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This article examines a discussion about Iranian music that emerged during 
the 1950s and early 1960s. During this period various writers attempted to 
criticize Iranian music on the basis that it was connected with the Sufi 
tradition of Iranian culture. Therefore, criticisms of Iranian music appeared 
in various periodicals such as Muzik-e-Iran. Critiques voiced their opinion 
against characteristics of Iranian music that they considered to be negative. 
Most importantly, what they considered to be the “otherworldly” 
characteristic of Iranian music was stressed upon. Such cultural criticism of 
Iranian music during this period originated from the writings of two 
intellectual currents: the writings of the left wing during the Pahlavi period, 
and the writings of the famous social and cultural critic of the Pahlavi 
period, Ahmad Kasravi. Therefore, these criticisms in the writings of the left 
wing and Ahmad Kasravi against Sufism are briefly reviewed. Moreover, 
responses to such reading and criticism of Iranian music are examined. We 
have pointed out that during the same time some musicians advocated Sufi-
based readings of Iranian music. According to them, Iranian music had Sufi 
characteristics and such features had to appear in its performance and 
context. It is also illustrated how this reading of Iranian music was connected 
to an understanding and practice of music. Furthermore, the concepts of 
“mahfil” and “bazm” in the cultural history of music performance are briefly 
examined. What was advocated by those defending a Sufi reading of Iranian 
music, to a large extent, had its roots in the listening culture and practices of 
mahfils. Moreover, it is explained that some of these musicians, following 
the discourse of the “cultivation of people’s taste” during the Pahlavi period, 
believed music to have a social role. At the end, it is argued how the 
aforementioned Sufi reading of Iranian music that was tied to a specific 
culture of listening in the private sphere, along with the debates on the social 
function of music and its role in nurturing people’s taste, came to be 
reflected in a radio program of Iranian music, Golha.  
 

Keywords: Iranian Music, Sufi Narrative, Listening, Golha Program, 
Socio-Cultural Context of Music.   
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های بستر جنبهاز موسیقی ایرانی و برخی از« انهگرایعرفان»نقد و تفسیرهای 

 1های سی و چهل شمسیاجتماعی موسیقی در دهه فرهنگی ـ
 

 3پویا نکویی
 .، ایرانشناسی(، گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرانارشد اتنوموزیکولوژی )موسیقیالتحصیل کارشناسیفارغ

 دهرضا پرویززا
 .، ایرانعضو هیئت علمی و مربی گروه موسیقی در پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 31/06/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛10/04/99: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
های سی و چهل به بررسی یکی از مباحث مهم در رابطه با موسیقی ایرانی پرداخته که در دههمقالة حاضر 

-های به زعم خود عرفانهی از منتقدین موسیقی ایرانی به نقد ویژگیمطرح شد. در این بحث گرو شمسی

گرایانة موسیقی ایرانی پرداختند. در آن سو گروه دیگری از فعّاالن موسیقی ایرانی بر همان اساس به 

راءِ گروهی از منتقدین به بررسیِ آابتدا نخست گرایانه از موسیقی ایرانی پرداختند. در بخش خوانشی عرفان

های این تفسیر بررسی ریشههمچنین به  ادامهپرداخته است. در  موسیقی ایرانی مبنی بر پیوند آن با تصوف

طور که بیان خواهد شد، دو جریان فکری به همان .ر ایران آن دوره پرداخته شده استاز موسیقی ایرانی د

در یک سو جریان چپ و در سوی دیگر احمد کسروی  نقد نقش تصوف در فرهنگ ایرانی پرداخته بودند؛

مایة نظرات منتقدین موسیقی ایرانی چنانکه اشاره شده درون شدند.نمایندگان این نوع نگاه محسوب می

هایی است که تا پیش از این تاریخ به نقد وجوهی از فرهنگ ایرانی منجمله تصوف مشابه نظرات طیف

، نداز موسیقی ایرانی پرداخت گرایانهعرفانگروه دیگری که به بیان روایتی  در ادامه، نظراتپرداخته بودند. 

گیری این نگرش و خوانش نیز اشاراتی شده است. این مقاله بررسی شده است، و ضمناً به برخی از علل شکل

از بر اساس برخی  ،«بزم»و  «محفل»شناسی علل پیدایش این دو رویکرد، به طرح تمایز مفاهیم  ضمن ریشه

در تاریخ دو تلقی از فرهنگ شنیدن در این راستا است.  پرداختهشواهد و مستندات موجود به طور مختصر 

همچنانکه به  .شده استمطرح  موسیقی ایرانی «اندرونی»موسیقی در عرصة موسوم به فرهنگی شنیدن 

در همین راستا نشان  اختصار بیان شده است دو فرهنگ شنیداری متفاوت بر این دو عرصه حاکم بوده است.

وابسته به آداب و قواعد شنیداری حاکم بر عرصة موسوم به محافل « گرایانهعرفان» داده شده که این تلقیِ

در دورة پهلوی برخی « عامهپرورش ذوق » مطرح شده که بر اساس گفتمان در ادامه همچنین مختصراًبود. 

 کردند، بر اهمیت و لزوم نقش اجتماعی موسیقیارائه می گرا از موسیقی راعرفان فعّاالنی که آن روایت از

پرداخته شده و این برنامه محصول تفسیر گلها برنامة  تأکید داشتند. در بخش پایانی اجماالً به بررسی

 مسئلة پرورش ذوق مردم تلقی شده است.  تأکید آنها بر گرایانة فعاالن موسیقی وعرفان

 
  

، بستر فرهنگی ـ اجتماعی گلها، برنامة شنیدنگرایانه، روایت عرفان نی،موسیقی ایرا کلیدی: هایهواژ

 .موسیقی
 

                                                

 pouyanekouei2012@gmail.com                                                 :رایانامة نویسندة مسئول. 1



 1399/207و زمستان  زیی، پا2 ۀ، شمار9سال  ،شناسی اهی اریانژپوهش

 مقدمه 

های فکری مختلف محل مناقشه و های متعدد از سوی گرایشموسیقی ایرانی در برهه

بحث بوده است. در یک سدة گذشته موسیقی ایرانی حول مقوالتی چون سنت، تجدد 

های از این رو، دقیقاً بر خالف تصور برخی از جریان و یا هویت محل منازعه بوده است.

 روشنفکری ایران معاصر که بر عدم تناسب موسیقی ایرانی با روح زمانه سخن گفته

ای ایران معاصر حضوری پررنگ داشته و اند، این موسیقی در بطن تحوالت اندیشه

هویت  وتجدد  ،سنتپیرامون آن شکل گرفته است. مباحثی چون  های مفصلیبحث

 اند. در رابطه با موسیقی ایرانی در تاریخ معاصر ایران بیشتر مورد توجه بوده

مسائلی در تاریخ معاصر موسیقی در ایران وجود دارند که کمتر  مچنانبا این حال، ه   

در حوالی  ،یکی از این مباحث کمتر مورد توجهاند. کنجکاوی پژوهشگران را برانگیخته

در این برهه، از یک سو با رواج خوانشی  .ة چهل شکل گرفتتا اوایل دهدهة سی 

و از دیگر سو با منتقدینی که  هستیماجه از موسیقی ایرانی مو« گرایانهعرفان»

دادند. مورد انتقاد قرار می« بودنعرفانی»ی را بر اساس همان مدعای موسیقی ایران

های ر بخشی از واقعیتموسیقی ایرانی ریشه د «گرایعرفان»رویکرد مروجین روایت 

فرهنگی و موسیقایی ایران آن روزگار داشت. از آن سو، رویکرد منتقدین موسیقی 

ایران آن دوره داشت که استمرارش را  های فکریِایرانی نیز ریشه در برخی از جریان

 برخی از مطبوعات این مقاله با نگاهی اجمالی به. توان تا کنون نیز مشاهده کرد می

مختصر همین  های شفاهی، به بررسیِرضاشاه و با استناد به برخی از روایتدورة محمد

 های آن پرداخته است. مسئله و برخی از پیچیدگی

 انتقاد از ماهیت موسیقی ایرانی؛ اواخر دهة سی تا ابتدای دهة چهل . 1

ایرانی موضوع مقاالت متعددی است که در برخی از  مسئلة انتقاد از ماهیت موسیقیِ

در سلسله نوشتارهایی که در دهة سی در برخی از  اید آن دوره بازتاب یافته است.جر

ایرانی و پیوند آن با  موسیقیِ نقد از ماهیت عرفانیِ منعکس شده، نشریات آن دوره

های این این دوره است. یکی از نخستین نمونه تصوف یکی از موضوعات مهم انتقادیِ

منتشر شده که طیِّ آن ایرج وامقی تحلیلی  هانجنقش در مجلة 1335نقادی در سال 

در نوشتة خود  (1379-1311) وامقی از موسیقی ایرانی و ماهیت آن ارائه داده است.

