ٞػٔ٘ٛیهلسضرٞبی

ٌیٚثطسطیذٛاٞیٞبی 

ؾبظیٞبیلسضرزضخٟبٖ.سكٝٙ


ٞبیدؿیٗؾیبؾیٚثّٛن

چطذف
یسجبضیٚظثب٘یزضخٟبٖثٚٝیػٜزضوكٛضٞبی


دبیٚٝثسا٘سیكب٘ٝ
ؾ.ٛذٛاؾزٞبیذٛزثیٙب٘  ،ٝ
ثی


اؾشؿٕبضیاظیه
اؾشؿٕبضیثطٔجٙبیسجبضٞبٚظثبٖٞبضافطآٞوطز .

یایدبزوكٛضٞبیوٛچه،ؾؿزثٙیبز٘ٚبسٛاٖ

آؾیبیی 
ظٔیٝٙ
ذبؾزثبسمؿیٕبرذطزٜٚضیعٜی زضذزِ و،ٟٗثبضٚضٚثعضٌِشٕسٖآضیبییضااظضیكٝ


اؾشؿٕبضزضٌبْ٘رؿزٔی
ٞبضافطآٞوٙسٚاظؾٛییٓٞثٟب٘ٚٝاٞطْفكبضخٟب٘ی


اؾشؿٕبضٚاؾشثٕبضّٔز
ٞبیزؾزا٘ساظی


ذكهوٙس؛سبظٔیٝٙ
آؾیتٞبیؾٍٙیٙیضا

ثطایزٚاْخًٚٙفطٚـسؿّیحبرذٛیفزاقشٝثبقس.زضایٗٔیبٖسٕسٖآضیبیی-ذطاؾب٘ی
زیس .آضیب٘بی ثعضي ثٝچٙسیٗ وكٛض وٛچه سدعی ٝقس  ٚؾذؽ ذطاؾبٖ ثعضي ثٝچٙس وكٛض سدعی ٝقس ٘ ٚبْ
ٔبٞیزٚسجبضیافغب٘ؿشبٖضاثٕ٘ٝبیٙسٌیاظذطاؾبٖؾجعٚثعضيثطایٗخغطافیبٌصاقشٙسٚثططجُ


اؾشؿٕبضی،ثی
دی٘ٛسٞبیٔبثبٌصقشٔٝبٌٖؿؿشٝقٛز.أبدؽاظزٚؾسٚچٙسؾبَثجیٙیسوٝ

ٔبٞیشیآٖٚاضٝ٘ٚوٛثیس٘س.سبایٗوٝ


ثی

ضٌٚفزٌٛٚیی


وٙس.اظایٗ

ذطاؾب٘یٔبثبلبٔزثّٙسایؿشبزٜاؾزٚزازؾرٗٔی
ثبظٓٞفطًٚٙٞسٕسٖآضیبیی -
وٝایٙهثٝآٖٔیدطزاظیٓ .


یذطاؾب٘ی

ؾٛظقیٜٛ

زاٚٚزدػٔبٖآٚاظذٛاٖثبسؿٟسٚزَ
زاضیٓثب

ًصزاهلل ًیکفز :ثب درٍد ٍ هْز پیصگبُِ ضوب پژهبى گزاهی!
ًخست اس هَسیقی خزاسبًی ٍ ٍیژگیّبی آى ثگَییذ؟
ذطاؾب٘یچیؿزٚٚیػٌیٞبی

ٚخبِجیضااقبضٜوطزیس،ایٗوٛٔٝؾیمی

ثبزضٚزٚؾذبؼ٘،ىشٝیذٛة

داٍدپژهبى:
.چٖٛوٝ

سبثٝآٖدطزاذشٝقٛز
سطضأیوٙس 


زاضٌٚؿشطزٜاؾز٘ٚیبظظٔبٖثیف

وساْاؾز!ایٗیهثحثزأٝٙ
آٖ
وٝث٘ٝبْافغب٘ؿشبٖاؾزاظ ثیٗضفشٚٝوؿیثٝایٗ٘بْٔٛؾیمی
یبایٗخغطافیبیی 

ٔٛؾیمیذطاؾب٘یزضایٗؾطظٔیٗ 
ٕٞیٗثسذكبٖو٘ٛٙیوٕٞٝیٗزٚؾٛی

وٜٞٛبیٙٞسٚوفیب 
یبززاقشٝثبقیٓوٝزأ ٝٙ

ٕ٘یقٙبؾسِٚ.یٔبٚقٕب 
ثٝ

یٞب.أطٚظ
لبضٜیٙٞسٚاضٚدبٚزیٍطخب 
خبضفشٙسث٘ٝیٓ 


ٞباظٕٞیٗ

ٞبثٛزٚآضیبیی

ٙرؿشیٗآضیبیی
خبیٌبِٞ
ضٚزآٔ ٛ
ٔب  ٚقٕب قبٞس ظثبٖٞبی قغٙب٘یٚ ،اذب٘ی ،یَعٌُالٔیٙٔ ،دب٘ی ،اقىبقٕیٚ ،اذب٘ی ٞ ...ٚؿشیٕٓٞ ،یٗٞب ٕٝٞاـ اظ
بییٞبا٘سوٝزضثسذكبٖٛٙٞظٓٞیبزٌبضٔب٘سٜا٘س .
ٌٛیفٞبیوبضثطزیآضی 

وكسآٖٓٞ


وٕبوبٖزضٞطار٘فؽٔی
ٞبٔیوكس،
٘یحبالٓٞیٍبٖ٘فؽزضٕٞبٌٖٛق ٝ

ثٝدٙساضِٔٗٔٛؾیمیذطاؾب
زٚؾززاضٙٞط

ثرفٔٛؾیمیفبضـقسٜاْ ذیّی

وسٜیٙٞطٞبیظیجب
اظزا٘ف 

ثؿیبضوٓٙٔٗٔ.حیثیهوؿیوٝ

؛ِٚیٔٗفىطٔیو ٓٙوٝوٕبوبٖٔٛؾیمیذطاؾب٘یضا

وٙٞٝطزضایٗخبٔؿٚٝوكٛضخبیٌبٞی٘ساضز


ٞؿشٓ؛ثبآٖ
وطزیو ٗٔ ٝذٛزْ ثب ثط٘بٔ ٝآٔسْ  ٚایدبز اٍ٘یعٜ

ٔیسٛاٖ ٛٙٞظ ٓٞؾطاـ ٌطفزٕٞ .یٗ ضٚی
آٖخب(ثسذكبٖ)  
زض  
یٗٞبایٗثٛزوٝدػٔبٖ ٔٛؾیمی
وٝاُٞلّٓثٛز٘سٚوؿب٘یوٝاُٙٞٞطٚفطًٙٞثٛز٘س،زضشٙٞیزا 


وؿب٘ی
وطزْ .
ذطاؾب٘ی ضا زٚثبض ٜسبظ ٜوطزیٛٔ .ؾیمیؤ ٗٔ ٝی٘ٛاظْ فىط ٔیقٛزو ٝظیبز ٘عزیه ٕٞ ٚب ًٙٞثب ٔٛؾیمیٞبی
قیٜٞٛبیٔحّیاٌطٔمبیؿٝوٙیسذیّیٔشفبٚراؾز.أبٔٛؾیمی
قیٜٞٛبیٔطاثب 
ٔحّیثبقسأبایٌٗ٘ٝ٘ٛیؿز.قٕب 

ذطاؾب٘یآٖؾٛیزضیب(سبخیىؿشبٖ)ظ٘سٜٔب٘سٜوٝقفٔمبْٚایٗچیعٞباؾز .ضٚیفوبضقسٜٚیىیاظٕٞبٖ

ذٛزؾجهذطاؾب٘یؾزِٚ.یزضافغب٘ؿشبٖضٚیایٗقیٜٛ

ٛٔ.ؾیمیؾٙشیقبٖ 

ٞبیذیّیغٙبٔٙسٕٞبٖخبؾز


زاقشٝ
یكٝزاضٚثٔٛیوبضقٛزٚضقسوٙس .
٘كسٚدكشیثب٘ی٘ٓٞكس.زضٚالؽ٘رٛاؾشٙسوٝضٚیایٗٔٛؾیمیض 

وبض

وٜٞٛبی ثسذكبٖ ٕٞیٗ ٔٛؾیمی ٔساحیؤ ٝیذٛا٘ٙس ذٛز ٔٛؾیمی ذطاؾب٘ی اؾزٕٞ .یٗ ٔٛؾیمیٞبی
زض زأ  ٝٙ
ثطایٕٕ٘ٞ ٝ٘ٛیٗ فّهذٛا٘ی ،زفؾبظ ،ؾٍٙطزیٞبی
ٔحّیو ٝزض ثسذكبٖ ذٛا٘سٔ ٜیقٛز ثٝخع ٔٛؾیمی لطغٙی  .

دٙحقیط ٛٔ ٕٝٞؾیمی ذطاؾب٘ی ٞؿشٙس .چٙسؾبَ ٔیقٛز وٕی سغییط وطز ٜاؾز .دیف ٔب ذٛزٔبٖ زض خكٗٞبی

ثیفسط قبٞس ثٛزیٓ .یه ٘فط دیف ٔیذٛا٘س  ٚقفٞ -فز ٘فط دكز ؾط ثب زایطٜ
ؾطٚؾی ٕٞ ...ٚیٗ زفؾبظ ضا  
ٓٞزأٌٗیطقسٜاؾز .

ثسثرشبٕ٘ٞٝیٗؾیالةفطًٙٞغطةآٖضا

ٔیذٛا٘س٘سوٝذٛزٔٛؾیمی٘بةذطاؾب٘یاؾز.

زیٍطی ٓٞزض ٔٛؾیمی ذطاؾب٘ی زاضیٓ و ٝث٘ٝبْ ؾٛيؾطٚز یبز ٔیقٛز .سبحبَ وؽ اظ آٖ یبزی ٘ىطزٜ

قیٜٛی 

ظٖٞب ٔیذٛا٘ٙس،وؿی اٌط ثسضٚزظ٘سٌی
ؾٛيؾطٚز ضا ثیفسط  

ایٗ 
اؾز ،زض ثسذكبٖ ثٚٝیػ ٜوٙبض زضیبی آٔ  ٛ
اؾزث٘ٝبْ


ؾطٚزی
ٔیذٛا٘ٙس.حشبزضقٟطؾشبٖقغٙبٖ 
ؾٛيؾطٚزٞبضازضٔبسٓ٘ٚجٛزـ  

ثٍٛیسیبٓٞزضزِ زیٍط ،
وطزیضاقٙیسْوٝ

ؾٛيؾطٚزاؾزٗٔ .حشبیهآٚاظذٛاٖظٖ

قیٜٛیزیٍطی 
ََِّیُهوٝؾٛظیؾدیجیزاضز ٚ
آًٞٙٞبیف ٔب٘ٙس ٔٛؾیمی ثسذكبٖ ثٛز  ٚدی٘ٛسِ ثؿیبض ٘عزیه ضا ثیٗ ایٗ ز ٚخغطافیب حؽ وطزْ .اِجش ٝثب فّه

ذٛیفضاسب

خٔیٕ٘بیب٘سٚسبثیط

ٞبیٌؿشطزٜی ٔٛؾیمیذطاؾب٘یضُ


وٝزأٝٙ

خبؾز
ثسذكب٘یذیّی٘عزیهثٛز  .
ایٗ
٘كبٖٔیزٞس .

ؾطظٔیٗٞبیوطز٘كیٗ

ًیکفز! چَى کُزدّب خَد اس ًژاد آریبیی ّستٌذٍ ،یژگیّبی سیبدی آریبییّبرا ٌَّس ًگِداضتِ اًذ
ثزایًوًَِ ّویي لجبس ٍ تٌجبًیکِ آىّب هیپَضٌذ خَد هعزف لجبس آریبییّب است ٍ تباکٌَى
ثبقی هبًذُ است.

