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 مهمقد. 1
« سررود »و « تصرنیف » ،«ترانره »، «خنیا»همچون  ییها واژهذیل  ،ها فرهنگو  ها نامه در واژه
ا از آوردن منانی اصطالحی این قبیل با آن همه کاری نیست، امرا که ما  است آمدهمطالبی 

 کره برا آهنرگ    دانسرته  نوعی شرنر  را «تصنیف» . منیندر چنین پژوهشی ناگزیریم ها واژه
 .«(تصرنیف » :1071، منرین ر.ک؛ ) ...دهد یممننی ترانه هم  است که و گفته موسیقی خوانده شود

 است: گفته مراغیعبدالقادر به نقل از  هم زمین ایران موسیقی نامۀ واژه صاحب
د بره  ا اسرتنا در ادامه نیرز بر  و شده با کالم است... ] ساخته و یک آهنگ موزون یک اثر تصنیف»

اشنار ملحونی بوده که به حَسَب ظاهر با سایر اشنار منمولی  ،تصنیف: دیگو یم...[ و تاریخ تذکره،
موسیقی و  یها مقامو  ها لحنرا خصوصیاتی بوده که با  ا وزن و ترکیب الفاظ آن، امفرقی نداشته

 :1071)ستایشرگر،  « سرت... ا افتهی یمآهنگی  ساز و آواز جفت شده و قابلیت هم زیر و بم یها نغمه

 .«(تصنیف»
 «ترانره » واژۀ، ذیرل  ددار ای ویژه که در باور اهالی شنر و موسیقی جایگاهدر باب ترانه هم 

 .(«ترانه»: ذیل 1071  )منین،« است و... دوبیتی و سرود و نغمه... نوعی تصنیف: »است چنین آمده
سام تصانیف ]است[ کره در موسریقی   ترانه از اق: »است آمدهموسیقی هم چنین  نامۀ در واژه

بره نقرل از    ، اوهمچنرین  .(«ترانره »ذیرل   :1071)ستایشگر،  «...شود یمقدیم تا به امروز مالحظه 
 .(همران ) «سرود و اشنار ملّی و وطنی...»: است گفته« ترانه»تنریف و در مننی  فرهنگ نظام

، ... و بردین سربب  کنرد  یمر آهنرگ و ترانره را القرا     همین مننی سررود و نغمره،  »خنیا نیز 
هونیاک به مننی آواز و  ۀلغوی خنیا، به واژ شۀیر مقولۀدر  سرودگوی را خنیاگر گویند... نیز

موسریقی   یا گونره  تروان  یمر را « خنیا» به گمان ما، .)همان(« است... نوای خوش اشاره رفته
 شناراأل ناییرالمنجم فی مصاحب  . ...شود یمکه البته همراه با ساز هم اجرا  آوازی دانست

 :دیگو یمترانه  دربارۀنیز  نجملا
شاعر را این کلمات وزنی مقبول و نظمی مطبوع آمد... و آن را از مفترعرات بحرر هرزی بیررون     »

بیتی مصرّع و بیتری مقفّری... آن وزن مروزون و     د:بیت اقتصار کر آورد و در نظم هر قطنه بر دو
هل دانش ملحونات این وزن را ترانه، و شرنر مجررّد آن را   ا .دلبر و تازه و تر، آن را ترانه نام نهاد

 .(111 -110: 1033 ،رازی)« دوبیتی خواندند...

از  ییها گونه نیز و محلّی و عارفانه یها یتیدوبانواع  تواند یم «ترانه»، منظور از بنابراین
، و ... و هرطافایز دشتستانی، بابا یها یتیدوب آمیز و صوفیانه هم باشد؛ مثل رباعیات حکمت
 پررداز  ترانره  محلّی. ای (Folklore)فولکلور یها ترانه ،همچنین . ...و ابوسنید رباعیات خیّام،

 که: شود یمدر اصطالح امروزی به کسی گفته هم 
 بسراید.شنر ترانه را شاعر باشد و بتواند  الف(
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 یهرا  گوشره  ،هماهنگ با شنر ترانره  ملودی را بسازد وخطّ دان باشد و بتواند  موسیقی ب(
 هم ترکیب کند. آوازی آن را با

 :است آمده در آیین و رسم خنیاگری نیز قابوسنامهضمناً در 
 نری هری  وز  هرا  وزناندر  ... ]و[گوی باش و خوی نیکو دار خوشروح و  سبک ،اگر خنیاگر باشی»
« مع رود...آن است که بر طبع مستهنری  نیتر بزرگخنیاگر را  ]و[از وزن ترانه نیست...  تر فیلط
 .(173ر170: 1071، عنصرالمنالی)

را بره   که سراینده بایرد سرخن   ه گفته شد، همان تنریف بالغت استک یا جملهمننی 
و سرخنش برر    اسرت  کررده وگرنه اصل بالغرت را مراعرات ن   اقتضای حال شنونده بیاورد،

رفتره   نیز فراوان سرخن « سرود»ضمناً در مننی  مخاطب تأثیری بایسته نخواهد گذاشت...
سررودهای   دو نمونره از انرواع   ویژه بهو  بیشتر اصطالح امروزی آنا در این مقال، است، ام
 مورد نظر ماست. میهنی

 ،«خنیرا »از  هرگراه سرخنی   که در پرژوهش پریش رو،   گفت توان یم ،به طور کلّیپس 
 شرنر و  حروزۀ  درمحوریت بحث،  در میان باشد، خواه، ناخواه« سرود»و « ترانه» ،«تصنیف»

بره هرر شرکل،    ا ام . ...شنر و موسیقییننی  در حقیقت، ها نیا همۀ که چرا موسیقی است؛
انسان است؛ انسرانی کره از    ییها متنمخاطب چنین  تردیدی نیست که همیشه و همه جا

ه دلیل احساسات و ب اط و عقالنیت باشد و از سوی دیگر،انضب د پاسدار اخالق،بای ،یک سو
مختلرف   یهرا  گونره طلبی و... برخروردار برودن از    به لذت شیها شیگرا عواطفی که دارد،

 ست.ا ناپذیر انکار زیبایی و هنر، مثل موسیقی و شنر،
 :است آمده در سخنان هگل

درنررگ، عواطررف شررنونده را  ت... ]و[ از اینجاسررت کرره برریهنرهاسرر نیتررر یعرراطف ،موسرریقی»
رغرم نرابرابری مردّت     ، بره هرا  ضررب انضباط و برابرری   رعایت تقارن، ،... در موسیقیزدیانگ یمبر

دو راه ایجراد وحردت در     (Melody)و خوشرنوایی   (Harmony)مهم است. همراهنگی  ها آهنگ
ارند. خود د ژۀیواختالف کیفی و کمّی نواهاست. میزان و ضرب در موسیقی، همچون شنر، کاری 

س آدمری  فْکه نَ آور آن بر جان شنونده در این نکته نهفته است حکمت ضرب و راز تسلّط شگفت
... ضرب ]موسیقی[، جریان پیوسته و بسیط زمان را بره  ابدی یمچیزی مطلقاً منادل خویش در آن 

، یک حال است... لذّت ژرفی که ضرب در موسیقی به یا لحظه... هر کند یمفواصل برابر بخش 
 .(336-2/332 :1072،ستیس)...« زدیخ یم، از همین جا بربخشد یمما 

همران   ،کررده ت ژرف حاصل از آن اشاره که هگل به لذ ها زانیمو  ها ضربگونه  ا اینام
است که از دیربراز در موسریقی ایرانری و شرنر پارسری      « اوزان عروضی»و « ار ایقاعیادو»

 :دیگو یم. مرتضی حنّانه هستندو هنوز هم مورد استفاده  است بوده
و هنوز هرم در قطنرات ضرربی     یقی ایران که از قدیم متداول بودیکی از خصوصیات مهم موس»

 ،ریتمیک )= ادوار ایقاعی( است که خوشبختانه چون با اوزان عروضری  یها دوره، شود یمشنیده 
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ر امروزه د [:که یا گونهبه ] است... رسیدهسالم به دست ما  همچون دو فرزند دوقلو نسبت دارند...
ردیف موسیقی ایران، وجودش  در موسیقی کالسیک یا ویژه هب ایالت و عشایر و موسیقی محلّی،

 .(23ر21: 1080)حنّانه،  «...گردد یماحساس 

بره   محلّی ایران را در اواخر این نوشرتار  یها ترانهیکی از  بر اساس همین سخن او،نیز ما 
 .میکن یم ان نمونه نقد و تحلیلعنو
 پژوهش ۀل. مسئ2

اسرت کره او ً ادیبران و    دست بزنیم، ایرن  چنین پژوهشی به است تا  آنچه ما را برانگیخته
باشند که در این دو حروزه   ییها پرسشباید بتوانند پاسخگوی  یا دورهپژوهان هر  موسیقی
و هسرتند   اند قرن اخیر، برخی از اهالی موسیقی بر این باور بوده ! در این نیمشود یممطرح 

 ییاهر  تیمحردود کمبودهرا و   در مقایسه با موسیقی کالسیک غربری،  که موسیقی ایرانی،
برا   بریش  و چند سال گذشته، کم  و د. نگارندۀ مسئول این مقاله که خود در طول این سیدار

 گاه است که گاه و بی نشین بوده، از دور و نزدیک شنیدهاهالی شنر و موسیقی مأنوس و هم
و اینکره موسریقی    انرد  کررده کسانی به محدود بودن یا بسته بودن موسیقی ایرانی اشراره  

و کمتر پریش   دهد یمو انتقال  کند یمبیشتر غم و اندوه را به شنونده القا  دستگاهی ایران
ن از بسته بودن موسیقی ایرانی هم شاید این است که این اینا منظور که شاد باشد. دیآ یم

 به هر باشد. (Polyphonic)فونیک موسیقی کالسیک غرب، پُلی اندازۀبه  تواند ینمموسیقی 
ر دا دان در گسترش دادن و دامنره  ر موسیقی ایرانی، دست موسیقیدبر این باورند که  ،حال

 آنچه را که در اندیشه دارد، هر تواند ینم ،نتیجه و در کردن یک متن موسیقایی باز نیست
 بنماید و به مخاطب انتقال دهد.

