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  چكيده

اساساً موسيقي ايراني، با دو اصطالح بنيادين و مهم، همواره درگير و در ارتباط بوده و 
هويت تاريخي اي  اولي متضمن گونهيكي سنت موسيقايي و ديگري موسيقي سنتي؛ كه . هست

است و بنياني ستوار براي موسيقي سنتي، و موسيقي سنتي نيز به نوبة خود، تبلوري از آنچه كه 
اگر چه درون ماية اين دو، مدام در حال تغيير و دگرديسي است و . ناميم سنت موسيقايي اش مي
ال، شكوفايي و پويايي يك موسيقي، بايد كه چنين باشد، اما با اين ح جبراً و ضرورتاً نيز مي

  . باشد مستلزم همراهي توأمان اين دو در طول تاريخ مي
توان دريافت كه موسيقي سنتي ايران در دورة معاصر، پيوند  در يك نگرش اجمالي، مي

تاب اين از اين روي، باز. خويش را با سنت موسيقايي ايراني تا حدود زيادي گسسته است
است كه در دورة معاصر بازتابيده اي  هاي موسيقايي گوني ژانرو تعدد و گونهمفارقت، ظهور تكثر 

بنابراين، از براي برقراري پيوندي مجدد ميان حال و گذشته و بازسازي حال، الجرم . شده است
  . خواهيم بودنيازمند يك رِفٌرم موسيقايي در موسيقي سنتي 

سنت موسيقايي ايراني، سنت، ي، رِفُرم، پارادايم، رِفُرماسيون موسيقاي: گان اصليواژه
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  مقدمه
در نگاهي اجمالي به موضوع بحث، درخواهيم يافت كه اين جستار بر آن است تا با رويكردي 
جامعه شناختي و نه صرفاً موسيقايي و البته با دوري جستن از ارائة اصطالحات غامض 

 حال مرتبط با هم و اما نه آميخته با هم، كه امروزه به موسيقايي، به دو مقولة منفك و در عين
روند و اصوالً خواسته يا  غريب و حتي عجيب با هم درآميخته اند، به جاي هم به كار مياي  گونه

موسيقي سنتي «و آن، يكي . اند، بپردازدنادانسته با يكدگر خلط شده يا ناخواسته، دانسته
هايي كه در  بر همين مبنا، مجموعه پرسش. » ايرانيسنت موسيقايي«است و ديگري » ايران

گردد، سعي در تبيين نسبت ميان اين دو مقوله دارند؛ كه آيا رابطه و نسبتي آغاز مطرح مي
به بياني گوياتر،  يا ميان موسيقي سنتي در ايران و سنت موسيقايي ايراني وجود دارد يا خير؟

 وجود داشته باشد يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت است، بايد في نفسه آيا چنين ارتباطي الزاماً مي
گردد؟ بنابراين، در نگاهي  تبيين مياي  اين ارتباط در موسيقي سنتي معاصر ايران به چه گونه

  . مواجهيم، يكي نقد، ديگري سنت و سوم موسيقي و تركيبي از اين هر سه اجمالي با چند محور
  

  مفاهيم نظري
سخن از نقد به ميان آمده است، بايد در آغاز، منظور از نقـد را                از آنجا كه در اين نوشتار،       

ي بـه وجـود     ادر اينجا، هدف منتقد، آن نيست كـه چيـز تـازه           . مشخص تفسير نمود  اي    به گونه 
بياورد، بلكه بر آن است تا چيزي را كه وجود دارد، تحليل و توصيف كند و عناصر و اجزاء آن را                     

اي است  ، نقد، سعي و مجاهده    _نقاد و شاعر انگليسي   _  ،» آرنولد ماتيو«كه به قول    چرا. بشناساند
 يـا بـه انديـشة       چيزي كه در دنيا دانسته شـده اسـت        عاري از شائبة اغراض و منافع، تا بهترين         

از طرفـي،    ). 21 : 1380،زريـن كـوب   (انسان درگنجيده است، شناخته گردد و شناسـانده آيـد           
دن رذائل و نمايان كردن معايب، را هدف و غايت هر           داشتن تقوي و پست شمر      ، گرامي »ديدرو«
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.  يـا قلـم حجـاري را بـه دسـت گرفتـه اسـت       شمارد كه قلم يا قلم مو ه اي ميمرد شريف و آزاد 
   ).66 و 67همان (

. دانـد   ، نقد را صحبتي با بصيرت دربارة هنر مـي          -مورخ و مدرس هنر    -،  »ادموند فلدمن «
خن گفتن سنجيده دربارة اثر هنري و استفاده از زباني كه           ، نقد را شكلي از س     »موريس وايتس «

در نهايـت،  . شـمارد  براي آسان ساختن و وسعت دادن به درك هنر طراحـي شـده اسـت، برمـي     
بدين معنا كه او معتقـد اسـت كـه انديـشه و             . نامد  مي» برخورد روشنگر «، آن را    »هري برودي «

آميزند تا بـه درك و ارزيـابي منجـر شـوند              ياحساس، اجزائي ضروري هستند كه الزاماً در هم م        
  ).4 و 5: 1385برت (

ورزد كه بايد در روند نقد، انديشة آفريننده و           از طرفي، تفكر نوين در نقد، بر اين اصرار مي         
 ديگر مـؤلفي وجـود نـدارد، بلكـه          ،»روالن بارت «چرا كه به قول     . انديشة آفريده را كنار بگذاريم    

حال با اين نگرش، بـه موضـوع بحـث خـواهيم            ). 10 : 1378ديه  ايوتا(چه هست، متن است     هر
 :پرداخت

