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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،311-364 ،)4(31 ،پیاپی  ،15پاییز 3411
صدریه ،پیام؛ و شربتیان سمنانی ،یعقوب ( .)0011تقاطع رشتهای موسیقی با دانش انسانشناسیی و تیاری فرهنگیی مطالعیه میوردی
آلبومهای چاوش .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.011-060 ،)0(01 ،
شاپا 8112-0600

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

تقاطع رشتهای موسیقی سنتی با دانش انسانشناسی و تاریخ
فرهنگی :مطالعه موردی آلبومهای چاووش
پیام صدریه* ،1یعقوب شربتیانسمنانی

2

دریافت8911/70/81 :؛ پذیرش8077/79/87 :

چکیده

موسیقی بهعنوان خردهنظام فرهنگی همواره در پژوهشهای فرهنگی و انسانشناختی جایگاه داشته است
و در نگییرش موموعییه تییام فرهنگییی از منظرهییای گونییاگون هماییون سییاختارگرایی ،کییارکردگرایی،
نشانهشناسی ،اتنوموزیکولوژی و ...محل بحث و گفتوگوی مکاتب مختلف نظری بوده اسیت .در ایین
پژوهش با توجه به کارکردهای موسیقی بر اساس تحوالت تاریخی ،در برهه زمانی مورد نظیر نشیان داده
شد که میان ٔ
رشته موسیقی با دانش تاری فرهنگی و انسانشناسی ارتباط میانرشتهای برقرار است .روش
تحقیق در این پژوهش ترکیبی و از نوع اس نادی و میدانی با تأکید بر عنصر مصاحبه بوده است و مبتنی بر
ٔ
نظرییه کیارکردگرایی برونیسی و
رهیافت کیفی است .چارچوب نظیری میورد اسیتفاده در ایین پیژوهش
مالینوفسکی و نظریه ساختارگرایی کلود لویاشتراوس است .بر این اساس ،افزون بر دو کارکرد ساختاری
موسیقی ،یعنی زیباییش ناسی و بیان احساسات ،به کارکردهای مفروض بنابر مقتضیات زمان و نیازهیای
اجتماعی بر موسیقی نیز پرداخته میشود .در ٔ
بازه زمانی این پژوهش کارکردهای آشکار از جملیه ایویاد
همبستگی ،بیان مفاهیم نمادین ،کارکرد در موسیقی آیینی ،کارکرد هنوارساز ،کارکرد ایویاد هیویان بیه
عن وان کارکرهای آشکار و همانین کارکردهای پنهان از جمله برقراری ارتباط یکسان با طبقیههای متنیوع
اجتماعی ،همدردی با آسیب دیدگان وضع موجود ،ایواد پیام خاص درخصوص اقدام ،بیداری و پایداری
وفق گفتمان زمان در مخاطب و گستردگی مخاطب پیام مشهود است.
کلیدواژهها :موسیقی سنتی ،تاری فرهنگی ،انسانشناسی فرهنگی ،کارکردگرایی ،ساختارگرایی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1دانشووی دکتری مردمشناسی ،گروه مردمشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،ارتباطات و رسانه ،دانشگاه آزاد اس می،
واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)



 .2استادیار انسان شناسی ،گروه علوم اجتماعی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اس می ،گرمسار ،ایران

 .1مقدمه

فرهنگ از مسائل اصلی علوم انسانی است .انسانها در زمان حرکت میکنند و از گذشیته،
حال و آینده دریافت مشخصی دارند .آدمیی حضیوری آگاهانیه در زمیان دارد و همیواره از
طریق فرهنگ و عناصر فرهنگی در حال تفسیرهای مشخصی از حیات خویش است .آناه
در مطالعه تاری محور فرهنگها با تأکید بر موسیقی مشیخ

میشیود ،گوییای حضیور

موسیقی ،همانند زبان ،از بدو شکلگیری جوامع بشری است؛ گویی از ابتدا موسییقی نییز
همگام با زبان به رشید و تحیول پرداختیه اسیت (نیا حوارییان .)7 ،0131 ،در نتیویه
موسیقی و فرهنگ تأثیر عمیقی بر یکدیگر داشته و در طی زمان همراه با سیر تمدن بشیری،
تحوالت گوناگونی در خود دیدهاند .از این رهگذر ،میتوان موسیقی را جزئی الزم از تاری
هر سرزمین برشمرد که همواره بهطور پایدار در ساختار تمدنها حضور داشته ،و بیا دیگیر
اجزای نظام در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم بوده است و به فراخور حال دارای کارکردهیای
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آشکار و پنهان برآمده از نیازهای فرهنگی یا جامعه بوده است.
موسیقی ،که بر اساس فرهنگ و واقعیتهای موجود در زندگی اجتمیاعی شیکل گرفتیه
است ،در برقراری پیوند بین مردم و واقعیتهای زندگیشان نقشی تسهیلگر داشته و آنان را
با واقعیتهای زندگی رو بیهرو میکنید و در سیازگاری میردم و فرهنیگ و شیرایی تیاریخی
اجتماعی نقشی برجسیته دارد .انسانشناسیان در مطالعیه موسییقایی میخواهنید بیه در

گستردهتر محصول موسیقایی در روند تاری فرهنگی 1جوامع توجه نماینید؛ زییرا موسییقی
یکی از عناصر موجود در موموعۀ پیایدۀ رفتارهای آمیوختنی انسیان اسیت ،کیه بهوسییلۀ
ارزشها ،نگرشها و اعتقادات انسانی شکل میگیرند و یا فرهنگ را میسازند.

موسیقی سنتی ایران 2محصول مشتر تاری  ،فرهنگ و جامعه اییران اسیت .ایین نیوع
ٔ
گستره فرهنگ ایرانی شکل یافت و با ادبیات فارسی درآمیخت .ازاینرو ،همواره
موسیقی در
در سیر تاریخی حیات ملت ایران جاری بوده است.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ایران در دهههای  0111و  0161خورشیدی بیش از پییش در مییدان تحیوالت عمییق
اجتماعی ،از جمله تحوالت نظری ناشی از اندیشههای فکری و منازعیات اجتمیاعی بیین
گرایشهای چپ ،اس می و لیبرال قرار گرفت .همگام با تحوالت میدانی ،پیروزی انق ب
اس می و وقوع جنگ تحمیلی و ...دو دههای پر ماجرا را برای ایران رقم زد و بستر تغیییر و
تحوالتی عمیق در فرهنگ این مرز و بیوم شید .بیدینترتیب ،شیاهد تغیییرات سیاختاری و
کارکردی در نظام فرهنگی و اجتماعی هستیم .تغییراتی که هم از جهت تاریخی و اجتماعی
قابل بررسی است و هم از جهت ساختاری .از این منظر نقش و کیارکرد هنیر و بیه تبیع آن
موسیقی در ساختار جامعه و فرهنگ باید مورد کنکاش و توجه قرار گیرد تا بخشی از مسییر
تاری و کارکرد خرده نظام موسیقی از جهت تعامل دوسویه با جامعیه معیین شیود .بیدیهی
است توجه به این امر در گسترۀ تاری فرهنگی میتواند راهکیاری در سیطک کی ن از نظیر

سیاستگذاری فرهنگی 1فراهم آورد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ میانرشتهای موسیقی سنتی ایران با انسانشناسی

فرهنگی 2و تاری فرهنگی با مطالعۀ موردی آثار تولیید شیده در مسسسیۀ چیاووش در دهیه

 0111است .در ضمن این فرایند دو هیدف فرعیی دیگیر نییز بررسیی میشیود نخسیت،
مطالعه کارکردهیای آشیکار و پنهیان موسییقی در بیازۀ زمیانی میورد نظیر؛ و دوم ،مطالعیه
انسانشناختی موسیقی با رویکرد ساختی کارکردی و نقش آن در تحوالت اجتمیاعی اییران
در بازۀ زمانی مورد نظر .این مقاله به دنبال پاس به سساالتی است که در پیوند بین سه ٔ
رشته
موسیقی ،انسان شناسی و تاری فرهنگی اهمیت دارد .سسال اصلی و اساسی عبارت اسیت
از «چه رابطهای بین موسیقی سنتی ایران بهعنوان یا خردهنظام در سیاختار کلیی جامعیه
ایران ،در پیوند با تاری فرهنگی و دانش انسانشناسی وجود دارد؟

سسالهای فرعی عبارتند از «کارکردهای آشکار و پنهان 3موسیقی سنتی ایران با رویکرد

نظریه کیارکردگرایی برونیسی و مالینوفسیکی )0308-0220(4در بیازۀ زمیانی میورد نظیر
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کدامند؟» و «جایگ اه موسیقی و روابی آن در ساختارهای تاریخی و فرهنگی اییران در بیازۀ
زمانی مورد مطالعه چگونه است؟»
 .2چارچوب نظری

در این پژوهش موسیقی سنتی ایران در حصار تاری فرهنگی در بیازۀ زمیانی میورد نظیر از

منظر نظریۀ سیاختارگرایی« 1کلیود لیوی اشیتراوس »2و نظرییه کیارکردگرایی« 3برونیسی و
مالینوفسکی» مورد توجه قرار گرفت و نمونههای موردی از جامعۀ آماری مورد نظر تحلییل
شد .همانین با مطالعه تاری فرهنگی ٔ
دوره مورد نظیر بیه برقیراری ارتبیاط دوسیویۀ آن بیا
موسیقی سنتی در چارچوب مکتب ساختارگرایی لوی اشتراوس پرداخته شد .در این فرایند،
مطالعات میانرشته ای از آن جهت دارای اهمیت است که سه دانیش مزبیور بیه تنهیایی از
زاویۀ درونمتنی قیادر بیه تکرییر معنیای جدیید نیسیتند .تلفییق آنهیا در پرتیو روشهیای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

