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 و زبان نیز است گضربه بر فولکلور دف ساز ضربه بر فرهن

 

 )به تقاضای یک تن از جوانان قلم بدست نوشته شد(

  

 )بخش دوم(

 

 نوشته: دکتور خوش نظر پامیرزاد

 

 

 

 

 

 ۱۹۳۱جدی  ۲

 

 

 عناصر متشکله دف ساز: -۲

هنرمند دف ساز یک مجموعه کامل از آالت موسیقی، سخن و کالم در قالب شعر و آواز 

است. دف آله این موسیقی بوده که با بکاربرد آن در حقیقت به این موسییقی نیام دف سیاز 

داده شییده اسییت. بکییار یییرلتن یییک آلییه و آن هییم دف در موسیییقی یییک موضییو  را ابییال  

خواهد داشت که این موسیقی زمانی شکل یالته که انسیان تنایا بیا ییک آلیه بلیدیت داشیته و 

یده بوده است که دو یا بیشتر از آن آالت را در ایجاد آهنگ هایش هنوز به آن مرحله نرس

استفاده نماید. پس معلوم می شود که دف از جمله آالت موسیقی بسیار قیدیمی میی باشید و 

مطابق به این یفته دف ساز نیز که بدون کاربرد سایر آالت موسیقی شکل یرلتیه، تیاری  

 بسیار قدیمی دارد.

  

شعر و کیالم نییز از عنا یر ایین موسییقی حسیاو میی شیوند کیه ایین موسییقی را از نظیر 

ماهیت آن با سایر انوا  موسیقی متمایز می سیازد. هرننید دف سیاز از نظیر زمیان وقیت 

ییر اسیت، ولیی ایین ممییزه شیعر در آن ایین تی میر را مرلیو  میی نمایید. دف سیاز کیه در 

سیی اجیرا میی ییرددا توانیایی هنرمنید را در محالل عروسی و خا تاً در شیب هیای عرو

ارائه اشعار بر طبق ضرورت مقام ها به نمیایش میی ییدارد. در یدشیته هیا اکدیراً در ایین 

یونه محالل نوعی مسابقه میان هنرمندان بیه راه میی التیاد و هیر هنرمنید بیه نوبیه خیویش 

بلنید میی کردنید و تالش می ورزید تا شعر جدیدی را پیشکش نماید که شنونده ها  دا را 
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به مفاوم خواندن شعر جدید اسیت « نو ساز»آغاز می شود. « نو ساز»دقت می دادند که 

کیه در شییرکت کننییده هییای محفییل وجیید و هیجیان خلییق مییی کنیید. در دف سییاز عمییدتاً غییز  

خوانده می شود که بر این اساس تعداد زیاد هنرمندان به طور عموم بیشیترین غیز  هیای 

ز بر داشتند. نه بسا که آغیاز موسییقی دف سیاز نییز بیا غیز  مشیاور حالظ شیرازی را ا

« ها شق آسان نمود او  ولی التاد مشکلکه ع  - ناو  هاکاساً ویاایااالساقی ادراال»حالظ 

شیرو  میی یردیید. در ایین موسییقی در هیر دوری کیه نوبیت بیه ییک هنرمنید میی رسییید، 

ند. آغاز هر غز  با یک مقام بوده که ییروه نندین غز  را در پرده های مختلف می خوا

دف نوازان به تعقیب وی همان مطلع را تکرار می کنند که تکرار آن ها را در ا طالح 

یویند. قاشیق خوانیان نییز ییروه هنرمنیدان دف سیاز هسیتند کیه اجیرای « قاشق»دف ساز 

انیان خیوو مقام ها را به طور دقیق می دانند. بیرای هیر هنرمنید دف سیازخوان قاشیق خو

یاری می رسانند تا با قوت بیشتر  دایش را بلند کنید. هنرمنیدان دف سیاز بیه هیر انیدازه 

یی که غزلیات اضاله تر به حالظه داشته باشند، در مقابله با دیگران دست باالتر دارند و 

هنرمندی که اشعار محدود به حالظه داشته، کمتر در مقابله ها مولق میبودا زیرا: تکرار 

 عر در دف ساز مجاز نبود و هنرمندان مقابل شعر تکراری را مجاز نمیدانستند.یک ش

  

حفظ شعر ایر از یک طرف نشانه قیوت حالظیه اسیت از سیوی دیگیر تلفییق هیر شیعر بیه 

یک مقام خاص کار را دشوار می سازد و آن ارتباط به لکر مبتکرانه یا تخییل هنرمندانیه 

 دارد.

