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 ازجیله) ديرر شعرایاز شعر  ،ادامه سعیی بی  از آثار شاعران ديرر بود  اس؟؛ اما در

 معندادار یصدورتبده انتخابی شاعران و اشعار تنوع انی ونیز بمر  برد  (...و مولانا ،حافظ

 .اس؟ يافته افزاي 
 

 .، مولاناايران آوازی موسیقی بسطامی، فروغی ،سعیی حافظ، شعر، انتخا : کلیدی هایواژه

 

 مقدمه. 1

 از پدی  ايدرانِ ادبیدا  کدهایگوندهبه ؛انیبود  يکیيرر کنار در ديرباز از موسیقی و شعر

 ماحصل  و  بود استوار موسدیقی بدا کدلام هیراهی و شفاهی رواي؟ سنّ؟ دو بر اسلام

 يعنی ؛اس؟ شی  متجلدی باستان هایسرود  و کمن اساطیری و دينی هایرواي؟ شکلبه

 آثدار و آوردنیدرمی کتاب؟ به را اقتصادی و سیاسدی و دولتدی اسدناد تنمدا دوران آن در

 منتقدل بعدیی هداینسدل بده سینه،بهسینه روشبه و شفاهی ؟سنّ طريق از ادبی و دينی

 تددرينقددیيیی درخصددوصِ پملددوی هددایکتددا  .(08: 0835 تفضددلّی، .رک) شددیمددی

 و مدتن کدردنحفظ بده افدراد تیايل از شواهیی زرتشیان هایسرود  و هانوشتهمجیوعه

 هدایداسدتان و هدااسدطور  کننیگانتیوين ،نیز بعیها. انیکرد  بیان( زنی) اوستا گزارشِ

 نیز شفاهی روايا  از ،نامهخیای مکتو  روايا  بر علاو  فردوسی، ماننی ،ايران حیاسی

 درگدا  به نیاي  زرتش؟ آيین در .(08: 0870 ،و هیکاران ريپکا. رک) انیجستهمی بمر 

 خداص سدرودهای) سدرود معندای بده «گاثدا» يدا «گدا » بود؛ هیرا  آواز با عیوماً خیا

 قدیمتی کده هداگدا . اسد؟ «آواز بدا خوانینِ» معنی به سانسکري؟ زبان در و( زرتش؟

 عمدی از ماندی برجدای هدایترانده تدرينکمن ،(میلاد از قبل سال 0711) دارد ساله8711

 هداگدا  خوانین بر بارها اوستا در. اس؟ شی  سرود  مذهبی مراسم در که اس؟ باستان

 کتدا  عدوام گويیمی ،اسلامی معروف مورخ ،مسعودی. اس؟ شی  کییأت آواز صور به

 يدا زندیخوان بده آوازخدوش مرغدان نیدز شعرا بین در و نامیینیمی «زمزمه» را زرتش؟

 «زندیخوانی» س؟،پملوی زبان به اوستا تفسیر که زنی ،هیچنین ؛انیبود  معروف زنیباف

   .(708: 0830 شاهرودی، سعیی. رک) شیمی نامیی 
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 در. اسد؟ داشدته بسدیار رونقی( هاداستان روايترری) خنیاگری ،هخامنشیان عمی در

 و ممدم نقشی ادبی آثار رواي؟ِ در ،شینیمی نامیی  «هاگوسان» که ایطبقه اشکانی، عصر

 و هندری و رسیی مجامع دربارها، در که گردیدور  نوازنیگان داشتنی؛ عمی  بر گذاراثر

 خددود اسلاف از سینهبهسینه که بودنی ایعاشقانه و حیاسی قصص راوی مردم، میان در

 بويس .رک) رانیندیمی زبان بر گیرا ایشیو به را آن موسیقی، از مید با و بودنی آموختده

 آمدی  شاهنامه در نام  که مشموری خنیاگران از يکی .(75و70 : 08۳3 ،فارمر جورج و

 فردوسدی، .رک) اسدد؟ ،خسدروپرويز رامشرر ،باربی ،گرفته خود به ایافسانه شکلی و

 نکیسدا خسدروپرويز، دربار در ديرر حاضر و نامیار دانانموسیقی ازجیله .(55۳ :0837

 نقد  ايراندی موسیقی رديف در «درانجامه» نام به او مشمور نواهای از يکی نام که بود

 بددود، اسدتوار شفاهی متون بر که باستان ايران خنیاگران و هاگوسان روايا . اس؟ بسته

: 08۳3 ،فدارمر جدورج و بدويس .رک) گذاش؟ نابودی و افول به رو اسلامی یدور  در

 شدعر تدا باستان خنیاگرانِ موسدیقايی سدن؟ از شدعر تحول که بود گونهاين و( 57-011

 احتیالداً رودکدی يافد؟؛ تکامدل خراسدان در و آغاز سیستان از ،اسدلامی عصر عروضی

 در و چمارم قرن در که اس؟ ايران در خنیاگری پارتی سن؟ یهبرجست ینیاينی  آخرين

 ،دری فارسدی زبدان شدکوهینی حیا  آغاز و ايرانی تیین نوزايی دوران ،سامانی دوران

 ،اشپددارتی اسددلاف یشددیو بددده هددم و سدددرايیمددی هدددم ،«شدداعر -خنیدداگر» عنددوانبدده

 هدم مدوازا بده که ادبی سن؟ نوع دو احتیالاً سامانی، دربار در. خوانیمی دس؟بهچنگ

 مبتنی صرفاً که عربی شعر یشیو به «عروضی شعر» يکی :انیداشته وجود رفته،یم پی 

 پملوی شعر یشیو به «موسیقايی شعر» ،ديرری قصیی ؛ آن قالب ترينممم و بود کلام بر

 سده رودکدی از پدس .(558: 0890 قدامیی،. رک) شیمی کامل موسیقی با آن در کلام که

 نواختن و موسیقی مید با را خود شعر ،بسیار احتیالبه که برد نام توانمی را ديرر شاعر

 خوش لحن با و رود هیراهیبه را خود شعر که سیستانی فرّخی يکی :دادنیمی ارامه ساز

 ندوای و لحن و صو  به را هاي سرود  دارد اذعان خود که حافظ ديرری خوانی ،می

 : اس؟ خوانی می چنگ
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 هداحکاي؟ آن بردويیم چندگ باندگ بده
 

 جدوش زدمدی سدینه ديدگ آن نمفتن از که 
 

    (583: 0831 حافظ،)

 گفد؟می صدبحیم کده شنییم زهر  چنگ ز
 

 آوازمخددوش یلمجددهخوش حددافظِ غلددامِ 
 

        (5۳3: هیان)

 بدر علداو  ،هشتم قرن اوايل و هفتم قرن دوم ینییه در که دهلوی امیرخسرو ،آخر در و

 و بود دس؟چیر  موسیقی در» :کو زرين یگفتهبه و داش؟ تسلط نیز موسیقی بر ،شعر

 «شددی شددمر قوالددان و خنیدداگران اعجددا  و حیددر  یمايدده ،سدداخ؟ کدده هددايیآهنددگ

   .(5۳0: 0850 کو ،زرين)

 شداعری داندانموسدیقی و دانموسدیقی شداعران از تدوانیممدی ،نیز معاصر دوران در

 تعدیاد ايدن جدز امدا ببدريم؛ ندام جاهدی امیدر و شدییا اکبرعلی قزوينی، عارف :هیچون

 اهل و طی را خود مستقل مسیر موسیقی و شعر ،مروربه رف؟، ذکرشان که شیارانرش؟

 . کردنی استفاد  ديرر شاعران شعر از شانآثار در نغیه

 شعر با تلفیق امکان ،اصلی یگونه دو در( دستراهی رديفی موسیقی) ايرانی موسیقی

 اس؟ سازآهنگ اين غالباً سرايیتصنیف بخ  در .سرايیتصنیف و آوازخوانی: يابیمی را

 هدم ديردر، شکل در. کنیمی سوار آهنری آن روی و گزينیبرمی ديوانی از را شعری که

 و ملدیي  روندی براساس تا سپاردمی شاعری به را آن آهنگ، ساخ؟ِ از پس که اوس؟

 ،رسدیممدی آوازخوانی به وقتی اما ؛0دهی قرار آهنگ روی را شعری آن، فرودهای و فراز

 اينجاسد؟ پرس  حال. کنیمی ايفا را اصلی نق  شعر انتخا  در که اس؟ خواننی  اين

 اسد؟  د کدر طدی را مسدیری چده ايدران آوازی موسدیقی در شداعران شعر انتخا  که

 شدعرای ديدوان از شدعر انتخدا  روندی ،کندون تدا صفحه ضبط زمان از ،ديرر عبار به

 در سدمیی چده هري  ،...و عطار مولانا، حافظ، سعیی،  اس؟ داشته آماری چه مختلف

 علیدی، روش بدا تدا کندیمدی تلداش مقاله اين انی کرد  ايفا خواننیگان آوازی اجراهای

 .بیهی الا ؤس اين به آماری پاسخی
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 بررسی و بحث. 2

 خواندی  کندون تدا( ش0530) ايران در صفحه ضبط دوران از که اشعاری یهیه بررسی

 ايدن در رویازيدن ؛گنجدینیی مقاله اين در که گیروق؟ و برزمان بسیار س؟امری شی ،

 شداعران گدزين  در تغییدرا  روندی از منطقدی نسبتاً معیل به بتوانیم آنکه برای تحقیق

 خواننیگان پرکارترين از نفر دو انتخا  و تاريخی یدور  چمار دنکرمشخص با برسیم،

 را کدار آثارشدان، بررسی و (ضبط از نوب؟ هر در شی ضبط آثار تعید براساس) دور  هر

 پملوی قاجار،: از نیاعبار  مقاله اين در شی استفاد  تاريخی ی دور چمار. ايمبرد  پی 

 . 75 انقلا  و دوم پملوی اول،

 طداهرزاد  سییحسدین و ایساو  سییاحییخان: از نیاعبار  نیز انتخابی خواننیگان

 ،اول پملدوی ی دور بدرای ضدرابی ملدوک و وزيدری قیرالیلدوک ،قاجدار ی دور برای

 و شدجريان محییرضا و دوم پملوی ی دور برای شمییی عبیالوها  و بنان حسینغلام

 . 75 انقلا  ی دور برای ناظری شمرام

 

