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

  
 

 

 احسان لمر 

 «  برشناعبدالغفور »استاد معرفی 

 در   هفت آسمان هنر در یستاره ئ

 قاموس کبیر افغانستان

قاموس کبیر افغانستان، در کنار شرح لغات و مجمع اللغات به معرفی تاریخ، جغرافیه، اقتصاد، معارف، صحت عامه،  
نویسندگان،   مانند شعراء،  فرهنگی،  پورتال  شخصیتهای  پردازد.  نیز می  این کشور  ملی  هنرمندان و خدمتگزاران 

و قاموس کبیر افغانستان هردو مسؤولیت خود می دانند که در خصوص معرفی شخصیتها، بدون    جرمن آنالین-افغان
تبعیض و کینه های فردی، برای مردم معرفی کند. منظور آنست تا خوانندگان به کشور خود و داشته های آن آشنا  

 .گردند
 

 

 

همجواری در  در شهر کهنه کابل    م(  1906ــ    ش  1285)موصوف در سال  

ــ    1352جدی    22)بدنیا آمده و در  پروفیسور غالم محمد میمنه گیمنزل  

محفل توزیع »   در از اشتراک  هفته بعد    درست یکم(    1974جنوری    12

روان    روشنمجلسیان به سیمای ان مرد فرهنگی   چشم که  جوایز مطبوعاتی  

  1« دپوشیسالگی چشم از جهان می  ۶۷روشن میشود بعمر 

محمد خان فرزند    ریمحمد خان، ام  ریاستاد عبدالغفور برشنا فرزند سردار ام»

دوست   ریمحمد خان برادر ام  ریخان فرزند پ  ی خان و محمد عل  ی محمد عل

دوست محمد خان با فاطو   ریخان برادر زاده ام ی محمد خان است. محمد عل

  جان   طوفا  .دوست محمد خان ازدواج کرده بود  ریدختر ام )فاطمه جان( جان

و شکسته را به مهارت    قیو خطاط ماهر بود، نستعل  بایو ز   نیحس  یلیدختر خ

  ۀ جان عالق   دوست محمد خان به فاطو   ری. امنوشتی  خاص م  یمند  و هنر

  ی لباس بچه گانه پوشانده و با خود به دربار م  شهیخاص داشت و او را هم

 .زدیجان( صدا م آورد و به لقب اغه جان )آغا 
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 7تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پدر استاد برشنا   الذکر  ری محمد که اخ  ریام  یگریو د  میمحمد ابراه  یک یخان دو پسر بجا ماند،    یفاطو جان و محمد عل  از

 2«خود را از مادر بزرگ خود )فاطمه جان( به ارث برده است. یهنر تیاستاد برشنا خصوص است.

 یه وقتب یحب   مکتبو سپس شامل    دهیرسان  انیپا ه  ب  در دوره امانیه  (یبنام )ترق  یرا در مکتب  یابتدائ  تعلیماتبرشنا    استاد

  مخصوصا در  شیها تواناییدر او جان گرفته و مهارت ها و  ی هنر یها نشیبه آفر لینبود که م شیب یاو کودک د،یگرد

 .انداخت یموتعجب  رتیاستادانش را به ح ،ینقاش هنر

  ی گروپ شاگردان جوان به هدایت و رهنمائ  نیشامل اول  سال از عمرش نگذشته بود،  14م که هنوز    1921در سال  »

  ن، یبه کشور آلمان اعزام گردید. او در برل  لیتحص  جهت  هللاشاه امان    یغاز  حضرتیپادشاه معارف پرور کشور اعل

 از شاگردان ممتاز  یرا فرا گرفت و یک  چاپ و فن جدید مطبعه و یتوگرافیل ،یالیپزیک، بارمن و مونشن هنر رسام

 .بود «برمنیماکس ل»

 

 د شاین تابلو هم از نقاشی های استاد برشنا می با

عروس بود    تبار هنوز نو  یآشنا شد و با او ازدواج کرد. خانم آلمان«  ندیمارگریتا نویف»بنام    یبا خانم  یسالگ   21در    او

