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 -1مقدمه
بزرگان موسیقی ،شعر و صاحبنظران ،معانی و تعاریف مختلفی از «تصنیف»
کردهاند :تصنیف  Tasnifاز ریشۀ صَنَّفَ است به معنی «جور و مرتّب کردن ،دسته -
بندی کردن» .این کلمه با حروف عربی(تصنیف) به معنی گونهگونه ساختن چیزی و
جدا کردن بعضی از بعض دیگر و تمییز دادن است؛ همچنین در این معانی نیز
بهکار ر فته است :گرد آوردن ،فراهم ساختن ،نوشتن کتاب یا رساله ،شعر گفتن،
آهنگسازی و شعر آهنگین ،ایجاد و اختراع و انشاء مباحث علمی ،ترکیب و ترتیب
نواهای موسیقی ،در تداول امروزی ،قول ،سرود ،حراره (معین و دهخدا ،ذیل واژه).
تصنیف ،مجموعه آهنگ و شعری است دارای وزن که مقصود و معنایی را بیان کند.
این فُرم را ترانه نیز گویند ،در گوشههای آواز یا دستگاه گردش میکند و بهطور
مستقل نیز در گوشهای میآید (اطرائی .)58 :1371 ،تصنیف به آهنگهای کوتاهی
گفته می شود که با شعر همراه است (شعرهای آهنگین و موزون و ضربی) و واژگان
آن معنای ویژه ای دارد که حوادث و مسائل روزمره در آن نقش دارد و گاهی به
انتقاد مسائل میپردازد (راهگانی .)444 :1377 ،میتوان گفت ،تصنیف به کالمی اطالق
می گردد که به نحوی با موسیقی همراه باشد؛ بنابراین عناصر عمدۀ تصنیف را شعر و
موسیقی تشکیل میدهند .بههم پیوستن دو پدیدۀ شعر و موسیقی در اذهان
عمومی دارای چنان تأثیر عمیقی است که در صورتی که حامل پیامهای جذّاب و
پراحساس باش د ،به سرعت پیر و جوان را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بهطوریکه
کلمات آن را به خاطر میسپارند و زیر لب زمزمه میکنند« .تصنیف بر خالف شعر
ادبی که خاصّ خواص بوده ،به طبقات عامّه تعلّق دارد و بنابر قواعد دستوری که در
شعر ادبی عدول از آنها قابل اغماض نیست ،در تصنیفها چندان رعایت نمیشود و
باالخره چون موسیقی جزو الزم و غیر مفارق آن است ،شکل تصنیف بیشتر تابع
آهنگ است» (احمدپناهی .)171 :1382 ،از میان اصطالحات «حراره ،قول و غزل ،ترانه،
سرود و تصنیف» که از قدیم برای تصنیف بهکار میرفت ،فقط سه مورد اخیر،
امروزه کاربرد دارند و بسیاری نیز بین آنها تفاوتی قائل نمیشوند.
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 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
این پژوهش بر آن است تا سیر تصنیف را در ایران بهطور اجمالی مورد بررسی و
واکاوی قرار دهد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا از آغاز شعر فارسی در ایران،
تصنیف وجود داشته است یا نه؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
در این پژوهش سعی بر این است که تصنیف در ادب فارسی از آغاز تا
مشروطیّت ،بحث و بررسی شود و معانی و مفاهیم مختلف آن در طیّ دورهای
تاریخی همراه با نمونههایی از چهرههای برجستهای که به این مقوله پرداختهاند،
نقل و تبیین گردد .با توجّه به این نکته که دربارۀ موضوع پیشنهادی حاضر ،کار
تحقیقی وجود ندارد ،ضرورت انجام آن ،بیشتر احساس میشود.
 -3-1پیشینة تحقیق
دربارۀ تصنیف تحقیقاتی انجام گرفته است که راهگشای پژوهش حاضر بودهاند؛
از جمله« :تصنیف چیست؟» از حسینعلی ملّاح« ،ویژگیهای سبکی تصنیف» از
غزال مهاجریزاده« ،نگاهی به تحوّل تصنیف و ترانه و سرود در ایران» از هادی
میرزا نژاد موحّد و «خصوصیّات و تحوّل تصنیف» از منیبالرّحمن ترجمۀ یعقوب
آژند؛ همانگونه که مشاهده میشود با وجود آن جستارها ،تا آنجا که نگارنده بررسی
کرده است ،تاکنون هیچ بحث مبسوط و به سامانی دربارۀ سیر تصنیف در شعر از
آغاز تا نهضت مشروطه صورت نگرفته است؛ بنابراین نیاز به پژوهش بیشتر در این
زمینه ضروری مینماید.
 -2بحث و یافتههای تحقیق
اگر چه برخی پیشینۀ تصنیف را نامعلوم دانستهاند ،امّا بنا به نظر بسیاری ،سابقۀ
آن به ایران باستان بازمیگردد .ایرانیان عهد باستان در مراسم مذهبی و جشنهای
ملّی و میهنی -که بیانکنندۀ ویژگیهای عقیدتی و سنّتی آنان بوده و در آتشکدهها
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برگزار میشد -اوراد و سرودهایی میخواندند که به سرودهای عهد باستان معروف
است و بسیاری از آنها در گاتهای زرتشت بهجا مانده است (نصیریفر.)407 : 1386 ،
بشر از دیرباز میدانسته که هرگاه دو هنر شعر و موسیقی با هم آمیخته شود ،اثرش
بیشتر خواهد بود و شاعر و موسیقیدان حقیقی اغلب به کسی گفتهاند که از این دو
هنر سهمی بهسزا داشته است .دربارۀ موسیقی سلسلۀ پیشدادیان (تقریباً  3569تا
 1128سال قبل از میالد) کوچکترین اشارهای توسّط مو ّرخان و محقّقان به آن
نشده است ،تنها فردوسی در شاهنامۀ خود به نوعی موسیقی اشاره کرده است .بر
اساس کتاب شاهنامۀ فردوسی میتوان گفت که موسیقی در دوران اساطیری در
جشنها ،ضیافتها ،سوگواریها ،اعیاد و آیینهای مذهبی همواره نقش برجستهای
داشته است و در حماسهها و صحنههای نبرد از عوامل مهمّ ایجاد هیجان در
جنگجویان بوده است .فردوسی در سلسلۀ کیانیان ( 1128تا  708سال قبل از
میالد) فراوان از خنیاگران و رامشگران سخن میگوید و از سازهایی چون چنگ،
نی ،بربط ،رباب و تنبور در اشعار خود استفاده میکند (خسروی دانش .)5-4 :1382 ،از
موسیقی دورۀ مادها ( 708تا  550سال قبل از میالد) ا ّطالع دقیقی در دست
نیست ،امّ ا طبیعتاً وجوه کاربردی موسیقی همان طور که در میان سایر ملل و اقوام
باستان وجود داشته ،در بین اقوام ماد هم حضور داشته است .شواهدی دال بر وجود
خنیاگری حرفهای در ایرا ن قبل از هخامنشی وجود داشته است؛ چنانکه دینون
مورّ خ رومی از آنگارس (اوگارس /اوگاس) خنیاگر بزرگ دورۀ ماد سخن میگوید
(بویس؛ فارمر.)9 :1368 ،

