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چکیده
از سال 1325 شمسی که روبن گریگوریان رهبری ُکر هنرستان موسيقی را به عهده گرفت و آوازهای محلی ایرانی را برای 
گروه ُکر تنظيم کرد، روند شکل گيری و گسترش گروه های ُکر فارسی زبان آغاز شد و تالش خالقانۀ آهنگ سازان ُکرال نویس 
ایرانی طی دهه های گذشته موفقيت هایی به همراه آورد. با این وصف، موسيقي ُکرال، به عنوان پدیده ای خارج از فرهنگ 
موسيقی ملی، از آغاز شکل گيری همواره با چالش ها و موانعی روبرو بوده که به طور مستقيم بر روند رشد و گسترش آن  تاثير 
گذارده اند. برخي از این چالش ها با پيچيدگي هاي فني، آوازي، کالمي و همچنين محدودیت رپرتوار متناسب با فرهنگ و 
ادبيات ایران پيوند داشته و بعضي از این موانع، ناشي از عادت های شنيداری ایرانيان، ظرفيت محدود جوامع سنتی برای 
فعاليت های گروهی هنری و کم توجهی به جنبه های اجتماعی موسيقی ُکرال و نقش آن در سالمت انسان بوده است. این 
پژوهش با تکيه بر اندک منابع مکتوب و شنيداری و  با بهره گيری از روش های مصاحبه و پرسشنامه، به تبيين و تحليل 
چالش ها و موانع موسيقی ُکرال ایران پرداخته و نشان داده که پيچيدگی های نگارش و اجرای آثار ُکرال ایرانی، غرابت شيوۀ 
آوازخوانی غربی معمول در گروه ُکر و عدم برقراری ارتباط ُکرال های مذهبی غربی با مخاطبان ایرانی از مهم ترین عوامل 

گسترش نيافتگی موسيقی ُکرال در ایران بوده است. 
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موسيقی ُکرال، همانند بسياری از گونه های دیگِر موسيقی غربی، 
به  بنا  پيشينه  این  دارد.  ایران  موسيقی  تاریخ  در  کوتاهی  پيشينۀ 
دالیلی، حتی کوتاه تر از سابقۀ ورود موسيقی غربی به ایران در اواخر 

دورۀ قاجار است.
 }در دورۀ ناصری{ نفوذ موسيقی غربی در ایران و ذوقياِت ایرانی ها بسيار 
مدت ها  تا  نفوذ  این  که  گفت  باید  چيز  هر  از  قبل  گرفت.  صورت  به کندی 
غربی،  بزرگ  موسيقی های  نه  و  بود  محدود  بسيار  کارگان)رپرتوار(  نظر  از 
مثل آثار سمُفنيک یا مجلسی)کوارتت، ُسنات، تریو و غيره( یا اپراهای کامل، 
بلکه قطعات کوتاه همه پسند، به ویژه آریاهای بسيار مشهور اپراهای تجاری و 
اپرت ها و نيز موسيقی های رقص که کارگان های نوع نموِن ارکسترهای نظامی 

به حساب می آیند را شامل می شد )فاطمی، 1393، 10-9(.
از شاهنامه فردوسی« ساختۀ مين باشيان، نخستين  »سه داستان 
و  بلدیه  ارکستر سمفونيک  توسط  است که  فارسی  زبان  به  ُکرال  اثر 
 1313 سال  مهرماه  سيزدهم  در  گاالنداریان  نيکل  خوانندگان  گروه 
ُکر  گروه  نخستين  اما   .)465  ،1377 )راهگانی،  گردید  اجرا  شمسی 
سال  به  موسيقی  هنرستان  در  گریگوریان  روبن  توسط  فارسی زبان 
1325 شمسی شکل گرفت. او آوازهای محلی ایرانی را برای ُکر آکاپال 
تنظيم و با ُکر هنرستان موسيقی اجرا کرد )گریگوریان، 1327( و در 
ایاالت متحده امریکا مهاجرت کرد و  اتفاقاتی، به سال 1329 به  پی 
پس از آن، زنجيرۀ تنظيم هایش از آوازهای محلی ایرانی برای ُکر ادامه 
ُکرال  آثار  خلق  به  ایرانی  آهنگسازان  گریگوریان،  از  پس  نکرد.  پيدا 
چه به صورت آکاپال و چه به صورت بخشی از یک اثر موسيقایی، مانند 
اپرا و کانتات، پرداختند که برخی به شيوه های آهنگسازی گریگوریان 
نزدیک مانده و بعضی نيز متناسب با روح دوره، دستاوردهای مکتب 
به  نوشتند.  آثار متفاوتی  موسيقی ملی و ویژگی های سبک شخصی، 
نظر می رسد که کارکردهای موسيقایی متنوع و نقش موسيقی ُکرال در 
فرهنگ موسيقی تک صدایی ایران، به واسطۀ طرح امکانات چندصدایی 
ملی،  موسيقی  گسترش  راه های  به  نگرش  در  متنوع  دیدگاه های  و 

هنری کشور طی  در حيات  موسيقایی  گونۀ  این  ماندگاری  دالیل  از 
دهه های گذشته بوده است.

با این همه، موسيقی ُکرال به عنوان یکی از گونه های موسيقی غربی 
همواره با چالش ها و موانعی روبرو بوده که بر روند گسترش کّمی و 
کيفی آن تأثير گذارده اند؛ برخی از چالش ها با مسائل فنی آهنگسازی، 
توانایی  اجرایی گروه های ُکر و شيوۀ آوازخوانی کالسيک غربی مرتبط 
بوده و بعضی موانع، ناشی از ظرفيت محدود جوامع سنتی برای فعاليت 
گروهی، عدم حمایت از ساخت و اجرای موسيقی ُکرال و عدم پيوستگی 
بوده  ایرانی  جامعه  مذهبی  خاستگاه های  با  غربی  ُکرال  نيایشی  آثار 
است. همچنين می توان اضافه کرد که فقدان پژوهش هایی در خصوص 
جنبه های اجتماعی موسيقی ُکرال و نقش آن در سالمت تنی - روانی 
جامعه  شناخت  مانع  خود  جای  در  ایرانی،  ُکر  گروه های  خوانندگان 
بسترهای  و شکل گيری  ُکرال  موسيقی  سازندۀ  از ظرفيت های  ایرانی 
انگيزشی فعاليت در این حوزه گردیده است. کمبود منابع تحليلی و 
موجب شده  ایرانی،  آهنگسازان  ُکرال  آثار  به  مطلوب  دسترسی  عدم 
سنت  با  مستحکمی  پيوند  نظری،  جنبۀ  از  ُکرال نویس،  آهنگ ساز  تا 
این ميراث محروم  از  باشد و در نتيجه  ایرانی نداشته  موسيقی ُکرال 
گردیده و در مسير خلق اثر، تکيه گاه های مطمئنی پيدا نکند. شناخت 
موانع و چالش های موسيقی ُکرال ایران، می تواند در شکل گيری نگاهی 
عميق تر به این حوزه و انسجام فعاليت های ُکرال در کشور مؤثر باشد؛ 
آهنگ سازان و رهبران گروه های ُکر را چاره جویانه متوجۀ جستجوی 
راه حل هایی جامعه شناسانه و زیبایی شناسانه در جهت معرفی و ترویج 
بهينۀ موسيقی ُکرال نماید. این پژوهش با تبيين و تحليل چالش ها و 
موانعی که در مسير گسترش موسيقی ُکرال ایران قرار گرفته اند، ضمن 
طرح بخشی از دستآوردهای آهنگسازان ایرانی، زمينۀ شناخت مسائل 
این حوزه را فراهم کرده و بستر مناسبی جهت خلق آثار نوین ُکرال 
هموار می سازد. نتایج این پژوهش  همچنين می تواند برای رهبران ُکر 

در جهت گزینش، تفسير و اجرای قطعات ُکرال سودمند باشد.

