
  

  سرايي در ايران   ترانهسال  100 تاريخنگاهي اجمالي به 
  سعيد كريمي

  
  پيش از شيدا –الف 

همانند بسياري از هنرها تاريخ دقيقي براي ظهور 
  ترانه و اين كه چه كسي اولين ترانه را سروده 

پيشينه ترانه سرايي در زبان . توان يافت نمي
 - انيساساني باز مي گردد و خسروپارسي به متون 

 طباربد منسوب است، موسيقيدان و برببه هايي كه 
دربار خسرو پرويز بوده كه ) عود=بربط(نواز 

.  اشعارش را با ساز مي نواخته و مي خوانده است
از او در متون ادبي بسيار ياد شده و لحن او در 

نمونه زير . ادبيات كالسيك پارسي معروف است
  :خسرواني منسوب به اوست

  ند و خاقان خورشيدقيصر ماه ما

  آن من خداي، ابر ماند كامگاران
  كه خواهد ماه پوشيد كه خواهد خورشيد

  
در ادبيات پس از اسالم و با نفوذ ادبيات و عروض 

لبها و اشكال شعري آنان نيز به سرعت در اعرب ق
تا دوره  زمان از اين. بين ايرانيان رواج مي يابد

تعابير  مختلف  قاجاريه به صورت پراكنده به ترانه با
حراره گويي كه مقصود : اشاره شده است، همانند

از حراره اشعاري بود كه توسط عامه مردم ساخته و 
ترانه در متون قديمي . خوانده مي شده است

در هر  . عموما به معناي رباعي به كار رفته است
صورت آنچه از اين سالها به دست ما رسيده، 

اين اشعاري . است ادبيات رسمي و قالبهاي كالسيك
لبهاي كالسيك و صرفا براي اجراي اكه خارج از ق

 -تنها مي. موسيقايي  سروده شده در دست نيست
توان به فهلويات اشاره كرد كه در قالب دو بيتي، 
در بحر هزج و به زبانها و لهجه هاي محلي توسط 

. عامه سروده و همراه با ساز خوانده مي  شده است
ي فهلويات، دو بيتي هاي قديمترين نمونه ها

  . منسوب به بابا طاهر است
  

  )  1319 – 1250( دوره اول  –ب 
  تعريفي كه امروزه از ترانه و ترانه سرايي ارائه 

  مي شود با علي اكبرخان شيرازي متخلص به شيدا 



ش مدفون در  1285 – 1222( 
 - آغاز مي) ابن بابويه شهر ري

او بي شك و به زعم . شود
اگر هنر ترانه سرايي بسياري احي

در دوره معاصر است كه با 
آگاهي و تسلط بر ظرائف شعر و 
موسيقي به تصنيف سازي 
پرداخت و به آن وجه ادبي 

قديمترين تصنيفهايي كه . بخشيد
امروزه به صورت كامل در 

. اختيار داريم، از شيداست
امشب شب : تصنيفهايي چون

مهتابه، بت چين، دوش دوش، 
شب وصل، عقرب زلف كجت، 

سلسله موي دوست، در فكر تو 
  ...بودم، صورتگر نقاش چين و 

تا پيش از شيدا تصنيف فاقد 
شكل ادبي و رسمي بوده و داراي عباراتي سخيف و 
مبتذل بوده است و توسط خواننده هاي دوره گرد 
اجرا مي شده است نمونه هايي از اين ترانه ها در 

  . كتاب كوچه شاملو گرد آمده است

  :نمونه  براي
  آلو آلو آلو  آلو آلوچه

  قرِ خوب خوب مي خواي، بزن تو كوچه
  آلو آلو آلوچه آلو

نومزد بازي خوبه پهلو به 
  پهلو

و يا هجويه ايي كه مردم 
براي مظفر الدين شاه 
ساخته بودند با اين 

  :شروع
آبجي مظفر اومده، برگ 

  . چغندر اومده
عارف قزويني در باره او 

يرزا مرحوم م« مي گويد 
علي اكبر شيدا تغييراتي 
در تصنيف داد و اغلب 
تصنيفاتش داراي آهنگ 
دلنشين است، مختصر سه 
تاري هم مي نواخته و 
تصنيف را اغلب نصف شب 
در راز و نياز و تنهايي 

  ».درست مي كرد
  

در اين )  1312 – 1259( ابوالقاسم عارف قزويني 
دوره با سرودن اشعار مهيج ملي ميهني و اجراي 



آنان در كنسرتهايش محبوبيت فوق العاده اي در 
  . بين خاص و عام براي خود كسب مي كند