آنگونه که از کتب تاریخی برمیآید ،در دورۀ هخامنشیان ( 330 - 550سال
قبل از میالد) نیز موسیقی از اهمّیّت خاصّ ی برخوردار بوده است .خوانندگان و
نوازندگان در دربار حضور داشتند و موسیقی در جنگها ،ضیافتها و سرودهای
مذهبی بهکار میرفت (بدیعی .)10: 1354 ،در دورۀ سلوکیان ( 250 -330سال قبل از
میالد) آمدن یونانیان به ایران موجب آشنایی ایرانیان با تمدّن و هنر یونان و از
سویی انتقال اندیشه های دینی و فلسفی ایران و هند به اروپا شد .دربار سلوکیان،
هنرمندان و شاعران را سخت گرامی میداشتند .در دورۀ اشکانیان (226 - 249
سال قبل از میالد) آموزش نوای خوش یکی از موادّ آموزشی مدرسههای ایرانی
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محسوب میشده است که «کارنامۀ اردشیر بابکان» سند مهمّی است که نشان
دهندۀ رواج موسیقی در این دوره است .واژۀ «گوسان» که معادل واژۀ «خنیاگر»
است نیز در این دوره بهوجود آمده است (ایازی .)66 :1383 ،در عصر ساسانی (226
قبل از میالد تا  652میالدی) موسیقیدانها طرف تو ّجه بوده و حتّی بههمراه
پادشاه به شکار میرفتهان د .در زمان خسرو پرویز ،این طبقه مورد توجّه مخصوص
بوده است؛ چنانکه در افتتاح سدّ دجله آنان را دعوت کردند (رازی .)114 :1377 ،عهد
خسرو پرویز ر ا دوران طوالنی موسیقی شمرده و موسیقیدانانی مثل باربد در این
دوره پدیدار شدهاند.
از ظهور اسالم تا پایان دورۀ خلفای راشدین ( 41 -11هجری) ،موسیقی اعتبار
چندانی نداشته و رفته رفته از رونق افتاد و حتّی بهعلّت مخالفت خلفای راشدین با
«غنا» موسیقی برای مدّتی تحریم شد .در عصر امویان ( 132 - 41هـ.ق) موسیقی
از انزوا به در آمد و خلفای اموی به پیروی از تشکیالت حکومت ساسانی به سامان -
دهی و ترتیبدادن مجالس خوشگذرانی بههمراه رقص و آواز پرداختند .بعدها
موسیقی چنان گسترش و توسعه یافت که خلفا نیز ترانه و تصنیف میساختند .در
عصر عبّاسیان ( 656 -132هجری) موسیقی دانان بزرگی در عراق ظهور کردند که
هویّت اکثر آنان ایرانی بودند .در این دوره غزل سرایی ،آواز خوش و موسیقی اهمّیّت
بسیار یافت .صفیالدّ ین عبدالمؤمن بن یوسف فاخر معروف به ابوالمفاخر از اعجوبه -
های علم موسیقی در این دوره میزیست .معتصم خلیفۀ عبّاسی که فریفتۀ هنرهای
زیبا و عاشق خط و ساز و آواز بود ،مقدم او را گرامی داشت و او کاتب کتابخانه و
مغنّی و ندیم و رئیس رامشگران خلیفه شد .وی رسالههایی دربارۀ موسیقی دارد که
از مهمترین آنها میتوان به رسالۀ شرفیه ،ادوار و ایقاع اشاره کرد .فارمر ،بعد از
ن موسیقی
فارابی ،صفیالدّین ارموی را مهمترین کسی میداند که در اصول ف ّ
تحقیق کر ده است .ابداع دو ساز را به او نسبت میدهند :نزهه و مُغنی (خضرائی،
 .)93 :1383از موسیقی عملی دورۀ طاهریان ( 206تا  259هجری) و صفّاریان (247
تا  393هجری) مدارک کافی در دست نیست ،ولی آنچه از متون تاریخی برمیآید
نشان دهندۀ این است که موسیقی در این عهد رواج داشته و آهنگسرایی و
آوازخوانی ،هنر مورد عالقۀ مردم بوده است .ابوبکر محمّد بن زکریّای رازی ،نخستین
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دانشمند و حکیم ایرانی که افزون بر حکمت ،فلسفه و طب در موسیقی نیز تبحّر
