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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 سوم(

 

 نوشته: دکتور خوش نظر پامیرزاد

 

 

 

 

 

 ۱۹۳۱جدی  ۴۲

 

 

تأأیریرام می أأی ت ییأأر در موسأأیقی دو سلأأور د  سأأاز در  تأأیریراب بأأر ارزی هأأا: زبأأان 

عرصه ارزش های زبأان نیأب باأیار زیأاد مأی باشأدر ت ییراتأی کأه در ایأن زمییأه بأر د  

اررانأداز « شأ یانی و دری»ساز وارد شده و تاریر می ی از خود بجا گذاشته، بر دو زبأان 

که در رسأوم عروسأی بوده استر در زمییه ارزش های کلمام و اصطالحام زبان دری 

های ش یان مح وظ مانده بودند و عصرهای قبل از مسا مه این زبان خأار  گردیأده و در 

مسا مأأام زبأأان شأأ یانی اسأأتگمای مأأی گردیدنأأدر اگأأر لأأه ایأأن تگأأداد کلمأأام زبأأان دری در 

زبأأان شأأ یانی باأأیار زیأأاد مأأی باشأأد کأأه می أأود لیأأدین کتأأاد تحقیقأأاتی را در مأأورد  ن أأا 

هم بتوان یأک درهیأک کامأل   أام قأدیمی را کأه نأه تی أا در زبأان شأ یانی  نوشت و شاید

بلسه در سایر زبان های پامیری نیب تدوین نمود کأه  ن درهیأک گأره اکتریأت کلمأاتی کأه 

صر  در دیوان های اشگار و متون قدیمی باقی مانده، بگ اید و یأا حتأی تگأدادی از ایأن 

ب راه نیادته که صر  در زبان هأای پأامیری   ام و اصطالحام به دیوان های اشگار نی

 باقی هاتید که دریادت مگیی  ن ها برای خوانیده گان متون قدیمی دری دشوار می باشدر 

همییطور در زبان ش یانی نیب دو سلور د  سأاز کلمأام و اصأطالحام زیأاد را در خأود 

ار  گردیدندر داشت که با نبود د  ساز کلمام و اصطالحام نیب از ساحه گویش زبان خ

با نمونه هایی از این کلمام در ایأن نوشأتار روبأرو مأی شأویم کأه  ن أا ج أام مختل أی از 

 حیام را تصویر می دارندر 
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برخی از این کلمام ن اندهیده ل ره تاریخی می باشأید کأه حتأی از میاسأبام اجتمأاعی و 

، «تراشأانسر»له باأی کأه ن أانه هأای نظأامی و   أسری دارنأدث لأور متأای: در ابیأام 

ن أأان میدهأأد کأأه در قأأدیمترین دوره ایأأن اقأأوام بأأا ملتأأان سأأروکار داشأأته و « کمأأان ملتأأان»

کمأأان ملتأأان ب تأأرین اسأألحه بأأرای شأأسار و رزم و پیسأأار در  ن دوران بأأوده اسأأت کأأه 

در  ن ابیأأام خأأالره شأأه « خراسأأان»را بأأه  ن ت أأبیه مأأی دارنأأد و یأأا نأأام « ابأأروی شأأه»

از خراسان بأه عأبم شأسار « سه صد سوار نیبه گردان»که با خراسان را زنده می سازد 

 یا جیک می بر یدر

  

ک أأش »بخأأی از کلمأأام ل أأره صأأیگت قأأدیمی را بأأه نمأأایش مأأی گذارنأأدر لیان أأه کلمأأه 

نیب از  ن دوره هایی از تأاری  را یأاد ور مأی شأود کأه صأیگت در بدخ أان در « بدخ ان

بوده و تو یدام صیگتی در  ن دوران  دوره های دورتر تاری  دارای ممیبام خاص خود

تمام نیازمیدی ا را نأه تی أا در بدخ أان بلسأه نیازمیأدی هأای سأایر میأال  هماأایه را نیأب 

