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 های پامیر موسیقی و شعر در کوهستان

 
    ی مطالعات اسماعيلی مؤّسسهویب سایت گرفته شده از 

  شغنان سيمایاداره نشرات توسط 
 

 ۰۲۳۱دلو  ۳۲
 

 

انید  امیا دور از دسیترو بیودن  شیان تیيرير يریرفته های موسيقایی بدخشان از بسترهای فرهنگیی مسیلمان اارا  سنت

های موسیيقایی منصریر بیه فیرد در بدخشیان بیوده  هم در توسعه و حفی  بعییی از سینتهای يامير عاملی م کوهستان

میرز بیا نیيب  بدخشیان افغانسیتان و جمهیوری  ی کوهستانی يامير در شرق تاجيکستان  هم بدخشان نام منطقه   است.

شییان بییه  و زبان شییوند  بییا توجییه بییه خاسییتگاه هییا  گنگونییه کییه مییردم ایییب منطقییه خوانییده می قرقيزسییتان اسییت. ياميری

های فرهنگییی دیگییر  های موسییيقيایی بدخشییان تصییت تییيرير زمينییه شییوند. سیینت بندی می هییای قییومی میتلفییی تقسییيم گروه

های يییامير عییاملی مهییم در حفیی  و  شییان قییرار گرفتییه اسییت  امییا دور از دسییترو بییودن  کوهسییتان مسییلمانان ااییرا 

بدخشان شده است که از گن جملیه رقیت تقليیدی از حيوانیات های موسيقيایی منصرر به فرد  ى برخی از اجرا توسعه

ی تالقییی و تدییادا  هییا نقطییه جییایی کییه بدخشییان قرن حییاا از گن و انییواگ گونییاگونی از گوازهییا را ميتییوان نییام بییرد. بییا ایب

های بیيب سیازهای  فرهنگی بيب غیر  و شیرق بیوده اسیت  تيريرهیای ننیدی قابی  تشییيت اسیت. بیرای م یاا  تشیابه

های گوایییی در  هییا بییوده  در همییان حییاا نشییانه هییا و هيماليایی کوهسییتانی بییيب ياميری-ای فییرا يییانگر رابطییهخییا   ب

 باشند. گر تيريريریری از نيب می ستان شرقی بدخشان حکایتگهای قرقيزی مربوا به  نغمه

 

های متفیاوت  نيیز گونیه دانان بدخشانی در تاجيکستان اشعار کالسيک فارسی  و اشعار مرهدی نسدتي نیویب  و موسيقی

های روسیتایی يیامير  کنند  که از فارسی تیاجيکی متمایزانید. ترانیه های بومی يامير اجرا می شعر عاميانه را در زبان

يليییکم تقسییيم کییرد. گصییورت تقریدییی بییه گوازهییای مییرهدی (مییدو و غییزام و گوازهییای عاميانییه (در تییوان به را می

های عاميانه را هم خوانندگان مرد و هیم زن اجیرا  ر دارند  در حالی که ترانهگوازهای مرهدی معموالً خوانندگان مرک

 کنند. می

  

يییردازد  امییا  ی ایرانییی بییه موتییوعات عشیی  روحییانی می اشییعار مییرهدی بدخشییان تاجيکسییتان هماننیید شییعر صییوفيانه

ی مسیلمانان اسیماعيلی  تیازگی  شیاه کیریم  امیام کنیونی جامعیه اشعار بسياری نيز در سیتای  امیام علیی  و بيشیتر بیه

 وجود دارد.

ای قوی در سنت شعری ياميریان دارند  یکی شاعر و فيلسو  اسماعيلی حکیيم  های تارییی که جلوه دیگر شیريت

ناصر خسرو است که بنا به مشهور  نياکان ياميریان را به سنت مسلمانان اسیماعيلی در قیرن ییازدهم درگورده اسیت 

 اش  شمس تدریزی. الدیب رومی و مرشد روحانی هم  جالاو دیگری صوفی بزرگ قرن سيزد

 

 های يامير: مدو  موسيقی و شعر کوهستان

 نمونه را بشنوید

اند. میدو  وشته شیدهمدو (شعر منقدتم مشتم  بر انواگ میتلفی از اشعار مرهدی است که اک راً به تاجيکی یا فارسی ن

گیید  امییا بیه عنیوان سیینتی میرهدی نيیز اجییرا  سییراری بیه اجیرا درمی  معمیوالً در مراسیم رسیمی  میی الً در مراسیم خیا 

توانیید یییا شییعر عرفییانی کالسییيک فارسییی باشیید یییا اشییعار جدیییدی کییه بییه سییتای  امامییان  شییود. اشییعار مییرهدی می می

منسیو    های ميانیه الدیب بلیی  شاعر مشیهور سیده الداً به جالااسماعيلی اخترا  دارد. اشعار کالسيک عرفانی غ

 هستند  و یا ناصر خسرو  شاعر فيلسو  اسماعيلی.

