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شکلگیری کنسرت در دوران قاجار

تاريخ دريافت مقاله٩٣/٠٤/٠٢ :
تاريخ پذيرش مقاله٩٣/٠٨/٢٠ :

شکلگیری کنسرت در دوران قاجار

در اين مقاله به شکلگیری کنسرت و تحوالت پس از آن در دوران قاجار میپردازیم .محدودهی زمانی
مورد مطالعه از دوران ناصری تا انقراض قاجار و روش تحقيق روش اسنادی و تحليل دادههاست .ساختار
مقاله بر اساس تغييرات مهم مکانی است که الويت زمانی را در هر دوره مد نظر قرار میدهد .آشنايی
ايرانيان با کنسرت در غرب نخستین گام پيدايش کنسرت در ایران بود .انجمن اخوت نيز در برگزاری
کنسرت نقش مهمی ايفا کرد .همزمانی اين تحوالت با جنبش مشروطه ،احزاب وقت را در برگزاری کنسرت
های عمومی ترغيب میکرد .عارف قزوينی و درويش خان از مهمترين پيشگامان برگزاری کنسرت بهشمار
میآيند .غزليات و تصنيفهای سياسی عارف که در کنسرتها ارائه میشد ،نقش مهمی در تهيیج افکار
عمومی داشت .تأسيس سينما و سالن گراند هتل در خيابان اللهزار سبب برگزاری نخستين کنسرتهای
خصوصی شد .ابداع گونهی سازی پيش درآمد از نتايج کنسرتها قلمداد میشود .در کنسرت به تصنيف
و رنگ توجه بيشتری شد .بهتدريج کنسرتهای غربی نيز برگزار شد .با گذر زمان بر تنوع کنسرتهای
ايرانی و غربی افزوده شد .میتوان کنسرت را از مهمترين پديدههای موسيقايی پس از مشروطه دانست.
کلیدواژهها :کنسرت ،انجمن اخوت ،مشروطهخواهان ،گراند هتل ،پيش درآمد.

 1استاديار دانشكده موسيقی ،دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران
E-mail: meysami@art.ac.ir
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 -1مقدمه

در اين پژوهش تالش میشود زمينههای شکلگیری کنسرت بهعنوان يک پديدهی موسيقايی در
جامعهی ايران دوران قاجار (از دوران ناصری تا انقراض رسمی قاجار) مورد بررسی قرار
گيرد .آشنايی با پديدهی کنسرت ،توجه نهادهای اجتماعی به کنسرت ،چگونگی رواج آن ،مهمترين
اماکن برگزاری کنسرتها و چهرههایشاخص ايرانی و غيرايرانی در برگزاری کنسرتها ،اسامی
خوانندگان و نوازندگان ،ذکر برخی از سازهای مورد استفاده در اين کنسرتها ،اهداف برگزاری
کنسرتها ،جنبههایمالی کنسرتها ،توجه به جنبههایعامهپسند ،غزلها و محتوای اشعار مرتبط
با تحوالت سياسی ،تصنيفها ،پيش درآمدها و رنگهایساخته شده در اين ارتباط ،تنوع تدريجی
در برگزاری گونههایمختلف موسيقايی دوران ،دخالت دولتمردان در برگزاری کنسرت و مباحث
امنيتی و  ...از موضوعهای مطرح در اين پژوهش بهشمار میآيد.
يکی از مشکالت این پژوهش تقسيمبندی درونی مباحث بود ،زيرا همهی موارد مطرح دربارهی
کنسرت میتوانند حائز اهميت باشند .درنهايت ،تقسيمبندی مکانی با الويت زمانی معیار ساختاری
مقاله قرار گرفت.

 -2آشنايی ايرانيان با کنسرت در اروپا و ايران

منافع اقتصادی شرکتهای ضبط و پخش موسيقی کشورهای غربی را میتوان يکی از موارد
تأثيرگذار در شکلگیری کنسرت دانست .در ذیالحجهی سال  1323ق 1096/م فرمان مظفرالدين
شاه برای ترويج و فروش گرامافون صادر شد (سپنتا .)114 :1366 ،در همين سال شرکت
گرامافون و ماشين تحرير شعبهای در ايران داير کرد (همان .)116 :در سال 1324ق1285 /ش/
1907م شرکت پاته اولين سفر استادان موسيقی ايران به پاريس را تدارک ديد (خالقی:1362 ،
 .)133هامبارسوم 1از تاجران غربی مسئول اين کار شد و رياست گروه را به آقاحسينقلی،
استاد برجستهی تار واگذار کرد (مالح .)36-35 :1369 ،ميرزا اسداهلل خان اتابکی نوازندهی تار و
سنتور ،سيد احمد خان سارنگ خواننده ،باقرخان رامشگر کمانچهکش ،باقر ضربگير نيز وی را
همراهی میکردند (خالقی133 :1362 ،؛ مالح36 :1369 ،؛ مشحون .)66 :1350 ،در اين سفر چند تن
از موسيقیدانان پاريس خواستار اجرای کنسرتی از گروه شدند و در پاسخ به این درخواست،
گروه برنامهای را در دستگاه ماهور (چند آهنگ ضربی بدون حضور آواز) اجرا کرد (خالقی،
 .)134 :1362گروه مذکور در مسیر بازگشت ،در استانبول نيز به دعوت وزير مختار وقت ايران
ارفعالدوله [ميرزا رضا خان] کنسرتی در سفارت اجرا کردند (همان) .در سال 1909م 1326/ق/
 1287ش بنگاه هامبارتزوم ،هايراپتيان و شرکاء ،2شرکت گرامافون را ترغيب کرد که صفحههای
بيشتری از موسيقی ايرانی ضبط کند (کنی ير .)56 :1386 ،برای تحقق این هدف شرکت مذکور
درويش خان را به همراه گروه وی ،طاهرزاده ،قلی خان ،آقا حسين به عنوان خواننده و اکبر خان
نی نواز ،باقر خان کمانچهکش ،حبيب اهلل خان (مشير همايون) نوازندهی پيانو ،برای اجرای کنسرت
3
و ضبط موسيقی به لندن دعوت کرد (همان)؛ اوج کنسرتهایاين گروه در نمايشگاه وايت سيتی
لندن بود (کنی ير .)56 :1384 ،خالقی همراهان درويش خان در سفر نخست در سال  1289ش
را چنين نام میبرد :حبيب اهلل شهردار [پيانو] ،سيد حسين طاهرزاده [آواز] ،رضا قلی خان [ظلی،
تصنيف وآواز] ،حسين هنگ آفرين [ويلن] ،باقر خان رامشگر [کمانچه] ،اسداهلل خان [تار و سنتور]

