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 چکیده
شود. این گونۀ ادبی از دیرباز در ادبیات فارسی مورد تصنیف و ترانه اشعاري ملحون است، که به همراه موسیقی ارائه می

مایۀ تصنیف و ترانه تا قبل از مشروطیت بزم، عشق و عواطف درونی بوده؛ اما در دوره مشروطه توجه بوده است. درون
همراه با تحوالت ابعاد گوناگون جامعه، کارکرد و درونمایۀ آن تغییر کرده و به بیان مفاهیم جدیدي پرداخته است. 

هاي نو روشنفکران است. ما در این پژوهش به بررسی تصنیف و ترانه دوره مشروطه اجتماعی و در خدمت بیان اندیشه
سرایی در دوره مشروطه الشعرا بهار، از نمایندگان تصنیف و ترانهکتصنیف و ترانه و تغییر و تحول آن بر پایه اشعار مل

هاي آن، که مفاهیم مشترك دوره مشروطه را در هاي این شاعر و بررسی ویژگیهایی از تصنیفپردازیم. با ارائۀ نمونهمی
 کنیم.گیرد، تأثیر تصنیف و ترانه را در این دوره بررسی میبر می

 الشعرا بهارتصنیف، ترانه، دوره مشروطه، ملک واژگان کلیدي:
 

 مقدمه
 آن عمومی هايویژگی حکومت قاجار و در ریشه سو یک از که است فارسی ادبیات اي ازدوره شامل مشروطه ادبیات

 حتی و 1299شمسی  سال کودتاي به نزدیک هايسال تا یابد کهادبیات و گرایش نوي ظهور می در دیگر سوي از و دارد
 .یابدمی ادامه آن از پس سال چند
رسیدن به آزادي و قانون است. این تالش ریشه در آشنایی  و مقابله با استبداد براي ایران مردم ادبیات بازتاب تالش این

 اشعاري و آمده فارسی کهن شعر در کرّات به» آزادي« کلمۀ .دارد اروپایی مفهوم به »آزادي« با مفاهیم جدید به ویژه ایدة
 برابري بر متّکی اجتماعی نظم نوعی و قانون حکومت که آن غربی مفهوم ولیکن کرد، پیدا توانمی آن خصوص در نیز

 .کرد رسوب آنان احساسات و اندیشه در غرب، با ایران و ادیبان شاعران آشنایی نتیجۀ در که بود چیزي است،
هاي جامعه زبان همراه با زمانه پیش رفت و در بیشتر بخشادبیات در این دوره با دگرگونی در نگرش، مفاهیم و قالب و 

رو هستیم، توان گفت که در دورة مشروطه با پویاترین دوران ادبیات فارسی روبهسزایی گذاشت. به جرأت میتأثیر به
ود که توانست کرد و در میان تمام اقشار جامعه داراي جایگاه ویژه بترین دوران خود را تجربه میزیرا ادبیات اجتماعی

ها و افکار ادبیات ناگزیر از ایجاد یا تغییر در کنار ادبیت ابزاري براي بیان افکار و عقاید باشد. به مقتضاي این اندیشه
هاي ادبی بود که متفاوت با آنچه در گذشته ادبی ما وجود داشت، هاي بیان بود. تصنیف و ترانه یکی از گونهو قالب شیوه

مشروطیت را که همانا آزادي، استقالل، استبدادستیزي و اعتالي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه  متحول شد و پیام
 بود، توانست به همراه موسیقی و شعر در جامعه انتشار دهد. 
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الشعرا بهار از جمله شاعرانی بود که از دانش و توانمندي خود در این راه سود جست و در کنار مبارزة عملی در  ملک
مختلف سیاسی، با سرودن تصانیف تأثیرگذار و ماندگار توانست در جریان مشروطیت نقش به سزایی ایفا کند. به  ابعاد

 هاي آنها خواهیم پرداخت.هاي این شاعر نامی و ویژگیاین منظور در این جستار به بررسی تصنیف
 

 تاریخچۀ تصنیف
 پارتی واژة د، از دیرباز در ایران وجود داشته است.این سنّت که شخصی هم شعر بسراید و هم براي آن آهنگ بساز

خنیاگري در زمان هخامنشیان  دهندة رواج سنّت تواند نشانمی است،» خنیاگر«که معادل واژة » گوسان«اشکانی)  (پهلوي
از طریق آنان هاي کهن ها و اساطیر قوم خود بودند و افسانه ها، راویان شعر و موسیقی و افسانهو ساسانیان باشد. گوسان

که شعر و موسیقی با ـ  در دورة ساسانی« )43ـ45: 1368، (بویس و فارمر .ن بار کتابت شدلیآوري و براي او جمع
کس  کرد و هرقادر به سرودن شعر بود، تحصیل موسیقی می هر کس که معموالً ـ گیري داشتندیکدیگر ارتباط چشم

دارترین  از نام ی،عصر ساسان دان و شاعر باربد، موسیقی) «14: 1368،ی(آشتیان.» سرودذوق موسیقی داشت، شعر نیز می
دان دانان شاعر و شاعران موسیقیخنیاگري در فرهنگ ایرانی تا دورة معاصر در وجود موسیقی سنّت. این هنرمندان بود

 )203: 1372 (لطفی، »ان بودند.عارف قزوینی و علی اکبرخان شیدا از آخرین بازماندگان این دسته از هنرمند .ادامه یافت
ها، در ایران دورة ساسانی ظاهراً سه نوع شعر وجود داشته است: سرود، داستان و ترانه. سرودها، همانند خسروانی«

ها موسیقی نواخته  شدند و همراه با آناشعاري هجایی و مقَفّا و نسبتاً طوالنی بودند که در حضور پادشاهان خوانده می
ها از نوع حماسه و ذکر مناقب پهلوانان و سالطین بودند که در حضور رجال و در مجامع عمومی و داستانشد. می

ها، که به اشعار تصانیف امروزي شباهت داشتند، شامل تعابیر عاشقانه شدند. ترانهی، با ساز و آواز خوانده میجشنهاي ملّ
 ) 70: 1351 بهار،.» (بودند و به طبقات عامه اختصاص داشتند

 گویی به شعر ها، به سبب تحوالت سیاسی و اجتماعی، از میان رفتند؛ گرچه رسم داستانبعد از اسالم، سرودها و داستان«
  .ها، وجود داردویژه کردها و بلوچه ها، بو همراه با آواز و ساز هنوز هم در میان روستاییان و برخی قوم

موسیقی سنگین آن، از میان تمام انواع شعر، ترانه را به سبب سادگی و  اعراب به سبب ناآشنایی با زبان فارسی و
چه از موسیقی روم و شام اقتباس کرده بودند، شعر عروضی عرب را پدید  زودفهمی آن پذیرفتند و با درآمیختن آن با آن

ست / و عصارات زبیب است / آب است و نبیذ ا«آوردند. این نوع شعر بعدها به ایرانیان رسید، از جمله شعر ابن مفرّغ: 
» تباه آمذیه/ آوار باز آمذیه }یاتَرّو{از خُتَالن آمذیه / بِرُو «خواندند:  یا شعري که کودکان بلخ می» سمیه روي سپیذ است

شده، هاي بعد ساخته ها که در قرناند. از این قبیل تصنیفگفته می» حراره«هاي هجایی عامیانه را اعراب، این نوع تصنیف
یک نمونه باقی مانده است که مردم آن را هنگام به زندان برده شدن احمد عطّاش، از بزرگان باطنیه، براي تحقیر او همراه 

