
Afghan Dictionary Online  
http://www.afghan-dic.com 
http://www.afghan-german.com 

 

 

 

 
کبیر افغانستان خوش آمدیدبه صفحۀ قاموس   

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

  
 صالحه واهب واصل  گردآورنده:

 شعراء نخبگان و هنرمندان   بخش:

۰۲/۱۱/۲۰۲۰ 

 »قاموس کبیر افغانستان« در  استاد مهوشمعرفی 

 

 

قاموس کبیر افغانستان، در کنار شرح وتسجیل لغات، مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه، اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط  

افغانستان می پردازد، شخصیتهای فرهنگی، خدمتگزار افغانستان را تحت کتگوری که مناسب خدمات آنها باشد مانند»شعراء،  

و قاموس کبیر افغانستان   د تسجیل وآنالین می سازد. پورتال افغان جرمن آنالیننویسندگان، هنرمندان و خدمتگزاران ملی« باش

هردو مسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات شخصی، تبعیضی و کینه های شخصی، شخصیت های مهم را از جهات مثبت  

 .و منفی، برای مردم معرفی کند

 

)موس  ی هنر  یبرزندگ  ی مرور آوازخوان  مهوش    ی قی استاد 

که    افتی   توانی را م  یکس  کمتر .نما افغانستا  نی بانوان( سرزم

موس نام  نی سرزم  یقی عاشق  و  باشد  مهوش    یما  استاد  از 

که همه او را با توجه به تخلص    نام دارد  دهی او فر شد.با  دهی نشن 

م  یهنر مهوش  استاد   از    یکی مهوش    استاد.  شناسندی اش 

در   نی بهتر زن  خوانان  آهنگها  آواز  و  و    یکشور  متعدد 

گواه پربار  ی ا   یارزشمندش  فعال  می ن   برکارنامه    ی تهای قرن 

موس در  مهوش  .  است  ما  نی سرزم   یقی مستمرش 

در   درشهر  یشمس  ی هجر۱۳۲۶درسال خانواده    کی   کابل 

بود    یخوش در خانواده او موروث   ی ور زاده شد، صدا   شهی پ 

  حه ی خانواده که صاحب استعداد و قر  نی در  یو مهوش تنها کس

تسلط    لی که بدل  گذاشت  وی اده رب پا    یدوران مکتب آغاز و زمان   ی را ازکنسرتها و محافل هنر  یآوازخوان   اوبود،    یسرشار آوازخوان 

عبدالوهاب   خواست،ی م یجسارت و دالور نبوده و  یکار ساده وآسان  ی آوازخوان  زنان به هنر  یآور ی رو  جامعه،  تعصب بر  جهل و 

  مهوش رد: "نگای م  نی معاصر افغانستان چن   یقی بنام سرگذشت موس  شی کشور در اثر خو  ونی زی تلو  و ی سابقه راد  خوان با  آواز  یمدد

  ی با مطلع روزگار  ال ی هللا خ  ظ ی حف  ی ها  از کمپوز   یبا خواندن آهنگ  ی دی خورش  ی هجر  ۱۳۴۶ماه عقرب سال  ی از روز ها  یکی در

  و   وست ی افغانستان پ   وی جمع آواز خوانان راده  ب   وی وصل اورا ازصبا نگرفته است در راد  امی که گرد ماهوانگرفته است دل پ   شد

  منتظر   صبرانهی ب   و ی ازشنوندگان راد  یآوازخوان برسرزبانها افتاد. عده ا   نی ، نام اشد  خش پ   وی آهنگ از راد  نی که ا  یهمانروز   ی فردا

آشنا    او   یمای با او و س  یمصاحبهء مطبوعات   کی   قی که هرچه زودتر از طر  آرزو داشتند  گری د  یبودند عده ا   آهنگ او  نی دوم  دنی شن 

او    دندی پس از آنکه شن   -که معلمه مکتب بود    مادرشکه تاجربود و    وب ی ازجمله پدرش محمدا  -هم    یگروه  انی م  نی در ا  یشوند ول

  گانه ی که    - تنگ ساختند که اگر همسرمهوش    را بر او   یآواز خوانده است، چنان بر او پبرآشفتند و چنان عرصه زندگ  و ی در راد

وجود   هنرمند کی بعنوان  ی اکنون ازمهوش اثر داد،ی نشان نم ی راستوا  و  یداری پا شی ازخو هی قض نی درا -بود مشوق او در راه هنر

  .شت"دا ینم

  آستانه هفتاد   که در  برابرش قد برافراشته بود تا به امروز  که در  ی ها و سد بزرگ  تی الرغم تعصبات و ممنوع  ی! مهوش عل  یآر

نزد استاد    ء را ابتدا  یقی بگفته خودش آموزش موس  مهوش  .دهدی خود را انجام م  ی و پا برجا رسالت هنر  همچنان استوار   دهی رس  یسالگ