پزسص :گذضتِی تبریخی ایي پزداسش چِگًَِ است ٍ تبکجبّب رُ کطیذُ است؟
ٞبیبدیفسطاظآٖ ٕٞیٗؾیطٔٛؾیمی


ظٔبٖآضیبیی
وٓٙسكطیحیوٛچىیزازیٌٓ.فشٓوٝاظ


ٔٗفىطٔی
پژهبى:
ا٘سٚآٖضاخسی


ٔٛؾیمیچكٕی٘ساقشٝ

ٌبٜثٝ

زضاظایظٔبٖٞیچ
ذطاؾب٘یزضایٗؾطظٔیٗثٛزٜأبثسثرشب٘ٝوٝزض
ٟٔطیٞبی ظیبزی لطاض ٌطفش ٝاؾز.زض افغب٘ؿشبٖٛٔ ٓٞؾیمی سؿطیف ٚیػٜای ٘ساقشٕٞ ٚ ٝیكٝ
ثی 
ٍ٘طفش ٝا٘سٛٔ .ضز  
وٝاُٛٔٞؾیمیٙٞٚطثٛز٘سٞیچٌبٜدطٚضـزازٜ٘كس٘سٌٚبٞیاٌطدطٚضـ


اؾز.وؿب٘ی
ٌٝ٘ٛایؾطوٛةقسٜ
ث ٝ

یچكٕیثٝآٖٞب وطزٜا٘س،ا٘حصبضیثٛزٜٚزضذسٔزوؿیٚیبوؿب٘یثٛزٜاؾز .ثطای


زازٜقس٘سٌٛٚقٝ
ٌب٘یٔطزْافغب٘ؿشبٖوؿب٘یوٝزیٍطسٛا٘ی٘ساقشٝا٘ساظؾط٘بٌعیطیٚضٚظٌصضا٘سٖ

ٕٞیٗاؾزوٝزضثطزاقزٕٝٞ


ٔٛؾیمیدطزاذشٝا٘س.یبٓٞفىطٔیقٛزایٗ ٙٞطٔٙسٚآٚاظذٛاٖاظِحبظاذاللیآزْفبؾسٚ


ٌٛیبآٔسٜا٘سٚثٝ
ٞبوٕبوبٖٕٞیٌٗٝ٘ٛ


ظ٘بیسبضیریزضافغب٘ؿشبٖزیسٌبٜ
ثٛزٜوٌٛٝیبثٛٔٝؾیمیدٙبٜآٚضزٜاؾز .زضزضا

ثسوٙف 
وٝایٌٗ٘ٝ٘ٛیؿز.


ٌصضا٘یثٛزٜاؾز.زضحبِی

ؾیبقیٚذٛـ
ٔطزْٔٛؾیمیٚؾیّٝی 

ثٛزٜاؾز .یؿٙیزضزیسٌب ِٜ
ثٝضاؾشی ٙٞطٔٙسثبقسٚسؿٟسیزضؾشِٟٙطٔٙسا٘ٝ
ٔٛؾیمیدیبْآٚضثعضيٚؾشطٌیزضخبٔؿٝاؾز .اٌطوٙٞٝطٔٙس 

زاقشٝثبقس .
پزسص :چِ چیشی ثبعث ایي تلقی هٌفی اس هَسیقی در جبهعِ ضذُ است؟
اظیهؾٙٞٛطٔٙسا٘یثٛزٜا٘سؤٝصساقٕٞیٗزیسٌبٜثٛز٘سٚاظ٘كب٘یٔٛؾیمیوبضٞبیثسوطز٘سٚدبویٚ

پبسخ:
خبٔؿ)ٝی أطٚظیٗ

ٓٞثٛزٌب(ٜ
ثطایٕ٘ ٝ٘ٛزضٕٞیٗ 
ظیطدطؾفثطز٘س؛زأٗؾذیسٙٞطضاِىٝزاضوطز٘س .

لُسؾیزٙٞطضا 
دبیثچٝایظً٘ثؿشٙسٚ


لصب٘سٚیبٓٞزضخكٙیظٚضٔٙسیثٝ
ٔبیه٘فطآٔسٚیهزٚسبضضاٌطفزٚیهثچٝضاض
ظٔیٞٝٙبیثس٘بٔیٔٛؾیمیضازضحسثؿیبضثّٙسیفطآٞوطز٘س .
وبضثس٘ٚبقبیؿزوطز٘سٚؾذؽ 
ظٔیٞٝٙبوبضوٙسیبٓٞوساْٟ٘بززِٚشیٚضؾٕی
وٝثٝصٛضرخسیزضایٗ 
ٞبٓٞوؿی٘جٛز ٜ


چٙبٖزضٌصقشٝ

ٓٞ
زضٌصقشٞٝبی

ٚدّیسیٞب وبضی٘ىطز٘س .

زاقزآٖاظثسیٞب 

وبضیزضایٗظٔی٘ٝٙىطزٜٚثطایدبؼزاقز  
ٍٝ٘ٚ

اظٕٞیٗضٛٔٚؾیمی

ٓٞچٙیٗچیعیضأبؾطاـ٘ساضیٓوٝوؿیآٔسٜثبقسٚثطایٔٛؾیمیوبضوطزٜثبقس .

زٚض
ضٙٞٚطٔٙسا٘یٓٞوٝثٛز٘س

.ث ٝ
ٕٞیٗ
ثٛزثیحطوزٔب٘سٚیبٔٓٞطزٚثٝفطأٛقیؾذطزٜقس 

اؾب٘یزضخبییو ٝ

ذط
ظزٜقس٘سٚآٖضاوٙبضٌصاقشٙس .


زَ
پزسص :دالیل سکَت ،فزاهَضی ٍ اًشٍای هَسیقی خزاسبًی را در ثیتَجْی جبهعِ ٍ دٍلت هی
ثیٌیذ؟
ایٗضا
ٕ٘یزا٘ؿشٙس .
،اظذٛثیٞبیٙٞطچیعی 

یىیایٗوٝزضؤُطزْآٌبٜ٘جٛزٜا٘س

پبسخ:ثٝثبٚضٔٗزٚزِیُزاقشٝ؛
زضحبِیوٛٔٝؾیمیٔؿطفٛٞیزیهسجبض،یه

زا٘ؿشٙسوٙٞٝطسٟٙبٚؾیّٝیوؿتدَٚٛقٟطرٔبزی٘یؿز.


ٕ٘ی
ثٛز،ٜزِٚزٙٔٓٞحیثیه

چٙبٖزیسٌبٜٞبیاظثبالثٝدبییٗخبٔؿ٘ٝؿجزثٛٔٝؾیمی

سٕسٖٚیهفطًٙٞاؾز 
ٓٞ.
ثطایٕ٘ٝ٘ٛ
وبضی٘ىطزٜٚایٗذٛزثبؾثوٙبضٌٜیطیٙٞطٔٙساٖاظٔٛؾیمیقسٜاؾز .


ٗظٔیٞٝٙیچ
ٟ٘بزٔؿَٚٛزضای
ٕٞیٗ أطٚظ آٚاظذٛا٘بٖ ضا زض خبٔؿ ٝزالن ٔیٌٛیٙس  ٚثٝذٛثی یه آٚاظ ذٛاٖ ٕ٘یسٛا٘س زض قٟط  ٚزٜ

آٌٖٝ٘ٛو٘ٝیبظثٛز
ٌٝ٘ٛضٚظثٝضٚظاُٙٞٞطٔٛؾیمیزضزضاظایظٔبٖدبدؿىكیس٘سٚزیٍط 

ٌكزٌٚعاضوٙس  .
ایٗ

خبیهٙٞطٔٙسیضاث٘ٝبْلبؾٓٔؿطٚضزیسْ


ٚزضآٖ
ثٝآٖ٘ذطزاذشٙسٗٔ.ذٛزْٕٞیٗچٙسضٚظدیفضفشٝثٛزْٞطار

وٞ ٝیچ ثبٚضْ ٕ٘یقس آٚاظذٛا٘ی ث ٝایٗ ٚخبٞز  ٚسٛا٘بیی زض ایٗ ؾط ظٔیٗ وّفزثبض ثبقس ،زض اصُ ٔٛؾیمی
ٞبیدبنٚؾچٝیذطاؾب٘یضااظظثبٖاٚقٙیسْ،دؽاظ٘ٛاذز


آًٙٞ
ذطاؾب٘یٚثحثآٖضاثبیساظظثبٖاٚقٙیس.

سب٘ذؽاظقٕبوؿیدیٌیطایٗٙٞطاؾز؟ٌفزٗٔ !ٝ٘ « :ذٛزْاظایٗ


ٔٗاظاٚدطؾیسْوٝآیبزضذب٘ٛازٜ
ٚآًٙٞ؛ 
ٙٞط زض ایٗخبٔؿ ٝچ ٝؾٛزی زیسْ و ٝثبظ آٖٞب ٙٞطٔٙس ق٘ٛس  ٚظ٘سٌی ذٛیفضا ثیٛٞز ٜصطف وٙٙس .فطظ٘سا٘ٓ
آًٞٙٞبی

قیٜٛی 
ثٝضاؾشی زِٓ ثٝایٗ ٌٙدیٝٙی  
زٚؾز زاقشٙسو ٝضأ ِٜطا ازأ ٝزٙٞس أب ذٛزْ ٍ٘صاقشٓقبٖ» .
ذطاؾب٘یؾٛذز .قبیسچٙسضٚظزیٍطاٚضاثبذٛزٔبٖ٘ساقشٝثبقیٓأبثبضفشٙفٔبذیّیچیعٞبضازضایٗظٔیٝٙاظ
زؾزٔیزٞیٓ .


پزسص :ثبس ضوب ّنراُ قبسن هسزٍر گفت ٍ گَیی داضتیذ؟
ضا ٜاـ ثط٘بٔ ٝزاقشٓ ٌ ٚفز ٌٛٚوطزیٓ و ٝضازیٛییاؾز ٘ ٚكطـ ذٛا ٓٞوطز
پبسخ:آضی ٔٗ یهؾبؾز  ٓٞ
ضاٜثبآًٞٙٞبیف .


ٓٞ
پزسص :سهبًیکِ دیذگبُِ جبهعِ ًسجت ثِ هَسیقی چٌیي است(یک دیذگبُ تحقیز آهیش اس ثبال
ثِپبییي) پس چزا تب ٌَّس هَسیقی در هیبى تَدُ ّب ًفس هیکطذ؟ ثب ٍجَد آى دیذِ تحقیزآهیش
هزدم آىرا هیضًٌَذ ٍ در جطيّبی خَضیضبى دستِّبی سبس ٍ آٍاس را فزا هیخَاًٌذ؛ حتب
آدهبًیکِ هَسیقی را حزام هیداًٌذ آىرا هیضًٌَذ؟
ثٌٝفزقٕبٕٞبٖ
ٞطزِیّیوٝثٛزٜؾطقضیرشٝا٘س ٚ


وٝثطای٘فؽوكیس٘فثٝ

ثٛز٘سٞٚؿشٙسوؿب٘ی
پبسخ:ذٛة!
ضافطأیذٛا٘س.اظ

ٌب٘فزؾشٞٝبیؾبظٚآٚاظ

وٛٔٝؾیمیضاحطأْیزا٘س؛ثبظزضخكٗؾطٚؾیذٛزٚثؿشٝ


آزٔی
ٔ.ب٘ٙسایٗؤٝبثٝ

ٕٞیٗخبقٕبثبیسثٝایٗدیبٔسثطؾیسوٛٔٝؾیمیذٛاؾشٝیب٘بذٛاؾش٘ٝیبظیهخبٔؿٝثٛز ٜاؾز

یٕٓٞ،یٌٗٛٔٓٞٝ٘ٛؾیمییه٘یبظاؾزٚثبیسثبقس .

ٛضان٘یبظزاضیٓٚاٌط٘رٛضیٓٔیٔیط

ذ

ٌبٜاـ ضا زض ثبضٜی
ٕٞبٖ ٔشؿصتسطیٗآزْ ٚلشی یهذٛقی ٔیقٛز ثبظ ٓٞدٙبٔ ٜیثطز ثٛٔ ٝؾیمی ،أباٌط زیس 
ٔٛؾیمی ثذطؾی ٞعاضاٖ ثس  ٚثیضأ ٜیٌٛیس ٘ؿجز ثٛٔ ٝؾیمی  ٚآٚاظ ذٛا٘ی ٗٔ .ذٛزْ ثب آزْٞبی ثب ؾٛاز ٚ
ٞبیقبٖ
زض٘عزیىی 

ٞبٌٛـوٙٙس،أبظٔب٘یوٝوٝلكمبضچ ٝ


ذٛضْوٝزٚؾززاض٘سثرٛا٘ٓٚآٖ

ٌبٞیثطٔی

زا٘ف
ثٍیطزٔیقطٔٙسٌٛ.یبثبؾثثؿیبضً٘ٙاؾزٗٔ.ذٛزْچٙسیٗ وؽضازیسْ.