 و حداقل ترسيم افقي معنايي به منظور طـرح          هاي پيش آمده     پاسخ گفتن به پرسش    براي
را از نظـر افـق      » سنت موسيقايي ايراني  «هايي نسبتاً قانع كننده، ابتدا بايد بدانيم كه           كلي پاسخ 

 آيا اصوالً سنت موسيقايي بايـد در افقـي زمـاني درگنجيـده              توان متصور شد و     زماني چگونه مي  
و پس از آن، با جستاري      اند    هايي آن را برساخته     و المان ها    و ديگر آنكه، چه فراسنج    . شود يا خير  

مشابه، ساختار كنوني موسيقي ايراني را مورد واكـاوي و همچنـين واسـازي قـرار دهـيم تـا در                     
بنابراين، قبـل از درغلتيـدن در دو        . و، به پاسخي بتوان رسيد    نهايت، از قياس جزء به جزء اين د       

، شـايد ارائـة چنـد تعريـف اجمـالي از سـنت، از       »موسيقي سنتي«و » سنت موسيقايي «مفهوم  
تواند وارد باشد، به منظور وسعت        هايي كه بر هر يك از اين تعاريف مي          متفكران مختلف، سواي نقد   

  .طف نباشد و پس از آن به سراغ اين دو خواهيم آمدبخشيدن به افق ديد مخاطب، خالي از ل
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تـرين بـاور سـنت    در ابتدا بايد سخن را در مورد تعاريف سنت از اينجا آغاز كرد كه اصـلي  
و از اين روي آن را   . رساند  عنوان راهي است كه انسان را به خداوند مي        گرايان، اعتقاد به سنت به    

Tradition شاء الهي دست به دست گـشته و بـي هـيچ دخـل و               يعني آنچه كه از من    . نامند   مي
  ). 1380خندق آبادي، (تصرفي به ما رسيده است 

» انتقـال « از نقطه نظر ريشه شناسـي، بـه          Traditionاز نگاهي ديگر و بر همين اساس،        
طور كلـي اصـولي كـه منـشاء الهـي           به معناي انتقال معرفت، عمل، قوانين و به       . شود  مربوط مي 

» نـصر «ايـن وحـي، آنچنـان كـه         . قلمرو كيهاني و بشري وحـي شـده اسـت            يداشته و بر تمام   
صـورت  معمـوالً بـه   هـا     گويد، اساساً به صورت شفاهي يا مكتوب و انتقال آن در ميـان نـسل                مي

شفاهي بوده و بر همة شئون زندگي بشر از ساختار اجتماعي گرفته تا هنر و زندگي فردي نتايج             
  ).1370و 1375نصر،  (و تأثيراتي داشته است

از جملـه  .  وجـود دارد Traditionهايي براي لفظ    بايد گفت كه در زبانهاي سنتي، معادل      
» تـائو «، و در آئـين تـائوئي    »dharmaدارمـا  « ، در آئين هندوئي ـ بودائي،  »الدين«در اسالم 

. تند تطابق كامل نداشته و يكـي نيـس        Traditionاما بايد دانست كه اين واژگان دقيقاً با         . است
  ).1375نصر، (زيرا در اين جوامع، نيازي به تبيين دقيق اين كلمه وجود ندارد 

دارد كـه در      اظهـار مـي   » پيامـدهاي مدرنيتـه   «، در كتـاب     »آنتوني گيدنز «از سوي ديگر،    
هـا،  معناي كامل آن شناخته شده نيست، هرچند كه اين فرهنـگ          هاي شفاهي، سنت به   فرهنگ
دارد   در همين راستا، نصر ابـراز مـي       ). 46: 1377گيدنز،  (آيند    ر مي ها به شما  ترين فرهنگ سنتي

هايي، سنت با تمام شئون زندگي افراد آميخته شده و مفهوم ديگري غيـر از  كه در چنين جامعه 
  ).1370نصر، (سنت وجود ندارد تا نيازي به مرز بندي بين دو مفهوم باشد 

ان كه هنر سنتي را فاقد خالقيت توصـيف  گرايان در پاسخ به آن  از نقطه نظري ديگر، سنت    
اند كه صور و اشكال مادي در هنر، محكوم به زمـان و ماننـد همـة پديـدارهاي            اند و مدعي  كرده

كنند كه گرچـه صـورت، محـدود و           تاريخي پس از توسعه، محكوم به زوال هستند، استدالل مي         
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گـردد بـه       باشد كـه موجـب مـي       تواند حاكي از حقيقتي مافوق زمان       محكوم به زمان است، اما مي     
از ديگر سوي، سنت    ). 66: 1372بوركهارت،  (هاي جاويدان در قلمرو هنر استقرار يابد        عنوان ارزش 

تواند جدا از عوامـل اليتغيـري كـه خـود، سـازندة نمونـه و        گرايان معتقدند كه استعداد فردي نمي     
  ).119 : 1372شوان،  (امثال است و معيار سنجش خود استعداد است، معنايي داشته باشد

رسد كه ديدگاهي     نظر مي تعريف از سنت ضروري به      ارائة    با اين تفاسير و تعاريف، هنگامي       
هاي جوامع رسوخ كرده و نيـاز بـه تعريـف    نوين و متفاوت از ديدگاه سنتي، به تدريج در انديشه       

ا روشن نمود؛ آنچنان كه ديدگاه قبلي را ايجاب كند، تا از اين طريق بتوان مرز بين اين ديدگاه ر   
در برابر مفهوم سنت در موسيقي سنتي، چنين تغيير و اخـتالف برداشـتي، چـه توسـط سـنت                    

  .گرايان و چه به واسطة متجددين ايجاد گرديده است
يعنـي سـنت بـه مثابـه     . دانـست » روش«اما شايد بتوان بهترين معنا را براي سنت، همانا   

