
  داكتر اسداهللا شعور
  

  ي عهد تيموريانلسهم نوايي در انكشاف موسيقي علمي و عم

  
  ی در کابلو پنجمين زادروز نواي پنجصد و ھفتادين المللی تجليل از ب سمپوزيماز مقاالت 

  

پر آثار افزون بر آفرينِش فرھنگی و ادبی ماست، از بزرگترين شخصيت ھای  عليشير نوايی که بدون ترديد يکی امير   

 ھنرِ رشد فرھنگ، ادب و  روند برسازنده و چشمگيری  اریذگ، اثراوزبيکیترکِی  ھای دری و ارزشی در ادبيات زبان

و زمانی که می  ؛فرھنگ ما چندين برابر باال تر می برد را در تاريخِ وامقام داشته است که اين امر  زنده گانی اشدوراِن 

در بر می گيرد که از آسيای ميانه تا حوزه ی وسيعی را ، هماند همحدود به مرزھای خراسانزمين ن اریذبينيم اين اثرگ

 که با ابر مردیمی يابيم در ؛دکن میاحتوا ا شھر استانبول را يعنی ت چين تا مرزھای شرقی اروپاکاشغِر و از  خليج بنگال؛

چندين  می شودايش تآوردھدسازين  یدر ھر بخش روبرو ھستيم که شخصيت چندين بعدیم و تآوردھای عظيچنان دس با

تمرکز  کارھايش از بخشيم؛ بايست به سه ماينمرور  فرھنگ ؛ و ھرگاه بخواھيم تنھا خدماِت اورا در ساحه یکتاب نوشت

  :کنيم که عبارتند از

      ـ آفريده ھای نوشتاری ١   

  ـ آثار عمرانی ٢   

  .در انکشاف عرصه ھای گونه گون فرھنگ و ھنر ـ تأثيرگذاری وی ٣   

موضوع مورد بحث ما درين مجلس علمی مربوط به اثرگذاری نوايی در عرصه ی مشخصی از فرھنگ يعنی موسيقی    

؛ و الزمست که با مروِر گذرايی اين مبحث شده استه به آن پرداخته ن به صورت بايسته يی عملی و نظريست که تا کنون

  .مھم گشوده شود

پاردريا و پارس  ،ادبی و ھنری منزل نوايی عمده ترين مرکز جمعآمد فرھنگيان خراسان چنانکه معروفست مجالسِ      

، بنا بر اشاره ھای آثار ادبی گرديدمطرح می مجالس  ضوعاتی که در چنينديگر عمده ترين مو سویآنروزگار بود؛ و از 

 و بازیِ  موسيقی نقد آثاِر معاصرين، ،ھا ھای جديد و گشايِش آنمعما رحطادبی،  عامِ  مسايلِ و تاريخی سده ی نھم ھجری، 

، اھل ھنر و ادب را وا می داشت که برای پيوستن درين حلقه و اين امر ؛حضوری و غايبانه بود به صورت ھای شطرنج

نخبه ھای اين رشته ھا در مرکز خراسان يعنی ھرات که در عھد زنده  و از سوی ديگرتمرکز کنند؛  وضوعاتين مچنبه 

ی فرھنگِی خراسان، لطان حسين بايقرا، از مراکز عمده گانی نوايی بيشتر از برکت توجه او و دوست نوجوانی اش س



به مندان عرصه ھای گوناگون فرھنگی و تجارب دانش پارس و پاردريا به اين شھر کشانده شده بودند، زمينه ی تبادله ی

محافل توسط  ھمچونتدوير  ؛ و افزون برين،ويژه دانش و ھنر موسيقی را درين محافل و ضيافت ھا مساعد ساخته بود

 تری به خود گرفتهامرا و شخصيت ھای بزرگ سراسِر خراسان و پاردريا به تبعيت از سلطان حسين و نوايی شکل عام

  .و پس ازآن به تکرار می بينيم ميرزابازتابش را در آثار عھد سلطان حسين که  بود

در سندی که زين الدين محمود واصفی در بدايع الوقايع آورده، مجدالدين محمد مشھور به ميرکالن، امير عليشير نوايی      

ضيافتی دعوت کرد که به ه عبدالواسع با ظرفای معروف ھرات، برا برای شنيدن مطايبات و حاضرجوابی ھای منشی 

و روزگار ترتيب داده؛ ی ھرات آنواقع در نيم فرسخ ،باغ قريه ی پرزه در ق٨٩٧سال  االخر یجماد ی غره پنجشنبه روز

  :نيز به افتخار نوايی درين بزم فراخوانده بود را شخصيت ھای فرھنگی زيرين

حافظ بصير، حافظ مير، حافظ حسن علی، حافظ حاجی، حافظ سلطان محمود عيشی، شاه محمد خواننده، : از خواننده ھا   

  .حافظ اوبھی، حافظ تربتی و حافظ چراغدان *سيھچه ی خواننده،

محمدی، استاد  استاد حسن نايی، استاد قل محمد عودی، استاد حسن بلبانی، استاد علی خانقاھی، استاد: از نوازنده ھا   

  .ستی نايی، استاد سيداحمد غيچکی و استاد کوچک طنبوریھِ حاجی کِ 

موالنا بنايی، خواجه آصفی، امير شيخم سھيلی، موالنا سيفی بخاری، موالنا کامی اوبھی، موالنا حسن : از سخنوران   

نا خلف، موالنا نرگسی، موالنا ھاللی شاه، موالنا درويش روغنگر مشھدی، موالنا مقبلی، موالنا شوقی، موالنا ذوقی، موال

  .و موالنا رياضی تربتی

سربرھنه،  موالنا حسين واعظ کاشفی، ميرخواند مؤرخ، موالنا محمد بدخشی، ميرِ : از مؤرخين، دانشمندان و ظريفان     

  .مد خوافی خطاطفه، موالنا خليل صحاف و موالنا محرَ گنگ، موالنا معين شيرازی، سيد غياث الدين شَ  موالنا برھانِ 

ميرک زعفران، شاه محمد ميرک، خواجه جان ميرک، سلطان سراج، ميرزای نطع دوز، : از جوانان سرآمد خراسان   

حسين زردوز، سرِو لِب جوی، شمشاِد سايه پرور، مال خواجه ی خواننده، يوسف مزار چلگزی، يوسِف ثانی، ماِه سمنانی، 

  ١.ساقی و باقی عراقی

توسط  ش١٣٢٠در سال که توسط مجموعه يی از رساله ھای خطی به روزگار ما رسيده و  سند ديگریبه ھمين ترتيب      

 ـ؛ دعوتنامه ييست به خط خوشنويس معروف ـه استبه نشر رسيدچاپ تھران محيط طباطبايی در مجله ی موسيقی استاد 

توسط نوايی و يا جامی  شايد(ده تا در ضيافتی که سته شـ که درآن از سلطان حسين بايقرا خواـسلطان علی مشھدی 

