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اشاره
ــدارک  ــناد و م ــه اس ــته، ک ــدۀ گذش ــول دو س ــم در ط ــر بخواهی اگ
تاریخــی بیشــتری در قیــاس بــا دوره هــای پیش تــر در دســت داریــم، 
ــران از  ــخ موســیقی ای ــی و مختصــر از تاری ــک بررســی اجمال ــه ی ب
ــای  ــا حکایت ه ــات ی ــا روای ــم، ب ــت بزنی ــون دس ــای گوناگ جنبه ه
بازگوکننــدۀ  به نوعــی  کــه  شــد  خواهیــم  روبــه رو  بســیاری 
محدودیت هــا، ممنوعیت هــا و موانــِع بــر ســر راه بــروز و ارائــۀ هنــر 
موســیقی هســتند. در واقــع می تــوان این طــور گفــت کــه در البه الی 
کتاب هــای تاریخــی، مصاحبه هــا و مطالــب مختلــف صحبــت از رنــج 
و مرارتــی هســت کــه بســیاری از موســیقی دانان بــرای پیشــبرد، یــا 
دســت کم حفــظ ایــن هنــر از گزندهــای مختلــف اجتماعــی، متحمل 
ــته اند و  ــویه داش ــه های چندس ــاً ریش ــا عمدت ــن گزنده ــده اند. ای ش
ــختی هایی  ــج و س ــر رن ــدی بیانگ ــا ح ــد ت ــوع می توان ــن موض همی
ــوان  کــه موســیقی دانان دوره  هــای مختلــف کشــیده اند باشــد. می ت
ــیقی دانان  ــته موس ــدۀ گذش ــن س ــول چندی ــت در ط ــرأت گف به ج
بیــش از هــر دســتۀ هنــرِی دیگــری متحمــل ســختی و رنج شــده اند 
ــِر  ــان س ــه دلبستگی ش ــا و البت ــا آن ه ــش ب ــی روزگار و اهل و به نوع

ناســازگاری داشــته اســت.                                                                                                                          
ایــن رنــج تــا بــه امــروز هــم، البتــه در شــکل های مختلف، باقی ســت. 
ــت  ــد رعای ــرده و بای ــیاری ک ــرات بس ــاع تغیی ــر اوض ــارت دیگ به عب
انصــاف را نیــز کــرد کــه بســیاری از رنج هــای گذشــتۀ موســیقی دانان 

تــا حــدودی برطــرف شــده اســت؛ امــا آنچــه باقی ســت همانــا رنــج 
و مــرارت اســت بــرای اهالــِی دغدغه منــِد ایــن هنــر و کــدام آشــنایی 
اســت کــه بتوانــد ایــن موضــوع را انــکار کنــد. خالصــه گویــم: آنچــه 
ــه  ــیقی دان آن را به مثاب ــه موس ــت ک ــج اس ــت، رن ــان باقی س همچن

ارثیــه ای هنــری و حرفــه ای بــر دوش دارد.                                                                                                                            
ــی  ــی را از اهال ــات و حکایات ــد دارم روای ــاه قص ــتار کوت ــن نوش در ای
موســیقی در حــدود یــک ســدۀ گذشــته عنــوان کنــم کــه تــا حــدی 
ــای  ــیقی دانان در برهه ه ــه موس ــت ک ــی اس ــختی و رنج ــر س بیانگ
زمانــی مختلــف، در طــول همیــن یــک ســدۀ گذشــته، بــا آن روبــه رو 
بوده انــد. ایــن روایــات و حکایــات بیشــتر برگرفتــه از کتــب تاریخــی 
ــق  ــی از عالی ــا یک ــۀ آن ه ــه مطالع ــت ک ــی اس ــب مطبوعات و مطال
همیشــگِی نگارنــده و دغدغه منــدی ِ چندســالۀ اخیــر اوســت. هدفــم 
ــک  ــا به نوعــی ترســیِم ی ــات و نقل قول ه از گــردآوری برخــی از روای
ــدۀ  ــک س ــول ی ــیقی در ط ــای موس ــه از فض ــم اندازِ واقع گرایان چش
گذشــته اســت تــا خواننــدگان بتواننــد ارزیابــِی دقیق تــری از موضــوع 
موردنظــر ایــن مطلــب از جنبه هــا و مناظــر مختلف در دســت داشــته 
ــات  ــِج موســیقی دانان از جه ــوی رن ــا بازگ ــع روایت ه ــند. در واق باش
مختلــف هســتند و بدیهــی اســت کــه بررســی چرایــی و چیســتی 
و علــل آن هــا مجــال دیگــری می طلبــد و در حــوزۀ موضوعــِی ایــن 
مطلــب نیســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی از روایــات می توانــد 
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بــرای بعضــی خواننــدگان آشــنا باشــد؛ ولــی تــالش اصلــی بــر ایــن 
بــوده تــا یــک ســیر زمانــی از نظــر تاریخــی میــان روایت هــا صــورت 
ــود؛  ــزی نب ــنا گری ــات آش ــی روای ــر برخ ــن رو از ذک ــرد و از ای بپذی
ــا عمــدۀ روایــات از نظــر تاریخــی،  ــا ایــن حــال ســعی نمــوده ام ت ب
بــرای طیــف زیــادی از خواننــدگان، تازگــی داشــته باشــد. البتــه باید 
ــج موســیقی دانان  ــه از رن ــی ک ــه بیشــتر روایت های ــر شــوم ک متذک
در دوران معاصــر در دســت اســت، روایت هــای شــفاهی هســتند نــه 
مکتــوب و از همیــن رو این گونــه روایــات کمتــر در مکتوبــات و منابــع 
موجــود انعــکاس یافته انــد. در واقــع نگارنــده اگــر قصــد آن را داشــت 
ــیقی دانان  ــج موس ــارۀ رن ــود را درب ــته های خ ــنیده ها و دانس ــا ش ت
دورۀ معاصــر بــه رشــتۀ تحریــر درآورد، حجــم ایــن مطلــب به مراتــب 
بســیار بیشــتر از آنچــه کــه هســت، می شــد. ولــی تمرکــز و هــدف 
ــع مکتــوب به عنــوان  ــِی مــن نقــل روایت هایــی مســتند از مناب اصل
ــه از رنــج و دیدگاه هــای هنرمنــدان در طــول ایــن یــک  چنــد نمون
ســده بــا ایــن مقولــه اســت تــا هــم ارجــاع آن مســتند باشــد و هــم 
یــک ســیر تاریخــِی منطقــی از نظر زمانــی در آن رعایت شــده باشــد. 