 خوانندگان انتخاب یهنحو .1. 2

 ،هیچندین و آثار تعید فعالی؟، میزان براساس تاريخی، یدور  هر در خواننیگان انتخا 

 چده و هداآن از جامانی هب آثار ازطريق چه) بعی نسل خواننیگان بر هاآن گذاریاثر میزان

 از متفداو  سبکی دارای خواننی  دو که شی دق؟ ،هیچنین ؛اس؟ بود ( آموزش ازطريق

 . مکنی مطالعه دور  هر در را سلايق از ترگسترد  یا باز تا باشنی، يکیيرر

 آخدرين و اولدین براسداس بلکده حکومد؟، تغییدر صرف براساس نه آثار بنییدور 

 ،مثدال بدرای ؛اسد؟ گرفته انجام تاريخی هایدور  اين از هري  در شی انجام هایضبط

 ضدبط ش0598 نوبد؟ در آثدار آخدرين و ش0530 نوبد؟ در قاجدار ی دور آثار اولین

 .(81-55: 0830 منصور، .رک) انیشی 

 هایضدبط) شدی مطالعه ایصدفحه آثدار تشدیخص و بنییدور  فمرس؟، س؟گفتنی

 از يکی فمرس؟ براساس بلکه منبع، چنی يا ي  براساس نه( اول پملوی و قاجار یدور 
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 یهیده بندییجیع بدا فمرسد؟ ايدن. اسد؟ شدی  انجام( اردکانیان امیرعلی) نرارنیگان

 . 5اس؟ آمی  دس؟ هب تحقیقا  و شخصی یمجیوعه ،هیچنین و موجود هایفمرس؟

 از تدددن دو( ش0598-0530) ايددران در موسدددیقی ضددبط صددنع؟ اول یدور  در

 سییحسدین و ایساو  سییاحییخان :از نیاعبار  خواننیگان گذارتريناثر و پرکارترين

 حضدور دور  ايدن در ضدبط نوبد؟ ي  از بیشتر در خواننیگان اين یدو هر. طاهرزاد 

 در طداهرزاد  سییحسدین و ش053۳ و ش0530 هداینوبد؟ در سدییاحییخان) داشته

 مايده نظدر از هم و فرم نظر از هم را، گوناگون یآثار و( ش0598 و ش0533 هاینوب؟

 خاص ایسلیقه دارای هاآن از هرکیام ،هیچنین ؛نیاگذاشته جا به خود از( آواز/دسترا )

  .گذاریآکسان و کلیا  ادای ی نحو در خصوصبه نی؛آواز در

 ی خواننددی دو( ش0803-0817) ايددران در موسددیقی ضددبط صددنع؟ دوم ی دور در

 دريافد؟ وجدود با دو اين. ضرابی ملوک و وزيری بانوقیرالیلوک :از نیاعبار  انتخابی

 دلايدل به ،(دوداونی خانمرتضی) نفر ي  جانب از يادگیری و آموزش از حجم بیشترين

 ندی؛يکیيرر از متفاو  نسبتاً یسبک دارای شخصی، سلايق و هاتوانايی ازجیله گوناگون،

 قطعدا  در ضدرابی ملدوک و دارد بیشدتری توانايی و تسلط آواز در وزيری قیرالیلوک

 . ضربی و موزون

 حسدینغلدام :از ندیاعبار  منتخب یخواننی  دو( ش0875-0850) سوم یدور  در

 آموزشدی یهپیشدین و سلايق ها،توانايی بنابر ها،آن از هرکیام. شمییی عبیالوها  و بنان

 ؛اسد؟ دوم پملدوی یدور  در موجدود مختلدف هایسدلیقه از خدو  یانیاينی  ،خود

 شدرک؟) دارد خود از پی  نسل از ترملیوس یتجربیات آموزشی، نظراز  بنان حسینغلام

 ؛(جیيدی و قدیيم اسدتادان ندزد غربدی و مکتبدی موسدیقی آموزش هایکلاس در مانأتو

 فدراوان، و چشدیریر هدایندوآوری وجود با و آشناس؟ پیانو و تار سازهای با ،هیچنین

 نسدل از شمییی عبیالوها  تجربیا . دارد خود از پی  نسل با بیشتر یشباهت و ارتباط

 اجتیاعدا  در اسد؟، گذاشدتهسدنپابده اسدتادان يدا گرامدافون صفحا  ازطريق يا قبل

 و حضدور( ممرتداش اسدیاعیل سرپرسدتیبده) «باربدی انجیدن» مانندی موسیقايینیايشی
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 و ارتبداط وجدود با و آشناس؟ عود و سنتور سازهای با ،هیچنین دارد؛ پررنگ یاهتجرب

 . اس؟ دور  اين در ترمتفاو  و جیيیتر ایسلیقه ینیاينی  گذشته، نسل از پذيریاثر

 و شدجريان محییرضدا :از نیاعبار ( بعی به ش0875) چمارم ی دور یخواننی  دو

. هسدتنی موسدیقی در خاصدی تواندايی و سدلیقه دارای هداآن از هرکدیام. ناظری شمرام

 از هرکدیام متفداو  فرهنری و آموزشی عقییتی، شخصی، هایزمینهپی  که س؟بیيمی

 سدبکی تفاو  شانآثار در ،انیکرد  استفاد  که یمتفاوت موسیقايی و شعری منابع و هاآن

 . اس؟ کرد  ايجاد

 

  شدهمطالعه آوازی آثار ینهدام. 2. 2

 منتشر هنرمنی آن از که س؟آثاری یهیه شامل شی مطالعه آثار ها،دور  اين از هري  در

 و قاجدار ی دور خصدوصبده) تدرقیيیی خواننیگان یبار در. اس؟ دسترس در و شی 

 «ممربدانی آوای» يدا «ماهور» :هیچون نشرهايی هی؟به که یآثار بر افزون ،(اول پملوی

 امیرعلدی) مقالده نرارندیگان از يکدی آرشدیو در موجدود آثدار از ،انیيافته انتشار دوبار 

 بدرای بیشتر یشفافیت و کیفی؟ از يا مواقع بعضی در که اس؟ شی  استفاد  نیز( اردکانیان

 يافد؟ هداآن از محدیود یيهانسخه تنما که انیکییا  قیرآن يا انیبود  برخوردار مطالعه

 بدرای مقالده اين در س؟گفتنی(. اس؟ موجود آن از نسخه ي  تنما مواردی در) شودمی

 آثدار یهیده ،دقیدق گیدرینتیجده و آمدار آوردندس؟به و آثار تصادفی انتخا  از پرهیز

 .اس؟ شی  مطالعه نظر مورد یدور  در خواننی  هر از موجود

 هدایگدل ،رنرارندگ هایگل شامل) راديويی هایبرنامه ،دوم پملوی آثار بررسی در
 دسدتور در را موسدیقی هدایآلبوم و( تاز  هایگل و سبز برگ ،گل شاخه ي  ،جاويیان

 کندار در راديدويی، هدایبرنامده بده تدرقدقید دسترسدی بدرای ،هیچنین ؛داديم قرار کار

 کده نیدز( www.golha.co.uk/fa) هداگدل یداد  پايرا  از ها،برنامه اغلب به دادنگوش

 .برديم بمر  اس؟،  کرد فراهم را راديويی موسیقی هایبرنامه از صوتی و متنی آرشیوی

http://www.golha.co.uk/fa
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 تحقیق، اين در که نیايیمی ضروری توضیح اين ،چمارم ی دور خواننیگان ی دربار

 از شدی  تمیه غیررسیی هایآلبوم و) شجريان محییرضا یمنتشرشی  هایآلبوم بر علاو 

کده  یآثدار ،(ديلیدان یشدی کیترشنیی  آلبوم و شب هس؟ ،قاصیک ماننی هايیکنسر 

 ،نیدز اندیخوانی  ،انقلدا  وقدوع با مقارن ،چاووش فرهنری کانون در ناظری و شجريان

 . اس؟ شی  لحاظ

 

 ناشناس اشعار یا شاعران. 4. 2

 و شعر درستی تشخیص از اطیینان و آثار از هري  در شی استفاد  اشعار استخراج برای

 مدواردی در) موسیقی و ادبیا  ی حوز در ديجیتال و چاپی گوناگون منابع به آن، شاعر

 ادای عدیم يا آثار از بعضی بی کیفی؟ دلیل به ،اين وجود با. اس؟ شی  رجوع( منبع چنی

 ؛اس؟ بود  غیرمیکن گا  شاعر يا شعر تشخیص ها،آن از برخی در شعر کامل و درس؟

 گونداگون دلايل به آن شاعر يافتن شعر، درس؟ تشخیص وجود با ،یموارد در ،هیچنین

 مدوارد اين یهیه در ،بنابراين اس؟؛ نبود  پذيرامکان( شاعر بودنناشناخته يا منابع نبود)

 شدینروشدن برای دور ، بنییجیع در و اس؟ شی  ثب؟ ناشناس عنوان با نظر، مورد اثر

 دو به جیول، از پس توضیحِ در ،شی استفاد را که از اشعارشان  یشاعران تعیاد ،موضوع

 .ايمد کر ثب؟ حیاکثر و حیاقل شکل

 

 دوبیتی و رباعی قالب یدرباره. 0. 2

 بدین) غزل به نسب؟( شعر ایقطعه در بی؟ دو) رباعی و دوبیتی قالب بودنکوتا  خاطربه

 صفحه از اعم) را اثر ي  در شی خوانی  دوبیتی يا رباعی تعیاد هر ،(بی؟ هش؟ تا ش 

 که مواردی در کهچنان. ايمگرفته نظر در شعرقطعه ي  مقاله، اين آمارگیری در ،(آلبوم يا

 را شداعر ندام بار ي  ابیا ، تعیاد از فارغ بود، گرفته صور  ایبرنامه در خوانیمثنوی

 از مولاندا از داسدتان دو مثلداً کده مدواردی در مرر ديم،کر ثب؟ اشعار خوان  جیول در