 ییهرا  پرسشاست؛  در این مقو ت مطرح بوده ییها پرسش گاه از دیرباز، گاه و بی ثانیاً
کره متأسرفانه ترا     ییها پرسشایرانی؛  ترانۀمحدود بودن خنیا و یا و باب محزون در  مثالً
در  کره  میکنر  یمر ترالش  ، . بنابرایناست شدهداده ن ها آنبه  یا کننده قانع یها پاسخ امروز

ن قبیرل  ی درخوری به چند نمونه از ایها پاسخست، ما تا آنجا که در توان همین پژوهش،
 :عبارتند از د پرسشو آن چن بدهیم ها پرسش
 ند؟هست آمیخته با غم و اندوه ایرانی یها ترانهآوازها و  بسیاری از چرا الف(
انگیرز و   ، ذاتراً غرم  مرا  شرنر و موسریقی   ،و از آن جملره  نرهای ایرانی و اسالمی،هآیا  ب(

 ؟ندهست اندوهناک
مدهای ی و پیشرا تاریخ یها بینشفراز و  نیزو  انگیز بودن شنر ترانه و غزل آواز غمآیا  ی(

شردن موسریقی کالمری ایرران     « محدود»و « محزون»را برای  ییها نهیزم بنضاً ،اجتماعی
 ؟اند نکردهفراهم 
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 در موسریقی غررب  « مینرور »با گام که « بیات اصفهان»و « دشتی»آیا آوازهایی همچون  د(
 ند؟هست زن و اندوهرنج، ماتم، حدهندۀ  اهت و نزدیکی دارند، تنها بازتابشب

چنرد نمونره از    نهفتره در مرتن آهنگرین    یهرا  ییبرا یز با شرناخت   بر این باوریم کهما 
چنرین   گسرترۀ ثابت کررد کره نره     توان یمراحتی  هب «بیات اصفهان»و « دشتی» یها ترانه

زودی در مدخلی  ، بهبنابراین !محزونصرفاً آن  یها ترانهمحدود است و نه  خیلی آوازهایی
 خواهیم پرداخت؛ یشاخص برگزیده و یها نمونه و زیباشناختیبه نقد بالغی  از همین مقاله

نیا خ شناسی زیبایی»و  «شنر نقد کاربردی انواع»باید بیش از پیش به که  میا کردهزیرا باور 
 پرداخته شود.« و ترانه

 هدف پژوهش. 0
بررسی شنر موسیقی و کاربردهای مناسرب آن  موسیقی کالمی ایران از راه  شناسی زیبایی
 اختن و شناساندن بالغت ادبی و ساختار ملودیرک گوناگون از یک سو، و شن یها کلشدر 
 ،همچنرین  سوی دیگر، بخشی از هدف اصلی این پژوهش اسرت.  شنری از یها گونهاین 

موسیقی ایرانری   عا کهی کالمی ایران برای اثبات این مداز موسیق ییها گسترهکنکاش در 
گاه که غم و اندوهی در آن مشاهده شود، نباید پنداشت آور نیست و هر انگیز و یأس غمذاتاً 
احتمرال داد کره    باید، بلکه است شدهبا ناامیدی و مصیبت سرشته  این موسیقی جوهرۀکه 

بر این براور   اهالی خنیا، نه جوهری! عَرَضی است ها بودنو محدود  بخشی از این محزون
 یهرا  شره یرباید به  است، وسیقیکه پیوندگاه شنر و م ند که در بررسی متن موزیکالسته

سرازندگان آثرار    روحری و روانری   یهرا  بازتابحتّی یا و  فرهنگ اقوام تاریخی و اجتماعی
 شناسری  زیبرایی  ، همچنران کره گفتره شرد،    هدف مرا  ،بنابراین موسیقایی نیز توجه داشت.

ه داشتن بره  توج ، برای رسیدن به چنین هدفی،تردیدبدون  و است موسیقی کالمی ایران
 .(8: 1073شفینی کدکنی،  )ر.ک؛ دینما یمنکاتی نیز بایسته و ضروری  اننچ

 بیان انتقادی. 6
مبنری   عاهای منتقدان موسیقی ایرانیکه بخشی از اد میکن یمدر این پژوهش، ابتدا فرض 

تا با تکیه  میکوش یمو از پی این فرض،  استدرست  «محزون بودن»و « محدود بودن»بر 
از آثار خنیایی را که حاصل پیوند شنر و موسیقی  ییها نمونهاسی هنر، زیباشن یها اهرمبر 

پرسرش یرا    تروان  یمر چنرین نقردی،   « درآمد پیش»کنیم. اما در بخش نقد و بررسی  است،
 مثالً: مطرح کرد؛ ییها پرسش

، تنریف درستی «و کمتر شاد... موسیقی ایرانی بیشتر غمگین است»گویید:  آیا وقتی می
د باشد، باید این احتمال را هرم بدهیر  « غصّه»تنها « غم»د؟ اگر منظورتان از هم از غم داری
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بر این براور   هنر، فلسفۀاستاد طراز اوّل  ،«آن شپرد»خانم عایتان نادرست باشد! که شاید اد
 است که:
کره خبرر مررگ یکری از آشرنایانمان مرا را        سازد ینمغمگین  یا گونهموسیقی غمگین ما را به »

. شاید بیشتر این جنبه را داشته باشد که حالت احساس غرم را برایمران مجسّرم    دساز یمغمگین 
« و زیباشناسرانه احسراس غرم کنریم...     خا ، آزاد از تنلر   یا وهیشبه  شود یمو موجب  کند یم
 .(10: 1073شپرد، )

یا غم عش ، در این صورت، مرا نیرز برا     و غم عارفانه باشد ،«غم»ا اگر منظورتان از ام
بره  و  «های دگر پاک ببررد...  ش  آمد و غمغم ع: »به قول سندی که چراداستانیم؛  شما هم
ضمناً کسرانی   .(027: 1073، شریرازی  حافظ)« عشقم و از هر دو جهان آزادم... بندۀ: »حافظقول 

ربرع  »دلیرل  برودن موسریقی ایرانری بره      انگیرز  غم کنند یمو هستند که گمان  اند هم بوده
 همرۀ نقری وزیرری کره     ند؛ زیرا علری هست باید گفت که در اشتباه اهای آن است. ام «پرده
استادان بزرگ موسیقی بره شرمار    زمرۀاو را در  اخیر، سدۀدر این  ایرانی یها دان یقیموس
نگراهی نرو بره تئروری     در کتاب  است، م موسیقی را در اروپا فراگرفتهعل و خود او اند آورده

در طبینرت   «ربع پرده»اوّ ً موجود بودن » ست کها روشنی تصریح نموده ، بهموسیقی ایرانی
طبینری   یهرا  ثرروت مانند آن است کره ]زادگاهشران[ دارای منرادن و     ،موسیقی هر ملّت

ربطری   ماًالزا بودن موسیقی انگیز غمکه  است کردهاستد ل ثانیاً  .(13: 1070وزیرری،  ) «باشد...
بهتررین دلیرل، آن اسرت کره در     : »دیر گو یمر او . (217: 1077، وزیرری ) ها ندارد «ربع پرده»به 

« هربرع پررد  »، بدون آنکره  شود یمدیده  رپراهادر اُ ر  انگیز غمموسیقی اروپایی نیز موسیقی 
 است: وی در ادامه نیز گفته .(11 :1077 وزیری،)« کاربردی داشته باشد...