 

آوازخوانان دف ساز مقید به از برکردن غز  ها بودند که برای تحمیل این مقصد نایزیر 

زحمت زیادی می کشیدند. این کار آسانی نبوده که از توان هرکس پیوره باشید. و نییز در 

پالوی آن هر آوازخیوان دف سیاز بایید  یدای یییرا، مطبیو  و دالنگییز داشیته باشید. لیدا 

از مولفه های دف ساز است. همیه هنرمنیدان آوازخیوان دف داشتن آوازخوش یکی دیگر 

ساز به طور متفاوت از آواز خوش برخوردار هستند. تلفیق حالظه یادییری شیعر و آواز 

خوش درجه مولقیت یک هنرمند را معین می کند. آنانی که مقام های دف ساز را با آواز 

ر مییی ییرنیید. از میییان آن شییان همنهنییگ کییرده نمییی تواننیید، در درجییه هییای پییائینتر قییرا

هنرمندان بیا حالظیه بلنید و مسیل  بیر موسییقی  یدای یییرای شیان را بیه شیکل همنهنیگ 

بکار می ییرند، در شماره های نخست هنرمندان می آیند و اینااینید کیه در قلیب هیا جیای 

باز می کنند و ماندیار بیاقی میماننید. از هنرمنیدان دف سیاز مییرالگن از روشیان بیود کیه 

ه هنرش سرحدات کشور را در نوردید و از هنرمندان انگشت شمار کشور بود که با آواز

آهنگ های دالنگیزش قلب شنونده ها را تسخیر می کرد. او از اولین ها بود کیه  یدایش 

از امییوار رادیییو التانسییتان بییاال رلییت. شیییرین از هنرمنییدان آوازخییوان دف سییاز بییود کییه 
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ن قرار دارد. یل شاه آن هنرمند دف سازخوان بود هنوز قصه هایش ورد زبان بزریساال

که سا  ها پس از مریش هنوز سر زبان هاست. خاکراه آن مرد مصمم و خوش آواز کیه 

آوازه هنرش در همه منطقه پیچیده بود، عزت مراد آن آوازخوان شوخ و بدله ییوی شیمع 

اجرای هر مقیام محالل خوشی های مردم بود. رمضان و حاتم بای لرزندان دلسوزماه که 

دف ساز شان بر سوز د  مردم مداوا بود که بیا دف هیای شیان پیرده هیای قلیب هیا را در 

 محالل به لرزه می آوردند، ماندیار شدند.

 

اما امروز؟ امروز لضای موسییقی سیور و خوشیی در قرییه جیات مرکیزی شیتنان نایره 

تا  نمیوده اسیت. بد  کرده است. جای موسییقی دف سیاز را موسییقی بیا آالت دیگیری اشی

تناا قریه جیات دور دسیت از ایین هجیوم در امیان مانیده کیه شیامل خینش و دولیت شیاهی و 

ولسوالی شیوه و برخی نقاط دیگر می یردد که هنیوز محالیل عروسیی و خوشیی شیان از 

 دای دالنگیز آواز خوان دف ساز باره مند است. سیوالی پییش میی آیید کیه نیی علیت و 

 ین تتییر بوجود بیاید؟عوامل باعث یردیده تا ا

 

جواو این سوا  را از ننیدین نقطیه نظیر بایید ارزییابی کیرد. یعنیی اینکیه عوامیل و علیت 

های مختلفه سبب یردیده تا تتییراتی رخ بدهدا این عوامل و علت هیا را میی تیوان ننیین 

 به حساو آورد:

 

نیی اسیت کیه از یکی از عمده ترین عوامل این تتییر مقابیل شیدن آن بیا موسییقی بیرو -* 

طریق رسانه ها در سالاای اخیر به این منطقه رسید. شتنان از نظر موقعییت جترالییایی 

خویش پناهگاه مطمئن برای زبان، لرهنگ، مراودات اجتماعی و رواب  اقتصادی شیکل 

شتنانی آن بود که از قدیمترین ادوار تاری  آن را از یزند روزیار محالظیت کیرد کیه در 

بزریی از ارزش های لرهنگی و زبانی بود که آن را از هیزاران سیا  بیه حقیقت ینجینه 

این سو حراست نمود. ولی وقتی در برابر مقابله با لرهنگ های دیگر و زبان های دیگر 

قرار یرلت، نایزیر تتییراتی را متحمل شد. به وییهه از آن زمیانی کیه همیه رسیومات آن 

داشته های موسیقی شیتنان نییز متی مر یشیت به زبان دری اجرا یردید. از ننین وضعیت 

که از جمله دف ساز جایش را به موسیقی یی که از رادیو و تایپ ریکاردرها پخیش شید، 

 خالی یداشت. 

 

عامل دیگری که در زمینه ت میر یداشت، عیدم حماییه از ایین مییرار بیزری تیاریخی  -* 

ب  کسیت یالیت و بیه ایین بود. این موسیقی به رادیو دسترسی پیدا نکرد. کمتر لر ت ض

  ورت زیر ضربه موسیقی بیرونی آمد.
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شیییوه تقلییید هنییری مسییئله دیگییری اسییت کییه باعییث الییزایش ابتییدالیت در موسیییقی مییی  -* 

یردد. تقلید سراو هنری است که هنرمند بی ابتکار را در خود غرق می سیازد. در هنیر 

مند ایر از جا  تقلید خود را موسیقی این امر شدیدتر از هر هنر دیگری می باشد که هنر

کشیده نمی تواند، استعداد هنری خویش را خفیه خواهید سیاخت. همیین مسیئله عمیده تیرین 