 . افزوديم آمار به جیاگانه را هري  صور دراين که بود شی  خوانی  مختلف دفترهای
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 خوانیضربی یا تصنیف. ۵. 2

 کده آثداری بدر مضداف ،(دوم پملدوی انتمای تا قاجار) اول ی دور سه آثار یمطالعه در

 در نیدز دارندی کارعیدل يدا خدوانیضربی فرم که آثاری از ،انییآواز فرم دارای مشخصاً

 و انگنرارنی تشخیص بنابر) که یآثار از دسته آن تنما اما اس؟؛ شی  استفاد  گیرینیونه

 و سداخته را هداآن بتدوان( شدعر انتخدا  منظدر از حدیاقل ،تداريخی یهسابق ،هیچنین

 از دسدته ايدن تشدخیص برای نرارنیگان که هايیلفهؤم. دانس؟ خواننی  خود یهپرداخت

 :از نیاعبار  ،انیکرد  لحاظ مانأتو صور هب خواننیگان به آن انتصا  و ضربی آثار

 و موسدیقايی تداريخ و شدنییاری مندابع به رجوع بنابر که کلامی با ضربی قطعا . 0

 ترپی  کسی( راديويی اجراهای با رابطه در خصوصبه) اثر خود اطلاعا  ،هیچنین

 باشدی، نشدی  ذکدر هداآن بدرای سدازآهنگ عنوانبه شخصی باشی، نکرد  اجرا را آن

 و بدودنبیاهده ،درنمايد؟ و نباشدی ديردر یادور  يا دانموسیقی/خواننی  به منتسب

 .برسی نظر به معقول اجرا قراين از خواننی  آن به قطعه انتسا 

 خوانیضربی دارای ،ترکیبی صور هب و برنامه برش/قطع بیون و مانأتو که آثاری. 5

 بده شدروع خوانندی  شدمییی، يدا بندان آثدار از بسیاری در ،مثال برای باشنی؛ آواز و

 دوبدار  و شدودمی خوانی  کوتا  بسیار یآواز سپس کنی،می ضربی یاهقطع خوانین

 (.برعکس يا) رودمی ضربی یادامه خوانین سراغ

 کدهطدوریبده ؛باشدی مشدخص و ملیدوس ،زياد یتاحی ،هاآن بودنبیاهه که آثاری. 8

 سدازآرايی، ندوع از ،هداآن بدودنبیاهده کاملداً گدا ، و قطعا  نشینسازیآهنگازپی 

 هدایناهیداهنری و خطاهدا ،هیچندین و نوازندی  و خواننی  کار پايان و شروع ی نحو

 تصدنیف یصدفحه ،مثدال برای) موارد بعضی در اين، بر افزون ؛اس؟ مشخص خفیف

 تصدنیف اتیدام از پدس ضدربی ایقطعه که( وزيری قیرالیلوک صیای با «شورها چه»

 و ريدتم نظدر از بلکده رسدی،مدی نظر هب بیاهه آوازی متر نظر از تنمانه شود،می خوانی 

 .دارد خود از پی  تصنیف با جیی تفاو  نیز سب 
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 مرتضدی) دوداونی برادران که نوب؟ اين در شی سازیآهنگازپی  آثار یهیه در. 0

 دو هدر دارندی، حضدور( ويولن ی نوازنی ،دوداونی موسی و تار ی نوازنی ،دوداونی

 ودوداندی مرتضدی تنما ضربی قطعا  در اما ؛انیکرد  خواننی  هیراهی به اقیام هاآن

 یتفاوت انی،کرد  اجرا ديرر نوازنیگان با خواننیگان اين که نیز آثاری در. دارد حضور

 ؛دارد وجدود( ضدربی آثدار بدودنسدازیتد ) ضدربی قطعدا  سازآرايی در مشمود

 دو اين هنری شخصی؟ و کار ی نحو یبار در که رواياتی بنابر س؟گفتنی ،هیچنین

 بده پردازیبیاهه برای هاآن در زياد یمیل دارد، وجود( ضرابی ملوک و قیر) خواننی 

 .خوردمی چشم

 نکته اين به بايی اول پملوی ی دور منتخب خواننیگان از جامانی به آثار یبار در. 7

 که اس؟ شی  استفاد  «ضربی» عنوان از زمانی فقط باکلام، قطعا  برای که کرد اشار 

 باقی که مواردی در ،هیچنین باشی؛ نشی  انجام آن روی سازیآهنگ ،پی  از

 مشخصاً  ولی ،نبود  مشخص سازشآهنگ که ضربی ایقطعه از دور  هیان هنرمنیان

 و ضرابی ملوک انی،کرد  استفاد  «ضربی» عنوان از بود ، پیشین ادوار به مربوط

  .انیبرد  کار به را «تصنیف» عنوان ،وزيری قیرالیلوک

 میدل که گف؟ بايی( شمییی و بنان) دوم پملوی یدور  منتخب خواننیگان یبار در. ۳

 ديدی  هداآن هنری شخصی؟ و کارنامه در وضوحبه ،پردازیبیاهه ويو به و اثر خلق به

 بدرای را اشعاری تنما خواننیگان، اين یدو هر ،موجود روايا  بنابر ،هیچنین ؛شودمی

 هداآن گدزين  در خدود کده انیخوانی می( خوانیضربی و آواز) نشی سازیآهنگ آثار

 .اس؟ گذاشتهمی عاطفی ثیرأت هاآن رویاشعار  اين و انیداشته انتخا  حق

 و سداخته ،شدعر انتخدا  نظدر از را آثار اين قطعی صور هب وانتنیی ،درنماي؟

 از مقالده ايدن در ذکرشدی ، مدوارد به توجه با اما ؛دانس؟ هاآن یخواننی  یپرداخته

 دسد؟ بده شدی سداخته ضدربیِ قطعدا  کردنلحداظ برای شی ياد معقول معیارهای

 . ايمگرفته بمر  خواننیگان
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 و شدجريان) خوانندیگان ی شدیسداخته هایتصنیف تشخیص چمارم، یدور  در. 5

 بادقد؟ وبدی کدم را اثدر مشخصا  که هايیآلبوم در آثار آن انتشار دلیل به( ناظری

 یهقطعد دو شدجريان محییرضا ممر پیونی آلبوم در تنما. اس؟ ترآسان انی،کرد  ثب؟

 بدا احتیالداً و اسد؟ نشی  ذکر آن برای سازآهنگ عنوان که دارد وجود باکلام ضربی

 ءجدز شدود،مدی محسدو  خصوصی خوانیبیاهه نوعیبه که اثر کلی باف؟ به توجه

 و کدرد  اجدرا آوازخدوانی حدین در بیاهده صور به شجريان که س؟هايیکارعیل

 . اس؟ هگرفت جای نیز تحقیق اين نمايی آمار در ،بنابراين

 آثدار بدودن معدیود و محدیود علد؟ بده که س؟ضروری نکته اين ذکر ،درنماي؟. 3

 انتخا  شعر، منظر از يا هاساخته از نیز هاآن یهیه کهدرصورتی حتی خوانی،ضربی

 و گذارندینیدی معنادار تأثیری مقاله اين بر آمی دس؟به آمار در باشنی، نبود  خواننی 

 .  کننیمی درصیی0تا5 تغییر دچار را نمايی ینتیجه

 

 هادور  از هري  تفصیلی شرح به شناختی،روش ضروری مقیما  ذکر از پس ،حال

 :پردازيممی

 

 (ش1224-1220) قاجار یدوره. ۶. 2

 (ش1414 –1241) ایساوه سیداحمدخان. 1. ۶. 2

 تمددران،» شددرحِبدده سددییاحییخان آواز از دسددترس در یصددفحه روی 57 بازشددنوی از

 گلوبدوس کیپدانی) «ش053۳ ،پاريس» و صفحه روی 50 (:گرامافون کیپانی) «ش0530

 :آمی دس؟ به آمار اين درمجیوع صفحه، روی 0(: ادن کیپانی و رکورد

 ؛شدعر 0 :ناشدناس و شدعر 0: باباطداهر شدعر، 5 :قاآنی شعر، 8 :حافظ شعر، 03 :سعیی

 و دارد قدرار سدییاحییخان هدایانتخدا  صیر در درصی،55 با سعیی ،ديرر عبار به

 هرکیام ناشناس و باباطاهرو  سوم یرتبه درصی3 با قاآنی دوم، یرتبه درصی05 با حافظ

 .انیداد  اختصاص خود به را چمارم یرتبه درصی،0 با
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 سیداحمدخان :1 یشماره جدول

 شاعر سعدی حافظ قاآنی باباطاهر ناشناس

 (2۵شعر )از  تعداد 03 8 5 0 0

 درصد 55 05 3 0 0

 

 (ش1440-12۶1) طاهرزاده سیدحسین. 2. ۶. 2

 ،لنددین» ِِ شددرحبدده طدداهرزاد  سییحسددین آواز از دسددترس در یصددفحه روی 58 از

(: موندارک کیپانی) «ش0598 ،تفلیس» و صفحه روی 75(: گرامافون کیپانی) «ش0533

 :آمی دس؟ به آمار اين درمجیوع صفحه، روی 0۳

 شدعر، 8 هرکدیام :شدا علدییو صدف قداآنی شدعر، 7 :شدیرازی وصال شعر، 55 :سعیی

 صددبوحی، شدداطرعباس ،ابددوالخیر ابوسددعیی بسددطامی، فروغددی سددبزواری، میرزامحیددی

 وحی  مولانا، حافظ، ،(شعر 05: درمجیوع) شعر 5 هرکیام :دهلوی بییل و ناصرخسرو

 دهقدان فاريدابی، ظمیرالدیين نیشدابوری، شاهیی اصفمانی، رفیق ملاحسین کرمانشاهی،

 شدعر 0 هرکدیام :اردسدتانی فدیايی و 8 )ع(علی حضر  صباحِ دعای اصفمانی، سامانی

 .شعر 00 :ناشناس و( شعر 9 :درمجیوع)

