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۲

تحلیل جامعهشناختی مفهوم غم در میدان موسیقی ایرانی
مطالعه موردی جدال عارف قزوینی و علینقی وزیری

مفهوم غم در موسیقی ایرانی یکی از مباحث اصلی بین موسیقیدانان ایرانی است و موسیقیدانان مختلف درباره
وجود یا نبود غم در موسیقی ایرانی و نیز در ستایش و نکوهش آن مطالب مختلفی را بیان کردهاند .بااینحال،
بهندرت پژوهشی جامعهشناختی درباره شکلگیری بحث از غم در موسیقی ایرانی صورت گرفته و بحث از این
مفهوم بیشتر حاکی از مواضع هنری خود هنرمندان بوده است تا براساس نگاهی جامعهشناختی و بیطرفانه.
پژوهش حاضر میکوشد بر مبنای نظریه میدان از پییر بوردیو ،و با مطالعه موردی جدال بین عارف قزوینی و
علینقی وزیری به این پرسش پاسخ دهد که بحث از غم در موسیقی ایرانی با چه سازوکارهای جامعهشناختی رابطه
دارد .دادههای این پژوهش جامعهشناسی تاریخی از یادداشتها ،خاطرات ،سخنرانیها ،مقاالت کنشگران اصلی
میدان موسیقی ایرانی گرفته شده است و در موارد الزم با روش تحلیل گفتمان ارزیابی شده است .نتایج حاصل از
پژوهش حاضر نشان میدهد که شکلگیری بحث از غم با تفکیک اجتماعی این دوره آغاز میشود و در میدان
موسیقی ایرانی متناسب با مواضع مختلف کنشگران میدان صورتبندی میشود.
واژگان کلیدی :پییر بوردیو ،میدان موسیقی ،غم ،عارف قزوینی ،علینقی وزیری
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 .1مقدمه

موسیقی یکی از حوزههای اصلی احساسی در هر جامعهای است و ازاینرو ،میتواند بهمثابه منبعی ارزشمند
در تجزیهوتحلیل ساختارها و فرایندهایی که در جامعه در کار هستند ،بهکار گرفته شود .دراینمیان،
موسیقی ایرانی نیز موضوع مناسبی برای درک ویژگیهای ساختاری جامعه ایرانی است .مباحثی که
بهخصوص بر سر احساس در موسیقی ایرانی جریان داشته است ،نقطهعزیمت مناسبی برای تشخیص
سازوکارهایی است که در بطن جامعه در جریان هستند و ماحصل آنها در جدالهای هنری کنشگران
موسیقی بروز پیدا میکند .یکی از پرکاربردترین کلیدواژههای احساسی در میدان موسیقی ایرانی ،مفهوم
«غم» در موسیقی ایرانی است و جدال کنشگران موسیقی در تاریخ معاصر ایران (در این پژوهش ،یعنی،
دوره پس از انقالبمشروطه) حول تعریف و اصالح آن هنوز ادامه دارد (ر .ک .به کیانی.)1395 ،
با گذشت چندین دهه از شکلگیری این مباحث ،بهندرت پژوهشی جامعهشناختی در حوزه موسیقی و
احساس ،در این مورد انجام شده است .عمده پژوهشهایی که اشاراتی درباره احساس در موسیقی ایرانی
داشتهاند با رویکرد مطالعات فرهنگی ،و بدون تبیین سازوکارهای جامعهشناختی اثرگذار بر موسیقی ،فقط
به توصیف گفتمانهای مختلف موسیقی معاصر ایران پرداختهاند (ر .ک .به وزوایی1392 ،؛ دولتیفرد و
دیگران ،)1396 ،یا به توصیفاتی کلی از شرایط اجتماعی اکتفا کردهاند (ر .ک .به فاضلی و سروی.)1392 ،
این دسته از پژوهشها ،باوجود اینکه بر غنای پژوهشهای فرهنگی دراینزمینه افزودهاند ،به افزایش
فهم ما نسبت به پیوند این کردارهای گفتمانی با بستر جامعهشناختی آنها کمک چندانی نمیکنند.
پژوهش حاضر قدمی است در راه بررسی جامعهشناختی مفهوم غم در موسیقی ایرانی که سعی دارد به
این پرسش پاسخ دهد که چه رابطهای بین تعریف غم با تغییرات جامعهشناختی ایران معاصر وجود دارد؟
و یا اینکه ،چه رابطهای بین جایگیری کنشگران موسیقی در میدان موسیقی با نوع نگاه آنها نسبت به
پدیده غم در موسیقی ایرانی وجود دارد؟ بههمینمنظور ،برای پرهیز از مطالعه کلی ،اولین صورتبندی
مفهوم غم که ،بهزعم نگارندگان ،از قضا در یکی از پرتالطمترین دورههای اجتماعی تاریخ معاصر ایران،
یعنی دوره بین انقالبمشروطه تا تشکیل سلسله پهلوی ،در جدال بین ابوالقاسم عارف قزوینی و علینقی
وزیری رخ میدهد ،بهشکلی موردی بررسی خواهد شد.

 .2چارچوب مفهومی و روش تحقیق

پژوهش حاضر در حوزه جامعهشناسی تاریخی موسیقی است که به شیوه مطالعه موردی ،جدال قلمی عارف
قزوینی و علینقی وزیری را در دوره تاریخی بین انقالبمشروطه و آغاز سلسله پهلوی ،با محوریت
سخنرانی وزیری با نام «در عالم صنعت و فرهنگ» ( )1304و مقاله «فتوای من» از عارف قزوینی
([ ،)1363 ]1304بررسی میکند .چون محور اصلی این پژوهش کشمکش بین کنشگران حوزه موسیقی
است که سعی دارند تا نگرش خاص خود را بر این حوزه تسری بدهند ،چارچوب مفهومی این تحقیق
برگرفته ازنظریه میدان هنری ۱از پییر بوردیو ،۲جامعهشناس فرانسوی ،خواهد بود .ازنظر بوردیو ،میدان
جایی است که کنشگرانی که هرکدام به کمک سرمایههای خاص میدان ۳جایگاه ۴خاصی را اشغال کردهاند،
با استفاده از راهبردهای مختلف ،۵برای تسلط بر جایگاههای مهم با یکدیگر به کشمکش میپردازند و
دراینراه ،از عادتواره ۶خود کمک میگیرند .منظور بوردیو از عادتواره نظامی از تمایالت ماندگار و
همزمان تغییرپذیر است که بنیانی تکوینی برای کردارهای ساختیافته و بهطورعینی یکپارچه بهشمار
میرود ( .)Pierre Bourdieu, 1979, p. viiمهمترین مبحث موردنظر این پژوهش به فرایند شکلگیری
میدان هنری مرتبط است ،بنابراین ،در قسمت چارچوب مفهومی این هسته اصلی نظری را بهطورکلی شرح
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خواهیم داد و در تبیین موارد انضمامی ،مفاهیم مورداستفاده را مشروحتر بیان خواهیم کرد.
ازنظر بوردیو ،شکلگیری میدان با فرایند تفکیک اجتماعی همراه است (;Hilgers & Mangez, 2015
 .)Lahire, 2015, p. 62منظور از تفکیک اجتماعی شرایطی است که حوزههای مختلف اجتماعی از بستر
اجتماعی خود ،که بوردیو آن را تحتعنوان میدان قدرت ۷صورتبندی میکند ،استقالل بیشتری پیدا
میکنند و به شیوهای خودآیین ۸اداره میشوند .با شکلگیری میدان مستقل هنری ،حوزهای از فعالیت
شکل میگیرد که در آن تقابل بین دوسویه قابلتشخیص است :سویه مستقل از میدان قدرت و سویه
وابسته به میدان قدرت .در سویه مستقل تأکید بر سرمایه فرهنگی است ،یعنی سرمایهای که تحتتأثیر
مستقیم منطق میدان قدرت نیست .درحالیکه در سویه وابسته ،سرمایه اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا
میکند .بهلحاظ نظری ،هرچه این استقالل از میدان قدرت بیشتر باشد ،تولید هنر بهسمت تولید « هنر
برای هنر» گرایش پیدا میکند ،یعنی هنری تولید میشود که فقط هنرمندان توان فهم آن را دارند (ر .ک.
به شکل شماره .)1

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

شکل شماره  .1رابطه میدان قدرت با میدانهای خاص (میدان هنر)
منبعHilgers & Mangez, 2015, p. 9 :

