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چكيده
اين مقاله به بررسي و تحليل عوامل تعيينکنندهاي ميپردازد که از دهه چهل منجر به
فراهم شدن زمينهاي براي ترويج ارزشهايي همچون "معنويت" و "سُنت" و
"اصالت" و "ايرانيت" (به مثابهي مشخصهاي ملي) شدند که نه فقط به رديف
موسيقي ايراني جايگاه و معنايي نمادين در آگاهي جمعي (به ويژه در ميان اعضاي
حوزه موسيقي) دادند ،بلكه آن را به ارزشي "مقدس" بدل ساختند .مكانيسمهايي که
به اين ارزشها اجازه ايفاي چنين نقشي را دادند ،هم ريشه در هابيتوس و هم در
گفتمانها و کنشهاي موسيقيايي (آثار و عقايد) عاملين غالب حوزه موسيقي در ايران
داشتهاند (و دارند؛ زيرا که خود را بازتوليد ميکنند) .براي اين منظور ،حلقههاي
نهادي و اجتماعي و همچنين مباحثاتي بررسي ميشوند که از يک سو ،در فرآيند
"رفرم" و "مدرنيزاسيون" از باال ،يعني در پرتوي سياستهاي رژيم پهلوي از اوايل
دهه چهل و از سوي ديگر ،در قالب گفتمان "بازگشت به خويش" و به طور کلي
مواجهه با غرب به نمايندگي گروههاي مخالف ،به برآمدن موسيقي سُنتي کمک
کردند.
واژگانکليدي:موسيقي سُنتي ،ارزش ،اصالت ،بازگشت به خويش ،مدرنيزاسيون.

1 Email: sara.abazari@ut.ac.ir.
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مقدمه
ايران بين سالهاي  ۴۳1تا  ۴1۱از نظر اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جامعهاي در حال گذار
بود .از يک سو ،رِفرمهاي سياسي و مدني (حق رأي براي زنان) ،فرهنگي و اقتصادي براي
بخش گستردهاي از طبقه متوسط سُنتگرا ،تخطي از ارزشها و عادات و مناسکِ سُنتي حاکم به
شمار ميرفتند .از سوي ديگر ،همان رفرمها ،چه در روستاها و چه در مناطق شهري ،به تغييرات
ساختاري در بخشهاي مختلفي از اقشار اجتماعي انجاميدند .اين امر در نهايت به ايجاد پايگاه
گسترده اي براي تقاضاهاي جديد براي ژانرهاي موسيقي نوين ،از جمله موسيقي پاپ و
عامهپسند منجر شد .در همين دوره است که حوزه فكري نيز دستخوش دگرگونيهاي عميقي
گشت که نتيجه دستکم دو مجموعه از نيروهاي ايدوئولوژيک ناهمگون بودند؛ دو مجموعه از
افراد و گروهها و نهادهاي گوناگون ،که نظر و کنشي متفاوت در مورد هنر ،موسيقي و روابط

قدرت (به ويژه ميان موسيقي و سياست) داشتند .در مورد آنچه به فضاي موسيقيايي مربوط
ميشود ،ناهمگوني اين دو مجموعه خود را در حمايت از ژانرهاي خاصِ موسيقي و راهحلهاي
متفاوت براي توجيه و مشروعيتبخشي به گفتمانها و کنشهاي موسيقيايي آشكار ميسازند.
در واقع ،اين دو مجموعه از نيروهاي سياسي ،اجتماعي و ايدئولوژيک ،در پرتوي اهداف و
منافع و استراتژيهاي متناقضي تبلور مييابند .مجموعه اول ،از "باال" ،از سوي رژيم سياسي
حاکم و دستگاههاي متفاوتش حمايت ميشود و مجموعه دوم ،از "پايين" ،عمدتاً از سوي
بخشي از گروهها و متفكرين مخالف مذهبي و سكوالر.

.0 سياستوگفتمانموسيقياييرژيمپهلوياز0431
اولين مجموعه از اين نيروهاي ايدئولوژيک و سياسي ،خود را در زمينهاي فكري حول دو جهت
مستقر ساختند :ستايش سُنت و هم زمان حمايت از مدرنيزاسيون .به بيان ديگر ميتوان گفت که
سياست فرهنگي نوين رژيم پهلوي به طور مشخص براي تحقق بخشيدن به اين استراتژي
دوگانه پايهريزي شد .از يک طرف ،بايد از طريق برجسته ساختن ارزشهاي خاصي (همچون
"معنويت" و "سُنت" و "اصالت" و "ايرانيت" و غيره) به ساخت آمرانه و مصنوعي هويتي
فرهنگي و تصوري ملي از جامعه ايراني کمک ميکرد .از طرف ديگر ،همان زمينه فكري و
1Eric J. Hooglund, 1982, Land and Revolution in Iran, 1960-1980, Austin, University of Texas.