داشت ،در این دوره میزیسته است .نام کتاب موسیقی او را «فیجملالموسیقی»
گفتهاند .او در علم موسیقی مهارت داشت و عود مینواخت (مشحون .)139 :1380،ابو-
نصر محمّد بن محمّد فارابی ،فیلسوف ،ریاضیدان و موسیقیدان بزرگ ایرانی و
سرسلسلۀ حکمای اسالمی ،نیز در این دوره میزیسته است .او را مع ّلم ثانی لقب
دادهاند .فارابی از بزرگترین نویسندگان کتابهای موسیقی است .مهمترین کتاب-
های فارابی در موسیقی« ،احصاءالعلوم» و «الموسیقیالکبیر» است (فروغ و دیگران،
 .)81 : 1390گویند فارابی سیم پنجمی هم به عود افزوده است (مشحون)142 :1380 ،؛
به تعبیری دیگر ،فارابی رباب را اختراع کرد .بعضی تاریخنگاران اختراع سنتور را نیز
به وی نسبت میدهند (نفری 27 :1383 ،و .)126
سامانیان ( 389 -279هجری) به شعر و موسیقی عالقۀ بسیاری داشتند .رودکی
یکی از معروفترین چهرههای شعر و موسیقی این دوره است .سالطین
غزنوی( 582 -326هجری) نیز به شعر و ادبیّات و موسیقی عالقهمند بوده و
موسیقی دانان از شأن و اعتبار زیادی در دربار شاهان برخوردار بودند .از شاعران
دورۀ غزنوی که به قول صاحب چهارمقاله« ،شعر خوش گفتی و چنگ تر زدی»
فرّخی است .اشعار فرّ خی از غایت لطافت ،خود ،یک نوع موسیقی است و به خوبی
میرساند که شاعر ،این اشعار را با صوت خوش میسروده و با آهنگ چنگ یا بربط
مینواخته است و چون با موسیقی آشنایی داشته ،گفتههایش طربانگیز و نشاطآور
است (نصیریفر .)16 -15 :1379 ،بزرگترین موسیقیدان این دوره ،ابوعلی سیناست.
وی از نخستین کسانی است که در علم موسیقی به زبان فارسی اثری مکتوب از
خود به یادگار نهاده است (محمّدزاده صدیق.)62-61 :1389 ،
در دورۀ سلجوقیان ( 590 -429هجری) نیز شعر و موسیقی جایگاهی داشته
است و موسیقی مذهبی در این دوره مرسوم شد« .سلجوقیان تا آنجا دوستدار هنر
بودهاند که الپ ارسالن ،یا عضدالدّین ابوشجاع ،دوّمین فرد از سالجقۀ بزرگ (- 455
 465هـ ) .را سازندۀ نوعی شیپور فلزی به نام بور و پرنگ دانستهاند و شاید به قول
فارمر ،نفیر هم در همان هنگام رواج یافته باشد» (نصیریفر.)101 :1379 ،
خوارزمشاهیان ( 618 -560هجری) به شعر و ادب و هنر توجّه داشتند ،امّا
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یورش مغوالن روح و منش ایرانی را برای مدّتها به یأس و تسلیم مبدّل کرد؛
طوری که شعر و سماع خانقاهی جانشین شعر و موسیقی طربانگیز شد .در دورۀ
ایلخانان مغول ( 825 -618هجری) به علّت تاخت و تاز مغول ،تمدّن و فرهنگ و
هنر از جمله موسیقی که راه کمال را میپیمود ،از مسیر طبیعی خود منحرف شد و
آهنگهای شادیبخش به نالههای جانسوز بدل گشت (خسرویدانش.)40-38 :1382 ،
ابوجعفر خواجه نصیرالدّین طوسی که از مفاخر ایران و معروفترین دانشمندان عصر
خویش بوده است و شهرتش بیشتر به لحاظ تبحّرش در علوم ریاضی و نجوم است،
در موسیقی نیز خدماتی کرده که درخور توجّه است .عدّهای ابتکار نای مخصوصی را
که «مهتر دودوک» نیز نامیده میشده به خواجه نصیر نسبت دادهاند (فروغ و دیگران،
 .)102 :1390موالنا جاللالدّین بلخی معروف به مولوی نیز در این دوره میزیست.
وی شیفتۀ موسیقی و سماع بود و از گفتۀ او چنین برمیآید که خود تحصیل
موسیقی کرده و چنگ مینواخته است:
چنگ را در عشق او از بهر آن آموختم