توان با نگرة ارائه شده در ايـن تحقيـق هـم سـو                را كه مي  از اين روي، بهترين تعريفي      . »روش«
بـه دسـت    » سـنت زنـده   «تحـت عنـوان     » پل ريكـور  «ت، همانا تعريفي است كه پروفسور     پنداش
دارد كه سنت رسوبي مرده نيست، يا باري كه نـاگزير در پـي        وي در اين باب اذعان مي     . دهد  مي

اند،  يك بار و براي هميشه ثابت شده       سنت حامل مكانيكي الگوهايي نيست كه     . خود حمل كنيم  
و به يك معناي كلي، قاعدة طبيعي سنت، انتقال         . سروكار دارد ) هادگرگوني (بلكه با وارياسيونها  

از اين روي، سنت، نـه الگـو        ). 57و58: 1386ريكور،  (به توليد مورد نو، از راه تأويل مجدد است          
ه نيازهاي انسان در هـر عـصر متفـاوت و گـاه             چرا ك . تواند باشد   است و نه دستورالعمل؛ كه نمي     

مغاير است و هم، زمان در حال تغيير است و هم انسان و در عين حال، جامة سنت هـر لحظـه                       
  .تر و در نتيجه نيازمند تحول و رويارويي با تحوالت جديدتنگ

موسيقي «اگر بخواهيم به بحث اول خويش بازگرديم، بايد گفت كه گرچه دو واژة تركيبي     
! تشابهي ظاهري با هم دارند اما اين تشابه بيشتر بـه خطـاي ديـد              » سنت موسيقايي «و  » نتيس

در واكاوي ايـن    ! درست همانند دو واژة گفتمان و گفتگو      . ارتباط دارد تا به همساني آن دو با هم        
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اش بـا لفـظ و ذات       ، از جهـت همبـستگي     »سنت موسـيقايي  «دو اصطالح بايد اذعان داشت كه       
قولة هويـت اسـت و در ايـن رويكـرد، در حيطـة فرهنـگ و همچنـين ميـراث                  سنت، متضمن م  

را شـامل   » من«بنابراين، اين هويت، همچنان كه از گذشته تا اينك          . فرهنگي در خواهد گنجيد   
بـه  . شود، روي در آينده نيز دارد و از اين روي حركت در زمان از خصوصيات ذاتي آن اسـت                    مي

اي اسـت   آيد، منظور موسـيقي     سخن به ميان مي   » وسيقاييسنت م «كه از     همين سبب، هنگامي  
كه به سان يك سـنت، سـريان يافتـه و چهـار چـوب فكـري و اسـتخوان بنـدي يـك فرهنـگ                          

هـاي   است و همچنـين مربـوط بـه اندوختـه       » روش«سازد و بيشتر مربوط به        موسيقايي را برمي  
و آن را هـر فعاليـت يـا تجربـة        گويد    ، در تعريف سنت مي    »گيدنز«بنابراين، آنچنان كه    . تاريخي

گيـرد، آنچنـان كـه ايـن رشـتة       داند كه در رشتة تداوم گذشته، حال و آينده جاي مي خاص مي 
، )45 : 1377گيدنز،  ( تداوم نيز به نوبة خود با عملكردهاي اجتماعي تكرار شونده، ساختار گيرد           

شود، بـي آنكـه     را شامل ميسنت موسيقايي نيز افقي زماني از گذشته تا حال و از حال تا آينده    
  . داعية آن را داشته باشد كه در عصر و عهد و زماني مشخص خود را درگنجاند

توان به عنوان پاية بحث، از براي سنت موسيقايي قائل            بنابراين، خصوصيتي بنيادين را مي    
قي چرا كه موسي. »بودن«مفهوم دارد و نه » شدن«شد، و آن اين است كه، در سنت موسيقايي،        

بايد كه مدام در حال حركت بوده و          يابد و جبراً و ضرورتاً مي       بنا بر صيرورتي تاريخي، تكوين مي     
هـاي   ، با نو كردن خـود در قالـب  »روش« دستورالعمل، بلكه به مثابة يك نه به عنوان يك الگو و  

ه و  جديد، و با به خدمت گرفتن عناصر مدرن در بطن خويش، به عنوان يك پديده و پيكرة زنـد                  
چـرا كـه تـاريخ يعنـي        . تواند وارد تاريخ گردد     و اينچنين است كه موسيقي مي     . پويا تكوين يابد  

با تكيه بر اين رهيافت، و بنا بر پيش فرض و تعريف حقيقي             . نيز يعني تاريخ  » شدن«و  » شدن«
ل و  آن، سنت موسيقايي نه به عنوان امري ايستا، ساكن و متحجر بلكه به مثابة امري پويا و سيا                 

و از اين روي هرگونه تعريف از سنت موسيقايي كه بر ايستايي            . گردد  دائماً در حركت قلمداد مي    
  . رود سنت تكيه دارد به محاق مي
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خواهد بـر   آيد داعية آن را دارد كه مي      و اما موسيقي سنتي، همان گونه كه از نامش بر مي          
. و البته نيز بايد اينچنين باشد . كيه زند سنت موسيقايي استوار باشد و از آن قوام گيرد و بر آن ت            

اما نكتة حائز اهميت آن است كه، تحقق بالفعل و راستين يك موسيقي سـنتي بـر پايـة سـنت                     
شـود و ديگـري       دارد كـه بـه آن سـنت موسـيقايي مـي           اي    موسيقايي، يكي بستگي به نوع تكيه     

اين، دو مسألة قابـل بحـث و        و  . شود  دارد كه به آن تكيه داده مي      اي    بستگي به سنت موسيقايي   
تواند به روشني، علل گسست اين دو مقوله را در موسـيقي ايـران در                 چالش برانگيز است كه مي    

