
 
 
 
 
 
 

 تلفيق موسيقي و شعر در تصنيف هاي عارف قزويني

  سيروس روستايي

  جواد بهرامي راد

 دانشگاه سيستان و بلوچستان زبان و ادبيات فارسي دانشجويان كارشناسي ارشد
  چكيده

به موسيقي نيازمند است. موسيقي پيش از آنكه براي ما معنا و مفهومي شعر براي ايجاد تاثير در مخاطب 
داشته باشد يعني قبل از آن كه انديشه ما را به فعاليت وادار سازد، احساسات ما را تحريك مي كند. در ميان 
ي شاعران عصر مشروطه عارف قزويني موسيقي را وسيله ي نشر و تبليغ عقايد انقالبي و افكار آزادي خواه

خود نموده است. وي تصنيف سازي است كه مضامين اجتماعي،  افكار سياسي و اوضاع زماني خود را در 
لباس شعر و آهنگ مجسم كرده است. عارف خود آهنگ ساز و گوينده ي شعر است و به همين علت ، 

سعي شده تصنيف هاي وي ازلحاظ تلفيق شعر و موسيقي بسيار خوب از كار درآمده است. در اين مقاله 
  است به بررسي علم موسيقي در تصنيف هاي عارف قزويني پرداخته شود.

 عارف قزويني، موسيقي، تصنيف، مشروطه واژگان كليدي:

  
  :مقدمه

موسيقي شعردامنه ي گسترده دارد،گويانخستين عاملي كه مايه ي رستاخيزكلمه ها درزبان شده وانسان ابتدايي 
ربرد موسيقي درنظام واژه ها بوده است.انسان ابتدايي رستاخيزواژه ها را رابه شگفتي واداشته است ،همين كا

نخستين باردرعرصه ي وزن يا همراهي زبان وموسيقي به هنگام كاراحساس كرده است درسيرتاريخي اين 
نظام يافته،تغيرات ودگرگونيهاي بسيارديده وتكامل يافته  هماهنگي  صورتهاي مختلف موسيقي زبان يا زبان 

ثر باشد محتاج به شعر وشعر ؤموسيقي براي آن كه بيشتر م است. آن چه كه مشخص است اين است كه
نيازمند موسيقي است. وهرگاه اين دو با يكديگر آميخته شوند تاثيرشان شديدتر است.عارف كه نويسنده اي 
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واننده ي بي نظير و زبردست ، شاعري ملي ويك نفر استاد ماهر موسيقي ويك گوينده ي مقتدر وتوانا يك خ
موسيقي  شعر،  عنصر از همه مهمتر يك فرد ستمديده و آزرده دل بود توانست باهنرمندي هرچه تمام  تر سه

وآواز را دركنار هم قراردهد و بدين وسيله تصنيف هايي بگويد كه جايگاهي بس واال در موسيقي  ايران پيدا 
  ي نقش بسزايي داشته باشند .در پيش بردن احساسات آزاديخواها بكند كه مخصوص

 
  : عارف ومشروطيت

دوراني مي زيسته است  در ويعارف قزويني ازمشهورترين ترانه سرايان ميهني وسياسي عصرمشروطه است.
  .  اند كرده كه آزاديخواهان ومشروطه طلبان عليه طبقه ي بيدادگر قيام 

ملت ستمديده  روشن ساختن افكار هركس به قدردانش وبينش خوددراين عرصه گام برمي داشت وبراي
  ومحروم ايران كوشش ومجاهدت مي كرد.

م مرده بود شد ال قاجاربه جان آمده وزمزمه ي مشروطيت درسراسركشوربلنداعم ملت ايران ازاستبداد
ديگرزيربارديكتاتور نمي رفتند.عارف آزاديخواه كه جزبه وطنش به هيچ چيز عشق نداشت مشروطيت رابراي 

نميكرد،غزليات سياسي وتصانيف  فروگذار شناخته وبراي رسيدن به اين منظورازهيچ گونه اقداميايران مفيد
وازهرطرفي صداي زنده بادونابودبادطنين  آزاديخواهي عارف به تدريج درفضاي ايران منتشرمي گرديد

گل وگشت  هنگام مي وفصل«ناگهان همه ي مردم اندازمي شد،به طوريكه ازمرزهاي ايران نيزتجاوزمي كرد
  وجوانان به خون آغشته ي ميهن به خواندن ترانه هاي عارف مي پرداختند.ن به يادشيهدان وط»چمن

             دربادبهاري تهي اززاغ وزغن شد              هنگام مي وفصل گل وگشت چمن شد 
  ) 17: 1369قزويني،(. شد دلتنگ چومن مرغ قفس بهروطن               ازابراكرم،خطبه ي ري،رشك ختن شد

  ازبارزترين ترانه هاي ميهني عارف مي توان به موارد زيراشاره كرد:
  خانه زهمسايه ي بد درامان نيست           حب وطن دردل بر،خطرتتان نيست

  ) 361:1342قزوينيسگ به كسي بي سببي مهربان نيست    نرم كن ازآن دام كه آن دانه دارد(
  

  ويا تصنيف :
  امان بادداين مهد زرتشت،مه                           جان برخي آذربايجان باد         

  عضوش فلج گو،اللش زبان باد                          هرناكست كه عضو فلج گفت     
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  اميدايران تو                 شهيدايران تو                  عليه ايران تو          

  ) 389(همان: اي فداي خاكت ،جان جهان باد                      ت ازروان پاكان باد      دوردبرروان
  حس وطن پرستي ،استقالل طلبي وآزاديخواهي موج مي زند. است كه درپرده شهناز براي آذربايجان سروده

  
  موسيقي:

ه ايي يوناني ژموسيقي از وا لفظ) 11:1345موسيقي علم تأويل الحان و ادوار ونغمات مي باشد. ( شيرازي ، 
مي باشد كه نام رب النوع حافظ شعر وادب و موسيقي  museو مشتق از كلمه ي  mousikaوگرفته شده از

دركلما ت كالسيك ، رومانتيك و »يك« پسوند مانند يونان باستان مي باشد . موز به معني رب النوع است و
تبديل مي شود مثل : مووزيكو، موزيقو و  وند شپي وي بهغيره پسوند نسبت و منسوب است اما در لفظ فرانس

موزقان وهمچنين شكل يافته ي آن در تلفظ فارسي به مزقان (مزغان) و مزغانجي به معني موزيك يا موزيقان 
  و موزيك چي يا مطرب و نوازنده ي ساز مي باشد .