 ) 77: 1375همائی، ( .»اند خوانده یبا طبل و دهل م
پدید  ود و داستانهاي امراي فارسی زبان در خراسان، اقسام شعر غنایی، به جاي سرهمه، پس از ایجاد حکومت با این«

، شعر »چکامه« آمد: قصیده جانشین سرود، مثنوي جانشین داستان (شعر داستانی)، و دوبیتی جانشین ترانه شد. سرود را
هاي ترانه و دوبیتی و رباعی هم باقی ماندند و از مجموع نامیدند و در عین حال، واژه» غزل«و ترانه را  »چامه«داستانی را 

 ) 1351:72(بهار، .»تی، اشعار آهنگین، یعنی تصنیف، به دست آمدغزل و ترانه و دوبی
شده غزل و ترانه و رباعی و دوبیتی، مخصوص اشعار غناییِ ملحون بوده که با ضرب و آهنگ و ساز و آواز خوانده می

 است. غزل معروف رودکی سمرقندي با مطلع
 یاد یار مهربان آید همی   بوي جوي مولیان آید همی
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همائی، ( .»کی همراه با نواختن چنگ در مجلس امیر نصر سامانی خواند، از همین نوع اشعار ملحون بوده استکه رود 
را از آن  "سرودخوان"و  "غزلخوان"به معناي  "قوال"اند و واژة گفتهنیز می "قول"این نوع اشعار را « )77: 1375
رواج داشته و  ـد در مقابل شعر ملحون باب شد به معناي شعر مجرّکه غزل ـ اند. این نوع غزل تا اواخر قرن پنجم ساخته

لین بار در آثار تصنیف به معناي اصطالحی او   اصطالح تصنیف بعدها جانشین همین نوع قول و غزل شده است. 
 تصنیف صوت و قول تصنیف چون تعابیري مراغی، عبدالقادر هايکتاب در. رفته است غیبی مراغی به کار بن عبدالقادر

 معناي به تنهایی به تصنیف و لفظ شده حذف الیه مضاف استعمال، کثرت اثر بر تدریج، به و رفته کار به عمل تصنیف و
 عباسی آرايعالم کتاب در کاربرد، در تحول است. این مصطلح گردیده غزل و صوت و قول تصنیف و شده سازيآهنگ
 ) 82(همان، » .است مشهود کامالً

هاي آن دوره  شان در تذکرههایی از اشعار ملحونساز زیاد بوده، نام آنان و پاره صفوي تعداد شاعران تصنیف در دورة«
-موسیقی و ترکیب تصنیف و قول و عمل بی دربارة شاه مراد خوانساري نوشته است که او در فن نصرآبادي. آمده است

مانند بود و شاه عباس ماضی (شاه عباس اوکه براي تصنیفی که در مقام دوگاه و نوروز بسیار داشت، چنان هل) به او توج
 و صبا ساخته بود

 آزرده دلی دارم من دانم و رسوایی   صد داغ به دل دارم زان دلبر شیدایی
خان زند، تا چند دهۀ  انگیز لطفعلی هاي دورة زندیه، دربارة فرجام غمترین تصنیف یکی از معروفت. انعام و خلعت گرف 

هر دم صداي نی میاد/ آواز پی درپی میاد/ لطفعلی خانَم کی میاد/ روح و "ین اهالی فارس و کرمان رایج بود: پیش ب
از باب اندازة شعر و ي (بندي کمی یا ظاهر ها را، به جاي تقسیمتقریباً از عصر صفوي به بعد، تصنیف ".روانَم کی میاد

حتوایی و بسته به مفاهیم کالم مندرج در آن (مثالً بزمی، رزمی، انقالبی، نوع فارسی یا عربی بودن آن)، به لحاظ کیفی یا م
 .»ساختنددانان متخصص می ها)، تقسیم کردند. تصنیف و انواع آن را هم مردم و هم موسیقیسیاسی و مانند این انتقادي،

 ) 297: 1388(مستوفی، 
ها و گاه هر دو توأمان ضبط و  که گاه کالم یا آهنگ آن هاي مشهور دورة قاجار وجود داردهاي بسیاري از تصنیفنمونه«

اي یا هایی که مردم به مناسبت اوضاع سیاسی و اجتماعی، در مورد واقعه از جمله تصنیف .اند ثبت و نگهداري شده
و  )1299)؛ کسوف (1287، هنگام سفر ناصرالدین شاه به فرنگ (گرانیِ نان ساختند، مانند تصنیف، میشخصیتی خاص

 ) 443و   444 :1388 (مشحون، .»السلطان از حکومت اصفهان و چند والیت دیگر عزل مسعود میرزا ظلّ
 و اجتماعی مسائل و نهضت مشروطه گیرياوج. است مشروطیت انقالب دستاوردهاي از امروزي صورت به تصنیف
 و عامیانه زبان کاربرد دوره، این هايترانه هايویژگی از. بیشتري بخشید رونق را مردم شفاهی ادبیات پیرامونش سیاسی

 از حالت را آن عامیانه، هاي ترانه از استفاده با حسینی الدین اشرف و بهار محمدتقی و عارف قزوینی. است شکسته گاه
 . کردند تراجتماعی و ترادبی را آن و آورده بیرون خودش اولیۀ
 حالت آن از نیز تصنیف تاثیر گذاشت؛ مردم زندگی ارکان تمام در که مشروطه انقالب عظیم اجتماعی تحول از بعد

 به ترکاربردي خصوصیتی و شد بار پر و قرارگرفت سیاسی و جریانات اجتماعی این تأثیر تحت اشاولیه و بدوي
 ادامه دانموسیقی شاعران و شاعر دانانموسیقی وجود در معاصر دورة تا ایرانی فرهنگ در سنّت خنیاگري. خودگرفت

 هم سرود،می شعر هم عارف. هنرمندان بودند از دسته این بازماندگان آخرین از شیدا اکبرخان علی و قزوینی عارف. یافت
 مفصل و سنگین اجراهاي طوالنی هايبرنامه تصنیف،. داشت بر عهده توأمان را هاتصنیف اجراي هم و ساختمی آهنگ

 .شدمی استفاده آن از مناسب جاي در گاهی و کردمی را تلطیف ایرانی سنّتی موسیقی
  )13: 1386 شمیسا،( »است. دربرگرفته را ایرانی قدیم هنري از سنّت بازمانده موسیقی زمینۀ همۀ تقریباً تصنیف امروزه«
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 تصنیف
کالمی «) و در اصطالح 82: 1375(همائی، » است. کردن دسته دسته و کردن صنف صنف معنی به لغت در تصنیف«

شود. براي تصنیف تعاریف گوناگونی داده شده که از آن جمله است: سخنانی شعر  موزون که همراه با آهنگ خوانده می
هاي مساوي یا نامساوي اغلب داراي قافیه و وزن عروضی و گاه بدون آن، که معموالً همراه موسیقی  مانند، مرکّب از پاره

شعر و موسیقی به روش استقرار موسیقی بر شعر  خوانند؛ تلفیقرانه نیز میگونه سخنان را ت شود و امروزه اینخوانده می
 )82: 1339، (همائی.» آهنگ سازي و شعرِ آهنگین ،یا شعر بر آهنگ

