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خيز است كوالب ريز و فلك فلك  

ها هزارها  ها و آثار عصر حجر و برنز تا زمان تاخت و تازهاي مقدوني از نگاره
 و آالت جنگي و زندگي و از فرهنگ و سنت مردمانش هزاران صفحه با نادرترين  پاره خشت

ايرج «داستان . ير كشورهاي عالم بيانگر آن روزگارندهاي سا ها در بايگاني آثارخانه نگاشته
باشد،  كه از زمانهاي قديم با عنوان حماسة قهرماني ختالنيان معلوم و مشهور مي» شكن طلسم

شكن بوده، هنوز همچون رمز قهرماني اين  نشاني از جسارت و متانت اين مردم در واقع طلسم
شناسي  شناس از دانشگاه مردم حقق مردمدر زمان سلطة شوروي دهها م. مردم شهرت دارد

شناسي اروپا و آمريكا به اين خطه آمده و رسم و  اتحاد شوروي سابق و دانشگاههاي مردم
ها آخر سالهاي دهة  گواه اين گفته. اند سنت و هنر اين مردم را از طريق نوارها با خود برده

انسوي به منطقة كوالب هشتاد قرن گذشته است كه يك گروه از محققين آمريكايي و فر
اين محققان ابتدا از قلعة هلبوك ديدن نموده، بعداً از مقبرة ميرسيد علي . باستاني آمدند

از آن پس مالقات و ديدار و گفتگوهايشان با هنرمندان مردمي صورت . همداني ديدن نمودند
ص ملي  را كه براي نخستين بار با شكوه و شهامت خا1989جشن نوروز سال . گرفته بود

ناگفته نماند كه اين امر در قلمرو سابق دولت ابرقدرت . برپا گرديده بود، نواربرداري نمودند
  . شد شوروي نخستين جشن ملي بود كه با چنين شهامت جشن گرفته مي

، پهلواني، آوازخواني و )دوزي گويند در ختالن آن را چكن(دوزي  هنر كشيده
اد ميان همسايگاه صاحب شأن و اعتبار خيلي بلند هاي زي پردازي اين مردم طول قرن قصه

سرايي مردم ختالن مشهور روزگار  خواني و فلك  فلك11 و 10هاي  در قرن. گرديده است
، »راز و نياز«، »نداي ملكوت«، »رازهاي عارفانه«كه با نامهاي » فلك«سرود مردمي . بود

مشهور جهانيان گرديده » ها يدهآواي شور«و » ها فرياد دوري«، »شور قيامت«، »فراق يوسف«
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. است و محققان را وادار ساخت كه بار ديگر از نگاه تحقيق وارد دنياي نو اين سروده گردند
  .گردد اين سرودة عارفانه بعدها با نام سرودة عارفان بلخي خيلي مشهور مي

 طبع و خود از رازهاي ملكوتي آنها در مراقبت فلك اصالً محصول تفكر شعراي صوفي«
شيخ ابوسعيد ابوالخير گاه با خواهش و . از نفس و ارتباط روحاني با خالق ازلي بوده است

ها  گفته است كه سراپا مضمون و مندرجة آن ترانه هايي مي اصرار زياد شاگردانش ترانه
و از خلوت رازهاي ملكوتي ندايي را بر . فراگير راز و نياز عالم خاكي به عالم پاكي بوده است

يكي از شاگردان و يا پيروان اين مكتب . ريخته است ان و شيفتگان آن فرو ميسر عاشق
سروده  ها را در محفل صوفيان با طرز مخصوص صوفيان خراساني مي بزرگ عارفانه، اين ترانه

بعدها اين سرود . اند است و خراسانيها اين سرود را در هواي ني، دايره و دوتار همراه نموده
لمرو ماوراءالنهر و خراسان منتشر شده، وابسته به مكان ايجاد آن، نامهاي عارفانه در سراسر ق

مختلفي از جمله بلخي، بدخشاني، خراساني، ماوراءالنهري، ختالني و غيره را  به خود 
اند كه مكتب سماع صوفيانه كه امروز در  بعضي از محققين بر آن عقيده. اختصاص داده است

الدين  باشد كه توسط موالنا جالل هاي بلخي آن مي  از شاخهقونية تركيه فعاليت دارد، يكي
اما آنچه كه . بلخي به آنجا رفته است و شايد اين موضوع يك پژوهش جدي را طلب كند

سرايان ختالن قديم تا به امروز در حال رشد و ترقي بوده  مسلم است اين بوده كه مكتب فلك
اند،  ويش در طول قرنها به ميراث گرفتهختالنيان اين امانت را كه از گذشتگان خ. است

تا انقالب بلشويكي، در ختالن در . اند گذارند و نگاه داشته همچون سنت اجدادان خود ارج مي
در . يافت شد كه نزديك به هفت روز ادامه مي برپا مي» بزم فلك«خالل بزمهاي جمشيدي، 

 كه بر اساس آن جمشيد به اي دشت جم روايتي هست ميان مردمان ديار زيبامنظر و افسانه
طبق اين روايت، او . هايش خواست ضيافت و بزمي باشكوه برپا نمايد خاطر يكي از پيروزي

نمايش را به كف گرفت و در داخل جام موضعي ديد سراپا  وارد قصر خويش شد و جام جهان
الحان و آهوانش شيرمست و مردماني  هايش خروشان و مرغكانش خوش سبزپوش و چشمه

وي معبران را خواست تا تعبير و . ور و قهرمان اندر خرمني كمانوري و اسپدواني دارندجس
نهايت بعد از جستجوهاي زياد اين موضع پيدا شد و . اي كنند جستجوي اين موضع افسانه
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جمشيد با چند هزار سپاهي و خادمانش به اين موضع آمد و در طول يك هفته بزمي آراست 
اين موضع . زمي به ياد نداشته است و آن را جمشيد آغاز روز نو ناميدكه گويي تاريخ چنين ب

