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بویژه هنگامی که به گذشته های نه چندان دور می نگریم، نه تنها نگاه به تاریخ، که نگاه به جهان همزمان نيز در سرزمين ما 
  واست) ان کنونیراینزدیک به دوبرابر (فتحعلی شاه قاجار، که پادشاه کشوری پهناور . اشک بر چشم آدمی می آورد

  : نادر شاه افشار و شاه عباس بزرگ، در نامه ای به فرستاده خود در استانبول جهان را چنين می بيندجاینشين کسانی چون
  
آیا این که  [...] ستان عبارت از چند ایل است؟ آیا شهر نشينند یا چادر نشين و آیا خوانين و سرکردگان ایشان کيانند؟گفرن «

 اگر ،در جزیره ای ساکنند و یيالق و قشالق ندارند و قوت غالبشان ماهی است راست است یا نه]مردم انگلستان[ می گویند
صرف مساعی و اقدام بنما و نيک بفهم که [...] ؟ راست باشد چطور می شود در یک جزیره بنشينند و هندوستان را فتح کنند

به علم یقين  [...] وی از انگلستان است یا انگلستان جزوی از لندن؟ آیا لندن جز؟ لندن چه نسبت است ودر ميان انگلستان
 آیا بنا به شهر اقوال  .تحقيق کن که کمپانی هند شرقی که این همه مورد بحث و گفتگو است با انگلستان چه رابطه ای دارد

 » قول بعضهم مرکب از چند پيرزن؟]یا به[و  و بابا علی عبارت است از یک پيرزن
  

 جهان پيرامون خود را بهتر می شناخت، - سته بود  که از چادر ایل بيکباره بر تخت شاهی َج-این شاه بی خرد  اگر بی گمان
واپسمانده به تاریخ و جهان بود که همين نگاه . تن به جنگی نابخردانه با یکی از بزرگترین ارتشهای آنروز جهان نمی دادهرگز 

آغا محمدخان قاجار نه تنها استخوانهای . ودی مرده ریگ شاهان پيشين بگشایندرا وا می داشت دست به نابشاهان قاجار 
کریمخان زند را از شيراز به تهران آورد و در جایی که گماشتگانش با کفش می ایستادند بزیر خاک کرد تا او را پس از مرگ نيز 

 این شاهان ).1(آورند و در تاالر تخت مرمر کار گذارند نند و به تهران خوار کرده باشد، که فرمان داد تاالر تخت کریمخان را برَک
که بنا بر خوی قبيله ای خود ارزش و جایگاه سازه های باستانی را نمی شناختند، گاه فرمان به تراشيدن سنگنبشته بر دیوار 

 بر سنگ می ، گاه به سراغ طاق بستان می رفتند و پيکر خود را)ناصرالدین شاه (ر در تخت جمشيد می دادندچکاخ ت
 عارف قزوینی بر آن .، و گاه نگارگریهای کاخ عالی قاپو و چهلستون در اصفهان را نابود می کردند)فتحعلی شاه (تراشانيدند

" بيات زند"یکی از آوازهای دستگاه شور را که تا آنزمان به نام برای آنکه نام خاندان زند را از یاد مردم ببرند، قاجاریان است 
  .خواندند" بيات ترک"، شناخته می شد

  
بخش بزرگی از مينياتورهای عالی قاپو و کاخ . ویرانگری فرهنگ گذشته ایران در جمهوری اسالمی شتاب بيشتری بخود گرفت
برای نمونه زنانی که  ( سازگار نبودند دینیچهل ستون و همچنين ساختمان ميانی باغ فين کاشان از آنجا که با ارزشهای

 در همينجا می توان دریافت چرا سازه های باستانی در اروپا که تاریخ آن . تراشيده شدند)رهنه بودبخشی از تن آنان ب
خانه ای برای نمونه نگارگریهای . نده اندکوتاهتر و فرهنگ باستانی آن َپستتر از فرهنگ ما است، دست نخورده تر و پابرجاتر ما