شكلگیري گفتمان موسیقی سنتی در حوزه موسیقی ایران ،از  6951تا 424 6941

فرهنگي بايد جايگزيني براي گفتمانهاي سُنتگرا ارائه ميداد ،تا جامعه ايراني را از
"عقبماندگي" برهاند و آن را به سمت "مدرنيته" غربي و سرمايهداري جهاني سوق دهد .اين
دو استراتژي از خالل ايجاد نهادهاي فرهنگي نوين (همچون اُپِرا ،باله ،تاالر رودکي،
جشنوارههاي موسيقي و غيره) و استفاده سياسي گزينشي از رسانههاي متفاوت براي ترويج
"ژانرهاي موسيقي ممتاز" (شامل موسيقي آوانگارد ،سُنتي و پاپ) محقق شدند.
بدون شک ،برگزاري کنگره بينالمللي موسيقي  ۴۳1در تهران را نيز ميتوان گامي
تعيينکننده در اين جهت دانست ،رويدادي مهم در ابتداي شكلگيري و طرح پرسشهاي نظري،
پيشنهادها و اختالفنظرهاي حوزه موسيقي .مضمون اصلي اين کنگره تحت عنوان "حفظ
شكلهاي سُنتي موسيقي عالمانه و مردمي در کشورهاي شرق و غرب" مطرح گشت .در مورد
اين مضمون ،به نوعي تفسيري اصلي حاکم شد که بيانگر ضرورت ترويج ارزشهاي خاصي،
چون "سُنت" و "اصالت" بود و هر گونه دورگهسازي 1ميان موسيقي غرب و شرق را رد
ميکرد .اين موضع حاکم ،از جمله از آنِ موسيقيشناس فرانسوي ،آلن دانيِلو ،و زاوِن هاکوپيان،
رئيس اداره روابط بينالمللي و انتشارات اداره هنرهاي زيبا ،بود.
دانيلو در اين کنگره رويكردي را ارائه داد که ميتوان آن را حول دو محور اصلي خالصه
کرد .نخست ،به نظر ما ،ديدگاه او بر پايه پيشفرضي اصلي استوار بود :ميان موسيقي غرب و
شرق همولوژي بنياديني وجود دارد ،به اين مفهوم که آنها به دليل تفاوتهاي ساختاري و غير
قابل تقليلشان از هم دورند؛ ولي هر دوي آنها ،به صورت تناظري ،داراي وجهي "سُنتي" و
"کالسيک" ۴هستند که از سوي دشمني مشترک در خطر است ،يعني موسيقي عامهپسند.

براي مطالعه گزارش ها و مقاالت مختلف اين کنگره رجوع کنيد به فصلنامه ماهور ،شماره  11تا

۳

.11
2 hybridization

 ۴دانيلو در اينجا اصطالح "موسيقي کالسيک" را معادل با اصطالح "موسيقي سُنتي" ميگيرد و آنها را در تضاد
با موسيقي سبُک و پاپ (مردمپسند) قرار ميدهد .او در اين رابطه ميگويد" :در واقعيت امر ،اگر هم نارساييِ
واژگان به ما اجازه مي دهد تا پرسش را اندکي منحرف کنيم ،بايد ،به اعتقاد من ،بپذيريم که مبارزه براي دفاع از هنر
موسيقيِ کالسيک در همه تمدنها عليه هجوم موسيقيِ سبُکِ حرامزاده مبارزهي مشترک ماست :دفاع از هنرِ فاخر
عليه سيلِ موسيقيِ ساده و عوامانهي کاباره و ترانههاي مردمپسند که در همه جا گرايش به غرقکردنِ موسيقي هنري
دارند( .دانيلو  ، ۴8۴ص۱ .

")

