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  ر�ول �و��ن

  

  ل ا�������ن�ا� �������ت آ�ت 
و�
  

  ��ش �وم

 

�م  وان آن را از ��م و ��ن �و�ودات� ���� و ھر�ز ����زش ��� �� رگ و �ود ھ��� آ���و���
ن �ر�د��ن و آواز �*ت، �وای د��&�آ�&�ران، ��واھ�ی ��'�ن و آ&%�ر ط� #ژه ا���ن �دا  رد. �����و

�ت �ز .� ��د و �� ا���ن &ور، ��ش، ا�رژی ا�رارآ� ��ز �واز�د��ن در ژر��ی دل آدم �,وذ �� #�����
�وا��د  �� را درک و ا.��س  رده ���� � �و� �/&�د.  ���� ز�د�� ��ودا�� �� و دل
�'ره ا�د.  ز�د��ن ��  ھ�ی ��ط,� و ا.��س ھ� و ��ز � � را ����د  � از ظرا�ت�ھ� ��3 2/ره
�ت �� دور  ��د؛ ا�� �� را از �رھ�3 و �د��ورز�د �� �و� و ظ��م ھر�6د �5ش ��  وردل�ون ا�راط

و �ری از ���د�� را ا���ن �� دون ا.��س، ��ط,� و ذوق ھ�ری ��م �رده ��د؛ ز&و ���ھر�ز �و�ق 
    . /واھد �ودو �ر و ��ز�� 

����  � �� �زش �� 6و��ن آ�;، �رھ�3 و ��دن ���� �� ��ر�ن(ا�������ن  �و��) �و��ز� در /را��ن
�ت �,وذ  رده ا�ت. در �ھ�ی . ل &ده و در ���م �ر��2ز�د�� ��د �#�روح ز�ده، ����ده و ���

 ھ� �ر ���و�� ��/�� &ده ا�ت  � ا���دان �ن آن��� ���ن ?<�رو  'ن آ=ت �و��; در ا�دراز��ی ��ر
ر /��2 در �ھ�ی ا/ �وا/��د . در �ده ھ�ی ��ر���� و ����س �رد�� �� ھ�ی &�ھ���، .<�� را در �زم

ھ�ی  �ری از ارزش�زی، �*2ب و �� آ��ھ� .� ��ن و?ت ���?رن ��ری �� ��ب �رھ�3 ��
ھ� را در  �Bن �� آن�� ھ�����رھ��B، ��د�� و ھ�ری �� در =�5ی �رد و ��Aر �را�و&� د�ن &ده و 

�    �Dت  رده ا�د. /و�ش�/�، �رھ��B و ھ�ری راث ��ر��ت ��
��D� �� ن  �و��������; ھ��ره /����Bه و �رور&�Bه �?<ب �ر زی /را��ن �زرگ در دراز��ی ��ر #ا�

�� �وده ا�ت؛ ا�� در �*ر�� آن �ژوھ&Bران و ?<��د���ن ��  �ر =زم ��� و ��/ت آ=ت �و���و�
�ط��*���،  یھ� ت��2رو� و�ود��  و /����Bه�ن F*ف � درک ا���� �%رده ا�د. ���<�� و �.�

 � ا��دا����� ا�ن ?<�رو�ل �� ا�2دم �� در �*ر�� آ=ت �و���5ش ورز ام، و �رھ��B  �ژوھ&�
از ��ش  ��ل �ر����د.  #��  &ور آن را �� �ر.<��ردارم �� ��س ا&/�ص ��<%� و  �ر&����ن �و�

  �� �*ر��  &ده ا�ت.�ر آ=ت �و��/واھم. در ز �وزش �� ن ��&���ھ�ی ا  م و  ����ھ�� از 
  

  ���ور
 ��ھ� ن�ن �&��ر رود.  'ن �م �� &��ر ��ن و /را��ن ?د�ز� ران �ا ۀ���ر ین ��زھ���ر ���ور از  'ن

ن �5د) ا�ت. در ا�ش از ���۵۵٩( �ن����< و آ&ور یھ� ��را& ن ��ز �ر �� ���ده، از ���3 � از ا
 یده و ��ز�ده �رد��ر �� &ده �را& ��ل�آ&ور ���  � �� �زرگ دا&ت �,���ھ�، 2ف �&ر ��را& ��3