کس نداند حالت من ،نالۀ من او کنـد
(مشحون)173-172 :1380،

در دورۀ تیموریان ( 905 -857هجری) از هنرمندان حمایت میشده است و
بالطّبع شاعران و موسیقیدانان نیز از حیثیّت و اعتباری ویژه برخوردار شدند .این
دوران نقطۀ عطفی در تاریخ موسیقی و شعر ایران بهشمار میرود و هنرمندان بزرگی
در این زمان ظهور کردهاند؛ از جمله باید به ستارۀ درخشندۀ آسمان هنر ،عبدالقادر
مراغهای اشاره کرد .عبدالقادر غیبی مراغهای ،در موسیقی دنبالهروی صفیالدّین
ارموی بود .وی عود خوب می نواخت و در ساختن تصنیف استاد و بسیار خوشآواز
بود .عبدالقادر شاعر ،نویسنده ،نقّاش و خطّاطی عالی بود (شاکرین.)73 :1388 ،
در دورۀ صفویان ( 1148 - 905هجری) شعر و موسیقی کم ارزش شد و از
رونق افتاد؛ زیرا شاهان صفو ّیه با سیاست مذهبی که داشتند ،موسیقی را حرام
میدانستند و این عمل سبب شد که روضهخوانی و مدّاحی و نقارهزنی مرسوم شود.
از میان شاهان صفوی تنها شاه عبّاس بود که شعر میگفت ،نقّاشی میکرد ،ساز
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مینواخت و تصنیف و آهنگ میساخت و به فنّ موسیقی و رموز آن واقف بود
(مشحون .)289 :1380 ،شاهان دورۀ افشار ّیه ( 1160 -1148هجری) نیز فرصت
پرداختن به موسیقی را نداشته و در نتیجه هنر موسیقی و ترانهخوانی در این دوره
هیچ رونقی نداشته است (خسروی دانش .)56 :1382 ،حمایت کریمخان از موسیقی و
اهل هنر در دورۀ زندیّه ( 1193 -1163هجری) روحی تازه در کالبد افسردۀ اهل
طرب دمید و تا حدّ ی به اهل شعر و موسیقی توجّهی شد .در دورۀ قاجاریّه (- 1209
 1344هجری) موسیقی به میزان زیادی از قید و بندهای گذشته آزاد شد و مورد
تو ّجه رجال و اعیان و اشراف و طبقات قرارگرفت و به دلیل روابط سیاسی ،فرهنگی
و تجاری ایران با کشورهای خارجی ،سازهای اروپایی وارد ایران شد .همچنین مهم -
ترین و اساسیترین کار هنری دورۀ ناصرالدّین شاه «تأسیس مدرسۀ موزیکنظام»
بود .نوع خاصّی از تصنیف دارای ارزش هنری باال ،ساختۀ استادان موسیقی به نام
«کار و عمل» در دورۀ قاجار رواج داشت که گاه مقصود از ساختن آنها نمایش
دادن مقام یا بیشتر گوشههای هر دستگاه یا آواز در متن اجرای کار و عمل بود
(مستوفی.)297 :1388 ،

با در نظرگرفتن پیشینۀ تصنیف ،به تعبیر یحیی آرینپور شاید بتوان تصنیف را
کهن ترین نوع شعر فارسی دانست که شباهت آن به انواع امروزی تصنیف ،بیانگر
پیوستگی سیر تصنیفسرایی در میان عامّۀ مردم ایران است .همچنین اشعاری که با
وزنهای کوتاه و ساد ه و تعبیرات و مفاهیم عامیانه در میان مردم عادی رواج داشته،
میتواند سابقۀ تصنیف محسوب شود .این اشعار که گونههای متفاوتی داشته ،توسّط
عوام بهصورت آواز خوانده میشده و مردم ،آنها را بهطور شفاهی سینه به سینه
میآموختهاند (آرینپور .)35-29 :1382 ،امّا اصطالح تصنیف از سدۀ دهم هجری به بعد
شایع و متداول بوده است .پیش از آن در سدههای هشتم و نهم ،در نوشتههای
عبدالقادر مراغهای یا پیش از وی در آثار صفیالدّین عبدالمؤمن ارموی ،موسیقیدان
بزرگ سدۀ هفتم ،کلمۀ تصنیف به تعبیر «تصنیف قول»« ،تصنیف صوت» و
«تصنیف عمل» و نظایر آن که به معنی ساختن نغمه و آهنگ به کار رفته و به
تدریج در اثر کثرت استعمال ،مضافالیه آن حذف شده و لفظ تصنیف بدون ذکر
مضافالیه در معنی آهنگسازی ،تصنیف قول ،تصنیف صوت و تصنیف عمل
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مصطلح و متداول گردیده است (همایی .)82 :1375 ،تصنیف ،پس از پیدایش خود
بهتدریج ویژگی اقسام سهگانۀ موسیقی ،یعنی نشاطانگیزی ،احساسانگیزی و
خیالانگیزی را توانسته بهطور همزمان در خود گرد آورد (ایرانی.)204 :1370 ،