تا آن روزگار شكل عرضه موسيقي عموما مجالس 
عارف براي نخستين بار اجراي كنسرت . بزمي بود

در ايران را بنا نهاد و موسيقي و ترانه را به عنوان 
هنري جدي و رسمي و تاثير گذار به همگان 

  . ندشناسا
از عارف بيست و نه ترانه به يادگار مانده است كه 
عموم آنها بارها و بارها توسط خوانندگان متعدد 

  . اجراي مجدد شده است
  : چند تن از مشهورترين آنها به شرح ذيل است

اي امان از : در دستگاه شور با مطلع(آمان آمان 
به مناسبت ورود فاتحين به تهران  –فراقت امان 

از خون ) در سه گاه ( افتخار آفاق ) سيشم 1285
در دشتي و به هنگام ( جوانان وطن الله دميده 

ننگ آن ) گشايش دوره دوم مجلس شوراي ملي
در افشاري و به ( ان برود وخانه كه مهمان ز سر خ

هنگام اولتيماتوم روسيه براي اخراج مورگان 
از كف رها شد قرار دل ) مريكايي از ايرانآشوستر 

در شور و به مناسبت ( چه شورها ) افشاريدر ( 
آگاهي از مقاصد ننگين عثماني نسبت به 

در دشتي و به مناسبت (گريه كن ) آذربايجان 
در (بهار دلكش ) مرگ كلنل محمد تقي خان پسيان

  ...و ) ابوعطا
از ديگر ترانه سرايان اين دوره بايد از امير جاهد و 

 – 1274( د امير جاه. بهار نام برد ءملك الشعرا
ترانه سازي با ذوق و توانا بود و اكثر )  1365

آثارش براي اولين بار با صداي قمر و تار ارسالن 
از ترانه هاي مشهور وي . درگاهي اجرا شده است

در بهار ) در سه گاه( امان از اين دل كه : بايد به
در چهار ( هزار دستان به چمن ) در افشاري( اميد 

 حبهار از نخستين شاعران مطر ءو ملك الشعرا) گاه
زمان خويش است كه به ترانه سرايي به صورت 
اصيل آن يعني سرودن شعر به مبناي ملودي 
پرداخته و آثار ماندگاري نيز از خود به يادگار 

در ماهور با آهنگ (مرغ سحر : گذاشته همانند
در ماهور با ( زمن نگارم ) مرتضي خان ني داوود

ين دوره به غير از ابداع در ا) آهنگ درويش خان
كنسرت، شاهد نخستين نمونه هاي ضبط آثار 

كه البته با توجه به كمبود . موسيقايي هستيم
امكانات در داخل كشور، بيشتر اين صحنه ها در 

  . هند و لبنان و آلمان ضبط شده اند

با تأسيس راديو  ) 1349 – 1319( دوره دوم  –پ 
اسي، اجتماعي و تغيير و تحوالت سي 1319در سال 

و تغيير و تحوالت سياسي،   1319راديو در سال 
اجتماعي و فرهنگي بعد از شهريور بيست در كشور، 
موسيقي به تبع آن ترانه سرايي رنك و بويي ديگر 

از اين دوره راديو به عنوان رسانه اي . مي يابد
فراگير كه در دسترس همگان قرار دارد، به 

ايگاه عرضه موسيقي مهمترين و تأثير گذارترين ج
آن سالها و تعيين كننده ذائقه موسيقايي جامعه بدل 

  مي شود و تا دهه هاي بعد اين نقش را حفظ 
  . مي كند

مهمترين جريانهاي قابل بررسي موسيقي آن سالها 
در راديو و سينما شكل مي گيرد كه البته در اين 

  . ميان راديو رسانه مؤثرتري است
همت زنده ياد داوود پيرنيا در راديو به  1335سال 

برنامه گلهاي جاويدان و به تبع آن در سالهاي بعد 
برنامه هاي گلهاي رنگارنگ، برگ سبز، يك شاخه 

اين برنامه ها . گل و گلهاي صحرايي شكل مي گيرد
پخش مي شد و  57به طور هفتگي و منظم تا سال 

اختصاص به اجراي موسيقي ايراني داشت و در دو 



ترانه با دكلمه برگزيده اشعار كالسيك  بخش آواز و
  . پارسي همراه بود

  مهمترين و ماندگارترين آثار موسيقي رديفي 
قرن معاصر در اين برنامه ها اجرا ) آواز و تصنيف( 

برجسته ترين هنرمندان موسيقي معاصر . شده است
در اين برنامه ها همكاري داشته اند آهنگسازاني 