امیــد کــه مفیــد و مقبــول اهــل نظــر واقــع شــود.                                                                   
ابوالقاسمعارفقزوینی:

عــارف قزوینــی را به احتمــال قــوی می تــوان از کســانی دانســت کــه 
بیشــترین صحبــت را از رنــج و مالل و ســختی در طــول دوران حیات 
و فعالیتــش کــرده اســت. در جای جــای منابعــی کــه تــا بــه امــروز 
ــد. او از  ــت را دی ــج و محن ــن رن ــوان ای ــم می ت ــت داری از او در دس
ــج و مــالل شــد و همیــن موضــوع  ــن رن جهــات مختلــف دچــار ای
باعــث زندگــی پُرتالطــم وی گشــت. نگارنــده چنــد نمونــه از اظهارات 

عــارف را، کــه نشــانگر رنــج او هســتند، در ادامــه آورده اســت.              
عــارف در نامــه ای بــه جمال الدیــن عــادل خلعتبــری، ناشــر 
ــیدی  ــفندماه 1۳۰۹ خورش ــتم اس ــران، در هش ــدۀ ای ــۀ آین هفته نام

می نویســد:                                                                                          تکان دهنــده ای  جمــالت 
»مــن شــکر می کنــم کــه احتیــاج بــه دروغ نداشــته و موجبــات آن 
برایــم هیــچ گاه فراهــم نبــوده. ایــن حــرف را مکــرر بــه دوســتاِن خود 
ــه مــن  ــه هیــچ  روی ب ــی مــن ب ــن زندگان گفتــه و نوشــته ام کــه ای
اجــازۀ دورویــی و دروغ گویــی را نخواهــد داد؛ در ایــن صــورت آنچــه 
را کــه بگویــم یــا بنویســم غیــر از حقیقــت نخواهــد بــود. همیشــه 
آنچــه را بــوده همــان را نمــوده، غیــر از آن وانمــود نکــرده ام... مرحــوم 
نیســتی،  ایرج میــرزا در عارف نامــۀ خــود می گوید:”تــو شــاعر 
تصنیف ســازی.” بــاز خــدا پــدر او را بیامــرزد. دیگــران تــا ایــن حــد 
ــل  ــن قائ ــرای م ــی ب ــه مزیت ــد،  ک ــی نمی کردن ــود را راض ــم خ ه
شــوند. درصورتی کــه خــوِد مــن دعــوِی شــعر و شــاعری نکــرده، بــه 
شــعرگفتن و شــاعِر ملــِی خشــک و خالی شــدن افتخــاری نداشــته، 
ــودن  ــِی یــک چنیــن ملتی ب چــون ملتــی در کار نیســت. شــاعِر مل

جــز رســوایی و بدنامــی نتیجــه ای نــدارد.                                                                     
بدانیــد کــه اگــر یــک وقتی شــعر ذوقــی ســاخته بــرای دل خــودم، و 
اگــر اشــعار وطنــی ســاخته بــرای وطنــم، کــه هیچ کــس به قــدرِ مــن 
عالقه منــد بــه آن نبــوده اســت. و اگــر موقعــی هــم خیالــم متوجــه 
ایــن شــده اســت تصنیــف “ژیــان هاف هافــو شــو، هــاف کــن ببینــم” 

ســاختم1، آن را هــم بــرای ســگ خــودم ســاخته ام نــه بــرای مــردم« 
)به خیــال، 1۳۹6: 58-56(.1                             

عارف در ادامۀ نامه می نویسد:
»هیــچ فرامــوش نمی کنــم وقتــی کــه در اســتانبول بودم، در ششــلی 
منــزل یــک خانــم ارمنــی کــه حضــرت دکتــر رضــازادۀ شــفق هــم با 
او آشــنا و در آنجــا آمــده بودنــد، منــزل داشــتم، شــبی خانــم مزبــور 
ــتقالل  ــه اس ــد راجع ب ــوم ش ــد معل ــرد. بع ــوت ک ــام دع ــه ش ــرا ب م

ارمنســتان جشــن گرفتــه بــود...                                                                                         
دورافتــادن از وطنــم و پریشــانی اوضــاِع درهم برهــِم آن در آن اوقــات، 
ــر از همــه جیره خــوارِ خــواِن  ــی و ســرگردانِی خــودم، بدت بی خانمان
بیگانه بــودن؛ اگرچــه حــاال هــم جــا دارد بگویــم: “انــدر وطــن غریبــم 
و بیمــارم ای پــدر”، همــۀ این هــا دست به دســِت هــم داده به قــدری 
اســباب پریشــانی بــرای مــن فراهــم شــد کــه بــودِن خــود را در آن 
جشــن غیرممکــن دیــده، شــام نخــورده، بــه اطاق خــواب رفتــم، روی 
تخــت بــه طلــب خــواب مــرگ افتــادم و نتیجــۀ ناراحتــی آن شــب تا 
صبــح و حاصــل افــکار پریشــان آن، کــه هیــچ قلــم توانایــی شــرح آن 
را نــدارد، تصنیــف “بماندیــم ما، مســتقل شــد ارمنســتان “۲ شــد. آن 
وقــت در تهــران یکــی از نامی تریــن شــعرای آن دیــار کــه مقــام شــعر 
ــر  ــب فضــل و ادب  و هن ــه ای از مرات و شــاعری را پســت ترین  مرتب
خــود می دانــد، بــر وزن و آهنــگ ایــن تصنیفــی ســاخته و آن ایــن 
اســت: “بخوردیــم مــا اشــکنه بــه زورِ ترشــی “۳ و عــده ای شــهوت ران 
و شکم پرســت هــم آن را بــا لــذت تمــام می خواننــد، بلکــه بیشــتر از 

تصنیــف مــن آن را می خواننــد.                     
ــازی  ــه ب ــرا ب ــام م ــی و خی ــینان فردوس ــن جانش ــت ای ــوب اس خ
ــرق  ــم ف ــن می دان ــد. م ــر بزنن ــن س ــا م ــدن ب ــه، از هم سر ش نگرفت
ــد  ــد باش ــم بای ــدر ه ــان همین ق ــن آقای ــا ای ــن ب ــکار م ــد و اف عقای
ــد:  ــد بگوین ــن بای ــِی م ــوزِ وطن ــِف جان س ــل آن تصنی ــه در مقاب ک
“بخوردیــم مــا اشــکنه بــه زورِ ترشــی”... چــه کنــم؟ محیــط، مملکت 
ــرا خواجــه بی دســت وپا  ــن دشــمن اند. “م ــکار م ــا اف ــن ب ــت م و مل
می پســندد”، مــن اگــر در غزلــی گفتــه ام: “کســی کــه یــک نفــس 
آســودگی ندیــد منــم” راســت گفتــه ام، بایــد بــه حــال مــن بــود تــا 

ــاِن حــال مــن آگاه شــد« )همــان: 5۹-58(.                                                                                            ــه زب ب
عــارف در نامــه ای دیگــر به تاریــخ ۳۰ آبــان 1۳1۰ بــه عــادل 
خلعتبــری افســوس بــزرگ خــود را این طــور بیــان می کنــد:

»هــزار افســوس کــه کســی مــرا نشــناخت و نتوانســتم خــود را بــه 
ــال، 1۳۹6: ۷۲(. ــانم« )به خی ــناس بشناس ــان حق ناش ــن مردم ای

او در نامــۀ دیگــری بــه محمدرضــا َهــزار به تاریــخ ۲5 آذر 1۳1۰ رنــج 
و غــم خــود را این طــور بیــان می کنــد:

»بــه شــرافِت  ایرانیــت و بــه روح راســتی قســم اســت کــه در 
ــا  ــدارم، ب ــال ن ــایش ح ــاعت آس ــع س ــاعت یک رب ــت و چهار س بیس
ایــن حــال راه چــاره را منحصــر بــه ایــن دیــده کــه بگویــم: “ای مرگ 

بیــا زندگــی مــرا کشــت”.                                                           
ــودم  ــت وپایی نب ــز و بی دس ــک آدم عاج ــن ی ــن... م ــت م ]...[ دوس
کــه نتوانــم بــرای خــود یــک زندگانــی بهتــر از ایــن تــدارک کنــم. 
ممکــن بــود بــا پــول دوـ ســه نمایــش یــک دهِ ییالقــی بــرای امــروز 
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خریــده و محتــاج کســی نباشــم. آقــای هــزار مــن یــک آدم بی انصاف 
و خودســتایی نیســتم ولــی بدانیــد مــن کــه زود می میــرم امــا مــادِر 
ــرا  ــد آورد؛ زی ــود نخواه ــری به وج ــن پس ــد م ــا مانن ــران قرن ه ای
طبیعــت چهــارـ پنــج چیــز تنها به مــن داده کــه یحتمل در گذشــته 
ــداده و نخواهــد داد. خیلــی  ــه یــک نفــر ن و آینــده همــۀ آن هــا را ب
به نــدرت واقــع می شــود کــه یــک نفــر هــم اســتاِد موســیقی باشــد، 
هــم خواننــدۀ بی نظیــر، هــم اول آهنگســاز یعنــی مبتکــر در آهنــگ 
و هــم شعرســاز، هــم گذشــته از همــۀ این هــا به قــدری عالقه منــد 
بــه وطنــش باشــد کــه جــان خــود را در راِه  آن این طــور تمــام کنــد؛ 
بــدون اینکــه به قــدرِ ســِر مویــی آرزوی مقــام و مرتبــه ای را داشــته 

                         . شد با
دوســت مهربــان مــن، هیــچ تعجــب نکنیــد از اینکــه مــن شکســته و 
پیــر شــده ام، چــون اگــر شــرِح علــل و جزئیــات آن ممکــن بود، شــما 
هــم از خوانــدن یــا شــنیدِن آن هــا پیــر می شــدید. تنها قدرنشناســی 
و فرامــوش کارِی یــک ملتــی کافی اســت. ای کاش همــان فراموش کار 
بودنــد، دیگــر کاری بــه کار مــن نداشــتند و می گذاشــتند آخــر عمــر 
خــود را بــه ســگ بازی تمــام می کــردم ولــی بــا ایــن همــه بدبختــی 

بــاز دســت از گریبانــم برنمی دارنــد« )همــان: ۷۷ و 8۳-8۲(.                                   

مرتضینیداوود:
ــاید  ــت. ش ــته و نام آشناس ــیقی دانی برجس ــی داوود موس ــی ن مرتض
افــراد بیشــتر او را به ســبب ســاختِن تصنیــف مــرغ ســحر )بــا شــعر 
ــح و  ــا تصنیف ســازی یکــی از قرای ــار( بشناســند. ام ملک الشــعرا به
اســتعدادهای شــگرف او بــود. او یکــی از برجســته ترین نوازنــدگان تار 
در یــک ســدۀ گذشــته اســت کــه تأثیــر  بســزایی بــر روی نوازنــدگان 
پــس از خــود داشــته اســت. نــی داوود کار حرفــه ای خــود را در اواخــر 

دوران قاجــار و اوایــل دورۀ پهلــوی اول آغــاز کــرد و می تــوان گفــت 
ــت و  ــوی اول اس ــال های پهل ــان س ــری او در هم ــِش هن اوج درخش
ضبط هایــی کــه از او در ایــن دوران در دســت داریــم، نشــانگر توانایــی 
ــوازی اســت. شــرایط اجتماعــی ای کــه  و احاطــۀ کم نظیــر او در تارن
نــی داوود و اساســاً  هم نســالن او در آن کار می کردنــد، شــرایط خاصــی 
ــرهای  ــا دردس ــراه ب ــیقی دان بودن، هم ــر موس ــارت دیگ ــود و به عب ب
زیــاد از نظــر اجتماعــی و نــگاه جامعــه بــه ایــن هنــر واال، کار ســختی 

                                                                            . د بو
عبدالمجیــد اشــراق خاطــره ای را از نــی داوود، در دیــداری کــه بــا او در 
مردادمــاه 1۳۳1 داشــته، تعریــف می کنــد کــه نشــانگر همیــن اوضاع 
ســخت اجتماعــی بــرای یــک موســیقی داِن حرفــه ای اســت. اشــراق 
تعریــف می کنــد کــه نــی داوود در آن دیــدار بــرای او خاطــره ای را از 
ایــن قــرار شــرح داده کــه او در روزِ شــنبه ای در خانــه تنهــا بــوده کــه 
صــدای زنــگ در را می شــنود. نــی داوود در را بــاز می کنــد و می بینــد 
کــه پشــت ِ در دو جــوان تنومنــد و، به قــول نــی داوود: »گردن کلفــت«، 
هســتند و آن هــا بــه زور وارد خانــۀ نــی داوود می شــوند. باقــی داســتان 

از زبــان نــی داوود، به نقــل از اشــراق، شــنیدنی اســت:                                                                                                                             
ــکار  ــتید؟ چ ــه هس ــما ک ــد؟ ش ــه می خواهی ــان چ ــم: “آقای »گفت
داریــد؟ “امــا جوابــی نشــنیدم. آن هــا بــه طــرف ســالن رفتنــد و وارد 
ــت را  ــرو مزغون ــت: “ب ــا برگشــت و گف ــی از آن ه ــالن شــدند. یک س
ــاز ســؤال کــردم: “از مــن چــه  ــوده(”. مــن ب ــار ب بیــار )منظــورش ت
ــر بی جــواب  ــار دیگ ــی یک ب ــی هســتید؟” ول ــد؟ شــما ک می خواهی
ــارم را آوردم.  ــم و ت ــارم. رفت ــدارم و ناچ ــی ن ــدم راه ــدم. ]...[ دی مان
ــه ســالن بازگشــتم دیــدم روی میــِز وســِط ســالن دو کارِد  وقتــی ب
بلنــد گذاشــته اند. احســاس کــردم تکلیفــم روشــن شــده و آن هــا مرا 
خواهنــد کشــت. ]...[ بــا دیــدن کاردهــا بــدون اینکــه چیــزی بگویــم، 

تصویر ۲. مرتضی نی داوود تصویر 1. ابوالقاسم عارف قزوین
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بی آنکــه بــه آن هــا نــگاه کنــم، نشســتم و تــارم را کــوک کــردم، ولــی 
ــراق ،1۳8۳: ۳۲5 و ۳۲6(.                                                                 ــودم« )اش ــودم نب خ

ــه  ــروع ب ــی اراده ش ــه ب ــود ک ــان می ش ــه خاطرنش ــی داوود در ادام ن
نواختــِن آواز دشــتی می کنــد و وقتــی کــه مقدمــه را می نــوازد یکــی 
از مــردان فریــاد بــرآورد و کارد را به صــورت عمــودی روی میــز کوبیــد 
و شــروع می کنــد بــه فحاشــی بــه کســی کــه آن هــا را مجبــور کــرده 
بــود تــا برونــد و انگشــت ســبابۀ نــی داوود را بُبرنــد و بــرای وی ببرنــد 

)همــان: ۳۲6(. نــی داوود ادامــه می دهــد:                                                                                                                 
ــه  ــد چ ــتم بای ــود و نمی دانس ــده ب ــد آم ــم بن ــان زبان ــن زم » در ای
بگویــم.]...[ انســان دو زمــان خــوب ســاز می زنــد: یکــی هنــگام رنــج 

بســیار و دیگــر بــه وقــِت شــادی بســیار« )همــان(.

