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سنتِز رویارویِی ُسنت و تجدد در موسیقی کالسیک ایران؛ مورد  
 مطالعه، گروه چاووش 

 
 2فر ، محمدرضا آزاده1* مهدی مختاری
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 چکیده
موساقیی کالساق  ایران پا از تیساقا شاعوز موزی  دارال،تون، که مدبلی بود برای  ماور موساقیی 

های مختلف در گقری جریانغربی در ایراِن معاصار، دساتخوش تحو ت گوناگونی شاده اسا . شا ل
راساتا، ایرانی بود. دراین قات موساقیایی ایران، ازجمله پقامدهای ورود مدرنقته و تصاادآ آن با موساقیی 

اند که در فرایتدی دیال تق ی،  هایی در نظر گرفته شاادهگ،تمان مثابههای تیثقرگذار موسااقیایی، بهجریان
اند. برای بررساای بازز زمانی مذکور، سااه دنوال داشااتهنوعی پویایی را در موسااقیی کالسااق  ایرانی به

مایتدگی مجموعز چاووش در بساتر موساقیی ایرانی پدیدار نگرا و انیالب )که بهگ،تماِن تجددگرا، سات 
اند. مساللز اصالی در مطالعه  اضار معطوه به این پرسات اسا  که  ماور و  شاد( موردتوجه قرار گرفته

گقری و  گرا در  قات موساقیایی ایران معاصار، چگونه به شا لهای تجددگرا و سات نق  تصاادِآ گ،تمان
جدید متتج شااده اساا . توققِن چگونگی ظهوِر ی  گ،تمان جدید ظهور چاووش در قالب ی  گ،تمان 

عتوان هده این مطالعه لحاظ شااده اساا . در این های متخاصااِ  پقنااقن بهپا از فروپاشاای گ،تمان
های موردمطالعه  گقری و تصادآ گ،تمانمیاله، سعی شده با اتخاذ روش توصق،ی اا تحلقلی، روند ش ل

باه گ،تمااِن دیگر، موردبررساای قرار گقرد. م،هوآ لدیاال تقاِ و هگال و    و نق  چگونگِی گاذار از گ،تماانی
همچتقن م،ااهق  لنظریاز گ،تمااِنو  کلو و موه، در میااِآ چاارچوب نظری، برای توققن مسااللاز پ وهت 

دو گ،تمان   های این پ وهت موقن آن اس  که چاووش تا  د زیادی محصول ستت ِ اند. یافتهاست،اده شده
گاهِی تازه و  رای موساقیی ایرانی اسا . نتایج نناان میگمتجدد و سات  دهد که بلق و رساقدن به ی  آ

به دسا   واساطز فرایتد دیال تق ِی  اصال از تصاادِآ این دو گ،تماننوین در موساقیی کالساق  ایرانی، به
 آمده اس .

 ایرانی، دیال تق  موسقیایی و تجدد، موسقیی کالسق    چاووش، گ،تمان موسقیایی، ُست    : ها کلیدواژه 
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 مقدمه. 1
ای بواهانه های تحول مؤل،ه   1357های متتهی به انیالب  فماای  اک  بر جامعز ایران در ساال 

رجع  به بود در بازز زمانی  گقرد که لبازگناا  به بودو از جملز آنها اساا . این  را در بر می 
مثابز  ترتقب که لبازگن  به بودو به گرایانه همراه شد؛ بدین های ست  مذکور، عمدتًا با گرایت 

ساو با  هاو موردتوجه قرار گرف . در این مقان،  قات موساقیایی ایران نق  ه  لبازگنا  به سات  
های  گقری گروه کرد که ما صال آن شا ل های جدیدی را تجربه می تحو ت یادشاده، دگرگونی 

عتوان  ساااازی تحا  ای از تصااتقف توع آن، گوناه هاای انیالبی بود و باه موسااقیی باا گرایت 
بی، مرسااوآ شااد. گروه چاووش که فعالق  و آثار آنها در  قطز موسااقیی  لساارودوهای انیال 

مایز آثارشاان )در  آید که درون شامار می هایی به بررسای اسا  از جمله گروه کالساق  ایرانی قابل 
های انیالب ایران را بازنمایی  ها و مؤل،ه شااود که ارزش اشااعار( غالوًا ممااامقتی را شااامل می 

هاای ترین جریاان عتوان ی ی از مه  ت موسااقیاایِی لکاانون چااووشو، باه کتتاد. آثاار و تولقادا می 
)در  قطز موساقیی کالساق  ایرانی(   1357از انیالب  تیثقرگذار بر  قات موساقیایی ایراِن پا 

بررساای اساا . ُبعد موسااقیایی آثار در دو سااا ِ  عمدز لموسااقیاییو و لایدژولوژی و قابل 
کاه عمادتاًا ریناااه در دو جریاان لمتجاددو و لسااتتِیو    گقرد هاایی را در بر می چااووش مؤل،اه 

های  گرفته از جریان های موسااقیایِی واآ صااورت که ترکقوی از مؤل،ه موسااقیی ایران دارد؛ بدین 
اناد. ساااا اِ  ف ری و  ای برجسااتاه در آثاار چااووش قاابال پقگقری گوناه متجادد و سااتتی، باه 

صااانقف، نمود عقتی پقدا کرده اساا ،  ایدژولوژی  این آثار، که عمدتًا در ممااامقن اشااعاِر ت 
قرار دارد.    1357های متتهی به انیالب  های انیالبی و فماای ساقاساِی ساال تح  تیثقر گرایت 

دهاد، در  ماایاز آثاار چااووش را تناا قال می ای از درون این روی رد ایادژولوژیا  کاه بخت عماده 
موسقیی ایران تودیل    های پا از انیالب اااا بصوصًا دهز اول اااا به ی  جریان غالب در سال 
گقری لچاووشو در بستر موسقیی رسد توققن شرایطی که به ش ل نظر می رو، به شود. از این می 

گقری این فرایتد،  کالساق  ایران انجامقد، در فه  و شاتاب  چگونگی تیققرات و نحوز شا ل 
شااود،  رده می ذکر اساا  که در این میاله هرگاه از لگ،تمان چاووشو ناآ ب به مؤثر باشااد.  زآ 

عتوان نمایتدز آن )گ،تمان انیالب( در  متظور لگ،تمان انیالبو اساا  که مجموعز چاووش به 
 اضار معطوه به این    میاله  وزز موساقیی کالساق  ایرانی، درنظر گرفته شاده اسا . مساللز  
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عتوان بسترهایی آموزشی برای اعمای گرا اااااا به های متجدد و ُست  پرست اس  که گ،تمان 
گقری و پقدایت این گروه متتج شاده اسا ، مؤثر اااااااا چگونه در فرایتدی که به شا ل چاووش 

 اند؟ بوده 
های بتدِی گ،تمان ساو شاتاب  عتاصار تیثقرگذار بر م،صال اضار، از ی میاله  اهداه 

و از دیگرساو، در پی توققِن چگونگی ظهوِر ی    ؛دهدموساقیایی مذکور را موردتوجه قرار می 
های متخاصاِ  پقناقن اسا . عدآ ثوات همقناگِی گ،تمان جدید، پا از فروپاشای گ،تمان 

عتوان عااملی تایثقرگاذار در ارتواا  باا مورِد ابقر )ظهور گ،تماان  توان باههاا را می معتاا در گ،تماان 
امری موقتی اس  و ثوات آنها همواره    هاجدید( درنظر گرف ؛ چراکه، تثوق  معتا در گ،تمان 

بتدی کتتد،  های جدید م،صالاند بود را در قالب گ،تمان هایی که در تالش از ساوی جریان 
هاای موردمطاالعاه )ت : گ،تماان  بوانِت دیاال تق ی گ،تماان   ،روشااود. از اینتهادیاد می 

گقری  گونگی شا لگرا و ساتت : گ،تمان چاووش(، در فهِ  چ ت : گ،تمان سات  تجددگرا، آنتی 
های متخاصا  )از رریق مواجهز  ی  گ،تمان جدید )در قالب ساتت ( پا از تصاادِآ گ،تمان 

 ت ( مؤثر اس .ت  و آنتی 
های مذکور در  بتدی جریان شاده در این پ وهت مساتل آ صاورت پردابتن به مساللز مطر  

بررساای سااقر  متظور، سااعی بر آن اساا  تا از رریِق  هایی مج ا اساا ؛ بدین قالب گ،تمان 
ای زمانی که دورز  در بازه   ااا مثابه ی  عتصر فرهتگِی سقال ااا به دیال تق ی موسقیی ایرانی اااااا  

گقرد، چگونگِی  گقری مجموعز چاووش را در بر می تجدد، تیابل ُست  با آن، و در نهای  ش ل 
شاادن و تیققر هری  از سااابتارهای م بور در قالب ی  گ،تمان جدید، مورد توجه و  سااابته 

و همچتقن    2و موه   1گقری از لنظریاز گ،تماانو  کلو تادققق قرار گقرد. در این راسااتاا، باا بهره 
های موردمطالعه، تالش شاده  عتوان اب اری برای بررسای گ،تمان ، به 3نظریز لدیال تق و هگل 
بتدی کرده و  های یادشااده را در قالب ی  گ،تمان مسااتیل، صااورت اساا  تا هری  از جریان 

بتدی  شادن و م،صال ها، چگونگِی برساابته دهتدز این گ،تمان شاتاساایی عتاصار تنا قل بر  عالوه 
هاای دهی گ،تماانِیو هریا  از جریاان متظور، لساااازماان آنهاا نق  مورد ارزیاابی قرار گقرد. بادین 
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ت   گرا و چاووش، با اساات،اده از م،اهق  و ترمقتولوژِی لنظریز گ،تمانو  کلو و  تجددگرا، سااُ
 ند دیال تق ی توققن بواهد شد. موه، در ی  رو 

تواند از دو متظر در مطالعات موساقیی ایرانی مه  و ضاروری ارزیابی   اضار می   میاله
گردد: الف( روی ردهاا و آرا  متمااااد در بسااتر موسااقیی ایرانی اگر در قاالاب نهاادهاای  

های موجود،  شاود تا جریان یافتز آموزشای، متمرک  و پقگقری شاوند، ام انی فراه  می ساازمان 
ب( شاتاساایی عتاصار،   ؛های جدیدی را بازتولقد کتتدگ،تمان  وار و پویاصاورت دیال تق به

تا ، تجادد و غقره( کاه متجر باه م،صااالگااهابعااد و گره بتادی یا  گ،تماان  هاایی )ماانتاد سااُ
توع آن روشان  کتد و بهیافتگِی گ،تمانی هموار می شاوند، مساقر را برای بررسای نحوز ساامان می 

