
  1 / كنكاشي در موسيقي عصر مشروطه 

 
www.rouZGar.com 

 
 
 
 
 
 
 

  كنكاشي در موسيقي عصر مشروطه
  

  كيش آروين صداقت
  

ي كه با تغييـرات بـزرگ در   ي دوره. دهد دار از تاريخ ايران را تشكيل مي شتاب و تبيي بسيار پر انقالب مشروطه دوره
تر حاصل آشنايي متفكران  ها كه بيش اين دگرگوني. جايي طبقات اجتماعي در ايران همراه بود هانديشه و جابقدرت و 

هـاي زنـدگي در ايـران را تحـت نفـوذ خـود        بود تمام جنبه) خصوص غرب به(ايراني با اوضاع جهان خارج از ايران 
و حتـا  (يش از اين دوره در ميان متفكـران ايرانـي   ي از مسايل كه تا پي پاره. گرفت و در مدتي كوتاه آن را عوض كرد

بـه همـين دليـل بررسـي مسـايل      . مطرح نبود ناگهان به مركز توجه و تالش فكري تبديل شـد ) هاي همسايه فرهنگ
  .تواند بسيار آموزنده باشد فرهنگي در اين برهه از تاريخ مي

ي خود ندارند، از اين ميان هنـر   يل اجتماعي دورهي مستقيمي با مسا ي حاضر رابطه هاي ايراني به غير از دوره هنر
دانـان مـا و آثـار     موسـيقي . شـود  مـي  تر به اين خصلت شناخته جا كه از آن اطالعي در دست است بيش موسيقي تا آن

هـايي ماننـد انقـالب     پردازند و از همين روست كه در برهـه  تر به زندگي روزمره مي ي موسيقي ايراني كم شده شناخته
دان ابـزار الزم   گيري در برابر دگرگوني شـدند، موسـيقي و موسـيقي     مندان مجبور به موضع هي انديش كه همه مشروطه

ي شنوندگان درك نشود و  يافت و به همين دليل ممكن است به وسيله ي فرهنگي خود نمي براي اين كار را در حوزه
  .اش در حاشيه قرار گيرد خود و موسيقي

جهـت كـه    امـا از ايـن  ) 1(اسـت  رنگي بـوده  يخ ايران داراي عناصر اجتماعي بسيار كمهر چند كه هنر در طول تار
پذيرنـد، يكـي از    كنند به ناچار تا حدودي از آن تاثير مـي  كنندگان به هرحال در جامعه زندگي مي هنرمندان و استفاده

  . ي مورد بحث ماست پذيري متقابل دورهمند اين اثر هاي ارزش نمونه
ي پيش از آن در  براي بررسي تغييرات هنر موسيقي در عصر مشروطه الزم است اطالعات دقيقي از موسيقي دوره
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ـ  ترين اطالعات عيني در مورد موسيقي مربـوط بـه دوره   دست باشد تا مورد مقايسه قرار گيرد، اما متاسفانه قديمي ي ي
كند، بنابراين در ايـن مقالـه    را عمال محدود مي يي سيبسيار نزديك به زمان انقالب مشروطه است كه امكان چنين برر

است موسيقي به استناد آثار و شواهد مستند باقي مانده از آن دوره به طور مستقل مورد بررسي قـرار گيـرد    سعي شده
 ي كه تـا آن دوره ي است، از موسيقي يا هر كجا كه نياز به مقايسه ميان موسيقي مشروطه و نوع ديگري از موسيقي بوده

  .است مرسوم بوده براي مقايسه استفاده شده) از كمي پيش(
هاي سياسي اجتماعي آن  نامرتبط با جري 1300تا  1280هاي حدود  چه در سال ي مشروطه يعني آن موسيقي دوره

 ــ 1: مـورد بررسـي قـرار داد   توان از دو ديدگاه كلي  اين موسيقي را مانند هر موسيقي ديگري مي. شد ها اجرا مي روز
  .تغييرات كاركردي ـ2شناختي  تغييرات موسيقي

طور كلي آن چيزي است كه خـود   ي اصلي موسيقي و به شناختي شامل بررسي دگرگوني در ماده تغييرات موسيقي
، فـرم و  آهنـگ  ضرباين عنوان كلي شامل تغييرات در ملودي،  ).بدون توجه به مسايل پيراموني(سازد  موسيقي را مي

  .است... ها و و گاه حتا ساز) هاي آوازي در موسيقي( ارتباط شعر و موسيقي
كه آثـار  (ي مشروطه  ي ضبط موسيقي ايراني در آثار دوره مانده از اولين دوره اين نوع تغييرات به شهادت آثار باقي

هـا هنـوز بـر     از ديـدگاه موسـيقايي ملـودي   . خورد تر به چشم مي كم) هاست ي آن ترين نمونه شاخص عارف قزويني
تـوان آن را   كه البته به سختي مـي (» آن نوع ديگر«ي با موسيقي ي ستم رديف دستگاهي استوارند و هيچ تفاوت ويژهسي

نيز به همين شكل متـاثر از وزن در موسـيقي دسـتگاهي يـا      آهنگ ضرب. ندارند) انقالبي ناميدموسيقي درباري يا غير
اكبـر   عليي تصانيف  بررسي ساده. خورد شم نميگيري در آن به چ همان موسيقي رسمي شهري است و تفاوت چشم

