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سخن ناشر

رادیو تلویزیون ملی جمهوری اسالمی افغانستان
وحید  استاد  قلم  به  است  پژوهشی  رساله ای  هزاره«  اصیل  »موسیقی 
قاسمی آهنگساز، آواز خوان و پژوهشگر نامدار کشور که به همراه یک 
سی دی متشکل از نمونه هایی از این نوع موسیقی گردآوری شده است.

و  حفظ  منظور  به  افغانستان  اسالمی  جمهوری  ملی  تلوزیون  رادیو 
پاسداشت هنرهای بومی کشور جشنواره موسیقی مردمی هزاره را راه 
اندازی کرده و این اثر ارزشمند به زبان های فارسی و انگلیسی در این 

چهارچوب منتشر می شود.
گنجینه  به  که  درخشانی  آهنگ های  برعالوه  قاسمی  وحید  استاد 
موسیقی معاصر افغانستان اضافه کرده در زمینه حفظ موسیقی بومی 
کشور تالش های ارزنده ای انجام داده است که به عنوان نمونه می توان 
به معرفی هنرمندان محلی خوان به جامعه فرهنگی و مردم افغانستان 
و همین طور ثبت صداها و نغمه های محلی اشاره کرد. پیش از این نیز 
و  هرات  بدخشان،  اصیل  موسیقی  درباره  پژوهشی  بم«  و  »زیر  رساله 

بادغیس از همین قلم منتشر شده بود.
برای ایشان آرزوی بهروزی و موفقیت داریم.

با احترام

رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی جمهوری اسالمی افغانستان





پیشگفتار

فرهنگی  میراث  از  مهمی  بخش  افغانستان  مردمی  و  بومی  موسیقی 
سرزمین ماست که متأسفانه در سایه شوم جنگ های چهار دهۀ گذشته 
بر نغمه ها و نواهای آن غبار فراموشی نشسته است و اگر امروز از سوی 
اهل فن و نخبگان این حوزه برای حفظ و احیای آن تالش های پیگیر 
باقی  بعدی  نسل های  به  انتقال  برای  چیزی  نشود  انجام  خوری  در  و 

نخواهد ماند.
که هجوم شیوه های  بی خانمانی  و  تنها جنگ  نه  است  روشن  آن چه 
رنگانگ موسیقی و بی توجهی به موسیقی بومی ما سبب شده بسیاری 
از جوانان و نوجوانان کشور با این گنجینه درخشان ناآشنا بمانند و به 
مرور زمان امکان جمع آوری اطالعات شفاهی موجود در این زمینه نیز 

از دست برود.
موسیقی  سراغ  به  پژوهش  این  در  تا  داشت  آن  بر  مرا  نگرانی  همین 
افغانستان  بومی  موسیقی  مهم  شاخه های  از  یکی  عنوان  به  هزاره گی 
بروم و در حد توان خود مجموعه ای از اطالعات را که پیش از این فقط 
بریزم که شاهد آن  قالب رساله ای  به صورت شفاهی وجود داشت در 

هستید.
آنچه در این مجموعه گرد آمده است محصول گفتگوی من با هنرمندان 
محلی، مردم و اطالعاتی است که در طول سی سال فعالیت هنری به 
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دست آورده ام. 
جای هیچ شبهه ای نیست که این اثر برای ثبت مجموعه آثار، شیوه ها 
به عنوان یکی  این میراث غنی کافی نیست و به سمت آن  و ظرایف 
از اولین قدم هایی نگاه می کنم که نیاز به تداوم دارد. نه تنها موسیقی 
هزارگی بلکه اطالعات شفاهی دیگر گونه های موسیقی بومی ما نیز برای 

رسیدن به نسل های آینده نیاز به مکتوب شدن و ثبت دارند.
اثر حاضر تالشی است در حد توان من از راه گفتگو با هنرمندان محلی 
نوع  این  ترانه های  و  نغمه ها  که  مردمی  و  فرهنگ  اهل  هزاره،  خوان 
موسیقی سینه به سینه به آن ها منتقل شده و از ذهن و زبان اجداد و 

نیاکان خود به خاطر دارند.
امیدوارم این اثر بتواند دریچه ای باشد برای گشایش این بحث، نه نقطه 
خانه  این  وارد  موسیقی  عرصه  نخبگان  و  قلم  اهل  و  آن  برای  پایانی 
زرنگار شوند و بسیاری از ظرایف و نکته هایی که از قلم و نظر من دور 
مانده است را ثبت کنند تا باشد این گنجینه پربها به آیندگان ما منتقل 

شود.
با احترام

وحید قاسمی



موسیقی اصیل هزاره 

دست  در  جامعی  تحقیق  هزاره  موسیقی  چگونگی  و  پیشینه  درباره 
نیست ولی شواهد تاریخی که حاکی تمدن و پیشرفت در مناطق هزاره 
نشین است سرنخ هایی از اهمیت هنرها از جمله موسیقی را برای مردم 

ما در قعر تاریخ به دست می دهد. 
امروز مردم هزاره تباری که در هر گوشه و کنار کشور به سر می برند 
برای حفظ فرهنگ و موسیقی شان تالش می کنند که   به گونه مثال 
می توان از حفظ  کهن ترین سبک موسیقی بومی هزاره به نام »دویی« 
یا«دیدو« یاد کرد که تا به امروز در اذهان مردم نگهداری شده و توسط 

پیش کسوتان و برخی از جوانان اجرا می شود.
دارای  می رسد  نظر  به  ساده  بسیار  ظاهر  در  که  هزاره  ناب  موسیقی 
را در  نمی توان آن ها  ویژه ایست، خصوصیاتی که  و  خصوصیات ظریف 

دیگر سبک های موسیقی فولکلور کشور پیدا کرد. 
نمی توان  هزاره  فولکلور  موسیقی  قطعات  و  آهنگ ها  برای همه  تقریبا 
مانندی پیدا کرد هر چند که هر کدام آن ها تنها بر بنیاد سه تا چهار 
پرده موسیقی شکل گرفته اند و مختصر بودن پرده ها در قطعات، اصالت 

