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موسیقـی اصیل بدخشــان





موسیقی اصیل بدخشان
موسیقی بدخشان را میتوانیم در دو حوزه هنری، موسیقی 

پامیری و موسیقی تخاری دسته بندی نماییم.     
و  ها  سبک  ها،  شاخه  برگیرنده ی  در  پامیری  موسیقی 
آثار موسیقایي می باشد که در دو بدخشان امروزی یعنی 
افغانستان و تاجکستان از سوی هنرمندان پیشین تا امروز 

ارایه می گردد.
آن چه را تا امروز در بدخشان زیر نام موسیقی پامیری 
می یابیم و می شنویم، ویژه نمونه هایی است از موسیقی 
باستانی ما که پیوند بیشتر با موسیقی مقامی قدیم آریایی 
ویا شاخه هایی ازین مقام ها، که در گذشته 12 مقام بوده، 
به سینه  ما سینه  نغمه ها وآهنگها ی سرزمین  این  دارد 
با  انتقال نموده که روح و روان مردم  به نسلی  از نسلی 
لذت  آن  شنیدن  از  مرزوبوم،  این  باشندگان  و  آشنا  آن 
میبرند. موسیقی پامیری در اشکاشم، شغنان، واخان، یفتل، 
جرم، درواز، زیباک، بهارک وحتی تا کشم و تخار مروج  
ذیل  قرار  پامیری  موسیقی  در  وآثار  ها  سبک  می باشد. 

است :               
نیایشی و مداحان :  موسیقی مذهبی  را مردم  مو سیقی 
ما در بدخشان به دیده احترام مینگرند. در این آثارنشانه 
هایی از موسیقی بومی و کهن پامیری به گوش می رسد. 
آهنگ ها در قالب اشعار  حمدیه، نعتیه و اشعار عارفانه  
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می  اجرا  مداحان  توسط  جمعی  دسته  یا  روانی  گونه  به 
گردد. مداحان، آواز خوانان و نوازندگانی هستند که  این 
هنر را، از اجداد شان و از نسلی به نسلی به امانت گرفته 
قصیده  به  که  مداحانی  جز  را  موسیقی  این  اجرای  اند. 
اجازه  دیگر  هنرمندان  باشند،  می  معروف  نیز  خوانان 
ندارند. سبک موسیقی مذهبی هیچ نوع  شباهتی با دیگر 
سبک های موسیقی  پامیری ندارد،  مداحان آهنگ های 
مذهبی را بیشتر در قالب اشعار دیوان شمس و دیگر آثار 
قبادیانی،  خسرو  ناصر  حضرت  بلخی،  موالنای  حضرت 
خنجری و دیگر عرفا اجرا می نمایند. در اجرای موسیقی 
گردد.  می  استفاده  بغلی   زیر  و  دف  پامیری،  رباب  از 
این نوع موسیقی را قصیده خوانی نیز می نامند و فقط در 

مراسم مذهبی وسوگواری قابل اجرا می باشد. 
آهنگ های قصیده معمواًل در سه بخش اجرا می گردد:

اجرا  بم  های  پرده  روی  بیشتر  که  چینی  تار  نخست   
نامند که  می  یا دو ضربه   ربپای  را  دوم  بخش  می شود 
مقام   اوج  سوم  بخش  میگردد.  بیشتر  آواز  و  ساز  روانی 

نامیده می شود.
بی  شوخی،  ندارد  حق  کس  خوانی  قصیده  جریان  در 
در  که  کسانی  بدهد.  نشان  میلی  بی  یا  و  قصه  توجهی، 
جریان اجرای قصیده به این اعمال دست بزنند، ازجانب 
ازمجلس  گاهی  وحتی  سرزنش  شدیدٌا  مجلس  بزرگان 

بیرون رانده می شوند.                          
دف بزم: گروهی از دف نوازان به صورت دسته جمعی 
آواز می خوانند و اصول اجرای موسیقی در ا ین سبک 
به  را  ابیات  نوازان درآغاز  ایه ی است که دف  به گونه 
شکل روانی )باهم( می خوانند و بعد از این که آهنگ 
اوج گرفت یکی از روانی گویان دف را به دیگری داده 
خودش در میدان اتاق که پاره یا پایگشت نامیده می شود، 

رقص کنان به ادامه ی آهنگ می پردازد.
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چیان  تماشا  می شود،  تر  هیجانی  و  تیزتر  بزم  این  وقتی 
)خصوصٌا اطفال و جوانان( »جوش« گفته چک می زنند. 
تماشاچیان دیگر به خواننده پول می دهند که آن را »هوا 
دار« می گویند. مادر، خواهر و بانوانی که از نزدیکان شاه 
و یا عروس باشند، دستمال های گل دوزی را به مردان 
محرم خانواده خود می دهند تا به گردن هنرمندان ببندند.
فلک خوانی: یکی از شیوه های دیرینهه ی در موسیقی 
پامیری فلک خوانی است و از انواع فلک ها بدین گونه 
می توان نام برد: فلک چوپانی، پیچاپیچ، فلک بزم، آرام، 
فلک روانی، تند و پران، فلک آبشاری، فلک زنانه که از 
سوی بانوان در زمان کار و یا به گونه ی سوگ سرودها 
در مراسم غم و اندوه ارایه می گردد. آهنگ های فلک 

را هنرمندان به سه گونه اجرا می دارند.
بدون  گاهی  رباعیات،  قالب  در  بخش  این  آرام:  فلک 
ضرب به گونه فلک چوپانی و گاهی در قیدضرب 5/8 

موسیقی به گونه فلک بزم اجرا می گردد.

بنفشه ره بوی کو به لب جویبار است
مانند بنفشه هر گلی بسیار است
مانند بنفشه گل نروید به جهان

اصل و نصب بنفشه از کوهسار است

مه صدقه شوم بنفشه کوهی ره
یارک میده گک این ره  و این دوری ره

تا وقتی بودیم جنگ و جدل می کردیم
حاضر می کشم عذاب ره دوری ره

فلک روان: در قالب رباعیات و یا دو بیتی ها،درضرب 
4/4 و یا 2/4 موسیقی اجرا می گردد.

خدا جان عاشِق زارم تو کردی
درخت گل بودم، خارم تو کردی
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درخت گل بودم در کوهِ درواز
به مثل گل بودم، خارم تو کردی

ابیاتی به  فلک تند و پران:در قالب دوبیتی، رباعی و یا 
ترانه، در ضرب 7/8 موسیقی اجرا می  گونه تصنیف و 

گردد.  
زار زارم از برای سبزینه اِی

هوس دارم برآیی از خانه اِی

یار سبزینه به سر شال دارد
مابین هر دو ابروش خال دارد

نازنین تکیه بر دیوال )دیوار( دارد
می مانم در بالی سبزینه اِی

یار سبزینه ام تره می گویم
یک لحظه گک بشی در پهلویم

دردای دلمه بخشت می گویم
می مانم در بالی سبزینه اِی

یار سبزینه مه در بند راغ است
مثال برف زمستان ُخنک است

لب و دندان سفیدش ُتنک است
می مانم در بالی سبزینه اِی

یار سبزینه ام جوانی کاکه
شب تا صبح گوش می دارم گپایته

شانه می کنم زلفکهای سیایته
می مانم در بالی سبزینه اِی

یار سبزینه ام، چرا غمگینی؟
به چشم بدت مره می بینی؟
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به خدا جان، در نظرم شیرینی
می مانم در بالی سبزینه اِی

آهنگ های مناسبتی
فلک دهقانی: دهقانان در فصل  جمع آوری حاصالت 
خود  نوبهء  به  کدام  هر  جمعی،  کاردسته  جریان  در  و 
اخیر هر  در  و  قالب آهنگ می سرایند  در  را  رباعیاتی 
رباعی، دسته جمعی و به آواز بلند یااهلل، یااهلل ،یااهلل هی 

می گویند.
 باشد ز من این روضِه رضوان من است

اشکاشم من بند دل و جان من است
آن گوهر قیمتی که در عالم نیست

در سینه هر سنگ بدخشان من است            
روانی )یا اهلل یا اهلل یا اهلل هی- محمد رسول اهلل هی(

فلک خوانی و بانوان: وقتی بانوان برای چیدن هیزم و یا 
سبزیجات و کار به دامنه های کوهسار مشغول می باشند، 
قالب آهنگ  در  را  رباعیات  در آن وقت دست جمعی 

های فلک می سرایند.
من بلبلم و رو به گلستان دارم
درد و غِم باغ از زمستان دارم

گل های بهاری همه گی پژمردند 
من تکیه به پیرهای کوهستان دارم

سوگ سرود ها:
در ایام سوگواری، بانوان سوگسرود های خاصی را دسته 

جمعی به گونه فلک )فریاد( می خوانند:
در سوگ فرزند:

آی فریاد کنم نمی رسد آوازم
من نی بخرم ترا به نی بنوازم   

ودر پایان هر بیت  دسته جمعی با یک صدا: بچه مای، 
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بچه مای )فرزندم(

و  معروف  سوگسرودهای  از  یکی  بهشتی:  میرزای  گل 
گل  اسم  به  جوانی  شدن  غرق  داستان  که  است  قدیمی 
میرزا را حکایت می نماید و بیشترین مردمان پامیر این 

داستان را می دانند:
سفر کردیم از چیاب

میریم به ملک کوالب
گل میزرا شد زیر آب

نوجوان، جان پدر
سله )دستار( سیاره )سیاه را( بستم

از آِب پنج گذشتیم
کجا شد کبک مستم؟

نوجوان، جان پدر
دریای خون آبه خور

خون میرزا را نخور
غم مادرشه بخور

نوجوان، جان پدر
لب لب آب دویدم
گل میرزا ره ندیدم

قضاش )وقت مرگ( رسید، فهمیدم
نوجوان، جان پدر

نه گوش داری نه صدا قیوت )فریاد( کردم: ای دریا 
گل میرزا، از آب برآ

نوجوان، جان پدر
گل میرزای بهشتی

داختم )انداختم( درون کشتی
از خون دل نوشتی
نوجوان، جان پدر

گل میرزای یتیم چه 
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اسپ بسته ده غنچه
آب خوردنش د چمچه

نوجوان، جان پدر
سفر کردیم برابر

نی خواهر اس، نی مادر
گل میرزا جان، بی پدر

نوجوان، جان پدر
سوگسرود مادر: این سوگسرود نیز خیلی قدیمی و اصیل 
و  شده  خوانی  باز  مفتون  میری  جناب  توسط  که  است 
اصل آن را در دوران کودکی اش از دوشیزه ی در پامیر 

بدخشان شنیده بود:
کو مادرم، اِی، نیست مادرم نیست

آی مادرم، جان مادرم، نیست مادرم نیست
 

زرد آلوی زرد جگر بریانم
مادر که ندارم دیده ءگریانم

ینگم میگه ببرای، برو از خانه)زن برادر(
دوستای شیرین، اکه )برادر کالن( مه دوست می دارم

اِی آچهء )مادر( جان لب لِب دریا روی، چی؟
اِی ماننده ماه نو، پیدا شوی، چی؟

ماننده ماه نو ببینم رو ته )روی تو را(
شمالک اشکاشم بیاره بو ته )بوی تو را(

ای شیِر شیرینت مادر
آی مادرم، جان مادرم، نیست مادرم 

ای مادرم، مادرم، نیست مادرم نیست   
آهنگ های ویژه در مراسم عروسی: از آغاز مراسم تا 
انجام آن برای هر بخش سرود ویژه دارند که آیین مهر و 
دوستی را در بین مردم محل نشان می دهد. مراسم عروسی 
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با آهنگ سر تراشان آغاز می گردد که در وصف داماد 
خوانده می شود.

1-سرتراشان
امروز چه روز تراشان اِی

شه جانک جان، جان جانانه اِی
در گردن شاه دستمال آویزان اِی

شه جانک جان، جان جانانه اِی
پیاده به جر، سوار به میدان اِی
شه جانک جان، جان جانان اِی

چشم های شه خمار و مستان اِی
شه جانک جان، جان جانان اِی

دندان های شه یاقوت و مرجان اِی
شه جانک جان، جان جانان اِی

پیشانی شاه تخت سلیمان اِی
شه جانک جان، جان جانان اِی
لبک های شاه پسته خندان اِی
شه جانک جان، جان جانان اِی

این شاه سوار ما سواران اِی
شه جانک جان، جان جانان اِی
به پاهای شه کفش بدخشان اِی
شه جانک جان، جان جانان اِی
پدرجان شاه باالی دوکان اِی

شه جانک جان، جان جانان اِی
مادر جان شاه در سر دیگدان اِی

شه جانک جان، جان جانان اِی
به گوش های شاه حلقه آویزان اِی

شه جانک جان، جان جانان اِی
رفتار شاه کبک خرامان اِی

شه جانک جان، جان جانان اِی
لبان شاه پسته خندان اِی
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شه جانک جان، جان جانان اِی
قوم های شاه مست و غزل خوان اِی

شه جانک جان، جان جانان اِی
این قامت شاه غنچه لرزان اِی

شه جانک جان، جان جانان اِی

2-لباس پوشیدن شاه 
شاه، زر رومال بستی کمره

خودکت شیرین، لبانت شکره
ما همه جمله به بازار می رویم

شاه، زر رومال بستی کمره
بهر شاه کاالی نو می آریم

او که بر تن بکند می نگریم
بهر شاه جانم جاکت می آریم
او که بر تن بکند می نگریم
بهر شاه جانم لنگی می آریم

او که سر بکند می نگریم
بهر شاه جانم پیراز می آریم
او که بر تن بکند می نگریم

بهر شاه نقره انگشتر می آریم
او که بر پنجه کند می نگریم
بهر شاه جانم ساعت می آریم

او که بر دست می بندد می نگریم

3-رفتن شاه به خانه ی عروس
شاه ما امروز سفر می کنه

منزله به جای دگر می کنه
چشم سیاه مستت اِی 

شاه ما امروز سفر می کنه
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جام طال به دستت اِی
شاه ما امروز سفر می کنه
یک نازنین به بام است اِی
شاه ما امروز سفر می کنه
پرسید او را چه نام است

شاه ما امروز سفر می کنه
در فکر آن نگار است اِی
شاه ما امروز سفر می کنه
اسپ قزل سوار است اِی

شاه ما امروز سفر می کنه
پیش دمش چه بزکشیست
شاه ما امروز سفر می کنه

عجب جوان، عجب شهیست
شاه ما امروز سفر می کنه

برادران به رقص و ساز
شاه ما امروز سفر می کنه
شاه جان ما به شوق و ناز 
شاه ما امروز سفر می کنه

خدا رساندش به یار
شاه ما امروز سفر می کنه
به بوس و عشق و کنار 

شاه ما امروز سفر می کنه

4-رسیدن شاه به خانه ی عروس

وای شاه ما خوش آمد، پادشاه ما خوش آمد
اِی باال برآیی در جلَوت         اِی، شاه ما خوش آمد
خانه درآیی دو بوَست           اِی، شاه ما خوش آمد

