تأسيس گرديد» فاکولتهء موسيقي اردو«فاکولته اي بنام 

ش و ديگري . هـ  ١٣١٨کورسهاي موسيقي ديگر نيز زير نظارت وزارت مطبوعات يکي در سال 
  .ش تأسيس گرديد.هـ  ١٣٣٥بسال 
ار داد فرهنگي افغانستان و اطريش در چوکات ش يک مکتب موسيقي طي قر. هـ  ١٣٣٨بسال 

  .وزارت معارف تأسيس گرديد
ليسه مسلکي موزيک «جناب مددي در کتاب سرگذشت موسيقي معاصر افغانستان تأسيس 

  :را بدوام اساس گذاري مکتب موسيقي در معارف افغانستان چنين ميگويد» کابل
ش به . هـ  ١٢٤٩ارت معارف در سال زشگاه موسيقي وزوآمازپس از آنکه استادان اطريشي « 

وطن خويش برگشتند ، براي اينکه از سقوط مطلق آموزشگاه جلوگيري شده باشد سه نفر از 
با ) فقير محمد ننگيالي، محمد اسماعيل اعظمي و عبدالرزاق ظفريار(استادان داخلي موسيقي 

به ) لي زارعتوريا هاشم قيومي، سيد نبي و(تب همکاري يک تعداد از شاگردان خوب اين مک
هـ  ١٣٥٢از شاگردان مؤظف شدند تا آن که در ماه حمل سال  براي عدهء محدودي  تدريس

در چوکات رياست تدريسات مسلکي وزارت ) ليسه مسلکي موزيک(ش اين تشکيالت باعنوان .
بايد وزارت معارف گفته مي شد زيرا در آن وقت وزارت تحصيالت " اصال(تحصيالت عالي 

  . . . )سرگذشت  ٢٢٢ص (باز سازي شد ) شهراني. ع. ود نداشت عالي وج
بقرار معلوم، داکتر نعيم . تعمير اين مکتب در گوشهءشمال غربي دارالمعلمين کابل  قرار داشت

و استاد کا ر ميکرد مدتي را در  رئيسمنحيث  ١٣٦٣فرحان که در فاکولتهء هنرهاي زيبا بسال 
رپرستي ميکرد، در اين وقت که مکتب موزيک به وزارت کنار وظايف ديگرش از اين مکتب س

تحصيالت عالي تعلق داشت، جناب فرحان جهت خدمات ثمر بخش خود صاحب تقدير نامه اي 
  .)براي مزيد معلومات درين باره به کتاب جناب مددي مراجعه شود.(هم شده بودند
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  :شبرغان و بلخ پناهگاه هنرمندان

از . فتم و گروپ گروپ هنرمندان موسيقي و تياتر را مالقات نمودمدر شبرغان رنگارنده ــ   ٥
 به مهمان خانهجمله استاد عبدالقيوم بيسد را که در آنجا بنام پدر تياتر افغانستان شهرت يافته 

در شبرغان به تلويزيون آئينه " جنرال دوستم حيات بسر مي برد، و مدد معاش ميگرفت و ضمنا
  .پخش موسيقي را پيش از نظر کنترول مينمود منحيث مشاور کار ميکرد و

بزرگ از پکتيا، در شبرغان و مزار شريف حيات بسر مي برد و در  روازخوان و کمپوزگلزمان آ
تلويزيون مزارشريف  و آئينه شبرغان در مصاحبهء خود به جنرال دوستم دعاي خير کرد و 

نوازندگاني را در اقتصادي  گفت که جمله هنرمندان موسيقي را حمايه مينمايد و مشکالت
ساحل ، بهاء  شريف آقاي وحيد صابري، ظفر شامل،. بدترين حاالت وضع حياتي حل ميکند

 گروه هنرمندان کابلي و گروه گروه هنرمندان قندهاري گروه هنري احمدولي خسروي الدين
از " بعدارحيم تخاري و دها هنرمند آوازخوان در شبرغان و مزار شريف حيات بسر مي بردند، 

مشاهير وطن غوث زلمي نامه  فه مهاجر مي شدند، يکي از آنمالک مختلمکستان در يطريق اوزب
 .به هالند هجرت نمود" نگار شهير در مزارشريف بزير حمايهء جنرال دوستم قرار گرفت و بعدا

  .که با رفتن او در کابل محبوس گرديد
ان آوارهء افغانستان را در بدترين خالصه جنرال دوستم را مي توان گفت که دست هنرمند

شرايط حياتي شان چه در وقت مجاهدين و چه در زمان تسلط طالبان گرفت و آنها را از هر 
جهت حمايه نمود، دليل عمده ايکه سطور باال را در بارهء جنرال دوستم نوشتيم، پشتيباني و 

زيرا اگر ما چند کلمه در بارهء  .آوازخوانان و نغمه پردازان بود" حمايهء او از هنرمندان خاصتا
يک هنرمند در کتاب ها و اخبار مي نويسم، بمراتب کمتر از آن کمک ميباشد که دوستم بعد 

و  .هنرمندان بي بديل افغانستان را از کشتن و حبس نجات داده استاز لطف خداوند حيات 
از خود هنرمندان بدست  نگارنده اين سطور عکسهاي زياد هنرمندان را از شبرغان و بلخ مستقيماً

  .آورده ام که در متن اين کتاب درج است
رژيم دموکراسي ناميده شده است به " بدبختانه در حال حاضر حکومت افغانستان که ظاهرا

در ممالک خارجه در حال هجرت حيات بسر "هنرمندان هيچ کمکي و همکاري ننموده و اکثرا
  .ان و علماي افغانستان سر دست گرفته نشدمي برند هيچ پروگرامي به برگشت از هنرمند
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اکنون زنان در افغانستان بشکل بسيار محدود و قيد و قيود حيات بسر مي برند و آرامشي را که 
بوقت جمهوري محمد داود خان داشتند، ندارند و هنرمندان افغانستان به زير شرايط خاص 

  .هنرنمايي مينمايند
  آميزش موسيقي با روان آدمي

ء خلقت آدم که توسط حکمت حضرت خداوند صورت گرفته است سوالي وجود در باره
ي ببرد ندارد، و حقايق راز هاي خلقت را خداوند ميداند و انسان نميتواند به همه حقايق آن پ

  »ديدند حقيقت رهء افسانه زدندن نچو« : مثليکه حافظ ميگويد 
ا و شعراي صوفي مشرب را در درين مختصر سعي مينمايم که نظريات و آراء و افکار عرف

  .مموده و آنرا زير مناقشه قرار بدهقسمت ارتباط موسيقي با روان و پيکر انسان ترسيم و شرح ن
  :حضرت لسان الغيب حافظ گل آدم و پيمانه را چنين نقش مي بندد

  دوش ديدم که مالئک در ميخانه زدند          گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند
د اقبال الهوري فيلسوف معاصر که در شعر فارسي شاگرد و پيرو خاص خداوندگار عالمه محم

  :بلخ موالناي رومي مي باشد ترسيم وجود آدمي را از نگاه خودش چنين ميفرمايد
  زــــن ريز ريـــآن بهم پيوسته و اي    ــاک اندر ستيز             دست او با آب و خ

  ار و پود کيستي؟ـــــــــدر تالش ت                گفتمش در جستجــــــــوي کيستي؟ 
  آدمي نـــــــو سازم از خاک کهن   ــداي ذوالمنن              گفت از حکــــم خـــ

  پي بــــه پي تابيد و سنجيد و فزود        ا به صد رنگ آزمــود         مشت خاکي ر
  الله را انــــــدر ضمير او نهـــــــاد      و رنگ و الله داد           آخـــــر او را آب 

  نغمه يي را کو هنوز اندر گلوست    ه صاحب جستجوست             بشنود مردي ک
پر نموده است و در » آب، گل و خاک« عالمه اقبال که سراپا ديوانش را از اصطالح و کلمات 

» خاکيان«مي آورد در بارهء را » آب و گل«اطراف آن صدها شعر سروده و بجاي کلمهء آدم 
  :ميگويد

  چشم او جز رويت آدم نخواست           نعره يي بي باکانه زد آدم کجاست؟
  ورنــــه او از خاکيان بيزار بــــود           مثل مـــوسي طالب ديـــــدار بــــود

حکم حضرت  طوريکه ذکر شد پيوند روان و بدن يا پيکرهء بني نوع بشر از آوان خلقت آدم به
خداوند صورت گرفت چون روان و پيکر گلي از هم تفاوت داشتند، روح نميخواست در آغاز 
داخل جسم خاکي گردد، چنانچه سلطان الشعراء و نابغهء موسيقي امير خسرو دهلوي ثم بلخي 

  :گويد
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  آنروز که روح پاک آدم ببدن            گفتند درا نمي شد از ترس بتن
  به لحن داود             درتــــــن درا درا، در تن درتن خواندند مالئکان
  :بلخي رمز دخول روان را در پيکر آدم اينطور مي آورد همچنان موالناي

  مرا تا محرم آن راز کردند            بگوش من زغيب آواز کردند
  نفس در قالب آدم نميرفت           درون سينهء او ساز کــــــردند

ر وقت خلقت بشر زبان آدم زبان بي زباني بود يا به وسايل اشاره و صدا اظهار نميدانم که د
مطلب مي شد، اما ساز و سرود کار افهام و تفهيم را در عالم بي زباني مي توانست انجام دهد و 

تشويق وصلت روان را با بدن اجرا کرد و  ساز و موسيقي چنانچه که بگفتهء موالنا و امير خسرو
عشق موسيقي به امر خداوند الهام شد تا بزور آن ترس روان را از بدن دور سازد و در آن ميان 

البته بدون شک هيچ کاري بدون امر نقاش ازل صورت نخواهد گرفت و از آن است که هر دو 
مرکز وصلت روان و بدن و جايگاه و پايگاه عشق قرار » دل«راه يافتند، گويا که » دل«عشق در 

سرچشمهء اعمال بني آدم گرديد و در آن وقت که دل بيرنگ بود، نور » دل«يافت و بعد از آن 
  .خدا برآن تابيد و رنگ عشق در آن نقش بست

  )حافظ(شکر ايزد که ميان من و او صلح فتاد           حوريان رقص کنان ساغر مستانه زدند

  :باز حافظ مي گويد
  )حافظ ( که زد راه بجايي دارد  مطرب عشق عجب ساز و نوايي دارد          نقش هرپرده

و پس از آن که دل يا نقطهء وصل روان و پيکرهء سرچشمه اعمال و کردار گشت، به امر 
خداوند شور و هنگامهء عالم در انفاذ در آمد و انسان با عقايد نيک و عشق پاکش به آفريدگار 

يابي خداوند شيطان را خطاب شد، ولي در مقابل بخاطر ميزان و ارز» اشرف المخلوقات«منحيث 
و درين باره . آفريد تا انسان در مدت حياتش در دنيا اعمال خويش را با احتياط ادامه دهد

  :موالناي روم چه زيبا گفته است
  هر که خدمت کرد او مخدوم شد             هر که خود ديد او محروم شد

ارد و سفر عشق بي همرهي جايگاه عشق گرديد ولي عشق راه ها د» دل«اگر چه گفته آمد که 
خضر دشوار مي شود و راه عشق بس طويل و هراسناک است، لسان الغيب حافظ که از عاشقان 

  :است تجربهء خود را چنين در جريان مي اندازد
  و ناولها               که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل ها" اال يا ايها الساقي ادرکاس
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ميني و آسماني، زشتي ها و نيکويي ها، قدريات و جبريات، وقايع در چرخش هاي فلک آفات ز
مرگ و مسايل عمدهء ديگر که به خير و شر آدم اثر وارد ميکند، اولين نقطهء که از آنها متأثر 

  .ميگردد دل است و صافي دل در تقوا و عشق به خداوند بدست مي آيد
  )اقبال(اندر دل او سوز و درد      حرف وصل اورا زخود بيگانه کرد             تازه شد 

  )اقبال(خواست تا از آب و گل آيد برون             خوشه يي کز کشت دل آيد برون  

انسان ثاني را از  ،از آنرو خالق در کنار آدم اول» تنهايي بخدا مي زيبد«: بگفتهء عوام و خواص
  .وجود اولي يا نرينه بميان آورد

  نر بوده است          باز آن دختر به عقد مادرش چون ديده امدختري را من بديدم مادرش 
و چون نرينه با مادينه يا دوجنس مختلف آدمي، آغاز به حيات مشترک کردند، در دل هاي 

و از آنجائيکه عشق ننگ و عار را نمي . هردو که از جنس مختلف بودند، عشق راه يافت
  .شناسد، پدر و دختر عاشق و معشوق هم گشتند

  شق آنروز به سرحد کمال رسيد          که پدر عاشق فرزند شد و عار نبودع
  :و موالنا گويد

  اي عاشقان اي عاشقان من عاشق ديرينه ام
  اي صادقان اي صادقان من عاشق ديرينه ام

در بيت فوق ديده مي شود که موالنا از همان عشق ديرين سخن ميگويد و عشق را نيز عشق 
  .و بشکل ازلي قايل مي شودحقيقي تعبير نموده 

  )اقبال(تو سراپا آتش از سوز طلب             بر سخن غالب نيايي اي عجب  

، پيوند دو موجود بشر يا آدم و حوا با عشق قوي، نفس شهواني را پديد آورد و اين عشق نفساني
کنون شش دو ثنا خوان از ايشان، ا ر دل هردو انداخت، يعني که به عوضعشق تکثير آدمي را د

  شدند نبازهزار مليون در ثناخواني ا
  نظامي گنجويجهان عشقست و ديگر زرق سازي         همه بازيست اال عشق بازي    

باالخره از عشق پاک گل روئيد و دل ها صاف گشت و از عشق مجاز شور و شر برپا گشت که 
  .همه در دفتر ايام ثبت اند

  )حافظ(تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا    آئينهء سکندر جام جمست بنگر         

گفت در عالم باال » ياهو و يا من هو«راستي هم همين است که بگوئيم آنکه عشق پاک يافت و 
  .راه يافت، ولي آنکس که به مجاز گرائيد از کشته ها پشته ها ساخت

  )حافظ(سانه زدند  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه           چون نديدند حقيقت رهء اف

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٢٤٠ 
 

آنروزيکه روح پاک آدمي بفرمان خداوند بگفتهء پيران، از طريق تشويق موسيقي با لحن داودي 
ببدن خاکي داخل، موسيقي و ساز و نجوا و الحان و نوا و آواز، در روان انسان و سرشت او 

مي و دهلوي که اقوال رو» موسيقي غذاي روح است« : همراه و آشنا گرديد و چنانچه گفته اند
طرح پيکر آدمي و ساختمان فزيکي و قشنگ انسان از جانب . صدق گفتار باال را تأئيد ميکنند

و چون . خداوند تعالي يا نقاش و طراح ازل ميباشد که در جملهء هنرهاي زيبا بشمار مي آيد
اشت بشر نمونه گذ هطراح و خالق آدم خداوند است از آنرو پيکر تراشي و نقاشي را خداوند ب

ولي، بيراهان و گمراهان بجاي اينکه اين هنر ظريفه و نفيسه را انکشاف دهند، هياکل ساخت 
هنر ظريفه و يک ابتکار و تخيل خود را به پرستيدن آغاز کردند، در حاليکه بايد آنها را تنها 

د، پيکر انسان که گفته شد صانع آن خداوند مي باش. بشري دانسته و خداوند را پرستش ميکردند
ش بسته که خودش هم به آنها عالقمند ميگردد، از آن جمله قو خداوند بعضي ها را چنان زيبا ن

  .است نور حضرت يوسف عليه السالم 
  حسن مه رويان اگر بد بودي ايزد در کالم           اينقدر در سورهء يوسف چرا پيچيده است

شي ديد و قضاوت عليحده دارد و تفاوت ميکند، و هر شخص در هر  زيبائيها در چشم مخلوقات
ولي معجزهء اين . از نگاه رواني و جسمي تميز يافته اند» خلق االنسان من تفاوت« چونکه به امر 

را نميدانم که چرا يکي زيبا و ديگري در چشمها زشت مينمايد و به خوبرويان هر کس عالقمند 
  .ميگردد

  خوبرويان جهان آئينهء حسن خــداست
  نظر جانب ايشان نشودنيست ممکن که 

از اينکه هم موسيقي و هم طرح بدن يا پيکرتراشي به نسبت هاي گفته باال زيبايي خاص دارند، 
چونکه کرده هاي خداوند همه بجا باشند، هردو را هنر هاي زيبا خواندند و چون هنر پيش از 

فريب و دلنواز و طرحهاي دلعلم بوجود آمد و دل ها از شنيدن موسيقي و مشاهدهء پيکره ها 
لذت برد بعد از آن علم زيبايي شناسي و علوم ديگر انکشاف نمود، چونکه موسيقي را علما 
بجاي اينکه هنر بخوانند علم ميدانند و موسيقي را علم رياضي گفته اند و رياضي در حقيقت 

  .مادر علوم است
يدن به وصال شرقيان راه خوب رس" از ره آورد هاي موسيقي است که فالسفه و مخصوصا

  .بيچون را در موسيقي ديده اند
ابو عبداهللا رودکي سمرقندي يا پدر شعر تاجيکي قرآن را با آواز رسا ميخواند و در روزهاي 

ابن سيناي . خلوت نشيني بربط مينواخت و با ساز و آواز بدرگاه خالق يکتا عذر و نياز مي آورد
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ن آدمي را بخوبي مطالعه نمود چنانچه عالمه بلخي در بارهء موسيقي نوشته ها کرد و خاصيت بد
  :اقبال فرمايد

  بو علي دانندهء آب و گل است           بي خبر از خستگيهاي دل است
را تدوين داد و خودش از نوابغ اول موسيقي » موسيقي کبير» «ابونصر فارابي«همچنان معلم ثاني 

با سرودن چهار صدهزار بيت با سلطان الشعراء اميرخسرو دهلوي ثم بلخي . محسوب گرديد
چهل سال روزه داري و با خواندن هاي حمد و نعت به خود و مرشدش نظام الدين اولياء و 

خاتم الشعراء . ديگران قوت روحي بخشيد و او نيز مثل فارابي در موسيقي نابغه شناخته شد
 و با شاه حضرت جامي کتاب ساز طرب را نوشت و بدربارش موسيقي نوازان را نوازش داد

و هنر  وقت حسين بايقراء، وزير دانشمند امير عليشيرنوائي بهزاد بزرگ و مير علي هروي در علم
  .رنسانس شرق را در خاک هرات علم برداري نمود

حضرت پير چشتي وسيلهء عبادت خداوند را از طريق موسيقي انتخاب و طريقهء شريفهء چشتيه 
چشتي هنگامه هاي بزرگي را در خاک وسيع و سحر  را فتوا داد و حضرت خواجه معين الدين

مولويه از راه سماع به موسيقي موالنا جالل الدين رومي ثم بلخي در اصول . آميز هند برپا نمود
  .را آتش عشق تعبير نمود» ناي«ست و بانگ پيو

  آتش است اين بانگ ناي و نيست باد
  هـــــــر که اين آتش ندارد نيست باد

وتي اش چنان الم شرق را با الفاظ و کلمات ملکجه شمس الدين محمد حافظ علسان الغيب خوا
تسخير نمود که هيچ متصوف، هيچ موسيقي نواز، هيچ اديب و هيچ محقق بدون ذکر نامش هنر 
نمائي نميکنند و او سفر عشق را بي همرهي خضر اجازه نميدهد و اکثر غزلهايش بصورت 

  :     يگويدحافظ م .طبيعي کمپوز شده مي باشند
  به من سجاده رنگين کن گرت پير مغان گويد    که سالک بي خبر نبود ز راه و رسم منزل ها 

قوال نام خوانندهء مشهور دوران سلطان محمود کبير و صاحبدل غزل ها را بدربار چنان به جهر 
رخسرو در خواند که مجلسيان را در افيون عشق پيچانيد و آن اسلوب قوال را با غزل خواني امي

البيروني فيلسوف بزرگ . هند رنگ ديگر بخشيد و نامش را گذاشت قواليسرزمين سحرآفرين 
شرق در علم موسيقي وارد بود و بحثي در خصوص موسيقي هند و ريشهء آن در کتاب مال 

از ميراث بران آن دوران موسيقي  هند قديم ذکر ها کرد که يکي» چنداالن«الهند نگاشت و از 
عصر حاضر نابغهء بي نظير آواز خواني يا لتا منگيشکر در جهان چون ستارهء تابناک ندي در ه

  .ظهور نمود
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  بيا مطرب اي ناله پرداز دل               خروش افگن پردهء ساز دل
موسيقي در حقيقت بذات خود رازي از رسيدن به معشوق اصلي مي باشد و هرکس در هر 

يمايد و عارفان و صوفيان و متقيان و زاهدان از طريق منطقه راه خود را بصورت خاصي مي پ
به ذات پاک اقدس مي باشند و در هر حالت موسيقي و يا طرق ديگر در تالش رسيدن و ديدار 

با او ميخواهند باشند و از او فصل نگيرند، چنانچه مي بينيم که آدم در هنگام تولد ميگريد و 
  .ياج و مسوؤليت بسر مي بردگريهء وي از سببي است که در دنيا در احت

  بياد داري که روز زادن تو           همه خندان بودند و تو گريان
انسان احتياج به نان، محبت مادر ، به سرپرستي پدر، گرمي، سردي، آفتاب، روشني و " مثال

 گريان همه«تاريکي، دوا، شهوت به مرد و يا به زن و غيره دارد، اما در وقت مرگ بگفتهء شاعر 
  :چونکه ميخواهد درعالم جاويد بخالق بپيوندد» خندان  و تو

  نشان مرد مؤمن با تو گويم           چو مرگ آيد تبسم برلب اوست
  :حافظ فرمايد                                                                     

  بر جانانه شد منزل حافظ کنون بارگهء کبرياست         دل بر دلدار رفت جان
گويا اينکه توشهء انسان از دنيا که جايگاه غم و شاديست صاحب اختيارات زياد مي باشد و در 

آن دوران را به پايان " و يا طبعا" حقيقت دنيا محل و مکان امتحان بشمار مي آيد و آدم جبرا
  .ميرساند و با عالقهء خاص تبسم کنان به اصل خود بر ميگردد

  )موالنا(از اصل خويش         بازجويد روزگار وصل خويش    هرکسي کو دور شد
  :حافظ حيات دنيايي و مؤقتي را چنين ترسيم مينمايد

  حافظا خلدبرين خانهء موروث منست           اندر اين منزل ويرانه نشيمن چکنم
تن در پايان عرض مي شود که کسانيکه در عالم موسيقي درين دنيا غرق شدند و با همراه ساخ

آن به حيات شان در کوچه هاي خرابات خلوت نشيني ها کرده و در جهان ساز و طرب خود را 
فنا دادند، و با خواندن هاي خوش آهنگان خرابات چون خاتم المغنيين سخي احمد خاتم صافي 
از رموز دانان دل هاي خراباتيان و از شعر خوانان و شعر دانان بي نظير عرفانيان وطن دل هاي 

را روشن مي ساختند، هريک در هنگام سفر آخرت چنين وصيت ها نموده و بدار بقا مي شان 
  :شتافتند

  به تابوتي از چــوب تاکم کنيد               بـــــه راه خـــــــرابات خاکم کنيد
  به آب خـــــرابات غسلم دهيد                پس از آن گاه بر دوش مستم نهيد

  ابـــــء ربزـــــج مممياريد در مات   شراب              مريزيد بر گور من جزء
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  »شهراني. حترام ع ا با«

  آريانا برون مرزي
  

  شهکار ديگري در هنر موسيقي
  عبداهللا محب حيرت

تقدير از زيبايي و با اهميت شمردن هنرهاي زيبا، يکي از نعمات خداوندي مي باشد که بما 
شته ها دارد که هر کدام بذات خود در خور ستايش و هنرهاي زيبا بسي ر. ارزاني شده است
  .و تقويهء روحي و معنوي بشر مفيد واقع ميشوند براي بقاي حيات

مهندسي از جملهء آن هنرهاي معروف است که با هندسه و رياضي و زيبايي پسندي يکجا 
فاکولته هاي  ميشود و باعث حيات مرفهء انسانها ميگردد، بعضي دانشگاه ها شعبهء مهندسي را به

  .و تعدادي هم به شعبهء هنرهاي زيبا منسوب مي سازند انجنيري ضم مي نمايند
تاريخي يک آثار تاريخي  بمانند عمارات، هيکل تراشي، نقاشي، خطاطي و امثال آن به قدامت 

هنرهاي تمثيلي يکي از مؤثرترين . دنکشور و نيز از با فرهنگ بودن مردم آن نمايندگي مينماي
  .ا بشمار ميرود و در تغيير افکار و اذهان و احساس مردم بصورت آني اثر مي آوردهنر ه

گفته اند بال ترديد اين دو کلمه گرچه مختصر است ولي مي » غذاي روح«از اينکه موسيقي را 
من که به موسيقي عشق سرشار و حرص زياد به . تواند بهترين تعريف موسيقي بشمار برود

آرزو دارم که اين هنر شريفه که بسي اوقات شفا بخش بمريض ها و  شنيدن آن دارم، بسيار
زيرا که همه . مرهم ده بزخمهاي دروني است در بيرون مملکت انکشاف و تقويه داده شود

اي بسا آرزو «موسيقي بداخل مملکت عزيز بخاک يکسان شده است  آرزوهاي ما بخاطر پيشبرد
  .»که خاک شده

به " که اصال» موسيقي فارابي«عبداهللا محب حيرت کتابي را بنام  دانشمند گرانقدر جناب آقاي
استاد دانشگاه تهران تحرير يافته بود نه تنها به چاپ مجدد آن » مهدي برکشلي«توسط آقاي 

دست زده، بلکه بسي حواشي و ضمايم و تعليقات را بر آن افزوده اند که قابل هرگونه تقدير 
کور را از مؤلف اصلي اش مشوره گرفته اند و يا نه، و اينکه تجديد چاپ کتاب مذ. است

از آن يادآور نشده اند و اميد است که اندر ميان مؤلف و معلوماتي ندارم و در داخل کتاب 
  :و متن آن» موسيقي فارابي«م توافقي صورت گرفته باشد و اما در بارهء کتاب تممه
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که شامل » زرين«المعارف مصور  در صفحهء دوم پشتي کتاب جناب آقاي محب حيرت از دائرة
محمد بن محمد بن طرخان : (اطالعات عمومي است در بارهء ابونصرفارابي چنين نقل مينمايد

بزرگترين فالسفهء اسالم و به اتفاق اهل اين علم کسي پس از ارسطو بپايهء فارابي نرسيده از اين 
فارابي در دمشق در گذشت و . . . گفتند » ثاني«و فارابي را معلم » اول«جهت ارسطو را معلم 

در موسيقي يد طوالني داشت و . . . پادشاه خود بر جنازهء او حاضر شد و نماز بگذاشت
از يک " فارابي که اصال. . . حکايات افسانه مانند از مهارت او در موسيقي نقل کرده اند

همهء رشته  وي در. . . خانوادهء ترک و توسط يک پزشک مسيحي در بغداد تربيت شده بود
روي همرفته در آثار وي نفوذ اصول عرفاني مشهود است، . . . هاي علوم و فنون مطالعه داشت

  )پشتي ٢ص (درگذشت  ٣٣٩ابونصر در سال 
و  بقلم مهدي برکشلي تحرير و در شوراي فرهنگ و هنر مرکز مطالعات» موسيقي فارابي«کتاب 

  .بطبع رسيده است) ١٣٥٤(خه بسال عداد يک هزار نسهم آهنگي فرهنگي در تهران به ت
با مهارت و » سخن در پيشواز هنر موسيقي«آقاي حيرت مقدمه اي باسم ) الف(در صفحهء 

لياقت خوب مي نويسد و از شرح موسيقي آغاز و تا ترانه ها و نوا هاي شعراء و عرفاء و بزرگان 
و زبان پشتو را نيز از  و غيره بپايان مي رساند،ادب دري چون موالناي بلخ و حافظ شيرازي 

  .تذکر نيک بي بهره نگذاشته در بارهء پشتو سندري هم تماس ميگيرد
متن کتاب به چنين عناوين زينت يافته است، در آمد، شرح حال فارابي، موسيقي در عصر 

در قسمت " فارابي، روش تحقيق فارابي، آثار فارابي، نظر اجمالي به کتاب موسيقي فارابي و بعدا
ور و غيره، فلوت ها، رباب، انواع قانون و سنتعود، طنبور، طنبور خراساني، : وسيقي چونآالت م

عنوان توضيح داده و بعد از آن به پرده بندي طنبور خراساني » چهارده«و موسيقي فارابي را زير 
  .عنوان شرح ميدهد و باز در خاتمه نتيجه را در سه بخش اول ، دوم و سوم مي بر آورد» نه«در 

مملو از نکاتي » موسيقي فارابي«ارابي در اصل يک  فيلسوف و نابغهء زمان است و متن کتاب ف
در کتاب متذکره مجموع کتاب هاي . است که به عظمت اين بزرگمرد ترکستاني داللت مينمايد

موسيقي کبير، کتاب در احصاء : چهار کتاب را بنام هاي" فارابي را سي جلد ذکر کرده و عالوتا
قره اضافه شده برايقاع و کالم در موسيقي که فارابي تأليف کرده است ياد فکتاب در  ايقاع،

ي حيرت ختم مي شود بعد از صفحهء متذکره آقا ١٣٦اين کتاب به صفحهء .آوري مينمايد
ته مي شود که جناب حيرت خود از متن تعليقات چنين دانس» ضمائم منتخب«عنوانيدارد بنام 

و جهان آن ميباشد، همچنان از نوشته محترم حيرت بر مي آيد که قي يک عاشق واراستهء موسي
و از روي . در تعليق و تحشيهء اين کتاب موسيقي بسي رنجها کشيده و زحمت ها ديده اند
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و نوشته هاي بزرگان  دواوينمأخذ شان پيداست که به منابع معتبر چون دائرة المعارف ها، 
  .فرهنگ رجوع نموده اند

من اللهء آزادم خود رويم و خود «براهيم صفا را با شعر مشهور و زيبايشان با مطلعمرحوم محمد ا
در تعليقات آورده و چهره هاي هنرمندان موسيقي را چون استاد رحيم بخش، استاد شاه » بويم

ولي ولي ترانه ساز، حاجي همآهنگ، احمد ولي استاد دري لوگري، عبدالرزاق دهل نواز، جواد 
، استاد سليم قندهاري ز، احمد ظاهر، عبدالرشيد سرنده نواز، عبدالحبيب رباب نواغازيار، ناشناس

پرستو، قمرگل و هنگامه را محترمانه شامل سامعه ميرزاد و از خانمها ژيال، استاد مهوش، 
  .عالوه بر آن معلومات زيادي را از موسيقي افغاني گنجانيده اند. صفحات ساخته اند

ه اهتمام دانشمند گرانقدر جناب محب حيرت بحدي ارزش حياتي ب »موسيقي فارابي«کتاب 
زيرا . بموسيقي نوازان و موسيقي دوستان داردکه بايد هرکسي يک جلد آنرا با خود داشته باشد

که از نوشتهء فيلسوف بزرگ شرق و معلم ثاني ترکستان زمين، متن آن استخراج شده و نيز اين 
موسيقي شرق و افکار مردم شرقي در خصوص موسيقي معلومات حکايتگر يک هزار سال قبل 

  .در اين کتاب فهرست کتاب فارابي آورده شده است .مي باشد
درين مدتيکه اکثريت علماء، ادباء و قلم بدستان و استادان وطن مان افغانستان در غربت بسر مي 

و وطنفروش به  برند و در حاليکه صدها دانشمند و علماي توانمند وطن را کمونستان بي وجدان
  .ارزش بسزا دارد) موسيقي فارابي(شهادت رسانيده اند، تکميل و تهيهء اينگونه آثار هنري 

با تأسف زياد بسياري از مواد معتبر موزيم وطن که گواه بر قدامت فرهنگ و تمدن وطن ما 
 بودند به بازار هاي جهان فروخته شده است و يک عده آبدات و آثار و هيکل ها و نقاشي

حيرت آرام  آقايبداخل مملکت تراش و معدوم گرديده اند و بايد هم ديگر هموطنان بمانند 
ننشينند و همينطور آثار را چون خودشان تأليف کرده باشند و يا اينکه کسي ديگري آنها را 

  .نوشته باشد در معرض عام قرار دهند تا نوباوگان ما و عالقمندان هنر از آنها بهره ياب گردند
تأسيس نموده » مرکز اطالعات و انتشار آريانا«نکتهء مهم ديگر اينکه حيرت مرکزي را بنام يک 

کار نيکوي ديگري است که بايد تمجيد و تحسين و راه خدمت به فرهنگ را باز نموده است 
از اقدام نيک و بجاي محب حيرت برداشت اين عاجز اينست که بايد هر کسيکه در هر . شود

  .ه حيات بسر مي برد، دست به يک عمل نيک بخاطر احياءفرهنگ وطن بزندمکان و موقعيت ک
من به حيث يک فرد وطن مان افغانستان کارهاي فرهنگي جناب عبداهللا محب حيرت را با نثار 

موفقيت هاي مزيد را براي شان استدعا ) ج(شادباشها و تحسين ها  تبريک گفته، از خداوند
   .ميدارم

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٢٤٦ 
 

  )شهراني. ع (         
  
  
  
  

  سخني چند پيرامون کتاب
  »سفينهء موسيقي«

تأليف آقاي عبدالطيف پاکدل توسط دانشمند » سفينهء موسيقي«مدتي پيش يک جلد کتاب 
  .گرانقدر و هنرمند چيره دست استاد عبدالرشيد بينش برايم مواصلت کرد

ت خود را در راه اکثر اوقا" بوضاحت بايد اظهار کرد که تا هنوز که هنوز است اين عاجز تقريبا
هنر يا کار کرده ام و يا اينکه با هنر و هنرمندان ارتباط مستقيم داشتم، کتابي را به ضخامت 

  .در اين خصوص نديده و نه شنيده بودم» سفينهء موسيقي«
اکادميک به " زمانيکه شعبه موسيقي در فاکولته هنرهاي زيباي پوهنتون کابل به شکل کامال

ارهء پوهنتون کابل تأسيس گرديد، هدف برآن بود که بعد از موسيقي يا همکاري هنرمندان و اد
را به کوچه خرابات محدود نساخته، بلکه بشکل رسمي به سويهء ليسانس شاگردان » غذاي روح«

موسيقي بايد تربيه شده و بعد از فراغت چه در کوچهء خرابات و يا جاهاي ديگري دست به 
مکتب «ب بسيار کوچک در ملحقات دارالمعليمن کابل باسم اگر چه يک مکت. هنرنمايي ميزدند

  .در آن وقت ها وجود داشت» موسيقي
در چوکات فاکولته هنرهاي زيبا بصد شوق و ذوق اما واسفا که بعد از اينکه شعبه موسيقي 

تأسيس گرديد، دريافتيم که مواد درسي و استادانيکه در دانشگاه ها و يا از هرجايي ديگر که 
  .ديپلوم داشته باشند، نداريم اسناد و

نويسنده اين سطور فقط دو کتاب را در خصوص موسيقي افغانستان يکي بزبان انگليسي تأليف 
داکتر لورين سکاتا که در وقت نوشتن آن کتاب يکي از همکاران اصلي اش اينجانب بود و 

ي کوچک و تأليف مرحوم سرتاج موسيقي استاد سرآهنگ که خيل» قانون طرب«ديگري باسم 
  .ديده است" شکل يک رساله را داشت قبال

دريافتيم که هنرمند با سعادت ما آقاي ) اميد(و ) کاروان(در اين اواخر از طريق جرايد 
عبدالوهاب مددي که از خاک پاک هرات و مهد تمدن خراسان مي باشند، کتابي را در 