 و دارد قدرار طداهرزاد  هدایانتخا  صیر در درصی،8۳69  با سعیی ،ديرر عبار به

 060 بدا ،مشدترک طوربه ،شا علیصفی و قاآنی دوم، یرتبه درصی ۳63 با شیرازی وصال

 بده را بعدیی هدایرد  درصی،068 با مولانا و حافظ :چون شاعرانی و سوم یهرتب درصی

 .انیداد  اختصاص خود
 سیدحسین طاهرزاده :2 یشماره جدول

 درصد (۳4)از  شعر تعداد شاعر

 8۳69 55 سعیی

 ۳63 7 شیرازی وصال

 8 شا علیصفی و قاآنی
060 

 (365: کل جیع)
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 درصد (۳4)از  شعر تعداد شاعر

ابوالخیر،  ابوسعیی بسطامی، سبزواری، فروغی میرزامحیی

 دهلوی ناصرخسرو و بییل صبوحی، شاطرعباس

5 

 

565 

 (0۳60: کل جیع)

اصفمانی،  رفیق کرمانشاهی، ملاحسین وحی  مولانا،حافظ، 

 سامانی دهقان فاريابی، نیشابوری، ظمیرالیين شاهیی

 اردستانی و فیايی )ع(علی حضر  صباحِ اصفمانی، دعای

0 
068 

 (0568: کل جیع)

 0960 00 ناشناس

 

 قاجار یدوره بندیجمع. 4. ۶. 2

 به نزدي  ،58 درمقابل 57) اس؟ کیتر طاهرزاد  به نسب؟ سییاحییخان یاجراشی  آثار

 طداهرزاد  بده نسدب؟ سدییاحییخان ثدارآ شداعران تعدیادبودنکم ،آن تبعبه و( ومسي 

 شدعر 07 با سعیی ،دور  اين در(. شاعر 80 يا 51 درمقابل شاعر 7) دارد روشن ینیود

( درصدی760) شدعر 7 با هرکیام قاآنی و شیرازی وصال نخس؟، یرتبه در( درصی0769)

 هدایرد  در ديردر شاعران و سوم جايرا  در ،درصی(0) شعر 0 با حافظ ،دوم یرتبه در

 .گیرنیمی قرار بعی

 
 قاجار یدوره آماری بندیجمع :4 یشماره جدول
 درصد (22تعداد شعر )از  شاعر

 0769 07 سعیی

 7 وصال شیرازی و قآنی
760 

 (0165)جیع کل: 

 0 0 حافظ

 8 8 شا علیصفی
 

میرزامحیی سبزواری، فروغی بسطامی، ابوسعیی ابوالخیر، 

 شاطرعباس صبوحی، ناصرخسرو و بییل دهلوی
5 

5 

 (0565: کل جیع)
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 درصد (22تعداد شعر )از  شاعر

 مولانا، باباطاهر، وحی  کرمانشاهی،

نیشابوری، ظمیرالیين ملاحسین رفیق اصفمانی، شاهیی 

فاريابی، دهقان سامانی اصفمانی، دعای صباحِ حضر  

 علی)ع( و فیايی اردستانی

0 
0 

 (960: کل جیع)

 07 07 ناشناس

 

 (ش1412-144۵) اول پهلوی یهدور. ۳. 2

 (ش1442 –1220) وزیری قمرالملوک. 1. ۳. 2

 کیپدددانی) «ش0817» شدددرحِبددده ،قیدددر آواز از دسدددترس در یصدددفحه روی 35 از

 صددفحه، روی 58(: پولیفددون کیپددانی) ش081۳ صددفحه، روی 51(: هیزمسددترزويس

 روی 3(: بايدیافون کیپدانی) «ش0800»و  صدفحه روی 8۳(: پولیفون کیپانی) ش0813

 :بسطامی فروغی و امیرجاهی شعر، 0۳ :سعیی :آمی دس؟ به آمار اين درمجیوع صفحه،

 درمجیوع) شعر 0 هرکیام :وفانظام و بمارو  حافظ ،(شعر 05 درمجیوع) شعر ۳ هرکیام

 0 درمجیوع) شعر 5 هرکیام :عشقی  میرزاد و دسترردی وحیی شعر، 8 :خیام ،(شعر 05

 .شعر 3 :ناشناس و شعر 0 هرکیام: صبوحی شاطرعباس و عشقری صوفی ،(شعر

 امیرجاهیو  دارد قرار قیر هایانتخا  صیر در (درصی7563) سعیی ،ديرر عبار به

 (درصدی067 هرکیام) وفانظام و بمار و حافظ دوم، یهرتب (درصی۳63) بسطامی فروغی و

 و دسدترردی وحیدی :چدون شداعرانی و رماچمد یهرتب (درصی860) خیام سوم، یهرتب

 هرکدیام) صدبوحی شداطرعباس و عشدقری صوفی ،(درصی565 هرکیام) عشقی  میرزاد

 .انیداد  اختصاص خود به را بعیی هایرد  ،(درصی960) ناشناس شاعران و (درصی060
 

 

 

 



 15                       عشریامیر اثنی/ مختلف موسیقی نگاهی آماری به تغییرات اشعار انتخابی در ادوار

 قمرالملوک وزیری :0 یشماره جدول

 درصد (2۳تعداد شعر )از  شاعر

 7563 0۳ سعیی

 و امیرجاهی

 بسطامی فروغی
۳ 

۳63 

 (0865)جیع کل: 

 0 وفانظام و حافظ، بمار
067 

 (0865)جیع کل: 

 860 8 خیام

 5 عشقی میرزاد  و دسترردی وحیی
565 

 (067)جیع کل: 

 0 صبوحی شاطرعباس و عشقری صوفی
060 

 (565)جیع کل: 

 960 3 ناشناس

 

 (ش14۳2 –122۶) ضرابی ملوک. 2. ۳. 2

 کیپدانی) «ش0817» شدرحِبده ضدرابی ملدوک آواز از دسدترس در یصفحه روی 79 از

 صددفحه، روی 55(: پولیفددون کیپددانی) «ش081۳» صددفحه، روی 05(: هیزمسددترزويس

 روی 5(: بايدیافون کیپدانی) «ش0819» صدفحه، روی 01(: پولیفون کیپانی) «ش0813»

 کیپدددانی) «ش0805» صدددفحه، روی 7(: بايدددیافون کیپدددانی) «ش0800» صدددفحه،

 ،صددفحه روی ۳(: سددودوا کیپددانی) «ش0803» و صددفحه روی 5(: هیزمسددترزويس

 :آمی دس؟ به آمار اين درمجیوع

 ابوالقاسدم ندامینی، راهدب شدعر، 0 :بسدطامی فروغدی شدعر، 5 :حافظ شعر، 08 :سعیی

 5 هرکدیام :تبريدزی صدامب و ساوجی سلیان فانی، اسعیالسلطنه يزدی، فرخی لاهوتی،

 شفايی و گنجوی نظامی جغتايی، هلالی جنیقی، يغیای بمار، ،(شعر 05 درمجیوع) شعر

 .شعر 03 :ناشناس اشعار و( شعر 7 درمجیوع) شعر 0 هرکیام :اصفمانی
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 ،آن از پس و ضرابی ملوک هایانتخا  صیر در درصی،55 با سعیی ،ديرر عبار به

 قدرار سدوم یرتبه در (درصی۳65) بسطامی فروعیو  دوم یرتبه در (درصی0063) حافظ

 فدانی، اسعیالسدلطنه يزدی، فرخی لاهوتی، ابوالقاسم نامینی، راهب :چون شاعرانی .دارنی

 جغتدايی، هلدالی جندیقی، يغیدای بمدار، ،درصی868 با تبريزی صامب و ساوجی سلیان

 ،درصدی 8167 بدا ناشدناس شدعرای و درصدی06۳ بدا اصدفمانی شفايی و گنجوی نظامی

 .انیداد  اختصاص خود به را بعی هایرد 

 
 ملوک ضرابی :۵ یشماره جدول

 درصد  (۵2تعداد شعر )از  شاعر

 22 14 سعیی

 0063 ۳ حافظ

 ۳65 0 فروغی بسطامی

فرخی يزدی،  لاهوتی،راهب نامینی، ابوالقاسم 

 اسعیالسلطنه فانی، سلیان ساوجی و صامب تبريزی
2 

868 

 (5168)جیع کل: 

بمار، يغیای جنیقی، هلالی جغتايی، نظامی گنجوی و 

 شفايی اصفمانی
1 

06۳ 

 (360)جیع کل: 

 8167 03 ناشناس

 

 اول پهلوی یدوره بندیجمع. 4. ۳. 2

 ؛(35 درمقابل 79) اس؟ کیتر وزيری قیرالیلوک به نسب؟ ضرابی ملوک یاجراشی  آثار

 اسد؟؛ بیشدتر قیدر از اوآثدار  در شداعران تندوع قبدل، یدور  برخلداف ايدن، وجود با

 09 از حدیاکثر و شداعر 05 از حدیاقل قیر ناشناس، شاعران درنظرگرفتن با کهطوریبه

 کدرد اسدتفاد   شاعر 85 از حیاکثر و شاعر 07 از حیاقل ضرابی ملوک و مختلف شاعر

 شدعر 00 بدا حافظ نخس؟، یهرتب در( درصی01) شعر 79 با سعیی ،دور  اين در .اس؟

 گیرندییم قرار سوم جايرا  در شعر 01 با بسطامی فروغی و دوم یهرتبدر  (درصی567)

 هستنی. بعی هایرد  در ديرر شاعران و



 17                       عشریامیر اثنی/ مختلف موسیقی نگاهی آماری به تغییرات اشعار انتخابی در ادوار

 ی پهلوی اولبندی دورهجمع :۶ یشماره جدول
 درصد (10۶تعداد شعر )از  شاعر

 01 ۵2 سعیی

 567 11 حافظ

 ۳63 14 فروغی بسطامی

 060 ۶ امیرجاهی

 860 ۵ بمار

 565 0 وفانظام

 5 4 خیام

راهب نامینی، ابوالقاسم لاهوتی، فرخی يزدی، 

صامب تبريزی، سلیان ساوجی،  اسعیالسلطنه فانی،

 میرزاد  عشقی وحیی دسترردی و

2 
068 

 (0169)جیع کل: 

