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نوشته ها و اسنادى دربارة كتاِب سرگذشت موسيقى ايران 
فرهود صفرزاده

مقدمه
كتاِب سرگذشت موسيقى ايران، نوشتة شادروان روح اهللا خالقى را مى  توان مهم     ترين و قابل اعتمادترين 
ــت. كتابى كه نويسنده   اش آن را اين گونه توصيف مى  كند: «جز راست، در  ــيقى ايران دانس كتاب تاريخ موس

آن چيزى نيست.»
اين مقاله در واقع، مجموعه  اى است از پنج نوشته و سند دربارة كتاب مذكور:

ــة راهنماى كتاب و در دو  ــِى مجل ــى جمالزاده مقالة مفصلى را در بخِش هنر و باستان شناس 1. محمدعل
ــته كه شامل نكات جالبى است. (مجلة ماهانة راهنماى كتاب، سال 4، شمارة 3، خرداد 1340،    ــمت نوش قس
ــمارة 4، تير 1340) مانند اطالعاتى كه دربارة هفت تصنيف قديمى و يك تصنيف از على اكبر شيدا ارائه  ش
مى  دهد و نيز خاطراتى را از ابوالقاسم عارف قزوينى و حيدر عمواوغلى در بغداد و علينقى وزيرى و مصطفى 

قلى بيات در برلن، نقل مى  كند.
اين مقاله پس از اصالِح اشتباهاِت حروفچينِى نسبتًا زيادش، ويرايش شده است. همچنين، نقل قول هاى 
جمالزاده از كتاب خالقى، داخل قالب به صفحات واپسين چاِپ كتاب (سرگذشت موسيقى ايران، سه جلد در 

يك مجلد، تهران، 1390، موسسة فرهنگى هنرى ماهور، چاپ دوم) ارجاع داده شد.  
2. توضيحاتى از فرج اهللا آق اولى، در بخِش  نامه هاى مجلة راهنماى كتاب (مجلة ماهانة راهنماى كتاب، 
ــهريور 1340) دربارة سنگ قبر عارف قزوينى و در جواِب مقالة جمالزاده  ــمارة 5 , 6 ، مرداد و ش ــال 4، ش س

بچاپ رسيده است. 
ــال 4، شمارة 7، مهر1340)  3. در بخِش نامه هاى مجلة راهنماى كتاب (مجلة ماهانة راهنماى كتاب، س
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جمالزاده يادداشتى را در تأييِد مطلِب آق اولى و به نقل از نامة خالقى دربارة مزاِر عارف قزوينى، نوشته است.
ــور در آينه،  ــيقى ايران (سانس ــت موس 4. نظر مميزِى ادارة نگارش در دورة پهلوى، دربارة كتاب سرگذش
ــروى، تهران، 1381، كتابخانة ملى جمهورى  نظرات ممّيزان كتاب در دورة پهلوى دوم، تدويِن فريبرز خس
ــجاعت و صراحت قلم خالقى در انتقاد از اوضاع فرهنگى و اجتماعى در آن  ــالمى ايران، چاپ اول) و ش اس

دوران، خواندنى است. در اين بخش هم ارجاعات به واپسين چاپ از كتاب است كه پيش تر اشاره شد.
جالب اينجاست، نوشتة خالقى كه در صفحة چهل مورد مميزى قرار گرفته، در واقع نقل قوِل او از كتاب 

سه سال در ايران نوشتة كنت دوگوبينو است. 
ــن عّذارى در كتابش (سرگذشت پنجاه سالة هنرمندان موسيقى ايرانى در آذربايجان، تبريز،  5. محمدحس
1352، بى نا، چاپ اول) نامه  اى از خالقى را چاپ كرده كه در جواِب نامة عّذارى نوشته و ارسال شده است. 
ــت بر مبادِى آداب بودِن هنرمنداِن آن روزگار، ميزان استقبال از چاپ اوِل كتاب خالقى  ــندى اس اين نامه، س

و سطح مطالعة اهل موسيقى.     

1. سرگذشت موسيقى ايران
ــت كه در اين زمينه انتشار يافته است.   ــيقى ايران، يكى از بهترين كتاب هايى اس ــت موس كتاب سرگذش
راقِم اين سطور، گرچه در زمينة موسيقى ُكميتى بس لنگ دارد، وظيفة خود دانست كه به رسم قدرشناسى، 

مختصرى در باب اين كتاب بنويسد.
[جلد] اول:

ــتان  ــت: «جوانان امروز داس ــد اول، خالقى علت تأليف اين كتاب را بدين قرار بيان كرده اس ــاِز جل در آغ
ــت كه بخوانند. موسيقى ما هم به  ــيقى ما را نمى دانند، زيرا در اين باره كتابى نوشته نشده اس ــتة موس گذش
ــت  ــو و نما يافته كه به مزاج اجتماِع امروز، درس مقتضاى طبيعت، در محيطى اختصاصى به وجود آمده و نش
ــازد. مردم، نغمه و آهنگى را طالبند كه دل به آن بندند و سرگرم شوند، ولى چيزى را كه مى  خواهند،  نمى س
ــيقى اروپايى مى  برند، اما چون در همه كس ماية كافى براى فهم آن  ــت به دامان موس نمى جويند. پس دس
ــاده   ترين نوِع آن كه جاز است، دل خوش مى  دارند [نوازندگان و خوانندگانى هم كه  ــود، به س هم پيدا نمى ش
ــانند] و با اين ترتيب موسيقِى ما را  ــبك، به گوش مى  رس رِگ خواب آنها را پيدا كرده اند الحان ما را با آن س
ــازند. شنيدن آهنگ هايى از اين قبيل [كه متأسفانه بيشترين بخش موسيقى راديوى ما  ــد مى  س ضايع و فاس
ــكيل مى  دهد از طرفى] و فراهم نبودن وسايل و موجباتى كه بتوان موسيقِى حقيقى را به گوش مردم  را تش
ــت كه وضع اين هنر را با روشى كه داشته و تغييراتى كه به تدريج در  ــانيد از طرف ديگر، مرا بر آن داش رس

آن راه يافته، در كتابى بنگارم. » [ص 19]
ــتم و در حقيقت، حِق اظهار نظر در اين مبحث را ندارم؛ ولى اين بيان به  ــيقى نيس گرچه من اهل موس

نظرم درست مى   آيد. 
ــخن را به خوِد او  ــت. باز س ــود را به چه طرزى از قوه به فعل آورده اس ــم خالقى منظور خ ــون ببيني اكن
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ــيقى ايران است در پنجاه سالة اخير كه شايد بيشتر از  ــامل تاريخ موس وامى گذاريم. مى  گويد: «اين كتاب ش
ــته، تغييراتى در آن راه يافته است؛ يعنى اين داستان از سال 1285 [هجرى] شمسى شروع  زمان هاى گذش

مى  شود كه مصادف با بيدارى ملت و دورة مشروطيت است. » [ص 19]
ــته» را در عالم  ــت، در همان ابتداى كتاب و در«مقدمة تاريخى»، خالقى «نظرى به گذش چيزى كه هس
ــيارى كه راجع به آن زمان  ــت و در 37 صفحة بزرگ با استفاده از كتاب هاى بس ــيقى الزم شمرده اس موس
نوشته شده، تفصيالت سودمندى دربارة موسيقى ما آورده است. از آن جمله مى  گويد: «موسيقى ما تا اواسط 
ــت ما است، مانند نوشته هاى  ــته؛ چنان كه كتاب هايى تا آن زمان در دس قرن نهم هجرى، جنبة علمى داش

فارابى، ابن سينا، صفى الدين اُرموى، قطب الدين شيرازى و عبدالقادر مراغه اى.» [ص 28]
ــود و كم كم وارد عالم موسيقى  ــروع مى  ش ــيم كه با تولد مؤلف ش ــت» مى  رس آن گاه به «آغاز سرگذش
مى  گرديم و با  ميرزا رحيِم كمانچه ِكش كه جزو تعزيه خوان هاى دورة ناصرى در تكية دولت  [بوده و] شبيه 
ــد: «آن ويولن زن 1و اين  ــويم. خالقى در اين مورد مى  نويس ــت، آشنا مى  ش ــده اس حضرت عباس هم مى  ش

كمانچه كش اولين مربيان موسيقى من بوده اند.» [ص 56]
ــنتور و قانون و حتى نقاره و كوس و  ــيقى از كمانچه و تار و س از آنجا به بعد مؤلف دربارة آلت هاى موس
ــيپور و غيره صحبت مى  دارد و در اين مورد است كه مى  گويد: « موسيقى دان هاى  ــرنا و ش دهل و كرنا و س
قديم ايران در كتاب هاى خود، سازها را دو دسته كرده اند؛ يكى ذوات االوتار يا آالت سيمى و زهى، ديگرى 