 مردوع می ساختر 

 

یسی از میال  هماأایه بدخ أان کأه هیأوز در یأک اقلأیم بأبر  تیظأیم ن أده بأود، میطقأه 

ش یان بود کأه در عصأرهای پی أین میطقأه شأ یان در مربولأام مأاورا ی ر مربأول مأی 

شأأدر در نخاأأتین سأأده هأأای هجأأری بأأود بدخ أأان بأأه عیأأوان اقلأأیم از جانأأ  خالدأأت ب أأداد 

ان میال  شأ یان و واخأان نیأب در اقلأیم بدخ أان پذیردته شده که با اقلیم قرارگردتن بدخ 

از شأ رم زیأادی برخأوردار « ک ش بدخ أان»شامل گردیدندر بر این اساس در  ن زمان 

بأأوده اسأأت کأأه در سأأروده هأأای دو سلأأور هیأأوز بأأه همأأان نأأام بأأاقی اسأأتر ک أأش بأأه م  أأوم 

وجأود هایی با ساختمان مت أاوم مأی باشأد کأه در شأ یان دو نأوع ک أش « بوم»امروزی 

داشتث ک ش مردانه و ک ش زنانهر ک أش مردانأه از لأود تراشأیده مأی شأد، سأاختمان  ن 

لوری بود که لود )بصورم عموم لأود لأارم ب اسأت اده مأی شأد( را در قا أ  بأوم 

مأأی تراشأأیدند و سأأل  داخأأل  ن را بأأا یأأک   أأه  هیأأی ح أأر مأأی نمودنأأد و لأأر  پایأأان  ن 

ر حصه عقبی و دو کروی دیگر پی أرو گذاشأته کروها میگذاشتیدر  ن سان که یک کرو د

می شد که در حقیقت بر سه پایه استوار می گردیدر بر کروها می  هأای کأالن بأه نأام گأل 

می  زده می شد که از درسایش لود ممانگت می کردر ک ش زنانه از پوست حیوانام به 

زی م أابه لور عموم پوست بب یا گاو دوخته می شدر ایأن ک أش بأه سأاختمان بأوم امأرو

بود با این ت اوم که مواد  ن صر  پوست و تیاد بود و از جانبی هم ک أش کأرو نداشأته 

بطور هموار بأودر ک أش بدخ أان بأا نأوعی رشأته زری گلأدوزی بأود کأه در  ن زمأان از 

اشیای  وک  ب مار می ردأتر بأرای عأروس از بدخ أان خریأداری مأی گردیأد کأه ک أش 

بأأأود کأأأه راه یأأأادتن  ن در  هیأأأک دو سلوریأأأک بدخ أأأان از شأأأ رم خأأأوبی برخأأأوردار 
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سرتراشان تا امروز هم به گوش می رسأدر بأا  ن کأه سأای هأای سأای مأی گأذرد کأه دیگأر 

تو ید ن ده و از است اده بر مده و حتی نام  ن از خالره دراموش گردیده، اما در دو سلأور 

بخ ی از یک تاری   باقی مانده که با جا خا ی کردن موسیقی دو سلور این کلمام که گویا

 اند، نیب برای همیش به دراموشی به دراموشی سلرده می شوندر 

 

تگأأدادی از نأأام هأأای رسأأوم عروسأأی بأأه شأأسل یأأک کلمأأه و یأأا کلمأأام ترکیأأ  شأأده کأأه در 

موسأأیقی دو سلأأور د  سأأاز وجأأود داشأأتید و یأأا هیأأوز هأأم وجأأود دارنأأدر ایأأن نأأام هأأا یأأا 

ادی ش یانی این کلمام نیب وجود دارنأدر مگأر اصطالحام کلمام زبان دری اندر زیرا مگ

در میأأال  دری زبأأان از مسا مأأه خأأار  شأأده کأأه هأأر کأأدام  ن هأأا نیأأب گویأأای میاسأأبام 