 صوفی عشقری، بمار،  يغیای جنیقی،

 شفايی اصفمانی، شاطرعباس صبوحی،

 هلالی جغتايی و نظامی گنجوی

1 

16۳ 

 (065)جیع کل: 

 0563 5۳ ناشناس

 

 (ش14۵۳-1420) دوم پهلوی یدوره. 2. 2

 (ش14۶0-1224) بنان حسینغلام. 1. 2. 2

 و راديويی مختلف هایبرنامه از آواز 035 بنان، حسینغلام از دسترس در آواز 098 از

 53 صفحا  از( صفحه روی 5) عید 0 ،(دوم پملویزمانی  یباز ) خصوصی اجراهای

 روی 0) عید 5 و ،(ش085۳ سال در) هیزمسترويس کیپانی در شی ضبط سنری دور

 استخراج ،(ش0801 یدهه) رويال کیپانی در شی ضبط دور 07 صفحا  از( صفحه

 و دور 88 صفحا  صور هب بنان حسینغلام از که ديرری آوازهای س؟گفتنی. انیشی 

 و اس؟ وی راديويی اجراهای از هايیبرش درواقع انی،شی  منتشر چمل یدهه در دور 07

 :نیزير شرحِبه اثر 098 اين در شی استفاد  اشعار. انینشی  اضافه فمرس؟اين دلیل به  به



  1041پاییز و زمستان  2، پیاپی 2، شماره 1پژوهی، سال ی حافظمجله                                           18

 ابوالحسدن شعر، 00 :بسطامی فروغی شعر، 07 :مولانا شعر، 80 :حافظ شعر، 07 :سعیی

 شعر 7 هرکیام :عطار و معیری رهی شعر، ۳ :عراقی ،شعر 3 :اشتری علی شعر، 9: ورزی

 8 هرکدیام :اصدفمانی طبیدب و اتابکی منصوری و تبريزی صامب ،(شعر 01 درمجیوع)

 گنجدوی، نظدامی پداريزی، باسدتانی سدنايی، قزويندی، عدارف ،(شعر 9 درمجیوع) شعر

 شدعر 5 هرکدیام :رفیعدا علدیحسن و باباطاهر خاقانی، بافقی، وحشی کرمانی، ناظرزاد 

 مقدامقدامم نیشدابوری، شداهیی خراسدانی، عیداد شیرازی، هیای ،(شعر 03 عودرمجی)

 فرصد؟ ،ابدوالخیر ابوسدعیی بامدیاد، پروين وصال، نورانی عبیالوها  وفا،نظام فراهانی،

 ییدعب رزا،یدمرجيدا ،یاوحدی ،یاصدفمان عاشق ،یکاشان محتشم ،یاریبخت پومان ،یرازیش

 یاهلد ،یاریبخت یمحل ،یلانیگ یايریب ،یرودک دهقان، رجيا مستعان، یقلنیحس ،یزاکان

 شدعر 0 هرکدیام :یزدي یفرخ و والا لعب؟ ،یسلیان یمحییعل ،یبمبمان نیییس ،یرازیش

 .شعر 8 :ناشناس شاعران و( شعر 57 درمجیوع)

 قدرار بندان نیحسدغلام یهاانتخا  صیر در درصی، 5868 با یسعی ،رريد عبار به

 یفروعد سدوم، یهرتبد در درصدی565 بدا مولانا دوم، یهرتب در درصی 0۳ با حافظ دارد،

 و درصدی رتبده پدنجم 06۳بدا  یورز ابوالحسن و چمارم یرتبه در درصی565 با یبسطام

 خدود بده را یبعدی یهدارد  ،هفد؟ یشیار  جیول در شی درج شرحبه شاعران یمابق

 .انیداد  اختصاص

 
 بنان حسینغلام :۳ یشماره جدول

 درصد (124تعداد شعر )از  شاعر

 5868 0۵ سعیی

 0۳ 41 حافظ

 565 1۵ مولانا

 565 10 فروغی بسطامی

 06۳ 2 ابوالحسن ورزی 

 060 2 علی اشتری



 19                       عشریامیر اثنی/ مختلف موسیقی نگاهی آماری به تغییرات اشعار انتخابی در ادوار

 درصد (124تعداد شعر )از  شاعر

 860 ۶ عراقی

 ۵ رهی معیری و عطار
567 

 (760)جیع کل: 

 4 صامب تبريزی، طبیب اصفمانی و  منصوری اتابکی
067 

 (06۳)جیع کل: 

 عارف قزوينی، سنايی، باستانی پاريزی، نظامی گنجوی،

 ناظرزاد  کرمانی، وحشی بافقی، خاقانی،

 علی رفیعاباباطاهر و حسن

2 

0 

 (968)جیع کل: 

هیای شیرازی، عیاد خراسانی، شاهیی نیشابوری، 

وفا، عبیالوها  نورانی وصال، فراهانی، نظاممقام قامم

پروين بامیاد، ابوسعیی ابوالخیر، فرص؟ شیرازی، پومان 

بختیاری، محتشم کاشانی، عاشق اصفمانی، اوحیی، 

قلی مستعان، ايرج میرزا، عبیی زاکانی، حسینايرج

ريای گیلانی، محلی بختیاری، اهلی دهقان، رودکی، بی

محییعلی سلیانی، لعب؟ والا شیرازی، سییین بمبمانی، 

 فرخی يزدی و

1 
167 

 (0569)جیع کل: 

 8 ناشناس
0 

 (067)جیع کل: 

 

 (ش1044-1441) شهیدی عبدالوهاب. 2. 2. 2

 مختلددف یهددابرنامدده در اجراشددی ) یییشددم عبددیالوها  از دسددترس در آواز 5۳9 از

 یهداگدل ،گل شاخه  ي ،سبز برگ ،رنرارنگ یهاگل ،یانيجاو یهاگل رینظ ،يیويراد
 یدور  ی بداز در کده ام.اف ويدراد یهابرنامده ،یرانيا یقیموس ،تاز  یاهگل ،يیصحرا

 :آمی دس؟ به آمار نيا درمجیوع ،انیگرفته انجام دوم یپملو

 :باباطداهر ،شدعر 00 :یبسطام یفروغ شعر، 58 :مولانا شعر، 88 :حافظ شعر، 08 :یسعی

 یوحشد ،(شدعر 51 درمجیدوع) شدعر 01 هرکدیام :یبسدطام یفروغ و ینظام شعر، 05
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 ،یریدمع یرهد عطار، شعر، 7 :اريشمر شعر، ۳ :یجام شعر، 5 :رانهي بمادر شعر، 9 :یبافق

 ،یعراقد ،یاوحدی ،(شدعر 0۳ درمجیوع) شعر 0 هرکیام :یاریبخت پومان و رافشاریم هیا

 ،(شدعر07 درمجیدوع) شدعر 8 هرکیام :یزاکان ییعب و یازوار  مجیر ،یکرمان یخواجو

 هداتف ،یزيدتبر صدامب ،یخاقدان ،يیجغتدا یهلدال ،یخجندی کیدال ه،يسا ،یثابت یيؤم

 یندیمع ،(شعر 03 عودرمجی) شعر 5 هرکیام :ینيقزو عارف و یریمش یونيفر ،یاصفمان

 ،یترمدذ صدابر ،یکاشان میکل ،یاشتر یعل ،یاصفمان نشاط ،یکاش رسنجریم ،یکرمانشاه

 ،یخراسدان نصدر  ،یسداوج سدلیان ر،یابوالخ ییابوسع ،یکاشان ضیف ،یاتابک یمنصور

 ،یدهلو رخسرویام ،یاصفمان نشاط ،یاصفمان عاشق ،یمعتیی دخ؟نیمم ،یکاشان مشفق

 ریصدغ ،یخراسدان بیدحب ،یخدانلر ناتدل ،یردیلیب یصدباح ج،یوشي یاین ،ینینام عبر 

 ،یآبداددولد؟ یپدر بمدار، یمحیدیتق ،یرازیشد یخرسدنی ،یاریدبخت یمحل ،یاصفمان

 نيالدییرضد ،یدشدت فدامز ،یلداهوت ابوالقاسدم ،یکرمدان یاطمر ،یجنیق غیاي ،یفردوس

 ،یشمرسدتان ریاسد حنانده، دخد؟نیشدم ،یقید یوالمد ،یاصدفمان نيالدیکیال ،ییانیآرت

 ،یمعدان نیگلچد ،یرازیشد یبابافغدان ،یاصفمان قیرف صیار ، یعل ،یواشقان یمحییعل

 شدعر 0 هرکدیام :ینخعد قدیس و ینديقزو جمدانشرف ،یرازیش یهیا ،یخراسان عیاد

 .شعر 8 :ناشناس شاعران و( شعر 07 درمجیوع)

 قرار یییشم عبیالوها  یهاانتخا  صیر در درصی، 0769 با یسعی ،رريد عبار به

 یفروغد سدوم، یرتبده در درصی367 با مولانا دوم، یرتبه در رصید 0565 با حافظ دارد،

 شداعران یمابق و پنجم یرتبه درصی060 با باباطاهر چمارم، یرتبه درصی765 با یبسطام

 .انیداد  اختصاص خود به را یبعی یهارد  ،هش؟ یشیار  جیول در شی درج شرحبه
 

 شهیدی عبدالوهاب :2 یشماره جدول

 درصد (2۶2تعداد شعر )از  شاعر

 0769 04 سعیی

 0565 44 حافظ

 367 24 مولانا



 21                       عشریامیر اثنی/ مختلف موسیقی نگاهی آماری به تغییرات اشعار انتخابی در ادوار

 درصد (2۶2تعداد شعر )از  شاعر

 765 10 فروغی بسطامی

 060 12 باباطاهر

 14 فروغی بسطامی و  نظامی
865 

 (560)جیع کل: 

 868 2 وحشی بافقی

 56۳ ۳ بمادر يرانه

 565 ۶ جامی

 063 ۵ شمريار

 0 عطار، رهی معیری، پومان ختیاری و هیا میرافشار
067 

 (769)جیع کل: 

 ایاوحیی، عراقی، خواجوی کرمانی، مجیر زوار 
 و عبیی زاکانی

4 
060 

 (767)جیع کل: 

مؤيی ثابتی، سايه، کیال خجنیی، هلالی جغتايی، خاقانی،  
صامب تبريزی، هاتف اصفمانی، فريیون مشیری و عارف 

 قزوينی.