، تعابیري چون تصنیف قول و تصنیف صوت و تصنیف عمل به کار براي شعر ملحون هاي عبدالقادر مراغیدر کتاب«
سازي شده و الیه حذف شده و لفظ تصنیف به تنهایی به معناي آهنگت استعمال، مضافتدریج، بر اثر کثره رفته و ب

) 1025ل در کاربرد، در کتاب عالم آراي عباسی (تألیف در این تحو .تصنیف قول و صوت و غزل مصطلح گردیده است
 )82،ن(هما .»کامالً مشهود است

نزدیکی  برخی کوتاه و برخی بلند) است.ي (هاي نامساوو مصراعشعر تصنیف، بر خالف شعر سنّتی، داراي اوزان متنوع «
اوزان عروضی شعر فارسی با ادوار موسیقایی، بین شکل اشعار سنّتی فارسی و تصنیف مشابهت پدید آورده است. در 

اثر  گردید، مثل تصنیف بیات اصفهانشد و سپس قافیه آزاد میتر، بیتی از شعراي قدیم تضمین میهاي قدیمتصنیف
سلسلۀ موي دوست حلقۀ دام بالست/ هر که در این حلقه « اکبر شیدا که در آن بیتی از سعدي تضمین شده است: علی

نیست فارغ از این ماجراست/ تو که بی وفا نبودي، پر جور و جفا نبودي/ من از دست غمت، من از دست غمت دارم 
 ) 467 :1388 (مشحون، .»بسیارگله بسیار/ مرا صبر و تو را، مرا صبر و تو را حوصله 

سرود و هنگام  ل یا دوم را خود میکرد و مصراع اوساز از ابتدا وزنی را از بحور شعر فارسی انتخاب میگاهی نیز تصنیف
کرد، مانند این تصنیف عارف قزوینی در دستگاه تنگناي قافیه، اصل تساوي اوزان را به نفع زیباسازي موسیقی رها می

نمی دانم چه در پیمانه کردي/ تو لیلی وش مرا دیوانه کردي/ جانم جانم دیوانه کردي/ خدا خدا دیوانه کردي «افشاري: 
این شگرد، این امکان را به تصنیف  جانم/ اي تمناي من/ یار زیباي من/ تویی لیالي من/ مرا مجنون صفت دیوانه کردي

شود، هاي موسیقی) که در تصنیف استفاده می ها و ادواري (وزنبیشتر ضربد. هاي زیباتري بیافرینداد که نغمهساز می
، از جمله: فاعالتن هاي فارسی است باید روان و ساده باشد. بحور موسیقی تصنیف بیشتر بر پایۀ چند بحر معروف غزل

یبی، نظیر وزن ها از بحرهاي ترکفاعالتن فاعالتن، مستفعلن مستفعلن مستفعلن، و فعولن فعولن فعولن فعول. در تصنیف
هاي هاي شاد همواره در بحور کوتاه و مقَطّع و تصنیفتصنیف .شودمفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن، کمتر استفاده می

شوند. اصوالً تصنیف قالبی است با بحور خیلی بلند و ادوار سنگین. شاید تر در بحور بلندتر ساخته میتر و جديسنگین
 :1372(لطفی،  .هاي تصانیف وجود دارداي است که میان آواز آزاد سنّتی و وزنابطههاي سنگین، رعلت انتخاب وزن

 ) 204و  205
ها خوانی، تنها با نظم نغمه ها هم مثل هنر غزلشود که روند اجراي تصنیفهاي قدیمی، مالحظه میبا بررسی تصنیف

معنی در جاي خود، از خصوصیات ویژة ی ظاهراً بیپذیر است و تکرار چند کلمه از کالم تصنیف یا افزودن کلماتانجام
زنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم  از تیر مژگان می«این هنر است، از جمله در تصنیفی معروف و قدیمی در مایۀ شوشتري: 
 کُشی زنی یار/ چرا می زنی می زنی می زنی می چند/ دل را همین یک تیر از جا برکند، جا برکند، جا برکند/ چرا می

کُشی یار/ تو از ناوك مژگان، تو از ناوك مژگان/ همه خلق جهان را/ همه پیر و جوان را، جانم، همه  کُشی می کُشی می می



 ۱٤۸۳/ الشعرا بهار هاي ملک ر تصنیفه با تکیه بایگاه تصنیف در اشعار دورة مشروطبررسی ج
 

یابند و حس و بیان نهفته در اثر را تکراري در بافت کلی تصنیف جریانی روان می این کلمات اضافی و» پیر و جوان را
  )69و  70: 1371 (کیانی،. کنندالقا می

توان دید که ها را می هاي ردیف، خصوصیات اساسی و مشترکات آنآوایی شعر و موسیقی در تصنیف در بررسی هم
شود، تکرارها و ها تبعیت کالم از نغمه است، تا حدي که کالم به نفع نغمه به دو یا چند پاره تقسیم می ترین آنمهم

هاست و هجاهاي وزنی شعر هاي هجاها و تکیهنغمه بر اساس کمیت آیند و انطباق وزن کالم یاکلمات اضافی در بین می
هاي قدیمی ایرانی این خصوصیات در تصنیف .شوندجا میههاي وزنی شعر جابدر تلفیق صحیح با موسیقی، به تبع پایه

میرجاهد، هاي جدیدي که محمدعلی ال و رواج یافتن سلیقهبه نحوي بارز وجود داشت و از اوایل دورة پهلوي او
سرایی جانشین اي که ترانهویژه در دورهه زاده، اسماعیل مهرتاش و رهی معیري مروج اصلی آن بودند، ب سیدجواد بدیع

اصغر بهاري، نوازندة برجستۀ کمانچه بود که  گونه تصانیف کم شد. آخرین راوي این هنر، علیسازي گردید، این تصنیف
هاي طوالنیِ اجراهاي سنگین و مفصلِ موسیقی تصنیف، برنامهت. آموخشاگردانش میساخت و به تصانیف کوتاهی می

اهمیت » متون آوازي«، شد. در موسیقی ایرانیکرد و گاهی در جاي مناسب از آن استفاده میسنّتی ایرانی را تلطیف می
اند. امروزه دن متن آواز یا ساز بودهها در اصل براي زیباتر کرها و تصنیفویژه داشته است و متون ضربی، چهار مضراب

 ) 206: 1372، لطفی. (تصنیف تقریباً همۀ زمینۀ موسیقی بازمانده از سنّت هنري قدیم ایرانی را دربرگرفته است
استادان موسیقی به  ۀها که از شعر متقدمان اقتباس شده و به وسیل توان تقسیم کرد: یکی آن ها را به دو نوع میتصنیف«

در این نوع تصنیف، شعر و کالم به ». دهکیاي لعبت خندان لب لعلت که م«درآمده است. مثل تصنیف:  "قول"صورت 
سازي آن را براي تصنیف مناسب دیده و به قول و غزل و تصنیف  قصد ترانه و تصنیف ساخته نشده است، بعدها آهنگ

 مبدل کرده است.
آن تصنیف معروف  ۀرن با آهنگ موسیقی ساخته باشند. نموننوع دوم آن است که شعر را مخصوص تصنیف، یعنی مقا

 :رودکی است، در مجلس امیرنصر سامانی
 همی آید مولیان جوي بوي
 او راه درشتی و آموي ریگ

 

 همی آید مهربان یار یاد 
 ...همی آید پرنیان پایم زیر

 
 )100: 1352(یاسمی، 

 
ها به ویژه ساخته شد، حال و هواي دیگري داشت. بیشتر این تصنیف مشروطه هایی که در ایام بیداريتصنیف   