چرا كه، در اين نوشـتار فرضـيه آن اسـت كـه طـي چنـد قـرن اخيـر و                      . دورة معاصر بيان كند   
 رفتـه،   هايش بر سر سـنت، رفتـه        بخصوص در دورة معاصر، موسيقي سنتي علي رغم همة داعيه         

خواسته يا ناخواسته، خود را از پيكرة سنت موسيقايي ايراني جدا كرده و در تعارض با آن واقـع                   
  . شده است

  
  روش مطالعه 

اگر بخواهيم از فراسنجهاي سنت موسيقايي ايراني سخن به ميان آوريم، از آنجا كه اصوالً               
و از آنجـا كـه تـاريخ موسـيقي     در حيطة تاريخ موسيقي در ايران، با فقر منبع روياروي هـستيم        

مدون و دقيق و سامان مند درنيامده است، لـذا ايـن معـضل،              اي    ايران هنوز به درستي، به گونه     
اما ناچاراً، با توجه به مكتوبات و اسناد قليلي كه به هر . كند خود بررسي را صد چندان دشوار مي  

هـاي    سيم نمايد و بـا ايجـاد بـرش        سيقي ايراني را تر   تواند روندي كلي از سير تحول مو       حال، مي 
بنابراين در اين پژوهش از روش تـاريخي و         . تاريخي در اين روند، به اجمال سخن خواهيم گفت        

اسنادي استفاده خواهيم كرد و با مراجعـه بـه منـابع تـاريخي و نيـز منـابع مكتـوب در حـوزه                        
هاي موسيقي    رادايمموسيقي ايراني و تحوالت آن سعي خواهيم كرد تا شكل گيري و تحوالت پا             

  . ايراني را در طول زمان و با توجه به تحوالت اجتماعي توضيح دهيم
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سـنت  «بـا   » موسـيقي سـنتي ايـران     «همانگونه كه اشاره شد، گسست و در نتيجه تـضاد           
يكي گسستي است كـه بـا نفـس و جـوهره و             : توان در دو بعد گنجانيد      را مي » موسيقايي ايراني 

است كه بدان دارد و البته خود به آن اذعـان نـدارد و           اي     نوعِ تكيه  حقيقت سنت دارد و متضمن    
شايد از آن بي خبر است و ديگري گسستي است كه با سنت موسـيقايي ايرانـي دارد كـه خـود                 

  . است كه به آن تكيه داده شده استاي  بيانگر، نوع سنت موسيقايي
ايراني بر چيست تا در گام      در حوزة دوم بحث، بايد اول بدانيم كه اساس سنت موسيقايي            

جوانـب    از آنجا كه پرداختن به تمامي     . بعد به بررسي نسبت موسيقي سنتي ايران با آن بپردازيم         
هـاي موجـود    در چنين مجالي منطقاً ميسر نخواهد بود، لذا به اجمال در اين مقاله به شرح پارادايم        

وسيقايي را به فرصتي ديگر موكول      پردازيم و مقايسه با اساس سنت م        در موسيقي معاصر ايران مي    
بـه نتيجـه رسـيد    ها  توان با استفاده از مفاهيم و قياسِ آن اما در زمينة اول به روشني مي    . كنيم  مي

  . كه بحثي نظري است و سعي شده است در اين مقاله در حد وسع بدان پرداخته شود
  

  تاريخچه موضوع
رستي درخواهيم يافـت كـه موسـيقي        درنگاهي اجمالي به سير تحول موسيقي ايراني به د        

سنتي ايران از دورة صفويه و باالخص دورة قاجار به بعد، بر جاي خود و در چهارچوبي سـخت و   
تكرار شونده ايستاده است و آنچه كه امـروزه بـه عنـوان موسـيقي سـنتي مـورد اسـتيفاد قـرار                       

 غالـب چهـار چـوبي     از قراردادهاي موروثي هنرمندان سنتي اسـت كـه در         اي    گيرد، مجموعه   مي
گيرد، و آن اين كه، موسيقي  بنابراين، در اينجا يك پارادوكس شكل مي. مشخص در گنجيده اند

داند، در حالي كه خواسته يا ناخواسته به مقابلة بـا             سنتي خود را بر سنت موسيقايي منطبق مي       
، و از خـصوصياتش » روش«چـرا كـه سـنت يعنـي         . سنت به معناي حقيقي آن پرداختـه اسـت        

حركت و تكامل و به روز شدن است؛ در صورتي كه موسيقي سـنتيِ كنـوني، چنـين رونـدي را                     
چنين ديدگاهي خود متضمن درك ناصـحيح مجريـان موسـيقي و            . گردد  عمداً يا سهواً مانع مي    
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بـه ديگـر سـخن، بـه        . مشعله داران سنت موسيقايي است و به خود سنت چندان مرتبط نيست           
بنابراين، اگـر حركـت، و تـداوم را از صـفات            . ط دارد و نه به ذات سنت      برداشت ما از سنت ارتبا    

درون ذاتي سنت بدانيم، هر آنچه كه موجب سلب اين صفت گردد از دايرة بحـث سـنت خـارج                    
  .تواند داعية سنت را داشته باشد است و از اين روي، خود نمي

تـوان    سالم در ايـران، مـي     با مروري بر تاريخ موسيقي ايران به ويژه در دورة پس از ظهور ا             
مباحـث عملـي و     (دريافت كه در اين دوره، ارتباطي تنگاتنگ ميـان علـم و عمـل در موسـيقي                  

هـاي مختلـف      طوري كه از آغاز دورة اسالمي، در حـوزه        وجود داشته است؛ به   ) نظري موسيقايي 
ـ           ه زبـان  نظري موسيقي ايراني، و به طور اعم موسيقي در جهان اسالم، صـدها رسـاله و كتـاب ب