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٢٤٧ 
 

رده و آنرا در حله طبع در آوبرشتهء تحرير » سرگذشت موسيقي معاصر افغانستان«خصوص 
نوشته » استاد محمد ابراهيم نسيم«آراسته اند و خوشبختانه يکي از مطالب کتاب که در بارهء 

شده بود توسط هنرمند توانا آقاي استاد حسين ارمان از سويس بمن رسيد و من بال توقف آن 
  .نسيم به ماهنامه کاروان فرستادم و به طبع رسيد مقاله را با صورت زيباي

  .همچنان جناب آقاي قوي کوشان چند مطلب را در خصوص نسيم در اميد به چاپ رسانيد
اثر هنرمند وطندوست يکي از آن کتاب هاي ميباشد که ما در آوان » سفينهء موسيقي«کتاب 

به آن ضرورت داشتيم و بدون ترديد اين کتاب فصل ها " تأسيس ديپارتمنت موسيقي شديدا
بايد آن مفاهيم به شاگردان شعبهء موسيقي فاکولته هنر هاي زيبا " ماعناويني دارد که مستقي

  .تدريس مي شد
تهيه و ترتيب گرديده و در سال  آقاي عبدالطيف پاکدلصفحه به همت  ٤٣٧اين کتاب در

  .مسيحي در تورنتوي کانادا چاپ شده است ١٩٩٦
، داکتر محمد رحيم يد بينشدر مقدمه کتاب پنج تقريظ از دانشمندان محترم چون عبدالرش

شيرزوي، غالم حضرت کوشان، داکتر اسد اهللا شعور و محمد اکرم لودين بمشاهده ميرسد که 
عالوه از نکات مهم و يادآوري از ارزش هاي هنري کتاب، نوشته ها شکل اعزازي و حسي را 

  .نيز احتوا مينمايد
  :کتاب سفينه موسيقي حاوي شش فصل ميباشد بقرار ذيل

افي و معرفي نويسنده کتاب، سوانح هنري، خدماتيکه در طول حيات در راه موسيقي ــ  بيوگر ١
انجام داده و يا مکاتيبي که از ديگران بنام نقدي و تحسين اخذ داشته و همچنان يک تعداد 
صورت ها را از هنرمندان جمع آوري و در اين فصل گنجانيده است و منظور مؤلف از تکميل 

بوده که گاهي گويند بگو که کي گفته؟ يعني مراد اين بوده تا خواننده و تهيه اين فصل همان 
بداند که گفتار نويسنده بروي داليل و اسناد هنري ميباشد و نه از شخص تنها خود او و به 

  .عقيدهء من اين کار جايز و شايسته مي باشد
فغاني، رقص ها و اين باب در خصوص معرفي موسيقي افغانستان آالت موسيقي ا: ــ  تاريخي  ٢

  .موسيقي محلي حکايه ميکند
و پرثمرترين حصه کتاب بشمار مي رين صل بزعم نويسنده اين سطور از مهمتاين ف: ــ  قوانين  ٣

مينمايد که الحق نويسنده   بحثآيد که همه از قوانين، اصول طرق و الفباي موسيقي و نوتيشن 
ه و يا از ديگران آموخته، همه آن اندوخته ها وسعت نظر کار گرفته آنچه را که خود ميدانست از

  .را با سخاوت کامل به موسيقيدانان و عالقمندان عرضه داشته است

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٢٤٨ 
 

در اين فصل مؤلف دروس چندي از راگهاي گوناگون موسيقي را به : ــ  تعليمي و تدريسي ٤
بسيار شکل و رنگ خوب توضيح داده و شاگرد و شخص مسلکي از خواندن آن مي تواند 

  .مستفيد شود و عقيده نگارنده برآنست که ارزش اين فصل با فصل سوم مساوي ميباشد
را که ما اين فصل نيز بمانند فصول ديگر از اهميت کلي برخوردار است و آنچه : ــ  هنرمندان ٥

اسماي . م و در خواب ميديدم، بصورت تحريري بدست آمده استديدر خيال مي پروراني
ي، سوانح مختصري از آنها و نيز صورت هاي هنرمندان در آن ديده مي گرامي هنرمندان موسيق

تا جائيکه . شود حتي صورت خان قره باغي که نورمحمد تره کي عاشق و کشته صداي او بود
شنيده ايم خان قره باغي که براي حکومت خلقي ها ترانه ميخواند و خبر کشي ميکرد و مردم را 

، توسط مجاهدين سر بکف اسالم در راه داراالمان کابل به چنگ حکومت خلقي ها مي انداخت
به جزاي اعمالش رسانيده شد و حکومت کمونيستي هم چند نفر را با اتهام قتل خان قره باغي 

  .گرفتار و در زندان پلچرخي اعدام کرد
همچنان هنرمندان محبوب القلوب جامعه و وطن ما به مانند شهزاده بدخشي يعني استاد شاه ولي 

ي ترانه ساز و استاد عاليقدر وطن يعني استاد بسي از هنرمندان افغاني حفيظ اهللا خيال و غيره ول
  .بخوبي معرفي شده اند

اين باب بخاطري يک فصل مهم شمرده ميشود که مؤلف از هر چمن سمني : ــ  متفرقه ٦
د اشعار برچيده و مهمترين آن گلهاي سمن شان آوردن اشعاري است که با ذوق هنرمندان خو

بسيار موزون و زيبا را از کليات ها و دواين جمع نموده و يا يک تعداد آن غزل و اشعار را 
  :استادان خوانده اند که مطلع هاي محدود آن اشعار چنين است

  امروز نوبهار است ساغر کشان بياييد
  )بيدل(   گل جوش باده دارد تا گلستان بياييد

  
  ما دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير

  )حافظ( دبير ماچيست ياران طريقت بعد از اين ت
  

  اين چه شوريست که در دور قمر ميبينم
  )حافظ(       همه آفاق پر از فتنه و شر مي بينم 

  
  وصل نکويانم بس استگر بهشتم مي سزد 
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  )عشقري( ور بدوزخ اليقم تکليف هجرانم بس اشت
  
  

  بداغ نامرادي سوختم اي اشک طوفاني
  )خليلي( دلم زين زندگي اي مرگ جوالنيبه تنگ آمد 

  .نيز درين فصل ديده ميشود که جالب و خواندني ميباشد دوبيتي هاي وطني و فکاهيات
  :»سفينهء موسيقي«و اما در خصوص ارزش و مقام کتاب 
مي زيست و امير وي را در کوچهء خراباتيان   صاحبقرانحضرت حافظ که در دوره امير تيمور 

ت نموده که داستانهاي دل انگيز و حيرت برانگيز از مالقات آنها بدست ما رسيده در شيراز مالقا
  :است، و حافظ در ديوان زيباي خود مي گويد

  ساقي بيار آبي از چشم خـــــراباتيان
  تا خرقه ها بشوييم از عجب خانقاهي

يان ذکر ها لسان الغيب حافظ آن پير شيراز و آن طريقت پيشهء با جاذبه از خرابات و خرابات
  :داردو گويد

  با خــــرابات نشينان زکـــرامات مالف
  هر سخن جايي و هر نکته مکاني دارد

شرابخانه، ميخانه، بوزخانه، : چنين معني را در مي يابيمدر فرهنگ دهخدا از کلمه خرابات 
  .ميکده و شايد هم بمعني طربخانه، عرس خانه و عشرتکده بيايد

در خصوص کوچهء خرابات و خراباتيان کابل و پير خرابات » وسيقيسفينهء م«يا مؤلف کتاب 
از خرابات و « : ذکر ها دارد، و جناب بيدل شناس آقاي بينش نيز در تقريظ خود مي آورند

همچنان جناب ) ص اول(» خراباتيان که زماني کانون طرب و مايهء نشاط روح و جان آدمي بود
کابل و مراودات آنها را با مردم در تقريظ خود ذکر کرده آقاي کوشان نام عده يي از خراباتيان 

  .اند
شبي نگارنده اين سطور در سراچهء شادروان داکتر محمد اسماعيل علم به معيت سفير هندوستان 
و چندي از اعضاي سفارت هند در کابل يک شب نشيني را با استاد مغفور سرآهنگ داشتيم و 

آن .ميداديمو من افغان هاي سامع آن مجلس را تشکيل  مداکتر علدر ميان مجلسان تنها مرحوم 
مرحوم بعد از خوش آمد گفتن جلسه را ترک کرد و من ماندم و هندي هاي مسلمان و کافر که 

  .همه تا نزديک هاي سحر به ساز و آواز استاد سرآهنگ فرا ميداديم
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ي کشيد آقايان را از حنجره بيرون م» خرابات«در مجلس هرگاهي که استاد مغفور کلمهء 
  .پروفيسور رضوان حسين و عثماني عضو سفارت هندوستان فغان ها و ناله ها سر ميدادند

باري در نصف وقت همان شب مجلس استاد سرآهنگ شعر مشهور اميرخسرو بلخي ثم دهلوي 
  :را بزبان آورد که ميگفت

  خواهي آمد به اميد آنکه روزي به شکار     همه آهوان صحرا سر خود نهاده بــر سر
همه اعضاي مجلس گاهي بر زمين و و زمانيکه حضرت استاد اين شعر را از حنجره باال ميکرد 

» دمخدا خود مير مجلس بود شب جايي که من بو«و گاهي که شعر . گاهي بر آسمان مي شدند
  .به سامعين وارد نمود وجد و جذبه رارا ميخواند بدون مبالغه 

ردي يافت نشد که از داستان هاي کوچهء پرفيض و برکت صد ها سال تير شد وکسي يا م
را شنيده اند و » خرابات«مردم کابل هزاران بار کلمهء . رحي و بسطي بما بدهدخرابات کابل ش

نميدانستند که مرحوم قندي " را نيز گاهگاهي شنيده اند اما اکثرا» عرس«کلمهء » خواص«بعضي 
و يک تعداد بزرگان ديگر عرس هاي بيدل و مشايخ ديگر را برپا ميکردند ) عبدالحميد اسير(آغا

ولي همه رازهاي خرابات نزد . شان را در محافل با احترام خاص زنده مي ساختند و نام گرامي 
مردم معلوم نبود و اينک آقاي پاکدل رازهاي خراباتيان وطن مارا توضيح کرد و با اجراي اين 

  .کار خير محبوب همگان گشت
ن را از آن بزرگاني که حيات شان در خرابات گذشته و اندوخته هاي ادبي، علمي و هنري شا

آن محل بدست آورده اند و نيز همه استادان شان پيران خرابات بودند، در هرگوشه و کنار دنيا 
حيات بسر مي برند ولي کلمهء در اين باره به دوستداران موسيقي و عالقمندان فرهنگ وطن 

  .ننوشته و نه فهمانده اند
  

ندنهاي راگ ها را به راديو ارزش اين کتاب در اين است وقتيکه استادان بزرگ موسيقي خوا
انجام ميدادند، مردم نميدانستند که آن ها از کدام جهان سخن مي گويند و چرا آن صدا ها را 
که خداي ناخواسته بزعم شان بي معني ميباشد از ذهن بيرون مي آرند، ولي وا اسفا که مردم ما 

ني و اسلوب راگ ها را به آن صدا ها بخاطري گوش عميق فرا نميدادند که کسي به آنها مع
  .نفهمانده بود و البته تا هنوز هم در آن باره معلومات کافي ندارند

از نظر ها سفينه است و معني برخي از آن صدا ها در فصول " واقعا» سفينهء موسيقي«اما کتاب 
  .سوم و چهارم واضح آمده است

  :از اينکه گفته اند
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  بي پير مرو بـــــه خرابات
  ر زمانيهرچند که اسکند

راقم اين سطور موسيقي نواز نمي باشد و اعتراف مينمايد که در اين رشته کوتاهي و تقصيرات 
به يقين کامل و جمع دارد و نميتواند قضاوت نمايد که شرح پاکدل بکدام مرتبه قرار دارد ولي 

او با  مي آيد که خاطر ميتواند اين امر را تأييد و تأکيد نمايد که از گفتار مؤلف چنين بر
خراباتيان و استادن انباز بوده و بي پير به خرابات نرفته و هرچه که نوشته و يا نظر داده چکيده 

  .هاي از افکار و نظريات و دروس پيران خرابات است
کلمات خرابات و خراباتي همان کلماتي ميباشند که از زمانه هاي بسيار قديم بسا يادگار مانده 

خرابات خانه " دوره حضرت حافظ خرابات وجود داشته و احتماال طوري که گفته آمد در. است
با آنکه هرگز نميتوان از حلقه هاي . و يا کوچه خرابات از آن زمان بما بيادگار مانده باشد

  .صوفيان و عارفان قبل از آن دوران را انکار کرد
د و حتي اين کلمه به به نزد خود خراباتي ميگوينآنانيکه در خرابات مقيم اند، آنها را صوفيان 

 يعني» او يک آدم خراباتي است«نزد عوام شکل سخاوتي را دارا است و چنانچه که گويند 
عقب مال دنيا نمي گردد و بي پروا است و صوفي ها گويند که خراباتي و فنافي اهللا است و قس 

  .علي هذا
ه نزد صوفيان مر خراباتي، کنايتي است ب«در فرهنگ دهخدا در خصوص خراباتي مي آيد که 

اباتيان به کسان اهل ذوق و و اين است چند بيت در خصوص خرابات و خر» اهل خانقا را
طريقت اگر چه اين ابيات در فصل خرابات و خراباتيان آورده شده اند مگر شعر را هر چند به 

  .تکرار بخوانند لذتش دو چندان ميگردد
  در خرابات مغان نور خدا مي بينم

  )حافظ(که چه نوري زکجا مي بينم   اين عجب بين 
  

  هرکه با مستان نشيند ترک مستوري کند
  )سعدي(آبروي نيک نامان در خرابات آبجوست      

  
  نازم به خرابات که اهلش اهل است

  )خيام(گر نيک نظر کني بدش هم سهل است     
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  بانگ بــــــرآمد ز خـــرابات مـــــن
  )نظامي(ـــن     کي سحر ايـــــــن است مکافات مـ

  
  ياد باد آنکه خرابات نشين بودم و مست

  )حافظ(وآنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود 
  

  نه ز پيري من سخن گفتمهمان بودم که طفال
  )سعدي(مــــــرا پير خراباتي جوابي داد مــــــردانـــه 

  
  من خراباتي ام و عاشق و ديوانه و مست

  )سعدي(حکايت بکند غمازم بيشتر از اين چــــــــــه 
  

  مـــــــن خــــــــراباتي ام و باده پرست
  )همام تبريزي(در خــــــرابات مغــــــان بيخـــــود و مست 

  
معني ها دارد که کساني که وارد نباشند به آنها معني ظاهري آن يا قمارخانه و يا " خرابات مجازا

  .نمي باشدآنطور " شرابخانه و غيره مينامند ولي واقعا
سفر در راه خرابات و داخل شدن به ملک هستي بي هستي آن ويزاي دخول کار دارد و گفته 

  :اند که
  سفر عشق بي همرهي خضر مکــــن
  ظلمات است بترس از خطر گمراهي

  :حضرت موالنا از مجلس سماع و خانقاء و خراباتيش چنين فرياد سر ميدهد
  صبح آمد شمع او آواره شد         عشق آمد عقل او بيچاره شد           

  :و يا
  عاشق شو و عقل را رها کن                     کــــز عقل و ني وفــــا نيابي

راه که معني حقيقي آن از نظر خراباتي همين » عشق چيزيست که ديوانه کند مال را«و نيز گويند 
  .خرابات است که عارفان و صوفيان بخود اختيار کرده اند
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چون منصور حالج خود را بدار مي آويزد و از وجودش قطرات خون مي چکد و شکل  آنکه
و شيخ عطار آنکس است که به شهادت هر يک فرزندانش . اناالحق را در زمين نقش مي بندد

موالنا از عشق . در مقابل چشمان افسوس مي کشد که چرا او بيشتر از آنها به شهادت نميرسد
ار شاه کابلي جان ديار ديگر در تجسس مي افتد، بيدل بداغ ديد شمس تبريزي پاي برهنه به

و ابراهيم ادهم با سخن گويي آهوي وحشي از شاهي به برهنه پايي ميرسد و در راه ياهو  ميدهد
و يا من هو خود را پناه ميدهد، همه اينها مفاهيم و نشانه هايي است که خراباتيان در خرابات از 

ف و عابد و صوفي و زاهد و متقي و پرهيزگار در رو هزاران عا آن ها ياد ميکنند و صدها
در خصوص .خرابات حلقه ميزنند و يگانه راه رسيدن به ذات الهي را همين راه مي پندارند

خرابات و معلومات مکمل در باره آن تيزس عليحده ضرورت مي افتد تا تحرير يابد و نميتوان 
و اين را فاش ميگويم که آقاي پاکدل راه . گنجانيمدرين مختصر بآنچه را که خواسته باشيم 

  .خوبي را به خراباتيان و معرفي آنها باز کرده است
باري در ميان رند خرابات و استادان بزرگ موسيقي استاد حفيظ اهللا خيال و استاد شاه ولي ولي 

نده تهور بخرچ ترانه ساز، پرخاش ساده اي بخاطر ارتباط موسيقي هند و افغانستان بميان آمد و ب
داده بخاطر حل معضله شرح و بسطي اند که در ارتباط با موسيقي آن دوکشور بجا کردم و 

هاي يکديگر را برسم خراباتيان بوسيدند و دل ها را از ي شنيدم که هردو بزرگوار رو" بعدا
و اگر در  )موضوع آنها در همين کتاب آورده شده است(کدورت برسم خرابات پاک شستند

روش و رفتار و ارتباط خراباتيان بزرگ عميق نگريسته شود آن ها جهاني دارند و  قسمت
که هريک بذات خود آنان بزرگان و شخصيت هاي برجسته اي هستند .مقاماتي را دارا مي باشند

  .موقف هاي شناخته شده دارند
ريشهء  جناب آقاي پاکدل در فصل شجرهء هنرمندان گفته اند که يک تعداد از هنرمندان ما

هنرمندان "حقيقتا. کشميري دارندو صادقانه بدون داشتن تعصب در باره آنها گفته ها آورده اند
تحت شرايط و محدودهء حدبندي قرار نميگيرند و خود ميروند و مي آيند و آنجائيکه خوششان 

قاي بيايد در آنجا لنگر مي اندازد و با جمع خاطر و خوشي هنرنمايي مينمايند و از نوشتهء آ
پاکدل با تمام معني مي توان استنباط کرد که موسيقي ما با موسيقي هند ارتباط زياد دارد و من 

  .در همان مقاله بخاطر آن دو استاد در اين باره زياد نوشته ام
شرح داده و از توضيحات شان يک » پيرخرابات«مثال خوب گفته ما را آقاي پاکدل زير عنوان 

  )٧٩( ميگردد احياء شورگوشهء از تاريخ موسيقي ک
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و بعد آن خالصه و نکات عمده رساله ) ١٢٨(در صفحه »سفينهء موسيقي«آقاي پاکدل در کتاب 
آن ميتوان بخواندن " اوال. را گنجانيده اند که داراي اهميت و مفاد مختلف است» قانون طرب«

رآهنگ را سابقه و سوانح استاد مرحوم يعني نويسنده کتاب قانون طرب سرتاج موسيقي س
و ديگر اينکه در خصوص قواعد و قوانين موسيقي طوري که از نام آن پيداست . دريافت نمود

  .مي توان معلومات مفيد و ارزنده بدست آورد
اقتباس از قانون طرب و نوشتهء انجنير «مؤلف چنين مي آورد » سفينه موسيقي«در فهرست 

اکولته تعليم و تربيه پوهنتون کابل منحيث باري که راقم اين سطورهذا بياد دارم، در ف» صديق
تشريف  ) ١٠٣٠(اسيستانت پروفيسور کار ميکردم، جواني از زمره شاگردان به دفترم در اتاق 

آورد و خود را فرزند مبارک حضرت قندي آغا مرحوم معرفي کرد و نامش هنوز بخاطر مي 
دانش وي در خصوص تفسير و  بود و بنده بعد از مالقات با او و» عزيز جان مهجور«آيد که 

و از گفتار گرانقدرآقاي ترجمه اشعار بيدل را در قطار بيدل شناسان افغانستان داخل ساختم 
مهجور چنين دانسته بودم که اين کتاب بصورت قاطع از زبان شخص استاد سرآهنگ ميباشد که 

يکي از  بدرگاه حضرت مبارک قندي آغا بيدل شناس معروف و آن پير خرابات نوشته و
مهجور ميباشد، يعني اينکه کاتبان اصل مطلب را از زبان استاد استخراج نموده کاتبانش عزيز 

بصورت تحريري در آورده اند و اينکه دانشمند گرانقدر جناب انجنير صديق و ديگران آنرا 
نمايم نميتوانم از آن انکار کنم و حتي مي توانم تصديق هم " تکميل و آماده ساخته باشند، اصال

و اگر هر کسي که اين کار را کرده يکي از خدمات بزرگي را در عالم موسيقي افغاني انجام 
  .داده است

که بازهم ارتباط هنرموسيقي افغانستان  از اين بحث برداشت مي شود اين استسومين چيزي که 
يشاني نشان از همين جا است که استاد شاه ولي ولي ترانه ساز پر. را با هندوستان نشان ميدهد

ميدادند و ميگفتند که اگر موسيقي سرحد ندارد، کشور دارد و نظر بر آن داشتند که اگر ما 
بتوانيم آهنگ ها و موسيقي هاي محلي وطن را تحت يک نظام خوب الفباي موسيقي آورده و 

  .تنظيم دهيم و آنرا بنام موسيقي خاص افغاني به جهان معرفي داريم کاري است روا و بجا
اسم برده شده است اما در " اگر چه از آالت موسيقي مکررا» سفينهء موسيقي «کتاب  در

ذکر ها رفته و خوب معرفي شده و نوشته ها و مقاالت ديگران نيز دراين باره » رباب«خصوص 
آورده شده است و بدون شک آن کار خارق العادگي دارد که اين آلهء موسيقي قديم افغاني  

معرفي ميگشت و در کنار آن دهل و دف و چنگ و ني و غيچک و دمبوره بايد به همان شکل 
  .که هم از آالت اصلي و قديمي وطني ما ميباشد بايد معرفي مي شدند
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اي کاش اگر شخصي از  هنرمندان پيدا شود که همه آالت موسيقي را را با وظايف شان در 
وسيقي و آميختن آنها تحت وقت نواختن و يا ساز زدن شرح دهد، زيرا کمپوز چند آلهء م

رهبري يک نوازنده و بازپيوستن و همآهنگ ساختن آن با صداي خواننده کاريست بيشتر مشکل 
و البته هرکس نميتواند از عهدهء نوشتن اين کار بدر آيد بجز آنکسي که خود وارد موضوع 

ارشان بمراتب هرگاه اين کار بزرگ و همت عالي را هنرمندان قلم بدست اجرا نمايند ک. باشد
ارزنده تر از آنست که من و يا کسي ديگري غير مسلکي آنرا بنويسد، زيرا جهان موسيقي 

  .کشوري دارد و هر کس نميتواند در آن ملک بدون ويزاي دخول در آن پانهد
آنچه را که من به وضاحت ميتوانم بگويم آن است که علم موسيقي از سخت ترين و مغلق ترين 

مي سازيم به چشم مي بينيم که حاصل » يک«را جمع » يک«شد، زيرا ما اگر علوم و هنر ميبا
مي شود و اگر ما يک قضيه هندسي را حل مي سازيم ولو که آن قضيه از هندسه » دو«جمع 

فضايي باشد بازهم جواب آنرا از روي شکل دريافت نموده خود را قناعت ميدهيم و يا اينکه 
کي را بدست مي آوريم، اندازه مواد و رنگ و سرعت را يک محلول کيميايي و يا حرکت فزي

از روي تجربه و منطق مي پذيريم و يا اگر يک تابلوي نقاشي را مشاهده مينماييم بزودي 
  .کمپوز، دورنما و صورت آميزش رنگ ها را با تناسب آن در مي يابيم

ي و منصف اصلي عبارت بلکه قاضي واقع. اما در علم موسيقي نه چشم ما کار ميدهد و نه قلم ما
قرار ميگيريد و طوري که در سطور قبل گفته  است که از طريق گوش در امتحان قلب» قلب«از 

قلب بسوي يعني اداره قلب بدست ما نيست و اينکه چطور  »شد او بيچارهعشق آمد عقل «آمد 
زمي و متناسب است به موازنه و جذابيت شخص ب" آن ميرود و در تپش مي آيد موضوع کامال

  .مطرب 
موسيقي واقعي و آن موسيقي که در کوچهء خرابات و در منزل واقعي خراباتي صورت داده و 
نواخته مي شود قلب را از آلودگي به مقام پالودگي در مي آورد و از حالت تفکر به عالم 

چه باشد «سوال مي آيد و گويند که » تفکر«جذبه داخل ميسازد و از آنجاست که بر سر لفظ 
  ؟» نچه گويندش تفکرآ

همه ساز ها را با هم آميختن و پيوند دادن و باز همه را بيک نقطه تمرکز بخشيدن که آنرا قلب 
بپذيرد کار هر بيگانه بشمار نميرود و کاريست که شخص بايد بدان ديار داخل بوده و از تمام 

  .اسرار نهاني موسيقي آگاه باشد
نين بر مي آيد که مراتب و قوانين موسيقي چ» يسفينهء موسيق«از شرح آقاي مؤلف کتاب 

  .سخت دشوار است و از خود عالمي دارد که بدان داخل شدن کار آساني نيست
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کار آسان مينمايد ولي يکي از سخت ترين شعبات و طريق موسيقي " خواندن هاي قوالي ظاهرا
بخشيده، دانستن آن  ميباشد، از اينکه نصرت فتح علي خان و ديگران را خداوند به شکلي قدرت

و عادي به عالم جذبه و غير  هستي تآن قوالي ها انسان را از حال. است ) ج(کار خود خداوند 
چيزي ديگري است و » استعداد«هستي ميفرستند و من در همه جا گفته ام و باز ميگويم که 

  .کار ديگري» شوق کاذب«
  يداچــــو استعداد نبود کار از اعجــــاز نکش

  کي تواند ساخت بينا چشم سوزن رامسيحا 
ترتيب داده اند اگر کسي متوجه آن شود » الفباي موسيقي«بابي را که جناب پاکدل معنون از 

" مؤلف از نهايت فهميدگي اوال. کاري است که در افغانستان هنوز کسي آنرا انجام نداده است
و در جهان . ها باز گو مينمايد را با کيفيت و پرده » سر«آغاز مينمايد و نام » سر«از مخفف 

ها قدم ميگذارد و مفاهيم و معاني آن را با بسيار مهارت معرفي ميدارد و عقب آن پرده » تال«
هاي را که ما هرگز نمي ديديم آن پرده ها را برميدارد و ما را متوجه رموز و رازهاي واقعي 

  .وستان مينمايداسرار موسيقي کالسيک افغانستان و هند" جهان موسيقي مخصوصا
کتاب آقاي پاکدل البته بسي چيزهاي را ميرساند که ما به آن چندان آگاه نبوده ايم از جمله 

آواز، " بسياري از اصطالحات موسيقي را که در زبان عام معمول نيست در کتاب آورده اند مثال
ر يک معني سود، کرانه، کمک، اوکار، مورکي، زمزمه و غيره که هرکدام از کلمات فوق بظاه

  .ردندوسيقي به مفهوم ديگري استفاده ميگدارند ولي در اصطالحات م
کتاب از يک تعدادکرانه ها ياد مينمايد يعني اينکه هر استاد با صالحيت  ١١٢مؤلف در صفحهء 

گرامي استاد نتو آمده ولي اي کاش موسيقي از خود کرانه ها دارد در اين صفحه ذکر شده نام 
او را گويند . شعر شناس و آن صحيح خوان درست گوي معرفي بيشتر مي شدآن پير خرابات و 

استاد استادان است و باري به استناد قول مرحوم پوهاند مجددي به جرم بدخشان نغمه خواني 
کردهمه درختان پر از بلبل گرديد و هزاران بلبل در صدا با او انباز گشتند و او يکي از 

او در ميان هنرمندان مقامي بس بلند است و مي سزد بزرگاني  خدادادگان موسيقي بود و مقام
  .معلومات دارند به رخ موسيقي دوستان بکشند تا صواب شان باشد او که در باره

را به بسيار غور و عالقه خواندم و هر وقتي که بعد از خواندن به اين » سفينهء موسيقي«کتاب 
م مي آمد، اما چه سود که نميتوانم اين کتاب مراجعه ميکردم يک چيز نوتري ديگري بدست

مقاله را به شکل بسيار مسلکي بنويسم، با اينکه من در اين مسلک تخصصي و يا معلوماتي ندارم 
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تعليم و تربيه، تاريخ و نقاشي مي بود پاي خود را از گل مي کشيدم و باز  و اگر در خصوص
  .داشته باشم هم اميدوارم شمه اي از متن کتاب را به خوانندگان عرضه

البته نميتوان همه آنچه را که آقاي پاکدل نوشته اند بباد توصيف و به نسيم سحري تشبيه نمائيم 
مگر نظريات انتقادي خود را نيز با کمبودي هاي . و مي سزد آنرا يکي از کتاب هاي معتبر بناميم

توکاپي هاي مقاالت اين کتاب مي توانست بيک قلم در نوشته بيايد و فو. آن بايد متذکر شويم
  .و صورت ها نمايانگر صورت ها و خط هاي فوتوکاپي شده غير خوانا است

، ارزش کتاب بلند تر ميگرديد بخش علمي و صنف بندي تقسيم مي شداگر اين کتاب بدو 
حصه اول خالص در خصوص تدريس و راز هاي موسيقي تخصيص مي يافت و حصهء " مثال

اين به دو کتاب عليحده و حتي مي توانست  تخصيص داده ميشدبارهء معرفي متفرقه ديگر در 
  .تقسيم گردد

پيشنهاد من در خصوص اين کتاب اين است که اگر عالوه از خود آقاي پاکدل که مؤلف 
اصلي ميباشند چند شخص با صالحيت و وارد موسيقي برآن کار نمايندو کتاب را با در 

اب نويسي تکميل نمايند بشکل پخته چاپ نظرداشت جزئيات و تفکيکات و صورت علمي کت
  .شود بهتر است تا هرکس بتواند بالنسبه از آن استفاده نمايد

آنرا شرح و بسط نداده و از  يا نميدانسته وبسي جايهايي است که جناب پاکدل خود ميدانسته 
ده آن گذر نموده است که به موسيقيدان مبتدي و عالقمند موسيقي مشکل است که از آن استفا

  .الزم نمايد
طوري که گفته آمدکتابي را که بانو داکتر لورين سکاتا در خصوص شرح، تحليل و تجزيه 

تأليف نموده قابل ) هزاره جات، بدخشان و هرات(موسيقي سه منطقه فارسي زبانان افغانستان 
يادآوريست که نويسنده اين سطور در وقت تأليف کتاب به مؤلفش همکاري هاي زيادي را 

ام داده است و اي کاش اين کتاب بزبان فارسي ترجمه گردد و اگر ما بتوانيم در خصوص انج
هر يک از موسيقي هاي محلي و غير محلي را بصورت اين کتاب متذکره نوشته و بشکل علمي 

  .ترتيب دهيم غنيمت بس بزرگي خواهد شد
ويسي مدرن و علمي را به شکل کتاب ن» سفينهء موسيقي«من هرگز نميتوانم بگويم که کتاب 
کتابي است که به نوتيشن موسيقي  بگويم که در ذات خود ترتيب شده است ولي آنرا مي توانم

  .به حالت تحريري در آورده شده استاساس گذاري نموده و از حالت شفاهي 
نجانيده شده است از صدها سال گعالمات و اصطالحات مخصوص موسيقي که در اين کتاب 

ه سينه آمده و دهها نکات عمده از ميان رفته، ولي مردي تا هنوز پيدا نشده بود به اينطرف سينه ب
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که آنرا به نوشته و تحرير درآورد و البته نخواهد از آن انکار ورزيم که اين کار در هند و 
پاکستان و بنگال صورت نگرفته است و شايد در آن کشور ها از اين کار ها زياد شده باشد ولي 

بمانند اين کار تا هنوز نشده بود و يقين دارم که قدم دومي که از روي اين کتاب و  در افغانستان
  .متکي براساسات آن گذاشته شود بهتر از بيشتر مي شود

طوريکه گفته آمد من بعد از مطالعه اين اثر که توسط جناب بينش مواصلت کرد در نهايت 
ستاد هستند، به بيدل و کيفيت اعجاز حالت مسرت قرار گرفتم و چه عجبا که خود جناب بينش ا

قلم بدست توانا در مطبوعات داخل و خارج وطن جلوه آميز اشعار او آگاهي دارند، منحيث 
همچنان صورتگر . خطاط ماهر اند و اقسام خط را خوب زيبا و دلفريب مي نويسند. کردنه اند

هرات را توسط خيال خوب و توانا اند که صورت حضرت مرحوم اسماعيل سياه شاعر وارسته 
نقش بسته بودند و باالخره جناب بينش خود هنر و موسيقي نواز و به راز هاي موسيقي وارد 

  .هستند و به تار دلربا سخت ميدانند
سفينه «به جناب عبدالطيف پاکدل که کتاب  فتار مطول خود، بسي شادباشها راگ ءدر خاتمه

و بدسترس فرزندان کشور گذاشته اند، تقديم  را با ريختاندن عرق ها تهيه و ترتيب» موسيقي
  .ميدارم

جوان و نويسنده توانا جناب آقاي محمد فرهاد تشکر نمايم که  زم ميدانم از دانشمنددر اينجا ال
را به عالقمندان معرفي » يقيسفينه موس«مرا بهمراهي آقاي استاد بينش وادار ساختند تا کتاب 

  )شهراني. با احترام ع.  (مبدار
  ) ٤٩و  ٤٨،  ٤٧روان، شماره هاي کا(
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  اختالط دارند" افتراق و معنا" لفظا  نظريات دو هنرمند بزرگ وطن که
  »ولي « و » خيال «

ولي ترانه ساز را در يکي از شماره هاي ماهنامه کاروان در  ،بعد از اينکه نظر استاد شاه ولي
، اهل خبره و دانشمندان وطن خواندند و نوشته ت موسيقي افغاني، موسيقي دانانقسمت اصال

طبع آراستند و بخاطراينکه بنده هم در اين حشر حلهء آن تهيه داشته در  هاي هم در مقابل
مطلب من جنبهء "يقينا. هنرمندان گرانقدر وطن سهم گرفته باشم مطلب چندي را بعرض ميرسانم

  .يک جانبه نداشته و کسي را نميخواهد طرف قرار بدهد
مدتي را که در پوهنتون کابل در خدمت هنر موسيقي صرف کرده ام ناگزير چند کلمه را به 

  .عرض برسانم  تا خداي ناخواسته سوء تفاهم ها به جديت نکشد
واقع در کنار غربي دارالمعلمين کابل که اينجانب » مکتب موسيقي«در کابل مکتبي داشتيم بنام 

سال اخير دارالمعلمين و محصالن فاکولته تعليم و تربيه  گاهگاهي منحيث استاد رهنما شاگردان
را بخاطر تدريس آموزي مي بردم، و بعد از بازگشت از آن مشاهدات در داخل صنف درسي از 

  .يمداصول تدريس و روش و ميتود هر معلم و استاد بحث ها را بميان مي آور
آورده شده است که چطور که در متن کتاب  مدتي را در خدمت موسيقي کار کردم نگارنده

دوران بسيار تلخي بود، با آنکه روسي مآبان  فاکولتهء موسيقي را تأسيس کرديم ولي دوران خلق
باالخره روزي فرا . و کمونيستان هر آن تقاضا هاي غير اکادميک داشتند و تحميالت مي آوردند