فھرست شرکت  ،حضور به ھم رساند؛ و چنانکه رسم آن روزگار بود) حضرت جامی(در باغ نورا ) سازمان داده شده

  :است شده چنين سياھه داده در آن دعوتنامهبرای آگاھی پادشاه نيز  کننده گان اين محفل

، خواجه شادی شاه، )بلخی(شھاِب َدمکش، حافظ صابِر قاق، صاحب مصنف  سيدنجم الدين عودی، شاه درويش نايی،   

کری چارتاری، د، سيد بابای افشانگر، شُ لِ جَ ب، خواجه عبدهللا قاطع، ماھپاره ی مُ ھِ ذَ موالنا يقينی، موالنا غياث الدين مُ 

قاسم بيگ برالس، اميرزاده توفان بيگ بھادرخان، سلطان خان جالير،  مقبوالت، خواجه اويغور وزير،از ايثاربيگ ينی 

حورنژاد شاه خانم مھر طلعت از محبوبان، شاھنار خاتون نغمه سرای، حواماری صاحب صوت، امير شيخم سھيلی، امير 

   ٢.ملک جوينی و خورشيد خانم بزم آرای



الوقايع و حبيب السير به تعدد ديده می شود که نمايانگر تجمع ازين قبيل اسناد در آثار عھد تيموری به ويژه در بدايع    

؛ به ويژه اينکه استادان برجسته ی موسيقی، سخنوران، دانشمندان و دولتمردان نامور آن عھد در چنين مجالس و محافلند

وقت محدود بودن  *.می بينيم را ھند وحتی ارمنستانا، پارس، در ميان اين ھا ھنرمنداِن گوشه ھای مختلِف خراسان، پادري

تا معلوم گردد که ھاست ناسی اشخاص و افراد يادشده در آنشبازدرين گردھمآيی بازدارنده ی آوردن اين ھمه اسناد و 

پس چنين گردھمآيی . ھريکی از آنان از نادره ھای رشته ی خويش در آن برھه ی تاريخی کشور و منطقه ی ما بوده اند

ديد ھای دوستانه و خوش گذراندن وقت، زمينه ی تبادله تجارب و بحث و جدل در موضوعات ھنری ھا در پھلوی ديد و وا

وسيقايی حاضران را بلندتر می برد؛ به ويژه وجود نخبه ترين ھنرمندان موسيقی سطح دانش م ،و ادبی را فراھم ساخته

ملی و انکشاف موسيقی نظری را فراھم می مراکز عمده ی فرھنگی منطقه درين حلقه ھا اسباب تعميم و ترويج موسيقی ع

که دانش و ساير گردھم آمدھا بود  ی منزل نوايیو روزھای جمعه ل و مجالس شبانه نتيجه ی چنين محاف ساخت؛ و

که تنھا نوايی در تذکره ی مجالس النفايس خويش که دربردارنده  چنان تعميم يافتو عملی در شھر ھرات نظری  موسيقی

موسيقی دانی نامبرده است که از  از سی و پنج نفر شاعرِ  ؛و پنجاه سخنور معاصر اوست سه صدبازشناسی نزديک به ی 

 صاحب الدين شريفی موالنا: ند، ماننديی آفريده بود، و آھنگ ھای پرآوازه علم ادوار يعنی دانش موسيقی نظری آگاه بوده

 در كوكبی و نوايی استاد( برھان يوسفِ  جامی، خواجه عبدالرحمانِ  برادر جامی محمدِ  موالنا قديمی، يا نديمی موالنا ،بلخی

تونيانی  حيدرِ  اسفراينی، درويش غباری موالنا، سايلی موالنا بنايی، ، موالنا)نوايی مامای (كابلیعلیميرمحمد، )یموسيق

 محمد پھلوان ،طبسی شيخی موالنا، )کوچيدبه ھند  بابر و در عھدِ  د اعالی خانواده استاد سرآھنگ بودهکه ج( ھروی

 جدِ  و مرواريد محمد خواجه پسر( صدر عبدهللا حسين، خواجه الدينكمال شبرغانی، خواجه محمد قل استاد، ابوسعيد

 پناھی، شريفی، حافظ اميد قانونی، ميرابراھيمِ  ،نايی قطبِ  استاد عماد، سيد صدر، مير يا هللاحبيب مير ،)چنگی درويشعلی

 ،شاهبابر علی، الدينزين مال، تابعی طنبورچی، مال حلبی ،كوكبی مال ی،مِ لَ عَ  موالنا بدر، نظامِ  مال خندان، محمدِ  سلطان مال

  ٣.مكتبی موالنا سمرقندی و بقايی موالنا ،)شايد تربتی( شربتی حافظ ،یفوشنج شيخی موالنا

 ،است؛ و افزون برين که شناسنامه ی شان در مجالس النفايس آمده شاعران عھد نوايی انداز  هآن عداينھا ده در صد      

ھمين تعداد سخنورانی بر می خوريم که اھل سماع بوده و يا آواز خوش داشته اند و به اين ترتيب ميتوان  درين تذکره با

  .با موسيقی داشته اند ژرفیادعا نمود که بيست در صد از سخنوران عھد نوايی آشنايی 

دانش ماه  واداشت تا در ظرف چند ـ اثرگذاری ھمين محافل بود که کمال الدين علی بنايی را ـ که از حريفان نوايی بود   

ظھيرالدين . ددو رساله معتبر نوشته، کمپوزھای مردم پسندی تقديم جامعه کنموضوع ن فرا گيرد که دريچنان موسيقی را 

ليشير بيگ مورِد طعِن ع از موسيقی بی خبر بود و از ھمين جھتدر اوايل «بنايی : بابر درين مورد نوشته است کهمحمد 

به جھِت قشالق کردن به مرو می رود، عليشير بيگ نيز اورا ) سلطان حسين بايقرا(که ميرزا  یسال .قرار می گرفت

به مشِق موسيقی می پردازد و تا تابستان به حدی می رسد که  بنايی که در ھرات مانده بود، آن زمستان. ھمراھی می کند

می ) يی به حضوِر او(ھاش صوت و نق) بنايی چنان(در فصل گرما که ميرزا به ھری بر می گردد، . تصنيف ھا می بندد

آن جمله نقشی که از  بنايی در موسيقی کارھای تازه بسته. گذراند که عليشير بيگ متعجب گرديده به تحسيِن او می پردازد

نوايی خود نيز به اين امر  ۴.»راست است) مقام(ه رنگ و ميالن اين نقش به سوی ه رنگ؛ خاتمه ی اين نُ دارد موسوم به نُ 



يف کرد و دو رساله در نبه فن موسيقی ميل نمود و زود آموخت؛ کارھای خوبی تص«اشاره نموده، نوشته است که بنايی 