ازنظر بوردیو ،پژوهش میدانی در سه مرحله انجام میشود :الف) تعیین نسبت میدان هنری با میدان
قدرت ،ب) ترسیم موضع کنشگران مختلف میدان در نسبت با یکدیگر ،و دستآخر ،ج) مشخص کردن
عادتواره کنشگران میدان (Pierre Bourdieu, 1996, p. 216; Pierre Bourdieu & Wacquant, 1992,
 .)pp. 104-105بههمینمنظور ،پژوهش حاضر در سه مرحله مختلف به تفکیک میدان موسیقی ایرانی از
میدان قدرت ،شکلگیری جدال کنشگران موردنظر این پژوهش و بررسی عادتواره آنها میپردازد.
در این پژوهش ،مثل هر پژوهش دیگری به روش مطالعه موردی (& Gillham, 2000; Hancock
 ،)Algozzine, 2006محققان از اسناد ،مدارک ،زندگینامهها ،روزنامهها و مجالت برای گردآوری دادهها
استفاده کردهاند .از رویکرد تحلیل گفتمان فرکالف ( )Fairclough, 2003برای تحلیل محتوای مقاله
«فتوای من» (از عارف قزوینی) و سخنرانی وزیری بهره گرفته شده است .ازنظر فرکالف ،گفتمانها
شیوههایی برای بازنمایی جنبههای مختلف جهان هستند و برای تشخیص گفتمان یک متن باید دو
قدم برداشت :الف) تشخیص مهمترین اجزایی از جهان که در متن بازنمایی شده است ،ب) تشخیص
چشمانداز خاصی که این اجزا ازآنمنظر بازنمایی شدهاند (.)ibid., 129

 .3بستر جامعهشناختی موسیقی در دوران پس از مشروطه

دوران پس از مشروطه ازنظر جامعهشناختی نسبت به دوره پیش از خود دوران بسیار متفاوتی است .با
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توجه به چارچوب مفهومی این پژوهش ،که برمبنای نظریه میدان از بوردیو است ،میتوان این تفاوت را
با عطفتوجه به تشدید سازوکارهای تفکیک اجتماعی توضیح داد .بهدلیل گستردگی بحث ،توجه خود
را معطوف به فرایندی میکنیم که بهطورمستقیم با شکلگیری میدان موسیقی ایرانی پیوند دارد ،و سپس،
تأثیر این تفکیک را بر بحث از غم در موسیقی ایرانی ،بررسی میکنیم.

 .1.3تفکیک اجتماعی و شکلگیری میدان موسیقی ایرانی

بهدلیل شکستهای نظامی ایران در دوره پیشامشروطه ،یکی از عرصههای اصلی تفکیک در حوزه
قدرت سیاسی قابلمشاهده است .ازجمله نمودهای این تفکیک را میتوان شکلگیری ارتش دانست،
چون تشکیل ارتش و اداره آن با الزامات خاص خود همراه بود .ازجمله مهمترین این الزامات ،که بر
مبنای رکن نظم در ارتش شکل گرفته بود ،منجربه تشکیل موسیقی نظام شد تا موسیقی مقوم رکن نظم
در ارتش باشد .همین سازوکار تفکیک ،بهتنهایی ،موسیقی را از وابستگی به دربار رهانید و با اینکه
کارکردهای تازه موسیقی هم کماکان برای مقاصد غیرموسیقایی ،یعنی نظامی ،مدنظر قرار گرفته بود ،ولی
بههرحال موسیقی را در بستری غیر از بستر اراده غیرعقالنی و دلبخواهی دربار قاجاری ،که ممکن بود
از موسیقی هر کارکردی را بنابه میل لحظهای خود طلب کنند ،به کار گرفت.
در مرحله بعد ،عقالنیت ناشی از فعالیت بوروکراتیک که بهموجب آن قوانین ادارههای دولتی برای داشتن
کارکردی بهتر مدام اصالح میشد موجب شد بهتدریج تشکیالت موسیقی از موسیقی نظام جدا شود.
در سال  ،1307بر اساس پیشنهاد میلسپو ،مستشار مالی وزارتمالیه ،قانونی تصویب شد که مانع میشد
کارمندان دولت همزمان در دو جا مشغول به کار باشند (راهگانی .)464 :1377 ،پس ،مدرسه موزیک
با این توجیه که بیشتر فارغالتحصیالنش نظامیها هستند از وزارتمعارف به وزارتجنگ منتقل شد
(برای پیگیری اسناد دولتی تفکیک اداری موسیقی نظام ر .ک .به علیاکبری بایگی و محمدی:1379 ،
 12-11و  .)24بدینترتیب ،ساالر معزز ،که مدیریت مدرسه موزیک را برعهده داشت ،و کسانی که در
نظام خدمت میکردند ،آن وزارت را بر وزارتمعارف ترجیح دادند ،و وزیری جای ساالر معزز را گرفت.
در این مرحله است که بهوضوح میتوان تأثیر تفکیک پیشگفته را بر شکلگیری میدان موسیقی مشاهده
کرد :نام مدرسه به « مدرسه عالی موسیقی» تغییر پیدا کرد؛ دروس موسیقی نظام بهدلیل تشابه با برنامههای
نظام از دروس مدرسه حذف شد؛ و تدریس سازهای ایرانی مثل تار و سهتار نیز به برنامههای مدرسه افزوده
شد .بدینترتیب ،با سپرده شدن رویههای نظامی به وزارتجنگ ،جا برای برخوردی هنریتر با مقوله
موسیقی باز شد .بدینترتیب ،میتوان مشاهده کرد که در این دوره حوزههای مختلف (برای مثال ،موسیقی و
ارتش) در حال تفکیک از یکدیگر بودهاند و الزامات خاص خود را بر کنش افراد اعمال میکردند.
این تفکیک در حوزه موسیقی ،که در قسمت بعد با عنوان میدان موسیقی ایرانی آن را پی خواهیم گرفت،
بهموازات دگرگونی اساسیتری در جامعه شکل گرفت که ماحصل آن تشکیل دولت مدرن در ایران
است .روند تفکیک قدرت سیاسی که با انقالبمشروطه عینیت پیدا کرد و به تأسیس نهادهای مختلفی
انجامید در دوره رضاخان به دولت مدرن ختم شد (آزاد ارمکی و نصرتینژاد .)1389 ،ازاینپس ،بخش
قابلتوجهی از موسیقیدانان تأثیرگذار این دوره ،خواسته یا ناخواسته ،از عینک دولت ملی به موسیقی
ایرانی مینگرند؛ یعنی ،کنشگری آنها با ابزار موسیقی و با هدف تحتتأثیر قرار دادن کل جامعه
موسیقی در ایران صورتبندی میشود .یکی از رویدادهای بارز این فرایند ،جمعآوری و نتنگاری
ردیف موسیقی ایرانی توسط کسانی همچون مخبرالسلطنه هدایت و علینقی وزیری است .برایمثال،
برونو نتل ،شکلگیری ردیف را تحتتأثیر ملیگرایی این دوره میداند (نتل.)266 :1388 ،
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با عنایت به همین سازوکار ،یعنی توازی شکلگیری میدان موسیقی و شکلگیری دولت ملی مدرن ،نکته
اصلی که در این پژوهش اهمیت دارد این است که جدال بر سر مفهوم غم بهمثابه بخشی از همین سازوکار
استقالل میدان موسیقی ایرانی شکل میگیرد .بوردیو اشاره میکند که طی فرایند تفکیک اجتماعی ،که
دانش مرتبط با جهان ،تفکیک ایجاد میکند
به شکلگیری میدان میانجامد ،جهان اجتماعی نیز در دل ِ
( .)Pierre Bourdieu, 2000: 99بدینترتیب ،موسیقی بدل به رسانهای میشود که عناصرش متناسب با
نگاه دولت ملی (که برای کل جامعه ،و بنابراین ،برای موسیقی ،برنامه دارد) بررسی میشود و اجزای آن
برای جایگیری در این وضعیت تازه صورتبندی میشود؛ یعنی موسیقی همانطور که فوکو ()1972
خاطرنشان میکند ،بدل به سوژهای برای گفتمان میشود.
دراینبین ،غم بهمثابه بخشی از موسیقی ایرانی تعریف میشود که بنابه تعریفی که از جامعه تازه صورت
میگیرد ،باید موردبازبینی قرار بگیرد .با توجه به همین موضوع ،جایگاه بحث از غم در سخنرانیهای
وزیری بهتر مشخص میشود ،یعنی ،وقتی این بحث را در دل بافت وسیعتری قرار بدهیم که وزیری از
آن چشمانداز به غم در موسیقی ایرانی میپردازد (برای بررسی پژوهشی در تحلیل محتوای سخنرانیهای
وزیری ،ر .ک .به فاضلی و سروی.)1392 ،
در تحلیل زیر ،واحد تحلیل «چشمانداز» است ،یعنی هرجا که بهزعم نگارندگان چشماندازی از موسیقی ارایه
شده است ،چشمانداز موردنظر و عناصر آن توصیف و سپس تبیین میشود .از بین سلسله سخنرانیهای
وزیری فقط سخنرانی شب اول تحلیل شده است ،چون مابقی سخنرانیها بسط همین سخنرانی و تکرار
مضامین آن است .در سخنرانی شب اول نیز مضامین تکراری حذف شدهاند (در تحلیل گفتمان عارف نیز
همین موارد رعایت شدهاند).
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جدول  .1مفصلبندی گفتمان موسیقی در سخنرانی وزیری ()1304
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰاء ﺟﻬﺎن