خاصّی است  و سبک قرار گرفتن فواصل در کنار یکدیگرمربوط به طرز  بودن موسیقی انگیز غم»
موسریقی   یهرا  مکترب . ]وگرنه[ ربع پرده، موجب ترقّری... ] شود یمکه در ترکیب موسیقی عمل 

 موسیقی ظاهر شود توسنۀ دربارۀکه نور جدیدی از اف  شرق  شود یمباعث آن  ،است[ و در واقع
 .(11 :1077 )وزیری،« و دنیا را روشنی بخشد

چه باید کرد؟ آیا برای اعرتال بخشریدن بره     ایرانی ترانۀراستی برای پیشرفت خنیا و  به
و  هرا  یری وا بهتر نیست که ابتردا بکوشریم ترا     این سرزمین اهورایی« موسیقی»و « شنر»
در  ها یغربو از آن پس عاشقانه و هدفمند پیش برویم؟ آیا  آن دو را بشناسیم یها ییبایز

در مبراحثی همچرون    هرا  یغربر ؟ آیرا  انرد  نرفتهعاشقانه و هدفمند پیش  چنین مسیرهایی،
ه ؟ ما در این زمیناند نداشتهه موسیقی توج فلسفۀخنیا و ترانه، به عقالنیت و  شناسی زیبایی

 .میآور یم زیر را دو گواه صادق
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 «پیش رفتن عاشقانه و هدفمند» ۀدربار الف(

برای متنالی شدن و رسیدن به هدف باید متحوّل شرد   منتقد است که «اسکات پک»دکتر 
باید اراده و انضباط کامل داشت، باید تالش کرد و عش  ورزید... ]او  متحوّل شدن و برای

 [:دیگو یم
نظر به اینکه من انسان هستم و تو نیرز  متنالی شویم...  میتوان یماست که با دستیابی به تحوّل »

دیگری است. عش   اندازۀبه مننای دوست داشتن خود به  ها انسانانسان هستی، دوست داشتن 
: 1081پرک،  )...« به اعتالی روحی انسان، عش  به نسلی است که ما خود نیز جزئی از آن هستیم

 (.137ر138
 «موسیقی فلسفۀه داشتن به توج»دربارۀ  ب(

یک  اگر میان هر»: دیگو یم آکسفورد شناسی زیباییت مقا  مجموعهدر « استیون دیویس»
در سی سال اخیر مدال تقسریم   ها آن  یبالندگبر اساس رشد و  شناسی زیبایی یها حوزهاز 

هگرل نیرز    .(6/1: 1072، لوینسرون ) «ا خواهد ربود...تردید مدال طال ر موسیقی بی فلسفۀشود، 
 فالسرفۀ و ماننرد بسریاری از دیگرر     توجه داشت« هنر فلسفۀ»و « درک زیبایی»همواره به 

اثر هنرری و تراریخ    و از را درک فلسفی از هنر شناسی زیباییموضوع اصلی »زمین:  مغرب
 .(211 الف :1087)احمدی،  «هنر دانست...

 روش تحقی . 1
و  «آواز بیات اصفهان»در « بوی جوی مولیان...»ترانه یا تصنیف  به تحلیل ،در این پژوهش

ما و کار  خواهیم پرداخت« آواز دشتی»در  «میهن ای میهن» و« ای ایران...» سرودهاینیز 
شرده و   ؛ نقردی شرناخته  باشرد  یمر  (Pragmatic criticism)یبیشتر برر اسراس نقرد کراربرد    

... آن بر تأثیر اثر ادبی بر خواننده است ۀیتک»...  ادبی نقدشمیسا در  گفتۀکه به  بنیان دانش
شناسانه، تنلریم و تربیرت، بررانگیختن     تأثیرات گوناگونی از قبیل لذت هنری و حظ زیبایی

 (Rhetorical criticism)با عنوان نقد بالغیحاضر... در عصر  ن گونه نقد نیزاحساسات... و ای

 نۀیشر یپکه هی   در این پژوهشما  همچنین، .(68: 1076شمیسا، )...« است کردهتجدید حیات 
برتر، هم طبینرت را مرورد    یها نمونهبرای انتخاب  همسان و همطرازی برای آن نیافتیم،

کره   میا دهیبرگزهایی را و سرود ها ترانه ،به عبارت دیگر و ،و هم انسان را میا دادهنظر قرار 
قابرل   یهرا  ییبایزظاهری باشند؛ مثل  یها ییبایز دهندۀ بازتاب الف( سویه مفید باشند:دو

از اخرالق،   ییهرا  جلروه باطنی باشند؛ مرثالً   یها ییبایز کنندۀ بیان ب( .طبینت مشاهده در
 داشته باشند. ...و فانعر مننویت، عش ،

 . بحث و تحلیل3

و  تی هنرسنّ یها شهیرنباید از اما  بر این باوریم که هرچند باید نواندیش و نوآور باشیم، ما
 بدانیم: باید  ًوا مسیر چنین پژوهشی،غفلت ورزیم. پس در  هنر سنّتی خود یها شاخهاز 
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 ،... چنین هنری به هویت اصلی اشیاء آگاهی داردمنرفت قدسی قابل افتراق نیست هنر سنّتی از»
لذا با هویت شیئی  ی مبتنی بر واقع است و نه بر وهم؛چنین هنرها...  رَضی آنعَ یها جنبهبه نه 

که از آن حکایت دارد، مطابقت دارد، نه اینکه یرک حجراب ذهنری و وهمری را برر آن تحمیرل       
 .(271ر287: 1072)نصر، « کند...

که برخی از  میشنو یمیا  مینیب یمزیرا  ؛که هنوز جای امیدواری هست میپندار یم اًیثان
حسین دهلوی خورده با موسیقی مناسب، هنوز هم مخاطبانی دارند... شنرهای خوب پیوند

اسرت:   مناصرر، در سررآغاز کترابش گفتره     یهرا  دان یقیموسر به عنوان یکی از بزرگتررین  
انواع موسیقی متداول جهان است که از پیوند آواز با کرالم   نیتر یادیبنموسیقی آوازی از »

برا آن   تاریخی و ادبیرات، شرنر و موسریقی خرود     گذشتۀو هر ملّتی بنا به  شود یمحاصل 
 .(17: 1081دهلوی، )« مأنوس است...
رر  «نوآوری»و « سنّت»از امتیازات  که ما در چنین مقو تی کند یمعقل حکم  ،بنابراین

 ۀو ارائر  «شناسری  زیبرایی چیسرتی  »بند از پاسخ دادن به  ،در ادامه ر برخوردار شویم. توأمان
در آواز ]= سرود نمونه  دو شناسی زیباییبه  ابتدا ر«تحلیل متن»و « متن»برای  ییها فیتنر

البته خواهیم  خواهیم پرداخت.یا ترانه ]= در آواز بیات اصفهان[ تصنیف و دو نمونه  [دشتی
 در شمار بهترین کارهای خنیایی باشند. ها نمونهکوشید تا 

 شناسی زیباییچیستی . 7
کره موضروع آن تنمّر     اسرت   در فارسی رایج شرده از دانش  یا رشته بارۀدر شناسی زیبایی ژۀوا»

از فلسرفه اسرت کره     یا شراخه  شناسری  زیبرایی ... و ]به سخن دیگرر[:  هنرها باشد دربارۀفلسفی 
در  هنررری اسررت. ]و امررروزه[ تجربررۀهنررر و  دربررارۀپررژوهش مفهررومی و نظررری  اش فررهیوظ

و تدقی  مفهوم اثر هنرری مطررح    زیبایی، وا یی، ماهیت هنر دربارۀ ییها هینظر، شناسی زیبایی
 .(211ر216الف : 1087)احمدی، ...« شوند یم

بیاینرد و بره   خودخواهی بیررون   لۀیپاز  اند توانسته البته برخی از پژوهشگران غربی که
یی و چیستی زیبا بارۀآنان در مول دارند، حرف و حدیثش جهان یا شهیاند گواهی آثارشان،

اسرتاد   ،«مرارک ژیمنرز  »شرنیدن اسرت؛ مرثالً     ستۀیشامباحثی از این دست، بیشتر مفید و 
اخیرر   یهرا  سرال  یهرا  نوشرته اگر نگاهی بره  : »دیگو یم در دانشگاه سوربن شناسی زیبایی
، دوبراره ارزش و اهمیرت خرود را    هنرر  دربرارۀ خواهیم دیرد کره تفکّرر فلسرفی      ،بیندازیم
 «ایمانوئل کانت»یکی دیگر از همین فیلسوفان بزرگ هم  .(18: 1070 ژیمنرز، ) «است... بازیافته

و « مطبروع » بین یا سهیمقا حُکم قوّۀنقد در  ،هنر پرداخته فلسفۀانشورانه به است. او که د
را « مطبوع شیء»را امری همگانی و « زیبا دۀیپد»وی در این قیاس، است.  انجام داده «زیبا»

 :دیگو یمه زمینو دراین  ددان میامری شخصی 
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... باید صرفاً به شخص خرودش محردود باشرد...    که حُکم آن ردیپذ یمکس  مطبوع، هر بابدر »
اگر... یک شخص صدای آ ت بادی موسریقی را دوسرت دارد، مناقشره بررای اثبرات نادرسرتی       

ر بنیادی منتبر  ۀیقضامر مطبوع، این  دربارۀ ،قضاوت شخص دیگر... عملی احمقانه است. بنابراین
کلّری متفراوت    باب امرر زیبرا، مسرئله بره    ا[ در کس ذوق مخصو  خود را دارد. ]ام هر است که
بخواهد خود را برا   ،کند یممضحک است اگر شخصی که چیزی را مواف  ذوق خود تصوّر است...