پیشینه تحقیق
جنبه  عمدتآ  و  محدود  بسيار  ایران  ُکرال  موسيقی  مکتوب  منابع 
هنرستان  ُکر  گروه  عضو  خود  که  آریان پور  اميراشرف  دارند.  تاریخی 
ایران  موسيقی به رهبری روبن گریگوریان بوده، در کتاب »موسيقی 
از انقالب مشروطيت تا انقالب جمهوری اسالمی ایران« گزارش هایی 
از شکل گيری و فعاليت گروه های ُکر ایران و اجرای برخی آثار ُکرال 
برخی  با  همچنين   مصاحبه هایی  است   )آریان پور،1393(.  داده  بدست 
رهبران ُکر ایران در شماره »ویژه نامۀ موسيقی ُکرال« نشریه تخصصی 
همکاران،7،1388  )باغچه بان   و  است  شده  منتشر  موسيقی  گزارش 
-14(. و از معدود منابع تحليلی در این حوزه می توان به مقالۀ »سير 
تطور تنظيم آوازهای محلی ایرانی برای گروه ُکر و رهيافت های نوین« 

اشاره کرد)عسکری رابری، 1393(. 

روش تحقیق
در پژوهش حاضر، به جهت کمبود منابع مکتوب،مصاحبه هایی با 
ده نفر از موسيقی دانان ایرانی شامل آهنگسازان ُکرال نویس، رهبران 
ُکر و پژوهشگران صورت گرفته است. همچنين پرسشنامه ای به شيوۀ 
طيف ليکرت به صورت پنج گزینه ای شامل مسائل مهم فنی و اجرایی 
موسيقی ُکرال ایران تدوین گردیده که حاصل مطالعات کتابخانه ای و  

تجربيات نگارنده به عنوان آهنگساز ُکرال نویس و رهبر ُکر  است. 
در   تکميل پرسشنامه یکصد و هفتاد نفر از آهنگسازان، رهبران  ُکر، 
خواننده  ایرانی   )نوازنده،  موسيقی  حوزۀ  متخصصان  پژوهشگران، 
کالسيک  آوازخوانان  غيرایرانی،  سازهای  نوازندگان    پژوهشگر(،  و 
سابقه   مشارکت  سال  چهار  از  بيش  )با  ُکر  گروه های  و  خوانندگان 

کرده اند )نمودار1(.
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دربارۀ موسیقی ُکرال
تاریخ موسيقی غرب نشان می دهد که سير چندصدایی)از ارگانوم های 
موازی دورۀ قرون وسطا، تا کاربرد ایميتاسيون های گوناگون در بافت 
چهارصدایی دوره رنسانس(، پيوند نزدیکی با موسيقی آوازی مذهبی 
از موسيقی آوازی  پُلی فونی  اغلِب فنون  داشته است و در طی زمان، 
می دهد  نشان  شواهد  این  یافته اند.  راه  سازی  موسيقی  به  )ُکرال( 
و  می آید  به شمار  ُکرال  موسيقی  ارکان  از  چندصدایی«   »بافت  که 
شکل گيری و توسعۀ ژانرهای موسيقی مذهبی با آن پيوند داشته است 

)آبراهام، 1380(.
در موسيقی مذهبی مسيحی، گروه ُکر به مثابه گروه فرشتگان است 
و نقش اصلی را در ژانرهایی همچون: َمس، رکوئيم، پاسيون، ستابات 
ماتر، آوه ماریا و انواع ُکرال های مذهبی که در کانتات ها و اوراتوریاها 
دیده می شود، به عهده دارد. این موضوع سبب شده که موسيقی ُکرال 
متمادی  سده های  طی  همواره  و  آید  به شمار  آیينی  موسيقی  نوعی 
توسط کليسا مورد حمایت واقع شود و به نوعی در فرهنگ شنيداری 
ُکرال  موسيقی  با  مذهب  پيوستگی  باشد.  داشته  تعریفی  مردم  توده 

همچنين به آن جنبه معنوی و قدسی نيز بخشيده است. 
پس از رنسانس که از نفوذ کليسا کاسته شد، گروه ُکر جای خاصی 
در ژانرهای موسيقی دنيوی پيدا کرد و به عنوان مثال در نقش توده 
مردم، بخش ثابتی در ساختار اپرا واقع شد. بعدها قرار گرفتن گروه ُکر 
در کنار ارکستر سمفونيک در سمفونی شماره نُه بتهوون نوآوری تلقی 
شد و این تمایل آهنگسازان تا سمفونی شماره هشت مالر و پس از آن 
ادامه یافت. همۀ این رویداها باعث شده که اهالی مغرب زمين در بستر 

تاریخی هزار ساله ای با موسيقی ُکرال مأنوس باشند.
در کتاب های آموزشی هارمونی معموالً ذکر می شود که تمرین ها 
صوتی  گسترۀ  البته  می شوند.  نوشته  انسان  صدایی  چهارگروه  برای 
بخش های  آوازی  محدودۀ صدایی  با  متناسب  معموالً  شده،  پيشنهاد 
تنور  آلتو،  سوپرانو،  تک خوان های  صدایی  وسعت  از  و  بوده  ُکر  گروه 
است)دوبوا، 1368،  فاصلۀ ششم محدودتر  تا  موارد  برخی  در  باس  و 
آموزش  در  موضوعی  چنين  )دبوفسکی   و   همکاران،   1385،   42(.   ،)23
خود  جای  در  که   ،)1390 )کروبينی،  می شود  دیده  هم  کنترپوان 
تکيه  با  چندصدایی  آموزش  متمادی  سده های  طی  می دهد  نشان 
بخشی  ُکر  گروه  و  گرفته  صورت  ُکرال  موسيقی  ویژگی های  بر 
جایگاه  و  شده  غربی  کالسيک  موسيقی  آموزش  از  جدایی ناپذیری 

تثبيت شده ای در فرهنگ موسيقی غرب پيدا کرده است.

