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 ندر ایرا ناسیونالیسمقی و یف انقالبی تا سرود وطنی: موسیاز تصن

 

 * دکتر هوشنگ اسفندیار شهابی

 

 مقدمه

ران یدر قرن نوزدهم بودند، در ا ییسم اروپایالید امپریتهد در معرضکه  ییایآس یگر کشورهایهمانند د
بودند  یکیان که در عمل یگرا یخواهان و ملّ  یتنگاتنگ داشتند. ترقّ  یوندیپ ییته و ملّت گرایز مدرنین

 رونیو رکود ب ماندگیعقبگانگان از چنبره یب سلطهاز  ییران بدون رهایکه ا کردندیمن استدالل یچن
ن دو هدف مستلزم آن بود که یا دن بهیران به تجّدد است. رسیازمند رو کردن این خود نینخواهد آمد و ا

 ران و مباهاتیبا افتخارات گذشته ا ییدان شوند. آشنایآماده عمل و مرد م پرستیمیهنران به شور یمردم ا
ز ا یکی عنوانبه یرانیا یقیبنشاند. موس هادلرا در  ین شوریخود چن نوبهبه توانستیمبه آن بود که 

 هاآنالهام گرفته و با  المللیبینو  یاسی، سیاجتماع یدادهایرو ران همواره نه تنها ازیعناصر فرهنگ ا
 یان، و حتیگرا و سنّت تجّدد طلبانان، یان دولتمردان و روحانیدر ارتباط مانده، بلکه خود عرصه تنش م

هن پرستانه یم یهازهیانگ ین نوشته بررسیبوده است. هدف ا یگوناگون نوآور یهاوهیشان هواداران یم
 یهاتالشدر  یقیو آموزش موس یقیاست که موس یو پژوهش درباره نقش تجّدد طلب دانانموسیقیدر 

 .فا کردیمعطوف به تجّدد، در اواخر دوران قاجار و دوره رضاشاه، ا

 

 گراییغربم تا آغاز یران: از دوران قدیدر ا یقیموس

است که در دوران قاجار، در قرن نوزدهم  یجه تحّوالتینت میشناسیمما امروز  کهنچنا یرانیا یقیهنر موس
فت، مستمر با غرب قرار گر ین بار در ارتباطینخست یران برایکه ا یدر دوران یعنیستم، یقرن ب اوایلو 
انقالب  یظاهر شود که، در پ یعموم یزندگ در عرصهتوانست  یتنها زمان یقیداد. اّما موس یرو

 ر خودیتفس بر پایهکاسته شد. چه، غالب علما،  تا حدیعه در جام یمذهب یرو و نفوذ نهادهایمشروطه، ن
تند و داش یمنف ینظر یقیعه، نسبت به موسیامبر و امامان شیث منتسب به پیات قرآن و احادیآ از برخی
 قیبا موسیعه یان شیمخالفت روحان باوجودم آن داده بودند. یاندک، حکم به تحر استثناهایی، با درمجموع
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 دنی، علما شنسویکبودند. چه، از  یغن موسیقیاییک سنّت ی یان دارایرانیتجّدد، اش از یدر دوران پ
 ین هنر و پرورش استعدادهاین خود سبب زنده ماندن ایو ا دانستندیم را مباح یقیاز انواع موس یبرخ

 یوتامباح و حرام تف یقین موسیاز نوازندگان و خوانندگان در عمل ب یاریرا بسیشده بود، ز یقیاهل موس
نشده  یااشاره تصریحبه” یخوانندگ“و ” یقیموس“گر، از آنجا که در قرآن به ید یاز سو 1قائل نبودند.

 2است،

ران، یدور داشت که مسلمانان ا ازنظرد ی، نبااز آن ترمهم 3.اندنبوده رأیهم یقیم موسیتحر دربارهمسلمانان 
جه ی. نتاندکردهینمخود عمل  یهمواره به احکام مذهبگر، ید یخود در کشورها کیشانهماز  یاریمانند بس

در پنج عرصه گوناگون حضور داشت: دربار  یقیران موسیا یان سده نوزدهم در جامعه شهریدر پا کهاین
 خوانیروضهه و یمراسم تعز 6ان،یصوف یهاقتیطر 5ارتش، 4اشراف(، یهاخانهآن  تبعبه)و  یسلطنت

 ین، مطربانی. افزون براهازورخانه -میبدان یقیر ضرب و آواز مرشد را موساگ-و  7ن،یدر شهادت امام حس
. در کردندیم ینوازندگ یخانوادگ یهاجشنو ختنه کنان و  یبودند در مراسم عروس یهودیکه اغلب 

 .داشت یشتریمذهب، مجال رشد ب رنگکمد به سبب حضور ی، شامحلی یقیز موسین ییروستا ینواح

ت دور ن سنّ یاز ا تدریجبهه گرفته بود در عمل یما یشرق یقیدر موس” مقام“از سنّت  یرانیا یقیگرچه موس
را  یقین موسیا یو عمل ینظر یهاجنبهداد،  یران در قرن نوزدهم رویا یقیکه در موس یشد. اصالحات
ران، که یا یسنّت یقیگوشه موس 400ک به ین قرن، نزدیمه دّوم ایب، در نین ترتیبه ا 8همساز کرد.

ه م شد کیو تنظ بندیطبقه، دوازده( دستگاه یگریا به اعتبار دی، به هفت )شودیمده یف نامیرد درمجموع
 یرانیا فردمنحصربه یقینش موسیل مقام به دستگاه به آفریتحّول و تبد 9بود. یخاص یف نواک معریهر

اندک،  یاّما با استثناها 10ده سده نوزدهم بود.بالن ناسیونالیسمملَهم از  محققان از ید که به گمان برخیانجام
خطرناک در سراسر قرن نوزدهم همچنان به مجالس  یکار عنوانبهو  شدینماجرا  درمألعام یقیموس

ان یهودیشتر توسط یز که در اسالم حرام بود بین یقیمنحصر ماند. ساختن و فروختن آالت موس یخصوص
 11.خوردیمراز و تهران به چشم یش نشینیهودی یهامحلهعموماً در  یقیموس یهامغازهو  گرفتیمانجام 

که رازشان  و گاهر جامه خود بودند یز یقیرون از خانه، ناچار به پنهان کردن آالت موسینوازندگان، ب
 12.شکستندیمرا  شانیقیموسو هم آالت  کردندیم، مردم متعّصب هم خودشان را مضروب شدیمفاش 

که در آستانه انقالب  سدینویمخود  نامهزندگیابوالقاسم عارف در  یخواننده، و آهنگساز نامشاعر، 
 یهاجشندر  یو حتّ  شدینمافت یچندان  یقین آالت موسیت به سبب مخالفت علما در زادگاه او قزویمشروط
، مطربان یاعدط نامسین محیدر چن 13گرفت. یرام یقیموس ین جایامام حس خوانیروضهز گاه ین یعروس
 14داشتند. یریحق یانه، منزلت اجتماعیجوامع مسلمان خاورم گرید ان خود دری، همانند همتایاحرفه

 مقام و باال بردنرا، که مصّمم به  یقیخواستاران اصالح موس یاجتماع یهانگرشو  تعصبات گونهاین
 .ساختیمار روبرو یبودند، با مشکالت بس یقیت هنر موسیثیح

رن ق یانیپا یهادهه، در افتییمخود تکامل  یذات ییایه پویبر پا یرانیل ایاص یقیموس حال کهدر همان 
گر، و ید یهانهیزم یاریاّما مانند بس 15آشکار شد. تدریجبهز در آن ین یغرب یقیر موسینوزدهم تأث

 16شت.گذ یر نظامیاز مس یرانیا یقیر غرب بر موسیبود، تأث دادهرخ و مصر یکه قبالً در عثمان گونههمان
ئت یک هیبا  یک دسته ارکستر نظامی یق( همراه ه 1212-1251شاه ) یدر دوران سلطنت فتحعل

ت. انداخ در ایران ارکستر مشابهیجاد یرزا را به فکر ایم عباسران یهنگام ورود به ا یروس دیپلماتیک
زه شدن یان مدرنی. اّما جرافتین آرزو تحقّق ی( اهق 1251-1265) محمدشاهپسرش،  یپادشاه در دوران

از دولت  شاهناصرالدین یالدیم 1860شد که در اواخر دهه  جدی یامرحلهوارد  یهنگام یرانیا یقیموس
 (Adolphe Niel) لین تقاضا مارشال نیا دربیران بفرستد. یبه ا یقیک معلم موسیفرانسه خواست 

ک یار رهبر موزی، که دسترا (Alfred Jean-Baptiste Lemaire) ست لومریهنام ژان باپت هب یشخص
لومر در سال  17د.یران برگزیقشون ا” یباش یکانچیموز“سمت  یتصدّ  یبود برا امپراتوراده گارد یفوج پ
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 ترشیپ یمدرسه دارالفنون را، که چند سال یقیران شد و بخش موسیق( وارد ا ه 1285) یالدیم 1868
 یکه همگ یک نظامیدسته موز 18ق(  ه 1303) یالدیم 1885جاد کرد. تا سال یس شده بود، ایتأس

 یهاآهنگو  ینظام یهامارشعمدتاً  هادستهن یل شد. رپرتوآر ایآن از شاگردان لومر بودند تشک یاعضا
و ک یموز یهادستهد. یر گردیدا ین ارکستر سلطنتی. ق نخسته 1304بود. در سال  یغرب یاپراها
ه یتازه به دربار، بلکه در تعز ی، مانند ورود سفرایو مراسم رسم هاپذیرایی در ارکستر نه تنها هایگروه