و دست ناخوردگی این آثار را بیان می کند.
از آن جایی که آثار موسیقی هزاره بر بنیاد کمترین پرده ها استواراست، 
یافته موسیقی مانند  دستگاه ها و  انکشاف  با فورم های تثبیت شده و 
و راگ های موسیقی هندی هم خوانی  تاتهـ ها  با  نیز  و  گوشه های آن 

کامل ندارند.
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وجود لهجه ها، کشش ها وهجاهای موسیقایی، هویت هزاره گی آهنگ ها 
را تثبیت می کند و آن ها را از موسیقی مناطق همجوار و مناطق دورتر 

جدا و مشخص می کند.
نت ها،  بودن  مختصر  و  ویژه  داشتن خصوصیات  با  هزاره  موسیقی  در 
برخی شباهت های ظاهری و کمرنگ با موسیقی بومی کشورهایی مانند 
چین و مرزهای همجوار به نظر می رسد زیرا در ارایه آهنگ های هر دو 
ی  راگ ها  به  نزدیک  فورم های  در  را  همانند  پرده های  کاربرد  سمت، 
مالکونس، بهوپالی و هنسدونی و پدیده های همسان دیگر دیده می شود.

از سویی هم در رفت و برگشت بسیاری ازآهنگ های هزاره مایه هایی از 
دستگاه شور، راست، نوا و گوشه اصفهان و دشتی بگوش می رسد. در 
بعضی از آهنگ ها حال و هوای مقام چهارگاه که نزدیک به تاتهـ بهیرو 
به گونه  این آهنگ ها  از  بعضی  احساس می شود. همچنان  نیز  است،  
هنسدونی،  پهاری،  درگه،  ملهار،  مکه  چون  هندی  راگ های  با  بومی 
بهوپالی و مالکونس هم ریشه به نظر می رسد. ولی موسیقی مانند آمیزش 
تازه  با جلوه ای  را  تغییر مخاطب  اندکی  با  با یکدیگر است که  رنگ ها 
و نو مواجه می کند. باید در نظر داشت برای تطابق فورم ها و سبک ها، 
و  کاربرد  در  این شباهت ها صرفا  بلکه  نیست،  کافی  پرده ها  همخوانی 

اجرای پرده ها روی اسکیل های مشابه است.
یک لوحه سنگی قدیمی که در باالی تندیس بودای بامیان قرارداشته و 

دو بانو را در حال نواختن چنگ »هارپ« نشان می دهد.

رفت های موسیقی 
»رفت« در موسیقی هزاره  به معنی لحن، آهنگ و ملودی است. این 
اصطالح برای شناسایی آواهای مختلف استفاده می شود؛ همان گونه که 
در سمت شمال اکثر آهنگ ها و نغمه ها را ساز می گویند مانند: ساز بچه 
رحمان، ساز بابه قیران و در بادغیس صوت نامیده میشود مانند صوت 
اسحاق و... در موسیقی بومی هزاره هر یک ازین رفت ها از سوی مردم 
به اسم مناطق و در مواردی هم به نام آوازخوانان نام گذاری شده است. 
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و  تحقیق  پژوهش،  نیازمند  آن  دقیق  و شناخت  هزاره  بومی  موسیقی 
برگزاری جشنواره ها و سمینارهای علمی و تحقیقی است.

به چند نمونه زیر از رفت های مختلف موسیقی هزاره توجه کنید:
اجرا کننده رفت نام  آهنگ  ترک

وهاب ناصری مالستان شیرین دختر 1
وهاب ناصری مالستان گل الله 2
وهاب ناصری گیزآو دوتا دختر 3

داود سرخوش سیاه سنگ آدم بلی بوری 4
وهاب ناصری  دایزنگی یا

تگاوغاری
خدایا این دلم... 5

خیر علی شهرستانی  دایزنگی یا
تگاوغاری

زمین 6

 فیض علی از
دره نیکپی

شنبلی خمارم 7

وهاب ناصری یکاولنگ ده یاد مه میه... 8
وهاب ناصری دایکندی از بهر تو زوالنه... 9
وهاب ناصری گرم سیلی تره که ننگرم بیمارم الی 10
وهاب ناصری شیخ علی هوا گرم است ... 11
وهاب ناصری سرخ دره یی همی آتش ده جانم... 12
وهاب ناصری مفول دختر ازی پشته ده او پشته 13
وهاب ناصری سر جنگلی از تو گیله مندم 14
وهاب ناصری سرخ پارسایی در آرزوی تو 15
وهاب ناصری بامیانی مسلمانا به بامیان میروم مه 16
وهاب ناصری سیغانی بخوانم بیت سیغانی بنامت 17

؟ آبی میرزا مه قربانت شوم 18
هاجره تقوی آبی میرزا نبال ای دمبوره بیجاره ی من 19
رضا رضایی جاغوری الی جو 20
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ضرب های موسیقی
مثال  است.  خاص  کامال  تال ها   از  برخی  اجرای  هزاره  درموسیقی 
باید رعایت شود معموال  بارهای ریتم  بین  سکوت های معیاری که در 
یک بار و یا نیم بار ضربی است ولی در اجرای آهنگ های هزاره سکوت ها 
فقط یک ضرب حساب می شود و ضرب نوازانی که با این روش آشنایی 

نداشته باشند دچار سردرگمی می شوند.
در ترانه ها و آهنگ های هزاره ضرب موسیقی بیشتر روی نواختن ریتم 
دمبوره آن هم به گونه »پنجه نوازی دوسره« استوار است از همین سبب 
همراهی ساز ضربی و یا نبود آن مانع اجرای دمبوره نوازان نمی شود و 
در هر دو حالت ریتم کامل را به دست می دهد. اجرای ریتم به شکل 
پنجه نوازی روی تارها را پرند »استرامنگ« می نامند. اجرای برخی از 
این پرندها   شباهت و همخوانی زیادی با گیتار نوازی )به شکل دوسره( 

در موسیقی فیالمینگو دارد.