" ۳اما مسئلهي اساسياي که بسياري از ما آن را احساس کردهايم ،ولي در بيان آن ترديد داشتهايم -مسئلهاي که به
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دوم ،بر اساس اين پيشفرض ،دانيلو پيشنهادي اصلي و منفي را طرح ميکند ،که بنا بر آن
هم بر موسيقي غرب و هم شرق واجب است که هر گونه دورگهسازي را رد کنند .اين نپذيرفتن
خود داراي دو وجه است .از يک طرف ،از منظري موسيقايي-تكنيكي ،هرگونه ادغام اين دو
سيستم ،از آن جا که از لحاظ ساختاري کامالً متفاوتند ،به نابودي ويژگيهاي مربوطه و جوهره
آنها ميانجامد .به اين مفهوم است که دانيلو اظهار ميکند:
"علت وجود نظامهاي موسيقايي مختلف اين است که مبناي آنها اصول تنال بسيار متمايز و
اغلب متضادي است .معموالً ،اين نظامها نميتوانند ،بدون اينكه يكديگر را نابود کنند ،با هم
ترکيب شوند .براي مثال ،نظامي که بيان آن مبتني بر فواصل يک گام پايينرونده است نميتواند
عناصر يک نظام باالرونده را ،بدون از شكلانداختن آن يا از بين بردنِ معناي اساسيِ آن ،به خود
بپذيرد" .
از طرف ديگر ،موضعگيري او ضد دورگهسازي ريشه در مسئله "ارزشها" دارد .در واقع،
دانيلو ،پيشنهاد ميکند که براي حفظ و درک "ارزشهاي فرهنگي اصيل" ،هر دوي اين نظامها
بايد همانجا که هستند باقي بمانند ،اما شايد بتوان از راه آموزش حرفهاي موسيقي غرب ،به
درک درستي از اين "ارزشها" رسيد .به اين دليل است که او تأکيد ميکند:
"مسئله دورگهسازي به نظر من اغلبْ مسئلهي ناآگاهي [جهالت] است .موسيقيداناني که
دانش واقعي و عميقي از هر دو نظام دارند ،همچون ،مثالً ،آقاي تران وانکه ،چنين چيزي را
غيرممكن ميدانند و آن را راهبرْ به نوعي بيريشگي ميپندارند .من اغلب از خودم ميپرسم آيا
بهترين راه براي حفظ موسيقي سُنتيِ کشورهاي مختلف شرق آموزش نظاممندِ موسيقي غربي در
باالترين سطح ممكن نيست ،زيرا چنين روشي ميتواند درستترين درک از ارزشهاي فرهنگيِ
اصيل−1چه غربي و چه شرقي -را احيا کند"۴.
گمانِ من بايد ،با اين حال ،بر آن تأکيد شود -اين است که جنگِ بين هنر سُنتي و هنر دورگه شايد فقط نقابي باشد
که مسئلهي واقعي را که بينالمللي است و همهي ما با آن آشنائيم ميپوشاند :مسئلهي موسيقي کالسيک و موسيقي
سبُک ،مسئلهي سمفوني و ترانهي مردمپسند( .همانجا ،ص۱1 .

)"

همانجا.

 1جالب توجه است که مسئله "اصالت" و "بيريشگي) ،" (debasementيكي از وسواسهاي اصلي متفكرين ايراني
در طول دههي پنجاه ،براي اولين بار شايد در حوزهي موسيقي مطرح
۴

همانجا.

شد .
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در آخر ،به دليل انگاشت دوگانهاش از موسيقي شرق و غرب ،دانيلو ،براي حفظ تفاوتهاي
فرهنگي ،خطابهاش را با برجسته کردن خطر "امپريالسيم فرهنگي" به پايان ميبرد:
"قدرتِ مبادلهي ما دقيقاً در تنوع ما نهفته است .فقط زماني که هرکس حقيقتاً خودش باشد
همهي ما ميتوانيم با هم مساوي باشيم و با سرِ افراشته سخن بگوئيم .بياييد تحتتأثيرِ اَشكالِ
مختلفِ امپريالسيم فرهنگي قرار نگيريم" .
ديدگاه دانيلو و راهحلهايش با مخالفت برخي از شرکتکنندگان کنگره مواجه شدند ،به
ويژه از سوي احمد عدنان سايگون ،آهنگساز اهل ترکيه ،که در واکنش به هشدار دانيلو انتقادي
اساسي را مطرح کرد 1.انتقاد او در اساس طبيعتي سياسي و ايدئولوژيک داشت ،زيرا آنچه را او
محكوم کرد ،ديدگاهي "استعمارگرايانه" بود ،که به نظرش گرايش حاکم بر کنگره (از سوي
هاکوپيان ،دانيلو و غيره) را نشان ميداد:
"در کنگرهي تهران ،ما به مسئلهي 'حفظ اشكال سُنتي موسيقي عالمانهي غرب' کاري
نداشتيم .نميشد مثالً از بازگشت به موسيقي قرن دهم صحبت کرد؟ يا از باززاييِ مكتب
چندصدايي؟ يا ،از آن هم بهتر ،از حفظ تناليته...که در حقيقت مسئلهاي است فوري ،چرا که
شاهد مرگ آن هستيم؟ برعكس به نظر ميرسد که همهي توجه ما روي مسئلهي 'حفظ اشكال
سُنتي موسيقي عالمانه (و..مردمي؟) شرق' متمرکز شد .من يک بار ديگر 'گزارش' مورد بحث را،
که در آخرين جلسهي کنگره ارائه شد ،و 'توصيهها'يي را که در پيِ آن آمد ،ميخوانم و قوياً
اعالم ميکنم که ،در اين کنگره' ،موسيقيشناس' از ظرفيت هاي خود در اين که خود را
شايستهي نشان دادن راهي بداند که بايد در 'اين کشورهاي شرقي' ،چه براي آفرينش هنري و
چه براي حفظ آن ،در پيش گرفته شود فراتر رفته است .از هنرمند شرقي خواسته شده است تا
آثارش را به روشِ نياکانش خلق کند ،فقط به اين دليل که بايد 'سُنتها را حفظ کند'؛
[ ]...در حقيقت اين همان تفكرِ استعماري است که ،هر چند ناخودآگاهانه ،در انديشهي اين
آقايان به حيات خود ادامه ميدهد"۴.
همانجا .ص۱۴ .