 .کردندیمبرنامه اجرا  یعموم یهاجشنو  یو مراسم عروس

 

 ناز بهتری یکی تا آنکهبسته شد  یمدت یدارالفنون برا یقی، بخش موسش 1288با مرگ لوِمر، در سال 
گرفت و سرسلسله  بر عهدهاست آن را یر ش 1293الر معّزز، در سال شاگردان او، غالمرضا خان سا

ساالر معّزز،  18.کردیمفا یعمده ا یران نقشیهنر ا در عرصه، یشد که، تا آستانه انقالب اسالم یخاندان
ه کورساکف، ب یمسکیکوال ری، در سن پطرزبورغ، در محضر ندر دارالفنونل خود یان تحصیپس از پا

 ی( به رهبرش 1279) یالدیم 1900ران، در سال یپرداخت و پس از بازگشت به ا یقیموس یریفراگ
آنان سرود  ید. در انقالب مشروطه جانب مشروطه خواهان را گرفت و برایپ قّزاق رسیک تیدسته موز

و نوازندگان  دانانموسیقی متنفذترینبردن به مهد پرورش  یپ ین همه، برایا با 19نوشت. یاتازه یملّ 
 .د کردیاکتفا نبا یک نظامیب مشروطه به موزانقال

 ندگان آنیو ُسرا یف وطنیتصن

اال ب یمنزلت آنان را تا حدّ  دانانموسیقین شاه از نوازندگان و یو پسرش مظفرالد شاهناصرالدینت یحما
، یرنظامیغ یقیآنان فراهم آورد. با انقالب مشروطه بود که موس یت اجتماعیمقبول ینه را برایو زم برد

گذاشت و همراه با کاهش نفوذ  یداشت، پا به عرصه عموم یجا یکه تا آن زمان تنها در مجالس خصوص
در برابر عموم اجرا شد.  یرنظامینوازندگان غ یقیکنسرت موس یهابرنامهن یان نخستیروحان یاجتماع

تنفّذ م یهاتیشخصاز  یاریانه داشت و بسیصوف یانجمن اخّوت بود که مسلک هابرنامهن یا برگزارکننده
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اجرا شد،  یوالدت حضرت عل ماه رجب، مصادف با در سیزدهم هابرنامهن یا 20زمان عضو آن بودند.
 یالهیوس” فیتصن“ هاکنسرتن یا در 21بودند. شدهدعوتدن آن یشن یش برایان و دراویاّما تنها صوف

 .ج هواداران انقالب مشروطه شدیج و بسییته یبرا

 یموریآن، به دوران ت یامروز یف، به معنایا واژه تصنیکهن دارد و گو یاشهیرف یران تصنیدر فرهنگ ا
یمساخته  یرانیا یقیف موسیف در قالب ردیتصن یهاآهنگ 22.گرددیمباز  یالدیدر قرن چهاردهم م

شعر ف، همانند یدر تصن 23.یعروض یمقفّا تا شعرهای اندانهیعام اشعار موزونشتر یو اشعار آن ب شوند
 و خوانندگی و شاعری سازیآهنگ و هنر 24داشته تنگاتنگ  یوندیپ و شعر یقی، موسیفارس کالسیک

 یشمارکمانه اواخر دوران قاجار یعام یهافیتصناست. از  افتهییمتبلور و تظاهر  یاغلب در شخص واحد
 از انقالبش یبالفاصله پ هایسالدر  یعنیهنگام،  از همانکه  رسدمیاّما به نظر  25،ماندهبرجای

ننده هنر یآفر 26.پرداختندیمروز  یدادهایبه رو طنزآمیز یبا لحن هافیتصنن یاز ا یمشروطه، برخ
 1843-1906)در حدود ” دایش“به  متخلص یرازیاکبر ش یرزاعلیران را اغلب میمدرن ا سازیتصنیف

 .دانندیم( م

 

که  یندهایسرا نیترمهمنداشت.  یاسیس یرنگ و محتوا طورکلیبهف یتا آستانه انقالب مشروطه تصن
 در جوانی( بود. عارف ش 1261-1315) ینیاست کشاند ابوالقاسم عارف قزویف را به عرصه سیتصن
ن کار یدر مجالس روضه پرداخت، اّما نفرتش از ا خوانینوحهخوش داشت و به اصرار پدر به  ییصدا

را به خود جلب کرد.  یو دربار یمحافل اشرافخت و در آنجا نظر ین به تهران گریچنان بود که از قزو
ن شاه یمظفرالد ازجملهچند نوازنده،  یرا با همراه یفیتصن باریک یپرداخت و حتّ  یبه خوانندگ در دربار

 یاسیس یسرود که با رنگ و بو ییهافیتصنعارِف شاعر و آهنگساز  27، ضبط کرد.نواختیمانو یکه پ
خود آورده است:  نامهزندگیکه در  هگونهمانران بود. یا یقیعرصه موس در یاتازهده یخود پد یو اجتماع

د یکه با کردندیمال یکردم مردم خ یو وطن یملّ  یف ساختن و سرودهایکه من شروع به تصن یوقت»
 یعارف هوادار مشروطه خواهان بود و هنگام 28«د سرود.یخان گربه شاه شه ی... . ببریف را برایتصن
را برافروخت، عارف به  یآتش جنگ داخل یبازگرداندن سلطنت استبداد یشاه به سودا محمدعلیکه 
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 یگر از شاعران ملّ ید یاریاو همانند بس 29ه شهرتش شد.یدست زد که ما یزیشورانگ یهافیتصنساختن 
به  30عاشقان نشاند. یرا بر جا و مردما سلطان ممدوح کرد ین معشوق ی، وطن را جانشدوستمیهنو 

و خود او، که « شدیمخوانده  یو عموم یدر مجالس خصوص» اشعار عارفادوارد ج. براون  گفته
و  خواندیم یقیفش را اغلب همراه با موسیتصان یاسیو س یعموم یهاییگردهماش مسلک بود، در یدرو

 یرانیک ایبلکه  دوستشاعر میهنک یعارف، که نه تنها  31.گرفتیممورد استقبال گرم همگان قرار 
ت کرده یان را تقویرانیا یاحساسات ملّ  اشعار خودکه با  کندیماّدعا  اشنامهیزندگ در 32ملّت گرا بود،

 :است

 

چه. تنها  یعنیوطن  دانستینمک نفرش یاز هر ده هزار نفر  یرانیکه ا امساخته یف وطنیتصن یوقت ...
 یک کرمانیده باشد. چنانکه اگر مثالً ده شیاست که انسان در آنجا زائ یا دهیوطن شهر  کردندیمتصّور 

: نه در غربت دلم شاد و خواندیم تنگیدلباکمال  گذشتینمخوش  یو در آنجا بر و رفتیمبه اصفهان 
دیگر ک محله با اهل محله یان نرفته است و اهل یهم از م ینعمت یدریدر وطن دارم... جنگ ح یینه رو
 33در جنگند. آلمان و فرانسه در سر )آلزاس لُرن( مانند

آن  یاّول، عارف چنان مجذوب کنسرواتوار نوپا یاستانبول، در جنگ جهان خود دراقامت  در دوران
گر از ید یارید. اّما، همانند بسیران گردیآن در ا یجاد همتای، شد که مصّمم به ا”دارااللحان“شهر، به نام 

از ادامه  34دارند جان یبه آذربا اندازیدست یجوان سودا یهاترکروشن شد  کهاینران، پس از یون ایملّ 
 ها رانآالت سرودو ین ایل ایف در تجلیران چند تصنیمنصرف شد و پس از بازگشت به ا یاتحاد با عثمان

 و حافظ یزبان سعد” بدل کردن“جان را از یف او مردم آذرباین تصانیاز ا یکی. در اجرا کرد در تبریز
جان یاز آذربا یترک” زیه“زبان ” تاراندن“به  ها راآن و کندیممالمت ” مغول و تاتار“به زبان 

 35.خواندفرامی

ن یاءالدید ضیس 1299 از کودتایبود،  در خراسانان یخان پس یکلنل محمدتق هوادار جنبشعارف 
د با یجد یگرفته بود اثر  تهران  یکه تب جمهور ی، هنگام1304ن یفرورد در ت کرد ویحما ییطباطبا

است ینامزد ر نیترمحتمل، که اّما رضاخان. اجرا کرد یک کنسرت عمومیدر” یمارش جمهور“نام 
را  یمارش جمهور یهاصفحهکه  داد ، دستورسر داشت در گرید یهانقشهحال  در عینبود و  یجمهور
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گذراند و پس از مرگش،  در همداند یو تبع در تنگدستیرا  خود ن عمریواپس هایسالبشکنند. عارف 
 36ن شهر به خاک سپرده شد.یدر هم سیناابن در مقبره، 1313ماه  یدرد

آستانه دوران رضاشاه در وجود او هم موج  ییکه شور ملّت گرا یگرید تجّدد طلب دانموسیقیشاعر و 
کال معروفش را با عنوان یشنامه موزیا نمای” اپرا“ ش 1394در حدود سال  یبود. و یرزاده عشقیم زدیم
 عنوانبه خود راسرود و در آن احساسات و عواطف « نیمدا یهارانهیوران در یاران ایز شهریرستاخ»