 3«  روانه افغانستان شدند. (م  1928)بست و هر دو در سال  شوهر رخت سفر بر بمعیترا ترک کرد و  کشورش که

طب به آلمان فرستاده شد،    رشته  در    ی عال  التیغرض تحصساله بود    24یا    23در آغاز دوره نادر خان که  برشنا،    استاد

  ینقاش  هنر  رشته  را در    ل یتحص  زمینه  از دولت وقت تقاضا کرد تا    د،یدی  رشته را مطابق ذوق خود نم  نیاما او که ا

  سفر   من قبل از»فارانی گفته بود:    داود  ادیاش با زنده    یوئیراد  یاز مصاحبه ها  یک یدر  و خودش  ،  سأزندمساعد    شیبرا

 ک یداکتر بد، اما ممکن است    کیشوم، اما    داکتر  کیصدراعظم هاشم خان گفتم که ممکن است    نیآلمان سر مفتش  به

 ؟  خوردی کدام درد ما مه ب یجوابم گفتند که: امروز در افغانستان نقاش در آنها .نقاش خوب شوم
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 7تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  نشستم و   یم  یگوشه ا  ( شاگرد بود، و من دریعل  قربان  )استاد نوروز( برادر )استاد  شی هم برادر من به پ  یقیموس  در

 ؟   یکه : توهم شوق دار دیاز من )استاد نوروز( پرس روز کی کردمی گوش م

 را خواندم و استاد نوروز آن  دارم. و سپس آن  ادیمن هم همان ها را    د،یشما درس داد  کهی  هائ  زیهمان چ  ،یگفتم: بل  من

   4«  کرد فیرا خوش کرد و از آن تعر

اغاز نموده و در پهلوی وظایف دولتی با   (م  1932ش ـ    1310)  را منحیث ترجمان در انجمن ادبی کابلکارش    استاد

نقاشی را  گرفته و نیز مهارت    قاسم فراعالقمندی تمام اساسات موسیقی را نزد استاد نوروز، استاد غالم حسین و استاد  

با    م(  1942ش ـ    1320)غالم محمد میمنه گی بهره مند گردیده و با اغاز کار مجدد رادیو کابل در سال    رپروفیسواز  

اداره رادیو کابل    اعتمادی  گویا  سرور فعال  آن وقت  اولین نطاق و مدیر  هارتن کابل بطور  لندنی واقع پل  در کوتی 

دروس المانی مکتب   قریبا  تترک نموده و    که در خاتمه جنگ جهانی دوم اتباع المانی کابل را   ینا از  .مودمی نهمکاری  

ان مکتب با   رکود مواجه گردد استاد برشنا در تدریس مضمون المانی و سایر مضامین در ه  ب امانی )نجات آن وقت(  

 .کامل نجات میدهدسقوط   جلب همکاری دوستانش با اهتمام دلسوزانه مکتب را از

پای خانم موفق گردید    استاد برشنا با قرار گرفتن در سمت مدیریت نشریات رادیو کابل با زحمت فراوان برای اولین بار

ضیائی   جان  جهیخد  ه  دوستش که شوهر خال  کی  قیاز طر»های هنر مند را به رادیو وقت بکشاند چنانچه قبال  نوشتم:  

تا    ردیگی  م  یبی دوستش ترت  ی. استاد به همرائشودیم  با خبر  یو  ی وایاستعداد و آواز ش  یبود از چگونگ   )خانم پروین(

رفته آواز  « مادر خانم پروین  کو  یب  یب»خانه خانم    به  بسته  تیق و جامعه نهاالو د  یو چادر   ینیدران عصر پرده نش

  د ی استاد عبدالرش  یبه همراه  م(  1951ش ــ    1329)  روز در بهار سال  کیدر    یو  رد،یشگرف دخترش را به آزمون بگ