    &ود. �ده ���ن آن 2ف د�دارد، در � ی�� ���ور ا�روز ی�د�ز ی � ھ����د
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>�در &رح  ا�ذھب �روج ��ب  ۀ��د�ق)  �و ھـ ٣۴۶(�رگ ��ل  ین ��*ود��ن .� �ا�وا�.�ن 
، واژه ������ �����داول �و� ی�ردن از ��زھ�، ھ��Bم ��م �ن������ در ز��ن ���او�Fع �و�

� ����ور(��طور) را ذ ر �Q� ز ��م ���ور �6د �� ���ا�ن � و �ا�و�2ر ��را� ,�ت� �د. در  �ب  'ن و
�ود؛ ��  ی� ���ور ا�روز� رد  � &� �� طو��ن را �*ر����ز  یا ��دا���در �را�A .ا�ت ��ر ذ ر &ده

 . رد�د �، آن را  وک �ھ� /رک ����د و �� �����  ردن �R ��ر ��ھر آوا ��'�  ین �,�وت  � �را�ا
    ا�ت. زآ�ده�� ی��و6'ر یھ� ��م ���ور در �روده

  دھ�د  � ����د ����ت � ���را� ا�و�2ر ��/ت آن را�� �ا�ت  � �ر/ �/را���  ��5ً  ی���ور، ��ز
�د  � ا ن ��ور��ژوھ&Bران �ر ا ��ر/ &د. �*دھ� �� /�رج �رده  �/را���-�را��Bر ا��ر�ط، ��ز د
ا�ت، ��6ن  � ا�روزه  ر��� ����آ� یBر  &ورھ��را�&'ر �� د��ر دور از ا��� یھ� ن����ور در ز�

    &ود. ��وا/�� � ی�ر ز ی����� و آ��&رق � یاز  &ورھ� ی�ر�ن ��ز  در ���ا #�&�� یھ� �و��
ل &ده ا�ت  � �&%ل �&% یا ذوز��� یا ن ��ز از �*���در �ورد ��/��ر ���ور ?��ل ذ ر ا�ت  � ا

���ش و دور ��� T>F � ین T>F و �واز�R �� �واز�ده و  و��ھ�ر�ن T>F، �زد�ھ�ی آن از �<�د�ر 
ده � �د، د �را �� طور �ورب ?طT � �&��� طول �را�ر  � دو T>F � یو دو T>F  ��ر �واز�ده از
  ��ر ا�ت.����� ��١٠  ٨ ی&ود. ار�,�ع �طوح  ��ر ��

  

  

 

��  5ف ���ور  �و�.��� �؛ دو�طX �و?��ا�ت ����ور ��وف ا�ت و ���م �طوح �*��، 6و� #�*�
���� Xق �ھ�  � از طر م�از �&�ر � ���& یرو�&و�د. � �دھد ��2ل � �ل ��دور آن را �&% � � �ط

�دت �د آن در درازر &%ل و �&�ت 2,.� و �&د���ردد، ���ث �� �����ل � ����= #ھ� �� 2,. /رک
ھ�  ز F/��ت 2,/��و �&ود  ����ور ?رار داده � #در �*� ��ھ� �ل �ن  ������ران ا ی&و�د �را ��
ھ�  م�� یرو�م ��ر ������ر�6 �.ت �DQ ������ #�ردد. 2,. ���&����ر وارده از 2,.� � ید �را���
 ���ش ��ھ� � ر &%ل�����و�ت در�را�ر �� ید �را� �د و �� ���ت ��ھ� را از �ل در �ت؛ ا�� وا �ش آن��

ف را�ت �?رار دارد. رد �6و� /رک) ����٩ف (�*�و=ً �دو رد ��طوح �و?�� ی&ود. �ر رو
�ن �6پ ��2<� دارد. ��2<� � ۀ&�ر ��  ��ر�� �ف 6پ  ���ر ��  ��ره را�ت ��ز ا�ت و رد ��Rزد

ھر /رک 6'�ر ر&��  ی����د. از رو �� )�&ت /رک ف 6پ ��  ��ره 6پ را (�ھر /رک رد
 یھ� در �طX  ��ر �&ود. �و& �ده ���6� ����* ��و& م ���ھر � � �د؛ و� ��ذر �  وک ھم م��

    ا�د.  را�ت  ��ر �ذا&�� &ده



www.goftaman.com 

3 

 

 ید �ر رو��, یھ� م�&و�د. د��� � �(�م) �/ش �» زرد«ر) و �(ز »د��,«���ور �� دو د���  یھ� م��
ا�د. طول  ف را�ت �� ���وب ?رار �ر����رد یھ� /رک یزرد �ر رو یھ� م�ف 6پ و ��رد یھ� /رک

�وان در �&ت  �د دو �را�ر طول آن در �/ش �&ت /رک ا�ت و ���, یھ� م�/رک در � ی�/ش �<و
 ی���ت �� آوا ا ��و �Rآن �� ���ت �%س طول،  یرد (آواد ا��,�ده  ��, یھ� م�ز از ��/رک �

در�3 �س از  �د ��م �,��ر از � R ا ��و �م�م زرد، �ن ھر ��/رک �Z=�ر ا�ت). ھ��6 ی�/ش �<و
 .دھد �آن آوا �

  

  ���ون

  ��� �.ت ��وان�� یھ� ،  � در �ده(Cythare) ��ر�� ���?د ۀا�ت ��*<ق �� /��واد ی��ز ?��ون
Canon  �� miocanon رده &د. ا� ��ین ��ز دارا��� ارو ��*� R# ا�ت  �� &%ل ذوز���  �6و�
ا�د و /ود ا�B&ت   � �� ا�B&ت  رده یا �ن .<���دو ا�B&ت ����� و دو �Fراب ( � � #<� � �� و�

�� �وش،  ی�� ��ز �����ون  'ن �و� ���ز&��� یھ� &ود. در �/ش �ر�د) �وا/�� ��� �?رار �
&م �از ا�ر ی�ر��� �� ��ر �R  وک ��ھ,��د و دو و�ر آن  ی��رد ��'�، دارا �رون ���د، �� �ط.��

ا�ت. ?��ون از  &ده �ا�ت  � ھ����د 3�6 �وا/�� � م ا&�رت ر����ز روده و ��ه از �,�ول �و ��ه ا
�ن �� ��ر��� و �وا�� ���  �ر � �/را���-�را��ا ���ا�ت  � از روز��ر  'ن در �و� ����زھ�
    را دارد.  و /را���� �را��ا ����و� یھ� �و&�

?��ون را /وب  ��ن ا���دان ھرا���ور��'د �ن ��ز ��&��/�� ���ده، در �ا�ت  � ا ی�د��دت ز 
 .ا�د آورده ین ��ز رو�ا یز �� ا�را�� �را��دا��ن ا ���ش ��  �ون، �و��م ?رن ���وا/��د. از � ��

ن ��ز �ن ��ور ا�د  � �/�رع ا��ر ا یا دھ�د و �ده �ن ��ز را �� ا�5طون ���ت ��ا/�راع ا ��ر/
) در ی5د�زدھم(���د  � ��&�ء آن /را��ن �وده و در ?رن ���و �� �ا�ت. �ر/ ���را� ا�و�2ر
  دا &ده ا�ت��و2ل �

  

  
 

��ز را �را�وش  رده �ود�د؛ ا�� ن ��6د ا �ھ�، ز��� ل ا�5م دا��ت. �رک�از اوا ید ��ز�?��ون را ��
�ن �� آورد و �� �ر�ت ��، آن را از &�م �� �ر ی، ��ر ا��د)١٨٠٨-١٨٩٩از ز��ن �.�ود دوم (

ا/�راع و در  ��ب /ود  ���� ۴۵ش، �� 2ورت �ن ��ز را ھزار ��ل ��ا ���ت. ��را���ردم رواج 
�� �ا�ت. ا�روز در �را�ر آ�ر ده����» �زھ�«ن آن را �ا�د �ا�ت. 2, �ن  رده��» ر�ا�%� ���ا��و�«
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ن ��ز � � ا �رود؛ در .�� �ا�راب �� &��ر � یو ھ�ر ���� ی��زھ� ۀ�، ��ز ?��ون از رد�و آ�
�ن، در ھرات �ن ا��را�وری �&�رک /را����آ/ر #�ن �� �����Dور�دارد. در �'د � �/را��� #&�ر