موسیقی  در  ضرب  این  اجرای  است.  ضرب  دو  از  متشکل  ریتم  این 
هزاره با موسیقی سراسر افغانستان متفاوت است و به  گونه ای نواخته 
می شود که شمردن ضرب های سنگین و سبک را در یک بار ضربی  با 
از روی اجرای پرندها و حرکات  باید  لنگان بودن ریتم،  در نظرداشت 
انگشتان دمبوره نوازان پیدا کرد. وقتی دمبوره نوازان در قالب دو ضرب 
لنگان نوازندگی می کنند از شروع تا ختم، قطعات منظم اجرا می شود 
ولی ضرب نوازانی که با این روش آشنایی کامل نداشته باشند در نواختن 
ضرب و همراهی با دمبوره نوازان دچار مشکل می شوند و برای همراهی 
باید به برش سیالب های ضربی و حرکات پرندها دقت کنند. با حساب 
سکوت هایی  به  داشتن  توجه  با  و  سنگین  و  سبک  ضرب های  نمودن 
بسیار حساس که در فاصله های معین ضرب رعایت می شود دو ضرب 

لنگان مشخص و قابل اجرا است.

ترک: 21 بم: یک ضرب سنگین
زیر: یک ضرب خفیف

دو ضرب لنگان
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پنج پیچ یکی از ضرب های قدیمی موسیقی کهن ما به شمار می رود. 
هنرمندان ایرانی در قالب این ضرب بیشتر به اجرای آهنگ های معروف 
سبک خراسانی می پردازند. در موسیقی امروز ترکیه و یونان نیز اجرای 
فقط  پیچ  پنج  ضرب  روی  افغانستان  در  ولی  است.  رایج  ریتم  این 

آهنگ های بدخشانی، فرخاری و هزاره گی را می توان شنید.
عنوان  »بهجت الروح« 
رساله ای در باب موسیقی 
ابن  عبدالمومن  از  است 
صفی الدین که در حدود 
یازدهم  و  دهم  قرن 
هجری تألیف شده است. 
بخشی  رساله  این  در 
ضرب های  و  تال ها  از 
داده  توضیح  موسیقی 
شده است و در مورد پنج 

ضرب چنین آمده است:

در جریان نواختن این تال ترکیبی از ریتم های  2/4 و 3/4 به گوش می رسد.

ویژگی اجرای تال چهار ضرب  که به شکل 4/8 نواخته می شود در 
سکوت های یک ضربی آن است.

ترک: 22 بم: یک ضرب سنگین
زیر: یک ضرب سبک

سه ضرب

ترک: 23 بم: دو ضرب سنگین
زیر: دو ضرب سبک

چهار ضرب

ترک: 24 بم: دو ضرب سنگین
زیر: سه ضرب سبک

پنج پیچ
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متشکل از هفت ضرب  سنگین و سبک می باشد و به گونه بم )دو ضرب 
سنگین( و زیر )پنج ضرب خفیف( نواخته می شود. در موسیقی امروز 

یونان نیز اجرای ریتم هفت ضرب رایج است.

ترک: 25 بم: دو ضرب سنگین
زیر: شش ضرب سبک

شش ضرب

ترک: 26 بم: دو ضرب سنگین
زیر: پنج ضرب سبک

هفت ضرب



ساز ها

بسی کردم گه و بیگه نظاره
ندیدم کار دنیا را کناره

هزاران قول خوب و راست باریک
ازو یابند چون تارهزاره

ناصر خسرو بلخی

دمبوره

دمبوره از قدیمی ترین سازهای سرزمین ما و کشورهای همجوارهمچون 
ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، چین و برخی از کشورهای آسیای 
میانه  است. دمبوره دارای دو رشته بوده و تقسیمات پرده ها روی دسته 
معین  فاصله های  در  مهارت  با  نوازنده  خود  بلکه  نیست  ساز مشخص 
روی دسته ساز جایگاه پرده، نیم پرده و ربع پرده را شناسایی و احساس 
می کند. تار های این ساز به این ترتیب کوک می شوند:  تار اولی روی 
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پرده تونیک یا کهرچ و تار دومی با در نظر داشت پرده برجسته در رفت 
و برگشت مقام، کوک یا سر می شود. اگر تار اولی )C (Sa باشد، تار دومی 
چهار پرده پایین تر روی نوت ).G (pa و یا )F (ma کوک می شود. شکل 

و ساختار دنبوره این گونه است:
1- کاسه دنبوره که به لهجه هزارگی آن  را کسقاغ می گویند.

2- دسته دنبوره که تارها روی آن قرار می گیرد. 
3- ته سری: در قسمت باالیی دسته دنبوره یعنی 10 سانت پایان تر 
از گوشک ها قرار دارد. تارهای دنبوره توسط یک رشته روی دسته 

محکم می شود. این قسمت دنبوره را گلو یا ته سری می نامند. 
4- گوشک ها که تارها را در آن می پیچند. 

5- خرک دنبوره: چوب نازکی که روی کاسه قرار می گیرد تا رشته ها 
را از روی کسقاغ بلند نگه دارد. 

6- دمچی دنبوره، پارچه چوب یا فلز کوچکی که در لبه پایین کاسه 
قرار می گیرد که یک سر رشته به دمچی و سر دگر رشته به گوشک 

وصل می شود. 

غیژک

قیچک واژه ای ترکی و به معنای آواز با گریه است. ساز غیژک در آثار 
تاریخی به جا مانده از دوره های ساسانی و دوره های بعدی دیده شده 

است.
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ساختار غیچک
غیچک را در کشورهای مختلف به اشکال مختلف مشاهده می کنیم ولی 
امروز به شکل بومی آن به جا مانده است. غیژک  به  تا  افغانستان  در 
دارای دو رشته است که با آرشه یا کمانچه نواخته می شود. دسته این 
ساز 85 سانتی متر و کاسه آن فلزی همراه با دو سیم فوالدی نقره یی 
به گونه دوال و تاب خورده است. دارای دو گوشک برای کوک کردن تارها 
و دارای یک خرک چوبی است که تارها روی آن سوار می شود. غیچک 

نیز مانند دمبوره کوک می شود.