 1760 با آنکه این شهر بسال  هيچگاه نابود نشدند،بگی نشان می دهند، زنان و مردان را به هنگام همخوا، کهیمِپدر شهر ُپ
اروپائيان از آنجایی که این سازه ها را بخشی از گذشته خود می دانستند، بجز در دوره ای که آئين مسيح . از زیر خاک بدر آمد

 ما پس از ساسانيان هميشه با در ایران ولی. دست به نابودی آنها نگشادند) 2(بزور در این قاره گسترانده می شد 
خاندانهایی سروکار داشته ایم که از بيرون به این سرزمين آمده بودند و در آغاز کارشان خود را با گذشته این آب و خاک بيگانه 

ر دو نسل نخست بازمی گردد و بازماندگان آنان دیگ-باید در  همينجا یادآور شوم که این بيگانگی تنها به یکی (.می یافتند
مردم بومی این آب و خاک بشمار می آمدند، چنانکه غزنویان ایرانی بدست سلجوقيان نوآمده، سلجوقيان ایرانی بدست 

تا  از سه هزار سال پيش قومهای ایرانی "همه"نياکان . خوارزمشاهيان نوآمده و خوارزمشاهيان ایرانی بدست مغوالن برافتادند
زه و از نگرگاه حق شهروندی هيچکس نمی تواند خود را ميزبان و دیگران را کوچنده و  به این سرزمين کوچيده اند و امروکنون

  ).کسی که این سخن ساده را درنيافته باشد، حقوق بشر و حقوق شهروندی را نيز درنيافته است. ميهمان بخواند
  

نا ستيز آشتی ناپذیر اسالم و آنچه که کيستی ما را در درازنای تاریخ پس از اسالم دچار آسيبهای ژرف کرده است، هما
همانگونه که پيشتر آوردم، از دیدگاه مسلمانان نه تنها موسيقی، رقص، نگارگری و . نان با هنرهای ملی ما بوده استامسلم

را نيز نکوهش می ) َالُشَعراء(تندیس سازی در رویاروئی با فرمان اهللا جای می گيرند، که قرآن در سوره الشعراء سرایندگان 
هنرمند گرامی و استاد بی همتای رقص ایرانی .  ترس از گناه هرگز به هنرهای ملی ما ميدانی برای خودنمائی نداد.کند

  :شاهرخ مشکين قلم در اینباره می گوید
کافيست که یک نسل . ما رابطه نگارشی در کشورمان نداریم، می نمی دانم مردم سد سال پيش چگونه می رقصيده اند«

 سخنی که در .»ما باشد، مثل انقالب اسالمی، این کفایت می کند که تمام آثار گذشتگانمان فراموش بشوندسوخته در ميان 
با این همه نباید از بازسازی این کيستی در همه زمينه های آن نااميد . باره همه رشته های دیگر هنری نيز درست است

خ بيشترین آسيبها را از اسالم دیده است، هنر ُپرارج موسيقی یکی از نمادهای فرهنگ و کيستی ملی ما که در گذر تاری. شد
گواه زنده این . همانگونه که می دانيم، مسلمانان نه تنها نواختن موسيقی، که گوش دادن به آن را نيز گناه می دانند. است

انگونه که پيشتر آوردم، در هم. ستيزه جوئی اسالم و مسلمانان رفتار طالبان در افغانستان و جمهوری اسالمی در ایران است
سالهای سياه دهه شصت، سازهای بسياری ُخرد و نابود شدند و نوازندگان بسياری تنها از آنرو که سازی در خانه خود 

می خواند و چهره های درخشان " عربی"در جهانی که بسياری از دستآوردهای فرهنگی ما را . داشتند به زندان رفتند
، جای شگفتی نيست که موسيقی ما "عرب"و یا " ترک" را یا ... و رازی و موالنا و خوارزمی و رازی و  چون ابن سيناتاریخی ما

آیا براستی آنگونه که قبيله گرایان می گویند ما موسيقی خود . نيز از سوی بسياری از اروپائيان موسيقی عربی خوانده شود
، یا آنان خود بر سر خوان گسترده فرهنگ ما نشسته و از آن دانه برچيده را از ترکان و عربان گرفته و بر آن رنگ ایرانی زده ایم

