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  3411 پاییز ،15 پیاپی ،311-364 (،4)31 انسانی، علوم در ای شتهر  نمیا مطالعات فصلنامه

 میوردی مطالعیه فرهنگیی  تیاری  و شناسیی انسان دانش با موسیقی ای رشته تقاطع (.0011) یعقوب سمنانی، شربتیان و پیام؛ صدریه،
   .011-060 (،0)01 ،انسانی علوم در ای شتهر نمیا مطالعات .چاوش های آلبوم

  8112-0600شاپا  

 آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

شناسی و تاریخ  ای موسیقی سنتی با دانش انسان تقاطع رشته
 های چاووش فرهنگی: مطالعه موردی آلبوم

 

 2سمنانی ، یعقوب شربتیان1*پیام صدریه
 87/79/8077؛    پذیرش: 81/70/8911دریافت: 

چکیده
شناختی جایگاه داشته است  های فرهنگی و انسان نظام فرهنگی همواره در پژوهش عنوان خرده موسیقی به

و در نگییرش موموعییه تییام فرهنگییی از منظرهییای گونییاگون هماییون سییاختارگرایی، کییارکردگرایی، 
مکاتب مختلف نظری بوده اسیت. در ایین وگوی  شناسی، اتنوموزیکولوژی و... محل بحث و گفت نشانه

پژوهش با توجه به کارکردهای موسیقی بر اساس تحوالت تاریخی، در برهه زمانی مورد نظیر نشیان داده 
ای برقرار است. روش  رشته شناسی ارتباط میان شد که میان رشتٔه موسیقی با دانش تاری  فرهنگی و انسان

کید بر عنصر مصاحبه بوده است و مبتنی بر تحقیق در این پژوهش ترکیبی و از نوع اس نادی و میدانی با تأ
رهیافت کیفی است. چارچوب نظیری میورد اسیتفاده در ایین پیژوهش نظرییٔه کیارکردگرایی برونیسی و 

اشتراوس است. بر این اساس، افزون بر دو کارکرد ساختاری  مالینوفسکی و نظریه ساختارگرایی کلود لوی
ناسی و بیان احساسات، به کارکردهای مفروض بنابر مقتضیات زمان و نیازهیای ش موسیقی، یعنی زیبایی

شود. در بازٔه زمانی این پژوهش کارکردهای آشکار از جملیه ایویاد  اجتماعی بر موسیقی نیز پرداخته می
همبستگی، بیان مفاهیم نمادین، کارکرد در موسیقی آیینی، کارکرد هنوارساز، کارکرد ایویاد هیویان بیه 

های متنیوع  وان کارکرهای آشکار و همانین کارکردهای پنهان از جمله برقراری ارتباط یکسان با طبقیهعن
دیدگان وضع موجود، ایواد پیام خاص درخصوص اقدام، بیداری و پایداری  دردی با آسیب اجتماعی، هم

 مشهود است.   وفق گفتمان زمان در مخاطب و گستردگی مخاطب پیام
 شناسی فرهنگی، کارکردگرایی، ساختارگرایی یقی سنتی، تاری  فرهنگی، انسانموس :ها کلیدواژه
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 اس می، آزاد دانشگاه رسانه، و ارتباطات اجتماعی، علوم دانشکده شناسی، مردم گروه شناسی، مردم دکتری دانشووی .1
 مسئول( )نویسنده ایران تهران، مرکز، تهران واحد
 
 ایران گرمسار، اس می، آزاد دانشگاه گرمسار، واحد اجتماعی، علوم گروه شناسی، انسان استادیار .2
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 . مقدمه 1
کنند و از گذشیته،  ها در زمان حرکت می فرهنگ از مسائل اصلی علوم انسانی است. انسان

گاهانیه در زمیان دارد و همیواره از  حال و آینده دریافت مشخصی دارند. آدمیی حضیوری آ
طریق فرهنگ و عناصر فرهنگی در حال تفسیرهای مشخصی از حیات خویش است. آناه 

کید بر موسیقی مشیخ  می  فرهنگ محور در مطالعه تاری  شیود، گوییای حضیور  ها با تأ
گیری جوامع بشری است؛ گویی از ابتدا موسییقی نییز  موسیقی، همانند زبان، از بدو شکل

(. در نتیویه 7، 0131همگام با زبان به رشید و تحیول پرداختیه اسیت )نیا  حوارییان، 
زمان همراه با سیر تمدن بشیری، موسیقی و فرهنگ تأثیر عمیقی بر یکدیگر داشته و در طی 

توان موسیقی را جزئی الزم از تاری   اند. از این رهگذر، می تحوالت گوناگونی در خود دیده
ها حضور داشته، و بیا دیگیر  طور پایدار در ساختار تمدن هر سرزمین برشمرد که همواره به

حال دارای کارکردهیای اجزای نظام در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم بوده است و به فراخور 
 آشکار و پنهان برآمده از نیازهای فرهنگی یا جامعه بوده است. 

های موجود در زندگی اجتمیاعی شیکل گرفتیه  موسیقی، که بر اساس فرهنگ و واقعیت
گر داشته و آنان را  شان نقشی تسهیل های زندگی است، در برقراری پیوند بین مردم و واقعیت

کنید و در سیازگاری میردم و فرهنیگ و شیرایی تیاریخی  رو می بیههای زندگی رو با واقعیت
خواهنید بیه در   شناسیان در مطالعیه موسییقایی می اجتماعی نقشی برجسیته دارد. انسان

جوامع توجه نماینید؛ زییرا موسییقی  1تر محصول موسیقایی در روند تاری  فرهنگی گسترده
وسییلۀ  تنی انسیان اسیت، کیه بهیکی از عناصر موجود در موموعۀ پیایدۀ رفتارهای آمیوخ

  سازند. گیرند و یا فرهنگ را می ها و اعتقادات انسانی شکل می ها، نگرش ارزش
محصول مشتر  تاری ، فرهنگ و جامعه اییران اسیت. ایین نیوع  2موسیقی سنتی ایران

رو، همواره  این موسیقی در گسترٔه فرهنگ ایرانی شکل یافت و با ادبیات فارسی درآمیخت. از
 ر سیر تاریخی حیات ملت ایران جاری بوده است. د
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ای موسیقی  تقاطع رشته

 ... سنتی با دانش 

از پییش در مییدان تحیوالت عمییق   خورشیدی بیش 0161و  0111های  ایران در دهه
های فکری و منازعیات اجتمیاعی بیین  اجتماعی، از جمله تحوالت نظری ناشی از اندیشه

یروزی انق ب های چپ، اس می و لیبرال قرار گرفت. همگام با تحوالت میدانی، پ گرایش
ای پر ماجرا را برای ایران رقم زد و بستر تغیییر و  اس می و وقوع جنگ تحمیلی و... دو دهه

ترتیب، شیاهد تغیییرات سیاختاری و  تحوالتی عمیق در فرهنگ این مرز و بیوم شید. بیدین
کارکردی در نظام فرهنگی و اجتماعی هستیم. تغییراتی که هم از جهت تاریخی و اجتماعی 

بررسی است و هم از جهت ساختاری. از این منظر نقش و کیارکرد هنیر و بیه تبیع آن  قابل
موسیقی در ساختار جامعه و فرهنگ باید مورد کنکاش و توجه قرار گیرد تا بخشی از مسییر 

نظام موسیقی از جهت تعامل دوسویه با جامعیه معیین شیود. بیدیهی  تاری  و کارکرد خرده
تواند راهکیاری در سیطک کی ن از نظیر  رۀ تاری  فرهنگی میاست توجه به این امر در گست

 فراهم آورد.  1گذاری فرهنگی سیاست
شناسی  ای موسیقی سنتی ایران با انسان رشته هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ میان

  و تاری  فرهنگی با مطالعۀ موردی آثار تولیید شیده در مسسسیۀ چیاووش در دهیه 2فرهنگی
شیود  نخسیت،  است. در ضمن این فرایند دو هیدف فرعیی دیگیر نییز بررسیی می 0111

مطالعه کارکردهیای آشیکار و پنهیان موسییقی در بیازۀ زمیانی میورد نظیر؛ و دوم، مطالعیه 
دی و نقش آن در تحوالت اجتمیاعی اییران شناختی موسیقی با رویکرد ساختی کارکر انسان

این مقاله به دنبال پاس  به سساالتی است که در پیوند بین سه رشتٔه  در بازۀ زمانی مورد نظر.
شناسی و تاری  فرهنگی اهمیت دارد. سسال اصلی و اساسی عبارت اسیت  موسیقی، انسان

ظام در سیاختار کلیی جامعیه ن عنوان یا خرده ای بین موسیقی سنتی ایران به چه رابطه»از  
 شناسی وجود دارد؟  ایران، در پیوند با تاری  فرهنگی و دانش انسان

موسیقی سنتی ایران با رویکرد  3کارکردهای آشکار و پنهان»های فرعی عبارتند از  سسال
( در بیازۀ زمیانی میورد نظیر 0308-0220)4نظریه کیارکردگرایی برونیسی و مالینوفسیکی
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اه موسیقی و روابی آن در ساختارهای تاریخی و فرهنگی اییران در بیازۀ جایگ»و « کدامند؟
 «زمانی مورد مطالعه چگونه است؟

 
 . چارچوب نظری 2

در این پژوهش موسیقی سنتی ایران در حصار تاری  فرهنگی در بیازۀ زمیانی میورد نظیر از 
رونیسی و ب» 3و نظرییه کیارکردگرایی« 2کلیود لیوی اشیتراوس» 1منظر نظریۀ سیاختارگرایی

های موردی از جامعۀ آماری مورد نظر تحلییل  مورد توجه قرار گرفت و نمونه« مالینوفسکی
تاری  فرهنگی دورٔه مورد نظیر بیه برقیراری ارتبیاط دوسیویۀ آن بیا مطالعه ا بشد. همانین 

شد. در این فرایند، خته داپرسنتی در چارچوب مکتب ساختارگرایی لوی اشتراوس موسیقی 
ای از آن جهت دارای اهمیت است که سه دانیش مزبیور بیه تنهیایی از  رشته یانمطالعات م
هیای  هیا در پرتیو روش متنی قیادر بیه تکرییر معنیای جدیید نیسیتند. تلفییق آن زاویۀ درون

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

 ای رشته . مطالعات میان1-2 

های علمیی  های آن بیانگر ظهور و بروز رویکرد جدیدی در پژوهش ای و مترادف رشته میان
نگر به موضوعات و مسائلی است که در طیفیی  هستند، که هدف مشتر  آن نگرش وحدت

ها در حیل مسیائل  شوند و به طور کّلی یکپیارچگی دییدگاه از موضوعات علمی مطرح می
(.63، 0123مشتر  را در نظر دارد )نا  فرامرزقراملکی و سیاری، 