اواز پر اوازه را ثبت   نی ا  یریگ  ی از پشت پرده رو  به منزل شان رفته  نوارندگان   یولوازم ثبت صوت و تعداد  یفیلط

 کنند که 

 ماجرا است  نیفارغ از ا ستیحلقه ن نیکه در ا هر   اسـت   الدام بــ هٔدوســت حــلقـ یوــمــ لهـسـلسـ

به   یچادر را به اجازه مادرش با « نیخانم پرو»داشت   یکابل سمت و مقام ویدر سال بعد استاد برشنا که در راد تا آنكه

 .را ثبت نمودند ن یم حسالو کمپوز از استاد غ ل یخل میغزل استاد ابراه کیکابل وقت برده و  ویراد

ــ م ز مـن گــروشــــف  لــــگ  5«  دیـــرــــخــب  یلــبـــه سنــــه دانـــدو س کی دـــیرــبـخ یـلـ

آمنه جان ملک  »خانم که اخبار شب را قرائت کرد    نیاولکه اعالنات را می خواند،    ی«کوثر نوران»بعد از خانم  همچنان  

« که در زمان تصدی ایشان و پوهاند استاد عبداالحمد  سراج ریکب فهیلط» نیو سوم « بی حب ابوبکر هیرق» نیدوم« زاده

 جاوید به رادیو راه یافتند.

 درامه مشهور الال   ش(  1329)سال  همان  نویسی درامه ها انهماک داشته و در    سناریودر عین حال استاد برشنا بکار  

مکاری عبدالرحمن بینا، محمد عثمان صدقی، رشید لطیفی، مهدی ظفر و دیگران در سالون سینما تیاتر  ه  ملنگ را به 

ن نمایش رجال سر شناس  آ  سالهای بعد از.  دنگذار  نمایش میه  من فوتبال لیسه استقالل بدر جوار چ  (پوهنی ننداری)

از نگاه طنزی و کمیدی تمجید نموده و    تمثیلکشور درامه الال ملنگ را منحیث اولین اقدام مهم در معرفی هنر تیاتر و  

  .نمودند سطح منطقه بی مانند توجیه می ان نمایش را در

 
اکتبر    59شماره  سال سوم ــ کابل ناتهـ  گوناگون یها  با هنر یا هیما عبدالغفور برشنا گران استادی ــ رزم ځلمی  ــ 4

 میالدی. 2007

 

 2018/ 08/ 12ــ از این قلم ــ خدیجه ضیائی »خانم پروین« ــمورخ  5
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 7تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بهمین صورت استاد برشنا در کمپوز پارچه های موسیقی از خود یک نبوغ خارق العاده نشان داده چنانچه یکی از کمپوز 

 : پر اوازه هند استاد )منادی( در اهنگآواز خوان  (vocalist)های وی را 

  . که افتخار ان متوجه استاد برشنا می باشد خوانش می گیرده ب( اومیری زهره جبین) 

  :آهنګ پوزکم

 نار منــــدر ک اـیب ــیدم کیگار من ــن یار من، اــنگ یا

 از آنکه من از جهان روم، سبزه سر زند از مزار من  شیپ

را کمپوز نمود که بار نخست استاد عبدالوهاب   استاد ابراهیم صفاشعر همیشه جاویدان    و همچنان  الندځبه آواز جلیل احمد  

 مددی 

 گرفتند به خوانش کشور و هم همسایه گان )تاجکستان و ایران( دیگری هنرمندانسپس 

 ویمــدشت مکان دارم هم فطرت آه در    آزادم خود رویم وخود بویم یمن الله 

انجمن   وی بطور مرتب در ماهنآمه  ه هایدرامه ها نیز ید طوال داشته و نیز مقاالت و ترجم  سناریو واستاد در نوشتن  

سفارت روسیه تزاری به دربار ) د.گردی  روزنامه انیس و سایر نشریات کشور اشاعه می  -تاریخ، هفته نامه ژوندون  