يکی از نخستين بانيان کنسرت در ايران علی خان قاجار ملقب به ظهيرالدوله ( 1243-1303ش) بود
(خالقی .)83 :1362 ،وی انجمن اُخوت را در سال  1317ق تأسيس کرد (مجداالسالم کرمانی بی تا:
نک .ياداشتهایص  .)173ظهيرالدوله از طرفداران سرسخت مشروطيت بود (نک .يادداشتهای
والیزاده معجزی .)249 :1380 ،عينالسلطنه ( :1374ج )1269 ،2چنين نقل میکند« :ظهيرالدوله
خوب پيانو میزند ،ويولون هم بلد است .اشعار خودش را هم بسيار خوب میخواند .آهنگ و
اوزان بسيار خوب دارد .خودش پيانو میزد ،دو نفر از نوکرهايش ويولون .خيلی با مزه بود .». . .
وی در منزل خويش و باغهایشمال تهران (بهجت آباد و عشرت آباد) جشنهايی (گاردن پارتی)
برگزارمیکرد که در اين جشنها کنسرت نيز برگزار میشد و رياست ارکسترهای انجمن اخوت را
درويش خان برعهده داشت (خالقی .)87 :1362 ،با این وجود ،گاهی حسين هنگآفرين سرپرست
ارکستر بود (همان .)227 :خالقی ذکر میکند که کنسرتهایانجمن اخوت جنبهی خصوصی داشت
(همان .)413 ،خالقی (همان  )87از  24نفری که با ارکستر مذکور همکاری میکردند نام برده است:

شکلگیری کنسرت در دوران قاجار

 -1-2کنسرت در باغهایخصوصی (انجمن اخوت)

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

و اکبر خان [فلوت] (همچنين خالقی 317 :1362 ،و  .)247اگرچه بهمن کاظمی ( )109 :1389رضا
قلی خان را رضا قلی خان نوروزی ذکر کرده است و همچنين از اجرای سازهای ارگ و پيانو
توسط مشيرهمايون و فلوت و قره نی توسط اکبرخان سخن گفته است (همان 125 ،118 :و .)123
يکی از مهمترين تأثيرات کنسرت پيدايش گونهی سازی پيش درآمد است .نخستين احتمال
پیدایش این گونه به سفر آقا حسينقلی مربوط میشود که به نقل از پدر ابوالحسن صبا ،درويش
خان دربارهی کم بودن ميزان دستمزد به آقا حسينقلی هشدار میدهد و هامبارسوم این موضوع
را به حسادت درويش خان مربوط دانسته ،در نهايت موفق شده است با  42متر ماهوت انگليسی
آقا حسينقلی را راضی کند (خالقی312–311 :1362 ،؛ مالح  .)36 :1369درويش خان برای مقابله
با اين جريان و برای آن که بتواند مانع از استقبال مردم از صفحهها شود ،ساخت پيش درآمد را
آغاز کرد و به این ترتیب صفحههای آقا حسينقلی که فقط شامل آواز و تصنيف بود ،نتوانست
فروش الزم را داشته باشد (نک .خالقی .)312 :1362 ،خالقی دربارهی صحت اين موضوع تردید
دارد زيرا بر اين باور است که در صفحههای درويش خان که در اروپا ضبط شدهاند نيز پيش
درآمدی مشاهده نمیشود ،اگرچه اشاره میکند که شايد این امر به سبب ارسال نشدن تمام
صفحهها بوده است (همان) .با اين همه در يکی از صفحهها  1287ش 1909/م [ 1326ق] که با
آواز طاهرزاده در لندن ،بهشمارهی  ،7-12181ضبط شده ،پيش درآمد ماهور ذکر شده است
(کنی ير .)182 :1386 ،همچنين نام پيش درآمد در صفحهای به شمارهی  98271در سال 1293
ش 1332[ /ق] مشاهده میشود؛ در اين صفحه درويش خان با تار خويش آواز ابوالحسن خان
[اقبال السلطان] را در دستگاه ماهور همراهی کرده است (کاظمی  .)148 :1389صفحه ی مذکور
در سفر تفليس پر شده است .در آوانويسی هدايت ( ،)1294-1299بر اساس روايت منتظمالحکما
(پور عيسی ،)9 :1390 ،از پيش درآمد ماهور به عنوان يکی از رنگهایدرويش خان یاد شده است
(همان  .) 77اين پيش درآمد (آوانويسیشده از سوی هدايت) ،در واقع ،رنگ يا ضربیهايی هستند
که پیش از درآمد نواخته میشدند و به لحاظ ژانری با پيش درآمدهای اصطالح ًا درويشی-رکنی
که پيش درآمدهای کنونی را شکل بخشيدند ،متفاوتاند.
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رديف

استادان

مهارت در ساز /آواز

رديف

استادان

مهارت در ساز /آواز

١

مهدي منتظمالحكماء

سﻪتار

١٣

حسين اسماعيلزاده

كمانچﻪ

٣

مشيرهمايون

پيانو

١٥

ركنالدين خان

ويلن

حسامالسلطنﻪ

ويلن

٢

حسين هنگآفرين

٤

غﻼمرضا ساﻻر معزز

٦

ارفعالملك

٥

يوسف فروتن

٧

يوسف خان صفايي

٩

علينقي وزيري

٨

سﻪتار

١٤

پيانو

١٦

تار

پيانو

١٧

١٨

حاجي خان

تار

١٩

رضا قليخان
شاهيدي

ني

يحيي خان قوامالدولﻪاي

تار

٢١

١٠

اسماعيل قهرماني

تار

٢٢

١٢

حاج غﻼمرضا

تار

٢٤

١١

حشمت دفتر

ويلن

ضرب و آواز

تار

شكراﷲ )شكري(

تقي دانشور

ويلن

تار

٢٠

٢٣

نايب اسداﷲ

ناصر سيف

ضرب
ني

آواز

ميرزا حسين

آواز

حسين طاهرزاده

آواز

ساعتساز

از چهرههایشاخص اين کنسرتها حسين خان اسماعيلزاده ،حاجی خان ضربگير و
شيدا بودند .حسين اسماعيلزاده سوليست آتيهی کنسرتهایدرويش و عارف شد (همان.)68 :
درويش خان ،حاجی خان تمبکنواز را مترونم ارکستر خطاب میکرد (همان .)408 :شيدا در
سلک اخوان بود و تصنیفهای وی در اين کنسرتها اجرا میشد (همان .)87-88 :طاهرزاده نيز
در تمام کنسرتهایانجمن اخوت شرکت داشت (خالقی .)378 :1362 ،در مورد برگزاری يکی از
کنسرتهایانجمن اخوت چنين ذکر شده است:
ظهيرالدوله دستور داد بليطهايی به قيمت سه تومان چاپ کردند که اخوان با رغبتی
تمام خريدند و وسائل برگزاری جشن فراهم شد .در حدود پانصد تن در اين جشن
شرکت میکردند و اگر هم کسانی بودند که توانایی پرداخت وجه نداشتند مجان ًا حضور
میيافتند( .همان)85-86 :

پيش درآمد و رنگهایدرويش خان و تصنیفهای شيدا توسط ارکستر نواخته میشد (همان
 .)87تصنيف مولودی نبی ساخته شيدا در جشنهای ساالنهی انجمن اخوت اجرا میشد (همان،
 .)88-89انجمن اخوت سرودی بدون شعر در مايهی دشتی با وزن دوضربی داشت که در آغاز
کنسرتها نواخته میشد (همان .)90 :در پایان کنسرتها مدالی که برای اهدا به نوازندگان ساخته
شده بود ،به آنها هديه میشد (همان).
پس از شکست محمدعلیشاه و فتح تهران در جمادیالثانی  1327ق آزادی نسبی در ايران
برقرار شد .با وجود آن که درامد بسیاری ازکنسرتهایانجمن اخوت صرف امور خيريه میشد،
محتوای بخش عمدهای از کنسرتهایمتفرقه به مسائل سياسی مربوط بود .خالقی پس از اشاره
به کنسرتهای ساليانهی سيزدهم رجب که مقارن با تولد حضرت علی (ع) است به کنسرتهای
متفرقه نیز اشاره میکند:
گاهی هم به غير از روز جشن موالی متقيان کمک به امور خير کنسرتهايی ترتيب
میدادند :مانند کنسرتی که به منفعت حريقزدگان آمل (در مجلس شورای ملی) داده

عارف ( )166 :1303دربارهی نخستين کنسرت خويش در منزل ظهيرالدوله چنين مینگارد:
اين غزل را بيست روز بعد از دار زده شدن شيخ فضلاهلل در طهران ( )1327در نمايشی
که در خانهی ظهيرالدوله به منفعت حريقزدگان بازار داده شد خواندم  . . .دلی که در
خم آن زلف تابدار افتاد/چو صعوهای است که اندر دهان مار افتاد . . .