اي قديمي معتقد بودندكه كلمه ي موسيقي طبق گفته ها از قرن سوم هجري در ايران رايج شده وحكم
موسيقي معلول صداهاي ناشي از تحرك وجنبش افالك است.. همچنين اين واژه به آهنگي كه گروهي از 
نغمات پي در پي و تركيبي باشند اطالق مي شود . به هر صورت موسيقي را هنر بيان عواطف واحساسات به 

زن ذكر نموده اند. و همچنين صفت تركيب وسيله ي اصوات گفته اند و مهم ترين عامل آن را صدا و و
اصوات به لحني خوشايند كه سبب لذت سامعه وانبساط وانقالب روح گردد ناميده شده است. 

 )11:1340(نفري،

بدان كه علم موسيقي يكي از علوم حكمت رياضي است كه علم به احوال نغم و اختالف آن و حال ابعاد 
ان است و اين علم از تاليف وضع حكماست كه روح را از آن لذتي و انتقاالت و ايقاع و كيفيت تاليف الح

فرحي است نه جسم را و  موضوع آن سمع است ونفس را بواسطه آن حركتي و جنبشي حاصل شود و از آن 
 )9:1345لذتي يابد.(شيرازي،

ن روز و شب بنياد جهان وحيات انسان، همواره بر تنوع وتكرار است.از تپش قلب و ضربان نبض تاسپري شد
وتوالي فصول ودرنسبت خاصي از تنوع و تكرارهاست كه موسيقي مفهوم خويش را باز مي يابد عارف 

  قزويني چنگ وچغانه ي شغر خويش را در مقامي اين چنين باز كرده وبا چنين نوايي است مي سرايد.
  ) 5م: 1975،يوظيفه ي شعر ،باز پس گرفتن چيري است كه موسيقي از او سلب كرده است ( عباس
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عارف براي تحريك احساسات مردم به سمت آزاديخواهي از اوزان خيزابي و وزنهاي تند و متحرك استفاده 
  مي كرده است كه غالبا نوعي تكرار در آنها ديده مي شود مانند: 

مان امان امان اي امان از فراقت امان     مردم از اشتياقت امان         از كه گيرم سراغت امان          امان ا
  )34:1342(قزويني،

در موسيقي آوازي رديف،زيبايي شعر با زبان موسيقي بيان مي شود ،نه موسيقي به زبان شعر وكالم ، از اين 
روست كه هنرمند آواز رديف شعر را در هم آوايي با موسيقي به كار مي گيرد وبا آهنگ مناسب خود به شعر 

است كه مي گوييم تكرار كلمات شعري يكي از اركان مهم اين تلفيق جان تازه اي مي بخشد در اين مرحله 
است .زيرا با تاكيد گذاردن بر آن زيبايي ومعناي شعر در موسيقي بهتر آشكار مي گردد.چنان كه موالنا در 

  هشت سده ي پيش تنها با  چهار كلمه و تكرار به جا وموثر اوج هنرنمايي خود رانشان داده است:
  مي باشدومي باشدومي باشدومي                                 باشدوكي باشدوكي     كي باشد و كي

   )415: 1336(موالنا وي باشدووي با شدووي ياشدووي                  من باشم ومن باشم ومن باشم ومن    
 درشعر عارف :و موسيقي نمونه ي ديگر تكرار 

  )   386:1342منستان ، منستان ، شد ارمنستان  (قزويني ، بمانديم و ما مستقل شد ارمنستان ، 
در واقع  مي توان گفت عارف با تكرار مؤكد ومناسب توانسته است عاطفه ، انديشه ها واحساسات خود را 

  در اين ابيات دلنشين متبلور سازد و برارزش موسيقي شعرش بيفزايد . 
مثال كلمات زايدي را به دليل ابداع لفظي (تنگناي  عارف در تصنيف هاي خود دچار اشتباه نيز شده است

قافيه) به كار گرفته است مانند: جانم ، عمرم ، امان  ، دلي دلي و.... اما چون با اصول آهنگ و شعر آشنايي 
داشته توانسته است تصنيف هاي مطلوبي را بسازد شعر وموسيقي ابتدايي نيز مانند هنرهاي ديگر ، زاده ي 

  )95:1367فظي به ترانه سازي ونوازندگي گشاينده مي شوند. (مالح ، كار وجادوي ل
مؤثرترين تصنيف هاي عارف ، تصنيف هاي ميهني اوست كه خود را عنصر انقالبي معرفي كرده است كه 

  است : »  مارش خون«ي خون است وموسوم به-تشنه 
  شهر خون، قريه ي خون ، رهگذر خون

  كوه خون ، دره خون، بحرو باران 
  دشت و هامون خون سربه سر خون 

  )45:1342(قزوينيرود خون ، چشمه خون، تا قنات خون
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در اين جا نيز تكرار كلمه ي خون بيانگر وتجلي كننده ي هر چه روشن تر عنصر موسيقي در اين تصنيف 

  اين شاعر ميهني مي باشد . 
  

يعني زمان مشروطه وآزادي خواهي و اما تصنيف هاي ميهني و وطني وي به دليل شرايط اوضاع روزگار خود 
براي آنكه بعتر وبيشتر بتواند احساسات مردمرا به حس ميهن دوستي و وطن پرستي سوق بدهدسرودها و 

  موسيقي اش بيشتر جنبه ي احساسي وهيجاني دارد .مانند :
  )111:1369ناله ي مرغ اسير اين همه بهر وطن است      مسلك مرغ گرفتار قفس همچو من است (سپانلو،

آنچه در شعرهاي عارف ارجدار بود و مي توان نام سخن زنده به آن ها داد تصنيف هاي اوست تصنيف هايي 
را كه عارف ساخته و خود در كنسرتها مي خواند و به زبان ها مي افتاد آوازخونان مي خواندند ،بچه ها مي 

  ) 52:1323نيف هاي ديگر او . ( كسروي ،خواندند ، دخترها در خانه مي خواندند و همين حال را داشت تص
تأسيس موسيقي نظام درايران اولين وسيله ي آشنايي به موسيقي غربي بود اعزام محصلين ايراني به 
كشورهاي اروپا و حشرونشر با ملل ديگر نيز كمك مؤثري به توسعه ي هنر و موسيقي غربي كرد .پس از 