ثبقسٚوؿیثرٛاٞسفطسٛض(ؾىؽ) 
ٛٔٚؾیمیزضایٗؾطظٔیٗچطاایٌٗٝ٘ٛاؾز .

ٕ٘یزا٘ٓٙٞط

پزسص :فکز ًویکٌیذکِ دلیل ایي ًگبُِ تحقیز آهیش جبهعِ ًسجت ثِ هَسیقی خَد ّویي آٍاس
خَاًبى ثبضٌذ؟ یعٌی آىچٌبًیکِ ًیبس ثَدُ ًتَاًستٌذ هَسیقی را ثِ جبهعِ ثِ هعزفی ثگیزًذ.
چٌٖٛطایفٓٞٚچٖ٘ٛبسٛا٘یقسٜ


سطثبؾثٓٞ

وٝثیف

أبچیعی
خبیاؾز ،
یقٕبذیّیث ٝ


آضی!فطٔٛزٜ
پبسخ:
ٔیوكب٘سٙٞ.طٔٙساٖضآٞاؾیط٘بٖ٘ٚفؽوطزٜٛٔٚؾیمیضااثعاضیثطایسٟیٝ
اؾزفمطاؾز.فمطآزٔیضاثٞٝطؾ ٛ

خبؾزوٝزیٍط٘ٛٞٝیزثطایفاضظـزاقشٝ٘ٚٝثٝآٖا٘سیكیسٜٝ٘ٚ

یهِمٕ٘ٝبٖٚیبٛٞٓٞؼضا٘یوطزٜا٘س .
ایٗ

سٟٙبثٝذبططدَٛثٝدبیٞطوؽافشیس٘س .

ٓٞغٙبیفطًٙٞثطایفٟٔٓثٛزٜ؛
پزسص :افتیذى هَسیقی ثِدست هزدم عبهِ یبّن کسبًیکِ ثیسَاد ثَدًذ ٍ اس فزٌّگ ٍ َّیت
چیشی ًویداًستٌذ؛ آیب ثبعث ایي سزخَردگی ٍ اًشٍا ٍ ثیهْزی جبهعِ ًسجت ثِ ٌّز هَسیقی
ضذُ است؟
ٓٞزضؾزاؾزٚیهخب٘تلعیٝضاسكىیُٔیزٞس .ایٗضٚظٞباٌطسٛخٝفطٔٛزٜثبقیسٞطضٚظ

پبسخ:آضی 
!ایٗ
ثطلیضٚیصحٔٝٙیآیٙسٚ

.یؿٙیایٗٞبزضا٘سنظٔبٖ ،

ٔیسأٖیٌصاضز


اظ٘سٜدبثٝ
یهآٚاظذٛاٖٚؾبظ٘سٜٛ٘ٚ
یٙٞطٔٛؾیمیٔیضیع٘س.آٖآٌبٞی


ٌٝ٘ٛذبن٘فطرثطٌٝ٘ٛ
ذیعٚخؿشهٔیظ٘ٙس .
ایٗ

چٙسآًٙٞثجزٔیوٙٙس.

یٙٞطٔٛؾیمیٔیضیع٘س .


٘ساض٘سٚضً٘اثشصاَثطچٟطٜ
ضاوٝثبیساظٔٛؾیمیزاقشٝثبقٙس

پزسص :ثِ ثبٍرضوب اس هَسیقی ثزای ارضبی غزایض ضَْاًیضبى استفبدُ هیکٌٌذ تب غزایض
رٍحبًی؟

یهضٚاجٔ ٓٞجسَ قسٜاؾز ٗٔ .ذٛزْ زض چٙسیٗ ثط٘بٔ ٝضفشٓ ،زٜ

پبسخ:ذٛة آضی! چٙیٗاؾز ایٗضٚظٞب ،ثٝ
وبضٞب٘یبٔسٜاْٚ


!ٔٗثطایایٗ
زلیمٍ٘ٝصقشٝثٛزوٝیهزذشطآٚضز٘سٚدؽاظآٖچٙسسبیزیٍط،ؾذؽٌٔٗفشٓ٘ٝ
اظٔحفُثطآٔسْٚضفشٓ .
پزسص :ثِپٌذار ضوب ثَدى ثبًَاى در اًجويِ سبس ٍ آٍاس ضوب خَة ًیست؟
!ٔٙػٛضٔٗچٙب٘یوٌٝفشیس٘یؿزٙٞ،طثطایٕٝٞاؾزٕٝٞ،حكزاض٘سچٝظٖثبقسٚچٔٝطز،اظآِٖصر

پبسخٝ٘:
ٞبیقبٖٞؿشٓ .زضٕٞیٗافغب٘ؿشبٖثٝ
قبٖٚؾجه 

آ ًٙٞ
ٞبی

ٞٚؿشٙسظ٘ب٘یٙٞطٔٙسیوٗٔٝقبیك

ثجط٘سٚثك٘ٛٙس
أب٘ٝایٗوٝاظزذشطاٖٚظ٘بٖزضٔحفُآٚاظذٛا٘یٔٗاؾشفبزٜ

قصزلبثُاضجٌعاضیؾز.

ٔٛؾیمیزٝٞی 

ٚیػ ٜ
یٗوبض زضوُ ٔربِفٓ ٕ٘ ٚیذٛا ٓٞوؿی ثب اؾشفبز ٜاظ
اثعاضی قٛز  ٚوبضٞبی ٘بذٛقبیؿز  ٚثس ؾط ثع٘س؛ ثب ا 
ٞبیٔٗایٗوبضضاثىٙس .


ثط٘بٔٝ
پزسص :اس گفتِّبی ضوب ثِگًَِای یکًَع دیذ تقذسهأثبًِ ًجست هَسیقی سز ثزهیکطذ؛آیب ضوب
خَد ثِ ایي ثبٍر ّستیذ؟
پبسخ:آضی! وبٔالً ٙٞط لسؾیز ٔیذٛاٞس  ٚلسؾیز  ٚدبوی ٓٞزاضز .ثطای ٕٞیٗ ٕ٘یذٛا ٓٞآِٛز ٜثب دؿشیٞب ٚ
ٙٞطدیبْآٚضاؾزٚاٌطزضنوٙیٓخبیٌبٞیثؿیبضثعضيٚثبالییزاضز .

٘بدبویٞبثبقس.

پزسص :ریطِی ایي قُذسیت ٌّز در کجبست؟
آٚاظثباٚثٛز.ثٝثبٚضٔٗوؿب٘یوٝثب

اظظٔب٘یوٝا٘ؿبٖدبی ثٞٝؿشیٌصاقزٙٞ،طثباٚثٛزٛٔ،ؾیمیٚ

پبسخ:
ٔٛؾیمیٚاُٛٔٞؾیمیٞؿشٙس،ذیّیاصبِززاض٘س .زضثطاثطخبٔؿٔٚٝطزْضؾبِززاض٘سٚاٌطثرٛاٙٞسخبٔؿٝضا
بٜدٛؾشبٖ ؾّیٝ
ؾٕزٚؾٔ ٛیزٙٞس .ثطایٕٕ٘ٞ ٝ٘ٛیٗ ٔٛؾیمی (ضح)وٛٔ ٝؾیمی ضٚظ اؾز؛ زض آٔطیىب سٛؾط ؾی 

ثٚٝخٛز آٔس .ؾفیسدٛؾشبٖ فىط ٔیوطز٘سو ٝذٛزقبٖ دبن  ٚثطٌعیسٟٞؿشٙس ٚ
سجؿیط ٘ ٚبثطاثطیٞبی ٘ػازی  
ایٗٞبسٛؾطٕٞیٗٔٛؾیمیایٍٗ٘طـٞبضا٘ؿجزثٝذٛیفسغییطزاز٘س .
ؾیبٜدٛؾشبٖ٘بدبن٘ٚدؽ .

یآٚاظٚاثعاضٞبیٔٛؾیمی٘غعثٌٛٝـٔطزْٔی


وٙیٓٚؾذؽثٚٝؾیّٝ

ؤٝبیهقؿطذٛةضاا٘شربةٔی

ظٔب٘ی
ؾٛازٓٞٚثبؾٛازٔیق٘ٛٙسٚقؿطذٛةزض٘شیدٝدیبٔسٚسبثیط


خبایٗآ،ًٙٞقؿطٛٔٚؾیمیضآٞثی
ضؾب٘یٓ ،
ایٗ

ذٛةزاضز.ظٔیٝٙدرفا٘سیكٞٝبی٘غعسٛؾطٔٛؾیمیذیّیآؾبٖاؾزسبیهوشبةٚ.ایٗیهسغیطظٚزٍٙٞبْٚ
سٛا٘سلسؾیزٚدبویاـضإ٘ٝ٘ٛثبقس .


ٔؿدعٜآؾبضازضدیزاضزؤٝی
ًیکفز! ضوبکِ ثِ هقذس ثَدى هَسیقی ثبٍرهٌذ ّستیذ ٍ آىطزف ّن ثِ هقذس ثَدى ضعز ثبٍرهٌذ
ّستٌذ ،سهبًیکِ دٍ هقذس ثِّن آهیختِ هیضَد طجیعیاستکِ پیآهذِ سٍد ٍ ًغش دارد .هخبطت
سٍدتز پیبمرا هیگیزد ٍ ثِِتز ٍ کَتبُتز هیتَاًذ ثِچیشّبیکِ هیخَاّذ ٍ خَاستِ هیضَد
ثزسذ.
پژهبى!آضی! ثسثرشب٘ٛٔٝؾیمیأطٚظافغب٘ؿشبٖزضثؿبٔٛلؽذیّیظ٘ٙسٜاؾزٚظٔیٝٙا٘حطافخبٔؿٚٝخٛا٘بٖضا
وٝوبضٞبیقبٖزضذٛض


اِجشٞٝؿشٙسثطذیٙٞطٔٙسا٘ی
ٕٖ٘ٔٛیقٛزٔبضا.

ٚثٝفحكبٚضٚؾذیٌطیضَٜ

فطأٓٞیؾبظز 

ؾشبیفاؾزٔٚؿشثٙبٞؿشٙس .
ؾیٝٙضٜثٝؾیٝٙثٕبٖثچؿذٝ
یسٔٚیٌٛیسو«:ٝثچٝثبظیآؾبٖاؾز؛ذساضٚظیضؾبٖاؾز».یب« 

ٚلشیآٚاظذٛا٘یٔیآ

ثبآٖوٗٔٝخٛاٖٞؿشٓٚایٗچیعٞب٘یبظطجیؿیایٗؾٗٚؾبَاؾزوٝثبیسثرٛا٘ٓ؛ أب٘!ٝثٝثبٚضٔٗ
ذٕیطٚاضی»  
ٔیٌصاضز؛ وٛزوبٖ ذیّی
٘یبظ ٘یؿزو ٝایٗ چیعٞب ٓٞظیبز ذٛا٘س ٜقٛز چ ٖٛزض شٙٞیز وٛزوبٖ ذیّی سبثیط ثس  
ٞبخبیٔیٌیطز ٚ


ق٘ٛٙسٛٔ.ؾیمیٓٞذیّیزضشٗٞ

ٓٞظیبزٔٛؾیمیٔی
زٚؾززاضِٔٛؾیمیٞؿشٙسٚآزٔبٖؾبٔی

قططیوٙٞٝطٔٙساظدیبٔسوبضٞبیفآٌبٜثبقس.ثبیسثسا٘سوٙٞٝطثبخبٔؿٝ

ثبالیٔربطتاثطٔیٌصاضز .
أبثٝ

ثٝظٚزی

ٔیسٛا٘سزاقشٝثبقس .
چٝدی٘ٛسیزاضزٚچٝدی٘ٛسی 
پزسص :ضوب هَسیقی را ثزای هَسیقی هیخَاّیذ یب ثزای اّذاف ٍ اًذیطِتبى؟
سطٔیسٛا٘ٓ

أْیذٛا،ٓٞچ ٖٛاظایٗضاٜزضززَذٛزٔٚطزْذٛزضاثِٝ
ٔٗٔٛؾیمیضاثطایاٞسافٔطزٔی 

پبسخ:
فطیبزثع٘ٓ .

