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برخالف شعر پارسی که بیش از هزار سال قدمت دارد، 

ن ایران، عمری کوتاه داشته و شکوفائی آن ادبیات آهنگی

 1رود. از دوران مشروطیّت فراتر نمی

ای که ادبیات آهنگین معاصر ایران را  نخستین هنرمند نابغه

بود « اکبر شیدا علی»ای به نام  بنیاد نهاد، درویش شوریده

خورشیدی در طالقان تولد یافت و در  ۱۳۲۲که در سال 

 در تهران درگذشت. ۱۲۸۵سال 

                                                 
سرائی که در اوج تعالی و  با چیرگی اعراب بر ایرانیان و سقوط سلسله ساسانی، موسیقی و نغمه -۱

های موسیقائی قدغن شد و  تحقیر بسیار قرار گرفت و هرگونه فعالیتشکوفائی بود، مورد تحریم و 
وطنان یهودی ما بودند که  گرفتند. از آن پس تنها هم هنرمندان مورد زجر و شکنجه و آزار قرار می

ها، برای قرون متمادی موسیقی ایرانی را به صورت پنهان در  علیرغم همه مخاطرات و دشواری
گر  فظ کردند و مانع از آن شدند که این گنجینه گرانبها در دست تطاولهای خود ح زیرزمین خانه

 اندیشان مذهبی نابود شود. خشک

مرتضی 

  حسینی 

 دهکردی
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های  ها در عالم تنهائی، تحت تأثیر شوریدگی رویان داشت، شب وی که قلبی پر از مهر خوب

پردازی را  سازی و ترانه انگیزی به وجود آورد و هنر آهنگ های دل ها و ترانه خویش آهنگ

 در کشور ما مطرح ساخت.

گان نامداری اثر آهنگین باقی مانده که اغلب آنها، بعدها وسیله خوانند ۶۰از شیدا حدود 

مانند: مرضیّه، محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، رضوی سروستانی، پروین، پریسا، ایرج 

بسطامی و سیما بینا بازخوانی شد و هنوز هم شنیدن آنها دل و جان دوستداران موسیقی را به 

 طپش وامیدارد.

 
 شیدا اکبر علی

ستگاههای حافظ، از آن پس با ارتباط بیشتر ایرانیان با فرهنگ و تمدن مغرب زمین و ورود د

االصوات و گرامافون و رادیو و ضبط صوت به بازار، موسیقی نیز بین مردم رواج یافت و به 

تدریج هنرمندان و خلّاقان بیشتری در عرصه هنر ایران درخشیدند و موسیقی ایرانی به عنوان 

 بخشی از زندگی، به سوی ترقی و تکامل گام برداشت.

به « ها موسیقی گل»آهنگین ایران در برنامه مشهور: اوج تکامل و درخشندگی ادبیات 

خورشیدی در رادیو ایران اجرا  ۱۳۵۷تا  ۱۳۳۴ای که از سال  شکوفائی رسید، برنامه ارزنده

 شناسی مردم ایران، تأثیر بسیار به جا نهاد. شد و در پرورش فکری و احساسی و زیبائی
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ترانه به وجود آمد که اکثر قریب به  هزار آهنگ و ۴۰، بیش از ۱۳۵۷از زمان شیدا تا سال 

ها و ابتذال مضامین و اجراهای  محتوائی آهنگ اتفاق آنها به علّت ضعف و سستی کالم و بی

ای و یا حداکثر چندماهه داشتند و به زودی از خاطرها  نامطلوب، عمری چند روزه، چند هفته

 محو شدند.