 -1-2گونهشناسی تصنیف
با توجّه به مطالب باال تصنیف به دو بخش مجزّا تقسیم میشود :شعر و موسیقی.
 -1-1-2تصنیف در شعر

به کالمی گفته میشود که به نحوی با موسیقی همراه باشد و خود به سه بخش
سرود ،چامه و ترانه تقسیم میشود:
سرود :در زبان فارسی سابقهای دیرینه دارد و ریشههای آن به دورۀ شعر هجایی
ایران باستان ،بهویژه عصر ساسانیان میرسد که تو ّسط موسیقیدانانی نظیر باربد و
نکیسا در بزرگداشت شاهان و موبدان و یا برای ترنّم در آتشکدهها ساخته میشده
است  .در دورۀ بعد از اسالم تا دوران معاصر ،سرود معنای دیگری از آنچه امروز
استنباط میشود ،دارد و اغلب مترادف نغمه ،آواز ،رقص و سماع بهکار میرود
(رزمجو.)143 :1374 ،

چامه :اعراب آن را غزل گویند .تصنیفی است عاشقانه و اشعارش بنا بر معمول،
دوازده هجایی بوده و آهنگ آن نیز وزنی نسبتاً سبُک داشته است(زرگر.)34 :1383 ،

ترانه :ترانه را به انواع تصنیفهایی که با شعر همراه است ،گویند؛ خواه دارای
وزنی سنگین و آهسته و خواه دارای وزنی تند و نشاطآور باشد .ترانه دارای ملودی
ساده ای است و حدود وسعت نغمۀ آن جهش زیادی ندارد و در دایرۀ نغمات
محدودی دور زده ،با کالم سادۀ مردم عامی خوانده میشود و سادگی و روانی آن
باعث میشود ،زود بر دلها نشیند(حدادی.)118-117 :1376 ،
 -2-1-2تصنیف در موسیقی :اهل موسیقی ،تصنیف را آهنگهای کوتاه توأم با
شعر و از رایجترین قطعات موسیقی میشناسند؛ بنابراین ،آهنگهای کوتاهی که در
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ضرب های مختلف با چند نوازنده به گونۀ هماهنگ به اجرا درمیآمد و خوانندهای
نیز با شعری عاشقانه و بعدها ،اجتماعی و انتقادی آن را همراهی میکرد ،تصنیف
نامیده میشد که در گذشته بهعلّ ت نبودِ پیوستگی الزم درمیان نوازندگان ،معمو ًال
شمار آنها از حدود شش نفر بیشتر نمیشد(نصیریفر .)13 :1379 ،تصنیف ،برنامههای
طوالنی اجراهای سنگین و مفصّل موسیقی سنّتی ایرانی را تلطیف میکرد و گاهی
در جای مناسب از آن استفاده میشد .امروزه تصنیف تقریباً همۀ زمینههای
موسیقی بازمانده از سنّت هنری قدیم ایرانی را در برگرفته است و ترانه ،امروزه در
میان اهل ادب به خصوص مترادف با دوبیتی و در اصطالح موسیقی نیز معمو ًال
مترادف با تصنیف ،آواز ،سرود و نغمه و بهطور کلی اشعار ملحون بهکار میرود
(شمیسا.)13 :1386 ،

 -2-2طبقهبندی تصنیف
در ارتباط با مسائل گوناگون ،تصنیفهای گوناگون سروده میشود و
دگرگونی های اجتماعی نقش بزرگی در دگرگونی مضمون تصنیف (سازی) دارند.
تصنیف از لحاظ درونمایه به انواعی چون عامیانه و محلّ ی ،عاشقانه و عارفانه،
اجتماعی و انتقادی ،ملّی و میهنی و  ...طبقهبندی میشود.
 -1-2-2تصنیفهای عامیانه و محلّی

تصنیفهایی هستند که اشعار و ملودی آنها ساده ،بیپیرایه ،لطیف و برگرفته از
ادبیّات شفاهی و فولکلور مناطق و اقوام ایرانی است ،شاعران آنها مشخّص نیست و
برخاسته از روح هنری جمعی است .هر قطعه از موسیقیهای محلّی ،نغمههایی
هستند که در مجموع ،موسیقی امروز ایران را ساختهاند .از جملۀ این ترانههای
محلّی که از زمان تولّد تا پایان زندگی میشنویم ،الالئیهای زیبا و دلنشین است که
در تمامی گویشهای گوناگون ایران این الالئیهای گوشنواز وجود دارند.
الی الی الی الی  /گل الله * پلنگ در کوه  /چه میناله * الی الی الی الی /
گل فندق* مادرش رفته /سر صندوق(بدیعی.)163 :1354 ،
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 -2-2-2تصنیفهای عاشقانه و عارفانه