ذوات النفخ يا آالت بادى.» [ص 58]
ــت، در صورتى  كه آهنگ ويولن به  ــت كه «صداى آن كمى تودماغى اس دربارة كمانچه توضيح داده اس
ــت. وقتى ويولن به ايران آمد، چون داراى چهار سيم بود، كمانچه كش ها هم يك سيم  طبيعت نزديك     تر اس
ــبيه به ويولن بود، كمانچه كش ها معلم  آخر را به تقليد ويولن اضافه كردند و چون در طرز نواختن، خيلى ش

ويولن شدند.» [ص 59]
نيز اطالع مى  يابيم كه تا زماِن كمانچه كِش مشهور، موسوم به موسى كاشى، كمانچه فقط سه سيم داشته 
است، ولى «كمانچة او شش سيم داشته؛ به اين ترتيب كه سيم هاى اول و دوم مضاعف بوده و سيم چهارم 

هم از زمان او معمول شده [است].» [ص 61]
ــودمندى به ما مى  دهد.  ــوص تار، اطالعات جامع و س ــيم. خالقى در خص ــس از كمانچه به تار مى  رس پ
ــدند، خود به صرافت  ــيقى را از كودكى» مى آموختند. وقتى بزرگ     تر مى  ش مى  گويد: « آن وقت ها كمتر موس
ــد و از درس بازمى دارد. تازه اگر هم  ــاز، طفل را به خود مجذوب مى  كن ــع آغاز مى  نمودند. [مى  گفتند: س طب
ــيقى را جزء درس حساب  ــيقى، درس نبود؟ نه. در آن زمان موس ــت؟ مگر موس اين طور بود چه مانعى داش
ــت  ــتند. تعجب در اينجاس ــتند و آن را يك كار عملى مى  دانس نمى كردند، زيرا از جنبة علمِى آن اطالع نداش
كه] هنوز هم همينطور است و مردم مملكت ما نمى دانند كه موسيقى مدت هاست علم شده است و بايد آن 

را ساليان دراز در مدرسه آموخت و فراگرفت.» [ص 67]   
ــت كه مى  خوانيم: «در ميان سازهاى مضرابى كه در اروپا ساخته شده، هنوز سازى  باز در همين مورد اس
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نتوانسته است جانشين تار شود؛ زيرا ماندولين و گيتار چون سيمشان كلفت     تر است، لطافت و طنين [آهنگ] 
تار را ندارد.» [ص 59]

ــرت هاى انجمن اُخّوت و تصنيف هاى ميرزا على  ــبك جديد و كنس خالقى در اين فصل ها از تئاتر به س
ــيدا و عارف قزوينى و مشهورترين تارزن ها، سخن رانده است. اينجاست كه با آقاعلى اكبر فراهانى،  اكبر ش
ــنا مى  شويم. از قراِر معلوم، ناصرالدين شاه كه در نظر دربارياِن جاهل و  معروف     ترين تارزِن دربار ناصرى آش
ــاعر و نه خّطاط و  ــيقى دان بوده و در حقيقت نه ش ــاعر و هم خّطاط و هم نقاش و هم موس چاپلوس، هم ش
ــيقى نداشته است. چنان كه اعتمادالسلطنه در ضمِن وقايع  [نگارى]  نه نقاش بود، عالقة خاصى هم به موس
ــت: «برخالف عادت هايى كه اين پادشاه دارند، به ساز  ــاه نوشته اس ــال آخر دورة آن پادش دربار در پانزده س
ــكارهاى پر زحمت، هيچ  ــتند و جز ش ــلف مايل بوده اند، نيس ــالطين س و صحبت ميل ندارند و به آنچه س

نمى خواهند و نمى طلبند.»
ــت و عكِس تابلوى  ــتة «خاندان هنر» به تفصيل معرفى نموده اس آقاعلى اكبر را خالقى به عنوان سردس
ــت صنيع الملك كشيده شده و هنوز در  ــال 1273 هـ . ق به دس آب و رنگى را در كتاب خود آورده كه در س
ــت و استاد را ميان هفت تن از شاگردان جواِن خود (دو  ــهنازى (نوة آقاعلى اكبر) موجود اس نزد على اكبر ش

دختر و پنج پسر) نشان مى  دهد.
تاِر استاد موسوم است به قلندر و استاد «مردى باحقيقت و درويش سيرت و بااخالص و اهل ايمان بوده. 
گويند در تعقيب نماز عشا، يكى از سوره هاى قرآنى را نواخته است كه شنوندگان تشخيص داده اند كه سورة 
ياسين است.»  [ص 85] اهل شعروادب هم بوده و اين دوبيتى را كه در آواز طوسى (ماهور) نواخته مى  شود، 

به او منسوب مى  دانند:
ــم ــم، نباش ــر از تو جدا باش ــم«اگ ــم، نباش ــنا باش ــه غيرى آش ب
ــا در زيِر تيغت ــت و پ ــت و پا باشم، نباشم» مِن بى دس به فكِر دس

[ص 86]
ــايگان دربارة  «آقاعلى اكبر عمر طوالنى نكرده و به طوريكه مى  گويند در هنگام فوتش، با يكى از همس
ــاز به مناجات و راز و نياز  ــبى با تاِر قلندر به بام خانه مى  رود و با س ــاجره داشته است؛ تا ش ــاز مش صداى س

مشغول مى  شود و همانجا مى  خوابد، بامدادان او را متوفى مى  يابند.» [ص 86]
تاريخ خاندان آقاعلى اكبر در كتابى كه موضوِع اين مقاله است، به تفصيل آمده و محتاج به معرفى نيست 
و همه مى  دانند كه چه خدمِت پربهايى به موسيقى ما نموده اند. خالقى مى  نويسد: «رديف دستگاه هاى امروِز 
ــن تصادفى نشده بود و آقاغالمحسين2 معلومات خود را به  ــت و اگر ُحس ما درحقيقت روايت آقاعلى اكبر اس
عموزاده ها نمى آموخت، ضرر بزرگى به موسيقِى ما وارد شده بود.» [ص 89] و پس از ذكر ناِم دو پسر نامدار 
و باافتخار آقاعلى اكبر يعنى مى رزا عبداهللا و آقاحسينقلى مى  گويد: «درحقيقت اين دو برادرند كه آهنگ هاى 
گذشته را حفظ كرده و با زحمات زياد آن را تكميل نموده، به دست ما سپرده اند و اينك كه سال هاست خود 



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

373

نوشته ها و اسنادى درياره كتاب سرگذشت موسيقى ايران/ فرهود صفرزاده

از بين رفته اند هنوز داستانشان بر سر زبان ها است.» [ص 90] 
در حق  ميرزا عبداهللا مى  نويسد: «مى  گويند باكمك سيداحمد نامى كه سه تار مى  زده و دستگاه دان بوده، 
ــت.» [ص 90] مؤلف در اين خصوص چنين نوشته است: «رسم  ــيقى را منظم و مرتب كرده اس رديف موس
ديرين بود كه آهنگ ها را در لوِح سينه بنويسند و آن قدر بزنند و تكرار كنند تا مركوز ذهن شود و فراموش 
ــتگاه كه معموِل امروز  ــيقى ايران را در هفت دس نگردد. همين كارى بود كه ميرزا عبداهللا كرد و رديف موس
ــپرد. آنها هم خوب فراگرفتند و به ديگران آموختند. برخى هم براى اينكه  ــت، به دست شاگردان خود س اس
ديگر فراموش نشود، قلم و كاغذ به دست گرفتند و رديف ها را نوشتند و حاال اميدواريم ميراث گذشتگان را 

هنردوسِت امروز ببيند و بخواند و بفهمد و بنوازد و از ياد نَبرد.» [ص 91]
مهدى قلى هدايت مخبرالسلطنه كه با دكتر مهدى صلحى (منتظم الحكما) از شاگردان بناِم ميرزا عبداهللا، 
ــه تار مى  نواخته، طبق روايت او به خط  ــتگاه ها را كه صلحى با س ــت تمام دس مأنوس و مصاحب بوده اس
ــال به طول انجاميده است. [اين رديف] اكنون يكى از  ــته است و اين كار در حدود هفت س ــيقى نگاش موس

بهترين منابع موسيقى ايرانى و رديف ميرزا عبداهللا است.3
در اينجا خالقى از اسماعيل قهرمانى سخن مى  راند و مى  نويسد: «وى اكنون نوازندة منحصربفردى است 
ــوازد  [و هنوز هم در دورة  ــتاد مى  ن ــتادش ميرزا عبداهللا را كامًال مى  داند و با همان روِش اس ــه رديف اس ك
كهولت، هر روز صبح الاقل يكى دو ساعت ساز مى  زند تا محفوظات خود را از دست ندهد.] از َده سال قبل 
با نورعلى برومند آشنايى يافته و نظر به عالقه  اى كه او به فراگرفتن رديف موسيقى ايرانى داشته، يك دورة 
كامل نزد قهرمانى سينه به سينه مشق كرده است؛ چنان كه هم اكنون برومند نمونة برجسته  اى4 از زحمات 
ــت. اخيراً به فكر افتاده اند كه اين رديف را ضبط نمايند تا يادگارى نفيس براى آيندگان باقى  ــتاِد خود اس اس
بماند و نوارهايى كه به سعى و همت قهرمانى و برومند آماده شده، يكى از صحيح     ترين منابع رديف موسيقى 