چنگ

چنگ از جمله ساز هایست که شاعران در ادبیات کالسیک فارسی ازآن 
خیلی نام برده اند.

 خداوند گار بلخ  درین غزل از مقام ها و گوشه های موسیقی آن زمان 
نام می برد:

سپاهان، حجاز، عراق، عشاق، راست، بوسلیک، حسینی، زیرخورد، زیر 
بزرگ، رهاوی، زنگله 

سوزانم  خوش  ناله  نای  وی  آرزوست/  سپاهانم  پرده های  چنگ  ای 
آرزوست/ در پرده حجاز بگو خوش ترانه ای/ من هدهدم صفیر سلیمانم 
آرزوست/ از پرده عراق به عشاق تحفه بر/ چون راست و بوسلیک خوش 
الحانم آرزوست/ آغاز کن حسینی زیرا که مایه گفت/ کان زیر خرد و 
زیر بزرگانم آرزوست/ در خواب کرده ای ز رهاوی مرا کنون/ بیدار کن 

به زنگله ام کانم آرزوست...



وحید قاسمی/ 18

 Harp چنگی که رودکی نوازنده ان بود امروز در جهان غرب بنام هارپ
یاد می شود و لی درین جا منظور ما از معرفی ساز کوچک و ابتدایی 

است که چنگ دندانی یاد می شود.
یک  با  می گیرد؛  قرار  جلو  دندان های  میان  در  فلزی  ساز کوچک  این 
با انگشت دست دیگر آن را به صدا می آورند. دست گرفته می شود و 

حین نواختن چنگ باید مرتب نفس کشیده شود زیرا  کشیدن صدا های 
زیر و بم به فشار نفس ها و باز و بسته کردن لب ها ارتباط دارد. چنگ 
دندانی از جمله سازهایی است که زنان بیشتر به نواختن آن می پردازند. 
هر چنگ فقط  صدای یک نوت موسیقی را داراست و برای اجرای هر 

نوت یک چنگ جداگانه  نیاز است.

دف یا  دریه
سازی کوبه ای و از جمله سازهای بزمی به شمار می آید. در لهجه مردم 
هزاره این ساز را دریه می نامند. شکل قدیمی آن دارای چنبری چوبی 
روایاتی  را می کشیدند. طبق  یا گوسفند  بز  از  پوستی  بر آن  است که 
سال  تحویل  و  نوروز  مراسم جشن  است،  آمده  باستان  ادبیات  در  که 

آریایی ها با نوای دف همراه بوده است. 
دف از گذشته های دور تا به امروز در بیشترین نقاط سرزمین ما توسط 

مردان و در داخل خانه ها توسط بانوان و دوشیزگان نواخته می شود. 

زیر بغلی »تمبک«
کوبه ای  سازهای  شمار  از  و  زیر  صدای  با  سره  یک  طبلی  ساز  این 
را   آن  ایران  در کشور  و  نامیده می شود  بغلی  زیر  افغانستان  در  است. 
تمبک می نامند. این اسم از آن جا ناشی شده است که در قدیم دف یا 
دایره کوچکی که چنبر برنزی داشت را خمک یا خمبک می نامیدند.                                                                                                                                
استفاده  سفالی  بغلی  زیر  از  نوازندگان  افغانستان  نقاط  بیشترین  در 

می کنند.



سرود های کهن دویی »دیدو«

هزاره  موسیقی  در  آوازخوانی  روش های  قدیمی ترین  از  دیدو  یا  دویی 
است. به باور موسپیدان پیشینه این سبک به چندین سده می رسد و تا 
امروز تعدادی از بزرگساالن و برخی از جوانان انگشت شمار این شیوه را 

از یاد نبرده و به اجرای آن می پردازند.
اجرای آهنگ ها درین سبک بیشتر بر روی سه پرده کامل استوار است 
مانند )C-D-G سا- ری- په( یا )C-D-F سا- ری-مه( بدون همراهی ضرب 
اجرا می شود و دارای کشش های آوایی زیر و بم است. همین کشش ها و 

هجاها خصوصیات موسیقایی این سبک را مشخص می کند.
دویی سرایان افراد انگشت شماری اند که آن ها را »دویی گر« می نامند. 
این  با  برای کسانی که آشنایی ذاتی و فطری  اجرای آهنگ های دویی 
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شیوه ندارند، بسیار سخت به نظر می رسد.
پیام های  دارای  می شود  خوانده  دویی  آهنگ های  در  که  شعرهایی 
و...  نیایشی، منقبت خوانی، داستانی  قبیل دویی عاشقانه،  از  مختلفی 

است.

از گذشته ها تا امروز فرهنگ شاهنامه خوانی، مثنوی خوانی و شنیدن 
داستان های مذهبی در زندگی مردم هزاره، از اهمیت خاصی برخوردار 
بوده است. به همین گونه، اجرا و شنیدن آهنگ های دویی نیز بخش 

مهمی از مراسم جشن و سرور به شمار می رفته است.
نیایشی  اشعار  سرایش  و  خوانش  به  که  دویی گرانی  سرایان:  دویی  
می پردازند »مداح« نامیده می شوند. دویی خوانان معروف عبارت اند از: 
سید ابراهیم، سید میرآغای بهسودی دویی گر و مداح اهلل داد آخند و...