افظه تاریخی جامعه ما باقی ماند که به آهنگ و ترانه دلپذیر در ح ۲۰۰در این میان، حدود 

ها و زیبائی اشعار و مضامین بدیع به ماندگاری دست یافتند و پس از  سبب دلنشینی نغمه

گذرد، هنوز هم دوستداران موسیقی،  سال که از عمر برخی از آنها می ۱۰۰گذشت حدود 

یبرند و خوانندگان ها مانند روزهای نخستین، از شنیدن آنها لذت م حتی جوانها و نوجوان

 اند. مختلف بارها و بارها آنها را بازخوانی کرده

ای از میراث فرهنگی و هنری ما را تشکیل  به منظور اینکه این آثار گرانقدر که بخش ارزنده

سال است که نگارنده این سطور  ۴۰دهند، از دست تطاولگر زمان در امان بمانند، حدود  می

گوناگون و گفتگو و مکاتبه با اساتید موسیقی و ترانه ایران، با استفاده از کتب و منابع 

اثر ماندگار آهنگین و انگیزه آفرینش آنها را تهیه و در چهار جلد  ۱۰۰سرگذشت حدود 

 ام. انتشار داده« هزارآوا»کتاب به نام 

های ادبی و هنری و اجتماعی این تصانیف با هم یکسان نیست و هر  طبیعی است که ارزش

 کنند. ای را نمایندگی می ز آنها، ارزش و اعتبار ویژهکدام ا

ترانه مورد بحث، تعدادی از آنها به سبب مشخصات ممتازی که دارند به عنوان  ۲۰۰از بین 

اند، همان  نام گرفته« موسیقی حد»سال اخیر،  ۱۳۰ترین ادبیات آهنگین ایران در  درخشان

 حدی که شیخ اجل سعدی شیرازی سروده است:

 یث من و حسن تو نیفزاید کسبر حد
 

 1حد همین است سخن دانی و زیبائی را 
 

                                                 
از »را برای نخستین بار فریدون حافظی نوازنده چیره دست تار در کتاب: « موسیقی حد»ـ اصطالح ۱

ها و آوازهای  انهبه کار برد. وی براین باور بود که در آفرینش برخی از آهنگها و تر« نور تا نوا
ای نزدیک، نظیر و  ایرانی نبوغ و لطایف و ظرائفی به کار رفته که بعید به نظر میرسد که در آینده

 نام نهاد. )نقل به معنا(« موسیقی حد»مانند آنها به وجود آید. وی اینگونه آثار را 
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نظران، آهنگ و ترانه سرگشته )تو ای پری کجائی؟( از آثار حد به  به باور بسیاری از صاحب

گذرد، هنوز هم شنیدن آن  شمار رفته و پس از گذشت حدود نیم قرن که از آفرینش آن می

 کند. ها و جانها را تسخیر می رادیو، دلمانند نخستین روزهای انتشار از 

 سرگشته:

خورشیدی  ۱۳۵۴ایست که در سال  اثر آهنگین جاودانه« تو ای پری کجائی»یا « سرگشته»

شاعر « هوشنگ ابتهاج»وسیله مهندس همایون خرم آهنگساز نامدار و کالم زیبا و جادوئی 

« حسین قوامی»انگیز  و آوای دلدان برجسته  موسیقی« جواد معروفی»بزرگ و تنظیم استادانه 

های تازه از رادیو  گل ۵۲خواننده نامدار، در دستگاه همایون به وجود آمد و در برنامه شماره 

ای که در آفرینش این تصنیف به کار  ایران انتشار یافت. به سبب ویژگیهای ممتاز و یگانه

های اصیل ایرانی  ن موسیقیدل و دوستدارا رفته بود، از نخستین اجرا مورد توجه مردم صاحب

 های حد درآمد. قرار گرفت و به زودی در رده ترانه

  
  ابتهاج هوشنگ                                                همایون خرم                                

های خیلی دور وقتی همایون  پروردگان مکتب صباست. سال یکی از دست« همایون خرم»