کند ، صراحتاً بیان می«انگیز استآیا موسیقی ایرانی غم»ضمن طرح این پرسش که 
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اطب با فتی است که مخنخستین دریا ،این موسیقی« سکرآور»که خاصیت به زعم او 

موسیقی ایران همچون »و همین مسئله به گمان او سبب شده که  شودمی آن مواجه

روح را در عالم دیگری که از خارج از »و « ماده مخدری، اعصاب را سست کرده

سه سال پس از انتشار این نوشتة  حدود .16): 1335، وامقی) دهد« واقعیات است، سیر

به ارزیابیِ  موزیک ایران مجلة در« ستر گلهاارک» تحت عنوان وامقی، نوشتة دیگری

دانیم که در این دوره برنامة پرداخته است. می گلهابرنامة  نظرات مخالفین و موافقین

مهمترین برنامة موسیقی ایرانی در عرصة رسمی است. این نویسنده در بیان  گلها

در نقدش از کند که پیشتر وامقی به همان مواردی اشاره می گلهانظرات منتقدین 

 نویسد:   می گلها وی در رابطه با نظرات منتقدین موسیقی ایرانی بیان کرده بود.
بند و  بی روحیه درویشی وگلهای رنگارنگ و گلهای جاویدان یک  مهبرناای معتقدند که عده

تخدیرکننده و اشعار عرفانی آن مردم را بسوی طرز  آورد و موسیقییباری در مردم بوجود م

پسندد و این طرز تفکر را نمی دهد. زمان ماسوق می« این نیز بگذرد»است و « دنیا هیچ»تفکر 

؛ تأکیدات از 18: 1336 ،[نامبی](شمارد. قرن شتابناک ما این اصول و عقاید را مردود می

  (استنگارندگان 

عوامل اجتماعی »ای ای تحت عنوان در نوشته (1338)اندکی بعد محمود خوشنام    

-گزنده ی در آن دوره پرداخته و انتقاداتموسیق نیز به نقد« اط موسیقی در ایرانانحط

موسیقیِ این دوره، یعنی  جریان اصلیکند. وی  این دوره می تری را متوجه موسیقیِ

  کند: گونه توصیف می رادیو را این

هزارگونه که آلوده در  'مرفینی و هروئینی'هیچ جای تعجب نیز نیست، برای آنکه عدهای    

کثافت دیگر هستند، مسلما حداقل ذوق الزم برای ملودی نوشتن را ندارند. اینا فقط قادرند، 

کنند، پای منقل بنشینند و برای عدهای واپسزده و ی که تزریق می'مر'و  'هر'تحت تأثیر 

 21): 1338 ،مخوشنا(بپا کنند.  'حالی' 'مردههای زنده نما'

است که این احتماالً نخستین باری است که چنین  نکتة مهم در نقد خوشنام آن  

های شود و بعدها نیز مورد استفادة طیفنسبت داده می ایرانی صفاتی به موسیقیِ

 ةنویسند1391) ـ  (1313 محمد رشیدییگیرد. باری، علمنتقد دیگری نیز قرار می

رداخته است. ایرانی پ موسیقیِ قددیگری است که در همین دوره از منظری مشابه به ن

به بیان انتقاداتی از برنامة  1338، یعنی در سال گلهارشیدی اندکی بعد از آغاز به کار 

که « یکی دو نفر خواننده»پرداخته است. او ضمن بیان اینکه این برنامه، به غیر از  گلها

  نویسد:، می«با آواز کریه خود، روح شنوندگان را آزار میدهند»
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های تصوف. این موسیقی در ترین شکلیله ایست برایِ بیان کردن کثیفاین موسیقی وس [...] 

موسیقی  .است سافیون و بنگ و چر های منحط و خالصه در مطلب در خدمتخدمت ایده

بوی افیون از خالل این  ها ارزش خود را از دست میدهد.برنامه گلها بخاطر همراهی با این ایده

رویج درویشی و دریوزگی هدف برنامه گلها است. تهیهرسد و تمشام میه گلهای زهرآلود ب

هائی از شعرا و نویسندگان منحط انتخاب کنندگان این برنامه با اصرار خاصی اشعار و نوشته

کنند تا زهر یاس و بدبینی و ناامیدی در ارواح آدمیان رسوخ داده شود و باین ترتیب مل می

 است(؛ تأکیدات از نگارندگان 5ـ  4الف:  1338 شیدی،ر(ایران را از شاهراه بکوره راه بکشانند. 

ـ « ترویج دریوزگی»، و «بوی افیون»، «ین شکل تصوفترکثیف»بازتاب مقوالتی چون 

کند ـ در واقع در جهت نقادی از ماهیت  می گلهاکه وی آنها را منتسب به برنامة 

واقع این نویسنده شدت مورد انتقاد  که بهاست ایرانی و بستر فرهنگی آن  موسیقیِ

در نوشتة دیگری در رابطه با موسیقی ایرانی مجدداً به انتقاد از  (1340) . رشیدیشودمی

و رواج آواز در  تلقی کرده« برده شعر». او این موسیقی را این موسیقی پرداخته است

 ،رشیدی)داند موسیقی در طول اعصار می ایران را ناشی از شرایط فرهنگی ـ اجتماعیِ

با این حال، باید اشاره کرد که منتقدینی چون رشیدی و وامقی که چندان به  .(3: 1340

محیط موسیقی ایرانی وابسته نبودند، در طرح چنین رویکردی نسبت به موسیقی ایرانی 

 که (1393ـ  1313)ها ساسان سپنتا سالتنها نیستند. نکتة جالب آنکه در حوالی همین 

است، نظرات مشابهی نسبت به موسیقی ایرانی  ایرانیود وابسته به محیط موسیقی خ

 نویسد: در این راستا می (1342)کند. وی بیان می

ها، موسیقی ما فاقد حرکت است، عقاید کج و تحقیر شمردن این هنر در طول قرن[ ... ]

، گویند جنبه صوفیانه دارد و ما را بتفکر وامیداردملودیها را ضعیف و مغموم کرده، بعضی می

آورد، انسان سالم  و یا دیوانگی ببار می سستی عاقبت« حرکت»غافل از آن که تفکر زیاد بدون 

خواهد، فکر زیاد بدون عمل! و صوفیگری امروز دیگر جز تنبلی و  می« دینامیک»زندگی 

؛ تأکیدات از نگارندگان 9ـ  8الف:  1342 ،سپنتا)کتمان حقایق چه چیز دیگری میتواند باشد. 