يسور از مسکو فرستاده نر نداشتند بحيث پروفنفر که از نظر من سوادي در باره هرسيد که دو 
شدند و کمونيستان دو آتشه بما گفتند که اينها مشاورين برادر بزرگ ما از کشور شورا ها آمده 

لذا جهان بمن تنگ گرديد و به پيروي از . و هر امري که مينمايند برهنمايي آنها قدم برداريد
  .پيغامبر اسالم دست به هجرت زدم) ص(سنت رسول اهللا 
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با تأسيس ديپارتمنت موسيقي، موسيقي شکل علمي بخود بگيرد و موقف آن در  آرزو داشتم که
همچنان موسيقي که در کوچه ها و پس کوچه هاي وطن . قطار هنر ها و علوم ديگر تثبيت شود

اجرا ميشد، باآنکه ارزش بسزا داشت، بازهم شکل اکادميک را بخود بگيرد، اگرچه الحمد اهللا تا 
  .موفق شديم اندازهء در اين اقدام

موسيقي هاي محلي ما بايست تحقيق ميشد و هر يک را بذات خودش بايد مطالعه مي نموديم و 
و بعد از طي مراحل تحقيقي از آن موسيقي . مقامات آنرا به الفباي موسيقي برابر مي ساخنيم

 افغاني در جهان هاي محلي گروه ها بدست مي آورديم و گروه ها را بهترين سمبول موسيقي
من .البته با احترام زياديکه در کوچهء خرابات و استادان عاليقدر موسيقي داشتيم. معرفي ميکرديم

بعد فارغان موسيقي همان مقامي را در جامعه بدست ميآورند که يک فارغ التحصيل ديگر 
  .پوهنتون داشت و چنانچه همانطور شد

برعکس در . وجه کمتر گرديده استبدبختانه در افغانستان در قسمت موسيقي و هنر نوازندگي ت
کشور هاي ديگر بسا استعداد هاي وجود داشت و دارد که لياقت و استعداد فطري آنها چنان 
جلوه گر و روشنايي آور است که بي ترديد ميتوان گفت که اگر آنها تربيه علمي را فرا گيرند، 

مند موسيقي در افغانستان رکن موجود  محبوب جامعهء ما يا هنر. جهاني را به لرزه خواهند آورد
شکيل ميدهد و هنرموسيقي وطن ما داراي ريشهء طوالني در مده و پايهء عالي فرهنگ ما را تع

  .تاريخ ميباشد
در ذيل يک مرور سطحي در خصوص موسيقي افغانستان و ارتباط آن را با موسيقي هند، در 

رازندهء وطن کلماتي داريم اما مقدمتر از آن به دو شخصيت ب. چند سطر خالصه مينمايم
  :باينصورت

چه در هنگام جهاد برحق  ، اين مرد مبارز«ترانه ساز«ياول در بارهء جناب آقاي شاه ولي ول
مسلمانان افغانستان برعليه روسها و چه بعد از آن بار بار شنيده ام که ايشان در زمرهء مدافعان 

دا کرده و ترانه هاي حماسي و اسالمي که اسالمي و افغاني، وظيفهء ايماني و وجداني خود را ا
مجاهدان را در وقت حمله باالي روسها به شور آورده تهيه داشته و به مجاهدان سربکف کشور 

  .فرستاده و خود شان بحيث مجاهد شناخته شده اند
مجاهدان با شنيدن آن آواز هاي هيجان انگيز در دشت هاي سوزنده، در فراز تپه ها، در تيغه 

رناک حصار ها، در چله ها و يخبندان ها زمستان، در برف هاي خطرناک و توفانهاي هاي خط
شديد به هيجان مي آمدند و حمالت خويش را بر دشمن بي باکانه انجام مي دادند و کاميابي 

بدون شک استاد شاه ولي ولي ترانه ساز، اين فرزند .هاي زيادي را بدين واسطه نصيب مي شدند
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ست و قدر شناس وطن ما، در قلوب ما جاي دارد و او حق وطن خويش را رزمنده و مردم دو
دانش و لياقت جناب ولي در علم موسيقي و قدرت ابتکار او در همچنان . ادا کرده است

آهنگهاي نوو فهم و درايت او ما را بدان واميدارد که قدر اين هنرمند ارجمند وطن را بدانيم و 
  .ريموجود او را مايهء افتخار بانگا

مي  هو شخصيت شناخته شده وطن استاد حفيظ اهللا خيال را در افغانستان هم استاد بزرگ هنر
استاد خيال در کنار همه هنرمندي و فضيلت . شناسند و در برون مرز ها نام او را هم شنيده اند

  .خود در سياست وارد بوده و سياست داني او خار چشم کمونيستها در افغانستان بود
پر محتوي هم بقلم تواناي احمد شاه علم و محترم داود موسي مطالعه گرديد که  اينوشته ه

  .گفته ها و نظريات هر يک شان قابل ستايش و احترام ميباشد
 ه نتايج مناقشهء خويش را دريابند ودر يکي از محاکم روزي چند مدعي نزد قاضي رفتند ک

ذا قاضي به هر يک شان ميگفت که تو چون هرکدام بذات خود سخنان بجا و منطقي ميگفتند ل
حقيقت آنکه همه راست ميگفتند . راست مي گويي، او هم راست است و من هم راست ميگويم

  .ولي آن گفته هايشان تمام جوانب را در بر نميگرفت
استاد شاه ولي ولي ميگويد که اگر ما بنام موسيقي افغاني، موسيقي داشته باشيم که معرف هنر 

د و ميگويد آن موسيقي که به اثر موسيقي هند آمده نبايد باسم موسيقي افغاني کشور ما باش
  .معرفي شود و اين گفتهء شان به يقين خطانيست

و موسيقي که ما اکنون . استاد خيال ميگويد و ديگران هم مي افزايند که موسيقي سرحد ندارد
تعداد شان مي افزايند " و بعدا از آن استفاده ميکنيم موسيقي است که راگ هاي آن از هند آمده

  .که آن راگ ها هم در حقيقت از افغانستان به آنجا رفته است
عرض من اينست که گفته هاي شان بجا، منطقي و داراي داليل قانع کننده است که در سطور 

  .ذيل آن داليل و تأثيرات موسيقي افغاني را بر موسيقي هند خواهيم آورد
ميگويد از موسيقي جت ها و جوگي ها خسته شده است و موسيقي  اينکه استاد شاه ولي ولي

ها عالقمند اشد، فهم و تصور من اين است که آناگر داراي سرحد نميباشد، پس داراي کشور ميب
و واليت آن اند که موسيقي داشته باشيم که خامه و جوشيدهء افغاني باشد بمانند موسيقي لوگر 

تفاوت داشته باشد،  گرانلمي بدهيم و از موسيقي هاي ديکه اگر آنها را صورت ع ديگرهاي 
  .بجز از مفاد خطري ندارد

و اينکه دانشمندان ديگر به موسيقي سرحد قايل نيستند، بخاطري حق ميگويند که زيباشناسي و 
زيبا پسندي هر انسان و هر جامعه را نميتوان تحت قيد و شرايط قرارداد و از نگاه رواني شخص 
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از چه لذت ميبرند و چه را تقدير مينمايند ميل و خواهش و خواسته رواني آنها  ويا جمعي که
خوشبختانه کشور افغانستان . است و ما حق نداريم تا در خصوصيات آنها مداخله نماييم

ساختماني دارد که مردم آن متشکل از چندين گروه ميباشند و هر يک از آن گروه ها و قوم ها 
افغاني دارند، هريک بذات خود مشخصات و اختصاصات عليحده  با آنکه خصوصيات مشترک

  .دارند که بذات خود ارزش دارد الزم است که به آن ها ارزش و مقام خاصي را قايل شويم
مردمان صفحات شمال که از هزاران سال به اينسو در همين جائيکه حاال مي زيند، زيست 

هب و موسيقي آنها مشابهت ها دارد به داشتند و طرز خوراک، پوشاک، عادات و رسوم و مذ
  .ترکستانات شرقي و غربي يا ان طرف رود جيحون

مردمان مشرق و جنوب کشور از قديم باينسو مشابه به مردمان آنطرف خط ديورند مي زيستند و 
زيادي را در هردو طرف مي  مشترک هم بدان شکل حيات بسر ميبرند و خصوصياتهنوز 

  .موسيقي راتوانيم بيابيم از جمله 
واليات غربي ما نيز از اين امر مستثني نبوده و به اثر همسايگي و زبان و دين مشترک چيزهاي 

  .دارند مشابه به مردمان آنطرف مرز و نميتوان از آن انکار کرد
در طول تاريخ زيست هاي باهمي داشتند و هرنوع خصوصيات مال " البته همه اينها مشترکا

اگر چيزي را اينها از آنها گرفته اند، آنها هم چيزهايي را از اينها " امشترک شان ميباشد، فرض
  .گرفته اند

طوريکه گفته آمد هريک از اقوام کشور ما خاصيت هاي بخصوصي دارند که مربوط و مختص 
شرط آنکه همه تحت لواي به  .به خود شان ميباشد و بايد آن مشخصات شان احيا و تقويه گردد

  .شندبيرق افغانستان با
چون بحث ما بر موسيقي هندي است الزم بيادآوري ميدانم که بگويم پادشاهان افغانستان 

آنها بر موسيقي آن " کوشانيها و يفتلي ها امپراتوري هاي بزرگ را تشکيل داده بودند و يقينا
  .وقت متوجه بوده اند

بگوييم که چون نفوذ  همچنانکه به دين آنها توجه کرده اند، و قضاوت بسيار مشکل مينمايند که
تأثير داشته از آنرو از تأثير موسيقي افغاني برهند را نيز " سياسي از طرف افغانستان به هند مستقيما

ولي بخاطر بايد داشت که کوشاني ها مذهب بودايي را پذيرفته بودند و چون . نميتوان انکار کرد
قهء آنها بر موسيقي هند هم بوده مذهب آنها را پذيرفتند، از آنرو مي توان گفت که امکان عال

  .است
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بايد متوجه يک موضوع شويم که اگر دين نو را در وقت بلوغ، هوشياري و بيداري کسي مي 
معني آنرا ندارد که موسيقي را هم بپذيرد، زيرا کساني که در يک محيط رشد " پذيرد حتما

د و با آن محيط آميزش مي و فرهنگ آن جامعه را دوست ميداشته باشنمينمايند عادات و رسوم 
به او لذت بخش و کيفيت آور ميباشد از آن سبب ضرور " يابند و موسيقي آن محيط نيز روحا

نيست موسيقي بيگانه را نيز پسندند و نميتوان از آن انکار ورزيد که موسيقي بيگانگان را نه 
مد آنچه را که حاصل دارند و طوريکه گفته آ  موانستپسندند و ميشود که به آن موسيقي 

  .آنرا زياده تر از ديگران مي پسندد" انسان در طفوليت شنيده و به آن عادت گرفته يقينا
که مرکز تابستاني شان بگرام بود، در زمستان به تاکسيالي پاکستان موجوده در  کوشاني ها

ه يقين است ک. نزديکي راولپندي تخت ميزدند و از آنجا به کشور وسيع خود حکم ميراندند
پادشاه بدربار خود موسيقي نوازان را داشته و پادشاه به همان موسيقي عالقه دارد که در آن 

و وقتي که توجه دربار در يک شکل موسيقي باشد، اطرافيان نيز آهسته . محيط نمو کرده است
بدان عالقمند مي شوند و دوران يفتليان را که دوام کوشانيان است هخذالقياس مي توان آهسته 

  .ان شکل تصور نمودبد
به موسيقي توجه داشته و مجالس " سلطان محمود غزنوي حاکم افغانستان بود و به هنرها خاصتا

در دوران آن شاه ادب دوست و هنر پرور، دين اسالم . خوشي در دربار او ترتيب مي شده است
است، يعني برهند نفوذ نموده است و موسيقي آنوقت کشور ما با اسالم در هند داخل گرديده 

اينکه اثرات موسيقي نوازي و خواندن هاي حضرت رودکي بدربار سامانيان نيز از طريق غزنويان 
  .برهنديها اثر افگنده است

  .در دوران چنگيزيان هم مهاجمين مغولي از طريق افغانستان به خاک هند حمله برده اند
طريق افغانستان بر هند تسلط يافتند غوريان، ايبکيان، لوديان و سوريان و سيدان و ديگران همه از 

آنها رفته اند و از  رهبران بجاي اينکه مردم هند را زير اثر خود بياورند، خود زير تاثير" و يقينا
  .آن جمله موسيقي را ميتوان بطور مثال ياد کرد

 وسيع هند حکم راندند و بعضي و ترکستان به مملکت) انستان امروزافغ(تيموريان هم از خراسان 
از آن امپراتور ها چون همايون در کابل و اکبر در جالل آباد تولد يافته اند و يقين است که 

  .ميدادند ز وطن ما را بر موسيقي هندي ترجيحموسيقي آنرو
اين موضوع را هم فراموش نميکنيم ولي بعد ها خود در هندوستان و کلچر آن انس گرفتند،  

اخالف همهء آن حکمرانان در ميان ميليون ها انسان که به اثر گذشت زمان نسل هاي بعدي و 
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هندي هضم گشتند و چهره ها و قيافه هاي هندي را بخود گرفتند و از بخت نيک دين مبين 
  .را همان رقمي که بود تا اين وقت با امانتداري خوب حفظ کردنداسالم 

است و او يا آن خواجهء بزرگوار اجمير از چشت هرات ) رح(حضرت معين الدين چشتي 
تمرينات طريقهء خود را از طريق موسيقي انجام ميداد که بذات خود بزرگترين اثري را در 

  .موسيقي هند وارد کرده است
  .مسلمانان نيم قارهء هند با ميليون ها هندو، گبر و بوديست نيز زير تاثير موسيقي اسالمي آمده اند

ل آوازخواني ها ،حمد، نعت، مناجات ها و امروز سازهاي قوالي و ساز هاي ديگر اسالمي از قبي
  .غزل ها اثرات عميق را در آن قاره افگنده است

عرس گيري ها هم تأثيرات ديگري است که از افغانستان به آن دنياي بزرگ و پهناور نفوذ 
چنانچه همه ساله عرس هاي حضرت ميرزا عبدالقادر بيدل از شبانگاهان تا . نموده است

  .ميگردد صبحگاهان برگزار
خلوت نشينان و طريقت پيشگان، حلقه هاي صوفيگري خود را بگونهء خاصي برپا ميکردند و هر 

  .يک بانيان و موسسان طريقت ها و يا حلقه ها بطرز هاي مختلفه ذکر خدا را بجا مي آورند
بدون ترديد تاثيرات بزرگان چون ميرسيد علي همداني مشهور به علي ثاني، عارف رباني، 

الف ثاني، خواجه محمد باقي باهللا، مال يوسف حسين واعظ، خواجه نظام الدين اوليا شاه مجدد
نعمت اهللا ولي، پير اجمير، علي هجويري مشهور به داتاگنج بخش و پيروان حضرت شيخ احمد 

  .سرهندي و غيره کساني بودند که تاثيرات عميق را در سرتاسر هندوستان وارد آوردند
و يا اميرخسرو فرزند امير يوسف الدين ملقب به ترک اهللا باني يک تعداد حضرت سلطان الشعرا 

  .راگ ها، ساز ها و مخترع آالت موسيقي در هند بوده که وي از ترکان افغاني االصل ميباشد
اگر هنر موسيقي از ايران به هند رفته از راه افغانستان بوده و اگر از ترکستان به هند موسيقي هاي 

هم گزرش از افغانستان است که با مخلوط و ترکيبات هنرموسيقي افغاني به ترکي رفته باز
  .سرزمين سحر آفرين هند قدم گذاشته است

حملهء اعراب بعد از مداخله محمد بن قاسم در سند روش اسالم از طريق افغانستان رفته و هنوز 
  .هم اکثريت قاطع مسلمانها به مذهب حنفي گرويده ميباشد

ونيم هزار سال و يا زياده تر آن است و اينکه د کمغانستان با نيم قارهء هند دست ارتباط مردم اف
گفته آنها از موسيقي ما متأثر شده اند و يا اينکه موسيقي ما از آنها متأثر شده است، طوريکه 

موسيقي اين آمد تفکيک آن خيلي مشکل است و چطور مي توان با اين ارتباطات بسيار محکم 
و مي ترسم از آنکه بمانند پيدايش تخم و مرغ نشود که جنجالي  ز هم جدا کردهدو کشور را ا
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است از قديم تا امروز و به يقين دانسته مي شود که منظور از هشدار دادن هاي استاد ترانه ساز 
و اين بدان مي ماند که در آغاز اسالم، . همانا مشخص ساختن موسيقي اصيل افغاني ميباشد

دم و مجسمه ها را در خانه ها نمي گذاشتند بخاطراينکه دوباره مردمان به بت مسلمانها تصوير آ
در حاليکه رسم کشيدن انسان و حيوان و يا زنده جان در حقيقت در جملهء هنر . پرستي نگرايند

ها به حساب ميرود، دوري جستن و يا بدگويي هنرموسيقي هندي هم به اين معني خواهد بود 
موسيقي هندي ميرويد و يا نميرويد ، موسيق وطن را صبغهء علمي  که هله زود شويد، پشت

  .ببخشيد و آنرا در جهان بنام موسيقي خالص افغاني معرفي بداريد
آن مردم است و از حنجره  اگر اثرات هنرموسيقي افغاني در هند بوده باشد، اکنون بازهم کمال

يا هندي مي نشيند و همچنان اگر آلهء زيباي مردم آن قاره برميخيزد ودر دل هاي افغاني و  هاي
موسيقي ساخت و يا اختراع افغاني را آن سياهان قوالي هندي مي نوازند، در حقيقت هنري است 
که توسط يک هندي انجام مي يابد و مطابق روحيه و تقاضا هآي روان آن مردم نواخته مي شود 

صد در صد نمائيم و مال اصلي خود و ما نميتوانيم آن موسيقي را که آنها انجام ميدهند تصرف 
انکار ورزيم  هندوستان و شبه قاره هند بدانيم، زيرا ما به هيچ صورت نمي توانيم از هنر موسيقي

و آن يک کشور عظيم است، همان قسمي که يک هزار سال قبل محمود بت شکن غزني چي 
نسته ميشود که هنر بت سومنات را به همه زيبايي ها و ظرافت کاري هايش بشکست، از آن دا

در آن نيم قاره وجود داشته و شايد هزار سال پيش از دورهء محمود هنرهاي زيبا در آن خاک 
  .انکشاف يافته باشد

اينکه بودا رهبر مذهبي گروه هنديها در اول شهزاده بود و مي توان از آن استنباط کرد که در 
  .آن محيط شاهي ها و مدنيت ها موجود بوده است

يک موضوع را اعتراف نماييم و تحت تأثير غرور ملي خود بصورت احساساتي برنياييم بياييد 
دين هندي قبل  که هندوستان را نيم قاره ميگويند بدين معني که آن محيط داراي اهميت است،

اما اگر نفوس اين مردمان يکسان نژاد را با . از دين بودايي است و قدامت آن زياد ميباشد
ل آنها تخمين نماييم، دست کم يک بليون نفر مي شوند که بمانند چين يک بر اطرافيان و ماحو

  .پنجم حصهء نفوس دنيا را تشکيل ميدهند و ما هرگز نميتوانيم از هنر آنها انکار نماييم
به هنر حنجره که " همچنان نمي توانيم از حنجره هاي افسونگر هندي نژاد ها انکار نماييم و واقعا

: ميگويند بي تعصب آواز ميگشند و "مثال. مينمايند آواز هايشان خوشايند است آنها آواز خواني
  ».زبان يار من ترکي است و من ترکي نميدانم« 
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غرور ملي مردمان نيم قاره را مي توان کمتر از غرور ملي افغانها قياس کرد اکنون در هندوستان 
بريان يا نواده هاي امير تيمور اکثريت آثار و آبدات تاريخي شان آثاريست که در دورهء با

  .تاج محل از جملهء عجايبات هفتگانه ميباشد ي آنساخته شده است ويکي از نمونه ها
غرور ملي تا جايي الزم و ضروري شمرده ميشود که بر غرور ملي ديگران صدمه نرساند و به هر 

  .ملتي اين غرور کمتر يا زيادتر سراغ ميگردد
مردمي بصورت خاص و سبک روشن آن در جملهء آن غرورهاي  يک موسيقيالبته با داشتن 

  .ملي بشمار ميرود که ميگوييم گرچه موسيقي سرحد ندارد ولي کشور دارد
هر کسي که هر نوع موسيقي را تقدير ميکند و از شنيدن آن لذت ميبرد، بدون ترديد حق 

معني آنرا ندارد که آن  ،ي که به آن موسيقي عالقمند نيستمشروع و انفرادي اوست و اما کسان
  .نوع موسيقي از حلقه ها زدوده شود

در افغانستان ما انواع موسيقي داريم و در هريک از بخشهاي وطن اشکال و حاالت موسيقي 
شايد موسيقي مردم صفحات شمال مملکت ما به مردمان مشرقي و . مختلف ديده و شنيده ميشود

ي هاي غرب مملکت مردمان صفحات شمال لذت جنوبي خوشايند نباشد و يا اينکه از موسيق
  .نبرند، اما هر يک بذات خود مقام و ارزشي را دارا ميباشند

راديو افغانستان تا اندازهء زياد موسيقي نوازان محلي را تحت تأثير آورده بود، در قريه ها و 
 دهات و شهرهاي کوچک اطراف وطن در کنار موسيقي هاي محلي، هنرمندان بعضي خواندن

همچنان فراموش نبايد کرد که در زمانهاي اخير پادشاهان ما . هاي راديو کابل را تقليد ميکردند
به هند ارتباط داشتند يا در آنجا تولد شده و يا نشونما نموده عالقهء آنها به موسيقي هند از 

  .طريق درباريان سازنده زياد بنظر ميخورد
سيقي هندي عالقمندي دارند، عبارت از داشتن تعداد هنرمندان ما به مودليل عمدهء که يک 

هنرمندان زياد ما که در کوچه پربرکت و پرکيفيت خرابات بسر . معلومات و آگاهي آنهاست
ميبردند، ارتباطات زياد به موسيقي هند داشتند و هنوز هم دارند، عده اي از ايشان حتي اقارب و 

دليل همبستگي و روابط شان را نشان خويشاوندان در آن ديار دارند که آن هم بذات خود 
  .ميدهد

رهنمايي هاي هنديها آموخته اند، حق مشروع آنهاست  تحت کساني که علم موسيقي را در هند
خود لذت ببرند و آن معلومات و فراگيري هاي خود را به مردم تدريس نمايند که از آن دروس 

که در يک کشور يک رشته را آشکارا و منطقي است که کسي " و اين يک نوع موضوع کامال
عالقمند به اسلوب و روش تدريس آن کشور ميباشد، بمانند کسي که در مسلک تحصيل ميکند 
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عليم و تربيه به امريکا تحصيل مينمايند، آنها روش و ميتود و پرنسيپ هاي امريکا را با در ت
  .نظرداشت خواسته هاي مردم ما تطبيق و در معرض عمل قرار ميدهند

دوستي و موسيقي شنيدن و از آن لذت بردن بمنزلهء آنست که يک شخص در خانهء  موسيقي
خود تابلوي زيباي را مي پسندد و بديوار خانهء خود آنرا مي آويزد ولو اينکه آن تابلو در 

در حقيقت اين کار حق فردي را نشان .جرمني، يا امريکا و جايي ديگري ساخته شده باشد
از همين جاست که ميگويند موسيقي سرحد . ست که هنر سرحد نداردميدهد و نشان دهنده آن ا

او بدان ضرورت  "ندارد، يعني کسي که هنر موسيقي را مي پسندد، آن موسيقي است که روحا
مي تواند از آن او شود با آنکه در هرجاييکه قرار دارد، در خاک هند و يا جاي " دارد و طبعا
  .ديگر باشد

معني است که يک  بدين ،کشور دارد و در محدودهء خاک ما قرار دارداينکه ميگوييم موسيقي 
کشور از خود افتخارات بخصوصي دارد، يعني اينکه چه موسيقي باشد و چه در بخشهاي 

استاد بهزاد از " مثالپارچه هاي نفيس و ناياب ميناتورکاري . مختلف صنايع نفيسه و يا مستظرفه
درخشان و قابل افتخار استادمشعل در هرات امروزي، ار در محدودهءکشور ما نقش يافته و آث

خط نستعليق نيز که بنام خط فارسي ياد . افتخارات هنري ما را در پرتو نقاشي نمايان ميسازد
ولي با تمام معني هر . ميشود از اختراعات و چکيدهء خامهء هنرمندان خط ما محسوب ميشود

ختيار عام و تام دارد، ولي بما همين افتخار است کسي که در روي دنيا بدان اسلوب مي نويسد ا
  .که نستعليق را هنرمندان ما ابتکار کرده اند

در قسمت موسيقي لوگري ما بجز از مردمان لوگر حتي در داخل خاک افغانستان که بدان 
" آشنايي ندارند و اين يک نوع موسيقي است که از اعماق قلب لوگري ها برخاسته و واقعا

خاصي ميباشد و ميتواند يکي از نمونه هاي اعلي موسيقي وطن ما بحساب برود و  داراي ارزش
نمايانگر  ها نوع ديگر خالص موسيقي افغاني،موسيقي ها و خواندن هاي ساز شمالي و ده 

  .موسيقي افغاني ميباشند که در بيرون مرزها با موسيقي هاي ديگران تفريق ميشوند
کنيم و جامهء علمي بدهيم و انکشاف بخشيم و نگذاريم  برماست که آن موسيقي ها را صيقل

که تحت تاثير موسيقي هاي ديگران قرار گيرد، زيرا آن سبک ها و روشها ساخت و بافت 
  .اشکال هنري خود مي بالند و افتخار مينمايندافغانها ميباشد و افغانها به آن نوع 

طرف خط ديورند را به  روش در دو ن هاي خود باآنکه اسلوب ومرحوم استاد اولمير در خواند
پيش مي برد ولي کمپوز ها و رهنمايي هاي کمپوزيتوران ما توانسته بودند، خواندنهاي او را يک 

و » مسته منگي بروليده««و يا » نستان زمونژدا افغا«خواندن اولمير  .نمونهء خوب افغاني جلوه دهند
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ود و يا وفق دادن به رهنمايي هاي استادان غيره خواندنهاي است که استاد مرحوم با استعداد خ
ديگر راه بسيار خوبي را مي پيمود که ميتوانست يکي از نمونهء خوب موسيقي افغاني بشمار 

در اينجا بوضاحت مي توان گفت که آقاي استاد شاه ولي ولي ترانه ساز منظوري داردو با . برود
هد بدرجهء اول موسيقي داشته باشيم که آن ده شود، زيرا او ميخوااآن خواستهء او بايد اهميت د

و اينکه از کدام حصهء کشور ما اين . بگويند» موسيقي افغاني«موسيقي را در خارج از کشور 
قابل قدرهمگاني است و بايد آن موسيقي بسيار پيشرفت نمايد و بصورت . موسيقي جسته است

  .علمي درآيد
حدودهء آن موسيقي چرخ بزند بلکه شايد از اما حيات ما و زندگي ما ضرورت ندارد که در م

موسيقي ديگران لذت ببريم و بشنويم از علم موسيقي ديگران در کشور خود استفاده نماييم و 
ساز ها و سرود هاي ديگران را قدر و منزلت بدهيم، زيرا هرکدام بذات خود هنر ميباشند، بايد 

  .سرحدات را در خصوص اين علم باز نمائيمدر آنصورت 
  )ع، شهراني ٣٦و  ٣٥، ٣٤هاي کاروان شماره ( 
  
  

  موسيقي نوشته شده است کتاب ها و رساالتيکه در بارهء
  

کي کيست در فرهنگ برون «در کتاب مرحوم استاد صابر هروي  ــ  در سوانح ١
موسيقي و تياتر هرات در يکصد «ميخوانيم که استاد صابر دو جلد کتاب بنامهاي »مرزي

تحرير نموده است، که متأسفانه هر دو کتاب در » ي خواجهء کاللموسيق«و » سال اخير
اميد است روزي اين کتب چاپ پخته . نظر اهل تحقيق تا کنون چندان نخورده است

 .شوند و بدسترس عامه قرار بگيرند

 Music In The Mindــ          ٢

The concepts of Music and Musician in Afghnistan  
  Hiromi Lorraine sakataوکتوراي داکتر لورين هرومي سکاتااين کتاب رسالهء د

م بزبان انگليسي در يونيورستي واشنگتن واقع ايالت واشنگتن  ١٩٨٣مي باشد که در سال 
اما تحقيق و گردآوري دانشمند مذکور سالها پيش از تاريخ چاپ صورت . بطبع رسيده است

تا با شوهر خود انجنير تام سکاتا به کابل م، داکتر سکا ١٩٧٠در اوايل سال هاي . گرفته بود
آمدند، و اولين کسي را که مالقات نمودند، نگارندهء اين سطور بود، چونکه پيش از آمدن 
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هنري شان و اين راقم در يک سفر . شان، آدرس مرا در فاکولتهء تعليم و تربيه گرفته بودند
آنها را با هنرمندان موسيقي به واليت بدخشان منحيث ترجمان و همکار همراهي نمودم و 

  .بدخشان و محيط و مردم آشنا کردم
صفحه تکميل شده در بارهء موسيقي سه منطقهء فارسي زبان  ٢٤٣اين کتاب در ظرفيت 

عالم " چونکه داکتر سکاتا شخصا. افغانستان هرات، هزاره جات و بدخشان بحث مينمايد
مناطق بشکل علمي بوده و هرکدام  موسيقي مي باشد، نوشته هايش در بارهء موسيقي اين

  .موسيقي هاي مناطق را زير تحليل و تجزيه و گراف هاي خاص قرار داده است
دانشمند داکتر سکاتا در اين اواخر منحيث رئيس ديپارتمنت موسيقي در يونيورستي الس 
 انجلس کار ميکند و به معرفي هنر موسيقي در افغانستان سعي ها و کوشش ها نموده و يکي

از آن فعاليت هاي او آوردن استاد محمد عمر در يونيورستي واشنگتن و ساختن سي دي از 
در کتاب عکس هاي هنرمندان و رسامي هاي االت . صداي رباب استاد محمد عمر مي باشد

  .موسيقي بقلم و عکاسي شوهرش انجنير تام سکاتا عالوه گرديده است
  :ــ قانون طرب ٣

اد محمد حسين سرآهنگ طور شفاهي بحضور شادروان عارف رسالهء قانون طرب را است
قندي آغا آنرا بزرگوار محمد عبدالحميد اسير مشهور به قندي آغا گفته و يکي از فرزندان 

بعد از . بطبع رسيده است" سلسلتا» پشتون ژغ«در رشتهء تحرير در آورده است و در مجلهء 
احسان اسير، با نوشتن مقدمه بصورت وفات استاد سرآهنگ و قندي آغا فرزند قندي آغا 

  .مستقل آنرا بطبع رسانيده است
رسالهء قانون طرب گرچه بسيار کوچک است ولي کيفيت و معني آن بسيار زياد است و 

  .موسيقي کالسيک هند باستاني را بخوبي شرح و توضيح ميدهد
  :ــ  سرگذشت موسيقي معاصر افغانستان ٤

مددي، يکي از دانشمندان و هنرمندان وطن تأليف و در  اين کتاب توسط استاد عبدالوهاب
  .در تهران بطبع رسيده است) ش .هـ  ١٣٧٥(سال 

صفحه ترتيب يافته در بارهء  ٣٨٤به ظرفيت » سرگذشت موسيقي معاصر افغانستان«کتاب 
حيات و ممات هنرمندان معاصر افغانستان ، هنر هاي موسيقي، آالت موسيقي و اسباب 

هنرمندان موسيقي از هند به افغانستان، سبک هاي موسيقي در افغانستان،  موسيقي، ورود
موسيقي خراسان و هنرمندان هرات، نهاد هاي آموزشي در افغانستان، آرکستر و رهبران 

ن آالت موسيقي هندي در آرکستر در افغانستان، ساز هاي محلي در افغانستان، نوازندگا
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روپايي در افغانستان، آهنگسازان معاصر افغانستان و افغانستان، نوازندگان آالت موسيقي ا
  .يک لست مطول اسماء هنرمندان موسيقي را در افغانستان، شرح و بسط ميدهد

و . کتاب تأليف جناب مددي يکي از آثار ارزنده در قسمت موسيقي در افغانستان ميباشد
ء خوب به محققين اولين تذکرهء موسيقي نوازان و اولين کتابيست که مي تواند سرچشمه

چنانچه اين نگارنده در کتاب حاضر از نوشته هاي شان استفاده هاي . آيندهء افغانستان باشد
و » قانون طرب«اعظمي نموده ام، همچنانکه در دو کتاب تأليفي ام در بارهء موسيقي 

فانه در از کتاب مذکور استفاده ها و بهره ها برده ام، متأس» پيرخرابات يا استاد قاسم افغان«
مداخالت  در وقت طبع در غياب اين نگارنده بعضي) با تعليقات من(» قانون طرب«کتاب 

صورت گرفته بود که جناب مددي و اين نگارنده را جريحه دار ساخت ولي کار از کار تير 
  .شده بود

ته و يگانه کاستي آن کمبود ت زياد در بارهء موسيقي ارائه داشکتاب جناب مددي معلوما
  .اي مي باشد که اميد است در چاپ هاي بعدي آن مشکل در نظر گرفته شودعکسه

 لتهء هنرهاي زيبا را برشتهء تحريرگرچه در اين اواخرا نگارنده تاريخچهء تأسيس فاکو
آنرا بطبع رسانيدم، ولي جناب مددي در اين » آريانا برون مرزي«درآورده و در مجله وزين 

از من بصورت بسيار خالصه يادآور شده بودند که کتاب پر از گنج و برکت خود پيش 
  .نوشته شان ارزنده و خواندني بود

ناگفته نماند که شعبهء موسيقي دانشکدهء هنرهاي زيبا را اين نگارنده بار اول در تاريخ 
تأسيس نمودم و انشاء اهللا تفصيل آن در اين کتاب در ) ش.هـ  ١٣٦٣(افغانستان به سال 
  .ه است، ولي استاد مددي از آن ذکري ننموده استرده شدصفحات ديگر آو

استاد مددي را در سوانح اش خواهيد خواند که کارهاي هنري زيادي کرده ولي اين نوشتهء 
  .شان خدمتي است بزرگ و آبي است بمانند آب حيات 

  :ــ از صدا تا آهنگ  ٥
هنرهاي زيبا ش از طرف مؤسسه .هـ  ١٣٧٨کتابيست بقلم محترم صديق قيام که در سال 

  .صفحه تهيه و بچاپ رسيده است ٣٤٨اوستا به ظرفيت 
خودش انجنير و همکار وزارت دفاع در " بقراريکه در شناسنامهء مؤلف ميخوانيم که اصال

اما در متن کتاب در بارهء موسيقي عموم و تاريخچهء آن در . مسلک نظامي مي باشد
نواع موسيقي، اسباب و آالت موسيقي، افغانستان، کيفيت و ميزان صدا، راگ ها، تال، ا

نوتيشن هاي غربي و واژه نامهء موسيقي در خصوص موسيقي غربي و شرقي را شرح و بسط 
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جناب قيام در اصل متن به مفهوم و تيوري هاي موسيقي . بسيار بسيار عالي و زيبا داده اند
  .تماس گرفته اند که در ديگر کتب موسيقي اين مزيت کمتر سراغ ميگردد

  :ــ  سفينهء موسيقي ٦
اين کتاب ضخيم گردآوري شده فعاليت ها و کارهاي موسيقي را در کابل حکايه ميکند که 
اين نگارنده معرفي کتاب مذکور را در جريدهء ماهنامه کاروان به گردانندگي استاد شکر اهللا 