های کوچک او را در دست بزرگ مرد  ای بود، روزی مادرش دست کودک ده ساله

کودک مرا »ها یک جمله بر زبان راند: موسیقی معاصر ایران، ابوالحسن صبا گذاشت و تن

و صبا کودک را عشق آموخت، عشق به انسان، عشق به هنر و زیبائی و « عشق بیاموز و بس

همین اکسیر جادوئی بود تا خرّم بتواند صدها آهنگ زیبا به گنجینه موسیقی معاصر ایران 

 ا ببخشد.ارزانی داشته و به زندگی هزاران هزار دوستداران موسیقی صفا و معن
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با استاد همایون خرم داشتم، وی براین  ۱۳۸۲در گفتگوهایی که نگارنده این سطور در سال 

باور بود که موسیقی اصیل ایرانی در حقیقت بازتاب هزاران حادثه تاریخی است که در قرون 

 گذشته در کشور ما به وقوع پیوسته است.

  
  قوامی حسین                                                   معروفی جواد                         

شاهان و حکام قهار و   های ا و ستمگریها و تاتارها، هجوم افغانه حمله اعراب، یورش مغول

بینی مردم  دیگر حوادث تلخ و شیرین اقتصادی و اجتماعی، در خلقیات و روحیات و جهان

های موسیقی ما، بازتابی از این  ها و ردیف سرزمین ما تأثیرات بسیار به جا نهاده و گوشه

 حوادث است.

ان و خالقان موسیقی باید بار ساز وی براین عقیده بود که هنرمندان، به خصوص آهنگ

های ایرانی را دریافته و تا حد مقدور آنها را در  فرهنگی، تاریخی و عاطفی موسیقی

 ها بنشیند. های خود انعکاس دهند تا آثارشان بر دل آفرینش

برهمین اساس، آهنگ سرگشته نیز تبلور بسیاری از رویدادهای گذشته وطن ماست و به 

 دلی را تحت تأثیر قرار دهد. احبهمین جهت میتواند هر ص

در این آهنگ، کمترین نغمه سست و شیطانی و مطربی وجود ندارد و شنونده میتواند 

ترین احساسات و عواطف انسانی را در سراسر آن احساس کند و همان  ترین و لطیف شریف
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 ها را درک کند، که مردم مغرب زمین از شنیدن آثار موسیقائی کالسیک خویش زیبائی

 کنند. درک می

 شعر سرگشته:

آویز و پر معنا است که کلمه به کلمه آن با رمز و راز همراه است و  این شعر از آثار دل

سراینده هنرمند آن موفق شده است که مانند: خیام و حافظ و نویسندگانی چون 

 داستایوفسکی و ارنست همینگوی با سفر به اعماق روح آدمیان، داستان حیرت و درماندگی

 ای ماندگار در ادبیات آهنگین ایران بازتاب دهد. مردم روزگار ما را به صورت ترانه

در دنیای شعر پارسی، داستان حیرت و سرگشتگی انسانها، بیش از هزار سال قدمت دارد و 

اند که  اندیشی و ایجاز موفق شده سرایان متقدم، در نهایت هنرمندی و ژرف بسیاری از سخن

ای پر رمز و راز خیامی را در آثار خویش تبلور بخشند. در ادبیات معاصر ه افکار و اندیشه

های درخشانی از این گونه آثار را دید و با داستان حیرت و سرگشتگی  ایران نیز میتوان نمونه

انسانها در برهوت حیات بیشتر آشنا شد، داستان گنگی که به گفته حافظ تعبیری جز فسون و 

 فسانه ندارد.