 اند.ان جدید مؤثر بودهبواهد شد که چه عواملی در پقدایت ی  گ،تم
 
 پیشینۀ تحقیق .2

تاریخِی ورود موسقیی    دهتد، بازهمتابعی که بخت عمدز پقناقتز این پ وهت را تنا قل می
قااجاار تاا تنااا قال و فعاالقا  کاانون   واساااطاز موساااقیی نظاامی( باه ایران در دورزغربی )باه 

کانون چاووش را موردتوجه  هایی که مناخصاًا گقرند. از جمله پ وهت چاووش را در برمی
 و تحلقال موساااقیاایی چااووش و تج یاه ل باا عتوان    ای ه نااما توان باه پاایااناناد، میقرار داده 

عتوان یا  تنااا ُال  هاای این پ وهت چااووش را باه یاافتاه   . ( اشااااره کرد1394) یقیی،  
  تحلقل آثار موساقیاییو کتد و همچتقن تج یه موساقیایِی آزاد و مساتیل از دول  معرفی می

چاووش و نق  ابعاد اجتماعی اااا ساقاسای این کانون موردتوجه قرار گرفته اسا . پ وهت 
هاای چااووش و تایثقرات  ای باا عتوان لجساااتااری تحلقلی بر آلووآ دیگری کاه در قاالاِب میاالاه 

وتحلقل  های چاووش را مورد تج یه آن بر موساقیی معاصار ایرانو تیلقف شاده اسا ، آلووآ 
عتوان معلولی  اراتی گذرا به شارای   اک  بر تولقد آثار چاووش، به ساابتاری قرار داده و اشا 

،  1393، شاده اسا  )سارایی،  1357از شارای  ساقاسای و اجتماعِی مصااده با انیالب  
اساا  که    گرفته نامه و میاله صااورت  های دیگری نق  در قالب پایان(. پ وهت 185-187

ها،  هایی از این پ وهت ر بخت مناخصاًا ارتوا  مساتیقمی با آثار چاووش نداشاته، اما د 
؛ مقالنلو،  1391الهی،  صاورت مختصار، به کانون چاووش اشااره شاده اسا  )ن . نعم به 
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های ورتی تا  لاز تصااتقف و (،  1386های موسااقیی در ایرانو )کوثری،  (. لگ،تمان1391
، لتحو ت موسااقیِی پاا ایرانی و ارتوا  آن با ( 1999،  1های انیالبیو )شااهابیساارود 
گرفته  های صاورتاز دیگر پ وهت   ( 1399کقت،  های موساقیایی چقرهو )صاداق گ،تمان

شاادز مرتو  با موضااون این میاله، در چهار های انجاآ رو پ وهت اند. از این در این  وزه
 شوند: بتدی میمحور اصلی، صورت

 انقالبی: های موسیقی کالسیک ایرانی با اهداف و مضامین  گیری گروههای شکلالف( زمینه
وی ه در آثار  گقری موسقیی کالسق  ایرانی در دوره انیالب اا به بقت از آن ه بسترهای ش ل 

به  اا  گ،تمان چاووش  گقرد،  مور  واسطز  قرار  موردبررسی  آنها  رویارویِی  و  موجود  های 
گ،تمان جریان  و  ست  ها  و  )تجددگرا  پقنقن  مرزبتدیهای  ایجاد  به  جه   گرا(  در  هایی 

 های موسقیایی دامن زده اس . ووش از سایر جریان ت، ق  چا
هایی مانتد  پردابتن به مؤل،ه  ب( بررسیی سیااتار موسییقایی آ ار کالسییک اوایل انقالب: 

های آهتگسااازی یا ندرت( و نق ، شااقوه ریت ، ارکسااتراسااقون، تل،قق شااعر و موسااقیی )به
بتدی آهتگساز به شقوز   پایمثالً  های آهتگساز اا دهتدز گرایتسازی که عمومًا ننان تصتقف
 سازی قدما ا اس .تصتقف

بررسی  فرهنگی(: ج(  مطالعات  حیطۀ  )در  گفتمانی  )  های  سروی  و  در  1392فاضلی   )
گرای موسقیی در ایران معاصر  های تجددگرا و نوست  لبررسی گ،تمان عتوان  ای تح  میاله 

گرا اا با هده رسقدن به شتابتی  نوست  های تجددگرا و  (و به بررسی گ،تمان 1285-1385)
اند. نویستدگان  های م بور در فمای موسقیایی ایران اا پردابته گقری گ،تمان انتیادی از ش ل 

می به  مطر   گ،تمان صرا    لتتها  آنها  موردبررسی  موضون  که  و  کتتد  تجددگرا  های 
ها به روش تحلقل  تحلقل داده .  (247گرای موسقیی در ایران معاصرو اس  )همان،  نوست  

متن سخترانی گ،تمانِی  تحلقل  رریق  )از  مصا وهمحور  و  نمایتدگاِن  ها  م توِب  های 
آنچه پ وهت  اضر را از میالز مذکور متمای     .های موردبررسی( انجاآ شده اس  گ،تمان 

های موسقیایی چاووش در قالب ی  گ،تماِن  تمرک  بر فعالق    (1:  عوارت اس  ازکتد  می 
بتدی  صورت   ( 2  ؛گرا اس  های تجددگرا و ست  ز انیالب که  اصل ستتِ  گ،تمان برآمده ا
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جریان  گ،تمان گ،تمانِی  قالب  در  که  ایرانی  موسقیی  بر  تیثقرگذار  با  های  نق   و  مج ا  هایی 
 ؛ اندقرارگرفتن در ی  فرایتد دیال تق ی، متجر به ظهوِر ی  گ،تمان جدید )چاووش( شده 

است،اده از م،اهق  نظریز گ،تمان  و    محوروای لمتنگونه قل گ،تمان به گقری از تحلعدآ بهره   (3
اج ای جریان  توققن  برای  اب اری  میاآ  در  موه، صرفًا  قالب   کلو و  در  موردبررسی،  های 

 های موسقیایی.  گ،تمان 
پستد در فمای  برانگقِ  موسقیِی مردآ درباره نیت متاقنه میالز ل   شنااتی: های جامعه د( پژوهش 

 ( ایران  در  موسقیی  )صمق ،  1367تا    1355تولقد  مطالعات  1399(و  در  قطز  که   ،)
قابل جامعه  موسقیی  مردآ شتابتِی  موسقیی  محوریِ   با  هرچتد  اس ،  نیت  بررسی  به  پستد 

تواند   اضر از دو متظر می   میاله رد، اما  راهوردی این ژانر در لفمای تولقد موسقییو ایران اشاره دا 
عتوان لزمانز انحصارو )ن .  ای تاریخی تح  پردابتن به برهه   ( 1با این میاله وارد بحث شود:  

به 141همان،   را  بازز  مثابه مجموعه (؛ صمق ، چاووش  ابتدای  ای موسقیایی درنظر گرفته که در 
ها را در ابتقار  تولقدات موسقیایی و کتسرت ( انحصار  1360تا    1358های  زمانی مذکور )بقن سال 

چتقن   داشته  موسقییو  اس .  تولقد  لفمای  بستر  در  هرچتد  چاووش،  فعالق   از  بواننی 
برای  قابل  مجالی  پ وهت  اضر،  موردنظر  گ،تمانِی  ا  دیال تق ی  بوانِت  در  و  اس   بررسی 

این پ وهت  ارزیابی شود؛    شده در تواند در راستای موا ث مطر  کردن آن نقس ، اما می برجسته 
عتوان گ،تمانی لبرآمده از انیالبو درنظر گرفته شده و بدیهی اس   چراکه چاووش اا ن د ما اا به 

ه   محتوای  تازه که  موردتییقد   ومِ   چاووش،  آثار  در  انیالب  با  باشد سو    ( 2  ؛استیراریافته 
ای  عتوان پدیده د که موسقیی ستتی به کت صمق ، ن ان مقان ُست  و مدرنقته را با این استد ل رد می 

بودنت را  ،ظ کتد. درواقع نویستدز  ش لی ناب ُستتی تواند به تولقدشده در ی  بستر مدرن، نمی 
گقرد؛ اما  ای مدرن درنظر می مثابه پدیده شود به میالز مذکور آنچه را در ی  بستر مدرن لتولقدو می 

مثابه ی  صتع  فرهتگی، درنظر گرفته ننده اا  قیی به در میالز  اضر اا به این دلقل که تولقد موس 
به  ست   از  سخن  می هرگاه  لذهتقتی  مقان  بل ه  نووده،  مدنظر  ستتیو  لپدیدز  ی   ل ومًا  آید، 

سر  گراو موردتوجه اس  که هرچتد در بستری مدرن با گ،تماِن رققب در تیابل و تخاص  به ست  
گقرد، اعتوارشان را از ذهتقِ  ستتِی  کار می اش به نی بتدِی گ،تما برد، اما عتاصری که در م،صل می 

 کتتد.نمایتدگان گ،تمان و مصادیق مرتو  با آن )ست ( کسب می 
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با توجه به ایت ه در تحیقیات مرتو  با لچاووشو، ابعاد گ،تمانِی این جریان موسقیایی  
ز  اضر، تالش  میال  در   بتابراین،ها مورد بررسی قرار نگرفته اس ؛ در ارتوا  با سایر گ،تمان 

جریان  بررسی  همچتقن  و  دیال تق ی  روی رد  ی   گرفتِن  نظر  در  با  تا  اس   آن  های بر 
گ،تمان  قالب  در  اا  چاووش  تا  تجدد  زمانِی  بازز  اا  بواننی  موسقیایی  موسقیایی،  های 

گرفته، اراژه شود. های صورت مت،اوت و متمای  از سایر پ وهت 
 

 چارچوب نظری  .3
بودن و موادله  وجوی ریناز کلمز یونانی لدیال تق و، پقناوند لدیاو م،هوِآ دوساویهجسا  در  

معتای موادلز گ،تار و اسااتد ل اساا  و اساامی که از آن منااتق دیال تق  به .رساااندرا می 
دیاال تقا  از لحااظ لیوی در وهلاز    ،دهاد. بتاابراینوگو معتی می شااود، مواا ثاه و گ،ا  می 

دهد بل ه گ،تاری مراد اسا  که  تیثقر قرار می ؛ نه گ،تاری که تح  نخسا ، هتِر گ،تار اسا  
شااود. در این معتاا، کردن ارالق می کتاد و ساا ا، باه هتِر مواا ثاهفهمااناد و متیااعاد می می 