جا که  نامه از حیث گزندگی نداشتند، ولی از آن هاي بدون موسیقی، کامالً سیاسی بودند و دست کمی از شبتصنیف
 نامه داشتند.آمدند و تأثیري به مراتب بیشتر از شبمنظوم بودند، در زبان مردم بهتر به گردش درمی

کند در مجلس خوانند، شاه حکم می تصانیفی را که مردم در حق وزراي ناصرالدین شاه می« گوید:می کنت دوگوبینو   
دهد چنین ها به قدري زننده است که در مملکت ما پلیس هرگز اجازه نمی شاهانه برایشان بخوانند. مضمون این تصنیف

نسبتاً جدید در ادبیات ایران  ةتصنیف به صورت کنونی یک پدید) 158: 1357پور،  (آرین» تصانیفی را مردم بخوانند.
خان آخرین یادگار خاندان زند  بختی و بیچارگی لطفعلی ترین تصنیف به شکل امروزین تصنیفی است که تیرهاست. قدیم
 دهد: را شرح می

 )154(همان،  »باز هم صداي نی میاد... /رخسرو دادي دست قج/ دره ب تو ما را کردي در /تو را گفتم پدر  حاجی«
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کو خدا "قاجار سروده شده است، بحر طویلی است خطاب به فتحعلی شاه: ة هایی که در اوایل دوریکی از تصنیف«

 که بود عاقل و فرزانه ،نکو روي شفیقی ،دوست رفیقی
 زمین بوسه زند، عرض کند:  ،رود خدمت آن ریش دودندانه

 ها، من ندانم لال محتشما، ظلگها، محترما، قبله
 اي این رسم ستم را به تو آموخت مردم همه را سوخت چه زنازاده

 مردم همگی مویه کُنانند، همه موي کنانند 
  )123: 1357ناطق، (» به فریاد و فغانند ز دست تو و این سگ بچه هایت

 »ساختند و وي را به باد تمسخر گرفتند. کنت منت فرت (اولین رئیس پلیس تهران) ة همچنین تصنیف دیگري دربار«
ریا و صادقانه کرد، تجلی بی هاي عاصی و افکار روشن تراوش میها که اغلب از روحاین تصنیف )1357:155آرین پور،(

خواستند قهرمان ملی شوند. دردشان درد وطن  خواست مردم بود. گویندگان آن نه پرواي نام داشتند و نه غم نان و نه می
کالمشان چندان گسترده نبود، اما این گفتمان، طبقه به  ۀنشست، هر چند دامن آمد و بر دل می و حرفشان از دل برمی بود

این . زده کرد و لوطی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و بسیاري از آنان را عصیان )جوانمرد نه نادان» (جاهل« اصطالح
نوعی  ۀطبقات جاهل و لوطی در کوچه و بازار شهرها غالباً به مثاب کرد کههایی جلوه می عصیان مخصوصاً در تصنیف

هایی تصنیف "هاي قهرمانبچه"السلطان  که در عزل ظل کردند. چنانها تغنّی میواکنش ملی در مقابل حوادث جدي بدان
دیگري رایج ة ندعزیز بی جهت تهران شده بود، تصنیف گز "حکم واال"ساختند و درباره عزیز سلطان هم که به موجب 

  )159همان، » (هاي عصر منعکس می کرد...شد که روي هم رفته ناخرسندي طبقات عامه را از جریان
سازان شیدا و به ویژه عارف قزوینی است. از عارف بیست و نه تصنیف به یادگار مانده است که  سرآمد تصنیف«    

 صنیفی عاشقانه است با مطلع ذیل:قمري در شهر رشت سروده شده و ت 1315اولین آن در سال 
الهی تو / افکنده به رخسار چو مه زلف سیاهی /الهی تو گواهی، خدایا تو پناهی /دیدم صنمی سرو قدي روي چوماهی"

شود و به تدریج عشق زمینی تبدیل به ها بعد از پیروزي انقالب مشروطه ساخته میتصنیف ۀبقی "خدایا تو پناهی /گواهی
-حائري، ( »گیرد. بیدارگري و بیدارسازي قرار می و هنر در خدمت  شود. در واقع شعر و شعور و شعار عشق به وطن می

1364 :340( 
 

 ترانه
 بوده عام اصطالحی تَئورونَه، ریشۀ اوستایی از چهره،خوش جوان و تازه و تر خُرد، معناي به لغت در "تَر" واژة از ترانه«

 شده می اطالق بیت و رباعی بیتی، دو فهلویات، ویژه به همراه موسیقی یا ملحون شعري هاي قالب انواع بر که است
 ) 14: 1386شمیسا، (» است.
 : شودمی دیده نظامی از بیت این در ترانه اصطالحی و لغوي معناي

 و فهلوينام  به ملحون اشعاري بر اغلب قدیم در ترانه ».گفت می ايترانه ترانه، هر/ سفتمی دري، دري سفته هر«
 اسالم از قبل دوران در مردمی هايبه ترانه آن ریشۀ که شدهمی اطالق) میانه فارسی یا پهلوي زبان از مأخوذ( فهلویات

 فهلویات را آن اسالم از بعد هاعرب که است اسالم از قبل اشعار هجایی تکمیلی صورت ترانه واقع در. گرددبرمی
 آن که کنار در یا پهلوي زبان با آمیخته دري فارسی زبان به که است اشعاري فهلویات )99 :1342نشاط، (  اند.نامیده
است.  شدهمی ایران سروده مختلف والیات در هالهجه تعدد با ناشناخته و گرددوره نوازندگان و شاعران توسط



 ۱٤۸٥/ الشعرا بهار هاي ملک ر تصنیفه با تکیه بایگاه تصنیف در اشعار دورة مشروطبررسی ج
 

 و رایج معناي در ترانه به اشاره قدیم اشعار در "سماع پهلوانی"و "پهلوي بیت" ، "پهلوي گلبانگ "نظیر اصطالحاتی
 )165: 1375همایی، ( »دارد. فهلویات یعنی آن، ملحون

 یا 4 سدة اواخر شاعر( گرگانی، شریف مجلّدي نمونه، براي است؛ بوده شناخته اسالم از بعد ةدور شاعران براي هاترانه
 رنگ و ترانگ یا ترانه هم را دورة ساسانیان شعر نوعی.  کندمی اشاره ماندگاري آن و» باربد نواي« به) ق.ه 5 سدة اوایل
 )70: 1375داد، ( اند.خوانده می روستاها و شهرها در که محلی کامالً است آن اشعاري و اندگفته
 رفتن بین از تواندمی این دالیل از یکی. گیرندمی فاصله مختلف دالیل به بنا یکدیگر از موسیقی و شعر اسالم از بعد

 حال هر به. نداشتند موسیقی دربارة خوشایندي نظر وقت که حاکمان دیگري و بودند موسیقی حامیان از که باشد دربارها
 و سیاسی تحوالت سبب به نیز هاداستان و سرودها. شود بنا عروض پایۀ بر ادبیات رسمی که شودمی باعث فاصله این

-قوم برخی و میان روستاییان در هم هنوز ساز و آواز با همراه و شعر به گوییداستان رسم گرچه رفتند؛ اجتماعی از میان
 انواع تمام میان از آن، سنگین موسیقی و فارسی با زبان ناآشنایی سبب به اعراب دارد. وجود ها،بلوچ و کردها ویژه به ها،