.

 1برخي از گفتههاي سايگون يادآور کتاب شرق شناسيِ ادوارد سعيد هستند که هفده سال بعد از آن تاريخ به چاپ
رسيد:
(Edward W. Said, 1978, Orientalism, New York, Pantheon).

 ۴سايگون  ، ۴8۴ص۱9- ۱۱ .

.

 425مطالعات جامعهشناختی دوره  ،25شماره دو ،پاییز و زمستان 6931

در واقع ،برپايه چنين تفسيري است که سايگون دو نتيجه اصلي اين (به نظر او) "تفكر
استعمارگرايانه" را محكوم ميکند .نخست ،از ديدگاهي نظري ،او تفسير ضمني دانيلو را ،مبني
بر اينكه حرکت به سوي موسيقي چندصدايي فقط "حق ويژه" آهنگسازان "غربي" است ،رد
ميکند .دوم ،در حوزه فرهنگي-سياسي ،او پيشنهاد دانيلو براي "حفظ سُنت" در کشورهاي
شرقي را نميپذيرد:
"اگر باور کنيم که چندصدايي امتياز آناني است که خود را 'غربي' به حساب ميآورند و
آهنگسازان موسوم به 'شرقي' ،به بهانهي نوسازي ،فقط ميتوانند از موسيقي مرسوم به 'غربي'
تقليد کنند ،عميقاً دچار توهم شدهايم .زيرا به هيچ رو صحبت بر سرِ تقليد از غرب نيست ،بلكه
مسئله بيشتر خلقِ يک زبان موسيقاييِ چندصدايي و چندخطي بر مبناي بنيانهاي موسيقي مدال
است.
برخي موسيقيشناسان غربي خود را باستانشناس تصور ميکنند .اينها آرزو ميکنند که
شرقيها پاسداران وفادار گنجينهي موسيقايياي باشند که نياکانشان به آنها سپردهاند .آنها بايد
شب و روز مراقبِ اين گنجينه باشند ،اما حق ندارند به آن دست بزنند .و دليلي که براي اين کار
اقامه ميکنند :اين ميراث مشترک ماست ]...[ .برخي ديگر از موسيقيشناسان (و هنرمندان)
عشقي افالطوني از خود بروز ميدهند :اِگزُتيسمِ جهان شرقي ،بازارهايش ،شترهايش ،البيرَنتِ
کوچهپسکوچههايش ،قبرستانهايش ...،و موسيقيهايش ،همه جذاباند .و شرقيها بايد همهي
اينها را براي خوشامدِ اين طبايعِ هنرمندانه حفظ و نگهداري کنند" .
با وجود جدلها و مباحث فوق ،در نهايت نتايج حاصل از رويكرد دانيلو و حاميانش در
پايان کنگره  -و به طور عمومي تر ديدگاه رژيم سياسي ،يعني ،توليد آمرانه و مصنوعي هويتي
فرهنگي و مدرنيتهي غربي -بودند که بر حوزه موسيقي ايران در دههي چهل و پنجاه چيره
شدند .اين ديدگاه همچنين نقش مهمي را در ايجاد دو نهاد ايفا کرد" :جشن هنر شيراز" در سال
 ، ۴۳9معروف به پلي ميان هنر شرق و غرب ،و "مرکز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني" در ۴۳۱
با حمايت راديو و تلويزيون ملي ايران .اين دو نهاد خود به صحنهاي براي ادامه بحث حول
ارزشهاي تشكيل دهنده موسيقي بدل شدند.
نقل قول زير که در کتابچه پنجمين جشن هنر شيراز به چاپ رسيده است ،نمونهاي است از
همانجا.
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تالش براي تعريف اين هويت فرهنگي مصنوعي:
"اينک ،حس تحقير موسيقي ايراني ،در ميان گروههاي روشنفكر و شبه روشنفكر فرو
ميکشد .شبه روشنفكر ،چشم به قضاوت غريبان دوخته است ،و روشنفكر ،گوش به بهترينها
سپرده است؛ بهترين نواها و بهترين نقدها از همهجا .و اين هر دو امكان را جشن هنر فراهم
آورده است .زماني که منتقدان و موسيقيشناساني مانند اشتوکن اشميت ،ترانوان که ،آنتوان
گوله آ و امثال اينها ،در برابر نواي تار جليل شهناز و نوازندگاني چون او ،مغلوب ميشوند و
اعالم ميکنند که 'آنها از موسيقيدانان بزرگ جهان هستند' ،اين اعالم ،دو سويه عمل ميکند:
نخست ،شبه روشنفكران را هشدار ميدهد که دست از تحقير و سرزنش هنر اصيل موسيقي
سرزمين خويش بردارند ،و ديگر ،هنرمندان و دوستداران هنر را دل گرم ميدارد که ميتوانند با
کوشش بيشتر ،راهي به جهان هنر بيابند و جاودانگي خويش را ملتزم رکاب جاودانگي هنر ميهن
خويش کنند.
ديگر سخن از 'تار و تنبور زنان'  ،با چنان لحني که در گذشته بود ،در ميان نيست؛ چرا که
تار ،تنبور و سُنتور ،در جشن هنر شيراز ،جايي براي نمود ارزشهاي واقعي خويش يافتهاست ،و
در آنجاست که شرق و غرب ،از نواي بهشتي اين سازهاي ايراني ،در بهت فرو ميرود" .
در واقعيت" ،مرکز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني" مرکزِ شاخصي شد براي ترويج ،تحقيق و
پراتيکِ موسيقي سُنتي .با نگاهي به گذشته ،ميتوان گفت که دو جريان اصلي تأثيري ژرف بر
پراتيکِ موسيقيايي اين مرکز گذاشتند :جريان اول ،قوياً تحتتأثير ارزشهاي معنوي
صوفيگرايانه قرار داشت و از سوي رياست نهاد ،داريوش صفوت حمايت ميشد؛ جريان دوم،
به نمايندگي نورعلي برومند ،در جستجوي نوعي کمالگرايي در موسيقي بود که در قالب اجراي
دقيق و پخته از رديف موسيقي ايران تعريف ميشد .از لحاظ پراتيک ،تفاوت ميان اين دو
رويكرد در رابطه آنها با موضوع شرکت در "جشن هنر شيراز" و همچنين برنامههاي راديو و
تلويزيون نمود يافت .در واقع ،جريان منصوب به صفوت ،که از سوي رژيم نيز حمايت ميشد،
اصرار بر ضرورت شرکت گروههاي موسيقي سُنتي ،به عنوان معرف بخشي از آن هويت
فرهنگي ،در کنسرت هاي عمومي داشت ،در حاليكه جريان دوم ،تحت نفوذ برومند ،قبل از
شرکت در هر کنسرت عمومياي ،در جستجوي پختگي و کمال در اجراي موسيقي بود.
باز انديشي دربارهي جشن هنر ، ۴11 ،بدون شماره