دیگر دیال تق ، هتر انطواق بقان کردن و هتر َرد کردن اساا ؛ بهدیال تق  شااامل هتِر اثوات
 (.10-11، 1362س  )فول قه، شتاسایی قواعِد متطق بر موا ثه ا

(.  11تا زمان هگل پایز اصاالی دیال تق  و متطق بود )همان،   1اصاال امتتان یا عدِآ تتاق  
گقرد که بطا و اشاتواه به آن راهی ندارد. وی  ارساطو، اصال امتتاِن تتاق  را مودییی در نظر می 

وا اد، غقرمم ن اسااا .  بر این عیقاده اسااا  کاه لوجودو و لعادآ وجودو یا  چق ، در آِن  
از  (. تا پقت 131- 132،  1377بودِن لتتاق و اسا  )ارساطو،  درواقع، این قماقه بقانگر محال 

ترین قماقه در متطق اعتوار داشا ؛ اما هگل متطِق فلسا،ز بود  عتواِن بدیهی هگل، این اصال به 
شاوند و  می زمان با ی دیگر لجمعو ن را بر بالِه این عیقدز مرساوآ که دو قماقز متتاق ، ه  

(، بتقاان گاذاشاا ؛  366- 367،  1397شااوناد )بوانساااری، زماان باا ه  لرفعو نمی نق  ه  
پاذیر  صااورت کاه در متطِق هگال، اصاال امتتاان تتااق  جاایگااهی نادارد و تتااق  ام اان بادین 

اسا ؛   2نما ای متتاق  کتد، اسااساًا مسالله برانگق ی که هگل مطر  می مساللز چالت  اسا . 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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رای  ال این مسااللاه، لدیاال تقا و اسااا . نظریاات هگال در ارتواا  باا  روش برگ یادز هگال ب 
صاورت که هر امری در روند بود،  اند؛ بدین ج ژی بقان شاده هایی ساه دیال تق  در مجموعه 
)وضااع میابل، برابر    2ت و )وضااع، نهاد(، دومی لآنتی  1کتد؛ اولی لِت و ضااِد بود را ایجاد می 

آیاد کاه  نهااد( باه وجود می )وضااع مجاامع، ه    3، لسااتت و نهااد( و از بربورد و ترکقاب این دو 
ها اساا . سااتت  نق  در چربز دو و ه  فرا رفته و برگذشااته از آن  ال، ه  دربردارندز آن درعقن 

(.  زآ به ذکر اسا   68،  1390زاده،  شاود )فتحی و موسای دیال تق ، تودیل به تِ  جدیدی می 
نگاارنادگاان چتقن نظری را پقگقری بتاابراین، کاه دیاال تقا  ل وماًا موتتی بر روناد ت اامال نقساا ؛  

هاا بر  ای برای بررساای تایثقر گ،تماان ماایاه عتوان دسااا  کتتاد و دیاال تقا  هگلی صاارفاًا باه نمی 
 ی دیگر مورد توجه قرارگرفته اس .  

م،هومی   در گسترز  به گ،تمان  بقان،  در  یا  بود و صرفًا  و  معتای لصحو و، لم المهو 
صورت تلویحی، نوعی هده آموزشی و تعلقمی نق  به شمار  وگوو اس  که بعمًا به لگ،  

و به معتای سرگردان،  (. رینز گ،تمان به فعل  تقن ل19،  1377آید )نوریا،  می 
اقع هرگاه این واژه در کاربردهای مت،اوِت آن گردد و دروشدن و غقره باز می آواره بودن، گمراه 

های تخصصِی مختلف موردبررسی قرار گقرد، همقن ابهاآ در معتا یا معانی متماد  در رشته 
شود )همان(. گ،تمان، جریان و بستری اس  که دارای زمقتز اجتماعی بوده و  آن ظاهر می 

کتتدز هر مطلب یا گ اره،  های است،ادهه دیگر، بستِر زمانی، م انی، موارِد است،اده و سوژبقان به 
(. اما در بسقاری از موارد  30،  1377دهتد )م  دانل،  ها را تن قل می نون و محتوای گ،تمان 

هایی، سابتاربتدی شده اس  و  متظور از گ،تمان این اس  که لزبانو در چارچوِب قالب 
ها  ،تار بود از این قالب های مختلف  قاِت اجتماعی در گمردآ به هتگاآ منارک  در  وزه 

می  توعق   اا  گ،تمان سقاسی  مانتد  قالب اا  این  تحلقل  نق   تحلقل گ،تمان  و  اس   کتتد  ها 
فقلق ا،   و  درواقع،  17  ، 1390)یورگتسن  موه  شانتال  و  ارنستو  کلو  گ،تماِن  نظریز   .)

،  1383دهتدز نظریز مقنل فوکو در  وزز فلس،ز سقاسی ا اجتماعی اس  )سلطانی،  بس  
شود که گ،تمان، جهاِن اجتماعی  (. نظریز گ،تمان، با این ایدز پساسابتارگرایانه آغاز می 155
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وجه  هقچثوات اس ، معتا به نحوی بتقادین بی سازد و از آنجا که زبان به را در قالِب معتا، برمی 
واسطز تماس  هقچ گ،تمانی ثاب  نقس  بل ه به  ،د برای همقنه ثاب  بماند؛ بتابراینتواننمی 

(. از آنجا که در  26،  1390شود )یورگتسن و فقلق ا، ها دستخوش تیققر می با سایر گ،تمان 
عتوان راهوردی برای توققن چگونگِی  بخنی از پ وهت  اضر، نظریز گ،تمان  کلو و موه به 

رسد که رر ی کلی  ها مورد است،اده قرار گرفته اس ، ضروری به نظر می گقرِی گ،تمان ش ل 
 از بربی م،اهق  بتقادین این نظریه اراژه شود: 

هایی که  ها هتوز تثوق  ننااده اساا . ننااانهاند که معتای آن هایی ننااانه  : 1»عناصییر (  1
  ؛(59صورت بالیوه معانی متعددی دارند )یورگتسن و فقلق ا، همان، به

رور  هاایی در کتاار ی ادیگر کاه باه عواارت اسااا  از قرارگرفتن پادیاده  بنیدی : »مفصییل (2
هاا در  روقعی در کتاار ه  قرار نادارناد. لاین م،هوآ باه گردآوری عتااصاار مختلف و ترکقاب آن 

  ؛(163، 1377کتدو )هوارث، هویتی نو اشاره می 
بتدی مواضااع موتتی بر ت،ااوتی هسااتتد که در قالب ی  گ،تمان، م،صاال  : 2»ابعیاد   (3
  ؛(56، 1390اند )ن . یورگتسن و فقلق ا، شده

شااوند و ها در ارراه آن جمع می دالی اساا  که سااایر دال : 3گاه یا دال مرکزی »گره  (4
  ؛(99، 1390ها اس  )میدمی، بخت آن ها و انسجاآنیطز ثیل همز دال

کتتاد به روش های مختلف تالش می اند که گ،تماان هایی لننااانه  : 4های سییییال»دال  (5
  ؛(60 ،1390ها معتا بوخنتدو )یورگتسن و فقلق ا، باص بودشان به آن 

معنیا :   (6 باه  »تثبییت  قرارگرفتن عتااصااری  آیاد کاه در یا   وجود می از در کتاار ه  
 اند. بتدی، ابعاِد گ،تمان را تن قل دادهم،صل

ذکر اسا ، از فرایتدی که با درکتاره  قرارگرفتن عتاصار و ابعاد مختلف،  وِل ی   به زآ
باه تثوقا  معتاا می بتادی را تناا قال می دال مرک ی م،صااال باا عتوان  دهاد و  انجااماد، 

کتتد. لدر ثیل نظریز گ،تمان  کلو و موه این اصال محوری وجود  یاد می   5شادنولبلوریته
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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یاافتاه و گااه پاایاان دارد کاه یا  امر اجتمااعی، پادیادز اجتمااعی یاا یا  هویا  اجتمااعی هقچ
گاه داژمی و ثاب  شده نقس . زیرا روق این روی رد، بسِ  معتا موقتی اس  و معتا هقچتماآ

  ؛(25، 1393نقس و )ربانی بوراسگانی و مقرزایی، 
پرداز ایتاالقاایی، آنتونقو گرامناای، م،هوآ  تایثقر نظریاه کلو و موه تحا    »هژمونی :   (7

ساااده   بقاان اند. ه مونی بهای مرک ی در تحلقال سااقااساای بود قرار دادهله مونیو را میوله
دهی و کساب رضاای ، ِاعمال زور  ای که در این ساازمان گونهدهی رضاای  اسا ، بهساازمان 

دیگر،  عوارت (. به38،  1393نتی صااورت ن ذیرد )ربانی بوراسااگانی و مقرزایی، و بنااو
مثابه نهادهای  شاود و بهها نظ  باصای برقرار می شاده که از رریق آن بتدیلکردارهای م،صال

  ؛(25، 1391شوند، کردارهای ه مونق  هستتدو )موفه، اجتماعی تثوق  می 
اسااا  کاه ماازاِد معاانی تولقادشاااده در فرایتاد درواقع، محلی     : 1»مییدان گفتمیان  (8

معتا در آن صاورت گرفته اسا ، به آنجا ررد  بتدی، توسا  گ،تمان غالوی که تثوق  م،صال
هاا، همقناااه از جااناِب (. تثوقا  معتاا در گ،تماان 111،  1985،  2شااوناد ) کلو و موه می 

دیگر، عتاصاار قان باند در معرض تهدید اساا . بهعتاصااری که به مقدان گ،تمان رانده شااده
مثابه کردارهای ضده مونق ی درنظرگرف  که نظ  توان بهرردشده به لمقدان گ،تمانو را می 
اند کناتد؛ این کردارهای ضاده مونق ، همواره در تالش ه مونقِ  موجود را به چالت می 

 (.25، 1391متظور ایجاد ش ل دیگری از ه مونی، متهدآ کتتد )موفه، تا نظ  موجود را به
 

 . روش تحقیق4
گقری و تصادآ سعی شده اس  با اتخاذ روش توصق،ی ا تحلقلی، روند ش ل   میالهدر این  
های موردمطالعه و نق  چگونگی گذار از گ،تمانی به گ،تمان دیگر موردبررسی قرار  گ،تمان 

زز  های موسقیی کالسق  ایرانی در ی  بامتظور، توصق،ی تاریخی از روند جریان گقرد؛ بدین
ساله اا از مواجهز موسقیی ایرانی با موسقیی غربی در عصر ناصری تا انیالب    150تیریوًا  
دنوال اب اری  اا  اراژه شده اس . از آنجایی که  کلو و موه در آثارشان، بقت از آن ه به   1357