891

دوره  ،31شماره 4
پاییز 3411
پیاپی 25

میان رشتگی به شناخت و رهیافت جدییدی منویر شید کیه سیابقۀ چنیدانی در مطالعیات
موسیقایی در ایران برای آن متصور نیست.
 .2-1مطالعات میانرشتهای

میانرشتهای و مترادفهای آن بیانگر ظهور و بروز رویکرد جدیدی در پژوهشهای علمیی
هستند ،که هدف مشتر آن نگرش وحدتنگر به موضوعات و مسائلی است که در طیفیی
ّ
از موضوعات علمی مطرح میشوند و به طور کلی یکپیارچگی دییدگاهها در حیل مسیائل
مشتر را در نظر دارد (نا فرامرزقراملکی و سیاری.)63 ،0123 ،
مطالعات میانرشتهای را فرایندی از پاس گویی به ییا سیسال ،حیل ییا مسیئله و ییا
ارجاع به یا موضوع ّ
معرفی میکنند؛ موضوعی که آنقدر وسیع و پیایده است که پرداختن
به آن به وسیله یا رشته و یا یا حرفیه ناکیافی خواهید بیود (درزی ،فرامیرز قراملکیی ،و
پهلوان0138 ،؛ به نقل از تامپسون.)0320 ،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

مطالعۀ میانرشتهای زمانی اهمییت مییابید کیه بخشبنیدی ییا موضیوع ییا مسیئله
امکانپذیر نباشد و میبایست آن را در میانرشتهها و تخص های گوناگون دنبیال کیرد .از
منظر منسیل و گاردنر مطالعات میانرشتهای شیوهای است که دانیش و حیاالت تفکیر را از
نظام های گونیاگون بیه صیورت یکپارچیه تبیدیل کیرده ،و بیا اشیکال روشیمند ارتبیاطی و
انتخاب های پویا شامل سه ویژگی سازگاری ،تیوازن و اثربخشیی همیراه باشید (بیهنقل از
فرامرز قراملکی و سییاری .)61 ،0123 ،همانگونهکیه از ایین تعرییف برمیآیید ،مطالعیه
میانرشتهای در درون یا ساختار یا کل معنا مییابد و پدیده ییا متغیرهیا هرکیدام در درون
ً
یا نظام نسبتا پایدار به ایفای نقش پرداخته و با یکیدیگر و در نهاییت بیا کیل سیاختار در
تعامل هستند .میتوان اینگونه پنداشت که در مطالعات میانرشتهای ،حیداقل در یکیی از
رویکردها ،نگاه محقق بر پدیدۀ فرهنگی تام 1معطوف شیده و از ایین رهیافیت سیاختارها و

کارکردها اهمیت پیدا میکنند و از آنوا که برخی از پدیدهها در درون ساختار و وابسیته بیه
عوامل گوناگون است ،مستلزم بررسیی از زواییای متفیاوت و دانشهیای متعیددی اسیت.
بنابراین ،میتوان به دیدگاه ک ین و نیوویل توجه کرد
«میانرشتگی عبارت است از فرایند پاس به پرسش ،حل یا مسئله ،یا رویارویی با یا
موضوع که بسیار گستردهتر یا پیایدهتر از آن است که بتوان با ییا رشیته ییا تخصی

بیه آن

پرداخت .این فرایند از طریق استخراج بینشهای رشتهای و تلفیق این بینشها بهوسیله ایویاد
یا ادرا جامع تر انوام میشود (درزی0132 ،؛ بهنقل از ک ین و نیوویل.)0337 ،
تلفیق دانش و گونهای از تفکر که از دو یا چند رشیته برگرفتیه شیده ،بیه ییا پیشیرفت
شناختی میانوامد؛ پیشرفت شناختی مانند توضیک یا پدیده ،حل ییا مسیئله ،سیاخت
تلفیق دیدگاههای رشیتهای،
یا محصول ،یا
طرح یا پرسش جدید .در این دستورسازیِ ،
ً
هدف نیست و صرفا وسیلهای برای دستیابی به سرانوام پژوهش است (درزی0132 ،؛ بیه
نقل از مانزی .)8111 ،
ارتباط میانرشتگی موسیقی با تاری فرهنگی و انسانشناسی آنوا معنیدار میشود کیه
طبق نظر آموزشدهندگان موسیقی ،در موسیقی تولید شده توسیی ییا فرهنیگ بیهعنوان
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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عاملی مهم در فرهنگ گذشته یا حال در نظر گرفته شود (بر  .)008 ،0123 ،این امر وقتی
در مورای تاری فرهنگی قرار میگیرد ،اهمیت میانرشتهای را بیشتر آشکار میسازد ،زییرا
تاری در حقیقت بازتاب دو عامل نیروهای اجتماعی و تصمیمات فردی اسیت؛ ازایینرو،
روایات گذشته به غنیای جزئییات میپیردازد .تیاری هنیر و بیه دنبیال آن تیاری موسییقی
انعکاسدهندۀ فرهنگی است که در آن شکل گرفته است.
موسیقی ،بهعنوان جزئی از اجزای فرهنیگ و هنیر ،بیه دلییل تنیوع انیواع و نگرشهیای
موجود ،همواره بهعنوان شبکهای از نقدها در جامعه بروز و ظهیور مییابید کیه ایین انیواع
گوناگون بر یکدیگر تأثیرگذار هستند .اثر موسیقی تنها به عنوان یا عامل تصحیککننده ییا
تغییردهنده بر روی نمونههای دیگر نیست ،بلکه تبیدیل شیکل رشیتۀ موسییقی بیه تقیاطع
ناهمگونی از شاخههای سنتی آن نظریه ماننید موسیقیشناسیی ،انسانشناسیی ،مطالعیات
فرهنگی و ...است (بیر  .)017 ،0123 ،در ایین تقیاطع نقیش علیوم اجتمیاعی ،بیهویژه
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انسان شناسی فرهنگی در تحلیل وضیعیت نقشیی برجسیته خواهید بیود؛ زییرا بیا بررسیی
خردهفرهنگها و توزیهوتحلیل نهادهها و برنهادهها در قالیب نظرییههای انسانشناسیی بیه
بازیافت چگونگی شکلگیری حیات اجتماعی خواهد پرداخت.
 .2-2شعر و موسیقی سنتی

موسیقی سنتی از دیرباز در بیان مفاهیم از شعر و بهویژه غزل بهره گرفته است .شعر همواره
کارکردهای متنوعی به موسیقی سنتی بخشیده است که این مهم در انتقال پیام ،امری میسثر
تلقی میشود .آناه اهمیت دارد و در ٔ
دوره مزبور نیز آشکار است ،گسترش شیکل غیزل در
قالب آواز و تصنیف از حالتهای احساسی و عاشقانه ،بیه رویکیرد اجتمیاعی و فرهنگیی
است .این اتفاق هرچند برای اولین بار در موسیقی ایران در دورۀ مشروطه و با رویکردهیای
سیاسی اجتماعی عارف قزوینی به وقوع پیوست ،اما بار دیگر در جرییان انقی ب اسی می
اتفاق افتاد که ٔ
ثمره آن در فعالیتهای موسیقایی مسسسۀ چاووش مشهود است.
 .3-2مؤسسه چاووش

فعالیتها و رویدادهای سالهای منتهی به پیروزی انق ب اس می ٔ
نقطه عطفی در فضیای

فرهنگی و اجتماعی ایران پدید آورد .اصحاب هنیر و فرهنیگ نییز بیا میردم هیمآوا شیده و

تولیدات خود را در جهت اهداف آن به کار گرفتنید .بخشیی از ایین طییف موسییقیدانانی
بودند که در مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی سنتی مشغول تحصیل و آموزش موسیقی بودنید.
ٔ
مسسسه چاوش ،که
زمانیکه هوشنگ ابتهاج به ریاست بخش موسیقی رادیو منصوب شد از
موسیقی سنتی را دنبال میکردند ،برای همکاری با رادیو دعوت شد .آنان تا سیال  0111در
رادیو مشغول بودند و حتی در جشن هنر شیراز هم اجرا داشتند .اما در سال  0116و بعد از
جریان  07شهریور ،همگی از رادیو استعفا داده و تصمیم گرفتند در خارج از محیی دولتیی
و همگام با جریان اجتماعی ایواد شده ،همنوا با مردم کار و تولید کنند .اینگونیه بیود کیه
گروه چاووش کار خود را آغاز کرد.
گروه چاووش با تولید  6آلبوم در مدت زمان کوتاه (بهطور متوسی هر  01روز یا آلبیوم)
و فروش تعداد زیادی از آن ،موفق شد که از نظر اجتماعی نقش مهمی در همراهی مهمتیرین
رویداد سیاسی اجتماعی پنواه سال اخیر ایران کسب کند .هرچند برخیی آلبومهیای منتشیره
ً
کانون چاووش مطلقا هنری هستند ،اما موموعیههای چیاووش  8تیا  2تحیت تیأثیر فضیای
سیاسی انق ب اس می تولید شد .موموعه آلبومهای چاووش از مهمتیرین و تأثیرگیذارترین
عوامل در جهت حرکت رو به جلو در موسیقی سنتی ایرانی بیه حسیاب میآیید .آثیار کیانون
چاووش هم از جایگاه اجتماعی–سیاسیی مهمیی بهرهمنید هسیتند و هیم از دییدگاه رویکیرد
اجتماعی به موسیقی تحول و پیشرفت مهمی را در موسیقی سنتی ایواد کرد ،کیه در سیبا و
شیوه اجرا (چه نوازندگی و چه خوانندگی) ،در نوع رویکرد به یا قطعه موسیقایی به ٔ
ٔ
مرابه یا