جنبه های اجتماعی موسیقی ُکرال
بخش های  تعامل  و  هماهنگی  ُکر،  گروه  چندصدایی  ساختار  در 
که ساختاری  تصویر می کند  موسيقایی  زندگی گروهی  نوعی  آوازی، 
همانند خانواده دارد. اعضای گروه ُکر در فرآیند آماده سازی و اجرای 
اثر ُکرال در تعامل با یکدیگر قرار گرفته و در موقعيت های مختلف از 
قبيل تمرین های پرتنش، اجراهای پرفشار، موفقيت های هيجان انگيز و 

نظائر آن بر یکدیگر اثر می گذارند.
با  آنان  دارند و موفقيت  ُکر هم چون یک خانواده وظایفی  اعضای 
از شرکت  ُکر فرصتی بيش  همکاری مؤثر حاصل می شود. حضور در 
در یک فعاليت »گروهی« است، چراکه ُکر خانواده ای بزرگ و صميمی 
است که در انتخاب آن اراده نقش داشته و متشکل از تعداد بيشتری 
بنيان های رفتاری اعضای ُکر بر درک  برادر و والدین است.  خواهر و 
همکاری و تجربه اندوزی بنا شده و همانند یک خانواده  ممکن است که 
ميزان رضایت هر عضو با توجه به نقشی که ایفا می کند متفاوت باشد 
)Stollak, Wasner, Meyers & Matthew, 1994(. در پژوهشی 
دیگر، ستوالک و همکاران با تکيه بر مفاهيم »سازگاری« و »انسجام« 
 Olson, D. H., Russell,( در »مدل پيرامون« اولسون و همکاران
عاطفی  پيوند  توصيف  به  C. S., & Sprenkle, D. H., 1983( که 
اعضای خانواده با یکدیگر می پرداخت، به تبيين وجوه اشتراک و افتراق 
 Stollak, Wasner, & Guenther,( ُکر پرداخته اند  خانواده و گروه 
عاطفی،  وضعيت  بر  ُکر  گروه  در  آوازخوانی  تأثير  همچنين   .)1991
مثبت  اثرات  و  است  شده  بررسی  نيز  اضطراب  و  اجتماعی  ارتباط 
به  نمونه  به عنوان  قرار گرفته است که  تأیيد  ُکر مورد  آوازخوانی در 
Bullack,   Gass,   Na-(  تحقيق بوالک و همکاران می توان اشاره کرد.

 .)ter &Kerutz, 2018
چنين پژوهش هایی کارکردهای جامعه شناختی گروه ُکر را آشکار 
ساخته و جامعه را از نقش موسيقی ُکرال در رشد فردی آگاه می سازد. 
بررسی جنبه های اجتماعی موسيقی ُکرال در کشور طی پژوهش های 

مستقلی جهت معرفی کارکردهای بومی آن ضرورت دارد. 

رابطه موسیقی ُکرال و تندرستی
بر  آوازخوانی  و  ساز  نواختن  موسيقی،  به  گوش سپردن  تأثير 
کاهش  و  آرامش  ایجاد  ایمنی،  افزایش  طریق  از  به ویژه  تندرستی، 

نمودار 1- پراکندگی حوزه های تخصصی جامعه آماری پرسشنامه موسیقی ُکرال ایران.
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طی  است.  رسيده  اثبات  به  متعدد  پژوهش های  به واسطۀ  اضطراب، 
ایمنی خوانندگان یک گروه ُکر حين تمرین  پژوهشی پاسخ سيستم 
ایمونوگلوبولين  سطح  که  داد  نشان  نتایج  و  شد  اندازه گيری  اجرا  و 
حين  در   %240 و  تمرین  حين  در   %150 تا  توجهی  قابل  به طور   A
اجرا افزایش پيدا کرده است. این بهترین مدل رگرسيون برای سطح 
عملکرد چندگانه ایمونوگلوبولين در حين آوازخوانی در گروه ُکر، شامل 
هفت متغيير احساسی، شناختی و ارزشيابی نظير سطح روحيه قبل و 
حين آوازخوانی، اضطراب، آرامش، احساس عالی، رهاشدگی و رضایت 

 .)Beck & Colleagues, 2000( از عملکرد آنی است
ندگی  ز کيفيت   »سنجش   مۀ    پـرسشنا یگـری   د وهش   پـژ ر   د
WHOQOL-BREF(   به  منظور  سـازمـان  بهداشت   جهـانی«   )
اندازه گيری  سالمت تنی، روانی، اجتماعی و محيطی اعضای گروه  ُکر 

توسط600 نفر از خوانندگان گروه های ُکر انگلستان تکميل شد.
نتایج تحقيق نشانگر سودمندی آوازخوانی ُکرال، به ویژه در نگرش 
مثبت به زندگی، آزادسازی احساسات منفی و تأثير مطلوب بر کيفيت 
کارکردهای  شناخت   .)Clift & Colleagues, 2010(است زندگی، 
موسيقی ُکرال در حوزه های اجتماعی و سالمت تن و روان که ناظر به 
تقویت کيفيت زندگی و بهبود ارتباطات انسانی است در گسترش این 

هنر گروهی در کشور بسيار سودمند است 

مسائلی پیرامون موسیقی ُکرال ایران
مسألۀ عدم پيوستگی موسيقی نيایشی کليسایی با فرهنگ دینی 
ایران  مردم  تودۀ  نزد  ُکرال  موسيقی  ماندن  مهجور  عوامل  از  ایرانی، 
است. موسيقی ُکرال در بسياری از کشورهای مسيحی با اتکا به تجربۀ 
شناخته  مذهبی،  آیين های  در  گروهی  آوازهای  اجرای  چندصدسالۀ 
شده و ترویج یافته است. البته طی زمان موضوعات غيرمذهبی )دنيوی 
آن ها  از  یکی  که  یافته اند  راه  ُکرال  آثار  کارگان  به  نيز  سکوالر(  یا 
تنظيم های ُکرال آوازهای محلی است؛ ژانری که طی پيشينۀ تاریخی 
کوتاه موسيقی ُکرال در ایران مورد توجه آهنگسازان ایرانی بوده است 

و در کارگان ُکرهای ایرانی جای ویژه ای داشته است
مسألۀ چندصدایی به عنوانی یکی از ارکان موسيقی ُکرال از اهميت 
پایۀ  بر  چندصدایی  مقولۀ  مطالعۀ  رو،  این  از  است،  برخوردار  خاصی 
تحليل آثار آهنگسازان ایرانی می تواند جایگاه آثار ُکرال در ایجاد زبان 
آهنگسازان  دستاوردهای  تثبيت  و  گسترش  یا  و  خاص  هارمونيک 
ایرانی در زمينۀ چندصدایی را تبيين کند. از سوی دیگر، این تحليل ها 
می تواند ميزان اثرپذیری آثار ُکرال هر آهنگساز را از زبان هارمونيک 
نيز  ایران  موسيقی  در  چندصدایی  مسألۀ  البته  دهد.  نشان  او  خاص 
آثاری که در زمينه هارمونی موسيقی  اساساً  پيشينۀ کوتاهی دارد و 
بر  تکيه  با  مولف  دیدگاه های  تبيين  به  عمدتاً  نيز  نوشته شده  ایرانی 
تحليل آثار خود اختصاص دارد و اغلب مثال ها و نمونه ها نيز از آثار 