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

ﺗﺒﯿﯿﻦ )ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ(

ﺖ
ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی وزﯾﺮی ،ﺣﻆ ﻧﻔﺲ ،ﺟﻤﻌﯿ ِ
]ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن[ ،اﯾﺮان ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل در
اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳ .ﺖ

ﻫﺪف ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی وزﯾﺮی ،آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿ ﺖﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳ ﺖﮐﻪ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳ ﺖ)وزﯾﺮی.(۵ :١٣٠۴ ،

ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی ﺗﺎزه ﺣﻮل
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﻨﺴﺮت ،ﺧﻂﻣﺸﯽ ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی
وزﯾﺮی ،ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﮏ ﻣﻠﺖ،
ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ،ﻧﮕﺎه ﻓﻨﯽ ،وﺳﻌ ﺖﻋﻤﻞ،
ﺻﻨﻌ ﺖﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿ ﺖﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﻠ ﺖ
)وزﯾﺮی.(۶ :١٣٠۴ ،

ﺗﻔﺎوت ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی ﺗﺎزه وزﯾﺮی ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی
ﺳﺎﺑﻖ ،در ﻣﻌﺮﻓﯽ دﻗﯿﻖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﮏ ﻣﻠ ﺖاﺳ ﺖ
ﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻄﻒﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻦ و وﺳﻌ ﺖﻋﻤ ِ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺻﻨﻌ ﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻔﯿﺪ ،زراﻋ ﺖ،
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺻﻨﻌ ﺖﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻔﯿﺪه ﻣﺜﻞ
زراﻋ ﺖو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ ﻣﺜﻞ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )وزﯾﺮی.(٧ :١٣٠۴ ،

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﻫﻢﭼﻮن زراﻋ ﺖو
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻨﻌ ﺖﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦﭼﯿﺰی اﺳ ﺖﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ روح ،ﺣﻮاس ﺧﻤﺴﻪ،
ﻋﻮاﻟﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭘﺮورش ،ﺗﺮﻗﯽ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮورش و ﺗﺮﻗﯽ روح اﺳ ﺖ
)وزﯾﺮی.(٧ :١٣٠۴ ،

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ ،اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺴﻤﯽ ،روح اﻧﺴﺎن

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت و
اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﭘﺮورش روح ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد
)وزﯾﺮی.(٨ :١٣٠۴ ،

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ازﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌ ﺖﺑﻪ روح زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﻌ ﺖرﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد ،و ﭼﻮن
ﺻﻨﻌ ﺖروﺑﻪﭘﯿﺸﺮﻓ ﺖاﺳ ﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓ ﺖرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.

وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮورش روح ،وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮورش ﺟﺴﻢ،
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن ،ﺗﻌﺎﻟﯽ روح

ﺷﺮط ورود ﺑﻪ زﻣﺮه ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن ﺗﻌﺎﻟﯽ روح اﺳ ﺖ
)وزﯾﺮی.(٨ :١٣٠۴ ،

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓ ﺖﺗﻤﺪن دارد.

اﻣﺮوز ،اﯾﺮان ،ﺻﻨﻌ ﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻇﺮﯾﻔﻪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ،
روح ﻣﻠﺖ ،ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ،ﻧﻔﻮذ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ

اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﺑﯽاﻧﺪازه ﺑﻪ ﺻﻨﻌ ﺖﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿ ﺖ
روح ﻣﻠ ﺖو ﻧﻔﻮذ اﺛﺮات اﺧﻼﻗﯽ آن در ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ
اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ )وزﯾﺮی.(٨ :١٣٠۴ ،

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺑﺰار ﺗﺮﺑﯿ ﺖروح ﻣﻠﯽ و ﻧﻔﻮذ در ﻣﻠﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻟﻢ اﺳ .ﺖ

ﺗﻤﺪن اروﭘﺎ ،ﺻﻨﻌ ﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻇﺮﯾﻔﻪ ،اﺳﺎس
ﺗﻤﺪن اروﭘﺎ ،ﻣﺮﺑﯽ روح ،ﻣﺮﺑﯽ اﺧﻼق
ﺻﻨﻌ ﺖﻫﺮ ﻣﻠﺖ ،ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ ﺻﻨﻌ ﺖ ،ﺣﺪود
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎ ،ﻣﺪارس ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ،
ﻧﯿﻤﻪﺟﺎن ،وﻃﻦﺧﻮاﻫﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ژﻧﯽ ،راﻫﻨﻤﺎی
ﻣﻠﯽ ،ﻃﺮق ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ،ژاﭘﻦ
ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺻﻨﻌ ﺖﻣﺸﺘﻖﺷﺪه از اﯾﺮان ،ﻣﺪارس
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻗﻔﻘﺎز ،ﻣﺼﺮ ،ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ،ﻋﻘﯿﻢ،
ﻣﺤﺘﺎج
ﺳﻼﻃﯿﻦ ،ﺑﺰرﮔﺎن ،اﻣﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﺰرگ ،اﻣﺮوز ،ﻣﺤﻮ اﺷﺮاﻓﯿﺖ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﻠﻞ ،ﺣﺎﻣﯽ ﺻﻨﻌ ﺖ ،ﺗﺮﻗﯽ

ﺟﺰ ﺻﻨﻌ ﺖﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اروﭘﺎ
ﻧﯿﺴ ﺖ ،و در آنﺟﺎ ﺟﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻇﺮﯾﻔﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻣﺮﺑﯽ اﺧﻼق و ﻣﺮﺑﯽ روح ﻧﯿﺴ )ﺖوزﯾﺮی:١٣٠۴ ،
.(٨
اﮔﺮ اﯾﺮان ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﺗﺮﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼشﻫﺎی
ﻓﺮدی ﺑﻮده اﺳ ﺖ ،ﭘﺲازاﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼشﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن ﺑﺮﺳﯿﻢ
)وزﯾﺮی ٨ :١٣٠۴ ،و .(٩

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓ ﺖﻣﻠﻞ اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳ .ﺖ

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺑﺰار ﭘﺮورش و ﺗﺮﻗﯽ اﯾﺮان
و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن اﺳ .ﺖ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﻞ ﺻﻨﻌﺘﺸﺎن از اﯾﺮان ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه وﻟﯽ
اﮐﻨﻮن ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﺎ اﮔﺮ دارای ﻣﺪارس ﺻﻨﻌﺘﯽ
و ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓ ﺖ)وزﯾﺮی.(١٠ :١٣٠۴ ،

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺑﺰاری ﺑﺮای دوام ﻣﻠﯽ اﺳ .ﺖ

آنزﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌ ﺖﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾ ﺖﺳﻼﻃﯿﻦ
و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺮوز ،ﻗﻮای ﻣﻬِﻢ ﺑﻪ
دﺳ ﺖﺟﻤﻌﯿ ﺖو ﻣﻠﻞ اﻓﺘﺎده و آنﻫﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺻﻨﻌ ﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ )وزﯾﺮی.(١٠ :١٣٠۴ ،

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺑﺰار ﻣﺮدم اﺳ ﺖو ﻧﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓ ﺖرا ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

وزیری خطمشی مؤسسه خود را مبتنی بر «احساسات دقیق یک ملت» میداند و هدف آن را پیمودن
یک راه علمی و هدفمند معرفی میکند (وزیری .)6 :1304 ،این موضوع نشان از سوژه شدن موسیقی
ایرانی درون گفتمان خاص دارد؛ بدینترتیب که مفهومی به نام ملت مفصلبندی و ارزشمند تلقی شده
و احساسات آن باید بهطوردقیق بررسی شود و از بین آنها دست به انتخاب زد .بدینترتیب ،موسیقی،
برخالف دوره قبل که نمیتوانست سوژه موضوعی برای کل جامعه باشد (ر .ک .به فاطمی )1393 ،با
تعریفی که دولت مدرن از مفهوم «کل جامعه» ارایه میدهد ،بدل به سوژهای برای تغییر متناسب با جامعه
میشود .راهبرد تقسیمبندی انواع موسیقی (وزیری ،)33-31 :1304 ،که موسیقی را ،بنا به اهدافی که
برای ترسیم «احساسات» مختلف دارد ،و یا برای بهکارگیری در «موقعیت» های مختلف ،تقسیمبندی
میکند (وزیری ،)31 :1304 ،نشاندهنده همین سازوکاری است که سعی دارد تا موسیقی را درون

جدول  .2مفصلبندی گفتمان موسیقی در مقاله عارف ()]1304[ 1363

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﻣﺮﺑﯽ ،روح ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺣﻖ
ﺣﯿﺎت

»ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺸِﺨﺺ و ﻣﻌﺮف ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﻬﯿﺞ
روح ﻣﻠﯽ اﺳﺖ« )ﻋﺎرف.(٢۴۵ :١٣۶٣ ،

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ]ﮐﻪ وزﯾﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ازﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮ [د،
ﻫﺰار ﺳﺎل ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ،اﺟﺎزه ﻧﺪادن

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﮐﺴﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ازﺑﯿﻦ ﺑﺮو )دﻋﺎرف.(٢۴۵ :١٣۶٣ ،

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.

اﭘﺮاﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ،ﺷﻌﺮ ﺧﻮب ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮب،
ﺟﺪﯾﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺣﺰنآور ،ﻣﻬﯿﺞ

در اﭘﺮاﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮ ﮐدﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺣﺰنآور و ﻣﻬﯿﺞ ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺎرف.(٢۴۵ :١٣۶٣ ،

 .2.3میدان موسیقی ایرانی

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﻞ
دﻧﯿﺎ.

وزیری ازجمله مهمترین کنشگرانی است که بیتردید نقش مؤثری در مستقل شدن میدان موسیقی ایرانی
از وضعیتی که در دل میدان قدرت ،یعنی دربار قاجار ،داشت ایفا کرده است؛ بهطوریکه در پیگیری
مسیر این استقالل ،که از تفکیک نظامی شروع شد ،با نام او مواجه شدیم .اما ،مهمترین راهبرد وزیری که
در این استقالل نقش داشته ،به درگیری فعال او در حوزه عمومی جامعه بازمیگردد و نقشی که وزیری
برای موسیقی در شرایط تازه ،یعنی شرایط پس از مشروطه ،تعریف کرد .مخالفت آشکار وزیری با
دخالتهای دربار در فعالیتهای موسیقایی که ازقضا منجربه عزل او از سمتش شد (بنگرید به راهگانی،
 ،)836 :1377یکی از آشکارترین وجوه این تقابل میدان موسیقی با میدان قدرت است .اما ،وزیری در
این ایفای نقش تنها نبود.
عارف نیز ازجمله کنشگران برجسته میدان موسیقی در این دوره است که بهنوبهخویش سهم بهسزایی
در استقالل میدان موسیقی از میدان قدرت داشته است .مهمترین جنبه از راهبرد عارف که به این استقالل
کمک کرد ،کنسرتهای عارف است که به کمک تصنیفهایی که او خود ساخته بود ،بستر فعالیت
موسیقی را در حوزه عمومی رونق بخشید (ر .ک .به میثمی .)1394 ،نکته مهم اینجا است که همین
گرایشهای استقاللطلبانه را در مسیر زندگی 9عارف نیز میتوان پیدا کرد .ازجمله ،یکبار مظفرالدینشاه
دستور داده بود نام او را ازجمله فراش خلوتهای دربار بنویسند (عارف ،)107-103 :1363 ،اما عارف
از این وضعیت برآشفته و نگران میشود و برای نجات از مهلکه دستبهدامان نائبالصدر میشود
(عارف .)106 :1363 ،صدر میگوید« :مگر تو نمیخواهی نوکر شاه باشی؟ این اقبالی است که به تو
رو کرده است! اشخاص خیلی مهم آرزوی چنین کاری را میکنند و روزگار با ایشان مساعدت نمیکند»
(عارف .)106 :1363 ،این واقعیت که در آن دوره داشتن چنین شغلی آرزوی هرکسی بوده است ولی
عارف از آن سر باز میزند ،هم موقعیت اجتماعی را نشان میدهد که بستر اقتصادی تازه ،مجالهای
بیشتری را سر راه هنرمند باز کرده و هم مسیر شخصی عارف را نشان میدهد که ،بهاتکای حنجره و
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ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰاء ﺟﻬﺎن

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

ﺗﺒﯿﯿﻦ )ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ(

تحلیل جامعهشناختی مفهوم غم در میدان موسیقی ایرانی ...

گفتمانی تازه ،که «علمی بودن» از تعابیر آن است ،مفصلبندی کند.
عارف قزوینی نیز موسیقی ایرانی را در پیوند با ملیگرایی آن دوره مفصلبندی میکند (عارف)1363 ،
و آن را همچون زبان مشترکی تعریف میکند که موجب درک مشترک بین مردم ایران میشود (عارف،
 )248 :1363و عنصر غم را بخشی از این زبان دانسته که نهتنها ایرادی در آن نمیبیند ،بلکه به مخاطب
متذکر میشود که بسیاری از ملل دنیا به چنین مواردی از تهییج احساس در موسیقی خود میبالند (عارف،
( )245 :1363و نیز برای بررسی پژوهشی در تحلیل گفتمان تصانیف عارف ،ر .ک .به دولتیفرد و
دیگران.)1396 ،
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قدرت تصنیفسازیاش ،بهسوی استقالل و ارزشهای موسیقایی (در تقابل با ارزشهای ناشی از ایفای
کارکرد موسیقی در دربار قجری) گرایش داشته است.
با اینکه وزیری و عارف در بسیاری از رویدادهای موسیقایی با یکدیگر همکاری داشتهاند (عارف،
 ،)248 :1363اما این دو تفاوتهایی نیز باهم داشتند .ازجمله شباهتهای بین این دو نفر تالش آنها
برای صورتبندی هنریتر ساختههایشان بود (یعنی بنا به تعبیر بوردیو گرایش به سرمایه فرهنگی) ،و
در تقابل با سرمایه اقتصادی ،نشان از گرایش به سویه مستقل میدان هنری است .دلیل اصلی این گرایش
را باید در تفکیک میدان موسیقی از دل میدان قدرت (یعنی ،دربار قاجار) جست ،که منجربه شکلگیری
قطبهای وابسته و مستقل میدان میشود .هرچه عناصر مورداتکای کنشگران میدان موسیقی بهسمت
تصور «هنر برای هنر» گرایش بیشتری داشته باشد ،یعنی بهسمتی که کارکردهای اجتماعی هنر در
بیشترین حالت انکار شود ،و اتکا به رمزگان هنری بیشتر باشد ( ،)Pierre Bourdieu, 1968بهسمت قطب
مستقل میدان هنری نزدیکتر میشویم .و برعکس ،هرچه هنر بیشتر متناسب با کارکردهای اجتماعی
باشد ،به قطب وابسته میدان نزدیک میشویم (.)Hilgers & Mangez, 2015
بدینترتیب ،در آثار هر دو نفر عناصری حاکی از تالش برای نزدیک شدن به قطب مستقل میدان هنری
وجود دارد .وزیری با تالش برای استفاده از قواعد موسیقی غربی (وزیری )1395 ،و عارف با تأکید
بر فرم هنریتر تصنیف و انتخاب اشعار فخیمتر نسبت به صور پیشین این فرم هنری (عارف1364 ،
ب ،)331 :دراینجهت همسو بودهاند .اما ،تفاوت این دو در جهتگیری نسبت به مخاطب عامه است.
عارف تصانیف خود را برای پسند مخاطب تغییر میدهد تا مخاطب بتواند آن را با خود زمزمه کند و
بخواند (تهماسبی( )18-17 :1375 ،که در تحلیل میدانی ،یعنی ،جهتگیری بهسمت قطب اقتصادی)،
حال آنکه وزیری ،با استفاده از قواعد موسیقی ،بنای کار خویش را بر دوری از سلیقه عامهپسند ،یا به
قول او «بازاری» (به نقل از خالقی ،)249 :1377 ،قرار میدهد (که در تحلیل میدانی ،یعنی ،جهتگیری
بهسمت قطب فرهنگی) .در قسمت بعد به این موضوع پرداخته خواهد شد که در چنین میدانی بحث از
غم چه جایگاهی دارد.

 .4جدال درباره غم در موسیقی ایرانی

یکی از مشهورترین جدالهای تاریخ معاصر موسیقی ایران ،یعنی جدال بر سر وجود (یا نبود) «غم» در
موسیقی ایرانی ،پس از سلسله سخنرانیهایی شکل گرفت که وزیری در کلوب موزیکال خویش ایراد کرد
و واکنش بسیاری را در پی داشت که مهمترین آنها واکنش عارف بود .وزیری با تمسک به وضعیت
تازه جامعه ایرانی و چشمانداز پیش روی این جامعه به وجود غم در موسیقی ایرانی اشاره میکند و آن
را شایسته جامعهای صنعتی نمیداند (وزیری .)1304 ،او بهطورانضمامی ،به عناصری اشاره میکند که
شاخصترین نمایندهاش عارف بود ،عارف نیز در پاسخ مقاله مشهور خویش با نام «فتوای من» را نشر
میدهد و در آن رهیافت وزیری را به نقد میکشد .برای بررسی بحث غم در میدان موسیقی ایرانی ،این
بحث ،بنا به روششناسی بوردیو که پیشتر بیان شد ،در سه ساحت استقالل میدان ،جایگاه کنشگران در
میدان ،و عادتواره آنها بررسی خواهد شد.