پزسص :ضوب اس هَسیقی هٌحیث یک اثشار ثزای رسبًذى پیبمتبى ثِهزدم استفبدُ هیکٌیذ؟

ٞبیٔطزٔیٚا٘ؿب٘یوبضٔیٌیطْٚفطیبزٞبیذفشیسٜزضٌّٛیسبضیدٚ


ایٗاثعاضزضضاٜ
فبٚروٗٔٝاظ

پبسخ:ثبایٗس
ٔیوٛٔٚٗٔ .ٓٙؾیمیثبٕٞیٓٔب٘ٙسذٖٚٛضيٚ
ثیساضٔیو.ٓٙیؿٙیاؾشفبزٜ٘یهٚقبیؿش ٝ

خبٔؿٝضاثبایٗاثعاض
وٓٙحشبثطایٔسرٞفزؾبَوٙبضٜ

ایٗٔٛؾیمیٙٞٚطوٙبضٌٜیطی

ٔٗزضٌصقشٞٝبظیبزوٛقیسٜاْسباظ 

دٛؾز .
ٌیطیوطزِْٚیثبظ٘ٓٞكسٔٚطاثٝذٛزـذٛا٘س .
پزسص :دلیل ایي تالش ضوب چِ ثَد؟
ثرفٔٛؾیمیضاذٛا٘سْٚظٔب٘یوٝفبضـقسْ

وسٜیٙٞطٞب،
،زا٘ف 

وٗٔٝزا٘فٌبِٜوبثُ


آقىبضاؾز
ثٝقٕب
پبسخ :
..ٚثبؾثوٙبضٌٜیطیٔٗثٛز ،أبزضظازٌبِٜ

یؾٙشیٚزیسٌبٜٞبیٔٙفی 


دبییٗزضیهخبٔؿٝ

اظثبالثٝ
ٕٞیٗزیسٌبِٜ
اظزیسٔصٞجیظیطفكبض٘جٛزْٔ.بذٛزیهذب٘ٛازٜیزیٙیٔٚصٞجیٞؿشیٓ،ثبثبیٔٗ

وٝفىطٔیقٛز؛

ٔٗآٌٖٝ٘ٛ

ذب٘ٛازٜزضایٗثبضٜثبوسأْكىّیضٚ

ثبآٖٓٞاظخب٘ت
ا٘سٚاظؾبِٕبٖث٘ٝبِْظازٌبِٜٞٗٔؿشٙس .


ثربضازضؼذٛا٘سٜ
زض
ؤٝطاآظاضٔیزازٕٞیٗزیسٌبِٞشحمیطآٔیعخبٔؿٝثٛز .


.سٟٙبچیعی
ثٝض٘ٚجٛزْ

پزسص :هَسیقی خزاسبًی را ثیصتز کذام اثشار ٍ آالت هَسیقی ّنراّی هیکٌذ؟
ٞبیافشیسٜزضزٚضزؾزٞبیوكٛض ٔب،ذٛزقبٖٔٛؾیمیذطاؾب٘یٞؿشٙس .زضثسذكبٖٕٞیٗ


یٗٔٛؾیمی
پبسخٕٞ:
زایط،ٜضثبة،غیػن،سٙجٛض،زٚسبضٞبیذٛضز،ز٘جٛض،ٜچ٘،ًٙیٚزٚسبضٞطاسی...ٚاظاثعاضٞبیٔٛؾیمیذطاؾب٘ی
وبثّیضثبةفطقزاضز.ضثبةدبٔیطی دٙحسبضزاضزوٝزضٔطاؾٓٔصٞجی،
ٔیثبقٙس.ثبیسثٍٛیٓوٝضثبةثسذكب٘یثب 

اـؾٝسبضٚزفثٛز .


ٞبوبضثطززاضزوٝزضٌصقشٞٝبٕٞطاٜ

ذٛا٘ی

لصیسٜ
پزسص :هَسیقی خزاسبًی ریتن ضبد دارد ،یب غوگیي؟
ٔٛؾیمیذطاؾب٘یثیفسطضیشٓآضاْزاضز.أبسٛٙؼضیشٕیهزضٔٛؾیمیذطاؾب٘یظیبزاؾزِٚ.یضیشٓٔؿّط

پبسخ:
ذٛا٘ی،لصیسٜذٛا٘ی..ٚاؾز.زض

ثطایٕ٘  ٝ٘ٛ
فّه
ثیفسطثبطجیؿزؾبظٌبضاؾز .
آٖ ٕٞیٗضیشٓوٞٛیاؾزو ٝ
یٚاؾشبزقدطیبٖضاؤٝیذٛا٘ٙساٌط

قٕبٕٞیٗآًٞٙٞبیدطٚاظٕٞب

ذیّیضٚحافعاٚآضاْثرفاؾز .

وُ 
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی أطٚظیٗ  ٚذٛةِ
ًٞبی اؾشبز أیطخبٖ صجٛضی؛ ٕٞیٗٞب  
ٌٛـ وٙیس قٕبضا زیٍط ٔیوٙٙس.یب ٓٞآ ٙٞ
ٔٛؾیمیذطاؾب٘یٞؿشٙس .

پزسص :آىجب هگز سیبد ثبالی ًیستیً ،ب اهیذی ،دردِ دل ،ضکست ٍ ًیستاًگبری ٍ ّیچ اًگبری
تبکیذ ًطذُ است؟
آٖٞب ثیفسط اظ اقؿبض سصٛفی وبض ٔیٌیط٘س  ٚؾط  ٚوبضقبٖ ثیفسط ثب ز٘یبی ؾطفبٖ اؾز .ثٝقٕب ثِٝسط
پبسخ :
خبؾزوٝ

ٛٞیساؾزو ٝزیسٌبٜٞبی سصٛفی ثیفسط آٖ ز٘یبیی ا٘س ٚزض دی وٙسٖ ضیك ٝاظایٗ ٌیشی ٞؿشٙس؛ٕٞیٗ

ٞبیؾبضفب٘ٚٝفّؿفیٔیوٙٙس .


ٚاؾشطاض
ضٞٚؿشٙسٞٚؿشیضاظیطدطؾفٔیثط٘س


ٞبضٚثٝ

سطثبدطؾف

ثیف
پزسص :فکز ًویکٌیذکِ یک دلیلی ثِ اًشٍا رفتي هَسیقی خزاسبًی ّویي ثَدُ ثبضذ؟
ثزایًوًَِ :آىّب ثب جبهعِ سیبد ّوبٌّگ ًجَدًذ ٍ تفبٍتّبی ثشرگی ثبجبهعِ داضتٌذّ ،وِی
جبهعِ صَفی ًجَدّ ،وِی جبهعِ دردهٌذ ٍ ًب اهیذ ًجَدّ ،وِی جبهعِ دردِ عزفبًی ٍ سَدای
آىجْبًی ًذاضتٌذ ٍ هزدم ثِ دًیبّن هی اًذیطیذًذ ٍ سپس آىّب آهذًذثِهسبیل آخزتی ٍ
ثبٍرّبی ًباهیذ کٌٌذُ پزداختٌذ .ایيگًَِ هزدم اسایيّب ٍ ایيّب اس هزدم فبصلِ گزفتِ اًذ ٍ در
ًتیجِ سهیٌِی سٍال هَسیقی خزاسبًی را فزاّن کزدًذ.
ثبٚضٔٗآٌٖ٘ٝ٘ٛجٛز،ٜثطایٕ٘ :ٝ٘ٛقٕبٕٞیٗآًٙٞدطٚاظ ٕٞبیضااٌطقٙیسٜثبقیس


آضی!أبزضوُثٝ
پبسخ:
چٝثٟكشیؾز زضآٖذٛضزٌٖٙسْذطبؾز»ایٗقؿط


چٝخٟب٘یؿزوٛ٘ٝقیسٖٔی٘بضٚاؾز/ایٗ
ٔیٌٛیس «:
ایٗ

ٛزٜوٝؾجهذطاؾب٘یسٟٙبٔمیسثٝؾطفبٖ٘ٚبأیسیثبقسثّىٝقٛض

ز٘یبییاظؾطفبٖاؾز.أبزضٌصقشٞٝبایٌٗ٘ٝ٘ٛج

ٞٚیٝخبٖزاقش،ٝأبزضؾطظٔیٗچٖٛافغب٘ؿبٖثٛٔٝؾیمیذطاؾب٘یسٛخ٘ٝكسٜٚزضٌصقزظٔبٖثٝثبزفطأٛقی

ثٝضاؾشییهخفبییثعضٌیاؾشجطٙٞطٔٛؾیمیٔب .
ؾذطزٜقسٜوٝایٗ 
پزسص :گذضتِ اس گًَِی پزداخت ّوبی هستبى کِ ثِ آى ثبٍرّبی گذضتِ ًقذ هیسًذ ٍ
ّوبىگًَِ عزفبى هب ًقذی ثز تصَف دارد ٍ ّنچٌبى ًقذ ٍ اعتزاضی ثزجبهعِ ٍ کبرکزدّبی
رٍحبًیت دارد .اگز گذضتِی هَسیقی خزاسبًی ّن ّویي گًَِ ثَدُ ثبضذ ،پس هَسیقی
خزاسبًی یک هَسیقی عزفبًی ثَدُ است .اهزٍسّن کِ هٌبر ّبی هقذس آىگًَِکِ در گذضتِ
ثَد پبثزجب ًیست ٍ فزٍ ریختِ اًذ .هطلق گزایی جبیص را ثِ ًسجی گزایی دادُ است ٍ ّزچیش را
قبثل ًقذ هیداًٌذ .آیب ضوبّن ّویي گًَِ هیپزداسیذ؟

ذٛآٞایٗضاثٍٛیٓوٝزضافغب٘ؿشبٖثب


ٞبیقٕبذیّیٕٞبًٚٙٞثبٚضٔٙسٞؿشٓ،ثبظٔٓٞی
وٝث ٝ
ٌخ
ٔٗثبآٖ 

پبسخ:
سٛا٘ٓآٌٖٝ٘ٛثذطزاظْ .

زض٘ػطزاقزٔحسٚزیز 
ٞبٔی

پزسص :پس چِ چیشی در کل ثبعث خبهَضی هَسیقی خزاسبًی ضذُ است؟
ؾیؿشٓٞبیحىٔٛشی٘مفثؿیبضظیبزیزاقشٝزضاظثیٗثطزٖٔٛؾیمیذطاؾب٘ی .سؿصجبرظثب٘یثبؾثاظثیٗ

پبسخ:
٘بضؾیؾشٌٓطاٖ


ا٘سزِیّفزؾز

ٞبیوٝزضزٚؾٛیآٔٛزضیب٘یٕٝظ٘سٜٔب٘سٜ

ضفشٗذیّیچیعٞبقسٕٞ.یٗٔٛؾیمی
خبٞبثٛز.آٔس٘سٔطظیظز٘سٔیبٖسجبضٞبٚظیؿزٔكشطنٔطزْزضثسذكبٖ.آٌبٞب٘ٝثطایضیكٝوٗ

بقیؿشبٖث ٝ
آٖ

ٚف
ؾبذشٗ ٔٛؾیمی  ٚفط ًٙٞذطاؾب٘یاظافغب٘ؿشبٖ ٌبْ ثطزاقشٙس .ثسثرشب٘ ٝثٝخبی دطٚضـ  ٚقٍٛفبیی ٔٛؾیمی ایٗ
ٚلشی ثٙٞٝس
،أیطقیطؾّیذبٖ 

سبسٛا٘ؿشٙسٔٛؾیمیٙٞسیضاخبیٌعیٗآٖوطز٘س .زضؾبَ 1341ذٛضقیسی

ؾطظٔیٗ
سبچیعیوٝزضایٗؾفط

وٙسثٔٝیعثب٘بٖأیطٌفشٔٝیقٛز 


٘یبیوجیطثٛزؾفطٔی
آٖظٔبٖظیطزؾزثطیشب
ثطیشب٘یٛیو ٝ
یىیاظچیعٞبیوٝثؿیبضٔٛضزدصیطـ ٚ

ٌٝ٘ٛی سحفٝثطایفزازٜقٛز.
أیطلطاضٔیٌیطزث ٝ

ثبؾثسفطیحٚدصیطـ 
ٙٞطٔٙساٖٙٞسیٔیثبقس.وٝأیطثؿساظؾفطـآٖٞبضاثٝافغب٘ؿبٖزؾٛر

ٌیطززؾشٝیؾبظِ


أیطلطاضٔی
ذٛضؾٙسی
ٔٗفىطٔیوٓٙثبآٔسٖایٗ

ٞبٔیزٞسؤٝؿىٌٗعیٗق٘ٛس .