  اند؟
  

می توانيم از یک راه دیگر دور بزنيم و تأثيری را که رقص ایرانی بروی فرهنگهای همسایه «: شاهرخ مشکين قلم می گوید
مثال رقص َکَتک [...] يان بجامانده است ببينيم، مثال در چين، در ختن آثار بسياری از رقص ایرانی دوره ساسان گذاشته است

هند تحت تأثير اولين مهاجرت پارسيها بوده به هند، و خود هندیها که زبانشان فارسی نيست، معنی اسامی مودراها را نمی 
ی که اکثر شاگردان آن مودرا را اشتباه می گيرند، در صورتی که من" هپارواَن"فهمند، وقتی که معلم درس می دهد و می گوید 

در زمينه موسيقی . »است" پروانه"فارسی زبان هستم، برایم حفظ کردن این مودرا خيلی راحت است، برای اینکه شبيه یک 
همانگونه . نيز می توان با بهره گيری از دانش واژه شناسی ریشه های ایرانی موسيقی همسایگان ترک و عربمان را باز یافت

  : چنين استها و آوازها دستگاهایننام . یک ساختار دستگاهی برخوردار استکه پيشتر آوردم، موسيقی ایرانی از 



  
   ،راست پنجگاه. 7همایون، . 6نوا، . 5چهارگاه، . 4سه گاه، . 3شور، . 2ماهور، . 1هفت دستگاه 

  بيات اصفهان . 6افشاری، . 5ابوعطا، . 4، )زند(بيات ترک . 3دشتی، . 2بيات ُکرد، . 1و شش آواز 
  

که هم آذربایجان و هم اران و قفقاز هميشه بخشی از جغرافيای فرهنگی ایرانزمين بوده اند، جای شگفتی نيست که از آنجا 
  :به گونه زیر باشند) جمهوری آذربایجان(موسيقی آذربایجانی " موقامات"نامهای دستگاهها یا 

  
  هؤمایون، . 7شؤشتر، . 6ز، بياتی شيرا.5چاهارگاه، . 4سه گاه، . 3شور، . 2راست، . 1: اساس موقامالر

  )3. ( نؤ چاهارگاه3ساَرنج، . 2شاهناز، . 1: کؤَمکچی موقامالر
  

موسيقی عربی نيز که یک موسيقی مقامی است، ساختاری نزدیک به ساختار دستگاهی موسيقی ایرانی دارد، بدینگونه 
 از آن گذشته سازهایی چون تار، سنتور، نی، .جای گوشه ها را گرفته اند" مقامات"جای دستگاهها و " اجناس"که در اینجا 

 و تنبور یا با نام ایرانی خود و یا با عربی شده همان نام در ، رباب، چنگ، زنگ)عربها ویلن را نيز کمنجه می نامند (کمانچه
  : نام اجناس موسيقی عربی چنين است.کشورهای عربی نواخته می شوند

  
  . ثرواَاَن. 9ُکرد، . 8صبا، . 7حجاز، . 6 راست، 5، نهاوند. 4بياتی، . 3سيکاه، . 2عجم، . 1
  

سيکاه همان . نيازی به دانش زبانشناسی نيست" اجناس"همانگونه که می بينيم، برای بازشناسی ریشه های ایرانی این 
ست و نهاوند و ی ایرانی ا"نوا"سه گاه است، عجم نامی است که عربان بر ایرانيان نهاده بودند، نوا اثر برگرفته از دستگاه 

  :بررسی مقامات موسيقی عربی از این نيز گویاتر است، برای نمونه. راست و ُکرد نيز خود گویای کيستی خویشند
  

نيریز یا (، ُکرد، ماهور، نهاوند، نيروز )چهارگاه(، فرح افزا، جيهارکاه )بيات شور(، بياتی شوری )بسته نگار(اثر ُکرد، بسته نيکار 
 این اجناس و ).یک گاه(، سوزناک، یکاه )سوز دل(، سوزی دیل )سه گاه(، شهناز، شوق افزا، سيکاه ، نوا، راست)نوروز