شخص آهنگساز انتخاب شده است )فخرالدینی، 1394(. 
 »اصالت« و »هویت« از مسائل مهمی به شمار می روند که موسيقی 
پيدا  رواج  ایران  در  که  غربی  موسيقی  گونه های  سایر  ُکرال همچون 
کرده اند، با آن مواجه  است و آهنگساز ُکرال نویس افزون بر راه حل های 
باشد  داشته  مشخصی  رویکردهای  مقوله ها  این  به  نسبت  باید  فنی، 

شناخت.  ایرانی  آهنگساز  اثر  به عنوان  را  وی  اثر  بتوان  نهایت  در  که 
تبيين مؤلفه های هویت ساز موسيقی ُکرال ایرانی نيازمند پژوهش های 

مستقلی است.
راه ها  نزدیک ترین  از  یکی  به عنوان  ُکرال  موسيقی  اهميت  مسألۀ 
برای ورود به دنيای موسيقی ضرورت توجه به آن را افزون تر می سازد، 
طوالنی  پيشينۀ  نيازمند  نوازندگان  نسبت  به  ُکر  خوانندگان  چراکه 
نبوده و در زمان کوتاهی از تمرین به اجرای صحنه ای و درک لحظات 
دسترس  در  هنری  منظری،  از  ُکرال  موسيقی  می رسند.  موسيقایی 
توده مردم است که می تواند در تقویت شنوایی موسيقی و شکل گيری 

سليقۀ زیبایی شناسانۀ جامعه نقش مهمی ایفا کند.

چالش های موسیقی ُکرال ایران
ایران که با حوزۀ آهنگسازی  مهم ترین چالش های موسيقی ُکرال 
و اجرای آثار ُکرال مرتبط اند را می توان در سه مقوله دسته بندی کرد: 
1- محدودیت کارگان موسيقی ُکرال ایران، 2- پيچيدگی نگارش آثار 

ُکرال ایرانی و 3- غرابت شيوه آواز کالسيک غربی.

محدودیت کارگان موسیقی ُکرال ایران
دالیل  به  بنا  و  نوشته اند؛  ُکر  برای  کم شماری  ایرانِی  آهنگ سازان 
متعددی، بخش قابل توجهی از این آثار در دسترس نيست. این امر 
قبل از هر چيز  با پيشينۀ کوتاه موسيقی ُکرال در ایران، مرتبط است 
با  آواز جمعی  به معنای  ایران  اینکه هم سرایی گروهی در  »از جهت 
بافت چندصدایی به صورت امروزی آن در مقایسه با انواع دیگر آواز و 
فرم های موسيقایی سابقۀ چندانی ندارد، نمی توان انتظار داشت که این 
گرفته  قرار  بهره برداری  مورد  به صورت جدی  آهنگسازان  توسط  امر 
باشد« )آزاده فر، 1397(. موضوع شناخت و تجربۀ آهنگ سازان ایرانی 
ایرانی  ُکرال  کارگان  محدود  حجم  در  نيز  ُکرال،  موسيقی  حوزۀ  در 
شناختی  ُکرال  موسيقی  از  ایرانی  »آهنگسازان  است:  بوده  تأثيرگذار 
و  توانمند  زیبا،  واقعاً  ظرفيت  یک  ُکرال  موسيقی  من  نظر  از  ندارند. 
مستقل است. و متأسفانه در ایران نه فرهنگ آن را داریم و نه فرهنگ 

شنيداری اش را« )شریفيان، 1397(.
ایرانيان،  شنيداری  فرهنگ  با  ُکرال  موسيقی  سازگاری  ميزان   
مسائلی پيرامون هویت موسيقایی آن مطرح کرده که به طور مستقيم 
سازگاری/  »مسألۀ  است.  تأثيرگذار  ُکرال  آثار  خلق  انگيزه های  بر 
ناسازگاری با ویژگی های ساختاری )و به ویژه هستۀ مرکزی و هویتِی( 
موسيقی و شعر و آواز کالسيک ایرانی نيز برای خلق و گسترش آثار 
ُکرال با چالش هایی جدی مواجه بوده است« )اسعدی، 1397(. البته 
بر  کلی،  به طور  می شود  موسيقایی طرح  هویت  پيرامون  که  مباحثی 
اثرگذارده  ایران  اثر در تمامی گونه های رایج موسيقی غربی در  خلق 
ُکرال  کارگان  محدویت  اما  نيست،  ُکرال  موسيقی  به  محدود  و  است 
آهنگسازان  هنری  اولویت های  با  یک سو  از  می تواند  همچنين  ایرانی 
ایرانی و از سوی دیگری با خاستگاه های موسيقی ُکرال نيز پيوند داشته 

باشد.
 »آهنگسازان ایرانی اساساً مجذوب ارکستر سمفنيک اند و ساختن 
مضافاً  می دانند.  آهنگساز  اعتبار  و  تشخص  ضامن  را  سمفنيک  آثار 
که  غربی  موسيقی  خاستگاه های  با  عميقاً  ُکرال نویسی  سنت  اینکه 
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آوازی )ابتدا تکخوانی و سپس آواز جمعی( بوده است پيوند دارد و به 
این ترتيب توجيه می شود. در صورتی که برای آهنگساز ایرانی چنين 

توجيهی وجود ندارد« )فاطمی، 1397(.
ُکرال  آثار  نگارش  انگيزۀ  ایجاد  در  توانمند  و  فعال  ُکر  گروه های 
مؤثرند. و چنانچه این واقعيت در نظر گرفته شود که معموالً آهنگسازان 
برخی از آثار خود را برای یک گروه سازی و یا آوازی خاصی می نویسد، 
بسيار  را  ایرانی  ُکرال  کارگان  ایجاد  در  ُکر  گروه های  نقش  می توان 
مهم توصيف کرد. از این منظر، تمامی چالش های فنی حوزۀ اجرایی 
موسيقی ُکرال همچون شکل گيری گروه ُکر، ساختار آوازی، رهبری و 
نظایر آن می تواند به طور مستقيم بر حوزۀ آهنگسازی ُکرال ایرانی اثر 
گذارد  و به نظر می رسد که »هنوز گروه های ُکر آنقدر زبده نشده اند 
که به راحتی بتوانند آثار جدید را اجرا کنند. خيلی از این گروه ها فقط 
در یک َسبک فعاليت دارند و طوالنی مدت برای آماده سازی قطعات 
کار می کنند. شاید این در جای خود، دليل دلسردی آهنگسازان برای 

نوشتن آثار ُکرال باشد« )قاسمی،1397(. 
ایران، عقيده  حدود 54% جامعۀ آماری پرسشنامۀ موسيقی ُکرال 
دارد که سطِح توانایی های فنی گروه های ُکر ایرانی، انگيزۀ کافی برای 
ایجاد نکرده است. در مقابل، %34   آثار ُکرال  آهنگسازان جهت خلق 
اعضای جامعه آماری با این گزاره موافق نبوده  است و 12%  آنان نيز 

در پاسخ به این گزینۀ نظری نداشته است )نمودار2(.