بیشترین و برترین درونمایه و زیربنای ترانه و تصنیفهای ایران را ترانه و
تصنیفهای عشقی تشکیل میدهد و تقریباً تمامی آنها وصف حاالت عاشق است.
بیشتر این ترانه و تصنیفها ،یک روند خاص دارد .در همۀ آنها زبان در استخدام
آهنگ درآمده و عشق بیشتر مادّی و جسمانی است .شعر وسیلۀ انتقال محبّت نیست،
بلکه بیشتر حالت وصف دارد و بازگوکنندۀ احساس شاعر و نمایشگر افکار درونی او
نیست .تصنیف زیر از تصنیفهای عاشقانۀ عارف است و در نوع خود بینظیر:
نمی دانم چه در پیمانه کردی (جانم) /تو لیلی وش مرا دیوانه کردی* جانم
دیوانه کردی (جانم) /دیوانه کردی (خدا) دیوانه کردی* چه شد اندر دل من جا
گرفتی (جانم) /مکان در خانۀ ویرانه کردی* جانم ویرانه کردی جانم /ویرانه کردی
خدا خدا ویرانه کردی(سپانلو؛ اخوّت.)305 :1381 ،
در مورد ترانه و تصنیف های عارفانه نیز باید گفت ،عرفان که در آغاز برای جامعۀ
ایران زیربنایی پویا بهشمار میرفت ،از حدود قرون دوّم و سوّم هجری در ادبیّات واال
مرتبۀ ما نفوذ کرد و با ساقینامه و مثنوی وارد ادبیّات آهنگین ایران گردید.
بیشترین نمود عرفان و بُعد فلسفه در طول سالها ،خانقاهها و مجالس صوفیان بود،
در جامه دریدنها و بیخودیهای پاک باختگان و عاشقان «علی» ،بهجز خواندن
مثنوی ،ساقینامه و الهینامه ،ترانههایی چند نیز در وصف حاالت صوفیان و مدح
موالی بزرگ رایج بود که هم اکنون نیز در آن مجالس بیخودی و سرور در
خانقاهها و میان درویشان ،خواندن این ترانهها معمول است(بدیعی.)184 :1354 ،
 -3-2-2تصنیفهای اجتماعی -انتقادی

در دورۀ انقالب مشروطیّت یا عصر بیداری ملّت ایران ،فضای سیاسی کشور دچار
تحوّالت و دگرگونیهایی شد که بازتاب آن در انواع ملودیها و ترانههای آن عصر
بهخوبی آشکار است .مضامین و محتوای شعر تصنیفها از شکل تفنّنی و تفریحی و
موضوعهای مبتذل عاشقانه به شکل سیاسی-انتقادی مبدّل شده ،بیشتر
تصنیفهای این عصر نمایانگر حسّ وطنخواهی و شکوه از ظلم و بیداد سردمداران

/ 160

/

دوفصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی  /بهار و تابستان  / 1399دورۀ  /3شماره 5

کشور و بیگانهپرستانی است که ایران را بهسوی زوال و نیستی سوق میدادند.
 -4-2-2تصنیفهای ملّی و میهنی (وطنی)

بستر پیدایش ترانهها و تصنیفهای ملّی و وطنی ،ژرفای زندگانی تودههای مردم
و لهجههای محلّ ی اقوام و طوایف گوناگون است که به طور شفاهی و سینه به سینه
به روزگار ما رسیده است .شعر و موسیقی از زمان مشروطه بهویژه از روزگار
پادشاهی مظفرالدّ ین شاه ،نقش چشمگیری در روشنگری و بیدارسازی مردم و
برانگیختن احساس ملّی و میهنی ایفا کرده است .با آمدن عارف ،وطن و تجلیل از
استقالل و آزادی ایران ،جایگاه تازه ای در تصنیف پیدا کرد .عارف بیش از همه به
تأثیر رازآمیز تصنیف و ترانهسرایی پیبرد(نصیریفر .)409 :1379 ،احساسات
وطن پرستانۀ عارف بسیار شدید و او یکی از مخالفان سرسخت حکومت خودمختاری
و طالب جمهوری بود .تصنیف «از خون جوانان وطن» از جمله تصنیفهای وطنی
عارف بهشمار میرود .تصنیفها و ترانههای بهار نیز بازگو کنندۀ عشق و عالقۀ این
س وطنخواهی و آزادیطلبی است .بسیاری از آنها توسّط اساتید
مرد به وطن و ح ّ
بزرگ موسیقی چون درویشخان ،رکنالدّی ن مختاری ،وزیری و ...با آهنگ،
همآهنگ شده و توسّط خوانندگان به اجرا درآمده است و بعضی چون «مرغ سحر»
بر سر زبانهاست (ستایشگر.)108 :1376 ،
 -3-2اوزان تصنیف
شعر تصنیف بر خالف شعر سنّتی ،دارای اوزان متنوّع و مصراعهای نامساوی
است .نزدیکی اوزان عروضی شعر فارسی با ادوار موسیقایی ،بین شکل اشعار سنّتی
فارسی و تصنیف مشابهت پدید آورده است (مشحون .)467 :1380،بیشتر ضربهای
ادواری (وزنهای موسیقی) که در تصنیف استفاده میشود ،باید روان و ساده باشد.
بحور موسیقی تصنیف بیشتر بر پایۀ چند بحر معروف غزلهای فارسی است؛ از
جمله :فاعالتن فاعالتن فاعالتن ،مستفعلن مستفعلن مستفعلن و فعولن فعولن
فعولن فعول .تصنیفهای شاد همواره در بحور کوتاه و ُمقَطّع و تصنیفهای
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سنگینتر و جدّیتر در بحور بلندتر ساخته می شوند .اصوالً تصنیف قالبی است با
بحور خیلی بلند و ادوار سنگین .شاید علّت انتخاب وزنهای سنگین ،رابطهای است
که میان آواز آزاد سنّتی و وزنهای تصانیف وجود دارد(لطفی.)205-204 :1372 ،