گویی به ییا سیسال، حیل ییا مسیئله و ییا  ای را فرایندی از پاس  رشته مطالعات میان
کنند؛ موضوعی که آنقدر وسیع و پیایده است که پرداختن  ارجاع به یا موضوع معّرفی می

خواهید بیود )درزی، فرامیرز قراملکیی، و به آن به وسیله یا رشته و یا یا حرفیه ناکیافی 
 (.0320؛ به نقل از تامپسون، 0138پهلوان، 
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بنیدی ییا موضیوع ییا مسیئله  یابید کیه بخش ای زمانی اهمییت می رشته مطالعۀ میان
های گوناگون دنبیال کیرد. از  ها و تخص  رشته بایست آن را در میان پذیر نباشد و می امکان

ای است که دانیش و حیاالت تفکیر را از  ای شیوه رشته میانمنظر منسیل و گاردنر مطالعات 
های گونیاگون بیه صیورت یکپارچیه تبیدیل کیرده، و بیا اشیکال روشیمند ارتبیاطی و  نظام

نقل از   های پویا شامل سه ویژگی سازگاری، تیوازن و اثربخشیی همیراه باشید )بیه انتخاب
آیید، مطالعیه  ن تعرییف برمیکیه از ایی گونه (. همان61، 0123فرامرز قراملکی و سییاری، 

یابد و پدیده ییا متغیرهیا هرکیدام در درون  ای در درون یا ساختار یا کل معنا می رشته میان
یا نظام نسبتًا پایدار به ایفای نقش پرداخته و با یکیدیگر و در نهاییت بیا کیل سیاختار در 

حیداقل در یکیی از ای،  رشته گونه پنداشت که در مطالعات میان توان این تعامل هستند. می
معطوف شیده و از ایین رهیافیت سیاختارها و  1رویکردها، نگاه محقق بر پدیدۀ فرهنگی تام

ها در درون ساختار و وابسیته بیه  کنند و از آنوا که برخی از پدیده کارکردها اهمیت پیدا می
هیای متعیددی اسیت.  عوامل گوناگون است، مستلزم بررسیی از زواییای متفیاوت و دانش

 توان به دیدگاه ک ین و نیوویل توجه کرد   این، میبنابر
رشتگی عبارت است از فرایند پاس  به پرسش، حل یا مسئله، یا رویارویی با یا  میان»

تر از آن است که بتوان با ییا رشیته ییا تخصی  بیه آن  تر یا پیایده موضوع که بسیار گسترده
وسیله ایویاد  ها به ای و تلفیق این بینش های رشته پرداخت. این فرایند از طریق استخراج بینش

 (.0337نقل از  ک ین و نیوویل،  ؛ به0132شود )درزی،  یا ادرا  جامع تر انوام می
ای از تفکر که از دو یا چند رشیته برگرفتیه شیده، بیه ییا پیشیرفت  تلفیق دانش و گونه

ئله، سیاخت مانند توضیک یا پدیده، حل ییا مسی  شناختی  انوامد؛ پیشرفت شناختی می
ای،  های رشیته یا محصول، یا طرح یا پرسش جدید. در این دستورسازی، تلفیِق دیدگاه

؛ بیه 0132ای برای دستیابی به سرانوام پژوهش است )درزی،  هدف نیست و صرفًا وسیله
(.8111نقل از مانزی ، 
شود کیه  دار می شناسی آنوا معنی رشتگی موسیقی با تاری  فرهنگی و انسان ارتباط میان

عنوان  دهندگان موسیقی، در  موسیقی تولید شده توسیی ییا فرهنیگ بیه طبق نظر آموزش
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(. این امر وقتی 008، 0123عاملی مهم در فرهنگ گذشته یا حال در نظر گرفته شود )بر ، 
سازد، زییرا  ای را بیشتر آشکار می رشته گیرد، اهمیت میان در مورای تاری  فرهنگی قرار می

رو،  قیقت بازتاب دو عامل نیروهای اجتماعی و تصمیمات فردی اسیت؛ ازایینتاری  در ح
پیردازد. تیاری  هنیر و بیه دنبیال آن تیاری  موسییقی  روایات گذشته به غنیای جزئییات می

 دهندۀ فرهنگی است که در آن شکل گرفته است. انعکاس
هیای  گرشعنوان جزئی از اجزای فرهنیگ و هنیر، بیه دلییل تنیوع انیواع و ن موسیقی، به

یابید کیه ایین انیواع  ای از نقدها در جامعه بروز و ظهیور می عنوان شبکه موجود، همواره به
کننده ییا  گوناگون بر یکدیگر تأثیرگذار هستند. اثر موسیقی تنها به عنوان یا عامل تصحیک

های دیگر نیست، بلکه تبیدیل شیکل رشیتۀ موسییقی بیه تقیاطع  تغییردهنده بر روی نمونه
شناسیی، مطالعیات  شناسیی، انسان های سنتی آن نظریه ماننید موسیقی از شاخه ناهمگونی

ویژه  ، بیه در ایین تقیاطع نقیش علیوم اجتمیاعی. (017، 0123فرهنگی و... است )بیر ، 
شناسی فرهنگی در تحلیل وضیعیت نقشیی برجسیته خواهید بیود؛ زییرا بیا بررسیی  انسان
شناسیی بیه  های انسان ها در قالیب نظرییه هادهها و برن وتحلیل نهاده ها و توزیه فرهنگ خرده

 گیری حیات اجتماعی خواهد پرداخت. بازیافت چگونگی شکل
 . شعر و موسیقی سنتی2-2

ویژه غزل بهره گرفته است. شعر همواره  موسیقی سنتی از دیرباز در بیان مفاهیم از شعر و به
انتقال پیام، امری میسثر  کارکردهای متنوعی به موسیقی سنتی بخشیده است که این مهم در

شود. آناه اهمیت دارد و در دورٔه مزبور نیز آشکار است، گسترش شیکل غیزل در  تلقی می
های احساسی و عاشقانه، بیه رویکیرد اجتمیاعی و فرهنگیی  قالب آواز و تصنیف از حالت

ای است. این اتفاق هرچند برای اولین بار در موسیقی ایران در دورۀ مشروطه و با رویکردهی
سیاسی اجتماعی عارف قزوینی به وقوع پیوست، اما بار دیگر در جرییان انقی ب اسی می 

های موسیقایی مسسسۀ چاووش مشهود است. اتفاق افتاد که ثمرٔه آن در فعالیت
 . مؤسسه چاووش2-3

های منتهی به پیروزی انق ب اس می نقطٔه عطفی در فضیای  ها و رویدادهای سال فعالیت
آوا شیده و  جتماعی ایران پدید آورد. اصحاب هنیر و فرهنیگ نییز بیا میردم هیمفرهنگی و ا
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دانانی  تولیدات خود را در جهت اهداف آن به کار گرفتنید. بخشیی از ایین طییف موسییقی
بودند که در مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی سنتی مشغول تحصیل و آموزش موسیقی بودنید. 

یقی رادیو منصوب شد از مسسسٔه چاوش، که که هوشنگ ابتهاج به ریاست بخش موس زمانی
در  0111کردند، برای همکاری با رادیو دعوت شد. آنان تا سیال  موسیقی سنتی را دنبال می

و بعد از  0116رادیو مشغول بودند و حتی در جشن هنر شیراز هم اجرا داشتند. اما در سال 
ند در خارج از محیی دولتیی شهریور، همگی از رادیو استعفا داده و تصمیم گرفت 07جریان 

گونیه بیود کیه  نوا با مردم کار و تولید کنند. این و همگام با جریان اجتماعی ایواد شده، هم
 گروه چاووش کار خود را آغاز کرد.

روز یا آلبیوم(  01طور متوسی هر  آلبوم در مدت زمان کوتاه )به 6 گروه چاووش با تولید
تیرین  که از نظر اجتماعی نقش مهمی در همراهی مهمو فروش تعداد زیادی از آن، موفق شد 

هیای منتشیره  رویداد سیاسی اجتماعی پنواه سال اخیر ایران کسب کند. هرچند برخیی آلبوم
تحیت تیأثیر فضیای  2تیا  8های چیاووش  کانون چاووش مطلقًا هنری هستند، اما موموعیه
تیرین و تأثیرگیذارترین  همهای چاووش از م سیاسی انق ب اس می تولید شد. موموعه آلبوم

آثیار کیانون  آیید. عوامل در جهت حرکت رو به جلو در موسیقی سنتی ایرانی بیه حسیاب می
منید هسیتند و هیم از دییدگاه رویکیرد  سیاسیی مهمیی بهره – چاووش هم از جایگاه اجتماعی

 مهمی را در موسیقی سنتی ایواد کرد، کیه در سیبا و  اجتماعی به موسیقی تحول و پیشرفت
شیؤه اجرا )چه نوازندگی و چه خوانندگی(، در نوع رویکرد به یا قطعه موسیقایی به مرابٔه یا 

ویژه در تی ش بیرای اسیتفاده از  آمیزی و صیدادهی ارکسیتر، بیه ساختار، و هم در شیؤه رنیگ
 نویسی در موسیقی سنتی ایرانی، تأثیر مهمی بر جای گذاشت. تکنیا چندصدایی

ی و هنری چاووش محمدرضا لطفی بود و حسین علیزاده، پرویز سرپرست کانون فرهنگ
مشکاتیان و محمدرضا شوریان و شهرام نیاظری هنرمنیدانی بودنید کیه بیشیترین سیهم را 

 تولیدات چاووش برجای گذاشتند.
 معنا وجوی جست در ای . ساختارگرایی لوی اشتراوس، نظریه2-4 

ساختارگرایی یا سیستم عام جهانی است. هر اندیشۀ انسانی در هر فرهنگی و در هر دوره 
های فرهنگیی بیه کیار گرفتیه  ای ساختارگرایی را برای تفهیم پدیده تاریخی، از اساس، گونه
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نکه هر سیستمی باید کیاربردی کلیی آعام ساختارگرایی عبارت است از  های است. ویژگی
های مستقل تشکیل شده باشد؛ هر سیستمی در  ای از تکه داشته باشد و نه صرفًا از موموعه

توانند وارد سیستم شوند  تغییر است؛ واحدها و اجزا می درون خود حاوی عناصر پویا و قابل
د، با تغییر کارکردهیا در و قوانین سیستم را بپذیرند و هرچقدر واحدها به سیستم افزوده شون

کند. اما در عین حال  االمکان در جهت حفظ ساختار موجود حرکت می اجزا، سیستم حتی
 انوامد. تغییر در اجزای ساختار با تغییر در دیگر اجزا گاه به تغییر در کل ساختار می

جزءمحیورهیای دییدگاهواکینش بیهدرنگر دارد و فرانسه دییدگاهی کیلساختارگرائی
هایی که اثباتی نیستند و عینییت توربیی ندارنید، امیا وجیود دارنید. لیوی  یدآمد؛ کلیتپد