زیررا اگرر ]چیرزی بررای      ؛" فالن شیء... برای مرن زیباسرت...  " ه کند کهگفتن این جمله توجی
او جاذبره و   چیزهرا ممکرن اسرت بررای    از نباید آن را زیبا بنامرد. بسریاری    ،تکسی[ مطبوع اس

ا اگرر چیرزی را زیبرا بنامرد، همرین      مطبوعیت داشته باشند و هی  کس در این مناقشه ندارد، امر 
 .(112ر111: 1072کانت، )...« دهد یمرضایت را به دیگران نیز نسبت 

هرن  شمول ذ پایه در ساختار جهان اختیداوری زیباشن»اعالم کرد: کانت افزون بر این، 
 :1087 )احمدی،« حکم به زیبایی باید مورد قبول همگان باشد...و به همین دلیل،  انسان دارد

 .(213 الف

ه حتمراً بایرد از   و شناسند نیست یا سادهکار « زیبا»که شناختن  شود یممنلوم  ،بنابراین
موضروع  : »اسرت  شرده آنکره گفتره    ویرژه  بره  جانبه و کرافی برخروردار باشرد،    شناختی همه

 .(23 ب :1087، احمرردی)« زشررت و زیباسررت... دربررارۀحکررم  ارائررۀ، داوری و شناسرری زیبررایی
خنیا و ترانره   شناسی زیبایی ر نباید فراموش کنیم که در این پژوهش، بحث بر سَ همچنین،

با شرنر   همواره همراه قی کالمی، که این گونه از موسیقیموسی شناسی زیباییاست؛ یننی 
 توانرد  یمر  ، به شرط منرفت، که پیوند شنر و موسیقی  شدهو در طول تاریخ ثابت  است بوده

 . پیوندی مبارک باشد...
 و تحلیل متن تنریف. 8
 تنریف متن .1ر8

کردام اسرت؟ در   « متن»ما از  تنریف مورد نظر مشخّص کنیم.« متن»باید منظور خود را از 
بخش آمیخته برا کرالم را   : »است آمدهچنین « متن» واژۀذیل زمین،  موسیقی ایران نامۀ واژه

 .(«متن» :1076ستایشگر،)« در موسیقی آوازی امروز ]متن[ گویند
 تحلیل متن .2ر8

سرخن  « شرنر و موسریقی  »حاصل پیونرد   کلیت اثر دربارۀ میتوان یم در بخش تحلیل متن
]گونره  در این » که چرانیم؛ مطرح ک« ردینقد کارب»خود را با تکیه بر  یها یگفتنو  بگوییم

آن در تحق  هردفی کره    قیتت که ارزش اثر ادبی بر مبنای موفاز[ نقد، تمایل بر این اس
را کره در عصرر   « وزونمرتن مر  »یک اینک  .(68: 1076)شمیسا، « شود میارزیابی  ،است داشته

 .میآور یمنمونه برای ، شد یممحسوب « متن موزیکال» سامانیان
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 د نظرمور یها متن. 7
 بوی جوی مولیان چکامۀ«: عشّاق» فضای قدیمی در یا نمونه. 1ر7

 ./ خواننده: رودکیشاعر: رودکی/ نوازنده: رودکی ]= اجرای اوّل: در عصر سامانیان[
 بافتار تاریخی متن .1ر1ر7

ان د یکی از خنیاگران بزرگ و بارز، حکیم رودکی سمرقندی اسرت کره شراعر و موسریقی    
 :چهارمقالهو این نصر، به استناد  سامانی بوددربار نصربن احمد 

ه سرمرقند...  را مُقام کرردی و تابسرتان بر   دارالملک بخاه عقد آل سامان بود... زمستان ب واسطۀ»
 یا دهیقصر رودکری...  فصل همی انداخت تا چهار سال بررین برآمرد... پرس    ه فصلی ب ،همچنین
جرای خرویش بنشسرت و چرون مطربران      ، درآمد و به وقتی که امیر صبوح کرده بوده و ب بگفت
 /بوی جوی مولیان آید همی عشّاق این قصیده آغاز کرد: پردۀداشتند، او چنگ برگرفت و در فرو

سرو  /است و بخارا بوستان میر سرو [:دیگو یمبه آنجا که  رسد یم.. ]تا بوی یار مهربان آید همی.
ن رودکی بردین بیرت رسرید، امیرر     چو نظامی عروضی[: گفتۀ.. ]و بنا به سوی بوستان آید همی.

ه و روی بر  موزه پای در رکراب خنرگ نروبتی آورد    ان منفنل گشت که از تخت فرود آمد و بیچن
: 1088)نظرامی عروضری،   « ه تا دو فرسرنگ در پری امیرر بردنرد...    که رانین و موز چنان بخارا نهاد؛

 (.11ر13
 متن نقد و بحث .2ر1ر7

، اسرت  بروده شنر و موسیقی ما اینگونره   ر د سامانیانسال پیش ر در عه  راستی اگر هزار به
زمینه ساز ناامیدی که دراین  میخواه ینمچرا در روزگار ما چنین خبرهایی نیست؟ البته ما 

چنرین   براب  شناسری آگاهانره در   باوریم که تا نقد منصفانه و آسریب ا براین کوک کنیم، ام
نمایانده نشرود، مشرکالت برطررف     نهفته در شنر و موسیقی یها ییبایزمقو تی نباشد و 

 .منروف رودکی ]= بوی جوی مولیان...[ را در نظر بگیرید سرودۀهمان اینک  .نخواهد شد
هللا خرالقی  ا به کوشش روح ر  ی سالاز پی هزار و اند ر  ن سروده یک بار هم در زمان ماای

 همین مقاله زدر مدخلی ا است که شدهبازخوانی  یی مخملی و لطیفو با صداها ته شدساخ
دو اجرا به طور کامل داوری کنیم؟! نره؛   هر دربارۀ میتوان یمآیا  ابه آن خواهیم پرداخت. ام

گونره ضربط    و هری   مطرح نبود «پارتیتور»ت و نُ زیرا او ً در زمان رودکی، خط موسیقی،
جرای مانرده باشرد. ثانیراً شررایط       که صدایی از اجرای رودکی بر صوتی هم کسی نداشت

« اُسوالد هنفلینگ». کند یمدیگر فرق  یها زماننی با تاریخی و فرهنگی هر زما اعی،اجتم
 :دیگو یمبازآفرینی گذشته  بارۀدر

و امرروز چره صردایی دارد،     داشرت چه صردایی   موسیقی در زمان تصنیف خود قطنۀاینکه یک »
بران نیرز   به چگونگی نرواختن آن بسرتگی نردارد، بلکره بره پذیرنردگی یرا دریافرت مخاط        صرفاً 
و بمی،  له مطرح نیست که چه نوع صدایی از لحاظ فیزیکی )یننی زیراست. تنها این مسئ بازبسته

له مطرح است که مخاطب صدا را چگونه دریافت ، بلکه این مسئدیآ یمطنین و غیره( از قطنه بر
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 تجربرۀ به  ،برای مخاطبانی منیّن داشته باشد تواند یم. اینکه هر موسیقی چه نوع صدایی کند یم
: 1087هنفلینررگ، )« بسرتگی دارد...  ،کننرد  یمر  موسریقایی و جهران فرهنگری کره در آن زنرردگی    

 (.161ر163

بره   سرخن  شناسری  زیبرایی  یها وهیشبالغی و  یها دانشبا تکیه بر  ییها نمونهاینک 
 شد.هند ابررسی و تحلیل خوو بیات اصفهان[ تی ترتیب در آوازهای ]= دش

 در آواز دشتی هایی نمونه. 2ر7
 «ای ایران...»ل: سرود او نمونۀ. 1ر2ر7

 .خواننده: غالمحسین بنان /اهللا خالقی آهنگساز: روح /گالب شاعر: حسین گل
 بافتار تاریخی متن الف(

هم منلّم دارالفنرون  « انداز موسیقی ایران چشم»( به استناد 1030ر1276) گالب حسین گل
موسریقی وزیرری    مدرسرۀ به تدریس صداشناسری در  هم استاد دانشگاه تهران و هم  بود،

ت را به پیشنهاد وزیری تألیف نمود و چرون موسریقی و نُر    صداشناسی رسالۀ» پرداخت... و
شنر[ منروف: ای ایران ای مرز پرگهر،  ]و سرود یمبرای وزیری اشنار مناسب  ،دانست یم