شاه ما خوش آمد بیا که بریم َد سبزه         
شاه ما خوش آمد تیره زدی َد غمزه   
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شاه ما خوش آمد تیرت مرا نشانه کرد  
شاه ما خوش آمد عشقت مرا دیوانه کرد    
شاه ما خوش آمد دیوانه کویت منم   
شاه ما خوش آمد عاشق به گیسیویت منم    
شاه ما خوش آمد بیا که میریم به سبزه  
شاه ما خوش آمد بیا که میریم سوی شکار  
شاه ما خوش آمد دو پنجه پنج تیره به کار  
شاه ما خوش آمد تو بز می زنی، مه قشقار  
اندر سرای تیرکش               شاه ما خوش آمد
شاه ما خوش آمد ُمردم ز بوی مشکش      
شاه ما خوش آمد چشم سیاته وا کن    
شاه ما خوش آمد گشته به مه نگاه کن  
شاه ما خوش آمد نی پول دارم، نی پیسه     
دردای دلمه دوا کن              شاه ما خوش آمد
شاه ما خوش آمد یک نازنین د بام است     
شاه ما خوش آمد او را پرسم چی نام است  
شاه ما خوش آمد قربان بخشش غالمست    

 

5-آهنگ مبارکی
شاه ما مست، خمار است مبارک باشد
موسم بوس و کنار است مبارک باشد
ُکل ما جمله مهیاست، ببین، یار عزیز

دست در گردن یار است، مبارک باشد
پادشایا، به تو دادست خدا فرزندی
پسر اللهء زار است، مبارک باشد
دود کوی نگارم به من آمد امروز

روشنی شب تار است، مبارک باشد
جامیا، دایما لعل لب تو مرهم است

با دل و جان نگار است، مبارک باشد
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6-شاه در منبر 
شاه در منبر اِی،        باالی تخت زر اِی
شاه در منبر اِی،        باالی تخت زر اِی

قد الِف المت    شاه در منبر اِی، باالی تخت زر اِی
زلفان حلقه دامت    شاه در منبر اِی، باالی تخت زر اِی
بچه، می شم غالمت    شاه در منبر اِی، باالی تخت زر اِی
چشم سیاه مستت    شاه در منبر اِی، باالی تخت زر اِی
جام طال به دستت    شاه در منبر اِی، باالی تخت زر اِی
بیا که بریم سیل چمن  شاه در منبر اِی، باالی تخت زر اِی
تو گل بچین از پس من شاه در منبر اِی، باالی تخت زر اِی
چشمای سیاه زاغت    شاه در منبر اِی، باالی تخت زر اِی
پدر نبینه داغت    شاه در منبر اِی، باالی تخت زر اِی
پدر که بینه یا نی    شاه در منبر اِی، باالی تخت زر اِی
دادر)برادر( نبینه داغت  شاه در منبر اِی، باالی تخت زر اِی

7-بردن عروس به خانه ی داماد
از آمدنت اگر خبر می داشتم

اندر سِر ره تخم ُگله می کاشتم
ُگل می کاشتم خودم نگاه می داشتم

خاک قدمات به دیده می ورداشتم

دشت و کناره
الله و نداره

عروس ما را میبرن
اسپا قطاره

در بادیه عشق تو چون فرهادم
گه خسته، و گه بسته و گه دلشادم

شاپورم و ناله ام به جایی نرسد
شاید که به گوش تو رسد فریادم
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سبزینه دختر که تازه سر بافته ای
دو زلِف سیاه ره پشت سر داخته ای

پیکان تو در سینه و داغ تو به دل
مره د مابین آتش انداخته ای

دلکم، سرود جوانان عاشق:
دلکم یکی از آهنگ های عاشقانه ی ست که در عروسی 
ها جمعی از جوانان مهمان در محفل، با همراهی دسته ای 
از دف زنان به گونه ی روانی )کورس( آهنگ را با ساز 
تصنیف  قالب  در  آهنگ  آغاز  نمایند.  می  اجرا  آواز  و 
دلکم )خدا جان دلک مه، طبیبا ره بیارید، بمالند دلک مه، 
رفیقا ره بیارید، بگیرند خوابک مه( در ضرب 7/8  تال 
مغولی اجرا می گردد. به دوام آن یکی از اشتراک کننده 
ها رباعی را میسراید که سه فرد را به تنهایی و فرد چهارم 
آن را روانی اجرا می دارند. به دوام آن جوانان یکی پی 
به  ابیات  قالب  در  آهنگ  با سرودن  را  شان  پیام  دیگر 
معشوق اینچنین بازگو میدارند. شاید در گذشته نمونه های 
و  هارمونی  نمایانگر  که  داشته  وجود  قبیل  ازین  زیادی 

هماهنگی، در این موسیقی می باشد.
ناگفته نباید گذاشت که در هر گوشه از بدخشان نمونه 
وجود  گردید،  معرفی  چه  آن  از  بیشتر  و  متفاوت  های 
دارد و این نمونه ها معرف بخشی از موسیقی بدخشان می 
برای  افغانستان، مجال  باشد. در وضعیت کنونی وامنیتی 

پژوهش گسترده تر از این  ممکن نبود.

آالت موسیقی پامیری:
و  بوده  یی  پامیری ساز زخمه  رباب  پامیری:  1- رباب 

دارای پنج تار اصلی و یک تار اضافی می باشد.
ساز  دسته  روی  پرده  تقسیمات  دمبوره  و  غیچک  مثل 
وجود ندارد و نوازنده با مهارت خویش، با انگشتان فاصله 

پرده، نیم پرده و ربع پرده را تشخیص می دهد.
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رباب پامیری تنها در موسیقی مذهبی و نیایش ها نواخته 
می شود.

و  ما  سرزمین  سازهای  ترین  قدیمی  از  دمبوره:   -2
ترکمنستان،  ازبکستان،  چون  همجوار  کشورهای  در 
دمبوره  هست.  نیزمروج  نقاط  دیگر  و  چین  تاجکستان، 
دارای دو رشته ی روده یی بوده و تقسیمات پرده ها روی 
مهارت در  با  نوازنده  بلکه خود  نداشته  دسته ساز وجود 
فاصله های معین روی دسته ساز جایگاه پرده، نیم پرده و 

ربع پرده را شناسایی و احساس می نماید.
با  3- غیژک، قیچک: واژه ی ترکی و به معنای آواز 
گریه می باشد این سازدر آثار تاریخی دوره های ساسانی 
و دوره های بعدی  دیده شده. دسته ی ساز  تقریبا 85 
سانتی متر و کا سه ی آن اهنی و این ساز دو سیم فوالدی 
دو  دارد.ودارای  خورده  تاب  دوال  ی  گونه  به  یی  نقره 
گوشک برای کوک کردن تارها و یک خرک چوبی در 
زیر تارها، که روی کاسه ی آن  قرار می گیرد، می باشد.
4- نی:  ني از ساده ترین و طبیعي ترین سازهاي بادي 
با روئیدن از زمین پیوسته در دسترس بوده و  است که 
انسان با مختصر تصرفي از آن استفاده کرده است. مردمان 
سازهاي  آن  روي  از  داده،  قرار  سرمشق  را  ني  گذشته 
مختلف بادي را ساخته و در صلح و جنگ به کار بردند.

5- زیر بغلی: ساز کوبه یی بوده و در کشور ما سفالی آن 
بیشتر معمول است. از چوب و برنج هم ساخته می شود و 

در بیشترین نقاط  افغانستان رواج دارد. 
6 -  دف: سازی کوبه است  که چنبر آن به شکل گرد 
بر آن  از جنس چوب است و  اوقات مربع، و  و گاهی 
پوستی از بز یا گوسفند می کشند. بر طبق  روایاتی که 
از روزگاران کهن در ادبیات باستان آمده است، مراسم 
جشن نوروز و تحویل سال پارسیان در دوران شاهنشاهی 
ساسانیان، توسط نوای دف همراهی می شده است. دف 
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پنجشیر  در  فعال  که   باشد  می  ما  سرزمین  قدیمی  ساز 
نورستان و بدخشان بیشتر استفاده می گردد. در قدیم دف 
یا دایره کوچک را که چنبر برنجی می داشت خمک یا 
و دف  را جالجل  چنبر  های  نامیدند. زنگ  می  خمبک 

نوازان را در دوره اسالم جالجل زن می خواندند.
دایروی کوچک ساخته  فلز  از دو تکه  7- زنگ)تال(: 
این  نواخته می شود. هم گونه  به هم  با دو دست  شده و 
ساز در شیوه نواختن می توان از قیراق  و تاسک نامبرد.

8- چنگ: اله خیلی کوچک فلزی است که در میان دند 
ان های جلو قرار می گیرد و با یک دست در دهن محکم 
گرفته می شود و با پنجه دست دیگر آن را به صدا می 
آورند. حین نواختن چنگ باید مرتب نفس کشیده شود 
زیرا صدا های زیر و بم توسط فشار نفس ها و باز و بسته 

شدن لب ها اجرا می گردد.
در  که  باشد  می  یی  زخمه  های  ساز  از  قشقارچه:   -9
گذشته در بدخشان نوازندگان زیاد داشته ولی امروز بسیار 

کمرنگ و حتی از رواج افتاده است.
 

موسیقی تخاری
معروف  قطغنی  سبک  نام  به  امروز  که  تخاری  موسیقی 
گردیده، آمیزه یی است از سبک های موسیقی ازبکی، 
موسیقی  بین  جانبه  دو  تاثیرات  بدخشی، که  و  ترکمنی 
وضاحت  به  دیگر  هم  بر  را  تخاری  موسیقی  و  شهری 
انس  و  بزرگ  های  همجواری شهر  نماییم.  می  مشاهده 
دور  تا  که  ها سبب گردیده  این سبک  به  نسبت  مردم 
دست ها در میان مردمان، رواج و گسترش یابد. موسیقی 
تا  بدخشان  آباد  فیض  از  مختلف،  مناطق  در  تخاری 
می  مروج  همجوار  نواحی  و  فاریاب  سمنگان،  فرخار، 
باشد. نمونه های برجسته درین سبک عبارت اند از: نغمه 
های الره یا الریه ، نیریز، مقام یا راگ فرخاری، انواع 
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تلقین، سنگردی،  پیچاپیچ،  فلک های آبشاری، خاوری، 
مقام، قرصک، ساز قیصار، نغمه های منسوب به بابه قران، 
قطعات آق پشک، آدم خانی، قدوس بای، لرخوابی، سرمه 
یی تایله، گوراوغلی خوانی ونمونه های از این قبیل می 

باشد.
این  تخاری  سبک  در  ها  آهنگ  دیگر  ویژگی های  از 
با در نظر داشت وضعیت محفل،  است که آواز خوانان 
بیشتراشعار را  فی البداهه میسرایند که امروز هنرمندان در 
محافل از سوی مردم مجبور می  شوند تا در وصف شان 

شعری بسرآیند و در بدل بخششی دریافت نمایند. 
پیش  بگونه  که  هایست  نغمه  و  سازی  قطعات  الریه: 
در  آهنگ  چندین  یا  چاشنی  یک  اجرای  برای  درآمد 
بین  در  امروز  تا  قدیم  از  که  می شود  نواخته  مقام،  یک 
از  پیش  قرن  نیم  است.  گردیده  حفظ  فرخار  هنرمندان 
امروز در موسیقی خرابات کابل هم این نغمه ها به همین 
حتی  و  شده  کمرنگ  امروز  که  شد  می  نواخته  منظور 

مروج نیست.
نیریز: نام یکی از گوشه های موسیقی مقامی بوده که در 
نیریز را هنرمندان و مردم،  متون قدیم تذکریافته است. 
من حیث یکی از سبک قدیمی مربوط به موسیقی بدخشان 
می شمارند. نیریز را در مایه مقام راست که برابر به تات 
بالول سبک هندی می باشد یعنی در گام ماژور، در قالب 
نیریزنمونه ی  نمایند.  می  اجرا   4/4 و ضرب  غزل  اشعار 

خوبی از موسیقی تکامل یافته ی بدخشان قدیم است.
حوزه  این  هنرمندان  موسیقی:  ی  ها  ضرب  گذاری  نام 
ضرب های موسیقی را به این نام ها یاد می کنند: دادره) 
6/8 ( را کشه کی، کهروا)4/4( را هموار، مغولی) 7/8( 

را پران و گده )2/4 ( را دو ضربه ی پران می نامند. 
دمبوره،  تخاری  حوزه ی  در  سازها  موسیقی:   آالت 
غیچک، دوتار ترکمنی و ازبکی، زیر بغلی، چنگ، تال یا 
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زنگ، توله، قیراق، سنگتور و دف می باشد.
موسیقی  قدیم  های  سبک  از  خوانی:  اوغلی  گور 
که  باشد  می  تخاری  موسیقی  حوزه  شامل  و  ترکمنی 
دارد.  زیاد  شنوندگان  و  هواخواهان  موسپیدان،  بین  در 
افسانه گویان داستان های گور اوغلی را در نظم با دمبوره 
و آواز در مقام های مختلف اجرا می نمایند که 36 شاخه 
آن را تا امروز موسپیدان از بر دارند و به زبان  های دری 

و ترکمنی خوانده می شود.

مختصری از افسانه های گوراوغلی
است  ترکستان  پادشاه  خان  احمد  خواهر  که  هالل  ماه 
او نظر  بر  از عالم غیب  کنار دروازه قصر نشسته است. 
می افتد واین باعث می شود که ماه هالل حامله شود. ماه 
هالل از شرم و ترس برادران مرگش را  از خداوند )ج( 
قبرتولد  داخل  در  گوراوغلی  هالل   ماه  پسر  می خواهد. 
به  مادیان  اسپ  یک  روز  هر  خداوند  امر  به  و  می شود 
سیر  برای  و  می شود  پادشاه  خان  احمد  می دهد.  شیر  او 
به صحرا می رود. در آن جا یک اسپ بسیار ضعیف و 
عساکرش  و  پادشاه  وقتی  می کند.  تعجب  دیده  را  الغر 
اسپ را تعقیب می کنند متوجه می شوند که اسپ به یک 
طفل شیر می دهد. احمد خان متوجه می شود که این طفل 
خواهرزاده اش است و تصمیم می گیرد او را نزد خود نگه 

داری و پرورش نماید.  
فراگیری  برای  تا  می دهد  هدایت  خدمتگاران  به  پادشاه 
در  ببرند.  بازار  به  را  اوغلی  گور  زبان،  گرفتن   یاد  و 
با دمبوره شروع  بازار گوراوغلی یک دمبوره می بیند و 
به خواندن می کند. همه از استعداد او انگشت حیرت به 
دهان می گیرند. او کودکی ذکی است بنابراین پادشاه او 
را الی سن هفت سالگی به مکتب می فرستد. بعد از آن، 
احمد خان سلطنت را به گوراوغلی می سپارد و خودش 
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راهی شکار می شود.
در عین زمان، ریحان، پهلوانی از سیستان که عاشق خانم 
احمد خان است، تصمیم می گیرد که او را ببیند. ریحان 
یک اسپ خیلی زیبا دارد. گور اوغولی اسپ را می پسندد 
و می خواهد آن را به دست بیاورد. ریحان اسپش را به او 
نمی دهد اما اجازه می دهد که گوراوغلی از اسپ او یک 
ُکره بگیرد. بعد از آمیزش اسپ مادیان گوراوغلی و اسپ 
ریحان، پهلوان خواستار چلم و تنباکو می شود. خانم احمد 
خان تنباکو را آماده می کند و به او می برد. با استفاده از 
این فرصت، ریحان دست او را کشیده او را با خود روی 