کوشید تا از این طریق دسیتورالعمل عیام )ییا  اشتراوس بنیانگذار ساختارگرایی فرانسوی می
هایی که در آن واحیدها و عناصیر گفتمیانی فرهنیگ را  الگویی( برای فرهنگ ارائه دهد. راه

 (.11، 0131سازند )حواریان،  می
ترین سیاختارهای ههنیی انسیان هسیتند کیه  این ساختارها در اندیشه اشیتراوس عمییق

ساختارهای دیگر در فراز آنها فرو نشسته است. اشتراوس ساختارهای ههنی و اجتمیاعی را 
تر باشد، از بعد زمیانی  کند. بنابراین، هر اندازه الیه عمیق شناسی تشبیه می های زمین به الیه

ترین سیاختارهای ههنیی  تر است و عمیق ر و به هسته مرکزی و منشاء نخستین نزدیات قدیم
 ها مشتر  است. که مهمترین نیز هستند بین انسان

 

          

                            
 

 ساختارگراییهای  . الیه3شکل 

 

    1   2        3 

 ساختارهای بیرونی آشکار     
 ساختارهای عمیق درون
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مسلفیه بیهگیرند، اما مینظردرشده، ساختهامریعنوان بهراانسانیسوژهساختارگرایان
گاهی از (.0171؛ به نقل از اشتراوس، 0138ندارند )احمدوند و حمیدی، توجهیانسانآ

سازندهفرهنگیهای ها و چارچوب توجه نشانهباراانسانیعلوممعانیگرایان منظر ساختار
کرد. این نقطۀ عزیمت ساختارگرایی در توجه به مقولیۀ معنیا اسیت. از ایین آن باید مطالعه

است  قاعدهمتصورقاعدۀ کلیسهرویکرد ساختارگرایانهباانسانیعلوممنظر برای مطالعه
آنکلییتسطکباالتریندررامعنابایدابتدایا رویداد،متنیامطالعههنگامبهنخست،

سیاختارهایچیارچوبدرراروابییایینگر بایید کرد. قاعده دوم، تحلییلتحلیلویینتع
فیردیحالیتازهستند. بنیابراین، معنیاچه معانیحاملکهکندروشنوبشناسدداللتی
پیاییدهروابییچهیارچوبدرمعنیایی،نظامکند. این میپیداجمعیشکلوشدهخارج

ایینسوم،قاعدهشود. میظاهرخودخاصهای و اسطورهها استعارهنمادها،باساختاری،
(. 007، 0121علمیداری، اسیت )معینییبیر قراردادهیایی اسیتوارروال بوده وداراینظم

وجو اسیت و همیواره بیین جسیتارهای ههنیی و  ترتیب، معنا در ساختار قابیل جسیت بدین
دهید. همیواره پیونید می ای از همبستگی وجود دارد که ههنیت را به حقیقت واقعیت، گونه

بیا  مانند شبکهای رابطهکهتوان دریافت میاجتماعی ی فرهنگیهر پدیدهدر پسراعناصری
پدییدهکیانوندرکیه در نهاییتدهید میتشیکیلرارابطه، سیاختاریدارند؛ اینیکدیگر
همیهتیوان مییشودکشفساختاراینکهزمانیاست.نظر نهفتهمورداجتماعی ی فرهنگی

 (.21-26، 0123داد )منوچهری، توضیکبرمبنای آنوآنبازتولیدمرابهبهرااجزا
عنوان یا کل نگریسته شده  فرانسوی، علوم انسانی بهسان در روایت ساختارگرایان بدین

انسانی اسیت. از  ۀپیایدفتن معنا در پس این روابی های مختلف دانش نیز یا و ت ش حوزه
ت در پس معنیایی اسیت کیه در رفتارهیای آدمیی وجیود دارد. پیس این منظر کشف حقیق

 فصل مشتر  علوم انسانی و ریسمان پیونددهندۀ آن است.« معنا»
 . تاریخ فرهنگی2-5

گرا  در تاری ، یا داشتن رویکیردی فرهنیگ« فرهنگ»یعنی موضوع شدن « تاری  فرهنگی»
شود  از منظر فرهنگی نگاه می های مختلف به تاری ؛ در تاری  فرهنگی در حقیقت به مقوله

 گیرد.  های تاریخی مورد توجه قرار می و نقش فرهنگ در دیدگاه
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شدن نقش فرهنگ را بیان کنیم، باید بگوییم  مند فرایند کانونی اگر بخواهیم به طور زمان
تا قرن نوزدهم شاهد قدرت نظامی هستیم، اما بعد از جنگ جهیانی اول قیدرت اقتصیادی 

یابید و  به بعد، قدرت سیاسی نقش و جلوه بیشتری می 0361کند. سپس از  میاهمیت پیدا 
رسد که در ورای فرهنگ  گیری قدرت نمادین می ، نوبت به شکل1سرانوام به قول پیر بوردیو

شیوند کیه قیدرت نمیادین  مستتر است. به این ترتیب، کشورهایی قدرتمندتر محسیوب می
های فرهنگیی خیود صیاحب تیاری   ه مقوله بینششود ک بیشتری داشته باشند. مشاهده می

هیایی  شود، دوره است؛ تاریخی که از یا تلقی جامع توصیفی تیلوری از فرهنگ شروع می
رسید. در ایین  گرایانه و تفسییرگرایانه می های تأویل گذارد تا سرانوام به نگاه را پشت سر می

معانی نمادین نیست. بنیابراین،  ها، فرهنگ چیزی جز نظام معنا، نمادهای معنادار یا دیدگاه
آیید  شود و این نتیوه مهم به دسیت می تاری  فرهنگی به تاری  شناخت این معانی بدل می

ها و تولّییات دانسیت، بلکیه ایین فقیی بخشیی از  توان منحصر به جلوه که فرهنگ را نمی
های دیگر به صورت سیبا زنیدگی و کلییت زنیدگی خیود را نشیان  فرهنگ است و بخش

گییرد، رشید  می  توان اینگونه پنداشت کیه فرهنیگ در بسیتر تیاری  شیکل پس می دهد می
دهد  شود، یا پیوند خویش را با تاری  از دست می کند و تار و پودهایش در هم تنیده می می

 گسلد.  و از هم می
یا بدون دیگیری کیارایی  است که هیچ سویهدوای  اری  و فرهنگ همانند آیینهنسبت ت

تاری  فرهنگی، فرهنگ متغیری مستقل است، نه وابسته. بنابراین، بیش از رویکرد  ندارد. در
وجوی  از سوی دیگر، تاری  فرهنگی به جست تاریخی با رویکردی فرهنگی مواجه هستیم

پردازد و به همین علیت اسیت کیه در  های فرهنگی در زندگی تمامی افراد جامعه می توربه
پسیند را نییز در کنیار  ابد و فرهنگ روزمره و فرهنگ عامهی این رویکرد، فرهنگ گسترش می

طور مرال، در مطالعٔه موسیقی، افزون بر موسیقی  دهد. به فرهنگ نخبگان مورد نظر قرار می
 شود.  پسند هم به کانون توجه بدل می سنتی و ک سیا، موسیقی عامه

ر تیاری  ها را د ها ییا گسسیت تاری  فرهنگی، رویکیردی اسیت کیه جزئییات شیکاف
هیای فیارا از شیکاف و  تیر از دوره گیری و برساختگی ییا حقیقیت بیه مراتیب مهم شکل
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داند. در این میدان، تحوالت و تغییرات ساختاری در درجیۀ بیاالیی از اهمییت  گسست می
ییا  ؛کردن روح زمانیه بیر ییا دوره سیازی و مسیلی قرار دارد. از ایین رو، درصیدد همگون

کند تا هرچه  ها توجه می ها و چالش ست و به تعارضات، تفاوتبخشی و پیوستگی ا انسوام
 تر به چگونگی استی  یافتن قدرت و نقش آن در برساختگی معنا پی ببرد دقیق

ویژگی دیگر تاری  فرهنگی توجه به عواطف، احساسات و توارب جدی است. تاری  
قایق تاریخی به وجیود ای در پی آن است که دریابد چگونه ح فرهنگی در بررسی هر پدیده

 شوند.  آیند و به حقایق هاتی و جوهری تبدیل می می
، تیاری  بیه صیورت 1بنابراین، در رویکرد تاری  فرهنگی با رویکردی غیر پوزیتویسیتی

عینی قابل بررسی، تحلیل و مطالعه نیست و حقیقت همواره متأثر از ساختارهای فرهنگی و 
ریخی افراد است. بر این مبنا، هیچ روایتی از گذشته تاریخی جامعه یا توارب فرهنگی و تا

 (.02-06، 0123بازتاب مطلق آناه رخ داده است، نخواهد بود. )نا  بر ، 
زمین نیسیت، امیا در رویکیردی  در این مقاله هرچند هدف تبیین تاری  فرهنگیی اییران

ناسیانۀ موسییقی ش ای ت ش شد از دیدگاه نظریٔه تاری  فرهنگی بیه اهیداف انسان رشته میان
طور خیاص و  طور عام و هنر موسییقی سینتی بیه نگاه شود؛ به این معنا که پدیدۀ فرهنگ به

وجوی فرهنیگ در مسییر تیاریخی  مستقل در وقایع تاریخی مد نظر قرار گیرد و بیه جسیت
 انق ب اس می توجه داشته باشد.

 
 پیشینۀ تحقیق. 3

ای جایگیاه  رشیته هیای میان رشیتگی در موسییقی سینتی در پژوهش رسد مقولیۀ میان به نظر می
 ایتران سرگذشت  موستی ی( در کتاب 0111الله خالقی) حال، روح چندانی نداشته است. با این

رخدادهای تاریخی و اجتماعی موسیقی اییران از حیدود  ،که در سه جلد به زیور طبع آراسته شد
دانان را بیه اختصیار  دهد. جلید اول ایین کتیاب موسییقی مشروطه را شرح می های انق ب سال

پرداخته اسیت؛ و در جلید  نقی وزیری و ابداعات هنری وی  است؛ جلد دوم به علی معرفی کرده 
 سوم بیشتر به شرایی اجتماعی دورانی اشاره دارد که کتاب در آن زمان نگارش یافته است.
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بیه بررسیی موضیوع  1اتنوموزیکولوژیاثر خود به نام  ( در0161محمدتقی مسعودیه ) 
شناسی و موسیقی پرداخته است. وی در یکی از فصول این کتاب به موسیقی سنتی یا  انسان

های پیشرفته و موسیقی محلی اشیاره دارد. همانیین در تحلییل موسییقی  موسیقی فرهنگ
کید بر  ، چگونگی تغییرپذیری ملودی، رابطه ک م و موسییقی، توصییف «ردیف»ایران با تأ

ها بیا خصوصییات ملیودی، فیرم و دیگیر  ر در موسیقی، رابطه عنیاوین گوشیهمحتوای شع
متعلقات توضیک داده شده است. در فصل پایانی نیز به سازشناسی و تاریخاۀ پیدایش ساز 

ای  های این پیژوهش حیاکی از آن اسیت کیه رابطیه پرداخته است. یافته بندی سازها  و طبقه
 عمیق بین فرهنگ و موسیقی وجود دارد.