  د ��م �ر��� &ده ا�ت.�دا��2ور �روار�وازی از ا���د �� �وا/��د و در ?��ون ?��ون را /وش ��

  

  (��ر��)�ر�ده
 �ده �آن از �و�ت �ز �و&��  � از 6وب �وت ��/�� &ده,  ��# ) ا�تیا (ار&� ی��ر ��و�� #�ر�ده آ
��ر  3 ی&ود و دارا �� ار&�) �وا/�� ����ر ا�ت. �ر�ده ��  ����6 ( ����� 65&ود. طول آن  ��

دارد. �ر�ده ��?د �رده ا�ت و در  �<و��و �� ی�ت ��ر �<ز�ا�ت  � ��*�ً � ���ر �ر� 17و  �ا2<
م ?رن �&ود. �ر�ده �وازان �*روف در � �&�ر �وا/�� ��ا�������ن � �و ��وب &ر? ���و� یھ� ?��ت

/وا��  ،ن�ن �.�د �*روف �� ��&�ا���د د ،ر .�ن�ا���د �� ،&��، ���ر��د از: ا���د 5Aم .�ن�ذ
�Bه /�ص را در �و ا�������ن �وده و ���راد ی�,ر 38ر�ده &��ل آر ��ر ��.�د و =�� ا��ن ا�ت. 

  .دارد ��.< ����و�

  

  

 

!"�#  
�� R6�A دم ا�ب  یاز �و یا ن را ��  ����6&ود و آ �ا�ت  � از 6وب �وت ��/�� � یژک, ��ز��
�� A ظ�ھراً ����واز�د. �وا/�ن �  R6آ ��� �ظر � �ر ��ده و �'ل���6ون ��?د �رده ا�ت  �د؛ و

B�/�� � ھ �و �'�رت�Bن �و��  � 6وب ����� ���ز�د. �د ��ر ��ده ��ن ��ز را ���ا �/واھد. ��ھ
 ی6وب ا��داد داده �� ا��'� یھ� را در درازا م��ذرا��د و � �� �.<� ��ن ?وط�را از � یدراز و �دور
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��6دن ��� � ؛ ��د �6وب و2ل � ���و&R در ا�.�م ��=ھ� را �� دو  م�Bر ���ر د ،��د�د �آن �
R&و�د.  �زان ��ده &ده و ��ھ�  & م�� ،ھ� �و&  

  

   
  ��"! ���ط 
ر$زی $�ور

    
A�� �R6 �و���ھ� را �� ��م �R6 Aاز A یBر�دارد. �وع د �R6 دو ��ر �<و و ھ&ت ��ر �ر
 � ھردو رخ آن �و�ط �و�ت �ز  �ره  و6%��ن دا�از � �.<� �?وط ی����د  � 6وب آن �� �� ��

ھوای  /وش آب و یھ� ن�ھ� و  وھ�� ھ� �*�و=ً در دره �R6ن ��Aذرد. ا �ده &ده ا�ت ���و&��
 یھ� �R6زد. �A/ �از آن �ر � یو �ر یرد و آواز �����ً ?و�� ���ت �ورد ا��,�ده ?رار � ھزاره
���� �ن �� &��طو=�� دارد. در ا #�وازی در ھرات ���� �R6? ��ر طول دار�د. ����� 48 ��*�و

 �دآوری &ود.��ن ھرات ��ور��واز �'د � �R6دا.�د ?�ا�ت  � از ا���د �

  
(���" 

ا=و��ر  � ��  �و�� ��ز از ذوی ]ن  / چ َ ن َ  [ 6���� آ�ده ا�ت: 6���� ۀدر �رھ�3 دھ/دا در ��ر
�ت &%��� ). ��م ��زی ��رھ�3 ا�دی چ ا?��ل ذ �#&ده ا�ت. (از .�& �Fراب و ز/�� �وا/�� ���ل 

�ن ز��د. ��د ��ز ?��ون ا�ت. (�رھ�ن ). ��زی ا�ت  � ����ا�ت  � �طر��ن �واز�د و �*�F �و
(2.�ح ا�,رس). ��زی ��&د ���وب �� اھل 6��ن. (ا���ن آرا) (آ��دراج ). ��م ��زی ا�ت  � 