اند. در ایییب نییوگ شییعر   اشییعار نسییدتاً جدییید توسییط شییاعران اسییماعيلی بییومی در قییرن نییوزدهم و بيسییتم سییروده شییده

اند. ویژگیی میرهدی میدو  مشیارکت جامعیه  بيان کردههای اسالم اسماعيلی را گشکارتر  شاعران تفسير خود از گموزه
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ی مجریان ایب قالب موجب گسترش ایب اعتقیاد شیده اسیت کیه هید  از میدو رسیيدن  در اجرای گن  و دیدگاه متعددانه

 ی صوفيان است. ای از تکام  روحانی  قاب  مقایسه با وجد عارفانه به درجه

ی  شیود. قسیمت عمیده تندیور  و حماییت گهنگیيب د  همراهیی می مدو اساساً یک ترکيب گوازی است کیه بیا ربیا  ییا

شیود. سیازهای  خوانیان در شیعر برگیردان همراهیی می شیود کیه بیا گروهیی از هم مدو توسط گوازی واحد خوانده می

 ۰۱گيرنید. سینت مداحیه خیوانی يیس از  گمید میورد اسیتفاده قیرار می و يس  درگمید  ميانیه همراهی کننده نيز بیرای يي 

ی بيییان ميییرا   تییریب وسیيله ننییان زنییده اسیت. در حقيقییت بیرای اسییماعيليان بدخشییان  میدو مهم شییار سياسیی همسیاا ف

 ها است. گن  فرهنگ غنی

 

 يامير: غزا  موسيقی و شعر کوهستان

 نمونه را بشنوید

يیردازد.  ک فارسیی اسیت و معمیوالً بیه بيیان عشی   اعیم از دنيیوی و گسیمانی میغزا یک قالب مهم در شیعر کالسیي

ها در بدخشان  ی گن  همانند اک ر اشعار فارسی یکسان است. غزا   بيت دارد و وزن و قافيه ۰۱غزا معموالً حداک ر 

 ی با رسميت بيشتر. گيرند  از مراسم عروسی گرفته تا مواقع های میتلف مورد استفاده قرار می تاجيک در مناسدت

ها معموالً اشاراتی دارند به شماری از میامينی کیه بیا عشی   سرنوشیت  و دییب میرتدط هسیتند. اییب مییاميب  غزا

شیوند. مییاميب و تریاویر میورد اسییتفاده  های میتلیف بیازگو می بارهیا و بارهیا از اریی  انتییا  تریاویر و سیمد 

اغلیب ییا قرگنیی ییا از دیگیر منیاب  دینیی اسیت  و ییا بیا اندیوه تریاویر هیا  ی گن معموالً برای میاادان گشناست؛ ریشه

 سنتی عش  در ارتداا است. 

 

  يليکگموسيقی و شعر کوهستان يامير: در

 نمونه را بشنوید

يليیک  فلیک  و الالکيیک گهسیتند. در بدخشیان تاجيیک  درهای میتلف فراوانی از اشعار فراقیی قابی  شناسیایی  قالب

يليیک (شییعر فراقیییم  فلییک (شییعر سرنوشییتم و الالکيییک گبسیيار رایییس هسییتند. تشیییيت خروصییيات موسییيقایی در

يليیک جیدایی معشیوق ییا گانید. در در شان متفاوت ها در اديعت و يردازش موتوگ (الالییم کار گسانی نيست  اما گن

شود  در حالی که فلک بيشتر یک يردازش فلسفی از جیدایی اسیت  و الالکيیک بيشیتر  وصيف میخویشاوند معموالً ت

 گميز است.  حزن

شیوند. گهنیگ و  خوانده می -هر نند نه در یک زمان -ها همراه یا بدون گالت موسيقی توسط مردان و زنان يليکگدر

هییای  هیا توسیط ییک نفییر ییا بيشیتر در جم  ليکيگشییود. در يلیک اجیرا میگهیا نيیز بییه همیان شیيوه بیا نییی ییا  ملیودی گن

 شوند. ها مانند عروسی یا مراسم رسمی همانند عزا خوانده نمی شوند  اما در خالا جشب خروصی خوانده می

گيیرد  امیا  ها هميشه گکنده از انیدوه اسیت. تریاویر اديعیت مکیّرراً میورد اسیتفاده قیرار می يليکگمایه و موتوگ در

هییا موتییوعاتی ماننیید جییدایی  زاری  نايایییداری و  يليکگرود. در حجییم کونییک در ر نمیییتوصییيفات اییوالنی بییه کییا

اند و سراینده غیم و انیدوه را از اریی  اسیتفاده از تریاویر گشینا بيیان  نا  ها اندوه يليکگگيرد. اک ر در می  عش  جای

 نماید. می

 

 اشعار عامیانه -ها دیگر قالب
 

 تيرر از زبان مصلیی   در فارسی تاجيکی  م شعر عاميانه
شییود و  هییای سیینتی گنجيییده نمی رود کییه در قالب بییرای اشییعار و سییرودهایی بییه کییار مییی« شییعر عاميانییه»اصییطالو  

اند  امیا اییب ویژگیی منصریر بیه فیرد اشیعار  ها اک راً بیا سیدکی سیاده سیروده شیده اند. گن ها نيز ناشناخته سرایندگان گن