عامل یرویدن آوازخوانان به ساز و آواز رادیوها شد که از دف ساز لا یله یرلتنید. ایین 

 کار ضربه مالکی بر پیکر موسیقی دف ساز وارد آورد. هنرمندان نسل جوان از مییرار

هنری و لرهنگی شان جدا شیدند و راه دیگیری را در پییش یرلتنید. در ایین تتیییر آن نیه 

حا ییل شییدا دورشییدن هنرمنییدان آوازخییوان از ارزش هییای دسییت داشییته مییردمش کییه ره 

آورد هییزاران سییا  قبییل را در خییود داشییت، بییود. بنییا بییه ادعییای برخییی موسیییقی شناسییان 

مقام یا پیرده بیود کیه  یرف در موسییقی  ۷۰شتنان موسیقی این خطه مجموعه بیشتر از 

مییداح خییوانی )بخشییی از موسیییقی شییتنان اسییت کییه در محالییل نییرا  روشیین و محالییل 

عرلانی اجرا می یردد( اجرا می شد. در  ورتی که موسییقی سیور و خوشیی و منجملیه 

 دف ساز غنی تر از آن بود که تصور می شود. 

 

جود آوردا پروسیه از خیود بیگیانگی را بیر عاملی که این تتییر را در عر ه موسیقی بو

هنرمنیید تحمیییل سییاخت کییه اییین پروسییه وابسییتگی هنرمنیید را بییه یدشییته هنییری و از جملییه 

ارزش های آن بیگانه می سازد و لق  در بازار یرم تقلید هنرمند را مصروف می نمایید. 

بیا میرور  تقلید در این مرحله لریبنده است، یام هیای نخسیتش سیریع و پرجدبیه بیوده ولیی

ایام از جدبیه آن کاسیته شیده و بیه معییار ابتیدا  سیقوط میی نمایید. ایین امیر در میورد هنیر 

موسیقی در شتنان  دق می کند. در یدشته ها هنرمندان آوازخیوان دف سیاز در تناسیب 

با سایر مناطق نام داشته و پرآوازه بودند. علت همه این عقبمانی از خود بیگانیه شیدن در 

غیرق شییدن در تقلیید از موسیییقی بییرون بییه وییهه موسیییقی از نینیل هییای  هنیر موسیییقی و

رادیو می باشید و هییش ییک از ایین آوازخوانیان نتوانسیتند موسییقی امیروز را بیا موسییقی 

 دف ساز همنهنگ سازند. ابتکار عمل و خالقیت هنری در این عر ه وجود ندارد. 

 

امر منفی یداشته، نبود زمینه رشید یکی از عوامل دیگری که بر هنر موسیقی شتنان  -* 

برای موسیقی دف ساز، مسدود بودن امکانیت و لر ت ها می باشید کیه بیه طیور عمیوم 

 هنر لولکلوری به این سرنوشت دنار می شود.

  

که از این تتییرات در عر ه موسیقی محالیل سیور و خوشیی بوجیود آمیده، میی  ت میراتی

 توان آن را ننین ارزشیابی کرد:
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  هییر هنییر بییر بنیییاد خالقیییت و ابتکییار هنرمنیید خیی  السیییر  نقطههه ن ههر موسههیقیت:از

پیشیرلت را بییه سییوی اور مییی پیماییید. هنییر خلییق شییده مجموعییه یییی از ارزش هییای 

شکلی و معنوی می باشد کیه در ییک پدییده هنیری تبیارز میی نمایید و ییا شیکل میی 

که هیر کسیی ییرد. ارزش های شکلی هنر همان عنصر هنری را در بر می ییرد 

توانایی دید آن را دارد. ولی ارزش معنوی هر هنر که تراوش نوعی الاام در ذهن 

هنرمند می باشد، به زبان غیریفتاری در هنیر بازتیاو میی یابید. هنیر موسییقی نییز 

همییین دو عنصییر را دارا اسییت. عنصییر شییکلی آن را هییرکس مییابیید، مییی شیینود و 

ده الایام ذهین خیالق هنرمنید اسیت، بیا درک می کند. و عنصر معنیوی آن را کیه زا

عنصر شکلی آن می پیوندد کیه دریالیت و درک آن بیرای شینونده میسیر نیسیت. از 

 این رو است که هر آهنگ هنری نیزی در ماورای حواس انسان بازیو می نماید. 

 

در دف سیاز هنییر موسیییقیت بییه شییکل طبیعییی آن وجییود دارد. آوازخییوان مکلییف بییه 

همنهنییگ سییاختن آالت موسیییقی نییدارد و  ییرف همییان یییک آلییه را کییه دف اسییت، 

استفاده می کند. ولی در موسییقی میرور امیروزی کیه همنهنیگ سیاختن ننیدین آلیه 

مقام هیا ییا  موسیقی مطرح است، این موسیقیت از شکل طبیعی آن خارر و مقید به

پرده هایی اسیت کیه موسییقی را بیر اسیاس آن اجیرا میی دارنید. وقتیی تقلیید و کیاپی 

خواندن یک آهنگ آغاز می شود. کاپی خوان همان بخش آهنگ را می تواند ارائه 

کنییید کیییه توانیییایی دریالیییت آن را داشیییته و آن را درک نمیییوده اسیییت. بیییرای ییییک 

ی میی یییردا دریالیت عنصیر معنییوی آوازخیوانی کیه تقلیید را بیدون نیون و نییرا پی

آهنییگ کییاری اسییت دشییوار. از آن رو کییه خالقیییت آهنییگ بییر اسییاس یییک زمینییه و 

لضای خاص  یورت میی یییرد کیه بیرای مقلید آن زمینیه و لضیا خلیق نمیی شیود. 