اسپ می نشاند و به سییستان می برد.
ُکره اسپ گوراوغلی به زودی تبدیل به یک اسپ زیبا 
می شود. او خیلی اسپش را دوست می داشت. یک روز، 
می شود  بیرون  قصر  از  گوراوغلی  و  می شود  گم  اسپش 
تا آن را بیابد. بالخره، وقتی به یک کوه می رسد، مرد 
پیری را می بیند که برایش می گوید اسپش را نزد چهل 
پیر برای مواظبت گذاشته است. پیران کمر گوراوغلی را 
می بندند و اسپش را برایش می دهند تا او به ترکستان 
برگردد. آن جا گوراوغلی به احمد خان قول می دهد که 
خانمش را از نزد ریحان برگرداند. وقتی قهرمان داستان 
ما به سییستان می رود متوجه می شود که خانم احمد خان 
مدت ها قبل با ریحان ازدواج کرده است و یک دختر 
دارد. گوراوغلی با دختر ریحان عروسی می کند و آن ها 

هر دو به تر کستان می روند.
یک شب آغهء نوس، که یک پری مقیم در کوه قاف 
است، تصمیم می گیرد پروازی به دور جهان داشته باشد. 
تخت آغهء نوس را حشام حمل می کند. او به حشام امر 
می کند که او را به زمین ببرد و در آن جا گوراوغلی را 
می بیند. آغهء نوس با دیدن گوراوغلی عاشقش می شود، 
او را بی هوش می کند و با او می خوابد. بعد از آن به کوه 
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قاف بر می گردد. بعد از گذشت زمانی، او متوجه می شود 
ندهند،  آزارش  ها  پری  اینکه  برای  و  است  حامله  که 
می آورد  زمین  به  را  خان،  هوس  کودکش،  نوس  اغهء 
و نزد خانواده یک قصاب در شهر یاغستان می گذارد. 
زیبایی هوس خان  شهره  همه شهر ها می شود. پادشاه 
یاغستان تصمیم می گیرد تا او را نزد خود بیاورد و او را 
در مهارت ها و علوم مختلف تعلیم دهد. بعد از چند سال، 
آوازه حسن، قوت و شجاعت هوس خان به گوش احمد 

خان می رسد.
احمد  قصر  به  را  خان  هوس  که  این  برای  گوراوغلی 
به یاغستان  لباس یک تاجر را می پوشد و  بیاورد  خان 
گوراوغلی  اسپ  خان  هوس  اینکه  از  بعد  می کند.  سفر 
را می بیند، می خواهد آن را بخرد. آنها با هم نزد پادشاه 
یاغستان می روند. گوراوغلی از فروختن اسپش اجتناب 
می ورزد و می گوید که بهتر این است که هوس خان را 
مثل برده خریداری کند. پادشاه یاغستان می گوید که به 
هیچ وجه حاضر به فروختن هوس خان نیست. گوراوغلی 
ترکستان می برد و در  به  با خود  را دزدیده  هوس خان 
آنجا به افتخارش یک جشن بزرگ برگزار می کند. در 
پسرش  از  تا  می آید  یاغستان  به  نوس  آغهء  وقت،  این 
دیدار کند اما در می یابد که هوس خان توسط گوراوغلی 
دزدیده شده است. او به جشن گوراوغلی می رود و پسرش 
را با خود به کوه قاف می برد. وقتی هوس خان از خواب 
گوراوغلی  از  دور  و  ها  پری  میان  را  خود  می خیزد  بر 
می بیند. او چون احساس تنهایی می کند چیزی نمی خورد 
و از بودن در کوه قاف لذت نمی برد تا این که ضعیف و 
مریض می شود. آغهء نوس و حشام از بابت سالمتی هوس 
خان به تشویش می شوند و حشام او را به ترکستان بر 

می گرداند.
می دهد  را  مویش  تار  یک  خان  هوس  به  حشام  راه  در 
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زمانیکه که  یا  و  به مشکل  برخوردن  او، در صورت  تا 
از  بعد  بسوزاند.  را  آن  برگردد،  قاف  به کوه  می خواهد 
برگشت به ترکستان، هوس خان به گوراوغلی می گوید 
او خالف  که  می گوید  خان  احمد  است.  پدرش  او  که 
و  خان  هوس  بنابراین  است  قصر  در  خان  هوس  بودن 
بروند.  قاف  کوه  به  که  می گیرند  تصمیم  گوراوغلی 
حشام هر دو را آنجا می رساند و هوس خان با آغهء نوس 
صحبت می کند. آنها همه به ترکستان برمی گردند. وقتی 
تخت  و  می کند  فرار  می بیند،  را  نوس  آغهء  خان  احمد 

سلطنت را به گوراوغلی می سپارد.
نونهال، دختر عشقر، عاشق هوس خان می شود. در عین 
حال، عشقر، والی زنگبار، آغهء نوس را به خواب می بیند 
و به رویین تن می گوید که اگر آغهء نوس را به دربارش 
بیاورد دخترش را به عقد او در می آورد. رویین تن در 
او  از دختران دهاتی را می بیند و  ارغوان، یکی  راه گل 
را عوض آغهءنوس به عشقر می برد. نونهال متوجه دروغ 
رویین تن می شود و ازدواج آنها صورت نمی گیرد. هر 
با  تاجر  دو، عشقر و رویین تن عصبانی می شوند یک 
ربوده شده  او  می آید. دختر  ترکستان  دربار  به  شکایت 
است. هوس خان تصمیم می گیرد به زنگبار برود تا دختر 
او را یافته برگرداند. در راه هوس خان با گلچهره، دختر 
یک تاجر طال آشنا می شود. گلچهره سالها منتظر دیدار 
هوس خان بوده و می خواهد با او به ترکستان برود. هوس 
خان قول می دهد که بعد از یافتن دختر تاجر گلچهره را با 

خود به ترکستان ببرد.
مردان  تا  است  کرده  برپا  جشنی  عشقر  زمان،  عین  در 
جوان در بزکشی سهم بگیرند. و وعده می دهد که برنده 
هوس  کرد.  خواهد  عروسی  نونهال،  دخترش،  با  بازی 
به  لباس پوشیده  فقیر  پیر و  مانند یک مرشد  خان خود 
مسابقه  زیادی  مردان  با  نونهال  آنجا  در  می رود.  زنگبار 
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را  نهال   ونو  پیوندد  می  مسابقه  به  او  می دهد.  بزکشی 
شکست می دهد. بعد از آن نقاب خود را دور می کند و 
نونهال خوشحال می شود. عشقر، پدر نونهال، از شکست 
خوردن دخترش عصبانی می شود و می خواهد او را به قتل 
برساند، اما نونهال دین هوس خان را می پذیرد و هر دو 

به ترکستان می روند تا با هم زندگی کنند.
گوراوغلی از هوس خان می خواهد  که ایلجه، شاهدخت 
غلغله، را به قصرش بیاورد. در راه، گل میرزا، یک راهزن 
با چهل  تن از همراهانش به هوس خان حمله می کنند. 
هوس خان همه آنها را به جز گل میزرا به قتل می رساند. 
گل میرزاد بسیار قوی و شجاع است بنابراین هوس خان 
او را دست بسته به قصر می رساند تا در صورت ضرورت 

خدمت دربار را کند.
پوشاند  می  پیر  مردی  صورت  به  را  خود  خان  هوس 
با  رسد  می  قصر  به  وقتی  می رود.  غلغله  سلطنت  به  و 
شاه  می کند.  جلب  خود  به  را  شاه  توجه  آوازخواندن 
نوشیده و مست است و از هوس خان دعوت می کند به 
شاه  برای  خان  روز هوس  تا چهل  بیاید.  قصرش  داخل 
آواز می خواند و شاه از آن لذت می برد. تا اینکه، روزی، 
یکی از منجمین دربار شاه ،هوس خان را می شناسد و به 
پادشاه می گوید که این کسی که برایت آواز می خواند 
هوس خان است که برای ربودن دخترت به اینجا آمده 
است. پادشاه خشمگین می شود و هوس خان را به زندان 
می افگند. یک روز وقتی هوس خان در زندان آواز می 
خواند، صدایش به دختر پادشاه غلغله می رسد. شاهدخت 
از آواز او لذت می برد و بعد از پی بردن به هویتش به 
کمکش می شتابد و او را از زندان فرار می دهد. هوس 
خان و شاهدخت با هم شهر غلغله را ترک می کنند و به 

سوی ترکستان می تازند.
خود  شهر  از  شکار  برای  خان،  شهباز  سییستان،  پادشاه 
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که  می شود  خان  هوس  متوجه  راه  در  و  می شود  بیرون 
می  را  خود  عساکر  او  می کنند.  فرار  غلغله  از  ایلجه  با 
فرستد تا مانع هوس خان شوند. آنها مدت سه شبانه روز 
با هم می جنگند تا عساکر موفق به گرفتن دختر از نزد 
هوس خان می شوند. در جریان این جنگ هزاران نفر از 
پادشاه شان  نزد  قتل می رسد. مردم  به  مملکت سیستان 
و گوراوغلی می روند و از آ نها می خواهند که جنگ را 
به پایان برسانند. شهباز خان تسلیم می شود و هوس خان 
با ایلجه از شهر بیرون می شود. گوراوغلی و آغهءنوس با 
آمدن هوس خان جشن بزرگی بر پا می کنند و شجاعت 
او را تقدیر می کنند. آنها چندین کشور را به این جشن 
دعوت می کنند. بعد از این پیروزی و جشن، هوس خان 

برای شکار با دوستانش ترکستان را تَرک می کند.
او  از  و  رسد  می  گوراوغلی  قصر  به  خبررسان  یک 
می خواهد که هوس خان را برای جنگیدن با شیری که 
در بندر یمن پیدا شده است بفرستد. این شیر تعداد زیادی 
از حیوانات و انسانها را به قتل رسانده است. هوس خان 
در شکارگاه است و تمام پهلوانان دیگر از رفتن به مبارزه 
علیه شیرخود داری می کنند. پسر هفت ساله هوس خان، 
نورعلی، از پدر کالنش اجازه می خواهد که به او اجازه 
رفتن به جنگ با شیر را بدهد. گوراوغلی به او می خندد 
و می گوید او خیلی خوردسن است و توانایی این کار را 
ندارد. نورعلی سرخورده می شود و تصمیم به خودکشی 
باز  خودکشی  از  را  او  ماهی،  شیر  مادرش،  می گیرد. 
می دارد و کنار خود نگه می دارد. نیمه شب، نورعلی از 
ترکستان فرار می کند و با خود عهد می بندد که تا شیر را 

نکشته است به ترکستان بر نگردد.
شیر چهل روز و چهل شب سفر  در جستجوی  نورعلی 
او را  از هر کسی که خواستار کمک می شود،  می کند. 
به باد نیشخند می گیرند و او را از رفتن به دنبال شیر منع 
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می کنند. نورعلی مغرور تر از این است که دست خالی به 
خانه برگردد، به بندر شهر یمن می رسد و شیر بزرگی  را  
در برابر خویش می بیند. دل نورعلی از ترس می لرزد اما 
او بعد از دعا کردن با شیر مبارزه می کند و او را شکست 

داده پوستش را با خود می گیرد.
نورعلی در یمن یک قهرمان شناخته شده می شود. مردم 
از شجاعت و قوت او تعجب می کنند. پادشاه به دیدارش 
می آید و او را در قصر خود جای داده با خود عهد می کند 
که تا زمان رسیدن هوس خان برای بردنش،او را با چهار 
صد خدمتگار نگهدارد. نورعلی، با چهار صد خدمتگار، در 
شان و شوکت به سر می برد و زندگی شاهانه ای را می 
ماهی، خیلی  شیر  مادرش،  حالیست که  در  این  گذراند. 

دلتنگ او شده و پیهم  می گرید.
شیر ماهی، مادر نورعلی، نزد هوس خان التماس می کند 
شهر  در  خان  هوس  برگرداند.  خانه  به  را  فرزندش  که 
کس  هیچ  اما  می کند  جستجو  را  پسرش  مختلف  های 
تصمیم  خان  هوس  مدتی،  از  بعد  ندارد.  ای  نشانه  او  از 
لباس به شهر یمن برود. او  با تغییر صورت و  می گیرد 
بسیار گرسنه و تشنه است بنابراین به قصر پادشاه می رود 
و شروع به آوازخواندن می کند. پادشاه مست است و از 
طال  مقداری  خان  هوس  به  که  می خواهد  خدمتکارانش 
او می خواهد پوست  اما هوس خان می گوید که  بدهند، 

شیر را به دست بیاورد. 
پاشاه یمن هوس خان را به شکارگاه نورعلی و دوستانش 
می فرستد. نورعلی اسپ پدرش را می شناسد و از عساکر 
می  او  به  عساکر  است.  آمده  پدرش  آیا  که  می پرسد 
دیدنش  به  فقیر  و  پیر  مرد  می گویند که یک  و  خندند 
آمده است. بعد از غذا خوردن هوس خان در می یابد که 
ترکستان  به  یکجا  او  با  تا  است  پدرش  منتظر  نورعلی 
برود. هوس خان نقاب خود را از چهره بر می دارد  پدر 
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و پسر خوشحال شده هم دیگر را به آغوش می کشند. 
آمدن  از  تجلیل  و  یمن  پادشاه  با  کردن  از صحبت  بعد 
هوس خان، پدر و فرزند از یمن به سوی ترکستان روانه 

می شوند.
یک کاروان نزد گوراوغلی می رسد او را از آمدن نواسه 
را  بزرگ  لشکر  یک  گوراوغلی  سازد.  می  باخبر  اش 
آماده می سازد و به پذیرایی او می روند. شیر ماهی هم 
خود را آماده می سازد تا پسرش را ببیند اما وقتی او را 
خیلی  می آید  هوش  به  وقتی  می رود.  هوش  از  می بیند، 

خوشحال می شود و پسرش را در آغوش می گیرد.
پسرش  پیروزی  و  برگشت  از  تجلیل  برای  خان  هوس 
جشن مجللی برگزار می کند و جوانان چندین مملکت را 
برای بزکشی دعوت می کند. چهار صد جوان به بزکشی 
می پیوندند اما هیچ کدام قادر به بردن نمی شوند، بنابراین 
نورعلی خواستار اجازه برای ورود به مسابقه را می کند. 
بعد از مدت کوتاهی، او برنده بزکشی می شود و بز را به 
پدرکالن خود می آورد. پدر کالنش او را تمجید می کند. 
چهار  او  می آورد.  دست  به  بیشتری  شهرت  نورعلی 
مملکت و تعداد زیادی از جوانان را در بزکشی شکست 
می دهد و یک قهرمان پرطرفدار و مشهور باقی می ماند.

از  شاخه   36 مجموعه  این  در  گوراوغلی:  های  شاخه 
اجرا  جرمی  رجب  استاد  توسط  گوراوغلی  های  داستان 

گردیده است.