 ◌ّ  ۵.»ادوار نوشت

قطعات آوازی موسيقی خراسانزمين است که بنابر دو گونه ی  بايد افزود که اينھا نقشدر مورد اصطالحاِت صوت و      

دل «صوت آنست که ابتدای آن از شعری شده باشد و بعد دو مصرع نقرات از مقوله ی «: گفته ی مؤلِف زمزمه ی وحدت

است؛ بعد از ادای نقراِت مذکور، مزيِد » ی ھی ھی و آھا و آھا ھیھ«ترتيب داده و ذيل که عبارت از » در تن آ در تن آ

از  نيز گونه ی ديگری نقش .»آن می نموده باشند و شعِر آن زياده از سه بيت نمی باشد؛ مگر آنکه مکرر می خوانده باشند

است و » ترال«و » يله ال«به ھر شعری و بحری که خواھند، ترکيب و ترتيب دھند و نقراِت آن «: که قطعات آوازيست

  ۶»ھای سبک سازند) ضرب(اکثر در اصول 

به که برای عليشير نوايی خود بيتِی مجمع الغرايب  اميه ی قصيده ی سه صد و شصتبنايی ھروی در بخشی از اختت     

  :مورد آشنايی عميق مردِم زمان خويش به دانش موسيقی گفته است ، درگويش محلی ھرات سروده بود

  ھرات ز شريفتربه ندانم 

   لدانبُ  معاظم از بلدي           

  کمال و فضل اھل کانشسُ  ھمه

 الّنقصان عنھم هللاّ  رفصَ 

  ھمه عصر وحيد علمايش

 زمان فريد ھمه فضاليش

  موزون طبيعت از ھريکی

 ميزان یسخنور طريق در

  خوش لھجه اصول و صاحب ھمه

 الحان با کرده ايقاع جمع

  موسيقی و شعر ز فضاليش

 ديوان صاحبِ  و تصنيف اھل

  مثل بی ھا طريق در ھرکسی

 دان رپُ  صناعتی در ھرکسی

  حرکت در سعی دست را ھمه

  ٧ميدان در جود یپا را ھمه

  

 خويش نزد برجسته ترين استاد موسيقی زماننقش عمده داشت؛ خود نيز مدتی  چنين فضايینوايی که در پديدآوردِن      

او در مجالس  .دزده بو زانوبه شاگردی خواجه يوسف برھان که از سخنوران و عرفای بزرگ عصر خويش نيز بود؛ 

حضرت شيخ االسالمی ) از اوالده ی: در نسخه بدل(از اقربای نزديک «: النفايس در باره ی اين استاد خويش نوشته است



بيشتر به . بود، و در طريق فقر و فنا سلوک می داشت و صاحب طريق جميع اھل طريقت بود هُ رُّ س سِ دّ شيخ احمد جامی قُ 

  :شعر خود موسيقی می بست و عمل اصفھان را بدين مطلِع خود بسته

  بـد؛ چی عجـراِد دلی رسـاگر گدا به م          رسيد موسِم شادی و ذوِق عيش و طرب

  

و در ترجمه  ٨»است )احمِد جامی( جام از عالم رفت و مزارش در حظيره ی شيخ در. فقير در فِن موسيقی شاگرد اويم     

و آوازه ی استادی او درين فن به ھمه کس رسيده و ھرکی  ؛در فِن موسيقی مشھور انام«ی مبارکشاه قزوينی آمده است که 

  ٩».زمان شاگردان اويند درين فن کاملست، اورا پسنديده و اکثر استادانِ 

ی شاگردی نوايی نزد چنين استادی، او را به يکی از صايبنظران عرصه ی موسيقی نظری و يکی از  نتيجه     

گرچی . ، بنابر نوشته برخی از منابع مؤلف رساله يی در موسيقی سازدنغمات و تصانيف دلپذير مبدل ساختهآفرينشگران 

ولی منابع ادبی و تاريخی از  ؛يی نيانجاميدپيگيری نگارنده ی اين سطور برای يافتن رساله ی موسيقی او به نتيجه 

د؛ مانند اينکه ظھيرالدين محمد بابر در تزک خويش از کمپوزھای او خبر نمارا آگاه می ساز ویو کمپوزھای تصانيف 

در مورد  ١٠»دارد نيکنقش ھای خوب و پيشروھای  ،موسيقی نيز چيزھای خوبی بستهدر «نوايی : داده، نوشته است

ی آھنگ بوده، موسيقی پيچيده ترين گونه ؛ سيقی سازيستنوع موکه عاليترين پيشرو  خن گفتيم؛ و اماسپيش ازين  ،نقش

پوره  کس ديگری موسيقی از به جز از تواناترين استادان آفرينش اين نوع نغمات. دانان امروزی ما آن را الريه می گويند

  .فتيادر می توان ازين ساخته ھايش را ھنر موسيقی در نوايی پس توانِ . نيست

 آھنگ ھای ياد کرده اند؛ ولی مھم آنست که نيز سرچشمه ھای ادبی و تاريخی عھد تيموری از ساخته ھای ديگر او   

بلکه بنا به تحقيق  ؛اش معروف و محبوب بودند عھد زنده گانی نه تنھا درزيبای آفريده شده توسط نوايی 

 بيستم ميالدی به نشر رسيده است؛ که نتايج آن در سه دھه ی نخستين سده ی انتوموزيکولوژيست ھای روسی و بخارايی

خوارزم و ھنگ ھای ترکی او که مورد توجه اين مردمشناسان بوده، از آتا به امروز نيز در بين مردم رايجند؛ به ويژه 

متن ترکی  خويش در زکی وليدی طوغان در ذيل مقاله ی عليشير نوايیِ . قفقاز در تداول اند ترکمنستان تا ايران و شمالِ 

کتابخانه ی  ١۵۴٨نسخه ی خطی شماره ی (به حواله ی کتاب ھای تاريخ موسيقی ميرمحمد بخاری  ،دايرةالمعارف اسالم

 ترکمنی ، موسيقیِ )م١٩٢٧پ چا(فطرت قربان خان تاريخی  و اونينگ ، اوزبيک کالسيک موسيقی سی)ملی پاريس

نوشته است که ) م١٩١٣چاپ (ی آسيای مرکزی کميسيون روسی مطالعه  گزارشِ و ) م١٩٣٠چاپ (اسپنسکی و بليايف 

نوايی ، »ييّتی بحر«و اوزبيکان  می نامند» ی بحردّ يِ « که ترکمن ھاخراسان را  مشھورِ  کمپوزھای اصول ھفت بحرِ 

 به صورِت جداگانه در کتاب ميرمحمد بخاری بحرھفت اين  به گفته ی طوغان، ؛است ده گان آفريدهبراساِس ترنم پرن

شمالشرِق امروز نيز در ميان ترکمن ھای  ،عليشيرآفريده ی  نقش ھایمنابع يادشده اذعان می کنند که . ستتشريح شده ا