تتییراتییی کییه در زمینییه هنییر موسیییقی در شییتنان بوقییو  پیوسییته، همییین مسییئله را 

قی امروزی محالل عروسیی ارزش موسییقیت تصدیق می دارد که مقلد بودن موسی

را ضییربه زده و موسیییقیت امییروزی ارزش قبلییی اش را حا ییل کییرده نمییی توانیید. 

ایییر اییین تتییییرات در پیونیید داشییته هییای قبلییی  ییورت مییی پییدیرلتا ره آوردی 

ارزشیمند میی داشیت. ولییی انقطیا  آن بیا داشییته هیای قبلیی ممییره تتیییر را بیه  ییفر 

 ضرو زده است. 

 

 یکی از شیوه های آسان برای اجیرای موسییقی بیا  گ ساختن آالت موسیقی:همآهن

دف همنهنگ ساختن  دای دف میان نندین هنرمنید اسیت. نیون در موسییقی دف 

ساز تناا یک آله استعما  می یردد، لدا آوازخوانان یا دف نوازان دف های خویش 
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ام ییا پیرده ییی را همنهنگ می سازند که همنهنگ ساختن  داها وجد بیشیتر بیه مقی

کییه نواختییه مییی شییود، مییی بخشیید.  بییاالعکس در موسیییقی امییروز همنهنییگ سییاختن 

نندین آله کار آسان و سال نیست. الیرادی کیه مایارت در آن داشیته باشیند، از ایین 

کار به خوبی برآمده می توانند. عمدتاً در موسیقی محالل سور و عروسیی نوازنیده 

ویش را دارنید. ولیی از آن جیایی کیه دسیت بیه یان توانایی همنهنگ ساختن آالت خ

ابتکار نمی زنند و خود آهنگیی را نمیسیازند و همیه کیار شیان تعقییب و نیواختن آن 

آهنگ هایی است که از ر سانه ها شنیده اند. خصو یت ا یلی آهنیگ هیای اولیی 

را دریالت کرده نمی توانند. از این که در ساختن یک آهنگ نگیونگی  یدا تی میر 

ارد و آهنگ ساز آالت موسیقی را که در آن آهنگ کیار یرلتیه میی شیوند، زیادی د

انتظام می بخشد. ولی نوازنده یان که آهنگ کاپی را می نوازنید و آالتیی کیه از آن 

ها کاریرلته می شود، متفاوت می باشند. لدا هنرمند کیاپی خیوان نمیی توانید، روح 

و سور شیتنان بیه زنجییر  طرو انگیز آهنگ را خلق کند. موسیقی محالل عروسی

همین کاپی خواندن بسته شده است. تتیییری کیه در ایین عر یه بوجیود آمیده، سییر 

 قاقرایی خویش را می پیماید. 

 

 :یکی از مشخصه های موسیقی دف ساز همانا سیروکار داشیتن آن بیا  سخن و کالم

ی غز  می باشد. پرده ها یا مقام هیایی کیه موسییقی دف سیاز بیر اسیاس آن اجیرا می

یردد، از قالب غز  شعر بیرون نمیی رود. تنایا در پیرده هیای اخییر آن کیه بیه نیام 

یاد می یردد، یاهی نوعی شعر شتنانی که لق  تیک بییت هیایی اسیت، « یک بنده»

بکار یرلته میشود که آوازخوان با ضربه های پی در پی به دف به سرعت اجرای 

 آهنگ می الزاید.

 

در دف ساز هنرمند تعداد زیادی غزلییات را حفیظ میی کننید و تیالش آن هیا متیداوم 

است تا بتوانند در محالل اشعار جدیدی پیشکش نمایند که یکی از جنبه های خیاص 

اییین اشییعار موسیییقیت درونییی شییعر مییی باشیید کییه بییاالطبع بییا موسیییقیت دف سییاز 

را لیرا میی یییرد. موسییقی  همنهنگی دارد و آواز خوان با عالقمندی و دلچسپی آن

امروز شتنان از نظر سخن و کالم بیشتر با اشعار امروزی سیروکار دارد. اشیعار 

شییاعران شییتنان بییه زبییان دری سییروده مییی شییوند کییه بییه طییور کلییی در یییرو شییکل 

کالسیییک شییعر دری قییرار دارد. شییعر دری کییه امییروز در اشییکا  نیمییایی، شییعر 

ن امروز را منعکس میی سیازد، خواسیت و سپید، شعر نو ایجاد می یردد و مضمو

نیاز انسان امروز را مرلو  می نماید. از نقطه نظر موسیقی این اشیکا  شیعر نییز 

در قالیب آهنیگ هیا جیای یالتیه انیید. هرننید در شیکل شیعر کالسییک دری بیر بنیییاد 
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عروض و قالیه شاعران توانایی در شتنان قد برالراخته اند، ولی به سیاحه اشیکا  

نوز در شتنان یام یداشته نشده است و کمتر کسی به ایین اشیکا  آشینایی نو شعر ه

دارند.از این رو سخن و کالم در موسیقی امروز محالل سور و عروسی بیه درجیه 

 همان سخن و کالم دف ساز خود را نمی رساند. 