شاخه اول: داستان تولد گوراوغلی
شاخه دوم: به بازار بردن گوراوغلی

شاخه سوم: نشستن گوراوغلی بر تخت
شاخه چهارم: تولد شدن ُکره و رفتن به کوه

به  گشتن  قاف،  کوه  از  نوس  آغه ی  رفتن  پنجم:  شاخه 
روی دنیا
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شاخه ششم: بردن هوس خان به ترکستان توسط گوراوغلی
شاخه هفتم: بردن هوس خان به کوه قاف توسط مادرش
شاخه هشتم: بردن هوس خان از کوه قاف به ترکستان

شاخه نهم: نشستن گوراوغلی بر تخت
شاخه دهم: سکونت بای به ترکستان

شاخه یازدهم: آمدن هوس خان پشت دختر بای
شاخه دوازدهم: بزکشی هوس خان با دختِر عشقر پادشاه

شاخه سیزدهم: بردن نونهال به ترکستان 
شاخه چهاردهم: رفتن هوس خان به شعر غلغله
شاخه پانزدهم: رسیدن هوس خان به شهر غلغله

شاخه شانزدهم: خالص شدن هوس خان از زندان
شاخه هفدهم: آوردن دختِر پادشاه غلغله به سیستان

شاخه هژدهم: جنگ هوس خان با شهباز خان
شاخه نوزدهم: گرفتن دختر پادشاه از نزد شهباز خان
شاخه بیستم: آوردن دختر پادشاه غلغله به ترکستان

شاخه بیست و یکم: رفتن هوس خان به شکار
شاخه بیست و دوم: پیدا شدن شیر در بندر شهر یمن

شاخه بیست و سه ام: قهر کردن نورعلی از بابایش
شاخه بیست و چهارم: رفتن نورعلی به دنبال شیر

شاخه بیست و پنجم: شکار شدن شیر به دست نورعلی
شاخه بیست و ششم: بردن پوست شیر به پادشاه یمن
شاخه بیست و هفتم: ماندن نورعلی پیش پادشاه یمن

شاخه بیست و هشتم: دوری فرزند از مادر
شاخه بیست و نهم: رفتن هوس خان به پشت نورعلی

شاخه سی ام: رسیدن هوس خان به شهر جهود
یمن پشت  به شهر  رفتن هوس خان  یکم:  و  شاخه سی 

نورعلی
شاخه سی و دوم: رسیدن هوس خان به پیش نورعلی

شهر  به  خان  هوس  و  نورعلی  رفتن  سوم:  و  سی  شاخه 
قیصر
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شاخه سی و چهارم: رفتن گوراوغلی به استقبال نواسه اش
شاخه سی و پنجم: رسیدن نورعلی به پیش مادرش

برای  از  خان  هوس  جشن  گرفتن  ششم:  و  سی  شاخه 
نورعلی

ساز فرخار:
فرخار  ، ساز و سرود های  تخاری  شاخه ی دیگر حوزه 
آهنگ های  با  آنرا  تفاوت  آسانی  به  شنونده  که  است 
را  فرخاری  آهنگهای  می نماید.  احساس  دیگر  مناطق 
بیشترین هنرمندان محلی در مناطق مختلف اجرا می نمایند، 
هنرمندان شهر های بزرگ و حتی کشور های همجوار 
ما مثل ایران و تاجکستان  هم  بعضی آهنگهای فرخاری 
را باز خوانی کرده اند. به گونه مثال: آهنگ کمر باریک 
که برای بار نخست توسط میر افگن) در زمانی که رادیو 
کابل فقط نشرات زنده داشت ( خوانده شده بود که بعداً 
بازخوانی  ایرانی   هنرمندان   و  کشور  هنرمندان  توسط 
گردید. آهنگ استاد در محمد کشمی بنام جنجلک موی 
داری، به آواز آدینه هاشم تاجکی، فلک پران فرخاری 
منسوب به اکه نجم الدین فرخاری که امروز به آهنگ 
را  ها  نمونه  قبیل  ازین  و  یافته،  شهرت  کی  شیوه  میرم 

بی شمار در اختیار داریم.
را  شاعران  این  رباعیات  و  اشعار  فرخار  خوانان  آواز 
بیشتر از همه در قالب آهنگ ها میسرایند: گمنام، صوفی 
میر  یعقوبی،  پنجشیری،  قاسم  سید  خیام،  عمر  عشقری، 
محمد نبی واصف، میر صاحب جان، میر بهادر واصفی، 
سید متقی ضمنی، برات محمد سودا، میر سید ولی بارکی، 

قاری عبدالمجید، مخدوم ضیَا، دهزاد و دیگران.
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معرفی مختصری از هنرمندان سبکهای پامیری وتخاری

خوش محمد فرخاری
قریه  تولد  محل  محمد،  بای  فرزند  محمد  استادخوش 
خ،    )1325( به  برابر  م،    )1946( تولد  سال  شنگان، 
می باشد. وی آواز خوان و شاگرد استاد نجم الدین بوده 

وسبک فرخاری را با دمبوره می سراید.

اکه امان فرخاری 
محل  بخش  فرزندکریم  شریف،   محمد  فرزند  امان  اکه 
تولد قریه گذرباالی فرخار سال تولد)1950( م،  برابر به 
)1329( خ،  می باشد. وی نوازنده ی غیچک بوده و با تمام 
سبک های موسیقی محل آشنایی کامل دارد،  پدر و پدر 

بزرگش هم آواز خوان بودند.

اکه یاسین فرخاری 
اکه یاسین دفچی فرزند محمد اکبر دفچی، متولدسال)1957( 
م،  برابربه )1336( خ،  از گذر غیاثی فیض آباد می باشد. 

او نواختن زیر بغلی و دف را نزد پدرش آموخته است. 

غالم جان دروازی 
م،   )1959 سال)  متولد  خدا،  رحمت  فرزند  جان  غالم 
و  بوده  سعیدیان  پری  اوبغن  قریه   ، خ   )1338( برابربه 
زادگاهش درواز می باشد. حاال در شغنان زندگی می کند. 
موسیقی را  نزد پدرش آموخته و سبک هنری اش شغنانی 

و دروازی می باشد. 

میری مفتون اشکاشمی
م،   )1963( سال  متولد  رضا،  محمد  فرزند  مفتون  میری 
برابربه )1342( خ ، او از قریه بازگیر اشکاشم می باشد. 
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موسیقی را از پدر و کاکایش الف بیگ آموخته است. و 
آواز خوان و نوازنده دمبوره وغیچک می باشد.

سکندر اشکاشمی 
برابربه  م،  سال)1953(  لد  قادرمتو  غالم  سکندرفرزند 

)13321332( خ،  زادگاهش گل دره اشکاشم می باشد.
او نواختن نی را از پدرش که او هم نینواز بود آموخته 

است . سبک هنری اش پامیری می باشد. 

سید مهدی شغنانی 
سید مهدی فرزند سید هادی،  فرزند میرزا مهدی متولدسال) 
1944( م، برابربه )1323( خ، قریه بهار و بازارشغنان بوده، 
و اجدادش قصیده سرا بودند. او نوازنده ی رباب پامیری 

بوده سبک موسیقی  شان مذهبی و عارفانه می باشد.

شــاه نصیراشکاشمی
شاه نصیر فرزند شاه عصمت اهلل فرزند رضوانشاه، متولد 
تولد سال )1942( م،  برابر به)1321( خ،    قریه بهار و 
بازار ولسوالی اشکاشم می باشد. او از چند نسل بدین سو 
قصیده خوان بوده، و قصیده خوانی را از پدرش آموخته 

است. 

درمحمدکشمی
برابربه  م،    )1934( سال  متولد  شاه گل  فرزند  درمحمد 
نزد  را  موسیقی  او  بوده،  بدخشان  کشم  خ،    )  1313(
کاکایش وزیر گل و پس از آن نزد فیض منگل آموخت. 
از سال)1951( م، برابربه )1330( خ،  هنر نمایی را آغاز 

کرد سبک هنری اش بدخشی و فرخاری می باشد. 
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قربان اشکاشمی 
متولد  محمد  خال  فرزند  محمد  فرزندغالم  قربان 
سال)1974( م  ،برابربه )1353( خ،  قریه گلدره اشکاشم 
می باشد. او موسیقی را از پدرش غالم محمد که آوازخوان 

سبک دف بزم بود، آموخته است.
 سبک هنری اش دف بزم  پامیری می باشد.

دولت بیگ اشکاشمی
سال)1966(م،   متولد  محمد  سنگی  فرزند  بیگ  دولت 
اشکاشم  ولسوالی  خوشپاک  قریه  خ،    )1345( برابربه 
می باشد. او دف نوازی و آواز خوانی را از قربان گلک و 
غالم محمد هنرمندان پیشین آموخته است. سبک هنری 

اش دف بزم پامیری می باشد.

عطا محمد اشکاشمی
متولد  دفچی  قربان  برادر  محمد  غالم  فرزند  عطامحمد 
سال)1963 ( م،  برابربه )1342( خ،  قریه گلدره اشکاشم 

می باشد. 
پدرش دف نواز و کاکایش غیچکنواز بوده و موسیقی را 
نوازنده ی  . عطا محمد  از پدر و کاکایش آموخته است 
غیچک، دمبوره، دف و آواز خوان  بوده، سبک هنری 

اش دف بزم پامیری می باشد. 

عبدالعزیز اشکاشمی
عبدالعزیزفرزند دولت شاه متولد سال) 1971 ( م،  برابربه 
او  بوده،  اشکاشم  ولسوالی  کندکاد  قریه  خ،    )1350(
پدر ش  از  را  موسیقی  مینوازد.  دف  و  دمبوره  غیچک، 
آموخته است. سبک هنری اش دف بزم پامیری می باشد.
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سید اکبر قلندر فیض آبادی
سیداکبرفرزند سید برکت متولد سال) 1962 ( م،  برابربه 

)1341( خ،  گذر سر بازار والیت  فیض آباد می باشد.
سبک  است.  گرفته  یاد  رو  خود  را  دمبوره   نواختن  او 

هنری اش فرخاری و بدخشی می باشد.  

رضوان فرخار
رضوان فرزند پیوند،  فرزند سبحان قل متولد سال)1969( 

م، برابربه )1348( خ،  چشمه ی گرمک فرخار می باشد.
 او دنبوره نواز و آواز خوان بوده موسیقی را از اکه نعیم،  

خوش محمد فرخاری واکه امان آموخته است.
 سبک هنری اش تخاری می باشد.

داود شاه »پژمان« اشکاشمی
داود شاه فرزند کرم شاه متولد سال )1982 ( م، برابربه 
)1361( خ،  قریه غاران از نواحی اشکاشم بوده،  او در 
به  سال  دو  و  ها  هنر  دانشکده ی   فارغ  موسیقی  رشته 
خان  آغا  کلتوری  بنیاد  موسیقی  مکتب  در  آن  ادامه ی 

آموخت و اکنون آواز می خواند و قشقارچه می نوازد. 

عبدالسالم اشکاشمی
م،   سال)1989(  متولد  یوسف  فرزندمحمد  عبدالسالم 
اشکاشم  ولسوالی  زرگران  قریه  خ،    )1368( برابربه 

می باشد. 
ازمیری  را  نواز و آوازخوان است و موسیقی  او دمبوره 

مفتون آموخته است.

بختی بیگم شغنانی 
بختی بیگم بنت غالم جان متولد سال ) 1996 ( م،  برابر 
او موسیقی را نزد پدرش آموخته است  به )1375 ( خ. 
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آواز خوان و دف  نواز می باشد.  

شاه مهری »شاه پور« اشکاشمی
   ، م   )  1978( سال  متولد  سکندر  شاه  فرزند  مهری  شاه 
برابر به )1357 ( خ ، قریه ی باشند ولسوالی     اشکاشم 

می باشد. 
 او قصیده خوانی را از پدر و پدر کالنش شاهپور آموخته 

است.

صفر بیگ زیباکی
صفر بیگ  فرزند موال داد متولد سال ) 1976 ( م ، برابر 
بدخشان  زیباک  ولسوالی  دند  قریه ی   ( خ،   1355 ( به 

می باشد. 
دف نوازی را نزد کاکا قربان دفچی آموخته است.

عبدالقدیر اشکاشمی
م،   )  1979  ( سال  متولد  محمد  دولت  فرزند  عبدالقدیر 
برابر به )1358 ( خ، قریه ی کند کاد ولسوالی اشکاشم 
وسکونت فعلی قریه ی سکه ی کاند می باشد. دف نوازی 

را نزد کاکایش عبدالعزیز غیچک نواز 
آموخته است.

عبدالواصل فیض آبادی
عبدالواصل ولد محمد اکبر متولد سال  )1985 ( م ، برابر 
به  ) 1364 ( خ، قریه ی گذر غیاثی شهر فیض آباد و 
نزد  را  نوازی  غیاثی می باشد.او دف  فعلی گذر  سکونت 

پدرش محمد اکبر دف نواز آموخته است. 

نواز منگل از جرمی
نواز منگل ولد فیض منگل  متولد  سال ) 1975( م ، برابر 
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بدخشان  ولسوالی جرم  قریه ی دشتک   ، ( خ   1354( به 
بوده، موسیقی را نزد پدرش که دمبوره نواز و آواز خوان 

بود، آموخته است .

ممتاز منگل از جرمی
ممتاز منگل ولد فیض منگل متولد سال  ) 1973( م ، برابر 
به )1352( خ، قریه ی دشتک ولسوای جرم بدخشان بوده، 
تال نوازی ) تاسک نوازی ( را نزد پدرش آموخته است.

رحمت اهلل از جرمی
رحمت اهلل ولد فیض اهلل متولد سال )1964 ( م ، برابر به  
) 1343 ( خ  ، والیت بدخشان ولسوالی جرم   قریه ی 
دشتک می باشد. او موسیقی را  نزد مرحوم فیض منگل 

آموخته است.

حاجی محمد تخاری
 ، م   ) متولد سال )1987  حاجی محمد ولد عبدالرحمن  

برابر به ) 1389 ( خ ، شهر کهنه ی  تخار می باشد.
 او زیر بغلی نوازی را  نزد  حسین  بدخشی آموخته است.

 
عبداهلل تخاری

به   برابر  م،   )1991( سال  متولد  عبداحمید  ولد  عبداهلل 
)1370 ( خ ، شهر تخار والیت بدخشان بوده، او دمبوره 

نواز و از شاگردان اکه امان می باشد.
رجب محمد ازجرمی

رجب محمد ولد جوره بیگ ولد محمد کریم متولد سال ) 
1920( م ، برابر به )1299( خ ، قریه ی نو جرم ولسوالی 
جرم بدخشان می باشد. او گوراوغلی خوانی را نزد پدرش 

جوره بیگ آموخته است.            
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هنرمندان حوزه ی موسیقی پامیری و تخاری که از آن 
ها در محل سکونت شان بازدید صورت گرفت:

 
همراه قل 

همراه قل فرزند محمد ضیا  متولد سال )1324( خ،  برابر 
او  می باشد.  اندخوی  خانه ی  عرب  قریه  (م،   1945  ( به 

دمبوره نواز و شاگرد بابه قران بوده است.

سالم الدین 
سال  متولد  محمد  خالد  فرزند  چاربولکی  الدین  سالم 
آباد  رحمت  قریه  م،    )  1944  ( به  برابر   ، خ   )1323(
می باشد.او آواز خوان و زیر بغلی نواز بوده  و موسیقی را 

از عمر اندخویی و خدای 
قل آموخته است. 