 37سفون افتاده است به نظم در آورد.یان در تیساسان امپراتوریتخت یکه گذارش به خرابه پا یمسافر
روس، یران باستان، سیش پادشاهان ایخو یایو در رؤ رودیمبه خواب  یکاخ سلطنت در خرابهداستان  یراو
 :رندیگیمان یت پاین بیکه همه با ا ندیبیم یخواندن اشعار در حال روان، رایوش و انوشیدار

 

 ران کجاست؟یست، ایران نین خرابه ایران ماست این خرابه قبرستان نه ایا

 :زنندیمش یایک صدا دست به نین شاهان یآنگاه همه ا

 در گرداب است ین کشتیروان پاک زرتشت، ا یران خرابست، ایزرتشت ا

 38زرتشت  یو خاک، ان آب یف از ایح

مسافر از سرنوشت  تأّسفشنامه با ظاهر شدن روح زرتشت در صحنه و اظهار بُهت و ین بخش از نمایا
شنامه منظوم ین نمایا ین اجرایکه پرده بر نخست یهنگام کنندیمت ی. حکاردیپذیمان یران پایز ایغم انگ

یمد ین مظلوم و شهیامام حس یرا در جا” رانیا“آنان  ییبود، گو یان جاریده تماشاچیفرو افتاد اشک برد
 39.دندید

 40ژه دارد.یو ییران و عرب جایات ایب سرنوشت، در ادبیمظهر فراز و نش عنوانبهمدائن،  یهاخرابه
ست ادآور جانگداز عظمت ازدیب باشد ین فراز و نشیا یایشتر از آن که گویسفون بی، تیعشق یاما با اپرا

 :را آکنده از افسوس و اندوه کند یرانید دل هر ایکه با یتیواقع ران شد و مظهریرفته ا

 ز خجلت گردد آب یرانید ایبا                        ن قصر خرابیمدائن از تو ا یا

ر یبه قلم محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، وز یملهم از کتاب« رانیاران ایز شهریرستاخ»داستان منظومه 
ران باستان، وضع روز یا یسه با دوران طالئیز که: درمقایام آن نیپ 41بود.، شاهناصرالدینانطباعات 

ر یرا از ت ین همه عشقیداشت. اّما ا یسازگار یرضاشاه ییاست، باملّت گرا یه سرافکندگیران مایا
 ی یوانیان اعتمادالسلطنه، دیم یکه به اشاره رضاشاه به کشتن او کمر بسته بودند نرهاند. همداستان یکسان

 یایونده، گیران آین مزاج، و رضاخان، مرد مقتدر ایآتش ی، انقالبیخته قاجار، عشقیم فروریه رژیبلند پا
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ت یواز ه یاساس یعنصر عنوانبه یگر یران که بر زرتشتیآن عصر ا ییت است که ملّت گراین واقعیا
 42رضاشاه نبود. ده حکومتییشه در اذهان روشنفکران زمان داشت و تنها زایر کردیمه یتک یرانیا

 یرانیا یقیدر موس ییو تجّددگرا یریوز ینقیعل

ساختار حکومت بسته بود،  یکمر به نوساز ی، درهمان هنگام که افسرش 1300مه دهه نخست یدرن
 ی(. زندگش 1357-1266) یریوز ینقی: کلنل علسر داشترابه  یرانیا یقیتجّددموس یگر سوداید یافسر

ر ند تجّدد دیحاکم بر فرا یاز تضادها یارین افسر معّرف بسیا یوآرمان هات ها یفعّال کارنامه ،یخصوص
 43ران بود.یا

 

فوق العاده و  یبه ارث برده بود؛ از زن یخانم استرآباد یب یرا از مادرش، ب یقیعشق به موس یریوز
مدرسه دخترانه ن یدومّ  یانگذاریو بن 44،یرانین رساله در دفاع از حقوق زن ایباسواد که با نوشتن نخست

 زدیمو برادرش تار  نواختیمخانم تنبک  یب یاز محافظه کاران شده بود. ب یران، آماج انتقاد برخیدر ا
پ قزاق یدر ت یافسر یریافت. پدر وزیگرفت و الفت  آخت یقیبه موس یاز نوجوان ینقین رو علیو از هم

ن هردو را فراگرفت، نواخت یو سنّت یغرب یقیموس ینقیوست. علیبه آن پ در جوانیز یبود که پسرش ن
ان آشنا ریم ایمق یک مبلّغ مذهبیتوسط  یغرب یقیموس یتئور یپور را در قّزاق خانه آموخت و با الفبایش

دانان برجسته یقیاز موس یکیش خان، که یش و درویز در خدمت عمویرا ن یرانیا یقیموس یشد. تئور
ر دقزاق خانه آنجا را ترک کرد،  یاز افسران روس یکی پس از مشاجره با یریادگرفت. وزیران بود، یا

 یوست و درکنسرت ها به نواختن تار پرداخت. زمان کوتاهی( به انجمن اخّوت پش 1283) م 1904 سال
رزا یشاه در صف مشروطه خواهان قرار گرفت. آنگاه در محضر م یمحمدعل یروهایز در نبرد با نین

 یگ جهانان جنیف پرداخت و پس از پایبود به فراگرفتن رد یقیر موسد مسلّم هنیاز اسات یکیعبدهللا که 
ل یس و دو سال در برلن به تحصیعازم اروپا شد. سه سال در پار یغرب یقیآشنا شدن با موس یاّول برا

 نظر»ه یران را، بر پایا یقین آرزو که موسیران بازگشت با ایبه ا ش 1302پرداخت و در سال  یقیموس
 .45سازد متحّول « در جامعه، یقینقش موس دربارهان یغرب

ودند، ب ییه ضوابط مدرن اروپایران بر پایکه خواستار تحّول فرهنگ ا یگرید تجّدد طلبان، همانند یریوز
 یراژه بین منظور، و به ویا ین ضوابط متحّول سازد. برایز بر اساس همیرا ن یرانیا یقیموس خواستیم
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ا که در اروپ یاوهیش، با همان یرانیا یقید تا از عناصر خام هنر موسیکوش، یرانیا یقیکردن موس یعلم
ند، یرافیرا ب یاپردهربع  یهازانیمبه کار رفته بود، استفاده کند و در واقع  یقیکردن موس یعلم یبرا

در  46منّظم رواج دهد. یرا به صورت یسیاز همه، نت نو ترمهمکند و،  یرانیا یقیرا وارد موس یهارمون
 اء گوکالپ در کتاب خودیست. ضیده نیاز فا یه خالیون ترکیبا روش ملّ  یریسه روش وزین مورد، مقایا

 یکه رنگ یملّ  یقیک موسیدن یآفر یبرای]ت ترکیاساس هو [ Turkculugun Esaslariعنوان تحت 
نظر  را بهیمرجح دانسته است ز یعثمان یدربار یقیرا بر موس یمحل یقیداشته باشد موس یاز تمدن غرب

گر، ید ی. ازسوگرفتیمه یما یرانیا یقیازموس تا حدیبود، چه  یرملّ یمارگونه و غیب یدربار یقیاو موس
د، کن یرانیا یقیموس یراحاکم بردستگاه ها یغرب یقیموس یضوابط علم خواستیمکه  یریبرخالف وز

د بتوان گفت که ی، شایبه اعتبار 47و خواستار حذف آن بود. دانستیم یگوکالپ ربع پرده را مصنوع
 48آنان نخبه گرا. یرانیان ایه مردم باور بودند و همتایترک تجّدد طلبدانان یقیموس

با  یرانیا دانانموسیقین بودکه با آشنا کردن نوازندگان و یران بازگشت، هدفش ایبه ا یریکه وز یهنگام
 1303ن منظور در سال یفراهم کند. به هم یرانیا یقیدرموس ینوآور یرانه را بیزم یغرب یقیموس یتئور

با آموختن نت و سولفژ  ین نوازندگیدست زد که در آن تمر یقیموس یک مدرسه خصوصیس یبه تأس
ک ماه، یسر بود. اّما پس از گذشتن یشدن آن م یتنها باعلم یرانیا یقیموس یبقا یرید وزیهمراه بود. در د

، مدرسه را دانستندیمرا مالل آور  یقیموس یشاگرد مدرسه او، که درس تئور یکصد و اندیهشتاد تن از 
 یستردسته ارک یرید، وزیرس یده به حد کافیم دین همه، پس از آن که تعداد شاگردان تعلیترک کردند. با ا

 یهاانهخزندگان تنها در که نوا ی، تا زمانیرید آشنا سازد. به اعتقاد وزیجد یقیجاد کرد تا مردم را با موسیا
در جامعه به اعتبار  یقیو هنرموس ماندیممنزلت آنان همچنان خوار  کردندیم ییهنرنما یقیفتگان موسیش
را ” کالیکلوب موز“ یعموم یهاکنسرت یل برگذاریتسه یبرا ین رو، وی. ازهمدیرسینمسته خود یشا
گوش دهند اّما نه  یقیساعات فراغت خود به موسق مردم پرداخت که در یس کرد و همزمان به تشویتأس

به کلوب  یو فرهنگ یاسیس تجّدد طلباز رهبران  یاری. بسیعموم یهاسالندر خلوت خانه بلکه در 
 ین حال طیکنسرت خود را اجرا کرد و در ع یهابرنامه یریوز 1304رماه یاز ت 49وستند.یپ یریوز