 

هر هنرمند خیود را مکلیف بیه حفیظ غیز  هیای غزلسیرایان سیحرانگیز زبیان دری 

ساده و آسان آن اشعاری را بر می یزیند کیه شیاعران امیروز  نمی سازد. بصورت

ایجاد می نمایند. در این نو  اشعار موسیقیت درونی شعر آن موسیقیت غیز  هیای 

شاعران کالسیک را ندارد و از جانب دیگیر کمتیر کسیی از شیاعران آن محیی  بیه 

قی غزلسرایی به شکل مسلکی مصروف است. نتیجه اینکه سیخن و کیالم در موسیی

دف ساز آن جدبه و هیجانی را که خلق می کرد با تتیییر ایین موسییقی ایین جدبیه و 

هیجان نیز در سخن و کالم موسیقی امیروز سیقوط کیرده اسیت. پیس موسییقیتی کیه 

 در اشعار دف ساز وجود دارد، در اشعار امروز به آن حد نمی رسد. 

 

 :ه ایین تتیییرات بیر یکیی از تیامیراتی کی رد پها مهش نهمن موسهیقیمان و آهنهگ سهاز

انداختییها رد پییا یییم شییدن موسیییقیدانان و آهنگسییازان اسییت.  موسیییقی قییدیم شییتنان

مطربان که در عر ه موسیقی قیدیم تسیل  داشیتند، خیود مبتکیر آهنیگ هیای جدیید 

می بودند. یعنی اینکه مطرو خیودش آهنگسیاز میی بیود. در موسییقی امیروز و بیه 

بیانی کیه آواز خیوان را همراهیی میی ویهه در موسیقی سور و محالیل خوشیی مطر

کنند، خود را مقید به آهنگی می سازند که آوازخیوان آن را در نظیر میی یییرد. بیه 

این مفاوم که آوازخوان به تقلید از آهنگ های رسانه های یروهی به خوانیدن میی 

پییردازد و مطییرو آن آهنییگ را بییرایش مییی نییوازد. در اییین  ییورت در عر ییه 

گ سازی قد بلند نکرده است و نه بسی که هیش یکی هیم بیه موسیقی در شتنان آهن

این لکر نبوده که آهنگ جدید را بسازد. اندیشه سیاختن آهنیگ در کلییت آن مطیرح 

نیست. تصوری در شتنان مسل  است که لق  آوازخیوان آهنیگ را ایجیاد میی کنید. 

گ این یکی از آن خالهای عر ه موسیقی است کیه آنیانی کیه اسیتعداد سیاختن آهنی

را داشته ولی  دای ییرا و دالنگیز نداشته باشند، به ایجاد آهنگ هریز لکری هم 

 نکرده اند. 

 

بطورعموم تتییرات بوجود آمیده در امیر مقابلیه هیا )در سیطر کشیورها یلوبالیزیشین( دو 

تیی میرات  –تی میرات مدبیت، و  –یونیه تیامیرات را بیر موسییقی دف سییاز وارد کیرد: الیف 

 منفی
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علم و تخنیک زمینه تی میرات شیدید جایانی شیدن را پیشرلت  رات مثبت:تأثی –الف  -

در سطر جاان بوجود آورده و زنیده ییی را در مجمیو  در مناسیبات رقیابتی قیرار 

داد. در عر ییه هنییر و موسیییقی اییین رقابییت بیشییتر از دیگییر سییاحات حیییات تطییابق 

روز قیوی و  داشت. هنر و موسیقی که توانمنیدی رقابیت را داشیت و دارد، روز تیا

قییویتر مییی شییود و بییاالعکس آن هنییر و موسیییقی کییه قییدرت و توانمنییدی را نداشییت، 

 میدان رقابت را خالی یداشت. 

 

یک نکته قابل تدکر است که این رقابت اضاله تیر در توانمنیدی هیای اقتصیادی کیه 

سییکان حرکییت اعمییا  بییازار و مارکیییت را در اختیییار دارد، غلبییه وارد مییی نماییید. 

ن توانمندی اقتصادی است که زمینیه وسییع کیار هنیری و از جملیه موسییقی زیرا ای

را مایا می سازد. لورمو  جاانی شدن در سطر منیاطق نییز تطبییق میی ییردد کیه 

هنر موسیقی شتنان نیز در ننین اتموسفیر قرار یرلت کیه یکیی از تی میرات مدبیت 

 این نو  مناسبات وسعت دامنه هنر موسیقی می باشد. 

