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  سارا اباذري

 عضو هيئت علمي گروه موسيقي، دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي، 
   پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران

 
 
 
 

 1/69 /1 پذيرش  1/8/69 دريافت 

چكيده
 

پردازد که از دهه چهل منجر به  اي مي کننده اين مقاله به بررسي و تحليل عوامل تعيين

و  "سُنت"و  "معنويت"هايي همچون  اي براي ترويج ارزش فراهم شدن زمينه

شدند که نه فقط به رديف ( اي ملي ي مشخصه به مثابه) "ايرانيت"و  "اصالت"

به ويژه در ميان اعضاي )موسيقي ايراني جايگاه و معنايي نمادين در آگاهي جمعي 

هايي که  مكانيسم. بدل ساختند "مقدس"دادند، بلكه آن را به ارزشي ( موسيقيحوزه 

ها اجازه ايفاي چنين نقشي را دادند، هم ريشه در هابيتوس و هم در  به اين ارزش

عاملين غالب حوزه موسيقي در ايران ( آثار و عقايد)هاي موسيقيايي  ها و کنش گفتمان

هاي  براي اين منظور، حلقه(. کنند بازتوليد مي و دارند؛ زيرا که خود را)اند  داشته

شوند که از يک سو، در فرآيند  نهادي و اجتماعي و همچنين مباحثاتي بررسي مي

هاي رژيم پهلوي از اوايل  از باال، يعني در پرتوي سياست "مدرنيزاسيون"و  "رفرم"

کلي و به طور  "بازگشت به خويش"دهه چهل و از سوي ديگر، در قالب گفتمان 

هاي مخالف، به برآمدن موسيقي سُنتي کمک  مواجهه با غرب به نمايندگي گروه

 .کردند

 .موسيقي سُنتي، ارزش، اصالت، بازگشت به خويش، مدرنيزاسيون:کليديژگانوا

                                                           
1 Email: sara.abazari@ut.ac.ir. 

 شناختیمطالعات جامعه
 (ـپژوهشيعلمي)

 

543-535:،شمارهدو42دوره

 0808-9082  شاپا

 ISCدر  نمايه
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 مقدمه

اي در حال گذار  از نظر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه ۴1۱ تا  ۴۳1 هاي  ايران بين سال

، فرهنگي و اقتصادي براي (حق رأي براي زنان)هاي سياسي و مدني  رِفرم از يک سو،. بود

ها و عادات و مناسکِ سُنتي حاکم به  گرا، تخطي از ارزش اي از طبقه متوسط سُنت بخش گسترده

ها، چه در روستاها و چه در مناطق شهري، به تغييرات  از سوي ديگر، همان رفرم. رفتند شمار مي

اين امر در نهايت به ايجاد پايگاه   .مختلفي از اقشار اجتماعي انجاميدند هاي ساختاري در بخش

اي براي تقاضاهاي جديد براي ژانرهاي موسيقي نوين، از جمله موسيقي پاپ و  گسترده

هاي عميقي  فكري نيز دستخوش دگرگوني  در همين دوره است که حوزه. پسند منجر شد عامه

ز نيروهاي ايدوئولوژيک ناهمگون بودند؛ دو مجموعه از کم دو مجموعه ا گشت که نتيجه دست

ها و نهادهاي گوناگون، که نظر و کنشي متفاوت در مورد هنر، موسيقي و روابط  افراد و گروه

در مورد آنچه به فضاي موسيقيايي مربوط . داشتند( به ويژه ميان موسيقي و سياست)قدرت 
هاي  حل مايت از ژانرهاي خاصِ موسيقي و راهشود، ناهمگوني اين دو مجموعه خود را در ح مي

 .سازند هاي موسيقيايي آشكار مي ها و کنش بخشي به گفتمان متفاوت براي توجيه و مشروعيت

در واقع، اين دو مجموعه از نيروهاي سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيک، در پرتوي اهداف و 

، از سوي رژيم سياسي "باال"اول، از مجموعه . يابند هاي متناقضي تبلور مي ي منافع و استراتژ

، عمدتاً از سوي "پايين"شود و مجموعه دوم، از  هاي متفاوتش حمايت مي  حاکم و دستگاه

 .ها و متفكرين مخالف مذهبي و سكوالر بخشي از گروه

 

 0431سياستوگفتمانموسيقياييرژيمپهلوياز.0

اي فكري حول دو جهت  ، خود را در زمينهاولين مجموعه از اين نيروهاي ايدئولوژيک و سياسي

توان گفت که  به بيان ديگر مي. ستايش سُنت و هم زمان حمايت از مدرنيزاسيون: مستقر ساختند

سياست فرهنگي نوين رژيم پهلوي به طور مشخص براي تحقق بخشيدن به اين استراتژي 

همچون )هاي خاصي  زشاز يک طرف، بايد از طريق برجسته ساختن ار. ريزي شد دوگانه پايه

به ساخت آمرانه و مصنوعي هويتي ( و غيره "ايرانيت"و  "اصالت"و  "سُنت"و  "معنويت"