حبیب غیچکی
حبیب ولد محب اهلل  متولد سال ) 1357 ( خ ، برابر به 
)1978(  م ، والیت قندوز کوچه ی چرم گری می باشد.
او غیچک نوازی را نزد استاد حکیم غیچکی فرا گرفت.

حاجی ابراهیم کامران 
ابراهیم فرزند غالم حسین متولد سال ) 1341 (   محمد 
خ ، برابر  به ) 1962 (  م ، قریه دیوه گی ولسوالی بلخ 
شریفبوده، او از جمله شاگردان استاد بهاوالدین تنبور نواز 

می باشد.

حمید اهلل 
 حمید اهلل فرزند تاشنظر متولد سال ) 1348 (  خ ،  برابر 
به  ) 1969 ( م ، قریه  دولت  آباد می باشد.او نواختن 

دمبوره را از حا جی شراف  چاربولکی آموخته است.
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قطب الدین 
قطب الدین  فرزند سالم الدین متولد سال ) 1363 (  خ ، 

برابر به  )1984 (  م ، قریه  چار بولک می باشد.
او نواختن زیر بغلی را از  پدرش  فرا  گرفته است.

استاد بهاوالدین تنبوری
 استاد بهاوالدین فرزند غالم محی الدین سال تولد ) 1320 
( خ ، برابر به ) 1941 ( م  ، قریه ی ده باال والیت کاپیسا 
بوده ،اوموسیقی و نواختن تنبور را از استاد حضرت شاه 

فرا گرفته و سبک  تخاری را 
کاماٌل آشنا بوده و استادانه مینوازد.

تازه گل وخی
متولد  اهلل  فرزندرحمت  علی،   بیر  فرزند  گل  تازه 
سال)1941( م،  برابربه )1320(خ،  قریه شیخوار  ولسوالی 

واخان می باشد. 
سبک هنری اش دف بزم می باشد. 

 فاضل دفچی وخی 
فاضل فرزند قربان متولد سال )1934 ( م،  برابربه )1313( 
را  نوازی  دف  واخانمی باشد.  ولسوالی  ورک  قریه  خ،  
بیگ  وصفر  اهلل  لطف  چون  واخان  پیشین  هنرمندان  از 
نواختنش دف بزم واخی  آموخته است.سبک خواندن و 

می باشد.

کاکا قربان اشکاشمی 
کاکا قربان فرزند گل محمد فرزند روزه دار متولد سال 
)1939( م،  برابربه )1318( خ،  قریه سرخ دره ولسوالی 
اشکاشم می باشد. او آواز خوانی و نوازندگی را ازمحمد 
است سبک هنری  مفتون آموخته  پدر مهری  رضا خان 
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وفاتش  تاریخ  می باشد.  پامیری  موسیقی  و  بزم  اش دف 
)2010 ( م، برابر به  ) 1389 ( خ ، می باشد.

امام الدین اشکاشمی 
امام الدین فرزند عبد الحمید،  فرزند شیر زمان متولد سال) 
اشکاشم  اوساس  قریه  خ،    )1351( برابربه  م،    )  1972

می باشد. 
او دف نواز و آواز خوان است.او موسیقی را نزد پدرش 
که او هم دف نواز بود آموخته است. سبک هنری او دف 

بزم پامیری می باشد.

محمد حسن فیض آبادی
م،    )  1977( سال  متولد  جان  علی  فرزند  حسن  محمد 
فیض  قرغ   دشت  گذرافغانی  قریه  خ،    )1356( برابربه 

آباد می باشد. 
از  را  ساز  این  نواختن  و  بوده  بغلی  زیر  نوازنده ی  او   

برادرش محمد حسین آموخته است.  

 محمد حسین فیض آبادی
سال  متولد  جان  علی  فرزند  آبادی  فیض  حسین  محمد 
)1977 ( م، برابربه )1356( خ،  قریه گذر افغانی دشت 
نواز  بغلی  زیر  و  نواز  دمبوره  او  بوده،  آباد  فیض  قرغ 
فرخار  موسیقی  های  سبک  تمام  با  نوازندگی  در  است. 
دیدن  و  شنیدن  با  را  موسیقی  دارد.  آشنایی  بدخشان  و 

هنرمندان، خود رو یاد گرفته است. 

سید قدیر اشــکاشـمی 
سید قدیرفرزند سید عبیر متولد سال)1991 ( م،  برابربه 
)1370( خ،  قریه بهار و بازار اشکاشم بوده،  او زیر بغلی 
آموخته  خوان  قصیده  مهدی  سید  مامایش  از  را  نواختن 
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است. 

محمد ابراهیم فرخاری
ابراهیم فرزند غالم سرور متولد سال) 1991 ( م،   محمد 
برابربه )1370( خ،  شهر کهنۀ تخار می باشد. او نوازنده 

زیر بغلی می باشد. 

عبدالدیان کشمی
م،    )1959( سال  متولد  بدخشی  بازگل  فرزند  عبدالدیان 
برابر به ) 1338 ( خ،  قریه ی خنبک باال کشم  بوده، او 

غیچک نواز و آواز خوان می باشد.

سردار محمد بلخی 
سردار محمد  فرزند عظیم  متولد سال )1323 ( خ ،  برابر 
به ) 1944 ( م ،  شهر کهنه بلخ  بوده، او دمبوره نواز و 

یکی از شاگردان بابه قران می باشد.

میر علم 
میر علم ولد فرزند شیرعلم  متولد سال ) 1328 ( خ ، برابر 
به )1949( گذر حاجی کوت قریه کهنه ذوات بوده، او 

دمبوره نواز  و یکی از شاگردان با به قران می باشد.

روض اهلل 
روض اهلل ولد وزیر محمد متولد  سال ) 1324 ( خ ، برابر 

به ) 1945 ( م ، ولسوالی آقچه می باشد. 
او  نواختن دمبوره و غیچک  را نزد پدرش وزیر محمد 
آموخته است . که  پدرش با هنرمندان سابقه دار آقچه 
چون شراب چاربولکی  ، کریم لنگ  ، لنگ مرزا ، خدای 

قل و شهید طال  هنر نمایی میکردند. 
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هنرمندان معروفی که در قید حیات نیستند:

بابه نعیم
 بابه نعیم فرزند داود شاه متولد سال )1278 ( خ ، برابر به  
)1888( م ، شهر فیض آباد بدخشان بوده ، موسیقی را از 
هنرمندان روستایی بدخشان آموخت. او مدت درازی در 
رادیو کابل به حیث آوازخوان و نوازنده ی سازها چون 
غیچک ، دمبوره و چنگ  همکاری و هنر نمایی میکرد. 
بابه نعیم بعد از مریضی دراز مدت در سال )  1361 ( خ 

، برابر به) 1982 ( م ، در کابل چشم از جهان پوشید.

باز گل بدخشی
که  بدخشی  بازگل  به  مشهور  بای  سلیم  فرزند  آدینه 
سال  خ،   )1281( برابربه   م،    )  1902  ( تولدش  سال 
در  او  می باشد.  خ   )1388( به  برابر  م،   وفات)2009( 
می باشد.  مدفون  کشم  ی  باال  خنبک  قریه  زادگاهش 
کابل  رادیو  به  خ،    )1336( به  برابر  م،   ازسال)1957( 
داستان  آهنگهایش:عاشـقانه،  نمود  اغاز  را  خوانی  آواز 
سرایی روی حکایات کهـن و روایا ت،  فلک خوانی و 
اجرای آهنگهای تمثیلی به شیوه ی چند آوایی می با شد. 
نیک  فرخاری.  حنیف  از  خودش  از  پیش  هنرمندان  از 

محمد برادرش گوراوغلی خوان نام برده است. 

اکه نعیم فیض آبادی 
اکه نعیم فرزند محمد شریف، سال تولد )1911( م،  برابر 
به )1290 (خ،  سال وفات)1991 ( م،  برابر به )1370( 
خ،  در گذر غیاثی شهر فیض آباد در زادگا هش مدفون 
بوده  و غزل خوانی  قالخوانی  اش  هنری  می باشد. سبک 

است .



زیر و بم

46

رحیم تخاری
رحیم تخاری ولد محمد علی متولد سال )1313( خ ، برابر 

)1934( م، زادگاهش شهر خلم  )تاشقرغان( می باشد. 
بیشترین مدت عمرش را در کنار خانواده در والیت تخار 
گذرانیده  نواختن غیچک و دمبوره را از استادان آن محل 

چون مال محمد  اعظم خان  آموخته است. سال وفاتش
) 1386( خ ، برابر به  ) 2007 ( م ،  می باشد.

بنگیچه 
 محمد جان فرزند بدل  مشهور به  بنگیچه  متولد سال 
)1307 ( خ ،  برابر به )1928 ( م، در گذر ایش محمد 
به   .  پدرش که  ناحیه اول ولسوالی خلم  می باشد  بیگ 
بدل مست تاشقرغانی معروف بود از دمبوره نوازان نامدار 
برادر  از  را  اصیل  ونغمات  دمبوره  نواختن  .بنگیچه  بود 
بزرگش اکه جان آموخت و بیشتر اوقات را با دسته ی 
بابه  قران هنرنمایی می کرد. در سال )1359 (  خ ، برابر 
به  از مخالفین موسیقی  ،  بدست عده ی  به ) 1980 ( م 

شهادت رسید.

بابه قران
   ( متولد سال  قران  بابه  به   ولد سلطان مشهور  عبدالغفار 
1299 (  خ ،  برابر به  )  1920  ( م، ولسوالی خلم گذر 
ده حسن می باشد. اوموسیقی را نزد  استاد حکیم تنبوری 

آموخته است . 
او از دمبوره نوازان مبتکر سبک  تخاری بود که  زیبا 
او  وفات   سال  دانند  می  او  به  منسوب  را  نغمات  ترین 

)1367( خ، برابر  به )1988( م،  می باشد.
  

محمد حکیم تنبوری
   ( سال  متولد  حلیم    محمد  ولد   تنبوری  حکیم  محمد 
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1257  ( خ ، برابر  به ) 1278 (
 ولسوالی خلم گذر مخدوم بیگ می باشد .او  موسیقی را 
نزد خلیفه حضرت شاه تنبور نواز آموخت. از شاگردان 
معروف او بابه قران دمبوره نواز و استاد بهاوالدین  تنبور 
نواز بوده اند. سال وفاتش )1353( خ ، برابر به )1974( 

م،  می باشد. 

بابه نور
بابه نور  متولد سال  )1297(  خ ، برابر به  )1918( م 
نواز   غیچک   او  بوده،  شمس  مرزا  گذر  خلم  ،ولسوالی 
بابه قران بود. سال وفاتش  و از همراهان دسته ی هنری 

)1351( خ، برابر به  )1772( م، می باشد.

نظر بلخی 
 نظر بلخی ولد بیگ نظر متولد سال ) 1393 ( خ ، برابر به 

)1914 ( م ، والیت شهر بلخ شریف بوده،
او آواز خوان  ، دمبوره نواز و از جمله ی شاگردان بابه 

قران می باشد. سال وفاتش  ) 1367 ( خ ، برابر به 
)1988 ( م، می شود.    

فیض محمد منگل
سال   متولد  عبدالحمید  ولد  منگل  محمد  فیض  پهلوان 
بدخشان  جرم  ولسوالی   )1935( به   برابر   ، خ   )1314(
شاعر و آواز خوان بود که با پسرش نیاز منگل یک جا 

هنر نمایی میکردند.
 فیض منگل در سال ) 1358 ( خ ، برابر به ) 1979 م ، 

بدست گروه ی از مخالفین موسیقی
 به شهادت رسید. روحش شاد باد.
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استاد نجم الدین فرخاری
تولد)1941(  سال  بای  غالم  فرزند  الدین  نجم  استاد 
برابر  م،   )2008( وفات  سال  خ،    )1326( برابربه  م،  
شاگرد  بوده،او  گرمک  چشمه ی  قریه   ، خ،  به)1387( 
جمعه ی غیچک نواز بوده است وآهنگ های زیادی را 
منسوب به او میدانند که امروز در بین مردم معروف است 

و سبک هنری اش فرخاری می باشد . 

هنرمندان پیشین به روایت بزرگساالن:
بدخشان

اکه عبدالرحمن از هنرمندان پیشین بدخشان بوده که در 
تار  پنج  با  افغانستان  پادشاه  خان  عبدالرحمن  امیر  دربار 

اوازخوانی و نوازندگی می کرد.  
 

فرخار    
سرور گوراغلی که پدرش سره خان نام داشت ازگوراغلی 
خوانان قدیمی فرخار می باشد که میر افگن شغنانی او را 
نیچی،گل محمد  پیا  استاد رجب  استاد می دید.  به چشم 
درمحمد  کاکای  گل  وزیر  فرخاری،  حنیف  پیانیچی، 
غیچکنواز،کریم  امان  اکه  پدر  شریف  محمد  کشمی، 
تار  پنج  عالم   ، امان  اکه  پدربزرگ  نواز  غیچک  بخش 
نواز وجمعه غیچک نیز ازهنرمندان پیشین فرخار بوده اند.

یفتل
اته رجب تنبور نواز وآته رسول زیر بغلی نواز ) به روایت 

موسپیدان (از جمله هنرمندان پیشین بوده اند.   
پهلوان اصیل گور اغولی خوان از یفتل باال و آدینه هاشم 

یفتلی.
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بلخ
سال  متولد  احتمااٌل  برکت  بمبو  به  معروف  اهلل   برکت 
بلوک  قومندان  و  م،   )1899  ( به  برابر   ، خ   )1278(
به روایت  بوده است.  بلخ  فرقه 18 والیت  باند موزیک 
موسپیدان و هنرمندان، موسیقی را به شکل علمی در زمان 
حکومت امیر امان اهلل خان  نزد استادان نظامی ترکی  فرا
 گرفته بود .  نغمه های رزمی و قطعات زیادی را به او 
نسبت میدهند. که به نغمه های بمبو برکت یا صوت بمبو 
برکت شهرت دارد.از جمله صوت چاری عرب در نزد 
مردم شهرت زیاد دارد. سال وفاتش احتمااٌل )1358( خ، 

برابر به ) 1979 ( م، می باشد.
 

پامیر
گلک  مفتون،قربان  میری  پدر  دفچی  رضا  محمد 
اشکاشمی،میرزا مهدی قصیده خوان،غالم قادر نینواز پدر 

سکندر نینواز    

شغنان   
از  پیش  که  است  بدخشان  هنرمندانی  نخستین  از 
کابل  رادیو  نشرات  زمانیکه  در  یعنی  بدخشی  بازگل 
میکرد. نمایی  هنر  گردید،  می  پخش  زنده  صورت  به 
اهنگهایش  که  مانده  یادگار  به  هنرمندآثارزیبایی  ازین 
کمر   معروف  میسرایند.اهنگ  امروز  تا  هنرمندان  را 
 30 دهه  در  افگن  میر  توسط  نخست  بار  برای  باریک 
خوشیدی)1950 م( به شکل زنده اجراه  وپخش گردیده 

بود.

جرم
جوره بیگ ولد  محمد کریم متولد سال ) 1280 ( خ ، 

برابر به  ) 1901 ( م ، ، قریه ی  نوی جرم 



ولسوالی جرم بدخشان می باشد. اوگوراوغلی خوانی را نزد 
پدرش محمد کریم  آموخت. سال وفاتش )1361( خ ، 

برابر به ) 1982 (  م ، می باشد.