کتاب  گرد آورنده )در اين کتاب آورده شده است ( .کهگداي نوشته و بچاپ رسانيده ام
  .آقاي لطيف پاکدل ميباشد »سفينهء موسيقي «در
  :ــ  قانون طرب ٧

استاد سرآهنگ تفاوت زياد دارد، يگانه موضوع مشترک » قانون طرب« اين کتاب با کتاب 
  .آورده شده است" اينست که درين کتاب نوشتهء استادسرآهنگ عينا

استاد » قانون طرب«م داده و اگر چه تأليف اين کتاب را داکتر عنايت اهللا شهراني انجا
را  کتابسرآهنگ بيش از بيست صفحه نمي باشد ولي با تعليقات و اضافات مؤلف مذکور

صفحه رسانيده است، در کتاب مذکور يک تعداد سرايندگان و موسيقي  ٢٤٥به ظرفيت 
ل و شايد اين کتاب اولين کتابي باشد که شرح حا.نوازان زياد با عکسهايشان معرفي شده اند

  .آهنگسازان و نوازندگان با عکس هاي شان در يک مجموعه چاپ شده است
در سويدن با ويراستاري محترم ) عنايت اهللا شهراني(اين کتاب به پول و نوشتهء مؤلف 

  .ش بچاپ رسيده است. هـ  ١٣٧٩پوهاند رسول رهين در سال 
از . محترم قرار دارد در قسمت معرفي يک تعداد هنرمندان در کتابيکه حاال بدست خوانندهء

تأليف داکتر شهراني استفاده شده است، چونکه شخص نگارنده مؤلف » قانون طرب«کتاب 
  .هردو کتاب مي باشد، لذا براي سهولت از آن استفاده گرديد

  ):استاد قاسم افغان(ــ  پير خرابات  ٨
با ويراستاري ش . هـ  ١٣٨٢کتاب مذکور بقلم داکتر عنايت اهللا شهراني تأليف و در سال 

  .صفحه بچاپ رسيده است ٢٢٠استاد برهان الدين نامق به ظرفيت 
در کتاب مذکور از يک گردآوري مرحوم غالم حبيب نوابي استفاده هاي زياد شده و بنام 

  .خود شان کريدت داده شده است
در قسمت معلومات ديگر از آقاي ناصر پورن قاسمي نواسهء استاد قاسم و ديگر کتب و 

ت و مقاالت استفاده گرديده و در حقيقت کتاب مذکور کليات حيات و ممات و رساال
  .را بحث مينمايد و فاميل هنري او کارروايي هاي استاد قاسم
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هاشم  ــ  مقاالت زياد در بارهء موسيقي تحرير يافته بيادم مي آيد که آقايون حسيني، ٩
دانشمند ديگر در قسمت موسيقي در حيدر اختر و دهها کوشان ، اطاهاستاد ننگيالي،  احدي،

  .افغانستان تحرير کرده اند، که نشانه هاي آنها بدست نيامده است
که قلب ــ  يک رسالهء کوچک نيز داکتر عنايت اهللا شهراني در بارهء اعجوبهء زمان مل ١٠

و مقاله مطول ديگر در بارهء همين آواز خوان بزرگ جهان  ها لتا منگيشکر نوشته است
  .بطبع رسيده است» آريانا برون مرزي«شهراني نوشته و در مجلهء داکتر 

ــ  دو نفر موسيقي دانان انگلستان بنامهاي جان بيلي و خانم بيلي که زن و شوهر ميباشند  ١١
در بارهء موسيقي مردم هرات باستان تحقيقات زياد کرده اند و بقرار معلوم خود شان نيز به 

  .هم مينمايندشيوهء مردم هرات آواز خواني 
کتابيست بسيار عالي و مفيد که توسط دانشمند بسيار » هنرمندان  هيوادد وموسيقي ا«ــ   ١٢

گرامي افغانستان جناب استاد اسد اهللا حصار شاهيوال تحرير يافته و به ظرفيت يکصدو سي و 
  .ش در شهر پشاور بچاپ رسيده است. هـ  ١٣٨٦پنج صفحه به سال 

  :طيف جان بابي ــ  آثار استاد ل ١٣
لطيف جان بابي از نويسندگان و هنرمندان شهير قندهار ميباشد که در اين کتاب در باره اش 

وي يگانه کسي است که بزبان پشتو در بارهء موسيقي کتاب هاي . معلومات داده شده است
ندي زيادي را تأليف و تعدادي از آنها را بزيور طبع آراسته، چندي از آن ها آماده طبع و چ

  .ديگر در حال تکميل مي باشد که آنها بقرار ذيل ميباشند
  :آثار چاپ شده

  )قاموس ساز و آواز(ــ  سنداريز او سندريز ويشود قاموس  ١
  )توله(ــ  شپيلي  ٢
  )ــ  باجه   هارمونيه ٣
  ــ  طبله ٤
  )شهنايي ـ سرني(ــ  شاني   ٥
  ــ  راگونه ٦

  :ده چاپ ميباشندآثاريکه بزير چاپ قرار دارند و يا آما
  در يک هزارو هشتصدوپنجاه بالغ" سرهاي راگها تقريبا(ــ سرگم پدنيايي ١

  ).بالغ ميگردد
  )معرفي دوهزار راگ(ــ  راگونه اورنگونه   ٢
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  ــ سيتار ٣
  :آثار در حال تکميل

  )آالت موسيقي(ــ سنداريز چونه  ١
  )مشخصات آواز خواني(ــ  ژغونه او سورونه  ٢
  )گويندنوعي رباب که سروت هم مي(ـ سرود ـ ٥) غيچک(ــ ژغکه  ٤ــ  سرنده   ٣
  ــ سورني ١٠ــ ماندولين   ٩ــ ويلون   ٨ــ  پيانو   ٧) سارنگ(ــ  سارنگي  ٦

  ــ للو للو ١٢)  دهل(ــ دوهل  ١١
در بارهء موسيقي نوشته اند که شايد ما بتوانيم ايشان را در حدود بيست و يک عنوان " مجموعا
همچنان متذکر بايد شد که مجموع جملهء . ترين نويسنده موسيقي در افغانستان بشناسيماز بزرگ

  .تأليفات جناب استاد بابي به شصت و هفت کتاب بالغ ميگردد
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  نوزدهمفصل 
  

  و موسيقي فهمان انزيبايي شناس
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  پروفيسور دکتور استاد احمد جاويد                         عالمه استاد خليل اهللا خليلي      لحميد اسير مشهور استاد محمد عبدا

  موسيقي شناس برزگ                    موسيقي شناس برزگ          به قندي آغا مربي استاد سرآهنگ
  موسيقي شناس بزرگ در بيدل شناسي 
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بزرگترين       استاد ارشد بهزاد سلجوقي موسيقي نواز و موسيقي شناس                                                              سلجوقيستاد فکري ا                   
  

             موسيقي نواز و موسيقي شناس                    

  
  وقيعبذالرحمن سلج
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  استاد فرخ افندي                           استاد سخي احمد خاتم صافي           
  هنرمند خانقاهي                

  

                       
  پروفيسور داکتر هيرومي لورين سکاتا                              اسدحصار شاهيوال      

  مؤلف کتاب موسيقي در افغانستان بنام                                                         
Music In The Mind                                                                       

                    
  غزليات صفا که شادروان استاد محمد ابراهيم          »تاريخ منظوم افغانستان«شاعر بزرگ و ناظم کتاب 

  و اشعارشان را هنرمندان با ساز و آواز ميخواندند                            افغانستان عبدالحي آرين پور و موسيقي دوست
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  کريم نواب موسيقي شناس                                   نويسنده موسيقي                                               

  
  

                                             

  
  زهره يوسفي نويسنده موسيقي
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  استاد يوسف سيمگر باختري از زيبا شناسان معروف                                                    

  
  

  
  

  استاد يوسف سيمگر باختري با يکي از هنرمندان کالسيک هند
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  جوقيحسين وفا سل
حسين وفا سلجوقي فرزند بزرگمرد وطن استاد عبدالرؤف فکري سلجوقي، در هرات متولد شده 

  .و تحصيالت عالي را در دانشگاه کابل بپايان رسانيده است
حسين وفا يگانه فرزند استاد فکري سلجوقي بود که روش پدر را در تاريخ تعقيب مي کرد، وفا 

به جامعه انجام داده است، از جمله کتابي را بنام استاد به عمر کوتاه خود خدمات ارزنده را 
  .صالح الدين سلجوقي تأليف و مقاالت و نوشته هاي تحقيقي را بيادگار گذاشته است

وفا سلجوقي با آنکه يک خطاط معروف بود، در موسيقي و علم موسيقي يد طوالني داشت، 
  .مدارش، داعي اجل را لبيک گفتمتأسفانه اين هنرمند در وقت جواني بعد از وفات پدر نا

  .خدايش بيامرزد. نگارندهء اين سطور از صحبت هاي عالمانهء آن جوان فقيد برخوردار شده بود
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  انيسآقاي سيد ن

ان، در جملهء موسيقي نوازان مشهور قرار ندارد، با وجود آنکه در فن يسي آغا سيد نآقاجناب 
مله هنرمندان موسيقي، آشنايي نزديک داشته، هريک وعلم موسيقي معلومات زياد داشته و با ج

وي با هنرمندان را با مشخصات مسلکي شان بصورت درست مي تواند ارزيابي نمايد و تماس 
  .موسيقي بيش از سي سال را در برداشته است

هاي بي دريغانه او در تهيه و تکميل اين کتاب سوانح آن روي اين دليل و نيز از سبب همکاري 
بچاپ رسيده بود، » زرنگار«ابقه دار مطبوعات افغانستان را که چند سال پيش به جريدهء خادم س

در اين جا مي آوريم، درج سوانح آغا صاحب، جنبهء ديگري دارد که بما از حيات مطبوعاتيان 
  .بخشدميوطن و طرز زندگي شان در نيم قرن پيش را آگاهي 

ان کنوني معلومات بدست آورده ايم، بجز از از روزي  که به تاريخ خراسان زمين وافغانست
رهبران و زعماي قوم و قليلي از شعرا و نويسندگان با ديگر شخصيت هاي کليدي تاريخ وطن 

هاي تاريخي اين بود که توجه نويسندگان و کاتبان  يدليل اين تاريک. چندان آشنايي نداريم
اران واقعي همه بدون شناخت وقت به امپراتوران و شاهان بود و اشخاص زحمتکش و خدمتگ

سلطان کبير محمود غزنوي را همه مي شناسيم ولي کاتبي که مسوده " مثال. زيرخاک رفتند
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نمي شناسيم و يا اينکه مشاورين او را .مکاتيب او را به زبانهاي عربي و فارسي تحرير مي نمود
  .در جنگها ئ داخل دربار به جز از اياز، کسي معرفي ننموده است

مستخدم، هريک به اندازه بشري به هرنوع اشخاص ضرورت دارند، از رهبر گرفته تا  جوامع
با تفاوت اينکه زعما در طول تاريخ قتل و قتال کردند ولي با آنهم ممالک . دخودش ارزش دار

حکما نوشته ها کردند، شعرا مديحه ها و ديوانها ترتيب دادند، . مي توانست بدون زعيم باشند
ولي چون . ها، رئيس ها و مدير ها هر يک پايه هاي قوي برقراري حکومتها بودندوزراء ، والي 

همه معلومات در باره آنها تحرير و در باره " قدرت در دست شخص اول مملکت بود، بنا
  .ديگران کسي چيزي نمي نوشت

در  دراين صد سال اخير تا جايي که معلوم مي گردد، در ممالک پيشرفته اعضاي دفاتر دولتي را
جاي تأسف . اوراق خاص با نام و نشان ثبت مي دارند و کارهاي شان را نيز در تبصره مي گيرند

است که در افغانستان بسي شخصيت ها داشته ايم که در دستگاههاي حساس همکاريها و 
جانفشاني ها کرده اند ولي همه کريدت ها به آمرين شان تعلق مي يافت و کارگر هاي اصلي 

مادونها، کاتبان، ميرزاها، مامورين و مالزمين حق نداشتند که از کار هاي فوق العاده  به نام هاي
ذکر نمايند و اگر ماموري از يک دفتر به جاي ديگر مقرر مي شد، سابقه اش از اداره اولي  شان

  .بکلي از بين مي رفت
افغانستان  با ارائهء اين مقدمه مختصر عرضي داشتم که بايد اظهار بدارم که در مطبوعات

کارمندان مادون بسي کارها و خدمات ارزنده را با کفايت و درايت انجام داده اند، مگر در 
حلقه هاي خارج از مطبوعات و حتي در داخل دفاتر مطبوعات کسي آنها را نمي شناخت و 

شهرت آنها توسط کار و استعداد زير . کساني شناخته شده بودند که صاحبان قدرت بودند
  .ن بدست مي آمد ولي نام آنها بلند بوددستانشا

يکي از خدمتگاران راستين و کاردان که در دفاتر مطبوعات باالتر از مديريت کار نکرده و سي 
 وپنج سال شب و روز به مردم و جامعه خدمات با ارزش نموده عبارت از جناب آقاي سيد نسيان

و زماني که در تالش ترتيب و نوشتن من با اين مرد بزرگوار چندان آشنايي نداشتم . مي باشد
بودم با هر کسي که موضوع موسيقي را در ميان مي گذاشتم، مي ) موسيقي در افغانستان(کتاب 

باالخره ارتباط برقرار . گفتند اولين کسي که بايد با وي تماس حاصل شود، آقاي نسيان مي باشد
و در جمله خدمتگاران وطن  خواستم که در باره شان معلومات حاصل کرده" گرديد و شخصا

  .وي را معرفي بدارم
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اين مرد متواضع که از شهرت يافتن رنج و از خدمت کردن به مردم حظ مي برد در طول 
خدمات طوالني خود در مطبوعات و اسرار نهاني زير پرده هاي اداري دخالت داشته و 

خدمات او نام نيک و کارهايش مورد پسند بزرگان مطبوعات قرار گرفته و آمرين در نتيجه 
  .فعال حاصل کرده اند

. سال تمثيل مي نمايد ٣٥در اين معرفي نامه آقاي نسيان حجم کار مامور يک مطبوعات را در 
در گذر باغ قاضي کابل تولد يافته، تحصيالت ابتدايي را در مکتب  ١٣١٦در سال آقاي نسيان 

سالگي به حيث  ١٦در سن . انيده استعاشقان و عارفان و متوسط را در ليسه غازي به اتمام رس
در اين وظيفه . عضو در مديريت عمومي نشرات داخلي رياست مستقل مطبوعات مقرر گرديد

کتاب سالنامه افغانستان را با کمک ديگران تهيه و ترتيب نمود همزمان . در چند کار مسئول بود
هاي هنري را در مرکز  کار مينمود و همه ساله کتب و پارچه» جوايز مطبوعاتي«در اداره 

آقاي نسيان . يکردج را با جوايز به برندگان توزيع ممطبوعات جمع بندي و بعد از ارزيابي نتاي
نشرات واليات را کنترول مينمود و اين کار را به مدت هفت سال موفقانه انجام داد و همه اين 

عالوه از کارهاي دراين هفت سال آقاي نسيان . وظايف او کار هاي حساس و کليدي بودند
اداري با نوشتن مقاالت و پارچه هاي کوچک ادبي در مجله هاي پشتون ژغ، پيام حق، کاروان، 

در صفحه بندي دو روزنامه متذکره که از " صبا، روزنامه انيس و اصالح سهم گرفت و ضمنا
به خدمت عسکري  ١٣٣٩در سال . کارهاي فني بشمار ميرفت شب و روز  بکار مي پرداخت

پس از دوره عسکري نظر به سابقه خوب و تجربه اش به رياست راديو کابل به حيث . ده شدبر
در اين وظيفه پروگرامهاي اطفال، ما و . مديريت پروگرام ها و اعالنات وظيفه دار شدمعاون 

 ١٣٤٢در سال .و همه را موفقانه انجام ميداد. شنوندگان، آهنگهاي فرمايشي را پروديسري ميکرد
به حيث مسئول برنامه هاي  ١٣٤٤در سال . يان را مدير تحريرات راديو مقرر نمودندآقاي نس

پروگرام کاروان سحر از جمله کارهاي مشکلي بود که هر روز صبح به . موسيقي مقرر گرديد
برنامه آهنگهاي فرمايشي را که سال ها پيش نسيان به عهده " دقيقه نشر مي شد و ضمنا ٥٥مدت 

وظيفه حساس نسيان عبارت . بهتر توسط وي از امواج راديو پخش ميگرديد داشت، نيز به شکل
اين موسيقي طوري بايد تهيه ميشد که با موضوع و متن . بود) بگروند(از تهيه موسيقي متن 

البته اين هنر، هنر بخصوصي ميباشد که از عهده هر کس . مطلب تطابق و همآهنگي ميداشت
در . بدون استفاده از کمپيوتر همه کار ها را موفقانه انجام ميدادنميتواند بدر آيد و جناب نسيان 

همه ميدانستيم که دموکراسي بنام بود و شاه بدون مسئوليت قدرت واقعي دوران حکومت شاهي 
به همين دليل در مطبوعات آن زمان سانسور مطالب به شدت جريان داشت از اين . بشمار ميرفت
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برنامه هاي مختلف و متنوعي که داشت، کمتر نوشته هاي  نظر نشرات راديو ميکوشيد تا در
نشر  را کارکنان راديو براي مصروف نگهداشتن مردم بيشتر موسيقي" سياسي را به نشر بسپارد بنا

آقاي نسيان در همان زمان . ساعت نشرات ده ساعت آن موسيقي بود ١٨از جمله " مثال. ميکردند
حافظه قوي داشته و از کارمندان آقاي نسيان . نرم ميکردحساس، با اين پيشآمد ها دست و پنجه 

او با فرد فرد کارمندان راديو، هنرمندان، پروديوسران، نويسندگان ، . سابقه راديو خاطره ها دارد
تخنيکران، مامورين اداري و مالزمين و آمران آشنايي حاصل کرده و از خوي و عادات، نيات و 

  .هاي شان اطالعات داردلياقت و کفايت و يا بي کفايتي 
مجله لمر تحت شعار خدا، وطن، شاه، از طرف وزارت اطالعات و کلتور تأسيس  ١٣٥٢در سال 

مجله مذکور را که . شد و آقاي نسيان به حيث محرر آن مقرر و عالقه اش از راديو قطع شد
آمريت کورس  وظيفه بعدي نسيان. هزاران سوال بر سرش بلند شده بود، تا پنج سال دوام ندادند

نسيان در زمان صباح الدين هاي موسيقي بود که با آقاي حفيظ اهللا خيال همکاري مي نمود 
کشککي باز به راديو برده شد و به حيث معاون مديريت  عمومي آرشيف موسيقي راديو 

بعد  ١٣٦٨اين خدمتگار راستين و شاقه کار بعد از خدمات زياد در سال . تلويزيون مقرر گرديد 
  .سال به مقام رتبه اول دولتي متقاعد گرديد ٣٥ از

محمد هاشم ميواندوال، عبدالستار : آقاي نسيان در مطبوعات با اين اشخاص مشهور کار کرده
شاليزي، سيد قاسم رشتيا، داکتر آصف سهيل، عالمه صالح الدين سلجوقي، محمد عثمان 

حيم نوين، ابراهيم عباسي، صدقي، داکتر محمد انس، داکتر محمود حبيبي، داکتر عبدالر
  .عبدالروف بينوا، صباح الدين کشککي و غيره

آقاي نسيان خاطرات چند هزار صفحه يي از وزارت اطالعات و کلتور در حافظه دارد که اميد 
يکي از آن خاطرات، خاطرات خوبي از استاد اين . است روزي آنها را درج صفحات کند

برشنا ميباشد که بار ها در مقام هنري او نوشته کرده و به طبع نگارنده شاد روان استاد عبدالغفور 
آقاي نسيان صد ها . شاکر به خوبي ياد مينمايد مچنان از دانشمند مرحوم غالم عمره. رسانده ام

شخصيت مطبوعاتي را چون لطيفي، ابراهيم قندهاري، شفيع رهگذر، استاد خليل اهللا خليلي، 
کوشان، داکتر روان فرهادي، استاد علي اصغر بشير هروي محمد ابراهيم خليل، غالم حضرت 

و ايکاش در کتاب خاطرات . بياد دارد و هرکدام را با نشانه ها خاصيت هاي شان مي شناسد
خود بدون اندک تغيير همه حقايق را در طول کار طوالني خود بنويسد تا مردم مطبوعات 

  .افغانستان را بخوبي بشناسند
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ع جناب نسيان در خاطره نويسي اين جانب چند خاطره خود را غرض تشجي که بهمناسب ميدانم 
  :خاطره نويسي گرددبسيار فشرده بنويسم تا سرمشقي براي 

در آن روز  .داود خان تخلص هاي قومي و محيطي ممنوع قرار داده شدبعد از کودتاي محمد 
آقاي نوين گفتند که تنها  مطبوعاتيان به وزير اطالعات. ها دو کتاب من نگارنده زير چاپ بود

و براي دفاع از نام من از آن خبر يافتم . نام را در صفحه اول کتاب مي آورند» عنايت اهللا«
دوستي داشتم بسيار صميمي يعني شهيد قاسم شعله، که در . مطبوعاتي ام به آن وزارت رفتم

و و گفت چند يکي از آن دفاتر کار ميکرد، او گفت که وزير بسيار بدخوي است نزدش نر
. لحظه پيش يک مامور را در همين دهليز لت و کوب کرد که به مامور بيچاره هيچ حيثيت نماند

وي از اين سخن من . من گفتم که اگر مرا لت و کوب کند من هم او را با مشت خواهم زد
خوشش آمد و گفت ايکاش اين مامور او را لت ميکرد ولي معلوم بود بيچاره از ترس قطع 

بعد از انتظار زياد آن روز بدفتر داکتر نوين داخل شدم و . و برطرفي اينکار را نکرد معاش
دو نفر ديگر هم آنجا بودند، وزير گفت شهراني نام جاي است و . معروضه خود را پيش کردم
من برايش گفتم وزير صاحب اين تنها باالي من تطبيق ميشود و . تو حق انتخاب آن را نداري

نام يک » نوين«گفتم . گفت اين قانون باالي همه است. ن قانون تطبيق نميشودبراي وزراء اي
وزير چون مرا ميشناخت در خنده شد و يکي از حاضران را گفت . جاي و منطقه در هرات است

  .عالوه نمايندکه بگوييد در پشتي کتاب هاي تأليف شهراني تخلصش را نيز 
شده بودم، روزي دو نفر نقاش و پيکر تراش از  در کابل نقاش شناخته خاطره ديگرم اينکه* 

پامير آمدند و نمايش برپا کردند فردا عکسم را در روزنامهء انيس ديدم که به زير عکسم نوشته 
همه دوستانم از اين بي دقتي اهل مطبوعات شکايت کردند و » !نقاش پاميري محمد اکبر«: بودند

مهم اطالعات و کلتور بر سر اين موضوع مرحوم محمد طاهر بدخشي با يکي از شخصيت ها 
  .جنگ کرد

يکي از روزها سناتور شکور ولي و خانمش سيمون شکور برايم گفتند که يک فلم خاص *  
پيدا کرده اند و همان شام در وزارت اطالعات و کلتور بصورت خصوصي با وزير مطبوعات آن 

ر حدود پنج نفر شديم و شام وقتي موعود رسيد و د. من را هم دعوت کردند. را مي بينند
چون اتاق را تاريک ساختند، يکي از کارکنان دختر زيبايي را در کنار وزير آورد . تاريک بود

اين فالني جان برادرزادهء من ميباشد و هر دو چسپ هم نشستند و ما در ! و گفت که صاحب
ئله آقا و خانم وزير مذکور به زن دوستي شهرت داشت و اين مس. بوديمعقب شان شاهد حال 
  .شکور را خوشآيند نبود
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شنيدم که يکي از اهل . گاه گاهي من عضو هيات تعيين جوايز در مطبوعات ميبودم*  
دريافتند که وي يک " بعدا. مطبوعات با نوشتن کتابي برنده جايزه نقدي مطبوعات شده بود

  .اش را نيز تغيير نداده بود کاپي نموده و بنام خود کرده است و حتي مقدمه" کتاب ايراني را عينا
يکي از کارکنان که . روزي من نمايشگاه نقاشي خود را در سالون مطبوعات برپا داشتم*  

به لگد زد بعد از " اندک به نقاشي وارد بود، پيش از گشودن نمايشگاه آمد و تابلو هاي مرا قهرا
تفات زياد نشان داد آن مرد ظهر وقتي نجيم آريا معين مطبوعات غرض افتتاح آمد و براي من ال

نزدم آمد و برايم جان و قربان گفتن را آغاز " چنان پنداشت که ما هردو با هم آشناييم فورا
  .کرد
علي اصغر بشير استاد خاطره ديگر اينکه در فرداي روز همين نمايشگاه استاد بزرگ مرحوم *  

. ن ارتباطم با مطبوعات قايم باشدهروي با من مصاحبه انجام داد و تشويق او سبب شد که تا اکنو
  .خدا رحمتش کند

زماني يک کتاب پشتو را تأليف کرده بودم و براي اصالح نزد استاد محمد صديق روهي که *  
آنان نوشتند که چرا . وي کتاب را به هيأت با صالحيت رجعت داد. رئيس پشتو تولنه بود رفتم

نفر غير پشتون مي کند از اين سبب ما هيچ  اين طور ابتکارات را خود پشتونها نکنند که يک
  .و استاد روهي از اين موضوع رنجيده خاطر گشت. نظر نمي دهيم

مدير آن مجله که . سوانح استاد برشنا را بعد از مرگش در يکي از مجالت مشهور نوشتم*  
انم آيا ن نميداين کلمه نخبه که معني اش را م: را نميدانست با قهر برايم گفت» نخبه« کلمه 

  ت؟ديگران خواهند دانس
مضامين فولکلوريک من در مجله فولکلور نشر ميشد و مدير جواني داشت که هر وقت پول *  

روزي حق الزحمه روانشاد پوهاند . هاي حق الزحمه نويسندگان را بنام قرض براي خود ميگرفت
ان بازهم اين کار بدش الهام را گرفته بود، پوهاند در محضر همه برايش ناسزا گفت ولي آن جو

  .را دوام ميداد
زير نقد گرفت و همه الفاظ » هنر در افغانستان« يکي از نويسندگان کتاب چاپ شده مرا بنام *  

و کلمات مرا بنام خود نوشت ناگزير به حضور وزير مطبوعات صباح الدين کشککي شکايت 
  .کردم و وزير آن شخص را جزا داد

لي موضوع شرح احوال حيات پربار محترم آقاي سيد نسيان ميباشد من دهها خاطره ديگر دارم و
خود را چون ميخواهم جناب نسيان همه کار ها را يکطرف انداخته و کتاب مهم خاطرات 
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اعترافات ژان ژاک روسو بنويسد و نام و نشان خود را ثبت دفتر روزگار و تاريخ افغانستان 
  :نوشتن اين سوانح جناب نسيان دو چيز بوداگر راستش را از من بپرسيد دليل . نمايند

دو ديگر اينکه من . همه ميگفتند که اين مرد يک شخصيت فرشته صفت و انسان عالي است
ازآن به وجد آمدم و گفتم که خدايا شکر که شخصي را پيدا کردم که راز هاي دروني و نهاني 

راي هموطنان روشن خواهند مطبوعات افغانستان را ميداند و با نوشتن خاطرات خود آن را ب
اکنون جناب آقا سيد نسيان مانند هزاران مهاجر ديگر افغانستان در کانادا بسر ميبرد و . کرد

  خدايش او را بسالمت داشته باشد
  
  )شهراني. ع( 
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  مد حسينيحا

نان وي به فاميل حامد حسيني يکي از برجسته ترين نويسنده هاي موسيقي در افغانستان بوده همچ
نواسهء (خطاطان بزرگ چون استاد سيدمحمد داود الحسيني، استاد سيد محمد ايشان الحسيني

حامد حسيني در سال .، سيد حمايت اهللا حسيني و غيره ارتباط دارد)همين بزرگ مرد ميباشد
يزم م از دانشگاه کابل در رشتهء ژورنال١٩٦٤م در باغ نواب کابل تولد يافته در سال  ١٩٤٠

  .فراغت حاصل نموده است
حسيني فن خطاطي و ادبيات را در آغاز جواني از نزد پدر هنرمند و اديبش استاد محمد سعيد 

ختم تحصيل به وزارت اطالعات و کلتور بحيث مدير انجمن هاي الحسيني فرا گرفته  و بعد از 
  .دوستي بکار آغاز نموده است

و سپس بحيث مدير راپورتر هاي ) هنر(ر آرت در روزنامهء انيس بحيث مدي" موصوف بعدا
انيس اجراي وظيفه نموده و مقاالت زياد در مورد خطاطان بزرگ وقت چون استاد سيد داود 

  .الحسيني ، استاد سيد ايشان الحسيني و ديگران تحرير و بدست نشر سپرده است
جديد موسيقي  حامد حسيني نظر به عالقهء خاص که به سرودن و تصانيف و ايجاد آهنگهاي

داشته در زمينه به موفقيت هاي نايل آمده و بدين ملحوظ از طرف وزارت اطالعات و کلتور به 
مدير عمومي موسيقي راديو افغانستان توظيف شده است که در اثر زحمات خستگي ناپزير حيث 

تلويزيون و در راه انکشاف موسيقي و معرفي بيشتر و بهتر موسيقي در افغانستان از طريق راديو و 
  .نشر رساله هاي موسيقي موفق شده است

حامد حسيني يکي از جملهء محققين اول در مورد موسيقي افغانستان در سالهاي گذشته بشمار 
رفته  که قسمتي از اين تحقيقات تحت عنوان هاي آريانا ، خراسان و افغانستان در جريدهء هفته 

  .دار او هنوز دوام دارد به نشر رسيده و تحقيقات دامنه» اميد«نامهء 
م در يک رساله در  ١٩٧٢در سال » موسيقي در افغانستان«بخشي از تحقيقات آقاي حسيني بنام 
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بطبع رسيد و به نسبت ارزش و اهميت موضوع از طرف وزارت اطالعات در کنار نوشتهء کابل 
در . قرار دادندهمه را فارسي او بزبان هاي انگليسي و پشتو عين موضوع ترجمه و در يک جلد 

رسالهء مذکور در کشور يوگوسالوياي وقت که هنرمندان افغانستان در جشنواره آن مملکت 
  .اشتراک ورزيده بودند به آنجا بمردم توزيع گرديد

حامد حسيني همچنان بصفت معاون رياست افغان ننداري، معاون رياست موسيقي و آمر 
هاي او در ديپارتمنت موسيقي انچه در اثر فعاليت ديپارتمنت موسيقي خدماتي را انجام داده، چن

عدهء زيادي از جوانان و عالقمندان موسيقي به صفت چهره هاي برازندهء موسيقي تبارز نمودند 
و در کنسرت هنري بنام شام هنر در کابل ننداري ارمغان هاي هنري شان را براي هنردوستان 

  .تقديم نمودند
و تاريخي در  يهء يونسکو در جاپان که مطالب غير واقعجناب حسيني بجواب مجلهء طبع شد

م مطالب مؤثق و تاريخي در مورد  ١٩٧٢مورد موسيقي افغانستان به طبع رسيده بود در سال 
نگاشته است که بعد از تصويب مجلس گذشته طوالني موسيقي در افغانستان و خراسان قديم 

و کلتور وقت به انگليس ترجمه و تاريخي استادان و مؤرخين کشور در وزارت اطالعات 
بمقامات يونسکو فرستاده شد که از طرف منابع فرهنگي جاپان با تشکر پذيرفته شده و در شماره 

  .مجله به نشر رسانيده شده بودهاي بعدي آن 
آقاي حسيني زمانيکه در مديريت فولکلور و ادب بصفت مدير رسوم و سنن فعاليت داشته 

به نشر » کابل فولکلور غني و پر ارجي دارد« بارهء فولکلور کابل بنام  مقاالت مطول و جالبي در
  .ش در چند شماره انتشار يافته است. هـ  ١٣٥٣سپرده که در سال 

در برون مرزي " آقاي حسيني در مجالت و روزنامه هاي افغانستان و بعضاسروده هاي شعري 
  .چون هفته نامهء اميد به نشر رسيده است

انيف حسيني در قالب آهنگهاي جديد براي هنرمندان راديو و تلويزيون افغانستان عده اي از تص
که در آن زمان به آواز هنرمندان ورزيدهء راديو کابل و تلويزيون به نشر . سروده شده است

  .رسيدند
ف استاد زالند، استاد الطا: مي باشندهنرمندانيکه تصانيف آقاي حسيني را سروده اند بقرار ذيل 

، استاد مهوش، احمد ظاهر، پروين، رخشانه، ژيال، پرستو، افسانه، نبيال، الفت آهنگ، حسين
  .ساربان، وکيل رؤف، وحيد قاسمي و غيره

در ايالت کليفورنيا " جناب حسيني اين شخصيت دانشمند و هنرمند و خادم هنر در افغانستان فعال
  .تشريف دارند و با هم تباالت افکار داشته ايم
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  صر پورن قاسميمد نامح

ناصر پورن قاسمي که از نواسه هاي استاد قاسم افغان يا پير خرابات است، مرد نظامي بوده رتبه 
اين بزرگمرد هم از نگاه وراثت و هم از نظر استعداد و قابليت و هم از لحاظ . دگروالي دارد

وخته هاي تجارب و همنشيني هاي که با پدر بزرگ عمو هاي خويش و اهل خرابات دارد اند
زيادي را در علم موسيقي فراچنگ کرده است و با آن اهل مجلس خود را همزمان سخاوتمندانه 

  .سرور و خوشي مي بخشد
ناصر پورن قاسمي به گونه يک نويسنده صاحب نظر در علم موسيقي نزد دانشمندان و اهل هنر 

  و فرهنگ ما شناخته شده است؛
ات داخلي و خارجي مردمان ما شاهد خوب اين مدعا نوشته هاي وي در اخبار و جرايد و نشر

تحت " افغانستان همکاري قلمي داشته و بعداش در مطبوعات . هـ  ١٣٥٢او تا سال . مي باشد
بحيث معلم حقوق و تاريخ در "و بعدا. از نوشتن دست کشيده است رفته شده ونظارت سياسي گ

  .اکادمي پوليس توظيف گرديده است
در سال . ر دورهء اشغال کمونستان در جملهء افراد احتياط قرار داده شدناصر پورن قاسمي د

  .به چکسلواکيا و بعد از معالجه بوطن عودت نمودنسبت مشکل صحي  ١٣٦٨
  .ه سال خدمت بخواهش خودش به تقاعد سوق داده شدش بعد از سي و س.هـ ١٣٦٩ در سال
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جرمني رحل اقامت گزيد و تا هنوز  ناصر پورن قاسمي در فکر هجرت افتاد و از طريق مسکو به
در جرايد و مجالت برون مرزي افغانها مي نويسد، با آنکه چندين بار در بستر بيماري " منظما

رفت ولي عالقه وي به موسيقي و نوشته هاي جالبش در قسمت موسيقي نوازان و کابل قديم 
  .طرفداران زياد پيدا کرده است

ا ايشان از نزديک نديده ام و آشنايي مان از طريق تيلفون نويسنده اين سطور گرچه تا هنوز ب
ولي در طول سه ساليکه با ايشان صحبت تيلفوني و خطي حاصل گرديده است  آغاز يافته است

  .و او را شخصيت جدي، وفادار به عهد و قول، وقت شناس و همکار دلسوز يافته ام
يل هاي بزرگ هنري افغانستان ناصرپورن قاسمي يگانه شخصي مي باشد که در بارهء فام