 (است

« سستی»، «تنبلی»از یک سو، و انتساب « دینامیک»و « حرکت»ح مقوالتی چون طر

 نظراتبه کیفیات موسیقی ایرانی،  آنهاکردن  به تصوف و سپس مرتبط« دیوانگی»و 

داد. ریشة این نوع نقد از منتقدین سابق قرار می نگرشین نویسنده را نیز در امتداد ا

که از دورة  ادیِ برخی از روشنفکران ایرانینق بسترتوان در موسیقی ایرانی را می

جستجو کرد.  ،از فرهنگ ایرانی پرداخته بودند وجوهی گاه به نقدبه آن سو مشروطه 

مقارن با  انتقادات، ای این نوعهای اندیشهریشه اجمالیِ در بخش بعدی به بررسیِ
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قی ایرانی را آن انتقادات از موسی گیریِهمین دوره پرداخته شده است؛ امری که شکل

 سازد. ملموس می نیز برای ما

  نقد مسئلة تصوف در دورۀ پهلوی . 2

 (1)توان اشاره کرد: تصوف در ایران معاصر می دِور کلی به دو جریان فکری در نقطبه

چپ و مشخصاً فعّاالن منتسب به حزب توده که در برخی از  نخست جریان فکریِ

جریان دیگری که  (2)پرداختند؛ نگ ایرانی مینشریات خود به نقد این جنبه از فره

شد. در نمایندگی می ،(1324ـ1269) احمد کسروی توسط منتقد و مورخ این دوره،

دهة بیست در برخی از نشریات  باید اشاره شود که از همان آغاز رابطه با جریان نخست

جه هستیم. تصوف در فرهنگ ایرانی موا رویکردی انتقادی نسبت بهاین جریان گاه با 

 منفیِبه زعم نویسندة آن نقش  انتقاد ازبه  1325در سال  مردم نامةبه عنوان مثال 

 نویسد: این مقاله در این رابطه می .پرداخته است صوفت

ای بود که کم و بیش از اواخر قرن اول هجری برای جمعی که تصوف زائیدة افکار مأیوسانه   

ده بودند پیدا شد و هر چه در قرون متمادی این در مبارزات سیاسی و مذهبی شکست خور

    (56: 1325 ،ص.گ)گرفت. شکست ما زیادتر میشد عرفان بیشتر قوت می

محسوب  رویکرد انتقادیهای این ترین چهرهاحمد کسروی را باید از فعّال با این حال،

بود که  خواند و بر این باورمی« گمراهی»را نوعی  «گریصوفی» (تابی)کسروی  کرد.

و سبب شده که جهان به « صوفیگری مردم را سست و تنبل و بیغیرت گردانیده»

که به  (1382) . داریوش رحمانیان(8: [تا بی] ،کسروی)ماند « از آبادی باز»گمان او 

های پایانی او را در زمرة  های سالکسروی پرداخته، نوشتهبرخی از نظرات بررسیِ 

به نقادی فرهنگ و باورهای سنتی »دهد که از یک سو قرار می« مصلح و ایدئولوگی»

نقادی تمدن جدید و »پردازد، و از سویی دیگر به می« ایرانی، اسالمی، و شرقی

بر همین اساس، رحمانیان در  .(293: 1382، رحمانیان)پرداخته است « دستاوردهای آن

« ماندگی بعق»اش از نظرات کسروی در علل آنچه کسروی به گمان خود بندیطبقه

مذهب رسمی چند  (1)کند: پنداشت، به این رئوس در تفکر او اشاره میایرانیان می

گری خراباتی (5)تصوف و  (4) گری؛باطنی (3) فلسفه یونان؛ (2) سدة اخیر ایران؛

طور که رحمانیان نشان داده، کسروی از این پنج . همان(299ـ  296: 1382 ،رحمانیان)

توکلی  2(.همان)برد نام می« آلودگی»به عنوان « یِ انحطاط ایرانشناس علت»مؤلفه در 

از  [...]نقد عقالنی »کسروی، نقد او از تصوف را  نظراتنیز در بررسیِ  (2015)طرقی 

 (2006)ریجن  لوید(Tavakoli-Targhi, 2015: 229).  خواندمی« تقدیرباوریِ تصوف
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نزد کسروی پرداخته و دو عامل را چنین رویکردی  گیریِدر بررسی خود به علل شکل

های پس از مشروطه ضعف ایران در سال (1)کند: در این راستا تأثیرگذار قلمداد می

درک کسروی از مدرنیسم و آنچه ریجن از آن تحت  (2)که کسروی شاهد آن بوده؛ 

 طورهمان البته (Ridgeon, 2006:45).  بردکسروی نام می« الهیات خردگرای»عنوان 

 زا وندی دیسو که
 

3
 طرح مسئلة عقب ن داده، پیشتر و در دورة قاجاریهنشا(2014) 

میرزافتحعلی آخوندزاده  نویسندگانی چون هاینوشتهپیوند آن با تصوف در  افتادگی و

.(Desouza, 2014: 76) و میرزاآقاخان کرمانی مطرح شده بود
کسروی را  ،با این حال 4

ن جنبه از فرهنگ ایران در دورة پهلوی قلمداد کرد. عنوان مهمترین منتقد ای باید به

که در میان فعّاالن حوزة موسیقی نیز مورد  بودهمین نظرات انتقادی  مشابه مایةدرون

  استفاده قرار گرفت.

برخی از فعّاالن و در سویی دیگر  در همین زمانبه رغم آن نظرات انتقادی، 

پرداختند که سخت ریشه در ایرانی میبه دفاع روایتی از موسیقی  ایرانی موسیقیِ

برخی از این  داشت. در ادامه، ضمن بررسیِ« غیردنیوی»و  «گرایانهعرفان»خوانشی 

 برخی از دالیل آن نیز پرداخته شده است. اجمالیِ نظرات، به بررسیِ

از موسیقی ایرانی و مسئلة بستر فرهنگی ـ  «گرایانهعرفان»تفسیر  .3

 اجتماعی موسیقی 

های شاخصی است که به ارائة این تفسیر از یکی از چهره (1344ـ 1268)معروفی  موسی

ای تحت عنوان در نوشته (1339) ایرانی پرداخته است. معروفی ماهیت موسیقیِ

ایرانی را ارائه  از موسیقیِ« گرایانهعرفان»ترین تفسیر صریح« موسیقی و موسیقیدان»

و بیان اینکه در « موسیقی ملی» در« نحطاطا» ةکرده است. او ضمن اشاره به مسئل

ایرانی  ، به افول اقبال جوانان به موسیقیِ«آواز اصل است و ساز فرع»ایرانی  موسیقیِ

  نویسد:اشاره کرده و در توصیف این وضعیت می

نمایند های ما نسبت به موسیقی ملی نظر خوش نداشته و اظهار کراهت می جوان [... ]

ازهای ایرانی بیشتر منزجر و از شنیدن آن تنفر دارند و بهمین علت است مخصوصا نسبت به آو

ه هم نه ب اند آنموسیقی خارجی متمایل شدهههای آمیخته ب که به موسیقی ضربی و قسمت

و آنچه  سبکموسیقی ه موسیقی کالسیک اروپایی که خود دارای صنعت و هنر است بلکه ب

موضوع هم البته الزمة دوره جوانی است زیرا  ه اینباشند کاست مایل می جسمانی لذتباعث 

در این دوره زندگی نفس کامال سرکشی نموده و جلوگیری از خواهش نفس هم برای جوانان 
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 ،معروفی). حقیقتو  معنیخواهند نه  می هوسرانیل است لذا موسیقی را هم برای کمش