 ها دارای همان سدک هستند. يات و غزاعاميانه نيست  نرا که بسياری از رباع

  

 سيقی و شعر کوهستان يامير: حکایتمو

 به نمونه گوش دهيد 

http://www.shughnan.com/
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 مکان: اشکاشم

 ۰۳۳۳جوالی  ۲۰تاریخ: 

 شاه  د   خان  گواز و ربا ؛ بهادر رحمت خدا جمعه اجراکنندگان: دادی

  

  ناگهان روزی به تقدیر اله .۰
 

 کارساز صان  ارض و سما

 ای گرشت عيسی کنار دجله می .۳
 

 ای دید در صصرا فتاده کلّه

 ی يوسيده سر از تب جدا کله .۲
 

 فنا گوشت و يوست و مغز او گشته

 اش ير از خا  سياه ی نشم کاسه .۴
 

 اش مور کنده مارها هر دو گوش

 هم بگسيیتهیک سو دندان را ز   .۱
 

 مغز او با خا  و خون گميیته

 کرده عيسی سوی گن کلّه نگاه .۶
 

 در تعجب ماند گفته ای اله

 گفریدی خل  را از نور يا  .۰
 

 ای بر روی خا  يس ذلي  افکنده

 مب نه دانم تا که ایب سرگشته کيست .۸
 

 اندر ایب عالم نه گناه کرده زیست

 جدرکي  گمد ز نزدیک اله  .۳
 
 خواهی بیواه ت یا عيسی نه میگف

 خواهم از ایب يوسيده سر گفت می .۰۱
 

 سر حاا خود با ما بگوید سربه

 گفت جدری  که بررو از وی سیب .۰۰
 

 تا بگوید حاا و احواا کهب

 کرد عيسی سوی گن کله فراز .۰۳
 

 نياز گفت ای کله به ح  بی

 سر حاا خود با ما بگویی سربه .۰۲
 

 ترخود یا زشرو بودی تو  خو 

 جنتی بودی تو خود یا دوزخی .۰۴
 

 مدخولی بودی تو یا مرد سیی

 کار و کردار تو در عالم نه بود .۰۱
 

 اه  عّزت بود یا مرد جهود

 يادشاه بودی تو خود یا مدخولی .۰۶
 

 یینوا مصتشم بودی تو خود یا بی

 گن سر گمد بهر عيسی در سیب .۰۰
 

 ام مرد کهب گفت ای عيسی مب

 ای از حاا مب گوش کب تو شمه .۰۸
 

 تا شوی واقف تو از احواا مب

 يادشاه بودم با ملک مرر و شام .۰۳
 

 رفته بود از شرق و غربم جمله نام

 هفت کشور بود در فرمان مب .۳۱
 

 تافت در ایوان مب مشتری می

 ماا مب از ماا قارون بي  بود .۳۰
 

 همچو قارون بر درم دروی  بود

 م تر  االس يوش بودسی هزار .۳۳
 

 هزارم حلقه اندر گوش بود  سی

 ی زنگی غالم هزارم بنده  سی .۳۲
 

 ی رومی به نام هزارم بنده  سی

 سی هزارم بود کنيزم نو ماه .۳۴
 

 گن همه با دولت و تاج و کاله

 سی هزارم اشتر بور سياه .۳۱
 

 گن همه در بار بودند ساا و ماه

 و تازنهارصد سگ بود وقت صيد  .۳۶
 

 ده هزارم نرخ و یوز و باز

 بودند مدام مطدیان در کار می .۳۰
 

 ده هزارم مطدیی بودند غالم

 جمله مسکينان ]و[ درویشان شهر .۳۸
 

 از اعام مطدیان بردند بهر

 نام مب بوده است سلطان جمجه .۳۳
 

 مب شدان بودن همه عالم رمه

 صد و سی ساا شد از مردنم نه .۲۱
 

 ام عقدی برده حسرت دنيا به

 مب ننيب شاهی بدم مب در جهان .۲۰
 

 حاا مب ایب است ای عيسی بدان

 گفت عيسی حاا نرر جان بگو .۲۳
 

 ی گریان بگو اندر گن دم دیده

 گفت روز مب به صيد گهوان .۲۲
 

 باز گشتم سوی شهر خود روان

 ام در يای اسب انداختند االس .۲۴
 

 نتر شاهی بر سرم افراختند

 ون رسيدم بر سر ایب جای مبن .۲۱
 

 ای بگرفت سر تا يای مب لرزه

http://www.shughnan.com/


 