بي ترديد ميتوان . موسيقي نوازان کالسيک معلومات کافي داده و معرفي داشته است" خصوصا
فاميل  گفت که ناصر پورن قاسمي و وحيد قاسمي از شمار کساني هستند که براستي چراغ

  .ه داشته اندقاسميان را امروز روشن نگ
ت و در کابل زيادي از جانب قلمدستان صورت يافته اس نوشته هاي در بارهء ناصر پورن قاسمي

  .و غيره بطبع رسيده است تايمز، ژوندون،
براي اينکه از خدمات فرهنگي وي بيشتر آگاهي داشته باشيد اينک تعداد محدود و مقاالت او 

  :در اينجا ذکر مينمايم »مشت نمونهء خروار« را بصورت فهرست وار مطابق ضرب المثل 
و خواجه عبدالسالم مشهور به عاشقان و عارفان و يادي از چکه چورهاي  ه عبدالصمدــ   خواج

  )کاروان(کابل 
  ) ٢١کاروان شمارهء (ــ   يادي از خانم پروين نخستين خانم آواز خوان 

  ) ٦٠ـ  ٥٩ـ  ٥٨کاروان شماره هاي ( ــ   مجرمين جنگ و کشتار هاي افغانستان، 
  )کاروان (ان ظهور کردند، ــ   طالبان چگونه در افغانست

  ) ٤٢٣اميد شمارهء ( بازهم کوچه کاه فروشي، ــ   
  )کاروان (مذمت نشده است، ــ   نائب ساالر نورستاني 

  )کاروان (ــ   راکت آنجاست شليک همه جاست فرياد درد، 
  )کاروان (ــ   يک بچه فلم افغاني خانم و باجه و خود را کشت، 

جهانسوز بخواب باشيد مال عوض و گلبدين به عوض تان بيدار است، ــ   چنگيز و عال الدين 
  )٦٤کاروان شمارهء (

  )اميد (ــ   توضيحي بر نوشتهء جناب داکتر هادي، 
  )٣٨٩اميد ( موسيقي تخارستان و هنرمندان خوب محلي بازگل بدخشي،  ــ   مختصري در بارهء
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  ش.هـ  ١٣٢٧بيبيه در سال ــ   جشن شاگردان مکتب حبيبيه، يادي از دو قهرمان ح
  )کاروان ( نسس ديانا اسرار آميز پرــ   مرگ 

  )کاروان ( ــ   باند مافياي روس عالم دانشور را در مسکو ترور کرد، 
  ) ٤٣٠اميد شمارهء ( ــ   گذر تخته پل شوربازار، 

  )اميد ( ، ــ   استاد غالم حسين 
  ) ٤٢٤شمارهء اميد ( ــ   هژدهمين سالگرد وفات استاد سرآهنگ 

  ) ٤٣٤اميد ( ــ   بياد شاد روان استاد سرآهنگ 
  )کاروان ( ــ   در بارهء قندي آغا، 

  )اميد ( گير، مشهور به استاد شيدا ــ   غالم دست
  )کاروان ( ــ   در سوگ استاد موسي  قاسمي 

  ) ١٣٧٩کاروان سنبله ( ــ   استاد رحيم بخش 
  )کاروان (ــ   استاد غالم نبي نتو 

  )کاروان ( ــ   دومين سالروز وفات محمد يوسف قاسمي 
  )اميد (ــ   چهل و سومين سالگرد وفات استاد قاسم افغان بنيانگزار موسيقي اصيل کشور 

  )کاروان ( ــ   يادي از استاد قاسم، 
  ) ١٣٤٩ژوندون عقرب ( ــ   چگونه سعادتمند زيست نمائيم، 
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  بيستمصل ف
  

هنرمندان محبوب 
  همسايگان

  )حسن اختتام(
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اين فصل اگر چه از هنرمندان همسايه بحث مينمايد، ولي بخاطر اينکه مردم افغانستان به صدا 
هايشان عالقهء فراوان و ذوق زياد دارند و صدا هاي آنها در راديو و تلويزيون وطن مان گذاشته 

ا از روش  و طرز خواندن آنها مستفيد گشته و پيروي مکثيري از هنرمندان  ميشود و تعداد
  .مينمايند

لتا منگيشکر با نوا هاي دلکش خود حدود سياسي را " از جانب ديگر اين هنرمندان مخصوصا
شکستانده و خواندن هايش در قلوب مردم افغانستان جا گرفته و ثابت ساخته است که موسيقي 

  .در اين مجموعه در بخش حسن ختام قرار داديمرا ياد آوري شان  "بنا. سرحد ندارد
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  :موسيقي هندي بحثي در بارهء
  داکتر عنايت اهللا شهراني                           ٤و  ٣آريانا ، برون مرزي سال پنجم شماره 

  
  آوازخوان اول جهان، اعجوبهء زمان

  لتا منگيشکر
ه از شصت سال به اينطرف آواز دل انگيزش بر قلوب مردم افغانستان لتا هنرمند حنجره طاليي ک

  .اثرات و خاطرات نيک را وارد کرده است
در خصوص ارتباطات و همآهنگي معنويات و داد و گرفت هاي مادي و دنيايي اندرميان مردم 

در  افغانستان و هندوستان گفتني هابحدي زياد است که اگر بنويسم، بيش از هزاران صفحه و
و اما آنچه را که در اينجا برقم در مي آورم . حقيقت مثنوي هفت من کاغذ و دفتر خواهد شد

نه همان است که مقابله باشد به مانند حل اختالفات ميان استاد حفيظ اهللا خيال و استاد شاه ولي 
خي ولي ترانه ساز در بارهء نفوذ موسيقي کالسيک هندي در افغانستان که قضاوت و شرح تاري

  .داده شود
اينجا در بارهء کسي ) رک به جرايد کاروان برياست جناب کهگداي رئيس بنياد ژورناليستان(

قدرت تحرير آنرا در فکر و بدن خود سراغ ندارم لتا از عاشقترين " سخن مي گويم که اصال
  .انسانهاي روي زمين است

و جانب آتشخانه مي برد و او وقتيکه لتا جسد بي روح پدر فقيد و هنرمندش را با شش مرد هند
را به خاکستر مبدل ساخت، عشقي را که در دنيا داشت يکباره آنرا عوض کرده عاشق فضا ها، 
آسمانها، کائناتها و دنيا هاي ديگر و دنياي آخرت شد و چنان در اين عشق ها غرق شد که از 

  .سوز عشق او يک عدهء از جهانيان سوختند
ه و مليونها فريفته و هزاران عاشق دارد و عاشقان کي توانند گفت لتا است که بليون ها شنوند

) معجزهء خداوندي است(لتا به گفتهء شاد روان عالمهء  زمان بره غالم علي خان . اوصاف او را
و مشکل است که آواز عاشقان موسيقي و صدا شناسان در شرح )  Insearch... ١٣٢ص (

  !دخصوصيات آواز معجزه آساي لتا بلند شو
  عـــــــاشقان کشتگان معشوقند                   بــــــــر نيآيد ز کشتگان آواز
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  گر کسي وصف او زمن پرسد                   بيدل از بي نشان چه گويد باز
لتا اين عاشق پيشه، عاشق انسان بيچاره که در مقابل ظلم طبيعت قدرت دفاعي ندارد به صد ها 

از حالت هوشياري و بيداري به مخموري و آوارگي مبتال کرده است و  هزار هندو و مسلمان را
صد ها انسان را چنان اثر انداخته که بعد از شنيدن صداي سحر آميز و رمز آگين صدايش هرگز 
. از جا بر نخاستند و همان شکل که بودند و رفتند و هرگز  صدايي برنيامد از آن کشتگان

ر اند و راست است که اختالف رواني نه تنها اندر ميان درست است که انسانها از يک جوه
مردمان قاره ها، ممالک، شهرها، قريه ها و حتي بين دو برادران و خواهران دوگانگي ديده مي 

شرقيان چنان اثرات وارد کرده است که " شود ولي بعضي انسانهاي چون لتا بر قاطبهء بشر خاصتا
ي را از آن استنباط نمود و اگر زيگموند فرويد و مي توان تثبيت مشابهت هاي رواني بشر

روانشناسان و روان کاوان بزرگ حيات مي داشتند شايد صفحهء جديدي را در تاثيرات صداي 
لتا باز و بمطالعات رواني خود شرح و بسط ميدادند، درين مختصر در بارهء لتا بزرگترين و عالي 

ند به ميان آورده مي شود زيرا که بيش ترين خوانندهء خوشنوا و خوش صداي شرق، سخن چ
از شصت سال به اينطرف با خواندن هاي نغز و دل انگيزش دل مليون ها مردم افغانستان را شاد و 

صداي لتاست که در رستورانت ها، کافي ها، . مسرور ساخته و نيز متوجه آخرت گردانيده است
مراکز هنري و غيره در افغانستان شنيده هوتل ها، چايخانه ها، عروسي ها ، راديو ها، خانه ها، 

مي شود و به اين دليل ما نمي توانيم اين هنرمند بي بديل و محبوب بشري و اين آواز خوان 
بزرگ جهان و اين اعجوبهء زمان و اين ممثل تاريخ را بيش که از شصت سال به اينطرف به 

ت فراموش نموده و يادي از آن جامعهء با فرهنگ و با ثقافت افغانستان خدمات هنري نموده اس
  .ننمايم

يکي از خواص مردم قدردان افغانستان همين است که نيکي ها و دوستي ها را هرگز فراموش 
نمي نمايند چه جايي که لتا بلبل هزار داستان شرق و ققنس افسانوي را از ياد ببرند و احتراماتش 

  .را بجا نياورند
ن استاد بره غالم علي خان استاد منور علي خان و نواسه او بي جا نخواهد بود درين جا از شادروا

ريشه افغاني دارند و از عروس البالد غزني باستان هستند ياد " استاد رضاء علي خان که اصال
نمائيم  استاد بره غالم علي خان معلم و استاد نابغهء بزرگ و اول صدا و آواز خوان لتا منگيشکر 

ي است، و همين استاد غالم علي خان بود که بمجرد شنيدن آواز و استاد محمد رفيع هندوستان
و ) لتا معجزهء الهي است(سحر انگيز لتا بوضاحت در محضر بزرگان هنر موسيقي فرمود که 

سخن بره غالم علي خان در خصوص موسيقي معتبرترين و قابل قبول قاطبهء هنرمندان، 
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و اين ميرساند که لتا بمانند بابه نانک در . شدهندوستان، بنگله ديش، پاکستان وافغانستان ميبا
رک، کتاب (جامعهء هندوستان از جانب همه در جملهء محبوب ترين شمرده مي شود 

تأليف اين نگارنده در بارهء سفر استاد بره غالم علي خان و منور علي خان در وطن » پيرخرابات«
هاي بزرگي نبوده که نکرده باشند، بزرگان موسيقي افغانستان در خاک هند چه کار" واقعا) ما

امير خسرو بلخي دهلوي کارستاني را در سرزمين سحر انگيز هندوستان در علم موسيقي، تصوف 
و ادبيات و سياست انجام داد که تا اين دم در هيچ محفلي از موسيقي نيست که در ممالک 

ن خسرو از صوفيان بزرگ چهارگانهء فوق و يک مقدار جهانيان نام مبارکش را ياد نکنند و همي
و از متقيان عالم بود که مرشد اعلي اش نظام الدين اولياء بنامش فخر و مباهات ميکرد، خسرو 
ميگويد که عربي نميداند ولي من مي گويم که او نابغهء موسيقي بود و چهار صدهزار بيت 

  .فارسي سروده است
  ترک هندوستاني ام من هندويي گويم جواب

  کــــــز عرب گويم سخن شکر مصري ندارم
که در » غزنيعروس البالد «همچنانست استاد بره غالم علي خان که از خاک پاک و مقدس 

عالم «غزني را بخاطري و . هندوستان کبير نامش تا ابد ثبت اوراق زرين در علم موسيقي است
رين و آهنگين که زماني فرمانرواي بزرگ افغانستان و احيا کنندهء زبان شي نيز گفته اند» بس

را » الهور«از بسکه غزني از نظر مردمان نيم قاره اهميت دارد در تواريخ .فارسي محمود کبير بود
ياد مي کنند و تصور کنيد که عظمت و شکوه مقام حضرت غزنه در کدام » غزني کوچک«بنام 

ريميا را و جزيره ک) کل ارض(جا قرار داشته والزم به ياد آوريست مثليکه سمرقند را اعراب 
  .ياد کرد» غزني عالم بس«نام نهاده اند از آن سبب بي ترديد غزني را ميتوان ) خزينة الدنيا(

همانطوريکه از خسرو صوفي ذکر شد و او چهل سال روزه گرفت استاد بره غالم علي خان نيز 
ن اي بسا صوفيا. در وقت جدايي پاکستان از پيکر هندوستان به الهور پاکستان هجرت فرمود

بزرگ جهان چون موالناي بلخي که با موسيقي ذکر خداوند را بجا مي آورد و اي بسا بزرگان 
که رسالهء زيباي موسيقي را تأليف ) نقشبندي(دين بمانند خاتم الشعراءموالنا عبدالرحمن جامي 

کرده است و روسها آنرا با شرح و بسط عالي به روسي ترجمه کرده اند و ما بي خبر از آن مي 
  .مياشب

را درين جا بقدر توان بايد معرفي نمائيم و » حنجره هند«و اما خوانندءخداداد هندوستان لتا يا 
بگوئيم که بگفته بره غالم علي خان معتقد هستيم و لتا را منحيث عطيهء بشري از طرف خداوند 

هاي بسيار در زمان . بپذيريم، زيرا که هنر در همه دنيا و هنرمند در همه آفاق قابل قدر است
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پيش از هزار سال در خاک هندوستان بزرگ مردمي وجود داشتند که بگفتهء مؤرخ بزرگ 
ياد ميکردند و ايشان عبارت از »چنداالن«آنها را بنام » زين االخبار«وطن عبدالحي گرديزي در 

کساني بودند که هم آالت موسيقي را مي نواختند و هم آواز خواني ها ميکردند و همهء شان 
مردم افسانوي هند قديم به . دمان زيبا روي، خوش صدا، نيکو کار و هنرنما و هنرمند بودندمر

آنها احترام ميکردند و در مقابل آنها صيانت نفس و حياء و احترام و اخالق شان را مراعات 
در مملکتي چون هندوستان کبير به هزاران در هزار هنرمند بروز کرده اند و از " طبعا. مينمودند

نها ميراث بجا گذاشته شده است، از آنجمله است عنايت و عطيهء هنري بنام لتا اين لتا از همان آ
انوار موسيقي ميباشد که نور هاي زرد و سفيد و سبز در پيکر اجداد او ثم به ثم طور مرموز 

اين انوار نهفتهء موسيقي به لتا دختر ) پندت نث منگيشکر(آمده و باالخره از طرف پدرش 
يشکر که فرزند اولي اش مي باشدمشعشع گشته و انتقال يافته است و خداوند بهتر ميداند که منگ

اين نور موسيقي چنان بروجود لتا تابيده که شرقيان و غربيان و باالخره دنيائيان از آن نور 
روشنايي حاصل کردند و متأثر شدند و اينست که ما اکنون از آن داد خدا و احترام به علم و 

  .موسيقي بخوبي ياد مينمائيم هنر
در يک فاميل هنري در يکي از شهر هاي کوچک ) مسحيي ١٩٢٩(لتا در هشتم ماه سپتامبر 

پدرش هنرمند تمثيل .اجداد لتا از متوليان معابد بوده اند. اطراف بمبئي پا بعرصهء وجود ميگذارد
  .و آواز خواني بود

را بپدرش اشکار ميکرد و محرز است که  لتا در سالهاي طفوليت و کودکي کم کم نبوغ خود
اولين آموزگار لتا پدر اوست و پدر هنرمندش که عاشق و دلباختهء طفل محبوبش لتا بود 
ميدانست که وقتي لتا بزرگ شود جهان موسيقي بزير پرچم آواز او قرار خواهد گرفت، پدر لتا 

گذاشته بود يکدم او را بنام  » Hemaهيما «به هر فکري بود نام دخترش را که در هنگام تولد 
خطاب کرد و حقيقت هم اينست که اين نام تا قيام قيامت در دنيا پا برجاست و از »  Lataلتا «

منگيشکر فقيد وجيبه و فرضيهء انساني را که بميان آوردن لتا بود اجرا کرد و تا . بين نمي رود
صد هاي او را شنيد و از شنيدن  دوازده سال، لتا را در بغل مهر و عاطفهء پدري پرورانيد و

صدايش گفت که حاال اگر بميرم ارماني به دل نخواهم داشت زيرا آنچه را که از طريق اجداد 
ثم به ثم به امانت بدست آورده بودم اينک آنرا به لتاي عزيز و نورچشم و ارجمندم انتقال دادم 

ره طاليي و محبوب و و همان است که اين پدر مشفق و دوست داشتني دخترش لتاي حنج
لتاي کوچک که از عاشقان درجه يک پدر بود و بنام پدر . جگربندش را وداع ميکند و ميميرد
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عزيزش هزاران جان را فدا ميکرد، يتيم مي شود و اينک که به سن هفتاد و چهار سال رسيده 
  .است در عشق پدر نغمه سرايي و نوحه پردازي ميکند

طفل معصوم و يتيم است با سه خواهر و يک برادر و مادر مهربان لتا در سن دوازده سالگي که 
بي سرپرست ميماند و يکي از معني هاي خواندن هايش راز و نياز با پدرش است، شما خوانندهء 

) نه ميليتا غم تو بربادي(در غزل ) لتا تراژيدي" (اين سطور بخواندن هاي جاويدان لتا مخصوصا
. اشد و اگر معني اشعار دقايق سخن را نرساند صداي او ميرساندگوش فرا دهيد او با پدرش ميب

ولتا اگر عاشق نيست و از عاشقان بزرگ دنيا محسوب نمي شود، هرگز در دنيا به تعداد مليون 
ها عاشق بخود پيدا نميکند و او بگفتهء موالنا عاشقي ميباشد که به عقل دني وفا ندارد و رمز 

  .عاشقان را عاشقان دانند
طر ارج نهادن بمقام واال و ملکوتي زن بايد گفت که همهء خوبان جهان را زنان زاده اند و بخا

به تربيهء لتا در موسيقي رول عمده » Mai  «مادر مهربان و يتيم پرور و متبسم چهرهء لتا بنام 
باري که لتا . در حنجرهء اعجازي لتا خاصيتي بخشيده است) مي(شير هنر پرور " داشته و يقينا

بيش از هفت سال نداشت با پدرش در يک درام به نسبت يک واقعهء عاجل به عوض هنرمندي 
از طبقهء نسوان رول را موفقانه بازي کرد و مادرش طبق سنت مادران مهربان بخاطر چشم و 

اي خدا مادر چه موجودي مهربان است که بخاطر زنده . کرد) سپند دود(سوخت براي لتا 
  .ها و خودگذري هايي نيست که طي نکندنگهداري اطفال چه راه

لتا بعد از فوت پدر همه مشقات و تکاليف را با مادر عزيزش متقبل مي شود و از نهايت 
مجبوري و جبر زمان براي تهيهء لقمهء نان ستارهء فلم مي شود و هنرنمايي ها و صحنه آرايي ها 

ميشد و عالمي را غرق حيرت و  اما صدايش را در همه اوقات از طريق مکروفون بلند. مينمايد
  .جهان ديگر را در تعجب و عدهء ديگر را ديوانه و مجنون ميگردانيد

زمانهء زودگذر طي ميگردد و وقتي فرا ميرسد که محيط بر لتا تنگي ميکند و هنرش بطرف 
ر آسمانها اوج گرفته و به پرواز مي آيد و عاشقان زياد بخود پيدا ميکند و در کنار آن همه بخاط

مادر لتا ) مي. (ميکند مکان دريافت لقمهء نان رو به جانب بمبئي مينمايد و با فاميل خود نقل
بخاطر اينکه چهار دختر نيمه جوان با اوست همه شب تا به سحر بدون يک دقيقه خواب از آنها 

راغ پاسباني ميکند و يک بار ديگر ثابت مي سازد که در دنيا بهتر از مادر موجودي فدا کارتر س
نمي شود، زيرا در مقابل فرزند به خوراک، پوشاک، زجر و زحمت و تکليف و حتي از دست 

  .اعتنايي ندارند و حيات خود را صد بار فداي تربيهء اوالد مي سازند" دادن جان شيرين اصال
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لتا به خاطر تربيت سه خواهر خورد و برادر کوچک هرگز نخواست به ازدواج تن در دهد نه 
را بلکه اوالدهء شانرا نيز پرورش داد و در کنار آن بحدي در عشق موسيقي غرق بود و  تنها آنها

در بحر بيکران غوطه ورشده بود که باالتر از عشق موسيقي چيز ديگري در فکر او نبود چونکه 
لتا در بمبئي در دستگاه هاي مختلف در صحنه هاي تمثيل . او در فطرت با موسيقي انباز بود

آوازه هنرمندي . هنرنمايي نمود و فاميل خودرا از طريق عايدات در اقتصاد ياري دادگونه گون، 
چونکه او . لتا در آن زمان در اقصاي نقاط جهان پخش شد و در اندک وقت شهرهء آفاق يافت

اين " نور موسيقي را در پيشاني، قدرت موسيقي را در قلب و کيفيت صدا را در وجود داشت، بنا
ري شده، يکدم جهاني را در لرزه آورد و محبوبيت بي حد و حصري را نصيب دختر دهاتي شه

  .گشت و صاحب هفت شهر عشق گرديد
به تمثيل درين دنيا آورده نشده بود و از روي جبر زمان به هنرنمايي در صحنه ها و " لتا که اصال

ه ترين هنرمندان فلم ها کار هاي شاقه را انجام ميداد، آنگائيکه درک کرد او ديگر از برازند
آخر که دستش را به » سالم«هندوستان شده از ستاره بودن در فلم ها دست کشيد و با يک 

در همين اوقات هنرنمايي هايي آغازين حيات هنري لتا بود که . پپيشاني برده بود وداع گفت
در عين زمان فرار انگليس ها از خاک پاک . هندوستان از شر استعمار انگليس خالص شد

ندوستان لتا از بشر دوستي مهاتماگاندي آگاه شد و بدان سبب اين عاشق دلباختهء بشري که ه
  .عاشق خدمت بشري بود عاشق تر گرديد

نگارندهء اين سطور در سوانح لتا خوانده است که يکي از کمپوزيتور ها برايش گفته بود که 
واه چه انسان بي سليقه که . دصداي او در نهايت باريک است و لذا نميتواند با او همکاري کن

اما يکي ديگر از هنرمندان و هنرشناسان بزرگ باسم غالم . صداي باريک خداداد را نمي پذيرد
حيدر گفته بود که دختر هندو در صدا نبوغ دارد و زماني فرا خواهد رسيد که نام نامي اش ورد 

چنانچه که حاال ثابت . ا نابغه ميباشداو دانسته بود که بي ترديد لت" زبان دنيائيان خواهد شد واقعا
  .شد که وي نابغهء بي رقيب در صدا و خواندن است

لتا در ايام طفوليت و خورد سالي به صداي نورجهان بيگم يا ملکهء ترنم عالقه داشت و از او 
و بزودي خود او استاد کل شد و در صحنه هنر . تقليد ميکرد و به صداي سيگل عشق مي ورزيد

ني چنان بيرق ورايت برافراشت که جهان موسيقي نوازان، موسيقي دانان، هنردوستان، آواز خوا
مشتاقان صدا و الحان وغيره همه مسحور نجوا ها و ناله ها و فرياد هاي او شدند و ديگران را از 

  .ياد برآوردند
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بان لتا با صداي خداداد و الحان مافوق خوانندگان زياده تر در خدمت اجاره داران و صاح
کمپني هاي فلم و غيره بوده و اگر وي را ميگذاشتند که در اوقات فراغت مطابق ميل و ذوق 
خويش خواندن هايش را تهيه ميکرد شايد آواز او و خواندن هاي او شکل و رنگ ديگري 

و از کثرت خواندن هاي او معلوم مي شود که پول پرستان هندوستاني رحمي بر لتا . ميداشتند
را بحدي که توانسته اند مصروف نگهداشته و نگذاشتندکه ساعاتي را در فراغت نکرده و وي 

  .سپري نمايد
در سوانح و سرگذشت لتا بقلم آقاي بهمني آمده است که گاهي لتا پنج خواندن را در يک روز 

پنج خواندن در يک روز کار آسان نبوده و خارج از قدرت يک " انجام داده اما ميدانيد که اوال
د ميباشد و ديگر اينکه اين خواندن بي عيب و نقصان با سفتگي و آراستگي و پيرايش از هنرمن

حنجرهء خداداد بلند مي شد و چنان آواز او در فضا اوج مي گرفت که شنوندگان با او در 
پرواز مي آمدند جمع خواندن هاي لتا از حساب بيرون است، تعداد خواندن هاي مختلف ثبت 

تا پنجاه هزار گفته اند ولي با يقين وي سي هزار خواندن را اجرا نموده و شده را در بين سي 
تنها خواندن هاي دوگانگي او با ارواح شاد استاد محمد رفيع چهار هزاروپنجصد خواندن بالغ 

گويا اينکه  (He is so good ).ميگردد و چه زيبا کلمه اي را لتا به محمد رفيع نسبت ميدهد
  .الي استرفيع، رفعت دارد و ع

مکيش و کشور نيز هم خوان هاي اويند و باالخره لتا هزاران خواندن ديگر را به انجام رسانيده 
که هر يک از آن ها انسان را گاهي در آسمان به پرواز مي آورد و گاهي در قعر زمين فرو مي 

عاجزي  برد و گاهي هم در بحر بيکران غوطه ور مي سازد و انسان نميتواند باين سادگي و يا
قلم در وصف و صفات عالي هنري حنجرهء خداداد لتا حقيقت مقام و اوصاف منيع او را ذکر 

  .نمايد و بهتر آنست که گفته شود که خداوند او را خاص آفريده است
در بارهء مقام واالي هنري لتا در سرزمين هندوستان کار هاي ناقصي انجام يافته که يکي از آن 

البته در کتاب بحد توان سعي شده  (In search of Lata Mangeshker )ها کتابيست بنام 
است که خوب باشد ولي آيا ميدانيد که مؤلف محترم بجاي اينکه از مقام آسماني ققنوس 
صفتانه هنر آواز او حرف بزند از سفر او در شيکاگو، واشنگتن دي سي و غيره آن بحث ميکند 

نديده و هندو هائيکه خارج نرفته اند اهميت داشته باشد، اما که البته مي تواند بکساني که دنيا را 
اين دانشمند نگفته که لتا چگونه نابغه بار آمد و محيط موسيقي پرور و موسيقي شناس هندوستان 
بر حنجره و استعداد خداداد او چه اثراتي را وارد آورده و محيط اجتماعي دوران هاي کودکي، 
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او چگونه با مردم سپري شده و آيا وظيفه دهندگان و صاحبان نوجواني، جواني و کالن سالي 
  کمپني و همکاران لتا در اجتماع چگونه مقام داشته اند و قس علي هذا؟

و معلوم است که موسيقي دانان هندوستان تا حال نتوانسته اند از مقام بلند و واالي هنري لتا 
ر و جهان کنوني بيش از يک و نيم ولي آنچه مسلم است اينست که در حال حاض. حکايه کنند

بليون انسان مشتاق شنيدن آواز لتا ميباشند که صد ها هزار به صداي زيباي او عشق جانبازانه 
  .دارند

  
  رشتهء بــــــر گردنم افگنده دوست
  مي برد هرجا که خاطر خواه اوست

يات و نزاکت هاي سعي کرده بودم که در بارهء خصوص» لتا«نگارندهء اين سطور نيز در رسالهء 
  :خاص صدا هاي لتا چيزي بنويسم ولي پند حضرت حافظ را گوش دادم که ميگفت

  کمند صيد بهرامي بيفگن جــــام جـــم بــــــــردار
  که من پيمودم اي صحرا نه بهرام است و نه گورش

حقيقت ديگر در وصف صداي لتا اين است که وقتي غرق شنيدن صداي او شوند، صفات در 
  !ب جا مي يابد و بزبان نمي آيدقلو

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
  اندران ظلمت شب آب حياتم دادنــد

کسي که به کيفيت اعجازي صداي لتا درک کند در حقيقت او معني را پي برده و " طبعا
  :ضرورت ندارد که در پي شرح آن بگردد چنانچه شاعران گوين

  ـــــــد شنيداز زبان ديگـــــران درد دلم بايــ
  کز ضعيفي ها چو ني راه سخن گم کرده ام

  شرح و بسط شارحان مقصود را برد از ميان!  و 
  آنچه را ايضاح ناميدند ابهام است و بس

قابل يادآوري است که کمپني ها تا اکنون در پشتي هاي ويديو ها، دي وي دي ها و سي دي 
و اين البته .ه هاي فلمي را در آن بچاپ ميرسانندهائيکه هنر لتا در آنها ثبت مي باشد چهرهء ستار

لزومي ندارد که ديگر از آن نوع تجارت استفاده " نظر به قرار داد آنها است ولي اکنون اخالقا
  .نمايند و الزمي و حتمي است که در همه جاي چهرهء اصلي خود لتا گذاشته شود
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به همان پيمانهء سابق نغز و  لتا همان سان که در جواني خواندن ميکرد اکنون هم صدايش
کسانيکه . دلکش است و او صاحب صدها جايزه، مدال، امتيازنامه و تحسين نامه ها شده است

با لتا ديده اند ميگويندشخصيت متواضح، شکسته نفس و محترم بوده و به هرکس با احترام 
  .خاص رفتار مينمايد

دو بيت را " در خصوص خواندن ها اوالخواندن هاي لتا بي نقص و عيب مي باشد، لتا " عموما
آزاد مي خواند و بعد از راستي نفس به اصل مي پردازد، نزاکت صدا، قلقله ها را با طمطراق، 
صفايي آواز تمکين، بجا ادا کردن کلمات و خواندن درست اشعار وفق دادن کلمه با صدا و 

ين چند خواندن او به اعماق غيره را مرعات ميکند صد ها خواندن لتا ارزش بسزا دارد ولي ا
  .قلوب اثر مي اندازد

  .و غيره) لتا تراژدي(ــ نه ميليتا غم تو بربادي  ٢ــ  اگر بيوفا تجکهو ـ خدا کي قسم  ١
نگارندهء اين سطور بيش از صد هنرمند افغانستان را اعم از نقاشان، هيکل تراشان، موسيقي 

ير هنرمندي را بخوانندگان و بزرگان و و اينک ناگز. نوازان و ممثالن معرفي کرده است
عالقمندان موسيقي معرفي داشته است تا باشد دانسته شود که مردم افغانستان به موسيقي ميدانند 
و هنرمند را در هر جا که است قدر ميدهند چه رسد بجاييکه لتا از شصت سال به اينطرف بمردم 

  .افغانستان خدمان هنري کرده است
  )هتر لتا به رساله لتا که درين کتاب آورده شده است رجوع نمايندبراي شناسايي ب( 

  
  :منابع

  .هند Harish Bhimaniمؤلف  In search of Lata Mangeshkaerــ  ١
مؤلف عنايت اهللا ) بحثي پيرامون ستارهء درخشان آسمان موسيقي شرق٠ــ حنجرهءهند  ٢

  )به همکاري خواجه انصار( م  ٢٠٠٣شهراني، انديانا 
به همکاري برهان الدين (م  ٢٠٠٣ــ پيرخرابات، مؤلف، عنايت اهللا شهراني، پشاور پاکستان  ٣

  )نامق
  ــ ويب سايد لتا ٤
  Lata Mangeshker the Melody Queen, Legendsــ  ٥
  .ــ تماس با اشخاص صاحب صالحيت در موسيقي و مقاالت ديگر ٦
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  تا و کشوردو هنرمند بي نظير هندوستان ل
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  مکيش هنرمند بزرگ هندوستان                  استاد محمد رفيع هنرمند بزرگ هندوستان         

  

  
  ميالدي ٢٠٠٥استاد امجد علي خان هنرمند بزرگ هند در انديانا سال 

  
  
  

  بخوان لتا
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  ي خـــوش تـرانهء هندوستان لتااي بلبل خــــجستهء بـــــــاغ جــــــهان لتا             طوط
  هــــــر نغمهء تو پيک دل است و پيام مهر             از سوي دوستان طـــرف دوستان لتا
  مـــــرغـــــان هند النــــه بهر شاخ ساختند             بــــرتر بـــــود تـــرا زهمه آشيان لتا

  هستي تو تک سوار درين کاروان لتا        بس نغمه هـــــا و قافله هــــا در پيت روان    
  تعريف تو چه گويم و وصفت چسان کنم             حـاجت نمانـده است عيان رابيان لتا

  نام تو هست چون هنرت جاودان لتا»            هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق«
  ند است بيتو پيکرهء بي زبـــــان لتاآواز تست منبع الـــــــــــهام مــــــرد و زن            ه

  تنها نه اي تو شهره و هــــــر دل عزيز هند             آوازهء تــــــو رفته کران تا کران لتا
  نازم به طلعت و بـــه رفيع و مکيش ليک              داري مقام بـــــرتري در اين ميان لتا

  تشريف اگـــــر بياري به افغانستان لتا           از نور ديـــده فرش قدوم تــــو مي کنيم   
  ديـــــــدار تست مطلب مــــــا از کرم بيا              يا لطف کن مرا طرف خود بخوان لتا

  اُردوست گرچه قالب خوب صداي تو
  باري بــــــه فارسي دري هم بخوان لتا

  »عبدالحي آرين پور ولوالجي«   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه در جهان هنردو کتاب تاز
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  تأليف استاد شهراني
در " مطالعين گرامي با نوشته ها و تأليفات استاد گرامي داکتر عنايت اهللا شهراني ، خاصتا" يقينا

معرفي هنرمندان، ادبا و شعراي افغانستان و جهان آشنا خواهند بود، داکتر شهراني که در تحرير 
هنر، نقاشان، موسيقي دانها، درامه نويسان و شخصيت هاي شهير جهان ) بيوگرافي(زندگينامه ها 

و دانشمندان و پژهشگران موضوعات اجتماعي و دانش تاريخي گسترده . . . نخبگان شعر و ادب
و همه جانبه دارد در همين تازگي دو اثر جديدش را به نشر سپرده است که اولي تحت عنوان 

يا ستارهء درخشان آسمان موسيقي » ندحنجره ه«و دومي بنام » پير خرابات«استاد قاسم افغان 
  .شرق، لتا منگيشکر در ديار هجرت برشتهء تحرير آورده است

داکتر شهراني در مقدمهء کتاب اولي عالوه بر حاصل پژوهش خود يک سلسله گفتار و نوشته 
هاي ساير عالقمندان و نويسندگان را که در معرفي شخصيت بزرگ و نستوه قاسم افغان و 

استاد : ( رد و آثار آن موسيقي دان شهير وطن برشتهء تحرير آمده چنين مينويسدتجليل سالگ
قاسم افغان که يک هنرمند واقعي بود شأن و دربار هاي مختلف را ديده و مالقات کرده بود 
امروز نه تنها بنام او کتابها و مقاالت زيادي  تهيه مي گردد بلکه در بارهء موسيقي شناسي، 

داني و وقت شناسي او نيز داستانهايي را به حکايه ميگيرند و او را بنام پير غزلخواني، نکته 
خرابات و استاد نابغه ميخوانند، ولي در بارهء شاهانيکه او مالقات کرده و در دربارهايشان 

. . .) هنرنمايي کرده است، نه فقط ازآنها به خوبي ياد نميکنند بلکه طرف انتقاد نيز ميباشند 
ي همچنان در مقدمهء اين اثر خود نويسندگان، پژوهشگران و هنرمندانيکه در تهيه داکتر شهران