ساختار ،و هم در ٔ
شیوه رنیگآمیزی و صیدادهی ارکسیتر ،بیهویژه در تی ش بیرای اسیتفاده از
تکنیا چندصدایینویسی در موسیقی سنتی ایرانی ،تأثیر مهمی بر جای گذاشت.
سرپرست کانون فرهنگی و هنری چاووش محمدرضا لطفی بود و حسین علیزاده ،پرویز
مشکاتیان و محمدرضا شوریان و شهرام نیاظری هنرمنیدانی بودنید کیه بیشیترین سیهم را
تولیدات چاووش برجای گذاشتند.
 .4-2ساختارگرایی لوی اشتراوس ،نظریهای در جستوجوی معنا

ساختارگرایی یا سیستم عام جهانی است .هر اندیشۀ انسانی در هر فرهنگی و در هر دوره
تاریخی ،از اساس ،گونهای ساختارگرایی را برای تفهیم پدیدههای فرهنگیی بیه کیار گرفتیه
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است .ویژگیهای عام ساختارگرایی عبارت است از آنکه هر سیستمی باید کیاربردی کلیی
ً
داشته باشد و نه صرفا از موموعهای از تکههای مستقل تشکیل شده باشد؛ هر سیستمی در
درون خود حاوی عناصر پویا و قابلتغییر است؛ واحدها و اجزا میتوانند وارد سیستم شوند
و قوانین سیستم را بپذیرند و هرچقدر واحدها به سیستم افزوده شوند ،با تغییر کارکردهیا در
اجزا ،سیستم حتیاالمکان در جهت حفظ ساختار موجود حرکت میکند .اما در عین حال
تغییر در اجزای ساختار با تغییر در دیگر اجزا گاه به تغییر در کل ساختار میانوامد.
ساختارگرائی فرانسه دییدگاهی کیلنگر دارد و در واکینش بیه دییدگاههیای جزءمحیور
پدیدآمد؛ کلیتهایی که اثباتی نیستند و عینییت توربیی ندارنید ،امیا وجیود دارنید .لیوی
اشتراوس بنیانگذار ساختارگرایی فرانسوی میکوشید تا از این طریق دسیتورالعمل عیام (ییا
الگویی) برای فرهنگ ارائه دهد .راههایی که در آن واحیدها و عناصیر گفتمیانی فرهنیگ را
میسازند (حواریان.)11 ،0131 ،
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این ساختارها در اندیشه اشیتراوس عمییقترین سیاختارهای ههنیی انسیان هسیتند کیه
ساختارهای دیگر در فراز آنها فرو نشسته است .اشتراوس ساختارهای ههنی و اجتمیاعی را
به الیههای زمینشناسی تشبیه میکند .بنابراین ،هر اندازه الیه عمیقتر باشد ،از بعد زمیانی
قدیمتر و به هسته مرکزی و منشاء نخستین نزدیاتر است و عمیقترین سیاختارهای ههنیی
که مهمترین نیز هستند بین انسانها مشتر است.

1

2

ساختارهای بیرونی آشکار

3

ساختارهای عمیق درون
شکل  .3الیههای ساختارگرایی

ساختارگرایان سوژه انسانی را بهعنوان امری ساختهشده ،در نظر میگیرند ،اما بیه مسلفیه
آگاهی انسان توجهی ندارند (احمدوند و حمیدی0138 ،؛ به نقل از اشتراوس .)0171 ،از
منظر ساختارگرایان معانی علوم انسانی را با توجه نشانهها و چارچوبهای فرهنگی سازنده
آن باید مطالعه کرد .این نقطۀ عزیمت ساختارگرایی در توجه به مقولیۀ معنیا اسیت .از ایین
منظر برای مطالعه علوم انسانی با رویکرد ساختارگرایانه سه قاعدۀ کلی متصور است قاعده
نخست ،به هنگام مطالعه یا متن یا رویداد ،ابتدا باید معنا را در باالترین سطک کلییت آن
تعیین و تحلیل کرد .قاعده دوم ،تحلییلگر بایید ایین روابیی را در چیارچوب سیاختارهای
داللتی بشناسد و روشن کند که حامل چه معانی هستند .بنیابراین ،معنیا از حالیت فیردی
خارج شده و شکل جمعی پیدا میکند .این نظام معنیایی ،در چهیارچوب روابیی پیاییده
ساختاری ،با نمادها ،استعارهها و اسطورههای خاص خود ظاهر میشود .قاعده سوم ،ایین
نظم دارای روال بوده و بیر قراردادهیایی اسیتوار اسیت (معینیی علمیداری.)007 ،0121 ،
بدینترتیب ،معنا در ساختار قابیل جسیتوجو اسیت و همیواره بیین جسیتارهای ههنیی و
واقعیت ،گونهای از همبستگی وجود دارد که ههنیت را به حقیقت پیونید میدهید .همیواره
عناصری را در پس هر پدیده فرهنگییاجتماعی میتوان دریافت که رابطهای مانند شبکه بیا
یکدیگر دارند؛ این رابطه ،سیاختاری را تشیکیل میدهید کیه در نهاییت در کیانون پدییده
فرهنگییاجتماعی مورد نظر نهفته است .زمانی که این ساختار کشف شود مییتیوان همیه
اجزا را به مرابه بازتولید آن و برمبنای آن توضیک داد (منوچهری.)21-26 ،0123 ،
بدینسان در روایت ساختارگرایان فرانسوی ،علوم انسانی بهعنوان یا کل نگریسته شده
و ت ش حوزههای مختلف دانش نیز یافتن معنا در پس این روابی پیایدۀ انسانی اسیت .از
این منظر کشف حقیق ت در پس معنیایی اسیت کیه در رفتارهیای آدمیی وجیود دارد .پیس
«معنا» فصل مشتر علوم انسانی و ریسمان پیونددهندۀ آن است.
 .5-2تاریخ فرهنگی

«تاری فرهنگی» یعنی موضوع شدن «فرهنگ» در تاری  ،یا داشتن رویکیردی فرهنیگگرا
به تاری ؛ در تاری فرهنگی در حقیقت به مقولههای مختلف از منظر فرهنگی نگاه میشود
و نقش فرهنگ در دیدگاههای تاریخی مورد توجه قرار میگیرد.
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اگر بخواهیم به طور زمانمند فرایند کانونیشدن نقش فرهنگ را بیان کنیم ،باید بگوییم
تا قرن نوزدهم شاهد قدرت نظامی هستیم ،اما بعد از جنگ جهیانی اول قیدرت اقتصیادی
اهمیت پیدا میکند .سپس از  0361به بعد ،قدرت سیاسی نقش و جلوه بیشتری مییابید و
سرانوام به قول پیر بوردیو ،1نوبت به شکلگیری قدرت نمادین میرسد که در ورای فرهنگ
مستتر است .به این ترتیب ،کشورهایی قدرتمندتر محسیوب میشیوند کیه قیدرت نمیادین
بیشتری داشته باشند .مشاهده میشود که مقوله بینشهای فرهنگیی خیود صیاحب تیاری
است؛ تاریخی که از یا تلقی جامع توصیفی تیلوری از فرهنگ شروع میشود ،دورههیایی
را پشت سر میگذارد تا سرانوام به نگاههای تأویلگرایانه و تفسییرگرایانه میرسید .در ایین
دیدگاهها ،فرهنگ چیزی جز نظام معنا ،نمادهای معنادار یا معانی نمادین نیست .بنیابراین،
تاری فرهنگی به تاری شناخت این معانی بدل میشود و این نتیوه مهم به دسیت میآیید
که فرهنگ را نمیتوان منحصر به جلوهها و ّ
تولییات دانسیت ،بلکیه ایین فقیی بخشیی از
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فرهنگ است و بخش های دیگر به صورت سیبا زنیدگی و کلییت زنیدگی خیود را نشیان
میدهد پس میتوان اینگونه پنداشت کیه فرهنیگ در بسیتر تیاری شیکل میگییرد ،رشید
میکند و تار و پودهایش در هم تنیده میشود ،یا پیوند خویش را با تاری از دست میدهد
و از هم میگسلد.
نسبت تاری و فرهنگ همانند آیینهای دوسویه است که هیچیا بدون دیگیری کیارایی
ندارد .در تاری فرهنگی ،فرهنگ متغیری مستقل است ،نه وابسته .بنابراین ،بیش از رویکرد
تاریخی با رویکردی فرهنگی مواجه هستیم از سوی دیگر ،تاری فرهنگی به جستوجوی
توربههای فرهنگی در زندگی تمامی افراد جامعه میپردازد و به همین علیت اسیت کیه در
این رویکرد ،فرهنگ گسترش مییابد و فرهنگ روزمره و فرهنگ عامهپسیند را نییز در کنیار
ٔ
مطالعه موسیقی ،افزون بر موسیقی
فرهنگ نخبگان مورد نظر قرار میدهد .بهطور مرال ،در
سنتی و ک سیا ،موسیقی عامهپسند هم به کانون توجه بدل میشود.
تاری فرهنگی ،رویکیردی اسیت کیه جزئییات شیکافها ییا گسسیتها را در تیاری
شکلگیری و برساختگی ییا حقیقیت بیه مراتیب مهمتیر از دورههیای فیارا از شیکاف و
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.

گسست می داند .در این میدان ،تحوالت و تغییرات ساختاری در درجیۀ بیاالیی از اهمییت
قرار دارد .از ایین رو ،درصیدد همگونسیازی و مسیلیکردن روح زمانیه بیر ییا دوره؛ ییا
انسوامبخشی و پیوستگی است و به تعارضات ،تفاوتها و چالشها توجه میکند تا هرچه
دقیقتر به چگونگی استی یافتن قدرت و نقش آن در برساختگی معنا پی ببرد
ویژگی دیگر تاری فرهنگی توجه به عواطف ،احساسات و توارب جدی است .تاری
فرهنگی در بررسی هر پدیدهای در پی آن است که دریابد چگونه حقایق تاریخی به وجیود
میآیند و به حقایق هاتی و جوهری تبدیل میشوند.