صفحه.
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ديدگاهگروههايمخالفرژيمپهلوي

.۲
عمدتاً در گسست با فرآيند آمرانه مدرنيزاسيون غربي است که گرايش دوم فكري و فرهنگي،
تحتتأثير ارزشهاي سُنتي ،ديني و همچنين ارزشهاي سكوالر ظهور ميکند .به واقع ،برخالف
ناهمگني فكري و سياسي گروههاي مخالف رژيم ،آنها با يكديگر در نقد "کاالهاي فرهنگي" از
يکسو و مبارزه با "ظواهر فرهنگ غرب" از سوي ديگر سهيم بودند .اما ،در پس اين نقد
مشترک ،تفاوتهاي عظيمي در راهحلها و پيشنهادات آنان نهفته بود .در اين زمينه ،ميتوان دو
گروه اصلي را از هم متمايز ساخت.
گروه اول از جمعي از افراد و گروههاي سكوالر تشكيل ميشد .برخالف مخالفين مذهبي
سُنتگرا ،اين گروه با تمامي جنبههاي مدرنيسم ضديت نداشت ،اما اعتراضش معطوف به
فرآيندي از مدرنيسم بود ،که سويههاي تاريخي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران را ناديده
ميگرفت .نقد معروف شاملو به ششمين جشن هنر شيراز ،که در سال  ۴1در روزنامه کيهان
به چاپ رسيد ،واکنشي است که دو هدف دارد .هدف اول اعتراض به روند هنر معاصر در
غرب ،به ويژه به موسيقي اشتوکهاوزن ،بود .اشتوکهاوزن در آثار متأخرش به شدت تحتتأثير
عرفان شرق بود و جشن هنر شيراز آن سال به بررسي و اجراي آثار وي تخصيص داشت:
"اشتوکهاوزنِ قديس و ويلسونِ 1معجزهگر ،در يک کالم :نشانههاي مضاعف ابتذال و سقوط
اروپا هستند .هنر قارهاي که تاخت و تازهايش را کرده است ،حرفهايش را گفته است،
شاهكارهايش را ساخته است ،به اوج ترقيهايش رسيده است ،و دست آخر  -هنگامي که
سقوط را ناگزير ديده  -ايدئولوژيهاي يكي از يكي مضحکتر رو کرده ،و براي سرنگون نشدن
هيتلرها پرورانده ،قربانيها داده و قربانيها گرفته ،زورها زده و عربدهها کشيده و سرانجام ،راه
درويشمسلكي برگزيده .و حاال که برادر ديگرش از آن سوي اقيانوس ،اوضاع رو خراب ديده و
سر پا ماندن او را به عنوان سپر بال براي خود الزم تشخيص داده و الجرم چوبي از دالر زير
بغل او داده و معدهاش را از مرغ و بوقلمون انباشته است تا قالب مثالياش 'اولولووار' سرپا