  .مقامات کمابيش در سرتاسر جهان عرب از یمن گرفته تا تونس نواخته می شوند
  

ایی چون  گذشته از سازه.)4( همسایه دیگر ما کشور ترکيه است که موسيقی مقامی آن برگرفته از موسيقی ایرانی است
ترکيه نشانگر ریشه های  موسيقی هنری) کامالرِم(گزیده ای از نامهای مقامات  ،)باقالماساز (کمان، کمانچه، تنبور و ساز
  :دیرین این موسيقی است

  
مایه، فرح ، چارگاه، ِاوج آرا، ِاوج )بزرگ(، بسته ایصفاهان، بسته نيگار، بؤزؤرگ )عشق افزا(، آشک افزا )اَرسبار؟(کؤردی، َاَرزبار 

، نيشابورک، )نهاوند(، ایصفاهان، ماهور، نوا، نيهاونت )خوزی؟(، حوزی )حجاز همایون(هؤمایون - فزا، فرحناک، گردانيه، حيجاز
، )سوز دآلرا(، سوزی دیل آرا )سوز دل(، سوزی دیل )سپهر(، پنجگاه، راست، سازکار، سه گاه، سيپيهر )نهفت(نؤهؤفت 

  )5(). زابل(، زاویل )هیک گا(سوزناک، شهناز، یگاه 
 

برای نشان دادن جایگاه هنر در کيستی ملی در اینجا نگاهی خواهم داشت به چهارمين نوزائی کيستی ایرانی که با جنبش 
ئی ملی و برآمدن ميهنگرایی در اهمپا و همزمان با نوز. روشنگری بروزگار ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد و به مشروطه انجاميد

 در .ندان دوره روشنگری، هنرهای ملی ما چون شعر و موسيقی و نگارگری نيز دچار دیگرگونی می شدندميان اندیشم
پروانه و  گل و  هزاربارهدر زمينه شعر، سرایندگان خسته و دلزده از ستایش .نگارگری چهره تابناکی چون کمال الملک پدید آمد

روی انسان نوین ایرانی می پرداختند، به خودکامگی، بيدادگری، واپسماندگی، نادانی،  بلبل اندک اندک به چالشهای پيش
-  شعر پارسی از آسمان و جهان فرا.ناآگاهی، نبود آزادی و ارزشهای جهان نوین و بيش و پيش از هرچيز به نبود قانون و داد

.  می بينيمکهنوره کمتر نشانی از آن رازونيازهای  در سروده های این د.پندارین، به زمين آمده و در ميان آدميان می زیست
  :قره العين می سرود

  
  دسـان تقدیگــر نشــود مســجد، دکـّ/ دیگــر ننشيــند شيخ، بر مسند تزویر 
  سسُوآسوده شود خلق ز تخييل و تَو/ آزاد شـــود دهـــر ز اوهـــام و خرافات 
  سرُّشـــود جـهل ز نيروی تَفمـــعدوم / محـــکوم شــود ظلم ببازوی مساوات 

  
 همزمانانش آشکارا باز می گفت و خود در سروده هایش" سعدی وار" دلزدگی خود را از سروده های ميرزا آقاخان کرمانی 

پژوهشگر گرانمایه دکتر ماشااهللا آجودانی در کتاب . می راند" حقوق بشر" ایران سخن از تبرای نخستين بار در تاریخ ادبيا
با استادی روند این دگرگونی را نشان داده است و من با آوردن چند نمونه کوتاه، خوانندگان " یا مرگ یا تجدد"د پرارج خو

شعر . نوزائی هنری و بازسازی کيستی ملی دو نوزاد همزمان بودند. کنجکاو را به خواندن این کتاب ارزشمند فرامی خوانم
.  درجا زده بود، اکنون پوست می انداخت و نوجوان می شدپارسی که پابپای آشفتگی فرهنگی دست کم سه سده