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

79 
سنتِز رویارویِی ُسنت و  

 ...   تجدد در موسیقی 

به لنظریه های متنعملی برای تحلقل لگ،تمان  دهتد  پردازیو ارجحق  می محورو باشتد، 
فقلق ا،  )یور و  بتابراین،  (53،  1392گتسن  به ؛  با  اس   شده  و  سعی  م،اهق   کارگقری 

مطر   م،صل ترمقتولوژی  چگونگی  موه،  و  گ،تمانو  کلو  لنظریز  در  نق   شده  و  بتدی 
های گ،تمانی در  قات موسقیایی ایراِن معاصر، در قالب ی  لسقر  تیققرات ناشی از تصادآ

شده،  . در این راستا، روند موسقیی ایرانی در بازز تعریف دیال تق یو موردبررسی قرار گقرد 
شود،  ت ( و چاووش )ستت ( می در قالب ی  سقر دیال تق ی که شامل تجدد )ِت (، ُست  )آنتی 

ت  ترتقب، هر ی  از اج ای این سقر دیال تق ی )ت ، آنتی مورد ارزیابی قرار گرفته اس . بدین
به  ستت (  لنظرو  که  م،اهقمی  می واسطز  اراژه  گ،تمانو  مج ا یز  گ،تمان  ی   قالب  در  دهد 

شوند و س ا، سازوکاِر قرارگقری این سه گ،تمان در ی  روند دیال تق ی  بتدی می صورت 
، نه در جه  تحلقل  میالهگقرد. بتابراین، است،اده از نظریز گ،تمان در این  موردبررسی قرار می 

بتدِی گ،تمانِی اج ای این سقر  راستای صورت   عتوان ی  اب ار درهای مذکور، بل ه به گ،تمان 
 دیال تق ی )تجدد، ست  و چاووش( مدنظر اس .

های یادشده را در بازز تاریخی جامعز آماری این پ وهت، متابع و اساتاد مرتو  با گ،تمان 
های  بقن آغاز مواجهز موساقیی ایران با موساقیی کالساق  غربی )در عهد ناصاری( تا ساال

هاای کاانون چااووش( در بر  یاافتن فعاالقا  شاامساای )مصااااده باا پاایاان   1360آغاازین دهاز  
وگوهای متتنارشاده )نوشاتاری، دیداری، شاتقداری( با نمایتدگان  ها و گ،  گقرد. مصاا وهمی 

عتوان جامعز آماری در این تحیقق، شاوند که بهها از دیگر مواردی محساوب می این گ،تمان 
های موساقیایی ایراِن معاصار با اتخاِذ راهوردهای  گ،تمان اند. بوانت  مورد اسات،اده قرار گرفته

گرا کتد که چاووش،  اصل تصادِآ دو گ،تمان تجددگرا و ست  فوق، این فرضقه را مطر  می 
 بوده و در ی  فرایتد دیال تق ی ایجاد شده اس .

 
  موسیقاییگیری گفتمان تجدِد بسترهای شکل. 5

های  توان در سااالفرایتد تجدد در موسااقیی ایران معلول وقایعی اساا  که ساارآغاز آن را می 
وجو کرد. شا اِه مقان ایران و مقالدی و سالطت  قاجاریه بر ایران جسا    19نخسا  قرن  

ها و تجاوزاتی که قاجاریه از جانب قنون  غرب اااا در ابعاد گوناگون اااا که پا از ش س  
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انادیناای   وما  وقا  را در  ، نمودی عقتی پقادا کرد، چااره روس و انگلقا متحمال شاااد
اع اآ دانناجویان    .ماندگی و میابله با سالطز اروپای مدرن در پی داشا  جه  رفع این عیب 

اقداماتی وی ه منااوران نظامی، از جملهایرانی به اروپا و اساتخداآ کارشاتاساان اروپایی، به
ن،وذ  (.  58،  1393؛ و دت،  64،  1384ن، اسا  که در این راساتا صاورت گرف  )آبراهامقا

موسااقیی غربی از مجرای موسااقیِی نظاامی باه فرهتاا موسااقیاایِی ایران نق  در اداماز همقن 
دیگر، از آنجا که معتابخناای به عتاصاار بقان (. به6،  1393اقدامات محیق شااد )فارمی،  

اده توساا   های تناا قالتی و اجتماعِی مورداساات،موجود در هر گ،تماان از رریق موقعق  
زمقتز تجدد توان پقتمی   ،(18،  1380آید )عمادانلو،  دسا  می ها بهکارگقرندگان گ،تمان به

وجو کرد که  ای از تاریخ ایران جساا  موسااقیایی را در شاارای  اجتماعی و سااقاسااِی برهه
راساتا با نوگرایِی گساترده در ساطو  مختلف جامعز ایرانی، لموساقیی غربیو نق  از رریق  ه 

 عتصری به ناآ لموسقیی نظامیو به  قات موسقیایی ایران راه پقدا کرد. 
در  توان بازنمودی از موج تجددبواهی که  گرایت به تجدد در مقان اهالی موساقیی را می 

 سااب آورد. متولقان و اهالی موساقیی نق  همساو  دورز م بور، جامعز ایران را فرا گرفته بود به
داشاتتد  ساوی تجددی گاآ برمی با ساایر تحو ت اجتماعی، ساقاسای و فرهتگی در جامعه، به

های اصالی این تحو ت بود. گرایت به مظاهر که گرایت به غرب و مظاهِر آن ی ی از مؤل،ه
داران موسااقیی ایرانی، ترین مقراثپاذیرِی مه توان در انعطااهغربی را  تی می موسااقیی  

 های موسقیی ایرانی توس  علقتیی نگاری دستگاهیعتی باندان فراهانی اااا در ارتوا  با نیمه
(.353-355، 1395وزیری اا مناهده کرد )بالیی، 

 زمانِی تجدد(بازۀ ای تجددخواه موسیقی در ایران )هطیف. 1-5

ای بود  گرفته برای آموزش موساقیی غربی، در شاعوز موزی  دارال،تون، میدمهبساترهای شا ل
برای ظهور نوازندگان، آهتگسااازان، مصاات،ان و بوانتدگانی که در دورز منااروره سااردمداِر  

باشاقان )ساا ر مع ز(،  توان به غالمرضاا مقنتجدد در موساقیی ایرانی شادند و از جمله می 
عتوان ی    تی  مورش بهمحسقن درویت، عاره ق ویتی و قمرالملوک وزیری اااا که  غال

موسقیی، رفتاری تجددمآبانه بود اااا اشاره کرد. برای نمونه، تجددی که عاره    ززن در عرص 
وجوی آن بود در آفریتت تصاااانقف اعتراضااِی او نمود پقادا کرد؛ او از ق ویتی در جسااا  
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ذکر  بهبواهان سود برد.  زآبواهانز منرورهاهداه آزادی  عتوان اب اری در جه  تصتقف به
هایی چون علقتیی وزیری در این ن ته بود که وی در  تمای  عاره با شاخصاق  اسا  که وجه

شاده از غرب را ب ذیرد، به نوزایی  گرفتهمساقر تجددبواهی، بقت از آن ه تجدِد عاریتی و واآ
 (.128، 1394درونِی این سقست  توجه داش  )فقاض، 

رسااد، گرایت  نظر می تیمل به ای که در بحوو ز تمایِل اهالی موسااقیی به نوگرایی  قابل ن ته 
هاای دورز ماذکور باه نوآوری و همگااآ شااادن باا لروِ  زمااناهو، یعتی  دان  اداکثرِی موسااقیی 

آگاهِی  توان  ذکر اساا  که م،هوِآ لرو  زمانهو در فلساا،ز هگل را می به لتجددو اساا .  زآ 
 ااک  بر یا  باازز تااریخی )زمااناه یاا دوران( درنظر گرفا  کاه این آگااهی )رو (، تماامی 

النعان  متاسوات، رواب  و تولقداِت انسانِی موجود در ی  جامعه اا اع  از موسقیی اا را تح  
رو، باازنمود تجاددبواهی  در آثاار، رفتاار و  (. از این 57- 58، 1379)نا . هگال،  دهاد قرار می 

مناااهده اساا  و  صااورتی برجسااته قابل های اجتماعی اهالی موسااقیی ایرانی به کتت   تی 
اند تا ل رفی نوو برای اراژه داشااته باشااتد. در این مقان، دو جریان ف ری  نوعی بر آن هرکداآ به 

ساو و  باشاقان و فرزندش غالمحساقن از ی  نمایتدگی غالمرضاا مقن مه  با عیایدی مت،اوت، به 
ز ساوی دیگر، اهداه و اف ار تجددگرایانز بود را پا از ی  دوره تحصاقالت  علقتیی وزیری ا 

کادمق  در غرب، در قالب ایجاد نهادهای موساقیایی که بعماًا  مای   های دولتی را نق  در  آ
عتوان  که توانساا  بود را به   بود کتتد؛ اما در این کناام ت، تتها وزیری  پی داشاا ، دنوال می 

 ر موسقیی ایران معرفی کتد.  عقار تجدد د نمایتدز تماآ 
ها، ساوب باشاقان های متجدد موساقیایی، بقن وزیری و مقنهای مت،اوت در جریان آمری  

و لتثوقِ  معتاو و همچتقن  های مت،اوتی از تجدد  اصاال شااود. لذا، تعققنشااد تا بوانت
ب رقف  های یادشااده از میولز تجدد برجای گذاشااتتد، نه صاارفًا از جانتیثقراتی که بوانت

های اجتماعی و تناا قالتی موجود بود که  ها؛ بل ه  اصااِل موقعق  باشااقنوزیری یا مقن
ها سااخن  موقعق   ها(، از درون آن باشااقان کتتدگاِن تجدد موسااقیایی )وزیری و مقنقراژ  

هاای (. آنچاه در کناام ت بقن آمریاِ  جریاان 18،  1380گ،تتاد )نا . عمااادانلو،  می 
باشاقان  اژ  اهمق  اسا ، چگونگِی چقرگی گ،تمان وزیری در  تجددبواهانز وزیری و مقن

شاود که گ،تمان وزیری با اسات،اده از چه دیگر، این ساؤال مطر  می بقان این کارزار اسا . به
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اب اری و از اتحاد با چه مراجعی توانسا  گ،تمان بود را ه مونق  کتد؟ محمدرضاا فقاض،  
جانوگی و شاامارد: الف( همهگونه برمی اینهای برجسااتز م تب وزیری را  بربی از وی گی 