1

بنابراین ،در رویکرد تاری فرهنگی با رویکردی غیر پوزیتویسیتی  ،تیاری بیه صیورت
عینی قابل بررسی ،تحلیل و مطالعه نیست و حقیقت همواره متأثر از ساختارهای فرهنگی و
تاریخی جامعه یا توارب فرهنگی و تاریخی افراد است .بر این مبنا ،هیچ روایتی از گذشته
بازتاب مطلق آناه رخ داده است ،نخواهد بود( .نا بر .)02-06 ،0123 ،
در این مقاله هرچند هدف تبیین تاری فرهنگیی اییرانزمین نیسیت ،امیا در رویکیردی
ٔ
نظریه تاری فرهنگی بیه اهیداف انسانشناسیانۀ موسییقی
میانرشتهای ت ش شد از دیدگاه
نگاه شود؛ به این معنا که پدیدۀ فرهنگ بهطور عام و هنر موسییقی سینتی بیهطور خیاص و
مستقل در وقایع تاریخی مد نظر قرار گیرد و بیه جسیتوجوی فرهنیگ در مسییر تیاریخی
انق ب اس می توجه داشته باشد.
 .3پیشینۀ تحقیق

به نظر میرسد مقولیۀ میانرشیتگی در موسییقی سینتی در پژوهشهیای میانرشیتهای جایگیاه
چندانی نداشته است .با اینحال ،روحالله خالقی( )0111در کتاب سرگذشت موستی ی ایتران
که در سه جلد به زیور طبع آراسته شد ،رخدادهای تاریخی و اجتماعی موسیقی اییران از حیدود
سالهای انق ب مشروطه را شرح میدهد .جلید اول ایین کتیاب موسییقیدانان را بیه اختصیار
معرفی کرده است؛ جلد دوم به علینقی وزیری و ابداعات هنری وی پرداخته اسیت؛ و در جلید
سوم بیشتر به شرایی اجتماعی دورانی اشاره دارد که کتاب در آن زمان نگارش یافته است.
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محمدتقی مسعودیه ( )0161در اثر خود به نام اتنوموزیکولوژی 1بیه بررسیی موضیوع
انسان شناسی و موسیقی پرداخته است .وی در یکی از فصول این کتاب به موسیقی سنتی یا
موسیقی فرهنگهای پیشرفته و موسیقی محلی اشیاره دارد .همانیین در تحلییل موسییقی
ایران با تأکید بر «ردیف» ،چگونگی تغییرپذیری ملودی ،رابطه ک م و موسییقی ،توصییف
محتوای شعر در موسیقی ،رابطه عنیاوین گوشیهها بیا خصوصییات ملیودی ،فیرم و دیگیر
متعلقات توضیک داده شده است .در فصل پایانی نیز به سازشناسی و تاریخاۀ پیدایش ساز
و طبقهبندی سازها پرداخته است .یافتههای این پیژوهش حیاکی از آن اسیت کیه رابطیهای
عمیق بین فرهنگ و موسیقی وجود دارد.
محسن حواریان ( )0131در کتاب مردمشناسی و موسی ی به گردآوری موموعهای از
مقاالت موسیقی شناسان قومی پرداخته است تا از این رهگذر هم به مسائل فنی ایین رشیته
توجه کرده باشد و هم به نمونههایی عملی از پژوهشهای انسانشناختی موسیقی پرداختیه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

801

دوره  ،31شماره 4
پاییز 3411
پیاپی 25

باشد .آناه در این کتاب مش هود است ت ش گردآورنده در جهت بیان ارتباط بین فرهنگ و
موسیقی نزد ملل و اقوام مختلف است .در ابتدای کتاب گردآورنده طیی مقالیهای مبسیوط
ت ش کرده است پرده از ضرورت این فرایند به طور نظری بردارد .گردآورنیده اثبیات کیرده
است که جنبههای مردمشناسی در فرهنیگ و بیهویژه موسییقی موضیوعی ژرف و در خیور
مطالعه جدی است.

در مییییان پژوهشهیییای خیییارجی انویییام شیییده ،برنیییو نتیییل )0161( 2در کتیییاب

اتنوموزیکولوژی :روش بررستی و شتنا

موستی ی ملتا و ا توام ضیمن معرفیی و بییان

تاریخاه و نظریات ارائهشده درخصوص اتنوموزیکولوژی ،به معرفی منابع و مآخذ آن نییز

پرداخته است .نتل با تأثر از فرانتس بواس ،3بر پیژوهش مییدانی تأکیید دارد .همانیین بیه
اهمیت سازشناسی در پژوهشهای میدانی و نقش فرهنگ در ایویاد و شیکلگیری سیازها
پرداخته است.
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ژان دورینگ )0121(1در کتاب ستن و توتود در موستی ی ایتران بیه وجیه اجتمیاعی
موسیقی ایران نظر افکنده است .او در این اثر بیهطورکلی پیس از بررسیی بافیت فرهنگیی
کشور ایران و معرفی انواع سازهای ایرانی و فن اجرای آن به معرفی و تحلیل وجوه نظیری و
صوری موسیقی ایرانی پرداخته و تأثیرهای عرفان ،اساطیر تاری و فرهنگ را به طریق علمی
و امروزی بر آنها نشان داده است.

آلیین مریییام )0137(2در کتییاب پراهمیییت انسانشناستتی موستتی ی ،بییه تبیییین نظییری

انسانشناسی موسیقی پرداختیه اسیت .وی در فصیل اول کتیاب افیزون بیر معرفیی اجمیالی
تاریخی که به دانش میانرشتهای اتنوموزیکولوژی ختم شد ،به نظرییهای مسیتقل در تعرییف
این رشته دست یافته و در نهایت روش پژوهش میدانی در این رشته را تبییین کیرده اسیت .در
بخش دوم به ارتباط بین موسییقی و انسیان پرداختیه اسیت کیه بیه نیوعی مفهیوم موسییقی و
جامعهپذیری را به ههن متبادر میکند .در بخش سوم از موسیقی در ارتباط به ّ
حواس و ادرا
آدمی بحث میکند و وارد مسائل نمادین و زیباییشناسی موسیقی میشود.
 .3روش تحقیق

این مقاله مبتنی بر روش تحقیق کیفی 3است .تحقیقات کیفی ،تحقیقات ژرفانگر هستند که
پدیده را در عمق شکافته ،از علل و عوامل مییگویند ،و بار کیفی ،ارزشی و ههنی پدیدهها
را بازمییابند (ساروخانی.)63 ،0120 ،
مصطفی ازکیا معتقد است «تحقیقات کیفی مبتنی بر روش شناسی تفسیری اسیت...
تحقیقا ت کیفی توصیفی است که در آن محقق به فرایند معنا و در حاصل از واژگیان و
تصاویر تمایل دارد .ایین تحقیقیات بیه طور عمیده با فرایند ارتباط دارند تیا اینکیه روی
روشها و نتایﺞ به معنی توجه داشیییته باشییییند ،.این که چگونه مردم نسبت به زندگی و
توا رب اب یراز احساسییات می کننیید و ساختا ر فکییری خییود را در مورد جهان میسازند»
(ازکیا.)831 ،0128 ،
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در فرایند بررسی اهداف این مقاله ،قصد این بود تا افزون بر مطالعات اسنادی ،با توجه
بیییه شیییاخ های میییورد مطالعیییه ،پرسشهای نیمهسازمانیافتهای در مصاحبۀ عمیق با
موسیقیدانان و مردمشناسان ایرانی مطرح شود و بحث درخصیوص گرایش تخصصی فرد
مصاحبهشونده گسترش یابد؛ اما به دلیل اپیدمی کرونا ایین امکیان فیراهم نشید .بنیابراین،
پژوهشگران با جمعآوری مصاحبهها ،گزارشها و آثار تولیدی مستند توانستند تیا حیدودی
این خلل را جبران کنند .در این میان محققان موفق شدند با دو تن از فعاالن عرصۀ موسیقی
(حمید شاهنگیان آهنگساز ،و سید امین موسوی ردیفدان و نوازنده) گفیتوگوی مسیتقیم
داشته باشد.
نمونه مورد مطالعه این مقاله موموعه آلبومهیای مسسسیۀ چیاووش (از چیاووش  8تیا
چاووش  )2را شامل میشود.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

801

دوره  ،31شماره 4
پاییز 3411
پیاپی 25

 .4تجزیهوتحلیل دادهها

موسیقی جلوهای از موجودیت فرهنگی اجتماعی و بازتیاب فعالییت آگاهانیه بشیر اسیت.
دستكم میتوان گفت كه اندیشه سازندگان موسیقی همواره با جهان ماادی و واقعیتهیای
ٔ
اندیشیه ایرانیی اسیت کیه
عینی تاریخ در هم آمیخته است .موسیقی ایرانیی از آفرییدههای
همواره پیوندهای درونی خود را با آگاهیهای تاری ایران محفوظ داشته است.
استفاده از موسیقی بهمرابه تکنیکی برای شناخت تاری فرهنیگ از دیربیاز میورد توجیه
شاخهای از دانشهای اجتماعی بوده اسیت .ایرانیاان هرچنید تااریخ مکتاو در دساتر
دارند ،اما تشخیص نقش موسیقی آنها و ارتباط آن با تاریخ و فرهنگ امری مطلو باوده و
بخشی از تاریخ فرهنگی ایران را مشخص خواهد كرد.
 .4-1جریانشناسی هنری برخاسته از جریانهای اجتماعی