 .1.4استقالل میدان موسیقی و جدال بر سر مفهوم «غم»

بنابه چارچوب نظری بوردیو ،در فرایند استقالل میدان موسیقی از دل میدان قدرت توسل به ارزشها و
نمادهای فرهنگیای ارجحیت پیدا میکند که موجب شود کارکردهای هنری موسیقی ،در برابر کارکردهای

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی ﻫﻢﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﻢ

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺗﺒﯿﯿﻦ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،آﻫﻨﮓﻫﺎی ﺑﺎزاری ،ﭘﯿﺶدرآﻣﺪ،
ﺗﺼﻨﯿﻒ ،رﻧﮓ ،آواز ،ﺳﻮﮔﻮاری ،ﯾﺎدﮔﺎر ،ﻣﺼﺎﯾﺐ
ﮔﺬﺷﺘﻪ )وزﯾﺮی(٢۴ :١٣٠۴ ،

روزی ]در آﯾﻨﺪه[ ،اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ،
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺎﻟﻢ )وزﯾﺮی(٢۵ :١٣٠۴ ،

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ و اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه
آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﯾﻨﺪه و اﺟﺰا
ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهاش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان؟ )ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ( ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﮐﯿﻒ ،ردﯾﻒ آوازﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﮐﺴﺎﻟﺖﻣﺰاج ،ﻧﺎﻟﻪ
ﮐﺮدن] ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎزاری و ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ[:
»ﻟﺒﻮ ،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،رﺳﺘﻢ زاﻟﯽ زاﻟﺰاﻟﮏ ،ﮔﻮﺟﻪ
ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ ﯾﻪ ﺑﺮه ﮐﺎﻫﻮ ﻧﺎزک ) «...وزﯾﺮی،
(٢۶ :١٣٠۴
ارﮐﺴﺘﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺮاه
ﻧﯿﺴﺖ] ،ﻗﻄﻌﺎ ت[ »دو ﻋﺎﺷﻖ ،دﻟﺘﻨﮓ ،ﮔﺮﯾﻠﯽ«،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ درام ،ﺗﺮاژدی ،ﮐﻤﺪی
)وزﯾﺮی ،(٣١ :١٣٠۴ ،رﻣﺎﻧﺲ ،ﺗﻐﺰل] ،ﻗﻄﻌﺎ ت[
»ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﯽ و ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻮ و ﻏﯿﺮه«
)وزﯾﺮی(٣٣ :١٣٠۴ ،

ﮐﺘﺐ ،ﺗﺪوﯾﻨﺎ ت ،ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺰرگ ،دﯾﻤﯽ ﻧﺒﻮدن ،ﺑﻨﺎﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﺳﺎززن
ﻧﺒﻮدن )وزﯾﺮی(٢٧ :١٣٠۴ ،

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎزاری و
ﺳﻮﮔﻮاراﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در آﯾﻨﺪه،
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان؟ )ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ( ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﮐﯿﻒ ،ردﯾﻒ آوازﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻣﺰاج ،ﻧﺎﻟﻪ
ﮐﺮدن] ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎزاری و ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ[:
»ﻟﺒﻮ ،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،رﺳﺘﻢ زاﻟﯽ زاﻟﺰاﻟﮏ ،ﮔﻮﺟﻪ
ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ ﯾﻪ ﺑﺮه ﮐﺎﻫﻮ ﻧﺎزک ) «...وزﯾﺮی،
(٢۶ :١٣٠۴

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ وزﯾﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﻠﻤﯽ
ﻫﻨﺮی و ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺑﻪ ﻋﺒﺎر ت»ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ«
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ( ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎزاری و ﻣﻄﺮﺑﯽ
ﻗﺮار دارد .ﮐﺎرﮐﺮد ﻏﻢ در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻮﺳﺴﻪ
وزﯾﺮی ،ازﻧﻈﺮ او ،ﺣﺴﺎبﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

بنابراین ،میتوان گفت که تفکیک اجتماعی مذکور ،که با شکلگیری دو قطب مستقل و وابسته میدان
موسیقی همزمان است ،در فرایند جدا کردن مباحث خاص موسیقایی از مباحث کارکردیتر موسیقی،
بحث از غم را بدل به دستمایهای برای جدالهای میدانی میکند .درواقع ،درک وزیری (یا عادتواره،
بنگرید به جلوتر) ،بهمثابه یکی از کنشگران اصلی میدان موسیقی ،از همین تفکیک اجتماعی در حوزه

تحلیل جامعهشناختی مفهوم غم در میدان موسیقی ایرانی ...

جدول  .3مفصلبندی کلیدواژههای مرتبط با غم در سخنرانی وزیری ()1304
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مختلف اجتماعی آن ،موردتوجه باشد ( .)Pierre Bourdieu, 1987ازهمینرو ،راهبرد کنشگران موردنظر
این پژوهش را ازایننظر میتوان مدنظر قرار داد.
آنچه در این فرایند تفکیکیابی میدان موسیقی بر شکلگیری گفتمان غم در موسیقی ایرانی کمک
میکند ،از دو جنبه قابلبررسی است :غم در نسبت با معیار هنر برای هنر (یعنی ،نسبت مواضع هنری
با سویه مستقل میدان) ،و غم در نسبت با معیارهای کارکردی هنر (یعنی ،نسبت مواضع هنری با سویه
وابسته میدان) .پیشتر به پایبندی هر دو کنشگر میدان به سویه فرهنگی و مستقل میدان اشاره شد و نیز
بیان شد که بین این دو نفر تفاوتهایی نیز ازایننظر وجود دارد .وزیری نیز همچون عارف برداشتی
کارکردی نسبت به غم در موسیقی ایرانی دارد .او برای موسیقی کارکردی اجتماعی -اخالقی در جامعه
صنعتی آینده قایل است و عنصر غم را مخل این کارکرد میداند ،اما ،همزمان در گفتار او تبری از نگرش
عامهپسندانه به موسیقی نیز دیده میشود.
برایمثال ،خالقی در خاطرات خویش ،از وزیری نقل میکند که چطور او با رعایت فرمهای خاص (
ریتم دوتایی) سعی در پرهیز از موسیقی عامهپسندانه ( گوشه «بیات ترک») ،یا بهتعبیر خود وزیری
«بازاری» داشته است (خالقی .)249 :1377 ،بهعبارتدیگر ،در تحلیل گفتمانی وزیری کلیدواژه «غم» (و
مترادفهای آن ،مثل «سوگواری»« ،دلتنگ») را در کنار کلیدواژههایی همچون «ناله»« ،بازاری»« ،گذشته»
خواهیم یافت که در تقابل با «صنعتی شدن»« ،آینده» و مواردی ازاینقبیل تعریف شدهاند (ر .ک .به جدول
«بازاری» «بیات ترک» به یک
 .)3بدینترتیب ،راهبرد وزیری در تبدیل گوشه ،بهتعبیر او« ،یکنواخت» و
ِ
موسیقی «متنوع» و «قابلشنیدن» (خالقی )249 :1377 ،ازطریق کاربرد «ریتم دوتایی» نشان از همین
جایگاه وزیری در میدان و راهبرد متناسب با آن دارد که با توسل به ارزشها و معیارهای موسیقایی
10
ازقبیل ریتم و گردش ملودی ،سعی دارد از نگرش عامهپسندانه تبری بجوید.
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موسیقی است که نگرش او را بهسمت تفکیک قواعد کرداری حوزه موسیقی از قواعد پیشینش هدایت
میکند (ر .ک .به ردیف آخر جدول  .)1بهعبارتدیگر ،وزیری بهواسطه تعاملی که با شبکههای اجتماعی
دیگر بهخصوص در حوزه سیاست ،حزب تجدد و دموکرات داشت ،در مقام کنشی استداللی ،که برخاسته
از آگاهی عملی او که ناشی از زیستن در دوره تفکیک است ،در نقش موسیقی ایرانی بازبینی کرده بود،
بهطوریکه موسیقی میبایست از بستر اجتماعیاش که کارکرد آن را اهالی غیرموسیقی برایش تعیین
میکردند جدا شده و کرداری موسیقاییتر درپیش میگرفت.
میتوان گفت که در نگاه وزیری کنشگر موسیقی باید تصمیم میگرفت چه موسیقی (ازجمله موسیقی
غمگین) و بنا به چه دالیلی اجرا کند (ر .ک .به ردیف آخر جدول  .)3دراینمیان ،غم از عناصر اصلی
دوره پیشین موسیقی ایرانی درنظر گرفته میشد ،که کلیت موسیقی ایرانی را فراگرفته است (ر .ک .به
جدول  .)3وزیری وضعیت موسیقی را در جامعهای تفکیکیافته که رو بهسوی صنعتی شدن داشت،
درنظر میگیرد و خواهان تعریف نقشی متناسب با آن برای موسیقی است :موسیقیای متحرک و پویا،
و موسیقی غمگینی که متناسب با «احساسات صانع آن» و «موقعیت» های خاص تصنیف شود (ر .ک.
وزیری.)31 :1304 ،
همین موضع ناشی ،که از این تفکیک اجتماعی در حوزه هنر موسیقی ناشی میشود ،در کردار هنری
عارف نیز یافتنی است؛ بارزترین موارد آن کشمکشهایی است که عارف با شاهزادگان قجری داشته
که میخواستهاند او را به خدمت بگیرند ولی او از این کار سر باز میزده است (ر .ک .به عارف1364 ،
الف .)107-103 :این کشمکشها را میتوان تالشی از جانب هنرمند برای استقالل هنری تلقی کرد.
بااینحال ،نباید ازنظر دور داشت که در کردار هنری عارف غم بدل به موضوع بحث (سوژه) نمیشود،
یعنی بهتعبیر گیدنز ( ،)1984کنش او استداللی 11نیست ،بلکه کنش عملی 12است .بهعبارتدیگر ،غم
دستمایه عارف است برای تثبیت جایگاه او در میدان هنری .بههمیندلیل است که موضوع بحث غم،
حداقل در جدال موردنظر این پژوهش ،از جانب وزیری مطرح میشود و عارف به آن «واکنش» نشان
استداللی وزیری کردار عارف بدل به موضوع (سوژه) یک گفتمان میشود
میدهد ،چون در چشمانداز
ِ
و سعی این گفتمان کنترل و تعین بخشیدن به آن است .نیز بههمیندلیل است که خالقی در بازنگری
رویدادهای این جدال ،که با محوریت مفهوم غم شکل گرفته است ،این خشونت نمادین 13را بازمیشناسد
و اذعان میکند که وزیری بهتر بود حساب عارف را جدا میکرد (به نقل از صفرزاده.)110 :1394 ،
جدول  .4مفصلبندی کلیدواژههای مرتبط با غم در مقاله عارف ()1363
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎي ﻫﻢﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﻢ

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺗﺒﯿﯿﻦ

ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ،ﺳﯿﻨﻪﺑﻪﺳﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ،ﺣﻔﻆ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎري ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻫﻨﮓﻫﺎي
ﮔﻮشﺧﺮاش ،اﭘﺮاﻫﺎي ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺣﺰنآور و ﻣﻬﯿﺞ )ﻋﺎرف(245 ،1363 ،

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ،ﺗﻮﻫِﻢ ]»ﺣﺰنآور« ﺑﻮدن[ ،آﻫﻨﮓﻫﺎي
ﮔﻮشﺧﺮاش ،ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ )ﻋﺎرف،1363 ،
(245

ﺷﻌﺮ ،اﺷﮏ ،ﺑﯽﻃﺎﻗﺘﯽ ،ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ
راﺳﺖودروغ] ،و ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﺎرف ،ﺣﺰنآور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ[ )ﻋﺎرف،1363 ،
(246-248

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺰنآوري آن ﺑﺎ ﮐﺮدار
اﭘﺮاﻫﺎي ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ،
در ﻣﻌﺮض ﻫﺠﻮم وﯾﺮانﮔﺮ و ﺗﻔ ﺴﯿﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
)ﻋﺎرف(246 ،1363 ،

ﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣ ﺴﺎبﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿ
ﺴﺖ.
ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺰنآور ﻧﯿ

ﺣﺰنآور ،زﺑﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﮏ
ﻣﻠﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮي )ﻋﺎرف(248 ،1363 ،

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺟﻨﺒﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ و
ﻣﺨﻠﻮطﺷﺪﻧﯽ )ﻋﺎرف(246 ،1363 ،

ﺣﺰنآوري ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻣﻠﯽ آن اﺳﺖ و
ﻫﻢﭼﻮن زﺑﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ.

 .2.4جایگاه کنشگران و جدال بر سر مفهوم «غم»

 .3.4عادتواره کنشگران و جدال بر سر مفهوم «غم»

در قسمت پایانی مقاله حاضر ،به عادتواره کنشگران موردنظر این پژوهش پرداخته خواهد شد که
بهکمک بررسی مسیر زندگی آنها میسر خواهد بود .توجه به مسیر زندگی این دو شخصیت ،یعنی عارف و
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تبیین کشمکش عارف و وزیری با مشخص کردن موضعی که آنها نسبت به موسیقی ایرانی و جایگاه
این موسیقی در کردار هنرمند دارند ممکن میشود .چنانکه پیشتر نیز بیان شد ،عارف و وزیری هر
دو نگاه هنریتری نسبت به موسیقی داشتند ،اما عارف به سویه اقتصادی فعالیت موسیقایی هم گرایش
داشت .وقتی عارف برای جلبذائقه مخاطبان عامه در فرم موسیقی و اجرای تحریرهای آوازی جرح
و تعدیلهایی بهوجود میآورد ،کردار او نشان از گرایش به تقاضای بازار هنری دارد ،که بنابه تحلیل
میدانی ،سویه وابسته میدان است .این درحالی است که وزیری عامدانه بهسمت استفاده از فنون موسیقایی
پیچیدهتر گرایش داشت که نیازمند آشنایی تخصصیتر مخاطبان با فنون موسیقی بود .خالقی در خاطرات
خویش بیان میکند که چطور شاگردان مدرسه وزیری بهخاطر فنون پیچیده آهنگسازی از مدرسه او
گریزان بودند (خالقی .)68 :1377 ،نگاه منتقدانهای هم که بسیاری از مخاطبان موسیقی وزیری نسبت به
کار او داشتند ( ،)Shahabi, 1999ناشی از استفاده از همین قواعدی بود که برای کنشگران موسیقی ایرانی
ناشناخته بود.
بنابراین ،نقد از وزیری یکی از نشانههای اصلی نیروی میدان موسیقی ایرانی است که نشان میدهد چطور
کنشگران مختلف میدان با توسل به قواعدی که سعی میکنند بر میدان مسلط کنند در برابر کنشگران
دیگر موضع میگیرند و رابطه خود را در تقابل با آنها تعریف میکنند .وزیری نقد میشود ،چون
مخاطبان او لزوم ًا در درک او نسبت به موسیقی ایرانی سهیم نبودند (برای بحث درباره رابطه درک هنری
با موضع کنشگران میدان ر .ک .به  )Pierre Bourdieu, 1968و او نیز در جواب ،مسیر خود را همجهت
با مبارزه با رخوت ،که غم نیز مهمترین عنصر آن است ،تعریف میکند.
با بروز این تقابل در میدان موسیقی بیشازپیش استداللهای مختلفی از جانب کنشگران برای مشروعیت
بخشیدن به کردار خویش ،و تثبیت موقعیت خود در میدان ،و بهچالش کشیدن جناح مخالف مطرح
میشود .عارف گروه وزیری را به اروپاگرایی و کفرگویی متهم میکند (عارف ،)1363 ،و جناح مقابل
نیز موسیقی موردنظر عارف را به گذشتهگرایی و رخوتزدگی (وزیری .)1304 ،بدینترتیب ،در دیدگاه
اولی ،غم عنصری از یک هویت ملی است و زبانی است که مردم یک کشور ،بهخاطر سرگذشت مشترک
خود ،قادرند با آن باهم حرف بزنند .در دیدگاه گروه دوم ،غم متعلق به دورهای متناسب با گذشته موسیقی
ایرانی در جامعهای مغموم است که تناسب خود را با زمان حال ،که نیازمند پویایی و تحرک بیشتری
است ،ازدست داده است.

تحلیل جامعهشناختی مفهوم غم در میدان موسیقی ایرانی ...