ابوالحسنصبا:
ــیقی دانان  ــن موس ــته ترین و تأثیرگذارتری ــا، از برجس ــن صب ابوالحس
ــران در  ــری و موســیقایی در ای ــارۀ کار هن ــک ســدۀ گذشــته، درب ی
ــخ ۲۲ اذر 1۳۳6،  ــرگ، به تاری ــش از م ــود پی ــت خ ــن یادداش آخری

ــد:                                                                                                                             ــی، می نویس ــات هفتگ ــۀ اطالع ــده در مجل چاپ ش
»این هــا بــه کنــار، مســئلۀ اساســی نــان اســت. زندگــی شــوخی بردار 
نیســت. بــرای زنده بــودن بایــد نــان خــورد؛ و بــرای نــان  درآوردن بایــد 
تــالش کــرد و ایــن وقــِت عزیــز و پُرارزشــی کــه بایــد صــرف هنــر 
شــود صــرف زندگــی  می شــود. اغلــب شــاگردانم بــه مــن می گوینــد: 
“آقــا، اگــر فــالن ردیــف را شــما ننویســید، یــا نــِت فــالن آهنــگ را 
تنظیــم نکنیــد، دیگــر بعــد از شــما کســی نیســت کــه ایــن کارهــا را 
بکنــد.” مــن هــم خــودم خیلــی میــل دارم و آرزو دارم تــا آنجــا کــه 
میســر اســت و تــا آنجــا کــه نیــرو و خاطــرم یــاری می کنــد، آنچــه را 
کــه می دانــم بنویســم. نگــذارم آثــار بســیار ارزنــده و گرانبهایــی، کــه 
بایــد بــرای مــا بمانــد، از بیــن بــرود. ولــی... مگــر زندگــی می گــذارد؟ 

مگــر زندگــی امــان می دهــد؟                                                                  
کار هنــری، مخصوصــاً در ایــران، خیلــی ناکامــی دارد، خیلــی زجــر 
دارد. امــا ناگفتــه نگــذارم کــه ایــن ناکامــی و زجــر چــون بــرای هنــر 
و در راه آن اســت، بسیاربســیار لذت بخــش اســت. لذتــی کــه هیــچ 

زبانــی قــادر بــه توصیــِف آن نیســت. ولــی اگــر بخواهیــم روزی هنــر 
را به خاطــر ایــن ناکامی هــا کنــار بگذاریــم، آن وقــت تنهــا چهــره  ای 

مخــوف از زندگــی روبــه روی ماســت« )صبــا، 1۳۹۳: 561-55۹(.                                                                                                               
                                                                                                               

قمرالملوکوزیری:
قمرالملــوک وزیــری را می تــوان نام دارتریــن زن موســیقی کالســیک 
ایرانــی در طــول یــک ســدۀ گذشــته دانســت. شــرایط و دورانــی کــه 
او پــا بــه عرصــۀ ایــن هنــر گذاشــت خــود حکایــت مفصــل و بســیار 
جالبی ســت کــه دربــاره اش گفتنی هــا زیــاد اســت و بســیاری از منابع 
بــه آن اشــاره کردنــد. قمــر زمانــی پــا بــه عرصــۀ هنــر گذاشــت کــه 
شــرایط اجتماعــی بــرای فعالیــت پویــای زنــان در جامعــه مهیــا نبود 

و زنــان، نســبت بــه مــردان، بــا مشــکالت بیشــتری روبــه رو بودنــد.               
زندگــی حرفــه ای و شــخصی قمرالملــوک وزیــری همــراه بــا 
ــه  ــم ک ــوش نکنی ــه فرام ــود. البت ــادی ب ــا و مشــکالت زی گرفتاری ه
ــر  ــری اش کم نظی ــر وی در دورۀ فعالیــت هن ــه هن ــی ب ــال عموم اقب
بــود؛ امــا قمــر بــه دالیــل متعــدد رنــج و ســختی بســیاری از جهــات 
ــا  ــی دوســتانه ب مختلــف متحمــل شــد. صحبت هــای او در گفتگوی
ســروان منوچهــر غــزوی بیانگــر بخشــی از همــان رنجــی اســت که او 
در طــول زندگانــی اش، به ویــژه در اواخــر عمــر، بــا آن روبــه رو بــوده 
اســت. منوچهــر غــزوی در روزنامــۀ اطالعــات به تاریخ 1۴ تیــر 1۳5۴ 
خاطــرۀ دیــدارش بــا قمرالملــوک وزیــری را در مردادمــاه ســال 1۳۳6 
ــرده اســت. او در  ــان ک ــو بی ــه زار ن ــان الل ــه در خیاب ــه  جمیل در کاف
ایــن مطلــب کوتــاه خاطرنشــان شــده کــه وقتــی پــا بــه کافــۀ مذکور 
گذاشــته، بعــد از چنــد دقیقــه، پیرزنــی تکیــده و الغرانــدام وارد کافه 
شــد. صاحــب کافــه نیــز از ایــن پیــرزن اســتقبال گرمــی می کنــد و 
ــه وی  ــزوی، را ب ــروان غ ــتش، س ــاند و دوس ــود می نش ــار خ او را کن
معرفــی می کنــد. پــس از طی شــدن چنــد دقیقــه از صحبــت، قمــر 

ــد:                                                             ــن می گوی ــه وی  چنی ب
»مــن روزگاری محبــوب همــۀ مــردم ایــن آب و خــاک بــودم. حــاال 
می فهمــم کــه زمانــه و اهــل آن چقــدر بی وفــا و فراموش کارنــد. االن 
دارم از رادیــو برمی گــردم. رفتــه بــودم صــد تومــان مســاعده بگیــرم. 
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آقــای مدیــرکل نمی دانــم وقــت نداشــت یــا مــرا قابــل ندانســت و یــا 
... هــر چــه بــود دســِت خالــی برگشــتم. دردنــاک اســت آدمــی کــه 
هرگــز بــرای پــول ارزشــی قائــل نبــوده اســت حــاال بایــد منــت این و 
آن را بکشــد. مــن از اواخــر دورۀ احمدشــاه تــا اوایــل جنــگ بین الملل 
دوم بــرای مــردم کنســرت دادم. صدهــا هــزار تومــان پــول درآوردم 
امــا همــه را میــان مــردم تقســیم کــردم. شــب ها کــه از کنســرت 
برمی گشــتم دینــاری پــول برایــم نمانــده بــود. همــه را میــان مــردم 