2 
165 

 (۳6۳)جیع کل: 

معینی کرمانشاهی، میرسنجر کاشی، نشاط اصفمانی، علدی 
اشتری، کلیم کاشدانی، صدابر ترمدذی، منصدوری اتدابکی، 

عیی ابوالخیر، سلیان سداوجی، نصدر  فیض کاشانی، ابوس
دخد؟ معتیدیی، عاشدق خراسانی، مشدفق کاشدانی، ممین

اصددفمانی، نشدداط اصددفمانی، امیرخسددرو دهلددوی، عبددر  
نامینی، نییا يوشیج، صباحی بیریلی، ناتل خانلری، حبیدب 

خراسانی، صدغیر اصدفمانی، محلدی بختیداری، خرسدنیی 
دوسی، يغیا آبادی، فرشیرازی، محییتقی بمار، پری دول؟

جنیقی، اطمری کرمانی، ابوالقاسدم لداهوتی، فدامز دشدتی، 
الیين اصدفمانی، والمدی قیدی، الیين آرتییانی، کیالرضی

دخ؟ حنانه، اسیر شمرستانی، محیدیعلی واشدقانی، شمین
علی صیار ، رفیق اصفمانی، بابافغانی شدیرازی، گلچدین 

نی جمان قزويمعانی، عیاد خراسانی، هیای شیرازی، شرف
 و قیس نخعی.

1 
168 
 (0۳65)جیع کل: 

 060 8 ناشناس
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  دوم پهلوی یدوره بندیجمع. 4. 2. 2

 درمقابدل 098) اس؟ کیتر یییشم عبیالوها  به نسب؟ بنان نیحسغلام یاجراشی  آثار

 دارد؛ روشدن ینیدود ،یییشدم به نسب؟ بنان آثار در شاعران کم تعیاد ،آن تبعبه ؛(5۳9

 شداعر 03 حیاکثر و 05 شعر از حیاقل بنان ناشناس، شاعران درنظرگرفتن با کهیطوربه

 نيدا در. انیبرد  بمر  خود یاجراها در شاعر 5۳ حیاکثر و 50 شعر از حیاقل یییشم و

 شددعر ۳8 بددا حددافظ نخسدد؟، یرتبدده در( درصددی0365) شددعر 33 بددا یسددعی ،دور 

 شداعران و( درصدی360) سدوم را يجا در شعر 85 با مولانا دوم، یرتبه در( درصی0863)

 .رنییگیم قرار بعی یهارد  در رريد

 
 دوم پهلوی یدوره آماری بندیجمع :2 یشماره جدول

 درصد (0۶2تعداد شعر )از  شاعر

 09 33 سعیی

 0863 ۳0 حافظ

 365 83 مولانا

 ۳ 53 فروغی بسطامی

 8 00 باباطاهر

 567 05 نظامی

 0560 503 ديرران

 

 ۵۳ انقلاب یورهد .2 .2

 (ش1422-1412) شجریان محمدرضا. 1. 2. 2

 نيدا ،(شدعر 088 و آلبدوم 78) انيشدجر محییرضا دسترس در یهاآلبوم یمجیوعه از

 :آمی دس؟ به آمار

 :مولاندا و هيسدا ،شدعر 08 :باباطداهر شدعر، 03: عطار شعر، 80 :یسعی شعر، 0۳ :حافظ

 شدعر 5 هرکدیام :امیدخ و یریمشد شعر، 8 :یعراق ،(شعر 00 درمجیوع) شعر 5 هرکیام
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 شددعر 0 هرکددیام :انیاصددلان اصددلان و اخددوان هدداتف، ،ینظددام و( شددعر 0 درمجیددوع)

 (.شعر 0 درمجیوع)

 درصدی8067 بدا حدافظ ،انيشدجر یهاآلبوم در اجراشی  یآوازها در ،رريد عبار به

 سدوم، یهرتبد درصدی0867 بدا عطدار دوم، را يجا درصی5868 با یسعی نخس؟، یهرتب

 ودارندی  را پدنجم یهرتب درصی765 با هيسا و مولانا چمارم، یهرتب درصی965 با باباطاهر

 خدود بده را یبعدی یهدارد  ،د  یشدیار  جدیول در شدی درج شرحبه ،شاعران یمابق

  .انیداد  اختصاص
 آوازهای محمدرضا شجریان :14 یشماره جدول

 درصد  هاآلبوم

  78 هاتعیاد کلی آلبوم

 011 088 تعیاد کلی اشعار

 8067 0۳ حافظ

 5868 80 سعیی

 0867 03 عطار

 965 08 باباطاهر

 5 سايه و مولانا
765 

 (0167)جیع کل: 

 565 8 عراقی

 5 مشیری و خیام
067 

 (8: کل)جیع 

 و اخوان هاتف، نظامی،

 .اصلانیان اصلان
0 

1657 

 (8: کل)جیع 

 

 نيدا ،زیدن شعر 55 قالب در انيشجر محییرضا یشی ساخته یهافیتصن مجیوع از

 :آمی دس؟ به آمار
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 ،(درصی5565) شعر 7 :یسعی ،(درصی5565) شعر 7 :مولانا ،(درصی5565) شعر ۳ :حافظ

 0 هرکدیام :اخدوان و باباطداهر آذر، جدواد ،یاصفمان یصفا و (درصی9) شعر 5 :یریمش

 (.درصی067) شعر
 شجریان محمدرضا هایتصنیف :11 یشماره جدول

 درصد هاتصنیف

 011 55 تعیاد کلی 

 5565 ۳ حافظ

 5565 7 مولانا

 5565 7 سعیی

 9 5 مشیری

 0 اخوانو  باباطاهر آذر، جواد اصفمانی، صفای
067 

 (0360)جیع کل: 

 

 آمدار ان،يشدجر محییرضا یهافیتصن و هاآلبوم یآواز آثار یکیتفک یبررس از پس

 : میدهیم ارامه او یشعر انتخا  ی ویش شینروشن یبرا را بخ  دو نيا یعیتجی

 یسدعی ،صیر در( درصی8867) شعر 75 با حافظ ان،يشجر یانتخاب شعر 077 مجیوع از

 سوم را يجا در( درصی006۳) شعر 03 با عطار و دوم یرتبه در( درصی5865) شعر 8۳ با

و  پدنجم( درصی565) شعر 05 با مولانا چمارم،( درصی9) شعر 00 با باباطاهر .دارنی قرار

( درصی01) شعر 0۳ با درمجیوع زین شاعران یمابق .انیششم( درصی067) شعر 5 با هيسا

 .دارنی قرار بعی یهارا يجا در
 

 یانمحمدرضا شجر هایآوازها و تصنیف :12 یشماره جدول

 شاعر
 شعر تعداد

 (1۵۵)از 
 درصد

 8867 75 حافظ

 5865 8۳ سعیی

 006۳ 03 عطار
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 شاعر
 شعر تعداد

 (1۵۵)از 
 درصد

 9 00 باباطاهر

 565 05 مولانا

 067 5 سايه

  01 0۳ ديرران

 

  توضیحات. 1. 1. 2. 2

 اجرایو  0851 انتشار ،برکلی اجرای) چیان سرو اجرای از آلبوم دو انتشار به توجه با -

 نده: برکلدی اجدرای) آواز هدایغدزل بودنمتفاو  دلیل به( 0855 انتشار ،کالسروهه
 يار، اگر خلو  اس؟ خوش :کالسروهه اجرای ،ممربانی شرط نه و دوستانس؟ طريق

 مسدتقل صدور بده هداشیارش( داریمی روا عشاق ممجوری که ای و باشی من يار

 در که شجريان «زبانهمبی» و «سروچیان» تصنیف نیونه، برای اما اس؟؛ شی  لحاظ

 اسد؟ چندین. اسد؟ شدی  لحاظ آمارگیری در بار ي  فقط شی ، منتشر اجرا دو هر

 و نسدیم پیدام آلبدوم دو در منتشرشی  «نوروزی باد نسیم آيیمی يار کوی ز» تصنیف
 دو در منتشرشدی  «عاقبد؟ کدردی خانه جان و دل در» تصنیف و بازانعشق غوغای

 .اس؟ شی  لحاظ بار ي  نمايی آمار در که عشق طريق و مجنون دل آلبوم

 بررسدی نیدز نشی  منتشر ايران در که قاصیک ماننی مشموری اجراهای بررسی اين در -

 . اس؟ شی 

 فريدیون از شدعری روی شدمبازيان فريدیون تنظدیم و موسدیقی کده تمدی جام آلبوم -

 آمدارگیری در ضدربی، قطعدا  و آوازی هایبخ  شینساخته دلیل به ،س؟مشیری

 خدزان و دلکد  بمدار آلبدوم اسد؟ چندین. اسد؟ نشی  محاسبه هاتصنیف و آوازها

 از تصدنیفی شدجريان نه و شی  خوانی  آوازی آن در نه که( تصانیف از ایمجیوعه)

 .اس؟ ساخته آن

 



  1041پاییز و زمستان  2، پیاپی 2، شماره 1پژوهی، سال ی حافظمجله                                           26

 (ش1422) ناظری شهرام. 2. 2. 2

 :آمی دس؟ به آمار اين ،(شعر 35 و آلبوم 85) ناظری شمرام دسترس در هایآلبوم مجیوعه از