  ١١.دنخوانده می شو ترکمن ھای استاوروپول ، ازبک ھای فرغانه و خوارزم و حتی در شمال قفقاز دربينايران

نيز نوشته است که آھنگِ گلزار که يکی از کاملترين ترانه ھای مردم ترکمن  ـدولت ياغمير ـ ـپژوھشگر ترکمن ـ     

ريزه کاری و استادانه به ترسيم گرفته شده؛ درآن پديدآيی طبيعت بھاری  ،ته ھای امير عليشير نوايی بودهاست؛ از ساخ

افزون برين در دوتار . گرفته شود اجرا به تنھا توسط ھنرمندان ماھری چون تاج مراد ميلیسبب می گردد که ھای آن 

ياغمير به ادامه ی يافته . شده است ايجادوجود دارد که گويا توسط امير عليشير » پرده ی نوايی«ترکمن ھا پرده يی به ناِم 



رکمنی سه گروه ھفت گانه نيز ھست که ھر بيست و يک آن ھا نام نوايی را باخود دارند؛ ھايش می نويسد که در موسيقی ت

که اين مقام ھا نيز توسط عليشير نوايی آفريده شده، سپس توسط استادان موسيقی ترکمن ... مانند نووايی، ايراق نووايی و 

زيرا در ميانه ھای سده ی نزدھم ميالدی کامل نيست؛ ولی باوِر نگارنده در مورد گفته ی اخيِر او  ١٢انکشاف داده شده اند؛

سنتی خراسانی در آسيای ميانه با تغييراتی روبرو گشته، نظاِم ادواِر دوازده مقام به نظاِم شش مقام مبدل  سيقینظام موکه 

 ی به گونه. ی اندگرديد، برای بسياری از مقامات، شعبه ھا و گوشه ھای آنھا نام ھای جديدی داده شد که اغلب آنھا ترکيب

پس از بازشناسی شش مقام اصلی ـ بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سه  ،»ششمقام«در کتاِب شش جلدی  مثال؛ يونس رجبی

حاوی نام ھای اصل مقامات نيز می باشند؛ به تعداد زيادی از آنھا که اسامی  کند گاه و عراق ـ شعبات آنھا را معرفی می

نوا،  نوا،  حسينیِ  نوا، ثقيلِ  نوا، نغمه ی عارِض  ترجيعِ : را می بينيمنام ھا ال در ميان شعبه ھای مقام نوا، اين ثم ی گونه

نوا، ترانه ی نوا  نوا، مستزادِ  رِ نوا، مغلچه ی نوا، قشقرچه ی نوا، ساقينامه ی نوا، اوفَ  نوا، چاپ اندازِ  نوا، گردونِ  صوتِ 

را به روشنی  مادر مقام اسامیِ  نيز تکرار مقامات اصلیدر ترکيِب نام ھای شعباِت ساير به ھمين ترتيب  ١٣.و ماننِد اينھا

ا باشد؛ چون نووايی مايد که در موسيقی ترکمنی، منظور از نووايی مقام نونازين سبب دور از امکان نمی ديده می توانيم؛ 

، رسيدن به بھر صورت. ترکيب در زبان ترکمنی بوده می تواندصورت گفتاری اين  ،معلوم گرديده نوای عراقاراق نيز 

  .موضوع نيازمند پژوھش ساحويست که نگارنده امکان آن را نه داردين رست ادرک د

يدانی صورت نه گرفته است؛ اگر سمپوزيم کنونی مَ  پژوھشِ  درين زمينه ھا تا کنون ا تأسف که در زادگاه نوايیب     

، يقين کامل دارم که به علت شفاھی بودن صورت گيرداقدامی  را وادارد تا درين مورد ول دولتیسازمان ھای مسؤ

آفريده ھای زيادی از نوايی و ھمعصرانش از حافظه ی ھنرمندان محلی حوزه ی ھرات بزرگ به  ،فرھنگ موسيقايی ما

و آھنگِ کميدی بابا جمال بزباز ؛ چنانکه نگارنده برخی از آھنگ ھای ھنرمندان آن عھد، به ويژه يکی ددست خواھد آمد

در کتاِب پيشآھنگان  ،را که حتی در کابل نيز رواج يافته است؛ از روی اشاره ھای واصفی در بدايع الوقايع رديابی نموده

  .ھنر مردمی در موسيقی سده ی بيستم افغانستان به نشر رسانده است

 که گويا ١۴وجود دارد انتخاب الشعراءعنوان  ی زيردو جلدی ي بکتا بريتانيا دانشگاه آکسفورد بادليانِ  در کتابخانه ی   

الس و بنابر حدس نگارنده دور از امکان نيست که ھمان کنزااللحان يا کتاب مج ؛آواز بوده اندفترچه ی يکی از استاد

چون درين کتاب . ستھجري که حاوی متِن آھنگ ھايی از سده ھای ھفتم تا نھم ن غيبی باشدبعبدالقادر گوينده معروف به ا

پسان ھا ؛ معلوم می شود که ستدرج نيز ھرات تيموريانِ  اواخر عھدِ  ديگرِ  متن آھنگ ھای نوايی، بنايی و چند ھنرمندِ 

افزوده باشد؛  شان، مقام خوانش و نوعيت ضرب ی آن سراينده سازنده ی آھنگ و يا را با ذکر اسمِ آنان  ھنرمند ديگری

توسط علی شير نوايی و سرچشمه ی خوبی برای به دست آوردن آھنگ ھای آفريده شده  نسخه ی يادشده ازين سبب

  .بوده می تواند معاصرينش

ساختن متن کالمی برای کمپوزھای ھنرمندان برجسته ی آن  ،موسيقی ی مھم و اثرگذار ديگر نوايی در عرصه کار   

سازان روی اشعار دری و ترکی وی آھنگ ھای ھا سروده است و ياھم اينکه آھنگ روزگارست که يا به اثر خواھش آن

بھترين و مشھورترين . سالھای سال ورد زبان مردم بوده اند ،زيبايی ساخته بودند که بنابر شھادت آثار روزگار تيموريان

 ز می گرديد و خواجه عبدهللاآغا» چاک) يخنم(سرمست و يقم «که با عبارت اوست  غزل مستزادنمونه ی اين آھنگ ھا 

به مثابه » تصو«اشتھاِر اين  ،به گفته ی واصفی .يدمعروف گردعنوان به ھمين  کهبود  مرواريد آھنگی روی آن ساخته



شنونده با شنيدن آن يخن محفلی نه بود که يی بود که خانه و سرايی در ھرات يافت نمی شد که ازين ترانه خالی باشد و 

که تحفةالسروردرويشعلی چنگی که از نبيره ھای خواجه عبدهللا مرواريدست، تذکره يی دارد زير عنوان  ١۵.پاره نه کند