وزیری تجادد موسااقیاایی را ناه همچون امری موردی، بل اه در فرایتادی کلی    .چتادسااویگی 
پردازی تاا ساااازی، از نظریاهمادنظر قرار داد: از آموزش تاا اجرا، از آهتگساااازی تاا نهااد

، تجاددگرا هاایرقفکاه دیگر  در االی   .ب( پقگقری و ماداوما    ؛هاای تولقیی و غقرهفعاالقا  
بردند، وزیری به شا لی هدفمتد و های بود را به شا لی پراکتده و میطعی پقت می رهقاف  

  .های دول  رضااشااهی راساتایی با ساقاسا  ( ه ج  ؛گرف  متماو  راهوردهای بود را پی می 
 (.127، 1394شمسی )فقاض،  1313ک  تا سال دس  

گونه برداش  کرد که تثوق  معتا در  توان اینبا توجه به مطالِب یادشده در سطوِر پقنقن، می 
عل  های موجود، نه به به سایر گ،تمان  گ،تماِن تجددبواهانز وزیری و نق  ارجحق  آن نسو  

تسج  در مقان  های ذاتِی آن، بل ه به این دلقل بود که گ،تمان وی تتها لسابِ و نسوتًا م وی گی 
بی  ) ثواِت سایر گ،تمانوضعق   بود  موجود  نظری،  ن .  های  و  (. گ،تماِن 78،  1392قجری 

به  اا که بعدها  قاجار  دِل موسقیِی دوران  به    وزیری، از  و  برآورد  ن،ع ُست  مصادره شد اا سر 
ای ُمله   ه توان گ،  که این جریان، رینه در موسقیِی دوران قاجار داش  اما با اندین تعوقری می 

بود.   شده  تلوری ه  غربی،  کالسق   موسقیی  می بتابرایناز  را  وزیری  گ،تمان  به ،  عتوان توان 
مقانه  را گ،تمانی  ایرانی  موسقیی  و سستی،  بود ضعف  معتید  او  نظر گرف . هرچتد که  در  رو 

موسقیی  ( و ایجاد تیققرات اساسی را امری ضروری برای  107،  1381فراگرفته اس  )س تتا،  
می  عقنایرانی  در  اما  ایندانس ،  از  بود؛  مخالف  آن  کامل  با  ذه  به  ال  می رو،  رسد  نظر 

 مثابه اب اری در راستای پویایِی موسقیی ایرانی، اهمق  داش . موسقیی غربی درنظِر وزیری، به 
  (1بتدی کرد:  توان در سااه گروه، دسااتههای متجدد در بازز زمانی یادشااده را می رقف

گرا که روی ردی رادی ال را در مواجهه با موساقیی ایرانی در پقت گرفتتد و  صارفًا غرب رقِف 
شاتابتتد )به نمایتدگی  رسامق  نمی ج  موساقیی کالساق  غربی، موساقیی دیگری را بهبه

رق،ی که گرایت به غرب را    (2 ؛باشاقان(ساا ر مع ز و بصاوصاًا پسارش، غالمحساقن مقن
کرد و روی ردی معتدل را در  و موساقیی کالساق  ایرانی دنوال می  های مّلی باتوجه به مؤل،ه
رقف متماایال باه تجادد کاه باه نوزایِی درونی    (3  ؛نماایتادگی علقتیی وزیری(پقت گرفا  )باه
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شاده از غرب گرفتههمقن دلقل، تجدِد صارفًا عاریتی و واآساقسات  موساقیایی توجه داشا ؛ به
 بان(.اره ق ویتی و درویتنمایتدگی امثال عتابقد )بهرا بر نمی 

 های متجدد موسیقی ایران. عناصر و ابعاِد گفتمان2-5
بتدی،  شااتاسااایی عتاصااِر پقرامون دال مرک ی )تجدد( که در قالب ابعادی از ی  م،صاال

گقری  دنوال دارند، درک متاسااواِت متتج به تثوق  معتا و نق  شااگلها را بهپدیدآمدِن گ،تمان 
های متخاصاِ  وزیری و تر بقان شاد، رقفگونه که پقتکتد. همان تساهقل می ی  گ،تمان را  

باشقن اااا که روی ردهای مت،اوتی نسو  به میولز تجدد داشتتد اااا اننعاباتی برآمده از مقن
فمایی تجددگرایانه بودند که فرایتد نوسازی در موسقیی ایران از مجرای آنها صورت گرف . 

های موسقیایی ایران )در  به م،هومی درنظر گرف  که عتاصاِر گ،تمان مثاتوان بهلتجددو را می 
گااهی کاه این دیگر، مرک  ثیال یاا گرهبقاان اناد. باهگرفتاهباازز زماانی موردنظر(، پقرامون آن شاا ال

رغ  ایت ه رقِف وزیری و بهاند، لتجدد موساقیاییو اسا . عتاصار پقرامون آن بلوریته شاده
ی یا  هاده منااترک یعتی ایجااد تیققر و تحو ت )تجادد هاا، هر دو در پبااشااقاان مقن

بتدی گ،تمانِی  موسااقیایی( در موسااقیی ایران بودند، اما عتاصاار و ابعاد مت،اوتی در م،صاال
 هری  وجود دارد که به تمای اتی بتقادین، مقان این دو گ،تمان دامن زده اس . 

 
 
 
 

 های متجدد در حیات موسیقایی ایران گفتمانبندی مفصل . 1نمودار 

 

کالسقِ  غربی موسیقی

سازهای کالسق  
(موسقیی نظامی)

موانی نظری موسقیی 
کالسق  غربی
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گیری گفتماان  هاای شاااکالرویاارویِی سااانات و تجادد در موسااایقی ایران؛ زمیناه  .6
 گراسنت

ها در  وزز موسااقیی نق  همسااو با سااایر پا از مواجهاز ایرانقاان با مدرنقتز غربی، فعالق  
تجددو قرار گرف . در  الناعان م،هوآ لهای فرهتگی، ساقاسای، اجتماعی و غقره، تح  جتوه

تتی را باهاین مقاان بخت مهمی از بادناز موسااقیی ایرانی کاه مقراث پقنااقتقاان بود  مثااباه سااُ
  گرفته نداشا  صاورت  و نق  تمایل چتدانی به همراهی با تحو ِت  گرف  ارزشامتد درنظر می 

به لمقدان گ،تماِن    اااا   کرد گرای آن پقگقری نمی یا  اقل تجدد موسقیایی را از مجرای غرب   اااا 
را ااا   هاُست  نوعی از متن به  اشقه رانده شدند. رقف مذکور، بازگن  به  تجددو، ررد و به

دانس . که با مدرنق اسقون موسقیی، رو به فراموشی بود اااا تتها راه نجات موسقیی ایرانی می 
ای اسا  که این بخت از اهالی موساقیی، اقداآ به  ارز هترهای زیوای کناورو هساتز اولقهلاد

تر رور که پقتهای بود،  ول آن صااورت دادند. همان ایجاد پایگاهی برای ترویج اندینااه
رور کاامال صااورت نگرفتاه و فرایتادی گااه باهذکر شاااد، لتثوقا  معتااو در یا  گ،تماان، هقچ

از جااناب عتااصااری کاه باه مقادان گ،تماان ررد    همواره   معتااو  موقتی اسااا ، چراکاه لتثوقا 
دیگر، این رقف از اهالی موساقیی که به مقدان  بقان اند در معرض فروپاشای قرار دارد. بهشاده

ای را در برابر  گرفتن از جااناب نهاادهاای دولتی، جوهاهگ،تماان ررد شاااده بودناد، باا قادرت 
ه این عمال، تثوقا  معتاا را در لگ،تماان تجادد وجود آوردناد کا هاای متجادد موسااقیی باهجریاان 

ت و توان ی  لآنتی کرد. درواقع، جریان سااتتی موسااقیی را می موسااقیاییو دچار ت ل ل می 
  ساب آورد.برای گ،تمان تجددگرا به

مرزِی افرادی  هاای برون واسااطاز فعاالقا  گرا باا جهاان غرب باه زمقتاز تعاامالت رقِف سااتا  
، ج  1379ه ساخترانی او در دانناگاه ساوربن )بایگی و محمدی،  مانتد مهدی برکنالی؛ از جمل 

رساااد همقن تعاامالت فرهتگی باا جهاان غرب از  نظر می (، قوِت بقنااتری گرفا . باه 707، 2
ها با  ها، ا قای لموساقیی اصاقل ایرانیو بود و نق  آشاتایی آن ساوی رق،ی که مساللز اصالی آن 

ن و غقره،  چون، ژاک شااایاه، آلن دانقلو، نلی کااُر  1شااتااسااانی موسااقیی هاا و قوآ موسااقیقادان 
هایی را فراه  آورد تا افرادی با پقناقتز تخصاصای در زمقتز موساقیی ایرانی )با روی ردهای  زمقته 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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در پاریا    1عتوان معل  موسااقیی ایرانی با مرک  مطالعات موسااقیی شاارقی گرایانه( به ساات  
ای که از ساوی ادارز کل هترهای  با بودجه   متظور داریوش صا،وت هم اری داشاته باشاتد. بدین 

زاده، شامسای فعالق  بود را در مرک  یادشاده آغاز کرد )مساقب   1339زیوا تیمقن شاد، در ساال  
تیمل  گرایانی مانتاد برکناالی و صاا،وت قابل ای که در روی رد سااتا  (. ن تاه 54-51،  1393

های غربی در  رت که اندیناه صاو ها با تجددگرایان اسا . بدین رساد، وجه اشاتراک آن نظر می به 
دیگر، بقان اند. به گرا( دبقل کارگقرندگان هر دو گ،تمان )تجددگرا و سات  گقری ذهتقِ  به شا ل 

هاای ا قاا( توساا   کردناد کاه مواانی نظری آن )جتوت گرایاان ایرانی از سااتتی دفاان می سااتا  
ایی ااا فلسطقتی( در لنظریز  پرداز آمری  گونه که ادوارد سعقد )نظریه ها بتا شده بود. یا آن غربی 
واساطز آثار مساتنارققِن غربی شاتابتتد زمقن، شارق را به شاتاسایو اعتیاد دارد مردآ منارق شارق 

گرا برای تثوق   (. اما باید به این ن ته نق  توجه داشاا  که جریان ساات  25:  1390)سااعقد،  
داشاتتد      مظاهری ات ا گرایانه، به مصاادیق و  های غرب گ،تمان بود و نق  ایجاد تمای  با گرایت 