1

1 Mehrzad Boroujerdi, 1996, Iranian Intellectuals and the West. The Tormented Triumph of Nativism,
Syracuse, Syracuse University Press.
احتماالً واکنش شاملو به KA MOUNTAIN AND GUARDenia TERRACE: a story about a family and

 ،some people changingنمايشي با طول  98ساعت اثر رابرت ويلسن است که در همان سال  ۴1در جشن هنر
شيراز به اجرا

درآمد.
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بماند ،سير و تنبل و احمق با چشمهاي لوچ ،آروغهاي شكمسيرش را به حساب 'هنر سال
 '1111تحويل شرق ميدهد .آن هم با اين فروتني بزرگوارانه که 'قابلي ندارد .اين را از خود شما
گرفتهايم .يعني از عرفان مشرق زمين .بفرماييد لطفاً فيض ببريد!' "
هدف دوم به رفتار هشتهزار تماشاچي خانگي و هوادار هنر مدرن غربيِ حامي اين جشن
هنر مربوط ميشد:
"آن آقا يا خانمي که به شيوهاي عاقلاندر سفيه ،از باال به تو نگاه ميکند و در رد اعتراضت
نسبت به ريشخند حضرت رابرت ويلسون افاضه ميکند که 'اين يكپارچه شعر است'" ،همان
موجودي "که از هضم و درک شعر معاصر وطن خودش هم عاجز است و تا ديروز 'اسم او بود
عليمردان خان' را حد نهايي اعجاز شعر و کالم ميشناخت .اين را فرنگيها بهاش ميگويند
اسنوبيسم ،و فارسي ندارد ،چرا که اصوالً يک پديدهي غربي است و تنها در ذات پاک
غربزدگان و ژيگولوتارياي کبير تجلي ميکند".

1

گروه دوم مخالفين سياسي و فرهنگي رژيم ،به ويژه به نمايندگي شريعتي و آلاحمد،
تحتتأثير باورهاي مذهبي قرار داشت .براي بخش بزرگي از طبقه متوسط سُنتگرا ،رفرمهاي
سياسي ،فرهنگي و اقتصادي در دهه چهل ،با ارزشها ،باورها و عادات سُنتي تا آن زمان حاکم
در جامعه در تضاد بود .بدون شک ،اين عدم هماهنگي يكي از داليل تحوالت فرهنگي و
موسيقيايي است که جامعه ايران با آن در قالب گفتمان جديدي رو به رو شد :گفتمان "بازگشت
به خويش" ۴.در واقع ،اين گفتمان به تدريج از همان دوره تا پس از انقالب به گفتمان غالب
حوزه موسيقي بدل گشت .تا آنجا که امروز نيز ،بخش عظيمي از تاريخنويسي (هم رسمي هم
غير رسمي) مرتبط با بررسي فرهنگي-تاريخي حوزه موسيقي در ايران زير سايه همين گفتمان
صورت ميگيرد .از اين منظر ،مقاله عيناهلل مسيبزاده  -در مورد پراتيک "موسيقي سُنتي" در
"مرکز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني" ،نمودي از اين نوع بررسي است.

۳

بر اساس خوانشي رِتروسپِكتيو از مقاله مسيبزاده ،ميتوان در مورد ديدگاه و رويكرد

شاملو  ، ۴86ص8 .

.

 1شاملو  ، ۴86ص6 .

.