واخان
تصویری از هنرمندان واخان بدخشان  محمد اکبر،  مغول 
بیگ و آدینه. احتماال آدینه همان بازگل بدخشی می باشد.  



 موسیقی اصیل هرات و باغیس





موسیقی اصیل هرات و باغیس
بکتریا-  های  نام  با  تاریخ  های  برگ  در  که  هنگامی 
آریا-  هریو-  آریانا-  بلهیکا-  بخدی-  بلخ-  باختر- 
تخارستان-  سیستان-  خراسان-  بادغیس-  وادگیس- 
ترکستان- زابل- سمنگان- غزنه- هنر گندهارا- مدنیت 
کوشانی و غیره بر می خوریم، بخش بزرگی از این تاریخ 
مربوط می شود به خاک افغانستان امروزی و کشورهای 

همجوار آن.
افغانستان  امروزی  به خاک  ما  موسیقی  تاریخ و گذشته 
می  ها  دوردست  تا  آن،  فراتراز  بلکه  نگردیده  فشرده 
توان، پیوندهای مشترکی را دنبال کرد. گذشته موسیقی 
حتا  و  تاجیکان  ها،  ترک  اعراب،  ایرانیان،  هندوها، 
و  پیوندها  ها،  ریشه  ها،  رشته  ما  موسیقی  با  یونانیان 

همجوشی های دیرینه دارد.
بامیان در سینه کوهی که پیکره  نمای دختران رامشگر 
های پرآوازه »خنگ بت« و »سرخ بت« در آن تراشیده 
در  متمدن  مردمی  و  پیشرفته  موسیقی  گواه  اند،  شده 

روزگار پیش از اسالم در این جغرافیا است.
اسناد تاریخی و دست داشته های گران بهای ما از تاریخ 
ادبیات پارسی، نشان گر رسوخ و جایگاه موسیقی نه تنها 
در ذهن عده ای خاص که در ذهن تعدادی از نخبگان ما 
در عالم شعر، ادبیات، فلسفه وعرفان و جایگاه آن در این 
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دنیای پر شور نیز چشمگیر است.
باربد نوازنده بزرگ و نامدار دربار خسرو پرویز که نام 
سی لحن موسیقی او در »خسرو و شیرین« نظامی آمده، 
معروف است که سیصد وشصت آهنگ ساخته بود تا هر 

روز در سال آهنگی نواخته شود.
فرخی سیستانی چنگ و سرود می نواخت و محمد بربطی 
از  و  بود  فرخی  استاد  فن  این  در  نواخت،  بربط می  که 
ندیمان سلطان مسعود غزنوی. رودکی چنگ می نواخت. 
علم  مورد  در  را  شفا  کتاب  از  بخشی  بلخی  سینای  ابن 
موسیقی نوشته است. ابونصر فارابی را ایجادگر هارمونی 
در علم موسیقی می دانند و می گویند او نخستین کسی 
بود که فکر ایجاد هارمونی را در موسیقی آورده است. 
خواجه  استادش  و  بود  دان  موسیقی  امیرعلیشیرنوایی 

یوسف برهان جامی )موسیقی شناس( بود.
به  پیشرفته،  موسیقی  شاهد  تاریخی  های  کتیبه  و  اسناد 
تا  کهن  گوناگون  های  دوره  در  فنی  و  علمی  صورت 

غزنویان، تیموریان و سایر دوره ها است. 

و اما هرات
هرات در دوره های مختلف تاریخ درخشان و پر و پیچ 
اهل  آنچه  اساس  بر  زبانی،  بزرگ  جغرافیای  این  خم  و 
نیز  امروز  تا  و  اند  گفته  گذشته  در  پژوهش  و  تحقیق 
بستری  و  گذار  تأثیر  شهرهای  از  همواره  گویند،  می 
مناسب برای رشد و پرورش استعدادها به شمار می رفته 
و در مقاطع چشم گیری از تاریخ مانند نگینی بر تارک 

خراسان زمین می درخشد.
از  جاوید،  عبداالحمد  دکتر  اکادمسین،  تحقیقات  به  بنا 
هرات در دوره های مختلف تاریخ با نام های مختلفی یاد 

شده است که عبارتند از: 
Haraiva پارس باستان: هره ایوا
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Harovia در اوستا: هره ایوه
 Alexandria آرهایا  اسکندریه  مقدونی:  اسکندر  دوره  در 

   Areia

موجود  تیموریان  عهد  از  که  ای  داشته  دست  در  آثار 
پیشرفت درعرصه  نشان دهنده عصر شکوفایی و  است، 
کتاب  هنر  مینیاتوری،  خطاطی،  نقاشی،  معماری،  های 

سازی، موسیقی و تاریخ نگاری موسیقی بوده است.
شهزادگان تیموری در کنار رفع نیازهای مادی هنرمندان 
اهل  گذاشتند.  می  ارج  شان  فضیلت  بر  بنا  را  یک  هر 
بودند.  برخوردار  آبرویی  از  دربار  این  در  نیز  موسیقی 
تاریخ  های  دوره  آن  از  که  را  ارزشمندی  کتاب های 
الدین  صفی  ابن  عبدالمومن  اثر  الروح  بهجت  های  بنام 
بنام  هروی  بنایی  موالنا  از  دیگری  کتاب  و  هروی 
است  این  دهنده  نشان  داریم،  دست  در  موسیقی  رساله 
به  مهم  پدیدهء  یک  منحیث  موسیقی  عصر  آن  در  که 
شکل علمی و اکادمیک به پیش می رفته است. بهجت 
الروح اثرعبدالمومن ابن صفی الدین از معدود کتاب هایی 
است که در مورد موسیقی در این سرزمین نوشته شده و 
تا  بگذرد  تاریخ  توی  هزار  های  داالن  از  است  توانسته 

امروز به دست ما برسد.
در بهجت الروح از دوازده مقام موسیقی پیشین ما چنین 
تذکر رفته است: راست، حسینی، عراق، سپاهان، زنگوله، 
عشاق، نوادان، احجاز، بوسلیک، رهاوی، زیرخورد و زیر 

بزرگ.
یاد  ها  نام  این  به  قدیم  پارسی  در  ءموسیقی  پرده  هفت 
نمایان،  زیرنمایان،  میانی،  روپرده،  پرده،  گردید:  می 

رونمایان، محسوس، هنگام
 C      B      A     G       F      E    D   C

 سا    ر    گه     ما       په     ده      نی      سا
در کشور ما همان گونه که از یک قریه تا قریه دیگر 
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شود،  می  مشاهده  عنعنات  و  لهجه  زبان،  های  تفاوت 
متفاوت  های  سبک  و  گوناگون  انواع  با  نیز  موسیقی 
نقاط  به ویژه در  اصیل  فولکلور و  دارد. موسیقی  وجود 
نشانه های شکسته و درهم ریخته  ما،  افتادۀ کشور  دور 
همان موسیقی، مقام های قدیم و گوشه های آن است که 
از سالیان دراز بدین سو به شکل بومی، سینه به سینه از 
نسلی به نسلی انتقال یافته و آهسته آهسته می رود تا به 

باد فراموشی سپرده شود.
فرم هایی که درموسیقی محلی هرات – بادغیس و دیگر 
نقاط افغانستان وجود دارد همه نشانه هایی از موسیقی مقام 
های پیشین خراسانی است. ولی امروز در موسیقی شهری 
هرات، تقسیمات پرده ها را بر بنیاد هفت پرده پوره و 
برند که حذف  می  بکار  اکتاو  در یک  نیمه،  پرده  پنج 
را که  ها، هویت آهنگ هایی  پرده  ربع  اجرای  و عدم 
در مایه موسیقی مقام اجرا می گردید کامال از بین برده 
است به گونه مثال، آهنگ هایی که در مایه مقام شور 
خراسانی اجرا می گردید به بهروی مبدل شده است. با آن 
هم نغمه ها و آهنگ های اصیل و فلکلور هراتی، متفاوت 
از نمونه های داخلی و همسایگان هم مرز با خود است 
که ظرافت های خاص خود را در فرم و شیوه اجرا دارا 
امروز شهری و روستایی  بین موسیقی  است. در مقایسه 
هرات این تفاوت ها مشاهده می شود: در شهر آهنگ ها 
و نغمه ها در مایه بهروی و روستایی آن در مایه شور، در 
شهر بهرو، در روستا چهار گاه، در شهر بالول، در روستا 
با حال و هوای مقام راست اجرا می گردد. تلنگ هراتی 
نیز یکی از ردیف هایی است که در رفت و برگشت با 
تلنگ هندی تفاوت دارد و بر اساس فرم آهنگ ها و نغمه 
های موجود در هرات، این تلنگ به گونه کاماًل متفاوت 
نزدیک  که  گردد  می  اجرا  هرات  سبک  به  منحصر  و 
این نکات را در  افراد مسلکی موسیقی،  به ماهور است. 
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مقایسه بین دو تلنگ یعنی هراتی و هندی می توانند به 
وضوح مشاهده کنند.

یک  سو  بدین  خورشیدی   1334 سال  از  که  بادغیس 
والیت مستقل است، موسیقی این حوزه از اصالت خاص 
های  برمایه  هایشان  نغمه  و  آهنگها  بوده،  برخوردار 
موسیقی مقامی اجرا می گردد. مخصوصا چهاربیتی های 
بادغیسی که با آواز و غیچک اجرا می گردد، از آغاز تا 
انجام، فرود و فراز، تندی و آهستگی و اوج در آهنگ 
ها، نمونه های خوبی از وجود فرم های خاص در موسیقی 
بادغیس است. پایکوبی ها که با همراهی دایره و غیچک 
یا دهل و سرنا به گونه اتن و رقص های دسته جمعی و 
گردد،  می  اجرا  گیری  کشتی  با  گاهی  و  بازی  چوب 
این  قدیم  هنر  ارزشمند  داشته های  از  نمونه های خوبی 

مرز و بوم است.

آالت موسیقی اصیل در هرات و بادغیس   
دایره یا دف: این ساز در سراسر افغانستان به شکل بومی 
بادغیس  و  در هرات  می شود که  استفاده  و  آن ساخته 
نیز به همان  گونه است. در هرات امروزی دایره نوازی 
از رواج افتاده است. نوازندگان این ساز را دایره گی یا 
دایره چی می نامند. از دایره چی های قدیمی می توان از 
بابا  حیدر، محمود، صفدر، نوربای، صوفی رسول پلنگ، 
حیدر دایره گی، تاج محمد دایره گی ، غالم نبی دایره 
چی، بابو جالل، غالم نبی زنده دل، صفدر، دوست محمد 

غیزان، استا کریم سیل و کسان دیگر نام برد.

غیچک: 
های  غیچک  مانند  ساختمان  و  شکل  نظر  از  ساز  این 
معمول در افغانستان است ولی در اسلوب و روش نواختن 
افغانستان  باسایر نقاط  هیچ شباهتی به نوازندگی غیچک 
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از  توانیم  می  ساز  این   قدیمی  نوازندگان  از جمله  ندارد. 
نام برد. نغمه های غیچک را در  آذرمحمد غیچک نواز 
رقصان،  نغمه  برند:  می  نام  گونه  این  امروزی  بادغیس 

صوت امین، صوت اسحاق، صوت نورا و غیره.
 

دهل و سرنا:
موسیقی دهل و سرنا را در هرات و باد غیس ساز می نامند 
که در مواردی در عروسی ها و جشن های مردمی و ملی 
وجود این دو ساز حتمی است. ساختمان دهل بادغیسی 
از دهل مروج دیگر نقاط افغانستان متفاوت است و به نام 
دهل خراسانی یاد می گردد. قطر چنبر آن کوتاه بوده، 
آن را از چوب توت یا چنار می-سازند، سمت راست آن 
پوست بز و سمت چپ دهل پوست بزغاله است که با 
نخ به همدیگر بسته می شود. برای نواختن دهل از سیاه 

چوب که مستحکم است، استفاده می گردد.

سرنای بادغیسی: 
چوبی،  ته  است:  شده  ساخته  قسمت  چهار  از  ساز  این 
خزینه که از چوب جوز است، میله برنزی که زبانچه به 

آن وصل است، زبانچه که از نی ساخته شده است.
این سرنا شش پرده در جلو و یک سوراخ در عقب دارد 
و در هرات و بادغیس ساخته می شود. نغمه های معروفی 
که از قدیم تا امروز با سرنا و دهل نواخته می شود عبارت 
است از نغمه راه جنگ، که بسیار قدیمی است و در جلو 
بازی،  چوب  های  نغمه  می-شد،  نواخته  نظامی  سپاهیان 
نغمه  گیری،  مسابقات کشتی  در  اهلل  ساز  بادغیسی،  اتن 
تعلیم  نغمه  اوشاری،  اتن  عروسی،  مراسم  در  بازی  خانم 

قدم وغیره.
پیشین  هنرمندان  اسم  به  بادغیس  در  را  سرنا  های  نغمه 
مسمی و نامگذاری نموده اند مثل صوت یا هنگام حیدر 
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اوشاری که صوت  نغمه کشتی گیری است، هنگام  که 
محمد،  حاجی  صوت  قدم  تعلیم  هنگام  است،  اهلل  حفیظ 
هنگام کردی صوت حیدر بای، صوت مال عمر، بازمحمد 

و حاجی شاه سوار.
و  واژه صوت  جغرافیایی  محدوده  این  در  موسیقی  اهل 

هنگام را به یک معنی استفاده می نمایند.

سیل میدانی:
 جشن هایی که در قدیم به مناسبت های خاص برگزار 
نواخته می شد،  این جشنها دهل و سرنا  می گردید، در 
نوازندگان معروف دهل و سرنا غالم، استا کریم، رحیم، 
قربان خفه، غورک، استا از ده نو ده تپه، استا رضا، استا 
رمضان، استا سخی داد، نعمت سرناچی از بادغیس، حفیظ 

اهلل، امیر بای، اسماعیل، منصور بای و دیگران بوده اند.