). 44 : 1382اسـعدي   (عربي و فارسي، در طي زماني قريب به يـك هـزاره نوشـته شـده اسـت                   
انـد،   مؤلفاني كه در طي قرون سوم تا قرن دهم هجري به كار موسيقي در جهان اسالم پرداختـه       

هاي بشري را فراگيرنـد، ميانـشان         كوشيدند همه دانش    آنان مي . پيش از هر چيز فيلسوف بودند     
مجموعـة  . عقالني و استوار بنا كنند و آنها را در سلـسله مراتبـي منطقـي جـاي دهنـد                  پيوندي  

موسيقي نيز يكي از اين علوم به حـساب         . داد  هاي اين فيلسوفان، فلسفة عام را تشكيل مي         دانش
امـا علـي رغـم توجـه        ). هفـده  : 1375فـارابي   (گرفـت     آمد و در كنـار رياضـيات جـاي مـي            مي

شـد، متأسـفانه در قـرون      اين گونه مسائل كه در ادوار پيشين يافـت مـي       موسيقيدانان ايراني به  
هاي نظري و عملي موسـيقي در فرهنـگ موسـيقايي ايرانـي               اخير، به تدريج ارتباط ميان مقوله     

دچار تنزل گشت و اگرچه در دوره صفويه، رساالتي چند در باب موسيقي نگاشته شـد، امـا بـه                    
هاي پيش از خود را دارا نبود و اين سير تنزلـي در عهـد                 رههاي عميق و دقيق دو      وجه جنبه هيچ

را در موسـيقي ايرانـي     تـوان پـارادايمي   اين خط سير، مـي    بنابراين، در . قاجار به اوج خود رسيد    
لـذا ايـن    . شود  متذكر شد، كه اساس آن بر ارتباط ميان اصول نظري و عملي موسيقي نهاده مي              

سنت موسيقايي ايراني دانست كه به عنوان يك روش، قرنها          هاي    توان يكي از فراسنج     مهم را مي  
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بنـابراين، گسـست    . به حيات خويش ادامه داده و آرام آرام به داليل مختلف، متوقف شده اسـت              
  . ميان مباحث نظري و عملي، نوعي گسست از سنت موسيقايي ايراني به شمار خواهد آمد

بت ميان ديـروز، امـروز و فـردا در سـنت     بنابراين، با در نظر گرفتن و انگشت نهادن بر نس       
» من«و در ديروز  » من«موسيقايي، درخواهيم يافت، همانگونه كه يك سنت موسيقايي با ديروز           

از . شود، امروز نيز در نسبت با فردا حكم ديروز را دارد بـا امـروز           بازتعريف مي » من«و براي امروز  
اين روي، اگر يك سنت و در اينجا يك سنت موسيقايي در يك بازة زماني به هر دليلي متوقـف                    

درنـگ نـسبت خـود را بـا امـروز از           گيري يك خالء زماني ميان ديروز و امروز، بي        گردد، با شكل  
بنابراين، خواهيم ديد، پس از اوج و       . اكارآمد مبدل خواهد شد   دست خواهد داد و به يك عنصر ن       

توسط نوابغ بزرگي، همچون فارابي، ابن        شكوفايي موسيقي ايراني در دوران طاليي ايران اسالمي       
اي، صفي الدين ارموي و ديگر بزرگـان، رفتـه رفتـه            سينا، قطب الدين شيرازي، عبدالقادر مراغه     

بعد، پاي در دوران ركود خود نهاده و در نتيجه، سنت موسيقايي            موسيقي ايراني از سدة نهم به       
چار گسستي چهار   حتي فراي موسيقي عملي بوده، د      پا و اش بر اصول نظري، هم    ايراني، كه تكيه  

كه در طي اين چهار قرن كه به تعبيري خـواب موسـيقايي آغـاز شـده                 صورتيدر. گردد  قرنه مي 
   . باز نايستاده و مسير خود را طي نموده استهاي جامعه و تاريخ از حركت است، چرخ

  
  هاي موسيقي در ايران معاصر پارادايم

افكنيم، درخواهيم يافت كه    هاي موسيقايي در دورة معاصر بي       اگر نگاهي اجمالي به جريان    
هاي كامالً متفاوت و متناقضي در موسيقي ايراني در جامعه شكل يافته است كه جملگي    پارادايم
 _موسيقيدانان را در مقابل پارادايم موسـيقي سـنتيِ گسـسته از سـنت موسـيقايي               العمل  عكس

  :توان به اختصار چنين بازگو كرد تابد، كه مي  بر مي_آنچنان كه ذكر شد
پاراديم نخست كه بازتاب و عكس العمل طبيعي موسيقيدانان در مقابـل ركـود و سـكون                 

نگ موسيقايي غرب را در بر دارد، معلول        موسيقي سنتي و در عين حال، مواجهة همزمان با فره         
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هاي نظري و عملي در       ها گسست ميان مقوله     از اين روي، پس از مدت     . امتزاج اين دو علت است    
خصوص از دورة قاجـار بـه بعـد، تعـدادي از            موسيقي ايراني، با برخورد و تماس ايران و غرب، به         

هـاي متعـدد و     شدند كـه بـا ديـدگاه    هايي را موجب    هايي متفاوت، جريان    موسيقيدانان با نگرش  
هاي آنان را در قالب رهيافتي غـرب          توان مجموعة نگره    كمابيش هم راستايي ارائه گرديد كه مي      

  . گرايانه در گنجاند
، نوعي گرايش و كشش »ديگري«با غرب به عنوان » من«در اين پارادايم، از نقطه نظر مواجهة 