آویز و آوائی آسمانی همراه است، تأثیر آن بر  که ترانه سرگشته با نغمائی بس دلاز آنجا 

تر و تأمل برانگیزتر است و مفاهیم شعر  های خسته و جانهای شیفته و آرزومند، بسی ژرف دل

 کند. به راحتی به شنوندگان انتقال پیدا می

یاری از آثارش به مرز سرایان نامدار روزگار ماست و بس ابتهاج از شعرای بزرگ و غزل

های  کند. او ترانه جاودانگی رسیده و اکثر غزلیاتش، عطر دلنشین اشعار حافظ را تداعی می

بنشین به »، «سار شب کوچه»، «تو ای پری کجائی»چندانی نسرود، اما آنچه خلق کرد مانند: 

گار هنری به از آثار واال و ماند« کسی، کسی به در نمیزند در این سرای بی»و « یادم شبی

 آیند. شمار می

های احساسی و عاطفی مردم زمانه ما، به وجهی استادانه به  در بسیاری از آثار سایه، برداشت

ها و آرزوهای بربادرفته مردم و امیدها و آرزوهای آنها سخن به  تصویر درآمده و از عشق

تمنیات بسیاری از میان آمده است. مضمون لطیف و پر رمز و راز سرگشته، داستان زندگی و 
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سرائی ایران مطرح نموده است.  آدمیان را به تصویر کشیده و تعبیرهای جدیدی را در ترانه

بست رسیده و سیر رشد و تعالی و  هاست که ادبیات آهنگین ایران بار دیگر به بن دریغا سال

 تکامل آن متوقف شده است.

 تأثیر آوای قوامی در موفقیت سرگشته:

تأثیرگذار در موفقیت ترانه سرگشته میتوان از آوای به غایت لطیف و از دیگر عوامل 

جادوئی و خسته استاد حسین قوامی یاد کرد که در آستانه بازنشستگی این اثر را اجرا نمود و 

 مفاهیم جدیدی از سرگشتگی انسانها را به تصویر کشید.

در  ۱۳۶۸افت و در سال ای سنتی در تهران تولد ی خورشیدی، در خانواده ۱۲۸۸وی در سال 

همین شهر درگذشت. قوامی از کودکی صدائی بسیار لطیف و دلنشین داشت و علیرغم 

های شدید پدر، به دنبال هنر رفت و به طور پنهان نزد اساتید بزرگ به یادگیری  مخالفت

موسیقی و آوازخوانی پرداخت و در پرتو ذوق و استعداد و دانش موسیقائی، یکی از 

ای در رادیو برنامه اجرا  هائی چند با نام مستعار فاخته ین خوانندگان ایران شد. سالتر برجسته

های هنری را ادامه داد. وی از  کرد و پس از بازنشستگی از ارتش با نام اصلی خود فعالیت

انگیزش در موفقیت این  های دل ها بود و آوازها و تصنیف خوانندگان برجسته برنامه گل

 آید. یار داشت. اجرای سرگشته از آخرین اجراهای او در رادیو به شمار میبرنامه تأثیر بس

در گفت و گوی خداحافظی که استاد در آستانه بازنشستگی با خبرنگاران رادیو ایران به 

عمل آورد، وی هنوز تحت تأثیر ترانه سحرآمیز سرگشته بود و آنرا از برترین اجرای خود 

 دانست. می

 تنظیم آهنگ:

میتوان از هنر واالی استاد جواد « تو ای پری کجائی»عوامل مؤثر در جاودانگی  از دیگر

های ایران  دانها و پیانیست ترین موسیقی معروفی در تنظیم آهنگ یاد کرد. معروفی از برجسته

های وی  ها مرهون و مدیون فعالیت های برنامه گل شد و بخش مهمی از موفقیت محسوب می

ا تسلط فراوانی که استاد به موسیقی علمی و هنر هارمونی و ارکستراسیون در این برنامه بود. ب

های موسیقی رادیو را تنظیم کرد و  ها و دیگر برنامه داشت، بسیاری از آثار آهنگین برنامه گل

 در تعالی و تکامل هنر معاصر ایران، نقش انکارناپذیری ایفا نمود.
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 چگونگی آفرینش سرگشته:

، استاد همایون خرّم طی نامه مهرآمیزی به به نگارنده این سطور، میالدی ۲۰۰۶در سال 

چگونگی خلق این اثر ماندگار و انگیزه آفرینش آنرا مرقوم داشت که برای ضبط در تاریخ 

 موسیقی معاصر ایران، عیناً نقل میشود:

گردد.  بر می ۱۳۳۰های  آشنائی من با شادروان حسین قوامی به حدود سال»

های موسیقی  مشغول انجام خدمت وظیفه بودم، ایشان در برنامه دورانی که من

هائی نیز با  خواندند و در نتیجه با هم آشنا شدیم و برنامه رادیو ارتش آواز می

ای به نام دلداده برای ایشان ساختم که شعر آنرا  هم داشتیم. در همان زمان ترانه

ر گرفت. اینگونه آقای تورج نگهبان سروده بود و بسیار مورد توجه قرا

ها بعداً نیز ادامه پیدا کرد و حتی آخرین اجرای ایشان در رادیو با  همکاری

 «همکاری من انجام شد که غزلیاتی از موالنا را اجرا نمودند.

سال که از زمان آغاز کار آهنگسازی من به طور رسمی در   ۲۰پس از حدود »

گذشت، زمانی که آقای هوشنگ ابتهاج )ه ـ ا ـ سایه( مسئول  رادیو می

موسیقی رادیو شده بودند، به دعوت ایشان با هم مالقاتی داشتیم و این حدود 

خورشیدی بود. در آن دیدار از نزدیک با آقای ابتهاج آشنا شدم و  ۱۳۵۴سال 

شان ضمن پخش قطعاتی از کارهای قبلی بنده، به طرز پراحساسی که برای ای

خود من نیز تأثیرگذار بود، اظهار عالقه کردند که اگر امکان داشته باشد، 

های من، کالم بگذارند. در همان دیدار متوجه  هائی از ساخته روی آهنگ

انگیزی  یار دلسرا هستند و اشعار بس شدم که آقای ابتهاج با این که شاعر غزل

سرایند، نسبت به موسیقی هم احساس بسیار لطیف و خوبی دارند و درک  می

کاملی از موسیقی اصیل ایرانی دارند. همین مسئله باعث شد که من هم نسبت 

به درخواست ایشان ترغیب شوم و البته نه در همان روز و شاید نه در همان 

ا در دستگاه همایون ساختم و از هفته، بلکه به فاصله چند هفته بعد، آهنگی ر

ایشان خواستم که روی آن کالم بگذارند. بسیار استقبال کردند و ضمن 

تکمیل کار هم خیلی با یکدیگر تماس داشتیم و شاید به همین دلیل کالم این 
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« کاری سوهان»ترانه خیلی خوب روی آهنگ نشست و به بیانی، یک نوع 

با  52های تازه شماره  شته در برنامه گلموسیقائی انجام شده است. ترانه سرگ

همکاری همایون خرم و مجید نجاحی اجرا شد. غزل آواز این برنامه هم یکی 

 های زیبای خود آقای ابتهاج و با این مطلع بود: از سروده

 

گرچشم دل بر آن مه آئینه رو 
 کنی

خاک سیه مباش که کس بر 
 نگیردت

 

سیر جهان در آئینه روی او     
 کنی

رو  آئینه شو که خدمت آن ماه
 کنی

 

این برنامه پخش شد و به اذعان همه آنهائی که آن را شنیدند، آقای قوامی هم 

آمیزی  نظر از همه اظهارنظرهای محبت به بهترین وجه آن را اجرا کرد. صرف

که از آن زمان تا همین امروز راجع به این آهنگ شده است و آنها را شنیده و 

و از این بابت بسیار بسیار خوشحالم و سپاسگزار هستم که به یقین ام  یا خوانده

با لطف خداوند، چنین اثری به جامعه فرهنگ و هنر ایران، تقدیم شده است. 