 گرفته از گذشته )غالوًا موسقیی دورز قاجار( مرتو  بود. های واآ که مستیقمًا با ست  
 گراها؛ داِل مرکزِی گفتمان سنتاحیای سنت. 1-6

گرا مورد بررسی قرار  گقری و تثوق  معتای گ،تماِن ست  پقت از آن ه عتاصر مؤثر در ش ل 
و   یادشده )برکنلی، برومتد  نمایتدگان گ،تمان  که  ن ته ضروری اس   این  به  گقرند، اشاره 
و   مدرنقته  )ن،وذ  د یلی  به  که  بودند  ایرانی  موسقیی  بدنز  از  بخنی  ا قاگراِن  ص،وت(، 

این    هایو در  ال فراموشی بود؛ بتابراین، سایر ننانه شد  پقامدهای آن( مورد غ،ل  واقع  
اند. های موسقیاییو معتا یافته و  ول آن ش ل گرفته گ،تمان، با مرک ی  م،هوِآ لا قای ست  

وجو  ای جس  بایس  در بازه ها( از سوی رقف م بور را می رینز این نگرش )ا قای ست  
کرد که مواجهز موسقیی ایرانی با موسقیی غربی صورت پذیرف  و در پی آن، م،هومی با ناآ 

شد.  ستتیو پدید آمد که تا پقت از آن، مقراثی از جانب گذشتگان محسوب می لموسقیی  
موسقیی بقان به  مدرنقته  دیگر،  با  مواجهه  از  پقت  تا  هرچتد  گرف ،  ناآ  لستتیو  که  ای 

که از دیِد   بلق شد  )موسقیی ستتی(   جدیدی  پدیدزموجودی  داش ؛ اما در اثر این تصادآ،  
تیابل با روند تجددگرایی    در گرو  (موسقیِی پقنا ا تجدد)  بیای این مقراث  ،تپدیدآورندگان

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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داش   لذا،قرار  آن   .  بود  اهالِی  گذشتز  مقراث  به  نسو   که  ایرانی  موسقیی  بدنز  از  بخت 
 بارر بقنتری داشتتد در صدد  ،اظ  و ا قای آن )موسقیی ستتی( برآمدند. تعلق 

 ساااب آورد که هدفت برقراری  اجتماعی بهتوان نوعی جتوت  ا قای موسااقیایی را می 
گذشاته اسا . ا قای ی   بهکلی متعلقزوال و یا بهدوباره و  ،ظ ی  سات  موساقیایِی روبه

عتوان  کردن بهعمل  (1  :تواند میصاودی دوگانه را در پی داشاته باشادزوال می موساقیِی روبه
بهوود    (2 ؛جریاان اصاالی فرهتااعتوان بخناای از بواِن فرهتگی و اعالآ وجود باهمخاالف

تعوقر ا قاگران اااا هایی که موتتی بر ارزش تاریخی و اااااا بهفرهتا موجود، از رریق ارزش
پذیربودِن ا قا و مهقا بودن متابع،   ال، مال ظاتی از جمله ام ان لاصاال و اسا . درعقن

ا به  رک  وا  در کتار شارای  اجتماعی، ساقاسای و اقتصاادی )که در وهلز نخسا ، ا قاگران ر
فراموشاای دارناد  هاای ا قاای یا  سااتاِ  روباهگقری زمقتاهدارد( نیت مهمی در شاا المی 

 (.97، 1384)لقویتگستن، 
 گراتثبیت معنای جریان ُسنتی در قالب گفتمان سنت. 2-6

( هماینای  1340ی  ساال پا از  ماوِر داریوش صا،وت در مرک  مطالعات شارقی )ساال  
گوناه کاه مهادی برکناالی در  المللی تهرانو در ایران برگ ار شاااد و آن بقن تحا  عتوان لکتگرز  

های سااتتی موسااقیی  کتد، هده از برگ اری این همایت ل ،ظ شاا ل سااخترانی بود بقان می 
(. از دیگر ساخترانان  160،  1383عالمانه و مردمی در کناورهای شارق و غربو بود )برکنالی،  

مرک  مطالعات شارقی( و آلن دانقلو )مدیر مطالعات و    توان به ژاک شاایه )ریاسا  این کتگره می 
دروس مرک  مطالعات شاارقی( اشاااره کرد. لذا  مااور ی  ایرانی )داریوش صاا،وت( در مرک   

تایثقر دانسااا . آلن دانقلو، در  توان در برگ اری این کتگره در تهران بی مطاالعاات شاارقی را نمی 
گقری را برای این کتگره داش  اااا  نتقجه   بتدی و نوعی   ِ  ی  جمع سخترانِی بود اااااا که به 

ای  عتوان پدیده ساازِیو موساقیی که در کناورهای شارقی مرساوآ شاده بود به ساخن از لدورگه 
(. بتابراین، پقامدهای آمق ش موسااقیی شاارق و غرب،  170،  1383کتد )دانقلو،  مذموآ یاد می 

ه، همسااویی ن دی ی باا  رورکلی نتاایج این کتگر مورد ن وهت اعماااای کتگره قرار گرفا . باه 
گرای موسااقیی در ایران داشاا  و همچتقن ُمهر تییقادی درجهِ   های گ،تماان سااتا  اندینااه 

شاد. لاین  المللی برای این گ،تمان محساوب می شادن و یافتِن اعتواری بقن رسامق  شاتابته به 
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لقا   موضااون روی مراک  دولتی کاه در آن زماان برای ایجااد نوعی نوگرایِی وابسااتاه باه غرب فعاا 
اندینامتدانی که در  کردند تیثقر زیادی گذاشا ؛ در ضامن پناتقوانی جهانی را نق  برای اندک می 

 (. 118،  1386دانستتد فراه  کردو )صداق  کقت،  ایران، ا قا را  زآ می 
گرا در اداماه، باا تمرک  در ایجااد نهاادهاایی باا  ماایاِ  دولتی  هاای گ،تماان سااتا  فعاالقا  

  1344موساقیی داننا دز هترهای زیوای دانناگاه تهران در مهرماه  پقگقری شاد. تیساقا گروه  
ترین دستاوردهای این گ،تمان به  به سرپرستی مهدی برکنلی و کریستقن داوید، ی ی از مه 

(. تایسااقا بخت موسااقیی ایرانِی گروه موسااقیی در  12،  1382آیاد )ع ی ی،  شااماار می 
گرا، در جها  گ،تماان سااتا  دانناا اده هترهاای زیواا، گااآ مهمی از سااوی نماایتادگاان  

 کردن این گ،تمان بود.ه مونق 
واشاااعز موسااقیی ایرانیو، نهاد مه  دیگری بود که پا از گروه موسااقیی لمرک   ،ظ

گرا اااا تیسقا شد. اندینز تیسقا این نهاد  هترهای زیوا اااا در راستای اهداه گ،تمان ست  
ت شرقی پاریا منیول به فعالق   گردد که داریوش ص،وت در مرک  مطالعابه زمانی باز می 

و مطر  کرد. این مرک  در  هنی  وسسنن   سنن ن  بود و پقنااتهااد آن را در کتاابی باا عتوان ل
باه  1347مااه  بهمن عتوان ی ی از ادارات  باا  ماایا  ساااازماان رادیو و تلوی یون ملی و 

 (.48-55، 1393زاده، کتد )مسقب زیرمجموعه این سازمان، فعالق  بود را آغاز می 
، پقت از تیسااقا مرک  (همراه نورعلی برومتدبه)  ذکر اساا  که داریوش صاا،وت به زآ

واشاعه، در بخت موسقیی ایرانِی دانن دز هترهای زیوا، مسلولق  تدریا لردیفو را   ،ظ
واساطز  بر عهده داشا . با تیساقا مرک ، شارایطی فراه  شاد تا این دو نهاد مه  و قدرتمتد، به

صااورت موازی و همسااو، در شاارایطی  گرا را بهاهداه گ،تمان ساات    های دولتی، مای  
در این راسااتا، داننااجویان مسااتعدی که از لحاظ   بتابراین،برند.   پقتبهمساااعد و آرمانی 

ابالقی و فتی مورد تییقد برومتد و صا،وت بودند اااا و بعدها، هساتز اولقز کانون چاووش را  
زاده،  اه، به اساتخداآ مرک  نق  درآمدند )مساقب موازات تحصاقل در دانناگتنا قل دادند اااا به

واشااااعاه در نخسااتقن روزهاای (. باا تادققق در روی رد گردانتادگاان مرک   ،ظ208، 1393
عتوان  توان نینای دوگانه را برای بروجی و بازدهی آن متصاور شاد: نخسا ، بهفعالق ، می 

د گ،تمانی که نمایتدز  های موساقیی کالساق  ایران از گ نی  نهاد با گرایت به  ،ظ سات  
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ت  و نق  تربق  مثابه ی  دساتگاه تولقد موزیساقِن پایو سا ا، به  ؛مدرنقتز غربی بود بتد به ساُ
مقالدی پای به این   1970عتوان نساال جدیدی از نوآوران که از اواساا  تا اوابر دهز  ها بهآن 

 (.280، 2014، 1عرصه گذاشتتد )نوشقن
 

 
 

 گرا در حیات موسیقایی ایران سنت گفتمانبندی مفصل. 2نمودار 

 
 گیری های شکل. آثار چاووش؛ زمینه7

هاای مختل،ی مثااباه یا  مقادان نورد درنظر بگقری  کاه متظوماههاای موسااقیاایی را باهاگر هویا  
اند )یورگتسان و فقلق ا،  از عتاصار گ،تمانی در آن برای ت،وق یافتن، با ی دیگر منایول ن ان

عتوان جریانی متنعب از درک این مسلله تسهقل بواهد شد که چاووش اااا به  ،(89همان،  
های موساقیایی، هویتی گرا اااااااا چگونه در مقان ساایر گ،تمان دو گ،تمان تجددگرا و سات  

 کتد. مستیل را برای بود تعریف می 
همراه  های ایرانی، پقامدهای مهمی را به دان شااده برای نساال جدید موسااقیی شاارای  فراه  

نهادو یا لساتت یو در نظر گرف  که از دِل تیابل سات   نوعی له  توان به داشا  و این نسال را می 
هاای صاا،وت و برومتاد، نساال جادیاد را باا یا   و تجادد ساار برآورده بود. از ررفی، تایثقر آموزه 
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دیگرسو، پقاِآ  فراموشی گذشتگان بود اااا آشتا ساب  و از  بقتِی نو اااا هرچتد که مقراِث روبه جهان 
تتها در مقان اهالی موساقیی، بل ه  گرا که در واقع نوعی لبازگنا  به بودو بود، نه گ،تمان سات  