ردیرد وی از خنیراگران برزرگ    ت بری .(036: 1082سرپنتا،  )« هللا خالقی از اوسرت... ا با آهنگ روح
 :است اهللا خالقی گفته استادی همچون روح که چرا؛ مناصر بود
 ییهرا  آهنگکه بندها تمام  چنان ؛گالب بسیار خوش آمد کلنل را کلمات زیبای اشنار گل»
سایر شنرا که شنر گفرتن   گالب داد... ]و[ برخالف ا که ساخت، برای سرودن شنر به گلر

ت هرم  گرالب چرون بره موسریقی وارد برود و نُر       مشکل برود، گرل  روی آهنگ برایشان 
و کلمرات را چنران بجرا و     گرفرت  یمر ، ساخت یمرا که کلنل  ییها آهنگت ، نُدانست یم

 .(132ر131 /2: 1072 خالقی،)« که مختصر ایرادی هم نداشت... آورد یمدرنظم ه صحیح ب
 ۀیر ماو در  در سه بند کهرا  گالب حسین گل سرودۀ« ی ایران...ا»اینک سرود منروف 

بنردهای   هللا خالقیا ثار روحآ با مراجنه به ها و ارکستر گلبا استناد به  بود، دشتی اجرا شده
 .سومین سی.دی از آلبوم خاموش( :1081خالقی،  ر.ک؛) میآور میل و دوم آن را او

 بند اول
 ای ایررررررران، ای مرررررررز پرگهررررررر »

 دور از ترررررررو اندیشرررررررۀ بررررررردان  
 ای مرن آهرنم   ارهتو سنگ خر  رای دشمن اَ

 ام شررررهیپمهررررر تررررو چررررون شررررد   
 در راه تو کری ارزشری دارد ایرن جران مرا     

 

 ای خاکررررررت سرچشررررررمۀ هنررررررر   
 مرررررانی ترررررو جررررراودان   پاینرررررده 

 جرران مررن فرردای خرراک پرراک میهررنم    
 ام شررررررهیانددور از تررررررو نیسررررررت  

 «.پاینررررده برررراد خرررراک ایررررران مررررا 
 

 بند دوم
 سرررنگ کوهرررت دُرّ و گررروهر اسرررت »

 مهرررررت از دل کرررری برررررون کررررنم 
 خرررراک دشررررتت بهتررررر از زر اسررررت 

 مهرررر ترررو چرررون کرررنم   برگرررو بررری 
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 پاسرت  ردش جهان و دور آسرمان بره  تا گ
 ام شررررهیپمهررررر تررررو چررررون شررررد  

 در راه تو کی ارزشری دارد ایرن جران مرا    
 

 نررور ایررزدی همیشرره رهنمررای ماسررت  
 ام شررررررهیانددور از تررررررو نیسررررررت 

 «پاینرررده بررراد خررراک ایرررران مرررا...   
 .(1081)خالقی:                                

 شنر شناسی زیبایی (ب

را « مرز»که  روشن است «ای مرز پرگهر»است:  گفتهخطاب به ایران  در بیت نخست، شاعر
کم دو مفهروم را اسرتنباط    دست توان یمگهر بودن ایران است و از پُر به مننی کشور گرفته

دان و رر بزرگران، دانشرمن   2.  طرال و نقرره...   قیمتری،  یها سنگمنادن ارزشمند  ر1کرد: 
کره   رسرد  یمر به نظرر   کوهمند پژوهشی و هنری ایشان... .زمین، و آثار ش هنرمندان ایران

ای : »اسرت  گفتره در مصراع بنرد   که چرا؛ است بودهبیشتر همین مننی دوم مورد نظر شاعر 
 «.هنر... سرچشمۀخاکت 

 استه است کره ایرران را بریش از پریش گرامری و نیرک بردارد.       خو در بیت دوم، شاعر
و پنداری از  بدخویان و ددمنشان از وی دور باشد شۀیاندی که حتّ است کردهآرزو  ،براینبنا

 «.ان برای همیشه پاینده بماند...ایر»که:  خواهد یمخداوند 
وزن شنر را تغییر داده،  ر با پیروی از خطّ ملودی ر  بیت سوم، شاعر عالوه بر اینکه در
کره   دیر نما یمو چنین  است ا نیز سامان بخشیدهشمنان ایران رعلیه د« خوانیرجز» یا گونه

اگر تو : »دیگو یمو  است از دشمن جلوه داده تر یقومیهنان خود را بسیار  سراینده خود و هم
و آهن ر با کنایه و ایهام  « م باشی، من همچون آهنم...همانند سنگ خاره، سیاه و خشن ه

 در مصراع بنردی  و ادوات جنگی است.ی از ابزار نیزه و بسیار گرز، شمشیر، کنندۀ ر تداعی
  شدهو حاضر  است میهن خویش را عزیز داشته نیز همچنان ر جوانمردانه و از روی غیرت ر

چهرارم و پرنجم کره     یها تیبدر  «.میهنش کند...جان ارزشمند خود را فدای خاک پاک »
را به جرای   «مهر» واژۀکه شاعر  آخرین ابیات از بند اول هستند، سخن از مهر میهن است

 ،چون به کار مهر ورزیدن تو مشغولم»بگوید:  خواهد یمو  است کار گرفته به «مهر ورزیدن»
حرف  یا گونهدر این بیت، شاعر به  ،همچنین«. از فکر کردن به تو غافل نیستم... یا لحظه
و این همران   است که پنداری با شخصیتی بسیار محبوب و گرامی وارد گفتگو شده زند می

بالغی خرود بره آن    یها دانشنیز در  ها یغرباست که  (Personification)بخشی شخصیت
اخیرر ایرن   دو بیرت   بابحائز اهمیت در  نکتۀ .(183ر186: 1070 ،شمیسا )ر.ک؛ دهند یماهمیت 
اصطالحاً ترجیع این سرود هستند و تکررار ترجیرع ر در خنیرا، ترانره،       ها تیباین  است که

آور  تکرارهرای مرالل   گونرۀ از « ترجیرع »و  اسرت  بودهرد پسند همواره مو تصنیف و سرود ر 
شده را  و طبناً همان منانی گفته شود یمدیگر عیناً تکرار  یبندهادر پایان  ،. بنابراینیستن

 یا گونره بره   هم بیشترین مهررورزی و اظهرار عشر ،    باز سخن دیگر،به  ؛کند یمنیز القا 
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که صمیمانه  ان؛ چنشود یمبه مام میهن ابراز از جانب سراینده، خطاب  مستقیم و رویاروی
که  کند یمآرزو  یای وطن! جان من در راه تو چه ارزشی دارد؟ و: »دیگو یمدندان  ن و از بُ

 «.ودانه سربلند و پیروز بماند...این سرزمین اهورایی، جا
عرین   بلکه رئالیستی[ و درایدئالیستی ] یا شهیاندبا  سراینده در بندهای دوم و سوم نیز

ارزشی مورد نظر خرویش، در   یها دهیپدسازی و بازنمایی  دوستانه ر به برجسته  ، میهنحال
. افزون بر این، همچنان کند یماشاره  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری... یها گستره

زند و امیدوارانره و   رویاروی حرف میبا میهن عزیز  شیها یمهرورزاز  صمیمانه و عاشقانه
«. مانند ایرزدی ترا همیشره راهنمرای مرا ایرانیران اسرت...        نور بی: »دیگو یمانه گرای آرمان

 فرت ر  که پیش از این هرم اشرارت ر   ر همچنان دوم و سوم نیز یبندهاپایانی از  یها تیب
همسان با ابیات پایانی بند اول هسرتند  و شامل مطالبی  شوند یممحسوب « ترجیع»همان 

یرک نمونره از    بایسرته و ضرروری اسرت.    نین سررودهایی ویژه در چ که البته تکرارشان، به
 است: پسندیده، دو بیت زیر از سندی یتکرارها
 فراق آن قد و قامت، قیامت است قیامرت »

 به خدمت تو رسیدن صباح و روی تو دیدن
 

 شکیب آن لب شیرین، غرامت است غرامت 
 «سنادت است سنادت، کرامت است کرامت

 .(18: 1080، )ر.ک؛ تای الحالوی          

 موسیقی شناسی زیبایی (ی

، موسیقی نخست مرحلۀین مننی که در ر این بخش اندکی متفاوت است؛ بدکار ما د وۀیش
بره عبرارت    ؛انرد  نمودهاز آن را باز  ییها گونه کنیم که برخی از مناصران تحلیل می شنر را
شفینی  )ر.ک؛ گوییم سخن می« موسیقی درونی شنر»و « موسیقی بیرونی شنر» دربارۀدیگر، 

ند و هسرت  نمایانیم که احیاناً کاویم و می دیگری را می یها هیآرا ،همچنین .(11: 1073کدکنی،
داشرته   ترأثیر  موسیقی شنر بتوانند برای زیباتر شدن باشند و یا گونهکدام به  هرهم شاید 
نری  ین ؛میپررداز  یمر  ل ساختارهای آوایی مرتن موزیکرال  دوم نیز به تحلی مرحلۀدر  .باشند
که  میکن یمص گوییم و به عبارت دیگر، مشخ سخن می« ردیف» ،«ریتم» ،«ملودی» دربارۀ

 میسنج یم ؟ همچنین،است شدهترانه و آواز مورد نظر، در کدام دستگاهی ساخته و پرداخته 
ر نکات بایسته و دیگ ها تقارنو  ها تناسب اند توانستهتا چه اندازه  اثر خوانندۀکه آهنگساز و 
در کجرا و بره    که استحکام ساختار و زیبایی کار میده یمنشان  ،سرانجام را رعایت کنند؟
 چه میزان است.