از طرف ديگر، همان زمينه فكري و . کرد فرهنگي و تصوري ملي از جامعه ايراني کمک مي

                                                           
1Eric J. Hooglund, 1982, Land and Revolution in Iran, 1960-1980, Austin, University of Texas. 
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 داد، تا جامعه ايراني را از گرا ارائه مي هاي سُنت فرهنگي بايد جايگزيني براي گفتمان

اين . داري جهاني سوق دهد غربي و سرمايه "مدرنيته"برهاند و آن را به سمت  "ماندگي عقب"

همچون اُپِرا، باله، تاالر رودکي، )دو استراتژي از خالل ايجاد نهادهاي فرهنگي نوين 

هاي متفاوت براي ترويج  و استفاده سياسي گزينشي از رسانه( هاي موسيقي و غيره جشنواره

 .محقق شدند( شامل موسيقي آوانگارد، سُنتي و پاپ) "سيقي ممتازژانرهاي مو"

توان گامي  در تهران را نيز مي ۴۳1 المللي موسيقي  کنگره بينبدون شک، برگزاري 

هاي نظري،  گيري و طرح پرسش کننده در اين جهت دانست، رويدادي مهم در ابتداي شكل تعيين

حفظ "مضمون اصلي اين کنگره تحت عنوان . هاي حوزه موسيقي نظر پيشنهادها و اختالف

در مورد   .مطرح گشت "هاي شرق و غرب هاي سُنتي موسيقي عالمانه و مردمي در کشور شكل

هاي خاصي،  گر ضرورت ترويج ارزش اين مضمون، به نوعي تفسيري اصلي حاکم شد که بيان

شرق را رد  ميان موسيقي غرب و 1سازي بود و هر گونه دورگه "اصالت"و  "سُنت"چون 

شناس فرانسوي، آلن دانيِلو، و زاوِن هاکوپيان،  اين موضع حاکم، از جمله از آنِ موسيقي. کرد مي

 .المللي و انتشارات اداره هنرهاي زيبا، بود روابط بين  رئيس اداره

توان آن را حول دو محور اصلي خالصه  دانيلو در اين کنگره رويكردي را ارائه داد که مي

ميان موسيقي غرب و : فرضي اصلي استوار بود به نظر ما، ديدگاه او بر پايه پيش نخست،. کرد

هاي ساختاري و غير  ها به دليل تفاوت شرق همولوژي بنياديني وجود دارد، به اين مفهوم که آن

و  "سُنتي"ها، به صورت تناظري، داراي وجهي  شان از هم دورند؛ ولي هر دوي آن قابل تقليل

"کالسيک"
 ۳.پسند ند که از سوي دشمني مشترک در خطر است، يعني موسيقي عامههست ۴

                                                           
 .11تا  11ها و مقاالت مختلف اين کنگره رجوع کنيد به فصلنامه ماهور، شماره  براي مطالعه گزارش  

2 hybridization 

ها را در تضاد  گيرد و آن مي "موسيقي سُنتي"را معادل با اصطالح  "موسيقي کالسيک"جا اصطالح  دانيلو در اين ۴

در واقعيت امر، اگر هم نارساييِ ": گويد او در اين رابطه مي. دهد قرار مي( پسند مردم)پ با موسيقي سبُک و پا

دهد تا پرسش را اندکي منحرف کنيم، بايد، به اعتقاد من، بپذيريم که مبارزه براي دفاع از هنر  واژگان به ما اجازه مي

دفاع از هنرِ فاخر : ي مشترک ماست مبارزه ها عليه هجوم موسيقيِ سبُکِ حرامزاده موسيقيِ کالسيک در همه تمدن

کردنِ موسيقي هنري  پسند که در همه جا گرايش به غرق هاي مردم ي کاباره و ترانه عليه سيلِ موسيقيِ ساده و عوامانه

 "( ۱ . ، ص۴8۴ دانيلو . )دارند

اي که به  مسئله-ايم  رديد داشتهايم، ولي در بيان آن ت اي که بسياري از ما آن را احساس کرده ي اساسي اما مسئله" ۳



 

 

 

 

 

 6931مستان ، شماره دو، پاییز و ز25شناختی دوره مطالعات جامعه   421 
 

 

که بنا بر آن   کند، فرض، دانيلو پيشنهادي اصلي و منفي را طرح مي دوم، بر اساس اين پيش

اين نپذيرفتن . سازي را رد کنند هم بر موسيقي غرب و هم شرق واجب است که هر گونه دورگه

تكنيكي، هرگونه ادغام اين دو -ف، از منظري موسيقايياز يک طر. خود داراي دو وجه است

هاي مربوطه و جوهره  سيستم، از آن جا که از لحاظ ساختاري کامالً متفاوتند، به نابودي ويژگي