های  گونه که در بربی از جریان مناااهده بود و هماان در مقاان اکثری  اقنااار جامعاز ایرانی قابل 
های دیتی و  های بازگنا  به بویت، در آموزه ، ریناه 57ساقاسای و روشات، رِی قول از انیالب  

  ، گرای موسااقیی وجو اساا ، معادل این روی رد در گ،تمان ساات  ساات  اسااالمی قابل جساا  
ای برجساته در قالب بازگنا  به ساتِ  موساقیایی دوران قاجار نمود پقدا کرد. همقن امر  گونه به 

گرا شاده بودند، همگاآ با ساایر تیققرات  دانان جوانی که جذب گ،تمان سات  ساوب شاد تا موساقیی 
 های مردمی و انیالبی نق  همراه شوند.تحو ت سقاسی در کنور، با جتوت   و 

ای که ی  گ،تمان جدید )ترکقوی از ست  و تجدد(  مثابه مجموعه درنظرگرفتِن چاووش به 
می  بود  بطِن  در  ش ل پروران  را  نحوز  بررسی  مستل ِآ  آمدن د،  ه   گرد  و  کانون  این  گقری 

ای های رسمی و  رفه زمقتز فعالق  ایران اس . پقت   در   1357اعمای آن، پقت از انیالب  
ش ل  مه   بستر  دو  در  چاووش  )مرک   ،ظ اعمای  اولی  که  گرایت وگرف   های  اشاعه(، 

های گقری گرایت ها را تیوی  و دومی )داننگاه تهران( نق ، بستری برای ش ل گرایانز آن ست  
واشاعه، که  موضِع گردانتدگان مرک   ،ظسقاسی و َمنِی ایدژولوژیِ  اعمای این گروه بود. 

های سقاسِی جاری در ایران  راستا با کتت توان ه همان تیابل با تجدد و نوسازی بود را می 
به دیگربقان به ارزیابی کرد؛   که  ایران،  تیابل ست  و تجدد در موسقیی  صورت کنم نی  ، 

ست  چتدین داش ،  تداوآ  که  ساله  داد  سوق  سمتی  به  را  به گرایان  لمدابلز  راهی  ج  
برای م،صل 1ه مونق   دو،  بتابرایندیدند.  بتدی گ،تمان بویت نمی و،  این  مقان  ، تخاص  

های سقاسی  ها را در پی نداش . در این مقان، جریانات و گروه ای ج   ذه ی ی از آن نتقجه
تمان  یافتِن گ،گقری و ت،وقو اجتماعِی مخالف با   ومِ  وق  نق ، عاملی مؤثر در نمج 

که    و نمودهایی   گرای موسقیی بودند. چراکه هر دو هدفی منترک اا یعتی  ذه مظاهرست  
کردند. بتابراین، در بحوو ز انیالب  در ارتوا  با گ،تمان تجددگرا وجود داش  اا را دنوال می 

کرد اعمای  پستد، ستگقتی می که وزنز تولقدات موسقیایی در ایران، به سم  موسقیِی مردآ
راستا با تحو ت روز  ، هویتی را برای بود تعریف کردند که در وهلز نخس ، ه  چاووش 
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های موسقیایی متمای  کردند.  واسطز این انتخاب، بود را از دیگر جریان بود و همچتقن به 
عتوان ی  جریان موسقیایِی برآمده از گ،تمانی  لانیالبیو   همقن امر سوب شد تا چاووش به

مطر  شود.
 نمود موسیقایِی گفتمان انقالب  مثابهچاووش به. 1-7

صورت جدی دنوال  ای بود که تولقد موسقیی را به گونه واشاعه، به منی مرک   ،ظ   هرچتد ب  
اما تح   نمی  به کرد،  اا  تلوی یون  و  رادیو  به مرک   متظور توجقِه بودجه فنار سازمان  که  ای 

می  اساتقد  تخصقص  از  اع   مرک ،  اعمای  اا  در  داد  را  اجراهایی  سال  هر  داننجویان،  و 
هایی شدن گروه ای بود برای مطر  دیدند. همقن مسلله میدمهلجنن هتر شقرازو تدارک می 

چون شقدا )به سرپرستی لط،ی( و عاره )به سرپرستی من اتقان و علق اده( که آثار چاووش  
انیالب   از  پقت  کمی  گرو  1357نق   دو  این  هم اری  و  آمدن  ه   گرد  شد.  از  بلق  ه، 

توان در ی  بازز زمانی  های دو گروِه عاره و شقدا )در قالِب مجموعز چاووش( را می فعالق  
بتدی کرد. پقت از انیالب، این  تیسق   1357ساله، به دو دورز پقت و پا از انیالب  ه،  

نوعی، آثاری  شد و به صورت بانگی و زیرزمقتی ضو  می هایی که به آثار در قالب کاِس  
گرف . پا از انیالب نق ،  آمد، متتنر و در ابتقار مخاروقن قرار می  ساب می توعه به مم

ای بصوصی بود،  اعمای این دو گروه در قالِب نهادی با ناآ لکانون چاووشو که مجموعه 
 های بود را پقگقری کردند. فعالق  

شااهریور    17ات،اقات اسااتع،ای اعمااای دو گروِه عاره و شااقدا از رادیوی ملی، در پی 
دهتدز ی   مثابه شا لگقری چاووش اااااااا بهتوان سارآغازی برای نماجشامسای را می   1357

گ،تمان اااااا درنظر گرف  که در واقع، واکتنی سقاسی و اعتراضی به شرای  موجود بود. این 
هاای جادیادی را برای اعماااای چااووش، در قاالاب یا  گ،تماان،  کتت سااقااساای، مرزبتادی

ناآ لانیالبو،  هویِ  چاووش را  وِل ی  جریان ساقاسای اااا مردمی بهمناخص کرد و نق  
تیثقر مثابه گ،تمانی موساقیایی که تح  توان بهرو، مجموعز چاووش را می بلوریته کرد. از این

انیالب ایران شاا ال گرفا ، مورد ارزیاابی قرار داد. باا این اوصاااه، اگر دال مرک ی را برای  
راو، به ترتقاب، لتجاددو و لسااتا و در نظر بگقری ، دال  گهای لمتجاددو و لسااتا  گ،تماان 

مرک ِی گ،تمان چاووش لانیالبو بواهد بود که درواقع، ترکقوی از دو گ،تماِن پقنقن اس . 
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باید به این ن ته توجه داشاا  که آثار چاووش از دو متظر لموسااقیاییو )پقنااقتز موسااقیایی 
یو، که غالوًا موضاوعاتی پقرامون انیالب  اعماا، شاقوز آهتگساازی و غقره( و نق  لفراموساقیای

اند.بررسی دهد، قابلرا در قالب اشعاِر سرودها پوشت می 
 وجِه موسیقایی آثار چاووش. 2-7

توان رونِد  اگر برای آثار چاووش، سا تی دوا وجهی )موسقیی و مممون آثار( قاژل شوی ، می 
صورت که وجِه موسقیایی  موردبررسی قرار داد. بدین تر  ای دققق گونه یافتن این گ،تمان را به ت،وق 

گرا درنظر گرف  که بسترهای  های دو گ،تماِن متجدد و ست  دهتدز آموزه آثار چاووش را بازتاب 
می  اعمای گروه محسوب  دو  آموزشِی  به  اعمای چاووش  بر  تیثقر گ،تمان تجددگرا  شدند. 

دسته از اعمای چاووش که  مور در  تیثقر مستیق ؛ برای آن   ( 1پقگقری اس :  صورت قابل 
ها و تعلقمات گ،تمان مذکور اا که  هترستان موسقیی ملی را مستیقمًا تجربه کرده و از آموزه 

تیثقر    ( 2  ؛ متد شده بودند شد اا بهره واسطز شاگردان او متتیل می تیثقر وزیری و به عمدتًا تح  
می  جمله،  از  در  غقرمستیق ؛  گ،تمان  این  ترویج  به  تیلق،ات سازی برنامه توان  رادیویی،  های 

م توب و شتقداری و غقره نق  اشاره کرد و سایر اعمای گروه که محق  هترستان را تجربه ن رده  
 بودند، از این مجارِی غقرمستیق  تیثقر پذیرفته بودند. 

توان نخستقن گردهمایی و مواجهز اعمای چاووش اا در   مور در داننگاه تهران را می 
 ساب آورد؛ الوته این ن ته را باید گرا بهویان رشتز موسقیی اااا  با گ،تمان ست  قالب داننج

در نظر داشاا  که رشااتز موسااقیی در پردیا هترهای زیوای داننااگاه تهران، در بازز زمانِی 
عتوان لموساقییو، در این دانناگاه  یادشاده، مختص به موساقیی ایرانی نوود و این رشاته تح  

گرف ؛ لذا دروس آن، موانی موساقیی کالساق  غربی را نق  در بر می   شاد و سارفصاِل اراژه می 
بهره نوودند و گذراندن دروسای  اعماای چاووش از محمار اسااتقد موساقیی کالساق  نق  بی 

 سااب آورد. های هترساتان بهکتتدز آموزه توان ت مقلچون هارمونی و ُکتترپوان و غقره را می 
 با این اوصاه، ن،وذ تجدد در گروه موسقیی داننگاه تهران همچتان پابرجا اس . 

بازنمایی  به قطعز لسواران دش   های گ،تمان تجدد در آثار چاووش، می از جمله  توان 
امقدو، اثر  سقن علق اده اشاره کرد که در آن، سه بِ  مج ای تتو  و دو ب  کاماًل متمای   

ُپلی تار و کمانچه بافتی  به ،  را  آورده اس  ) یقیی،  ریتمق   (. همچتقن  89،  1394وجود 
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است،اده از روِل ری  در آهتگسازی محمدرضا لط،ی که بربی از آثارش در مجموعز چاووش  
و  تداعی  ق ویتی  عاره  چون  تجددبواهانی  به  دین  ادای  نق ،  و  هستتد.  مارش  فرآ  کتتدز 

ستخق    آثارشان  که  وزیری،  ست  قمرالملوک  روی رد  با  می بقنتری  را  داش   توان گرایان 
های ص،وت و برومتد اا در قالب  مناهده کرد. تیثقر آموزه   5و چاووش    1ترتقب در چاووش  به 

تر اشاره شد،  رور که پقتواشاعه اا در دو اثِر یادشده، کاماًل منهود اس  و همان مرک   ،ظ 
بهآن  که  تجددبواهان  از  روبخت  در  ت،اوت  با  عل   لتجددو،  میولز  به  نگاه  و  ی رد 

زمان های غالِب تجددبواهی زاویه داشتتد، به لمقدان گ،تمانو رانده شدند؛ اما ه گ،تمان 
ن،ع شد. عاره  به گرایان، مصادره ها توس  ست  گرا، موسقیِی آن گقرِی گ،تمان ست  با قدرت 

درویت  و  وزیری  قمرالملوک  می ق ویتی،  را  ایبان  زمرز  در  داد.  توان  قرار  تجددبواهان  ن 
می بقان به  شتقده  چاووش  آثار  در  موسقیایی  لحاظ  به  صرفًا  آنچه  از  دیگر،  ستت ی  شود، 

گرای موسقیی اس  که هری  به نوبز بود، سهمی پررنا در  های متجدد و ست  گ،تمان 
 این آثار دارند.