ای از  به گردآوری موموعه شناسی و موسی ی مردم( در کتاب 0131محسن حواریان )
شناسان قومی پرداخته است تا از این رهگذر هم به مسائل فنی ایین رشیته  مقاالت موسیقی

شناختی موسیقی پرداختیه  های انسان هایی عملی از پژوهش توجه کرده باشد و هم به نمونه
هود است ت ش گردآورنده در جهت بیان ارتباط بین فرهنگ و باشد. آناه در این کتاب مش

ای مبسیوط  موسیقی نزد ملل و اقوام مختلف است. در ابتدای کتاب گردآورنده طیی مقالیه
ت ش کرده است پرده از ضرورت این فرایند به طور نظری بردارد. گردآورنیده اثبیات کیرده 

موسییقی موضیوعی ژرف و در خیور  ویژه شناسی در فرهنیگ و بیه های مردم است که جنبه
 مطالعه جدی است.

( در کتیییاب 0161) 2هیییای خیییارجی انویییام شیییده، برنیییو نتیییل در مییییان پژوهش
ضیمن معرفیی و بییان  اتنوموزیکولوژی: روش بررستی و شتنا   موستی ی ملتا و ا توام

شده درخصوص اتنوموزیکولوژی، به معرفی منابع و مآخذ آن نییز  تاریخاه و نظریات ارائه
کیید دارد. همانیین بیه 3اخته است. نتل با تأثر از فرانتس بواسپرد ، بر پیژوهش مییدانی تأ

گیری سیازها  های میدانی و نقش فرهنگ در ایویاد و شیکل اهمیت سازشناسی در پژوهش
 پرداخته است.
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بیه وجیه اجتمیاعی  ستن  و توتود در موستی ی ایتران( در کتاب 0121)1ژان دورینگ
کلی پیس از بررسیی بافیت فرهنگیی  طور ست. او در این اثر بیهموسیقی ایران نظر افکنده ا

وجوه نظیری و   کشور ایران و معرفی انواع سازهای ایرانی و فن اجرای آن به معرفی و تحلیل
صوری موسیقی ایرانی پرداخته و تأثیرهای عرفان، اساطیر تاری  و فرهنگ را به طریق علمی 

 و امروزی بر آنها نشان داده است.
بییه تبیییین نظییری  ،شناستتی موستتی ی انسان پراهمیییت( در کتییاب 0137)2یییامآلیین مر

شناسی موسیقی پرداختیه اسیت. وی در فصیل اول کتیاب افیزون بیر معرفیی اجمیالی  انسان
ای مسیتقل در تعرییف  ای اتنوموزیکولوژی ختم شد، به نظرییه رشته تاریخی که به دانش میان

این رشته دست یافته و در نهایت روش پژوهش میدانی در این رشته را تبییین کیرده اسیت. در 
م به ارتباط بین موسییقی و انسیان پرداختیه اسیت کیه بیه نیوعی مفهیوم موسییقی و بخش دو

کند. در بخش سوم از موسیقی در ارتباط به حّواس و ادرا   پذیری را به ههن متبادر می جامعه
شود. شناسی موسیقی می کند و وارد مسائل نمادین و زیبایی آدمی بحث می

 
 . روش تحقیق 3

که انگر هستند  فت ژرتحقیقااست. تحقیقات کیفی،  3ش تحقیق کیفیاین مقاله مبتنی بر رو
ها  ههنی پدیدو هشی ، ارزکیفیر با، و گویند مییمل اعوو علل شکافته، از عمق ه را در پدید

 (. 63، 0120، خانیرویابند )سا زمیبارا 
شناسی تفسیری اسیت...  ت کیفی مبتنی بر روش»تحقیقامصطفی ازکیا معتقد است  

ت کیفی توصیفی است که در آن محقق به فرایند معنا و در  حاصل از واژگیان و تحقیقا
تیا اینکیه روی ند ط دارتبااریند ابا فرطور عمیده  تصاویر تمایل دارد. ایین تحقیقیات بیه

و ندگی زنسبت به دم که چگونه مر ینداشیییته باشییییند.، انتایج به معنی توجه و ها  روش
ند« زسا مین جهارد مور فکییری خییود را در اختاسکننیید و  رب ابییراز احساسییات میتوا
 (.831، 0128، کیا)از
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اهداف این مقاله، قصد این بود تا افزون بر مطالعات اسنادی، با توجه سی ربردر فرایند 
مصاحبۀ عمیق با ای در  یافته نمازسا نیمهی ها پرسشهای میییورد مطالعیییه،  بیییه شیییاخ 

د یش تخصصی فراگردرخصیوص بحث د و وشمطرح نی ایرشناسان ا دانان و مردم سیقیمو
بد؛ اما به دلیل اپیدمی کرونا ایین امکیان فیراهم نشید. بنیابراین، یاه گسترش شوند مصاحبه

ها و آثار تولیدی مستند توانستند تیا حیدودی  ها، گزارش آوری مصاحبه پژوهشگران با جمع
فعاالن عرصۀ موسیقی این خلل را جبران کنند. در این میان محققان موفق شدند با دو تن از 

وگوی مسیتقیم  دان و نوازنده( گفیت )حمید شاهنگیان آهنگساز، و سید امین موسوی ردیف
 داشته باشد.

تیا  8هیای مسسسیۀ چیاووش )از چیاووش  نمونه مورد مطالعه این مقاله موموعه آلبوم
 شود. ( را شامل می2چاووش 

 
 ها تحلیل داده و . تجزیه4

گاهانیه بشیر اسیت. و  اجتماعی فرهنگی موجودیت از ای جلوه موسیقی بازتیاب فعالییت آ
 یهیا واقعیت و ماادی جهان با همواره موسیقی سازندگان اندیشه كه گفت توان می كم دست
های اندیشیٔه ایرانیی اسیت کیه  موسیقی ایرانیی از آفرییده .است آمیخته در هم تاریخ عینی

گاهی  ایران محفوظ داشته است.های تاری   همواره پیوندهای درونی خود را با آ
مرابه تکنیکی برای شناخت تاری  فرهنیگ از دیربیاز میورد توجیه  استفاده از موسیقی به

 دساتر  مکتاو  در تااریخهرچنید  ایرانیاانهای اجتماعی بوده اسیت.  ای از دانش شاخه
تشخیص نقش موسیقی  آنها و ارتباط آن با تاریخ و فرهنگ امری مطلو  باوده و  دارند، اما

 خشی از تاریخ فرهنگی ایران را مشخص خواهد كرد.ب
 های اجتماعی شناسی هنری برخاسته از جریان . جریان1-4

تشکل، جمعیت یا گروه اجتماعی معینی اسیت کیه افیزون بیر مبیانی « جریان»مقصود از 
( و 3، 0122فکری، از نیوعی رفتیار وییژۀ اجتمیاعی نییز برخیوردار هسیتند )خسیروپناه، 

های فرهنگی همگونی دارند که آن را به سمت پدیدار کردن یا فرهنیگ  حال گرایش عین در
های فکیری،  شوند  جریان بندی می در چهار دسته طبقهطورکلی  ها به دهد. جریان سوق می
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ها دارای وجوه مشتر  یاد شده هسیتند، امیا  فرهنگی، سیاسی و اقتصادی. عموم این جریان
گردد. این فرایناد شاام   های اصلی جریان بازمی شناسی نیز به فرایند شناخت مؤلفه جریان

های سیاسای،  قاادی و دیادگاهگیری یک اندیشه، بررسای مباانی فکاری و اعت بررسی شک 
هیا اشیاره  و اقتصادی یا تشکل و تبیین همسویی در مواضع، رویکردها و گفتمان فرهنگی

(. پارسانیا معتقد است همیواره پینج مفهیوم میذهب و 08، 0131دارد )رمضانی ساروئی، 
عصبیت، غرب و غربزدگی، منورالفکری و اسیتبداد اسیتعماری، روشینفکری و جابویایی 

های مختلف اییران نقیش وییژه داشیته اسیت  سنت و توددطلبی دینی در جریان قدرت، و
 (.81، 0126)پارسانیا، 

، 1در بازۀ زمانی مورد نظر این پژوهش چهار جریان فکری قابل بررسی اسیت  مدرنیتیه
گرا. این چهار جرییان  ، و اس م4؛ سوسیالیسم3گرایی باستانی های ملی با اندیشه 2لیبرالیسم

 گر گفتمان خاصی در عرصۀ هنر و موسیقی هستند. نهریا تبیی
یابید،  طورکلی، در گذر از سنت به مدرنیته نقیش مخاطیب در تعیام ت افیزایش می به

گویی بیش از هر چیز تأثیر پیام بر مخاطب اهمیت دارد تا شخ  هنرمنید. آنتیونی گییدنز 
، 0132اده است )گیدنز، نام نه« مصرف پیام»به « تولید پیام»عصر مدرنیته را عصر گذر از 

(. در این نگاه هنر امری صرفًا مصرفی تلقی شده و صرفًا باید پیامی به مخاطیب انتقیال 20
دهد. در این گفتمان دیگر سخن از هنر جدی و تفننی یا متعالی و... نیست بلکه هنیر تنهیا 

 برای هدف مطرح است.
پیام نقش خیود را از دسیت  سازی هنر ایران از جمله موسیقی، فاعل و محتوای با غربی

م حظه  داد. اتفاقی که در گذار از سنت به مدرنیته برای موسیقی ایران افتاد در دو حوزه قابل
است  آموزش و اجرا. هرچند این دو حوزه هنرمند را از نظیر تکنیکیال ییاری کیرد، امیا در 

نویسی به سیهولت  مرحلۀ عمل انتقال حس را به انزوا کشاند و هنرمند را با ابزار خاص نت
در معرض اجرای صرفًا تکنیکی قرارداد. در بخش اجیرا محتیوای موسییقی و فیرم اجیرا از 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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اهمیت افتاد و تنها نحوۀ انتقال پیام به مخاطب بااهمیت تلقی شد و در نتیوه شکل اجیرا و 
 (.087، 0130ماهیت محتوا اثر گذشتۀ خود را از دست داد )فیاض، 

گیری پدیدۀ لیبرالیسم مورد توجه حکومیت پهلیوی دوم بیود و  شکلاین تغییر مقارن با 
شید،  گرایی باستانی، کیه از طیرف بخشیی از دربیار تیرویج می همراه با نوعی اندیشۀ ملی

ای زمینۀ موسیقی تلفیقی را ایواد و گسترش داد. این جریان در نهاییت تحیت تیأثیر  گونه به
قاب  اسابمی تیییار ماهیات داد و لادا   گیری ان های مبارزاتی در جریان شاک  اندیشه