 -2-2کنسرت در پارکهایدولتی و عمومی

عالوه بر کنسرتهایخصوصی در باغهایبهجت آباد و عشرت آباد ،کنسرتهايی نیز در باغهای
دولتی و عمومی برگزار میشد .پس از پيروزی مشروطه ظاهراً هر ساله جشنهايی به اين مناسبت
در باغهایعمومی برگزار میشد.
در حوادث مشروطه ،جريانهای فکری و احزاب برای جذب مخاطب بيشتر در میتينگهایخويش
کنسرت برگزار میکردند .با توجه به اوج تحوالت مشروطه و شکست محمدعلیشاه و فعاليت احزابی
چون حزب دموکرات ،کنسرت میتوانست بهمثابهی عاملی مهم در جلب توجه مردم در گردهمآيیها
ایفای نقش کند .سالن سينما پاسخگوی حضور چشمگیر مردم نبود؛ بنابراین پارکها محل مناسبی
برای برگزاری کنسرت قلمداد میشدند .محمدعلیشاه مخلوع که برای باز پسگيری قدرت با حمايت
روسها وارد گموشتپه شده بود ،سرانجام از مشروطهخواهان شکست خورد و حزب دموکرات
تصميم گرفت به مناسبت پيروزی مشروطهخواهان ،در پارک امينالدوله جشنی برگزار کند .پارک
امين الدوله ،حدود  1329ق 1290/ش ،در سوی ديگر دروازه شميران قرار داشت .در زمان به توپ
بسته شدن مجلس گروهی از سران مشروطهطلب به آنجا گريختند و دستگير شدند .قرار بر آن شد
که در اين جشن کنسرتی برگزار شود و از عارف درخواست شد که در آن کنسرت به اجرای برنامه
بپردازد .عارف ( )206 :1381مینویسد« :يک چنين گاردن پارتی به اين عظمت و ابهت در ايران داده
نشده است  .». . .عارف (همان) در ادامه دربارهی انتخاب محل مینویسد:
در تمام طهران ،گذشته از اينکه تا آن وقت بنايی به نام تأتر ساخته نشده بود و
جايی هم که بشود يک چنين جمعيتی را در [آن] گنجانده و پذيرايی کرد نبود .چندين
چادرپوش به هم وصل کرده اطراف آن را زنجير کشيده ،صحنهی نمايشگاه بسيار
عالی ترتيب داده ،سن بسيار قشنگی هم از چوب برای آن ساخته و پرداخته کردند . . .

نوازندگان تمايل نداشتند که تماشاچيان آنها را بشناسند ،بنابراین پردهای توری نصب شد
که ظاهراً به نقل از عارف تأثير چندانی نداشت و مخاطبان میتوانستند نوازندگان را مشاهده کنند
(همان  .)206-207دربارهی مبلغ فروش نیز مینویسد:
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محتوای شعر به اختالف شيخ فضلاهلل نوری ،از سردمداران مشروعيتخواهی ،با
مشروطهخواهان اشاره میکند که سرانجام توسط مشروطهخواهان به قتل رسيد .عکسی نیز از
اين کنسرت موجود است (نورمحمدی .)266 :1386 ،عينالسطلنه ( :1374ج )2759 ،4در اين مورد
چنين مینويسد« :ديروز و ديشب جشن نصرت ملی در خرابه انجمن اخوت (خانه ظهيرالدوله)
برقرار بود  .». . .عکس ديگری از عارف در گاردن پارتی وجود دارد که نشان میدهد وی در اين
مجالس شرکت میکرده است (نورمحمدی.)267 :1386 ،

شکلگیری کنسرت در دوران قاجار

شد و کنسرت ديگری که برای ترميم خرابیهایحريق بازار در سال  1288در خانهی
ظهيرالدوله تشکيل گرديد( .خالقی)87 :1362 ،
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در يک روز که روز جمعه بود از سه ساعت به غروب مانده تا غروب ،فروش بليط در
باغی که قيمت آن پنج شاهی تنها برای دخول و خروج چاپ شده بود هفت صد تومان
از مردمانی که استطاعت خريد بليط نمايش نداشتند گرفته شد که حاال از دادن دو شب
نمايش و تأتر ،وصول آن پول غير ممکن است  . . .بعد فهميدم همان پولی را که خيال
میکردم که اگر دو قران آن را من بگيرم خيانت کرده و بايد به مصرف خير عمومی
برسد ،بيشتر آن را وطنپرستان شکمپرست ،لوطیخور کردند ( . . .همان)

به نظر میرسد که اختالفهایی ميان عارف و پيشکسوتان بهويژه درويش خان روی داده
است .خالقی اين موضوع را بهطور تلويحی به اخالق عارف ربط میدهد ( .)428 :1362به نظر
میرسد گرايشهای سياسی عارف در اين جريان بی ارتباط نبوده است زيرا اغلب پيشکسوتان
ترجيح میدادند در فضای انجمن اخوت فعاليت کنند و کار چندانی با مسائل سياسی نداشته باشند.
عارف (همان )207 :دربارهی استادان پيشکسوت و درگيری با آنها اطالعات مهمی به ما میدهد:
اين اولين دفعه بود که من يک عده از موزيسينهایجوان نورس تازه چرخی را از قبيل
رکنالدين خان ،علينقی خان ،شکراله خان ،بر ضد اساتيد موسيقی روی کار آورده،
واداشتم در يک نمايشگاه تاريخی ،به جای آنها عرض اندام کنند .مرحوم درويش خان
هيچ تصور نمیکرد يک چنين نمايش به اين عظمت را بشود با اين آقايان و يک عدهی
ديگر که در درجهی دوم آنها بودند به اين خوشی و خوبی برگزار کرد .حتی با رفقای
خود نذر بسته بود که عارف از کردهی خود پشيمان خواهد شد ،با اين اشخاص امکان
ندارد بتواند کار به اين مهمی را صورت دهد .من خرابی اين کنسرت را پيشبينی کرده
و در سر خرابی آن هم نذر میبندم .به همين اميد بليط خريده با جمعی از دوستان
خود داخل صحنهی نمايش شد ،ولی در پردهی اول ديد که هم نذر خود را باخته و هم
مجبور است از اينکه تعريف کند . . .