 شدعر، 8 :ابوسدعیی شدعر، 7 :سدايه شدعر، 01 :سدعیی شعر، 08 :حافظ شعر، 85 :مولانا

 شدمريار، عراقدی، عطدار، ،(شدعر ۳ درمجیوع) شعر 5 هرکیام :اخوان و خیام و باباطاهر

 شدفیعی، آرتییدانی، الدیينرضی خاقانی، شمییبلخی، بلخی، یهرابع يزدی، فرخی شییا،

 .شعر 0 :ناشناس شاعر و( شعر 05 درمجیوع) شعر 0 هرکیام :بییل و بمار یالشعرامل 

 مولاندا ترتیب،بده ،نداظری شدمرام هایآلبوم در اجراشی  آوازهای در ،ديرر عبار به

 ابوسدعیی و( درصی765) سايه(، درصی0060) سعیی ،(درصی0069) حافظ ،(درصی0567)

 شدی درج شرحبه یز،ن ديرر شاعران .گیرنیمی قرار پنجم تا اول هایرتبه در( درصی860)

 :دهنیمی اختصاص خود به را بعیی هایرد  ،یزد س یشیار  جیول در

 
 آوازهای شهرام ناظری :14 یشماره جدول

 درصد  هاآلبوم

  85 هاتعیاد کلی آلبوم

 011 35 تعیاد کلی اشعار

 0567 85 مولانا

 0069 08 حافظ

 0060 01 سعیی

 765 7 سايه

 860 8 ابوسعیی

 5 باباطاهر و خیام و اخوان
860 

 (۳63)جیع کل:  

شییا، فرخی يزدی، رابعه بلخی،  عطار، عراقی، شمريار،

الیين آرتییانی، شفیعی، شمیی بلخی، خاقانی، رضی

 الشعرای بمار و بییل.مل 

0 

060 

 (0865)جیع کل: 

 060 0 نامشخص
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 بده آمدار ايدن اسد؟، سداختهشعر 01 قالب در ناظری شمرام که یهايتصنیف مجیوع از

 0 :شدا علدیمجذو  و( درصی81) شعر 8 :حافظ ،(درصی۳1) شعر ۳ :مولانا :آمی دس؟

 (.درصی01) شعر
 ناظری شهرام هایتصنیف :10 یشماره جدول

 درصد هاتصنیف

 011 01 تعیاد کلی 

 ۳1 ۳ مولانا

 81 8 حافظ

 01 0 شا مجذو  علی

 

ساخته  ناظری شمرام که یهايتصنیف و هاآلبوم آوازی اشعار تفکیکی بررسی از پس

 نداظری شدعری انتخدا  ی شدیو شینروشن برای را بخ  دو اين تجییعی آمار ،اس؟

 : دهیممی ارامه

 0۳ بدا حدافظ دارد؛ قدرار صدیر در( درصی0863) شعر 08 با مولانا شعر، 93 مجیوع از

 سدايه سوم، جايرا  در( درصی0068) شعر 01 با سعیی دوم، یرتبه در( درصی0۳68) شعر

 قدرار پدنجم يرا پا در( درصی8) شعر 8 با ابوسعییو  چمارممقام  در( درصی760) شعر 7 با

 .هستنی بعی هایجايرا  در( درصی5060) شعر 50 با درمجیوع نیز، شاعران مابقیدارنی. 

 
 ناظری شهرام هایآوازها و تصنیف :1۵ یشماره جدول

 درصد (22)از شعر تعداد شاعر

 0863 08 مولانا

 0۳68 0۳ حافظ

 0068 01 سعیی

 760 7 سايه

 8 8 ابوسعیی

 5060 50 ديرران
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 توضیحات. 1. 2. 2. 2
 فارسدی شدعر روی کده هايیتصنیف و آوازها فقط ناظری شمرام هایآلبوم بررسی در -

 اسداطیر آواز آلبدوم هیچدون) کدردی آثدار ،بندابراين اس؟؛ شی  لحاظ ،شی  خوانی 
 .انینشی  محاسبه نمايی آمار در( کردی

 کدامبیز: سدازآهندگ) 5و0 نامدهسداقی ،(طداهری پومدان: سدازآهنگ) کیانریر آرش آلبوم -
 شدینسداخته دلیدل بده( پدورخلجی امیدر: سدازآهندگ)  کیسد؟ عاشق و( روانروشن
 . انینشی  محاسبه هاتصنیف و آوازها آمارگیری در ضربی، قطعا  و آوازی هایبخ 

 

  ۵۳ انقلاب یدوره بندیجمع. 4. 2. 2
 بده نسدب؟ نداظری شدمرام کده شدی مشدخص چمدارم یدور  هنرمنیان آثار بررسی در

 شداعران تعدیاد امدا ؛(077 درمقابل 93) اس؟ خوانی  را کیتری آثار شجريان محییرضا

. (شداعر 55: نداظری و شاعر 57 :شجريان) نیارد يکیيرر با معنادار یتفاوت هاآن انتخابی
 یعلاقده و شاعران میان از شجريان انتخابی محیودِ یداير  حاصل توانمی را مسأله اين
 .دانس؟ خاص شاعرانی به او

 77 ،(درصددی5۳63) ۳3 بددا ترتیببدده سددعیی، و مولانددا و حددافظ ،دور  ايددن در
 شداعران و گیرندییم قدرار سوماول تا  یرتبه در( درصی0360) شعر 0۳ و( درصی5065)

 .نیبعی هایرد  در ديرر
 انقلاب یدوره آماری بندیجمع :1۶ یشماره جدول

 درصد (2۵4 )از شعر تعداد شاعر

 5۳63 ۳3 حافظ 

 5065 77 مولانا

 0360 0۳ سعیی

 567 09 عطار

 ۳68 0۳ باباطاهر

 065 05 سايه

 006۳ 85 ديرران
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 گیرینتیجه. 4

 یشددی اجرا آثددار در سددعیی کدده اسدد؟ ايددن اول یدور  در مددلأت یشايسددته ینکتدده

 بده نسدب؟ حدافظ اشدعار از استفاد  و دارد را نخس؟ یرتبه طاهرزاد  و سییاحییخان

 ،حدافظ اشعار درصی05 و سعیی اشعار درصی55: سییاحییخان) اس؟ رنگکم سعیی

 کارنرفتنبده ،هیچنین ؛(حافظ شعرهای درصی068 و سعیی اشعار درصی8۳69: طاهرزاد 

 طداهرزاد  آثدار در مولانا فروغکم حضور کنار در سییاحییخان، خوان  در مولانااشعار 

 . اس؟ قاجار یدور  در مولانا اشعار به توجمییب یدهنی نشان( درصی068)

 بده نسدب؟( درصدی0769) چشدیریر اختلافی با سعیی ،قاجار یدور  نییبجیع در

 جايرا  ،(سوم یهرتب ،درصی0) حافظ و( دوم یهرتب ،درصی760) قاآنی و شیرازی وصال

 .دارنی قرار بعی هایرد  در ديرر شعرای و اس؟ داد  اختصاص خود به را نخس؟

 را نخسد؟ یرتبه خواننی ، دو هر شعری انتخا  در سعیی ،دوم یدور  بررسی در

 یمرتبه در که شاعری به نسب؟( درصی55 و شعر 08) ملوک آثار در او حضور اما دارد؛

 قیدر آثدار در سدعیی حضدور اسدتواریبده( درصی0063 و شعر 5 حافظ) دارد قرار دوم

 و شددعر ۳ بسددطامی فروغددی و امیرجاهددی و درصددی7563 شددعر، 0۳ سددعیی) نیسدد؟

 يکی و قاجار یدور  آثار آوازی خوان  در سعیی رقیبیبی ،ديرر عبار به ؛(درصی۳63

 و شدودمدی تغییدر دسدتخوش بعدی بده ملوک از ،(قیر) اول پملوی یدور  نیاينیگان از

 ؛کنندیمدی نزديد  سدعیی بده را خدود بسدطامی، فروعدی و حافظ ،او رقبای ترينممم

 رونی گف؟ توانمی و نیارد حضور اشعار انتخا  در کلیبه مولانا دور  اين در ،هیچنین

 . يابیمی ادامه قاجار یدور  ماننی او اشعار به توجمیبی

 ،قبدل یدور  از کیتدر اختلافی با( درصی01) سعیی ،اول پملوی ی دور بنییجیع در

 هیچندان ،(درصدی۳63 بسدطامی فروغدی) سدوم و( درصی567 حافظ) دوم شاعر به نسب؟

 .دارنی قرار بعی هایتبهر در ديرر شعرای و اس؟ داد  اختصاص خود به را نخس؟ جايرا 

 قبدل، ی دور دو مشدابه شدی مشدخص ،سدوم یدور  در شی بررسی آثار در ملأت با

 اس؟ داد  اختصاص خود به را نخس؟ یرتبه خواننی  دو هر شعری انتخا  در سعیی
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 خدود جايرا  تثبی؟ رونی یادامه در نیز حافظ ؛(درصی0769 شمییی و درصی5868 بنان)

 و درصدی0۳ بندان) اس؟ کرد  تصاحب را دوم ی رد بود، شی  آغاز ضرابی ملوک از که

 شدعری انتخدا  در ويدو  یاهییتد مولاندا ،دور  اين در ،هیچنین ؛(درصی0565 شمییی

 ،(اول پملدوی و قاجدار) تدوجمیبی دور  دو از پس کهطوریبه کنی؛می پییا خواننیگان

 دهدیمدی اختصداص خدود بده را سوم جايرا  شمییی و بنان هایانتخا  میان در مولانا

 (.درصی367 ،شعر 58: شمییی ودرصی 565 ،شعر 07: بنان)

