
1 
 

 خراسان زمینل یاص یقیشناخت آالت موس

 بخش دوم

 رسول پویان نویسنده:

 ینزم تارنمای خراسان ناشر:

www.khorasanzameen.net 

 ۹۱۱۱( بهمن) دلو ۹۱

 

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 ۀافغانستان کنونی به مثاب

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

 قی معرفی  شده است.یر آالت موسیخواهم. در زن نبشته پوزش مییهای اکم و کاستیهمه از 

 

  وتار هراتید

بوده و با  یسانت یس و ک متریطول آن  ،است که از چوب توت ساخته شده یتار یقیدوتار آله موس

که در طول  یراتییداشته با تغ یاکه در ابتدا دو تار روده یقیموس ۀآلن یشود. ایناخنک نواخته م

شتر در یو نوزده پرده دارد و ب یزده تار فرعیس ،یک تار اصلیزمان در آن به وجود آمده، اکنون 

م یزان معروف عبارتند از: محمد کراج است. دوتارنویغرب و شمال غرب افغانستان را یهاقسمت
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ره. یو غ یهرو یغالم سخ ،یگدا محمد هرو ،یدر هرویغالم ح ،ینیاالحق حسیرضیم ،یهرو

 است. یم هروین آنان محمد کریمشهور تر

 

 یگدامحمد دوتارنواز هرات

 

 

  دوتار ازبکی

و از نظر طول با تنبور  تر استشود از دنبوره بزرگیکه از چوب توت ساخته م یدوتار ازبک 

باتر و یز یقیموس ۀن آلین که ایا ی. برااستتر تر و کم عرض؛ اما از آن نازکباشدمی برابر

ده و یاستخوان تراشل و مربع را از یره, مستطیل دایاز قب ید، اشکال مختلف هندسیتر به نظر آقشنگ

در م یقی از قدیها بر روی آالت موسینات و صدفکارید گفت که تزئیکنند. بایکاسه آن نصب م یرو

  راج داشته است. سرزمین ما 

 

 
 شهرشبرغان 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C&source=images&cd=&cad=rja&docid=nv1p4VqamDI0tM&tbnid=tBHOmP1XpW8jsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kabulnath.de/Salae_Shashoum/Shoumare_132/mahmoud monajemzada-ustad g. herawi.html&ei=RTIKUpmaM4u7lQX324CgCA&bvm=bv.50500085,d.cGE&psig=AFQjCNHCfnbPafhE_x3zZox2ZXXQBWbv6w&ust=1376485648403673
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ها زود فرسوده هم ناخنکیرا بر اثر تماس پیسازند؛ زیشم خالص میرا از ابر یدو تار ازبک یتارها

زبان ما دوتار نواز  یپارس یهاباً همه خوانندهیدارند. تقر یشتریمقاومت ب یاروده شوند و از تارینم

ها و شهرهای هیها، کوهپان هنر باستانی را تاکنون در دل درهیهستند و ا یخوب یا دنبوره نوازهایو 

وف شده شتر معریان مردم بین ساز در میکه به عنوان استاد ا یوطن زنده نگهداشته اند؛ اما  هنرمند

 نام دارد. یاء خواجه منصوریاست؛ استاد ض

 

  دو تار ترکمنی

شباهت  یر ازبکاتاز جهات مختلف با دو ،سازندیکه آن را از چوب توت م یل ترکمنیدوتار اص

 یشد؛ اما حاال دوتار، تارهایشم ساخته میاز ابر یآن مثل دوتار ازبک یدارد. در گذشته تارها ییها

ً همه آوازخوانان معروف ترکمنیچهارده پرده است. تقر یداشته دارا یفلز نوازندگان دوتار  ،با

 ها استاد احمد بخش است.ن آنیترز هستند که معروفین یترکمن

 

 

 

 

  چهار تار

چهل سال قبل نه تنها توسط  یال یت هرات است که تا حدود سیل والیاص یقیاز آالت موس یکی 
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و کابل وقت ین ارکستر رادیشد؛ بلکه در نخستیهرات نواخته م یای و حرفهنوازندگان شوق

ش یخو یمایاز لحاظ صدا و س یقیموس ۀن آلینواخت. ایم آن را میله رحزموجود بود که مرحوم الین

د گفت اکنون جای چهارتار در یدارد. با تأسف با یادیز یهاکشور تفاوت یمحل یقیر آالت موسیبا سا

   اد شده است.یتار هم چهارتار و شش ،تار یهان ساز به نامیاست. ا یکشور خال یهنر یهاحلقه

کی از سازهای کهن افغانستان یادی دارد و یز ۀنیشیران پین و ایزمساز تار که در خراسان ۀدر بار

ت باستانی یم که افغانستان )خاصه والیدانشتری شده است. مییهای بهم محسوب شود، پژوهش

خی، فرهنگی و یوندهای تاریرانشهر غربی پیخ با ایخراسان بوده است و در درازنای تار هرات( قلب