هـا   ي اسـتفاده از ايـن دو عنصـر موسـيقايي در هـر دو آن      دهد كه نحوه ها با آثار عارف نشان مي آن ي  و مقايسه شيدا
سـاز بـا روحيـات متفـاوت      هـا را دو آهنـگ   سـت كـه آن  ا تر مربوط به اين نزديك است، و اگر هم تفاوتي باشد بيش

تغيير زيادي نكرد و همان سازهاي مرسوم در موسيقي ايراني در اين دوره نيز مورد   ها نيز در اين دوره ازس. اند آفريده
  .استفاده بود

. تـرين فـرم موسـيقي در ايـن دوره تصـنيف بـود       محبـوب . تر اسـت  ي فرم موسيقي دگرگوني محسوس اما درباره
ود اما در ايـن زمـان بـا نگـرش جديـدي كـه عـارف        اهميتي از موسيقي ب ي مورد بحث نوع كم تصنيف پيش از دوره

بـه ايـن فـرم    ) آيـد  دان جريان مشروطه به حساب نمـي  هر چند او موسيقي(اكبر شيدا  قزويني و كمي پيش از آن علي
  .هاي مورد استفاده در موسيقي ايراني كردند داشتند آن را تبديل به يكي از فرم

. عهد به مضامين اجتماعي آن را از تعلق مجالس مخمـوران رهانيـد  اهميت بخشيد و با ت[...] تصنيف ] عارف به[«
وسـعت و داراي اشـعار نـازل و     اكثـرا كوتـاه، كـم   . بايد دانست كه در آن زمان تصنيف شكل امروزي خود را نداشت

  )2(»...عارف بر طبق احساسي كه از نياز زمانه داشت، در تكميل اين فرم موسيقي كوشيد. قدر بود كم
دار ميان موسيقي اين دوره و پـيش از آن   اشعار و تلفيق شعر و موسيقي نيز عاليمي دال بر تفاوت معني در تركيب
اي اجتماعي و سياسي در اشعار كه تا اين دوره مرسـوم  ه موضوعو اما معاني اشعار و آمدن مفاهيم . شود مشاهده نمي

  .به آن اشاره كرد توان ترين تغييري است كه مي عمده) ها خصوص در تصنيف به(نيست 
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افتـد عـوض شـدن كـاركرد موسـيقي       ترين اتفاقي كه در اين دوره مي شناختي كه بگذريم مهم از تغييرات موسيقي
ي ارتباطي سـريع و تاثيرگـذار    انقالب و وسيله ي رندهموسيقي به ناگاه از ابزار طرب در خلوت خانه به سالح ب. است

قي انقالب بايد ارتباط سـريع  كه موسيمرتبط با همين امر تلقي كرد چرا بايدانتخاب فرم تصنيف را نيز . شود ميتبديل 
تر در ميان مردم كوچه و بازار مرسـوم   كرد به همين دليل فرمي كه بيش ي مردم برقرار مي تري با توده چه گستردهو هر

  .گرفت صورت مي...) و مطربان(رسمي موسيقي ي بخش غير ها به وسيله اين تصنيفانتقال پيام . بود انتخاب شد
رفت و در عرض چنـد مـاه مـردم آن را     افتاده ميها به شهرهاي دور ي مطرب ه وسيلهدهن ب به اين تصانيف، دهن«

  )3(».كردند زمزمه مي
نيـز  ) هـا  در آن زمـان روزنامـه  (هاي ارتبـاطي   كنسرت دادن يا اجراي موسيقي براي عموم و اطالع از طريق رسانه

تـر در مجلـس    ي مشروطه موسيقي بـيش  تا پيش از دوره. كنندگان موسيقي است تغيير در مصرف از همين يهاي نانش
ي متوسط تـازه   اي زمان طبقهه مندان يا در مجالس عرفاني مورد استفاده بود اما در اين دوره بنا بر نياز اشراف و ثروت

  . دها، از موسيقي لذت ببر ي مطرب لهه وسيها ب ها و مردم عادي هم با تكرار آهنگ توانست در كنسرت مي  شدهمتولد
هاي موسـيقي مشـروطه را بشـماريم بايـد بـه دگرگـوني        ي تغييرات و تفاوت چه رفت اگر بخواهيم عمده بنابر آن

كه تا پيش از آن فقط (ي موسيقي  بنيادي در كاركرد ارتباطي موسيقي، تغيير در تركيب جمعيتي شنوندگان و نوع ارايه
ي  ، عوض شدن اشعار و تكميل نوعي فرم موسيقي عاميانه و گذر آن به عرصـه )قابل شنيدن بود در محافل خصوصي

  .موسيقي رسمي اشاره كرد كه البته اين مورد آخر خود به دليل تغييرات كاركردي به ناچار پيش آمد
ي در شـناخت  شناختي نيز بايد گفت كه اگر مالك تنها آثار باشـد و هـيچ عنصـر ارجـاعي ديگـر      در بعد موسيقي

  .يابيم ي پيش از آن نمي قطعات موسيقي اين دوره دخالت نكند، وجه تمايز مشخصي ميان آثار اين دوره و دوره
  

  
  نوشت پي

  
تـري نسـبت بـه مسـايل روز      ي عرفاني هستند و شايد به همين دليل واكـنش كـم   تر تحت تاثير انديشه هاي ايراني بيش هنر  .1

  .خورد ها به چشم مي آندر ) كم به شكل آشكار دست(
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