دویی عاشقانه
زلفین حلقـه حلقـه با دور روي دلبر

دندان ده وقت خندان ّدر ســفید روشــن
مثلش به کل عالم گل پیرهــن ندیدم

در ملک چین و ماچین، در تاشکن ندیدم
در روم و بلــخ و ایران، مــن در چمــن ندیدم

چمشــمش دو چشــم آهــو، مــن در ختن ندیدم
از دیدن جمـالش دل در کباب فـتاده
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مخته سرایی

بخوان مخته یی از بهار و خزان به اسطوره کوچ چل دختران
سید ابوطالب مظفری

روی  که  غمنامه هاییست  مخته 
غم انگیز  و  عاطفی  دوبیتی های 
با  و  می شود  اجرا  بانوان  توسط 
مرثیه  دارد.  تفاوت  خوانی  مرثیه 
خوانده  مردگان  یادبود  برای 
می شود و مخته برای کسانی که  
خبری  آن ها  زندگی  و  مرگ  از 

دقیق در دست نیست.
نابسامانی های  از  سرایی  مخته 

زندگی اجتماعی سرچشمه گرفته است.
آفرینش گران این غمنامه ها بانوانی هستند که با پیام های اندوهگین از 
فراق برادر، شوهر، پدر و نزدیکان و از ظلم زمانه بیداد و فریاد می کنند.

ترک سبک نام  آهنگ

27 دلبر دویی

28 شیشه انداخته دویی

29 عهد و پیمان دویی

30 غم های تو دویی

31 گل من دویی

32 جوانی نو بهاری بود بگذشت دویی

نمونه ها:
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نمونه ها:
مخته گل مامد

اربون تو گل مامد ما
قیرون  تو گل مامد ما

سردار اته مامد ما
حاکم نو آمد ما

شاری کابل غوغا  شده
پرچم سرخ باال شده 
باچه سقو پاچا شده
اربون تو گل مامد ما
اربون تو گل مامدما

سردار اته مامد ما
 یک جنگ ده سر روضه  شده

گل مامد ما کشته شده
سرک شی بریده شده
اربون تو گل مامد ما  

بولبی
بولبی خوانی بیشتر به معنی سرودن عاشقانه هایی است که در مناطق 
اجرا  دوبیتی  روی  اکثرا  هم،  از  متفاوت  و  خاص  فورم های  با  مختلف 

می شود. 
سبک  در  ولی  می کنند  اجرا  صدایی  تک  را  بولبی  امروز  آوازخوانان   
کهن، سراینده به آوازخوانی می پرداخت و در بخش پایانی هر دوبیتی 

دو سراینده دیگر با او هم صدایی می کردند.
بولبی در قالب پنج ضرب و به این شکل اجرا می شود که نوازنده پیش 
درآمد آهنگ »رفت« را با دمبوره به شکل پرده چینی و به گونه دوسره 
نوازی )پرند نمودن تارها( طی چند بار ضربی اجرا و بعد از نواختن فر 
اول  رعایت سکوت یک ضربی( قسمت  و  )با حفظ    »roal« »تیایی«

ترک
غمهایش 33
گل مامد 34
دلبر جان 35
خداجان 36
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شعر را  در قالب آهنگ اجرا می کند و با ناخونک »زخمه« و یا توسط 
انگشتان آن چه را با آواز می خواند با دمبوره نیز می نوازد و بعد از ختم 

هر دوبیتی به نواختن دمبوره به شیوه پرند می پردازد. 

نمونه ها:
ترک سبک نام  آهنگ اجرا کننده

37 دیده مه بولبی میر چمن

38 عاشقی بولبی خیر علی

39 چکر بازی بولبی سیدانور آزاد

40 ایالق بولبی ؟

41 بسازم حلقه گوش پری را بولبی سید انور آزاد

42 عجب چشم سیاه باز داری بولبی خیر علی

43 دیده مه ای دیده مه بولبی محمد رضاء

44 سرم درد میکنه بولبی ؟



الالیی ها

می دهد  نوازش  را  آدمی  گوش  که  نواهایی  زیباترین  و  نخستین 
و  ها  زبان  در  و می توان  تولد می شنویم  آوان  از  که  است  الالیی هایی 
فرهنگ های مختلف نمونه های زیادی برای آن پیدا کرد. الالیی ها در 
هر زبان و فرهنگی و حتی در هر لهجه و منطقه ای خصوصیات بومی 
خود را دارند و به عنوان اولین نواهای منظم موسیقایی وارد گوش و 

روان کودک می شوند.
در کشور عزیز ما نیز الالیی خوانی برای کودکان در زبان ها، لهجه ها و 
مناطق مختلف رایج است و عمدتا مادران و مادربزرگان آن ها را برای 

آرام کردن و خواباندن کودکان زمزمه می کنند.

لولی
لولی لولی باچی مه  
هر دو نور اوقری مه

چراغ توی خینه مه  
هر دو نور دیده مه

باچی از مو کالن شنه    
والی بامیان شنه

بچه از مو تاسیل کنه  
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 سواد خو ر  کامل کنه
با نام و با نشان شنه 
مراد دل حاصل کنه

لولی لولی باچی مه  
هر دو نور اوقری مه

لولو باری مه  
ار دو نور دیدی مه   

خاو کو خاو کو، آغی مه

له لی
للي للي بابه آبی  
للي للي دیده آبی

پسي درگه خورویه      
تمبه درگه جارویه

گلم استی
لولی لولی گلم استی 

صندقچه ای دلم استی      
لولی لولی دلم خسته 

اتیت بار سفر بسته
سفر موره د ترکستو   

ازی ملکا ازی بوستو
ده ای تاریک، شوی تیره

چیکه خاو تو نمی گیره
لولی لولی عجب نازی
بکو قد آبی خو بازی

تو تنا دخترم هستی  
 نبات و شکرم هستی
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لولی لولی مایی پاره   
خدا اتیت نگهداره