ت كاالي تجارتي وارد بازار ايران شد رضا شاه نيز براي اختراع گرامافون صفحات موسيقي غربي به صور
آشنايي مردم به موسيقي غربي كمك كرد . تأسيس هنرستان موسيقي و راديو تهران در تروبج موسيقي علمي 

با  1318نقش مهمي بازي كرد .هنرستان موسيقي تهران كمك مؤثري به پرورش ذوق هنري كرد و از سال
  ) 222پايه ي موسيقي كالسيك در ايران گذاشته شد. (حسني، استخدام معلمان چكسلواكي

 موسيقي ازحسر ت هاي بسيارعميق عارف يكي رايج نبودن انتشارات نوت درايران است.عارف مانندهر
پردازديگردرآرزوي آن است كه سرودهاي اورامطابق واقع بخوانندوبزنندوتعريف نمايندولي بدبختانه 

  )                           61:1342دين آرزوي خودنگرديده است.(قزويني،تنهادرمحيط تهران نيزموفق ب
به »مرتضي ني داوود«است كه به همراه مردموسيقي آن زمان » عارف نامه«آخرين كنسرت عارف موسوم به 

اجراگذاشت ازتصنيف هايي كه شعروآهنگش راعارف دردستگاه ماهورساخته است بااين بيت شروع مي 
  شود:

  )204:1366لكش موي ديجور     روي اندرمستور(سپنتا،روي د 
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ساختن قطعات جديدضربي  ،دورهاين به علت شروع دادن كنسرت ازدوره ي مشروطيت ورواج آن بعداز
وبرخي نغمات دوضربي »پيش درآمد«مي توان  جمله موردلزوم واقع گشت كه ازآن، براي همنوازي دراركستر

                        )205همان:رانام برد( راب هاوتصنيف هاضونگ ها وچهارم
                                     

  پيوند شعروموسيقي:
بردن لفظ براي شعر زبان احساس است . ادبيات، هنر بيان انديشه ها توسط الفاظ است. هنر شاعر طرز به كار

 )       13:1380هماسبي،افاده ي مقصود است بنا بر اين ادبيات بيان مقاصد ودرك آنهاست . (ط

موسيقي بخش طبيعي و زاده ي صوت وازنيازمنديهاي نخستين بشربه شمارمي آيد.موسيقي وصف زندگي 
است ،موسيقي زبان دل ومظهرعواطف بشري است. موسيقي زبان گوياي دل وفصيح ترين واسطه ي معرفي 

 ) 29احساسات است. (همان:

توأم بوده اند . از آن زمان ها كه آدمي را شر ترس از عوامل طبيعي ،  موسيقي وشعر از قديم االيام با يكديگر
پرداخت،كالم   خدايان پرستي را پيشه ساخت و به منظور جلب رأفت ارباب به انواع پايكوبي وسرود خواني

 است.   توأم بوده با موسيقي

ند بي كمك آن از عهده ي جش به شعر كمتر مي شود تا وقتي كه بتوااهر چه فن موسيقي ترقي كند ، احتي
كه شعر جزو الينفك  مابيان منظور برآيدولي هيچ گاه ازآن بي نيا زنخواهد بود. به خصوص در كشور 

  موسيقي است وهمواره كلمه ي سازوآواز با هم به كار برده مي شود
به  آسان به نظر برسد، ولي كار ساده اي نيست وبيش از همه در بادي امر انتخاب شعر گرچه ممكن است

ومخصوصا اگر قرار باشدبا آهنگ خوانده شود، در گرو  وميزان دانش انتخاب كننده بستگي داردذوق و سليقه 
 موهبت استعداد يا دقت و بينش بيشتري خواهد بود.

است در  يا موسقي شناس بوده  عارف خواننده ونوازنده ي زبردست وبه معني صحيح كلمه موسيقيدان
در   تصنيفات او استعداد هنريش مشهود است كه در واقع نمودار طبع شعري وذوق ادبي اوست.

بايد دانست كه هر جمعي از نغمات ودواير در امزجه نوعي تاثير كنند ، پس  موردتأثيرگذاري شعر و موسيقي
رد و جمعي نغمات را كه تاثير آن ها در نفوس حزن اگر كسي خواهد كه مردمي را كه قابل باشند در گريه آو

عود را بر  باشد ، در عمل آورد مثل زيرافگند يا راهوي يا صبا يا حسيني  ممزوح به نوروز اصل ومطلقات تار
وزاري تصرف نمايد و به   نغمات اصلي آن جمع مطبوعه مصطجز گرداند و در آن ها به طريق حزننسبت 



    پرنيان سخن     1186

  
آن نغمات و شدود مقارن گرداند تا سامعان را رقت آيد. و  بايات و اشعار مناسب ابطريق مرغوب بنوازد و 

و احوال   بايد كه سامعان درحالت سماع نغمات درخواطر نوعي از تعصب و امتحان نباشد و زمان ومكان
آگاه )همواره شاعران بزرگ ، آگاه ونا 205:1372مراغي،المناسب حال باشد تا مسارعت تاثير ظاهر گردد . (

رساندن زبان ندارد . همه ي تعريف   موسيقي  ،بزرگترين شيفتگان موسيقي بوده اند و شعر خاستگاهي جز به
هاي شعر ، در تحليل نهايي بازگشتشان به اين تعريف خواهد بود كه شعر، تجلي موسيقايي زبان است . 

 ) 389:1373(شفيعي،

 )44:1336مولوي،(   اين هر سه با تو دم زنم تا كي بي          حرف و گفت و صوت را بر هم زنم

تصوير،معني،بيان همه و همه جلوه هاي گوناگون موسيقي اندوموسيقي در اين كاربرد مفهوم گسترده تر از 
  .مفهوم عرفي ومعهود خويش دارد

ديون اند نه تنها هر نمونه ي موسيقي آوازي ، بلكه تمام آوازها و سرود هاي دنيا ، به ادبيات هم سطح خود م
آن است   ياموسيقي كالم رمردم بيشتر به خاط رثيراين قطعات دتأغالبا به دشواري مي توان قضاوت كرد كه و

« و» شاعر« . يك سرود در فرم ايده آل خود به هردوي اين عوامل متكي است و دقتي برابر بايد در مورد
مي توان ذكر كرد » ايرونگ برلين «و» استفان فوستر «ملحوظ داشت. نمونه هاي آوازي فراوان از»موسيقيدان

 )159:2536(اسپات، كه در آنها كالم وموسيقي،هر دو معرف نبوغي خالق بوده اند.
 

