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 خراسان زمینل یاص یقیشناخت آالت موس

 پنجم و پایانیبخش 

 

 ول پویانرس نویسنده:

 خراسان زمینتارنمای  ناشر:

www.khorasanzameen.net 

 ۱۳۹۳( اسفند) حوت ۶

 

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 اسرارآمرفای دل آدم نفوذ میساز نوازندگان در ژ 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 موستالش میو ظالم هرچند  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 

که به  افتهیزش یخ، فرهنگ و تمدن ما چونان آمیقی 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 یی اخهانواختند . 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 موسیالش ورزت 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 
 

 دف

بر  یست؛ ولیا مكان خاص نیاست که متعلق به فرهنگ  ییضربه یسازهان یتریمیاز قد یکیدف 

ل سال را با نواختن دف یها مراسم جشن نوروز و تحوییایات از روزگاران كهن، آریطبق روا

 یاز نوازندگان دف را در آثار و آبدات باستان ییدهیتراش یهاگونه نقشنیکردند. همیبرگزار م
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ی در بزم و ن ساز، گاهیاز ا یک زبان فارسیم. در اشعار کالسیینمایم ها مشاهدهییاین آریسرزم

گو پر از های شاعران پارسیوانیو سماع عارفانه تذکر رفته است و د یقیدر موس زمانیو  رسرو

   دف و نای و چنگ و چغانه است.

سان بزرگ بودند م جزء قلمرو خرایانه که در روزگار قدیای میران و آسیقی افغانستان، ایدف در موس

ن کشورها وجود ینوازان خوبی در اگاه خود را حفظ کرده است. در حال حاضر دفیتا هنوز جا

دارند. از دف به صورت یمنده نگهیه شده، زنده و پاینوازی را در خراسان تجزراث دفیدارند که م

 شود.ک استفاده مییقی محلی و کالسیهای موسنوازی و نواختن در دستهتک

 

 دف نواز یتاج محمد سرپل

 

 کوس

کوس به معنی فرو کوفتن است  واژۀاست. های باستان بودهیکی از سازهای عمدۀ نظامی آریایی کوس

به معنی کوفتن و زدن است.  کوستن کار برده شده است؛ه و در زبان فارسی به صورت مصدر هم ب

لی تفاوتش با اند؛ وبزرگ تعریف کرده نقارۀ و طبل و دهل های لغت آن را به طور اجمال بهدر کتاب

است. این آلت ضربی سازهای دیگر ضربی این بوده که بدنۀ آن به شکل کاسه و یا نیم کاسه بوده

آالت  ترین ساز از خانوادۀنواختند. کوس بزرگبستند و میعظیم را معموالً روی شتر یا فیل می

ای شود از کاسهاست. این ساز تشکیل میکار رفتهه است که در ساختمان آن پوست ب ایموسیقی کوبه

 اند.که بر دهانۀ آن پوست خام گاومیش یا گاو برکشیده مس و روی بزرگ از

است؛ گوناگون کوس از لحاظ جنس کاسه و پوست و کوبه تغییر کردهدر اعصار مختلف و مواضع 

کوس  ساخته و آن را روی است. گاه کاسۀ آن را ازولی درهمه حال ساختمان ظاهری آن یکسان مانده

کوس  ساخته و در بارگاه سالطین نواخته اند و نامش را طال زاند و گاهی کاسه را انام نهاده رویین

نام نهاده اند. در میان آالت موسیقی رزمی این ساز اعتبار و حرمت بیشتری داشته است. چنان  زرین

حق داشتن کوس و نواختن آن را در محیط فرماندهی و یا که پیداست هر فرماندهی و یا هر امیری 

 است.سراپرده خویش نداشته

 اند.کار بردهه ب کوست کوس را به صورت فردوسی برخی از شعرا از جمله

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 ک پاره پوستیکه آنجا دوچوب است و   کـوسـتران نتـرسند ز آواز یدل