اجتماعی و درهیگأی خأاص در یأک دور گذشأته تأاریخی مأی باشأیدر بأا  ن کأه از مسا مأه 

دن ایأن زبان دری بیرون مانده، مگر گیجییه دو سلور  ن را مح وظ داشت که با گوشأه شأ

دو سلور این کلمام نیب از داشته های زبان ناپدید می گردندث نمونه هایی از این کلمام و 

 اصطالحام که در نام روا  ها وجود داشتید:

 

 ـ جامه بران: این اصطالح نام رسومی است که در بخش های قبلی توضیح گردیدر

ع ایأن نوشأتار در سرتراشان: رسومی است در مراسم عروسی در شأ یان کأه در شأرو -

 مورد  ن توضیحی ارائه گردیدر

 

سربیدان: سربیدان نام رواجی است در مراسم عروسی کأه پأ  از ردأتن شأ مرد بأرای  -

 وردن عروس اجرا می گرددر این رسم لوری اسأت کأه در ردأتن شأ مرد همأه اع أای 

ان هماأایه هأا مردییه خانواده او را همراهی میسیید و زنان خانه باقی میمانید که همأه زنأ

« سأربیدان»جمع می شوند و مادر )اگر مادر نداشتث خواهر ببر  یا عمه ( ش مرد را 

می گیرندر ایأن روا  لأوری اسأت کأه مأادر شأه را زن أا در خانأه قیأد مأی کییأد و اجأازه 

بیرون ردتن را به او نمیدهیدر او برای رهایی خویش از این قید ناگبیر است بأه خواسأت 

واد متبت بدهد که در این صورم لیبی را به مصر  رسانده و زن أا زن ای هماایه ج

را قانع سازد که بطور عموم گوس یدی را ذبح می نمایید که در حقیقت م مأانی زن أا مأی 

 شود که به این روا  می گوییدث سربیدانر

 

عالوه بر روا  های متذکره برخی کلمام زبان دری در موسأیقی د  سأاز وجأود داشأته 

سا مام روزمره از  گویش این زبان خأار  هاأتیدث ایأن کلمأام مانیأد: ش اأوار، که در م

شیرروغن، سربیدک، حجره، ش مرد، قاش ، دأراور و امتأای  ن مأی باشأد کأه امأروز در 

کیاه دراموشی زبان دری بوده و صر  در متون قدیم برخی از  ن ها دیده می شودر در 
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ه یادتأه کأه مگیأای برخأی از  ن هأا نیأب بیأا بأه درهیک های   ام زبان نیب تگداد اندکی را

سیاق جمله یا بیت ارائه شده و مگیای دقی  را اداده نمی کید و نیب تگأداد زیأادی از  ن هأا 

به درهیک ها نیب راه نیادته اما در رسوم و روا  ها در پامیر مح وظ اندر کلمام مح وظ 

یأک تون قدیم ممد واقع مأی شأوندر مانده در این رسوم برای ری ه یابی و م اهیم کلمام م

را مأی بییأیم کأه در متأون قأدیم زبأان دارسأی « ژاژ یا ژاژخایی»نمونه یی از  ن ها کلمه 

بی تر به نظر رسیده و در نوشتارهای ادبی هم گاهی استگمای می شودر در رابطه به این 

کأه  ن را یأاهی اسأت گهای   ام  مده است که ژاژ به مگیأای  ککلمه همین قدر در درهی

 أتن  مأده و نیأب حأر  م أت زدن را گوییأد و ژاژخائیأدن بأه مگیأای بی أوده و   أو گر گکی