 نخست مرحلۀ

از ملرودی   اسرت  بودهو به دلیل اینکه شاعر مجبور  ، یکسان نیستدر این سرود وزن شنر
 ر2 ن.ر مفنولن مفنولُ فاعل1: است شدهمورد نظر آهنگساز پیروی کند، وزن شنر گوناگون 

رر مسرتفنلن،   6 رر فراعالتُ فراعالتُ فراعالتُ فراع.     0 ع، فاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ فاع.فا
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و  هرا  هیر قاف ر مسرتفنلن فراعلن فراعلن.   3 فاعلن.مستفنلن، مستفنلن فاعلن  ر1 مستفنلن.
و شراعر   اسرت  شرده شنر تقریباً در قالب مثنوی سروده  که چرانیز گوناگون است؛  ها فیرد
دو مصرراع همران بیرت    « ردیف برودن  هم»و « قافیه بودن هم»یت، تنها به ناچار در هر ب به

اسرت کره    نظراز این « تقریباً در قالب مثنوی سروده شده»اینکه گفتیم:  .است کردهبسنده 
 د، شش گونه وزن را منلوم کردیم.ل این سروگوناگون است و ما در بند او ها وزن
 دوم مرحلۀ

اسرت و   سراخته « دشتی ۀیما»هللا خالقی در ا شادروان روحسرود بسیار منروف را آهنگ این 
و برر ایرن باورنرد     اند دانستهقات شور را از متنل« آواز دشتی»ایرانی،  شناسان موسیقی ردیف
 که:

مختلف  یها گوشه]و[ بدین گونه،  کند یماز فرود شور استفاده  دشتی هم[ مانند ابوعطا و حجاز»]
[ نُرت فینرال شرور و    ،... ]و در واقرع ابنرد ی یمبه مقام شور خاتمه دشتی و خود آن ]آواز[ با رجوع 

، گلریرز،  انگیرز  غرم دشتی عبارتند از: بیدکانی، چوپانی، دشتستانی،  یها گوشهدشتی یکی است... 
 .(72ر71: 1083)فرهت، « باغی، و عشّاق... کوچه

ن سررود را  ا خالقی ایرباب موسیقی بیشتر محزون است، اما گفتۀبنا به « دشتی»اگرچه 
و بره جرای    شنوند یمبیشتر آن را حماسی  است که شنوندگان ساخته و پرداخته یا گونهبه 

هرا   دوستی و مهرورزی همراه با شکوه و افتخار بره آن  ، احساس میهناحساس غم و اندوه
محسین بنران هرم زیبرا و شرایان     گالب و اجرای غال . البته شنر حسین گلدهد یمدست 

اسرفندیار  »و  «دوسرت  رشید وطن»جراهای بندی که با صدای ا است همچنینتوجه است. 
 «.است بودهباغی  قره
 یل متنتحلبافتار تاریخی و  (د

 :است گفته «سرگذشت موسیقی ایران» درهللا خالقی ا روح
لین دفنره ]کره   ثیر اوضاع زمان ساخته بودند و اوتحت تأ اشنار ندۀیگوآهنگساز و این سرود را[ »]
حُسن اثر بخشید که چند برار تکررار آن را    قدر در شنوندگان اولیه[ شنیده شد، آن یها کنسرتدر 

ریکا اشغال کرده بودند و جنگ مرا قوای انگلیس، روس و آکشور ما  ،خواستار شدند. در آن وقت
ولی آهنرگ و شرنر ایرن    زیرا وضع آماده نبود،  ؛شد ینمالملل دوم دوام داشت. تظاهرات ملّی  بین
ات ملّی را سخت برانگیخت و مخصوصاً در مقابل خارجیان که در آن مجلرس هرم   احساس سرود
برر   مسرتقیم  ه طرور غیرر  بود که ب یا ضربهلین د و اواز طرف ایرانیان تظاهرات بیشتری ش ،بودند

 .(87ر88 /0 :1072 خالقی،)« زده شد... ،مهمان ما بودند پیکر ارتش خارجی که ناخوانده

. در شنوندگان حُسن اثر بخشیده و.. ر ن سرودر به قول خالقیالبته اگر آهنگ و شنر ای
که صورت و مننی   بودهاحتما ً این  است، یک دلیل آن احساسات ملّی را سخت برانگیخته

 شناسان: و به گمان سخن است شدهخراسانی سامان پذیرفته و پیکرمند  وۀیشبه  سخن
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 ۀت هنری و زیباشرناختی سرروده را پیکرر   در دبستان خراسانی، چیرگی با پیکره است و سرنوش»
از دید آوایی و واژگانی، آنچنان سرخت و سرتوار برا     خراسانی یها سرودهدر  ها تیب .زدیر یمپایه 

یکپراره و پرو دین    یا کرره یپکره در بافرت،    انرد  دهیر تنو در یکدیگر تنرگ در  اند گرفتههم پیوند 
 .(17 ر13: 1076)کزّازی، « یافت... اند توانسته

میان شرنر  باشد که سراینده و آهنگساز  یا ستهیشال دیگرش هم شاید پیوند بجا و دلی
جمع میان شنر و : »اند گفتهویژه آنکه در پیوند شنر و موسیقی  ، بهاند کردهو موسیقی برقرار 

منلروم   .(66: 1073)شفینی کدکنی، « سیقی الفاظ و موسیقی الحان استموسیقی، جمع میان مو
و  هم آهنگسراز  ، هم سراینده،یا هنرمندانهثمر نشاندن چنین پیوندهای است که برای به 

 ی داشته باشند.محوری و مهم یها نقش توانند یم خود کدام به نوبۀ هر ،هم خواننده
 در آواز دشتی «هنمیهن ای می»دوم: سرود  نمونۀ. 2ر2ر7

 .جریانخواننده: محمدرضا ش /آهنگساز: جلیل عندلیبی /شاعر: ابوالقاسم  هوتی
 متن سرودبخشی از  الف(
 میهن ای میهن /در تار و پودم /(2تنیده یاد تو:پ )»

 میهن ای میهن /عشقت وجودم /(2ز از )بُوَد لبری
 عشقت وجودم /(2بُوَد لبریز از ) /در تار و پودم /(2تنیده یاد تو )

 (2) کردی از نابودی و با مهر پروردی تو بودم
 (.301/ 1: 1077)زرگر،  «...(2میهن ای میهن) /(2ودم )بود و نب /(2]فدای نام تو )

 تحلیل سرود ب(

« میهن ای مریهن » یکی از سرودهای بسیار تأثیرگذار در تاریخ موسیقی ایران همین سرود 
، اسرت  شدهدر آواز دشتی ساخته و خوانده « ای ایران...» این سرود نیز همچون سرود  است.

ایرن   ی متفراوت اسرت.  انردک « ای ایران...»سه با سرود در مقای اما حال و هوای این سرود
شرنر و آهنرگ    ،اما در عوض ،را ندارد« ای ایران...» فضای حماسی و پهلوانی سرود  سرود

ر همرین  تحرت ترأثی   خواننده نیز ی دوست حسّ وطنآن سرشار از احساس و عاطفه است و 
اسرت؛   حال هم آن را خواندهه و پرشور و هنرمندان ،  گل کرده فضای عاطفی آمیخته با مهر
از هر لحاظ کامرل و مسرتحکم   « و خواننده شاعر، آهنگساز»به عبارت دیگر، مثلّث هنری 

. اما یکی از نکات حائز اهمیت در این سرود، فصاحت و بالغت آن است. شیوایی است شده
د، سروآغازین شاعر از همان مصراع چشمگیر و شایان توجه است.  نظر و رسایی کار از هر
یادهرا و  : »دیر گو یمر و  خطراب مری کنرد   « ترو »را « مرام مریهن  »ت و لحنش صمیمی اسر 

جرودم سرشرار از   کره و  یا گونهبه  ،است شدهتو با تار و پود هستی من عجین  یها خاطره
مریهن را   (Personification)تشرخیص  ۀیر آرابا اسرتفاده از   ، اوحقیقت در«. محبت توست...