درآن يکصد و بيست و شش تن از ھنرمندان موسيقی و موسيقيدانان حوزه ی فرھنگی مان را باز شناسانده؛ ولی تمرکز 

او درين کتاب خود که نخستين و يگانه . ستيموسيقِی سده ھای نھم و دھم ھجر بيشترش روی دوستداران و ھنرمندان

الکساندر  تذکره ی موسيقدانان ما به زبان دريست و با تأسف تا کنون چاپ نه شده؛ ولی بخش ھای سوم تا دھِم آن توسط

امير علی شير نوايی را ھشتِم آن ) فصل(در مقام  ؛است به نشر رسيده م١٩۴۶ميانوف به روسی ترجمه شده و در سال يس

رِد در موولی  ١۶اختصاِر تمام معرفی نموده و بيشتر شخصيت اداری و ادبی او را در محراق توجه قرار داده است؛به 

چون شرف الدين علی يزدی، اميرشاھی سبزواری، جامی، خواجه عبدهللا مرواريد،  موسيقيدان او معاصرينعصر و 

ان ابوسعيد، مير غوری، غالمعلی شونقار، علی کاردمال، موالنا بنايی، استاد شادی ھروی، شاه قلی غيچکی ھراتی، پھلو

 ھاللی يخم طبسی،، علی جان غيچکی، خواجه سيس شمحمود حسينی زين العابدينقاضی استاد علی رجب مروزی، 

در ساير منابع ديده نمی شود؛ در ميان اين  وجود دارد کهمطالِب مھِم زيادی کوکبی و امثال اينھا نجم الدين ، چغتايی ھروی

می توانند برای پژوھش درين مورد به  انعالقمند مطالب اشاره ھايی به کارھای نوايی در موسيقی نيز بازتاب يافته است؛

و  اکادمی ھای علوم تاجيکستان، اوزبيکستانتحفةالسرور که در کتابخانه ھای انستيتوت ھای شرقشناسی نسخه ھای خطی 

 ١٧در کتابخانه ی اکادمی علوم افغانستانيکی از نسخه ھای تاشکند مايکروفلم  نگھداری می شوند؛ ورزبورگ روسيه تپ

  .مراجعه کنندنيز وجود دارد؛ 

؛ در قسمت ھنروری او در موسيقی؛ با کاربرد مصطلحات اين ھنر به دولتشاه سمرقندی که از معاصرين نوايی بود     

ان از صدای مخالفمی آورد و  راستبينوا را به راه  عشّاقِنوايی  ارغنون ینوا«: ل نوشته استشيوه ی براعت االستھال

برفت و زھی  حجازتا حد  تركکه از ديار  آوازهزھی  .حسينيش محبوب سلطان خسروانيند و آھنگ مغلوبصرير کلکش 

ھای عالم ازين ازين بحِر ُپر  گوشهازين صدا پرست و  عجمگوش ھای اھالی ديار  .رسيد اصفهانتا به  نيشاپوردبدبه که از 

  بيت. اين نھال گردانيد شُعباترسانيد و اوراق طوبی را فلک  عراقاين خبر به  صباپيک . ُدر

  ١٨باد باقی ظّل جاھش و السالم            پيروانش اھل فضِل ھر مقام

بايد يادآور شد  ،از خواننده گان و نوازنده ھا حمايِت او به ويژه توسِط نوايی و ھنرمندانپشتيبانی و پروردن  ر موردِ د     

به نخبه  ،يافتهبه توجه مستقيم او پرورش  از سه ھنرمند بزرگی ياد می کند که بابرحامی تمام ھنرمندان بود؛ ولی  اميرکه 

اھل فضل و ھنر  مربی حامی وکه به قدر عليشير بيگ کسی «: دند؛ زيرا بابر می گويدگرديھای دوران خويش مبدل 

سين عودی که در ساز سرآمد ھمه بودند به اثر نايی و ح ، شيخی)شبرغانی(د؛ استاد قل محمد باشد؛ ھرگز پيدا نه خواھد ش

نه ولی ساير آثار نوشتاری عھد سلطان حسين بايقرا  ١٩»مير عليشير به اين پايه ی ترقی و شھرت رسيدنداتربيت و حمايت 

بلکه  ست،دولت تشکيالت داخلدر  سيقیِ امرای موسيقيدان و دست اندرکار موروابِط تنگاتنگ نوايی با  داشتناز حاکی تنھا 

  .نيز دارند ساختار حکومترواياتی از روابط نزديک او با ھنروران مردمی و خارج از 

تأثير او در ساحه ی موسيقی نظری يا دانش ساز و رد بحث، مھمترين بخش اثرگزاری نوايی در عرصه ی مو     

. با تعميم دادن مکتب صفی الدين بغدادی جنبه ھای نظری موسيقی خراسان را با اين مکتب وحدت بخشيدآوازست که 

 اب بی نظيرشچھار اثِر  ھنرمندان مرکز خراسان را توسط پيش از نوايی) در ھرات ق٨٣٨درگذشته ی (بن غيبی اگرچی 



رمندان نه، در پھلوی تشويق ھش گرديدمکتب چھار دھه پس ازو شاگردِ ه بود؛ ولی اين نوايی بود که مکتب آشنا ساختاين 

  .تشويق کرد صفی الدين مکتبِ  آفرينش آثاری بر اساس موازين موسيقی به پيروی ازين شيوه، دانشمندان موسيقی را نيز به

چنگيز به  ی حمله مقارنِ يی به عقب انداخت؛ و بدين سبب بايد گفت که نگاه گذرا برای روشن شدن اين مطلب باييست     

دو مکتب عمده  ،موسيقی سنتی خراسانزمين که در سرتاسر قلمرو اسالمی آن روزگار رايج گرديده بود پاردريا و خراسان

عمده ترين نماينده گان آن پوری و عبدالمومن صفی الدين بلخی مکتب خراسانی که آثار ابن سينای بلخی، محمد نيشا؛ داشت

ديگر مکتب بغداد که آثار ابو يوسف يعقوب کندی، اسحق موصلی و ساير ھمتاھای شان ازين مکتب دو ، وشمرده می شوند

خروج چنگيز در دربار آخرين خليفه ی ھمزمان با که  بغدادی صفی الدين عبدالمومن ارموی؛ و اما ردنماينده گی می ک

يکی از نوابغ بزرگ موسيقی سرزمين  ؛پسر چنگيز شد ھنرمند دربار ھالکو، و پس ازو ظھور کردعباسی ـ معتصم با ـ 

در دانش موسيقی به  را» شرفيه«و » زوايد الفوايد«و » االدوار« کتاب دقيق و عميقِ  سهکه  بود در درباِر بغداد پارس

در  ،تدوين نمودهج آن در سرزمين ھای خالفت بغداد را بر مبنای شيوه ھای مرو قی خراسانیه، موسيزبان عربی نوشت