 های سوسیالیستی شد.  بخشی از آن تبدی  به موسیقی انقببی با اندیشه
گیری وجه مبارزاتی و انق بی هنر و موسییقی اییران نقیش  گرا در شکل های چپ جریان

ها قائیل بیه جیوهر وجیودی و  ماتریالیسیت» ای ایفا کردند. بزرگ علوی معتقد است  ویژه
گرا برخاسیته از نتیایج میادی  هیای چیپ ت قدسی هنر نبودند. هنیر از دییدگاه جریانساح

زندگانی انسان و تابع تولید مادی بشر است که به نسبت ترقی یا انحطاط طرز تولید ثیروت 
 (. 81 ،تا )علوی، بی« در ترقی یا فروکاهی است

رو، تنهیا  ازایینهنر از این منظر، در حقیقت ابزار اجتمیاعی کیردن احساسیات اسیت.  
های  گرایان با طرح دییدگاه هنری قابلیت دارد که بتواند به نیازهای معاصر پاس  بدهد. چپ

هایی نسبت به رابطۀ هنر و اجتماع و نقش هنرمند در روند  گرایانه توانستند حساسیت جامعه
تقادی های ان های مارکسیستی عمومًا در قالب گرایش تحوالت اجتماعی پدید آورند. دیدگاه

هیای  شد و بدین ترتیب گفتمیان انتقیادی هنیر نسیبت بیه جریان گرایانه مطرح می و جامعه
یافت و تبدیل به جریانی در برابیر جرییان غالیب و حکیومتی  اجتماعی نقش خود را بازمی

ویژه در  (. این گرایش در برخی آثار بزرگان موسیقی ایران و بیه801، 0122شد )امینی،  می
 ( بازنمود دارد. 0روه شیدا )چاووشبرخی اجراهای گ

گرایان مطیرح شید. هنیر در  گفتمان هنر متعالی )متعهد( جریانی است که توسی اس م
این دیدگاه منشأ الهی دارد و جنبشی است از سوی انسان تیا بتوانید درد هویران را کیاهش 

 گییرد و دهد. اثیر هنیری از سیتایش فطیری روح هنرمنید در برابیر حقیقیت سرچشیمه می
کوشد جمال و کمال آن حقیقت را برابر در  خود متولی کند )مطهری، عرفان حیافظ،  می

هنرمند در گفتمان انق ب اس می همواره عنصری متعهد در متن جامعیه اسیت؛  (0167



 

 

 در علوم انسانیای  شتهر  نمیا مطالعات

818 
ای موسیقی  تقاطع رشته

 ... سنتی با دانش 

تعهدی که نه برخاسته از فعل و انفعاالت اجتماعی، که برخاسته از حقیقت وجودی آدمیی 
دین الهی اسیت. زییرا هنیر حیداقل از حییث محتیوا نیوعی و بر اساس پیمان برای نصرت 

توان بیین مظیاهر  معرفت است و از این حیث وابسته به حقیقت وجودی آدمی است و نمی
حیات آدمی افتراق و جدایی قائل شد. هنر متعهد در حقیقت ملتزم به حقیقت ثابت، واحد 

نه صرفًا بیان احساسیات. و الیتغیر است. در این صورت هنر در محتوا عین حقیقت است، 
ای در رشید و ارتقیای انسیان و  بنابراین، هنر آنگاه که از روح متعهد برخیزد، نقش سیازنده

 جامعه دارد.
شود سیر گفتمانی تاری  فرهنگی معاصر در بازۀ زمیانی میورد  که مشاهده می همانگونه

داد. هنیری کیه هایی را ارائیه  گیری هنر اجتماعی متعهد رسید که شاخ  پژوهش به شکل
کنید و در جرییان تغیییرات و  اکنون با جامعۀ خیویش ارتبیاطی میسثر و رودررو برقیرار می

های اجتمیاعی  تحوالت ساختاری، ساختار خود را همگام با جامعه تغییر داده و با خواسته
 .1شود آوا می هم

 های موسیقی ایران . انگاره2-4

در بیازۀ زمیانی میورد نظیر در پینج دسیته در این پژوهش در دیدگاهی عام موسییقی راییج 
 است  بندی شده  طبقه
. جریان متأثر از موسیقی غرب؛ خواه متأثر از موسیقی ک سیا اروپا، خیواه متیأثر از 0

طبقۀ متوسی ایرانی اقبال یافته بود؛ بین پسند که با گسترش اشکال جدیدتر موسیقی مردم
هایی کیه در موسییقی کهین اییران  م سینت. جریان متأثر از موسیقی سنتی ایران، تداو8

تیوان  مند یافت. از این دست هنرمندان می وجود دارد و از نیمه دوم دورٔه قاجار صورتی نظام
از موید کیانی و داریوش صفوت و محمدرضا لطفی یاد کرد؛

هایی از نیازهای  های موسیقی ک سیا ایران، بر مبنای رهیافت . جریان نوسازی سنت1
دانان از جمله محمدرضا لطفی، پروییز  ائل جامعه که توسی تنی چند از موسیقیروز و مس

مشکاتیان و حسین علیزاده پیگیری شد؛

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

 مبانی نظری هنر. ،  آوینیرجوع کنید به. برای اط ع بیشتر 1
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ریزی خیاص در  . جریان موسیقی مردمی که همواره بیدون حماییت دولتیی و برنامیه0
های  های محلیی، ترانیه های روحوضیی، ترانیه جریان بوده است. از جمله سیرودها، ترانیه

ها و...؛ الالیی صنفی،
ای بسیار غنیی اسیت و  . موسیقی مقامی یا موسیقی نواحی که دارای تاریخاه و زمینه1

نامه خارج است. بحث آن از موضوع این پایان
های موسییقی دسیت  هبندی انگار شده و دقیقی در دسته توان به مرزبندی تفکیا هرچند نمی

دگی اجتماعی موسیقایی است. در این مقالیه دهندۀ سطحی از پیای اما در هر شکل نشان یافت،
های موسییقی  شده، مقولۀ سوم یعنی جریان نوسیازی سینت با توجه به عنوان و اهداف مشخ 

هیایی از نیازهیای روز و  ک سیا ایران، که به موسیقی سنتی نوین موسوم شد، بر مبنای رهیافت
گرا،  مقولۀ دوم یعنی جرییان سینت مسائل جامعه در درجۀ اول اهمیت قرار دارد. در عین حال به

 کوشد، نیز توجه شده است. که در تداوم موسیقی کهن می
 گیری موسیقی سنتی نوین . نقطۀ عزیمت طیفی از موسیقی ایران و شکل3-4

، نقطیه عطفیی در هنیر 0116شیهریور  07ویژه حادثیۀ  اتفاقات منتهی به انق ب اس می، به
ضیمن احیراز هوییت  ،بخشی از موسییقی سینتی اییران ،موسیقی ایران است. در این رخداد

صنفی خویش، از نگاه ایستا، عرفانی و خاص، که ویژگی موسییقی سینتی بیود، جیدا شید و 
بیه سرپرسیتی « شییدا آوای»جدی تحت عنوان مسسسۀ چیاووش و در قالیب دو گیروه  طور به

ر جریان اتفاقات به سرپرستی حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان د« عارف»محمدرضا لطفی و 
شیناختی  های انسان دانان نگاهی مبتنی بیر اندیشیه روز قرار گرفت.  نگاه این طیف از موسیقی

هنر عین زندگی است؛ زندگی کیه در درون خیود همیه ». حسین علیزاده معتقد است  1است
 طییتبا، ارهنرچیز دارد. اقتصاد، سیاست، ارتباطات اجتماعی، فلسفه، تنهیایی، عبودییت ... 

گیی نداو از زيافت ط و درتباو ارست كه حس آن امند ن دارد. آدمی نیازنساگی اندزبا مستقیم 
ای بیان نیازهای درونیی براری بزن انساد. هنر اشوه بیان مرن روزبااز زتر لیمتعانی بازبا لی عا

نر هم چه با ناگییرد و آن رت میصوه ایگدآناخویی، نی دروایهبیان نیازقع امواست. بسیاری از 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 هیای داده با نزدیا نگاهی که است معنا این به بلکه بودند، شناسی انسان رشتۀ در تخص  دارای آنان که نیست معنا بدان این .1
 دارند. خود تخص  از فرهنگی مطالعات و شناسی انسان نظریات و
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 مصاحبه« )د...هد بوات خویپسای و  ، کلیشهدیباشه گادآگر فاقد جنبه ناخو، ايدآ د میجووبه 
(.0122نقل از سروی،  شهرناززاده با حسین علیزاده؛ به

نشده و آزاد از قید و بندها با زنیدگی روزمیرۀ  از نظر حسین علیزاده موسیقی طبیعی، دیکته 
آن با ط تباارست كه اين ی اثر هنری اهاگیيژت. یکی از وها در ارتباط تنگاتنگ اس همه انسان

ژی نرد و از آن اثر شووارد دنییای اكند تا ف رییصژی رییناد ییمخاطب بايدارد. تمركز نیاز به 
نسبت به ، شكل گرفته باشدی هنری ها سیییقیموه بییا شنوندهنگییی فری ها پايهبگیییرد. وقتییی 

تواند سلیقه  یعنی موسیقی میهد. د ن مینشا كنشواند اخوی او نمیهامعیاركه با ای  سیقیمو
«. 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 
نگ عمیومی تعییین و کند که در سطک ک ن توسی فره آن و حدود سلیقه عمومی را تعیین می

شود و فرهنگ عمومی افزون بر تاری  فرهنگی، در حوزه مناسبات سیاسی، تبادالت  ترسیم می
  شود. های فرهنگی صورت بندی می المللی فرهنگی و سیاست بین

که به دلیل تحیوالت اجتمیاعی در برخیی از فکرانش نقطۀ عزیمت عقاید علیزاده و هم
گرفته بود، توانست موسیقی نوین ایران را پدید آورد که )شاید دانان سنتی نیز شکل  موسیقی

 آوایی دارد. های ساختاری و کارکردی هم بدون آنکه خود بدانند( با نظریه
 

 ها . یافته5
 . موسیقی سنتی نوین در پرتو مکتب کارکردگرایی1-5

نزد برخیی  شناسی فرانتس بواس و شاگردانش دیدگاه کارکردگرایی های انسان مقارن با روش
فرهنگی( و رادکلییف   شناسان از جمله برونیس و مالینوفسیکی )کیارکردگرایی زیسیت مردم

 ( مطرح شد.1براون )کارکردگرایی ساختاری
منید  شناسان که به نقش و کارکرد متنوع موسیقی در جامعیه توجیه داشیتند، ع قه انسان

. کیارکردگرایی از منظییر روش بودنید تیا از دییدگاه کارکردگرایانیه نیییز بیه موسییقی بنگرنید
 ها دارد. زمانی با پدیده تاریخی و هم رویکردی برون