�دا��ن  �  #��&د ����د �&�ری ). ��م ��زی ا�ت و آن 6و�� ��� #�د. (&ر������و» �ر��دل«ش ��'�د
�ث ). ��زی ا�ت (��ظم ��  ��د و ا2ول �دان ��Bه دار�د (��Aر&%���� ��5ل �6د در آن �*�

ل �&�ر. آ��� از آ=ت �واز�د�� . �و�� ��ز از ?��� ��ا=ط��ء). ��زی از ذوات ا=و��ر دارای �� ��ر 
     ا=رب): ِ�*َزَ�� . (���'� �� . 2َ��َ�� . َوَ�; . ِ�*َزف و� ����6، ?��� آ�ت �و�

  
  �6د �زی &�ل ��ی و &�ل 6����  ش ھ�� �ز�زاد ھ�� ��ز و &�ل /و
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   ��و6'ری
 ش ����6 �6م�ر ��د�ت 6���� �B   ز�ف ��,&� ��وی �*ل /���� ��وس

  �ر/�
  ����� �,%�د و ا�در &ود در زاو��رغ آ&  �<�ل 6���� �&%�د ��?� ����6 �ر �د

 ��2ر/�رو
 �ر�ط �/�ر #���وش 6���� ���ل �   ���g ���ر ?د ?����� ��Bد�ت �

���?�/  
  ام  � ��و�h �را �ز از �� ���3'���      6���� ام  � ���زی �را �ز از �� ز/م

 ���ھ��� (از &ر�����)
     و��� در او 3�6 و 6���� ا�ت�ن /���  � ��ا

 � �6 /��� ا�تـن /���د  � ا�ـ� ��ر�ـاز /وا�

 . �و�وی
 �<� از �ردش ز�ـ���  ـ�د   6و �ر�ت دا�ن �رد  �ھ<�

6����  �د #6&م �ر �و&  �طرب از  �ر 6ون �رو ���د 

 ن���ا�ن 
 �ر��م ��ده �� 3�6 و 6����   �.ر��ھ�ن  � �/�ور &����

 ..��ظ
��&�ق #�و?ت �ر/و&� از آه و ��     ��  د��د آر�3�6 و 6����  #�� 2وت و �

  
 ����ن �وده ا�ت و ھ��ره از 3�6 و �/را��ن ز� %� از ��زھ�ی �&'ور���� رو&ن ا�ت  � 6

ھ�ی &��ران /را����  وان� � د �د &ده ا�ت؛ ��6ن��ق �6����� در �'<وی ��، �*&وق و �طرب �� ا&�
��� �� �ژوھ&� ��Bه �Bر ��زھ�ی /را���� ا�ت. در ا�را�� �ر از 3�6، 6����، �ر�ط، �ود و د�و ا
���� آ�ده ا�ت.6 ۀ�'�ن ا�5م در ��ر #د  � در دا�&���� �  

hراF/ R���� ���&ب /و�� در ��ر #در دا��6���� �ردآوری  رده ا�ت  � ذ ر آن  ۀ�'�ن ا�5م �ط�
ن ��ز /��� از �طف �/واھد �ود: در ��ب 6���� از دو �وع ��ز ��م �&�ر در �ورد ا��رای آ��ھ� �

م ��ر�� �6���� در ا&*�ر ?د�i ��م  ای. �� آن Bری iو���ای) و د �i زھ� (ر&����رده &ده ا�ت، 
؛ ��2ر/�رو، 59؛ ��و6'ری، ص �����95، ص �د �� �ر/� ���ر آ�ده (�رای ��و�� ر�وع  ����

ھ�ی �و���ون  �� در دوره�)، در آ�Dر ��iوب در��ره �و��1013، ص �؛ ���554، 552، 549ص 
�� و ��.2ر ا�ت �ر ��وش ن ��ز ����ا ۀھ�ی �� در��ر رو دا���� ن�ا���5، �� آن ا&�ره �&ده، از ا

  دا��.���ت ���i دو ظرِف �ر ��ی ���ده از دوره ������ و �.��
����آن، �i ��ش  #ك �و��ا�د.  ھ�ی ���و�� دا&�� ھ� &iل ن �وع از 6�����ای؛ ا � iو��� �ھ�ی Fر� 6