 www.shughnan.com                                                  شغنانسیمای                                                           

 از اديدان و حکيمان جهان .۲۶
 

 جملگی حاتر شدند در یک زمان

 گمدند با صد لوان هر یکی می .۲۰
 

 شده رحمان کردند نامی ناره می

 گرد مرگم در رخ زردم نشست .۲۸
 

 راه هستی دست الفاظم بدست

 هانافتویی دیدم ولی از ناگ .۲۳
 

 صورت ييدا شده از گسمان

 صورتی دیدم ولی با نهار دست .۴۱
 

 هفت سر دارد ولی با رویی است

 بود ننگال  نو ننگاا يلنگ .۴۰
 

 درنگ ننگ بر جانم فتاده بی

 کشد از ناخنی تا يا ميان می .۴۳
 

 هللا نه گویم وصف گن یا رسوا

 هيدت او زد زبانم را گرفت .۴۲
 

 انم گرفتی ج ننگ بر زد رشته

 مایه نشيد شربت مرگ است بی .۴۴
 

 مرگ او را او کجا باشد يدید

 عيسی مریم بگوید جمجمه .۴۱
 

 حاا گورت را بگو با ما همه

 از عرا  گور از بيم سؤاا .۴۶
 

 تا نه دیدی اندر ایب دارالقرار

 گفت مرگ با مرکب نوبيب نشان .۴۰
 

 تا بکردند سوی گورستان روان

 ناله و زاری کنانعالمم در  .۴۸
 

 جوان ير ز جمله لشکر يير و

 

شود در حاا عدور از کنار رود دجله بیوده اسیت  کیه  ی حیرت عيسی است که گفته می نکيده: ایب داستانی درباره

خواهد بدانید کیه اییب جمجمیه از گن کیه بیوده  و  شود. وی می رو می ای که در اارا  افتاده بوده روبه ناگاه با جمجمه

کند: زمانی شاه بزرگیی بیوده کیه  خواهد تا گن را به سیب گورد. جمجمه داستان خوی  را بيان می ایب از خدا میبنابر

رانده  و دارای هزاران غالم و صدها سگ شکاری و باز بوده است. شاعر با گفیتب  بر امررااوری بزرگی حکم می

شان در اییب دنيیا  در برابیر  ظر از موقعيت اجتماعیها  صر  ن کند که تمام انسان زد می ایب داستان  به انسان گوش

 مرگ ناتوان هستند.

  

 موسيقی و شعر کوهستان يامير: قريده 
اسییت. بلنییدتریب حکایییات « داسییتان»یییا «  قرییه»شییوند  کییه بییه معنییای  می  های منظییوم معمییوالّ حکایییت ناميییده داسییتان

ها تقریداً هميشه به معجزات منسیو   . حکایات مداوانجامد ها  گاهی بي  از یک ساعت به اوا می موجود در مداو

 به مردان دیب  و غالداً حیرت علی اخترا  دارند.

   نمونه را بشنوید

 تیلت: ناصر خسرو

 مکان: درژامی

 ۰۳۳۳جوالی   ۳۰تاریخ: 

    گواز و ربا  دارو بيگ روزه اجراکنندگان: مصمد دا

 

 غره و غم در جهان ایب و گن خواهد گرفت     شور و غوغا در جهان خواهد گرفت  انای عزیز. ۰

 حيایی در ميان مردمان خواهد گرفت  بی               دمهر از تا  مالمت زردرو خواهد شدن. ۳

 ری روان خواهد گرفت زن ره بازار با غي             مرد از دست زن بدفع  خواهد شد خرا  . ۲

  گرفتشور فتنه منظر امب و امان خواهد         دشدنشرم و ناموو از خالک  بر ار  خواهد . ۴

  گرفتتا به گردون ناله و گه و فغان خواهد              دشدننس  یعقو  که به عالم منقط  خواهد . ۱

 ها با مادران خواهد گرفت  تران را کينهدخ                  دشمب جان يدر گردد يسر از بهر ماا . ۶

  گرفتفاش در عالم همه راز نهان خواهد          نون ز هجرت نهرد و نه ساا و ماه بگررد . ۰

 خشکی و تنگی برای گ  و نان خواهد شدن              يادشاهان را شود عدا و مرّوت بر ار . ۸

 خا  يای  در نظر اه  جهان خواهد گرفت                 شاه اسماعي  بنی حيدر ورا خواند خل . ۳

 بعد از گن  فيض رحمت در جهان خواهد گرفت             بعد از ایب شاهی کند فرزند او ينجاه ساا. ۰۱

 دور او را ابر رحمت در ميان خواهد گرفت         در زميب بر سروران رحمت بدارد ينس ساا. ۰۰

 او دگر منزا سوی داراالمان خواهد گرفت          زهر غم هال  عاقدت ترکان کنند او را به . ۰۳
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 مصنت و عريان تمام مردمان خواهد گرفت                 گردد در توبه به فرمان خدا  بسته می. ۰۲

 گت  غم هم در ایب و هم در گن خواهد گرفت          لشکر دجاا از هر گوشه سر خواهد کشيد . ۰۴

 جنگ غوغا در ميان مردمان خواهد گرفت           کار گردند روز و شب  بیمردم تاجر دگر . ۰۱

 ها که در گخر زمان خواهد گرفت  ایب عالمت          ب و خارجی يدرد ينهان گن زمان از نر. ۰۶

 نوبهار مردم عالم خزان خواهد گرفت          بيشتر خل  جهان ریزند نون برگ درخت . ۰۰

 غره و غم نيز در يير و جوان خواهد گرفت           نوجوانان در جوانی از جهان بيرون روند. ۰۸

 جيغ يي  و يس از کاروان خواهد گرفت  جيغ                     ماا دنيا ماند ای استاد صياد اج . ۰۳