د وفادار، علي روح اهللا خالقي، مجي: چون
تجويدي، مرتضي محجوبي، مهدي خالدي، پرويز 
ياحقي، حبيب اهللا بديعي، جواد معروفي، 
انوشيروان روحاني، همايون خرم، اسداهللا ملك، 

  ...عطااهللا خرم و 
دلكش، مرضيه، بنان، محمودي : چونخوانندگاني 

خوانساري، ايرج،  علي اكبر گلپايگاني، الهه، 
يان، عبدالوهاب شهيدي پوران، محمد رضا شجر

  ...و
ترانه سرايان « و البته ترانه سراياني كه به آنان 

ي ترانه دنيز اطالق مي شود هر چند تعدا»  كالسيك
نيز از اينان مي توان يافت كه در اين طيف قرار 

  . نمي گيرد

رهي معيري، معيني كرمانشاهي، : كساني چون
تورج  بيژن ترقي، بهادر يگانه، اسمائيل نواب صفا،

  ...نگهبان، پرويز وكيلي و 
به موارد »  ترانه سرايي كالسيك« از ويژگي هاي 

  : زير مي توان اشاره كرد
تقدم ملودي بر كالم، عموما زباني رسمي با 
مختصات و زيبايي شناسي سبك بازگشت و عموما 

  . همان مضامين ولي در قالب ترانه
يت و در هر صورت، اين ترانه ها در آن سالها محبوب

مقبوليتي فراوان داشتند و هنوز هم به جز حركات 
جسته و گريخته اي چند، همان زبان و حتي فرم 

  . ملودي نويسي در موسيقي رديفي رواج دارد
صنعت سينماي ايران شكل حرفه اي  1327از سال 

به خود مي گيرد و از سالهاي آغازين دهه سي 
 -ميآنچه كه بعدها فيلم فارسي ناميده شد، پديد 

ينمايي كشور سآيد و تا سالها به عنوان تنها جريان 
به حيات خود ادامه مي دهد و هنوز هم البته در 

  ! قيد حيات است
 1327يكي از نخستين فيلمهاي پر فروش سال 

  : فيلمي است از دكتر كوشان به نام

فيلمي كه به ماجراي عشقي يكي  »توفان زندگي « 
. دارد از اعضاي اركستر سمفونيك تهران اختصاص 

ا زنده ياد روح اهللا خالقي رترانه هاي اين فيلم 
. و بنان نيز آنها را مي خواند كردهساخته و تنظيم 

بنان گوشه ديلمان را نيز گويا براي اولين بار در 
م و از يك سو موفقيت اين فيل. اين فيلم مي خواند

از سويي ديگر تقليد سينماگران آن سالها از سينماي 
مصر و هند باعث مي شود تا اجراي ترانه در متن 

  ا ناپذير دردفيلم به عنوان عنصري ج
  . تبديل شود» فيلم فارسي «  

سالهاي آغازين اين حركت در دهه سي همراه با 
آثار هنرمندان برجسته آن سالهاست ولي كم كم 

ها در موسيقي و آواز پيدا مي شود و سر و كله نابلد
  ترانه در ورطه اي گرفتار مي شود كه غايت آن به 

اين جريان را . مي رسد» ني ناش ناش ناشم من « 
ناميد و تا سالها تنها در » آهنگ فارسي « مي توان 

اين ترانه ها » صفحه فروشي ها « سينما و احيانا 
جاه، شنيده مي شد ولي از سالهاي مياني دهه پن

 - راديو و تلويزيون نيز به عرضه اين آثار مي
جعفر پورهاشمي از پيشروان اين جريان . پردازند

فيلمنامه نويس و كارگردان بود و ترانه هاي فيلمش 



را نيز خودش مي نوشت و مي ساخت و پاي كساني 
آفت و مهوش را به عالم خوانندگي در سينما : چون

نده و آهنگساز و باز كرد و متأسفانه اين نوع خوان
ترانه سرا شدن هيچ گاه دست از سر موسيقي ما 

  ! برنداشت
نجا پيش رفت كه ازياده روي در اين جريان تا بد

در هر فيلم فارسي به هر بهانه اي شده و بسياري از 
 -قهرمان فيلم را به كاباره مي! مواقع بدون بهانه

كشاندند تا شاهد اجراي كامل آهنگي ضربي و 
اهميت اين آهنگها به نوعي . باشيم! راهرقصهاي هم

بود كه عموما پيش از ساخت فيلم با هماهنگي 
. كارگردان و هنرپيشه هاي نقش اول ساخته مي شد