از فحوای کالم آرينپور چنين برمیآيد که رکنالدين خان در اين کنسرت برای تصنيف از خون
جوانان وطن جملههایی (جواب /جوابيه) ساخته بوده که عارف را متأثر کرد ( .)161 :2535اين
موضوع نشان میدهد که مجريان کنسرتها فکر میکردند افزودن بخشهایسازی به تصنیفها
میتواند گام مهمی در تحول تصنيف قلمداد شود.
عارف در بخش تصنیفهای کتابش به ساخته شدن دو تصنيف خويش ،دل هوس سبزه و
صحرا ندارد در سال  1328ق و تصنيف نه قدرت که با وی نشينم در سال 1329ق ،در ارتباط با
شکست محمدعلیشاه و بازگشت مجدد وی به روسيه ،اشاره کرده است ()15-17 :1303؛ این
احتمال وجود دارد که به سبب نبود سالن مناسب اين کنسرت نيز در پارکهای عمومی برگزار
شده باشد.
کنسرت ديگر عارف در پارک ظلالسلطان ،در سال  1333ق ،به اسم شرکت خيريه برای
تأسيس مدرسه احمديه بود (عارف187 :1303 ،؛ راوندی :1382 ،بخش  2ج  .)358 ،8در اين
کنسرت عارف در طعنه به محمد ولیخان تنکابنی مشهور به سپهدار چنين خواند« :بگو به عقل
منه پا بر آستانهی عشق/که عشق در صف ديوانگان سپهدار است» (نورمحمدی.)139 :1386 ،
کتک خوردن عارف از نوکران سپهدار و دلجويی سپهدار از عارف و دادن دو خانه به او برای
استفادهی شخصی از حواشی اين کنسرت بود .به نظر حسن اعظام قدسی عارف پس از اين
واقعه مشهور شد (همان) .عارف مینویسد ...« :هر گاه بخواهم شرح آن اتفاق ناگوار را که به

در طهران عارف قزوينی اشعاری گفته که به طبع سپهدار گران آمده چند نفر از
نوکرهای خودش را میگويد عصر در خيابان عارف را با عصاهای آهنی به قدر واقع
کتک میزنند .عارف هم چون به واسطه آواز و اشعار و تصنيفهای تازه تازه که
میگويد در ميان جوانان و خانمها صاحب احترامی است .خيلی ناز و غمزه برای اين
کتک خوردن به خرج داده ،تمام خانمهای طهران عيادت کردند .آدمهای سپهدار را
گرفتند ،خود سپهدار فحاشی کرد .در عدليه محکوم حبس شدند .محرمانه سپهدار پول
داد و حبس آنها را خريد آزاد شدند .حاال عارف چندين مقابل سابق شهرت کرده اما
در بستر افتاده و غمزه میآيد . . .

 -3-2کنسرتها در تهران

با آغاز شهرسازی مدرن از دوران ناصری ،در تهران خيابانها و پارکهايی به سبک کشورهای
اروپايی ساخته شد .پس از بازگشت ناصرالدين شاه از سفر اول فرنگستان ،وی تصميم
گرفت در دارالخالفه خيابانی به سبک شانزهليزه تأسيس کند .زمينهای اطراف اين خيابان بين
مقربان تقسيم شد .بهتدريج در اين خيابان فعاليتهای اقتصادی گوناگونی در عرصهی تأسيس
تجارتخانه ،رستوران ،سينما ،هتل ،کافه ،چاپخانه ،آتليهی عکاسی ،شرکت صفحه پرکنی و ...
آغاز شد .روشنفکران جنبش مشروطه ،اين خيابان را مرکز مهمی برای فعاليتهایسياسی خود
میدانستند .دستاندرکاران هنرهای نمايشی مانند تئاتر ،سينما و موسيقی ،نخستين فعاليتهای
آزاد اجتماعی خود را در اين خيابان آغاز کردند .خيابان اللهزار به دليل داشتن امکانات متعدد
پايگاه مهمی برای کنسرتهاینخستين محسوب میشد .در برگزاری اين کنسرتها شخصيتهای
سرشناسی چون عارف قزوينی ،درويش خان و  ...نقشی مهم بر عهده داشتند.
به نظر میرسد به سبب آن که در ابتدا سالن مخصوصی برای اجرای کنسرت وجود نداشت،
نخستين اجرای موسيقی در کافهها بوده است .خالقی ( )250 :1362مینویسد« :پدر مرتضی
[محجوبی] اولين کافه را در خيابان اللهزار دائر نمود و پسرانش رضا و مرتضی در آنجا
ارکستری داشتند .رضا ويلن میزد و مرتضی پيانو  .»...شاید ویژگی مشترک نمایشی بودن
سينما و موسيقی توجه بنیانگذاران نخستين کنسرتها را به خود جلب کرده باشد .ظاهراً نخستين
کنسرت در خيابان اللهزار و در سينما فاروس برگزار شده است .سينما فاروس يکی از مهمترين
سينماهای اللهزار بود که توسط روسی خان در باالی چاپخانهی (مطبعهی) فاروس داير شده بود
(عينالسلطنه ،1374 ،ج 2469 :3و همان ،ج .)2804 :4در طبقهی همکف اين سينما مطبعهی فاروس
نيز داير بود و بخشی از اعالميههایسياسی و  ...از طريق اين چاپخانه چاپ میشد .کنسرت را
مفخم ،حسين اسماعيلزاده ،و حاجی خان ضربگير در سالن سينمای فاروس برگزار کردند و
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وی همچنين ذکر میکند که از مال سپهدار به عارف دادند (همان ،ج .)5965 :8در اين کنسرت
محمود مفخم ،ابراهيم اژنک [آژنگ] و شهباز برمکی (ويلن نواز) از نوازندگان عارف بودند (خالقی
 .)265 :1362مفخم ابتدا تار مینواخت و سپس به نوازندگی پيانو روی آورد (همان.)243-245 ،
مشخص نيست که وی در کنسرت مذکور چه سازی میزده است .ابراهيم آژنگ ويلن مینواخت و
تار را نزد آقا حسينقلی فرا گرفت (همان .)230 :احتما ً
ال در کنسرت مذکور وی ويلن مینواخته است.

شکلگیری کنسرت در دوران قاجار

تحريک محمد ولیخان سپهدار به وقوع پيوست بدهم چند جزوه خواهد شد» (عارف.)187 :1303 ،
عينالسلطنه ( :1374ج  )4122 ،5در این رابطه اطالعات بيشتری دارد:
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عارف نيز در آن میخواند (خالقی .)250 :1362 ،گفته شده است که مرتضی محجوبی با سنی
حدود ده سال در اين کنسرت پيانو نواخت و عارف با آواز خويش وی را همراهی کرد (همان).
اين کنسرت در سال  1288ش [1328ق] برگزار شد (نورمحمدی .)155 :1386 ،در اين کنسرت
مفخمالممالک (محمود مفخم برادرزادهی انيسالدوله و شوهر خواهر مشيرهمايون) ،نوازندهی
پيانو ،آواز عارف را همراهی میکرد (همان.)158 :
نخستین هتل ايران در خيابان اللهزار ساخته شد .اين هتل توسط باقراف مهاجر قفقازی بعد از
مشروطيت و به سبك هتلهای اروپايی تأسيس شد .در سالن اين هتل که تئاتر باقراف نام داشت،
نمايش و کنسرتهایبسیاری برگزار شد .خالقی ( )413 :1362در اين مورد چنين توضيح میدهد:
اين سالن تنها محلی بود که در تهران به همت باقراف ساخته شده بود و گاهگاهی در
آن نمايشی میدادند .کنسرتهایعارف در اين محل برگزار میشد  . . .اين کنسرتها
مخصوص طبقهی خاصی نبود و ورود به کنسرت با خريد بليط برای عموم آزاد بود.

