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  گفتارپيش
ي شعر پارسي و موسيقي اصيل ايراني بودم و اكثر از دوران خردسالي شيفته

كردم. ها را زمزمه ميها و ترانهخود، آهنگي ي كودكانه ياوقات در تنها
اي كه مرا مجذوب كرد و براي هميشه در خاطرم ماندگار شد، نخستين ترانه

ي بسيار ينام داشت كه هنرمندان محلي شهركردي آن را با زيبا» موسم گل«
 خواندند. مي

معروفي كه با شعر  بعدها فهميدم كه اين ترانه، اثر مشهوري است از استاد موسي
 يوحيد دستگردي و آواي مطبوع و دلپذير قمرالملوك وزيري روي صفحه

 ي ها و محتواي كالم بعدها وسيلهي نغمهيگرامافون ضبط شده و به علت زيبا
و  »هاگل« ي برنامهدو پوران شاپوري و هنگامه اخوان بازخواني شده و در 

  پخش شده است.» گلچين هفته«

اي كه در نوجواني جان و روح مرا تسخير اي پرفسون و فسانهاز ديگر آوازه
اسماعيل ( »آواز شور«با صداي تاج اصفهاني، » بيداد همايون«توانم از: كرد، مي

آواز «روح انگيز) و بتول عباسي با نام هنري ( »آواز دشتي«اديب خوانساري)، 
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ه ضبط شده روي صفح ها آن ي(قمرالملوك وزيري) ياد كنم كه همه »ابوعطا
گرامافون دستگاه كه  مي يكي از بستگانرا در خانه ها  آن بود و من گهگاه
  كردم.ها پرواز ميشنيدم و در عالم خيال به آسمانكوكي داشت مي

از نوجواني عادت داشتم كه برخي از رويدادهاي زندگي خود را يادداشت كنم. 
به شرح  ها آن بخش اعظم ها مطالبي رومانتيك بود واينكه اغلب اين نوشته گو
هاي كودكانه و ها، عشقهاي مهتابي، عطر گلهاي طبيعت، رؤياهاي شبييزيبا

بسياري از  ها  آن يآمال و تمنيّات احساسي اختصاص داشت، معهذا مطالعه
 ي هزارآوا ازرويدادهاي گذشته را در خاطرم زنده كرد كه در نوشتن مجموعه

ها خالي از لطف نيست كه در ي از اين يادماندهاستفاده نمودم. ذكر برخ ها آن
  :كنماشاره مي ها آن زير به برخي از

ظهر راديو دهلي  از بعد ٧خورشيدي، هر شب ساعت  ١٣٢٠ ي ـ در اوايل دهه١
را موسيقي ايراني  هاي آني فارسي داشت و بخش مهم برنامهبراي ايران برنامه

كرد، تنها در شهركرد زندگي مي داد. يكي از خوانين بختياري كهتشكيل مي
كرد (در آن كسي بود كه راديوي بزرگي داشت كه با باطري اتومبيل كار مي

گرفت كه صداي آن از زمان ما برق نداشتيم) او هر شب راديو دهلي را مي
شب در ساعت مزبور به  رسيد. من و يكي از دوستانم هرپنجره به بيرون مي
ي يطاطا ويولنايستاديم تا صداي زيباي ير پنجره ميرفتيم و زحوالي آن خانه مي

ي كه برودت هواي زمستان يهاو ديگر صفحات موسيقي را بشنويم. حتي شب
گراد زير صفر بود، ما اين سير و سلوك هنري را از دست درجه سانتي ٢٠

ي ما تأثير بسيار به جا يهاي لطيف در پرورش ذوق موسيقاداديم. آن موسيقينمي
  ها را به ياد دارم.من هنوز آن شب نهاد و

كه براي تحصيل به اصفهان رفته بودم، روزهاي  ١٣٢٠ ي ـ در اواسط دهه٢
اي كه در خيابان چهارباغ، حوالي عباس آباد بود پنجشنبه هر هفته به قهوه خانه

 جا آنساعت  يكي دو رفتم و با خوردن يك استكان چاي يك ريالي حدودمي
كردم. در آن زمان هاي موسيقي راديو اصفهان گوش ميمهنشستم و به برنا  مي
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ي يهاي راديوجز افراد متمكن كسي راديو نداشت و مردم براي شنيدن برنامه
  رفتند.خانه ميغالباً به قهوه

خانه بود كه من با نام بسياري از هنرمندان موسيقي اصفهان مانند: در اين قهوه
ياوري (ني)، مهدي نوائي (ني)، اكبر جقه تار)، حسين  يجليل شهناز (نوازنده

(آواز)، محمود سارنج (كمانچه) و عباس سروري (تار)، آشنا شدم. تاج و اديب 
  شناختم.خوانساري را از قبل مي

ي امروز برنامه« :ي راديو اصفهان اعالم كرد كهدر يكي از اين روزها، گوينده
و تواناي اصفهان  يكي از شعراي خوش قريحه، هنردوست .مخصوصي داريم

تحت تأثير نوازندگي جليل شهناز، قطعه شعري سروده كه نام تعداد زيادي از 
امروز قرار است اين شعر  .هاي موسيقي در آن ذكر شده استها و گوشهمقام

دكلمه شود و آقاي شهناز بدون آنكه كوك ساز خود را تغيير دهد، به محض 
. مصرع نخست اين »نمايدا با تار اجرا مياي برده شد، آن گوشه راينكه نام گوشه
  قطعه چنين بود:

  »ز شاهناز تو شاهان قبول ناز كنند«

ي شهناز را كه به محض آنكه گوينده اين مصرع را دكلمه كرد، استاد، گوشه
كه از ملحقات دستگاه شور است با لطافت بسيار نواخت و همين طور اين 

خانه بودند از اين برنامه ساني كه در قهوهانگيز ادامه يافت و همه كدلي   برنامه
  لذت بردند.

ي آنرا پيدا كنم. به احتمال زياد متأسفانه نتوانستم اين قطعه شعر زيبا و نام سراينده
ها معاونت بانك ملي اصفهان را به عهده كه سال» كيوان«اين قطعه را آقاي 

وده است. در آن شد سري اصفهان محسوب ميداشت و از ادبا و فضالي برجسته
سال بعد  ٦٠هاي سحرآميز شهناز آشنا شدم و شب بود كه من با نوازندگي

نوشتم و » ميراث ايران«ي هاي واالي او را در مجلهسرگذشت زندگي وآفرينش
  ام.ي هزارآوا كه پيش رو داريد نيز آوردهدر همين جلد اول مجموعه
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 ،١٣٢٤كه در حدود سال  ـ از ديگر خاطرات به ياد ماندني گذشته آن است٣
زديم، ناگاه آواي لطيف و شبي من و دوستانم در كنار زاينده رود قدم مي

ي ما را نوازي از راديوي رهگذري به گوش ما رسيد كه به يك باره همهدل
اختيار دنبال آن رهگذر حركت كرديم. اين آوا حتي از صداي مبهوت كرد و بي

  تر بود.ننشي دلتر و تاج اصفهاني هم زالل

معرفي » ناشناس«ي راديو تهران، خواننده را با نام: پس از پايان برنامه، گوينده
اي بود كه استاد ها بعد فهميدم كه آن آواي آسماني، نخستين برنامهكرد. سال

حسين قوامي (فاخته) در راديو تهران خواند و چون افسر ارتش بود، نام واقعي او 
ي من، تأثير بسيار داشت و بعدها يي ذوق موسيقايشكوفا اعالم نشد. اين برنامه در

سعي كردم سرگذشت استاد قوامي و درخشندگي هنر او را تشريح كنم و در 
  ي هزارآوا بگنجانم.جلد دوم مجموعه

جا  ي من تأثير بسيار بهيگيري ذوق موسيقاي كه در شكليدادهاـ از ديگر روي٤
» آخوند رجب«ي به نام: يآواؤذن خوشهاي لطيف متوانم از مناجاتنهاد، مي

چنين از مداد و هها در شهركرد سر ميكه به هنگام كودكي من در نيمه شب
هاي سحرگاهي سيدجواد ذبيحي از راديو ايران ياد كنم كه سراسر با مناجات

تا واپسين دم عمر در جان و دل  ها آن معنويّت، فسون و فسانه همراه بود و ياد
  ماند.باقي مي

كردم، اغلب عصرها ، وقتي در اصفهان تحصيل مي١٣٢٠ ي هاي دههدر نيمه -٥
ام را رفتم و كتب مورد عالقهي فرهنگ واقع در خيابان چهارباغ ميبه كتابخانه

ي از خواندم. با اشتياقي كه به آثار علي دشتي داشتم روزي به مجموعهمي
نواز استاد هاي تار دلضرابمقاالت او برخوردم كه در يكي از آن ها، دشتي، م

علي نقي وزيري را به ناقوس كليسا تشبيه كرده بود. گو اينكه من تا آن زمان 
ست، لطافت و معنويتي در اين اصداي ناقوس را نشنيده بودم، ولي آن چنان قد

ها بعد ي عمر آن را به خاطر سپردم و سالجمله احساس كردم كه براي همه
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مجد، جليل شهناز، فرهنگ شريف و  اهللا آور لطفهاي شگفتوقتي نوازندگي
   .ي وجود احساس كردمفريدون حافظي را شنيدم، مفهوم كالم دشتي را با همه

ي كشاورزي ي تحصيل به دانشكدهبراي ادامه ١٣٢٩بعد از اخذ ديپلم، در سال 
جنبش ملي شدن نفت، فضاي محبوبيت كرج رفتم. در آن روزگار به علت 

هاي حزبي و سياسي و زنده باد كشور را فراگرفته بود و فعاليت يمهالتهابي ه پر
گذاشت. هاي هنري و فرهنگي باقي نميها، مجالي براي فعاليتو مرده باد گفتن

بارترين ايام كردم، بيي را كه در كرج تحصيل مييهابه همين جهت من سال
  كنم.هاي عقيم ياد ميدانم و از آن به عنوان سالعمر خود مي

سال در مازندران و گيالن در مؤسسات  ١٤بعد از فراغت از دانشكده، مدت 
ها فرصت آن را پيدا كردم تا با آموزشي به خدمت اشتغال داشتم. در اين سال

  انگيز و پرمحتواي محلي اين مناطق آشنا شوم.هاي دلموسيقي

نام دارند » انياميري مازندر«و » طالبا«، »نجما«هاي مازندران مشهورترين آهنگ
، اميري مازندراني ١٣٢٠ ي هاي دههنظيرند. در نيمهي بينشين  دلكه در لطافت و 

ي ايران يخانم دلكش روي صفحه ضبط شد كه از واالترين آثار موسيقاي وسيله 
ي هزارآوا آيد و من سرگذشت آنرا در همين جلد اول مجموعهبه شمار مي

  ام.نوشته

هاي ترين آهنگنظر ملودي، كالم و اجرا از درخشانهاي گيلكي نيز از آهنگ
و صدها اثر ديگر » زرد مليجه«و » ديلمان«هاي محلي ايران به شمار رفته و آهنگ

پوررضا و ناصر مسعودي اجرا فريدون عاشورپور، احمد مهندس ي كه وسيله 
 ١٤آيند. از اقامت هاي محلي ايران به شمار ميترين موسيقياز غني ندشده ا

نيز ها را خود در اين مناطق، من بسيار آموختم كه بسياري از اين آموختهي  ساله
  ام.ي هزارآوا انعكاس دادهدر مجموعه

هاي فراوان كه در تهران اقامت داشتم، به علت مسؤوليت ١٣٥٦تا  ١٣٤٤هاي سال
 ها شعر و ادب فارسي،رنگ شد. در اين سالاداري، ارتباطم با دنياي موسيقي كم

ي ايران، پس از صدها سال سكوت و ركود در اوج يسراموسيقي و ترانه
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ها را دوران توان آن سالتحول و تكامل قرار داشت و به حق مي ،شكفتگي
كارهاي  بهتجديد حيات هنري و ادبي ايران دانست، اما به علت اشتغال 

آن ها را از دست دادم و مطلبي نيندوختم و كمرشكن اداري، من همه فرصت
  دانم.هاي سياه زندگي خود ميايام را از سال

هاي سياسي و انقالبي، من و همسرم ، با شروع جنبش١٣٥٧هاي سال در نيمه
كردند به اين كشور آمديم، براي ديدار فرزندانمان كه در آمريكا تحصيل مي

انديشانه در اين سال است ادامه دارد و هنوز هم خام ٤٢سفر تلخ و دشواري كه 
  بريم كه روزي به زادگاه مقدس خود بازگرديم.ال به سر ميخي

هاي تيره و تار، من و بسياري از آوارگان ترين عواملي كه در اين سالاز مهم
دهد، جادوي شعر و ادب فارسي و وادي حيرت را با ايران پيوند داده و مي

مور سال گذشته اشتغال در ا ٤٢هاي ايراني است و به همين جهت در موسيقي
  .ه استها شدادبي، فرهنگي و هنري، بخش جدا ناپذير زندگي بسياري از ايراني

ها من نيز به تدريج مانند ديگر آوارگان، به دنياي كتاب و ادب و در اين سال
نوار موسيقي و  ٢٥٠٠سال بيش از  ٢نزديك به  موسيقي ايران روكردم و ظرف

هاي طالعه و بررسي موسيقيآوري نمودم و مجلد كتاب فارسي جمع ٥٠٠حدود 
  داد.ميي، بخش مهمي از زندگي مرا تشكيل يسراايراني و ترانه

ي  نگارش تاريخ موسيقي و معرفي هنرمندان و بررسي آثار آنان در ايران، سابقه
ها كتاب و صدها مقاله در  چنداني ندارد و برخالف شعر پارسي كه همه ساله ده

انتشار كتب و رساالت مربوط به موسيقي، بسيار  شود، تهيه و باب آن منتشر مي
  اندك است.

ساز بزرگ، با دان و آهنگاهللا خالقي، موسيقي پنجاه سال قبل، استاد روح
، فصل جديدي را »سرگذشت موسيقي ايران«ي  نگارش سه جلد كتاب ارزنده

نظران ديگري در تاريخ فرهنگ، هنر و موسيقي ما گشود. بعد از وي صاحب
اهللا  سن مشحون، دكتر ساسان سپنتا، نادره بديعي، شاپور بهروزي، حبيبچون ح

انگيز راهگاني، دكتر  نواب صفا، عليرضا ميرعلينقي، روحاسماعيل نصيري فر، 
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داريوش صفوت، فروغ بهمن پور، پرويز خطيبي، توكا ملكي، غالمرضا جوادي، 
 هللا پور، نصرت باشي، محمد جواد كسايي، مهدي ستايشگر، بيژن اسدي  علي ده

قلم، كيخسرو بهروزي، شهريار صالح،   حدادي، مهران پورمندان، سعيد مشكين
دكتر محمود خوشنام و محمد رضا لطفي با نگارش كتب و مقاالت گوناگون در 
مورد موسيقي، نقش ارجمندي را در نگهداري اين ميراث فرهنگي و هنري ايفا 

موسيقي ايران تحمل نموده، ايجاب اي كه  اما جور و جفاي هزار ساله .نمودند
كند كه كتب، مقاالت و مطالب بيشتري در باب اين هنر منتشر شود و مردم با مي

 شرح احوال و تجزيه و تحليل آثار هنرمندان كشور بيشتر آشنا شوند. 

هاي قبل از كه از كودكي مختصر ذوق نويسندگي داشتم و در سال جا آناز 
ي رهي معيري شوقي براي ياد دشتي دربارهز زندهاي اانقالب خواندن مقاله

نوشتن مطالبي در مورد ادب غنايي ايران در من ايجاد كرده بود، در ايام فراغت 
صدسال اخير ايران  يكي به نوشتن شرح حال و تحليل آثار هنرمندان برجسته 

 ١٩٩٧پرداختم و به تدريج اشتغال در اين مقوالت برايم شوق انگيز شد. در سال 
هاي زندگي ما كاهش ميالدي چون تحصيالت فرزندانم به پايان رسيد و هزينه

يافت، من نيز از كارهاي محقّري كه داشتم به كلي كنار رفتم و بازنشسته شدم و 
 خواني داشت.همه اوقاتم را به كاري پرداختم كه با ذوق و استعدادم هم

اي بود كه از ديرينه تيِهاي من در اين مرحله از زندگي، دوساز خوش اقبالي
ي، نويسنده، شاعر و هنرمند يي كرج با غفور ميرزادوران تحصيل در دانشكده

ها قبل از من به آمريكا آمده بود و از ايرانيان موفق گرانقدر داشتم. وي سال
ترين يار و ، نزديك»آوردره«ي معتبر شد و در تهيه و انتشار فصلنامهمحسوب مي

ي مرا ياري داد يآمد. ميرزاگزار آن نشريه به شمار ميز، بنيانمددكار حسن شهبا
آورد منتشر كنم. همچنين مرا به استاد احسان هايم را به تدريج در رهتا نوشته

» ي ايرانيكادانشنامه«دانان را براي يارشاطر معرفي كرد تا شرح احوال موسيقي
ي نشريات، شوق مرا در ادامهآورد و ديگر تهيه نمايم. انتشار اين مقاالت در ره

تر كردم تا كارم را جديراهي كه در پيش گرفته بودم بيشتر كرد و سعي مي
  بشمارم. 
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هايم ضمن مستند بودن تمام و كمال، به روشي تهيه كوشش داشتم كه نوشته
شود تا خوانندگان رغبت بيشتري به خواندن آن مطالب پيدا كنند. سعي كردم تا 

را از  ها  آن ه در آثار هر يك از هنرمندان تجّلي دارد و هنراكسير نابي را ك
هاي تكنيكي نمايد به طور ساده و روان تشريح نمايم و تفاوتديگران متمايز مي

و هنري آثار هنرمندان را به حد كافي و به بياني ساده و روان توضيح دهم، گام 
  اند.تر به آن پرداختهمهمي كه ديگر نويسندگان كم

هايم از هر حيث مستند و قابل وثوق باشند، كه در نظر داشتم كه نوشته جا  آناز 
برآن شدم تا به هر ترتيب كه ميسر باشد با اساتيدي كه در قيد حياتند تماس 

 هاي ممتازي مباحث گوناگون موسيقي معاصر ايران و آفرينشگرفته و درباره
  كنيم. گو  و گفتبا هم  ها آن

هاي ناروا و جفاهاي ن مقيم ايران به علت توهينمتأسفانه اغلب هنرمندا
حرمت كرده بود، را بي ها آن انگيزي كه بعد از انقالب، زندگي و شخصيت غم

  شدند كه مرا بپذيرند.به هيچ وجه حاضر نمي

هاي استاد علي هاي برخي از دوستان، به خصوص توصيهسرانجام با كوشش
ن داشتم با برخي از اساتيد نامدار تجويدي موفق شدم در سه سفري كه به ايرا

معيني رحيم چون: همايون خرم، فريدون حافظي، جليل شهناز، فرهنگ شريف، 
نواب صفا اسماعيل ي و يكرمانشاهي، بيژن ترقي، جالل ذوالفنون، حسن كسا

  بياموزم. ها آن هايي بديع ازگفت و شنودهاي پرباري داشته باشم و نكته

ارهايم با استاد علي تجويدي بود كه به راستي از مفاخر بيشترين و پر بارترين ديد
هنر ايران بود و بسياري از آثارش به ماندگاري رسيده است و بدين اميدم كه 

ها را كه بر روي نوار ضبط شده است گو و گفتفرصت آنرا پيدا كنم تا اين 
  انتشار دهم.

هيدي، دكتر با هنرمندان برون مرزي مانند عبدالوهاب ش گو و گفتتماس و 
منير طه، ناصر رستگارنژاد، عطااله خرم، محمود ذوالفنون، شاپور بهروزي، دكتر 

پور، تورج نگهبان، اكبر گلپايگاني، لعبت واال، عماد رام، هما سيروس آرين
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ميرافشار و هوشنگ ابتهاج (سايه) چندان دشوار نبود و توفيق آن به دست آمد تا 
ها هاي حضوري ساعتتلفن، نامه و يا مالقات ي  با هر يك از اين عزيزان، وسيله

آگاه گردم. در گفت و شنودهاي  ها  آن نظرهاينقطه ازگو كرده و و گفت
ي برنامه«بسياري كه با هوشنگ ابتهاج داشتم وي از چگونگي شكل گيري 

و » سماعي«، »عارف«، »شيدا«هاي موسيقي: و گروه» گلچين هفته«، »هاي تازهگل
كردند، مرا به تفصيل آگاه ها فعاليت ميرمنداني كه در آن گروهو هن» چاووش«

  شود.ي هزارآوا ديده ميكردكه مشروح آن ها در جلد چهارم مجموعه

ي يكي از دوستان مقيم اي بود كه وسيلهارتباطم با اكبر گلپايگاني محدود به نامه
  پاريس بين ما رد و بدل شد و به سؤاالتم پاسخ گفت.

ي داشتم و بخشي يها پيش از انقالب آشنااجه اميري (ايرج) از سالبا حسين خو
  ام.ي هزارآوا نوشتههايم از اين استاد را در جلد دوم مجموعهاز يادمانده

  هاي اينجانب و استاد محمدرضا شجريان از طريق تلفن ياگو  و گفتو باالخره 
ري استاد نيمه تمام باقي ي بود كه بين ما رد و بدل شد و متأسفانه با بيمايهاايميل

  مانده است.

را  ها  آن آوري كرده وميالدي برآن شدم تا اين مقاالت را جمع ٢٠٠٨در سال 
را براي اين مجموعه » هزارآوا«به چاپ برسانم. بعداً نام » هزار دستان«به نام: 

در ايالت » كانون معرفت«ي ي دخترم گلبرگ، وسيلهبرگزيدم كه به هزينه
  چاپ رسيد. فلوريدا به

رضا، دكتر اردشير لطفعليان،  اهللا به تدريج فرزانگاني چون: پروفسور فضل
ي، اسماعيل جسيم، دكتر سيروس عظيمي، فرهنگ فرّهي و يغفور ميرزامهندس 

، »راهنماي كتاب«، »ايران تايمز«محمدعلي حقيقت سمناني در نشرياتي چون: 
اب را مورد نقد و بررسي قرار ، اين كت»جوانان«و  »آوردره«، »ايران شناسي«

  دادند.
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نظراني چون: دكتر احسان يارشاطر، پروفسور رضا و پس از چندي، صاحب
هوشنگ ابتهاج يادآوري نمودند كه مخاطبان واقعي چنين مقاالتي در ايران 

سالي كه كنند و بين ايرانيان برون مرز، جز افراد سالخورده و يا ميانزندگي مي
توان افراد ديگري را ديد كه طرات شيرين دارند، به ندرت ميهنوز از گذشته خا

هزار «باشند و توصيه كردند كه هر طور شده  مند عالقههاي ايراني به موسيقي
  را در ايران منتشر كنم.» آوا

بنا به توصيه اساتيد نامبرده، با يكي از ناشران ايران قراردادي منعقد گشت و 
صفحه تايپ و آماده شد و براي  ٦٨٠اي در حرفهبه طور  »هزارآوا«ظرف دو ماه 

ها، بعد از كوششي ي چاپ، به وزارت ارشاد ارسال گرديد. عليرغم همه اجازه
اي اعالم كرد كه اگر نام زنان و حدود سه سال معطلي، وزارت ارشاد طي نامه

ي جنسي دارند حذف شود، با چاپ كتاب مخالفتي ندارند. مطالبي كه شائبه
  اي موجب شرمساري است.اي كه حقيقتاً در هر جامعهاروا و ابلهانهدستور ن

هاي من در اين موافقت نكرد كوشش» هزارآوا«با آنكه وزارت ارشاد، با انتشار 
زمينه متوقف نشد و برآن شدم كه با نوشتن مقاالت ديگر اين مجموعه را 

  ي هنري ايران تقديم كنم.تر به جامعهتر و جامعكامل

ميالدي  ٢٠١٨تا سال » هزارآوا«ي تدوين جلدهاي اول تا چهارم مجموعه تهيه و
نظر  ايران منتفي بهدر  اين كتب پخشچاپ و  چونبا اين همه، . به اتمام رسيد

هاي فرهنگي برون مرزي و يا  يكي از سازمان كه بستم اميدبه اين د، لذا يرس  مي
د، مرا در انتشار اين آثار دارن بستگي دلفرزانگاني كه به فرهنگ و هنر ايران 

  ».دستي از غيب برون آيد و كاري بكند«ي خواجه:  ياري دهند و به گفته

محمدحسين مهندس  آقايسرانجام يكي از دوستان فرزانه و دانش پرورم 
چاپ و پخش كتب گوناگون  اي درخشان در تأليف و  كارنامه كهيوسف،  ابن

» هزارآوا«ي  ن شد تا در نشر مجموعه، بر آداردتاريخي عرفاني و ادبي، فلسفي، 
مندان قرار دهد و  در اختيار عالقهرا با ويراستاري مطلوب  ها  آن مرا ياري دهد و

  گر زمان از بين بروند. مانع از آن شود تا اين آثار در دست تطاول
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به شرح زير به نظر » هزارآوا«ه، مجموعه ي تبا سپاس بي حد از اين دوست فرهيخ
  رسد: دالن مي  صاحب

ترين نوازندگان هاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ جلد اول: -

  تار.تار و سه

صد سال گذشته و زندگي  مشهورترين خوانندگان ايران در يك جلد دوم: -

 و آثار بزرگان موسيقي و ترانه سرايي.

ي تاريخي آن؛ چند زنان موسيقي ايران؛ موسيقي پاپ و پيشينه جلد سوم: -

 دان بزرگ.موسيقي

و استادان  سازان برجستهها از آغاز تا پايان؛ آهنگموسيقي گل جلد چهارم: -

 در ايران. ويولننامدار 

چنين ها و همي گلي برنامهسرگذشت گويندگان برجسته جلد پنجم: -

ها و زندگي ديگر هاي گلهاي برنامهزندگي نويسندگان هنرمند مقاله

سخني گفته  ها آن بع، در جلدهاي قبلي ازدان مناقهنرمنداني كه به علت ف

 نشده است (در دست تهيه).

ي هايي كه در زمان پژوهش در مورد مجموعهاي از نامهگزيده :ششمجلد  -

 (در دست تهيه). ام از نامداران موسيقي ايران دريافت كرده» هزار آوا«
*** 

يقي اصيل بعد از نهضت مشروطيت، به تدريج شرايط مناسبي فراهم آمد تا موس
ساله، بار ديگر دوران تكامل و تعالي خود را  ١٠٠٠ايراني، بعد از يك خواب 

  هاي ارجمندي را تجربه كند.سال موفقيت ٧٠ـ  ٨٠آغاز نمايد و طي 

متوقف شد و هنر وااليي كه  اه كوشش اكثر اينبه بعد،  ١٣٥٧دريغا كه از سال 
دالن و بسياري از صاحب ي آسماني و قدسي داشت  براي بسياري از مردم جنبه

براي مدتي كردند، بار ديگر دانستند و با آن عبادت مي مي» صداي خدا«آن را 
  به دنياي تاريكي و فراموشي سپرده شد.
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رسد، گام بسيار  هاي ناچيزي كه در صفحات آينده به نظر شما مينوشته
كه كوچكي است در باب موسيقي معاصر ايران و تشريح ظرايف و دقايق آن، 

دالن قرار گيرد و برخي از نكات تاريخ موسيقي اميد است مطلوب طبع صاحب
  ما را بازتاب دهد.

تهيه شده و بعضي » ي ايرانيكا دانشنامه«برخي از مقاالت اين مجموعه، براي 
انشتار يافته كه اينك ضمن » ميراث ايران«و » ره آورد«هاي ديگر در فصلنامه

ي شده است. به همين جهت مقاالت داراي نثر در اين كتاب گردآور ،بازنگري
ي نگارش يكسان نيستند. سعي بسيار به عمل آمده كه مطالب يكنواخت و شيوه

هاي برخي از د، معهذا به علت سهل انگارينارايه شده، كامال مستند باش
اي از   نويسندگان و عدم توجه كافي به مبادي تحقيق در ايران، ممكن است پاره

ها را  نظران، آنها راه يافته باشد كه اميد است صاحبدر اين نوشتهها نارسايي
  ها آگاه نمايند.  دريافته و نگارنده را از چگونگي اين كاستي

قدرم دانم كه از الطاف فراوان دانشمند ارجمند و دوست گران  بر خود فرض مي
ت ياري آقاي مهندس غفور ميرزايي كه همواره مرا در تهيه و انتشار اين مقاال

داده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم. از دوست فرزانه ام، آقاي دكتر مسعود 
پرنگ، استاد ممتاز دانشگاه تنسي و آقاي ماني قرشي، فارغ التحصيل با ذوق و 

دريغ و   هاي بي كه با كوشش» .M.I.T«دانشگاه  سيقيي مواستعداد رشته با
صد سال  دگان بزرگ يكگيري وسعت صداي خوانن ها، اندازه  ارجمند آن

فيزيكي و موسيقايي آواي اين  ويژگي هاياخير ايران و تعيين نوع، جنس، 
خوانندگان ميسّر گرديد و نتايج حاصله از اين تحقيقات، بارها در اين مجموعه 

ي اين عزيزان، توفيق و براي همه متشكرممورد استفاده واقع شده است نيز 
  را آرزو دارم. زمين نياكانيمان سرخدمت به ايران و فرهنگ و هنر 

 مرتضي حسيني دهكردي
  (6/29/2020)١٣٩٩ تير ٩

اكزويل، ايالت تنسين
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  عظيمىبه قلم استاد ارجمند دكتر سيروس  مقدمه
دهكردى كه  دوست اديب و دانشمندم، آقاى مهندس مرتضى حسينى گرامى

در » هزارآوا«به نام قريب سى سال سعادت دوستى ايشان را دارم، شاهكارى 
اند و آن را به زيور چاپ آرايش داده و به قريب ششصد صفحه تدوين نموده

 اند.داران موسيقى ايرانى عرضه كردهزيباترين وجهى به دوست

نواز را مطالعه ننموده بودم كه بخش و روحهنوز صفحاتى از اين كتاب جان
حات را يكى پس از ديگرى ناگهان مانند تشنگان و گرسنگان با ولع عجيب صف

با چشم ظاهرى و روح باطنى درنورديدم و طاقت جدايى از خواندن نداشتم. در 
به زمانى كه كودكى پنج يا شش ساله بودم برگشتم. زمانى  ،عالم خيال و تصور

بزرگم در تهران به  كه مرحوم استاد جواد معروفى در تاالر بزرگ منزل پدر
شدگان محو   آموخت و من مانند هيپنوتيزمن مىهايم درس پيانو و ويلوعمه

 شدم.نواخت مىقطعاتى كه استاد مى
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خاطرات به دوران جوانى كه به خدمت افسرى احتياط در ي   باز هم دامنه
هاى يكشنبه در كنار آباد آن روز مشغول بودم كشيده شد كه شبسلطنت

ودانى خانم دلكش اى پاكيزه نشسته و به آواز جاخانهجويبارى روان و قهوه
خاطرات  ي هخواندند. دامنرا مى» به كنارم بنشين« ي هتراندادم كه گوش مى

ادامه يافت و با هر ترانه و شعرى كه دوست عزيزم آقاى مهندس دهكردى ذكر 
آمد و صداى مى هاى مغزم به ترنّم درنموده بودند، گويى نوار آن قطعه در ياخته

ا الحان خانم مرضيه و شبى كه در محضر ايشان شنيدم. حالتم بمحبوبى را مى
و  بودم، با آقاى قوامى كه به دوستى ايشان مفتخر شده بودم و خانم هايده

  رسيد.خودشدگى مىسايرين يكى پس از ديگرى به اوج تلطيف و از خود بى

كردم. تنها مسحور سبك نگارش و شيرينى قلم گذشت زمان را احساس نمى
دهكردى شده بودم. هر ترانه و هر قصيده بر اساس حسينى اديب فرزانه، آقاى

شرحى شيرين و لطيف از چگونگى و كيفيت ساختن آن كه گاهى به شكل 
ماند، با بيانى ظريف و با توجه به مكنونات عاطفى و با ديدى روشن و افسانه مى

توصيف  ،باشدمى» هزارآوا«كتاب  ي موشكاف كه خاص شخص نويسنده
دهكردى نقش يهى است سازمان شخصيتى آقاى مهندس حسينىگردد. بدمى

اساسى در خلق چنين اثر بديع را داشته است. ايشان فردى وارسته، بشر دوست، 
عاطفه،  مهربان و شريف است كه در مظاهر مختلف مانند پدرى دلسوز و با

كنند. قلم سحرآميز همسرى مهربان و وفادار و دوستى پايمرد و يكدل جلوه مى
و  ساز  آهنگها با همكارى شاعر، يشان چنان به شرح و بسط ساختار ترانها

پذير  پردازد كه گويى هر يك از اين قطعات داستانى جداگانه و دلخواننده مى
 كند.را بيان مى

، »آتش كاروان«اى به نام پردازم. در مورد ترانهبراى مثال به ذكر يك نمونه مى
چگونه شاعرى توانا چون آقاى بيژن « :ويسندندهكردى مىآقاى مهندس حسينى

ترقى و هنرمندى بنام چون آقاى على تجويدى در جريان يك گردهمايى 
ها توجه دوستانه در دشت ورامين ناگهان به پوچى و سرنوشت محتوم انسان

كه با صداى  ،آوردند به وجود» آتش كاروان«اى به نام چنان ترانهنموده و آن
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شود چنان ش، جاودانى شد و هر زمان كه به ذهن تداعى مىمانند خانم دلكبى
زند و احساسى وراى دنياى انگيزد كه وجود شخص را آتش مىبرمى ياحساس

  »آورد.مى به وجودواقعى در او 

ها را با چنان آمدن اغلب ترانه به وجود ي اين سان، نويسنده اين كتاب، تاريخچه
شناسانه شرح و بسط ظرى و بصيرتى روانبيانى لطيف و سرشار از احساس و با ن

برده، طورى  دهند كه خواننده را به دنيايى سرشار از احساس و عواطف فرومى
 گذارد.كند كه به دشوارى كتاب را كنار مىمجذوب مى

سه  ،دهكردىدوست عزيزم آقاى مهندس حسينى ،در سراسر اين اثر جاودان
اننده را به زيبايى و لطافت عميقى ساز و خوركن اصلى يعنى نقش شاعر، آهنگ

توانند گانه مىو با همكارى سه شود كه هر سه متفقاًبررسى نموده تا مسلم مى
تنهايى  ساز و نه خواننده بهزيرا نه شاعر، نه آهنگ ،خالق اثرى جاويدان باشند

را در موسيقى ايرانى ندارند. صداى خواننده،  يتوانايى خلق چنين آثار جاويدان
دهند كه مانند سه ضلع نشدنى را تشكيل مى نگ ترانه و شعر ترانه سه بعد جداآه

 ي باشد. ضمن مطالعهعد آن مىيك اثر متشكل از هر سه بُ ي هسازنديك مثلث 
خاصى  ي هخوانندساز براى كنيم كه آهنگاين كتاب گهگاه مالحظه مى

داى جاودانى آهنگ را ساخته و شاعر شعرى را بر آن استوار نموده و با ص
ديگرى كوشش كند،  ي هخواننداى عرضه داشته به طورى كه اگر خواننده

 گيرد.آهنگ را دوباره اجرا نمايد به دشوارى مقبول شنونده قرار مى

است » مرا ببوس«معروف  ي هتراننراقى و بهترين مثال صداى جاودانى آقاى گل
نراقى مورد التفات قاى گلولى مانند آ ،كه گرچه ديگران نيز آن را اجرا كردند
با صداى جاودانى » جان مريم« ي  هترانقرار نگرفتند. مثال بارز ديگر اجراى 

قرن هنوز دوست عزيزم آقاى محمد نورى است كه پس از گذشت بيش از نيم
لطافت و مقبوليت خودش را حفظ نموده و هيچ اجراى ديگرى به پاى گيرايى 

ها با نام خوانندگانى كه براى نيست ترانه رسد. ترديدىاجراى آقاى نورى نمى
ها اند، به طورى كه تصورات ذهنى آناند جاودان ماندهها ساخته شدهآن
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بخش در خوانندگان صفحات كتاب ايجادكننده حاالت عاطفى و انفعالى لذت
  باشد.مى» هزارآوا«

تأليف آقاى مهندس » هزارآوا«و نگارش در مورد تأثير كتاب  يگفتن
زيرا اگر حالت انفعالى  ،شودبه اين خالصه و مجمل ختم نمى دهكردىىحسين

اين اثر جاودانى شرح دهم، محتاج به صفحات  ی شخصى خود را پس از مطالعه
 دوستان خارج است. ي  همتعدد هستم كه مسلما از حوصل

سالى سالگى را طى كرده و به كهنبراى ما ايرانيان كه دوران جوانى و حتى ميان
ى زندگى از يار و ديار و آن خاك جاودانى ايران دور ايم و در اين برههيدهرس

ولى  ،تواند باشدانگيز مىنشين و هم غمهستيم، تذكار خاطرات گذشته هم دل
مطلوب ما كه در  ي  هتران ي تر از زمزمهبخشانگيزتر و لذتاى خيالهيچ خاطره

  تواند باشد.گذشته به آن عالقه داشتيم، نمى

احساسم آقاى مهندس مرتضى حسينى  دانشمند و با ،براى دوست ارجمند
دهكردى، آرزوى سالمتى و موفقيت دارم. ضمن عرض تبريك در مورد خلق 

ام جلد دوم كتاب طورى كه استنباط كردهاميدوارم به ،چنين اثر جاويدانى
قان دالن و مشتاهاى سوختهرا فراهم نمايند تا مرهمى براى زخم» هزارآوا«

  موسيقى ايرانى باشد.

  مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر
 ايمف تو ماندهـان در اول وصـما همچن

  سيروس عظيمى
  فلوريدا –اورالندو 

 ٢٠٠٩ژانويه  - ١٣٨٧بهمن 
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  اهللا رضا فرزانه، پروفسور فضل اديببه قلم استاد دانشمند و  مقدمه
 شريفهاى تهران و پيشين دانشگاه رئيس

مانندى است كه  نامهگذرد، مجلد اول دانشكتابى كه از نظر خوانندگان مى
دانان و نوازندگان و تاريخ تحول موسيقى معاصر ايران و شرح زندگى موسيقى

 گيرد.مى بر خوانندگان مشهور ايرانى را در

مهندس مرتضى حسينى دهكردى، از معدود كسانى است  ،»هزارآوا«ي  نويسنده
و تاريخ موسيقى معاصر و پيوند آن با شعر آهنگين فارسى اشراف  كه به دانش
سازان و ترانه ،قرن با بسيارى از استادان موسيقىاست كه بيش از نيمدارد. كسى

ها و تواند زير و بم و گوشهاهل ذوق و هنر از نزديك آشنايى داشته، مى
 ها را عيارگيرى كند. هاى نواپرده

وسيقى را با عمرى كوشش و پژوهش و گردآورى دهكردى، ذوق و عشق به م
مدارك و مآخذ همراه كرده، آن گاه گلچينى از آن انبوه اطالعات را با قلم 

تحرير كشيده، خوانندگان را با زندگى و آثار  ي  شيوا و بيان شيرين به رشته
ى علمى و كند. ضميرش مهرآگين است و پيشينهدانان معاصر آشنا مىموسيقى

 افزايد.هايش مىبر دقت كالم و نظام نوشته مهندسى او
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هايشان، به گوى و تفسير سرودهدر صد سال گذشته، ديوان اغلب شاعران پارسى
 ي هخانهايى از آن را در اكنون نمونه و همت اديبان و اهل قلم به چاپ رسيده

توان يافت. شعر ناب فارسى خشت بناى كاخ هويت فرهنگى هر ايرانى مى
 ماست.

ها و احوال ترانه ،هاو تفسير موسيقى سنتى ايران و گزارش تاريخ نغمه شرح
ها راه يافته است، اما و خانه ها دلدانان و نوازندگان، جسته و گريخته به موسيقى

هاى بزرگان ايوان، به صورت مدوّن، در كنار ديوان ي هنه آن چنان كه در گوش
ن موسيقى، هنوز خالى است. گوى بنشيند. جاى آثار فراگير و مدوّفارسى
هاى ايرانى، ، جاى خود را در ميان خانواده»هزارآوا«هاى موسيقى مانند نامهدانش

باز خواهند كرد. دهكردى معتقد است كه پس از چند قرن سكون، در دوران 
گيرى در موسيقى پديدار شده، كه مبناى آن بر معاصر، رنسانس و تحول چشم

 و موسيقى است.شعر  ي ههنرمندانتلفيق 

تر نواهاى فسون فارسى براى انتقال بهتر و ژرف شعر پر ي هاز جاذبكه اكنون 
 ی  گيرند، نوازش و آرامش موسيقى هم، مفاهيم پيچيدهموسيقى بيشتر كمك مى

دمد. تأثير متقابل اين دو هنر متعالى بر جان مى ها  دلگشايد و در انديشه را مى
 ى و رنسانس موسيقى سنتى ماست.جنبش و پويايي  يكديگر، مايه

كوشد كه بر پيوند موسيقى سنتى ايران و شعر بلند مى» هزارآوا« ي نويسنده
گستر شعر آهنگين فارسى تكيه كند. موسيقى اصيل ايرانى نبايد از ميدان جهان

هاى بزرگان ادب وار، به بازار غرب بپيوندد. سرودهدر رود و برده ناب فارسى به
ها، جاى داد. شعر بلند ها و ترانه  چون تاج مرصّعى، بر سر آهنگبايد را مى

را مسخّر  ها دلجا، همراه با نواى دلكش خوانده شود، هعارفانه، اگر درست و ب
 كند و محمل هنرى براى استوار داشتن وحدت فرهنگى، خواهد بود:مى

  نگاه دار كه سلطان ها دلجانب 
  اه نداردــر سپــرد اگـملك نگي

  »منسوب به كمال خجندي«                      
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***  
  گو برو و آستين به خون جگر شوى

  داردــانه راه نــر اين آستــه بــك  هر
  ت منظر چشممـروى تسـاب ي هگوش

  ه پادشاه نداردــر از اين گوشـخوشت
 »حافظ«                                                 

 سال اخير در ١٥٠ى از موسيقى ايرانى معاصر را در شرح جامع ،»هزارآوا«كتاب 
نوازندگان و  ،سازانهاى ماندگار و ترانههاى گسترده از ترانهدارد. فهرست بر

مطبوعات  ي هخوانندگان مشهور، در كتاب عرضه شده است. دهكردى، گستر
ن خوانندگا ي مربوط به موسيقى ايران را در سينه دارد، و از راهنمايى و مراجعه

هاى مربوط به هنرمندان، خواندنى و دلنشين كند. داستانبه آن آثار فروگذار نمى
كند. ضميرش مهرآگين و چشمش نيكى ياد مى هنرمندان به ي  هاست. او از هم

دارد. به زعم او،  »هاگل«هاى موسيقى خاطرى به برنامهي هگوشبين است. خوش
 اند. سانس در موسيقى ايرانى داشتهزعماى آن برنامه، سهم بزرگى در پيدايش رن

را براى اين كتاب جامع انتخاب كرده، » هزارآوا«دهكردى عنوان زيبا و گوياى 
هاى داوودى را ها و نغمههزاردستان ،الحان شيرازعنوانى كه نواى بلبالن خوش

 اى خوش دارد.كند و در ادب فارسى، سابقهالقا مى

شيرازى، به دوست و همشهرىِ حميدىدر زمان معاصر نيز، شادروان مهدى 
 ١نويسد:اى مىشاعرش فريدون تولّلى در نامه

  من» هزارآواى«كلك اى فريدون، اى آتشين
  د از پا، واى من!ــم روزگار افكنــر تو را هگ

                                                      

، از نگارنده، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، چاپ دوم، »مهجورى و مشتاقى« -١
 خورشيدى. ١٣٧٥تهران، 
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٢٨ 

  دـرسيو، هرگه مىـو، نثر تـر تـو، شعـت ي  نامه
 اواى منــد از دوزخ مــدميىــت مـوى جنّــب

بارى دست يازيده است.  دهكردى به خدمت پر حسينىمهندس مرتضى 
بندى او به زبانى شيوا و دلنشين، تاريخ موسيقى معاصر ايران را نقش» هزارآواى«

 بر سازان و نوازندگان و خوانندگان را دركند. قلمش آثار بيشتر ترانهمى
پسندد، داستانى عاطفى و خصوصى در ميان گيرد. او در هر جاى كه مىمى

كند. اگر آورد، آن چنان كه گويى خواننده را به سراى اهل هنر وارد مىىم
تواند از تحوّل كسى مانند اين نگارنده از دقايق موسيقى ناآگاه باشد، باز مى

مند شود، به نواى نى دانان، مطلع و بهرهموسيقى ايران و سير و سلوك موسيقى
 فظ بگويد:موالنا گوش بسپارد و در غربت غرب، به زبان حا

  گون و چشم مستياد آن لب مىهر دم به
  كشىىـار مــخمّ ي هانــه خــم بـاز خلوت

تر شده تاز نزديكآورى و پزشكى به كشورهاى پيشفن ،امروز ايران در دانش
توانند در اند كه مىتر شدهاست. اكنون در كشور ما پژوهندگان دانشور فراوان

ركاب شوند. ، با جهان پرشتاب دانش همهاى نوهاى گوناگون دانشرشته
موسيقى ملى ايران نيز نياز به تولدى ديگر دارد. اميدوارم اهل علم موسيقى در 

نوازى فارابى و موسيقى هاى بربطها، از داستانبررسى فيزيك آواها و نت
هاى علمى نو، در بنياد رياضى سينا، به شتاب بگذرند و به پژوهش بوعلى

 ٣يابند.، دست ٢موسيقى

                                                      

٢- Musimathic 

نشمند يونانى، فيثاغورث در اصل تناسب داي  همبناى علم موسيقى پيشينيان، بيشتر بر پاي -٣
ششم پيش از ميالد مسيح و ارسطو استوار شده بود. بعد از مشروطيت در ايران، ي   هسد

 بردند.در فن موسيقى به كار مى ها فركانس ي فيزيك مقدماتى را براى محاسبه

كه دو سر آن را بر دو  T ، بررسى ارتعاشات زهى است با تنش مشخصMusimathicsمبناى 
از روى  tاز زه را بر حسب زمان  Xيعنى انحراف هر نقطه  Yثابت نگاه بدارند. فاصله  نقطه
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  ارباب معرفت ي  هقصپرور است جان
  وا بگـرس و حديثى بيــزى برو بپــرم

 »حافظ«                                          

ها و هنرها، از مواهب طبيعى جهان و در ى دانشبها گرانناگفته نماند كه ميراث 
ات اجتماعى بايد به تعصّبدسترس همگان است. از اين روى اهل علم و هنر نمى

كنند. نواى بلند موسيقى و شعر ناب كه  توجّهو پندارهاى برترى نژادى و زبانى، 
تواند آدمى را از بندهاى نشانى از طبيعت واال در آن مضمر باشد، مى

 اش برهاند و به گلستان آزادى و آدميت راهبر شود.ساخته  خود

  ربـو و عــگىـارســـرد و پـــرك و كُـــت
 بــوش و لـــى گــدا بـــده آن نرــم كـفه

  خود چه جاى ترك و تاجيك است و زنگ
  گـوب و سنـدا را چــفهم كرده است آن ن

  واه از اوـــورش خـــر نــــواه ز آدم گيـــخ
  واه از كدوــى، خـــر مــم گيــواه از خـــخ
 »موالنا«                                                            

توانند خردمندانه و خالّقانه با پرور ايران را هم اهل هنر مىموسيقى سنتى جان
صدر به هنرستان جهان عرضه كنند، آن چنان كه از پس پرده ی  اندكى سعه

چاك و گر شود، محروم و گريان يا پيرهنفرهنگى ما، سرخوش و طنّاز جلوه
 ان شود.دوست عريان به بازارها نرود كه مشمول گاليه حافظ

                                                      

 

عددى است كه  ٢t  /y٢=  ٢T ٢x y٢x آورند:ديفرانسيل يا انتگرال به دست مى ي همعادل
بايد به با جنس زه و وزن مخصوص واحد طول آن بستگى دارد. براى حل معادله مى

 اجعه كرد، مانند:ى رياضى پيشرفته مرها كتاب
G Musimathics, Foundation of Music, vol.2, MIT Press, Cambridge, MA, 2007.  

L. Harkleford, The Math Behind Music, Cambridge University Press,Cambridge, MA, 2007. 
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  بين كه به دستان گفتند راز سربسته ما
 هر زمان با دف و نى بر سر بازار دگر

اين خدمت فرهنگى  ي هعهدرو و دلباخته به فرهنگ ايران از ميانه ي هنويسند
 برآمده است. ،بزرگ، در تلفيق شعر و موسيقى سرافرازانه

صطالح رويداد شناسان تاريخ آفرينش جهان، به اكيهان: ها پيدايش هنر نوا
ميليارد  ٥/٤ميليارد سال و عمر زمين را به  ٥/١٤را به حدود  ٤ناگهانى مهبانگ
زنند. به برآورد عالمان طبيعى، پس از گذشت سه ميليارد سال، سال تخمين مى

گاه گياهان به روى زمين پديدار شد. پيدايش نژاد اسب و   رفته اكسيژن و آنرفته
ميليون سال پيش است و پيدايش انسان كمتر  ٢١و  ٥٥ميمون به ترتيب در حدود 

 ٥از دو ميليون سال.

 ي  هباردر اي  هشاعر بزرگ ايران فردوسى، در آغاز شاهنامه، اشارات حكيمان
آفرينش كيهان دارد كه در مجموع با پندار عالمان امروز ناهماهنگ نيست. او 

 ٦گويد:نخست از پيدايش ناگهانى كيهان، مانند مهبانگ سخن مى

  كه يزدان ز ناچيز، چيز آفريد
 ايى آرد پديدــوانـا تــدان تب

  :ها به روى زمين پديد آمدندگويد، نخست رستنىآن گاه مى

  »گيا رست با چند گونه درخت«

 ٧سپس دوران پيدايش دد و دام و ديگر جنبندگان آغاز شد.

                                                      

٤- Big Bang  

اضيات اصفهان، ري ي هنما، خاناز نگارنده، چاپ دوم، انتشارات دانش» راز آفرينش« -٥
١٣٨٣. 

 .١٣٨٧، از نگارنده، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، »نگاهى به شاهنامه« -٦
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٣١ 

  ده آمد پديدـو جنبنـوزان پس چ
  ويش آوريدـر خـى زيـهمه رستن

  همى خواب و آرام جويدخور و 
  ىـهم دـويـآن زندگى كام ج وز

  ارـام كــرجــك فـد و نيــنداند ب
 دگى كردگارــد از او بنــواهــنخ

آورد و به او توانايى داد كه بتواند  به وجودانسان را  ،سرانجام آفريدگار جهان
 يك مرحله از خور و خواب و شهوت فراتر رود و نيك و بد كارها را دريابد.

  چو زين بگذرى مردم آمد پديد
 دها را سراسر كليدــد اين بنــش

گويد وراى خور شود كه قدر خود بداند. مىحكيم خراسان، آدمى را يادآور مى
 معناترى وجود دارد.  خويى، جهان پرو خواب و شهوت و درنده

  اندرآوردهـى بــرا از دو گيتــت
  انددين ميانجى بپروردهــه چنب

  ن شمارـرت، پسيـن فطـنخستي
 خويشتن را به بازى مدار ،تويى

دانش و هنر، خويش را بركشى و به سوى آسمان  ،توانى به نيروى مهرتو مى
 كمال آدميّت پرواز كنى:

  نشين درهــاهباز ســر شــدنظــكه اى بلن
  آباد استج محنتــو نه اين كنـنشيمن ت

                                                      

 

، از نگارنده، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، »ى فردوسىها در انديشه پژوهشى« -٧
 .١٣٨٤تهران، 
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  رــد صفيــزننرش مىــره عــرا ز كنگــت
  ت كه در اين دامگه چه افتاده استندانم

 »حافظ«                                                

توانستند، ببينند و ها به كمك حواس خود مى هاى بسيار دور، انساناز زمان
ولى توانايى انتقال مدركات خود را به  ،بشنوند و بخشى از آثار طبيعت را دريابند

رفته آموختند كه مدركات خود ها رفتهزاران سال، آنديگران نداشتند. پس از ه
ياد بسپارند. ابناى بشر از هزاران سال پيش از كشف را اندكى ارزيابى كرده و به

نويسى، بيشتر از راه گوش با آواز بندى و خطنقش ،ابزار كار دستى ،هانشانه
و توفان  غرّش رعد ،صداى ريزش آب ،نسيم ي  زمزمه ،آواى دد و دام ،پرندگان

 و تالطم امواج دريا، آشنا شده بودند.

گويند كه نوع بسيار ابتدايىِ مكالمه از چهل يا پنجاه هزار سال پيش اهل علم مى
ها براى ها و نقشآغاز شد. هزاران سال طول كشيد تا آدميان به كشف نشانه

 انتقال مفاهيم به يكديگر اندكى دست يافتند.

شش هزار سال پيش است. از آن زمان بشر نگارى، در حدود پيدايش خط
دانيم خوانان منتقل كند. نمىهاى خود را به خطتوانست بخشى از انديشه

تكرارى (سيكل) آشنا  چندهزار سال طول كشيد تا ذهن آدمى با مفهوم دورِ 
ولى شناسايى دور تكرارى در  ،بودشود. شناسايى تداوم روز و شب آسان مى

دست ه و هنر موسيقى است، ديرتر ب ها آهنگشناسايى  صداهاى طبيعى كه آغاز
 آمد.

توان نخستين ترين مستدركات بشر است. موسيقى را مىموسيقى از قديمى
معرفت هنرى آدميان دانست. آواز دلكش مرغان سحرخوان، شناخت زير و 

هاى دور، بسيار پيش از ها، آواى تندر و توفان و هرّاى ددان، از زمانبم
 ي  هگفتهاى منسجم خرد بنياد، در دل آدميان جاى گزيده است. به انگيزه

 الدين:موالنا جالل ي حكيمانه
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٣٣ 

  ايمودهــزاى آدم بــه اجــما هم
 ايمها بشنودهدر بهشت آن لحن

بندى كند هاى ذهنى خود را به وجه دانشى نقشآدمى پيش از آن كه بتواند يافته
ى موسيقى طبيعت آشنا شده بود و ها آهنگ ها را نظام بدهد، ذهنش باو پراكنده

 آهسته، بعضى مفاهيم را به ديگران منتقل كند.توانست، آهستهبا چشم و دهان مى

  گفت و صوت و حرف را بر هم زنم
  و دم زنمـبا ت ،ر سهـه بى اين هــتا ك

 »موالنا«                                        

خ موسيقى، يعنى تاريخ شناخت بعضى شود كه تاريتخمين گفته مى به
هاى گچى كشف ها، در حدود پنجاه هزار سال است. از بررسى لوح آهنگ

زنند كه تاريخ موسيقى در تمدن عيالمى شده در جنوب غربى ايران، حدس مى
هاى توان از چهارهزار و پانصد سال پيش دانست. از سدهو تمدن ساسانى را مى

دانان و نوازندگان مانند: باربد، نكيسا و رامتين، به سيقىى موها  پيش از اسالم، نام
سينا،  فارابى و ابن ،جاى مانده است. پس از ظهور اسالم، كسانى مانند: زرياب

اند. بنيان موسيقى سنتى ما از ه كردهيهاى علمى و عملى در موسيقى ارانگرش
 شكل گرفته است. ها همان زمان

كند كه پس از چندين ميليارد سال، تر توجه مىاكنون خواننده به اين نكته بيش
رفته به زيور انديشيدن و خرد آراسته شد. آدمى به روى زمين پديد آمد و رفته

 ،نقاشى ،سازىمجسمه ،آن گاه به كشف بسيارى از هنرها مانند معمارى
تر از هنرهاى نگارى و شعر توفيق يافت. هنر موسيقى، قديمىخط ،گويىسخن

هاى حافظ، شايد بتوان آن را به دوراني  رسد و به زبان عارفانهر مىديگر به نظ
 دور دور پيوند داد:

  وىـح گـعشق اى ملك تسبي ي هخانيبر در م
  كنندر مىــت آدم مخمّــطين اــآن جدر ــكان
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  خروشى عقل گفت ،آمدصبحدم از عرش مى
 كنندر حافظ از بر مىـان گويى كه شعــقدسي

 يا

  دــاغ خلــدر بــان آدم انــدر زم ظــر حافــشع
  ودــت اوراق بــل را زينــن و گـــريــر نســدفت

  پيش از اين كاين سقف سبز و طاق مينا بركشند
 ودــاق بــان طــانــروى جــم مرا ابــر چشــمنظ

 ،خط ،نقاشى ،ترين بخش هويت فرهنگى ايران هنر است، مانند معمارىدرخشان
به ويژه شعر  ،و نثر. در ميان اين جمع، هنر كالمى نظم ،موسيقى ،نمايش

  شورانگيز فارسى، بر سراسر هويّت فرهنگى (ملّى) ما سايه افكنده است.

هاى باستانى و پيوندى كه ميان شعر فارسى و موسيقى وجود دارد، به اسطوره
گردد. مانند نيايش آهنگين روحانيون و موبدان دوران چندهزار سال پيش بازمى

، در زنواز و رودساالحان چنگشتى و نواى رامشگران و شاعران خوشزرت
  خروش رزمندگان همراه با فرياد كرنا و طبل و تبيره.ومحافل ايران و شاهان، 

هاى بسيار از تأثير شعر و موسيقى در پندار و كردار نامداران ما، داستان ي  ههم
را شورانده،  ها دلها، تاريخ به ياد داريم كه چگونه شعر خوش و آواهاى نغمه

  ها را استوار داشته و سوداهاى پوشيده را آشكار كرده است:عزم

  رـــاالت ضميـــرد خيــى گيــوّتـــق
  بلكه صورت گردد از بانگ و صفير

 »موالنا«                                         

راق، پوشى از اغعروضى حكايتى آمده است كه با چشم ي مقالهدر چهار 
چگونه تأثير شعر و موسيقى مناسب، امير سامانى را ناگهان با سپاه و درباريان، به 

 بخارا بازگردانيد:
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اى بگفت و چون قصيده ،رودكى كه نبض امير بگرفته بود و مزاج او بشناخته«
، اين قصيده آغاز »عشاق ي هپرد«داشتند، او چنگ برگرفت و در  مطربان فرو

 همى... پس فروتر شود و گويد: آيد كرد، بوى جوى موليان

  مير سرو است و بخارا بوستان
 ىـهم وى بوستان آيدـسرو س

چون رودكى بدين بيت رسيد، امير چنان منفعل گشت كه از تخت فرود آمد و 
 »موزه، پاى در ركاب آورد و رو به بخارا نهاد.بى

سيقى فردوسى نيز در داستان سوداى جهانگيرى كاووس از تأثير شگفت مو
 گويد:كند و مىان در ذهن كاووس ياد مىزرودسا

  االر بارـرده ســر پــت از ســرفــب
  ارـــريــر شهــد بــامــرامان بيــخ

  رى بر در استـا كه رامشگــبگفت
  ر استــز رامشگــط و نغــربـابا ب

  دـدنـوانــش او خـود تا پيــرمــبف
  دــدنــانــبنش شانزاـــر رودســـب

  ربط چو بايست برساخت رودـبه ب
 رودــــدرانى ســـازنــرآورد مـــب

  نچو كاووس بشنيد از او اين سخُ
  نـــد بــه افكنــديشـازه انــكى تي

  ش ببست اندر آنـويــــجدل رزم
  وى مازندرانــر كشد ســه لشكك

كند كه او به ناگاه به ساز و آواز رامشگر چنان در كاووس رزمجوى اثر مى
 يازد.رگى دست مىجنگ بز



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٣٦ 

گذاران و هاى دانش و هنر، از بنيانبزرگان علم و ادب ايران، در بسيارى از رشته
اند. هزار سال پيش، فيلسوف ايرانى، ابونصر فارابى، كتاب پيشروان معرفت بوده

را به زبان تازى نوشت كه در عالم اسالم نفوذ كرد. در » الموسيقى الكبير«
 ،١٠»فردوسى« ،٩»فرخى« ،٨»رودكى«عران بزرگ ما چون هاى دور، بيشتر شاسده

 به هنر موسيقى دلبستگى ويژه داشتند.» حافظ«و  ١١»سعدى«، »الدين رومىجالل«

  هاوييم آن حكايتــگ بگــبه بانگ چن
  زد جوشه از نهفتن آن ديگ سينه مىك

 »حافظ«                                                 

ر ذهن سعدى و حافظ، مانند جريان جويبارهاى شيراز و نسيم باد نواى موسيقى د
بخش و دلنشين است. گويى افصح روان ،ماليم ،باد، آرامآ مصال و آب ركن

الغيب در محفل سراى اتابك جاى گزيده و لسان ي  هالمتكلمين، در طربخان
 به رسم ادب و تشخّص حضور دارد. طرب صاحب ديوان

  ه بانگ صبحـينوى ز مسجد آدــتا نشن
  وســو كـريــراى اتابك غــيا از در س

  

                                                      

 »رودكى«     انداز كو سرود انداخت باده  رودكى چنگ برگرفت و نواخت -٨

/ گاه گفتى بيا و رود بزن/نام من داشت روز و شب به زبان/ شاه گيتى مرا گرامى داشت -٩
 »فرخى«     گاه گفتى بيا و شعر بخوان

 كند:فردوسى در شب تيره و تار توفانى، از مهربانى كه در سراى داشت چنين ياد مى -١٠

گساريد و گه چنگ  گهى مى/بدان تنگى اندر به دستم ز جاى/ يكى مهربان بودم اندر سراى
چون شب تيره هم/ دلم بر همه كار پيروز كرد/ تو گفتى كه هاروت نيرنگ ساخت/ ساخت

 »فردوسى«/   گه روز كرد

يكى از دوستان / عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش/ ناليددوش مرغى به صبح مى -١١
چنين كند بانگ مرغى / گفت باور نداشتم كه ترا/ مگر آواز من رسيد به گوش /مخلص را

گلستان سعدى «  /  تسبيح گوى و من خاموش ،مرغ/ گفتم اين شرط آدميت نيست/ مدهوش
 .»باب دوم -
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  لب از لبى چو چشم خروس، ابلهى بود
  خروس ي هواندن بيهودـرداشتن به خـب

 »سعدى«                                             

 و

  وشى مىـرى اگر ننــوت بلبل و قمــبه ص
  ىّ ـالك ءدواــت آخر الــى كنمــالج كــع

  ى داشتـلطنت و حكم كى ثباتوه ســشك
  ز تخت جم سخنى مانده است و افسر كى

  وارگان كفر استــخراثـخزينه دارى مي
  به قول مطرب و ساقى، به فتوى دف و نى

 »حافظ«                                                

ى ديوان شمس، يك نوع دليرى ها الدين محمد در غزلجالل شور  پرموسيقى 
تواند بندهاى دليرى است كه مى ي  هآورد. سرايندان خراسانى را به ياد مىخروش

همراه  ،گروه شنوندگان را سازمان بدهد ،ها را بدردنظام مكتبى را بگسلد و پرده
 خود كند.خود به سماع بخواند و از خود بى

. توانند داورى كنندبيش و كم آشنايى شاعران را با هنر موسيقى، استادان فن مى
چهاردهم شمسى كه در  ي هنقى وزيرى (كلنل)، از استادان موسيقى سدعلى

الغيب خواجه شيراز را نظر بود، لسانتلفيق شعر خوب و موسيقى سنتى صاحب
 پندارد.تر مىدر ميان سخنورانِ درى، به موسيقى نزديك

نويسد: خواجه (حافظ) اى به دوست اديب خود، دكتر قاسم غنى مىاو در نامه
 ١٢دان است.بيش از شاعرى موسيقى

                                                      

 .٥٦٥ ي  ه، صفح١٣٦٧، تهران، ، جلد ششم»ى دكتر قاسم غنىها يادداشت« -١٢
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ها، آوازهاى خوانىخوانى رزمى و بزمى، تعزيههاى نزديك به ما، شاهنامهدر سده
هاى ملّى و اجتماعى هاى سعدى و حافظ و خيام، ترانهدلپذير آميخته با سروده

ى ها دلسيمين بهبهانى و ديگران، به  ،سايه ،بهار ءالشعراملك ،عارف قزوينى
 ردم راه يافته است.م ي هتود

چهاردهم  ي هگوى آغاز سدالممالك (ايرج ميرزا)، از شاعران سادهجالل
النوع موسيقى، ابيات ، از زبان ربّ »زهره و منوچهر«هجرى، در پايان مثنوى 

 نسبتا مشهورى دارد:

  تار دهم در كف درويش خان
  رده جانـر بدن مــد بــدمــتا ب

  مال كردهــل را كلنــن كلنــم
  امزن دل كردهـوى ره ي پنجه

  ده در ساز اوـل شــت كامــدقّ
  ك ز آواز اوـــرم ليـــخبىـــب

  ه آواز راـوختـود آمــش خــپي
 ١٣ن آموختمش ساز راـليك م

ها راه پيدا كرده، ايرج آميخته به شعر در خانه باز در همين زمينه كه موسيقىِ
برد كه در محافل اردهم نام مىچه ي هميرزا در شعرى از دو هنرمند آغاز سد

 كردند.آرايى مىطرب مجلس

  ازـويم بــدى و يا بگــه شنيــبس است آنچ
  ودـروين بــود و قمر بود و ماه و پــول بــبت

  ىـوجــرش ز منســر ســدى بــارقــبتول چ
  ودـرض از كارگاه تكوين بــكه نقش آن غ

  

                                                      

 .١١٥ ي ، صفحه١٣٦٨محجوب، محمد جعفر  ديوان ايرج، چاپ دكتر -١٣



 هزارآوا: جلد اول

٣٩ 

  ودـق بــع حــى از ودايــو كه يكــر مگــقم
 ودـن بـع چيــدايــه يكى از بـو كــر مگــقم

  دـل بلنـراز نخــا فـرمـخ ي هـوشـان خـبه س
  ودـن بــوان زريــر گيسـع به ســوده جمــنم

  دوختكه آن گيسوان به هم مى نه شانه بود
  ودــن بــديــى مستمناـه دلس ـد مجلــكلي

  ولنـا ويــد بــس فكنــه مجلــور بـش ،ولـبت
 ودــن بــريــشي ءاــق او در غنــابــمط ،رــقم

چه گفته آمد، در ايران باستان، پيش از ظهور آيين اسالم، موسيقى در دربار چنان
شاهان، در مراسم مذهبى و همچنين در ميان مردم رواج داشت و هنرمندان در 
محافل بزرگان، پايگاه بلند داشتند. پس از ظهور اسالم نيز توجه ايرانيان به 

 وسيقى بر جاى ماند.م

هاى در سده .اندگذاران فرهنگ در جهان بودهايرانيان از دوران كهن، از بنيان
پژوه، سهم بزرگى در تكميل و گسترش زبان پس از ظهور اسالم، ايرانيان دانش

اند. و ادبيات و علوم و موسيقى، حتى دستور زبان و تدوين آوازهاى عربى داشته
ندگان ايرانى، به زبان و ادب عربى نيرو بخشيد. زبان همت و آفرينندگى نويس

چه امروز بيشتر دانشمندان، حاصل تازى، زبان علمى جهان آن روزگار شد، چنان
 نويسند.هاى خود را به زبان انگليسى مىپژوهش

هاى موسيقى ياد نامهبى مناسبت نيست اگر از يكى از نويسندگان پيشگام دانش
هاى دهكردى، تمام صد سال پيش، يكى از همشهرى و در حدود هزار كنيم.

عمر خود را مانند او، به پژوهش و گردآورى آثار موسيقى و ادب آن روزگاران 
 ٨٩٧.ق. برابر با  ـه٢٨٤كند. ابوالفرج، معروف به اصفهانى به سال صرف مى

 ميالد مسيح، در اصفهان به دنيا آمد. او مانند بسيارى از معاريف آن دوران، پس
چون در آن روزگار، بغداد  ،از تحصيل مقدمات در مولد خود، رهسپار بغداد شد

مركز مهم علم و ادب بود. او در بغداد به تاريخ موسيقى و ادبيات تازى تسلّط 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٤٠ 

يافت، آن گاه به ايران بازگشت و خوشبختانه ساليان دراز از پشتيبانى اميران 
 ي  هود. ابوالفرج اصفهانى در سايبرخوردار ب» بويهآل«پرور هنردوست و فرهنگ

نامه اين پشتيبانى توانست كار فرهنگى بزرگى را به دست بگيرد. او دانش
ها و آوازها) را پس از پنجاه سال كوشش و پژوهش، در بيست (نغمه» االغانى«

هزار رويه)، به زبان تازى نوشت كه در آن شرح احوال مجلد (هشت
نوازندگان و خوانندگان به تفصيل ذكر  ،پردازانههاى تراندانان و سرودهموسيقى

را شادروان دكتر محمدحسين » االغانى«شده است. چند مجلد از كتاب 
فريدنى به زبان فارسى خوب برگردانده و با حواشى در ايران به چاپ مشايخ

المعارف بزرگ شعر و موسيقى عرب دائره» االغانى«نويسد: رسانيده است. او مى
چهارم هجرى، از آثار مهم فرهنگ ايران اسالمى است. ابوالفرج  ي هتا سد

شرح احوال صد تن » االغانى«عصر فردوسى طوسى است. در اصفهانى تقريبا هم
 خوانندگان و نوازندگان به تفصيل ذكر شده است. ،داناناز موسيقى

در شرح حال اسحق موصلى آمده است كه او استاد هندسه و رياضى بود و 
رياضى بنا كرده است. اسحاق مردى دانشمند  ي  و الحان عرب را بر پايهموسيقى 

دانان و خوانندگان و نوازندگان ترين موسيقى و در عين حال خود از بزرگ
 اسالمى در عهد خويش بود.

مغنّيان ايرانى و رومى كه بعد از فتوحات اسالمى از كشورهاى خود پراكنده 
د رفتند و عود زدن را به خنياگران تازى دمشق و بغدا ،مدينه بهشده بودند، 

خوانندگى و نوازندگى را به خود  ي حرفه ،هاى هنرى ايرانىآموختند. گروه
دانى و موسيقى ،شناسىموسيقى ،دوستىرفته، موسيقىاختصاص دادند. رفته

تربيت مطرب و نواساز مانند تربيت شاعران در دربار خالفت و حواشى امرا و 
هاى فارسى در چهارم هجرى، ترانه ي هتداول گرديد. تا سداشراف رايج و م

هاى تازى هاى پهلوى در كنار سرودهبغداد در دربار خلفا رايج بود و سروده
 شد.خوانده مى
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اول هجرى،  ي  ههفتم سد ي هابوالفرج اصفهانى معتقد است كه از ده
ى موسيقى ها هدستگاخوانندگان و نوازندگان عرب با عود ايرانى آشنا شدند و 

ساسانى تنظيم كردند و از عود به عنوان  ي هخود را بر اساس موسيقى دور
ها استفاده نمودند. دكتر مشايخ ترين ساز براى هماهنگى سرودها و نغمهكامل

 نويسد:فريدنى مى

اند، بربط همان عود است. اين كلمه فارسى است و اصل عود را ايرانيان ساخته«
مرغابى (بت)، زيرا شكل اين ساز به سينه و  ي يعنى سينه بوده است،» بربت«آن 

 ».گردن مرغابى شباهت دارد

داشت. شيخ ابونصر فارابى به جهت (زه) ساز ايرانى عود در قديم چهار وتر 
اند. درازاى ناميده» حاد«استكمال، آلت وترى خامس بر آن اضافه كرد كه آن را 

ودى كاسه به اندازه نصف پهناى آن. بر نيم پهناى آن است و گ و برابر عود، يك
نام دارد، سه زه ديگر به » بم«تر، شد. زه ضخيمروى عود چهار وتر كشيده مى

نسبت ضخامت بم به ». زير«و » مثنّى«و » مثلّث«ترتيب ضخامت عبارت است از: 
 است. همچنين مثلّث از مثنّى و مثنّى از زير. ٣/١مثلّث 

ها به ترتيب گرفتند، يعنى ضخامتيشم اندازه مىها را با تار ابراين ضخامت
 »٢٧/٣٦/٤٨/٦٤«عبارتند از: 

بها كردند، به رسم ادب ابريشمنواز هديه مىدستمزدى را كه به چنگ
 ١٤خواندند.مى

 بردند.، آلت موسيقى است كه مردم يونان و روم به كار مى١٥ارغنون يا ارغانون

                                                      

نك قراضه چند  فرمايد:مى »پير جنگى«مانند داستان كم، در »مثنوى«موالنا در دفتر اول  -١٤
نك مخفف نيك و قراضه به معناى پول خرد . خرج كن اين را و باز اينجا بيا/ »بهاابريشم«

 .مثنوى معنوى ٢١٨٤است. بيت 

١٥- Orgonon 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٤٢ 

  ارغنون ساز فلك و رهزن اهل هنر است
  م و چرا نخروشيمـاز اين غصّه ننالي چون

 »حافظ«                                               

 رباب، ساز معروف مردم فارس و خراسان بود.

  تـــاى نصيحـــب جــلَ م مطَــاغــج دمــدر كن
  چنگ و رباب است ي هكاين گوشه پر از زمزم

 »حافظ«                                                      

در يونان باستان عالمان رياضى، آفريدگار جهان را مهندس و معمار بزرگ 
موالنا  .خواندند كه همه چيز را بر مبناى حساب و هندسه آفريده استمى

هاى نواهاى الدين شاعر بزرگ ما، به پيروى از فيثاغورث و ارسطو، تناسبجالل
انگارد (پندارى عارفانه كه الك مىهاى گردش افموسيقى را بر روال تناسب
ذرّات عالم را در رقص و چرخش و سماع  ي همبناى علمى ندارد). او هم
 گويد:كند، مىجاودانى تصور و تصوير مى

  هاى چرخ است اين كه خلقبانگ گردش
  قــه حلــور و بــه تنبــدش بــراينــسىــم
  لـــد دهــــديـــا و تهـــرنـــس ي  هــالـــن

  لـــور كــاقــدان نــد بــانــى مــز كــيچ
  »، مثنوى معنوىا درموالن«                              

  فضل اهللا رضا
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و  ي ماندگارها  هو تران ها  آهنگسرگذشت  بخش نخست:
  را آفريده اند ها آنهنرمندان بزرگي كه 

ي ها  هاين نغمي ماندگار، گفتني است كه ها هو تران ها در مورد آهنگ
هنرمندان و نوابغ  ترين شورانگير، هر يك سرگذشتي دارند و گروهي از بر

كوشيده اند و دريغ است كه اين  ها آن آفرينش، براي ها سالجانشين  بي
 ند. ن، ناگفته بماندشده ا ها آنموجب آفرينش  كه ييها ه، و انگيزها سرگذشت

ت ساخته شده استرانه در ايران در يكصد سال اخير، بيش از چهل هزار آهنگ و 
زودي  هو يا چند ماهه داشته و ب اي هعمري چند روزه، چند هفت ها  آنكه اكثر 
باقي نمانده است. در اين ميان حدود  ها  آنمحو شده و اثري از  ها از خاطر

ما  ي  هجامعتاريخي  ي هحافظدر  نشين دلزيبا و  ي هترانآهنگ و  ٣٠٠-٤٠٠
، ها هو پيام اشعار و هنرمندي خوانند ها  هنغم ييسبب زيبا باقي مانده است كه به
 بسيار در روزگار باقي خواهند ماند.  يها سالماندگار شده و براي 
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قدر كه بخش قابل توجهي از ميراث فرهنگي ايران را اين آثار گران كه براي اين
رنده ست كه نگاها سالدهند، از دست تطاولگر زمان در امان بمانند،  مي تشكيل

از ميان كتب و نشريات گوناگون و يا از البالي خاطرات منتشر شده هنرمندان و 
و چگونگي  ها  هو تران ها  آهنگداران موسيقي، سرگذشت برخي از اين دوست

را جمع آوري كرده و بر آن است كه اين  ها آنآمدن و انگيزه خلق  به وجود
 ي هه تحقق اين نيت، از عهدك جا  آنتدريج منتشر نمايد. از به  را ها سرگذشت

صاحب نظران و  ي ههماز  ي هوسيليك و يا چند نفر ساخته نيست، بدين 
چه مطالبي در شود، چنان  مي داران موسيقي ايران، درخواستآگاهان و دوست

 ها آنخود  به نامرا در اختيار نگارنده قرار دهند تا  ها آنياد دارند، به  اين زمنيه
  .شودثبت و ضبط و منتشر 

و در  هموسيقي مقامي بود ،موسيقي ايراني ،در گذشتهالبته بايد به ياد داشت كه 
  :مقام به شرح زير ياد شده است ١٢هاي قديمي از  كتاب

، فكندازير -٧، اصفهان -٦،عراق -٥، راست -٤، يكسلبو -٣ ،نوا -٢ ،عشاق -١
از  نقل( .حجازي -١٢، حسيني -١١، راهوي -١٠، زنگوله -٩، بزرگ -٨

  )٣٧٧ ي صفحه ،تاليف روح اهللا خالقي ،سرگذشت موسيقي ايران

وه بر مقام هاي مزبور از الحان و نواهاي ديگري نيز در موسيقي ايران وجود عال
هايي كه در ديوان اشعار شعراي  غمهتوان به نام نداشت كه از آن جمله مي

 .اشاره كرد ،ياد شده است ها  آن پارسي گو از

ناصرالدين شاه قاجار هنرمند بزرگي به نام ميرزا عبداهللا  در دوران سلطنت
 نوازندگان ترين برجسته از )، كهخورشيدي ١٢٩٧مرگ  - ١٢٢٧تولد (فراهاني 

 قابل وجه به را ايران سنتي موسيقي كه شد آن بر آمد،مي شمار به تار سه و تار
 داشت، جودو سنتي موسيقي در كه نواهايي و ها مقام از و كرده تنظيم قبولي

 .مايدن تدوين »ايراني موسيقي رديف« نام به مجموعه اي

 :اين رديف شامل دستگاه ها و آوازهاي زير است
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، دستگاه چهارگاه -٣ ،دستگاه سه گاه -٢، دستگاه شور -١: ها دستگاه
دستگاه راست  -٧، دستگاه نوا -٦، دستگاه ماهور -٥٤، دستگاه همايون -٤

 .گاه پنج

آواز  -٤ ،آواز بيات ترك -٣، آواز دشتي -٢، از ابوعطاآو -١: ها آواز
 .آواز بيات اصفهان -٥، افشاري

وشه هاي متعدد وجود دارد كه گ ،ر هر يك از اين دستگاه ها و آوازهاد
 ،سرگذشت موسيقي ايران( .مي نامند »يرديف موسيقي ايران«مجموعه آن ها را 

 )٣٨٤تا  ٣٧٧صفحات 

ها را نقي وزيري برخي از آن ، عليندنا محفوظ بمابه منظور اينكه اين رديف ه
، موسي معروفي و نورعلي برومند :نويسي كرد و اساتيد نامداري مانندنت

 ند.منتشر ساخت رديفخود را از  هاي  روايت

صورت گرفت آن بود كه در  حفظ رديفام هاي مهمي كه براي گاز ديگر 
 از و ،تار نامداري  نوازنده ،داوودني مرتضي استاد انقالب از قبل يها سال

 به ،ايران راديو دعوت به بنا ،»قلي حسين آقا« و »خان درويش« ممتاز شاگردان
 آنچه هر و يافت مي حضور راديوي  استوديو در روز هر ،نيم و سال يك مدت

گفتني است  .ردنوار ضبط ك ٢٩٧ در يادداشت ياد به ايراني موسيقي رديف از
ين كار بزرگ حاضر نشد كمترين دستمزد و پاداشي كه استاد براي انجام ا

  دارد.دريافت 
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  سرود اي ايران -١

سرود ملي هر كشور، در حقيقت زبان مشترك آحاد مردم آن كشور بوده و 
عقايد و باورهاي سياسي و اجتماعي قرار دارد. در اين سرودها، واالترين  يماورا

عاليق گوناگون به هم گره  يابد،يات مشترك هر ملت تجلي ميآرزوها و تمنّ
  كند.بستگي ملي انسجام پيدا ميخورد و هممي

كبير فرانسه ساخته شد در كه در دوران انقالب  ،»مارسيزّ«مشهورترين سرودها، 
 (Rouget de Lisle)» ليل روژه دو«ابتدا سرود ملي آن كشور محسوب نمي شد. 

هنگامي كه ميالدي،  ١٧٩٢سال يكي از شبهاي آوريل در افسر جوان فرانسوي 
به فرانسه آگاه شد، تحت تاثير احساسات وطن  اتريشاز اعالن جنگ دولت 
تصنيف » سرود رزم لشگر رن«گذاري به نام:  مهيّج و تاثيردوستي، شعر و آهنگ 

ج احساسات فرانسوي ها براي مبارزه با دشمن تاثير بسيار داشت. يكرد كه در تهي
آماده ي رفتن به جنگ بودند به پاريس آمدند،  وقتي گروهي از مردم مارسي كه

اين سرود را در كوچه ها و خيابان ها مي خواندند. عالقه ي مردم به اين سرود 
  باعث شد كه دولت فرانسه آنرا به عنوان سرود ملي اعالم نمايد.

م.) در زمان سلطنت  ١٨٧٣خورشيدي ( ١٢٥٢نخستين سرود ملي ايران در سال 
فرانسوي، معلم دارالفنون ساخته » لومرآلفرد «ي جار به وسيلهناصرالدين شاه قا

ها و مراسم رسمي و نظامي شد كه تا زمان محمد علي شاه قاجار نيز در جشن
  ١٦شد. اجرا مي

رئيس جمهور تركيه از » ركوكمال آتات«خورشيدي، هنگامي كه  ١٣١٢در سال 
مقرر بود كه در  دعوت كرد تا از آن كشور ديدن نمايد و» رضا شاه پهلوي«

شيخ الرئيس «سرود ملي ايران نواخته شود، شاه از  ،مراسم ورود شاه به آنكارا

                                                      

از نشريات  ،٤١٧ ي صفحه ،جلد اول ،غالمرضا جوادي ،»موسيقي ايران از آغاز تا امروز« -١٦
 .شهريهم
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، رئيس انجمن ادبي ايران و نايب رئيس مجلس شوراي ملي، خواست تا »افسر
  براي ايران سرود ملي ساخته شود.

خ در اجراي امر شاه، جلسه اي با حضور: شيخ الرئيس افسر، ملك الشعرا بهار، شي
الملك اورنگ، مرتضي ميرزا قهرمان، بديع الزمان فروزانفر، پارسا تويسركاني، 

ت تشكيل گرديد و با توجه به سرود هاي ملي چند اسعيد نفيسي و عباس فر
قرار داد، دو قطعه شعر با  ها آن كشور ديگر كه وزارت امور خارجه در اختيار

انجام  ها آن بر روي يكي ازاوزان متفاوت تهيه شد كه پس از اصالحاتي كه شاه 
ي موزيك نظام قرار گرفت تا آهنگ مناسبي روي داد، آن شعر در اختيار دسته

  .آن قرار گيرد

و آهنگ » مايل تويسركاني«و » شيخ الرئيس افسر«ي: اشعار اين سرود به وسيله
در دستگاه » ستوان يكم داوود نجمي«و » سرهنگ نصراهللا مين باشيان«آن توسط 

در مراسم رسمي و نظامي مورد استفاده قرار  ١٣٥٧ساخته شد كه تا سال ماهور 
  ١٧داشت.

ترين اثري كه در يك صد سال اخير، در دنياي شعر و مشهورترين و محبوب
انگيزي، عواطف و احساسات ملي موسيقي ايران به وجود آمد و به نحو شگفت

ناپذير استاد  شاهكار فنا، »اي ايران« ي هما را تحت تأثير قرار داد، سرود جاودان
ترديد، براي مردم است كه بي ١٩گالبو دكتر حسين گل ١٨اهللا خالقيروح

                                                      

 .٤٧٠ ي صفحه ،روح انگيز راهگاني ،»تاريخ موسيقي ايران« -١٧

معروف  ي روح اهللا خالقي: استاد و موسيقي دان بزرگ، آهنگساز نامدار، رهبر اركستر، نويسنده -١٨
در كشور اتريش  ١٣٤٢خورشيدي در كرمان متولد شد و در سال ١٢٥٨تاريخ موسيقي ايران در سال 

  در گذشت. 

هاي بسيار مانند: سرود اي ايران، آهنگ آذربايجان، مي ناب، حاال چرا، بوي جوي نگاز وي آه
ها لگدر برنامه  ها  آن ها اثر آهنگين ديگر به جا مانده كه بسياري ازموليان، الله خونين، خاموش و ده

ر اقدامات از ديگ .و عموما از آثار ماندگار به شمار مي آيند پخش شدندو ديگر برنامه هاي راديويي 
تاسيس هنرستان موسيقي و  ،مي توان از تشكيل: انجمن موسيقياستاد هنري و فرهنگي ي برجسته 
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فقير و غني، واالترين اثر ملي و هنري معاصر به شمار  ،جوان ،ايران، اعم از پير
بستگي را براي ما مطرح مليت و هم ،پرستيرفته و مفاهيم جديدي از ميهن

  كند. مي

سرود ملي ايران به شمار نمي آيد، اما در چند دهه ي گذشته،  سرود اي ايران نيز
آن چنان روح مردم ايران را تسخير كرده كه عمال به عنوان سرود ملي ايرانيان 

  شهرتي جاودانه دست يافته است.به 

انگيزترين آوازهاي گفتني است كه سرود اي ايران در گام دشتي كه يكي از غم
چنان هنر و توانايي به كار معهذا در آفرينش آن، آنايراني است به وجود آمده، 

شود، كما اي از غم و اندوه، در اين اثر ديده و شنيده نميترين نشانه  رفته كه كم
ترين و زيباترين آهنگ شاد و ، قديمي»يار مبارك بادا«كه، آهنگ: اين
 ي هاي عروسي است نيز در گوشهتحرك ايرانيان كه مخصوص جشن پر

دانند كه نظران مي(دستگاه چهارگاه) به وجود آمده و صاحبمنصوري 
انگيزترين احساسات و عواطف ما ترين گوشه براي بيان غممنصوري، مناسب

، سرود شادي و هيجان و »يار مبارك«هاست كه قرن با اين همه .است انايراني
  پايكوبي مردم ايران است.

                                                      

 

راديويي و انتشار مقاالت گوناگون ياد كرد كه در تحوالت موسيقي  يها برنامهده يهمچنين تهيه
 معاصر ايران نقش بسيار داشتند.

موسيقي دان، گياه شناس  ،، مترجمترانه سرا ،نويسنده، شاعر ،دكتر حسين گل گالب: اديب -١٩
در  ١٣٦٣خورشيدي در تهران متولد شد و در سال  ١٢٦٧در سال  ،و استاد ممتاز دانشگاه تهران گبزر

هنري به  و هاي مختلف علمي، ادبيهمين شهر در گذشت. از وي كتب و مقاالت متعددي در زمينه
 يامعهجسياري از لغات مشهوري كه مورد استفاده گياه شناسي به جا مانده و ب يخصوص در زمينه

هاي ذهن پر بار و از آفرينش ،پرچم و جلبك سنگ، گلْامروز ايران است مانند: كاسبرگ، گلبرگ، 
ر فرهنگي و علمي ايران محسوب يدكتر گل گالب به راستي از ذخا .پژوه وي به شمار مي آيددانش

 مي شود.
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ياتي چند وجود دارد كه با مختصر ، روا»اي ايران«خلق سرود ي   در بيان انگيزه
 ١٣٢٠باشند. الزم به يادآوري است كه بعد از شهريور اختالفاتي به هم شبيه مي

هاي بيگانه، مردم ايران هر روز با خورشيدي و اشغال سرزمين ما به وسيله ارتش
پليد و  ،ناراحتي و انزجار بسيار، دركوچه و بازار، شاهد رفتارهاي زشت

ان اشغالگر، به خصوص با زنان و دختران ايراني بودند و از اعمال ناشايست سرباز
شدند و كاري هم از آنان، خون ميناراحت و دل ،نهايت متأثرها بيغيرانساني آن

، روزي من و ١٣٢٢كند كه در شهريور گالب تعريف ميساخته نبود. استاد گل
رچم شوروي را بر كرديم، پآباد تهران عبور ميخالقي از جلو پادگان عشرت

باالي دكل پادگان برافراشته بودند. از ديدن اين صحنه من و خالقي متأثر شديم 
و مدتي گريستيم، اما من به خالقي گفتم، به جاي اندوه و گريه، بهتر است، اين 

هاي آينده بدانند، چه درد جانكاه را در قالب سرودي، طوري بيان كنيم كه نسل
در سه بند ساخته  »اي ايران«چند روز بعد سرود  ٢٠ست.به روزگار ايران رفته ا

 ي  شد و با صداي جادويي غالمحسين بنان ضبط گرديد كه بيش از سه دهه
 ٢١رسيد.پياپي، در آغاز هر بامداد، به وسيله امواج راديو، به گوش مردم ايران مي

 ها از پخش آن در راديوشگفت آن كه چون نام شاه در اين اثر نبود، تا مدت
گالب با پايمردي بسيار، با تغيير شعر شد، اما خالقي و گلتهران جلوگيري مي

تا اين كه يكي از روزها كه دانشگاهيان دركاخ گلستان به  ،موافقت نكردند
گالب توقف كرد و اظهار مراسم سالم رفته بودند، شاه در مقابل دكتر گل

استاد در  .آن نيست ولي اسم شاه در ،ايام سرود خوبي ساختهداشت، شنيده

                                                      

  .٣٠٣ ي  هفا، صفح، اسماعيل نواب ص»شمع ي  هقص« -٢٠

روزي  ،١٣٢٣خلق سرود اي ايران، روايت ديگر اين است كه در سال  ي در باب انگيزه -٢١
مريكايي يك بقال آديد يك سرباز  و كردگالب از خيابان هدايت عبور ميدكتر حسين گل

اله زند، بسيار ناراحت شد و هنگامي كه به انجمن موسيقي ملي رسيد، روحايراني را كتك مي
گالب داستان بقال را براي او گفت. خالقي را ديد. خالقي علت ناراحتي او را پرسيد و گل

خالقي هم متأثر شد و تصميم گرفتند تا به اتفاق سرود اي ايران را به وجود آورند. 
 .١٩٢ ي هجلد سوم، صفح ،»سرگذشت موسيقي ايران«
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گوييم، شامل شاه هم كه در واقع گويد، وقتي در مورد ايران سخن ميجواب مي
شود. شاه تأملي كرد و به حرف استاد مهر يكي از افراد اين سرزمين است مي

هاي تأكيد نهاد و از آن به بعد، راديو آن را به همان شكل پخش نمود. از نكته
  توان به موارد زير اشاره داشت:د اين اثر جاودانه ميمهم و به يادماندني در مور

هاي به كار رفته در اين سرود، تنها از كلمات فارسي تشكيل يافته و واژه الف:
  . شوددر آن ديده نميي ديگري بيگانه  ي اژهو» نور«ي   كلمهجز   به

هاي موسيقي بختياري الهام ملودي اصلي سرود اي ايران، از برخي نغمه ب:
ي برخوردار است شور ته شده و به همين جهت آهنگ از فضاي حماسي پرگرف

  هاي اصيل ايراني را همراه دارد.و عطر و رنگ موسيقي

بخش به وسيله خوانندگان بسياري اجرا سال گذشته اين سرود جان ٦٤در  پ:
ها عبارتند از: غالمحسين بنان، اسفنديار قره باغي، شده است كه مشهورترين آن

خاص خود آن را ي  دوست و حسين سرشار كه هر يك با شيوهوطنرشيد 
اي دارد، اما اند. گرچه غالمحسين بنان در آواز ايران شهرتي افسانهخوانده

باغي را بهترين اجراي بسياري از كارشناسان موسيقي، اجراي اسفنديار قره
  دانند.خوان اين سرود مي  تك

هاي انجمن موسيقي ملي، يكي از كنسرتسرود اي ايران براي اولين بار در  ت:
چنان مورد اهللا خالقي اجرا شد و آنري به رهبري استاد روحتاركسي به وسيله 

وندگان حاضر در كنسرت قرار گرفت كه اجراي آن سه بار تكرار شد نتوجه ش
  گرامافون صادر كرد. ي و وزير فرهنگ وقت دستور ضبط آن را به روي صفحه

، اين شعر و »سرگذشت موسيقي ايران«خالقي در جلد سوم استاد  ي به نوشته
آهنگ در برانگيختن احساسات ملي و ميهني ايرانيان تأثير بسيار باقي نهاد و 

هاي اشغالگر بيگانه اي بود كه به طور غيرمستقيم بر پيكر ارتشنخستين ضربه
  وارد شد.
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يا پراكنده شده و ها ايراني در اطراف و اكناف دندر سي سال گذشته كه ميليون
ها را آزرده و پريشان نموده است، در آغاز هر دوري از يار و ديار، بسياري از دل
كنند، خواندن دسته جمعي اين دل برگزار ميجمع و مجلسي كه ايرانيان خسته

  دارد.مي وا تپشهاي مشتاق را عميقاً به كالم پاك و مقدس، جان



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٢ 

  

 اي ايران اي مرز پرگهر

گالب، دستگاه: دشتي، اولين اهللا خالقي، شاعر: دكتر حسين گلروحساز: آهنگ
با اركستر انجمن موسيقي ملي، اجراهاي ديگر: اسفنديار  ١٣٢٣اجرا: بنان 

  .١٣٧٠دوست ، رشيد وطنباغيقره

  بند اول:

  اي خاكت سرچشمه هنر      اي ايران اي مرز پر گهر
  پاينده ماني و جاودان     دور از تو انديشه بدان

  جان من فداي خاك پاك ميهنم  من آهنم اي  اي دشمن ار تو سنگ خاره
  دور از تو نيست انديشه ام      مهر تو چون شد پيشه ام

  پاينده باد، خاك ايران ما  در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ما

  بند دوم:

  خاك دشتت بهتر از زر است    و گوهر است سنگ كوهت درّ 
  و بي مهر تو چون كنم؟بر گ    مهرت از دل كي برون كنم

  نور ايزدي هميشه رهنماي ماست  تا گردش جهان و دور آسمان به پاست
  دور از تو نيست انديشه ام    مهر تو چون شد پيشه ام

  پاينده باد خاك ايران ما  در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ما

  بند سوم:

  روشن از تو سرنوشت من     ايران اي خرم بهشت من
  جز مهرت در دل نپرورم     ه پيكرمگر آتش بارد ب

  مهر اگر برون رود گلي شود دلم  از آب و خاك و مهر تو، سرشته شد گلم 
  دور از تو نيست انديشه ام     مهر تو چون شد پيشه ام

  ....پاينده باد، خاك ايران ما  در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ما
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  مرغ سحر -٢

بهار آن را بر  ءالشعراگاه ماهور كه ملكاي است در دستمرغ سحر، اثر جاودانه
نامدار  ي هدان و نوازندداوود، موسيقيدرآمدهاي مرتضي نيروي يكي از پيش

زيبا، از  ي  هسال است كه اين تران ١٠٠تار در دوبند سروده است. حدود 
هاي چند نسل از مردم ايران هاي ارس تا سواحل خليج فارس، در زمزمهكرانه

شور و تأثير  ،جاذبه ،هاي دراز هنوز لطافتعد از گذشت اين سالمترنم است و ب
  دارد.وا مي تپشها را به و جان ها دلآن، 

هاي تاريخ تيرگي مداوم شب و چيرگي مستمر ظلم و ستم، همواره از مشخصه
مرغ سحر، فريادي است از اعماق اين ظلمت ديرپا كه  ي هترانايران است و 

  رساند.را براي دميدن سحر، به گوش مي ها انسانآرزوهاي ميليون

نشيب و فرازي دارد و در تمام دوران سلطنت رضاشاه،  اين ترانه سرگذشت پر
ها، بسياري از خوانندگان بزرگ مانند سال طياجراي بخش دوم آن ممنوع بود. 

الدوله هلن، جمال صفوي، محمدرضا قمرالملوك وزيري، ملوك ضرابي، ايران
اند. چين و هنگامه اخوان آن را با هنرمندي بسيار اجرا كردهشجريان، نادر گل

به نقل از موسي  »خاطراتي از هنرمندان« ي  هپرويز خطيبي در كتاب ارزند
نويسد: يك شب من شرحي به اين مضمون مي ،داوودداوود، برادر مرتضي نيني

ربار تيمورتاش وزير مقتدر د ي هو برادرم مرتضي و قمرالملوك وزيري در خان
گذاري كرده رضاشاه دعوت داشتيم. اواسط شب ناگهان رضاشاه كه تازه تاج

رو شويم، تا حدودي  به بود وارد مجلس شد و ما كه انتظار نداشتيم با شاه رو
دستپاچه شديم. شاه كه متوجه اين مسأله شد، در حالي كه شنل آبي خود را از 

برادرم مرتضي گفت  داشت، با صداي پرآهنگش خطاب به من ومي دوش بر
ي آن كه قصد خاصي داشته بادامه بدهيد و ما دستور شاه را اطاعت كرديم و 

مرغ سحر را نواختيم. مرغ سحر كه آهنگش از مرتضي و من و  ي هباشيم، تران
اي است كه بهار آن را در الشعراء بهار است، در واقع ترانهاشعارش از ملك
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ه است و چه راهي بهتر و مؤثرتر از سرودن مخالفت با ديكتاتوري رضاشاه، سرود
به سينه حفظ  شعر روي آهنگي كه از آن روزگار تاكنون، زبان به زبان و سينه

وقتي هنرنمايي  .هاستترين ترانهترين و قشنگشده و هنوز هم يكي از برجسته
كرد  گو و گفترضاشاه كمي با رجال حاضر در مجلس  ،قمرالملوك تمام شد

سراغ ما آمد و قمر و مرتضي و مرا مورد محبت قرار داد و رفت.  و بعد هم به
اي برافروخته به مرتضي و من اعتراض كرد پس از رفتن او، تيمورتاش با چهره

كه چرا اين آهنگ را اجرا كرديم؟ و قمرالملوك وزيري كه همگان براي او 
ه برادران احترام قايل بودند جواب داد كه اين پيشنهاد من بود و گناهي متوج

داوود نيست و به اين ترتيب ما را از يك مخمصه بزرگ نجات داد وگرنه ني
ممكن بود كه تيمور تاش من و برادرم را به زندان بيندازد. چند ماه پس از آن 

  ٢٢ها افتاد.بر سر زبان »مرغ سحر« ي هترانشب بود كه 

 ي هقص«كتاب سراي نامدار در اسماعيل نواب صفا، شاعر و ترانه ي هنوشتبه 
الشعراء بهار اين ترانه را به خاطر حوادث دوران محمدعلي شاه ، ملك»شمع

بستن مجلس و بالتكليفي مملكت سرود و ارتباطي با مخالفت با رضاشاه  ،قاجار
صبح روز جمعه  ٨:٣٠اما گفتني است كه محمدعلي شاه قاجار در ساعت  .ندارد

تهران پناهنده شد و از سلطنت  خورشيدي به سفارت روس در ١٢٨٨تيرماه  ٢٥
اين آهنگ، متولد  ي هداوود سازندخلع گرديد و با توجه به اين كه مرتضي ني

خورشيدي است، در آخرين روزهاي سلطنت محمدعلي شاه  ١٢٨٠يا  ١٢٧٩
آهنگي سال نداشته است و اظهار نظر استاد نواب صفا با واقعيت هم ٨ـ ٩بيش از 

در مرغ سحر را در  ي هالشعراء بهار، ترانيقين، ملك ندارد، به احتمال قريب به
هايي از ديكتاتوري در حال بروز و ظهور بود و هايي كه نشانه، سالاوايل اين قرن

درآمدي از مرتضي شد بر روي پيشكم شنيده ميصداي پاي استبداد، كم
  داوود در دستگاه ماهور سروده است.ني

                                                      

 .١٩ - ٢٢، پرويز خطيبي، صفحات »خاطراتي از هنرمندان« -٢٢
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مشهور  ي هكننديرج گرگين گوينده و تهيهپيش ا ها سالدر تأييد اين نظر، 
داوود خالق آهنگ مرغ سحر، راديو و تلويزيون، با استاد مرتضي ني

اين  ي پخش شد. خالصه» اميد ايران«ي انجام داد كه در راديو يگو و  گفت
  به شرح زير است: گو و  گفت

د: الشعراء بهار به من فرمودنروزي از روزهاي خوب آن روزگاران، جناب ملك
آهنگ تازه چه داري؟ عرض كردم: دارم. فرمودند بزن ببينم. من امتثال امر 

ي نمودند و يهانموده و آهنگ را نواختم و ايشان روي تكه كاغذي، يادداشت
زدم، با تار تكرار كنم. در بار تقاضا كردند كه قسمتي را كه به آرامي مي چند

ذاشت و كاغذي كه در آخر فرمودند كه من روي اين آهنگ، شعري خواهم گ
م يمي گذاشته شده بود، از عاليدست داشتند به من نشان دادند. روي كاغذ عال

ام. چندي بعد من است كه در ذهن پرورانده» نت«مزبور پرسيدم. فرمودند اين 
اي؟ عرض كردم آري، فرمودند بزن را ديدم، فرمودند سازت را آورده كه ايشان

  ببينم.

من ديدم درست جفت و جور آهنگ ابداعي من است و  وقتي شعر را خواندند،
بود كه دادم به خانم قمرالملوك وزيري خواند و آنقدر  »مرغ سحر«آن آهنگ 

  ٢٣مورد قبول عامه قرار گرفت كه بر زبان كوچك و بزرگ جاري شد.

سرايي ، بعد از شيدا كه سرفصل ترانه»ادبيات آهنگين ايران«كتاب  ي  هبه نوشت
الشعراء هاي ملي و ميهني است، ملكست و عارف كه مبتكر ترانهپوياي ايران ا
سرايي ايران به شمار رفته و مرغ سحر ترانه ي  هترين چهربهار شاخص

ي ترين اثري است كه از وي به جا مانده و براي اولين بار به وسيله برجسته
  اجرا شده است. ملوك ضرابي و قمر

بيداري ايرانيان داراي دو بند است. بند اول  ي ههاي دوراين ترانه مانند اكثر ترانه
سياسي و اجتماعي پرداخته شده است. در  ليمسابند دوم به  آن تغزلي است و در

                                                      

 مهندس احمد معتمدي. ي  هداوود، نوشتاي از استاد مرتضي نيكيهان لندن، خاطره -٢٣
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كه در خفا،  آن جاشود و مجالس عمومي معموالً بند تغزلي آن خوانده مي
خواندند. كالم امكان مطرح كردن عقايد سياسي وجود داشت، بند دوم را نيز مي

ار در هر دو بند عظمت و جاودانگي دارد و اگر شعر را حتي بدون آهنگ و به
  مستقل از موسيقي بخوانند، كوبنده و شنيدني است.

، از »هاي موسيقي ايرانچهره«اساس تحقيقات شاپور بهروزي، مؤلف كتاب  بر
الدوله هلن و جمال ايران ،ميان اجراهاي متعدد مرغ سحر، اجراي ملوك ضرابي

اكنون اين آثار وجود گرامافون ضبط شده كه هم ي  هبر روي صفحصفوي، 
هاي خود خوانده است، اما از آن چه قمرالملوك وزيري در كنسرت ،دارند

در دانشگاه  ١٣٦٩اثري در دست نيست. محمدرضا شجريان اين ترانه را در سال 
هاي تازه چمان) و نادر گلچين در گل بركلي آمريكا خواند (كنسرت سرو

با تنظيم ارجمند استاد فرامرز پايور و باالخره خانم هنگامه اخوان  ١٥٠ ي  همارش
  با تار محمدرضا لطفي اجرا كرد. ٢٠١ ي هشمارهاي تازه اين اثر را در گل

اندركاران هنري رژيم پيشين، مرتكب خطا و چند سال قبل از انقالب، دست
ي بر روي اين آهنگ اشتباه بزرگي شدند و به جاي شعر مرغ سحر، شعر ديگر

صدايي اجرا   نهاده شد كه با صداي پوران و عبدالوهاب شهيدي، به صورت دو
مفهوم كه به  فاخر و پر ،گرديد. تغيير شعر بهار، آن هم كالمي تا اين حد زيبا

هاي سياسي صورت گرفت كه به تحقيق سند افتخار ملت ايران است، با انگيزه
كس نيز آن را تحسين بخشودني است و هيچهر روي، امري غيرقابل دفاع و نا

  نكرد.

گفتني آن كه چون تصنيف مرغ سحر، زبان دل مردم بود و ي آخرين نكته 
ها و توانست به سادگي و راحتي آن را درك كند، به زودي بر دلهركس مي

مردم كوچه و ي ها نشست و حتي برخي از كلمات و جمالت آن به وسيله زبان
الشعراء ار مطلوب و مناسبي تغيير يافت. از آن جمله ملكبازار، به نحو بسي

گويد كند: تصنيف مرغ سحر را ساخته بودم و در آن قسمت كه ميتعريف مي
يك ». شام من شام من را سحر كن«ابتدا گفته بودم: » شام تاريك ما را سحر كن«
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شام تاريك ما را سحر «گويد شب شنيدم كه رهگذري به جاي شعر من، مي
من ديدم چه كلمات مناسبي اين رهگذر كه سوادش هم معلوم نيست ». كن

انتخاب كرده است. شعر را به همان طريقي كه رهگذر زمزمه كرده بود اصالح 
  ٢٤كردم.

ي ، مرغ سحر، بعد از سرود جاودانه نزديك به يك قرنهنوز هم بعد از گذشت 
م دل انگيزي كه در مردم ايران است و مفاهي ي هتران ترين  ، محبوب»اي ايران«

  ٢٥درخشد. مي هاي ملت ايران بر تارك آرزو همچناناين شعر بيان شده، 

  

  

  

                                                      

بخش يزدان، خاطرات هنري اسماعيل نواب صفا، به نقل از »شمع ي هقص«نقل از كتاب  -٢٤
 .٧٧ ي هالشعراء بهار، صفح، داماد ملكقهرمان

را » مرغ سحر«اگون اين سطور كه اغلب صفحات و اجراهاي گوني به باور نگارنده  -٢٥
به وجود آمده، » محمد رضا شجريان«شنيده ام، آنچه با آواي گرم و لطيف و سحرآميز 

برترين و هنرمندانه ترين اجرائي است كه از اين اثر يگانه موسيقي معاصر ايران به جاودانگي 
 رسيده است. 

ن: شب، تاريكي، در اين آواي افسون كننده، استاد شجريان موفق شده است تا مفاهيمي چو
سحر، روشنائي، قفس، آزادي و باالخره، ظلم و رهايي را با همان بار معنايي كه ملك الشعراء 
بهار در كالم ماندگار خود به كار برده است، به شنوندگان انتقال دهد. آنچه شجريان 

 خواند در حقيقت دادخواهي مشترك ميليون ها ايراني دردمند و رنج كشيده اي است كه مي
 ها آن در شامي تاريك و ديرپا گرفتار آمده و آزادي و سر بلندي ايران بر تارك آرزوهاي

  درخشد.  مي

خورشيدي در اطراف و اكناف گيتي برگزار  ١٣٦٩در كنسرت هايي كه استاد بعد از سال 
برنامه هاي موسيقي وي به ي پايان بخش همه » مرغ سحر«كرد، اجراي پي درپي و مكرر 

صدها و يا هزارها شركت كننده اي كه در اين كنسرت ها حضور داشتند به  شمار رفته و
پاخاسته و با ديده گريان و دلي لبريز از مهر ايران، به طور گروهي، استاد را در خواندن ترانه 

 همراهي مي كردند. صحنه هاي باشكوهي كه در تاريخ ايران همواره به ياد خواهد ماند.
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  مرغ سحر

 سال آفرينش ؛داوودآهنگ: مرتضي ني ؛دستگاه: ماهور ؛شعر: محمدتقي بهار
، شجريان، نادر هلن الدولهخواننده: قمر، ملوك ضرابي، ايران ؛١٣٠٠ واليح

 .گلچين، هنگامه اخوان، فرهاد

  بند اول
  داغ مرا تازه تر كن!      مرغ سحر، ناله سر كن!

  بر شكن و زير و زبر كن      بار اين قفس را زآه شرر
  آزادي نوع بشر سرا ي  هنغم      بلبل پر بسته زگنج قفس درآ

  پر شرر كن، پر شرر كن    اين خاك توده را ي هوز نفسي عرص
  داده بر باد ،آشيانم      ظلم ظالم، جور صياد

  شام تاريك ما را سحر كن    فلك، اي طبيعتاي خدا، اي 
  شام تاريك ما را سحر كن    اي خدا، اي فلك، اي طبيعت

  ابر چشمم ژاله بار است      است گل به بار است نوبهار
  اين قفس چون دلم تنگ و تار است          

  دست طبيعت گل عمر مرا مچين   شعله فكن در قفس اي آه آتشين
  بيشتركن بيشتركن بيشتركن    ينجانب عاشق نگه اي تازه گل، از ا

  مختصر مختصركن مختصركن      مرغ بي دل، شرح هجران،

  بند دوم:
  عهد و وفا بي اثر شد      عمر حقيقت به سر شد

  بي ثمر شد ،هر دو دروغ و      ناز معشوق ،عاشق ي هنال
  قول و شرافت همگي از ميانه شد    راستي و مهر و محبت فسانه شد

  ديده تر كن    نه شد از پي دزدي، وطن و دين بها
  گشته بي تاب ،زارع از غم      جور مالك، ظلم ارباب

  جام ما پر ز خون جگر شد      ناب مي ساغر اغنيا پر
  وز قوي دستان حذر كن      اي دل تنگ ناله سر كن

  نشين دلدلكش بزن اي يار  ي پرده   چهره بده آب آتشين ساقي گل
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  ناله بر آر از قفس اي بلبل حزين          
  ....پر شرر شد، پر شرر شد      مني  ، سينهكز غم تو
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  مرا ببوس -٣

سرود اي «توان گفت كه در تاريخ موسيقي معاصر ايران، به جز به تحقيق مي
، شهرت و موفقيت »مرا ببوس«اي مانند ، هيچ آهنگ و ترانه»مرغ سحر«و » ايران

پياپي  ي هدهايران را جلب ننموده است. براي چند  ي پيدا نكرده و نظر جامعه
هاي مردم ايران، پير يا جوان، فقير يا غني، مترّنم شورانگيز، در زمزمه ي هاين قطع

  شدند.بود و شنوندگان هرگز از شنيدن مكرّر آن خسته نمي

ساز نامدار است دان و آهنگانگيز از آثار مجيد وفادار، موسيقياين آهنگ دل
ي گرم و مسحوركننده حسن حيدر رقابي (هاله) سرود و با آوا آن راكه شعر 

خورشيدي از راديو تهران پخش شد و به ماندگاري  ١٣٣٥نراقي، در سال گل
  دست يافت.

آور و شنيدني دارند. سرگذشتي كه در اين شعر و آهنگ سرگذشتي شگفت
ها قرار دارد و از نخستين روزهاي انتشار روايات و سايه روشن ،هااي از ابهامهاله

هاي با فرهنگ مردم ايران درآميخت و مانند ديگر افسانهدر راديو تهران، 
اساس  ه سعي برآنست كه برنوشتمردمي، هر روز ابهام بيشتر يافت. در اين 

مرا ببوس و  ي  هتراننظران، سرگذشت خاطرات برخي از هنرمندان و صاحب
طور كه گفته شد اين  گيري آن مورد بررسي قرار گيرد. همانچگونگي شكل

بيات اصفهان، با الهام از يك آهنگ  ي مجيد وفادار، در مايه ي لهآهنگ وسي
تهران  ي همجلپيش  ها  سالاي كه در مصاحبه ٢٦آمده است. به وجوديوناني 

مصوّر با مجيد وفادار به عمل آورد، استاد وفادار از چگونگي سرودن مرا ببوس 
  كند: چنين ياد مي

نام  »اتّهام«ها ساختم. يكي از اين فيلمهاي ايراني، آهنگ ميمن گهگاه براي فيلم
 ي كنندهبه دعوت شاپور ياسمي، تهيه ١٣٣٥بهشت سال داشت كه در اردي

                                                      

 .١٦٢ ي هين قلم، صفحكسعيد مش ،»ي ايران زمينها  و سرود ها  و ترانه ها  تصنيف« -٢٦
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حيدر رقابي (هاله) سرود  آن راهاي فارسي براي آن آهنگي ساختم كه شعر فيلم
براي فيلم مزبور اجرا كرد. با آنكه پس از به  آن را ٢٧اي به نام پروانهو خواننده

رو نشد و موفقيتي به   به درآمدن فيلم، اين آهنگ با استقبال مردم رو نمايش
قرار  ها داندست نياورد، اما شعر و آهننگ آن مورد توجه بسياري از موسيقي

بسيار دوست  آن رابه خاطر سپردند، از جمله پرويز ياحقي  آن راگرفت و 
ي تابستان سال نواخت و در يكي از روزها با ويلن مي آن راداشت و همواره 

نراقي را وادار به خواندن اين راديو، حسن گل ٨ ي  هشمار، در استوديو ١٣٣٥
  ٢٨ترانه كرد.

سراي نامدار كه همواره در اين داستان را پرويز خطيبي نويسنده و ترانه ي هادام
ل هنري راديو قرار داشت، در كتاب خاطرات خود، چنين نقل يجريان مسا

  كند:مي

جمع شده و منتظر  ٨ ي  هشماري اركستر راديو در استوديو يك روز كه اعضا
 ،ار معروف بازارفرزند يكي از تجّ ،نراقياله خالقي بودند، حسن گلاستاد روح

كه صداي گرم و دلنشيني داشت و غزل خواندنش در بين دوستان معروف بود، 
ا ويلن و به ديدار پرويز ياحقي آمد و به استوديو وارد شد. در آن موقع پرويز ب

با پيانو، مشغول نواختن آهنگ مرا ببوس بودند. پرويز كه » مشير همايون شهردار«
بار به آهنگ  نراقي چندگويد به اين آهنگ گوش بده، گلنراقي را ديد، ميگل

ل ضبط ؤوكند. در اين ضمن، مسدهد و شعر ترانه را زير لب زمزمه ميگوش مي
آنكه كسي متوجه وديو حضور داشت، بيهاي موسيقي راديو كه در استبرنامه

معينيان  اهللا به نظر نصرت آن راكند و روز بعد نراقي را ضبط ميشود، صداي گل

                                                      

بود و صداي گرمي » بيني بام من استآن بام بلند كه مي: «ي هخانم پروانه خواننده تران -٢٧
ي وي ها مشهور كه صفحاتي از آواز ي هداشت، اما نبايد وي را با خانم موچول پروانه خوانند

 ت، اشتباه كرد.همراه با سنتور حبيب سماعي باقي اس

 ١١، مورخ ١٤١٨ ي با مجيد وفادار، شماره »تهران مصور« ي همجل ي  هبرگرفته از مصاحب -٢٨
 .١٣٤٩آذرماه 
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الن راديو به آن ؤورساند. وقتي معينيان و ساير مس سرپرست انتشارات و راديو مي
گيرند آن را از راديو پخش كنند و جريان را با كنند، تصميم مينوار گوش مي

نراقي گويد انتشار اين ترانه براي گلگذارند. پرويز مييز ياحقي در ميان ميپرو
سرشناس مذهبي است و  ي زيرا او از يك خانواده ،شودبسيار گران تمام مي

مرا «گيرند كه باشد. نهايتاً تصميم ميپدرش با موسيقي به شدت مخالف مي
پخش كنند. اما همين يك بار  ناشناس از راديو ي هخوانندرا با نام مستعار » ببوس

پخش كافي بود كه اين ترانه را به اوج شهرت و موفقيت برساند و همه 
  ٢٩پرسيدند كه اين صداي گرم و دلنشين از آن كيست؟مي

دكتر اسماعيل نوري عال نويسنده و شاعر مشهور، يك روز جمعه اين  ي هگفتبه 
ل قرار گرفت كه برخالف اثر از راديو تهران پخش شد و آن چنان مورد استقبا

  ٣٠پخش كردند. آن راسنّت جاري در راديو، چهار بار ديگر، همان روز 

هاي فوق، روايات ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه به عالوه بر روايت
  شود:طور اختصار به دو نقل قول اشاره مي

 روايت بيژن وفادار فرزند مجيد وفادار

عر و آهنگ مرا ببوس را ياد گرفته بوديم. پوران ... من و پوران دختر عمويم ش
استعداد عجيبي داشت. پدرم از سرگذشت آهنگ مزبور  ها در فراگيري آهنگ

مناسبي قرار  ي هخوانند ي هعهدبه  آن راخبر بود و تصميم داشت كه اجراي بي
اي دهد تا اينكه يك روز جمعه ناگهان شنيديم كه آهنگ مرا ببوس را خواننده

نراقي، همراه با ويلن پرويز ياحقي و پيانو مشير همايون شهردار اجرا م گلبه نا
كند. پدرم متحّير شد و از من پرسيد، شما اين شعر و آهنگ را براي كسي مي

در  آن راحميد وفادار ي ايد؟ گفتم نه. بعد معلوم شد كه پوران دختر عموخوانده
كه قصدش را به  اين يك مهماني خصوصي خوانده است و صاحب خانه بدون

                                                      

 .٦٦ ي ه، صفح»خاطرات هنري پرويز خطيبي - نخاطراتي از هنرمندا« -٢٩

 مريكا.آراديويي دكتر اسماعيل نوري عال، راديو باران،  ي هبرنام -٣٠
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نراقي رسيده است ولي اينكه چگونه به دست گل ،گيرداو بگويد، شعر را مي
خبرم تا اينكه بار ديگر با اركستر كامل به رهبري پدرم اين ترانه اجرا شد كه بي

 ٣١نه تنها در ايران، بلكه در خارج از مملكت هم به شهرت رسيد.

 جمعه روزهايدر  راديوشما و  ي  هبرنام كننده تنظيمعباس فروتن  روايت

نزد من را  نراقي دوست بود، ايشانروزي آقاي مهدي سهيلي كه با حسن گل
آورد و اظهار داشت: آقاي مجيد وفادار آهنگ جالبي ساخته كه شعر آن از 

نراقي كند. وقتي گلبه خوبي اجرا مي آن رانراقي حيدر رقابي است و آقاي گل
م كه كار تازه و بسيار جالبي است و براي پخش در خواند، متوجه شد آن را

ولي  ،شما و راديو، كامالً مناسب است. آقاي وفادار حضور نداشت ي هبرنام
آقايان مشير همايون و پرويز ياحقي حاضر بودند و پس از تمرين، آقاي 

معروف شد، همراه با  »مرا ببوس«نراقي اين شعر و آهنگ را كه بعداً به گل
ه از راديو عير همايون و ويلن ياحقي براي نخستين بار خواند و روز جمپيانوي مش
  ٣٢و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. پخش شد

كه كدام يك از اقوال فوق بيشتر به حقيقت نزديك است،  نظر از اين صرف
رو شد كه در تاريخ  به مرا ببوس از راديو تهران با چنان استقبالي رو پخش

نراقي در اجراي ترانه حقيقتاً نظير است. آواي گلران كمموسيقي معاصر اي
راديو، وي به  يهاي مكرر مردم و اوليااما عليرغم درخواست ،مسحوركننده بود

ديگري در راديو اجرا كند و شگفت آنكه با  ي هترانهيچ وجه حاضر نشد كه 
ن فريدو ي  هگفتمحبوبيّت و افتخار رسيد، به  ،همين يك اثر به اوج شهرت

  مشيري:

                                                      

اشكالي كه در اين روايت  .١٠٥ ي هات اسماعيل نواب صفا، صفحخاطر ،»شمع ي هقص« -٣١
مرا ببوس پنهان بود و از وي به عنوان ي  ها نام خواننده است كه تا مدت اينوجود دارد 

 شد.ناشناس ياد مي ي خواننده

 .١٠٥ ي  هصفح ،اسماعيل نواب صفا، »شمع ي  هقص« -٣٢
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  بخواند ترانه يك كه  راييـس نغمه   داردــدر همه عالم كسي به ياد ن
  اندــاودانه بمــج ونهــنامش اين گ   عمر ي هتنها با يك ترانه، در هم

   :ارزش واالي شعر مرا ببوس در موفقيت اين ترانهتاثير 

و دلنشين  ،هاي آرام  نراقي و ملوديگل ي ههنرمندانعالوه بر آواي گرم و 
انگيزي كه مجيد وفادار خلق كرده بود، عامل مهم ديگري كه در موفقيت خاطره

داشت، كالم بديع، زيبا و پرمفهومي بود كه  كنندهاين ترانه، تأثير قاطع و تعيين
از معنا و تصوير كه براي  كالمي پر .خورددر سراسر اين تصنيف به چشم مي

  را تسخير كرد. ها جانو  ها دل عارف و عامي قابل فهم و درك بود و عميقاً

سابقه و آويز با مضموني بياين شعر دل ي هطوري كه قبالً گفته شد، سرايند  به
 يكلمات و جمالتي اثرگذار، حيدر رقابي بود كه در زمان تحصيل از اعضا

هاي آمد و فعاليتملي و پيروان راستين راه مصدّق به شمار مي ي  مؤمن جبهه
رقابي تحت تعقيب  ،١٣٣٢مرداد سال  ٢٨از وقايع  بعد سياسي گسترده داشت.

ها در اختفا زندگي كرد، مدتي هم بازداشت شد و باالخره  قرار گرفت، مدت
پس از چندي به وي اجازه دادند كه كشور را ترك كند. او از دوستان مجيد 

 ي هخانمريكا، براي خداحافظي به آوفادار بود و يك روز قبل از سفرش به 
رفت. استاد كه آهنگي ساخته بود از او خواست تا شعري روي آن  وفادار

برداري و سرودن شعر المجلس شروع به سيالببسرايد. رقابي قبول نموده و في
نمايد، اما چون در رفتن شتاب داشت قول تمام مي آن راكند و بخشي از ترانه مي

شب رقابي  ١٠تمام كند. حدود ساعت  آن راداد كه قبل از عزيمت به خارج 
به  آن راشعر را براي بيژن وفادار، پسر استاد وفادار خواند تا  ي تلفن كرد و بقيه

  ٣٣پدر بدهد.

تحت تأثير آخرين  آن راگرچه مضمون شعر تم عاشقانه دارد و حيدر رقابي 
 ،ديدار با دوست دختر خويش انتخاب كرده است و كالمش لبريز از عشق

                                                      

 .١٦٢ ي هصفح ،ين قلمك، سعيد مش»يني ايران زمها  و سرود ها  و ترانه ها  تصنيف« -٣٣
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، اما شكست مبارزات سياسي ملت ايران و عاطفه و احساسات شاعرانه است
رفت و بازداشت يا سقوط و زنداني شدن دكتر مصدق كه معبود او به شمار مي

متواري شدن ديگر آزادگان نيز نقش خود را در اين اثر به جا گذاشته و 
در  ها  اصطالحات مبارزات چريكي و انقالبي و روشن كردن آتش در كوهستان

انگيز خلق ي شاعر به هم آميخته و اثري شگفتيوداسراسر شعر با عواطف س
  كرده است.

هاي ناشناس با موج اعدام ي هخوانند ي هكه انتشار اين ترانه وسيل آن جااز 
اي بر كنندهانگيز و مأيوسايران هم زمان بود و جوّ غم ي هتودافسران حزب 

يو و شهرت فضاي اجتماعي ايران سايه افكنده بود، پس از انتشار آن از راد
پيدا كرد، از هر گوشه و كنار مملكت شايعات  ها جانو  ها دلمانندي كه در بي
هاي سرهنگ از سروده »مرا ببوس« ي  هترانرسيد كه اساسي به گوش ميبي

مبشّري از گروه افسران مزبور است كه آن را شب قبل از اعدام به وجود آورده 
و موفقيت اين ترانه بين مردم اساس نيز بر شهرت است و همين شايعات بي

از  ،شيوا و اثرگذار ،اين كالم بديع ،طور كه اشاره شداما همان .كمك كرد
وجه سر سازگاري نداشت و بارها  حيدر رقابي بود كه با حزب توده نيز به هيچ

  اي مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.اوباش توده ي  وسيله

مريكا رفت و در آبه  ١٣٣٤قابي در سال ر دكتر ناصر انقطاع، حيدر ي  هبه نوشت
ليسانس و فوق ليسانس را در اين  ي هدانشگاه كلمبيا به تحصيل پرداخت و دور

دكتراي فلسفه را در  ي همؤسسه طي كرد. سپس به آلمان غربي رفت و دور
مورد » هامكتب انقالبي ملّت«نامه تحصيلي او به نام دانشگاه برلن گذرانيد. پايان

صدراعظم آلمان قرار گرفت و از طرف وي به چاپ رسيد. » لي برانتوي«توجه 
هاي اين مملكت مريكا رفت و در دانشگاهآپس از اخذ دكترا، رقابي بار ديگر به 

  ٣٤الملل پرداخت.به تدريس حقوق بين

                                                      

 .٩٠-٩٣، ناصر انقطاع، صفحات »ها پنجاه سال تاريخ پان ايرانيست« -٣٤
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، بعد از بيست و چهار سال دوري از ميهن، ١٣٥٧بعد از انقالب اسالمي سال 
ناچار به  .رو نشد  به ولي با استقبال گرمي رو ،ان بازگشترقابي براي اقامت به اير

  مريكا ادامه داد.آي ها همريكا بازگشت و به كار آموزش در دانشگاآ

ده سال بعد وي به بيماري سرطان مبتال گشت و هنگامي كه حالش به وخامت 
يد و ديگر اميدي براي زنده ماندن نداشت، به ايران برگشت تا آخرين يگرا

ورزيد به اتمام حيات خود را در سرزميني كه عمري به آن عشق مي روزهاي
  در تهران به ديار باقي شتافت. ١٣٦٧آذرماه  ١٩برساند و سرانجام در 

شيرين پنجه و نغمه پرداز سحرآفريني كه  ر ونامدا ي هاستاد مجيد وفادار نوازند
بخشيد و  به زندگي مردم ايران، صفا و معنا ها سالآهنگ،  ٣٠٠با آفرينش 

ساقي امشب ما را «، »گل اومد بهار اومد«، »مراببوس«برخي از آثارش مانند: 
ي ماندگار موسيقي معاصر ايران به ها  آهنگاز » گلنار«و » زهره«، »ديوانه كردي

  در تهران درگذشت. ١٣٥٤آيند نيز در سال شمار مي

يان عمر به بيماري نراقي در پاببوس، حسن گل اي مراافسانه ي هخوانندو باالخره 
اي از اموال خود را فراموشي (الزايمر) گرفتار آمد و در حالي كه بخش عمده

تاريخ  ي  هاز درواز ١٣٧٢وقف آسايشگاه معلولين و سالمندان نمود، در سال 
سراياني كه گذشت و بخشي از ابديّت شد. بدين ترتيب حديث زندگي افسانه

ها پيوست، اما اين د، براي هميشه به افسانهرا به يادگار باقي نهادن» ببوس مرا«
مقاومت و همدلي  ،اميد ،ييشيدا ،انگيز براي هميشه به عنوان نماد عشقسرود دل

  ٣٥در ايران باقي مانده است.
  

                                                      

 مرا« ي  هنامدار موسيقي پاپ ايران نيز تران ي هنراقي، ويگن خوانندبعد از حسن گل -٣٥
 ها  دلرا در راديو خواند و خوب هم خواند، اما نظر هيچ كس را جلب نكرد آنچه در » ببوس

نراقي ماند و به جاودانگي دست يافت، همان آواي گرم و لطيف و سحرآميز گل ها جانو 
بعد به نظر  ي هوي سرود كه در صفح ي  هبار ويزي درن مشيري قطعه شعر دالوفريد .است

 رسد.داران شعر و موسيقي ايران مي دوست
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  بوسه و آتش (اثر فريدون مشيري)

  م كسي به ياد نداردــه عالـدر هم
  نغمه سرايي كه يك ترانه بخواند

  رـعم ي ـهمتنها با يك ترانه در ه
  اودانه بماندــج هــاين گوننامش 

***  
  آن ترانه درخشيد ،صبح كه در شهر

  نرمي مهتاب داشت، گرمي خورشيد
  پر شد ،اـهرج ز ،زار آفرينــبانك ه

  ان مردم بخشيدـشور و سروري به ج
  پيكار ود و زـق بــامي ز عشــنغمه پي

  ارــروان فداكــي رهها  ل شبـمشع
  كهسار ي  هه قلــب روختنـه بر افـشعل
  ده به ديدارــه به ياران، اميد وعـبوس

***  
  تو برخاست» مرا ببوس«خلق به بانگ 

  دــرقصي ،تو» مرا ببوس«ر به ساز ــشه
  نام تو پرسيد ،كس رسيد كه به هر  هر
  بوسه داد و ببوسيد ،كه دلي داشت  هر

***  
  فته استكه شــرم هميشـياد تو در خاط
  تو خفته است »مرا ببوس«كودك من با 

  دارــو بيــت» وسـرا ببــم«ا ــت من بــمل
  و نهفته استـت ي  هرانــدر ت ها  هرـاطـخ

***  
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  ه داده ايم چه بسيارـروي تو را بوس
  دهيم دگر بار  مي خاك تو را بوسه

  روانيم» رنوشتـسوي س«ما همگي 
  »دارـخدات نگه«رسيدي، برو  زود

***  
  نيدرانه، بداـمهر است اين تي » ههال«

  وانيدـرانه بخـبانك اراده است اين ت
  بنشانيد ها  هرــاو را به چه ي  هـبوس

  دــانيــبرس ها هــه قلـش او را بــآت
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  نراقي ـ ويگن/ مراببوسگل
  آهنگ: مجيد وفادار/ سراينده: دكتر حيدر رقابي (هاله)

  براي آخرين بار    مرا ببوس   مرا ببوس
  ي سرنوشتسوه روم ب  مي كه      ترا خدا نگهدار
  گذشته ها هگذشت     بهار ما گذشته

  منم به جستجوي سر نوشت        
  ها  در ميان طوفان هم پيمان با قايقران

  ها گذشته از جان بايد بگذشت از طوفان        
  ها به نيمه شبها دارم با ياران پيمان

  ها ها در كوهستان كه برفروزم آتش        

  كنمزتيره راه گذر     شب سيه سفر كنم  آه .......
  براي من ميافكن  دامنه سرشك غم ب    نگه كن اي گل من

  براي آخرين بار    سمرا ببو  مرا ببوس
  سوي سرنوشتبه  روم  مي كه    ترا خدا نگهدار    

  گذشته ها هگذشت        بهار ما گذشته
  منم به جستجوي سر نوشت          

  مانم  مي بر پيش تو  امشب برتو مهمانم  دختر زيبا
  منتا لب بگذاري بر لب           

  گناه تو اشك بي    برق نگاه تو زا  دختر زيبا
  روشن سازد يك امشب من          

  براي آخرين بار    مرا ببوس    مرا ببوس
  سوي سرنوشتبه  روم  مي كه    ترا خدا نگهدار    

  گذشته ها هگذشت      بهار ما گذشته
  ....منم به جستجوي سرنوشت          
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  ستاره مرد  نراقيگل
  ه: دكتر حيدر رقابي (هاله)سرايند ؛آهنگ: مجيد وفادار

  ،سپيده دم چو يك فرشته ماهم ،ستاره مرد
  ميان پرنيان غنوده بود ،هم  نهاده ديده بر

  ،گناهش نگاه بي ،در آخرين نگاهش
  سرود واپسين سروده بود

  دل در راه ديگر دارم ،بمان از اين پس
  شوري ديگر در سر دارم ،به راه ديگر

  ارمبايد اكنون دل برد ،صبح روشن ز
  تر دارم  با صبحي روشن ،كه عهد خونين

  نگاه او به راه من ،آه.... به روي او نگاه من
  در آسمان هم آوا ،فرشتگان زيبا، بماتم دل ما

  ،سپيده دم چو يك فرشته ماهم ،ستاره مرد
  ميان پرنيان غنوده بود ،هم  نهاده ديده بر

  ،گناهش نگاه بي ،در آخرين نگاهش
  دسروده بو ،سرود واپسين

  ها بر برگ شقايق ،هاهمچون شبنم گل ،دختر زيبا
  بنشين بر بال باد سحر

  آسابا روي بهشت ،چشمان سيه بگشا ،دختر زيبا
  خندانم بار دگر ،بنگر

  سپيده دم چو يك فرشته ماهم ،ستاره مرد
  ميان پرنيان غنوده بود ،نهاده ديده بر هم

  گناهش نگاه بي ،در آخرين نگاهش
  ....ه بودسرود ،سرود واپسين
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  ياد كودكي -٤
كه ياد دنياي پر از صفاي كودكي وي را  مشناسي  مي به راستي چه كسي را

اين دنياي بي آاليش و سراسر ه بار ديگر ب دگرگون نكند و آرزو ننمايد كه
صداقت و پاكدلي سفر كند؟ و حاال اين دلكش، بانوي بزرگ آواز ايران  ،شادي

يات ي و شوريدگي، از آرزوها و تمنّهنرمند ،است كه در نهايت احساس
 آميز  ما را بر بال خيال و رويا به آن دنياي سحر ي  ههمكند و  مي كودكي ياد

آثار استاد علي تجويدي است كه همراه با  ترين  از بر ،»ياد كودكي«برد.  مي
آمد و با  به وجودخورشيدي  ١٣٣٦كالم آسماني معيني كرمانشاهي در سال 

  جاودانگي پيوست.  نواي برتر دلكش به

 »از نور تا نوا«خلق اين گوهر يكتا، تجويدي در كتاب  ي هدر بيان انگيز
، من و بنان بر آن شديم ها  گل ي  هبرنامد: شبي پس از فراغت از اجراي يسنو مي

در ساختمان راديو، ساعتي پياده قدم  ها گل ي تا از ميدان ارگ به استوديو
توانيم از دستگاه  مي پرسيد: به نظر تو چگونهبزنيم. در ميان راه بنان از من 

گاه به آواز بيات اصفهان تغيير مقام دهيم و باز از بيات اصفهان به شور و   سه
براي به دست آوردن راهي مناسب، به زمزمه  وهر دسپس به سه گاه برگرديم؟ 

در يافتن گذاري بوديم كه اين تغيير مقام يا به اصطالح  همچنانمشغول شديم و 
لطيف و خالي از تصنع انجام پذيرد. خوب به ياد  اي  ه، به گون»مركب خواني«

و  ييپيمابعد از ظهر بود و راه  ٧دارم كه ساعت خروج ما از استوديو، ساعت 
زمان و مكان را فراموش  جستجوگري ما، آن چنان پي گرفت كه گذشت

د و تازه كرديم و آن گاه به خود آمديم كه يك ساعت از نيمه شب گذشته بو
ي پل رومي در شميران قرار داريم و در اين مدت ها دانستيم كه در نزديكي

گرسنگي و تشنگي را به شور و شوق هنر و پويش و همدلي، همه را از  ،خستگي
  ياد برده بوديم. 
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بود كه سير آهنگ از بيات » ياد كودكي«از آن چه گذشت پديد آمدن آهنگ 
و برگشت و فرود به بيات اصفهان است و گاه و سپس به شور  اصفهان به سه

 شنوم، ياد فراموش نشدني آن شب برايم زنده مي گاه كه اين آهنگ را باز  هر
  شود.  مي

، در عين سادگي و رواني، حد »ياد كودكي«كالم معيني كرمانشاهي در 
ي خود سخن نمي گويد، او ها آفريني و زيبايي است. او تنها از كودكي  شور

 ،ها ، از شوقكشد  ميتصوير به را  ها انسان ي ههمكودكي خاطرات شيرين 
كه جمال ديگر و  ها هو سبز ها گلگويد و از   مي سخن ها شورها و مستي

پهناور شعر و ادب  ي  هعرصآسمان كه جالل ديگر داشت و به راستي در 
پارسي، شاعر ديگري را نمي شناسيم كه شور و حال و قيل و قال كودكي را 

  تبلور بخشيده باشد. نشين  دلف و لطي گونه  اين

كند و تغيير   مي اما دلكش، آواز نمي خواند، او به رواني و سبكي نسيم پرواز
 گاه گاه به بيات اصفهان و سپس به شور و برگشت به سه يي كه از سهها  مقام
 ي  هوسيل نشين  دلدهد، جز پرواز نام ديگري ندارد. چند سال قبل، اين اثر  مي

بازخواني شد كه هيچ افتخاري نصيب وي نگشت و دريغ است  عليرضا افتخاري
دهند   مي كه اين گونه آثار معنوي كه بخشي از ميراث فرهنگي ما را تشكيل

  اين و آن شوند. ي  بازيچه
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 ياد كودكي

: نگا  كننداجرا  ؛شعر از: معيني كرمانشاهي ؛آهنگ از: استاد علي تجويدي
اصفهان و  ي  همايهنگي است در ياد كودكي آ .دلكش، عليرضا افتخاري

  .گاه و شور هاي سه مقام

  مستي بهار كودكي    يادم آمد شوق روزگار كودكي
  خفته در كنار كودكي    يادم آمد آن همه صفاي زندگي

  در چمن داشت      رنگ گل جمال ديگر
  پيش من داشت      آسمان جالل ديگر

  بر نگردد، دريغا      شور و حال كودكي
  نگردد دريغا بر     قيل و قال كودكي

  دل دور از هوس من شكيبا بود    به چشم من همه رنگي فريبا بود
  نه دلم جاي كينه بود      نه مرا سوز سينه بود

  بر نگردد، دريغا      شور و حال كودكي
  بر نگردد، دريغا      قيل و قال كودكي

  بوده با خداي من       روز و شب دعاي من
  من به جا آنچه مانده از عمر     كز كرم كند حاجتم روا

  مستي كودكانه مرا   گيرد و پس دهد به من دمي
  بر نگردد، دريغا      شور و حال كودكي

  ....بر نگردد، دريغا     قيل و قال كودكي
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  خسته دالن يي خستهها دلقسم به  -٥

اگر قرون پنجم و ششم هجري را دوران شكوفايي و اوج تكامل شعر پارسي 
توان عصر درخشش و رنسانس  مي را »ها  لگ«بدانيم، بي ترديد دوران موسيقي 

  موسيقي و ترانه سرايي ايران دانست.