کنسرت  یاصرار داشت که اعضا یپرداخت. و یقینه موسیخود در زم یهاهدفح یبه تشر ییهایسخنران
ز یکنند و خود او ن ینوازندگ یره رنگ و نشسته بر صندلیبا صورت اصالح شده و لباس و کراوات ت

 یهادهیپدران که با آداب و یا یمردم عاد یبرا»ر: ی. به گفته خوش ضمکردیم یباباتون آن هارا رهبر
یمه یف مایکه از رد ییهاآهنگ ی، چه درآن، سوانمودیمب یغر یریوز یهاکنسرتآشنا نبودند،  یغرب

ارکستر، آالت  یبرنامه، رهبر یداشت: نحوه اجرا یغرب یهادهیپدو  هاسنّتز نشان از ی، همه چگرفت
 50«ب نوازندگان.یبود(، و باالخره ترک هاکنسرتن یدر ا یرانیا یقی)تار تنها آلت موس یقیموس

. گرفتیماو سرچشمه  یهنیو م یاز احساسات ملّ  یرانیا یقیمتحّول ساختن موس یبرا یریتالش وز
ا ش از رضیبه دوران پ یت ملّ یم هویو تحک یقیدر موس یان نوآوریوند میکه اشاره شد، آغاز پ گونههمان

 یرانیا یقیشگامان تجّدد موسیدار شد و پیپد ینخست در مراکز نظام یغرب یقیر موسی. تأثگشتیمشاه باز 
 یادهیپدچ یداشتند. در دوران پس ازجنگ، ه ینظام یانهیشیپ یهمگ -یریلومر، ساالر معّزز و وز-
 .نبود یمردم یقیهن پرستانه و موسیان جنبش میوند میپ یایگو”سرود”شترازیب

 یو آموزش عموم یسرود ملّ 

 51.شدیمبه کاربرده  یرمذهبیو هم غ یمذهب یآوازها یش از اسالم هم برایواژه سرود، در دوران پ

 یرانیبه شاگردان ا یپروتستان یون هایسیزکه مین یمذهب ین واژه به سرودهایدراواخرقرن نوزدهم ا
ب الممالک یران معاصر صادق خان ادینده سرود در این ُسرایظاهراً نخست 52آموختند اطالق شد. یخودم

را، به مناسبت بمباران مجلس به ” غمسرود“به نام  یاقطعه، ش 1287 در سالاست که  بوده 53امیری 
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 یول 55ف بوده یه تصنیکه در آغاز کار سرود شب رسدیمبه نظر  54شاه، ساخت. محمدعلیفرمان 
 1356-1275امیرجاهد ) محمدعلیبه نام  ین دو شاعریان ایافته است. پل میکامالً مستقل  یشکل تدریجبه
ز با یرجاهد نی. امساختیمو هم آهنگ  گفتیمو هم سرود، هم شعر  ساختیمف ی( بودکه هم تصنش

 یافت اّما برخالف عارف و عشقی یملّ  گرایشی 56اّول  یران درجنگ جهانیا یمشاهده خوار
 57د و سالنامه پارس را منتشر کرد.یرس یهواداررضاشاه بود، به مناصب ادار

 یقید موسیدرکل -ف داردیازرد یگرچه گاه نشان-است وآهنگ آن  یغرب یتم سرود همانند مارش نظامیر
خ کشور، ی. اشعار سرود رنگ افتخار به وطن، استان، مدرسه و حرفه دارد و در آن عشق به تاریغرب

ف، اغلب شاعر، آهنگ یدن سرود، برخالف تصنیزند. در آفر یموج م ین و نظام پادشاهیپرچم، سرزم
است، شعر  یغرب یقیکه آشنا با موس سازدیم یآن را کس ست، چه معموالً آهنگین یکیساز و خواننده 

 .خوانندگان است یگروه یز محصول همکاریآن ن یو اجرا دیسرایمگر ید یآن را کس

ط یاز شرا یکیران بود. یدر ا یمات نظامیمدرن با تعل یقیموس یاز هم قِران یناش یحالت مارش به احتمال
سه ک مدریدسته موز یرا برا ین بود که شاگردان مارشیا یدولت یقیل شدن از مدارس موسیفارغ التحص

ژه در یاز آن زمان تاکنون، و به و 58رند.یز به عهده بگیآن را ن یو اجرا یم رهبریبسازند و پس از تنظ
 یرانیا یقیموس یاگونهوقفه داشته و به  یب یران رواجی، ساختن سرود در ایپس از انقالب اسالم هایسال
و شاگردش، روح  یریساالر معّزز، وز هازجملز ین یرانیتجّدد طلب ا دانانموسیقیاست. همه ل شده یتبد

 .اندزده، به ساختن سرود دست یهللا خالق

د، با یرا در خدمت ارتش گذران یخته بود و زمانی، گرچه وجودش با شور ملّت و وطن در آمیریوز
که  شیهایسخنرانک از ی. در دانستیمب اقتباس ک داشت و آن را گرته مناسینزد یآشنائ یغرب یقیموس

و تنها پس از  شدهیمواال شمرده  یران باستان هنریدر ا یقیراد کرد گفت که موسیا 1304در سال 
ان ز با هجوم ترکیافت، و پس از آن نی یانفعال یران حالتیست سال حکومت اعراب بود که فرهنگ ایدو»

یم یقیاومعتقد بودکه موس 59«شد. ترمحزوند و ید یشتریب بیآسران یان فرهنگ ایموریو مغوالن و ت
ه سر ب یقیبدون موس یطیان در محیرانیغالب ا»شود چه،  یفرهنگ ین افسردگیشفا بخش ا یدارو تواند

 60«جامعه شده باشد. یسبب خمودگ تواندیمن یو هم بردندیم

د ین منظور کوشیرون آورد و به همیآن ب یسنّت یرا از حالت افسردگ یرانیجامعه ا خواستیم یریوز
 یرا برا یسنّت یقیعمده از موس یرا بخشیسازد ز یمثبت اجتماع یهاارزشن را محمل ینو یقیتاموس

 دانستیمنارسا  ین هدفیچن

 یقی. اّما موسدهدینماجات مارا یوب است و جواب احتیما... مع یقیفه ما و مخصوصاً موسیظر صنایع ..
ر یت، از تأثیت و محکومیدرد و رنج و محبوس یهاخاطرهز، از یست از احساسات الم انگینه ایما... خز

 یمشروع ما آن هائ ی. آوازهایه داریو تعز یسوگوار یهاآهنگ، از یف وحشیطوا یدر پ یپ یهاهجوم
 یو هر آهنگ اندبردهیمبرآوردن ناله و اشک به کار  یبرا هاخوانه یو تعز هاخوانبوده است که روضه 

 دانقیموسیص یمطرود، سازها ممنوع و شغل شخ یک گشته و مابقیکالس تدریجبهر را داشته ین تأثیکه ا
ش یدرمجالس ع یو هرزه گو یشهوان یقیک موسینوحه گر  یقین موسیبودن پست و منفور... در مقابل ا

 یعنیفولکلور،  یقیروم(. موس یورهازمان زوال امپراط یقی... )مانند موسآمدیمن به وجود یا ومتنعّمیاقو
 یعنیطرزدّوم  یقیشتر ازموسیب یلیحه افراد ساده باذوق است، خیف که حاصل قریطوا محلی یهافیتصن

 61کرد. ید به دقت با اشعارش جمع آورینهارا بایت و ارزش دارد و ایاهم یشهوان

دست  ییبه ساختن سرودها ی، وشمردیم یحزن آور و مبتذل سنّت یقیموس یریز از آن چه وزیگر یبرا
ن راه یرا به شنونده القا کنند ودر ا یهنیوم یملّ  یهاآرماندوار بود شاد و روح پرور باشند و یزد که ام

د ک سازگارباشنیکالس یقیبزرگ وکوچک موس یش باگام هایبهره جست که کماب ییه هایشتر ازمایب
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 یر و تودماغیز یصدا یریوز 62حاصل شود. یارتباط یغرب یو هارمون یملّ  یقین موسیجه بیتادرنت
مردانه به  یآنکه حالت ین رو برایاز هم و 63،شمردیمران را زنانه یا یسنّت یقیخوانندگان مرد موس

راکه ساخته بود با  ییهاآهنگاز سرودها و  یبرخ کردیمکه اجرا  ییدهد درکنسرت ها یرانیا یقیموس
، دهخدا، یدشت ازجملهب خود، یاز دوستان اد ین از برخیهمچن یری. وزخواندیمبم خود  یصدا
رهنگ ن فیکه به منظور تدو ییبایز یهنرها یزاده، دعوت کرد که به آکادم ی، فروزانفر و تقیاسمیدیرش

 ینگ بنامقدمه و س ین آکادمیهم یاگفتهوندند. به یان گذاشته بود، بپیبن یرانیا یقیموس یرهایو تعب هاواژه
 64ران شد.یفرهنگستان ا

، 1304 در سالفا کند. یا یقینه موسیدولت در زم یهابرنامهدر  یتوانست نقش مؤثر یبه زود یریوز
نامه ر بریافته بود، چنان تحت تأثیاو حضور  یازکنسرت ها یکیس الوزراء وقت، رضاخان، که در یرئ

 یهادهاشنیپ ازجملهبه دولت ارائه کند. کشور  یقیموس درباره یخواست تا طرح یریقرار گرفت که از وز
درس  هاپرورشگاهگنجانده شود، کودکان  یدر برنامه مدارس دولت یقین بودکه درس موسیا یریوز