اي  اده است كه در نهايت منجر به زايش پديدهشديد براي اخذ فرهنگ موسيقايي غرب رخ د
، از »1شگفت گراييِ موسيقايي«تحت عنوان اليناسيون موسيقايي برون فرهنگي گرديده كه 

بايست تكوين اين پارادايم را با دورة قاجار و  از نقطه نظري تاريخي مي. مظاهر عيني آن است
حصل به فرانسه و كشورهاي اروپايي مقارن اوج گيري ورود مختصصان از اروپا به ايران و اعزام م

غالمرضا مين باشيان معروف به ساالر معزز، فرزندش غالمحسين مين باشيان، خالقي و . دانست
و شايد بتوان . توان از پيش قراوالن اين مكتب فكري برشمارد كلنل علي نقي وزيري را مي

 چه ساالر معزز در مدرسة اگر. وزيري را برجسته ترين فرد در اين رهيافت محسوب نمود
موسيقي در كنار موسيقي غربي به موسيقي ايراني نيز نظري داشت، اما بر آن بود تا با انطباق 

موسيقي ايراني آشنا كند، كه اين ! جويان را با شيوة علميسيقي ايراني با موسيقي غربي، هنرمو
صحيح براي نااي  گزيدن شيوهخود بيانگر گرايشي غير دانشورانه و افراطي به موسيقي غرب و بر

باشيان از آن روي كه به از سوي ديگر، غالمحسين مين. ارتقاء سطح كيفي موسيقي ايراني بود
بودن آن،   علميپنداشت، با حكم به غير مي  گمان خويش موسيقي ايراني را فاقد اصول علمي

 همچنين جايگزيني هاي درسي مدرسة موسيقي و خواستار حذف كامل موسيقي ايراني از برنامه
ديگر، با رهيافتي غرب گرايانه به منظور اي  آن با موسيقي غربي شد، علي نقي وزيري نيز با نگره
: نك درويشي(كردن موسيقي ايراني داشت  تبيين مباني نظري موسيقي ايراني سعي در علمي

                                                 
1 . Exoticism Musical 
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وسيقايي غرب وسيلة انديشة مدر ديدگاه وي، هدف، نظريه مند كردن موسيقي ايراني به) 1373
هاي تئوريك و همچنين فراگيري  بود، كه اگر چه سودمندي اين نگرش را در برخي از بررسي
توان انكار كرد، ولي به دليل عدم  آكادميك بعضي از مباحث نظري و عملي موسيقي ايراني نمي

در . دهاي موسيقي ايراني، از اهميت چنداني برخوردار نش انطباق اين نظريات با اصول و بنيان
ادامة اين گرايش، شاهد تالشي بوديم در جهت حذف تدريجي فواصل ايراني و گرايش بيشتر به 

طور كه دستور زبان هر چرا كه، همان. هاي غربي كه اثري منفي برجاي گذاشت سمت نيم پرده
گردد، تئوري موسيقي هر ملتي نيز صرفاً با شناخت و  فرهنگي از درون همان زبان تدوين مي

آيد و قواعد و  هاي موسيقايي همان ملت به وجود مي ها و ويژگي ها، بنيان ل درون مايهتحلي
هايي كه متأثر از سنت بنابراين،  نظريه. ها لزوماً قابل تعميم نيستند اصول موسيقايي ديگر ملت

توانند به درستي قواعد و اصول موسيقي سنتي ايراني را آنچنان  موسيقايي غرب هستند، نمي
برونو نتل، اتنوموزيكولوگ برجستة امريكايي، ). 9 – 8 : 1372طاليي (ايد نشان دهند كه ب

گردد  هاي متفاوتي دريافت مي هاي غير غربي و غربي پاسخ معتقد است كه در برخورد موسيقي
وي بر اين اعتقاد است كه . تلفيق شدن، غربي شدن و مدرن شدن. كه اهم آنها سه پاسخ است

. وجود دارند كه از اهميت بيشتري برخوردارند» هايي مركزي و محوري  ويژگي«  در هر موسيقي
هاي مركزي دو موسيقي با يكدگر سازگاري داشته باشند، تأثير پذيري  كه ويژگي هنگامي

غربي ويژگيهاي مركزي كه يك فرهنگ غير از سوي ديگر، هنگامي. تواند به تلفيق بيانجامد مي
زي موسيقي خود ازموسيقي غربي وام گيرد، نتيجة تأثيرپذيري، هاي مرك نامتجانسي با ويژگي

هاي وام گرفته شده، سازگار با فرهنگ ميهمان  غربي شدن خواهد بود و در نهايت، اگر ويژگي
با . باشند اما ويژگيهاي مركزي موسيقي غربي نباشند، با پديدة مدرن شدن سرو كار داريم

يابيم كه در اين برخورد، موسيقي ايراني، دچار  ميبررسي موسيقي ايراني و موسيقي غربي در
كه ويژگي محوري موسيقي غربي، چرا. عني غربي شدن متحقق شده استگردد؛ ي حالت دوم مي

هاي ديگر موسيقايي تحت تأثير آن قرار دارند كه در نهايت باعث   است كه ويژگي1هارموني
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در صورتي كه در سيستم . گردد ات ساده ميها و تزئين ايجاد اركستر، مدهاي ماژور و مينور، ريتم
اما در مقابل، ريتم و تزئينات . چند مدي موسيقي ايراني، هارموني چنين محوريتي ندارد

ملوديكي از پيچيدگي خاصي برخوردار و جزء خصوصيت محوري موسيقي ايراني محسوب 
ضاي مدال و مداليته است، از سوي ديگر، بنيان و پارادايم موسيقي ايراني بر مبناي ف. گردند مي