 دوتار:
 ساز قدیمی هرات باستان و نواحی اطراف آن است که 
تا پنج دهه گذشته دارای دو تار و هشت پرده بوده است 
که تا هنوز هم در نقاط دور دست هرات به همان  گونه 
وجود دارد و به گونه دو سره یی یا به هم ریزی نواخته 
ضربی  ساز  و  ندارد  رواج  امروز  آن  نوع  این  شود.  می 
همراه با دوتار فقط تمبک یا زیر بغلی بوده. نوازندگان 
فولکلور تقسیمات و نام گذاری پرده ها را به شمار اعداد 
شناسایی می کردند: 1-2-3-4-5-6-7- دو- ری- می- 
سیم  چهارده  دارای  امروزی  دوتار  سی.  ال-  سول-  فا- 
است که با زخمه یا ناخونک نواخته می شود که شباهت 
را  پیشین  دوتار  اصالت  و  دارد  طنبور  به  زیادی  بسیار 
قدیمی  نوازان  دوتار  ندارد.  خود  در  گوناگون  دالیل  به 
بادغیس و هرات عبارت بودند از حیدر پینه، امین دیوانه، 
خالق سوز، رضا اونم، ماما حیدر، عزت جان، رحیم گریه، 
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سید گل دوتاری که آواز خوان و دوتار نواز بود، عبدل 
محمد  شاه  نواز،  دوتار  و  خوان  آواز  سرا،  بدیهه  شاعر 
دوتاری و آواز خوان، غوثی دوتاری و آواز خوان، قربان 
دوتاری و آوازخوان، غالم محمد برناباد دوتاری و آواز 
خوان، آسیا بان دو تاری، غالم غوث دوتار نواز در حلقه 
اختر  بابه  هروی،  کریم  دوتارنواز،  محمد  گل  صوفیان، 
غزنوی، صوفی طاهر قندهاری سرور گادیوان، نبی دیوانه 
مجر از ادرسکن، دستگیر سرود )زنده است و نابینا شده 
است(، سید گل کل دوتاری و آواز خوان، عمر سرخابی 
دوتار نواز، شاه سوار دوتاری از قوم دای زنگی ولسوالی 
والیت  کنداالن  قوم  از  دوتاری  محمد  باز  کمری،  آب 
بادغیس، عبدالباقی قصاب معروف به ماما )دوتار نوازی 
بود که استاد کریم هروی از جمله شاگردان او بود که 
تار  دو  محمد  است.(،گل  نموده  وفات  قبل  سال  شصت 

نواز، آسیابان دو تاری و دیگران. 

نغمه های معروف دوتار در بادغیس و هرات:
اولنگ،  اولنگ  شتر،  راهرو  پلنگ،  غره  جل،  پرش 
سیاه  یاموال،  هراتی،  های  توک  چهار  اوشاری،غمزگی، 

موی وجاللی، سه چکه گی و غیره.

شش تار
 امروز شش تار و نوازنده آن در هرات موجود نیست ولی 
به روایت موسپیدان در بدخشان و هرات از نوازندگان این 
ساز نامبرده شده است که با شش تار مقام های خراسانی 
و بخارایی را می نواختند. مانند حیدر خوشخوان از هرات 
معروف به حیدر پینه، و رحمت خدا از درواز بدخشان از 

شش تارنوازان بوده اند.



موسیقی اصیل  بدخشان، هرات و بادغیس

61

چهار تار 
از جمله سازهایی است که سالیان قبل در هرات استفاده 
می  شد ولی به دلیل این که تقسیمات پرده های چهار 
تار با پرده های آرمونیه همخوانی نداشت، با گسترش و 
چهار  گردید.  تار کمرنگ  چهار  استفاده  آرمونیه  رواج 
الرحمن  عبد  تکره،  رضا  محمد  هرات  قدیم  نوازان  تار 
شادیجام، غالم محی الدین و نورالرحمن بوده اند. امروز 
خود  با  نثار  استاد  اسم  به  را  ساز  این  نوازنده  یک  فقط 

داریم.

نی:
این ساز از چوب نی هفت  بند ساخته می شود و طوری 
آن را می برند که از سر تا ته آن شامل هفت بند شود. 
و دارای 5 سوراخ در جلو و یک سوراخ در پشت است. 
زبان  دندان جلو و گرد کردن  بین دو  با جادادن  را  نی 
در پایین و پشت آن می نوازند، نی کوک ندارد و برای 
می شود.  ساخته  متفاوت  های  نی  مختلف،  کوک های 
امروز در افغانستان این نی از رواج افتاده و از نوازندگان 
پیشین این ساز می توان از عبدالرشید پلنگ از روستای 
شکیبان هرات، غالم رسول نینواز و محمد صدیق مشهور 
به صدیق نابینا نام برد. فعاًل در هرات یک هنرمند به اسم 
خواجه ابراهیم نوازنده این ساز است که در حلقه صوفیان 

خانقاه در هرات نوازندگی می کند.

 8-تنبک یا تمبک )زیر بغلی(: 
از جمله سازهای ضربی و دهل کوچکی است که در زیر 
بغل گرفته و نواخته می شود که از گل پخته ساخته می 
موسیقی  استثنای  به  افغانستان  نقاط  بیشترین  در  و  شود 
یا کوک  سر  محلی  موسیقی  در  که  است  مروج  پشتو، 
از سرور  توان  می  قدیمی  نوازان  تمبک  از  ندارد.  معین 
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گادیوان )دوتار هم می نواخته(، امین بچه متاری، حسن 
بچه متاری، ظاهرآهنگر، غالم صدیق بلبل، رسول پلنگ 
از شکیبان، سرور کراچی وان، سخی بچه علی.آغا حسین 
که نیکه محمود خوشنواز و تمبک نواز ماهری بوده است، 
نام برد. پدر آغا حسین نیز تمبک نواز بود که در مورد او 
می گویند شاگرد نانوا بوده که در جریان کار، یک ذواله 
خمیر را شکل می داد و در آن لحظه کوتاهی که کلچه 
خمیر بعدی به دستش می-رسید تمبک می نواخته است.

تال :
دو پارچۀ برنزی که در تماس با یکدیگر نواخته می شود 
و قیراق نیز به همین گونه نواخته می شود اما متشکل از 
دو پارچه سنگ است. تال در بدخشان و شمال افغانستان 
هم مروج است. یکی از نوازنده های این ساز در هرات 
صوفی اسد است که شغل زیور فروشی دارد، او نوازنده 
می  صوفیان  ذکر  حلقه  در  قبال  که  است  تال  و  قیراق 

نواخت.

طنبور نوازان قدیم در هرات: 
امیر جان عکاس، ضیا جان ترافیک، خواجه انور از قریه 

چونه گر ولسوالی انجیل، معلم قیوم جان.

11- رباب نوازان:
بابو نظری، حبیب اهلل پسر فیض اهلل، اکبری، امیر داغی، 

استاد رحیم خوشنواز، غالم محمد عطایی و دیگران.

طبله نوازان:
محمد  خوشنواز،  محمود  کاکاهای  نعیم،  محمد  و  غالم 

عثمان، واحد و زاهد از طبله نوازان قدیمی هرات بودند.
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 سبک های موسیقی در هرات

موسیقی طنز: 
مسایل  ظریفانه  سرا،  بدیهه  هنرمندان  سبک  این  در   
می  نقد  به  را  خود  زمان  سیاسی  و  اجتماعی  گوناگون 
خنده  های  سوژه  آفرینش  و  ایجاد  با  همچنان  و  گیرند 
آور به سرگرمی مردم می-پردازند که در هرات پیشینه 
قدیمی  هنرمندان  از  مردم،  روایت  به  دارد.  تاریخی 
طنزخوان بادغیس و هرات آذر محمد از غیچک نوازان 
مقر بود که با دسته 15 نفری به اجرای آهنگ های طنز 
هنرمندان  از  هم  هرات  در  کردند.  می  هنرنمایی  گونه 
زنده دل،  نبی  بابو جالل، غالم  نامدار سبک طنز خوانی 

صدیق بلبل،قاسم مسرور و غیره را می توان نام برد.

نوحه سرایی: 
به  مذهبی  مراسم  در  مداحان  اجرای سوگسرودهایی که 
ویژه دهه عاشورا و چهل و هشتم ماه صفر در تکیه خانه ها 
به گونه نوحه سرایی اجرا می نمایند که روضه خوانی هم 
غالم  حاجی  هرات  قدیمی  نوحه-سرایان  گردد.  می  یاد 
بچه  سعید  آغا  صادق  سید  رنگمال،  عطاء  خلیفه  محمد، 
تبر، غالم رسول مداح و فیض محمد توکل که همه وفات 
نموده اند اما نوحه سرایی تا امروزدر مراسم مذهبی اجرا 
می گرددکه امروزه آن را بخشی از موسیقی نمی شمارند.

ساز زنانه:
 بانوان آواز وان و نوازندگانی بودند که فقط در محافل 
زنانه به اجرای موسیقی می پرداختند. از هنرمندان قدیمی 
حوا نوازنده دایره و آواز خوان بوده است که سی سال 
خواند.  می  آواز  زینب  دخترش  با  و  نموده  وفات  قبل 
عزیزه، رخشانه، ماهگل، ماه پری، زلی، سلطانه وردک و 



زیر و بم

64

دیگران نیز می توان نام برد.
1- چهار توک 

نغمه های تثبیت شده ای است که به گونه پیش درآمد 
مقام با رباب و دوتار نواخته می شود ودارای چهار بخش 

است:
1-آستایی یا آغاز، که در ضرب بلمپت یا کشال نواخته 

می شود.
2- بخش انتره که قطعه را به سمت اوج می برد.

3- بخش سوم را بهوک گویند که اوج در قطعه بیشتر 
می گردد و گاهی هنرمندان نظر به توانایی شان به بدیهه 

نوازی می پردازند.
سرعت  که  است  قطعه  انجام  و  کامل  اوج  4-سنچایی: 

ضرب سریع تر می گردد.
در اجرای چهار توک ها هنرمندان نظر به مهارت شان، 

در هر چهار بخش به بدیهه نوازی می پردازند.
برعالوه چهار توک های محلی استاد محمد عمر با الهام 
از مایه های موسیقی فولکلور قطعات تازه ای را آفرید که 
امروز در متود درسی موسیقی از آن ها استفاده می گردد.

آهنگ ها و نغمه های فراموش شده:
 قطعه معروف نوروز صبا 

 سوگ سرود گلزاده
 آهنگ گل الله الله

 یار چهار یار: آهنگی بودکه با خواندن رباعیات اجرا و 
در ختم هر رباعی یار چهار یار گفته می شد. این آهنگ 
در جلو عروس و داماد در مراسم عروسی از سوی دوستان 

و مهمانان خوانده می شد.
آهنگ غالم الدین و نازک: داستان عاشق و معشوقی که 
یکی از سیاووشان هرات و دیگری از بادغیس بودند و 
مثل سیاه مو و جاللی داستان عشق شان ورد زبان مردم 
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گردیده بود.
اسد اهلل جان : سوار کار و مرد شجاعی بود که این آهنگ 
بعد از مرگ او، در سوگش خوانده شده بود. بعداً مادران 

آن را بگونه الالیی برای کودکان شان می خواندند:
 کوتخت تو؟ کوبخت تو؟ اسد اهلل جان

کور شه مادر بد بخت تو اسد اهلل جان
اسپ سیاه کاکلی اسد اهلل جان

سوار شده رضا قلی اسد اهلل جان

اسم  به  قهرمانی  در وصف  بوده که  آهنگی  دادو جان: 
دادو خان در بین مردم شهرت داشت:

دادو نبود، شیری بود
به شانه پنج تیری بود

سردادو به نیزه 
خون دادو میریزه

بود  خوان  آواز  و  موسیقی  ماهر  استادان  از  علی:  استاد 
و هر بار که عالقه مندان برای شنیدن آوازش می رفتند 
چنان آهنگ های استاد بر شنوندگانش اثر می گذاشت 
که بعضی ها به وجد می آمدند و بیشترین شنوندگان گریه 
سر می دادند و هرچه در جیب داشتند برای استاد علی به 
گونه نذرانه پیشکش می نمودند. یکی از آهنگ هایش 
دارد: حاضر  امروز شهرت  تا  مطلع  این  با  مردم  بین  در 
موسپیدان  چه  چنان  دار.  خبر  دار  پیره  باش،  بیدار  باش 
هرات در این رابطه تکیه کالمی را استفاده می نمودند: 
استاد علی برو«. )نقل  ،نزد  »اگر میخواهی مفلس شوی 

قول از استاد کریم هروی واستاد قدوس توکل(
نمونه ای از ترانه های روستایی هرات و بادغیس
دست بزن )ترانه بادغیسی برای مراسم عروسی( 

دست بزن باال باال دست بزن
باالی بام مهمانا باال دست بزن
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شاه داماد رنگه شاه داماد ما
سیب هفت رنگه شاه داماد ما

شاه داماد میره با چنگ سرا
سفارش می کرد رختاره بیار

  *****                           
ترانه طنز آمیز:

مرغک
همو مرغک را ندیدي؟

کدام مرغک؟
همو مرغک چنگ سرخ، بال کوته، سینه پلنگي، به بام 

باغچه رضائي، سرداالن پریدي، باغ زاغان چریدي. 
بریم به سیل مرغک 

همو شغال ندیدي؟
کدام شغال؟

همو شغالي که مرغکه برده بود.
کدام مرغک؟ 

همو مرغک چنگ سرخ، بال کوته، سینه پلنگي، به بام 
باغچه رضائي، سرداالن پریدي، باغ زاغان چریدي. 

بریم به سیل مرغک                    
همو سگک را ندیدي؟

کدام سگک؟
همو سگک که شغاله روفته بود

کدام شغال؟
همو شغالي که مرغکه برده بود

کدام مرغک؟
بام  به  پلنگي،  بال کوته سینه  همو مرغک چنگ سرخ، 
باغچه رضائي، سرداالن پریدي، باغ زاغان چریدي                     

*****                              
ترانه رمضانی

رمضان یارب یارب رمضان
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السالم علیک ماه رمضان 
رمضان سی روز مهمان مانه

رمضان قوت ایمان مانه
رمضان یارب یارب رمضان

السالم علیک ماه رمضان 
رمضان گفتیم تا مانده شدیم
زیر سابات شما پوده شدیم
رمضان یارب یارب رمضان

السالم علیک ماه رمضان 
اال خاله تو گم گم مي کني

طبق هاي چیني گندم میکني
رمضان یارب یارب رمضان

السالم علیک ماه رمضان
این سرا از کیست رازینه داره

زیر رازینه خزینه داره
رمضان یارب یارب رمضان

السالم علیک ماه رمضان 

هنرمندان هراتی و بادغیسی
نثار احمد عطایی

عطا  فرزند  نظرمحمد  فرزند  عطایی  احمد  نثار  استاد 
تولد )1338(  قول درواز هرات، سال  تولد  محمد، محل 
خورشیدی، برابر با )1959(م، است. وی نوازندۀ چهارتار 
و زیر بغلی بوده، موسیقی را نزد  خسرش استاد براتی که 

سبک وی هراتی است آموخته است. 

محمود خوشنواز 
آقا  فرزند  خوشنواز  امیرجان  فرزند  خوشنواز  محمود 
تولد  سال  هرات،  شهر  تولد  محل  خوشنواز،  حسین 
آواز  وی  است.  )1961(م،  با  برابر  خورشیدی،   )1340(
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موسیقی   بوده،  کالسیک  و  هراتی  محلی  سبک  خوان 
امیر جان خوشنواز آموخته است و  استاد  نزد پدرش  را 
شاگردان زیادی را در رشتۀ موسیقی سبک  محلی هراتی 

وکالسیک آموزش داده است.

نعمت اله حسین زاده 
محمد  فرزند  اله  حبیب  فرزند  زاده  حسین  اله  نعمت 
حسین، محل تولد بازار خشک هرات، سال تولد )1343(
نواز  تمبک  وی  است.  )1964(م،  با  برابر  خورشیدی، 
است.  تیاتر  ممثل  و  هرات  محلی  سبک  خوان  آواز  و 
از  را  تیاتر  هنر  و  رحیم خوشنواز  استاد  نزد  را  موسیقی 

محمد حسین ابراهیمی آموخته است.