وییدر اما اییسه این کلمه لرا با لیین مگیایی پی سش می شود، به صورم جأوابی یادأت گ

نمی شودر در صورتی که این کلمه در زبان شأ یانی م  أوم را بأه صأورم واضأح ارائأه 

است که این علف در ب ار روییده « ژهش»ین زبان نام یک علف میداردر لوری که در ا

و سیر د بوده دارای خارهای تیبتیأب مأی باشأدر وقتأی ایأن علأف خ أک مأی شأود، هأی  

ری  ن را خأأورده نمأأی توانأأدر خأأر تی أأا حیأأوانی اسأأت کأأه  ن را مأأی خأأوردر گأأحیأأوان دی

کأأدام دایأأده خأأوردن ایأأن علأأف کأأه بأأا خ أأک شأأده  ن صأأر  خارهأأایش بأأاقی مأأی مانیأأد، 

نداشأأته، دقأأا بأأرای مصأأرو  سأأاختن حیأأوان مأأی باشأأدر اشأأگار شأأاعران همأأین نستأأه را 

 توضیح میدارندث به این صورم:

 

 ژاژ می خاید ز کییه بو       مصط ی مه می شسادد نیم ش     

 (902)متیوی، ددتردوم ، ص   

 

 عاجدی نیب گوید: 

 وین عج  نیات که تازند سوی ژاژ خران  ژاژ داری تو و هاتید بای ژاژخوران   

 

شه: در  هیک سرتراشان شأ مرد بأه ش اأوار ت أبیه شأده اسأت کأه ری أه هأر دو کلمأه  -

پاأوندهایی « سأوار»و « مأرد»مأی  یأدر کلمأه هأای « پادشأاه»اسأت کأه بأه مگیأای « شه»

نمأی  هاتید که به این کلمه ترکی  یادته اندر این کلمه در گ تار روزمأره امأروز بأه گأوش

 رسدر

 

و « شأاه»یأا « پادشأاه« »شأه»مأی باشأد کأه « سوار»و « شه»ش اوار: کلمه مرک  از  -

 ن که بر اس  یا حیوان دیگری ن اته باشدر ش اوار را در درهیک های زبان « سوار»

 ورده انأأدر در اشأأگار شأأاعران زیأأاد « سأأوار درور، ب أأادر و پ لأأوان»دارسأأی بأأه مگیأأای 
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نمونه از ابیام شاعر  اان ا  یأ  حأادش شأیرازی بیتأی را انتخأاد استگمای شده که برای 

 می نماییم که گ ته است:

 ش اوار من که مه  ئییه دار روی اوست   تا  خورشید بلیدش خاک نگل مرک  است

 

نام غذایی است  -شیرروغن: شیرروغن به دو م  وم در ش یان استگمای می گرددر یسی -

نأام  -می ود که غذای مگمو ی میأان مأردم مأی باشأد و دوم که از نان، شیر و روغن  ماده

رواجی است که در مراسم عروسی انجام می یابدر لوری که بأا  مأدن عأروس و شأ مرد 

به نبدیک خانه هأا، صأاح  خانأه هأا در یأک کاسأه لییأی شأیر را بأا کمأی روغأن یسجأا 

نگ ت کولک نموده و به پی واز عروس و داماد می  ورد که در مراسم نخات عروس ا

دست راستش را به شیرروغن داخل نموده و مبه می کیأد و بگأد شأ مرد ایأن کأار را مأی 

کیدر با رسیدن عروس و ش مرد به خانه مادر ش مرد نیب شیرروغن را به پی أواز  ن هأا 

 می  وردر 

   

سربیدک: نام توته دراز تسه رنک شده و یا گلدوزی شده اسأت کأه  ن را بأه زیأر مأوی  -

 وس می بیدندرهای عر

 

حجره: این کلمه در دو سلور د  ساز  مأده اسأت کأه در درهیأک دهخأدا بأه مگأانی ذیأل  -

  مده است: 

 

باره زمأین دیأوار در ک أیده ماأقف و پأاره یأی از زمأین و نیأب جأایی گ تأه شأده کأه میأان 