 کرده اقتباس شام و روم موسیقی از چه آن با آن درآمیختن با و پذیرفتند آن زودفهمی و سادگی سبب به را ترانه شعر،
 آوردند. پدید را عرب عروضی بودند، شعر

 بودن مردمی و موسیقایی حیث کیفییت از قالب این. رفت کار به نیز غنایی و تغّزلی اشعار و غزل برابر در ترانه بعدها«
 ویژگی این فاقد ترانه و دارد روایی کیفیتی باالد که این تفاوت با دارد مشابهت زمین مغرب ادبیات در "باالد" با آن

 )70همان،( ».است تصنیف القاکنندة و خود معادل امروزي تعریف با ترانه. است
 تصنیف، با مترادف معموالً نیز موسیقی اصطالح در و بیتی، دو با به خصوص مترادف ادب اهل میان در امروزه ترانه،    

 )13: 1368شمیسا، ( »رود. می کار به ملحون اشعار کلی طور به و نغمه و سرود آواز،
 

 ترانه مایۀدرون
 دیگران به کمک دوستی، نوع و دلداگی، عشق چون مفاهیمی. است احساسی و عامیانه اي،توده معموالً هاترانه مایۀدرون

 ترانه در دشمنی و کینه ریا، دروغ، ، صداقتیبی و پلیدي از هر گونه دور به و عاشقانه زیستنی براي تالش طور کلی به و
 ستم و ظلم با مبارزه و دادخواهی معشوق، عهدشکنی و غربت و جدایی و هجرت از فغان فراق و غم. دارد بیشتري نمود

 :شوند می تقسیم بخش چند به مایه درون نظر از ها ترانه. هستند ها ترانه دیگر از موضوعات
 آن ابداع بودن زمان و غیرمشخص وزن سبک و کالم و موسیقی سادگی خصایص از که روستایی یا عامیانه هايترانه) 1
 در شفاهی صورت به و سینه به سینه ترانه نوع شود. اینمی عامیانه گفته ترانه است، برخوردار آن سازندة بودن نامعین و

 شوند.می محسوب عامیانه ادبیات از و بخشی اندشده منتشر مردم بین
 وزن و است علمی موازین فاقد آن موسیقی نیست، معلوم اشکه سراینده است این هاترانه این اصلی هايویژگی از

 زبان،. باشدپیچیده می ادبی هايآرایه فاقد و دارد ساده ساختمانی شود،می بلند و کوتاه خواننده بر میل بنا و ندارد معینی
 و بدیعی صنایع و واژگانی تکلّفات خالی از اغلب و روان ساده، عامیانه، هايترانه ویژه به هاترانه محتواي و مضامین

 سرایندگان معموالً که هاترانه این. دارد روستاییان ویژه به آرزوهاي عامه و آمال و پیرایهبی زندگی از نشان و است بیانی
چنین  را ها آن توانمی لحاظ این از که است شده سروده مردم عامۀ مختلف نیازهاي پاسخ به در اغلب اند،گمنام ها آن

 چیستانی مدحی؛ و توصیفی یا انتقادي؛ پندآمیز رقص؛ و پایکوبی ویژة کودکانه؛ یا ویژة بازي هاي ترانه: کرد بندي طبقه
 و هاالالیی عاشقانه؛ عارفانه؛ ؛)باران طلب مثل( تقاضا یا دعا ؛ طلب،)متلها( داستانی پیشه؛ و حرفه به مربوط ؛)معمایی(

 ).عزا یا شادي( خاص هاي مناسبت به مربوط هزلی؛ یا آمیز مادرانه؛ طیبت هاينوازش

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱٤۸٦

 
 در درویشی هايخانقاه و هامعتکفان حلقه و معرفت طریق سالکان و متصوفه که نواهایی و هاترانه: عرفانی هايترانه) 2

 یا و موالنا شمس دیوان و مثنوي از هاترانه این بیشتر و کالم خوانندمی هم هنوز و اندخواندهمی خود سماع مجلس
 .شده استمی برگزیده دیگر شعراي

 تام بستگی ترانه عمر. گیردرا دربرمی اجتماعی هاي گروه اکثر آن دامنۀ و است مردمی موسیقی ترانه: قومی هايترانه) 3
 به را هانسل کند، بیان را انسان کلّی و جاودانه عواطف و آن احساسات محتواي اگر و دارد آن محتواي و موضوع به

 سالهاي کهنسنّت یادآور قومی هايترانه. است هاترانه این جملۀ از قومی و فولکلوریک هايدارد، ترانهمی مشغول خود
 .است ایران در سراییترانه شفاهی و
. است شده ساخته وطن ابناي خاطر همۀ به و میهن براي ها آن شعر که هستند هاییترانه: سیاسی یا میهنی هايترانه) 4

 بهترین از معیري رهی گالب، گل حسین جاهد، قزوینی، امیر عارف معزز، ساالر چون شاعرانی و دانانموسیقی
 .اند سروده زمینه این در را جاویدانی آثار یک هر اند کهبوده میهنی و سیاسی سرایان ترانه

 
 ترانه زبان
 آن القاي و معنا بیان که شودمی ویژگی سبب این. هستند مردم عموم ترانه مخاطب چون است صمیمی و ساده ترانه زبان

 به ا ر مخاطب اعتماد که صمیمیتی. شود مخاطب با آن ارتباط سبب برقراري لمس قابل تعاریف و تصاویر واسطۀ به
 پیچیده باشد، نظر مورد معناي هم و بیفتد زبانی اتّفاق هم ترانه در اگر. رساندمی ترانه شعریت را به او و آوردمی دست

 تازه معناي است قرار اگر. کند دست پیدا عام مقبولیت یعنی متمایزش، کارکرد به ترانه که داشت توقّع تواننمی وقت آن
 باید زبان شود، تبدیل ايترانه به هستی از دگرگونی و

 معنایی از یا و برد می تازه لذّت و ناآشنا بیان از یا که است مخاطبی ترانه در مخاطب دیگر، بیان به. باشد روان و ساده
 و تصاویر در سادگی یا و بیان در سادگی. شد سردرگمی خواهد دچار باشد، داشته هم با را هااین دوي هر اگر و تازه

 .است ترانه مقبولبت رمز معناها
 واسطۀ صمیمیت به سادگی در عین دو هر معنا، و زبان که است وقتی آن و افتدمی اتّفاق ترانه از دیگري نوع میان این در
 دیگر یکی. شودمی اثر با مخاطب پنداري نزدیک و اثر موجد گیرایی خود که صمیمیتی. شودمی تبدیل موفّق ايترانه به
 گیرد ومی قرار آهنگ و موزیک روي بر ترانه چون که است این کندمی نویسیساده به را مجبور سرا ترانه که مواردي از
 متوجه آن از قسمتی بلکه ترانه نیست معنی متوجه شنونده ذهن تمام نتیجه در رسد،می مردم گوش به خواننده صداي با

 .است خواننده صداي متوجه قسمتی و ترانه موزیک
است که ترانه را تصنیفی گویند داراي سه گوشه هر یک به شکل یک بیتی، مدح و تالوتالال. از خصوصیات ترانه این «

باشد و این  ماند و معموالً داراي اشعار ساده و روان می هاي اصیل امروزي بر سر زبان می در هر وزنی که باشد مانند ترانه
بستن و ترانه برداشتن به معناي سرود و نغمه  سازي، ترانه زدن، ترانه خوانی، ترانه هاي آن است. ترانهسادگی از ویژگی