 خواهد گرفت  ک  عالم از کرانه تا کران               هزار رو ييدا شود با سی نوجوان سرخ. ۳۱

 از حدود روم تا هندوستان خواهد گرفت               از حد بلخ و بیارا تا خراسان و عراق. ۳۰

 از حد مشرق تمام ایب جهان خواهد گرفت                    از حد مغر  بر گید به فرمان خدا . ۳۳

 يغ سنان خواهد گرفت لشکر دجاا را ت             عيسی مریم فرود گید ز نرخ نهارميب . ۳۲

 های سرخ در روی جهان خواهد گرفت  خيمه            شاه عداو ابب حيدر مرورا خوانند خل  . ۳۴

 هر که رست از دست او گخر امان خواهد گرفت     دجنگ و غوغا از خالک  بر ار  خواهد شدن. ۳۱

 نظر شير ژیان خواهد گرفت  گوسفند را هم           گرگ خواهد دادگر را گوسفندان را نرا  .۳۶

 صد بال در خانمان ظالمان خواهد گرفت          یابی امان  توبه کب از اه  عريان تا همی. ۳۰

 بعد از گن انگشت حيرت در دهب خواهد گرفت              هر که از راه ریا نگرشت روی او ندید . ۳۸

 ایب دم تا دم گخر زمان خواهد گرفت  هم از        در است کایب روایت از حدیث مرطفای ا. ۳۳

 خل  از دنداا او هر سو دوان خواهد گرفت              گفتا  از حد مغر  بازگردد ایب زمان . ۲۱

 مهدی گخر زمان روی جهان خواهد گرفت             ی ماه رجب  خ و   در غّره در ساا  . ۲۰

 اه  دان  ایب سیب در گوش جان خواهد گرفت               ناصر خسرو اگر نادان نداند گو مدان . ۲۳

  

يیردازد. وی  ی خاورميانه در دوران ما قدی  از صیفویه می نکيده: در ایب شعر سراینده به توصيف شرایط در منطقه

گورد که حر  و غوغیا جیایگزیب گرامی  و امنيیت شیده اسیت  و باعیث نااميیدی و رنیس  از زمانی سیب به ميان می

اند و قصط نان و گ  بوده است. سیراینده سیرس در  است. حتی شاهان عملی بيدادگرانه در يي  گرفته عمي  مردم شده

دهد  و عیدالت و  ها يایان می کند  که با گمدن خود به کشمک  بينی می ادامه گمدن شاه عداو را به تیت يادشاهی يي 

 گردد. نظم به سراسر زميب بازمی

 

 اجات موسيقی و شعر کوهستان يامير: من

 گيرد. مناجات نوعی از اشعار مرهدی است که در گن به درگاه خداوند دعا و استغاره صورت می

 

 نمونه را بشنوید

 شود که حسب صداو است تیلّت: بابا سيّدنا  گفته می

 کوت مکان: ویچ

 ۰۳۳۲ تاریخ: بيستم جوالی

 شاه ييروزشاه  ربا   گواز بیت اجراکنندگان: سلطان حسيب ميرقزند  بلندزغم و گواز؛ نيک

 

  خداوندا تو سلطان کریمی .۰
 

  هللا الرحمب الرحيمی تو بسم

  بدیشا بر مب زار مقّرر .۳
 

  غفور و رحيم و یا ر  یّسر

  ی خود غلط کردم ز دفترنامه .۲
 

  دی خو سيه کردم ز غفلت جامه

  ی بصر گناهم مب اندر غرقه .۴
 

  ی بیت سياهم تو دانی ناره

  و افغان و زاری  به گه و ناله .۱
 

  ی جانم سياهی بشوی از نامه

  به گه و ناله و زاری و حسرت .۶
 

  ز غفلت مانده دور از راه دولت

  مب بی دولت و بدبیت و مصروم .۰
 

  نكردم خدمتی در خورد میدوم
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  ام مب ات خود شرمندهز تقرير .۸
 