از نويسنده "اد، کتاب و عکس هاي تاريخي آن همکاري نموده اند با قدرداني نام برده، خاصتاوم
و واقعه نگار پر معلومات وطن آقاي دگروال ناصر پورن قاسمي نواسهء استاد قاسم افغان که وي 

خذ زيادي را از آلمان فرستاده و فوتو هاي تاريخي فاميل هنرمند قاسمي را بدسترس اسناد و مؤ
  .مؤلف گرامي گذاشته است

استاد داکتر عنايت اهللا شهراني در بخش چهارم کتاب تمامي اعضاي هنرمند فاميل استاد قاسم 
يخي عصر معرفي نموده و در اخير عکس هاي ارزشمند تار) قاسميان(افغان را نيز زير عنوان

اين کتاب مستند و مصور و پر محتوا  ١٣٠در صفحه . استاد قاسم افغان را بچاپ رسانيده است
شعر مقبول مرحوم نجف علي نباتي در رثاي استاد قاسم جلب نظر ميکند که چند مصراع آن 

  :چنين است
  

  اي وطن خرم و سرسبز گلستان تو باد
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  نيروي شير بــــه بازوي جوانان تــــــو باد
  شرف نام نکو قسمت پيران تـــــــو باد

  شاد مان خاطر اوالد قـــــدردان تــــو باد
  کـــــه زپيران فــــداکار گهي ياد کنند

  از ره لطف و کــرم خاطر شان شاد کنند
  احترام است زيک پير غزلخوان امشب

  قـــــــــدر داني شد از قاسم افغان امشب
  ن امشبافتخار است بــــه استاد سخندا

  در نظر ميخورد هر گوشه چراغان امشب
  قــدر از خدمت ارباب هنرکار نکوست
  قـدر از خدمت او باعث دلگرمي اوست
  تـــا کـــــــه استاد هنرمند بشد نغمه سرا
  کـــرد طرز نـــــوي ايجاد به موسيقي ما
  سبک وي گشت پسنديده هر شاه وگدا
  کـــرد تعقيب همه اهل هنر سبک او را

  عي از نغمهء خود در چمن برافروختشم
  سبق ناله بمرغان خوش الحان آمــوخت

اعجوبهء زمان ابتدا از ) لتا(يا » حنجرهء هند«داکتر عنايت اهللا شهراني در مقدمهء اثر دومي خود 
گنجينه هاي تاريخي، هنري و عنعنوي و عقيدوي هند سخن بميان آورده و با ذکر اين شعر شيخ 

  :فته استسعدي شيرازي که گ
  سعدي از پردهء عشاق چه خوش مي نالد
  ترک من پرده برانداز کــــه هندوي توام

خيلي دلچسپ است که نژاد هندي را با آئين هندي آميخته اند ــ وقتي ميگوئيم «: چنين مينويسد
که آن شخص هندو است، گويا اينکه او هم از هندوستان است و هم از آئين هندي پيروي 

  . . .ميکنند
هندوستان جايگاه بلندي را در تمدن و فرهنگ کهن بشر بخود تخصيص داده است که رشته 

از ) بودها(کلمهء بودا . . . هاي ثقافت و مدنيت آن تا عمق بيشتر از چهار هزار سال امتداد ميابد
بودا در قرن ششم قبل از ميالد . کلمهء سانسکريت گرفته شده و به معني هوشيار و آگاه است
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کرد در اوايل حيات عادي و خاصيت شهزادگي داشت اما به مشاهدهء مظلوميت و  ظهور
بيچارگي بشر، دل سوزانيد و ترک دنيا کرد و در کوه ها متواري و گوشه نشيني ها نمود تا 
الهاماتي يافت و آئيني را از مشاهده نوريکه برايش پديدار گشت، در ميان مردم هند مروج 

  . . .گردانيد 
راني در همين راستا از بزرگان و نخبگان و بشردوستان هند رابندرنات تاگور و مهاتما داکتر شه

  :گاندي ياد کرده است و وقتي به نام لتا منگيشکر ميرسد ميگويد
اما لتا بخاطري بزرگتر از هند است که پيروان و شيفتگان صداي معجزه آميزش از جمع ( 

تر است اگر جمع مسلمانان آسياي مرکزي را تا بودائيست ها و هندو ها در سراسر جهان بيش
کناره هاي قارهء آستراليا و فارسي زبانان، ترکي زبانان و ده ها گويندگان زبانهاي مختلف ديگر 

) لتا(را بصورت کل در حساب آوريم و نيز دوستداران او را در غرب در جمع آنها بيافزائيم، 
پادشاهان و ملکه ها کشورگشايي ها ميکنند و . . . ملکهء مستقل بيشتر از نيم نفوس دنيا ميگردد

کار هاي طاقت فرسا را بر همنوعانشان تحميل ميدارند، ولي لتا اين ملکهء ترنم، اين ملکه جهاني 
يا اين لتاي بي همتا از طريق قلب و سوز عشق پاک دنيا را تسخير کرده و جهانيان را گرويده و 

  . . .مفتون خود گردانيده است
ش تا بشر بود، لتا زنده ميبود و با نواهاي دل انگيزش نه تنها دل و احساس انسانهاي روي اي کا

زمين که دل سنگ و جماد را نيز نوازش ميداد و نرم ميکرد، ولي دردا که در فرجام روزي 
هموطنانش جسد بي روح لتا را نيز خواهند سوخت و ذرات خاکستر او را به دست باد سپرد، 

رهء او را نميتوان بباد فراموشي داد و نام او را نميتوان از صحيفهء روزگار زدود و ولي ياد و خاط
صداي او را که تا قيام قيامت در زير اين چرخ نيلگون در انعکاس خواهد بود، نميتوان خاموش 

  .ساخت
استاد عنايت اهللا شهراني در صفحهء دهم اثرش در توصيف صداي دلنواز لتا و ترنم معجزه 

و اينکه در چندين لهجه و لسان گوناگون سرزمين پهناور و هنرپرور هند آشنايي دارد، آسايش 
لتا را گفتند که به بيست زبان و لهجهء نيم قارهء هند خواندن کرده است و ( :چنين مينويسد

نگارنده که به زبان موزون و آهنگيز اردو آگاهي کمي داردو البته که آنهم بزور زبانهاي 
و ترکي ميباشد، سخت به خواندنهاي اردوي لتا غرق حيرت مي شود غلغله و فارسي، عربي 

و  معني صورت گفتار آهنگيز او بحدي عالي است که دست روح و روان را گرفته به آسمانهاي
صفا ميبرد، لتا نخست اشعارش را در سينهء پراز درد و احساس ميسپارد و بعد از آنکه  و تجرد

ش يافت و صيقل خورد و در کورهء سوزان سينهء اوذوب شد، آنرا در آن صندوقچهء اسرار پال
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با هزار هنرنمايي و ناز و تمکين از حنجره برون ميآورد تا گوش روان شنوندگانش را نوازش 
دهد، شنوندگانيکه خود را مسحور هنر او مي يابند و او از ديدن حالت آنها مست تر ميشود و 

  ! . . .پرقدرت تر
نابغه است و او را با فطرت آفريده ) در هنر موسيقي و سرود(م و مي فهمم که لتا حال ميدان. . . 

اند و ابوالمعاني بيدل که هموطن لتا و از نسل بابري است بيتي سروده که در مورد لتا صدق 
  :ميکند

  فـــــطرت بيدل همان آئينـــــــــهء معجزه نماست
  هر سخن کز خامه اش ميجوشد الهام است و بس

کتر عنايت اهللا شهراني در صفحات اخير اثرش زندگينامه يا بيوگرافي مفصل لتا منگيشکر را دا
در سالهاي برازنده و درخشان و افتخار آفرين زندگي هنري اش برشتهء تحرير آورده و اين شعر 

  :حافظ را برايش ارمغان داده
  اگر آن تـرک شيرازي بدست آرد دل مارا

  و بخارا را به خال هندويش بخشم سمرقند
بهرحال اين معرفي مختصر اثر ممتاز و پرانگيزه و روح افزاي استاد عنايت اهللا شهراني را در حق 
يک هنرمند بي همتا و ملکهء قلبها و انعکاس دهندهء عشق ها و زيبايي هاي طبيعت و انسان و 

اتمه ملکوت يا جمالت صفحات اخير مؤلف عزيز و شعر موالناي بلخي در سردفتر اثرش خ
  :ميدهم

لتا خاطرهء شيرين تاريخ معاصر هنر در جهان است و نامش تا که دنيا وجود دارد و تا وقتيکه (
  . . .امواج صوتي در حرکت است وجود خواهد داشت

  ما ز درياييم و دريا ميرويم
  ما ز باالئيم و بـــاال ميرويم
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  ملکه قلبها
  )لتا منگيشکر ( 

  
  
  
  

پذير لتا را مي شنود روح انسان ازين خاکدان به وقتيکه انسان نواي دل
  :اوج آسمانها پرواز ميکند و شعر موالناي روم را بخاطر مي آورد

  
  ما ز درياييم و دريـا ميرويم

  و باال ميرويم مما ز باال ئي
  
  

  مدتي اين مثنوي تأخير شد           مهلتي بايست تا خون شير شد
  )مولوي(

چند کلمهء » لتامنگيشکر«سعي داشتم که در بارهء اعجوبهء زمان از سالهاي زيادي باين سو 
بنويسم اگرچه کنون هم آمادگي نوشتن را در بارهء او که شايستگي اش راداشته باشد ندارم، با 
آنهم در صاعقهء عالقه به موسيقي نتوانستم بيشتر از اين انتظار بکشم، دل بدريا داده عزم جزم 

  .ي نوشتکردم که باالخره بايد چيز
. مسمي ميکردند» لتا«دارم چه زيبا مي بود که اين کشور را بنام » هندوستان«با احترامي که به 

اينکه روح لتا از نظر تناسخيان از چه کسي به بدن نحيف و جذاب صاحب حنجرهء طاليي او 
آمده سخت مشکل است که جواب بدهم، کسي چه ميداند که شايد روح يکي از آلهه هاي 

به هر حال نميخواهم به معتقدات آن هنرمند . و روم و هند قديم در وي حلول کرده باشديونان 
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از آن در تأمل بافتد  » معجزه خداوندي«نابغه و هنگامه برانگيز دوران تبصره نمايم، نشود که آن 
حضرت شيخ اجل سعدي شيرازي که او را افصح المتکلمين خوانند، در بارهء هندو دختر نازنين 

  »نالد«سعدي از پردهء عشاق چه خوش مي       :تا چنين گفته استيا ل
  توام» هندوي«من پرده برانداز که » ترک«

خيلي دلچسپ است که نژاد هندي را با آئين هندي آميخته اند، وقتي ميگوئيم که آن شخص 
ذو » وهند«و . هندو است گويا اينکه او هم از هندوستان است و هم از آئين هندي پيروي ميکند

  .فرزند نوح نبي ميباشند» حام«معنين است و هندو ها از اوالد 
  .هندوستان از ديدگاه ما شرقي ها سرزميني مملو از سحر و اسرار است

همانطوري که عراق را بمعني کنارهء رود . از اسماي کهن هندوستان بشمار مي رود» بهاراته«
گويند در سانسکريت سيند و بمعني نهر، » هندو«دجله معني کرده اند، هند را که در اوستا 

  .جويبار يا درياي سند و يا اطراف و گردادگرد درياي سند معني کرده اند
يا سرزمين هندو ها عبارت از کشور هاي پاکستان، بنگله ديش و هندوستان است » هندوستان«

  .که بخاطر کثرت مردم و وسعتش آنرا شبه قاره نيز ميگويند
ندي را در تمدن و فرهنگ کهن بشر بخود تخصيص داده است که ريشه هندوستان جايگاه بل

  .هاي ثقافت و مدنيت آن تا عمق بيشتر از چهار هزار سال امتداد مي يابد
کليله و «هندو ها از قديم الزمان در بارهء انسان و حيوان مطالعات زيادي نموده اند که کتاب 

از آثار معتبر سياسي ادبي جهان کهن است که  کليله و دمنه يکي. شاهد اين اهتمام است» دمنه
قهرمانان صحنه هاي نمايشي آن بهايم و وحوش و سباع و حشرات ميباشند گويا اينکه هندو 

آن مطالعات و  نتايج هاي زاهد و عالم، زبان آنها را ميدانستند و کتاب مذکور گرفته شده از
  .معلومات
نه هاي قديم تا اين دم اطالق ميشود و آنها به رياضت کشان هند و از زما» مرتاض«کلمهء 

کساني اند که نفس را تابع خود ساخته و در عبادات توجه خاصي مبذول داشته و در تحصيل 
علم و هنر رنجهاي فراواني را متحمل ميشوند و از همين رو پهناي دانش شان از وسعت زيادي 

  .ن داخل مي شودبرخوردار است که دايرهء بهايم و سباع و حشرات نيز در آ
بوداي بزرگ . از کلمهء سانسکريت گرفته شده، بمعني هوشيار و آگاه است) بودها(کلمهء بودا 

در قرن ششم قبل از ميالد ظهور کرد، در اوايل حيات عادي و خاصيت شهزادگي داشت، اما با 
گوشه  مشاهده مظلوميت و بيچارگي بشر دل سوزانيد و ترک دنيا کرد و در کوه ها متواري و

الهامات يافت و آئيني » نور«نشيني ها نمود تا باالخره نوري بمقابل چشمانش متجلي شد و از آن 
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بودا گفت زندگي خود رنج و منشاء رنج . را از مشاهده آن نور در ميان مردم هند مروج گردانيد
راه و سلوک و طريقت . آزادي نفس ميباشد و اگر آرزوي نفس زايل گردد رنج بپايان ميرسد

: ارکان طريقت و يا راه رسيدن به هدف از نگاه بودا اين است. زايل ساختن آرزوي نفس است
اعتقاد درست، کوشش درست، انديشه درست، فلسفه و حال درست و غايت مرد ديندار ,, 

يا عدم زندگي سعادت آميز پناه ببرد و فرد انساني مرکب از عناصري  نيرو اناآنستکه از وجود به 
قبل از او بوده است و هنگام مرگش از هم جدا مي شوند ولي باز ممکن است به نحو  است که

  ,,.مشابه بيکديگر بپيوندند
حاال بوديزم يا آئين معروف و جهان شمول بودا در سرتاسردنيا نشأت يافته که هر کشور يا 

  )ز فرهنگ دهخدااستفاده ا.(منطقه و يا طايفه با تعبيرات و تفسيرات خاص به بودا عبادت ميکنند
بار ها هندوستان بزرگ صيد، صيادان شده ولي چون تمدن و ثقافت غني و پر اثر داشته باالخره 
خود صيادان و استعمارگران در هند هضم شده و صيد ثقافت قوي هند گشتند و با اين محاسبه 

  .هندوستان هيچ وقت مستعمره نبوده و مستقالنه حيات بسر برده است
شور هند است خواه هندو باشد، خواه مسلمان و يا مذاهب ديگر خود را هر کسيکه از ک

هندوستاني ميگويد چونکه مملکت هندوستان از خود داراي حدود اربعه ميباشد ولي معتقدان 
. مذهب هندي در محدوده هندوستان قرارندارند و در شرق و غرب از آن دين پيروي ميگردد

ز شمار بيرون هستند ولي پيروان اين آئين ها زماني از بودا همچنان است آئين بودا که پيروانش ا
و هندي سخن ميگويند که در معبد و عبادتگاه ها ميروند و يا زماني هم در کتاب ها مراجعه 

  .کرده و نام هاي اين دو آئين را بياد مي آورند
سانهاي کم نظير رابندرنات تاگور با همه کتاب هايش و يا رساله گيتانجلي يا سرود نيايش از ان

مهاتما گاندي . رانگاشته است» کابلي واال«کلکتهء لتا است و کسي است که داستان معروف 
جي که هم بشر دوست جهان است، تنها نامش را در بعضي اوقات در کتاب ها ياد ميکنند و از 

رات انسانهاي مظلوم نيم قاره ياد آوري ها و تقدي" خدمات و دلسوزي هاي او به بشر خاصتا
  .هم يکي از بغل پرورده هاي هند ميباشد» مادر تريسه«مينمايند و 

اما لتا بخاطري بزرگتر از هند است که پيروان و شيفتگان صداي معجزه آميزش از جمع 
اگر جمع مسلمانان آسياي مرکزي را تا کناره هاي قاره . بوديست ها و هندو ها بيشتر است

نان، ترکي زبانان و ده ها گويندگان زبان هاي مختلف ديگر آستراليا و فارسي زبانان، پشتو زبا
بصورت کل در حساب آوريم و نيز دوستداران او را در غرب در جمع آن بيفزاييم، لتا ملکهء 

  .مستقل بيشتر از نيم نفوس دنيا ميگردد

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٣١٨ 
 

  از پارسي و تازي و از هندو و از ترک
  »ناصرخسرو« مه يکسر       وز سندي و رومي و زبحري ه                        

  :شاعران پارسي گوي در بارهء هند چنين ميگويند
  فرستادگان باز گشتند شاد
  همان قاصد پير هندو نـژاد
  مدتي از نيل خــم آسمان

  »نظامي« نيل کــرد بـــه هندوستان                                                     
  

  آن شنيدستي که در هندوستان
  »مولوي«ي دوستان                    هديـــــد دانائي گرو                               

  
  از نظاره موي را جائي که هر موئي مرا

  »خاقاني«طوطي گوياست کز هندوستان آورده ام                                 
  

  گر از کابل و زابل و مرز هند
  »فردوسي«شود روي گيتي چو چيني پرند                                                

  
  هم بر آتش زهند و چين و بغداد آمـــــده

  »خاقاني«ماه ذي القعده بر روي دجله تابان ديده اند                         
لتا ملکهء حقيقي است و او بخاطر شوهر پادشاهش، ملکه نشده تا او را ملکهء فالن ملک نام 

، بلکه ملکه اي است که الحان خداداد و نبوغ ذاتي و صداي معجزه آسايش با بگذارند
ستارهءبختي که خدا برايش ارزاني نموده مقام ستارهء ترنم شرق را بدست آورده است که 
هزاران ملکهء دنيا با مقايسه به لتا همچون زنان عادي جهان معلوم ميشوند و طوري که گفته آمد 

  .ندي است که زياده تر از لتا طرفدار و پيرو و شيفته داشته باشدآيا در اين گيتي هنرم
پادشاهان و ملکه ها کشور گشائي ميکنند و کار هاي طاقت فرسا را بر همنوعان شان تحميل 

از طريق قلب و سوز عشق پاک دنيا را » لتاي بي همتا« ميدارند ولي لتا اين ملکهء جهاني يا 
  .ه و مفتون خود گردانيده استتسخير کرده و جهانيان را گرويد
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به سختي باور خواهيم کرد که چون لتا در گذشته با نبوغ ذاتي و بي نظير آفريده شده باشد  بناء
  .الغيب عنداهللا. و بي ترديد ميتوان گفت که شبيه او در آينده نيز يافت نخواهد شد

ن حقيقتي است که نياز به لتا موجودي نيست که با وصف نگارنده و يا امثال او محتاج باشد و اي
گفتن ندارد زيرا بيش از دو بليون انسان به صداي دلکش و جذاب او با عشق آتشين گوش فرا 
. ميدهند و سرزمين دلهاي شانرا با قطرات باران عشق فرود آمده از آسمان لتا سيراب ميکنند

خدا سوز ساز لتا را تا  :شنيده ام که فريفتگان و عاشقان دلباختهء آهنگهاي دلنشين لتا ميگويند
عرفي . قيامت در سينه هاي مان نگهدارد تا آنکه با آن سوز و ساز سوخته و خاکستر گرديم

شيرازي در بارهء شخصيتهاي بزرگي که فراتر از محدودهء جغرافيايي و فرهنگي شان امتداد يافته 
  :اند، چنين ميگويد

  چنان با نيک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفي
  شويــــد و هندو بسوزاند» زمزم « مانت بــــــه مسل

اي کاش خداوند قطره . اي بسا مليون ها انساني که پيش از تولد لتا صداي او را نا شنيده رفتند
اي از آب حيات را به حنجرهء لتاي بي همتا که خود آفريده است مي ريخت که تا بشر بود او 

نها دل و احساس انسانهاي روي زمين که دل سنگ و زنده مي بودو با نوا هاي دل انگيزش نه ت
ولي دردا که هموطنان هندوي لتا روزي جسد ناتوان ولي . جماد را نيز نوازش ميداد و نرم ميکرد

جسد بيروح لتا را ميتوان سوخت وذرات . جذاب و سحر انگيز او را به دست آتش خواهند سپرد
نميتوان به باد فراموشي داد و نام او رانميتوان از  خاکستر او را به دست باد سپرد ولي ياد او را

صحيفهء روزگار زدود و صداي او را که تا قيام قيامت در زير اين چرخ نيلگون در انعکاس 
  .خواهد بود، نميتوان خاموش ساخت

سرگذشت لتا شبيه به مرغ افسانوي ققنس است؛ زيرا ميگويند که مرغ ققنس که در آسمان 
در هر صد سال يکدانه تخم ميگذاردو تخم او از آشيانهء آسماني اش بسوي حيات بسر مي برد 

زمين فرو مي غلتد و پس از طي نمودن راه دور و دراز آسمان و زمين، هنگامي که بزمين 
نزديک ميشود، قفس تخم مي شکند و چوچه اي از داخل آن بيرون مي جهد و در همان لحظه 

اما . مان اوج مي گيرد تا خود را به آشيانهء مادرش برساندبه پرواز آمده و در فضاي بيکران آس
سرنوشت ققنس از اين قرار است که قبل از آنکه مرگ بسراغش رسد، از آشيانهء آسماني اش 
به زمين فرود آمده و چون زمين با خون موجودات رنگين است و ققنس هم ميداند که جاي 

خود را در جمع آوري هيزم سپري ميکند، مرگ و کشتارگاه همين زمين است، لذا روز و شب 
آنگاه که دانست هيزم به درجهء کفايت رسيده بداخل انبار هيزم جا گرفته نغمه سرايي ميکند و 
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سپس چنان به سرعت پر مي زند که از تماس بالهايش با هيزم آتشي شعله ور مي شود و ققنس 
گان که متداول هندوان است چه کسي ميداند آتش زدن اجساد مرد. را طعمهء خود مي سازد

ميگويند در لحظه اي که ققنس آتش مي گيرد به نغمه . ريشه در همين حکايت داشته باشد
. سرايي آغاز ميکند و چنان مي سرايد که از صد سوراخ منقار آن صد نوع صدا بيرون ميشود

يشود و در باالخره از خواندن هاي زياد بوجد مي آيد و چنان پر ميزند که از هوش بيهوش م
  .عالم خمار و مدهوشي در قعر آتش ميسوزد و از سوختن رنج نبرده بلکه لذت مي برد

  حاصل عمرم سه سخن بيش نيست
  خــــــام بــــدم پخته شدم سوختم

يک تعداد مردم که ققنس را سيمرغ هم مي گويند، فکر ميشود که لتا هم به مانند سيمرغ، پرنده 
پ تر اينکه لتا هندو است و سرنوشت آخري اش سوزاندن خوشخوان و غزل سراست و دلچس

  . . .جسد اوست و طوريکه گفته شد لتا از آسمان به زمين آمده و نغمه سرايي کرده و باالخره 
  پدر بوده در ناز و خز و پرند
  مرا برده سيمرغ در کوه هند

تا کنون نشنيده اند  لتا ملکه صدا و هم ملَکهء صدا است زيراآدميان روي زمين چنان صداي را
  :که او با خاصيت خاص خدا دادگي آفريده شده و در اين باره حافظ لسان الغيب فرموده

  گــــر انگشت سليماني نباشد
  چه خاصيت دهد نقش نگيني

  :در بيت پائين که رابطه به استعداد و صداي اعجازي لتا دارد چنين ميخوانيم
  دچـــو استعداد نبود کار از اعجاز نگشاي

  مسيحا کي تواند کرد بينا چشم سوزن را
از نتيجهء هردو بيت باال چنين مفاد بدست مي آيد که لتا داد خدا و معجزه حق است، لتا غزل 
" مي خواند و غزل هاي نغز و رنگين و صوفيانه و عارفانه، وارستگي لتا در آن است که شعر اوال

گلويش معجزه آسا ميبرايد و هزار در صد  با سفتگي و آرايش از" در قلبش جا مي يابد و بعدا
صدايش در فضاي زمين و زمان و آسمان پخش مي شود و چه ميدانم که . بي نقص مي برآيد

پرندگان و ديگر موجودات حيه و جمادات از آن چقدر لذت مي برند، اي بسا سنگهاي خارا 
از آنها گل هاي الله  که با داشتن انديشه هاي عميق موسيقي از شنيدن صداي لتا خاک شده و

  در بهـــاران کي شود سرسبز سنگ                     .روئيده باشند
  خاک شو تا گُل برويد رنگ رنگ
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اينکه چقدر موجود حيه و جمادات، سنگ ها و کوها و بيابانها و دشت ها از شنيدن صداي لتا با 
  .او انباز و هم آواز مي شوند خداوند ميداند و بس

، خواجه شمس الدين محمد )خداوندگار بلخ(رگان شرق موالنا جالل الدين بلخي کجاستند بز
و موالنا عبدالرحمن جامي ) سلطان الشعرا(، اميرخسرو بلخي ثم دهلوي )لسان الغيب(حافظ

و غيره که به شنيدن صداي خوش و دلنواز از لتا سبک شعر و نسج کالمشانرا به ) خاتم الشعرا(
ترکان سمرقندي و سياه چشمان « تهيه ميکردند و شايد هم حافظ  لتا سياق و روش آوازخواني

  .را بگونه ديگر بايست مي سرود» کشميري
کجا است طوطي هند اميرخسرو و کجا است معلم ثاني ابو نصرفارابي که کتاب هاي موسيقي 

در وقت . شان را از صداي لتا الهام ميگرفتند و قوانين طرب شان را به شرقيان ابالغ مي داشتند
تحرير کتاب هاي موسيقي اين دو بزرگ مرد موسيقي روح لتا در سرتاسر دنيا به پرواز بود و 
موقع آنرا نداشت که بر آنها درس صدا ميداد، در آنوقت روح لتا يا گل معطر بشري غرق 
مطالعه روان بشري و فضاي زمين و آسمان بود و منتظر آن بود که بقدرت خداوندي از حالت 

به زمين نزول فرمايد، زيرا که او بي فرمان طبيعت نميتوانست به خودي خود و اختيارش  صعود
نازل شود، و روح او منتظر بدني بود که در آن خوش باشد و جا گيرد که اينک روح و بدن او 

  .يکي شده اندو در اين دنيا هنگامه ها برپا ميدارند
هند خواندن کرده است و نگارنده که بزبان  لتا را گفتند که به بيست زبان و لهجه نيم قاره

موزون و آهنگين اردو آگاهي کمي دارد و البته که آن هم بزور زبانهاي فارسي، عربي و ترکي 
قلقله و صورت گفتار آهنگين او . ميباشد، سخت به خواندنهاي اردويش غرق حيرت مي شود

لتا نخست . جرد و صفا مي بردبحدي عالي است که دست روح را گرفته به آسمانهاي معني و ت
اشعارش را در سينهء پر از درد مي سپارد و بعد از آنکه در آن صندوقچهء اسرار پالش يافت 
وصيقل خورد و در کورهء سوزان سينهء او ذوب شد آنرا با هزار هنرنمائي و ناز و تمکين از 

گاني که خود را شنوند. حنجره بيرون مي آورد تا گوش و روان شنوندگانش را نوازش دهد
  .مسحور هنر او مي يابند و او از ديدن حالت آنها مست تر ميشود و پر انرژي تر

  مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد
  غنچهء سرمست بلبل را بــــه گفتار آورد

به معني ارتش چندان » اردو«ياد نميکنم، بخاطر اينکه » اردو«من از معني اصلي و وجه تسميهء 
است، زيرا مادر اين زبان » شير و شکر«دارد و معني که من به اردو ميدهم بمعني زيبايي اي ن

  .هندي است و پدرش فارسي ميباشد که بگفتهء فردوسي پدر در بال سيمرغ سواران در کوه هند
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» لتا«تولد شده که همه شيريني هاي خود را به طفل محبوب شان » اردو«آمده و از جفت هردو 
  .بخشيده اند

است و خداوند روح جهانگير پادشاه بابري را شاد داشته باشد که »» ريخته«يگر اين زبان نام د
بزبان اردو توجه خاصي نشان داد و آنرا رسمي شناخت و نواسهء او دارا شکوه قادري با مطالعهء 

ا آثار هندوان قيامتي و هنگامه اي را در نيم قارهء هند برپا کرد و فلسفه هاي عرفاني هندي را ب
  .اسالم مقايسه نمود و همين زبان اردو شهرت لتا را ده ها چند بلند برد

اين نگارنده که تا هنوز دست کم در مورد يکصد هنرمند تحقيق نموده و به چاپ رسانيده ام، 
به جرئت ميتوانم ادعا کنم که هيچ هنرمندي را چون لتا نيافته ام و مقام شامخ هنري او بحدي بر 

  :که ناگزيرم بگويم سرم اثر انداخته
  »انتخاب ما زخوبان يک گل اندام است و بس« 

  :و يا اينکه
  خوبرويان جهان آئينهء حسن خداست
  نيست ممکن که نظر جانب ايشان نشود

  :و يا اينکه
  حسن مه رويان اگر بد بودي ايزد در کالم
  اينقدر در سورهء يوسف چرا پيچيده است

و تخصص دارم تنها تخصص فرعي من هنر هاي زيبا من نميگويم که در موسيقي وارد بوده 
است و تا حال سه کتاب در موسيقي نوشته ام ولي آن سوابق به شناسايي صداي لتا بسيار کمک 
نکرده است، صداي لتا را به اثر دقت و گوش فرا دهي دريافتم که ديگر مانند او هنرمندي 

دم فکر کنند که مجنون صفتانه وجود نخواهد داشت و از آنست که قضاوت من را شايد مر
. است و من يقين دارم که مليونها انسان با شنيدن صداي دلکش لتا با من هم عقيده خواهند بود

طوريکه گفته آمد اينجانب به اثر دقت و گوش گيري عميق نبوغ لتا را دريافته ام و نه به اثر 
در . که يکي از آنها الهام است تبليغ و يا تشويق ديگران و محبت به صداي لتا علل زياد دارد

دختر شاه جهان و خواهر (روزگاران قديم هندوستان بدورهء شاه جهان، جهان آراء بيگم 
ميخواست که مريد مال شاه بدخشي شود و او را از نزديک زيارت کند ولي مال شاه ) داراشکوه

  :بدخشي او را نمي پذيرفت لهذا اين پيام را برايش فرستاد
  آن روي چو خورشيد مرا گر ميسر شود

  پادشاهي چه کـــــه دعواي خدايي بکنم
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از آنست که مال شاه بدخشي او را مي پذيرد و من هم که بدخشي االصل و در سرزمين لعل و 
الجورد چشم به جهان گشوده ام اميدوارم که روزي به ديدار اين دختر حنجره طالئي يا ملکهء 

خود را بجا سازم چونکه هنرمند در جامعه مقام واال ترنم شرق نايل آيم و احترامات خاص 
در نيمهء اول دههء هفتاد ميالدي اينجانب منحيث گست پروفيسور مهمان وزيرهء کلتور . دارد

هندوستان بودم ايکاش در آن وقت با لتا آشنائي حاصل ميشد، ولي متأسفانه در آن وقت بمقام 
ميفهمم که او نابغه است و او را با فطرت آفريده اند  واالي هنري لتا وارد نبودم و حاال ميدانم و

و او دختر فطرت است و ابوالمعاني بيدل که هموطن لتا و از نسل بابري است بيتي سروده که در 
  :مورد لتا صدق ميکند

  فــــــطرت بيدل همان آئينــــــــــهء معجز نماست
  هر سخن کز خامه اش ميجوشد الهام است و بس

را نسبت داده است که » الهام«و » معجزه«، »فطرت«ن دختر فطرت بيدل سه کلمهءپس به لتاآ
باز . لتا تمرکز مينمايند» حنجره«الحق در وجود لتا تحقق داشته و مي پيوندد و هر سه کلمه در 

  :عدد سه را شگون خوب مي شمارند" بيدل سه کلمهء ديگر را در رابطه با لتا ميگويد که عموما
  رون شور وجوب و امکانفطرتم ريخت ب

  اين دو تمثال در آئينهء مـــن بــــود مدام
  .در وجود لتا ريخته شده است» آئينه«و » امکان«، » وجوب«يعني 

بي جاي نخواهد بود که در بارهء قدامت معارف و موسيقي هند از کتاب زين االخبار گرديزي 
بدانند که هندوستان ثقافتي داشته است  و از ابو عبداهللا جيهاني نقل کنم تا باشد که خوانندگان

  :بسيار قديم و غني
اما مردمان هندوستان، مردماني حاذق و هوشيار و زيرک باشند و کار هاي نغز و باريک . . . « 

چند . . . «). ٦١٢ص (» کنند و از ميان ايشان دانايان بسيار بيرون آيند، بخاصه اندر واليت کشمير
دان الحان باشند و شغلها، سياست ايشان کنند و ايشان را زنان نکو االن باشند و ايشان خداون

باشند و اگر برهمني بر آن زنها عاشق شود او را از جملهء دينداران بيرون کنند و از جملهء 
و اين چنداالن هميروند و اندر .برهمنان نشمرند و بدين سبب کس را با چنداالن آسيب نرسد

چوب حلقه و اندر آن حلقه، حلقه هاي خرد افگنده و بدان دست مکي دارند و اندر سر آن 
چوب اشارت هميکنند تا مردمان ببينند و آن آواز حلقه ها بشنوند از راه بر جاي شوند تا آسيب 

از گفتار فوق دانسته ميشود که موسيقي نوازان در هند قديم داراي ) ٦١٤ص (» نرسد بر ايشان
که علم موسيقي در هند انکشاف زياد کرد و مردم بدان  مقام و احترام خاص بودند و از آنست
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علم حساب و مساحت و هندسه و نجوم که دانش و بستگي . . . « : و باز گويند. آشنا شدند
ايشان اندرين باب بر حدي است که نتوان گفت که آن نه کار مردم باشد و علم الحان و بازي 

ند که هر چه صعب تر بگردد هيچ اندام ديگر ساختن آله هاي شادي درود هاي عجايب را بجنبان
و انواع سالحها نهاده اند بسيار و ساز هاي حرب ساخته اند، چون بوق و دهل و طبل و . نجنبد

چنبر هايي نهاده اند که آواز فجيع و هايل از وي بيابند، چون بانگ فيل و يا بانگ شير، و نيز 
ندر دل او آيد از آن بانگ و باز رودهايي چنانکه هر کس بشنود مدهوش گردد و فزع و رعب ا

که از بهر طرب و سماع ساخته اند و اين مردمان که چنين چيز ها مي سازند اندر مشرق 
هندوستان باشند و ايشانرا کامروت گويند و چنان چيزي سازند که هر کس او را ببيند و يا 

ايي که اندر اين عجايبها سازند و بشنود اقرار کند که ايشان مردمان نيند بلکه پريانند و شهر ه
بر جانب کشمير و ديگر واليت گنگ و ) منظور او گندهارا ميباشد(باشد از واليت قندهار است 

» از شهر ها يکي جلندهر است که اندر واليت اوهليله و بليله و دار خاشاک بسيار باشد
  )٦١٦ص(

اريخ کهن تمدن بخوبي معرفي همچنان است در علم طب و نجوم که هندو ها را در تاريخ و ت
خيلي دلچسپ است که عبدالحي گرديزي در اين . ميدارد و تاريخ شانرا کهن وانمود ميکند

