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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

 

 ۰۳/۰۲/۲۰۲۲                                            شعراء نخبگان و هنرمندان  بخش: ،الیدودمحمد بشیر پوهاند 

 در ریگو سبک موسیقی لو «ریگسالم لو»استاد معرفی 

  قاموس کبیر افغانستان

 

ری)مشهور به دری  گری(، پسر استاد ُدرمحمد لوگری)مشهور به سالم لوگاستاد عبدالسالم لو

ري افغانستان و  گری(یکی از پشکسوتان موسیقی سبک لوگلو

اه  گکشوربود. این هنرمند محلی، در زداد  ومحبوب   هنرمند مشهور 

ربتاریخ دوم  گپدری اش، یعنی در ولسوالی  محمدآغه والیت لو

ی وفات یافت و در همانجا دفن  گسال ۸۶ش. به عمر  ۱۴۰۰دلوسال

دری و پشتو ازو در ارشیف رادیو افغانستان   گ ردید. صدها آهنگ

های محلی وجود دارد.  گنجینه ی از آهنگمنحیث یک  وثبت وضبط   

ش. در ولسوالی  محمدآغه والیت  ۱۳۱۴این هنرمند مردمی در سال 

شوده بود، بعد از آنکه از پدر خود، استاد دری  گ ر چشم به جهان گلو

و در اداره    رفت  ری موسیقی آموخت، به رادیو کابل آن وقت گلو

موسیقی رسماً تقرریافت و حدود چهل سال در این اداره خدمت  

لقب استاد   گ م. ازطرف وزارت اطالعات و فرهن۲۰۰۳ش.= ۱۳۸۲ری درسال گعبدالسالم لو.  نمود 

 موسیقی را دریافت نموده بود.  

ربین مردم عوام  ری را تمام هموطنان ما میشناخت و با صدایش آشنا بودند، خصوصاً د گاستاد سالم لو

اش به محافل شادی و عروسیهای هموطنانش به والیات  هنری  ی  گمحبوبیت خاص داشت. او طی زنده  

و محالت مختلف رفته بود و با مردم محشور بود. او به چندین کشور خارجی نیز غرض نمایش هنر  

ری گبک اصیل لومردمی و اشتراک در کنسرتها سفر نموده بود و یکی از نامداران موسیقی محلی وس

برادرش   ردان اوبود.گری و همچنان از شا گری فرزند ارشد حاجی دُرمحمد )دُری( لوگبود. استاد سالم لو

و را افغانستان  اداره موسیقی رادیو  نیزعضو  ، عبدالرشید  د عبدالرشید)ماشینی(  بود.  تلویزیون ملی  یو 

ا هنرمندان مختلف سهم داشته است.  لقب  نی در نواختن سرنده بی مانند بود. او در نواختن سرنده بیماش

رفت گه کسی تعلق میبماشین برای موصوف از طرف اعلیحضرت محمد ظاهر شاه داده شده بود. این لقب  

که دریکی از آالت موسیقی فوق العاده وارد میبود. در تاریخ موسیقی افغانستان فقط دو تن به لقب)ماشین( 

 ادر  استاد سالم  )عبدالرشید( بود. مفتخر شدخه بودند. که یکی ازیشان بر

 ری در موسیقی ملی افغانستانگ سبک موسیقی لو

موسیقی   محبوب  و  مشهور  وسبک  میرک) لوگری  طرز   ازطرف  قبل   سال  پنجاه  یکصدو  حدود 

، شعرای زبان پشتو بودند. بعدًاٍ سبک موسیقی تنلبدین وسیدبهاوالدین بوجود آمد. این سه  گکاکامیرک(،  
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ری یک  گتوسط امیر حبیب هللا خان و امیر عبدالرحمن خان تشویق وتوسعه داده شد.موسیقی لوری  گلو

ری تکمیل و شکل مستقل یک  گیعنی  استاد وپدرسالم لورمحمد )دری لوگری(  ُُ استاد د   قرن قبل توسط

 سبک معین موسیقی را اختیار نمود. 