تا آن  بر مبنای انکشافاتی که و گامھای موسيقی مروج جھان اسالم را تجديد نظر کرد اصول پرده بندی سازھای تاری

 ی شيوهو با اين کارھايش مکتب جديدی آفريد که دربر دارنده ھر دو  داصالح نمو ،فزيک صوت روی داده بود در زمان

راه و روش صفی الدين در تاريخ . و نوآوری ھايی که زمان ايجاب می کرد بود؛ ولی توأم با تغييرات معمول جھان اسالم

  .يافتشھرت  به نام مکتب منتظميهموسيقی جھان اسالم 

الدين  گ مکتب صفیزريکی از شاگردان ب ؛که امروز در ايران عبدالقادر مراغی خوانده می شود عبدالقادر گوينده     

 ،توسط تيمور آِل جاليردولت  براندازیِ دربار سلطان حسين جالير فرمانروای آذربايجان برآمدگاه او بود، و پس از  که بود

درين شھر چھار کتاب مھم خود  ؛ه، به آسايش خاطر رسيددر عھد شاھرخ به ھرات آمد آواره شد و سرانجام

و بايسنقر به نام شاھرخ ميرزا دوار صفی الدين و کنزااللحان را مقاصدااللحان، جامع االلحان، ترجمه و شرح دری اال

 تربيه کرد که يکی از آنھا خواجه يوسف برھان تا ھنگام مرگش در ھمين شھر نوشت و ھنرمندان زيادی را نيز ميرزا

جايگاه نظريات ابن غيبی که در حقيقت ھمان نظريه ھای صفی الدين  .قيدان بزرگ اين دوران بودو موسيعارف، سخنور 

به زبان مبارک خود گفته بود «برخی از منابع بغداديست؛ در نظر خواجه يوسف برھان چنان بلند بود که بنا به نوشته ی 

  .»نيست الً نقصانی درآناص است، درست بوده، که ھرچی خواجه عبدالقادر در تعيين مقامات قرار داده

ی دست بلندی سازدر آھنگشيخ احمد جامی ژنده پيل بود و به گفته ی نوايی از فرزندان که خواجه يوسف برھان      

مکتب صفی الدين شيوه ی خود ھنرمندان زيادی را در ھرات با  ی نيز به نوبهاو  ؛بودند ششاگرد داشته، اغلب ھنرمندان

 مکتب را و پس از استاد خويش اين که امير عليشير نوايی و نجم الدين کوکبی بخارايی سرآمد شاگردان او بودند ٢٠دپرور

مجالس  نوايی که در موسيقی عملی و نظری استادانه دسترس داشت؛. ترويج دادند دريا و پارسرتا اقصای خراسان، پا

کتب و رساالت  شد که چنانپس نتيجه . آنو نی ھم از بحث ھای علمی در باره ی  نه از موسيقی خالی بود فرھنگی اش

در شاف بی سابقه و ترويج عام موسيقِی نظری و ھمين امر سبب انک تأليف گرديده به نوايی اھدا شود زيادی درين موضوع

آن قدر کتاب  يعنی موسيقی تنھا در موضوع مورد بحث مادرين برھه ی زمانی  .سده ی نھم ھجری در کشور ما گرديد

در ھيچ يک از دوره ھای تاريخ ما در  ؛به تشويق نوايی و يا به نام او نوشته شده است اوزبيکیو  دری که به زبانِ ھايی 

در ِر تأليف يافته و دانش ادوا موسيقیی  کتاب و رساله بيستفھرست ھای نسخ خطی بيش از  .نيامده استدرقيد تحرير 



 به ترتيب زيرين می را آنھا برخی از بوده، که بخش عمده ی آن ھمين نوشته ھای عھد نوايیمی دھند  را نشان نھم سده ی

  :توان نام برد

  موسيقی موالنا صاحب الدين شريفی بلخی رساله ی  

  موسيقی استاد قل محمد عودی شبرغانی رساله ی

  ھروی موسيقی نورالدين عبدالرحمن جامی رساله ی

  علی بن محمد بنايی ھرویکمال الدين موسيقی  رساله ی

  ٢١)به قول نوايی او دو رساله در ادوار نوشته بود(

  موسيقی استاد شاه محمد دلدوز ھروی ی رساله

  دين محمود حسينیعابکتاب قانون علمی و عملی موسيقی زين ال

  علی بوکه اوبھی الدين کتاب اصول ضرب نظام

  موسيقی خواجه يوسف برھان رساله ی

  موسيقی ابوالوفا بن سعيد یرساله 

  )به زبان عربی( ارجوزه فی علم االنغام شھاب الدين عجمی

  )دو رساله(رساله ی موسيقی علی کاردمال   

  موسيقی حسامی قراکولی معروف به ديوانه رساله ی

 گرديد؛ ھای ھمسايهدرباره ی بنايی که پيوسته روابط بد و حتی دشمنانه يی با نوايی داشت و چند بار از ترس او آوار     

يکی از رساله ھای موسيقی  سيقی را بنابر طعن نوايی فرا گرفته،ظھيرالدين محمد بابر مجبور شده بود مو ه یه گفتب

و به خط زيبای خود او به چاپ رسيده است؛ به چنين الفاظی به نوايی اھداء  شتها که امروز به دسترس ما قرار داخودر

  :کندو نام اورا به معما ياد  کرده

چون اين بی استطاعت با وجود قلِت بضاعت و عدم احاطت بر ضوابِط اين صناعت به قلم بديع رقم حرفی چند بر «     

  :فرخنده فرجام معطر خواھد داشت یلوِح بيان نگاشت؛ خامه ی مشکين شمامه، مشاِم ايام به نام

  کرده ام ذکر لبش؛ مگذار تا نامش برم

  چون به آب زنده گی شستم دھاِن خويش را

اميدوار که . نينظام السلطنة و الدولة و الدين بصولة خلود، وجوده علی مسند العّز والتمک ؛هللا تعالی . . . . . . . . . . . . .