خان به ترجمه  شیر علی  خاطرات طبیب سفیر روس در دربار امیر  »امیر شیر علی خان ــ نوشته )ج. ل. یاورسکی(  

خان و سفر   و دربار امیر شیر علی  باإلحصاراستاد برشنا نه تنها که خاطرات گفته میشود بلکه یک معرفی نامه ای از  

قرن نزدهم    امدن امیر یعقوب در کابل وحوادث و واقعات نیمه دوم  رروی کاارشریف و  کاری ولی تراژیک او به مز

تر انکه کتاب مذکور که یک تاریخ ناول گونه )بشیوه آثار الکساندر دوما( تحریر    مهم  .کشور را بیان و گذارش میدهد

   6  .«سازد مجذوب ومسحور میحدی دلچسپ بنگارش امده و به بیان ملیحی ترجمه شده است که خواننده را ه شده ب

  ت یهمه فعال نیکنار ا برشنا در استاد.اوست یصدا سرو پر یها نامه شینما عشق( از ضی ملنگ( و)مر )تونل(، )الال»

افسانه    داشت مجموعه اشعار و داستان ها، قصه ها و  توانایی دست  زین  یسیسرودن شعر و داستان نو  بخش در  ثمر  یها

 کی( )بردی  آورده را باد م  ادبپادشاه باختر( )  یدختر  انی( )لیبد  و  یک یکاکه بدرو(، )قفل دل( )ن  که اورنگ وا)ک  شیها

 .است دهیقبل به چاپ رس سالها رهیغ ( ویکوچ لیفام

ی  بردار  آورده بود و فلم  یرو  زین  یبفلم ساز  یکه او زمان  شودیگفته م

  7«.کردیم یرهبر  یشورو را در اتحاد یفلم هنر

مرض  ه  در اواخر عمر پر افتخار و پر بارش استاد عبدالغفور برشنا ب

داعی اجل را لبیک گفته و که در اثر همان تکلیف  شکر مصاب بود  

ب رسمی  مراسم  کابل طی  شهدای صالحین  مزارستان  اشتراک ه  در 

وزیر  پژواک  نعمت هللا  و  کلتور  و  اطالعات  وزیر  نوین  عبالرحیم 

وقت و پسر جوانش عبدهللا برشنا و تعداد کثیری از اهالی    داخله ان

ه دکابل منجمله شاگردان استاد و هنرمندان و هنر دوستان بخاک سپر

 .میشود

داشت های رجالی    از خصایل قابل یاد اوری استاد برشنا به تائید یاد

برده علی رغم    ست که نام ا  نآ ستاد "آصف آهنگ " و دیگران  چون ا
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 7تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یکی از فامیل های ه  ـبودنش ب وعه هنر داشته و با داشتن مناصب مهم دولتی ومنسوبـنـکه در رشته های مت  شامخيمقام  

ر  سر شناس و ارستوکرات کشور در یکی از کوچه های شهر کهنه کابل زندگی داشته و در لباس و طعام و سایر امو

  زندگی همانند توده ها و عوام الناس رفتار نموده و با همه دوکانداران محل سکونت خویش با انواع مطایبه ها و مذاق 

ها    زد کابلی  میوه فروش آن گذر تا سالها زبان«  کاکه حیات»های نامبره با    های باب روز عادت داشته چنانچه مذاق

 .بوده است

 Ariana  نزیرلیافغان ا  انا یشده مخفف آر  بیترک  A  یسیشرکت که از سه حرف انگل  هوائیافغان    انایآر  مبولس  اینشان  »

Afghan Airlines  سرعت آنست، هم   انگریرا دارد که ب  ریاست و هم شکل سر ت  ارهیط  کی  هیطرح شب  ن یاست. ا

و آرامش روان    تی میاز صم  ( که نمادی)الجورد  یبا رنگ آب  مبولس  نیمهاجر است. ا  یبهار و پرنده    کی پرستو که پ

 8«شده است. میاست ترس
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 7تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 7تر 7 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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