رفته است. فورم  گآروزهای انان الهام    مردم ما  دارد و از ذهن و  گاین موسیقی ریشه عمیق در فرهن

ری خاص بوده دارای تکتیکهای اجرایی معین، اصالت مردمی و ریتمهای شاد میباشد که گموسیقی لو

فورم موسیقی   بداهه سرایی است. عناصر اصلی  و  افسانوی، تصنیف، غزل، سروکی  شامل موسیقی 

 ری شامل هفت قسمت ذیل اند:گلو

 (،نغمه ی سالمی ) پیش درامد  •

 نغمه ی پیشکار )مقدمه(، •

 شاه فرد) شعر آماده سازی(، •

 قسمت اول آواز)آستایی( ، •

 پس انداز)نغمه میانی(،  •

 قسمت دوم آواز)انتره(، •

 نغمه خاتمه ) نغمه ی تکمیلی(،  •

سبک مذکور بافته شده ازمیلودیهای خاص است. اجرای میلودیها دریک وسعت صدای طبیعی ومتوسط  

ورهای را به بسیار زیبایی بکار ببرد. بافتهای صوتی درآن بسیار متنوع  گمیتواند فیقرار دارد که نوازنده  

بخصوص    ایورهگفتهای ریتمیک استاپها و فیااند، یعنی از زیر ترین تا متوسط و بم. این سبک دارای ب

از همدی متفاوت  و  میلودي کوتاه  قسمتها و جمالت هر  فاصله   ومکث  گاست.  آنها  بین  در  اند، که  ر 

وجوودارد  بعضاً این قسمتا توسط نوای باریکی با هم ارتباط داده میشود. تفاوت زیرو بم در آن آشکار 

 بوده، میلودیها دارای پستی و بلندی و بعد درای یک نقطه ی اوج میباشند.  

ش.  ۱۳۰۱تا صد سال قبل از امروز وسایل و آالت این موسیقی؛ رباب، سرنده و دهل بودند. درسال  

ری  گری در سبک موسیقی  لوگیه نیز به آن افزود شد.  این آله ی پرده یی ساز توسط استاد دری لوهارمون

ردید. استاد بیلتون تمبور را نیز به آن اضافه نمود.  بالترتیب شمار آالت آن چهار، بعد پنج و  گشامل  

مشهور این سبک    گآهن .چند  وسرنی، تمبور  ل ، سرنده ، آرمونیه ، رباب باالخره به شش رسید: کته ده

 اینها اند: 

 ورو وروساروانه وا دخیال کجاوی...) که معموالً درعروسیها  هنګام آهسته برو عروس سروده میشود(،  

 صورت می ګل ته یی باغوان، 

 ژیړ کل دی د شړشم پکی ټومبلی لیال، –شابازې دې اوبدلی لیال   

 ستاترمخ قربان، –ستا دسترګوجارشم  دی 
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 ر)پشتو ودری(. گبادا  و صد های دیالهی مبارک 

ری، گل لوگری، بیلتون، جمعه  گری، سالم لو گآواز خوانان مشهور این سبک عبارتند از: استاد دری لو

ری،  گری، معراج الدین لوگل، حبیب هللا، آدم خان، قاسم لوگل، سید گل ، عبدالرزاق شوقی، همیشه  گتازه  

، استاد قاسم   نوازعبدالرشید ماشینی سرنده   ان معروف آن: گنوازنده ري، گمحمد ایوب و شمس الدین لو

استادعمرمیدانی    ، سایر اوازخوانهای ذیل شامل این سبک اند:  گروالیت لو  ایبرعالوه محلی هلوگری و  

زمان شوقی ، حمیدهللا چاریکاری ، گل محمد   –رازق چاریکاری    –غزنی    نواز از ل  ده، استادگل علم  

ر ومتباقی از سایر  گوسایرین. درین جمله یکتعداد مربوط والیت لوالم شوقی ، فیض کاریزی  استالفی ، ع