  (است گان؛ تأکیدات از نگارند11: 1339

موسیقی ایرانی یک موسیقی روحانی و جنبش »کند که  یان میاو همچنین صراحتاً ب

برای حظ نفس و تهییج شهوت و امثال اینها نیست بلکه »و « آن از عالم دیگر است

معروفی . (12: 1339 ،معروفی)« است [...]برای نشانط روح و جذب انسان بعالم حقیقت 

زمین زده و ه د زانو بپس در مقابل این موسیقی بای»نویسد: می باب سپس در این

خواهید با معشوق حقیقی خود در حال مناجات و حال می خاضع بود زیرا در آن

و « روحانیت». این پیوند موسیقی ایرانی با مقولة (همان، معروفی)« رازونیاز باشید

تفکر کلی در یک نزد این موسیقیدان، نشان از وجود « دنیوی»گسستن آن از مسائل 

االن مهم موسیقی در این دوره بود که در بین اقشار خواص مرتبط با میان برخی از فعّ

های شفاهی متقن، معروفی خود منتسب به موسیقیِ ایرانی رواج یافته بود. بنا بر روایت

« لذت جسمانی»میان مقوالتی چون  تقابل به هر رو،5دراویش در تهران است.فرقی از 

از یک سو، و مفاهیمی « سَبُک»ول او های به قو انتساب آن به موسیقی« شهوت»و 

ایرانی، حاکی از خوانشی به  آنها به موسیقیِ انتسابو « حقیقت»و « معنا»چون 

موسیقی در این دوره قوام یافته بود. این  بود که در بین فعّاالن« غیردنیوی»اصطالح 

ات حیگر دو فرهنگ متمایز شنیداری در سازی توسط معروفی در واقع نمایاندوگانه

 ایران این دوره است. موسیقاییِ 

عنوان یکی  به 7از تاریخ شنیدن 6یمورخان رویکرد تاریخ فرهنگی موسیق در غرب،

بیان می (2019) 8ریمو زا اند. تورسخن گفته تاریخ موسیقی از مقوالت درخور تأمل

ی های کنسرت مورد بررستوان در پیوند با سالنمی کنند که در غرب تاریخ شنیدن را

و بستر « هنرشنیدن»آنها تبارشناسی مسئلة  .(Thorau and Ziemer 2019:1) قرار داد

توجه عمیق در »های آن را به اندیشة رسانند، امّا ریشهمی 18کنسرت را به نیمة قرن 

 (.همان)رسانند می 9در دوران مدرن آغازین« موسیقایی و غیرموسیقایی بسترهایِ

برای  زمینة شنیدندر « توجه عمیق»دیشة ان همین ،طور که اشاره خواهد شدهمان

در دوران مدرن  ا برخالف مورد غرب که مصداق آنما نیز مهم است. امّ موضوعدرک 

 ایرانی در ، در تاریخ فرهنگی موسیقیِو عرصة عمومی است های کنسرتسالن غالباً

موسیقی در ایران دنبال کنیم. تاریخ شنیدن  نیز باید آن را در جایی دیگر معاصر دورة

موسوم به باید در بستر عرصة  ،ها و فضاهای عمومیمعاصر جدا از پدیدة کنسرت

کم در دورة دانیم که دستنیز مورد بررسی قرار داده شود. می 10«فضاهای اندرونی»
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در برخی از محافل خواص مورد  و همچنینریه ناصری موسیقی ایرانی در دربار قاجا

های پایانی دورة قاجاریه و آغاز دورة رضاشاه، با فرآیند لحمایت بوده است. در سا

ها و سازی موسیقی مواجه هستیم که نتیجة آن رواج تدریجی پدیدة کنسرتعمومی

 ،پدیدهدر کنار این  هاست.ها و رستوراناجرای موسیقی در فضاهای گوناگونی چون کافه

ویژه در دورة و به سو پسند از دورة رضاشاه به آنانواع موسیقی مردم با رشد

سازی موسیقی و رشد عمومی رغمعلی. (1392)نک. فاطمی  جه هستیمموا محمدرضاشاه

 آوردند، جامعه پدید موسیقیِ هایی در تجربة شنیداریِدگرگونیکه  پسندمردم موسیقی

یابد. فضای همچنان در بستر اندرونی استمرار میدر دورة معاصر ایرانی  حیات موسیقیِ

 تاریخاز این بخش از  اطالعات فعلیای ساده و یکدست نبود. ونی البته حوزهاندر

بندی کلی از ماهیت آنها هدایت تواند ما را به یک تقسیممی ایرانیفرهنگی موسیقی 

طور کلی و با استناد کننده است. به این نوشتار کمک وضوعدر راستای تبیین م کند که

در رابطه با  «بزم»و  «محفل» دو حوزة هومیِیز مفتوان از تماهای صوتی میبه داده

ایرانی ـ که در  از موسیقیِ« خاضعانه» و خوانش ن تلقیآسخن گفت.  ایرانیموسیقی 

درک خاصی از تجربة شنیدن موسیقی و  روفی بازتاب یافته بود ـ ریشه درنوشتة مع

دورة پهلوی در  رو د ،بستر فرهنگی آن داشت که احتماالً از اواخر دورة قاجاریه در دربار

شامل موسیقی  است. این بخش از بستر اندرونیِ واج داشتهبستر اندرونی موسیقی ر

. اسناد صوتی باقی مانده از توان از آن به عنوان عرصة محافل نام بردمحافل است که می

اجراهای موسیقی در محافل دهة بیست به این سو و آداب و هنجارهای شنیداری حاکم 

های اجرای موسیقی در برخی از ویژگی ند.کید مییتا حدی این مسئله را تأ بر آنها

های داللت ای کهگونهاجرای موسیقی به )الف(  چنینی بستری از این قرار هستند:

آزاد و  با وزنِ اهمیت نقش موسیقیِ؛ )ب( را برای مخاطب پدید نیاورد «بودنسَبُک»

سَبک و  اجرای موسیقی به شکلی که هم در؛ )ج( ای ضربیههمچنین برخی از موسیقی

برخی از  11.نیاوردپدید را « دنیوی»موسوم به هایِ تداعی هم در انتخاب اشعار آواز

عدم دخالت ای و رفتاری حاکم بر این عرصه از این قرار هستند: )الف( های زمینهویژگی

وجود مؤلفة  ؛ )ب(وسیقیاجرای م مخاطب ـ یا حضور اندک مخاطب ـ حین

)ج(  12؛همزمان با اجرای موسیقیای چون دکلمة شعر کالسیک فارسی فراموسیقایی

که احیاناً  13ییو عدم دخالت برخی از عوامل فراموسیقا« موقر»فضایی  حکمفرماییِ
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 شنیدنِ ای ازشیوه ؛ )د(کنندرا به ذهن متبادر می« دنیوی»یا « غیرجدی»هایِ داللت

  .در نوشتة معروفی به آن اشاره شدکه پیشتر  «خضوع»توأم با  «عمیقِ»

عرصة محافل، با یک فرهنگ  حاکم بر تلقی و فرهنگ شنیداریِآن در تمایز با 

در این  رایج است. «بزم»مواجه هستیم که در عرصة موسوم به  دیگری نیزشنیداری 

برخی از هنجارهای  و فلاقواعد سخت شنیداری موسیقایی محبخش از عرصة اندرونی، 

حاکم نیست. به دیگر سخن، هر چه در محافل آداب و  حوزه آنرایج در  رفتاریِ

الزاماً در این بخش صادق  امریری مقیدتری حکمفرماست، چنین هنجارهای شنیدا

هنجارهای غالباً مردانة محافل  ها ازاالً بزمنیست. همچنین از منظر جنسیتی نیز احتم

حاکم بر محافل  دناز فرهنگ شنی معروفی را نمادیکنند. اگر آن توصیف تبعیت نمی

در تاریخ فرهنگی موسیقی ایران را می «بزم» عرصة از توصیفی انتقادی درنظر بگیریم،

 نویسد:وی می14مشاهده کرد. ب(1342)ای از ساسان سپنتا در نوشته تا حدی توان

و در جلسات محدودتر و دوستانه حاالت و اوضاع خیلی جالب و قابل دقت است. با خواهش 

کنند با آواز یا ساز خود همه را مستفیض! نماید، شخص مورد نظر التماس از کسی  تقاضا می

های زیاد اجراکننده قطعة اجرا می باالخره پس از تعریف و تملق [...]شکسته نفسی میکند 

خواستند بچنگ ها خواهش و التماس کرده بودند حاال موقعیتی که میکند. حضار که مدت

گوید که با همین به و احسن و جانم بارکهاله می رود، یکی آنقدر بهیکی بخواب میاند، آورده