ايران به شمار مى   آيد.» [ص 94]
ــى [هستم] كه از رديِف اهِل فن و موسيقى  ــت و چون بنده كس درطى اين مقاله مكرر از رديف، رفته اس
ــب خواهد بود توضيحاتى در باب اين كلمه و اين اصطالح داده شود. در اينجا  دان ها يك باره بركنارم، مناس
ــتطاب و هم  ــت از [اصطالحاتى كه] خالقى دراين دو جلد كتاِب مس چون ذكِر اصطالح بميان آمد، الزم اس
ــته و به چاپ رسانده (بدبختانه بنده نديده ام)  ــيقى كه سال ها پيش نوش البد در كتاِب نفيس نظرى به موس
ــهوِر ساز و از نام دستگاه ها كه معروف است [به صورت] درهم و برهم همچنان  ــامى آالت مش [و نيز] از اس
ــت شده است به رسم نمونه در اينجا نقل مى  نماييم: دستگاه، دايره، حامل، فرود،  كه در طى مطالعه، يادداش
ــوى نوآنس)، تك مضراب، مقاِم بزرگ، مقاِم كوچك، تغيير مقام، درجات، نُِت شاهد، آهنگ  حالت (به فرانس
ــت، نت كشيده، نت پركشش، اصوات كشدار، ساز مضرابى، نغمة تند، محسوس، پرده، نيم پرده،  خاتمه، ايس
هنگام (به فرانسوى اُكتاو)، سرايش، نوبت خوانى، وزن خوانى، هماهنگى (به فرانسوى  هارمونى)، سيِم دست 
باز، وزن، سنگين، ضرب، فاصلة اوج، مايه، گام، پيش درآمد، ِرنگ، سرايه (آواز جمعى)، توقف، يك مى زانى، 
ــيم زرد، چهارضربى، گوشة هم اسم، گريلى، نت سازش (به فرانسوى آكورد)، جملة سه تايى، خرِك ساز،  س
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باالدستة ساز، نقارة ساز، ُمدگردى (به فرانسوى ُمدوالسيون)، سرايش (به زبان فرنگى ُسلفژ)، چپ و راست، 
ــه پاية نت (به فرانسوى پوپيتر)، تحرير و غلت، نيم پرده هاى متوالى (به فرانسوى كروماتيك)،  نت مقطع، س
ــويم كه مقصوِد خالقى چنان كه خود در صفحة   ــيون، پيزيكاتو، طنين، پنجه كارى، ضمنًا يادآور مى  ش پارتيس

[315] جلد اول تصريح نموده،  [قصدش] ورود در اصطالحات فنى نبوده است.
ــت فنى كه از  ــد: «هرچند بحثى اس اما رديف. خالقى دراين باب كه نهايِت اهميت را دارد، چنين مى  نويس
ــت و نگارنده اين نكات را به تفصيل در بخش دوِم كتاب نظرى به  ــت بيرون اس حدوِد مطالب اين سرگذش
ــال ها پيش نوشته و به چاپ رسانيده است؛  [ولى چون آن كتاب تنها به كاِر اهل فن مى  خوَرد  ــيقى، س موس
ــنا كنم،]  ــت، براى اينكه تا اندازه  اى خوانندة اين كتاب را هم به مطلب آش ــته كننده اس و براى ديگران خس
خالصه  اى از اين نكات را با زبان ساده در اينجا ذكر مى  نمايم تا معلوم شود رديف كه ركن اساسِى موسيقى 

ما را تشكيل مى  دهد، چيست.» [ص 311]
آن گاه خالقى دوازده گام موسيقى ما را برطبق كتاب هاى قديمى مى  شمرد: [«در كتاب هاى قديم موسيقى 
ايران، دوازده مقام را موضوِع بحث قرار داده اند:] 1. ُعشاق 2. نوا 3. بوَسليك 4. راست 5. عراق 6. اصفهان 

7. زيرافكند 8. بزرگ 9. زنگوله 10. راهوى 11. حسينى 12. حجازى.» [ص 311]
ــته اند: زنگ بار،  ــته و نام آنها را چنين نوش و تذكر مى  دهد كه: «برخى چند دايره را هم ماليم طبع دانس

گلستان، بهار، بوستان، عذرا، وامق، زيركش، حسينى، نهفت، حجاز.» [ص 311]
[« اضافه بر آنها 24 شعبه هم تشخيص داده اند: دوگاه،] نوروِزبياتى، اوج، اصفهانك، سه گاه، نوروِزعرب، 
ــيران، نهفت، همايون،  ــز، نهاوند، چهارگاه، نوروِزصبا، ُمَبرَقع، ُمَحّير، پنج گاه، حصار، ماهور، خوزى، َعش نيري
ركب، نوروِزخارا، ُعّزال، زابلى، روى عراق. چند نام ديگر هم در كتب پيشينيان آمده است: مقلوب (مغلوب)، 

بسته نگار، نيشابور (نيشابورك) و كوچك.» [ص 311 , 312]
خالقى پس از شمردن اسامى نغمه هاى قديمى كه از صد متجاوز است. چنين مى  نويسد: « در حال حاضر 
ــامل هفت دستگاه است: 1. شور 2. سه گاه 3. چهارگاه 4. همايون 5. ماهور 6. نوا 7. راست  ــيقى ما ش موس
پنج گاه. هريك از دستگاه هاى هفتگانه، يك مقام اصلى را تشكيل مى  دهد و هر دستگاه داراى نغماتى است 

كه گوشه ناميده مى  شود.» [ص 313]
خوشبختانه «در اثر زحمات چند تن از استادان فن، تمام آنها بى كم و كاست با خط موسيقِى بين المللى 

در سال هاى اخير نوشته شده و به اين ترتيب از زوال آنها جلوگيرى به عمل آمده است.» [ص 313]
ــكيِل پنج مقام  ــيقى ما تش ــتگاه موس خالقى پس از تذكِر پاره  اى نكته هاى مهم دربارة اينكه «هفت دس
ــور و نوا يكى  ــت پنج گاه و همچنين مقام ش مختلف مى  دهد. [يعنى به اصطالِح علمى، مقام ماهور و راس
است و] از اين پنج مقام، تنها دو نوِع آن در موسيقى بين المللى به كار مى  رود.» [ص 315] مى  گويد: «پس 
ما داراى سه مقام اضافى هستيم (شور، سه گاه و چهارگاه) كه در موسيقى اروپايى وجود ندارد. بنابراين اگر 

بگوييم موسيقى ما غنى     تر است، ادعا نيست، بلكه عين حقيقت است.» [ص 315]
ــطور، نظر به ناشى گرِى مطلق در اين زمينه، حق هيچ گونه اظهارنظر ندارد و  ــوس كه نگارندة اين س افس
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ــيقى دان هاى فرنگى و متخصصين آنها، دربارة  ــت كه آقاى خالقى مقالة جامعى دربارة نظر موس اميدوار اس
ــود و ما ايرانيان قدر و مقام  ــازند تا مطلب كامًال روشن ش ــر س ــيقى ما از خوب و بد، منتش خصوصيات موس
موسيقى خودمان را بهتر بشناسيم و اگر احيانًا عيب و نقصى هم در كار هست، بدانيم و بدان آشنا گرديم و 

در صورت امكان، در رفع آن بكوشيم.
خالقى در كتاِب خود، عالوه بر 204 عكس و تصوير كه همه مربوط به موسيقى، آالت موسيقى، مؤلفين، 
ــازها، آوازخوان ها و رقاصه هاى بنام است و به خودِى خود مجموعة گرانبهايى را  ــيقيدان ها، تصنيف س موس
ــفانه جلد دوم [در چاپ اول] داراى چنين  ــتى كه در آخر جلد اول آمده (متأس ــكيل مى  دهد، طبق فهرس تش
ــا شرح كار و خدمات آنها به تفصيل  ــت) از 460 نفر، تنها در جلد اول نام برده شده و چه بس ــتى نيس فهرس

مذكور افتاده است.
ــاره  اى از مندرجات كتاب. در اينجا بايد از حاج آقامحمد ايرانى مجرد معروف به  ــون بازمى گرديم به پ اكن
ــت و  ــيار خوب اس ــود كه « هرچند در نواختن، مهارتى ندارد، ولى اطالعات رديفِى او بس حاج آقا نام برده ش
ــيقى نظريات و اقوال او را  ــيار دارد و اهل موس عالوه بر آوازها، به تصانيف و آهنگ هاى قديم، آگاهى بس
سندى معتبر مى  دانند [و مصاحبت او را همواره مغتنم مى  شمارند. نام برده هميشه به اهل موسيقى عالقه مند 
بوده و بهترين اوقات خود را در مجالست هنرمندان دانسته است. موسيقى دان ها وى را حاج آقا مى  نامند و به 
او كه همواره عاشق و فريفتة موسيقى بوده است، احترام فراوان مى  گذارند. الحق مردى است سزاوار تكريم 
ــتنى، چه در ادب و دوستى و] ُحسن تشخيص و آگاهى به رموز موسيقى قديم، كمتر مى  توان  ــت داش و دوس

برايش تالى و نظيرى انديشيد.» [ص 95 , 96]
در خصوص ميرزا عبداهللا، خالقى مى  گويد كه «همان اندازه كه برادر كوچكش در تار معروف بوده، او نيز 
ــهرت داشته است.» [ص 97] و داستان ذيل را در حق او مى  نگارد كه «در مجلسى به نواختن  ــه تار ش در س
مشغول بوده و هنگامى كه با دست چپ، پنجه كارى مى  كرده و بى مضراب مى  نواخته، ابوالحسن ميرزا شيخ 

الرئيس ثانى، شاعر معروف كه در جلسه حضور داشته، اين رباعى را فى البداهه سروده است:
ــتعبدالهى كه شور ِز سازش همى به پاست ــِت چپ همى بنوازد نواى راس با دس
بيهوده گفته اند كه يك دست بى صداستهر نغمه  اى كه خواست به يك دست مى  زند

[ص 97]
وفات ميرزا عبداهللا در سال 1337 هـ .ق بوده است (1297 هـ .ش) در 75 سالگى. 