عين السلطنه نيز به اداره کردن اين سالن توسط باقراف اشاره کرده است ( ،1374ج .)6604 :8
اغلب کنسرتها با اجرای نمايش همراه بود .به همين دليل در این سالها برنامهها پرده خطاب
میشدند .اين واژه از اصطالحات رايج تئاتر بود که اهل موسيقی نيز از آن استفاده میکردند.
نخستين کنسرت عارف در گراند هتل به مناسبت اشغال ايران در جنگ جهانی اول به دست
روسها و انگليسها بود که در آواز ابوعطاء غزل لباس مرگ بر اندام عالمی زيباست/چه شد که
کوته زشت اين قبا به قامت ماست را خواند (عارف 177-178 :1303 ،و  .)182در متن اعالنهايی
که در  24 ،23و  26ذيالحجه در هفتهنامهی نوبهار و روزنامهی رعد وجود دارد ،روز برگزاری
اين کنسرت  28ذيالحجه  1333ق بوده است (کوهستانی نژاد .)147-149 :1384 ،در برنامهی
مذکور نيز يک نمايش تاريخی اجرا شد (همان .)148 :قيمت بليطهایدرجهی  ،4 ،3و  ،5سه ،هشت
و پانزده قران ذکر شده (همان)149 :؛ اما دربارهی قيمت بليط شب بیست و چهارم نوشته شده
است که « . . .رديف مقدم ده تومان ،لژ باال شش تومان بقيه از پنج تومان الی  5قرآن است» (همان).
اعضای کنسرت همه از آرتیستها و موسيقیدانان ماهر و جوان بودند و تنها از شکراهلل خان نام
برده شده است (همان .)152 :عارف بعد از این کنسرت از ايران مهاجرت کرد و تا سال  1337ق
در استانبول بود.
در سالهایی که عارف در ايران نبود ،درويش خان در سال  1335ق کنسرتی در گراند هتل
برگزار کرد (همان .)167-168 :اين کنسرت همراه با هيأت نمايش کمدی بود (همان) .در گزارش
اين کنسرت به غزلخوانی طاهرزاده در آواز شوشتری و سارآهنگ اشاره شده است (همان:
 .)214قيمت بليطهایاين کنسرت چنين ذکر شده است :لژ چهار نفری  10تومان ،لژ باال  6تومان،
درجهی اول  20قران ،درجهی دوم  15قران ،درجه سوم  12قران ،درجهی چهارم  8قران ،درجه
پنجم  4قران (همان.)167-168 :
در اعالنی در  7جمادیالثانی  1336ق آمده است که کنسرتی توسط رکنالدين خان مختاری
به نفع ايتام برگزار خواهد شد (همان .)177 :پیاس نمايش برنامهی مذکور توسط مشيرهمايون
تأليف شده بود و اشعار ملکالشعرا بود (همان) .درويش خان نيز در سال  1337ق به اتفاق
رکنالدين خان مختاری کنسرت ديگری برگزار کرد (همان .)168-169 :اين کنسرت در چهار پرده
برگزار شد که پردهی نخست تحت نظارت رکنالدين خان و پردهی چهارم به سرپرستی درويش
خان بود و آواز و تصنيفهای آن توسط طاهرزاده و عبداهلل خان خوانده شد (همان) .پردههای

بنابراين شاید ابداع پيش درآمدهای جديد به سال  1336ق بازگردد؛ اگرچه احتما ً
ال زمينههای
اوليهی آن به سال 1326ق بازمیگردد.
سال  1337ق مقارن با بازگشت عارف به ايران است .پس از بازگشت ،در تاريخ  24ذيالحجهی
 1337ق ،در گراند هتل کنسرت ديگری برگزار کرد« :عارف بعد از پنج سال مسافرت ترانههای
بديعی برای دوستان هديه آوردهاند ( ». . .همان .)149 :اين دومين کنسرت عارف در گراند هتل
بوده است (همان .)150 :دراين کنسرت وی غزل ميان ابرو چشم تو گيروداری بود را خواند
(عارف .)197 :1303 ،عارف (همان) مینویسد« :از عايدات اين نمايش هشتصد تومان رسيد که از
آن يک فقره قرض استانبول خود را دادم و مابقی را ديگران خوردند ( ». . .همان) .اين کنسرت در
دو پرده تنظيم شد و در میان دو کنسرت يک پردهی کمدی نيز اجرا شد (کوهستانی نژاد:1384 ،
 .)150کنسرت ديگر عارف اواخر شهريور  1298ش مقارن با  1338ق در تهران برگزار شد که
در آن عارف در آواز ابوعطاء شعر هروقت ز آشيانهی خود ياد میکنم /نفرين به خانوادهی صياد
میکنم راخواند (عارف.)184 :1303 ،
ظاهراً نخستين کنسرت تکنوازی پيانو در سينما پاالس گراند هتل در  26محرم  1338ق توسط
لوپيشنوف 4برگزار شده است (کوهستانی نژاد )135 :1384 ،که در میتوان آن را رويداد مهمی
قلمداد کرد .ظاهراً اين کنسرت با استقبال خوبی همراه بوده است ،زيرا دربارهی کنسرت ديگر اين
پيانيست در  10ربيع االول  1338ق چنين نقل شده است« :بنا به خواهش و اصرار و ابرام جمعی
کثير يگانه پيانوزن مشهور لوپيشنوف پيش از مسافرتش برای نمايش به استراليا و ژاپن و آمريکا به
جهت بدرود و خداحافظی نمودن کنسرت بسيار خوبی در تهران خواهد داد ( ». . .همان.)135-136 :
همچنين در  27ربيعاالول نخستین نمايش بينالمللی در سالن گراند هتل برگزار شد .نمايشی ازطرف
باشگاه هنرمندان 5و موسيقی که در آن  25نفر از آرتیستهایمعروف و آرتیستهایاپرا شرکت
داشتند (همان .)136 :در برنامهی اين کنسرت به اجرای ويولن ،سلو و آوازهای دو نفری و و سه
نفری و آوازهای چند نفری به زبانهایفارسی ،انگليسی ،روسی ،ايتاليايی و ارمنی اشاره شده است
(همان) .در 14ربيع الثانی  1338ق کنسرت ديگری در سالن گراند هتل برگزار شد که در آن مادموزال
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میگويند در موقعی که بنا شد کنسرتی داده شود ،در هنگام تمرين رکنالدين خان
پيشنهاد کرد خوب است اول ،قطعهای را با هم بنوازيم و بعد از آن به آواز بپردازيم.
سئوال شد کدام قطعه را؟ پيشنهاددهنده گفت من آهنگی به اين سبک دارم .حضار ميل
به شنيدن آن پيدا کردند و سازندهی آهنگ ،آن قطعه را نواخت و مورد پسسند واقع
شد .بنا به پيشنهاد مشيرهمايون ،به مناسبت اين که پيش از درآمد آواز زده میشود
به پيش درآمد موسوم شد ( . . .همان.)311 :