مقصود از «جریان» تشکل ،جمعیت یا گروه اجتماعی معینی اسیت کیه افیزون بیر مبیانی
فکری ،از نیوعی رفتیار وییژۀ اجتمیاعی نییز برخیوردار هسیتند (خسیروپناه )3 ،0122 ،و
درعینحال گرایش های فرهنگی همگونی دارند که آن را به سمت پدیدار کردن یا فرهنیگ
سوق میدهد .جریانها بهطورکلی در چهار دسته طبقهبندی میشوند جریانهای فکیری،

فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی .عموم این جریانها دارای وجوه مشتر یاد شده هسیتند ،امیا
جریانشناسی نیز به فرایند شناخت مؤلفههای اصلی جریان بازمیگردد .این فرایناد شاام
بررسی شک گیری یک اندیشه ،بررسای مباانی فکاری و اعتقاادی و دیادگاههای سیاسای،
فرهنگی و اقتصادی یا تشکل و تبیین همسویی در مواضع ،رویکردها و گفتمانهیا اشیاره
دارد (رمضانی ساروئی .)08 ،0131 ،پارسانیا معتقد است همیواره پینﺞ مفهیوم میذهب و
عصبیت ،غرب و غربزدگی ،منورالفکری و اسیتبداد اسیتعماری ،روشینفکری و جابویایی
قدرت ،و سنت و توددطلبی دینی در جریانهای مختلف اییران نقیش وییژه داشیته اسیت
(پارسانیا.)81 ،0126 ،

در بازۀ زمانی مورد نظر این پژوهش چهار جریان فکری قابل بررسی اسیت مدرنیتیه،1

لیبرالیسم 2با اندیشههای ملیگرایی باستانی3؛ سوسیالیسم ،4و اس مگرا .این چهار جرییان
هریا تبیینگر گفتمان خاصی در عرصۀ هنر و موسیقی هستند.
به طورکلی ،در گذر از سنت به مدرنیته نقیش مخاطیب در تعیام ت افیزایش مییابید،
گویی بیش از هر چیز تأثیر پیام بر مخاطب اهمیت دارد تا شخ

هنرمنید .آنتیونی گییدنز

عصر مدرنیته را عصر گذر از «تولید پیام» به «مصرف پیام» نام نهاده است (گیدنز،0132 ،
ً
ً
 .)20در این نگاه هنر امری صرفا مصرفی تلقی شده و صرفا باید پیامی به مخاطیب انتقیال
دهد .در این گفتمان دیگر سخن از هنر جدی و تفننی یا متعالی و ...نیست بلکه هنیر تنهیا
برای هدف مطرح است.
با غربیسازی هنر ایران از جمله موسیقی ،فاعل و محتوای پیام نقش خیود را از دسیت
داد .اتفاقی که در گذار از سنت به مدرنیته برای موسیقی ایران افتاد در دو حوزه قابلم حظه
است آموزش و اجرا .هرچند این دو حوزه هنرمند را از نظیر تکنیکیال ییاری کیرد ،امیا در
مرحلۀ عمل انتقال حس را به انزوا کشاند و هنرمند را با ابزار خاص نتنویسی به سیهولت
ً
در معرض اجرای صرفا تکنیکی قرارداد .در بخش اجیرا محتیوای موسییقی و فیرم اجیرا از
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اهمیت افتاد و تنها نحوۀ انتقال پیام به مخاطب بااهمیت تلقی شد و در نتیوه شکل اجیرا و
ماهیت محتوا اثر گذشتۀ خود را از دست داد (فیاض.)087 ،0130 ،
این تغییر مقارن با شکلگیری پدیدۀ لیبرالیسم مورد توجه حکومیت پهلیوی دوم بیود و
همراه با نوعی اندیشۀ ملیگرایی باستانی ،کیه از طیرف بخشیی از دربیار تیرویﺞ میشید،
بهگونه ای زمینۀ موسیقی تلفیقی را ایواد و گسترش داد .این جریان در نهاییت تحیت تیأثیر
اندیشههای مبارزاتی در جریان شاک گیری انقاب اسابمی تیییار ماهیات داد و لادا
بخشی از آن تبدی به موسیقی انقببی با اندیشههای سوسیالیستی شد.
جریانهای چپگرا در شکلگیری وجه مبارزاتی و انق بی هنر و موسییقی اییران نقیش
ویژهای ایفا کردند .بزرگ علوی معتقد است «ماتریالیسیتها قائیل بیه جیوهر وجیودی و
ساحت قدسی هنر نبودند .هنیر از دییدگاه جریانهیای چیپگرا برخاسیته از نتیایﺞ میادی
زندگانی انسان و تابع تولید مادی بشر است که به نسبت ترقی یا انحطاط طرز تولید ثیروت
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در ترقی یا فروکاهی است» (علوی ،بیتا.)81 ،
هنر از این منظر ،در حقیقت ابزار اجتمیاعی کیردن احساسیات اسیت .ازایینرو ،تنهیا
هنری قابلیت دارد که بتواند به نیازهای معاصر پاس بدهد .چپگرایان با طرح دییدگاههای
جامعهگرایانه توانستند حساسیتهایی نسبت به رابطۀ هنر و اجتماع و نقش هنرمند در روند
ً
تحوالت اجتماعی پدید آورند .دیدگاههای مارکسیستی عموما در قالب گرایشهای انتقادی
و جامعهگرایانه مطرح میشد و بدین ترتیب گفتمیان انتقیادی هنیر نسیبت بیه جریانهیای
اجتماعی نقش خود را بازمی یافت و تبدیل به جریانی در برابیر جرییان غالیب و حکیومتی
میشد (امینی .) 801 ،0122 ،این گرایش در برخی آثار بزرگان موسیقی ایران و بیهویژه در
برخی اجراهای گروه شیدا (چاووش )0بازنمود دارد.
گفتمان هنر متعالی (متعهد) جریانی است که توسی اس مگرایان مطیرح شید .هنیر در
این دیدگاه منشأ الهی دارد و جنبشی است از سوی انسان تیا بتوانید درد هویران را کیاهش
دهد .اثیر هنیری از سیتایش فطیری روح هنرمنید در برابیر حقیقیت سرچشیمه میگییرد و
می کوشد جمال و کمال آن حقیقت را برابر در خود متولی کند (مطهری ،عرفان حیافظ،
 )0167هنرمند در گفتمان انق ب اس می همواره عنصری متعهد در متن جامعیه اسیت؛

تعهدی که نه برخاسته از فعل و انفعاالت اجتماعی ،که برخاسته از حقیقت وجودی آدمیی
و بر اساس پیمان برای نصرت دین الهی اسیت .زییرا هنیر حیداقل از حییث محتیوا نیوعی
معرفت است و از این حیث وابسته به حقیقت وجودی آدمی است و نمیتوان بیین مظیاهر
حیات آدمی افتراق و جدایی قائل شد .هنر متعهد در حقیقت ملتزم به حقیقت ثابت ،واحد
ً
و الیتغیر است .در این صورت هنر در محتوا عین حقیقت است ،نه صرفا بیان احساسیات.
بنابراین ،هنر آنگاه که از روح متعهد برخیزد ،نقش سیازندهای در رشید و ارتقیای انسیان و
جامعه دارد.
همانگونهکه مشاهده می شود سیر گفتمانی تاری فرهنگی معاصر در بازۀ زمیانی میورد
پژوهش به شکلگیری هنر اجتماعی متعهد رسید که شاخ هایی را ارائیه داد .هنیری کیه
اکنون با جامعۀ خیویش ارتبیاطی میسثر و رودررو برقیرار میکنید و در جرییان تغیییرات و
تحوالت ساختاری ،ساختار خود را همگام با جامعه تغییر داده و با خواستههای اجتمیاعی

همآوا میشود.1
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طبقهبندی شده است
 . 0جریان متأثر از موسیقی غرب؛ خواه متأثر از موسیقی ک سیا اروپا ،خیواه متیأثر از
اشکال جدیدتر موسیقی مردمپسند که با گسترش بین طبقۀ متوسی ایرانی اقبال یافته بود؛
 .8جریان متأثر از موسیقی سنتی ایران ،تداوم سینتهایی کیه در موسییقی کهین اییران
وجود دارد و از نیمه دوم ٔ
دوره قاجار صورتی نظاممند یافت .از این دست هنرمندان میتیوان
از موید کیانی و داریوش صفوت و محمدرضا لطفی یاد کرد؛
 .1جریان نوسازی سنتهای موسیقی ک سیا ایران ،بر مبنای رهیافتهایی از نیازهای
روز و مسائل جامعه که توسی تنی چند از موسیقیدانان از جمله محمدرضا لطفی ،پروییز
مشکاتیان و حسین علیزاده پیگیری شد؛
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1برای اط ع بیشتر رجوع کنید به آوینی ،مبانی نظری هنر.