وٛچٝیذطاثبر أطٚظیطاثٝآٖ

ٔیوٙسٕٞٚیٗ

ظزٜقسٛٔٚؾیمیٞبیو ٝزضایٗؾطظٔیٗٚخٛززاقزضٚظ

ؾشبزاٖظذٓثعضٌیثطدیىطٔٛؾیمیٞبیذطاؾب٘ی

ا
ثٝضٚظثٝثبزفطأٛقیؾذطزٜقس ٚایٗیهخفبییثعضٌیثٛزوٝأیطٚلزٔٛختقس٘ٚشٛا٘ؿز٘ٚرٛاؾزوٝ

دكشیثب٘یلطاضثسٞس .
ٔٛؾیمیٞبیذطاؾب٘یضأٛضز 

پزسص :ایيّبییکِ آهذًذ آگبّبًِ گلّبی هَسیقی خزاسبًی را ثب داس تعصت اس سزسهیي ٍ
سادگبُ اش درٍیذًذ؛ چِ چیشی را جبگشیي آى کزدًذ؛ آیب اس خَدضبى ثذیلی داضتٌذ؟
ٞبثٓٞٝوبضیٚسكٛیكزضثبضزضثیٗ


دبؾد:ثسثرشب٘ٝوٝچیعیاظذٛز٘ساقشٙسخعٕٞبٖٔٛؾیمیٙٞسیوٝدؿبٖ
ىطٔیقٛزٔٛؾیمیذٛزٔب٘یاؾز .

ٌٝ٘ٛیٟ٘بزیٚٝٙخبافشبزٜقسوٝأطٚظف
ٔطزٔبٖقٟط٘كیٗث ٝ

پزسص :ثِدیذ ضوب ّویي هَسیقی هسلط اهزٍس افغبًستبى یک هَسیقی استعوبری است؟

ضیكقس،ٜسحٕیّیٚاؾشؿٕبضیاؾز.ثبآٖوٗٔٝسٛٙؼضازضٔٛؾیمیزٚؾز

پبسخ:آضی!قٛضثرشب٘ٝیهٔٛؾیمیسع
زاضْ؛چٛٔ ٖٛؾیمی ظثبٖ ٔكشطن ا٘ؿبٖٞبی ضٚی ظٔیٗ اؾز .دی٘ٛسٞبی ٔٛؾیمی ٔ ٚىشتٞب ثب ٓٞزاض٘س  ٚزاز ٚ
ٞبیذٛزضاٍٝ٘ٓٞثب٘یثىٙیٓٓٞٚث٘ٝیىیٍ٘ٝزاضیٓ.ثسثرشب٘ٝوٝزض

ٞبیزاقشٝا٘س؛أبایٗخبٔبثبیسز 
اقشٝ


ٌطفز
زاضزسدطثٔٝیقٛز .

ایٗضٚظٞبزیٍطافغب٘ؿشبٖقٟطثیزضٚاظٜاؾزٚچیعٞبیؾدیتٚغطیجیزضآٖ

پزسصٌّ :زهٌذاى فعلی هتعْذ ثِ هَسیقی خزاسبًی کیّب ّستٌذ؟
پبسخ:زضافغب٘ؿشبٖ ٙٞطٔٙسیو ٝآٌبٞب٘٘ ٝؿجز ثٛٔ ٝؾیمی ذطاؾب٘ی سؿٟس زاقش ٝثبقسذیّی وٓ اؾز وٝحشب زض
٘ؿجزثٛٔٝؾیمیٚ

دٛـذیّیخسیوبضٔیوٙٙسٚسؿٟسیآٌبٞب٘ٚٝصبزلب٘ٝ


آیس.أبآلبیقفكؾیٝ

حؿبةٕ٘ی
اظوبضٞبیقبٖضً٘ٚثٛیدبحغطثیزاضز.أیطخبٖصجٛضیوٝذیّی

دبضٜی 
ٞبیذطاؾب٘یزاض٘س؛ثبآٖو ٝ


زاقشٝ
ذٛـزاضقبٖ ٞؿشٓ ،خٟب٘ساضقب ِٜقغٙب٘یو ٝقبیس ٞكشبزؾبِ ٝثبقٙس حبال،زِٚزٔحٕس خٛقٗ قبؾطٛ٘ ،یؿٙسٚ ٜ

آٚاظذٛاٖاظاقىبقٓثسذكبٖٟٔ،سیافكبضیىیاظخٛا٘بٖذیّیٔؿشؿسٞؿشٙسوٝضٚیٔٛؾیمیٚؾجهذطاؾب٘ی
ظازٌبٞیذٛثٓٚ


لیْٛدطٚازٚؾزٓٞٚ
وٙٙس،اؾشبزلبؾٓٔؿطٚضسهزضذزسٙٔٛٙسٔٛؾیمیذطاؾب٘یؾز،


وبضٔی
قبیس ٞؿشٙس وؿب٘ی ظیبزی زیٍطیو ٝاظ ش ٓٙٞثبلی ٔب٘سٜا٘س ٚ ،ذٛزْ و ٝأىب٘برِ ثجز  ٚدرف آًٞٙٞبیٓ ضا
ٌخزیٍطضاثبیسثٝذٛا٘ٙسٌٜبٖ

اضیٓثٝایٗٔؿئّٝزضحسسٛأٖیدطزاظیٓ.یه

٘ساضْ،اظخٕؽوؿب٘یٞؿشیٓوٝز
ؾعیعضٚقٗثؿبظْوٝؾرٌٗفشٗزضثبضٜی ٔٛؾیمیذطاؾب٘یثٝایٗٔؿٙب٘یؿزؤٝبظسیزیبزیسٌب ِٜفبقیؿشی

ٗثٛزوٝزضدیثیسٛخٟی

ٔیٟٙبٖٔبٖزاقشٝثبقیٓ،ثّىٝایٗیىیاظؾطٔبیٞٝبیثعضيایٗؾطظٔی

٘ؿجزثٝزیٍط 
ٓٞ
زِٚزٔطزاٖضٚظثٝضٚظاظثیٗضفز .
پزسص :ضوب آگبّبًِ ضیَُی هَسیقی خزاسبًی را ثزگشیذیذ یب ایيکِ ّوبى سادگبُتبى ضوبرا
ایيگًَِ ثبر آٍرد ٍ پزٍرش داد؟
وٝثٝوبثُ
ؾبظ)اؾز.ظٔب٘ی ٓٞ


چٙبٖدسضْاُٛٔٞؾیمیٔحّی(زف

اثطٞبیآغبظیٗضأحیطثبالیٓزاقشٓٞٚٝ
پبسخ:
ٓٞآٌبٞب٘ٝثٝدیفذٛآٞ


ایٗٔؿئّ٘ٝذطزاذشٓ.دؽاظیٗ
آٔسْٕٞبٖآٚاٞب٘ٚدٛاٞبضازضشٗٞزاقشٓٚسصبزفیث ٝ
وٞٝؿشٙس٘ٚفؽٔیوكٙسزٚثبضٜظ٘سٜ


ٞبیٔحّیایٗؾطظٔیٗزضٞطٌٛقٚٝوٙبضی

ٚزٚؾززاضْٔٛؾیمی
ضفز .
ثك٘ٛس؛چٖٛٔٛؾیمیٔبٕٞیٗٔٛؾیمیٔحّیٔبؾزاٌطزضقٕبَٚخٛٙةاؾزٚیبزضقطقٚغطة .

پزسص :جبیگبُِ ٌّزی ٍ جْبًی هَسیقی خزاسبًی را چِ گًَِ ارسیبثی هیکٌیذ؟
ٚدصیطفشٙیایزاضز،زضایطاٖٚسبخیىؿشبٖوٝضٚیفوبض

وٝضٚیفوبضقٛزخبیٌب ِٜثعضي 


زضصٛضسی
پبسخ:
ثطایسبٖ
أبٔٗخبیٌبٜٙٞطیٚخٟب٘یٔٛؾیمیذطاؾب٘یضاثب آٚضزٖیهٕ٘ ٝ٘ٛ

خبیٌبِٜذٛثیزاضز ،
قسٜذیّی 
یسطا٘ٞٝبیقطقزضثٕطلٙساقشطان

٘بْخكٗ 
ٚاضٜ


ٔٛؾیمیثٝ
ی
ٚاض ٜ
زضیهخكٗ 

ضٚقٗٔیؾبظْ :زضؾبَ 2011

زیٍطضإ٘یزا٘ؿشٙسأبٔٛؾیمی


ٕٝٞظثبٖٓٞ
.آٖخبوٝ
وطزیٓوٝاظ52وكٛضخٟبٖٙٞطٔٙساٖضافطاذٛاٖزازٜثٛز٘س 
ظثبٖ ٔكشطن اؾزٚ .لشی قٙیس ٜقٛز زضن ٔیقٛزٔ .ب زض ٔیبٖ آٖ  52وكٛض ٔمبْ ٘رؿز ضا ثٕ٘ ٝبیٙسٌی اظ
.ثبایٗؤٝمبْ٘رؿزضا

خبیٌبِٞجّٙسٚذٛةِٔٛؾیمیذطاؾب٘یاؾز
زٙٞسٜی 


.وٕٞٝیٗذٛز٘كبٖ
افغب٘ؿشبٌٖطفشیٓ
ظٔب٘یوٝثٝافغب٘ؿشبٖآٔسیٕٓٞبٖسٙسیؽیبخبیع(ٜوخ)لٟطٔب٘یٔبضاٚظاضراطالؾبرٚفطًٙٞ
آٖخبٌطفشیٓأب 

چٝثطؾسثٝایٗؤٝبضا

فطٍٙٞیوكٛضضاایٌٗٝ٘ٛذٛاضوطز٘س ،

سحٛیُٚسؿّیٍٓ٘طفز.یهزؾزآٚضزثعضيِ 

٘ٛاظـوٙٙس .
پزسص :دلیل ایي ثیهْزی ٍ تسلین ًگزفتي هذال افتخبر چِثَد؟ آیب عذم پطتیثبًی آىّب اس
هَسیقی خزاسبًی آگبّبًِ است یبّن در حبل حبضز ًیبسّبی هْنتز اس آى دارد ایيکطَر؟
سبٛٙٞظثٝیهاضظـزضایٗخبٔؿٔٝجسَ٘كسٜ

ٔٛؾیمیوؿیاضظـٕ٘یزٞسٚ

ـایٗؾزوٝثٙٞٝط

زِیُا
پبسخ :
ثٛٙاظیٓٚثرٛا٘یٓ؛آذطٔبثٕ٘ٝبیٙسٌیاظٕٞیٗوكٛضٔمبْ٘رؿزضا

ٞبزضایٗخبزٚؾز٘ساض٘سؤٝب


اؾز.اٌطایٗ
ثٝزؾزآٚضزٜایٓ .ثطایسٟٙبٔبو٘ٝجٛز؟!ثطایافغب٘ؿشبٖ ،ثطایٕٞیٗٔطزْٕٞٚیٗٚظاضر
زضٔیبٖ 52وكٛضخٟبٖ 
ٌعاضیٔیوٙسأباٚذبٔٛـاؾز .


ؾبرٚفطًٙٞاظٔبؾذبؼ
اظثىؿشبٖزضدیفضٚیٚظیطاطال

ثٛز.ؾفیط
اضزٚاظظثبٖوطظی،غٙیٚحىٔٛزقبٖٓٞؾرٙی٘كٙیسیٓوٝزضایٗ

ٙٞطٚفطًٙٞزضافغب٘ؿشبٖخبیٌبٞی٘س

سبحبَوبضی٘ٓٞىطز٘س.سجؿیطٞب ؾّیٝظثبٖدبضؾیٚفطًٚٙٞسٕسٖذطاؾب٘یثسثرشب٘ٝ

ظٔیٝٙزٌَطْوٙٙسٜثبقس .