 

پدیری هنر موسیقی یک امر طبیعی است. هنرمندان با هنر دیگیران آشینا میی ت میر

شوند، از دیگران تی میر میی پدیرنید و بیاالی دیگیران تی میر میی یدارنید. آالت جدیید 

موسییییقی را وارد عر یییه عمیییل خیییویش میییی سیییازند. در شیییتنان نییییز ننیییین شییید. 

وارد کییار و لعالیییت  هنرمنییدان بییا هنییر دیگییران آشیینا شییدند، آالت جدییید موسیییقی را

 خویش ساختند.

 

در عر ییه هنییر و موسیییقی تیی میرات منفییی یلوبالیزیشیین یییا  تههأثیرات من:ههی: –ب  -

جاانی شدن برای هنیر جوامیع کونیک بسییار زییاد میی باشید. هنیر ایین جوامیع در 

مقابله با هنرهیایی قیرار میی ییرنید کیه مرزهیایی را درنوردییده و تعیداد زییادی از 

ه است. ایین رقابیت هیا در هنرهای دیگران را خورد و ریز نموده و آن را لرو برد

 سطر مناطق نیز همین خصو یت را دارا است. 

 

راه پیییداکردن وسییایل و آالت جدییید بییه هنییر موسیییقی شییتنان، داشییته هییای اییین هنییر را از 

میدان خارر ساخت. هنر تقلید و کاپی خوانی میدان عمل را بر پیرده هیا و مقیام هیایی کیه 

ت و آن را بیه یوشیه نشیینی مجبیور کیرد. پیس نمادی از یک تاری  قدیم بودند، تنگ سیاخ

یکی از ت میرات تتییر در موسیقی شتنان از دست رلتن ارزش هیایی اسیت کیه از یدشیته 

 های دورتر تاریخی در این موسیقی محفوظ بود.
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در ت میرات مدبت تتییر موسیقی ارزیابی شید کیه هنرمنیدان بیا موسییقی دیگیران آشینا میی 

دیرند. ولی به عوض آن که این هنرمندان بر هنیر دیگیران تی میر شوند و از آن ت میر می پ

بیاندازند، هنر و داشته های خود را به طاق نسیان یداشتند. نتوانستند مقام های خویش را 

با آالت جدید تلفیق بخشند که ارزش عظیم هنیری از داشیته هیای خیویش را بیه لراموشیی 

موسیییقی بوجییود آمییده، رکییود کامییل در  سییپردند. تیی میر منفییی ای کییه در زمینییه در عر ییه

پیشرلت موسیقی است که تقلید از دیگران روز تا روز رنگ باخته و به یک نظم بییروح 

 موسیقی مبد  یشته است. 

 

از نقطه نظر سخن و کالم که از عنا ر اساسیی موسییقی و بیه وییهه موسییقی شیرق میی 

در موسییقی دف سیاز تیا جیایی باشد، تتییرات وارده ت میرات منفی برجیای یداشیته اسیت. 

که دیده می شود، هنرمند مکلف به ارائه کالم بلند و سخنی با محتوای بلند در قالب غیز  

بود که هر آوازخوان تعداد زیادی از غزلیات شاعران دست او  شعر لارسی را از حفظ 

داشت. امروز ننین نیست، شاعران بیشتر بیا اشیعاری سیروکار دارنید و آن را حفیظ میی 

نمایند که از محتوای بلنید سیخن در آن هیا نییزی وجیود نیدارد. موسییقیت درونیی در ایین 

 اشعار به تناسب غزلیات دف ساز بسیار ضعیف است. 

 

یکی دیگر از ت میرات منفی ای که این تتییر در موسیقی شتنان یداشته است، بیرهم زدن 

اال توضییر شید، دارای نظام اجرایی موسیقی لولکلور می باشد. دف ساز طوری که در بی

یک نظام اجرایی است که آهنگ و کالم موسیقی نظر به موقع و موضیع شیه میرد انتظیام 

آغاز می شد که این آهنگ مقام و پرده های مخصوص « سرتراشان»می یالت، با آهنگ 

خییود را داشییت و سییخن و کییالم آن نیییز خییاص بییود. زیییرا محتییوای بیییت هییایی کیییه در 

خاص آن مراسم است که این ابیات خارر از سرتراشان جیای  وجود دارد،« سرتراشان»

دیگر خوانده نمی شوند و جای خواندن آن ها جای دیگری وجیود نیدارد. بیه ایین  یورت 

نیز دارای ریتم خاص و ابییات خیاص اسیت کیه  یرف در موجودییت « مبارکباد»آهنگ 

خوش »نگ شه مرد در مراسم عروسی در جای خاص خوانده می شود. و همین طور آه

با ریتم ویهه و ابیات ویهه در نند جیای موقعییت خیاص مراسیم عروسیی خوانیده « آمدی 

می شود که اجرای خواندن و ترتیب زمان اجرا و مکیان آن دارای انتظیام خیاص خیودش 

است که این نظام یا نظم و ترتیب امیروز در هییش یکیی از مراسیم عروشیی مشیاهده نمیی 

 ین انتظام ضربه شدیدی بر موسیقی می باشد.شود. در حقیقت از دست رلتن ا
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موسیقی دف ساز که لولکلیور نیاو ییک تیاری  قیدیم را توضییر مییدارد، نماییانگر برخیی 