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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برونیس و مالینوفسکی کارکرد را از دیدگاه زیستی مورد نظر قیرار داد و معتقید بیود کیه 
رو نهادهای اجتماعی از طریق گسترش نیازهیا  ها دارای نیازهای روانی هستند و ازاین انسان

هیا  (. بنابراین یکیی از مهمتیرین موضیوعات و نگرش0127ینوفسکی، یابند)مال سامان می
از جمله موسییقی شیکل گرفیت. در نهاییت، کارکردهیا در  1های اجتماعی نسبت به پدیده

یابنید  نخسیت، کارکرهیای آشیکار کیه در  جامعه همواره به دو صورت بیروز و ظهیور می
وم، کیارکرد پنهیان کیه کیارکرد توان داشت؛ و د حقیقت انتظاری است که از یا کارکرد می

 گذارد.  ای است که یا پدیده در جامعه از خود برجای می زمینه
 اساسیی و اصیلی کیارکرد اسیت. تبییین و مطالعیه قابل سینتی موسیقی نیز منظر این از

 زمینیهٔ  پاییدار اصیلی عنوان به و داشته وجود ساختارها همۀ در و دارد عمومیت که موسیقی
 اسیت، کیرده حفیظ فرهنگیی سیاختارهای در اعصار همهٔ  در را سیقیمو نظام خرده حضور
 دیگیری کارکردهای این، بر افزون است. احساسات بیان و شناسی زیبایی کارکرد دو همواره

 ارائیۀ ارتبیاط، برقیراری سرگرمی، از  ند عبارت که است مشاهده قابل موسیقی زمینۀ در نیز
 اجتماعی نهادهای به اعتباربخشی هنوارها، یساز یکسان فیزیکی، واکنش مفاهیم، نمادین

 و همبسییتگی ایوییاد ایوییاد فرهنگییی، ثبییات و اسییتمرار بییه کمییا مییذهبی، هییای آیین و
   پیشین(. )مریام، بخشی وحدت

در بازۀ زمانی مورد نظر این پژوهش افزون بر دو کارکرد اصلی و پایدار موسیقی، یعنیی 
دیگری به موسیقی اضافه شد. از جمله  بییان شناسی و بیان احساسات، کارکردهای  زیبایی

، کارکرد در موسیقی آیینی، ایواد 2نمادین مفاهیم، هنوارسازی، ایواد همبستگی اجتماعی
های  هیوان در برابر وضع موجود، در کنار کارکردهای پنهان برقراری ارتباط یکسان با طبقه

دردی بیا  تلیف جامعیه، هیممتنوع اجتماعی و در نتیوه ایواد حس برابری بیین اقشیار مخ
دیدگان وضع موجود و ایواد حس صبر و استقامت و امید در آنان، و نیز ابزار انتقیال  آسیب

در  7و 6 ،0، 1،، 8های چاووش  توان در آلبوم های این کارکرد را می پیام به مخاطب. نمونه
ابر وضع ( با کارکرد ایواد هیوان در بر8، چاووش0117لطفی، «)نورد شب»قطعاتی چون 
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( بیا کیارکرد برقیراری ایویاد 1، چیاووش0112علیزاده،و لطفیی، «)اتحاد»موجود، قطعۀ 
( با کارکرد 6، چاووش0112لطفی، و مشکاتیان، «)ایران ای سرای امید»همبستگی، قطعه 

علییزاده، و کامکیار، و لطفیی، و «)رزم مشیتر »ایواد همبستگی و هنوارسیازی، قطعیۀ 
ای ایییران ای ایییزد »بییا کییارکرد ایوییاد همبسییتگی، قطعییه ( 7، چییاووش0112مشییکاتیان، 

( با کارکرد ایویاد هیویان در برابیر وضیع 1، چاووش0112علیزاده،و لطفی، «) نشان آتش
( با کارکرد بیان احساسات 0، چاووش0112لطفی، و مشکاتیان، «) ای پدر»موجود، قطعه 

 و ایواد همدلی و.. مشاهده کرد.
 در پرتو مکتب ساختارگرایی. موسیقی نوین دستگاهی 2-5

نظام باید درون ساختار  عنوان یا خرده ساختارگرایی تفکری سیستمی است. موسیقی نیز به
ها را در ییا  ایفای نقش کند تا باقی بماند. ساختارگرایی نیز همایون کیارکردگرایی پدییده

اری پوییا دهد. در واقع، کیارکرد یعنیی سیاخت نظام کلی و ساختارمند مورد بررسی قرار می
(؛ البته این شیمایل 027، 0131شده، و ساختار یعنی شکِل ایستای یا کارکرد )فکوهی، 

دهد. یعنی کارکردی کیه  ایستا، کارکرد پایدار یا نظام را در طول حیات اجتماعی نشان می
 همواره در زمان و مکان جاری است.

یادی برخوردار است. از اهمیت ز 0361های لوی اشترواس در دهه  در این میان دیدگاه
های مشیتر  در  نقطه عزیمت تفکر ساختاری لوی اشیتراوس وجیود فراینیدها و مکانیسیم

گیرند. موسییقی نییز  اندیشه )ههن( انسان است که البته خارج از مرز زمان و مکان قرار می
های پیاییدۀ فرهنگیی و اجتمیاعی را  گم شدن پدیده رو، سردر یا پدیدۀ ههنی است. ازاین

ها دارنید، دریافیت. اشیتراوس  ای کیه بیا سیایر پدییده ورانه وان از طریق رابطیۀ اندیشیهت می
هایی که  کوشید تا از این طریق دستورالعمل عام )یا الگویی( برای فرهنگ ارائه دهد. راه می

 (.11، 0131سازند )محمدی اصل،  در آن واحدها و عناصر گفتمانی فرهنگ را می
شناسییی و بیییان  طبعییًا کییارکرد سییاختاری و جاودانییه موسیییقی همییان کارکردهییای زیبایی

نظام ساختاریافته در ساختار اصلی موجود در بطن جامعه که  احساسات است. البته این خرده
های عمیق ساختار فرهنگی نفوه کرده است، بیه حسیب نییاز و  از منظر اشتراوس در بطن الیه

شود. چنانکیه در بیازۀ  ر تحول و دگرگونی و بازتولید شرایی جدید میتغییرات اجزای خود دچا
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نظام موسیقی سنتی نیز دچار تحیول شید و آن را در  زمانی موردنظر در اثر تغییرات اجزا، خرده
مقام تطبیق با تغییرات دیگر کارکردهای جدید مطابق با شئونات جامعه قرار داد که در نهاییت 

های فرهنگی پاییداری را بیرای ییا موموعیه  نظام گوید خرده می 1که تالکوت پارسونز آنگونه
ترتیب موسییقی سینتی کیه در سیایۀ تحیوالت  (. بیدین812، 0130آورد )تنهایی،  فراهم می

هیای  اجتماعی به خلق اثر پرداخته بود، با توجه به تأثیر ژرف در مخاطب، که جزئی از ویژگی
نظیام گیردد. از منظیر اشیتراوس آنایه باعیث  هاتی موسیقی است، توانست منور به پایداری

عنوان نمونیه  دار موسییقی و اسیطوره اسیت. بیه شود، ارتباط معنیی پایداری پیوند فرهنگی می
توان از پیوند موسیقی تولیدی در بازۀ زمانی مورد نظر با مفاهیم اساطیری مانند امام حسین،  می

ای تأثیری عمیق برخاسته از یا ایدئولوژی عاشورا، آزادی، ققنوس... نام برد، که ناخواسته دار
 زمین است و دارای تأثیر فراوان و پایدار خواهد بود. یافته در متن تاری  فرهنگی ایران سامان
 

 گیری . بحث و نتیجه6
نظام مانند موسییقی  ویژه رویکرد تاری  فرهنگی، اجزای یا نظام و خرده ها و به بر اساس یافته

با فرهنیگ و اجیزا و عناصیر آن در سییر تیاریخی، میورد مطالعیه قیرار همواره در مواجهۀ تام 
طورکلی در تعامل با اجتماع و مسائل پیرامون قرار داشته و  گیرد. از این منظر موسیقی نیز به می

همواره دارای نقش و کارکرد بوده است. موسیقی سنتی نیز از این قاعده مسترنی نیست. بنا بیر 
ها و گسترٔه تحوالت عمیق ایوادشیده در کشیور اییران در  ل ضرورتهای پژوهش به دلی یافته
 خورشیدی، این تأثیر و تأثر و نقش و کارکرد نمود بیشتری دارد.  61و  11های  دهه

دهد کیه حیداقل سیه  وگوهای آرشیوی با اساتید موسیقی نشان می مطالعات اسنادی و گفت
( موسیقی سنتی کیه پیس 0اس می مطرح کرد  توان برگرفته از تحوالت انق ب  ژانر جدید را می

آفرین در اجتماع، برای مدتی از تحیوالت اجتمیاعی  های دوره مشروطه و همگامی تحول توربه
( موسییقی 8مانده بیود و حرکتیی مویدد را مبتنیی بیر جریانیات اجتمیاعی آغیاز کیرد؛  ربه دو

دینی مبتنیی  ی های حماسی( موسیقی سرود1های انق بی مبتنی بر تحوالت ساختاری؛ و  سروده
بر نیازهای جدید برآمده از پدیدۀ جنگ.
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هرچند بررسی دو مورد اخیر در اهداف و جامعٔه آماری این مقاله نیست، اما این تحقیق 
نشان داد ایواد ژانر جدید در موسیقی سنتی که محصول اتفافات و تحوالت در متن جامعه 

زلیت و حیس عارفانیه و فیردی و انتزاعیی و بود، در حقیقت موسیقی سینتی را از گوشیۀ ع
مصادیق دقیق فنی و محتوایی خارج کرد و توانست در بازۀ زمانی مورد نظر تیأثیر زییادی از 

شید بیر مخاطبیان بیر  دانان در  می های متنوع که توسی موسییقی جهت انعکاس احساس
 جای بگذارد. 