برادِر ميرزا عبداهللا، آقاحسينقلى هم از اجلة موسيقى دان هاى معروف است كه در تار، استاِد مشهوِر زمان 
خود بود. عارف قزوينى در كتاب خود، در حق او نوشته است: «تار هم بعد از ميرزا حسينقلى چراغش تقريبًا 
ــة تار بعداز او زيَبد / كه در آن عنكبوت بندد تار» [ص 98] آقاحسينقلى در شصت و چند  ــد. كاس خاموش ش

سالگى در حوالى سال 1294 هـ . ش بدرود حيات گفت.
ــت و از آن  جمله مى  نويسد [سه تار] «در  ــندى بيان كرده اس ــودمند و دلپس خالقى در باب تار، مطالب س
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ــته و بعدها يك سيم به آن اضافه شده است. گويند سيم اضافى را مشتاق عليشاه به كار  ــه سيم داش اول، س
ــتاق گويند. هنوز هم برخى از اهل فن، آن را سه سيم مى  نامند.  ــيِم مش ــت، چنان كه برخى آن را س برده اس
ــت، منتها براى اينكه صدا قوى     تر شود سيم هاى اول و دوم (زرد و  ــه تار اس ــيم هاى تار هم اقتباس از س [س
ــم چنان كه معروف است، بعدها به وسيلة  ــته اند و پنج سيم پيدا كرده است و] سيم شش ــفيد) را جفت بس س
غالمحسين درويش از روى سه تار به آن اضافه شده است. اينكه شهرت دارد ابونصر فارابى مخترع تار بوده 

است، حكايتى بيش نيست و سند تاريخى ندارد.» [ص 106 , 107] 
ــت كه سازهاى مضرابِى اروپايى لطِف صوت تار را ندارد  ــتگى زيادى به تار دارد و معتقد اس خالقى دلبس
ــيقِى ما و نشان دادن حاالت مخصوص آن  ــته است جانشيِن آن بشود و براى موس ــازى نتوانس و «هنوز س
ــت كه داراى آهنگى مطلوب و طنين خوبى است و اگر نوازنده با مهارت و خوش سليقه  ــباب اس بهترين اس

باشد، تأثير بسيار در شنونده دارد.» [ص 108]
نگارندة اين سطور نيز هرچند در طول عمر، چندبار بيشتر از تار لذت نبرده ام، ولى به رسِم حق شناسى و 
ــيارى كه اين ساز ملّى كه گويى زبان دل مردِم سنگين و غم زده و صاحب دِل  ــم لذت هاى معنوِى بس به اس
ــت با خالقى هم صدا شده مى  گويم «حق اين  ــة دل و ريشه هاى جان به ما بخشيده اس ــت با كاس ايران اس
است، از اين ساز كه فعًال براى ما جنبة ملى دارد و براى اجراى مقامات موسيقى ما نيز كامًال مناسب است، 

به خوبى نگاهدارى شود.» [ص 108]
ــيقِى نظامى و  ــنتور، قانون، موس ــرم در فصل هاى ديگِر جلد اول كتاب، به طور مفصل از س ــف محت مؤل
ــازهاى اروپايى، پيانو، فلوت و نى و همچنين از موسيقى مذهبى، آوازخوانى، تصنيف و  ــيقى ايرانى تا س موس
ــت. يكى از اين فصل ها، دربارة زنان هنرمند و رقص و انواع و اقساِم  ــيارى مطالِب ديگر سخن رانده اس بس

آن است.
از فصل هاى بسيار دلكش كتاب، [فصل هايى هستند با] عنواِن سخنى از تصنيف ها ، خوانندگان تصنيف و 
تصنيف هاى وطنى كه مى  تواند كتاِب مخصوص و مجزايى را تشكيل بدهد. خالقى دربارة تصنيف مى  نويسد: 
ــد.» [ص 251] و تذكر  «ما كتابى نداريم كه كلمات و آهنگ هاى اين تصنيف ها را از قديم ضبط كرده باش
ــاحل درياى خزر را در جزوه  اى انتشار داده است.5 و از  ــمتى از آهنگ هاى محلى س مى  دهد كه اولين بار قس

آن به بعد، جزوة ديگرى بسعى اشخاص ديگرى منتشر شد.6
خالقى مقدارى تصنيف در كتاب آورده و تذكر داده است كه مربوط به هشتاد ساِل اخير است و در كتاب ها 
ــت. من گمان مى  كنم كه در كتاب سياحت نامة  ــته باشد، نيافته اس چيزى كه تعلق به زباِن قديمى     ترى داش
ــم، ولى يقيِن قطعى ندارم و اميدوارم اگر  ــاردن يا [سياحت نامة] تاورنيه تصنيفى از عهد صفويه ديده باش ش
فرصتى به دست بيايد پس از جستجو و به دست آوردن، به اطالع خوانندگان [مجلة] راهنماى كتاب برسانم.
ــايد  ــت و ش ــور ناقص از زمان كودكى در خاطر دارم كه در كتاب نيامده اس ــد تصنيف به ط ــخصًا چن ش

بى مناسبت نباشد، در اينجا بيايد. هرچند متأسفانه تنها ابتداى آنها در خاطرم مانده است:
*  ـ   باالى بومى كفتر پراندى
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شستت بنازم ُكرد كه (اى بچه ُكرد) خوب مى  پرانى
ــم*  ـ   بيا بريم تا ِمى  خوريم ــك رى خوري ــراب ُمل ش

حاال نخوريم كى جوريم
ــو آل ــو  آل ــو  آل ـ    ــد جانم *   ــا ش ــو 7 دوت آل

شب ها كوتا شد جانم
ــنگد* ـ    كيه كيه در مى  زند مى  ش ــم  دل ــن  م
ــد ــر مى  زن ــا لنگ ــنگددر را ب مى  ش ــم  دل ــن  م
ــه مال به خدا ــم*  ـ   بچ ــت قس ــه خدائي آى ب
ــال ط ــد  كمربن ــه  ــمب قس طالئيت  ــه  ب آى 

ياِر ما مى  شى؟ آى بله
تصنيف بعدى گويا از شيدا است كه پنجاه سال پيش در تهران بسيار معروف بود و من با همسفرانم وقتى 
براى تحصيل به بيروت مى  رفتيم، روى كشتى كه از انزلى به بادكوبه مى  رفت، [اين تصنيف را] مى  خوانديم 

و دلپسنِد مسافرين فرنگى واقع گرديد:
ــق پنجه اى دارد آهنين ــتينعش ــر ز آس چون برآورد س
ــب بنده مى  شود ــبكتكينصدهزار ش ــردِر اياز چون س ب
ــماى قشنگ مشنگ ملوسم ــده تا لبت را ببوس اذن ب

يكى از تصنيف هاى مشهور عهد ناصرالدين شاه، اين تصنيف است كه اتفاقًا متِن آن را دارم:
داره آب  ــه  رودخان ــن  ــىاي ماه ــه  رودخان آن 
داره ــد  قن ــه  رودخان ــن  آن استكان چاهى [يا چائى]اي
ــو را مى  خواد ــم ت ــن دل ــىم گواه ــودت  خ ــدا  خ
داره ــاال  ب ــى  دارهانزل ــارا  خ ــس  اطل

شمش گلدار داره 
ــم را به خوبى مى  داند و درحقيقت  ــد: «تمام تصنيف هاى قدي ــى از عبداهللا دوامى نام برده، مى  نويس خالق