تویی رازم
لولی لولی تویی رازم

 به درد های تو می  سازم
لولی لولی حفیظ اهلل        

ازی کوها نری باال
که ای کوها خطر داره

آبی تو چشم تر داره
ازی صارا ده او صارا

شود پشت و پنات زارا
لولی لولی کمبوچه

ابیت پخته بخشیت کلچه
لولی لولی لوالیی

کوک کوه و دشتایی
لولی لولی گل خانه

نکو اویی نکو بانه
دیوا شولوی شو رفته 
بابی آبی د خاو رفت

ترک  نام  آهنگ

45 الالیی

46 الالیی

47 الالیی

48 الالیی



موسیقی در رسوم وآیین

از گذشته تا به حال اجرای ریتم ها و خواندن سرودهای متنوع با توجه 
به تنوع مناسبت های مختلف در فرهنگ ما جایگاه ویژه ای داشته و هر 
کدام از مناسبت های حماسی، شادی، سوگواری، عاشقانه و... ریتم ها و 
سرودهای مخصوص و مناسب خود را داشته اند. بخشی از تاریخ سرزمین 
ما گواه آنست که آریایی ها در رزمگاه به اجرای آواز خوانی و پایکوبی 
رزمی و در حالت نشاط و شادی به اجرای ترانه ها و پاکوبی های بزمی 
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دسته  پایکوبی  به  در جشن ها  ما  مردم  شکل  همین  به  می پرداختند. 
جمعی می پرداختند که به مرور زمان کمرنگ شده است. هر چند در 
به عنوان  پایدار مانده است  این سنت  افغانستان هنوز هم  از  مناطقی 
امروز مردان و زنان به پایکوبی دسته جمعی  تا به  نمونه در نورستان 

می پردازند.

مراسم عروسی 
و  پایکوبی  هزاره  فرهنگ  در 
آواز خوانی با بعضی از رسوم 

پیوند دیرینه داشته است.
مراسم عروسی در بین مردم 
هزاره و کسانی که  در نقاط 
در  یعنی  افغانستان  مرکزی 
و  دایکندی  بامیان،  والیات 
زندگی  مالستان  ولسوالی 
می کنند تقریباً یک سان بوده 
در  البته  است.  هم  مشابه  و 
این مناطق رسم چنین است 
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که بعد از سپری شدن مراسم خواستگاری و موافقت خانواده ها، زمان 
و مکان  برگزاری عروسی را خبر رسانان »جارچی ها« برای مهمانان 

اطالع می دهند.
در جشن های عروسی مردم هزاره اجرای رقص های سنتی و بازی های 
ویژه ای مانند گوساله چپچی، نیزه زنی، کشتی بند و بغل، مسابقه اسب 
دوانی و... بخشی از مراسم است. هنرمندان با  نواختن غیچک و دمبوره 
و با اجرای آهنگ های دویی، بولبی و غیره جشن عروسی را رنگین تر 
می کنند. بانوان و دوشیزه گان نزدیک عروس و داماد نیز در بخش زنانه 

به پایکوبی و آوازخوانی می پردازند. 
در بین مردم هزاره نیز اولین قدم برای ازدواج مراسم  خواستگاری است 

که به شیوه مخصوصی انجام می شود: 

اخوچی:
در مراسم خواستگاری دو خانم به نمایندگی از خانواده های عروس و 
داماد با اجرای آوازخوانی و پایکوبی به بیان »گفتگو« می پردازند. این 
گفتگو در برگیرنده پرسش ها، پاسخ ها و خواسته های دو طرف در مورد 
وصلت مورد نظراست. این گفتگو تا وقتی ادامه پیدا می کند که آن ها 
به توافق و نتیجه نهایی برسند. درین گفت وگو مادر عروس و داماد نیز 
درباره آینده، شرایط این وصلت و باقی امور حرف می زنند که شباهت 

به نوعی رجز خوانی دوستانه دارد.
در  که   می شود   گفته  نیز  دخترانه  رقص  نوعی  به  همچنان  اخوچی 
جشن های عروسی توسط دوشیزگان جوان )نزدیکان عروس و داماد( 

اجرا می شود.
آوازخوانان  با اجرای لحنی خاص و با همراهی دف به سرودن واژه های 
موسیقایی  صوت  منظور  به  فقط  شاید  که  بی مفهوم  غالبا  اما  موزون 
انتخاب شده اند این رقص را همراهی می کنند. واژه هایی مانند اخوما، 

اخوتو، اخوچی، اخوا، اخوچی:
یک خانه، دو درگه / تو درمه، مه در تو
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رسم  که  است  شنیداری  نمونه های  از  یکی  نگار  آغی  قدیمی  آهنگ 
خواستگاری را بیان می کند.

آهنگ اغی نگار
خواستگاران: چهل کنیز چهل سوار   سر گله ی آغی نگار

خانواده دختر: نمیدم نمیدم نمیدم اغی خو    نمیدم نمیدم نمیدم 
نلغی خو

خواستگاران: چهل شوتور ی چوچه دار   سر گله ی اغی نگار
نمیدم  نمیدم  نمیدم  اغی خو    نمیدم  نمیدم  نمیدم  خانواده دختر: 

نلغی خو
خواستگاران: آمدم از راه دور، آوردم خورجین پور

نان نقشی ع مغز توت  خلطه گک  پور خجور
دست آغی ره بیدی، پک خورجین ره بو بور

خانواده دختر: اری اری، اری اری، نه نه نه بابی مه     نه بیار نه بوبر ، 
نمیدم آغی خو

رنگارنگه نمیدم، گندم رنگه نمیدم
نمیدم نمیدم نمیدم اغی خو     نه بیار نه بوبر ، نمیدم آغی خو

خواستگاران: پیزارای سلطانی، رخت نو بامیانی
بازم سرمه قرض باشه یم زیارت ع مهمانی

خانواده دختر: اری اری، اری اری، نه نه نه بابی مه
نه بیار نه بوبر، نمیدم آغی خو    نه بیار نه بوبر، نمیدم آغی خو

خواستگاران: چهل کنیز چهل سوار   سر گله ی آغی نگار
رنگارنگ خوره بیدی      گندم رنگ خوره بیدی

الخوم پوفی:
با نشستن و برخاستن اجرا  آواز خوانی است که همراه  نوعی رقص و 

می شود.
اجرا کنندگان از یک گوشه به گوشه دیگر پریده و نوعی صدا از گلوی 
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حرکت  جریان  در  رقص  این  کنندگان  اجرا  می آورند.  بیرون  خود 
گوشه های چادر خویش و یا دو دستمالی که در دست گرفته اند را تکان 

می دهند و با گفتن پوف پوف آواز می خوانند.