٘كب٘ٞٝبی ٕٞیٗسجؿیطاؾزٚ.لشیثرٛاٞیٌطِٜٚ
زضحسثؿیبضثبالییٚخٛززاقش ٚٝزاضز.سّٛیعّٖٔٚییىیاظ 
ٕ٘یوٙس أب
دكشیثب٘ی  
وكیسٜٔیقٛی.زِٚزو ٝ

ضاٜثٙساظیاظؾٛیٕٞیٗحىٔٛزثٝچبِف

ٔٛؾیمیذطاؾب٘یضا

ضا٘ساض٘سوٝثطایٟ٘بزیٝٙؾبظیزاقشٞٝبیاضظـٔٙسسبضیریٚسٕس٘یذٛیفوبضی


ؾطٔبیٝزاضأٖبٓٞقؿٛضایٗ

ٕٞیٗحبِزفمیطا٘ٝاْایٗضاٜضاذٛآٞضفزٚ


زیاظوؿیثطایذٛزْ٘ساضْٔٗثب
ٔٗوٝذٛاؾزٚأیسفط
ثىٙٙس .
ٕ٘یؾبظْ .
ٔٛؾیمیضااثعاضدَٛزضآٚضزٖٚؾطٔبیٝا٘سٚظی 
پزسص :هزداى سیبسی هب چِ؟! آیب در ایي سهیٌِ ّنکبری ٍ گَضِی چطوی داضتِ اًذ؟
ٞبثٝخبیا٘سیكٝوطزٖزضایٗثبضٜثٝفىطذب٘ٛازٜٚثؿشٌٝبٖذٛیفا٘س.
زیسٔٗٔبٔطزؾیبؾی٘ساضیٓ.ایٗ 

پبسخ:ثٝ
اظذٛزثیٌب٘ٔ ٚٝؿدقسٜٞؿشٙس.ثبظضٌب٘بٖ

ً،سٕسٖٚسبضیدذٛز٘ساض٘س.ایٗٞبزضاصُ 

ا٘سیكٝیثطایفطٙٞ

٘ٛؼزیسؾٛزخٛیب٘ٝیٔبزی ٚؾٛزثبٚض

ؾیبؾزآٖٞبزاضز 
.یه


ؾٛزیثٝ
ؾیبؾیٔبثٝایٗٔیٍ٘ط٘سوٛٔٝؾیمیچٝ

٘ؿجزثٕٔٝٞٝؿبیُزاض٘س .

پزسص :چزا ضوب هَسیقی را ثِگًَِی پیص ًجزدیذ ٍ آهبدُ ًسبختیذ کِ ثتَاًذ سَد یک سیبست
هذار را ّن در خَدش تعزیف کٌذ؟
:ظٔب٘یوٝوبضظاضٌعیسٔبٖ(ا٘شربثبر)ثٛز؛

ثطایٕ٘ٝ٘ٛ
ذٛاٙٞسوٝزضذسٔزقبٖا٘حصبضیثبقی 


ٞبٔی

ثؿعی
پبسخ:
ذٛا٘ٓٞبٔفضاثٍٛیٓذٛاؾشٙسوٝ


ٔطایىیاظسیٓیبزؾشٞٝبیا٘شربثبریىیاظوب٘سیساٖضیبؾزخٕٟٛضیوٕ٘ٝی
،أبٔٗضزوطزٌْٚفشٓاُٞایٗوبضٞب

ؾٛزآٖٞبثبقسٚزضوٕذبیٗاظآٖاؾشفبزٜوٙٙس

قؿطٞبیضاثرٛا٘ٓ  
وٝثٝ
ٔٗسمبظبقسوٝقؿطیضازضایٗدی٘ٚس

ٓٞچٙبٖزضؾشبیفاظیىیاظقرصیزٞبیٔططحایٗوكٛضاظ
٘یؿشٓ  .
ذیّیٓٞضٚیفوبضوطزْ،أبقتوٝذٛاةوطزْذٛاثٓ٘جطزٚشٓٙٞثبٞعاضاٖدطؾفثطذٛضزوطزٚؾط
ثرٛا٘ٓ ،
سٛا٘ٓٚثطایزٚؾشیوٝایٗقؿطضاثطایٓفطؾشبزٜثٛز


ٖٕ٘ی
ا٘دبْثٝایٗ٘شیدٝضؾیسْوٝایٗقؿطٔسحیضأٗذٛا٘س
ذٛاؾشٓوٗٔٝاُٞایٗوبض٘یؿشٓ .زٚؾززاضْثطاییهٛٞیزثعضٌیوبضوٓٙأب٘ٝسه

دیبْزازْٚدٛظـ 
فىطٔیوٓٙؾجت٘بضاحشیزٚؾشب٘ٓقس .

وٝقرصیززٚؾززاقشٙیٚلبثُاحشطاْاؾزِٚی

فطزی.ثبآٖ


ًیکفز! اس ثحث ضوب ثِایي ًتیجِ هیرسین کِ در اًشٍا ٍ خبهَضی ٍ تحقیز هَسیقی ،سیبسیَى ًیش
ًقص داضتِ اًذ .چَى هَسیقی را هیخَاستٌذ ،یک اثشار ثزای ستبیص ٍ هذح خَیص ثسبسًذ؛

ایيگًَِ آٍاس خَاًبًی آهذُ اًذ ٍ ایطبىرا هذح ٍ راهصگزی کزدُاًذ ٍ سپس دیذگبُِ هزدم
ًسجت ثِ هَسیقی تغیز کزدُ ٍ ثذثیٌبًِ ضذُ است.
ثٛٔٝؾیمیزضخبٔؿٔٚٝیبٖسٛزٜ
ٌیطیٞٚیچاٍ٘بضیٚیبٓٞثسثیٙی٘ؿجز 


ٓٞیىیاظزالیُذطزٜ

آضیایٗ
پژهبى:
وٝزضایٗوكٛضآٔسٜثبقسٚثطایفطًٚٙٞسٕسٖٚسبضیداـآٌبٞب٘ٝوبض


.أبؾیبؾزٔساضی
ٔیسٛا٘سثبقس
ٞب 
ؾطٔبیٝزاضاٖٚثبظضٌب٘ب٘یزاضیٓوٝ

ٔیثبقس).أب
ثس٘ٝیلسضرثٛز٘س 
ٞبیوٝزض 
ٕٞیٗ 
وطزٜثبقس٘یؿز(اِجشٙٔٝػٛضْ 
بیٞٝبی
ٞبیقبٖ ؾطٔ 
ٞبیقبٖ زض ثسٔؿشیٞب  ٚؾیبقی 
ٕ٘یوٙٙس .ذیّی 
ٔی سٛا٘ٙس زض ایٗ ظٔیٓٞ ٝٙوبضی وٙٙس ِٚی  
ظیبزی ضا ثٝثبز ٔیزٙٞس ٍٔط زض ایٗ ظٔی ٝٙوبضی ٕ٘یوٙٙسٚ .لشی ؾیبؾیٔ ٖٛب ؾٛزٍ٘ط ثبقٙس طجیؿیؾز وٝ
سٚزضٞطوبضؾٛزآ٘یذٛیفضأیؾٙدٙس .

ؾطٔبیٝزاضاٖٚثبظضٌب٘بٖٔبٓٞؾٛزٍ٘طٞؿشٙ

پزسص :آیب کسبًی ثَدًذکِ ثِضوب در ایي سهیٌِ ّنکبری هبلی کزدُ ثبضٌذ؟
ّیأیسٚآضظٚیفضازاقشٓأب٘!ٝثسثرشب٘ٝوؿیزضایٗثبضٜزؾزٔطاٍ٘طفزٗٔ.آٔبزٜٞؿشٓوٝوبض

پبسخٗٔ:ذی
ضأیثیٓٙوٞٝفشٝ
وؿب٘ی 

ثعضيِ ٙٞطیٚفطٍٙٞیضاثىٓٙأبأىب٘بردِٛیاـضا٘ساضْ.زضدّٟٛیایٗٞطضٚظ ٜ
وكٙسٚثٝثبظاضؾطظٔٝیوٙٙسوٝ٘ٝقؿطـاضظـزاضزٝ٘ٚؾبظٛٔٚؾیمیاـاضظـزاضز .


یهوّیخٔی
پزسص :آىّب ایي اهکبًبت را اس کجب ثِدست هیآٍرًذ؟
خكٗٞبیؾطٚؾی
ٙساٖٚآٚاظذٛا٘بٖٕٞیٗضفشٗث ٝ

ؾطچكٕٝی زضآٔسٚؾبیساسیٙٞطٔ

زضافغب٘ؿشبٖثیفسط

پبسخ:
ضا٘یثٔٝصطفٔیضؾب٘ٙس٘ٚثبضآٚاظذٛا٘ب٘ی

ضاضٚیذٛـٌص


ذٛیف
زاضأٖبدَٞٛبی


ثطذیدَٛ
اؾز.ثسثرشب٘ ٝ
ٕ٘یسٛا٘ٓ ثطایِصر
ٗٔٚوٝاُٞایٗوبضٞب٘یؿشٓ  ،
ؾبظٚؾطٚزٔیوٙس .

ٌصضا٘یقبٖ 


ضٔحبفُذٛـ
ٔیوٙٙسوٝز

قٟٛا٘یوؿیثٛٙاظْ .
اهب،ایيرٍسّب دلن هیخَاّذ ثب یک دیذ دیگزی در جطيّبی عزٍسی ضزکت کٌن ٍ ایي سٌت را
ثطکٌن کِ هزدم ثیبیٌذ ٍ اس هَسیقی درست لذت ثجزًذ ٍ تب پبیبى پبی هَسیقی ثطیٌٌذ ًِ ایيکِ
فزار کٌٌذ .
پزسص :آیب ضوب در جطي ٍ هحبفل ًویرٍیذ ؟

ضْٚأبزضثعْٞبیؾیبقیٚ


ٞبیزٚؾشب٘ٚٝفطٍٙٞیثبذٛقیٔی

ٞب٘ٚكؿز
پبسخ ٝ٘:چٙیٗ٘یؿز! ٔٗزضخك 
ٗ
ٝ٘،ثطایآٖچیعٞبیوٝایٗ

ذٛا٘ٓٔٚی٘ٛاظْ

ثسٔؿشیٕ٘یضٗٔ .ْٚثطایٛٞیشٓ،ثطایٔطزٔٓ ،سبضیدٚفط  ٍٓٙٞ
ٔی

یذٛوبٖٕ٘یو .ٓٙ


ضزضیضا٘ثبضضٜ
ضٚظٞبثبةقسٜاؾز.ثٌٝفز٘بصطذؿطٗٔٚایٗظثبٖٚایٗزُ
پزسص :ضوب چِ ثزًبهِی ثزای سًذُ سبسی ٍ ثزگطت ثِ اصل داریذ در ایي سهیٌِ؟
ِٚ.یأىب٘بردِٛیاـضا٘ساضْ .سبٛٙٞظٓٞثسثرشب٘ٝوبضی

ٞبیذیّیذٛةزضشٚٗٞا٘سیكٝاْزاضْ

پبسخ :
ثط٘بٔٝ
ییضا ؤ ٝیذٛا ٓٞثجز وٚ ٓٙ
چیعٞب 

٘شٛا٘ؿشٓ ثى ٕٝٞ .ٓٙچیع قس ٜسدبضر  ٚؾٛز .ثٙب ثطایٗ سبحبَ ٘شٛا٘ؿشٓ 
یٓٚثبایٗٔیٔب٘ٓٚزض ٟ٘بیزچكٓ

زؾزضؼٔطزٔٓلطاضز.ٓٞأبٔٗٚایٗٔٛؾیمیذطاؾب٘یؾدیِٗ ٓٞقسٜا
ث ٝ

ٓٞأیسٚاضزؾزٞبیٞؿشٓوٝزض


أبثبآٖ
اْوبضٞبیٔیو.ٓٙ


زضحسثعبؾزالشصبزی
ثٝضاِٜفطصز٘ٓٞرٛآٞثٛز؛

ایٗظٔیٓٞٝٙوبضیاْثىٙٙس .

پزسص :ثِهزدم چِ پیصًْبد ثزای سًذُ سبسی هَسیقی خزاسبًی داریذ ؟
ٞبیٔبٓٞآٖلسض

ٓٞایٗوٝثطذیثبؾٛاز

٘بنسطاظآٖ
غٓ 
ظیبزیثیؾٛازٞؿشٙس ٚ

پبسخ:ثسثرشب٘ٝزضوكٛضٔبقٕبض
.اظٕٞیٗضٚ

ٞبٔیق٘ٛٙس

سحمیطٌٝ٘ٛیزاض٘سوٝقبخزضٔیبضیٞ .طچٝوٝآٚاظذٛا٘بٖثٍٛیٙسٚثرٛا٘ٙس 
آٖ

زیسٌب ِٜ
ثطایقبٖاصبِزٚضؾبِز
ا٘سیكٚٝشٚقٔطزْٔبٖضادطٚضـزٞیٓ  .