که در حقيقت گفتهء ما را دربارهء لتا » پريانند«ايشان مردمان نيند بلکه : يادداشت ميگويد که
ال پيش علماي افغانستان ثابت ميسازد که ميگويم شايد لتا از جنس انسان نباشد و اينک نهصد س

  .از جمله گرديزي اين حقيقت را برزبان آورده بود
  :خالصهء سوانح و سرگذشت لتا متخلص به منگيشکر

در خانوادهء يکي از هنرمندان محلي هندوستان بنام منگيشکر طفلي بدنيا آمد که در آغاز 
ي پدرش که او را به به لتا تبديلش نمودند ول" گذاشتند و بعدا) هيما( (Hema )اسمش را 

  .ياد ميکرد) هريديا( (Hridya)قيمت جان دوست ميداشت بنام 
از مقام عالي لتا در جهان کنوني موسيقي چنين استنباط ميشود که نوري در پيشاني هاي 
اجدادش ثم به ثم از پدران به بازماندگان انتقال مي يافته و باالخره اين نور از وجود منگيشکر به 

تقال و متجلي شده، پدرش تا زماني نه بسيار زياد بلکه دوازده سال انتظار ميکشيده که وجود لتا ان
نوري را که از آباء و اجداد به ارث برده بود دروجود لتا مشاهده کند و چنانچه باري پدرش بعد 
از چند سنجش و ارزيابي گفت که لتا در موسيقي آيتي خواهد بود، پدرش دانست که رسالتش 

لتا ختم شده در سن دوازده سالگي لتا، لتا و فاميل خود را وداع و داعي اجل را لبيک  با آوردن
  .گفت و چه خوش مرگي که در همه حال نامش ضم نام لتا ذکر ميشود
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لتا يا ستاره ترنم شرق که او را ملکه ترنم و حنجره طالئي، ميلودي کوين و گولدن ميلودي هم 
جشن تولدي )  ٢٠٠٣(تولد يافته و در سپتامبر امسال ١٩٢٩مبر ميگويند در بيست و هشتم ماه سپتا

پدرش بندت نث منگيشکر با مرگ خود يک اثر آخري در انکشاف . او را برگزار خواهند کرد
هنر لتا بيادگار گذاشت و لتاي دوازده ساله يا طفل نابغه را داغدار گردانيد و اين داغ بحدي بر 

ک سال بعد از مرگ پدر با سوزناکترين ناله ها و فرياد ها او اثر انداخت که در اين شصت و ي
با روح پدرش راز و نياز دارد و اين از نظر دانش روانکاوي يک حقيقت پذيرفته شده است که 

در آن وقت لتا با مادر . دختران عاشقان پدران و بالمقابل پدران عاشقان دختران شان مي باشد
بي سرپرست )   Haridayanatهريد ياناث ( و يک برادر  )مينا، اشه، اوشه(مهربان، سه خواهر

پدر را از دست مي دهد و پدر بدار بقا مي  ١٩٤٢مصادف با دوازده سالگي، لتا در . مي مانند
شتابد، لتاي غمديده با آنکه خود کودکي بيش نيست احساس سرپسرستي فاميل را مي نمايد و 

لتا يتيم . و دوره پريشاني گريبان گيرش ميشوداز آن ببعد دوره شاهدختي او بپايان مي رسد 
است،بينواست، پدر ندارد، از مادر توقعات پدري سراغ نمي شود، نااميد است، بيچاره است، 

لتا در بيابان بي سرو پا . برادرش آنقدر  کوچک است که از لتا توقع محبت دارد نه لتا از او
ه چشم سر ديده که خاکستر شده و ميداند که افتاده و راه زندگي برايش هموار نيست، پدر را ب

  .واپس بر نمي گردد لذا در جهان غم و اندو غرق ميشود
در سالهاي کودکي و طفوليت لتا گاه گاهي زمزمه سر ميداد و الهامات آسماني برايش ميسر 

صدا هاي دلکش نورجهان را ميشنيد، او . ميشد، به ساز ها و آواز خواني ها گوش فرا ميداد
به . ز در گفتار به پختگي نرسيده بود با آنهم سعي داشت که چيزهايي از حنجره بيرون آوردهنو

بيت هاي ساده اي از آواز هاي هنرمندان گوش فرا ميداد و در حافظه کودکانه اش حفظ 
ميداشت، چون کوچک و معصوم بود وقتيکه صدا ميکشيد به شيئي و يا چيزي متوجه ميشد که، 

دوباره بدوام آواز قبلي اش خود را تنظيم " واندن و زمزمه اش رخ ميداد، فورافاصله زماني در خ
  .ميداد و ميخواند و سخت ميکوشيد که غلط نکند

پدرش در انکشاف استعداد لتا رول مهمي را بازي کرده است حتي گفتم که مرگ نابهنگام پدر 
نح لتا ميابيم که پدرش در و فقدان او باعث پديدار شدن نبوغ لتا شده است و طوريکه در سوا

لتا بزبان انگليسي . لياقت و آيندهء او پيش بيني هاي داشته است که يک بيک درست برآمده اند
 :از گفتار پدرش اين کلمات را بياد دارد

Lataji says her father told her mother that she is going to be a miracle 
since he knew a little about astrology he died before she started 

singing.  
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اين نکته را نبايد فراموش کرد که پدر لتا در حالت قناعت و خاطر آسوده مرده بود زيرا اگر او 
زنده مي بود توان شنيدن صداي لتا را نداشت و شايد ده ها بار از اثر شنيدن نغمه هاي دخترش 

زيرا وظيفهء انساني خود را که تربيت و بوجود  ولي او بايد خورسند مرده باشد. بيهوش مي شد
  .آوردن لتا بود انجام داد و رفت

لتا بعد از مرگ پدر کفالتش را در سرپرستي فاميل اجرا مينمايد و مشکالت و موانع زيادي را به 
چشم مي بيند، زيرا که او خودش طفل است و مشکل است که طفلي اطفال ديگر را سرپرستي 

در آن دورهء کودکي " که در مقابل پول بسيار ناچيز هنرنمايي ميکند و ضمنا نمايد و از آنست
گاهگاهي به شاگردي بعضي استادان زمانه بمانند امان علي خان صاحب و امانت خان زانو ميزد 

  :ولي بزودي آن بزرگان مقام منيع او را در صدا درک و کشف کردند و گفتند که
She was recognzede „ و „ A gifted girl musically as being highly 

gifted musically 
  

  :باري لتا گفته بود که
The foundation of my musical propensities was laid as eairly as that.  

  .و از آن دانسته ميشود که او با موسيقي تولد يافته بود و موسيقي در فطرتش جاي دارد
وريتهاي فاميلي بکار آغاز کرد و دختر فلم شد، هم خواندن و لتا در سن دوازده سالگي بنابر مجب

و اولين خواندن هندي او در فلم » مراتي«در فلم  ١٩٤٢اولين بازي او در . هم تمثيل ميکرد
روپيه معاش ماهوار  ٦٠لتا آن نابغهء کوچک در آن روزگار فقط . بود ١٩٤٣در سال » مراتي«

لتا در . روپيه تزييد بخشيدند)  ٣٥٠(عايدش را به  ميگرفت و چون خوش مي درخشيد مدتي بعد
در آنجايي که جزيرهء الفنتا ( بخاطر انجام وظيفه آهنگ شهر بزرگ هندوستان بمبئي ١٩٤٥سال 

آواز خواني ميکرد و آهنگها را » اشه«را مينمايد و با خواهراش ) وجود دارد و وحوش زياد اند
اين وقتها لتا مدتي را نزد پندت تولسايد شرما که  در. خودش براي خود و خواهرش تهيه مينمود

لتا زندگي عادي خود را در . شاگرد استاد بره غالم علي خان بود درس موسيقي فرا گرفت
  .آغاز نمود زيرا که او تثبيت لياقت کرد و داراي عايدات منظم گرديد ١٩٤٧

هنرمندان و ستارگان هند  يکباره ستارهء لتا در فضاي بمبئي درخشش يافت و بسي ١٩٤٧بعد از 
چونکه لتا استعداد خداداد داشت و داد . در مقابل او موقف خويش را ضعيف احساس کردند

مردي از تبار بزرگان هنر بنام غالم حيدر از مقام منيع و استعداد . خدا با داد بنده تفاوتها دارد
مقامات هنري شرح و  فطري و ذاتي لتا بزودي آگاه شد و او اين کشف خود را به ديگران و
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خداوند او را خير دهد که مردي هوشيار و حق شناسي بوده و استعداد آنرا داشته که . بسط داد
  .هنر و هنرمند را بشناسد و آن خدمت او به لتا اکنون خدمت به بشر تبديل شده است
يده بود، تنها لتا اين هنرمند بي نظير در دورهء استعمار انگليس تولد يافته و هنوز آزادي را ند

ميدانست که يک انسان بزرگ و بشر خواه بنام مهاتما گاندي با همرزمان خود سعي دارند که 
انگليسها را از ملک خود بکشند و کشور هندوستان خود اراديت را بدست بياورد و همانطور هم 

ين که آغاز شهرت و هنرنمايي هاي لتا بود که هندوستان آزاد شد و در ا ١٩٤٧شد که در 
آزادي استاد موسيقي لتا استاد بره غالم علي خان در وقت جدايي پاکستان از پيکر هندوستان به 

لتا در کشور پهناور هندوستان مصروف هنرنمايي هاي بي نظير ميشود و با . پاکستان هجرت کرد
و  آنکه در آغاز بعضي خواندنها را از ديگران تقليد ميکرد حاال آزادانه و مستقل بروش، سبک

خواسته خويش صدا ها را آزادانه از حنجره مي کشد و در قطار اول چه که خود بصورت قطع 
مقام اول قرار مي گيرد و در هر دهه کار و فعاليتهايش فرق ميکند و رونق بيشتر مي يابد و هر 

  .لحظه به باال ميرود
اقعه مهم رخ يکي از غزلخوان هاي هند بنام جگجيت سنگ باري گفت که در قرن بيست سه و

ازبين رفتن کمونيسم و فرو ريزي (تولد لتا، تسخير مهتاب، شکست ديوار برلين و يا : داد
  )شوروي

در اينجا همين سال خدمات هنري لتا جشن بزرگي با گردهم آيي هنرمندان بزرگ هندوستان 
ه ها خيلي دلچسپ بود که لتا با د. يک تعداد جوره ميخواندند و مردم از آن لذت مي بردند

شخصي از مردمان . هنرمند هندوستان جوره ميخواند و مردمان از آن استقبال و قدر ميکردند
هر يک از هنرمندان از مقام واالي لتا حکايه ها . در ميان هنرمندان خوش درخشيد" مدراس واقعا

دي آنرا وقتي فرا رسيد که در گردن لتا گل تازه با ديزاين دايروي را گذاشتند و لتا بزو. داشتند
از گردنش دور ساخت و نيز بزرگمرد ديگر هندوستان با لطف خاص هنرمند نوازي اش تاج 
مرصع و پالتيني هنر را برسر لتا گذاشت و لتا آن تاج را حتي بيش از يک ثانيه برسرش قرار 
 نداد و بزودي از سرش پائين آورد و آيا ميدانيد چرا اينطور شد، لتا به گل احتياج ندارد زيرا

اوخود گل خودروي زمين است و تاج مرصع او دايم بر سرش است يعني اينکه تاج خدايي او 
  .مقام معنوي اوست و نه تاجي را که هنرمندان هندي با تقبل زحمات زياد آنرا ساخته اند

در محفل مذکور از بسکه هنرمندان و بزرگان هندوستان لتا را قدر کردند لتا از حياي زياد عرق 
يد و از جبينش قطرات مرواريد گونه عرق سرازير مي شد و از آنست که شاعر فارسي آلود گرد

  :برايش اين بيت را نثار کرده
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  نازنيني که در عرق تر شد                   نازنين بود و نازنين تر شد
  :خصوصيات صداي لتا 

تمکين و عزت  لتا در خواندنها تمکين و استواري را شيوهء خود ساخته است و در طول عمر
  .النفس و بردباري شيوهء او بوده است و کبر و غرور هرگز در شأن او مالحظه نميگردد

من بعد از مطالعه در بارهء سيرت، زندگي، شمايل و سرگذشت لتا يک موضوع را دريافتم که 
هيچکس امتيازات صدا و خاصيتهاي خاص لتا را برشتهء تحرير نياورده است و معلوم است که 

هيبت بزرگي و مقام او محافظه کاري را اختيار کرده اند و اگر کسي حقيقت را از من بپرسد از 
من هم از جملهء همان محافظه کاران ميباشم که نميتوانم بقلم عاجز خود حقايق و خصوصيات 

  .هنر او را بازگو نمايم
قلم ساده نگاشته و اگر اين چند کلمه اي را که ميخوانيد فقط تصور ناقص و نامکمل است که ب

  .شده است
لتا گاهي پيش از اصل غزل فردي و يا بيتي را بصداي بلند در فضا پخش ميکند و از آن قوت 
ميگيرد تا به اصل شعر حاکميت پيدا کند و گاهي هم که طبيعت او را رهنمائي ميکند از شعر 

  .نداصلي آغاز مينمايد و تا ختم با عاليترين وجه خوانش آنرا بپايان ميرسا
چهار تون را در يک وقت   Chhoopa Kar Meriلتا نفس طوالني دارد و حتي در خواندن 

لتا در خواندنهاي . با تفاوت صدا از حنجره بيرون ميکشيد و البته اين کار خداداد و نبوغ است
، گز را هوا )بيجو باوره(، بچپن کي محبت کو، )ديدار(ليجا ميري دعائين «بسيار مهم خود چون 

و غيره از خارق العادگي هاي » پهلي قدم«و خواندن جوره اي اش با رفيع) شيرين و فرهاد(نه زما
  .خودش خبر ميدهد و بما ميفهماند که انسان چه موجود عجيبي است

اين خواندن لتا  Na Milata Gham to: يک خواندن ديگر لتا را بايد ستود و به آن نازيد
  .آسماني است" اصال

هايش مثليکه صدا در کمپيوتر و عاليترين درجهء تکنالوژي ترتيب يافته باشد توازن در خواندن
همانطوري که . مشاهده ميگردد و اندک ترين اشتباهي در تون، صدا و وزن مشاهده نميگردد

گفته اند علم موسيقي عبارت از علم رياضي است و لتا با خواندنهايش اين قضيه را به اثبات 
  .رسانيده است
اص صداي لتا اين است که همه شنوندگان صدايش را به يک شکل قبول داشته و يکي از خو

با . مي شناسند و هر کس که وصف خواندن او را با دوست ديگرش ميکند او توافق کلي دارد
آنکه اختالفات فردي در روان شناسي يکي از تيوري هاي مهم و عمده بشمار ميرود و مفاد اين 

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٣٢٩ 
 

انسانها را با مطالعات عميق از هم جدا ميکند ولي ساز و آواز لتا  تحليل اينست که روانشناسي
  .آنها را مشابه و به هم نزديک ميسازد

لتا در خواندنهاي جوره اي يک چيز است و در خواندنهاي فردي چيزي ديگر ولي جوهر يکي 
  .است و نبوغ همان نبوغي است که همه ميدانند

که به آوازش گوش فرا ميدهند فکر ميکنند که صداي لتا باريک و دخترانه است، زناني 
تراويدهء قلب آنها را لتا بزبان مي آورد و چون مرد ها بدان گوش دهند فکر ميکنند که لتا به 

يعني اينکه از نگاه رواني به هردو جنس مختلف تاثير مختلف . نمايندگي آنها در سخن است
  .دارد

اي خواندنهاي لتا را تشخيص کرده باشند که شايد متخصصين صدا گرافهاي مد و جزر و تون ه
خصوصيات صداکشي او قاطعانه برابر است و معلوم ميشود که سينهء او، او را راهنمايي ميکند، 

  .زيرا بدون رهبري قلب او نميتواند فارغ از آمادگي سي هزار صدا را از دهان بدر آورد
از حنجره ميکشد و در لغات  از خصوصيت هاي عمده لتا اينست که کلمات را بجا و واضح

مطلوب سخت صداي دلکشش را قلقله ميکند و کلمات دنيا، پريشان، مجبور، محبت، ستمگر، 
عنايت، قسمت، تقدير، زندگي، وفا، ديوانه، دل، عاشق و ده هاي ديگر را از اعماق قلب بيرون 

  .کشيده و در قلب هر شنونده دريچه اي را براي خود باز مينمايد
لتا از آوان طفوليت تا ايندم که در قدم هاي سال هفتاد و سوم است تغييرات کلي به صداي 

من نميدانم که گاهي صداي بي موزيک او را آزمايش کرده اند يا نه، زيرا که . نيامده است
صداي او را من صدها بار آزمايش کردم با موزيک نوا هاي دلکش و ناله ها و فرياد هاي لتا نه 

ارد، زيرا هيچ يک از نوازندگان که با لتا همراهي ميکنند قدرت نبوغي لتا را آنقدر برابري د
ندارند ولي چون اين يک سنت موسيقي گشته است از آنرو نميتوان به آساني قضاوت کرد ولي 

  .بي ترديد که لتا با آنها مي سازد و صدايش را مشخص مي سازد
وقتيکه . باشد، انبازيت پيدا خواهد شد گاهي فکر ميکنم شايد اگر خواننده خود نوازنده هم

اميرخسرو دهلوي آن طوطي هند بدربار پادشاهان و مرشدش نظام الدين اوليا ساز و سرود ميکرد 
خودش مينواخت و خودش ميخواند و بنگريد حيات او را که شاهان را غالم خود و مرشدش را  

که من سوز سينهء اين ترک را  با خواندن خود مريد خود ساخته بود، باري مرشدش گفته بود
همچنان ابونصر فارابي معلم . واسطه خود در آخرت خواهم ساخت) اميرخسرو ترکي تبار بود(

دوستان حصه گرفت خودش ساز زد و خودش خواند، در دقايق  ثاني روزيکه در يک مجلس
اخير همه به اول ساز او همه در خنده شدند، در دقايق بعدي همه بگريان آمدند ولي در دقايق 
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منظور اينست که اگر خواننده خود بخواند و بنوازد . خواب رفتند و فارابي از مجلس بيرون رفت
اينکه تدابير سازندگان و . منشاء هردو عبارت از يک قلب ميشود و توافق قوي صورت ميگيرد

در وقتيکه . منوازندگان لتا را چه اشخاص تربيه شده تشکيل داده اند و يا ميدهند معلوماتي ندار
جشن پنجاه ساله خدمات لتا را برپا کردند نوازندگان نتوانسته بودند که مطابق صدا هاي معجزه 
آساي او ساز بزنند، همچنان بود يکتعدادي که با او جوره ميخواندند و با آنکه لتاي متواضع و با 

صداي ديگران  تمکين هرگز عکس العملي را نشان نداد ولي او ميدانست که صداي او کجا و
قرار دارد، در خواندن اولش » مهابلي پورم«بدون ترديد جواني از مدارس جائيکه در آن . کجا

  .بي مثال درخشيد و بي نظير خواند
صداي لتا بصورت طبيعي در قالب الفاظ و کلمات تطابق ميکند و تا جائيکه از کثرت خواندن 

دي با ديدن و خواندن اشعار طبيعت بر او هاي او دانسته مي شود آمادگي کمتر ميگردد و بزو
  .کمپوز ميکند و بي نقص ميخواند

چقدر کار دلکش است که شعر ها خودشان سوز دارند و با صداي پرسوز لتا اگر يکجا شوند 
لتا تمام خصوصيات صدا کشيدن را به عاليترين درجهء قدرت و . قيامتي را برپا خواهند کرد

  .موده و نداي خود را مطابق تاثير کلمات بيرون ميکشدکلمات را بوجه احسن آن ادا ن
من نميدانم که لتا در علم روانشناسي چقدر وارد است و ضرور هم نيست که خود را با خواندن 
آن درد سر بدهد، ولي آنچه را که بايد ذکر کنم اينست که او اگر روانشناسي را به صورت 

بشر بخواند زيرا هر کلمه و هر صدايش بر هدف که طبيعي نداند نميتواند اينقدر مطابق روحيهء 
اثر وارد ميکند، حتي بر کسانيکه معني شعر هاي زبانهاي که لتا " تاثير رواني است مستقيما

  .خوانده است نميدانند بلکه صداي اوست که بر روحيهء آنها تاثير مينمايد
يست معصوم و زيبا، چون آهو موجود" آهوي وحشي را شعراء معشوق خطاب ميکنند و نيز واقعا

آهو خواننده نيست، سخت است که لتا را آهوي وحشي بناميم ولي فطرت و استعداد خداداد 
صدايش فارغ از تصنع از حنجره بيرون مي " لتا بخاطري وحشي است که دست نخورده و راسا

زيرا که . شود و مي سزد که به لتا و خاصيت تواضع و بي آاليشي اش اين بيت را نثارش سازيم
  :طبيعت سادهء او مانند آهوي وحشي است

  ز فطرت جلوي اي دارد جمالش ساده چــون آهو
  نه زلفش شانه ميخواهد نه چشمش سرمه در صحرا

لتا از طفوليت برسم هندو ها يک خال در پيشاني دارد که سخت زيبا معلوم ميشود ولي " معموال
او بدون خال ديده مي شود،تا عجب تصادف است که هنگام مرگ پدرش يک قطعه عکس 
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جائيکه دريافت نمودم لتا ساده ترين البسه را مي پسندد و صرف وقت زياد را در آرايش بي 
  .معني مي داند

  خياط ازل دوخته بـــر قامت زيبا
  با قد تو اين جامهء سبز چمني را

ن خورد طوري که گفته آمد از خصوصيات عمدهء ديگر صداي لتا اين است که صدايش از آوا
سالي تا بزرگسالي تغير نکرده است و خودش بعضي خواندنهايي را که چهل سال پيش خوانده 

  .بود هنوز هم به همان شکل و تون ميتواند بخواند
  
  
  

  :بعضي سخنان و نکات در بارهء لتا
  .هندوستان با داشتن لتا خوشبخت شده است*  
  .ن استآغاز هنرنمايي هاي لتا مصادف به آزادي هندوستا*  
لتا روزانه پنج خواندن کرده است در حاليکه خوانندگان ديگر روزها و هفته ها ضرورت به *  

  .آمادگي دارند
  .لتا رباينده قلوب مليون ها انسان است*  
  .از افتخارات عمدهء ما معاصرين همين است که در دورهء حيات لتا بسر ميبريم*  
هنرمندي خود مأيوس شدند، زيرا که او انسان بي نظير  با رويکار آمدن لتا صد ها هنرمند از*  

  .بود و کسي نميتوانست با او برابري کند
ما که در هر گوشه دنيا در بارهء لتا تعريف و توصيف مينمائيم، پشتيبان ما قلوب مليون ها *  

  .انسان است
  .ود استلتا عالوه از هنر خداداد آواز خواني، هنرمند فوتوگرافي و آشپز خانهء خ*  
لتا کسي است که از تولد تا اکنون در نوا، صدا، الحان، آواز، داد، نجوا، ناله، فرياد، زمزمه *  

و خواندن درجهء اول بوده و تا اخير درجه اول از دنياخواهد رفت و صدايش در ) ترانه(فلک 
  .جهان بدرجه اول باق ميماند

استادان موسيقي در افغانستان بنام استاد لتا که دختر هندوستان و خال هندي دارد يکي از *  
  :محمد حسين سرآهنگ، خال هندو را چنين مي خواهد
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  خط فرنگي، خال هندي، لب بدخشاني بود
  يار من چيزي کـــــه کم دارد مسلماني بود

  :ميگويند که هندوستان به دو موجود افتخار ميکنند
  ــ  لتا ١
  ــ  تاج محل ٢

  .نعت بنده است و لتا صنعت خدااما من ميگويم که تاج محل ص
  ميان ماه من ، تا مــــاه گردون
  تفاوت از زمين تا آسمان است

  .خواندن امتياز خاص دارد  لتا در نفس طوالني در يک*  
  .لطافت صداي لتا خاص است و هرگز نزاکت هاي صدا کشيدن او از لطافت دور نبوده*  
ي لتا به عنوان درست ترين و عاليترين صداي در ريکارد خانه هاي موسيقي انگلستان صدا*  

  .جهانيان ثبت شده است
او قيامت ) جلتاهي بدن(همه خواندنهاي او سوزناک است ولي خواندن فلم سلطان رضيه *  

  Na milta gham toميکند زيرا او هر خواندن را به چهار پنج تون ميخواند که خواندنهاي 
از نمونه . . . خدا کي قسم و خواندن چوري چوري و . . . اگر بيوفا «و خواندن » امر«در فلم 

  .هاي بارز آنست
من يک نقيصه را در حيات لتا درک کرده ام و آن اينکه هر که صداي او را مي شنود از *  

  !صداي ديگران مي گريزد
  :در بارهء خال هندو حضرت حافظ چنين شعر گفته که در بارهء لتا بهتر صدق ميکند*  

  رک شيرازي بدست آرد دل ما رااگر آن ت
  به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را

لتا در علم الحان شش دوکتوراي افتخاري از يونيورستي هاي مهم دنيا بشمول يونيورستي 
ولي اين دکتورا هاي افتخاري نميدانم که به لتا چه افتخار خواهد بخشيد زيرا لتا . نيويارک دارد

نبود دکتوراي فطري صدا داشت، بازهم آفرين برکساني که او را و  در آن وقتي که طفلي بيش
  .مقام او را ارج نهادند

  .لتا در هند، منحيث هنرمند اول قرن بيست پذيرفته شده است*  
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در دسته بندي در رديف هم قرار ميدهند و » اتابهاري و اجپايي« جاي تذکر است که لتا را با 
يرا هر کدام مقام خود را دارند، لتا و خواندن هاي او کيفيات البته اين قضاوت عادالنه نيست ز

  .خاصي دارد اي کاش اين هردو باهم مقايسه نمي شدند و شهرت لتا را در جهان کسي ندارد
لتا کسي است که از شنيدن آوازش پندت جواهر لعل نهرو بگريان آمده است متوجه بايد بود 

: و نهرو کسي است که گفته بود. کار ساده نيستکه گريه کردن سياستمداري از طراز نهرو 
  )سارا جهان همارا ــ هندوستان همارا(

لتا را گفتند که در سن شش سالگي زمانيکه با خود زمزمه ميکرد و صدا ميکشيد يکباره به *  
زمين افتاد وقتيکه از جا بااليش کردند، بدوام خواندنش آغاز کرد گويا اينکه معلم طبيعت او، 

  .همراهي ميکرده استوي را 
صداي لتا را از راديو شنيد اشکهايش فرو ريخت و طاقت  ١٩٤١پدر لتا روزيکه در سال *  

  .شنيدن را از دست داد و کمي بعد تر از آن دارفاني را وداع گفت
  .اگر لتا بار ديگر به عقيدهء تناسخيان بدنيا بيايد رب النوع موسيقي خواهد بود*  
رقباي موسيقي غرب است، و سروکار او با دلها است و موسيقي غرب با لتا ار بزرگترين *  

  .اشکال ديگر مشخص ميگردد
اگر چه اين نگارنده هندوستان را هميشه سرزمين موسيقي دانسته ام ولي لتا خود ثابت ساخت *  

  .که هندوستان مرکز موسيقي جهان است
نوازش ميدهد و روح شانرا سيراب صداي لتا روزانه گوش بيشتر از يک مليون انسان را *  

يکي از شعراي » موسيقي غذاي روح است« : مينمايد همانطوري که ضرب المثل فارسي ميگويد
  :بزرگ فارسي حضرت موالنا ميگويد

  نفس در قالب آدم نمي رفت
  درون سينهء او ساز کــــردند

  .گويا اينکه ساز و سرود و موسيقي پيش از خلقت آدم وجود داشته است
. خواندن هاي جوره اي لتا خوش آيند است و جوره اي هاي او با رفيع مزيت خاصي دارد*  

  .دنالبته مکيش و کشور هم با او خوش مي درخش
  .از خواندنهاي لتا و از سوز دل او بسي شنوندگان بيهوش شده و بسي هم گريه سر داده اند*  
زشتي هاي حيات بمشاهده ميرسد  مخالفت و مقاومت در مقابل" در موسيقي غربي عموما*  

موسيقي غربي زياده تر . ولي موسيقي شرق تسليم طبيعت است و لتا علمبردار اين عرصه است
شهوت بر انگيز است ولي موسيقي شرقي انسان را به حيات معتدل و تواضع در مقابل طبيعت 
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منوايي و موافقت غربي با طبيعت مجادله دارد ولي شرقي ميخواهد با طبيعت ه. تشويق ميکند
  .لذتي را که موسيقي کالسيک هندي يا شرقي دارد غربي ندارد. داشته باشد

تعريف کرده اند مي سزد به اينکه » رمز تغييرات دادن روان بشري«از آنجائيکه موسيقي را *  
اين موضوع را عميقانه قبول کنيم زيرا لتا درين مورد با ناله ها و فرياد هايش در عرصه عملي 

ردن آن قدم نهاد و ثابت ساخت زيرا يکعده هنرمندان در فکر تربيت وزن و صداي خود اند و ک
  .لتا در فکر انطباق و تغيير دادن صداي خود در روان هر يک از انسانها است

هندوستان را بايد از عظمت و مقام لتا شناخت نه آنکه لتا را از طريق هندوستان، زيرا ما نمي *  
  طيه اي چون لتا ديگر نصيب هند خواهد شد يا ني؟دانيم که آيا ع

  .من فکر ميکنم که حتي در جنس بشر فرد ديگري پيدا نخواهد شد که جاي لتا را بگيرد*  
را که لتا خوانده است کس ديگري نميتواند   (…Ai mere Watan ke )ترانهء وطن *  

ميخواند عرصهء زمين و پهناي آسمان که لتا » وطن يا هند«تعبير من از کلمهء . بمانند او بخواند
وقتي که انسان نواي دلپزير لتا را مي شنود روح انسان از اين خاکدان به اوج . را در بر ميگيرد

  :آسمانها پرواز ميکند و شعر موالنا ي روم را بخاطر مي آورد
  ما زدريائيم و دريا ميرويم
  ما ز باالئيم و باال ميرويـم

گفته بود که اگر هندو ها لتا را به پاکستان بدهند او در مقابل  باري صدراعظم پاکستان*  
کشمير را به هند خواهد بخشيد، براي من شگفت انگيز است که در جمع صدر اعظمان پاکستان 

يک بار شاه اسماعيل صفوي هم گفته . هم صدر اعظمي هوشيار و با ذوق پيدا مي شده است
  .نقاشي و ميناتوري بيشتر از نيم مملکت اوستبود که ارزش کمال الدين بهزاد نابغهء 

  .از خودش نيست، بلکه صداي او آسمانيست" صداي لتا قطعا*  
  در پس پرده طوطي صفتم داشته اند
  آنچه استاد ازل گفت بگــو ميگويم

هيچ . صداي لتا که شبيهي به او در دنيا شنيده نشده مبري از هرگونه سکتگي و ضعف است*  
  .کرهء خاکي صدايي بمانند صداي او نداردانساني در اين 

اگر لتا شوهر اختيار ميکرد او غير از چيزي ميبود که ما امروز در وصفش قلم مي زنيم، زيرا *  
يا صدايش تغيير ميکرد و يا اينکه نميتوانست با شوهرش سازش نمايد زيرا که او غرق اقيانوس 

مي شد و در آن صورت روح لطيف او هنر خودش مي بود و شايد در آن حال از شوهر جدا 
  .چون لتا يگانهء دوران است پس بايد همانطور يگانه زيست کند! آري. جريحه مي برداشت
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لتا کم از کم صد مليون فرزند پائين تر از سن و سال بيست را دارد که آنها از شنيدن *  
  .صدايش لذت مي برند

فقدان پدري که روح او را . نمرگش باشديکي از عوامل نبوغ لتا شايد علت مرگ پدر جوا*  
لبريز از محبت ميکرد نه تنها که آتشي را در دل او افروخت بلکه بار سنگين پدري را بر دوش 

  .او نهاد و با آنکه کودکي بيش نبود با آن هم از عهدهء اين مسؤليت سنگين بخوبي برآمد
اشته و وقتم را در نوشتن پيرامون اگر لتا نابغه نيست پس چرا من کار هاي ديگر خود را گذ*  

  او صرف ميکنم؟
لتا خاطرهء شيرين تاريخ معاصر جهان است و نامش تا که دنيا وجود دارد و تا وقتي که *  

همه بزرگان ميدان سياست و اقتصاد مي . امواج صوتي در حرکت اند، وجود خواهد داشت
ي آهنگين لتا در زير اين گنبد دوار ميرند و با رفتن شان همه چيز شان فراموش ميشود ولي صدا

  .در پيچ و تاب خواهد بود
اشعار و کلماتي که مطابق ذوق لتا نباشد نمي تواند بخواند و معلوم است که قلبش آنرا اجازه *  

  .نميدهد
نگاه هاي . از کنترول نگاه هاي نافذش عاجز مي ماند" چهرهء لتا به نوابغ مي ماند، او بعضا*  

اند گويا اينکه در جستجوي گمشده اي است و يا اينکه در چيز عميقي مي انديشد لتا معني دار 
  .که انديشهء ما نميتواند به آن قد دهد

حنجرهء لتا از حنجره هاي خاص دنيا و صداي لتا زنانه ترين صدايي است که از حنجره *  
ن مي توانند به او لتا ملکهء اول صدا درجنس زن است و در آواز خواني نه زنا. بيرون مي شود

  .برسند و نه هم مردان
آنچه که مرا هنگام شنيدن خواندنهاي لتا رنج ميدهد اينست که مي بينم صداي لتا آسماني *  

است ولي نوازندگانش همه زميني ها اند و لتا با لطف و بزرگواري اش با آنها سازش ميکنند تا 
دگانش به سويهء خواندن او ساز زده جائي که من در همه خواندنهاي او گوش داده ام سازن

  .نميتوانند اما لتا کوشش ميکند تا صدايش را با ساز آنها وفق دهد و هماهنگ نمايد
خواندنهاي لتا براي کوران و بيماران درمان است ولي آه که کرها از چه نعمت بزرگي *  

  .محروم شده اند
ه تو گوئي از خميرهء فرشتگان آفريده لتا قلب ندارد بلکه همهء وجود او قلب است، يا اينک*  

  .شده است
  .لتا نوري است که در قالب انسان حلول نموده است*  

www.en
ay

ats
ha

hra
ni.

co
m



٣٣٦ 
 

بلبل ز تو آموخته «به لتا ميگوييم که بلبل در ميان طيور به خوش خواني معروف است اما*  
  »شيرين سخني را

از آغاز حيات او در اين  تا جايي که تصور ميشود شير مادر لتا کيفيتي را بر صداي او داده و*  
  .جهان حنجرهء او خوب بنياد يافته است

من مادر لتا را بخاطري قهرمان تربيه طفل و مادر ممتاز و اول هندوستان مي شمارم که او بود *  
 درلتا را از بطن خود بيرون آورد و او بود که بعد از خداوند او را زنده نگه داشت و او بود که 

ل درين دنيا قطرهءشيرش را ريخت که از برکت آن شير حنجرهء لتا تا پيري حنجرهء لتا بار او
  .تغيير نکرد

در آواز او نقصي " اين نگارنده هرچند سعي کردم که انتقادي بر خواندنهاي لتا بيابم و قطعا*  
  .نيافتم، سالمتي حنجرهء او را تمنا داريم

  
  :چند پيشنهاد در تجليل از مقام بلند لتا

تأسيس ) لتاشناسي(بنيادي بنام لتالوجي . کانون هنري هندوستان بنام لتا نامگذاري شودبزرگترين 
  .شود و استعداد بزرگ و حنجرهء آسماني لتا مورد مطالعه قرار گيرد