پیچیدگی های نگارش آثار ُکرال ایران
از منظری می توان آثار ُکرال ایرانی را در دو گروه جای داد: الف( 
آوازهای  اشعار فارسی نوشته شده،  و ب( تنظيم  بر اساس  آثاری که 
محلی برای گروه ُکر. این دسته بندی بر پایۀ چالش های متفاوتی که 
آهنگسازان در آفرینش آثار ُکرال با آن مواجه اند، صورت گرفته است.

الف) چالش های نگارش آثار ُکرال براساس اشعار  فارسی
نگارش آثار ُکرال در مرتبۀ نخست، با شيوۀ شخصی آهنگ ساز که 
برهم نهادۀ ویژگی های سبکی او در آفرینش آثار موسيقی است، پيوند 
دارد. مسائل مرتبط با فنون آهنگسازی و از جملۀ آن مقولۀ چندصدایی 
در این مبحث جای دارد. در مرتبۀ دوم، آفرینش آثار ُکرال از حيث 
مرتبط  موسيقی  و  شعر  پيوند  و  شعر  خوانش  نظير  مسائلی  با  کالم، 
با مسائل فنی آهنگسازی پيوند داشته باشد،  از آنکه  است، که بيش 
وابسته  فارسی  شعر  عروض  و  زیبایی شناسی  از  آهنگساز  شناخت  به 

است. با لحاظ پيشنيۀ غنی و جایگاه واالی شعر فارسی، آهنگساز در 
فارسی،  اشعار  براساس  ُکرال  اثر  نگارش  هنگام  به  فرآیندی خالقانه، 
از  است.  ملی  و فضای موسيقی  بين »خود«  نسبت  تعيين  به  ناگزیر 
برای طرح دیدگاه های  بستری  قالب موسيقایی می تواند  این  رو،  این 

آهنگساز نسبت به برخی راه های گسترش موسيقی ملی باشد.
با این وصف، به نظر می رسد که »در زمينۀ آهنگسازی ُکرال بر روی 
است،  نگرفته  آزمون و خطا صورت  قدر کافی  به  فارسی هنوز  اشعار 
چرا که ورود موسيقی کالسيک به کشور ما امری نسبتاً جدید است. 
با خوانش  بلکه کاًل موسيقی وکال  ُکرال  نه فقط در حيطه موسيقی 
افزون   .)1397 )تفضلی،  است«  مشکالتی  چنين  دارای  هم  اروپایی 
بر این، هنوز تجربيات عملی آهنگسازان ایرانی پيرامون پيوند شعر و 
موسيقی آوازی در آثار ُکرال، گردآوری و منتشر نشده است و به مبانی 
نظری آن نيز به ندرت پرداخته شده است )دهلوی، 1381، 171(. در 

این زمينه، مبحث سبک شناسی شعر نيز قابل توجه است.
 »تصميم در مورد تناسب سبک شعر و موسيقی نيز می تواند دشوار 
معموالً  و  است  تنال  غالباً  من  آوازی  موسيقی  اینکه  وجود  با  باشد؛ 
مرکزیتی هرچند گذرا احساس می شود، ترجيح داده ام از اشعار مدرن 
استفاده کنم. مطمئن نيستم استفاده از یک شعر کالسيک، مخصوصاً 
در فرهنگ ما که ميزان قابل توجهی اشعار کالسيک دارد، در ترکيب با 

موسيقی مدرن چطور جلوه خواهد کرد« )هنرمند، 1397(.
برخی آهنگ سازان برای خلق آثار ُکرال براساس اشعار فارسی به 
عناصر  از  بهره گيری  در  سعی  و  آورده  روی  ایرانی  موسيقی  مصالح 
ملودیک و ریتميک، بسترهای صوتی و نظایر آن می کنند. این موضوع 
که می تواند با اندیشۀ تقویت هویت موسيقایی اثر صورت گرفته باشد، 
مسائل فنی متعددی، هم از نظر شيوه های بهره برداری از مصالح مذکور 
و هم از جهت نحوۀ ترکيب، درج و حّل آن ها در اثر پيش می آورد که 

آهنگساز را با چالش هایی روبرو می سازد. 

 ب) چالش های تنظیم ُکرال آوازهای محلی ایرانی 
آثار  آفرینش  در  آهنگسازان  الهام بخش  منابع  از  محلی  آوازهای 
فواصل،  ریتم،  مانند  آواز محلی  از عناصر  گاه  آهنگساز  موسيقایی اند. 
لحن و نظائر آن تأثير می پذیرد و گاه ملودی محلی را به طور عينی در 
بخشی از  اثر آهنگسازی »نقل« می کند. در این موارد موسيقی محلی 
ُکر،  برای  محلی  آواز  تنظيم  در  اما  می افزاید.  آهنگساز چيزی  اثر  به 
ملودی محلی به طور کامل مورد استفاده قرار گرفته و بخش اصلی اثر 

چالش ها و موانع گسترش موسيقی ُکرال در ایران

نمودار 2- پاسخ جامعة آماری به گزارۀ »سطح توانائی های فنی گروه های ُکر ایرانی، انگیزۀ کافی برای آهنگسازان 
جهِت خلِق آثاِر ُکرال ایجاد نکرده است.« 



40
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 25، شماره 3، پاییز 1399

محسوب می شود و آهنگساز به نوعی آن را تزئين می کند و آهنگساز 
در واقع به ملودی محلی چيزی اضافه می کند، از این رو، تنظيم آواز 
از  عميق  شناخت  مستلزم  و  مسئوليت آور  نوعی  به  ُکر  برای  محلی 
آیين ، کالم، حرکت وسنت هایی است که در آواز محلی تجلی یافته اند 

)عسکری رابری، 1398، 12-11(
 ژانر تنظيم ُکرال آوازهای محلی، موقعيتی برای آواز محلی فراهم 
می سازد که در فضای صوتی متفاوتی شنيده شود، این موضوع می تواند 
موجب شکل گيری  هم زمان،  و  گسترده ترسازد  را  اثر  مخاطبان  دایرۀ 
حساسيت های شنيداری مضاعف نسبت به »تنظيم آواز محلی« گردد 
و  آواز«  ویژگی های  »حفظ  برای  خاص  موقعيتی  در  را  آهنگساز  که 
»سازگاری اش با فضای صوتی جدید« در »تنظيم« قرار  دهد. بنابراین، 
آهنگساز از یک سو با ویژگی های ُمدال بسياری از آوازهای محلی ایرانی 
و مسئلۀ امکان تعدیل ریزپرده ها مواجه است و از سوی  دیگر، متوجه 
الیه های صدایی است که مسئوالنه به آواز محلی می افزاید و آنرا از بستر 
تک صدایی خارج می کند. چنانچه به این چالش ها، مسئلۀ محدودیت 
پيچيدگی های  شود،  افزود  نيز  گردآوری شده  ایرانی  محلی  آوازهای 