 :کند به اين مفهوم است که دانيلو اظهار مي. انجامد ها مي آن

تنال بسيار متمايز و  ها اصول آن  هاي موسيقايي مختلف اين است که مبناي علت وجود نظام"

توانند، بدون اينكه يكديگر را نابود کنند، با هم  ها نمي معموالً، اين نظام. اغلب متضادي است

تواند  رونده است نمي براي مثال، نظامي که بيان آن مبتني بر فواصل يک گام پايين. ترکيب شوند

ين بردنِ معناي اساسيِ آن، به خود انداختن آن يا از ب عناصر يک نظام باالرونده را، بدون از شكل

 " .بپذيرد

در واقع، . دارد "ها ارزش"سازي ريشه در مسئله  گيري او ضد دورگه از طرف ديگر، موضع

ها  ، هر دوي اين نظام"هاي فرهنگي اصيل ارزش"کند که براي حفظ و درک  دانيلو، پيشنهاد مي

اي موسيقي غرب، به  از راه آموزش حرفهجا که هستند باقي بمانند، اما شايد بتوان  بايد همان

 :کند به اين دليل است که او تأکيد مي. رسيد "ها ارزش"درک درستي از اين 

موسيقيداناني که . است[ جهالت]ي ناآگاهي  سازي به نظر من اغلبْ مسئله مسئله دورگه"

چنين چيزي را که،  دانش واقعي و عميقي از هر دو نظام دارند، همچون، مثالً، آقاي تران وان

پرسم آيا  من اغلب از خودم مي. پندارند ريشگي مي دانند و آن را راهبرْ به نوعي بي غيرممكن مي

مندِ موسيقي غربي در  بهترين راه براي حفظ موسيقي سُنتيِ کشورهاي مختلف شرق آموزش نظام

اي فرهنگيِ ه ترين درک از ارزش تواند درست باالترين سطح ممكن نيست، زيرا چنين روشي مي

1اصيل
 "۴.را احيا کند -چه غربي و چه شرقي−

                                                                                                                                           
اين است که جنگِ بين هنر سُنتي و هنر دورگه شايد فقط نقابي باشد -گمانِ من بايد، با اين حال، بر آن تأکيد شود 

ي موسيقي کالسيک و موسيقي  مسئله: پوشاند ي ما با آن آشنائيم مي المللي است و همه ي واقعي را که بين که مسئله

 "(۱1 . همانجا، ص. )پسند ي مردم سمفوني و ترانهي  سبُک، مسئله

 .همانجا  

هاي اصلي متفكرين ايراني  ، يكي از وسواس(debasement) "ريشگي بي"و  "اصالت"جالب توجه است که مسئله  1

  .ي موسيقي مطرح شد ي پنجاه، براي اولين بار شايد در حوزه در طول دهه

 .همانجا ۴
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هاي  اش از موسيقي شرق و غرب، دانيلو، براي حفظ تفاوت در آخر، به دليل انگاشت دوگانه

 :برد به پايان مي "امپريالسيم فرهنگي"اش را با برجسته کردن خطر  فرهنگي، خطابه

فقط زماني که هرکس حقيقتاً خودش باشد . ي ما دقيقاً در تنوع ما نهفته است قدرتِ مبادله"

اَشكالِ   تأثيرِ بياييد تحت. توانيم با هم مساوي باشيم و با سرِ افراشته سخن بگوئيم ي ما مي همه

 " .مختلفِ امپريالسيم فرهنگي قرار نگيريم

کنندگان کنگره مواجه شدند، به  هايش با مخالفت برخي از شرکت حل ديدگاه دانيلو و راه

سوي احمد عدنان سايگون، آهنگساز اهل ترکيه، که در واکنش به هشدار دانيلو انتقادي  ويژه از

انتقاد او در اساس طبيعتي سياسي و ايدئولوژيک داشت، زيرا آنچه را او  1.اساسي را مطرح کرد

از سوي )بود، که به نظرش گرايش حاکم بر کنگره  "استعمارگرايانه"محكوم کرد، ديدگاهي 

 :داد را نشان مي( انيلو و غيرههاکوپيان، د

کاري  'ي غرب حفظ اشكال سُنتي موسيقي عالمانه'ي  ي تهران، ما به مسئله در کنگره"

شد مثالً از بازگشت به موسيقي قرن دهم صحبت کرد؟ يا از باززاييِ مكتب  نمي. نداشتيم

ت فوري، چرا که اي اس که در حقيقت مسئله...چندصدايي؟ يا، از آن هم بهتر، از حفظ تناليته

حفظ اشكال 'ي  ي توجه ما روي مسئله رسد که همه شاهد مرگ آن هستيم؟ برعكس به نظر مي

مورد بحث را،  'گزارش'من يک بار ديگر . متمرکز شد 'شرق( مردمي؟..و)سُنتي موسيقي عالمانه 