ــردم.                                                                                    ــیم می ک تقس
ــه  ــن رفت ــه قزوی ــرت هایی ب ــرای کنس ــرای اج ــش ب ــال ها پی  س
ــدم.  ــردم آواز حوان ــرای م ــی ب ــِب متوال ــن ش ــن چندی ــم. م بودی
شــب ها وقتــی کــه از ســالن کنســرت برمی گشــتم پول هــا را میــان 
ــه ازدحــام جمعیــت  ــا ک ــردم و بعضــی  وقت ه ــردم تقســیم می ک م
بــود، مشت مشــت ســکه میان شــان می ریختــم. یــک شــب پــس از 
اجــرای کنســرت ســوار درشــکه شــدم و همــۀ پول هایــی کــه از بابــت 
کارم بــه مــن داده بودنــد میــان مــردم تقســیم شــد. وقتــی بــه مقصد 
رســیدم متوجــه شــدم بــرای پرداخــت کرایــه بــه درشــکه چی پــول 
نــدارم. یــادم آمــد کــه عصــر آن روز یکــی از اعیــان شــهر یک مشــت 
اشــرفِی عثمانــی بــه مــن داده بــود و مــن آن هــا را تــوی ســینه بندم 
ــا از آن اشــرفی ها را بــه درشــکه چی دادم. وقتــی  گذاشــته بــودم. چندت
ــران برمی گشــتم  ــه ته ــن ب ــی از قزوی ــن شــب آوازخوان ــس از چندی پ
دینــاری برایــم باقــی نمانــده بــود. حــاال بایــد بــرای گرفتــِن حقوقــم این 

همــه دردســر بکشــم«  )به نقــل از نورمحمــدی، 1۳۹۹: ۲۳8-۲۳۷(.۴                                                                                                   
شــاید بتــوان این طــور گفــت کــه رنــج همــراه قمرالملــوک وزیــری بــود 
حتــی پــس از درگذشــت اش؛ چنانچــه جنــازۀ او را بــه مســاجد راه ندادند 
و در تشــییع  جنــازۀ او جــز اســتاد قدیمــی اش، نــی داوود، هنرمند دیگری 

شرکت نداشــت )ســپنتا، 1۳۹۳: 11۷(.                                                                                                                          

اکبرخاننوروزی:
حســن کســایی در برنامۀ رادیویی »گلچین هفته« شــمارۀ ۷، سرگذشِت 
یکــی از نوازنــدگان و هنرمنــدان به نــاِم اصفهــان بــه اســم اکبر نــوروزی را 
تعریــف می کنــد. می تــوان گفــت ایــن داســتان بــرای بســیاری از اهــل 
فــن آشناســت. اگــر بخواهیــم صحبت هــای کســایی را خالصــه کنیــم، 
می توانیــم این طــور بگوییــم کــه اکبرخــان هنرمنــد و نوازنــدۀ تــار اهــل 
اصفهــان بــوده کــه اســتعدادی شــگرف در کارهــای هنــری و موســیقی 
ــری  ــل هن ــورد توجــه محاف ــوب و م ــی اش محب داشــته و در دورۀ جوان
ــا اکبرخــان در ســن شصت ســالگی شــنوایی  ــوده اســت. ام اصفهــان ب
ــا گرفتاری هــای بســیاری در  خــود را از دســت می دهــد و از آن پــس ب
زندگــی خــود مواجــه می شــود و عالقه منــدان و اهــل هنــر اصفهان بــه او 
کم اعتنایــی و کم لطفــی می کننــد و او نهایتــاً در تنهایــی و غربــت فــوت 
می کنــد. حســن کســایی در پایــان صحبت هایــش در برنامــۀ مذکــور به 
ذکــر روزی می پــردازد، کــه همــراه بــا جــالل تــاج اصفهانی به گورســتان 
و بــر ســر مــزار اکبرخــان نــوروزی رفتــه اســت. روایــت کســایی بســیار 

جالب توجــه و، در عیــن حــال، تأثرانگیــز اســت:                               
»بنــا شــد عصــری، بــا اینکــه زمســتان ســردی بــود، برویــم ســرِ خــاک 
او در تخــت پــوالد و رفتیــم. ابتــدا نشــانی از گــورش نیافتیــم. خــب، اگــر 
یــک ریسمان فروشــی یــا روغن فــروِش معروفــی مــرده بــود، همه کــس 

می شــناختندش. ولــی چــون اکبــر مــرده بــود، چــون یک نابغــۀ بی نظیر 
ایــن مملکــت مــرده بــود، هیــچ کــس او را نمی شــناخت. باالخــره یــک 
گورَکنــی پیــدا شــد و گفــت: “قبر ایــن مطــرب را می خواهیــد؟” گفتیم: 
“بلــه.” گفــت:  “تــوی یــک خرابــه ای، توی یــک گودالــی خاکــش کردند.” 
چــه فرقــی می کنــد؟ غنیمــت شــمار ایــن گرامــی نفس/کــه بــی مــرغ 
قیمــت نــدارد قفــس.5 وقتــی کــه انســان ُمــرد، چــه تشــک زربفــت چه 
چالــه، نتیجــه نــدارد. تــا انســان هســت باید احتــرام داشــته باشــد، جای 

ــد.                                                     خوب باش
ــرد ]...[  ــی می ک ــر خودنمای ــر اکب ــوب روی قب ــز خ ــک چی ]...[ ی
ــش  ــمی روی مچ ــتماِل ابریش ــک دس ــی زد ی ــاز م ــی س ــر وقت اکب
ــود ]...[  ــاره نش ــتینش پ ــد، آس ــاز می زن ــی س ــا وقت ــت ت می انداخ
ایــن دســتمال ابریشــمی مونــِس اکبــر بــود و چــه بارهــا بــا چشــِم 
ــراب و  ــه روی مض ــاتی ک ــی زد ارتعاش ــاز م ــی س ــدم وقت ــودم دی خ
دســتۀ ســاز مــی داد، ایــن دســتمال هــم چــه رقصــی بــا ایــن مــچ 
ــت.  ــت داش ــپ و راس ــای[ چ ــا ]مضراب ه ــی ای ب ــه هماهنگ و چ
ــریفاتی،  ــای تش ــۀ آن چیزه ــای هم ــر، به ج ــیدیم دم قب ــی رس وقت
ــتماِل  ــن دس ــه ای ــود، ک ــرده ب ــن کار را ک ــه کســی ای ــم چ نمی دان
ابریشــمِی یــزدی را انداختــه بودنــد، یــک ریــگ وســِط آن انداختــه 
بودنــد کــه بــاد آن را نبــرد. نســیِم مالیمــی می وزیــد، تارهــای ایــن 
ــود و موســیقی را، به جــای شــنیدن، می شــد  ــزاز ب دســتمال در اهت
ــن دســتمال  ــی کــه ای کــه ببینــی. تمــام آن ارتعاشــات و رقص های
ــز  ــرد. ]...[ همه چی ــم داشــت می ک ــرد، االن ه ــر می ک ــچ اکب روی م
ــا نســیم مالیمــی حرکــت  تــوی ایــن دســتمال و حرکاتــش، کــه ب
می کــرد، دیــده می شــد. ای کاش می شــد انســان بیشــتر آن حــس 
ششــمش کار بکنــد تــا ببینــد ایــن دســتمال چــه می گویــد: یــک 