لوِح محفوِظ نغمه هاى وزنداِر قديم است.» [ص 266] و هم از عارف [قزوينى] معروف ذكرخير مى نمايد.
ــمتى از آنچه را خود، از عارف ديده ام و شاهد و ناظر بوده ام،  ــايد بى مناسبت نباشد كه قس در اينجا باز ش
ــانم: در اوايل سال 1916 ميالدى در موقِع جنگ جهانى اول، زمانى كه بنده از طرف ميليون  به عرض برس
ــان عمواوغلى در يك خانه منزل  ــِت وطنى در بغداد بودم و با مرحوم حيدرخ ــِى مقيم برلن، به مأموري ايران
ــت چون رفيق ايرانِى جوانش در قصرشيرين خودكشى  ــد. حال خرابى داش ــتيم، عارف هم وارد بغداد ش داش
ــت مى خائيد و از راِه دلسوزى، به آن جواِن ناكام  ــيد و دس كرده بود و عارف، تنها مانده بود و مدام آه مى كش
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ــته بوديم 8 و  ــتان در منزِل من جمع بودند و در اتاِق عمواوغلى نشس ــبى كه دوس ــزا مى داد. ش فحش و ناس
عارف ساكت و مغموم نشسته بود، عمواوغلى كه سخت طرِف عالقه و احتراِم عارف بود، از او خواهش نمود 
برايمان قدرى آواز بخواند. عارف زير باِر چنين خواهش هايى نمى رفت، ولى به عمواوغلى ارادت مى ورزيد و 

او را وطن پرست و باغيرت مى دانست و دوستش مى داشت و نخواست روى او را زمين انداخته باشد.     
ــاكت و صامت، در انتظار آواز و تصنيِف عارف محبوبمان  ــته بوديم و س همه روى زمين، دوِر اتاق نشس
ــته آهسته به طريِق ضربگيرها شروع كرد با تلنگر  ــت و آهس بوديم. قوطى كبريتى را كه جلويش بود، برداش
ــيار اوجى بود و تعجب مى كنم كه خالقى آن را  ــد. صداى بس به آن نواختن و لحظه  اى بعد، صدايش بلند ش
ــده بود كه از بام طويله  اى كه  ــت. هنوز صداى عارف بلند نش «صداى دودانِگ مليح» [ص 267] خوانده اس
در آن طرِف كوچه در مقابل منزل من واقع بود، صداى چند نفر مهتر عرب بلند شد كه با لهجة غليظ عربى 
شروع كردند به خواندِن تصنيف معروف عارف، دل هوس سبزه و صحرا ندارد. عارف خاموش شد، لبخندى 
ــت و گفت پدرسوخته ها تصنيِف مردم را خراب  ــاط خاطر را مى رساند بر لبانش نقش بس ــّرت و انبس كه مس

كرده اند. آن آخرين و تنها مرتبه  اى بود كه آواِز عارف به گوشم رسيد.
ــته و حكايت از طبيعِت انصاف پروِر  ــمتى از آنچه را خالقى در باب عارف نوش در اينجا دريغم آمد كه قس
ــاخته، آرزو  ــه گاه س او مى نمايد، نقل نكنم. مى گويد: عارف «در يكى از تصانيفش كه در طوالش در پردة س

كرده است كه دردش به درمان برسد:
شِب هجر اگر به پايان رسد، چه مى شه  [اگر درِد من به درمان رسد، چه مى شه
ــه ــد، چه مى ش سِر من اگر به سامان رسد، چه مى شه] اگر باِر دل به منزل رس

ولى درد او هم مانند بسى صاحباِن درد، درمانى نيافت چنانكه خودش هم مدت ها فراموش شد. اما اگر روزى 
حسابى دركار باشد، ملت ايران بايد به داشتن تصنيف سازى چون عارف كه شعر و آهنگش در بيدارى مردم 
ــى افتخار نمايد؛ نه اينكه هنوز هم پس از اينكه 21 سال9 از مرگش مى گذرد،  ــته است، بس ــزا داش تأثير بس
ــد و كسى كه به آرامگاه ابن سينا10مى رود، بى توجه پا بر مزار او گذارد و نداند آنجا  ــنگى روى قبرش نباش س

كسى خفته است كه گفت:
بماند عشق، وليكن جهان نخواهد ماند»11  به غير عشق، نشان از جهان نخواهد ماند  

[ص 272]
ــرايان  ــبِك قصه س ــتى از نام تصانيف پايان مى يابد و خالقى به قول خودش به س جلد اوِل كتاب با فهرس
مى گويد: «اگر توفيق دست داد و آنچه تا اينجا نوشته ام، مقبول طبع مردم صاحب نظر افتاد، مرِغ دستان سراى 

اين حكايت هم در بخش دوم، بردرخت مقصود خواهد نشست.» [ص 320]
      

[جلد] دوم:
[جلد] دوِم كتاب سرگذشت موسيقى ايران از سال 1302 شمسى آغاز مى شود و اين همان موقعى است 
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ــيقى  ــت كه به موس ــت، هنرمند و عارفى بنام على نقى وزيرى همت گماش كه مرِد صاحب دل، ايده آل پرس
وطنش سر و سامانى بدهد. خالقى كه از شاگردان حق شناِس وزيرى است، مى نويسد جاى آن دارد كه اين 
ــوم را نيز تهيه فرمايد و ما نيز همين  ــرى نامه بگويم و اظهار اميدوارى مى نمايد كه بخش س ــش را وزي بخ

اميد و آرزو را داريم.
ــرتا پا صفا و خلوص و ازخودگذشتگى   ــويم كه س ــنا مى ش در  [جلد] دوم ما با يك عده جوانان ايرانى آش
ــتند. اينها شاگردان وزيرى هستند و سرگذشت مدرسة  ــبت] به چيزهاى زيبا و بخصوص، موسيقى هس [نس

آنها و درس و كار و مناسباتشان با استادشان، قلب را روشن مى سازد.
ــيقى بود. گروهى هم خواب هاى ديگرى  ــد: «دل ما به گرِو درس و موس خالقى در همين باب مى نويس
ــوز هم مى خندند! يا اينها ديوانه اند يا  ــت كه هن ــد و به ريش امثال ما مى خنديدند. عجب در اين اس مى ديدن
آنها. آنچه مسلّم است همه خدمت مى كنند، منتها برخى به نفِع خود، هر چند براى ديگران ضرر داشته باشد 
و بعضى، اگر هم به منفعِت خود كارى كنند، خلق روزگار از گزند آنان در امانند. [تا شما كدام را بپسنديد!]»  

[ص 328]
ــته كه حيف است جوانان  ــتاد، خالقى شرحى نوش ــة وزيرى و تار زدِن اس ــة نوروز در مدرس در باِب جلس
ــرعت مضراب و پختگى و مهارت پنجة او  ــد: «وزيرى چند دقيقه براى ما تار زد. س ايرانى نخوانند.    مى نويس
چشم هاى ما را خيره كرد. تا آن روز، [چنان كه در سرگذشتم خوانده ايد، تار] بسيار شنيده بودم؛ اما تاِر وزيرى 
ــتخوانِى او كه رگ هايش به خوبى ديده  ــيدة الغِر اس ــت هاى كش آيت ديگرى از قدرت و توانايى بود. انگش
ــرعت در روى پرده ها حركت مى كرد كه همة ما متحير و مبهوت شديم. وقتى  ــد، چنان با مهارت و س مى ش
ــكر و كف  ــتيم و قادر به اظهار تش ــين به او نگريس تار را زمين گذارد، مانند مردم حيرتزده با تعجب و تحس
زدن نبوديم. چند تن از بهترين شاگردان كالس تار برخاستند و دست استاد را با خضوِع تمام بوسيدند. وقتى 
ــليمان سپانلو، موسى معروفى و حسين سنجرى كه هركدام مدتى نزد بزرگ     ترين  اينهمه احترام از طرف س
استادان زمان، تار زده بودند، ديده شد و هنگامى كه ابوالحسن صبا را ديدم كه به كلنل 12 نزديك شد و بر 
ــتى گرفت و با ديدگان اشك آلود به وزيرى نگاه  ــه زد و دست استاد را دو دس ــِت او با فروتنِى تمام بوس دس
ــيار خوب سه تار ميرزا عبداهللا و  ــاگردان بس ــتيم كه صبا عالوه بر مهارت در ويولن، از ش كرد و ما مى دانس
درويش خان بوده است، احترام غيرقابل وصفى نسبت به كلنل پيدا كرديم و وزيرى را بزرگ     ترين استاِد تار 

تشخيص داديم.» [ص 331]
خالقى به عنوان شاگرِد وزيرى، از خود سخن مى رانَد. مى گويد: «مطلوب من، هنر و درك اسرار موسيقى 
ــنه  اى  ــتم. تش بود. در اين راه بى آنكه بدانم به كجا مى روم، پيش مى رفتم و اندكى غفلت را جايز نمى دانس
ــمة زالل هنر، دو اسبه مى تاختم [و هنوز راهى بس دراز در پيش داشتم.]»  ــيدن سرچش بودم كه به اميِد رس

[ص 422] 
ــيقى مى گويد: «ما تنها شاگرد استاد نبوديم. دوستان  ــة موس در حق ياران و هم درس هاى خود در مدرس
ــتى بگويم، همه مريد بوديم و او مراد. همه دلداده بوديم و او  يك دل و ياران يك زبان بوديم و اگر به درس
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ــوق. اما عاشقانى پاك و بى ريا كه از معشوق تمنايى نداشتيم و شعلة اين  ــق بوديم و او معش دلدار. همه عاش
عشق و محبت، سراپايمان را فرا گرفته بود. هر چند به اين آتش مى سوختيم، ولى سوزشى بس مطلوب بود 