  ي :دستگاههاي موسيق
     تاريخچه ي تنظيم موسيقي ايران در هفت دستگاه(يا رديف موسيقي)

  درزمان ويا به اصطالح رديف موسيقي كههفت دستگاه ومنضمات آن  هاين كه تنظيم وتقسيم موسيقي ب
محمد شاه و ناصرالدين شاه مالك عمل خوانندگي  ونوازندگي بوده است از چه زماني به اين صورت در 

ز چه زماني رسميت يافته واساس كار موسيقيدانان قرار گرفته است ته اآمده وبه دست چه كسي صورت گرف
ريافت كه از اواخر سده ي نه هجري به بعد تزلزلي در اصول به درستي روشن نيست همين قدر مي توان د

راه يافت و شيرازه ي موسيقي قديم به تدريج از هم پاشيد واساتيد فن گان وروش موسيقي و سبك كار گذشت
براي جلوگيري از هرج و مرجي كه در موسيقي ملي راه يافته بود براي حفظ وسر وصورت دادن به آن اقدام 

د شايد تنظيم وتقسيم آن به دستگاه ها وآوازها وگوشه هاي مربوط به تناسب موضوع كرده انبه جمع آوري و 
د كه اساتيد ابه اواخر دوره ي صفوي يا اوايل دوره ي قاجار باز گرداند مي توان احتمال دبتوان تاريخ آن را  
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يين قاعده و ضابطه اي در جلوگيري از اختالف وپراكندگي و تع هد فتحعليشاه وزمان محمد شاه قاجار برايع
وگوشه هاي مربوط به تناسب دستگاه وآواز به صورت رديف كرده ا موسيقي اقدام به تنظيم دستگاه ها وآوازه

مشاهده مي شودو ظاهرا از  عهد ناصرالدين شاه و بعد از آندرموسيقي    ه آنچ باشند . در هرصورت
سامي تازه اي دارند و در كتاب هاي موسيقي پيش از اين دوره است يكي مقام وآوازهايي است كه امختصات 
عنوانهاي زير را نداشته اند مانند: بيات ترك ،افشار، ليلي ومجنون، شور و... كه عارف يكي از  هعهد صفوي

 )366:1373كساني بود كه از اين دستگاه ها وپرده ها استفاده كرده است . (مشحون ،

   كه هندوي ترك من پرده برانداز توام     سعدي ازپرده ي عشاق چه خوش مي گويد  
  )415:  1385(سعدي 

دستگاه ها وآوازهاي رديف جايگزين مقام هاي پيشين ايران هستند ؛ تغيير سيستم مقامي را مي توان به 
مشاهده مي شود كه فواصل و  جديد احتمال از سده ي يازدهم هجري دانست . در بررسي موسيقي دستگاهي

ف شده يا تغيير ذترتيب آن ها همانند موسيقي مقامي گذشته است ؛ بسياري از آن ها ح درجات دانگ ها و
نام داده اند و در يك سيستم يا مجموعه كه رديف ناميده مي شود ، با روند ويژه اي در بخش هاي گوناگون 

از مقام هاي پيشين است و  به نام دستگاه ها و آوازها ترتيب مي يابند . به عبارت ديگر رديف مجموعه اي
 ) 19:1371دستگاه حاوي چند مقام.(كياني ،

استاد آواز يا خواننده هنرمند، پس از درآمدهاي كوتاه و بدون كالم در دستگاه ياآواز مورد نظر كار خود را 
 شروع مي نمايد و سپس غزلي مناسب براي خواندن بر مي گزيند ، چنان كه محتوا و وزن آن با لحن و وزن

توجه به ويژگي هاي  وباو گوشه ي مورد نظر نيز منطبق باشد ؛ آنگاه با تلفيق هنرمندانه ي شعر وموسيقي و 
موسيقي اصيل ايراني به نام  رديف موسيقي كه  حال فني وهنري موسيقي آوازي كار خود را ادامه مي دهد. 

ندگان جوان است برهفت دستگاه سنت آن دردست معدودي ازاستادان معمرمعاصروجزئي ازآن موردعمل نواز
  :اصلي شامل چهارصدوهفتادويك گوشه بامكررات آن استوار است اينك شرح هفت دستگاه

  شور : اين دستگاه ريشه ي بسيار قديمي دارد واساس غالب موسيقي محلي و موسيقي هاي  _1
 ز:معمولي در ايالت به شمار مي رود. نمونه هايي از دستگاه شور عبارت اند ا 

درآمدها 
،گوشه،رهاوي،نغمه،افشاري،دشتي،ابوعطا،شهناز،زيركش،سلمك،گلريز،صفا،بزرگ،دوبيتي،خارا،قجر،مالنازي،ح

  زين،مجلس افروز،قرچه ،رضوي،عاشق كش،حاجي حسيني،بسته نگار،قطار،قرايي،
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بيات ترك،دوگاه،فيلي،شكسته،جامه دران،مهدي ضرابي،روح االرواح،سيخي،حجاز،چهارپاره،گري، 

 .ني،گريلي،گوشه عراق،مثنوييدگاب

ماهور: اين دستگاه به همين نام وبا فواصل مشابه جزو دوره هاي ادوار صفي الدين ارموي ذكر شده  _2 
  :است وقدمت آن را ميرساند.نمونه هايي از اين دستگاه عبارت اند از

اني،فيلي،زيرافكند،ابو،خسرواني،دلكش،خاوران،طربگيز،نيشابوري،نصيرخاني،آذربايجدرآمدها،داد،مجلس،فروز
،ساقي  عبداله آشوراوند،اصفهانك،حزين،نغمه،زنگوله،راش كشمير،راكر،ماهور،نيريز،نهيب،عراق،محير،ل،حصا

 هنامه،صوفي نامه،كشته مرد

و   ماليخوليايي همايون:گاه اين دستگاه قابل مقايسه با گام كوچك موسيقي غربي است. گوشه هاي آن - 3
                                .منشعب مي شود كه خود اين دستگاه مستقلي است» بيات اصفهان«دستگاه اين نغمات آن ماليم است از

 اين دستگاه شامل:درآمدها،مواليان،چكاوك،طرز،بي داد،ني داوود،بادي،ابوالچپ،ليلي  ومجنون
 دناصري موالف،غزال، ،بختياري، دران وزصبا،نوروزخارا،نفير،فرنگ،شوشتري،جامه،راوندي،نوروزعرب،نور

  راجع،سوزوگداز،رازونيازمي باشد. مثنوي،بيات ،بيات اصفهان،
دستگاه سه گاه:اين دستگاه تقريبادرهمه ي ممالك اسالمي مقبوليت دارد.براي احساس غم واندوه مناسب  -4

.خصوصيت سوم آن كوچك طبيعي است كه درآغازگوشه ازآن به است ولي به اميدوزندگي نيزمي گرايد
  گوش مي رسداين دستگاه شامل:درآمدها،زابل،مويه،زنگ شتر، مسيحي،طاقديس مي باشد.