 .0جریان موسیقی مردمی که همواره بیدون حماییت دولتیی و برنامیهریزی خیاص در
جریان بوده است .از جمله سیرودها ،ترانیههای روحوضیی ،ترانیههای محلیی ،ترانیههای
صنفی ،الالییها و...؛
 .1موسیقی مقامی یا موسیقی نواحی که دارای تاریخاه و زمینهای بسیار غنیی اسیت و
بحث آن از موضوع این پایاننامه خارج است.
هرچند نمیتوان به مرزبندی تفکیاشده و دقیقی در دستهبندی انگارههای موسییقی دسیت
یافت ،اما در هر شکل نشاندهندۀ سطحی از پیایدگی اجتماعی موسیقایی است .در این مقالیه
با توجه به عنوان و اهداف مشخ شده ،مقولۀ سوم یعنی جریان نوسیازی سینتهای موسییقی
ک سیا ایران ،که به موسیقی سنتی نوین موسوم شد ،بر مبنای رهیافتهیایی از نیازهیای روز و
مسائل جامعه در درجۀ اول اهمیت قرار دارد .در عین حال به مقولۀ دوم یعنی جرییان سینتگرا،
که در تداوم موسیقی کهن میکوشد ،نیز توجه شده است.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .4-3نقطۀ عزیمت طیفی از موسیقی ایران و شکلگیری موسیقی سنتی نوین

اتفاقات منتهی به انق ب اس می ،بهویژه حادثیۀ  07شیهریور  ،0116نقطیه عطفیی در هنیر
موسیقی ایران است .در این رخداد ،بخشی از موسییقی سینتی اییران ،ضیمن احیراز هوییت
صنفی خویش ،از نگاه ایستا ،عرفانی و خاص ،که ویژگی موسییقی سینتی بیود ،جیدا شید و
بهطورجدی تحت عنوان مسسسۀ چیاووش و در قالیب دو گیروه «آوای شییدا» بیه سرپرسیتی
محمدرضا لطفی و «عارف» به سرپرستی حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان در جریان اتفاقات
روز قرار گرفت .نگاه این طیف از موسیقیدانان نگاهی مبتنی بیر اندیشیههای انسانشیناختی

است .1حسین علیزاده معتقد است «هنر عین زندگی است؛ زندگی کیه در درون خیود همیه
چیز دارد .اقتصاد ،سیاست ،ارتباطات اجتماعی ،فلسفه ،تنهیایی ،عبودییت  ...هنر ،ارتباطیی
مستقیم با زندگی انسان دارد .آدمی نیازمند آن است ﻛه حس و ارتباط و درﻳافت او از زندگیی
عالی با زبانی متعالیتر از زبان روزمره بیان شود .هنر انسان ابزاری برای بیان نیازهای درونیی
است .بسیاری از مواقع بیان نیازهیای درونیی ،ناخودآگیاه صورت میگییرد و آنچه با نام هنر
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1این بدان معنا نیست که آنان دارای تخص در رشتۀ انسانشناسی بودند ،بلکه به این معنا است که نگاهی نزدیا با دادههیای
و نظریات انسانشناسی و مطالعات فرهنگی از تخص خود دارند.

به وجود میآﻳد ،اگر فاقد جنبه ناخودآگاه باشید ،کلیشهای و پسیت خواهد بود( »...مصاحبه
شهرناززاده با حسین علیزاده؛ بهنقل از سروی.)0122 ،
از نظر حسین علیزاده موسیقی طبیعی ،دیکتهنشده و آزاد از قید و بندها با زنیدگی روزمیرۀ
همه انسانها در ارتباط تنگاتنگ است .یکی از وﻳژگیهای اثر هنری اﻳن است ﻛه ارتباط با آن
نیاز به تمرﻛز دارد .مخاطب باﻳیید انییرژی صییرف ﻛند تا وارد دنییای اثر شود و از آن انرژی
بگیییرد .وقتییی پاﻳههای فرهنگییی شنونده بییا موسیییقیهای هنری شﻜل گرفته باشد ،نسبت به
موسیقیای ﻛه با معیارهای او نمیخواند واﻛنش نشان میدهد .یعنی موسیقی میتواند سلیقه
جامعه را بسازد و ارتقا بخشد و در نهایت در ایویاد هوییت فرهنگیی جامعیه دخییل شیود».
(پیشین) .ناگفته نماند که این فرهنگ عمومی است که شاخ

نوع ،سطک موسیقی و کیفیت

آن و حدود سلیقه عمومی را تعیین میکند که در سطک ک ن توسی فرهنگ عمیومی تعییین و
ترسیم میشود و فرهنگ عمومی افزون بر تاری فرهنگی ،در حوزه مناسبات سیاسی ،تبادالت
بینالمللی فرهنگی و سیاستهای فرهنگی صورت بندی میشود.
نقطۀ عزیمت عقاید علیزاده و همفکرانش که به دلیل تحیوالت اجتمیاعی در برخیی از
موسیقیدانان سنتی نیز شکل گرفته بود ،توانست موسیقی نوین ایران را پدید آورد که (شاید
بدون آنکه خود بدانند) با نظریههای ساختاری و کارکردی همآوایی دارد.
 .5یافتهها
 .5-1موسیقی سنتی نوین در پرتو مکتب کارکردگرایی

مقارن با روشهای انسانشناسی فرانتس بواس و شاگردانش دیدگاه کارکردگرایی نزد برخیی
مردمشناسان از جمله برونیس و مالینوفسیکی (کیارکردگرایی زیسیتفرهنگی) و رادکلییف
براون (کارکردگرایی ساختاری )1مطرح شد.

انسان شناسان که به نقش و کارکرد متنوع موسیقی در جامعیه توجیه داشیتند ،ع قهمنید
بودنید تیا از دییدگاه کارکردگرایانیه نیییز بیه موسییقی بنگرنید .کیارکردگرایی از منظییر روش
رویکردی برونتاریخی و همزمانی با پدیدهها دارد.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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برونیس و مالینوفسکی کارکرد را از دیدگاه زیستی مورد نظر قیرار داد و معتقید بیود کیه
انسانها دارای نیازهای روانی هستند و ازاینرو نهادهای اجتماعی از طریق گسترش نیازهیا
سامان مییابند(مالینوفسکی .)0127 ،بنابراین یکیی از مهمتیرین موضیوعات و نگرشهیا
نسبت به پدیدههای اجتماعی 1از جمله موسییقی شیکل گرفیت .در نهاییت ،کارکردهیا در
جامعه همواره به دو صورت بیروز و ظهیور مییابنید نخسیت ،کارکرهیای آشیکار کیه در
حقیقت انتظاری است که از یا کارکرد میتوان داشت؛ و دوم ،کیارکرد پنهیان کیه کیارکرد
زمینهای است که یا پدیده در جامعه از خود برجای میگذارد.
از این منظر نیز موسیقی سینتی قابلمطالعیه و تبییین اسیت .کیارکرد اصیلی و اساسیی
ٔ
زمینیه
موسیقی که عمومیت دارد و در همۀ ساختارها وجود داشته و به عنوان اصیلی پاییدار

حضور خردهنظام موسیقی را در ٔ
همه اعصار در سیاختارهای فرهنگیی حفیظ کیرده اسیت،
همواره دو کارکرد زیباییشناسی و بیان احساسات است .افزون بر این ،کارکردهای دیگیری
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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نیز در زمینۀ موسیقی قابل مشاهده است که عبارتند از سرگرمی ،برقیراری ارتبیاط ،ارائیۀ
نمادین مفاهیم ،واکنش فیزیکی ،یکسانسازی هنوارها ،اعتباربخشی به نهادهای اجتماعی
و آیینهییای مییذهبی ،کمییا بییه اسییتمرار و ثبییات فرهنگییی ،ایوییاد ایوییاد همبسییتگی و
وحدتبخشی (مریام ،پیشین).
در بازۀ زمانی مورد نظر این پژوهش افزون بر دو کارکرد اصلی و پایدار موسیقی ،یعنیی
زیباییشناسی و بیان احساسات ،کارکردهای دیگری به موسیقی اضافه شد .از جمله بییان
نمادین مفاهیم ،هنوارسازی ،ایواد همبستگی اجتماعی ،2کارکرد در موسیقی آیینی ،ایواد
هیوان در برابر وضع موجود ،در کنار کارکردهای پنهان برقراری ارتباط یکسان با طبقههای
متنوع اجتماعی و در نتیوه ایواد حس برابری بیین اقشیار مختلیف جامعیه ،هیمدردی بیا
آسیب دیدگان وضع موجود و ایواد حس صبر و استقامت و امید در آنان ،و نیز ابزار انتقیال
پیام به مخاطب .نمونههای این کارکرد را میتوان در آلبومهای چاووش  6 ،0 ،1، ،8و 7در
قطعاتی چون «شبنورد»(لطفی ،0117 ،چاووش )8با کارکرد ایواد هیوان در برابر وضع
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

موجود ،قطعۀ «اتحاد»(علیزاده،و لطفیی ،0112 ،چیاووش )1بیا کیارکرد برقیراری ایویاد
همبستگی ،قطعه «ایران ای سرای امید»(لطفی ،و مشکاتیان ،0112 ،چاووش )6با کارکرد
ایواد همبستگی و هنوارسیازی ،قطعیۀ «رزم مشیتر »(علییزاده ،و کامکیار ،و لطفیی ،و
مشییکاتیان ،0112 ،چییاووش )7بییا کییارکرد ایوییاد همبسییتگی ،قطعییه «ای اییران ای ایییزد
آتشنشان»( علیزاده،و لطفی ،0112 ،چاووش )1با کارکرد ایویاد هیویان در برابیر وضیع
موجود ،قطعه «ای پدر»( لطفی ،و مشکاتیان ،0112 ،چاووش )0با کارکرد بیان احساسات
و ایواد همدلی و ..مشاهده کرد.
 .5-2موسیقی نوین دستگاهی در پرتو مکتب ساختارگرایی