نم و قوياً خوا يي را که در پيِ آن آمد، مي'ها توصيه'ي کنگره ارائه شد، و  که در آخرين جلسه

از ظرفيت هاي خود در اين که خود را  'شناس موسيقي'کنم که، در اين کنگره،  اعالم مي 

، چه براي آفرينش هنري و 'اين کشورهاي شرقي'ي نشان دادن راهي بداند که بايد در  شايسته

از هنرمند شرقي خواسته شده است تا . چه براي حفظ آن، در پيش گرفته شود فراتر رفته است

 ؛'ها را حفظ کند سُنت'آثارش را به روشِ نياکانش خلق کند، فقط به اين دليل که بايد 

ي اين  در حقيقت اين همان تفكرِ استعماري است که، هر چند ناخودآگاهانه، در انديشه]...[ 

 "۴.دهد آقايان به حيات خود ادامه مي

                                                           
 .۱۴ . ص. همانجا  

شناسيِ ادوارد سعيد هستند که هفده سال بعد از آن تاريخ به چاپ  هاي سايگون يادآور کتاب شرق ز گفتهبرخي ا 1

 :رسيد

 (Edward W. Said, 1978, Orientalism, New York, Pantheon). 

 .۱۱ -۱9 . ، ص۴8۴ سايگون  ۴
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تفكر "( به نظر او)ين در واقع، برپايه چنين تفسيري است که سايگون دو نتيجه اصلي ا

نخست، از ديدگاهي نظري، او تفسير ضمني دانيلو را، مبني . کند را محكوم مي "استعمارگرايانه

است، رد  "غربي"آهنگسازان   "حق ويژه"بر اينكه حرکت به سوي موسيقي چندصدايي فقط 

کشورهاي در  "حفظ سُنت"سياسي، او پيشنهاد دانيلو براي -دوم، در حوزه فرهنگي. کند مي

 :پذيرد شرقي را نمي

آورند و  به حساب مي 'غربي'اگر باور کنيم که چندصدايي امتياز آناني است که خود را "

 'غربي'توانند از موسيقي مرسوم به  ي نوسازي، فقط مي ، به بهانه'شرقي'آهنگسازان موسوم به 

تقليد از غرب نيست، بلكه  زيرا به هيچ رو صحبت بر سرِ. ايم تقليد کنند، عميقاً دچار توهم شده

هاي موسيقي مدال  مسئله بيشتر خلقِ يک زبان موسيقاييِ چندصدايي و چندخطي بر مبناي بنيان

 .است

کنند که  اينها آرزو مي. کنند شناس تصور مي شناسان غربي خود را باستان برخي موسيقي

آنها بايد . اند ان به آنها سپردهش اي باشند که نياکان ي موسيقايي ها پاسداران وفادار گنجينه شرقي

و دليلي که براي اين کار . شب و روز مراقبِ اين گنجينه باشند، اما حق ندارند به آن دست بزنند

( و هنرمندان)شناسان  برخي ديگر از موسيقي. ]...[ اين ميراث مشترک ماست: کنند اقامه مي

رقي، بازارهايش، شترهايش، البيرَنتِ اِگزُتيسمِ جهان ش: دهند عشقي افالطوني از خود بروز مي

ي  ها بايد همه و شرقي. اند هايش، همه جذاب و موسيقي... هايش، هايش، قبرستان کوچه پس کوچه

 " .اينها را براي خوشامدِ اين طبايعِ هنرمندانه حفظ و نگهداري کنند

يانش در ها و مباحث فوق، در نهايت نتايج حاصل از رويكرد دانيلو و حام با وجود جدل

تر ديدگاه رژيم سياسي، يعني، توليد آمرانه و مصنوعي هويتي  و به طور عمومي -پايان کنگره 

ي چهل و پنجاه چيره  بودند که بر حوزه موسيقي ايران در دهه -ي غربي فرهنگي و مدرنيته

سال در  "جشن هنر شيراز": اين ديدگاه همچنين نقش مهمي را در ايجاد دو نهاد ايفا کرد. شدند

 ۴۳۱ در  "مرکز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني"، معروف به پلي ميان هنر شرق و غرب، و ۴۳9 

اي براي ادامه بحث حول  اين دو نهاد خود به صحنه. با حمايت راديو و تلويزيون ملي ايران

 .هاي تشكيل دهنده موسيقي بدل شدند ارزش

اي است از  چاپ رسيده است، نمونهبه پنجمين جشن هنر شيراز نقل قول زير که در کتابچه 

                                                           
 .همانجا  
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 :تالش براي تعريف اين هويت فرهنگي مصنوعي

هاي روشنفكر و شبه روشنفكر فرو  اينک، حس تحقير موسيقي ايراني، در ميان گروه"

ها  شبه روشنفكر، چشم به قضاوت غريبان دوخته است، و روشنفكر، گوش به بهترين. کشد مي

و اين هر دو امكان را جشن هنر فراهم . جا ن نقدها از همهسپرده است؛ بهترين نواها و بهتري