ــش.                                                                                                                                  ــر حرکت ــرد، در ه ــه می ک ــی را خالص زندگ
 اینجــا تــاج ]=جــالل تــاج اصفهانــی[ خیلــی خــوددار اســت. دیــر مــا 
اشــکش را دیدیــم. مــن فقــط در مــرِگ صبــا اشــک تــاج را دیــدم 
]...[ مرتبــۀ اول از قــد خــودش را انداخــت روی قبــر اکبــر و گفــت: 
“بخــواب اکبــرم، راحــت شــدی.” فکــر می کنــم تــا همین جــا کافــی 

باشــد!« )بشــنوید: برنامــۀ »گلچیــن هقتــه«، شــمارۀ ۷(.                                                             

غالمحسینبیگجهخانی:
غالمحســین بیگجه خانــی از برجســته ترین نوازنــدگان تــار در ســدۀ 
اخیــر اســت و اهمیــت و جایــگاه وی بــر اهــل فــن پوشــیده نیســت. 
شــاید او در میــان موسیقی دوســتان بیشــتر بــا اجــرای آواز افشــاری، 
همــراه بــا دایــرۀ محمــود فرنــام، در جشــن هنــر شــیراز )فیلــم ایــن 
اجــرا موجــود و در فضــای مجــازی به راحتــی قابــل دسترســی اســت( 
و نیــز ســازوآواز همایــون بــا آواز محمدرضــا شــجریان در آلبــوم بیداد، 
کــه بیگجه خانــی به طــرزی اســتادانه در آن بــه نوازندگــی پرداختــه، 

شناخته شــده باشــد.                                                                                                                     
از غم انگیزتریــن اتفاقــاِت زندگــی بیگجه خانــی، رنجــی بــود کــه وی 
پــس از انقــالب اســالمی متحمل شــد. بیگجه خانــی از صداوســیمای 
آذربایجــان شــرقی اخــراج و خانــۀ ســازمانی  هــم کــه در اختیــارش 
بــود، از او گرفتــه شــد. بیگجه خانــی مجبــور شــد فــرِش زیــر پایــش 
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را در بانــک کارگشــایی گــرو بگــذارد و دادخواهی هــای او بــه جایــی 
نرســید و در ســال 1۳61 بــرای ســکونت بــه منــزل پــدری آش رفــت 
)صفــرزاده، 1۳۹۲: ۳۲(. او در مصاحبــه ای بــا بهمــن بوســتان در 18 
آبــان 1۳6۳ در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه: »مقــداری راجع بــه ایــن 
چنــد ســال، یعنــی از ســال  1۳5۷ تــا 1۳6۳ بفرماییــد کــه روزگار را 
چطــور گذراندیــد؟ اوضــاع بر چــه قرار اســت؟ از دوســتان و هنرمندان 

بگوییــد. از هنــر در تبریــز صحبــت کنیــد« چنیــن می گویــد:                                                                                                               
»ایــن چنــد ســال روزگار را خیلی بــد گذرانــدم. جا و آپارتمانــی را که 
بــه مــا داده بودنــد، پــس گرفتنــد. حقوقــم را قطــع کردند. بــرای چه؟ 
ــار  ــه پنجاه و چه ــی را ک ــه! کس ــرای چ ــه ب ــم ک ــم نمی دان ــاال ه ح
ســال در ایــن مملکــت صادقانــه خدمــت بکنــد آیــا این جــور تشــویق 
می کننــد؟ هنرمنــدی کــه از هیچ جــا عایــدی نداشــت، یــک تومــان 
از جــای دیگــری عایــدی نداشــت و هیــچ هــم نداشــت از اول تــا حاال. 

آیــا این جــور بــه هنــر نــگاه می کننــد؟                                                                                
ــند.  ــوه می فروش ــا می ــه بدبخت ه ــز ک ــتند در تبری ــی هس نوازندگان
ــه عروســی  ــد ب ــد. می رون ــد. یعنــی نمی گذارن ــد بزنن ســاز نمی توانن
و سازشــان را می گیرنــد و خودشــان را می برنــد. هشــتاد ضربــه هــم 

شــالق می زننــد. یکــی میــوه می فروشــد، یکــی کفــش می فروشــد، 
در وضعیــت فالکت بــاری زندگــی می کننــد کــه خــدا شــاهد اســت. 
مــن کــه این طــوری شــدم ببینیــد آن هــا در چــه حالــی هســتند« 

)صفــرزاده 1۳۹۲: ۷۲(.                                                                                                  
ــد؟«  ــه نمی زنی ــه »ســاز ک ــن پرســش ک ــه ای ــه در پاســخ ب در ادام
ــازم را  ــنوند، س ــش را بش ــر صدای ــد. اگ ــه نمی گذارن ــد: »ن می گوی
ــم  ــن ه ــمت م ــالق قس ــه ش ــتاد ضرب ــان هش ــاید هم ــد. ش می بَرن

ــان: ۷۳(.     ــود« )هم ش

حسینتهرانی:
حســین تهرانــی را می تــوان از اصلی تریــن پایه گــذاران تمبک نــوازی 
به طــرز صحیــح و اصولــی دانســت. اهمیــت تهرانــی فقــط به خاطــر 
تحــول در تکنیــک و طــرز نواختــِن ایــن ســاز نبــود بلکــه او نقــش 
عمــده ای در دادن ارزش و شــأن هنــری بــه تمبــک و تمبک نــواز بــود 
ــوان ســازی همراهی کننــده  ــی تمبــک نه تنهــا به عن و پــس از تهران
ــوازی و  ــتقل)به صورت تک ن ــالً مس ــاز کام ــک س ــوان ی ــه به عن بلک
ــد:                        ــاره می گوی ــی دراین ب ــت. تهران ــه رف ــه روی صحن ــوازی( ب گروه ن
»ضرب گیــر توســری خور بــود. مثــالً اگــر بــا خانــم قمرخانــم 
ــی می رفتیــم جایــی، مــن  ــا ملــوک ضراب ]=قمرالملــوک وزیــری[ ی
بایــد می رفتــم ناهــار را جــای دیگــر می خــوردم! تــوی اتــاق پیــش 
مهمــان ضرب گیــر را راه نمی دادنــد. کسرشــان می آمــد. ضمنــاً 
ــش  ــوی منزل ــم، ت ــم، ســازش را ببری ــرِی ســاززن را بکنی ــد نوک بای
ــاززن  ــم س ــی ه ــر مجلس ــم! در ه ــت بخری ــبزی و گوش ــم، س بروی
ــاق. قدیمی هــا می داننــد مــن چــه  ــاال می نشســت و مــا پاییــن ات ب
ــا  ــم ت ــا کشــیدیم و توســری ها خوردی ــم. چــه زجره ــرض می کن ع