شکلگیری کنسرت در دوران قاجار

دوم و سوم مربوط به تأتر کمدی اخالقی بود (همان) .عوايد اين کنسرت و نمايش به مدرسهی
ايتام اختصاص يافته بود (همان) .سرود ايران هنگام کار است از ساختههای درويش خان يکی
از نخستين سرودهای ايرانی در آواز اصفهان بود که در کنسرت مذکور اجرا شد (همان.)181 :
خالقی ( )378 :1362دربارهی طاهرزاده چنين مینویسد« :همچنين در کنسرتهايی که به نفع امور
خيريه برپا میشد و در کنسرتی که به منفعت درويش خان داده شد حضور يافت و با آواز دلنشين
خود موجب لطف و رونق کنسرتها را فراهم کرد  .». . .با وجو اينکه خالقی ابداع پيش درآمد را
به درويش خان نسب میدهد ( ،)310 :1362در جایی ديگر اين موضوع را به رکنالدين خان نيز
نسبت داده است.
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کريستينه سيمونيانس دراماتيک سوپران به اتفاق مادام داگنر و مادام نيگوسيا و غالمحسين خان
(فرزند ساالر معزز) ويالونيست  12ساله و مسيو ساآ آرتیست اپرا و مسيو هوسپيان ويالونيست
برنامه اجرا کردند (همان .)137 :قيمت بليطها از  5قران تا  40قران بوده است (همان).
عارف از پيشگامان کنسرت در ديگر شهرهای ايران بود .در سال [ 1340ق]  1300ش کنسرتی
را در باغ ملی مشهد به درخواست کلنل محمد تقی خان پسيان برگزار کرد و تصنيف «رحم ای
خدای دادگر کردی نکردی /ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی» را خواند (نورمحمدی.)143 :1386 ،
مشيرهمايون در اين کنسرت عارف را همراهی کرد (همان .)157 :اختالف ايرج ميرزا با عارف از
حواشی اين کنسرت بود .در آن زمان کلنل محمدتقی خان پسيان مسئول ژاندارمری خراسان و
قوامالسلطنه والی خراسان بود .هنگامی که سيد ضياء دستور دستگيری قوامالسلطنه را میدهد
کلنل این فرمان را اجرا میکند و قوامالسلطنه را به تهران میفرستد .قوامالسلطنه پس از به قدرت
رسيدن دستور قتل کلنل را داد ،اين حادثه تأثير شگرفی در روح و روان عارف داشت ،آنچنان که
به ياد کلنل دو کنسرت در گراند هتل برگزار کرد .کنسرت سال  1340ق [ 1300ش] در تهران به ياد
کلنل محمدتقی خان پسيان با همکاری شکراهلل خان که مسئوليت آمادگی گروه را بر عهده داشت،
در پردهی دشتی برگزار شد و عارف غزل دل ،هيچگه ز جور تو دل ناگران نبود /بار گران عشق
تو بر دل ،گران نبود و تصنيف گريه کن که سيل خون گری ثمر ندارد را در آن اجرا کرد (عارف،
 212 :1303و بخش تصنيفهای عارف .)55-56 :شهرت روزافزون عارف و تقاضای عموم
برای برگزاری کنسرتهای وی موجب شد عارف يک بار ديگر اقدام به برگزاری کنسرت اقدام
نماید .به نظر میرسد روزنامههایاين دوره گزارشهايی از این کنسرت به چاپ رسانده باشند.
نخستین گزارش مربوط به روزنامهی اقدام  1300ش است (کوهستانی نژاد.)150-153 :1384 ،
اين کنسرت ظاهراً در  13و  14رجب نيز تکرار شده است (همان.)154 :
يکی از مهمترين رويدادهای مرتبط با کنسرت اجرای برنامههای متنوع از موسيقی ايرانی و
اروپايی در کنسرتهای 1340ق است .درويش خان پس از سه سال بار ديگر در سال  1340ق/
 1300ش در گراند هتل کنسرت مشترکی با موسيقیدانان اروپايی برگزار کرد (همان .)172 :نکتهی
جالب در اعالن اين کنسرت برنامهی آن است که در آن آمده« :پردهی اول :پيش درآمد جديد در
افشاری –تصنيف جديد – رنگ جديد .پردهی دوم چهارگاه ضربی جديد –به طرز جواب و سئوال.
پردهی سوم پيش درآمد جديد –در ماهور– تصنيف جديد و رنگ جديد» (همان) .اين کنسرت
ظاهراً به صورت نمايش بوده ،اشعار آن را ملکالشعرای بهار سروده و آوازها را طاهرزاده
خوانده است (همان .)175 :پردهی دوم و چهارم کنسرت اروپايی بوده و با مديريت پروفسور
نيکواليف ،چرماک ،مادام آقابايف و آرکليان 6برگزار شده است ،اگرچه اسامی به صورت دقيق
تفکيک نشدهاند (همان .)138-139 :در  6رجب  1300ش کنسرت مشترک ديگری در هتل دوفرانس
برگزار شد که در گزارش آن متأسفانه به استادان موسيقی ايرانی اشاره نشده است (همان.)139 :
در برنامهی این کنسرت به اجراهای مسيو روبا با ساير بازيگران ،7نمايش کمدی روسی ،کنسرت
ايرانی هاهور (احتما ً
ال ماهور) تصنيف ،آواز و رقص جديد بالهی اروپايی اشاره شده است (همان).
این احتمال وجود دارد که بخش موسيقی ايرانی توسط درويش خان برگزار شده باشد.
عارف در شرح غزل تو دادگر شو اگر رحم دادگر نکند ،به اجرای آن در کنسرت شعبان 1341
ق [ 1301ش] اشاره کرده است ( .)230-231 :1303نمايش مذکور کنسرت پر ازدحامی در 22
شعبان  1341در تئاتر باقراف بوده که عارف در آن تصنيف ای دست حق را باز به ياد دوست
خويش کلنل محمدتقی خان خوانده است (عارف .)240 :1303 ،مرتضی نیداود از نوازندگان

در سال  1301بود که برای اولين دفعه عارف را در صحنهی سالن گراند هتل که محل
فعلی تماشاخانهی تهران است ديدم در حالی که چند سبد گل در اطرافش گذارده و
نوازندگان ،مانند نيم دايره دورش نشسته بودند  . . .پرده عقب رفت و کنسرت با پيش
درآمدی شروع شد .بعد نوبت آواز رسيد .شکری که تارزن مورد عالقهی عارف بود و
ساز را بسيار دلچسب و شيرين مینواخت ،درآمد دشتی را آغاز کرد و عارف با آواز
جانسوزی بسرائيد دل هيچگه زجور تو  . . .نوبت به تصنيف رسيد و عارف ترانهی
معروفی را که به ياد دوست ناکامش محمدتقی خان پسيان ساخته بود به همراهی
ارکستر بخواند  . . .گريه کن که سيل خون گری ثمر ندارد . . .

اعالنی بود که آقای عارف يگانه فيلسوف حکيم و شاعر و سرودی برای جمهوريت
تهيه کرده ملقب به شاه عريان و در گراند هتل در معرض نمايش گذاشته خواهد شد و
محقق ًا سرود جمهوريت ما خواهد گرديد .بيایيد به تماشای اين آواز و اشعار و نمايش
تا لذت از عمر ببريد . . .