عارف نیز موسیقی ایرانی را بهمثابه ابزاری برای تقویت هویت ملی تعریف میکند و ،دراینمیان« ،غم»
عنصر اصلی این هویت تلقی میشود .دستمایه عارف برای استفاده عملی از درونمایههای غمگنانه
(بهکمک فرمهای هنری تصنیفسازی) را میتوان بخشی از همین سازوکار تفکیک میدان موسیقی از
میدان قدرت درنظر گرفت که براساس آن عارف از فرمهای هنریتر برای استقالل از وضعیتی پیشین
موسیقی ایرانی استفاده میکند .اما ،در جدال اصلی بین کنشگران ،عارف به گرایش به سویه وابسته میدان
متهم میشود .در قسمت بعد ،به این جایگاه پرداخته خواهد شد.
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وزیری ،که ازبین میدانهای مختلف گذشتهاند و وارد میدان موسیقی ایرانی شدهاند ،سویههایی از عادتواره
این دو نفر را برای ما آشکار میسازد که پرتو بیشتری بر ابعاد جدال بر سر مفهوم غم میافکند.
مسیر زندگی عارف از زندگی در شهر قزوین و در محیطی مذهبی آغاز میشود .پدر او ،مأل هادی ،وکیل
عدلیه قزوین بوده است .خاطرات او از پدر و مادرش همیشه با تلخی یاد مشاجرات خانوادگی این دو
همراه است (عارف 1364 ،الف .)64 :عارف ،به سفارش پدر ،به فراگیری نوحهخوانی نزد میرزا حسن
واعظ قزوینی میپردازد و ردیف آوازی را نزد مأل عبدالکریم و مجتهد لنگرودی کار میکند و در هنر
خوشنویسی نیز تجربه میاندوزد .با چنین پیشزمینه هنری است که او پسازآن وارد محیط تهران ،که
مرکز فعالیتهای فرهنگی و سیاسی است ،میشود .مسیر هنری او از هنرآموزی در مراسم مذهبی در
قزوین میگذرد و بعد از هنرنمایی و جلبتوجه در فضای دربار قاجار (ازجمله جلب نظر کسانی همچون
مظفرالدینشاه (عارف 1364 ،الف )107-103 :وارد فضای باز فرهنگی پس از مشروطه میشود که این
امکان را به او میدهد تا با اتکا به استعدادهای خویش جایگاهی را در فضای فرهنگی آن دوره برای
خود دستوپا کند.
سرمایه عاطفی ۱۴عارف او را دور از خانه و در محیط بیگانه تهران (عارف در یکی از آخرین نوشتههای
خود مینویسد« :تا زندهام آرزومند دیدار تهران نیستم ،بلکه از اسم آنهم بیزارم» (به نقل از صفرزاده،
 )150 :1394نگه داشته بود و در میدان موسیقی ایرانی نیز جایگاه پابرجایی به او بخشید ،ولی همزمان
(با اینکه او به امتحان کردن فرمهای تازه غربی بیمیل نبود (به نقل از صفرزاده .)113 :1394 ،در محیطی
که پایتخت رویدادهای تازه فرهنگی تلقی میشد ،به او اجازه نمیداد در رویدادهایی که با محوریت
سرمایههای فرهنگی تازه برگزار میشد ،مشارکت مؤثری داشته باشد .او سرمایه فرهنگی الزم را برای
مشارکت در تجدد ادبی این دوره در اختیار نداشت (رضازاده شفق )58 :1364 ،و بنابراین ،از تبدیل
سرمایه فرهنگی یک میدان (موسیقی سنتی که در قزوین آموخته بود) به میدان تازه فرهنگی (تهران)
ناتوان بود (برای راهبردهای تبدیل سرمایه در میدان ،ر .ک .به .)Pierre Bourdieu, 1984, : 125-132
در چنین شرایطی است که میتوان گفت «غم» برای عارف بخشی از میراثی فرهنگی و جزو الینفک
موسیقی ایرانی است که ابزار اصلی کنشگری عارف در این محیط تازه فرهنگی بهشمار میرفت و او
در آن سرآمد بود .ازنظر جامعهشناختی ،نکته کلیدی نقد عارف از وزیری در شدت انتقادی است که
او در مقاله «فتوای من» نثار وزیری میکند ،بهطوریکه میگوید جان خود را نثار حفظ میراث موسیقی
ایرانی میکند (عارف .)248 :1363 ،وضعیت خشم توأم با ناکامی که در این مقاله آشکار است شبیه
۱۶
به موقعیتی است که بوردیو در ترسیم مسیر شخصیتهای رمان تربیت احساسات ۱۵از گوستاو فلوبر
درپیش میگیرد .او در تبیین دلیل نفرت یکی از شخصیتهای رمان به تمایل و همزمان ناتوانی او در
مشارکت در میدان هنری اشاره میکند ( .)Pierre Bourdieu, 1996: 17با توجه به میل عارف برای
مشارکت در فضای هنر روشنفکری ،که سرمایه نمادین غربی (آشنایی با اصول آهنگسازی غربی،
آشنایی با سازهای غربی ،آشنایی با فرمهای موسیقی غرب) در آن نمود چشمگیری دارد ،و نیز ناتوانی
او برای مشارکت در آن ،میتوان همین تبیین را برای وضعیت میدانی عارف نیز بهکار گرفت.
برایمثال ،یکی از مهمترین نشانههای این وضعیت جامعهشناختی عارف در میدان موسیقی ایرانی
آنجایی است که عارف تمایل خود را برای آهنگسازی در فرم «اپرا» با وزیری درمیان میگذارد و با
واکنش منفی وزیری مواجه میشود که توانایی او را برای این کار کافی نمیداند .حالت خشم و ناکامی
عارف را در این پاسخ او که در مقاله فتوای من آمده است ،میتوان دید« :سرکار بدون اینکه خجالت
بکشید یا اینکه فکر کنید ببینید با چه کسی طرف هستید ،مثل اینکه طرف شما یک نفر پارهدوز است،
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فرمودید اپرا و اپرت را باید شاعر ساخته و به نظم آرد ،بعد بدهند موزیسین آهنگهای آن را درست کند.
مثلی است [که] میگویند چاروادار نشده کفرش را یاد گرفته است» (به نقل از صفرزاده.)113 :1394 ،
یا مثال مشهور دیگر ،زمانی است که او با لباسی به سبک فرنگی وارد «مسجد» میشود ،یعنی جایی که
مکان محوری جهان سنتی است که عارف خود از آن برخاسته است ،و این کار او ،او را انگشتنما میکند
(عارف 1364 ،الف.)73 :
۱۷
این مثال دوم نیز حاکی از ،بهتعبیر گیدنز (« ،)Giddens, 1991کنده شدن» عارف از موقعیت سنتی خود
است .گرایش او بهسمت فضایی فرهنگی است که ابزارهای الزم را برای مشارکت در اختیار او قرار
نمیدهد .بنابراین ،جایگاه غم در مقاله عارف را باید در بافت وسیعتر آن مدنظر قرار داد ،یعنی آنجا
که بحث از غم در کالم عارف با شکلی از پرخاش همراه میشود که ،بهتعبیر بوردیو ،از نشانههای ناکامی
بندی مبتنی بر «ما» و «آنها» ،بهطورتلویحی ،خود
برای رسیدن به هدف است .سپس ،او در یک تقسیم ِ
را ایرانی صرف و وزیری را اروپایی صرف خطاب میکند و غم را در سویه «ما» قرار میدهد (عارف،
.)248 :1363
ازطرفدیگر ،مسیر زندگی وزیری از خانوادهای آغاز میشود که هم در فضای سیاسی و هم در فضای
فرهنگی ازجمله پیشروان این عرصهها بودند .پدر و برادران او همگی از افسران بلندمرتبه نظامی بودهاند
که درگیری فعالی در مشروطه داشتند .مادر وزیری ،بیبیخانم استرآبادی ،یکی از زنان پیشرو در عرصه
مشروطه است که فعالیتهای فرهنگی چشمگیری در این دوره داشته است .در چنین بستر خانوادگی
است که وزیری ،پس از طی چند سال فعالیت در عرصه نظامی وارد فعالیت فرهنگی میشود ،و پس از
سفری به اروپا که بهقصد تحصیل علم موسیقی اروپایی انجام میگیرد ،به ایران بازمیگردد و فعالیتهای
هنری خویش را در فضای فرهنگی پس از مشروطه ،با دایر کردن کالسهای آموزشی و برگزاری
کنسرت و ایراد خطابه در تعریف نقش هنر موسیقی در فضای پسامشروطه ،ازسر میگیرد.
بدینترتیب ،او در بستر خانواده با مباحث فرهنگی روز کشور آشنا میشود ،و بهتعبیر بوردیو ()1984
سرمایه موروثی فرهنگی را از آن خود میکند و سپس در بستر شبکههای اجتماعی همطبقه خود موفق
به تبدیل سرمایه میدان سنتی موسیقی ایرانی به میدان جدید موسیقی ایرانی میشود .برایمثال ،او ضمن
یادگیری سنت شفاهی ردیف و تعلیم ساز نزد اساتید این حوزه ،پس از فراگیری اصول نتنویسی ،این
سنت شفاهی را با استفاده از سرمایه نمادین میدان تازه موسیقی (یعنی نتنویسی) به نت درمیآورد
(مقایسه کنید با ناآشنایی عارف با نتنویسی و ابراز اندوه او از این ماجرا (رضازاده شفق)61 :1364 ،
و نیز اشاره کنایهآمیز او به وزیری و مسیری که وزیری در تبدیل سرمایه موسیقی قدیم به جدید پیموده
بود (عارف .)245 :1363 ،دراینمیان ،شبکههای اجتماعی همطبقه وزیری نقش بهسزایی در موفقیت
او داشتهاند .او خرج سفر برای تحصیل در اروپا را با کمک دوستش ،مصطفی قلی بیان صمصامالملک،
فراهم آورده بود (مقایسه کنید با موقعیت عارف که نتوانسته بود خرج درمان گلوی خود را تأمین کند .او
در خاطرات خویش مینویسد« :به که میشود ،گفت سینه من گرفت و من استطاعت معالجه آن را نداشتم
تا اینکه بهکلی از بین رفت» (به نقل از صفرزاده .)117 :1394 ،و در اروپا نیز با شبکههای اجتماعی
فعال حزب تجدد (برایمثال ،کاظم ایرانشهر) روابط گرم و نزدیکی داشت و در روزنامه آنها نیز مطالبی
نگاشته است و بیتردید از نگاه آنها ،بهخصوص درباره احساس در موسیقی ایرانی ،تأثیر پذیرفته است
( ر .ک .به مشفق کاظمی .)1302 ،نوع نگاه او نسبت به مقوله غم در موسیقی ایرانی نیز ناشی از همین
سیر اجتماعی او در میدانهای مختلف فرهنگی و سیاسی است که عاقبت بدل به دستمایهای برای اصالح
جامعه موردنظر او میشود.
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نتیجهگیری