سأأیاه ای واقأأع  بأأوده و ارمیأأای نبأأی را  ن جأأا حأأب  نمودنأأدر هم یأأان در تأأداوی پارسأأی 

 ان الاق للبه و مدرسه، خانه مگیی شده که در ابیام زیر  مده است:زبان

 دردوسی گوید:

 زن از حجره ردت و به ایوان رسید     نگه کـــرد سیــــیدخت او را بـدیـــد

 

 خاقانی گوید:

 از حجره سیک  مد در جلوه عروس رز     در حجـــــله  هــــن شد گلیار همی پوشد

 

اسأتیبال مأی گأرددر ایأن کلمأه در زبأان « خانأه»ره ذکر شده مگیی در بیت های که از حج

شأأ یانی نیأأب اسأأتگمای مأأی گأأردد کأأه مگیأأای  ن در ایأأن زبأأان دقیقتأأر مأأی باشأأدر در زبأأان 

مأأی گوییأأد کأأه همأأین مگیأأا را ادأأاده مأأی نمایأأدر مگأأر بأأا ت أأاوم « وژره»شأأ یانی حجأأره را 

ان و سایر میال  پامیرزمین خانأه گ ته نمی شودر در ش ی« وژره»اییسه: به هر خانه یی 
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هایی با م یدسی خاص قدیمی هاتید که بطور کلی از خانه های سایر میال  مت اوم می 

باشدر این خانه هأا بأا داشأتن مراتأ  پاأت و بلیأد در داخأل و نیأب مراتأ  پاأت و بلیأد در 

د می  ورد سقف و پوشش خانه یادی از  ن پیاهگاه جم ید  ن پادشاه عادی  ریایی ها به یا

که تا امروز در پامیرزمین باقی مانده و از نظر ساختمان و ماأاحت بأا خانأه هأای عأادی 

می باشدر بگ ی ها کأه توانأایی « لید»ت اوم کلی داردر نام این خانه ها به زبان ش یانی 

ساختن خانه به  ن ببرگأی ندارنأد، خانأه هأای کأولستر مأی سأازند کأه در  ن نق أه کامأل 

نمی گردد و صر  سرپیاهی که دیگدان خانه، روزن و لارخانه را داشته تطبی  « لید»

 یا حجره می گوییدر « وژره»باشد، در نظر گردته و  ن را میاازندر لیین خانه ها را 

 

قاش : اگر له این کلمه امروز در زبان دری مگموی بوده و ی با ت اوم کلی مگیأای  ن  -

که قاش  مراد از وسیله یی است بأرای خأوردن مأواد غأذایی مأایع کأه متأراد   ن لم أه 

می باشدر و ی در دو سلور د  ساز  ن دسته از هیرمیدانی که مطلع هر  هیک را بگأد از 

 نماییدر قاشقگویان یا قاشقخوانان گ ته می شوندر  هیرمید  وازخوان تسرار می 

 

نأام  نقأل قأوی نمأوده اسأتث« برهأان»دراور:  مگیی این کلمه در درهیأک دهخأدا کأه از  -

موضگی گ ته شده اسأت در خراسأان کأه در  نجأا ل أمه ای اسأت کأه لأون در  ن ل أمه 

بأأا پاأأوند  مگأأر در دو سلأأور د  سأأاز ایأأن کلمأأه غولأأه خورنأأد تأأ  ربأأع را زایأأل کیأأدر

می  ید که دراورخوان  ن هیرمیدی اسأت کأه مطلأع  هیأک هأا را اجأرا نمأوده و « خوان»

 پی اپیش قاشقخوانان  هیک ها را می خواندر

 

کلمام و اصأطالحاتی کأه یأاد وری شأدند و بازتابدهیأده تأاری  از دوره هأای باأیار دور، 

لوکام زبان خار  می  درهیک و هیر قدیمی هاتید، امروز با کمرنک شدن دو سلور از

گردند و به مرور این کلمام به کلی از حیطه گأویش زبأان ناپدیأد مأی شأوندر ایأن پروسأه 