ــدی، 1۳۹۴: 16۹(.      ــرب« )نورمحم ــده ض ــرب ش ــاال ض ح
                                                                             

عثمانخوافی:
عثمــان خوافــی از برجســته ترین نوازنــدگان دوتــار خراســان بــود. او 
در مصاحبــه  ای از فضــای کودکــی خــود و عالقــه اش بــه ســاز و موانع 

تصویر ۷. عثمان خوافیتصویر 6. حسین تهرانی
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و مشــکالتی کــه بــر ســر راهِ یادگیــرِی موســیقی داشــته، چنیــن می 
                                           : ید گو

»اطرافیانــم مــرا به خاطــر ایــن کار تحقیــر می کردنــد. حتــی مــادرم. 
ایــن را زمانــی متوجــه شــدم کــه یــک روز پــدر و مــادرم ســر مــن 
دعوای شــان شــده بــود. چــون بــه مــن می گفتنــد حــق نــداری ]دو[

ــار بزنــی و مــن گــوش نمــی دادم. در هــر صــورت ســاززدن در آن  ت
زمــان مشــکل بــود و بــه حســاب مــردم، فقــط مطرب هــا ایــن کار را 
می کردنــد. کالً همــۀ مــردم کار نوازندگــی را بــد می دانســتند. خــب، 
امــا عالقــه  و عشــقی کــه مــن داشــتم ربطــی بــه مطربــی نداشــت 
ــر کســی  ــد ه ــر می کردن ــد؛ فک ــن را درک نمی کردن ــا ای ــی آن ه ول

تــار یــا ســاز یــا چیــز دیگــری می زنــد مطــرب اســت.
در آن زمــان طایفــۀ مــا دامــدار بودنــد ولــی مــن خیلی عالقه داشــتم 
بــه مدرســه بــروم و خــودم بــه زور دامــداری را رهــا کردم و به مدرســه 
رفتــم و تــا کالس چهــارم ابتدایــی هــم شــاگرد اول بودم. حتــی آقای 
نصیــری نامــی کــه معلــم مــا بــود وقتــی کــه بــه مرخصــی می رفــت 
ــر  ــی زج ــن خیل ــال م ــت. به هرح ــودش می گذاش ــای خ ــن را ج م
کشــیدم تــا بــه اینجــا رســیدم. آنقــدر حرف هــا شــنیدم. آنقــدر مردم 
بــه مــن توهیــن کردنــد کــه حــد نــدارد ولــی مــن تحمــل کــردم. 
ــی  ــه یکدیگــر می گفتنــد: “ایــن چــه بالی ــدر و مــادرم ب همیشــه پ
بــود بــه ســر مــا آمــد! ایــن چــه بچــه ای بــود کــه خــدا بــه مــا داد!”  
پــدرم همیشــه مواظــب مــن بــود ببینــد مــن کجــا مــی روم و بــا چــه 

کســانی معاشــرت می کنــم« )رفیــع، 1۳۷1: ۳۷(.                                                 

اسداهللملک:
اســداهلل ملــک از ویلنیســت های مشــهور پیــش از انقــالب اســالمی 
بــود. پــس از انقــالب اســالمی ســاز ویلــن در نظــر برخــی مســئوالن 
ــن رو  ــد و از همی ــداد می ش ــی قلم ــرب و غرب گرای ــاد غ ــت نم وق
ــمی  ــت رس ــازۀ فعالی ــاز اج ــن س ــر ای ــدگان متبح ــیاری از نوازن بس
ــتند.  ــرای کنســرت( نداش ــوار و اج ــم از انتشــار ن ــاز )اع ــن س ــا ای ب

صحبت هــای اســداهلل ملــک دراین بــاره در طــی گفتگویــی بــا 
ــت:                                                                                 ــه اس ــتان جالب توج ــۀ ادبس ماهنام

ــن  ــه ویل ــانی ک ــۀ کس ــن و هم ــخص م ــاری ش ــا گرفت ــک:» ام مل
می نوازنــد، صرفــاً بــه بــازار مربــوط نمی شــود،. بعــد از انقــالب، ویلــن 
به عنــوان یــک ســاز غربــی مــورد بی اعتنایی مســئوالن موســیقی قرار 
گرفــت و، بــه عبارتــی، قدغــن شــد. من ایــن موضــوع را نمی دانســتم. 
بــرای همیــن، مجموعه قطعاتــی را کــه در دســتگاه ماهــور و همایــون 
ســاخته بــودم بــرای دریافــت مجــوز ضبــط و پخــش بــه مرکز ســرود 
و آهنگ هــای انقالبــی بــردم. امــا در کمــال تعجــب، مــورد تصویــب 

شــورا قــرار نگرفــت«.
*و شما هیچ اعتراضی نکردید؟

ـ چــرا. مســئول بــا مــن مثــل یــک بیگانــه، یــک ارباب رجــوع ســاده 
ــی  ــره باق ــرای مذاک ــی ب ــه جای ــید ک ــرم رس ــرد. به نظ ــورد ک برخ

نمانــده اســت.
*او چه گفت؟

ـ گفت ویلن قدغن است.
*و بعد؟

ـ خیلی مؤدبانه توصیه کرد که کمانچه یا قیچک بنوازم!
*و شما چه پاسخی دادید؟

ـ خشــکم زد. خندیــدم )مثــل همیــن االن(، گیــج شــده بــودم؛ فکــر 
می کــردم مســئله بدیهی تــر از آن اســت کــه نیــاز بــه بحــث و گفتگو 
داشــته باشــد. ایــن لحظه هــا، ایــن برخوردهــا بــرای هنرمنــد بســیار 
تلــخ اســت. گمــان می کــردم شــرایط بــرای کار، مهیاتــر از گذشــته 
ــذب  ــرای ج ــال ب ــزی فع ــت مرک ــرود می توانس ــز س ــت. مرک اس
آهنگســازان مجــرب و اصیــل باشــد. مســئوالن مرکــز می توانســتند 
ــط  ــا ضواب ــیقی ب ــای موس ــان ترین برنامه ه ــرای درخش ــه را ب زمین
شــرعی و قانونــی آمــاده کننــد؛ به طوری کــه هنرمنــدان دلســوختۀ 
ــه  ــۀ خــود بداننــد. امــا متأســفانه، مرکــز ب مــا آنجــا را مأمــن و خان
راهــی مــی رود و اســاتید موســیقی مــا بــه راه دیگــر و ایــن بــه ســود 
موســیقی انقــالب نیســت. وقتــی هنرمنــدی، بــا همــۀ اعتبار خــود و 
بــا تمــام احســاس و اعتقــادش بــه کار بــه میــدان آمــده و می خواهــد 
بــرای مــردم و انقــالب کار کنــد، چــرا بایــد او را دلســرد بکننــد؟ چــرا 
بــه او اجــازه نمی دهنــد آزادانــه و بــه میــل خــود، و البتــه بــا نظــارت 
ــۀ  ــرا صحن ــتی چ ــردازد؟ راس ــری بپ ــای هن ــه آفرینش ه ــز، ب مرک
موســیقی بعــد از انقــالب، از حضــور شــاگردان صبــا خالــی اســت؟ 
وقتــی بــه آهنگســازان وطنــی، کــه بــا همــۀ عشــق خــود به ایــن آب 
و خــاک، پــای ایمــان و اعتقادشــان ایســتاده اند، اجــازۀ فعالیــت داده 
نمی شــود، طبیعــی اســت کــه جــواِن تشــنۀ موســیقی بــرای رفــع 
نیازهــای عاطفــی خــود، به ســمت موســیقی منحــِط غربی مــی رود« 