عنا ر و مولفه های حیات قدیم اقوامی می باشد که این موسیقی و لرهنیگ در زنیده ییی 

در این لولکلور روزمره شان دخیل بوده و ممیزاتی را از آن با خود محفوظ داشته و نیز 

داشییته هییای زبییانی شییامل انیید کییه زمییانی موسیییقی لولکلییور ضییربه مییی بینیید، در حقیقییت 

لرهنگ و داشیته هیای زبیانی ضیربه میی بیننید. ایین واقعییت در میورد موسییقی دف سیاز 

 دق می کند. وقتی تتییراتی در ایین عر یه بیه مییان آمید، یکیی از تی میرات منفیی وارد 

داشته های زبانی اسیت کیه در آن جامعیه بوقیو  میی پیونیدد.  آوردن ضربه بر لرهنگ و

وقتی به موسیقی دف ساز از این نقطیه نظیر بنگیریم، میی بینییم کیه لرهنیگ عیالی انتظیام 

یالته در شتنان ضربه دیده و داشته های زبانی آن نیز دنار زیان های شدیدی شده است. 

 یییحنه سیییازی هیییا و داد و  آن روابییی  و مناسیییبات طبیعیییی و دور از همیییه تکلیییف هیییا بیییه

معامالت بازاری مبد  یشیته، هنیر در معیامالت پیولی نیانیزی عرضیه میی ییردد کیه بیه 

طور کلی ماهیت هنری خویش را باخته است. لرهنگ هنیری کیه جزئیی تیرین نشیانه ییی 

از داد و معامله پولی در خود نداشیت و بیر پاییه مناسیبات اجتمیاعی نییک انسیانی اسیتوار 

ر مناسبات دیگری قرار یرلته و عنقریب کیه آن یادییار باسیتان و نمیاد هنیر بود، زیر ت می

باشید، « آریاناوئجیه»قدیم را در آخرین موقعیتش که همان زادیاه قیدیمی آن بیه ا یطالح 

را به عالم لراموشی تیاری  بسیپارد. اییر ادعیا را بیا نمونیه هیایی از دسیت رلتیه لرهنگیی 

 بود:مطرح سازیما ننین شاهد مدعا خواهد 

 

)بخشیی از دیگیدان خانیه کیه ایین دیگیدان « ځینگیک»بیاالی « سرتراشیان»در حین آغیاز 

های معمولی نبوده بلکه ساختمان خا ی دارند که به یمانم یادییاری از آن عبادتگاهایای 

اسیت، بیر آتیش « سته رخیم»عقیده تی آریایی های اولی خواهند بود( خوشبویی که به نام 

عی از آن متصیاعد میی ییردد)همین خوشیبویی هیر  یبحدم بیر می اندازند که بوی مطبیو

باالی آتیش در ځینگیک انداختیه شیده و هیوای خانیه را میی انبیارد، بیه بیاور آن کیه هنگیام 

دمیدن شفق لرشته رزق و روزی از باالی روزن خانه به خانه هیا میی آیید و نییز در هیر 

بعید شیه میرد بیا  مراسم خوشی  ورت می ییرد(. سپس آهنگ سرتراشان شرو  شیده و

لباس تایه شده ملبس می یردد که در این مراسم لباس شه مرد از باالی دیگیدان کیه جیای 

زنان اسیت، در میابین لیراخ بیز)غربیا ( یداشیته شیده و بیه نای  کیه جایگیاه شیه میرد میی 

باشد، آورده شده به او پوشانیده می شود که امنای پوشاندن لباس که در یدشته همیه آن از 

ت خییود منطقییه و از سییاخته هییای اعضییای خییانواده شییه مییرد مییی بییود، مراسییمی محصییوال

داشت که در آن مادر و پدر، خواهر و برادر ، عمه و خاله همه را بیه شیکلی بیه مالمتیی 

می یرلتند و به یرمی محفل می الزودندا به یونه مدا : وقتی لنگی یا سله را بر سر شیه 

کردند که سله کوتیاه خرییداری شیده اسیت و بایید مرد پیش می دادندا پدرش را مالمت می 
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پدر شه تاوان بدهد یا وقتی جوراو را به پای شه مرد می کردندا خیواهر را مالمیت میی 

کردند که جوراو بالته شده خورد است باید خیواهر شیه تیاوان بپیردازد. ییا وقتیی پییراهن 

هن را خورد خرییداری شه را می پوشانندا برادرش را به مالمتی می یرلتند که تکه پیرا

کرده که کرته برای شه تنیگ اسیت، بایید بیرادر تیاوان بدهید و همیین قسیم ایین مراسیم کیه 

نوعی شوخی و خوشی را همراه می داشت، تا ختم ملبس ساختن شه مرد ادامه می یالت. 