ارت شدن آنان مخالفت کند(، عم” مطرب”نداشتندکه با یاموزند )چه، آنان سرپرستانیب و خوانندگی ینوازندگ
د و ش یشنهاد آخر عملیاموزند. تنها پیب یوطن یسرودها یغرب یهامارش یاپرا بنا گردد، و سربازان بجا

در برنامه  یمرحله بعد 65د.یان گردیران نمایدر ا یقیگر نقش ارتش در تحّول موسیب بار دین ترتیبه ا
لحان داراال یرا بر الگو یقیموس یک هنرستان ملّ یس یبود. عارف قبل از او تأس یقیم موسیتعل یریوز

 1297اد نهاد. در سال یران را ارتش بنیدر ا یقیموس ین مدرسه دولتیرده بود. اّما نخستشنهاد کیپ یعثمان
 ن مدرسه در آغازیا یت اصلیک نام گرفت. مسئولیدارالفنون مستقل شد و مدرسه موز یقیبخش موس ش
ن یتنخس عنوانبهن مدرسه یده شد و ایرابطه با ارتش بر یان بود. اّما پس از چندیبه نظام یقیم موسیتعل

 .شروع به کار کرد یریخود وز یران به سرپرستیدر ا یقیهنرستان موس

شتر نبود( و از یتعداد آنان از چهل نفر ب 1308نداشت )در سال  یادیشاگردان ز یقیموس یهنرستان عال
 یداد، با مخالفت جد یرو یدر برنامه مدارس دولت یقین رو، برخالف آنچه در مورد گنجاندن موسیهم

ه ( بود کی)البرز بعد ییکایکه دانش آموزانش سرود خواندند مدرسه آمر یامدرسهن ینشد. نخست روبرو
م سرود یتنظ یبرا یحیمس یمذهب یهاآهنگو  ی، دکتر ساموئل ُجرَدن، از اشعار فارساشیحیمسس یرئ

باط ه، انضیدر روح یکه سرودخوان یر مثبتیران به تأثیا تجّدد طلبان یفرهنگ 66مناسب بهره جسته بود.
وزارت معارف )فرهنگ(  1300ن رو در سال یبرده بودند واز هم یدانش آموزان داشت پ یو حس همکار

ن برنامه تنها یا یقیج شود. اّما به علت کمبود معلّم موسیه کرد که خواندن سرود در همه مدارس رایتوص
 67د.یاز مدارس به مرحله تحقق رس شمارکمیدر 
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و در آن تبّحر داشت به  دیورزیمعشق  یقیت )مخبرالسلطنه( که به موسیهدا یلق یمهد 1306در سال 
شاگردان  یفته سرودخوانیش کردیمدن ید یکه از هنرستان عال 1309در سال  68د.یرس یرینخست وز

ذاشت. ان گیرابااو درم یدر مدارس دولت یقیم موسیگر مسئله تعلیبا استفاده ازفرصت بارد یریشد. وز
م یبا استفاده از شاگردان هنرستان تعل ییرفت و دستور داد که مدارس ابتدایشنهادش را پذیمخبرالسلطنه پ

از مدارس آغاز شد و  یدر برخ یقیس موسی، تدر1310را در برنامه خود بگنجانند. در مهرماه  یقیموس
 یهاجشنکه دولت  یهمان سال یعنی، 1313در سال  69افت.یم یبه مدارس سراسر کشور تعم 1312تا 

، ده بودیرس یاتازهبه اوج  یج احساسات ملّ ییته یغات دولت برایو تبل کردیمرا برگذار  یهزاره فردوس
از  یبه گفته خود او، هدف اصل 70منتشر کرد. یاجزوهمدارس را در  یاز سرودها یامجموعه یریوز
ش ج عواطف وطن دوستانه دانییودند( تهساخته شده ب یشترشان با اشعار فردوسین سرودها )که بیم ایتعل

 71بود. یب اخالق عمومیآموزان و تهذ

داشت.  یاساس یش از آن تفاوتیدوران پ یهافیتصنبا  1310و  1300 یهادهه یسرودها یمحتوا
نسبت به وضع موجود و اوضاع کشور  درمجموعروز بودند و  یاسیس یدادهایرو دربارهشتر یب هافیتصن

 ید مذهبض یح لحنیبودند و به تلو یران و دودمان پهلویش ایداشتند. سرودها برعکس در ستا یانتقاد یدید
 :داستیر پیاز سرود ز کهچنانداشتند 

 پادشه ش کورس و دارا بود             ران بودیکشور ما کشور ا

 72من ن یش من ودیک اتیدوست         ن منیحب ّتو آئ یوطن، ا یا

 73.پرداختندیمران یا یش گذشته باستانی، با اشاره به وضع اسفناک کشور، به ستاینز اشعار وطیقبالً ن
ن به یرید یکه دوران طالئ کردندیمشه را القا ین اندیران اید درباره تحّول اوضاع ایجد یاّما سرودها

م یخور ینمبر یاز استبداد حکومت یچ انتقادیگر به هین سرودها دین، در ایکشور بازگشته است. افزون بر ا
 ییحیرزا ی، که م«رانیجوانان ا»ن دوران، به نام ین سرود قبل از اید بود. نخستیجد یادهیپدن خود یکه ا

 :شدیمت شروع ین بین سالگرد افتتاح مجلس ساخته بود، با ایبه مناسبت نخست یدولت آباد

 ماست یوشاد یش وطرب وخّرمیروزع         ماست یآزاد نوبت جوانان وطن، یا
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 یبشر یجهان یهاآرمانگر یا دی ی، برادری، برابرین آزادیدوران رضا شاه، از مضام یدرسرودها
 و 74گران(،یر دیح تحقیران )و به تلویبودن وضع ا ین دوران عالیا یست. موضوع سرودهاین یخبر
 :ش شخص شاه، استیستا

 یز اوشد قو یانیپشت ملک ک       یحافظ تو، شاهنشاه پهلو

 یزنده باد تا ابد نام پهلو       د نعره سربسریوجان زنازدل

. در واقع، مخالفت ختیانگیمان را بر یعتاً مخالفت روحانیران طبیدر مدارس ا یین سرودهایآموزش چن
 یا حدن برنامه تیا یران در قم سبب شد که اجرایان ایعید شی، مرجع تقلیزدی یم حائریت هللا عبدالکریآ

که در حد نفوذ و اعتبار او باشد  ی، رهبر مذهبش 1315اّما پس از درگذشت او، در سال ق افتد. یبه تعو
ن سرودها در همه مدارس از سرگرفته یم ایتعل 17-1316 یلیجه در سال تحصیدر صحنه نبود و در نت

 .از سرگرفتند یقیس موسیان مخالفت خود را با تدریران، روحانیشد. با خروج رضاشاه از ا

آنان توّسل  یکسو به احساسات ملّ یاز  تجّدد طلبان، یقیم موسیبا تعل یان سنّتیرانیکردن مخالفت ا یخنث یبرا
، از شاگردان و همکاران ی. روح هللا خالقالمللیبین یهاارزشو  هامالکگر به ید یو از سو جستندیم

که در مجله ماهانه وزارت  یامقالهران، در یدر ا یقیطراز اّول موس تجّدد طلباناز  یکی، و یریوز
 :ن نوشتیفرهنگ منتشر شد چن

ج یرا یقیرا موسی، زشدیممذموم شناخته  یکار ید مذهبیر از دیتا دوران اخ یقیم موسیدر کشورما تعل
 اعراب یقینداشت. موس یانحطاط اخالق یوسوق دادن جامعه به سو یز جنسیک غرایجزتحر یمعموالً هدف

وتنها به  گذشتیما یبود که اغلب ازمرز حجب وح یعیرطبیغ ییلف به صداات جیشامل خواندن اب یبدو
یمن رو بود که اسالم آن را منع یو از هم دیانجامیمو هتک آبرو و احترام مردم  یگر یاشاعه روسپ

امروز  یعلما آنرا حرام دانستند. حتّ  کردیمرا دنبال  هاهدفهمان  یقیز که موسیبعد ن یهادوران. در کرد
دن یازمردم ظاهرپرست با شن یوبرخ شوندینمحاضر  یقیازمردم متعّصب درجلسات موس یاریز بسین

ن یند. و به ایآن هارا بب یگریبه خصوص اگر کس د زندیگریمو  رندیگیمگوششان را  یقیموس یصدا
 .کنندیممحروم  یروح ین غذایب خود را از ایترت

 

رفا که ع یادآور حّظ معنوی، یقیران از موسیاستفاده طبقه حاکمه ا، با اشاره به سوء ین مقاله، خالقیدرهم
 ان وییکایکه براساس آن آمر یلیپنج دل یادآوریم آن را در مدارس، با یو تعل شودیم برندیم یقیاز موس
 یت استعدادهای: کشف و تربشماردیم، موجه اندگنجاندهرا در برنامه مدارس خود  یقیان موسیاروپائ
 یاو نواه یب اشعار اخالقیک در شاگردان از راه ترکین یت خویسرگرم ساختن کودکان، تقو، یقیموس
 76نشان.یسرزم یقی، و آشنا ساختن شاگردان با موسید حس وطن پرستی، تشدیقیموس
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د. هنگام فراهم بو یش شاه پرستیآن با ک یجیق تدریو تلف یرسم ناسیونالیسمبازتاب  یدوران پهلو یسرودملّ 
خواست تا  یرانیه از مقامات ای، وزارت خارجه ترک1313ه در سال یآوردن مقدمات سفر رضاشاه به ترک