در اين کنسرت مرتضی نیداود (نوازنده تار) ،برادرش موسی نیداود (نوازنده ويولن)
(نورمحمدی )178 :1386 ،و شهباز برمکی جزء نوازندگان بودند (همان .)179 :عارف ()241 :1303
میگوید در يک کنسرت عالی با ازدحام به نام جمهوری ايران ،در پنج شعبان  1342ق ،در تهران
در گراند هتل ،غزل به مردم اين همه بيداد شد ز مرکز داد/زديم تيشه بر اين ريشه ،هر چه باداباد
را خواندم .راوندی ( ،1382بخش  2ج  )366 :8نيز گفته است اين غزل در آهنگ محتشم ماهور
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شکری/شکراهلل خان نوازندهی تار مورد تحسين عارف بوده و از فحوای کالم خالقی چنين
برمیآيد که وی در اکثر کنسرتها همراه عارف بوده است (همان.)428 :
نخستین کنسرت علیاکبر شهنازی در سال  1341ق 1301/ش در سالن گراند هتل برگزار شد
(کوهستانی نژاد .)206-207 :1384 ،در ارتباط با این کنسرت گفته شده است که «بلد بی سانسور
و تعطيل نظميه ،کنسرت عالی شهنازی و نمايش کمدی را از شب بيست و دوم به شب بيست
و نهم محول گردانيد» (همان .)208 :متأسفانه این جملهی مذکور نامفهوم است؛ احتمال دارد که
دخالت نظميه در سانسور کنسرتها از اين تاريخ شروع شده باشد .پردهی دوم برنامهی مذکور
تئاتر اخالقی به مديريت مير سيد علی خان (رئيس شرکت کمدی ايران) بود (همان .)207 :در اين
کنسرت دو غزل و سرود از وحيد دستجردی اصفهانی در دستگاه شور و و چهارگاه همراه با
پيش درآمد ،تصنيف و رنگ اجرا شد (همان .)206-209 :خالقی ( )249 :1362دربارهی حسين
استوار مینویسد« :بعد از درويش خان تماس او بيشتر با علیاکبر شهنازی است که به اتفاق او
کنسرتهای متعدد داده و حتی اپراهايی هم نوشته که با کمک هنرمندانی مانند فکری و ظلی و
ديگران بر روی صحنه آورده است».
يکی از مهم ترين کنسرتهای عارف کنسرت مشهور به جمهوری بود (همان)154-162 :
که هواخواهان و مخالفان خود را داشت .اين کنسرت در  23و  24اسفند  1302ش در دفاع از
شعار جمهوری رضاخان برگزار و در آن مارش جمهوری اجرا شد (نورمحمدی.)144 :1386 ،
عينالسلطنه ( :1374ج )6727 ،9از اعالنهایگوناگون دربارهی جمهوریخواهی یاد کرده است و
دربارهی عارف چنين نقل میکند:

شکلگیری کنسرت در دوران قاجار

اين کنسرت بود (نورمحمدی .)178 :1386 ،خالقی ( )411-414 :1362دربارهی اين کنسرت به
جزئياتی اشاره میکند:
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خوانده شد .ظاهراً در روزهای برگزاری کنسرت ،قطعههای متفاوتی اجرا شده است؛ چنانکه ذکر
شده در ششم همان ماه عارف تصنيف رحم ای خدای دادگر را خوانده است (همان ،در بخش
تصنيفهای عارف .)43 :دربارهی مخالفت با اين کنسرت عينالسلطنه ( :1374ج  )6868 ،9چنين
اظهار داشته است:
بعد گفتند بهطور تحقيق متجاوز از سيصد هزار تومان سردار سپه در اين راه خرج
کرده است ،به طور حتم پنجاه هزار تومان تدين ،سه هزار تومان به عارف مرحمت شده
خانه بخرد و آن اشعار و کنسرت را تهيه کند .سوای آنچه بليت فروخته شود.

در ادامهی بحثهای مالی کنسرت ،عينالسلطنه (همان :ج  )6769 ،9اشارهی جالبی به خريد
اجباری بليط از سوی مسئولين دارد:
بليت تياتر از شصت تومان بود الی يک تومان که برای حاجی [عزالممالک] وزير آوردند
و جبراً پول داد سی تومان بود .بليتها تمام تحميلی بود و غالب صاحب منصبان و
اجزاء ادارات بودند .حاجی وزير نرفت يعنی هيچ يک از وزراء نرفتند .بليت خود را به
عباسقلی خان داد.

با وجود مخالفت مسئوالن برخی از فرزندان شاهزادگان با اين روند همراهی داشتند،
عينالسلطنه چنين شرح میدهد:
او میگفت غزل اول را که عارف خواند اسمعيل ميرزا معتمدالدوله پسر مرحوم
ظلالسلطان برخاسته دسته گل ممتازی دو دستی تقديم عارف کرد .همهی مردم از اين
حرکت او بدشان آمد و بیغيرت گفتند .بعد هم عارف را در اتومبيل خودش گذاشته
منزلش برد . . .

از کالم عينالسلطنه چنين برمیآيد که وی از مخالفان تغيير سلطنت بوده اما ميزان تأثير
کنسرت عارف در سخن عينالسلطنه کام ً
ال مشهود است ،چنانکه مینویسد:
در کدام نقطه از عالم شنيدهايد که تغيير اصول يک حکومت مستلزم پارهای عمليات
خفيفه و بوالهوسانه از قبيل نشر بعضی بيانيهها و کنسرت بیاساس باشد .کجای دنيا
ديدهايد معدودی بالسابقه و فاسداالخالق که سوای مطامع شخصی [و] مهجور ساختن
دانشمندان مقصودی ندارند در اين گونه مواقع بازيگر تبديل سلطنت به جمهوريت
باشند( .همان)6894 :

عينالسلطنه (همان ،ج  )6772 :9در مطلبی اغراقآميز دربارهی اين تأثير چنين مینگارد:
اگر با تحريکات انگليس و زور و قشون سردار سپه ،ايران جمهوری نشود محقق ًا با تصنيف
عارف خواهد شد .عارف مولوی در سر دارد .خيلی در صحبت و حرکت غمزه میآيد.
خوب میخواند ،خوب ضرب میگيرد .در تياتر خوانده بود ،ضرب هم گرفته بود . . .

نخستين کنسرتی که با آواز یک خوانندهی زن موسيقی کالسيک ايرانی در ايران برگزار شد،
کنسرتی بود با صدای قمر و همراهی مرتضی خان نی داود که در سال  1303ش [ 1343ق] در
سالن گراند هتل برگزار شد (خالقی .)83-85 :1373 ،برای محافظت از اين کنسرت مأموران انتظامی
حضور داشتند (همان .)83 :اديبالسلطنه عوايد اين کنسرت را ميان نوازندگان تقسيم کرد (همان.)85 :

