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 تارنمای خراسان زمین :ناشر

www.khorasanzameen.net 

 ۰۱۳۱( بهمن) دلو ۰۱

 

عالم  وان آن را از جسم و جان موجوداتتافته و هرگز نمییزش یقی با رگ و پود هستی آمیموس

ن پرندگان و آواز یعت، نوای دلنشیآبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طب ۀژه انسان جدا کرد. نغمیبو

ات یز حیکنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می ۀمستان

توانند قی را درک و احساس کرده نمییکه موسبخشند. کسانیزندگی جاودانه میو دل

بهره اند. زندگان بی های عاطفه و احساسها و نازکیی را مانند که از ظرافتیهاسنگصخره

یت ما دور کنند؛ اما قی را از فرهنگ و مدنیورزند تا موسو ظالم هرچند تالش می کوردلیون افراط

و بری از تپندگی را انسان به دون احساس، عاطفه و ذوق هنری جسم مرده یند؛ زشونمیهرگز موفق 

  . خواهد بودو تر و تازگی 

افته که به یزش یا چونان آمخ، فرهنگ و تمدن میقی با تارین)افغانستان کنونی( موسیزمدر خراسان

ات نفوذ کرده است. در یهای حل شده و در تمام عرصهیزندگی تبد نۀاروح زنده، بالنده و مست

 هاار متنوعی ساخته شده است که استادان فن آنیقی بسین قلمرو کهن آالت موسیخ در ایدرازنای تار

ر خاصه در یهای اخنواختند . در سدههای عارفانه و مجالس مردمی میهای شاهانه، حلقهرا در بزم

های اری از ارزشیزی، تعصب و نا آگاهی حاکمان وقت بسیقرن جاری به سبب فرهنگ ست

ها را در گان ما آنیا همسایفرهنگی، تمدنی و هنری ما در البالی گرد و غبار فراموشی دفن شده و 

  ثبت کرده اند. خویشیخی، فرهنگی و هنری راث تاریست میل

خ هماره خاستگاه و پرورشگاه یقلب مرکزی خراسان بزرگ در درازنای تار ۀنستان کنونی به مثابافغا

قی بوده است؛ اما در معرفی آن پژوهشگران و قلمبدستان ما کار الزم یقی و ساخت آالت موسیموس

مطالعاتی،  یهاتیمصروف وجودبا  و خالیگاهین ضعف قاتی نکرده اند. با درک ایعلمی و تحق

 ی ابتداییگام این قلمرویل قی اصیدم تا در معرفی آالت موسیتالش ورز ام،و فرهنگی پژوهشی

از پیش کمال برسانند.  ۀقی کشور آن را به مرحلیبردارم تا سپس اشخاص مسلکی و کارشناسان موس

 ده است.قی معرفی  شیر آالت موسیخواهم. در زن نبشته پوزش مییهای اکم و کاستیهمه از 

 

 تنبور

  یک متر و سیزهی)تاردار( است که از چوب توت ساخته شده است. طول آن در حدود  یقیموس ۀآل

است.  یو پانزده تار فرع یدو تار اصل یشود. تنبور دارایبوده و با ناخنک نواخته م یو دو سانت

نقاط کشور مورد استفاده ل افغانستان و خراسان کهن در اغلب ین ساز اصیست و هفت پرده دارد. ایب

شمار اند؛ اما از  استادان  یرد. تنبور نوازان معروف افغانستان در گذشته و حال بیگیقرار م

جاری  ۀان هرات)قرن نهم هجری( از استاد علی کوچک و در سدیموریتوان در عهد تمعروف آن می

 د نام گرفت.یاز استاد عبدالمج
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 تنبور

 

 دنبوره

از چوب توت  یاار سادهیباشد که به شکل بسیافغانستان م یمحل یقین آالت موسیتریمیدنبوره از قد

دو  یند. دنبوره دارایگویز میره نیک متر است و به آن دمبوره و دومبیساخته شده است. طول آن 

ن ساز محلی یشود. ایو پرده ندارد و با انگشتان دست نواخته م یاست. تار فرع یاروده یتار اصل

 ادی دارد.یج زیات شمال افغانستان رواین مردم هزاره و مردم والیب در

 

 
 دنبوره
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 که حاال قدش دوتا شده است یانیروزه زن بامیف

 

 چنگ

ران یا ین سازهایاست. در کنار ساز عود از مشهورتر یباستان یساز زه یاز گونه ها یکیچنگ 

اد ین ساز یار از ایبس یات پارسید. در ادبیآین)افغانستان کنونی( به شمار میباستان و خراسان زم

طاق بستان نوازندگان چنگ را نشان  یهابرجستهاند. نقشزن دانستهزهره را چنگ ۀاریشده است و س

ن ساز ینوازند. به مرور زمان ایکه به شکارگاه آمده چنگ م یشاه ساسان یق برایدهد که در قایم