ه راک یاتازه یران اشعارسرودملّ یا یچند از ادبا یبفرستند. تن هاآن یران را برایا یمتن آهنگ سرود ملّ 
ب و یساخته بود، سروده بودند. ترت یقیموس یالالن دوره اّول هنرستان عیازفارغ التحص یکیداود نجم، 

بند اّول که با  77ن دوران دانست.یه حاکم در ایروح یایگو توانیمسه بند اشعار سرود را  یمحتوا
در مدح شاه بود، بند دّوم در بزرگداشت پرچم و سرانجام بند سّوم در  شدیمآغاز « شاهنشه ما زنده بادا»

م / رخشنده یکیم/ روشندل از کردار نیکیرو گفتار نیما پ: »آمدیمن یازجمله چنن سرود یل ملّت. در ایتجل
ست. اّما یوارد ن یرادیا« ک،یک و گفتار نیک، پندار نیکردار ن»البته بر شعار  78«م.یکیاز پندار ن

 ن گنجاندن آن دریاست و بنابرا ین زرتشتیادآور دین عبارت یا ید کرد که در اذهان عمومیفراموش نبا
 یسبب سرخوردگ توانستینماعالم شده  یعشر یآن اسالم و مذهب اثن ین رسمیکه د یکشور یسرود ملّ 

 .مسلمانان مؤمن نشود

قب ران عیرضاشاه بازگشت خود را به ا کهچنانگر شدند آن یکدیه، رضاشاه و آتاتورک مجذوب یدر ترک
رفته یر پذیتأث” زمیکمال“ز از یه نیترک یقیموسه بهتر آشنا شود. یر ترکیاخ یهاشرفتیپانداخت تا بتواند با 

 ینّتس یقید تاهنر موسیا گوکالپ، کوشیه، با الهام ازافکارضی، دولت ترک1930و  1920 یهادههبود. در 
دارااللحان بسته شد و در سال  یشرق یقیبخش موس 1926ن رو، در سال یه را سرکوب کند. از همیترک

مورد  یغرب یقیدر عوض، موس 79د.یو ممنوع گردیخش آن از رادو پ یقیموس گونهاین یاجرا 1934
اسبت اپرا بسازند. به من یب شدند به سبک اروپائیه قرار گرفت و آهنگ سازان ترک ترغیتوجه دولت ترک

، 1934ه سفارش داده شد که در سال یران و ترکیا یبه افتخار دوست یز اپرائیرضا شاه ن یمسافرت رسم
ن اپرا یصحنه آمد. نام ا ین( بار به روین )و ظاهراً آخریاّول یآنکارا برا یاپرابا حضور رضاشاه در 

که  -به استعاره رضاشاه و آتاتورک –رج و تور یدون، ایدو پسر فر یگانگیبود و موضوع آن ” دونیفر“
 80.رسندیمان یان و تورانیرانیا یب به فرمانروائیبه ترت یدر شاهنامه فردوس

 یهارنامهبه قرار گرفته بود، برشتاب یر سفر خود به ترکیران، رضاشاه که سخت تحت تأثیدر بازگشت به ا
نه هنر یرا هدف او در زمی، زخواندینم یریوز یشتاب با برنامه نوآور گونهاینتجّددطلبانه خود افزود. 

، بود. در واقعو ضوابط آن  هاوهیشکه الهام گرفتن از  یغرب یقیک پارچه موسیران نه اتخاذ یا یقیموس
ت یش فراهم کرد و، ظاهراً با وفادار ماندن به شأن و شخصیاخراج خو یز الزم را برایدستاو یریوز

ران برپا یعهد سوئد به ایبه افتخار سفر ول 1314که در سال  یافتیبرنامه ارکستر درض یهنرمند، از اجرا
ادر را ص یقیموس یاست هنرستان عالیاو از ر یشده بود سر باززد. ظاهراً شخص رضاشاه دستور برکنار

 81د.یاو برگز یرا به جا یترجوانو  ترعیمطکرد و فرد 

م یل کرده بود تصمیان، پسرساالرمعّزز، که در آلمان تحصین باشین می، ماژور غالمحسیرین وزیجانش
کسره از ی را یرانیا یقیس موسیتدر و 82جوید وه متداول در اروپا بهره یازش یقیم موسیتعل یگرفت برا

 1318که در سال  یدرمقاله ا شدیمن مورد از او یکه درا ییدر پاسخ به انتقادها یحذف کند. و هابرنامه
دکه ینما یو حس م کندیمق یخبردارد تصد یعلم یقیرمتعصب که ازموسیهرشخص غ»منتشر کرد نوشت: 

« را ندارد. یغرب یقیبا موس یقدرت برابر رسدینمراهآهن  یتارو تنبک وکمانچه همانطور که شتر به پا
د یتأک انددهشاستخدام  یقیموس یدر هنرستان عال یقیم موسیتعل یبرا ییده استاد اروپا کهاینبا اشاره به  یو

 اندردهکر ممالک متمدنه اتّخاذ یکه سا یم آن را بر اساس علمیخود بکوش یقید موسید در تجدیبا»کرد که 
ما  ین ملّ ر شئویه سایابد و به پایبه خود گرفته نجات  هاقرنکه  یدگیوپوس یت دلمردگم تا از حالیقرار ده

 83«برسد.

 یذاراز برگ یریش نبودند. هدف وزیب یتیدانش اقلیو مر یریران، وزیا دانانموسیقیدر جمع نوازندگان و 
 گونههمانرا یبود زان مردم یدر م یقیآغاز کرده بود گستردن کشش موس 1304که از سال  ییهاکنسرت
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که مّد نظر  یقیشد. اّما آن موس یان اجرامیصوف یانجمن اّخوت تنها برا یعموم یهاکنسرتکه اشاره شد 
ن یشه دوانده بود، نداشت. از همیرباز ریاز د یرانیرا که در جامعه ا یسنّت یقیت موسیبود مقبول یریوز

 یهابرنامهاو حاضر به تحمل  یه تار تنهادن نغمیتنها به عشق شن یریوز یهاکنسرتن یرو، مستمع
بود، از  هااناستگر یازد ترشرفتهیپ یالن، که از لحاظ فرهنگیکنسرتش بودند. از تهران گذشته، تنها در گ

اجرا کرد و به درخواست  ییهاکنسرت( ی)پهلو یاستقبال شد. او در رشت و بندر انزل یریوز یکارها
ر و یکه از تأث یگر از عواملید یکید. ینپائ یریدست زد که د یقیک مدرسه موسیس یمردم محل به تأس

را یران درهنرستان بود زیا یسنّت یقید موسیاز استخدام اسات یو یکاست خوددار یریت مکتب وزیاهم
تجّدد و  انیان سنّت گرایم ین خود کدورت و جدائینداشتند. ا ییآشنا یغرب یقیموس یهاهینظرآنان با نت و 

 یقید و شرط موسیق یه اقتباس بیتوانستندعل ین دو گروه میکه ا یامن زد، آن هم درست هنگامرا د طلبان
 یرانیا یقیمتحّول ساختن موس یبرا یریوز یهابرنامهکه  یخصومت 84کنند. یک مساعیتشر ییاروپا
ن یمنتشر کرد آشکار است. عارف مقاله را با ا« من یفتوا»که عارف با عنوان  یامقالهخت در یبرانگ

او ضمن رّد « است. یج روح ملّ یو مه یت، مربّ یمشِخّص و معّرف قوم یقیموس»که  کندیمنکته آغاز 
ن ادعا یرفتن ایبر فرض پذ دیگویمران حزن آور است یا یقیموس کهاینبر  یمبن یریوز یادعا

ر یر پذییز تغین یک ملّتی یقیشود موس یر به زبان اجنبییتغ یک ملّتیست زبان یکه ممکن ن یهمانطور»
 :دیگویمو  طلبدیمرا به چالش  یریان مقاله، عارف وزیدر پا« ست.ین یو مخلوط شدن

چ یه امزندهن حق را تا یران عالقمندم و حق نظارت در آن دارم و ایا یقیبه موس یزیشتر از هر چیمن ب
 دیشو یرانیا ای یا صرف اروپائی کنمیمن سابقه خواهش ینظر به اکس قدرت ندارد از من سلب کند. 