کند، چنانکیه  ید ایواد میاز آنوا که نیازهای جدید، ساختاری جدید با کارکردهای جد
هیای اجتمیاعی مشیهود بیود،  در ادوار مختلف تاریخی تیأثیر و تیأثر موسییقی بیر حرکت

گیری گروه چاووش، جایگاه خود را به  آمده در دوره مذکور با شکل تحوالت اجتماعی پیش
گیری کارکردهیای دیگیر از  سرعت در ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران باز کرد و با شیکل

موعه کارکردهای موسیقی، که در عصر حاضر نزد موسیقی سینتی اییران مغفیول مانیده مو
ترتیب، موسیقی در بستر تاری  فرهنگی ملت  آوا شود. بدین بود، توانست با روح جامعه هم

ساز شید و در  مند و زمینه ایران نقش یافت و با در جریان اجتماعی تحوالت اجتماعی زمینه
سازی بیا جریانیات  رکردهای آشکار و پنهان خود را در همگامگیری جدید خویش کا جهت

 اجتماعی بروز داد.
را، که موسیقی سنتی مدتی بیود از آن  1افزون بر این موسیقی سنتی توانست کاربردهایی

دور افتاده بود، در جامعه ایواد کند.از جمله  ترویج و اشاعه موسیقی سنتی در بیین عامیۀ 
های ارکسترال )به عنوان نمونه آلبیوم  نوازی مردم، آموزش همگانی موسیقی سنتی، ایواد هم

نوا(؛ ایواد اقتصاد و بازار مصرف برای موسیقی سنتی. نی
وص چیستی کارکردهای آشکار و پنهان موسیقی سنتی ایران در بازٔه زمانی میورد درخص

دهد از آنوا که موسیقی سنتی تا پییش از بیازۀ زمیانی میورد  های تحقیق نشان می نظر یافته
هیای  شید، در حاشییه اتفاق نظر، بیشتر جنبۀ بزمی داشت و در شیرایی خیاص نواختیه می
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 حقیقت در گوییم می سخن موسیقی مصرف نحوۀ از که هنگامی دارد. وجود تمایز کارکرد و کاربرد بین که داشت توجه باید1
 اما شود؛ می گرفته کار به انسانی کنش یا در موسیقی که گردد برمی شرایطی به کاربرد بنابراین داریم. اشاره موسیقی کاربرد به

 گیرد. می قرار استفاده مورد آن در کارگیری به این که است تری گسترده اهداف ویژه به و شدن برده کار به دالیل دربرگیرندۀ کارکرد
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وجوی تهیذیب و شیناخت  یقی سنتی بیشیتر در جسیتجامعه قرار داشت و هنرمندان موس
رو،  کردند. ازاین وجو می نفس  بودند و جلوۀ آن را در پرتو اجراهای موسیقی سنتی جست

حضورشان در متن جامعه منوط به اجراهای زنده و خلق اثری که حس زیبایی به مخاطیب 
نتی همیواره کیارکرد گرفت. در این زمان کارکرد آشکار موسیقی س کرد، شکل می منتقل می

شناسی و بیان احساسات فردی بود. هنرمندان موسیقی سنتی نسبت به اجرای دقییق  زیبایی
اند،  ها و سکوت موجود در متن موسییقی سینتی دقیت خیاص داشیته محتوا، ملودی و فرم

کردند احساسات متنوع را با توجه به خصوصییت غالیب موجیود در  افزون بر این ت ش می
گیری از  ها و الگوهای مختلف ریتمیا و نیز با بهره ها، ترکیب  سنتی با کشش نظام موسیقی

های موسیقی به مخاطب القا کنند. در این میان کارکرد پنهان موسییقی، اسیتمرار و  دستگاه
ها  خوانی ها، مناقیب و تعزییه خوانی ثبات مفاهیم فرهنگی و تأثیر در موسیقی آیینیی و شیبیه

گرفیت  جریانی ایستا چندان تحت تأثیر جریانات اجتماعی قرار نمیبود. موسیقی سنتی در 
 کرد. و نوعی ثبات فرهنگی را در مخاطبانش ایواد می

گیری جریان جدید در نظام موسیقی سنتی موجیود و تغیییر در محتیوای آن چنیدین  پس از شکل
قیع شید. بخشیی از ایین های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، مورد توجیه وا کارکرد، که در سال

عنوان کارکرد آشکار برخی دیگر کارکردهیای پنهیان موسییقی نیوین اسیت. کارکردهیای  کارکردها به
آشکار افزون بر کارکردهای ساختاری، که البته در نوع جدید نسبت بیه موسییقی سینتی ایسیتا کمتیر 

آن این دو کیارکرد بیه  اند از دو کارکرد هنوارسازی و ایواد همبستگی. پیش از مشهود است، عبارت
ای کوتاه در دوران مشروطُه نزد اساتید موسییقی سینتی و بیه تبیع آن مسیئولین فرهنگیی و  غیر از دوره

 شد.  جامعه، جایگاهی نداشت و به آن اندیشیده نمی
موسیقی سنتی توانست از کارکرد نمادین موسیقی بهره وافر ببرد. این موضوع آنوا بیشتر 

برخی نمادها از جملیه، امیام حسیین، عاشیورا، اللیه، شیقایق، سیرو، شود که  گر می جلوه
توان از دو نماد سرو با مفهوم  نوا شدند. به عنوان نمونه می  خود هم  کاروان، مهر ... با مدلول

 نمادین مقاومت و ایستادگی و نامیرایی؛ و الله با مفهوم نمادین شهید و شهادت یاد کرد. 
تیوان بیه  عنوان نمونه می رد آشکار موسیقی سنتی تبدیل شد. بهموسیقی آیینی نیز به کارک

 گیری سرودهای انق بی اشاره کرد )سرودهای چون برخیزید، میدان ژاله، و...(. شکل
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درخصوص چگونگی جایگاه موسییقی سینتی و روابیی آن در سیاختارهای تیاریخی و 
، ابتیدا جتماعیی اها منظاد عنصیر هنیر در جوها حاکی از آن است که و فرهنگی ایران یافته

است. سپس، در اییران نظیر موسیقی ی هنرر ثاآخلق و جتماعی ایی ابین شرط تباگویای ار
ای از ایواد تغیییر و درخواسیت عمیومی رسیید  معاصر هرگاه جریانات اجتماعی به مرحله

توان حیداقل در  های اجتماعی برخاست. این حرکت را می موسیقی سنتی نیز به مدد جریان
دو سرفصل تغییر عمیق اجتماعی، یعنی جریان مشروطه و جریان انق ب اس می مشاهده 

سیاله نییز  آفرینی موسییقی در جنیگ هشت که مقولۀ جنگ تحمیلی و نقش کرد. ضمن این
 مقّوم این نظر است.

در این تحقیق سه جریان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آستانه انق ب اس می میورد 
گرا.  گرا و جرییان اسی م گرای باستانی، جریان چپ رفت. جریان لیبرال و ملیمطالعه قرار گ

های  هرچند در هر سه مورد موسیقی به خلق اثر بر اساس گفتمان ایواد شده پرداخت. یافته
هیای نیام بیرده دارد. امیا   این تحقیق نشان از تعامل هنر موسیقی، در معنای عام، بیا جریان

ن اول به دلیل عدم پذیرش عمومی واکنش اندکی از خود بر جای موسیقی سنتی در دو جریا
گرا که منور به پیروزی انق ب اسی می شید،  که همگام با جریان اس م حالی گذاشت؛ در

گونیه  تیوان این سرایی موسیقی سنتی با این جریان اجتماعی هستیم. بنیابراین، می شاهد هم
اره عنصری مسثر در فرهنگ بود، با حفظ فرم و موسیقی سنتی که همو در ابتداعنوان کرد که 

طور مسثر و مستقیم وارد عرصیۀ اجتمیاعی شید،  محتوای خود متأثر از شرایی اجتماعی، به
های  های هنیر و گونیه گرایی کمتر از دیگر جنبه دلیل ویژگی درون ، موسیقی سنتی که بهدوم

شید و از  ر جدی وارد عرصیه طو شد، در این هنگام به می دیگر موسیقی وارد عرصۀ اجتماع
توان در مکتب اصیفهان  سوی آحاد جامعه بسیار استقبال شد )نمونه این نوع موسیقی را می

با آوازهای ادیب اصفهانی، در مکتب تبریز با آواز ابوالحسن اقبال آهر و در مکتب تهران که 
للیه دوامیی و های میرزاعبدالله شکل گرفت و همانین اساتیدی مانند عبدا بر اساس ردیف

س محمدرضا شوریان و شهرام ناظری مشاهده کیرد(.  در ایین زمیان  محمود کریمی و سپ
های هنیر  موسیقی سنتی ورودی عمیق به متن اتفاقات صورت داد و نسبت بیه دیگیر جنبیه

توان پنداشیت کیه موسییقی  دار و عمیق بر مخاطب باقی گذاشت. می موسیقی تأثیری دامنه
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عنوان جزئی از ساختارهای تاریخی و فرهنگیی  طور خاص به ی سنتی بهطور عام و موسیق به
 شوند. ایران دخیل در فراز و فرودهای تاریخی و اجتماعی می

 توان به موارد زیر اشاره کرد  آناه هکر شد می یبند در جمع
شناسی و تاری   ای و در تعامل با دانش انسان رشته ( موسیقی سنتی وقتی در بستر میان0

گردد؛ دارای نقش و کارکرد می فرهنگی نظام گیرد، به عنوان یا  فرهنگی قرار می
( مطالعه تاری  فرهنگی در بازٔه زمانی مورد نظیر پینج جرییان مدرنیسیم، لیبرالیسیم، 8

عنوان نمونه سرود ای ایران ای مرز پرگهر(، سوسیالیسیم )بیه عنیوان  گرایی باستانی )به ملی
گرا )بیشتر سرودهای گروه چاووش( را در جامعه ایران نشیان  و اس منمونه ترانه مرا ببوس( 

دهد. هر یا از این جریانات میدان فرهنگی هنری جدیدی را گشیود کیه البتیه گفتمیان  می
گرا )هنر متعهد( منتهی به انق ب اس می در پدیداری موسیقی سینتی نیوین  جریان اس م

ایفای نقش کرد؛ 
گرایی، کارکرد اصلی و اساسی موسیقی سنتی در همۀ اعصار ( از منظر مکتب کارکرد1

شناسی و بیان احساسات بوده است. در بازۀ زمانی مورد نظر این پیژوهش  دو کارکرد زیبایی
افزون بر این دو کارکرد، کارکردهای دیگری نیز اضافه شد. در بخیش کارکردهیای آشیکار، 

د همبستگی، کارکرد در موسیقی آیینی، کارکردهای بیان نمادین مفاهیم، هنوارسازی، ایوا
ایواد هیوان در برابر وضع موجیود بیه کارکردهیای آشیکار موسییقی سینتی، و در بخیش 

های متنیوع اجتمیاعی در نتیویه  کارکردهای پنهان مواردی از جمله ارتباط یکسان بیا طبقیه
د و دیدگان وضیع موجیو دردی بیا آسییب ایواد حس برابری بین اقشار مختلف جامعه، هیم

 ایواد حس صبر در آنان، ابزار انتقال پیام خاص به مخاطب به دو کارکرد اصلی اضافه شد؛
نظام درون سیاختار بیه  ( از خاستگاه مکتب ساختارگرایی موسیقی به عنوان یا خرده0

ایفای نقش پرداخت. از آنوا که ساختارگرایی به کارکرد عمومی یا نظام معتقد اسیت، دو 
کند. اما از منظر  شناسی و بیان احساسات را مطرح می سیقی یعنی زیباییکارکرد جاودانه مو