بحث از غم در موسیقی ایرانی که یکی از مهمترین و پردامنهترین مباحث در دوره معاصر ،یعنی پس
از مشروطه تاکنون ،بوده است در دو ساحت کلی قابلبررسی است .اول ،ساحت دگرگونیهای اساسی
جامعه ایرانی در دوره پس از مشروطه که هم ساحت سیاست و هم فرهنگ را درمینوردد ،و دوم ،ساحت
کشمکشهای هنری بین موسیقیدانان در میدان موسیقی ایرانی که منطق خاص خود را دارد و نمیتوان
آن را با دگرگونیهای جامعه در ربط مستقیم قرار داد .بخشی از مفصلبندیهای مرتبط با مفهوم غم،
ناشی از جایگاه ساختاری کنشگران حوزه موسیقی در بطن تحوالت ساختاری جامعه است که منجر به
شکلگیری دولت ملی شده بود و دراینمیان ،تعریف روانشناختی از عناصر مختلف موسیقی ایرانی،
و ازجمله مفهوم غم ،برای تمییز احساسات مؤثر بر روحیه ملی مدنظر قرار میگیرد و بحث از غم وارد
گفتمان تازهای که درباره موسیقی ملی شکل گرفته بود میشود.
ساحت اصلی دیگری که بر مفصلبندی خاص بحث از غم در موسیقی ایران اثرگذار بوده است ،ناشی از
جایگاه کنشگران حوزه موسیقی در میدان موسیقی است .هنرمندان موسیقی ،براساس جایگاهی که در
میدان دارند ،تالش میکنند در رقابت با گروههای مختلف موسیقی ،رویکرد خود درباره غم را دستمایهای
برای متمایز کردن خود از گروههای دیگر قرار دهند .بدینترتیب ،چنانکه مقاله حاضر سعی داشته نشان
بدهد ،جدال بر سر مفهوم غم ،جدالی در میدان موسیقی ایرانی است که بنابه جایگاههای میدانی افراد
مفصلبندیهای خاص خود را پیدا کرده است.
بنابراین ،اگر جایگاهی را که غم در مقاله عارف دارد در بافت وسیعتر آن مدنظر قرار دهیم ،متوجه
خواهیم شد که بحث از غم در کالم عارف با شکلی از پرخاش همراه است که ناشی از ناکامی او برای
مشارکت در فضای فرهنگی تازه است .در اینجا ،بحث از غم دستمایهای برای جدالی در میدان موسیقی
بندی مبتنی بر «ما» و «آنها» ،بهطورتلویحی ،جناح عارف خود را ایرانی
ایرانی است که در یک تقسیم ِ
صرف و وزیری را اروپایی صرف خطاب میکند و غم را در سویه «ما» قرار میدهد (عارف:1363 ،
 .)248همین موضوع درباره جناح اصلی دیگر میدان ،یعنی وزیری ،نیز صادق است .وزیری ،با توسل به
شبکههای اجتماعی خویش ،غم را عنصر اصلی موسیقی دوره پیشین معرفی میکند و آن را در تقابل با
آرمانهای یک جامعه صنعتی و پیشرفته تعریف میکند .او در موضع خویش ،و در تقابل با گرایشهای
عامهپسندانه ،سعی میکند عناصری از موسیقی را از آثار خویش بزداید که این گرایشها را تداعی
میکنند؛ بههمینمنظور ،غم بخشی از راهبرد توسل به ذائقه عامهپسندانه است که با راهبرد وزیری ،در
استفاده از فنون موسیقاییتری همچون قواعد هارمونی ،در تقابل قرار میگیرد.
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صفرزاده ،فرهود ( ،)1394چرخ بیآئین؛ درباره ابوالقاسم عارف قزوینی ،تهران :نشر فنجان.
عارف قزوینی ،ابوالقاسم ( 1364الف) ،تاریخ حیات عارف به قلم خودش ،در عارف ،شاعر ملی ایران ،نوشته سید
هادی حائری ،صفحههای  ،167-62تهران :نشر جاویدان.
عارف قزوینی ،ابوالقاسم ( 1364ب) ،تاریخ تصنیف ساختن من ،در عارف ،شاعر ملی ایران ،نوشته سید هادی حائری،
صفحههای  ،342-331تهران :نشر جاویدان.
عارف قزوینی ،ابوالقاسم (« ،)1363فتوای من» ،در نای هفتبند ،محمد ابراهیم باستانی پاریزی ،صفحههای -244
 ،249تهران :نشر عطایی.
علی اکبری بایگی ،علی و محمدی ،ایرج ( ،)1379اسنادی از موسیقی تئاتر و سینما در ایران ،جلد اول ،تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
فاضلی ،نعمتاهلل و سروی ،حسین ( « ،)1392بررسی گفتمانهای تجددگرا و نوسنتگرای موسیقی در ایران معاصر»
( ،)1385-1285فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره ( ،)63صفحههای .291-244
فاطمی ،ساسان ( « ،)1393سیر نفوذ موسیقی غربی به ایران در عصر قاجار» ،نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای نمایشی و
موسیقی دوره  ،19شماره (.)2
کیانی ،مجید ( ،)1395شناخت هنر موسیقی ،تهران :نشر نایونی.
مشفق کاظمی ،مرتضی ( « ،)1302تئاتر و موسیقی در ایران» ،مجله ایرانشهر ،شماره ( 5و  .)6صفحههای .334-325
میثمی ،حسین ( « ،)1394شکلگیری کنسرت در دوران قاجار» .نامه هنرهای نمایشی و موسیقی .شماره (.)10
صفحههای .109-95
نتل ،برونو ( ،)1388ردیف موسیقی دستگاهی ایران .ترجمه علی کامشاد ،تهران :نشر سوره مهر.
وزوایی ،نوید ( « ،)1392دیالکتیک فضا و زمان در موسیقی سنتی ایران» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه
طباطبایی ،دانشکده علوم اجتماعی.
وزیری ،علینقی ( ،)1395هارمونی موسیقی ایرانی یا موسیقی ربعپرده .تهران :نشر ماهور.
وزیری ،علینقی ( ،)1304در عالم صنعت و هنر ،سعید نفیسی ،تهران.
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Abstract
The concept of sadness is one of the main debates among Iranian musicians, and many have argued whether it exists
in Iranian music or not and whether it should be praised or criticized. One of the first manifestations of this debate
occurred in 1925 when Ali-Naqi Vaziri, in opening concerts of his musical club, lectured about some elements of
Iranian music among which sadness was pointed out as being against the spirit of an industrial society and how it
should be reformed. Vaziri’s lectures provoked many reactions among cultural figures the most challenging one was
Aref Qazvini, a famous singer-songwriter. Aref severely criticized Vaziri for ignoring the fact that Iranian musical
modes are not altogether sad and if it is the case sadness is the essence of Iranian music, and one cannot remove it
from the rest of Iranian music. However, the formation of sadness debate in Iranian music rarely has been the subject
of a sociological study and the issue rather has been taken up by Iranian musicians who try to define their positions
than being analyzed based on a sociological outlook. This study, based on Bourdieu’s field theory which investigates
social actors’ position takings in different fields of activity with their own special rules of conduct, puts the debate
between Aref Qazvini and Ali-Naqi Vaziri under a sociological case study investigation and attempts to answer
the question how sadness debate in Iranian music is related to sociological mechanisms. Data for this historical
sociological study is collected from memoirs, lectures, articles, and notes of the two main actors in the field of Iranian
music. When necessary, Data is analyzed using discourse analysis as suggested by Norman Fairclough’s discourse
analysis. The results show that the formation of the sadness debate begins with the social differentiation of this era and
is formulated in the Iranian music field according to the different positions and habitus of the field’s actors. The Social
differentiation mechanism of this era which resulted in the autonomy of the field of Iranian music subjected Iranian
music to a new artistic discourse based on which the feelings embedded in Iranian music should be investigated and
reformulated according to the modern nation-state expediencies, and sadness was a much-debated issue in this
discourse. On another level, i.e. in the field of Iranian music, the issue of sadness was a pretext for position takings
of different actors. Whether they were inclined toward the cultural pole of the field, which emphasized the artistic
rules of musical compositions, or the economic pole, which relied upon the audience’s taste, they formulated the
concept of sadness as they attempted to legitimize their strategy in the field. Therefore, Vaziri regarded sadness as an
element non-congruent with an industrial society that should be reformed using western musical technics, and Aref
emphasized the common language that is provided by such elements as the sadness of Iranian music. Aref used this
language to communicate with the Iranian music audience which in-field analysis means the economic pole of the
field, while Vaziri was acting toward the cultural pole.
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