ایٗضؾبِزٔباؾزوٝوبضثىٙیٓٚشٙٞیز ،

ٔؿطفیثٍیطیٓٚثطزاقزآٖٞبضا٘ؿجزثٛٔٝؾیمیسغیطزٞیٓ .


ٔٛؾیمیضاثٝ
پزسصً :بمآٍراى هَسیقی خزاسبًی در گذضتِ کیّب ثَدًذ؟
زضٚـ،ضیبٚفطٔبیكیضإ٘یقٛزسبضیدٌفز .ثٝ

پبسخ:اصالً افغب٘ؿشبٖزضوُسبضید٘ساضز؛یهسبضیددطاظخؿُ ،
ایٗسطسیت سبضید ٔٛؾیمی ٔب ٓٞزضٌیط ٕٞیٗ فطایٙس اؾز أب ٘ػط ثٛ٘ ٝقشٝی زاوشط اؾساهلل قؿٛض «دیف اظ آٖوٝ

ذطاؾب٘یو ٝزض ثیفسط ٔصبحجٞٝبی اؾشبزاٖ ٔٛؾیمی اظ آٖ ث٘ٝبْ

ٙٞطٔٙساٖ ٙٞسی ٚاضز افغب٘ؿشبٖ ق٘ٛسٛٔ ،ؾیمی 
ٔبـثٚٝیػٜزضقٟطٞبیثعضٌیٓٞچٖٛوبثُ،لٙسٞبضٞٚطارضایحثٛزـ

ٔٛؾیمیایطا٘ییبزقسٜاؾز،زضوكٛض
چٙبٖوٙٞ ٝطٔٙساٖ دطآٚاظٜای ٓٞچ ٖٛضخت ٞطاسی ،ؾیس لطیف ،حیسض ٕ٘سٔبَ  ٚاو ٝؾجساِطحٕبٖ ثسذكی ـ وٝ

یٛٙٞظٓٞزضزضثبضآٚاظذٛا٘یٔیوطز٘س»وٝ

ذٛا٘سـٓٞظٔبٖثبٙٞطٔٙساٖسبظٜٚاضزٙٞس


سبضآٚاظٔی

ضاٜثبدٙح

ٓٞ
ٞبیٙٞسٚوف٘فؽٔیوكیسٜٚظ٘سٜثٛزٜاؾز .

ٔیبثیٓوٛٔٝؾیمیذطاؾب٘یزضزأٝٙوٜٛ
اظایٗیبزوطززض 

پزسصّ :ویي ضیَُای را کِ هیزیهفتَى ثِپیص هیثزد آیب ایيّن خزاسبًی است؟
ؾٛيؾطٚز

قیٜٛی ذطاؾب٘ی اؾز أب ٕ٘ٝٞ ٝاـٕٞ .یٗ فّهٞبیف ،
ث ٝ
پبسخ:ثؿعی آًٞٙٞب  ٚدطزاذزٞبیف  
ذٛا٘سایٗٞبٕٝٞذطاؾب٘یا٘سٚزضٕٞبٖؾجهؾُطقسٜا٘س .


ؤٝی
ٞبیف،یبفّىّٛضٚؾطٚزٜٞبی 
ثٔٛی
پزسص :تبچِ حذی هیزی هفتَى در هبًذگبری هَسیقی خزاسبًی تبثیز داضتِ است؟
ی ذطاؾب٘یزض
ؾٟٓظیبزیزاضزٔ.طزْٕٞیٗٔٛؾیمیثبظٔب٘س ٜ

ٔیطیٔفشٖٛزض ٔب٘سٌبضیٔٛؾیمیذطاؾب٘ی
پبسخ :
ٌٛیٙس.چٖٛآٖظٔبٖٚحبالثحثذطاؾبٖٚذطاؾب٘یثٝزالیُؾیبؾیٚسجبضی


ثسذكبٖضأٛؾیمیثسذكب٘یٔی
وٙبض ٌصاقش ٝقس ٜثٛز ایٗ ٔٛؾیمی ثٕٞٝیٗ ٘بْ ثٝظ٘سٌی ذٛز ازأ ٝزازٔ .یطیٔفش ٖٛثبٕٞبٖ آٚاظ ٌیطا ٛ٘ ٚای
ظ٘سٍٜٝ٘زاقزٔ .یطافٍٗٚقیطافٍٗزٚثطازضآٚاظذٛاٖاظقغٙبٖثسذكبٖ

اـٌٛقٝیاظایٗٔٛؾیمیضا


ٔٛؾیمی
ظ٘سٜیبز غبٞط ٛٞیسا ذٛا٘س ٜا٘س آٔ ًٙٞیطافٍٗ قغب٘یؾز؛ أب
ثٛز٘س وٕٞ ٝیٗ آٔ ًٙٞؿطٚف وٕطثبضیه و  ٝ
قٛضثرشب٘ ٝاظ ا ٚیبزی ٘كس ٜاؾز .ثبظٌُ ثسذكی ،زُضٔحٕس وكٕی  ٓٞث ٝخع ٔٛؾیمی  ٚآًٞٙٞبی لطغٙیاـ
ٞبٚزیٍطا٘یضاو٘ٝبْقبٖثٝیبزْ٘یؿزفطأٛـوطز .


قٛزؾٟٓایٗ

ذطاؾب٘یزاضزٕ٘ٚی
آًٞٙٞبیذٛةِ
پزسص :آیب اهیزجبى صجَری ّن آگبّبًِ هیپزداسد ثِ هَسیقی خزاسبًی؟
وٙسٚظحٕزٔیوكس .


آضیذیّیؾبقمب٘ٝوبضٔی
پبسخ:
پزسص :پس چزا تبحبال در ایي سهیٌِ چیشی ًگفتِ ٍ ًٌَضتِ اًذ؟
ذٛةثبیسایٗضااظذٛزـدطؾیس؛ أبزضایٗفعبیثؿشٚٝاذشٙبقآِٛزقبیس٘رٛاؾشٝاؾزچیعیثٍٛیسٚ

پبسخ:
فىطٔیوٙٙسثبدطزاذشٗثٝایٗٔؿبیُ

قٕبضیٓٞ

ٌبْٞبیفاؾشٛاضاؾز.
زضزؾطیثطایذٛزـزضؾزوٙسٍٔ،ط 
ٓٞفىطٔیوٙٙسثب


قٕبضی
ثبضٜاـچیعیثٍٛیٙس .
سطاظآٖٔیزا٘ٙسوٝزض 


ضاوٛچه

ؾرٙبٖ
ذطزٔیق٘ٛسیبٓٞایٗ

زضحبِیوٝسؿسزفطًٞٙٞبٚوثطر

ٌٛیبٔیض٘دب٘ٙس؛ 

زا٘كىسٜذطزٔیق٘ٛسیبٓٞزَوؿیضا

ٌفشٗزا٘كٍب ٚ ٜ
ٌ٘ٛیضأیؾشبیٓٚثٝؾرٌٗفشٗزضظثبٖ


ایٌٗٝ٘ٛ
ٞبٔیقٛزوٗٔٝذٛزْ 


ؾجتظیجبییٚقٍٛفبییّٔز
ٌطایی 
ظثبٖٔبزضیٓٞؾرٗثٍٛیٓٚاظٚاغٜٞبیف

ٞبیزیٍطایٗوكٛضٞیچٔكىّی٘ساضِْٚ.یزضوٙبضـزٚؾززاضْثٝ

ق٘ٛس،ثٝخبیایٗوٝاظٌفشٗٚاغٜٞبیؾچ٘ٚٝبة

ٞبثبؾثافشربضٛٞیشیٔبٞؿشٙسٚثبیسدبؼزاضی

اؾشفبزٜثجطْ .
ایٗ
٘بٖث٘ٝطخضٚظٌبضثرٛضیٓ .
ٓٞٚچٙبٖسبضیدٚسٕسٖآضیبییٚذطاؾب٘یوٙبضثطٚیٓ ٚ

پزسص :آیب هیضَد ًبم پیصًْبدی رثبةچِ را ثِجبی قطقبرچِ پذیزفت؟
ٚزضافؿب٘ٞٝب٘ٛؾی

آضیبییٞباؾخٚآٛٞضاظیبزذٛـزاقشٝا٘س

ٞبیزضوٞٛؿشبٖٞبیدبٔیطٞب ،


ضٚایز
پبسخ :
ثٙبثٝ
وٝقجیٝچٛچٝیآٛٞ

ذبططٕٞیٗقبذهٞبیف

ٞبلبیُثٛز٘س.ایٗآِٝضآٞدؿبٖٞبٔطزْ 
ثٝ


اؾدبظٚسمسؼثٝآٖ
ٞبیثّٙسزاضزٔیٌٛیٙس.زضٕٞیٗحٛظٜحبالثبٕٞیٗ


ٍٛؾذٙس٘طضاوٝقبخ
اؾز؛لكمبضچ٘ٝبٌْصاقشٙسٚ.لكمبضٕٞب٘
و٘ٓٙیبظثٝسغیطـ٘یؿز.أبایٗلكمبضچٝ


ثطایٗفىطٔی
٘بْقٙبذشٝقسٜٔٚطزْثبٕٞیٗ٘بْثبایٗآِٝآقٙبقسٜا٘س.ثٙب
زضوبقغطؾبذشٔٝیقسٜاؾزٚایٗلكمبضچٝ

وٙٙسوٝزضٌصقشٞٝبایٗآِٝ


٘بْوبقغطییبزٔی

ؾٛیآٔٛثٝ

ضازضآٖ
زضاصُٔٛؾیمیآؾیبیٔطوعیاؾز .
پزسص :پیصًْبد ضوب ثزای ٌّزهٌذاى ٍ آٍاس خَاًبى ،در ثبرُ ایي هَسیقی اصیل ٍ پز ریطِ
چیست؟
ؿسدبویٚلسؾیزاـٍ٘بٜ

ٟ٘بزٔٗایٗؾزوٝثبیسٔٛؾیمیضااظثُ


ٔٛؾیمیدیف
ٔٙحیثیهضاٜضٕٞٚیٗ

پبسخ:
یٗ٘كب٘یثطایٓٞزِی٘،عزوی،

ٞبضا٘ؿجزثٛٔٝؾیمیدبویعٜسطوٙیٓٚاظا

وٙیٓٚثٝوبضثجطیٓ.ثبوبضوطزٔبٖ زی 
سٌبٜ
یهحعةٚؾیبؾزٔساض

ثبٔٛؾیمیثیفسطاظ

زیٍطدصیطیٚدیٛؾشٗٞبوبضوٙیٓ.اٌطوٝزضؾزثط٘بٔٝضیعیقٛز.

بیسسالـقٛزوٛٔٝؾیمیآییٝٙیثطایا٘ؿىبؼزضزٚؾشٓٚاضزٜثطٔطزْٚخبٔؿٝثبقس .ثبیس

ٔیسٛاٖوبضوطز .ث

ٛیثطایفطیبز٘یبظٞبیٔطزْثبقسٝ٘،ذٛاؾزٞبیفطزیٚاٞطیٕٙی .