ساختارگرایی تفکری سیستمی است .موسیقی نیز بهعنوان یا خردهنظام باید درون ساختار
ایفای نقش کند تا باقی بماند .ساختارگرایی نیز همایون کیارکردگرایی پدییدهها را در ییا
نظام کلی و ساختارمند مورد بررسی قرار میدهد .در واقع ،کیارکرد یعنیی سیاختاری پوییا
شده ،و ساختار یعنی شکل ایستای یا کارکرد (فکوهی)027 ،0131 ،؛ البته این شیمایل
ِ
ایستا ،کارکرد پایدار یا نظام را در طول حیات اجتماعی نشان میدهد .یعنی کارکردی کیه
همواره در زمان و مکان جاری است.
در این میان دیدگاههای لوی اشترواس در دهه  0361از اهمیت زیادی برخوردار است.
نقطه عزیمت تفکر ساختاری لوی اشیتراوس وجیود فراینیدها و مکانیسیمهای مشیتر در
اندیشه (ههن) انسان است که البته خارج از مرز زمان و مکان قرار میگیرند .موسییقی نییز
یا پدیدۀ ههنی است .ازاینرو ،سردرگم شدن پدیدههای پیاییدۀ فرهنگیی و اجتمیاعی را
میتوان از طریق رابطیۀ اندیشیهورانهای کیه بیا سیایر پدییدهها دارنید ،دریافیت .اشیتراوس
می کوشید تا از این طریق دستورالعمل عام (یا الگویی) برای فرهنگ ارائه دهد .راههایی که
در آن واحدها و عناصر گفتمانی فرهنگ را میسازند (محمدی اصل.)11 ،0131 ،
ً
طبعییا کییارکرد سییاختاری و جاودانییه موسیییقی همییان کارکردهییای زیباییشناسییی و بیییان
احساسات است .البته این خردهنظام ساختاریافته در ساختار اصلی موجود در بطن جامعه که
از منظر اشتراوس در بطن الیههای عمیق ساختار فرهنگی نفوه کرده است ،بیه حسیب نییاز و
تغییرات اجزای خود دچار تحول و دگرگونی و بازتولید شرایی جدید میشود .چنانکیه در بیازۀ
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زمانی موردنظر در اثر تغییرات اجزا ،خردهنظام موسیقی سنتی نیز دچار تحیول شید و آن را در
مقام تطبیق با تغییرات دیگر کارکردهای جدید مطابق با شئونات جامعه قرار داد که در نهاییت

آنگونهکه تالکوت پارسونز 1میگوید خردهنظامهای فرهنگی پاییداری را بیرای ییا موموعیه
فراهم میآورد (تنهایی .)812 ،0130 ،بیدینترتیب موسییقی سینتی کیه در سیایۀ تحیوالت
اجتماعی به خلق اثر پرداخته بود ،با توجه به تأثیر ژرف در مخاطب ،که جزئی از ویژگیهیای
هاتی موسیقی است ،توانست منور به پایداری نظیام گیردد .از منظیر اشیتراوس آنایه باعیث
پایداری پیوند فرهنگی میشود ،ارتباط معنییدار موسییقی و اسیطوره اسیت .بیهعنوان نمونیه
میتوان از پیوند موسیقی تولیدی در بازۀ زمانی مورد نظر با مفاهیم اساطیری مانند امام حسین،
عاشورا ،آزادی ،ققنوس ...نام برد ،که ناخواسته دارای تأثیری عمیق برخاسته از یا ایدئولوژی
سامانیافته در متن تاری فرهنگی ایرانزمین است و دارای تأثیر فراوان و پایدار خواهد بود.
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 .6بحث و نتیجهگیری

بر اساس یافتهها و بهویژه رویکرد تاری فرهنگی ،اجزای یا نظام و خردهنظام مانند موسییقی
همواره در مواجهۀ تام با فرهنیگ و اجیزا و عناصیر آن در سییر تیاریخی ،میورد مطالعیه قیرار
میگیرد .از این منظر موسیقی نیز بهطورکلی در تعامل با اجتماع و مسائل پیرامون قرار داشته و
همواره دارای نقش و کارکرد بوده است .موسیقی سنتی نیز از این قاعده مسترنی نیست .بنا بیر
ٔ
گستره تحوالت عمیق ایوادشیده در کشیور اییران در
یافتههای پژوهش به دلیل ضرورتها و
دهههای  11و  61خورشیدی ،این تأثیر و تأثر و نقش و کارکرد نمود بیشتری دارد.
مطالعات اسنادی و گفتوگوهای آرشیوی با اساتید موسیقی نشان میدهد کیه حیداقل سیه
ژانر جدید را میتوان برگرفته از تحوالت انق ب اس می مطرح کرد  )0موسیقی سنتی کیه پیس
توربههای دوره مشروطه و همگامی تحولآفرین در اجتماع ،برای مدتی از تحیوالت اجتمیاعی
به دور مانده بیود و حرکتیی مویدد را مبتنیی بیر جریانیات اجتمیاعی آغیاز کیرد؛  )8موسییقی
سرودههای انق بی مبتنی بر تحوالت ساختاری؛ و  )1موسیقی سرودهای حماسییدینی مبتنیی
بر نیازهای جدید برآمده از پدیدۀ جنگ.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ٔ
جامعه آماری این مقاله نیست ،اما این تحقیق
هرچند بررسی دو مورد اخیر در اهداف و
نشان داد ایواد ژانر جدید در موسیقی سنتی که محصول اتفافات و تحوالت در متن جامعه
بود ،در حقیقت موسیقی سینتی را از گوشیۀ عزلیت و حیس عارفانیه و فیردی و انتزاعیی و
مصادیق دقیق فنی و محتوایی خارج کرد و توانست در بازۀ زمانی مورد نظر تیأثیر زییادی از
جهت انعکاس احساسهای متنوع که توسی موسییقیدانان در میشید بیر مخاطبیان بیر
جای بگذارد.
از آنوا که نیازهای جدید ،ساختاری جدید با کارکردهای جدید ایواد میکند ،چنانکیه
در ادوار مختلف تاریخی تیأثیر و تیأثر موسییقی بیر حرکتهیای اجتمیاعی مشیهود بیود،
تحوالت اجتماعی پیشآمده در دوره مذکور با شکلگیری گروه چاووش ،جایگاه خود را به
سرعت در ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران باز کرد و با شیکلگیری کارکردهیای دیگیر از
مو موعه کارکردهای موسیقی ،که در عصر حاضر نزد موسیقی سینتی اییران مغفیول مانیده
بود ،توانست با روح جامعه همآوا شود .بدینترتیب ،موسیقی در بستر تاری فرهنگی ملت
ایران نقش یافت و با در جریان اجتماعی تحوالت اجتماعی زمینهمند و زمینهساز شید و در
جهتگیری جدید خویش کارکردهای آشکار و پنهان خود را در همگامسازی بیا جریانیات
اجتماعی بروز داد.

1

افزون بر این موسیقی سنتی توانست کاربردهایی را ،که موسیقی سنتی مدتی بیود از آن
دور افتاده بود ،در جامعه ایواد کند.از جمله ترویﺞ و اشاعه موسیقی سنتی در بیین عامیۀ
مردم ،آموزش همگانی موسیقی سنتی ،ایواد همنوازیهای ارکسترال (به عنوان نمونه آلبیوم
نینوا)؛ ایواد اقتصاد و بازار مصرف برای موسیقی سنتی.

درخصوص چیستی کارکردهای آشکار و پنهان موسیقی سنتی ایران در ٔ
بازه زمانی میورد

نظر یافتههای تحقیق نشان می دهد از آنوا که موسیقی سنتی تا پییش از بیازۀ زمیانی میورد
نظر ،بیشتر جنبۀ بزمی داشت و در شیرایی خیاص نواختیه میشید ،در حاشییه اتفاقهیای
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 1باید توجه داشت که بین کاربرد و کارکرد تمایز وجود دارد .هنگامیکه از نحوۀ مصرف موسیقی سخن میگوییم در حقیقت
به کاربرد موسیقی اشاره داریم .بنابراین کاربرد به شرایطی برمیگردد که موسیقی در یا کنش انسانی به کار گرفته میشود؛ اما
کارکرد دربرگیرندۀ دالیل به کار برده شدن و بهویژه اهداف گستردهتری است که این به کارگیری در آن مورد استفاده قرار میگیرد.
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جامعه قرار داشت و هنرمندان موسیقی سنتی بیشیتر در جسیتوجوی تهیذیب و شیناخت
نفس

بودند و جلوۀ آن را در پرتو اجراهای موسیقی سنتی جستوجو میکردند .ازاینرو،

حضورشان در متن جامعه منوط به اجراهای زنده و خلق اثری که حس زیبایی به مخاطیب
منتقل میکرد ،شکل میگرفت .در این زمان کارکرد آشکار موسیقی سنتی همیواره کیارکرد
زیبایی شناسی و بیان احساسات فردی بود .هنرمندان موسیقی سنتی نسبت به اجرای دقییق
محتوا ،ملودی و فرمها و سکوت موجود در متن موسییقی سینتی دقیت خیاص داشیتهاند،
افزون بر این ت ش می کردند احساسات متنوع را با توجه به خصوصییت غالیب موجیود در
نظام موسیقی سنتی با کششها ،ترکیبها و الگوهای مختلف ریتمیا و نیز با بهرهگیری از
دستگاه های موسیقی به مخاطب القا کنند .در این میان کارکرد پنهان موسییقی ،اسیتمرار و
ثبات مفاهیم فرهنگی و تأثیر در موسیقی آیینیی و شیبیهخوانیها ،مناقیب و تعزییهخوانیها
بود .موسیقی سنتی در جریانی ایستا چندان تحت تأثیر جریانات اجتماعی قرار نمیگرفیت
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و نوعی ثبات فرهنگی را در مخاطبانش ایواد میکرد.
پس از شکلگیری جریان جدید در نظام موسیقی سنتی موجیود و تغیییر در محتیوای آن چنیدین
کارکرد ،که در سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته بود ،مورد توجیه واقیع شید .بخشیی از ایین
کارکردها بهعنوان کارکرد آشکار برخی دیگر کارکردهیای پنهیان موسییقی نیوین اسیت .کارکردهیای
آشکار افزون بر کارکردهای ساختاری ،که البته در نوع جدید نسبت بیه موسییقی سینتی ایسیتا کمتیر
مشهود است ،عبارتاند از دو کارکرد هنوارسازی و ایواد همبستگی .پیش از آن این دو کیارکرد بیه
ُ
مشروطه نزد اساتید موسییقی سینتی و بیه تبیع آن مسیئولین فرهنگیی و
غیر از دورهای کوتاه در دوران
جامعه ،جایگاهی نداشت و به آن اندیشیده نمیشد.
موسیقی سنتی توانست از کارکرد نمادین موسیقی بهره وافر ببرد .این موضوع آنوا بیشتر
جلوهگر میشود که برخی نمادها از جملیه ،امیام حسیین ،عاشیورا ،اللیه ،شیقایق ،سیرو،
کاروان ،مهر  ...با مدلول خود همنوا شدند .به عنوان نمونه میتوان از دو نماد سرو با مفهوم
نمادین مقاومت و ایستادگی و نامیرایی؛ و الله با مفهوم نمادین شهید و شهادت یاد کرد.
موسیقی آیینی نیز به کارکرد آشکار موسیقی سنتی تبدیل شد .بهعنوان نمونه میتیوان بیه
شکلگیری سرودهای انق بی اشاره کرد (سرودهای چون برخیزید ،میدان ژاله ،و.)...