: قیدر) قبدل یدور  نیاينیگان میان در را خود جايرا  اهیی؟ که نیز بسطامی فروغی

 آثدار در ،بود داد  نشان( سوم جايرا : ضرابی ملوک ،(امیرجاهی با مشترک) سوم جايرا 

درصدی 565 ،شعر 00: بنان) اس؟ داد  اختصاص خود به را چمارم جايرا  شمییی و بنان

 (. درصی765 ،شعر 00: شمییی و

 یدور  از کیتدر اختلدافی با (درصی0365) سعیی ،دوم پملوی ی دور بنییجیع در

 کدهطوریبه ؛دارد قرار نخس؟ جايرا  در ،(درصی0863 :حافظ) دوم شاعر به نسب؟ قبل

 ايدن در و داشد؟ وجدود حدافظ و سدعیی میان درصیی8567 اختلافی ،قبل یدور  در

 بده نسب؟ دور  اين در حافظ اشعار انتخا  ،ديرر عبار به ؛درصیی069 اختلافی ،دور 

 در( درصی360) مولانا صعود ،ديرر ممم رويیاد. اس؟ کرد  دارمعنی یرشی قبل، ی دور

 نیدز( پدنجم و چمدارم جايردا ) باباطداهر و بسدطامی فروغی از پس. اس؟ سوم جايرا 

 .انیگرفته قرار ديرر شعرای

 داد  روی پراهیید؟ و محسدوس یتغییراتد ،چمارم یدور  هنرمنیان آثار بررسی در

 یرتبه که شاعری دور ، هر در ،اس؟ مشخص پیشین تاريخی فواصل در کهچنان اس؟؛

 سده در سدعیی که وضعیتی يعنی اس؟؛ مشترک دور  آن هنرمنیان میان ،دارد را نخس؟

 آوردنپدايین بدر علاو  هنرمنی، دو هر ،چمارم یدور  در اما ؛اس؟ داشته گذشته یدور 

 اول یرتبدده در را متفدداو  یشدداعران پیشددین، یدور  سدده در سددعیی تدداريخی جايرددا 

 سعیی ،ديرر عبار به ؛(مولانا: ناظری و حافظ: شجريان) انیداد  جای خود هایانتخا 
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 از پدس ،نداظری آثدار در و( درصدی506۳) دوم جايردا  ،حافظ از پس ،شجريان آثار در

 .اس؟ داد  اختصاص خود به را( درصی0068) سوم یرتبه ،حافظ و مولانا

 یدهنی نشدان و دارد خاص یاهییت شجريان، آثار اولِ یرتبه به حافظ صعود اگرچه

 تدوانمی را رشی اين دقیق، آماری نرا  با ،اس؟... و اجتیاعی اتفاقا  او، شخصی علايق

 حافظ درصیی069 انیک یفاصله) دانس؟ قبل یدور  در حافظ جايرا  رشی یادامه در

 (. دوم پملوی در سعیی با

 5865 بده 8867) سدعیی بدا قیداس در حدافظ نخسد؟ِ جايرا  آنکه از بی  گیانبی

 معنادار آمار بیايی، چشم به شجريان آثار در( حافظ نفع به درصیی0168 اختلاف/ درصی

 آثدار در( درصدیی5567 اختلداف/ درصدی 0۳68 به 0863) حافظ به نسب؟ مولانا جايرا 

 در مولانا درصیی0 حضور از پس ،ديرر عبار به ؛اس؟ ويو  ایتوجه یشايسته ناظری

 آثدار در درصدیی56۳ حضور اول، پملوی آثار در او حضور عیم ،(قاجار) طاهرزاد  آثار

 درصیی565 حضور و( دوم پملوی) شمییی عبیالوها  آثار در درصیی363 نق  و بنان

 نخسد؟ یمرتبده بده مولانا ناظری شمرام آثار در ناگا به ،(پنجم یرتبه) شجريان آثار در

 ايدن. آوردمدی دسد؟ بده او هدایانتخدا  میان در درصیی0863 نقشی و کنیمی صعود

 بده را او و شدودمدی 75 انقلدا  یدور  در مولانا جايرا  یارتقا سبب هیچنین موضوع

 .رسانیمی دوم جايرا 

 سعیی و (درصی5065) مولانا ،(درصی5۳63) حافظ ،75 انقلا  یدور  بنییجیع در

 فروغی جايرا  ،هیچنین ؛گیرنیمی قرار سوم تا اول جايرا  در ،ترتیببه درصی(، 0360)

 بده( چمدارم یهرتبد: دوم پملدوی ،سدوم یهرتب: اول پملوی) قبل یدور  دو در بسطامی

 یدور  در باباطاهر که پنجیی یرتبه و( چمارم یرتبه ،درصی567) شودمی واگذار عطار

 (. درصی۳68) شودمی حفظ او برای هیچنان ،بود آورد  دس؟ به قبل

 .اس؟ دور  اين ششم جايرا  در معاصر شاعری عنوانبه سايه قرارگرفتن ،ديرر گفتنی

 عبدار  ،اختصداربدهبرد  شدی ،  بمر  دور  چمار در آثارشان از که یشاعران فمرس؟

 :از اس؟
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 فهرست شاعران چهار دوره :1۳ یشماره جدول

 دوره اول یرتبه دوم یرتبه سوم یرتبه

 اول (درصی0769) سعیی (درصی760) قاآنی و شیرازی وصال (درصی0) حافظ

 دوم (درصی01) سعیی (درصی567) حافظ (درصی۳63)  بسطامی فروغی

 سوم (درصی09) سعیی (درصی0863) حافظ (درصی365) مولانا

 چهارم (درصی5۳63) حافظ (درصی5065) مولانا (درصی0360) سعیی

 

 نراهی شی، پرداخته بیان مقاله اين در آنچه که س؟يادآوری یشايسته ،درنماي؟

 به ایدور  از و ایخواننی  به ایخواننی  از شعر خوان  تحول رونی به آماری صرفاً

 تحقیقا  و تحقیق اين اهیی؟ ؛اس؟ گرفته صور  تغییرا  چرايی از فارغ ،ردير ایدور 

 ی دربار هاسخن یهیه ،ترپی  بیانیم که شودمی مشخص بیشتر زمانی ،آتی مشابه

 گیان و حیس براساس دور ، ي  يا خواننی  ي  آثار در شاعر ي  شعر کاربرد بودنرايج

 .ایدور  و تاريخی هایبررسی به مستنی آماری و عینی تحقیقی نه ،اس؟ بود 

 آثار در خاص یشاعر به بمادادن و انتخا  تغییر دلايل به پرداختن ،اس؟ مسلم آنچه

 و مجدزا تحقیقدی نیازمندی ،خصدوصبه ایدور  در او نق  شینرنگکم يا خواننی  ي 

 و میدزان مانندی موضدوعاتی حتدی و ادبدی سیاسی، اجتیاعی، موضوعا  در موشکافانه

 و خداص ایدور  در او آثدار از گونداگون هداییححتصد شداعر، ديوان انتشار چرونری

 امکدان مقالده، اين نتايج میدبه که امری س؟؛ا ديرر اجتیاعی و فردی متغیرهای بسیاری

 .دارد وجود آينی  در  شیناجرايی
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 هایادداشت
 .142۳ عشری،اثنی. رک :امروز تا قاجار از سراییترانه و تصنیف تطور سیر درخصوص .1

رک.  :شبدهانجبام یاصبححه یهاضبب  یینهنگارنده در زم یقاتاز تحق یانمونه یمطالعه یبرا. 2

 .  1422 یان،اردکان

 تاداناسب از چنبد تنبی همبراهبه تحلیس سحر در ،طاهرزاده سیدحسین از که صححاتی از یکی در. 4

 حسبینی و شور یمایه در )ع(علی حضرت صباح دعای از خوانشی به ،(ش1224) است شده ضب 

 و عربی زبان به دستگاهی آواز یصححه دومین و مناجات یصححه دومین صححه، این. خوریمبرمی

 در غیرفارسبی محتبوای خوانبدن. اسبت ایبران در ضبب  صبنعت یتاریخچه در دینی محتوای با

 بسبیار ییهانمونبه تنهبا امبا؛ اسبت سابقه به مسبوق هامناجات و تعزیه در البته ایرانی هایدستگاه

 دو و اذان یب )اسبت  شبده ضبب  مناجبات و اذان قالبب درو  قاجار یدوره در هاآن از محدود

 .همیت بسیار داردا نظر این از که (مناجات

 

 منابع

 یرساله. امروز تا قاجار از ايران در ترانه و تصنیف تطور سیر(. 0895. )امیر عشری،اثنی

 .فداطیی ساسدان و محیدیی داود: راهنیدا اسدتادان. فارسدی ادبیدا  و زبان دکتری

 .سیناندانشرا  

 صفحا  ضبط برای کشور از خارج به سفر شناسی؛صفحه» ،(0893. )امیرعلی اردکانیان،

 .77-83صص ،0ش ،فرآهنگ. «موسیقی

 موسدیقی و خنیداگری یدربدار  گفتدار دو(. 08۳3. )فدارمر جورج هنری و مری بويس،
 .آگا : تمران. باشی بمزاد یترجیه. ايران

. آموزگدار ژالده کوشد به. اسدلام از پدی  ايدران ادبیا  تاريخ(. 0835. )احیی تفضّلی،

 .سخن: تمران

. قزويندیغنی تصدحیح براسداس. حافظ ديوان(. 0831. )محییالیينشیسخواجه حافظ،

 .ققنوس: تمران
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 بنرا : تمران. شمابی عیسی یترجیه. ايران ادبیا  تاريخ(. 0870. )هیکاران و يان ريپکا،

 .کتا  نشر و ترجیه

 .علیی انتشارا  :تمران. حلّه کاروان با(. 0850. )عبیالحسین کو ،زرين

 مدذهبی هدایکتا  قرامد؟ در آهندگ نقد (. »0830. )محیدیجواد شاهرودی، سعیی

 زمسدتان، یشدیار  ،تمران دانشرا  انسانی علوم و اديبا  یدانشکی  یمجله. «اديان

 .757-715صص

 سدعیی کوشد به .9ج. (مسدکو چدا  روی از) شداهنامه(. 0837. )ابوالقاسدم فردوسی،

 .قطر  نشر: تمران. حیییيان

 باستان ايران ادبیا  در خنیاگری و شفاهی رواي؟ سنّ؟ جايرا (. »0890. )فرزاد قامیی،

 ،ادبیدا  تداريخ انسدانی علوم یپووهشنامه. «اسلامی یدور  شعر در آن سرنوش؟ و

 .585 -508صص ،50ش

 یمجله. «ايرانی سنری دور 53 صفحا  از مختصری یتاريخچه(. »0830. )امیر منصور،
 .81-55صص ،0ش ،سنری یصفحه

 

 

 