و فروِغ ضميِر منيِر خورشيد تأثير بر تدبيِر کار و چھرۀ روزگاِر  محقر تحفۀ اين شرمسار به لحاِظ التفات اختصاص يابد

ً در علمِی اين فن بديع و عملِی اين فِن  ،جامِع جميِع کماالتستکه اين ذرۀ حقير تابد و طبِع نقاد و ذھِن وقاد او  خصوصا

ُوا باللغو و ّمروا کراما از تعرض رفيع نويسنده را در مواقِع خلل و مواضِع زلل به مقتضای قضيۀ رضّيۀ مرضّيه و اذا مرّ 

  ٢٢».انشاءهللا العزيز. و اعتراض اعراض و اغماض نموده عفو فرمايد

شايند مخالفت بين بنايی و نوايی درين اھدائيه به وضاحت ديده می شود؛ زيرا در کتابی با آنکه سايه ی مناسبات ناخو     

و اھدا شده و در آن روزگار برای جلی ساختن آن بايد به رنگ که به خط مؤلف کتابت شده، جای اسم کسی که اثر به ا

است و  ولی توجيه اين کار به صورت کنايوی در بيت پيش از جای نام ذکر يافته شده؛ سرخ نوشته می شد، سفيد گذاشته



اين امر . را واضح می سازد که کس ديگری جز نوايی نيست که لقبش نظام الدين بوده است ممدوح ،لقب نظام السلطنة

از فضل ھمديگر انکار نمی کردند؛  ،اھل فرھنگ آن روزگار ما را می رساند که ازيک طرف با وجود دشمنی یبزرگوار

از ھمديگر جدا آنھا را در سنگر دانش و فرھنگ و از سوی ديگر نمی گذاشتند که اختالف سليقه و رنجش ھای شخصی 

  .سازد

انتشار يافته؛ علمی و عملی موسيقی  که زير عنوان قانون کتاب قانونگفتار حسينی نيز در پيشقاضی زين العابدين      

که چون به واسطه ی التماس جمعی  چنين گويد مصنف اين رساله زين العابدين بن محمد بن محمود الحسينی«: نوشته است

قلم آمد؛ واجب نمود در  رياضیحکمت از دوستان، اين رساله که مشتملست بر علم و عمل موسيقی که شعبه ييست از 

  :رسانيدن به عرض

    ھمايون طلعت فرخنده رايی          

  که عالم يافت از فيضش نوايی          

  امير دين عليشير آن که دايم          

  من دولتش دين ھست قايمبه يُ           

  بود آوازه اش مشھور دوران          

  »صفاھان«ست و »عراق«نه تنھا در           

  از احترامش »بزرگ« »کوچک«شده           

  ^سعادت شد غالمش ]ھور از[ ،»اوج«به           

  ستھوجودش مظھر لطِف ال          

  حريم دولتش دين را پناھست          

  ضميرش ھست چون خورشيد تابان          

  بينش خيره شد زان خرد را چشم          

  چی سانست؟به قطره نسبت قلزم           

  به سان نسبت جودش عيانست          

  احکام و بنياد ز روی رفعتِ           

  حصاِر دولت و عزش عيان باد          

  که باشد زين رفيع القدر درگاه          

  ٢٣سپھِر کينه جو را دست کوتاه          

يعنی موسيقی نظری  نوايی در تعميم مکتب صفی الدين و انکشاف ھر دو بخش ھنر موسيقی ،که می بينيمبه گونه يی      

 و ، آھنگساز و خوشخوانموسيقی داننزديک به ھفتاد سخنور موجوديت  ؛چی نقش بزرگی داشته است و موسيقی عملی

بسيار تنگ و محدود موسيقی در در موضوع ھا ب و رساله انبوھی از کت تأليفان حرفه يی و موسيقی داناز زيادی عده ی 

قرن ديگر  پنجيک حرکت جھشی فرھنگ بود که از برکت نوايی پديدار گشت و برای  ،يک برھه ی معين و کوتاه تاريخ

پس بر چنين ابرمرد عرصه ی فرھنگ و ادب بايد سر تعظيم فرود آورد و پنجصد . موسيقی منطقه ی مارا تغذيه نمود نيز



زش را بر ھمه مردم افغانستان و منطقه به ويژه بر اھالی فرھنگ و ادب تھنيت گفت و آرزو بايد مين زادروو پنج و ھفتاد

مرد می شود نه  و آفرينش که مرد به ساختنگردد ما که راه و روش بزرگمردی چون نوايی سرمشق ھمه دولتمردان  برد

  . به ويرانگری

  .از توجه حاضرين گرامی سپاسگزارم

  :رويكردها
/ ١ص  .ش١٣۴٩. بنياد فرھنگ ايران: تھران. به تصحيح الکساندر بلدروف .بدايع الوقايع. دوزين الدين محم ـ واصفی، ١

  .۴٠۵ـ  ۴٠۴

شيخی نايِی طبسی و اھل ھند  را غالمِ  سيھچه ؛افزوده مجالس النفايسر ترجمه ی در اشاراتی که بمبارکشاه قزوينی * 

به  عليشير، ميل سفِر مکه ی مبارکه نمود و در بالد عربستان زمان ميربعد از « موالنا شيخی: می نويسد ،معرفی کرده

تصانيِف او را  دو آواز خود را با يکديگر ساز کرده،او دو غالم ھمآواز داشت که ھر. واسطه ی موسيقی شھرِت تمام يافت

نام که ھندی بود، به روم اين دو غالمش متفرق گشتند؛ يکی سياھچه  ،او) مرگِ (در غايِت خوبی می خواندند و بعد از 

ازجمله ی متعيناِن اھل موسيقی آن ديارست؛ و يکی ديگر که مقيِم دياِر روم بوده، است؛  ٩٢٨افتاد؛ و حال که سنه ی 

سياھچه نبايد اسم حقيقی اين ھنرمند باشد چون در آن زمان  )٢۵۵مجالس النفايس ص (» وستان رفترومی بود، به ھند

تر به القابی ياد می کردند که يا صورت شکسته ی اسامی ايشان بود و يا بر اساس برخی از رسم بود که مردم را بيش

مشخصه ھای بدنی و زبانی و يا عادات شان بر آنھا گذاشته می شد؛ مانند نورا که به حضرت نورالدين عبدالرحمان جامی 

اداری بود بر بسيار از شعرا و ھنرمندانی که ؛ يا ميرک که به معنای ميرزای پايين رتبه بوده و مرتبه يی اطالق می شد

زيردست ميرزايی کار می کردند، اطالق می شد و يا جانم هللا که به سبب تکرار اين عبارت در آھنگ ھا توسط ھنرمندی، 

  :بود مجلسی گفتهاثر گذاری او در موالنا عبدالصمد بدخشی در تعريف مردم او را جانم هللا می خواندند، چنانکه 

  بود» جانم هللا«سرآواز شان             اھوی تا ماه بودـيـی ھـماھز 

  )٢١٠و  ٣۶مجالس النفايس صص (

که درين مقاله آمده اند؛ نيز از زمره ی ھمين  ماِه سمنانیو  ، يوسِف ثانیلِب جوی، شمشاِد سايه پرور سروِ نام ھای      

  .گونه اسامی می باشند

گذاشته بودند؛ نيز اسم ھنرمندی عيسوی مذھب ارمنی بود که در جامعه ی مسلمان ھرات اسم حوا را بر او  حواماری     

تنھا در ميان در آن روزگار  ،ماری که صورت ديگر اسم مريم است. ولی عامه ی مردم وی را به ھردو نام ياد می کردند

م را در مردم افغانستان نيز راه يافت، نمونه يی ازين اس که اين نام در بين از عھد ظاھرشاه يشپ. عيسويان معمول بود