كه به جان و دل پذيرفته بوديم.»13 [ص 418 , 419]
ــرح حال وزيرى و كارها و  ــمت اعظِم اين [جلد] ش همچنان كه خوِد مؤلف در آغاز [جلد] دوم گفته، قس
كوشش ها و هنرمندى هاى اوست كه درحقيقت، آغاز ترويج و رواج موسيقى علمى در ايران است. نويسندة 
ــاند كه در مملكِت ما هم با همة بى سر و  ــطور، هروقت در صحبت با جوانان مى خواهد به اثبات برس اين س
ــش صادقانه و خالصانة بادوام و پايدار، بى نتيجه نمى ماند، علينقى وزيرى  ــعى و همت و كوش ــامانى ها س س
ــيقى و ميرمهدى ورزنده را در كار ورزش نمونه مى  آورد. خداوند امثال اين دو نفر هم وطِن  را در زمينة موس

مصّمم، با گذشت و با همت را زياد فرمايد.
ــتانى نقل مى كند كه  ــنعلى وزيرِى نقاش،14داس ــرادر ِكهتر علينقى وزيرى، مرحوم حس ــى از قول ب خالق
شنيدنى است. مى گويد حسنعلى كه معاون كمال الملك در مدرسة [صنايع مستظرفه] بود، «مى گفت: كلنل 
وقتى مى خواست در سال 1302 مدرسة عالى موسيقى را داير كند، مطلب را با كمال در ميان گذارد و با اجازة 
او دست به كار شد، زيرا در آن موقع كمال الملك قانونًا ِسمت معاونت وزارت صنايع مستظرفه را داشت. وزير 
ــد و روزى نزد كمال الملك آمد، در  معارف وقت، از اينكه اين كار بدون تصويِب او انجام گرفته، ناراضى ش
مقابلش دوزانو نشست و موضوِع مدرسة موسيقى را پيش كشيد كه طبق قانون بايد اين كار با اجازة شوراى 
عالى معارف باشد. كمال الملك كه مرد سال خورده  اى بود و همه به او احترام مى گذاردند باكمال سادگى به 
وزير معارف گفت: رئيس شورا تو هستى كه از هنر، بيخبرى. چگونه انتظار دارى مرد هنرمندى از تو بيُهنر 
ــى هم تشويقش كردم. تو  ــتة اين خدمت ديدم و بس اجازه بخواهد؟ اين اجازه را از من گرفت كه او را شايس
ــت مى زت بنشين و سِر خود را به امضاى كاغذهاى بى معنى گرم كن. در  ــت. برو پش را به اين امور چكار اس
ــته بود حركتى به خود داد و چوبى را كه نزدش بود، به دست گرفت  ــنعليخان كه روى زمين نشس اينجا حس
و گفت: كمال الملك با يك حركت، عصا را برداشت و خطاب به وزير معارف گفت: هركس بخواهد در كاِر 
هنر مداخله كند با همين چوب به فرقش مى كوبم. وزير معارف هم ديد با اين پيرمرد نمى توان از اين مقوله 

سخن گفت. مطلب را كوتاه كرد و رفت و پيِش خود گفت: هنرمندان ديوانه اند!» [ص 434]
ــان در راه زنده كردن موسيقى و داير ساختن اركستر و  ــتاد محترمش ــاگردان وزيرى و اس كارهايى كه ش
ــيس كلوپ موسيقى  ــركت دادن زنان در كارهاى هنرى و تأس ــرت و اپرت و پانتوميم و ش راه انداختن كنس

مى كنند، شنيدنى است و انسان را هر قدر هم مأيوس باشد، به جوانان ايرانى اميدوار مى سازد. 
ــيقى دولتى را در سال 1312ش با معلمين  ــة موس ــرانجام عكس فارغ التحصيل هاى دورة اول مدرس س
ــيده اند و جا دارد به رسم  ــت بر اينكه ياران ما عاقبت به آرزو و مقصوِد خود رس مى بينيم و اين خود، دليل اس
ــِت ما به مراد خود  ــيدند، همة جوان هاى پاك و ايده آليس معهود بگوييم همان طور كه آنها به مراد خود رس

برسند.
ــلطنه هدايت و كارهاى او در باب موسيقى صحبت مى دارد كه تازگى دارد.  خالقى مبلغى هم از مخبرالس
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ــود خيلى زحمت كشيده بوده است و  ــت، ولى معلوم مى ش ــهرتى نداش چون مرحوم هدايت در اين زمينه ش
ــيقى به نام مجمع االدوار  ــته، كتاب مفصل ديگرى هم در موس عالوه بر آنكه كتابى در خصوص رديف نوش
ــنگى دارد كه رساله  اى به اسم رسالة ابجدى، ملحق به آن است. بايد دانست  ــنة 1317 ش به چاپ س در س
ــيلة شناسايِى اصوات بوده (مانند نُت موسيقِى فرنگى) و هدايت، پرده هاى سه  كه در قديم، حروف ابجد وس
تار را در آن رساله با حروف ابجد نگاشته است و «روش خاصى براى نگاشتن الحان موسيقى در نظر گرفته 

است.» [ص 385] 
ــانى كه  ــالة ابجدى ازنظر فنى اهميتى ندارد، ولى كتاب مجمع االدوار براى كس ــد: «رس خالقى مى نويس

بخواهند به سوابق موسيقى ايرانى پى برند، بسيار قابل مطالعه و مالحظه است.»  [ص 386]
ــى]  كه كلنل  خالقى حق دارد كه از «همت واالى مصطفى قلى خان صمصام الملك بيات،  [همان كس
ــوكت  را به فرنگ بُرد و تمام مخارج دورة تحصيل او را به عهده گرفت، همچنين كمك هاى ُپربهاى اميرش

الُملك َعلَم»  [ص 341] به نيكى ياد نمايد.
ــاند بيشتر،  ــت كه كتابش جنبة فنى ندارد و همچنان كه نامش مى رس خالقى مخصوصًا تصريح نموده اس
سرگذشِت موزيك در ايران است، ولى خواننده اگر مانند من بالمّره در امر موزيك ناشى و بى خبر نباشد، طى 
ــيارى برمى خوَرد كه جنبة فنى هم دارد و بر اطالعاتش مى  افزايد. اين كيفيت  مطالعه به مطالب و نكات بس
در فصِل تأليفات استاد بيشتر محسوس مى گردد و براى كسانى كه به تحوِل موزيك در ايران عالقه مندند، 

مندرجات اين فصل بسيار سودمند است.
ــت، با لذت مخصوصى خواندم. در آنجا خالقى از پستى و  ــور و ِگريلى اس نگارنده فصلى را كه عنوانش ش
ــليت و تشّفى دارند و مى پرسد:  ــرى صحبت مى دارد و از احتياجى كه اوالد آدم به تس بلندى هاى زندگى بش
«چيست كه او را تسليت مى دهد و خاطرش را تسكين مى بخشد؟»  [ص 401] خالقى جواب مى دهد: «تفكر 

و تعمق و مطالعه يا شعر و موسيقى»  [ص 401] 
در اينجا از آقاى خالقى اجازه مى خواهم، دو دقيقه سخن ايشان را بريده جملة معترضه  اى بياورم. با يك 
نفر از هم وطنان كه با قلم و كتاب هم بيش وكم سروكارى دارد، همين صحبت ها را مى داشتم. مردى است 
كه به مال دنيا و ِملك و سرمايه عالقة شديدى دارد. در جواِب سرزنش هاى حكيمانة من گفت: رفيق، وقتى 
شب مى خواهم بخوابم و حساب مى كنم كه در آن روز فالن مبلغ، به سرمايه ام افزوده شده است، نمى دانى 

چه كيف و لذتى مى بَرم. پس بايد تصديق نمود كه هركس از راهى به مقصود و كعبة آماِل خود مى رسد.
ــيقى؟ آهنگى كه راحت بخِش قلب و تسالى روان باشد. براى  حاال برگرديم به گفتاِر خالقى: «كدام موس

من اين نغمه [چيست] ؟ شور!» [ص 401] 
مؤلِف باشوِر ما دربارة شور مى فرمايد: «گام شور سابقه  اى كهن دارد. مى گويند در يونان قديم هم، نظير 
آن بوده است. پس شايد كهنه           ترين 15 نواى ما باشد.» [ص 401] «نه تنها [او] كه در شمال ايران است، اين 
نغمه را به درستى مى زند؛ آنها كه در شرق و غرب و جنوب اين كشور زندگى مى كنند و حتى در گوشه هايى 
ــاكنند؛ نغماتى مانند او مى نوازند. اگر دشتى نباشد، ابوعطاست يا  ــيده است س ــت تمدن به آن نرس 16 كه دس
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ُترك و افشارى كه همه به گام شور فرود مى  آيد. اين شور چيست كه همه، همان را مى نوازند؟» [ص 402]
خالقى در جواِب اين سؤال مى گويد: «نواى ملت، آهنگ گذشتگان، نغمة طبيعِى مردم ايران» [ص 402] 
ــت مى افزايد: « شور، بزرگ     ترين دستگاه موسيقى  و به دنبال اين كالمى كه براى من تازگى دارد و ُپربهاس