در زبأأان شأأ یانی ل أأمدیدهای زیأأادی داردر در سأأاحام وسأأیع درهیگأأی در زمییأأه هأأای 

مختلف له در رسوم و روا  ها و له در بازی ها و سایر عرصه های حیام نمونه های 

نأأوعی بأأازی « سأأقه بت أأت یأأا سأأقه بأأازی»نأأدث لأأور متأأای: صأأر  در زیأأادی وجأأود دار

ال ای کم از کم به تگداد بیات کلمه با گوشه شدن ایأن بأازی کودکأان ناپدیأد شأده و دیگأر 

شییده نمی شوندر نه تی ا که کلمه ها بلسه ت بی ام، ضرد ا متل هأا و امتأای نیأب از میأان 

ث دیگأأر زمییأأه گأأویش ضأأرد ا متأأل و یأأا جأأای ردتأأه انأأد و احیانأأا اگأأر باقیمانأأده باشأأید هأأم

 استگمای و ری ه کلمه ها در اب ام قرار می گیردر
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سرنوشت کلمه ها، اصطالحام و ضرد ا متل های ذکرشده در موسأیقی د  سأاز همأین 

واقگیت را میگس  می سازد که اگر بر دو سلور ضربه برسد و یا ارزش دو سلأور بأابود 

 گردد، زبان گویش نیب از این ضربه بی نصی  نمی ماندر 

 

 آیا می توان گامی در راه چاره برداشت؟ 

وسیقی د  سأاز نتیجأه حاصأل شأد کأه ایأن ارزش درهیگأی بیأابر با یک نظراندازی بر م

رقابت ها با انواع دیگر موسیقی جایش را خا ی گذاشأت کأه عوامأل ایأن ت ییأر، اسأباد و 

علل  ن بررسی گردیدر بادرنظرداشت این عوامل نساتی لید برای ناأل جأوان قابأل دقأت 

 می باشید:

بأأر بییأأاد گذشأأته خأأویش متسأأی و  از  ن جأأایی کأأه واضأأح و رابأأت اسأأت هأأر ارزش هیأأری

پی رونده است که در تل ی  با گذشته ارزش هیری زمییه پی أردت پایأدار مییابأدر در غیأر 

 ن ارتبال ارزش هیری با گذشته  ن میقطع شده و در حقیقت امسان پی ردت  ن قطأع مأی 

گردد که هیر موسیقی نیب در لیین رونأدی میتوانأد مطأرح شأودر د  سأاز ارزش هیأری 

ر موسأأیقی شأأ یان بأأود کأأه پی أأردت  ییأأده موسأأیقی بأأر بییأأاد  ن بأأه مأأدار  بلیأأد و بلیأأدتر د

ت مین می گردیدر مگر گوشه شدن این هیر تا جایی روند پی ردت موسیقی شأ یان را بأا 

گذشته  ن میقطع ساخته که وظی ه نال جأوان وصأل سأاختن هیأر موسأیقی امأروز بأا د  

زیأاد د  سأاز را دوبأاره بازسأازی نمأوده و  ن را بأا  ساز می باشدر مقام ها و پأرده هأای

موسیقی امروز پیوند دهید تا در مقابلأه بأا گلوبالیبی أن )کأه خوشأبختانه امأروز دو سلأور 

مواضع قوی نابت به سأایر انأواع موسأیقی دارد و پ أتیبانی مأی گأردد( بأا دسأت وردهای 

ه غرض پیونأد هیأر موسأیقی هیری خویش به سوی  ییده گام بگذارندر نال جوان و  گاه ب

شان با گذشته  ن یگیی مقام های د  ساز در هر قریه اناامبل د  ساز را ت أسیل داده و 

از رونأأد تاریرگأأذاری موسأأیقی دو سلأأور در سأأطح ج أأانی اسأأت اده نمأأوده و بأأه کأأاروان 