تنطيم آواز محلی ایرانی عمق بيشتری پيدا می کند.
آوازهای  در  تنظيم  گریگوریان  تجربه های  نخستين  درخصوص 
محلی  آوازهای  ریزپرده های  تعدیل  همه،  از  بيش  ُکر،  برای  محلی 
روح اهلل  یادداشت های  به  ميرعلينقی  عليرضا  گرفت.  قرار  انتقاد  مورد 
خالقی بر حاشيه برخی قطعات جلد اول ترانه های روستایی ایران )از 
آرشيو لطف اهلل مفخم پایان( اشاره کرده است که نه تنها گویای نوع 
مواجهۀ خالقی با این آثار است، بلکه نشانگر مسائل پيچيده ای است 
که شکل گيری و ترویج این گونۀ موسيقایی را در آغاز کار به چالش 
می کشيد )ميرعلينقی، 1376(. براساس نتایج پژوهش ميدانی حدود 
با تعدیل  ایران،  60% اعضای جامعۀ آماری پرسشنامه موسيقی ُکرال 

فواصل ریزپردۀ آوازهای محلی ایرانی برای تنظيم ُکرال موافق بوده و 
حدود 24% جامعه آماری با این گزاره مخالفت کرده اند.  نزدیک به %16  

پاسخ دهندگان در این زمينه نظری نداشته اند)نمودار3(
ژانر تنظيم آوازهای محلی ایرانی برای ُکر همچنان با چالش هایی 
روبه روست که در آغاز راه لمس کرده بود. شاید تجربۀ قریب به هفتاد 
البته  یافتن راه حل های مناسب  نبوده است.  برای  سال، زمانی کافی 
از  که  غرب  در  موسيقی  بافت  تحول  دوران  با  مقایسه  در  زمان  این 
تا چهارصدایی، چندصدسال طول کشيد، چندان طوالنی  تک صدایی 

به نظر نمی رسد!

غرابت شیوۀ آواز کالسیک غربی 
بنا  غربی  کالسيک  آواز  مبانی  بر  ُکر  خوانندگان  آوازخوانی  شيوۀ 
شده است. در نتيجه صدادهندگی آوازی ُکر مبتنی بر آن تکنيک های 
اپراها،  مذهبی،  ُکرال  موسيقی  در  متوالی  سده های  که  است  آوازی 
آواز  رو،  این  از  است.  داشته  رواج  آوازی  موسيقی  گونه های  سایر  و 
کالسيک غربی، به عنوان یکی از ارکان موسيقی ُکرال محسوب می شود 
بوده  تأمل برانگيز  مباحث  از  ایرانيان  موسيقایی  با گوش  آن  غرابت  و 
است. »آوازهای کالسيِک اسلوب مند به هر فرهنگی تعلق داشته باشند 
برای فرهنگ های دیگر دشوار پسندند، چون نحوۀ اسلوب مندکردن آواز 
کالسيک از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر بطور بنيادی تفاوت می کند« 

)فاطمی، 1397(.
در شيوۀ آوازخوانی کالسيک غربی ادای صحيح کلمات گاهی تحت 
تأثير کيفيت آواز قرار گرفته و خوانندگان، کالم را فدای خط آوازی 
به  اپراها  ليبرتوی  گاهی  که  به طوری  می کنند،  درخشان  و  منسجم 
آسانی قابل تشخيص نيست. این موضوع در موسيقی ُکرال به جهت 
کارکردهای گوناگون آن، بسيار پيچيده تر است، چراکه گروه ُکر گاهی 

ایرانی مانع پیشرفت  به گزارۀ »تفاوت زیبائی شناسی آواز غربی و  نمودار 4- پاسخ جامعة آماری 
موسیقی ُکرال در ایران شده است.«

برای  ایرانی  محلی  آوازهای  ریزپردۀ  فواصل  »تعدیل  گزارۀ  به  آماری  جامعة  پاسخ   -3 نمودار 
هموارساختن امکان تنظیم آن ها برای ُکر امری مطلوب است.«
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در نقش تودۀ مردم و یا گروه فرشتگان )در موسيقی مذهبی( ظاهر 
شده و برای آهنگساز رنگ صوتی آن اهميت بيشتری نسبت به ادای 
آواز  با شيوۀ  فارسی  اجرای کالم  به هنگام  پيدا می کند.  صحيح کالم 
غربی، مسائلی همچون خوانش صحيح و بيان واضح از نکات مهم در 
ایرانيان  نزد  به شمار می آید، چراکه شعر  با مخاطبان  ارتباط  برقراری 
منزلت خاصی داشته و بيان واضح آن در آواز امری بسيار مطلوب است.

حدود 53% از جامعۀ آماری پرسشنامۀ موسيقی ُکرال ایران، تفاوِت 
زیبایی شناسی آواِز غربی و ایرانی را مانِع پيشرفِت موسيقِی ُکرال در 
مخالف  پاسخ دهندگان   %37 حدود  گزاره  این  با  و  دانسته اند  ایران 
بوده اند و نزدیک10% جامعه آماری نيز گزینۀ »نظری ندارم« را انتخاب 
بين  آماری،  اعتقاد جامعه  به  نشان می دهد که  این موضوع  کرده اند. 
معناداری  فاصلۀ  غربی  آواز  زیبایی شناسی  و  ایرانی  مخاطبان  سليقۀ 

وجود دارد )نمودار4(  .
نشان  ایران  در  ُکرال  موسيقی  نسبی  موفقيت های  وصف،  این  با 
می دهد که » استعداد و گوش موسيقایی ایرانيان به موسيقی کالسيک 
تمایل دارد}...{ استاتيک موسيقی غربی با استاتيک موسيقی ایرانی 
دارد«  مشابهت هایی  بلکه  و  ندارد  مغایرت  خيلی  موارد،  بسياری  در 
شنيده  وقتی  است.  زبان  یک  »موسيقی  که  گویی   .)1398 )فرهت، 
می شود ممکن  است که روز اول غریب باشد، روز دوم خنثی و چند 
روز بعد از آن لذت برده شود. این خاصيت فرهنگ است« )شریفيان، 
غربی  کالسيک  و  ایرانی  آواز  ارکان  بين  مشترک  وجوه    .)1397
می تواند در روند مذکور تأثير داشته است. »موسيقی ارکانی دارد که 
به طور اجتناب ناپذیری در آن جاری است. مگر اینکه دیدگاه آکادميک 
نداشته باشيم و آن ها را نشناسيم. هيچگاه نمی توان ادعا کرد که ارکان 
قابل نگارش موسيقی مانند ریتم، اینتروال، تمپو، دیناميک، آگوگيک 

در موسيقی ایرانی وجود ندارند )لطفی، 1397(.