نمایه های اندیشه واپسگرای ایرانيان را به ریشخند ایرج ميرزا با زبان شوخ و گزنده اش ُب زبان مردم شده بودند، ،سرایندگان
َدرانه به پندارهای نادرست بی پروا و پرده " عارفنامه"و هم در " ر کاروانسرائیرَدبر َس"می گرفت و هم در سروده ای بنام 

  :می نگاشتفرخی یزدی دمی از سرودن در باره تهی دستان و رنجبران باز نمی ماند و . جامعه ایران می تاخت
  

  کنند رنـــجبران چـون قــــيام آزادی/ به روزگار قــيامت بـــپا شــود آنروز 
  

 ایران ترانه سرای عارف قزوینی، که او را باید بزرگترین. ز شداندک اندک کار نو آوری به ترانه سازی و تصنيف سرائی نيز با
نه تنها فراموشم نخواهد شد، بلکه معاصرین دوره انقالب نيز هيچ وقت از خاطر دور نخواهند داشت «:  می نویسد،بشمار آورد

] روسپی... [ی جـکه وقتی من شروع به ساختن تصنيف و سرودهای ملی و وطنی کردم مردم خيال می کردند تصنيف برا
  :می سرود" از خون جوانان وطن"عارف قزوینی در ترانه جاودانه خود  .»گربه شاه شهيد است" ببری خان"یا برای دربار 

  
  بردند به سرقت همه سيم و زر ایران/ خــــوابند وکــــيالن و خـــرابند وزیـران 
  ـتان داد فقيران ز اميــرانیا رب بســــ/ مـــا را مــــگذارند به یـــک خانه ویران 



  
کمتر تصنيف و ترانه ماندگاری از این دوره را می توان یافت که به چالشهای جامعه ایران و نيازهای مردم نپرداخته باشد و چه 

از دیگر نمونه های . با بسآمدی بسيار گوش جان را می نوازد" آزادی"جای شگفتی که در کشاکش این نوزائی واژه ورجاوند 
است، که ملک الشعرای بهار شعر آنرا سروده و مرتضا نی داوود آهنگ آنرا " مرغ سحر"ای این سروده ها تصنيف جاودانه زیب

 در سروده های ميهن پرستانه خود هميشه سوی درماندگان و  دیگر شاعر آزادیخواه کهميرزاده عشقی). 6( ساخته است
 دیدار از ویرانه های تيسفون برای نخستين بار در تاریخ موسيقی پس ازگامی فراتر رفت و سرکوب شدگان را می گرفت، 

ُاپرا که در اروپا یک . زد" رستاخيز شهریاران ایران) "یا آنگونه که خود می گفت نمایش آهنگين(ایران دست به ساختن اپرای 
  . بروی صحنه رفت دربار رویارویی باهنر درباری بود، در ایران  برای نخستين بار در چهره هنری مردمی در 

  
در زمينه موسيقی چهره های درخشانی یکی پس از دیگری پدید آمدند؛ آقا علی اکبر، آقا غالمحسين، ميرزا عبداهللا، آقا 

 استاد .همچنين فنآوری ساختن سازها دچار پيشرفت و دگرگونی شد... .  و  صباحسينقلی، حبيب سماعی، درویش خان،
تا به امروز نيز کسی به  ، کهبود) هر دو از استادان بنام تارساز(ک و برادرزاده هامبارسون بی چون این رشته یحيا پسر خاچي

 وزیری .با این همه جهش موسيقی ایرانی بسوی جهان نوین با شادروان کلنل علينقی وزیری آغاز شد. پایه او نرسيده است
 و در تهران پنهان شد و به گردآوری تفنگ و که یک افسر ُخرد قزاق بود، در بيست سالگی به مشروطه خواهان پيوست

او نه تنها موسيقی ایرانی را . فشنگ پرداخت و به هنگام گشوده شدن تهران بدست مجاهدین از درون به یاری آنان شتافت
طربکان بيرون کشيد، که خود در این رشته هنری براه نوینی رفت و بنيانگزار موسيقی سنتی از کنج پستوها و آغوش ُم