انجمن اخوت ،يکی از مهمترين نهادهای اجتماعی متشکل از اهل تصوف به رهبری ظهيرالدوله،
در برگزاری کنسرتهای نخستين نقش مهمی بر عهده داشت .دعوت از استادان ايرانی در اين
کنسرتها خود راهگشای کنسرتهایبعدی شد .حضور اغلب چهرههایسرشناس موسيقی اواخر
دورهی قاجار در کنسرتهایانجمن اخوت نشان از توجه اين استادان به کنسرت دارد ،اگرچه نفوذ
ظهيرالدوله را نبايد در این رابطه بیتأثير دانست .عالوه بر انجمن مذکور ،احزاب سياسی فعال پس
از جنبش مشروطه نیز با هدف تبليغ و ترويج عقايد خويش در رواج کنسرت نقش داشتند.
برگزاری کنسرتها بهويژه در سالن تازه تأسيس گراند هتل را میتوان مرحلهی جديدی در
تحول کنسرتها برشمرد .مهمترين رجال موسيقی دوران از جمله عارف قزوينی ،درويش خان،
شکراهلل خان قهرمانی ،رکنالدين خان مختاری ،علی اکبرخان شهنازی ،مرتضی خان نیداوود،
قمرالملوک وزيری ،پری آقابايف نقشی اساسی در برگزاری کنسرتها داشتند .اگرچه سهم عارف
و درويش خان به مراتب چشمگيرتر از ديگران است .غزليات و تصنیفهای سياسی عارف نقش
مهمی در تهيیج افکار عمومی داشت .با توجه به اطالعات موجود استادان پيشکسوت بيشتر در
انجمن اخوت فعالیت اجرایی داشتهاند و فعاليت نوازندگان و خوانندگان جوان ابتدا در گاردن
پارتیها و سپس در سالنهایموسيقی بوده است .به نظر میرسد به دليل تمايالت سياسی عارف
اختالفاتی ميان وی و پيشکسوتان وجود داشته است .اوج اين اختالفها را میتوان در برخوردهای
عارف و درويش خان مشاهده کرد .حضور نوازندگان جوان در کنسرتها به اين موضوع مربوط
میشود .اغلب کنسرتهای انجمن اخوت و احزاب سياسی ظاهراً جنبهی عامالمنفعه داشته است.
بيشتر منافع مالی کنسرتهایبرگزار شده در گراند هتل ،به برگزارکنندگان و مالک هتل تعلق می
گرفته است .شايد به همين سبب است که در کنسرتهایگراند هتل اجرای پردههاینمايشی بعض ًا
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خالقی ( )454 :1362دربارهی احمد عبادی نيز چنين نقل میکند« :در سال  1303در کنسرتی
در گراند هتل داده شد شرکت کرد ملوک ضرابی که در همين اوان تازه پا به صحنهی تاتر گذارده
بود با او در خواندن تصنيف شرکت کرد  .». . .از آخرين کنسرتهایمشترک اروپايی و ايرانی
(جداگانه) میتوان به کنسرت  1343ق 1303/ش درسالن مجمع جوانان خيابان اللهزار اشاره کرد
که در آن مادام آقابايف پری [از موسيقیدانان ارمنی] و دیگر اساتيد فن موسيقی ايرانی و اروپايی
برنامهای در سه پرده همراه با بالت ايرانی و فرنگی اجرا کردند (کوهستانی نژاد.)141 :1384 ،
زمان برگزاری اين کنسرت ابتدا  12ذیالقعده تعيين شده بود اما ظاهراً به سبب مشکالتی به شب
جمعه اول ذیالحجه موکول شد (همان).
در روزهای  22 ،20 ،17و  24تير  1304ش ارکستر بزرگ مدرسهی عالی موسيقی در عمارت
مدرسه واقع در خيابان اديب معروف به ارباب جمشيد به سرپرستی علينقی وزيری کنسرتهايی
برای عموم برگزار کرد (کوهستانی نژاد .)102-103 :1384 ،قيمت بليط برای يک کنسرت يک
تومان (در ايوان دو تومان) و برای آبونهی چهار کنسرت سه تومان (در ايوان شش تومان) ذکر
شده است (همان) .در اين کنسرت وزيری و مادام پری آقابايف اجراهايی داشتهاند (همان-106 :
 .)104يکی از دقيقترين برنامهها مربوط به اين کنسرت است (همان) .در برنامهی اين کنسرت
اغلب آثار وزيری و چند اثر غربی مشاهده میشود .ظاهراً کنسرت مذکور آخرين کنسرتی بود که
در دورهی قاجار برگزار شد ،زيرا مجلس پنجم شورای ملی در  9آبان  1304ش احمد شاه را خلع
کرد و حکومت موقت را به رضاخان سپرد (ياوری و ديگران.)526 :1390 ،
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کمدی در ميان اجراها مورد توجه بوده است .اشاره به قيمت بليطها و تفکيک موقعيت سالنی برای
مخاطبان نشان از انگيزههایمالی دارد .توجه به تصنيف و رنگ بیارتباط با جذب مخاطب نيست.
پيدايش گونهی سازی پيش درآمد را میتوان يکی از مهمترين دستاوردهای اجراهای کنسرت
دانست .انسجام درونی برنامهها با روند سلسله مراتبی پيش درآمد ،آواز (غزلخوانی) ،تصنيف و
رنگ در موسيقی ايرانی حاصل تجربههایاجراکنندگان اين دوره است.
با گذشت زمان و نزديک شدن به انقراض قاجاریان و زمينههایپيدايش حکومت پهلوی شاهد
رشد کمی اجراها ،تنوع برگزارکنندگان ،توجه به موسيقیهایغربی هستیم .در اين روند دخالتهای
دولتمردان در برگزای کنسرتها با اهداف سياسی ،حمايتهای مالی ،نظارت بر کنسرتها و
احتما ً
ال اولين مباحث امنيتی را نیز میتوان مشاهده کرد.
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The Emergence of Concerts in Qajar Era
Sayid Hossein Meysami, Assistant Prof in Dep of Music. Tehran University of Arts.

Abstract
In this article, the emergence and development of concert in Qajar era are studied; the period between Nassery
(The king Nasserdin shah) era and Qajar dynasty’s downfall. In this article we are going to introduce the
background of one of the most important events in modern history of Iranian classical music that in addition
to social aspects of music, has affected the performance of Iranian classical music. The methodology of
this research is based on documentation and analysing the data. The structure of the paper is built on spatial
important changes in which time priorities are considered. So, we divide the era into four periods; 1.acquaintance
with the concert in the west and The Royal School of Iran by kings and dignitaries, 2.performance in
Zahirodolle private gardens, 3.performance in public parks by different political parties, 4.performance in
theater and cinema halls with various motivations. Iranian acquaintance with concert in the west and Iran
caused emergence of the first concerts in our country. Anjomon Okhovat, social Sufi institution, played a
very important role in conducting the orchestra and concerts. Along with these developments, Mashrouteh
Movement encouraged parties to hold public concerts. Concerts organized by Constitutionalist in different
cities, led to the development of this new phenomenon. Aref Qazvini, poet and musician, and Darvish Khan,
musician, were pioneers in this way. Aref’s political Gazaliyat (lyric poems) and his Tasanif (popular songs)
excited the public too much. The first private concerts were performed in new Grand Hotel and cinemas halls
located in Tehran, Lalezar Street. People liked theater and performance, therefore they should be considered in
concerts. Due to this important matter, Tasnif and Reng were paid attention. Creation Pishdaramad which was
performed as an introductory, and made familiar the singer and audience with atmosphere of the music, was
one of the achievement of concerts. Gradually, European concerts were introduced and concert organizers,
Persian and western, increased. Concert was one of the important phenomena that could gradually move
Iranian classical music from the royal or aristocratic circles to the social middle strata. Thus, a number of
singers, instrumentalists and composers who were known among aristocrats only, little by little got popularity
among ordinary people. Concerts could play a very important role in promotion of political opinions and tried
to meet the important needs of the Era. Concerts had a very important effect on the process of creation of
musical works based on instrumental and vocal genres and could change the structures of these genres, too.
Gradually, western classical music could find a proper position in Iranian society. Western concerts were a
very good chance for Iranians to know their music. Co-executive interactions between Iranian and western
musicians (in different sequences) were noteworthy points of that period.
Key Words: Concert, Anjoman Ohkovat, Constitutionalists, Grand Hotel, Pishdramad
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