  موانع رشد و توسعة موسیقی ُکرال ایران

از منظر جامعه شناختی به نظر می رسد که موسيقی ُکرال، با ساحِت 
که  دارد  و گسترش  بسط  قابليت  جوامعی  در  اساساً  چندصدایی اش، 
مرتبط  باشند.  شده  بنا  دموکراتيک  تفکر  پایۀ  بر  اجتماعی   نظام های 
با این موضوع و در مواجهه با گزارۀ »در جوامع سنتی ظرفيت برای 
مختِص  فعاليت ها  اینگونه  و  ندارد  وجود  هنری  گروهِی  فعاليت هاِی 
جوامِع مدرن است« جامعۀ آماری تقریبآ به دو گروه مساوی تقسيم 
آنان،  درصد   %45 حدود  و  تأیيد  پاسخ دهندگان   %45 حدود  و  شده 
گزاره را رد کرده اند. نزدیک به10% نيز گزینه »نظری ندارم« را انتخاب 
کرده اند. از این رو، می توان مسألۀ بافت جامعۀ ایرانی را به عنوان یکی 

از موانع گسترش موسيقی ُکرال شناخت )نمودار5( .
 جامعۀ ایران با شکل گيری گروه های ُکر مقابله نکرده، اما از رشد و 
توسعۀ آن نيز حمایت نکرده است، و شاید از مهم ترین دالیل این امر، 
پيشينۀ  است.  موسيقایی  گونۀ  این  با  ارتباط شنيداری  برقراری  عدم 
هفتاد سالۀ موسيقی ُکرال ایران، با نگاهی تاریخی و در مقایسه با سير 
زمانی  بازۀ  رنسانس(،  تا  وسطی  قرون  از  غربی)حتی  ُکرال  موسيقی 
طوالنی به نظر نمی رسد. با این حال، اگر رشد موسيقی ُکرال در غرب 
با حمایت کليسا صورت گرفت، در ایران به دليل عدم تعلق این ژانر 
موسيقی با نهادهای مذهبی چنين حمایتی صورت نگرفت. و از طرفی 
و  ایران  موسيقی  فرهنگ  با  پيوستگی  عدم  جهت  به  ُکرال  موسيقی 
به عنوان یکی از گونه های موسيقی غربی، در  برابر برخورد دوگانۀ جامعۀ 
توسعۀ  عدم  عوامل  از  خود  جای  در  که  گرفت  قرار  ایران  موسيقی 
موسيقی ُکرال در ایران واقع شده است. پژوهش ميدانی نشان داد که 
حدود55% اعضای جامعۀ آماری، بر این باورند که اختالف نظر جامعۀ 

چالش ها و موانع گسترش موسيقی ُکرال در ایران

برای فعالیت های گروهی هنری وجود  به گزارۀ »در جوامع سنتی ظرفیت  نمودار 5- پاسخ جامعة آماری 
ندارد و این گونه فعالیت ها مختص جوامع مدرن است.«

نمودار 6- پاسخ جامعة آماری به گزارۀ »اختالف نظر جامعه موسیقی ایران در مواجهه با فرهنگ موسیقی 
غرب مانع گسترش ُکرال در ایران شده است.«
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گسترش  مانع  غرب  موسيقِی  فرهنِگ  با  مواجهه  در  ایران  موسيقِی 
موسيقی ُکرال در ایران شده است. در مقابل حدود 33% پاسخ دهندگان 
این موضوع را رد کرده و نزدیک 12%   جامعه آماری در این مورد نظری 

نداشته اند )نمودار6( .
از منظری دیگر، کمبود کارگان موسيقی ُکرال ایرانی که در جای 
خود معلول عوامل متعددی است باعث شده که بخش قابل توجهی 
از رپرتوار گروه های ُکر ایران به آثار ُکرال غربی اختصاص یابد که از 
جهت باورهای مذهبی با شنوندۀ ایرانی ارتباط مستقيم برقرار نمی کند. 
حدود 55% اعضای جامعۀ آماری، تایيد کرده اند که آثار ُکرال مذهبی 
ایرانی  ایرانی توسط مخاطبان   با فرهنگ  ارتباط  غربی به دليل عدم 
این  پاسخ دهندگان  مقابل حدود%32  نشده اند. در  واقع  پذیرش  مورد 
نظری  آن  به  نسبت  آماری  جامعه  حدود%13  و  کرده   رد  را  موضوع 

نداشته اند )نمودار7(. 
 با اینکه به نظر می رسد در این زمينه، موضوع زبان، نيز از موانع 
چنين  ميدانی  پژوهش  کم  دست  اما  باشد،  غربی  ُکرال  آثار  پذیرش 
موضوعی را به طور قاطع اثبات نکرد، به گونه ای که حدود60 % اعضای 
ارتباط مخاطبان  جامعۀ آماری )در مقابل 35%( مسألۀ زبان، را مانع 

ایرانی با موسيقی ُکرال غربی ندانستند.
جامعۀ ایرانی به کالم قطعات آوازی توجه خاصی دارد و بيان واضح 
کالم در برقراری ارتباط با اثر نقش مهمی ایفا می کند. از آنجا که در 

در  کالم،  صحيح  ادای  موضوع  گاه  غربی،  کالسيک  آوازی  موسيقی 
مقاومت  نوعی  می گيرد،  قرار  آواز  اصول  رعایت  از  پایين تر  مرتبه ای 
شنيداری در مخاطبان ایرانی ایجاد کرده و این امر، تا اندازه ای می تواند 
آید؛ چراکه  به شمار  ایران  در  ُکرال  موسيقی  عدم گسترش  عوامل  از 
در بسياری موارد به هنگام اجرای آثار ُکرال، کالم به طور واضح قابل 
اولویت  در  کالم  ادای  چنانچه  که  می رسد  نظر  به  نيست.  تشخيص 
اجرا  و  دگرگون شده،  ُکر  صدادهندگی  مواردی  در  شاید  گيرد،  قرار 
از معيارهای رایج موسيقی ُکرال دور گردد. در این زمينه تالش های 
موسيقی  در  ایرانی  آواز  شيوۀ  از  بهره گيری  در جهت  موفقيت آميزی 
ُکرال نيز دیده نشده است. این موضوع می تواند دالیل متعددی داشته 

باشد، که برخی ناظر به خاصيت تکخوان محور آواز ایرانی است.
مسألۀ توانایی های فنی گروه های ُکر به خوانندگان و رهبر نيز مرتبط 
توسط  ُکرال  آثار  نگارش  انگيزۀ  می توانند  خود  جای  در  که  می شود 
آهنگسازان ایرانی شوند. به نظر می رسد که فقدان رشته آواز کالسيک 
مانع رشد توانایی های آوازی گروه های ُکر شده است. یه این موضوع 
باید محدودیت های آوازخوانی بانوان در دهه های اخير نيز افزوده گردد. 
حدود83% اعضای جامعۀ آماری معتقدند که محدودیت های آوازخوانی 
زنان در جامعۀ مذهبی ایران )پس از انقالب اسالمی( بر کاهش کيفيت 

آوازی گروه های ُکر مؤثر بوده است.