سازي در ايران در نهايت حقارت،   ها بود كه موسيقي و به تبع آن تصنيف قرن
اد رياكار و متعصبان زندگي پنهاني و يا نيمه پنهاني داشتند و از بيم زهّ

فتند. در چنين شرايطي انديش، مجالي براي رشد و تعالي و تكامل نمي يا خشك
هاي جسماني و  و تحريك هوس ها زشتي يها، جز القا ها و آهنگ تصنيف

رسالت و پيامي نداشتند. با شروع وقايع  ينكمتربرانگيختن غرايز حيواني، 
ملك الشعراء بهار و شعرايي كه  ،عارف ،مشروطيت و ظهور نوابغي چون شيدا

د، به تدريج تحوالت مطلوبي در براي هنر ارزشي واالتر از گهر قايل بودن
 ها گلي ها هتوان در برنام  مي آمد كه اوج آن را وجود  بهسرايي ايران  ترانه
  ديد. 

از تبار آزادگان روزگار، به  اي  هخورشيدي، جان شيفت ١٣٣٠ ي هدهدر اوايل 
سرايي ايران را به عهده گرفت و با   ، نجات موسيقي و ترانه»د پيرنياوداو«نام 

اين  ي چهرههنرمندان، موفق شد كه طي دو دهه،  ترين ه عظيمي از بربسيج گرو
آهنگ و ترانه را از ميان تكرارهاي مالل آور  ،هنرها را دگرگون كند و موسيقي

ي حقير و مشمئز كننده برهاند و بر بنيادهاي شايسته و استوار ها  و راه و رسم
  نهد.  بنا

 ترين وره، با جادوي كالم خود، عاليسراياني كه در اين د  ترانه ترين  از برجسته
ي زيبا، تقديم ها  هفلسفي و عرفاني را به صورت تران ،عاطفي ،مفاهيم احساسي

 ها گل ي  هبرنامبه  ١٣٤٠دالن كرد، تورج نگهبان است كه از سال   صاحب
ان برجسته و خوانندگان طراز اول، آثار ساز آهنگپيوست و براي بسياري از 

روند.   مي ي ماندني به شمارها هها از تران د زيادي از آنارجمندي سرود كه تعدا
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ي تورج ها ه، تران»ادبيات آهنگين ايران«نادره بديعي در كتاب  ي هبه نوشت
، قابل ها آني عشقي و احساسي در ها هنگهبان بيشتر وصفي و تغزلي و جنب

ان به عشق و عرف دالويزسرا با عطر و رنگ   باشد: اكثر آثار اين ترانه  مي توجه
  آيند. مي ي معاصر به شمارها هتران ترين هم آميخته و از واال

، كالم بسيار استوار و كم نظيري است »آواي خسته دالن«اثر فراموش نشدني، 
ي همايون خرم سرود كه با ها آهنگ ترينكه نگهبان آن را بر روي يكي از به

  آواي جذاب و لطيف مرضيه در دستگاه همايون اجرا شده است. 

پوينده و استادانه است و مفاهيم  ،زبان تورج نگهبان در اين اثر، بسيار بديع
كند. در اين   مي ايران نمايندگي غنايي را در ادب جديدي از زيبايي و بالغت

ي مجازي و ها  مناجات پر رمز و راز، نگهبان توفيق يافته كه به جاي شرح عشق
سطحي و بي رنگ، با ي ها  و توصيف ،ي عادي و تكراريها مضمون ،مبتذل

به موسيقي و عرفان  ،پيوند خيال انگيزي بين شعر ،سفر به اعماق وجود آدمي
 نشين دلل دشوار احساسي و عرفاني را با كلماتي ساده و يآورد و مسا وجود

ي ها و حكايت ها شكايت ،ي آشناها  بيان نمايد و ضمن سخن گفتن از غم
ي ها هو نمون درآوردتصوير به را  ها ترين عواطف سودايي انسان جدايي، لطيف

سخن و اين هم سرايي ايران به يادگار باقي بگذارد.  جديدي از تغزل را در ترانه
  :كه از دل برخاسته و به ماندگاري رسيده است اي هعاشقانه و نجواي عارفان
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 خسته دالن يي خستهها دلقسم به 

  .ونآهنگ: همايون خرم، شعر: تورج نگهبان، دستگاه: هماي

    خسته دالن ي قسم به قلب شكسته  خسته دالن ي ي خستهها  دلقسم به (
  خسته دالني  به آه بر لب نشسته          

  به دل، همزبان ندارم    جز غمي آشنا،  ه من در اين سينهك
  ٢ز يارم نشان ندارم)    در اين رهگذر  انده اماز او جدا م

  :الف

  چاره سازي نكرده چاره ام، نگاه      ببين به شام بي ستاره ام
  ٢نوازي) ني شكسته ام، نواي دل      (نخوانده با، نواي خسته ام

  نوازي  نواي دل          
  ؟كي رب تا يا    ؟تا كي ،بر لب آه بي ثمر ،حسرتم ز

  امشب تا كي    ؟كي رب تا يا، شام بي سحر ،به خلوتم
  كالم آتشينم ،به نيمه شب      حزينم، ي  هتران اي هشنيد

  ؟رب تا كي يا   ؟تا كي ،بر لب  ز حسرتم آه بي ثمر
  چه كنم، چه كنم          

  ٢نكرده چاره ام)      (ببين به شام بي ستاره ام،
  نگاه چاره سازي           

  نوازي ني شكسته ام، نواي دل      نخوانده با نواي خسته ام،
  ٢...نوازي) ني شكسته ام، (نواي دل      نخوانده با نواي خسته ام،

  تكرار الف
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  سنگ خارا -٦
  غنّي كه اين صداي خداستبه هوش باش م

  »منير طه«

  و اثر درخشاني در موسيقي معاصر ايران
  .نخستين آهنگي كه به صورت هارموني اجرا شد

دان و موسيقي ،آثار بديع و فراموش نشدني استاد علي تجويديدر بين 
، »كرد بيات« ي هدشتي، گوش ي  هدر ماي» سنگ خارا«ساز برجسته،  آهنگ

نگيزي است كه از نظر ملودي، شعر، هارموني و اجرا از ا زيبا و رؤيا يتابلو
 يها  سالآثار آهنگين معاصر ايران به شمار رفته و شنيدن آن براي  ترين واال

  دارد. مي وا تپشهاي شيفته را به سال، دل

كه در نهايت  ييها و نجواهاسكوت، اشارات فلسفي ،رمز و رازهاي عارفانه
 ي همجموعرفته، در حد كمال است و كار ه ب هنرمندي در ساختار شعر و آهنگ

 ديگران متمايز ي هگفتاست كه سخن حافظ را از » آني«اثر داراي همان 
  نمايد. آني كه حس كردني است، نه توضيح دادني. مي

هاي گل ٢٦١ ي  هشمار ي هبرنامدر  ٣٦خورشيدي ١٣٤٠در سال » سنگ خارا«
هاي بديعي كه داشت، از وريشد و به علت نوآ پخشرنگارنگ از راديو ايران 

دوستان قرار گرفت و مانند   نخستين اجرا مورد توجه اغلب شنوندگان و هنر
محفل و  ،خيابان ،كوچه ،روستا ،عطري لطيف، در اندك زماني، در هر شهر

  مجمعي انتشار يافت.

                                                      

سال  ٢ـ٣ي غالباً شد. وكرد، بالفاصله پخش نمييي را كه تجويدي خلق ميها  آهنگ -٣٦
را با صداي گرمي كه داشت، همراه با  ها آنگاه  كرد و در خلوت خود، گاه و بيصبر مي

نمود و نهايتاً را حك و اصالح مي ها  آنكرد و در صورت لزوم نقاط ضعف اجرا مي ويولن
تجويدي داد.   مي مناسبي قرار ي هنقص بودن اثر، آن را در اختيار خوانندپس از اطمينان از بي

 اجرا شد. ١٣٤٠ولي در سال  ،نوشت ١٣٣٧را در سال  »خارا سنگ«
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ايران بود و  ييسراي و ترانهساز آهنگعطفي در هنر  ي  هتوفيق اين آهنگ، نقط
هاي مشابه پرداخته و سرايان، به آفرينشان و ترانهسازآهنگتا ديگر موجب شد 

  موسيقي ايراني تحوّالت ارجمندي را تجربه كند.

هنري و ادبي آفرينندگان سنگ خارا را به اختصار ي   در صفحات زير، كارنامه
هاي اين اثر مورد بررسي و تحليل قرار داده و به علل و عوامل مؤثر و در موفقيّت

  شود. مي اراتياش

  :سازآهنگـ ١

خالق اين آهنگ عميق و پر محتوا، استاد علي مختار تجويدي است كه از 
 ١٢٩٨شود. وي در سال  مي سازان معاصر ايران محسوب آهنگ ترين بر

وجود گذاشت و در  ي هعرصاي هنرمند، پا به خورشيدي در تهران، در خانواده
-دي تجويدي از شاگردان كمالدر همين شهر درگذشت. پدرش ها ١٣٨٤سال 

آمد. وي الملك بود و در نگارگري و مينياتورسازي يگانه روزگار به شمار مي
در هنرستان صنايع مستظرفه تهران به آموزش اين هنرها اشتغال داشت و  ها سال

بعدي، به طور مستقيم يا غيرمستقيم از شاگردان  ي هبرجستمينياتوركاران  ي  ههم
  .شوند مي وي محسوب

از هادي تجويدي تابلوهاي نقاشي و مينياتورهاي فراوان به جا مانده كه اغلب 
  ٣٧شود. مي ي مهم جهان ديدهها هدر موز ها آن

هاي محمد و اكبر تجويدي نيز از نگارگران و مينياتورسازان برادران وي به نام
نده از آثار هنري بودند و صدها تابلو و اثر ارز ي هبرجستبرجسته و از كارشناسان 

كرد، مي ييبرجاي مانده است. در چنين محيط لطيفي كه هنر حكمروا ها آن

                                                      

استاد علي  ي هاين سطور به ايران رفته بودم، به توصي ي كه نگارنده ١٣٨٢در سال  -٣٧
ي معاصر ايران در تهران رفتم تا با برخي از آثار هادي تجويدي ها  هنر ي هتجويدي به موز

 نا شوم.شود آش  مي كه در اين موزه نگهداري
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علي تجويدي پرورش يافت و استعدادهاي وي شكفته شد و يكي از نامداران 
  وجود نهاد. ي هعرصموسيقي ايران پا به 

ي و سازآهنگعلي تجويدي از شاگردان ممتاز استاد ابوالحسن صبا بود و در 
  رفت. مي به شمار »استاد«تار به معناي دقيق كلمه و سه ويولننواختن 

موسيقي مانند چهارمضراب، پيش درآمد، رنگ،  نشين  دلوي خالق صدها اثر 
شمار است و بسياري از آثار كتب و مقاالت بي ،كالم و باكالم ي بيها  آهنگ

هنر معاصر ايران ايفا كرده  ياو به ماندگاري رسيده و سهم بزرگي در اعتال
  ست.ا

، »هاي معيني كرمانشاهيترانه ي  همجموع»: «حكايت نگفته«در كتاب ارجمند 
  خوانيم:  مي چنين

قرن اخير  سازآهنگ ترين شك و ترديد، علي تجويدي بزرگ ينكمتربدون «
زيرا  ،ايران است و هرگز نبايد اين موضوع را يك ادعاي فردي تلقي نمود

ي  هد اين حقيقت و پشتوانهسال اخير، شا ٥٠درخشان وي در  ي  كارنامه
  ٣٨»گري اين سرزمين بوده و خواهد بود.بديل در هنر نغمه  بي

ل هنري ايران ياز نويسنده، مترجم، اديب و هنرشناس نامدار كه با مساشهبحسن 
 سازآهنگ ترين پيوند گسترده داشت نيز براين باور بود كه علي تجويدي بر

  ٣٩رسيده است. يرايران است و بسياري از آثارش به ماندگا

  هاي زير ياد كرد:توان از ترانه  مي ،آثار اين استاد ترين از مشهور

رفتم كه «آشفته حالي، «ياد كودكي، «بازگشته، «، »سفركرده«، »سنگ خارا«
، »شيرين بر و شيرين لب«، »رفتم و بار سفر بستم«، »مرا عاشقي شيدا«رفتم، 

                                                      

 .٢١٣ ي  ه، صفح١٣٨٢تهران، چاپ اول، معيني كرمانشاهي، ، »حكايت نگفته« -٣٨

با نگارنده، جلد چهارم هزارآوا، شرح احوال و بررسي آثار  ازبشهي حسن گو  و  گفت -٣٩
 علي تجويدي.
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ديدي كه رسوا شد «آزاده، «، »صبرم عطاكن«، »جام مدهوشي«، »سوداگر دنيا«
  .»تذرو« و »ساقي«، »بسوزان«، »دلم

  ـ فرازهاي شعر ترانه:٢

 ،، كالم به غايت زيبا»سنگ خارا«ي نشين  دلاز عوامل تأثيرگذار در لطافت و 
بر روي اين آهنگ » رحيم معيني كرمانشاهي«معنا و سمبوليكي است كه  پر

نقش را  ينبيشترخويش،  ييموسيقا سروده است. معيني با نبوغ شاعرانه و ذوق
 غناييايران ايفا كرد. با ورود اين شاعر توانا به دنياي ادب  ييسرادر تحول ترانه

ما مطرح شد. تا آن  ييسراهاي ويژه در فرهنگ ترانهايران، ابعاد تازه و نوآوري
هاي عاشقانه و   هاي مجازي و لفاظيها به وصف عشقزمان اشعار اغلب ترانه

ي مبتذل ها هاي خيالي و شرح هجرانو شكايت از دوري معشوقه شكوه
و انتشار آثاري چون:  ييسرااختصاص داشت، اما با ورود معيني به دنياي ترانه

، »سنگ خارا«، »راز خلقت«، »خواب نوشين«، »آبشار«، »دنياي كودكي«
هاي هسرايان دريافتند كه به جز معاشق، ديگر ترانه»حكايت نگفته«و  »طاووس«

ها مطرح كرد و توان سخنان ديگري را در ترانه  مي سست و مهجور ،مايهبي
هاي حيات را در طبيعت و واقعيت ،مضامين روشن و تابناكي از زندگي

  هاي خويش به كار برد. ترانه

پروري كه بر روي سنگ خارا سروده شد،   در مورد مضمون لطيف و رؤيا
هاي زاگرس چنين بين مردمي كه در دامنهگفتني است كه در ايل بختياري و هم

ها، كنند، سوگند به سنگ و گواه گرفتن يك قطعه سنگ در ميثاقزندگي مي
ها و ها و دوستياي ديرين دارد. در اين نواحي، عشقدر فرهنگ مردم ريشه

ج يگيرد، امري را مي اي سنگ، بين مردم شكلكه با گواهي قطعه ييها  پيمان
مربوط  ها باور اين گونهني و يزداني دارد. به احتمال قوي آسما ي  هاست و جنب

هاي طبيعي مانند ماه و ، پديدهها  به روزگاراني است كه بسياري از انسان
  كردند.طبيعت را پرستش مي يخورشيد و ديگر اجزا
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در  ها زباني انسانهمو بي يياي، سخن از تنهادر اين شعر زيبا، به وجه استادانه
فسوني كه خيام و حافظ و ديگر بزرگان فكر و  مان مفهوم پرميان است. ه

است كه  يياند. در اين تنهابارها در آثار خويش جاودانه كرده آن راانديشه، 
هاي خود، اي سنگ خارا، از دردها و غممعيني كرمانشاهي، در كنار قطعه

بيابان در هاي هاي خود را با باد و باران و سنگها دارد و شكوهمو سخن به مو
گذارد و همين نكات لطيف و رؤياپرور است كه به سخن او رنگ و ميان مي

  ٤٠سازد.هاي جديد، آشنا ميبخشد و شنوندگان را با افقتازه مي ييرو

  ـ هارموني آهنگ سنگ خارا:٣

تنظيم آهنگ و هارموني  ي  هنحواز ديگر عوامل مؤثر در موفقيت اين ترانه، 
سنگ «دان بزرگ انجام داد و اله خالقي، موسيقيروحايست كه استاد استادانه

  با عطر و رنگي تازه به گوش شنوندگان رسيد.» خارا

شد، تك مي پخشكه در ايران  ييهاو ترانه ها آهنگ ي ههم، ١٣٤٠تا سال 
بودند و تأثير محدودي بر شنوندگان داشتند. سنگ خارا نخستين اثري  ييصدا

خالقي تنظيم و هارموني شد و  اهللا استاد روح ي هوسيلاست كه در سال مزبور 
ي و جذابيت اين ترانه، مرهون اين هارموني نشين  دلبخش قابل توجهي از 

  زيباست.

 گزاران موسيقي ايران محسوبترين هنرمندان و خدمتخالقي از برجسته
اين هنر متعالي در ايران صورت  ي هدر زمين كه ييهاشود و اغلب پيشرفت مي

منتهاي او به ايران است. وي خالق صدها عشق و صداقت بي ،امدار نبوغگرفته، و
» اي ايران«سرود جاوانه  ي  هجمله سرايند مقاله و كتاب و از آن ،سرود ،آهنگ

فرد ايرانيان به  صبح و سحر فرد ،شام ي گذشته، زمزمه ي  هدهاست كه در چند 
گرم  ها  جانو  ها دلرا در شمار رفته و نور اميد و عشق به سرزميني به نام ايران 

                                                      

جلد دوم  بهبراي كسب اطالعات بيشتر به شرح احوال و بررسي آثار معيني كرمانشاهي  -٤٠
 مراجعه شود. »واهزارآ«كتاب 
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سرگذشت موسيقي «قدر ي گرانها  و روشن نگه داشته است. سه جلد كتاب
 ،آيند و به درستيهنري ملت ايران به شمار ميي   در حقيقت شناسنامه» ايران

شناسيم كه وجودش تا اين حد به زندگي مردم ايران   هنرمند ديگري را نمي
  داده باشد. اصفا و معن ،ييزيبا

ان نيز دريافتند كه استفاده از تجربيات و سازآهنگاز اين موفقيت، ديگر پس 
تا چه حد در  ييهاي علمي و هنري اروپاگرفتن شيوهكار ه بدانش مغرب زمين و 

مانند  سازآهنگها تأثير دارد و از آن پس اغلب اساتيد  آهنگ يو اعتال ييزيبا
 ها  آنآشنا شدند و موسيقي  تجويدي، معروفي و مهندس خرم با كاربرد اين هنر

  شد. پخشتري پذير دلبا عطر و رنگ 

  ـ اجراي ترانه٤

هنرمندانه و پر رمز و راز خانم اشرف السادات  ،در نهايت بايد از اجراي لطيف
ياد كرد كه سنگ خارا را با آواي آسماني خويش  »مرضيه«مشهور به  ييمرتضا

  به بهترين وجه ممكن، جاودانه ساخت.

 ،وه بر تسلط در خواندن، در فن بيان و تلفيق بين شعر و موسيقيمرضيه عال
و از  نشين دلكارگيري تحريرهاي ريز و به ،جا و به موقع از سكوتاستفاده به
 ي همفاهيم شعر به شنوندگان به واقع استاد بود. گرچه دامن يتر القا همه مهم

ي را چون: صداي او وسعت چندان نداشت و قادر نبود كه آوازهاي ايران
انگيز، دلكش، حميرا، هايده، پريسا و هنگامه اخوان قمرالملوك وزيري، روح

بديل بود و با ذوق و بي ها كه در اجراي آهنگ ولي انصاف آن ،بخواند
را در  ها آنداد و  مي استعدادي كه داشت، به راستي به كلمات و جمالت جان

  كرد.گرمي و تأثيرگذاري اجرا مي ،لطافت ،نهايت شور

وي در زندگي هنري خود صدها موسيقي آهنگين اجرا نمود كه بسياري از 
، »طاووس«، »بيداد زمان«، »زده شب  مي« اند مانند:به مرز جاودانگي رسيده ها آن

، »ام من كه مجنون تو«، »موج آتش«، »سنگ خارا«، »ديدي كه رسوا شد دلم«



 هزارآوا: جلد اول

٨٣ 

و بسياري از آثار  »اب نوشينخو« ،»روي؟ مي كجا«، »من از روز ازل«، »آواز دل«
  ٤١در ايران). ييسراگزار هنر ترانهشيدا (بنيان

  ٤٢سنگ خارا
  جاي آن دارد كه چندي هم ره صحرا بگيرم

  ها مو به مو دارم سخن
  بشنو اي سنگ بيابان
  با شما همرازم اكنون

  سنگ خارا را گواه اين دل شيدا بگيرم  
  هاانجمن از هانكته

  باران و باد اي بشنويد
  ناكنو دمسازم شما با

* * *  

  چو من يشمع خود سوز
  كشد ياگر آه يگاه

  جانيك چنين آتش به
  با عشق خود تنها شود
  من يكي مجنون ديگر
  عاشق اين شور و حال
  تا به سويش ره سپارم

  من پريشان حال و دلخوش

  در ميان انجمن  
  بسوزد ها  دل

  مصلحت باشد همان
  تنها بسوزد

  در پي ليالي خويشم
  پرواي خويشمق بيعش

  ندارم مستي بر سر ز
  با همين دنياي خويشم

  جاي آن دارد كه چندي هم ره صحرا بگيرم
  ها مو به مو دارم سخن

  بشنو اي سنگ بيابان
  با شما همرازم اكنون

  سنگ خارا را گواه اين دل شيدا بگيرم  
  هاانجمن از هانكته

  باران و باد اي بشنويد
  ....ناكنو دمسازم شما با

  

                                                      

يي كه با زنده نام استاد تجويدي داشتم، وي گفت گرچه خانم ها  گو و گفتدر يكي از  -٤١
اي ايراد و نقصان در اجراي او را در نهايت زيبايي و كمال خواند و ذره» سنگ خارا«مرضيه 

استاد  همه با اينخواند. بنان اين اثر را مي حسين غالمشود، اما من آرزو داشتم كه ديده نمي
 دليلي ارايه نداد و من هم علت اين سخن را از وي نپرسيدم.

 .نقل از كتاب حكايت نگفته -٤٢
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  ساقي -٧

بيش از صد سال است كه داستان كهنه و نو، در موسيقي ايراني به بحث جدي و 
دوستان و منتقدين هنري كشور ما تبديل  فكران و هنر داري بين روشن  دامنه

گران فرهنگ و تمدن مغرب زمين، موسيقي   شده است. گروهي از ستايش
نگيز دانسته و به عنوان هنري ا مرده، كم تحرك، ايستا و غم اي هايراني را، پديد

پويا و قابل تحول نمي پذيرند، تا حدي كه احمد شاملو، شاعر نوپرداز معاصر 
 يابي نموده و آرزو و بي بها، ارزش» سياه اي  هحرف«هم، موسيقي سنتي ايران را 

و اساس  كندكند كه همانند شعر پارسي، نيماي ديگري در موسيقي ما ظهور  مي
ريشه و بنياد، زير و رو كند. دكتر هرمز فرهت  ،را از عمق سياه ي هاين پديد
يكي از ي  هدان مشهور معاصر نيز، ارزش كل موسيقي ايراني را به انداز موسيقي

داند و در قابليت آن براي تحول يافتن و چند صدايي شدن،  قطعات باخ نمي
  دهد.  مي ترديد جدي نشان

و هنر شناسان، موسيقي ملي ما را از هنرمندان  اي هدر برابر اين گروه، عد
يي از ميراث فرهنگي ايران دانسته و صميمانه معتقدند كه بها  گران ي  همجموع

ي تدريجي و گام به گام خود، با ها  اين هنر، در يك صد سال گذشته با پيشرفت
هاي آن به حدي است كه توجه   رو بوده و پيشرفت به تحول و تكامل وااليي رو

جهان بدان جلب  ي هگوشظران و منتقدين هنري در چهار ن بسياري از صاحب
جهت قابل ستايش است. به  آن از هر ي  هقوي بالها  معنا و توانايي ،شده و عمق

ت يافته از فرهنگ أباور اين گروه، موسيقي ايران، جرياني اصيل، واال و نش
تواند تحوالت مطلوب را   مي پاي ايران است و به ياري اين فرهنگ غني  دير

  پذيرا شود.

ساز برجسته، در پرتو   ي قبل از انقالب، علي تجويدي، آهنگها در آخرين سال
را با  ها  آنآورد و  به وجودانگيز  نبوغ هنري خود، چند آهنگ دل

، به صورت چند ها گلاركستر بزرگ  ي هوسيلهاي زيبا و با شكوه،   هارموني
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 ،عمق ،د از نظر لطافتتردي ي تازه اجرا كرد كه بيها گل ي هبرنامصدايي در 
اوج تكامل موسيقي ايراني تا اين  ي ههم آهنگي و اركستراسيون، نقط ،محتوا

روند. با آفرينش اين آثار واال، همگان دريافتند كه سبك  مي زمان به شمار
سبكي كه ضمن پيوندهاي خود با  .جديدي در موسيقي ايراني تولد يافته است

هارموني و اركستراسيون را نيز  ،تكنيكي ،ميفرهنگ ديرپاي ايران، مقدورات عل
توان آن را موسيقي پيشرو ناميد. افسوس كه وقوع انقالب   مي به خدمت گرفته و

ي اجتماعي ربع قرن اخير ايران، امكان نداد كه اين جريان ها  و دگرگوني
مطلوب به سير طبيعي خود ادامه دهد و حتي بسياري از هنر دوستان از وجود 

  بي خبر ماندند.  چنين آثاري

در » ساقي«ي ارزشمند و پيشرو، اثري است به نام ها اين آهنگ جمله ياز 
به دستگاه سه گاه كه استاد تجويدي آن را بر روي شعري از سلمان ساوجي 

م آن را با هنرمندي فراوان، با آوايي وسيع، شفاف، نِآورد. و سيمين غا وجود
اي در موسيقي   بي ترديد اثر يگانه، اجرا نموده است كه نشين  دلدرخشان و 

يابند كه موسيقي ايراني تا چه حد  مي داران هنر درمعاصر به شمار رفته و دوست
  تحول و چند صدايي شدن را دارد. ،قابليت تكامل

در تنكابن تولد يافت و اصول آواز و موسيقي را نزد  ١٣٢٤سيمين غانم در سال 
انگيزي دارد  فرا گرفت. او صداي دل استاد محمود كريمي در هنرستان موسيقي

 ترين و مشكل ترين تواند باال مي صداي او به حدي وسيع است كه ي  هو دامن
نظران، صداي سيمين  آثار را به راحتي اجرا نمايد. به باور بسياري از صاحب

حتي از آواي دلكش هم باالتر است، بي آن كه از نظر شور و حال، چيزي از 
اشد. در همين زمينه، فريدون شهبازيان از اساتيد بزرگ داشته ب كمتردلكش 

نويسد: صداي خانم غانم، در ميان خوانندگان زن، منحصر   مي موسيقي ايران،
است و خداوند ايشان را از صدايي بسيار رسا و پر قدرت برخوردار كرده  فرد  به

ظر است و با آن كه از نظر شكل اندكي شبيه صداي خانم دلكش است، اما از ن
باشد و اگر  مي تر از آواي دلكش نشين دلتر و  جذاب ،بيشترفن، طنين آن 

  شد با صداي ايشان، كارهاي بهتري ساخت. مي آمد، البته مي پيش
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استاد علي تجويدي نيز از ستايشگران آواي لطيف و شفاف و درخشان سيمين 
نا در توا ي هخوانندرا كه با صداي اين » بسوزان«و » ساقي«است و دو اثر 

داند و بايد اضافه كنيم كه اين دو  مي ، بهترين آثار خودپخش شدي تازه ها گل
آيند، بلكه به تحقيق  مي ، نه تنها بهترين آثار تجويدي به شماربها  گرانگوهر 

  كنند. مي اوج تعالي موسيقي ايراني را نمايندگي

وا به پايان خوش آ ي  هخوانندي هنري اين ها  دريغا كه با وقوع انقالب، فعاليت
  رسيد و از آن شهاب نوراني، فقط آثار محدودي بر جاي مانده است.

  يــار اي ساقـده از كف به بهــواني مــتا ت
  يــار اي ساقـلب جوي و لب جام و لب ي

  زيزـر عـزه و ما عمـاست و گل و سب ارــوبهــن
  يــذار اي ساقــت، مگـه غفلـم بـذاريـمي گ
  اق درستـعش ي هوبــود تـم گل نبــموس

  يــار اي ساقـه؟ بيا باده بيـي چــوبه يعنــت
  يــي مده از كف به بهار اي ساقــا توانــت

  ...لب جوي و لب جام و لب يار اي ساقي
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  ياد باد آن روزگاران ياد باد -٨

ي بسياري در ايران توليد و ها هو تران ها  آهنگ ،، آثار١٣٥٧بعد از انقالب سال 
فرهنگي  ،ي هنريها از نظر كيفي، فاقد ارزش ها سفانه اكثر آنپخش شد كه متا

  بوده و حيات چنداني نيافتند.  اي  هو حرف

گذشته مانند ي  يي كه در اين مدت توانسته، با آثار جاودانهها هاز معدود تران
، »موج آتش«، »سنگ خارا«، »آزاده« ،»مرا عاشقي شيدا« ،»من از روز ازل«
، »خسته دالن ي  هاي خسته قسم به دل«، »بنشين مبه كنار«، »طاووس«، »بسوزان«
، »تو اي پري كجايي«، »مرغ شباهنگ«، »مرغ سحر«، »آن نگاه گرم تو«، »جواني«
ناپذيري است از پرويز  ، برابري كند، اثر فنا»غوغاي ستارگان«و  «كودكي«

كه در  »ياد باد آن روزگاران ياد باد«يان و كالم آسماني حافظ، به نام تمشكا
  ي بسيار را تسخير كرده است. ها آمده و دل به وجوددستگاه همايون 

نشين است كه بسياري از  جاذبه و دل  پر ،آن چنان لطيف دالويز ي هاين تران
يي كه بر گذشته دارند ها و افسوس ها مردم تصوير آرزوهاي بر باد رفته و دريغ

و  ها وده و با ياد شيفتگيدر ال به الي كلمات و نغمات اين اثر جستجو نمرا 
گيرند. به خصوص براي   مي ي گذشته، عميقا تحت تاثير قرارها شيدايي
ست در ديار غربت و آوارگي ها كه سال اي  هدل و آوار ها ايراني خسته ميليون

را مشتعل ساخته است، شنيدن  وجودشان ي  ههمبرند و ياد يار و ديار  مي سره ب
  كند. مي برتر پيدا اين آهنگ، معنا و مفهومي مكرر

 ١٣٣٤در سال  مشكاتيان، پرويز »ي موسيقي ايرانها هچهر«كتاب  ي  هبه نوشت
دوست در شهر نيشابور زاده شد. با  فرهنگي و هنر اي هخورشيدي در خانواد

عالقه و اشتياق فراواني كه به موسيقي داشت، از كودكي روح و جانش با ساز و 
ي امير معزّ ي همدرسين كنسرت خود را در سالگي اول ٨نوا پيوند داشت و در 

هنرهاي  ي  هنيشابور برگزار كرد. بعد از اتمام تحصيالت متوسطه، وارد دانشكد
موسيقي مشغول به تحصيل شد و از  ي هزيباي دانشگاه تهران گرديد و در رشت



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٨٨ 

محضر استادان بزرگي چون نور علي خان برومند، دكتر داريوش صفوت، عبداهللا 
استعداد  ي هد هرمزي و يوسف فروتن كسب فيض كرد و در سايدوامي، سعي

اي خود، به زودي جايگاه ارجمندي را در دنياي   ي حرفهها ذاتي و توانايي
  موسيقي به دست آورد.

مراحل شهرت و افتخار  ترين  به واال تار سهاو نه تنها در نوازندگي سنتور و 
رود،   مي ها به شمار وازين تك ترين  ي او از برجستهها هرسيده است و نواخت

سازي،   ي مطلوبي كه در آهنگها ي ارزنده و بدعتها آوري به علت نو
به سبب  چنينهمباالخص سرودن آهنگ بر روي شعر از خود نشان داده و 

ي ماندني ها هدرآمدهاي بسيار زيبا و كم نظير، در صف اول چهر آفرينش پيش
  موسيقي معاصر ايران قرار دارد.

 ،ها با آواي جادويي محمد رضا شجريان به جاودانگي پيوسته و تحريراين ترانه 
و زيباست كه  نشين  دلتنظيم و اجرا به حدي  ي  هنحو ،ها پردازي جمله

 از شعر آسماني حافظ را به شنوندگان القا ياغراق شنيدن آن، مفاهيم جديد  بي
  نمايد.  مي

و  مشكاتياناثري است كه  نتري ممتاز، به تحقيق »ياد باد آن روزگاران ياد باد«
ي بعد از ها است كه در سال اي هتران ترين دالويزآورده و  به وجودشجريان 

  شود.  مي انقالب در موسيقي ايران ديده

  ادــاد بـاد آن روزگاران يــاد بـي    داران ياد بادتروز وصل دوس
  واران ياد بادـــبانگ نوش شاد خ   تـر گشـكامم از تلخي غم چون زه

  زاران ياد بادــان را هــن ايشـاز م    اران فارغند از ياد منـچه يگر
  ...كوشش آن حق گزاران ياد باد    د و بالــال گشتم در اين بنـمبت
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  جواني -٩

و  دالويزآهنگ پر فسوني است از حسين ياحقي كه به همراه شعر  »جواني«
به افشاري  ي  همايخورشيدي، در  ١٣٢٧موثري از اسماعيل نواب صفا در سال 

هنردوست در  اي هدر خانواد ١٢٨٢آمد. استاد حسين ياحقي، در سال  وجود
 ي  موسيقي بود و تحت تاثير خانواده ي  هتهران تولد يافت. او از خردسالي شيفت

هنرمندش، با رمز و رازهاي اين هنر شريف آشنا گشت و بعدا در مكتب حسين 
استعداد  ي هفرا گرفت و در سايو كمانچه را  ويولناسماعيل زاده، نوازندگي 

داني برجسته و  ذوق سرشار و تالش بسيار، موسيقي ،ظرافت طبع ،العاده  فوق
  نامدار شد. اي هنوازند

رفت و هنر   مي هنرمندي بسيار خليق، مهربان، فروتن و متواضع به شمار ،نحسي
ين بود و به هم» يا حق«وااليش با آزادگي همراه بود. تكيه كالم هميشگي او 

ا، براي هميشه در تاريخ ايران مسمّ  نام گرفت و اين اسم با »ياحقي«جهت 
  ماندگار شد.

زد كه شنوندگان را عميقاً تحت تاثير   مي در نواي ساز ياحقي، شور و حالي موج
هايش  چهارمضراب .شبيه نبود اي هداد. طرز نوازندگي او به هيچ نوازند مي قرار

يات روحي و احساسي توانست تمنّ مي فرينشآ سحري  همه بي مانند و سرپنجه
اسماعيل نواب صفا كه از دوستان  ی را به راحتي بيان كند. به نوشته ها انسان

 ي هيش را از سرپنجها محروميت ي ههمو  ها  غم ي  ههمنزديك ياحقي بود، او 
ريخت  مي ي درد آشناها  ي جانسوز به پاي دلها  هبه صورت نغم آفرينش  شور

 اهللا خالقي كه در اظهار نظرهاي خود بسيار محافظه كار بودو استاد روح 
  .»حال و معناست ،ساز ياحقي پر از شور«گويد:  مي

نوازي اين استاد بزرگ بر جاي   ي قابل توجهي از كمانچهها هدريغا كه نمون
 ي نواز او را در ساز خواهر زاده توان بخشي از سبك دل مي نمانده و تنها

اثر آهنگين،  ٥٠٠قي مالحظه نمود. از حسين ياحقي حدود اش، پرويز ياح  نابغه
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مضراب، رنگ و آهنگ باقي مانده كه اكثرا از آثار  درآمد، چهار  اعم از پيش
آخرين آهنگ با كالم استاد » جواني«روند.  مي شور موسيقي معاصر به شمار پر

به موسيقي ايران به جاودانگي رسيده و شنيدن آن، ي  ياحقي است كه در پهنه
دوم عمر رسيده اند، معنا و مفهومي بسيار  ي هكه به نيم ها  خصوص براي آن

 ٨/٦ شمع، اين اثر در وزن ي هقصكتاب  ي  هدارد. به نوشت اي هعميق و افسان
سنگين ساخته شده و از بهترين آثار موسيقي ملي و يكي از شاهكارهاي 

شور   ي لطيف و پربا آوا ١٣٢٧باشد. اين ترانه ابتدا در سال   مي سازي آهنگ
ولي چون در آن ايام هنوز ضبط  ،منوچهر همايون پور در راديو خوانده شد

كه  ١٣٣٥صوت به ايران نيامده بود، اثري از اين اجرا باقي نمانده است. در سال 
شكل گرفته بود، اين اثر با صداي خانم آذر عظيما ضبط شد،  ها  گل ي هبرنام

بسيار دشوار بود، آن چه خانم عظيما خواند، كه اجراي اين آهنگ  آن جاولي از 
استاد روح اهللا  ي هوسيل، اين ترانه ١٣٣٩چندان مناسب از آب در نيامد. در سال 

خالقي تنظيم مناسبي يافت و با آواي حسين قوامي (فاخته)، اجرا شد كه در 
ي رنگارنگ پخش گرديد و در اندك زماني به ها  گل ٢٤٠ ي هشمار ي هبرنام

  دانه رسيد.شهرت جاو

استاد  ي  هوسيلبعد از درگذشت روح اهللا خالقي، اين شعر و آهنگ بار ديگر 
خانم الهه (بهار  ي  هوسيلي تنظيم جديدي پيدا كرد كه فجواد معرو

ي رنگارنگ به طرز زيبا و موثري ها گل ٢٤٧ هشمار ي  هبرنامي) در حسين غالم
حسين قوامي  ي ههنرمنداناجرا شد، اما آن چه به ماندگاري رسيد، همان اجراي 

درخشد. با   مي درخشاني در آسمان هنر ايران ي هاست كه هنوز هم چون ستار
اين كه قوامي زماني اين ترانه را خواند كه گرد پيري بر وجودش نشسته بود و 

آواي او  با اين همهاش، قدرت و شفافيت دوران جواني را نداشت،   صداي خسته
توان يافت  مي دلي را صاحب كمترني است، كه پر شور و آسما ،به حدي لطيف

به تفكر نپردازد و تحت تاثير فضاي  ،كه پس از شنيدن اين صدا، دگرگون نشود
  احساسي آواز استاد قرار نگيرد.
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سال  ٢٣گفتني است كه نواب صفا نيز، زماني اين ترانه را سرود كه بيش از 
، اما وسعت تخيل و ي او ديده نمي شدهانداشت و حتي يك تار سپيد در مو

ي عمر ها و افسوس ها دريغ ي ههمخالقيت هنري او به حدي بود كه موفق شد، 
  دل القا نمايد. بر باد رفته را به نحو موثري، تصوير كند و به شنوندگان صاحب

 جواني 

  در خون نشستم    اي، جواني رفتي ز دستم
  كه من از تو طرفي نبستم  جواني، كجايي، چرا رفتي؟

  كه در هم، شكستم    ، نبود ديريپيري غم
  بر جواني ،كنون حسرت برم روز و شب  جواني را ز كف داده ام رايگاني

  جواني، چو رفتي تو ز دستم ،ندانم كه كي هستم نه هوشيار و نه مستم
  دور از جواني ،چه حاصل از زندگاني  در زندگاني ،نديدم سود از جواني

  ن، نامهربانياز مهربانا  كشيدم دردا كه ديدم ،ها  جفا
  با كس نگفتم راز نهاني  اما ،غمت را نهفتم، در سينه

  چه حاصل از زندگاني دور از جواني  نديدم سود از جواني، در زندگاني
  كه چون جويمت، نيابم   شبابم ي هتويي جلو

  ....٢بسازم با سوز هجر و، داغ جدايي)( اگر در برم نيايي جايي، كجايياميدم، ك
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  چنگ رودكي -١٠

نواز چنگ رودكي و سرود خواني اين شاعر و  ، داستان دلها ثر ما ايرانياك
دان بزرگ را شنيده ايم و از تاثير هنر واالي او، كم و بيش آگاهي  موسيقي

دوست   نظامي عروضي، نصر ساماني از شاهان مقتدر و هنر ي  هداريم. به نوشت
زرا و بزرگان و ،شد. سلطان مي ايران بود و شهر بخارا پايتخت وي محسوب

در هرات بيش از  ها  آنها بود كه به هرات رفته بودند و اقامت   دربارش مدت
حد انتظار به طول انجاميد و همراهان سلطان از اين بابت، بسيار ملول و خسته 
شده بودند، اما هيچ يك از آنان را جرات آن نبود تا از پادشاه بخواهد به بخارا 

ي انديشيدند و خواست خود را به رودكي، شاعر تدبير ها مراجعت كند. لذا آن
دان نابيناي دربار سلطان، بيان داشتند. رودكي در نهايت هنرمندي   و موسيقي

ي جانبخش ها  هي در وصف بخارا سرود و يك روز آن را همراه نغمدالويزشعر 
عشاق، در حضور سلطان خواند و اين شعر و موسيقي  ي هچنگ خود، در پرد

چنان بر سلطان اثر كرد كه بي آن كه كفش بر پا كند، به روي پرور، آن خيال
  زين اسب خويش سوار شد و آهنگ رفتن بخارا كرد.

نويسد: شعر و موسيقي بازتاب روح   مي »نوا از نور تا«بيژن ترقي، در كتاب 
هايي است كه به ياري شهپر انديشه و خيال تا  لطيف و آسماني آن دسته از انسان

ي آسماني را به گوش زندانيان عالم ها كنند و پيام مي ثيري پروازجهان ا يماورا
موثر تلفيق شعر و موسيقي،  ي هگويد: نخستين نمون مي رسانند. ترقي  مي خاك
در دربار نصر ساماني و  ،خواني رودكي سمرقندي، پدر شعر پارسي سرود

موسيقي و برانگيختن وي به مراجعت از هرات به بخارا است كه شاعر با تسلط به 
انگيز جوي   تلفيق آن با شعري مناسب و زنده كردن خاطرات بخارا و بوي دل

اي را به مشام سلطان رسانيد كه وي موزه در پاي نكرده بر اسب  موليان، رايحه
توان به تاثير غنايي موسيقي بر   مي سوار شد و آهنگ بخارا كرد. از اين داستان

  دل پي برد. صاحب ي شنوندهروي روي شعر و اثر متقابل و مضاعف آن بر 
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دان و  سال بعد از رودكي، استاد روح اهللا خالقي، موسيقي ١١٠٠حدود 
 ي  هي در ماينشين دلساز بزرگ معاصر، بر روي اين اشعار زيبا، آهنگ  آهنگ

اصفهان بنا نهاد و آن را به شكل بديعي تنظيم كرد كه بنان و مرضيه آن را در 
ي ها  گل ٢٥٤ ي هشمار ي هو صدايي در برنامنهايت هنرمندي، به صورت د

رنگارنگ اجرا كردند. بعدها، اجراهاي ديگري نيز با آواي خاطره پروانه و تنظيم 
آمد، اما  به وجودن دهلوي و اركستر بانوان، ياوفيليا پرتو با اركستر بزرگ حس

آن چه ماندني شد، همان اثري است كه با تنظيم استاد خالقي و نواي بنان و 
  درخشد.  مي رضيه بر تارك موسيقي معاصر مام

  بوي جوي موليان آيد همي

  ياد يار مهربان آيد همي    ٢(بوي جوي موليان آيد همي)
  زير پايم پرنيان آيد همي    ي اوها ريگ آموي و درشتي

  مير زي تو ميهمان آيد همي    اي بخارا، شاد باش و دير زي
  همي ياد يار مهربان آيد    بوي جوي موليان آيد همي

  زير پايم پرنيان آيد همي    ي اوها ريگ آموي و درشتي
  آب جيحون از نشاط روي دوست

  آيد همي ٢ما را تا ميان آيد همي) ٤٣نگ(خِ
  ٢).شاد باش و دير زي (اي بخارا، اي بخارا،

  مير ماه است و بخارا آسمان    ٢مير زي تو شادمان آيد همي)
  ا بوستانمير سرو است و بخار     همي ماه سوي آسمان آيد

  سرو سوي بوستان آيد همي
  آيد همي ٢(بوي جوي موليان، ياد يار مهربان)

  ....بوي جوي موليان، ياد يار مهربان آيد همي

                                                      

 اسب سفيد موي. - ٤٣
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  راز خلقت -١١

عرفان،  دالويزيي كه با عطر ها و تصنيف ها در يك صد سال گذشته، آهنگ
ما را  در آسمان هنر ايران درخشيده اند، بخش ارجمندي از موسيقي معاصر

» راز خلقت« ي  هترانتوان از   مي بها  گراناين آثار  ي جملهدهند. از   مي تشكيل
محتوي و اجرا، از شاهكارهاي مسلم  ،ياد كرد كه بدون ترديد از نظر عمق

  رود.  مي سازي و ترانه سرايي به شمار آهنگ

ي فراموش نشدني انوشيروان روحاني است كه ها اين اثر بي همتا، از آهنگ
معنا و پر مفهوم رحيم معيني كرمانشاهي و آواي شورانگيز خانم   ه با كالم پرهمرا

  مهستي، به جاودانگي پيوسته است.

سازان  و آهنگ ها دان  موسيقي ترين و با ذوق ترين  انوشيروان روحاني از بر
ابتكار و استعداد فراوان، در تحوالت موسيقي  ،ايران است كه در پرتو خالقيت

، »ها  سلطان قلب«ي او مانند: ها يي داشته و بسياري از آهنگايران نقش واال
، از »روز بي فردا«و  »سكوت جاويدان«، »پرستو«، »گل سنگ«، »تولدت مبارك«

داران موسيقي را  شوند. ضمنا خاطر دوست مي آثار ماندني روزگار ما محسوب
 ي  هلوسينمايد كه استفاده از ارگ در موسيقي ايراني   مي به اين مطلب جلب

به بعد بود كه مردم ما با ارگ  ١٣٤٦روحاني صورت گرفت و از سال 
  او، با اين ساز خوش نوا، آشنا شدند.  دالويزهاي  نوازي

لطافت و عمق بسيار،  ،، معيني كرمانشاهي با تازگي»راز خلقت«در شعر ملكوتي 
 ها، براي وصول گويد و از آرزوهاي انسان مي از رمز و رازهاي آفرينش سخن

آورد كه از نظر فلسفي و  مي به وجودكند و اثري  مي به حق و آرامش ابدي ياد
، داستان موسي و شبان را در يمضمون و محتو ،صداقت ،چنين سادگيهم

آدميان در اين  ي هاي هزاران ساله نمايد و از پرسش  مي مثنوي معنوي تداعي
ابي داده جو ها آنيي كه هرگز به ها گويد، پرسش مي خاكي سخني   كره

  نداشته است.  »فسون و فسانه«نشده است و به قول حافظ تعبيري جز 
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زيبا را خانم مهستي با نواي جوان، شفاف و رساي خويش، در  ي  هاين تران
نهايت احساس و هنرمندي خوانده و بهترين اثر هنري زندگي خويش را با شور 

 نتري انگيز  شوردر حد  اي  هو حال بي پايان اجرا كرده است، آواز عارفان
ها را تسخير كرد و بازتاب  و دل ها  . اثري كه بسياري از جانستها مناجات

 آن جاآن غير قابل تصور بود، تا  پخشپرست در برابر  دوست و زيبا مردم هنر
سال شناخته شد و در اندك مدتي بيش از  ي هتران ترين  بر ،»راز خلقت«كه 

وش آثار موسيقي در چنين رقمي كه فر ،آن به فروش رسيد ي  هصفح ١٥٠٠٠٠
  در ايران سابقه نداشت و تاكنون نيز نظير آن ديده نشده است.

ارزش و اعتبار اين اثر به  ي  هدر بار »ادبيات آهنگين ايران«نادره بديعي در كتاب 
  از آن به شرح زير است: اي هتفصيل سخن گفته كه خالص

ژرف است.  و ذاب، غنيسال، اثري ج ي هتران نتري شورانگيز، »راز خلقت«
شود، با آهنگي   مي زندگي در آن ديده ي هكه تمام نوسانات پديد اي  هتران

نشيند و شنونده را مجذوب  مي جاودانه و صدايي كه بر آهنگ و شعر، به تمامي
  كشاند.  مي كند و به دنبال خود مي مبهوتو 

شناخته شده و  يي است كه تا كنون در ايرانها  هتران ترين راز خلقت، يكي از بر
ايران تاكنون از اين قله باالتر نرفته است.  ي هايران است و تران غنايي اوج ادب

كشاند،  مي ملكوتي است كه انسان را به انديشه و سكوت اي  هراز خلقت، تران
كه جستجوگر است و حاصل اين جستجو جهان و هستي انسان و نيز  اي  هتران

الي كه شايد ؤشود، س مي ال مطرحؤروح جهان يعني خدا، به صورت يك س
  دهد: مي د. نادره بديعي ادامهبهرگز براي آن جوابي نيا

گويد، ما   مي سخن ها  به هر حال با اين ترانه و سرودي كه از ملكوت و آسمان«
م و پس از آن هيچ يك از اي هعطفي در تاريخ ترانه سرايي رسيد ي هبه نقط

نزديك نشدند و نرسيدند، باشد كه برسند  سازان به اين قله سرايان و آهنگ ترانه
  »و فراتر روند.
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 الي اي خدا (راز خلقت)ؤدارم س

  وي قادر قدرت نما    اي آشنا با فكر ما  الي اي خداؤ(دارم س
  ما خاكيان را    اين سرنوشت،    نوشتي، مي چون

  الفافالكيان را؟)    از ملك هستي،   قسمت چه كردي،
  وي مالك ملك يقين  مينصورتگر فرش ز  آفرين شعر اي داور

  هفت آسمانت را    انديشه پويم،    بايد به بال
  سيارگانت را    هم ثابت و هم،    يك يك ببينم،

  ها كنم، در زهره و در مشتري بايد سياحت
  فروغ ديگري آن جاشايد كه خورشيد افكند، 

  تا مگر در آسمان، در دل آن اختران
  يابم نشان اي هجويد بشر، ذر  مي ز آنچه

  زندگي، دور از اين غوغا بود جا  نآشايد 
  بود جا آنمعني صلح و صفا، بلكه در 

  هان اي خداي مهربان ،  ي راز خلقتمجويا
  .....عرشم رسان ي ه، بر قلّ ها  هبا شهپر انديش

  تكرار الف        
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  سرگشته -١٢
  سال گذشته ١٢٠هاي ايران در و ترانه ها  آهنگ ترين  درخشانيكي از 

ايران، عمري  غنايي بيش از هزار سال قدمت دارد، ادب برخالف شعر پارسي كه

  ٤٤رود.فراتر نمي مشروطيتآن از دوران  ييكوتاه داشته و شكوفا

اي كه ادب آهنگين معاصر ايران را بنياد نهاد، درويش نخستين هنرمند نابغه
خورشيدي در طالقان  ١٣٢٢بود كه در سال » شيدا علي اكبر«اي به نام شوريده
  در تهران درگذشت. ١٢٨٥ت و در سال تولد ياف

، تحت تأثير ييها در عالم تنهارويان داشت، شبوي كه قلبي پر از مهر خوب
آورد و هنر  به وجودانگيزي هاي دلها و ترانههاي خويش آهنگشوريدگي

  پردازي را در كشور ما مطرح ساخت.سازي و ترانهآهنگ

 ي هوسيل، بعدها ها آنكه اغلب اثر آهنگين باقي مانده  ٦٠از شيدا حدود 
خوانندگان نامداري مانند: مرضيّه، محمدرضا شجريان، شهرام ناظري، رضوي 
سروستاني، پروين، پريسا، ايرج بسطامي و سيما بينا بازخواني شد و هنوز هم 

  دارد. مي وا تپشداران موسيقي را به  دل و جان دوست ها  آنشنيدن 

نيان با فرهنگ و تمدن مغرب زمين و ورود از آن پس با ارتباط بيشتر ايرا
راديو و ضبط صوت به بازار، موسيقي  ،گرامافون ،هاي حافظ االصوات  دستگاه

هنر  ي هعرصنيز بين مردم رواج يافت و به تدريج هنرمندان و خلّاقان بيشتري در 

                                                      

سرايي كه در اوج ساساني، موسيقي و نغمه ي هبا چيرگي اعراب بر ايرانيان و سقوط سلسل -٤٤
ي ها گونه فعاليتتعالي و شكوفايي بود، مورد تحريم و تحقير بسيار قرار گرفت و هر

گرفتند. از آن پس تنها شكنجه و آزار قرار مي ،موسيقايي قدغن شد و هنرمندان مورد زجر
، براي قرون متمادي ها مخاطرات و دشواري ي هوطنان يهودي ما بودند كه عليرغم همهم

شدند ي خود حفظ كردند و مانع از آن ها  موسيقي ايراني را به صورت پنهان در زيرزمين خانه
 انديشان مذهبي نابود شود.گر خشكدر دست تطاول بها گراني  كه اين گنجينه
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ايران درخشيدند و موسيقي ايراني به عنوان بخشي از زندگي، به سوي ترقي و 
  ام برداشت.تكامل گ

» هاموسيقي گل«مشهور  ي هبرنامايران در  غنايي اوج تكامل و درخشندگي ادب
خورشيدي در  ١٣٥٧تا  ١٣٣٤اي كه از سال ارزنده ي هبرنامرسيد،  ييبه شكوفا

شناسي مردم ايران،   يياحساسي و زيبا ،راديو ايران اجرا شد و در پرورش فكري
  تأثير بسيار به جا نهاد.

آمد كه اكثر  به وجودهزار آهنگ و ترانه  ٤٠، بيش از ١٣٥٧يدا تا سال از زمان ش
ابتذال  ،هاآهنگ ييمحتوابي ،به علّت ضعف و سستي كالم ها  آنقريب به اتفاق 

اي و يا حداكثر مضامين و اجراهاي نامطلوب، عمري چند روزه، چند هفته
  چندماهه داشتند و به زودي از خاطرها محو شدند.

تاريخي  ي هحافظپذير در  دل ي  هترانآهنگ و  ٢٠٠ان، حدود در اين مي
اشعار و مضامين  ييها و زيبانشيني نغمه ما باقي ماند كه به سبب دل ي  هجامع

سال كه از عمر  ١٠٠بديع به ماندگاري دست يافتند و پس از گذشت حدود 
و  ها  داران موسيقي، حتي جوان  گذرد، هنوز هم دوستمي ها آنبرخي از 

برند و خوانندگان  مي لذت ها آنها مانند روزهاي نخستين، از شنيدن جواننو
  اند.را بازخواني كرده ها  آنمختلف بارها و بارها 

اي از ميراث فرهنگي و هنري قدر كه بخش ارزندهاين آثار گران كهمنظور  دينب
ل سا ٤٠زمان در امان بمانند، حدود  رگ تطاولدهند، از دست ما را تشكيل مي

 گو  و گفت ،اين سطور با استفاده از كتب و منابع گوناگون ي هنگارنداست كه 
اثر ماندگار  ١٠٠ايران، سرگذشت حدود  ي  هترانو مكاتبه با اساتيد موسيقي و 

تهيه » اهزار آو«را در چهار جلد كتاب به نام  ها آنآفرينش ي   آهنگين و انگيزه
  .ام  كرده

با هم يكسان  ها ري و اجتماعي اين تصنيفهن ،هاي ادبيطبيعي است كه ارزش
  كنند.اي را نمايندگي مي، ارزش و اعتبار ويژهها آنكدام از  نيست و هر
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به سبب مشخصات ممتازي كه  ها  آنمورد بحث، تعدادي از  ي  هتران ٢٠٠از بين 
سال اخير،  ١٣٠ايران در  غنايي ادبآثار در  ترين دارند به عنوان درخشان

اند، همان حدي كه شيخ اجل سعدي شيرازي سروده نام گرفته» موسيقي حد«
  است:

 حد همين است سخن داني و زيبايي را٤٥    ن تو نيفزايد كسـبر حديث من و حس

تو اي پري «يا  »سرگشته« ي هتراننظران، آهنگ و به باور بسياري از صاحب
ز از آثار حد به شمار رفته و پس از گذشت حدود نيم قرن كه ا »؟ييكجا

از  پخش آنگذرد، هنوز هم شنيدن آن مانند نخستين روزهاي آفرينش آن مي
  كند.را تسخير مي ها جانو  ها دلراديو، 

  :سرگشته

 ١٣٥٤ايست كه در سال اثر آهنگين جاودانه» ييتو اي پري كجا«يا » سرگشته«
كالم زيبا و  ،ساز نامدار مهندس همايون خرم آهنگ ي هوسيلخورشيدي 

» جواد معروفي« ي هتنظيم استادان ،شاعر بزرگ» شنگ ابتهاجهو« ييجادو
نامدار، در  ي هخوانند» حسين قوامي«انگيز و آواي دل ،دان برجستهموسيقي

هاي تازه از راديو گل ٥٢ ي هشمار ي هبرنامآمد و در  به وجوددستگاه همايون 
اين اي كه در آفرينش هاي ممتاز و يگانه  . به سبب ويژگيپخش شدايران 

دل و رفته بود، از نخستين اجرا مورد توجه مردم صاحبكار  هبتصنيف 
ي  هاي اصيل ايراني قرار گرفت و به زودي در ردهداران موسيقي دوست

  هاي حد درآمد.ترانه

                                                      

چيره دست تار در  ي هرا براي نخستين بار فريدون حافظي نوازند» موسيقي حد«اصطالح  -٤٥
و ترانه ها آهنگاين باور بود كه در آفرينش برخي از  به كار برد. وي بر» از نور تا نوا«كتاب: 

رسد كه در   مي ي ايراني نبوغ و لطايف و ظرايفي به كار رفته كه بعيد به نظرها  و آواز ها 
نام » موسيقي حد«به وجود آيد. وي اين گونه آثار را  ها آننزديك، نظير و مانند  ای هآيند

  نهاد. (نقل به معنا)



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

١٠٠ 

هاي خيلي دور پروردگان مكتب صباست. ساليكي از دست» همايون خرم«
هاي كوچك او را در دستاي بود، روزي مادرش وقتي همايون كودك ده ساله

مرد موسيقي معاصر ايران، ابوالحسن صبا گذاشت و تنها يك جمله  دست بزرگ
و صبا كودك را عشق آموخت، » كودك مرا عشق بياموز و بس«بر زبان راند: 

بود تا خرّم بتواند  ييو همين اكسير جادو ييعشق به انسان، عشق به هنر و زيبا
وسيقي معاصر ايران ارزاني داشته و به زندگي م ي هصدها آهنگ زيبا به گنجين

  داران موسيقي صفا و معنا ببخشد.هزاران هزار دوست

با استاد همايون  ١٣٨٢اين سطور در سال  ي  هنگارندكه  ييهاگو  و گفتدر 
خرم داشتم، وي براين باور بود كه موسيقي اصيل ايراني در حقيقت بازتاب 

رون گذشته در كشور ما به وقوع پيوسته تاريخي است كه در ق ي ههزاران حادث
  است.

 هايو ستمگري ها  ها و تاتارها، هجوم افغاناعراب، يورش مغول ي  هحمل
حكام قهار و ديگر حوادث تلخ و شيرين اقتصادي و اجتماعي، در  ،شاهان

بيني مردم سرزمين ما تأثيرات بسيار به جا نهاده و روحيات و جهان ،خلقيات
  هاي موسيقي ما، بازتابي از اين حوادث است.ها و رديفگوشه

سازان و خالقان موسيقي وي براين عقيده بود كه هنرمندان، به خصوص آهنگ
هاي ايراني را دريافته و تا حد مقدور بايد بار فرهنگي، تاريخي و عاطفي موسيقي

  ها بنشيند.هاي خود انعكاس دهند تا آثارشان بر دلرا در آفرينش ها آن

نيز تبلور بسياري از رويدادهاي گذشته وطن  »سرگشته«ن اساس، آهنگ همي بر
  دلي را تحت تأثير قرار دهد.تواند هر صاحب  مي ماست و به همين جهت

 شيطاني و مطربي وجود ندارد و شنونده ،نغمه سست ينكمتردر اين آهنگ، 
ر احساسات و عواطف انساني را در سراس ترين و لطيف ترين تواند شريف مي

ها را درك كند، كه مردم مغرب زمين از شنيدن ييآن احساس كند و همان زيبا
  كنند.كالسيك خويش درك مي ييآثار موسيقا
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  شعر سرگشته:

آويز و پر معنا است كه كلمه به كلمه آن با رمز و راز همراه اين شعر از آثار دل
و  حافظ ،هنرمند آن موفق شده است كه مانند خيام ي هاست و سرايند

نويسندگاني چون داستايوفسكي و ارنست همينگوي با سفر به اعماق روح 
اي آدميان، داستان حيرت و درماندگي مردم روزگار ما را به صورت ترانه

  ايران بازتاب دهد. غنايي ماندگار در ادب

، بيش از هزار سال ها  در دنياي شعر پارسي، داستان حيرت و سرگشتگي انسان
انديشي سرايان متقدم، در نهايت هنرمندي و ژرفي از سخنقدمت دارد و بسيار
هاي پر رمز و راز خيامي را در آثار اند كه افكار و انديشهو ايجاز موفق شده

هاي درخشاني از توان نمونه  مي خويش تبلور بخشند. در ادب معاصر ايران نيز
برهوت حيات در  ها اين گونه آثار را ديد و با داستان حيرت و سرگشتگي انسان

 »فسون و فسانه«حافظ تعبيري جز  ي هبيشتر آشنا شد، داستان گنگي كه به گفت
  ندارد.

آسماني همراه  ييو آوا دالويزي بس تبا نغما »سرگشته« ي  هترانكه  جا آناز 
تر و ي شيفته و آرزومند، بسي ژرفها هاي خسته و جاناست، تأثير آن بر دل

  كند.عر به راحتي به شنوندگان انتقال پيدا ميتأمل برانگيزتر است و مفاهيم ش

سرايان نامدار روزگار ماست و بسياري ابتهاج از شعراي بزرگ و غزلهوشنگ 
اشعار حافظ  نشين دلاز آثارش به مرز جاودانگي رسيده و اكثر غزلياتش، عطر 

اي تو «مانند:  ه، اما آنچه خلق كردههاي چنداني نسرودكند. او ترانهرا تداعي مي
كسي، در اين سراي بي«و » بنشين به يادم شبي«، »سار شبكوچه«، »ييپري كجا

  آيند.از آثار واال و ماندگار هنري به شمار مي» زندنمي  كسي به در

هاي احساسي و عاطفي مردم زمانه ما، به وجهي در بسياري از آثار سايه، برداشت
مردم و اميدها و  هباد رفت بر ها و آرزوهاياستادانه به تصوير درآمده و از عشق

سخن به ميان آمده است. مضمون لطيف و پر رمز و راز  ها آنآرزوهاي 
يات بسياري از آدميان را به تصوير كشيده و ، داستان زندگي و تمنّ»سرگشته«
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هاست ايران مطرح نموده است. دريغا سال ييسراتعبيرهاي جديدي را در ترانه
تعالي و تكامل آن  ،بست رسيده و سير رشدگر به بنايران بار دي غنايي كه ادب

  متوقف شده است.

  :»سرگشته«تأثير آواي قوامي در موفقيت 

توان از آواي به  مي سرگشته ي  هتراناز ديگر عوامل تأثيرگذار در موفقيت 
 ي هاستاد حسين قوامي ياد كرد كه در آستان ي و خسته ييغايت لطيف و جادو

را به  ها اجرا نمود و مفاهيم جديدي از سرگشتگي انسانبازنشستگي اين اثر را 
  تصوير كشيد.

اي سنتي در تهران تولد يافت و در خورشيدي، در خانواده ١٢٨٨وي در سال 
بسيار لطيف و  ييدر همين شهر درگذشت. قوامي از كودكي صدا ١٣٦٨سال 

طور  ههاي شديد پدر، به دنبال هنر رفت و بداشت و عليرغم مخالفت نشين دل
پنهان نزد اساتيد بزرگ به يادگيري موسيقي و آوازخواني پرداخت و در پرتو 

خوانندگان ايران شد.  ترين ، يكي از برجستهييذوق و استعداد و دانش موسيقا
در راديو برنامه اجرا كرد و پس از  »فاخته«چند با نام مستعار  ييهاسال

هاي هنري را ادامه داد. وي از بازنشستگي از ارتش با نام اصلي خود فعاليت
انگيزش در هاي دلها بود و آوازها و تصنيفگل ي  هبرنام ي هخوانندگان برجست

از آخرين اجراهاي او در  »سرگشته«موفقيت اين برنامه تأثير بسيار داشت. اجراي 
  آيد.راديو به شمار مي

نگاران بازنشستگي با خبري  ي خداحافظي كه استاد در آستانهگو  و گفتدر 
سحرآميز سرگشته بود و  ي  هترانراديو ايران به عمل آورد، وي هنوز تحت تأثير 

  دانست.اجراي خود مي ترين  بر آن را

  تنظيم آهنگ:

توان از هنر واالي  مي »ييتو اي پري كجا«از ديگر عوامل مؤثر در جاودانگي 
 ينتر استاد جواد معروفي در تنظيم آهنگ ياد كرد. معروفي از برجسته
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شد و بخش مهمي از هاي ايران محسوب ميها و پيانيست  دانموسيقي
هاي وي در اين برنامه بود. ها مرهون و مديون فعاليتگل ي هبرنامهاي موفقيت

هنر هارموني و اركستراسيون داشت،  ،با تسلط فراواني كه استاد به موسيقي علمي
هاي موسيقي راديو را امهها و ديگر برنگل ي هبرنامبسياري از آثار آهنگين 

  تنظيم كرد و در تعالي و تكامل هنر معاصر ايران، نقش انكارناپذيري ايفا نمود.

  چگونگي آفرينش سرگشته:

 ي  هنگارندمهرآميزي به  ي  نامه ميالدي، استاد همايون خرّم طي ٢٠٠٦در سال 
 مرقوم آن راآفرينش  ي هاين سطور، چگونگي خلق اين اثر ماندگار و انگيز

  شود: مي داشت كه براي ضبط در تاريخ موسيقي معاصر ايران، عيناً نقل

گردد. بر مي ١٣٣٠هاي من با شادروان حسين قوامي به حدود سال ييآشنا«
هاي موسيقي دوراني كه من مشغول انجام خدمت وظيفه بودم، ايشان در برنامه

نيز با هم  ييهابرنامهخواندند و در نتيجه با هم آشنا شديم و راديو ارتش آواز مي
 آن رابراي ايشان ساختم كه شعر  »دلداده«اي به نام داشتيم. در همان زمان ترانه

 اين گونهآقاي تورج نگهبان سروده بود و بسيار مورد توجه قرار گرفت. 
ها بعداً نيز ادامه پيدا كرد و حتي آخرين اجراي ايشان در راديو با همكاري

  »غزلياتي از موالنا را اجرا نمودند.همكاري من انجام شد كه 

سازي من به طور رسمي در  سال كه از زمان آغاز كار آهنگ ٢٠پس از حدود «
ل موسيقي ؤوـ ا ـ سايه) مس هـگذشت، زماني كه آقاي هوشنگ ابتهاج (راديو مي

 ١٣٥٤راديو شده بودند، به دعوت ايشان با هم مالقاتي داشتيم و اين حدود سال 
. در آن ديدار از نزديك با آقاي ابتهاج آشنا شدم و ايشان ضمن خورشيدي بود

احساسي كه براي خود من نيز   پخش قطعاتي از كارهاي قبلي بنده، به طرز پر
 ييهاتأثيرگذار بود، اظهار عالقه كردند كه اگر امكان داشته باشد، روي آهنگ

آقاي ابتهاج با  هاي من، كالم بگذارند. در همان ديدار متوجه شدم كهاز ساخته
سرايند، نسبت به انگيزي ميسرا هستند و اشعار بسيار دلاين كه شاعر غزل

موسيقي هم احساس بسيار لطيف و خوبي دارند و درك كاملي از موسيقي اصيل 
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ه باعث شد كه من هم نسبت به درخواست ايشان ترغيب ألايراني دارند. همين مس
چند هفته  ي هنه در همان هفته، بلكه به فاصلشوم و البته نه در همان روز و شايد 

بعد، آهنگي را در دستگاه همايون ساختم و از ايشان خواستم كه روي آن كالم 
بگذارند. بسيار استقبال كردند و ضمن تكميل كار هم خيلي با يكديگر تماس 
داشتيم و شايد به همين دليل كالم اين ترانه خيلي خوب روي آهنگ نشست و 

 »سرگشته« ي هترانانجام شده است.  ييموسيقا» كاريسوهان«يك نوع  به بياني،
با همكاري همايون خرم و مجيد نجاحي  ٥٢ ي هشمارهاي تازه گل ي هدر برنام

هاي زيباي خود آقاي ابتهاج و اجرا شد. غزل آواز اين برنامه هم يكي از سروده
  با اين مطلع بود:

  ه آئينه رو كنيـم دل بر آن مـچش گر
  اك سيه مباش كه كس بر نگيردتخ

يـروي او كن ي  هان در آئينـر جهـسي    
كني روــماهت آن ـآئينه شو كه خدم  

كه آن را شنيدند، آقاي قوامي  ييها آن ي ههماين برنامه پخش شد و به اذعان 
نظرهاي  اظهار ي هنظر از همهم به بهترين وجه آن را اجرا كرد. صرف

تا همين امروز راجع به اين آهنگ شده است و آميزي كه از آن زمان محبت
ام و از اين بابت بسيار بسيار خوشحالم و سپاسگزار را شنيده و يا خوانده ها آن

فرهنگ و هنر ايران،  ي  ههستم كه به يقين با لطف خداوند، چنين اثري به جامع
  دانم: مي اين آهنگ قابل ذكر ي  هبارتقديم شده است. مواردي را در

ها، رسم براين بود كه يك هاي مختلف گلمعموالً در برنامه كه يكي اين
اي مرد اجرا كرد و بعد قسمت آواز را خوانندهزن ترانه را اجرا مي ي هخوانند

هاي نمود. اما در مورد اين برنامه به درخواست من و با توجه به ويژگيمي
به نظرم تأثيرگذاري آن، تنها صداي مناسبي كه  ي هاحساسي آهنگ و نحو

اي اجرا كند، صداي زنده ياد كنندهتواند آن را به نحو راضيرسيد كه ميمي
حسين قوامي بود كه واقعاً هم بسيار خوب از عهده برآمدند و عليرغم آثار 

ها، با هاي گلهاي مختلف راديو، اعم از برنامهمتعددي كه ايشان در برنامه
  شناسند.را با همين يك ترانه مي ايشانموسيقي ايراني داشتند، بسياري از مردم، 
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خداحافظي وي از راديو بود و  ي  هديگر اين كه اين ترانه در حقيقت تران ي هنكت
  ٤٦شايد آخرين اثري بود كه وي به طور رسمي در راديو اجرا كردند.

، وي با يكي از ييهاي موسيقابازنشستگي استاد قوامي از فعاليت ي  در آستانه
آن از راديو ايران، مورد توجه  پخشانجام داد كه  ييگو و گفتخبرنگاران 

  داران فرهنگ و هنر ايران قرار گرفت.دوست

تو اي پري «سحرآميز  ي  هها، وي هنوز تحت تأثير ترانگو  و گفتدر اين 
داند و با دريغ بسيار از  مي اجراهاي خود ترين از بر آن رااست و » ييكجا

باري سنگين از خاطرات دور و نزديك، در كند كه با كولهاي ياد ميسرگشته
 ،وادي حيرت و درماندگي به دنبال پري روياهاي خويش روان است و از مهر

كند و چون ديگر گمشدگان اين ها نشان وي را جستجو ميماه و عطر گل
  يابد.وادي، از هيچ كس نشان نمي

  دـود و با دريا شـآب ب ي هرـيك قط
  م چيست؟و اندرين عالــدن تــآمد ش

دخاك با زمين يكتا ش ي  هيك ذر    
دــدا شــد و ناپيـديـسي پـد مگــآم  

 ١٣٨٨بهمن 

                                                      

 ر.استاد همايون خرم به نگارنده اين سطو ١٣٨٤بهمن  ١٣ي مورخ ها قسمتي از يادداشت -٤٦
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  سرگشته

ترانه: هوشنگ ابتهاج، خواننده: حسين  ي هسرايند: همايون خرم، ساز  آهنگ
  .٥٢ ي  هشماري تازه ها گلقوامي، 

  دمــــو شنيــــي تــه آواي نــي كــشب
  ه رسيدمـــب چشمـــا لـــدوان دوان ت

  ؟يينماكه رخ نمي ييتو اي پري كجا
  امهـــو گشتـــي تـــه شب پـــن همــم
  امدهــــل شنيــــو را، ز گـــــوي تــــب

  ؟يينماكه رخ نمي ييتو اي پري كجا
  تــوســــه تــــرگشتــــس ،نــــدل م

  ت بويمــاها، چو گلـــاغ رؤيـــه بـــب

  تو دويدم يـه پـــوي تشنـــو آهـــچ  
  ه نديدمـــي و نغمـــاي از نهـــانـــنش

  ييگشااز آن بهشت پنهان، دري نمي
  امهـــرفتـــان گـــر، نشــه و مهـــاز م
  امهــــرفتـــل، از آن گـــــن گـــدام

  ييگشااز آن بهشت پنهان، دري نمي
  تــــــوســــــه تـــــم، آغشتــــنفس

  ويمـت جــو مهــه، چــدر آب و آئين

  يينماكه رخ نمي    ؟ييتواي پري كجا

  به خواب و بيداري سخنت گويم    ويمــات پدا، ز پيــب يلـدر اين ش

  يينماكه رخ نمي    ؟يياي پري كجا تو

  دــداننيــاره درد من مـــه و ستـــم
  وـــدا شـــه پيـــار چشمــي كنـــشب

  كه هم چو من پي تو سرگردانند  
  وــش و گل واـميان اشك من چ

٤٧يينماكه رخ نمي    ؟يياي پري كجا تو

                                                      

 ، تأليف مسعود زرگر نقل شده است.»ها جاودانه«ـ اين شعر از جلد اول كتاب ٤٧
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  بارون بارونه -١٣

آن چنان در اعماق جامعه راه  ها  هو تران ها  در دنياي موسيقي، برخي از آهنگ
از فرهنگ ملي آن  يينهند كه به تدريج جز مي ها تاثير باقي يافته و بر جان

  مانند.  مي خي جامعه باقيتاري ي هكشور شده و به راحتي در حافظ

موسيقي و جايگاه پست و حقيري ي  در كشور ايران به علت تحريم هزار ساله
كه اين هنر در جامعه داشت، موسيقي ايراني براي قرون و اعصار متمادي، از 
رشد و تكامل مطلوب و طبيعي خود بازمانده و محيط مناسبي براي ظهور و 

ي ممتاز، فراهم ها هها و تران ايش آهنگي بزرگ و پيدها دان پرورش موسيقي
ملي  ي هديگري كه جنب ي هنغم» يار مبارك بادا«جز آهنگ ه نيامد و در نتيجه، ب

تاريخي مردم ايران به وجود نيامد و جوامع ايراني  ي  هپيدا كرده باشد، در حافظ
  همواره با اين هنر واال، بيگانه و غريبه باقي ماندند.

ي جديدي بود كه در دنياي ها الب مشروطيت ايران، ارزشيكي از آثار تبعي انق
هنر به طور اعم و در عالم موسيقي، به طور اخص، مطرح شد و طي چند دهه، 

ي مختلف ظهور يافته و فرهنگ و ها هصدها هنرمند برجسته و با استعداد در رشت
ن از آ .هنر ايران در مسيري روشن و تكامل پذير، بالندگي خود را آغاز نمود

هاي   جمله در صد سال گذشته، چند اثر واالي موسيقايي، به علت ويژگي
 ي هرفته بود، جنبكار ه ب ها  ممتازي كه در ساختار شعر و آهنگ و اجراي آن

ملي پيدا كرده و از آثار ماندگار موسيقي ايران زمين شدند. بعد از سرود 
و دكتر حسين گل  ، اثر روح اهللا خالقي»اي ايران اي مرز پر گهر« ي  هجاودان

مرا «و  داوودبا شعر ملك الشعراء بهار و آهنگ مرتضي ني » مرغ سحر«گالب و 
ديگري  ي هتراننراقي،  حيدر رقابي و حسن گل ،مجيد وفادار ي  هساخت» ببوس

ي خليج فارس را در نورديد و ها  هآن، از سواحل بحر خزر تا كران ي هكه آواز
راه پيدا كرد و به شهرت ملي  اي هو عشير به هر شهر و روستا و بين هر قبيله
در دستگاه ماهور كه هنوز هم » بارون بارونه«دست يافت، آهنگي است به نام 
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پس از گذشت بيش از نيم قرن، تازگي و طراوت و تاثر افسونگر را خود را 
  نشيند.  مي ها حفظ كرده و به دل

ك كردي است كه ي شاد و رنگين و ريتميها اين اثر زيبا و بديع، از آهنگ
ي بسط داده و پذير  دلآن را به وجه تازه و  ،مشهور ساز  آهنگ ،عطاء اهللا خرم

پور، كالم موثر و به ياد ماندني آن را سرود و ويگن تنظيم نمود و سيروس آرين 
  شفاف و جادويي خويش آن را جاودانه ساخت.  ،دردريان، با آواي صاف

 ،ين ترانه، نخست بايد از ملودي شاددر بررسي علل و عوامل شهرت و موفقيت ا
با آن زندگي  ها پذيري ياد كرد كه كردهاي سرزمين ما، براي قرن جذاب و دل

  كرده، آواز خوانده و رقصيده اند. 

هنر عطااهللا خرم در آن بود كه اين ملودي ساده و قديمي روستايي را آن چنان 
آمد، به  به وجودز آن هنرمندانه بسط داد و تنظيم نمود كه آهنگي امروزين ا

مردم ايران، آن را با جان و دل پذيرا شوند. خرم با اين انديشه  ي ههمنحوي كه 
ي ها وارد موسيقي جاز شد كه با الهام از موسيقي ايراني و تركيب آن با ريتم

آورد كه هم براي جوانان و هم براي  به وجوديي ها  شاد و پر حركت، آهنگ
، »بارون بارونه«و خوش آيند باشد و  نشين دلروشنفكران و تازه جويان، 

  متعالي آثاري است كه وي آفريد.  ي هنمون

روان و جذابي  ،ساده ،، كالم موثر»بارون بارونه«از ديگر عوامل موثر در توفيق 
است كه دكتر سيروس آرين پور بر روي آن قرار داد و كلمه به كلمه آن براي 

است كه تا اين حد  اي  هدهد و كمتر تران  يم شنوندگان ايراني، بوي صفاي آشنا
  ايران نفوذ كرده باشد. ي هجامعدر 

شد، اكثرا داراي مضاميني   مي سروده ها هدر گذشته اشعاري كه بر روي تران
 ،شرح هجران ،توصيف يار ،ي مجازيها  عادي و سطحي بوده و از قلمرو عشق

ن نمي رفت و چون اين كردار و ناپايدار و امثال آن بيرو شكايت از روزگار بد
حقيقي و مضامين سطحي و موهوم ريشه   ي غيرها اشعار در خيال پردازي

جاي ننهاده و هيچ انديشه و   داشت، هيچ تاثيري بر جان و دل شنوندگان بر
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معنايي را القا نمي كرد و حتي پس از پايان گرفتن ترانه، اكثر شنوندگان 
  .توانستند مفهوم شعر را به خاطر آورند نمي

ي شعر نو، در ايران، در شرف شكفتن بود و برخي از ها ه، جوانها در آن سال
ي نوي كه در ادب فارسي پديد آمده ها  سرايان با استعداد، تحت تاثير موج ترانه

سرايي ايران نيز بايد مورد توجه و  بود، دريافتند كه زبان و بيان رايج در ترانه
عادي و مبتذل گردد  ،ن تعبيرهاي كهنهبازنگري قرار گيرد و مضامين نو، جانشي

شنوندگان، به راحتي امكان پذير باشد و به  ي ههمبراي  ها و درك و فهم آن
ي آهنگ، سازگار بوده و ها عالوه اين اشعار بايد بي هيچ زحمتي، با ريتم

  جاي گيرند.  ها كلمات به راحتي و سادگي بر اوزان آهنگ

شود و با توجه به  مي مطرح اي  هرهمين جاست كه بحث كاربرد زبان محاو
انديش، آن را براي  سرايان دگر نرمش و صداقتي كه در اين زبان است، ترانه

  دهند.  مي بيان مفاهيم مورد نظر خود مناسب تشخيص

 را در راديو تجربه اي هاست كه زبان محاور اي  هويگن شايد نخستين خوانند
كه  اي هن روزگار)، تجربي فكاهي و طنز آها هكند (صرف نظر از تران مي

ها، بلكه نظر اكثر طبقات جامعه را به خود   شود و نه تنها جوان مي كامال موفق
نمايد و بر خالف گذشته، مفهوم و معناي شعر، براي عموم مردم قابل  مي جلب

برند.  مي درك و يادآوري است و شنوندگان از درك مفاهيم شعر نيز لذت
وفقي بود كه سيروس آرين پور آن را با رنگ و بوي ، اثر بسيار م»بارون بارونه«

موسيقي و  ،ساخت و تركيب كالم اي همحلي، به زبان محاور ي هباران خورد
شنيد، بدين تصور بود كه   مي كس آن را آواز به حدي هم خواني داشت كه هر

 ويگن خوانده ي  هيكي از فولكلورهاي محلي گيالن، يا مازندران است كه وسيل
  شود.  مي

اين آهنگ به محض انتشار از راديو، مانند عطر لطيفي، در همه جاي ايران 
پراكنده شد و دختران و پسران نه تنها آن را در موقع كار در شاليزارها و 

 ،ها  ورزشگاه ،مدارس ،ها  باغ ،ي شمال ايران، بلكه در اكثر مزارعها  چايكاري
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 به طور دستجمعيي تربيتي و به طور كلي در مجامع عمومي، ها هاردوگا
  خواندند و هر جا كه زندگي جريان داشت، بارون بارونه، سرود زندگي بود. مي

به راستي اگر شعري چنين نبود و چنان هنرمندي آن را نمي خواند، اين اثر نيز 
مانند چهل و چند هزار آهنگ ديگري بود كه دست تطاول گر زمانه، در يك 

سپرده است. برخي از صاحب نظران بر را به فراموشي  ها  آنصد سال گذشته، 
سيروس  ،يي كه ناصر رستگار نژادها هتران به خصوصاين باورند كه آثار ويگن، 

ند، ه اي او سرودها نوذر پرنگ و پرويز وكيلي بر روي آهنگ ،آرين پور
عطفي در تاريخ ترانه سرايي ايران به شمار رفته و از آن پس بود كه ترانه ي   نقطه

ي سنتي ايران، نيز به تدريج در زبان و بيان آثار خود تجديد نظر سرايان موسيق
ي سطحي و جمالت و كلمات ها ي مجازي و خيال پردازيها كرده و عشق

عادي و مبتذل، جاي خود را به جوهر زندگي داد و ترانه سرايي ايران، به 
  هاي جديدي دست يافت و با تكامل و پويايي همراه شد. افق

 بهارالهه ( و خوانندگان ديگر مانند پري زنگنه ي هارونه وسيلبارون ب ي  هتران
غالمحسيني)، در راديو اجرا شد، اما آن چه به ماندگاري رسيد، همان اجراي 

  استادانه و لطيف ويگن است كه هنوز هم سرود زندگي است.
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  بارون بارونه

 ؛اهوردستگاه: م ؛خواننده: پري زنگنه، الهه، ويگن ؛شعر: سيروس آرين پور
تنظيم براي پيانو:  ؛آهنگ: عطااله خرم (با برداشت از يك آهنگ محلي كردي)

  .سياوش بيضايي

  شه  مي زمينا تر      بارون بارونه
  شه  مي كارا بهتر      گلنسا جونوم
  تو شاليزاره      گلنسا جونوم

  مي ترسم بچاد      كاره مي برنج
  ٢(طاقت نداره)

  ببارين آرومتر      ي بارونها هدون
  شه پرپر مي داره      ارنجبهاراي ن

  ميدن به شوهر      گلنساي منو
  تو اين زمستون      خداي مهربون
  ٢يا اونو نستون)      (يا منو بكش، 

  شه  مي گلنسا جونوم كارا بهتر  شه مي بارون بارونه زمينا تر
  ره پشتش بهاره  مي زمستون   گلنسا جونوم غصه نداره

  ....پشتش بهاره     ره مي زمستون
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  ٣٦ ي هشمار برگ سبز -١٤

چه دشوار است از انساني سخن بگوييم كه به دنياي بي مرگي رسيده و آثار 
ماند. سخن از   مي روزگار باقي ي هي سال در صفحها ارجمندش براي سال

كه در برگ سبز  ،اديب خوانساري است و يكي از آوازهاي درخشان او
  مود.را مسحور ن ها و دل ها اجرا كرد و بسياري جان ٣٦ ي  هشمار

هرتز تجاوز نمي كرد،  ٢٦٠-٢٧٠صداي اديب چندان وسعت نداشت و از حدود 
محدود، او يكي از خوانندگان بزرگ و صاحب سبكي  ي  هاما با همين دامن

ديگري بر روند تكامل موسيقي  ي هخوانندرفت كه بيش از هر  مي شمار  به
لطافت و  ،شور ،ي او با چنان گرميها  آوازي ايران، تاثير باقي نهاد و آفرينش

آثار موسيقي  ترين را از واال ها توان آن مي تكنيكي همراه بود كه بدون ترديد
  معاصر ايران دانست.

خورشيدي در خوانسار زاده شد.  ١٢٨٠اسماعيل اديب خوانساري، در سال 
روحاني نداشت و از راه كتابت و عوايد ي  ولي پيشه ،م بوديپدرش از ارباب عما

به كرد. او به هنرهاي ظريفه،   مي ، زندگي خود را تامينموروثيي  مزرعه
  خوش نويسي عالقه داشت و در نوشتن انواع خط، سرآمد و ممتاز بود. خصوص

اديب تا چهارده سالگي در خوانسار زندگي كرد و در همان جا به مكتب رفت و 
چون صوت خوشي داشت، مدتي به مؤذّني مسجد پرداخت. به تدريج كه 

شد و اكثر  مي به شعر و موسيقي در جان و روح او شكفته ، عشقشد  مي بزرگ
پرداخت و مخفيانه غزليات  مي اوقات به خواندن اشعار موالنا، سعدي و حافظ

كردم معلم خوبي پيدا كنم تا   مي آرزو«گويد:  مي كرد. او  مي سعدي را زمزمه
ا نمي شد. نزد او تعليم آواز بگيرم كه متاسفانه چنين شخصي در خوانسار پيد

چندي گذشت تا شخصي به نام عندليب گلپايگاني به شهر ما آمد. او اولين معلم 
آواز من بود. صداي بسيار خوبي داشت و با پدرم آشنا بود، عندليب وقتي صداي 
مرا شنيد، مرا به خواندن تشويق بسيار كرد، اما در آن زمان، محيط آماده پذيرفتن 
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از  به خصوصدانستند و   مي را حرام و گناه چنين چيزي نبود و مردم موسيقي
فرزند مردي روحاني توقع نداشتند كه آواز بخواند. بدين ترتيب به همه گفته 

كند. مدتي نزد اين استاد   مي بوديم كه عندليب مرا براي خواندن روضه تربيت
شد تا اين كه عندليب ديگر   مي درس آواز گرفتم. هر روز صداي من بهتر

دانست براي پيشرفت كاري  مي يزي به من بياموزد و آن چه اوتوانست چ نمي
  ..»..ورزيدم كافي نبود مي كه من به آن عشق

بر خالف ميل پدر، اديب به اصفهان رفت تا نزد استادان بزرگ آن ديار به 
بلند مرتبه راه يافت،  ي  هفراگيري آواز بپردازد. ابتدا به مكتب سيد رحيم، خوانند

ني نواز آن روزگار به فراگيري  ترين ، بزرگييب اسد اهللا نامدتي نيز نزد ناي
 ي  هموسيقي مشغول شد و چندي نيز در محضر حبيب شاطر حاجي، خوانند

  خوش نوا، تعليم يافت و از مكاتب مختلف موسيقي بهره برد و سرآمد اقران شد.

ي ها آهنگ ي هاديب به سرزمين بختياري سفر كرد و در زمين پس از چندي
بختياري و قدمت و اصالت موسيقي اين ايل بزرگ، تحقيقاتي انجام داد كه لري 

هايي كه بعدها اجرا كرد،  توان در كيفيت آوازها و آهنگ مي آثار اين سفر را
  به راحتي مالحظه نمود.

خورشيدي، اديب به تهران رفت تا دقايق و ظرايف موسيقي  ١٣٠٣در سال 
ان مدتي در مكتب حسين اسماعيل زاده، آوازي تهران را نيز بياموزد. در تهر

تحصيالت موسيقي پرداخت و  ي هادامنامدار كمانچه، به  ي هنوازند
زاده فرا گرفت و در همان  هاي سبك تهران را به روايت استاد اسماعيل موسيقي

حال با بسياري از نامداران موسيقي مانند حبيب سماعي، علي اكبر و عبدالحسين 
 ها  د دوست شد و از آنومحجوبي و مرتضي ني داو شهنازي، درويش خان،

و پيانو نيز  تار  سهيي فراوان ياد گرفت و عالوه بر فنون آواز، با نواختن ها هنكت
  آشنا شد.

صفحه از آوازهاي او  ١١گرامافون پرداخت و  ي ه، به ضبط صفح١٣٠٥در سال 
دكتر  ي  ههاي مختلف به روي صفحه ضبط شد. در اين زمان به نوشت در دستگاه



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

١١٦ 

قدما بود و نوآوري محسوسي  ي هشيوساسان سپنتا، سبك خواندن اديب، همان 
خورشيدي كه با  ١٣٢٤ي ها در كارهاي او ديده نمي شد. اما بعدها، يعني سال

ح اهللا خالقي به همكاري پرداخت، تنوع مطبوعي در وانجمن موسيقي ملي و ر
از تحريرهاي بلند  سبك خوانندگي وي حاصل آمد، صدايش پخته تر شد و

سنتي، به تحريرهاي مرتب با طنين مردانه و بم تري گرايش پيدا كرد كه احتماال 
  استاد علي نقي وزيري در اين گرايش بي تاثير نبوده است. ي   سليقه

 ها گل ي  هبرنامرا بنياد نهاد، اديب در چند  ها گلوقتي داوود پيرنيا، موسيقي 
 ،ها  آن جمله يود به يادگار باقي نهاد كه از شركت كرد و آثار ارزشمندي از خ

 اي هياد كرد كه از زيبايي و پختگي استادان ٣٦ ي هشمارتوان از برگ سبز  مي
  برخوردار است.

 ي  هجاوداندر اين برگ سبز، اديب، آواز شورانگيزي را در دستگاه شور با كالم 
ه بدون ترديد، از سعدي شيراز و همراه با ساز جادويي پرويز ياحقي اجرا نمود ك

آثار ماندگار است. نواي ساز پرويز در اين اثر، در اوج زيبايي و از شاهكارهاي 
 است و عطر و رنگ ساز حسين ياحقي را به ياد ويولنمسلم نوازندگي 

هاي اصفهان و  ي ممتاز سبكها آورد. در اجراي اين آواز، اديب، ويژگي مي
ن، متنوع و سنجيده است و با شناخت دارد. تحريرهاي او روا تهران را تواماً

عميقي كه از ادب فارسي دارد، در انتخاب شعر و اداي فصيح و كامل اشعار، 
شعر را به شنونده ندارد.  يچون وي قدرت القا اي  هبسيار تواناست و هيچ خوانند

، چون از دوران كودكي، روح و جانمان با ها گفتني است كه اكثر ما ايراني
دي و موالنا، كم و بيش آشنا شده است، لذا درك معاني و سع ،اشعار حافظ

رود، برايمان امر چندان دشواري نيست،  مي كاره بمفاهيمي كه در اشعار پارسي 
  خواند: مي اما وقتي اديب

  در پي چيزي كه بر قرار نماند؟    قرار چرايي ه، بيسعدي شوريد
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قراري و ناپايداري  بي ،ما به رمز و راز و مفاهيم جديدي از شوريدگي ي  ههم
يابد،  مي ي جديدي از كالم جاوداني سعدي به ما انتقالها  پي برده و استنباط

  كه حس كردني است، نه توضيح دادني. ييها استنباط

ي صوتي است و ها هي آواز اديب، كاستن از زوايد و آرايها هاز ديگر مشخص
ده نمي شود و معموال در آثار او جز بيان شعر، كلمات و لغات ديگري شني

 باالخره بايد از بم خواندن وي ياد كرد كه به آوازهاي او عطر و رنگ ديگري
قاجار، بلند  ي  هشود كه صداي اكثر خوانندگان اواخر دور مي دهد. يادآور مي

يي است كه آثار او بم بود و با طنين ها  زير بود، اديب از نخستين آواز خوان و
گوي مناسبي براي خوانندگان بعدي مانند شد و اين روش ال  مي مردانه اجرا

  بنان گرديد. حسين غالم

توان بيان كرد، آن است   مي بزرگ ي  هخوانندآخرين مطلبي كه در مورد اين 
آثاري است كه در روزگار  مانده از آوازهاي اديب، اكثراً به جا كه آثار

 ثيرشور و تا ،آمده اند و با اين كه در نهايت گرمي به وجودكهنسالي وي 
ي اين هنرمند به شمار نمي آيند. در ها باشند، معهذا معرف واقعي توانايي مي

در اوج شكفتگي و  ،ساله ٥٣خورشيدي، يعني زماني كه آواي اديب  ١٣٣٣سال 
مهدي خالدي در  ويولنموسيقي با آواز وي و  ي  هپختگي بود، پانزده برنام

، اما هنگامي پخش شودراديو راديو ايران بر روي نوار ضبط شد، تا به تدريج از 
ي  كه مشير همايون شهردار، به رياست راديو منصوب شد به علت كينه

اين نوارها را كه بخش ارجمندي از  ي ههمكه از اديب داشت،  اي  هديرين
 بها گرانآمدند، پاك كردند و اثري از آن آثار  مي فرهنگ و هنر ايران به شمار

و به  پيشتري ها و هنرمند برجسته گويا به سالاختالف اين د ي  هباقي نماند. ريش
شهرباني  رئيسگردد. در دوراني كه مشير همايون  مي يك ماجراي عاشقانه بر

اصفهان بود و اديب جوان سال در اين شهر به تحصيل موسيقي اشتغال داشت، 
سپارند و در نهايت، اديب كه جواني خوبرو و  مي هر دو به دختر زيبايي دل

قد و قامت بود و آوازي ملكوتي داشت، در اين رقابت عاشقانه بسيار خوش 
 ها برنده شد، اما مشير همايون هرگز نتوانست اين شكست را فراموش كند و سال
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آوازهاي ي  داد تا همه ربعد، وقتي به رياست موسيقي راديو منصوب شد، دستو
اصر ايران از يي از هنر معبها گراني  اديب را پاك كنند و بدين ترتيب، گنجينه

  بين رفت.
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  آوازهاي كوچه باغي يا بيات تهران -١٥
  ها و خلقيات فراموش شده ايرانيانسنّت ،يادي از رسوم

  ها و هنرهاي در حال زوالفرهنگو 

» بيات« ي هدر رديف موسيقي ايراني نغمات گوناگوني وجود دارد كه با كلم
بيات درويش «، »بيات راجع«، »بيات ترك«، »بيات اصفهان«شود مانند: آغاز مي

كار ه ببه معناي آواز  »بيات« ي هكلم ها آن ي  هكه در هم» بيات عجم«و » حسن
  رفته است.

ها كه در رديف موسيقي ايراني نيست ولي در ادوار گذشته مورد يكي از بيات
ما به شمار  ي  هتوجه بسياري از مردم قرار داشت و بخشي از فرهنگ جامع

و يا » كوچه باغي«يا » خوانيغزل«اي بود كه به آن: ي ويژهآمد، آوازخوانمي
ل دوران سلطنت رضاشاه پهلوي در تهران و يگفتند و تا اوامي» بيات تهران«

  شد.برخي از شهرها خوانده مي

 ،»مشديداش«در آن روزگار معموالً بعد از غروب آفتاب، افرادي كه به: 
هاي زيباي كوچه  در كوچه پس شهرت داشتند،» كاله مخملي«و يا » جاهل«

 ييهاها و محالت قديمي، بدون همراهي موزيك به خواندن آوازها و غزلباغ
هاي معمول آن زمان متفاوت بود و فضاي احساسي پرداختند كه با موسيقيمي

طور كه گفته شد به آوازهاي كوچه باغي آورد و همانمي به وجوداي را ويژه
  شهرت داشت.

ها، ها، پهلوانان زورخانههاي محلّهكلفت معموالً از ميان گردنها مشديداش
سكنات و سخن  ،بار برخاسته و حركاتهاي ترهاندركاران ميدانها و دستلوطي

ها با مردم عادي متفاوت بود و به همين جهت جامعه نظر خوشي به گفتن آن
  رفت.گنداشت و اعمال و رفتارشان مورد پذيرش مردم قرار نمي ها آن

ها در ميان دو قطب متضاد در نوسان بود، در يك قطب، مشديزندگي داش
ردي، فتوت، گذشت، مهرباني و دستگيري از ضعفا و درماندگان قرار نمجوا
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، اعمال خالف قانون و ييگيري، زورگوداشت و در قطب ديگر، شرارت، باج
  شد.زدن نظم و امنيت عمومي ديده مياخالق و برهم

ها با نوشيدن مشروبات الكلي، مست و خراب ها اغلب شبمشدياشد كه با آن
ض ديني يشدند و از انجام هيچ منكري روگردان نبودند و رغبتي به انجام فرامي

كردند اي پيدا ميهاي مذهبي متعصّبانهنداشتند، معهذا در برخي از موارد گرايش
ن و يا به هنگام رمضادر ماه ي محرم و صفر و ها هو در مواقع عزاداري ما

هاي اندازي دستهدرگذشت روحانيون و يا وفات افراد مورد احترام جامعه، با راه
زني و زنجيرزني، با نهايت خلوص و تأثّر در تظاهرات مذهبي سينه ،عزاداري

نمودند. بعضاً نيز در جريانات سياسي و اجتماعي شركت جسته و به شركت مي
دند و تا آخرين نفس هم بر سر سوداي شهاي سياسي ميزودي جذب جريان

ص اخالقي اين افراد كه احتماالً از يكردند. از ديگر خصاخود مقاومت مي
شد، آن بود كه به هر اسمي كه ن جوانمردي ناشي ميييبه آ ها  آنباورهاي 

» داش«و » لوطي«، »هالو«چون:  ييهاشدند و نامناميدند، مكدّر نميرا مي ها آن
  ها پذيرفتني بود.ادي بار منفي دارند، در قاموس آنكه نزد مردم ع

هاي محل بود و زورخانه نه خانهها و قهوهها معموالً زورخانهمشديپاتوق داش
تأمين سالمت بدن و زورمندي بود كه در عين  ،براي پرورش جسم ييتنها جا

 هاي جوانمردينييبا آ ييحال جايگاه مقدسي براي پرورش روح و جان و آشنا
  رفت.ل اخالقي به شمار ميييل فضاصو تح

خواني بودند، ميل به موسيقي و غزل ها سرمستمشديشد و داشها كه ميشب
ي ها هو با الحان و تحريرهاي مخصوص كه در هيچ يك از دستگا ندكردمي

ها دادند. برخي اوقات هم آنگنجد، آوازهاي خود را سر ميموسيقي ايراني نمي
در ابتداي كوچه بيتي  ها آنگذاشتند و در حالي كه يكي از ميبا هم مسابقه 

  داد.خواند، جاهل ديگري از آخر كوچه با آواز خود به او جواب ميمي

ي شعراي ها خواندند، لزوماً از نوع غزلي كوچه باغي ميها اشعاري كه در آواز
 مايه وبزرگ نبود، بلكه غالباً اشعاري سست و سطحي از گويندگان كم
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 ،احترام به ناموس ديگران ،مذمت گناه ،ي اخالقيها ناشناخته، مشتمل بر اندرز
 ،نيكي ،دعوت به خوبي و ها نكوهش نامردمي ،ي جسمانيها  دوري از هوس

گونه مقوالت بود كه مردم عادي و عوام دنيا و از اين ييوفابي و آرامش، صلح
 ،»ي كوچه باغيها  آواز: «هاي ا نامب ها آنبردند و از لذت مي ها آناز شنيدن 

  .كردند  مي ياد» جاهلي«و يا » لشي« ،»خراباتي« ،»التي«

تمدن مغرب زمين  پذيرش بعضي از مظاهر، با »رضا شاه پهلوي«از اوايل سلطنت 
 ،ها  نمديو كاله ها مشديداش ي  هطبقو از بين رفتن تدريجي  از سوي ايرانيان
ها و به خصوص با   از بين رفتن كوچه باغ ،ها شهر ي هتوسع ،ها احداث خيابان

ي كوچه باغي يا بيات تهران به ها  تأسيس راديو و رواج گرامافون، موسيقي
رفت كه براي   مي كم به فراموشي سپرده شد و بيم آنگر زمان، كمدست تطاول

  در ايران باقي نماند. ها آنهميشه اثري از 

گونه موسيقي شد جواد ي ايننخستين هنرمندي كه متوجه از بين رفتن تدريج

 ي هصفحي كوچه باغي را بر روي ها آواز ي  هبود كه نمون ٤٨زادهبديع
گرامافون ضبط كرد و مانع از آن شد كه بخشي از فرهنگ و هنر گذشته 

  سرزمين ما به كلي از بين برود.

را چنين نقل  ها انگيز خواندن اين آواززاده داستان شيرين و خاطرهخود بديع
  ند:كمي

                                                      

و  ها  مشهور آهنگ ي  هو خوانند ساز آهنگدان برجسته و زاده، موسيقياستاد جواد بديع -٤٨
ي ا  پاچنار تهران، در خانواد ي  خورشيدي در محله ١٢٨١ي كوچه و بازار، در سال ها ترانه

زاده نخستين هنرمندي بود در همين شهر درگذشت. بديع ١٣٥٧و در سال  روحاني تولد يافت
در ايران به  ها  ي مردمي پرداخت و آنچه بعدها كه بعد از مشروطيت به اجراي موسيقي

به شمار  ها  آنيي بود كه وي بنيادگر ها  شهرت يافت، دقيقاً بازتاب نوآوري» پاپ«موسيقي 
گرامافون  ي هصفح ٦٠٠شمار و از آن جمله بيش از  و آثار بي ها  آمد. از اين هنرمند، آوازمي

شود. خاطرات باقي مانده كه بخش قابل اعتنايي از فرهنگ و هنر معاصر ايران محسوب مي
، از منابع مستند و موثق موسيقي »گلبانگ محراب تا بانگ مضراب«زاده به نام: هنري بديع

 ). جلد سوم ،ايران است (هزارآوا
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خورشيدي، من شبي چند نفر از دانشمندان و بزرگان آن  ١٣١٤يا  ١٣١٣در سال 
، »سيدكاظم اتحاد«، »بهار ملك الشعراء«، »ذكاءالملك فروغي«زمان مانند 

خود دعوت  ي هخانرا به » حسين ياحقي«و » حبيب سماعي« ، »ابوالحسن صبا«
كه مورد توجه  ييها آواز جمله يداشتيم. از  نشين  دلكرده بودم و بزمي بسيار 

مشدي«يا » ها  بابا شمل«ي ها مهمانان ارجمند قرار گرفت، آوازي شبيه آواز

آن نيز شهرت داشت و من  »خوانيغزل«و  »كوچه باغي«بود كه به » ي تهرانها 
  با شعري از سعدي: را

  پرستي دگر استعشق بازي دگر و نفس  هر كسي را نتوان گفت كه صاحب نظر است

خواندم و گفتم كه خيال دارم اين آواز » سماعي«و » ياحقي« ،»صبا«راه با ساز هم
گرامافون ضبط كنم. خوب شد كه من اين آواز را آن شب  ي هصفحرا روي 

ي مكتبي را به ها همتا بود، درخواندم و فروغي كه فيلسوف و دانشمندي بي

  ٤٩خبر بودم.روي من گشود كه تا آن زمان از آن بي

، موسيقي مخصوص ها س از تعريف و تمجيد از اين اثر گفت: اين آوازفروغي پ
خودشدگاني است كه به عنوان تفريح آخر شب به اين وارستگان و از خود بي

را نبايد با شعر  ها مهم آنست كه اين آواز ي  هنكتولي  ،كنندطرز خواندن رو مي
ي خسته و ها  خواند. اين آوازي است كه از دل ها  آنحافظ و امثال  ،سعدي

رنج  ها اي كه از صبح تا پاسي از شب گذشته، با صدي فرسودهها و تن ها جان
روند، خسته و ي خود ميها رو بوده و اواخر شب وقتي به خانه به  و گرفتاري رو

                                                      

مردان و مسؤوالن امور مملكت از بين دانشمندان و روزگار، بسياري از دولتدر آن  -٤٩
توان به افرادي چون: محمدعلي  ها مي  آنشدند كه از ميان فضالي بزرگ انتخاب مي

الشعراء بهار، اصغر حكمت، ملكاكبر سياسي، عليزاده، دكتر عليفروغي، حسن تقي
دكتر پرويز ناتل خانلوي، دكتر احسان يار شاطر، مشيرالدوله پيرنيا، مخبرالسلطنه هدايت، 

دكتر  و فر، علي دشتي، دكتر قاسم غني، ايرج افشاررضا، بديع الزمان فروزان اهللاپروفسور فضل
شفق اشاره كرد. نوابغ بزرگي كه پاسدار واقعي فرهنگ اين مرز و بوم به شمار آمده  زادهرضا

 آيد.اي از فضل و بزرگي اين افراد به شمار ميونهكند، نمو داستاني كه بديع زاده حكايت مي
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سازند. به را بر خود هموار مي ها  ، خستگيييها كوفته، با خواندن چنين آواز
م آواز ييايز است بگوج، بلكه ها د گفت آواز باباشملاين ترتيب به اين آثار نباي

را بايد با اشعاري خواند  ها  گونه آواز دالن. آنگاه فروغي ادامه داد كه اينخسته
ي ها برخي از سروده دالن باشد، مانندكه بيانگر احساسات دروني اين خسته

اشعاري سوخته و كه شاعري است دل» شاهد كفاش خراساني«يا » وحشي بافقي«
 را ها  كتاب اين گونهدارد و معموالً » نفرين عاشق«و » دعاي عاشق«به نام: 

 ها ي كنار خيابانها ي جنوب شهر و يا بساطها  توان ازكتاب فروشي مي
  كرد.  تهيه

اند كه به نام ي قديمها در حقيقت همان موسيقي ها فروغي گفت اين آواز
ي ديگر. ها  و بيات» بيات ترك«، »فهانبيات اص«اند، مانند معروف شده» بيات«

رساند كه اهل ري در قديم، گفت كه در واقع مي» بيات ري« ها  آنتوان به مي
بيات «م ييخواندند و يا الاقل بگورا مي ها  اين رقم آواز ها  در كوچه و بازار

  ».تهران

قدر و فيلسوف  توانم بگويم كه آن بزرگوار عالينمي :نويسدزاده ميبديع
بود كه  جا آناز  ٥٠تفسير كرد. زرگ با چه بياناتي اين مطلب را توضيح داد وب

معمول شد و ميراثي كه تا فراموشي  ها گونه آواز به اين» بيات تهران«اطالق نام 
  گامي بيشتر نداشت به ماندگاري رسيد. 

ولي من  ،گذشت ها نويسد: آن شب به خوبي و با بهترين خاطرهزاده ميبديع
بازار، بين مسجد شاه و » الحرمينبين«نشستم و فرداي آن روز در بازار آرام ن

كفاش خراساني را پيدا كردم و به مبلغ يك » نامهنفرين«و » دعانامه«مسجد جامع، 
يك » صبا« ويولنيا دو قران خريدم و هنگامي كه به حلب رفتم، همراه 

                                                      

زاده از انتشارات ني، ، خاطرات هنري جواد بديع»گلبانگ محراب تا بانگ مضراب« -٥٠
 .١٤٩ ي ه، صفح١٣٨٠چاپ اول، تهران 
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خواندم. يك روي » رانبيات ته«آواز به امتثال امر جناب فروغي به نام  ي هصفح
  ».نفرين عاشق«و روي دوم » دعاي عاشق«صفحه نوشته شده بود 

  دعاي عاشق:

  الهي تا جهان باشد به دولت در جهان باشي
  ان باشيــز نبيني، شادمــالهي درد و بد هرگ

  الهي از بالياي دو عالم در امان باشي
  الهي روز محشر همدم پيغمبران باشي

  ن از بـاد خزان باشـيالهـي اي گل من ايم

  رددـون گــو باشد سرنگـواه تـركه بدخــالهي ه
  چو خون گرددعشرت به جانش هم ي  هالهي باد

  ون شب من نيلگون گرددـالهي روزگارش چ
  كه بدگويد به تو خوار و زبون گردد الهي هر

  زبان باشيچون عندليبان چمن شيرين تو هم

  نفرين عاشق:

  اعتبار آخر؟ين دل بيچه ديدي از من اي سنگ
  وار و زار آخرـبازان خردي ميان عشقــمرا ك

  من كردي كنار آخر؟ كه گشتي يار اغيار و ز  
  چو من گردي پريشان روزگار آخرالهي هم

  به جانت آتشي افتد بسوزي اي نگار آخر

  مروت جز وفاداري گناه من؟بي چه بود اي 
  ناه مــال تبـم بر حـردي رحـانا نكــرا جـچ

  گاه من؟چه نقصان داشت بر رويت نگاه گاه  
  آه من رقـانت بــش به جــد آتــالهي بر زن

  ٥١برد خاكسترت را باد مانند غبار آخر

بيات «ي ها  آوا، آواززاده، بسياري از خوانندگان خوشبعد از بديع ها سال
آثار  ها  آنزاده خوانده بود اجرا كردند كه از ميان اي كه بديعرا به شيوه» تهران

 :سه خواننده به شهرت و موفقيت بسيار رسيد. اين سه هنرمند برجسته عبارتند از
و حسين  »دلكش«معروف به ، عصمت باقرپور پنبه فروش »مرتضي احمدي«

موسيقي ايران  ي هكه از هنرمندان برجست »ايرج«خواجه اميري معروف به 
  شود:اره مياش ها  آنشمار رفته و در زير به كارنامه هنري   به

  :مرتضي احمدي

                                                      

 .٢٥٠ ي هصفح خاطرات هنري جواد بديع زاده، ،»گلبانگ محراب تا بانگ مضراب« -٥١
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زاده به اجراي آوازهاي اي كه با تبعيّت از سيدجواد بديعاوّلين هنرمند برجسته
روزگار محفوظ بماند،  ي هعرصها در كوچه باغي پرداخت و كوشيد تا اين نغمه

هنرپيشه موفق تئاتر و  ،هاي مردميمشهور ترانه ي همرتضي احمدي خوانند
هاي هميشه كهنه«و مولّف كتاب ارجمند  ييهاي راديوهمجري نمايشنام ،سينما

كه احمدي در جنوب شهر تهران تولد يافته و از كودكي با  جا  آنبود. از » نو
داشت،  ييباورها و خلقيات ساكنان جنوب شهر به خوبي آشنا ،فرهنگ ،هاسنّت

  مايد.و ماندگار اجرا ن پذير دل ييتوانست آوازهاي كوچه باغي را با حال و هوا

يكي از آوازهاي كوچه » ييحسين قلي طاطا« ويولنوي به همراه  ١٣٢٣در سال 

  ٥٢شود.باغي را به روي صفحه ضبط كرد كه از آثار ماندگار محسوب مي

  

  

                                                      

در  ١٣٩٤در جنوب شهر تهران تولد يافت و در سال  ١٣٠٢مرتضي احمدي در سال  -٥٢
همين شهر درگذشت. وي از كودكي با خلقيات و روحيات مردم جنوب پايتخت و 

ي هنري وي شكوفا گشت. از ها آشنا شد و استعداد ها آنهاي احساسي و عاطفي  ويژگي
داد. خود نشان مي ي شاد و مردمي، توانايي بسيار ازها ها و ترانه نوجواني در خواندن آهنگ

زار رفت كرد، به تئاتر فرهنگ واقع در خيابان اللههنگامي كه در دبيرستان شرف تحصيل مي
 ها سالپرده پرداخت و به زودي به شهرت و محبوبيت فراوان رسيد. در آن و به خواندن پيش

هنرمند  نمايش، ي مردم بود و بين دو پرده ي  عالقهي مورد ها رفتن به تئاتر از سرگرمي
با  ها  آنيي كه اشعار ها  ها و ترانه  رفت و با خواندن آهنگ  مي آوايي به روي صحنهخوش

ترين و كرد. مرتضي احمدي از برجستهطنز و انتقاد همراه بود، مردم را سرگرم مي
» گل پري جون«شد و اثر معروف وي با نام پرده محسوب ميترين خوانندگان پيشمحبوب

ها در روي  اجرا گرديد، آن چنان مورد قبول جامعه قرار گرفت كه ماه ١٣٢٣كه در سال 
صحنه باقي ماند و به تدريج بخشي از فرهنگ مردم ايران شد. مرتضي احمدي در مدت 

فكاهي و انتقادي اجرا كرد كه  ي هتران ١٥٠ضربي و  ي  هتران ٤٠٠خدمات هنري خود بيش از 
مهمترين دست  .ي راديو ايران وجود داردها ودر آرشي ها  آنخوشبختانه هنوز بسياري از 
 رو«ي ها ي كوچه و بازار و آهنگها  آوري و انتشار اغلب ترانهآورد مرتضي احمدي، جمع

در تهران به چاپ رسيد و از منابع مفيد » ي هميشه نوها  كهنه«بود كه در كتابي به نام:  »حوضي
 آيد.اين گونه آثار به شمار مي
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  :دلكش

خورشيدي، بانو عصمت باقرپور پنبه فروش مشهور به  ١٣٣٠ ي  هدهل يدر اوا

با صداي به غايت  ٥٣بزرگ و مشهور آوازهاي ايراني ي  ه، خوانند»دلكش«
هاي فارسي خود، موسيقي كوچه باغي را در يكي از فيلم ييلطيف و رسا و جادو

اجرا كرد كه شهرتي  نشين دل(احتماالً فيلم شرمسار) به وجهي هنرمندانه و 
  شد.آوازهاي ايراني محسوب مي ترين  و محبوب ترين  عظيم يافت و از زيبا

هاي مستان ف زمزمهيدقايق و ظرا ي ههمدر اين غزل خواني هنرمندانه، دلكش 
و گيرايي بسيار در آواز خود منعكس كرد و بار فرهنگي  يينيمه شب را با شيوا

خواندن كوچه باغي را براي آيندگان به يادگار باقي نهاد و  ي هو تاريخي و شيو
ها را به ز بود كه افراد سالمندي كه گذشتهانو خواني او به حدي طبيعي و دلغزل

هنرمند كه توانسته  ي هانگيز اين خوانندهاي شگفتيياطر داشتند، از تواناخ
حركات و سكنات  ،فضاي احساسي گذشته را بازسازي كرده و خلقيات

ها را به وجه غيرقابل باوري تقليد و بازسازي كند، متعجّب ها و جاهلمشديداش

                                                      

ترين زنان خواننده ايران در سال از برجسته »دلكش«نبه فروش مشهور به عصمت باقرپور پ -٥٣
اي نسبتاً فقير و پُر اوالد در حوالي بابل در مازندران متولد شد و خورشيدي در خانواده ١٣٠٣

سالگي پدر را از دست داد و مادرش كه قادر  ١٢در تهران درگذشت. وي در  ١٣٨٣در سال 
ان نبود وي را نزد دختر ديگر خود كه در تهران اقامت داشت به تأمين زندگي دختر نوجو

ساله  ١٧فرستاد. در تهران مدرسه رفت و تا كالس پنجم ابتدايي تحصيل كرد. هنگامي كه 
رسا و شفاف او مورد توجه معلم سرود دبستان قرار گرفت و به راهنمايي  ،بود، صداي لطيف

موسيقي كشور رفت و پس از انجام  ي ارهادخالقي رئيس اهللا  اين معلم نزد استاد روح
قرار شد نزد عبدالعلي وزيري به يادگيري موسيقي بپردازد. حدود سه سال  ،امتحانات الزم

هنرمندان  ي به جرگه »دلكش«با نام هنري  ١٣٢٣دوران آموزش وي طول كشيد و از سال 
از اين هنرمند بزرگ راديو پيوست و به زودي يكي از خوانندگان محبوب و مشهور ايران شد. 

به كنارم «ي او مانند: ها و ترانه ها ي موسيقي به جا مانده و بسياري از آواز برنامه ٤٠٠حدود 
، »اسيري مازندراني«، »بردي از يادم«، »ياد كودكي«، »كوچه باغي«، »نوبهارآمد «، »بنشين

ار موسيقي معاصر از آثار ماندگ» سفر كرده«و » جام طال«، »آتش كاروان«، »پشيمان شدم«
نيز به عنوان: هنرپيشه اول شركت نمود و  ها آيد. دلكش در بسياري از فيلمايران به شمار مي
 شود.ي فارسي محسوب ميها ترين فيلمآثار او از محبوب
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آن اجرا كرد، در شدند. دريغا كه فيلمي كه دلكش آن نواي جاودانه را در مي
برداري از بين رفت و آيندگان از ديدن تصاوير دلكش سوزي استوديو فيلمآتش

  به هنگام اجراي اين آواز محروم شدند.

  :حسين خواجه اميري (ايرج)

اي كه با آواي سحرآميز خود، آوازهاي كوچه از هنرمندان مشهور و برجسته
به يادماندني اجرا كرد، حسين و  نشين دلاي بسيار جذاب و باغي را به شيوه

چند هنرمند صدرنشين جمله ي است كه از » ايرج«خواجه اميري مشهور به 
فسون  دار و پردامنه، زنگ  آيد. او با آواي پرموسيقي معاصر ايران به شمار مي

كه در  جا  آنجا نهاد و از  خود در تكامل موسيقي معاصر ايران تأثير بسيار به
 كرد، به راحتيممتاز مكتب موسيقي اصفهان پيروي مي ي هخوانندگي از شيو

توانست كه بار عاطفي و احساسي كلمات و جمالت اشعار را به شنوندگان  مي
آثار ماندگار موسيقي  ترين  القا نمايد و اجراهاي كوچه باغي او از درخشان

  شود.معاصر ايران محسوب مي

افرادي چون: سيدجواد ي  هاي صميمانهبه اين ترتيب به حكم تاريخ، كوشش
عبدالعلي همايون و تمهيدات و  و زاده، مرتضي احمدي، دلكش، ايرجبديع

هاي بزرگاني چون محمدعلي فروغي براي حفظ و نگهداري اين بخش ييراهنما
هاي كوچه رود كه موسيقينرسيد و گمان مي يياز فرهنگ و هنر ايران به جا

  ست.زوال خود نزديك شده اي  به نقطهباغي 

  د كه از ياد فراموشانندــييتا نگو  نيمه شب مستان باد ي  هنامشان زمزم
  »شفيعي كدكني«                              

 ناكزويل ـ تنسي١٣٩٥اردي بهشت 
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  عاشقي شيدا مرا -١٦

آثار موسيقي معاصر  ترين بديع و پر جاذبه، به تحقيق يكي از بر ي هاين تران
ر بسياري از موسيقي شناسان و منقدين ادبي و هنري، از نظر ايران است كه به باو

  شعر و اجرا، در حد واالي هنر و هنرمندي است. ،آهنگ

استاد علي تجويدي در  ي هخورشيدي وسيل ١٣٣٤اين اثر درخشان در سال 
دستگاه سه گاه، همراه با كالم زيبا و فلسفي دكتر منير طه، خلق شد و 

 ي هادويي خود آن را در نهايت استادي در برنامبنان با آواي ج حسين غالم
  ي رنگارنگ اجرا نمود.ها گل ١٩٠ ي  هشمار

، تحول بزرگي در تاريخ موسيقي و ها نظير در آن سال  بي ي هقطعاين  پخش
از «استاد نامدار تار در كتاب  ،سرايي ايران بود تا حدي كه فريدون حافظي ترانه

را  ها  هنويسد: در هنر آواز، برخي از دستگا يم ، شرحي به مضمون زير»نور تا نوا
با  خوانساريدانند، مثال شوري كه اديب  مي در تخصص بعضي از هنرمندان

، خوانده، حد موسيقي آوازي است »معرفت نيست در اين قوم خدايا مددي«غزل 
كس نتوانسته دستگاه  ي ضبط به ايران آمده، هيچها هو از روزگاري كه دستگا

آوازي كه  ي  هشور و حال بخواند، يا قطع ،گرمي ،ين همه لطافتشور را با ا
دشتي  ي هماي، در »دل خون شد از اميد و نشد يار يار من«انگيز با شعر  خانم روح

تحمل  درد پنهان فراقت ز«آوازي كه تاج اصفهاني با غزل  چنينهماجرا كرده و 
شور و  ي هماير بيداد خوانده است، حد آواز ايراني د ي هگوش، در »بگذشت

نزديك، هنرمند  ي  هآيندآيند و بعيد است كه در   مي دستگاه همايون به شمار
شور و حال خلق كند، به نظر فريدون  ،ديگري بتواند آوازهايي بدين زيبايي

  ايران است. يي، حد كمال ترانه سرا»مرا عاشقي شيدا«دل انگيز  ي هترانحافظي، 

ايي آهنگ و نواي ممتاز و فراموش نشدني صرف نظر از لطافت و انسجام و زيب
ي جاودانگي نشانده، رمز و راز ها  هقل ترين  بنان، آن چه اين اثر را در رفيع

داران هنر و ادب، وجود دارد و دوست است كه در شعر اين ترانه اي  هناشناخت
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نمايند و بر اين باورند كه اين مضامين  مي اين رمز ناشناخته را به عرفان منتسب
ت يافته است، از آن جمله نادره بديعي مولف ارجمند أل عرفاني نشيع، از مسابدي

ي منير ها هشاخص تران«نويسد:  مي »بر ادبيات آهنگين ايران اي هتاريخچ«كتاب 
يش با اين جلوه برتر ادبيات، رنگ آميزي شده ها هطه، عرفان است و تمامي تران

  ».دهد مي است و بوي آشناي صفا را

اين سطور بدين باور است كه ايهام فلسفي و  ي هنويسندنظريات،  عليرغم اين
لطيفي كه بر اين ترانه سايه افكنده، چيزي جز حديث نفس و بيان صادقانه و 

آن هم از  ،عاطفي و احساسي سراينده نيست و تنها عشق ،يات جسمانيروشن تمنّ
  لسفي است.ي لطيف و دقايق فها  هاين نكت ي نوع زميني آن است كه آفريننده

و » زيبارويي عاشق پيشه«و » دختري جوان«در زمان آفرينش اين اثر، منير طه، 
افسونگري و مجلس  ،طنازي ،است كه در دلبري» عشق استاد به كارسيه چشمي «

هستي را براي  ي ههماست كه  اي  هآرايي، بسيار دلير و ممتاز است، شوريد
و با وصال شيرازي هم عقيده  خواهد مي عشق ورزيدن و شيدايي ،دوست داشتن

  گويد: مي است كه

  انه ساختــاستاد كاينات كه اين كارخ
  مقصود عشق بود جهان را بهانه ساخت

ل عرفاني، از مقوالتي ييات انساني و احساسي به مساو بدين ترتيب انتساب تمنّ
  كشاند. مي هاست كه منحصرا ما را به بيراه

خلق اين اثر جاودانه را با  ي هه، انگيزمؤثر و شاعران اي  هخود منير طي نام
  دهد: مي ترين كلمات و جمالت، به مضمون زير توضيح ترين و روشن دقيق

هر  .چگونه خلق شد و چرا خلق شد؟ نمي دانم(كذا) » عاشق شيدا« ي هتران«
سازش، بنا بر باور و ذوق شخصي  كسي از سر مهر و محبت به اين ترانه و ترانه

براي آن ساخته و پرداخته است. سخن من اين است كه  ننشي دلخود، سخني 
اين ترانه را نه به خاطر شخص مشخصي كه عاشقش باشم سرودم و نه براي 
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گرايش و اسارت در عرفان، كه شعر و هنر، اسارت را دوست ندارند. امروز كه 
بينم كه عشق و شيدايي را در قالب جان و  مي نگرم، دختري را مي به آن روز

دانيد، هر  مي خته و دور و برش شلوغ است و نمي داند عاشق كيست؟تن ري
وقتي كه  .پيچيد مي در چشم و گوشم» دوستت دارم«رفتم، پژواك  مي كجا

براي معالجه در وين بودم و زماني كه دور دنيا سفر كردم، همه جا اين پژواك با 
و من به روايت اش ستانان نوشتند  را مهربانان و دل» عاشق شيدا«من هم سفر بود. 

آرايي ام  ها بودند كه مرا در چنگ و رودشان نواختند و به بزم پرداختم. آن
گيرد و  مي ي من، از همين جا مايهها هپرداختند. حسن فروشي در شعر و تران
كند، رهايي و پاكبازي زميني است،  مي عرفاني كه درون و بيرون مرا تصوير

  »سماني.ي آها عاري از توسل به قصه پردازي

اين اثر، آهنگ سحر آميزي است كه تجويدي  ي هباراز نكات گفتني ديگر در
گويد: اين   مي شور و جذبه آفريده است. استاد ،آن را در نهايت هنرمندي

آهنگ چون در ريتم شش و چهار است، اجراي آن آسان نيست، توانايي بنان در 
يان ضبط اين آهنگ كه خواندن اين ترانه در حد عالي بود و پس از پايان جر

هايي كه در استوديو بودند و از آن   آن ي ههمي متمادي طول كشيد، ها ساعت
اختيار دو بار  جمله خود من، آن چنان تحت تاثير قرار گرفته بوديم كه من بي

  نوار پر شده را بوسيدم.

نويسد: بر سر اجراي اين اثر رقابت شديدي  مي ترانه ي  هخانم منير طه، سرايند
اشتياقي فراوان به خواندن اين  ها  ن بنان و مرضيه به وجود آمد و هر دو نفر آنبي

ي مرا خانم مرضيه به نحو شايسته و ها هتران ي هترانه داشتند. تا آن زمان هم
به در راديو خوانده بود، اما با توجه به مفاهيمي كه در شعر ترانه  اي ههنرمندان

اين اثر با صداي جادويي بنان اجرا شود، اما  بودم كه مند عالقهرفته بود، من  كار
كرد به هر شكلي شده  مي مرضيه كه در دستگاه راديو نفوذ فراوان داشت تالش

عاشق شيدا انتخاب كنند كه در نهايت موافقت شد  ي هترانوي را براي خواندن 
تشار كه بنان آن را اجرا كند و چه زيبا و بديع اجرا كرد. وقتي اين اثر از راديو ان

يافت، من در ايران نبودم و براي عمل جراحي شكستگي پا، در يكي از 
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ي شهر وين در كشور اتريش، بستري بودم. روزي بنان كه براي ها  بيمارستان
چشم خود به وين آمده بود، با يك شمع و يك شاخه گل و يك  ي همعالج

 »عاشق شيدا« ي  هترانشيشه شراب به عيادتم آمد و در نهايت شيفتگي و شيدايي 
را برايم خواند. لحظات با شكوهي بود كه تا واپسين دم عمر به ياد خواهم 

  ٥٤داشت.