مسعود » قيصر « رد پاي اين سنت حتي در فيلم 
كيميايي كه خود پيشرو موج نوي سينماي ايران 

  . است نيز به چشم مي خورد
  

  ) 1357 – 1350( دوره سوم  –ت 
همزمان با موج سينماي ايران در اواخر دهه چهل، 

 - جريان تازه اي در ترانه سرايي ايران شكل مي
 -ناميده مي» ترانه سرايي نوين « گيرد كه بعدها 

  . شود

بسياري ترانه دو ماهي شهيار قنبري را آغازگر اين 
جريان مي دانند ترانه اي با صداي گوگوش، آهنگ 

  : روژان با اين شروعبابك افشار، تنظيم وا
  ما دو تا ماهي بوديم       توي دريا ي كبود

  ...خالي از اشكاي شور      خالي از بود و نبود و 
منتشر  50نوشته و در بهار  49اين ترانه در زمستان 

. مي شود و مورد استقبال مردم نيز قرار مي گيرد
خيلي زود ايرج جنتي عطايي، اردالن سرفراز و 

چون زويا زاكاريان، منصور تهراني و  بعدها كساني
به اين جريان مي پيوندند و به نوشتن آثاري ... 

مي پردازند كه از يك سو مقبوليت و محبوبيت در 
ميان عامه مردم پيدا مي كند و از سويي ديگر وجه 

 - ادبي و رسمي خود را دارند و از اين دوره مي
ل در ژانري مستق« توان به جرات ترانه را به عنوان 

  . بررسي كرد» ادبيات ايران 
ترانه سرايي نوين با تاخيري پنجاه ساله نسبت به 
شعر معاصر از زير سايه سنگين شعر كالسيك رها 

در ) و نه تفنني( مي گردد و به عنوان عنصري پويا 
زندگي شهروند  معاصر ايراني حيات خود را آغاز 

  . مي كند

جدي در اين جريان باعث مي شود تا نوع ترانه 
سينماي آن سالها مطرح شود و در اين رهگذار 
بسيارند ترانه هايي كه در ابعادي باالتر و مؤثر تر 

به . از خود فيلم به ماندگاري و محبوبيت رسيده اند
جز پيدايش ترانه نوين، جريانهاي زير را نيز در اين 

  : دوره مي توان مورد مطالعه قرار داد
پخش صفحه  قدرت يافتن شركتهاي توليد و •

و كاست و تاثير آنها بر توليدات 
 موسيقايي

ون و يافول راديو از سويي و رواج تلويز •
نقشي كه تلويزيون از اين دهه در شكل 
دهي ذائقه شنيداري و ديداري جامعه 

 . ايفا مي كند

رواج فرهنگ كاباره داري در اين سالها،  •
كه پاي بسياري از هنرمندان مطرح و 

عاصر را به كاباره ها صاحب نام موسيقي م
مي كشاند و همچنين تقليد از موسيقي 

 . عربي در اين نوع آهنگها

  
  ) تا امروز   1357( دوره چهارم  –ث 



در حقيقت اين دوره را مي توان دنباله اي از 
دوره سوم دانست ولي آنچه باعث اين تفكيك 

و تبعات آن  57مي شود، وقوع انقالب بهمن 
ادي، اجتماعي و در مسائل سياسي، اقتص

جريانهاي مهم اين دوره . فرهنگي كشور است
  : را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد

جريان موسيقي رديفي با رويكردي جديد  -
نسبت به روند برنامه گلها، تفاوت اين 
رويكرد را در صدا دهي اركستر، نوع 
ملودي نويسي و اجراي آوازي و 

كه  .همچنين كالم مي توان مشاهده كرد
حاصل آثار دو گروه مهم موسيقي بين 

 : مي باشد 62 – 55سالهاي 

گروه شيدا به سرپرستي محمدرضا ) الف
   54لطفي تأسيس در سال 

گروه عارف به سرپرستي حسين عليزاده، ) ب
   55تأسيس در سال 

نام اين گروه حكايت از رجعت به سنت تصنيف 
سازي دوره اول ترانه، با اعمال خالقيتهايي 

  . يد داردجد

موسيقي پاپ و  1376تا  1360از سال  -
اساسا ترانه نويسي در داخل كشور 
تعطيل مي شود و آنچه كه مديريت 
دولتي در عرصه فرهنگ به عنوان 
خوراك فرهنگي ازطريق راديو و 
تلويزيون به جامعه تزريق مي كند، 