آهنگ برای عروس و داماد
بیری بلول آوردیم

ده ضرب پول آوردیم
بیری قشنگ آوردیم

ده ضرب  ننگ آوردیم
چای ره خوردیم چاینکی

پیله اشتیم سر نعلبکی

غمبر
زمانی که عروس و داماد به خانه شان می رسند، نزدیکان جلو قدم های شان 
ارزن، گندم و سبزی می پاشند و دو خانم از نزدیکان به رقص کبوتر که 

»غمبر« نامیده می شود، می پردازند.

آهنگ قوده جان
قوده جان با خبر باشی  امادوم
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بلی توشک پر باشی امادوم
بلی توشک پر باشی نباشی
زگل ها تازه تر باشی امادوم

پیشپو
پشپو نیز نوعی از پایکوبی و ترانه خوانی بانوان است که حد اقل دو نفره 
اجرا می شود. آوازخوانان به اجرای آهنگ  می پردازند و پای کوبان دو 
گوشه چادر را در دست گرفته و بعد از اجرای چند بار حرکات حساب 
شده، پیشپو کنان )با گفتن پیشپو( حرکات نشستن و برخاستن و چرخ 

زدن را اجرا می کنند.

ترانه پیشپو
وقتی عروس را به داخل خرگاه زنانه می آورند مهمانان این آهنگ را با 

هم می خوانند:
از در در آمد ماه ما

روشن شده خرگاه ماه 
پشپو پشپو پشپو پشپو

شمس و قمر زیبای ما    
خانه رسید دلخواه ما

پشپو پشپو پشپو پشپو

ترک رسم نام  آهنگ اجرا کننده

49 آغی نگار گروه موسیقی صلصال اخوچی
50 آغی نگار اخوچی ؟
51 اجرای آواز الخوم پوفی دوشیزگان هزاره
52 بیری عروسی گروه موسیقی شمامه
53 غمبر غمبر دوشیزگان هزاره
54 پشپو پشپو دوشیزگان هزاره



سازواژه ها

در موسیقی بومی سراسر کشور به ساز واژه هایی برمی خوریم که بعضی 
از آن ها بسیار کهن و اصیل هستند و برخی هم خود ساخته هنرمندان 
فولکلور است. چنان که در گذشته های نه چندان دور، هنرمندان محلی 
نام گذاری کرده  از یک تا هفت  با اعدادی  هرات پرده های موسیقی را 
خودساخته  موسیقی  وتال های  ضرب ها  نام  نیز  بدخشان  در  بودند. 
هنرمندان است مانند تال های هموار، پران دو ضربه و... این هم چند 

نمونه از ساز واژه ها در موسیقی هزاره:
گاوسر: نام قدیمی دمبوره

قشی گر: نوازنده
گاوسر قشیگر: نوازنده دمبوره

بولبی گر: آوازخوان
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پرند: قشیگری تارهای ساز به گونه دوسره یا  به هم ریزی
فر: حرکت ضربی ریتم به شکل دوال که طبله نوازان این حرکت را تیایی 

می نامند.
پنجه: یک چاشنی موسیقی را یک پنجه می گویند.

 (4-3-2-1 bar( چک: به معنی ضرب گران یا نخستین  ضرب یک بار
که در موسیقی هندی سم نامیده می شود.

حکایت مردمی درباره دمبوره
از  یکی  دلباخته  جوانی  پسر 
دختران محل می شود. او در یکی 
از شب های سرما در نزدیک منزل 
دختر با جمعی از یاران همدل و هم 
رازش از سر شب تا به صبح گاوسر 
قیشی می نوازد. دخترک در نزدیک 
موری )دودرو و روزنه( در باالی بام 
گوش  ساز  صدای  به  صبح  دم  تا 
اثرسرمای  در  ولی  می دهد،  فرا 
وقتی  فرسا جان می سپارد.  طاقت 
می برند  پی  نزدیکانش  صبح  فردا 
که دخترک تا دم صبح به شنیدن 
دمبوره مشغول بوده است، به این 
فکر می افتند که گاوسرقیشی باعث مرگ دخترک گردیده است. آن ها 
بور شدن حیات  باعث  بور کده« )گاوسر قیشی  با هم می گویند: »دم 
و  می نامند  دمبور  را  سر  گاو  بعد  به  آن  از  و  است.(  گردیده  دخترک 

سرانجام نام این سازبه دمبوره مبدل می گردد. 
ولی ایجاد و پیدایش سازهای بومی و حتی این نام گذاری را نمی توان به 

یک محل و منطقه مشخص نسبت داد.



بانوان و ترانه های محلی

یک دسته از آهنگ های بومی مناطق مختلف کشور را در قالب اشعاری 
و  است  استوار  زنانه  وعواطف  ظریف  پیام های  بنیاد  بر  که  می شنویم 
گمان براین است که در آفرینش این ترانه ها نقش زنان نسبت به مردان 
بیشتر بوده است. مانند آهنگ بچه ماشی )پسرک من باشی( که شباهت 
این قبیل در موسیقی فولکلور ما زیاد  از  به الالیی دارد و نمونه هایی 

است.
با توجه به این نکته در می یابیم که بانوان نقش چشم گیری در سرایش 
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و انتقال این ترانه ها و سرودها داشته اند. ولی چون زمینه فراگیری سازها 
و نواختن آن برای زنان آن هم در زندگی بومی و روستایی تا به امروز 
ناممکن به نظر می رسد ازین رو بیشترین آفریده های عاطفی زنان به 
آرام  زنانه  از محدوده مجالس  و سراینده  نوازنده  یاری و همت مردان 
آرام به محافل گسترده تر راه می یابند و بیشترین بخش این آثار با اسم 