وان که، آنتوان   شناساني مانند اشتوکن اشميت، تران زماني که منتقدان و موسيقي. آورده است

شوند و  آ و امثال اينها، در برابر نواي تار جليل شهناز و نوازندگاني چون او، مغلوب مي گوله

: کند ، اين اعالم، دو سويه عمل مي'سيقيدانان بزرگ جهان هستندآنها از مو'کنند که  اعالم مي

دهد که دست از تحقير و سرزنش هنر اصيل موسيقي  نخست، شبه روشنفكران را هشدار مي

توانند با  دارد که مي گرم مي سرزمين خويش بردارند، و ديگر، هنرمندان و دوستداران هنر را دل 

بند و جاودانگي خويش را ملتزم رکاب جاودانگي هنر ميهن کوشش بيشتر، راهي به جهان هنر بيا

 .خويش کنند

، با چنان لحني که در گذشته بود، در ميان نيست؛ چرا که 'تار و تنبور زنان'ديگر سخن از 

است، و  هاي واقعي خويش يافته تار، تنبور و سُنتور، در جشن هنر شيراز، جايي براي نمود ارزش

  " .رود هاي ايراني، در بهت فرو مي از نواي بهشتي اين ساز در آنجاست که شرق و غرب،

مرکزِ شاخصي شد براي ترويج، تحقيق و  "مرکز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني"در واقعيت، 

توان گفت که دو جريان اصلي تأثيري ژرف بر  با نگاهي به گذشته، مي. پراتيکِ موسيقي سُنتي

هاي معنوي  تأثير ارزش جريان اول، قوياً تحت: پراتيکِ موسيقيايي اين مرکز گذاشتند

شد؛ جريان دوم،  گرايانه قرار داشت و از سوي رياست نهاد، داريوش صفوت حمايت مي صوفي

گرايي در موسيقي بود که در قالب اجراي  به نمايندگي نورعلي برومند، در جستجوي نوعي کمال

حاظ پراتيک، تفاوت ميان اين دو از ل. شد دقيق و پخته از رديف موسيقي ايران تعريف مي

هاي راديو و  و همچنين برنامه "جشن هنر شيراز"ها با موضوع شرکت در  رويكرد در رابطه آن

شد،  در واقع، جريان منصوب به صفوت، که از سوي رژيم نيز حمايت مي. تلويزيون نمود يافت

از آن هويت  هاي موسيقي سُنتي، به عنوان معرف بخشي اصرار بر ضرورت شرکت گروه

هاي عمومي داشت، در حاليكه جريان دوم، تحت نفوذ برومند، قبل از  فرهنگي، در کنسرت

 .اي، در جستجوي پختگي و کمال در اجراي موسيقي بود شرکت در هر کنسرت عمومي

                                                           
 .، بدون شماره صفحه۴11 ي جشن هنر،   باز انديشي درباره  
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 هايمخالفرژيمپهلويديدگاهگروه.۲

رايش دوم فكري و فرهنگي، عمدتاً در گسست با فرآيند آمرانه مدرنيزاسيون غربي است که گ

به واقع، برخالف . کند هاي سكوالر ظهور مي هاي سُنتي، ديني و همچنين ارزش تأثير ارزش تحت

از  "کاالهاي فرهنگي"ها با يكديگر در نقد  هاي مخالف رژيم، آن ناهمگني فكري و سياسي گروه

ا، در پس اين نقد ام. از سوي ديگر سهيم بودند "ظواهر فرهنگ غرب"سو و مبارزه با  يک

توان دو  در اين زمينه، مي. ها و پيشنهادات آنان نهفته بود حل هاي عظيمي در راه مشترک، تفاوت

  .گروه اصلي را از هم متمايز ساخت

برخالف مخالفين مذهبي . شد هاي سكوالر تشكيل مي گروه اول از جمعي از افراد و گروه

رنيسم ضديت نداشت، اما اعتراضش معطوف به هاي مد گرا، اين گروه با تمامي جنبه سُنت

هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران را ناديده  فرآيندي از مدرنيسم بود، که سويه

در روزنامه کيهان   ۴1 نقد معروف شاملو به ششمين جشن هنر شيراز، که در سال . گرفت مي

ض به روند هنر معاصر در هدف اول اعترا. به چاپ رسيد، واکنشي است که دو هدف دارد

تأثير  اشتوکهاوزن در آثار متأخرش به شدت تحت. غرب، به ويژه به موسيقي اشتوکهاوزن، بود

 :عرفان شرق بود و جشن هنر شيراز آن سال به بررسي و اجراي آثار وي تخصيص داشت

سقوط هاي مضاعف ابتذال و  نشانه: گر، در يک کالم معجزه 1اشتوکهاوزنِ قديس و ويلسونِ"