 مواردی را درباره این آهنگ قابل ذکر میدانم:

ها، رسم براین بود که یک  های مختلف گل یکی اینکه معموالً در برنامه

ای مرد اجرا  کرد و بعد قسمت آواز را خواننده اجرا می خواننده زن ترانه را

های  نمود. اما در مورد این برنامه به درخواست من و با توجه به ویژگی می

احساسی آهنگ و نحوه تأثیرگذاری آن، تنها صدای مناسبی که به نظرم 

ای اجرا کند، صدای زنده یاد  کننده تواند آن را به نحو راضی رسید که می می

ین قوامی بود که واقعاً هم بسیار خوب از عهده برآمدند و علیرغم آثار حس

ها، با  های گل های مختلف رادیو، اعم از برنامه متعددی که ایشان در برنامه

 شناسند. موسیقی ایرانی داشتند، بسیاری از مردم، ایشانرا با همین یک ترانه می
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حافظی وی از رادیو بود و نکته دیگر این که این ترانه در حقیقت ترانه خدا

  1 شاید آخرین اثری بود که وی به طور رسمی در رادیو اجرا کردند....

 پایان کالم:

های موسیقائی، وی با یکی از خبرنگاران  در آستانه بازنشستگی استاد قوامی از فعالیت

هنر ایران گفتگوئی انجام داد که انتشار آن از رادیو ایران، مورد توجه دوستداران فرهنگ و 

 قرار گرفت.

است و آنرا از « تو ای پری کجائی»در این گفتگوها، وی هنوز تحت تأثیر ترانه سحرآمیز 

باری  کند که با کوله ای یاد می برترین اجراهای خود میداند و با دریغ بسیار از سرگشته

 سنگین از خاطرات دور و نزدیک، در وادی حیرت و درماندگی به دنبال پری رویاهای

کند و چون دیگر  ها نشان وی را جستجو می خویش روان است و از مهر و ماه و عطر گل

 یابد. گمشدگان این وادی، از هیچ کس نشان نمی

 

 یک قطره آب بود و با دریا شد
 آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟

 

 یک ذره خاک با زمین یکتا شد 
 آمد مگسی پدید و ناپیدا شد

 

 ۱۳۸۸بهمن 

 سرگشته

آهنگساز: همایون خرم، سراینده ترانه: هوشنگ ابتهاج، خواننده: حسین قوامی، گلهای 

 ۵۲تازه شماره 

 شبی که آوای نی تو شنیدم
 دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
تو ای پری کجائی که رخ 

 نمائی؟ نمی
 ام من همه شب پی تو گشته
 ام بوی تو را، ز گل شنیده

تو ای پری کجائی که رخ 
 نمائی؟ نمی

 چو آهوی تشنه پی تو دویدم 
 ای از نی و نغمه ندیدم نشانه

 گشائی از آن بهشت پنهان، دری نمی
 

 ام از مه و مهر، نشان گرفته
 ام دامن گل، از آن گرفته

 گشائی از آن بهشت پنهان، دری نمی
 

                                                 
 این سطور. استاد همایون خرم به نگارنده ۱۳۸۴بهمن  ۱۳های مورخ  قسمتی از یادداشت -1
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 دل من سرگشته توست
 به باغ رؤیاها، چو گلت بویم

 

 نفسم، آغشته توست
 جویمدر آب و آئینه، چو مهت 

 

 

 نمائی تو ای پری کجائی؟           که رخ نمی

 ات پویم در این شب یلدا، ز پی
 

 به خواب و بیداری سخنت گویم 
 

 

 نمائی تو ای پری کجائی؟           که رخ نمی

 دانند مه و ستاره درد من می
 شبی کنار چشمه پیدا شو

 

 که هم چو من پی تو سرگردانند 
 میان اشک من چو گل واشو

 

 

 1نمائی که رخ نمی  تو ای پری کجائی؟      

                                                 
 ها، تألیف مسعود زرگر نقل شده است. ـ این شعر از چاپ ششم جلد اول کتاب جاودانه۱



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

95 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

96 

 

 