ترانه هاي گل « موسيقيي است كه عنوان 
به  60ر دهه د. را به خود گرفت» و بلبلي 

جز سرودهاي مناسبتي صدا و سيما تنها 
خواندن اشعار كالسيك و بعضا نيمايي 
مجاز بود و تصاوير اين آهنگها همواره با 

 پخش ... مناظري از چشمه و جنگل و 

يشد از سالهاي اول دهه هفتاد با اندكي م
تساهل صدا  و سيما دست به توليد آثار 

دي و گل و بلبلي پاپ مي زند، با ملو
خوانش و كالمي كه سابقه تاريخي در 
ذهن مخاطبين ندارد و مسئوالن اصرار 

» بهار را صدا بزن « دارند تا براي نمونه 
را به عنوان ترانه و موسيقي آرماني به 
شنونده تحميل كنند كه البته اين جريان 
راه به جايي نبرد و نتيجه اي در بر 

نداشت جز انبوه آثار دولتي ساخته شده 
يگاني صدا و سيما و تبعاتي كه بعد ادر ب

از رهگذار اين خالء گريبانگير موسيقي 
 . داخل كشور شد

اواخر دهه پنجاه  با توجه به جو در  -
فرهنگي و سياسي حاكم بر كشور، 
بسياري از فعاالن موسيقي به خارج از 
كشور مهاجرت كردند و بعضي هم كه به 
اميد گشايش مانده بودند اوايل دهه 

البته در اين . ت تن به غربت دادندشص
ميان عده اي هم ماندند و اگر فعاليتي 

 داشتند به توليد آثاري متفاوت با 

 . ساخته هاي پيشين خويش پرداختند

اجتماع ايرانيان در لوس آنجلس و به 
تبع آن نياز به خوراك موسيقايي باعث 

ادامه  هشد تا هنرمندان مهاجر در غربت ب
د بپردازند و البته روند حرفه اي خو

عموما نه به ارزشمندي و قدرت توليدات 
اواسط دهه شصت با !  پيشينشان در وطن

ظهور چهره هايي در موسيقي خارج از 
كشور همراه بود كه تنها خاطره اي دور 



از وطن داشتند و بعضا متولد آنجا بودند 
و زبان مادريشان را نيز به سختي صحبت 

يك سو و از مي كردند، اين اتفاق از 
سويي ديگر نوع چرخه اقتصادي آثار در 
آنجا موسيقي جديدي به نام موسيقي 
لوس آنجلسي شكل گرفت كه با توجه به 
تعطيلي بازار توليد داخلي، به محبوبيت 
و مقبوليت فراواني دست يافت و هر آنچه 
در آنجا توليد شد، در اينجا به عنوان 
اسلوب زيبايي شناسي در ذهن مخاطب 

خوش كرد و عجبا كه مديران  جا
فرهنگي وطني وقتي به خود آمدند كه 

  ...ديگر دير شده بود و
در زمينه هاي آهنگسازي، خوانندگي و 
ترانه سرايي از يك سو و عليرغم كمبود 

  امكانات عرضه در رسانه هاي عمومي 

  نوع برخورد صدا و سيما با موسيقي(
و اجراي كنسرت، از ديگر سو و ) پاپ 

ن اعمال مميزي هاي سليقه اي از همچني
سوي وزارت ارشاد، شاهد آن هستيم كه 
آثار توليدي داخل بعضا به جز مقوله 

امكانات صدابرداري از : هايي چون
نمونه هاي توليدات آنطرف آب چيزي 
كم ندارد و باعث پيروي بسياري از لوس 

  . آنجلس نشينان از اين آثار شده اند
  : منابع

ران، روح اهللا سرگذشت موسيقي اي
  خالقي

نامنامه موسيقي ايران زمين، مهدي 
  ستايشگر

)  4تا  1جلد ( فيلم شناخت سينماي ايران 
  غالم حيدري

  : پانوشت
از آنجا كه هم دوره اي هاي شهيار و از 

فرهاد، اردالن : جمله كساني چون
سرفراز و زويا نيز بر همين عقيده اند كه 

ديگري از  ترانه نوين با اين ترانه و ترانه
آغاز مي شود، » جمعه « شهيار با نام 

بحث درباره اين كه آيا سنگ بناي ترانه 
نوين با اين ترانه بنا نهاده مي شود؟ و 
آيا ترانه هاي ديگري از شهيار يا كسان 
ديگر نيز مي توان يافت كه در اين طيف 
قرار بگيرد؟ و اساسا آيا اين ترانه تمام 

د؟ در اين مختصات ترانه نوين را دار
  . مجال ضروري به نظر نميرسد

  
 

  
  