که خون  یحساس یهاجوانآن  یو از برا دانندیمن فن یکه مرا مجتهد اعلم در ا ییهاآن یاز برا . ...
من به  یفقط عالقمند دانندیمش من هستند و یآال یرو احساسات بیدوران دارد و پ هاآنت در عروق یرانیا

براو چو “م: یگو یخود حرام کرده وم ین سطور کرده است به فتوایمرا وادار به نگارش ا یملّ  اتیروح
 85”د.یمن نماز کن یمرده به فتوا

 تواندینمچکس یم، هیخواه و مشروطه طلب که بگذر یز و نابردبارانه عارِف آزادیتحّکم آم” یفتوا”نیازا
د که یچشم پوش توانینمت هم ین واقعیبرا یود، ولش یریوز یت وصالبت اخالقی، حسننیدوستمیهنمنکر 

ت ید اکثراز آن بود که بتوان ترگانهیبران یا یسنّت یقیبا فرهنگ موس یقیساختن موس یمردم یکوشش او برا
وب مطل یاثر یرانیا یقیدوران رضاشاه برموس یزین ستین همه، دینه به راه آورد. با این زمیمردم را در ا

 .دیبرکش یآن رابه عرصه عمومرا دستکم یگذاشت ز

ده است. یفرارس یرانیا یقیدولت برآن شدند که زمان حذف کامل موس ی، مقامات فرهنگ1318در سال 
ن یساست غالمحی، به ریقیس شده بود اداره کّل موسین سال تأسیکه در ا” سازمان پرورش افکار“از  یبخش

ن به فرما»ن اداره به صراحت روشن شده بود: یجاد ایاست او هدف از ایان، بود. در حکم ابالغ رین باشیم
اس را بر اس یدیجد یقیر دهد و موسییکشور را تغ یقین اداره موظف است که موسیا یونیحضرت همایاعل

 یدن لباس به سبک غربیکه قبالً دستور پوش گونههمان 86«جاد کند.یا یغرب یقیاصول و قواعد گام موس
ن یعوض کنند. ا یقیقه خود را در موسیان سلیرانیکه ا کردیمحکم  ز دولتیصادر شده بود، اکنون ن

ان یوه غربیران به شیمتجّددکردن ا ینفک از برنامه رضاشاه برایال ید بخشیرا با یقیدرموس ینوآور
ن یفقنگذشته بود که مت یقیقه در موسیر سلییان به تغیرانیاجبار ا ین تالش برایاز ا یریاّما د 87دانست.

 یهاشیگرااست کشور، بر یران، همانند عرصه سیا یقیگر صحنه موسیاشغال کردند و بار د ران رایا
قابل بحث است  یهنر ازنظردوران رضاشاه  موسیقیایی یهااستیس کهاینبا 88گوناگون گشوده شد.

ن را به هر حال آیمطلوب گذاشت ز یاثر یرانیا یقیدوران او بر موس یزین ستید کرد که دیفراموش نبا
  .دیبرکش یرا به عرصه عموم
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 جه سخنینت

از آن  د ویان رسیبه پا یبوم یقیموس یبر جا یغرب یقینشاندن موس یپس از خروج رضاشاه، کوشش برا
 یریزز، که وین یسنّت یقید. هنر موسیگرد یقیانواع موس یستیران عرصه همزی، ایپس، تا انقالب اسالم

شتر به هّمت مرکز حفظ و اشاعه ی، بش 1350ژه در دهه یبه نکوهش آن برخاسته بود، زنده ماند و به و
ن دوران، ترانه، که در آن شاعر یافت. در همیتازه  یس شد، عمریتأس 1347ران که در سال یا یقیموس

 یهافیتصنآن جمله  ، ازیمیقد یهافیتصنف را گرفت. اّما یتصن یست، جاین یکیو آهنگ ساز و خواننده 
در  یریوز یان، سبک التقاطین می. در ااندماندهبرجایران همچنان یا یقیه هنر موسدرمجموععارف، 

ک یژدئولویو ا یغاتیتبل یاز ابزارها یکی یز پس از انقالب اسالمیدارد. سرود ن یز هوادارانین یقیموس
 یجمهور یاسیس-یمذهب ی، سرودهایعزادار امیا یسنّت یهانوحهزش آن با ید و از آمید گردینظام جد

ان به انواع یرانیمجاز در کشور بود. امروز، ا یقیتنها موس 1360مه نخست دهه یزاده شد که در ن یاسالم
 یریوز یالتقاط یقیمشهور است نه موس یملّ  یقیموس عنوانبهش دارند، اّما آنچه یذوق و گرا یقیموس

است که از دربار شاهان گذشته به  یفیو ظر یبلکه همان هنر خودمانران یا محلی یهایقیموساست و نه 
 .ماندهبرجایارث 

ران در یگانه و اشغال ایب یروهای، وطن و ملّت بود. اّما با هجوم نیت آزادیدوران مشروط یهافیتصنتم 
رفت؛ ه گانه و گاه نژادپرستانیز، ملّت ستایگانه ستیب یان رنگیرانیجنگ اّول عواطف وطن پرستانه ا

ت یدوار بود که با تثبیافت. رضاشاه امیروشن  یز بازتابیزمان ن یو سرودها هافیتصنکه در  یعواطف
ران یت ایگانگان به حق حاکمیامکان دستبرد دوباره ب ین اقتدار حکومت مرکزیران و تأمیا یت ارضیتمام

، نقش برآب یمّدت ید، دستکم براین امیران ایو اشغال ا 1320ور یشهر یدادهایرا کاهش دهد اّما با رو
 .شد

رگ ران را بزیخ و استقالل این، تاریدوران سلطنت رضاشاه شمرد، چه، سرزم یقید زبان موسیسرود را با
و آزادانگارانه به  یوطن یهافیتصنل یتبد 89.ستودیمآن را  یو دستاوردها یپهلو یوپادشاه داشتیم

ز بود. به سخن یاّول ن یراِن پس از جنگ جهانیا یاقتدارگرا و شاه پرستانه معّرف حکومت یملّ  یسرودها
 یاهآن، خودآگ تبعبهو،  یاسیبارز تحّول فرهنگ س یدنشانه هایف و سرود را بایتصن یگر، دگرگونید
افت. درواقع، اشعار یز ادامه یمردم پس ازرضاشاه ن یوخوار یان سرودملّ یوند میان دانست. پیرانیا یملّ 

ن گل گالب، ملَهم از ی، ساخته حس«مرز پرگهر یران، ایا یا» یعنین سرود، یمحبوبترن و یمشهورتر
در دوران  90بود. 1323در سال  ییکایک سربازآمریبه دست  یک دکان دار تهرانیمضروب شدن 

یمشاگردان مدرسه شد. اّما، شاگردان مدرسه نه  یقیمات موسیخواندن سرود اساس تعل یپهلو یپادشاه
و نه  تندافییم ییبا نت آشنا جدی طوربهز دهند، نه یگر تمیکدیگوناگون را از  یهادستگاهگونه چ آموختند

شاگردان پرورش  یت هنرین نبود که ذوق و خالّقیا ی. هدف اساسگرفتندیماد یرا  یقینواختن آلت موس
 یو به فداکار آموختیم یکه به آنها درس وطن پرست خواندندیمرا  ییفقط، همصدا، سرودها هاآنابد، ی

و نه  گرفتیمه یبه خاک و خون ما یاز وابستگ یاحساسات ملّ  گونهاین. کردیمقشان یران تشویدر راه ا
 یهاانهافسحدّ به قهرمانان و  یب یشهروندان. در واقع، دل مشغول یف فردو برابریبه حقوق و تکال یاز آگاه

-ه یهمسا یهاملّتنسبت به  یتیعنا یو ب یتوّجه یو ب یانو زب یدربرابر تنّوع نژاد ییبای، ناشکیخیتار
نظام  دستاورد آن -زند یرا نشان م یرانیبزرگ از نخبگان و روشنفکران ا یکه هنوز رفتار و گفتار بخش

، مدارا و حکومت یآزاد ین ارزش الفت داد، اّما به آنان معنایراباچن یرانیاست که کودکان ا یآموزش
 *.ن ُکند و دشوار داردیچن یتولّد یران امروز جامعه مدنیاگر در ا یشگفت یپس چه جااموخت. یقانون را ن
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Ph. D. dissertation, UCLA, 1989, p. 21. 
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 .136-135ران، صص یا یک نظامیزخ مویمالّح، تار .19

، بود. یقت نعمت اللهیهمدان ومرشدطر یو وال شاهناصرالدینرالدوله، داماد ین انجمن ظهیمؤّسس ا .20
 Encyclopaedia Iranica, s.v. “Anjoman-e:ن باره ن. ک. بهیشتر درایب یآگاه یبرا
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ن کنسرت ینخست یقیان با موسیرغم عناد روحان یعل کهاین. 90-83، صص 1، سرگذشت، ج یخالق .21
 یت هایف گسترده حّساسیاز ط ییایاجرا شد خود نشان گو یک جشن مذهبی یدر روز برگذار یعموم
 Margaret Louise Caton, “The:ف ن. ک. بهیتصن درباره. 22ران است.یدر ا یمذهب

Classical Tasnif: A Genre of Persian Vocal Music,” Ph. D. dissertation, 

UCLA, 1983. 

 ,Franciszek Machalski, La litterature de l’Iran contemporain:ن ن. ک. بهیهمچن
vol. 1, Wroclaw, Warszawa, Krakow: Zaki ad Narodowy Imienia Ossolinskich 

Wydawnicto Polskiej Akademii Nauk, 1965, pp. 70-72. 

 .د جستیش از اسالم بایران پیف را در ایشه تصنیکه ر رندیگیمجه ینتن ین نکته چنیاز ا یبرخ .23

ر خود از آثا یکیرا در  یقی( و موسی)و عرب یان شعر فارسیک میوند نزدیپ یکدکن یعیدکتر شف .24
. 45، ص 1360شعر، تهران، آگاه،  یقی، موسیکدکن یعیده است. ن. ک. به: محمد شفیعالمانه بررس

 نیشعرگفتن است و هم آواز خواندن. همچن یهم به معنا” سرودن“ یدرفارس کندیمهمان گونه که او اشاره 
 Ehsan Yarshater, “Affinities Between Persian Poetry and Music,” in:ن. ک. به

Peter J. Chelkowski, ed., Studies in Art and Literature of the Near East in 

honor of Richard Ettinghausen, New York, New York University Press,1974, 

pp. 62-67. 