درخصوص چگونگی جایگاه موسییقی سینتی و روابیی آن در سیاختارهای تیاریخی و
فرهنگی ایران یافتهها حاکی از آن است که وجود عنصیر هنیر در نظامهای اجتماعی ،ابتیدا
گویای ارتباط بین شرایی اجتماعی و خلق آثار هنری نظیر موسیقی است .سپس ،در اییران
معاصر هرگاه جریانات اجتماعی به مرحلهای از ایواد تغیییر و درخواسیت عمیومی رسیید
موسیقی سنتی نیز به مدد جریانهای اجتماعی برخاست .این حرکت را میتوان حیداقل در
دو سرفصل تغییر عمیق اجتماعی ،یعنی جریان مشروطه و جریان انق ب اس می مشاهده
کرد .ضمن اینکه مقولۀ جنگ تحمیلی و نقشآفرینی موسییقی در جنیگ هشتسیاله نییز
ّ
مقوم این نظر است.
در این تحقیق سه جریان سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در آستانه انق ب اس می میورد
مطالعه قرار گرفت .جریان لیبرال و ملیگرای باستانی ،جریان چپگرا و جرییان اسی مگرا.
هرچند در هر سه مورد موسیقی به خلق اثر بر اساس گفتمان ایواد شده پرداخت .یافتههای
این تحقیق نشان از تعامل هنر موسیقی ،در معنای عام ،بیا جریانهیای نیام بیرده دارد .امیا
موسیقی سنتی در دو جریان اول به دلیل عدم پذیرش عمومی واکنش اندکی از خود بر جای
گذاشت؛ درحالیکه همگام با جریان اس مگرا که منور به پیروزی انق ب اسی می شید،
شاهد همسرایی موسیقی سنتی با این جریان اجتماعی هستیم .بنیابراین ،میتیوان اینگونیه
عنوان کرد که در ابتدا موسیقی سنتی که همواره عنصری مسثر در فرهنگ بود ،با حفظ فرم و
محتوای خود متأثر از شرایی اجتماعی ،بهطور مسثر و مستقیم وارد عرصیۀ اجتمیاعی شید،
دوم ،موسیقی سنتی که بهدلیل ویژگی درونگرایی کمتر از دیگر جنبههای هنیر و گونیههای
دیگر موسیقی وارد عرصۀ اجتماع میشد ،در این هنگام بهطور جدی وارد عرصیه شید و از
سوی آحاد جامعه بسیار استقبال شد (نمونه این نوع موسیقی را میتوان در مکتب اصیفهان
با آوازهای ادیب اصفهانی ،در مکتب تبریز با آواز ابوالحسن اقبال آهر و در مکتب تهران که
بر اساس ردیفهای میرزاعبدالله شکل گرفت و همانین اساتیدی مانند عبداللیه دوامیی و
محمود کریمی و سپس محمدرضا شوریان و شهرام ناظری مشاهده کیرد) .در ایین زمیان
موسیقی سنتی ورودی عمیق به متن اتفاقات صورت داد و نسبت بیه دیگیر جنبیههای هنیر
موسیقی تأثیری دامنهدار و عمیق بر مخاطب باقی گذاشت .میتوان پنداشیت کیه موسییقی
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بهطور عام و موسیقی سنتی بهطور خاص بهعنوان جزئی از ساختارهای تاریخی و فرهنگیی
ایران دخیل در فراز و فرودهای تاریخی و اجتماعی میشوند.
در جمعبندی آناه هکر شد میتوان به موارد زیر اشاره کرد
 )0موسیقی سنتی وقتی در بستر میانرشتهای و در تعامل با دانش انسانشناسی و تاری
فرهنگی قرار میگیرد ،به عنوان یا نظام فرهنگی دارای نقش و کارکرد میگردد؛
 )8مطالعه تاری فرهنگی در ٔ
بازه زمانی مورد نظیر پینﺞ جرییان مدرنیسیم ،لیبرالیسیم،
ملیگرایی باستانی (بهعنوان نمونه سرود ای ایران ای مرز پرگهر) ،سوسیالیسیم (بیه عنیوان
نمونه ترانه مرا ببوس) و اس مگرا (بیشتر سرودهای گروه چاووش) را در جامعه ایران نشیان
می دهد .هر یا از این جریانات میدان فرهنگی هنری جدیدی را گشیود کیه البتیه گفتمیان
جریان اس م گرا (هنر متعهد) منتهی به انق ب اس می در پدیداری موسیقی سینتی نیوین
ایفای نقش کرد؛
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 )1از منظر مکتب کارکردگرایی ،کارکرد اصلی و اساسی موسیقی سنتی در همۀ اعصار
دو کارکرد زیبایی شناسی و بیان احساسات بوده است .در بازۀ زمانی مورد نظر این پیژوهش
افزون بر این دو کارکرد ،کارکردهای دیگری نیز اضافه شد .در بخیش کارکردهیای آشیکار،
کارکردهای بیان نمادین مفاهیم ،هنوارسازی ،ایواد همبستگی ،کارکرد در موسیقی آیینی،
ایواد هیوان در برابر وضع موجیود بیه کارکردهیای آشیکار موسییقی سینتی ،و در بخیش
کارکردهای پنهان مواردی از جمله ارتباط یکسان بیا طبقیههای متنیوع اجتمیاعی در نتیویه
ایواد حس برابری بین اقشار مختلف جامعه ،هیمدردی بیا آسییبدیدگان وضیع موجیود و
ایواد حس صبر در آنان ،ابزار انتقال پیام خاص به مخاطب به دو کارکرد اصلی اضافه شد؛
 )0از خاستگاه مکتب ساختارگرایی موسیقی به عنوان یا خردهنظام درون سیاختار بیه
ایفای نقش پرداخت .از آنوا که ساختارگرایی به کارکرد عمومی یا نظام معتقد اسیت ،دو
کارکرد جاودانه موسیقی یعنی زیباییشناسی و بیان احساسات را مطرح میکند .اما از منظر
اشتراوس پدیدۀ ههنی موسیقی را در بطین الییههای عمییق سیاختار فرهنگیی جسیتوجو
می کند که برحسب نیاز و تغییرات اجزای خود دچار تحیول و دگرگیونی و بازتولیید شیرایی
جدید میشود .از این منظر در بازۀ زمانی مورد نظر حداقل بخشی از خرده نظیام موسییقی

سنتی دچار تحول شد و در مقام تطبیق با تغییرات دیگر کارکردهای جدید مطابق با شئونات
جامعه ایواد کرد و در نهایت منور به تغییرات ساختاری در خیود و همگیامی بیا تغیییرات
اجتماعی گردید؛
 )1آثار موسیقی سنتی در سایۀ تحوالت اجتمیاعی بیا توجیه بیه دو خصوصییت هاتیی
موسیقی هنری یعنی تأثیر ژرف از تغییرات ژرف و گسترۀ باالی انتقال معنا ،توانست منویر
به پایداری در ساختار جدید گردد؛
 )6در نظریه ساختارگرایی اشتراوس آناه باعث پایداری پیوند فرهنگی میشود ،ارتبیاط
معنیدار موسیقی و اسطوره است .از این منظر ،در موسیقی سنتی از پیوند موسیقی تولیدی
در بازۀ زمانی مورد نظر با برخی اسطورهها (ماننید اسیطوره امیام حسیین ،اسیطوره آزادی،
اسطورۀ عاشورا) میتوان نیام بیرد ،کیه ناخواسیته دارای تیأثیری عمییق از ییا اییدئولوژی
سامانیافته در متن تاری فرهنگی برخاسته است و دارای تأثیری فراوان و پایدار است؛
 ) 7عنصر نماد و نشانه نیز در موسیقی نوین با اجتماع پیوند خورد و افزون بر نمادهیای
سنتی موجود در موسیقی سنتی ،نمادهایی چون الله ،سرو ،سیروقامتان ،شیقایق ،کیاروان،
ساربان و ..در تصانیف و آوازها خودنمایی کرد؛
 )2موسیقی سنتی به عنوان پایۀ فرهنگی هنیر موسییقی دارای قابلیتهیای گونیاگون در
ایواد و بازسازی احساسات ،هنوارهای متفاوت مطابق با نیازهای زمانیه خیود اسیت کیه
توجه به آن ٔ
زمینه کاربردی فرهنگی گستردهای را ایواد میكند .توجه به این ظرفیت میتواند
در بازههای زمانی مختلف برای مسئولین فرهنگی راهگشا باشد.
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