 خود را همرراه  مهرآمیز یها خطابهمان لحن صمیمی و  همچنانو  پندارد میهمان مادر 
البته با پیرروی از ملرودی    .دهد یمجوانمردانه و صادقانه تا پایان ادامه  با احترام و سپاس،
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ژرف و عشر  فرراوانش بره     عالقرۀ بره دلیرل    نیزو  (Partitur)« پارتیتور» یا متن مندری در
تکرار نرام  به دلیل اینکه  و این تکرارها ر  ندک یماین واژه را تکرار  بارمیهن، بیشتر از سی 

نه تنها بررای شراعر و    ر  دهد یمو حسّ خوبی را انتقال  شود یمی تلق« مادر»یا « محبوب»
ا از بُنرد  امر  بخرش اسرت.   ی هرم لرذّت  دیگرر  شرنوندۀ آهنگساز و خواننده کره بررای هرر    

ایرن  ویرژه آنکره    ، بهدسرود اشاره نمودر باب این  هایی نکتهبه  توان میهم  شناسی زیبایی
 است که عش  دهتجربه نشان داو  و عرفان است عش از  ای آمیزه ر  دهندر باور نگار سرودر

 ، منرفتشد میو طبناً هرگاه شهود حاصل  است نموده میخ حُسن ر مشاهدۀهمواره از پی 
 است: زمینه فرمودهاین  حافظ در. اند شده میهنرها خل   ،... سرانجامو شد میکامل  نیز
 در ازل پرتررو حسررنت ز  تجلّرری دم زد»
 

 «عش  پیدا شد و آتش به همه عالم زد 
 .(132: 1073)حافظ شیرازی،                    

کارگراه  در  گاه که گاه و بی ستااز جنس همان هنرهایی  «میهن ای میهن» این سرود
 ای نکتره  تریم، برای تبیین آنچره در براب شرهود گف   ما و  شوند میخل   مشاهده و منرفت

 :کنیم میرا چاشنی بحث  «و کروچهبندت»فیلسوف ایتالیایی ارزشمند از 
ترکیب احسراس و تصروّر اسرت در شرهود...      است؛ شناسی زیباییهنر حقیقتاً یک ترکیب قبلی »

مگرر در داخرل ترکیرب     ،پسرند وجرود داشرته باشرند    بررای روح هنر  توانند نمیاحساس و تصوّر 
هنر، خیالبافی بیهوده نیست و عمل شورانگیز آرزوهای نفسانی هم نیسرت،   ؛ زیرا...شناسی زیبایی

 .(76ر70: 1070کروچه، )« نشاندن این عمل است...بلکه فرو

کارگراه  »، در همران  هو کروچره بردان اشراره کررد    که بندت« شناسی زیباییترکیب »ین ا
مرین سررود   ه تواند میهم کوچکش  نمونۀه یک شود که البت میخل  « مشاهده و منرفت

 باشد!« میهن ای میهن»
 در آواز بیات اصفهان یا نمونه. 0ر7
 ]= اجرای دوم: در عصر حاضر[« بوی جوی مولیان»تصنیف . 1ر0ر7

 . ...خوانندگان: بنان و /هللا خالقیا آهنگساز: روح /شاعر: رودکی
 اشاره الف(

 چهارمقالهندی در وایت عروضی سمرقر ۀیپابر  را« بوی جوی مولیان» چکامۀپیش از این، 
میران   یها تفاوت شده،یاد تصنیف شنیدن و تحلیل اجرای امروزیاینک با دیم. کربررسی 

 ، همان شنر رودکی رااین. بنابرشود یمجدید تا حدودی برای ما آشکار  ترانۀخنیای قدیم و 
انتخراب   اصرفهان  ۀیر مابرای ترانه شدن و اجررا در   خالقی آهنگساز قۀیسلکه با وریم آ می
 بالغی، یها دانش ۀیپا بر شنر شناسی زیبایی به: میپرداز یمو از پی آن به ترتیب  است شده

 همچون عروض و قافیره...،  ییها دانشو  ،کیساختار ملود ۀیپابر  موسیقی شناسی زیبایی
 .وجه داشتن به بافتارهای فرهنگینقد کاربردی و ت ۀیپابر  تحلیل متن
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 متن ترانهبخشی از  ب(
 مولیررران آیرررد همررریبررروی جررروی »

 ی اوهرررا یدرشرررتریرررگ آمررروی و  
 آب جیحرررون از نشررراط روی دوسرررت 
 ای بخرررارا شررراد بررراش و دیرررر زی  
 میرررر مررراه اسرررت و بخرررارا آسرررمان 
 میررر سررررو اسرررت و بخرررارا بوسرررتان 

 

 یرررراد یررررار مهربرررران آیررررد همرررری 
 زیرررر پرررایم پرنیررران آیرررد همررری    

 برار(  2) یهمر خنگ ما را تا میران آیرد   
 ر(برا  2)یهمر میر زی ترو شرادمان آیرد    

 مررراه سررروی آسرررمان آیرررد همررری   
 «سرررو سرروی بوسررتان آیررد همرری...    

 .(08: 1082فر،  )نصیری                   
 ترانه و موسیقی آن شنر شناسی زیبایی (ی

و « بروی » هرای  واژهدر  نگی در نخستین مصرع از بیت نخستوجود جناس و هماه :1بیت 
و در روزگرار مرا    که« بوی» ۀواژدر  ، ایجاد جناس در دومین مصرع از بیت نخست«جوی»

متجرانس و  « یرار » واژۀترا برا    اسرت  شرده « یراد »تبدیل به  احتما ً به هنگام ارکستراسیون
 هماهنگ باشد.

سیکالی که در تقابل دو مصرراع بیرت قابرل    و حالت پارادوک وصف زیبا در بیت دوم :2بیت 
ا ً این تغییر در روزگرار  که احتم« های درشتی»به « درشتی راه» مشاهده است. تغییر واژه از

شردن مرتن ترانره و     ترر  روانو شاید هم بررای   شاید به منظور تصحیح است شدهما ایجاد 
 .شدن کار خواننده در هنگام اجرا...  تر راحت
که رودکی در این بیرت   رسد میشکوه خیال و شگفتی وصف در بیت سوم. به نظر  :0بیت 
او در یک تشبیه مضمر، ابتردا   است. هم توجه داشته رودخانه« جذر و مَد»با « ماه» رابطۀبه 

نیرروی جاذبره و    که چنین مراهی   کردهخیال  است و بند ممدوح خود را ماه پنداشته چهرۀ
اقامره   ای شراعرانه باعث برآمدن آب رودخانه بشرود. سرپس دلیرل     تواند میکشش دارد و 

کررده،  دوح را تماشرا  ممر  چهررۀ مراه   سران  مبنی بر اینکه آب جیحون که آیینه است کرده
شرده،  « مَرد »که از شردت اشرتیاق دچرار     ای گونهبه  است، نشاطی شگرف به او دست داده

ممراس شرود، یرا     پهلروی اسرب   یننی تا جایی که سطح آب بر دو تقریباً تا کمرگاه اسب،
وقتری شراعر    ،این. بنرابر اسرت  آمرده بر آویختره از دو پهلروی اسرب    های رکابکم تا  دست
 تروان  مری « / خنگ ما را تا میران آیرد همری   جیحون از نشاط روی دوست آب: »است گفته

بوده که بوسه بر پرای ممردوح او    سبببدان  احتمال داد که برآمدن آب در خیا ت شاعر
گمان این نگارنده اسرت، وگرنره شراید در پنداشرت      پایۀبر  ،]البته آنچه گفته شد !بزند...؟

 [.است بودهشاعر چنین چیزهایی اصالً ن
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شاد و »، جناس ناقص در «ای بخارا...!»در  (Personification)تشخیصرد صننت کارب :6یت ب
راستی موسیقی درونی بیت  که به «میر زی...»و « دیر زی!»و هماهنگی کامل در:  ،«شادمان
 !است کردهرا کامل 

تن نگراه مهندسری بررای چیرنش     تناسبات هنری و... داشر  وصف زیبا، تشبیه گویا، :1بیت 
 در مصراع دوم.« ماه و آسمان»و تکرار  ژگانوا

 ،با این تفاوت که در مصراع دوم این بیت را دارد، 1بیت  های آرایهو  ها زیبایی همۀ :3بیت 
که از آغرازین بخرش    است یا تغزّلی قالب شنر، غزلا ام. است شدهتکرار « سرو و بوستان»

در هنگام ساخت و  است بودهبور رغم اینکه آهنگساز مج بهو  است شدهیک قصیده برداشته 
از وزن مرورد نظرر شراعر پیرروی کنرد، بره زیبراترین شرکل از عهرده           تنظیم این آهنگ