دستگاه چهارگاه:دستگاهي است بسيارقديمي واصيل وشاديوسرورآفرين حركت وپيشرفت رامي -5
درتمام نقاط ايران برآن دستگاه ساخته شده است آوازمحلي مخصوص عروسي هاومعمول »مبارك باد«رساند

،حدي  مغلوب،اين دستگاه شامل:درآمدها،پيش زنگوله،زنگوله،نغمه،زابل،مويه،بسته نگار،حصار،مخالف
  پهلوي،رجز(ارجوزه)منصوري.

منشعب شده است چه فواصل درجات آن »شور«دستگاه نوا:دربادي امربه نظرمي رسدكه اين دستگاه از-6
م شورمشابهت دارد.ولي چون اوضاع نت هاي اصلي آن باگام شورمتفاوت است به آن تخفيفي بافواصل گا

جداگانه مي بخشندوبايدآن رامستقل دانست به آن تخفيفي جداگانه مي بخشدوبايدآن رامستقل دانست دراين 
                         دستگاه حالت آرامش وسالمت بخش مشاهده مي شودوبراي همراهي اشعارحاكي ازمعاني 

 نهضت،گوشت، راجع،عشاق،حزين، لسفي مناسب است اين دستگاه شامل:درآمدها،گردانيه،نغمه،بياتف
  عشيران،نشابورك مجلس،نجسته،حسين،ملك حسيني،بوسليك،نيريز،عراق.
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مربوط  ديمي كه به مناسبت اسم آن احتماالبه عهدساسانياندستگاه راست پنجگاه:دستگاهي است بسيارق-7
درموسيقي همه ممالك مسلمان چه مجاوروچه دورازايران مصطلح است،خصوصيات »راست«است ونام 

ازآن زمان هويدااست ولي گوشه هاي ديگري متعلق به دستگاههاي ديگربه آن راه يافته »ماهور«دستگاه
 خسرواني، روح افزا، نغمه، پروانه، زنگوله، درآمدها، دستگاه  شامل: اندوبافرودي بدان ختم مي شونداين

ومجنون،راوندي،نوروزها،نفير،فرنگ( يبيات عجم،مبرتع،فرچه،بحرنور،ابوالچپ،ليل نيريز، عشاق، سپهر، پنجگاه،
  ) 1377:250نصيرفر،

  سازي : تصنيفعارف و 
 دور دوره ي انقالب نيزهيچ وقت از خاطربلكه معاصرين  عارف مي گويد:نه تنها فراموشم نخواهدشد

نخواهندداشت كه وقتي من شروع به تصنيف ساختن وسرودهاي ملي وميهني كردم ،مردم خيال مي كردندكه 
ميارد كله پاچه        گربه ي شاه شهيدساخته شود:گربه دارم الجه ميرود باالي باجه»خان ببري«بايدتصنيف براي 

  )139:1353ي،لقمياد(خاگربه ي مرا پشتش مكن   بدش 
هنگي مرتبط آآنچه كه مشخص است اين است تصنيف هاي زيباودلنشين است كه متناسب با حال وهواي 

انتخاب شوددرواقع بين اركان شعروموسيقي مطابقت وجودداشته باشدمثال اگرخواننده تصنيفي راكه براي 
مي  نواها سازگاري بين اشعاروآوازشورمتناسب است را در دستگاه ماهوربخوانداهل فن متوجه نا

بنابراين يكي ديگرازراه هاي تلفيق موسيقي وشعركه براي آهنگسازبسيارحائزاهميت است انتخاب .شوند
  ي متناسب موسيقي است. هريك ازمقام ها
درموردانتقادازجامعه ي تهران ساخته وسيف آن رادرآذربايجان درپرده ي دوم خوانده  عارف تصنيفي

  كه بامطلع:1303حوت 27است.
  )423:1342زعشق آتش پرويزآنچنان تيزاست          كه يك شراره سوزان شبريزاست. (قزويني،

روزي،دوراول آن رابه  پشت سراين غزل تصنيف شهناز كه هنگام توقف دراسالمول به مقتضاي سياست آن
  ) 432،هماناسم شاه پدر برپدراجنبي وخائن به اين آب وخاك ساخته بود.(

  توان گفت تمام تصنيف هاي عارف درآهنگهاوپردههاي به جاودرست سروده شده است. مي 
ايران معتقداست كه عارف باسرودن تصنيف هاي مبتذل به موسيقي نويسنده ي كتاب سرگذشت هرچندكه 

دنبال آن بوده كه خودرابرتروواالترجلوه دهدامااشعاري كه گوينده ي آن مشخص نيست درزمان عارف 
  ه كه بدون شك ازابتذال سرودهاي زيبايي راآفريده اند.سروده شد
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  براي نمونه تصنيف درپرده ي بيدادبه وزن سه ضربي سنگين:

  عقرب زلف كيست،باقمرقرين است         تاقمردرعقربه،كارماچنين است
  )392،1353ي،لقكيه كيه درمي زنه،من دلم ميشنگه         دررابالنگرمي زنه،من دلم ميشنگه (خا

ن تصنيف زيباكه به قول آقاروح اهللا خاتمي هيچ گونه هجووابتذالي درآن ديده نمي شودرادرسالهاي اي
  ايرج بسطامي خوانده است كه بسيارزيباودلنشين است.شادروان اخير

وياازديگرتصنيف هاي زيباكه درعصرعارف وبازهم ازگوينده اي بي نام است تصنيفي درمايه ي اصفهان به 
  : ين ساخته شده استوزن سه ضربي سنگ