ماست. نغمه، سلمك، گلريز، خارا، شهناز و بسى نغمه هاى ديگر، گوشه هاى آن است.» [ص 402]
ــد، ولى باز چند مطلب و نكته باقى مانده است كه به گفتن، مى  ارزد.  ــده باش ــم مقاله زياد دراز ش مى ترس
ــابقًا مكّرر با دوستان هنرمند و از آن جمله با  ــيقى در ايران، به خاطر دارم كه س اوًال درخصوص تحول موس
ــان نصيبم  ــتاد وزيرى و مصطفى قلى بيات در زمانى كه در برلن بودند و گاهى افتخاِر مصاحبت ايش خود اس
ــند تا آنكه اتفاقًا مسافرتى به ايران كردم. ديدم در  ــتم و ياران، چاره ها مى  انديش مى گرديد، صحبت مى داش
كوچه پس كوچه هاى تهران حتى كودكان نغمه هاى اروپايى و آمريكايى را سوت مى زنند و مى خوانند. معلوم 
شد سينماى صدادار، كاِر خود را كرده است و آن همه مشكالت را حل نموده و به پرسش هاى بغرنج، جواِب 

الزم را داده است. بله، كارهاى دنيا چه بسا از همين قبيل است. 
ــه و نبود ــرآرد زمان ــش ب ــزار نق يكى چنان كه در آيينة تصوِر ماسته

ــت. عده  اى از جوانان، از  ــيده نيس ــت كه بر هيچ كس پوش ــده اس امروز موزيك ما داراى كيفيات تازه  اى ش
ــرت هايى  ــه در خارجه، تحصيل موزيك و آواز مى كنند. در تهران كنس ــر چه در خوِد ايران و چ ــر و پس دخت
ــبتًا معروف به كشورمان مى  آيند و مستمعين و خواهان پيدا  ــود و از موسيقى دان هاى خارجِى نس داده مى ش
ــيارى از خانواده ها داراى راديو و گرامافون هستند و در مهمان خانه ها و تماشاخانه ها و كاباره ها  مى كنند. بس
ــده اند كه از مدرسه هاى موسيقى بيرون آمده اند و  ــود. در ميان جوانان كسانى پيدا ش ــنيده مى ش موزيك ش

خود، سازندة موزيك شده اند.
ــنايى نداشتند،  ــيقِى ملى آش خالقى دربارة آنها مى گويد: «اروپارفته هاى [ديگر]، چون به خوبِى او به موس
ــاخته هاى آنها هرچند جنبة بين المللى   اش  بيشتر  ــت و س اگر كارى در اين زمينه كردند، روش ديگرى داش
ــنا بودند. حتى برخى از آنها به نظِر  ــيقى ايران را خوب در نظر نگرفتند، زيرا به آن ناآش بود، ولى خواص موس
ــق و نمونة كار خود قرار  ــادة عاميانة محلى را سرمش ــتند و تنها چند آهنگ س بغض به هنِر ملى خود نگريس
ــِى موسيقى ماست، توجه نكردند. اين عيبى است كه در اكثر جوانان  دادند و به مطالعة رديف كه منبع اساس

فرنگ رفتة ما پيدا مى شود. »  [ص 461] 
ــتندة راديو، سخت  ــيقى كنونى در ايران ندارد و مخصوصًا از مراكز فرس ــى از وضع موس خالقى دِل خوش
ــت كه «به دست مردِم غيِر وارد» [ص 540] اداره مى شود و مى گويد: «اگر وضع  ــت و معتقد اس ناراضى اس

بدين منوال بگذرد تا چند ساِل ديگر، اثرى از موسيقى ملى باقى نمى مانَد.» [ص 540]
ــخن مى راند كه  ــيقى ايرانى، از يك نفر نمايندة يك كمپانى خارجى س ــاب صفحه ُپركردن از موس در ب
«صفحات معمولى تصنيفى مى خواست كه زنى خوش آواز بخواند، ولى چون وزيرى در تار، استاد بى مانندى 
ــتاق و خريدار زيادى نداشت  ــيد، مش بود، [اين چند صفحه را پذيرفت.] وقتى هم اين صفحه ها به تهران رس
و صفحه فروش مى گفت: در مقابل بيست صفحه تصنيف هاى روح انگيز حتى نمى تواند يك صفحة سولوى 
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تار وزيرى را هم بفروشد.» [ص 495]
ــوق و رغبِت مردم به چيزهاى مبتذل كه خوشايند عموم باشد، طبيعى است و همه جا تقريبًا  البته اين ش
ــت. ولى نبايد به پاره  اى از حرف ها گوش داد و مثًال به بهانة اينكه گفته اند: «هركه خر را جز  همين طور اس

خوراِك خر دهد / در سِر اين كار آخر سردهد» مردم بيچاره را به آخور و علوفه بست.
ــت و مى داند چه كار  ــت، از وضع كاِر خود راضى اس ــر از وضع عمومِى موزيك ما ناراضى اس ــى اگ خالق
مى كند و چه نتيجه تابه حال گرفته است. مى گويد: من  [به] اصول، در فنى كه از اوِل زندگانِى خود در آن 
رنج و زحمت كشيده ام، پافشارى مى كنم و امروز همان طور كه به داشتن چنين صنعتى افتخار دارم، مفتخرم 
ــم و شكر مى كنم كه دسته  اى از جوانان با قلبى  ــيقِى وطن خود، زحمت مى كش كه براى ترقى صنعت موس

پاك، در تحصيل اين افتخارات با من يارى مى نمايند.
در پايان اين مقالة دور و دراز، خوب است ما نيز با شاعِر شادروان، محمدهاشم ميرزا افسر هم آواز بشويم 

و هرچند خطاِب او تنها به وزيرى است، به تمام جوانان باذوق و باايمان و باهمِت ايران بگوييم: 
ــران ــج از اي ــرى مرن ــاِز تو كس نمى رقصد«  اى وزي گر به س
ــاد ــاى آزاد خواهد و دل ش ــس نمى رقصد» ج ــرغ اندر قف م

[ص 370] 
1. [ركن الدين مختارى] صاحب منصبى از صاحب منصباِن نظميه كه پشت منزل خانوادة خالقى در پارك 

پدرش، منزل داشته است.
2. فرزنِد محمدرضا و برادرزادة آقاعلى اكبر و شاگرد او.  

3. فرصت شيرازى از اطالعات و ذوق موسيقى دكتر مهدى صلحى تمجيد كرده است.
ــايان»  ــد و ترجمة كلمة «س ــى باش ــته» گويا از اصطالحات تازه وارد در زبان فارس 4. اصطالِح «برجس
فرانسوى است و معنى مبّرز و بارز را مى رساند و چون رايج شده، عيبى هم در استعمال آن ديده نمى شود. 
ــاى محلى گيالن و مازندران و  ــمتى از ترانه ه ــاحل درياى مازندران » كه قس 5. «آهنگ هاى محلى س
ــت. به كمك وزارت فرهنگ در سال 1323 ش در  ــده اس ــعر در آن چاپ ش تنكابن و گرگان با آهنگ و ش

تهران به طبع رسيده است.
6. روبيك گريگوريان جزوه هايى شامل برخى از آهنگ هاى محلى براى آواز جمعى و منوچهر محمودى 

جزوة كوچكى به نام آهنگ هاى محلى دشت باوى، به چاپ رسانده اند.
ــى داشت و مركز توجه اهل  ــرك مزلفى بود كه در بازار پشت خندق، دكان توتون فروش ــم پس 7. آلو اس

بخيه بود.
8 . عارف هم چندصباحى در همان خانه، مهماِن ما بود.

9. اكنون خيلى بيشتر از 21 سال مى شود.
10. در همدان
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ــطور هم  ــته، اقدامى براى مقبرة عارف بنمايد. راقم اين س ــود آقاى خالقى همت گماش 11. اى كاش خ
حاضر است هر نوع كمكى اعم از مالى و غيره بنمايد.