م راز آنجا که جایگاه کلنل وزیری در بازسازی کيستی ایرانی و نوزائی چها. رانی، بدانگونه که امروزه آنرا می شناسيم، شدای
ما تا کنون نهفت و پنهان مانده است، در اینجا اندیشه های او را از زبان خودش بازنویسی می کنم، تا دانسته شود جایگاه 

 در تهران برگزار 1304وزیری در کنفرانسی که روز هفدهم تيرماه . ستی ملی چيستهنرهای ملی و بویژه موسيقی در کي
  :شد می گوید

امروز در عالم کم کم  موضوع . بوسيله سالطين و بزرگان و نجبای قوم تشویق می شد] هنر[آن زمان گذشته که صنعت «
دارس است که توده را تربيت می کند و از قوای مهمه بدست جمعيت و ملت افتاده و م. سلطنت و اشرافيت از ميان رفته

ملتی که در . ، موجد بزرگی و عظمت ملت است]هنر[بزرگی و اهميت صنعت . پشتيبانی می نماید] هنرمندان[صنعتگران 
مدرسه [برای این بود که گفتم مدرسه ما . خود نکوشد، در بقای مليت خود سستی کرده است] هنرهای[بقای صنایع 

 از گنجينه های احساسات دقيق ملی است، زیرا این مدرسه موزه ای است از یادگارهای ذوقی ملت، یکی] موسيقی ملی
بفرمائيد ببينم کدام ! می گویند فالن کس موسيقی ایران را از بين می برد« ... »که در قرون متمادی ظاهر گشته است

چه کتبی یا چه قواعدی داشته ایم که ! استموسيقی را؟ اگر مقصودتان موسيقی مجالس کيف است، که این خود خدمتی 
آی های وای دلم های جانم دل دله دلی امان خدا رسوا : معموال آوازخوان ما اینطور شروع می کند[...] من از بين برده ام؟ 

شنيدم یکی از منتقدین در شبی که اشعار فردوسی را با ساز خواندم، در موقعی که به َرجز رستم در جواب خشم ! دلم
از این تعریف " من بکلی وحشت کردم، نزدیک بود فالن کس گرز رستم را توی سرم بزند: "کاووس شاه رسيدم، گفته بود

  )7. (»معلوم می شود که خوب از عهده برآمدم زیرا مفهوم رجز جز این نيست
  

ران و نویسنده کتاب ارزشمند بنيانگزار نخستين دبستان دخترانه در تاریخ ایوزیری که در دامان بی بی خانم استرآبادی، 
او که در همه .  بشمار می رود نيزوشمند موسيقی به بانوانآموزش َر از پيشگامان ، )8 (پرورش یافته بود" معایب الرجال"

 خود 1313 بسال کامه پهلوی،دپهنه های زندگی اش افسری سرافراز و گردنکش بود، سرانجام با سرپيچی از فرمان شاه خو
در اینباره . را در پشتيبانی از جنبش ملی شدن نفت سرود" سمفونی نفت "1330 کلنل آزادیخواه بسال . کردرا خانه نشين
 "رشد ملي ايران "اين قطعات را اگر توفيق افتد و عمر باشد خيال دارم خود اجرا نمايم در تحت عنوان کلي«: می نویسد

  .»کنمتقديم مبارزان رشيد خلق ايران 
  

 آشنایی باو   تا به زمانه وزیریقره العينروند نوسازی و نوگرائی در شعر و موسيقی ایرانی از روزگار  ناکنون و با شناخت
چکامه . چگونه پدید آمده است" ای ایران، ای مرز پر ُگهر" می توان دریافت که سرود بی همتای  ،اواندیشه ها و ویژگيهای 

ساخته  سروده و آهنگش را روح اهللا خالقی، یکی دیگر از شاگردان اواین سرود را حسين گل گالب، یکی از شاگردان وزیری 
 امروزه در هر بزنگاهی برای نشان دادن آزادگی ،اگر ایرانيان آزاده از دانشجویان گرفته تا زنان برابری خواه و کارگران. است