  مرا عاشقي شيدا

خواننده: بنان، آهنگ: تجويدي، شعر: منيره طه، دستگاه: سه گاه، سال آفرينش: 
  .١٩٠ ي هشماري رنگارنگ ها  گل، ١٣٣٤

  تو كردي، تو كردي    فارغ از دنيا ،مرا عاشقي شيدا
  تو كردي، تو كردي    مست و بي پروا ،ا عاقبت رسوامر

  با ما چه كردي ،كردي ها  هچ    نداند كس، جانا، چه كردي
  تو كردي، تو كردي  زا، گوهر دو چشمم چو دريا، در افشان

  ٢درياها، (تو كردي) ،روان از چشم ما، گهرها
  نه دستي سوي آسمان كردم    نه يك دم از جورت فغان كردم

  غباري در شام سياهي    خاك راهيمنم اكنون چون 
  تو آن ماهي ،اگر ماهي تابد    تو آن مهري ،(اگر مهري رخشد

  ٢تو بودي) ،اگر بودي بايد      تو هستي ،اگر هستي پايد
  ها بي تو هستي    بي لطف و صفا باشد به خدا

  ها  اي جان، بينم سرمستي      از ديدارت، از رخسارت 
  مشكي، عودي        شميم روح افزايي

  ....٢رودي) ،چنگي(          
  

                                                      

 .خانم طه به نگارندهي  گرفته از نامه بر - ٥٤
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  ي محلي ايرانها هو تران ها آهنگ - ١٧

آثار  ترين و متنوع ترين ، زيباترين ي محلي ايران، از غنيها  هو تران ها  آهنگ
 ي موسيقي ملي ما را تشكيلها  هترين پاي محسوب شده و مهم ييموسيقا

م ي مردها و پيروزي ها  شكست ،ها شادي ،ها دهند. اين آثار بازتاب غم مي
مناطق مختلف ايران در قرون گذشته بوده و در حقيقت بخش ارجمندي از 

  كنند. مي فرهنگ و تمدن ما را نمايندگي ،تاريخ

ي مناطق شهري كه عمر كوتاهي داشته و ها  هو تران ها  بر خالف اكثر آهنگ
روند،   مي دهند و از بين مي پس از مدتي، تاثير و جذابيت خود را از دست

عمق و معناي خود را  ،لطافت ،سال باقي مانده و ها محلي صد يها هاغلب تران
  كنند. مي حفظ

، انحصار طبقات عالي و تربيت شده ييحس هنر و زيبا«صادق هدايت:  ي  هنوشته ب
تولد يافته و  ييي ابتداها نيز وجود دارند كه در محيط اي هي سادها هنابغ ،نيست

ي ها  هها و تران به شكل آهنگاحساسات خود را بي تكلف، با تشبيهات ساده، 
آيند  مي اين كار بر ي هعهدقدري ماهرانه از  هكنند و گاهي ب مي عاميانه بيان

 ي عاميانهها  هشود. اين مولفين گمنام، مولفين تران مي جاوداني ها  آنكه اثر 

   ٥٥باشند. مي

روحيات و خلقيات مردم و انعكاس  ي  هدييكه موسيقي هر منطقه زا جا  آناز 
ي مناطق مختلف، ها هها و تران اجتماعي و اقتصادي محيط است، آهنگ طيشرا

باشند. موسيقي كردستان با تحرك و شور و هيجان خود،  مي با هم متفاوت
تر است و موسيقي  براي زندگي خوش اه آني مردم و تالش ها  بخشي از اميد

ان از دل جنوب اير است كه مردم ساده ييها  انگيز دشتستاني، بازتاب رنج غم
ي روزگار كشيده و يا از طبيعت نامهربان ها  ي زندگي و بي عدالتيها دشواري

                                                      

 .٦٥١ ي هصفحروح انگيز راهگاني،  ،»تاريخ موسيقي ايران« -٥٥
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١٣٣ 

حاصل تحمل كرده اند. موسيقي بختياري انعكاس زندگي دشوار شباني و  و بي
ي مردم سخت كوشي است ها دوشيه ي مدام و خانه بها ييالق و قشالق رفتن

  ند.بر  مي به سركه از تولد تا مرگ، در مبارزه با طبيعت 

ديگر افراد با ذوق،  ي  هوسيلي محلي طي زمان، ها هو تران ها معموال آهنگ
ها و  ي زيباتر جانشين نواها  تري پيدا كرده و كلمات و ملودي تغييرات مطلوب

ي تند و تيز و ها هكه لب ها هي بستر رودخانها شود، مانند سنگ  مي اشعار اوليه
ي ها هرسد، تران مي سب و چشم نوازي مناها  تدريج به انحنابه  ها آن ي هشكنند

  شود. مي ساده تر و روان تري جانشين آثار قبلي

ي محلي ايران اطالعات چنداني ها  هها و تران تا حدود هشتاد سال قبل، از آهنگ
در سال  كه ل نبودند، تا اينيدر دست نبود و براي اين آثار ارزش چنداني قا

موسيقي  ي  هن هنرجوي مدرستري خورشيدي، ابوالحسن صبا، برجسته ١٣٠٨
صنايع ظريفه رشت منصوب شد و به گيالن  ي هوزيري، به سرپرستي مدرس

  عزيمت كرد.

ي بها گران ي  اقامت صبا در رشت موجب شد تا مردم ايران به ارزش گنجينه
هاي محلي پي برده و ديگران نيز در صدد جمع آوري و ثبت و ضبط  موسيقي

چيره دست و خوش ذوق بود، اما  اي  ه، فقط نوازندبرآيند. تا آن زمان صبا ها آن
ي ها ييوقتي به گيالن رفت و استعداد نبوغ آميز خود را در راه كشف زيبا

برد، زندگي هنري او نيز تغيير يافت. صبا با  به كار هنري و فرهنگي آن ديار
ي ها هشنيدن ني شبانان و نواي ساز جنگل نشينان و آواز كوه نشينان و تران

هاي جديدي  ان، انديشه اش نيز مسيري نو اختيار كرد و هدفييين روستاآهنگ
ي ها  هثار، سرمايآروشني دريافت كه اين به  خويش طرح نمود. او ي هآيندبراي 
ي نابي هستند ها شمار رفته و گوهربه  ي فرهنگ و تمدن مردم ايرانبها  گران

   ٥٦كه اگر صيقل ببينند، چون خورشيد خواهند درخشيد.
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چنان برجان و دل صبا اثر كرد ي ساده و پر هيجان، آنها اين نوا ييو زيباعمق 
هايش نيز تغييرات محسوس و  خود متوجه باشد، در نوازندگي كه كه بي آن

، بيشتر حاالت فرود را، ويولنمطلوب پديد آمد، بدين معنا كه در موقع نواختن 

   ٥٧.كرد مي ي محلي تقليدها  در آواز دشتي، از نوا به خصوص

دقت به هنر به  ديد، مي محلي اي هوقت صبا نوازنده و يا خوانند  هر ،از آن پس
برخي  -نمود  مي خود ضبط ي هشنيد در حافظ مي كرد، و هرچه  مي وي توجه

 را ها  آنآراست، نت   مي محسوس نباشد، چنان كهداد و  مي را جال ها آناز 
  كرد.  مي رااج ويولنرا ابتدا با فلوت و سپس  ها آننوشت و  مي

و  ها گلجن ،ها عطر و صفاي كوهستان ،ييي محلي با زيباها  كه نوا جا  آناز 
داشت. تا آن  تازگيهمراه بود، براي شنوندگان شهري نيز جذابيت و  ها روستا

ندرت تصنيفي به  كرد و  نمي زمان موسيقي ايراني اغلب از حدود آواز تجاوز
 اجراي تصنيف را دون شان خودشد و اصوال خوانندگان معتبر،  مي خوانده

هاي آهنگين، تحول ارجمندي در   موسيقي ي  هيدانستند، لذا اقدام صبا در ارا مي
  موسيقي ايراني بود.

ي فراواني جمع آوري كرد كه از ها هو تران ها هوي نغم ،در اين سفر
زرد «، »اميري مازندراني«، »ديلمان«ي: ها توان از آهنگ  مي ها  آن ترين مشهور

ياد كرد. در اين  »آبادي  قاسمرقص چوبي « و »كوهستاني«، »در قفس«، »همليج
  رسد.  مي نظر خوانندگانبه  نوشته مطالبي در مورد ديلمان و اميري

                                                      

 .٢١٦ ي همبشري، صفحاهللا  لطف ي  ه، مقال»صبا ي  هيادنام« -٥٧
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  ديلمان - ١٨

بهشتي ديلمان، سرزمين كوهستاني سردسيري است كه در جنوب  ي همنطق
 ،هواي مطلوب ،ي انبوهها گلشهرستان الهيجان قرار دارد و به علت وجود جن

 ترين ي عميق و نواي پرندگان خوش الحان، از زيباها هدر ،ي طبيعيها  آبشار
  آيد.  مي شماربه  مناطق ايران

تحت تاثير اين فضاي با شكوه، ادب و موسيقي اين سرزمين رشد فراوان نموده و 
دارد و موسيقي از تولد تا مرگ، از زندگي جدا  اي  ههنر بين مردم جايگاه ويژ

ت. زماني كه صبا به گيالن رفت، سفر به مناطق دوردست كوهستاني و نيس
 جا  آني انبوه ديلمان، امري بسيار سخت و دشوار بود، اما از ها گلپوشيده از جن

ها و  ترين آهنگ  ترين و بديع او گفته بودند كه ديلمان مركز بكربه  كه
ه، خود را به مناطق پياد گاهو قاطر و  با اسب ها ي گيالن است، او بارها  هتران

پذيري كه هنرمندان محلي   دوردست اين ديار رسانيد تا از نزديك به نغمات دل
را ثبت و  ها آننوازند دل بسپرد و  مي خوانند و مي ديلم و يا چوپانان و دهقانان

  ضبط نمايد.

ست. اين آهنگ در ها  ، حاصل يكي از اين سفر»ديلمان« ي هجاودان ي  هقطع
زبان به  و كالم آن كه مضمون بسيار لطيف و شاعرانه دارد، دشتي است ي  هماي

مردمي  ي هوسيلمردم آن ديار است، اما صبا براي سهولت اجرا و درك بهتر آن 
ندارند، شعر معروف سعدي را كه از نظر وزن و  ييزبان گيلكي آشنابه  كه

  د:كشش كلمات، با آن نوا هم آهنگي داشت، براي اجراي اين نغمه انتخاب كر

  ر در كمندمـآهوي س يـيكه گو    دمــاي بنـــرت پــد مهيــان درقـچن
  ان بخندمـال بي سامــي بر حـگه    ريمـان بگــي درمــر درد بــي بـگه

  دمـوده پنــي بيهــر عاقلــده گـم    نه مجنونم كه دل بر دارم از دوست

 راحتيبه  ي ساده و بي پيرايه، از قيد وزن رهاست وها هاين ترانه، با جمل
ها،   در حركت جمالت و چگونگي حالت آن راهاي شباني  ويژگيتوان  مي
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كه صبا جمع آوري كرد، به ديلمان  ييها . در بين آهنگ٥٨احساس نمود
در رديف موسيقي جاي داد و هم اكنون  آن راخاص داشت و نام  ي هعالق

  آيد.  مي شماربه  ي رديف دشتيها هديلمان يكي از گوش

نواخت و هنرمند مشهور   مي نواز بسي دل ويولنديلمان را با  ي هقطعصبا 
طور به  آن راف و دقايق ياين اثر بديع بود، ظرا ي  هكه شيفت بنان حسين غالم

 ي  هشمار ي  هبرناماي در   نحو استادانهبه  آن راكامل از صبا فرا گرفت و 
 كه هيچ جا آندشتي اجرا كرد و از  ي  همايي رنگارنگ در ها  گلب  ٢١٧

ي لطيف وي را در اين اجرا ها توانست صداي ملكوتي بنان و تحرير  سازي نمي
هاي جاري در موسيقي آوازي ايران،   پاسخگو باشد، لذا خواننده بر خالف سنت

به  اشعار سعدي را بي مدد ساز خواند و بدين ترتيب يكي از آثار ممتاز و
  آمد.  به وجود ها گلموسيقي  ي هبرنامماندني  ياد

 اين اثر جاودانه، داستان خواندن ديلمان را چنين بيان ي هبنان خوانند حسين غالم
  كند: مي

خان « به ناممنزل يكي از دوستانم ه خورشيدي، روزي من ب ١٣٢١در سال 
ديدار ايشان آمد و ضمن به  آقاي صبا هم رفته بودم، اتفاقاً» باالخان نوري

بودم، به ديلمان رفته بودم.  ي مختلف، صبا گفت: وقتي من گيالنها گو و  گفت
گويند. بر   مي است بين رشت و مازندران كه به آن قاسم آباد هم ييديلمان جا

 آن راي آن منطقه من آهنگي ساختم كه خواننده بايد ها  اساس يكي از موسيقي
 خواننده نزديك آبشاري ايستاده و اين كهي ريز بخواند، مثل ها با تحرير

كند. آنگاه  مي ب، صداي خواننده را دور و نزديكخواند و صداي ريزش آ مي
همراه ساز او، ديلمان را به  شروع به نواختن اين قطعه كرد و منهم ويولنصبا با 

 ي هصفحبر روي  آن راخواندم. صبا گفت من در پي همين صدا هستم، بعد 
قاي جواد معروفي آهنگ مزبور آگرامافون ضبط كرديم. بعد از درگذشت صبا، 

                                                      

  .٤٩ ي  ه، صفح»صبا  ي  يادنامه« -٥٨
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همراه قره ني (كالر نيت) سليم  آن رااي اركستر تنظيم كرد و من بار ديگر را بر
  فرزان خواندم.
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  اميري مازندراني - ١٩

 ترين آثار محلي ايران و پر محتوا ترين  ي مازندراني از غنيها  هها و تران آهنگ
موسيقي ملي ايران جايگاه ارجمندي دارند. به سبب  ي هشمار رفته و در گنجينبه 
سازان  وجود دارد، بسياري از آهنگ ها در اين آهنگ كه اي  ههاي ويژ  ييازيب

ي محلي مازندران را ها خوانندگان و نوازندگان معاصر ايران، نوا ،برجسته
و  ها ههاي هنري خويش قرار داده، و به خلق نغم  آفرينش ي  هماي دست

  هاي جديد و زيبا توفيق يافته اند. ملودي

موسيقي و تعدد آهنگ و ترانه نيز، بين ساير مناطق ايران، مازندران از نظر تنوع 
 و ي آزادها نوا ،ها آن، تعداد زيادي آواز ي همقام ممتازي داشته و در هر ناحي

عطر و  ها  آن ي  ههمي آهنگين و ريتم دار وجود دارد كه ها  هوزن و يا نغم  بي
  ي اين سرزمين بهشتي را همراه دارند. ها نواز روستا رنگ دل

، »نجما«، »طالبا:»توان از   مي ي مازندرانيها ها و آواز آهنگ ترين مشهور از
موسيقي ايران  ي  هاز آثار جاودان ها آن ي  ههمنام برد كه » اميري«و » كتولي«

فرهنگي و اجتماعي خاصي  ،يك داستاني دارند و علل تاريخي بوده و هر

  ٥٩شده است.  ها  آنموجب پيدايش 

 ،مردم مازندران پيوند ناگسستني دارند و پير و جواناين نغمات با جان و دل 
، احساسات پاك و ها آن، كوه نشين و جنگل نشين با خواندن ييشهري و روستا
كنند. شايد بتوان گفت كه مردم مازندران به  مي خويش را بيان ييعواطف سودا

  ي آسماني دلبسته اند.ها ل اعتقادي و باوريتا حد مسا ها اين نوا

ي مازندراني است كه از قيد وزن آزاد است و ها  يكي از آهنگ »اميري«
نسبي به هنر خوانندگي است. اين آهنگ با اشعار  ي هخواندن آن مستلزم احاط

                                                      

 .٤٩٥ ي هصفح ،حسن مشحون، جلد دوم، »تاريخ موسيقي ايران« -٥٩
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كيلومتري شهر بابل  ٦كه در » پازوار« به نام يياز اهالي روستا» امير پازواري«
 ورانگيز دوشود. مضمون اين اشعار غالبا داستان عشق ش  مي واقع است خوانده

   ٦٠دارد. ييسزابه  دلداده است كه در مازندران اشتهار

ي بسيار پخته ها  شعراي مازندران است كه دو بيتي ترين امير پازواري از معروف
زبان محلي از وي باقي مانده است و مردم شمال ايران اين اشعار را به  و پر مغزي

 شور و دشتي ،اقعش ي همايدارد، در  نام» اميري« كه اي هبه لحن ويژ

   ٦١خوانند. مي

غالمرضا كبيري كه عمري  به نامگران نامدار مازندران  يكي از ادبا و پژوهش
و فرهنگ » امير پازواري«ادب و موسيقي مازندران و زندگي  ي هباراست در

نويسد: در حدود سال  مي دهد، مي انجام اي هعوامانه طبرستان، تحقيقات ارزند
، يكي از مستشرقين روسي به نام )سال پيش ١٤٠خورشيدي (حدود  ١٢٤٦

مردم جمع آوري نمود ي  سينه ي  ه، اشعار امير پازواري را از گنجين»برنهار دارن«
همراه اشعار ديگر سخن سرايان مازندراني در دو جلد در شهر سن پطرز به  و

عنوان منابع قابل توجه، به  بورگ روسيه به چاپ رسانيد و اين دو كتاب همواره

   ٦٢گران تاريخ مازندران قرار گرفته است.  ورد استفاده ساير پژوهشم

، در حقيقت معرف »اميري« ي  هاستاد كبيري، آهنگ جاودان ي هنوشتبر اساس 
موسيقي آوازي مازندران است و بيشتر مردم اين منطقه، مخصوصا كشاورزان و 

ر در ها، با خواندن و نواختن آهنگ اميري، دشواري كا  ها و چوپان گالش

                                                      

 .٤٦ ي هصفح ،نصرت اهللا حداوي ،»موسيقي ايران ي فرهنگنامه« -٦٠

 .٤٩٦ ي  ه، صفح»تاريخ موسيقي ايران« -٦١

را مامور و  ها آننسبت به مسشرقين اروپايي نظر خوشي نداريم و اغلب  ها ما ايراني -٦٢
نگريم، اما از حق نبايد  مي با بدبيني مفرط ها آنشماريم و به تحقيقات  مي جاسوس بيگانه

ايران حق  ي گذشته فرهنگ و تمدن ،گذشت كه مستشرفين مزبور در روشن نمودن تاريخ
 بزرگي بر ما دارند.
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كنند و يا  مي را تحمل پذير ها  ي دامها همزرعه و دشت و زحمت نگهباني از گل
كند كه  مي بخشند. كبيري تاكيد  مي ي زمستاني خويش رونقها  به شب نشيني

 اي هاين آواز، فقط در قالب اشعار منسوب به امير پازواري، شاعر مشهور افسان
» اي جان اي جان«گ، جمله بارز اين آهن ي هگيرد. مشخص مي مازندران جاي

   ٦٣آيد. مي ها  است كه در آخر مصرع دوم و چهارم دو بيتي

شهرتي كه دارد،  ي ههمبر اساس تحقيقات استاد كبيري، زندگي امير پازواري با 
وي گفته اند،  ي هبارابهام و مه آلودگي پوشيده مانده و آنچه در ي هدر پرد
محصول ذوق و تخيل خالق  رد و كالًتحقيق مستند و خردپسندانه ندا ي هپشتوان

را در شمار فرهنگ عامه مردم  ها  آنتوان  مي سواد است و يب مردم عامي و

   ٦٤حساب آورد.به  طبرستان

به اميري بين مردم شمال ايران،  ي هترانكه آهنگ و  در هر حال با وجود آن
هاي  هاست كه مازندراني مازندران شهرت و محبوبيت دارد و قرن خصوص

ك دل و عاشق پيشه، با خواندن آواز اميري، احساسات عميق و عواطف پا
 ي هقطعنقاط ايران، با اين  ي هكنند، معهذا مردم بقي مي خويش را بيان ييسودا

 قبالً  كهابوالحسن صبا، به شرحي  كه نداشتند، تا اين ييجاودانه چندان آشنا
هاي  سازي موسيقينوشته شد، در ماموريت خود در گيالن، به گردآوري و باز

  ، آهنگ اميري مازندراني است.ها آن ي  هشمال ايران پرداخت كه از جمل

ي مزبور را جمع آوري نمود، ها صبا، آهنگ كه سال بعد از آن ١٨-١٩حدود 
خوانندگان زن ايران، با آواي ملكوتي  ترين و با استعداد ترين ، از توانا»دلكش«

پذير اجرا كرد و  وجهي دلبه  لدي،را همراه اركستر مهدي خا» اميري«خود 
  وجود نهاد. ي هعرصبه  ي مسلم موسيقي ايران پاها يكي از شاهكار

                                                      

 .٦٠ ي ه، غالمرضا كبيري، صفح»شهر بي خزان من، ساري« -٦٣

 هاي(ترانه) كتار«فرهنگ عوام به نام:  ي هغالمرضا كبيري در زمين ي محققانه ي مقاله -٦٤
 .»زندگي امير پازواري
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نويسد:  مي صبا   ي يادنامهدان نامدار در   در اين زمينه حسين علي مالح، موسيقي
ي بسيار زيبا و بليغ محلي ها  هدشتي و از تران ي هماياميري قطعه ايست در 

گردآوري نمود و مهدي خالدي، يكي از بهترين  آن راا، مازندراني كه استاد صب
پذيري به اركستر نهاد و خانم دلكش با آواي  وجه دلبه  آن راشاگردان صبا، 

   ٦٥جاودانه ساخت. آن رالطيف خود، 

نمي توانست اميري را مانند دلكش بخواند، زيرا اين  اي هبه تحقيق هيچ خوانند
او  هل بابل است كه زادگاه امير پازواري است.هنرمند با ذوق و با استعداد خود ا

 از دوران كودكي و نوجواني با اين نوا آشنا بود و با جان و دل اميري را دوست
به  شنيد،  مي آن راكرد و يا در ترنم ديگران  مي زمزمه آن راداشت، يا خود  مي

 ،نحو كامل توفيق يافت كه اين آهنگ را با همان عمقبه  همين جهت دلكش
 ي هالت و مفهومي كه در گذشته داشت، بخواند و بار فرهنگي چند صد سالاص

ترين آثار محلي ايران  به شنوندگان امروزين انتقال دهد و يكي از جاودانه آن را
را از دست تطاول گر زمان برهاند. گفتني است كه چگونگي تنظيم آهنگ و 

لطيف و جذاب و  حديبه  مهدي خالدي در موقع اجراي اين اثر، ويولننواي 
  قابل توضيح نيست.  اي  هراستي با هيچ كالم و نوشته است كه ب نشين دل

و  ييخانم دلكش، عبدالوهاب شهيدي نيز هنرمند ديگري بود كه با توانا به جز
كرد و  مي ي خود اجراها در البالي آواز ها لطافت بسيار، آهنگ اميري را بار

خوانده، با رنگ و  ها گلي ها هبرنام اكثر قطعاتي كه او در شور و دشتي، در
شهيدي همواره  ي هاميري همراه است و اين ابتكار و حسن سليق دالويزعطر 

 ي هدهنظران قرار گرفته است. خالدي و دلكش، در اواسط   مورد توجه صاحب
 .گرامافون ضبط نمودند ي هصفحخورشيدي، اميري را اجرا و بر روي  ١٣٢٠

وزگار ما رسيده است داراي كيفيتي مطلوب نيستند و ربه  متاسفانه صفحاتي كه

                                                      

 .٤٩ ي ه، صفح»صبا ي  هيادنام« -٦٥
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اميد است كه در آرشيو صدا  .خود را از دست داده اند ي هو بالغت اولي ييزيبا
  نقصي از اين اثر متعالي باقي مانده باشد. و سيماي ايران نمونه بي
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  آواي هستي، موسيقي دشتستاني - ٢٠

به ي وجود دارد دالويز ي  هوشگدشتي،  ي همايدر رديف موسيقي ايراني، در 
ي ايراني است و اگر ها هنغم ترين و جذاب ترين كه يكي از زيبا» دشتستاني« نام

دلي را تحت تاثير  نحو مطلوب بخوانند و يا بنوازند، هر ايراني صاحببه  آن را
 ي  همنطقزادگاه اين موسيقي پر رمز و راز،  كند. مي را دگرگون قرار داده و وي

رشد و  ،باز محل تولد ر شمال شهرستان بوشهر است كه از ديردشتستان، د
ي ايراني بوده و موسيقي بخشي از زندگي مردم را ها هنغم ترين تكامل شورانگيز

  دهد. مي تشكيل

پذيري هستند كه در مناطق دشتي،   ي دشتستاني، قطعات آرام و دلها آواز
ان، با جان و روح و كويري جنوب اير كتنگستان و ساير نواحي خش ،دشتستان

در  ها هكنند. اين نغم مي بار عاطفي غم انگيزي را القا مردم پيوند داشته و عموماً
حقيقت بازتاب جور و ستم بزرگي است كه طبيعت بر مردم محروم آن ديار 

ناك آدمي  تحميل نموده و به عبارت ديگر موسيقي دشتستاني، ترنم اندوه
قناتي قناعت كرده و به بذل اندكي باران دل ا ي ايست كه به دلو آبي از چاه زاده

   ٦٦بسته است.

هم آميختگي و به  خوانند و  مي ي فايز دشتستانيها را غالبا با دوبيتي ها هاين نغم
و  ها دان  بهترين موسيقي ييحدي زيباست كه گوبه  تركيب شعر و آهنگ

  آورده و تنظيم كرده اند.  به وجودرا  ها آنسازان دنيا  آهنگ

ي ها  فايز بر زندگي مردم جنوب ايران تاثير بسيار باقي نهاده است و دو بيتيشعر 
آن ديار  يچنان با شيفتگي و احساس همراه است كه او را از تمام شعرا او، آن
گذار اشعار فولكلوريك و ادبيات بومي و  نمايد. او در حقيقت پايه  مي متمايز
شاعران بي شناسنامه  ي  هرجنوب ايران محسوب شده و گرچه از زم ي هعوامان

                                                      

 .٢٩٧ ي هصفح ، مهران پورمندان،»اندايره المعارف موسيقي كهن اير« -٦٦



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

١٤٤ 

اش به  اش چندان نيست كه احساس لطيف و ذوق شاعرانه است، اما گمنامي
حتي تا اصفهان و چهارمحال و «فراموشي سپرده شود. مردم جنوب ايران 

ي فايز، پيوندي ناگسستي دارند و در آن دياران كمتر ها ، با دو بيتي»بختياري
در مزرعه و يا ساعاتي كه  هنگام كاربه  كهتوان يافت  مي و چوپاني را ييروستا

ي دشتستاني ها  ي فايز را همراه آهنگها  در حال چرا هستند، دو بيتي ها هرم
دارند و صفا و صميميت  ييزمزمه نكنند. اشعار فايز رنگ و بوي روستا

 ي هزند، فايز از كالنتران قري مي موج ها آني جنوب ايران در ها روستا
  د.دشتستان بو» ترزيا«

از وي تعداد زيادي دو  .داشت شور پراو طبعي روان و احساساتي پاك و 
ي ها  عشق ،ها ، به شرح هجرانانگيز باقي است كه اكثراً هاي لطيف و دل بيتي

   ٦٧ي روزگار اختصاص دارد.ها  نافرجام و شكوه و شكايت از نامهرباني

  مرُــاداري بگيــار وفــرم يــب  مرُـوفاي بي وفايان كرده پي
  مرُــاداران بميــر وفــــر قبــس  مويُ ـــاداري نجــاگر يار وف

***  
  مرا دادن به دايه، دايه هم مرد  ردـكبوتر بچه بودم مادرم م

  ٦٨به اقبال بدم گوساله هم مرد  روريدنـمرا با شيرگاو هم پ

ي محلي دشتستان و بوشهر و ساير ها در باب چگونگي پيدايش موسيقي
باز   خاطر داشت كه اين نواحي از ديربه  فارس، بايد هاي شمال خليج سرزمين

 ،هاي مختلف مانند اعراب  اقوام و مليت ييمحل رفت و آمد سفاين دريا
بوده و طبيعي است كه بخشي از فرهنگ و  ييو ماجرا جويان اروپا ها ييآفريقا

                                                      

، مورخ ١ي  ، شمارهشهروند ي هارجمند داريوش افراسيابي در نشري ي هبرگرفته از مقال -٦٧
 .١٣٨٣اسفند  ٢٨

 .ي مشهور فايزها از دوبيتي -٦٨
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ي سرنشينان اين سفاين، در اين مناطق بر جاي مانده و با ها موسيقي و سنت
  هم آميخته شده باشد.به  و هنر ساكنان بوميفرهنگ 

هاي صوتي و رواج استفاده از  تكنولوژي ي  هتوسعسال گذشته، با  ٧٠-٨٠در 
ي ضبط و پخش ها هنقاط مملكت و تكامل دستگا ي  ههمتلويزيون در و راديو 
هاي  موسيقي دالويزآمد كه رنگ و بوي  به وجودتدريج اين امكان به  صدا،

وجود دارد، تغيير يابد و ديگر  ها آنو شور و حالي كه در  محلي دگرگون شود
هاي بعدي انتقال  بار فرهنگي قرون و اعصار گذشته را به نسل ي ههمنتوانند 

دهند. استاد ابوالحسن صبا، اولين هنرمند آگاهي بود كه موفق شد تا بسياري از 
ظيم نمايد، در ي محلي گيالن و مازندران را جمع آوري و تنها هها و تران آهنگ

غالمرضا دادبه،  به نامديگري  ي هشيفتو آوازهاي دشتستاني، جان  ها  همورد نغم
قدر را به ، رسالت جمع آوري و بازسازي اين آثارگران»سوز  جهان«مشهور به 

را خواند و ضبط كرد،  ها آنخود، اكثر  شور پرعهده گرفت و با آواي گرم و 
  را نابود كند.  ها نآگر روزگار نتواند  تا دست تطاول

خورشيدي در اصفهان تولد يافت، او تبار  ١٢٩٩غالمرضا دادبه در سال 
و آوازهاي دشتستان بود و از  ها  آهنگ ي  هشيفتدشتستاني داشت و از نوجواني 

ي ها  پرداخت. صداي دادبه در مقياس موسيقي ها آنخواندن به  يازده سالگي
تدريج موفق شد به  بود و »دانگ دو«ا، ه اصطالح، ايرانيبه  و» باس«، يياروپا

بسيار  ي هي مختلف آوازهاي دشتستاني را جمع آوري و به شيوها هكه نمون
را بخواند. برخي از آوازهاي اين هنرمند با ذوق، با نام  ها  آنمطلوب و خاصي 

انتشار يافت كه  ها گلموسيقي  ي  هبرنام، در »جانسوز«يا » جهان سوز«مستعار 
ي ارجمند ها هرا تسخير كرد و بدين سان بود كه نغم ها  دلو  ها جان، عميقاً

  فراموشي و دگرگوني نجات پيدا كرد. ي هدشتستاني از ورط

دلي،  بزرگ معاصر نيز مانند هر ايراني صاحب ي همحمدرضا شجريان، خوانند
خواندن  ي  هخواندن دادبه بود و براي او احترام بسيار داشت و شيو ي هشيفت

گويد: من اساتيد فراواني  مي ا در محضر وي آموخت. شجرياندشستاني ر



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

١٤٦ 

هستم. از اساتيدي كه از طريق  ها  آنام كه خوانندگي خود را مديون  داشته
توانم از اقبال سلطان آذر،   مي اند، من آموختهبه  صفحات و نوارهايشان

بنان و تاج  حسين غالمطاهرزاده، قمر الملوك وزيري، رضا قلي ميرزا ظلي، 
اصفهاني نام ببرم. اساتيدي كه بخت درك حضورشان را داشته ام: اسماعيل 
قهرماني، احمد عبادي، نور علي برومند، عبداهللا دوامي و فرامرز پايور بوده اند. 

استفاده را از تار استاد جليل شهناز برده ام، اما  ينبيشتر ها  در جمله پردازي
فوذ معنوي و تاثير متعالي وي بوده ام زير ن ها سالتوانم از تنها استادي كه  نمي

، همراه با سنتور رضا ١١٥ ي  هشماركه برگ سبز » دادبه«اد ي هياد نكنم. از زند
، خوانده است كه واقعاً اي هيادگار مانده و دشتستاني را به شيوبه  ورزنده از او

  ٦٩است.» آواي آسماني«

ناسم، چگونه به من آموخت كه هر پديده از جهان هستي را چگونه بشبه  او
  گيرم. به كار را ها آنگوهر مردم سرزمينم پي ببرم و چگونه 

بعد، تمام زندگي به  خورشيدي ١٣٥٨گويد: از سال   مي در جاي ديگر شجريان
  قول سعدي: به  من دگرگون شد،

  گويند روي سرخ تو سعدي، چه زرد كرد؟
  دمــاد، زر شــم افتـــق در تنــر عشـــاكسي

دشتستاني را كه ايشان خوانده بود شنيدم، حالم چنان دگرگون  كه آواز روزي
شنيدم و در خلوت  مي اين نوار را همچنانشد كه حد نداشت. تا پاسي از شب، 

كرد كه   مي صحبت ييخواند و از جا  مي اي  هكردم، زيرا به گون مي خود گريه
ي سخن حال براي من از آن وادبه  دنبال شناخت آن بودم و هيچ كس تابه  من

   ٧٠دهم. مي نگفته بود. اين نوار جزء الينفك زندگي من شد و اغلب بدان گوش

                                                      

 .١٥٠ ي هصفح - »آواز ي  ههزار گلخان« -٦٩

 .١٠شماره  ،»دفتر هنر« -٧٠
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شجريان، صداي «شبي خانم فخري خوروش، هنرمند مشهور از من پرسيد: 
؟ پاسخ مثبت دادم، گفت ديدي چه كرده است؟ گفتم بله، اي هجانسوز را شنيد

ر مگر نمي تواني چطو .؟ گفت بله تو»من«خواني؟ گفتم  گفت چرا اين را نمي
بخواني؟ گفتم، آن حالي را كه او دارد، من ندارم، گفت تو صدايت قوي تر از 
اينهاست، گفتم اين به صدا كاري ندارد، اين حالي كه او دارد، من در خود 

بخوانم، يعني معرفتي در اين صدا هست كه  آن راسراغ نمي بينم و نمي توانم 

   ٧١من ندارم.

خواندم، يكباره حال  مي دستگاه ماهور را ١٣٥٦در سال  بار با آقاي عبادي يك
در همان دستگاه خواندم. آقاي دادبه اين  آن راو هواي دشتستاني را كردم و 

فرستادند و تشخيص داده  اي هبرنامه را شنيده بودند و توسط دوستي براي من نام
ن پيام در ولي بايد تعليم بگيرم و بايد اي ،هست ييبودند كه در من حال و هوا

هم باشد. مرقوم داشته بودند كه فرزندم، اين آواي برخاسته از  موسيقي من
كه بايد آواي  سروش هستي را بايد انسان اول بشناسد و بعد بخواند، يعني اين

، ١٣٥٨در سال  كه هستي را فرا بگيري. من در انتظار ديدار ايشان بودم تا اين
داشتند ملكوتي كه  يييدم، ايشان دنيااستاد را در منزل مرتضي عبدالرسولي د

ل مترادف با اين اصطالحات نبود. او به يو مسا» مراد«و » عرفان«و » پير«دنياي 
  و مقام انسان تاكيد داشت.  ييانسان خدا

ساعت با هم بوديم و من دريافته  ١١در اولين شبي كه به منزل ايشان رفتم، حدود 
شود. ده تا دوازده سال،  مي رفع بودم كه تشنگي من تنها در محضر ايشان

را از وي ياد گرفتم. او براي » فرهنگ نوا«رفتم و  مي اي دوبار نزد ايشان  هفته
گفتند كه گوهر فرهنگ  مي همه جاي كشور سفر كرده بود وبه  شناخت ايران

                                                      

 .همان -٧١
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در محضر او بود كه  .ي ايران بايد جستجو كردها  هايران را در روستاها و ده كور
   ٧٢ران را بهتر شناختم و ايشان همواره در من زندگي خواهد كرد.من وطن و اي

 ، استاد شجريان باز هم از غالمرضا دادبه و آواي هستي سخن»راز مانا«در كتاب 
  گويد: مي

موسيقي داشت و  ي هدادبه يكي از اساتيد انديشه و مردي عارف بود كه سررشت
امعه شناسي و دوران شناسي در جلسات راجع به ديدگاه هنر و بنيادهاي هنر و ج

كرد، رديف و تصنيف كار نمي كرديم، آنچه براي من ارزش   مي هنر بحث
كه اهل تصوف نبود، بيش از هر چيز  داشت فكر و انديشه اين مرد بود، گو اين

با  ييترين بخش زندگي هنري من آشنا  كرد. مهم مي هنر صحبت ي هفلسفاز 
شروع شد و هنوز هم ادامه  ١٣٥٨ال ايشان است و درك كالس ايشان كه از س

غالمرضا دادبه خالق نواي آواي هستي، در  به نام اي هو باالخره جان شيفت ٧٣دارد.
خورشيدي در حالي به ابديت پيوست كه بسياري از آوازها و  ١٣٨٠سال 

  يادگار باقي مانده است.به  موسيقي ايران ي  هاش، در گنجين اجراهاي جاودانه

بزرگ عود و استاد آواز نيز از  ي هالوهاب شهيدي، نوازندگفتني است كه عبد
 چنينهمهنرمنداني بود كه در بسياري از آوازهاي خود، موسيقي دشتستاني و 

كرد و آثار   مي پذيري اجرا نحو مطلوب و دلبه  آواز اميري مازندراني را
وسيقي آواها در م ترين ترين و شورانگيز  لطيفي  مانده از وي نيز در زمره  باقي

  ايران ماندگار شده است.

                                                      

 .١٦شماره  ،دفتر هنر -٧٢

  .٢١٤ ي هصفح رضا شجريان، ، محمد»راز مانا« -٧٣
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  ناز ي  هاله - ٢١

از آثار » ناز ي هاله« به نامپذيري  خورشيدي آهنگ بديع و دل ١٣٣٨در سال 
بنان در  حسين غالم ي هوسيلاكبر محسني، همراه با كالم لطيف كريم فكور، 

تازه و بكر  ييشد كه حال و هوا پخشدشتي از راديو  ي همايدستگاه شور و 
  و با آنچه بنان در گذشته اجرا كرده بود، متفاوت بود.داشت 

آثار وزين و پرمحتوا و تامل برانگيزي  جمله يي بنان، از ها تا آن زمان آهنگ
(از مرتضي  »كاروان«، و »دل ساقي من بي«، »نواي ني«، »من از روز ازل«چون، 

ر بها«، »قربانت ولي حاال چرابه  آمدي جانم«، »چنگ رودكي«محجوبي)، 
(از علي تجويدي) موسيقي  »مرا عاشقي شيدا«خالقي) و  اهللا (از روح »نشين دل

مردم، به غنا و  ي هآمدند و تود مي شماربه  خواص و روشنفكران جامعه
 ييها آهنگي بود با ريتم» نازي   الهه«جندان پي نمي بردند. اما  ها آنمحتواي 

با  آن را، كه بنان »پاپ«هاي مردمي  تازه و مخصوص، تقريبا شبيه به موسيقي
زودي مورد توجه خاص و عام قرار گرفت و به  خواند و مي استادي تمام

  برد.  مي قدر بينش خود، از شنيدن آن لذتبه  كس  هر

كه، با گذشت حدود نيم قرن كه از زمان اولين اجراي اين  شگفت آن ي هنكت
به  شده است، روزجذابيت و تازگي آن كاسته ن ،گذرد، نه تنها از شهرت  مي اثر

، در وجدان »ناز ي هاله«ست كه ها سالروز محبوبيت آن افزايش يافته و 
كسب كرده است و نغمات آشناي  اي  هاجتماعي و تاريخ ايرانيان، جايگاه ويژ

  رسد. مي گوشبه  آن در هر گوشه و كناري كه زندگي جريان دارد،

 داران بنان،ران و دوست، بسياري از روشنفكپخش شدناز از راديو  ي  هوقتي اله
ي جاويدان، ها  همه آهنگ بعد از آن كه وي تير مالمت كشيدند و از اين رب

چنين اثري را خوانده است، رضايت چنداني نداشتند، معهذا بر خالف تصور 
موسيقي معاصر ايران ي  ، اين ترانه به آساني جايگاه خود را در گنجينهها آن

در  كه ييها شايد بتوان اين آهنگ را با موسيقيپيدا كرد و به ماندگاري رسيد. 
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موسيقي « آن رامعروف شده اند مقايسه كرد و  Easy Music نام به مغرب زمين
  نام نهاد. » آرام

در بررسي علل موفقيت اين اثر، نخست بايد از آهنگ ساده و بي پيرايه و 
ساز و   اكبر محسني، آهنگ ي  هوسيلهاي روان آن ياد كرد كه  ملودي
نامدار عود ساخته شده و ضمن برخورداري از اصالت موسيقي ايراني،  ي هنوازند

آهنگ در  كه رفته كه تا آن زمان سابقه نداشت و با آن به كار در آن ييها ريتم
ين كمترآيند  مي شماربه  ي غم انگيزها هدستگاه شور و دشتي بود كه از دستگا

  غمي را به شنونده القا نمي كرد.

خورشيدي در تهران زاده شد. وي از كودكي  ١٢٩١در سال  اكبر محسني
ي شديد پدرش، به موسيقي ها  موسيقي بود و عليرغم مخالفت ي هشيفت

ي ها  هها و گوش  آورد و نزد استاد موسي معروفي به يادگيري رديف روي
عنوان معلم به  كه اي موسيقي ايراني و نواختن تار پرداخت. در سفر چهار ساله

رود مدارس ايراني به كشور عراق نمود، با ساز عود آشنا شد و نزد موسيقي و س
زودي در عود نوازي با به  آن ديار، به نواختن آن مشغول گشت واستادان 

محسني در يك كشور  كه با وجودي ،كه موفقيت فراوان روبرو شد. شگفت آن
به  ي اواه  استادان عرب، با اين ساز آشنا شد، معهذا نوازندگيطريق عربي و از 

هاي  هيچ وجه رنگ موسيقي عربي نداشت و آثارش را همواره بر اساس ملودي
صد اثر آهنگين باقي مانده كه  سرود. از وي حدود چهار مي اصيل ايراني

د. اكبر محسني در سال نآي  مي شماربه  از كارهاي قابل توجه ها  آنتعدادي از 
  خورشيدي در تهران در گذشت.  ١٣٧٤

به داستان ديگري كه در اطراف  كه سخن گفت، بي آن »ناز ي هاله«توان از  نمي
اين سطور در  ي  هنگارند كه ييهاگو و  گفتدر  .آن وجود دارد، توجه نكرد

برجسته داشتم، ايشان  ساز  خورشيدي با استاد علي تجويدي، آهنگ ١٣٨٢سال 
اكبر محسني آهنگ  كه سال قبل از اين ١٥حدود  :برايم تعريف كردند كه

آن كه شعر » شب مهتابي« به نامبياورد، من آهنگي ساختم  به وجودناز را  ي هلها



 هزارآوا: جلد اول
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سال بيشتر نداشت سرود و در يك  ١٤-١٥منير طه كه در آن زمان حدود  را
خواند،  مي آن را، آواز )فاخته(موسيقي راديو كه آقاي حسين قوامي  ي هبرنام

اما چون در  .اجرا كردشب مهتاب را  ي  هترانمنير طه كه صداي خوبي داشت، 
جا به  هاي ضبط صوت به ايران نيامده بود، اثري از آن آن زمان هنوز دستگاه

ناز را براي تصويب  ي هالهسال كه اكبر محسني آهنگ  ١٥نماند. بعد از حدود 
عضو اين شورا بودم، در نهايت تعجب  كه به شوراي موسيقي راديو داد، من

را در  ها آناست كه من  ييها آندقيقا هم  ي اين اثر،ها دريافتم كه ملودي
اطمنيان داشتم كه اكبر محسني،  كه ييجا نوشته بودم، اما از آن »شب مهتاب«

هم هست و با دارا بودن  ييهنرمند ارجمندي است، انسان واال كه عالوه بر اين
ي خود را از آهنگ ها ل معنوي و روحاني محال است كه ملودييهمه فضا آن

ناز در شورا تصويب شد و من  ي  هالهباشد، دم فرو بستم و آهنگ  من برگرفته
اكبر محسني در قيد حيات است، هرگز اين مطلب را  كه تصميم گرفتم تا زماني

ست كه اين هنرمند واال، به ابديت ها سالبازگو نكنم و چون حاال  ييدر جا
ر دنياي ادب كنم. بعدها متوجه شدم كه د مي پيوسته است، اين داستان را بازگو

ي   افتد كه دو نفر، در دو زمان متفاوت و در دو نقطه  مي و هنر، گاهي اتفاق
از افكار ديگري مطلع باشند و اين  كه مختلف، اثر مشابهي را خلق كنند، بي آن

  نام دارد.» توارد«ه ألمس

شب «نويسد:  مي سراي روزگار ما در اين زمينه خانم دكتر منير طه، شاعر و ترانه
 است و من اين شعر را ييسرا من در ترانه ي هنخستين گردش و تجرب» بمهتا

اتفاق او به راديو تهران به  هاي تجويدي نوشتم و روزي  روي يكي از آهنگ  به
 ررفتم و پس از يكي يا دو بار تمرين، در نهايت دلهره و اضطراب، با نام مستعا

ردي سيه چرده، بلند باال و شهرزاد، ترانه را در راديو خواندم. در آن برنامه سرگ
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آواز من بود كه بعدها دانستم وي يكي از بهترين   بسيار موقر (حسين قوامي)، هم

   ٧٤خوانندگان ايران است.

كار و  سرايان پر  ، كريم فكور است كه از ترانه»ناز ي  هاله«شعر  ي هسرايند
و با  بسيار داشت ييي مردمي، تواناها همشهور معاصر است. وي در سرودن تران

مردم و نزديكي فكر و كالمش با مردم، خيلي راحت  ي هالهام از زندگي روزمر
كرد و بدون ترديد، يكي از علل موفقيت  مي توجه جامعه را به آثار خود جلب

راحتي به  به توان شعر روان و ساده و مردمي آن دانست كه مي را» ناز ي هاله«
  نشيند. مي ها دل

علي  دگان ديگري مانند مهرداد كاظمي، محمدگذشته خوانن ي هدر چند ده
قدمي و هوشمند عقيلي اين اثر را بازخواني نمودند و دكتر جهانشاه برومند 

صورت موسيقي بدون آواز در به  همراه پيانو،به  آن راويلونيست نامدار نيز 
  ، بازسازي كرد كه بسيار شنيدني است. »زنده در ياد« به نامنواري 

                                                      

 . ٢٣ ي شماره ،اسپند ي مجلهمنير طه در  ي  نوشتهگرفته از  بر -٧٤
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  ٧٥ناز ي هاله

  با دل من بساز        ناز ي هالهاز اي ب
  برود ز برم     گذاز كاين غم جان

  از گناه تو بود       گر دل من نياسود
  گنهت گذرم        بيا تا ز سرِ 

  به سويت دراز      دست ياري ،كنم مي باز
  به راز و نياز        بيا تا غم خود را

  ز خاطر ببرم          
  شور و شعف پرخدا همچو مرغ ه ب  گر نكند تير خشمت دلم را هدف

  به سويت بپرم          
  تناز تو بيش از اين بهر چيس  چو من كيست  آن كه او به غمت دل بندد

  در بزمم بنشين        نازي ي هالهتو 
  بيا كه جز اين نباشد هنرم      من تو را وفا دارم

  ندارد ثمر        همه بي وفايياين 
  ....نيابي اثرم      خبر خدا اگر از من نگيريه ب

                                                      

كارگران اجرا كرد و به قدري مورد  ي هبنان ابتدا در برنام حسين غالمرا » ناز ي هاله« -٧٥
  مرتبا پخش گرديد. » ها گل«ي ها  هاستقبال قرار گرفت كه بعدها از برنام
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  ويگن ييالال - ٢٢

ي محّلي ايران به ها انواع موسيقي ترين  شورانگيز و ترين  ازقديمي »ها ييالال«
 ،ها هاين تران دارند. اي هجايگاه ويژ شمار رفته واز دير باز بين مردم سرزمين ما

 اي  هلطيف كودكان روان و اشعار دل نشين و محزون و هاي بسيار ساده، ملودي
 باذوق به وجود آمده و مادران حساس و ي هيلهستند كه در قرون گذشته به وس

 نشين تر كرده وكلمات و تر ودل بديع ،تر را لطيف ها  آنصيقل زمان به تدريج 
بخش  ،به اين ترتيب و نوس جاي خود را به سادگي و رواني داده استألغات نام

  كنند. مي قابل توّجهي از فرهنگ و هنر ايران را نمايندگي

محبّت اليزال مادران نشأت گرفته  از مهر و ،ها  ييعار الالكه سراسر اش جا  آناز 
عواطف شيرين بشري است، شنيدن  احساسات پاك و سرشار از لطافت و و

  دهد. مي دلي را تحت تأثير قرار هر صاحب ها آن

 ها و كنند و زبان مي با توّجه به اين كه در كشور ايران اقوامي گوناگون زندگي
نيز بسيار متنوع  ها ييشوند، الال مي اط مختلف ديدهي متفاوت در نقها  فرهنگ

 يينوع الال ها  هد كوهستاني دهستان و ،ديار ،رنگارنگ هستند و در هر شهر و
عطر و رنگ مخصوص  ي مختلف و مضامين و مفاهيم گوناگون وها با گويش

فرهنگ سرزمين ما را غناي بسيار بخشيده  ها آن ي  هوجود داردكه مجموع
  است.

از مفاهيم  اي هشود، طيف گسترد  مي بيان ها ييي كه در اشعار الالمضامين
  گيرد. از آن جمله:  مي زندگي را در بر

دستي غالب بر زندگي   هاي روزگار و فقر وتنگ شكوه از كج رفتاري الف:
 و ييبه اوج زيبا» باباطاهر«ي ها  ل برانگيزي كه در دو بيتيؤا. مفاهيم سها انسان

  شوند: مي خوانده ها ييرسيده است و در بسياري از الال معنا عمق و بالغت و
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  ردونــرخ گــبر چ ــهم رسـر دستـاگ
  از او پرسم كه اين چونست وآن چون

  تـونه نعمــد گــص اي هي را دادـيك
  ونــه در خــو، آغشتــي را نان جــيك

***  
  غم عشقت بيابان پرورم كــــــرد

  رم كردـپ هــواي سخت بي بال و
  وريـو گفتي صبوري كن صببه م

  صبوري طرفه خاكي بر سرم كرد
***  

  م رســاد دلـــريـــه فــــدا بـــداونــخ
  كس بي كس تويي، من مونده بي كس

  هدارــــركس نــاهـــد طــه گوينـــهـم
  ســه حـاجت كــار منـــه، چــي داــخ

 ،لهوسيبازي كه در نهايت ب  هوس وفا و شكايت از همسران بي ناله و :ب
 ،وليتيؤين مسكمتريار ديگري برگزيده اند و بدون احساس  معشوق و ،همسر

  .م دل در گرو مهر ديگري دارنديدا

كار به دياران ديگر سفر كرده  كسب و ي هشكوه از شوهراني كه به بهان :پ
  به درازا كشيده شده است: ها  آنوعمر سفر 

  سي روزه حاال ،اي هسه روزه رفت
  االـزه حـــپايي اي  هــتابســتان رفت

  آيي  مي وعده خــودت گفتي سر
  ؟د روزه حاالــن چنـا بشمر ببيــبي

 بستگان و ،هاي آشنايان  ييها و دورو رياكاري ها، گله از نامردمي :ت
كند و از  مي و تار ي نفرت انگيزي كه زندگي را تيرهها بازي دغل همسايگان و
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ي مادران فقير و دردمند ايراني اه اين گونه مقوالت كه عموما بازتاب شكايت
  است.

ي ها حوادث تاريخي و داستان و ها هاز قصّ ها ييدر برخي از الال :ث
 به ميان خرافات نيز سخن عقيدتي و ،ي مذهبيها  فولكلوريك وحتّي رويداد

خوشبختي  ي مادران براي سالمت وها آرزو ها  آن ي  ههمرود كه در  مي
  فرزندان خويش تجلّي يافته است.

است  »دشتستاني« يا »دشتي« ،»شور« يها  هماي در ها  ييكه اغلب الال جا  آناز 
دلي كه   هر صاحب شوند، مي ي محزون موسيقي ايراني محسوبها هنغم كه از

 تحت تاثير قرار ها آنهنر ايران زمين آشنا باشد، از شنيدن  با فرهنگ و
  گيرد. مي

خورد به چشم  مي اره تابمادر به فرزندي كه در گهو ،ها ييدر غالب الال
و  ها هنگرد و گل مي خويش ي هنجات دهند گسار دل و  غم سنگ صبور و

مطمئن است  و كند مي محزون بيان ييي خود را با آواها  شكايت و ها  حكايت
به ساحل  را زندگي اوي  اين كودك، تنها كسي است كه كشتي، آينده كه در
  كنند.  مي سفر از تاريكي به سرزمين نور رساند و مي نجات

نشيني فراواني  دل رواني و ،سادگي، صداقت ،ها ييالال ي هوجه مشترك هم
 ١٣١٩شود. با تأسيس راديو تهران در سال  مي ديده ها  آناست كه در 

ي محلي از ها هتران هاي اصيل و توّجه به اجراي انوع موسيقي خورشيدي و
هاي  انتشار آهنگ ري وآو هنرمندان به جمع گران و  بسياري از پژوهش راديو،

توان از  مي ها آنپرداختند كه از ميان  ها  يياز آن جمله الال محلي ايران و
  ي موفق زير ياد كرد:ها  تالش
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را به  ها ييترانه سراي نامدار كه الال شاعر و منير طه، ي دكترها پژوهش :١
فعلي استاد لط ييدكتراي خود برگزيد و با راهنما ي هدور ی نامه عنوان پايان

  ٧٦صورتگر آن را به انجام رسانيد.

هاي  يينگهداري الال تالش موفقيّت آميزي كه براي حفظ و ترين مهم :٢
خانم  ي هوسيل فرهنگي سرزمين ما صورت گرفت، به عنوان ميراث ملّي و ،ايران

وي با  ي محلي بود.ها  آواز و ها هتران ي هو هنرمند برجست خواننده» سيما بينا«
ي متعدد به اقصي نقاط ها با سفر ناپذير، خستگي اي هگيز و ارادعشقي شگفت ان

با  ها را جمع آوري كرد و يياز آن جمله الال ي محلي وها  هاغلب تران ،ايران
 هاي محلي خواند و  را با گويش ها  آن، آواي آسماني خود نبوغ آسا و استعداد

 ،رهنگيبار ف ف ويظرا دقايق و ي  ههمبه وجه شگفت انگيزي توانست كه 
كار سترگي كه در .ها را به شنوندگان انتقال دهد تاريخي اين آهنگ معنوي و

  ٧٧.ماند مي هنر ايران همواره به يادگار باقي تاريخ فرهنگ و

احساسي  بار فرهنگي و و ها  ييجذابيّت الال دل نشيني و ،ييبا توّجه به زيبا :٣
ن اعم از زن و يا مرد، پنج سال گذشته بسياري از خوانندگا و ، در هفتادها آن

هوايي متفاوت، اجرا كرده اند كه از  خاص و حال و اي  هها را به شيو ييالال
 ،»محمّد نوري« فائقه آتشين(گوگوش)،: يها  توان به اجراي  مي ها آنميان 

  اشاره كرد. »ويگن دردريان«و  ،»سيما بينا« ،»داريوش اقبالي«

                                                      

با آن كه  .رود  مي ايران به شمار ١٣٣٠ ي دههترين ترانه سرايان  منير طه از موفق دكتر –٧٦
آن چه  معهذا اثر تجاوز نمي كند، ١٢هاي زيادي از وي باقي نمانده وآثار آهنگين او از  ترانه

مرا عاشقي « ي  هشود. تران مي به وجودآورده، از آثار ماندگار موسيقي معاصر ايران محسوب
به » حد« ي همنير وآواي بنان، يكي از دو تران اثر فنا ناپذير استاد علي تجويدي با شعر »شيدا
  (هزار آوا، جلد سوّم). .به ماندگاري رسيده است رفته و شمار

  ، جلد سوّم، هزار آواز.»سرگذشت سيما بينا« -٧٧
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جذابي است كه در  ا ودل انگيز وها اثر بي نهايت زيب اين اجرا ترين مشهور
به  در راديو تهران خوانده شد و ٧٨»ويگن« ي هخورشيدي به وسيل ١٣٣٠ ی دهه

به  ي ممتازي كه داشت، به زودي مورد توّجه مردم قرار گرفت وها علّت ويژگي
  ماندگاري دست يافت.

  ويگن: ييالال

  حافظ: ي هي دور و رويايي كه به گفتها در آن سال

  روزگاران ياد باد ياد باد آن

هنري زيبا و پر محتوايي با صداي  ادبي و ي هبرنام ،هر شب پاسي از شب گذشته
 شورانگيز ماني و مهدي علي محمّدي و با هنرمندي افرادي چون توران مهرزاد،

 چيان، به همّت واالي تورج فرازمند، از راديو ايران پخش  قدك تاجي احمدي و
 داران فراواني داشت و دوست شب معروف بود وي ها شد كه به نام داستان مي

گران  ستايش ادب از هواخواهان و هنر و شيفتگان فرهنگ و نه تنها اهل دل و
ي كه در پايان دالويز ي هكه بسياري از كودكان نيز با نغم ،رفتند مي آن به شمار

شد،  مي نواي محزون گيتارش اجرا لطيف ويگن و داستان با آواي گرم و
  رفتند. مي به خواب ها هدند و با شنيدن آن نغممانوس بو

  الاليي كن/ مرغك من/ دنيا فسانه است
  الاليي كن/ مرغك من/ دنيا فسانه است

  شبگير اين گيتار محزون/ اشك هزاران مرغك بي آشيانست ي  ههر نال
  اشك هزاران مرغك بي آشيانست

  ببار اي نم نم باران/ ببار اي نم نم باران
  كن/ سرود زندگي سر كن زمين خشك را تر

  .دلم تنگه ،دلم تنگه

                                                      

  ، جلد سوّم هزار آوا.»سرگذشت ويگن دردريان« -٧٨
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تر از يك خواننده به  ، فراها ويگن براي بسياري از ما ايراني در آن روزگار،
. بود ها بسياري از ايراني »مقيم حريم حرم«حافظ، او  ي هگفتبه  .آمد مي شمار

 شا سوزان و موثر ي  هانس داشتند و با آن نغم» الاليي اش« كودكان خردسال با
شدند و به  مي عاشق »مهتاب« با آوازهايش مانند ها  رفتند. جوان  مي به خواب

 ها با داماد ها و عروس .نمودند مي احالم شيرين جواني سفر و ها  دنياي رويا
حركت  ،شيفتگان رقص .كردند مي پيوند مشترك زندگي را آغاز ،»دوماد شا«
مسافران  .رداختندپ مي به پايكوبي ويگن ي» چرا نمي رقصي«جنبش با  و

. گفتند مي با عزيزان خود بدرود» نگهدار خدا«ي دور دست، با خواندن ها  ديار
 را زمزمه »دو كبوتر«، ها آشتي به هنگام قهر و ها  شوهر همسفران و زن و

كار » بارون بارونه«مازندران با خواندن  دختران گيالن و كردند. پسران و مي
، و باالخره .بردند مي وع كرده و روز را به پايانومزارع شر ها خود را در شاليزار
 شيرين گيتارش زندگي ي  هنغم انگيز و  ي دلها هبا تران بسياري از مردم،

  كردند. مي

 انگيز گيتار خود خوانده، بسيار زيبايي كه ويگن به همراه نواي حزن ي  هقطع
 و انگيزي است كه آهنگ آن را خود ويگن در دستگاه شور ساخت الاليي شور

شعر به غايت دل نشيني بر  ،»كارو«شاعرش  حسّاس و ،برادر هنرمند تنظيم كرد و
  ٧٩.آواز نيز مسحور كننده است شعري كه حتّي بدون موسيقي و .آن سرود

پذيراست كه به  به حدّي دل اين اثر در وآواز يگانگي ملودي و شعر تركيب و
 كارو الاليي ويگن و كلمات معمولي توضيح داد. توان آن را با هيچ وجه نمي

                                                      

بزرگ هشت نفره در  ي ايران بود كه در يك خانواده ي هكارو برادر ويگن از ارامن -٧٩
كه دوران  جا آنهمدان متولّد شد. وي از چهارده سالگي شروع به سرودن شعر نمود واز 

 ي هوي به آن حزب پيوست و هم ايران بود، ي  هي حزب تودها جواني او هم زمان با فعّاليّت
 دستي مردم و عليه فقر وتنگ بر اغلب روزها اشعاري كه زندگي خود را وقف حزب كرد و

از وي چند دفتر  شد. مي سرود در نشريات حزب توده چاپ  مي گران ستم حكومت ظلم و
  شعر باقي مانده است.
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 ترين لطيف احساسات بشري و ترين  آن رقيق نابي است كه در سراسر ي  هقطع
ي ها  آهنگ قرن و ترديد نيست كه اين شعر و شود  مي عواطف مادرانه بيان

همواره در  نام ويگن وكارو است و ي مادران ايراني ماندگارها هدر زمزم بسيار
  ي آنان به ياد خواهد ماند.ها دل

  ويگن: ييل موفقيّت الالعل

موفقيّت اين ترانه  اين سطور، عوامل زير در يافتن شهرت و ي  هنگارندبه نظر 
  تاثير بسيار به جا نهاده است:

نشأت گرفته  ها ييبيش از ديگر الال دل نشيني كه كم و ملودي جذاب و الف:
  د.ده  مي ي محلي ايران را به خوبي بازتابها احساسي آهنگ و بار فرهنگي و

تأثير گذاري كه سراسر آن با جوهر  ساده و پر احساس و بسيار لطيف و شعر ب:
ي ها ييزيبا به بهترين وجه ممكن، عواطف انساني و آميخته و  شعري در هم

  كشد. مي زندگي را به تصوير

 ،ي خامها آرزو ،ي شاعرانهها هنال آه و اي هذرّ در اين كالم مسحور كننده،
سخن  ديده نمي شود. ي بي مايهها  آرزو ت واهي وتخيلّا ،هاي مجازي عشق

 واالي انساني احساسات دل نشيني است كه كلمه به كلمه آن با بسيار ساده و
  .دهد مي دلي را تحت تأثير قرار رنگ آميزي شده وهر صاحب

 اي  هبرادر ويگن است كه از شعراي تود ،»دردريان كارو« اين كالم، ي هسرايند
از گويندگان مطرح آن  شد و مي خورشيدي محسوب ١٣٢٠ ي  هده ي تندرو و

شعار گونه اش در نشريات چپ  اشعار سياسي و ها روزگار بود و اغلب روز
  داران فراوان داشت. دوست ،آموزان شد و بين دانشجويان و دانش مي منتشر

بر اين باور  دانستند،  مي ي چپ كه خود را روشنفكرها  ه، گروها در آن سال
ها قرار گيرد تا هنر ناميده  ي سياسي انسانها خدمت باور بايد در بودند كه هنر

عقايد چپ پيوند داشت، امّا غافل از  بخش اعظم آثار كارو نيز با افكار و شود.
زمان كه داور نهايي است، راي ديگر و قضاوت ديگري دارد. هنوز ده  اين كه
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 ي هش به ورطاشعار ي  ههمي سياسي او نگذشته بود كه ها سال از عمر كار
او از نظر ادبي ارزش چنداني  ييفراموشي سپرده شد. امّا با آن كه شعر الال

گوي بي بهره بود، به علّت  محتواي آثار بزرگان پارسي از عمق و نداشت و
رواني  ،سادگي كرد و مي كه القا اي همفهوم انساني فوق العاد مضمون جذاب و

از آثار ماندگار ترانه سرايي ايران شد  ،رفته بود به كارو صداقتي كه در خلق آن 
تواند بخشي از احساسات پاك مردم  مي ترديد نيست كه براي ساليان بسيار و

  .ايران را باز تاب دهد

محبوبيت اين ترانه تاثير به جا نهاد،  عامل مهم ديگري كه در شهرت و: پ
نرمندي جان بخشي بود كه در اجراي ترانه، ويگن در نهايت ه نغمات لطيف و
  با گيتار نواخت.

 ي آهنگين غربي،ها  كه براي اجراي موسيقي ييسازي است اروپا ،گيتار
بتوان  ييولي هيچ كس انتظار نداشت كه با اين ساز اروپا ،مناسبي است ي هوسيل

  .ترين افراد را تحت تاثير قرار دهد پسند اصواتي خلق كرد كه مشكل

براي بسياري از  ،گيتار نواخته است آن چه ويگن در بخش پاياني اين ترانه با
 و» فرهنگ شريف«، »جليل شهناز«ي سحرآميز تار ها  لطافت ايرانيان، طنين زيبا و

  .كند  مي را تداعي» لطف اهللا مجد«

انگيز ويگن ياد كرد كه در نهايت  توان از صداي شور  مي ،در نهايت: ت
  اجرا كرده است. ييهنرمندي، الال و احساس

صداي خواننده را فقط نواي  همراهي اركستر صورت گرفته واين اجرا بدون 
آواز  شعر و ،آهنگي بين ملودي شگفتا كه هم كند و مي محزون گيتار همراهي

را  ها  ييكه الال اي هخوانند ها هيك از د به حدّي استادانه و بديع است كه هيچ
  با اركستر خوانده اند مانند ويگن توفيق پيدا نكردند.
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موسيقي ايران  ي  هدر گنجين» ويگن ييالال«پذيري كه به نام  دل ع وبدي ي  هتران
بخشي از فرهنگ مردم ايران را  ها و  يياوج الال ي هنقط باقي مانده است،

  كند. مي نمايندگي
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  الاليي
  آهنگ: ويگن، شعر: كارو، خواننده: ويگن.

  اي نم نم باران ببار
  اي نم نم باران ببار

  كن زمين خشك را تر
  كن زندگي سرسرود 

  دلم تنگه ،دلم تنگه
  بخواب اي دخترنازم

  بازم ي  هبه روي سين
  سازم ي  هكه هم چون سين

  همش سنگه، همش سنگه
  مرغك من دنيا فسانه است الاليي كن،

  محزون گير اين گيتار شبي  ناله هر
  است اشك هزاران مرغك بي آشيانه

  اي نم نم باران ببار
  كن زمين خشك را تر

  كن رسرود زندگي س
  دلم تنگه، دلم تنگه

  ...الاليي، الاليي. ،الال الال الاليي
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  بر تربت حافظ - ٢٣

دالن   هاست كه تربت پاك حافظ، زيارتگه رندان جهان است و صاحب قرن
جهان در اين آرامگاه ملكوتي حضور يافته، و با  ي هگوشپارسي زبان، از چهار 

 حاجات خويش، استمداد فال گرفتن از ديوان خواجه، براي برآورده شدن
  طلبند. مي

ساز بزرگ زمان ما، بر اين   دان و آهنگ قبل نيز، علي تجويدي، موسيقي ها سال
نشيني  ستان ابدي گذر كرد و تحت تاثير آن فضاي روحاني، شعر و آهنگ دلآ

ي ها جانآورد كه با آواي دلكش اجرا شد كه بر  به وجودرا در دستگاه سه گاه 
  جاي نهاد.به  وانشيفته، تاثير فرا

دلكش  ي  هي زيبا و كالم عرفاني تجويدي و اجراي لطيف و هنرمندانها ملودي
و باالتر از همه، حال و هواي پر رمز و رازي كه آرامگاه ابدي حافظ، بر 

اند  آورده به وجودانگيزي را  گذارد، اثر لطيف و خيال مي دالن باقي  صاحب
ر دنياي مادي را در آن راهي نيست. كه سراسر آن عشق و معنويت است و مظاه

اعتقادي  ي  هك پديدي هگفتني است كه براي علي تجويدي، موسيقي هموار
 تر  خدا نزديكبه زيباتر باشد،  شهاي قدر آهنگ است و او باور دارد كه هر

حق و به  مطلوبي براي وصول ي هوسيلو به اين ترتيب او موسيقي را د شو مي
نظران پوشيده  داند و بر صاحب مي صفا و پاكي ،شقع ،پرواز در عالم مهرباني

ي عرفاني دارند و در آثار عرفاني، ها  هريشه در انديش ها گونه باور نيست كه اين
هاي اين جهان خاكي سير كرده و با  حقارت ي، ورايانسرا و ترانه انساز آهنگ

 نگرند و در آثارشان آني وجود دارد كه حس كردني مي دنيابه  ديد ديگري
 ييها ويژگيداراي چنين  »بر تربت حافظ« ي  است نه توضيح دادني و ترانه

  است. 

آمده است كه اين آهنگ از آثار استاد علي  »ادبيات آهنگين ايران«در كتاب 
براي  اي هتران .ساز، شعر ترانه را نيز سروده است  تجويدي است كه خود آهنگ
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سين رسيده است و ما با يحافظ بزرگ، تنها شاعري كه در جهان به پاي قدّ
  رباعي آغاز ترانه از دكتر نير سيناست: .زنيم  مي ديوانش تفال

  يك عالم عشق، خفته ديدم در خاك  اكـظ بنشستم غمنـافـبر تربت ح
  رست از افالكـما فه ددي بـاينك م  دي، اي حافظـاي روح بزرگ اب

ي ها  همزمز«آفرينش اين ترانه، استاد تجويدي در كتاب  ي هدر بيان انگيز
به  خورشيدي به شيراز سفر كردم و ١٣٣٩نويسد: اولين بار در سال  مي »پايدار

همراه جهانگيز ملك، هنرمند معروف به زيارت حافظ رفتم. نيمه شب بود و 
سكوت بود و عظمت حافظ، در آن ديدار دچار شور و حالي شدم كم نظير، 

 ين شعر را براي شمايم را ساختم، اها  براي اولين بار شعر يكي از آهنگ
  خاطر داريد:به  نويسم، حتما شعر و آهنگ آن را شنيده ايد و مي



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

١٦٦ 

  

  بر تربت حافظ

شعر: علي تجويدي (دو بيت اول: نير سينا)، آهنگ: تجويدي، خواننده: دلكش، 
  .١٣٣٩گلچين، دستگاه: سه گاه، سال آفرينش: 

  اكيك عالم عشق خفته ديدم در خ  بر تربت حافظ، بنشستم غمناك
  اينك مددي به ما فرست از افالك  اي حافظ ،ابدي اي روح بزرگ

  
  نكنم پس از اين هوسي    ندهم دل خود به كسي

  اگر خدا بخواهد    كه درد من بكاهد
  وي تو دگر سفر كنمكز     ز سر هواي تو به در كنم

  ز رنج عاشقي حذر كنم    دگر فريب دل نمي خورم
  اگر خدا بخواهد    كه درد من بكاهد

  ببردم از تو شكايت    تربت حافظه شبي ب
  بگفتم از تو حكايت    ز روي صدق و ارادت

  ز بند خودپرستي رها شوي  مراد من كه تو با صفا شوي
  اگر خدا بخواهد    حذر كني ز هر بد

  وجود پر گنهت را به يك شرر سوزد  اگر كه آتش آه من زماني افروزد
  به دست غم نسپارم    بر آن سرم كه دل خود

  به كام دل به سر آرم    دنيا ي هزمگر دو رو
  ....اگر خدا بخواهد      مراد ما برآيد
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  ها دل ي هكعب – ٢٤

مدد كلمات عادي و جمالت معمولي كه براي به  چه دشوار است كه بخواهيم
م كه از ييسخن بگو ييها  روند، از رمز و راز مي به كار ج روزانهيرفع حوا

ي ها با معيار ها آنجزيه و تحليل ت يافته و تأاحساسات بشري نش ترين واال
  مادي، قابل بيان نيست. 

پرداز  ي از حبيب اهللا بديعي، نوادالويز ي  هنغماست، » ها  دل ي  هكعب«سخن از 
رقي در تگونه و پر نيايش از بيژن  اي كه همراه با كالمي مناجات زرين پنجه

ي (الهه) در نحسي غالمآمد و با آواي لطيف و موثر بهار  به وجوددشتي  ي  هماي
  ي رنگارانگ به جاودانگي پيوست.ها  گل ٣٨٨ ي هشمار ي هبرنام

آهنگ و  ها  هنرمندي كه با خلق صد ي نادره .بزرگي بودي  بديعي، نابغه
و مشاركت در  ويولني نو در نوازندگي اه ههاي جذاب و ابداع شيو ملودي

تحول و  هاي بسيار، در ها و هم نوازي تك نوازي ،ها گلآفرينش موسيقي 
به ساز  اي  هتكامل موسيقي معاصر ايران نقش كارسازي داشت. او زبان و بيان تاز

ي ايراني آشنا كرد. او در ها نوا ترين  بخشيد و اين ساز غربي را با ظريف ويولن
را  ها  و جان ها آفريد و دل  مي ي اصيل ايراني، سحرها و آهنگ ها نواختن آواز

  كرد. مي مسحور

ي ها  خورشيدي در دامن طبيعت زيبا و چمن زار ١٣١٢در سال  حبيب اهللا بديعي
ساز و نوا بود  ي  هشيفتكوه مازندران تولد يافت. او از كودكي  سبز و خرم سواد

بديع زاده و تاج اصفهاني، مونس  ،نوازي صبا و آواي قمر ويولنو صفحات 
 برادر بزرگ خود استفاده ويولنرفت، گهگاه از  مي شماربه  وي ييتنها
كرد. چهارده ساله بود كه در  مي نمود و بدون معلم و مربي، نوازندگي مي

 ي  هتهران به كالس موسيقي دكتر لطف اهللا مفخم پايان، از شاگردان نخب
ابوالحسن صبا، رفت و مدت سه سال نزد وي به يادگيري موسيقي و شناخت 

استاد  سال نيز در محضر  يك .ي موسيقي ايراني پرداختها هها و گوش رديف
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يك  مدتي هم نزد .ابوالحسن صبا حضور پيدا كرد و از تعليمات او برخوردار شد
به سبك  ويولنايران آمده بود، به نوازندگي ه نواز ارمني كه از قفقاز ب ويولن

  غربي اشتغال ورزيد.

ارتش پيوست  ييراديو ي  هبرنامي هنري ها  سال داشت كه به فعاليت ١٧حدود 
پرداخت و سپس در اركستر ابراهيم  ويولنتك نوازي و در اين برنامه به 

موسيقي  ي هبرنامبه  ١٣٣٧منصوري شروع به نوازندگي كرد و باالخره از سال 
خوانندگان و نوازندگان، در  ترين رفت و با همكاري برجسته ها گل

آورد و شخصيت  به دستتوفيق بسيار  ها گل ي هبرنامي هنري ها  آفرينش
سازي توانا در تاريخ موسيقي   دست و آهنگ اي چيره  وازندهعنوان نبه  هنري او

   ٨٠ايران به ثبت رسيد.

هاي آهنگين  موسيقي ي هقطعاز بديعي حدود دويست آهنگ با كالم و صدها 
مانده است كه بسياري  نگ و قطعات ضربي باقيرِ ،بي كالم، مانند چهار مضراب

و  ها هكو دالويزه و عطر ي محلي مازندراني ريشه داشتها در موسيقي ها آناز 
  آورد. مي خاطربه  ي شمال ايران راها گلجن

به شكل  آن راو  ٨١دانست  مي را بهترين اثر خود» ها دل ي هكعب«بديعي آهنگ 
نواخت. اين آهنگ با اورتوري به غايت مطلوب و   مي ويولنانگيزي با  دل
اننده با آواي دهد و سپس خو  مي شود و خبر از نيايشي عارفانه مي آغاز شور  پر

  كند: مي صاف و موثر، مناجات خويش را شروع

  كعبه ي هچو مجنون گيرم از عاشقان نشان
  كعبه ي هانــخبرم به   مي ه راــدل بشكست

  وــداي تــر خــو بــرم از تــب  مي شكايت
  به دردماو د ـا رســو، تـالي تـه بــهم زان

                                                      

  .١٩١ – ١٩٥صفحات  ،شاپور بهروزي ،»ي موسيقي ايرانها  هچهر« -٨٠

 .همان -٨١
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  رـــه تــي شكستــا دلــب گيـــدر آن آشفت
  كنم كه در اشك خود غرقه گردم ها  هگري

 ي ه، كعب»بر ادبيات آهنگين ايران اي  هتاريخچ« ي هنويسندفروع بهمن پور 
 داند كه صفاي دل را نشان  مي عرفاني و مناجات مانند اي هرا تران ها دل

هم از  ، آن»عشق«توان گفت كه  مي خلق اين اثر، ي  هدر بيان انگيز ٨٢.دهد مي
آمدن اين اثر واال بود و اصوال اكثر آثار اين  به وجودعلت  نوع زميني آن، تنها

جمال و  ،آمده است و عشق به وجودهنرمند تحت تاثير اين اكسير شگفت آور 
در زندگي وي داشته است. در همين زمينه، بيژن ترقي با  اي  ه، جايگاه ويژييزيبا

  نويسد:  مي جمالتي شاعرانه

ترين هنرمندان ايران بود و يقين دارم  ي گناهترين و ب ترين، پاك بديعي از تنها
 اي  هكه چشم روزگار چنين عاشق دل سوخته و هنرمند نازك انديش و شوريد

بود، چشمانش، صدايش،  ييدلش دريا .خود نديده است و نخواهد ديدبه  را
بودند، كه  ييانگيز سازش، همه و همه دريا خنده اش، گريه اش و نغمات دل

 را چون كودكي نازنين در سينه ويولنياها آمده بود. وقتي خود از سرزمين در
را با نواي  اي هفشرد، نه تنها خويشتن خويش، كه هر عاشق و سوخت مي

  برد. مي آفرين و يغماگر ساز خود، به ملكوت اعال  شور

پا گرفتار   آن روز فراموش نشدني را بگو، كه در دام محبت سيه چشمي گريز
ه خلوت بهشتي خود فراخواند تا به مدد آهنگ و روز مرا ب آمده بود، آن

دل برساند.  اي گرم و گويا، فغان دل خويش را به گوش معشوق سنگ ترانه
ظريفش بر مي خاست، همه  ي  هشروع به نواختن كرد، نغماتي كه از زير پنج

ي ها هسوز و درد و شكايت بود، دستگاه دشتي را برگزيده بود تا بهتر بتواند عقد
گلو را بيرون بريزد، رفته رفته به رازش پي بردم و متوجه شدم كه در  فشرده در

خوبي آشنا بودم، و به  كه به راز و رمز موسيقي دام عشق گرفتار آمده است. من

                                                      

 .١٨٥ ي ه، صفح»تاريخچه اي بر ادبيات آهنگين ايران« -٨٢
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فرازهاي بنيان كن موسيقي، مرا هم دگرگون كرده بود، شعري را كه قبال سروده 
 كعبه ي هخاناهي پدر به همربه  ياد مجنون افتادم كهبه  بودم در هم ريختم و

به  درمانش را شفا دهد. اين مضمون را كه  رود تا از خدا بخواهد تا درد بي  مي
شعر آماده  كه ديدم، سرودم و پس از آن مي نشين دلخوبي ترجمان آن آهنگ 

از ماجراي عشقي خود  اي  هخواند و شم آن راسوزنده و آتشين  ييشد، او با نوا
  را برايم بيان داشت. 

مرا به سير  همچناندرختي نشسته بودم و آهنگ ي  هبستان بود، در سايتا
دست ديده  چيره ي هنوازندبرد و شور و حالي كه در  مي هاي عاشقانه گلگشت

بودم فراموشم نمي شد. شعر اين ترانه را من نساختم كه هر مصراع آن از بند بند 
پيوسته بار  كه ييها ها و يگانگي  خاست و چنين است راز همدلي  مي آهنگ بر

  ٨٣ليتي آسماني بر دوش دارند.ؤومس

 را دگرگون اي  هآهنگ و شعر اين نيايش از جان و دل برخاسته، هر جان شوريد
از پشت «كرد كه از آن جمله خاطره ايست كه بيژن ترقي در كتاب  مي

  نقل كرده است: »ديوارهاي خاطره

شد، من هم  مي به من محول اي ه...... در آن زمان هر دو هفته يكبار، ساختن تران
گرفتم تا شعر ترانه را بر روي آهنگ جديد او بگذارم  مي ساز تماس با آهنگ

رساندم كه مبادا  مي در موقع ضبط ترانه، من هر طور بود خود را به راديو
» ها دل ي هكعب« ي هترانكه  خواندن شعر پيدا شود. روزي ي هاشكالي در نحو

ه استوديو رسيدم و خانم الهه مشغول خواندن شد، من كمي دير ب  مي ضبط
 ي هعالقهم در اطاق فرمان ايستاده و با  اي  هآخرين قسمت شعر ترانه بود. عد

دادند. آقاي جواد بديع زاده در جلوي همه  مي زياد به اجراي برنامه گوش
ايستاده و آن چنان محو شنيدن برنامه بود كه توجهي به ورود و خروج اشخاص 

از پشت سر، دستم را روي شانه اش گذاشتم، برگشت و مرا دچار  نداشت من

                                                      

 .٢٠٣ ي  هصفح ،ترقيبيژن  ،»ديوارهاي خاطرهاز پشت « -٨٣
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زيرا صورتش غرق اشك و چهره اش برافروخته و هيجان زده بود.  ،حيرت كرد
؟ اين ديگر چگونه شعري است؟ اي هداني چه كار كرد  مي با ديدن من گفت:

شد ضبط آهنگ تمام  كه خدا بردي و بعد از اين ي هخانتو امروز مرا به زيارت 
و  ييسرا ترانه و ترانه به كارمرا بوسيد و گفت من چهل سال است كه 

حال تحت تاثير چنين شعر و آهنگي قرار نگرفته ام. به  خوانندگي اشتغال دارم، تا
 كه تشكر كردم و شان نزول آن را برايش تعريف كردم و خوشحال از اين

   ٨٤استادي چون او كار مرا پسنديده است.

سال نداشت،  ٥٩بيش از  كه ، در حالي١٣٧١ما در سال  ي هنجدار زرين پ كمان
 دشت ايران  بسيار در پهن يها سالبراي » ها دل ي هكعب«به ابديت پيوست، اما 

  ها مترنم خواهد ماند. عنوان سرود عاشقان بر لببه 

                                                      

 .١٣٠ ي  هصفحبيژن ترقي،  ،»از پشت ديوارهاي خاطره« -٨٤
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  ها  دل ي هكعب

بديعي، شعر: بيژن ترقي، دستگاه دشتي،  اهللا خواننده: الهه، آهنگ: حبيب
  .٣٨٨ ها  گل ي هرنامب

  كعبه ي  هبرم به خان مي دل بشكسته را،    كعبه ي هچو مجنون، گيرم از عاشقان، نشان
  تا رسد او، به دردم  زان همه بالي تو،    از تو، برخداي تو، برم، مي شكايت

  اشك خود غرقه گردم    كنم كه در، ها هگري   در آن آشفتگي،با دلي شكسته تر،
  سيلي، به پا، نمايد  ،اي هغم ديد ي هبر ديد    ،اگر، اگر اشكي چكد جا  آن
دود از     ،اي هافتاد ي هدلداد      اگر، آهي كشد، جا  آن

  فلك برآيد
  عاشق رسوا   را، عاشق كند خواهم تو    در آن مدهوشي، من از خدا

  ها  دل ي هكعب   كني، آنگه تو بر،  مي رو    چو در عاشقي، ديدي بال،
  كعبه ي  هبرم به خان مي دل بشكسته را،    كعبه ي هچو مجنون، گيرم از، عاشقان، نشان

  زان همه بالي تو، تا رسد او، به دردم  از تو، برخداي تو برم، مي شكايت
  ....اشك خود غرقه گردم كنم كه در ها هگري    در آن آشفتگي، با دلي شكسته تر
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  جام طال - ٢٥

و  ها جانري از انگيزي كه طنين آن در آسمان هنر ايران، بسيا از آثار ناب و دل
آورد، آهنگ  به وجودرا تسخير كرد و خاطراتي ابدي براي شنوندگان  ها دل

، از مجيد وفادار »زنه  مي سحر كه از كوه بلند، جام طال سر« به نامتابناكي است 
 ييابوعطا كه با آواي جادو ي  همايدر  ويولننامدار  ي هنوازنددان و  موسيقي

 ٥٠رود و پس از حدود  مي شماربه  معاصر دلكش، از آثار ماندگار موسيقي
هيچ وجه رنگ كهنگي و فراموشي نيافته و به  گذرد، مي سال كه از خلق آن
ش ا  ي زيبا پسند را به طلبها دل ي آرزومند وها جانشنيدن آن هنوز 

  دارد. مي  وا

نشيني است از نظام فاطمي كه از  اين ترانه، سخن بسيار لطيف و دل دالويزشعر 
با مجيد وفادار همكاري و دوستي  ها سالسرايان تواناي معاصر است و  ترانه

  ي وفادار، با كالم فاخر وي در هم آميخته است.ها داشت و بسياري از آهنگ

آن كس   رفته كه هر به كار ، آن چنان هنر و مهارتيدالويز ي هتراندر خلق اين 
زيباي محلي  ي  هنتراشنيد، بر اين تصور بود كه با يك   مي براي بار اول را

گذرد و اين اكسير زمان است كه چنين   مي ها از عمر آن روبروست كه قرن
  سرودي را آفريد ه است.

 انگيز آفرينش آغاز خيز و تامل بر ي روياها شعر، با توصيف طبيعت و شگفتي
 ي شنوندهپذيرد و  مي مهر و صفا پايان ،دادگي دل ،شود و با عشق مي

  ي سخن سعدي شيراز را:ها  هواند نشانت مي راحتيبه  دل  صاحب

  ارـل و نهـد ليــاوت نكنــدادان كه تفـبام
  ارــرا و تماشاي بهــخوش بود دامن صح

  همه نقش عجب بر در و ديوار وجود ناي
  ش بود بر ديوارـرت نكند، نقــهر كه فك

  جام طال، بازشناسد. ي هتراننظام فاطمي در  ييدر كالم جادو



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

١٧٤ 

چون:  ييها  موسيقي معاصر و خالق آهنگ ي هنرمندان برجستمجيد وفادار، از ه
ساقي امشب ما را ديوانه «، »ييشب جدا«، »گل اومد بهار اومد«، »مرا ببوس«

 ها آنشمار ديگري است كه بسياري از  و آثار بي »راز مستي«، »گلنار«، »كردي
زاده شد  خورشيدي در تهران ١٢٩١روند. او در سال   مي شماربه  از آثار ماندگار

به ابديت پيوست. وفادار از شاگردان ممتاز مكتب رضا  ١٣٥٤و در سال 
بود و ساز وي تا حدود زيادي عطر و  ويولنآفرين  سحر ي هنوازندمحجوبي، 

هاي درس صبا به يادگيري  را داشت. مدتي نيز در كالس» رضا«رنگ ساز 
ي ها هه برنامنويسي پرداخت و از اولين هنرمنداني بود كه ب  موسيقي و نت

بخش،   شناس مانند: روح  موسيقي راديو پيوست و با بسياري از خوانندگان سر
 آثار موسيقي معاصر ترين الهه همكاري داشت و اجراهاي او از ممتاز و دلكش

  آمد.  مي شماربه 

شفاف و ملكوتي خود،  ،دامنه  دلكش، بانوي بزرگ آواز ايران، با صداي پر
خوانده است كه ستايش هر  اي  هر و حال مسحور كنندرا با چنان شو »جام طال«

ي زيباي ها  ياد سرزمينبه  انگيزد و آدمي را مي دلي را بر صاحب ي  شنونده
مازندران و گيالن و آوازهاي دستجمعي دختران و پسران جوان در شاليزارها و 

هه اندازد. اين ترانه را خوانندگان ديگري و از آن جمله ال مي مزارع چاي و پنبه
نيز خوانده اند، اما آنچه به جاودانگي راه يافته، همان سحر آواي دلكش است و 

 ها آنواقع تقليد پذير نيستند و بازخواني به  و كه او اجرا نموداست آثاري 
ي موسيقي و ها همطلوب نيست. استاد محمدرضا شجريان كه خود از اسطور

جام « ي  هترانفراوان دارد و آواز است، از ميان خوانندگان زن، به دلكش ارادت 
  كند:  مي زير لب زمزمه آن راداند و گهگاه  مي را از آثار محبوب خويش» طال
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  ٨٥سحر كه از كوه بلند

  زنه  مي سحر كه از كوه بلند جام طال سر
  زنه مي بيا بريم صحرا كه دل بهر خداش پر

  ، دنبال اون مرد جوون٨٦بيا بريم جون كيجا
  پر بكنيم الله و ريحون ،تو دامن چين دار خود

  مي خوونه    ها  روي چمن    مرغك زيبا،
  ديوونه    كرده دلم را،    شورش، ي هنغم

  بگشودند    مكتب بستان    دفتر گل در،
  مي خوونه    درس وفايي    ها بلبل از اين

  مرتبه) ٢( يميدشمن جور و جفا مييما همه اهل صفا
  ....مرتبه) ٢بنده خاص خداييم (      

                                                      

» عروس فراري«اين آهنگ را دلكش در اولين فيلم سينما اسكوپ و رنگي ايراني به نام  -٨٥
 خواند.

 دختر جان. -٨٦



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

١٧٦ 

  

  )آتش دل(ينه دارم جاودانه آتشي در س - ٢٦

وطنان هنرمند يهودي  موسيقي ايران همواره وامدار آن گروه از هم ي هگنجين
 ،درد ،ايراني است كه در يكهزار و چهارصد سال گذشته، با تحمل هزاران رنج

شد، چراغ   مي ، بر ارباب هنر اعمالييجور و ستمي كه از سوي زاهدان ريا
 ترين  داشتند و در مسير شديد  روشن نگه همچنانموسيقي سرزمين ما را 

از خطر زوال و نابودي نجات دادند و آنچه  آن رابادها،  ترين  ها و مسموم  طوفان
ي ها  ما رسيده، حاصل فداكاري و از خود گذشتگي اين انسانبه  از پيشينيان

  هنر است. ي  هشيفتنام و نشان و   بي

ي موسيقي در مملكت ما از آخرين هنرمندان بزرگي كه چراغ دار هنر واال
ساز نامدار و  دان و آهنگ ، موسيقيداوودتوان از استاد مرتضي ني   مي بودند،
موسيقي ايران تالش  يدست تار نام برد كه عمري براي اعتال چيره ي هنوازند

خالق  داوودي هنر گذشتگان را به آيندگان انتقال داد. ني بها  گرانكرد و ميراث 
شمار ديگري از قبيل پيش درآمدها،  و آثار بي» حرمرغ س« ي  هجاودانآهنگ 

 ها آنيك از  است كه هر ييهاي زيبا ها و تصنيف ها، رنگ چهار مضراب
درخشند. وي  مي بر تارك هنر معاصر ايران بها گرانچون گوهري 

درويش در تار است و با نبوغ  حسين غالممكتب  ي ترين دست پرورده  برجسته
موفق شد تا راز و رمزهاي تار نوازي درويش را  و استعداد شگرفي كه داشت

  زنده نگه دارد و سبك نواختن استاد را به شاگردان خود انتقال دهد.

از  اي ه، ني داوود، كاشف عد»مردان موسيقي ايران«كتاب  ي هنوشتبه 
جمله قمر الملوك وزيري، ملوك  ستارگان آواز ايران و از آن ترين بزرگ

ن بود و در مكتب موسيقي او جوانان بسياري تعليم بنا حسين غالمضرابي و 
ديدند و نوازندگان و خوانندگان بي شماري رشد و ترقي هنري خود را مديون 

  دانند.  مي مساعي اين استاد بزرگ
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ي موسيقي ها رديف ي  ه، ضبط كليداوودترين خدمات استاد ني   يكي از مهم
ترين مراجع معتبر،   از مهمايران بر روي نوار است كه بي ترديد حاصل كار او 

  آيد.  مي شماربه  ييبراي پژوهشگران موسيقا

خورشيدي،  ١٣٥٠ ي  هده، در »ي موسيقي ايرانها هچهر«كتاب  ي هنوشته ب
راديو ايران از استاد دعوت كرد كه همه روزه به راديو برود و با تار خويش 

طور كامل به  و آوازهاي رديف موسيقي ايران را ها  هدستگاو  ها هگوش ي  ههم
عليرغم كهولت سن و ضعف و  داوودبنوازد تا بر روي نوار ضبط شود. ني 

سال و نيم، هر روز در  خستگي جسماني، اين دعوت را پذيرفت و مدت يك
نوار از  ١٩٧يافت و با كوشش بسيار موفق شد تا تعداد   مي استوديو راديو حضور

زد و ضبط كند و يكي از خود را با تار بنوا ييي موسيقابها گرانمحفوظات 
يادگار باقي بگذارد. با به  ي هنري ايران را از خودها هگنجين ترين ارزشمند

عمل آوردند تا حق الزحمه قابل به  لين راديوؤووجود اصرارهاي فراواني كه مس
گونه   وي پرداخت شود، او در قبال اين زحمت طاقت فرسا، هيچبه  توجهي

خاطر وطنم ايران، اين كار را به  ار داشت كه منهديه و وجهي را نپذيرفت و اظه
همين خوش است كه ديگر موسيقي، پايمال اميال بدخواهان به  كردم و دلم

اتمام رسيد و راديو ايران به پاس به  ١٣٥٥بزرگ در سال  ي  هشود. اين وظيف نمي
 از نوارهاي مزبور را تقديم استاد كرد كه اي ههمه خدمت صادقانه، مجموع اين

  عنوان سند افتخار در خانواده او باقي بماند. به

، آهنگ بسيار زيبا و »آتشي در سينه دارم جاودانه«ياد ماندني، به  اثر
سال قبل همراه با كالم پژمان  ٨٠حدود  آن را داوودانگيزي است كه ني  خاطره

دشتي خلق كرد و با آواي ملكوتي  ي همايبختياري، شاعر معروف در 
خورشيدي به دعوت كمپاني  ١٣٠٦خوانده شد. در سال  قمرالملوك وزيري

همراه اركستري با شركت به  آواز آن روزگار ي هقمر ستار» پارلوفون«آلماني 
 ي  هصفحو مرتضي خان محجوبي، اين ترانه را بر روي  داوود برادران ني

كتاب  ي  هنوشتبه گرامافون ضبط كرد كه با استقبال و موفقيت بسيار مواجه شد. 
، قمر الملوك وزيري، اين »و سرودهاي ايران زمين ها هو تران ها نيفتص«
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پسنديد. متاسفانه بعد از  مي جواني خوانده بود، بسيار ي هتصنيف را كه در دور
از  اي هبي نقصي كه بتواند نشانگر هنر متعالي قمر و نمون ي  هصفحهمه سال،  اين

  آواي جواني او باشد در دست نيست. 

ماندگار، دست اندركاران راديو ايران  ي هتراند از آفرينش اين دهه بع ٥حدود 
سراي مشهور و با ذوق خواستند تا شعر جديد بر روي اين  از بهادر يگانه، ترانه

وجه بديعي تنظيم نمود كه به  آن راآهنگ بسرايد، سپس جواد معروفي 
 ٤٠٧ ي هشماري رنگارنگ ها گل ي هبرنامعبدالوهاب شهيدي در  ي هوسيل

شمار رفته و تركيب به  ها گلي ها  هبرنام ترين اجرا شد كه يكي از جذاب
 ي هبرنامشعر و آواز، بسيار مطلوب و شنيدني است. گفتني است كه اين  ،آهنگ

  آمد.  به وجود، آخرين اثري بود كه در زمان سرپرستي داوود پيرنيا، ها گل

رسد كه تغيير  مي نظربه  است، اما نشين دلكه شعر بهادر يگانه زيبا و  گو اين
دنبال ندارد. هر دو اثر به  شعر پژمان بختياري كار چندان درستي نبوده و منطقي

داران شعر و هم شباهت دارند. براي دوستبه  عاشقانه داشته و كم و بيش ي  هماي
  شود: مي ادب، هر دو ترانه در زير درج

  آتشي در سينه دارم جاوداني (آتش دل)

آهنگ:  ؛شعر: پژمان بختياري ؛ملوك وزيري، صديق تعريفخواننده: قمر ال
  .آواز: دشتي ؛داوود مرتضي ني

  عمر من مرگيست نامش زندگاني    آتشي در سينه دارم جاوداني
  بيش از اين من طاقت هجران ندارم  سپارم مي كز غمت جان ،رحمتي كن

  كي نهي، بر سرم پاي اي پري از وفاداري
  كرده ام زارياشك من، بس در غمت  شد تمام

  عطر آن گل رحمتست و مهرباني    نوگلي زيبا بود حسن و جواني
  الفت و ياري گسستن ي هرشت      ناپسنديده بود، دل شكستن

  كي، كني اي پري، ترك ستمگري،
  مي فكني نظري، آخر به چشم ژاله بارم
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  اندازه دارد ،ناز هم معبود من    گر چه ناز دلبران، دل تازه دارد
  ، نمي كني بر حال زارمهيچ گر، ترحمي

  ، از جور كارم٢جز دمي (كه بگذرد)
  دانمت، كه بر سرم، گذر كني، از رحمت اما،

  .آن زمان، كه بر كشد، گياه غم سر از مزارم

***  

  (آتش دل) آتشي در سينه دارم جاوداني

، داوودمرتضي ني  :بهادر يگانه، آهنگ :عبدالوهاب شهيدي، شعر :خواننده
  .دشتيآواز:

  سوز غم سوزد روانم را نهاني   در سينه دارم جاودانيآتشي 
  با نگاهت با زبان بي زباني     راز دل گويد نگاه آتشينم

  وفانيطعشق تو، درياي دل، گشته  از غم
  روز من، شد سيه، چون موي تو، از پريشاني

  مانده ام، در نيمه راه زندگاني   داده ام از كف دگر، شور جواني
  ٢سر به صحرا) چو مجنون، زده ام،(هم

  عشق تو در، دل من، كرده غوغا
  شعله زند به دلم، با يك نگه، مانند مينا  فتنه به پا كند گردش چشم تو،

  همچو برگي، در كف باد خزاني  مي روي سوي ديار بي نشاني
  در دلم، ز گردش نگاه تو، طوفان به پا شد

  داغ آشنا شد ها هسينه ام ز عشق تو چون الل
  خون در دلم كرد  مي نگه، چو جامچشم تو، به يك 
  ....، ز سوز غم، دل بي نوا شداي  هچون دلي، شكست
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  سيمين بري - ٢٧

 پخش شد، از راديو »سيمين بري« به نامنشيني  دل ي  هترانسال قبل،  ٤٢حدود 
 ها شادي آفرين و غوغا برانگيزي داشت و با تصنيف ،هاي پر حركت كه ملودي

هاي ممتاز شعر و   ويژگيال متفاوت بود و به سبب ي آن روزگار كامها هو تران
جوانان نشست و  به خصوصي مردم، ها  دلها و  آهنگ، به زودي بر لب

هاي قابل توجهي  نظران دريافتند كه رديف موسيقي ايراني، چه ظرفيت  صاحب
  براي خلق آثار شاد و پر تحرك دارد.

همراه كالم ه ب ي جمشيد شيباني بود كهها هانگيز از ساخت  اين آهنگ دل
 به وجودماليري در گام اصفهان  ييي استاد ابراهيم صفاانشين و پر محتو دل

  رود. مي شماربه  گمان از آثار ماندني موسيقي معاصر آمد و بي

است، خاندان ارجمندي كه » فراهاني«جمشيد شيباني از خاندان بزرگ و هنرمند 
لي، احمد عبادي، علي اكبر خان گوهرهاي نايابي چون ميرزا عبداهللا، آقا حسين ق

ها هنرمند بزرگ ديگر را  شهنازي، عبدالحسين شهنازي، مهندس سيحون، و ده
خواهرزاده استاد احمد عبادي،  ،ايران تحويل داده است. جمشيد ي  هجامعبه 
نوازي در تاريخ معاصر ايران است. او در پرتو ذوق و  تار سه ي هچهر ترين بر

از طريق نويسندگي، كارگرداني،  ها سال، آور خويش  استعداد شگفت
سازي و خوانندگي ترانه و  هنرپيشگي، و خبرنگاري تئاتر و سينما، آهنگ

ايران مشاركت فعال و موثر  ي  هتصنيف و پيش پرده، در تحوالت هنري جامع
  يادگار باقي مانده است. به  قدري از وي داشت و آثار گران

تولد يافت. هنوز چهارده سال بيشتر خورشيدي در تهران  ١٣٠٤وي در سال 
دست به  پرده خواني پرداخت و شهرت فراوان  نداشت كه در تئاتر نصر به پيش

ي بارزي از ها  هجلو ها هپرد ، پيش١٣٢٠بعد از شهريور  يها  سالآورد. در 
 ،آميز ابوالقاسم حالت ه داده كه با اشعار تند و نيش دار و طنزيآزادي بيان را ارا

شد  مي خوانده ها هها و تماشاخان كريم فكور و ديگران در تئاتر ،يپرويز خطيب
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گرفت  مي شدت مورد انتقاد قراربه  ، اوضاع اجتماعي و سياسي روزها آنو در 
اجراي  كه را بسيار دوست داشتند و عجب آن ها آنهمين جهت مردم به  و

هاد و مضاميني كه ن مي در بهبود اوضاع و احوال جامعه نيز تاثير بسيار باقي ها آن
 لين دولتي قرارؤوشد، اغلب مورد توجه مس مي مطرح ها هپرد در پيش

  گرفت.  مي

ل تاسيس راديو يجمشيد شيباني، آغازگر موسيقي پاپ در ايران است. در اوا
و آوازهاي  ها  آهنگكرد كه با ساير  مي در راديو اجرا ييها تهران، او آهنگ

ي غربي مانند: ها ي موسيقيها با ريتم ها هرانكلي تفاوت داشت. اين تبه  ايراني
 ي هوسيلآمده و همراه با شعر و كالم فارسي  به وجودوالس، تانگو و چاچا 

شد، اما مردم كه تا آن زمان با اين سبك موسيقي آشنا نشده   مي شيباني خوانده
ن را بر نمي تافتند. اولي ها آنهيچ وجه به  بودند، با اين آثار بيگانه بودند و

 آن رانام داشت كه نعمت مين باشيان » بي تو«كه او با اين شيوه خواند،  اي ترانه
هاي بسيار  ها و خرده گيري در گام اصفهان ساخته بود و اجراي آن، با انتقاد

جمشيد با فروغ بهمن پور داشت، از اين انتقادها  كه اي  هرو شد. در مصاحب  هب رو
» تو بي« ي هترانست كه بعد از خواندن درست يادم ه«... كند:   مي چنين ياد

بر من خرده گرفتند. يك روز كه بزرگان موسيقي ايران مانند قمر  ها  خيلي
سپهري و چند  ،الملوك وزيري، ملوك ضرابي، بنان، عبدالعلي وزيري، فروتن

راديو نشسته بودند من وارد شدم. حس كردم كه آقاي بنان  ي هادارنفر ديگر در 
ت، تا من را ديد گفت: پسر عنايت اهللا خان، بيا اينجا ببينم، اين از من دلگير اس

 راهه بكشي؟ تو خواهي موسيقي ايراني را به بي مي چه طرز خواندن است، تو
كني؟ عبدالعلي وزيري مرا به سكوت   ايراني را عوض خواهي موسيقي مي

از  اگر :دعوت كرد و تنها استاد روح اهللا خالقي از من حمايت نمود و گفت
چارچوب موسيقي ايراني خارج نشوي، اشكالي ندارد. چند وقت بعد از آن، بنان 

رقصيد، بله باالخره اين  مي »بي تو« ي هترانرا ديدم كه همراه همسرش با 
، با اين سبك آشنا ها  تدريج كه گوشبه  و» موسيقي جاي خودش را پيدا كرد

ز بين بخشي از ي جاها آهنگها، شدت كمتري يافت و  گشت، خرده گيري
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دانيم با ظهور  مي كه طوريبه  جوانان طرفداراني پيدا نمود و به خصوصجامعه، 
  منوچهر و عارف، با تحوالت مطلوبي روبرو شد. ،افرادي مانند ويگن

، جمشيد شيباني در جلد دوم كتاب »سيمين بري«ياد ماندني به  ي  هتراندر مورد 
 ١٣٤٢يا  ١٣٤١رست يادم نيست، سال د«گويد:  مي »ي ترانه و موسيقيها هچهر«

شعري هم روي آن گذاشتم و (الگوي)  كه آهنگي در گام اصفهان ساختم و بود
خواهش كردم كه شعري براي اين آهنگ بسازد كه  يياز استاد ابراهيم صفا

ايشان هم شعر ترانه را سرود، بعد نزد آقاي ناصر زرآبادي رفتم و شعر و آهنگ 
نفره زرآبادي،  ٢٠نوشت و اركستر  آن رابر محسني هم نت را تحويل او دادم. اك

ترين  آن بودم. اين ترانه يكي از موفق ي هخواننداجرا كرد. خودم هم  آن را
گذرد، مورد توجه  مي از ساختن آن ها سالي من است و هنوز هم كه ها هساخت

  .»كنند....  مي لؤاروم، همه با من راجع به آن س مي جا كه مردم است و هر
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  سيمين بري (نامهربان)

، ٨٧ييساز و خواننده: جمشيد شيباني، مهرپويا، شعر: استاد ابراهيم صفا آهنگ
  .دستگاه: بيات اصفهان

  از ماه و گل، زيبا تري آري    سيمين بري، گل پيكري آري
  همچون پري، افسونگري آري          

  چه خواهي دگر از من        ديوانه رويت منم
  ي خبر از منندار      سرگشته كويت منم

  گويم به او راز نهان  گردد عيان، دامن كشان،  هر شب كه مه در آسمان،
  ٢به جانم جفا كردي)  كردي ها ه(كه با من چ

  اما اي هاما زمن، بيگان    اما، اي هدر دلبري افسان     اما اي  ههم جان و هم جانان
  تو اي نو گل زيبا    آزرده ام خواهي چرا
  ها  دلي آفت تو ا    افسرده ام خواهي چرا

  آزاري شيرين لبي، اما دل  اريك عاشق كشي شوخي فسون
  با ما سر جور و جفا داري        

  نترسي ز آه من    مي سوزم از هجران تو
  چه باشد گناه من    دست من و دامان تو
  سوزم از سوزن نهان مي   شوري به جان ،شوقي به دل  دارم ز تو نامهربان، 

  ٢ن گاهي)نگاهي به م    خواهي مي (زجانم چه
  بستان از آن نامهربان دادم  يارب برس امشب به فريادم

  گو ماه من، از آسمان، دمي چهره بنمايد    بيداد او، بركنده بنيادم، 
  ....ز رخ پرده بگشايد      تا شاهد اميد من،

                                                      

  .، همدان١٢٩١استاد ابراهيم صفايي ماليري، متولد  -٨٧
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  غوغاي ستارگان - ٢٨

و عمق و محتواي كالم، به  ها ملوديكه به علت جذابيت  اي هاز آثار جاودان
به  ممكن دست يافته و يكي از شاهكارهاي مسلم موسيقي معاصر ايران اوج

از استاد همايون خرم، همراه با  بيات اصفهانرود، آهنگي است در  مي شمار
  نام نهاده اند.» غوغاي ستارگان« آن راشعر سحرآميز كريم فكور، كه 

يقي ما موس كه اي هدرخشاني از تاريخ ايران است، دور ي  هدوراين اثر محصول 
هاي طاقت فرسا، در راه  ها و تحريم  ها سكوت و تحمل حقارت پس از قرن

متجلي  ها گلموسيقي  ي هبرنامآن در  ييتحول و تكامل، گام نهاد و شكوفا
  شد.

ساز برجسته، با خلق  و آهنگ ويولن ي هنوازنددان،   همايون خرم، موسيقي
هاي  نشين و هم نوازي هاي دل صدها آهنگ با كالم و يا بي كالم و تكنوازي

ي ها  هدر تحوالت موسيقي ايران و موفقيت برنام اي هبرانگيز، سهم ويژ غوغا
  داشت. ها گل

، با عضويت در شوراي عالي موسيقي ها سالهاي هنري،  شنموازات آفريبه  او
ي  راديو و سرپرستي و رهبري اركستر سازهاي ملي و تدريس در هنركده

تهران، منشاء  M.F. ه و سرپرستي موسيقي راديوموسيقي ملي و هنرستان شبان
  ماند. مي خدمات فراواني بود و تاريخ هنر ايران همواره وامدار وي باقي

آمد اما در «، »ييتو اي پري كجا«ي با كالم خرم، مانند ها  آهنگبسياري از 
، »ساغرم شكست اي ساقي«، »غوغاي ستارگان«، »ها نبود نگاهش آن نوازش

بعد از تو هم در «، »اشك من هويدا شد«، »مگر ز شهر شما« ، »منمرسواي زمانه «
و  ترين جذابي  در زمره» ميناي شكسته«و » طاقتم ده«، »خسته دالن«، »بستر غم

  شوند.  مي ي معاصر ايران ارزيابيها موسيقي ترين  دالويز

 رو به بعد از انقالب كه بار ديگر موسيقي ايران با سكوتي سرد رو يها سالدر 
، پيوند ييي موسيقاها كار نماند و با تربيت هنرجويان و پژوهش شد، استاد بي



 هزارآوا: جلد اول

١٨٥ 

 را تاليف نمود و» آواي مهر« ي هارزندخود را با اين هنر واال حفظ كرد و كتاب 
ي خود پرداخت و صدها ها  آهنگشرح خاطرات ديرين و سرگذشت به 
عامل مهم  آشنا ساخت. ويولندار موسيقي را با نوازندگي جوي دوست هنر

، تاثير داشت، شعر به غايت »غوغاي ستارگان«ديگري كه در شهرت و موفقيت 
سراي ارجمند بر روي  برانگيزي بود كه كريم فكور، ترانه ساده و غوغا ،جذاب

انگيز موالنا جالل  توان بين غزليات شور  مي آن راشعري كه نظير  .آن سرود
سخن  ي ههماست كه  ، در ديوان شمس جستجو كرد. روشنمحمد الدين

جوهر «عنوان به  ،»عشق« ييجادوي  ، از كلمهيسرايان بزرگ پارسي گو
اند و  ي بسيار گفتهها  آفرينش، سخن ييو مقصود نها» بخش حيات هستي

زند، اما   مي آميز دور سحري  قسمت اعظم كتب شعر، در اطراف اين كلمه
حافظ توانسته اند  حقيقت اين است كه فقط برخي از گويندگان چون موالنا و

سوزندگي بر جان و دل خوانندگان آثار خويش  ي ههمعشق را با ي  كه شعله
  ديگران انتقال دهند.به  و مفاهيمي را كه خود در نظر دارند، كنندور  شعله

 سخن اي  ه، كريم فكور در نهايت هنرمندي از شوريد»غوغاي ستارگان«در 
هم آميخته و به اوج  ق درگويد كه تار و پود وجودش با اكسير عش مي

و با  گشتهها پرواز كرده، و با ستارگان هم راز شده، از عالم خاكي رها  آسمان
  گويد:  مي ماه و پروين سخن

  امشب در دل نوري دارم     امشب در سر شوري دارم
  رازي باشد با ستارگانم      باز امشب در اوج آسمانم

  مدور يياز اين عالم گو    سر شوق و شورم  امشب يك
  سرود هستي خوانم در بر حور و ملك          از شادي پر گيرم كه رسم به فلك

  سبو ريزم ساغر شكنم     ، غوغا فكنمها  در آسمان
  دورم يياز اين عالم گو    امشب يك سر شوق و شورم

  وز روي مه خود اثري جويم    با ماه و پروين سخني گويم
    )٢( ها  يابم زين شب جان          
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  وز خود بي خبرم، ز شعف دارم      ه طرب آرمماه و زهره را ب
  .....)٢( ها بر لب اي هنغم          

هاي ادبي  خورشيدي در مشهد تولد يافت و فعاليت ١٣٠٤كريم فكور در سال 
فكاهي توفيق،  ي همجلخود را با سرودن اشعار طنز آغاز كرد و ساليان دراز با 

سرا به راديو تهران   انهعنوان تربه  خورشيدي، ١٣٢٥همكاري داشت. وي از سال 
به  ايران تاثير فراوان غنايي ترانه، بر جريان ادب ٥٠٠پيوست و با سرودن حدود 

، »گلنار«، »غوغاي ستارگان«، »ناز ي هاله«جاي نهاد. برخي از آثار او مانند: 
و  ترين ، از مشهور»نسيم«و  »گل ميخك«، »اشك شوق«، »ساغر شكسته«

  آيند. مي شماربه  ر ماي روزگاها  هتران ترين موفق

، كريم »اي بر ادبيات آهنگين ايران تاريخچه«مولف  ،نادره بديعي ي هنوشته ب
ي زيباي ها  همتفاوت دارد، از يك طرف تراني  يش، دو چهرهها  هفكور در تران

 يها هعشقي و وصفي، با كالم و لغات خوب و رسا و از سوي ديگر تران
شهرت  ز زندگي مردم الهام گرفته و اكثراًكه وي ا ييها  هشدت مردمي، تران  به

ي تغزلي و ها هباور نادره بديعي، ترانبه  نشيند. مي ي مردمها  دلخاص يافته و بر 
ترين  و موفق ترين  ، از مشهور»غوغاي ستارگان«و  »ناز ي هاله«وصفي او مانند 

  باشد.  مي ي زمانه ماها  هتران

منفرد، مشهور به  ييين زهرا، خانم پرو»غوغاي ستارگان« ي هخواننداولين 
، آوازش شباهت »زمان موسيقي ايران«كتاب  ي  هنوشتبه بود، كه  »پروين«

بزرگ داشت و با خواندن آثاري از  ي هخوانندرنگي به صداي دلكش،  كم
  مهدي خالدي و همايون خرم، به شنوندگان راديو معرفي شد. 

داي جذابي دارد، اين بعد از انقالب، دكتر محمد اصفهاني كه ص يها سالدر 
غوغاي «نظر نگارنده ارزش هنري و ادبي به  ترانه را بازخواني كرد، اما

، بدان حد است كه جا دارد بار ديگر اين آهنگ با تنظيم مجدد، »ستارگان
  خوانندگان خوش صداي ديگري بازخواني شود. ي هوسيل
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  مرغ شباهنگ - ٢٩

ش سراسر با تعالي معنوي در هم كه وجود نچه دشوار است از انساني سخن گفت
به زندگي ديگران صفا و معنا بخشيده است. سخن  ها سالآميخته و هنر وااليش 

ي ها  هستار ترين نساري است كه يكي از درخشانااز محمود محمودي خو
آسمان موسيقي ايران بود و آواي ملكوتيش، براي مدتي نه چندان طوالني، در 

خورشيدي، در يك  ١٣١٣ز گشت. او در سال دشت سرزمين ما طنين اندا پهن
قرار  ييدر جاي زيبا ها  آن ي هخاننسار متولد شد. اروحاني در خوي  خانواده

شد و مردم براي گردش و تفريح به حوالي  مي داشت و نهر آبي از كنار آن رد
ها كه آوازهاي بديع زاده، قمر، روح انگيز،  آمدند و موسيقي گرامافون مي آن

 ٨-٩كرد، عشق به موسيقي را در دل و جان كودك  مي ج را پخشاديب و تا
وجودش با آواز و ترانه پيوند يافت و شب و  ي ههمساله كاشت و از همان زمان 

گذشت. زندگي هنري محمودي  مي كردن  روزش به خواندن و زمزمه
دعوت به  ، در راديو شيراز آغاز شد و ده سال بعد بنا١٣٣٧نساري از سال اخو

، داوود پيرنيا، به تهران رفت و اولين آواز ها گلناس بزرگ موسيقي گوهرش
، همراه با تار ييخود را در حضور استاداني چون احمد عبادي و حسن كسا

، از راديو ٥٦ ي هشمارانگيز فرهنگ شريف اجرا كرد كه در برگ سبز  دل
 اي هف ناشناختيپذير محمودي، بدايع و ظرا  . در صداي گرم و دلپخش شد

 ،توانست، تجلي عشق مي راحتيبه  دل،  صاحبي  وجود داشت كه شنونده
شوريدگي و عرفان را در آن آواي مسحور كننده بازشناسد. در آن دوران، 

ي ها هاهل دل را عقيده بر آن بود كه موسيقي محمودي، موسيقي نيماز بسياري 
 يداخيز است كه آواي او مفهوم پ  رويا ييشب است و در آن سكوت و تنها

 خواند، مي كرد و ابياتي كه مي كند. او در انتخاب شعر توجه و دقت بسيار مي
، »مرغ شباهنگ«حميد تجريشي در كتاب  ي هنوشتبه راستي حرف دل او بود. به 

توان   مي چنان از دل و جان مايه گذاشته كهمحمودي در اجراي آوازها، آن
واز مشهور از قول بنان گفت آن اشعار مال خود او است. محمد موسوي، ني ن
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كند، شاعر هم  مي خواند، شنونده گمان مي نقل كرده كه اشعاري كه محمودي
  خود اوست.

محمودي در بداهه خواني، استاد مسلم بود و آوازهايش با توجه به احساسات و 
ها و عطرهاي متفاوت داشت، صدايش  عواطف وي در لحظات اجرا، رنگ

زد.   مي در آثارش موج يياما شوريدگي و شيداچندان وسيع و پر دامنه نبود، 
از موسيقي ملي و يا ديگر  ييو يا نوا ها گلموسيقي، اعم از  ي هبرنام ١٣٠حدود 

هاي ماندني  از موسيقي ها  آنجا مانده است كه اغلب به  ، از اين هنرمندها هبرنام
  روند. مي شماربه  روزگار ما

كرد و آواز را  مي نه خودداريها از خواندن تصنيف و ترا  محمودي تا مدت
 ي آهنگينها  تر از موسيقي ، موثرييبراي انتقال احساسات و عواطف سودا

، در »يياال اي آهوي وحشي كجا«دانست. در حقيقت آوازهاي او مانند  مي
 ها جانو  ها دلي ممتازي بود كه مانند ترانه و آهنگ بر ها  ويژگيي  دارنده بر

را با همان شور و حال زمزمه  ها آنكردند تا   مي كرد و شنوندگان سعي مي اثر
موافقت كرد كه  ١٣٤٨كنند، اما باالخره با تشويق دوستان هنرشناسش، در سال 

با اجراي ترانه، موسيقي خود را تنوع بيشتري بخشد. اولين اثر آهنگيني كه اجرا 
ده از موسيقي ملي خوان يينواي  نام داشت كه در برنامه »مرغ شباهنگ«كرده 

ساز و  ي اسداهللا ملك، آهنگها هشد و به ماندگاري رسيد. اين آهنگ از ساخت
همراه كالم جان پروري از معيني كرمانشاهي به  بود كه ويولننامدار  ي هنوازند

  آمد.  به وجودافشاري  ي همايدر 

گويد: هنگامي كه  مي زيبا، معيني كرمانشاهي ي هتراندر بيان چگونگي اين 
ند، من با توجه به حال و حالت دنگ را در اختيار بنده قرار داآقاي ملك، آه

انگيزي را كه   موسيقي، از نظر سنگيني ريتم و غمگيني نغمات، شعر حزن
 بازگوي احساسات و عوالم شخصي خودم بود براي آن سرودم و چون

نساري، با آن صداي محزون و پر از درد، ادانستم كه قرار است محمودي خو مي
واند، كوشيدم چه از نظر لفظ و چه از نظر معنا، كاري زنده و داراي آن را بخ
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در اجراي آن سنگ تمام گذاشت و از جان و دل او ه نمايم و انصافا كه يروح ارا
، ناباورانه به ابديت ١٣٦٦خوان، در سال  خواند. دريغا كه اين مرغ خوش

  پيوست. 

ل يافت، بسياري از مناسبت درگذشت محمودي تشكيبه  در مجلس يادبودي كه
 ها آناساتيد بزرگ در مورد او و آوازش سخناني گفتند كه مضمون برخي از 

  شرح زير است: به 

طور به  وي موسيقي را كه ي هنر محمودي آنها ويژگياز  علي تجويدي:
آموزي  مستقيم در مكتب هيچ استادي نياموخت و هنر وااليش را از طريق خود

ا صفحات ي استادان زمان كه آثارشان از راديو ومستقيم از  و استفاده غير
گذار سبك   وي پايه كه شد، فرا گرفت و شگفت آن  مي گرامافون پخش

 خاصي در موسيقي آوازي شد كه تقليد از آن بسيار دشوار بود. شعر را خوب
كرد و مفاهيم عاطفي شعر را استادانه با موسيقي  مي فهميد و خوب اجرا مي

گناهي و  گناه بود و اين بي ي او مانند خودش بينمود. صدا  مي تلفيق
  زد.  مي معصوميت در آوازهاي او موج

صداي محمودي برخاسته از جان و دل پاكش بود و عمق و  همايون خرم:
آميز   معناي آواز او در حد بسياري، بر صورت آن امتياز داشت و با آواي سحر

ملكوتي منتقل سازد.  توانست، شنونده را از عوالم خاكي به حاالت مي خود
كرد و استعدادش در ضرب شناسي بسيار   مي رديف را به نحوي شايسته اجرا
و تلفيق  ها آنكرد، در بيان   مي خوبي دركبه  قوي بود و چون معاني اشعار را

  با موسيقي و تحريرهاي زيبا، بسيار موفق بود.

 به نام اي  هاموقتي من و دكتر جهان بگلو تصميم گرفتيم كه برن اسداهللا ملك:
را تهيه كنيم، بر آن شديم كه براي اجراي اين برنامه  »از موسيقي ملي يينوا«

او عالوه بر آوازهاي درخشان،  .نساري استفاده كنيمافقط از وجود محمودي خو
را  »ميخانه«و  »دعاي دل«، »سكوت مستي«، »مرغ شباهنگ«مانند:  ييها  تصنيف

  تر بود. ر و عاليت اجرا كرد كه يكي از ديگري زيبا
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  مرغ شباهنگ

شعر از: معيني كرمانشاهي اجرا: محمودي خوانساري در  ؛آهنگ از: اسداهللا ملك
  .مقام سه گاه

  ها (به دوراني كه شد قحط صفاي دل
  مربته ٢چرا هر دم نگويم من خدا خدا خدا)        

  مرتبه ٢(من مرغ شباهنگم كه شد كنج قفس قسمت من چرا چرا چرا) 
  تو اي پيك بهار منبه پيامي 
  به باغبان بگو كه گاهي نشان بگيرد از گياهي        

  ها  من اگر كه هستم ستاره ام كو در آسمان
  ها گر اهل دردم نشانه ام كو به داستان        

  گرفته ام دست دعا دعا دعا ،من آن كسم كه روز و شب ز بي كسي
  ....بيا بيا بيا ،نمي كني دوري ،تو آن كسي كه از من شكسته دل
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  »شد خزان«خزان عشق  - ٣٠

از جواد بديع زاده و  كه توان از موسيقي معاصر ايران سخن گفت، بي آن نمي
يادماندني خزان عشق، از به  تصنيف خزان عشق سخني به ميان نيايد. تصنيف

گذرد   مي آثار جالب و مشهور و محبوبي است كه بيش از هفتاد سال از عمر آن
، براي سه نسل »ادبيات آهنگين ايران«ره بديعي در كتاب خانم ناد ي هنوشتبه و 

  آيد.  مي به شمار ها  هتران ترين  انگيز ترين و خاطره از مردم ايران شنيدني

 ١٣١٣اين آهنگ را جواد بديع زاده، همراه با شعر رهي معيري در سال 
 ي هصفحخورشيدي، در دستگاه همايون ساخت كه با صداي خود او بر روي 

ضبط شد و انتشار آن در بين مردم كوچه و بازار، با استقبال عجيبي  گرامافون
  روبرو گرديد.

پاچنار تهران، در يك  ي  خورشيدي، در محله ١٢٨١جواد بديع زاده در سال 
در هفتاد و هفت سالگي در  ١٣٥٨دنيا آمد و در سال به  روحاني ي خانواده

   ٨٨همين شهر درگذشت.

اتفاق به  كه اكثريت قريب ها سالار بود و در آن ك او هنرمندي با استعداد و پر
سياه  اي هموسيقي بيگانه بود و اشتغال بدان را حرف به نامايران با هنري  ي  هجامع

سازي و خوانندگي و ضبط صفحات   دانست، شروع به آهنگ مي و ناشايست
  كرد. ييهاي موسيقا گرامافون و فعاليت

داران شعر و هنرمندان و دوست گاه كانون زندگي جواد بديع زاده، منزل
 او تشكيل ي هخانو حال هنري در  شور  پرموسيقي بود و هنگامي كه جلسات 

شد، بسياري از نوازندگان و خوانندگان جوان آن روزگار مانند: داريوش  مي
رفيعي، پرويز ياحقي و منوچهر همايون پور، در آن محفل روحاني حضور يافته 

                                                      

 .جلد اول ،»ي ايرانمردان موسيق« -٨٨
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به موسيقي و يادگيري  ،حضور آن پير خوش ضميرانگيزي را در  و ساعات دل
  پرداختند. مي موسيقي و تكامل هنر خويش

به  داريوش رفيعي از اولين كساني بود كه تحت تعليمات استاد به شهرت رسيد و
ي بديع زاده را در ها آهنگهنرمندان راديو تهران پيوست و بسياري از ي  جرگه

نواختن ساز آشنا نبود، ولي به رديف راديو اجرا نمود. گرچه بديع زاده با 
 خوبيبه  را ها  هدستگاو  ها هگوش ي ههمموسيقي ايراني تسلط داشت و 

 ي خود، اجراي صحيح رديف موسيقي را رعايتها  آهنگشناخت و در  مي
معروف مانند رهي  يكرد. در جريان كارهاي هنري، وي با بسياري از شعرا مي

رفت و آمد  ها آندوست شده بود و با  معيري، فرخ خراساني و مويد ثابتي
حاصل  ييداشت و در نتيجه با دنياي ادب پارسي و آثار شعراي بزرگ آشنا

قصيده و حكايات عارفانه و عاشقانه را در  و غزل ،شعر ي هقطعكرده و صدها 
را در  ها آنهاي گوناگون  مناسبتبه  بار خود حفظ كرده و پر ي  هحافظ

آراي جمع   راستي شمع محفل و بزمبه  بديع زاده خواند. مي مجالس و محافل
ديده اعجاب و ه شناخت، او را ب مي دوستان بود و هر كس او را هنرمندان و هنر

   ٨٩نگريست. مي تحسين

 ي لود كه بيشتر جنبهآ ي طنزها آهنگكار، با خواندن  اين هنرمند پر
و » له خروسيكي يه پو«و » ماشين مشدي ممدلي«فولكلوريك پيدا كرد، مانند: 

بود  اي  هدر بين مردم به شهرت بسيار رسيد. نخستين خوانند» گل پونه، نعنا پونه«
يش را بر روي صفحات گرامافون ضبط كرد. قبل از او خوانندگان ها  هكه تران

ديگري، آثار خود را بر روي صفحه ضبط كرده بودند، ولي اين آثار فقط آواز 
 ي هوسيلاي اولين بار تصنيف و آهنگ را و موسيقي آوازي بود و بديع زاده بر
از نخستين خوانندگاني بود كه به  چنينهمصفحات گرامافون بين مردم برد. او 

  سال با اين دستگاه همكاري نزديك داشت.  ٣٧راديو تهران پيوست و 
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 Hisخورشيدي، بديع زاده به دعوت كمپاني معروف  ١٣١٤تا  ١٣٠٤از سال 

Voice Master  ي خود را بر روي ها  آهنگبيست و دو صفحه از  نگلستان،ا
با استقبال فراوان مردم روبرو شد.  ها  آنگرامافون ضبط نمود كه اكثر  ي هصفح

» گلبانگ محراب تا بانگ مضراب« به ناماخير، خاطرات هنري او  يها سالدر 
داران موسيقي و نويسندگان تاريخ  در تهران انتشار يافت كه براي دوست

  آيد.  مي شماربه  اصر ايران، اثري ارزشمندموسيقي مع

است كه » شد خزان«و يا  »خزان عشق«ي بديع زاده، ها تصنيف ترين مشهور
ست و ها  هترين تران انگيز ترين و خاطره براي چند نسل از مردم ايران، شنيدني

خوانده اند. نخستين اجراي اين تصنيف با صداي  آن راسه خواننده از سه نسل 
دان نامدار، اين آهنگ را  موسيقي ،انهبعدها مرتضي حنّ .زاده بود خود بديع

به همراه اركستر  آن را »الهه«ي مشهور به حسين غالمهارمونيزه كرد و خانم بهار 
خوش صدا،  ي  هخوانندفارابي راديو اجرا نمود و باالخره هوشمند عقيلي، 

 ه است اجراي اوليهه داد، اما آنچه به شهرت رسيديارا آن رااجراي ديگري از 
عنوان يك به  ،»خزان عشق«باشد. گفتني است كه رهي معيري، با سرودن  مي

 كه طوريبه  روي آورد و ييسرا دنياي موسيقي و ترانهبه  سراي مطرح، ترانه
ايران شد و نقش  ييسرا  هنر ترانه ي هبرجستآهنگان  دانيم، يكي از پيش مي

  مهمي در تحوالت اين هنر ايفا كرد.

  ان عشق (شد خزان گلشن آشنايي)خز

دستگاه:  ؛شعر: رهي معيري ؛آهنگ: بديع زاده ؛خواننده: بديع زاده، الهه، عقيلي
  .١٣١٣سال آفرينش:  ؛همايون

 باز هم آتش به جان زد جدايي   شد خزان گلشن آشنايي
 وز تو نديدم جز بد عهدي و بي وفايي  عمر من اي گل، طي شد بهر تو،

 تا به تنم جان بود      با تو وفا كردم
 با تو چه دارد سود      عشق و وفاداري

 نوگل گلشن جور و جفايي    آفت خرمن مهر و وفايي
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 از دل سنگت آه      
 روش بختم اين است    دلم از غم خونين است

 تا هستم  پرستم، مي دشمن     از جام غم مستم
 به چمن مي تو مست از      
 چون گل، خندان از مستي بر گريه من      

 من ز فراقت ناله كنم تا كي؟  دگران در گلشن نوشي ميبا 
 ها من و گل چون جامه دريدن  ها تو و ني چون ناله كشيدن

 ها ز رقيبان خواري ديدن       
 چه بگويم چون كردي    دلم از غم خون كردي

 دردم افزون كردي        
 برو اي عاري ز وفاداري    برو اي از مهر و وفا عاري

 عهد مرا كه شكستي چون زلفت        
 كه در وفايت شد طي    دريغ و درد از عمرم
 جفا به عاشق تا كي    ستم به ياران تا چند

 يك دم يادم      نمي كني اي گل
 از چشمت افتادم      كه همچو اشك،

 آه از دل تو      
 با غم و حسرت يارم كردي گرچه ز محنت خوارم كردي

 بكن اي گل با من      مهر تو دارم باز
 هر چه تواني ناز      هر چه تواني ناز

  ....سوزم باز مي كز عشقت      
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  مي زده شب - ٣١

خورشيدي، هنر موسيقي ايران را تحت  ١٣٣٠ ي هدهاز حوادث مطلوبي كه در 
 تصادفي پرويز ياحقي و بيژن ترقي است كه چگونگي آن ييتاثير قرار داد، آشنا

كتاب ديده در همين  اين دو هنرمندهاي مربوط به  طور مشروح در مقالهبه 
به دوستي پايدار انجاميد، در تحول و تكامل  كه بعداً ييشود. اين آشنا  مي

  موسيقي معاصر ايران، تاثير فراوان برجاي نهاد.