چون بمبی که در حال  شود، چند نفر همکلمات متملقانه خود مزاحم اجرا کننده و بقیه می

 (7ـ  6: ب1342، سپنتا)شوند ناگهان باخنده منفجر می ،ترکیدن باشد

پسند، این بخش رو به ش به موسیقی مردمبه هر رو، بعید نیست که عالوه بر واکن

توسط « غیردنیوی»کارانه و  گیری خوانشی محافظهرشد، یعنی پدیدة بزم نیز در شکل

از سویی دیگر، این  موسیقی ایرانی تأثیر داشته است. «گرایعرفان»مروجین روایت 

یات رایج در دیگر از واقع برخی اب مرتبطرا باید  رانیای از موسیقیِ« غیردنیوی»خوانش 

که اشاره شد، انتقادات منتقدین موسیقیِ ایرانی آن روزگار دانست. چنان حیات موسیقیِ

راه نبوده است. بنا بر خواندن این موسیقی چندان هم بی« افیونی»ایرانی مبنی بر 

در دورة  دانیم که استعمال مواد مخدر و مشخصاً تریاکهای اخیر میتحقیقات سال

دهد که چگونه استعمال نشان می (1398) رودی متی یابد.یج رواج میقاجاریه به تدر

از آغاز دورة قاجاریه تا اواخر آن افزایش یافته است  صورت کشیدن و کشتبه تریاک

کند که مباحث مربوط به کنترل مصرف وی همچنین اشاره می. (291-288: 1398 ،متی)

صویب قانون مرتبط با آن که و کشت تریاک از اواخر دورة قاجاریه و پیش از ت

تی در این راستا م (301: 1398 ،متی) .آغاز شده بود« ممنوعیتی کامل را مدنظر داشت»
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کند که قصد میالدی اشاره می 1928و  1919های س ایران در ساللبه دو الیحة مج

 بر عالوه (: همان1398 ،متی)آنها محدودسازی و کنترل کشت و مصرف تریاک بوده است 

های پایانی دورة قاجاریه و مشخصاً با ظهور کابینة دانیم که به تدریج و از سال ن، میای

سیدضیاءالدین طباطبایی تغییرات بنیادینی در نظم شهر و عرصة عمومی آن رخ می

که عباس کند. چنانتری را بر عرصة عمومی حاکم میدهد که ظاهراً قواعد سختگیرانه

ه و در بررسی خود از روند تجدد در تهران بر اساس روایت در این رابط (1387) میالنی

جعفر شهری نشان داده، این اعمال نظم ـ مقارن با ظهور دولت سیدضیا ـ موجب 

این نظم جدید بسیاری . (1387:162 ،میالنی)شد « تحمیل مدنیت متجدد بر تهران قدیم»

 ی را نیز احتماالً تحتاجتماعی رایج نظیر استعمال مواد مخدر در حوزة عموم از آداب

استعمال مواد مخدر در  کنترل بر شهر، رواج الشعاع قرار داده بود. با وجود این اعمال

های تالش رغمکند که علیاشاره می (1398) ایران دورة پهلوی ادامه یافته است. متی

مادة مخدری چون  مصرف تریاک در دورة رضاشاه، وضع استعمال محدودسازانة کشت و

در جامعة موسیقی ایران آن روزگار  .(: همان1398 ،متی)روال سابق بود  ک به همانتریا

موضوعاتی است که موسیقیدانان مختلفی را  نیز استعمال مواد مخدر یکی از مهمترین

چون رضا های متعدد درگیر کرده بود. در دهة سی شمسی مرگ افرادی  در برهه

های بر اثر مواد مخدر نمونه (1337ـ  1306) و داریوش رفیعی (1333ـ1277) محجوبی

کند که پس از گزارش می (1384)صفا نوابروند. مشهوری در این راستا به شمار می

و موافقت  ـ (1300) اهلل معینیانمرگ ناشی از اعتیاد داریوش رفیعی، به پیشنهاد نصرت

ـ  1314) احقیتمهیداتی برای ترک اعتیاد برخی از هنرمندان، و مشخصاً پرویز ی ،شاه

صفا که ضمناً به اعتیاد خودش در  نواب .(458: 1384صفا  نواب)اندیشیده شد  (1385

کند که هنگام ترخیص او و پرویز یاحقی از ، بیان میکندمیهمین برهه اشاره 

ضیافتی به ، (1363ـ  1280) مقدم سپهبد علوی ،بیمارستان، ریاست شهربانی وقت کشور

 نواب)های موسیقی، ادب و سیاست برگزار کرد این مناسبت و با حضور برخی از چهره

-ـ مسئله ایرانی. عالوه بر رواج این مسائل در میان نمایندگان موسیقی (459: 1384صفا 

از مسائل مرتبط با  برخیدرنوردیده بود ـ را  «بزم»و «محفل»ای که احتماالً تمایز میان 

گیری آن نوع توان از دالیل شکلرا می ایرانیدر بستر تاریخ موسیقی  امور جنسی

« غیردنیوی»گیری آن روایت انتقادات به این موسیقی دانست. به همین سیاق، شکل

موسیقی ایرانی را نیز باید « گرایعرفان» روایت موسیقی توسط معروفی و دیگر مدافعان
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خواص موسیقی  فعّاالنِکه در میان این  ائل تعبیر کردمساحتماالً واکنشی به همین 

 دستگاهی شکل گرفته بود. 

تجربة جوامع در  که اند های اخیر نشان دادهبرخی از مورخین آسیایی در دهه

این مورخین در  بیشتر توأم نبوده است. این هایِبا آزادیالزاماً تجدد مسئلة رویارویی با 

-شکلو روند خاص آنها سازوکار  مراد گویند وسخن می 15رابطه از مقولة تجدد بومی

این جوامع است. این دسته از متفکرین غالباً به تأسی  خاص گیری تجدد در بسترهایِ

و اقشار خواص آنها که مستقیماً با  غیرغربی اند که جوامعاز میشل فوکو بر این عقیده

تجدد شکل بة ای نسبت به تجرکارانههای محافظهتجربة تجدد مواجه بودند، گاه واکنش

مقاله نیست، امّا این درک از روند تجدد و  این اگرچه این مسئله موضوع 16دادند.

واقع خوانش عمیقاً  رویارویی خواص با آن در مورد مطالعة فعلی کارساز است. در

کارانه به همان واکنشی محافظه اص حوزة موسیقی در ایران آن دورهخو «گرایانةعرفان»

رهنگی ـ اجتماعی موسیقی ایرانی نیز بود. این مسئله، در کنار مسائل درونی بستر ف

موجب شد تا به  ،پسندشد موسیقی مردمرسازی موسیقی و چون عمومی دیگری عوامل

، هم از لحاظ فرهنگی و کارانهتدریج برخی از خواص موسیقی ایرانی واکنشی محافظه

 گلها برنامة س به بررسیِ موردموسیقایی شکل دهند. در ادامه، بر همین اسا منظرهم از 
 های آن در این ارتباط پرداخته شده است.و البته پیچیدگی