 
  يارب توكليدصبح درچاه انداز             من است آن مايه ي ناز        برامشب به 

  حبيبم اگرخوابه طبيبم رامي خوام               امشب شب مهتابه حبيبم را مي خوام       
                  گويندفالني آمده                         مست است وهوشيارش كنيد         خواب است وبيدارش كنيد          

  )393،1352ارجاني آمده(خاتمي،يآن 
ازتصنيف هاي ديگرعارف تصنيف شانزدهم اوست  كه ترانه ي چه شورها مي باشد وتوسط روح اهللا خاتمي 

  براي اركسترتنظيم شده  وباصداي غالمحسين بنان اجرا گشته است:
  كه من به پا زشاهنازمي كنم      درشكايت ازجهان به شاه بازمي كنم چه شورها

 )382:1342(قزويني،     اززبان ساز مي كنم                        جهان پر ازغم دل         

البته باوجود نگاه انتقادي عارف تصنيف هاي زيباوموثرداردكه كمترذهن به سمت افول وتوسل به ابتذال 
  درشعرعارف مي نگرد. 

  
  تصنيف هاي عارف و موسيقي

وقتي كه من شروع به تصنيف ساختن و سرودهاي ملي و وطني كردم مردم خيال مي كردند كه تصنيف بايد 
ي از زبان گناهكاري باشد كه از يك نفر خطاكارتر از خود مي پرسد گناه من براي جنده هاي دربار يا تصنيف

  چه بود؟ مانند:
  آسمان پرستاره نيز بازي مي كند               پسرعمو و دختر عمو نامزد بازي مي كند         

  )340: 1342(قزويني،                                                                                        
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آري من اگر هيچ خدمتي به موسيقي و ادبيات ايران نكرده باشم وقتي تصنيف وطني ساخته ام كه ايراني ها از 
  ده هزار نفر يك نفرش نمي دانست وطن يعني چه. شكر خدا بعد از مشروطه معني وطن فهميده شد. 

استفاده كرده است كه به شرح آنها مي پردازيم. او بيست عارف در تصنيف هاي خود از پنج دستگاه موسيقي 
و نه تصنيف دارد كه در آنها از دستگاهاي شورف ماهور، چهارگاه، سه گاه و همايون استفاده كرده است كه 

  البته هر كدام ار آنها شامل گوشه ها و نغمه هايي هستند.
). اين تصنيف در رشت به 1315گفته است ( را تقريبا در هجده سالگي قبل از آمدن به تهران تصنيف اول

  عشق يك ارضي زاده گفته شده است با مطلع: 
  )340ديدم صمني سرو قدي روي چو ماهي       الهي تو گواهي خدايا تو پناهي        (همان،    

  
  ساخته است: 1326را در چرده شور در سال  تصنيف دوم

امان     از كه گيرم سراغت امان       امان امان امان امان   اي امان از فراقت امان      مردم از اشتياقت
  )340: 1342(قزويني، 

  
  در پرده ي افشار است:  تصنيف سوم

نمي دانم چه در پيمانه كردي (جانم)         تو ليلي وش مرا ديوانه كردي       (جانم، ديوانه كردي           
  ).340(همان:     جانم، ديوانه كردي خدا ديوانه كردي)      

  
نيز مانند تصنيف سوم در پرده افشار است كه جز دستگاه شور به حساب مي ايد و در گرگانه  تصنيف چهارم

  ساخته است:  1327رود طالش در سال 
  )351نكنم اگر چاره دل هر جايي را               نتوانم و تن ندهم رسوايي را  (همان:   

ي عارف و يكي از دلچسب ترين تصنيف هاي وي در باره معشوق خود اين تصنيف درباره عشق و عاشق
است كه به داليل مختلف به وي نرسيده است (و تنها در مجالس بزم همديگر را مالقات مي كردند) و آن 
افتخارالسلطنه دختر ناصرالدين شاه است. گرچه افتخارالسلطنه نيز عاشق تصنيف و آواز و موسيقي عارف و 

ف بود اما به دليل ازدواج با نظام السلطنه و شان اجتماعي كه داشت نمي توانست با عارف خود شخص عار
  ازدواج كند و به گونه اي هر دو عشق نافرجام داشتند.  
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  افتخار همه آفاقي و محبوب مني             شمع جمع همه عشاقي و هر انجمني                   

  ) 348(همان:                                                                                                    
در دستگاه سه گاه كه همان طور كه بيان شد در همه ممالك اسالمي مقبوليت دارد و براي بيان  تصنيف پنجم

ف عارف قزويني كه احساس غم و اندوه استفاده مي شود ولي به اميد و زندگي نيز مي گرايد. مانند اين تصني
  در مسافرت طوالش سروده كه هم غم و غصه را بيان مي كند و هم شادي اميد: 

  
  زغمت خون مي گريم بنگر چون مي گريم               ز مژه دل مي ريزد ز جگر خون مي آيد

  افتخار دل و جان مي آيد                                  يار بي پرده عيان مي آيد               
  )340: 1342(قزويني،  

  
عارف در پرده افشار اين بار راجع به عشق و عاشقي به يكي از دختران ناصرالدين شاه به نام  تصنيف ششم

  اج السلطنه و همراهي با او مي باشد. تاج السلطنه و داستان آوازه خواني عارف براي ت
  عارف اين تصنيف را براي تاج السلطنه سروده است:

  تو اي تاج، تاج سر خسرواني             شو از چشم مست تو بي پا جهاني              
  تو از حال مستمندان چه پرسي              تو حال دردمندان چه داني              

  خدا را نگاهي به ما كن        نگاهي براي خدا كن        به عارف خودي آشنا كن             
  دو صد درد من                از نگاهي دوا كن                      

  حبيبم طبيبم عزيزم           تويي درمان دردم               ز كويت برنگردم                  
  )358به هجرت در نبردم           به قربان تو گردم           (همان:                    

  
در پرده دشتي و يكي از زيباترين و غم انگيزترين پرده هاي شور مي باشد و براي حيدرخان  تصنيف هفتم

  عمو اغلي به واسطه عشقي كه به وي داشت سروده است:
دلتنگ چو من مرغ (جانم مرغ) قفس بهر وطن شد                           از ابر كرم خطه ري رشك ختن شد            