نام جمشيد را به خود گرفته است، يعني از روز بزم جمشيد اين ديار نام دشت جم را گرفته 
  . گردد از همان زمان تا امروز ايام نوروز هفت شب و هفت روز در اين ديار برپا مي. است

سرايان و  ها و هنرمندان و ترانه سواركاران، آوازخوانهاي بعد، پهلوانان و  در دوره
آمدند و اين بزم را شكوهي خاص  گو جمع مي سرايان ساير كشورهاي پارسي فلك

آغازگر بزم فلك . كرد كننده، بزم فلك فرق مي از ميان همة اين بزمهاي دلخوش. بخشيدند مي
گفتن صوفيان بود و اندر نالة پرسوز » ياهو«نظم و نظام عارفانه و لحن برا و عاشقانه و صداي 

ني گام نهادن درويش و قلندر دنيايي پر از راز و نياز را منظور چشم و گوش هوادارانش 
  :پيچيد كرد و صدايي با چنين مضمون و لحن شيوا به سماع مي مي

  آسمان سوراخ گردد بر زمين ريزد ملك         كـــآه زهراندود من روزي برآيد بر فل
يان با لباس صوفيانه و صورت قلندرانة خويش از هنرمندان ديگر فرق سرا فلك

ترانة عارفانه بوده، » سرودة فلك«اصالً . هاي فلك هم تفاوت داشتند گوينده. بيشتري داشتند
اي و  هاي حرفه بيشتر شنوندگان آن شاگردان مكتب. تواند به عمق آن فرو رود نه هر كس مي
مردم . سرايان نيز در مورد اجراي ترانه نقش خيلي مهم داشت سن و سال فلك. استادان بودند

پيش از آن كه آمادة شنيدن صداي گويندة فلك گردند، معلومات ضروري و الزم را در بارة آن 
سرايي آخر قرن هجده و آغاز قرن نوزده نام استادان  مكتب فلك. نمودند سرا دسترس مي فلك

الحق  اهللا بدخشي، استاد زياد ظاهري، استاد نبيبزرگ اين هنر، از جمله شيخ محمدحسين 
الدين نورالحق  الدين خراساني، استاد موالنا رجايي رستاقي، استاد شمس پرواني، استاد نجم
شاهي را در ميان مردم هردو ساحل  الدين بلخي و استاد محمد يونس ختل ختالني، استاد نظام

سرايي را از نسلي به  رگ مكتب هنري فلكشاگردان اين استادان بز. آمو جاودانه كرده است
سرايي ختالن شهر  بعداً در اواخر قرن نوزده مكتب فلك. نسلي به ميراث گذاشته است

  . تأسيس گرديد و تا به امروز اين سنت را در خود نگاه داشته است
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ها در شهادت امام حسين نوة پيامبر اسالم  در ميان مردم بيش از همه مرثيه و سوگنامه
بار نوة پيامبر اسالم هنوز  هاي پرسوز و فاجعه قصه. كنيم را مشاهده مي) ص(ت محمد حضر

در سوگ امام حسين از جانب . هم ميان اين مردم محبوبيت خيلي زياد داشته و دارد
هاي زيادي سروده شده است كه فلكسرايان راويان حقيقي آن  سرايان مردمي مرثيه  مرثيه

اين مردم همچون سنت اجدادي تا هنوز باقي مانده است كه هر اند و در ميان  مرثيه بوده
خواند، او را ارج  سرايي كه مرثية نوة پيامبر يا دخت پيامبر و يا صفات خود پيامبر را مي فلك

سرا  از همه عجيبش اين است كه مرثيه را نه هر فلك. يافت و احترام خاصي نزد مردم مي
خواند، شرط اول آگاهي داشتن  رثيه را در هواي فلك ميبراي كسي كه اين م. تواند بخواند مي

سرايي فلك  شرط دوم نه كمتر از ده سال شاگرد مكتب بزرگ ترانه. از علم و تاريخ قرآن بود
بايد طينت  ها را مي شرط سوم گويندة اين مرثيه. بوده باشد و از استاد بزرگي بهره گرفته باشد
ها كه در طينت  زيرا اين سنت. نوا داشته باشدپاك، زبان راستگو و برا و گوش خيلي ش

  . بها باقي بماند سرايان قديمي اين خطه بوده است، بايستي براي آيندگان همچون ميراث بي فلك
دوزي كوالبي كه مطابق برخي از منابع تاريخي بسيار قديمي  چنان كه گفته شد، چكن

ها و  تنه ها و نيم رها، پيراهنگلهاي چاد كاسه. دارد، نمادي از سرودهاي فلك بوده است
اند،  هاي سرخ و زرد و سبز آرايش يافته چكنِ كوالبي كه با رنگ) كالههاي سنتي(هاي  طاقي

گلهاي هفت رنگ موجودند، نشان  در گرد طاقي كه در آن . باشند اصالً رمز حيات و ممات مي
. باشند اليزالي ميهفت رنگ ازلي و به تعبير شيخ عطار نيشابوري نشانة هفت وادي عشق 

اين رمزها به گواهي . شيرازة طاقي كه گلهاي پيچك دارد، نشان راه پرپيچ و تاب زندگي است
خيز گنجي است  ريز و فلك بلي كوالب باستاني فلك. محققان تاريخ بسيار قديمي دارند

 و يقيناً براي شناختن اين منطقة باستاني نياز به تحقيقات. نهفته در سينة آرياي بزرگ
  .پژوهشهاي بيشتري است كه اميد است در آينده اين كار به طور جامع انجام پذيرد

  
        

        