هايش را گفته است،  اي که تاخت و تازهايش را کرده است، حرف هنر قاره. اروپا هستند

هنگامي که  -هايش رسيده است، و دست آخر  شاهكارهايش را ساخته است، به اوج ترقي

تر رو کرده، و براي سرنگون نشدن  هاي يكي از يكي مضحک ايدئولوژي -سقوط را ناگزير ديده 

ها کشيده و سرانجام، راه  ها گرفته، زورها زده و عربده ها داده و قرباني ه، قربانيهيتلرها پروراند

و حاال که برادر ديگرش از آن سوي اقيانوس، اوضاع رو خراب ديده و . مسلكي برگزيده درويش

سر پا ماندن او را به عنوان سپر بال براي خود الزم تشخيص داده و الجرم چوبي از دالر زير 

سرپا  'اولولووار'اش  اش را از مرغ و بوقلمون انباشته است تا قالب مثالي ده و معدهبغل او دا

                                                           
1 Mehrzad Boroujerdi, 1996, Iranian Intellectuals and the West. The Tormented Triumph of Nativism, 

Syracuse, Syracuse University Press. 
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هنر سال '  سيرش را به حساب  هاي شكم هاي لوچ، آروغ بماند، سير و تنبل و احمق با چشم

اين را از خود شما . قابلي ندارد'آن هم با اين فروتني بزرگوارانه که . دهد تحويل شرق مي '1111

 " '!بفرماييد لطفاً فيض ببريد. يعني از عرفان مشرق زمين. ايم گرفته

هزار تماشاچي خانگي و هوادار هنر مدرن غربيِ حامي اين جشن  هدف دوم به رفتار هشت

 :شد هنر مربوط مي

کند و در رد اعتراضت  اندر سفيه، از باال به تو نگاه مي اي عاقل آن آقا يا خانمي که به شيوه"

، همان "'اين يكپارچه شعر است'کند که  حضرت رابرت ويلسون افاضه مي نسبت به ريشخند

اسم او بود 'که از هضم و درک شعر معاصر وطن خودش هم عاجز است و تا ديروز "موجودي 

گويند  اش مي ها به اين را فرنگي. شناخت را حد نهايي اعجاز شعر و کالم مي 'عليمردان خان

ي غربي است و تنها در ذات پاک  ه اصوالً يک پديدهاسنوبيسم، و فارسي ندارد، چرا ک

 1."کند زدگان و ژيگولوتارياي کبير تجلي مي غرب

احمد،  گروه دوم مخالفين سياسي و فرهنگي رژيم، به ويژه به نمايندگي شريعتي و آل

هاي  گرا، رفرم براي بخش بزرگي از طبقه متوسط سُنت. تأثير باورهاي مذهبي قرار داشت تحت

ها، باورها و عادات سُنتي تا آن زمان حاکم  ، فرهنگي و اقتصادي در دهه چهل، با ارزشسياسي

بدون شک، اين عدم هماهنگي يكي از داليل تحوالت فرهنگي و . در جامعه در تضاد بود

بازگشت "گفتمان : موسيقيايي است که جامعه ايران با آن در قالب گفتمان جديدي رو به رو شد

اين گفتمان به تدريج از همان دوره تا پس از انقالب به گفتمان غالب   قع،در وا ۴."به خويش

هم رسمي هم )نويسي  تا آنجا که امروز نيز، بخش عظيمي از تاريخ. حوزه موسيقي بدل گشت

تاريخي حوزه موسيقي در ايران زير سايه همين گفتمان -مرتبط با بررسي فرهنگي( غير رسمي

در  "موسيقي سُنتي"در مورد پراتيک  -زاده  اهلل مسيب مقاله عين از اين منظر،. گيرد صورت مي

 ۳.، نمودي از اين نوع بررسي است"مرکز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني"

توان در مورد ديدگاه و رويكرد  زاده، مي بر اساس خوانشي رِتروسپِكتيو از مقاله مسيب

                                                           
 .8 . ، ص۴86 شاملو   

 .6 . ، ص۴86 شاملو  1

3 Farzin Vahdat, 2000, “Return to Which Self? : Jalal Al-e Ahmad and the Discourse of Modernity”, 

Journal of Iranian Research and Analysis, vol. 16, n° 2, November, pp. 55-71. 
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اولين نتيجه به تضادهايي ربط دارد  .هاي غالب در حوزه موسيقي سُنتي به دو نتيجه رسيد گروه

به طور مؤثر، . است "گرا غرب/سُنتي"ها به دوگانه مفهومي  که مشخصه رويكرد اين گروه

هاي  به عنوان ارزش "اصالت"و  "سُنت"ها ستاينده  تأثير شريعتي و آل احمد، اين گروه تحت

نقل قول زير . دانند مي "شبازگشت به خوي"اند و به همين دليل خود را حاميان گفتمان  اساسي

 :توان در همين متن فهميد از حسين عليزاده را مي

اي است که بايد آن را شناخت، نه بايد شيفته آن شد و در برابر آن  فرهنگ غرب مقوله"