ها و اشکال مختلف  باشد که از قدیم االیام در فرم هاي موسیقی آوازي ایرانی می کل از قالبساده و دلنشین است. این ش
 )100: 1352(یاسمی، .» رواج داشته و معموالً با ابیاتی به شکل رباعی، غزل و غیره همراه بوده است

 
 تصنیف در دورة مشروطه

متکی بود. این روشنفکران در مواجهه با تحوالت  متفکرانروشنفکران و جدید  هايدوران مشروطه بر نظریات و اندیشه
جهان و آگاهی از مسائل روز و جهان غرب به نیازهاي جامعه ایران پی بردند و در مسیر تغییر و تحول جامعه گام 
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حول در هاي تدهند و زمینهخواندگان و بسیاري از اهل ادب و دانش را تحت تأثیر قرار  افکار درس برداشتند و توانستند
 هایی جامعۀ ساکن ایران به تکاپو در آمد. تمام ابعاد جامعۀ ایران را فراهم آورند. با ورود چنین اندیشه

 بازتاب استبداد، حکومت از بریدن و قانون حکومت یک به رسیدن براي را ایران ملت تکاپوي و تالش دوران مشروطه
 دانست. مقارن آن اروپایی مفهوم به» آزادي« ایدة با ایرانیان آشنایی با توان می را آن ظهور و است داده

 از شعري اهداف و محتوا قلمرو در فارسی در این میان ادبیات و تفکر ادبی نیز از این تغییر و تحول به دور نماند. شعر«
 از که ..    مفاهیمی.شد هاآرمان و زندگی گرمی و فریاد و خون از مشحون و نهاد بازار و کوچه به گام و رست دربار
 و فرهنگ با ایرانیان آشنایی در ریشه و رفتمی شمار به ایران به غرب صادرات از شد، فارسی شعر وارد آغاز همان
 :مانند داشت، غربی تفکر

 وطن -
 قانون و آزادي -
 جدید تربیت و تعلیم و نو فرهنگ -
 مردان با برابري ي مساله و زنان -
 کهن اخالقی اصول نقادي -
 مذهبی خرافات با مبارزه -

 باشند زبانی دنبال به شاعران که شد باعث فارسی، شعر به هاعواطف و اندیشه احساسات، نوع این ورود که بود بدیهی
 با خواستمی اجتماعی عمیق نیاز برآوردن قصد به اکنون که فارسی شعر رو این از. باشد عقاید و افکار این با مناسب که

 )215: 1363(آژند، » شد. کشیده بازار و کوچه زبان سوي به کند، برقرار رابطه مردم تودة و عوام
بهترین شیوه براي بیان چنین تفکراتی کاربرد یک قالب خاص بود که بتواند به بهترین نحو ممکن مفاهیم جدید را به 

انی این رسالت را بر عهده گرفت و عامه مردم انتقال دهد. تصنیف و ترانه به عنوان یک قالب از نظر ساختاري و زب
 برد تغییر و تحول ایجاد شده، نقش به سزایی ایفا کند.توانست در پیش

زبان ساده، همراهی با موسیقی، نشر سریع در میان جامعه و انعطاف در ارائۀ مفاهیم گوناگون از جمله دالیلی بود که 
اي براي خود کسب کند و تنها به قشر خاصی عه جایگاه ویژهترین تا باالترین سطوح جامباعث شد تا تصنیف در پایین

 تعلق نداشته باشد و به عنوان هنر مردمی شناخته شود. 
گر دردها و آالمی است که جامعه به آن دچار است و هاي این دوره دیگر بزم و خوشی صرف نیست؛ بلکه بیانتصنیف

سرایی بود. در این میان  ین آغاز کارکرد نو براي تصنیف و ترانهدر پی آگاه ساختن و بیدار کردن آحاد جامعه است و ا
آزمایی کرده بودند، پا در عرصه الشعرا بهار با آشنایی کامل به شعر سنتی و قوالب مختلف که طبعشاعرانی چون ملک

توانایی و استعداد سرایی نهادند تا عالوه بر نوآوري در ادبیات فارسی دوشادوش جامعه پیش رفته و از تصنیف و ترانه
 خود در راه هدایت مردم در دورة مشروطه استفاده کنند.

   
 بهار و تصنیف 

 که گونهسرایی گرایش پیدا کردند. همان اي بود که حتی شاعرانی چون بهار هم به تصنیفنفوذ و کارایی تصنیف به گونه
 دست چیره سرايقصیده در حقیقت این .باشدمی خود قصاید مدیون بیشتر را خویش ادبی آوري نام بهار دانیم،می

-قالب در ما ملّت اجتماعی و سیاسی زندگی حدیث بیان همانا که آورد وجود به زمانۀ خویش گويپاسخ سبکی توانست
 اما گرفته است؛ جاي کماکان ما بیشتر ادبی در ذهنیت سراقصیده بهار. بود قصیده ویژه به فارسی شعر آشناي و کهن هاي
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 خان، درویش همچون خویش عصر بزرگ دانانموسیقی نغمات روي گذاريکالم با که بهاري سرا،ترانه بهار از ما

 میهنی و ملّی قضایاي همان و زد شگرف کاري به دست دیگر، بسیاري و محجوبی رضا ،داودنی مرتضی مراد، جهانگیر
 .نداریم روشنی چندان آگاهی کشید، تصنیف یعنی ملحون شعر دامان به را

 توافق امر سر این بر همگان شکبی و کرده گزاريشعر را خاندرویش هايساخته زیباترین از تصنیف بهار شش    
-نی مرتضی نغمات بر بهار نگارگر قلم از که است آن شورانگیز متن مرهون زیادي حد تا سحر مرغ محبوبیت که دارند
  .است شده جاري داود

 به مزن اردو ،گفتم وطن شهسواران اي خبر،بی ایران اشرار ستارخان، حضرت« هاينام دارد بههایی همچنین بهار تصنیف
آگاهی  ها آن از امروز ولی شده است؛می خوانده بهار زمان که در )98: 1381(خالقی، » وطن و رقیب من شاه تبریز

 نداریم. 
 

  هاي بهاردرونمایۀ تصنیف
پیوند  هم با گاه و آمده مستقل طور به گاه اجتماعی است که و سیاسی دو مضمون داراي هاي بهاربه طور کلی تصنیف

 زمانۀ خویش عمده مسائل از را که شاعر نجواي هم و دارد عاشقانه ايدرونمایه هم تصنیف یک ايگونه به اندخورده
-می سخن غیره و وطن خاك به بیگانگان اندازيرانان، دست حکم فساد زنان، سر از برداري حجاب مشروطیت، همچون

 شنویم.گوید، می
 

 بهار هايعاشقانه
 زیبایی حدیث. است بوده درونی رازهاي و عشق گداز و سوز بیان دلدادگی، رمز و راز بیان براي قالبی باز دیر از تصنیف
 هاتصنیف هاي اصلیمایهبن همواره دلدادگی نشیب و فراز از سخن و ل وصا عدم از شکوه فراق، رنج از نالیدن معشوق،

شد و داراي اشتراکاتی فارسی نزدیک می ادبیات در عاشقانه هايغزل به بوده است که از این نظر ایرانی هايترانه و
 بودند.
نموده و  آزمایی طبع زمینه این در که است تصنیف ارزش افشاگري و پیشینه به این وقوف با شاعر شک بهار بدون