ُکرال  موسيقی  کارگان  »محدودیت  که  داد  نشان  پژوهش  این    
ایران «، »پيچيدگی های نگارش آثار ُکرال ایرانی بر اساس اشعار فارسی 
آوازخوانی  شيوۀ  »غرابت  و  ایرانی«  محلی  آوازهای  ُکرال  تنظيم  و 
چالش های  مهم ترین  از  ایرانيان«  شنيداری  ذائقۀ  با  غربی  کالسيک 

گسترش موسيقی ُکرال در ایران طی دهه های گذشته بوده است. 
ُکرال  کارگان  محدودیت  و  ُکرال نویس  آهنگسازان  اندک  شماِر 
ایرانی را بيش از هر چيز می توان در عواملی همچون: »پيشينۀ کوتاه 
موسيقی ُکرال در ایران«، »پيچيدگی های آهنگ سازی ُکرال ایرانی«، 
»چالش های اجرای آثار ُکرال«، »ناهمواری بسترهای انگيزشی خلق آثار 
ُکرال« و »اولویت های هنری آهنگسازان ایرانی« دانست. در خصوص 
پيچيدگی نگارش آثار ُکرال ایرانی بر اساس اشعار فارسی، عواملی نظير 
مسائل فنی، ساختارهای موسيقایی و شعری دخالت دارند. پيوند شعر 
و موسيقی و تناسب سبک شعر و موسيقی نيز از مسائل چالش  برانگيز 

در حوزۀ ارتباط شعر و موسيقی آوازی به شمار می آیند. 
از چالش های تنظيم آوازهای محلی ایرانی برای ُکر، مسألۀ امکان/

عدم امکان تعدیل ریزپرده ها و تناسب الیه های صوتی افزوده شده به 
آوازهای  محدودیت  همچنين  است.  چندصدایی  بافت  در  محلی  آواز 
محلی ایرانی گردآوری شده تاحدوی تأثيری منفی بر کّميت و کيفّيت 

تنظيم  آوازهای محلی ایرانی برای ُکر گذاشته است.
  شيوۀ آواز خوانی ُکرال مبتنی بر تکنيک های آواز کالسيک غربی 
است و طی سده ها با شکل گيری و گسترش گونه های مختلف موسيقی 
برخی عناصر ساختاری  اینکه  با  است.  تثبيت شده  و دنيوی  مذهبی 
آواز غربی با آواز ایرانی مشترک است، و آشنایی با سایر فرهنگ های 
موسيقی به تنوع سليقۀ شنيداری ایرانيان انجاميده است، اما پژوهش 
ایرانيان  با سليقۀ شنيداری  غربی  آواز کالسيک  که  داد  نشان  حاضر 
توسعۀ  عدم  عوامل  از  خود  جای  در  امر  این  دارد.  معناداری  فاصلۀ 

نمودار 7- پاسخ جامعة آماری به گزارۀ »آثار ُکرال غربی به دلیل عدم ارتباط با فرهنگ ایرانی 
توسط مخاطبان ایرانی  مورد پذیرش واقع نشده اند.«
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موسيقی ُکرال ایرانی است.
  این پژوهش موانع رشد و توسعۀ موسيقی ُکرال ایران را چنين 
فعاليت های  برای  سنتی  جوامع  محدود  ظرفيت   -1 می کند:  ارزیابی 
ُکرال،  موسيقی  اجرای  و  ساخت  از  حمایت  عدم   -2 هنری،  گروهی 
3-اختالف نظر جامعۀ موسيقی ایران در مواجهه با فرهنگ موسيقی 
غرب، 4-عدم برقراری ارتباط موسيقی ُکرال مذهبی غربی با مخاطبان 
ایرانی، 5- فقر کارگان موسيقی ُکرال ایرانی، 6- اولویت رعایت اصول 
آواز نسبت به بيان واضح کالم در موسيقی ُکرال و 7- کاهش کيفيت 

آوازی گروه های ُکر از اواخر دهۀ 1350 به بعد. 
که  دارد  تأکيد  پژوهشی،  یافته های  به  اشاره  با  حاضر  تحقيق    
حضور در گروه ُکر به عنوان خانواده ای بزرگ و صميمی، تأثير مطلوبی 

در تقویت تعامالت و ارتباطات انسانی گذارده و سطح کيفی زندگی را 
ارتقاء می بخشد.  این امر در جای خود، لزوم انجام پژوهش های ملی 
پيرامون اثربخشی موسيقی ُکرال را در ایران ضروری می نماید؛ چراکه 
کاستن از موانع و فراهم ساختن بسترهای گسترش موسيقی ُکرال در 
ایران، افزون بر بهره های موسيقایی، در راستای تقویت سالمت ملی نيز 

حائز اهميت است.
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The first Iranian choir was founded in 1946 by Ru-
ben Grigoryan, an Iranian-Armenian composer and 
choirmaster. Since then, many choral groups have 
been established, and Iranian composers have had 
remarkable success with choral folksong arrange-
ments. However, Iranian choral music, outside the 
genre of Iranian national music, has faced chal-
lenges and obstacles which in turn has affected its 
progress. Some of these challenges were linked to 
vocal and verbal complexities, in relation to Ira-
nian culture and literature which is reflected in the 
repertoire’s limitations. Other unforeseeable ob-
stacles were due to the aesthetic culture of Iranian 
audiences, and the fact that some Iranian musicians 
were opposed to promoting Western music which 
they associated with choral music. The history of 
Western music has shown that polyphony has been 
closely linked to religious vocal music. And over 
time, most polyphonic techniques have shifted from 
vocal )choral) music to instrumental music. This 
evidence suggests that “polyphonic texture” is one 
of the cornerstones of choral music and is linked to 
the formation and development of religious music 
and their relevant genres. The opposing viewpoints 
of church music with Iranian religious culture has 
been yet another reason why choral music has been 
overlooked in Iran. In addition to the reasons men-
tioned above, other dilemmas facing Iranian cho-
ral music are that there are few written sources on 
Persian choral music, and much of the choral work 
of Iranian composers has not been published. One 
notable source in the history of Iranian choral music 
is Amir Ashraf Aryanpour’s book, “Iranian music 
from the Constitutional Revolution to the Revolution 
of the Islamic Republic of Iran”, which includes re-

ports on the establishment and activities of Iranian 
choirs. The present study, based on a few written 
and audio sources, as well as using interview meth-
ods and questionnaires, has explained and analyzed 
the challenges and obstacles of Iranian choral mu-
sic. In this study, we interviewed ten Iranian mu-
sicians, among whom were composers, choirmas-
ters, and musicologists, about the issues of Iranian 
choral music. Also, the opinions of 170 musicians 
such as researchers, instrumentalists, vocalists were 
surveyed through a Likert-type questionnaire. This 
study focuses on the main issues of Iranian choral 
music and studies the reasons for its underdevel-
opment. This research evaluates the factors of the 
non-expansion of choral music in Iran as follows: 
the complexities of composing and performing Ira-
nian choral works, the strangeness of the Western 
choral singing style and the lack of connection be-
tween Western religious choral works and Iranian 
audiences. The present study emphasizes that future 
research on the social effects of singing in Iranian 
choirs can be effective in the development of Ira-
nian choral music. In addition, in order to overcome 
the technical quandaries of choral music, Iranian 
composers must take a definitive approach to this 
genre and explore polyphonic features present in 
Iranian music and incorporate them in this genre.  
This way, the popularity of this genre will grow in 
addition to presenting its originality and identity, 
thus relating better with the Iranian audiences.
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Iranian Choral Music, Composing for Choir, Iranian 
Composers, Challenges in Choral Music, Obstacles 
of Choral Music.
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