  ام مب ز خجلت سر فرو افكنده

  كنون از راه مصزونی و حرمان .۳
 

  يشيمانم يشيمانم يشيمان

  به تقرير ارنه ره بی حد سرردم .۰۱
 

  وليكب از درت هرگز نگردم

  كنون از راه تو مب راه دیگر .۰۰
 

  ندارم جز درت درگاه دیگر

  ی مرا مفكب ز لطفت از بر خو .۰۳
 

  سگ خود را مران دور از در خوی 

  ی مب هميشه حاص  از تو مایه .۰۲
 

  ی مب ام نون اف  و لطفت دایه مب

  نو هستم در رهت یك اف  مصروم .۰۴
 

  ز شير لطف خود مگرار مصروم

  ز هر کم کمترم گر بی تو باشم .۰۱
 

  ز گردون برترم گر با تو باشم

  ر ييچالهی نيست باد ایب جان ي .۰۶
 

  اگر خواهد به غير از تو دگر هيچ

  دم گخر که از تب بگسلی جان .۰۰
 

  کنی جان مرا ييوند جانان

  به ح  دیب يا  دعوت تو .۰۸
 

  به ح  داعيان حجت تو

  به ح  ناا  و امر اساست .۰۳
 

  به ح  حرمت مردان خاصت

  به ح  با  گن نقد حقيقی .۳۱
 

  به ح  داعيان ملک باقی

  به ح  ناصر و مستنرر ح  .۳۰
 

  به ح  قاکم و قيّوم مطل 

  به ح  ح  تعالی و تقّدو .۳۳
 

  به ح  اسم معروم و مقدو

  به ح  مؤمنيب يا  قاکم .۳۲
 

  به ح  علم معلوم معلم

  به ح  شير مردان خدایی .۳۴
 

  سراران فدایی به ح  جان

  به ح  زاری و اه  نيازت .۳۱
 

  انان رازتبه زاری گن نگهد

  قياو است به ح  گن که وصفت بی .۳۶
 

  ظهورت هر زمان در هر لداو است

  که ستاری و غفار  به ح  گن .۳۰
 

  به تقريرات ما با ما مکب کار

  ی لطفت امان ده مرا در سایه .۳۸
 

  ی گخر زمان ده امان از فتنه

  مب اوا در عدم نابوده بودم .۳۳
 

  دمدر گن نابودگی گسوده بو

  غدار نيستی از مب زدودی .۲۱
 

  در هستی به رویم برگشودی

  بکردی هفت گبا ناظر مب .۲۰
 

  نگهدان نار مادر حاتر مب

  همه بردندم از گغوش تا دوش .۲۳
 

  رسانيدی مرا از هوش تا گوش

  شد از احسان ميسر ناز و نوشم .۲۲
 

  مقدر هم از احسان خورد و يوشم

    و جان و ادرا تنم دادی و عق .۲۴
 

  دلم دادی و هوش ای قادر يا 

  گه کردی از اه  سجودم يس گن .۲۱
 

  ز جود خود رساندی با وجودم

  ز نور رحمت خود کردی غرقم .۲۶
 

  نهادی تاج کّرمنا به فرقم

  مزیّب شد ز نورت هستی مب .۲۰
 

  نو کردی راست با خود نسدت مب

  است دهکه ایب بود مب از بود تو بو .۲۸
 

  است که بی بود تو بود مب ندود 

  کنون زیب سان به اتمامم رساندی .۲۳
 

  به هر جایی فرود گید نماندی

  روا ندود کنون ای يادشاهم .۴۱
 

  که مانی بعد ایب در نيمه راهم

  سوی خود راهدر شو رهدری کب .۴۰
 

  ز لطف مدتدایم منتهی کب

  نهایت به فی  خویشتب ای بی .۴۳
 

  رسان کار مب مسکيب به غایت

  ی دریای عامی ام یک قطره مب .۴۲
 

  ز لطف خود ممان کارم به خامی

  الهی يیته گردان کار خامم .۴۴
 

  تمامم کب اگر نه ناتمامم

  ننگ نام و بی حاص  و بی مب بی .۴۱
 

  به شوخی عررها گفتم بسی لنگ
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  الهی دريریری عرر لنگم .۴۶
 

  فکب ز ننگمبه فی  خویشتب م

  به گخر جان سيّدنا خداوند .۴۰
 

  به خا  يای مردانت بريوند

  كه سيدنا تو را خواهد به حاجات .۴۸
 

  روا كب حاجتم با ایب مناجات

  به تسديح و دعای حلقه دیب .۴۳
 

  اجابت كب مناجاتم كه گميب

  

ا بدیشید و بیه او رحمیت و بیشیای  عطیا کنید. وی خواهد کیه گناهیان او ر نکيده: سراینده در ایب استغاره از خدا می

کنید. او از گناهیان خیود شیرمنده اسیت و  يریرد و خود را به عنوان غری  دریای گناه توصیيف می گناهان خود را می

گوییید کییه مهربییانی  کنیید و می کنیید کییه او را بییه خییود وانگییرارد. وی خییود را بییه یییک افیی  تشییديه می از خییدا تقاتییا می

کند. سراینده عظمیت نامصیدود خیدا و عطاییایی کیه خیدا بیه او داده  ماننید  شيری است که او را تغریه میخداوند مانند 

یابید کیه  گورد. شیعر بیا ییک درخواسیت سیراینده از خیدا ياییان می خود حيات  غرا  يوشا   دا و روو را بیه ییاد میی

 ت به انتها برساند.کاری را که با هدایت او در زندگی و از ابتدای وجود او گغاز کرده اس

 

 موسيقی و شعر کوهستان يامير: رباعی 
شیود کیه از دو بيیت ییا نهیار مریراگ تشیکي  شیده اسیت.  قسمت نسدتاً بزرگی از اشعار بدخشانی شام  رباعيات می

ای بیرای ييونید دادن ییا  توان در انواگ سرودهای  عرفی و دینی یافت. رباعی غالداً بیه عنیوان وسیيله رباعيات را می

گيرد. یک تک رباعی در میداو  بیه عنیوان نیوعی نيیای   فاوتی در یک اجرا مورد استفاده قرار میمعرفی اشعار مت

 گيرد. ی اشعار بلند میتلف قرار می در ميانه

 نمونه را بشنوید

 