  .جامعه ی خويش يافته نمی توانيم

صص . ش١٣٢٠. اداره ی ھنرھای زيبا: تھران. )١١و  ٣/١٠( مجله ی موسيقی. رساله ھای موسيقی. ـ محيط طباطيايی ٢

) ش١٣٤٩مرداد ـ دی ( ٩٤شماره . مردمھنر و . صد و سی اند اثر فارسی در موسيقی. دانشپژوه، محمد تقی و ٢۴ـ  ٢٢

  .٢٩ص 

. به تصحيح علی اصغر حكمت. ترجمه ھای فخری ھروی و مباركشاه قزوينی. مجالس النفايس. ـ نوايی، امير علی شير ٣

، ١٠٣، ٩٠، ٨٠، ١٦٧، ٧٧ ،٦٦، ٦٠، ٥٣، ٤٢، ٢٣، ٢١، ١٦ـ  ١٥، ٩صص . ش١٣٢٧چاپخانه ی مجلس : تھران 



١٩، ١٧٤، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٤ ،١٥٥، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٨، ١٤٧، ١٣٩، ١٣٩ ،١٣٢ ،١٢٢ ،١١٢ ،١٠٦، ١٠٦۶ ،٢٦٧ ،

  . ٣٨٧و  ٣٧٩

ـ  ١١۶صص  .ش١٣٨۶. اکادمی علوم افغانستان: کابل. ترجمه ی شفيقه يارقين. بابرنامه. ر، ظھيرالدين محمدبابـ  ۴

١١٧.  

  .۶٠ـ مجالس النفايس ص  ۵

. کتابخانه ی البيرونی اکادمی علوم اوزبيکستان ١٠٢٢٦  / ٢ نسخه شماره. وحدتزمزمه ی . لباقیـ باقيای نايينی، عبدا ۶

  .ب٧۶ورق 

  .١/۴۵٨ـ بدايع الوقايع ص  ٧

  .۴٢ـ مجالس النفايس ص  ٨

  .٢١۵ـ ھمانجا ص  ٩

  .١٠٢ص . بابرنامهـ  ١٠

وزارت معارف : استانبول. Islam Ansiklopedisi اسالم انسيکلوپديسی. عليشير نوايی. ـ زکی وليدی طوغان، احمد ١١

. امير عليشير نوايی بزرگترين شخصيت ادبی ترک: و ترجمه ی فارسی اين مقاله زيِر عنوان. ١/٣۵۶ص . م١٩٨٨. ترکيه

ـ  ۵١صص . ش١٣٧٧پاييز . شورای گسترش زبان پارسی: تھران) ٣/٣. (نامه ی پارسی. برگردان مريم ناطق شريف

۵٢.  

ويژه (؛ )۵/٢٠. (فصلنامه ی ياپراق. برگرداننده عبدالعظيم ممی زاده. ز تاريخ موسيقیگوشه ھايی ا. ـ ياغمير، دولت ١٢

  .٢٣ص . ش١٣٨١زمستان . اداره ی ياپراق: گرگان) نامه ی موسيقی ترکمن

فصِل . ٣ج. م١٩۶٨. اکادمی علوم اتحاد شوروی: مسکو). به زبان ھای روسی و اوزبيکی(ششمقام . ـ رجبی، يونس ١٣

  .مقام نوا

شماره ی کتالگ ايثھی . (کتابخانه ی بادليان دانشگاه آکسفورِد بريتانيا ١٢٧نسخه ی خطی شماره . ـ انتخاب الشعراء ١۴

١٨۵١.(  

  .١/۴٣٨ـ بدايع الوقايع ص  ١۵

  .١٢١ـ  ١٢٠صص . کتابخانه ی البيرونی تاشکند ۴۴٩نسخه ی . تحفةالسرور. ـ چنگِی خاقانی، درويشعلی ١۶

و  ۴۶٨ نسخه ھای کتابخانه ی انستيتوت شرقشناسی اکادمی علوم تاجيکستان؛ ٢۶۴ی شماره نسخه . ـ تحفةالسرور١٧

 کتابخانه ی انستيتوت شرقشناسی اکادمی علوم پتزبورگ روسيه و ۴٠٣نسخه ی  کتابخانه ی البيرونی تاشکند؛ ۴۴٩

تاشکند در کتابخانه نگارنده نيز وجود دارد؛  ۴۴٩نسخه ی  عکس. کتابخانه ی اکادمی علوم افغانستان ٢١مايکروفلم شماره 

بسياری از  ،گذشت زمان و عدم نگھداشت فنی آن افزون بر کاغذ بی کيفيت عکاسی ساخت شوروی سابق که ولی با تأسف

بی دوست گرامی ام داکتر عسکرعلی رج .صفحات را آنقدر خيره ساخته که حتی با ذره بين قوی نيز خوانش آن دشوارست

در سمرقند در اختيار  که در شھر دوشنبه گفتند که نسخه يی کامل و پاکيزه يی ازين کتاب م٢٠٠١در سال ) رجبوف(

با آنکه . و نگارنده را تشويق به خريداری آن نمود ؛به فروش گذاشته شده استداشته،  خانواده ی عبدالحميد پوالد قرار



امريکايی به دست بياورم، ولی به علِت ممانعت خروج نسخه ھای خطی از حاضر شدم آن را به قيمت يکھزار دالر 

  .اوزبيکستان به اين کار موفق نه شدم

ص . م١٩٠٠/ھـ١٣١٨. چاپخانه ی بريل): ھالند( اليدن. به تصحيح ادوارد براون. تذکرةالشعرا. ــ سمرقندی، دولتشاه ١٨

  .٢١۴ص . م١٨٨٧/ھـ١٣٠۵. ؛ و چاپ سنگی بمبيی۵٠۴

  .١٠٣ـ بابرنامه ص  ١٩

» بورقان«برخی از پژوھشگران ترکتبار درين اواخر تخلص يوسف برھان را  .٢١۵و  ۴٢صص . ـ مجالس النفايس ٢٠

  .می نويسند که در ھيچ يک از منابع قديم چنين نيامده است

  .٢٣٢و  ۶٠ـ مجالس النفايس صص  ٢١

  . ۶ـ  ۴صص . ش١٣۶٨. مرکز نشر دانشگاھی: تھران. يقیرساله ی موس. کمال الدين علی بن محمد معمار ـ بنايی، ٢٢

نيز يکی از شعبه ھای فرعی مقاماتست و درين  اوجموسيقی بوده،  اتنام ھای مقام بزرگو  کوچک، صفاھان، عراق ـ ^

  .نظم به صورت براعت االستھالل به کار گرفته شده اند

. به تحقيق داکتر عسکرعلی رجبف و ترجمه ی روسی ا. موسيقیقانون علمی و عملی . ـ حسينی، زين العابدين محمود ٢٣ّ

  .١٠و  ٩صص . م١٩٨۶. انتشاراِت دانش: دوشنبه. سيمانف. ا
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