 که تصنیفی وهفت سی از چنانکه .است به جا گذاشته ما براي اجتماعی، و سیاسی هايپرداخت کنار در عاشقانه، میراثی
 اجتماعی یا سیاسی و مسائل و دارند کامالً عاشقانه اي درونمایه سروده، هفده ، آمده معاصر دکتر آقاي کتاب در هاآن متن
 ز من« تصنیف مانند. است خورده پیوند تصنیف اصلی بافت به معترضه ايجمله صورت به یا و بیان نشده هاآن در

 وطن وضع به اشارتی با را خود سروده پایان بهار در اما .است معشوق از شکایت و شکوه سراسر که» ندارد خبر نگارم
 :دهدمی پایان به
   دیگر و منال مضطر بهار«

 .ندارد ثمر زاري و آه که
 استقامت جز و انتظام جز

 ندارد دگر عالج وطن
 بکوبند سرش بر سو هر دوز 

 )43: 1384(معاصر، » ندارد دوسر تیغ که کسی
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ها و دربردارندة نشانه دیگر جهاتی از و است پیوسته عاشقانه و سنتی شعر ارکان با جهاتی از عاشقانۀ بهار هايتصنیف
 .باشدمی بهار زبان و ذهن هايویژگی

  
  سنّتی ادب با الف. اشتراك

 اصلی بر پایۀ چهار عنصر فارسی، ادبیات در عاشقانه تصنیف و شعر سنّتی روال هم مانند عاشقانۀ بهار هايترانه و اشعار
 است: گرفته شکل

  برخوردار است. العادهفوق زیبایی و آرمانی ايداراي چهره و دارد قرار . معشوق که در مرکز1
  گوید.است سخن می محال امري گاه که او وصل آرزوي از و دارد معشوق زیبائی گرو در دل شاعر که خود یا . عاشق2
 .افزایدمی او رنج بر و ربوده عاشق دست از زندگی هايبزنگاه در را معشوق همواره که رقیب .3
 خاطر به اما است؛ جابرانه قواعد این چند هر و کندمی تحمیل شاعر به را خود قواعد توانا قدرتی عنوان به که عشق .4

بشوید؛ به همین  آن از دست نیست حاضر شاعر بخشد، به او می که الهامی و کندمی ایجاد انسان در که حالی و شور
 است. جاري بهار زبان بر همواره عشق از دلیل ستایش

 
 اندنوشته یا این جز اندگفته بهار                 بیهوده جهان در نبود صانعی عشق جز

 )35 :غزل 2 ج دیوان،( 
 

 یا
 ماند انسان به که منافق است سودائی              حیوانی سر به نه و عشق دل به نیست را که هر

 )45 :غزل2ج  همان،(
 

 او ستایش و تحسین و معشوق به است. سرسپردگی مشترك دو عنصر عشق و عاطفه عاشقانۀ بهار هايدر همۀ تصنیف
 .کشاندمی خویش احساس دنبال به را شنونده هاتصنیف بم و زیر در
 :سراید می چنین معشوق به خطاب» چمن شکفته شد ز فروردین«تصنیف  در
 من دل خون غرق غمت دست از ستمت، از شد«

 من دل خون پر من، دل مجنون
  ترم چشم به نما رحمی نگارا

 ترم شکسته بتان زلف از من که
  دوران غم از جان بردم گر
 نبرم جان تو فراق درد ز

 چمنم آبروي چگلم بت دلم عزیز
 )85: 1384(معاصر، » من گل نازنین منما خزان مرا بهار

 :سرایدمی چنین خود شیفتگی از معشوق به خطاب باز» گل تازه اي« تصنیف در یا
 آزاد سرو اي روشنم، مه اي گل، تازه اي«

 بیداد و جور این صنم اي کی به تا ز کف، رفتم تلف، شد جان
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 پوالد و ز سنگ نبود دلم که مشکن، لحظه هر را دلم ز کین رویم الله اي

 یاد کنی کی من از صنم، اي مرگم پس از ز غم، بمیرم چون که ستمگرا،
 فروزان اخگر چون دارم دلی من که

 )54(همان، » غم و محنت از بسوزد که محن، و رنج از بسوزد
 

 خطابی و ساده زبانی ب. کاربرد
-واژه آوردن و لفظی تعقیدات کاربرد که است آگاه برد. شاعرمی کار به خطابی و ساده زبانی معشوق به خطاب در بهار
او،  هايتصنیف در بهار، هايسروده سایر خالف بر رو همین از. اندازدمی روانی و سالست از را تصنیف دشوار هاي
 .نیست لفظی صنایع به مزین و فخیم بافت آن به مقید چندان زبان

 دهد. لحظاتخبر می شاعر دل گرم در احساس است که از جاندار و زنده ايگر تجربه بیان پروا و بی هاي اوسروده
 این زیباي هاينمونه از شاید یکی .بخشدمی خاصی به زبان پروائی بی و و گرمی کشاندمی شور اوج به را عاشقانۀ شاعر

 :کندمی بیان کرده او جان و رس با معشوق چه را که آن آن شاعر در که باشد» وصل شب« تصنیف پروائی، بی
  کرده دیوانه اورا وصلش شب«

  کرده پروانه او را رویش شمع
 نموده مات و حیران را او رویش ماه
  )73(همان، » ربوده او ثبات و صبر عشقش غم

 .شودمی حل معشوق عارض ماه دیدن با تنها شاعر مشکل
  

 شاعرانه فضاسازي
-وگفت طریق از را و لطیف فضاي بهار این .است شاعرانه و لطیف فضاي حضورهاي بهار تصنیف در دیگر شاخصۀ
 .کندمی برقرار غیره سحري و نسیم شبنم، صبا، گل، پروانه، شمع، باد مانند عاشقانه شعر سنّتی عناصر با خیالی گوهاي

 کن گذر گل کن، گذر گل بر صبا باد«
 کن خبر را گل ما حال وز
 نشین کمتر مدعی با جبین، مه نازنین، اي اي
 من تر چشم فشان خون شد
 من ساغر شد دل خون پر
 تمیز و مطبوع عزیز، یار اي
 مستیز ما با بهار فصل در

 من سر از آب گذشت آخر
 )32(همان، » ...من تر چشم ببین

فضاي  این در پس گوئی .شویمرو میروبه عاشقانه و تخیلی فضاي این در سراوطنیه بهار از نشانی و اثر ترانه با پایان در
 .است پنهان دوست وطن بهار عاشقانه، همان

 وطن بهر از سرادستان شد، من چو بلبل«
 )82(همان، » .زد خویشتن پاي به آخر را اشتیشه ظالم که دیدي



 ۱٤۹۱/ الشعرا بهار هاي ملک ر تصنیفه با تکیه بایگاه تصنیف در اشعار دورة مشروطبررسی ج
 

 این عناصر میان در .است بخشیده ذهنی و تشخص و درونی به عناصر سنتّی شعر عاشقانه رنگ هایشبهار در عاشقانه
 به آزادي در دوران گل از یادي با قفس درون از و است قفس اسیر اي از خود شاعر است که اغلببلبل عاشق استعاره

 پردازد. می خوانینغمه
 هايآزادي درخواست سازيمایۀ این استعارهبن حقیقت بسامد باالیی دارد. در او هاينامه زندان البته این استعاره در

 .است بیان آزادي ویژهبه و سیاسی
 گلستان به بگردد زاغ وار آزاد    شود قفس اسیر صوت جرم به بلبل