۳

3 Farzin Vahdat, 2000, “Return to Which Self? : Jalal Al-e Ahmad and the Discourse of Modernity”,
Journal of Iranian Research and Analysis, vol. 16, n° 2, November, pp. 55-71.
مسيبزاده  ، ۴81ص.61-۱۱ .
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گروههاي غالب در حوزه موسيقي سُنتي به دو نتيجه رسيد .اولين نتيجه به تضادهايي ربط دارد
که مشخصه رويكرد اين گروهها به دوگانه مفهومي "سُنتي/غربگرا" است .به طور مؤثر،
تحتتأثير شريعتي و آل احمد ،اين گروهها ستاينده "سُنت" و "اصالت" به عنوان ارزشهاي
اساسياند و به همين دليل خود را حاميان گفتمان "بازگشت به خويش" ميدانند .نقل قول زير
از حسين عليزاده را ميتوان در همين متن فهميد:
"فرهنگ غرب مقولهاي است که بايد آن را شناخت ،نه بايد شيفته آن شد و در برابر آن
احساس حقارت نمود و نه بدون شناخت صحيح با آن در ستيز قرار گرفت .کساني که اين همه
از غرب سخن ميگويند دچار خودباختگي هستند .فرهنگ غرب در واقع آميزهاي است از
جنبههاي منفي و مثبت ،سازنده و مخرب .فرهنگ غرب از سويي منادي علم و هنر و فلسفه و
تكنولوژي و دموکراسي است و از سويي نمايانگر فرهنگ تهاجم و تجاوز ...و الحاد است .آيا
نميتوان اين دو جنبه را از يكديگر جدا کرد؟ به نظر من اگر با انديشه و منطق پيش بياييم ،مي
توان بيهيچ دلباختگي و هوشيارانه به تبادل نظر پرداخت .آنچه ما را به رويارويي با غرب
ميکشاند ،چهرهي کريه سوداگري ،سلطه طلبي و تجاوز و تهاجم است .براي پرهيز از اين دام،
ما راهي جز بازگشت به 'خود' و شناخت ارزشهاي ملي و فرهنگي و در نهايت ،رسيدن به
'اقتدار فرهنگي خويش' نداريم .اقتدار ملي و فرهنگي ،چهرهي ديگر خودباوري است و
ريشههاي خودباوري ،از سرچشمهي عميق شناخت و آگاهي آب ميخورد .بايد بپرسيم ما کي
هستيم؟ و پيداست که بايد به ريشهها برگرديم .هستي ما در هويت ما متجلي است" .
دومين نتيجه به هنجارها و اصولي (صريح يا ضمني) برميگردد که مشخصهي رفتار
گروههاي متفاوت موسيقي سُنتي است .در اين متن ،نقل قول زير از مسيبزاده درباره روابط
استادي/شاگردي حول فراگيري رديف در "مرکز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني" موضوع را
روشنتر ميسازد:
"هدف اين است که رديف -غالباً رديف ميرزاعبداهلل -به صورت کامل توسط بچههاي مرکز
آموخته شود و با تأکيد روي ساختار و عملكردهاي انتزاعي و حتا اخالقي و معنوي آن که ريشه
در فرهنگ و تاريخ ايراني دارد روح تعهد و تشخيص سره از ناسره در کار موسيقي بچههاي
مرکز دميده شود .براي اين کار از روش آموزش سينه به سينه و محشور شدن بچهها با اساتيد
مسيبزاده  ، ۴81ص.

.۱8
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قديمي استفاده ميشود .در مراحل بعدي رديف به عنوان ابزاري کارآمد براي انتقال اسرار
موسيقي قديم به نسل جديد مورد استفاده قرار ميگيرد و ناقالن آن اعضاء مرکزاند .اين اهداف
و عملكردهاي مرکز ،فرآيند طبيعي انتقال فرهنگ شفاهي موسيقي نسلي به نسل ديگر را تسريع
ميکرد .همزمان با اين جريانها ،بچهها در اثر مصاحبت با اساتيد قديمي و تكيهي اين اساتيد
روي مباحث اخالقي ميآموختند که چگونه همديگر را بپذيرند و چگونه براي تكامل يكديگر
گام بردارند .محصول اين آموزش 'همدلي' بين بچههاي مرکز بود که بازده فعاليتهاي آموزشي
مرکز را بسيار باال ميبرد" .
به واقع ،در نقل قول فوق ،نويسنده به خوبي هنجارهاي رفتاري و تفوق روش آموزش
رديف مبتني بر شيوه استاد/شاگردي براي انتقال "اسرار" را روشن ميسازد .اما به نظر ميآيد که
آن را به عنوان تبلوري از روشي "طبيعي" و برگرفته از "همدلي" ميان دانشجويان ("بچهها")
مشروعيت ميبخشد .اساساً ،مسيبزاده  -و بخشي عظيم از ادبيات معاصر درباره موسيقي ايراني
 طالب روش تحقيقياي بر پايه استنتاج هستند که در آن نقطه حرکتشان از چيزهايي است کهبه عنوان ويژگيهاي "طبيعي" حوزه موسيقي تلقي ميکنند ،تا در آخر ،با قياس ،آنها را به
اصول و قوانين عمومي اين حوزه بدل کنند .بر اساس همين روش است که اين رويكرد،
مجموعه ارزشها (چون معنويت و اصالت و  )...و مجموعه رفتارها (استفاده از رمز و راز )...و
چگونگي ساز و کار (انتقال شفاهي رديف) و اَشكالي از روابط اجتماعي (همدلي )...را که از راه
تجربي و شخصي مشاهده ميکند ،به هنجارهاي عمومي حوزه موسيقي بدل ميکند .اما با اين
کار ،بخش اعظمي از اين رويكردها ،از مواجه با مجموعهاي از پرسشهاي اساسي طفره
ميروند .به طور مثال در مورد مقاله مسيبزاده ميتوان اين پرسشها را مطرح کرد :منظور از
"ساختار و عملكردهاي انتزاعي و حتا اخالقي و معنوي" چيست؟ به چه مفهوم ،و به چه
داليلي ،اين "ساختارها و عملكردها ريشه در فرهنگ و تاريخ ايراني دارند"؟ چرا انتقال فرهنگ
شفاهي موسيقي نمايانگر "فرآيندي طبيعي" است؟ "اسرار موسيقي قديم" چه هستند؟ و سؤالي
اساسي که بايد در آخر مطرح شود :منطق و حكمت واقعي روابط دروني گروههاي متفاوت
تشكيلدهنده حوزه موسيقي در ايران چيست؟
در مورد سؤال آخر ،به نظر ما ،اين روابط همان روابط قدرت و سلطه در بطن قطببندي
مسيبزاده  ، ۴81ص.
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ميان عاليق مختلف در حوزه موسيقي هستند .در مورد موسيقي سُنتي ،اين روابط قدرت شكل
"استاد-شاگردي" به خود ميگيرند .در واقع" ،استاد" فرد حاکمي است ،که دانشش را از خالل
فَرهاش منتقل ميکند و قدرتش در دانستن "اسراري" است که در اختيار تام او قرار دارند .به
سبب اين انحصار ،فقط او ميتواند آنها را انتقال دهد .اين "اسرار" نمايانگر سرمايه سمبليک
او هستند و هم موقعيت غالب او را در حوزه تضمين ميکنند هم قدرت او بر دانشجويان را.