 از موسیقی ایرانی « غیردنیوی»و « گرایانهعرفان»و تفسیر  گلهابرنامة . 4

 در این دوره جریانِ غالب های موسیقی ایرانیِیکی از مهمترین برنامه گلهابرنامة 

 «گرایانهعرفان» و تفسیر باید در واقع نمادی از آن تلقی اامه ر. این برنشودمحسوب می

 چندتا کنون  که البته ابعاد اجتماعی دیگری نیز دارد. از موسیقی ایرانی قلمداد کرد

است. مهمترین رویکرد نظری از آن ساسان مطالعة مهم دربارة این برنامه انجام شده

موسیقی مختلف های گونه همنشینیِ محلی برایاست که این برنامه را  فاطمی

نیز در بررسی خود از تاریخ  . محمدرضا فیاض(1392 ،نک. فاطمی)داند میدستگاهی 

چون شخصی پیرنیا های اهمیت برخی از ویژگیبه  گلهاایران تا ظهور برنامة  موسیقی

با طیفی از » ارتباطاتشو همچنین  او ادبیات فارسی، پیوندهای عرفانی اش بهعالقه

. (204: 1394 ،فیاض)کند اشاره می« های بسیار متنوعن و موسیقیدانان با سلیقههنرمندا

این برنامه پرداخته، و در  گیریِشکل نحوة ای به بررسیِجین لوییزن نیز در مقاله

نک. ) داندمیهای فرهنگی پیرنیا و ارتباطاتش گرایش حاصلِرا  گلها خود، روایت



 1399/217و زمستان  زیی، پا2 ۀ، شمار9سال  ،شناسی اهی اریانژپوهش

های موجود، اساساً در یک سو نگرش فاطمی است سی. بنابراین، در برر(1388 ،لوییزن

آن  های فرهنگی و موسیقاییِبا توجه به ویژگی گلهاجایگاه  های نظریِکه بر جنبه

را به  گلهاگیری که شکل قرار دارند هایینگرش ،دوره تأکید دارد، و در سوی دیگر

 دهند. ها و جایگاه پیرنیا در ایران آن روزگار نسبت میویژگی

-و البته اندیشه را باید در راستای مسائلی که تا بدین جا مطرح شد گلهاگیری شکل

را از  گلهادرک کرد.  نام برد،« موسیقی اجتماعی»توان به عنوان مسئلة ای که از آن می

 تفسیریا، باید در ارتباط با همان ویژه در دورة پیرن نظر رویکرد حاکم بر برنامه، به

کارانة خواص از هنجارهای فرهنگی ـ این دوره و خوانش محافظه در «انهگرایعرفان»

تالش  ،جاویدان گلهایبرنامة  گفتارهای موسیقایی درنظر گرفت. نگاهی بر متنِ

-حداکثریِ این برنامه در خوانشی عرفانی از فرهنگ و موسیقی ایرانی را به نمایش می

های در مورد ویژگی 130مارة ش با جاویدان گلهایگذارد. به عنوان نمونه متن برنامة 

 غزلیات شمس چنین است: 

پس دیوان شمس تبریزی دفتر عشق است، اما عشق مجرد از ماده، عشق  [... ]   

گلهای ) صوفیانه، یعنی عشقی که به تصوف آمیخته است و تفکیک این دو میسر نباشد
 (.شخصی ةمجموع تا،، بیجاویدان

ای تحت در نوشته پیرنیا است،نزدیک ز همکاران نیز که در این دوره ا (1338) خالقی

هایِ ضمن اشاره به یکی از تصانیفِ اجراشده در کنسرت «های درویشاننغمه»عنوان 

 نویسد: انجمن اخوت، می

های با صفایی را درویشان صفائی با این نغمه و شعر رازونیازها دارند و گذشته [...]   

که امیدوارم ضبط شود و در  گلهاا مناسب برنامة آورند. نغمه و شعریست زیببیاد می

  . (31: 1338 ،خالقی)« روز جشن تولد حضرت امیر بگوش صاحب نظران برسد

و آن  عرفانی پایتخت بودهو محافل خواص  از بستر برخاسته گلهادانیم که اساساً  می 

جین  ار داد.گرایانه را نیز باید در همان راستا بررسی کرد و مدنظر قرخوانش عرفان

السلطان در محفل فردی به نام نظام گلهانطفة اولیة  داده کهنشان  (1388) لوییزن

نوری ملقب به غالمعلی خواجه .(114: 1388 ،لوییزن)نوری شکل گرفته است خواجه

السلطان، مراودات بسیار نزدیکی با داوود پیرنیا و برخی دیگر از موسیقیدانان آن نظام

مهم در حیات فرهنگی ـ اجتماعی  و محفل او در لواسان محلی 17استشته دوره دا

لوییزن همچنین به  .(: همان1388 ،لوییزن) شده استمحسوب میموسیقی در این دوره 
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کند که موسیقیدانان این دوره و داوود پیرنیا در السلطان روایت مینظام فرزندنقل از 

 ،لوییزن ) کردند، جلساتی را برگزار میخانقاهی که در ضلع جنوبی منزل آنها قرار داشته

به گرایش  1329خرداد  19نیز در مطلبی مورخ  اطالعات هفتگی. (گفتگوی شخصی

با  پیوند دیوانیان18کند.السلطان اشاره میمنجمله نظامبرخی از رجال وقت، عرفانی 

ز نظر ، او در دورة پهلوی نیز استمرار یافت تصوف که از دورة قاجاریه آغاز شده بود

در میان »کرد که بیان می خاص خود او با لحن .منتقدی چون کسروی دور نمانده بود

کسان بسیاری را توانید یافت که درویشند و هر  [...]ها ،کارمندان دولت و سران اداره

 ،کسروی)« شماردشاه می شاه و بهمان عاشقعلی یکی خود را از پیروان فالن مستعلی

  (.6 :[تابی]

برخی از موسیقیدانان این  از پیوند این برنامه با این محفل مهم پایتخت، جدا   

 ، وابسته به همین بستر فرهنگی هستند.آواز آن خوانندگان مشخصاً تعدادی از و برنامه

خوانساری، حسین قوامی و ادیب اسماعیل یوند سه خوانندة این برنامه،در این راستا، پ

 ،عنوان نمونه پایتخت جالب توجه است. به ق صوفیانةبرخی از فربا 19عبدالوهاب شهیدی

گفتگوی  ،لوییزن) است بوده خوانساری احتماالً از پیروان دراویش گنابادیادیب

برجستة اجرای آواز با وزن آزاد و اجراهای مکرر مثنوی  این، نقش بر . عالوه(شخصی

فرهنگی این  ، وابستگیبرنامه های نخستویژه در سالتوسط خوانندگان و نوازندگان، به

  کند.را تأیید می نگرشبرنامه به این 
از موسیقی، برخی از فعّاالن موسیقی که « گرایانهعرفان»رغم این تفسیر علی   

به چنین تفسیری از موسیقی ملتزم نیستند نیز گاه نه تنها اجازة ورود به آن را شخصاً 

-قرار می موسیقی «گرایعرفان» تروای دارند، بلکه حتی مورد حمایت همان مدافعین

ای است که هم در برخی از محافل خواص به عنوان نمونه اکبر گلپایگانی نمونه .گرفتند

های رغم این حضورش در بزمبه بزم پیوند دارد. علی موسوم و هم با بستر 20حضور دارد

اوود شدت مورد توجه خواص حوزة موسیقی، و مشخصاً افرادی چون د این دوره، او به

با این وجود، به تدریج این خواننده وارد آن بستر فرهنگی  اهلل خالقی است. پیرنیا و روح

توان به عنوان که از آن می ایدر دوره همچنین، شود.مورد انتقاد همین خواص می

سو با اجراهایی مواجه هستیم که دارای سبک نخستین آواز گلپایگانی نام برد، هم از یک

های جنبه کنندةهستند، و هم با اجراهایی که تداعی« غیردنیوی»به موسوم مضامین 

شاه تحت  علیاجرایی از این خواننده با شعری از صفی موسیقی هستند.« دنیوی»
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مصداقی از نمونة نخست است، و آواز موسوم « خواهم ای دل محو دیدارت کنم»عنوان 

« دنیوی»کنندة مفاهیم تداعیبارزی از مسئلة اجراهای  ةنمون« مست مستم ساقیا»به 

روایت  ینمهمترین مروج یکی از و واکنش آواز گیری آندوم، چگونگی شکل مورداست. 