است.  بحر رمل مسدّس مقصور = فاعالتن، فاعالتن، فاعالت[ و بهوزن شنر ] .است آمدهبر
نگام ویژه ه و آوازهای ایرانی، به ها دستگاههمان وزن منروف مثنوی است که در  ،این وزن
دسرتی   ، آهنگساز چیرهبا این حال .شود میخوانده « آواز»یا « دستگاه»در پایان  خوانی ردیف

نوازی  خوانی و مثنوی ، نه تنها اصالً تحت تأثیر مثنوینظیر خود چون خالقی در این اثر بی
از هر لحاظ ر مخاطرب آگراه را     قرار نگرفته، بلکه برعکس، با نوآوری و ابداع خود ر سنّتی
، «شرادمان »، «در میران »، «پرنیران » ،«مهربان»، «مولیان» کلمات قافیه، .کند میزده  گفتش
و ریتمی شایسته ملرزم  آهنگساز را به رعایت نظمی بایسته  است که« بوستان» و« آسمان»

است. با ایرن   کالسیک محصور نموده های فرم، اندکی او را در است و به همین سبب کرده
 تروان  میو  است نیم قرن پیش این آهنگ ساخته شده یم که حدودنباید فراموش کن ،حال

 .است بودهشکل و فرم نیز در زمان خودش بسیار بدیع و متفاوت  نظرگفت که از 
 . نتیجه13

 ؛منلوم شد ما برایموارد زیر از پی این پژوهش  ،سرانجام
فرهنگی  جامنۀافکار برای تنویر  زگار ما، شناخت زیبایی و نقد آثار ادبی و هنریدر رو الف(

به نقد  تواند یم هنر و ادبیات شناسی زیبایینکه ویژه ای ه طور جدّی ضرورت دارد، بهایران ب
آثار ادبی  ناسرۀو هرگاه چنین نقدی به رشد و تنالی برسد، سره و  بالغی مدرن منجر شود

 از یکدیگر بازشناخته خواهند شد.و هنری... 
 شناسری  زیبرایی مناسرب،   یها نمونهبارز و  یها مثالوردن با آ جای این مقاله، ب( در جای

به  «بیات اصفهان»و « دشتی» بر اساس آوازهای شنر موسیقی، یا نقد بالغی ترانه و خنیا را
داشرته باشرد.    پیش بردیم که این پژوهش بتواند برای بسیاری از مخاطبان تازگی یا گونه

اسرت.   هسرامان نیافتر   س منیارهای سنّتیاسا این پژوهش صرفاً برضمناً منلوم کردیم که 
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و  نقرد نروین   یهرا  اهررم ز بره  بلکره مجهر   ،اهمیرت نیسرت   ، نه تنها تکراری و بیبنابراین
 است. پیشرفته یها لیتحل
درگیر « موسیقی شنر»و « شنر موسیقی»منلوم شد که مخاطب این پژوهش از سویی با  ی(
همچرون بالغرت مرتکلّم و     ییها انشدروشن  از سویی هم با راه یافتن به سایهو  شود یم

و از پی چنین شناختی، برای  ی از زیبایی هنری حاصل خواهد کرد... شناختو شیوایی کالم
 سانه و دانشورانه خواهد داشت.پسند و ناپسندش، مالک و منیاری زیباشنا

موسریقی کالمری   وا یی و زیبایی از  ییها جلوهتالش کردیم تا در مسیر این پژوهش،  (د
ترا   ودها و سروادهای اصیل ایرانی اسرت، که تار و پود آن حاصل پیوند سررا  ن سرزمینای

 ونهمچر  ،نراروایی  یهرا  تهمرت از  حدودی بنمایانیم و حریم قدسی این هنرر دیرسرال را  
 .دور بداریم «...حدود بودنمبودن و  انگیز غم»
 نوشت . پی11

 نوشتن یها ماهآغازین  که در زّازیین کمیرجالل الدّسپاس فراوان از جناب استاد دکتر با 
و عطر  ایشان برخوردار بودم مانۀیحکاز رهنمودهای  وم[اوّل و د یها فصل]= در  ام رساله

 مام است.حضورشان در بند و سطر این مقاله قابل استش
 منابع

 مرکز. تهران،، )فرهنگ تحلیلی مفاهیم( یشناس موسیقی الف، (،1087احمدی، بابک )
 مرکز. تهران،، هنر( فلسفۀ یها درس)حقیقت و زیبایی  ب، (،1087ر )رررررررررررر

، سنّتی و تنالی روحی یها ارزششناسی عش ،  ؛ بحثی در روانیعاشقهنر  (،1081، مورگان اسکات )پک
 خاتون. تهران،زهرا ادهمی،  ۀترجم

 تهرران، امرام،  کاظم ، تصرحیح و حواشری سرید محمرد    دقای  الشنر (،1080بن محمد ) الحالوی، علی تای
 دانشگاه تهران.

 تهرران، قزوینری،   ، تصحیح قاسم غنی و محمرد دیوان حافظ (،1073ین محمد )الدّ حافظ شیرازی، شمس
 نگاه.

 سروش. تهران، ،مبانی و مفاهیم موسیقی ایرانی پژوهشی در گمشده؛ یها گام (،1080) حنانه، مرتضی
 علیشاه. صفی تهران، ،0و2دهای جل،سرگذشت موسیقی ایران (،1072هللا )ا خالقی، روح

ر  مؤسّسرۀ فرهنگری   تهرران، = خراموش(،   0 دی ، )سری اهللا خرالقی  آثار استاد روح(. 1081خالقی، گلنوش )
 هنری ماهور.
 ماهور. تهران،، پیوند شنر و موسیقی آوازی (،1081دهلوی، حسین )

محمدتقی محمد قزوینی و  لۀصحیح و مقاب، تالنجم شنارالمنجم فی مناییر أ (،1033رازی، شمس قیس )
 زوّار. تهران،مدرّس رضوی، 

 آتنا. تهران،، 1 های جاودانه (،1077زرگر، مسنود )
 ماهی. تهران،محمدرضا ابوالقاسمی،  ۀترجم؟، چیست شناسی زیبایی (،1070) ، مارکژیمنز

 ماهور. تهران،، انداز موسیقی ایران چشم (،1082سپنتا، ساسان )



 شناسی خنیا و ترانه در پیوند با آوازهای دشتی و بیات اصفهان زیبایی /78

 اطالعات. تهران،، موسیقی ایران زمین نامۀ واژه (،1071ی )ستایشگر، مهد
 ، تهران، اطالعات.موسیقی ایران زمین نامۀ واژه(، 1076) ررررررررررررررر

 حمید عنایت، تهران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی. ترجمۀ، هگل فلسفۀ(، 1072) تستیس،و،
 علمی و فرهنگی. ان،تهرعلی رامین،  ۀترجم، هنر فلسفۀمبانی  (،1073شپرد، آن )

 آگاه. تهران،، موسیقی شنر (،1073شفینی کدکنی، محمدرضا )
 میترا. تهران،، بیان (،1070شمیسا، سیروس )
 میترا. تهران،، نقد ادبی (،1076) ررررررررررررررر

علمری و   تهرران، ، ، به اهتمام و تصحیح غالمحسرین یوسرفی  قابوسنامه (،1071) ی، کیکاوسعنصرالمنال
 فرهنگی.
 پارت. تهران،، دستگاه در موسیقی ایرانی (،1083فرهت، هرمز )

 نشر نی. تهران،عبدالکریم رشیدیان،  ۀترجم، حُکم قوّۀنقد  (،1072کانت، ایمانوئل )
 علمی و فرهنگی. تهران،فؤاد روحانی،  ۀترجم، شناسی زیباییکلیات  (،1070و )کروچه، بندت

 صدای مناصر. تهران،، ان ناخودآگاهینارنجست (،1076) ینالدّ کزّازی، میرجالل
، سرید محمدمهردی سراعتچی    نریمان افشراری و  ۀترجم، هنرها شناسی زیبایی (،1072لوینسون، جرولد )

 فرهنگستان هنر. تهران،
 امیرکبیر. تهران،، 1ی ، فرهنگ فارسی (،1071منین، محمد )

 جامی. تهران،چیتیک، ویلیام  مقدّمۀ ،درن...انسان سنّتی و م (،1072نصر، سیّد حسین )
 ثالث. تهران،، جاودانه های آهنگو  ها ترانه (،1082اهللا ) فر، حبیب نصیری

صردای   تهرران، ، تصحیح محمد قزوینی و محمد منین، چهارمقاله (،1088) ، احمدبن عمرنظامی عروضی
 مناصر.

نقی،  علیرضا میرعلی یّدس نویسی حاشیه ، گردآوری و تنظیم ووزیری نامۀ موسیقی(. 1077) وزیری، علینقی
 منین. تهران،

مصرطفی کمرال پرورتراب،     ، شررح و تفسریر  یقی ایرانری نگاهی نو به تئوری موس (،1070ررررررررررررر )
 نشر نای و نی. تهران،

 .هرمس تهران،علی رامین،  ترجمۀ، چیستی هنر (،1087هنفلینگ، اُسوالد )