 .V. A:ر، که در دسترس نگارنده نبوده، آمده استیف در اثر زین تصانیاز ا یظاهراً برخ .25

Zhukowskii, Obraztsy Persidskago Narodnago Tvorchestva, St. 

Petersburg,1902. 

-Sorour Soroudi, “Persian Poetry in Transition,1900:ک نمونه ن. ک. بهی یبرا .26

1925,” Ph. D. dissertation, UCLA, 1972, pp.63-64. 

 .105-103و  98ران، صص یا ی، شاعر ملّ ینیعارف قزو .27

ن باره ن. ک. به: یدر ا است. شاهناصرالدینخان گربه محبوب  ی. اشاره او به ببر331همان، ص  .28
 .88، ص هاادداشتیرالممالک، یمع

 .Caton, “The Classical Tasnif,” pp:ن. ک. به هافیتصن گونهاینات یاز جزئ یآگاه یبرا .29
79-88. 
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 .است یاسالم یران و نظام جمهوریمعاصر ا یاسیفرهنگ سن گل الله در ینماد

 .Soroudi, “Persian Poetry in Transition, 1900-1925,” p. 105:ن. ک. به .30
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 Afsaneh Najmabadi, “The Erotic Vatan:ن. ک. به ین دگرگونیتازه از ا یریتفس یبرا
[homeland] as Beloved and Mother: To Love, to Possess, and to Protect,” 

Comparative Studies in Society and History, 39:3 (July 1997). 

 ,Edward G. Browne, The Press and Poetry of Modern Persia:ن. ک. به .31

reprint, Los Angeles, Kalimat Press, 1983, pp. xvi-xvii. 

 Leonard W. Doob, Patriotism:بهن دو ن. ک. ین ایف و تفاوت بیاز تعار یآگاه یبرا .32

and Nationalism: The Psychological Foundations, New Haven, Yale 

University Press,1964, pp. 4-9. 

ش یفرد به کشور خو یاحساس یعالقه و وابستگ (patriotism)”یدوستمیهن“ن نوشته، منظوراز یدر ا
و  یاسیس یگانگیت و یمعطوف به حاکم یدئولوژیا (nationalism) یاست و منظور از ملّت گرائ

. ردیگیمبه خود  یخته شود رنگ نژادپرستیآم” گانگانیب“ر یملّت که اگر با تحقیوقوم یزبان یهمبستگ
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یمز یز نیو ست یمستتر است که گاه به دشمن” گرانید“سوء ظن به  ینوع ییدانست. اّما در ملّت گرا
 .انجامد

 .335-334ران، صص یا ی، شاعر ملّ ینیعارف قزو .33

 Touraj Atabaki, Azerbaijan: Ethnicity and Autonomy in Iran after:ن. ک. به .34

the Second World War, London, British Academic Press, 1993, pp. 43-51. 

جان ن. ک. به: همان، یآذربا دربارهگر یف دیتصان ی. برا427ران، ص یا ی، شاعر ملّ ینیعارف قزو .35
 .430-424و  390-389صص 

ران، تهران، مشعل، یا یقیشتردرباره عارفن. ک. به: ساسان سپنتا، چشم انداز موسیب یآگاه یبرا .36
 .131-122، صص 1369

 ,Soroudi:الهام گرفته بود. ن. ک. به یترک« و مجنون یلیل»کال یش موزیاز نما یشقع یبه احتمال .37

“Persian Poetry in Transition,” p.255. 

 .234ص ، 1357ناشر،  ی، تهران، بیمیرسلیاکبرمش ی، به اهتمام علیرزادهعشقیات مصّور میکلّ  .38

 .La Litterature de l’Iran contemporain, vol:ن قطعه ن. ک. بهیا درباره یریتفس یبرا .39
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ر یتفس ی. برا1348، یمحّمدحسن خان اعتمادالسلطنه، خلسه: مشهور به خوابنامه، تهران، طهور .41
 :Juan R. I. Cole, “Marking Boundaries, Marking Time:ن اثر ن. ک. بهیاز ا یجالب
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ک در یاالصل تاج یرانی، شاعر ای، ابوالقاسم الهوت1925د اشاره کرد که، در سال یز باین نکته نیبه ا
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Praeger, 1973, pp.148-149. 
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 ”,John R. Perry, “Language Reform in Turkey and Iran:مورد ن. ک. به
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 .98-92(، صص 1974ز یی)پا 9گفتگو، شماره 

 .236-234، صص 1، سرگذشت، جلد یخالق .58
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Khoshzamir, “Ali Naqi Vaziri,” p. 78. 

 Khoshzamir, “Ali :، به نقل از27( ص 1320) 7-6، شماره یقیدر مجله موس یامقالهاز  .60
Naqi Vaziri,” p 79. 

 .859( ص 1308) 9ره ، شما5مهر، سال « ران،یا موسیقی ،،یریوز ینق یعل .61
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 Engel, Die Stellung:انه است. ن. ک. بهیخاورم یقیر از مشخصات موسیز ین نوع صدایا .63

des Musikers, pp. 286-287. 

 .Khoshzamir, “Ali Naqi Vaziri,” p.98 :ن. ک. به .64

 .pp. 16-06همان،  .65
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 .Khoshzamir, “Ali Naqi Vaziri,” p. 47:ن. ک. به .67

 .55-51صص ، 1، سرگذشت، ج یو به: خالق
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 یقل ین اثر ن. ک. به: مهدیا دربارهشتر یب یآگاه ی. برا1317ناشر،  یت، مجمع االدوار، تهران، بیهدا
 .374-373، صص 1349ن، یت، خاطرات و خطرات، تهران، رنگیهدا

-81، صص 2، سرگذشت، ج ینه ن. ک. به: خالقین زمیت در اینقش هدا دربارهشتر یب یآگاه یبرا .69
 .Khoshzamir, “Ali Naqi Vaziri,” p. 64 :و به 90

ه یبر پا ییبود که اپرا یدر انتظار روز توانیم یرانیا یقیرشدن موسکبارگفته بود که با بهتی یریوز .70
ن باره ن. ک. به: محّمدرضا یرد. در ایکاهم مورد استقبال قرار گیداستان رستم و سهراب در آلمان و آمر

ا، دیش یدا، واشنگتن، مرکز هنری، کتاب سال شیدر محمدرضا لطف« لغزش ازکجاشروع شد،»، یلطف
 .81، ص 1982

 :ن. ک. به .71

Khoshzamir, “Ali Naqi Vaziri,” p.126. 

در کرمان به خاطر سپرده بود و در تابستان  یامدرسهدر  1307ن سرود را در سال یپدرم اشعار ا .72
 .من تکرار کرد یآن هارا برا 1375

تحت عنوان ساالرنامه )نامه باستان( به سبک شاهنامه  یبلند یده حماسیز قصین یرزا آقاخان کرمانیم .73
 یهانیسرزمران مردم یان ایشدکه در آن سپاه” یدوران طالئ“ادآور ینوشت و در آن به حسرت  یفردوس
ست یالونیازناس یاریبلکهبس یرزا آقاخان کرمانین است که نه تنها می. جالب اکردندیمه را قلع و قمع یهمسا

گان یاران به همسید تجاوز ایی، وتأسویکران، ازیگانگان به ایب اندازیدستح ین تقبیب یران تضادیا یها
ز یکه: هرآن چ بندندیمچشم فرو  ین اندرز فردوسیو بر ا نندیبینمگر، ید یدر دوران باستان، از سو

مانند ، هیعددوران ب یبرجسته در اشعار وطن یهاتمد پسند/ تن دوست و دشمن به آن درمبند. همه یایکانت ن
گانه یزمامداران، و ب یاقتیل یران، تأسف از بی، انحطاط ایگر یش رزتشتیباستان، ستا ییدوران طال

 ,Machalski, La Litterature, vol. 1 :. ن. ک. بهخوردیمز به چشم یده نین قصی، در ایزیست

pp.33-40. 

ن سرودها در ین ایآمد. عناویز برمین هاآنن سرودها اغلب از نام ینهفته در ا یهنیوم یعواطف ملّ  .74
منتشر  یمقدمات یاستفاده در مدارس و دانش سراها یکشور برا یقیاداره موس یاز سو 1318که در  یکتاب

، ”بامداد“، ”رانیخاک ا“، ”وطن یا“بودند:  یریوز یهاساخته ازجملهر یز یشد آمده است. سرودها
”. ورزشکاران“، و ”رانیعشق ا“، ”مارش مدرسه“، ”مارش جنبش”،،”رانیمارش ا“، ”ن جمیسرزم“

و یدانائ“، ”یپندسعد“، ”رانیا یا“، ”اصفهان“، ”جانیآذربا“عبارت بودند از:  یخالق یهاساخته
، ”یسرود ملّ “د از یگر سرودها باید ازجمله”. وطن“و ” هنر“، ”د سرخیر و خورشیش“، ”یشاد”،”یتوانائ

ُملک “، ”وشین داریسرزم“، ”فرهنگ“، ”ش شاهیدر ستا“، ”چمپر“، ”ن منیسرزم یا“، ”آتش“، ”دیام“
ک یساخته ” یراست“نام برد. سرود ” معلم یدانشسراها“، و ”هنرمندان“، ”کینام ن“، ”ملکجم“، ”رانیا

 یده عام بود. ن. ک. به: سرودهایک پدیان، تنها سرود درباره یگوریک گری، روبیآهنگساز ارمن
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