� ���i 2ر ��������آن �ر�6وب ��*طف ��/�� &ده �i ����د  #�i/ورد، از دو ��ر 6&م �� �� �ِن 
داده  � ��ز ?رار ���ھ� �� ھم ��2ل ا�ت. �واز�ده ا�B&ت ا&�ره را درون &�iِف ا��'� اَ�ُ�ر ا��'�ی آن

�ر/ورد دو �ِر �دوِر آن دو 6وب،  #��iرده، آ��Bه در �� ��iره از =ی &�iف /�رج ���را  و ��س آن
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؛ 121&ده ا�ت (�روغ، ص  ���� �وده، 2دای ��ز �<�د ��ھ�  � ھم �� آن�ھ� ھ� و ز�Bو�� �i ��ه ز�3
   )242ـ5ّ�239ح، ص

� ��ن �'� از iدو، 6وب �ك iره ��ب �i دا/ل ��ر� ن�ز دا&��د. �د�Bری ��ھ� &iل د ن �وع از 6�����ا
 د��� iرد�د �i �� �ر��ن ز �� آن ��2ل ���ای � /��د و د����ر �'� ���ھ� و �ز ا ھ�، �'ره زه��<ز، ��Bر

iره �وده،  ۀوار�ز �� د�دادن آن، 2دای ��ز، �i .�2ِل �ر/ورد ا�زای دا/ل iره ��ھم و � و ��iن
&ود، از رده  ��ز از آن ا��,�ده �� ���را، �i ا�روزه در �و�» ��را�i«�وان  &ده ا�ت. �� ��د ���ا
   )239د �� �5ّح، ص �.��ب آورد (ر�وع  � ن ��ز ���ا

��رس،  ���ن�و ا���B راد�از �� 1349آ��ن 19; ��� ��ر �6377ره �را��س �زارش iو��ھ� �� &�
ھ� ��6ن �ود �i 6'�ر iره 6و�� را، �i ھر iدام 6'�ر �رش /ورده  Bر از اَ&�iِل ��/ت 6������i د�

ن 6وب را �i در ��iرد�د و ?��ت �� روی ھم در ا��داد 6و�� ��2ل ��  �Z رو ����ود�د، دو �� دو ��ر
ھ�ی  ن iره�). ظ�ھراً ا242ده &ود. (ھ��ن، ص �داد�د �� 2دای 6���� &� ��iن �� .iم د��� آن �ود

  /���� ا�ت. زی �ود�د �i از �ر/ورد&�ن 2دا �ر����ی ر�ز .�وی ا&�6'�ر���� �
ل واژه) �ر/� �� ?��ون �وده ا�ت و .�� �� �,�� �رھ�ن (ذ�ن �وع 6���� &��ای ا � ر&���6���� زھ� 

ای �� دو ا�B&ت ا&�ره /ود  �واز، ����د �واز�ده ?��ون، .<�� ا�د. 6���� دا���� 6���� را ھ��ن ?��ون
زده ا�ت (�5ّح،  �ذا&�� و �ر ��رھ� ز/�� �� ن ?ط*� ���ر ا�� ز�� h�iو6و�ای �<زی  ���iرده و � ��

   ھ�����)
 

:)���
   
  ش1361ن، �'ران ��ن /<ف �رھ�ن، �رھ�ن ?�طT، �6پ �.�د �* ن��.�د.�
  ش 1380رFوی، �'ران  وان، �6پ �درس��، د��ن آدم �����دود 

�>�  ش �1371?�، �'ران �ر��وان، �6پ �.�د د�������، د��و�وغ �ر/m � �ن 
  ران ��� ا��'دی �روغ، �داو�ت در ا2ول �و�

  ش B1354ر، �'ران �ران در i&ورھ�ى د��� ا��,وذ �<�� و ��<m �و�
  ش �1376*<� �5ّح، �رھ�3 ��زھ�، �'ران �.�

  ش �1347?�، �'ران �ر��وان، �6پ �.�د د��ا.�د�ن ?وص ��و6'ری، د
  ش�1378وی و �'دی �.�ق، �'ران �� �وان، �6پ �������2ر /�رو، د

 

  ادا
) دارد