آهنگ و ترانه بود و پرويز همواره  ،آواز ،پيوندگر اين دو جان شيفته، ساز
تر   فتهنواخت و هر روز او را شي مي آفرين خود را براي بيژن ي غوغاها  آهنگ

خاطر بيژن رسيد كه شعري بر روي يكي از به  كرد. چندي بعد مي از روز پيش
كرد و اولين آهنگي كه در اختيار او قرار   آثار پرويز بگذارد، ياحقي موافقت

ي داشت. دالويزي بديع و ها ملوديدر دستگاه ماهور بود كه  ييداد، اثر زيبا
را بر روي آن سرود كه خانم » مي زده شب« ي هترانبيژن در نهايت هنرمندي 

وجه موثر و جذابي خواند و از راديو تهران پخش شد و آنبه  آن را »مرضيه«
ن شعر و موسيقي قرار گرفت كه در اندك ادارچنان مورد توجه مردم و دوست

ها و   ها، پيك نيك ها، رستوران شهرت رسيد و در همه جا، در خيابانبه  مدتي
كردند. علت استقبال مردم از   مي زمزمه آن راردم مجالس و محافل مختلف، م

نشيني بود كه تا  ريتميك و دل ،غايت زيبا  به اول آهنگ ي هدرجاين اثر، در 
آمده بود و حتي اگر بدون كالم و آواز هم  وجود  بهآن تاريخ كمتر نظير آن 

  نهاد. مي شد، باز بر شنوندگان صاحب دل تاثير باقي  مي اجرا

كه موجبات توفيق اين اثر را فراهم نمود، صداي جذاب و عامل مهم ديگري 
خواند و مفاهيم   مي مرضيه بود كه در نهايت شور و گرمي ي  ههنرمندانلطيف و 

باور به  داد و  مي وجه احسن به شنوندگان انتقالبه  عاشقانه شعر و ترانه را
در شعر  هك ييو رمز و رازها ها كارشناسان، هيچ كس نمي توانست مانند او، پيام

معنا و  پر ،و باالخره بايد از كالم شيرين و آهنگ بود، چنين استادانه بيان كند.
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 ،نشست و شنوندگان در هر مصرع مي ها  دلبر  ي ياد كرد كه عميقاًدالويز
زدند و اين توفيق از آن رو بود كه زبان اين ترانه،  مي دييو كلمه آن مهر تا جمله

اثري از  ينكمترق و مستي در ميان بود، اما گرچه حديث عش .زبان زندگي بود
هاي اغراق آميز در آن ديده   هاي مجازي و توصيف هاي شاعرانه و عشق لفاظي

 اثر ها  دلهمين جهت در به  بلكه اين ترانه بازتاب عشقي واقعي بود و ،نمي شد
پرويز  آن راخلق اين ترانه و علت شهرت و موفقيت ي  گذاشت. انگيزه مي

روز من به  كند: يك مي ر، نويسنده و هنرمند مشهور چنين بيانخطيبي، شاع
با جواني  جا  آنفروشي ترقي واقع در خيابان شاه آباد رفته بودم. در  كتاب

بيژن آشنا شدم كه به زودي فهميدم همان بيژن ترقي  به نامنقش و الغر اندام  ريز
 ي هترانخاطر به  ست كه نام او و نام پرويز ياحقي در آن روزها  شاعر خوش نوا

بود. بعدها فهميدم كه بيژن اين ترانه را  ها  بر سر زبان» مي زده شب«معروف 
گفت، من و  مي براي دختري كه حاال همسر اوست ساخته است. پرويز ياحقي

رفتيم، بيژن هر طور بود  مي مست و خراب به سمت خانه ها بيژن وقتي آخر شب
در سرما و  ها ند و ما دو نفر ساعتكشا مي معشوقه اش ي  هخانمرا به طرف 

نشستيم و بيژن از عشق و   مي مزبور بود ي هخانگرما، زير درختي كه نزديك 
دادم و باالخره همين  مي زد و من دلداريش  مي شوريدگي خود براي من حرف

ي شبانه بود كه موجب ها هاي رندانه و مستي عشق سوزنده و شب گردي
اين دو هنرمند  ي  هوسيل »زده شب  مي«ماندني  يادبه  ي هترانآفرينش آهنگ و 

   ٩٠را تسخير كرد. ها جانو  ها دلبزرگ شد، اثري كه 

خود جلب كرد، خواص به  ي كوچه و بازار راها  ه، نه تنها تود»مي زده شب«
آهنگ و آواز را ستايش كرده و همان ،ي هنري اين شعرها ويژگيجامعه نيز، 

علي «ب نوشته شده، حتي افرادي چون ي ديگر اين كتاها  گونه كه در بخش

                                                      

  .اثر پرويز خطيبي ،»خاطراتي از هنرمندان« -٩٠
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، شاعر و »رهي معيري«مدار مشهور و  نويسنده و دولت ،، اديب»دشتي
  داران اين ترانه و آهنگ بودند.  سراي بزرگ، از دوست ترانه

خود در دنياي  به كارموجب شد تا بيژن ترقي  »مي زده شب«موفقيت 
ي پرويز ياحقي و ها آهنگ اي بر روي ادامه دهد و آثار جاودانه ييسرا ترانه

ايران  ييسرا ي اصلي هنر ترانهها  هديگر استادان آهنگ ساز بسرايد و يكي از پاي
خالقي، علي  اهللا ترانه براي پرويز ياحقي و صدها ترانه براي روح ٩٠شود. او 
سازان سرود كه   همايون خرم و ديگر آهنگ ،حبيب اهللا بديعي ،تجويدي

، »به زماني كه محبت شده همچون افسانه«، »بيداد زمان«مانند:  ها آنبسياري از 
، »نشين  دلبهار « ،»من هويدا شد كاش«، »ها  دلكعبه «، »آتش كاروان«
با «و ، »زمين مست، آسمان مست« ،»جام مدهوشي«، »صبرم عطا كن«، »باد  گرد«

  آيند.  مي شماربه  ، از آثار ماندگار»دلم مهربان شو
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  مي زده شب

  .خواننده: مرضيه ؛سراينده: بيژن ترقي ؛قيحآهنگ: پرويز يا

  {مي زده شب چو زميكده باز آيم
  بر سر كوي تو من به نياز آيم        

  ٢هر نيمه شب}  رهگذرمي دلداده     خبرم من مستم و بي
  ميخانه ي هگوشمن با دل ديوانه در 

  خيزم  مي مي افتم        
  تو چه سازم بي ،تو چه سازم عزيز بي        

  پيمانه به پيمانه ،ها در ميخانه شب
  خيزم  مي مي افتم        
  تو چه سازم تو چه سازم عزيز بي بي        
  با سوز نهان    با شمع رخ تو ها  شب    مي سوزم
  با كاهش جان    با اين آتش دل خود      مي سازم

  ساغري بده ز شرابم
  لب رسيده جان چو حبابمه ب      
  مستم و خرابم              

  فارغ از سبو چه نشستي
  اغر و مي و مستيسبه  بزن      
  در جهان هستي              

  مست از باده ام يا از آن نگه
  بر تو عاشقم يا بر روي مه      

  من ... بر تو عاشقم بر تو عاشقم
  بهر تو ،بهر تو مستم ،در دنياي غم هستم      

  مي زده شب چو زميكده باز آيم
  بر سر كوي تو من به نياز آيم      

  ....شب ي  هنيمهر   رهگذرم ي  هدلداد  خبرم من مستم و بي
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  آتش كاروان - ٣٢

، ييهاي جدا و غم ييجداي   كه بشر خود را شناخته، در زمينه از روزي
انگيز در آثار بسياري از  هاي بسيار گفته و سروده شده و اين مفهوم رقت  سخن
وجهي موثر تجلي يافته است و از به  نقاشان و ديگر هنرمندان، ،نويسندگان ،شعرا

شعراي بزرگ ايران نيز بخش قابل توجهي از آثار خويش را  آن جمله اكثر
ترين  اختصاص داده و لطيف ها و سرگذشت محتوم انسان ييمفهوم جدا  به

» آتش كاروان« ي هترانمضامين احساسي را خلق كرده اند. اما حكايتي كه در 
بازتاب يافته، به سبب آميختگي شعر و موسيقي و تصوير بديع و ملموسي كه 

دهند، داستان ديگري است و هر انسان با  مي هيپرداز و خواننده ارا نوا ،شاعر
  دهد.  مي ر قرارياحساسي را عميقا تحت تاث

علي تجويدي و بيژن  ي  هوسيلخورشيدي  ١٣٣٧اين اثر تامل برانگيز كه در سال 
دلكش به جاودانگي  ييآمد و با صداي جادو وجود  بهترقي در دستگاه شور 

في ممتازي است كه خواننده در نهايت احساس و هنرمندي، پيوست، اثر فلس
كه از كاروان  ييها هكند و از نشان مي را فرياد ها انسان ي  ههمسرنوشت محتوم 

پر از اوهام و  ييگويد و شنونده را با خود به دنيا مي ماند، سخن  مي جابه  عمر ما
  كشاند.  مي تخيالت گوناگون

 ي  هباردر »ي پايدارها  هزمزم«ن ترانه در كتاب هنرمند اي ي هسرايندبيژن ترقي، 
ماند.  مي د: انسان به ناگزير، روزي در برهوت زندگي تنهايسنو مي اين اثر

 باقي ها  آنروند و تنها خاطراتي چند از  مي دوستان و آشنايان يك يك
ماند. اين مضمون سحرانگيز را شاعر به كارواني تشبيه كرده كه بار سفر بسته  مي

بر جاي  ها  آناز ياران رفته باقي است، آتشي است كه از  كه اي ها خاطرو تنه
  مانده است. 

كند: روزي من و بيژن   مي استاد تجويدي از داستان خلق اين ترانه چنين ياد
اتفاق خانواده، براي گشت و گذار، به اطراف به  ترقي، شاعر با احساس و توانا،
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ن كرده بوديم. در موقع مراجعت، ورامين رفته و در دشتي وسيع، آتشي روش
هر دو نفر، تحت تاثير اين  ييهاي باقي مانده خيره شديم، گو  به آتش اي هلحظ

رويم، ولي آتشي كه  مي صحنه قرار گرفته بوديم. من گفتم: بيژن، ما داريم
آتشي ز كاروان «مانده است و بيژن بالفاصله گفت:  جا  درست كرده ايم از ما به

تحت تاثير احساسي  جا  آن، و هم »جا ماندهبه  نشان ز كاروانجدا مانده، اين 
 مشترك، به زمزمه پرداختيم و بيژن شعري را كه در حال تولد بود، زمزمه

آورده بود، گرم  به وجودكرد و من به آهنگي كه در درونم شور و هيجاني  مي
آتشي  اي ياران تنها ماندم،«شده بودم و وقتي بيژن از زبان آتش گفت، من هم 

 ، هر دو نفرمان دانستيم كه ترانه و آهنگ جديدي دارد ساخته»بودم برجا ماندم
  شود و ساخته شد. مي

جا  به هاي گفتني است كه ممكن است هر روز و شب، هزاران نفر شاهد آتش
در اين  .نيايد به وجود ها آنمانده باشند و هيج عكس العملي هم در روح و جان 

چون علي تجويدي و بيژن ترقي  اي  هحساس و آزاد ،تهي شيفها جانميان تنها 
گرفته و اثر جاودانه اي  ، تحت تاثير قرارها هصحن اين گونهي  با مشاهده

  بخشد.  مي سال به زندگي ديگران صفا و معنا يها سالآورند كه تا  مي وجود  به

ي ماندگار ترانه و ها هچهر«در همين زمينه، استاد تجويدي در جلد اول كتاب 
در  آن راخواهم آهنگي بسازم، اول   مي : معموال وقتي مننويسد مي »موسيقي

 ، اين آهنگ را قبل از ساخت»ديدن آتش«شنوم و در آن لحظه  مي مغز خودم
  شنيدم. مي

ياد ماندني آن به  از خاطرات» از پشت ديوارهاي خاطره«بيژن ترقي نيز در كتاب 
ارجمند موسيقي را با آن قد و قامت كند: آن استاد  مي روز و روزگار چنين ياد

 ولي از نزديك با او ارتباط چنداني نداشتم، تا اين ،شناختم مي صنوبري از دور
ديدنم آمد به  ورود من به راديو بود، هاي  سالك صبح تابستاني كه مقارن ي هك

من آن روز را كه  .خويش دعوت كرد ي هخانو با كلماتي پر از صميمت، مرا به 
خاطر دارم. در آن روز آتش به  ا روزهاي ازدواج من بود، درستهم زمان ب
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كاروان ساخته شد و كلمات موثري كه عكس العمل حاالت دروني ما بود، با 
در رديف » آتش كاروان«زودي، به  چنان استقبالي روبرو گرديد كه

  ي آن زمان قرار گرفت.ها هترين تران مشهور

در  همچنانگذرد، ما  مي راموش ناشدني مابعد از چهل سال كه از اولين ديدار ف
و  ها تصوير عشق ها آنپرداخته ايم كه هر يك از  ييها  هكنار هم به خلق تران

  دارد.  مي هاي جواني را در دل ما زنده نگه يادبود

برانگيز  محتواي آتش كاروان و شعر پر معنا و تامل عالوه بر آهنگ زيبا و پر
شعر و  ي  هاستادانتجويدي و تنظيم و تلفيق  نويولنواي سحر آميز  ،بيژن ترقي

ياد كرد كه ترانه را در نهايت » دلكش«آهنگ، بايد از صداي آسماني و گرم 
احساسات پاك و تخيالت  ي ههملطافت و هنرمندي اجرا كرد و موفق شد تا 

  وجه احسن، به شنوندگان انتقال دهد.به  سرا را ساز و ترانه وسيع آهنگ

گان، به ابديت  ههمراه كاروان رفتبه  ست كهها ساللكش، گرچه تجويدي و د
مشتعل است و  همچنانجا مانده،   به اي كه از آنان پيوسته اند، اما آتش فروزنده

  بخشد. مي به زندگي رهروان ديار شعر و موسيقي گرمي و روشني
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  آتش كاروان (آتشي ز كاروان به جا مانده)

خواننده: دلكش،  ؛ر: بيژن ترقيشع ؛دستگاه: شور ؛آهنگ: علي تجويدي
  .١٣٣٧سال آفرينش:  ؛افتخاري

  جا مانده اين نشان ز كاروان به    آتشي ز كاروان جدا مانده
  مانده در ميان صحرا    تنها هيك جهان شرار

  به سوز خود سازد    به درد خود سوزد
  فتنه و بالي توفان    سوزد از جفاي دوران

  به سوي او تازد      فناي او خواهد
  آتشي بودم بر جا ماندم    هم اي ياران تنها ماندممن 

  در ره مانده حيران      با اين گرمي جان
  اين غم خود به كجا ببرم        

  با اين پاي لغزان      با اين جان لرزان
  ره به كجا ز بال ببرم        

  مي لرزم بر خود از اين تنهايي  مي سوزم گرچه با بي پروايي
  بودم بر جا ماندم آتشي    من هم اي ياران تنها ماندم

  جاني بزم افروزمي  شعله    آتشين خو هستي سوزم
  بزم افروزي تيره روزم    بي پناهي محفل آرا،

  آ آ آ آ .................        
  ....٢آتشي بودم بر جا ماندم)  (من هم اي ياران تنها ماندم
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  آن نگاه گرم تو - ٣٣

گروه  ي  هوسيلي ويزدالخورشيدي، در جشن هنر شيراز، آهنگ  ١٣٤٧در سال 
نواز بزرگ معاصر اجرا شد كه با ديگر   ساز و سنتور فرامرز پايور، آهنگ

ي ممتازي كه داشت، ها ويژگيمتفاوت بود و به سبب  ها هو تران ها آهنگ
شد و  پخشظرف چند روز، شهرت آن چون عطر لطيفي در اغلب نقاط ايران 

افتند كه تحول مطلوبي در نظران دري  را تسخير كرد و صاحب ها دلو  ها جان
  آثار آهنگين ايران شكل گرفته است.

معروف » زندگي« ي  هترانو يا » آن نگاه گرم تو« به نامجاودانه كه  ي  هتراناين 
در دستگاه ماهور كه اصل  شده، اثر به غايت جذاب، گرم و خوش آهنگي است

گرفته » هالوي گندم فروش« به ناملري خرم آبادي ي  آن از يك ملودي ساده
نحوي بسيار شايسته و استادانه بسط داده و با آراستن به  آن راشده و استاد پايور 

 ي  هنغمآن، از يك  ي هاستادانهاي آهنگ و تنظيم  و پيراستن برخي از قسمت
  آورده است.  به وجودمحلي، يك اثر بزرگ و فنا ناپذير ي   ساده

سازان   ها و آهنگ دان  يقيدهد كه هر زمان موس مي تاريخ موسيقي ايران نشان
ي محلي كرده و با الهام از ها هو تران ها آهنگايران، توجه خود را معطوف به 

 ،ييدر نظر زيبا ها آنكار ي  ي خود را آفريده اند، نتيجهها آهنگاين آثار، 
توان به:  مي عمق و محتوا، بسيار درخشان از كار درآمده است كه از آن جمله

همو  ٩٣»اميري مازندراني« ،٩٢»زرد مليحه«، »ن نگاه گرم توآ«، ٩١»بارون بارونه«
هاي محلي مازندران الهام   قطعات آهنگيني كه حبيب اهللا بديعي از موسيقي چنين

                                                      

عطااهللا خرم تنظيم شده و همراه با شعر سيروس  ي آهنگي است كردي كه وسيله -٩١
 پور و آواز ويگن، به جاودانگي پيوسته است. آرين

 استاد صبا جمع آوري و تنظيم يافته است. ي سيلهي گيلكي كه وها از آهنگ -٩٢

مهدي  ي صبا گرد آوري شد و وسيله ي هاي مشهور مازندران كه وسيله از آهنگ -٩٣
  خالدي تنظيم يافت و با صداي جادويي دلكش به ماندگاري رسيد.
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كه تحت تاثير  ييگرفته و يا برخي از آثار ماندگار جليل شهناز و حسن كسا
  آورده اند، اشاره داشت. به وجودموسيقي بختياري 

توان در كثرت جوامع و اقوام  مي ي محلي ايران راها  هنراز جاودانگي ترا
درخشان تاريخ و  ي كنند و پيشينه مي گوناگوني كه در اين مرز و بوم زندگي

باور به  كه ،در چند هزار سال گذشته جستجو كرد ،ها آنتمدن و فرهنگ 
ي محلي ايران از نظر تنوع و ها  آهنگو  ها هنظران، تران بسياري از صاحب

  مقام ويژه و ممتازي دارد. كيفيت

غايت جذاب و به  ، نخست بايد از اورتور»آن نگاه گرم تو« ي در خصوص ترانه
و محتوا، اثري يگانه است و نشانگر اين  ييي سخن گفت كه از نظر زيبادالويز

گذار  كالم و آواز، تاثير ،تواند حتي بي مدد شعر مي كه موسيقي ايراني واقعيت
، وجود نداشت و يا »اورتور« به ناماي   موسيقي ايراني قطعهباشد. در گذشته در 

شد. پرويز ياحقي و فرامرز پايور از اولين اساتيدي  مي كوتاهي بسنده ي  هقطعبه 
ه داده و يي خود، اراها آهنگاي بر  عنوان مقدمهبه  بودند كه اورتور را

نسبتا طوالني  بخشيدند. اورتور  مي بدينوسيله غنا و محتواي آثار خويش را تعالي
 دل آرزو صاحبي  است كه شنونده دالويزچنان نرم و ، آن»آن نگاه گرم تو«

  ها ادامه يابد.  كند، ساعت مي

سراي خوش ذوق و  ي هما مير افشار، شاعر و ترانهها  هشعر اين ترانه از سرود
ي محسوس ها ه، رگ»ساالر زنان ايران«كتاب  ي هنوشتبه باشد كه   مي استعداد با

 اي ههايش جاري است و برخي از اشعارش در مجموع به حق در گفتهعشق 
انتشار يافته است. آميختگي و يگانگي شعر و موسيقي در اين ترانه » آالله« نام  به

ترانه به سادگي موفق شده كه تلفيق  ي هسراينددر اوج ممكن است و 
تفاده از آورد و با اس به وجوداي بين اجزاي ملودي و كلمات شعر  هنرمندانه

 .ترين مضمون را براي اين اثر ماندني، بسرايد ، مناسبنشين  دلزباني ساده و 
ابتذال  اي  هذر كه هم آميخته، بي آن به عشق دالويزكه با عطر و رنگ  اي ترانه

  و سطحي نگري و آه و ناله در آن راه يافته باشد.
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ي رفيع ها هلهنرمند اين اثر، عبدالوهاب شهيدي است كه يكي از ق ي هخوانند
 ييها بخش او، سال رود و آواي لطيف و جان مي شماربه  موسيقي معاصر ايران

همراه به  ي اوها  آهنگچند در فضاي ايران طنين داشت و ساعاتي كه آوازها و 
را  ييگران هنر و زيبا شد، ستايش مي پخش ها گل ي هبرنامنوازش در  عود دل

شهيدي چندان وسيع و پر قدرت نبود  صداي استاد كه كرد. با وجودي مي شيفته
اي  هاي قابل مالحظه ييكرد، اما توانا نمي دانگ تجاوز ٣تا  ٢قول قدما، از به  و

شناخت موسيقي و ادب فارسي داشت و تسلط  ،شناسي ييكه در درك زيبا
 پذير و بديعي كه در موسيقي او موج  نوازي و تنوع دل اش در عود استادانه

كرد،   مي آميزي  هر نابي كه آوازهايش را با آن رنگزد و باالخره جو مي
را در  توان وي مي راحتي به داد كه  مي چنان شنوندگان را تحت تاثير قرار آن
  ترين خوانندگان صاحب سبك ارزيابي كرد.  شايسته ي رده

 خصوص بههاي اصيل محلي،   بسياري از آوازهاي استاد، در موسيقي
شيرازي و داغستاني ريشه داشت و  شتستاني،مازندراني، د ي بختياري،ها آهنگ

توانست كه بار فرهنگي و تاريخي اين آثار را به شنوندگان  مي راحتيبه  او
ياد » دشتستاني« ي هنغمو » اميري مازندراني«توان از  مي طور مثالبه  .انتقال دهد

 نشين در ميان آوازهاي خود وجهي متفاوت و دلبه  را ها  آنكرد كه وي 
و  نشين دلكرد. شهيدي عالوه بر صداي  مي دالن را شيفته د و صاحبخوان مي

پيشگي نيز سابقه و  سرود و در هنر مي تار و سنتور، شعر هم ،نوازندگي عود
باربد تهران در اجراي تابلو  ي  هجامعدر  ها سالفراوان داشت و  ي هتجرب

موثر آورد، مشاركت   مي روي صحنهبه  كه اسماعيل مهرتاش ييها موزيكال
با اين همه هنرهاي گوناگون موجب شد تا وي شناخت عميقي  ييداشت و آشنا
  را در خوانندگي بنياد نهد. اي  هدست آورد و سبك ويژبه  يياز هنر و زيبا

همكاري به  ها گل ي  هبرناموارد راديو ايران شد و با  ١٣٣٩شهيدي از سال 
يادگار به  از ويموسيقي اصيل  ي هبرنامساعت  ٤٠٠پرداخت و جمعا حدود 
  آيند. مي شماربه  از آثار ماندگار ها آنباقي مانده كه بسياري از 
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براي اولين بار در جشن هنر شيراز » زندگي« ي هترانگونه كه اشاره شد، همان
چنان مورد استقبال قرار گرفت كه همگان دريافتند كه يكي از   اجرا شد و آن

هستي پيوسته است. شهيدي در  ي هعرصهاي معاصر، به  موسيقي ترين ممتاز
نويسد: تا شب برنامه هيج كس اطالع نداشت كه استاد   مي اي به نگارنده  نامه

را به  ها دلچنان  كند. وقتي برنامه اجرا شد، آن مي پايور چه آهنگي را اجرا
و مالحتي كه  ييفشاني شعله ور شده است. زيبا  آتش ييداشت كه گو وا تپش

جا پخش شد و  عطري لطيف، در همه ي دي چون رايحهزوبه  در اين اثر بود
گران موسيقي دريافتند كه موسيقي ايراني تا چه حد توان   منتقدان و تحليل

برده  كار به كه اي هاصالح و تكامل دارد. نغماتي كه پايور آفريد و تنظيم استادان
ت نشين و هنرمندانه اس  حدي دلبه  نواز آن، و اورتورهاي مينياتوري و گوش

 در موسيقي ما ديده و شنيده نشده است. شهيدي ها آنراستي تاكنون نظير به  كه
زندگي  ي هتراند، در اين چند دهه، هر وقت من كنسرتي داشته ام، تا يسنو مي

  اجرا نشود، مردم دست بردار نيستند.

گذرد،   مي سال كه از آفرينش اين اثر ٤٠هنوز هم بعد از گذشت حدود 
 كه ييها و جان ها دلمحبوب مردم است، محبوب  همچنان »نگاه گرم تو  آن«

  انديشند و از عاديات و مبتذالت بيزارند.  مي معنويت و هنر ،ييبه زيبا
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 آن نگاه گرم تو

  .سراينده: هما مير افشار، آهنگ: محلي خرم آبادي، عبدالوهاب شهيدي :خواننده

  اون نگاه گرم تو اون نگاه گرم تو
  سرابه اما ،جام شرابه          

  زندگي بي چشم تو زندگي بي چشم تو
  رنج و عذابه ،رنج و عذابه          

  ٢(دامنت بگيره) ٢(آه من ترسم شبي)
  ترسم بميره     عاشق و اسيره    م بازي مكنبا دلُ

  زندگي بي چشم تو ،زندگي بي چشم تو
  رنج و عذابه ،رنج و عذابه          

  ٢(يكشب از روي صفا)
  ها اي بالي دل        

  يا مرا رها كن    يا مرا رها كن      با دلميا وفا كن 
  زندگي بي چشم تو    ،زندگي بي چشم تو

  رنج و عذابه ،رنج و عذابه          
  ٢(قدرشو ندوني) ٢دلوم)ي  (ميشكني شيشه

  مهربوني با همه با من و دل من نامهربوني        
  زندگي بي چشم تو ،زندگي بي چشم تو

  ....رنج و عذابه ،رنج و عذابه          
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  ساز شكسته - ٣٤

ي در دستگاه چهارگاه، همراه با كالم سمبوليك نشين دلبسيار زيبا و  ي  هقطع
خانم دلكش كه مانند اكثر اجراهاي اين هنرمند  ييشهرآشوب و آواي جادو

اين آهنگ نيز خود دلكش است كه  ي هسازندبزرگ، فراموش نشدني است. 
زندگي به  پرداخت و  يم به خلق آثار هنري ها سال، »نيلوفر« ربا نام مستعا

 ي هدوردانست و نه  مي بخشيد. دلكش نه نت مي ييديگران، لطف و زيبا
سازي ديده بود و نه محيط خانوادگي و يا اجتماعي او طوري بود كه  آهنگ

هاي او در موسيقي، صرفا مولود  استعدادهاي هنري وي شكوفا شود. موفقيت
  گذارد. مي ها باقي نساننبوغ شگرفي بود كه طبيعت در وجود برخي از ا

، گفتني »شهر آشوب«، مشهور به يياين ترانه، محمود ثنا ي  هسراينددر مورد 
بود كه در عمر  اي هي شيفته و دردكشيدها  جاناست كه اين هنرمند آزاده، از 

آورد.  وجود  بهرا  ها هترين تران  دالويزاشعار و  ترين نه چندان طوالني خود، زيبا
ي از سرگشتگي روح و غوغاي درون وي بود. او در سال اكثر آثارش بازتاب

، سراي خاكي را ترك ١٣٦١خورشيدي در شهر اصفهان زاده شد و در  ١٣٠٣
يابي  كرد. شهر آشوب در سرودن انواع شعر و ترانه و خلق مضامين فلسفي و ره

دكتر  ي  هنوشتبه ي لطيف و عميق، داراي استعداد فراواني بود. ها هبه انديش
شهر آشوب عالوه بر تسلطي كه در تمام  :»مردان موسيقي«در كتاب  نوشين

العين،  سرا نيز برخوردار بود و به طرفه هي ادبي داشت، از طبيعتي بديهها هزمين
 دستبه  سرود و مكاتبات و طنزهاي او دست مي اي شيوا و شيرين  منظومه

ي خود هاي لفظ كاري گشت و خاطر شنوندگان را از ابداعات و شيرين مي
انتشار يافته و  »شبگير« به نام اي  هنمود. برخي از اشعارش در مجموع  مي محظوظ

  آثار او نيز به چاپ برسد. ي هبقياميد است كه 

سراي معروف كه يكي از معاشرين و دوستان نزديك   بيژن ترقي شاعر و ترانه
و : شهرآشوب انساني بود به تمام معني، هنرمند نويسد مي بود ييمحمود ثنا
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 آتش به جاني بود كه بار سنگيني از مشكالت زندگي را ي آزاده، او دل سوخته
قامتي شكسته و جسمي  ،سوخته اي هكشيد. چهر  مي دوش ناتوان خودبه 

 پارسي فرسوده داشت، اما در عين حال داراي استعداد حيرت آوري در ادب
سرود   مي زيبا اي  هغزلي لطيف و يا تران ،اغرّ  اي  هالعين، قصيد بود، در يك طرفه

  انتقاد و مطايبه، فطرتي باور نكردني داشت. ،و در طنز

 مطرح »ساز شكسته« شوب درآ مضمون فلسفي و مفهوم تامل برانگيزي كه شهر
 كه جا  آنبابا طاهر عريان،  ي هجاودانكند، تصوير ديگري است از شعر  مي
  گويد: مي

  ب دريا نشستهــلر ــي بــو ماهــچ  و مرغ پر شكستهــي دارم چــدل
  دهد، ساز شكسته؟ مي صدا چون  وازــار بنــاهر تـد طــه گوينـهم

بي شماري است  ها و درد و رنج انسان ييدر حقيقت نمادي از تنها» ساز شكسته«
 خورد و مي صادق هدايت، روح آدمي را آهسته در انزوا ي  هكه به گفت

  تراشد. مي

هنرمندي، مضمون بديعي خلق  آشوب در نهايت در اين شعر سمبوليك، شهر
، زندگي دردناك برخي از آفرينندگان هنر اي هكرده و با كلمات و جمالت ساد

داند كه روزي با  مي اي  هرا ساز شكست ها  آنرا به تصوير كشيده و  ييو زيبا
عهدي  دادند و اينك از بد مي نواهاي شيرين و آسماني خود، سرود زندگي سر

شنيده  ها آنو بانگي از  نوازد را نمي ها نآدهر، دست هيچ نوازشگري 
  شود. نمي

ی   ، ترانه»شهر آشوب«نظران موسيقي بر اين باورند كه  بسياري از صاحب

سروده است. رضا  ويولننامدار  ي هنوازندياد رضا محجوبي، به  شكسته را، ساز
هاي دنياي موسيقي ايران بود و مانند برادرش مرتضي محجوبي،  يكي از شگفتي

كرد. در   مي چند، شمع محفل هنرمندان بود و نواي سازش غوغا ييها الس
جواني به هيجانات روحي و مشكالت عاطفي گرفتار آمد و از آن پس تا آخر 

  ندرت دست به ساز زد.به  سر برد وبه  بي سر و پا اي هعمر چون شوريد
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آشوب، به ابديت  دلكش و شهر ،ست كه رضا محجوبيها سالگرچه 
  شود.  مي ها زمزمه ، بر بسياري از لب»ساز شكسته«ند، اما هنوز ا شتافته

  ساز شكسته

آهنگ از: ناصر زر آبادي و نيلوفر، خواننده: دلكش، شعر از: محمود ثنايي 
  .در مقام چهارگاه )آشوب شهر(

  شب؟ ي هنيمكي بر خيزد       ديگر از تو بانگ طرب
  ساز شكسته چون دل من     بهر چه بستي لب ز سخن؟

  ها نوازد كس دگر تو را در دل شبن    
  كه نيايد از دلت چرا ناله گيرا    

  از دل نروي    تا كه مگر،    مرو از پيش نظر
  پر خون نشوي    چون دل من    بفكن ناله مگر

  ساز شكسته دگر از چه فغان نكني    
  ساز شكسته غم دل تو بيان نكني    
  ياري يادت نكند، ز آن كه دگر خود ز نظر دوري    
  چون دل من شب نزند شوري      تي، كه دليلب بر بس

  ربايي  نه دلبري نه دل      نه مونسي نه آشنايي
  در اين كنج تنهايي    مهجوري، شيدايي، رسوايي

  نه به دل از عشق سودايي    نه خيالي، نه وصالي، نه اميدي
  ساز شكسته دگر از چه فغان نكني؟    
  ....ساز شكسته غم دل تو بيان نكني    
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  آزاده - ٣٥

 ي هبرنام، در »هايده« ي ههنرمنداني كه با صداي جذاب و دالويز ي هترانلين او
 اي هي رنگارنگ راديو ايران پخش شد و در زماني كوتاه به شهرتي افسانها گل

ي علي تجويدي، ها آهنگترين  كه از بر» آزاده« به ناماست  ييرسيد، اثر زيبا
انگيز و پر  مراه با كالم شورشمار رفته و هبه  دان نامدار روزگار ما موسيقي

 ي هگوشگاه،  خورشيدي، در دستگاه سه ١٣٤٧معناي رهي معيري، در سال 
جاودانگي رسيد  ي ممتازي كه داشت بهها ويژگيسبب  و به پخش شدمغلوب 

جا گذاشت. اين به  و در تحول و تكامل موسيقي معاصر ايران، نقش محسوسي
در  كه اي  هز ميان هزاران آهنگ و ترانجاست كه اگر بخواهيم ا تاثير تا بدان

تر را انتخاب كنيم، قطعا  آمده است، بيست اثر بر به وجوديكصد سال گذشته 
  ست.ها آنيكي از  »آزاده«

گران موسيقي ايران در بررسي علل موفقيت اين ترانه، از  نظران و تحليل  صاحب
  كنند: مي عوامل زير ياد

با نبوغ  كه اي هانگيز، شفاف و پر جاذب ي بسيار زيبا، غني، شورها ملودي -١
ترين و   وجود نهاده و يكي از پر محتوا ي هعرصبه  هنري استاد علي تجويدي پا

مانند ديگر  »آزاده«ي ايراني را هستي بخشيده است. آهنگ ها آهنگترين،   گرم
يافته و  نشأتي اصيل ايراني ها هها و نغم هاي تجويدي سراسر از موسيقي  كار

شود. تجويدي همواره  ي بيگانه در آن ديده نميها ملودياز  اي هنشان ينكمتر
مذهبي و اعتقادي است و بر اين ي   لهأمعتقد بود كه موسيقي براي او يك مس

 تر  خدا نزديكبه  تر باشد، ي من زيباها  آهنگهر قدر «باور تكيه داشت كه: 
در عالم  حق و پروازبه  او در همه حال موسيقي را براي وصول». شوم مي

دانست و  مي مطلوب و مناسبي ي  هوسيلپاكي و آزادگي،  ،صفا ،عشق ،مهرباني
 ،هاي هنري معيار ي  ههممود تا آثار خود را با رعايت ن  مي نهايت كوشش

  آورد. وجود بهشناسي و بالغت  ييزيبا
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، نه تنها خواص و اهل فن را مسحور كرد، »آزاده« ي  هترانبر همين اساس بود كه 
هاي جامعه نسبت به  خود جذب نمود و در قضاوتبه  وچه و بازار را نيزمردم ك
 كه هاي ترانه و آهنگ و موسيقي، تغييرات محسوس پديد آورد، تا حدي ارزش

را براي دختران نوزاد خود برگزيده و نغمات » آزاده«، نام ها  هبسياري از خانواد
  ها جاري بود.  و لب ها دلپر شور اين ترانه بر 

ي   را مقامي واال بخشيد، شعر بر انگيزاننده» آزاده«مل موثر ديگري كه عا -٢
شمار به  رهي معيري است كه آخرين كار اين شاعر توانا و ترانه سراي بزرگ

حيات  ي هادامبه  كه ييدر حالت بيماري و تب، در روزها آن رارفته و رهي 
احساس،  حتوا و پرم  پر ،عميق ،اين كالم زيبا .خويش اميد چندان نداشت، سرود

 ييي راديوگو و  گفترهي است. در يك  ييسرا اوج ترانهي  ترديد نقطه  بي
 عمل آورد،به  كه تجويدي در بيان چگونگي ساخت و پرداخت آزاده

رهي نيمي از ترانه را ساخت، بيمار شد و بر اساس  كه پس از آن گويد: مي
شعر را با شور و  ي هبقيخاطر آن كسالت در وجودش پديد آمد، به  حاالتي كه

دهد كه رهي در بستر مرگ، تنها   مي حال ديگري تمام كرد، اشعار ترانه نشان
همين جهت تاثير كالمش بر شنوندگان، به  انديشيده و مي به آزادي و آزادگي
  .از لون ديگري است

  كو؟ اي هيارب چو من افتاد
  كو؟ اي هآزاد ي افتاده

  تا رفته از جانم برون سوداي هستي
  سوده ام، آسوده از غوغاي هستيآ

  گلبانگ مستي آفرين هم چون رهي سر داده ام من
  دام غم افتاده ام من ولي در ،مرغ شباهنگم

  خندان لب و خونين جگر، مانند جام باده ام
  آزاده ام من.
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ي رسانيد، كيفيت رمرحله ماندگابه  سومين عامل مهمي كه اين ترانه را -٣
 ١٣٤٥يده بود كه از سال ها گذار صداي تاثير لطيف و ،مطلوب، رسا، شفاف

خواني و   ترانه ،بعد، نزد استاد تجويدي به فراگيري موسيقيبه  خورشيدي
پرورش صدا پرداخت و در پرتو تعليمات ارزشمند استاد و استعداد فراواني كه 

ترين خوانندگان زمان خود شد و در   زودي يكي از برجستهبه  داشت،
  ، موفقيت بسيار يافت.ها گلي موسيقي ها هبرنام

بود و  به فردتجويدي همواره بر اين باور بود كه مقدورات صداي هايده منحصر 
اي نمي توانست آزاده را چون وي با چنين وسعت و گرمي بخواند.  هيچ خواننده

به  ديگر كه ي  هترانهايده با خواندن اين ترانه و چند  :او معتقد بود كه چنينهم
  خواني ايران موجب شد. بزرگي را در ترانه وي دادم، تحول

نامدار و هنرمند برجسته، داستان ورود هايده را به دنياي  ي  هنويسندپرويز خطيبي 
در كتاب خاطرات  ييزاده را، با نثر شيواآموسيقي ايران و چگونگي آفرينش 

  كه كوتاه شده آن به شرح زير است: ،هنوشتخود 

جديدي كشف  ي  هخوانندنستم كه تجويدي دا مي ،١٣٤٧ل تابستان سال ياوا
اين ي  زد، اما يكي از دوستانم كه با خانوادهنمي  كرده است. خودش حرفي

دادن خواهر  گفت تجويدي مشغول تعليم مي خواننده رفت و آمد داشت،
مراتب بيشتر از صداي به  مهستي است و به گمان من اوج صداي اين خانم،

اسداهللا ملك و مرتضي  ،تجويدي ،شبي منمهستي است. يكي دو ماه گذشت، 
 ي هخوانندمحجوبي در فشم ميهمان بوديم، من از تجويدي پرسيدم، شنيده ام 

در  ييها ؟ بعد از كمي سكوت جواب داد: چه استعداداي  هجديدي كشف كرد
گوشه و كنار اين شهر وجود دارد و ما بي خبريم، و بعد گفت كه بر حسب 

، با اين خانم آشنا شدم، وقتي او يكي از تصادف در يك مجلس مهماني
كوب شدم و آن حنجره باز  هاي مرا خواند، مات و متحير سر جايم ميخ آهنگ

ياد قمر و روح انگيز به  شود، مرا مي و صداي زنگ دار كه در كمتر كسي يافت
 خوش صدا ي  هخوانندهر روي تجويدي تصميم به تعليم اين ه انداخت. ب
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دهد و چند ماه بعد،  مي اي اجراي آثار ارزشمند، آموزشرد و او را بريگ مي
خواهد آخرين آهنگش را با  مي ز بود كه شنيدم كه تجويديييگويا اواخر پا

شب دعوت  ١٠صداي اين خواننده ضبط كند. گفتند از اركستر براي ساعت 
هم به استوديو بيايد  »آزاده«شعر  ي هسرايندشده است. قرار بود كه رهي معيري، 

علت ابتال به بيماري سرطان، به  ها بود كه  ا شاهد ضبط اين اثر باشد. وي مدتت
داد كه نمي  به راديو نمي آمد، رهي عضو شوراي عالي موسيقي بود و اجازه

گذاشته شود. شب اعضاي اركستر  ها اشعار سست و بي معنا بر روي آهنگ
جديد آمد، يك  ي  هخوانندتمرين كرد، بعد  ها آنآمدند و تجويدي مدتي با 

كس حرفي نمي زد، همه سكوت  خانم خوش صورت و كمي چاق بود، هيچ
كرده و منتظر آغاز برنامه بودند، با اين وجود جاي ترديد نبود كه تجويدي با آن 

داند چه كسي را انتخاب  مي سوابق درخشان، هرگز دچار اشتباه نمي شود و
  كند.

تميز و مرتب به استوديو آمد،  شب بود كه رهي معيري، مثل هميشه، ١١ساعت 
شب را براي  ١١بيمار بود و ما تازه متوجه شديم كه چرا ساعت  اما او شديداً

خواست دوستان و   اجراي برنامه در نظر گرفته اند. اين تقاضاي رهي بود كه نمي
نواختن شد و ي   در حالت بيماري ببينند. اركستر آمادهرا  همكارانش وي

راستي به  زاده، اولين آواز خود را با هنرمندي بسيار خواند.آ ي هتران ي هخوانند
هايده با آن متولد شد و به  كه اي  هنشيني داشت، تران كه صداي جذاب و دل

شهرت و موفقيت رسيد. آزاده اولين اثر هايده و آخرين اثر رهي معيري بود، 
  .»دلش زنده شد به عشق كه رد آننمي هرگز«، خير كهبه  يادشان

ي ماندگار اين ترانه، تاثير بسيار باقي ها هرين عامل مهمي كه در جاذبآخ -٤
نهاد، تنظيم و هارموني هنرمندانه ايست كه آزاده با آن اجرا شد و تجويدي موفق 

تر   هاي بر  استفاده از تكنيك ،آواز ،ملودي ،گرديد تا با تلفيق مطلوبي از شعر
ي، موجب آفرينش اثري شود شناس ييگيري قوانين زيباكار  به موسيقي غربي و

ر ذهن ب ترين تاثير را االب كه ضمن حفظ كامل اصالت موسيقي ايراني،
  شنوندگان باقي بگذارد.
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 ي راه پيوند خود را باها ههنرمند در نيم ي هخواننددريغا و صد دريغا كه اين 
انگيز را  حق، جاي قمر و روحبه  توانست مي چنگي پير از دست داد و زني كه

انگيز،  ست كه آفرينندگان اين اثر شورها سالگرچه  راه سراب رفت.به  د،پر كن
سال در روح و  هاي سالبراي » آزاده«به ابديت پيوسته اند، اما ترديد نيست كه 

  دالن، زنده خواهد ماند. جان صاحب

 آزاده

مغلوب)، سال  ي هگوششعر: رهي معيري، آهنگ: تجويدي، دستگاه: سه گاه (
  .١٣٤٧، شعر ١٣٤٦آفرينش: آهنگ 

  بر خاك ره افتاده ام من    با آن كه همچون اشك غم، 
  چون مرغ شب سر داده ام من      ،ها هبا آن كه هر شب نال

  چشمي ندارم به كسي      در سر ندارم هوسي،
  آزاده ام من          

  سر در گريبانم چو گل      با آن كه از بي حاصلي،
  پاكيزه دامانم چو گل      دلي،  شادم كه از روشن

  مانند جام باده ام      خندان لب و خونين جگر
  آزاده ام من          

  كو اي هآزاد ي افتاده    كو؟ اي  هافتاد  يارب چو من
  آسوده از غوغاي هستي ،آسوده ام    تا رفته از جانم برون، سوداي هستي

  گلبانگ مستي آفرين،          
  سر داده ام من »رهي«همچون           
  مرغ شباهنگم ولي،          
  ام غم افتاده ام مندر د          

  مانند جام باده ام      خندان لب و خونين جگر
  ....آزاده ام من          
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  رسواي زمانه منم، ديوانه منم - ٣٦

همراه شعر ه ، آهنگ بديعي است از استاد همايون خرم كه ب»رسواي زمانه منم«
 ،مخالف سه گاه پديد آمد و با آواي گرم ي هگوشي از بهادر يگانه، در دالويز

اجرا شد و از آثار » هاي رنگارنگ  گل« ي هبرنام، در »الهه«لطيف و زنگ دار 
  آيد. مي شماربه  ممتاز و فراموش نشدني

معاصر،  ي هبرجستساز  و آهنگ ويولن ي هنوازنددان و  همايون خرم، موسيقي
موسيقي ايراني،  ياز هنرمندان ارجمندي است كه در نيم قرن اخير، در اعتال

اي داشته و بسياري از خوانندگان مشهور، شهرت و  و تعيين كنندهنقش ارزنده 
موسيقي  ي ي استادانه و ارزشمند اين نادرهها  آهنگمحبوبيت خود را مديون 

تاي  ١٤٠انگيز كه بيش از  دانند. او با آفرينش صدها اثر زيبا و شور  مي ايران
ني كرمانشاهي، معاصر مانند: تورج نگهبان، معي يبا كالم بهترين شعرا ها آن

سينا همراه  ربهادر يگانه، بيژن ترقي، پرويز وكيلي، سيمين بهبهاني و دكتر نيّ
  موسيقي معاصر ايران را عطر و رنگي ديگر بخشيده است. ي  است، گنجينه

آيند،  ي استاد، در رديف آثار ممتاز درها آهنگآنچه موجب شد كه اكثر 
اطالعات وسيع و  و سازي آهنگ استعداد فطري او در ،عالوه بر نبوغ هنري

شناسي  روان ،ادب ،موسيقي ايراني و تاريخ هنري  بنياديني است كه او در زمينه
ي موسيقي مغرب زمين، فرا گرفته و ها  شناسي و تكنيك ييزيبا ،ايران ي  هجامع

  آيد. مي شماربه  نظران موسيقي ايراني به حقيقت از معدود صاحب

 ني هنر بسيار ظريف و پر رمز و رازي است كه صرفاً ، موسيقي ايرا»خرم«به باور 
رساند،  مي ه نيست و آنچه هر آهنگ ايراني را به جاودانگييابا تكنيك قابل ار

ساز ايراني  به عقيده او، هر آهنگ ٩٤احساس و تكنيك است. ي  هتلفيق استادان
ر مفاهيم و صنايع شعري و اوزان مختلف اشعا ،بايد به ادب پارسي تسلط داشته

                                                      

 .٢٥٥ – ٢٧٣ ي هصفح ،، جلد اول»ي ماندگار ترانه و موسيقيها  هچهر« -٩٤
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خوبي درك كند و به ارتباط تنگاتنگ شعر و موسيقي به  كالسيك ايران را

   ٩٥توجه كامل نمايد.

ترين  ، حاصل اين باورهاست. تركيبي است از لطيف»رسواي زمانه منم«
ترين اشعار عارفانه و با توجه به بهترين  ها كه همراه با ظريف  احساس
كه سرشار از جذابيت و  آمده و طبيعي است وجود به ييهاي موسيقا تكنيك

  باشد. ييزيبا

مفهوم  ،كه بهادر يگانه بر اين آهنگ سروده نيز، از نظر احساس ييكالم زيبا
اثري هنرمندانه است و در شهرت آن  ،لطيف و تلفيق كلمات با اوزان آهنگ

  تاثير بسيار باقي نهاده است.

به  ١٣٤٠نه از سال ، بهادر يگا»بر ادبيات آهنگين ايران اي  هتاريخچ« ي هنوشتبه 
 ي آورد، در زمره وجود بهراديو شد و آثاري كه  ييسرا  بعد وارد كار ترانه

 ي هتراني سنگين و جدي و داراي مضامين روحاني و معنوي است و ها  هتران

   ٩٦آيد.  مي شماربه  يگانه و الهه ،ين آثار خرمرت  از مشهور» رسواي زمانه منم«

و خوش صداي اين ترانه، گفتني است كه وي  با ذوق ي هخواننددر مورد الهه، 
ي عارف، شيدا، درويش و ها و تصنيف ها  نيز مانند مرضيه، با خواندن آهنگ

مدتي نزد عبداهللا دوامي و چندي نيز در  ٩٧وزيري در راديو، به شهرت رسيد.
همسر  ي  هگفتفراگيري موسيقي و آواز پرداخت. به به  بنان، حسين غالممحضر 

به  اين شرط الهه را براي تعليم قبول كرد كه آواز نخواند و منحصراً بنان، بنان با

                                                      

 .همان -٩٥

 .٢٨٠ ي هصفح - »موسيقي ايران زنان« -٩٦

 .همان -٩٧
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 كه توانند آواز بخوانند مگر اين ها نمي ترانه بپردازد، زيرا معتقد بود كه خانم

   ٩٨ها را ياد بگيرند. نزد استادان كار كنند و زير و بم ظرافت ها سال

ه راديو معرفي كرد و در ي را بحسين  غالمتار، بهار  ي هنوازندابراهيم سرخوش، 
را همراهي كرد. او در آغاز با نام  موسيقي راديو، وي ي هبرناماجراي 

نيم  ي  هبرنامخواندن نمود و هر هفته در يك به  ناشناس شروع ي هخوانند
ي ها  هدقيقه به ياسمين، اختصاص داشت، تران ١٥دقيقه آن به الهه و  ١٥ساعته كه 

راه  ها  گلموسيقي  ي هبرنامه شهرت رسيد كه به خواند، اما زماني ب  مي خود را
سازان   همراه اساتيد نامدار، به اجراي ترانه پرداخت. از آهنگبه  يافت و

توان از جواد معروفي، مجيد وفادار،   مي نامداري كه با الهه همكاري داشتند
برد  همايون خرم، علي تجويدي و مير نقيبي نام ،حسين ياحقي، بزرگ لشگري

   ٩٩هاي هنري الهه تاثير بسيار باقي نهاده است. در موفقيت ها  آن كه آثار

 ي هكعب«توان از:  مي الهه در راديو اجرا كرد، كه ييها  هتران ترين از مشهور
، »نبود ها آمد اما در نگاهش آن نوازش«، »بري مي دلم را بي خبر«، »ها دل

 و »ي تو باز آمدمبا تو رفتم ب«، »جواني«، »حسرت نصيب«، »رسواي زمانه منم«
  را نام برد.  »مجنون نبودم«

نظر موسيقي بر اين باور است كه  دكتر ساسان سپنتا از اساتيد محقق و صاحب
صداي الهه، صداي محدودي است و قطعاتي كه وي اجرا كرده، گاهي يادگار 

هاي منحرف و تقليد بي مايگان راديو است و صداي  دوران همكاري با اركستر
شكند و به ناچار تبديل به جيغ   مي خواست از حدودي باالتر برود، او همين كه

   ١٠٠رسد.نمي  شود و حدود طبيعي صداي او به يك اكتاو هم مي و فرياد

                                                      

 .همان -٩٨

 .همان -٩٩

 .٢٨١ ي ، صفحه»زنان موسيقي ايران« -١٠٠
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  رسواي زمانه منم

  .آهنگ از همايون خرم، خواننده: الهه، ترانه از: بهادر يگانه

  شمع و پروانه منم، مست ميخانه منم
  منمرسواي زمانه منم، ديوانه 

  يار پيمانه منم، از خود بيگانه منم
  رسواي زمانه منم، ديوانه منم

  با عشق و جنون همسفرم    درمبه  چون باد صبا در
  از خود نبود خبرم    شمع شب هر سحرم

  ديوانه منم    رسواي زمانه منم، 
  شنو نواي من      تو اي خداي من

  ي منها  هزمين و آسمان تو، مه و ستارگان تو، گريند ز نال
  )بار ٢(سواي زمانه منم، ديوانه منم ر

  مست و بي پروا دل من    ين شيدا دل من،اواي از 
  مجنون بر صحرا دل من

  رسوا دل من
  رسوا دل من

  ها دل من  داغ حسرت    صحرا دل من ي  هالل
  سودا دل من ي مايهسر

  ....رسوا دل من
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  غروب كوهستان - ٣٧

داران  گوش دوستبه  ديواي از را  خورشيدي، ترانه ١٣٤٠ ي هل دهيدر اوا
 تازگيلطافت و جذابيت بود و  ،موسيقي اصيل ايراني رسيد كه سرشار از گرمي

كرد. گرچه  مي متمايز يياز ديگر آثار موسيقا آن راداشت كه  اي هو صفاي ويژ
» التو و يا كنترا التو«وسيع و پردامنه نبود و از نظر علمي از حدود  هصداي خوانند

را  ها جانو  ها دلنشيني داشت كه   ما جذابيت و حزن دلكرد، ا نمي تجاوز
زودي در ميان مردم، اعم از عوام، يا خواص، محبوبيت به  كرد و  مي تسخير
 ي  هدانشجوي دانشكد» جواد ييناهيد دا«دست آورد. اين آواي به  فراوان

 را» غروب كوهستان«يادماندني به  ي  ترانهادبيات دانشگاه اصفهان بود كه 
به  آن شهرت بسيار ي هخوانند، شاعر و ساز  آهنگبراي  كه اي هاند، ترانخو مي

ي ماندگار يكصد سال اخير ايران به ها  ههمراه آورد و نام آن در فهرست نام تران
  ثبت رسيد. 

شباهت نداشت و در آوازها و  اي  ه، به صداي هيچ خوانند»ناهيد«آواي 
شد. او   و ناهنجار شنيده نميي تند ها  هگرفتگي و زاوي ،يتحريرهايش، شكستگ

كرد و اجراهايش بسيار بديع و تازه بود. اكثر   نمي تقليد اي هاز هيچ خوانند
  م بود كه با زبان نوشتاري قابل شرح و توصيف نيست.أيش با غمي توها  هتران

دنيا آمد و در سال به  خورشيدي در اصفهان ١٣٢١در سال » جواد ييناهيد دا«
كرد با جهانبخش  مي ادبيات دانشگاه اصفهان تحصيل ي هدانشكدكه در  ١٣٤١

 شماربه  سازان ايران ترين آهنگ پازوكي كه هم اكنون يكي از نام آور
به خواندن تشويق كرد. به  آيد، هم دوره بود و هم او بود كه ناهيد را مي

در آن  »زنان موسيقي ايران از اسطوره تا امروز«توكا ملكي در كتاب  ي هنوشت
ي ايران ها براي كشف استعدادهاي هنري بين استان اي ههمه ساله مسابقزمان، 
، خوانندگان و نوازندگان جوان هنر خود را شور پرشد و در مراسمي   مي برگزار

در يكي از اين مسابقات كه بين دوازده استان كشور برگزار شد،  .دادند مي هيارا
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 ي  هدر«دشتي بود و  ي  همايرا خواند كه در  ييزيبا ي هترانجواد،  ييناهيد دا
ي لري ها  اين آهنگ لطيف كه احتماال از آهنگ ي  هسازندنام داشت. » خاموش

و شعر ترانه از جهان بخش  ١٠١»سيروس ساغري«ت گرفته است، أبختياري نش
سراي مشهور امروزين بود كه غروب كوهستان را   دان و ترانه پازوكي، موسيقي

به  اي هچسب و با استفاده از زبان محاور دل ،انرو ،با كلمات و ابياتي بسيار ساده
  نشين يكي از علل موفقيت اين ترانه شد.  آورد و اتفاقا همين كالم دل وجود

را براي اين اثر انتخاب نموده و » غروب كوهستان«در هر صورت بعدها، نام 
همراه اركستر راديو اصفهان، بار ديگر اجرا كرد كه از راديو به  آن راناهيد 

داران موسيقي را جلب نمود و نهايتا استاد جواد  فهان پخش شد و نظر دوستاص
راديو ايران، آهنگ مزبور را به وجهي بديع  ي هبرجستدان   معروفي موسيقي

اجرا  ،٦٢ ي هشمار ييي صحراها گل ي  هبرنامدر  آن راتنظيم كرد و ناهيد 
 ي هبرنامگزار  ا، بنيانپيرني داوود، »زنان موسيقي ايران«كتاب  ي  هنوشتبه نمود. 

فراوان داشت ترتيبي داد كه  ي هعالقكه به صداي ناهيد  ها گلموسيقي 
كنندگان غروب كوهستان، همگي از هنرمندان اصفهاني انتخاب شوند و  اجرا

   ١٠٢عهده گرفت.به  نيز استاد جليل شهناز آن راچنين شد و تكنوازي تار 

ي ماندگار ها هچهر«جمله در كتاب گفتني است كه در برخي از منابع و از آن 
عنوان به  ، تاليف فروغ بهمن پور، جهانبخش پازوكي»ترانه و موسيقي

                                                      

چيره دست سنتور، از هنرمندان مشهور و  ي هساز و نوازند سيروس ساغري، آهنگ -١٠١
در شهر اصفهان قدم به عالم هستي نهاد. او از كودكي نزد پدر  ١٣١١معتبري است كه در سال 

كه يكي از نوازندگان و استادان مشهور تار بود، به فراگيري » استاد علي ساغري«ود، هنرمند خ
موسيقي پرداخت و با نواختن سنتور آشنا شد. مدتي نيز در مكتب ابوالحسن صبا، به يادگيري 
رمز و رازهاي كارهاي استاد مشغول شد و در نوازندگي سنتور، توفيق بسيار يافت. ساغري از 

 ي هچهره افروختگان خط«آيد (نقل از   مي هنرستان موسيقي اصفهان به شمار گزاران بنيان
  ).١٠٢ ي ه، صفح»زنده رود

 .٢٨٦ – ٢٨٨ ي  هملكي، صفح توكا،»زنان موسيقي ايران از اسطوره تا امروز« -١٠٢
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باور دكتر خسرو سهراب به  ١٠٣ساز غروب كوهستان معرفي شده است. آهنگ
رسد كه آهنگ مورد نظر، حاصل  مي نظربه  از خبرگان موسيقي معاصر ايران،

هر دو هنرمند در خلق اين آهنگ  همكاري مشترك ساغري و پازوكي باشد و

   ١٠٤شركت داشته اند.

گويد:  مي كه استاد پازوكي با فروغ بهمن پور انجام داده ييگو  و گفتدر 
جواد و با  يياولين اثر من، آهنگ غروب كوهستان بود كه با صداي ناهيد دا

اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت و  ١٣٤٢اركستر دانشگاه (اصفهان) در سال 
و » شما و راديو«و ناهيد به راديو ايران دعوت شديم. اين ترانه ابتدا با اركستر  من

پيرنيا، زير نظر جواد معروفي  داوودسپس با تصويب شوراي موسيقي و موافقت 
من بود و  اي  هاجرا شد كه شروع بسيار خوبي براي كار حرف ها گل ي هبرنامدر 

   ١٠٥شهرتي دور از انتظار نصيب من شد.

جواد تا سال  ييآورد، ناهيد دا به دستمزبور  ييي صحراها  گلفقيتي كه با مو
در  به خصوصهاي هنري خود در راديو ايران و  خورشيدي به فعاليت ١٣٤٨

سازان معروف مانند  ترانه از آثار آهنگ ٩٢ادامه داد و جمعا  ها  گل ي هبرنام
  را كرد. علي تجويدي را در راديو اج و معروفي، جهانبخش پازوكيجواد 

، »غروب كوهستان« ي  هترانجا مانده است، به  با وجود آثار فراواني كه از ناهيد
ي ديگر هرگز ها هاز چنان شهرت و محبوبيتي برخوردار شد كه اجراي تران

   ١٠٦نخسين نشد. ي هترانشهرت  ي  هخاطرجايگزين 

                                                      

 .٣١ ي هفروغ بهمن پور، صفح ،»ي ماندگار ترانه و موسيقيها  هچهر« -١٠٣

 .٣١ ي ه، صفح»موسيقيي ماندگار ترانه و ها  هچهر« -١٠٤

 .٢٨٨ ي هصفح ،»زنان موسيقي ايران« -١٠٥

 همان. -١٠٦
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شورانگيز خود را حفظ كرده و  ي  هجاذبهنوز هم طراوت و » غروب كوهستان«
  تاريخ هنر ايران همواره از آفرينندگان اين اثر ياد خواهد كرد.

  غروب كوهستان

  .آهنگ از: سيروس ساغري، شعر از: جهانبخش پازوكي، اجرا: ناهيد

  نمي سازه با مو دنيا ،اي خدا دلم پر درده  غم و غصه توي قلبم لونه كرده
  و تنهايي دل را دونه، غم  مي اي خدا كسي چه    ديگه بر نمي گردم به آشيونه 

  كه بايد يا بسوزم يا بسازم مو به درگاه تو چي بوده گناهم     ياخدا
  آشيونم شده ويرون ،مو جوونم        

  نالم مي منم مجنون، كه سرگردون هي غروبه تو كوهستون،
  خدايا گله دارم  مو از سنگه دل يار    از اين دنيا دلم تنگه
  ....يا گله دارمخدا  غم و دردم فراوونه    ز تنهايي دلم خونه
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  بي خبر - ٣٨

خورشيدي)،  ١٣٢٧سال قبل (سال  ٦٠پذيري كه حدود  از جمله آثار دل
دست كمانچه و  چيره ي هنوازندساز و  استاد حسين ياحقي آهنگ ي هوسيل

آمد، اثر بديعي  به وجودسراي نامدار  و اسماعيل نواب صفا، شاعر و ترانه ويولن
هاي زيبا  علت ملوديبه  كه ٤/٤در وزن » بي خبر« به نامدشتي  ي  هماياست در 

 ي ماندگار محسوبها هانگيز و چند اجراي هنرمندانه، از تران  و شعر شور
  شود.  مي

  كه نشناسم پا ز سرم    چنان از خود بي خبرم
  اني در نظرمـه پنهــن    م منيــدا در چشـنه پي

 ي  هبرنامبار در براي نخستين  ١٣٣٥در سال  ،غايت لطيف و زيباه اين اثر ب
پيرنيا در راديو  داوود ي هوسيلي رنگارنگ كه به تازگي ها  گل ١٣٥ ي  هشمار

مشهور و محبوب آن زمان، عبدالعلي  ي هخوانند ي  هوسيلتاسيس شده بود، 
وجه بديعي خوانده شد و در اندك زماني به شهرت رسيد. در به  وزيري،

والحسن صبا، حسين ياحقي، اركستري كه اين آهنگ اجرا شد، بزرگاني چون اب
وزيري تبار، حسين تهراني و رضا علي  حسينمرتضي محجوبي، علي تجويدي، 

 ييمين جهت آهنگ و موسيقي آن در نهايت زيباه ورزنده شركت داشتند و به
در آن زمان هنوز هارموني در موسيقي ايراني  كه و جذابيت اجرا شد و با آن

 گوشبه  نشيني نهايت لطافت و دل در ها همعمول نشده بود، معهذا نغم
  رسيد.  مي

به  ها گل ي هبرنامي، از اركان اصلي زيرصنيف، عبدالعلي وتاين  ي هخوانند
ي جاويدان با آواز وي اجرا شد و تقدير ها  گل ي  هبرنامرفت و اولين  مي شمار

ي رنگارنگ باشد و ها گل، آخرين اثر او در »خبر بي« ي هترانبر آن بود كه 
صداي وزيري كوتاه ولي  نشود. پخشآهنگ ديگري از وي در اين برنامه  ،بعداً

در خواندن داشت كه پر از احساس و  يحال بود، سبك مخصوص  گرم و پر
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دوست داشتند. وزيري در را  دالن آواي خسته وي  جذبه خاص بود و صاحب
 اجرابا ساز و آواز خود  كه ييها  هها و تران نواختن تار هم مهارت داشت و آواز

مانند ديگر  »خبر  بي«كرد سرشار از ذوق و سليقه بود. بدين سبب اجراي  مي
  آثار او با اقبال بسيار روبر شد.

غايت شورانگيز است و در به  كه نواب صفا بر اين آهنگ سروده نيز، شعري
موفقيت آن تاثير بسيار بر جاي نهاد. گرچه در آن زمان نواب صفا، بسيار جوان 

شاعرانه چنداني نداشت، معهذا در پرتو استعداد فراوان  ي  هتجرب بود و پختگي و
  آورد. به وجودو ذوق شاعرانه، موفق شد تا اثري ماندگار 

، نواب صفا، »بر ادبيات آهنگين ايران اي  هتاريخچ«نادره بديعي در  ي هنوشتبه 
 اي هزلي و عاشقانه است. هر ترانغي تها هبيشتر تخصص و ذوقش در سرودن تران

به  دهد و مي وي ظرافت و تازگيبه  شنويم رنگ عشق دارد و  مي از وي كه
 كمترآيد و  مي سرودن و وصف عاشقانه و احساسي بر ي  هعهدخوبي از 

سروده كه در زمان خود به شهرت نرسيده باشد و همين شهرت ماندني  اي  هتران
قي، ي وصفي و عشها  هدر ميان سرايندگان ترانرا  ي اوست كه ويها  هتران

  مشخص نموده است. 

موسيقي ايران، اسماعيل نواب صفا، يكي از پيشروان ترانه  ي همجل ي هنوشتبه 
ايران، بعد از ملك الشعراء بهار و رهي معيري است و در شمار بهترين و  ييسرا

ي وي اكثرا به شهرت فراوان ها هسرايان راديو قرار دارد و تران ترانه ترين با ذوق
هاي  ، اين شاعر در دوران فعاليت»شمع ي  هكتاب قص« ي هوشتنبه رسيده اند. 

سازان معاصر  آهنگ ترين ترانه بر روي آثار بزرگ ١٢٣هنري خويش جمعا 
  را اجرا كردند.  ها آنترين خوانندگان زن و مرد،  ايران سرود و بر

شود   مي هنرمند اين آهنگ، استاد حسين ياحقي، يادآور ي هسازنددر خصوص 
 ،دست زمان خود بود و نواي سازش شور نوازان چيره  از كمانچه كه وي يكي
جاي  ويولنداشت. در آن دوران، چند سالي بود كه  اي ههاي ويژ حال و كشش

رغبت بسيار داشتند  ييها به يادگيري اين ساز اروپا كمانچه را گرفته بود و جوان
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چه استاد شد و در نتيجه كالس كمان مي تدريج متروكبه  و نواختن كمانچه
 ويولنحسين ياحقي نيز از رونق افتاد و وي به اجبار، در كالس خود به آموزش 

رفت   مي ،»شمع ي هقص«نواب صفا در كتاب  ي هنوشتبه به داوطلبان پرداخت. 
محو شود، اما خوشبختانه ياحقي بنا به  ها هكه كمانچه و نواختن آن از خاطر

وازندگي كمانچه پرداخت و آواي تشويق نواب صفا، بار ديگر در راديو به ن
نوازي  گوش مردم رسيد. افسوس كه از كمانچهبه  آشناي اين ساز، بار ديگر

توان بخشي از شور و حال   مي ي قابل توجهي بر جاي نماند و تنهاها هاستاد، نمون
  پرويز ياحقي مالحظه نمود. ويولندر نواي را  كشي وي كمانچه

 ١٣٤٠داشت، در سال  »خبر بي«هنگ خاصي كه شعر و آ ي  هجاذبعلت ه ب
خالقي، هارموني و تنظيم  اهللا استاد روح ي هوسيلخورشيدي، اين اثر بار ديگر 

ب  ٢٤١ ي  هشمار ي هبرنامدار خانم الهه، در   مجدد يافت و با صداي زنگ
شد كه با توفيق بسيار همراه بود و شهرت  پخشاز راديو  ،ي رنگارنگها گل
 ي هبرنامبار در  ، دو»خبر بي« ي هترانو بدين ترتيب  آورد به دستمانندي  كم
  ي رنگارنگ اجرا گشت. ها گل

قبل، حسين ياحقي با ايرج گرگين و آذر پژوهش  ها سالكه  ييگو و گفتدر 
 پرسشانجام داد، در پاسخ اين  »شمع ي هقص«در مورد  ييراديو يا هبرنامدر 
را از همه  »خبر بي«گويد:   مي كدام يك از آثار خود بيشتر عالقه دارد؟به  كه:

نه تنها حسين ياحقي اين آهنگ را بهترين اثر خود دانست،  پسندم. مي بيشتر
ي الهه، نواب صفا و ها هترين تران از واال آن رادالن نيز  بسياري از صاحب

دانند و هنوز هم شنيدن اين ترانه چه با صداي الهه چه   مي عبدالعلي وزيري
ريدگي را به شنوندگان با ذوق القا كرده و چون چشمه از شو ييوزيري، دنيا

  كند. مي داران موسيقي و ادب را سيراب  آب روان، دوست
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  خبر بي

، شعر: اسماعيل نواب صفا، دشتي از حسين ياحقي ي همايدر  :آهنگ
  .الهه و خوانندگان: عبدالعلي وزيري

  سرم چنان از خود بي خبرم، كه نشناسم پا ز
  شم مني، نه پنهاني از نظرمنه پيدا در چ      

  كه بروي از دستم ،رخ چنان نمودي
  چشيدم از جامت كه تا هستم، مستم اي هجرع      

  خود ندانم از چنين جامي، چه حالي هستم
  رستم ،دانم اين قدر كه از قيد و عالم      

  چنان از خود بي خبرم، كه نشناسم پا ز سرم
  نه پيدا در چشم مني، نه پنهاني از نظرم      

  بالم مي بالم، به خود مي به خود
  كني پامالم ،اگر چو خاك ره      

  به درد دلم برسي ،گر نفسي تو
  ندهي دل خود به كسي      

  بي خبري ز چه از مشت پري در قفسي
  جور و جفا ديده بسي ،»صفا«مهر و وفا كن كه       

  چنان از خود بي خبرم، كه نشناسم پا ز سرم
  ....اني از نظرمنه پيدا در چشم مني، نه پنه      
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  مرگ قو - ٣٩

بعد از جنگ دوم  هاي  سالفرهنگي و هنري  ،با توجه به تحوالت اجتماعي
جهاني در ايران، برخي از هنرمندان، ضرورت ايجاد دگرگوني در موسيقي 

ي ها هو تران ها آهنگايراني را احساس كرده و در صدد برآمدند تا با آفرينش 
طلوب و مناسبي در موسيقي ايراني پديد آورند. جديد و مردم پسند، تغييرات م

 ييها ها و تحقير علت ستمبه  بر اين باور بودند كه موسيقي اصيل ايراني، ها آن
ها تحمل كرده، روند تكاملي آن متوقف شده و در اين روزگار،  طي قرن كه

ها نيست و شكل  جوان به خصوصهاي بسياري از مردم،  پاسخگوي نياز
  ي اجتماعي است. ها  ر انواع موسيقي، از ضرورتبخشيدن به ديگ

حيات خود  ي هسازي در ايران مراحل اولي كه در آن زمان هنر آهنگ جا  آناز 
كرد و هنوز ريشه و بنيان استواري نداشت، برخي از اهل هنر، به  مي را طي

هاي بيگانه، شعر  و ملودي ها موسيقي ساير ملل روي آورده و بر روي آهنگ
 ييها  دادند و يا با الهام از موسيقي ممالك ديگر، آهنگ مي رپارسي قرا

دادند و   مي گرامافون انتشار ي هصفحراديو و يا  ي هوسيلساختند و  مي
هاي بيگانه شد و  گاه موسيقي ترتيب براي مدتي، ايران، جوالن بدين

يوناني و ارمني، اذهان مردم  ،، عربي، تركي، هندي، افغانيييهاي اروپا آهنگ
، آثار بي ارزشي ها اتفاق اين آهنگبه  كرد. اكثر قريب مي خود مشغولبه  ار

 فراموشي سپرده ي هورطبه  بودند كه عمر كوتاهي داشته و در اندك مدتي
هاي  ويژگيبه سبب  ها  هشدند. در اين ميان شمار معدودي از اين تران مي

بود، از رفته  كار  به ها آنشعر و اجراي  ،مطلوبي كه در ساختار آهنگ
  تري يافتند.   گذاري برخوردار بودند و عمر طوالني هاي تاثير جذابيت
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اشاره داشت كه » مرگ قو« ي  هترانتوان به  مي اين آثار ماندنيي   از زمره
بر » اروين موره«و » عباس مهر پويا« ي هوسيلآهنگ آن با الهام از موسيقي هندي 

   ١٠٧آمد. به وجودروي قطعه شعر معروف دكتر مهدي حميدي شيرازي 

)، از جواني در اين انديشه بود تا با الهام از آثار ١٣٠٦ - ١٣٧١عباس مهرپويا (
ه دهد كه مورد يساير ملل، نوع جديدي از موسيقي پاپ را در ايران ارا ييموسيقا

ها قرار گيرد. براي تحقق اين هدف، او  جوان به خصوصپذيرش مردم، 
هاي  ها و هنر جهان كرد و با فرهنگي   سفرهاي بسياري به نقاط دور افتاده

به ها  هنري آن سرزمين ليمسامختلف آشنا شد و اطالعات فراواني در مورد 
برد و با موسيقي هندي آشنا شد و  سر  بهآورد. از آن جمله مدتي در هند  دست

فراگيري سيتار پرداخت و تحت به  هندي ي هدان نابغ  نزد راوي شانكار، موسيقي
  را ساخت. » مرگ قو« ي  هقطعهاي موسيقي هند،  تاثير لطافت

گوي هندي، نواختن  ر اين باور بود كه امير خسرو دهلوي، شاعر پارسيب او
رفتند آموخت و همين ساز  مي از شاعران مهاجري كه از ايران به هند را تار سه

دنيا به  است كه بعداً تكامل يافت و به سيتار شهرت يافت و توسط راوي شانكار
في شد و با اين ترتيب چون سيتار در اصل يك ساز ايران است، براي اجراي معر

   ١٠٨ي ايراني مقدورات بسيار دارد.ها  هها و تران آواز

انگيز و  نهايت دل ، كالم بي»مرگ قو« ي  هتراني تاثير گذار ها هاز ديگر جاذب
 ييرمز و راز حميدي شيرازي است كه در نهايت سادگي و رواني، از تنها پر

گويد و در چارچوب داستاني   مي سخن ها آنها و سرنوشت محتوم   نسانا
حيات را با ديدي تازه و  ي هفلسفپرور و جمالت و كلماتي مانوس و آشنا،  رويا

بر روي كلمات شعر  اي هنحو هنرمندانبه  ها، كند. ملودي  مي شاعرانه تصوير

                                                      

 .٣٠ ي هي ماندگار عباس مهرپويا، صفحها  هموعه ترانج، م»ليلي ي هقبيل« -١٠٧

 .٢٨ ي ه، صفحمنبعهمان  -١٠٨
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شعر و موسيقي به عروض شعر لطمه وارد شود، مفاهيم  كه گرفته و بي آن جا
  هم تلفيق يافته است. به  كامال

با صداي بم مهرپويا  ١٣٤٠با كالمي بود كه در سال  ي  هتران، اولين »مرگ قو«
داران زياد پيدا زودي در ميان طرفداران موسيقي پاپ، دوستبه  خوانده شد و

صاحب سبك شهرت يافت. بعد از اين اثر،  اي  هعنوان خوانندبه  كرد و مهرپويا
ي خود او بود. ها هاز سرود ها ترانه ديگر اجرا نمود كه اكثر آهنگ ٤٠رپويا مه

هاي مردم پسند ايراني و نقش مهر پويا در گسترش آن، نادره   در مورد موسيقي
  نويسد: مي چنين »بر ادبيات آهنگين ايران اي  هتاريخچ«بديعي در كتاب 

رفت و   مي شماربه  نجاز ايرا ي هخوانندترين  .... در آن روزگار، ويگن بر
آورد، آنقدر جذبه  مي به وجودي او را ها هكه تران اي  هصداي زيبا و زبان ساد

اين نوع موسيقي، با دشواري  ي هصحنداشت كه ورود هنرمندان ديگري را به 
ساخت، اما وقتي مهرپويا آمد، او نيز براي خود سبك جديد آورد و  مي مواجه

ها  زودي در ميان مردم رخنه كرد و براي سالبه  موسيقي خاصي را بنياد نهاد كه
هاي پاپ است  موسيقي ترين از موفق »مرگ قو«محبوبيت خود را حفظ كرد. 

   :كه براي ساليان بسيار ماندگار خواهد بود

  ردــا بميـوي زيبــون قـدم كه چـــشني
  ردـــــا بميــــريبــــده زاد و فــريبنـــف

  يــوجـبه مد ـا نشينـرگ تنهــب مـــش
  ردـــا بميـــدور و تنه اي هــوشــرود گ

  ر آن گوشه چندان غزل خواند آنشبد
  ردــبمي اــه ان غزلـــود در ميــه خــك
  دــرآمــا بــوش دريــو روزي ز آغــچ

  ردــا بميـــوش دريــم در آغــي هــشب
  ودي آغوش واكنــن بـاي مــو دريــت
  .يبا بميردوي زـن قــواهد ايــخ مي هــك
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  دل خون شد از اميد و نشد يار يار من - ٤٠
  ش روح انگيزـوش روح بخـواي خــرا نــم

  تر ز گنج سيم و زر است هزار مرتبه خوش
  »ييجالل هما«

سال است در آسمان  ٧٥هاي موسيقي آوازي ايران كه حدود  يكي از شاهكار
آيد، قطعه  مي شماربه  يموسيقي ايران ي  هدرخشد و از آثار جاودان مي هنر ايران
كه بتول عباسي، مشهور به  ييانگيزي است با شعر هاللي جغتا  آواز دل

 ي همايمهدي مفتاح در  ويولنخورشيدي، همراه  ١٣١٠در سال  »انگيز روح«
 ي  هنحو ،وسعت صدا ،قدرت ،ييدشتي خوانده است. اين اثر واال از نظر زيبا

نشين،  پذير و فرود دل  اوج دل ،اتچگونگي اداي كلم ،هنجار تحريرها ،اجرا
نظران و منتقدين هنري،   باور بسياري از صاحببه  حد كمال دست يافته و به سر

سال گذشته خوانندگان  ٧٥در  كه شود. با وجودي  مي محسوب »موسيقي حد«
موسيقي ايران ظهور يافتند، هيچ كدام از  ي هبزرگي، اعم از زن يا مرد در عرص

گرمي و جذابيت اجرا  ،لطافت ،شور اين همهآواز دشتي را با نتوانستند  ها آن
ديگري بتواند در اين  ي هخوانندنزديك هم  ي  هكنند و بعيد است كه در آيند

  راه توفيق يابد. 

نامدار معاصر، صداي  ي  هنويسنددكتر ساسان سپنتا، محقق و  ي  هنوشتبه 
اراي تن درخشان و جواني او د ي  هدورانگيز شفاف و رساست و آوازهاي  روح

دهد. نوع  مي راحتي دو اكتاو را زير پوشش خود قراربه  بالغت جواني است و

و آوازهايش حتي در  ١٠٩است يياروپا» متسو سوپرانوي«صداي اين خواننده 
                                                      

معمول به شش  رطو باشد، به  مي اصواتي كه حاصل ارتعاشات سيستم صوتي انسان -١٠٩
  شود:  مي زير نقسيم ي طبقه

؛ صداي متوسط زنانه - متسو سوپرانو؛ صداي زير مردانه - تنور؛ صداي زير زنانه - سوپرانو
  .صداي بم مردانه - باس؛ صداي بم زنانه - آلتو؛ صداي متوسط مردانه - باريتون

  .٣٤ ي ه، صفح»اطالعات جامع موسيقي«نقل از كتاب 
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تحريرهاي عشاق را در  كه طوريبه  كند،  مي اوج نيز راحتي خود را حفظ
خوانده است. حدود صداي راحتي به  مفتاح ويولندشتي همراه با  ي هصفح
انگيز، تقريبا مانند قمر الملوك وزيري است، با اين تفاوت كه در قسمت  روح

   ١١٠بم، صداي او وسعت بيشتري از صداي قمر دارد.

حدي چشم گير و تاثير گذار بود به  هاي روح انگيز در اجراي آوازها ييتوانا
يز حضور داشته اگر در مجلسي روح انگ :گفت مي كه تاج اصفهاني همواره

و دلكش، بانوي  ١١١.كنم مي دقت بيشترهنگام خواندن پروا دارم و به  باشد،
گويد: همواره آرزويم اين بود كه مانند روح انگيز   مي بزرگ آواز ايران

  بخوانم.

خورشيدي در شيراز متولد  ١٢٨٣در سال  »روح انگيز«بتول عباسي، مشهور به 
خورشيدي آغاز كرد. خود  ١٣٠٧ود سال هاي هنري خود را از حد شد و فعاليت

  كند: مي او از خاطرات گذشته چنين ياد

داشتم،  مي خواندم و آواز و موسيقي را خيلي دوست مي وقتي بچه بودم خوب
ما در  ي  هخانمانع و مخالف آواز خواندن من بود. در همسايگي  ولي پدر من

 خوب ساز دكتر سيد رضي خان كه به نامكرد  مي تهران، شخصي زندگي
نواخت. من كه با  مي و ضرب تار سهزد و همسرش خانم اختر السلطنه هم  مي
 همراه ساز خانم آوازبه  دوست و هم بازي بودم، اغلب ها آني ها هبچ

موسيقي  ي  هتار و هنرجوي مدرس ي  هنوازندخواندم. شبي حسين سنجري  مي
از منزل خودمان بود، من موقعي كه  ها آنوزيري (پدر حشمت سنجري)، مهمان 

كردم كه با  اي  هخواندن ترانبه  نواز تار او را شنيدم، بي اختيار شروع  صداي دل
دنبال من آمدند، هرچه به  بعد از منزل دكتر اي هساز او هم آهنگي داشت. لحظ

را نپذيرم فايده نبخشيد. چادر نمازي به سر كرده  ها  آناصرار كردم كه دعوت 
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اي اولين بار در حضور بيگانه، خواندم. سنجري از و به منزل دكتر رفتم و بر
صداي من خيلي خوشش آمد و گفت اگر اين دختر تعليم ببيند، در آواز 

شود و قبول كرد كه نزد او به يادگيري موسيقي و خواندن  مي خواندن يك نابغه

  ١١٢آواز بپردازم.

ري يادگيبه  كند و نزد حسين سنجري  مي دختر جوان اين پيشنهاد را قبول
  آيد.   مي موسيقي و آوازخواني پرداخته و بعدها هم به همسري وي در

حسين  ي هدورخاطرات مزبور، روح اهللا خالقي كه دوست و هم  ي  هادامدر 
، از زندگي هنري »سرگذشت موسيقي ايران«سنجري بود، در جلد دوم 

  كند:  مي موسيقي وزيري، چنين ياد ي همدرسانگيز و ورود او به  روح

زني تربيت شود كه بتواند بعضي از  ي  هخوانندبود كه  مند عالقهد وزيري استا
 ي عيسوي مذهب مانند ارامنهها را بخواند، ولي در آن موقع تنها خانم ها  هقطع
كسي كه  ها آنو هنري بپردازند، اما بين  ييي موسيقاها  توانستند به فعاليت مي

طرز تلفظ  ي واسطهبه  و شد  ف موسيقي ايراني آشنا باشد پيدا نمييبه لطا
كه زنان  به خصوصمطلوب كلنل وزيري نبود،  ها آنخاصي كه داشتند، آواز 

و  ييارمني، اگر هم صداي مطبوعي داشتند، بيشتر مايل بودند كه به سبك اروپا
  هاي غربي بخوانند.  موسيقي

خورشيدي، روزي به منزل دوست هنرمندم حسين سنجري كه  ١٣٠٦در سال 
 اج آنار مانوس بوديم رفتم. خانم جواني را ديدم كه با چادر سياهي هم بسي با

طور قطع كلنل وي به  نشسته بود، سنجري گفت اين خانم صوت خوشي دارد و
را خواهد پسنديد، بعد تار را برداشت و شروع به نواختن كرد، آن خانم هم 

همان روز نشيني داشت. سنجري از   رسا و دل ،گرم ،صداي بسيار مطبوع .خواند
وي آموخت. بعد به  ي استاد وزيري راها  به تعليم زن جوان پرداخت و تصنيف

موسيقي آورد و او را به كلنل  ي همدرسبه  از چند ماه سنجري خانم مزبور را
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ها  وزيري معرفي كرد. استاد وزيري صداي او را پسنديد و دستور داد كه تمرين
اگردي مدرسه پذيرفته شده و ادامه يابد، ضمنا گفت چون اين خانم به ش

زندگاني نويني يافته است، بايد نام مناسبي برايش انتخاب شود و چون صداي 
كلنل روح انگيز را از رفتن به  ناميده شد. ضمناً »روح انگيز«روح نوازي داشت، 

  ١١٣مجالس و محافل طرب منع نمود و او هم پذيرفت.

يافت و استاد وزيري نسبت به موسيقي راه  ي همدرسبه  بدين ترتيب روح انگيز
 ي  هنحوچون  ييها هآموزش وي كوشش بسيار مبذول داشت و عالوه بر توصي

 ،آواز خواندن، چگونگي نفس كشيدن در موقع خوانندگي، عدم فشار به حنجره
 ها هگوش ،ها هي صوتي و چگونگي آواز مطبوع خواندن، دستگاها  راحتي اندام

وي به  را ها و تحرير ها اجراي تصنيف ي هنحوي موسيقي ايراني و ها و رديف

  ١١٤ياد داد.

به  گونه كه استاد خالقي متذكر شده است، در آن زمانهمان آثار روح انگيز:
تحقيرها و  ،خامي ،علت تسلط افكار متحجرانه بر جامعه و رواج بازار تعصب

موسيقي سرزمين ما را به نابودي كشانده بود،  كه اي  ههاي هزار سال  تحريم
شد و شركت   مي پليد و سياه تلقي ،بسيار زشتاي شتغال در امور هنري، حرفه ا

  رسيد.   مي نظربه  بانوان ايراني در چنين امور، غير قابل قبول و حتي محال

هاي اجتماعي   اولين زني كه بعد از وقايع مشروطيت، ديوار بلند و پهناور تحريم
روي به  خود گذشتگي و مذهبي را ناديده گرفت و در نهايت شهامت و از

صدها مرد و زن، آواز خواند،  ي  صحنه رفت و در برابر ديدگان حيرت زده
بلند پايه، در تاريخ ايران به ي   الملوك وزيري بود كه مانند يك اسطوره قمر

  جاودانگي پيوسته است. 
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هاي هنري پرداخت و  سال به فعاليت ٣-٤بانوي هنرمند ديگري كه با اختالف 
فكران   و پر قدرت و آسماني خود، نظر مردم ايران، اعم از روشن با آواي گرم

هاي واالي هنري بانوان  سواد را به ظرفيت تجدد طلب و يا مردم عادي و بي
هنرمندي او در اكثر  ي هآوازايراني جلب نمود، خانم روح انگيز بود كه 

عه شهرهاي ايران پيچيد و در اندك مدتي، موسسات صفحه پركني به وي مراج
 ي جملهگرامافون ضبط شد. از  ي هصفحكرده و آثاري از وي بر روي 

  توان به صفحات زير اشاره داشت:  مي بزرگ ي  هخوانندآثار اين  ترين مشهور

  :آواز بيات اصفهان همراه با تار كلنل وزيري و شعر -

  خاسته گفت وــن با گل نــرغ چمــدم مــصبح
  شكفت ناز كم كن كه در اين باغ بسي چون تو

  آيد.  مي شماربه  آوازهاي روح انگيز ترين كه از زيبا

  .، از آثار كلنل وزيري»سرود خاك ايران«و » سرود اي وطن« -

در » جور فلك«در همايون، » دل زار«دشتي،  ي همايدر » دوست« ي  هقطع -
  .اصفهان

از » مادر«و  »ييتاتا«، »گنجشك«، »ييالال«قطعاتي براي كودكان مانند:  -
  ي استاد وزيري.ها هختسا

 ١٣١٠مفتاح كه در سال  ويولنهمراه با » ابوعطا«و » سه گاه« ،»دشتي«آوازهاي  -
دشتي، همان اثر مشهور و  ي هصفحروي صفحه ضبط شدند. به  خورشيدي

  به آن اختصاص يافته است.  مطلبيگانه ايست كه اين 

پور،  ايراندشتي با همكاري گروه پرويز  ي همايدر  »بيچاره« تصنيف -

  ١٣١٢.١١٥سال
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تدريج از سبك موسيقي وزيري به  بعد، روح انگيزبه  خورشيدي ١٣١٠از سال 
در موسيقي آوازي ايران شد كه  اي  هفاصله گرفت و خود صاحب سبك ويژ

بعدها، نظر بسياري از خوانندگان را جلب كرد. در اين مرحله آوازهاي او داراي 
ها و  اوج ،كلمات ،گشته و اداي شعر تري و تحريرهاي متداول بيشترپختگي 

، با تاسيس راديو تهران، ١٣١٩فرودها، با عطر و رنگ خاصي توام است. در سال 
همراه تار مرتضي به  روح انگيز از اولين هنرمنداني بود كه به اين نهاد پيوست و

 رنامه اجراب ابولحسن صبا، در راديو ويولنمرتضي محجوبي و ي  پيانو ،داوودني 
ي ضبط آن روزگار ها  هص و مشكالت دستگايعلت نقابه  كرد. افسوس كه مي
هاي روح انگيز به شنوندگان اين زمان  لطافت و گرمي آواز ،ييزيبا ي  ههم

آن انتقال نيافته است. دريغا كه اين هنرمند بزرگ و يكتا، با آن آواي آسماني و 
هاي   تي و دشواريپاياني عمر خود را با تنگدس يها سالذوق و استعداد،  همه

هاي كوچك تهران با  گريبان بود. مدتي در يكي از رستورانبه  بسيار دست
كرد و بعد هم با مرگ غم انگيزش در  مي ها خوانندگي  دستمزد ناچيزي شب

  همه چيز پايان يافت و حتي نامش نيز به فراموشي سپرده شد. ١٣٦٣سال 

آواز جاودانه را اجرا كرد،  روح انگيز، اين قطعه كه حدود چهل سال بعد از آن
هنرمند خوش آواي ديگري، حميرا، در بزرگداشت روح انگيز، همان قطعه را با 

آميز استاد پرويز ياحقي  سحر ويولنهمراه به  همان اشعار و در همان مايه و حال،
  نوبه خود كاري سترگ و درخور تقدير است. به  بازخواني نمود كه
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  شيرين بر و شيرين لب - ٤١
  ه شعر منيرـه آواي من، نــاز توست، نـه سـن
  كه اين صداي خداست ،هوش باش مغنّيه ب

  »دكتر منير طه«

آهنين  يهاست كه تعصبات زاهدانه و باورهاي خشك اخالقي مانند ديوار قرن
گرفته و متوليان اخالق جامعه همواره در برابر  در مقابل رشد و تكامل هنر قرار

مقاومت كرده اند.  ،سازگار نباشد ها آني ها  هديدگا هاي هنري كه با آفرينش
و » دين« به نامهاي فراواني كه  ها و مخالفت توان از دشمني  مي جمله از آن

ميكل آنژ، نقاش و مجسمه ساز بزرگ  ي  ه، با آثار جاودان»حفظ اخالق جامعه«
  آمد، ياد كرد.  مي عملبه  ييايتاليا

كليساي  ي هوسيلعظيمي از مرمر،  ميالدي، تخته سنگ ١٥٠١در بهار سال 
بزرگ شهر فلورانس در اختيار ميكل آنژ قرار گرفت كه از آن مجسمه يكي از 

بزرگ و  ي همرمرين، مجسم ي هپيامبران را بسازد. ميكل آنژ از آن صخر
هاي  ترين آفرينش را ساخت كه به تحقيق يكي از بزرگ» داوود«جاويدان 

. پس از اتمام كار، مجسمه را در برابر كاخ آيد مي شماربه  هنري تاريخ بشر
 فلورانس نصب كردند، اما شب هنگام، گروهي از سوداگران زهد ييروا فرمان

ريا، به بهانه برهنه بودن تنديس و عدم رعايت ضوابط اخالقي و عقيدتي در  و
خلق آن اثر، به آن شاهكار عظيم هجوم برده و به قصد شكستن و نابود كردن 

انش كردند و در نتيجه مقامات فلورانس مجبور شدند تا پاسداراني آن، سنگبار
به مكان سر پوشيده  آن رابراي حفاظت آن گوهر يكتا بگمارند و در نهايت هم 

  انتقال دادند. اي هو حفاظت شد

ي گو و گفتبين هنر و اخالق، مورد بحث و ي   هاست كه چگونگي رابطه قرن
خود، برداشتي از اين رابطه دارد. گروهي كس به تصور  جوامع بشري بوده و هر

 انگيز است كه با عطر و رنگ اخالق  بر اين اعتقادند كه هنر زماني واال و ستايش
و  ييپارسا ،هم آميخته باشد و برخي بر اين باورند كه هنرمندان پيامبران زهدبه 
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 حيات و بيان هاي  و زيبايي ها اخالق جامعه نبوده و وظيفه آنان تصوير زشتي
هاي جهان هستي و صفا و معنا بخشيدن به  تر واقعيت چه بهتر و روشن  هر

  ست.ها زندگي انسان

استاد علي تجويدي  ي  هوسيل ييخورشيدي آهنگ فوق العاده زيبا ١٣٣٤در سال 
 به نام ييجوان و خوب روي  شاعره ي  هجاذب انگيز و پر همراه با كالم شور

مرضيه، نظرات  ي  هوسيلكه اجراي آن در دستگاه همايون ساخته شد  »طه منير«
دنبال داشت. در اين ترانه، براي اولين به  هاي فراواني را گو و  گفتگوناگون و 

شنيدند كه از ابتدا تا   مي جمالت و مضاميني را ،بار شنوندگان راديو، كلمات
هم شاعري از  يات جسمي و روحي شاعر، آنانتها به حديث نفس و شرح تمنّ

و  ها ، از عشقييداشت و گوينده در نهايت بي پروا جنس زن اختصاص
نه خيالي بود و  ها كه اين عشق گفت. شگفت آن مي سخن هاي خويش ييشيدا

 هاي آن حكايت موهبت ي  ههماو از عشقي زميني و جسماني، با  .يينه رويا
كرد و شنوندگان در نهايت تعجب، با هيجانات تند و سركش دختر جواني  مي
در فغان و  ييشيفتگي و شيدا ،وجودش از گرمي ي ههمشدند كه  مي رو  هب رو

  غوغا بود.

نجمنم / شرابم و اشيرينم و شيرينم و شيرين شكرم / شيريني هر محفل و هر «
كارم / بكش به دوشم / ببر  خوارم / سبوكش شيرين مي مستي آرم / به ساغر هر

 ،ه كام توچون جامم / ب ،دست توبه  كه نوشم / كه راحت هر آغوشم /
كامم / بيا كه امشب من رامم، بكش بدوشم / ببر كه نوشم / كه راحت   شيرين

  ....» هر آغوشم 

نشيني با چاشني عشق سروده  چند سال قبل از منير طه، فروغ فرخ زاد، اشعار دل
 ينكمتريات دروني خويش را بدون خاص، شرح تمنّ ييپروا بود و با بي

د آن زمان منتشر ساخته بود، اما براي يو جراهاي اخالقي در كتب  پوشي  پرده
هاي دختر جواني، همراه با موسيقي و آواز، از راديو   اولين بار بود كه شيفتگي
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 پرده پخش عمومي مملكت، چنين عريان و بي ي هترين رسان ايران، مهم
  شد.  مي

روزگار كه با فرهنگ مذهبي پرورش يافته و باورهاي اخالقي  آن ي هجامعبراي 
 ،دلدادگي ،شئون زندگي پرتو افكنده بود، سخن از عشق ي ههمديني بر  و

اي بود كه حتي اظهار كردن  ممنوعهي  دلبري و طنازي از دهان يك زن، ميوه
بر و   شيرين« ي  هترانهمين جهت به  .شد مي ريزي و گناه همراه آن با آبرو

جامعه را ، عكس العمل بسيار تند نگهبانان اخالق و متوليان »لب  شيرين
  برانگيخت. 

 ي هترانگويد: پس از سرودن  مي ي آن روزگار چنينها همنير طه، از يادماند
ما آمد و اظهار داشت  ي هخان، روزي آقاي تجويدي به »لب بر و شيرين شيرين«

 شده است و رو به با مشكالتي رو ها گل ي هبرنامكه پخش اين ترانه در 
از راديو پخش كرد.  آن راير يابد تا بتوان هاي شعر تغي بايد كه برخي قسمت مي

در نهايت تعجب پرسيدم، چه مشكلي؟ جواب داد با توجه به موازين اخالقي و 
اي كه در جامعه وجود دارد، بعضي از   هاي متعصبانه عقيدتي و حساسيت

، چندان مناسب نبوده و ممكن است ييعلت بي پروابه  كلمات و جمالت ترانه،
بشود. من متغير شدم و با تندي گفتم، من  ييها  ب بروز تنشكه انتشار آن موج

ي شما ها  كنم و از اين پس نيز بر روي آهنگنمي  هرگز شعر خود را عوض
 يمن نيست، بلكه اعضاي  اين عقيده :تجويدي گفت .نخواهم سرود اي  هتران

در راديو هستند چنين نظري  ها هل بررسي و تصويب اشعار ترانؤومس كه ييشورا
گونه تغيير در شعر ترانه مخالفت كردم  ين ترديد، با هركمتراما من بدون  .رنددا

ها بود اين آهنگ را تمرين   و زير بار نرفتم. از طرف ديگر خانم مرضيه كه مدت
هيچ وجه مايل نبود كه شانس به  كرده و در خواندن آن بسيار مسلط شده بود،
قتي متوجه شد كه پخش آن ترانه خود را در اجراي اين اثر از دست بدهد، لذا و

كسي را در  كه با اين شعر از راديو ايران با اشكاالتي مواجه است، بدون اين
مزبور اجرا كرد.  يدر راديو آن رارفت و  ييجريان بگذارد، به راديو نيروي هوا

چنان با استقبال مردم مواجه چند روزي بيشتر طول نكشيد كه پخش اين ترانه، آن
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وشه و كنار شهر و هر مجلس و محفلي، حتي در كوچه و بازار، شد كه در گ
  كردند.  مي مردم، شادي كنان اين ترانه را زمزمه

پيرنيا، اقبال عمومي را نسبت به اين ترانه دريافت و متوجه محبوبيت  داوودوقتي 
مزبور بدون هيچگونه  ي هتراناين اثر در جامعه شد، دستور داد كه  ي فوق العاده

گوينده خوش الحان  ،پخش شود، اما روشنك ها گل ي هبرنامدر  نغييري
و  ها برنامه گفت كه منظور از شراب و مستي ي هدر مقدم ها گل ي هبرنام

در اين شعر وجود دارد، اشارات و ايهامات عرفاني است  كه ييها ييپروا  بي
ه تاب ياد ماندني دكتر منير طه و خانم ملوك زبه  يگو و  گفتنقل به معنا از (

  .»)راديو صداي ايران«در 

گيري به كاراين سطور نوشته، از علل  ي هنگارنددر يادداشتي كه خانم طه به 
اگر دقت كنيد، يكي از «كند:  مي ي خود چنين يادها همضامين عاشقانه در تران

ي من، خود عاشقي و حسن فروشي است ها  هي روشن شعرها و ترانها همشخص
خودخواهي  ،ترين نمونه آنست. خود عاشقي  ، صريح»نشيرين شيري« ي  هترانكه 

 - كمال و غايت و نهايت عشق است. حسن فروشي، خود فروشي نيست - نيست
 ي جسم و جان ماست. ما وقتي عاشق كسيها هها، جلو ييشناختن زيبا

شويم و براي  مي شويم، در واقع عاشق مشخصات خودمان كه در او هست مي
 ا از خود و غير خود پنهان كنيم، خودمان را در ديگرياين خود عاشقي ر كه اين
  قول حافظ:به  كنيم مي خوانيم و در ديگري نقاشي مي نوازيم، در ديگري مي

  معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ي  هساي
  اق بودـاج بوديم، او به ما مشتـما به او محت

نويسد كه   مي ها، منير طه، بند دومي براي اين آهنگ  تحت تاثير اين جريان
و  ها رياكاري ،آوري است از اوضاع روزگار  سراسر آن شكوه و شكايت درد

  است:» سوداگر دنيا«نام اين بند  .هاي جامعه  زهدفروشي

رسوا چه كنم؟ / از اين همه  ييهمه سوداگر دنيا چه كنم؟ / با مردم دنيا با اين
جانم  ده قصچه كنم؟ / ب ،كش زهد و ريا / من گر نكنم دوري و پروا سجاده



 هزارآوا: جلد اول

٢٤١ 

يك تنه من / نگر به به  خيزد / كه بي سبب خونم ريزد / نه از فغانم پرهيزد/ بر
شود كه در پرواز آيم / بدين قفس  صد فن / چه نقش و افسون برانگيزد / گر

/ اگر نهم پا / به شور غوغا /  ها كي بازآيم / با فرشتگان دمساز آيم / به آسمان
  و صوتم در گيرد.  رم بر گيرد / سرودام ساغر گيرد / مه مني ستاره

 ي هييشود، محتواي اين تصنيف، در حقيقت شكوا مي مالحظه كه طوريه ب
 ي  هجامعهاي ظالمانه  ييها و نارسا از تاريكي ييها  دردي بود كه بخش پر

 گوش مردم دنيابه  كرد و صداي زن ايراني را از اعماق قرون  مي ايران را تصوير
  رسانيد.  مي

ضبط شد و در شاخه گل » مرضيه«د نيز با صداي شورانگيز خانم اين بن
كه با موفقيت عظيمي روبرو شد، ولي در آن دوران كسي  پخش شداي   جداگانه

كامال  هاي متوجه نشد كه چرا شاعري بر روي يك آهنگ، دو شعر با مضمون
سال از آفرينش اين  ٥٠هم اكنون بيش از  كه متفاوت سروده است؟ با وجودي

گذرد، معهذا هنوز هم هر دو ترانه، طراوت،  مي انگيز  و اثر تابناك و بحث برد
هاي مشتاق  تاثير و جذابيت خود را حفظ كرده و مانند گذشته اولي دل ،تازگي

انگيز  غماي ه هييعنوان شكوابه  آورد و دومي هنوز  مي و آرزومند را به هيجان

  ١١٦براي زن ايراني مطرح است.

                                                      

هاي  پردازد و آشكارا از عشق ي خويش به حديث نفس ميها همنير طه، نه تنها در تران -١١٦
هاي او به اشعارش نيز  پروايي بي ي هدامن ، بلكهگويد مي جويي سخن زميني و شهد كام

هاي  يات جسماني و احساستسري دارد و در بسياري از آثارش، مطالب مربوط به تمنّ
هاي خويش را  ن واهمه و پرده پوشي، شيفتگييكمتراي دارد و بدون  گاه ويژهشخصي، جاي

گذارد. در  هاي نفساني خود را با ديگران در ميان مي كند و خواهش مي با ديگران تقسيم
كه » خواره مرد شراب«اي نوشته بودم با عنوان  نويسد: چهار پاره مي توضيح اين مطلب او

با طنز » آسمان و ريسمان«كه ايرج پزشكزاد در  جا آنتا  خيلي حرف و سخن در پي آورد،
هاي فراوان  اي در آورد و شاعران براي آن شعر  نامه نظير خود آن را به صورت نمايش بي

  نوشتند، از جمله ابراهيم صهبا. دو بيت نخستين مرد شرابخواره چنين است:
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  شيرين شيرين

  .ه سرا: دكتر منير طه، خواننده: مرضيه، آهنگ: علي تجويديتران

  مشيرين حركاتم من و شيرين سخن شيرين بر و شيرين لب و شيرين دهنم
  نممشيريني هر مجلس و هر انج شيرينم و شيرينم و شيرين شكرم

  خوارم مي به ساغر هر      شرابم و مستي آرم
  كارم سبو كش شيرين        

  كه راحت هر آغوشم  وشمببر كه ن      دوشمبه  بكش
  به كام تو شيرين كامم    تو همچون جامم به دست

  بيا كه امشب من رامم        
  كه راحت هر آغوشم  ببر كه نوشم      دوشمبه  بكش

  كارم كش افسون  سبو    م....ن شرابم و مستي آرم
  خوارم مي ساغر هره ب    در سبوي خود جادو دارم

  شور و غوغابه  ،اگر نهم پا ،ها به آسمان
  گيرد خداي عشقم بر ،فرشته ام ساغر گيرد        
  شراب و شهدم در گيرد        

  شيرين كامم ،به كام تو    به دست تو همچون جامم
  من رامم ،بيا كه امشب        

                                                      

 

  آيدم كه از درم به درون ــواهـخ  انــخواره شبانگاه مردي شراب
  ايدــم ســش به لبــا لبــانه بــمست  راوان راـــاي فـــه رابــدرد ش

  ابراهيم صهبا چنين جواب داد:

  مي خورده و پيمانه به دست آمده ام  ت آمده امـرسـمن باده پ سوي تو
  كه مست آمده ام ،م بنهــلب را به لب  صهبايم و پر ز درد جام است لبم

  و من در جوابش گفتم:

  مجوش ،صهبا صفت اندر دل هر جام  با من مخروش ،خواره بااي رند شر
  دوشينه كه خوابيت گران برد ز هوش  لب بر لب مي، دست در آغوش سبو

  وحي صفتم دوش به دوشـبردند صب  م دست به دستـدادند صراحي صفت
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  كه راحت هر آغوشم  ببر كه نوشم    دوشمبه  بكش
  سبو كش شيرين كارم  خوارم مي به ساغر هر    شرابم و مستي آرم

  .كه راحت هر آغوشم  مببر كه نوش  دوشمبه  بكش
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  سوداگر دنيا

  .١٣٣٤شعر: منييره طه، آهنگ: علي تجويدي، دستگاه: همايون: سال آفرينش: 

  ؟چه كنم ،با مردم دنيايي رسوا    ؟چه كنم ،با اين همه سوداگر دنيا
  ؟چه كنم ،من گر نكنم دوري و پروا              ريا و ه سجاده كش زهداز اين هم

  نه از فغانم پرهيزد  كه بي سبب خونم ريزد  به قصد جانم برخيزد
  چه شور و غوغا انگيزد  نگر به صد فن    به يك تنه من

  عدو گرفتارم باشد  روان هشيارم باشد چو بخت بيدارم باشد
  شكسته و خوارم باشد    نشسته رسوا    فتاده از پا 

  بدين قفس كي باز آيم        گر شود كه در پرواز آيم
  چو زهره در آواز آيم        با فرشتگان دمساز آيم

  به شور و غوغا  اگر نهم پا     ها به آسمان
  سرود و صوتم در گيرد   مه منيرم بر گيرد  ستاره ام ساغر گيرد

  نه از فغانم پرهيزد  كه بي سبب خونم ريزد  به قصد جانم برخيزد
  ....شور و غوغا انگيزد هچ   نفنگر به صد     به يك تنه من
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  بردي از يادم - ٤٢

دلكش و  ييانگيزي است كه با صداي جادو زيبا و دل ي هتران» ز يادمبردي ا«
آمد و به شهرت و  وجود  بهاصفهان  ي هماي انگيز پرويز خطيبي در  كالم شور

  آيد. مي شماربه  آثار ممتاز و ماندگار جمله يموفقيت بسيار دست يافت و از 

 نشين دل ،شعر جذاب اول بايد از ي  هدرجاز عوامل موثر در موفقيت اين اثر، در 
روان خود،  و و پر معناي پرويز خطيبي ياد كرد كه با كلمات و جمالت ساده

  تازه و جاندار آفريده است.  ،غايت بديعبه  مضموني

نگار،  نامه نويس، روزنامه پرداز، نمايش  پرويز خطيبي، شاعر، نويسنده، طنز
سراي مشهور كه بهتر   انهپيش پرده و تري   كننده و كارگردان فيلم، سراينده  تهيه

خورشيدي در تهران تولد  ١٣٠٢بناميم، در سال » هنرمند هزار پيشه«را  است وي
خواه مشهور و قاتل  ، آزادي»ميرزا رضا كرماني«دختري  ي هيافت. او نو

 ها  هنوشت به خصوصالدين شاه قاجار است كه از كودكي به شعر و ادب،  ناصر
در سيزده سالگي به عضويت  كه طوريبه  ،فراوان داشت ي  هعالقو ادب طنز 

فكاهي ايران در آمد و  ي هنشري ترين  توفيق، مشهور ي همجل ي  هيت تحريرأهي
كرد و در هيجده سالگي به مديريت و   مي اشعار خود را در آن روزنامه منتشر

  فكاهي انتشار داد. ي هروزنامسردبيري آن مجله انتخاب شد و بعدها چند 

ي نمايشي ها  هفكاهي و تران ييسرا آهنگ ترانه ر و پيشگذا  خطيبي بنيان
كي از چفكاهي آفريد كه بخش كو ي هترانپرده) در ايران بود، صدها  (پيش

چاپ رسيد. او به  خورشيدي در تهران ١٣٢٥، در سه جلد كتاب در سال ها آن
را كارگرداني كرد و از اولين  ها آننامه براي راديو نوشت و  ها نمايش  ده

عنوان به  ها به زبان فارسي پرداخت. او  دي بود كه به دوبله كردن فيلمافرا
فيلم فارسي مشاركت موثر  ٣٧ ي فيلم نامه و يا كارگرداني، در تهيه ي هنويسند

نيز آثار ارزشمندي  ييسرا  اشتغاالت گوناگون در ترانه اين همهداشت و عليرغم 
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، »بردي از يادم«، »لدت مباركتولد، تو«مانند:  ها آنآورد كه برخي از  به وجود
  شوند.   مي از آثار ماندگار موسيقي معاصر ايران محسوب» زندگي ي هافسان«و 

بردي از « ي  هتران، خطيبي داستان خلق »خاطرات هنرمندان«، ي هدر كتاب ارزند
  كند: مي را به شرح زير بيان» يادم

 ويولندست  يرهچ ي هنوازند، روزي من و ناصر زرآبادي ١٣٣٦در زمستان سال 
دلكش به من  .دلكش رفته بوديم ي  هخانو سرپرست اركستر شما و راديو، به 

آهنگي و پسندي؟  مي اصفهان به يادم آمده است، ببين ي همايگفت چيزي در 
  من بالفاصله كاغذ و قلم را برداشتم و نوشتم: و كه ساخته بود زمزمه كرد

  .با يادت شادم    دادي بر بادم    بردي از يادم

شعر را  ي هدنبالهاي دلكش برق زد و گفت: آره، آره، همين است. من  چشم
تو دادم، فتادم به بند، اي گل بر اشك خونينم مخند. به  ساختم و نوشتم: دل

آمد و شعر هم به سادگي و رواني آب چشمه در  مي به وجودهمين طور آهنگ 
واخت. در ن مي نشست و زرآبادي هم با سرعت نت آهنگ را مي قالب آن

كردم، يك شعر و آهنگ كامل   مي دلكش را ترك ي هخانشب كه  ٨ساعت 
بعد دلكش اين آهنگ را در راديو خواند و من ناگهان  ي ههفتساخته شده بود. 

كنم. چند   مي ديدم كه به اقصي نقاط ايران پرواز ييخود را در ميان امواج راديو
خواست كه  مي فت: خيلي دلممن گبه  مرضيه رفتم، او ي هخانشب بعد، من به 

او گفتم، متاسفانه امكان ندارد، شعر از به  .خواندم  مي اين شعر و آهنگ را من
من است، اما آهنگ را دلكش با كمك زرآبادي ساخته است و آنوقت مرضيه 

را به سبك خودش براي من » بردي از يادم«خواندن اين آهنگ كرد و به  شروع
كه تحريرهاي ريز تو،  به خصوصد؟ گفتم عالي، خواند و بعد پرسيد، چطور بو
  كند.  مي اثر را به شكل ديگري عرضه

سال كه از آفرينش اين اثر واال سپري شده بود، دلكش در  بعد از چهل و يك
داران ، با قدي خميده و تني رنجور و فرسوده، به لندن آمد تا با دوست١٣٧٧سال 

ياد به  ي كه ايرانيان مقيم انگلستان،آوازهاي خود تجديد ديدار كند و در كنسرت
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كه هنوز لطيف بود و  يي، ترتيب داده بودند، شركت نمايد. او با آواها هگذشت
  كرد، يكبار ديگر خواند:  مي گذشته را تداعي ي  هخاطرصدها 

  با يادت شادم    دادي بر بادم    بردي از يادم

ستند و در ميان شور و پا خابه  و هزارها ايراني كه در كنسرت بودند، يكبار ديگر
 هاي ممتد، يك صدا فرياد  بار و كف زدن ي اشكها چشم ،پايان هيجان بي

  شود تو را و آن صداي ملكوتي را از ياد برد.  مي زدند: مگر مي

خانم سرشار و ديگر  ،غير از دلكش، خوانندگان ديگري مانند هوشمند عقيلي
م خوانده اند، يكبار هم ويگن و خوانندگان، اين اثر زيبا را خوانده اند و خوب ه

شما و راديو اجرا كردند كه  ي  هبرنامدر  ييصورت دو صدابه  آن رادلكش 
هرحال آنچه به ماندگاري رسيده است، به  خاطره انگيز بود، اما و بسيار زيبا

حال و گرمي  ،دلكش است كه در عين وسعت و شفافيت، شور ييآواي جادو
  رود. نمي  ديگري دارد و هرگز از يادها

  بردي از يادم

؛ (نيلوفر) آهنگ: زر آبادي، دلكش، ؛خواننده: دلكش، ويگن، عقيلي، سرشار
  .شعر: پرويز خطيبي

  با يادت شادم    دادي بر بادم  (بردي از يادم
  از غم آزادم    مددر دام افتا  دل به تو دادم

  اي گل بر اشك خونينم مخند     دل به تو دادم، فتادم به بند
  چشم من باشد به راهت هنوز)الف     نگاهت هنوز سوزم از سوز

  بشنيدم و هرگز، خبري نشد از آن  چه شد آن همه پيمان، كه از آن لب خندان
  اي شمع سحرم    كي آيي به برم؟
  تا از جان گذرم    بنشين تاج سرم    در بزمم نفسي،

  چون به سرآمد، عمر بي ثمرم      پا به سرم نه، جان به تنم ده
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  گشته ام غمگسار غم  زان كه من، در ديار غم  غم نشسته بر دل غبار
  ....آفت جان ما، تويي  راه خطا تويي رفته  اميد اهل وفا تويي
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  اال اي پير فرزانه - ٤٣

ي ها جانگاه  آرامگاه ابدي حافظ، همواره ميعادگاه عاشقان و زيارت
شتافته و در نهايت  جا آنايست كه همه ساله از اقصي نقاط جهان به   شيفته

هاي  پردازند و با غزل  مي لأاخالص و ايمان با ديوان خواجه شيراز به تف
  كنند. مي ملكوتيش نغمه خواني

ي  انگيزي كه در زير آسمان پر ستاره  ي شورها هآوازها و تران ي جملهاز 
شيراز، در جوار تربت حافظ طنين انداز شد و به شهرتي جاودانه رسيد، راز و نياز 

بود در دستگاه نوا كه با كالم آسماني خواجه، در  اي  هرفانعاشقانه و مناجات عا
فاطمه واعظي،  ييخورشيدي با آواي جادو ١٣٥٦جشن هنر شيراز، در شهريور 

 ي همركز حفظ و اشاع«هاي بديع هنرمندان  نوازي و هم» پريسا«مشهور به 
زاده، اجرا شد و تحسين  ، با طرح و تنظيم استاد حسين علي»موسيقي ايران

آواز پريسا و هنرمندي  ي هجاذبانگيخت. زنگ و  نظران را بر  حبصا
گذار است  حدي بليغ و تاثيربه  رفته، به كار ها  نوازي  در هم كه اي  العاده  فوق

  توانند به مفاهيم جديدي از شعر حافظ دست يابند.  مي راحتيبه  كه شنوندگان

قبل از انقالب،  خانم فاطمه واعظي، از خوانندگان هنرمندي است كه چند سال
خود  دالويزگرم و  ،شفاف ،موسيقي ايران درخشيد و با آواي رسا ي هعرصدر 

از آثار  ها آني قابل توجهي را اجرا كرد كه بسياري از ها هها و تران آواز
آيند. در صداي اين خواننده، سحر و   مي ماندگار موسيقي معاصر ما به شمار

 پذيرد و آثارش براي ساليان دراز نميزودي كهنگي به  افسوني وجود دارد كه
قلم در كتاب  مشكينسعيد  ي هنوشتبخشد. به  مي زندگي مردم شور و حالبه 

پريسا در شمار معدود خوانندگاني است : «»هاي ايران زمين و سرود ها تصنيف«
هاي  ييجو هاي كاذب و سود كه هرگز طعم اسارت در دام شهرت طلبي

  ».و گندآب ابتذال، دست و پا نزدجاذب را نچشيد و در غرقاب 
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چاپ تهران  »دنياي سخن« ي هنشريكه چند سال قبل پريسا با  ييگو و گفتدر 
من از دوران دبيرستان، به «كند:   مي داشت، از زندگي هنري خويش چنين ياد

به  هنري مقام اول را ي هجدي پيدا كردم و در چند مسابق ي هعالقموسيقي 
ازده بودم در اردوي رامسر با استاد محمود كريمي دست آوردم. وقتي كالس ي

آشنا شدم و به تشويق ايشان، بعد از اخذ ديپلم نزد ايشان، به فراگيري موسيقي 
و  ها هفراواني كه به اين هنر داشتم، گوش ي  هعالقدليل به  ايراني پرداختم و

مركز «هاي موسيقي ايراني را بسيار زود ياد گرفتم. وقتي  و رديف ها هدستگا
به  جا آنوابسته به صدا و سيماي ايران تاسيس شد در  »موسيقي ي  هحفظ و اشاع

هاي متعددي در داخل كشور و جشن هنر شيراز و   فعاليت پرداختم و كنسرت
   »خارج از ايران برگزار كردم كه با استقبال فراوان مواجه شدند.

ي عرفاني است. وي ها  ملكوتي دارد و آوازهاي او سرشار از پيام ييپريسا، صدا
موسيقي براي من همواره « :گويد مي خواندن را هم چون عبادت تعبير كرده و

   »كنم. مي حالت تقدس دارد و من حقيقتا با موسيقي عبادت

پريسا بهترين شاگرد من است و به راحتي و  :گفت مي استاد كريمي، همواره
بخواند. و شاهرخ  ي ايراني راها  هها و تران آواز ي  ههمتواند   مي شيريني

گويد: اگر روح ما طالب   مي »در راه ها  روز«نامدار  ي هنويسندمسكوب 
هاي پست و حقير زندگي  شتن از دلواپسياگذاشتن بار حرص و فرا گذ فرو

تواند جاي عرفان بي گوهر امروز را كه از خدا خالي  مي باشد، صداي پريسا
  شده بگيرد. 

پريسا با اساتيد  ييايران، همكاري و هم نواهاي موسيقي معاصر  از خوش اقبالي
و نوازندگان بزرگي چون حسين عليزاده، پرويز مشكاتيان و دكتر حسين عمومي 

هاي  بخش ترين جا مانده است، از واالبه  ها بوده و آثاري كه از اين همكاري
  آيند. مي شماربه  موسيقي ايران

ند برجسته ايست كه در سال ، هنرم»اال اي پير فرزانه«حسين علي زاده، خالق 
خورشيدي در تهران تولد يافت و تحصيالت موسيقي را در هنرستان عالي  ١٣٢٠
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اتمام رسانيد و در مكتب ه هنرهاي زيباي دانشگاه تهران ب ي  هدانشكدموسيقي و 
بزرگاني چون: علي اكبر خان شهنازي، دكتر داريوش صفوت، هوشنگ ظريف، 

كريمي، عبداهللا دوامي، يوسف فروتن و سعيد دكتر نور علي برومند، محمود 
و  ارت  سههاي موسيقي ايراني آشنا شد و در نواختن تار و  هرمزي با رمز و راز

، به عنوان ١٣٤٩ي ممتاز دست يافت. او در سال ها ييسازي به توانا آهنگ
 به كارموسيقي ايران  ي هنواز و سرپرست گروه، در مركز حفظ و اشاع  تك

اي  تشكيل گروه عارف و همكاري با گروه شيدا، نقش ارزنده مشغول شد و با
 به وجودي درخشاني ها  در خلق آثار واال داشت. او تاكنون قطعات و آهنگ

، »حصار«، »ني نوا«، »اال اي پير فرزانه«توان از:   مي آورده كه از آن جمله
برد  نام» بي تو به سر نمي شود« و »زمستان«، »داد و بيداد«، »سواران دشت اميد«

  باشند. مي ي ماندگارها از آهنگ ها آنكه اغلب 

هاي مبتكرانه و   سراي بزرگ روزگار ما، آهنگ  ي، ترانهقرتبيژن  ي هنوشتبه 
زاده، فضاي جديدي را در عالم موسيقي ايراني باز كرده و   بديع حسين علي

دانستند،   مي ي ايراني را محدودها  هبراي آن دسته و گروهي كه دستگا
اي را  ي تازهها خالقه خود، گام ي  هاي شد تا بتوانند با بهره گيري از قو بهتجر

كه در دستگاه » اال اي پير فرزانه«موسيقي ايران بر دارند. آهنگ  يدر راه اعتال
زاده است،  ترين كار مشترك پريسا و علي  آمد، بي گمان بر به وجودمهجور نوا 

 در تاريخ موسيقي ايران همواره ها  آننام اثري كه هر دو نفر با آن تولد يافتند و 
  ياد خواهد ماند.به 

  انهــم ز ميخــن منعــه، مكـرزانــر فــاال اي پي
  ان شكن دارمـكه من در ترك پيمانه، دلي پيم

  خدا را اي رقيب امشب، زماني ديده بر هم زن
  كه من با لعل خاموشش، نهاني صد سخن دارم

  وتي حاصلـكام و آرزوي دل، چو دارم خله ب
  ان انجمن دارمـگويان، مي ه فكر از خبث بدـچ

  



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٢٥٢ 

  انيــم الف سليمــم لعلش زنــز خاتــك زدــس
  و اسم اعظمم باشد، چه باك از اهرمن دارمــچ

  »حافظ«        
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  دوستت دارم - ٤٤

موسيقي ايران بود و بر اثر  ييخورشيدي، دوران رشد و شكوفا ١٣٤٠ ي  هده
هاي بي دريغي كه در راه گسترش فرهنگ و هنر  يتوجه دولت و سرمايه گذار

هاي ثمر بخشي براي توليد انواع موسيقي در دست  گرفت، فعاليت مي صورت
توانست، موسيقي مورد نظر خود  مي اي  كس، با هر ذوق و سليقه انجام بود و هر

  و تلويزيوني كشور بشنود. ييي راديوها  هرا از دستگا

ي ها گل«، »ي جاويدانها گل«پر محتواي ي غني و ها  هطرف، برنام از يك
وجود داشت  »يك شاخه گل«و  »برگ سبز«، »ييي صحراها گل«، »رنگارنگ

ترين هنرمندان و استادان بزرگ شعر و موسيقي، هر روز به   كه برجسته
يافتند و از طرف ديگر،  مي هاي بديع و اصيل موسيقي ايراني دست آفرينش
ي خود، توجه جوانان و نوجوانان را كه طالب ها آوري  هاي پاپ، با نو موسيقي

هاي محلي و  نمود. آهنگ مي خود جلببه  بودند، ييجنبش و حركت و پويا
ها و آثار   هاي مذهبي و مناجات آواز چنينهمي مخصوص كودكان و ها  هتران

شد  مي و تلويزيوني پخش ييحد كافي از امواج راديوبه  هم ييكالسيك اروپا
، در بستر مناسب قرار داشت و ييسرا موسيقي و ترانه طور كلي هنربه  و

دوم اين دهه،  ي هكرد. در نيم  مي هاي مثبتي را در راه توسعه و تكامل طي گام
 آن رااي، با اشعار ساده و روان در ايران شكل گرفت كه   موسيقي جديد و ساده

 ،»ربيي ساز و ضها آهنگ«، يا »ي كوچه و بازارها  هتران«يا  »موسيقي مردمي«
 ناميدند و خوانندگاني كه اين آثار را اجرا مي »اي  كافه«و يا  »موسيقي عاميانه«

  شهرت يافتند.  »خوانندگان خاكي«كردند، به  مي

 دست جامعه بود، اما  اين نوع موسيقي طرف توجه طبقات فقير و فرو ،در آغاز
به  علمان وتدريج بسياري از ديگر طبقات اجتماع مانند نويسندگان، شعرا، مبه 

  داران اين موسيقي شدند.   فكران، از دوست  طور كلي اغلب روشن
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شروع شد، او زن  »مهوش« به نام اي ههاي مردمي، اولين بار با خوانند موسيقي
كرد و  مي ي خيابان الله زار تهران خوانندگيها هدرشت اندامي بود كه در كاف

ها بر اثر تصادف  سالبه شهرت و محبوبيت عظيمي دست يافت، اما در همان 
بود كه تا  اي  هترين تشيع جناز  او پر ازدحام ي هدرگذشت و مراسم تشيع جناز

   ١١٧گرفت. مي آن تاريخ در تهران انجام

به شهرت رسيدند،  »آغاسي«و  »آفت«بعد از او خوانندگان خاكي ديگري مانند 
 يي، با صدا»سوسن« به ناممردمي اين دوره زني بود  ي هخوانند ترين اما برجسته

، زندگي هنري او شكفته شد و در اندك ١٣٤٧زنگ دار و صميمي كه در سال 

   ١١٨مدتي به اوج شهرت و موفقيت رسيد.

از نظر فني، صداي سوسن قابل توجه نبود و وسعت كافي نداشت، اما همين 
ي ها هداشت كه نه تنها تود اي هويژ ي  هجاذبو  تازگيصداي كم دامنه، 

فكران و افراد تحصيل  كرد، بسياري از روشن مي ا جلبدرآمد و عوام ر كم
  ي او بودند. ها  هگران تران كرده و طبقات مرفه اجتماع نيز از ستايش

پرداز آن روزگار، نام   براي نخستين بار محمد علي سپانلو، شاعر معروف و نو
 آواز آن سوسن زخم دارِ «سوسن را در يكي از اشعار خود مطرح كرد و از 

كرد كه  اي هفكري را متوجه خوانند  روشن ي  هجامع، سخن گفت و »مال لگد
پرداز و مطرح آن  فضاي ايران را تسخير كرده بود. منصور اوجي ديگر شاعر نو

را سرود و عباس پهلوان » خواند مي اين سوسن است كه«زمان، شعر مشهور 
وي فردوسي، تصوير سوسن را همراه با عنوان شعر اوجي بر ر ي همجلسردبير 

فكران آن زمان چاپ كرد. اين شعر  روشن ي هنشريفردوسي،  ي همجلجلد 
هاي سياسي و اجتماعي و پيوند اين  محتوا و زيبا، به علت دارا بودن نقطه نظر پر

نظريات با جادوي نام سوسن، شهرت بسيار يافت و مانند شعر زمستان، اثر 

                                                      

 .٢٦١ ي هصفحتوكا ملكي،  ،»زنان موسيقي ايران از اسطوره تا امروز« -١١٧

 .٢٥٩ ي هصفحتوكا ملكي، ، »ز اسطوره تا امروزا انزنان موسيقي اير« -١١٨
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به قسمتي از اين  .رو شد  هب وفناناپذير مهدي اخوان ثالث، با استقبال كم مانندي ر
  توجه كنيم:» خواند مي اين سوسن است كه«برگرفته از كتاب ي  قطعه

  گاه ما را جارو كنيد اتراق
  آبي بر آن بپاشيد

  آيد  مي اين سوسن است كه
  جارو كنيد ،جارو كنيد

  خواند  مي اين سوسن است كه
  ي اضطراب راها  شب

  ي برفها هبر در
  زير هزار خنجر

  خواند  مي است كهاين سوسن 
  .اين سوسن است

دنيا آمد و در به  نام اصلي سوسن، گل اندام طاهر خاني بود. او در قصر شيرين
عهده به  شش سالگي پدر و مادر خود را از دست داد و عمه اش نگهداري او را

آغاز كرد  ييي الله زار و راديو نيروي هواها هگرفت. كار خوانندگي را از كاف
هاي مطلوبي كه در صداي او بود، پس از مدت كوتاهي،  يويژگو به علت 

هاي جديد و متفاوت و  الله زاري شد. مردم طالب آوا ي هخوانندترين  محبوب
 ي سوسن اين انتظار را برآوردهها هو اشعار ساده و عاميانه بودند و تران ها آهنگ

كردن  كيهان لندن، كار بزرگ سوسن در آن روزها، باز ي هنوشتبه كرد.  مي
 طوريبه  ي ساز و ضربي بود،ها هپاي طبقات درس خوانده و باالي جامعه به كاف

 ها تشكيل كه مشتريانش را هميشه كاله مخملي ييافق طال ي  هباركه كا
مهندسين و  ،پزشكان ،ي از خارج برگشتهها  هدادند، شاهد حضور چهر مي

هاي  را با آهنگ برگزيده ايران ي هدر واقع سوسن طبق .استادان دانشگاه شد
» پرستو«، »نميشه«، »دوستت دارم«زاري آشتي داد و صفحات آواز او مانند:  الله
ترين آثار  ترين و پر فروش محبوب ي ه، در زمر»ر بسوزانبمي بخور من«و 

هاي او به رقم باور نكردني دو مليون رسيد.  موسيقي شد و فروش صفحات آواز
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در دستگاه شور است و با » ين كار دلهدوني كه ا مي دوستت دارم« ي  هتران
اي اجرا گرديد و در اندك مدتي بر   شعري شكسته و نزديك به زبان محاوره

  ها مترنم شد.  ي مردم نشست و بر لبها دلو  ها جان

چه سواد خواندن و نوشتن  گر .فروتن و با شخصيت بود ،سوسن زني ساده
به  راحتيبه  را ها  هار ترانقوي خود، اشع ي  هنداشت، اما در پرتو هوش و حافظ

درآمد سرشار خود را در  ي ههمر بود و سپرد. او انساني پاكباز و خيّ مي خاطر
راه كمك به نيازمندان و احداث درمانگاه در شهر زادگاه خويش صرف كرد و 

آورد.   مي ادي هب منش و كردار او تا حدود زيادي، قمر الملوك وزيري را
، در نهايت درماندگي و دشواري، در ١٣٨٣در سال  باالخره اين هنرمند محبوب

سال  ٦٢ترانه خواند و روزي كه مرد  ٢٤٠كاليفرنيا درگذشت. سوسن بيش از 
  داشت.
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  دوستت دارم

  .آهنگ: رياحي، سراينده: مهموري

  ٢گناه من نيست تقصير دله}  كار دله دوني كه اين  مي {دوستت دارم
  ام تو نازنينم ورد زبونم كردهن  بي آشيونم كرده، عشق تو ديونم كرده

  م كردها ه{عشق تو نازنينم شبگرد كوچ
  ٢كرد} ها هدوني فداتشم نازت باهام چ  مي {تو      

  آخه منم جوونم ،{اين بازي زمونه س
  ٢دونم} مي اينو خودم ،گن ديوونه س مي همه      

  ٢تقصير دله} ،گناه من نيست   كار دله ،دونن كه عاشقي مي {همه
  بي آشيونم كرده ،كردهعشق تو ديونم 

  ورد زبونم كرده ،نام تو نازنينم          
  ٢م كرد}ها هشبگرد كوچ ،{ناز تو نازنينم

  ٢كرد} ها  هنازت باهام چ ،دوني فدات شم  مي {تو      
  بي آشيونم كرده      عشق تو ديونم كرده
  آخه منم جوونم ،{اين بازي زمونه س

  ٢دونم} مي اينو خودم ،گن ديوونه س مي همه      
  كار دله ،دونن كه عاشقي مي ه{هم

  ....٢تقصير دله} ،گناه من نيست        
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  صبرم عطا كن - ٤٥

 بر تارك موسيقي معاصر ايران بها گرانعارفانه كه چون گوهري  زاين راز و نيا
علي  ي هوسيلخورشيدي  ١٣٤٤عاشقانه ايست كه در سال  ي هتراندرخشد،  مي

ترقي و آواي پروانه امير افشار، مشهور انگيز بيژن   تجويدي، همراه با كالم شور
ي ها  گلي ممتاز ها هدر دستگاه سه گاه اجرا شد و يكي از برنام» حميرا«به 

  آيد.  مي شماربه  رنگارنگ

 ١٣٢٠ي بعد از شهريور ها ي و كيفي موسيقي ايران در سالكمّ ي هتوسععليرغم 
درخشان هنري هاي  و امكانات مناسبي كه راديو براي كشف و پرورش استعداد

و قدرت و شور  ،به وسعت ييگذشت كه صدا مي ها فراهم كرده بود، مدت
ها بود كه علي  روح انگيز و دلكش شنيده نمي شد. در آن سال ،حال صداي قمر

شناس بزرگ دنياي موسيقي ايران با پروانه امير افشار، از   تجويدي اين گوهر
او  ي ههاي بالقو ييوان و تواناشاگردان ملوك ضرابي آشنا شد و به استعداد فرا

ي موسيقي و ها  در آواز خواني پي برد و او را تحت آموزش قرار داد و با رديف
را براي اجراي برنامه در راديو آماده  خواني آشنا ساخت و وي رمز و راز ترانه

  نمود. 

، نخستين محصول مشترك اين كوشش بود »صبرم عطا كن« ي هجاودان ي  هتران
آن در  پخشخلق شد و تنظيم يافت و  ،به مقدورات صداي حميرا كه با توجه

 ي هخوانندبا چنان اقبالي روبرو شد كه همگان دريافتند كه  ها گل ي هبرنام
استاد  ترين بنان بزرگ حسين غالمبزرگي در موسيقي ايران پديد آمده است و 

ديو تهيه آواز ايران در آن زمان، در پشت جلد نوار اصلي اين آهنگ كه در را

  »١١٩.نخواهد آمد ييسال ديگر، چنين صدا ٤٠-٥٠تا «شده بود نوشت: 

                                                      

 .٢٨٣ ي ه، توكا ملكي، صفح»نان موسيقي ايران از اسطوره تا امروزز« -١١٩
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 گويد: ايشان داراي استعداد سرشاري بود و مي استاد تجويدي در مورد حميرا
توانست آنچه را كه من ساخته بودم، به دقت و با احساس كافي بخواند و  مي

آيد زماني كه هنوز   مي شور و احساس خود را به شنوندگان انتقال دهد. يادم
صداي او از راديو پخش نشده بود و با وي در حال تمرين بودم، روزي با 

اهللا خالقي تلفني صحبت كردم و صداي حميرا را برايش پخش نمودم،  روح
ترين  خواني، بم مي اين تو هستي كه با صداي ديگري ييخالقي گفت: گو

 ،»مي« ،قسمت صداي او ترين زير خط حامل و باال ،»سل« ،بخش صداي حميرا

   »١٢٠.بين خط چهارم و پنجم حامل بود

نشين و پر شور و حال  صداي خانم حميرا با وجود وسعت و شفافيت، بسيار دل
هاي هنري خود با  هاي فعاليت كه در نخستين سال ييها  هاست و آوازها و تران

معيارهاي فني و  ي ههمهمكاري تجويدي و پرويز ياحقي خوانده، با 
  نشيند.  مي ها جانو  ها دلشناسي، هم آهنگي دارد و عميقا بر   ييزيبا

 كه ممتاز، قابل توجه است: نخست آن ويژگيدر صداي اين خواننده، دو 
تارهاي صوتي و ساختار حلق و حنجره او به شكلي است كه قادر است اصوات 

فيزيكي از نظر « .رسا و شفاف ادا كند ،دامنه پر ،موسيقي را در حدي بسيار وسيع
وقتي حميرا يك  كه ، ديگر آن»وسعت صداي او در حد قمر و روح انگيز است

چنان تحت تاثير احساسات و عواطف دروني كند، آن مي را اجرا يياثر موسيقا
از جان و  .رد كه آواز او، بازتاب روشني از جان و دل اوستيگ  مي خويش قرار

  رد. گذا  مي تاثير ها دلو  ها جانخواند و بر   مي دل

توانا را در اجراي يك نمايش ي   پيشه  او در موقع خواندن، دقيقا نقش يك هنر
خواند و از مهر و محبت  مي وقتي از عشق .كند مي بديع و پر مفهوم، ايفا ي  نامه

هاي  عاشق ي  ههمهزار سال عاشق بوده و يا از راز دل  ييگويد، گو  مي سخن
 ي ههمخواند،  مي را» ذاريتو مرا تنها نگ«دنيا آگاه است. هنگامي كه 

                                                      

 .همان -١٢٠
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ها و  ييي او از جداها  هكند و شكو مي تصوير ييهاي عالم را از تنها نگراني
را » باغ گلبه  اي  هپنجر«نمايد و زماني كه  مي سنگدلي را متاثر ها هر خبري  بي

 ،زارهاي سبز و خرم چمن ،ي رنگ رنگها گل ،كند، از باغ و بهار  مي اجرا
ملك الشعراء بهار است كه  ييكند كه گو  مي هاري يادهاي ب ييها و شيدا عشق

و وقتي در  ١٢١گويد. مي هاي جواني سخن  ييي بهاري و شيداها گل ،از بهار
دل خون شد از اميد و نشد يار، يار «ياد ماندني به  بزرگداشت روح انگيز، آواز

 چنان پر شور و غوغا، آوا سركند، آن  مي دشتي بازخواني ي همايرا در » من
 دالن را در سير و سفري ملكوتي با خود به پنجاه سال قبل دهد كه صاحب يم

 خاطره انگيز را ي  هقطعانگيز اين  روح كه ييها هبرد و فضاي روحاني لحظ مي
شناسيم  را نمي اي  هكند. در واقع ما هيچ خوانند مي زنده ها آنبراي  ،خواند مي

واطف دروني و هيجانات ع ،كه در موقع خواندن تا اين حد دستخوش احساسات
هاي رواني را در آوازهاي خويش متجلي سازد. از   روحي قرار گيرد و انفعال

دوست آگاهي شنيدم كه در گذشته، هر بار كه حميرا آهنگ جديدي را از 
، به سختي ها التهاب اين گونهخواند، تحت تاثير  مي تجويدي و يا پرويز ياحقي

  ماند.   مي ر باقيشد و يكي دو هفته در بست  مي بيمار

  و آوازهاي حميرا، تاثير بسيار باقي نهاده است:  ها  هعوامل زير در موفقيت تران

به  كلمات و جمالت، ي هفراوان خواننده در اداي شفاف و هنرمندان ييتوانا -١
  شنونده قادر به فهم و دريافت كامل اشعار گردد.  كه نحوي

و توان  ها هو تران ها رفته در شعر كاربه  خواننده با معاني و مفاهيم ييآشنا -٢
  القا و انتقال اين مفاهيم به ديگران.