» سحر مرغ«کند. بیان می اسیر مرغ این زبان از را اجتماعی و عاشقانه، سیاسی هايها نیز پیامتصنیف بهار در    
 عدالتیبی ظلم، اسارت و به شاعر زبان از سیاسی، و اجتماعی درونمایۀ با که ها استتصنیف مشهورترین نمونۀ این

 .کندمی اعتراض
 کن تر تازه مرا کن        داغ سر ناله سحر مرغ«

 کن زبر و زیر و را        برشکن قفس این شرربار زآه
 سرا بشر نوع درآ     نغمۀ آزادي قفس کنج ز! پربسته بلبل
 کن شرر را          پر تیره خاك این عرصۀ نفسی وز

 باد بر داده صیاد                  آشیانم جور ظالم، ظلم
 کن سحر را ما تاریک شام        !طبیعت اي! فلک اي! خدا اي

 )85(همان، » است بار ژاله چشمم است         ابر بار به گل است، نوبهار
 

 : تصنیف و و سیاست اجتماع
 : تصنیف و وطن

 مبارزه راه به را بهار مدنی است، هايآزادي کسب و ساالري مردم برقراري سازیش، خاموش راه تنها که با استبداد مبارزه
 ارکان از آزادي و وطن مانند نیز مشروطیت رو این از. انداخت قانونگذاري مجلس برپایی و مشروطه استقرار راه در

 تأثیر تحت درونمایه و زبان نظر از هم و عاطفه لحاظ به هم را شاعر این شعر عمدة رکن این گردیدند بهار شعر عمدة
 . است داده قرار
 را بوم و مرز این در قانونی حکومت برقراري براي تالش و خواهیآزادي براي مبارزه قرن نیم بازتاب بهار شعر«   

 .را برگرفت مشروطه انقالب تاریخچۀ منظوم توانمی او دیوان از بخشی از حق به و دربردارد
 بیست سن از او. است بوده قدمی هم و قلمی هم مشروطه انقالب با خواهآزادي شاعر این برخورد که شد یادآور باید

 با هم مجلس صحن در و شد برگزیده شورا مجلس نمایندگی به بار پنج و پیوست خواهان مشروطه به سالگی
-تصنیف هايدرونمایه رو این از. گردید مجلس قواي تحلیل و استبداد بازگشت و اقلیت از دفاع به خود هاي گیري جبهه

 دیوان در تصنیف عنوان با که آثاري میان از. دارند تنگاتنگ ارتباطی مشروطیت در گیرودار حضورش با او اشعار و ها
 :نمود اشاره تصنیف چهار به توانمی شده است، نوشته مشروطیت با رابطه در بهار، هاي ترانه کتاب در و بهار

 
  وطن شهسواران -1
  من شاه تبریز به مزن اردو گفتم -2
  ستارخان حضرت -3
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 )5(همان،» ایران دادار -4
 است وطن یکی مسأله ، کنیم صید بتوانیم بهار شعر از شط بزرگ نهنگ دو اگر« که است پرستیوطن اوج بهار شعر     
ویژه در دورة  پرستی با اعتراض سیاسی به) اما این وطن35(ادوار شعر فارسی شفیعی کدکنی، » .آزادي دیگري و

 و رمانتیک بیانی و لحن با قالب، گاه این ساختار ملحون بنا بر بهار سیاسی هايتصنیف مشروطه همراه است. اعتراض در
 شده است. بیان عاشقانه

 مضمون یک در عاشقانه زبان از نظر کاربرد» رقیب وطن« تصنیف بیگانگان، موضوع تجاوز با بهار هايتصنیف میان از    
 .سیاسی برجسته است

 من دلبر بر آید رقیب گر«
 بر من اندر دل غیرت، از جوشد

 او لشگر بود شیادي و مکر
 من لشگر بود آزادي و عشق

 دشمن از هراس چه را پروا بی من
 را ما ظفري دشمن بر دهد خدا خدا
 ماست خانۀ اینجا که کجا به کجا به وطن رقیبان اي

 شماست جاي این نه که این، نه که دورتر اندکی
 ندهیم دامن که دامن چین بر چین بر

 ندهیم تن ما که ابله اي برو
 من دل ندارد پروا آتشش ز

 من دل دارد پروانه حالت
 گوئید خون دل من از وطن رقیبان با

 من دل وانگذارد شما به را دلبرم
 خانۀ ماست جا این کجا به کجا، به وطن رقیبان اي

 شماست جاي این نه که این نه که دورتر اندکی
 ندهیم دامن که دامن برچین برچین

 )94(همان، » ندهیم تن ما که ابله اي برو
 
 گیري نتیجه 

ابعاد گفتمان مشروطه در غالبی موزون نیست، بلکه خود تصنیف، یکی از نهادهاي  ةکنندگر و مصرفتصنیف تنها بیان
ترین پیامدهاي این تولیدگري، تبیین دقیق مبادي یکی از مهمشود. گفتمان مشروطه می ةپرداز و تولیدگر در حوزنظریه

و با استفاده از موسیقی، سادگی زبان و همگام بودن با تحوالت روز جامعه در پیشبرد اهداف  ملیت و ملت است
 کند.روشنگري و اگاهی بخشی نقش مهمی ایفا می

هاي به بهترین شکل ممکن به بیان احساسات و اندیشهبهار از جمله شاعرانی است که با استفاده از این ویژگی تصنیف 
 توانسته و کرده درك نیکی به باشدمی موسیقی با شعر درآمیختگی همانا که را تصنیف و ترانه پردازد. او طبیعتخود می

 و هاواژهبیهودة  تکرار به کمتر او هاي تصنیف در رو همین دهد. از وفق موسیقی بم و زیر با را خود شعري اوزان است



 ۱٤۹۳/ الشعرا بهار هاي ملک ر تصنیفه با تکیه بایگاه تصنیف در اشعار دورة مشروطبررسی ج
 

 حال عین در و کندمی ایجاد شعر طبیعی براي ايزمینه بهار هايتصنیف در موسیقی. شویمروبرو می مصاریع شکستن یا
 . شودنمی دیگري آن قربانی یک هیچ

 نیکی به شعر در اجتماعی مسائل و مقولۀ سیاست کردن وارد بر مبنی را خویش عصر هاينیاز او چند هر دیگر سوي از
 رسید، ترانه هنر به چون اما شود، می محسوب سیاسی و شعر متعهد شعر گزاران پایه و پیشروان از خود و بود کرده درك

 ما موسیقی هنر تاریخ در ترانه که بود دریافته خویش بینش و ذکاوت با بهار. نمود رفتار روي میانه و تعادل با امر این در
 میان در که آن وجود با دلیل همین است، به شده می محسوب ایرانی عاشقانه رازهاي براي گاهیپناه همچون همواره

 غفلت هم عاشقانه تصنیف به پرداختن از اما گنجانید، اجتماع و سیاست هاي دستگاه از گوناگون هايپرده خود هايترانه
 بخشید. دوباره رستاخیزي و رنگ جال آفرینش نوع این به و نورزید

-ترانه تاریخچۀ هنر در او دار دامنه هايپژوهش بلکه نپیوست، تحقق به بهار ادبی نبوغ برکت از تنها بخشی زندگی این   
 .شد درخشان چنان هاییآفرینش اساس و ریشه نوع، این حقیقی ذات و ماهیت درك و ما سرزمین در سرایی
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