ــرزاده ،1۳۷۲: 5۰(.6                         )می

پینوشت
1. تصنیفــی در آواز افشــاری، شــعر و آهنــگ از عــارف قزوینــی،  برای 
مشــاهدۀ شــعر و نت نوشــت ایــن تصنیــف نــک. پایــور، 1۳۹۷: ۴۳8. 
ژیــان نــام ســگ عــارف بــوده اســت )همــان(. مهــدی نورمحمــدی  تصویر 8. اسداهلل ملک
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ــارۀ آن نوشــته: »در تهــران پــس از برهم خــوردِن  )1۴۰۰: 11۳( درب
جمهــوری گفتــه شــده اســتـ  بهــار 1۳۰۳ خورشــیدی.«                                                                                                  

۲. تصنیفــی در دســتگاه ســه گاه، شــعر و آهنــگ از عــارف قزوینــی، 
بــرای مشــاهدۀ شــعر و نت نوشــت ایــن تصنیــف نــک. پایــور، 1۳۹۷: 
ــن تصنیــف نوشــته: »در اســتانبول در  ــارۀ ای ــارف درب ۳5۷-۳58. ع
محلــۀ ششــلی در خانــۀ یــک ارمنــی کــه منــزل کــرده بــودم، وقتــی 
کــه صحبــت اســتقالل ارمنســتان را شــنیده و جشــن و شــادی اهــل 
ــدم، ســاخته ام« )عــارف قزوینــی، 1۳5۷: ۳86(. مهــدی  ــه را دی خان
نورمحمــدی )1۴۰۰: ۹1( تاریــخ ســاخت ایــن تصنیــف را خردادمــاه 

ســال 1۲۹۷ عنــوان کــرده اســت.                                                       
ــه  ــه ای ب ــا، در نام ــر بدیع الحکم ــد دکت ــع، فرزن ــدی بدی ۳. امیرمه
ــدی  ــی[ رع ــه ]غالمعل ــارف را ب ــۀ ع ــد: »نام ــار می نویس ــرج افش ای
]آذرخشــی[ خوانــدم و عــارف را آنچنــان کــه بــود و در کودکــی دیده 
ــف  ــتقبال از تصنی ــت: در اس ــدرم می گف ــه پ ــه ب ــم ک ــودم بازیافت ب
بماندیــم ما و مســتقل شــد ارمنســتان... بهار تصنیفی ســاخته اســت: 
بخوریــم ]بخوردیــم؟[ مــا اشــکنه بــه زورِ ترشــی، بــه زور ترشــی... و 
ایــن را بــا هیجــان و برافروختگــی می گفــت« )به خیــال 1۳۹6: ۲۰1؛ 
تذکــر: ایــن عبــارات نقل قولــی اســت از مطلبــی نوشــتۀ ایــرج افشــار 

در شــمارۀ 8۹-۹۳ ماهنامــۀ کلــک، مــردادـ آذر 1۳۷6: ص 1۹8(.                                                                                                                             
۴. قمــر از دســتگاه رادیــو بســیار آزارهــا دیــد. به عنــوان نمونــه تمــام 
نوارهــای ســابق او را، کــه از برجســته ترین آوازهایــش به شــمار 
ــای  ــات و ناراحتی ه ــر نامالیم ــر اث ــد. او ب ــاک کردن ــد، پ می آمدن
بســیاری کــه رادیــو بــرای او ایجــاد کــرده بــود ســکته کــرد و دیگــر 
ــه  ــد از ســکته اش دو برنام ــه بع ــد. البت ــی بخوان نمی توانســت به خوب
ــودن  ــرای خالی نب ــپنتا »ب ــول س ــم به ق ــرد )آن ه ــرا ک ــو اج در رادی
ــن  ــردی و آزار از ای ــر از دلس ــه غی ــی ب ــور کل ــی به ط ــه«( ول عریض

ــپنتا، 1۳۹۳: 11۷-115(.                                                                 ــد )س ــزی ندی ــتگاه چی دس
5. این بیت سرود ۀ سعدی است )بوستان، باب نهم(.

6. محدودیت هایــی کــه بــرای ســاز و آالت موســیقی پــس از انقــالب 
ایجــاد شــد، فقــط محــدود بــه ایــن نبــود. مثــالً در ســال های 1۳6۰ 
بــرای برخــی هنرمنــدان مجــوزی بــرای »حمــل و نگهــداری ســاز« 
صــادر می شــد. بــرای نمونــه عکســی از مجــوز حمــل ســه تار بــرای 
خانــم اشرف الســادات مرتضایــی، خوانندۀ مشــهور دوران رادیــو، مورخ 
۲۷ تیــر 1۳6۷ در آرشــیو نگارنــده موجــود اســت کــه متــن آن عینــاً 
ــی  ــم اشرف الســادات مرتضای ــی می شــود خان ــن اســت: »گواه چنی
]...[ اجــازه دارنــد از تاریــخ صــدورِ ایــن گواهــی تــا پایــان ســال 6۷ 
ســاز تخصصــِی خــود، ســه تار، را حمــل و نگهــداری نماینــد و از آن 
ــی و آموزشــی اســتفاده  ــای انقالب ــن ســرود و آهنگ ه جهــت تمری
ــز آموزشــی و  ــتفاده در مراک ــرای اس ــط ب ــی فق ــن گواه ــد. ای نماین
تمریــن صــادر شــده و صاحــِب آن تعهــد کتبــی نمــوده کــه حــق 
ــِی  ــز عموم ــل غیرشــرعی و مراک اســتفاده از ســاز خــود را در محاف
غیررســمی را نــدارد و مأموریــن دولــت در صــورت مشــاهدۀ تخلــف 
ــِی  ــراه گواه ــف و هم ــور را توقی ــاز مزب ــد س ــوق می توانن ــوارد ف از م
مربوطــه جهــت ابطــال بــه ایــن مرکــز ]مرکــز ســرود و آهنگ هــای 

انقالبــی[ ارســال فرماینــد.«                         
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