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اي تام تو بهترین سرآغاز

زوایاي پنهان
در

تاریخ معاصر موسیقی ایران

که در منابع اصلی تاریخ معاصر موسیقی ایران 
پژوهشهاي امروز مورد توجه و استناد قرار می گیرند، 

شمسی تالیف شده و یا مطالب آنها در 1330در دهه 
آن هنگام گردآوري و در دهه هاي بعد، انتشاز یافته 

:این منابع عبارتنداز.اند
دیوان امیر جاهد -1
اثر روح اهللا خالقیسرگذشت موسیقی ایران-2
تاریخ موسیقی ایران اثر حسن مشحون-3
چشم انداز موسیقی ایران اثر ساسان سپنتا-4
تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران اثر -5

ساسان سپنتا

مکاتب و براي آن که اندازه انعکاس هویت و فعالیت 
، توجه سیقی در منابع یادشده معلوم گرددجریانهاي مو

وري و مستندسازي به مآخذ و منابع مولف، نحوه گردآ
شیوه ارائه نتایج، بررسی ووممیزيآنها، متدولوژي 

با مرور در آثار یادشده، .اهمیت ویژه اي دارد
:مالحظات گوناگونی پیرامون آنها بذهن می رسد

این هیچیک از رجال صاحب همت فوق که-الف
، از منابع گرانبها را براي نسل آتی به یادگار گذاشتند

بلکه چهره هنرمندان عصر ناصري و مظفري نیستند
شمسی در عرصه 1300هایی هستند که پس از سال 

.نقش آفرینی می کننداجتماعی هنر و ادب
و ذائقههر چهار نفر در اساس، تقریبا داراي یک -ب

جه غالب و مسلط بر که وسلیقه موسیقایی می باشند

1330تا 1300موسیقی رسمی ایران در فاصله سالهاي 
.شمسی را تشکیل می دهد

منابع اصلی سه کتاب اول، عمدتا منابع شفاهی و -ج
شنیده ها و در بخشهایی دیده ها و قضاوتهاي 

، "سرگذشت موسیقی"وجه برجسته .نگارندگان است
الیکه در هاي فراوان می باشد در حاستفاده از عکس

، تعدد و تنوع منابعی است که "تاریخ موسیقی"
در آثار . مشحون، اطالعاتشان را اخذ و ثبت کرده است

سپنتا داده هاي تازه از منابع مکتوب چون فهرستها و 
کاتالوگهاي کمپانیهاي ضبط صفحه و پژوهشهاي 

موضوع . برجسته می باشدوصداشناسی، وجه بدیع
امیرجاهد نیز اساسا منتفی و "دیوان"منبع شناسی براي 

.فاقد موضوعیت است
آثار یادشده کمتر متوجه تاریخ نگاري هستند و به -د

است که همین دلیل هر داده اي همراه با قضاوتی
شاید . برمبناي نظر و باور نویسنده شکل گرفته است

را مستثنی "تاریخ تحول"و "تاریخ موسیقی"بتوان 
ودن مشحون به عنوان دانست که علت آن درگبر نب

موسیقیدان در جریانهاي موسیقی خویش، وي را در 
موضع استقالل و اعتدال حفظ کرده و امکان ایفاي 
نقش مورخ را براي وي فراهم ساخته و از سوي دیگر 
عالوه برآنچه ذکر شد، سپنتا تاریخی تکنولوژیک را 
روایت می کند که به دلیل الزامات صنعتی و اقتصادي، 

ظم فرآیند آن، ناگزیر از مستندسازي و ایجاد و بخش اع
.حفظ اسناد و مدارك می باشد

با توجه به آنچه ذکر شد باید تالش پژوهشگران تاریخ 
معاصر موسیقی متوجه ابعاد روشن شده از این امر بوده 
و محدوده در پرده مانده را مشخص و کوششی 

. گسترده را براي کشف و نقل آن برعهده گیرند
رنده را باور آنست که اگرچه جناب میرزا حسینقلی نگا

نابغه اي تکرارنشدنی است اما تمام موسیقی عصر 
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ناصري و مظفري، محدود و منحصر به جناب میرزا و 
اگرچه به دالیل . میرزا عبداهللا و خانواده ایشان نیست

مدرسه عالی موسیقی تاثیري شگرف بر ،گوناگون
ی دهه هاي پس از تاسیس خود داشته، اما همه موسیق

.موسیقی ایران در این دوران نبوده است
همواره این تاسف باقی است که چرا برغم انتشار کتب 
یادشده و مجالت متعدد موسیقی، مجموع اطالعات 

شخصیتی تاثیرگذار در موسیقی ایران چون بجامانده از 
.ف نمی شودبیش از دو پارگراعلی خان نایب السلطنه،

شمسی و 1284در سال حسن خان لحنی که امثال آیا 
در زمانی که هنوز بسیاري از چهره ها و رجال موسیقی 
بعدي هنوز متولد نشده اند، بعنوان خواننده اي قابل 

نموده، نمی نیزعمري طوالنیاعتنا صفحه پرکرده و 
مورد در روایت تاریخ معاصر موسیقی ایران، بایست 

گیرد؟توجه قرار
آیا عبداهللا خان حجازي همین اندازه اهمیت دارد که 

زاویه اي از تاریخ موسیقی مشحون پاورقی یا تنها در 
نام وي به عنوان استاد قوامی ثبت شود و شاید کنکاش 
در شناخت نقش خانواده حجازي اعم از ارفع الملک 
تا ناصرعلیخان و تا اسداهللا خان در موسیقی ایران و 

بتهاي خانوادگی محتمل بین ایشان، کشف استخراج نس
خاندان هنر دیگري را نوید می داد که مردان و احتماال

بانوان متعددي را دربر می گرفت؟
آیا بقاي رضاقلیخان نوروزي و جمال صفوي که از 
شاخصترین چهره هاي اجراي تصانیف هستند و حلقه 
واسطه و انتقال دهنده بخش اعظم تصانیف گذشته به 

، در محاق فراموشی و عدم توجه بعد بوده اندنسل 
تاریخی، امري طبیعی جلوه می کند؟

بنظر می رسد که باقی ماندن احوال و آثار عارف را 
و مدیون دعواي بین شاعري و تصنیف سازي هستیم

همت مشوقین عارف که وي را به تدوین دیوان مجاب 

ساختند وگرنه معلوم نبود مورخین تاریخ معاصر 
.ی، وي را نیز در بوته فراموشی رها نکنندموسیق

دهه در توجه به موسیقی زنان عصر قاجار تا پایان
شمسی، سانسور خواسته یا ناخواسته شدیدتر 1320
اگر قمر، ملوك ضرابی، پروانه و روح انگیز را . است

40استثنا کنیم، تا انتشار آثار سپنتا حتی نامی از بالغ بر 
چه انتظاري می حالت نشده،این دوره ثبزن هنرمند

توان داشت که احوال و آثار ایشان مورد بررسی قرار 
. کرفته باشد

آنچه این دیباچه مطمح نظر قرار داده تاکید بر این 
حقیقت است که زمان بسرعت درگذر است و اهل 
تاریخ و پژوهشگران تاریخ موسیقی دامن همت بر کمر 

گذرد و تاریخ فردا میزنند تا هم آنچه در این ایام 
خواهد بود، به گونه اي علمی مستندسازي شود و هم 
هرآنچه از گذشته نه چندان دور قابل احیا و احصاست 

.مورد توجه و فحص بلیغ قرار گیرد
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