 تیلت: بدون نام

 مکان: کوه لع  

 ۰۳۳۲جوالی  ۰۸تاریخ: 

 تار  بيکو   گواز و سه خان شيریب راکننده: مصدتاج

 

 ييچ لرزان ریزد  خم در خم و ييچ         ی غاران ریزد گ  از سرنشمه

 دان ریزد  ياکيزه نمک از نمک        دور از لب و دندان جوانان ریزد

 

 کند. ی غاران اراکه می نکيده: ایب رباعی توصيفی زنده از نشمه

شیوند و ویولیون  های بومی نواخته می س يامير سازهای نویب  نظير گکاردکون معموال در ترانهعالوه بر سازهای رای

 گيرد. يجک را میغگاهی جای 

 

 موسیقی و شعر کوهستان پامیر: مخّمس  
تریب انییواگ نظییم در بدخشییان تاجيییک اسییت  کییه هییم در مییداو و هییم در دیگییر  شییعر بندبنیید یییا میمییس یکییی از معمییوا

مییام علییی و اصییصا  وی اسییت  امییا یابیید. موتییوگ بسییيار شییای  میّمسییات سییتای  ا سییرودهای گوازی ظهییور می

 موتوعات دیگر نيز وجود دارد.

 

 شمس تبریزیتخلص: 
 توسیانمکان: 
 ۲۹۹۱آگوست  ۶تاریخ: 

 خوانی؛ محمد عظیم بهرامف، دف غیاثف، تنبور و همعبدالحمید غیاثف، آواز و رباب؛ عزیز اجراکنندگان: 

۲. 
 ای که در علم شریعت کاملی
 از طریقت با حقیقت واصلی

  گر عاقلی ورد خود ساز این دعا
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 بند
 هر زمان از صدق دل گو یا علی

 یا علی اال علی اال علی
  بگشای موالنا علی مشکلم

۱. 
 قدرت اله عامل عرش مجید

 بهر قوتی تا شود روحش مزید
 دمید خود می خواند بر این دعا می

۳. 

 بند
 آدم آن دم آمد از جنت به در

 در  دوید از دست حوا در به می
  البشر جبرئیل آمد بگفت یا بو

۴. 

 بند
 نوح پیغمبر که بر کشتی نشست

 است  در جهان توفان را برداشته
  خواند تا شد آب پست این دعا می

۵. 

 بند
 کرده ابراهیم را در منجنیق

 آتش نمرود بر وی شد شفیق
 دعا اندر هوا بودش رفیق این

۶. 

 بند
 مدتی یعقوب بود اندر فغان
 دیدگان کور گشت از بهر یوسف

 هاتفی گفت برو از جان بخوان

۷. 

 بند
 یوسف صادق اندر قعر چاه

 بود آن ظلمت به رویش چو ماه
 د شد در مصر شاهخوان دعا می این

۸. 

 بند
 یونس اندر بطن ماهی چون فتد

 اندرو ظلمت به پای اوفتاد
  ملک آمد مر او را یاد داد یک

۹. 

 بند
 زد بر اّیوب آن بالی ناگهان
 دور کردند از میان خانمان

  خواند شد از سر جوان دعا می این

۲۱. 

 بند
 موسِی عمران چون در رود نیل

 از پی او بود فرعون قتیل
  خواند شد آبش سبیل دعا می این

۲۲. 

 بند
 بود عیسی در میان کافران

 سخت بگرفتند او را در میان
 خواند شد بر آسمان دعا می این
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۲۱. 

 بند
 بود آن صدر شریعت مصطفی

 کان علم سلطان دو سرا
  اندر رهش روز قضا این دعا بود

۲۳. 

 بند
 حیدر کرار هست آن سلطان دین

 نور چشم اولین و آخرین
  خواند به روز واپسین می این دعا

۲۴. 

 بند
 بود آن شاه شهید کربال

 چون به دست شمر گشته مبتال
  خواند دائم این دعا می زیر لب

۲۵. 

 بند
 ماه حسن دیدی که آن مکر یزید

 مزید کردش زهر را در حلق می
  وقت جان دادن همه گفت او شنید

۲۶. 

 بند
 شاه اسماعیل حق است دائما

 بعد او باشد محمد رهنما
  سلطان قائم هر دو سرا شاه

۲۷. 

 بند
 شمس تبریزی ثناخوان علی

 دوستار اهل اوالد نبی
  خارجی و حنبلی میخ چشم

 
 بند

 

 

 موسيقی و شعر کوهستان يامير: گالت موسيقی
دهند  یعنیی عودهیایی بیا گیردن کوتیاه ییا بلنید. نیو   ای را بسيار ترجيح می موسقيدانان ياميری سازهای زهی زخمه

د و يوست و زه اک را از بز یا گوسفند تهيه میی شو کار گرفته می درخت توت  سيب یا زردگلو برای ساخت سازها به

 شود.