نتيجه
در اين مقاله ،ما به بررسي پيشفرضهاي ايدئولوژيک و پيشنهادات نظريِ دو مجموعه از
نيروهاي سياسي ،اجتماعي و فكري (حاميان رژيم پهلوي و گروههاي مخالف) ،که در دهههاي
چهل و پنجاه در صحنه فرهنگي و سياسي ايران حاضر بودند ،پرداختيم .با اين کار ،ما محتواي
دکترين مربوطه (به ويژه ارزشها ،اهداف و توصيههاي سياسي) آنان را شرح داديم و همچنين
اصول کلي رابطه آنان با حوزه موسيقي را تبيين کرديم.
در آخر ميتوان نتيجه گرفت که گرچه نقطه مشترک رويكرد دو گروه حاميان رژيم پهلوي و
گروههاي سُنتگرا در تالش آنان براي تبيين و ترويج ارزشها و قوائد جديدي براي تعريف و
برساختن يک هويت فرهنگي نوين قرار داشت ،اما برخالف اين همسويي ظاهري ،تفاوتها و
تضادهاي عميقي ميان رويكرد اين دو گروه به چشم ميخورد .به واقع ،گروه اول مولد دو
جريان اصلي بود ،يعني صوفيگرايي (معنويت) در "موسيقي سُنتي" ،و اصالت و مليگرايي در
"موسيقي کالسيک و مدرن" تا سازهاي مصنوعي از اين هويت فرهنگي نوين به دست دهد .اما
فقط گروه اندکي از جامعه خود را با اين هويت فرهنگي اينهمان ميپنداشتند .گروه دوم ،به
نمايندگي متفكرين سُنتگرا ،هويت فرهنگي را در ارزشها و باورهاي مذهبي جامعه ايران
جستجو ميکرد .سياستهاي دهه اول انقالب اسالمي سال  ، ۴1۱گرچه روند صعودي استيالي
موسيقي سُنتي را کند کرد ،اما در نتيجه حذف و محدود کردن ژانرهاي ديگر موسيقي ،جا را
براي ژانر موسيقي سُنتي و ارزشهاي منسوب به آن باز کرد.
به بيان ديگر ،جريانهايي با ريشههاي متفاوت فكري در برههاي از زمان (آغاز دهه چهل)،
ناخواسته ،با هم گره خوردند و از اين آميزش سازهاي حاصل شد با نام "موسيقي سنتي ايراني"
که وجه مميزهاش "معنويت" و "اصالت" و "ايرانيت" بود .به عبارت ديگر ،ارزشهاي فوق
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برساختههاي نظري هستند که اين نوع موسيقي را مشروعيت ميبخشند .محتواي اين سازه همان
رديف موسيقي است که در ساختار خود به نوعي با سلسلهمراتبِ بسته و اقتدارگرايانه ديرباز
جامعه ايران همگن است ،تحليل اين رابطه نيازمند مقالهاي ديگر است.
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