                                                      

بهار سروده و به چند بيت آغازين  شعراءلملك اي كه دالويز ي هشاره ايست به بهاريا  ١٢١
  شود: مي آن شاره

  درودــرف سپيـم و طــزار ديلـبر مرغ  دا دروـد زمــانــه رسـرودين كــگام فـهن
  ان فرودـده از آسمـي بهشت آمــگوي  ي رنگ رنگها  گله و ـكه از بنفش جا  آن
  وين جايگه بنفشه به خرمن توان درود  دروندــه بــي دستـه يكـر بنفشـاي دگـج
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به  اين دو گهر واال برايي  شعر و موسيقي و تركيب بهينه ي هاستادانتلفيق  -٣
  .ييدست آوردن حداكثر زيبا

 ها آنهاي مطلوب و تنوع بخشيدن به   خالقيت فراوان در ابداع ملودي -٤
  هاي صحيح و گوش نواز. بندي صورت بداهه و جمله  به

 ياد ماندني و استفادهبه  با تحريرهاي پر شور و ها هرنگ آميزي آوازها و تران -٥
  ي صوتي.ها هموقع از ديگر آرايبه  و جاهب

  شوريدگي بسيار در موقع اجرا. -٦

  وسعت و گرمي صدا. -٧

ياحقي  علي تجويدي و پرويز ،هاي هنري پروانه امير افشار دريغا كه همكاري
چندان طوالني نبود و حميرا در زندگي هنري خود مسير ديگري را انتخاب كرد 

به  انديشم، بي اختبار  مي ها يياين سطور، به اين جدا ي هنگارندو هر زمان كه 
  افتم كه چه خوش گفته است:  مي ياد شعر زيباي فخر الدين مزارعي شيرازي

  است يينظران دريا  بپيش صاح    است يياـا جـقطره را تا كه به دري
  ودـناچيز كه ب ي رهـود آن قطـش    زود ،دــار افتـه كنـــا بــور ز دري

  ا درياستـره و دريــه او قطــورن    ر با درياستـاگ ،ره درياستــقط

اي  قدري كه خواننده، اثر گران»صبرم عطا كن«ياد ماندني به  ي  هتراندر مورد 
گفتني است كه عالوه بر آهنگ واالي  حميرا با آن تولد يافت، به نامبزرگ 

 ،بيژن ترقي ياد كرد. شعري در نهايت استواري ي هعارفانتجويدي، بايد از كالم 
 ها و تفسيرهاي جذاب كه شنونده را مسحور عمق و معنا، با كلماتي شيوا و تعبير

از  ها  آني بيژن ترقي از نظر وصف قابل تامل است و اكثر ها هكند. تران مي
زلي و غآيند. گرچه رنگ و عطر مضامين ت مي شماربه  آثار توصيفيبهترين 

ي ها  هعاشقانه بر روي بسياري از اشعارش پرتو افكنده، اما در سرودن تران
آتش «و » بيداد زمان«توان به  مي جمله سمبوليك نيز دستي توانا دارد كه از آن
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د سال اخير ترين آثار سمبوليك در يكص ، اشاره داشت كه از ممتاز»كاروان
  شوند.   مي محسوب

 هاي بيژن ترقي به پايان ببريم: از ياد داشت اي  هست كه اين نوشته را با جملجاهب
، نيايشي است عارفانه و ترنم عاشقي است كه محو جمال جانان »صبرم عطا كن«

به او سر زلف شكسته، براي «است و به شكوه در پيشگاه آن يگانه بي نياز كه 

  ١٢٢»دي.شكست دل ما دا

  صبرم عطا كن

  .آهنگ از: علي تجويدي، شعر از: بيژن ترقي

  سراسر همه تار و پود مرا    ايا تو خود اين وجود مراخد
  دربه  يا غم عشق او از سرم كن    به عشق و به مستي سرشتي اگر

  يا كه صبرم عطا كن           
  يا كه دردم دوا كن    يا نصيبم نما بينمش يك نظر

  تو اين همه مستي دادي     سياهشچشم به  ،چرا به نگاهش
  به باده پرستي دادي    از آن همه مستي ،تو هستي ما را

  كوي حبيبم نداديبه  راهي    حاال كه جز غم نصيبم ندادي
  دردم دوا كن ،صبرم عطا كن          

  او رخ زيبا دادي به ،ي وفا و محبتجاهب چرا تو
  براي شكست دل ما دادي ،به او سر زلف شكسته

  سر بردم خدايابه  ر اين سوداعمري د        
  خون خوردم خدايا ،دور از لبش چون غنچه        
  كوي حبيبم نداديبه  راهي  جز غم نصيبم نداديحاال كه 
  ....دردم دوا كن ،صبرم عطا كن        

                                                      

 .٣٦ ي ه، فروغ بهمن پور، صفح»ي ماندگار ترانه و موسيقيها  هچهر« -١٢٢
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  ديدي كه رسوا شد دلم - ٤٦

كه در جهان وجود دارند، منحصرا با احساس آدميان  ييها  ييبسياري از زيبا
جمله است  گفتن و توضيح دادن و از آن ،و فهم اند، نه با نوشتنقابل درك 

 ي هماي، در »ديدي كه رسوا شد دلم« به نامبسيار لطيف و پر رمز و رازي  ي  هتران
خورشيدي از راديو ايران  ١٣٤٤انگيز مرضيه، در سال   دشتي كه با آواي شور

  دست يافت. اي هپخش شد و طي چند روز به محبوبيتي افسان

ساز بزرگ معاصر ايران، علي تجويدي بود كه با  ي آهنگها هن اثر از ساختاي
 ترين جاذبه و تاثير گذار، از بر هاي غني و بياني رسا و شفاف و لحني پر ملودي

  آيد. مي شماربه  ي يكصد سال اخير ايرانها  آهنگ ترين دالويزو 

ر او از نظر ي رهي معيري است كه شعها هاين ترانه، از سرود نشين  دلكالم 
آورد و  مي يادبه  رواني و سادگي، سخن سعدي شيراز را ،سالست ،ييزيبا

سبك هندي همراه است. از  يبرخي از غزلياتش نيز با رقّت و نازك خيالي شعرا
راحتي موفق شده تا به  خوبي آشناست،به  كه رهي با موسيقي ايراني جا آن

ي خويش منتقل كند و ها هه ترانهاي شاعرانه را ب جوهر تغزّل و تصوير پردازي
ها قرار دهد، بدين سبب  روي ملوديبه  كلمات و جمالت را به بهترين وجه

زل در هم آميخته و از آثار غي رهي با عطر و رنگ تها  هاست كه اكثر تران

  ١٢٣.باشند مي ماندگار موسيقي و ادب معاصر ايران

ها و   با انتقال ظرافت به باور علي دشتي نويسنده و هنرشناس آگاه، رهي معيري
ايران را از  ييسرا كه سروده، ترانه ييها ههاي شاعرانه خويش به تران  نازك بيني

  ابتذال نجات داده است.  ي هسقوط در ورط

                                                      

 .١٢١-١٢٥، صفحات »بر ادبيات آهنگين ايران تاريخچه اي« -١٢٣
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را از  يي، رهي ترانه سرا»بر ادبيات آهنگين ايران اي  هتاريخچ«كتاب  ي هنوشتبه 
امه داد، يعني نزديك به خورشيدي آغاز كرد و تا پايان عمر اد ١٣٠٦-٧حدود 

سازاني كه با  ايران دارد. آهنگ ييسرا مشخص در ترانه اي هچهل سال چهر
 ييهاي اين رشته بوده اند و زيبا رهي همكاري كرده اند، همه از بهترين

وي را پوشانده است. آنچه در  ييسرا و شيريني شعر رهي، نقص كهنه ها آهنگ
ي او ها هيق شعر با آهنگ است كه ترانكار رهي مهم است، قدرت تلفيق و تطب

 »هنر موسيقي« ي همجلدر همين زمينه  ١٢٤.را مشخص و ماندني كرده است
ايران سهم  ييسرا  ترانه شاعر و ترانه پرداز در پيشبرد نويسد: اگر چند مي

   ١٢٥ست.ها آنداشته باشند، بدون شك رهي معيري از برجستگان  ييسزا  هب

» فروغي بسطامي« ي هعهد قاجار و پسر عم رهي فرزند مويد خلوت از رجال
در  ١٣٤٧خورشيدي در تهران تولد يافت و در سال  ١٢٨٨است. وي در سال 

اشعار و  ي همجموع ،»آزاده«كتاب  ي  هنوشتبه  ١٢٦همين شهر به ابديت پيوست.
از آثار  ها  آنترانه باقي مانده كه تعدادي از  ٣٩ي رهي، از اين شاعر ها  هتران

   ١٢٧اشند.ب مي ماندگار

، مربوط به صداي »ديدي كه رسوا شد دلم« ي  هتراني ها  هبخش ديگري از جاذب
حال و رعايت  ،شور ،رقت ،مرضيه است كه در نهايت ظرافت ي ههنرمندان

  شناسي، اين ترانه را خوانده است.  ييموازين زيبا

ي علي اكبر شيدا آغاز كرد و ها  را با بازخواني آهنگ ييمرضيه، كار موسيقا
پذيري اجرا كرد و  نحو دلبه  سياري از آثار اين هنرمند شوريده احوال راب

                                                      

 .١٢١-١٢٥، صفحات »تاريخچه اي بر ادبيات آهنگين ايران« -١٢٤

 .٥شماره  ،»هنر موسيقي« -١٢٥

 .همان -١٢٦

ي رهي بسي بيش از رقم فوق است و احتماال رقم ياد شده ها هبه تحقيق تعداد تران -١٢٧
 ي مشهور اوست.ها  همنحصر به تران
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ن زن خواننده ايست كه از سال يهويت جديدي به آثار شيدا بخشيد. او نخست
پيوست و با همكاري استادان نامداري چون  ها گلموسيقي  ي  هبرنام، به ١٣٣٥

سياري از آثار شيوا و علي تجويدي، پرويز ياحقي، مجيد وفادار و همايون خرم، ب
تواند مانند  آورد. صداي مرضيه، وسعت چندان ندارد و نمي به وجودماندگار را 

هاي ايراني برآيد، اما در خواندن   آواز ي هعهدروح انگيز و دلكش، از  ،قمر
ي هنري ايران است و با هنرمندي در ها  هچهر ترين  صنيف، يكي از برجستهت

هاي  هاي خاص و آرايش ظرافت ،جاذبه هاي پر ريزه كاري ،خور تحسين
 دلي را تحت تاثير قرار كند و هر صاحب  مي را اجرا ها همطبوع صوتي، تران

اما  ،خوانندگان ديگر اجرا شده است ي هوسيلدهد. اكثر آثار مرضيه  مي
جمله، عبدالعلي  هيچكدام نتوانسته اند مانند او حق مطلب را ادا كنند، از آن

را خواندند، اما » ديدي كه رسوا شد دلم« ي  هترانو ديگران وزيري، زويا ثابت 
  آنچه ماندگار شده، اجراي مرضيه است. 

  گويد:  مي آخرين نكته در مورد اين ترانه، به اولين بيت آن مربوط است كه

  »د دلمــا شــرق تمنــغ    ديدي كه رسوا شد دلم«

دوم اين بيت بايد نظران بر اين باورند كه جاي مصرع اول و  برخي از صاحب
جمله رحيم معيني  تري را القا كند. از آن شد تا مفهوم بهتر و درست مي عوض

گويد روزي رهي  مي سراي نامدار نيز متوجه اين نقيصه شده و كرمانشاهي ترانه
اعتقادي كه  ي ههممعيري نظر مرا در مورد چگونگي اين ترانه جويا شد و من با 

  وي يادآور شدم و گفتم:به  رابه رهي داشتم، ايراد مزبور 

  ده گفتمــن شرمنـسپس او را م
  مـــادم را شنفتــر اوستـه امـــك

  اجازت چون كه دادي بر زبانم
  به صد پوزش بگويم آنچه دانم

  اد بودمـاي آن استـن جــاگر م
  سرودم  مي ر راــا اثـكه آن زيب
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  ارـــد اول كــي شـــوا نمـــم رســدل
  ارـه گفتــم بــايــتمند از آن ــه بعــك
  دـــزايــــا نــاهــي، تمنـــــوايــرس ز

  دـــــآي يـــيواـــد و رســـا آيــــتمن
  هــــرانـــاز تـــود ز آغـــر بــه بهتــچ

  هـانــت عارفــرف مي گونه ن اينــسخ
  نــد دل مــا شـرق تمنـون غــه چــك

  د دل منـوا شـود ديدي كه رســتو خ
  وشــاد آغــي بگشـگفتم، رهچو اين 
  د يك لحظه خاموشــد و شـمرا بوسي

  اشــرداز نقــن پـد سخــه گفت آمــب
  كاش كه پيش از پخش اين آهنگ اي

  ودمــو بــواه تـر خــورت نظـن صـبدي
  ودمــشن يـم ارتـا اشــن زيبــه ايــك

  اييــجه ب اــن جـكه با اين سادگي، اي
  يــرايـــا ســبان زيـا كهكشـــرد تـــب

  شــا از آن بيـود، امــرور بـي مغـــره
  شــود درويــر بـــش ظاهـالف نقـخ
  هــرانـــاعـــف و شــريـدان ذوق ظــب

  هــث اين ترانـد بحــوش بشنيــه خــچ
  ن داوري راــود خواست از مـي خـره

  ١٢٨اوري راــودبــوت خـن نخـا كـره

را » ديدي كه رسوا شد دلم«اين ترانه، يعني ياد داشته باشيم كه مصرع اول ه ب
سازان بزرگ،  خود استاد تجويدي سروده و اين رسمي است كه اكثر آهنگ

سرايند و بدين ترتيب  مي ي خويش را شخصاها  همعموالً مصرع اول تران

                                                      

 .١٤٠ ي هصفح ،٤٥شماره  ،»ره آورد«ي  فصلنامهاز اشعار برگرفته  -١٢٨
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اين به  ابيات را با توجه ي هبقيسرايان،   كنند و ترانه مي مضمون ترانه را نيز تعيين
  آورند. مي وجود بهمضمون، 

ديدي كه رسوا شد دلم / غرق تمنا شد دلم / ديدي كه من با اين دل / بي آرزو «
  »همه آزادگي / بر زلف او عاشق شدم عاشق شدم / با آن

  اي واي اگر صياد من/ غافل شود از ياد من/ قدرم نداند/ «
  گيسوي خود/ بازم رهاند/  ي رياد اگر از كوي خود/ وز رشتهف

  »رسوا شد دلم/ غرق تمنا شد دلمديدي كه 
دارم ز دل / با يار  اي هدر پيش بي دردان چرا / فرياد بي حاصل كنم / گر شكو«

  ».راهي كه پايان نداردبه  دل كنم / واي به دردي كه درمان ندارد / فتادم  صاحب
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  ديدي كه رسوا شد دلم

دشتي،  ي  هنغمشعر: رهي معيري، آهنگ: علي تجويدي، خواننده: مرضيه، در 
  .١٣٤٤سال آفرينش: 

  ٢غرق تمنا شد دلم)    (ديدي كه رسوا شد دلم
  بي آرزو عاشق شدم    ديدي كه من با اين دلِ 

  ٢بر زلف او (عاشق شدم)    با آن همه آزادگي
  قدرم نداند    غافل شود از ياد من،  ر صياد من،اي واي اگ
  بازم رهاند    گيسوي خود، ي  وز رشته  از كوي خود،فرياد اگر 
  تكرار از اول       

  غرق تمنا شد دلم    ديدي كه رسوا شد دلم
  فرياد بي حاصل كنم    در پيش بي دردان چرا

  دل كنم  با يار صاحب    دارم ز دل اي  هگر شكو
  فتادم به راهي كه پايان ندارد  واي، به دردي كه درمان ندارد

  مستانه رفتم سوي او    از گل شنيدم بوي او،
  جان منزل كنم در كوي    تا چون غبار كوي او،

  غرق تمنا شد دلم    ديدي كه رسوا شد دلم
  گردون رهي ي هاز فتن    ديدي كه در گرداب غم

  ٢امواج دريا شد دلم)    (افتادم و سرگشته چون
  ....٢).غرق تمنا شد دلم    (ديدي كه رسوا شد دلم
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  نواي كاروان - ٤٧

 ديد آمد كهبخشي در موسيقي ايراني پ  پيش از انقالب، نواي جان هاي سالدر 
داران   دالن شد و دوست بخش، ماواي خسته  آرام اي هزودي، چون جزيربه 

 ي در آن آشنابيشترو  بيشترهاي   ييزيبا شنيدند، با  مي آن راموسيقي هر بار كه 
  شدند.  مي

كه با صداي از دل » نواي كاروان« به نامنوازي است  روح ي هترانسخن از 
دالن  زودي مورد توجه و عنايت صاحبه ب وپخش شد نادر گلچين  ي برآمده

حدي به  آهنگ و آواز اين اثر، ،رفته در شعر كار به هاي  ييقرار گرفت. زيبا
هاي  ها كهنگي نپذيرفته و براي سال  اين زوديبه  استادانه و هنرمندانه است كه

  تازه و شنيدني باقي خواهد ماند.  ،بديع همچنانسال 

انگيز و بديع دارد  بسيار شور ييمندي است كه آواپردازان هنر نادر گلچين از نوا
آواز شبيه است و در اكثر   پرندگان خوشي  هاي او به چهچهه  و تحرير

 خود جلببه  را نيز ترين شنوندگان ل پسندكآوازهايش آني وجود دارد كه مش
  نمايد. مي

 ي هموسيقي ايران طي مقال ي هبرجستنظران  حسين علي مالح، از صاحب
 نامدار نگاشته، چنين ي هخوانندبنان،  حسين غالمه در مورد مبسوطي ك

توان به خطي  مي شناسي، صوت خوش بنان را يياز ديدگاه زيبا«سد: ينو مي
زبري، درشتي  منحني تشبيه كرد كه عاري از هرگونه زاويه است و شنونده مطلقاً

ر مورد راحتي ده كند. اين اظهار نظر آگاهانه، ب  و عدم نرمش در آن حس نمي
معيارهاي زيباشناسي  ي  ههمصداي نادر گلچين نيز مصداق دارد و آواي او با 

  هنگ است. اهم

از كودكي آواي  .خورشيدي در شهر رشت زاده شد ١٣١٥گلچين در سال 
از دوازده  كمتراش با آواز و ترانه همراه بود.   خوشي داشت و دنياي كودكانه

نشين خود را به امواج  هاي دل زسال داشت كه به راديو رشت پيوست و آوا
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يش مقبوليت عام ها هتدريج شهرتش در همه جا پيچيده و ترانه سپرد و ب ييراديو
، گلچين به تهران آمد و به عنوان خواننده در وزارت ١٣٣٩يافت. در سال 

آوري چون فرامرز  شد و با همكاري استادان نام به كارفرهنگ و هنر، مشغول 
  آورد.  به وجودپايور، عماد رام و مصطفي پور تراب، آثار ارجمندي را 

 ي هبرنامي موسيقي راديو ايران و از آن جمله ها  هوي به برنام ١٣٥٠در سال 
ترين استاداني چون: جليل  نوازي برجسته پيوست و با همكاري و هم ها گل

 بديعي، اصغر بهاري، فرامرز شهناز، فرهنگ شريف، پرويز ياحقي، حبيب اهللا
آواز و ترانه خلق  ي هبرنام ٣٠٠پايور، منصور صارمي و فضل اهللا توكل، حدود 

  شوند.  مي از آثار ممتاز محسوب ها  آنكرد كه بسياري از 

نصرت اهللا گلپايگاني  به نامبود  اي ه، جان شيفت»نواي كاروان«آهنگ  ي هسازند
آمد. وي در سال  مي به شمارهنري ايران  كه از نظر موسيقي، يكي از نوادر

شد و  »هنرستان موسيقي ملي«جوان بود كه وارد  خورشيدي زاده شد و نو ١٣١٧
عنوان ساز تخصصي خويش برگزيد و در كالس درس استاد ه را ب ويولن

درسان خود   ابوالحسن صبا به فراگرفتن آن پرداخت. در مدت كمي، از هم
وي رضايت فراوان داشت. او در تقليد سبك و سبقت گرفت و استاد صبا از 

نوازندگي ضرب و تار را نيز ياد گرفت و  روش استاد، استعداد بسيار داشت، بعداً 
هاي ملي به  نواخت و در اركستر ساز مي در اركستر حسين تهراني ضرب

هاي ملي به رهبري مهدي   پنجه تار و در اركستر ساز سرپرستي نصر اهللا زرين
ون تشكيل داد يزد. در اين اواخر اركستري هم در راديو تلويز مي همفتاح كمانچ

د هنرمندان و استادان قرار گرفت. او استعداد شگرفي در موسيقي ييكه مورد تا
بس درخشاني در انتظارش بود، دريغا كه  ي هداشت و به مقامي رسيد كه آتي

عرضه نمايد و گر زمان مهلت ندارد تا آثار ديگري به مردم ايران   دست تطاول
بيش از بيست و چهار سال نداشت  كه خورشيدي، در حالي ١٣٤١در ديماه سال 

  به ابديت پيوست.
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سرايان  است كه از هنرمندان و ترانه يياز ابراهيم صفا» نواي كاروان«شعر 
خانم نادره بديعي در  ي  هنوشتبه رفت.  مي به شمارارزشمند فرهنگ و هنر 

، ييي ابراهيم صفاها هتران ويژگي» ات آهنگين ايرانبر ادبي اي هتاريخچ«كتاب 
هاي احساسي  كاري باريكي انديشه و گشاده دستي او در وصف ريزه ،ظرافت
ه ، آنچه بيش از هر چيز ديگر ب»نواي كاروان« ي هترانعنوان نمونه در ه است. ب

سراست كه با ظرافت خاص، موفق شده تا  خورد، قدرت تخيل ترانه مي چشم
همراه خود  ن راات تخيل و رويا را به شنوندگان ترانه اش انتقال دهد و آنآن حال
  ولي ملموس بكشاند.  ييرويا ييبه دنيا

  نواي كاروان امشب زند آتش به جانم
  خدايا بر مال شد، بر مال، راز نهانم      

  تر رو مران محمل، مران اي كاروان، آهسته
  موامانده از اين كاروان اي  هكه من دل خست      

  سوز آهم، سرشك من گواهم پا سرا
  ها  از كاروان جاهب من آن آتشم كه وامانده ام      

  ها برد، به شهر بي نشان مي نسيم غمش، مرا
  ره نجويم، كه من گم كرده راهم ييجاه ب      

  ن دارمبه جا ها من  غم دل را به كه گويم؟ چه آتش
  نشاني از او نجويم كه من ياري بي نشان دارم      

  تي اي كبوتر زيبا؟كجا رف
  كه دل ز فراغت اسير جنون شد      

  خبر نداري كه از غم عشقت
  ...فسانه شدم من، وفاي تو چون شد؟      
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  بيداد تاج - ٤٨
  اـاز صبــاج و ســدي و آواز تــرود سعــس

  به تاج و تخت كياني مده كه مختصر است
  »ييجالل هما«

مظفرالدين شاه قاجار، يعني ي ضبط صدا، در دوران سلطنت ها هدستگااولين 
سال قبل به ايران آورده شد و از آن پس آواز بسياري از خوانندگان  ١١٠حدود 

ي ها  هي اخير، نمونها ضبط شد كه در سال ها  هدستگاروي اين ه مشهور ايران ب
صد سال «و » گنج سوخته« هاي به نام ييها هچندي از اين آوازها در مجموع

توانند به اين آثار گوش   مي ان به موسيقيمند عالقهته و انتشار ياف» آواز ايران
  را بررسي و تجزيه و تحليل نمايند.  ها  آن ييداده و كيفيت هنري و موسيقا فرا

از هنرمندان مرد، ضبط شده و به روزگار ما رسيده است،  كه ييدر ميان آوازها
بيداد  ي هگوشو در دستگاه همايون » جالل تاج اصفهاني«با آواز  اي  هاثر جاودان

دور  ٣٣ ي هصفحخورشيدي در تهران بر روي  ١٣١٢وجود دارد كه در سال 
گذرد، هنوز   مي سال از آفرينش آن ٧٥تاكنون  كه گرامافون ضبط شد و با آن

 ،ييزيبا ،وسعت ،نتوانسته دستگاه همايون را با اين بالغت اي  ههيچ خوانند
نظران و منتقدين  از صاحبمين جهت بسياري ه گرمي و لطافت بخواند و به

باقي  به يادگارموسيقي ايراني بر اين باورند كه آنچه تاج در اين صفحه از خود 
نه تنها در يكصد سال گذشته نظير آن  كه است، حدّي» حدّ «گذاشته، آواي 

ديگري بتواند  ي  هخوانندنزديك هم،  ي هآيندشنيده نشده، بعيد است كه در 
  ورد.آ به وجودمانند آن، اثري 

گونه كه  ي ضبط آن زمان، آنها هدستگا ييهاي ابتدا افسوس كه با تكنولوژي
آن شاهكار  ييزيبا ي  ههمثبت و ضبط نشده و  دالويز ي  هقطعشايسته است، اين 

  ما منتقل نگشته است. ه آوازي ب
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مورد اشاره،  ي هدان نامدار، در صفح ، موسيقييياستاد حسن كسا ي هگفتبه 
ي مشهور سعدي را در سه گوشه از دستگاه ها يكي از غزلتاج، سه بيت از 

  شرح زير خوانده است:ه همايون ب

  درآمد همايون با شعر:  -١

  ت خويش نمي پردازمــو با مصلحــاز ت
  سوزم و در پروازم مي هم چو پروانه كه

  استاد مرتضي محجوبي. ي همراه با پيانو

  چكاوك با بيت:  ي هگوش -٢

  تحمل بگذشتدرد پنهان فراقت ز 
  زبان آوازمه ورنه از دل نرسيدي ب

  .با تار ارسالن درگاهي

  بيداد با شعر:  ي هگوشو باالخره  -٣

  دلم امروز بجو ييو خواهي كه بجوتگر 
  ازمــي بــابــو ني ييوــار بجــه بسيــورن

  ١٢٩.حسين ياحقي ويولنهمراه با 

ركستر را با تمبك ضمنا در ضبط اين صفحه، هنرمند ارجمند رضا روان بخش، ا
  خود همراهي كرده است. 

برده،  به كاربيداد و اجراي تحرير آن  ي هگوشتاج در خواندن  كه ييها ييتوانا
راستي وصف آن در چهارچوب ه حدي استادانه و هنرمندانه است كه به ب

  نمايد.  مي ج روزانه دشواريكلمات و جمالت عادي و را

                                                      

 .آشنايي با موسيقي اصيل ايراني، برنامه اي از استاد حسن كسايي -١٢٩
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را در حدود سال  »بيداد«سپنتا، تاج آواز دكتر ساسان  ي همحققان ي  هنوشتبه 
 كه اي خورشيدي، يعني در سي و يك سالگي خواند و تحرير فوق العاده ١٣١٢

دكتر سپنتا،  ي هنوشتبه نام دارد.  »تحرير فلكي«بيداد اجرا كرد،  ي هگوشدر 
رسد و   مي نظم و آراستگي و هنجار تحرير مزبور، نيم ثانيه پس از شروع، به اوج

به حالت شيب دار، به نت » HERTZ«هرتز  ٥٢٣لمس زودگذر فركانس  پس از
ي الگوي افقي مذكور، از نظام ها هو دامن ها  هگردد و تمام قل  مي اصلي بر

   ١٣٠.استواري برخوردار است

باب اين تحرير و  ساز بزرگ نيز در دان و آهنگ  استاد علي تجويدي، موسيقي
به ي مترادف و زير و رو، ها رز، از تحريد: تاج در اين آوايسنو مي آواز جاودانه

چنان استادانه استفاده كرده كه تاكنون در  در قسمت بيداد، آن خصوص

   ١٣١موسيقي ايران نظير آن ديده نشده است.

در مورد اين  اي همحققان ي  هنوشتهنر موسيقي  ي هدر ماهنام ييمحمد جواد كسا
نظير بود. اوج  و شايد بينظير  نويسد: صداي تاج كم مي آواز انتشار داده و

آواي او مطبوع و بم آن هم مطبوع بود و بر خالف اكثر خوانندگان قديم كه 
نشين بود. هرگز در برابر صالبت صداي  زير خوان بودند، صدايش مردانه و دل

 ، استاد بزرگ آوازخوانسارينبود. اديب  ييتاج، كسي را تاب رويارو
ده ام، صداي كسي در برابر آقاي تاج خوانندگان را دي ي ههمگويد: من  مي

بخواند، قافيه را باخته و صداي خود را  ور به كس كه با او رو جلوه ندارد و هر
  از سكه انداخته است. 

ل گذشته، بسياري از خوانندگان مرد، تالش نمودند تا اثري همانند اس ٧٥در 
رسد كه  مي ربه نظولي هيچ يك توفيق نيافتند.  ،آورند به وجودتاج  »بيداد«

                                                      

 .٣١١و  ٢١٤، صفحات »چشم انداز موسيقي ايران« -١٣٠

استاد علي تجويدي،  ي  همقال، ١٣٧٩منوچهر قدسي، چاپ دوم، ، »تاج ي يادنامه« -١٣١
 .٣٦ ي هصفح
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 ي هگرمي و لطافت، به قلّ ،حال ،هرتز، همراه با شور ٥٢٣با فركانس  ييصدا
دست نيافتني است. جالل تاج  ها ماند كه احتماال بدين زودي مي رفيعي

در  ١٣٦٠خورشيدي در اصفهان تولد يافت و در سال  ١٢٨٢اصفهاني در سال 
يا آمد پدرش شيخ دنه مذهبي ب اي ههمين شهر در گذشت. وي در خانواد

نشين و  رسا و موثر و كالمي دل يي، صدا»تاج الواعظين«اسماعيل معروف به 

   ١٣٢ي موسيقي ايراني آشنا بود.ها هها و گوش  منبري گرم داشت و با رديف

علميه اصفهان گذرانيد و در همين  ي همدرسرا در  ييتاج دوران تحصيالت ابتدا
با موسيقي آشنا شد. و  مذهبي روي آورداشعار  ي  هدوران به قرائت قران و زمزم

شبي پدرش زودتر از هميشه به خانه آمد و همين كه در را گشود، نواي 
سوزي را در فضاي خانه طنين انداز يافت. ديد كه نغمه از اطاق جالل  جان

پذيري دارد، خوشحال   فرزندش صداي دل كه است، بسيار تعجب كرد و از اين
فراوان فرزند را  ي هعالقولي همين كه  ،بياورد وا شد. اول نمي خواست به روي

نزد  را سالگي وي ١٢ديد، در تعليم او همت گماشت و تا سن  ييبه نغمه سرا
 اهللا به استادان زبردستي چون نايب اسدرا  خود تعليم موسيقي داد و سپس وي

 ويه هاي ايراني را ب  هاي آواز كاري و سيد رحيم اصفهاني سپرد تا ريزه يينا

   ١٣٣بياموزند.

روي  ها آندر همين دوران جالل به خواندن اشعار شعراي بزرگ و حفظ كردن 
هاي خود را با اشعار سعدي  ها اكثر آواز آورد و مريد سعدي شيراز شد و بعد

 اي همراه استادان نوازنده اجرا كرد. تاج در بيست سالگي به تهران رفت و به
مرغ سحر،  ي  هترانكنسرت داد و ، داوودچون مرتضي محجوبي و مرتضي ني 

را با شور بسيار در كنسرت  داوودشعراء بهار و مرتضي ني لملك ا ي هجاوداناثر 

                                                      

، محمد رضا شجريان ي ، مقاله١٣٧٩منوچهر قدسي، چاپ دوم، ، »جتا ي  يادنامه« -١٣٢
 .٣٣ ي هصفح

 .١١٥ ي ه، صفح»دايره المعارف موسيقي كهن« -١٣٣
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دوستان روبر شد. پس از اين موفقيت، وي   خود خواند كه با استقبال فراوان هنر
 ها  آن ي ههمتبريز و اصفهان برگزار نمود كه  ،هاي ديگري در شيراز كنسرت

  براي او همراه داشتند. موفقيت بسياري 

ها و حضور  بعد، وي عالوه بر شركت در كنسرته خورشيدي ب ١٣٠٦از سال 
ي ارجمندي از آوازها و ها هدر مجالس و محافل فرهنگي و هنري، نمون

با  ها  آن ي ههمي خود را بر روي صفحات گرامافون ضبط كرد كه ها  هتران
  از: ندرين صفحات او عبارتت رو شد. مهم  به داران موسيقي رو تحسين دوست

 يكه شرح آن در قسمت اول اين نوشته داده شد و ديگر» بيداد همايون«
كه آهنگ آن از علي اكبر خان شهنازي و شعر آن از » به اصفهان رو«تصنيف: 

پذيري از  هاي دل تصوير ي هارايشعراء بهار است و شاعر ضمن لا ملك
هاي دوران تبعيد و  و درد ها ز غمهاي اصفهان و تاريخ درخشان آن، ا  ييزيبا

هاي  رنگ«چنين بايد از تصنيف گويد. هم مي هجرت ناخواسته خويش سخن
برد كه آهنگ آن از عبدالحسين برازنده و شعر آن از شيداي  نام »طبيعت

اثري از عبدالحسين برازنده  »شكايت معشوق«چالشتري است و باالخره تصنيف 
  اج اصفهاني.و شعر حسن سالك و آواز جالل ت

  سبك آوازهاي تاج: 

آواز خواني اين هنرمند برجسته، متاثر از مكتب اصفهان است و تاج از  ي هشيو
، اجراي ها  هنظر تنوع تحريرها، واضح خواندن اشعار، اجراي صحيح گوش

شعر و موسيقي، ي  چنين تلفيق استادانهخواني و هم ها، مناسب  ضربي
استاد محمد طاهر زاده، تاج در انتخاب  ي  هشتنوبه هاي ممتازي داشت.  ييتوانا
ي ها و تحرير ،تفهيم و القاي شعر به شنونده ،قدرت درست خواندن ،شعر

   ١٣٤مناسب با شعر، نه كم و نه زياد، به معناي واقعي استاد بود.

                                                      

 .٣٠ ي هصفح، ١٣٧٩منوچهر قدسي، چاپ دوم، ، »تاج ي  هيادنام« -١٣٤
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توان   مي طور كليه مطابقت دارد و ب يياروپا» تنور«حدود صداي تاج با صداي 
 شور و گرمي، تا حدّي ،يبي است از خالقيت، وسعتگفت كه آوازهاي او ترك

طور  هبسياري از خوانندگان بزرگ بعدي، از تاثير هنر وي بر كنار نمانده و ب كه
 ،اصفهان را از وي فرا گرفته اند ي  هشيوخواني به  مستقيم و يا غير مستقيم، آواز

رضا توان از حسين خواجه اميري (ايرج) و محمد   مي ها  آن ي جملهكه از 

   ١٣٥برد. شجريان نام

 اي هلند و هم چون اسطوريدوست اصفهان براي تاج، حرمت بسيار قا مردم هنر
كنند. در آن روزگاران كه هنر موسيقي، هنوز  مي وجودش افتخاره بزرگ، ب

ز، عصرها، مردم ييتابستان و شايد هم پا ،هاي بهار  ارج و قرب داشت، اكثر روز
ي رودخانه جمع ها هو سي و سه پل و در كرانهاي خواجو  بسياري در كنار پل

 ييآنگاه از يك گروه، جواني كه صدا .كردند مي ريشده و بساط شادماني دا
كرد. در آن لحظات جز  مي »بيداد تاج«خواندن ه انگيز داشت شروع ب رسا و دل

شنيده نمي شد. پس از پايان اين آواز و پس از  ييين صداكمترآواز خواننده 
 اولي پاسخ ي هخوانندسكوت، جوان ديگري از گروه ديگر به چند دقيقه 

آنگاه سومي و  .كرد مي ييهاي تاج هنرنما داد و در حال و هواي آواز مي
 ي هدوركردند و اين  مي چهارمي با الهام از همديگر در آن فضاي بهشتي، سير

  ي شب ادامه داشت. ياد باد آن روزگاران ياد باد. ها هتسلسل تا نيم

                                                      

 .٣٦ ي هصفح ،١٣٧٩منوچهر قدسي، چاپ دوم،  ،»تاج ي  هيادنام« -١٣٥
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  زهره - ٤٩

انگيز داريوش رفيعي كه   گرم و شور ،نشيني با صداي خسته شعر و آهنگ دل
گاه اجرا شده و با شهرت و   دستگاه سهزابل  ي همايحدود پنجاه سال قبل در 

  .رو گرديد  به موفقيت بسيار رو

اين شعر و آهنگ، روايات چندي وجود دارد. در راديو  ي هسازنددر خصوص 
هاي قبل از انقالب اين اثر منتسب به جهانگير تفضلي، از  و محافل موسيقي سال

نگاران مشهور آن دوران بود، اما سيد جواد بديع زاده  مردان و روزنامه دولت
سراي  پيش كسوت و اسماعيل نواب صفا، ترانه ي هخواننددان و  موسيقي

نامدار، معتقدند كه آهنگ زهره، اثر جديدي نيست و دقيقا مشابه يكي از 
شد.   مي ها خوانده است كه از ديرباز در مراسم سينه زني و عزاداري ييها  هنوح

 »گلبانگ محراب تا بانگ مضراب« به نامبديع زاده در كتاب خاطرات خود 
سازند، شبيه   مي سازان امروز  كه اغلب آهنگ ييها نويسد: آهنگ مي
ز ها يكي دو جمله ا  خواندند. بعضي وقت  مي است كه در قديم ييها  هنوح

ولي آهنگي را كه  ،هاي نوحه است  هاي ساخته شده اقتباس از آهنگ آهنگ
اي  اي تغيير، مربوط به نوحه نويسم، تمام آن، بدون ذره مي در اين يادداشت
 زابل سه گاه، در مراسم عزاداري خوانده ي همايسال قبل در  ٨٠است كه حدود 

خواند. قسمتي از  »زهره« به نام آن راشد و داريوش رفيعي در اوايل كارش،  مي
  مزبور به شرح زير است:  ي  هنوح

  انــومــن، آن شاه مظلـورا حسيـروز عاش
  انــگفت با آن قوم بي ايم مي نــاين چني

  انــب عطشـا لــت بــام حجــي اتمــاز پ
  فغانها   كاي لشكر شيطان، از تشنه كامي

و بدون كم و زياد مشابه  ، عيناً»بحر شعر«يا  »سيالب«شود،   مي چه مالحظهچنان
يكي از دوستان  ي هوسيلنويسد كه شعر زهره  مي آهنگ زهره است. بديع زاده
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سي سروده شد كه در اختيار داريوش رفيعي يئمهدي ر به نامفاضل و دانشمند او 
سرودن اين اشعار، مهدي رئيسي به بديع زاده گفته  ي قرار گرفت. در بيان انگيزه
زهره. در عالم  به نامداري داشتم  در طالقان، دل است كه در ايام جواني

با او حرف بزنم، شعر زهره را سرودم و به عنوان  كه دادگي به جاي آن دل
شعر  ي هعاشقانه براي معشوق فرستادم. به باور بديع زاده، چون گويند ي همراسل

  ها نشسته است. از سوز دل سخن گفته، لذا اجراي داريوش رفيعي در اغلب دل

برجسته است  يدان  اين اثر، مجيد وفادار، موسيقي ي هر هر صورت تنظيم كنندد
آن و هنرمندان بسياري از آن جمله حسين قوامي، كورس سرهنگ زاده و رفيعي 

با  آن رااما آنچه به شهرت رسيد اجراي ماندني رفيعي است كه  ،خواندند را
 وي محسبوباثر  ترين ، لطافت و شور خاص عرضه داشت و معروفتازگي

  شود.  مي

 ١٣٠٦اي بود كه در سال   داريوش رفيعي، جان شيفته و عاشق پاك باخته
سال بيشتر نداشت،  ٣١وقتي  ١٣٣٧دنيا آمد و در سال ه خورشيدي در شهر بم ب

 ي  هنوشتزندگي او به طرز ناباورانه و عبرت آموز و تاثر انگيزي پايان يافت. به 
سالگي  ١٩او از شاگران بديع زاده بود و از ، »ي موسيقي ايرانها هچهر«كتاب 

 لمات روحي خويش مايهأها و ت  و آغاز كرد. هنر او از دردخوانندگي را در رادي
نمود. بيژن ترقي،  مي ها تاثير  هايش بر دل  مين جهت آوازه گرفت و به مي

گويد: داريوش به خواندن اشعار و  مي سراي نامدار و دوست رفيعي ترانه
شور و حال  و داد و صدايش گرفتگي مي حلي رغبت زيادي نشاني مها  هتران

نشين بود،  هاي او تحرير كم بود، اما آوايش دل مخصوص داشت. در آواز
ي محلي و ها  آهنگد، ولي آثار زيادي از يياش دير نپا گرچه زندگي هنري

باقي  به يادگارضربي كه خاص او و دوستش منوچهر همايون پور بود از وي 
  است. 
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  زهره

آهنگ از: مجيد وفادار، شعر از جهانگير تفضلي يا مهدي رئيسي، اجرا: داريوش 
  .رفيعي در مقام سه گاه

  ياد آن روزي كه بودي زهره يار من
  دور از چشم رقيبان در كنار من

  حاليا جاي تو خاليست اي نگار من
  زهره ،در شام تار من آخر كجايي

  ياد داري زهره آن روزي كه در صحرا
  تنها ،دست هم گردش كنان ت اندردس
  ها رفتيم و در بين شقايق مي راه

  بود عالم ما را لطف و صفايي زهره
  ابود هنگام غروب آن روز افق زيب

  جا آنايستاديم از براي ديدنش 
  تكيه تو بر سينه ام دادي سر خود را

  هايي زهره  گفتيم و با هم ما بس راز
  چون يقين كردي كه در عشقت گرفتارم

  د گشتي و نمودي اين چنين خوارمسر
  نازنين يارم ،خود نكردي فكر آخر

  ....من همچو تو دارم آخر خدايي زهره
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  من از روز ازل - ٥٠

كنيم كه به  مي آغاز» من از روز ازل« ي  هجاودانسفر روحاني خود را با آهنگ 
» دّح«مفهوم و اجرا، موسيقي  ،محتوا ،نظران، از نظر شكل  اكثر صاحب ي هعقيد

به آثاري است كه تاكنون در موسيقي ايران  ترين و بر ترين نام گرفته و از زيبا
رهي  دالويزشعر لطيف و  بااثر استاد مرتضي محجوبي اين آمده است.  وجود

در مخالف سه گاه خلق  ١٣٣٧بنان در سال  حسين غالممعيري، و آواي ملكوتي 
  اجرا گرديد. » ب ٢١٦« ي هشماري رنگارنگ ها  گل ي هبرنامشد و در 

دان برجسته و آهنگ ساز نامدار، بر اين باور است كه  حسين علي زاده، موسيقي
 .سازي ايران در يكصد سال اخير است اوج هنر آهنگ ي ، نقطه»من از روز ازل

گذرد، هنوز اين اثر  مي بعد از حدود نيم قرن كه از آفرينش آن كه شگفت آن
دالن را  نشين و زيباست و شنيدن آن صاحب دل ،جذاب ،مانند روزهاي نخستين

  دارد.   مي به هيجان وا

دوست در تهران  اي هنر خورشيدي، در خانواده ١٢٧٩مرتضي محجوبي در سال 
 موسيقي بود و در عالم خردسالي پشت پيانو ي هشيفتاو از كودكي  .زاده شد

ه قي بمتنهاي او به موسي نواخت. ذوق و اشتياق بي مي يينشست و نواها مي
به مكتب موسيقي حسين را  حدي بود كه پدر و مادرش را واداشت تا وي

استاد فرا گيرد و  ييآفرين بسپارند تا رمز و راز موسيقي را با راهنما هنگ
چنان در نواختن پيانو كودك خردسال طي مدت كوتاهي آن كه شگفت آن

هنرمندي او در  استعداد و ي هآوازساز او شنيدني شد و  به زوديتسلط يافت كه 
  شهر تهران پيچيد.

كمتر از ده سال داشت كه براي اولين بار در حضور جمعيت پيانو زد و با عارف 
برجسته، كنسرت داد و عارف با ساز او  ي هخوانندسرا و  ترانه ،قزويني، شاعر

رسيد كه اشراف و بزرگان و ثروتمندان  ييبه جا آواز خواند و صيت شهرت او
  ست. ها  آنكردند كه مرتضي، استاد موسيقي فرزندان  مي خارروزگار، افت آن
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ي ها جانمرتضي محجوبي، نه از نوادر، بلكه از نوابغ موسيقي ايران بود، از جمله 
ها   زندگي انسانه آيند و ب مي دنياه بار ب هر چند صد سال يك كه اي  شيفته

در حد اعالي بخشند. آثاري كه او با پيانو نواخته،   مي صفا و معنا ،ييزيبا
مانند وي، ه هنرمندي و جذابيت است و تاكنون هيچ كس نتوانسته، ب ،لطافت

وجود دارد كه فقط » آني«نغمات ايراني را با پيانو بنوازد. در نواي ساز استاد 
  حس كردني است نه توضيح دادني، همان رمز و آني كه در شعر حافظ است. 

اختراع كرده بود كه بي شباهت به ولي براي خود نتي  ،محجوبي نت نمي دانست

گويد:  مي نوشت. پرويز ياحقي مي را با آن الفبا ها آهنگنبود و  ١٣٦خط سياق
، هنگامي »يياي اميد دل من كجا« به ناممن آهنگي در دستگاه شور ساخته بودم 

اركستر نت اين تصنيف را براي اجرا دادم، محجوبي از من  ياعضا ي ههمكه به 
م ويژه خود، پشت قوطي يبنوازم و او آن را با عال ويولنا با خواست تا آهنگ ر

اين آهنگ را همان مرتبه اول، از  كه سيگار هماي خويش، نوشت و عجب آن
  تر نواخت.  اركستر بهتر و درست ياعضا ي  ههم

گاه  طور مثال، پنجاه بار دستگاه سهه نداشت و اگر ب ييدر ساز استاد، تكرار جا
 ي  هنوشتبه كرد.  مي با شور و حال ديگري بيان آن را نواخت، هر بار مي را

شود، بي اختيار  مي اهللا خالقي، وقتي نواي ساز محجوبي از راديو شنيده روح
ي فنا ناپذير او مانند: ها  آهنگكند.   مي مشتاقان موسيقي ايراني را مجذوب

آثاري  ترين ، از بر»من از روز ازل«و  »نواي ني«، »دل ساقي من بي«، »كاروان«
 ،هستند كه تاكنون در آسمان موسيقي ايران درخشيده اند و از نظر ساختار فني

  خواني دارند.   شناسي هم ييمعيارهاي زيبا ي  ههممعنا و مفهوم، با  ،عمق ،هنري

، به جاودانگي دست يابد، »من از روز ازل«عامل موثر ديگري كه موجب شد تا 
 حقيقت صداي او از ودايع حق به شماره بنان بود كه ب حسين  غالمآواي آسماني 

                                                      

ست كه در گذشته اهل دفتر و ديوان با آن اعداد، مقادير نوعي ازخط و روش نگارش ا - ١٣٦
 نوشتند. و اوزان را مي
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كرد،   مي فريدون حافظي، بنان، آواز نمي خواند، پرواز ي هگفتآمد. به  مي
 ي هگوشبه  اي هگاه ديگر و از گوشبه دستكي نسيم از دستگاهي رواني و سبُ  به

قول استاد احسان يار شاطر، صداي بنان، چون حريري در ه كشيد و ب مي ديگر پر
 ،ولي نرم ،نويسد: صداي بنان خيلي بلند نبود مي ود. دكتر يارشاطررهگذر نسيم ب

قدرت و هنر خود  ي ههمزد و  نمي بيجاطنين بود. چهچهه  گرم و خوش ،صاف
داد. او بسياري  مي ف آواز نشانيف و لطايظرا ي هارايرا در انتقال معناي شعر و 

 اي هر را با شيوداشت و كلمات و جمالت شع از اشعار سعدي و حافظ را از بر
 كرد و فراز و نشيب آواز را با معناي شعر سازگار مي فصيح و روشن ادا

نمود. بنان سبك خاصي را در موسيقي ايران بنياد كرد كه به تحقيق براي  مي
  بسيار از آن ياد خواهد شد.  يها سال

ف آواز يداشت و لطا اي هبنان در تقليد صداهاي مختلف، استعداد فوق العاد
يافت. دكتر داريوش صبور، در اين زمينه داستاني را  مي در به راحتيران را ديگ

كند كه شنيديني است: شبي در منزل شاعر گرانمايه، ابوالحسن   مي نقلاين گونه 
ورزي بوديم، از بنان خواستيم تا صداي چند تن را تقليد نمايد، پذيرفت و دهان 

، اقبال آذر، تاج اصفهاني، در گشود و آثاري از طاهرزاده، رضا قلي خان ظلي
ي مختلف خواند. روش اداي شعر، ها  هرا در گوش خوانساريدشتي و اديب 

شبيه بود كه اگر  ها آنچنان به صاحبان و حتي طنين صدا، آن ها هتحريرها، تكي
 برد كه آن هنرمندان، از دلِ  مي خواند، گمان مي كسي نمي دانست كه بنان

خواني پرداخته اند. پس از اجراي  ده و به سرود و غزلباز آمتاريخ)  (دلِگذشته 
صداي هنرمند محبوبم  اي  هاين تقليدها، بنان گفت حال اجازه بدهيد من نيز لحظ

روي گرام گذاشت كه اديب  اي  هرا بشنوم، همه خاموش مانديم و او صفح
  خواند:  مي دستگاه نوادر ، آوازي را خوانساري

  توان گرفت مي آري به اتفاق جهان  فتحسنت به اتفاق مالحت جهان گر

هنوز شعر حافظ به بيت سوم نرسيده بود كه ديديم، اشك بي امان از چشمان 
او ه اديب بود و صميمانه ب ي  هشيفتراستي ه غلطد. او ب مي ي اوها  هبنان بر گون
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آواز و ترانه باقي مانده است كه  ٣٥٠بنان حدود  حسين  غالمورزيد. از  مي مهر
آيند و جاي خوشوقتي است كه  مي حسابه از آثار درخشان هنري ب اه  آناكثر 

 ي مرحلهه ي ضبط صوت بها هدستگاخوانندگي پرداخت كه ه ب اي هاو در دور
باقي  به يادگارف آوازهاي وي بر روي نوار، يتكامل رسيده و قسمت اعظم ظرا

  مانده است.

و  نشين دلكالم » من از روز ازل« ي  هتراناز ديگر عوامل موثر در موفقيت 
دستي  سراي بزرگ معاصر است كه در نهايت چيره  جذاب رهي معيري، غزل

ي خويش انتقال دهد و ها ههاي فارسي را به تران موفق شده تا جوهر شعري غزل
بسياري از اهل  به نظرمضامين عاشقانه را در ترانه مطرح نمايد.  ترين انگيز  شور

سادگي و جوهر شعري، به كالم سعدي  ،فن، اشعار رهي از نظر سليس بودن
مدار مشهور،  اديب و سياست ،علي دشتي نويسنده ي هگفتشباهت بسيار دارد. به 

رهي معيري با انتقال رقّت و ظرافت اسلوب شعري خود به ترانه، ترانه را از 
توانست راه   مي ابتذال نجات داد و چون با موسيقي آشنا بود، ي هسقوط به ورط

  راحتي بيابد. ه م شعري را به ترانه بانتقال مفاهي

، به »بر ادبيات آهنگين ايران اي هتاريخچ«نادره بديعي مولف كتاب مشهور 
و  ييزيبا ي  ههمي رهي با ها هتران كند: مي متفاوت از رهي ياد اي هشيو

ادبيات كالسيك ايران  ي هندارند و آثارش همگي جلو اي  هشيريني، حرف تاز
 يش بازتابها  هيريني فراوان، مضامين كهن را در تراناست. او با قدرت و ش

حدي است ه برد ب مي به كارلطافت كلمات و جمالتي كه  و ييدهد، اما زيبا مي
ي رهي، مفهوم عشق، ها هكند. در تران مي كه كهنه بودن مضمون را جبران

برداشتي كامال شخصي است و او فقط عشق مادي و جسماني را در آثارش 
  ند. ك مي منعكس

ترانه باقي  ٣٩تاليف حسنعلي معيري: از رهي بيش از  ،»آزاده«كتاب  ي  هنوشتبه 
، »ديدي كه رسوا شد دلم«، »من از روز ازل«مانند:  ها  آناست كه بسياري از 

 بي دلمن «، »شب جواني«، »به كنارم بنشين«، »نواي ني«، »كاروان«، »آزاده«
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ترين و  از بر »ميد زندگانيا«و  »سرود آذربايجان«، »مرغ حق«، »ساقي
  باشد.  مي ايران غنايي ادبآثار در  ترين  ماندگار

رهي  ،هاي موسيقي معاصر ما، دوستي ابدي، مرتضي محجوبي  از خوش اقبالي
تاثير بسيار باقي  ها آنبنان بود كه بر كيفيت آثار مشترك  حسين غالممعيري و 

به گر، آثار فنا ناپذير خويش را گام، با الهام از يكديه گام ب ها  آننهاده است. 
آوردند و حتي نام و مضمون اشعار را با توجه به مفهوم آهنگ به   مي وجود

از » من از روز ازل«نمودند. گفتني است كه مصرع اول  مي كمك هم انتخاب
زند.   مي شعر بر محور اين مصرع دور ي هبقيخود مرتضي خان است و مفهوم 

ياري از خوانندگان بزرگ و مشهور، از آن جمله بس ي هوسيلاين ترانه بعدها 
 حسين غالمترديد، تنها اجراي  مرضيه و محمدرضا شجريان خوانده شد، اما بي

 ي  هخوانندبنان است كه به جاودانگي رسيده و بعيد است كه در آينده نيز، 
  دست يابد. ييلطافت و ظرافت و زيبا اين همهديگري بتواند به 

 من از روز ازل

 ؛آهنگ: مرتضي محجوبي ؛شعر: رهي معيري ؛ده: بنان، شجريان، مرضيهخوانن
  .١٣٣٧تاريخ آفرينش:  ؛دستگاه: مخالف سه گاه

  ديوانه روي تو، سرگشته كوي تو    (من از روز ازل، ديوانه بودم
  در عشق و مستي، افسانه بودم    ، مستانه بودمي هسر خوش از باد

  الف در عشق و مستي، افسانه بودم)          
  تكرار الف          

  تار موي تو، تار و پود من    ناالن از تو شد، چنگ و عود من
  نوش تو ي هز چشم  ساغر نوشم    بي باده مدهوشم
  بهار آغوش تو  گل رخسارا!    مستي دهد ما را
  تري كز باده نوشين  غم دل ببري    چو به ما نگري

  دل، رسواي تو، من رسواي دل    سوزم همچو گل، از سوداي دل
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  روزي كه ديدي مرا  كشيدي مرا، به خاك و خونچه،  گر
  .....صبح اميدي مرا  دي مراصبح امي    بازآ كه در شام غم
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  بگو ؟بگو كه هستي - ٥١

در سال  آن را، آهنگ بديعي است كه استاد علي تجويدي »بگو ؟بگو كه هستي«
 مل برانگيز بيژنأ، در دستگاه شور خلق كرد و همراه با كالم ت١٣٣٧و يا  ١٣٣٢

هاي  علت ويژگيه و ب پخش شدراديو  ازي خانم دلكش يترقي، با صداي جادو
  ي پيوست.رممتازي كه داشت، به ماندگا

ي علي تجويدي در آن است كه وي عالوه بر دانش ها آهنگراز ماندگاري 
ي ها سازي، هر يك از آثار خود را با الهام از واقعيتموسيقي و نبوغ آهنگ

، ها آنت پيرامون خويش سروده و در خلق ملموس زندگي خود يا حيا
يك  اين ترتيب هره ي واهي، راه ندارد و بها  هاي مجازي و خيال پردازي عشق

 ها آنخاصي موجب پيدايش  ي  هي او سرگذشتي دارد و انگيزها آهنگاز 
بر تربت «، »كودكي«چون:  ييها توان به آهنگ مي شده است. از آن جمله

، »رفتي و بار سفر بستي«، »آتش كاروان«، »شتهبازگ«، »سفر كرده«، »حافظ
» سنگ خارا«، »رفتم كه رفتم«، »آشفته حالي«، »مرا عاشقي شيدا«، »پشيمان شدم«

  ي زندگي ريشه دارد.ها  در واقعيت ها آن، اشاره داشت كه خلق »اي بهار من«و 

 ي  ههمين آثار است و انگيز ي هنيز از زمر »بگو كه هستي؟ بگو«آهنگ 
يافته است. در  نشأتآمدن آن، از خاطرات كودكي استاد  دوجو  به

ب الف كتؤكه چند سال قبل استاد تجويدي با فروغ بهمن پور، م ييگو و  گفت
انجام داد، داستان خلق اين آهنگ را چنين  »ي ماندگار ترانه و موسيقيها هچهر«

  بيان كرد: 

ي جاهبخاطراتي  يادآور ها  آنآثارم را دوست دارم، ولي برخي از  ي ههممن 
ماندني است كه هرگز از نظرم محو نمي شود. به عنوان مثال، يكي از 

يم را بر اساس ريتمي ساخته ام كه با آن ريتم، پدرم هنگام آمدن به ها آهنگ
كرد. در قديم روي درهاي ورودي خانه، آلتي فلزي، مانند   مي »دق الباب«خانه 

گفتند و مراجعين با آن به   مي »كوبه«چكش كوچكي نصب شده بود كه به آن 
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روي آنان باز ه كوفتند تا ساكنين خانه با شنيدن صدا، در را ب مي در ورودي
 رسيد، كوبه را با ريتم خاصّي به در  مي پشت دركه كنند. پدرم، هنگامي 

فهميديم كه پدر پشت در است، در جواب من  مي نواخت و ما با شنيدن آن مي
بگويد  كه گفتيم: كيه؟ و پدرم به جاي اين  مي اي بلنديم با هم به صدها و برادر

كوبيد مساوي  مي كوبيد. ريتمي كه پدرم به در مي منم، دو ضربه ديگر به در
 ، دو ضربه به در»تتن«با رتم » كيه«ال ما يعني ؤو پس از س» تنن تن تتن«بود با 

ستگاه پس از مرگ پدرم، آهنگي بر اساس اين ريتم در د ها  سالزد.  مي خانه
، من از همان وزن الهام گرفتم و اين جمله آن راشور ساختم كه ريتم قسمت اول 

، كه با ريتم در كوفتن پدرم برابر بود و »؟بگو كه هستي«را روي آن گذاشتم 
را گذاشتم و تصميم » منم«، كلمه »تنن«بعدي، يعني در هجاي ي  روي جمله
 ي هخوانندو » كه هستي، بگو بگو«كر در شروع ترانه بخوانند  ي هگرفتم دست

   ١٣٧.»منم«ترانه يعني خانم دلكش در جواب بگويد: 

پدر رنج كشيده خود، استاد  به يادتجويدي آهنگ مزبور را،  كه پس از آن
ترين  كمال الملك و از برجسته ي ههادي تجويدي، از شاگردان نخب

شاعر و  ي ايران، ساخت، داستان آهنگ را براي بيژن ترقي،ها مينياتوريست
سراي توانا، روايت كرد و از او خواست تا كالم متناسبي بر روي آن  ترانه

  بسرايد. 

هنگام داريوش رفيعي ه ب در آن روزها بيژن ترقي سخت تحت تاثير درگذشت نا
مي او و پرويز ياحقي بود، قرار داشت. يكه از ياران نزديك و معاشران دا

و حساسي بود كه روزگاري در  خوش آوا ،جوان ي هخوانندداريوش رفيعي 
 خواند، همه را مسحور  مي ي محلي كهها هها بود و با تران تهران شمع انجمن

گرفت.  ها صورت نمي وكوشش ها كرد و براي جلب دوستي او چه رقابت مي

                                                      

 .٤٩ ي هفروغ بهمن پور، جلد اول، صفح ،»ي ماندگار ترانه و موسيقيها  هچهر« -١٣٧
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كزاز، در عنفوان جواني  يعلت ابتال به بيماره د و بييدريغا كه زندگيش دير نپا
  درگذشت. 

كه بيژن ترقي براي آهنگ تجويدي برگزيد،  ييو پر محتوامضمون پر معنا 
تصوير غم انگيزي از زندگي نافرجام داريوش رفيعي است كه شاعر وي را به 

ي ها هخاطر درون مايه كند كه روزي ب مي تشبيه مي تهي از ييسبو
كشيدند و اكنون كه از جوش   دوش به دوش ميرا  آفرينش، همه جا وي شادي

و از باده تهي گشته، به چشم افراد زمانه، وجودي خالي از و خروش افتاده 
هرگونه ارزش شده است و حتي ساقي سبوكش هم، نيم نگاهي به او ندارد و 

   ١٣٨شود. مي روزگار پاك ي هصفحنامش كم كم از 

ماندني بيژن ترقي نه تنها روايت كننده داستان زندگي داريوش رفيعي به يادكالم 
 ها آنپرور،  هنرمنداني است كه روزگار سفله ي ههم است، بلكه تصوير زندگي

 به راحتيكند و  مي خفيف و فراموش ،هنگام پيري و از كارافتادگي، خواره را ب
توان سيماي دردمند قمرالملوك وزيري، روح انگيز، دلكش، سوسن، هادي  مي

  در آن تصوير، باز شناخت.را  تجويدي و ديگر بزرگان

                                                      

 .٢٠٠ ي  ه، بيژن ترقي، صفح»از پشت ديوارهاي خاطره« -١٣٨
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  بگو ؟بگو كه هستي

  .: بيژن ترقي، خواننده: دلكش، آهنگ: علي تجويدي، دستگاه: شورشعر

  منم، منم      ٢بگو) ؟(بگو كه هستي
  كه مست باده بوده ام      ما مي من آن سبوي بي

  گشوده ام من ها هچه عقد      اي  هبه جرع ها  هز سين
  بگو ،بگو كه هستي           

  نمهمدم پيمانه، گرمي ميخانه، م    منم، منم، آن ز خود بيگانه،
  هستي از كف داده، منم    آن تهي از باده، آن ز جوش افتاده

  غمم خورد ،اي هنه مست باد      برد ،نه ساقي سبو كشم
  چه دست رد به سينه ام زد      زمانه سنگ كينه ام زد

  را داده صفا منم ها دل، ها هآن كه در ميكد
  آن كه با دست تهي، از ياران مانده جدا منم        

  شكند ساغر را    ست بي پا شد، م    (چو به مي، ساقي
  ٢چو من افتد از پا)    بزم آرا شد،    كس به زمانه هر

  به ميان جمعي بودم      به زمان چون شمعي بودم
  نكند كس گذري بر ما      شده ام من، به جهان تنها

  ....بگو كه هستي؟ بگو           
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  وطن من - ٥٢

پر هيجاني كه  يها لسابعد از آن،  يها سالدر جريان وقايع مشروطيت ايران و 
كرد، صفحات   مي مفاهيم مقدسي را القا» ملت«و » وطن«كلماتي چون 

ي ملي و ميهني ها هانديش ترين نشريات ايران جلوه گاه پاك ديگر و ها هروزنام
ايران و عشق به اين سرزمين  ي همقاله و ترانه، دربار ،بود و هر روز صدها شعر

اديب السلطنه «ت قطعه شعر معروفي از جلمه اس نمودند كه از آن  مي منتشر
  با مطلع: » سميعي

  اي از تو همه پرورش جان و تن من  وطن مناي  ،پاك ي هايران من، اي خط

روزگار، تاثير بسيار بر جاي  فكران و تحصيل كردگان آن  كه در بين روشن
  نهاد. 

 خورشيدي كه سرزمين ما از هر طرف مورد تعرض بيگانگان بود، ١٢٨٩در سال 
حفظ اتباع خود به خراسان و  ي  هتزاري به بهان ي هريان روسيكهنگامي كه لش

 ها  آننواحي شمالي ايران آمده بودند و مردم در نهايت خشم و نفرت با 
شدند، ملك الشعراء بهار كه در آن زمان جواني پر شور و  مي رو  به  رو

ن شعر اديب قافيه و مضمو ،غايت استواري كه وزنه ب ي  هگر بود، قصيد تالش
نوبهار كه يكي از نشريات  ي همجلدر را  آورد، سرود و آن  مي به يادالسلطنه را 

  روزگار بود، منتشر نمود كه بر جان مردم نشست.  گام آن پيش

  ن، اي وطن منـن مهيراــاي ي  هــاي خط
  جان و تن من ،اي گشته به مهر تو عجين

  تو گل و الله و سرو سمنم نيستدور از 
  ن منـرو سمــغ و گل و الله و ساــاي ب

  د دل را بر پايــر مصيبت كه خلبس خا
  ه چمن منــو، اي تازه شكفتــبي روي ت
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  ر دشمنـكر از لشـو پــتا هست كنار ت
  نـن مـالي، از دل محـز نشود خــهرگ

  دردا و دريغا كه چنين گشتي بي برگ
  ويش نداري كفن منــخ ي  هز بافتــك

  زيت توـدر تع ،مــن گفتيــار سخــبسي
  ن منـسخ ،رياند كسي راــآوخ كه نگ

  ارــبا محنت بسي ،مــروز همي گويــام
  نـن مــن، وطــن مـا وطــدردا و دريغ

نامدار و  ساز  آهنگدان و  سال بعد، پرويز مشكاتيان، موسيقي ٩٠حدود 
هاي ممتاز معاصر   كه آثارش از موسيقي تار سهدست سنتور و   چيره ي هنوازند

ست، آهنگ بسيار بديع و موثري در مخالف سه گاه، بر روي شعر ملك الشعراء ا
ايرج بسطامي،  نشين دلبا نواي لطيف و  آن رابهار قرار داد كه گروه عارف 

كي از ي هگون انتشار يافت و بدين» وطن من« به ناماجرا كرد و در نواري 
ملك الشعراء  ييدوهاي معاصر ايران، هستي يافت. كالم جا  موسيقي ترين واال

ي ها ملوديايرج بسطامي و اوروتورها و  پذير دلشفاف و  ،بهار و آواي رسا
 ها چنان بر دل گروه عارف، آن ي هاستادانجان بخش پرويز مشكاتيان و اجراي 

گيتي باقي است، اين اثر،  ي هصحن، در »ايران« به نامنشست كه تا سرزميني 
  ماند.  مي سرود محبوب مردم اين سرزمين باقي

آمد كه صدايش هم راست   مي به شمارامروزين  ي  هخوانندايرج بسطامي تنها 
، و در )و زير زنانه صداي باال(كوك (صداي مردانه) بود و هم چپ كوك 

 ييي بسيار باال بود كه معموال خوانندگان مرد، تواناها  نتيجه قادر به خواندن نت
رشيدي در شهر بم تولد يافت و از خو ١٣٣٦را ندارند. وي در سال  ها آناجراي 

گيري به يادكودكي صداي خوشي داشت و از هفت سالگي نزد عموي خود 
موسيقي و آواز پرداخت. بعدها به تهران آمد و مدت شش سال در محضر 

و رموز  ها  هها و گوش  رضا شجريان، استاد بزرگ آواز ايران، رديف محمد
  خواندن را فرا گرفت. 
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عطفي در زندگي هنري اين  ي هي با پرويز مشكاتيان، نقطايرج بسطام ييآشنا
خواني افشاري بود كه   ، مركبها  آنجوان بود و اولين كار مشترك  ي هخوانند

رقت و  ،حال ،علت شوره آمد و ب به وجودخورشيدي  ١٣٧٠در حوالي سال 
قرار گرفت و  ييداران هنر و زيبا مورد توجه دوست به زوديلطافتي كه داشت، 

ثار قابل آآمد. بعدها، اين دو هنرمند ارجمند  به شمارآثار درخشان و كم نظير از 
 »بهار ي همژد«(با اشعار خواجوي كرماني)،  »افق مهر«توجه ديگري مانند: 

آوردند  به وجودبا كالم ملك الشعراء بهار » وطن من«، و باالخره )حافظ شعر(
با موفقيت  ها  آنه و انتشار كه همگي از آثار ممتاز موسيقي معاصر ايران بود

  شد. رو به روبسيار 

سازان ديگر   با مشكاتيان اجرا كرد، با آهنگ كه ايرج بسطامي عالوه بر آثاري
مانند محمد رضا درويشي، كورش متين، كيوان ساكت و حميد متبسم نيز 

 ي هبخشي از گنجين ها  آني مشترك ها  همكاري داشت و حاصل فعاليت
  موسيقي ايران است. 

خورشيدي،  ١٣٨٢مهيب و غم انگيز بم، در سال  ي هدردا و دريغا كه در زلزل
ديگر، اسير خشم  ي هشيفتمحبوب و هنرمند، مانند هزاران جان  ي هخواننداين 

 ترين  طبيعت شد و به ابديت پيوست و موسيقي ايران، يكي از برجسته
  خوانندگان را از دست داد.

ه است: بسطامي بسيار خوب مراحل ترقي او گفت ي هبارمحمد رضا شجريان در
را طي كرد، ولي دولت مستعجل بود. او از اميدهاي آواز ايران بود و صداي 

 آثارش با تكنيك درست اجراآخرين در  به خصوصداشت و آواز را  ييگيرا
  كرد.  مي

گويد: اگر بنا باشد از بهترين خوانندگان پس از انقالب مثالي   مي شهرام ناظري
 ي هبرم. او از ذوق خاصي برخوردار بود و نقط مي ايرج بسطامي را نام بياورم،

  شد.   مي آواز، بعد از انقالب محسوب ي هعرصاميدي در 
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چپ كوك زمان خود  ي هخوانندنويسد: بسطامي تنها  مي عبدالحسين مختاباد
كه  اي هي باال را داشت و به لحاظ حس و طعم ويژها  بود و قدرت خواندن گام

 ي  همجموعگذشته بي مانند بود. خواندن  ي هدهيش بود، در سه يا چهار در صدا
وي  ي هعهدي چپ كوك است، تنها از ها آهنگكه عموما  »موسم گل«

  آمد.  می بر

هاي بسيار توام   ها و رنج  واپسين زندگي اين هنرمند خوش آوا، با درد يها سال
ل سپرد، از همه بريد و بود و چون در تهران سر پناهي نداشت، به آسمان كوير د

  انزوا گزيد. ي هگوشدر بم، 

  خواند:  مي در آخرين اثري كه با پرويز مشكاتيان اجرا نمود، چنين

  از آيدــر ســازي دهر، بر ســناس  ه فلك همدم و هم راز آيدـرم كــگي
  وين عمر گذشته از كجا باز آيد؟  وند؟ــع شـا جمــق از كجــياران مواف
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  اربه نوآمد  - ٥٣

، پايان سال كهن و آمدن سال نو ها حدود سي سال، آنگاه كه تيك تاك ساعت
هفت سين،  ي هايراني بر سر سفر ها كردند، مليون مي و عيد نوروز را اعالم

شنيدند كه در وصف بهار بود و   مي ي رانشين دلنشاط و  آهنگ زيبا و پر
تحرك، از هاي بهاري. اين آهنگ موثر، شاد و پر  ها و شوريدگي عشق
مراه كالم زيباي اسماعيل نواب صفا و ه ي مهدي خالدي بود كه بهها هساخت

شد   مي بيات اصفهان اجرا ي  همايخانم دلكش در  ييصداي رسا، شفاف و جادو
آمده  به وجودو به تحقيق، بهترين بهاريه است كه تاكنون در موسيقي ايراني 

  است. 

 ١٣٢٧كنم در سال  مي د: تصورنويس مي »شمع ي  هقص«نواب صفا، در كتاب 
، اين آهنگ شاد و زيبا را »نشاط«مناسبت تولد اولين فرزندش، ه بود كه خالدي ب

ولي كم كم  ،بود »نشاط«سرودم. نام اين ترانه در ابتدا  آن راساخت كه من شعر 
  تبديل شد.  »بهار  آمد نو«به 

كه خود يكي  ولنوينامدار  ي هنوازندساز و  دان، آهنگ پرويز ياحقي، موسيقي
شود، در  مي ي هنري تاريخ معاصر محسوبها  هترين پديد از شگرف

گويد: تاكنون  مي چنين »شمع ي  هقص«و  »ي پايدارها  هزمزم«هاي  كتاب
كند  ييدستي خالدي، هنرنما  هنرمندي كه بتواند با قدرت و خالقيت و چيره

 كه اخت و با ايننديده ام. او اولين هنرمندي بود كه براي فصل بهار آهنگ س
براي بهار ساخته شده، اما هيچ كس موفق  اي هي زيبا و برجستها آهنگتاكنون 

ه اين آهنگ در ريتم دو ضربي، ب .آورد به وجودنشده است، اثري مانند خالدي 
ترين كار  ساخته شد كه البته در آن زمان عجيب» شكسته«اصطالح عوام 

ي زمان خود ها كار ترين از مشهور يكي به زوديكاري نو بود و  .ريتميك بود
سازان و شاعران   موسيقي راديو، آهنگ ييشكوفا يها سالدر  كه شد، كما اين

عرضه كنند. بسياري از همكاران من براي نوروز  آن رامتعدد، نتوانستند مانند 
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 ، اما صادقانه»نوروز آمد« به نامدارم  اي هآهنگ ساخته اند و حتي خود من تران
 اي  هسازان ديگر موفق نشديم، تران  نه من و نه هيچ يك از آهنگ گويم كه مي

چيزي  چنينهمكنم كه در آينده نمي  با اين شهرت و موفقيت بسازيم و تصور
  صورت گيرد. 

: مهدي خالدي از اولين شاگردان »ي موسيقي ايرانها هچهر«كتاب  ي هنوشتبه 
ن موسيقي مّلي و صباست كه نوازندگي در راديو و شركت در اركستر انجم

سپس مسافرت به هندوستان و ضبط صفحاتي با آواز دلكش، موجب شهرتش 
شده است. استادش صبا، در آغاز مهدي خالدي، شاگرد با استعدادش را به راديو 
معرفي كرد و جزو نوازندگان ديگر اركستر به كار واداشت. به تدريج در 

مش، دل مشتاقان را به شيرين و گري  هاي سلو هم شركت كرد و پنجه بخش
ذوق آورد. وقتي صفحاتش از هند به ايران رسيد، مخصوصا لطف صداي 

خوش آهنگ خالدي در صفحه ضبط شده  ويولندلكش كه براي اولين بار با 
  بود، موجب بسط انتشار و شهرت و محبوبيتش شد. 

به به روش موسيقي جاز افتاد، ولي  ييها دنبال ساختن آهنگه خالدي چندي ب
موسيقي اصيل ايراني  ي هشيوبه  ييها از آن رويه كناره گرفت و تصنيف زودي

  ساخت كه مكرر از راديو پخش شد.

خوانندگان بسيار و از آن جمله:  ي هوسيل، »بهار نوآمد « ي هترانگفتني است كه 
علي زاهدي، نادر گلچين و سيمين غانم اجرا شد، اما آنچه موجب شهرت و 

دلكش است كه با توجه به  اي هشد، بي گمان اجراي افسان محبوبيت ماندگار آن
  در نهايت هنرمندي خوانده است.  آن راروح آهنگ و مفهوم ترانه، 
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  طي شد هجر يار (نشاط) ،آمد نوبهار

  .دستگاه همايون (بيات اصفهان) ؛شعر از نواب صفا ؛آهنگ از مهدي خالدي

  ٢بيار) مي قيسا ،(مطرب ني بزن  طي شد هجر يار ،بهار نوآمد 
  بوسي ده دل مرا مشكن    باز آ اي رميده بخت من
  مي نوشم به جاي خون خوردن    تا از آن لبان مي گونت

  ٢ساقي مي بيار) ،(مطرب ني بزن  طي شد هجر يار ،بهار نوآمد 
  پر كني هر دم پياله    خوش بود در پاي الله

  ناله تا به كي           
  ٢همچو جام مي) ،(خندان لب شو          

  باشد خزان غم ز پي    بهار عشرت و طرب چون
  بزن به بانگ چنگ و ني    چمن بزن قدم، ربر س

  پر كن از سمن جامم    اي گل در چمن بيا با من
  ....من اه گلمي نوشم به پاي           
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  به كس مگو مگو - ٥٤

است كه در سال  ييها هترين تران  ترين و دل انگيز ، از بديع»به كس مگو مگو«
استاد علي تجويدي، همراه با كالم موثر و  ي  هوسيل، خورشيدي ١٣٣٥
نواز  برانگيز دكتر منير طه، در دستگاه شور خلق شد و با صداي دل غوغا

علت ه ي رنگارنگ راديو تهران انتشار يافت و بها  گل ي هبرنامدر » مرضيه«
ي ممتازي كه داشت، در اندك زماني به شهرت و محبوبيت فراوان ها  ويژگي

  . دست يافت

، داراي اشعاري سست و ناموزون و ها  در آن روزگار، بسياري از تصنيف
هاي مجازي و توصيف   ها از شرح عشق  مضامين سطحي بود و اغلب آن

  كرد.  هاي خيالي تجاوز نمي  معشوق

ايران  ييو ترانه سرا سازي آهنگ، تحوالت چشم گيري در امر ١٣٣٠ ي  هدهدر 
نامدار و توانا، اين هنرها با تغييرات مطلوب و وقوع پيوست و با ظهور استاداني ه ب

توان نام برد   مي اين نامداران، دكتر منير طه را جمله ياز  شد. رو به رومناسبي 
و » شيرين شيرين«، »مرا عاشقي شيدا«قدري چون:  كه با سرودن آثار گران

ايران خوش درخشيد و آثار او در  ييسرا ، در تاريخ ترانه»كس مگو مگو به«
  داشت. اي هوسيقي معاصر ايران، جايگاه ويژم

به  آن را ي منير، عطر و رنگ خاصي داشت، عطر و رنگي كه بعضاًها  هتران
ي منير ها  هتران ي  همايكردند، اما حقيقت اين بود كه بن  مي منتسب» عرفان«
برخي از نويسندگان و يا  كه چنان هم عشقي جسماني، نه آن بود، آن» عشق«

بردند تا  مي عنوان عشقي عرفاني و آسماني نامه راديو، از آن ب اندركاران دست
متعصب جامعه را قانع كنند كه منظور شاعر از بيان اين هيجانات و هاي  گروه

  عرفاني است.  ليمسا، صرفاً ها  شوريدگي
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هاي دختر جواني بود كه  ييها و شيدا ي منير عموما تصوير شيفتگيها  هتران
بيست و دو سال بيشتر  كه دانست. او در حالي مي هستي هويت ترين عشق را باال

  گويد: مي نداشت، از هيجانات روحي و عاطفي خود چنين

  شبي ز ميخانه ام پر كش، بسان پيمانه ام سركش، به ميخواران مستيم مگذار
  ساغر مستي، اگر خواهي مستي و هستي، به اين و آن، هستيم مگذار يياگر جو

  ين سبو، تا بنوشندم، تا بنوشندمبه كس مگو مگو، حديث ا
  مستي،  ييمنم راز هستي، منم رمز مستي، اگر خواهي هستي، اگر جو

  كش كش، ببر سر مرا در
  دم تو از دستم مگو مستم، مده يكرا  حريفان

  به كس مگو مگو، حديث اين سبو، تا بنوشندم، تا بنوشندم
  .اگر از من، كسي پرسد، مگو بودم، مگو هستم

آورد، خود داستان شورانگيزي  مي ياده از جريان ضبط اين ترانه بآنچه منير 
پيرنيا،  داوود«گويد:   مي دالن سخن  است كه از ميزان تاثير اين ترانه بر صاحب

مقرر كرده بود كه در موقع ضبط هر آهنگ،  ها گلموسيقي  ي  هبرنامسرپرست 
ر و اداي صحيح سرا نيز در استوديو حضور يابد كه مراقب حسن اجراي شع ترانه

كس مگو ه ب«قرار بود  كه خواننده باشد. روزي ي  هوسيلكلمات و جمالت 
راه آقاي تجويدي در استوديو حاضر شدم و در به همضبط شود، من » مگو

براي اولين و آخرين بار، استاد بزرگ، ابولحسن صبا را زيارت كردم كه  جا آن
راي همكاري در ضبط اين اتفاق استاد مرتضي محجوبي و حسين تهراني، به ب

ترانه، در استوديو حضور داشتند. در چند جاي اين ترانه، برگرداني وجود دارد 
و » به كس مگو مگو، حديث اين سبو، تا بنوشندم، تا بنوشندم«گويد:  مي كه

اركستر  ياعضا ي ههمرسد،   مي اين برگردانه قرار بود كه هر وقت خواننده ب
 اين برگردانه شركت كنند، اما وقتي خواننده بدر خواندن برگردان مزبور، 

شد كه در  مي بيخودچنان دگرگون و از خود رسيد، استاد محجوبي آن مي
نهايت شيفتگي و بي خبري، نواختن پيانو را متوقف نموده و دور استوديو شروع 

اين ترتيب ه نمود و ب مي ركرد و مرتب برگردان مزبور را تكرا  مي به چرخيدن
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اركستر مجبور بود دوباره جريان ضبط را آغاز كند و اين بار نيز اين ناگزير، 
شد و باالخره پس از چند بار، تجويدي از استاد محجوبي   مي داستان تكرار

اين ترتيب كاري كه از ه خواهش كرد كه اجازه دهد آهنگ ضبط شود و ب

   ١٣٩صبح شروع شده بود، حدود چهار بعد از ظهر به پايان رسيد. ٩ساعت 

  

                                                      

زه تاب (راديو صداي  ي راديويي دكتر منير طه با خانم مولودگو و گفتبرگرفته از   ١٣٩
  .ايران)
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  طاووس - ٥٥

علت تحريم و تحقير موسيقي از سوي متعصبان رياكار، اشتغال ه ها بود كه ب قرن
شد و در نتيجه موسيقي  مي پليد و سياه تلقي ،زشت اي هبه اين هنر واال، حرف

سراشيبي و انحطاط نهاد و كم كم زندگي نيمه پنهاني و يا  ،ايراني رو به توقف
  ره با تحقير جامعه روبرو بودند. پنهاني يافت و هنرمندان هموا

ها منحصر به خوانندگان و نوازندگان نبود، بلكه هر فردي كه در   اين بي حرمتي
گرفت. از آن جمله  مي راستاي موسيقي فعاليت داشت، مشمول ناماليمات قرار
، اشعار مناسب ها آهنگهيچ شاعر با استعداد و مشهوري حاضر نمي شد تا براي 

ي دوران گذشته با مضامين سطحي و كلمات ها يجه اكثر تصنيفبسرايد و در نت
 در فرو مايگي رشد ها  آن ي  هو جمالت مبتذل و گاه مستهجن همراه بود و ريش

حتي شاعري مانند، ايرج ميرزا، براي تحقير عارف قرويني  كه ييكرد تا جا مي
  ».تو شاعر نيستي، تصنيف سازي«گويد:   مي ويه ب

سراياني بودند   ، از اولين سخن»امير جاهد«و » ارف قزوينيع« ،»علي اكبر شيدا«
توان از   مي ها  آنبعد از  .سازي مطرح كردند را در ترانه اي هكه معيارهاي تاز

ملك الشعراء بهار، وحيد دستگردي، رهي معيري و پژمان بختياري ياد كرد كه با 
يدند. از بخش ييسرا به ترانه ييمحتوا، ارزش واال خلق آثاري زيبا و پر

را در ايران  ييسرا ي گذشته، بنياد ترانهها هكه در ده ييترين شعرا  برجسته
افكار جديد و  ،دگرگون كرد، رحيم معيني كرمانشاهي است كه ابعاد تازه

را  ييسرا  ايران نمود و هنر ترانه غنايي ي بديع را وارد فرهنگ ادبها نوآوري
جز ه رايان نيز دريافتند كه بس ديگر ترانه كه گسترش داد، تا حدي عميقاً
و تحمل جور و جفا از  ها ي مجازي و لفظي و ناز معشوق كشيدنها همعاشق

  مطرح كرد. ها هديگري را در تران پذير دلتوان سخنان تازه و  مي روزگار،

برد و  به كارمعيني كرمانشاهي براي نخستين بار زبان حكايت و تمثيل را در ترانه 
سرود كه بسياري  ي هبرجستان ساز آهنگبراي  نشين  دلو  اثر زيبا ٢٣٠بيش از 
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بخش بزرگ و معتبري از  ها  آن ي همجموعبه مرز ماندگاري رسيده و  ها آناز 
  دهد.   مي تاريخ هنر و ادب معاصر ايران را تشكيل

نيز  »ييسرا تابلو«و يا  »آثار سمبوليك«ها به عنوان  ي تمثيلي كه از آنها  هتران
بر روي آهنگي از بزرگ لشگري آغاز  »آبشار« ي هترانسرودن  شود، با مي ياد

، »خواب نوشين«، »برق و خرمن«، »طاووس«ون: چفرينش آثاري آبا  شد و بعداً 
  افت.ي ه، ادام»فروش دختر گل«و » كولي«، »سرو و بيد«، »تاك«

آميخته   ي خويش را با موضوع قابل تجسمي درها ، شاعر گفتنيها  هدر اين تران
 ي همقدمپردازد. خود شاعر در قطعه شعري كه در   مي ييامون آن به هنرنماو پير

  گويد: مي مندرج است چنين »خواب نوشين«كتاب 

  دمـع آكنــديــي باـه  هــنكت    يـوسيقـرم مــان گــن در الحــم
  دمـه افكنـرانــو در تـح نـرط    دمــاشيــه پــرانــر تــو بـــعطر ن

  آورد؟ اي هرانــدر ت اي هقص    گ كسانكس اما، از اين بزر چه
  آورد؟ اي هــانــر نشــوز تكب    اووسـفي المثل بست نقشي از ط

تخيالت  ،هاي مجازي عشق ،ييگرا ي معيني كرمانشاهي عاري از پوچها  هتران
ها و يا   از زندگي واقعي انسان ها  سطحي و كالم مبتذل بوده و مضمون اغلب آن

سرگذشتي دارد و  ها آنيك از  ته است و هرياف نشأتطبيعت پيرامون ما 
 شده است. خود وي در اين زمينه ها  آنخاصي موجب پيدايش  ي هانگيز

 من الهامه بود و ب گو و  گفتر حاالت مختلف با من در دنويسد: طبيعت  مي
رد. گاهي با ديدن كودكي در حال گل چيدن، به ياد ك  مي داد و مرا ياري مي

ساختم، گاهي  مي را» ياد كودكي« ي  هترانهمان لحظه  افتادم و در مي كودكيم
سرودم و زماني با ديدن   مي را» برق و خرمن«از ديدن خرمني آتش گرفته، 

كردم كه چگونه مغرورانه قدم   مي كبوتراني بر پشت بام، طاووسي را مجسم
 ي هتران«گشايد و در همان لحظه روي آهنگ آماده،   مي دارد و بال و پر  مي بر

خاطر دارم كه ه شد. ب ساز  آهنگسرودم كه موجب اعجاب  مي را »سطاوو
ي   در كميسيون نمايش كشور بودم، با مشاهده ها زماني مامور بررسي فيلم
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به را  »آبشار« ي  هترانداد،   مي عظيمي از آبشاري را نشان ي  هفيلمي كه جلو
  ١٤٠آوردم. وجود

ل او در طبيعت و يا بازتاب ثار معيني، مولود تفكر و تامآيك از  ين نحو هربه هم
هاي روح آدمي و يا تصوير   ها و شرح پيچيدگي هاي او در روح انسان كنكاش

 كننند. از آن  مي هاي زندگي مردمي است كه پيرامون او زندگي  فراز و نشيب

بازتاب سفر  ١٤١،»راز خلقت ي هجاودان« ي  هترانتوان گفت كه  مي جمله
زدگي وي از  جوي زندگي ديگر و شگفتنات، در جستيروحاني او به اعماق كا
  عظمت آفرينش است. 

تر  طوالني كه آگاهي از آن ما را براي درك بهتر و عميق نسبتاً ي همقدمبا اين 
 »طاووس« ي هتراندهد، نظري به سرگذشت  مي آثار معيني كرمانشاهي ياري

  كنيم. مي

پس از آمد و  به وجودخورشيدي  ١٣٣٧يكي از آثار درخشاني كه در سال 
آثاري است كه تا  ي ههممافوق  ،از راديو همگان دريافتند كه اين ترانه پخش

به ي هنرمند جواني ها هآهنگي بود در دستگاه شور از ساخت .آن زمان شنيده اند
پرويز ياحقي، همراه با كالم سمبوليك رحيم معيني كرمانشاهي كه با آواي  نام

  زماني به شهرت رسيد.اجرا شد و در اندك » مرضيه«گرم و جذاب 

يافته و  نشأتي اصيل ايراني ها  ملودي ترين  و مطلوب ترين آهنگ از زيبااين 
در  .شد ي بيگانه ديده نميها  ملودييا  كاستي در سراسر آن يك ذره كمي و

 كه در حاليو رفته بود،  به كار ييهنرمندي و زيبا ،ساختار آهنگ نهايت تناسب
محتوا هم بود و  متنوع و پر ،رسيد، عميق  يم به نظرپر شور و جذاب  ،گرم

شد. در تنظيم آهنگ، نواي  هيچ وجه از شنيدن آن خسته نميه شنونده ب

                                                      

 .٤٢ ي  هصفح ،»راز خلقت« -١٤٠

نادره بديعي  ي هاين ترانه بر روي آهنگي از انوشيروان روحاني سروده شده و به نوشت -١٤١
 سرايي در ايران است. اوج ترانه ي ه، نقط»يخچه اي بر ادبيات آهنگين ايرانرتا«در 
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 تحت تاثير قراررا  داشت و شنوندگان اي  هپرويز، نقش ويژ ويولنشورانگيز 
  داد. مي

مي زده «، »بيداد زمان«، »آواز دل«ي پرويز ياحقي مانند: ها آهنگبسياري از 
سراب «و  »گردباد«، »چو اسير دام توام«، »باغ گله ب اي هپنجر«طاووس، «، »شب

آمده و به جاودانگي  به شماراول موسيقي معاصر ايران  ي هدرجاز آثار  »آرزو
  پيوسته اند.

ي گو و  گفت، معيني كرمانشاهي در يك »طاووس«خلق  ي هدر بيان انگيز
، شاعر و ترانه سراي نامدار با تورج نگهبان ٢٠٠٦تلويزيوني كه در دهم فوريه 

  گويد:  مي داشت، چنين

ما آمد تا  ي هخانبه  ،ويولنتواناي  ي  هنوازندو  ساز آهنگ ،روزي پرويز ياحقي
در خصوص سرودن ترانه براي آهنگ جديدي كه ساخته است با هم 

كنيم. او با ساز شورانگيز خود آهنگ را نواخت و من در جستجوي  گو و  گفت
متناسب باشد.  شور پرن مناسبي بودم كه با اين آهنگ زيبا و كردن مضمو  پيدا

كرد كه كبوترهاي بسيار داشتند و  مي زندگي اي  هدر همسايگي ما، خانواد
دادند. آن روز من با ديدن اين   مي روز پرندگان زيباي خود را پرواز  هر

گيري و سپس بازگشت مغرورانه   كبوترهاي طناز و چگونگي پرواز و اوج

  ١٤٢آمد. به وجودافتادم و اين اثر » طاووس« ي  هترانفكر سرودن ه ب ،ها آن

گونه كه ذكر شد اين ترانه، يك اثر سمبوليك است و مانند هر هنر  همان
الي جمالت و كلمات آن تعبيرهاي  هب تواند از ال  مي كس  سمبوليك، هر

انه خاص خود را داشته باشد، و اتفاقا همين موضوع، از رموز جاودانگي اين تر
  است. 

                                                      

 .ي تلويزيوني استادگو  و  گفتنقل به معنا از  -١٤٢
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تواند نمادي از زندگي  مي »طاووس« ي هتراناين نوشته،  ي هنگارند به نظر
ايزدي وجود دارد و هم  در وجودشان هم فرّ كه ييها ها باشد. انسان  انسان

و هم زشتي، هم روشني و هم تاريكي.  ييتمايالت حيواني و شيطاني. هم زيبا
و پاي زشت آن نمود  ها ح انسانرو ييو بال خوش نقش اين پرنده، نماد زيبا پر

 ،باور خود استاد معيني: پاي زشت طاووس، نماد پيريه ست. بها آنزشتي 
پر و بال رنگين و حركات  ،هاي انسان و چتر زيبا فرسودگي و ضعف ،ناتواني

  ١٤٣هاي زندگي است.  يينمادي از شكوه و زيبا ،غرور آميز آن

 به علتگذرد،   مي اين اثر زيباهم اكنون پنجاه سال از آفرينش  كه با وجودي
رفته،  به كارتنظيم و اجراي آن  ،شعر ،ي مطلوبي كه در خلق آهنگها ويژگي
تابد و   مي درخشاني در آسمان موسيقي ايران ي همانند ستار» طاووس«هنوز 

عمق و مفهوم آن، چون روزهاي نخسين، تازه و موثر و  ،جذابيت ،ييزيبا
  نوازست. روح

                                                      

  .ي استاد معيني با تورج نگهبانگو  و  گفتنقل به معنا از  -١٤٣
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  طاووس

شور، خواننده: مرضيه، شعر از: معيني كرمانشاهي، آهنگ: پرويز دستگاه: 
  .١٣٣٦ياحقي، سال آفرينش: 

  طاووس زيبا ،در كنار گلبني خوشرنگ و بو
  مستانه زد چتري فريبا ،با پر صد رنگ خود        

  يك از صدها نگفتم ،از غرورش، هرچه من گويم
  نگفتم ،ر رعناگن افسونآ در وصف اي هنكت        
  خرمني گل جاي پر داشت    ي به سر داشتتاج رنگين

  بي خبر از خود گذر داشت    در ميان سبزه هر سو
  نخوتش افزون شد از آن چتر زيبا    هر زمان بر خود نظر بودش سراپا

  از كار دنيا ،بي خبر        
  پابند يك خواب و خيالم ،هر زمان  من كه خود مفتون هر نقش و جمالم

  خوش بدم گرم تماشا        
  پاي زشتش شد هويدا    فزون غرور او    ور اوچو شد ز ش

  باشد اسير زشت و زيبا    كسي در اين جهان  هر
  تا بديد آن زشتي پا    پرش شكسته شد  چو غنچه بسته شد

  باشد اسير زشت و زيبا    هر كسي در اين جهان
  چتر خود نگشاده بستم    من همان طاووس مستم

  هستم، ولي با صد دريغا    يك جهان ذوق و هنر
  بي كينه دارم، روح چون آئينه دارم اي  هسين

  گنج شعر و شور و حالم، اين همه نقدينه دارم      
  جان پرور من ي  هآن مرغ شيدا، گفت ي هجلو

  ....پاي آن طاووس زيبا، هستي رنج آور من      
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  رفتم و بار سفر بستم - ٥٦

ي استاد علي ها هنشيني است از ساخت دل ي هتران، »رفتم و بار سفر بستم«
كه همراه با كالم موثر و عميق  ،دشتي ي  همايساز نامدار، در  آهنگ ،تجويدي

ي ها گللطيف و جان بخش خانم هايده، در  ،اسماعيل نواب صفا، و آواي گرم
  هاي بسياري را تسخير كرد. ها و جان  اجرا شد و دل ٥٤٨ ي هشماررنگارنگ 

كه براي  خورشيدي ساخت و مضموني ١٣٣٣تجويدي اين آهنگ را در سال 
ين به همياران و تلخي هجران بود و  ييآن در نظر گرفت، داستان سفر و جدا

  جهت آهنگ تم غم انگيزي داشت. 

ي ها  هوقت شور و حالي براي خلق نغم اين معمول استاد تجويدي بود كه هر
جديد داشت، با توجه به احساسات و عواطف خود در آن ساعات، آهنگي در 

ها  نوشت و بعد مي آن راسرود و نت   مي ر داشتخصوص مضموني كه در نظ
خواست تا با توجه به آن مضمون، شعر مناسبي بر روي آن  مي ييسرا از ترانه

پيدا كند كه طرز خواندن و  اي هشد تا خوانند  مي قرار دهد، آنگاه مترصد
وجه ه ب آن راوسعت صدايش براي اجراي آن اثر مناسب باشد و بتواند 

نيز چنين كرد، » رفتم و بار سفر بستم«ند. در مورد آهنگ پذيري اجرا ك دل
 به ناماين ترانه در خاطرات هنري خويش كه  ي هسراينداسماعيل نواب صفا 

 به يادانتشار يافته است، داستان خلق اين اثر ماندني را چنين » شمع ي  هقص«
  آورد: مي

روزي علي كردم،  مي كه من در شهرداري تهران كار ١٣٤٦يا  ١٣٤٥در سال 
دفتر من آمد و از من خواست كه بر روي يك آهنگ او كه در ه تجويدي ب

دشتي ساخته شده است، شعر بگذارم. آن زمان شهرداري تهران در ميدان  ي مايه
هنگامي كه از  .هنوز ويران نكرده بودند آن راتوپخانه قرار داشت و ساختمان 

برويم، در بين راه از او تجويدي  ي  هخانآمديم تا به   مي شهرداري بيرون
شعر ملودي اول  :خودت در مورد اين آهنگ چه احساسي داري؟ گفت :پرسيدم
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، من هم »رفتم و بار سفر بستم«پرسيدم چيست؟ گفت:  .را خودم ساخته ام
او واقع در ميدان  ي هخانحال به  به هر» با تو هستم هركجا هستم«بالفاصله گفتم: 

ار اين آهنگ را تمام كردم و ديگر از سرنوشت آن روز اشع ژاله رفتيم و من آن
» هايده: «به نام اي  هبا صداي خوانند آن راچند سال بعد،  كه بي خبر بودم تا اين

من از تجويدي  شنيدم. از حيث تنظيم و اجرا بسيار خوب اجرا شده بود، بعداً
هنوز تنظيم كني، گفت زيرا  اين گونهيت را ها  آهنگپرسيدم: سابقه نداشت كه 

  رموني را نزد استاد خالقي و استوار نياموخته بودم. ها من اصول

دارد   مي گيرد، نزد خود نگه مي از من يا از ديگري كه يياو عادت دارد، شعرها
مناسب اجراي آن بيايد، در مورد آهنگ دشتي مزبور نيز همين  اي هتا خوانند

ولي در يكي از  ،ديده امكار را كرده بود و من هرگز خانم هايده را از نزديك ن
يت را بيشتر ها ها كه در تلويزيون ايران از او پرسيدند كه كدام يك از اجرا سال

 كه و بسيار تاسف آور بود زماني» رفتم و بار سفر بستم«دوست داري؟ گفت: 
 هنگام درگذشت و همين تصنيف را در مراسم تشييع او  هب اين خواننده نا

   ١٤٤شنيدم. مي

از خوانندگان بسيار خوش صدا و با استعدادي  ،»هايده«، مشهور به سكينه دده باال
در » آزاده«جاويدان  ي هتران، با خواندن ١٣٤٠ هاي سالبود كه در اواخر 

  ي رنگارنگ به شهرت و محبوبيت فراوان دست يافت.ها  گل ي هبرنام

صاف و شفاف داشت و در پرتو  ،شور پر ،وسيع و به غايت گرم يياو صدا
ي اصيل و ها آهنگي استاد علي تجويدي و خواندن بها  گراني ها آموزش

يكي از  به زوديآورد و  به دستدر موسيقي ايران  يينواز او، جايگاه واال دل
ي ايراني شد. دريغا كه اين هنرمند خوش آوا، ها هستارگان درخشان آواز و تران

و » پاپ«دمي ي مرها هخواندن ترانه پس از مدتي از تجويدي كناره گرفت و ب
ارزش و اعتباري كه از خواندن معدود  .ي جاز و ريتميك پرداختها آهنگ

                                                      

 .٥٥٦ ي هخاطرات هنري نواب صفا، صفح ،»شمع ي  هقص« -١٤٤
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دست آورده بود كافي بود كه نام وي در فهرست ه ي تجويدي بها  هتران
خورشيدي در يكي از  ١٣٢١خوانندگان بزرگ ايران باقي بماند. هايده در سال 

 مند عالقهآواز و ترانه هاي كرمانشاه تولد يافت. از كودكي به خواندن   روستا
  بود و همواره اشتياق داشت كه روزي در خوانندگي به شهرت برسد.

بعد از انقالب ايران با راديو آلمان  يها  سالكه هايده در  ييگو و گفتدر 
دنياي خوانندگي و استاداني كه در پرورش صداي او ه انجام داد، از ورود خود ب

  كند: مي كوشش كرده اند چنين ياد

خواندن آواز و تصنيف را از طريق راديو و شنيدن صداي بانوي آواز ايران،  من
هاي هنري شوم، نزد  تصميم گرفتم وارد كار كه خانم دلكش آموختم، اما زماني

كردم.  به كارفرهنگ شريف و استاد احمد عبادي شروع  ،استاد علي تجويدي
موسيقي بود و با داران  ما، صدا ارثي بود و پدرم از دوست ي  هدر خانواد

رفت و آمد داشت، مادرم نيز از صداي خوشي  ها هها و خوانند  موزيسين
خواندم و هنگامي كه دوازده ساله بودم،  مي برخوردار بود. من از كودكي

تر است و من  خواهرم مهستي چهار سال از من كوچك .كردم مي تمرين آواز
خواندن كرديم، ه روع بوقتي هر دو نفر ش .وي آموختمه تصنيف خواندن را ب

به هم هيچوقت با هم رقابت نداشتيم و براي بهتر شدن كارهايمان، اگر ايرادي 
ه كرديم. من قبل از مهستي وارد راديو شدم، اما ب مي داشتيم، توصيه هم را قبول

به هاي خانوادگي و مخالفت همسرم با خوانندگي من، نتوانستم  دليل گرفتاري
خره حدود دو سال بعد، دوباره خواندن در راديو را با م ادامه دهم و باالكار

 اثر استاد تجويدي و رهي معيري آغاز كردم و همگان ،»آزاده« ي هتراناجراي 
هنوز  .در موسيقي ايران بود يين تصنيف، يك كار استثناآدانند كه اجراي  مي

  شوم.  مي شنوم دگرگون  مي آن راهم وقتي خودم 
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ي اصيل ايراني را ها هخواندن تران كه ، هايده از اينگو و  گفتاين  ي هادامدر 
 ادامه نداد و به اجراي موسيقي جاز پرداخته متاسف است و مشتاقانه آرزو

   ١٤٥ي اصيل را پيدا كند.ها  آهنگ ي هباركند كه روزي امكان خواندن دو مي

شعر زيبا و  ،آورد به وجودنظر از آهنگ ممتاز و ارزشمندي كه تجويدي   صرف
رفتم و بار «تواي نواب صفا و آواي آسماني هايده، عامل موثر ديگري كه پر مح

نمايد، تنظيم و هارموني   مي را از ديگر آثار آن روزگار متمايز» سفر بستم
رفته و ارزش ترانه را  به كارغايت بديع و لطيفي است كه در سراسر اين اجرا   هب
ي آهنگ، صداي اوج رسانيده است. اگر خوب دقت كنيم، در جاي جاه ب

اين ه شود كه نماد رفتن و بار سفر بستن است و ب مي حركت پاي عابري شنيده
هاي سطحي، تا چه  يابيم كه موسيقي ايراني بر خالف برخي باور مي ترتيب در

 حد قابليت تعالي و تكامل داشته و هنرمنداني چون علي تجويدي، چگونه
ي را خلق كنند دالويز ييچند صدا توانند با توجه به پيام شعر و آهنگ، اثر مي

  سال باقي بماند. هاي سالكه براي 

پس از انقالب، هايده به خارج از كشور مهاجرت كرد و با خواندن  هاي  سالدر 
وطني، در بين ايرانيان خارج نشين، طرفداران بسيار پيدا  ي هي غم يادانها  هتران

ديان دل شكسته بود، اما كرد و صداي او تسكيني در خور، براي مهاجران و تبعي

   ١٤٦در خود ايران، نامش حتي از فهرست كتب مرجع نيز زدوده شد.

بيش  كه در حالي ،خورشيدي ١٣٦٨و باالخره هنرمند خوش آواي ايران در سال 
هاي  و آواز ها هسكته قلبي درگذشت، اما هنوز تران به علتسال نداشت  ٤٧از 

  بخشد. مي فا و معنازندگي مردم ايران صه ب همچنانماندگارش، 

                                                      

فوريه  ،چاپ آتالنتا »پرديس« ي ي هايده با راديو آلمان، نقل از ماهنامهگو  و  گفت -١٤٥
٢٠٠٦. 

امپيوتري كارشناس موسيقي، برگرفته از سايت ك ،دكتر محمود خوشنام ي هقالم -١٤٦
 .روشنگري
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  رفتم و بار سفر بستم

 ؛خواننده: هايده، كورس، و ديگران ؛علي تجويدي :آهنگ ؛شعر: نواب صفا
  .دستگاه: دشتي ؛١٣٤٥-٤٦، ١٣٣٣سال آفرينش: 

  رفتم          رفتم
  هر كجا هستم ،با تو هستم      رفتم و بار سفر بستم

  من ي ام، عشقت بهانهبا ياد تو زنده   من ي هتراناز عشق تو جاودان، ماند 
  من ي هخانپيدا شو چو ماه نو، يك شب به 

  من ي  تا ريزد گل از رخت، در آشيانه        
  كجا هستم  هر ،با تو هستم      رفتم و بار سفر بستم

  رسيدي مي شنيدي، به حال زارم  مي آهم را
  كشيدي  مي خريدم، تو ناز من را مي نازت را      

  ز برت، ز برم نروي چو روم    به خدا كه تو از نظرم نروي
  كجا هستم  هر ،با تو هستم      رفتم و بار سفر بستم

  چه شود؟ ،شب فراق ما سرآيد    اگر مراد ما برآيد، چه شود؟
  نصيبم از سفر نشد ،كه به جز غم    خبر نشد ،به خدا كس ز حال من

  نروي يك نفس ز پيش چشم من
  جلوه گر نشد ،كه به چشمم به جز تو        

  هر كجا هستم ،با تو هستم      ستمرفتم و بار سفر ب
  ....رفتم رفتم رفتم رفتم      
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  تتك درخ - ٥٧

آلودي است كه هزاران سال است  ها، داستان وهم  انسان يي، تنهاييتنها
خود مشغول كرده و بخش قابل توجهي از آثار ه هنرمندان و انديشمندان را ب

ها  و بي پناهي انسان يينامدار، به تنها ي هنويسندگان و فالسف ،شعرا ،نقاشان
اختصاص دارد. در تاريخ ادب پارسي نيز، گويندگان بزرگ ايراني چه در 

آور  دلهره ي  مقولهباب اين  گذشته و چه در زمان حاضر، آثار فراواني در
توان از   مي كرده و با هنرمندي فراوان از آن سخن گفته اند كه از آن جمله خلق

ياد كرد كه شاعر در نهايت هنرمندي و  ديوان حافظ ي هجاوداننخستين غزل 
  را به تصوير كشيده است.  ها و سرگرداني انسان ييتنها ي هقص ،بالغت

با آواي لطيف » درخت تك« به نامي نشين  دل ي هترانخورشيدي،  ١٣٣٧در سال 
از راديو ايران پخش شد كه با ظرافت و هنرمندي » پوران شاپوري«نواز   و دل

 ييها هشاخ ،هاي در گلو مانده فرياد ،دوري از ياران ،افراوان، از سكوت صحر
ها داشت و  سخن ها انسانكسي  و بي ييكه بر اثر طوفان شكسته شده و تنها

 به زوديآهنگ و آواز، آن چنان هنرمندانه بود كه اين ترانه  ،تلفيق بين شعر
  شد.  مي ها زمزمه مقبوليت عام يافت و در هر محفل و مجلسي بر لب

تاثير بسيار داشت، » درخت تك«رسي علل و عواملي كه در موفقيت در بر
ياد كرد كه عباس شاپوري،  ييي ريتميك و زيباها  ملودينخست بايد از 

ها سروده   هاي كوهستان ها را به رواني آب چشمه سار آهنگ، آن ي هسازند
  خورد.  مي چشمه ب ييي زيباها هبود و در جزء جزء اين نغمه، نشان

خورشيدي در تهران تولد يافت. پدرش از دوست ١٣٠٢وري در سال عباس شاپ
روزگار رفت و آمد داشت  داران موسيقي بود و با اساتيد و هنرمندان بزرگ آن

و در مجالس پر شور آنان بود كه عشق به موسيقي، روح و جان كودك را 
د حسين ها آشنا شد. مدتي نزد استا و آواز ها هتسخير كرد و از خردسالي با نغم

و فراگيري  ويولنياحقي و چندي در محضر استاد ابوالحسن صبا به نواختن 
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داشت، در  كه اي هاستعداد و عشق و عالق ي  هموسيقي ايراني پرداخت و در ساي
شيرين خود، سبك خاصي را بنياد ي   نوازندگي اين ساز مهارت يافت و با پنجه

  نهاد.

ا با راديو تهران آغاز كرد و ، عباس شاپوري، همكاري خود ر١٣٢١از سال 
سازي نمود كه آثارش با   ها، شروع به آهنگ عالوه بر شركت در اركستر

صداي حسين قوامي، خانم روح بخش، ناصر مسعودي و قاسم جبلي از راديو 
ر كرد كه يي تعليم موسيقي داها شد. مدتي نيز در تهران، كالس مي پخش

   ١٤٧وسيقي ايراني آشنا شدند.هاي او با م زيادي هنرجو در كالس ي هعد

داشت و با  به عهدهراديو را  ٤ ي  هشمارشاپوري مدتي نيز سرپرستي اركستر 
ي ها آهنگ، با اين برنامه همكاري نمود. از وي ها گل ي هبرنامپاگرفتن 

آيند مانند:  مي به شمارها از آثار ماندگار   مانده كه برخي از آن به جا فراواني

   ١٤٨».من ي  هتران«و » رقيب« ،»نيلوفر«، »درخت تك«

شور و   داشت، كالم پر رنگي  پرعامل مهم ديگري كه در موفقيت اين اثر نقش 

از ترانه سرايان بزرگ معاصر،  ،١٤٩»اسماعيل نواب صفا« ي  هاز سر درد برخاست
ها  يافته بود، بر جان نشأتبر روي اين آهنگ بود كه چون از جان و دل گوينده 

اعتياد به مواد مخدر، زندگي  به علتر آن ايام نواب صفا، كرد. د مي ها اثر و دل
 بسيار تلخ و غم انگيزي داشت و در نهايت درماندگي و سرگرداني ايام را

ها و  اميد ي ههمرهروان اين وادي تاريك،  ي ههمگذرانيد و مانند  مي
  هاي خود را از دست داده بود: اميدواري

  فرياد من شكسته در گلويم  كه در سكوت صحرا  تيره بختم تك درختي
  مزار آرزويم ،گرديد آخر  ها  كه دشت آرزو  بي پناهم  تك درختي

                                                      

 .٢٤٤ – ٢٤٧صفحات  ،»مردان موسيقي ايران« -١٤٧

 .همان -١٤٨

 جداگانه آمده است. ي  هشرح احوال و آثار اين هنرمند در نوشت -١٤٩
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  آن شادابي، آن برگ و برم كو؟    خشك و بي بارم، پس ثمرم كو؟
  مرگم ي همحنت، همساي ي هخانهم   بي توشه و برگم ،دور از ياران

  شكسته ها هتوفان از من چه شاخ      بر رخسارم غبار غم نشسته
  همه كس از من بگريزد      ل زهر آلودهچو نها
  با من آميزد ينه كس      با من بنشيند  ينه كس

  اسرار بيابان ،در سينه نهفتم    بيابان گويم غم خود را، با خار
  بود غم افزا، آه    سكوت صحرا  ،در دل شب

  .حديث خود با ماه      از تو جدا بگويم اي مه

از درگذشت دردناك نويسد: پس   مي »شمع ي هقص«خود شاعر در كتاب 
تزريق مرفين با سرنگ آلوده به ميكرب كزاز،  به علتهم  داريوش رفيعي، آن

ي اين بيماري به ساير هنرمندان بودند، من هم متاسفانه الن راديو نگران تسرّؤومس
بردم و تصنيف معروف   مي دچار اعتياد بودم و از اين موضوع بسيار رنج

كه در  ١٣٣٧ان ماه سروده بودم. در اسفند ماه را در هم» بي پناه«يا » درخت تك«
خواستم تا اين اثر را  مي بيمارستان بستري شدم، غالبا از پاشا سميعي رئيس راديو

   ١٥٠پخش كند. در واقع مضامين اين شعر و آهنگ، شرح حال خود من است.

و باالخره آخرين عاملي كه موجب شد تا اين ترانه ماندني شود، آواي لطيف و 
پوران بود كه در نهايت احساس و  دالويزگونه و  و تحريرهاي حريرجذاب 

  خواند. آن راهنرمندي 

در ايامي كه عباس شاپوري با خانم روح بخش همكاري داشت و براي او 
فرح دخت  به نام ييروح بخش با دختر زيبا ي هخانساخت، در   مي آهنگ

آشنا شد. اين دختر  ،سيدبه شهرت ر» پوران«عباسي طاقاني كه بعدها با نام هنري 
بسيار لطيف و جذاب برخوردار بود،  ييكه به موسيقي عالقه داشت و از صدا

اشتياق داشت تا با فراگيري موسيقي و پرورش آواي خود، به دنياي هنر بپيوندد. 

                                                      

 .٤٥٨ ي ه، خاطرات هنري نواب صفا، صفح»شمع ي  هقص« -١٥٠
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وقتي او با شاپوري آشنا شد تصميم گرفت كه در كالس درس شاپوري به 
بعد از آن، معلم و شاگرد تصميم  آرزوي خود تحقق بخشد. اندك زماني

ادامه پيدا كرد و مدت  همچنانگرفتند كه با هم ازدواج كنند. امر آموزش پوران 
خورشيدي نزد همسر خود به يادگيري فنون آواز و  ١٣٣٧تا  ١٣٣٠هفت سال، از 

خواني پرداخت و در اين مدت حدود يكصد آهنگ از آثار همسر   رموز ترانه
شد. از  رو به  كه با شهرت و موفقيت بسيار رو ش كردپخخويش را خواند و 

، »شب بود، بيابان بود« ،»درخت تك« ،»شانه«توان از:  مي ها هاين تران ي  هجمل
  ياد كرد.» باغبان«و » نيلوفر«

به سازان و نوازندگان ديگر شروع  از همسر خود، با آهنگ ييپوران بعد از جدا
 به شماري ماندني ها  هن دوره، از ترانكاري كرد كه برخي از آثار او در ايهم
از مجيد » بهار اومد ،گل اومد«از حبيب سماعي، » صبح شد باز«آيند مانند:  مي

از » عقرب زلف كجت«از جهان بخش پازوكي، » م دونه دونهكاش«وفادار، 
  از انوشيروان روحاني.» ها  سلطان قلب«ي منسوب به محمد علي شيدا و ها  هتران

 ييهمكاري داشت و آثار آهنگين زيبا ها  گلموسيقي  ي هبرنامچنين با وي هم
موسيقي معاصر ايران  ي ه، گنجينها آن ي  همجموعبراي اين برنامه اجرا كرد كه 
  را تعالي بسيار بخشيده است.

گرمي و  ،را با شور ها  نداشت، اما او تصنيفي گرچه صداي پوران وسعت چندان
نشست   مي ها دله گونه بود و ب ش حريرخواند و تحريرهاي  مي جذابيت فراوان

هاي  و مردم ايران آواي لطيفش را بسيار دوست داشتند. وي در برخي از فيلم

   ١٥١ايراني نيز شركت نمود و آثاري چند از او در سينماي ايران باقي است.

ترين خوانندگان زن، پوران بود كه  به اعتقاد اسماعيل نواب صفا: با هوش
باور حبيب اهللا بديعي: اديب ه تر بود و ب همه قوي اش از سرعت فراگيري

                                                      

 .٢٢٩ ي ه، صفح»و سرودهاي ايران زمين ها ه، ترانها  تصنيف« -١٥١
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زن و پوران  ي هخوانندمرد و روح انگيز بهترين  ي هخوانساري بهترين خوانند

   ١٥٢تصنيف بودند. ي  هخوانندبهترين 

 ي هترانكه نواب صفا و عباس شاپوري براي  ييمضمون لطيف و پر محتوا
سازان و  گر آهنگها مورد توجه دي انتخاب كردند، بعد» درخت تك«

نامدار  ي هنوازندساز و  آهنگ ،سرايان قرار گرفت و از آن جمله عماد رام ترانه
  دارد با مطلع: اي هتران ،فلوت

تك درختم من، در دل صحرا / كس چرا نكند به شاخه و برگ من نظري؟ / 
 ي همايدر  اي هاكبر گلپايگاني نيز تران ي.دشت غم، اثر سايه ام نكند به پهن

كه آهنگ آن از اسد اهللا ملك و شعر آن از » درخت تك«فهان خوانده به نام اص

اما آنچه به ماندگاري دست يافته است، همان اثري  ١٥٣خانم هما مير افشار است.
ي عباس شاپوري، اسماعيل نواب صفا و پوران ها است كه حاصل كوشش

  شاپوري است. 

                                                      

  .همان -١٥٢

 .مانه -١٥٣
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 درخت تك

اسماعيل نواب صفا: آهنگ: عباس  خواننده: پوران، همتي و ديگران، شعر:
  .١٣٣٧شاپوري، سال آفرينش: اسفند 

  فرياد من شكسته در گلويم  كه در سكوت صحرا  تك درختي تيره بختم
  مزار آرزويم ،گرديد آخر  ها  كه دشت آرزو  تك درختي بي پناهم

  آن شادابي، آن برگ و برم كو؟    خشك و بي بارم، پس ثمرم كو؟
  مرگم ي همحنت، همساي ي هخان هم  برگم دور از ياران، بي توشه و

  شكسته ها هتوفان از من چه شاخ      بر رخسارم، غبار غم نشسته
  همه كس از من بگريزد      چو نهال زهر آلوده

  با من آميزد ينه كس      با من بنشيند ينه كس
  در سينه نهفتم اسرار بيابان    گويم غم خود را با خار بيابان

  م افزا، آهبود غ    در دل شب، سكوت صحرا
  حديث خود با ماه      از تو جدا بگويم اي مه
  فرياد من شكسته در گلويم  كه در سكوت صحرا  تك درختي تيره بختم
  .مزار آرزويم ،گرديد آخر  ها  كه دشت آرزو  تك درختي بي پناهم
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  بسوزان - ٥٨

 ١٣٢ ي هشمار ي هبرنامخورشيدي در  ١٣٥٤ترين آثاري كه در سال  از بر
در » بسوزان« به نامانتشار يافت، آهنگ تفكر برانگيزي است  ي تازهها گل
كه همراه با كالم عبداهللا الفت و آواي  ،بيات اصفهان از علي تجويدي ي  هماي

به سيمين غانم اجرا شد و به تحقيق يكي از قطعات ماندگار موسيقي معاصر ايران 
 به وجود ها هتران بديع و متفاوت از ديگر اي هآيد. اين اثر كه با شيو  مي شمار

 شكل به تدريجها  هاي اجتماعي كه در آن سال آشفتگي به علتآمده است، 
تفسير و تعبيري در  ،بررسي ،، چندان مورد توجه قرار نگرفت و نقدگرفت مي

رفته بود، براي  به كاردر خلق آن  كه اي  همورد آن منتشر نشد و مفهوم ويژ
 د تجويدي اين اثر را بسيار دوستمردم ناشناخته باقي ماند. استا ي هتود
ي ها  آهنگاز » ساقي« به نامراه ديگر آهنگ خود به هم آن راداشت و  مي

 به شماريادگار دوران كمال و پختگي وي  كه دانست، آثاري مي ممتاز خويش
  آيند. مي

ها و   در واقع يك آهنگ تصويري است، تصويري از شور بختي» بسوزان«
وادي حيرت و درماندگي سرگردان است و از  هاي هنرمندي كه در شكايت

 هاي پيرامون خويش، بسيار رنج عدالتي عاديات و مبتذالت زندگي و بي
س و نوميدي أشود، با ي هاي او شنيده نمي  پيام كه كشد و از اين مي
هاي  روست و بر آن است كه برگ برگ خاطرات پيشين و يادبود  هب رو

 رسد كه مي به نظرآتش بسپارد.  يها هشعل به دستهاي ديرين را  عشق
هنرمنداني را تصوير كرده اند  ي  ههمدر اين اثر، زندگي  »بسوزان«آفرينندگان 

كه در برهوتي خشك و بي حاصل گرفتار آمده اند، برهوتي كه هيچ كس زبان 

   ١٥٤را نمي شناسد. ها آنداند و روان  را نمي ها آن

                                                      

است » نافه«، اثر فريدون تولّلي در ديوان: »ملعون«مشهور  ي هين مفهوم برگرفته از قطعا -١٥٤
  شود:  مي كه به چند بيت آن اشاره
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شود.  مي برانگيز شروع املغايت موثر و ته با اورتوري ب »بسوزان«آهنگ 
هارموني  ي  ههاي پيشرفت ي اصيل ايراني و تكنيكها  هاورتوري كه از تلفيق نغم

كند كه آتشي در  مي مغرب زمين شكل يافته و به شنونده اين احساس را القا
 ي آن باالترها هكشد و شعل مي حال روشن شدن است. آتش به تدريج زبانه

ي خود را به ها هرده جاني، يكايك آثار و نامدل و آز رود و انسان خسته مي
  سپارد. مي ي آتشها  هشعل

هاي موسيقي جهان است و هنر  ناگفته نماند كه در مغرب زمين كه مهد شاهكار
ها سال قدمت دارد و موسيقي بخش ارجمندي از تمدن  سازي صد آهنگ

اما در  كند، آفريش چنين آثاري، خارج از انتظار نيست، مي بشري را نمايندگي
شده، خلق چنان  مي سياه تلقي اي هكشور ايران كه موسيقي همواره حرف

در  كه اي  هتاز ي  هشيو ،مفاهيمي، شگفتي بسيار همراه دارد. در هر صورت
ي ها ويژگيرفته، موجب پيدايش اثري بديع، با  به كارهارموني اين آهنگ 

ا وجود داشت و نه كه نه قبل از آن در موسيقي م ييها ويژگيممتاز شده است. 
آنچه علي تجويدي آفريده است اوج هنر  ،ديگر كالمه ب .بعد از آن

، كه سازي و هارمونيزاسيون در موسيقي معاصر ايران است و ضمن اين آهنگ
يافته اند، به بركت اين هارموني،  نشأتاز موسيقي اصيل ايران  ها ملودي ي  ههم

قابل درك است و  به راحتيساز بوده   هر آنچه مورد توجه آهنگ

                                                      

 

  داوند نبودـن خــز لعــو به جــات تــه حيــك  رــگ آواره بميـون ســرو چـرد بــرو اي مـــب
  ودــد نبــرزنــف ي  وارهــمسر و گهر هــه ســب  جـناكامي و رن ي  ايهــز ســشوم تو ج ي  سايه

  اختــو ندانست و روانت نشنــــس زبان تــك  ودـي و در ملك وجــه بگذشتــناشناس از هم
  مرگت ننواخت ي جنگ غم بودي و جز پنجه  ت نگرفتــز نفرت خلقــسنگ ره بودي و ج

  دوه درازـــه انـــه تر از آن همـــخفت اـــه ناله  گرم ي  هر خنده ي كس ندانست كه در پرده
  ازــدار ني ن تبــر تــرا بـــخورده ت ها هـــدشن  غــرمان و دريــكس ندانست كه در ظلمت ح

  جانسوز تو بود ي د، قصهــول نشــه مقبـــآنچ  قـاور خلــرد كه در بـو اي مــال تــواي بر ح
  و بودــه روز تــسي وه كام ــق سيــن عشــآتشي  وسه به هر درگه و سامان نگرفتــكه زد بآن 
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چه حد قابليت بسط و گسترش  يابند كه موسيقي ايراني تا مي نظران در  صاحب
  شدن را دارد. ييو چند صدا

پر  هاي  سالهنگام خلق اين آهنگ، به آخرين ه ظن غالب آنست كه تجويدي ب
 ر هنرمند خود، استاد هادي تجويدي، نقاش و مينياتوريست بزرگددرد و رنج پ

تواند از  مي هاي روحي پدر، هاي زندگي و آشفتگي  و نابسامانيانديشيده  مي
  ي خلق اين اثر جاودانه باشد.ها هانگيز

 ترين كمال الملك بود و بر ي  هبرجستاستاد هادي تجويدي، از شاگردان 
 پاياني عمر با يها سالوي در  .آمد مي به شمارميناتور سازي ايران  ی چهره

ها بيزار شده و از  هنر ي  ههمانگيزي از  نحو غمه مشكالت بسيار مواجه بود و ب
  جست. مي تبرّي ها آن

با فروغ بهمن پور، سرگذشت پدر خود را چنين  ييگو  و گفتعلي تجويدي در 
كند: پدر من، فداي حرص و طمع برخي از قدرتمندان و ثروتمندان  مي تصوير

و را به قيمت هاي آبرنگ ا شد و مورد بي مهري و بي عدالتي قرار گرفت. تابلو
كردند و به بهاي باال به   مي خريدند و از مملكت خارج مي بسيار كمي از وي

لوور  ي هاز تابلوهاي پدرم در موز يفروختند. تعداد زياد مي ي دنياها هموز
ل او به هيچ وجه ميل نداشت كه فرزندانش يشود. بدين دال مي پاريس نگهداري

اگر دست «گفت:  مي زند و همواره به ماموسيقي و ديگر هنرها بپردا ،به نقاشي
ولي قضا و قدر، كار  ».شكنم مي هايتان را  به قلم نقاشي و يا ساز بزنيد، قلم دست

خود را كرد و ما هر سه برادر، بر خالف خواست پدر خود، راه هنر را پيش 

ي موسيقي و نقاشي ها ههر سه برادر در رشت كه انگيز آن و شگفت ١٥٥گرفتيم.
  اوج رسيدند.  ي  هبه نقط

تاثير بسيار باقي نهاده، كالم پخته و » بسوزان«ديگري كه در توفيق اثر  عامل
پر احساس و پر محتواي عبداهللا الفت است كه شاعري غزل سرا بود  ،انگيز  شور

                                                      

 .٤١ ي هفروغ بهمن پور، صفح ،»ي ماندگار ترانه و موسيقيها  هچهر« -١٥٥
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او » بسوزان«خويش نيز انتقال داده است. در شعر  ييسرا و گوهر غزل را به ترانه
كوتاه جاودانه نمايد  ي هترانر مفهومي را در يك موفق شده تا داستان عميق و پ

هاي انساني   ها و افسردگي زباني ساده و بي پيرايه، به بهترين وجهي، نوميدي و با
  متفاوت بيان دارد. اي ههاي اجتماعي را با شيو را تصوير كند و بخشي از درد

نگين بر ادبيات آه اي هتاريخچ«كتاب  ي  هنويسند ،نادره بديعي ي هنوشتبه 
آمد كه از اواخر  مي به شمارسرايان خوب راديو  ، عبداهللا الفت از ترانه»ايران

كرد. در كارهاي او وصف  ييسرا  ترانه به كارخورشيدي، شروع  ١٣٣٠ ي  هده
نقش اساسي دارد و آثارش عموما پر از  ييسرا  تابلو به خصوصطبيعت و 

خاص برخوردارند. هاي گوناگون است كه از عمق و ظرافت  تشبيهات و وصف
شود، اما  مي نيز ديده اي ههاي الفت، كلمات شكسته و محاور در تصنيف

صحيح دارد، نه قوافي غلط و شكستن  اي هي شكسته وي صورت محاورها  هتران
است كه  ييها هاز جمله تران »بسوزان«خانم نادره بديعي،  به نظرصحيح لغات.  نا

اركستر بزرگ  ي  هوسيليقي اصيل، موس ي هپس از يك دوران ابتذال در زمين
راديو تلويزيون ايران، به وجهي مطلوب و مناسب اجرا شد و در رديف بهترين و 

   ١٥٦ي معاصر درآمد.ها هترين تران سنگين

، به عنوان اثري برتر و »بسوزان«گذاري كه موجب شد تا  آخرين عامل تاثير
طيف و شفاف متفاوت در موسيقي معاصر ايران مطرح شود، آواي وسيع، ل

موازين  ي  ههمسيمين غانم بود كه اين آهنگ را در نهايت هنرمندي و با رعايت 
شناسي اجرا كرد. علت موفقيت سيمين در اجراي آثار خود، عالوه بر  ييزيبا

كند   مي اول كوشش ي هدرجصداي ملكوتي كه دارد، در آن است كه وي در 
ريابد و به احساسات و عواطف تا معنا و مفهوم شعر و آهنگ را با جان و دل د

سرا آگاهي پيدا كند، سپس در نهايت شوريدگي و هنرمندي  ساز و ترانه آهنگ

                                                      

  .٢٣٩ ي  ه، نادره بديعي، صفح»اي بر ادبيات آهنگين ايران اريخچهت« -١٥٦
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 چنان هنرمندانه بازتاب كند و معاني و مفاهيم مزبور را آن  مي شروع به خواندن
  شعر است.  ي هسرايندخود او خالق آهنگ و  ييدهد كه گو مي

 ،ي زايدها  هآراي ،خشونت ،يشكستگ ،ضعف ينكمترآواي سيمين، فاقد 
استاد تجويدي، در صداي  ي هگفتو زواياي تند و تيز است و به  بيجاهاي  تحرير

توان گفت  مي هاي مطلوب و مناسب وجود دارد و به جرأت سيمين فقط انحنا
  ترين اجراي قابل تصور است.  اين خواننده، زيبا ي هوسيلكه اجراي بسوزان 

 ييهاي موجود رها ر باشد روزي موسيقي ايران، از تنگناناگفته نماند كه اگر قرا
 ي هقطعتحول و تكامل گام بردارد، بي شك  ،يابد و بار ديگر در راه پويندگي

ترين الگو و راهنما براي آفرينندگان موسيقي است.   بهترين و مناسب» بسوزان«
  شاهد آن روز باشيم. به زوديباشد كه 

  بسوزان

عبداهللا الفت، خواننده: سيمين غانم، سال  : ازعراز علي تجويدي، ش :آهنگ
  .١٣٥٤آفرينش 

  شعرهايم را بسوزان      بسوزان، بسوزان، بسوزان
  يادبود عشق ديرين مرا      خاطرات عمر شيرين مرا

  فروزان آتشي از استخوانم بر    در سكوت بي سرانجام بيابان
  گرد بيابان ،در غبار آسمان    ي خشك بي جانها هدر ميان بوت

  برگ برگ خاطراتم را بسوزان  م را بسوزانسوزان، بسوزان، شعرهايب
  ييفرياد جدا ،تا شود خاموش      يياي از آشنا تا نماند قصه

  هايم را بسوزان بسوزان، بسوزان، شعر    
  ....وزانــم را بســراتــاطـرگ خـبرگ ب    
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  به كنارم بنشين - ٥٩

ترين  بنشين، يكي از مشهور كنارمه ب ي هجاودانسفر روحاني خود را با آهنگ 
همتا، از   بي دهيم. اين اثر مي هاي هنري يكصد سال اخير ايران ادامه آفرينش

پذير رهي معيري و  ي مهدي خالدي است كه با كالم دلها آهنگترين  واال
ست كه چون ها سالآواي آسماني دلكش، در دستگاه همايون اجرا شده و 

درخشد. مهدي خالدي از  مي ر ايرانگوهري درخشان بر تارك موسيقي معاص
رفت و آثار   مي به شمار ويولنسازان و نوازندگان  ترين آهنگ و توانا ترين بر

پياپي، در روند تكامل موسيقي ما تاثير بسيار باقي  ي هدهقدرش براي چند گران
سنگلج تهران، محلي كه  ي  هخورشيدي در محل ١٢٩٨نهاده است. او در سال 

موسيقي بود. در  ي هشيفتدنيا آمد. از كودكي ه شهر تبديل شد، ببعدها به پارك 
استعداد و كوشش بسيار، طي  ي  هسالگي به مكتب صبا راه يافت و در ساي ١٦

هاي استاد آشنا شد و در  را فرا گرفت و با رديف ويولنمدت سه سال، نواختن 
اديو، با ل تاسيس ريبهترين شاگردان كالس صبا درآمد. خالدي از اوا ي هزمر

هاي  ي زيبا و تكنوازيها  هنغم زوديه بمعرفي صبا، به اين رسانه پيوست و 
اش، در هر گوشه و كنار مملكت دوست  هاي استادانه نوازي  انگيز و هم دل

  داران بسيار پيدا كرد.