را تشكيل ) رپرتوار موسيقي ايراني (2هاي موسيقي ايراني كه مجموعاً رديف چنان كه دستگاه
در حالي كه بنيان موسيقي . شوند اي چند مدي قلمداد مي دهند، خود به عنوان مجموعه مي

ه خود، باعث ايجاد  خود ببنابراين جذب تفكر تونال،.  است3غربي بيشتر استوار بر توناليته
بنابراين، خواهيم ديد اتصال و امداد از .  نامناسب با اصول بنيادين موسيقي ايراني گرديد تئوري
هاي موسيقايي فرهنگ موسيقيايي غرب كه اساساً داراي بنيان ها، و اصول و خصوصيات  شالوده

و تنها . رآمد نگرديدمقبول و كااي  محوري متفاوتي با موسيقي ايراني است، موجب تحقق نتيجه
  . پيامد آن غربي شدن در حيطة موسيقي بود

عنوان عكس العملي ، و به»ديگري«عنوان با غرب به» من«در پارادايم دوم، از نقطه نظر مواجهة 
هاي غرب گرايانه، و نيز متأثر از شرايط فرهنگي و اجتماعي دوران  ناگزير در واكنش به ديدگاه

، بر اساس رهيافتي تاريخ )45: 1382اسعدي،  (ايي خويشبراي جستجوي هويت موسيق
گرايانه، نوعي دافعة شديد در مقابل فرهنگ موسيقايي غرب رخ داده، كه با ترد هرگونه تعاملي 
با عناصر موسيقي غربي و بعضاً هرگونه تغيير و تحولي دروني در موسيقي سنتي ايران همراه 

از جمله خصوصيات » 2يادبود گرايي موسيقايي«و » 1خود شيفتگي موسيقايي«كه . شده است
در اين پارادايم، هدف، نشان دادن پيشينة تاريخي علم موسيقي در ايران . شود آن محسوب مي

و نظريات استاد مجيد كياني، ها  بايد گفت كه ديدگاه. و مطرح نمودن بحث تداوم تاريخي است
). 45: 1382همان، (ر گذاري را داشته است در اين حوزه، به ويژه در دو دهة اخير بيشترين تأثي

                                                 
1 . Musical Narcissism 
2 . Musical Monumentalism 
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، توسط موسيقيدانان طرفدار اين جريان، به عنوان »سنتي ايرانموسيقي «در اين رهيافت، 
تاريخي، هرگونه آينده نگري و هرگونه اي  اليتغير تلقي شده و با توسل مدام به گذشتهاي  پديده

  .تحول و ترقي به محاق رفته است
تواند به واسطة سنت گرايان  تي افراطي و سطحي و البته غير دانشورانه، مياين پارادايم در حال

كه در اين ميان   شاخصة موسيقايي. كامالً ايستا دگرديسي داشته باشد افراطي به پارادايمي
هاي مكرراتي است كه در نهايت، به  بازتابي از اين نگرش را بر ميتابد، پرداخت مجموعة تكرار

قليد آثار اجرا شدة پيشين، صرفاً با تغيير و تنوع در اجرا كنندگان اثر، اعم صورت بازخواني و ت
هاي تثبيت شدة پيشين شكل  و قالبها  تصنيف آثار جديد در همان روند يا از خواننده يا نوازنده

در آن _گرايان حقيقي  و نه سنت_در اين مقوله كه اصوالً سنت گرايان متعصب . يافته است
- است، از بين رفته و گونه» روش«با استناد به معناي حقيقي آن كه همانا » تسن«گنجند،  مي

  .كه ايستايي و جمود از خصوصيات آن است، به جاي آن اتخاذ شده است» شبه سنت«اي 
در بعد ديگر، يعني تيرگي و حزن آلودگي موسيقي سنتي معاصر، عكس العمل طبيعي اش را 

! ل كلي، پارادايم موسيقي مردم پسند، چه از نوع روزمينيهاي ديگر و در يك شك در ايجاد ژانر
هاي تند و گاه تحرك  كه شاخصة آن ريتم پارادايمي. توان دريافت مي! و چه از گونة زير زميني

هاي  هاي مختلف موسيقي بوده و به گونه! برانگيز، ملودي تغزلي و شعر عاشقانه و گاه عاميانه
، به صورت پاپ ايراني و ...م پسند غربي اعم از پاپ و راك و مردم پسند منشعب از موسيقي مرد

هايي كه از سوي مخاطبين و به  در همين راستا يكي از انتقاد. راك ايراني نمود يافته است
گردد، همان خصوصيت حزن  خصوص نسل جوان در مورد موسيقي سنتي مورد ايراد واقع مي

نخواست خود را  يا  نتوانستجا كه موسيقي سنتينجاست كه از آناما مسأله اي. آلودگي آن است
لذا .  كه همانا حركت، نيرويافتن و شادي است، منطبق نمايد امروزين نسل امروزهاي با نياز

عكس العمل طبيعي آن، ظهور ژانرهاي موسيقي غيرسنتي و مردم پسندي شد، كه بتواند ظاهراً 
  . ها را برآورداين آرمان
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گرا و در عين حال نوآور اي منطقي، دانش پژوهانه، هويتبه عنوان نگرهتوان  رويكردي را كه مي
آنچه كه بر رجحان اين . بدان اشاره داشت، در حيطة رهيافتي پديدار شناسانه قابل درك است

هاي نظري  كوشد تا به تبيين و تشريح بنيان رهيافت تأكيد دارد، همانا آن است كه، مي
هاي غرب گرايانه و نه  پرتوارهاي موجود، نه بر مبناي ديدگاهموسيقي سنتي ايراني بر اساس ر