 موسیقی بلیوندندر 

 

مگه می باشد ولی ه اساسی هر عیصر  گاه جامگه ح اظت و حمایت از ارزش های  ن جا

که یسی از ارزش های ش یان داشتن موسیقی غیامید دو سلور  ن هأا اسأتر  أذا مأردم هأر 

 قریه  بوماً اناامبل د  ساز قریه خویش را ت وی  و حمایه نماییدر 

 

عالقمیدان ارزش های دو سلوریک این اصل را نادیده نیانگارند کأه یأک گأام ت أویقی  ن 

ده گام پی ردت  ن ها را م یا می سأازندر اناأامبل هأا را بأا ها به اناامبل های قریه جام 

 اشسای مختلف به مگردی بگیرندر
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در سطح و اوا ی ش یان نیازمیدی یأک کمیتأه رهبأری موسأیقی دو سلأور محاأوس بأوده 

که این کمیته وظی ه اصلی حمایه از اناامبل های موسیقی و زمییه سأازی  پی أردت کأار 

 به این ترتی : ن ها را ع ده دار شودث 

 

در تماس با اناامبل قریه جام از ابتسارام هیری  ن هأا اسأتقبای نمأوده و بأا پی أسش  -*

کأأردن تح أأه هأأا و جأأوایب  ن هأأا را تمجیأأد و ت أأوی  نمایأأد کأأه بأأه ایأأن ترتیأأ  جیبأأه تقلیأأد 

 موسیقی را میان جوانان کاهش داده و  ن ها را به لر  خالقیت بس اندر

 

وسیقی دو سلأور را ایجأاد و در سأطح و اأوا ی، وریأام، داخأل و صیدوق حمایه از م -*

 خار  ک ور به  ن توجه را جل  نمایدر

 

همه سا ه میان اناامبل های قریه جام ماابقام  وازخوانی و ایجاد  هیک هأای جدیأد  -*

را به راه انداخته و به برنده اوی ماابقام جایبه اعطا نموده و به مطربان جوایبی را در 

 بگیردر نظر

 

در سأأطح و اأأوا ی و نیأأب بیأأرون از  ن در سأأطح و اأأوا ی هأأای دیگأأر، وریأأام و مرکأأب 

ک أأور در روزهأأای ملأأی و خوشأأی هأأا بأأرای اناأأامبل هأأای هیأأری زمییأأه نمای أأام م یأأا 

 گرددر 

 

همأأه عالقمیأأدان بأأه درهیأأک و بأأه خصأأوص موسأأیقی دو سلأأور در داخأأل و خأأار  ک أأور 

 حمایه ما ی و مگیوی بیمایدر  کمیته رهبری موسیقی دو سلور را

 

ارزیأأابی موسأأیقی دو سلأأور ن أأان داد کأأه در ایأأن موسأأیقی ارزش هأأای بأأبر  درهیگأأی، 

زبانی، اجتماعی، هیری و تاریخی وجود دارد کأه بأا مأرور ایأام ایأن ارزش هأا بی أتر از 

پیش نمایان می گردندر موسیقی د  ساز که ل ره تاریخی بایار قدیم داردث مجموعأه ای 

ز ارزش های زبانی، درهیگی، اجتمأاعی و هیأری را ت أسیل میدهأد کأه ارزش هأای  ن ا

در حای ناپدید شدن هاتیدر این رسا ت هر درد  گاه جامگأه مأی باشأد تأا از ایأن ارزش هأا 

حمایه نموده و زمییه پی ردت بگأدی را بأرای موسأیقی دو سلأور کأه داشأته هأای م أترک 

 توان خویش گامی برای انس ا   ن برداردرهاتید، م یا باازند و هرک  در حد 

 

 این نوشته را به امید گام های عملی در ج ت مودقیت بی تر هیرمیدان به پایان می برمر

 