ر مان مهجور و فراموش شده است. تا قرن نهم هجری در گیل دیاص یاز سازها یاریکهن به سان بس

قرا ین بایان به زمان سلطان حسیموریکردند. در عهد تهرات چنگ نوازان مشهوری زندگی می ۀخط

اد شده است. چنگ در افغانستان بسی ینواخته ن مییریاز استاد چکر چنگی که چنگ را بسی ش

 مشهور است.
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 رباب

سازهای خراسانی به  ۀبس دراز دارد و از جمل ۀنیشیکهن و افغانستان امروزی پن ساز در خراسان یا

ده یباشد که از چوب ساخته شده و کاسه آن با پوست بز پوشیم یتار یقیموس ۀد . رباب آلیآشمار می

ا یرچه یانه و رباب زیا بزرگ, رباب میشده  است. در افغانستان سه نوع رباب وجود دارد؛ رباب بم 

 متر است.  یسانت ۲۹انه یا می یک رباب عادی. طول کوچک

انه و ی, دو میش روی)دو پ ییروده یپنج تار اصل یشود و دارایرباب با مضراب)ناخونک( نواخته م

ک یست و یاست( که جمعاً ب یو هشت تار برنج ی)هشت تار فوالدیفلز یک کته( و شانزده تار فرعی

در تمام نقاط افغانستان   یقین آله موسیآن کوتاه است. ا یو گلوشود. رباب چهارده پرده دارد یتار م

شود. از قشنگی ساخته می ۀهای صدفکاری شدشود. در افغانستان ربابیج بوده و از آن استفاده میرا

م خوشنواز یی و استاد رحیاستادان مشهور رباب می توان به شادروان استاد محمدعمر، استاد عطا

 اشاره کرد. 

 

 

 

 

 )عود(بربط

ج است و از یرا یعرب یانه و کشورهایماست که در شرق یزه یا رود سازیا عود یبَربَط 

ن ساز، نظرات یش و خاستگاه ایدایخ پیرود. درباره تاریبه شمار م یشرق ین سازهایتریمیقد

 گر بلخید یشه آن را در هند و برخیشده، ر یر حجاریبا استناد به تصاو یاوجود دارد. عده یمتفاوت

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&source=images&cd=&cad=rja&docid=24CeXN2zj6sWxM&tbnid=_phvDuijofLZxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bamdad.af/dari/story/1451&ei=wCAKUu3SE4a_kgWmhYDACQ&bvm=bv.50500085,d.cGE&psig=AFQjCNG6Q_-UlmVsTtV7gFEIg1CEcZZ4Cw&ust=1376481586701005
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 یو سراسر عصر ساسان یعصر اشکان ۀانین ساز در میدانند. البته گسترش این را خاستگاه آن میگز

ک ساز خراسانی بوده است ین یبدانند. بهر حال ا یرانیا یآن را ساز یاریران، باعث شده بسیدر ا

 رانشهر غربی رفته است.یکه از خراسان به ا

 

 
 بربط)عود(

  

 ین به شمار آورد. آثار باستانیخراسان زم یقیموس ین سازهایترلیتوان از اصین ساز را میا

دهد که به نواختن یستاده را نشان میا یمرد ۀالد، نگاریش از میدوم پ ۀرودان متعلق به هزارانیم

مانده از  یهستند که در آثار به جا ین مردمیباستان نخست یهایقت سومریدر حق .بربط مشغول است

شد و یش از اسالم به نام بربط شناخته میران پیشود. ساز عود در ایده مین ساز  دیاز ا ییها ردپاآن

ش از همه ادوار یب ین ساز در عهد ساسانیان رواج داشت. ایها و در دوران هخامنشیپس از سومر

  .داکردیرواج پ

 یۀشد. بر پا« مزهر»به نام  ین سازیشافت و جانیراه  یعرب یل اسالم به کشورهایا در اوایگو

 یعود فارس یکم هجریاست که در عربستان و در قرن  ین کسیح عجم نخستیاز اسناد ابن سر یبرخ

او با عود از آنجا  یید: آشنایگویم یاست. االغانآن را آموزش داده یا بربط را نواخته و نوازندگی

ر یکعبه را تعم ۀان را به مکه دعوت کرده بود تا خانیرانیاز ا یجمع« ریعبدهللا ابن زب»شروع شد که 

برند و آن را یشان لذت میا یقیزدند و اهل مکه از ساز و موسیعود م یرانیوارگران ایکنند. د

ن صنعت سرآمد هنرمندان زمان گشت. یح پس به عود زدن پرداخت و در ایکردند، ابن سرین میتحس

قرا عود نوازی هنوز در خراسان ین بایهی سلطان حسان هرات به زمان شاهنشایموریدر عهد ت

 اد آوری شده است.یمحمد و استاد حسن عودنواز بزرگ رواج افزون داشت. در آن دوره از استاد قل

 

 ادامه دارد

 