کساني که اين همه . احساس حقارت نمود و نه بدون شناخت صحيح با آن در ستيز قرار گرفت

اي است از  فرهنگ غرب در واقع آميزه. ودباختگي هستندگويند دچار خ از غرب سخن مي

فرهنگ غرب از سويي منادي علم و هنر و فلسفه و . هاي منفي و مثبت، سازنده و مخرب جنبه

آيا . و الحاد است... تكنولوژي و دموکراسي است و از سويي نمايانگر فرهنگ تهاجم و تجاوز

به نظر من اگر با انديشه و منطق پيش بياييم، مي  توان اين دو جنبه را از يكديگر جدا کرد؟ نمي

آنچه ما را به رويارويي با غرب . هيچ دلباختگي و هوشيارانه به تبادل نظر پرداخت توان بي

براي پرهيز از اين دام، . ي کريه سوداگري، سلطه طلبي و تجاوز و تهاجم است کشاند، چهره مي

هاي ملي و فرهنگي و در نهايت، رسيدن به  و شناخت ارزش 'خود'ما راهي جز بازگشت به 

ي ديگر خودباوري است و  اقتدار ملي و فرهنگي، چهره. نداريم 'اقتدار فرهنگي خويش'

بايد بپرسيم ما کي . خورد ي عميق شناخت و آگاهي آب مي هاي خودباوري، از سرچشمه ريشه

 " .ا متجلي استهستي ما در هويت م. ها برگرديم هستيم؟ و پيداست که بايد به ريشه

ي رفتار  گردد که مشخصه برمي( صريح يا ضمني)دومين نتيجه به هنجارها و اصولي 

زاده درباره روابط  در اين متن، نقل قول زير از مسيب. هاي متفاوت موسيقي سُنتي است گروه

موضوع را  "مرکز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني"شاگردي حول فراگيري رديف در /استادي

 :سازد ميتر  روشن

هاي مرکز  به صورت کامل توسط بچه -غالباً رديف ميرزاعبداهلل-هدف اين است که رديف "

آموخته شود و با تأکيد روي ساختار و عملكردهاي انتزاعي و حتا اخالقي و معنوي آن که ريشه 

هاي  در فرهنگ و تاريخ ايراني دارد روح تعهد و تشخيص سره از ناسره در کار موسيقي بچه

ها با اساتيد  براي اين کار از روش آموزش سينه به سينه و محشور شدن بچه. کز دميده شودمر

                                                           
 .۱8. ، ص۴81 زاده   مسيب  



  
 
 
 
 
 

 499   6941تا  6951گیري گفتمان موسیقی سنتی در حوزه موسیقی ایران، از  شكل
 

 

در مراحل بعدي رديف به عنوان ابزاري کارآمد براي انتقال اسرار . شود قديمي استفاده مي

اين اهداف . گيرد و ناقالن آن اعضاء مرکزاند موسيقي قديم به نسل جديد مورد استفاده قرار مي

كردهاي مرکز، فرآيند طبيعي انتقال فرهنگ شفاهي موسيقي نسلي به نسل ديگر را تسريع و عمل

ي اين اساتيد  ها در اثر مصاحبت با اساتيد قديمي و تكيه ها، بچه همزمان با اين جريان. کرد مي

آموختند که چگونه همديگر را بپذيرند و چگونه براي تكامل يكديگر  روي مباحث اخالقي مي

هاي آموزشي  هاي مرکز بود که بازده فعاليت بين بچه 'همدلي'محصول اين آموزش . رندگام بردا

 " .برد مرکز را بسيار باال مي

به واقع، در نقل قول فوق، نويسنده به خوبي هنجارهاي رفتاري و تفوق روش آموزش 

آيد که  نظر مياما به . سازد را روشن مي "اسرار"شاگردي براي انتقال /رديف مبتني بر شيوه استاد

( "ها بچه")ميان دانشجويان  "همدلي"و برگرفته از  "طبيعي"آن را به عنوان تبلوري از روشي 

و بخشي عظيم از ادبيات معاصر درباره موسيقي ايراني  -زاده  اساساً، مسيب. بخشد مشروعيت مي

هايي است که  اي بر پايه استنتاج هستند که در آن نقطه حرکتشان از چيز طالب روش تحقيقي -

ها را به   کنند، تا در آخر، با قياس، آن حوزه موسيقي تلقي مي "طبيعي"هاي  به عنوان ويژگي

بر اساس همين روش است که اين رويكرد، . اصول و قوانين عمومي اين حوزه بدل کنند

و .( ..استفاده از رمز و راز)و مجموعه رفتارها ...( چون معنويت و اصالت و )ها  مجموعه ارزش

را که از راه ...( همدلي)و اَشكالي از روابط اجتماعي ( انتقال شفاهي رديف)چگونگي ساز و کار 