که به  بود  رفته  گبعدها انقدر موثر، جالب و مورد عالقه مردم قرار  موسیقی  ت کشور اند. یعنې این  اوالی

 ، یافت   توسعهشمال  صفحات  وردک، غزنی ، کابل و    -  نت ومناطق مانند پروان، میداازودی به والی 

که از دوره های باستان آغاز و  طی دوران معاصر توسط مرحوم  ه  د وبفولکلوریک  این سبک    رمونیزه  ها

 . آن افزوده شد  فولکلوریک به غنای استاد سلیم سرمست 

ری در سال  گری و پسرانش مملو از پریشانی وفقر مالی بود.  استاد دری لوگ ی استاد دری لوگاما زنده  

تا  شود، بزودی راه مسافرت درپیش گر چشم به جهان گقریه ی باغ سلطان ده نو والیت لوش. در ۱۲۷۱

، بعد به کابل امد تااینکه در رادیو تقرر حاصل نمود و در راه والیات غرب و جنوبغرب کشور رسید 

شکل مظلومانه  بهای داخلی دریک حادثه   گش. طی جن۱۳۶۰ارتقای موسیقی محلی کوشید. اودر سال  

ش. لقب استادی را ۱۳۴۴ری چند بار به مراسم حج رفته و درسال گردید. استاد الجاج درمحمد لوگشهید 

رش  گی فقیرانه داشت، پسر دیگری نیز باوجود خدماتی زیادی، زنده  گدریافت نمود.  پسرش عبدالسالم لو

ج( شد و  عبدالرشید)ماشینی( درخانه های کرایی غریبانه زیست، طی یک مدتی از رادیو رخصت )اخرا

ما وضع اقتصادی اش  ادوباره به رادیو آمد،    ۱۳۸۰ااینکه در سالتبه کار دکانداری وقصابی پرداخت،  

ری نیز مدت گافت. همچنان استاد سالم لویخیلی ضعیف بود تا باالخره بعد از مریضی طوالنی وفات  

ایش نیز ارتعاشات  را از دست داد و در صد چشمانش  دت دید  ، طی این مهشت سال در بستر مریضی بود 

ردید. طی دوسال اخیر حیاتش نمیتوانست به پا ایستاده شود. تاانکه بتاریخ دوم ماه دلو سال گمالحظه می

ان فیضیه و  ه گری مریدان  بهایی جان و صاحبراد گان موسیقی لوگردید. اکثر نوازنده  گش.فوت  ۱۴۰۰

ین مکتب عرفانی اند. باوجود آنکه داکتر اهل طریقت بودند.  اکثر اشعار سروده شده آنان نیز مربوط هم 

لو موسیقی  برای  را  دیپارتمنت  یک  افغانستان  موسیقی  ملی  انستیتوت  در   ناصرسرمست  ری  گمحمد 

ش  وه این سبک فرامکتخصیص داده بودند، ولی با وفات چهره های نامدار این سبک بیم آن وجود دارد 

ری توسط آالت غربی  گکه یکتعداد پارچه های ساز لوردد. قابل یاد اوری است  گردد ، امید فراموش نگ

 ری را اجرا نموده اند.  گزیبای لو گ ز در ارشیف رادیوو موجود اند و یکتعداد اماتوارن ما نیز چند آهنین

ذشته گ ری عالقمندانی زیادی را در بیرون از کشور داشت. در  گموسیقی  افغانستان؛ خصوصاً موسیقی لو

ارج میرفتند با استقبال زیادی مواجه  خکشور برای اجرای کنسرتها و هنرنمایی به  ها هرباریکه هنرمندان  

ی کشور بودند.. خوشبختانه  د شتند که باعث افتخار وسربلنگبا تحایف ودیپلومهای باارزش برمی  ومیشدند 

نډیا رادیو)دهلي(، رادیومسکو، ی ل اآرشیفهای  آری در  گادی از پارچه های سبک موسیقی لویتعدادی ز

 بی بی سی، ازادی )امریکاغږ( محفوظ اند. 
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