این  های تفاسیر فرهنگیِپیچیدگی ،ایرانی، یعنی داوود پیرنیا موسیقیِ« گرایعرفان»

تانش کند که او و تنی چند از دوسمی بیاندهد. گلپایگانی را نشان میاز موسیقی دوره 

های این دوره به معاشرت چون پرویز یاحقی، فرهنگ شریف و بیژن ترقی در یکی از بزم

پرویز دستم را »با گفتن این جمله که  اش، اوهپرداختند که در پایان به علّت سرگیجمی

 ،گلپایگانی)کند توسط ترقی را فراهم می آوازشدن شعر این  ، موجبات سروده«بگیر

دهد که با معنایی کامالً ی بر محتوای شعر این آواز نشان میمرور. (گفتگوی شخصی

 گیرد،قرار می گلهاة برنامة گرایانعرفانو در تقابل با تفاسیر غیردنیوی  که« دنیوی»

 ،رغم این مسئله، گلپایگانی مدعی است که پس از اجرای این آوازمواجه هستیم. علی

روایت جالب بیژن ترقی . (گلپایگانی، همان) گیردقرار می این اجرای اوتحت تأثیر  اپیرنی

ضمن اشاره به اینکه این شعر  (1389)کند. ترقی را تأیید می ادعای گلپایگانیامّا این 

 : گویدمیناتمام بود و گلپایگانی نیز پیش از اطالع به وی آن را اجرا کرد، 

ی را خواندی، گفت همان گفت بیژن جان خواندم، گفتم چه چیز [..]آقای گلپایگانی  [... ]   

گفت آقای داوود  […]شعر را که صبح به من دادی، گفتم ای بابا این شعر هنوز تکمیل نشده 

پیرنیا، مرتضی محجوبی و گروهی از کارمندان رادیو چندین بار آن را شنیده، به خصوص آقای 

ای برخوردار رفانهپیرنیا معتقد است که این شعر نه تنها هیچ عیبی ندارد، بلکه از مضامین عا

مرحوم پیرنیا مرا از دور دید دستهایش را باز کرد و به  [... ]است که هدف برنامة گلهاست .

ای تقدیم گلها استقبالم آمد، گفت جوان به تو تبریک میگویم که چنین غزل شیوا و عارفانه

 (192ـ  191: 1389 ،بیژن ترقی) [...]ها گمان دارند این شعر از موالناست بعضی [...]ای .کرده

 تأییدی براز سوی پیرنیا به این اجرای گلپایگانی « عرفانی»دادن عنوان نسبت   

 21این دوره است؛در موسیقی  فعّاالندر میان برخی از « انهگرایعرفان» آن رویکردتفوق 

طور که همان جالب توجه است. مضمون شعر این آواز بودنِ ای که حتی با متمایزمسئله

 کند وبیان مینظر متفاوتی را  گلهارابطه با برنامة در  (1392) فاطمیتر اشاره شد، پیش

موسیقی در آن دوره قلمداد کرده  های مختلفگونه همنشینیِرا محلی برای  هبرناماین 

ی نمایندگانِ موسیقی ایرانی را بدون تمایزگذاری گرد هم تقریباً همه» وزعم ا که به

 یختگیِ. وی همچنین، دورة پهلوی دوم را برهة آم(132ـ  131: 1392 ،فاطمی)« آورَدمی

 عدمِ تمایزکند که در ایران این می اشاره و داندپسند میدو حوزة کالسیک و مردم
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در ایران  'بازگشت به گذشته'جنبش »وی،  نا بر نظرِانجامد، زیرا ب چندان به طول نمی

در این راستا است . (132: 1392 ،فاطمی)« ردگذای پایان میبر این آمیختگیِ انواع نقطه

فرهنگی و آن خوانش پیرنیا از آواز گلپایگانی را محصول همین آمیختگی  که او

خواص نیز تأثیر  و موسیقاییِ موسیقایی قلمداد کرده که به گمان وی بر ذائقة شنیداری

باید درنظر  او، نظریِ بندیِصورت رغم اینعلی. (گفتگوی شخصی ،فاطمی) بودگذاشته 

به آواز با وزن آزاد و اجرای  گلهاهای برنامهمجموعه که حجم قابل توجهی از  داشت

از  «گرایانهعرفان»خوانش  بر تکنوازی اختصاص دارد. همچنین، تأکید ویژة این برنامه

با آن  برنامهژرف این نشان از پیوند  ،پیرنیا مدیریتدر دورة ویژه به ،موسیقی ایرانی

عمدتاً  ها نزد فعّاالنای دارد که در این سال«گرایانهعرفان»یا « غیردنیوی» رویکرد

گیری آن را و شکل گلها ،از این رو .داردمدافع این روایت از موسیقی ایرانی رواج  خواص

کارانة خواص از موسیقی ایرانی و محافظه بخشی از همان خوانش فرهنگیِتا حدی باید 

از سویی دیگر، چنانکه در ابتدای  .کرد قلمداد ی این فعّاالنرهای فرهنگی ـ موسیقایبست

را گلها اشاره شد، نباید ابعاد و اهداف تأثیرگذاری اجتماعی برنامة مختصراً این بخش نیز 

یکی از مهمترین رویکردهای  داده( نشان1397پور )طور که قلیاز نظر دور داشت. همان

نام « پرورش ذوق عامه»ی از آن تحت عنوان ای است که وفرهنگی دورة رضاشاه مسئله

برده است. تحت تأثیر همین نگرش نسبت به پرورش ذوق جامعه است که مسئلة 

اندرکاران شدنِ موسیقی ایرانی و قواعد خاص شنیداری آن مورد توجه دستاجتماعی

ی و گیرد. به دیگر سخن، آن تلقو البته برخی از فعّاالن موسیقی قرار می گلهابرنامة 

قواعد و فرهنگ شنیداری آن نباید صرفاً  گرایانه از موسیقی ایرانی وخوانش عرفان

ماند، بلکه از نظر این فعّاالن باید دارای کارکرد محدود به محافل و اندرون باقی می

 (1338)راد شد. همچون معروفی، احمد فروتناجتماعی و قدرت تأثیرگذاری بر مردم می

به ای نسبتاً متفاوت یقی ایرانی در این دوره است که در زمینهاز دیگر فعّاالن موس

ویژه در میان به« معانی عرفانی»و  عدم درک  موسیقی در ایران« عرفانی»گذشتة 

تمایزی میان همچنین او . (15، 1338راد، )فروتنکند اشاره می جامعة دورة پهلوی جوانانِ

برای موسیقی  ل شده و به ارائة دورنماییقائامر فردی و اجتماعی در رابطه با موسیقی 

به  انتقاد کرده، چراکه« موسیقی انفرادی»وی در این راستا از اندیشة )همان(. پردازد می

. او در )همان( برای اجتماع ترسیم کند« فق وسیعا»تواند نتیجتاً نمی این تفکر زعم او

همین  . در حقیقت(16ن، )هماپردازد می« موسیقی اجتماعی صحیح»به طرح ایدة  ادامه
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از یک سو، در کنار پیوند موسیقی ایرانی با  از موسیقی« گرایانهعرفان»تلقی و تفسیر 

    22شد.گلها برنامة  و ظهور گیریشکلبه  منجر تبلورشمسئلة اجتماع بود که 

 . نتیجه5

 این مقاله به بررسی تقابل آراءِ دو طیف منتقدین و مدافعین مسئلة پیوند موسیقی

ایرانی با تصوف پرداخت. بیان شد که منتقدین، موسیقی ایرانی را ماهیتاً عرفانی تفسیر 

-عرفان»مروجین روایت  کردند؛ امری که به زعم آنها مذموم بود. درست در آن سو،می

آن را نقطة « غیردنیوی»موسیقی ایرانی همین پیوند آن با تصوف و ماهیت  «گرای

مشابهی  منتقدین ریشه در آراءِ اتنین بیان شد که نظرکردند. همچمثبت آن تلقی می

منتقد فرهنگ ایرانی  یهای فکربرخی از نمایندگان گرایشداشت که پیشتر از سوی 

موسیقی ایرانی  «گرایعرفان»روایت  گیریِشکل در ضمن اشاره شد کهبیان شده بود. 

های ی از پدیدهپسند و رواج برخ عواملی چون رشد موسیقی مردمواکنش به محصول 

از در واقع  گلها برنامة . در نهایت اشاره شد کهبود ایرانیاجتماعی در بستر موسیقی 

که در و بستر آن بود  از موسیقی ایرانی «گرایانهعرفان» تفسیرمحصول همان یک سو 

 دیگر سو نتیجة داشت و ازرواج  سیقی ایرانی در این دورهاز فعّاالن مو یمیان طیف

که در کانون آن لزوم تأثیرگذاری موسیقی در سطح  بود «ورش ذوق عامهپر»اندیشة 

 اجتماع و مردم قرار داشت. 