ٔٛؾیمیٌّ
پزسصٍ :لی هَسیقی در ثسیبری حَسُ ّب ٍارد دًیبی سیبست ٍ داد ٍ گزفت ّبی اجتوبعی ضذُ
است .ثعضی جبیّب اًقالة آفزیي ضذُ ٍ در ایزاى ثبعث اًگیشش تَدُّب ضذُ است .ضوب در ایي
ثبرُ ثِ چِ ثبٍر ّستیذ آیب ایي هَسیقی خزاسبًی هب در افغبًستبى ایي ثبرٍری را دارد ٍ هیتَاًذ
تَدُ ّبرا علیِ ستنگزاى ثِپب خیشاًذ؟ ٍ آیبّن هیخَاّیذ چٌیي کٌیذ؟

ضیعیٔیقٛزثٝآٖ


ثبوٕیوبضٚؾطق
ثبٚضٔٙسثٝایٗٞؿشٓٚایٗوبضٓٞظیبززٚض٘یؿز؛ 

پبسخ:آضی!ٔٗزضوُ 
چیعیوٝقٕبٌفشیسضؾیسٗٔ.ذٛزْوبضٞبیوٕیزضایٗظٔیٝٙزاقشٝاْ.یهؾطٚزٜاظقٟیسؾیسقطثزثبلطیضا
ذٛا٘سٜاْوٝاؾشجسازٚؾشٕٓٞبٖظٔبٖحىٔٛزضاسصٛیطوطزٜاؾز .
پزسص :ثبسّن هیخَاّیذ ثبّوبى ضیَُی عبرفبًِ پیص ثزٍیذ یب هیخَاّیذ تغییزی در گًَِی
پزداسشتبى ثِهیبى ثیبٍریذ ٍ پس اسایي اًقالثیتز ثخَاًیذ؟
ٔٛؾیمیؾبضفب٘ٝضازٚؾززاضْثٕٞٝبٖا٘ساظٜٛٔؾیمیحٕبؾیضا٘یعزٚؾز

ٔٗثٕٞٝبٖا٘ساظیوٝقؿط ٚ
پبسخ :
زاضْ.ثطایٔٗدیبْٔٛؾیمیاضظـٔٙس اؾز .یبؾبضفب٘ٚٝیبٓٞحٕبؾیٞطچیعثبقسثبؾثسغییطسٛزٜٞبزضخٟز

ٔثجزثبقس .
پزسص :فکز ًویکٌیذکِ حبال ثحثّبی عبرفبًِ دیگز چٌذاى ثبساری ًذارًذ ٍ ثزای اجتوبع
اهزٍسی آى گزهیای را کِ در گذضتِّب داضت ًذارد؟
وٝثٝثط٘بٔٝؾشبضٜیافغبٖآٔسْٕٞیٗزِٟطٜ

ذٛةحبالثبظٓٞططفزاضا٘یوٕیذٛزضازاضز.زضؾز  
ظٔب٘ی

پبسخ:
طٔیٔطزٔٓضٚثٝضٚقسْ .

دیفٚاظذٛةٌٚ
ٞبزیسیسوٝث ٝ


،أبدؿبٖ
ضازاقشٓ
پزسص :آیب هیخَاّیذ هَسیقی را ثِگًَِی جذی ٍارد سًذگی هزدم ثسبسیذ؟ الجتِ ًِ سًذگی ًزم
ٍ عبرفبًِ ٍ هٌشٍی ،ثلکِ سًذگی پزتحزک ٍ اًقالثی هزدم .یعٌی ثیبیذ درد هطتزک هزدم را گزیِ
کٌیذ ٍ چیشی را کِ اهزٍس هزدم ثب آى دست ٍ گزیجبى ّستٌذ فزیبدکٌیذ؟
ٌطیٝوطزٖزضزقبٖثعضيسطیٗ

ٕٞیٗوٛزوبٖذیبثب٘ی 

پبسخ:آضی! ایٗاظاصبِزٚضؾبِزیهٙٞطٔٙساؾز .
ٌبٞیوٝ
ٌصضز.یبآٖ 


ثبزاظوٙبضـٔی

ثبذبن
ٌبٞیوٝذٛزضٛٔ(ٚسط) ظضٜٛٔٚزَثبالیی 
آٖ 
ٔؿِٚٛیزٔباؾز  .
قٟطٕ٘یآیٓ؛چٖٛاظ


سطاٚلبرثٝ

ٗٔ.حؿیؾدیجیزاضْٚثیف
ٞباؾشفبزٜٔیوٙٙس

ثیٙیوٝاظ 
ایٗ
اؾشفبزٜخٛیبٖضأی 

آٖٞب ضا
ظٔب٘یو ٝسٛاٖ وٕه وطزٖ ث  ٝ
چبضٌٜبٖ ٌصقشٗ ثطایٓ ؾرز اؾز .ثٚ ٝیػ ٜآٖ 
وٙبض ایٗ ٘یبظٔٙساٖ  ٚثی 
ثطایٓزضزٚض٘حظیبزیٔیزٞس .

٘ساقشٝثبقٓ؛
پزسص :تب ایيدَم ضبعزی ّویي دردّبرا ثِسبس دل ضوب فزیبد سدُ است کِ ثبس ضوب آىرا اس
حٌجزُی خَیص ثبًَای هَسیقی ثِ هزدم رسبًذُ ثبضیذ؟

ٖٔؿبصطٔبزضضاثطٝث٘ٝبٔالیٕزٞبیضٚظٌبضٔبؾطٚزٜقسٜثبقسوٗٔٝزؾز

پبسخ:قبیسظیبزقؿطیاظقبؾطا
ٌٝ٘ٛؾطٚزٜٞبضاوٝسبثٛقىٗٚزضزٔٙسثبقٙسٚدیبٔیزاقشٝ


ضؾی٘ساقشٝثبقٓ،أبصبزلب٘ٝذیّیزٚؾززاضْایٗ
ثطایٕ٘:ٝ٘ٛقؿطآلبی٘دیتثبضٚضضا٘رؿشیٗثبضٔٗذٛا٘سْزضیهثط٘بٔٝ
ثبقٙسثٕٞٝیٗحٙدطٜ٘بسٛا٘ٓفطیبزثع٘ٓ .
ٔسضٖسطیذٛا٘س .
خٟب٘یوٝحشبوؿیٔٛافك٘جٛز.دؽاظٔٗؾیٝدٛـثبٔٛؾیمی 
پزسص :آیبکبرّبی تبسُ ّن داریذ؟
شٛا٘ؿشٓآٖضا

ضؾب٘ٝثبقسایٗضٚظٞب٘ساضِْٚ .یدیفذٛزْچیعٞبیزاضْوٝسبحبَ٘

وبضٞبیوٝزضذٛضِ 

پبسخ !ٝ٘:
ثجزو .ٓٙ
پزسص :اس ضعز سپیذّن در هَسیقی کبرگزفتِ ایذ تبحبل؟
چٙسیٗثبض سالـ وطزْ أب

پبسخ:ثسثرشب٘٘ ٝشٛا٘ؿشٓ  ٚسباو٘ ٓٞ ٖٛٙشٛا٘ؿشٓ وساْ دی٘ٛسی ثب قؿط ؾذیس ثطلطاض و .ٓٙ
سٛذیّیوالؾیهٞؿشیٕٞٚیٗغعَٞبیأطٚظیٗ

ٔ،طأیٌٛیٙس 

دیطٚظ٘كسْسبٛٙٞظ.ثبزٚؾشبٖوٌٝبٞیثٙكیٙیٓ

وٝقؿطؾذیسٌٝ٘ٛیثؿیبضٌؿشطزٜٚثعضيقؿطأطٚظاؾزأب٘شٛا٘ؿشٓثب

خٛا٘بٖذٛا٘س٘فثطایٓؾرزاؾزثبآٖ

آٖدی٘ٛسیاظططیكٔٛؾیمیدیساو .ٓٙ
پزسص :فکز ًویکٌیذ ضوب در هَالًب ٍ حبفظ ٍ دیگز ضبعزاى گذضتِ خَیص را اس یبد ثزدُ ثبضیذ؟
ٔشفبٚسیفطیبزظزٜاْ،چٖٛثطایٔٗدیبْقؿطٟٔٓ

ٓوٝچٙیٗثبقسٔٗاقؿبضٔشفبٚسیضااظقبؾطاٖ

فىطٕ٘یوٙ

پبسخ:
طیضادیساوٓٙوٝاظیهقبؾطثی٘بْ٘ٚكبٖثبقسأبغعِفثطایٓزاضایدیبْثبقس

ثٛزٜ٘ٝ٘بْقبؾط،قبیسٔٗقؿ
چیعیوٝثطایٟٓٔٓاؾزٕٞبٖقؿطـاؾزٚثؽ.أبایٗحمیمز

ٔیذٛإ٘ف.چٖٛثطایٓ٘بْ٘ٚكب٘فٟٔ٘ٓیؿز؛

اؾزوٝذیّیٞبزَثؿشٝاْثٝقبؾطا٘یوٝقٕبیبزوطزیس .
پزسص :ضعز اهزٍس جَاًبى ثب ضیَُی ضوب ثزاثزی ًویکٌذ ٍ هَالًبٍ حبفظ ّن درد اهزٍس جبهعِ
هبرا فزیبد ًکزدُ اًذ پس چِ ثبیذ کزد؟
ظقؿطٞبیٔٛال٘بٚحبفعضاؤٝیذٛا٘ٓثبٚضوٙیسؾیٗزضزٞبیٔبضافطیبزظزٜا٘سٌٛٚیی

پبسخٗٔ !ٝ٘:ثؿعیا
االٖزاض٘سثبٔبٌبْٔیظ٘ٙس .


پزسصّ :ست اهب ًِ آىگًَِکِ اهزٍس ًیبس دارین .آىّب ثِ کلّیبت هسئلِ پزداختِ اًذ اهب جشئیبت را
توبس ًگزفتِ اًذ ٍ ثِ جشئیبت سًذگی اهزٍسی هب سیبد پیًَذ ًذارًذ؟
ظ٘ٙسٚاظٔبٔیٌٛیٙسٚاظ


وٓٙثبٔبزاض٘سٌبْٔی

چٖٛدطحؽٔی
زا٘ٓقبیسٔٗظیبزؾمتٌطاثبقٓ 

پبسخ :
ٕ٘ی
ٔبلصٔٝیوٙٙس.أبقٕبضاظقبؾطاٖ٘ؿُٔبظیبز٘شٛا٘ؿشٙسثٝایٗٔؿبیُ٘بؾبظٌبضاخشٕبؾیسٕبؼ

ٔطٜی
زضزٞبیضٚظ 

٘س،أبثیفسطایٗزضزٞبضازضقؿطؾذیس

ٜا
ٞبیٌیؿٛیٔؿكٛلٞٝبیقبٌٖیطٔب٘س 


قبٖزضظٍِ٘ٝٛ
ثٍیط٘سٚثطذیٞب 
ی

ؿشٓثبآٖٞبدی٘ٛسثطلطاضو .ٓٙ

٘ٚیٕبییفطیبزظزٜا٘سوٝثسثرشب٘ٝسبٛٙٞظٔٗ٘شٛا٘
پژهبى گزاهی فکز کٌن گفتٍگَی هب ثِپبیبى رسیذُ ٍ ضوبراّن خستِ کزدین .اگز ثبسّن فکز
هیکٌیذکِ چیشی ًبگفتِ هبًذُ است خَة هیضَد اگز آىرا ثگَییذ؟
ٞبیقىؿشٚٝضیرشٝیشٓٙٞضاٌفشٓ.


وٝؾرٗ
یٗوٝقٕبٚلززازیسثطایٔٗ٘بسٛاٖ
پژهبى٘:یىفطؾعیعؾذبؼاظا 
فطؾشٓٚاظآٖٞبذٛاٞفزاضْ


قبٖزضٚزٔی
ایٌٗفزٌٞٛٚؿشٙس؛ 
ثطای

وٝذٛا٘ٙسٜی


قٕبٚوؿب٘ی
خٟبٖؾذبؼاظ
زیٍطضایبضیوٙٙسٕٞ.یٗاضظـٞبی٘یهاؾزؤٝبضا


ٔبٖضادبؼثساض٘سٚزضایٗخٟزٓٞ

ٞبیٛٞیشی

وٝاضظـ
اظزیٍطأٖشٕبیعٔیوٙس.اٌطلطاضثبقسؤٝبٞطضٚظیهاضظـٚیه٘كب٘یذٛزضااظزؾزثسٞیٓزضحمیمز

ٔبذٛز اظ ثیٗ ٔیضٚیٓ .ثیبییس زؾز ثٝزؾز  ٓٞزازٞ ٜط آٖچیعی ضاو ٝاظ زؾز زازٜایٓ زٚثبض ٜثطای ثٝزؾز
آٚضز٘فثىٛقیٓٚآٖضازٚثبضٜظ٘سٜوٙیٓ .

ًیکفز :ثبسّن سپبس اس ضوب پژهبى گزاهی! ایيکِ سهبى سیبد خَیصرا در اختیبر هب گذاضتیذ ٍ
پزسصّبی هبراثب ضکیجبیی ٍ ًزهیّ ،وبًٌذ هَسیقیتبى پبسخّبی ًغش دادیذ .ضبد ،ثْزٍس ٍ پیزٍس
ثبضیذ.
وبثُضٚظدٙحقٙج ٝ
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