وجود داشت. يكي  ويولن، سه سبك مشخص در نوازندگي ها در آن سال
عدها هنرمنداني چون حبيب اهللا بديعي، علي سبك فاخر استاد ابوالحسن صبا كه ب

همايون خرم، اسداهللا ملك و  ،تجويدي، رحمت اهللا بديعي، محمود ذوالفنون
ادامه داده و به تعالي رساندند.  آن رامكتب صبا  ي  هبرجستساير شاگردان 
اوج اين شيوه را در  ي  هحسين ياحقي بود كه نقط دالويزديگري سبك 

و باالخره  .كنيم  مي ده نابغه اش، پرويز ياحقي مشاهدههاي خواهرزا نوازندگي
شور و ممتاز مهدي خالدي كه متاسفانه با مرگ او از بين رفت و از   سبك پر
بديع و  ي  هشيونيافت كه اين  آن رااو هيچ كس توفيق  دها شاگر ميان صد

  مبتكرانه و لطيف را ادامه دهد. 
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و جاذبه  ييزيبا ،راز ،شار از رمزنواخت، سر  مي ويولنكه خالدي با  ييها هنغم
توان  را نمي يينظران، آفرينش اين همه شور و زيبا باور صاحبه بود و ب
 ي هگفتدانست، بلكه به  اي ههاي حرف ناشي از تكنيك واال و مهارت منحصراً

  حافظ:

  ورنه نبود ،از فيض گل آموخت سخن بلبل
  ه در منقارشــتعبي ،زلــقول و غ هــاين هم

وجود هنرمند  بود كه در اي ههاي سوزند  ي آسماني، بازتاب آتشها  هماين نغ
سراي نامدار و دوست   كشيد. اسماعيل نواب صفا، شاعر و ترانه  مي او زبانه

نوازي  نويسد: خالدي هر وقت تك  مي »شمع ي هقص«نزديك خالدي در كتاب 
ر مقابل د آن راكرد و  مي داشت، غزلي از حافظ و يا شاعران ديگر را انتخاب

داد و با   مي داشت قرار جا آنخود روي تريبوني كه ميكروفن بر روي 
كرد و در  مي اشعار، شروع به نوازندگي ي هكردن به ابيات غزل و زمزم نگاه

 كند و اهل فن مي همراهيرا  وي اي هاين حالت مثل اين بود كه خوانند
عات و اداد. ابد مي هاي او نوازي دانند كه اين ابداع چه كيفيتي به تك مي

برد،   مي به كار ويولننوازي   سازي و تك  ابتكاراتي كه خالدي در آهنگ
آورد كه همگان دريافتند كه  به وجودچنان تحولي در موسيقي معاصر ايران  آن

ه ساز بزرگ ديگري پا ب عارف قزويني و امير جاهد آهنگ ،بعد از شيدا
  هستي نهاده است.  ي هعرص

و  ١٣٢٤ هاي  سالهاي ايران محدود نماند و در  مرزشهرت خالدي تنها در 
ديگر در ايران مورد  يهندوستان كه بيش از هر راديو ييراديو ي ه، شبك١٣٢٥

توجه بود از خالدي و همكارانش دعوت كرد تا به دهلي سفر كنند و در 
  ي موسيقي راديو دهلي شركت نمايند.ها هبرنام

دلكش بود و همكاري اين دو هنرمند اصلي و ثابت اركستر خالدي،  ي هخوانند
آيد. صداي   مي به شمارتابناكي در موسيقي معاصر ايران  ي هصفحبرجسته، 

شبيه بود كه گاه شنوندگان به هم حدي ه خالدي ب ويولندلكش و نواي  ييجادو
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ساز  ي  هشنوند، صداي دلكش است يا نغم مي كه ييمتوجه نمي شدند كه آوا
  خالدي؟

ه ب آن راآثار خالدي است كه دلكش  ترين دالويزاز  »شينكنارم بنه ب«آهنگ 
 وجه بديعي جاودانه ساخته و پس از حدود شش دهه كه از آفرينش آن

هاي نخستين، حفظ كرده و  گذرد، هنوز لطافت و جذابيت خود را مانند روز مي
  كند.  مي ها را شيفته و شيدا ها و جان دل

 ١٣٧٨كه در سال  ،شاهرخ گلستانماندني دلكش با  به يادي گو و  گفتدر 
ه من ب نگامه گويد كه: آن مي خورشيدي، در لندن صورت گرفت، دلكش

لطافت و ارزش اين آهنگ نبودم و  ،عمق ،ها ييمتوجه زيبا حكم جواني، دقيقاً
  اي خلق كرده است.  فهمم كه خالدي، چه اثر مي حاال

نه، رهي، خالدي و دريغا كه هر سه پديد آورندگان هنرمند اين اثر جاودا
 ها  آنست كه به ابديت شتافته اند، اما بي گمان، آثاري كه از ها سالدلكش، 

سال  هاي سالعميق و پر معناست كه براي  ،جاي مانده، آن چنان شيوا بر
  در ميان ايرانيان زنده خواهد ماند.  ها آن ي خاطره
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  بنشين) ،به كنارم بنشين (تا آسايد دل زارم

خواننده: دلكش،  ؛آهنگ: مهدي خالدي ؛دستگاه: همايون ؛ريشعر: رهي معي
  .منوچهر) -زه (اجراي دلكش يمنوچهر، سيمين غانم، فا

  به كنارم بنشين    دل زارم، بنشين،     تا آسايد،
  دل زارم بنشين    به كنارم بنشين،    بنشين اي گل،

  آتش دل را    بنشين تا بنشاني    داني مي سوز دل
  نفس ندارم ميك نفس مرو كه جز غم، ه

  يار كس مشو كه من هم، جز تو كس ندارم        
  اي پري بنه به يك سو، ناز و دلفريبي

  نصيبي تا نصيبي از تو يابد، جان بي        
  سوزم همه شب      اي شمع طرب،

  به كنارم بنشين    شب تارم، بنشين،    بنشين كه شود طي، 
  درون آتش و آبم من    مرو مرو كه بي تابم من

  خارم اي گل، بستر باشد    م، تر باشددامنم ز اشك غ
  ستانم از دهانت كامي    بيا بيا كه نوشم جامي

  گه جان يابم، گه جان بازم    تو بوسه باران سازم ي طرّه
  چه روي ز برم؟      مه فتنه گرم
  آمدي باري      داري  چون ز دل

  ....به كنارم بنشين    بسپارم، بنشين،       تا به پايت جان،
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  يزندگ ي  هافسان - ٦٠

هنر و  ،چند در آسمان فرهنگ ييها از نادره مردان هنرمندي كه براي ساليكي 
 ،ييترانه سرا ،ي شعر و شاعريها  هادب ايران خوش درخشيد و در زمين

ي ها  هسرودن پيش پرد ،ييي راديوها  هبرنام ي  هتهي ،روزنامه نگاري ،نويسندگي
نويسي و  يشنما ،هنرپيشگي ،خلق آثار فكاهي ،آميز انگيز و طنز  شور

ل آمد، پرويز خطيبي است كه يهاي بسيار نا كارگرداني تئاتر و سينما، به موفقيت
ي هنري ايران، در صد ها هترين چهر   ترين و موفق راستي يكي از با استعداده ب

  آيد.  مي به شمارسال اخير 

 ي  هشيفتخورشيدي در تهران تولد يافت. او از كودكي  ١٣٠٢پرويز در سال 
سيقي و ترانه بود و نواي ساز و آواي خوش هنرمندان كه از صفحات مو ،شعر

كرد. از نوجواني به سرودن اشعار  مي دگرگونرا  شد وي مي گرامافون پخش
كرد  مي مشهور توفيق منتشر ي هطنز و فكاهي پرداخت و آثار خود را در روزنام

گار را مورد اجتماعي و سياسي آن روز مسائلزباني بسيار شيرين و جذاب،  و با
كرد كه  كس گمان نمي حدي موثر بود كه هيچه داد. آثار طنز او ب مي نقد قرار

  ها باشد.  آن ي  هيك دانش آموز كم سن و سال دبيرستان، گويند

سال داشت، به  ٢٠از  كمتر، پرويز كه ١٣٢٠در فضاي باز سياسي بعد از شهريور 
، اشعار فكاهي ها هش پردمشغول شد. پي ها  هخان پرده براي تماشا  سرودن پيش

ي بودند كه با كلمات و جمالت ساده و فكاهي بر روي نشين  دلبسيار جذاب و 
شد و هنرمندان مشهوري مانند حميد  مي ي مشهور روز ساختهها  آهنگيكي از 

خواندند و اكثر  مي نمايش ي هها را بين دو پرد  قنبري و جمشيد شيباني آن
تر   تر و جالب مراتب جذابه اي تماشاچيان، ببر ها  هپرد اوقات شنيدن اين پيش

ها را  ي اصلي بود و در طي يكي دو روز، بسياري از مردم آنها هنام از نمايش
طور  هشهرداري و ب ،ي خطيبي، ادارات دولتيها  هكردند. در پيش پرد  مي زمزمه

شد، تا  مي كلي دستگاه حكومت، با مهارت و زيركي خاص به ريشخند گرفته
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ه ب گو و گفتها  موارد زيادي، حتي در مجلس شوراي ملي از آن كه در حدي
از ساير  بيشتري حاكم، بهتر و ها هدستگاآمد و تاثير انتقادات او از  مي عمل

دبير توفيق بود و  ها نيز سر پرويز مدت .ت تاثير داشتلكطرق در اوضاع مم
ها  د. بعدكر مي را منتشر »حاجي بابا«فكاهي  ي  هروزنامچند نيز  ييها سال

ردي از ب« ي جدي نيز پرداخت و برخي از آثار او مانند:ها  هخطيبي به سرودن تران
ي ها هتران ي  ه، از زمر»من، تركم مكن يعاشق شيدا«، »زندگي ي هافسان«، »يادم

  د. نباش  مي ماندگار يكصد سال اخير ايران

از و س ي است از حبيب اهللا بديعي، آهنگدالويز، آهنگ »زندگي ي هافسان«
كورس سرهنگ  پذير دلخسته و  ،كه با صداي گرم ويولننامدار  ي هنوازند

آمد و از آثار ماندني  به وجودزاده و كالم زيباي پرويز خطيبي درگام دشتي 
  موسيقي معاصر ايران است. 

 ، داستان خلق اين اثر را به شرح زير بيان»خاطراتي از هنرمندان«خطيبي در كتاب 
  كند: مي

بود. من اين  »همه روز، همين ساعت، همين جا« ي  هبرنامنوبت نوشتن آن روز «
نوشتم. يكي از روزها قرار بود تا  مي راديو ي  هاداربرنامه را بيشتر اوقات در 

ي حبيب اهللا بديعي با صداي كورس سرهنگ زاده ضبط شود. ها يكي از آهنگ
 آن راهم  بار كرد، يك مي شييخواند و بديعي راهنما  مي كورس ترانه را

ناراضي بود و بر اين  طور آزمايشي اجرا كرد. اما كورس از شعر ترانه عميقاً  هب
باور بود كه شعر در قالب آهنگ نيست. پنج دقيقه بيشتر طول نكشيد كه كورس 

شعر را  .سراغ من آمد و درخواست كرد كه نظرم را در مورد شعر بگويمه ب
اش يكي از شاعران  د. از قضا سرايندهگرفتم و خواندم، به نظرم چيز خوبي نيام

زند، حتما شاعر سر حال نبوده و آمادگي نمي  چنگي به دل :بنام بود، گفتم
از شعر را تغيير بدهم. من  ييها نداشته است. بديعي از من خواست كه قسمت

خود اجازه نمي دهم كه به شعر كسي دست بزنم. ه ب قبول نكردم و گفتم اخالقاً
 ي  هترانخود شاعر موافقت كند كه تو بر روي اين آهنگ،  كورس پرسيد اگر
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ديگري بسازي، خواهي ساخت؟ مكثي كردم و گفتم: شايد. چند لحظه بعد به 
آن شاعر رنجور تلفن كرديم و شاعر با بزرگواري گفت: نه تنها نمي رنجم، 

به سكوت گذشت، آنگاه بديعي  اي  هشوم. چند دقيق مي بسيار هم خوشحال
آهنگي سنگين و  .نواخت ،برداشت و آن آهنگ را كه در دشتي بودرا  ويولن

 ي  هاز بديعي خواستم يكبار ديگر بنوازد و در همان حال سوژ .جذبه بود پر
 .آمد كه با حالت آهنگ و فرم كار بديعي هم آهنگي داشت مخاطره جالبي ب

ست و معروف ا »زندگي ي  هافسان« به نام وززندگي كه امر ي  هبار در اي  هتران
 بديعي است. بديعي آهنگ را ي هعالقجزء چند ترانه ايست كه مورد 

  كرد و من سرآغاز ترانه را ساختم:  مي زمزمه آن راكورس  ،نواخت مي

  تو افسوني، افسانه سازي    هم چون سرابي  ،در چشم من ،اي زندگي
  به جانم ييبال    چه هستي ندانم،  نقش بر آبي چو آرزو

  .بي آشيانم  ،ر پر بستهچون طاي    ،كه در زندگي

نواخت گفت:   مي طور كه بديعي همان .و كورس شروع به خواندن كرد
بار  ساعت نشده بود كه شعر را تمام كردم، دو هنوز يك .اش را ادامه بده بقيه

بديعي چشمانش برق زد و گفت:  .مرور كرديم، بدون ساز، با ساز و بعد با آواز
با  آن راتوانم  مي س اضافه كرد كه: حاالو كور .خواستم  مي اين همان است كه

به زودي شعر به تصويب رسيد و كورس با تمام وجودش  .تمام وجودم اجرا كنم
شب بود كه  ي هنيمراستي سنگ تمام گذاشت. حدود ه خواند و اركستر هم ب

همه خسته و مشتاق، نواري را كه آماده شده بود گوش كرديم، آهنگ و شعر 
  ود: در يكديگر حل شده ب

  اي زندگي در چشم من همچون سرابي،
   تو افسوني افسانه سازي، چو آرزو نقش بر آبي.

اين اولين و آخرين شعري بود كه بر روي آهنگ بديعي گذاشتم، نه من فرصت 
خواه  ديگري براي او بسرايم. اين اثر، دل ي  هترانكردم و نه زمان اجازه داد تا 
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تالشي كرده باشم  كه و شعرش بي آن دوست دارم آن رابديعي است و من هم 
  به من الهام شد.

در آمريكا  ١٣٧٣و باالخره پرويز خطيبي اين هنرمند برجسته و بي نظير در سال 
  به ابديت پيوست.



 هزارآوا: جلد اول

٣٣١ 

  

  بيداد زمان - ٦١

  )به رهي ديدم برگ خزان(

هاي  بزرگي كه از سنگ ي هپانصد سال بعد از روزگاري كه ميكل آنژ، نابغ
آورد و از فرط شيفتگي و   مي به وجودهارا  ترين تنديس جاودانه مرمر و خارا،

بيژن ترقي در يك روز  ،١٥٧گفت مي سخن ها هها و مجسم شيدايي با سنگ
دل انگيزي از  ي هنغمرا بر روي » بيداد زمان«يادماندني ه ب ي  هترانزي، ييسرد پا

آورد. اين  به وجودبيات اصفهان  ي همايبوسليك، در  ي هگوشپرويز ياحقي در 
آن،  ي ههنرمندانسمبوليك سرود و اجراي  ي  هشيوبود كه به  اي هنخستين تران

شد كه در تاريخ  خانم مرضيه، با چنان شور و اقبال و ستايشي روبرو ي هوسيل
، بيژن در نهايت شوريدگي با دالويزموسيقي ايران كم نظير است. در اين اثر 

ها  ييدهد و از جدا  مي كوه سرها ش گويد و از زبان آن مي ها سخن برگ
  گويد.   مي سخن

زي، در ييهاي پا انگيز برگ  دالن پوشيده نيست كه داستان شور بر صاحب
كساني كه به  ي ههمهاست كه به تدريج  حقيقت نمادي عرفاني از زندگي انسان

زندگي جدا گشته و در زير  ي  هيك از شاخه داريم، يك ب بستگي دلها  آن
ني سحرآميز  گونه كه موالنا، با شوند و همان مي زمان، پامالهاي بيدادگر  گام

هاي زرد، در گفت  ها شكايت دارد، بيژن نيز با برگ ييهاست از جدا  خود قرن

                                                      

انگيزي را در تاريخ  ، فصل شورها هو مجسم ها  استان سخن گفتن ميكل آنژ با سنگد -١٥٧
فرود  ي جاودانه ي  هتوان از مجسم  جمله مي ت. از آنرنسانس اروپا به وجود آورده اس

هاي زندگي  ها و مرارت آوردن مسيح از صليب ياد كرد كه در حقيقت تصويري از رنج
چنان با  گفت و آن تراش نابغه همواره با اين تنديس سخن مي ميكل آنژ است. پيكر

كند و چون  گو  و گفتگفت كه انتظار داشت تنديس سنگي هم با او  شوريدگي سخن مي
ي و هيجانات عاطفي خود، با پتك حنمي خاست، تحت تأثير التهابات رو كالمي از سنگ بر

ها آن را مرمت كردند و هم اكنون در  تراشي آن شاهكار هنري را شكست كه بعد سنگ
 شود. مي ي ايتاليا نگهداريها هيكي از موز
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هاي زمان كه چون پيك  هاي خزان و بيداد  ، از بادها  و شنود است و از زبان آن
  ي. كايتحكايت دارد، و چه زيبا شهاست،   بال بر سرراه زندگي انسان

رفته است،  به كاري كه در اين ترانه دالويزبار عاطفي و احساسي و عطر و رنگ 
بسيار  ييآورد. شاعر با توانا به وجودايران  ييسرا تحول بنياديني را در هنر ترانه

با  گو و گفترا، تحت عنوان  توانسته است، تخيالت ذهني و احساسي خود
هد و با خلق مضموني عميق و لطيف هاي خزان زده، به شنوندگان انتقال د برگ

تي مؤثر، فضاي احساسي شگفت انگيزي را براي شنوندگان جمالو لغات و 
  فراهم آورد. 

گويد: يك روز سرد   مي ماندني، بيژن خلق اين اثر به ياد ي  هدر بيان انگيز
هاي  زي، من و دوستانم پرويز ياحقي و فرهنگ فرهي، در يكي از خيابانييپا

كرديم. بهار عاشقان بود و درختان چنار به   مي شميران رانندگيآرام و خلوت 
هاي خزان زده،  نگار درآمده بود و برگو سحر و افسون و نقش  ي هدرجمنتها 

را ها  آنآمدند و برف پاك كن،  مي ها فرود آهسته و آرام روي شيشه اتوموبيل
ه بودم و برد و من سخت تحت تأثير اين منظره قرار گرفت  مي به چپ و راست

خيز، من  رسيد. تحت تأثير اين لحظات رؤيا مي ها  تخيالتم تا بيكران ي هدامن
  را سرودم و گفتم:» بيداد زمان« ي  هتران

  به رهي ديدم برگ خزان، پژمرده ز بيداد زمان، كز شاخه جدا بود.
  چو ز گلشن رو كرده نهان، در رهگذرش باد خزان، چون پيك بال بود. 

  زي، آخر تو ز گلشن ز چه بگريزي؟ييپا ي  اي برگ ستم ديده
  داده و مدهوش گلي بودي،  روزي تو هم آغوش گلي بودي، دل

  و خسي پيوست، رفت آن گل من از دست، با خار

  ١٥٨من ماندم و صد بار ستم، پژمرده و لرزان.

                                                      

 .١٣٨٣ي نگارنده با بيژن ترقي، تابستان گو و گفت -١٥٨
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هاي   ها زن و مرد، شاهد ريزش برگ زي، مليونييگفتني است كه در هر روز پا
ها و  هاي شيفته، زبان برگ ها، تنها معدودي جان در ميان آن خزان زده اند، اما

كنند كه  مي طبيعت را دريافته و تحت تأثير تخيالت وسيع خود، اثري خلق
  موالنا: ي  هگفتبه  .ماند مي ها در روزگار باقي سال

  ردر دارد، نه هر زيري زبر داـنه هر كلكي شك
  نه هر چشمي نظر دارد، نه هر بحري گهر دارد

نويسد:   مي »هاي خاطره از پشت ديوار« ر همين زمينه بيژن ترقي در كتابد
هاي  آميزي جوان بوديم و سرشار از شور و شوق و سرمستي، طبيعت و رنگ

ي ها  هكننده آن، به چشم ما، طراوت و حالوت ديگر داشت. نغم  مسحور
ه بود كه پود وجود من، چنان در هم آميخت و انگيز ساز پرويز ياحقي، با تار  شور

شد و بازتاب   مي پا خاست، در وجود من طوفاني بر  مي از ساز او بر اي  هتا نغم
  گشت.  مي احساسم جاريي  آن، كلماتي بود كه از سرچشمه

به زماني كه محبت شده همچون «و » مي زده شب« :يها هزمان با سرودن تران هم
 از آسمان فرو هاي زرد خزان زي در مسيري كه برگيي، در يك روز پا»افسانه

كه  در فراروي ما گسترده بود، در حالي ييبديع و تماشا اي  هريخت و منظر مي
كن  دوست هنرمندم، مشغول خواندن آهنگ جديد خود بود، و برف پاك

به سوي  ييزي از سوييهاي پا راه برگبه همي بلورين باران را ها هاتوموبيل، دان
در آسمان و زمين به دنبال گر من كه  برد، طبع حساس و جستجو مي ديگر
هاي خزان زده  يابي به مضموني فراخور آن آهنگ بود، چشم از آن برگ دست

مانست.   مي ها  ها درست به زندگي ما انسان نگرفت، زيرا زندگي اين برگ بر
 گو و گفتزي به ييهاي زرد پا ، رفته رفته با برگها هكم و كيف اين انديش در

  پرداختم:
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  ه بگريزي؟ــن ز چـآخر تو ز گلش    زيـييپاي  دهـم ديـرگ ستــاي ب

  ١٥٩وديــوش گلي بـداده و مدهـدل    ي بوديوش گلـو هم آغـروزي ت

عارفانه، همراه با موسيقي آسماني پرويز  ي  ههمان گونه كه گفته شد، اين مكاشف
خانم مرضيه، در آن روزگار، شور و  ي  ههنرمندانو  نشين دلياحقي و آواز 
و  ها  هدنبال داشت و در هر محفل و مجلس، حتي در كوچه غوغاي بسيار ب

وجود آن را  ي ههمبا  ييداران هنر و زيباها مترنم بود و دوست  ها بر لب خيابان
ها را  انسان ي ههم، داستان زندگي »بيداد زمان«كردند، چرا كه   مي ستايش
  كرد.  مي تصوير

سات خودرا از حساس و خوش صدا، احسا ي  هخوانندمنوچهر همايون پور، 
  كند:  مي شنيدن اين ترانه چنين بيان

ريزند و زير   مي فرو ها هزي، چرخ زنان از شاخييي زرد پاها  ز است و برگييپا
انديش و  جا كه شاعر نازك گيرند. از آن مي پاي رهگذران، راه ديار نيستي

آيد، در گفت و شنود  مي حساس، با هر آنچه در گرداگرد وجودش به چشم
ها براي او مفهوم و معناي خاصي دارد. او با چشم و  اين آمد و شد ي  ههماست، 

نگرد و افتادن هر برگ براي او   مي ه چيزبه همشناسانه و عارفانه  ديدي زيبا
دارد. او احتماال در بند عشق نيز هست و زندان فراق براي او چونان  ييمعنا
 ،دگي بي دوستسنگ مرگ و نيستي است. زن زي، همييهاي پا شدن برگ جدا

گويد، بلكه پاسخ  مي جان فرسودن است و شاعر نه تنها با مناظر طبيعت سخن
انگيز به گوش  لطف و دل شنود و اين چنين پر مي نيز به گوش جان آن را

  ١٦٠رساند. مي ديگران

                                                      

  .١٢١ ي  هصفحبيژن ترقي، ، »هاي خاطره ز پشت ديوارا« -١٥٩

  .١٣٧٧، مردادماه ٣شماره  ،»اهنامه هنر و موسيقيم« -١٦٠
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 را در شنونده ها تأثير ترين عالوه بر شعر بديع و تامل برانگيز بيژن ترقي كه بر
ياد  اي  همحتوا و هنرمندان پر ،بايد از آهنگ فوق العاده زيباگذارد،   مي جا  به

  آورده است.  به وجودموسيقي ايران آن را  ي  هكرد كه پرويز ياحقي، نابغ

نظران و كارشناسان موسيقي، اين آهنگ موزون، يكي از  صاحب ي هبه عقيد
بسيار در روزگار باقي  هاي  سالهاي هنري عصر حاضر ايران است و  شاهكار

ي خود را ها آهنگسازي است كه بسياري از   خواهد ماند. ياحقي اولين آهنگ
ساخت و از آن جمله   مي موسيقي ايراني ي  هافتاد ي مهجور و دورها  هدر گوش

ي كوچك آواز بيات ها  هبوسليك كه يكي از گوش ي هگوشرا در  »بيداد زمان«
كوچك و  ي هگوشاصفهان است خلق كرد و در نهايت استادي و زبردستي اين 

 .هستي بخشيد ،را در آن چهارچوب ها ملودي ترين مهجور را بسط داد و زيبا
ي غير ايراني در ها هاز موسيقي بيگانه و لهج اي هين نشانكمتركه  ييها ملودي

  ديده و شنيده نمي شود. ها آن

چه ياحقي  عرفاني دارد، معهذا آن ييمحتوا» بيداد زمان« ي هتران كه با وجود آن
اندوه و افسوس  ،حرمان ،غم اي هذر ي وجه القا كننده هيچه رقي آفريده اند بو ت

ها را با  گوي انسان و  شور و تامل برانگيز است كه گفت  نيست، بلكه اثري پر
  دهد.   مي هيطبيعت باز تاب داده و تصويري از ناپايداري زندگي و هستي را ارا

نري است متعالي و قابل تحول و اين اثر تابناك نشان داد كه موسيقي ايراني، ه
 چون: روح اهللا اي هسازان برجست  ها و آهنگ چه موسيقي دانتكامل و چنان

خالقي، مرتضي محجوبي، علي تجويدي، همايون خرم، حبيب اهللا بديعي، پرويز 
به ، داوودمرتضي ني  و ياحقي، فرامرز پايور، پرويز مشكاتيان، مجيد وفادار

توان انتظار   مي ،فرهنگ و تاريخ ديرپاي سرزمين ما ايرانآيند، با تكيه بر  وجود
تو اي «، »سنگ خارا«، »من از روز ازل«، »سرود اي ايران«داشت كه آثاري چون: 

ياد باد آن «، »آن نگاه گرم تو«، »بيداد زمان«، »ها  دل ي هكعب«، »؟ييپري كجا
  آيد.  به وجود »مرغ سحر«، و »مرا ببوس«، »روزگاران ياد باد
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 شاهكار هنري ، اين»بيداد زمان«سال از آفرينش  ٤٨ا اين كه هم اكنون بيش از ب
آهنگ و عمق و مفهوم شعر و آواي جذاب  ييگذرد، هنوز هم لطافت و زيبا مي

  دهد.  مي راني را تحت تأثير قراري اي  هخواننده، شنوند

   بيداد زمان

  ا بودكز شاخه جد  پژمرده ز بيداد زمان     به رهي ديدم برگ خزان
  چون پيك بال بود  در رهگذرش باد خزان  كرده نهان، چو ز گلشن رو

  آخر تو ز گلشن ز چه بگريزي؟    زيييپا ي هاي برگ ستم ديد
  داده و مدهوش گلي بودي دل    روزي تو هم آغوش گلي بودي

  گويمت چرا فسرده ام    داده رسوا دل  اي عاشق شيدا
  نبرده امجز ستم ز وي   ني بوي وفايي  در گل، نه صفايي

  در ره او من جان بفشاندم      خار غمش در دل بنشاندم
  و زيب چمن      تا شد نو گل گلشن

  و خسي پيوست با خار      رفت آن گل من از دست
  وين پيكر بي جان!      من ماندم و صد خار ستم

  پژمرده شوي چون من ازه گل گلشن،اي ت
  برگ تو افتد به رهي، پژمرده و لرزان هر        

  كز شاخه جدا بود  پژمرده ز بيداد زمان    برگ خزان به رهي ديدم
  ....چون پيك بال بود         در رهگذرش باد خزان،     كرده نهان گلشن رو چو ز
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  جاودانه ي هترانو  آهنگ يكسرگذشت  - ٦٢
  »حكيم صفاي اصفهاني«و » عبدالحسين صدر«زندگي  ي  هافسان

  مانند گلبني كه به ويرانه گل كند
  د كسي ز بهار و خزان ماـآگه نش

  »شيدا«

گذرد و عليرغم   سال از آفرينش آن مي ٨٠ - ٩٠از آثار بديع و جذابي كه 
ترين آثار ادبي و هنري ما به شمار  ها، هنوز يكي از شورانگيز  گذشت سال

 ي هگوشدر » دل بردي از من به يغما«دلنشيني است به نام  ي هقطعآيد، مي
كه از » حكيم صفاي اصفهاني«ي از يوي شعر زيباابوعطا بر ر ي هيصدري، ما

  آيد.نغمات اصيل و ماندگار به شمار مي

انگيز و شنيدني دارند، سرگذشتي كه نه اين شعر و آهنگ، سرگذشتي شگفت
انگيزي تصوير تلخ و غمبلكه تنها از نظر ادبي و هنري قابل توجه و تأمّل است، 

كشد و سال اخير را نيز به تصوير مياز حيات اجتماعي و سياسي ايران در يكصد
ي كه در اين شعر و آهنگ موج يها دهد تا شوريدگيدالن امكان ميبه صاحب

  تري از اين اثر به دست آورند.زند، بهتر شناخته و درك مناسبمي

ان و يا ساز آهنگماندگار، نه يكي از  ي  هقطعاين مقام و  ي  هآفرينند
بود » صدر اصفهاني«عظي شوريده احوال به نام هاي برجسته، بلكه وا  دانموسيقي
شهرت داشت و يكي از نوادر روزگار خود محسوب » صدرالمحدثين«كه به 

  شد.مي

رفت و از سال قبل در اصفهان و تهران به منبر مي ٨٠صدرالمحدثين حدود 
شور و  آمد و سخنان پرترين وعاظ و خطيبان روزگار خود به شمار ميبرجسته

زاده، تأثير ، پدر استاد محمدعلي جمال»سيدجمال اصفهاني«انند آتشين وي م
  فراواني در بيداري جامعه داشت.
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اي روحاني در خورشيدي در خانواده ١٢٧٤در سال » عبدالحسين صدر اصفهاني«
اصفهان زاده شد و نزد پدر و ديگر اساتيد مدارس و مكاتب آن شهر با مقدمات 

منطق و حكمت آشنا شد و تحصيالت  ،ونح ،صرف ،ادب فارسي ،علوم ديني
اصفهان، » سنآليا« ي  همدرسجديد را تا كالس ششم متوسطه ادامه داد و در 

 ي هزبان فرانسه را فراگرفت و در پرتو استعداد شگرفي كه داشت، در گستر
تحصيل علوم جديد و درك تحوالت فرهنگي و  ،ادب فارسي و موسيقي ايراني

شخصيت ممتاز و آگاه به  يك بسيار آموخت و زمين، مطالباجتماعي مغرب
  آمد.شمار مي

شور و احساساتي و ذوقي لطيف و حسّاس  سري پر ،نهايت خوشاو صوتي بي
ي   برانگيز و استفاده هاي آتشين و هيجانداشت و در سخنوري و ايراد خطابه

هاي خود،   موقع از جادوي شعر پارسي و آواز خوش در سخنراني  جا و به  به
شناسي و قدرت بيان او، روز به هاي وسيع عملي و جامعهر نداشت. آگاهينظي

افزود و مجالس وعظش براي شنوندگان، بسي بديع و روز بر شهرتش مي
و عقايد  يجا كه با زبان فرانسه آشنا بود، نظريات و آرا پذير بود. از آن دل

حوالت فرهنگي عدالت و ت ،آزادي ي هدانشمندان و فالسفه اروپايي را در زمين
كرد و به راستي شنوندگان را مجذوب و اجتماعي، در سخنان خود مطرح مي

دان و پژوهشگر نامدار تاريخ ، موسيقي»حسن مشحون« ي  هنوشتنمود. به مي
چنان بر ، آن»صدر«پذير  صوت خوش و كالم دل ،موسيقي ايران، بيان جذاب

خاستند آمد، بيشتر آنان به پا مييين مينهاد كه چون از منبر پاشنوندگان تأثير مي
  ١٦١افتادند تا در پاي منبر ديگر او شركت كنند.و به دنبال او راه مي

ي بسيار در اصفهان و تهران نقل ها در باب صداي شيرين و دلنشين او، داستان
ايام  شاعر مشهور گفته است كه در» حسين مسرور«شده است. از آن جمله 

بازرگاني متدين نيز هم سفر ما بود كه  .رفتيميراز ميبار با صدر به ش جواني يك
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پيوسته به خواندن دعا و ذكر اشتغال داشت. من از صدر خواستم تا براي رفع 
خستگي چيزي بخواند. او شروع به خواندن غزلي كرد كه پس از اتمام آن، 

فهمم كه چرا شرع مقدس اسالم، غنا را حرام كرده همسفر ما گفت: حاال مي
خود شده بودم چنان از خود بيمن در تمام مدت خوانندگي اين آقا، آن است.

  ١٦٢شناختم.از پا نمي كه سر

صوت داوودي، كالم شيوا و مهّيج و شور و حال مجالس وعظ او نه تنها در 
شهرتش به ديگر  ي هداران بسيار داشت، دامناصفهان شهرت پيدا كرده و دوست

، در فارسي ادب داران موسيقي وري از دوستنفاط ايران نيز رسيده بود و بسيا
هاي  شور و آواز ديگر شهرهاي ايران، مشتاق ديدار او و شنيدن سخنان پر

 ي  هترين چهراش بودند. از آن جمله، استاد ابوالحسن صبا، برجستهمسحوركننده
موسيقي معاصر ايران، طي سفري به اصفهان، به ديدار اين شيخ هنرمند و با 

را در » صدري« ي هگوش ،افت و با او دوستي برقرار كرد و به ياد اواستعداد شت
  هاي افشاري و ابوعطا، در رديف موسيقي ايران به يادگار باقي نهاد.مايه

، پژوهشگر نامدار و »دكتر ساسان سپنتا«انگيز را داستان اين سفر روحاني و خاطره
  ند:كارجمند كتب و مقاالت موسيقي چنين نقل مي ي هنويسند

بزرگ خواستم  ي  هخوانندخورشيدي، من از جالل تاج اصفهاني،  ١٣٥٩در سال 
ف و دقايق آوازهاي او را برايم يو ظرا» الحسين صدردعب«تا خاطرات خود را از 

تمجيد بسيار كرد و از » صدر«سرشار و صداي  ي  هتعريف كند. تاج از قريح
، اشعار لطيف و نغز در مواقع مناسب بر روي منبر» صدر«جمله گفت كه  آن

ي آوازي ها هدستگاهاي مختلف مولوي و ديگر شعراي نامدار را در گوشه
كرد. در محافل خواند و همه را مجذوب ميسنتي، با استادي و لحني مطلوب مي

 ي هگوشنمود. وي و مجالس خصوصي، از تحريرهاي آوازي بيشتر استفاده مي
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است، با مهارت و جذّابيت خاصي  ابوعطا ي  هرا كه در ماي» خسرو و شيرين«
  ١٦٣شدند.كه شنوندگان صاحب ذوق، مدهوش مي خواند، به حدّيمي

اين داستان، تاج گفت: ابوالحسن صبا برايم تعريف كرد كه براي  ي  هادامدر 
، به ديدن صدر »عفيفي«به اصفهان رفت و در باغ شخصي به نام » صدر«ديدار 

حكيم «زدن در باغ، اين شعر  ال قدم. ديد شيخي شوريده احوال در حتافتش
شور و لحني مؤثّر و تحريرهاي دلنشين،  ي گرم و پريرا با صدا» صفاي اصفهاني

 خواند:با آهنگي مخصوص مي

  نــا، اي ترك غارتگر مــه يغمـن بــردي از مــدل ب
  ديدي چه آوردي اي دوست، از دست غم بر سر من

  ال دادــــام را جهــــا داد، آئينــــم را صفـــــاول دل
  نـر مــاكستــو خـــق تـا داد، عشـــناد فــه بــر بـآخ

چنان در من اثر نهاد كه گريه كردم گفت كه اين صوت و آهنگ، آنمي» صبا«
هم گريه كرد و از آن هنگام يكديگر را شناختيم و با هم مصاحب » صدر«و 

  نام نهادم.» صدري ي  هگوش«شديم و من به ياد او، آن قطعه را نت كردم و 

 ي  هگوشهاي آوازي عبدالحسين صدر، دكتر سپنتا، در بين گوشه ي هنوشتبه 
ي كه از يها  آنخواند. خسرو و شيرين ابوعطا را با حالي عجيب و لحني مؤثر مي

دانند كه اجراي ، ميارندي ديگونه قطعات آشنا  نظر فني و علمي، با اجراي اين
ار است و خارج نخواندن آن مستلزم مهارت كافي صحيح اين گوشه، بسيار دشو

فراوان است و اگر درست خوانده شود، بر شنوندگان تأثير بسيار ي  و قريحه
  نهد.جا مي  به

هاي مختلف افشاري و بيات نويسد: عبدالحسين صدر، اكثر مثنويدكتر سپنتا مي
هاي موسيقي مانند خسرو و شيرين، حجاز، گبري و ترك و ديگر گوشه

                                                      

 .٣٢٢ ي  ه، صفح٦ - ٨ ي ه، شمار»آينده« ي همجل -١٦٣
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خواند و به راستي شنوندگان را خاص مي اي هگيلكي را به شيو ي هگوش
گذشته از » صدر«هاي صداي كرد. به باور دكتر سپنتا، ويژگيمجذوب مي

هاي موسيقي، ي نسبت به رديفيخداداد و آشناي  استعداد فراوان و حنجره
خره آزاد صدا و خواندن در حد طبيعي، بدون فشار به حنجره و باال ي هعرض

   ١٦٤او در انتخاب اشعار و الحان دلنشين بود.ي  حسن سليقه

 ها بهره  شاعر مشهور، جزء اساتيدي كه از مصاحبت آن» اميري فيروزكوهي«
الشعراء ملك«نهد. برد و هنرهاي او را ارج ميبرده است از صدر اصفهاني نام مي

ر بدو ورود به آن خورشيدي، د ١٣١٢نيز به هنگام تبعيد به اصفهان در سال » بهار
شهر، مدت چهل روز ميهمان عبدالحسين صدر بود و بعد از آن هم، اكثر اوقات 

لطيف او ي  ذوق سرشار و حنجره ،گذرانيد و از حسن بيانخود را با صدر مي
 اي چنين گفته است:ها داشت و در قصيدهحكايت

  صدر ي هخاندر صفاهان شدم به 
  درــاليقـن عــدالحسيـــخ عبــشي

  ل روزــده را چــرد بنـان كـميهم
  وزــش هنها فــارم ز لطــشرمس

  در اندر اصفهان نبديـر كه صـگ
 ديــان نبــجه ي  هـان نيمــاصفه

صدر، هنوز جوان بود كه از اصفهان به تهران رفت. در مجالس بزرگ به منبر 
 ي  هگفت و قطعات برگزيدنغز و مؤثر، سخن مي ،رينيرفت و با بيانات شمي

ي مناسب و الحان دلپذير، به قدري جالب و مؤثر ها آهنگاشعار پارسي را با 
   ١٦٥خواند كه بهتر از آن قابل تصوّر نبود.مي

                                                      

 .٣٢٢ ي  صفحه ٦-٨ يها شماره ،»آينده« ي همجل -١٦٤

 .٦٧٩ ي صفحه ، حسن مشحون، جلد دوم،»تاريخ موسيقي ايران« -١٦٥
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حّساس و با ذوق، به علت فشارهاي  ي  هدريغا و صد دريغا كه اين شوريد
كردند، در سال وي وارد مي مقامات امنيتي و مشكالتي كه عوامل ديكتاتوري بر

سالگي، به وضعي دلخراش خودكشي كرد و يك  ٤١يدي، در سن خورش ١٣١٥
سنجي و صداي نكته ،سخنوري ،تخالقي ،فهم ،فكر ،بديل هوشبي ي هگنجين

  نواز، زير خاك رفت. دل

ي كه روي منبر ايراد يها طلبانه و روشنگريخواهانه و حقاو بر اثر مطالب آزادي
ي زنداني بود، سرانجام به كرد، تحت تعقيب حكومت وقت قرار گرفت، مدتمي

   ١٦٦آويز كرد.بوشهر تبعيد شد و نهايتاً در شيراز خود را در چاه آب حلق

صدري آشنا شديم، به بينيم كه  ي  هگوشي  اينك كه تا حدي با آفريننده
اين قطعه شعر چه كسي بود كه سحر كالمش، عبدالحسين صدر را  ي هسرايند

  .خود نمود د بياين چنين شوريده و منقلب كرد و از خو

اين غزل  ي ه، سرايند»محمدعلي حقيقت سمناني«اديب فرزانه:  ي هنوشتبه 
اي كه در شوريدگي و است، سرگشته» حكيم صفاي اصفهاني«شورانگيز، 

  ي، دست كمي از عبدالحسين صدر نداشت.يشيدا

 ١٢٣٠، در حدود سال »صفا«متخلّص به » محمدحسين صفاي اصفهاني«
 ل عمر به تهران و سپس بهياصفهان تولد يافت. در اوا خورشيدي در فريدن

اديب مشهور، مصاحبت و » اديب نيشابوري«مشهد رفت و در اين شهر با 
  معاشرت داشت.

نشين بود و از شدت استعمال مواد مخدّر، اكثر شاعري منزوي و گوشه» صفا«
 ،سفهبار داشت و از فل اي قوي و پرشناخت. او حافظهپا نمي از اوقات سر

نشين و   هايش با تعبيرهاي زيبا و دل بهره نبود. غزلحكمت و تفسير كالم بي

                                                      

حسن صدر، برادر عبدالحسين صدر به دكتر ساسان سپنتا كه در ي   هبرگرفته از نام -١٦٦
 انتشار يافت. ،٦ – ٨ هاي  هشمار ،»آينده« ي  مجله



 هزارآوا: جلد اول

٣٤٣ 

بر تقليد و  ها  تازگي و ابداع در آن ،هم آميخته و ابتكار اصطالحات عرفاني در
خورد  چربيد. در اغلب اشعارش، شور و شوقي تازه و بديع به چشم مياقتفا مي

هاي  توان يافت. غزل نش نميدر آثار هيچ يك از معاصرا آن راكه نظير 
آهنگ او بسيار بديع و خواندني و دلچسب بود.  لفظ و خوش  خوش ،چهارپاره

دكتر مظاهر «اي به وسيله فاضالنه ي همقدمها پيش منتخبي از اشعار صفا، با  سال
  به چاپ رسيد.» نساريااحمد سهيلي خو«و بعداً كليات آثارش به كوشش » مصفّا

 ،گيز و مشقّت بار آواره بي سر و دستاري كه جز رنجانسرانجام زندگي غم
خورشيدي در سال  ١٢٧٩در سال  ،حيرت و سرگشتگي نصيبي از دنيا نداشت

 به پايان رسيد. ،شيوع وبا در ايران

  وديمـاي وجــر دريــي بر سـو خســم چـما ه
  درياست چه سنجد كه براين موج خسي رفت

 »ه ـ اـ سايه ،ابتهاجهوشنگ «                           

مشهور، اين  ي هخوانندسال بعد از صدر اصفهاني، محمدرضا شجريان  ٥٠ - ٦٠
 به ريتم ٤/٦ريتماي تغيير داد و از اي غيرحرفهدلپذير و عارفانه را به شيوه ي هنغم

مريكا اجرا كرد كه نوار آن آتبديل نمود و در كنسرتي در دانشگاه هاروارد  ٨/٦
در تهران انتشار يافت. اين تغيير مورد تأييد برخي  »پيام نسيم«بعداً به نام 

يكي از منتقدين و نويسندگان  ي  هنوشتنظران قرار نگرفت و به صاحب
صدر اصفهاني به يكي از  ي هعارفانعميق و  ي هنغمموسيقي ايران،  ي هبرجست

 حكيم صفاي اصفهاني، با ي  هعارفانهاي ضربي تبديل شد. در زير شعر  آهنگ
كار  ي نافذ و مسحوركننده و عروض كم نظيري كه در آن بهها  آهنگضرب 

 رسد:دالن مينظر صاحب رفته است، به

 خاكستر عشق از حكيم صفاي اصفهاني

  ر منــارتگـا، اي ترك غــن به يغمــردي از مــدل ب
  من ديدي چه آوردي اي دوست، از دست دل بر سر

  ال دادــــام را جهــــا داد، آئينـــــم را صفـــــاول دل
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  نــر مــاكستــو خــق تــا داد، عشــاد فنــه بــر بـآخ
  وان شدــان شد، دل زار و تن ناتــق تو در دل نهـعش
  ر منـم پيكــد، از بار غــان شــو تير و كمــي چـرفت

  تــراغــم از فــت، در آتشــاقــوزم از اشتيـــسيــم
  نـر مـن اخگــوداي مـسمن،  ي  هــن سينــون مــكان

  دل در تف عشق افروخت، گردون لباس سيه دوخت
  نــر مــان اختــآسم ت، درــن سوخــش آه مــاز آت

  آب و گل شد ي هر و مسلمان خجل شد، دل فتنــگب
  من كافر ي  هـانديش د، زــه در ملك دل شــصد رخن

  لـــارد تحمّـــردون نيـــق او را، گـــم عشـــار غـــب
  نـر مــر الغــن پيكــدن، ايــد كشيــتوان ون ميـــچ

  ر بام ما زدــو بــوس تــزد، ك» اــصف«ر ــدل دم ز سي
 نـــور مــر در كشـــوا زد، از فقــت لــان دولـــسلط

صفاي «و » عبدالحسين صدر«انگيز گونه بود كه حيات كوتاه و غمو بدين
ي كه در جهنم يها گل«آور ماللي  سانه، به پايان رسيد و بار ديگر اف»اصفهاني

 ١٦٧د.، در ديار ما تجديد ش»رويندمي

                                                      

، نام داستاني است به قلم محمد مسعود، نويسنده و »ويندريي كه در جهنم ميها گل« -١٦٧
اي آشنا بود و در سال نگار متهوّر و مشهور كه براي چند نسل از مردم وطن، چهره روزنامه

 كشان حزب توده، در تهران به پايان رسيد.، زندگي او وسيله آدم١٣٢٦
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  كن پياله را ـ پر ٦٣
  ايرانمعاصر  موسيقيهاي ماندگار در ز ترانها

 متعصباني و يزاهدان ريا ي هوسيلنه تنها  موسيقي، هنر ايران تاريخ درازايدر 
ت و هنرمندان به عنوان حد قرار داشانديش مورد ظلم و جور مستمر و بيتاريك

حرمتي آزار و بي ،مورد اذيّت فرومايهفرهنگ و بي ،پليد ،پست ،حقير موجوداتي
كرده تحصيل از افراد  بسياريهاي مشروطيّت به بعد،   سال حواليقرار داشتند، از 

 ،حقيراي ايراني پديده موسيقي كه اينبه عنوان  نيززده   غرب فكران روشنو 
سرانه و هنر به حدّي سبك اينارزش است، در دشمني با و بي عقب افتاده

  است. دردناكدشوار و  بسيانديشانه رفتار كردند كه باور آن  كژ

 موسيقيپرستان به هنر متحجران و كهنهي   ههزار سالاگر بتوان از ظلم و جور 
 فراموشيرا به  فكران روشنباور  غيرقابل جفايتوان ، هرگز نميپوشيدچشم 

 شكلبدان سبب است كه هستي گروه اول در تاريكي و ظلمت  اينسپرد و 
اما  .نيست ها آناز  انتظاريشناسند و انديشي راهي را نميگرفته و جز تاريك
تمدن بشر قبول  تاريخدر  جديدي مفاهيمهستند كه  دورانيگروه دوم متعلّق به 

هر ملّت،  هايعادات و سنت ،رسوم ،زبان ،هنر ،فرهنگ ،تاريخو  يافتهعام 
، فارسيايراني مانند زبان  موسيقيدهد و آن ملّت را تشكيل مي اجتماعيهويّت 
به شمار  ايرانمردم  اجتماعيو  فرهنگي ،تاريخي هويتاز  ارجمنديبخش 

  آيد.مي

 اخيرسال  ٧٠-٨٠ روشنفكراناز  برخي تفكري از طرز يهابا نمونه كه اين براي
  شود:مي اشاراتير به اختصار به چند مستند زي شويمآشنا  ايران

 كه  پيانوو  ويولن ي هنوازنددان و غالمحسين مين باشيان موسيقي
ي خود را در كنسرواتوار ژنو به اتمام رسانده بود در يموسيقا عالي تحصيالت

 ي هادارهاي مهمي را در ليتؤوآمد و مس ايراناز اروپا به  خورشيدي ١٣١١سال 
شمار  به فكران  روشناز  نسلي ي هنماينداو به عهده گرفت.  كشور موسيقي



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٣٤٦ 

 شديداً عقب افتادهارزش و اي بيايراني به عنوان پديده موسيقيآمد كه با مي
 موسيقيمتعصّب كه از  هر شخص غير«باور بود كه:  اين كرد و برمخالفت مي

تنبك و كمانچه،  ،نمايد كه تاركند و حس ميمي تصديقخبر دارد،  علمي
را  غربي موسيقيبا  برابريرسد، قدرت آهن نميه شتر به پاي راهطور ك همان

در موقع  نفسانيو لذت ديگري جز تحريك شهوات  فايدهمردم  ي  هندارد و عام
 ١٦٨»اند.و نوش از آن نديده عيش

ناظم به ، شد داررا عهده موسيقيهنرستان  رياست» مين باشيان«هنگامي كه 
ايراني را در انبار بگذارد و  موسيقيادوات  رديگها و  تار ي ههمدستور داد تا 

گذراني نيست و و نوش و وقت عيشكرد كه هنرستان جاي مي تكرارمرتب 
تار  ي هنوازندشناس مشهور و دان بزرگ و رديفموسيقي معروفي موسياستاد 

نويسي هنرستان  ل انديكاتورؤوكرد و مس بركنارهنرستان  معلميرا از شغل 
  ١٦٩نمود.

 رسانيده پايانخود را در بلژيك به  عالي تحصيالتكه  نيزحمود م پرويز 
 فريدون دكتردر زمان وزارت  خورشيدي ١٣٢٤كه در سال  هنگاميبود 

هنرستان منصوب شد، در عناد و  رياستدر وزارت فرهنگ به  كشاورز
 اينشناخت و از نمي حدوديحد و  هيچايراني  موسيقيي كودكانه با يجوستيزه

ايراني  موسيقيكرد و آموزش ياد مي عقب افتادهو  حقيراي  پدپدهنوان هنر، به ع
 ي ممنوع و محدود كرد.را در هنرستان به كلّ

 مجلسيدر  روزيكرد كه مي تعريفحافظي استاد بزرگ تار  فريدون 
نزد من آمد و  عصبانيو  هبر افروختنواز،  سنتور ي هرضا ورزنده، نابغ ديدم

و  كردماو را آرام  بسيارم را خرد كنم. من با زحمت خواهم بزنم ساز گفت: مي
هرمز فرهت  دكتر آقاي. گفت پرسيدمرا  عصبانيتو  تنديعلّت آن همه 

                                                      

  .٨٦ ي  هصفح ،جلد اول، محمد رضا لطفي، »شيداي سال« -١٦٨

  .١٠٨ ي هخالقي، جلد سوم، صفحاهللا  ، روح»گذشت موسيقي ايرانسر« -١٦٩
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» باخ«يك قطعه از كارهاي  ي هايراني به انداز موسيقي ي ههمگويد كه: مي
 دكترا مدرك ايشاننيست. من به ورزنده گفتم ناراحت نباش، درست است كه 

گفت بايد مي اينداند و اگر غير از نمي چيزيما  موسيقيراجع به  ولي ،دارند
 ١٧٠شدي.مي عصبانيكردي و تعجب مي

بارتر اظهار نظر احمد شاملو، شاعر نامدار معاصر تر و تأسّفاز همه دردناك
هاي خود آيد. وي در يكي از سخنرانياست كه بت نسل جوان ما به شمار مي

در مورد  نادرستيكرد، مطالب موهن و  ايراديكا مرآ .U.C.L.Aكه در دانشگاه 
 پيشرفتي ايرانسنتي  موسيقي«نمود و از آن جمله گفت:  بيانايراني  موسيقي

آيد و عرّ و عرّي شود، بعد يك نفر ميدرآمدي اجرا مياست، پيش نكرده
  ١٧١»شود...زنند و تمام مينگي ميكند و آخرش هم رِمي

اين ايراني را با  موسيقيكردند كه مي پافشاري نظريه اين بر فكران روشناين 
به  ها آنكنار گذاشت.  يكلّبه  بايدمانده و نامطلوب هاي عقب ويژگي
باور نداشتند و اصوالً  اصيل موسيقي تدريجي تكاملپذيري و تحوّل و اصالح

 كردند.مي انكاراطالق نام هنر را به آن 

 دانان بزرگ، يكي از موسيقيسرانهخام و سبك يها هديدگااين در مقابل 
 تحقيقاتكاليفرنيا، كه  .U.C.L.Aاستاد دانشگاه  Manttle Hoodيكا به نام، آمر

انجام داده بود و نظرياتش مورد  آسياهاي هاي ملّتموسيقي ي هباراي درگسترده
كرد كه: باور تأكيد مياين  جهان قرار داشت بر هنريو  علميتوجه محافل 

از كيفياتي  بايد، ايرانچون فرهنگ  ييواالبا قدمت  فرهنگي ييموسيقا ميراث«
  ١٧٢»برخوردار باشد. متعالي

                                                      

 .١٦ ي  ه، مهدي نورمحمدي، صفح»خاطراتي از هنرمندان« -١٧٠

 .٤٩ ي ه، صفح٥٢، شماره »آدينه« ي همجل -١٧١

 .١٠٣ ي  هجلد اول، صفحمحمد رضا لطفي، ، »شيداي سال« -١٧٢
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تحت ستم بود و در  لهزار سااز  بيشايراني كه  موسيقيالبته و صد البته، 
پنهان داشت،  نيمهپنهان و  زندگييهودي ما  هموطنانهاي خانه زمين زير

 هنريبدان معنا نيست كه اين اما  ،گيردقرار  تكاملتوانست در بستر تحول و نمي
را بازتاب  ايرانمردم  ي ههاي هزار سالها و رنجشادي ، وفرهنگ ،تاريخرا كه 

نسبتاً  شرايط كه آننشان داد كه به محض  تاريخو بن بركند و  بيخدهد، از مي
سال،  ٢٠از  كمترآن آغاز شد و در  تدريجيفراهم آمد، تحوّل  مناسبي

اواخر دوران قاجار، جاي خود را به  ييابتداو  نيافته هاي پرورشموسيقي
اين داد و در  نسارياخو اديبانگيز و ، روحوزيري قمرالملوكهاي موسيقي

و  خالقي اهللا ، روحوزيرينقي عليهاي سه استاد بزرگ: رهگذر، كوشش
 جاي بر ايرانمعاصر  موسيقي تكاملتأثيرها را در روند  ترين باالابوالحسن صبا 

كه به  يافتبازتاب » هاگل«هاي ارزشمند ما در برنامه موسيقي تكاملنهاد. اوج 
ادامه  ١٣٥٧گرفت و تا سال  بنياد ١٣٣٤داوود پيرنيا در اواخر سال  وااليهمّت 
 جليلمحجوبي،  مرتضيهاي ارجمند بود كه نوابغي چون برنامهاين . در يافت

 عليي، ي، حسن كسابديعي اهللاياحقي، حبيب پرويز، شريفشهناز، فرهنگ 
حسين گلپايگاني، اكبر بنان،  حسين غالم، پايورخرم، فرامرز  همايون، تجويدي

دان و موسيقي ها هو د شجريانرضا محمدشهيدي، عبدالوهاب ، ايرج، قوامي
  رهنمون شدند. تعاليايراني را به اوج  موسيقي ديگرسراي هنرمند ترانه

 ي هشيوآوازهاي سنتي و  ي هاراي ي هنحوتنها  ، نهكوتاهدوران نسبتاً اين در 
درآمدها، مانند پيش آهنگينهاي دگرگون شد، موسيقي نوازندگي

. يافت بنيادينتغييرات  نيزقطعات ريتميك  ديگرها و ، تصنيفها چهارمضراب
گيري ، با تحوّالت چشمها  آهنگ تنظيمي و يسراترانه ،يساز  آهنگ هنرهاي

 آثاريارزش گذشته هاي كم محتوا و بعضاً بياي تصنيفبه جو  رو شد.  به رو
  كند.مي نمايندگيرا  ايران هنريو  فرهنگيوجود آمد كه اوج تحوالت   به

، شويمدوران آشنا اين هاي و ترانه اه آهنگاز  ملموسيي  با نمونه كه اين براي
 سيبررمورد  آن راهاي ممتاز  آثار پرداخته و ويژگياين به سرگذشت يكي از 

  دهيم: قرار مي
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  »اثرجادوي بي«يا » كن پياله را پر«

به  ايرانمعاصر  موسيقيكه از آثار درخشان  نشيندلو  زيباو  لطيفآهنگ اين 
 فريدوناز  رازيشهبازيان بر روي شعر پر رمز و  فريدون ي هوسيلآيد، شمار مي

گار هنر ماندي  چهره شجريانمشيري در دستگاه ماهور ساخته شد و محمدرضا 
 راديو ٧٧ ي  هشماري تازه ها گل ي هبرنامدر  بليغو  بديعبه وجهي  آن رامعاصر 

ها و  از دل بسياريشد و  رو  به  رواجرا كرد كه با استقبال فراوان هنردوستان 
  داشت: بسيار تأثيرترانه، چهار عامل زير اين  موفقيتكرد. در  تسخيرها را  جان

كران تا بي«مشيري كه شنونده را  فريدونراز  و ، روان و پر رمزلطيفشعر ـ ١
  »:برد عالم پندار مي

  ،زندگيدر راه 
  تشنگيهمه تالش و تمنّا و اين با 
  .. آب،.كشم از دل كه آبناله مي كه اينبا 

  ...پركن پياله را  بردهم به سرابم نمي فريب ديگر

. او در سال ودربه شمار مي ايرانمعاصر  ادبمشيري از برجستگان دنياي شعر و 
در همين شهر درگذشت.  ١٣٧٩و در سال  يافتدر تهران تولد  خورشيدي ١٣٠٥

 يپذيردلدر آثارش به وجه  خيال داشت و صور وسيع تخيّليروان و  طبعيوي 
بهار را «، »كوچه«، »گرگ درون«كه سروده مانند:  قطعاتياز  برخيگر بود. جلوه
  .ارندشهرت عام د ،»كن پياله را پر«و  »در خاكم ريشه اينجامن «، »كن باور

ابر و «، »نايافته«، »درياگناه «، »طوفان ي هتشن«مانند:  فراوانيشعر  كتباز وي 
و » آه باران«، »شهر مرواريد«، »خورشيدپرواز با «، »بهار را باور كن«، »كوچه

  آيند.و پرمحتوا به شمار مي غني ادبيمانده كه از آثار  باقي» دفتر سه«
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بوي باران، «از آثارش مانند  برخيي كرده و يطبع آزما نيزي يسراترانهوي در 
به  ياراناز نگاه «، »بهارم، دخترم«، »كن پياله را پر«، »بوي سبزه، بوي خاك

  شوند.ماندگار محسوب مي ،آهنگين باد در» شدگاندل«و » ياران

گيز و انخيال هاي رازو رمز و  لطيف مفاهيم، »كن پياله را پر«در شعر 
وجود دارد كه  بسياريهاي شاعرانة ها و ايهامو ابهام نشين  دلهاي انديشينازك
  دارد.مي متمايز ايرانهاي معاصر ترانه ديگراز  آن را

  كن پياله را پر
  آتشينكاين جام 

  بردديري است ره به حال خرابم نمي
  شود تهيها كه در پي هم ميجام اين

  ام خويشبه ك ريزمدرياي آتش است كه 
  بردربايد و آهم نميگرداب مي

  ي شرابيمن با سمند سركش و جادو
  امكران عالم پندار رفته  تا بي

  هاي گرمانديشه ي  هستار تا دشت پر
  زندگيمرگ و  ي هتا مرز ناشناخت

  پا هاي گريزباغ خاطره كوچهتا 
  بردنمي ،جز تا كنار بستر خوابم ،شراب هم ديگر

  هان اي عقاب عشق
  دوردست مه آلودهاي ج قلهاز او

  انگيز عمر منپرواز كن به دشت غم
  بردجا ببر مرا كه شرابم نمي آن

  بردام كه عقابم نميستارهآن بي
  زندگيدر راه 

  تشنگيهمه تالش و تمنّا و اين با 
  .. آب.كه آب كشم از دلناله مي كه اينبا 
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  بردهم به سرابم نمي فريب ديگر
  ...كن پياله را پر

بخشد، آهنگ به اي ميويژه هنرياثر ارزش اين عامل مهم ديگري كه به ـ ٢
شهبازيان  فريدوناست كه  يپذير دل، پرمحتوا و شور پر، زيباغايت 
 آهنگينهاي اوجي در موسيقي ي  هدان بزرگ معاصر خلق كرده و نقطموسيقي

ورت استادانه و هنرمندانه ص بسي ،كالم و آهنگ تلفيقشود. محسوب مي ايران
 پيداوندگان انتقال نبه ش ممكنوجه  بهترينو مفهوم شعر به  معنيگرفته و 

 ايرانمعاصر  موسيقياي در يابند كه اثر جاودانهنظران در ميكند و صاحبمي
  خلق شده است.

التحصيل متولّد شد. وي فارغ خورشيدي ١٣٢١شهبازيان در سال  فريدون
اوست و از  اختصاصيساز  ،ويولنتهران است.  موسيقي عاليهنرستان 

  آيد.به شمار مي ايرانپاپ  موسيقيي در ساز  آهنگكسوتان پيش

حشمت  رهبريسمفونيك تهران به  اركستر عضويتبه  سالگيوي از هفده 
ها گل ي هبرنامدر  فعاليتبه  خالقي اهللا روح معرفيسپس با  .سنجري درآمد

و نوجوانان كه از پرورش فكري كودكان  كانونپرداخت. شهبازيان در 
را كه از » شاعر صداي«كرد و آثار كار مي نيزبود  فرهنگيمعتبر  هاي  سازمان

  شد، به وجود آورد.ارزشمند محسوب مي ادبيو  هنري توليدات

و  راديو موسيقيواحد  سرپرستيكه هوشنگ ابتهاج (ه ـ ا ـ سايه) به  هنگامي
اين  موسيقي ليتؤومسيان شهباز فريدونها منصوب شد، گل ي هبرنام مديريت

  كار برآمد.اين انجام  ي هعهداز  موفقيتبرنامه را به عهده گرفت و با 

، از اكثراًمانده كه  باقيي يمحتوا و پر زيبا بسياري ها آهنگاز شهبازيان 
شوند. از آن جمله به نظر محسوب مي ايرانمعاصر  موسيقيي برجسته در يكارها

نادر  پذيردل آوايوي شعري از هوشنگ ابتهاج و بر ر» گريز«نگارنده، دو اثر 
در رده  شجريانمشيري و آواز  فريدونبا شعر » كن پياله را پر«و  گلچين
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قرار دارند و اوج  ايران اخيريكصد سال  آهنگينترين آثار و درخشان ترين واال
  كنند.مي نمايندگيايراني را  موسيقي تكامل

اي كنندهعامل ديگري كه نقش مهم و تعيين :را كن پياله آهنگ پر هارمونيـ ٣
هنرمندانه و  هارمونيترانه به جا نهاده،  نياو تأثيرگذاري  ييزيبا ،در لطافت

  شهبازيان به كار رفته است. ي هوسيلآهنگ اين اي است كه در استادانه

 موسيقي هنريو  علميهاي داشت با استفاده از تكنيك كوششوي همواره 
ايراني به  اصيل موسيقيهاي  ي خود را با حفظ ويژگيها آهنگ، زمينمغرب 

كسب كرد  موفقيت يحدّراه به اين ه دهد و در يارا پذيردلاي متحوّل و شيوه
هنر اين ايراني را به  اصيلهاي داران موسيقيدوست مشكل پسندترينكه نظر 

  واال جلب نمود.

اجرا شد و به  مونيهار به صورت ايران موسيقي تاريخكه در  آهنگي نخستين
بود كه  تجويدي علي ي هجاوداناثر » سنگ خارا«، يافتاي دست افسانه شهرتي

از  مرضيه صدايبا  خالقي اهللا اي از استاد روحكنندهافسون غايتبه  هارمونيبا 
شد كه هنوز هم بعد از گذشت  رو به رو استقباليشد و با چنان  پخش راديو

خود را حفظ كرده است. از آن پس بود كه  تأثيرو طراوت و  تازگيپنجاه سال، 
هاي به موقع و متناسب از تكنيك ،جا كه استفاده به دريافتندنظران صاحب
ايراني مؤثر باشد  موسيقيتواند در تحوالت ، تا چه حد ميزمينمغرب  موسيقي

و  هارمونيعلم  فراگيريو خرّم به  تجويديان ايراني مانند ساز آهنگ اكثرو 
در مسيري مطلوب قرار گرفت. گرچه  سازيآهنگتراسيون برآمدند و هنر اركس

و  هنري ،شناسيييرموز زيبا ي ههم» كن پياله را پر«شعر و آهنگ  آفرينشدر 
شد، به طور مي پخشواال  هارمونياين اثر بدون اين به كار رفته، اما اگر  ادبي
 گذاشت.نمي باقيبه شنوندگان  تأثيري چنينقطع 

اي كه استاد كننده مسحور نواي :شجريانمحمدرضا  ي هوسيلترانه  راياجـ ٤
ايهامي است كه در  و پر لطيف ي  هپدپددهد، همان مي ترانه سراين در  شجريان
  شهرت دارد. »فرشتگان آواي«به  فارسي ادبو  موسيقي
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دو اكتاو را  راحتيبه  شجريان صدايكه  ،سخن از قدرت و وسعت صدا نيست
ها را در سينه هانفسنيست كه  يانگيزسخن از تحريرهاي شگفت ،پوشاندمي

  ».فسون است و فسانه«حافظ:  تعبيراست كه به » آني«كند، سخن از حبس مي

 آسانيترانه استاد مسلّم است و به  اجرايهم در خواندن آواز و هم در  شجريان
را به شنوندگان به كار رفته در شعر و آهنگ  مفاهيم ي  ههمتواند مي هنرمنديو 

بار در  در هر قرن يك شايداست كه  نادريهاي انتقال دهد. او از پديده
و لطف  ييزيبا ديگران زندگانيحد، به هاي بييياي ظهور كرده و با تواناجامعه

و  آوازيهاي در بلنداي موسيقي شجريانبخشند. در يك جمله و صفا مي
  درخشد.مي ايران آهنگين

***  

انديشان و خام طبعاني كه  ها را به تاريكپاسخ بهترين تاريخبود كه سان و بدين
 مختصاصالح و  غيرقابل ،ييابتدا ،عقب مانده ،حقيراي ايراني را پديده موسيقي
ي يمريكاآدانشمند ي  محققانه ي هنظريدانستند، داد و و نوش مي عيشمجالس 
 وااليبا قدمت  يفرهنگي يموسيقا ميراث«گفت: كه مي .U.C.L.A دانشگاه

زمان به  آزمايش، در بوته »برخوردار باشد متعالياز كيفيتي  بايد، ايرانفرهنگ 
  .رسيداثبات 

 ٢٠١٤ژانويه 
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 ها نبودـ آمد امّا در نگاهش آن نوازش ٦٤
  از توست ه بهانهـق همـاي عش
  ترانه از توستاين شم ممن خا

  گاهيحــد صبــگ بلنـانـآن ب
  از توست شبانه ي  هن زمزمـوي

  »ا ـ سايهـ  ه«

ي  دانشنامه«بنيان گزار  ،اد استاد احسان يار شاطري هزند ،ميالدي ٢٠١٣در سال 
نب كه سرگذشت بزرگان موسيقي ايران را براي اينجااز  اي هطي نام ،»ايرانيكا

آمد اما در نگاهش آن «خواستند تا غزل معروف  ،كردم مي آن دانشنامه تهيه
  .ر معروف ابوالحسن ورزي را براي ايشان ارسال دارماث ،»نبود ها  نوازش

 ي  هباردر اي  هحدود يك هفته بعد ايشان تلفني اظهار عالقه كردند كه مقال
ي كه استاد همايون خرم بر روي آن پذير دلخلق اين شعر و آهنگ  ي هانگيز

بنويسم. وي اين شعر و  ها گلموسيقي  ي  هبرناماجراي آن در  ي هنحونهاده و 
   دانست.  مي آثار موسيقايي ايران ترين آويزو اجرا را از دل گآهن

خورشيدي كه من در شهر ساري به  ١٣٣٢به استحضار استاد رساندم كه در سال 
وي  ي  هخدمت معلمي اشتغال داشتم، با نام ابوالحسن ورزي و آثار عاشقان

فرهنگي و خلق اين غزل را به تفصيل از همكاران  ي هآشنايي پيدا كردم و انگيز
به آمريكا آمدم و نگارش كتاب  كه برخي از دوستان ورزي شنيدم. پس از آن

دان نامدار مهندس همايون خرم خواهش  از موسيقي هزار آوا را شروع كردم،
ايشان با  .كردم كه چگونگي آفرينش اين آهنگ زيبا را برايم مرقوم دارند

 اي هبرايم فرستادند و من مقالي خود را ها هياد ماندمفصلي،  ي مهرباني طي نامه
  در اين زمينه تهيه نمودم. 

ي استادان: ها هماندگار و كپي نام ي هترانچگونگي آفرينش اين  ادامه،در 
  رسد.  مي انمند عالقهبه نظر » مهندس خرم « و » رشاط يار«
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 نشين  دل ي  هقطعبه وجود آمدن اين  ي  شود، انگيزه  مي كه مالحظه به طوري
ي هنري چيزي جز عشق نيست، همان اكسير نابي كه بخش ها هديدمانند ديگر پ

اعظم مضامين شعر و ادب و دست آوردهاي هنري جهان وام گزار آن است و 
سايه)، اين مفهوم جاويدان را چه خوش بيان كرده  -ا  -هوشنگ ابتهاج (ه 

  است:

  من خامشم اين ترانه از توست  انه از توستـاي عشق همه به
  ه شبانه از توستــن زمزمــوي  گاهيــند صبحگ بلــآن بان

  :»نبود ها  آمد اما در نگاهش آن نوازش«خلق اثر 

 موسيقي ي هبرنامدر  خورشيدي ١٣٣٨كه در حدود سال  ماندگارياز آثار 
، يافتدست  ممتازيو به شهرت و موفقيّت  پخش شد راديوهاي رنگارنگ گل

 سازآهنگدان و خرم، موسيقي همايوناي است كه آويز و استادانهآهنگ دل
در  ورزياز ابوالحسن  مفهومي بر روي غزل ناب و پر آن را ،ايرانبزرگ معاصر 

و حريرگونه  دار  زنگ ،لطيف آواياصفهان به وجود آورد و با  بيات ي  هماي
داران از دوست بسيارياجرا شد و نظر » الهه«مشهور به  يحسين  غالمخانم بهار 

  خود جلب كرد.را به  موسيقيشعر و 

نواز غالمحسين بنان در سال دل نوايشعر با اين ديگري از  نشيندل اجراي
خلق شد كه به  ،هاي رنگارنگث گل ٢٢٤ ي هشمار ي  هبرنامدر  ،١٣٣٨

 بياتمؤثر و هنرمندانه در  بسياراي غزل را به شيوهاين صورت آواز است و بنان 
  شود.وب ميهاي ماندگار محساصفهان خواند و از موسيقي

سرايان شيرين سخني است كه آثارش ي شيفته و غزلها  جاناز  ورزيابوالحسن 
هاي نفس و افسانه حديثاشعارش را غالباً  مضامينهمراه است و  بسياربا لطافت 
در تهران، در  خورشيدي ١٢٩٣دهد. او در سال تشكيل مي دلدادگيعشق و 
 اكثراً پدر او  ي هخان. يافت، تولد داشت پيوند موسيقياي كه با شعر و خانواده

 سايرقربان دماوندي و  ،خاناي چون درويشمحل رفت و آمد هنرمندان برجسته
ها  ها در منزل آنشب اكثرنوازندگان و خوانندگان مشهور آن زمان بود و 
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با  ورزيهاي ارتباط و معاشرت نيزداشت. بعد از پدر  جريان موسيقيهاي برنامه
محجوبي، ابوالحسن  مرتضي، خوانساري اديببزرگ مانند:  دانانموسيقيشعرا و 

و اميري فيروزكوهي ادامه  بهاري، موچول پروانه، اصغر وزيري قمرالملوكصبا، 
و  شكفت ورزيابوالحسن  ي هبود كه استعداد شاعران ييفضا چنينداشت و در 

  د.ها و قطعات شاعرانه را به وجود آورترين غزلو شيرين يافتپرورش 

اي رفته ، داستان عشق برباد»نبود ها نوازشآمد اما در نگاهش آن «غزل مشهور 
از  گردابيرا دگرگون كرد و شاعر در  ورزياست كه در جواني روح و جان 

هاي گرفتار آمد و شرح دلتنگي عاطفيو  احساسيهاي ها و آزردگينوميدي
  شعر بازتاب داد.اين خويش را به وجهي هنرمندانه در 

و  ها آهنگسطور سرگذشت اين  ي  هكه نگارند ميالدي ٢٠٠٥ر سال د
 ،نوشتمرا مي آفريدندرا  ها كه آن هنرمندانيهاي ماندگار و شرح حال ترانه

خرّم  همايونبا استاد » آمد امّا«آهنگ  آفرينشآن شدم كه در مورد  بر
ماندهاثر تماس گرفته و از وي بخواهم كه ياداين دان بزرگ و خالق موسيقي

  .بنويسدبرايم  زيباآهنگ اين  ي  هبار هاي خود را در 

بود و از معدود كساني به شمار  ورزياست كه خرّم از دوستان نزديك  گفتني
به وي  يآگاهاين داشت و  آگاهيغزل  نياسرودن  ي  هانگيزرفت كه از مي

و اثر  شعر قرار دهد نياآويزي بر روي محتوا و دل پر ،عميقداد تا آهنگ  امكان
ماندگار شود. استاد در  ايرانمعاصر  موسيقيكه در  آيدآهنگيني به وجود 

  كند:ياد مي چنينترانه اين ي مهرآميز خود از داستان خلق   نامه

 راديودر » الهه«خانم  هنريهاي از فعاليت مدتيبود كه  ١٣٣٨در حدود سال «
هاي مجيد از ساخته هنگيآبار با  اولين ايشانكه به ياد دارم  جاييگذشت. تا مي

شده بود و به من هم سفارش شده بود كه متوجه  خوانندگيوفادار وارد عالم 
به وي بدهم.  آهنگيكرد كه اظهار عالقه مي آشكاراباشم و او هم  ايشان صداي

خواننده شده بودم و اين  مخملي صداي زيبايحالت  متوجهالبته خود من هم 
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بود كه بر روي شعر » آمد امّا« ي هتران ايشان يبراكارهاي من  اوليناز  شايد
  ساختم: آن را» ورزيابوالحسن « از شادروان ييزيبا بسيار

  نبود ها وازشــش آن نـا در نگاهــآمد ام
  چشم خواب آلوده اش را مستي رويا نبود

را  زيبا بسيارغزل اين آهنگ، من اين ساخته شدن  ي هخاطر ي  هباردر و اما
، از من داشتيمي كه با هم يديدارها طيهم  ورزي آقايود خوانده بودم و خ

 بسيارروي آن بسازم. البته شعر  آهنگيداشته باشد  امكانخواسته بود كه اگر 
توانم روي آن مي سادگيكه احتماالً به  كردمبود و در نگاه اول فكر  زيبا

كار  نتيجهكار را انجام دهم، از اين ي كنم، اما هر بار كه قصد داشتم ساز  آهنگ
 ها  ههفتوضعيّت اين كردم. هاي خود را پاره مينبودم و ماحصل يادداشت راضي

 نتيجهاين به  تقريباً ديگردو يا سه ماه گذشته بود و خود من  شايدادامه داشت و 
شعر اين اي روي كننده راضيبودم كه احتماالً نخواهم توانست آهنگ  رسيده

شب، به يكباره از خواب  نيمه زبعد ات سه كه يك شب حدود ساعاين بسازم، تا 
است. فوراً از جا بلند  باريدنكه باران نت در حال  كردمشدم و احساس  بيدار

كردن آن چه به نظرم  يادداشتبه  كردمرا برداشتم و شروع  كاغذشدم و قلم و 
را  كاغذي هميشهبود. اتفاقاً چون خانواده هم از وضعيّت من خبر داشتند  رسيده

داده  هديههم  خودكاربه من يك  مناسبتيگذاشتند و به عالوه به دست ميدم 
نيازي به  ديگرنوشتن در تاريكي،  برايبود. يعني  چراغيبودند كه در سر آن 

بود  رسيدهآن چه را كه به نظرم ي   هاي خانه نبود. خالصهروشن كردن چراغ
ود. يعني تمام افاعيل آهنگ ساخته شده بو نزديك به صبح بود كه تقريباً  نوشتم

اي بود كه به مفهوم جمالت به گونه شكستگياين شده و  شكستهعروضي شعر، 
آهنگ  ملودي كه اينرساند. ضمن شعر آسيبي نمي كلماتخود  طور  ينهمو 

كننده به نظر راضي كامالً در مقام اصفهان بود،  سنگين ضربيكه يك چهار 
اين خانم الهه متوجه شدند كه قصد دارم  كه هنگاميبه ياد دارم  كامالًرسيد. مي

تالش  نهايتاجرا كنم، چقدر خوشحال شدند و بعداً  ايشان صدايآهنگ را با 
  گونه شد.اين و واقعاً هم  كنندخوب اجرا  آن راخود را به خرج دادند كه 
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 ي هسازند برايجامعه  رضايتآهنگ بود كه موج استقبال و اين  اجرايپس از 
خانم  وضعيتو  رسيدخواننده به ارمغان  براي طورين همو  آهنگ و شاعر آن

اي درآمد. شدهتثبيت شكلها به گل ي هبرنامالهه به عنوان يكي از خوانندگان 
 تعداديغزل مرا اين جان  همايونهم به من گفتند:  ورزيابوالحسن  آقايخود 

جه مردم را كه شما بر روي آن ساختيد، تو آهنگيبا  ولي ،دانستنداز خواص مي
غزل  نيا. البته كرديد همگانيشعر را اين  حقيقت به آن معطوف كرديد و در

آن را به  ايشان ولي ،ها خوانده شده استگل ي هبرنامدر  نيزبنان  آقايتوسط 
توان كه مي سعديحافظ يا  نظير ييشعرا سايرآواز و درست مانند اشعار  شكل

آواز اجرا كرد،  شكلايراني به  موسيقيت و مقاما ها هدستگاها را در يكي از  آن
صورت گرفته،  جا ايناند. اما كاري كه در هم خوانده زيبااند و خوانده
دانند. مي خوبيدو را به اين تفاوت  موسيقيي است و البته اهل ساز  آهنگ
بزرگ  اركسترترانه كه همراه با اين  اصلي اجراياست كه به جز  ذكر شايان

بنده و  ويولنخانم الهه همراه با  صدايبا  نيزديگري از آن  اجرايبود،  ها گل
   ١٧٣»موجود است... روحاني انوشيروان آقاي پيانو

 موسيقي تاريخاست كه در  ييواالشرح هنر  حقيقتآنچه استاد خرم نوشته در 
تراش بزرگي كه در  توان ديد. او هم چون گوهرآن را مي نظير كمتر ايران

نشاند، شورانگيزمي بهاگران نگينرا در اطراف يك  اگوهره هنرمندي نهايت
نشانده و اثر  ورزيو جمالت شعر  كلماترا بر روي  ها  هنغمترين و مناسب ترين

نظر مترّنم هاي مردم صاحبسال در زمزمه يها سالكه تا  آفريدهاي جاودانه
  است.

 ي زهاستاد خرم ناگفته باقي مانده، مضمون شعر و انگي ي  آنچه در نامه
آفريني است كه در سرتاسر غزل پرتو افكنده است و اطالع از اين انگيزه شگفت

                                                      

 نگارنده.خرم به  همايوناستاد  ١٣٨٤بهمن  ١٣مورخ ي   هنقل از نام -١٧٣
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هاي به كار رفته در شعر و آهنگ را به وجه ييشود كه شنوندگان زيباموجب مي
  تري دريابند.عميق

  »:آمد امّا«خلق غزل  ي انگيزه

ان شعرا و هنرمند ،نويسندگان ،از ادبا گروهي، خورشيدي ١٣٢٠ ي هدهدر 
، صادق شيرازي، انجوي ورزيتوان از ابوالحسن مي ها آني   تهران كه از جمله

مايه بن ادبداشتند كه شعر و  جلساتينام برد، با هم  هدايتو صادق  چوبك
كردند، مي شركتجلسات اين كه در  افراديبود. از جمله  ها آن يگو و  گفت

شيرين سخن بود به ، خوش محضر و ادب شناسجواني بلندباال، خوش چهره، 
و از ثروتمندان مشهور  ملي شورايمجلس  نمايندگاننام منوچهر كُلبادي كه از 

  ١٧٤شد.مازندران محسوب مي

صائب تبريزي و ديگر  ،موالنا ،سعدي ،اي سرشار از شعر حافظاو با حافظه
شعراي متقدّم و متأخّر و تسلط به زبان و ادب فرانسه، در هر محفل و مجلسي كه 

  داد.كرد به آن شور و گرمي و رونق ميميشركت 

آمد و ي داشت كه از خوبرويان تهران به شمار مييابوالحسن ورزي زن زيبا
 ي  اي جذاب، روحي زيباپرست و لطيف داشت. اهل دل و شيفتهعالوه بر چهره

بخش طبع ل جسمي و روحي، الهاميادب و هنر بود و با اين خصا ،شعر
آمد. وي نيز در جلساتي كه همسرش شركت مي ورزي به شمار ي شاعرانه

ها بود كه بين او و كلبادي كرد حضور داشت و در همين نشست و برخاستمي
به يكديگر از  ها آنق عاشقانه شكفته شد و به تدريج حديث مهرورزي يعال

ي رخ داد و به همسري كلبادي يپرده بيرون افتاد و نهايتاً بين او و ورزي جدا
  درآمد.

                                                      

 . بهشهر و گرگان بيناي است در مازندران، كُلباد ناحيه -١٧٤
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مكدّر و ملول شد و به  ،ي بسيار آزردهيظريف و حساس ورزي از اين جداطبع 
كه رنج و  ها  آنهاي روحي گرفتار آمد. دوستان مشترك تدريج به آشفتگي

دادند كه به جنون گرفتار آيد، از ديدند و احتمال ميحد ورزي را ميعذاب بي
ن دوستي و ييمغاير آ آن رااين رويداد بسيار رنجيده و ناراحت شدند و 

دانستند و جمعاً به كلبادي فشار وارد آوردند كه زن را رها كند و جوانمردي مي
ماه آن دو از هم جدا شدند و زن بار ديگر به زندگي ورزي  ٦-٧نهايتاً پس از 

، بازتاب »ها نبودآمد امّا در نگاهش آن نوازش«معناي  پيوست و غزل زيبا و پر
هاي روحي و وجب شد تا ورزي، آزردگيداستاني كه م .اين رويداد بود

ها و خود را در اين غزل بيان كند. از سردي بوسه ي احساسات لگدمال شده
ها ييشكوه و شكايت كند و از رسوا ،نوازش و آغوش بدون مهرهاي بي نگاه

نظر اين نوشته به راحتي دهد. ترديد ندارم كه خوانندگان صاحب  ناله سر
  ببرند.هاي روحي شاعر پيو آزردگيتوانند به عمق مالل مي

ي در همه جاي دنيا و از آن جمله در يگفتني است كه وقوع چنين رويدادها
سال صدها و هزارها زن و مرد از هم  ايران، چندان دور از انتظار نيست و هر

گسلند كه ممكن است بعد از مدتي به هم برگردند، اما در بين اين افراد، مي
هاي روحي و داشت تا دردها و رنج آن رامت و توان ابوالحسن ورزي شها

احساسي خويش را به وجهي مؤثر و هنرمندانه تصوير كند و همايون خرم بر 
موسيقي معاصر ايران ي  روي سخنان او آهنگي دلنواز خلق نمايد تا در گنجينه

  ماندگار شود.

ل، ورزي با يابند، در اين غزكه خوانندگان ارجمند اين نوشته در مي به طوري
گويد كه تصور آن براي ديگران سفر به اعماق روح خود از مقوالتي سخن مي

  كند.را نيز تسخير مي ها دلبسي دشوار است و چون حديث او از دل برآمده، 

خورشيدي با منوچهر كلبادي كه  ١٣٥٠ ي هدهل ياين سطور در اوا ي  هنگارند
ديدم. نا شدم و اغلب وي را ميگذرانيد آشهاي درماندگي و بيماري را مي سال

خوش قد و قامت و ثروتمند را به فردي  ،گر روزگار، آن مرد زيبادست تطاول
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بيمار و تهي دست تبديل كرده بود. معهذا او هنوز بسياري از اشعار زيبا و  ،عليل
به درخواست من داستان فوق را كه  هاي لطيف را به خاطر داشت و بناتك بيت

ز دوستان و معاشران گذشته از آن آگاه بودند برايم تعريف كرد تنها چند نفر ا
  نوشتم. آن راكم و كاست كه من هم بي

بعد از وي پرسيدم آيا اتفاق افتاد كه بار ديگر با آن زن ديداري داشته باشيد؟ 
گفت فقط يكبار براي لحظاتي چند همديگر را ديديم و در سكوت سردي به 

  را خواندم:هم نگريستيم و من اين بيت 

  به لب نياورم اما قسم به نام تو بود    كه نام تو را ده امهزار بار قسم خور

  شديم و ديگر او را نديدم و از سرنوشت او اطالع ندارم. و بعد از هم دور

بسي زيبا، خوش طنين و » آمد امّا« ي هترانكه صداي خانم الهه در اجراي  با آن
ي بنان در يجراي اين شعر با آواي جادوتوان از اتأثيرگذار است، اّما نمي

هاي رنگارنگ ياد نكرد. آنچه بنان در اين برنامه ث گل ٢٢٤ ي هشمار ي هبرنام
  خوانده، حكايت ديگري است، حكايتي حس كردني نه توضيح دادني.

ها و ها، رنجآزردگيدل ي ههمبنان در خواندن اين شعر موفق شده است تا 
شاعري حسّاس را در نهايت هنرمندي به تصوير بكشد تالّمات احساسي و عاطفي 

  هاي آوازي ايران را به وجود آورد.محتواترين موسيقي ترين و پرو يكي از غني

ست كه كاروان آشنا از اين ديار سفر كرده، جمع مهرورزان از هم ها سالاينك 
پر از  بار كه اين شعر اند، اما هرگسسته و كاروانيان يكايك به ابديّت پيوسته

 يحسين غالمبنان و يا خانم بهار  حسين غالماحساس با آواي لطيف و مهربان 
داران ي شيفته در خاطر دوستها جان آن ي  ههمشود، ياد انداز مي(الهه) طنين

  گردد.ي و هنر تداعي مييزيبا

  ا نبودـهوازشــش آن نــا در نگاهــد امــآم
  بودي رؤيا نــاش را مستودهـواب آلـچشم خ
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  دل شسته بودي   نقش عشق و آرزو از چهره
  ا نبودــسيمي  هـدايي در آن آئينــعكس شي

  رمي نداشتـاش گوسهــود، اما بــان لب بـلب هم
  ودــپروا نبا مست و بيـان دل بود، امـدل هم

  وايي نداشتـم رســود جز بيـدر دل بيزار خ
  وا نبودـز با من رسـنشين جگرچه روزي هم

ــم درخشــچش ديدم آن   ي در آن صدفـان را ولـ
  خواستم پيدا نبود  ي كه من ميكر اشـگوه

  ودـوش بـوغاي دل خامـاه سرد او غـدر نگ
  ودا نبودــش سـان از آتــبرق چشمش را نش

  اموش بودــاد دل خــرزان من فريــبر لب ل
  ودـا نبــان من تنهــد جــا اميـر آن تنهــآخ

  ا اي دريغـود، امم بــجز من و او ديگري ه
  نبود ،اــآگه از حال دلم زان درد جان فرس

  مــاييـن زيبـرمـاي زان خهـوشـاي نداده خ
  ١٧٥ا نبودـي زيبـودي در كنارم، زندگــا نبـت

  ١٣٩٢آذرماه 
  تنسيناكزويل، ايالت 

                                                      

كه اين غزل از  »ي ايران زمينها و سرود ها و ترانه ها تصنيف«كتاب  ي  نوشتهبه  -١٦٧
  ي دارد.يها آن استنساخ شده است، اجراي بنان با اصل غزل تفاوت ١١١ ي صفحه
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  كاروانـ  ٦٥
  )آفرينش آن ي و انگيزه هترانسرگذشت (

 ي هعرصآثار آهنگيني كه در يكصدسال اخير در انگيزترين ز زيباترين و دلا
داران موسيقي اصيل را ي دوستها  جانو  ها دلموسيقي ايران درخشيد و 

مرتضي «دشتي از استاد ي  در مايه» كاروان«تسخير كرد، آهنگي است به نام 
و تنظيم » رهي معيري«جذّاب و شورانگيز  ،، همراه با كالم لطيف»محجوبي

 ي  هشمارهاي حسين بنان در برنامهمي غاليبا صداي جادو كه» جواد معروفي«
  ي رنگارنگ اجرا شد و به جاودانگي پيوست.ها گل ٢٢٠ب و  ٢١٧

خورشيدي در  ١٣٣٤در سال » داوود پيرنيا«ها كه به همت موسيقي گل ي هبرنام
گاه هنر بسياري سال ادامه يافت، تجلّي ٢٢راديو تهران بنيان گرفت و در حدود 

ي و آواز بود و از آن جمله مثلث هنري: يسراترانه ،ابغ و اساتيد موسيقياز نو
مرتضي محجوبي، رهي معيري و غالمحسين بنان بسياري از آثار جاودان خود 

دل  من بي«، ١٧٨»نواي ني«، ١٧٧»دارم غم جانكاهي«، ١٧٦»من از روز ازل«مانند: 
  را در اين برنامه اجرا كردند. ١٨٠»كاروان«و  ١٧٩»ساقي

هاي گوناگون موجب خلق ها سرگذشتي دارند و انگيزهز اين تصنيفهر يك ا
داران شود تا دوستها موجب ميشده است كه اطالع از اين انگيزه ها آن

را  ها آنتر توجه كرده و با فهم و دركي عميق ها آنتري به موسيقي با ديد وسيع
  مورد ارزيابي قرار دهند.

                                                      

  .١٣٣٧مخالف، سال آفرينش  ي هگاه، گوشدر دستگاه سه »من از روز ازل« -١٧٦

 .٢٠١ي رنگارنگ، شماره ها ابوعطا، گل ي در مايه »دارم غم جانكاهي« -١٧٧

 .٢٣٢ي شماره ها دشتي، گل ي در مايه »نواي ني« -١٧٨

  .١٣٦ي ها گاه، گل، دستگاه سه»دل ساقي من بي« -١٧٩

 .٢٢٠ب و  ٢١٧ي رنگارنگ، شماره ها دشتي، گل ي در مايه »كاروان« -١٨٠
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اي بود كه در هاي شيفتهاز جان »روانكا«استاد مرتضي محجوبي خالق آهنگ 
ي، يپرتو نبوغ هنري، به ساز پيانو هويّتي ايراني بخشيد و با اين ساز اروپا

ي مردم ايران را بيان يترين احساسات و عواطف سوداترين و لطيفظريف
  داشت.مي

هاي هنر معاصر ايران است، آنچه ساز كه از اسطوره» پرويز ياحقي«به باور 
آوري بود كه كرد، اكسير شگفترا از ديگر هنرمندان متمايز ميمحجوبي 

ي تازه يبا حال و هوا آن رانواخت،  خلّاقيت نام داشت و هر بار كه استاد ساز مي
هاي او بود پذيري كه در نواختهنمود و تنوّع دله مييو عطر و رنگي متفاوت ارا

  شد.هرگز تكرار نمي

بود و در نوازندگي پيانو، استعدادي  موسيقي ی مرتضي از كودكي شيفته
عارف «آور داشت. در ده سالگي ساز او كامالً شنيدني بود و در كنسرت شگفت
كرد. كساني كه به زندگي و آوازهاي او را با ساز خود همراهي مي» قزويني

پسندي وي آشنا بودند، به خوبي لكگيري و مشروحيات عارف و سخت
نواز، تا چه حد واجد كودك خردسال به عنوان هم دانستند كه پذيرفتن اينمي

  اهميّت است.

آمد و به سالگي سرآمد نوازندگان پيانو در آن زمان به شمار مي ١٢مرتضي در 
زاده خان، طاهرزاده و حسين اسماعيلهمراه اساتيد نامداري چون: درويش

ك ي مشهوري چون قمرالملوك وزيري، ملوها خوانداد و با آوازكنسرت مي
حسين بنان همراهي و همكاري ج اصفهاني، اديب خوانساري و غالمضرابي، تا

  داشت.

شد و سبك اي يگانه در موسيقي معاصر ايران محسوب ميبه درستي او پديده
او  ي  ههنرمندان ی آويزي را در پيانو بنياد نهاد. دريغا كه با مرگ استاد، شيوهدل

دو پور و رفت و جز بانو فخري ملكگر زمان به محاق فراموشي در دست تطاول
اي از وي باقي نماند. به خصوص كه اين چند تن ديگر، شاگرد شناخته شده سه
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اي موسيقي نشدند و به طور جدّي و مستمر به هاي حرفهنفر نيز رسماً وارد فعاليت
  ١٨١اين هنر نپرداختند.

ان به شمار ازس  آهنگترين استاد محجوبي عالوه بر نوازندگي پيانو، از برجسته
  مانده از وي عموماً به ماندگاري رسيده است.آمد و آثار باقيمي

و  »تصنيف«، »چهارمضراب«، »پيش درآمد«اثر آهنگين مانند  ١٥٠او خالق 
ي از ساز آهنگهاي از نظر ملودي و تكنيك ها آن ي  ههماست كه  »نگرِ«

كالم (تصنيف)  آهنگ با ٢٢لطافت و تناسب بسيار برخوردارند. از آن جمله 
هاي واالي ايران ي بنان اجرا شده و از موسيقييدارد كه اغلب با صداي جادو

  شوند.محسوب مي

در گام دشتي از آثار مشهور و موفق محجوبي است و استاد آن  »كاروان«آهنگ 
رضا «را به ياد برادر هنرمند و از دست رفته خود، رضا محجوبي مشهور به 

ها گل ي هبرنامبنان در  ی عر لطيفي از رهي معيري وسيلهسرود كه با ش ،»ديوانه
هاي ممتازي كه داشت، به ماندگاري رسيد و بعد از  اجرا شد و به علت ويژگي

  تازگي و تأثير خود را حفظ كرده است. ،گذشت چند دهه، هنوز لطافت

دست بود. او با شوريدگي هاي مشهور و چيرهرضا محجوبي از ويلونيست
هاي لطيف و  كرد و در ساختن چهار مضرابوّر نوازندگي ميغيرقابل تص

هاي ويژه داشت. متأسّفانه وي در جواني به جنون گرفتار آمد تأثيرگذار، مهارت
ترين هنرمندان را از دست داد. از وي چند ذوقو موسيقي ايران يكي از خوش 

مضراب دشتي چهار ها آن ی العاده زيبا باقي مانده كه از جملهچهارمضراب فوق
ب اجرا شد و از بهترين آثار  ٢١٧ ي هشماري ها گل ي  هبرناماو در ابتداي 

                                                      

ي اخير خوشبختانه رامين ذوالفنون فرزند برومند استاد محمود ذوالفنون در ها سال در -١٨١
ي استاد بسيار نزديك ها محجوبي پرداخته و آثارش از نظر لطافت به كار ی نوازندگي به شيوه

 ،دختر هنرمند اديب خوانساري ،پور و دكتر شيرين اديباست. در تهران نيز بانو فخري ملك
 را زنده نگه داشتند. محجوبي ی شيوه
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آهنگ كاروان را مرتضي محجوبي به ياد  ١٨٢شود.موسيقي معاصر محسوب مي
  اين برادر از دست رفته ساخت.

  شعر كاروان:

انگيزي كه بر روي آهنگ محجوبي سروده شد، اثري شعر بسيار دلنشين و خاطره
كه در سرودن  ،سراي نامدار معاصرشاعر و اديب و ترانه» رهي معيّري«ز است ا

آمد. شعر كاروان اوج كسوتان اين هنر به شمار ميترانه استاد مسلّم بود و از پيش
هنر شاعرانه رهي است و عامل مهمّي كه كالم وي را در اين حد از لطافت و 

ر جواني تجربه كرد و شورانگيزي رسانده است، عشق سوزاني است كه رهي د
  سعدي: ي هگفتبه 

 اكسير عشق در مسم افتاد و زر شدم  گويند رنگ سرخ تو سعدي چه زرد كرد؟

 ،تناسب اندام ،ييي شد كه در زيبايرورهي در جواني، شيفته و شيداي زن خوب
آمد. وي مريم فيروز دختر روزگار به شمار مي ی جذّابيّت و آنيّت يگانه ،دلبري
قاجار  ي هدورمدار و رجل نامدار اواخر سياست ،ما از شاهزادگان قاجارفرفرمان

هاي  اخالقي و عاطفي ويژگي ،بود. كه عالوه بر جمال زيبا، از نظر روحي
  توان او را از نوادر دانست.ممتازي داشت و به راحتي مي

ي و جذابيت يزيبا ،هاي رهي، لطافتهمين عشق سوزان بود كه به اشعار و ترانه
سرايان ايران به شهرت بخشيد و رهي به عنوان يكي از بهترين شعرا و ترانهمي

  رسيد.

 ي هبرجستمدار سياست ،نويسنده نامدار ،دكتر قاسم غني اديب ي هنوشتبه 
) ١٣٢٢فرما، مريم در آن وقت (در سال فرمان ی  خانواده كدوران پهلوي و پزش

اف آنكه در حسن و دلبري آيتي فريب و انصان، دلساله، زيبا، فتّ ٢٩دختري 
خوش صورتي و موزونيّت اندام، بسيار بسيار  ،بود. عالوه بر طراوت جواني

                                                      

 .٢٦٦ ي اسماعيل نواب صفا، صفحه »شمع ي قصه« -١٨٢
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اي خوب جان بود. سواد مدرسه مطلع و پر ،زرنگ ،باهوش ،فريبدل ،جذاب
دانست و اطالعات عمومي وسيعي داشت. از هر دري داشت، فرانسه خوب مي

هاي تهران به شمار يكي از زيباترين خانمفهميد و پرسيد، ميزد، ميحرف مي
خواند و  منش بود، كتاب مي رفت. آنيّت داشت، نديمه بود، رفيق بود، آزادمي

  ١٨٣ترين دقايق مواظب بود. ادب معاشرت را با كوچك

خورشيدي متولد شد و هنگامي كه سن چنداني نداشت با  ١٢٩٣مريم در سال 
 ،نه از رجال نامدار دوران پهلوي اولپسر حاج محتشم السلط ،سرتيپ اسفندياري

بعدها از وي طالق گرفت. شبي در يك مجلس مهماني مريم با  وازدواج كرد 
سرا، ساز، غزلپيشه، تصنيفساله، خوش اندام، جذّاب، شاعر، عاشقجواني سي

آشنا گشت » رهي معيري«به نام  شور  پردان با دو دانگ صداي گرم و موسيقي
 ي سوزان و فراموش نشدني منتهي گشت و آن دو به هم دلكه به زودي به عشق

اعتيادات خود، حتي كشيدن  ي ههمبستند. رهي تحت تأثير اين عشق سوزنده، 
مريم شد و  ی شيفته و شيدا و دلباخته ،سيگار را ترك كرد و به واقع از روي دل

  ١٨٤به مذهب و سنّت عشق با هم زندگي مشتركي را آغاز كردند.

بازتاب روزهاي » رهي«پسندترين اشعار عاشقانه ورانگيزترين و دلبسياري از ش
پذيري است كه او با معشوق ابدي خود به سر برده است. از شيرين و ساعات دل

كه از نظر شكل و مضمون و مفهوم » مريم«اي است به نام اين اشعار قطعه يجمله
يهات ممتاز، يادآور آثار و بيان و به كارگيري كلمات زيبا و تعابير افسونگر و تشب

  نظامي گنجوي است: ي  هجاودان

  

  

                                                      

تأليف استاد باستاني  »فرمان فرماي عالم«خاطرات دكتر قاسم غني به نقل از كتاب  -١٨٣
 اريزي.پ

 همان. -١٨٤



 هزارآوا: جلد اول

٣٧١ 

  

  »گل مريم«

  اكـــابنـــم تـــريــم ،نــروس چمــع
  اكــان خــروســوعــرده از نــرو بــگ
  به تن سيم ناب ،ض وـور محــه رخ نــب

  به صافي چو آب ،و كبه پاكي چو اش
  شبنم است ی رهـقط ،يــدلنــه روشــب
  م استــريــن مــدام ،يــزگـاكيـه پــب

  نـه تــسيمين ،دام وـــازك انــان نــچن
  نــدام مــازك انــن نِــن تــه سيميــك

  روي دوست ،ن ازـد با مــها كننــسخ
  وي دوستــب ،سـر نفــوم هــزو بشن و

  شــب ريــه در قلـــرا ريشـــد مــدوان
  ويشــخ كاش ی رهــدهم آبش از قط

  ام عمرم به سنگـد جــون زنــا چــقض
  گـه رنــا اللــهدهــود ديــم شــبه داغ

  مــزلــود منــره شــاك تيــو در خــچ
  مـــر دلـــن بـــم تـــود داغ آن سيـــب

  ن در زندــر چمــل بــو گــاران چــبه
 ١٨٥زند ن سرــاك مـم از خــريــل مــگ

                                                      

اين تنها رهي معّيري نبود كه شيفته و شيداي مريم بود. اغلب كساني كه با وي  -١٨٥
گرفتند. حتي دند تحت تأثير زيبايي و شخصيت واالي او قرار ميمجلس بو  محفل و هم هم

نامدار نيز از مدار عاشقان او بيرون نبود. به ي  مدار و نويسندهسياست ك،دكتر قاسم غني پزش
شيفتگان مريم به شمار  ی نادر نادرپور، شاعر بزرگ معاصر، فريدون توللي نيز از زمره ي گفته

را كه از زيباترين اشعار نو معاصر ايران است به ياد اين زن » يممر«زيباي  ی رفت و قطعهمي
  زيبا سروده است:
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  »مريم«
  ان كه ماهــان، آن زمــي شامگههادر نيمه

  دــم سپيــريــب، مــي شــاستاده در سياه
  د از طرف خاورانــدمه ميــزرد و شكست

  آرام و سر گران
  وهــي كهاس دندانهـا كه از پــده تــاو مان

  فــن لطيــد تــويــروغ و بشــبارد بر او ف
  د از چهر شب نقابـد كشــاب سر زنـمهت

  در نور ماهتاب
  دزدد آشكاريـه و مــواب رفتــبستان به خ

  دار شبشب خفته در خموشي و شب زنده
  ر آن گل كه خرم استــدست نسيم عطر ه

  چشمان مريم است
  دــي بيهـاهــس شاخــكمك زپمهتاب كم

  جوياي مريم است و همي جويدش به چشم
  د نگاهــافكنيــر و مــد ســكشه ميــدزدان

  در آن شب سياه
  رگيــاب، تيـرتو مهتــان ز پــن كشــدام

  كش است و پرتو نمناك ماهتابشب دل
  تــار دوردســاشج ید به سايهــنهرو مي

  خواب آور است و مست
  ستانوــوياي بــرم و گــوت خــسك درــان

  خواند آن دقيقه كه مريم به شستشوستمي
  و پرندي به جويبارــزند چ يــوج مــه مــم

  شاخسار مرغي ز
  ١٣٢٤شيراز 

اين قطعه را يكي از استادان دانشگاه كمبريج به انگليسي ترجمه و به چاپ رسانيد و طي 
شاهكار » شيرينآب تني «اي از اي اظهار نظر كرد كه اين شعر در حقيقت تعبير تازهمقاله

نظامي است و اظهار نظر كرد كه طرز پرداختن شعر و توصيف مناظر شبانگاهي با تمام سايه
ابتكار و  ی ي آن رفته است و در ادب ايران كامالً جنبهها  ها و نوا سكوت ها، روشني ها، 

  ».٧٥ ي نقل از كتاب رها اثر فريدون توللي، صفحه«تازگي دارد. 
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هاي سياسي و بي آزاديبه سبب برقراري نس ١٣٢٠ي بعد از شهريور ها سالدر 
اي كه به خانوادهگرايش يافت و با آن اجتماعي در ايران، مريم به افكار چپ

در سمت  ها سالفئودال و آريستوكرات منسوب بود و پدرش  ،بسيار ثروتمند
وزارت و حكومت در اياالت مختلف ايران به كار اشتغال  ،وزيرينخست

بهبود زندگي بينوايان و فرودستان  آوري بهداشت، معهذا مريم گرايش شگفت
اي از فكر طبقات رنج ديده داد و لحظهجامعه، به خصوص زنان از خود نشان مي

شد و اكثر اوقات خود را وقف كمك به نيازمندان و اجتماع غافل نمي
اش طيف وسيعي از كارهاي خير را دوستانهكرد. اقدامات انسانديدگان ميستم

انگيخت و دكتر ي كه همواره شگفتي ديگران را برميياگرفت. كارهمي در بر
  را در كتب خاطرات خود منعكس كرده است. ها آناي از قاسم غني شمه

شد و خواه ياد ميدر محافل چپ ايران از مريم به عنوان زني مترقّي و آزادي
روانه او به حدي هاي انساني و چپل بودند. تالشيبراي او حرمت بسيار قا

هاي فرانسه، تصوير او را با لباس چرمي و پرچم ر بود كه يكي از روزنامهگيچشم
ي از يعكس زيبا هاي داخلي ايران زيرسرخ به چاپ رساند و در يكي از روزنامه

  وي، اين بيت نوشته شده بود:

  اي پرچم سرخمريما جز تو كه افراشته
  يكي مريم سرخ ،نيست در عالم ايجاد

اي گيرد كه در باغ موروثي خود در شميران خانهم ميدر همان ايام مريم تصمي
نقشه و نظارت در  ی گشت كه وي را در تهيهبنا كند و به دنبال آرشيتكتي مي

احداث بنا ياري دهد. برادرش، نورالدين كيانوري را كه تحصيالت خود را در 
ي معماري در حد دكترا از آلمان گرفته بود به وي معرفي كرد. كيانور ی  رشته

ي فرصت مناسبي يايران بود. اين آشنا ي  هتودداراي افكار چپ و از سران حزب 
هاي سياسي و اجتماعي، به خصوص انتشار براي مريم فراهم كرد تا در فعاليت

  تري ايفا كند.اي براي زنان ايران، نقش بنياديننشريه
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گي بدين ترتيب بود كه مريم عليرغم عشقي كه به رهي معيري داشت، به زند
كيانوري وارد شد و بعد هم با او ازدواج كرد و پاي در راهي گذاشت كه در 

اي دري و آوارگي و زندان و شكنجه بهره  هب عمر جز سختي و در ي  ههم
  ١٨٦نبرد.

جور و  ،وي روزگاري قصد عوض كردن دنيا را داشت و برآن بود تا بنياد ظلم
دالت و مهر به ارمغان آورد، ع ،عدالتي را از ريشه بركند و به جاي آن روشنيبي

ترين چيزي را در دنيا تغيير دهد و اما چه زود متوجه شد كه نه تنها نتوانست كم
الت جامعه را باز كند، بلكه اين زندگي خود او كترين گرهي از مش كوچك

  بود كه طي مدت كوتاهي دگرگون شد.

ن به خارج از در رژيم گذشته به علت غيرقانوني شدن حزب توده و فرار سران آ
ي بسيار در آوارگي و تبعيد ها سالكشور، مريم به اجبار به غربت گريخت و 

  وجود تجربه كرد. ي  ههمدري را با   هب هاي حيات و دربرد و تلخي سر  به

ولي چندي  ،مريم به ايران بازگشت ١٣٥٧بعد از انقالب اسالمي ايران در سال 
 ،درد ،گي او در زندان با شكنجهي بسيار زندها سالنگذشت كه بازداشت شد و 

نوميدي و ادبار همراه گشت و باالخره دست نوازشگر مرگ به سراغش  ،رنج
درازش تحقّق يافته  و آنكه هيچ يك از آرزوهاي دوربي ١٣٨٦آمد و در سال 

  به تاريخ پيوست. »مريم سرخ«آواي مهرباني خاموش شد و  ،باشد

ورانگيز خود را به مريم فراموش گاه عشق شگفتني است كه رهي معيري هيچ
انگيز و هاي دلبخش او در سرودن غزلمريم همواره الهام ي  هخاطرنكرد و 

  هاي به يادماندني بود.ترانه

ارجمند محمدعلي حقيقت سمناني، رهي در اواخر عمر به بيماري  ي  هنوشتبه  بنا
آن حال نداشت كه ديگران وي را در  مهلك سرطان گرفتار آمد و چون دوست

                                                      

 .»رهي معيري و مريم سرخ ی داستان عشق شاعرانه« ی لهكيهان لندن، مقا -١٨٦
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كس را اش، هيچو احوال دژم ببينند، در به روي خود بست و جز برادرزاده
پذيرفت. وي در روزهاي پاياني عمر، آخرين غزل خويش را به نام نمي

به ياد مريم سرود و در نهايت نوميدي از دردها و احساسات » خالف ی وعده«
  ي خود سخن گفت:يعاشقانه و عواطف سودا

  »خالف ي وعده«

  ه؟ـد يا نــادم كنــربان يــم آن مه نامهــانند
  ادم كند يا نه؟ـاي شدهـانگيز من با وعفريب

  يابمز باده هم تسكين نميـــان كــچنرابم آنـخ
  د يا نه؟ـكه آبادم كن ،ي شود پيداــلب گرم
  ن دلــاد سنگنيــه آن صيـامي ده بــن پيـصبا از م

  ؟د يا نهـآزادم كن ،كه تا گل در چمن باقي است
  امّا ،زان يك نفس غافل نيمــاد عزيــمن از ي

  دانم كه بعد از من كسي يادم كند يا نه؟ نمي
  دانمد اما نميـچكون ميـام خاز ناله ،يــره

  ١٨٧وشي به فريادم كند يا نه؟ـر گــكه آن بيدادگ

سان بود كه بار ديگر افسانه عشق در ادب فارسي نقشي جديد يافت و و بدين
  اي پيدا كرد.مهرباني و وفاداري برگ تازهدفتر 

خواننده  ها  آنبرانگيز و نسبتاً طوالني كه آگاهي از  ي تأمّلها بعد از اين داستان
نمايد، بار را با برخي از حوادث ادبي و هنري دوران معاصر ايران بيشتر آشنا مي

  پردازيم.راز ماندگاري آن مي و و رمز» كاروان« ي  هترانديگر به 

                                                      

ارجمند محمدعلي  ي ، نوشته١٤٠مريكا، شماره آ ،، چاپ كاليفرنيا»پيام آشنا« ي مجله -١٨٧
 حقيقت سمناني.



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٣٧٦ 

مقام و موقعيت ممتاز و » رهي معيري«سرايان يكصدسال اخير ايران ر بين ترانهد
ي ايران يسراشود و ترانهگامان اين هنر محسوب ميدارد و از پيش اي هبرجست

  هاي واال و لطافت كالم اوست.خالقيت ،دار طبع شاعرانهبدون چون و چرا وام

اي ز نظر محتوا و مفهوم پيام تازهها، او ترانه ها گرچه آثار رهي، اعم از غزل
شعراي متقدم ايران، به خصوص سعدي  ی هايش به شيوهندارد و اكثر سروده

ساده و روان، به سخن  ،دلنشين ،بردن كلمات و جمالت زيبا كار معهذا به ،است
مايه بن ،كند. عشقي وي را جبران مييسرابخشد و كهنهمنتها مياو لطافتي بي

هاي شاعرانه همراه است و هيچ يك از پذير و ايهامبا تعابير دلآثار اوست كه 
هاي شعراي سبك هندي را مانند انديشياند كه نازكشعراي معاصر نتوانسته

  ادبي عراقي درهم آميزند. ی رهي با شيوه

ي پرداخت و تا پايان عمر اين هنر را ادامه داد و چون يسرارهي از جواني به ترانه
ي داشت، در تلفيق شعر و موسيقي بسيار موفق بود. ياني آشنابا موسيقي اير

كلمات مهجور و مفاهيم دور از  ،هاي او به دليل عاري بودن از لغات دشوارترانه
نشين بوده و بدون ترديد آثار آهنگين او بخش ذهن، بسيار لطيف و دل

  كند.ارجمندي از تاريخ هنر و ادب معاصر ايران را نمايندگي مي

  توان به آثار زير اشاره داشت:هاي ماندگار رهي ميهورترين ترانهاز مش
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  نخستين خواننده  دستگاه  ساز آهنگ  نام ترانه

  زادهبديع  همايون  زادهجواد بديع  خزان عشق

  بنان  گاهسه  مرتضي محجوبي  من از روز ازل

  دلكش  همايون  مهدي خالدي  به كنارم بنشين

  هايده  هگاسه  علي تجويدي  آزاده

  مرضيه  دشتي  علي تجويدي  ديدي كه رسوا شد دلم

  بنان  دشتي  مرتضي محجوبي  نواي ني

  بنان  دشتي  مرتضي محجوبي  كاروان

  بنان  گاهسه  مرتضي محجوبي  من بي دل ساقي

  

 نقش بنان

كاروان تأثير  ي  هترانبنان در موفقيت  حسين غالم ي ههنرمندانآواي لطيف و 
. بعد از بنان، خوانندگان ديگري نيز، اين اثر را اجرا جا نهاده است بسيار به

شور و حال و لطافت صداي بنان وجود  ها آنكردند، اما در آواي هيچ يك از 
  ندارد.

و  ».صداي بنان، حريري در رهگذر نسيم است«گويد: استاد احسان يارشاطر مي
دهاي غلطان اي از مرواريتحريرهاي بنان چون رشته«نويسد: اله خالقي ميروح

روان است، بنان در موسيقي ايراني از گوهر هم هم پيوسته و مانند آب  به
  »١٨٨تر است.بها  گران

                                                      

 بنان. ی از نور تا نوا، يادواره -١٨٨
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***  

بنان بر  حسين  غالمگذرد، هنوز مي» كاروان«ينش بعد از پنجاه سال كه از آفر
هاي دهد و نغمهدرخشد و آواي مهرباني سر ميبلنداي موسيقي ايران مي

كند و را تسخير مي ها  دلو  ها  جانو لطافت اشعار رهي شورانگيز ساز محجوبي 
دالن تداعي را در اذهان صاحب» مريم سرخ« ه يخاطر» كاروان« ي  هتران
بيداد  ی آنكه غم دردمندان و فرودستان را داشت و براي بركندن ريشه ،نمايدمي

 ،دريه ب آوارگي و در ،انصافي، بخش اعظم زندگي خود را در تبعيدو بي
ي شفيعي كدكني اين شعر را براي اين عزيزان يبرد. توگو جه و زندان به سرشكن

  سروده است:

  نيمه شب مستان باد يزمزمه نامشان
  ـدوشاننـرامـاد فـد كه از يـا نگوينـت

  ١٣٩٢مهرماه             
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 كاروان

حسين بنان، رانه از رهي معيري، خواننده غالمآهنگ از: مرتضي محجوبي، شعر ت
  .دشتي ی  واد معروفي، مايهتنظيم از ج

  كه غمي دارم - كه غمي دارم    يـون نــم چــه شب نالــهم
  ارمـدي يــنش - ارمـدي يــنش    اـــردي از مـــان بــدل و ج

  يــما رفت يــودي ـ بــا بــبا م
  يــا رفتــدم ـ تنهــانـــا مــتنه    ي؟ـا رفتــوي گل به كجــو بــچ

  بارمخون مياز زمين بر آسمان رود ـ دور از يارم ـ فغانم چو كاروان رود ـ 
  م ـ چنان كه دانيــواني ـ اسير عشقــا ـ به ناتــفتادم از پ

  توانياي كن ـ كه ميتو چاره توانم ـرهايي از غم ـ نمي
  زدـــم ريــــش از دلــــآت    يــــرآرم آهـــر ز دل بـــگ
  زدــــن ريـــآتشيك ـــاش    مـژگانــاره از مـــون ستـــچ

  فغانم از زمين بر آسمان رود        چو كاروان رود
  بارمخون مي    دور از يارم

  نه اميدي در خاطر، كه تو را جويم  نه حريفي تا با او غم دل گويم
  اي شادي جان ـ سرو روان ـ كز بر ما رفتي

  سوي كجا رفتي ـ تنها ماندم ـ تنها رفتيـ از محفل ما ـ چون دل ما 
  جايي غمگسار من ـ فغان زار من بشنو و بازآ، بازآبه ك

  از صبا حكايتي ز روزگار من بشنو و بازآ ـ بازآ سوي رهي
  تنها ماندم ي ما رفتي، يدهون روشني، از دچ

  ...تنها رفتي ،باد صبا رفتي ي با خاطره
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  موسيقي داغستاني -٦٦

يل در ميالدي كانون فرهنگي ايرانيان مقيم شهر ناكزو ١٩٨٣در سال 
ايالت تنسي تصميم گرفت از استاد عبدالوهاب شهيدي خواننده نامدار براي 
برگزاري كنسرتي در اين شهر دعوت به عمل آورد. استاد به همراه دو تن از 

دان و استاد ارجمند تار و دوستان هنرمندش، دكتر عباس كشت ورز موسيقي
ج شب در خانه ما به سر دكتر عطا كوثري نوازنده فلوت به اين شهر آمدند و پن

  به وجهي شايسته استقبال نمودند. ها آن بردند و ايرانيان مقيم تنسي از كنسرت

ها عالوه استاد شهيدي محضري شيرين و دوست داشتني داشت و شب
نشيني از گذشته را براي ما بر خواندن آواز و نوازندگي عود، خاطرات دل

  كرد، از آن جمله:تعريف مي

اي بسيار زيباست و با وجود ه اصفهان هستم، ميمه منطقهمن اهل ميم«
نزديكي به كوير، هوائي دلپذير و محيطي سرسبز و خرم دارد. وقتي من كودك 

ها روي پشت بام بهشت به بعد شبها از اواخر ارديبودم مانند اكثر ايراني
واب هاي آسماني و رؤياهاي خوش به خها و شهابخوابيديم و با رصد ستارهمي

  مي رفتيم.

از خاطرات خوشي كه هرگز فراموش نمي كنم آن است كه هر شب، 
هاي ميمه به ، در كوچهآوائيپاسي از غروب آفتاب گذشته، درويش خوش

پرداخت. آهسته و آرام راه مي رفت و هر چند قدم يك بار آوازخواني مي
ار مي خواند، انگيزي را با لحني بسيار خوش و تأثيرگذايستاد و اشعار دلمي

را ادامه مي داد.  نشين  دلتر، آن آواز قدم آن طرف ٧ـ٨كرد و سپس حركت مي
ها هر شب منتظر مي مانديم تا درويش به كوچه ما آمده و برنامه پر از ما بچه

چنان مرا شيفته كرد كه تا آخر لطافت خود را اجرا كند. اين نغمات آسماني آن
  م.كنعمر آن لحظات را فراموش نمي

 اهللا ها راه يافتم. روزي استاد روحها گذشت و من به برنامه گلسال
ها خوانده و من آهنگي براي گل» الهه«خالقي در راديو به من گفت: اخيراً خانم 
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اي براي اجراي آواز اين برنامه و آقاي پيرنيا بسيار انديشيديم كه چه خواننده
صداي شما با آنچه الهه خوانده  تر است و به اين نتيجه رسيديم كه تنمناسب

آهنگي بسيار دارد و از من خواست تا نوار خوانندگي الهه را به خانه ببرم و هم
خواني و پس از شنيدن آن مدتي تمرين كنم تا آواز و آهنگ و ترانه هم

جا به صداي الهه نوائي داشته باشند. از خالقي خواهش كردم چند لحظه همينهم
ئوالي برايم مطرح باشد بپرسم. خالقي نوار را پخش كرد، گوش دهم تا اگر س

انگيزي است كه اله، در يك لحظه به ياد آوردم كه اين همان موسيقي دلسبحان
شنيدم و همه وجود نام ميها از آن درويش شوريده و گمدر كودكي، سرشب

م كرد. بالفاصله گفتم من مي توانم اين آواز را همين حاال همرا تسخير مي
  بخوانم.

پيرنيا و خالقي متعجب شدند و من به استوديو رفتم و همراه با عود 
  هاي باباطاهر خواندم.خود، آوازي با دو بيتي

وقتي از استوديو بيرون آمدم ديدم چند تن از هنرمندان و كاركنان 
جا جمعند و همه تحت تأثير شديد اين راديو كه آواز مرا شنيده بودند در آن

اند. سكوتي معنادار بر فضا حاكم بود و مجيد وفادار استاد ر گرفتهموسيقي قرا
  كرد.بزرگ موسيقي به شدت گريه مي

خالقي و پيرنيا آنچنان تحت تأثير قرار داشتند كه براي دقايقي چند قادر 
  به بيان احساس و اظهار نظر خود نبودند.

. افتاين همان برنامه مشهوري است كه به موسيقي داغستاني شهرت ي
اي است در قفقاز كه براي قرون بسيار بخشي از سرزمين ايران به داغستان منطقه

داري آن منطقه را به هاي فرهنگي و هنري و اجتماعي دامنهآمد و حلقهشمار مي
  .دادايران پيوند مي

هاي ب گل ٢٦٤فسون افسانه كه در برنامه شماره  در اين موسيقي پر
هاي مي توان عطر و رنگ و لطافت موسيقي شد، به راحتي پخشرنگارنگ 

اميري «و » دشتستاني و شيرازي«هاي و آوازها و آهنگ» لري بختياري«
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 همه ي نشين دلاثري كه بار معنايي و رمزها و رازهاي . را بازشناخت» مازندراني
  .را بازتاب مي دهد ها آن

كالم اي است و به تلفيق بين شعر و آواز در نهايت هنرمندي و حرفه
هاي محلي ايران تاكنون اثري از آن واالتر و دلپذيرتر اجرا آخر در موسيقي

  .نشده است

كند سپري ياد مي ها آن سال از آن ايام كه استاد از ٩٥با آنكه حدود 
توانند فضاي  دل با شنيدن اين نواي بهشتي ميشده، هنوز هم افراد صاحب

ها و ها و رصد كردن ستارهخوابيدن بامها، آن پشتانگيز آن شبروحاني و خيال
  .ها را احساس كرده و رؤياهاي خوش گذشته را به ياد آورندشهاب
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  روذَتَ -٦٧
  ي استاد شجريان گرم و شوريدهاثري ماندگار با آواي 

سفر كردم تـا بـا  رانيسطور به ا نيا ي نگارنده ،يديخورش ١٣٨٣سال  در

 ژنيـخـرم، ب ونيهمـا ،يديتجو يانندعلم ييو ترانه سرا يقيموس دياز اسات يبرخ

تحــوالت  ي كــرده و دربــاره داريــو جــالل ذوالفنــون د يمحمــد موســو ،يترقــ

  گو بپردازم. و به گفت ها آن در دوران معاصر با رانيا يقيموس

رفــتم و  يدر ونـك مـ يديـاسـتاد تجو ي بعـد از ظهرهـا بـه خانـه اغلـب

ــاعت ــا و س ــا ب ــ يه ــخن م ــتم. روز يس ــ ياز و يگف ــدام « :دميپرس ــك از  كي

 ييهـا آهنـگ«و گفـت:  ديشياند يمدت »د؟يپسند يم شتريخود را ب يها آهنگ

 يگـريرا بـر د يكـيكه من ساخته ام مانند فرزندان من هستند و دشوار است كه 

   ».همد حيترج

 يحـافظ دونيـنظـران و از آن جملـه فر از صاحب ياريبه باور بس«: گفتم

كـه همـراه بـا كـالم  »دايشـ يمـرا عاشـق« نامدار تار)، آهنگ مشهور ي (نوازنده

 وسـت،يپ يبه جاودانگ» بنان نيحس غالم« ييجادو يو آوا »رطهيدكتر من« نيريش

تـا  ياثـر كيـزدن ي ندهياست كه در آ ديحد به شمار رفته و بع يها يقياز موس

  »د؟يكن يشما چه فكر م د،يبه وجود آ رانيا يقيدر موس ريپذ و دل عيحد بد نيا

مـرا «تـوانم  يچطـور مـن مـ«كرد و گفـت:  يب قاطع خودداراز جوا باز

» آزاده«و  »يسـاق«، »بسـوزان«، »سـنگ خـارا« ،»يكـودك ادي«را بر  »دايش يعاشق

  بعد گفت:  »ندارم. يدهم. جواب درست حيترج

وزارت  اريـچهار آهنـگ منتشـر نشـده در اخت يمن بعد از انقالب اسالم«

سروده است. چند  »يترق ژنيب«ت هنرمندم ها را دوس ارشاد قرار دادم كه شعر آن
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نـام داشـت بـه  ١٨٩»تـذرو«هـا را كـه  از آن يكي ينيفرهاد فخرالد يماه قبل، آقا

كرد و وزارت ارشاد بر آن  ميتنظ بايز اريبس يو هنرمندانه و با هارمون عيبد يوجه

 ياركستر بـزرگ ملـ يو با همراه »انيمحمد رضا شجر« ياثر با صدا نيشد كه ا

اثـر  نيا يدعوت كردند كه در مراسم اجرا يترق ژنياز من و ب يود. روزاجرا ش

ترانـه بـه  نيـا يدر اجـرا انيشـجر ي. آواميو شاهد ضـبط آن باشـ ميشركت كن

 يآن روحم به پرواز درآمد. لحظـات دنيو درخشان بود كه از شن نينش دل يحد

دانـم كـه  يرم. مـسراغ ندا ميكارها نياجرا در ب نياز ا باتريز يكه اثر دميشياند

در آن  ديـشـما با يولـ ،دهـد يمـ يفتگيغرور و خودشـ يها، بو ينوع داور نيا

دو  ياو به راحت يچه كرد! صدا انيكه شجر افتندي يتا در م ديجلسه حضور داشت

 يدگيو شور يو قدرت، پر از گرم يداد و با وجود گستردگ يم وششاكتاو را پ

خوانـد. در آن لحظـات  يهنرمندانه تـر مـها،  آواز خوان يبود، از همه ييبايو ز

را پشت سر گذاشته و چه مقدورات  يچه تحوالت يرانيا يقيموس افتميبود كه در

را  آن ديـكـنم، با حيرا تشـر انيتـوانم ارزش هنـر شـجر يدارد. من نمـ يقيموس

 ژنيـاجرا، نام من و ب نيبا ا انيكه او چه كرده است. شجر يتا متوجه شو يبشنو

   »را جاودانه ساخت. ينيفخرالد و فرهاد يترق

خواسـتم در  يسخنان استاد قرار گرفته بودم از و ريتحت تاث قاًيكه عم من

برنامه را به من بدهد. گفت متاسـفانه وزارت ارشـاد  نياز ا يصورت امكان نوار

اثر به دست مردم برسد.  نيكه ا ستين لينوار را به ما نداده و ما نيا يبه علل واه

خـود  ويـولنبـا  يدي. بعد استاد تجوميده يآن را به شما م يحتماً كپاگر دادند، 

نواخـت و بـا  يدنيشـن اريبسـ يرا بـه وجهـ» تـذرو« يو پرمحتـوا يآهنگ آسمان

 ريجان و دل را تسخ يكه داشت آنرا خواند كه به راست يخسته و دو دانگ يصدا

  كرد. يم

                                                      

زيبا و خوش آوايي است كه در سواحل درياي مازندران زندگي ي  تذرو نام پرنده - ١٨٩
 كند. مي
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 ،يگـو بـا و و رفـتم و ضـمن گفـت يترق ژنيب ي روز بعد من به خانه دو

را تكرار نمود و بعد  يديسخنان تجو زيآمد. او ن انيبه م» تذرو« ي سخن از ترانه

  . يدكلمه ا بايدكلمه كرد و چه ز ميرا برا» تذرو«شعر 

از  ييو رهـا يشعر ماندگار بـاز هـم سـخن از بنـد و قفـس و آزاد نيا در

همـان  قـاًيدق اسـت و انيـآسـمان هـا در م كـرانيبسته به پا و سفر تـا ب يرشته ها

» مـرغ سـحر« ي در ترانـه» ملك الشعراء بهـار«كند كه  يرا القا م يمقدس ميمفاه

كه  يارجمند مياه. مفديرس يبه جاودانگ انيشجر يكرد و بعدها با آوا تيحكا

هـا،  تحقـق آن يدرخشـد و بـرا يمـ رانيـمردم ا يقرن هاست بر تارك آرزوها

  شتافتند.  يابد اريبه د ايشدند و رو  به هزاران آزاده، با شكنجه و آزار رو

***  

كـه تـاكنون  »يصـبور ريـام«از دوسـتان هنرمنـدم بـه نـام  يكـيبعـد  سال

و  دهيكشـ ريهنرمندان را به تصـو گريها و د دان يقيها تن از موس سرگذشت ده

 رغميـرفـت و عل رانيـكرده است بـه ا هيها ته آن ياز زندگ يماندگار يها لميف

سـاخت  اوو آثـار  ياز زنـدگ يزيخاطره انگ لميف ،يدياستاد تجو ديكسالت شد

بـه  »انياسـتاد شـجر« لم،يفـ يمـن فرسـتاد. در انتهـا ياز آن را بـرا يكه نسـخه ا

كـه  يكند. اثـر يتذرو را اجرا م »ينيفخرالد« يبه رهبر ياركستر بزرگ يهمراه

 يملكوت يآن آوا دنيدهد و با شن يقرار م ريرا تحت تاث يدل به واقع هر صاحب

» تـذرو«از  يزيـبرانگ شيبا چنان سخنان سـتا يديمتوجه شدم كه چرا استاد تجو

  كرد.  يم ادي
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  ؛يترق ژنيترانه از ب ؛يديتجو يآهنگ از عل -»تذرو«
  ماهور ،دستگاه ؛انيمحمدرضا شجر ،خواننده

  

  خوش سرودم يمن تذرو

  ينغمه خوان ارياز د

  بند گردن من رشته

  يسرود آسمان نيا

  و از بندم رها كنمن بگشا  بال

  بسته وا كن يها رشته نياز ا ميپا

  كرانه يآسمان ب يفضا تا

  جاودانه يها  ر كنم با نغمهپ

  ايفراز كوه و صحرا، دشت و در تا

  ها كران يپر كشم پر، پر كشم تا ب

  انهيآشآب و دانه،  ازياز ن زميگر تا

  ها نشان يپركشم پر، پركشم تا ب

  رد زمانهتا بگذرم از رنج و از د مپركش

  پاك ترانهي   در چشمه ،سحر ميبال و پر شو

  ينغمه خوان اريم از ددخوش سرو ي  تذرو من

  يسرود آسمان نيرشته بند گردن من، ا

  من بگشا و از بندم رها كن بال

  بسته وا كن يها رشته نياز ا ميپا



 هزارآوا: جلد اول

٣٨٧ 

  

  نيايش – ٦٨

صول به حق ها براي و و راز و نياز با مبداء آفرينش و آرزوي انسان گو و  گفت
، به خصوص در مردمبخش كل، از ديرباز بين  و طلب حاجات از هستي

ها بخشي از ادب عرفاني ما را  كشورهاي خاورميانه، سابقه داشته و مناجات
  دهد.  تشكيل مي

افكن بود،   در گذشته كه هنوز معنويات بر زندگي اكثر جوامع ايراني پرتو
 ،رمضان، افرادي كه صداي جذاب ، به خصوص در ماهبي شها  معموال در نيمه

مساجد و يا ي  اي داشتند، به نقاط مرتفعي مانند گلدسته شفاف و پردامنه
هاي بلند رفته و در آن سكوت رؤياخيز، با خواندن اشعار و جمالت عرفاني  بام

پرداختند و بازتاب آواي پر شور  با آفريدگار خود به نيايش و راز و نياز مي
شنيدند،  روحاني، در بين مردمي كه آن آوازها را مي، در آن فضاي ها آن

  داران و شيفتگان بسيار داشت.  دوست

هاي بديع و مؤثري وجود   ها و مناجات  قدر پارسي، راز و نياز در ادب گران
، با ها از مسايل عرفاني و اعتقادي نشأت يافته و خواندن آن دارد كه عموماً

جمله  دارد كه از آن  مي ش والبرا به ط ها و جان ها  آوازهاي خوش، دل
  عارف بزرگ، اشاره داشت. ،هاي خواجه عبداهللا انصاري توان به مناجات مي

رواج علوم و فنون  ،در يكصد سال اخير، عليرغم متجدد شدن نسبي كشور ايران
آشنايي مردم با تفكرات  ،نشيني  رشد شهر ،وسايل ماشينيي   توسعه ،جديد

د به كشورهاي خارجي، هنوز راز و نياز با فلسفي مغرب زمين و رفت و آم
آفريدگار و طلب حاجات از مبداء كل، به عنوان بخشي از فرهنگ اعتقادي 

كه  ها رنگ آن، مرسوم و معمول بوده و نه تنها آن مردم، ولو به صورت كم
ترين مردم نيز، در حريم خلوت خود،  صداي خوشي دارند، حتي بي احساس

ش تجربه كرده و به خصوص در مواقعي كه در زندگي، آواهايي را به نام نياي
  است.  ها بازتاب روحي انسان ترين  گره و مشكلي وجود دارد، مناجات، طبيعي
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ي ضبط صوت و تقويت كننده صدا، نه تنها ها  تاسيس راديو و رواج دستگاه
موجب رواج آن بين مردم پراكنده  موجب توقف هنر مناجات خواني نشد، بعضاً 

  مختلف ايران گرديد. در نقاط 

هاي   ي مشهوري كه در يكصد سال گذشته، مناجاتها ي آواز خوان  از جمله
توان از: ابوالحسن اقبال آذر، سيد  مورد توجه جامعه قرار گرفته است مي ها آن

با  اين بخشجواد ذبيحي، عبدالوهاب شهيدي و نادر گلچين نام برد كه در 
  شويم.  نيايش، آشنا ميي  در ارايه ها و نقش آن ها  زندگي آن

  : ابوالحسن اقبال آذر -الف 

 ١٢٤٥مكتب آواز تبريز است، در سال  ي ترين خواننده اين هنرمند كه برجسته
خورشيدي در يكي از روستاهاي نزديك قزوين به دنيا آمد. او از كودكي 

را نزد اساتيد  ها ها و گوشه رديف ،صداي خوشي داشت و مقدمات موسيقي
ا گرفت و در جواني به تبريز رفت و به دستگاه مظفر الدين ميرزا وليعهد قزوين فر

در زمان واليت عهدي محمد علي ميرزا، از خوانندگان مخصوص او  .پيوست
ملقب گرديد. پس از درگذشت مظفرالدين شاه، همراه  »اقبال سلطان«شد و به 

دولت ي   هچنين تكيشاه و هممحمد علي به تهران آمد و در دربار  وليعهد
كرد. او در قدرت صدا و اطالع از موسيقي ايراني كم نظير بود و  خوانندگي مي

تي از ديگر نوازندگان و خوانندگان براي أطاهر زاده و هي ،همراه درويش خان
چنين صفحاتي با تار علي اكبر گرامافون به تفليس رفت، هم ي  كردن صفحه پر

ي ماه رمضان مناجات ها  هران، شبخان شهنازي پر كرد. در ايام اقامت در ت
بان، صداي ملكوتي و شش عش ي خيز نيمه كرد و در فضاي آرام و رؤيا مي

شد  ها شنيده مي ساالر تهران، تا دور دست ي مسجد سپهها دانگ او از گلدسته
ي  كرد. اقبال آذر به مناجات خواني، وجهه  را تسخير مي ها و جان ها و دل

هاي او، مناجات كنندگان  و شفاف و تنوع تحريرممتازي بخشيد و صداي رسا 
  داد.  الشعاع قرار مي  ديگر را تحت
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سالگي نواري  ١٠٤خواند و در  وي حتي تا دوران كهن سالي خويش، آواز مي
بيگجه خاني تهيه كرد كه موجب  حسين غالمگاه با تار استاد  در افشاري و سه

از تربيت كرد كه از آوي  وي شاگردان بسياري را در رشته ١٩٠.شگفتي شد
توان از: رضا قلي ميرزا ظلي، ابراهيم بوذري و ملوك ضرابي   مي ها  آني   جمله

  ١٩١.ياد كرد

  سيد جواد ذبيحي:  -ب 

 ،(Alex Haley)، اثر الكس هيلي »ريشه ها«سال ها قبل كتاب ارجمندي به نام 

ايع و ي آمريكايي را خواندم كه به وجه هنرمندانه و تأثير گذاري فج نويسنده
كاري هاي دوران سياه بردگي در آمريكا را به تصوير در آورده و از  تبه
هايي   جمله نوشته بود در برخي از جوامع بشري برخي اوقات آدمي زاده آن

، توهيني بزرگ به آن ها  آن ديده مي شوند كه اطالق نام حيوان وحشي به
هاي  صحنه حيوانات است. وقتي سرگذشت غم انگيز ذبيحي را مي نوشتم و

خوفناك و دلهره آور ساعات پاياني زندگي او را در دنياي تخيالتم مجسم 
  كردم، سخن الكس هيلي را با همه ي وجود احساس كردم.  مي

گو و راز و نياز با مبداء آفرينش و طلب حاجات از هستي بخش كل، از  و گفت
ي ديرين   ها، بخصوص بين پيروان مذاهب ابراهيمي، سابقه ديرباز بين انسان

  ها بخشي از ادب فارسي و موسيقي ايراني به شمار مي آيند. داشته و نيايش

پذير و الحان خوش و برانگيزاننده، نه  در دنياي طريقت و عرفان نيز، اصوات دل
تنها حرام نيست بلكه به عنوان نغمات آسماني مورد ستايش و احترام قرار گرفته 

تلقي مي شود. در اين زمينه موالنا  اي براي وصول به حق و موسيقي وسيله
  كند:  الدين بلخي در مثنوي معنوي از اين پديده بهشتي چنين ياد مي جالل

                                                      

 .٦٦١ ي هون، جلد دوم، صفحححسن مش ،»تاريخ موسيقي ايران« -١٩٠

  .تهران ،فرهنگي و هنري ماهور ي مؤسسهي  ، نشريه»صد سال آواز ايران« -١٩١
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  ي ســــرنـــــا و آواز دهـــــل نــــالـــــه
  كــل ١٩٢چيــزكــي مـــانــد بــدان نــاقور

  هــا بس حكيمــان گفتــه اند ايــن لحــن
  ـــاـيـــــم مـــاز دوار چــــــرخ بگـــــرفت

  كه خلـق ست اينچرخهاي  گردشبانگ 
  لـقحمـي ســراينــدش بــه طنبــور و بــه 

  پــس غـــذاي عــاشقـــان آمــد سمـــاع
  كــــه در او بـــاشـــد خيـــال اجتمــــاع

ي  هاي مذهبي را وسيله كه آواز صوتدر ايران نيز بسياري از افراد خوش 
به پيشگاه آفريدگار مي دانند، نيمه شب هاي ماه رمضان مطلوبي براي تقرب 

ي مساجد رفته و ساعاتي چند با خواندن اشعار زيبا  نقاط مرتفع، مانند گلدسته  به
  آورند.  و عرفاني، فضاي احساسي مناسبي براي باورمندان به وجود مي

ان ي نيايش در اير  برجسته ترين هنرمندي كه در صد و پنجاه سال اخير در عرصه
هاي ناب و منحصر به فردي كه در آواز هاي او  درخشيد و به علت ويژگي

بود  »دركه اي جواد ذبيحي سيد«به شهرتي جاودانه دست يافت،  و ي داشتتجلّ
خراش و   به شكل دل ١٣٥٨خورشيدي تولد يافت و در سال  ١٣٠٩كه در سال 

  انگيزي به قتل رسيد. غم

داشت، ولي در پرتو استعداد سرشار و او تحصيالت رسمي و آكادميك مرتبي ن
اي مطلوب براي اداي اصوات و   عالقه اي كه به ادب و موسيقي داشت و حنجره

ها، به زودي  تر استفاده از زبان شيرين فارسي در نيايش كلمات، و از همه مهم
  جايگاه ويژه اي در عرصه ي فرهنگ و هنر ايران به دست آورد.