12. مقصود، استاد علينقى وزيرى است.
13. خوانندگان البته متوجه شده اند كه خالقى فارسى را به غايت ساده و سليس و محكم مى نويسد و اى 
كاش اجازه نداده بود كه حروفچين ها در عبارت هايش اين همه عالمت هاى فرنگى (ويرگول) را وارد سازند.
14. خداوند او را بيامرزد كه هنرمند عارف و پاكدلى بود و چند صباحى در هنگام مراجعتش از آمريكا، در 
ــرم بود و خاطره هاى بسيار خوبى از او دارم و در مسافرت خود به تهران هم  ــى ما در ژنو تاِج س كلبة درويش

در گالبدره شرفياِب حضورش گرديدم.
15 .  آيا لفظ كهنه را به مفهوِم قديمى در همه جا مى توان استعمال نمود؟

16 .  خالقى چه كاِر خوبى كرده كه به جاى گوشه ها، گوش ها ننوشته است.                                                                                
سيدمحمدعلى جمالزاده

2. سنگ قبر عارف
ادارة مجلة راهنماى كتاب

در شمارة تير ماه 1340 آن مجله، ضمن مقالة شيواى آقاى سيدمحمدعلى جمالزاده، نقل از نوشتة آقاى 
روح اهللا خالقى اشاره به اين نكته شده بود كه روى مقبرة عارف، حتى سنگى هم نصب نيست. 

ــت براى اطالع آقاى جمالزاده و ساير عالقمندان به سرايندة فقيِد ملى توضيح دهد كه  ــب دانس لذا مناس
ــادروان عارف، واقع در  ــبى از طرف انجمن آثار ملى بر آرامگاه ش ــنگ مرمِر مناس ــال پيش، لوحة س چند س
محوطة آرامگاه ابن سينا در همدان نصب گرديده و بيت زير كه از سروده هاى او است، بر آن مرقوم مى باشد: 

عمرم گهى به هجر و گهى در سفر گذشت / تاريخ زندگى همه در دردسر گذشت
در پايينِ بيت فوق نيز چنين مرقوم رفته است: آرامگاه عارف قزوينى / وفات / بهمن ماه 1312 شمسى                
ــينا و فقدان وسايل و  ــطة موقِع آرامگاِه ابن س ــتقلى بر آرامگاه عارف، به واس البته چون احداث بناى مس
شرايِط مساعد، انجام پذير نبود، [لذا] به شرح باال سنگ آرامگاِه آن سرايندة ملى مشخص و معلوم گرديده، 

آنچه در خور امكانات انجمن آثار ملى بود، صورت گرفته است.
مزيد توفيق استادان و دانشمندان هنردوست و هنرشناس را همواره مسئلت مى نمايد.

                                                                رييس هيئت مديرة انجمن آثار ملى
                                                                        سپهبد [فرج اهللا] آق اولى

3. مزار عارف
ــته اند،  ــى در كارتى كه در تاريخ پنجم مرداد 1340 از همدان به ارادتمند مرقوم داش ــاى روح اهللا خالق آق
چنين نوشته اند: «امروز كه به همدان آمده ام و به زيارت آرامگاه بوعلى نايل شدم، به ياد مطلبى افتادم كه 
راجع به عارف در راهنماى كتاب نوشته بوديد. خواستم بشارت بدهم كه سنگ قبر عارف، در آرامگاه بوعلى 
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ــت و در كتابخانة جيران خانم كه مدتى با عارف معاشر بوده، چند هدية كوچك كه عبارت از  ــده اس نصب ش
ــبيح و گيالس كوچك مينياتور و حلقة طاليِى دسِت شاعر  [است] را هم به آرامگاه هديه كرده كه  يك تس

در ويترين مخصوص، به ياد او ضبط شده است.» 
خداوند روان كسانى را كه بانِى خير شده اند، غريق رحمت فرمايد.

                                                         
                                                                                            سيدمحمدعلى جمالزاده

4. سرگذشت موسيقى ايران
نظرات ممّيزان: 

ــت.  ــروط؛ كتاب داراى اغالط مطبعى و اماليى و انتقادات خاص و تندى در موضوعات مختلف اس مش
مثًال ...

نتيجة بررسى: 
بى جواب مانده است.

تاريخ ورود كتاب به ادارة نگارش: 53/4/20
[اشارة ممّيزان به مطالب و صفحات ذيل است: 

* مقصود اين است كه موسيقى اروپايى گاهى چنان انسان را متأثر و محزون مى كند كه اشك از ديدگان 
سرازير مى گردد و زمانى چنان به نشاط مى  آيد كه بى اختيار از جا برخاسته و به رقص مى افتد. حاصل اينكه 
ــت كه حتى وقايع حقيقى زندگى هم نمى تواند چنين اثراتى را به وجود  ــيقى اروپايى به قدرى اس تأثير موس

آورد. (ص 40) 
* از آموزگاران سرود كه به دبستان هاى جنوب شهر تهران مى روند، مكرر شنيده ام كه مى گويند محيط 
ــاز همراه نياوريد! در ايام عزادارى هم كه  ــرود] نيست. مدير مدرسه مى گويد س ــاعد با اين درس [س ما مس
ــى گفته شود. حتى  ــرود، امالء فارس ــاِل تحصيلى را دربردارد، بايد در كالس به جاى درس س چندين ماِه س
ــاهدة مناظر  ــرود وجود ندارد! نمى دانم چرا مش ــهر ها به احترام مقابر متبركه، اصًال معلم س در بعضى از ش
شهوت انگيز صحنه هاى رقص دانسينگ ها و سينما ها و پوشيدن لباس دكولته براى خانم ها در مهمانى هاى 
ــت، ولى  ــريات خالف اخالق و مبتذل مجاز اس ــمى و وجود «ناحية ده» در بيرون دروازة قزوين و نش رس
ــعار نصيحت آميز فردوسى و سعدى همراه است، موجب سستى ايمان مى شود!  ــرود هايى كه با اش خواندن س
ــد، ولى در همان موقع  ــيقى پخش نمى كن ــم چرا راديوى تهران در ايام ماه رمضان موس ــن نمى دان همچني
ــنيدن نغمات از بلندگوى داخل سينما ها مانعى ندارد! گمان مى كنم اين وضع، نظير همان داستان قديمى  ش

است كه مى گفتند: قربان برم خدا را / يك بام و دو هوا را
ــت تا بدين وسيله مشتى مردِم  ــت هاى پرده پوشى و ظاهرسازى و عوام فريبى اس ــايد هم اثرات سياس ش
ظاهرالصالح و رياكار با استفاده از حربة دين، مانع ترقى و پيشرفت جامعة ما شوند و جلوى رشد فكِر اجتماع 
ــادى بخش و فرح انگيز است،  ــد، زيرا چون سرود ها ش ــّر ديگرى هم در كار باش ــت س را بگيرند. ممكن اس
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ــبك نوحه، غم انگيز و اندوهناك بود، مناسب     تر مى نمود؛ زيرا ملتى كه  ــود؛ اگر به س خواندنش توصيه نمى ش
ــم ديرين سوگوارى را از دست  ــت، بايد همواره به حاِل زاِر خود بگريد و رس ــير اس قرن ها در قيد خرافات اس

ندهد و شادى نيابد كه پشتكار پيدا كند و همراه قافلة تمدن پيش رود! (ص 53)
* مثل اينكه متصديان اين دستگاه [راديو] هم ازبس آهنگ بى روّيه شنيده اند، گوششان خارج شده است 
و از كسى هم كه گوشش درست باشد، چاره انديشى نمى كنند. نتيجه اين است كه من و شما هم بايد اين 
ــنويم! همه مى دانند عيب از كجاست، همه هم مى خواهند نواقص مرتفع شود. پس  صدا هاى ناموزون را بش

چرا درست نمى شود؟... يا تنبليم و بى عالقه، يا ناتوانيم و بى اختيار!
در همين موقع كه مشغول چاپ اين قسمت هستم، صحبت از اصالح موسيقى راديو به ميان آمده است 
ــور،  ــتاداِن اين هنر را براى انجام منظور دعوت كرده اند. اميدواريم مثل همة كار هاى اين كش و جمعى از اس

فقط حرف نباشد و نتيجة عملى حاصل شود. ان شاء اهللا! (ص 80)]
1. نامه  اى از دوست عزيزم مرحوم روح اهللا خالقى، خدا غريق رحمت نمايد.

43/4/14
دوست عزيزم عذارى، نامة مورخ 43/4/1 واصل شد و از اظ هار محبت شما متشكرم. معذرت مى خواهم 
ــار كتابى به نام شرح حال هنرمندان آذربايجان  ــما در چاپ و انتش ــد. اقدام ش كه در عرض جواب، تأخير ش

جاى بسى تقدير است.
ــت كه كتاب را منتشر كرده و امانت نمى دهد.  ــى ابن سيناس ــه هاى كتاب بنده متعلق به كتابفروش كليش

بنابراين ممكن است از روى كتاب، كليشه تهيه فرماييد. اميدوارم در اين خدمت فرهنگى، توفيق يابيد.
ولى اين را هم البته مى دانيد كه چاپ اين قبيل كتب، استفادة زيادى ندارد، بلكه مبلغى هم ضرر خواهيد 
ــال هنوز تمامش به فروش نرسيده است.  ــخه بوده بعد از هفت س كرد. چنان كه كتاب بنده كه فقط هزار نس
ولى البته اگر قصد خدمت داشته باشيد كه اثرى از شما باقى بماند، بسيار اقدام خيرخواهانه و قابل تشويقى 

است. ان شاء اهللا موفق باشيد.
ارادتمند 
روح اهللا خالقى 
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