  )340: 1342(قزويني، 
  كه در پرده سارنگ ابو عطا ساخته شده از پردهاي دستگاه شور است: تصنيف هشتم
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  رهي با ما ندارد (ندارد)           خوش شود اين دل كه شكيبا ندارد (ندارد)  دل، سر هم       

  اي دل غافل        نقش تو باطل          خون شو اي دل          خون شو اي دل         
  )  360(همان:  

  
شقي عارف در پرده افشار است كه از دستگاه شور مي باشد و مربوط به غم و اندوه و شكست ع تصنيف نهم

  است:
  نه قدرت كه با وي نشينم             نه طاقت كه جز وي ببينم                     

  )  362شده است آفت عقل و دينم            اي دل آرا، سرو باال        (همان:                   
  

ن جدا شده و اين تصنيف كه در دستگاه دشتي است و مربوط به زماني است كه شوشتر از ايرا تصنيف دهم
غمناك را براي بيداري جامعه ايران سرود تا اينكه مبادا ايران را نيز مانند شوشتر از دست بدهند و روس ها 

  به ايران غالب شوند:
  ننگ آن خانه كه مهمان ز سر خوان برود (حبيبم)         جان نثارش كن و مگذار كه مهمان برود (برود) 

ران رود ايران بر باد (حبيبم)         اي جوانان مگذاريد كه ايران برود                   گر رود شوشتر از اي 
  ) 365، 1342(قزويني، 

  
  در پرده بيات زند كه به بيات ترك معروف است و در دستگاه شور مي باشد: تصنيف يازدهم

    باد فرح بخش بهاري وزيد                  پيرهن عصمت گل بدريد       
  )371ناله جان سوز ز مرغ قفس                 تا به گلستان رسيد (تا به گلستان رسيد)    (همان: 

بعضي ها معتقدند كه موسيقي ايراني حزن انگيز است. اگر دقت كنيم متوجه مي شوييم كه طبيعي ترين 
ت مي گوييم مانند بلبل آوازها آواز ايراني است چنانكه وقتي مي خواهيم بگوييم فالني خواننده خوبي اس

چهچه مي زند. عارف نيز با آگاهي و شعور نسبت به شعر، آواز و موسيقي تصنيف هاي بسيار طبيعي ساخته 
  است كه بيشتر خواهان آزادي خواهي مردم ستمديده عصر مشروطيت باشد.  
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از اين سازها فراموش شده موسيقي ايراني داراي قدمتي طوالني است اما متاسفانه به دليل بي اعتنايي بسياري 

يا در حال فراموشي مي باشد. سنتور از بين رفته، كمانچه هم كم كم جاي خود را به ويولن داده است و تار 
نيز رو به خاموشي است. اگر چه عارف با سرودن تصنيف هاي خود تا حدودي اين سازها را زنده كرد اما 

  شنويم.بعد از وي به ندرت از اين سازها و موسيقي مي 
در دستگاه ماهور سروده شده است كه جزء دوره هاي ماليم به شمار مي  1330در سال  تصنيف دوازدهم

  رود:
  بلبل شوريده فغان مي كند               شكوه از آشوب جهان مي كند         
  )372دامن گل گشته ز دستش رها            ناله و فرياد و امان مي كند  (همان:          

  در پرده دشتي است كه باز هم از غم و اندوه عارف خبر مي دهد: تصنيف سيزدهم
  گريه را به مستي بهانه كردم             شكوه ها از دست زمانه كردم             

  )1342:376(قزويني، 
  ساخته شده است: 1329از شاهكارهاي عارف قزويني و در پرده افشاري در سال  تصنيف چهاردهم

  )379از كفم رها شد قرار دل             نيست دست من اختيار دل      (همان:         
  

عارف در پرده حجاز مي باشد عارف در ساختن اين تصنيف از مقاصد تركها بي خبر بود و  تصنيف پانزدهم
  را نوشت:» شور«بسي نگذشت كه از شبهه درآمد و همان وقت تصنيف تالي 

  فتنه كرد راست         بين دو صد از اين (خدا) فتنه فتنه خواست   ترك  چشمش ار          
  )380(همان: 

در استانبول در نتيجه معلوم شدن خيانت تركها نسبت  1336در دستگاه شور در اواخر سال  تصنيف شانزدهم
  به آذربايجان ساخته شده است:

  از جهان به شاهباز مي كنم    چه شورها كه من به باز شاهباز مي كنم         در شكايت      
  )382(همان: 

  
در استانبول و هنگامي كه عارف استقالل ارمنستان را شنيده  1338در دستگاه سه گاه در سال  تصنيف هفدهم

  و جنبش و شادي اصل خانه را ديده ساخته است:
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  بمانديم ما مستقل شد ارمنستان         زبردست شد زيردست زيردستان              
  )386(همان:   

  
ساخته شده است  1338پرده ي رهاب است كه در دستگاه سه گاه نواخته مي شود در سال  تصنيف هجدهم

  و اين هنگام قيام آذربايجان و رياست وزرايي وثوق الدوله كه گفته بود آذربايجان عضو فلج ايران است:
  )1342:376مهر امان باد     (قزويني،جان برخي آذربايجان باد         اين مهد زر دشت            

  
  

نيز در پرده دشتي كه يكي از پركاربردترين تصنيف هاي عارف است كه درون مايه ي آن غم  تصنيف نوزدهم
و اندوه مي باشد. موسيقي زيبا و دلنشين ايران را به خوبي در اين تصنيف مي توان مشاهده كرد و آن به دليل 

  كه خود به ارزش موسيقي شعر مي افزايد:است » به به به«تكرار كلمه 
  شانه بر زلف پريشان زده اي به به به          دست بر منظره جان زده اي به به             

  )390(همان:                                                                                      
  در پرده بيات ترك است:  تصنيف بيستم

  )391رحم اي خداي دادگر كردي نكردي           ابقا به فرزند بشر كردي نكردي     (همان:     
  

  در پرده افشار كه نغمه اي است كه در آخر مايه ي افشاري نواخته و خوانده مي شود: تصنيف بيست و يكم
  ، دلربا شدي امروز اي فرشته رحمت بال شدي                خوسگل شدي، قشنگ شدي           

  )407(همان: 
  

تصنيف بيست و دوم در پرده دشتي كه بسيار موثر و جاگير افتاده است. عارف اين تصنيف را در كنسرتي در 
  تهران با صدايي كه بر دلها نفوذ مي نمود در دستگاه دشتي خواند: 