وجو  های عمییق سیاختار فرهنگیی جسیت اشتراوس پدیدۀ ههنی موسیقی را در بطین الییه
کند که برحسب نیاز و تغییرات اجزای خود دچار تحیول و دگرگیونی و بازتولیید شیرایی  می

ورد نظر حداقل بخشی از خرده نظیام موسییقی شود. از این منظر در بازۀ زمانی م جدید می
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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؛
بیا توجیه بیه دو خصوصییت هاتیی ( آثار موسیقی سنتی در سایۀ تحوالت اجتمیاعی 1

موسیقی هنری یعنی تأثیر ژرف از تغییرات ژرف و گسترۀ باالی انتقال معنا، توانست منویر 
به پایداری در ساختار جدید گردد؛ 

شود، ارتبیاط  ( در نظریه ساختارگرایی اشتراوس آناه باعث پایداری پیوند فرهنگی می6
نظر، در موسیقی سنتی از پیوند موسیقی تولیدی دار موسیقی و اسطوره است. از این م معنی

ها )ماننید اسیطوره امیام حسیین، اسیطوره آزادی،  در بازۀ زمانی مورد نظر با برخی اسطوره
توان نیام بیرد، کیه ناخواسیته دارای تیأثیری عمییق از ییا اییدئولوژی  اسطورۀ عاشورا( می

یری فراوان و پایدار است؛یافته در متن تاری  فرهنگی برخاسته است و دارای تأث سامان
( عنصر نماد و نشانه نیز در موسیقی نوین با اجتماع پیوند خورد و افزون بر نمادهیای 7

سنتی موجود در موسیقی سنتی، نمادهایی چون الله، سرو، سیروقامتان، شیقایق، کیاروان، 
ساربان و.. در تصانیف و آوازها خودنمایی کرد؛

هیای گونیاگون در  رهنگی هنیر موسییقی دارای قابلیت( موسیقی سنتی به عنوان پایۀ ف2
ایواد و بازسازی احساسات، هنوارهای متفاوت مطابق با نیازهای زمانیه خیود اسیت کیه 

تواند  كند. توجه به این ظرفیت می ای را ایواد می توجه به آن زمینٔه کاربردی فرهنگی گسترده
ا باشد.برای مسئولین فرهنگی راهگشهای زمانی مختلف  در بازه
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فصتلنامه ای.  رشیته (. چهار روایت در فهم معنای مطالعیات میان0138)احمدوند، شواع؛ و حمیدی، سمیه
 .  10-10(، 0)6، ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

 . تهران  انتشارات کیهان.های کاربردی تو یق روش(. 0128ازکیا، مصطفی)

. تهیران   آزادی ر طلیعته بتید دو ان ت  توود گفتمان در ادبیتات سیاستی ایتران د(. 0122اکبر) امینی، علی
 .اندیشه

 .. قم  نبویمبانی نظری هنر(. 0177آوینی، سیدمرتضی)

الله فاضلی و مرتضیی قلییچ(. تهیران  پژوهشیکده  )مترجم  نعمتگی چیس ؟تاریخ فرهن(. 0123بر ، پیتر)
  تاری  اس م.

 . قم  نشر معارف.حدیث پیمانه(. 0126پارسانیا، حمید)

 . مشهد  مرندیز.شناسی های جامعه نظریه(. 0130)تنهایی، حسین ابوالحسن

 )گزیده مقاالت(. تهران  کارنامه کتاب. شناسی و موسی ی مردم(. 0131حواریان، محسن)

 (. تهران  ماهور. و دوم  د اول ل ج  ده زی گ  راه م ه  ه ب  وم د س ل ج)  ران ای  ی   ی وس م    ذش رگ س(. 0177الله) خالقی، روح

 . قم  مسسسه فرهنگی حکمت نوین اس می.شناسی فکری ایران معاصر جریان(. 0122خسروپناه، عبدالحسین)

بیه « تلفییق دانیش»بیر  گرایانیه و مبتنی رشتگی؛ گیذار از نگیاه آرمان (. تاری  انگاره میان0132قاسم ) ،درزی
 (،0)00، ای در علتوم انستانی رشتته فصلنامه مطالعتات میان«. حل مسئله»بر  گرایانه و مبتنی رویکرد عمل

18-0  . 

ای در قرآن کریم.  رشته شناسی مطالعات میان (. گونه0138منصور ) ،پهلوان ؛احد فرامرز ،قراملکی ؛قاسم، درزی
 .  71-018 ،(0)1 ،ای در علوم انسانی رشته فصلنامه مطالعات میان

 )مترجم  سودابه فضائلی(. تهران  انتشارات توس.سن  و توود در موسی ی ایران(. 0121دورینگ، ژان)

 .مستند فیلم چاوش از درآمد تا فرود(. 0137رئیسیان، ارش؛ و کامکار، هانا )

. تهیران  پژوهشیگاه علیوم انسیانی و مطالعیات های تو یق در علتوم انستانی روش(. 0121ساروخانی، باقر)
 فرهنگی.

نامٔه کارشناسیی ارشید(. تهیران   )پایان تولیا گفتمان های موسی ی در ایران معاصر(. 0122سروی، حسین  )
 دانشگاه ع مه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.

https://dx.doi.org/10.7508/isih.2014.21.002
https://dx.doi.org/10.7508/isih.2014.21.002
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/703939
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/591590
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/591590
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/547316
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2182111
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2182111
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/557615
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3685377
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1701349
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/580933
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2002582
http://www.isih.ir/article_146.html
http://www.isih.ir/article_146.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/681403
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/986564
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/986564
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7eb59a3614fb8a9bac425a1d43cb4549
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7eb59a3614fb8a9bac425a1d43cb4549
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فلستفه و کت م هیا.  ای  مبانی و رهیافت رشته (. مطالعات میان0123سیاری، سعیده؛ و قراملکی، احد فرامرز )
 13-28(،  8)01، اس می

کیید بیر هوییت  (. طراحی مدل جریان0131رمضان ) ،شعبانی ساروئی شناسی فرهنگی در ایران امروز؛ بیا تأ
 .017-086(، 13)01، مطالعات ملی فصلنامهفرهنگی. 

 نا. جا  بی بی . ی ت س ی ال ی وس س  وروی ر ش ی اه م اد ج و ات  ردم م  ی اس ن ش ه ع ام و ج  گ ن ره در ف  دی ا: رون ه ک اوزب(. 0186علوی، بزرگ )

)محمدرضیا شیوریان.  8چتاووش(. 0112علیزاده، حسین؛ و کامکار، هوشنگ؛ و لطفی، محمدرضا؛ و مشیکاتیان، پروییز )
 شهرام ناظری(.  برگرفته از

)بیییژن کامکییار؛ شییهرام نییاظری(.  برگرفتییه از  3چتتاووش(. 0112علیییزاده، حسییین؛ و لطفییی، محمدرضییا )
 

 . تهران  نشر نی.شناسی های انسان تاریخ اندیشه و نظریه(. 0131اصر)فکوهی، ن

 . تهران  سورۀ مهر.ها تا بردمیدن گا(. 0130فیاض، محمدرضا )

 . تهران  سروستاه.هف  دستگاه موسی ی ایران(. 0170کیانی، عبدالموید)

 )مترجم  حسین چاووشیان(. تهران  نشر نی. شناسی گزیدۀ جامعه(. 0132گیدنز، آنتونی)

)محمدرضیییا شیییوریان. شیییهرام نیییاظری(. برگرفتیییه از  2چتتتاووش(. 0117لطفیییی، محمدرضیییا )
 

 )شهرام ناظری(. برگرفته از  2(. چاووش0112لطفی، محمدرضا )
 

ایران به روای  مومدرضا لطفتی  شنا   موسی ی دستگاهی(. 0126-0121لطفی، محمدرضا )کارگردان( )
 . رادیو فرهنگ.فیلم مستند

 )محمدرضیییا شیییوریان(. برگرفتیییه از6چتتتاووش (. 0112لطفیییی، محمدرضیییا؛ و مشیییکاتیان، پروییییز )
 

 )شییییهرام نییییاظری(. برگرفتییییه از 4چتتتتاووش(. 0112لطفییییی، محمدرضییییا؛ و مشییییکاتیان، پرویییییز )
 

 )مترجم  ناصر فکوهی(. تهران  نشر جاوید. شناسی سا تاری انسان(. 0131لوی اشراوس، کلود)

)مترجم  منیوچهر فرهمنید(. تهیران   نظریه علمی فرهنگ و چند م اله دیگر(. 0127، برونیس و)مالینوفسکی
های فرهنگی. دفتر پژوهش

https://jitp.ut.ac.ir/article_22809.html?lang=fa
https://jitp.ut.ac.ir/article_22809.html?lang=fa
http://rjnsq.sinaweb.net/article_97249.html?lang=fa
http://rjnsq.sinaweb.net/article_97249.html?lang=fa
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/861704
http://www.mediafire.com/file/oym2gm5jhgi/Chavosh_03.rar/file
http://www.mediafire.com/file/oym2gm5jhgi/Chavosh_03.rar/file
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/663775
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3933850
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/494557
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2153101
http://www.mediafire.com/file/y3kzkmltojv/Chavosh_02.rar/file
http://www.mediafire.com/file/y3kzkmltojv/Chavosh_02.rar/file
http://www.mediafire.com/file/mwokxyazymu/Chavosh_08rar/file
http://www.mediafire.com/file/mwokxyazymu/Chavosh_08rar/file
https://khosousi.com/knowledge-iranian-music/
https://khosousi.com/knowledge-iranian-music/
http://www.mediafire.com/file/qkwowjmidjj/Chavosh_06rar/file
http://www.mediafire.com/file/qkwowjmidjj/Chavosh_06rar/file
http://www.mediafire.com/file/ccb6icoo66aiy4y/Chavosh_04.rar/file
http://www.mediafire.com/file/ccb6icoo66aiy4y/Chavosh_04.rar/file
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4513726
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1541212
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1541212
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 . تهران  آرمان رشد.شناسی کلودلوی استراوس انسان(. 0131محمدی اصل، عباس)

 )مترجم  مریم قرسو(. تهران  ماهورشناسی موسی ی انسان(. 0136مریام، آلن )

 سروش. . تهران مبانی اتنوموزیکولوژی(. 0161مسعودیه، محمدتقی)

  . تهران  صدرا.عرفان حافظ(. 0167مطهری، مرتضی)

 تهران  انتشارات دانشگاه تهران.. های جدید در سیاس  شناسی نظریه روش(. 0121علمداری، جهانگیر)معینی

 . تهران  سمت.رهیاف  و روش در علوم سیاسی(. 0123منوچهری، عباس)

 ضمیر(. تهران  شرکت چاپ توار. )مترجم  موتبی خوش وژیاتنوموزیکول(. 0161نتل، برونو)
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