رانشهر یا ویرانشهر شرقی ن ایخ در بیقی هم در طول تاریهنری تنگاتنگی داشته است. آالت موس

رفته است. در مورد چهارتار معلومات رامون مییغربی مشترک بوده و از خراسان به کشورهای پ

دند؛ ینامم تار مییافتم. اگر به راستی چهارتار را در قدیدست آورده نتوانستم و عکسی از آن نالزم به 

  ه شده است. یشتری در مورد ساز تار ارایحات بیر عکس ساز تار را آورده ام و توضیدر ز

 

 
 ده شده است(یتار هم نامتار)چهارتار و شش

 

 تار

است. به  یمضراب یزه یاز گروه سازها یلحاظ سازشناسم و از یزه، س یبه معن یتار در لغت فارس

ن وجود داشته و ی( در خراسان زمیهجر ۳۳۳سال  – ۰۶۲)حدود سال ی، تار از زمان فارابیقول

  ده است. یگران به حد کمال رسیو د ین ارمویالد یتوسط صف یبعد از و

تر باشد به ن چوب کهنهیشود. هرچه ایچوب توت ساخته م ۀخشک و کهن ۀشتر از کندیتار ب ۀکاس

گوسفند  ۀها از جنس رودخواهند بود. پرده یبهتر یصدا یل خشک بودن تارها بر آن چوب دارایدل

شوند؛ چون چوب جوز سخت و محکم است. یه میو دسته و پنجه معموالً از چوب جوز)گردو( ته

است. قسمت بزرگ  یانشستهه به انسان یده و از پشت شبیتار مانند دو دل به هم چسب ۀشکل کاس

   ند.یتر را نقاره گوکوچک ۀصدا را کاسه و حص ۀجعب

است  یباشد. پرده در واقع عالمتین آن از برنج مییدارد؛ پنچ تار آن از فوالد و پا یم فلزیتار شش س

کند. هر پرده را با یانگشتان را هنگام نواختن ساز مشخص م یکه جا یزه یدسته سازها یرو

کنند. سرپنجه در یگر مشخص مید ۀگوسفند به دور دسته از پرد ۀاز جنس رود ییرشته هادن یچیپ

م به یهر س یگذارند. انتها یها را در آن کار میاست که گوش ییدسته قرار دارد. سرپنجه جا یانتها
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 جنسکنند. یم میها را تنظمیس یها صدایگوش ۀلینوازندگان به وس شود.یده میچیپ یک گوشیدور 

  شود. یاست. در دو طرف دسته از استخوان شتر استفاده م یخرک از شاخ بز کوه

در تار به صورت  یعاد ۀزخم ینوازندگ ۀویک است. از لحاظ شیتار نزدساز تار به سه یاز لحاظ

ن از نظر تعداد ین به باال(. همچنییتار بالعکس است )از پادر سه ین( است؛ ولییراست )از باال به پا

 یت خاصیآن است از شفاف یکه رو یل وجود پوستیتار به دل یز با هم شباهت دارند. صدایها نپرده

توان یز مین یاز پوست ماه یباشد. ولین گاو مین پوست معموالً پوست جنیا ؛برخوردار است

کرده یاد میتار هم چهارتار و شش یهام به نامین تار را در روزگار قدین که همیاستفاده کرد. مثل ا

عکس فضای  ۀناتوری شدیتارنوازی دختر مبا ن سروده است که یتار چن ۀاند. بابا طاهر در بار

 کند.جاد مییی ایشاعرانه

  ا نشسته یچو کشـتی بر لب در دلی دارم چو مرغ پا شکسته 

   دهد تار شکستهصدا چون می  ند طاهـر تـار بنوازیهمه گـو 

 

 
 در حال نواختن تار یزن

 

  تارسه 

تار سه یکیشود و به دو نوع است؛ یاست که به حجم و طول و عرض دنبوره ساخته م یتار سازسه

 یپنج تار فلز یاست و دوم یسه تار فوالد یدارا یاست. که اول یاتار پشهسه یگریو د یازبک

 یتا حدودها ها از خاطرهن زمانهیمتاسفانه در ا یداشته ول ینیبا و دلنشیز یتار صدادارد. سه

گانه ینگه داشته است.  یکشور خال یهنر یهاآن را در حلقه یفراموش شده و گردش گردون جا

   بوده است. یکندوز یسعدهللا آغا یمعروف سه تار ازبک ۀنوازند

ران غربی و خراسان مشهور یم در ایتار در اصل ساز کهن خراسانی است که از روزگاران قدسه

تارنواز شده است و استادان سهیز نواخته میل در هرات نیاص یخراسان تاربوده است. همچنان سه

 شود. چ توجه نمییکن حاال در هرات به آن هین قرن جاری مشهور بوده اند؛ لیهروی تا هم
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 ادامه دارد 