چرا كه ديروز و امروز موسيقايي . بر مبناي انطباق صرف امروز بر گذشتة موسيقايي مان بپردازد
پيش به امروز پيوند زد؛ بل چنين پيوندي ها  در قرناي  توان با پلي كاذب از نقطه خويش را نمي

هاي  ق هر يك به تفكيك و نيز آگاهي از سير تحول و تطور پديدهمستلزم شناخت عميق و دقي
). 45 : 1382اسعدي (موسيقايي در محورهاي زماني و مكاني در فاصلةميان اين دو نقطه است 

توان به پژوهشگران و موسيقيداناني همچون دكتر محمد  از پيشگامام اين رهيافت در ايران مي
در . اد داريوش طاليي و استاد حسين عليزاده اشاره كردتقي مسعوديه، دكتر هرمز فرهت، است

كه در پيش گرفته است، اي  يك كالم اين رهيافت توانايي آن را در خود دارد تا بر اساس نگره
هاي بالقوة موسيقي ايراني انگشت نهاده و با به فعليت رساندن آن در  بر امكانات و قابليت

سنت قي سنتي ايراني جلوگيري و در راه پيوند آن با هاي نو، از انسداد موسي و قالبها  روش
بنابراين، به منظور ايجاد و تحقق يك رِفُرم موسيقايي در بطن راكد . موسيقايي ايراني گام بردارد

   .توان از مجراي اين رهيافت وارد گرديد موسيقي سنتيِ گسسته از سنت موسيقايي، مي
  

  گيريجمع بندي و نتيجه
يكي سنت موسيقايي و . با دو مقوله مواجه خواهيم شد،   موسيقيدر يك نگرش كلي به

ة خصوصياتي اولي يك انديشه و تفكر حاكم بر موسيقي را كه شامل هم. ديگري موسيقي سنتي
 . سازد مييك موسيقي را در يك فرهنگ بر» تموسيقي«، اصوالً »روش«است كه به مثابه يك 

آن نسبت خود را متعين  و در نهايت با  سازگار كندموسيقي ديگر بر آن است تا خود را با آن
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ها  تنها در مورد موسيقي ايراني كه در مورد موسيقي ديگر فرهنگاين، اين حكم، نهبنابر. كند
  . نيز الزم االجرا است

در تعميم اين قانون به موسيقي ايراني، درخواهيم يافت كه سنت موسيقايي ايراني، به 
اي از تاريخ از جريان باز وسيقي ايراني، به داليل متعددي در دورهعنوان هستة مركزي هويت م

ايستد، و اين در حالي است كه جامعه و زمان در حركت است و نياز مخاطب در هر عصر  مي
 و گسستي چهارصد ساله مواجه شده استبنابراين، موسيقي سنتي، در عصر حاضر، با . متغير

؛ كه نه را به اجرا درآوردها  آن اصول بازگردد و مو به مو آنتواند به  اين در حالي است كه نه مي
چرا كه در جستجوي هويت خويش . تواند آنرا رها كند دهد و نه زمان، و نه مي تاريخ اجازه مي

گردد، در  سنت موسيقايي ايراني در قرن شانزدهم ميالدي متوقف مي به ديگر سخن، .است
 و خواهد كه زنده بماند بايد و مي  مي_يعني اكنون  _بيستم حالي كه موسيقي سنتي در قرن 

 انسان زيراتواند حفظ كند،  از طرفي موسيقي قرن شانزدهم، نسبتش را با امروز قرن بيستم نمي
حال اين پرسش پيش خواهد آمد كه چه بايد كرد؟ نه . و جامعة امروز همانند ديروز نيست

ايم و نه هم لت هويت و تاريخ خود را از كف دادهتوان از سنت موسيقايي بريد، كه در اين حا مي
  . كه انسان امروزيم،  توان به قرن شانزدهم بازگشت مي

ست با اگر به موسيقي سنتي با نگرشي واقع گرايانه بنگريم و از پذيرش نقد و قبول گس
عنوان يك  و همچنين اگر به سنت موسيقايي ايراني، نه بهسنت موسيقايي روي برنتابيم

عنوان يك الگو، بلكه فقط و فقط به مثابه يك روش بنگريم، شايد بتوان به ورالعمل، و نه بهدست
و آن، واكاوي و واسازي موسيقي سنتي معاصر، و تشخيص نقاط ضعف و . راهكاري نائل آمد

از اغراض است، در كنار واسازي سنت موسيقايي، در قالب تصفية عناصر اي  قوتش بي هر شائبه
آنچه كه از سنت آيد و برگرفتن هر ن، و زدودن هر آنچه كه امروز به كار نميموسيقايي آ

با نو كردن ما را رهنما باشد، و نيز امروزي كردن گذشته اي  تواند به گونه موسيقايي گذشته مي
 در بطن برگرفتن و چينش عناصر جديدهاي جديد، و با به خدمت گرفتن و  خود در قالب
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 اين حالت خواهد بود كه نه با شبيه ديگري شدن و نه با گسست و در. موسيقي سنتي خويش
 به تعبير .توان به امروز رسيد مي،  تاريخياي  از گذشته و نه حتي با بازگشت مطلق به گذشته

  .»بازگشت به خويش، پس از عصيان عليه خويش«:  شريعتيدكتر علي
  

  پي نوشت
در تركيب و تسلسل اصوات موسيقي   د نظميمنظور ايجااست كه قواعد آن به هارموني علمي. 1

  .و آكوردها پايه گذاري شده است
 .اند  رديف، مجموعه ملوديهاي موسيقي ايراني است كه تحت اين عنوان نظم و ترتيب يافته. 2

 به است كه به طريقي) تونيك(ها پيرامون يك نت مركزي توناليته، رابطة سازمان يافتة نت. 3
 .شود مايت و تثبيت ميهاي ديگر حوسيلة نت
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