کميته اي تشکيل شود که وظيفه اش جمع آوري خواندنها و رو نويسي اشعار آن، اسم شعرا و 
  .تواريخ خواندن آن باشد

ي لتا در حياتش از روي پيکر زندهء او ساخته شود چه مجسمه سازي از روي مجسمهء اصل
مجسمه هاي او بايد مرمرين سفيد باشند بمانندي که . عکس کاري ناقص و بس مشکل است

حيدرآباد ساخته شده است و اينکه مجسمه ها را از » ساالر جنگ ميوزيم«هيکل يک زن در 
ه تزئينات دارد اما در هيکل مرمرين او خصوصيات خاصهء طال و نقره و پالتين ميسازند تعلق ب

  .وجود با ساري هندي کيفيت ديگري دارد
اکاديمي هاي موسيقي قرار  ( Required )سرگذشت و بيوگرافي لتا جزء کورسهاي حتمي 

  .گيرد
» ملتا موزي«خانهء لتا و همه البسه و مربوطات او از قبيل جوايز امتيازات وغيره در آينده بنام 

  .ساخته شود
اگر امکان داشته باشد حنجرهء او زير مطالعه گرفته شود تا معلوم شود که در ساختمان حنجرهء 

  .چه وقت؟ نميدانم. او چه کيفيتي نهفته است
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نگارندهء اين سطور که يکي از خدمتگذاران هنر است، پيشنهاد مينمايد که براي لتا القاب 
  .ده شوددا» حنجرهء هند«و يا »ملکهء قلبها«

بخاطر ترتيب و تايپ و ويراستاري در کليفورنيا به جناب خواجه بشير " در ختم اين مقاله که قبال
خواجهء انصار و او کسي بوده که در زمينهء نهادينه ساختن موسيقي در اسالم (احمد انصاري 

خيال از استادان  فرستاده بودم، کتابي را طور تحفه از استاد حفيظ اهللا.) کار هايي انجام داده امد
بزرگ موسيقي در  افغانستان بدست آوردم که حيات و سرگذشت لتا را حکايت ميکرد و 

چون کتاب را بر باالي سر گرفته بمانند فال بينان . مي باشد Harish Bhimaniمؤلف آن 
بگونهء فال حافظ بازش کردم در آن صفحه عکس لتا را با استاد غالم علي خان ديدم که 

گويا اينکه لتا  What a miracle of Allahبر سر لتا لمس ميدهد و ميگويد که  دستش را
  چه عجب معجزهء خداوندي است؟

  .لتا از معجزه هاي روشن خدا در زمين است! آري
  با عرض حرمت

  داکتر عنايت اهللا شهراني
اي زيباي رئيس عمومي اتحاديهء سراسري هنرمندان افغانستان سابق استاد و آمر فاکولتهء هنر ه

  يونيورستي کابل
  ٢٠٠٣اپريل 

  انديانا ــ امريکا
Enayat Shahrani 
P . O . Box ٦٤٢٢ 

Bloomington, IN ٤٧٤٠٧ 

U . S . A 
Tel # (٨١٢) ٨٦٠١ – ٣٣٧  
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  :اهدا به روان هنرمند بزرگ طلعت محمود
  ــــــابيداز مشرق بـــــــــاختر بتــ                 ه سان خورشيدـــاي طلعت تو ب

  امـــروز که هست جشن مسعود                خــوش آمده اي به ملک محمود
  اي در غــــــزل و تــــرانهء غم                 خــــــوشتر زصداي تـــــو نديدم
  تــــــو زادهء ملک پاک ذوقي                  پــــــروردهء آب و خاک ذوقي

  زاست                 هــــــر ذرهء او زبــان گــــوياستجائيکـــــــه طبيعتش هنر
  صحرا و فضا و رود و جنگــل                   دارنـــــد هــمه نــــــــواي سيگل
  آن خانـــــــه و زادگاه تانسين                   آن مـــــــهد هـــــــنروران پيشين

  آواز لتــــــــاست معجـــز آمـــــيز           آهنگ رفيع او دل انـــــــــگيز       
  هر يک به سپهر خــــوشنوائي                    دارنـــــــــد چو مهر و مــاه جائي
  تنها نه صداي تـــو بود خوش                    هم صورت تست خوب و دلکش

  مـــــــهء صوت تست بــــاالاز قارهء هند تـــا بـــــــه اينجا                    هنگا
  موسيقي اگر غذاي جان است                    آواز تـــــــو سايـــــق روان است
  ما هم بــه نواي بربط و چنگ                     در پـــــــردهء قاسم و سرآهنگ

  ـــــــام دنيااز خطهء پــــــــاک آريـــانــا                     وزشيب و فـــــــراز بـ
  بـــــا زيــــر و بـــم ني شبانان                      از دامنهء هـــــاي کـــوهساران

  آهنگ صفــــا و آشنايــــــي
  خــــوانيم بـــه ساز همنوائي

اين شعر به استقبال سفر هنرمندان بزرگ هند بکابل جهت شرکت در تجليل جشن استقالل 
هجري سروده شده  ١٣٤٠عت محمود ستارهء درخشان هيأت بود در سال افغانستان که مرحوم طل

  .است
  تقديم به دوست مهربانم شهراني،والسالم عبدالحي آرين پورو و لواليجي
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  )ملکهء ترنم(نورجهان بيگم 

درين بخش در بارهء  يکي از تابناکترين و درخشانترين ستاره هاي آواز خوان، نورجهان بيگم يا 
نورجهان بيگم در ميان نيم قارهء هند و پاکستان و بنگله ديش و . صحبت ميگردد» ترنم ملکهء«

  .افغانستان از جملهء محبوب ترين خوانندگان ميباشد
ميالدي در خانوادهء يک موسيقي نواز فقير  ١٩٢٦نورجهان بيگم بروز بيست و يکم سپتامبر 

. بدنيا آمد) به پاکستان و هندوستان پيش از تقسيمات(کوت مراد خان در قريهء کسور پنجاب 
هنگام تولد نورجهان، وقتيکه طبق عادات اطفال نو تولد که در وقت تولد گريه ميکنند عمه اش 
به پدر او مي گويد که آواز اين کودک با آنکه گريه بشمار ميرود ولي شکل هنرمندانه و 

  .بگونهء خاص ميباشد
وسايي از کلمات سانسکرت و به اردو (» اهللا وسايي«ا پدر نورجهان بيگم نام دختر نوزاد خود ر

والدين نورجهان بيگم هردو موسيقي نوازان محلي و در يک دهکدهء . گذاشت)آنرا بسانه گويند
  .که ذکر گرديد صاحب توته زميني بودند که بمانند مردم عادي آنديار حيات بسر مي بردند

رش به اسم فتح بي بي و نورجهان داراي شش ، مدد علي و ماد)اهللا وسايي(نام پدر نورجهان 
  .برادر و شش خواهر بود که سه برادرش به مرض اعصاب مصاب شده بودند

نوجهان بيگم از آوان طفوليت به آواز خواني آغاز مينمايد، و خواندن هاي محلي و يا خواندن 
يا شش سال هاي اشخاص مسلکي را ميخواند و بديگران مي شنواند و درين سن خورد که پنج 

. دارد، مادرش درک مينمايد که نورجهان صاحب استعداد بوده و آيندهء خوبي را در پيش دارد
 از آنست که فاميل نورجهان به شهر الهور نزد خواهر نورجهان کوچ مينمايد و نورجهان نزد
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د به نزد استاد غالم محم" شاگرد و بعدا)  ١٩٢٠ــ ١٩٣٠( يکي از خوانندگان مشهور بين سالهاي
  .تحصيل هنر کالسيک مي پردازد

فاميل نورجهان از الهور به کلکته و از آنجا به بمبئي نقل مکان ميکنند و نورجهان به يازده فلم 
در سن شش سالگي  در فلم هاي صدا دار کارکرده و" و بعدا) م ١٩٣١( بي صدا کار ميکند 

, خواندن هاي غزلب" ست وي بعداکارهاي زيادي را در تياتر و در آواز خواني اجراء نموده ا
خود به  ممثلنعت و فولکلوري عالقه پيدا کرده نزد استادان بفرا گرفتن مي نشيند و با خواهر 

آواز خواني ميکند، مدتي را هم نزد بره غالم علي ) اليف(در روي ستيج " الهور آمده و مستقيما
ن نورجهان خورد سال بود وي را در آغاز فعاليت ها، چو .خان موسيقي کالسيک را فرا ميگيرد

  .خطاب ميکردند Baby Noor Jehanبنام 
دربين سالهاي . و دربسي از فلم ها رول و بازي هاي اطفال يتيم تياترچي ها ر انجام ميداد

)  ١٩٤٧ م ١٩٤٢(نورجهان از شهرت عالي برخوردار شد و بين سالهاي )  ١٩٤١و  م١٩٣٥(
  .اي هنري، فلم ها و کنسرت ها ميگرددمنحيث يک هنرمند جوان داخل صحنه ه

درين سالهاي متذکره نورجهان بيگم بحيث يک جوان خواننده و اکتور از شهرت عالي 
  .برخوردار و در دها فعاليت هنري شامل و جمله را موفقانه انجام ميداد 

 چون لتا منگيشکر چند سالي خوردتر از نورجهان بيگم است و نورجهان بيگم پيشتر از لتاي
بزرگ در بين جامعه شهرت يافته بود، از آن سبب لتا در آغاز به صدا هاي زيبا و پرکيفيت 
نورجهان فرا ميداد و از آنها تقليد و تقدير ميکرد و آن را دوست داشت همچنان لتا به نورجهان 

آمده است که بعد از جدائي هند و پاکستان » لتامنگيشکر«بيگم محبت داشت، در کتاب 
يگم به پاکستان مستقر شد، و روزي لتامنگيشکر به ديدن نورجهان جانب الهور رفت نورجهان ب

و هردو در سرحد هند و پاکستان در پنجاب ديدند و روبوسي کردند و در آن کتاب آمده است 
ياد مينمايند با خود » برياني«که نورجهان بيگم براي لتا خوراک مشهور نيم قاره يي را که بنام 

  .ردو يکجا صرف نان کردندبرده بود و ه
  :نورجهان بيگم ملقب به ملکهء ترنم

هنرموسيقي در هندوستان نه تنها آميخته به حيات روزمرهء مردم آن سرزمين است، بلکه اين هنر 
در مذهب هندو ها نيز ارزش بسزا دارد و از قديم االيام هنر موسيقي در آن نيم قاره اهميت زياد 

خاک نيم قاره به مليون ها هنرمند وجود داشتند و وجود دارند، اما داشته است، از آن سبب در 
يک تعداد کسانيکه در آن خاک بزرگ و افسانوي به شهرت ميرسند، چون بره غالم علي خان، 
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لتا منگيشکر، سيگل، نورجهان، محمد رفيع، کشور و غيره، در حقيقت ستاره هاي تابناک اند که 
  .ود کمايي کرده و از همه رقابت ها کاميابانه بدر آمدندرقيب نداشته و شهرت زياد را بخ

نورجهان بيگم که از ستاره هاي اول موسيقي در خاک پهناور هند شناخته شد و لياقت او ورد 
زبان قاطبهء هنرمندان هند گرديد و هنر عالي او مورد تقدير عامهء مردم قرار گرفت از آن سبب 

داده شد و اين يک امتياز بزرگي بود که نورجهان » ترنم ملکهء«برايش لقب ) م  ١٩٤٥(در سال 
در وقتيکه نورجهان در خاک هند حيات بسر  .در حيات هنري و پربار خود بدست آورده بود

به تعداد يکصدو ) م١٩٤٧م  ١٩٣٢( مي برد و هنوز پاکستان تشکيل نشده بود در بين سال هاي 
نمايي کرد و طوريکه اشاره شد به دها فلم بيست و هفت آهنگ سرود و در شصت و نه فلم هنر

  .بي صدا اشتراک و جمله را موفقانه انجام داد
  :اما بعد از جدايي پاکستان از هند

از پشتون هاي پشاور و سرحدي مي " دليپ کمار يکي از هنرمندان برجستهء هندوستان که اصال
هجرت نه نمايد، ولي نورجهان باشد به نورجهان بيگم پيشنهاد کرد که بايد از هند به پاکستان 

نورجهان با فاميل و شوهرش » من به آنجايي ميروم که در آنجا تولد شده ام«: برايش گفت که
به الهور يا وطن اصلي " ميروند و بعدا) کراچي(به سند " سيد شوکت حسين رضوي اوال

  .نورجهان نقل مکان مينمايند
اي هنري خود آغاز مينمايد و فلم هاي هنري و م به فعاليت ه ١٩٥١نورجهان بعد از سه سال در 

فلم هاي باجي، ميرزاغالب، کيول، پرديسيان و دهاي . راديو ها از برکت هنر وي تقويه ميگردند
ديگر از برکت هنرنمايي هاي نور جهان زيباتر و خوبتر در جامعهء نوتأسيس مملکت پاکستان 

حب قدرت و انرژي بود عالوه از اينکه م که جوان و صا١٩٦٠نورجهان تا سال  .جلوه نمودند
م ترک  ١٩٦٠انجام ميداد اما در سال " آواز خواني مينمود، هنرنمايي هاي عالي در تياتر شخصا

آغاز نمود،گويا صدايش را هنرمندان  (Play back)صحنه ها کرد و بمانند لتا منگيشکر به 
م در  ١٩٨٦پاکستان در سال  نورجهان اين هنرمند محبوب .جوان در فلم ها لبسنگ ميکردند

  .امريکا يک عمليات را در قفس سينه سپري نمود
بلند کرد و » کي دام ده بهاراسه«م براي آخرين بار صداي نازنين خود را به عنوان ١٩٩٦در سال 

ملکه ترنم، آوازخوان  .داخل ساختند» سخي بادشاه«هنرمند جوان آن را لبسينگ کرده و در فلم 
هند، محبوب ترين هنرمندان نيم قاره، زيباترين هنرمندان در صورت، خوش بزرگ نيم قارهء 

آواز ترين مردم پاکستان يا نورجهان بيگم بنابرتکليف سکتهء قلبي بتاريخ بيست و سوم ماه 
  .ميالدي وفات کرد، خدايش او را بيامرزد ٢٠٠٠دسامبر سال 
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  :زبيده خانم

پاکستان " انندگان محبوب نيم قاره مخصوصازبيده خانم يکي از مشاهير بزرگ هنري و خو
زبيده يک صورت و يک معني خاص است که به شخصيت، شخيص و بلند و عالي . ميباشد

وي فعاليت هاي هنري خويش را در پس پرده بمانند لتاي بزرگ و شمشاد بيگم، . نسبت دارد
ر سپري نموده عملي ساخته در ستديو هاي فلم سازي الهور سالهاي زيادي را در خدمت هن

  .است
آمده است که زبيده خانم بمانند، نورجهان بيگم، ثريا بيگم، شمشادبيگم، زينت بيگم، سيدي با 

زبيده خانم همچنانکه .تيش و ديگران در هنرموسيقي از محبوب ترين آوازخوانان بشمار ميرود
اندن هاي عقب لتامنگيشکر ملکه پشت پرده خوان فلم هاي هندوستان مي باشد، زبيده ملکه خو

م بگردانندگي و مديريت جي، اي ١٩٥١پرده هاي فلمي الهورستان بشمار مي آيد ، وي در سال 
م آوازخوانيهاي ديگري را در ١٩٥٣چشتي در يکي از فلم هاي مشهور بيلو کار کرد و در سال 

  .فيلم هاي مختلف در پس پرده انجام داد
" مقام شامخ در خواندن ها مخصوصا در بسي جايها به همان مشکلي که نورجهان بيگم

خواندنهاي عقبي را انجام ميداد زبيده نيز به همان شکل از افتخارات بزرگ پرده خوانان 
الهور کارهاي ماندگار انجام داده " وي در بسي فلم هاي ساخت پاکستان خاصتا.پاکستان است

ن آواز هاي دلپزير نورجهان م خورشيد انور فلم مهم هنري را با آورد ١٩٥٩در سال " مثال. است 
بيگم تهيه نمود، زبيده خانم در آن وقت يکي از هنرمندان بود که در آن فلم و فلم هاي ديگر 

  .رول عالي و بسزا داشت
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  شمشاد بيگم
م در شهر امرتسر پنجاب همان وقتيکه افغانستان استقالل خود را از ١٩١٩شمشاد بيگم در سال 

  .ا بدست آورد، تولد يافتدست امپراتوري انگليس ه
شمشاد بيگم يکي از مشهورترين ستاره هاي نيم قاره مي باشند که با داشتن زيبائي و حسن 

شمشاد بيگم در آغاز به . خوب و آواز گيرا و رسا از محبوب ترين هنرمندان آن ديار گرديد
ا بعد ها صداي حيرت انگيز و رساي سيگل گوش فرا ميداد و از آن لذت و حظ مي برد، ام

  .خود با قدرت خداداد و نبوغ ذاتي در آواز و صدا شهرهءآفاق يافت
آغاز هنرنمايي شمشاد بيگم در شهر پشاور صورت مي يابد، و بعد از آن با يک شهرت عالي 

و يکي از اولين . يا مرکز بزرگ هنر هاي سينمايي و راديويي ميگردد) مومبئي(وارد بمبئي
ده بمانند لتامنگيشکر يا نابغهء شرق آواز خواني مينمايد و اشخاص مي باشد که در پس پر

  .مينمايند») لبسينگ(هنرمندان آواز نيکو و سحرانگيز او را با زمزمهء لب 
م است و هنرنمايي هاي وي ١٩٣٤ــ  ١٩٧٥هنرنمايي هاي شمشادبيگم زياده تر بين سالهاي 

م شنوندگان و مستمعين را ١٩٧٠يل ميالدي و حتي تا اوا ١٩٦٠و  ١٩٥٠در بين سالهاي " خصوصا
  .به دنياي ديگر مي کشانيد

شمشاد بيگم را گفته اند که از سه نعمت بزرگ خداوندي برخوردار بود يکي اينکه او زن 
است، ودوم اينکه داراي صورت زيبا و خوش و خوبصورت و سوم اينکه آوازش بي حد دلپزير 

محبوب القلوب همگان گشته و تمام مردم  و دل پسند بوده، از آن سبب است که شمشادبيگم
نيمقاره يا سرزمين افسانوي هند وي را دوست داشته و حرمت ميگذارند و نيز او را بمنزلهء 

  .دختر افسانوي تاريخ معاصر هند در هنر ميشناسند
دريکي از انتشارات صفحات انترنيتي آمده است که شمشادبيگم از بسکه حسين و زيبا بود هيچ 

عکاسي ها خود را آرايش و يا بعبارهء ديگر پوز نميداد، همچنان تا سالهاي زياد وقت در 
  .نخواسته بود که عکس ها و چهرهء خدادادش را مردم ببينند

شمشاد بيگم گرچه هنرش را در پشاور يا يکي از شهر هاي سرحدي افغانستان به جامعهء نيم 
م به بمبئي رفت و  ١٩٤٠ــ  ١٩٣٠سالهاي  قاره شناختانده، ولي بخت او زماني ياري داد که در

بعد ها تماس با بزرگان هنر، يکي از برازنده ترين شخصيت هاي زن در هنر موسيقي شناخته 
شد، و از آن است که شمشادبيگم نام بلندي را در موسيقي کالسيک نيم قاره داشته و نيز در 

  .افغانستان شنوندگان زياد و طرفداران وافر دارد
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فغانستان بسي اوقات بصداهاي او در راديوها و فلم ها گوش فرا داده و در حافظه سپرده جوانان ا
  .اند و گاهگاهي هم در محافل و يا با خود بيادش ابيات او را زمزمه مينمايند

مقام شمشاد بيگم باالخره در ميان اهل هنر بجايي رسيد که رهبريت موسيقي را بدوش داشت و 
  .خواندن ها و کمپوز ها رهنمايي مينمودبسي خواننده ها را در 

اگر يونان قديم با داشتن فالسفهء خود مي نازد، . سرزمين هندوستان چه عجب سرزميني است
و اگر جوامع ديگر به . مردم هند با داشتن هنرمندان و يا سوپر نابغه هاي هنر خود مي نازد

لي ترين هموطن خود مهاتما فاتحان و کشور کشايان خود مي نازند، مردم هندوستان به عا
  .گاندي مصلح بزرگ شرق و غرب خود مينازند

و اينک باالخره هند و پاکستان بمقام منيع زنان هنرمند خود، چون لتا منگيشکر، زبيده خانم، 
  .زينت خانم، نورجهان بيگم، ثريا وشمشاد بيگم و صدهاي ديگر خود افتخار مينمايند
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شخصيت هاي محترمي که در تهيهء مواد در قسمت تکميل اين کتاب به مؤلف 
  :همکاري نموده اند

  سويس      ــ    استاد حسين ارمان
  کليفورنيا    ــ    استاد عبدالعلي نور احراري

  استراليا      ــ    داکتر ناصر سرمست
  سياتل واشنگتن        ــ    انجنير تام سکاتا
  ناداکا        ــ    آغا سيد نسيان 

  کاليفورنيا      ــ    محمد طاهر کوشان
  جرمني    ــ    دگروال ناصر پورن قاسمي
  از افغانستان در وقت حيات    ــ    مرحوم محمد ابراهيم نسيم

  استراليا      ــ    داکتر محمد نعيم فرحان
  افغانستان      ــ    استاد اعظم رهنورد
  سويس      ــ    داکتر حبيب برشنا

  کليفورنيا      ن بابيــ    استاد لطيف جا
  کليفورنيا      ــ    داکتر عبدالرحمن زماني

  کانادا      ــ    داکتر فيض اهللا ايماق 
  کانادا      ــ    داکتر عبدالقيوم بالل
  انگلستان      ــ    خانم ورانيکا دبل بي

  کانادا        ــ    محمد اسحق ثنا
  نيويارک      ــ    مشتاق احمد کريم نوري

  اجکستانت          ــ    نصر اهللا
  تاجکستان          ــ    سهراب

  کليفورنيا        ــ    رحيم جهاني
  جرمني        ــ    رحيم مهريار

  جرمني      ــ    مشعل ترنم پرستو مهريار
  کليفورنيا  ــ    حضرت صاحب فضل غني مجددي

  کليفورنيا      ــ    استاد شکر اهللا کهگداي
  تکساس    ــ    خواجه بشير احمد انصاري
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  نيويارک      وث ترجمانــ    غالم غ
  استراليا        ــ    جالل نوراني

  کليفورنيا    ــ    استاد سخي احمد خاتم صافي
  کليفورنيا      ــ    عبدالوکيل مياخيل

  مزار شريف        ــ    همايون خيري
  تخار      ــ    عبدالرحيم تخاري

  جرمني      ــ    داکتر عبداهللا رحيمي
  کانادا        ــ    خان آقا سرور

 فرحان                                آستراليا اميليا -

    داکتر عبدالرحمن خواجه                اوز بيکستان -
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  :فهرست مأخذ 
  ١٣٦٧ــ   تاريخ افغانستان بعد از اسالم، عبدالحي حبيبي ، تهران، 

  ــ   فرهنگ دهخدا
  ــ   فرهنگ فارسي عميد
  ــ   فرهنگ برهان قاطع

  هنگ غياث اللغات چاپ هند و چاپ تهرانــ   فر
  ــ   مثنوي جالل الدين بلخي

  ــ   ديوان حافظ
  ــ   ديوان شمس تبريزي، موالنا جالل الدين بلخي

  ــ   آفرينش هنري قرآن، سيد قطب، ترجمهء داکتر محمد مهدي فوالدوند
ضا خسروي چاپ    ــ   دور نماي رستاخيز در اديان پيشين و قران، سيد قطب، ترجمهء غالم ر

  تهران ١٣٤٩خانهء حيدري 
 ١٣١٥ــ   موالنا جالل الدين محمد مشهور به مولوي، بديع الزمان فروزانفر، تهرا چاپ دوم 

  بهمن ماه
ــ   کيمياي سعادت، امام محمد غزالي طوسي از روي نسخه استامبول، ترکيه، چاپ ايران، تهران 

١٣١٩  
  تهران ١٣٦٢احمداشرفي کبري ، ــ   خمسهء امير خسرو دهلوي، امير 

  ١٣٤٣ــ   ديوان کامل اميرخسرو دهلوي، سعيد نفيسي، تهران 
  ــ   قصص االنبياء

ــ   مجموعه سخنراني هاي نخستين سيمينار پيوستگيهاي فرهنگي ايران و شبه قاره، جلد دوم، 
  ميالدي ١٩٩٣اسالم آباد 

  سفار علي محمد البلخي، پشاورــ   شعراي بلخ يا شعر فارسي در ام البالد، ابواال
 م ١٩٧٢ــ   کليات خسرو، جلد اول، سيد اظهار الحسن رضوي، الهور 

Merrian Websters Collegiate Dictionary, ١٠ th Edition U.S.A ١٩٤٤  
ــ   تذکره مجالس النفائس، مير نظام الدين عليشرنوايي به اهتمام عل اصغر حکمت چاپ گلشن، 

  ١٣٦٣مي خيابان جمهوري اسال
  »جنبش طالبان در ترازوي انصاف«ــ   مقالهء قلمي سراج الدين وهاج 

  »موسيقي از ديدگاه اسالم«ــ   مقالهء تايپ شدهء خواجه بشير احمد انصاري بنام 
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  .نوشتهء داکتر شريف فائض) ٣٠٢(شمارهء » اميد«ــ   هفته نامهء 
  .ــ   سفينهء موسيقي عبدالطيف پاکدل

  .مي، چاپ ايرانــ   خمسهء نظا
به سلسله هفته » نواي موسيقي يک بار ديگر خاموش شد« ــ   مقالهء محمد طه کوشان، بنام 

  .ميالدي ١٩٩٨نامهء اميد  
  ١٩٩٦» به کمک تاجيکستان بشتابيم« عنايت اهللا شهراني، مقاالت، » کاروان«ــ   ماهنامهء 

  ١٣٧٥تهران  ــ   سرگذشت موسيقي معاصر افغانستان، عبدالوهاب مددي،
  .١٩٩٨» استاد الطاف حسين « ــ   ماهنامهء کاروان، مشتاق احمد کريم نوري 

  .ــ   موسيقي ملي ايران، مهدي آثاري، کليفورنيا، آمريکا
قندي آغا برحمت حق « و » در سوگ ساربان«  ٣٧و  ٣٦ــ   مجلهء آئينهء افغانستان شمارهء 

  ١٩٩٤» پيوست
ساز ها و آهنگ ها و اصطالح هاي موسيقي در ديوان  ٣شمارهء » ميراث ايران« ــ   مجلهء 

  ١٣٧٥حافظ 
  .١٣٦١ــ   ماتمسرا، استاد خليلي، پشاور 

به نشر و تعليقات آقاي عبداهللا محب  ١٣٥٤ــ   موسيقي فارابي، مهدي برکشلي، چاپ زر، تهران 
  .حيرت

  ش. هـ  ١٣٨٦ور ــ   موسيقي او د هيواد هنرمندان، تأليف اسد اهللا شاهيوال، پشا
ــ   زندگي ابوعلي سينا، مظفر سربازي، شرکت توسعهء کتابخانه هاي ايران، چاپ خانهء رخ 

  ش. هـ  ١٣٧٠تهران، 
Musi In The Mind, The concepts of Music and Musician in 

Afghnistan. By: Hiromi Lorraine SAKATA. The Kent state University 
press ١٩٨٣.  

  ادداشت هاي آقاي غالم غوث ترجمانــ   ي
  ــ   يادداشت هاي استاد حفيظ اهللا خيال

  ــ   يادداشت هاي جناب حسين ارمان
  ــ   همکاري هاي شادروان محمد ابراهيم نسيم

  )رح(ــ   رسالهء موسيقي موالنا عبدالرحمن جامي 
مه مير محمد آصف ــ   احوال و آثار ميرزا عبدالقادر بيدل، تأليف دکتور عبدالغني، ترج

  ١٣٥١کابل ) فاکولتهء ادبيات(انصاري چاپ پوهنتون کابل 
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  م ٢٠٠٣ــ   پير خرابات، مولف عنايت اهللا شهراني، پشاور سال 
ــ  نظري بموسيقي از طريق کتاب و سنت، تأليف مصطفي شريعت موسوي، انتشارات اسماعيليان  

  ش. هـ  ١٣٧٢ايران، 
  م ٢٠٠٢لطيف جان بابي، پشاور سال : ــ   سندارا او سندري، ليکوال

  م ٢٠٠٧لطيف جان بابي، کويته سال : ــ   راگونه، مؤلف
  شهراني.ع ١٩٩٩هفته نامهء اميد، آوازخوان فراموش شده خانم آزاده، جون ) ٣٧٢(ــ   شمارهء 
، آهنگ ساز و آواز خوان معاصر، داکتر )م ١٩٩٧(ماهنامهء کاروان، اکتوبر ) ٤٨(ــ   شمارهء 

  بدالواسع لطيفيع
م نظريات دو هنرمند ١٩٩٦و دسامبر  ١٩٩٦سپتامبر )  ٣٦و  ٣٥، ٣٤(ــ   کاروان شماره هاي 

  شهراني. ع) خيال و ولي(اختالط دارند " افتراق و معنا" بزرگ وطن که لفظا
 ١٩٩٩ت، شمارهء هفت د، ملي وح)فرهنگ خود را دريابيد(ــ   آهنگ سازان و بزميان کابل 

  شهراني.ع
ـ   کميدي زنان عصبي، مترجم داکتر محمد نعيم فرحان، ناشر حامد يوسف نظري، جرمني ـ

  م١٩٩٩
  ش ١٣٧٣ــ   جنون شوکتان يا مجاذيب معاصر افغانستان، استاد محمد عبدالحميد اسير، پشاور 

  شهراني. م خاطراتي از سه قهرمان موسيقي در افغانستان ع ١٩٩٧جنوري ) ٢٤٧(ــ   اميد شمارهء 
  شهراني. م ع ١٩٩٧نوامبر ) ٤٩(استاد فرخ افندي، کاروان شمارهء    ــ

  شهراني. م ع ١٩٩٧) ٤٩و  ٤٨، ٤٧(کاروان شماره هاي ) تبصره(ــ   سفينهء موسيقي 
  .م ناصر پورن قاسمي١٩٩٧) ٤٥(ــ   در بارهء قندي آغا،کاروان شمارهء 

  م١٩٨٥يعي، الهور ــ   شگوفايي هرات در عصر تيموريان، داکتر عبدالحکيم طب
  . . .تعليقات و حواشي عنايت اهللا شهراني سويدن: ــ   قانون طرب

  ش ــ قندهار. هـ  ١٣٨٤ــ   ساز،   لطيف جان بابي،  
  ش ــ قندهار. هـ   ١٣٨٣ــ   شپيلي، لطيف جان بابي، 
  ش ــ قندهار. هـ   ١٣٨٣ــ   شاني،  لطيف جان بابي، 
  ش ــ قنرهار. هـ   ١٣٨٤ــ   باجه،   لطيف جان بابي، 

  چاپ سفارت افغانستان در دهلي بمديريت فضل الرحمن فاضل» ميزان«ــ   جرايد 
  بمديريت محمد قوي کوشان ورجينيا» اميد«ــ   جرايد 
  بمديريت استاد شکراهللا پيروزمند کهگداي، کليفورنيا» کاروان«ــ   جرايد 
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  جلسبمديريت رحيم وحدت، لوس آن» کيوان«ــ   جرايد 
  بمديريت جالل نوراني، آستراليا» گلبرگ«ــ   مجله هاي
  بمديريت سراج وهاج، کليفورنيا» درد دل افغان«ــ   مجله هاي 

  )کمپيوتر(ــ   انترنيت 
  ش.هـ  ١٣٧٨ــ   از صدا تا آهنگ، صديق قيام، پشاور 

  ــ   نقش ترکان در اعتالي موسيقي مشرق زمين، محمد مرادي، بيريخچي سايي
، )قبله(ساز ها و آهنگ ها و اصطالح هاي موسيقي در ديوان حافظ، داکتر طلعت بصاري   ــ 

  سال دوم ٣ميراث ايران شمارهء 
  م ٢٠٠٧ــ   راه نيستان، جلد اول، بمديريت محترم عبدالقيوم ملکزاد، انقره سال 

  ش.هـ  ١٣٧٩ــ   تياتر در افغانستان، خان آقا سرور، پشاور 
  ت نصيراحمدرازي در باره تصوت عرفان وخرابات جريده اميد وجينيانوشته ها و تحقيقا -
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 :  کتاب هاي چاپ شده  

 تاليف محمود الحسيني ابن ابراهيم الجامي: تاريخ احمد شاهي  )١

  پنج مقاله از مارکس و انگلس در باره ايران و افغانستان )٢
 چرا جنگ؟، انشتين  و  زيگموند فرويد )٣

 گزيده اشعار  باقي قايل زاده جرقهء آذر،  )٤

 داکتر نعيم فرحان: توشي، مترجم. بلوم ور : کميدي زنان عصبي، نويسندگان  )٥

 در نفي اعدام، مارکس و انگلس      )٦

نظريات و بررسي ها قوانين اساسي . خ. ه ١٣٨٢تا سال . خ. ه ١٣٠٣از سال ( از امان اهللا تا کرزي  )٧
 )اي مختلف و ميثاق هاي جهاني افغانستان و برخي قوانين اساسي کشوره

 کوچه ما، اثر داکتر اکرم عثمان  )٨

 انديشه هاي شهر شعر، از مير اسمعيل مسرور نجيمي  )٩

 )پشتو و فارسي(پته خزانه،  محمد هوتک بن داود  به زبان   )١٠

                     )          جناب شير محمد خان صاحب مرحوم گنداپور ابراهيم زئي(هجري  ١٣١١تواريخ خورشيد جهان سنه   )١١
  بحران کنوني افغانستان و جيوپوليتيک، از  فاروق روشنا   ١٢
  ليتز. دبليو. اقوام افغانستان، هنري والتر بيليو، عالمه  مال فيض محمدکاتب، پروفيسور جي    ١٣
  فرعزيز آريان   )ديورند» تابوي«ميخ آخر بر تابوت ! (نزديک مي شود» پايان خط«: »ديورند«   ١٤
  عزيز آريانفر: رازهاي سر به مهر تاريخ ديپلماسي افغانستان، نوشته شماري از دانشمندان روسي، گزارنده   ١٥

  : کتاب هايي آماده  چاپ
  حامديوسف نظري: ترور چيست و تروريست کيست ؟  از    -
  حامديوسف نظري: مترجم )   تيا فيدلر ( از بابل تا بغداد   از   -
  حامديوسف نظري -مترجم ) تاريخ سازمان ملل متحد از کور نيليا  فوکس(تا دولت جهاني از مجمع ملل   -
  زنده ياد  اکرم ياري -چگونگي پيدايش و رشد بورژوازي در افغانستان  -
  )داکتر عنايت اهللا شهراني و لطيف پدرام و حامديوسف نظري( فدراليزم در افغانستان  -
  از عزيز آريانفر»  آسمان افغانستانابر هاي آشفته و سياه برفراز « -
از داکتر يوري تيخانف  -)  سياست قدرت هاي بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون(نبرد افغاني استالين  -

  »عزيز  آريانفر  –گزارنده  « استاد دانشگاه يپيتک
                            حامد يوسف نظري            Hamed Yussof Nazari:نشاني انتشارات کاوه

                          
٠٢٥٩     Pulheim (Germany)                                   Konrad-Adenauer Platz  ٥ ----٩  

Tel-٤٥ ٦٨ ٢٧ -٢٢٣٤-٠٠٤٩        Fax-٤٦ ٦٨ ٢٧ -٢٢٣٤-٠٠٤٩                                  

de.gmx@verlag-Kaweh        de.verlag-kaweh.www    
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