و رواج اسالم در مملكت ما، عالوه بر زبان  پس از چيرگي اعراب بر ايران
ها و مناسك مذهبي به زبان عربي اجرا مي شد. نخستين   اداري، همه دعا

                                                      

  شيپور -١٩٢
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خواجه «ها به كاربرد،  ها و مناجات انديشمند بزرگي كه زبان فارسي را در دعا
نام داشت كه در شهر هرات زندگي مي كرد و از بزرگان » عبداهللا انصاري
) در .م ١٠٠٦هجري خورشيدي ( ٣٨٥ر مي آمد. وي در سال متصوّفه به شما

هرات متولد شد و در طريقت و عرفان به جايگاه رفيع و شهرتي بي مانند 
هاي لطيف و  ها و مناجات يافت. بخش اعظم شهرت او به خاطر دعا دست

بخشي است كه به زبان فارسي از وي باقي مانده است و پس از گذشت  جان
ها را به خود جلب   ها و جان  ها، دل ذابيت و لطافت آنهزار سال هنوز ج

  .١٩٣كند  مي

ي مسلمانان ايران   ي اوراد و ادعيه بعد از خواجه عبداهللا، زبان فارسي از دايره
  حذف گرديد و بار ديگر عربي زبان غالب مجامع مذهبي ايران شد.

 جواد دسيهزار سال بعد از خواجه عبداهللا، هنرمند با استعداد ديگري به نام 

ي هنر خويش  زبان شيرين فارسي و اشعار كالسيك ايران را مشخصه ذبيحي
هاي خود را به   ها و دعا قرار داد و كوشيد تا جايي كه ممكن است، مناجات

گوش باورمندان برساند. ابتكار وااليي كه به زودي مورد استقبال اقشار مختلف 
سواحل خليج فارس، مردم  ايران قرار گرفت و از كرانه هاي ارس تاي  جامعه

سرزمين ما، اعم از مذهبي و غير مذهبي با آواز هاي از جان برآمده او به زبان 
  فارسي ارتباط عاطفي پيدا كردند.

  :به دنياي هنر ايران ذبيحيچگونگي ورود 

خورشيدي، وقتي جنازه ي موميايي شده رضا شاه پهلوي را از  ١٣٢٩در سال 
آرامگاه ابدي وي در شهر ري به خاك سپرده شود،  مصر به ايران آوردند تا در
 سيداز ياران و سرداران قديم رضاشاه، از  ،احمديبه دستور سپهبد احمد امير

                                                      

آرامگاه ابدي خواجه عبداهللا انصاري در شهر هرات به وسيله يك معمار بزرگ شيرازي  -١٩٣
ي معتبر هرات  د گوهرشاد، ساخته شد كه از ابنيهمعمار مسج ،»قوام الدين شيرازي«به نام: 

  )٢٣٨دالن است. (در گذر زمان صفحه  محسوب مي شود و زيارتگاه صاحب
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دعوت شد تا در اين مراسم به اجراي دعا و قرائت قرآن و ديگر  ذبيحي جواد
  امور معمول بپردازد.

براي  ذبيحيمي شد، در اين مراسم كه صداي آن مستقيماً از راديو تهران پخش 
ي خود را با جادوي شعر و زبان فارسي به هم آميخت و  نخستين بار ادعيه

ي گورستان، با هنرمندي بسيار به  خراش عمله جاي اصوات زشت و دل  به
خواندن اشعار عرفاني پرداخت و شكل جديدي از دعا و نيايش را ارائه داد. 

ها لذت   بود و از شنيدن آن ابتكار درخشاني كه براي عموم مردم قابل فهم
  بردند.  مي

از آن پس، راديو تهران از وي دعوت به عمل آورد تا در ايام مذهبي، بخصوص 
در ماه رمضان در راديو حضور يابد و اجراي برنامه هاي مذهبي را برعهده 

  بگيرد.

  :در راديو ذبيحيفعاليت هاي 

ي  ترين وسيله مهم فعاليت هاي اين هنرمند در راديو تهران كه در آن زمان
  ارتباط جمعي مملكت به شمار مي آمد، برنامه هاي زير را در بر مي گرفت:

 دعاي ربّنا: -١

شيواترين نيايشي كه دقايقي قبل از مراسم افطار در ماه رمضان با صداي جادويي 
نام داشت كه قطعه اي در مثنوي افشاري بود و هر » ربّنا«پخش مي شد،  ذبيحي

پذير، اذان  را تحت تأثير قرار مي داد. بعد از اين نيايش دلدلي   شنونده صاحب
ي بيات   در مايه» موذن زاده اردبيلي«ي موذّن خوش آوايي به نام  مغرب به وسيله

ترك اجرا مي شد كه مجموع اين دو برنامه، فضاي روحاني شگفت انگيزي به 
  آورد. وجود مي

خورشيدي، اولياي  ١٣٥٨ل هاي بسيار اين رويه ادامه داشت. در سا براي سال
هاي او  را خواننده اي منحط مي دانستند و آواز ذبيحيصدا و سيماي ايران كه 
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ناميدند، از استاد محمد رضا شجريان خواستند تا اين  را صداي طاغوت مي
  نيايش را با صداي سحرآميز خود اجرا كند.

ربّناي جديدي در استاد با انتخاب آياتي چند از قرآن و ابياتي چند از مثنوي، 
نشيني و شور و حال  همان مايه ي موسيقايي به وجود آورد كه از نظر زيبايي، دل

  ها را در سينه حبس مي كرد. آمد و شنيدن آن نفس  اثري بي همتا به شمار مي

اين قطعه حدود سي سال در مواقع افطار در ماه رمضان از صدا و سيما پخش 
  ايرانيان شد.شد و به تدريج بخشي از فرهنگ   مي

ي استاد   هاي آزادي خواهانه ، به علت گرايش١٣٨٨بعد از وقايع سياسي سال 
ي صدا و سيما   هاي وي و از آن جمله، دعاي ربّنا از رسانه شجريان، اجراي آواز

هاي نوستالژيك جامعه از اين اثر به حدي گسترده و  قطع شد، اما ياد مانده
. حتي برخي از ١٩٤ت جانشين آن شوددار بود كه هيچ نيايشي نتوانس  ريشه

آويزي براي جلب  اي را دست مردان رژيم اسالمي، اين نيايش افسانه دولت
  آراي مردم در انتخابات بعدي قرار دادند.

ي اين آواي پر رمز و راز در جامعه به حدي رسيد كه يكي از  تأثير گسترده
ا با چنان هنرمندي و اين قطعه ر» روزبه استغفاري«دست به نام   نوازندگان چيره

دلي را مدهوش  ي صاحب رمز و راز با كمانچه نواخت كه حقيقتاً هر شنونده
كه شنوندگان مي دانند كه اين آواي لطيف و جان بخش نواي  مي كند. با آن

كمانچه است، ولي بي اختيار گمان مي كنند كه اين صداي جادويي شجريان 
  است كه همه را به سوي خدا مي خواند.

  ايش هاي نيمه هاي شب:ني -٢

هاي زيبا،   ، مناجاتذبيحياز برنامه هاي بسيار موفق، پر شنونده و تأثيرگذار 
هاي ماه رمضان  هاي فلسفي و احساسي بود كه نيمه شب  آسماني و لبريز از ايهام

                                                      

  .١٣٩٩مورخ نهم مرداد  ،سايت كامپيوتري بيتوته -١٩٤



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٣٩٤ 

كرد و دنيايي از   اي را تسخير مي از راديو پخش مي شد و روح هر شنونده
  و جان ها مي بخشيد. روشنايي و معنويت به دل ها

سنگ كالسيك ايران محسوب  ها لزوماً از ادب فاخر و گران اشعار اين مناجات
اي بود كه طي قرون گذشته  هاي ساده و از دل برآمده نمي شد، بلكه ترانه

اي كه احتماالً سواد خواندن و نوشتن  هاي سوخته  هاي شيفته و دل وسيله جان
سينه به دوران ما رسيده است. اشعاري كه در  هم نداشتند سروده شده و سينه به

  ها مي نشيند. عين سستي و سادگي چون از دل برآمده اند، بر دل

طلب حاجات از آفريننده كل، پايان  :اين اشعار ي مختصات مشترك همه
تيرگي و ظلمت، آرزوي دميدن صبح و روشنايي، اميد فالح و رستگاري و 

را به  ها  آن با هنرمندي تمام مفاهيم ذبيحي مفاهيمي در اين حد و حدود بود كه
  شنوندگان انتقال مي داد:

  كه به ملك خويش پاينده تويي  اي آن
  ده توييــدر ظلمـت شـب صبـح نماين

  ه شــدهــد بر دلــم بستـــدرهــاي اميـ
  ده توييــبگشــاي خــدايا كــه گشاين

***  

  با ذكر تو اي خــداي عالم همــه شب
  ود بهشت دارم همه شبي خ در خانه

  تا بشكنــم انــدر ره تـــو پـــاي گنـاه
  ات گذارم همه شب سر بر سر سجـده

كرد،  هاي موسيقي پيروي نمي از رديف ذبيحيدر موقع خواندن اين اشعار، 
در  ١٩٥بلكه به ذوق خود و با توجه به مفهوم شعر، هر چند بيت يا نثر آهنگين را

                                                      

  هاي خواجه عبداهللا انصاري.  مانند مناجات -١٩٥
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نمود كه در حقيقت يك نوع   دانست اجرا ميگوشه و دستگاهي كه مناسب مي 
ها با تنوع بسيار   مركب خواني هنرمندانه به شمار مي آمد. بدين ترتيب مناجات

دلي را بي اختيار تحت تأثير قرار   به گوش شنوندگان مي رسيد و هر صاحب
ها  ها براي هميشه در خاطر  داد و فضاي روحاني حاصل از اين نيايش  مي
  ماند.   مي

ي ايران به جاي نهاد موجب  ها در جامعه شگفت انگيزي كه اين مناجاتتأثير 
هاي   نغمه«هاي خوانده شده با نام  مجموعه اي از ترانه ١٣٤٧شد كه در سال 

در تهران منتشر شود، كه با » استاد محيط طباطبايي«اي به قلم  با مقدمه» آسماني
  رو شد.  هب استقبال فراوان رو

هاي   ي نوارهاي اين برنامه  ، همه١٣٥٧عد از انقالب سال دريغا و صد دريغا كه ب
 ي آمد، به وسيله  ارزشمند كه بخشي از فرهنگ و هنر ايران به شمار مي

 اندركاران جديد صدا و سيماي ايران از بين رفت و از آن همه شوريدگي دست
  معنويت و شعر و ادب اثري باقي نماند. و

ها ديده شود، نوارهايي است كه  اتاگر تك و توك هنوز اثري از اين مناج
ها  ها در موقع پخش از راديو تهيه كرده اند و اغلب آن  داران اين آوا دوست

  كيفيتي نامناسب دارند.

  :برنامه هاي مخصوص ايام مذهبي -٣

در اين برنامه ها كه به مناسبت تولد و يا وفات پيشوايان مذهبي در راديو اجرا 
ناسبي را از ميان آثار شعراي گوناگون در يك ي م غالباً قصيده ذبيحيشد،   مي

  دستگاه اجرا مي نمود.

  ها: موسيقي گلي مشاركت در برنامه  -٤

به اين  ذبيحيها،  ، بنيانگذار موسيقي گل»داوود پيرنيا«به دعوت  ١٣٣٦در سال 
هاي  گل«و » برگ سبز«هاي   برنامه پيوست و آثار گرانقدري در برنامه

  آثار ماندگار موسيقي ايران به شمار مي آيند.اجرا كرد كه از » رنگارنگ
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بازتاب تفكرات عرفاني داوود پيرنيا بود و منحصراً به ساز و آواز و » برگ سبز«
شعرخواني اختصاص داشت و در آن آهنگ و يا تصنيفي خوانده نمي شد. اين 
برنامه با ساز تنهاي اساتيد بزرگ مانند: حسن كسايي، جليل شهناز، فرهنگ 

رضا ورزنده، لطف اهللا مجد، علي تجويدي، پرويز ياحقي و حبيب اهللا شريف، 
ي چند شعر عرفاني  بديعي آغاز مي شد و بعد از اجراي نغماتي شيرين و دكلمه

سيد جواد و ايجاد فضايي روحاني و رؤياخيز، خوانندگان خوش آوايي مانند: 
ج)، (اير  اميري  ، اديب خوانساري، تاج اصفهاني، حسين خواجهذبيحي

بنان، عبدالعلي  حسين  غالمعبدالوهاب شهيدي، حسين قوامي، اكبر گلپايگاني، 
وزيري، سياوش بيدكاني (شجريان) و محمودي خوانساري حدود پانزده دقيقه 
آوازي پر شور اجرا مي كردند و پس از آن بار ديگر دقايقي چند، تك نوازي 

  .١٩٦يان مي رسيدها پخش مي شد و برنامه در فضاي رويا خيز به پا ساز

بدون همراهي ساز بود، ولي صداي ديگر خوانندگان را ساز  ذبيحيآوازهاي 
  .١٩٧اساتيد همراهي مي كرد

در  ذبيحياز اجراهاي » نودجسعيد ب«بنا به تحقيقات دوست هنر شناسم آقاي 
هاي رنگارنگ در  برنامه در گل ٣برنامه در برگ سبز و  ١٨- ١٧برنامه گل ها، 
ان موسيقي باقي مانده است و اين در حالي است كه اجراهاي دار  آرشيو دوست

ها بسي بيشتر از ارقام فوق است. همچنين از  هاي گل اين خواننده در برنامه
  ها نسخ كپي شده هستند، كيفيتي مناسب ندارند. جا كه اغلب آن آن

  

  

                                                      

به جلد چهارم ها  هاي گوناگون موسيقي گل براي كسب اطالع بيشتر از برنامه -١٩٦
  مراجعه شود.» هزار آوا « ي مجموعه

اين نوشته گفت كه شادروان  ي ها قبل حسين خواجه اميري (ايرج) به نگارنده سال -١٩٧
  نكرد. پخشها را  ولي آن ،نوار از صداي ذبيحي همراه با ساز اساتيد تهيه كرده بود ٣-٢پيرنيا 
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  : ذبيحي مختصات فني و هنري صداي

هاي  دامنه داشت، ويژگي پرقدرتمند و  ،لطيف ،اين خواننده صدايي گرم
  ها در يك خواننده، نادر است. ممتازي كه جمع آن

هاي ايراني، حتي اساتيد برجسته، ممكن  اغلب خوانندگان آوازكه گفتني است 
است در موقع خواندن، دچار لغزش شده و يا از رديف مقرر موسيقي خارج 

هايي شده و با  يگونه موارد استاد نوازنده متوجه چنين دشوار  شوند در اين
ي آهنگين (چهارمضراب) مشكل به وجود آمده را ترميم  نواختن يك قطعه

كه شنوندگان متوجه شوند، بار ديگر، موسيقي هنجار مطلوب  نموده و بي آن
ها و   خود را پيدا مي كند و به ديگر سخن بخش عمده اي از زيبايي

  با خواننده است.ناشي از همراهي ساز  ،هاي آوازي هاي موسيقي نشيني دل

او  ي با ساز همراه نبود، آشنايي گسترده ذبيحيكه هيچ يك از آواز هاي  با آن
ها و شناخت عميقي كه به ادب فارسي داشت موجب مي شد كه وي با   با رديف

ترين ناهنجاري، برنامه هاي خود را به وجه مطلوب به  هنرمندي تمام و بدون كم
  اتمام رساند.

اي سراغ نداريم، ولي بسياري از   گردان شناخته شدهاز اين خواننده شا
  خوانندگان از تأثير هنرمندي وي بي بهره نمانده اند.

داشت،  ذبيحي هاي بعد از زبان فارسي كه برترين نقش را در موفقيت مناجات
پيروي از مكتب موسيقي اصفهان را مي توان از برترين عوامل موفقيت اين 

  خواننده دانست.

ي اداي شعر، شفاف خواني و انتقال بار   سيقي اصفهان نحوهدر مكتب مو
فرهنگي كالم به شنوندگان، اهميت بسياري دارد، هنر وااليي كه در آواز هاي 
تاج اصفهاني، اديب خوانساري، بنان، شهيدي، ايرج، قوامي، گلپايگاني و 

  محمودي خوانساري حضوري ملموس دارد.
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خواني و هنر انتقال مفاهيم به   اف، شفذبيحيهاي  ها و آواز در مناجات
ديگري را نمي شناسم كه ي  شنوندگان در حد كمال است و خواننده

  هاي ممتاز مكتب اصفهان را بهتر از او مورد توجه قرار داده باشد. ويژگي

  : ذبيحي پايان زندگي غم انگيز

صداي طاغوت و ثنا گوي «به عنوان:  ذبيحي، ١٣٥٧بعد از انقالب اسالمي سال 
  ، تحت پيگرد قرارگرفت و مدتي زنداني شد.»رژيم منفور شاه

به » گروه شاهين«پس از آزادي، روزي گروهي از افراد تندرو و معروف به 
او رفتند و از وي خواستند تا در يك محفل مذهبي به اجراي برنامه  ي  خانه

بسيار و  هاي هاي اطراف تهران بردند و پس از شكنجه او را به بياباناما بپردازد. 
از آن جمله بريدن زبان، وي را به قتل رساندند و در نهايت آلت تناسلي او را 
قطع كرده و در دهان او قرار دادند و عكس و خبر اين قتل را به روزنامه 

  ١٩٨اطالعات دادند.

كه خاطرات آيت اهللا خلخالي منتشر شد، وي نوشته بود كه او  ١٣٦٧در سال 
ي زندگي هنرمندي كه  ه است. و بدين ترتيب افسانهفتواي اين قتل را صادر كرد

ها را تسخير مي كرد و ادب فارسي را  ها و جان هاي جادويي خود، دل  با نيايش
  به مذهب پيوند داد، به تاريخ پيوست.

  عبدالوهاب شهيدي: -پ 

نامدار عود نيز از  ي صاحب سبك و نوازنده ي عبدالوهاب شهيدي خواننده
، نوع ديگري از ها د كه عالوه بر شركت در موسيقي گلهنرمندان ممتازي بو

  نيايش را در تاريخ موسيقي ايران بنياد نهاد.

بر خالف ديگر مناجات كنندگان كه منحصرا با خواندن آواز و دعا، راز و نياز 
ي عبدالوهاب شهيدي، تركيب بديع و مناسبي است از ساز و ها كنند، نيايش مي

                                                      

  ».محمد علي رجايي بروجني«سايت كامپيوتري  -١٩٨
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انگيزي گرفتار   ي انساني كه در گرداب مهيب و غمها  ها و نيايش  آواز و دعا
كه ابراز  جا آنگشايي و نجات دارد، و از  آمده و از كردگار خود، تمناي گره

گيرد، تاثير بسي عميق بر جاي  نواز او صورت مي  يات به همراه عود دلاين تمنّ
  گذارد. مي

به وجود آمد و ، مشكالتي براي اين خواننده در ايران ١٣٥٧بعد از انقالب سال 
هاي  ها و رنج  او ناچار، به هجرت ناخواسته روي كرد. شهيدي تحت تاثير درد

ترين  ترين و رقيق آوارگي و به ياد خاطرات خوش گذشته، يكي از موثر
خلق كرد. در اين اثر او با شوريدگي بسيار، در » يارب«هاي خود را به نام   نيايش

نواز،  ه و به مدد آواز خوش و عود دلحريم خلوت خود، به راز و نياز پرداخت
دلي را به  وجود آورده كه هر صاحب  نشين به مناجاتي به غايت مطلوب و دل

برد. اكثر اشعاري كه شهيدي در  صفا و جذبه مي ،آرامش ،فضايي پر از معنويت
  خوانده است مانند: » يارب«

  ز كنندام دوست پرواـرد در و بـگ  ان به شب راز كنندـز كه عاشقـبرخي
  اال در دوست را كه شب باز كنند    جا كه دري بود به شب در بندند هر

ناتواني «از آثار ادبي متوسط عارفانه به شمار رفته و عموما مفاهيمي چون: 
در  ها زدگي انسان سرگرداني و حيرت«و يا » ها در برابر عظمت كاينات  انسان

» برد به سوي هالكت مي هاي مهيبي كه زندگي را گرداب«و يا » وادي تنهايي
كاري شرمنده، برآوردن حاجات  بازتاب داده و در نهايت خلوص، چون گنه

ها به مدد موسيقي بيان  نمايد و چون اين تمنا تمنا مي» منشاء كل«خود را از 
  هاي آوازي دارند.   تري نسبت به مناجات شود، به مراتب تاثير عميق مي

 ي ، در مايه»يارب«جمله  ه و از آني شبانها گفتني است كه اغلب مناجات
انگيز موسيقي ايراني  ي غمها  شود كه از مايه دشتستاني و شور اجرا مي ،دشتي

  شوند.  محسوب مي
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  نادر گلچين:  -ت 

دلي را تحت تاثير  ي قابل توجهي كه شنيدن آن هر ايراني صاحبها از نيايش
  شي بافقي:شوشتري، با شعر وح ي  دهد، قطعه ايست در مايه  قرار مي

  روزــــش افـــده آت اي هــــي سينـــاله
  وزـه ســي وآن دل همــه دلــدر آن سين

  هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست
  تـل نيسـر از آب و گـغي ،ردهــدل افس

  ر دودـه پــردان، سينــه گــم پر شعلــدل
  ودـــش آلــن، آتـه گفتــن بــم كــزبان
  هــن نـــر جبيـــب يـــم را داغ عشقـــدل
  ن دهــــي آتشيــــانـــم را بيــــانـــــزب
  رده ام راـــــي دل افســــرمـــده گــــب
  رده ام راـــــراغ مــــروزان چـــر افــــب

ترين راز و نيازهاي عارفانه   كه يكي از لطيف ،نواي ساز فرهنگ شريف همراه با
نظر محتوا و اجرا، قطعه ايست بين  دهد. اين موسيقي بديع، از را تشكيل مي

هاي  هاي آوازي، هم شور و جذبه نيايش هاي سنتي ايران و موسيقي مناجات
شبانه را دارد و هم عطر و رنگ موسيقي سنتي را. صداي نادر گلچين در اين اثر، 

آواز و موسيقي در نهايت هنرمندي  ،بسيار جذاب و عارفانه بوده و تلفيق شعر
خواننده به وسعت آواي خوانندگاني چون: تاج، ايرج، است. صداي اين 

درخشنده و  ،گلپايگاني و شجريان نيست، معهذا با توجه به صداي صاف
هاي او وجود   كه در اجرا اي  حال و جذبه ،تحريرهاي ريز و استادانه و شور

توان گلچين را در صف اوّل خوانندگان ممتاز ايران به شمار آورد.  دارد، مي
 ي هايش به شيوه زاده و پرورش يافته گيالن است، اما آوازگرچه وي 

 ها خوانندگي مكتب اصفهان بوده و در اداي كلمات و جمالت شعر و تلفيق آن
  با موسيقي و انتقال مفاهيم شعري به شنوندگان، بسيار تواناست. 



 هزارآوا: جلد اول

٤٠١ 

 ي ي ساز، قطعهها در مناجات مورد بحث ابتدا فرهنگ شريف، با زخمه
نوازد و فضاي روحاني خاص را براي نيايش  ساقي نامه مي ی مايه آهنگيني را در

، خواننده با آواي جادويي خود به نيايش شور نمايد. در اين فضاي پر فراهم مي
برد كه از آثار   را به پايان مي اي پرداخته و با خواندن اشعار وحشي بافقي، قطعه

  درخشان موسيقي معاصر ايران است. 

  

  





 هزارآوا: جلد اول

٤٠٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مدو بخش
  سال گذشته ١٥٠در  مشهورترين نوازندگان تار ايران

تواند مانند ترين ساز سنتى و ملى ايران به شمار رفته و هيچ سازى نمىتار، مهم
هاى ايرانى واحساسات درونى مردم ايران و نغمه ها آهنگهاى مختلف تار، نت

ست و تر ادر ميان سازهاى مضرابى، تار از همه خوش آهنگ ١٩٩را بيان كند.
رغم مشكالت ساختارى، هنوز هيچ سازى نتوانسته جانشين آن گردد. على

گيرى و تدوين رديف موسيقى ايرانى و انتقال آن به آيندگان، با اين ساز شكل
هاى جديد موسيقايى، ها و فرمگيرى سبكصورت گرفته و روند كلى شكل
ار در تحوالت خدماتى كه نوازندگان ت ي  مرهون نوازندگان تار است. دامنه

  توان از:اند، بسيار وسيع است و از آن جمله مىموسيقايى ايران داشته

ايجاد سيستم آموزشى و  ؛تنظيم و تدوين رديف به وسيله ميرزاعبداهللا فراهانى
اكبرخان آقاحسينقلى، على ي هاى موسيقى، به وسيلهتأسيس مدارس و كالس

ابداع و ابتكار  ؛علينقى وزيرى داوود وشهنازى، غالمحسين درويش، مرتضى نى
                                                      

 .٥٥٥ ي صفحهحسن مشحون، جلد اول، » تاريخ موسيقى ايران« -١٩٩



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٤٠٤ 

تأليف و تنظيم تئورى  ؛خان، توسط درويش»درآمدپيش«فرم جديدى به نام 
ها به وسيله وزيرى و موسى نگارى كامل رديفنتو  ؛موسيقى به وسيله وزيرى

تار بودند و موسيقى  ي  هنوازنداين هنرمندان،  ي ههممعروفى ياد كرد كه 
  ٢٠٠خواهد بود. ها آنايرانى، همواره وامدار 

داند كه اين ساز، در چه زمانى قدمت تار معلوم نيست و هيچ كس به درستى نمى
وارد موسيقى ايرانى شده است. برخى اختراع آن را به ابونصر فارابى نسبت 

 ٢٠١.اى نيز بر اين باورند كه تار، تكميل شده عود و بربط استدهند و عدهمى
ايم سازى به شكل و به نام تار امروزين نداشتهآنچه مسلم است، تا دوران صفويه، 

هاى به جا مانده از آن دوره، اثرى از اين ساز و نوشته هاباها و كتو در نقاشى
آيد و قاجاريه است كه نام تار، به ميان مى ي  هدورشود و تنها از ديده نمى

ح اند، در شرسياحان و جهانگردان خارجى كه در آن روزگار به ايران آمده
  اند.از اين ساز ياد كرده خاطرات خود، كراراً

  مشهورترين نوازندگان تار در دوران قاجاريه
  :اكبر فراهانىآقا على -١

هاى مشهور و هنرمند شهنازى و عبادى است كه در اواخر سلطنت او جدّ خانواده
كرد و از نظر ل دوران ناصرالدين شاه، زندگى مىيمحمدشاه قاجار و اوا

  ٢٠٢دانى و نوازندگى تار، يگانه عصر خود بود.رديف ،موسيقىاطالعات 

اكبر از نوازندگان خاص دربار و از مالزمين نزديك شاهان مزبور به شمار على
مفصلى از زندگى و نوازندگى او در دست است.  رفت و اطالعات نسبتاًمى

وى را اكبر، در تهران دو گوبينو، جهانگرد فرانسوى كه در زمان حيات علىكنت
اكبر فراهانى است كه ترين نوازندگان تار، علىنويسد: معروفديده است مى

                                                      

 نخست. ي ، انتشارات ماهور، صفحه»صد سال تار« -٢٠٠

 .٣٦ ي ، صفحه»المعارف موسيقى كهندايره« -٢٠١

 .٥٦٠ ي ، صفحه»تاريخ موسيقى ايران« -٢٠٢



 هزارآوا: جلد اول

٤٠٥ 

ها به موسيقى مشرق زمين هيچ اروپايى .امزند و من ديدهخيلى خوب تار مى
اند. او با ولى در موقع شنيدن ساز اين هنرمند، دچار تأثر شده ،توجهى ندارند

  ٢٠٣آيد.رگ به شمار مىزند و از هنرمندان بزحساسيت زياد تار مى

موسيقى ايرانى داشت و آنچه اساس  ي اكبر، اطالعات بسيارى در زمينهآقا على
دهد، بيشتر همان رواياتى است كه از وى نقل شده موسيقى ملّى ما را تشكيل مى

اخالص بود و با شعر و ادب هم  سيرت و بادرويش ،حقيقت است. او مردى با
شود با يكى از د و به طورى كه گفته مىعمر طوالنى نكر .پيوند داشت

دانان نظر خوشى نداشت، همسايگان قشرى خود كه با موسيقى و موسيقى
صداى سازش مشاجره داشت. شبى، بعد از يكى از اين  ي هبارهمواره در

رود و با ساز به مناجات و راز و نياز مشاجرات با تار خويش، به بام خانه مى
  ٢٠٤يابند.خوابد، بامداد وى را مرده مىمىجا  شود و همانمشغول مى

در جوانى درگذشت و  ها آن از اين هنرمند ممتاز سه پسر باقى ماند كه يكى از
دانان و ترين موسيقىشود، برجستهاشاره مى ديگر، به طورى كه بعداً فرزند دو 

تار روزگار خود شدند و تاريخ هنر و رديف موسيقى ايران، نوازندگان تار و سه
  هاست.دار آنامو

  :آقا غالمحسين -٢

اكبر بود و تحت تعليم و تربيت عموى خود در نوازندگى او برادرزاده آقا على
رفت. شمار مىرقيب بهتار پيشرفت كرد تا حدّى كه در عصر خود بىتار و سه

غالمحسين از نوازندگان خاص دربار بود و ناصرالدين شاه قاجار، به وى مهر و 
اهللا خالقى، قدرت نوازندگى و پختگى روح ي هنوشتار داشت. به بسي ي هعالق

                                                      

 .١٠٣ ي  ، صفحه»سرگذشت موسيقى ايران« -٢٠٣

 .٤٢٧ ي ، صفحه»موسيقى ايراني  نامهفرهنگ« -٢٠٤



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٤٠٦ 

متوالى و مرتب  ،سريع ،ريز ،هايش به حدّى تند اش نظير نداشت و مضرابپنجه
  ٢٠٥داد.كمانچه مى ی بود كه از دور صداى آرشه

  :نعمت اتابكى -٣

اواخر دوران قاجار است و در دستگاه اتابك اعظم،  ي  هنوازندوى از اساتيد 
كرد و از شاگردان با دراعظم ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه نوازندگى مىص

  آمد.نواز آقا غالمحسين به شمار مىاستعداد و برجسته و خوش

  :خان صفايىيوسف -٤

نوازان معروف زمان خود   وى نيز از شاگردان ممتاز آقا غالمحسين بود و از تار
  شد و سبك وااليى داشت.محسوب مى

  :ضاآقا ر -٥

فرزند آقا غالمحسين است و از نوازندگان معروف اواخر دوران قاجار و در 
  شد.بهترين شاگردان پدرش محسوب مى ي زمره

  :ميرزا عبداهللا -٦

موسيقى ايران و استاد مسلّم تار و  ي  چهرهاكبر فراهانى، برترين فرزند آقا على
احوال وى، به طور تار است كه رديف موسيقى ايران را تدوين نمود و شرح سه

  جداگانه در اين كتاب منظور است.

  :قلىميرزا حسين -٧

اى، زندگى و جداگانه ي اكبر فراهانى است كه در مقالهفرزند كهتر آقا على
  آثار او مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

  

  

                                                      

 .١١١ ي  ، صفحه»سرگذشت موسيقى ايران« -٢٠٥



 هزارآوا: جلد اول

٤٠٧ 

 تار در عصر قاجارنوازندگى تار و سه ويژگي هاي

صورت خانوادگى بود و فرزندان نزد  در اين دوره، آموزش سازها، معموالً به
شدند و به همين جهت پدر و يا بستگان خود، با موسيقى و نوازندگى آشنا مى

ي  تر در شيوهتر و ثبات بيشها، غالبا به هم شبيه بود و تغييرات كمنواى ساز آن
  ٢٠٦شد.نوازندگى ديده مى

ت، به نام ى ضبط صوها هدستگادر دوران مظفرالدين شاه قاجار كه اولين 
، به ايران آمد نوازندگى بسيارى از اساتيد مانند: »حافظ االصوات ي  استوانه«

خان، ميرزا اسداهللا و ميرزا غالمرضاى قلى، درويشميرزا عبداهللا، آقا حسين
ها به ما رسيده است. شيرازى بر روى اين دستگاه، ضبط شد كه تعدادى از آن

فنّى زير، كم و بيش در نوازندگى  ي هايويژگدهد كه بررسى اين آثار نشان مى
  ها مشترك است:آن ي  ههم

نرمى و لطافت مضراب، برابرى صداى راست و چپ، عدم استفاده از 
هاى هاى وسط و بم، ملودىنوازى و اتكا به رديف، استفاده بيشتر از سيمبداهه

  ها و باالخره استفاده كم از سكوت.چهارمضراب ،ساده و كوتاه

  تار بعد از تدوين رديف اننوازندگ 

تدوين رديف  ،قلىبا ظهور اساتيد بزرگى چون ميرزا عبداهللا و ميرزا حسين
 انمند عالقهها در نوازندگى، بسيارى از موسيقى ايران و قدرت و خالقيت آن

هاى درس اين دو برادر هنرمند رو كرده و به فراگيرى تار و موسيقى، به كالس
نوازندگان سبك تهران، مستقيم يا غيرمستقيم از شاگردان  تار پرداختند و اكثرسه

  باشند.مكتب اين دو استاد مى

  توان از افراد زير ياد كرد:از هنرمندانى كه در اين دوره به شهرت رسيدند، مى

  

                                                      

 فرهنگى و هنرى ماهور.ي  ، از انتشارات مؤسسه»صد سال تار« -٢٠٦



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٤٠٨ 

  
  :علينقى وزيرى -١

آموزش  ،نگارىنت ،نوازندگى تار ،هاى نوينى را در موسيقى ايرانىتئورى
اى جداگانه آمده ى مطرح نمود و شرح حال وى در نوشتهازس آهنگموسيقى و 

  است.

  :موسى معروفى -٢

خورشيدى  ١٢٦٨نامدار تار در سال  ي هنوازندو  سازآهنگدان، موسيقى
) درگذشت. وى از م. ١٩٦٥( ١٣٤٤) در تهران تولد يافت و در سال .م ١٨٨٩(

وى به تحصيل  خان بود و مدت سه سال نزدمكتب درويش ي هبرجستشاگردان 
ها، چنان استعدادى موسيقى اشتغال داشت و در نوازندگى تار و فراگيرى رديف

سپس در كالس موسيقى  .ل آمدينشان داد كه به اخذ تبرزين طال از استاد خود نا
كه علينقى وزيرى  آفرين به يادگيرى نت پرداخت و پس از آنحسين هنگ

بنياد نهاد، معروفى در آن مدرسه به نوين موسيقى را در تهران  ي  همدرساولين 
تدريس تار اشتغال ورزيد. پس از تأسيس راديو تهران، معروفى به سمت 

آهنگ از قبيل  ٢٠٠سرپرستى نوازندگان راديو برگزيده شد. از وى حدود 
ها اجرا شده و درآمد، چهارمضراب و رنگ باقى مانده كه اكثر آنتصنيف، پيش

نگارى كامل آورى و نتترين كار اين استاد، جمع يا به چاپ رسيده است. مهم
رديف موسيقى ايرانى است كه با مقدمه و توضيحات مشروح دكتر مهدى 

  ٢٠٧ترين منابع موسيقى ايران است.بركشلى، به چاپ رسيد و از بهترين و موثق

   :پنجهنصراهللا زرين -٣

  ).م ١٩٨١-١٩٠٦خورشيدى برابر با  ١٣٦٠-١٢٨٥(

دارالفنون تهران بود و مدتى نيز در  ي همدرسموزيك  ي هتاو از شاگردان رش
آفرين به تكميل معلومات خود پرداخت و كالس درس موسيقى حسين هنگ
                                                      

 .٥٤٦ ي ، صفحه»موسيقى ايران ی نامهفرهنگ« -٢٠٧



 هزارآوا: جلد اول

٤٠٩ 

تار با انجمن موسيقى ملى و راديو تهران همكارى  ي هنوازندها به عنوان سال
تار، براى زد و در تدوين كتب تار و سهقدما ساز مى ي داشت. وى به شيوه

هاى ساز و هايى از ساز وى در برنامهستان موسيقى مشاركت نمود و نمونههنر
  شد، ضبط است.اهللا خالقى تهيه و اجرا مىسخن كه توسط روح

  :ابراهيم سرخوش -٤

  ).م ١٩٨١-١٩١١خورشيدى برابر با  ١٣٦٠-١٢٩٠(

توانايى بود و در راديو ايران نوازندگى تار و سرپرستى يكى از  ي هنوازندوى 
يش شمرده بود و ها كسترها را به عهده داشت، تار او خوش آهنگ و مضرابار

نوازى وى با اديب زد. از آثار ماندنى سرخوش، همقدما ساز مى ي به شيوه
را اجرا كردند و چند سال  ها  هدستگا ي  خوانسارى است كه به اتفاق هم، كليه

مؤسسه فرهنگى  ي  سيلهبه و» موسيقى آوازى ايران« ها به نامقبل آثار مشترك آن
  و هنرى ماهور انتشار يافت.

  :حسين سنجرى -٥

خان بود و مدتى نيز در كالس موسيقى مرتضى وى از شاگردان مكتب درويش
موسيقى علينقى وزيرى  ي همدرسداوود به يادگيرى تار پرداخت. وقتى نى

تأسيس شد، سنجرى به آن آموزشگاه رفت و از دانش و هنر وى بهره گرفت. 
هاى موسيقى راديو تهران پيوست، ) به برنامه.م ١٩٤١خورشيدى ( ١٣٢٠در سال 

  اما يك سال بعد درگذشت.

  :شاپور حاتمى -٦

اى هنردوست در تهران به دنيا آمد و نوازندگى تار را نزد وى در خانواده
على نكيسا هاى موسيقى را در كالس درس حسينعبدالحسين شهنازى و رديف

هاى موسيقى راديو به نوازندگى تار اشتغال ها در برنامهسالىفرا گرفت. حاتم
  رفت.داشت و يكى از هنرمندان با ذوق به شمار مى

*** 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٤١٠ 

شرح احوال و تجزيه و تحليل آثار ديگر استادان بزرگ تار ايران و از آن جمله: 
داوود، جليل اكبر شهنازى، عبدالحسين شهنازى، علينقى وزيرى، مرتضى نىعلى
اهللا مجد، عطااهللا مجد، فريدون حافظى، داريوش ز، فرهنگ شريف، لطفشهنا

طاليى، محمدرضا لطفى، هوشنگ ظريف، حسين عليزاده و مهدى تاكستانى در 
 مقاالت جداگانه منعكس خواهد شد.

  :زندگي و آثار علي اكبر خان شهنازي -٧

، در سال ساز برجسته  دان و آهنگ موسيقي ،معلم ،علي اكبر شهنازي، نوازنده
خورشيدي  ١٣٦٣)، در تهران، متولد شد و در سال م. ١٨٩٧خورشيدي ( ١٢٧٦

دنيا آمده بود به  ) در همين شهر در گذشت و چون در روز عيد قربانم. ١٩٨٤(
گفتند. وي پسر ارشد آقا حسين قلي، استاد شهير تار   مي به او حاج علي اكبر

 ترين ترين و مشهور   از بزرگو عمويش ميرزا عبداهللاش آقا حسين قلي بود، پدر
هاي روزگار خود بودند و در تهران مكتب موسيقي داشتند و در  موسيقي دان

، همواره نغمات موسيقي مترنم بود و عالوه بر شاگردان بسياري ها آن ي هخان
: باقر كمانچه كش و آقا رضا ها  آنآمدند، دامادهاي   مي ها آن ي هخانكه به 

 ي  هخاني مشهور، همواره به ها  خوانآواز  به خصوصسيقي، ساير اهل موزن و  تار
 شنيده ها آن ي هخانما در يكردند و اصوات خوش دا  مي رفت و آمد ها  آن
يادگيري موسيقي به  اكبر از كودكي با ساز و نوا، الفت پيدا كرد وشد و علي مي

ي تار سالگي نوازندگ ١٠علي اكبر از  ٢٠٨.فراوان يافت ي  هعالقو نوازندگي تار 
را نزد پدر خويش آغاز كرد و بعد از درگذشت پدر، نزد عموي هنرمندش، 

استعداد شگرف و پشتكار فراواني  ،آموزش موسيقي را ادامه داد و با ذوق فطري
كه داشت، در سن چهارده سالگي، نوازندگي او نه تنها شنيدني بود، بلكه 

                                                      

اول،  جلدفرهنگي ماهور،  ي مؤسسه ،، روح اهللا خالقي»سرگذشت موسيقي ايران« -٢٠٨
 .٣٤٦ ي  صفحه)، م. ٢٠٠٢خورشيدي ( ١٣٨١تهران، سال 
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سالگي  ٢٤وي در سن  ٢٠٩.گرامافون هم از وي ضبط كردند ي هصفح
محافل هنري  ي  ههمآمد و نامش در  مي شماربه  تار ي  هنوازندترين   معروف

 مخصوص داشت و آثارش ياهشيوشد. او در نوازندگي   مي با احترام خاص ياد
گرفت و  مي حدي زيبا و عميق بود كه مورد پسند خاص و عام قراربه 

فراوان به امر كرد. از وجوه بارز اين هنرمند، توجه   مي شنوندگان را مجذوب
آموزش موسيقي و انتقال فرهنگ فاخر موسيقي و نوازندگي تار به افراد با 

هاي آموزش  كالس ي هاداراستعداد بود و به همين جهت بعد از مرگ پدر به 
را  اين استادموسيقي وي پرداخت و بعد از درگذشت عمويش، تربيت شاگردان 

هاي موسيقي روزگار خود  اههم عهده دار شد و مكتب او از بهترين آموزشگ
شد و بسياري از اساتيد بعدي موسيقي و نوازندگان نامدار تار مانند: عبدالحسين 

، ييشهنازي، فرهنگ شريف، محمدرضا لطفي، حسين علي زاده، داريوش طال
  ٢١٠.شوند مي نياكان، از شاگردان وي محسوب هللا چنكوك و داريوش پيراعطا

نوازندگي علي اكبر شهنازي،  ي هشيو، ل زندگييدر اوا -  سبك نوازندگي
با ياد ميرزا « به نامهم  اي هتحت تاثير فضاي ساز پدر و عمويش بود و صفح

در دستگاه شور از آن ايام موجود است، ولي بعدها روش نوازندگي » حسين قلي
شخصي، تغيير يافت و به سبكي با اجتماعي و تجربيات  ليمساوي تحت تاثير 

  ي مهم آن عبارتست از:ها  ويژگيفرد دست يافت كه به  صربديع و منح ،شكوه

  .ي بلندها  استفاده از مضراب -١
كارگيري انواع ريز از نظر نرمش، درشتي، شدت، عمق و تعداد در واحد به  -٢

  .زمان

                                                      

خورشيدي،  ١٣٦٩، دكتر ساسان سپنتا، چاپ اول، تهران سال »چشم انداز موسيقي ايران« -٢٠٩
 .١٧٢ ي  صفحه)، م. ١٩٩٠(

خورشيدي  ١٣٨٠فرهنگي و هنري ماهور، تهران، سال  ي مؤسسه، »صد سال تار« -٢١٠
 .٣ ي  صفحه)، م. ٢٠٠١(
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  .هاي متنوع با تغيير فشار دست راست روي خرك ايجاد نوانس -٣
  .ي چرخشها  هها و دامن  هاي مكرر با شدت استفاده از چپ -٤
ي ها  هتار با مضراب در قطع ي چوبي كاسهي  استفاده از ضربه زدن به لبه -٥

  هاي جديد. يابي به رنگ آميزي دست براي ،ضربي
  .گذاري ابتكارات بديع در انگشت -٦
  .هاي مختلف هاي هم صدا و هم نام در سيم استفاده از نت -٧
  .اجراي دو سيمه -٨
  ٢١١.ها  ههاي بين جمل  سكوتهاي سريع در   اجراي پاساژ - ٩

 ،درآمداز علي اكبر شهنازي آثار و قطعات آهنگين بسيار مانند پيش - آثار
ترين  نشين  دلترين و   هايش از بديع درآمدرنگ و تصنيف باقي مانده و پيش

  آيند. مي شماربه  قطعات آهنگين موسيقي معاصر ايران

در شور  ٤/٢در وزن درآمدي است هاي وي، يكي پيش  درآمداز بهترين پيش
 گاه كه دو ضربي است و وقتي وي آن را به تندي در آمد سهو ديگري پيش )ال(

  ٢١٢.نواخت اثر مطلوبي در شنوندگان داشت مي

لشگر  زد«توان از تصنيف   مي هاي علي اكبر شهنازي ترين تصنيف از معروف
 گريدر چهارگاه با شعر وحيد دستگردي و آواي قمر الملوك وزيري و دي» گل
  با شعر ملك الشعراء بهار و آواز تاج اصفهاني، ياد كرد. »به اصفهان رو«از 

توان از صفحات:  مي از اين استاد صفحات بسيار باقي مانده كه از آن جمله
با آواز خانم  »بيات ترك«و  »دشتي« ،»افشاري« ؛با آواز جناب دماوندي »شور«

 ،»ليلي و مجنون« ،»بيداد« ،»نهمايو« ،»مخالف« ،»مويه« ،»گاه  سه«و  ؛صادقي

                                                      

خورشيدي  ١٣٨٠ال فرهنگي و هنري ماهور، تهران، س ي مؤسسه، »صد سال تار« -٢١١
 .٩و  ٨، صفحات )م. ٢٠٠١(

اول،  جلدفرهنگي ماهور،  ي مؤسسه ،، روح اهللا خالقي»سرگذشت موسيقي ايران« -٢١٢
 .٣٤٨ ي  صفحه ،)م. ٢٠٠٢خورشيدي ( ١٣٨١تهران، 
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با آواز اقبال السلطان آذر، اشاره  »سلمك«و  »شور« ،»بختياري« ،»شوشتري«
  ٢١٣.نمود

 چنينهمهاي نوازندگي اين ساز و  تدوين رديف عالي تار و گسترش تكنيك
به  ي مختلف موسيقي ايراني از آثار ديگر اين هنرمندها  هدستگامرتب كردن 

طور كلي علي اكبر شهنازي، از افراد تاثير گذار در مسير به  آيند و مي شمار
  آيد. مي شماربه  موسيقي معاصر ايران

  :زندگي و آثار عبدالحسين شهنازي -٨

خورشيدي  ١٢٨٤دست تار، در سال چيره يهنوازندعبدالحسين شهنازي 
) در همين م. ١٩٤٨خورشيدي ( ١٣٢٧) در تهران زاده شد و در سال م. ١٩٠٥(

  گذشت. شهر در

افراد  ترين  وي پسر كوچك آقا حسين قلي، استاد بزرگ تار بود و از با استعداد
آمد. او نوازندگي تار را در مكتب برادر بزرگ  مي شماربه  شهنازي ي خانواده

هاي موسيقي ايراني را نزد باقر خان  خود، علي اكبر شهنازي فرا گرفت و رديف
هر خواهر خود آموخت و در پرتو معروف كمانچه و شو ي هنوازندامشگر، ر

هاي  ذوق و استعداد فراوان، از نوازندگان ممتاز و مشهور تار شد و كوك
  اي را براي اين ساز ابداع و ابتكار نمود. ويژه

هاي موسيقي نبود و اكثرا ذوق و   بند رديفشهنازي در نوازندگي، چندان پاي
ي ها هها به اجراي گوشدانست و تن مي ابتكار خويش را مقدم بر اجراي رديف

 نشين دل اي  هشيرين و شيو اي ههمين جهت پنجبه  پرداخت، مي شيرين
  ام گرفت.ن »نوازي شيرين«بعد،  ها  سالكه  اي ه، شيو٢١٤داشت

  توان از:  مي ي نوازندگي عبدالحسين شهنازيها ويژگياز 

                                                      

 .١٧٢ ي صفحه، »چشم انداز موسيقي« -٢١٣

 .٨٦و  ٨٥، صفحات »ي موسيقي ايرانها  هچهر« -٢١٤
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  .چابكي مضراب -١
  .قدرت بيان جمالت -٢
  ٢١٥.ها را نام برد و ساخت ضربي خالقيت در اجرا ،تنوع در نوانس -٣

، عبدالحسين شهنازي از م.) ١٩٤٠شمسي ( ١٣١٩با تاسيس راديو تهران در سال 
اين سازمان پيوست و همراه با ديگر استادان، در به  اولين هنرمنداني بود كه

  ي موسيقي راديو مشاركت نمود.ها  هبرنام ي  تهيه

آن دوران، آثار چنداني از  به علت عمر كوتاه و نبودن امكانات ضبط صدا در
توان از صفحات  مي هاي او نوازي اين هنرمند باقي نمانده است. از تك

و از صفحاتي كه با آواز  »ماوراء النهر« ،»گاه راست پنج«، »بيداد«، »همايون«
و  »نهيب افشار« ،»شهر آشوب« ،»چهارگاه«هاي   همراه است از تصنيف

، با آواز جواد بديع زاده »ييقرا«و  »ماهور«ذر و ، با آواز اقبال السلطان آ»شكسته«
  ٢١٦.ياد كرد

                                                      

 .١٠ ي  صفحهفرهنگي و هنري ماهور،  ي مؤسسه، »ال تارسصد « -٢١٥

 .١٧٤ ي صفحهساسان سپنتا،  ،»چشم انداز موسيقي ايران« -٢١٦
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  :حسين درويش غالمهاي واالي هنري  نظري به زندگي و خالقيت -٩

ها، دانترين موسيقياز برجسته» درويش خان«مشهور به » غالم حسين درويش«
اي خورشيدي در خانواده ١٢٥١سازان و نوازندگان تار و سه تار، در سال آهنگ

  در تصادف اتومبيل درگذشت. ١٣٠٥هنرمند در تهران تولد يافت و در سال 

گذاران موسيقي معاصر ايران هاي هنري خود از پايهوي با نبوغ سرشار و خالقيت
هاي گوناگون، موسيقي يكنواخت دوران قاجار را به به شمار رفته و با نوآوري

  ٢١٧وجه ارجمندي متحوّل ساخت.

رفت » دارالفنون«ي  منظور يادگيري موسيقي به مدرسهسالگي به  ١١درويش در 
ي   نويسي آشنا شد و در دستهو نزد معلمين فرانسوي با اصول اين هنر و نت

  نواخت.موزيك اين مدرسه شيپور و طبل مي

ميرزا «و » آقا حسين قلي«تار را نزد پدر فراگرفت، سپس به مكتب نوازندگي سه
تار راه يافت و در پرتو نبوغ وازندگان تار و سهترين ن، برجسته»عبداله فراهاني

هاي ويژه كسب انگيزي كه داشت به زودي در نواختن اين سازها مهارتشگفت
  كرد و شهرت بسيار پيدا نمود.

ي شيرين و پرفسون او در نوازندگي اين سازها به حدي مورد توجه  پنجه
پسر » ع السلطنهشعا«بلندپايگان اجتماع و محافل گوناگون قرار گرفت كه 

ي مخصوص وي به كار   مظفرالدين شاه از وي خواست تا به عنوان نوازنده
  ٢١٨بپردازد.

در آن زمان هنرمندان جامعه براي حفظ موقعيّت اجتماعي و تأمين معاش خود، 
به حكم اجبار، دربار سالطين و شاهزادگان و امراء مملكت را پايگاه خويش 

                                                      

 .٤٠٧ ي روح انگيز راهكاني، صفحهي  ، نوشته»تاريخ موسيقي ايران« -٢١٧

 .٢٨ ي  فر، صفحه نصيري، جلد اول، تأليف حبيب اهللا»مردان موسيقي ايران« -٢١٨
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ليرغم علو طبع و آزادگي بسيار، پيشنهاد قرار مي دادند. لذا درويش نيز ع
  شاهزاده را پذيرفت و به خدمت او درآمد.

به حكومت فارس منصوب شد و درويش نيز همراه » شعاع السلطنه«چندي بعد 
ازدواج كرد. دستمزدي كه شاهزاده به وي  جا آنوي به شيراز رفت و در 

رد. لذا برخي از كهاي زندگي او را كفايت نميداد اندك بود و هزينه  مي
كرد. ها به اختفا براي برخي از محافل هنردوست، نوازندگي ميشب

گين شد و دستور داد تا انگشتان السلطنه از شنيدن اين خبر بسيار خشم شعاع
ليكن  جوان را قطع كنند تا ديگر بار نتواند نوازندگي كند. ي نوازنده

دوستان شاهزاده بود، وساطت كه از » ابولحسن صبا«پدر استاد » السلطنه كمال«
  كرد و درويش از اين مجازات غيرانساني نجات پيدا كرد.

كه مأموريت شاهزاده در فارس به پايان رسيد و به تهران مراجعت  پس از آن
هاي زندگي در خدمت بار و محدوديتهاي حقارتنمود، درويش كه از اسارت

ر يخود كالس موسيقي دا ي  شاهزاده به جان آمده بود بر آن شد تا در خانه
نمايد و در ساعات فراغت به تربيت چند هنرجو بپردازد. بار ديگر اين خبر به 

السلطنه رسيد و فرّاشي را به دنبال او فرستاد. درويش كه خطر را احساس  اععش
يكي از دوستانش كه ي   كرد، با تمهيداتي چند از دست وي گريخت و به خانه

  ر تهران بود پناه برد.سرايدار سفارت انگلستان د

شخصيت متين و هنر قابل توجه درويش مورد توجه همسر سفير قرار گرفت و از 
هاي شاهزاده خودپسند شوهر خود خواست تا هنرمند آزاده را از شرّ مزاحمت

نجات دهد. نهايتاً درويش به آزادي دست يافت و از آن پس همه اوقات خود را 
  هاي هنري نمود.ها و ديگر فعاليتكنسرت صرف آموزش هنرجويان و برگزاري

در حوالي نهضت مشروطيت ايران، درويش خان به انجمن اخوت پيوست و در 
مردان رژيم قاجار بود درآمد. كه از دولت» ظهيرالدوله«ي مريدان  جرگه

شد ظهيرالدوله تفكرات صوفيانه داشت و از هواخواهان مشروطيت محسوب مي
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ل عقيدتي و كمك به فرودستان يمصروف به مساو بخش اعظم زندگي او 
  ل انساني بود.ياجتماع و ديگر مسا

ها از  كه بسياري از آن ،در انجمن اخوت گروهي از اساتيد نامدار موسيقي
آمدند، اركستري به رهبري درويش تشكيل ي ايران به شمار مي بزرگان جامعه

ها صله از اين كنسرتكردند. درآمد حاهاي متعدد برگزار ميدادند و كنسرت
هاي ايتام  عموماً به امور خيريه و ترميم زندگي بينوايان و كمك به پرورشگاه

اختصاص داشت. بدين ترتيب درويش موفق شد كه براي نخستين بار هنر واالي 
موسيقي را از دربار شاهان و شاهزادگان، به ميان مردم هنر دوست ببرد و از آن 

  كشور امري عادي و رائج شد. ي پس برگزاري كنسرت در همه

  تأسيس كالس آموزش موسيقي:

ي ايران،  هنر موسيقي در جامعه ي ترين اقدامات درويش براي توسعه از مهم
تار بود. در كالس درس او عالقمندان بسياري به تشكيل كالس آموزش تار و سه

، »داوود مرتضي ني«ها مانند:  يادگيري موسيقي پرداخته و گروهي از آن
يحيي «و » سعيد هرمزي«، »نورعلي برومند«، »موسي معروفي«، »ابوالحسن صبا«

، بعدها از اساتيد برجسته و تأثيرگذار هنر ايران شدند. به طور كلي »زرين پنجه
 ي  توان گفت كه بخش اعظم نامداراني كه در يكصد سال اخير در عرصه  مي

پروردگان اين از دست موسيقي ايران درخشيدند، به طور مستقيم يا غيرمستقيم
  آيند.انسان واال به شمار مي

  خان:هاي درويشابتكارات و نوآوري

تا زمان درويش خان تار سازي با پنج سيم بود: دو سيم سفيد،  - الف: تكميل تار
  و يك سيم بم. دو سيم زرد
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بر روي سه تار  ٢١٩»مشتاق«ها قبل در اقتفاي اقدام ماندگار و ارجمندي كه سال
داد و سيم چهارمي بر روي سه تار نصب كرد و مقدورات صدادهي اين  انجام

                                                      

ميرزا محمد «درويش شوريده حالي از اهالي اصفهان به نام  زنديّه، ي در اواخر دوره -٢١٩
به كرمان آمد و مقيم اين شهر شد. وي عالوه بر آواي گرم » مشتاق علي شاه«مشهور به » تربتي

و لطيفي كه داشت، در نواختن سه تار چيره دست بود و براي بهتر شدن صداي اين ساز، سيم 
  در نزد اهل فن به سيم مشتاق شهرت پيدا كرد.چهارمي به آن افزود كه بعدها اين سيم 

خواند و  هاي خود را همراه با نواختن سه تار ميمشتاق با ذوق مخصوص، دعاها و نيايش
كرد. زاهداني ريائي و ظاهرپرست كرمان كه اقبال مردم را نسبت به مشتاق ها را تسخير ميدل
ه مشتاق آيات قرآن را با سازي كه در ك ديدند به فكر نابودي وي برآمدند و به اتهام اين مي

شود، او را تكفير نموده و مقدمات  خواند و مرتكب عمل كفرآميزي مي شريعت نهي شده مي
كرمان فتواي قتل ي   مجتهد، امام جمعهنابودي وي را فراهم نمودند. در نهايت مال عبداهللا

يدي، هنگامي كه خورش ١١٧٠مشتاق را صادر كرد. در يكي از روزهاي ماه رمضان سال 
اي به نماز بپردازد. امام جمعه از  روي منبر بود، مشتاق وارد مسجد شد تا در گوشهمالعبداهللا

را به گودالي  باالي منبر حكم به سنگسار مشتاق داد. جمعي از كوردالن و فرومايگان وي
اه را بردند و در نهايت توحش به سنگسارش پرداختند و در نهايت سيه كاري درويش بي گن

  از بين بردند.

در تعقيب » آقامحمدخان قاجار«غم انگيز نگذشته بود كه  ي هنوز سالي از وقوع اين حادثه
دلي و بي رحمي  را تصرف كرد و در نهايت سنگ به كرمان تاخت و آن» خان زند لطفعلي«

از حدقه گناهان را هزارتن از بي ٢٠هزاران تن از مردم كرمان را به قتل رسانيد و چشم حدود 
  بيرون آورد.

بهاي مشتاق بود و از آن دالن به اين باور بودند كه اين بالي عظيم، خون بسياري از صاحب
نام نهادند و خاندانش »  سگوهللامال عبدا« را خاص خود مالعبداهللاي  پس مردم كرمان با لهجه

  .يافتندشهرت » سگو«نيز به 

 و خاندانش را به رمان تاختند و مالعبداهللاعبرت روزگار آنكه چندي بعد اشرار تركمن به ك
اسارت بردند كه براي هميشه در اسارت باقي ماندند. از آن پس مدفن مشتاق در كرمان كه 

 شود، هر صبح و شب زيارتگاه اهل دل و قبله گاه رندان جهان است. مشتاقيه ناميده مي
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ساز را به وجه قابل توجهي تكامل بخشيد، درويش خان نيز تصميم گرفت سيم 
  ششمي به تار اضافه كند.

با اين ابتكار ارجمند، مقدورات صوتي اين ساز افزايش قابل مالحظه پيدا كرد و 
  اني در اين ساز به وجود آمد.هاي مختلف، تنوع فراواز لحاظ كوك

هاي هاي مشروطيت ايران، در رديفتا حوالي سال - ب: ابداع پيش درآمد
وجود نداشت و نوازندگان اعتنائي به » پيش درآمد«اي به نام موسيقي، قطعه

ها  هاي موزون و آهنگين نداشتند و به آنچه پيشينيان در دسترس آنموسيقي
  د.كردننهاده بودند، اكتفا مي

هاي كرد كه اجراي مستمر موسيقيدرويش خان به تدريج احساس مي
غيرآهنگين ممكن است موجب خستگي شنوندگان را فراهم سازد. در اركستر 

نواخت و  ويلون مي» ركن الدين مختاري«انجمن اخوت جوان هنرمندي به نام 
 انگيزي در اجراي قطعات موزون داشت. روزي اعالم كرد كهاستعداد شگفت

ها را به  توان آن  هاي مختلف ساخته است كه مي قطعات آهنگيني در دستگاه
طور دستجمعي، با سازهاي مختلف، قبل از درآمد آوازها نواخت و بر اين باور 

تواند فضاي روحاني و احساسي مناسبي براي   بود كه اجراي اين قطعات مي
  هاي آوازي فراهم كند.موسيقي

يعي بود كه مورد پذيرش درويش خان قرار گرفت و پيشنهاد و ابتكار بسيار بد
  ناميده شد.» پيش درآمد«، »مشير همايون شهردار«بنابه پيشنهاد 

هاي  از آن پس درويش خان به آفرينش پيش درآمدهاي مختلف در دستگاه
ها ها دل هاي بسيار، هنوز شنيدن آن  گوناگون پرداخت كه عليرغم گذشت سال

آيند خش ارجمندي از موسيقي معاصر ايران به شمار ميدارد و ب پش واميترا به 
در صدر رديف موسيقي » پيش درآمد«هاي بديع و زيبا بود كه و با اين آفرينش

  ايران مقبوليت عام يافت.
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از ديگر آثار آهنگين اين هنرمند كه در روند  - ج: ديگر آثار آهنگين درويش
ها ها، رنگمي توان از تصنيفتكامل موسيقي ايران نقش ارجمندي به جا نهاده 

هاي با كالم او  هاي گوناگون وي ياد كرد. مشهورترين آهنگو چهار مضراب
عبارتند از: بهار دلكش (ابوعطا)، زمن نگارم (ماهور)، عروس گل (سه گاه)، باد 

ها از ملك  پذير آن خزان (افشاري)، مه من (ماهور) ياد كرد كه كالم دل
  الشعراء بهار است.

ها و ديگر قطعات موزون درويش، طيف ها، چهار مضرابي رنگ وعهمجم
كند كه در اي از آثار ماندگار و موزون موسيقي ايراني را نمايندگي ميگسترده

  ترين احساسات بشري به كار رفته است.ها لطيف آفرينش آن

 خلقيات و درجات واالي درويش:

ريف، خوش خلق، فروتن، درويش خان به معناي دقيق كلمه، انساني بسيار ش
آمد، صفات گوناگوني كه معموالً درست كردار، بخشنده و مهربان به شمار مي

  ها در يك انسان، بسيار نادر است. جمع آن

زهره و «ي ماندگار   دليل نيست كه ايرج ميرزا جالل الملك، در قطعهبي
ي چون قمر كند، از زنهاي واالي روزگار ياد ميكه از آفرينش جا  آن، »منوچهر

هاست، از علي دشتي كه در با دهاني پُر شِكر، از كلنل كه ساز او رهزن دل
قلمش روح بهشتي تجلّي دارد، براين باور است كه نواي تار درويش، بر بدن 

  بخشد: مردگان جان مي

  تا بدمد بر بدن مرده جان    خان شيتار دهم بر كف درو
نقل داستاني از روحيات متعالي درويش ي ناچيز را با  دانم اين نوشته  مناسب مي

  به پايان برم:

ي باربد كه از شاگردان مكتب  گزار جامعهاستاد اسماعيل مهرتاش، بنيان
تار بود، اين داستان را روايت كرده ي نامدار تار و سه  درويش خان نوازنده

  است:
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در ايام جواني كه من و علي اكبر شهنازي براي يـادگيري تـار بـه «

رفتيم، روزي از بخـش روابـط فرهنگـي ويـش خـان مـيمكتب در

 ١٠٠ايران و فرانسه پاكتي براي درويش خـان آورنـد كـه محتـوي 

تومان پول بود. در آن زمان يكصد تومان فوق العاده ارزش داشت 

اي كـه خانـه وي در و اگر كسـي صـدتومان پـول داشـت، كوچـه

  يافت.ها شهرت ميجا بود، به كوچه صد توماني آن

ش خـان از حامـل پاكـت پرسـيد بـراي چيسـت؟ جـواب داد دروي

  نوازندگي شما در محل روابط فرهنگي ايران و فرانسه.

كنم كه كار فرهنگي پـاداش داشـته درويش خان گفت گمان نمي

  باشد و از قبول پول امتناع كرد.

پس از ساعتي، اسـتاد از علـي اكبـر شـهنازي كـه از خانـدان نسـبتاً 

پرداخـت پرسـيد تومـان شـهريه مي ٣ه مبلـغ ثروتمندي بود و هر ما

ي ماه بعد خود را امروز بپردازي؟ وي گفت بلـه  تواني شهريه مي

و سه تومان به درويش خان داد. استاد خـدمتگزار مكتـب را صـدا 

كرد و سه تومان را به وي داد و از او خواسـت تـا ايـن مبلـغ را بـه 

براي كفن و ارمني كه امروز همسرش درگذشته و پولي  ي  همسايه

  ٢٢٠»دفن ندارد بپردازد....

  عجب نيغم عشق و كا ستيقصه ن كي

  رر استـنامك ومـشنير زبان كه مـز هـك

*   *   *  
زندگي  ي خورشيدي، افسانه ١٣٠٥سرانجام در شبي سرد و زمستاني در سال 

اي كه در عمر كوتاه خود همواره ستايشگر زيبائي و روشني بود به پايان آزاده

                                                      

، ١٣٧٣بيد زاكاني، انتشارات ع مهدي نورمحمدي، ،»موسيقي دانانخاطراتي از « -٢٢٠
 .٣٤ ي صفحه
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برد، وي از اي كه درويش را به خانه ميدر تصادف اتومبيل با درشكهرسيد و 
  ي تاريخ گذشت و به ابديّت پيوست. دروازه
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  :زندگي و آثار مرتضي ني داوود -١٠

نامدار تار، در سال  ي هنوازندساز و  دان، آهنگ داوود، موسيقي مرتضي ني
وق و موسيقي در تهران تولد اهل ذ اي ه) در خانوادم. ١٩٠٠خورشيدي ( ١٢٧٩

  ) در شهر سان فرانسيسكو در آمريكا درگذشت.م. ١٩٩٠( ١٣٦٩يافت و در سال 

 به شمار ها آنتنبك بود و موسيقي شغل خانوادگي  ي هنوازندپدرش باالخان، 
همين جهت، مرتضي از كودكي با اين هنر آشنا شد و شنيدن ساز و به  آمد و مي

او را پرورش  ييرش رفت و آمد داشنتند، ذوق موسيقانواي هنرمنداني كه با پد
نواخت. پدرش كه  مي داد و نغمات موسيقي را بدون كمك استاد، با تار

 ي  هنوازندقلي، استعداد وي را دريافت، مرتضي را به يكي از شاگردان آقا حسين
نامدار تار سپرد تا مقدمات نوازندگي را بياموزد. پس از هفت ماه مرتضي به 

قلي، راه يافت و مدت دو سال در محضر وي به يادگيري تب آقا حسينمك
سپس به  .تار نوازي استاد آشنا شد ي هشيوموسيقي و نوازندگي تار پرداخت و با 

درويش، رفت و مدت سه سال نزد او به فراگيري  حسين  غالمكالس درس 
اشت، از ها و نوازندگي تار مشغول گرديد و با توجه به استعدادي كه د رديف

ز تبرزين مس، يشاگردان محبوب و ممتاز درويش خان شد و به دريافت جوا
  ٢٢١نقره و طال موفق گرديد.

فرزندش شود، ليكن موسيقي  ي هآيند ي هباالخان مايل نبود كه موسيقي، پيش
اصلي هنرمند جوان شد و ابتدا در خيابان ناصريه (ناصر خسرو فعلي) و ي  پيشه

دوله (فردوسي)، كوچه بانك ملي، كالس آموزش سپس در خيابان عالء ال
) كه استاد بزرگش، درويش خان، م. ١٩٢٦( ١٣٠٥ر نمود و در سال يموسيقي دا

داشت ياد او، آموزشگاه خود   منظور گراميبه  در تصادف اتومبيل درگذشت،
و آواز  ويولن، تار سهنام نهاد كه در آن، تار، » موسيقي درويش ي همدرس«را 

  د. ش مي تدريس

                                                      

 .١٦٩ ي صفحه، همان -٢٢١
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قوي او در كشف و پرورش  ي هاي ممتاز ني داوود، غريزه ويژگياز 
استعدادهاي جوان و ناشناخته بود و بسياري از نام آوران موسيقي ايران مانند: 

 بنان، ارسالن درگاهي حسين  غالمالملوك وزيري، ملوك ضرابي كاشاني،  قمر
 ٢٢٢دانند. يم هاي هنري خود را مديون مساعي وي حسين سنجري، موفقيت و

ي متعددي در تهران، ها ، همراه قمر، كنسرتداوود ، مرتضي نيها سالدر آن 
پا كرد و شهرت هنري او در حدي بود كه رمشهد، همدان ب شيراز، اصفهان،

 ي او شركتها موسيقي نيز با رغبت تمام در كنسرت ي اساتيد بزرگ زبده
  نمودند.  مي

همراه به  تاسيس شد، ني داوود) كه راديو تهران م. ١٩٤٠( ١٣١٩در سال 
 ي بزرگاني چون: صبا، قمر، محجوبي، شهنازي، سماعي و تهراني به جرگه

صورت زنده به  ي اوها ههنرمندان موسيقي راديو پيوست و ده سال متوالي برنام
) كه نسل جديدي از م. ١٩٥١( ١٣٣٠شد. در حوالي سال  مي از راديو پخش

ه لطف اهللا مجد، جليل شهناز، احمد عبادي و ، مانندتار سهنوازندگان تار و 
ي جديد نوازندگي مطرح شد، ها  هفرهنگ شريف به راديو آمدند و شيو

 ي  همدرس ي هكناره گرفت و ضمن ادار ييي راديوها داوود از فعاليت  ني
موسيقي آمد،  ي  هصحنكار تجارت پرداخت و آخرين باري كه به به  موسيقي،

 ١٣٣٨رگذشت شاگرد محبوبش قمر در سال كنسرتي بود كه به مناسبت د
  را نواخت. ها هترين نغم ) در تهران برگزار كرد و شيرينم. ١٩٥٩(

خدمت مرتضي ني داوود، كار سترگي است كه وي در سنين پيري  ترين  مهم
قي ايران را با تار خود بر روي نوار ضبط يهاي موس  رديف ي انجام داد و كليه

مدت يكسال و نيم، به  دعوت راديو،به  گي، بناخستكهولت و  عليرغمكرد. او 
و  ها  هنوار از گوش ٢٩٧شد و جمعا   مي راديو ايران حاضر ي  روز در استوديو  هر

بها را بدون  گران ي ي موسيقي ايراني را با تار اجرا كرد و اين گنجينهها هدستگا

                                                      

 .٣٤-٣٨ ي  صفحه، حبيب اهللا نصيري فر، »مردان موسيقي ايران« -٢٢٢
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 هبه راديو اهدا نمود. خود او در اين زمين اي هحق الزحم ينكمتردريافت 
گويد: خيلي خسته شدم، اما كار را رها نكردم و نگذاشتم خستگي بر من  مي

خواستم به سهم خود خدمتي كرده باشم و باالخره اين وظيفه را   مي غلبه كند،
 اي ه) به اتمام رساندم، البته لطف كردند و يك مجموعم. ١٩٧٦( ١٣٥٥در سال 

  ٢٢٣.خودم دادندبه  از نوارها را

 شماربه  ني داوود از نوازندگان درجه اول تار :وودسبك نوازندگي ني دا
زد، صداي ساز او بسيار شفاف و خوش طنين  مي قدما ساز ي هآمد و به شيو مي

هايش خوش صدا و ريزهايش شهرت داشت، تار او حاالت  بود، مضراب
داد و در جواب دادن به خواننده بسيار ماهر  مي خوبي انتقالبه  موسيقي سنتي را

 هاي آن را با حضور ذهن و مهارت كامل پاسخ هاي آواز و زينت  حريربود و ت
درآمد، رنگ و تصنيف، جذاب و روان   ي او از قبيل پيشها هداد. ساخت مي

گذرد، هنوز هم  مي ها آنسال از ساخته شدن  ٥٠بيش از  كه است و با وجودي
  ٢٢٤.مطلوب است ها آن ءاجرا

كامل به  ييوود ضمن تسلط و آشنا، ني دا»صد سال تار« ي هنشري ي  هنوشتبه 
آموزش و ساخت قطعات ضربي در  ي  دما، در زمينهي ق  رديف و شيوه

، ها هبرد. او در انتخاب قطع  مي به كار هاي متفاوت، نهايت هنرمندي را قالب
 ،جا از سكوته ب ي استفاده ،سرعت پنجه ،سليقه است و در چابكي بسيار خوش

هاي بديع، سبكي  بم و ساخت چهار مضرابي طوالني در سيم ها  هاجراي نغم
  ٢٢٥.ممتاز و بي نظير دارد

 قلي، آموزشزماني كه ني داوود در مكتب آقا حسين ي ني داوود:ها آهنگ
ي غير آهنگين ها هديد، بخش اعظم موسيقي ايراني به اجراي آوازها و گوش مي

                                                      

 .٧٣ ي  صفحه، »ي موسيقي ايرانها  هچهر« -٢٢٣

 .١٦٩ ي  صفحه، »چشم انداز موسيقي ايران« -٢٢٤

 .٩ ي  صفحه، »صد سال تار« -٢٢٥
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درويش، از هنرمنداني بود كه به ارزش آثار  حسين غالماختصاص داشت. 
درآمد را كه  خود، پيش ييريتميك در موسيقي ايراني پي برد و با نبوغ موسيقا

مغرب زمين  (overtoor)آهنگي است با ريتم آهسته و تقريبا معادل اورتورهاي 
راه و ي  مرتضي ني داوود كه همواره ادامه دهنده .آورد به وجود ٢٢٦،است

 ،ها آمددر روش درويش بود نيز، وجود قطعات آهنگين، مانند پيش
 ها را در موسيقي ايراني بسيار مهم ها و تصنيف  ها، رنگ چهارمضراب

و قطعات ريتميك  ها آهنگهمين جهت در زندگي هنري خود به  دانست و مي
  عبارتند از: ها  آن ترين  بسيار خلق كرد كه مشهور

 ترين در دستگاه ماهور كه همراه كالم ملك الشعراء بهار از زيبا »مرغ سحر« -١
  .پردازيم  مي جداگانه به آن اي هشود و در نوشت  مي ر موسيقي محسوبآثا

ي نشين  دلدشتي است و با شعر  ي  هماي، كه در »آتشي در سينه دارم جاوداني« -٢
بعد، شعر  ها سالقمرالملوك وزيري اجرا شد.  ي هوسيلاز پژمان بختياري 

 ي هسيلوبهادر يگانه بر روي اين آهنگ قرار گرفت كه  ي هوسيلديگري 
اجرا شد و يكي از آثار ماندگار موسيقي  ها  گلعبدالوهاب شهيدي در موسيقي 

  آيد.  مي شماربه  معاصر

، كه ني داوود آن را در دستگاه شور، »شبي ياد دارم كه چشمم نخفت« -٣
شهناز بر روي شعري از سعدي خلق كرد و با صداي قمر بر روي  ي هگوش
فرامرز پايور، تنظيم  ي هوسيلين اثر زيبا گرامافون ضبط شد. بعدها ا ي هصفح

  ٢٢٧جديدي يافت كه توسط محمدرضا شجريان و خوانندگان ديگر اجرا شد.

                                                      

 .١٠٣ ي صفحه ،»موسيقي ايراني  نامه فرهنگ« -٢٢٦

 .١١٤تا  ١١٢، صفحات »ي ايران زمينها و سرود ها  ، ترانهها  تصنيف« -٢٢٧
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  :زندگي و آثار لطف اهللا مجد -١١

خورشيدي  ١٢٩٦نواز تار، در سال  نامدار و شيرين ي  هنوازندلطف اهللا مجد، 
) در م.  ١٩٧٨( ١٣٥٧) در شهر ساري (مازندران) تولد يافت و در سال م. ١٩١٧(

  تهران درگذشت.

هاي خود،  نوآوري نوازي بود كه با گزار و شيرين مجد يكي از هنرمندان بدعت
پذيري را در نوازندگي تار موجب شد. او از كودكي به موسيقي   تحوالت دل

جاي انجام دروس و تكاليف به  فراوان داشت، تا بدان حد كه هر روز اي هعالق
 ها  آن ي  هخانكه در انبار  اي هار شكسته و رنگ و رو رفتها با ت مدرسه، ساعت

هاي خوش از آن بيرون بياورد.  نمود تا نوا  مي رفت و تالش  مي بود كلنجار
پدرش كه اين وضع را مشاهده كرد، به سختي عكس العمل نشان داد و مانع 

اد دوست، با گريه و التماس، به پدر قول د دسترسي او به تار شد. اما كودك هنر
، تكاليف مدرسه را به نحو احسن انجام دهد و در عوض به وي پسآن از كه 

اجازه دهند تا در ايام فراغت به نواختن تار بپردازد. پدر با اين شرط كه فرزندش 
به هيچ كالس موسيقي نرود و از هيچ استادي كمك نخواهد، با پيشنهاد او 

ر ديگر به ساز محبوبش دست اين ترتيب، لطف اهللا توانست بابه  موافقت كرد و
هاي خوش و  هاي خود را براي خلق صدا از آن پس، لطف اهللا، تالش ٢٢٨.يابد

 بيشتر كرد و هرگاه موسيقي از صفحات گرامافون پخش ها رام كردن سيم
را با تار بنوازد و  ها آنكرد كه  مي سپرد و سعي مي را به خاطر ها هشد، نغم مي

  ها، چندي نگذشت كه سازش مطلوب شد.  ششو كو ها  اين تمرين ي  در سايه

اشاعه و  ،منظور حفظبه  )،م. ١٩٤٣( ١٣٢٢روح اهللا خالقي در سال  كه بعد از آن
را به وجود آورد، لطف اهللا مجد  »انجمن موسيقي ملي«آموزش موسيقي ايراني، 

نواخت، تا حدودي هم به  مي آن مجمع پيوست و در اركستر انجمن، تاربه  نيز
قي آشنا شد و بر اثر مصاحبت با استادان موسيقي و كسب اطالعات خط موسي

                                                      

 .٢٨٥ ي صفحه، »مردان موسيقي ايران« -٢٢٨
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 ر شد وت  پذير تر و دل  از اهل فن، روز به روز، نواي تارش شيرين ييموسيقا
جديدي دست يافت كه با سبك استاداني  ي هشيوتدريج در نوازندگي تار به   به

ت داشت و چون، علي اكبر خان شهنازي و مرتضي ني داوود و ساير قدما، تفاو
شهرت و  ،اوج استاديبه  علم و مدرسه، در موسيقي ،به زبان آخر، بي مدد استاد

ي موسيقي راديو ها ه)، مجد به برنامم. ١٩٤٤( ١٣٢٣از سال  ٢٢٩.افتخار رسيد
شتري يتهران پيوست و با نوازندگي خود، هر روز بين مردم هنردوست، مشتاقان ب

را بنياد نهاد، مجد از اولين  ها گل، موسيقي يدا كرد و باالخره وقتي داوود پيرنياپ
ي ها  گل«ي ها هاين برنامه پيوست و در بسياري از برنامبه  كساني بود كه

 نوازندگي كرد كه عموما از آثار ماندگار »برگ سبز«، و »رنگارنگ«، »جاويدان
 آيند. مي شماربه 

سته و نوازان برج  گونه كه ذكر شد، مجد از شيرين همان :سبك نوازندگي
بود كه در نوازندگي از هيچ كس تقليد نمي كرد و  اي ههنرمندان خود ساخت

آثارش منحصرا بازتاب احساسات دروني او بود. تنها در اجراي برخي قطعات، 
 اي  هاو مضراب و پنج ٢٣٠.از سبك ممتاز عبدالحسين شهنازي تاثير پذيرفته است

ت و جمالت ضربي را دست چپش بسيار تند و سليس بود. قطعا و چابك داشت
شد.   مي يش با شيريني و مالحت اداها هكرد و باالخره زخم  مي با خالقيت اجرا

طرح شده قبلي،  ي  هبرنامنوازان ممتاز بود كه بي هيچ  مجد يكي از بداهه
ي ها هعاطفي خود در لحظات اجرا، نغم ليمساكرد و تحت تاثير   مي نوازندگي

كه ساز مرا شنيده اند،  ها  آنويد: گ مي نمود. خود او  مي گوناگون خلق
خود را دارم به  شك توجه كرده اند كه من در نواختن تار، سبك مخصوص  بي

اسماعيل  ٢٣١.و اين سبك مظهر روحيات و ترجمان احساسات دروني من است

                                                      

 .٣٩١ ي  صفحه ،اسماعيل نواب صفا، »شمع ي  قصه« -٢٢٩

 .٣٨٨ ي صفحه همان، -٢٣٠

 .٣٩٣ ي  صفحه ،اسماعيل نواب صفا، »شمع ي  قصه« -٢٣١
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هايش را  هاي مجد را به قطرات باران و چهارمضراب  نواب صفا، تك مضراب
ندگيش بود، زنويسد، ساز مجد، نموداري از  مي به رگبار بهاران تشبيه نموده و

  آفريد.  مي ريخت و زماني شادي  مي گاهي از مضرابش غم

، فعاليت )فيتصن(ي با كالم ها  آهنگلطف اهللا مجد در سرودن  :ها آهنگ
ي او به نوازندگي تار اختصاص ها چنداني نداشت و قسمت اعظم خالقيت

ا و قطعات آهنگين بسيار از وي ه رنگ ،ها داشت و از اين رو، چهار مضراب
روند. از ميان   مي شماربه  آثار ريتميك ترين باقي است كه عموما از زيبا

در دستگاه » دور از رخ تابانش« به ناماو ساخته، دو اثر، يكي  كه ييها تصنيف
  با شعر مويد ثابتي در همايون به شهرت رسيده اند.» اميد دل«گاه و ديگري   سه
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  :بيكچه خاني حسين غالمزندگي و آثار استاد  ،بريزمكتب تار ت -١٢

هاي هنر شيراز، هنرمند  ، در يكي از جشن١٣٥٧چند سال پيش از انقالب سال 
آواي   آميز تار خود كه با طنين خوش  ي سحرها هبا زخم اي  هگمنام و ناشناخت

آورد كه  به وجودي بديع و غوغا برانگيزي ها  آهنگدف همراه بود، نغمات و 
رفته بود،  به كار ها آنكه در خلق  اي هي ممتاز و هنرمندانها ويژگيبب به س

داران موسيقي نظران را بر انگيخت و دوست سخت درخشيد و شگفتي صاحب
در نوازندگي تار ايران ظهور  اي هايراني دريافتند كه هنرمند بزرگ و برجست

  كرده است. 

ها،   ويباران كوهستانهايش چون آب ج گر كه مضراب معجزه ي هنوازنداين 
بيكچه خاني نام داشت كه از نوازندگان  حسين غالمزالل، شفاف و روان بود، 

رفت و سبك نوازندگي و   مي شماربه  دست مكتب تار تبريز  شاخص و چيره
اصفهان و ساير نقاط ايران معمول  ،ي او با آنچه در تهرانها  آفرنيش ي  جوهره

خورشيدي در  ١٢٩٧خاني در سال بيكچه  حسين  غالمت داشت. بود، تفاو
اهل هنر تولد يافت. او منتسب  اي هتبريز، در خانواد» سنجران«قديمي  ي  محله

زدند و چه   مي بود كه به رغم خاني و رياست ايل، ساز هم» بيكچه خان«به ايل 
 شماربه  ها آنزن و چه مرد، با نواختن سازي آشنا بودند و موسيقي حرفه 

و  ها ي بهاري و يا در جشنها  گشت  ، به هنگام گلآمد و مردم تبريز مي
را به  ها  از بيكچه خاني اي ه، به نسبت وسع خود، كسي و يا دستها عروسي

  شدند.  مي ، افسونها آننواز كردند و با موسيقي دل  مي مجالس خود دعوت

بيكچه خاني از شش سالگي نزد پدر هنرمند خود، به فراگيري  حسين غالم
و  ها  هيادگيري نغم ندگي تار پرداخت و با استعداد شگرفي كه درموسيقي و نواز

نوا، داد، به زودي در نوازندگي اين ساز خوش مي از خود نشان ها  آهنگ
همراه پدر خود، براي به  دست آورد، تا حدي كه از نه سالگيبه  ييها  موفقيت

 ييبارفت و با مهارت و زي مي و مجالس جشن و سرور ها  نوازندگي به عروسي
  نواخت. مي ي هيجان برانگيزها  و رنگ ها آهنگگير،  چشم
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نوازان مشهور تبريز به  بعد از درگذشت پدر، وي در محضر عمو و ديگر تار
خود، ادامه داد. چند سالي نيز در خدمت ابوالحسن ييتكميل معلومات موسيقا

لطنت ل سيبزرگ و مشهور اواخر دوران قاجار و اوا ي هخوانندخان اقبال آذر 
ي ها  كرد، به يادگيري رديف مي كه دوران دير سالي خود را طي ها پهلوي

آفرين خود همراهي كرد و   سحرهاي او را با تار  موسيقي ايراني پرداخت و آواز
  نمود.حاصل  ييهاي وي آشنا  بها و نقطه نظر  با تجربيات گران

تين ديدار با استاد بيكچه خاني از خاطرات شيرين و فراموش نشدني خود از نخس
  كند: مي اقبال سلطان آذر، چنين ياد

لرزان و بي قرار، به  ييكه بيست ساله بودم، روزي، با دست و پا ١٣١٧در سال 
يم را كندم ها زيارت خداوندگار موسيقي و آواز رفتم. در درگاه حياط، كفش

ر ميزي برهنه وارد شدم. خادم آقا، ما را به اندرون رهنمون شد. در باغچه، دو و پا
 ي  هنوازندفرنام ( منتظر نشستيم تا آقا با وقاري سلطاني آمدند. از حاجي محمود

، بعد رو كرد و به من گفت يك رهابي (چه خبر) نامدار دف) پرسيد: بو دور؟
او برخاست. تا آخر مجلس زبانم  ي از حنجره ييجادو ييبزن، زدم و ناگاه نوا

م، و او نيز دلم را نشكست و خواند و چيزي بگويم زد كه بند آمده بود و بي آن
گاهان،  بي وقفه اشاراتي بر زبان راند كه آن را چنين بزن و اين را چنان. شام

 كه شادان و دست افشان و بشكن زنان، به خانه آمدم و تا صبح ساز زدم، بي آن
مرا  كه ديدم و گاه از اين مي هم بنشانم. گاه خود را در پيشگاه او پلك بر
  ٢٣٢.ورزيدم كه بيا و ببين مي بود، غروري پذيرفته

آنچه  بعد، اقبال آذر، وجود نيمه تمام بيكچه خاني را ساخت و هربه  از آن روز
وي آموخت و بيكچه خاني هم، استاد بالمنازع آواز ه الزمه نوازندگي بود، ب

ايران را تا آخر عمر همراهي كرد و در مالزمت وي باقي ماند. اقبال به نوازندگي 

                                                      

ي تار استاد  CDمناسبت انتشار به  »ورفرهنگي و هنري ماهي   مؤسسه« ي  نشريه -٢٣٢
 .خاني بيكچه
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ساز «گفته بود:  روزي به فرنام كه ورزيد تا حدي مي يكچه خاني صميمانه عشقب
  ».چسبد به من نمي حسين  غالمكسي جز ساز 

 ي  هنوازندي استادان ها بود كه با تكنيك مند  عالقهبيكچه خاني در عين حال 
ل ارتباطي در آن زمان و دوري يعلت فقدان وسابه  تار تهران نيز آشنا شود، اما

از تهران و مشكالت سفر، نمي توانست به پايتخت برود و از نزديك در  تبريز
محضر استادان بزرگ مكتب تهران، كسب فيض نمايد، لذا به گرامافون رو كرد 

نوازندگي اساتيد نامداري چون:  ي  هشيوو با استفاده از صفحات سنگي قديم، با 
خان شهنازي  ميرزا حسين قلي، درويش خان، مرتضي ني داوود و علي اكبر

را دريافت و به راز و رمز  ها آني نوازندگي ها  آشنا شد و تكنيك
با عطر و رنگ  ها،  نآهاي  آورد ي آنان پي برد و با تلفيق دستها خالقيت

ممتازي دست يافت و با  ي هشيوموسيقي آذري، به تدريج در نوازندگي تار، به 
ي ها ، و برداشترسوم و تاريخ غني آذربايجان ،تمدن ،توجه به فرهنگ

عاطفي مردم آن ديار، مكتب تار تبريز را متحول ساخت و شاخص  احساسي و
  مكتب تار تبريز شد. ي هبرجست

ي ممتاز بود كه بيكچه خاني و محمود فرنام را به جشن هنر ها  ويژگيبا اين 
گران بسيار يافت. در اين مراسم، ستايش ها آنشيراز دعوت كردند و نوازندگي 

 راديو تبريز را ١ ي هشمارسال سرپرستي اركستر  ٢٥كچه خاني، مدت استاد بي
موسيقي ايران  ي هعهده داشت و حدود چهار سال نيز در مركز حفظ و اشاعبه 

  ٢٣٣.به تدريس تار اشتغال ورزيد

ي ها  نيز، چيره دست بود و موسيقي سازي  آهنگاو عالوه بر نوازندگي تار، در 
 ی مد، چهارمضراب، رنگ و قطعات ويژهدرآ  ريتميك بسياري، اعم از پيش

  يند.آ مي شماربه  رقص و پايكوبي خلق كرد كه عموما از آثار ماندني
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فرد تار به  ي ممتاز و منحصرها  ويژگييكي از  سبك نوازندگي استاد:
ي ها و رقص ها ، تصنيفها ، ضربيها  خاني، ممارست در اجراي رنگ بيكچه

حركت و هيجاني وجود  ،، چنين شورمحلي بود كه در ساز ديگر نوازندگان
 ي خوش آهنگ او به حقيقت منحصرها  نداشت. سرعت تحرك پنجه و مضراب

ي آذري ها رنگ و لهجه موسيقي ،ي او عطرها  هنواخت كه فرد بود. با آنبه 
و  ها ي سريع ساز او، از تاثير موسيقي لزگيها و پيچش ها  داشت و تندي ريتم

ي قفقازي ها هيچ وجه به موسيقيبه  هذا آثار اوكنار نمانده، مع  ، برها چركس
 ويژگي هايهاي او،   ها و هم نوازي نوازي تك ،ها آواز ،ها  آهنگشبيه نبود و 

ي ها روحيات و برداشت كهموسيقي اصيل ايراني را همراه داشت با اين تفاوت 
  ٢٣٤.بازتاب يافته بود ها آنخوبي در به  عاطفي و احساسي مردم آذربايجان

كرد و به  نواخت، نرمي را گم نمي مي او تار را به سرعت و چابكي كه با آن
 »نبايد با تار دعوا كرد«گفت:   مي د و هموارهييخشونت و شلوغ كاري نمي گرا

 بود، تا حدي دالويزشيرين و  ،همين سبب بود كه نواي سازش بسيار لطيفبه 
به تار  حسين  غالمآقا «گويد:  مي ر بزرگ معاصرمحمد حسين شهريار، شاع كه

كند، چه با مضراب مجبوري فقط   مي را سرازير ها كشد و آبشار نت  مي آرشه
تار  ويژگي هايطور كلي به  ».كشي مي نقطه به چيني، اما با آرشه، خط

  توان به ترتيب زير خالصه كرد: مي بيكچه خاني را حسين غالم

  .ها  الف: شفافيت و وضوح بي نظير مضراب
  .سيقي آذريموي  ب: تمبر و لهجه

  .ها گذاري ها و انگشت  : چابكي مضرابپ
  .ها ها و ضربي  : خوش سليقگي در انتخاب نسبت زماني آوازت
  .و قطعات شاد ها  نگي متنوع به ويژه رِها  ر در اجراي ضربي: تبحّث
  .هاي ريز و شمرده : مضرابج

                                                      

 .، اصغر فردي»فرهنگي و هنري ماهور ي مؤسسه« ي نشريه -٢٣٤



 هزارآوا: جلد اول

٤٣٥ 

  .ي متنوعها مكرر از ضربيي   : استفادهچ
  همراه تارعنوان ساز به  ح: استفاده از دف

 نوازنده تغيير اي هي فراوان ريتميك كه با احساسات لحظها  نيي: وجود تزخ
  .يابد مي

  ٢٣٥.ي آذربايجانيها ي خاص موسيقيها  : مالشد

عنوان ساز به  جاي استفاده از تنبكبه  گونه كه اشاره شد، بيكچه خاني همان
آواي دف كرد و آثار خود را با طنين خوش  مي همراه، اغلب از دف استفاده

  نمود.  مي استاد محمود فرنام، اجرا

به  محمود فرنام در حقيقت به دف، حيات دوباره بخشيد. تا چند دهه پيش، دف
رفت،  مي به كار طور معمول در خانقاه صوفيان و محافل سماع درويشان

استاد فرنام با تار بيكچه خاني موجب شد تا اهل فن  ي  ههنرمندانهاي  نوازي هم
كم استفاده از اين ساز  ه مقدورات فراوان دف واقف شده و كمبه تدريج ب

  ها تعميم يابد. ها و اركستر نوازي خوش طنين در هم

 فرنام بيش از صد سال عمر كرد و قسمت اعظم عمر خود را در راه نوازندگي و
هاي   نوازي با بيكچه خاني، تحمل موسيقي برد. به هنگام هم به كار خنياگري

 نداشت و مرتب چهار انگشت خود را به بيكچه خاني نشانآهنگين را   غير
  داد، يعني چهارمضراب.  مي

 ها  آن ترين ان فراواني تربيت كرد كه از مشهورداستاد بيكچه خاني، شاگر
ي ها  هي او، سحر و افسون زخمها  نام برد كه نوازندگي» داوود آزاد«توان از  مي

شت استاد بيكچه خاني، داوود آزاد آورد. بعد از درگذ  مي يادبه  بيكچه خاني را
از آثار استاد خود را همراه با دف محمود فرنام با تار نواخت  ييزيبا ي  همجموع

داران بسيار يافت. اصغر   كه دوست، انتشار داد »مكتب تار تبريز« به نامو در كاستي 
 كه بر آثار استاد نوشته، اي  هگران موسيقي بيكچه خاني در مقدمفردي از تحليل
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گويد: بيكچه خاني، دو سه سالي پس از انقالب را، دو سه قرني زيست كه  مي
و روزگار  ها  اتي است كه بيكچه خاني از نامردميو مشقّ ها  حاكي از رنج

حقوق ناچيزش را ندادند و او ماند و  ها سالپرور تحمل كرد. در آن  سفله
حرگاه بيست و و باالخره در س ساز نزد و نزد و نزد. ها  ل و مدتكصدها مش

، به ييسالك راه عشق و زيبا و ساحر تبريزي ي  هنوازند، ١٣٦٦چهارم فروردين 
ديگر از جوامع الحكايات خنياگري و  اي  هابديت پيوست و با مرگ او افسان

  ٢٣٦.االغاني رامشگران به پايان رسيد
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  :مروري بر زندگي و آثار جليل شهناز -١٣

  .همان جايگاهي است كه حافظ در شعر پارسي دارد وازين كه جايگاه وي در هنر تار اي هنابغ

هاي ايراني است و هيچ سازي مانند تار نمي تواند احساسات  سلطان ساز ،تار
دروني و عواطف سودايي مردم ايران را بيان كند. قدمت تار معلوم نيست و هيچ 

ه كس نمي داند كه اين ساز خوش طنين، از چه زماني وارد موسيقي ايراني گشت
نيز بر اين  اي  هدهند، و عد  مي است؟ بعضي اختراغ آن را به ابونصر فارابي نسبت

 ي  هدورآنچه مسلم است تا  ٢٣٧ت.باورند كه تار تكميل شده عود و بربط اس
و كتب آن دوره  ها  صفويه، سازي به نام تار امروزين نداشته ايم و در نقاشي

جلس بزم تاالر چهل ستون در حالي كه در م ،اثري از اين ساز ديده نمي شود
در هر حال در دوران قاجار، تار  ٢٣٨م.بيني  مي سنتور و عود را ،اصفهان، كمانچه

يكي از اركان موسيقي ايران است و سياحان و جهانگردان خارجي كه در اين 
  اند.  ها از اين ساز ياد كرده روزگار به ايران آمده اند، در خاطرات خويش بار

تر است و عليرغم مشكالت  ي، تار از همه خوش آهنگهاي مضراب  در ميان ساز
فني كه دارد، هنوز هيچ سازي نتوانسته است جانشين آن شود. به باور 

است كه در شنوندنگان ايراني،  اي هوسيل ترين نظران، تار مطلوب  صاحب
استاد روح اهللا خالقي، تار براي ما  ي هنوشتگذارد. به  مي بهترين تاثير را

در گذشته  ٢٣٩د.خوبي نگهداري شوبه  ملي دارد و بايد از آني  بهجن ها  ايراني
درويش،  حسين غالمسال قبل،  ٩٠اين ساز داراي پنج سيم بود، ولي حدود 

گفتني  ٢٤٠د.نامدار تار، سيم ششمي به آن اضافه كر ي هنوازنددان و  موسيقي
سال پيش، يكي از صوفيان مشهور به نام مشتاق كه در  ٣٠٠است كه حدود 
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نواخت،   مي را با لطافت و شوريدگي بسيار تار سهكرد و  مي رمان زندگيك
سيم « ها تار، سيم چهارمي به آن اضافه كرد كه بعد براي بهتر شدن صداي سه

ناميده شد و ابتكار درويش خان در اضافه كردن سيم ششم تار، در  »مشتاق
  د.حقيقت در اقتفاي كاري است كه مشتاق انجام دا

اه سال اخير، هنرمندان بزرگي در ايران ظهور يافتند كه در پرتو صد و پنج در
خالقيت و هنرمندي آنان، نوازندگي تار، با تحول و تكامل بسيار همراه بود و 
مقام تار به عنوان ساز ملي ايرانيان تثبيت شد. در ميان اين اساتيد، نام هنرمند 

نوازي و   رفيع تك يهدرخشد كه بدون ترديد قلّ مي بزرگي به نام جليل شهناز
 اي هنبوغ او، نوازندگي اين ساز، به مرحل ي و در سايه ٢٤١تنوازي تار اس  بداهه

  از تكامل رسيده كه شعر حافظ در ادبيات پارسي بدان دست يافت.

  جليل شهناز:ي  زندگي نامه

هنرمند در اصفهان تولد  اي هخورشيدي در خانواد ١٣٠٠جليل شهناز در سال 
شعبان خان شهناز و دو برادر بزرگترش، حسين و علي شهناز،  پدر وي ٢٤٢ت.ياف

از هنرمندان برجسته و ممتاز موسيقي اصفهان بودند. پدرش عالوه بر سنتور، با 
، كمانچه و تنبك نيز آشنايي داشت و از صداي ويولنتار،  نواختن تار، سه

 ي هخان، همواره در ها  و آهنگ ها خوشي هم برخوردار بود و نواي شيرين ساز
 ي هخانطنين انداز بود و بسياري از هنرمندان و شيفتگان موسيقي، به  ها آن
كردند. پسر عموي او به نام غالمرضا سارنج، بهترين و  مي رفت و آمد ها آن

شد و در چنين فضاي  مي كش اصفهان محسوب كمانچه ترين شيرين نواز
دل و جانش شكفته  ي هنر، درها هروحاني بود كه جليل چشم باز كرد و جوان

  شد.
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 كرد، وجودش با نواي موسيقي در  مي او در حالي كه دوران كودكي را طي
و  ها هكه نوازندگي را شروع كند، با گوش قبل از آن ها  آميخت و سال مي

ي موسيقي ايراني آشنايي پيدا كرد. پدرش هر روز به برادران ها رديف
 اي  هجليل كوچك، گوش آموخت و مي ي نواختن تار راها هبزرگترش، شيو

نشست و آموزش برادران را تحت نظر داشت. برادر ارشدش، حسين شهناز،  مي
ي ممتاز رسيد و شهرت بسيار يافت. او تار ها  كم به مهارت در نواختن تار، كم

 ي  هنحوواالي او بر  ي  هشيونواخت و  مي را در نهايت استادي و شيوايي
نظران بر اين عقيده اند كه  نهاد و صاحب نوازندگي جليل، تاثير فراوان بر جاي

، در ١٣١٨ساز جليل، رنگ و عطر ساز برادرش را دارد. متاسفانه حسين در سال 
  اثري از وي باقي بماند، به سراي باقي شتافت. كه آن جواني درگذشت و بي

سالگي  ١٤تار، به دنياي موسيقي راه يافت. در سن  جليل با نواختن تنبك و سه
ادگيري تار پرداخت و هر روز چند ساعت در مكتب پدر، به نواختن رسما به ي

ي نوازندگي اين ساز اشتغال داشت و در پرتو استعداد ها تار و فراگيري تكنيك
نوازي را   ي مناسب تارها ها و روش  فوت و فن ي ههمزودي به  فراوان،

 ود. او باب سالگي ساز او كامال شنيدني ١٧طوري كه در به  گرفت، فرا
بخشيد و   مي ي شبانه روزي، هر روز نوازندگي خود را غناي بيشترها  تمرين

گذرد و نوازندگي او به اوج تعالي   مي سال از آن روزگار ٧٠هنوز هم كه 
يش برتري بيشتري نسبت به ها  هرسيده است، سعي بر اين دارد كه هر روز نغم

  روز گذشته پيدا كند.

سه برادر، به نظر خودتان، كدام كارتان روزي پدرش از حسين پرسيده بود، شما 
 ،ام خوب است بهتر است؟ حسين در جواب گفته بود، من رديف موسيقي

زند و جليل هم خيلي   مي مضراب علي بسيار سريع و قوي است و چابك ساز
   ٢٤٣.تزند و سازش خيلي با حال اس  مي مليح و شيرين تار
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 يل تاثير فراوان داشته اند،دانان اصفهان كه در نوازندگي جل از ميان موسيقي
غالمرضا سارنج،  ؛تار اي  هافسان ي هنوازندتوان از اكبر خان نوروزي،  مي

سيد حسين طاهر زاده و  ؛عبدالحسين برازنده، استاد تار ؛كش معروف كمانچه
نام برد. از نوازندگان تهران، جليل  ،جالل تاج اصفهاني، خوانندگان مشهور

 هنگام او را، مرگ تاره ب كند و مرگ نا مي زي يادهمواره از عبدالحسين شهنا
نهد و او  مي نوازندگي لطف اهللا مجد را ارج ي هشيو چنينهموي  ٢٤٤.ددان مي

آورد. از حسن تصادف روزگار، آشنايي   مي چيره دست به شمار اي هرا نوازند
ي بود ا هكسايي، آزاد آقايني است. پدر  رِ نامداي  شهناز و حسن كسايي، نابغه

مشهور ريسباف  ي هخانبه نام حاج آقا جواد كسايي كه مدير و مالك كار
موسسات بزرگ  ي  هادارصنعت و  ،اصفهان بود و در حالي كه در اقتصاد

شد و  مي رفت، از شيفتگان موسيقي محسوب  مي توليدي، مديري موفق به شمار
در  و ارباب هنر بود. ها دان منزل و محفلش همواره محل آمد و شد موسيقي

نوازي  ي حسن كسايي شكفته شد و هنر نيها  بود كه استعداد اي  هچنين خانواد
كسايي رفت و  ي هخانرا به اوج كمال رسانيد. جليل شهناز و پدرش، همواره به 

  بود. ها آنآمد داشتند و موسيقي پيوندگر 

بدين ترتيب جليل و حسن با هم دوست شدند و اين دوستي به همكاري و هم
 ترين ، از ممتازها آننوازي جا مانده از هم به سيقي منتهي شد و آثارنوازي مو

نوازي از آثار موسيقي معاصر ايران است. تاثيرات و الهاماتي كه در موقع هم
باقي نهاده  ها  آني مشترك ها چنان عطر و رنگي بر اجراگيرند، آن مي يكديگر

اي بخشيده است.  ناي ويژهنوازي، شكل و محتوا و غكه في الواقع به هنر بداهه
گويد، هر وقت من  مي ها يكي از اين هم نوازي ي  همقدمخود استاد كسايي در 

نوازم، آواي سازم، رمز و راز ديگري   مي را با ني اي هدر معيت آقاي شهناز، قطع
نشده و پخش ضبط  ،خوبي ثبتبه  كند. افسوس كه اين آثار دل انگيز، مي پيدا
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دم است، عموما آثاري است با كيفيت ضبط نامناسب است و آنچه در دست مر
  را باز هم تنزل بخشيده است.  ها  آنكه گذشت زمان، كيفيت 

شود و از  مي خورشيدي، مقيم تهران ١٣٢٧در هر حال شهناز جوان در سال 
كند و در بسياري از  مي ابتداي ورود، با راديو تهران شروع به همكاري

نمايد. اوج   مي نواز مشاركت نواز و هم  عنوان تك ي موسيقي راديو، بهها هبرنام
» ها گل«ي موسيقي ها هي او با برنامها درخشش جليل شهناز، در همكاري

 ١٣٣٤پيرنيا در سال  داوودكه به همت » ها گل« ي  هبرناممتجلي گرديد. 
چنان با موفقيت خورشيدي در راديو تهران بنياد گرفت، در طي چند سال، آن

ه به عنوان دوران تجديد حيات موسيقي، در تاريخ هنر ايران به رو شد ك  هب رو
آوري مورد توجه  به نحو شگفت» ها گل«ياد خواهد ماند. همكاري شهناز با 

، ها هداران موسيقي اصيل ايراني قرار گرفت. در اين برنامدالن و دوست  صاحب
ري پرداخت و خوانندگان و نوازندگان، به همكا ترين و مشهور ترين  شهناز با بر

جا مانده از اين دوران، بخش ممتازي از موسيقي معاصر ايران را به به  آثار
  يادگار باقي نهاده است.

  :ي ممتاز تار شهنازها ويژگي

در حالي كه شهناز براي موسيقي گذشته : آوري در موسيقي ايراني . تحول و نو١
ل است، هرگز ييار قانوازندگي استادان بزرگ، ارج و احترام بس ي  هشيوايران و 

روز با خلق   نبوغ خود هر ي محدود باقي نمانده و در سايه ها هخود در اين شيو
آثار تازه و شيرين، نوازندگي استادان گذشته را توسعه و تكامل بخشيده است. او 

حاد و  ،ي تندها  به تغيير و تكامل تدريحي در موسيقي اعتقاد دارد و روش
  داند. مي ي گذشته نادرستها  هانقالبي را در نابودي شيو

 بر خالف بسياري از منتقدين كه معتقدند موسيقي ايراني در فضاي بسته زندگي
كند و امكان هر نوع تغيير و تكامل در آن دشوار است، شهناز بر اين باور  مي

آوري و تكامل دارد و  است كه موسيقي ايراني فضاي وسيعي براي نو
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توان  مي نوازي، ها و مركب  آواز ،ها هاز راه تركيب دستگا خصوص  به
  ترين فضاها را براي آفرنيش آثار جديد فراهم ساخت. وسيع

 حد اعجاز به سر ها، حقيقتاً و تحرير ها  هها و گوش  ساز استاد، در بيان آواز
نوازد، گويي سرگذشت زندگي  مي رسد، وقتي دستگاهي را از ابتدا تا انتها مي

هاي   درآمد  كند. پيش  مي پسين دم حيات بازگورا از كودكي تا وا ها انسان
ي ها آهنگين او بيانگر صفا و سادگي دوران كودكي و نوجواني، چهار مضراب

ها و  ها، نجوا و باالخره آواز ،ي جوانيها و التهاب ها  وي بيانگر شيفتگي
سالي و پختگي  دوران بزرگ ويژگي هايي غير ضربي او، از ها پردازي جمله

  گويد.   مي عمر سخن ي  هدورو تاثرات اين  ها و راز و افسون

دان نامدار معاصر، در كتاب  در همين زمينه استاد محمود ذوالفنون، موسيقي
ي جليل شهناز، ها  نوازي به تصور من، بداهه«نويسد:   مي خاطرات خود

نوازد همگي داراي  مي شباهت به يك داستان نيست، جمالت متنوعي كه او  بي
  ٢٤٥.تو متفاوت اس نشين دلوني مبتدا، خبر و مضم

شود، ريشه در   مي آفرين شهناز نواخته سحر ي يي كه با سرپنجهها هنغم
راحتي با شنوندگان رابطه برقرار به  تواند مي ي عرفاني داشته و ساز اوها هانديش

يي وجود دارد كه در نوازندگي ديگر نوازندگان، ها  ويژگينمايد. در ساز او 
ي او با ها نوازد و مضراب  مي ار شفاف و خوش آهنگديده نمي شود. او بسي
هنر  ي  همجلمحمد جواد كسايي در  ي هنوشتكند. به  مي هر جمله رنگ عوض

رسد، در عين   مي نوع مضراب ايشان و صدايي كه از آن به گوش« :موسيقي
نمايد  مي ت لطف و نرمش است و به لطافت پرنيانيصالبت بودن، داراي نها پر
 ها ديده ايم كه مضراب، چه نرم و راحت در بين انگشتان استاد بازي ها و بار  بار
  ٢٤٦»شود. مي انگيز هاي شور  كند و اين رقص موزون، زمينه ساز آن نوا مي
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 ترين در مناسب ها هجمل ي  ههمدر نوازندگي شهناز، : ها . جمله پردازي٢
يت ها، كامال حساب شده و در نها  جايگاه خويش قرار دارند و چپ و راست

شوند و حتي يك نت كم و يا اضافه در اين  مي استادي و هنرمندي اجرا
ي او شمرده و آرام مانند ناقوس كليسا ها  جمالت ديده نمي شود. گاهي مضراب

 ،ريز ،به حدي تند ها  خوش طنين و تامل برانگيز است و گاه چپ و راست
از  اي هيد. قطعنما مي مرتب و متوالي است كه شنونده را دچار شگفتي ،موقع  به

سالي استاد در گام ابوعطا در اختيار  هاي دوران جواني و يا ميان نوازندگي
ها و  نوازي است و چپ و راست  راستي شاهكار تاربه  نگارنده است كه

 ها آنمتوالي و استادانه است كه انتساب آفرينش  ،تند ،حدي ريزبه  ها، مضراب
  نمايد. مي به يك انسان ناباورانه

خورد:   مي ، بدين مضون به چشمHarmoniaين زمينه شرحي در تارنماي در هم
هاي اوزان  ساز جليل شهناز، ساختاري تغزلي دارد، ساختاري كه تمام ويژگي«

سرايي   ي او دوران طاليي غزلها هشعر كالسيك ايران را داراست و نواخت
حافظ به  كند، گويي  مي آورد. آنگاه كه شهناز نوازندگي مي پارسي را به ياد

طبع لطيف  ،سرشار ي  پردازد. او با قريحه مي بيان لطايف و ظرايف شعر خويش
ي او ها هآميزد. نواخت مي ي استادانه، ساز را با قول و غزل درها  و چپ و راست

گر بيت به بيت غزليات ناب حافظ  جمله به جمله و مضراب به مضراب، تداعي
 ٢٤٧.است

كه  ها  آن به خصوصاز نوازندگان تار، بسياري : . تكنيك در خدمت خالقيت٣
ي ها فرا گرفته اند، داراي تكنيك ها  هو دانشگا ها  موسيقي را در هنرستان

شور و حال است، بر جان و دل  ،فاقد گرمي ها آنممتازي هستند، اما چون آثار 
چنان با آن ها  گذارند. در ساز شهناز تكنيك مي جا به ، تاثير محدوديها هشنوند

هم آميخته است كه بهتر از آن قابل تصور نيست. به به  ز و لطافت و معنارمز و را
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حال و ، شور ،آثار شهناز تركيب مطلوب و مناسبي از تكنيك ،زباني ديگر
و  ها  محل سكوت ،ها  هبلندي و كوتاهي نغم ،جمله  معناست. آغاز و پايان هر

بهترين تاثير را تواند  مي ي متفاوت، در همان شكلي است كهها استفاده از سيم
  بر شنوندگان داشته باشد.

 يي كه بين دو و يا چند نوازنده انجامها نوازي در هم :ها ال و جوابؤ. س٤
دهد  مي نوازي را تشكيل  ها با يكديگر، اساس هم ال و جواب سازؤشود، س مي

ي جديد و ها  با الهام از يكديگر، به صورت بداهه به آفرينش ها هو نوازند
روند. اما هنر جليل  مي يابند كه بعضا از آثار ماندگار به شمار مي متنوعي دست

ي مختلف ها  يي كه بر سيمها هشهناز در آن است كه خود به تنهايي، با زخم
پردازد، و  مي را اي  هكند. جمل مي ال و جوابؤسازد، با ساز خود س مي وارد

انگيز را تا  لدهد و اين رقص موزون و د مي ديگر به آن جمله پاسخ جمله يبا 
توان آن را اعجاز نوازندگي دانست. در پاسخ دادن  مي دهد كه مي جايي ادامه

به آواز خوانندگان، هنر او تنها در اين نيست كه هر آنچه خواننده بخواند، پاسخ 
ها را براي خواننده به   فضا ترين ي تار، مناسبها همطلوب بدهد، او با زخم

 ي تعالي آواز، رهبريها هخواننده را به قلآورد و به وجهي بديع  مي وجود
چون شهناز قادر به  اي هنمايد. به باور استاد عبدالوهاب شهيدي، هيچ نوازند مي

 ترين كه بر» ها گل«ي موسيقي ها هدر برنام ٢٤٨.تها نيس  جواب دادن آواز
آوايي با ساز شهناز، با هم  ي هنري شركت داشتند، خوانندگان براي همها هچهر

 همراهي با ساز استاد را از افتخارات خويش ها آنداشتند و اكثر رقابت 
   ٢٤٩.دكردن  مي هاي خود ارزيابي آوازي  دانستند و او را بهترين پاسخ دهنده مي

بنان رو به خاموشي داشت و از  حسين غالميي كه شمع وجود ها  هدر آخرين ما
شهناز و  مالل و شكستگي نمانده بود، ،آن آواي ملكوتي، چيزي جز خستگي
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 ها راستي شنيدني است. زير و بمبه  بنان، آوازي در دستگاه شور اجرا كردند كه
آميزي را  شهناز پديد آمده، چنان فضاي سحر ي  و راز و نيازهايي كه از سرپنجه

آفريده است كه شنونده به هيچ وجه متوجه بيماري و فرسودگي صداي خواننده 
  نمي شود.

ممتاز هنر استاد، آشنايي عميق او با  ويژگي هايديگر  از: . الهام از آثار محلي٥
 ي هحافظي محلي و آثار فولكلوريك ايران است و در ها  هها و تران آهنگ
ي قديم ايران ها ي محلي و تصنيفها  هعظيمي از تران ي  آور او، گنجينه شگفت

 ،ها  ي وي با الهام گرفتن از اين تصنيفها  هوجود دارد و بخش مهمي از نواخت
آثاري كه در تار شهناز تاثير فراوان  جملهگيرد. از  مي شكل ها  و آهنگ ها  هرانت

هاي كهن   ي اصيل بختياري است كه از موسيقيها  هو تران ها  باقي نهاده، آهنگ
  كنند. مي يافته و ميراث فرهنگي و هنري ما را نمايندگي نشأتايران 

گذاراني  آوران و بدعت  ون ترين استاد يكي از برجسته: . بدعت در آثار شهناز٦
ي بديعي كه در ها  است كه در موسيقي معاصر ايران ظهور يافته و راه و روش

 نوازان چراغ و راهنماي مسير به شمار نوازي بنياد نهاده، براي ديگر تار  تار
 ي همجموعبر » فرهنگي و هنري ماهور ي  مؤسسه« ي  هنشري ي هنوشتآيد. به  مي

پردازي   نوازي و بداهه رفيع تك ي  هليل شهناز، قلّ، ساز ج»صد سال تار«صوتي 
و اطالعات جامع موسيقي و آشنايي با اكثر  ها وي ضمن تسلط به رديف .است

فرد زير را به  ي منحصرها  سازهاي ايراني و شعر و ادب كالسيك ايران، ويژگي
  در ساز خود جمع كرده است:

بديع و ي  ، استفادهجواب آواز، تسلط به ريتم، زنگ صوتي شفاف و درخشان
ي جديد مانند ها ي قديمي مضراب، ابداع و كوكها تكنيكي  خالق از كليه

دهي با استفاده از تغيير محل مضراب  ، تغيير صدا»ر«، ابوعطا و شور »فا«چهارگاه 
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روي انگشت سبابه، و ويبره با فشار سيم، پرده بندي و كوك دقيق ساز، 
  ٢٥٠.و مكرري متنوع ها  كاري كاري و كنده پنجه

ي، كه به محمد جواد كسايي، جليل شهناز، نه فقط از لحاظ كمّ ي  هنوشتبه 
لحاظ كيفي هم تغييراتي در شدت صدا، سرعت و حالت اجرا ايجاد كرده و با 

گرفته و تنوع بخشيدن در اجراي  به كارتسلط و استادي كامل، اين عوامل را 
همه باعث شده تا از او  ، همه وها هها و گوش ها، چهار مضراب درآمد پيش

ي استاد، قطعات موزون ها  هدر نواخت ٢٥١.دفرد به وجود آيبه  منحصر اي هنوازند
از قطعات ريتميك  اي هداشته و او بيش از هر نوازند اي هو آهنگين، اهميت ويژ

 ي هقطعكند، گاهي به محض تمام شدن يك ملودي آهنگين، به  مي استفاده
 ر خويش را در نهايت گرمي و زيبايي پايانپردازد و اث  مي موزون ديگري

  بخشد. مي

ي ممتازي كه موسيقي ايراني را از موسيقي ديگر ها از ويژگي: نوازي . بداهه٧
نوازي و   ارجمندي است به نام بداهه يها نمايد، وجود پديده مي متمايز ها ملت

ه پردازي. در موسيقي ديگر كشورها، آثاري كه هنرمندان بر روي صحن  بداهه
ي كافي به وجود آمده ها سازان، با فرصت آهنگ ي هوسيلكنند، قبال   مي اجرا

برطرف گشته و  ها آن، نكات ضعف ها  و به صورت نت نوشته شده و در تمرين
گيرد. در موسيقي ايراني، هنرمند   مي اجراي نهايي از روي نت صورت

با توجه به  چيزي از قبل ساخته و پرداخته شده باشد، كه آن نواز، بي  بداهه
ي اجرا، اثر خود را خلق ها هاحساسات دروني و عواطف سودايي خود، در لحظ

ي  به عقيده. نوازي نام دارد نوازد. اين هنر لطيف و واال، بداهه مي كرده و
ي اجرا ها هدان معاصر، هنر بداهه، يعني حوادث لحظ  محمدرضا لطفي، موسيقي

اركستر،  ي ت. تفاوت نوازندهخبر بوده اس  بي ها آنكه هنرمند قبال از 
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تسلط به رموز  ،قريحه ،نواز، در ذوق كار با هنرمند بداهه نواز و صنعت رديف
  ٢٥٢.تآنيت و شناخت از اين هنر اس

به دست  ها آناز  اي  هسال گذشته نواخته و بخش عمد ٧٠آثاري كه شهناز در 
كه  جا آننوازي همراه است، و از  ما رسيده است، سراسر با افسون بداهه

يابد،  مي در مواقع مختلف تغيير ها هاي روحي و احساسي انسان ويژگي
گاه  يك از اين آثار با هم شبيه نيستند و اگر استاد پنجاه بار دشتي و يا سه هيچ

نهاني، ي   شود و همين لطيفه ديده نمي ها آننواخته باشد، دو اثر مشابه در ميان 
 دانگي موسيقي ايراني را تضمينيكي از عواملي مهمي است كه تحول و جاو

  كند. مي

ي استاد شهناز ها  نوازي اين نوشته بر حسب تفنن، هفت قطعه از تك ي هنگارند
 جمع آوري كرده ام. هيچ يك از اين هفت قطعه جز آن» سي دي«را بر روي دو 

شباهتي به يكديگر ندارند،  ينكمترابوعطا هستند،  ي همايدر  ها  آن ي ههم كه
 جهان اين قطعات را نواخته اند. نگارنده ي  گوشهوازنده از هفت گويي هفت ن

ي شهناز در حدي است كه اگر ها تدريج به اين نتيجه رسيده ام كه خالقيتبه 
شخصا اراده كند كه دو قطعه را عين هم بنوازد، احتماال قادر به انجام اين كار 

  كند.  مي آن را خلق نيست و هر بار كه آن اثر را بنوازد، با حال و هوايي تازه

در صفحات پيشين اشاره كرديم كه شهناز با : ي جليل شهنازها  . ديگر توانايي٨
يادگيري تنبك و سنتور به موسيقي ايران راه يافت و بعدا با نوازندگي تار آشنا 

اهل فن، تخصص  ي  ي افتخار رسيد. به گفتهها  هقل ترين  شد و در اين هنر به واال
ها با نواختن   ختن تنبك كمتر از تار نيست. شهناز بعدو تبحر استاد در نوا

ها در حدي است  نيز آشنا شد و احاطه وي به اين ساز تار سهو  ويولن ،كمانچه
اين ادوات، در  ي هوسيلهاي موسيقي ايراني را  رمز و راز ي ههمكه قادر است 
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تار  ي  هنوازندنهايت هنرمندي و مهارت اجرا كند. با اين ترتيب او تنها يك 
  نيست، او فرهنگ موسيقيايي ايران است. 

شناسي نيز تسلط دارد و طي   داني و آوا به آواز شهنازعالوه بر سازهاي مختلف، 
و كيف موسيقي آوازي در مكاتب  ي موسيقيايي، با كمّ ها هفتاد سال فعاليت

خواندن اساتيدي چون  ي  هشيواصفهان و تهران آشنايي كامل پيدا كرده و با 
حاجي، طاهر زاده، اديب خوانساري، تاج اصفهاني، حسين قوامي،  شاطرحبيب 

ي ها  بنان، ايرج، شهيدي، گلپايگاني، شجريان و ديگر آواز خوان حسين غالم
آموخته و  ها آنخوبي آشناست و بي ترديد بسياري نكات بديع از به  برجسته

را  ها  آن ي  ههمدهد، ساز او عطر و رنگ هنر  مي جواب اي  هوقتي به خوانند
  دهد.  مي همراه با نبوغ موسيقيايي خويش بازتاب

خورشيدي كه شهناز به تهران كوچ كرد و به  ١٣٢٧از سال  :آثار استاد شهناز
ي موسيقي، باالخص ها هبرنامي   راديو پيوست، با همكاري ساير اساتيد، در تهيه

د در آرشيو مشاركت نمود و به اين ترتيب بيشتر آثار استا» ها گل«ي ها هبرنام
آوازه  ي او با خوانندگان بلندها راديو ايران وجود دارد. اين آثار شامل همكاري

هاي وي با ديگر نوازندگان بزرگ بوده و   نوازي  و هم ها نوازي تك چنينهمو 
استفاده كنند،  ها هدهد كه مردم ايران از اين برنام اگر روزي دولت اجازه

كنم كه   مي دالن خواهد رسيد. آرزو حبيي به دست صابها گراني ها هگنجين
  وارد نشده باشد. اي هي دوران انقالب، به اين آثار ارزشمند، لطمها در آشفتگي

، تا چند سالي توليد و انتشار موسيقي در رديف امور ١٣٥٧بعد از بهمن سال 
تا حدي تخفيف يافت، دولت  ها شد و بعد هم كه اين تحريم مي حرام شناخته
رفتند.  اي  هيك به گوش موسيقي اقدام نكرد و استادان هنرمند هر در امر توليد

به ديار باقي شتافتند و معدودي نيز به ديار غربت و آوارگي مهاجرت  اي هعد
مندي ي ارزشها هنمودند و به سبب نبودن مشوق و كمبود امكانات، ديگر برنام

ي ها  موسيقي ي، تعداداز نظر كمّ كه ، به وجود نيامد. گو اين»ها گل«چون 
دهد، از نظر كيفي به جز تعدادي از   مي گيري را نشان شده، رقم چشم پخش
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ديگر، آثار قابل  ي  هخوانندشهرام ناظري و چند  ،آثار محمدرضا شجريان
  توجهي به وجود نيامد. 

توان  مي نوازندگي نموده است، ها  آناز آثار بعد از انقالب كه استاد شهناز در 
، »چرخ گردون«، »كنسرت ابوعطا«، »سروش آسماني«، »كنسرت استادان«از 

ساز شهناز در اين آثار  كه و چند اثر ديگر ياد كرد. با آن» شمه سارانچ«، »مويه«
» ها گل«را با  ها هدرخشد، معهذا نمي توان اين برنام مي چون گوهري تابناك

  مقايسه كرد.

د عرضه شده است، استا ي هوسيلي اخير ها كه در سال اي  هاز كارهاي ارزند
بخش  ي  هوسيلنوازي است كه نوازي و يا همانتشار تعدادي نوارهاي تك

خصوصي انتشار يافته است. اين آثار غالبا در مجالس و محافل خصوصي اجرا و 
 ي  دهند. از زمره مي هيي قابل توجهي از هنر شهناز را اراها  هضبط شده و نمون

، »ره آورد«، »آواي جان«، »عطر افشان«، »غ نوابا«، »زبان تار«توان از  مي ثارآاين 
پانزده «، »هاي شهناز چهار مضراب«، »دفتر تار«، »افتخار آفاق«، »نويد بهاري«

از  ها آن، و تعداد ديگري را نام برد كه از آثار ممتاز بوده و اغلب »قطعه براي تار
  نظر ضبط و پااليش اشكالي ندارند. 

نوازي   يي است كه استاد با همها ها و كم نظير، برنامه زيباداز ديگر آثار فوق الع
پرويز ياحقي و جهانگير ملك، با كيفيت بسيار عالي ضبط نمود و نگارنده حدود 

، بسيار ويولني تار و ها  ال و جوابؤرا در اختيار دارم. س ها آنبيست ساعت از 
حد كمال  يي كه با الهام از يكديگر خلق شده، درها هشيرين و استادانه و نغم

است. با كمال تاسف بر نگارنده معلوم نشد، به چه علت تاكنون اين نوارها كه 
  انتشار نيافته است؟ روند، رسماً مي هاي هنري به شمار شاهكار

مهندس همايون خرم و  ،نوازي او از ديگر كارهاي استاد شهناز، شش ساعت هم
آمد و قرار بود كه به  امير ناصر افتتاح است كه چندي پيش از انقالب به وجود

روي صفحه ضبط و انتشار يابند. با شروع انقالب و كساد شدن بازار موسيقي، 
خود،  ي  همايشركتي كه قرار بود اين صفحات را توليد كند، از بيم تباه شدن سر
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رفت كه اين كارهاي ارزشمند از بين برود.  مي اين كار را ادامه نداد و بيم آن
كه هنوز در گوشه و كنار وطن ما  اي هدوستان آزاد خوشبختانه يكي از هنر
ي انجام شده شركت صفحه پر كني را ها ههزين ي  ههموجود دارند، حاضر شد 
ي ها  سال، هم نوازي ٢٣محفوظ بماند. بعد از  بها گرانجبران كند تا اين آثار 

 ،»ربا  دل«، »نشين دل«، »خلوت دل« هاي: در شش نواز به نام ،ي مزبوربها  گران
ي ها نوازي بداهه ترين  انتشار يافت كه عموما از بر» انتظار«، و »شوق«، »محبت«

  باشند.  مي موسيقي معاصر

نوازان راديو   ي تكها ههاي استاد شهناز در برنام آثار به جا مانده از نوازندگي
هاي استاد شهناز، در  اجرا ينبيشترنيز ار كارهاي ماندني است. ناگفته نماند كه 

شود كه اميد است روزي در اختيار  مي اي خصوصي نگهداريه  آرشيو
  شيفتگان موسيقي قرار گيرند.