لباس شه مرد عموما شامل یک کرته و تنبان، یک تاقین )کاله( یلدوزی شده، یک نکمن 

ی زنییان خییانواده شییه مییرد مییی بییود، یییک سییله یییا لنگییی سییفید، یییک جییوره کییه دسییت دوز

جوراو پشمی رنگه، یک جفت نموس که پوست آن رنگ شده با ریشیه خار)بتیه نسیترن 

که در کشتزارها به طور طبیعی می رویند و آن ها را خار می یویند(، بندهای بالته شده 

سییتن کمییر شییه مییرد و یییک رنگییه نمییوس از تییار پشییمی، یییک دسییتما  رنییگ شییده بییرای ب

دستما  کونک رنگنمیزی شده که به جای یل در سله شه می زدند، می شید. همیین سیان 

البسه عروس در جامه بران دوخته می شد که جامه بران مراسمی است زنانه، ننید روز 

بیرش ییا »پیش از عروسیی در خانیه عیروس محفلیی یرلتیه میی شید کیه ایین محفیل بیرای 

یزار می یردید که کلمه جامیه بیران می خوذ از آن میی باشید. کیه لباس عروس بر« بریدن

ایین مراسییم و برخیی عنا ییر دیگیر مراسییم عروسیی امییروز لرامیوش شییده و ییا بییه طییور 

 رنگ باخته اجرا می یردند.

 

همچنین برخی ضرو المدیل هیا یادییاری از آن یدشیته هیای دور در ایین لولکلیور وجیود 

و المدل ها را بیه شیکلی در نوشیته شیاعران بیزری داشتند که امروز تعدادی از این ضر

 زبان دری می یابیم. نمونه هایی از آن:

 

تشییبیه میییدارد و مییی « دف سییور»دف سییور: رضییی الییدین نیشییابوری نصیییب خییود را بییه 

 یوید:

 

 تبارک اله یــــویی مگــــر دف ســــورم    نصیب من همه رنج و جاان پر از شادی 

 

همین دف سور را در شتنان همه کس آشناست و ضرو المدلی نیز در میان میردم وجیود 

و ایین « کسی که بدون دف در رقص باشد»یعنی « بی دهف رقاص»دارد که می یویند: 

بییرای کسییی یفتییه مییی شییود کییه غیرمسییئوالنه در هییر کییاری خییود را دخیییل بسییازد. همییین 

 که موالنا می یوید:ضرو المدل در زبان دری نیز مرور بوده است 

 

 ز اعتـــــماد جــــــود خـــالق جـلـــــــیل       نون که بی دف رقص می کرد آن علیل



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
khush_nazar@yahoo.com                                                                                                                    www.shughnan.com 

 

دې دهیف شیپ » میان میردم شیتنان وجیود دارد کیه میی یوینید: درتر: ضرو المدلی  دف

و آن برای «. دف او نم برداشته است»این ضرو المدل مفاوم آن را می رساند که «. سڅ

یفته می شود که در موضوعی توانایی کار و ییا  یحبت داشیته، ولیی عمیداً نییزی کسی 

نمی یوید و یا بسیار کم خود داخل یفتگو می شود. ایین ضیرو المدیل در زبیان دری نییز 

 در برخی از ابیات شاعران آمده استا سوزنی سمرقندی در جایی می یوید:

 

 وی ز لروخواندن آن نون دف تر ماندرا    ای دلتر شعــر پدرت آن که به هـــر بیت  

 

 و یا:  

 دلـتــــر بی مـــــدح تو دف تـــر است        در طرو نیارد کسی را دف تر است

 

ایین بیه «. یجڤییو وی قاشیق لیو  »قاشقگوی: ضرو المدلی در شیتنان اسیت کیه میی یوینید: 

کیه مطلیع  در دف سیاز هنرمنیدی«. او تکیرار کننیده ییا قاشیقگوی وی اسیت»معنی آن که 

آهنگ را بعد از هنرمند اولی تکرار می خواندا قاشق خوان ییا قاشیقگوی یفتیه میی شیود. 

این ضرو المدل باالی کسی اطالق می شود که به پشتیبانی و حماییه از کیس دیگیری بیر 

 خیزد.

 

دهیف »همچنان ضرو المدل دیگری نیز به ارتباط قاشقگو تکرار می شود که می یویند: 

دف ساز را قاشقگوی برابر می »به مفاوم آن است که «. یج  ساز کښتڤو  ساز ته قاشق ل

این ضرو المدل وقتیی میورد اسیتعما  دارد کیه کیاری بیا مشیوره آدم باتجربیه بیه «. سازد

 مولقیت برسد.

 

امییروز اییین ضییرو المدییل هییا کمتییر اسییتعما  مییی شییوند و ایییر اسییتعما  هییم شییوند، بییرای 

س لراموشییی دف سییاز و یییا تتییییرات در موسیییقی اکدریییت نسییل جییوان لامییا نیسییتند. پیی

لولکلور ننین دستنورد بزری لرهنگیی را ضیربه جبیران ناپیدیر زده اسیت و ایین مسیئله 

 جنبه منفی تتییرات را نمایان می کند. 

 )ادامه دارد(