 ها نوشتپی
نامة نگارندة نخست به راهنمایی دکتر هومان اسعدی و با مشاورة نگارندة دوم است که در . این مقاله مستخرج از پایان1

-دفاع شده است. نگارندة نخست بر خود الزم می شتة اتنوموزیکولوژیدر ر در گروه موسیقی دانشگاه تهران 1398شهریور 

شده در این الزم به ذکر است که مسئولیت تمامی مطالب مطرح کند. صمیمانه تشکر داند تا از زحمات دکتر هومان اسعدی

  مقاله بر عهدة نویسندة نخست است. 

 انسانی، دانشیار گروه تاریخ دانشکدة ادبیات و علومش رحمانیانای از این کتاب را مدیون دکتر داریودستیابی به نسخه .2

  هستیم .دانشگاه تهران 
3. Wendy Desouza  

  هستیم. ، دانشجوی رشتة تاریخای از این مقاله را مدیون نینا مازیاردستیابی به نسخه. 4

(. نگارندة دوم نیز نقی، گفتگوی شخصیمیرعلی)کند در رابطه با موسی معروفی را تأیید می نکته این نقیعلیرضا میرعلی. 5

 کند.های شفاهی به این نکته اشاره میبر اساسِ برخی دیگر از روایت
6. Cultural History of Music   

7. History of Listening  

8. Christian Thorau and Hansjakob Ziemer  

9. Early Modern  
عرصة »استفاده شده تا موجب اشتباه آن با مفاهیم « عرصة خصوصی»و نه « اندرونیبستر »در اینجا تعمداً از واژة . 10

 اجتماعی رایج است، نشود .  طورکه در علوم آن« عرصة خصوصی»و « عمومی
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ن از دهة چهل تا پایا ایرانی های آوازویژه در برخی از سبک به ،نام برده شده« دنیوی»هایی که از آن به عنوان این تداعی .11

 شود.دورة پهلوی دوره شنیده می

برخی از اسناد صوتی موجود از اجرا در محافل مختلف در سرتاسر دورة پهلوی حاکی از همنشینی شعر و موسیقی در . 12

های نادر و دور موسوم به سنگی است که نمونه78این بستر است. نخستین اسناد صوتی موجود مربوط به صفحات خصوصیِ 

  آمده است. دست از حوالی اواخر دهة بیست بهکمیابی از آنها 
13. Extra-Musical Factors 

این دو حوزه  تگیِیخهایی از آمنمونه ،در این دوره ،شایان ذکر است که این تمایز مفهومی بدان معنا نیست که به هیچ رو. 14

موسیقی در محافل دورة محمدرضاشاه و شود. با این وجود، یک ارزیابی کلی از اسناد صوتی موجود از اجرای  مشاهده نمی

بررسی مبسوط تاریخ . کارساز نشان میدهدتا حدی این تمایز را برای توضیح این بستر  ،های شفاهیای از روایتهمچنین پاره

کنفرانس آن در از  نسخة مختصرینامة نگارندة نخست است که محافل دورة پهلوی موضوع مقالة مستخرج دیگری از پایان

 ارائه شده است.  نخست نویسندة توسط  دانشنامة ایرانیکا در استرالیا مجازی
 

15. Vernacular Modernity 

  ایم.هندی، بوده علوم سیاسیِتاریخ و استاد  پارتا چترجی،در طرح این نکته وامدار نظرات . 16

، افشار معین)کند السلطان اشاره میو نظامدوستیِ پیرنیا  به مراودات و ،افشار، از همکاران نزدیک پیرنیامنوچهر معین. 17

  .(گفتگوی شخصی

-های جراید دهة سی نیز حاکی از پیوند این فرد با انجمن اخوت است. همچنین بنا بر برخی از اسناد موجود، نظاماعالن. 18  

  .سی درگذشته است ةههای پایانی دنوری تا اواخر دهة سی در قید حیات بوده و ظاهراً در حوالی سالالسلطان خواجه

 دست آمده است. های مختلفی با مطلعین شفاهی بهبهحهای عرفانی این سه خواننده از طریق مصاگرایش. 19 

  .شده است گلها برنامة نوری وارد السطان خواجه های مختلفی حاکی است که گلپایگانی از همان محفل نظامروایت. 20

تلقی « ایمرثیه»رود که به نقل از پدرش در رابطه با سبک آواز اکبر گلپایگانی، آن را ییژن پیرنیا حتی تا آنجا پیش م. ب21

  .(گفتگوی شخصی :پیرنیا)کند می

های دستگاهی در این برنامه، . با وجود تأکید این برنامه بر لزوم پرورش ذوق مردم و همچنین با وجود اجرای ترانه22

مه از نظر موسیقایی را باید در زمرة آثار موسیقی کالسیک ایرانی محسوب کرد. به دیگر از آثار اجراشده در این برنابسیاری 

سخن، آن تأکید بر ضرورت پرورش ذوق موسیقایی و ادبی مردم الزاماً منجر به این نشد که آثار اجراشده در قالب ساز و آواز 

-ی تاریخ معاصر موسیقی سعی در ارائة روایتی یکهاروایتهای اخیر کالنسوق یابند. در سال« شدنپسندمردم»به سمت 

-اند. مروری بر آثار اجراشده در قالب ساز و آواز با وزن آزاد حاکی از پیچیدگیهای موسیقایی این برنامه داشتهجانبه از جنبه

کالسیک  در موسیقی های اجراشده در این دوره از منظر تکثر سبکهای موسیقایی، فنی و سبکی است. همچنین نمونه

 ایرانی بسیار درخور توجه و تأمل هستند.   

 منابع

 مجموعة شخصی. ،22:8ـ  10:8: 130شمارة برنامة  ،گلهای جاویدانتا، نام، بیبی

نوری، دکتر مرزبان و بسیاری از رجال السلطان خواجهالملک، نظامصفیعلی شاه و خانقاه: حکیم»، 1329 ،ـــــــ

 . 4، ص 461، ش 10س  ،ات هفتگیاطالع ،«کشور درویش هستند

 .  37و  18، صص 66، ش 6س  ،موزیک ایران ،«ارکستر گلها»، 1336 ،ــــــ

از پشت دیوارهای خاطره: پنجاه سال خاطره در زمینة شعر و موسیقی از بیژن ، 1389 ،ترقی، بیژن
 . تهران، بدرقه جاویدان ،ترقی

 نشریة ادارة کل انتشارات و رادیو.  ، ادیو ایرانر، «های درویشاننغمه»، 1338 ،اهللخالقی، روح

، ص 7، ش 8، س موزیک ایران، «عوامل اجتماعی انحطاط موسیقی در ایران. »1338خوشنام، محمود، 

21 . 
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ماندگی ایرانیان و مسلمین: از آغاز  شناسی و انحطاط و عقب تاریخ علت، 1382رحمانیان، داریوش ،
 .م اسالمی ـ انسانی دانشگاه تبریز، تبریز، مؤسسه تحقیقاتی علویدورة قاجار تا پایان دورة پهلو

 . 4- 3، صص 83، ش 7، س موزیک ایران، «بوی گل یا بوی افیون»، 1338رشیدی، علیمحمد، 

، موزیک ایران، «زمین: کانون افسانه، رویا و موسیقی تخدیرکننده...مشرق»، 1340،ــــــــــــــــ

 .  3، ص2، ش 10س

 –هنر ایران  –سکوت و سکون در هنر و موسیقی ایران: غرور و تعصب بیجا »الف، 1342اسان، سپنتا، س

 . 10-6، صص 122، ش 11س موزیک ایران، ، «چه باید کرد؟ –اشکال آهنگسازان ایرانی 

، 2، ش 11،  س موزیک ایران، «سکوت و سکون در هنر و موسیقی ایران»الف، 1342، ــــــــــــ

 . 9- 8صص 
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