معروف    ی ترانه سرا  آهنگساز و   نوازی از محضراستاد سرآهنگ و سپس فضل احمد ن   یسالگ  ستی آغاز و در ب   ال ی گل و استاد خ  ینب 

  مستفید شد. زی او ن  یها ییاز رهنمانشست و  ی شاگرده نزد استاد هاشم ب  (۱۳۵۲)سال   یکشور بهره ها برد و در مرحله بعد
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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید 

نمایانگر اصالت افغانستان باستان   که  آرزو دارد، داشته های این گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس 

شما را تا حد الزم مدد رساند  است  

پختگ  طراوت روز  یو  مهوش  ب   آواز  تنها  نه  روز  ه  تا 

آوازخوانان    افزود بلکه آهنگسازان و  ی م  یو  دوستداران هنر

ما را  کشور  که    یهمکاره  ب   ل ی برجسته  ساخت  مهوش  با 

  و  نی سنگ  یها  ترانه    از  یمجموعه ا   های همکار  نی دستاورد ا

  ساغر   دو  کی   و   دی زی خ : است چون  ئیماندگار دوگانه   و  نی رنگ

  . سرآهنگ استاد  با -دی اوری صهبا ب 

  -  ندارم  ار ی د  نی ا  در  گری مونس د  تو   بجز  و    ابی در  مرا  ای ساق

  ظاهر  با احمد

  محکم از   خوب و   اشعار  دنی با برگز  یگری دوگانه د  یآهنگها  و

  ی کصدوسی   جمعا    و  وی مهوش صدها پارچه آهنگ در راد.  گرانی و د  یقاسم  دی وح  ا،ی و شاعران گذشته، با فرهاد در  شاعران معاصر

را    ای و فرهاد در  سازی ن   دری سرمست، ح  نواز،ی مسرور، ن   نی ، شمس الدیهاشم، مدد   استاد   ال،ی استاد خ  ی پارچه آهنگ از ساخته ها

تلو رسان ه  ب   کشور  یمل  ونی زی در  از  دهی ثبت  سه    که  آنجمله 

 با  بود  نوازی و مرحوم ن   الی خ   استاد  یآهنگش که از ساخته ها

  بار   نی اول  ی برا  ید ی خورش  ۱۳۵۷در سال    یمل  ونی زی افتتاح تلو

  دی پخش و نشرگرد

  ی و القاب هنر  زی ها، جوا  نامه   ری مهوش تقد  استاد   : افتخارات

 نی از بهتر  توانی آن جمله م  آن خود ساخته که از  ز   را ا   یشماری ب 

سال و اخذ مدال مطال خواننده اول    یخوان آهنگ پشتو  آواز

استاد مقام  اخذ  س  ستهی شا  هنرمند  ی سال    یی طال  ی د   یبرنده 

سازمان زنان بروکسل، شهردار    ز ی جوا  ونسکو ی   ی سازمان جهان 

نام    رهی وغ  یخوان مل  ، آواز   ی قی ملکه موس  ا،ی تالی ورسه ا  شهر

 برد

از   استاد  پس  راد  مهوش  در  خدمت    ون ی زی تلو  و   و ی سالها 

راه و  وطن  ترک  به  وادار  ا  ارغربتی د  یسرانجام  و    نکی شد 

فر شهر  در  امر  االتی ا  مونتی سالهاست  مهاجرت    در   کای متحده 

نبرده    ادی   اش را از  یرسالت هنر  چگاهی اما ه  بردی م  بسر   یاجبار

  و کنسرتها    یها اجرا   ید   یو  یها، د   ید   یس  هی ارا  قی و از طر

خدمت    در  ای دن   کنار  گوشه و  هر  در  انشی شا  ارزنده و  یها  تی فعال

 و میباشد.   دوستداران هنرش بوده است

هنر  آنروز   د ی ام  به بزرگان  موس  که  به    نی سرزم  یقی و  را  ما 

گوهر    از  یکی مهوش را که    چون استاد  یو زنان   می نسپار  ی فراموش

 .می بوم است ارج نه و  مرز نی ا یقی هنرموس یگرانبها یها

  کشورعمر   یقی سمحبوب هنرمو  شهی استاد مهوش ستاره هم  یبرا  

 .مطلبم شتری ب  یها ی و سرافراز   یدراز، سالمت 

 ماندگارعبدهللا شادان  ی ها تی و فعال  یبر زندگ ی و نظر  یگذر



  
 

 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید 

نمایانگر اصالت افغانستان باستان   که  آرزو دارد، داشته های این گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس 

شما را تا حد الزم مدد رساند  است  

 ، یما ناشر یکمنش، وبسایت نوای زن یرزم ی زلمنوشته های محترم :  منابع

 