غير از مردم عادي كه قضاوت نهايي در : نظران ساز شهناز در داوري صاحب
به بهترين وجهي  ها آنآنان است و ساز شهناز براي  ي  هعهدزمينه به   هر

ها و خواص  دان  وسيقيمقبوليت يافته است، بسياري از نويسندگان شعرا، م
موسيقي معاصر  يجامعه در مورد اين استاد بزرگ و نابغه و تاثير وي در اعتال

سحر و افسوني كه در  ،مفهوم ،عمق ،زيبايي ،اصالتاز ها گفته و  ايران، سخن
 نيز كتب و نشريات پارسي زباني .ي او وجود دارد، ستايش كرده اندها  هنواخت

 ي هنوازنديابند، مطالب فراواني در مورد اين  مي كه در همه جاي دنيا انتشار
كالم فقط به اظهار نظر چند شخصيت ي  نظير دارند كه براي احتراز از اطاله  بي

   :كنم  مي نظر، بسنده  صاحب

در يكي از محافل خصوصي تهران كه  ١٣٥٨در سال  :داستان شور الدشت
ويز ياحقي كه خود دوستان حضور داشتند، استاد پر جمعي از هنرمندان و هنر

آيد، به اتفاق  مي ي هنر و موسيقي معاصر ايران به شمارها هقل ترين يكي از رفيع
نوازند كه شور و  مي در دستگاه شور اي  هناصر افتتاح، قطع استاد شهناز و امير

آنگاه استاد  .شود مي انگيز بر فضاي احساسي مجلس حاكم حالي بس دل
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 ،نوازد كه موجب بهت  مي با تار اي  هشتي، قطعتحت تاثير اين فضاي به ،شهناز
شود و پرويز ياحقي، تحت تاثير اين آهنگ،  مي حيرت و شيفتگي حضار

  كند:  مي مطالب شيريني به شرح زير بيان

بايد عرض كنم كه استاد شهناز با نواختن اين  .نشيندلبه به از اين ساز قشنگ و «
در شور، من و استاد زديم و بعد از  اي هابتدا قطع .قطعه ما را به آسمان بردند

دانم تحت تاثير چه عاملي، استاد شهناز دچار حالتي شدند  يكي دو ساعت، نمي
نواختند كه بدون اغراق بايد بگويم يكي از آثار جاويدان  اي هو به تنهايي قطع

قابل توجه اين بود كه مدتي كه ايشان اين  ي هنكت .موسيقي اصيل ايراني است
پرسيدم كه اين نغمه در چه دستگاهي  مي نواختند، من از دوستانم يم قطعه را

هر حال وقتي اين به  است؟ شور است؟ دشتي است؟ ابوعطا است؟ عشاق است؟
قطعه تمام شد، من از استاد پرسيدم كه آقا، اين چه بود شما زديد؟ در كدام 

غريبي را عجيب و  ي هقطعدستگاه بود كه چنين حالتي به ما دست داد و چنين 
اجرا كرديد؟ ايشان در نهايت ظرافت و نكته سنجي و في البداهه، با لبخندي كه 

جا  به حدي اين كالم را به و». شورالدشت«خاص خودشان است فرمودند: 
و اين اسم از آن روز به » شورالدشت«گفتند كه من حتي پشت اين نوار نوشتم: 

ند كه در رديف موسيقي ايراني دان مي در حالي كه اهل فن ،يادگار مانده است
خواهم يادآوري كنم اين است كه  مي كه اي هچنين اسمي وجود ندارد. نكت

قدر اين اساتيد را كه واقعا به نهايت استادي  ،اميدوارم مردم ايران و اولياي امور
بدانند. متاسفانه در گذشته  ،رسيده اند و در اوج پختگي و دانش موسيقي هستند

كه كسي قدرشان را بداند و  يد بزرگي از ميان ما رفتند، بدون آنديديم كه اسات
مانند استاد مرتضي  ،باقي بماند ها  آنآثار كاملي و يا حداقل شاگرداني از 

استاد حسين تهراني و اساتيد ديگر. اميدوارم  ،محجوبي، استاد حسين ياحقي
من اعتقادم دردناك، درس عبرتي باشد براي حال وآينده.  ي الاقل اين گذشته

بر اين است كه افرادي مانند آقاي شهناز، كار را تمام كرده اند، يعني بايد اين 
برد كه دفتر تار را ايشان بسته اند و شايد به جرات بتوان گفت  به كارعبارت را 
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زيبايي و تسلط  ،كه در آينده هم خيلي بعيد است كه استادي به مهارت، ظرافت
  ٢٥٣»، طبيعت خلق كند.صبه خصو ايشان، در اين سازِ

، يكي »شورالدشت ي هقطع«نويسد:  مي در همين زمينه، استاد محمود ذوالفنون
. با »دشتي«و  »شور«است از  اي  هجليل شهناز است كه آميز ي هجاوداناز آثار 

و  »چهارباغ« ،»كرد بيات« ،»شور« ،»حجاز«شود، سپس به  مي شروع »ابوعطا«
دلي است  ويد به نظر من اين اثر شكايت و دردگ مي رسد. ذوالفنون  مي »عشاق«

از مردم ناداني كه به جان هم افتاده اند و مملكت را دچار چنين آشوبي 
كند، من اين   مي گو و  گفتقسمت هاي اين اثر، با شنوندگان  ي  ههماند.   كرده

  ٢٥٤.ام قطعه را به نت در آورده

م: ساز شهناز مانند خواني  مي در جاي ديگر از كتاب خاطرات استاد ذوالفنون
باشد. و  مي كتب آسماني مقدس است و جمالت ساز او به اشعار حافظ شبيه

هاي فراوان  ها و تفسير  كالم فاخر حافظ تا امروز تعبير برگونه كه  همان
را دارد و هر بار كه  ها  اند، جمالت ساز جليل شهناز نيز همان ويژگي نوشته
  ٢٥٥.كند مي دريافت شنود، مطلب جديدي مي را ها آنانسان 

بزرگ معاصر، در كتب و مقاالت و  ي  هخوانندمحمدرضا شجريان، 
ها در مورد ارزش واالي ساز جليل شهناز سخن گفته و   ي متعدد، بارها همصاحب

 »آواز ي  هخانهزار گل«كند. وي در كتاب  مي هنر متعالي او را ستايش
در من موثر است كه من  كند و آنقدر مي نويسد: تار استاد شهناز مرا تسخير مي

، ها هپردازي و انتخاب جمل دانم. شهناز در كار جمله مي خود را شاگرد او
  ٢٥٦.فرد استبه  كتاب اين كار را بسته و واقعا منحصر

                                                      

 .»شور الدشت«سخنان پرويز ياحقي در موقع اجراي  -٢٥٣

 ».از محراب تا مضراب« -٢٥٤

 همان. -٢٥٥

 ».آواز ي  خانههزار گل« -٢٥٦
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 ي هشيوي  نويسد: آنچه بيش از همه متوجه مي اني، شجر»راز مانا«در كتاب 
ازندگي استاد جليل است كه من از نوع نو اي هآواز خواندن من است، استفاد

بندي،  شهناز كردم. ساز اين استاد، معلم خوبي براي من بود. شكل جمله
اتصاالت و  ،ي دور و نزديكها  هرعايت قرين ،تكثير جمالت ،سازي قرينه

شود، در سبك من خيلي موثر بود و من از ساز  مي يي كه به صدا دادهها  حالت
بينم بيش از نود درصد  مي كنم، يم او خيلي استفاده كرده ام. وقتي كه بررسي

كارهاي من، رنگي از نوع نوازندگي استاد شهناز را دارد. اين را كسي نمي داند 
و خود من هم متوجه نبودم و اين اواخر از بس كه به ساز ايشان گوش دادم، 

ي ها  خوانم و از ايشان درس مي ساز شهناز آواز ي حس كردم كه من به شيوه
ها و وزن آواز  سكوت ،ها  حالت دادن ،سازي زيادي در شكل جمله

  ٢٥٧.ام  گرفته

اي  گويد: من تنها خواننده  مي در مراسم بزرگداشت شهناز، شجريان چنينهم
كنم.  مي دانم. من با صداي ساز او زندگي مي هستم كه خود را شاگرد شهناز

باور محمدرضا   كند. به مي در واقع بهتر بگويم ساز شهناز در من زندگي
ان، استاد شهناز به بيان واقعي در نوازندگي تار رسيده است، چرا كه در شجري

گيرودار رديف و تقليد از ديگران نمانده و همواره مانند آبشاري خروشان در 
  ٢٥٨.نظيري است  دهد شاهكار بي مي ها  يي كه به آوازها  جريان است و جواب

 هاي خود ياد زاكبر گلپايگاني از شهناز به عنوان بهترين جواب دهنده آوا
چون  اي هكند و عبدالوهاب شهيدي نيز بر اين اعتقاد است كه هيچ نوازند مي

  جليل شهناز، قادر به همراهي آواز نيست. 

هاي خود  دكتر نور علي برومند، استاد بزرگ موسيقي معاصر كه در اظهار نظر
 احترازبسيار محتاط و محافظه كار بوده و همواره از تعريف و تمجيد هنرمندان 

                                                      

 رضا شجريان. ، محمد»راز مانا« -٢٥٧

 .١٣٨٥شهريور  ٨، مورخ ١١٢٠ ي شمارهكيهان لندن،  -٢٥٨
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 جمله كرد، در مورد ساز شهناز با ستايش بسيار سخن گفته و از آن مي
و  نشيندلتواند صداي ساز را در آورد و سازش  مي گويد: جليل خوب مي

  ٢٥٩.استادانه است جليل با ذوق است

و يا هنرمنداني پيدا شوند كه نسبت به رفع  ها ممكن است در آينده فيريك دان
طوري كه درويش خان سيم ششم را به تار ام كنند و هماننواقص فيزيكي تار اقد

اضافه كرد و بسياري از نواقص تار را رفع نمود، معايب اين ساز را از بين ببرند، 
اما بعيد است هنرمندي پيدا شود كه چون جليل شهناز اين همه رمز و راز و 

است كه در  كند، آني مي افسون خلق كند. آنچه ساز استاد را از ديگران متمايز
 ،كه قابل توضيح و تشريح نيست و با هيچ خط اي  هزند. پديد مي ساز او موج

عالمت و نتي نمي توان آن را به ديگري انتقال داد و ترديدي نيست كه بسياري 
ي ها  هيي كه شهناز خلق كرده، در آينده در شمار گوشها هو نغم ها از آهنگ

  موسيقي اصيل ما درخواهد آمد. 

ميرند، ولي  مي همه«نويسد:   مي نامدار ي هنويسندغني، اديب و  دكتر قاسم
هايي   شوند. جاندار مي در واقع سقط ،ميرند مي بسياري از مردم زندگي نكرده،

روند. در اين ميان به ندرت  مي لولند و سپس از بين  مي آيند، چندي  مي به دنيا
 ا و زيباييمعن ،شوند كه به تاريخ و زندگي بشر، صفا  مي اشخاصي پيدا

  ...».زندگي كرده اند ها آنتوان گفت كه فقط   مي بخشند و به حقيقت مي

 ،عشق يالقا ،تلطيف عواطف و احساسات ،اگر رسالت موسيقي، تعالي روح
 ترين  ي جليل شهناز به زيباها  مهرباني و نيكي باشد، اين رسالت در نوازندگي

ين استاد بزرگ، وجهي متجلي است و ترديدي نيست كه زندگي روحاني ا
  ساليان سال ادامه خواهد يافت. 

ي ممتاز جليل شهناز به ها جا دارد كه اين بخش را با ذكر داستاني از خالقيت
پايان ببريم. گفتني است كه در موسيقي آوازي ايران، هنر ارجمندي وجود دارد 

                                                      

 .ان برومندسرگذشت دكتر نور علي خ -٢٥٩
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نده . به اين ترتيب كه خواننده و يا نواز»خواني مركب«و  »نوازي  مركب«به نام 
كه  ي مختلف آن، بي آنها هدستگاهي را شروع كرده و پس از اجراي گوش

مناسب به دستگاه ديگر رفته و پس  اي  هشنوندگان عادي متوجه شوند، در لحظ
رود و اين كار را  مي هاي ديگر و آواز ها از اتمام اين دستگاه، بار ديگر به مقام

شده، بازگشته و به همان گوشه  ي طيها هچند بار تكرار نموده و در نهايت از را
آيد. و به اين ترتيب موسيقي اجرا   مي و دستگاهي كه شروع كرده است، فرود

 هيي متفاوت اراها نواختي خارج شده و با تنوع و عطر و رنگ شده از يك
  گردد.  مي

در اوايلي كه شهناز مقيم تهران شده بود، شبي به محفلي دعوت شد كه 
با هم  ها  آنبزرگ آواز نيز حضور داشت و قرار شد كه  بنان، استاد حسين غالم
او  ها  درستي شهناز را نمي شناخت و از خالقيتبه  اجرا كنند. بنان اي هبرنام

آگاه نبود و ترديد داشت كه اين جوان تازه از راه رسيده بتواند وي را همراهي 
آواز خود را از  ي شهناز را امتحان كند. اوها  كند و به اين فكر افتاد كه توانايي

را خواند و سپس به  هگا  ي سهها هگاه شروع كرد و بسياري از گوش دستگاه سه
بيات اصفهان تغيير مقام داد و آنگاه از اصفهان به شور و از شور به ماهور  ي  هماي

سر زد و شهناز هم با كمال قدرت و زيبايي  ها  هرفت و به تعداد زيادي از دستگا
همه خاموش بود و اين بزم عارفانه  ها  ي نمود. چراغو هنرمندي وي را همراه

خواني  گيرد كه مركب  مي ساعتي چند ادامه داشت. در اواخر شب بنان تصميم
ولي نمي دانست چگونه تغيير مقام دهد و به دستگاه اوليه  ،را به اتمام برساند

 ي مناسبي راها هفرود آيد. شهناز اين مطلب را احساس كرد و بالتأخير، گوش
دستي، به  ي رفته را يك به يك بازگشت و در نهايت چيرهها  هپيدا كرد و را

چنان موجب خرسندي و گاه فرود آمد. اين تغيير مقام استادانه آن دستگاه سه
هنرمندي و  ،گرفت و استادي  شگفتي بنان شد كه بي اختيار شهناز را در بر

  حضور ذهن او را تحسين كرد.
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 :نامدار تار ي  هنوازند، فرهنگ شريف ي هجاودانر نظري به زندگي و آثا -١٤

خورند و   مي ها تازيانه ها و طوفان مانند كه هر چند از باد  مي مردان بزرگ به قلل رفيعي
كشد   مي تر نفس بهتر و عميق ها آنروند، ليكن آدمي بر فراز   مي هاي قيرگون فرو در ابر

ها به يك سو  شويد و چون ابر مي ي دل را در پاكي و لطافت هوايشان فروها  و پليدي
  بينند.  مي دنيا مسلّط ي ههمروند، خود را بر 

  »رومن روالن، جان شيفته«

خاسته و   سال اخير ايران، از ميان نوازندگان تار بر ١٥٠هاي دان بيشتر موسيقي
پيدايش فرم  ،تنظيم رديف ،تحول و تطور موسيقي ايران مانند تدوين

 ي هوسيلمطلوب اين هنر در يك قرن و نيم اخير، درآمد و ديگر تحوالت  پيش
  اساتيد تار نواز صورت گرفته است.

ولي حدود صد سال قبل، يكي از  ،در گذشته اين ساز پنج سيم داشت
درويش (مشهور به  حسين غالمي نامدار ايران به نام ها  اند موسيقي
حو به ن آن راسيم ششمي به آن افزود و كيفيت صدا دهي  ،٢٦٠خان)  درويش

  محسوسي بهبود بخشيد.

 اي هنوازان بزرگ و برجست  نواختن اين ساز در اكثر نقاط ايران رايج است و تار
به شهرت رسيده اند كه به طور عمده در سه مكتب موسيقي تبريز، اصفهان و 

                                                      

دست، در سال  نامدار تار و آهنگ ساز چيره ي دان بزرگ و نوازنده موسيقي و استاد -٢٦٠
دارالفنون رفت  ي سالگي به مدرسه ١١خورشيدي در حوالي طالقان به دنيا آمد. در سن  ١٢٥١
فرانسوي با نواختن طبل و شيپور و خط موسيقي (نت) آشنا شد، سپس در مكتب  »لومر«و نزد 

را فرا گرفت. او سيم  ها ، موسيقي ايراني و نواختن اين سازتار  قلي استاد تار و سه حسينآقا 
در  »درآمد پيش«چنين مبتكر فرم را به تار افزود. وي هم »سيم سفيد«ششمي، مرسوم به 

. در تصادف با اتومبيل درگذشت ١٣٠٥موسيقي رديفي ايران است، درويش خان در سال 
 .) ١٢٦ ي ، مهران پورمندان، صفحه»قي كهندايرة المعارف موسي(«
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 ي ممتازي را نمايندگيها ويژگي ها آنكدام از  تهران پرورش يافته و هر
   ٢٦١كنند. مي

ان مشهوري كه در يكصد سال اخير در آسمان هنر ايران نواز در ميان تار
توان از  مي صفا و معنا بخشيدند، ،درخشيدند و به زندگي مردم ايران زيبايي

  اساتيد زير ياد كرد:

نقي وزيري، يحيي حاتمي، مرتضي  خان، علي  قلي، درويش  آقا حسين
الحسين اكبر خان شهنازي، عبد  داوود، موسي معروفي، حسين سنجري، علي  ني

شهنازي، يحيي زرپنجه، سليمان روح افزا، منصور معارفي، حميد وفادار، نصراهللا 
اهللا مجد، جليل شهناز،   اهللا مجد، عطا خوش، لطف پنجه، ابراهيم سر زرين
اهللا صالحي، فرهاد ارژنگي، هوشنگ ظريف،  بيگچه خاني، حبيب حسين غالم

، حسين ييريوش طالرضا لطفي، دا شاپور حاتمي، فريدون حافظي، محمد
به سرگذشت زندگي  بخشعليزاده و باالخره استاد بزرگ و بي جانشيني كه اين 

   ٢٦٢و هنر واالي وي اختصاص دارد، استاد فرهنگ شريف.

خورشيدي در شهر آمل  ١٣١٢شريف در سال  زندگي نامه فرهنگ شريف:
مد. دو ساله پرور به دنيا آ فكر، هنرمند و هنرروشن اي  ه(مازندران)، در خانواد

اش به تهران آمد و در اين شهر بود كه جان و دل   بود كه به همراه خانواده
آور وي در موسيقي به كودك خردسال، با ساز و نوا آشنا شد و استعداد شگفت

  شكوفايي رسيد.

                                                      

 ي نوشته ،»سرگذشت موسيقي ايران«تأليف حسن مشحون و  ،»تاريخ موسيقي ايران«در  -٢٦١
، »استاد محمود كريمي   ي يادنامه«ي دكتر منوچهر جهانبگلو در ها خالقي و نوشتهاهللا  روح

ب سه گانه موسيقي: نواز و مكات اطالعات مستندي در باب تار و سرگذشت اساتيد تار
اصفهان، تبريز و تهران ارايه شده است. در روزگار ما استادان: جليل شهناز، فرهنگ شريف و 

ي موسيقي اصفهان، تهران و تبريز ها نوازي در مكتب بيگچه خاني، شاخص تار حسين غالم
 آيند. مي به شمار

 ده است.شاپور بهروزي نقل ش ،»ي موسيقيها چهره«اين فهرست از كتاب  - ٢٦٢
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فراوان داشت و  ي هعالققديمي بود، به موسيقي  يبزرگش كه از اطبا پدر
را در پشت  ها هو گوش ها  هدستگا ي ههمو نام  شناخت مي را به خوبي ها رديف
كه در خانه داشت، نوشته بود و از طريق همين پدر بزرگ، فرهنگ  اي هشاهنام

  ٢٦٣با مقدمات موسيقي و نوازندگي تار آشنايي پيدا نمود. ،خردسال

پدر فرهنگ شريف، به نام دكتر حبيب اهللا شريف نيز در كار طبابت بود و در 
آرامگاه حضرت عبدالعظيم، خانه داشت. او نيز عالوه بر  شهر ري، در حوالي

بستگي پرداخت و به علت دل مي كار طبابت، ايام فراغت را به نوازندگي تار
فراوان به هنر، خانه اش همواره محل تجمع هنرمندان زمان خود بود، از آن جمله 

ي تار در نوازندگ ي چهره ترين  هاي پنجشنبه، استاد علي اكبر شهنازي، بر روز
آمد و پس از انجام مراسم   مي آن دوران، از تهران، پياده به شاه عبدالعظيم

رفت و تا پاسي از شب گذشته، با ساز  مي دكتر شريف ي هخانزيارت، به 
 كرد. مي ييسرا  نواز خويش نغمه دل

بستگي   ساله بود و به علت دل ٣-٤، فرهنگ شريف، كودكي ها سالدر آن 
نشست  مي ورود استاد، در كنار وي ي ي داشت، از لحظهحدي كه به موسيق  بي

را مو به  ها ها و آهنگ كرد و نوا مي پذير ساز او توجهو مشتاقانه به نغمات دل
   ٢٦٤سپرد.  مي مو به خاطر

در مجالسي كه هنرمندان در  كند:  مي خود شريف از اين دوران چنين ياد
 اي  ، در گوشهشدند، من كه كودك خردسالي بودم مي ما جمع ي هخان

                                                      

 .٢٧٢ ي چاپ آمريكا، صفحه ،١٣٧٩، بهار ٥٣ ي ، شماره»ره آورد«ي  فصلنامه -٢٦٣

ي نگارنده، به نام احمد فاميلي نقل  نشين را يكي از دوستان هم دوره  اين روايت دل -٢٦٤
فراواني داشت و در نواختن تمبك  ي كرد. احمد فاميلي به موسيقي ايراني عالقه مي

لفنون تهران، با فرهنگ ازندگي تار نيز آشنا بود. او در دبيرستان داردست بود و با نوا چيره
لفنون، او و فرهنگ شريف اشريف دوست بود و به دستور محسن حداد، رئيس مشهور دار

كردند. داستان علي اكبر   مي رفتند و به اتفاق هم برنامه اجرا  مي ا، به راديو تهرانه اكثر هفته
 راي دوست من نقل كرده بود. خان شهنازي را، استاد شريف ب
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دادم. حافظه ام در  مي گوش ها آنزياد به نوازندگي  ي  هعالقنشستم و با  مي
هاي طوالني   درآمد  ، خيلي قوي بود. بعضي مواقع كه پدرم پيشها ضبط آهنگ

برد، من بالفاصله  مي را از خاطر اي  هآمد كه قطع  مي زد، دقايقي پيش  مي را
   ٢٦٥دم.كردم. من نظير يك ضبط صوت بو مي زمزمه

هاي هنري كودك نابغه شكوفا شد و به   در چنين محيطي بود كه استعداد
خردسالي، هر روز، دور  عليرغمپيدا كرد و  اي هبستگي فوق العاد نواختن تار دل

كرد تا قطعاتي را كه به  مي پرداخت و سعي  مي از چشم پدر، به نوازندگي تار
روز، پدرش سر زده به خانه  تار پياده كند. يك ي  خاطر سپرده بود، روي دسته

آمد و فرزند را ديد كه در حال نواختن ساز است و چون ذوق و اشتياق او را 
ديد، تصميم گرفت فرهنگ را به كالس درس علي اكبر خان شهنازي بفرستد تا 

  او تحت نظر استاد، در مسيري درست پرورش يابد. يياستعداد موسيقا

ي موسيقي ايراني را ها رديف فرهنگ در محضر استاد طي مدت كوتاهي
گذاري و نوازندگي صحيح تار آشنا شد و در  انگشت ي هگرفت و با نحو فرا

 ي هحافظنبوغ خالق و  ،ي مدامها  تمرين ،پرتو عشقي كه به موسيقي داشت
 ٨، پيشرفت كرد كه در سن ييبار خويش، آن چنان در يادگيري موسيقا پر

  ٢٦٦(هشت) سالگي، ساز او شنيدني بود.

ر دنياي موسيقي، ظهور و درخشش نوادر و نوابغ خردسال، چه در مغرب زمين د
 توان از: مي نيست به عنوان نمونه اي هبي سابق ي و چه در ايران، پديده

 ،٢٦٨»والفانگ موزار«و  ٢٦٧دان بزرگ آلماني موسيقي ،»لودويگ بتهوون«

                                                      

 .ره آورد ي فصلنامه -٢٦٥

 .نوازي شيريني  ، مقاله١٣٧٩فروردين  ١٨ ،٨٠١ ي شماره، كيهان لندن ي روزنامه -٢٦٦

ميالدي متولد شد و در  ١٧٧٠ساز معروف آلماني در سال  آهنگ ،»لودويگ بتهوون« -٢٦٧
بشري و نبوغ موسيقايي  درگذشت. آثار فنا ناپذير او مشحون از احساسات پاك ١٨٢٧سال 

 اوست.  
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سيقي ي، ياد كرد كه هر دو در كودكي، در آسمان مواتريشساز مشهور  آهنگ
  به جاودانگي رسيد. ها آنسازي درخشيدند و آثار  و آهنگ

ساز و   ي بزرگ ايران نيز، مرتضي محجوبي آهنگها دان  از ميان موسيقي
 دست پيانو، در خردسالي در موسيقي ايران درخشيد، به طوري چيره ي هنوازند

 كرد. پرويز ياحقي برگزاركه در ده سالگي، به همراه عارف قزويني، كنسرت 
داران نواخت كه دوست مي ويولنانگيز  چنان شور سالگي، آن ١٠-١٢نيز در 

  درخشاني در افق هنر ايران در حال طلوع است. ي موسيقي دريافتند كه ستاره

علي اكبرخان شهنازي برادر هنرمندي داشت به نام عبدالحسين شهنازي كه در 
ي او با ديگر اساتيد، ها نوازندگي ي هشيوروزگار بود و ي  نواختن تار، يگانه

نوازي شهرت   وي نخستين هنرمندي بود كه به شيرين تفاوت محسوس داشت.
يافت و بسياري از نوازندگان بعدي تار در ايران، چه به طور مستقيم و چه 

  .گرفتندنوازندگي او الهام  ي  هشيومستقيم، از   غير

همين رفت و او نيز از دوستان دكتر شريف بود و با وي مجالست داشت و در 
نواي سحرآميز سازش، فرهنگ را به خود جلب كرد، تا حدي  ها بود كه  آمد

او را به عنوان سبك نوازندگي خود برگزيد و  دالويز ي هشيوكه شريف، 
به عنوان دوست و آموزگاري الهام بخش و  همواره از عبدالحسين شهنازي

  كند.  مي تأثيرگذار ياد

يي كه با هوشنگ محمود انجام گو  و تگفدر همين زمينه فرهنگ شريف در 
گويد: من از نظر احساس،  مي داده و در كيهان لندن به چاپ رسيده است، چنين

زد. شايد از اولين  مي به عبدالحسين شهنازي خيلي نزديك بودم. او شيرين ساز

                                                      

 

ميالدي  ١٧٥٦ي در سال اتريشساز مشهور  دان و آهنگ ، موسيقي»والفانگ موزار« -٢٦٨
آوري  ساله خود، آثار شگفت ٣٥درگذشت. او در زندگي كوتاه  ١٧٩١متولد شد و در سال 

 .به جاودانگي رسيده است (فرهنگ معين) ها آن ي خلق كرد كه همه
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برده اند. در آن  به كارنوازي را  اش اصطالح شيرين كساني باشد كه درباره
 ي ههمخوبي داشتم و  ي هحافظولي من  ،ضبط صوت خبري نبودزمان هنوز از 

 را ها  آنسپردم و  مي شنيدم، به حافظه  مي يي را كهها  هو نغم ها  هماي
نواختم. هنگامي كه دست و پنجه من راه افتاد شروع كردم به كار روي  مي
  ٢٦٩مانده بود. عبدالحسين شهنازي كه در ذهنم، باقي ي هشيو

 ي  هنوازنددر پانزده سالگي فرهنگ شريف  :شريف ييي موسيقاها  فعاليت
كرد.  مي ييهاي موسيقي دارالفنون هنر نما  دستي شده بود و در فعاليت چيره

رويال  ، در سينماويولن ي  هنوازندبراي نخستين بار به همراهي شاپور نياكان 
 ي هبخش خوانند كرد. در اين كنسرت خانم عزت روح تهران كنسرتي برگزار

كه از  ويولننامدار  ي  هنوازندساز و   مشهور و مهدي خالدي آهنگمطرح و 
راديو تهران بودند، شركت داشتند و نوازندگي فرهنگ  ي ههنرمندان برجست

ي ها  هرا تحت تأثير قرار داد و از وي دعوت كردند كه به برنام ها شريف آن
  راديو بپيوندد. ييموسيقا

يابي هنرمندان  كه در شهرت بود اي  همؤسسدر آن روزگار، راديو، تنها 
هاي راديو، آرزوي بزرگي بود.  دان موسيقيي   گذار بود و ورود به جرگه  تأثير

ي دشواري كه ها شريف نيز اين دعوت را پذيرفت و بدون گذراندن آزمون
هنرمندان اين ي   آمد، به جرگه مي براي انتخاب نوازندگان و خوانندگان به عمل

كرد و در   مي بخش را همراهي  هاي خانم روح آوازدرآمد. او نه تنها  مؤسسه
 يينما ي ساز تنها نيز هنرها هها شركت داشت، برخي اوقات در برنام اركستر

گويد: چندي پيش نواري  مي كيهان لندن ي  هروزنامبا  گو و گفتكرد. در  مي
به دستم رسيد كه استاد صبا، حسين تهراني، مرتضي محجوبي، رضا ورزنده، 

  كرديم.   مي ي و من در آن نوازندگيعلي تجويد

                                                      

  . ٨٠١ي  همارش، كيهان لندن -٢٦٩
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انگيز سازش به تدريج شهرت هنري فرهنگ شريف، باال گرفت و نواي دل
به همت داوود پيرنيا در  ها گل ي  هبرنامداران بسيار يافت و هنگامي كه دوست

  را به اين برنامه برد.  راديو شكل گرفت، استاد ابوالحسن صبا وي

رفدار بود كه استعداد هنري فرهنگ شريف، به اوج ط  معتبر و پر ي هبرنامدر اين 
داران بسيار يافت. او ش، دوستدالويزي بديع و ها رسيد و نوازندگي ييشكوفا

ي گوناگوني كه داوود ها هنوازندگان و خوانندگان، در برنام ترين  همراه با بر
، نقشي واال ها گلي ها كرد و در موفقيت  مي پيرنيا، بنياد نهاده بود شركت

را  ها و جان ها دلنواخت حقيقتاً  مي ي تارها يي كه به سيمها هداشت. زخم
ترين احساسات بشري  نمود، لطيف مي كه اجرا اي هكرد و هر برنام  مي تسخير

  در آن بازتاب داشت.

هنرمندان راديو درآمد و  ترين  و مشهور ترين محبوبي   به تدريج او در رده
هاي او به شرحي   مردم شد و نوازندگيانگيزش، بخشي از زندگي   دل موسيقي

  پردازيم، هويت جديدي به ساز تار بخشيد.  مي كه بعداً به آن

اساتيد گذشته مانند مرتضي ني داوود، موسي معروفي  تحول در نوازندگي تار:
شهرت  »قدما ي هشيو«و علي اكبر شهنازي، در نواختن تار سبكي داشتند كه به 

ي متوالي و ها  شته خود در نوازندگي، مضرابمانند اساتيد گذ ها آنداشت. 
نواختند تا ضربه  مي ها كه بر سيم اي هبردند و بين هر ضرب به كاروقفه   بي

نبود و شنوندگان به راحتي نمي توانستند اين ضرب  اي هفاصل ينكمتربعدي، 
را درك و احساس كنند و آن طوري كه شايد و بايد، از شنيدن  ها  آهنگ

  برند.نغمات تار لذت ب

ي خيره كننده ها ، با نوازندگي١٣٢٠ ي هدهنخستين هنرمند با استعدادي كه در 
جديدي را  ي  هشيوخود در راديو تهران، راه و رسم پيشينيان را كنار گذاشت و 
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ساز او، عالوه  هاي هبود كه زخم ٢٧٠مجد اهللا ه داد، لطفيدر نوازندگي تار، ارا
شد و در مقام  مي ه، شفاف و زالل اجراو لطف بي انتها، بسيار شمرد ييبر زيبا

 هاي غلطان بندي از مرواريد نواخت، به گردن مي مقايسه، قطعاتي كه
 ي  همرواريد از هم جداست، مجموع هاي هكه دان مانست كه در عين اين مي
  داد. مي را تشكيلاي بندي زيبا و خيره كننده   گردن ها آن

ي  جليل شهناز نيز به جرگهنه چندان دور، فرهنگ شريف و  اي  هبه فاصل
نيز در پرتو نبوغ هنري و الهام گرفتن از سبك  ها  آنهنرمندان راديو درآمدند. 

به سمت  آن راممتاز او را در پيش گرفتند و  ي  هشيومجد،  اهللا نوازندگي لطف
ي خويش ها  كمال رهنمون شدند و نوازندگي تار را متحول نمودند و با بدعت

  شيدند.به تار هويت جديدي بخ

با حسن شهباز، بنيادگر  ييگو و گفتدر توضيح اين تحول، فرهنگ شريف در 
گويد: موسيقي مانند شعر است، وقتي يك مصرع از  مي ره آورد ي  فصلنامه

تأمل كرد و سپس مصرع دوم را خواند. اين  اي هشعر خوانده شود، بايد لحظ
عناي شعر را به دهد تا م  مي ، به شنونده مجالها تأمل و سكوت بين مصرع

طور است، بايد بين  آهنگ نيز همين .درك نمايد آن رادرستي دريابد و مفاهيم 
دل  سكوت داد تا نغمه كامالً مفهوم شود و بر اي  ه، چند لحظها  مضراب
  ٢٧١بنشيند.

                                                      

شهر مازندران به دنيا  فكر در قائم اي روشن در خانواده ١٢٩٦ مجد در سال لطف اهللا - ٢٧٠
ولي پدرش حاضر نبود كه فرزندش در دنياي  ،بود مند عالقهآمد. وي از كودكي به موسيقي 

موسيقي گام بر دارد و نوازندگي را نزد استادان فن فرا گيرد. در نهايت او با پشتكار 
ي تازه اي در ها آوري توانست از راه خودآموزي با نواختن تار آشنا شود و بدعت فتشگ

ي او ها  نوازي بخش ديگر جوانان شود. تك او الهام ي نوازندگي تار به وجود آورد و شيوه
ترين نغمات موسيقي ايراني است. مجد در سال  دالويزاز  ها گل ي در راديو تهران و برنامه

 درگذشت. ١٣٥٧

 .٢٧٥ي صفحه ،٥٣شماره، »ره آورد«ي  فصلنامه -٢٧١
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مجد، فرهنگ شريف و جليل شهناز به  اهللا تحوالت مطلوبي كه با ورود لطف
موجب شد كه ظرف يكي دو سال،  راديو، در نوازندگي تار شكل گرفت

مانند استادان: مرتضي ني داوود، علي اكبر خان  ،نوازان قديمي راديو  تار
شهنازي، موسي معروفي و ابراهيم سرخوش كه همگي از استادان مسلم موسيقي 

شدند، از نوازندگي در راديو دست برداشته و ميدان را براي  مي ايران محسوب
  ي نمايند.گذار خال آمدگان بدعت نو

گفتني است كه هم جليل شهناز و هم فرهنگ شريف، همواره از هنر واالي 
ي جديد ها  هگشاي شيو  مجد ستايش نموده و از او به عنوان راه اهللا لطف

  كنند. مي ياد ،نوازندگي تار

 ي نو جانشين جريانات كهنهها هبر اساس قوانين طبيعت، همواره پديد كه گو اين
 ٨٠٠در حال تحول و تكامل است، اما همان طوري كه در شوند و همه چيز  مي

سعدي و حافظ در  ،سال گذشته، در دنياي ادب ايران، بزرگاني چون موالنا
نزديك نيز  ي هآيندرسد كه در  دنياي ادب ايران ظهور نكردند، به نظر نمي
فرهنگ شريف و جليل  ،مجد اهللا نوازندگاني پيدا شوند كه آثاري بهتر از لطف

نظران، اين سه تن دفتر تار را  به باور بسياري از صاحب .از به وجود آورندشهن
  بستند.

 ي هدهل يقبالً اشاره شد تا اوا كه به طوري ي ساز فرهنگ شريف:ها ويژگي
گير، همراه  نوازي در مكتب تهران با تغييرات و تحوالت چشم  ، هنر تار١٣٢٠

ت داشت و غالب هنرمندان از هاي اساتيد مختلف به هم شباه  نبود و نوازندگي
 نوازي  ي موسيقي ايراني بيرون نمي رفتند و اصالت را در رديفها حدود رديف

قاجار  ي  هدوري اواخر ها  مهم نوازندگي ويژگي هايدانستند. به طور كلي  مي
  ل سلطنت پهلوي، به شرح زير بود:يو اوا

  .ها  نرمي و لطافت مضراب  -
  .ها آنو مشابهت  ي چپ و راستها برابري مضراب  -
  .فراوان به اجراي رديف ينوازي و اتكا عدم استفاده از بداهه  -
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  .ي وسط و بمها استفاده بيشتر از سيم  -
  .ها ي متوالي و عدم استفاده از سكوت بين مضرابها مضراب  -
آهنگين  هاي  يملودي ساده و بسيار كوتاه و استفاده كم از ها چهار مضراب  -

 .و موزون

اشاره شد، نوازندگي تار از حالت سكون و  ها به آنيرات و تحوالتي كه با تغي
ي تار ها ويژگي ترين  درآمد و با تكامل تدريجي همراه شد. مهم ييايستا

  مورد توجه قرار داد: گونه  اينتوان  مي فرهنگ شريف را

نوازي يا   به نام بداهه ييدر موسيقي ايراني، هنر واال :نوازي خالقيت و بداهه
پرداز در موقع اجرا، با توجه به   خواني وجود دارد و هنرمند بداهه  اههبد

را بسط داده  ها هي اجرا، گوشها  هاحساسات روحي و عواطف خويش در لحظ
دهد. به همين جهت   مي هيرا با عطر و رنگي متفاوت ارا ها آنو هر بار 
ده بار  ي اين هنرمندان به هم شباهت ندارد و به طور مثال اگرها  نوازندگي

كنند.  مي با حال و هوايي ديگر اجرا آن راگاه را بنوازند، هر بار   دستگاه سه
فرهنگ شريف مانند مرتضي محجوبي، جليل شهناز، پرويز ياحقي و حسن 

 نوازان است.  بداهه ترين از بر ييكسا

ي طوالني ها  چهار مضرابتار فرهنگ شريف، استفاده از  ويژگي هاياز ديگر 
ي زيبا و ها  است. او در آفرينش چهار مضراب ي موزونها يملودو ديگر 

 دقيقه ٧-٨ي او به ها  هاي بسيار دارد. اغلب چهار مضراب ييبر انگيز توانا غوغا
داشته و  اي  هرسد. قطعات ريتميك در موسيقي شريف، جايگاه ويژ مي

و ها   شنوندگان هرگز از شنيدن موسيقي او خسته و ملول نشده و مشتاقند كه بار
 را بشنوند. ها آنها   بار

نوازد، همواره چند لحظه سكوت و   مي ها  كه شريف بر سيم ييها  هبين زخم
را با جان و دل  ها هيابد تا عمق نواخت مي تأمل وجود دارد و شنونده فرصت

 احساس كند.
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كنند،   مي اين هنرمند در موقع پاسخ دادن به خوانندگاني كه با هم برنامه اجرا
آميز و خلق  ي سحرها هخوانده شده اكتفا نمي كند، بلكه با زخم تنها با آنچه

كند و به  مي ي زيبا، فضاي روحاني مطلوبي را براي خواننده فراهمها ملودي
 بخشد. مي ساز و آواز، لطافت و شور

ي ها نام در سيم  صدا و هم ي همها تار او، استفاده از نت ويژگي هاياز ديگر 
 شود. مي ري را موجبپذي  مختلف است كه تنوع دل

ي ماندگار او با ها  نوازي ي محلي، در همها آهنگاستفاده به جا و به موقع از 
ي ها آهنگانگيزي،  حبيب اهللا بديعي، هر دو هنرمند، به نحو موثر و شور

برده و كيفيت موسيقي خود را ارتقا  به كاري خويش ها  همازندراني را در نواخت
 بخشيده اند.

ي جديد و متنوع در ها ي شريف در رنگ آميزيها  دست يابي باالخره بايد از
 ي او را با عطر و رنگي خاصي جلوهها  هربار، نواختهنوازندگي ياد كرد كه 

  دهد. مي

فرهنگ شريف بر اين باور است كه  اهميت آموزش در موسيقي اصيل ايراني:
ر و كار ها و جريانات فرهنگي و اخالق س  موسيقي سنتي ايران، با احساس انسان
در محضر يك يا چند استاد، عالوه  ها سالدارد. در گذشته هنرجويان موسيقي 

با  ها آنو فنون موسيقي، مدتي نيز نزد  ها هگوش ،ها  بر يادگيري رديف
شدند. استاد نه تنها  مي ي روشن انديشه و فرهنگ واالي ايران آشناها هجلو

هاي   ها نيز رمز و راز  كرد، مدت مي را حل ها آنمشكالت هنري و تكنيكي 
هايي از فرهنگ و اخالق هنري را به شاگردان  احساسي و عاطفي و بخش

در حقيقت بين هنرجو و استاد، روابط مريد و مرادي برقرار  و داد مي آموزش
كردند،   مي خود وقتي در دنياي موسيقي فعاليتي  بود. شاگردان نيز به نوبه

كه قبالً كسب نموده بودند، به شاگردان  ي خويش را همراه با تجاربيها هاندوخت
كردند و بدين ترتيب هر نسل از هنرمندان، نسبت به نسل   مي خويش منتقل

  هنر و فرهنگ و اخالق برخوردار بود.ي  ي بيشتر در زمينهها پيشين، از توانايي



 هزارآوا: جلد اول

٤٦٧ 

به تحصيل  ها هو هنركد ها شريف بر اين باور است كه افرادي كه در هنرستان
 ليمسامنحصر به تكنيك است، با  ها آني ها  ردازند و يادگيريپ مي موسيقي

ي فرهنگ و تمدن گذشته، آگاهي پيدا ها همانند و از جلو مي احساسي بيگانه
  ٢٧٢هنرمندان بزرگي ظهور كنند. ها  آننمي كنند و بعيد است كه از بين 

 اخير در ي  هدهبا توجه به اين كه در سه  آثار به جا مانده از فرهنگ شريف:
فراهم نبود و از آن جمله  ييايران، محيط مناسبي براي تحقيقات موسيقا

ي صدا و سيماي ايران دسترسي نداشتند، تا كنون ها گران به آرشيو پژوهش
آثار به جا مانده از فرهنگ شريف  ي هباردر اي هي دقيق و همه جانبها بررسي

منابع و اساس  تاب دارد، برزصورت نگرفته است. آنچه در اين بخش با
هاي اندكي است كه از گوشه و كنار جمع آوري شده و يا اطالعاتي  آگاهي

  سال اخير در ذهن نگارنده به جاي مانده است. ٦٠است كه در 

هنرمندان ايران بوده و از اين  ترين  كار آنچه مسلم است، فرهنگ شريف از پر
تقدير او بود، مقايسه كه موسيقي  اي هتوان او را با پرويز ياحقي، نابغ مي نظر تنها

از تحوالت  اي هآثار به جا مانده از اين هنرمند، طيف وسيع و گسترد كرد.
  نمايد.  مي اخير، نمايندگي ي هدهايران را در شش  ييموسيقا

و تحوالت موسيقي معاصر ايران قرار داشت، خود  ها  او نه تنها در مسير پيشرفت
 شريفگزار بود.  ، از عوامل تأثيراه  آننيز در پيدايش اين تغييرات و چگونگي 

ها و  قدري با عطري بديع، آثار گرانها  آهنگو  ها ههر روز با آفرينش نغم
ها اثري كه  كرد. در بين صد مي هاي جديد و با طراوت متفاوت خلق رنگ

هاي شريف در اختيار دارم، هرگز دو اجراي يكسان و يكنواخت  نگارنده از كار
  ديده نمي شود.

 ي ههمشد، مانند  مي پخشدر راديو  ها گلي ها هيي كه برنامها در سال
 ،ها  هبرقرار بود و هر روز نغم ها گليي بين هنرمندان ها ها، رقابت دوران

                                                      

 . ٨٠١ ي كيهان لندن، شماره -٢٧٢
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 هيهنرمندان ارا ي هوسيل اي  هي جديد و مبتكرانها هو تران ها  آواز ،ها آهنگ
   .كرد مي را غني تر و پر بارتر ها هشد و محتواي برنام مي

ي سالم و سازنده بيرون ها اين رقابت ي  هعي است كه استاد شريف نيز از دايرطبي
انگيز او در آفرينش  هاي شور آوري هاي بديع و نو نبود و خالقيت

ها و ديگر قطعات آهنگين و  ها، نجوا نگ، رِها ها، چهارمضراب درآمد پيش
  .داشتدر تكامل موسيقي معاصر،  سزاييآهنگين، سهم ب  غير

  ي زير به ماندگاري رسيده است:ها هكلي آثار فرهنگ شريف در برنامبه طور 

داوود  ي  هوسيلخورشيدي  ١٣٣٤اين برنامه در اواخر سال  :ها  گلموسيقي 
ي ها پيرنيا در راديو تهران بنياد گرفت و ظرف مدت كوتاهي با پيشرفت

ايران گيري همراه بود. اجراي اين برنامه تا مدتي پيش از انقالب اسالمي  چشم
  برنامه به شرح زير توليد شد: ١٩١١در راديو ادامه داشت و مجموعاً 

  برنامه، ١٧٥ي جاويدان ها  گل  -
  برنامه، ٥٨١ي رنگارنگ ها  گل  -
  برنامه، ٤٦٥يك شاخه گل   -
  برنامه، ٣١٢برگ سبز   -
  برنامه، ٦٣ ييي صحراها  گل  -
  وبرنامه،  ٢٠١ي تازه ها  گل  -
   .امهبرن ١١٦گلچين هفته   -

بود و در بسياري از  ها گلي اصلي ها  هاستاد فرهنگ شريف يكي از پاي
از وي در اين  اي ههاي افسون كنند شركت داشت و نوازندگي ها هبرنام
، وامدار هنر ها گلبه ماندگاري رسيده و بخشي از موفقيت و شهرت  ها هبرنام
  اوست.  اي  هافسان

امه با همكاري و همراهي اسدهللا ملك، اين برن از موسيقي ملي: يينوا ي هبرنام
فرهنگ شريف، محمودي خوانساري و دكتر منوچهر جهانبگلو در راديو ايران 
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پرداخت. آثاري كه در  مي ي اصيل ايرانيها  شكل گرفت و به اجراي موسيقي
  آيد. مي ي آوازي ايران به شمارها موسيقي ترين اين برنامه توليد گشته، از زيبا

ادبي و هنري غني و  ي هبرنامپيش از انقالب  يها سال در :بزم شاعران
مهدي سهيلي در راديو پا گرفت و همه  ي هوسيل »بزم شاعران«به نام  ييمحتوا پر

سرايان نامدار، از نقاط مختلف   فضال و سخن ترين هفته تعدادي از برجسته
 نمودند و اشعار زيباي خود را به وجهي بديع مي ايران، در آن شركت

كردند.  مي را دكلمه ها آندست راديو، آثار  واندند يا گويندگان زبرخ مي
انگيزي بود كه فرهنگ   موسيقي دلي  بخش اين برنامه، قطعه ترين  درخشان

به عهده داشت و خوانندگاني چون ايرج و گلپايگاني  آن راشريف نوازندگي 
  خواندند.  مي آواز

ي او در ها  اما نوازندگي ست،ها دلساز شريف، همواره نوازشگر  كه گو اين
كه حس كردني است، نه  ييديگر داشت، حال و هوا يياين برنامه حال و هوا

  توضيح دادني.

دان و سرپرست  به ابتكار محمد ميرنقيبي موسيقي ١٣٥٠ ي هدهدر  نوازان: تك
در راديو شكل گرفت كه به  »نوازان تك«به نام  اي  ه، برنامها  گل ي هبرنام

هاي   برنامهي راديو شد. در هر يك از ها هبرنام رينت زودي از محبوب
نواز، با  نوازندگان مشهور و شيرين ترين نوازان، گروهي از برجسته  تك
به  ،داران بسيار يافتكردند كه دوست مي هاي مختلف، قطعاتي اجرا ساز

بسي  ها  آنسال، شنيدن مكرر و مكرر  ٤٠هنوز هم پس از گذشت  كه طوري
تار  توليد شد. اي هدقيق ١٢-١٥ ي هبرنام ٨٠٠نوازان حدود  تك پذير است. ازدل

اي  ي و هم كيفي، نقش ارزنده، هم از نظر كمّها هفرهنگ شريف در اين برنام
  برجاي نهاده است. ها در شهرت آن

آنچه در سطور باال به آن پرداختيم، همگي مربوط به  ي هنري:ها ديگر مناسبت
 اي هي راديويي نيز فرهنگ شريف كارنامها راديو بود. خارج از فعاليت

ي ها  درخشان دارد و بخش مهمي از اشتهار و موفقيت او مربوط به فعاليت



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٤٧٠ 

ي شخصي انجام ها ارزنده ايست كه در محافل و مجالس خصوصي و استوديو
  نموده است. برگزاريي است كه ها داده و يا كنسرت

توان به شرح   مي راديو، ي ي شريف، بيرون از محدودهها فعاليت ترين از مهم
  زير ياد كرد:

هنر ايران فعاليت  ي هصحنيي كه شريف در ها سال ي ههمدر  ها: نوازي هم
هاي فراواني به وجود آورد  نوازي ها، هم دان داشت، با همكاري ديگر موسيقي

ي  شود. قسمت عمده مي از هنر معاصر ايران محسوب ييكه بخش قابل اعتنا
 بعد از انقالب صورت گرفته است، از آن جمله: يها سالدر  ها نوازي اين هم

، »جان افروز«هاي   همايون خرم كه با نام ويولنيك ساعته همراه با  ي هبرنامسه 
  ، در تهران انتشار يافته است. »گل افروز«و » افروز مهر«

برنامه است كه اكثراً در محافل  ١٥٠هاي او با پرويز ياحقي بالغ بر  نوازي هم
و يا در استوديوي شخصي پرويز ياحقي تهيه و ضبط شده و برخي از  خصوصي

هاي مشترك او و  شود. از كار مي ي خصوصي نگهداريها در آرشيو ها آن
پذير در دستگاه همايون و بيات  نوازي دل توان از چند مركب مي ياحقي

ر و جهانگي ،استاد ني ،اصفهان نام برد كه عالوه بر اين دو نفر، محمد موسوي
در تهران، در  ١٣٥٨در سال  ها هنيز شركت داشتند. اين برنام ،استاد تنبك ،ملك

توان  مي شناسي يييك مجلس خصوصي ضبط شده و از نظر هنري و زيبا
در ايران به وجود  ها آننام نهاد. حدي كه تا كنون نظير  »حد موسيقي«را  ها آن

  خلق شود. اه آننزديك مانند  ي  هآيندنيامده و بعيد است كه در 

ياد كرد كه به  ييها توان از كار  مي هاي ارجمند شريف،  نوازي از ديگر هم
  به وجود آمده است. ويولنمشهور  ي هنوازندهمراه حبيب اهللا بديعي 

بعد از انقالب، براي مدتي نه چندان طوالني، شريف و بديعي در  يها  سالدر 
 يياري شد كه از نظر زيباموجب خلق آث ها  آناقامت داشتند و همكاري  آمريكا
ي بدون كالم قرار دارند. در اكثر ها  موسيقي ترين انگيزي در رديف بر و شور

ي ها  آهنگي ها ي تهيه شده، هر دو هنرمند با استفاده از برخي تمها هبرنام
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هاي آنان با   نوازي  هاي خود را ارتقا بخشيده و هم محلي مازندران، كيفيت اجرا
قدر تا كنون انتشار  اين آثار گران پذير همراه است. عطر و رنگي بديع و دل

داران موسيقي اصيل، تعدادي از اين آثار جاودانه را نيافته و تنها برخي از دوست
  كنند.  مي ي خود نگهداريها در آرشيو

هاي زهي و بادي  هاي شريف با نوازندگان ساز  نوازي  نگارنده از ديگر هم
 يها  ر ديگري نيز وجود دارد كه نيازمند بررسياطالع درستي ندارم. محتمالً آثا

  بيشتر است.

عالوه بر قطعات  :ساز تنهاي استاد شريف در مجالس و محافل خصوصي
صدا و سيماي «ي ها دست در آرشيو ي كه از تار تنهاي اين استاد چيرهدالويز

بعد از  يها سالسال اخير، علي الخصوص در  ٦٠شود، در  مي نگهداري» ايران
ب، صدها قطعه از ساز وي در محافل و مجالس خصوصي و يا در انقال

ي ها كرد، ضبط شده و در آرشيو برگزاركه در نقاط مختلف دنيا  ييها  كنسرت
  شود. مي داران موسيقي ايراني نگهداريدوست

كه اين آثار در مراحل مختلف عمر استاد شريف به وجود آمده است،  جا آناز 
گرچه  باز شناخت. ها  آنر نوازندگي تار را در توان سير تطوّ   مي به راحتي

 ييضبط شده است، معهذا طنين جادو اي هبسياري از اين آثار، به طور غير حرف
ي دوران ها  نوازندگي ترين  را از بر ها آنتوان  مي ساز استاد در حدي است كه

عمق و مفهوم خود را براي ساليان  ،طراوت ،معاصر دانست كه به تحقيق تازگي
  از حفظ خواهند نمود.در

، اقدام جدي به ها آنجاي تأسف است كه تا كنون براي جمع آوري و انتشار 
را از بين ببرد. در  ها آنگر زمانه،  رود كه دست تطاول مي عمل نيامده و بيم آن

هاي   شركت ي هوسيلها   از اين نوازندگي CDاخير تعدادي نوار و  يها سال
  عبارتند از: ها  آن ترين  مشده كه مه پخشايران  ييموسيقا

  .گاه همراه با تنبك دكتر رضا ترشيزي در همايون و سه »انگيز  دل«آلبوم  -١
   .همراه با تنبك سعيد رودباري در شور و همايون »كرشمه«آلبوم  -٢
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   .گاه و دشتي ، همراه با تنبك سعيد رودباري در سه»عشاق«آلبوم  -٣
   .گاه ك در ابوعطا و سهجهانگير مل »همراه با تنبك ي  زخمه« -٤
   .سعيد رودباري در چهارگاه و شور »شور معشوق همراه با تنبك« -٥
   .در نوا و ماهور »راز دل« -٦
   .در شور و دشتي »دل عاشق« -٧
  همراه با سعيد رودباري در اصفهان و ابوعطا. »اصفهان«آلبوم  -٨

ري از مردم كه بسيا هنر نوازندگي شريف: يي طوالني در اعتالها نقش تمرين
برند، متوجه نيستند كه خلق اين نغمات و   مي موسيقي لذت شينن دلاز ترنم 

كننده و   هاي طوالني و خسته ها و تمرين  ، بازتاب چه كوششها  آهنگ
 ي چهره ترين هندي و بر ي دان نابغه موسيقي» راوي شانكار«آور است.   مالل
كمتر روزي را سراغ دارم  عمر طوالني خود ي ههمگويد در  مي نوازي تار  سي

  ٢٧٣ساعت تمرين داشته باشم. ١٠كه كمتر از 

هاي  به تمرين ها كدام روزانه ساعت  داران موسيقي جهان نيز هر ديگر نام
پردازند كه بعضاً موجب شگفتي است. از جديت و پشتكار فرهنگ  مي وقفه  بي

ه است. از هاي فراوان گفته شد داستان هاي مدام و طوالني او،  شريف و تمرين
آن جمله يكي از دوستان هنرمند نگارنده به نام دكتر عطا كوثري، داستان زير را 

  برايم نقل كرد:

كه استاد شريف براي مدتي مقيم آمريكا شده  ١٣٥٧بعد از انقالب  يها سالدر 
  ، مهمان من باشد.»اينديانا«بود، من از وي دعوت كردم كه چند روزي در ايالت 

ما بود، از وي پرسيدم، صبحانه فردا را چه ساعتي  ي  هخانه در در نخستين شبي ك
صبح. من در ساعت مقرر منتظر آمدن او بودم و  ٨:٣٠آماده كنم، گفت ساعت 

چون قدري تأخير داشت، به پشت در اطاق او رفتم تا به بينم در چه احوالي 

                                                      

در دانشگاه تنسي،  ١٩٨٣در كنسرتي كه در سال » راوي شانكار«برگرفته از سخنان  - ٢٧٣
 ناكزويل برگزار نمود.



 هزارآوا: جلد اول

٤٧٣ 

باز و  ديدم او به طور مرتب انگشتان خود را ،در نگاه كردمي  است. از شيشه
كند و اين كار بيش از نيم ساعت ادامه داشت. باالخره وي براي صرف  مي بسته

و حركات مچ  ها صبحانه به ما ملحق شد. من علت باز و بسته كردن انگشت
ي ها  بخشي از تمرين حركاترا از وي پرسيدم، جواب داد كه اين  ها دست

و  ها د تا دستروزانه ايست كه بايد هر روز الاقل يك ساعت انجام گير
 ي ها به روي دسته ها براي نوازندگي آمادگي پيدا كنند و لغزش دست انگشت

ست، همه روزه به اين تمرين ها سالتار به خوبي صورت گيرد. او گفت كه 
چه روزي از اين كار غفلت كند، نمي تواند به راحتي و دهد و چنان مي ادامه

  رواني ساز بنوازد. 

هنري آثار استاد را با ذكر جمالتي كه فروغ بهمن پور، داستان زندگي و ارزش 
، در مورد فرهنگ »ي ماندگار ترانه و موسيقيها هچهر«در جلد اول كتاب 

  بريم: مي شريف نوشته است، به پايان

در ساز فرهنگ شريف، حسي شريف و انساني، حسي كه گويي از ژرفاي خيال «
 ساز فرود اي هي نقرها وي سيمزند. وقتي زخمه اش به ر  مي خيزد، موج  مي بر

آيد، دلي نيست كه به لرزه در نيايد و چشمي نيست كه اشكي نريزد. تاريخ  مي
  ٢٧٤گهر، هيچ گاه، نام او را از خاطر نمي برد. اين مرز پر

                                                      

  .٢٩٨ص جلد اول، ، »هاي ماندگار ترانه و موسيقي هچهر« -٢٧٤
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٤٧٤ 

 نظري به زندگي و تحليل آثار محمدرضا لطفي -١٥
  :معاصر ايرانسنتي از نوآوران موسيقي 

بر روند تحوالت موسيقي معاصر ايران تأثير بسيار  اي كهاز هنرمندان برجسته
 ي هنوازند ؛دانرديف ؛پردازتوان از محمدرضا لطفي، نظريهجا نهاده است مي  به

و » شيدا«ي موسيقي ها رهبر گروه ؛تار، دف و كمانچهدست تار، سهچيره
 ١٣٢٥برد كه در سال  نام ،نويسنده و آموزگار ممتاز موسيقي ايران ؛»چاووش«

  در تهران به ابديت پيوست. ١٣٩٣خورشيدي در گرگان متولد شد و در سال 

اي در مطبوعات و نشريات و راديو و دان بازتاب گستردهدرگذشت اين موسيقي
فارسي زبان داشت و تاكنون به جز يك مورد،  اينترنتيهاي ها و سايتتلويزيون

د توجه و دريغ جامعه ديده و شنيده نشده است كه مرگ هنرمندي تا اين حد مور
  ٢٧٥قرارگرفته باشد.

موسيقي بود و نزد برادر بزرگتر خود كه  ي هشيفتمحمدرضا لطفي از كودكي 
نوازندگي را  ي هاولينواخت با مقدمات نوازندگي تار آشنا شد و اصول   مي تار

  از وي فراگرفت.

 دوم دبيرستان به تهران ي هدوروي در هفده سالگي، پس از اتمام تحصيالت 
موسيقي نزد اساتيد بزرگي چون:  ي  عزيمت كرد و در هنرستان شبانه

به نوازندگي تار پرداخت و با » اهللا صالحيحبيب«و » اكبرخان شهنازي علي«
مباني موسيقي علمي و رديف آقاحسين قلي و آثار علي نقي وزيري آشنا شد. 

 ي هدان مشهور و خوانند، رديف»عبداله دوامي«سپس به محضر استاد 
كه آثار  هاي آوازي وي را فراگرفت و براي اينكسوت راه يافت و رديفپيش

مستندي از استاد باقي بماند، آوازهاي او را همراه با تار خود بر روي نوار ضبط 

                                                      

زار تهران به نام ي خيابان اللهها واننده كافهيكي از زنان خ ،سال قبل ٥٠حدود  - ٢٧٥
آنروزين ي  در تصادف اتومبيل درگذشت و مرگ او با دريغ و افسوس بسيار جامعه» مهوش«

 هزار نفر در مراسم تشيع جنازه او شركت كردند. ٥٠همراه بود و گفته شد كه بيش از 



 هزارآوا: جلد اول

٤٧٥ 

كرد كه در آرشيوهاي وزارت فرهنگ و هنر (وزارت ارشاد فعلي) موجود است 
  ٢٧٦يد.آو از منابع ارزشمند موسيقي ملي ما به شمار مي

هنرهاي زيباي دانشگاه  ي  هدانشكدلطفي پس از اتمام خدمت نظام وظيفه وارد 
تهران شد و فرصت مغتنمي به دست آورد تا زير نظر اساتيد نامداري چون 

خود  يينورعلي خان برومند و دكتر محمد تقي مسعوديه به تكميل دانش موسيقا
» ميرزا عبداله«و رديف  هاي موسيقي كالسيك ايرانها و ارزشپرداخته و شيوه

  را فرا گيرد.

كه از » موسيقيي  مركز حفظ و اشاعه«دانشكده در  ي هدورپس از اتمام 
مؤسسات معتبر آموزش موسيقي بود و زير نظر دكتر داريوش صفوت اداره 

هاي هنري اشتغال ورزيد. در اين مركز موفق شد تا نزد شد، به فعاليتمي
تار نوازان  سه ترين و سعيد هرمزي كه از برجسته استاداني چون نورعلي برومند

هاي متقدم بود، به يادگيري اين ساز بپردازد و در پرتو نبوغ هنري و تمرين
  ٢٧٧هاي ويژه دست يابد.تار به مهارتمداوم، در نواختن سه

ناپذير بود و با عالقه و تكاپو و خستگي لطفي در امر يادگيري موسيقي بسيار پر
ي كه داشت نزد اساتيد مختلف موسيقي، نوازندگي سازهاي استعداد شگفت

تار، در نواختن كمانچه،   مختلف را فراگرفت و از آن جمله عالوه بر تار و سه
كرد به يادگيري زندگي مي آمريكادست شد. هنگامي كه تنبك نيز چيره و دف

نوازي مشغول  كرد به نيكه پيدا مي ييهافرصت ينكمترني پرداخت و در 
  ٢٧٨شد.يم

                                                      

فر، چاپ چهارم، نصيري اهللاحبيب ، جلد اول،»مردان موسيقي سنتي و نوين ايران« -٢٧٦
 .١١٨ي  صفحه، تهران.١٣٧٤

تهران،  هفتم، چاپ سعيد مشكين قلم، ،»ي ايران زمينها و سرود ها و ترانه ها تصنيف« -٢٧٧
 .٤٣٥ي  صفحه، ١٣٨٠

استاد به فراگيري موسيقي  ٢٠، لطفي نزد بيش از »تارصدسال سه«ي  ي نشريه به نوشته -٢٧٨
 پرداخته است.
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٤٧٦ 

خان برومند و ابوالحسن صبا با گرچه اغلب هنرمندان بزرگ مانند نورعلي
 ، ونوازندگي سازهاي مختلف آشنا بودند، اما با اشتغاالت گوناگوني كه داشتند

هاي كردند كه به تمرينداشتن شاگردان بسيار، فرصت كافي پيدا نمي ميان آن از
 نشين دلسازها لطيف و  ي همه در اه  آنالزم بپردازند و در نتيجه نوازندگي 

هاي معاصر ايران و نخستين   دانموسيقي ترين استاد صبا از بر كه نبود. گو اين
در ايران  ويولناساتيد بعدي  ي ههمدر ايران بود و  ويولنمعلم واقعي ساز 

 ويولنآيند، اما نواي طور مستقيم يا غيرمستقيم از شاگردان وي به حساب مي  به
اش مانند: پرويز ي و افسونگري برخي از شاگردان نخبهنشين دل ،ييبااو به زي

هاي خود را به تمرين اختصاص فرصت ي ههماهللا بديعي كه ياحقي و حبيب
  داده بودند، نبود.

اي متمكن و توانگر كه وي به خانواده جا  آندر مورد محمدرضا لطفي، از 
دگيري موسيقي و منتسب بود، لذا قسمت اعظم اوقات خود را صرف يا

دست نمود، به همين جهت در نواختن اغلب سازها چيرههاي مداوم ميتمرين
نوازي خبرگي  لطفي در تار(ه ـ ا ـ سايه)، هوشنگ ابتهاج  ي  هگفتبود، معهذا به 
  ٢٧٩بيشتر داشت.

خورشيدي هوشنگ ابتهاج شاعر نامدار معاصر، سرپرستي  ١٣٥٠ ي  هدهل يدر اوا
مشهور موسيقي  ي هبرنامتلويزيون و از آن جمله مديريت  واحد موسيقي راديو و

طور  ها را به عهده گرفت و بر آن شد كه مشكالت موسيقي ايران را بهگل
را در جايگاهي » داوود پيرنيا«مانده از دوران  جا اي مرتفع كند و ميراث بهريشه

يش از حد بود ها ب ها و كمبود يينارسا ،ها قرار دهد كه سزاوار آنست. اما تنگنا
  اي ياد كرد.ان توانا و حرفهساز آهنگتوان از كمبود كه از آن جمله مي

                                                      

ي  صفحه، ١٣٨٠، خاطرات هوشنگ ابتهاج (سايه)، جلد اول، تهران، »انديشپير پرنيان « -٢٧٩
٤٥٩. 



 هزارآوا: جلد اول

٤٧٧ 

اهللا خالقي، موسي معروفي، در گذشته نوابغ بزرگي چون: ابوالحسن صبا، روح
مرتضي محجوبي، مرتضي ني داوود، مهدي خالدي، عباس شاپوري، مجيد 

ي ها آهنگخلق  موسيقي ايران حضور داشتند و با ي هعرصوفادار، در 
اما با  ،ايران موجب شدند غنايي پذير، تحوالت ارجمندي را در ادب دل

از كارهاي هنري، هيچ كس نبود كه جاي  ها آنگيري درگذشت و يا كناره
كه هنر موسيقي در جامعه  پيشرفتهرا بگيرد. در حالي كه در كشورهاي  ها آن

ها و يا صدها فرد با استعداد   هاي عميق دارد، بعد از مرگ هر هنرمند، دهريشه
  توانند در جايگاه وي قرار گيرند.ديگر مي

ها و مراكز   ها، تعدادي از جوانان با ذوق و با استعداد در هنرستاندر آن سال
خواستند كه به   مي آموزش عالي به فراگيري موسيقي اشتغال داشتند و مشتاقانه

 ي به جرگه اما ورود ،كشور مشاركت نمايند يينحوي در تحوالت موسيقا
هنرمندان راديو و تلويزيون كه تنها بستر مطلوب و مناسب براي معرفي و شهرت 

اي نبود. هوشنگ ابتهاج تصميم گرفت از آمد، كار سادهيافتن به شمار مي
راديو  ييهاي موسيقاجوانان نوگرا و مشتاق خدمت براي شركت در فعاليت

هاي آنان فراهم يينوگرا ي هارايراي مناسبي ب ي هعرصدعوت به عمل آورد و 
سازان برجسته و رهبران تواناي  نوازندگان و آهنگ ها آننمايد، باشد كه از بين 

  اي به طور اساسي حل و فصل شود.اركستر پيدا شود و كمبود هنرمندان حرفه

خورشيدي به واحد  ١٣٥٣كه در سال  يياز نخستين جوانان هنرمند و نوگرا
 ي هيوست، محمدرضا لطفي بود كه در مركز حفظ و اشاعموسيقي راديو پ

دانش عميق  ،هاي نوفعاليت داشت. وي با داشتن افكار و انديشهموسيقي ايران 
موسيقي  ي هآيندتار، از اميدهاي دستي در نوازندگي تار و سهو چيره ييموسيقا

هنرمندان راديو نويدبخش  ي شد و پيوستن او به جرگهايران محسوب مي
آمد. وي ضمن وفاداري به اصالت موسيقي ايراني حوالتي مطلوب به شمار ميت

  اي ببخشد.هاي مطلوب، به اين هنر واال جان تازه برآن بود تا با نوآوري
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٤٧٨ 

اي از تشكيل داده و از عده» شيدا«ابتهاج و لطفي بر آن شدند كه گروهي به نام 
ادگيري موسيقي، به خصوص جوانان هنرمند بخواهند زيرنظر لطفي، به تمرين و ي

نوازي بپردازند، هنر ارجمندي كه تا آن زمان در موسيقي معاصر ايران هنر گروه
  چندان مورد توجه نبود.

سال  ١٠٠هنرمندي كه حدود ي  ، نخستين نابغه»علي اكبر شيدا«اين نام به ياد 
ن گروه نوين را در ايران بنياد نهاد براي اي ييسراي و ترانهساز آهنگقبل هنر 

توان انتخاب شد. از نخستين هنرمندان جواني كه در اين گروه شركت داشتند مي
كامكار (سنتور)، اسماعيل  گنش، پ)ني ي  هنوازندنيا ( از: عبدالنّقي افشار

رضا منتظمي آسا (عود)، بيژن كامكار (رباب و تنبك)، درويشصدقي
  برد. (كمانچه)، و زيداله طلوعي (تار) نام

هاي موسيقي اي از بچهگويد: گروه شيدا عدهمينه هوشنگ ابتهاج ميدر همين ز
كافي نداشتند. قرار  ي  هتجربامّا از نظر نوازندگي  ،بودند كه دانشگاه رفته بودند

ماهيانه پول  .را تعليم دهد ها  آنرا به عهده بگيرد و  ها  آنشد لطفي سرپرستي 
بايد  ها ن به لطفي گفتم اينبعد از سه ماه م .داديم مي ها آنمختصري هم به 

لطفي هم قبول  .برنامه نخواهيم پيشرفت نخواهند كرد ها  آنبرنامه بدهند وتا از 
اكبر شيدا بود كه ضبط كرديم تصنيفي از علي ها آنكرد. اولين كاري كه از 

را براي گروه انتخاب  »شيدا«خواند و من به همين مناسبت نام  آن رامرضيه 
گلچين « ي هبرنامنام داشت در نخستين » اال ساقيا«ر كه كردم و تصنيف مزبو

  ٢٨٠معرفي شد و مردم فهميدند كه گروهي به نام شيدا وجود دارد. »هفته

را به عهده داشت، آهنگ نيز » شيدا«لطفي نه تنها سرپرستي و آموزش گروه 
سازان متقدم مانند شيدا، عارف قزويني چنين آثار ارزشمند آهنگساخت. هممي

                                                      

، ١٣٨٠، خاطرات هوشنگ ابتهاج (سايه)، جلد اول، تهران، سال »پير پرنيان انديش« -٢٨٠
 .٢٦٧ي  صفحه



 هزارآوا: جلد اول

٤٧٩ 

گلچين هفته و ديگر  ي هبرنامكرد كه در يگر هنرمندان را بازسازي ميو د
  شد.هاي موسيقي پخش ميبرنامه

سهم بسيار  »گلچين هفته«و » ي تازهها  گل«هاي گيري برنامهلطفي در شكل
آويز خود همراهي داشت و اغلب آوازهاي محمدرضا شجريان را با تار دل

ها مرهون هنر واالي وي هاي اين برنامهتكرد و بخش قابل توجهي از موفقيّمي
  بود.

خدمت در صدا و سيماي ايران،  يها سالگفتني است كه اين هنرمند در تمام 
اي را تحت هيچ هديه يا پاداش ،دستمزد ،حقوق ينكمتربراي خدمات خود 

 ي  هجامعهاي  اساسي كه از ويژگيشايعات بي عليرغمعنوان قبول نكرد و 
  ٢٨١ات او رايگان بود.خدم ي  ههمماست، 

ت أبه عضويت هي ييهاي راديو، استاد لطفي به موازات فعاليت١٣٥٤در سال 
  هنرهاي زيباي دانشگاه تهران درآمد. ي  هدانشكدعلمي 

ادامه داشت و  ١٣٥٧خدمات او در واحد موسيقي صدا و سيماي ايران تا سال 
هاي او موجب عاليت، فها گلموسيقي  ی برنامهعنوان يكي از اركان ارزشمند   به

  هاي موسيقي راديو گرديد.كيفي برنامه يارتقا

هاي اجتماعي به مناسبت تشديد ناآرامي ١٣٥٧در شهريور سال : استعفا از راديو
و انقالبي ايران، هوشنگ ابتهاج، محمدرضا لطفي، حسين عليزاده، پرويز 

شور انقالبي مشكاتيان، محمدرضا شجريان، شهرام ناظري و ديگر هنرمنداني كه 
كناره  ييرا مشتعل و ملتهب كرده بود از كارهاي راديو ها آنوجود  ي  ههم

گرفتند و بر آن شدند كه هنر خود را براي تحقق انقالب و سرنگوني رژيم 
هاي اجتماعي و سياسي مشاركت سلطنتي به كارگيرند و آزادانه در فعاليت

  نمايند.

                                                      

، ١٣٨٠، خاطرات هوشنگ ابتهاج (سايه)، جلد اول، تهران، سال »پير پرنيان انديش« -٢٨١
 .٢٧و  ٢٦٢صفحات 
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تشكيل داد. » گروه چاووش«ه نام ابتهاج كه تفكرات چپ داشت گروه جديدي ب
شور  ي پرها  آهنگبرآن شدندتا با سرودن و اجراي سرودهاي انقالبي و  ها آن

  و برانگيزاننده، سهم خود را در اين نهضت اجتماعي به نحو مطلوب ادا نمايند.

شور  ي انقالبي كه لطفي همراه با كالم مهيّج و منسجم و پرها  آهنگ ترين  از بر
شهرام ناظري و ديگر خوانندگان  ،محمدرضا شجريان ي هوسيلو ابتهاج ساخت 

نام » كاروان شهيد«و » ايران اي سراي اميد«توان از گروه چاووش اجرا شد، مي
  كنيم.  مي گو و  گفتبيشتر  ها آنبرد كه بعداً در مورد 

 ي هدانشكدبعد از پيروزي انقالب، لطفي به مدت يكسال و نيم سرپرستي 
تحريم  ،هاي مذهبيگيريسخت عدار بود، اما با شروعهده هنرهاي زيبا را

گيري كه براي هنرمندان به وجود آمد وي از اين هاي نفسموسيقي و دشواري
چند در  ييها عزيمت كرد و سال آمريكابه  ١٣٦٤كار كناره گرفت و در سال 

هاي متعدد در اياالت   اين كشور به آموزش موسيقي ايراني و برگزاري كنسرت
را منتشر  »شيدا«ارزشمندي به نام  ي همجل ي هشمارمختلف پرداخت و چهار 

  نمود.

چند سالي نيز در شهر زوريخ (سويس) اقامت گزيد و باالخره از  آمريكابعد از 
زندگي در غربت سرخورده شد و به ايران مراجعت كرد و بار ديگر به امر 

  آموزش و برگزاري كنسرت پرداخت.

توان از انتشار چهار اده ارزشمند لطفي در مراجعت به ايران ميالعاز كارهاي فوق
نام برد كه مقاالت پخته و سنجيده و » شيداي سال«كتاب نفيس به نام جلد 

  آيد.از منابع موثق در تاريخ موسيقي ايران به شمار مي ها  آنارزشمند 

  تأثير محمدرضا لطفي بر جريان موسيقي معاصر ايران

فرهنگي و هنري  ي  از انتشارات مؤسسه» سال تار صد«معتبر  ي هنشري ي هبه نوشت
  ماهور، حضور لطفي در تار نوازي ايران در وجوه زير قابل بررسي است:



 هزارآوا: جلد اول

٤٨١ 

  هاي موسيقي. ها و گروه آموزش عده زيادي از جوان - الف
  تالش در جهت همگامي موسيقي ايراني با نيازهاي زمانه. - ب
  در ايران. سازي ساز كمك به پيشبرد هنر - پ
  شناسي رو به فراموشي موسيقي ايراني.ييبازسازي و معرفي زيبا - ت
  تار. گسترش هنر تك نوازي تار و سه - ث
  پرورش خوانندگان و نوازندگان. - ج
به فراموشي  رو ييهاي اجراتالش در جهت زنده كردن و حفظ شيوه - چ

  ٢٨٢مانند كمانچه. ييسازها

اشتغاالت فراواني كه  عليرغمبار بود و  اي پرهلطفي داراي ذهني نقّاد و حافظ
كرد. او فارسي فراموش نمي بداشت، روابط روزانه خود را با دنياي شعر و اد

شيوا و مستدل بود و نظريات خود را در باب موسيقي ايراني  ،داراي قلمي شيرين
 داد و سخنان او در مباحثات هنريبه طور مستمر در نشريات مختلف بازتاب مي

  آمد.همواره حرف آخر به حساب مي

اي سياه و اي، موسيقي ايراني را حرفهشاعر معروف در نوشته ،زماني احمد شاملو
اي عقب افتاده معرفي كرده و آواز خوانندگان ايراني را به عرعر حقير و پديده

اي بسيار مستدل و منطقي چنان پاسخي به خران تشبيه نموده بود، لطفي در مقاله
هاي شاخص و ماندگار مباحث هنري به شمار از نمونه آن رااد كه بايد وي د
  ٢٨٣آورد.

جامع و بديعي در معرفي مكتب موسيقي  ي  مقالهتاج اصفهاني  ي در يادنامه
مربوط به  ليمسامقاالتي است كه در باب  ترين محتوا اصفهان نوشت كه از پر

اي نظران حرفه  براي صاحباي كه نه تنها موسيقي ايراني نوشته شده است. نوشته
كه صدها  كنند. با آنبه خوبي درك مي آن رامفيد است، خوانندگان عادي نيز 

                                                      

 .١٦ي   فرهنگي و هنري ماهور، صفحهي  مؤسسه ي ، نشريه»سال تار صد« -٢٨٢

 .چاپ آمريكا ،»پر«ي  مجله -٢٨٣
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شد، اما هيچ كس شناختي گذشت كه از مكتب موسيقي اصفهان ياد ميسال مي
ممتاز اين مكتب را در  ويژگي هاياز آن نداشت و براي نخستين بار لطفي 

  ٢٨٤ن ساخت.جالل تاج اصفهاني مدوي  يادنامه

  هاي ممتاز تار محمدرضا لطفيويژگي

  ي زير كامالً مشهود است:ها ويژگيهاي استاد، نوازي در تار

  ٢٨٥.صالبت صداي ساز پر .١

درويـش  ،ها. برخالف اساتيد متقدّم ماننـد آقـا حسـين قلـي وضوح مضراب .٢
هاي آنـان ني داوود و موسي معروفي كه بين مضـراب ،اكبر خانعلي ،خان

 بـه كـاروقفـه هاي متـوالي و بي اي وجود نداشت و مضرابفاصله ينكمتر
اي مكـث بردند، لطفي از نوازندگاني بـود كـه بـين دو مضـراب، لحظـهمي
ها را بهتـر كردتـا محتـواي نغمـهكرد و شنونده ايـن فرصـت را پيـدا ميمي

اهللا ممتـاز را نخسـتين بـار، لطـف ي هشـيواين  كه احساس كند. توضيح آن
بردند و بـه تـدريج ايـن  به كارشهناز و فرهنگ شريف  مجد و سپس جليل

  سبك در نوازندگي تار نهادينه شد.

  هاي آوازي.استفاده از جمله .٣

بداهــه نــوازي و اســتفاده خــالق از عناصــر ريتميــك و ملوديــك. او از  .٤
 نوازان چيره دست بود. بداهه

 هاي قبل.هاي دورهها و شيوهشناخت كامل سبك .٥

                                                      

 ي تاج به اهتمام منوچهر قدسي، چاپ دوم. يادنامه -٢٨٤

آهنگ و پرطنين بود تا ي تار بسيار خوشها هاي لطفي بر روي سيم انعكاس مضراب -٢٨٥
نوازد، آقاي لطفي تار را نمي :يبه گفته بودحدي كه استاد جليل شهناز بر سبيل شوخي و مطا

، خاطرات هوشنگ ابتهاج (سايه)، جلد اول، تهران، »پير پرنيان انديش(«كند آن را تنبيه مي
 ).٢٦٨ي  صفحه ،١٣٨٠سال 



 هزارآوا: جلد اول

٤٨٣ 

 متعالي در جواب آواز.هاي به كارگيري شيوه .٦

 ريزهاي متوالي.استفاده از تك .٧

 هاي بم.استفاده مكرر از سيم .٨

 ،خانشايد بتوان گفت كه ساز لطفي تلفيقي خالق و قدرتمند از ساز درويش
  ٢٨٦اهللا مجد است.مرتضي ني داوود و لطف

است،  ييدستي و زيبانوازندگي لطفي در نهايت تسلط و چيره ي هشيوگرچه 
جاي خاطرات خود ساز لطفي را از نظر الف باور ابتهاج كه در جايمعهذا برخ

 ي هنگارندكند، به باور هاي تار معرفي مينوازندگي ترين  تكنيكي و هنري بر
جذابيت و تكنيك نوازندگي استاداني چون  ،حال ،شور ،اين سطور، لطافت

 حسين غالماهللا مجد، هوشنگ ظريف، جليل شهناز، فرهنگ شريف، لطف
ها و تكنيك ،هايكچه خاني و فريدون حافظي نيز بسي واالست و بدعتب

قدر و قابل ستايش است وجود دارد، بسيار گران ها آنكه در آثار  ييهاخالقيت
هاي بين دو اثر هنري كار درستي نيست و قضاوتي   و به كالم آخر مقايسه

  شخصي ممكن است با اشتباه همراه باشد.

  تار نوازي لطفي  سه

سعيد هرمزي و ديگر  ،تار را از نورعلي خان برومند ن هنرمند نوازندگي سهاي
ها و تحريرهاي استادان غيرمشهور آموخت و همواره سعي براين داشت كه جمله

بنوازد. او با نبوغ خويش آواهاي بديع و مطبوعي با اين  تار  سهفراموش شده را با 
برد. به گوشه بهره مي هركرد و از بهترين نقاط صدا دهي در ساز خلق مي

ترين ويژگي ممتاز ساز لطفي  ، مهم»در ايران تار سهصدسال « ي  هنشري ي هنوشت

                                                      

 .١٧ي   صفحه ،١٣٨٠سال، »صد سال تار« ي برگرفته از نشريه -٢٨٦
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هاي بعد در نوازي قديم را همراه با ابداعات نسل تار  سههاي آن بود كه تكنيك
  ٢٨٧كنار هم قرار داد.

كرد و نوازي استفاده مي تبنور ي  هشيونوازي از  تار سهبرخي اوقات او در 
آيند شد كه به گوش شنونده خوشها در هم آميخته و شلوغ كاري مي مضراب

آمد. هوشنگ نوازان موفق به شمار مي تار  سهنبود، در هر صورت لطفي از 
ابتهاج كه از شيفتگان لطفي است در خاطرات خويش، بعد از ابولحسن صبا وي 

ها   ده، اين گونه نگاهبه باور نگارن ٢٨٨داند.مي تار سه ي هنوازند ترين را برجسته
هنري و  ،ها جنبه احساسي و فردي داشته و با مباني علمي و قضاوت

آهنگ نيست. در هر حال به باور ابتهاج، تسلط لطفي بر تار شناسي همييزيبا
  بود. تار سهبيش از 

  مانده از محمدرضا لطفي جا آثار به

ها، نوازيها، هموازيناي از تكآثار به جا مانده از اين هنرمند، طيف گسترده
دهد كالم را تشكيل ميي با كالم و بيها آهنگهاي آهنگين و باالخره ملودي

هاي بكر پذير و ملودي  هاي دلهاي مطلوب و بدعت با نوآوري ها  آنكه اغلب 
  نشين همراه است. و دل

رار توان به شرح زير مورد توجه قمانده از اين هنرمند را ميبه طور كلي آثار باقي
  داد:

هاي اقبالياز خوش: ـ كارهاي مشترك محمدرضا لطفي و محمدرضا شجريان١
هاي نزديك دو هنرمند برجسته، و همكاري ييموسيقي معاصر ايران، آشنا

جشن «و » ي تازهها  گل«هاي محمدرضا شجريان و محمدرضا لطفي در برنامه

                                                      

 . ، تهران١٣٨٠،ورفرهنگي و هنري ماه ي ، مؤسسه»تار ايران  سال سه صد« -٢٨٧

، ١٣٨٠خاطرات هوشنگ ابتهاج (سايه)، جلد اول، تهران، سال  ،»انديشپير پرنيان« -٢٨٨
 .٤٥٩و  ٤٥٨صفحات 



 هزارآوا: جلد اول

٤٨٥ 

هاي آوازي ايران قيموسي ترين از بديع ها آنبود كه آثار مشترك  »هنر شيراز
  آيد.هنر ايران به شمار مي ي  هعرصدر يك قرن اخير بوده و تحولي ارجمند در 

ها آثار بليغ و ماندگاري خوانده بود هاي گلگرچه شجريان قبالً در ديگر برنامه
شد، امّا آنچه موجب شهرت پايدار موفق شناخته مي ي هو به عنوان يك خوانند

بود كه تولد » هاي تازهگل«با محمدرضا لطفي در هاي او وي شد، همكاري
كه با هم اجرا  ييهادر برنامه و آمدجديدي براي هر دو هنرمند به حساب مي

انگيزي به وجود كردند، با الهام گرفتن از يكديگر، فضاي روحاني شگفتمي
حافظ  ي هگفتشد كه به انگيز آثاري خلق ميآمد و تحت تأثير اين فضاي دلمي
  نداشت. »فسون و فسانه«بيري جز تع

هاي گل ي هبرنام«گذار نظران و از آن جمله هوشنگ ابتهاج بنيانصاحب ي  ههم
هاي واالي اين دو هنرمند در اين برنامه ياد كرده و بارها و بارها از همكاري» تازه

بر اين باورند كه كارهاي مشترك اين دو تن، تحول بنياديني در موسيقي آوازي 
  ٢٨٩دانند.هاي موسيقي ايران ميسينشااين دو تن را از خوش ييآشنا بود و

كه آن دو اجرا كردند، با توجه به احساسات و عواطف  ييهايك از برنامه  هر
اما در  ،دادخواننده و نوازنده در حين اجرا، پيام خاصي را به شنوندگان انتقال مي

آثار  ترين  دگار دانست. مهمهاي مانتوان از موسيقيرا مي ها  آن ي ههمحال   هر
  مشترك اين دو هنرمند به شرح زير است:

اي كه اين دو برنامه ترين  به باور بسياري از كارشناسان موسيقي، برجسته - الف
با هم اجرا كردند، راست پنجگاهي است كه در جشن هنر شيراز خوانده شد و 

  شود.مهمي در تاريخ موسيقي معاصر شناخته مي ي حادثه

  ن آواز مسحوركننده كه با غزل:اي

                                                      

، ١٣٨٠، خاطرات هوشنگ ابتهاج (سايه)، جلد اول، تهران، سال »پير پرنيان انديش« -٢٨٩
 .٢٨٥ي  صفحه
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 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد  جلّي دم زدـت و حسنت زـرتـدر ازل پ

از استاد عبداله دوامي  ها آنشجريان و لطفي اجرا شد، اثري است كه  ي هوسيل
الحق كه به بهترين  و ٢٩٠كسوت آموخته بودند.پيش ي  هخواننددان و رديف

در حقيقت شاهكاري در موسيقي آوازي به وجود وجه ممكن اجرا كردند و 
  فر همراه است.ناصر فرهنگ ي  ههنرمندانآمد. اين موسيقي همراه با تنبك 

هاي آوازي كه با همكاري لطفي و شجريان به ماندگاري از ديگر موسيقي - ب
در  آن را ١٣٥٩دارد كه اين دو هنرمند در سال  نام »كنسرت ابوعطا«رسيد، 

باشد،  مي ها آندر تهران اجرا كردند و از كارهاي درخشان سفارت آلمان 
  دان نامدار، بهترين اثر لطفي است.كه به اعتقاد پرويز مشكاتيان، موسيقي يياجرا

خوانده شد و در پايان حافظ » خبران حيرانندنظر بازي ما بي در« اين آواز با شعر
الشعراء از ملك خان با كالمياثر معروف درويش» بهار دلكش«آن، تصنيف 

  بهار اجرا گرديد.

و طنين دلكش تار  ٢٩١به بازار عرضه شد» عشق داند«اين اثر ناب بعدها با عنوان 
  لطفي براي هميشه در فضاي ايران به يادگار باقي ماند.

وژيكي به شهرت بسيار دست ئاز آثار آهنگيني كه به علل سياسي و ايده - پ
ي در آسمان هنر ايران درخشيد و سپس افول يافت و براي زماني نه چندان طوالن

شجريان و  ،انگيزي بود كه با همكاري لطفيشور و هيجان  پر ي  هبرنامپيدا كرد، 
خورشيدي به وجود آمد و  ١٣٥٧انقالب سال  ي هوشنگ ابتهاج در بحبوحه

در كنسرت بزرگي كه در  آن رابه سرپرستي لطفي  »گروه چاووش«هنرمندان 
از پرفروش »٦چاووش «ار شد اجرا كردند كه نوار آن با نام دانشگاه ملي برگز

  و انقالبي بود. ييآثار موسيقا ترين 

                                                      

، ١٣٨٠ول، تهران، سال خاطرات هوشنگ ابتهاج (سايه)، جلد ا، »پير پرنيان انديش« -٢٩٠
 .٤٤٤ي  صفحه

  .BBCاي از امير رستاق در ده اثر ماندگار از محمدرضا لطفي كه بايد شنيد، نوشته -٢٩١



 هزارآوا: جلد اول

٤٨٧ 

يادگار خون «در اين كنسرت به ياد ماندني، شجريان قطعه شعري از سايه را كه 
در دستگاه ماهور خواند،  نشين دلاي داشت همراه با تار لطفي به شيوه نام» سرو

كه آهنگ آن از لطفي » ايران اي سراي اميد«ـ ميهني به نام اي انقالبي سپس ترانه
و شعر از سايه بود اجرا شد و در تب و تاب انقالب به چنان شهرت و محبوبيتي 

  دست يافت كه تاكنون نظير آن ديده و شنيده نشده است.

اين شعر و آهنگ در فضاي سياسي و انقالبي آن روزگار چنان شور و هيجاني 
و  ها دلگيخت كه به زودي نماد آزادي و سرود انقالب شد و در جامعه بران

ي بسيار را تسخير كرد و طنين آن در اكثر اوقات از هر گوشه و كنار ها جان
  شد.شنيده مي

گويد: دو شب مانده به كنسرت دانشگاه ملي، شجريان سايه در خاطرات خود مي
براي خواندن در شما و اشعار را  ي  هخانآيم به من گفت من نيم ساعت مي

را ماشين » يادگار خون سرو«كنسرت از شما بگيرم. من به خانه رفتم و شعر 
اش باز شد و گفت خيلي خوبه آقا، پس من برم كردم و به شجريان دادم. چهره

ها را نظير را خواند. ما تمام برنامهتمرين كنم و بعد اون آواز عجيب و غريب بي
يك خواننده در حد شجريان كه در تاريخ آواز كرديم، با وجدان هنري كار مي

تونه منكر عظمت كارهاي او نظيره و يه نوازنده مثل لطفي كه كسي نميايران بي
در يك زمان كنار هم قرار گرفتن و يك شاعر كه موسيقي براش از شعر  ،بشه

است كه هرگز تكرار  ييعزيزتره در خدمتشون قرار گرفت، يك استثنا
  ٢٩٢ندارد.

  

  

  
                                                      

 ،١٣٨٠، خاطرات هوشنگ ابتهاج (سايه)، جلد اول، تهران، سال »پير پرنيان انديش« -٢٩٢
 .٢٧١ي  صفحه



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٤٨٨ 

  ار خون سرويادگ
  دال ديــدي كــه خورشــيد از شــب ســرد

  زمـــين و آســـمان گلرنـــگ و گلگـــون

ــرد ــحر ك ــونين س ــب خ ــن ش ــا اي ــر ت   نگ

ــروي قــد افراشــت ز ــر خــون دلــي س   ه

ــــذرو اســــت    صــــداي خــــون در آواز ت
 

ــــر ز  ــــش س ــــو آت ــــرآورد چ ــــتر ب   خاكس

ــون ــن خ ــت از اي ــقايق گش ــت ش ــان دش   جه

  گـــذر كـــرد هـــا دلچـــه خنجرهـــا كـــه از 

  مــــه برداشــــتهــــر ســــروي تــــذروي نغ ز

ــــن يادگــــار    اســــت »خــــون ســــرو«دال اي
 

قطعاً خوانندگان ارجمند اين نوشته توجه دارند كه خواندن اين شعر منسجم و 
به پا  ييهاي تار لطفي، چه غوغاانقالبي با آواي ملكوتي و بلند شجريان و زخمه

  كرد.

كار اي كه در اين كنسرت اجرا گشت، بازتاب افكه گفته شد، ترانه طوري همان
نام داشت و به همين جهت  »سپيده«خشن و انقالبي حاكم بر آن فضا بود و  ،تند

  نام گرفت.» سپيده«كل كنسرت دانشگاه ملي 

  ايران، اي سراي اميد،
  .بر بامت سپيده دميد

  ،اي ايران غمت مفرساد
  .جاويدان شكوه تو باد

پخش  آن را نويسد كه اين آهنگ را شب انقالب شخصاً به راديو برد ولطفي مي
بعد كه  ها سالكرد و بعدها در كنسرت دانشگاه ملي انتشار مجدد يافت. 

محمدرضا شجريان نسبت به انتشار اين اثر در تلويزيون اعتراض كرد، لطفي به 
ديگري به نام محمد معتمدي اجرا  ي  هخوانندبا صداي  آن را ساز  آهنگعنوان 

 ي  هدهأثير سرودي كه در گفتني است كه لطفي اين آهنگ را تحت ت ٢٩٣كرد.
 به كارهاي پرويز محمود ساخته شد، نوشت و بسياري از ملودي ي هوسيل ١٣٢٠

  رفته در آن، با كار پرويز محمود شباهت دارد.
                                                      

  .BBCتاق در سايت كامپيوتري ي امير رس ، نوشتهكه بايد شنيد گار از لطفيدده اثر مان -٢٩٣



 هزارآوا: جلد اول

٤٨٩ 

شعر درخشان  عليرغمنشستن تب و تاب انقالب، اين سرود   در هر حال با فرو
گذاري خود را از شجريان به تدريج محبوبيت و تأثير ي هاستادانسايه و آواي 

  آورد.به ياد مي آن رادست داد و امروزه كمتر كسي 

آثار جز اين نيست، اما بايد  اين گونهاين باورند كه سرنوشت  برخي از مردم بر
باره  دو« ،٢٩٥»سرود اي ايران« ،٢٩٤»مرغ سحر«به خاطر داشت كه از آفرينش 

اما  ،گذرديبسيار م يها  سال، ٢٩٧»كهن ديارا«و باالخره  ٢٩٦»سازمت وطنمي
طراوت و تأثير خود را مانند روزهاي  ،ها تازگيو ترانه ها  آهنگهنوز اين 

شب مستان  ي  هنيميادشان زمزمه «حفظ كرده و  ها  جانو  ها دلنخستين در 
  .٢٩٨»است

ي لطفي مورد پذيرش جامعه قرار نگرفته است و ها آوري رسد كه نوبه نظر مي
ي چون خالقي، محجوبي، تجويدي، گر آثار استادانمردم كماكان ستايش

  باشند. مي همايون خرم و مهدي خالقي

كه  ها سال: بعد از گذشت ـ آخرين اثر مشترك لطفي و شجريان ت
بر  ها آنبار ديگر  ١٣٧٤ها اين دو هنرمند متوقف مانده بود، در سال همكاري

، اثر ه دهند. پس از دو هفته تمرين مدام و فشردهيآن شدند تا كار جديدي ارا
به بازار عرضه شد كه از كارهاي موفق  »چشمه نوش«با نام  وارجمندي خلق شد 

  شود.محسوب مي

                                                      

 الشعراء بهار.اثري از مرتضي ني داوود و ملك -٢٩٤

 خالقي و دكتر گل گالب.اهللا  از روح -٢٩٥

 شعر سيمين بهبهاني با اجراي داريوش اقبالي. -٢٩٦

 شعر نادر نادرپور با اجراي داريوش اقبالي. -٢٩٧
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 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٤٩٠ 

ناپذير كار و خستگي لطفي از نوازندگان پر: ها نوازي  ها و هم نوازي ـ تك٢
و يا  تار سه، صدها اثر تكنوازي تار و ييهاي موسيقابود و طي چهل سال فعاليت

  تيد نوازنده از خود به جا نهاد.نوازي با ديگر اساهم

هاي استاد در نقاط مختلف جهان اجرا شده و يا در  اين آثار يا در كنسرت
به كارگيري  ،ييمحافل خصوصي ضبط گشته است. به علت نبوغ موسيقا

 ترين  اغلب اين كارها از زيبا ،نوازي توان خالقيت و بداهه ،هاي متعاليتكنيك
ي پاياني اغلب ها شود. در بخشما محسوب ميهاي ماندگار روزگار موسيقي

ها اجرا شده است، او اشعار زيبا و پر مفهومي از شعراي   كه در كنسرت ييكارها
صداي او  كه اين خواند. گو  مي متقدم و يا متأخر را همراه با نغمات ساز خويش

شناسي است، اما از ييزيبا ويزگيتحرير و فاقد هرگونه بي ،خشن ،بسيار زمخت
 ترين  كه اشعار را در نهايت سليقه انتخاب نموده و همراه با واال جا نآ

 كه هر چندبرند. خواند، شنوندگان كم و بيش لذت ميهاي هنري ميتكنيك
براي نگارنده بسيار دشوار است كه از بين اين آثار، قطعاتي را به نام بهترين 

ديده  ييها  ويژگي هاي زيرهاي لطفي انتخاب كنم، اما در نوازندگيموسيقي
  را از ديگر كارهاي او متمايز دانست. ها آنتوان شود كه ميمي

آويز كه به نوازي دلدر اين تك :نوازندگي دستگاه چهارگاه با تار - الف
شود، لطفي با مانندي در نوازندگي تار محسوب ميبرجسته و بي ي تحقيق نمونه

انگيزي را به صورت ابداع كوك جديدي موفق شده است كه نغمات دل
  نوازي اجرا نمايد.  بداهه

و  نشين  دل ،رفته، به حدي استادانه به كارنوازي  كه در اين بداهه ييهنر واال
يگانه است كه با هيچ كالمي قابل توصيف نيست. در اين چهارگاه اثري از 

 ييهاهاي پرصالبت لطفي نيست، بلكه نوازنده شروع دستگاه را با زخمهمضراب
آويز و كند. و اين روند دلآغاز مي ،حرير مانند و نشين دل ،يت لطيفبه غا

  دهد.كننده را تا پايان كار ادامه ميافسون



 هزارآوا: جلد اول

٤٩١ 

هاي موسيقي هند آميزيدر اين نوازندگي ساز استاد، به نحو نامحسوسي با رنگ
داران موسيقي را خسته ولي شنيدن مكرر آن هرگز دوست ،در هم آميخته

بار كه شنيده شود،  كند، هرعطر لطيفي كه آدمي را سرمست مي كند و مانندنمي
  كند.ير ميسخهاي جديدي جان و دل شنونده را تييزيبا

كه براي برگزاري كنسرت به شهر  ١٣٨٠را استاد در سال  »چهارگاه«نوار 
آمده بود در اختيار كانون فرهنگي ايرانيان اين شهر قرار داد، » ناكزويل ـ تنسي«

  گارنده معلوم نشد كه به چه دليل از انتشار آن خودداري كرد.اما بر ن

يادماندني را لطفي در يكي به  اين اثر درخشان و :نوازندگي سه گاه با تار -  ب
سايه، اين سه گاه عجيب و غريب  ي  هاز محافل خصوصي نواخته است. به نوشت

ها  رابفر همراه است، شاهكار نوازندگي است. مضكه با تنبك ناصر فرهنگ
 ها  آنلغزند و صداي تك تك مانند مشتي مرواريد بر روي سيني طال يا نقره مي

توان شنيد. اصالً سازي به اين زاللي در عالم كسي نزده است، مثل شعر را مي
جاست. يك سوزي دارد كه با تكنيكي  به چيزش درست و سعدي همه

  ٢٩٩ب و غريبه.گاه كه عجيآور همراه است، مخصوصا قسمت مخالف سهحيرت

انگيزي است كه از ديگر كارهاي ماندگار لطفي تار دل :بيات اصفهان با تار - پ
  شده است. گنجانده »٨چاووش «وي در بيات اصفهان نواخته و در نوار 

كنه، وقتي اختيار درد دل ميكه يه آدمي نشسته و داره بي مثل اين« ،به باور سايه
يعني ببخشيد كه جلو شما خود را عريان كردم «گه ببخشيد. شه، مينوار تمام مي

كسي  كه زده، مثل اين  مي هامو گفتم، يعني با خودش نبوده و وقتي ساز و درد
 گفته باشد، بدون اين يياز احوال خودش، درد خودش و عاشقي خودش چيزها

  »متوجه باشد چي گفته.... كه

                                                      

 ،١٣٨٠، خاطرات هوشنگ ابتهاج (سايه)، جلد اول، تهران، سال »پير پرنيان انديش« -٢٩٩
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 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٤٩٢ 

  كه در همه عمر  حديث عشق نداند كسي
  ـد در ســرايي راـباش هــر نكــوفتــه ســب

اي نه پيش از او و نه در زمان او و نه احتماالً بعد از هيچ نوازنده«گويد: سايه مي
  »تواند بكند...او، هيچ كس اين كار و نكرده و نمي

صناعاتي  ي  ههم كه العاده است، مثل ايناين كار لطفي از لحاظ تكنيك فوق«
نوازنده  كه برده شده باشد، با اين كار بهشناسين، تو اين موسيقي كه تو شعر مي

از نظر قدرت تكنيك در اوج كماله، اما عاطفه و دردي كه تو اين موسيقي 
  ٣٠٠»هست باور نكردينه...

ديگر از هنر و  ي  به چند جنبه كه آنرا به پايان برد بي نوشتهتوان اين نمي
  اشاره مختصري نشود: لطفيخلقيات 

فاني رو كرد، به اين معنا كـه بـر روي لطفي چند صباحي به موسيقي عر .١
هاي خود  را در كنسرت ها آننوشت و مي ييها اشعار عرفاني، آهنگ

 خواند كه به نظر نگارنده ارزش هنري كارهاي او در اين زمينه قويـاًمي
 مورد ترديد است.

اروپـا و در ، چـه آمريكـافعاليت خود، چـه در  يها سال ي ههموي در  .٢
 ليف خـودتـرين نكـا موسيقي به جوانان را از مهمچه در ايران آموزش 

توانـا و تأثيرگـذار، نـام وي در  ،دانست و به عنوان آموزگاري آگاه مي
 تاريخ موسيقي ايران ماندگار خواهد شد.

ــه همــراه هــاي شــاعرانه شــركت ميبرخــي اوقــات وي در بزم .٣ كــرد و ب
تار لطفـي  نمود از نامداراني كه به همراهاشعار، نوازندگي مي ي دكلمه

                                                      

 ،١٣٨٠، خاطرات هوشنگ ابتهاج (سايه)، جلد اول، تهران، سال »ير پرنيان انديشپ« -٣٠٠
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٤٩٣ 

و هوشـنگ  ٣٠١تـوان از احسـان طبـريخواندنـد مي مـي اشعار خـود را
 ابتهاج ياد كرد.

هـاي اخالقـي و رفتـاري ها و منشو باالخره در باب خلق و خو و روش .٤
توان گفت كه لطفي عليـرغم نبـوغ واالي هنـري، وي به طور كوتاه مي

عضاً در مورد آمد و بآرام و فروتن به شمار نمي ،جمعاً هنرمندي متواضع
هـاي خـام و نادرسـتي  ديگر هنرمنـدان و رقبـاي هنـري خـود قضـاوت

گرفـت و بـا معيارهـاي كرد كه مطلقـاً مـورد قبـول جامعـه قـرار نميمي
 ت داشت.ينپذيرفته شده فرهنگي و اخالقي مبا

داني در هر حال نام محمدرضا لطفي به عنوان: استاد بزرگ موسيقي، رديف
سازي نوگرا و معلمي آگاه همواره در تاريخ   وانا، آهنگاي تبرجسته، نوازنده

  ماند.هنر ايران به يادگار باقي مي

  ١٣٩٣سوم خرداد 
 ناكزويل ـ تنسي

                                                      

 ي ايران. پرداز مشهور حزب تودهطبري نويسنده، شاعر و نظريهاحسان  -٣٠١
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   :سوم بخش
  نوازان مشهور ايران تار سه

از سازهاي اصيل ايراني است كه نوازندگي آن از ديرباز در ايران رواج  تار سه
آهنگ، براي خواص و كساني  ظريف و خوش ،داشته است. اين ساز كوچك

و يا در جمعي كوچك به موسيقي عرفاني گوش كنند،  ييكه بخواهند به تنها
  سازهاست.  ترين و مطلوب ترين  مناسب

در گذشته داراي سه سيم بود، حدود سيصد سال قبل، درويش با ذوق و  تار سه
ارمي بدان افزود و آن ، در كرمان، سيم چه»مشتاق علي شاه« به نامداني  موسيقي

نامند. گفتني است كه اين درويش  مي »سيم مشتاق«را تكامل بخشيد كه آن را 
 ي هوسيلو راز و نياز با نغمات موسيقي  تار  سهشوريده احوال به جرم نوازندگي 

   ٣٠٢.امام جمعه كرمان محكوم به مرك شد و سنگسار گرديد

                                                      

، ١٣٧٩مهران پورمندان، تهران، چاپ اول، سال ، »ره المعارف موسيقي كهن ايرانيدا« -٣٠٢
 .١٥٧ ي صفحه
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رسد،  مي نظربه  هاي ديگر ، ساده تر از سازتار  سهكه يادگيري  جا آناز 
عنوان ساز دوم انتخاب كرده و نقش درجه دومي به  بسياري از نوازندگان آن را

مضراب زدن و تكنيك درست نوازندگي  ي هل بوده اند، لذا شيويبراي آن قا
تر مورد توجه قرار گرفته و بعد از مشتاق، در تكوين و تكميل آن اين ساز كم

   عمل نيامده است.به  كوششي

نوازي امروزين ايران،  تار سهاست كه  ييميرزا عبداهللا فراهاني از هنرمندان واال
فرزند  ي هوسيلها   استادانه و شيرين نوازندگيش كه بعد ي  هشيومديون اوست و 

 تار سههنرمندش احمد عبادي، تداوم يافت، سهم بزرگي در تحول نوازندگي 
يش خان و تاثيري كه باقي نهاده ياد درو ي  هبايد از شيو چنينهمدر ايران دارد. 

ي ها هدستگاقاجار كه اولين  ي  هدوركرد، اما گفتني است كه در اواخر 
صوت را به ايران آوردند (زمان مظفرالدين شاه قاجار)، بسياري از  ضبط

خوانندگان و نوازندگان تار، ني، سنتور و كمانچه و از آن جمله ميرزا عبداهللا و 
 ها آنضبط نمودند كه اكثر  ها هدستگاد را بر روي اين درويش خان، آثار خو

نوازي ميرزا عبداهللا و درويش  تار سههم اكنون در دسترس ماست، اما اثري از 
نوازندگي و  ي  هشيوو بررسي  ي دقيق خان ضبط نشد و در نتيجه امكان مطالعه

ود، از ش مي ، براي ما وجود ندارد و آنچه در مورد آنان گفتهها آنهاي  تكنيك
  حدس و گمان و فرضيه، بيرون نيست. ي   دايره

 در دست است و ها آننوازي  تار  سهاز  ييها هاساتيدي كه نمون ترين مشهور
 را مورد بررسي و مطالعه قرار داد عبارتند از: ها آنتوان سبك  مي

وي از  .)م. ١٨٩٦ - ١٩٧٨خورشيدي، ( ١٢٧٥ ٠ ١٣٥٧( :يوسف فروتن -١
درويش بود  حسين غالممكتب آقا حسين قلي فراهاني و  تار سهشاگردان تار و 
و پيانو هم آشنا بود و در اركستر بزرگي كه درويش خان  ويولنو با نوازندگي 

  كرد. مي تشكيل داده بود، نوازندگي »انجمن اخوت«در 

آمد و نواختن او  مي در قرن اخير به شمار تار سهفروتن از نوازندگان ممتاز 
 ،ها آهنگقوي داشت و بسياري از  اي هبود. وي حافظ نشين دل بسيار مطبوع و
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هاي قدما و حتي معاصران را از   مضراب  ها و چهار درآمد پيش ،ها  تصنيف

از  ٣٠٣.ناميدند مي »دايره المعارف ضربي«ين جهت وي را به همحفظ بود و 
 ،قدرت  ي پرها ، چپتار سهتوان از تسلط كامل او به  مي نوازندگي فروتن،

برد كه از نوازندگي درويش خان تاثير  نات زيبا نامييهاي شمرده و تز ريز
 ي  همركز حفظ و اشاع«) كه م. ١٩٧١خورشيدي ( ١٣٥٠پذيرفته بود. در سال 

ايران به همت دكتر داريوش صفوت تاسيس گرديد، از يوسف فروتن  »موسيقي
رآموزان را با بپردازد و هن تار  سهدعوت شد تا به اين مركز بپيوند و به آموزش 

ت ناشي از دير سالي، مشكالاو در عين خستگي و  .پيشينيان آشنا سازد ي هشيو
نوازان امروزين ايران، كساني هستند  تار سهاين دعوت را پذيرفت و بسياري از 

  و نوازندگي آن آشنا شدند.  تار  سهكه در اين مركز و در كالس اين استاد با 

 ١٢٧٦در سال  تار سهنامدار تار و  ي هوازندندان و  : موسيقيسعيد هرمزي -٢
) در همين م. ١٩٧٦( ١٣٥٥) در تهران تولد يافت و در سال م. ١٨٩٧خورشيدي (

  شهر درگشت.

درويش و مرتضي  حسين غالماو از شاگردان ممتاز آقا حسين قلي فراهاني و 
مطلوب داشت. از  اي هشيو تار  سهداوود بود و در نوازندگي تار و   ني

به  داشت، منحصراً مي علت بيماري كه وي را از نواختن تار بازبه  سالي، ميان

  ٣٠٤پرداخت و در نوازندگي اين ساز به استادي رسيد. تار سهساز 

) با مهشيده م. ١٩٧٢خورشيدي ( ١٣٥١كه وي در سال  ييگو و گفتدر 
كند: من دو   مي چنين نقل تار سهبخش داشت، جريان رويكرد خود را به  فرح

را ياد گرفتم. وجودم از عشق  ها  هدستگازد درويش خان كار كردم و تمام سال ن

                                                      

، ١٣٨٠تهران، سال فرهنگي و هنري ماهور،  ی مؤسسهاز انتشارات  ،»صد سال تار« -٣٠٣
 . ٨ ي صفحه

، ١٣٨٠تشارات مؤسسه ي فرهنگي و هنري ماهور، تهران، ان، »تار سهصد سال « -٣٠٤
 .  ٨ ي صفحه
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ي ها و سر سختي ها به ساز لبريز بود و همين شوق مرا در مقابل مخالفت
كشيدند، من ساز  مي شكستند و به آتش مي كرد. سازم را مي خانواده، پايدار

اه آب خانه، نهادم، ر مي نمودم و هر روز آن را جاي ديگري مي ديگري تهيه
شد، قلب من از  مي ها بيشتر ي هيزم آشپزخانه، هر چه سخت گيريها هزير تود

رفتند،   مي ، وقتي همه به خوابها گداخت. شب مي عشق به موسيقي بيشتر
زدم، هر چه  مي خزيدم و با هراس ساز  مي بستم، زير لحاف مي هاي اتاقم را  در

  ٣٠٥.شد  مي آموختم، عطشم بيشتر مي بيشتر

نيز موسيقي را ادامه داد و تعدادي از  جا آني مدتي ساكن مشهد شد و در هرمز
آشنا شدند.  تار سهمشتاقان موسيقي در محضر او با موسيقي و نوازندگي تار و 

)، دكتر داريوش صفوت از استاد هرمزي م. ١٩٧١خورشيدي ( ١٣٥٠در سال 
د و تجربيات گرانموسيقي ايران به پيون ي هدعوت نمود تا به مركز حفظ و اشاع

ي موسيقي و هنر ها ، در اختيار جوانان قرار دهد و رديفتار سهقدر خود را در 
وي اين دعوت را پذيرفت و تا مدت  .بياموزد ها  آنرا به  تار سهناخن زدن 

  پرداخت.  تار  سهكوتاهي كه در قيد حيات بود، در مركز مزبور به تعليم مشتاقان 

 و خاصي بود، ي  هشيوداراي  تار  سهنوازندگي  او در سبك نوازندگي هرمزي:
و مالحت  ييرا با زيبا ها هجمل .مطالب، قدرت فوق العاده داشت ي  هارايدر 

و  ها  ي موسيقي پاي بند بود، بدعتها  كه به رديف در حالي و نواخت مي بسيار
نات دست چپ يييش وجود داشت. در اجراي تزها هدر نغم اي  ههاي تاز لطافت

برد و ناخن زدنش ظريف و دست چپش  مي به كار ري، ذوق فراوانيو كنده كا

  ٣٠٦با حالت بود.

                                                      

 .١٠٩ ي  صفحه، »ي موسيقي ايرانها  هچهر« -٣٠٥

، ١٣٨٠ي فرهنگي و هنري ماهور، تهران،  انتشارات مؤسسه، »تار  سهصد سال « -٣٠٦
 .٩ ي صفحه
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 اي  هپنجه است كه در خانواد نوازان شيرين تار سهاز  حسين قلي دفتري -٣
زد و مدتي نزد  مي ويولندنيا آمد. در آغاز جواني به  دوست در تهران هنر

مكتب صبا راه يافت  الدين مختاري به يادگيري اين ساز پرداخت، سپس به ركن
ي ارزشمند ها را براي نوازندگي انتخاب كرد و چند سالي از آموزش تار  سهو 

تعمليمات استاد و  ي  ي وي آشنا شد و در سايهها صبا برخوردار بود و با تكنيك
  ل آمد.ينا تار سهمطلوبي در نوازندگي  ي هشيوي زياد به ها  تمرين

به تلويزيون و سپس به راديو ايران )، م. ١٩٩٦٧خورشيدي ( ١٣٤٦وي از سال 
 ي هبرنامهاي وي در   نوازي  پيوست و به تكنوازي پرداخت و آثاري از بداهه

به  تار  سهي ها هنغم ترين و موثر ترين  شد كه عموما از لطيف پخشنوازان   تك
) در تهران م. ١٩٨٦خورشيدي ( ١٣٦٥آيند. حسين قلي دفتري در سال  مي شمار

  درگذشت.

  

  )م. ١٩٠٢ - ١٩٧٣خورشيدي ( ١٢٨١ - ١٣٥٢ :ن درگاهيارسال -٤

درويش  حسين غالمسالگي براي يادگيري تار به مكتب  ١٥از سن  درگاهي
ي آن استاد بهره مند شد، سپس به كالس ها روي آورد و چند سالي از آموزش

داوود راه يافت و به تكميل موسيقي پرداخت و در پرتو  درس مرتضي ني
 اي هي زياد، سازش شنيدني شد و در تار به شيوها يار و تمريناستعداد و ذوق بس

هاي تاج   گرامافون از تار وي و آواز ي هصفحمطلوب دست يافت و چندين 
ي مختلف موسيقي، ضبط گرديد، ها  هاصفهاني و قمرالملوك وزيري در دستگا

 شد و آن را براي بيان احساسات خويش مند  عالقه تار سهسالي به  اما در ميان
تدريج يكي از به  پرداخت و تار سهمدد استاد به يادگيري  تر يافت و بي مناسب

   ٣٠٧.نوازندگان اين ساز شد ترين برجسته

                                                      

 .١٨٢ ي  صفحهجلد دوم، ، فر حبيب اهللا نصيري، »مردان موسيقي سنتي و نوين ايران« -٣٠٧
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 نوازي ارسالن درگاهي، عناصري از موسيقي رديفي مشاهده  تار سهدر 
 ي شود. او سرعت و زمان بندي موسيقي قدما را همراه با ذوق و سليقه مي

هاي او به   دهد و مضراب  مي هيخاصي را ارا ي هشيوشخصي در آميخته و 

نامدار ني و  ي هنوازند ييحسن كسا ٣٠٨.تكنيك تار نوازي نزديك است
ي ممتاز درگاهي ياد كرده و او را ها ، همواره از ذوق و سليقه و تكنيكتار سه

  داند.  مي تار سهاز نوازندگان خوب 

سن صبا و جالل ذوالفنون ابوالح ،استادان بزرگ، احمد عبادي تار سهدر مورد 
در تحوالت موسيقي ايران بر جاي نهاده  ها آنبا توجه به تاثير بنياديني كه هنر 

 پرداخته ها آني جداگانه به شرح حال و تحليل آثار ها  هاست طي نوشت
  شود. مي

نوازي را در ايران  تار  سه ي هشيوكه است هنرمند بزرگي  :جالل ذوالفنون -٥
نامدار  ي هنوازندو  ساز آهنگدان، ذوالفنون موسيقيجالل . دگرگون كرد

اي خورشيدي در شهر آباده (استان فارس) در خانواده ١٣١٦، در سال تار سه
پدرش ميرزا حبيب  در شهر كرج درگذشت. ١٣٩٠هنرمند به دنيا آمد و در سال 

ذوالفنون كه مدتي در كسوت روحانيت بود، ذوق موسيقي داشت و تار 
و تار از  ويولن ي  هنوازندبرادر بزرگ او نيز به نام محمود ذوالفنون نواخت و مي

  آيد.اساتيد موسيقي معاصر ايران به شمار مي

انگيزي كه جالل ذوالفنون از كودكي شيفته و شيداي موسيقي بود و نغمات دل
شد، عشق به موسيقي را در دل و جان او پرورش مترنم مي ها آن ي  هخاندر 
آشنا شد. هفت ساله  ويولناز كودكي نزد برادر خود با نوازندگي داد. جالل مي

از آباده به اصفهان و سپس به تهران كوچ كرد. در تهران  ها  آنبود كه خانواده 
كه كالس چهارم  ١٣٢٧امكان يادگيري موسيقي بيشتر فراهم بود و در سال 

هللا خالقي تأسيس ارا به اتمام رسانيد به هنرستان موسيقي كه استاد روح ييابتدا

                                                      

 . ١٠ ي صفحه، »صد سال تار ايران« -٣٠٨
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كرده بود رفت و به فراگيري موسيقي و نت پرداخت و تار را به عنوان ساز اصلي 
را به عنوان ساز دوم انتخاب كرد. معلم تار او در هنرستان، استاد موسي  تار سهو 

پيدا كرد  آن راشناس نامدار بود و جالل فرصت دان و رديفمعروفي موسيقي
ي مختلف آشنا ها  هدستگاها و ر نوازندگي تار، با رديفتا نزد اين استاد عالوه ب

  شود.

براي بيان احساسات و عواطف  تار سهاو پس از مدتي به اين نتيجه رسيد كه ساز 
را به عنوان  تار سهانساني، مقدورات بيشتري از ديگر سازها دارد به همين جهت 

  ٣٠٩ساز اصلي خود انتخاب كرد.

هاي اي كه داشت، در يادگيري رديفالعادهوقبا عالقه و استعداد فذوالفنون 
گير رسيد و به زودي هاي چشمموسيقي و نوازندگي سازهاي مختلف به پيشرفت

در يكي از اركسترهاي راديو تهران به رهبري ايرج گلسرخي، به عنوان 
پرداخت و در حالي كه خود در هنرستان تحصيل  به كار ويولن ي هنوازند

ان مند عالقههاي خصوصي به تعليم موسيقي به  كرد، در آموزشگاهمي
  پرداخت.مي

 ي هدانشكدموسيقي در  ي جالل ذوالفنون تحصيالت عالي خود را در رشته
هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به پايان برد و از تعاليم اساتيد بزرگي چون: 

 ي نورعلي برومند، دكتر داريوش صفوت و دكتر محمدتقي مسعوديه بهره
  به دست آورد.فراوان 

موسيقي ايران،  ي هبعد از اتمام تحصيالت دانشگاهي وي به مركز حفظ و اشاع
 به كاروابسته به سازمان صدا و سيماي ايران رفت و در امر تحقيق و تدريس 

و » سعيد هرمزي«پرداخت. در اين مركز نيز از محضر اساتيد بزرگي چون 
خان بودند و موسيقي درويشكه از آخرين بازماندگان مكتب » يوسف فروتن«

 . اوبرخوردار شد ،آمدندنوازان ايران به شمار مي تار  سه ترين از برجسته

                                                      

 .٢٠٣-٢٠٥ذوالفنون، صفحات  ي شرح حال خانواده ،»از محراب تا مضراب« -٣٠٩



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٠٢ 

ارسالن «و » ابوالحسن صبا«نوازي اساتيدي چون  تار سه ي هشيوچنين هم
را از طريق شنيدن نوارهاي آنان فرا گرفت و باالخره در پرتو استعداد » درگاهي

 تار سهتحقيقات زياد، به بيان مستقلّي در نوازندگي  ها والعاده و تمرينفوق
بديع و  ي هشيو ،نوازي متفاوت بود تار  سههاي معمول دست يافت كه با شيوه

  ٣١٠داشت.ي كه هنر او را از ديگر هنرمندان متمايز مينشين دل

نوازي شد كه بر سه عامل مهم  تار سهدر  ييگذار مكتب واالبدين ترتيب او پايه
  ».احساس«و » تكنيك«، »خالقيّت«ود: استوار ب

او در  ييتوانا ،غني ي قريحه ،العادهاحساس فوق ،لحن فاخر، تكنيك ممتاز
ي ها ويژگيبليغ مطالب داشت، از  ي هارايپردازي و تسلط شگرفي كه در بداهه

هاي او، شفافيت   شد. در نوازندگيبارز نوازندگي استاد ذوالفنون محسوب مي
نوازي نقش  مكرّر از قطعات متنوع آهنگين و احتراز از شلوغاستفاده  ،صداها

  مهمي داشت.

دان ، موسيقي»ميرزاعبداهللا«از نخستين هنرمنداني بود كه رديف موسيقي  ذوالفنون
چنين نخستين بزرگ را به روايت نورعلي خان برومند به خط نت درآورد. هم

صورت كتاب مدون را به  تار سهي است كه روش آموزش تار سه ي هنوازند
  انتشار داد. آن راكرد و 

فقط به صورت تكنوازي در مجالس انس  تار سهقبل از جالل ذوالفنون از ساز 
به عنوان ساز گروهي نيز مورد  تار  سهشد، به همت اين استاد، استفاده مي

  تري پيدا كرد.برداري قرار گرفت و نقش مهمبهره

                                                      

 .١٥-١٧، صفحات »تجزيه و تحليل موسيقي ايران« -٣١٠



 هزارآوا: جلد اول

٥٠٣ 

هاي مؤثر و ارزشمند جالل و فعاليتها هاي فراوان و نوآوريبه سبب كوشش
دكتراي  ي  هدرجموسيقي اصيل ايراني، وي به دريافت  ي هذوالفنون در اشاع
  ٣١١ل آمد.يموسيقي ناي   افتخاري در رشته

ي محلي ها  آهنگبارها به مناطق مختلف ايران سفر كرد و بسياري از  ذوالفنون
ه وجهي شيرين مورد هاي خود، برا در نوازندگي ها  آنآوري نمود و را جمع

ي ها آهنگ ترين و متنوع ترين استفاده قرار داد. او براين باور بود كه غني
بختياري شنيد  ي همنطقمازندران و  ،توان در كردستان، گيالنمحلي ايران را مي

موسيقي خويش  ي همايي محلّي ايران را بنها آهنگو همواره سعي داشت كه 
  قرار دهد.

هاي  CDي نيز آثار بديعي از خود به جا نهاده و نوارها و ازس  آهنگاو در هنر 
كرد كه از  توليد و پخشنقش اصلي را دارد  ها  آندر  تار سهبسيار كه 

، »ييشيدا«، »آتش در نيستان«، »گل صد برگ«توان از: مي ها آن ترين مشهور
ر همراه با كالم و سه اثر ديگياد كرد. پرند و پرواز از آثار بي» پرواز«و » پرند«

  آواز است.

خود را در امر آموزش موسيقي در ي  ساله ٣٥، ذوالفنون تجربيات ١٣٧٠در سال 
تجزيه و تحليل «كتابي به نام  ١٣٨٣چنين در سال چهار جلد كتاب انتشار داد، هم

ها، از وي مقاالت ارزشمند به چاپ رسانيد. به غير از اين كتاب» موسيقي ايران
  يقي ايران، در نشريات فارسي زبان منتشر شده است.فراواني در باب موس

فعاليت خود، سفرهاي متعددي به كشورهاي  يها  سالاستاد ذوالفنون در 
كشورهاي جنوب آسيا و ژاپن داشت و  ،، كانادا، استرالياآمريكا، يياروپا

داران هنر با استقبال فراوان دوست ها  آن ي ههمبرگزار كرد كه  ييها  كنسرت

                                                      

 .١٦ ي صفحهجالل ذوالفنون، ، »تجزيه و تحليل موسيقي ايران« -٣١١
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٥٠٤ 

در آرشيوهاي خصوصي، صدها و شايد هزارها اثر از  ٣١٢بود. رو  به رو
شود كه بخش ارجمندي از هاي استاد يافت مي نوازيها و هم  تكنوازي

  آيند.هنر ايران به شمار مي ي  گنجينه

 ١٣٩١فروردين 

*** 

تار سه ي  هنوازند ترين و مشهور ترين زندگي و آثار واالي استاد احمد عبادي بر
  گيرد.دهاي ديگر هزارآوا مورد توجه قرار ميدر ايران، در جل

  

                                                      

 ي پرديس، چاپ آتالنتا، شماره ي هورز در مجلدكتر عباس كشت ي محققانه ي نوشته -٣١٢
 .٢٥ ي ، صفحه٢٢١



 هزارآوا: جلد اول

٥٠٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  :بخش چهارم 
  ي مشهورها  آهنگنت برخي از 

متأسفانه برخي از اساتيد به عناوين مختلف نت آثار خويش را در اختيار نگارنده 
ي ياد شده در صفحات آينده ها آهنگقرار ندادند. در هر صورت نت برخي از 

ي بعدي، فهرست ها رسد. اميد است كه در چاپ مي انمند عالقهبه استحضار 
  تري از اين آثار به اطالع خوانندگان محترم برسد.كامل
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٥٠٦ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٠٧ 
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٥٠٨ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٠٩ 
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٥١٠ 



 هزارآوا: جلد اول

٥١١ 
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٥١٢ 



 هزارآوا: جلد اول

٥١٣ 
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٥١٤ 



 هزارآوا: جلد اول

٥١٥ 
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٥١٦ 



 هزارآوا: جلد اول

٥١٧ 
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٥١٨ 



 هزارآوا: جلد اول

٥١٩ 
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٥٢٠ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٢١ 
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٥٢٢ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٢٣ 
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٥٢٤ 

  
  



 هزارآوا: جلد اول

٥٢٥ 
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٥٢٦ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٢٧ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٢٨ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٢٩ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٣٠ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٣١ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٣٢ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٣٣ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٣٤ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٣٥ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٣٦ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٣٧ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٣٨ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٣٩ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٤٠ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٤١ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٤٢ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٤٣ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٤٤ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٤٥ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٤٦ 

 
 

 

 



 هزارآوا: جلد اول

٥٤٧ 
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٥٤٨ 

 

 



 هزارآوا: جلد اول

٥٤٩ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٥٠ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٥١ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٥٢ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٥٣ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٥٤ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٥٥ 
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٥٥٦ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٥٧ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٥٨ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٥٩ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٦٠ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٦١ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٦٢ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٦٣ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٦٤ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٦٥ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٦٦ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٦٧ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٦٨ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٦٩ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٧٠ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٧١ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٧٢ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٧٣ 

 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٧٤ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٧٥ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٧٦ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٧٧ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٧٨ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٧٩ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٨٠ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٨١ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٨٢ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٨٣ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٨٤ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٨٥ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٨٦ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٨٧ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٨٨ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٨٩ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٩٠ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٩١ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٩٢ 



 هزارآوا: جلد اول

٥٩٣ 



 تارترين نوازندگان تار و سههاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ

٥٩٤ 



 هزار آوا

٥٩٥ 

  نويسنده: از اين
  .١٣٤٠تهران،  گزارش تفصيلي بورس تحصيلي ژاپن:ـ ١

با همكاري براي سال اول مدارس راهنمايي تحصيلي:  شناخت حرفه و فنّ ـ٢
  .١٣٥٣ديگر كارشناسان، تهران، 

با براي سال دوم مدارس راهنمايي تحصيلي:  شناخت حرفه و فنّـ ٣
  .١٣٥٤همكاري ديگر كارشناسان، تهران، 

با لي: براي سال سوم مدارس راهنمايي تحصي شناخت حرفه و فنّ ـ ٤
  .١٣٥٥همكاري ديگر كارشناسان، تهران، 

با همكاري ديگر كارشناسان، دامپروري براي مدارس راهنمايي تحصيلي: ـ ٥
  .١٣٥٤تهران، 

با همكاري جغرافياي كشاورزي ايران براي مدارس راهنمايي تحصيلي: ـ ٦
  .١٣٥٥ديگر كارشناسان، تهران، 

  .١٣٥٣هران، تضوابط و معيارهاي فضاهاي آموزشي كشور: ـ ٧

ي پنجم اقتصادي اي در برنامهگزارش چگونگي تعليمات فني و حرفهـ ٨
  .١٣٥٤تهران، كشور: 

ل اجتماعي و فرهنگي ايران ينگاهي كوتاه به برخي از مسا :درگذر زمانـ ٩
 م. ٢٠١٧آمريكا،  ،سال اخير ١٠٠در 

  .م ٢٠١٨آمريكا، ، ـ زندگي و تحليل آثار شعراي معاصر ايران١٠

سال  ٨٠ـ٩٠ي از رويدادهاي ايران در يهاياد مانده غروب: يدر آستانهـ ١١
  م. ٢٠١٨، آمريكا، اخير

 جهاتهاي گوناگون كه به علل و مقاله در زمينه ١٠٠ ي مقاالت:ـ مجموعه١٢
  گوناگون تاكنون انتشار نيافته است.
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٥٩٦ 

كه  CDعدد  ١٤مجموعه اي شامل سيري در گلزار موسيقي معاصر ايران: ـ ١٣
يك  در هركدام هشت آهنگ از برترين آثار معاصر به همراه سرگذشت هر

ها عالوه بر ذكر نام همه هنرمنداني كه در . در اين سرگذشتاستضبط شده 
ي انگيزه ،ي چگونگيخلق آن اثر مشاركت داشتند، شرح كوتاهي درباره

و شود ي گوينده ذكر ميوسيلهآهنگ هاي ممتاز آن آفرينش و ديگر ويژگي
  .شده استاي تهيه به عبارت ديگر براي هر آهنگ شناسنامه

  ي هزارآوا:مجموعهـ ١٤

ترين نوازندگان تار هاي ماندگار و ناميها و ترانهسرگذشت آهنگ جلد اول:
  تار.و سه

صد سال گذشته و زندگي و  مشهورترين خوانندگان ايران در يك جلد دوم:
 آثار بزرگان موسيقي و ترانه سرايي.

ي تاريخي آن؛ چند زنان موسيقي ايران؛ موسيقي پاپ و پيشينه لد سوم:ج
 دان بزرگ.موسيقي

و استادان  سازان برجستهها از آغاز تا پايان؛ آهنگموسيقي گل جلد چهارم:
 در ايران. ويولننامدار 

چنين زندگي ها و همي گلي برنامهسرگذشت گويندگان برجسته جلد پنجم:
ها و زندگي ديگر هاي گلهاي مجموعه برنامهد مقالهنويسندگان هنرمن

سخني گفته  ها آن دان منابع، در جلدهاي قبلي ازقهنرمنداني كه به علت ف
 نشده است (در دست تهيه).

ي هايي كه در زمان پژوهش در مورد مجموعهاي از نامهگزيده :ششمجلد 
 .(در دست تهيه) ام از نامداران موسيقي ايران دريافت كرده» هزار آوا«
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