 که در یکسد و پنجاه سال هاییآرزوجز بازگوئی همه آن نيست،   چيزیکارشانخویش سرود ای ایران را سرمی دهند، 
  :گذشته بروی هم انباشته شده اند

  
  . ملت استاین چکيده همه آرمانهای  چکامه آزادگی ما، و"ای ایران"
  

  ...دنباله دارد 
  

 بخشهای پيشين در تارنگار  هِمسَتگان
 

 ان زمين بدور داردخداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایر
  مزدک بامدادان

com.blogspot.mbamdadan 
  
  15یک، برگ . ، عبداهللا مستوفی، ج"تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه". 1
  
، پيروان این دین از نهانگاههای جنگی خود کرد مسيح را نشان واکهای نخست نام" وی-ُپل ميل "د در نبر312پس از آنکه کنستانتين بسال . 2

اینکار که نخست در آرامش و با گفتگو انجام می . خود بدر آمدند و پس از سيسد سال سرکوب و کشتار، آغاز به گسترش دین خود کردند
 یا نابود شدند و یا مصالح مسيحی-در همين دوره بود که سازه های باستانی پيش. گرفت، رفته رفته رنگ و بوی ستيزه جویی بخود گرفت

  .بکار رفته در آنها برای ساختن کليساها و نيایشگاههای مسيحی بکار رفتند
  
  .، اؤزیر حاجی بيگف)بنيانهای موسيقی مردمی آذربایجان" (آذربایجان خالق موسيقيسينين اساسالری". 3
  
مونه در آذربایجان موسيقی روستایی که بنام موسيقی گفتنی است که این همسنجی تنها به موسيقی شهری باز می گردد، برای ن. 4
  . کتابهای خود به این دو گونه موسيقی پرداخته استدرمحمد امين رسولزاده . شناخته می شود، راهی دیگر پيموده است" عاشيقالر"

http://mbamdadan.blogspot.com/
http://mbamdadan.blogspot.com/


  
روزگار فرمانروائی بابریان بيش است، که ب) هيندوستانی(یک موسيقی دیگر که ریشه در موسيقی سرزمين ما دارد، موسيقی شمال هند  .5

اگرچه نامهای دستگاههای ایرانی یکسر پارسی است، ولی در ميان گوشه ها به نامهای عربی نيز برخورد . از پيش رنگ و بوی ایرانی گرفت
پدیده به سادگی دریافتنی از آنجا که ایران نزدیک به هزار و سيسد سال زیر فرمانروائی خاندانهای عرب و ترکزبان بوده است، این . می کنيم

ولی در این هزار و سيسد سال خاندانهای پارسی زبان هرگز در سرزمينهای عربی و ترکی فرمانروائی نکرده بودند، بویژه اینکه . است
  .کشوری مانند تونس هزاران فرسنگ از پهنه فرهنگی ایرانزمين بدور بوده است

  
ن بس که هم امروز نيز گروههای برجسته موسيقی سنتی آنرا در پایان برنامه به درخواست زمانگی این ترانه همي-رادر جاودانگی و َف. 6

  .شنوندگان بازخوانی می کنند
  
  193سرگذشت موسيقی ایران، روح اهللا خالقی، بخش دوم، برگ . 7
  
بی بی خانم که در آن هنگام در دربار به سر . بود، که به تهران کوچيده بود پدر وزیری افسر جوانی از مردمان قفقاز بنام موساخان وزیرُاف. 8

وزیری بدینگونه در خانواده ای .  به همسری یکدیگر درآمدند،می برد، او را دید و آن دو دل بيکدیگر باختند و پس از گریز بی بی خانم از خانه
" معایب الرجال" گذشته از کتاب خ ما بشمار می رود، که از فرهيخته ترین زنان تاریبی بی خانم. آزادیخواه و پایبند به برابری زن و مرد باليد

  .ترقی و مجلس به چاپ رسانيدجستارهای فراوانی نيز در روزنامه های حبل المتين و 
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