  ناي دل اثر ندارد    گريه كن كه گر سيل خون گري ثمر ندارد           ناله اي كه نايد ز          
  )1342:407(قزويني،
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در پرده بيات اصفهان است كه در دستگاه همايون نواخته مي شود. اين دستگاه گوشه  تصنيف بيست و سوم

هايش ماليخوليايي و نغماتش ماليم است. اين دستگاه شامل شوشتري، بيات اصفهان، سوز و گداز، راز و 
ف تنها از پرده بيات اصفهان از اين دستگاه در تصنيف خود استفاده كرده نياز، مثنوي و .... مي باشد كه عار

است. بيات اصفهان خود اينك دستگاهي مستقل به شمار مي رود. دستگاه همايون گاه قابل مقايسه با گام 
  كوچك غربي است:

  )408(همان:  تا رفت مقيد نقاب است            دل چو پيچه دست به پيچ و تاب است                  
  

در پرده شور مي باشد كه رشيدي بسيار قديمي دارد و اساس قالب موسيقي محلي و  تصنيف بيست و چهارم
  موسيقي معمولي است كه درباره كابينه سياه و طرفداري از سيد ضياء الدين ساخته است: 

     اي دست حق پشت و پناهت بازآ          چشم ارزومند نگاهت باز آ            
  )407(همان: 

به عنوان مارش جمهوري  1342شعبان  6از اين تصنيف در كنسرت معروف جمهوري شب چهار شنبه 
  استفاده شده است:

  روي دلكش موي ديجور            روي اندر موي مشور           
  )1342:407دست كز اين غرفه اينجور          كو كشد جز دست جمهور       (قزويني،          

  
كه از بهترين تصنيف هاي عارف مي باشند به وسيله آقاي  بيست و ششمو  تصنيف هاي بيست و پنجم

  عليرضا بصيري گردآوري شده اند:
  )419ينكه دلبر دمي به ذكر ما نباشد      (همان: بهار دلكش رسيد و دل به جا نباشد          از ا        
  )421گو به ساقي كه از اياغي تر كن دماغي     زان شرابي كه شب مانده باقي            (همان:         

در پرده شوشتري است كه باز هم توسط آقاي عليرضا بصيري گردآوري شدخ است و  تصنيف بيست و هفتم
  د: جزء دستگاه همايون مي باش

  باد صبا بر گل گذر كن                گذر كن گذر كن                 از حال گل ما را خبر كن          
  اي نازنين اي مه جبين                   با مدعي كمتر نشين                              

  بيچاره عاشق ناله تا كي                 يا دل مده يا ترك سر كن ترك سر كن                  
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  ) 422(همان:                                                                                           
جان و فدائيان راه آزادي ومشروطيت تصنيف بيست وهشتم كه آن را در آذربايجان به ياد دالوران آذرباي   

در كنسرتي كه 1303وسرداران با افتخار و با شهامت ايران ،ستارخان سردار ملي وباقرخان ساالر مليدر حوت 
 در تبريز اجرا كرده ساخته است : 

  چه آذرها به جان از عشق ذربايجان دارم                 من اين آتش خريدارمش تا كه جان دارم
  )425(همان:

تصنيف بيست ونهم كه در نبريز در كنسرت به وسيله ي عارف خوانده شد آخرين تصنيف او به شمار مي 
  رود:

  )427:1342باد خزاني زد ناگهاني كردآنچه داني          برهم زد ايام نشاط وروزگار كامراني(قزويني،
  

  نتيجه:
خوداساس جامعه استبدادرادرهم مي عارف به وسيله ي كنسرت هاوتصنيف هاي هيجان انگيزوانتقادي 
به يك  درشكايت ازگذشته واميد ششكندوملت درخواب رفته وغفلت زده رابيدارمي كندبيشترتصنيف هاي

آينده بهترنوشته شده است.عارف به دليل ذوق هنري كه داشته است تصنيف هايي آفريده است كه هم رنگ 
ه هاي خودراشخصا آفريده است وبه دليل آشنايي موسيقي ايران داردوهم زيباوبديع است اونواي تران

  باموسيقي توانسته است كه نوت آهنگ رابنوازدوبخواندودرواقع شعررابرروي آهنگ بيافريند.
تصنيف هاي مهيج وميهن پرستانه ي عارف مردم رابه سمت آزادخواهي سوق مي دهدوزماني كه اين تصنيف 

يري سودمندودوچندان برجامعه ي ايران مي گذارد.عارف هاباموسيقي ونغمه خودعارف خوانده مي شودتاث
كه اين سه عنصر را باهم تلفيق مي  خودگوينده شعر،آوازخوان وموسيقي دان ماهري است وهنگامي

كند،احساسات ميهن دوستي و وطن پرستي جامعه ايراني عصر مشروطه را بيشتر و گيراتر به سوي آزاده 
.تصنيف هاي عارف بسياراثرگذاربوده چنانكه مدت هابعدازسروده نگيزاندخواهي  ورهايي از استبداد بر مي ا

شدن آنهانيزبرسرزبان هابودوبعضي ازتصنيف هاي اوتوسط خوانند گان آن زمان خوانده واجراشده 
است.بيشترتصنيف هاي عارف درموردميهن ووطن پرستي وعشق وعاشقي خودوي است عارف درطول 

 اوكرده وازاين راه كمك فراواني به جامعه ي ايران عصرمشروطه آنهااست.عمرگرانبهايش كنسرت هايي اجرا
به بيشتر دستگاه هاي موسيقي ايران آشنايي داشته چنانچه ازهفت دستگاه موسيقي برپنج دستگاه تسلط داشته 
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وتصنيف هاي خودراباتوجه به پرده هاي آنهامي ساخته آن دستگاه هاشامل:شور،ماهور،سه گاه، 

ايون مي باشد.به هرحال عارف باموسيقي و شعروآوازش كمك فراواني به جامعه چهارگاه،هم
كه هم شاعري ارجمندوهم  ويعصرخودكردوبه نظرنمي رسدكه روزگاري به اين زودي هابتواندشخصي نظير

  نويسنده ي بي مانندوهم خواننده ي خوش آوازوآهنگ سازي مبتكراست رابيافريندوبراي به وجودآمدن
  ن افرادي سالها بايد كوشيد.تربيت چنيو

  سالها بايد تا يك سنگ اصلي ز آفتاب                         لعل گردد در بداخشان يا عقيق اندر يمن
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