 -4-2تصنیف و مشروطیّت
با پیدایش مشروطیّت ،تصنیف نقشی تازه و جنبۀ هنری بارزی به خود گرفت و
از انحصار گروه خاص درآمد و متناسب با حال و هوای دورۀ مشروطیّت از کاخها و
دربارها بیرون آمد و به بیان دردها و خواستهای مردم نزدیک شد؛ در واقع ،یکی از
بهترین نوع شعر که در این دوره به شکوفایی میرسد ،تصنیف است .تصنیف که
دارای تاریخ طوالنی در فرهنگ مردم است ،در این دوره به خدمت شعر نخبگان
شعری در میآید و آنها آن را با نوعی چاشنی اجتماعی در میآمیزند (آژند:1363 ،
 .)339-340عالوه بر تصنیفها و شعرهای آهنگدار ضربی و ترانههای انقالبی با
درونمایههای انتقادی و آزادیخواهانه که نقشی چشمگیر در ورود به مرحلهای تازه
از زندگانی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را بر عهده گرفت ،شعرها و ترانههای
درویشان دوره گردی که از روزگار صفو ّیه به صحنه آمده بودند ،نیز در برانگیختن
احساسات ملّی و میهنی مردم تأثیری شگرف میگذاشت (البرز.)165 :1381 ،
تصنیفهای ویژۀ دورۀ آزادی طلبی از زندگی مردم و گرفتاریهای آنان
سرچشمه گرفته بود و به ذکر دلیریها و از جان گذشتگیهای آزادیخواهان و
مردان انقالب و انتقاد از حکومتهای خودکامه و حمایت از آزاداندیشان و دفاع از
استقالل ایران علیه تجاوزگران میپرداختند (سپنتا.)121 :1369 ،
 -5-2تصنیفسازی و نخستین تصنیفسازان این دوره
تصنیفسازی در هر دورهای رواج داشت ،امّا از آنجا که به ثبت و ضبط آن
توجّهی نداشتند ،بیشتر این تصنیفها پس از مدّتی از بین میرفت ،حتّی
نویسندگان تذکره نیز تصنیفها را به سبب آن که وزن عروضی معمول را نداشت،
شعر به حساب نمیآوردند؛ از این رو در کتابهای خود نامی از گویندگان تصنیف
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نمیبردند و تصنیفها را نیز ثبت نمیکردند .شاعران معروف نیز ساختن تصنیف را
دون شأن خود میدانستند و اگر از روی تفنّن تصنیف می سرودند ،بیشتر نام خود را
مخفی میداشتند .تا اواخر دورۀ قاجاریّه هم کم و بیش این عقیده پا برجا بود که
تصنیفساز را شاعر نمیدانستند .از نیمههای دورۀ ناصرالدّین شاه که بیداری افکار
آغاز شد ،فکر سرودن شعرهای انتقادی در بین بعضی شاعران پدید آمد و پس از
مشروطیّت ساختن تصنیف با مضمونهای اجتماعی و انتقادی وسیلۀ نشر افکار
آزادیخواهی قرار گرفت و تصنیفهای ابوالقاسم عارف که بیشتر درونمایهای
اجتماعی و انتقادی داشت ،بر سر زبانها بود و در تمام کشور منتشر میشد.
معروفترین سازندگان تصنیف نخست علیاکبر شیدا و سپس عارف و امیرجاهد
بودند .اینک به ذکر نام عدّهای از تصنیفسازان مشهور میپردازیم:
علیاکبر شیدا ،پایهگذار اصلی تصنیف به معنای امروزی است .با پیدایش وی
تصنیف ،نظم و روالی تازه پذیرفت .او مردی شاعر ،خوشنویس و موسیقیدان،
درویش و وارسته بود و در ساختن تصنیف مهارت داشت .شیدا ترانه و تصنیف را که
آمیخته با شور و شادی بود ،پس از قرنها به میان مردم کوچه و بازار آورد و به
ترانهسرایی هویّتی تازه بخشید.
اال ســـاقیا ،ز راه وفـــا ،بـــه شـــیدای خـــود ،جفـــا کـــم نمـــا
که سلطان ز لطف ،ترحّم کند ،به حال گدا ،ترحّم کند به حال گـدا
چو اردیبهشت ،جهان گشـته بـاز ،بـه بسـتان خـرام ،تـو ای دلنـواز
که شد چهرهات چمـن را طـراز ،کـه شـد چهـرهات چمـن را طـراز
ای که به پیش قامتت سرو چمـن خجـل شـده (ای جـانم ای بـبم)
سوسن و گُل به پیش تـو غنچـۀ منفعـل شـده (ای جـانم ای بـبم)
تـــا بـــه کـــی از غمـــت گـــدازم ،ســـوزم و ســـازم و بســـازم
حبیــبم طبیــبم مــیســوزم و مــیســازم ،از عشــقت در گــدازم
(خالقی)307 -305 :1381 ،
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عارف قزوینی ،عارف ،تصنیفساز برجستهای است که کارهای بدیعی در
سرایش تصنیف ارائه نمود و آن را الگویی برای دیگران قرار داد .عارف را پدر تصنیف
لقب دادهاند .وی سه هنر را یکجا داشت؛ او شاعر ،موسیقیدان و خواننده بود
(باقینژاد .)245 :1387 ،وی اوّلین تصنیفسازی است که مضامین اجتماعی و افکار
سیاسی و انتقاد از اوضاع زمان خود را در لباس شعر و آهنگ مجسّم کرده ،موسیقی
را وسیلۀ نشر و تبلیغ عقاید انقالبی و افکار آزادیخواهی خود کرده است .یکی از
ویژگیهای آهنگهای عارف ،غم و اندوهی است که سراسر تصنیفهای او را فرا
گرفته و به خوبی نشان میدهد که این نغمهها آثار یک دل افسرده و روح پژمرده و
فکر بدبین و ناراضی است و این افکار را شرایط روزگار در او ایجاد کرده بود:
گریه کن که گر سیل خون گری ثمر نـدارد