تریب ساز بدخشان تاجيکستان است که عودی با گردن بلند با  ربا  خا 

ها   ی زهی به گوشی شک  با يوش  يوست است. ينس رشته ای شکمی کاسه

ار   یکی دیگر به یک کو  در گن اند و های نوبی متر  یا ييچ کو 

نام زخمه  ها با یک میرا  نوبی تیيم به گردن ساز وص  است. رشته

 .شوند نواخته می

 نمونه را بشنوید

 

 

http://www.shughnan.com/
http://cms.iis.ac.uk/WebAssets/Medium/Gallery/g05.mp3
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زیریب  ی ست با گردنی کشيده و کاسه تندور نيز رواج گسترده دارد  عودی

ی  ی زهی به کاسه رشته مرغ و يوشيده با يوست است. هفت شک  تیم گن به

ها با  شود. رشته های نوبی کو  می کو   اند و با ييچ گن وص  دار گوشه

 .شوند می ای نوبی نواخته زخمه

 نمونه را بشنوید

 

 

ی  فیوالدی اسیت. کاسیه های نیایلونی و تار عیودی بیا گیردن بلنید بیا رشیته  سه

اش  شییک  تزکينییی بییرای عدییور صییدا روی مرغییی اسییت و به تیم نییوبی سییاز

دانه کیه سیوار  ای فلیزی و شیديه انگشیت زخمیه تار بیا سیوراخ شیده اسیت. سیه

 .شیود و صیدای صیافی دارد می شود نواخته ی دست راست می انگشت اشاره

 نمونه را بشنوید

  

  ممتر سانتی ۴۱تا  ۲۱ست. فلوتی کونک (  نی ساز اصلی بادی ا

شود و  میروای و اولی است که ش  سوراخ دارد. عمودی گرفته می

ی نوازندگان  صداهای متعدد نی تقليد  کند. به گفته می صدایی نافر توليد

 .اند يرندگان اصوات اديعت و

 نمونه را بشنوید

  

با دو کاسه  ی عمي  و انصنایی دارد  همراه تار عودی با گردن کشيده است و بدنه

ای  زخمه ها با اند. رشته با يوست يوشانيده شده اند و  التيب ۸ی  که تشکي  دهنده

 داشته  صورت افقی مقاب  قسمت باالی سينه نگه  شوند. تار به می نوبی نواخته

 .شود می

 نمونه را بشنوید

 

 

 

 

 

 

http://www.shughnan.com/
http://cms.iis.ac.uk/WebAssets/Medium/Gallery/g04.mp3
http://cms.iis.ac.uk/WebAssets/Medium/Gallery/razuj.mp3
http://cms.iis.ac.uk/WebAssets/Medium/Gallery/instrum06.mp3
http://cms.iis.ac.uk/WebAssets/Medium/Gallery/instrum12.mp3
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تاجيکستان  ی قرقيزها در شرق بدخشان قوموز که انصراراً مورد استفاده

الدی ناز  دارد که با زخمه یا انگشت با ترباتی ی سيم فو است  سه رشته

شود. صدایی صا  و نافر دارد. شکم ساز نوبی و  و سدک نواخته می تند

 .تزکينات است گالبی شک  همراه با

  نمونه را بشنوید

 

 يجک است  ویولونی سيییغر بدخشان تاجيکستان ای د تنها ساز کمانه

ی زهی دارد همراه با یک تشدید کننده (که در  شک  که سه یا نهار رشته

شود و صدایی  شک  عمودی گرفته می ستم. به قوای حلدی اک ر موارد یک

اغلب دارای تزکينات زیداست. کمانه از  کند و مرتع  و ناالن توليد می

 .است نوبی خميده بسته شدهموی اسب است و به تکه 

  نمونه را بشنوید

 

 دار و دایره شک  که ست قا  ای د  است که ادلی تریب ساز کوبه رایس

متر یا بيشتر قطر دارد. از قابی نوبی درست شده که  سانتی ۱۱معموال 

شود  يوست يوشانده شده است. زمانی که جمعی نواخته می اش با یک ار 

شود و با کف دست  داشته می  نگه (بيشتر توسط بانوانم  با دست نپ

های مرهدی یا  ترانه شود. در همراهی با اش تربه زده می راست به روی

انگشتان  گيرد و با شود  ميان ياها قرار می شک  نشسته نواخته می بومی به 

  .خورد اش تربه می روی و دوم به سدابه

 نمونه را بشنوید

 

 

 

شیوند و ویولیون  های بومی نواخته می عالوه بر سازهای رایس يامير سازهای نویب  نظير گکاردکون معموال در ترانه

 د.گير يجک را میغگاهی جای 

 

 

 
 شغنان سيماینوت مدیریت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذی  فشار دهيد: هایلينکیکی از لطفي باالی  ی مطالعات اسماعيلی مؤّسسهبرای باز دید از ویب سایت 

 

 ی مطالعات اسماعيلی مؤّسسه

 

 

http://www.shughnan.com/
http://iis.ac.uk/home.asp?l=fa&lang=fa
http://cms.iis.ac.uk/WebAssets/Medium/Gallery/instrum09.mp3
http://cms.iis.ac.uk/WebAssets/Medium/Gallery/instrum11.mp3
http://cms.iis.ac.uk/WebAssets/Medium/Gallery/instrum05.mp3
http://www.iis.ac.uk/home.asp?l=fa
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