 

 یی()یا جوره طبله

از  یاست. از نظر مکتب دهلش به افغانستان آورده شدهیها پ( است که سالی)ضربیاتبله ساز کوبه

گفتند. طبله از دو یردنگ( می، دُُهل دو سره استنباط شده که قبال آن را پخاوج )میا تبله طبله ۀواژ

نامند. حاال تبله یم یا کاتیل یل شده که قسمت بزرگ آن را بَم و کوچک آن را زیتشک ییواحد استوانه

 شود.یشتر استفاده میدر افغانستان، هندوستان و پاکستان ب یقیموس یهادر دسته

 

 

  

ربغلی و تنبک استفاده یش از ورود طبله از زین ) افغانستان کنونی( پیقی سنتی خراسان زمیدر موس

کردند. همچنان استفاده از قی تاردار و بادی را همراهی مییای آالت موسآن دوساز کوبه شد ومی

ز مانند طبله دارای یم رواج داشته است. نقاره نیز در خراسان بزرگ از روزگاران قدیدهل و نقاره ن

ان ی شباهت دارد. از طبله نوازیجوره ۀباشد و با طبلل مییگری زیکی بم و دیدو تکه است که 

استاد محمد هاشم، چاچا محمود، استاد آصف و ولی محمد نام توان از شادروان مشهور کشور می

 گرفت.

  

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=6MguVM3xMLw60M&tbnid=V38QGQyzbFwmiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ariaye.com/dari6/farhangi/alemi.html&ei=tiEKUrPkL4fBkgW0koGIBw&bvm=bv.50500085,d.cGE&psig=AFQjCNG6Q_-UlmVsTtV7gFEIg1CEcZZ4Cw&ust=1376481586701005
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 هیهارمون

 

 

 هارمونیه

راتی به وجود آورده و آن را ییها در آن تغک ساز غربی است که هندییقی در اصل یموس ۀن آلیا

قی یل کشور و موسیبا سازهای سنتی اص ه از هند به افغانستان آمده ویدند. هارمونیه نامیهارمون

انو یهای صوتی مشابه با په ساز بادی است که لولهیک ما همدم و همنوا شده است. هارمونیکالس

د. یآهای آن آواز بدر میدستی آن و وارد کردن فشار بر روی دکمه ۀپک ۀلیدن هوا به وسیدارد. با دم

نوازند. ستاده مییون را فقط ایود؛ اما ساز اکاردشستاده نواخته میین ساز به طور نشسته و ایا

 شود.ک هندوستان، افغانستان و پاکستان استفاده مییقی کالسیه در موسیهارمون

 

 

 منابع:

o سایت جوانان افغاسنتان 

o ۱۳۸۱چاپ دوم، تهران  ، لواژه نامۀ موسیقی ایران زمین جلد او، ستایشگر، مهدی 

o الوقایع، چاپ ایران الدین محمود واصفی، بدایعنزی 

o موسیقی اصیل بدخشان، هرات، بادغیس و تخار، به کوشش وحید قاسمی 

o صد سال تار، انتشارات ماهور 

o سازشناسی، نوشتهٔ پرویز منصوری 

o رادیو آزادی 

o پدیا، دانشنامۀ آزادویکی 

 
 



5 
 

Resources: 

http://tarikhema.ir-  

http://www.farabisoft.com- 

-www.persianblog.ir. 

http://upload.wikimedia.org- 

-http://commons.wikimedia.org 

www.g-hunar.blogspot.com.au/2013/04/blog-post_30.html- 

http://www.nilecommerce.net- 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/2/28/TombakImage.JPG- 

-http://fa.wikipedia.org 

http://sevemis.blogfa.com- 

http://haftkhan.com- 

http://www.eirani.com- 

http://taropoud.mihanblog.com- 

http://www.forum.nazicenter.com- 

http://www.encyclopaediaislamica.com/index.php 
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