نالــهای کــه نایــد ز نــای دل اثــر نــدارد

هر کسی که نیست اهل ز دل خبر نـدارد

دل ز دســت غـــــم مفــــــر نــــدارد

دیـــــده غــــیر اشـــک تـــــر نـــدارد

ایــــــن مـــــحرّم و صــــفر نــــدارد

گـر زنیم چـاک ،جـیب جـان چـه بــاک

مرد جز هـالک ،هـیچ چـارۀ دگـر نـدارد

زنـدگی دگـــــر ثـــــمر نــــدارد
(خالقی)321: 1381 ،

محمّدعلی امیرجاهد ،از شعرا و موسیقیدانانی است که پس از عارف
تصنیفهای با ارزشی ساخت .وی از معدود تصنیفسازانی بود که خود شعر
میسرود و آهنگ میساخت و در شعر« ،جاهد» تخلّص میکرد و با پیوند دادن
آهنگ و شعر بهخوبی آشنا بود .او دارای احساسات میهنپرستانه بود و ساختن
تصنیف و ترانههای میهنی از هنرهای او بهشمار میرفت .تصنیف زیر که در سوگ
ایرجمیرزا سروده شده ،از اوست:
امان از این دل که داد
فغان از این دل که داد
به دست شیرین ،عنان فرهاد ،که سر به حسرت نهاد
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به کوی معشوق خویش و جان داد
تا کی به هر انـجمن ،نیلی کنم پـیرهن
نـوشم به یاد وطــن جامی پـر از خـون
اوبـاش هر رهگـذر بگذاردم سـر به سر
مانند مجنون؟! ( ...البرز)205 :1381 ،

شعرای بهار است .بهار که از دوران
چهرۀ ممتاز و مؤثّر دیگر ،ملکال ّ
مشروطیّت ،شعرهایی مناسب با اوضاع روز میسرود ،به سرودن تصنیفهایی
پرداخت که گاه منعکس کنندۀ اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان بود؛ هر چند
ملکالشّعرا به مضامین عاشقانه در البهالی آن تصنیفها نیز توجّه نشان داد .در هر
حال میدانیم که یکی از مشهورترین تصنیفهای سدۀ اخیر -که بر زبان هر پیر و
جوان جاری است و هنوز اعتبار و ارزش خود را حفظ کرده -از آنِ ملکالشّعراست.
از همۀ آن تصنیفها مشهورتر ،تصنیف ملّ ی و محبوب مرغ سحر است که آوازۀ
خاصّ و عام بوده و توسّط خوانندگان بزرگ ،مکرّر اجرا گردیده است:
مــرغ ســـحر نالــه ســـر کـــن

داغ مــــرا تــــازهتــــر کــــن

زآه شـــرربار ایـــن قفـــس را

برشـــکن و زیـــر و زبـــر کـــن

بلبل پربسـته! زکـنج قفـس درآ

نغمــۀ آزادی نــوع بشــر ســرا

وز نفسی عرصۀ این خاک توده را

پـــــــر شـــــــرر کـــــــن

ظلـــم ظـــالم ،جـــور صـــیّاد

آشـــــیانم داده بـــــر بـــــاد

ای خدا ! ای فلـک! ای طبیعـت

شــام تاریــک مــا را ســحر کــن
(بهار)1166: 1382 ،

 -3نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان میدهد از آنجایی که درونمایۀ تصنیف بهطور مستقیم با
آمال و عواطف اقوام ایرانی مرتبط بوده است ،به همین سبب تصنیفسرایی در
تمامی دورههای حیات فرهنگی و هنری ایرانیان وجود داشته ،امّا از قرن دهم به بعد
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رواج بیشتری یافته و در دورۀ مشروطیّت با شاعرانی چون عارف و ملکالشّعرا و ...به
اوج رسیده است .تصنیف گونههای متعدّ دی دارد ،چون :عاشقانه ،عارفانه ،اجتماعی،
انتقادی و ملّی و میهنی .در ضمن باید خاطر نشان ساخت که غالباً تصنیفها تا
دورۀ صفویّه هماهنگ با شعر عروضی بوده است ،ولی بعد از آن دوره ،تصنیف تا
حدّی از وزن عروضی آزاد گشته است .زبان تصنیف ساده و صمیمی و درونمایۀ آن
معموالً عامیانه و احساسی است.
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