اما با اين . کند کند، به هنجارهاي عمومي حوزه موسيقي بدل مي تجربي و شخصي مشاهده مي

هاي اساسي طفره  اي از پرسش کار، بخش اعظمي از اين رويكردها، از مواجه با مجموعه

منظور از : ها را مطرح کرد توان اين پرسش زاده مي  به طور مثال در مورد مقاله مسيب. ندرو مي

چيست؟ به چه مفهوم، و به چه  "ساختار و عملكردهاي انتزاعي و حتا اخالقي و معنوي"

؟ چرا انتقال فرهنگ "ساختارها و عملكردها ريشه در فرهنگ و تاريخ ايراني دارند"داليلي، اين 

چه هستند؟ و سؤالي  "اسرار موسيقي قديم"است؟  "فرآيندي طبيعي"گر  يقي نمايانشفاهي موس

هاي متفاوت  منطق و حكمت واقعي روابط دروني گروه: اساسي که بايد در آخر مطرح شود

 دهنده حوزه موسيقي در ايران چيست؟ تشكيل

بندي  ن قطبدر مورد سؤال آخر، به نظر ما، اين روابط همان روابط قدرت و سلطه در بط

                                                           
 .81. ، ص۴81 زاده  مسيب  
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در مورد موسيقي سُنتي، اين روابط قدرت شكل . ميان عاليق مختلف در حوزه موسيقي هستند

فرد حاکمي است، که دانشش را از خالل  "استاد"در واقع، . گيرند به خود مي "شاگردي-استاد"

به . نداو قرار دار است که در اختيار تام  "اسراري"کند و قدرتش در دانستن  اش منتقل مي فَره

گر سرمايه سمبليک  نمايان "اسرار"اين . ها را انتقال دهد تواند آن سبب اين انحصار، فقط او مي

 .کنند هم قدرت او بر دانشجويان را او هستند و هم موقعيت غالب او را در حوزه تضمين مي

 

 نتيجه

جموعه از هاي ايدئولوژيک و پيشنهادات نظريِ دو م فرض در اين مقاله، ما به بررسي پيش

هاي  ، که در دهه(هاي مخالف حاميان رژيم پهلوي و گروه)هاي سياسي، اجتماعي و فكري  نيرو

با اين کار، ما محتواي . فرهنگي و سياسي ايران حاضر بودند، پرداختيم  چهل و پنجاه در صحنه

مچنين آنان را شرح داديم و ه( هاي سياسي ها، اهداف و توصيه به ويژه ارزش)دکترين مربوطه 

 .اصول کلي رابطه آنان با حوزه موسيقي را تبيين کرديم

توان نتيجه گرفت که گرچه نقطه مشترک رويكرد دو گروه حاميان رژيم پهلوي و  در آخر مي

ها و قوائد جديدي براي تعريف و  گرا در تالش آنان براي تبيين و ترويج ارزش هاي سُنت گروه

ها و  سويي ظاهري، تفاوت اشت، اما برخالف اين همبرساختن يک هويت فرهنگي نوين قرار د

به واقع، گروه اول مولد دو . خورد تضادهاي عميقي ميان رويكرد اين دو گروه به چشم مي

گرايي در  ، و اصالت و ملي"موسيقي سُنتي"در ( معنويت)گرايي  جريان اصلي بود، يعني صوفي

اما . هويت فرهنگي نوين به دست دهد اي مصنوعي از اين تا سازه "موسيقي کالسيک و مدرن"

گروه دوم، به . پنداشتند همان مي فقط گروه اندکي از جامعه خود را با اين هويت فرهنگي اين

ها و باورهاي مذهبي جامعه ايران  گرا، هويت فرهنگي را در ارزش نمايندگي متفكرين سُنت

گرچه روند صعودي استيالي ، ۴1۱ هاي دهه اول انقالب اسالمي سال  سياست. کرد جستجو مي

موسيقي سُنتي را کند کرد، اما در نتيجه حذف و محدود کردن ژانرهاي ديگر موسيقي، جا را 

 .هاي منسوب به آن باز کرد براي ژانر موسيقي سُنتي و ارزش

، (آغاز دهه چهل)اي از زمان  هاي متفاوت فكري در برهه هايي با ريشه به بيان ديگر، جريان

 "موسيقي سنتي ايراني"اي حاصل شد با نام  ا هم گره خوردند و از اين آميزش سازهناخواسته، ب

هاي فوق  به عبارت ديگر، ارزش. بود "ايرانيت"و  "اصالت"و  "معنويت"اش  که وجه مميزه
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محتواي اين سازه همان . بخشند هاي نظري هستند که اين نوع موسيقي را مشروعيت مي برساخته

مراتبِ بسته و اقتدارگرايانه ديرباز  در ساختار خود به نوعي با سلسله رديف موسيقي است که

 .اي ديگر است جامعه ايران همگن است، تحليل اين رابطه نيازمند مقاله
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