هنرمندان مرد پیوند می خورد.
با آن هم اجرای این آهنگ ها از سوی مردان به همراهی سازها سبب 

شناخت این آثار در جامعه شده است.
 نکته دیگر این که وقتی این ترانه های برخاسته از عواطف زنان توسط 
مردان در مجالس اجرا می شود، به دلیل عدم اطالع از آفرینش گر اصلی 
آن برای مخاطب سوء تعبیرهایی ایجاد می شود و همین مسأله سبب 
به  را  آهنگ ها  این  از  قسمتی  و  است  جامعه شده  در  حساسیت هایی 
حاشیه رانده است. به عنوان مثال آهنگ زیبای محلی »بسم اهلل جان« 
به زبان پشتو و یا آهنگ »نصرو جان« نیز از همین شمار آهنگ هاست. 
لذا برای حفظ این آهنگ ها مردان نباید آن ها را با اشعار عاطفی زنانه 

بخوانند.
 بانوانی که با سنت شکنی سر بلند کرده به آواز خوانی پرداخته اند از 
خانواده و جامعه رانده شده اند. یکی از نمونه های این رانده شدگان مادر 

میرزا یا آبی میرزا است.

نامه آغی میرزا به قلم  زندگی 
داکتر حفیظ اهلل شریعتی:

به  معروف  آغی  آرام  دل 
ایکی، آبی و یا مادر میرزا     

 دل آرام آغی معروف به مادر 
در  1929م  سال  در  میرزا 
مالستان غزنی دیده به جهان 

گشود. 
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او در اوایل فقط آواز می خواند و آرام آرام به نواختن دمبوره و غیچک 
پرداخت. با این که از طرف خانواده و مردم مذهبی آن دیار تحت فشار 
بود، ولی سرودن و نواختن را دنبال کرد و کم کم نامش بر سر زبان ها 
بیشتر هنرمندان هزاره  توجه  زیبایش  آفریده های  و  آواز دلکش  افتاد. 
اجرای  به  از هنرمندان  زیادی  عده  تا جایی که  کرد  به خود جلب  را 
آهنگ هایش پرداختند و از وی پیروی کردند. در نتیجه این آهنگ ها 
به سبک »رفت« مادر میرزا شهرت پیدا کرد. با گذشت هر روز شهرت 
و آوازه آبی میرزا بیشتر شد و مردم از جاهای دور به دیدن او و گوش 
سپردن به الحان تازه اش به مالستان می رفتند و این شهرت در کنار 

بنیان های سنتی جامعه ما باعث شد تا او از منطقه رانده شود.
 آبی میرزا رهسپار جاغوری در والیت غزنی شد و از سوی عده زیادی از 
عالقه مندان هنرش مورد استقبال قرار گرفت. او در جاغوری با دختری 
به نام گلنساء آشنا شد که او نیز با روحی عاطفی و ادبی در موسیقی 
به  او  آوازهای  از  برخی  که  گردید  باعث  آشنایی  این  داشت.  استعداد 
صورت ابتدایی ثبت َکِست شود. گلنسا با خواندن شعرها و دوبیتی های 
محلی باعث آوازه بیشتر آبی میرزا شد ولی بد اندیشان در جامعه با اتهام 

بستن به پای آبی میرزا او را راهی زندان کردند.
به  تا زمانی که آزاد شد و دوباره  او در زندان همواره سرود می خواند 

مالستان بازگشت.
کسانی که با هنر آبی میرزا آشنایی ندارند برخی از آهنگ های او را به 
صفدر مالستانی نسبت می دهند. با نبود امکانات در آن روزگار و آن دیار 
یادگارهای زیادی از وی جا نمانده و تنها نغمه های پراکنده ای در دست 
است که با صدای صفدر مالستانی بازخوانی شده اند. این دوبیتی ما را با 

بخشی از زندگی او آشنا می کند.
 گل صدبرگ تابستانم ای یار
فرار از ملک مالستانم ای یار

از آن روزی که گشتم از وطن دور
به واهلل من پریشان حالم ای یار
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آنچه مایه شهرت او در عرصه موسیقی شد، جرأت و مرز شکنی او در 
معاشرت نسبت به دیگر زنان جامعه و توجه ویژه صفدرعلی مالستانی به 
سبک او بود. البته ماجرای تلخی که برای او اتفاق افتاد نیز در شهرت او 
تأثیرگزار بود و آن، اتهامی بود که هیچ وقت اثبات نشد و به دنبال آن، 

مدتی هم زندگی را در زندان کابل تجربه کرد. 
بنال ای دمبوره بیچاره من
بنال ای جگر صد پاره من
بنالیم تا خدا رحمش بیاید

سخی جان بشکند زوالنه من
او  نام  بدون  هزاره  زنان  موسیقی  و  است  ماندگار  میرزا  آبی  آوازهای 

گمنام خواهد ماند.



ترانه های کودکان
  
تاب تابی
تاب تابی
تاب تابی

خدا مره نندازی

گاز گازی 
گاز گازی

توغ مره نندازی

ترانه کدو گک
عاقیق عاقیق بلول ما

ده روی آغه ی  گل ما
آغی  گلک پیغام کده 

سه صد سواره جام کده

سه صد سوار بامیانی  
جلو بکش به میدانی



وحید قاسمی/ 40

ترانه کندو کندو
کندو کندو دانه بده

دانه ره ده خرو) خروس( ببرم
خرو مره سفال بیده

سوفاله ده بقالّ ببرم    
بقال مره موره بیته 

موره ره ده دوختر کتهّ ببرم 
دوختر کته مره نان بیده

 نانه ده دهقوّ ببروم
دهقان مره آو بیده 
آوه ده درختّ ببروم

درخت مره برگ بیده
برگه مه ده بوزّ ببروم

اجه دمبلکی )دمبل( میره بیدی

ترک نام  آترانه

55 تاب تابی
56 کدو گک
57 کندو گک
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