محمد قاسم مسرور
احمد،  مال  فرزند  محمد  مال  فرزند  مسرور  قاسم  محمد 
برابر  خورشیدی،   )1320( تولد  سال  هرات،  تولد  محل 
های  مقام  سبک  خوان  آواز  وی  است.  )1941(م،  با 
خراسانی، محلی هرات و ممثل تیاتر است. موسیقی را نزد 
پدرش که غزل خوان سبک های خراسانی بود آموخت.

محمد رحمانی 
محمد رحمانی فرزند عبدالرحمن، محل تولد هرات، سال 
وی  است.  )1976(م،  با  برابر  خورشیدی،   )1345( تولد 
نوازندۀ دوتار سبک هراتی بوده، موسیقی را نزد استاد نثار 

احمد چهار تار نواز آموخته است.

عبدالقدوس توکل هروی
مرتضی،  فرزند  ابوبکر  فرزند  هروی  توکل  عبدالقدوس 
محل تولد خواجه رخبند شهر کهنۀ والیت هرات، سال 
وی  است.  )1951(م،  با  برابر  خورشیدی،   )1330( تولد 



موسیقی اصیل  بدخشان، هرات و بادغیس

69

نوازندۀ دوتار و دلنواز سبک هراتی بوده، و ناگفته نباید 
از  نواخته می شود  دلنواز که توسط آرشه  ماند که ساز 
ساخته های خود استا توکل است. وی موسیقی را از استاد 
رحیم خوشنواز، استاد کریم هروی و علم موسیقی را از 

استاد محمد طاهر قندهاری آموخته است.

گدا محمد 
عطامحمد،  فرزند  محمد  سید  فرزند  محمد  گدا  استاد 
با  محل تولد هرات سال تولد )1320( خورشیدی، برابر 
هراتی  محلی  سبک  دوتار  نوازندۀ  وی  است.  )1941(م، 
و کالسیک بوده، موسیقی را نزد استاد علی احمد، امیر 
محمد، امیرجان، استاد کریم هروی، غالم حیدر و استاد 

محمد عمررباب نواز آموخته است.

وحید احمد دل آهنگ
وحید احمد فرزند جلیل احمد دل آهنگ فرزند گل پسند، 
پدر کالن مادری استاد امیر محمد، محل تولد هرات، سال 
وی  است.  )1982(م،  با  برابر  خورشیدی،   )1361( تولد 

نوازندۀ رباب سبک هراتی و کالسیک
آهنگ  دل  احمد  جلیل  پدرش  نزد  را  موسیقی  بوده،   

آموخته است.

کنعان
آهنگ،  دل  احمد  علی  فرزند  عبدالسمیع  فرزند  کنعان 
برابر  خورشیدی،   )1369( تولد  سال،  هرات  تولد  محل 
با )1990(م، است. وی نوازندۀ تبله و دایره زنگی بوده، 

موسیقی را نزد پدرش و حامد جان آموخته است.

حامد 
آهنگ،  دل  احمد  علی  فرزند  عبدالسمیع  فرزند  حامد 
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با   محل تولد هرات سال تولد )1366( خورشیدی، برابر 
نزد  را  موسیقی  بوده،  تبله  نوازندۀ  وی  است.  )1987(م، 

پدرش جلیل احمد دل آهنگ آموخته است.
 

آزاد خان 
آزاد خان فرزند عبدالمومن فرزند محمد الف، محل تولد 
بادغیس، سال تولد )1378( خورشیدی، برابر با )1999(
م، است. سبک موسیقی وی آواز خوانی و پایکوبی سنتی 
بادغیسی بوده، و کاسبی)هنرمندی( را از پدرش آموخته 

است.

محمد رنگین
محمد رنگین فرزند تاج محمد فرزند شیرمحمد، محل تولد 
بادغیس، سال تولد )1374( خورشیدی، برابر با )1995(
م، است. سبک موسیقی وی آواز خوانی و پایکوبی سنتی 
بچۀ  داد  خدای  از  را  کاسبی)هنرمندی(  بوده،  بادغیسی 

کاکا و از چمندی مرحوم آموخته است.

خلیفه زلمی
بایی،  فرزند خلیفه علی  فرزند خلیفه سردار  خلیفه زلمی 
)1364( تولد  سال  بادغیس،  ولسوالی کشک  تولد  محل 
سرنا  ساز  سبک  است.  )1985(م،  با  برابر  خورشیدی، 
استاد  از  را  کاسبی)هنرمندی(   بوده،  بادغیسی  نوازی 

حاجی محمد آموخته است

امام الدین  
تولد  محل  منصور،  فرزند  نورمحمد  فرزند  الدین  امام 
بادغیس، سال تولد )1362( خورشیدی، برابر با )1983(
گی  دایره  و  خوانی  آواز  وی  موسیقی  سبک  است.  م، 
)دایره نوازی( بوده، کاسبی )هنرمندی( را از استاد مومن 
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آموخته است.

محمد الف 
الف، محل  ارباب صدیق فرزند محمد  الف فرزند  محمد 
برابر  خورشیدی،   )1367( تولد  سال  بادغیس،  تولد 
و  دول  دایره،  غیچک،  نوازندۀ  وی  است.  )1988(م،  با 
آوازخوان سبک بادغیسی بوده، کاسبی )هنرمندی(را از 

استاد سردار آموخته است.

جونیت اله 
تولد  محل  حبیب،  فرزند  عبدالعزیز  فرزند  اله  جونیت 
بادغیس، سال تولد )1364( خورشیدی، برابر با )1985(
بادغیسی  نوازی  دول  و  دایره  موسیقی  سبک  است.  م، 

بوده، کاسبی)هنرمندی( را نزد پدرش آموخته  است. 

امیر محمد 
امیر محمد تنبوری فرزند نظرمحمد فرزند نورمحمد، محل 
تولد  سال  هرات،  کبابیان  منطقۀ  انجیل  ولسوالی  تولد 
)1330( خورشیدی، برابر با )1951(م، است. سبک تنبور 
نوازی محلی هراتی بوده، موسیقی را نزد استاد باقی قصاب 

و استاد توکل آموخته است.

خواجه محمد ابراهیم 
خواجه محمد ابراهیم فرزند شهید خواجه غالم محمد یحی 
شادی  قریۀ  هرات  تولد  محل  عبدال،  خواجه  شهید  ولد 
)1961(م،  با  برابر  خورشیدی،   )1340( تولد  سال  جام، 
است. سبک موسیقی عارفانه بوده، وی آواز های عرفانی، 
نواختن نی و فلوت را از استاد فقیری )درویش حسینی( 

و استاد علی نقی افشاری آموخته است.
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استاد رحیم خوشنواز
هرات،  تولد  محل  امیرجان،  فرزند  رحیم خوشنواز  استاد 
سال تولد )1330( خورشیدی، برابر با )1951( م، است. 
وی از رباب نوازان چهره دست بود که نواختن رباب را 
از استاد محمد عمر و پدرش امیرجان آموخت و متاسفانه 

در قید حیات نیست.

استاد کریم هروی
استاد کریم هروی فرزند محمد رحیم، محل تولد هرات، 
سال تولد )1317( خورشیدی، برابر با )1938( م، است. 
بوده،  کالسیک  و  هراتی  اصیل  سبک  نواز  دوتار  وی 
موسیقی را نزد استاد هاشم، استاد عمر و استاد امیر جان 

خوشنواز آموخت . متاسفانه در قید حیات نیست.

ماما حیدر
ماما حیدر دوتاری، محل تولد هرات، سال تولد )1320( 
نواز  دوتار  وی  است.  م،   )1941( با  برابر  خورشیدی، 
سبک محلی هراتی بوده، موسیقی را نزد استاد حبیب اهلل 

آموخته است.

غالم نبی زنده دل
استاد غالم نبی زنده دل مشهور به صوفی خیاط، محل تولد 
ولسوالی زنده جان هرات، سال تولد )1320( خورشیدی، 
آواز خوان  و  نواز  دایره  است. وی  م،   )1941( با  برابر 

شوقی بوده و در قید حیات نیست.

بابو جالل
بابو جالل، محل تولد هرات، سال تولد )1320( خورشیدی، 
برابر با )1341( م، است. وی دایره و زیربغلی نواز و یکی 
ازآواز خوانان موسیقی طنزدر هرات بود که در قید حیات 
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نیست.

غالم صدیق بلبل 
غالم صدیق مشهوربه بلبل فرزند جمعه خان، محل تولد 
با  برابر  خورشیدی،   )1325( تولد  سال  هرات،  والیت 
بلبل  نواز و ممثل آواز  بغلی  م، است. وی زیر   )1946(
را خود رو آموخته  بوده، موسیقی  وپرندگان خوشخوان 

است.

وحید هروی
هرات،  تولد  محل  بلبل،  غالم صدیق  فرزند  وحیدهروی 
سال تولد )1360( خورشیدی، برابر با )1981( م، است. 
استاد  نزد  را  موسیقی  بوده،  نواز  سنتور  و  نواز  طبله  وی 

کریم حسن پور و استاد کریم هروی آموخته است. 

مجیب اهلل
هرات،  تولد  محل  عبدالکریم،  فرزند  عزیزی  اهلل  مجیب 
سال تولد )1361( خورشیدی، برابر با )1982( م، است. 
وی رباب نواز سبک هراتی و کالسیک بوده، موسیقی را 

نزد استاد عطایی و استاد اکرم آموخته است.

سید آصف
سید آصف فرزند میرغالم احمد، محل تولد هرات، سال 
است. وی  م،   )1978( با  برابر  )1357( خورشیدی  تولد 
طبله نوازی را نزد استاد سلیم خوشنواز، استاد کریم حسن 

پور و استاد آصف محمود آموخته است.

وحید توکل
هرات،  تولد  محل  نواز،  دوتار  توکل  استاد  فرزند  وحید 
سال تولد )1364( خورشیدی، برابر با )1985( م، است. 
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موسیقی را نزد پدرش آموخته است.

محمد رسول
سیاوشان  تولد  محل  سرور،  محمد  فرزند  رسول  محمد 
 )1965( با  برابر  خورشیدی،   )1344( تولد  سال  هرات، 
م، است. وی نوازندۀ رباب و دو تار سبک هراتی بوده، 

موسیقی را نزد استاد خوشنواز آموخته است.

عبدالکریم حمیدی
عبدالکریم حمیدی فرزند عبدالحمید، محل تولد ولسوالی 
انجیل، سال تولد )1362( خورشیدی، برابر با )1983( م، 
است. وی رباب نواز سبک هراتی بوده، موسیقی را نزد 

استاد رحیم خوشنواز آموخته است.

نثار احمد 
نثار احمد فرزند حاجی مرتضی، محل تولد قریۀ ناگهان 
با  برابر  خورشیدی،   )1351( تولد  سال  انجیل،  ولسوالی 
)1972( م، است. وی دوتار نواز سبک محلی هراتی بوده، 

موسیقی را نزد پدرش که دوتار نواز بود آموخته است.

عزیز احمد 
عزیز احمد فرزند عبدالصمد، محل تولد ناحیه هفتم شهر 
هرات، سال تولد )1354( خورشیدی، برابر با  )1975( م، 
است. سبک موسیقی او محلی هراتی بوده، موسیقی را نزد 

پدرش آموخته است.

بصیر احمد 
بصیر احمد فرزند عبدالکریم، محل تولد ولسوالی گذره 
سیاوشان، سال تولد )1355( خورشیدی، برابر با  )1975( 
بوده،  هراتی  محلی  دوتار  وی  موسیقی  سبک  است.  م، 
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موسیقی را نزد استاد کریم هروی آموخته است.

محمد نا یب 
محمد نایب فرزند محمد ایوب، محل تولد ولسوالی گذر 
سیاوشان، سال تولد )1357( خورشیدی، برابر با )1978( 
م، است. وی نوازندۀ دوتار سبک هراتی بوده، موسیقی را 

نزد مامایش حبیب اهلل دوتار نواز آموخته است.

بشیر احمد 
هفتم  ناحیۀ  تولد  محل  محمد،  خان  فرزند  احمد  بشیر 
به  برابر  خورشیدی،   )1351( تولد  سال  هرات،  شاروالی 
)1972( م، است. وی نوازندۀ طبله بوده، موسیقی را نزد 

محمد سیلیم خوشنواز آموخته است. 

امام الدین
پشتون  ولسوالی  تولد  محل  اهلل،  حفیط  فرزند  الدین  امام 
زرغون، سال تولد )1342( خورشیدی، برابر با )1963( م، 
است. وی نوازندۀ دوتار سبک محلی هراتی بوده، موسیقی 

را خود رو آموخته است.

جمعه گل 
جمعه گل فرزند حاجی محمد حسین، محل تولد ولسوالی 
پشتون زرغون هرات، سال تولد )1340(خورشیدی،  برابر 
با )1961 (م، است. وی آواز خوان سبک محلی هراتی 

بوده، موسیقی را نزد پدرش آموخته است.

غالم حضرت
ولسوالی  تولد  محل  احمد،  سلطان  فرزند  حضرت  غالم 
انجیل، سال تولد )1349( خورشیدی، برابربا )1970( م، 
است. وی آوازخوان سبک محلی هراتی بوده، موسیقی را 
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نزد پدرش آموخته است.

فریدون 
فریدون فرزند محمد، محل تولد کابل، سکونت درهرات، 
سال تولد )1354( خورشیدی، برابر با )1975( م، است. 
وی دهل نواز بوده، موسیقی را نزد پدرش آموخته است.

عبدالخالق
عبدالخالق فرزند حاجی رحیم، محل تولد شهرکهنۀ هرات، 
سال تولد )1454( خورشیدی، برابر با )1975( م، است. 
وی آواز خوان سبک محلی هراتی بوده، موسیقی را نزد 

پدرش آموخته است.

محمد عثمان
تولد هرات، سال  قاسم، محل  فرزند محمد  عثمان  محمد 
تولد )1341( خورشیدی، برابر با )1962( م، است. وی 
آوازخوان سبک محلی هراتی بوده، موسیقی را نزد پدرش 

آموخته است.
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استاد کریم هروی



محمود خوشنواز



استاد عبدالقدوس توکل



استاد قاسم منصور



استاد گدامحمد



صدیق بلبل



نثار احمد خان چهارتار نواز



خواجه ابراهیم نی نواز



غالم نبی زنده دل



عزت جان هروی



اکه امان فرخاری

غالم جان دروازی

سکندر اشکاشمی

خوش محمد فرخاری

اکه یاسین

 میری مفتون



شاه نصیر اشکاشمی

قربان اشکاشمی

 عطا محمد اشکاشمی

سید مهدی شغنانی

درمحمد کشمی

دولت بیگ



عبدالعزیز اشکاشمی

داودشاه اشکاشمی

بختی بیگم شغنانی

سید اکبر قلندر فیض آبادی

رضوان فرخاری

عبدالسالم اشکاشمی



صفر بیگ

عبدالواصل فیض آبادی

ممتاز منگل

شاه میری شاه پور

عبدالقدیر اشکاشمی

نوازمنگل



 حاجی محمد تخاری

رجب محمد جرمی

فاضل دفچی

رحمت جرمی

عبداله تخاری

تازه گل وخی



عبدالدیان بدخشی

میرعلم

بازگل بدخشی

ابرهیم فرخاری

بابه نعیم بدخشی

بنگیچه



بمبو برکت

جوره بیگ

محمد اکبر،مغل بیگ وآدینه هنرمندان واخان

بابه قران

میرافگن شغنانی
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