 یافتن گفتماِن چاووشتأثیر مضامین بر تفوق. 3-7

بهگقری  ش ل  های  یافتن در مقان جریان مثابه ستت ی از دو گ،تمان یادشده و ت،وق چاووش 
دنوال داش ، ارتوا   موسقیایی موجود که تثوق  معتای آن را در قالب ی  گ،تمان انیالبی به 

در ایران    1357سویِی منی ف رِی چاووش با انیالب  های سقاسی و ه  مستیقمی با گرایت 
ا در قالب اشعاِر سرودها اا نسو  به وجِه صرفًا موسقیایی آثار، در  دارد. ارجحقِ  ممامقن ا
های یادشده،  سابیه بود؛ چراکه در گ،تمان گرای موسقیی، امری بی دو گ،تماِن متجدد و ست  

ها را در پی داش ، نوِن موسقیی و نق  بوانت و  آنچه در اولوی  قرار گرف  و تصادِآ گ،تمان 
نوعی سعی در تثوق  ها، به سق  ایرانی بود که هری  از گ،تمان روایتی باص از موسقیی کال

 کردِن آن داشتتد.معتا و ه مونق  
سابیه نوود اما برای مثال،  ها با ی  انیالب )در ایران( امری بی دان اگرچه همراهی موسقیی 

جای  ر  های مربو  به موسقیی، ب تیثقری که انیالب منروره در تولقد آثار موسقیایی و سایر جتوه 
ها را با ممامقن انیالبی و سقاسی در پی داشته باشد،  که همراهِی موسقیقدان از آن گذاش ، بقت 

واآ  و  موسقیی  دستاورد نوسازِی  از  نوسازی  گقری  در جه   اا  غربی  موسقیی کالسق   های 
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اما وجه  بود.  مدنظر  اا  ایرانی  مانتد  موسقیی  افرادی  آثار  به  نسو   آثاِر چاووش  عاره تمای  
آمد در این ن ته نه،ته بود  ق ویتی که تصانقف انیالبی یا ورتی، بخنی از آثارشان به شمار می 

که اوً  چاووش، قاژ  به ی  فرِد منخص نوود و در قالب ی  مجموعه، آثار موسقیایی بود را  
قیایی  های موس واسطز همراهی با انیالب توانس  سایر گ،تمان کرد. ثانقًا، چاووش به متتنر می 

که سرنوشِ  متجددیتی چون عاره،  را پا زده و گ،تمان بود را ه مونق  کتد؛ درصورتی 
شدن به لمقدان گ،تمانو بود و در عمل، این وزیری بود که توانس   بان و غقره، رانده درویت 

عتوان گ،تمانی متجدد اا در چهارچوب موسقیی کالسق  ایرانی اا ه مونق  و  گ،تمانت را به 
(، مخارب  8تا    2های  محوروبودِن آثار چاووش )منخصًا، چاووش تد. ثالثًا، لواقعه تثوق  ک 

کتد و به تعوقِر  همراه می   1357های مرتو  با لپقتو، لوقونو و لپاو از انیالب  را با رویداد 
دیگر، گ،تمان چاووش، ویتریتی از لربدادهای انیالبو اس . در واقع، اعمای چاووش؛ 

با آنچه   گرایانی که این ست   نق  تجربه کرده بودند، بود را در شرایطی منابه  بستر تجدد را 
باشقان و غقره تجربه کرده بودند، بازیافتتد.  تجددبواهاِن دورز منرورق ، مانتد وزیری، مقن 

آگاهی بقان به  به دیگر،  منروره  دورز  در  که  آن ای  بازتاب  و  آمد  ش ل    وجود  به  موسقیی  در 
 کرد، وارد مر لز جدیدی از ش وفایی شده بود. ای نمود پقدا  گسترده 

 
 گیری نتیجه. 8

های صرفًا گ،تمانی  بتدیروی رد گ،تمانی به  قات موسقیایی ایران معاصر، در قالب صورت 
سابیه نقس . اند اا امری بی محور اراژه شده های گ،تمانِی متن صورت تحلقل اا که عمومًا به 

این  با دبقل از  آنتی رو، در پ وهت  اضر  این  کردن فرایتدی دیال تق ی )ت ،  ت ، ستت ( در 
به گ،تمانی، کانون چاووش که در پ وهت  قاِت   یا  پقنقن،  ذیِل  های  فرعی،  عتوان بخنی 
یا در فمای تولقد موسقیایی، مورد ارزیابی قرار گرفته  گرا / نوست  های ست  گ،تمان  گرا و 

شود که واجِد دو سا   لموسقیاییو و لایدژولوژی و  بود، در میاِآ گ،تمانی درنظر گرفته می 
سو با گ،تمان  گقرد که از ی  هایی را در بر می یی آثار چاووش، مؤل،ه اس . سا   موسقیا

روشتی در آثار چاووش قابل  گرا مرتوطتد و نمود آنها به تجددگرا و از دیگرسو با گ،تمان ست  
پقگقری اس . سا   ایدژولوژی  چاووش که منخصًا به ممامقن اشعاِر تصانقف معطوه  
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شمار  مثابه ی  گ،تمان به فتن و نق  تثوق  معتای آن بهیااس  عامل مهمی در راستای ت،وق
بتدی و  ، م،صل 1357آید؛ چراکه همسویِی ممامقن تصانقف با وقایع مربو  به انیالب  می 

گقری وجهز گ،تمانِی این جریان موسقیایی را تسریع و تممقن کرد. از آنجا  توع آن، ش ل به 
اند، گرا قابل پقگقری گ،تماِن تجددگرا و ست   های موسقیایِی آثار چاووش در هر دوکه مؤل،ه 

های گونه درنظر گرف  که چاووش اا در غالب آثارش اا وفادارِی صره به گ،تمان توان اینمی 
م بور را پا زده و از این رهگذر، هویتی مستیل را برای بود تعریف کرده اس . لذا برای  

ابتدا در ی  روند تا ریخی، ورود موسقیی غربی اا از مجرای  توققن این فرایتد دیال تق ی، 
موسقیی نظامی اا به ایران در اوابر دورز قاجار موردبررسی قرار گرف . س ا، جریاِن غالوی  

ایران ش ل که تح   به  مدرنقته  ورود  به تیثقر  کرد،  پقدا  نمود  نق   موسقیی  در  و  عتوان  گرف  
با تجدد در موسقیی ایرانی بود را    گ،تمان تجددگرا و نق  در ادامه، گ،تمانی که در رویارویی 

به  بخنقد  ست  سامان  گ،تمان  آمدِن عتوان  ه   گرد  از  که  گ،تمانی  آبر،  در  و  گرا 
عتوان گ،تمان  آموبتگاِن دو گ،تمان مذکور، در قالب کانون چاووش، ش ل گرف  به دانت 

در قالِب ی   گقری سه گ،تماِن م بور،  های ش ل سوآ در نظر گرفته شد. روند تاریخی و زمقته
مثابز  ت ( و گ،تماِن چاووش به گرا )آنتی گ،تمان تجددگرا )ت (، گ،تمان ست    اا  سقر دیال تق ی 

ایت ه گ،تمان  اا  ها  ستت ی از آن  بر  موردبررسی قرار گرف  و فرضقز پ وهت  اضر، موتی 
موا ث   تنریح  برای  یاف .  بقنتری  قوِت  اس ،  دیال تق ی  فرایتدی  چاووش  اصِل 

ه در این پ وهت و شرایِ   اک  بر سه گ،تماِن یادشده نق ، سعی شد تا از م،اهق   شدمطر  
تر شدن هرچه بقنتر موضون، بهره  و ترمقتولوژِی لنظریز گ،تمانو  کلو و موه برای روشن 

 گرفته شود.
گرا را تجربه کرده بودند،  اعمای کانون چاووش که بستر هر دو گ،تماِن تجددگرا و ست  

فرا این  به در  را  بویت  گ،تماِن  دیال تق ی،  و  یتد  روز  سقاسِی  و  اجتماعی  شرای   واسطز 
های  در ایران، ه مونق  و تثوق  کردند. درواقع، رویارویِی گ،تمان   1357همراهی با انیالب  

ها بلق شود؛ بتابراین،  گرا، بستری را فراه  کرد تا آگاهی جدیدی از درون آن تجددگرا و ست  
به  چاووش  آموزه گ،تماِن  که  گ،تمانی  قابل عتوان  آثارش  در  پقنقن  گ،تماِن  دو  پقگقری های 

به  داد.  قرار  ایرانی  موسقیی  روی  پقِت  را  جدیدی  راه  دیال تق ی  بقان اس ،  فرایتد  دیگر، 
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گقرد و پویایی و  رکِ  نه،ته در آن، باعث  صورِت بطی و در ی  بستِر تاریخی ش ل می به 
های پقنقن اا شود و هویتی جدید را اا در امتداد هوی  بستر می باروری و ش وفایی این  

دنوال بواهد داش . بتابراین، اگر در ارتوا  با این فرایتد دیال تق ِی موسقیی ایرانی، ایران  به 
گرفته در  قطز موسقیی را  های فرهتگِی ش ل مثابه ی  بستر و نق  تحو ت و سقاس  را به 

زمقته به  سعتواِن  ی   گ،تمان ساِز  بگقری ،  نظر  در  دیال تق ی  ست  قر  تجددگرا،  و های  گرا 
به  دبقل  چاووش  ایرانی  موسقیِی  در  عیالنق   ش وفایِی  و  به بودآگاهی  رسقدن  در  نوعی 

 ال متعارضی در بستر ی  جامعه یا  های متعدد و درعقناند و ازآنجاکه همواره، گ،تمان بوده 
ها فراه  نقس ، ی  از این گ،تمان ات همقنگِی هقچ فرهتا وجود دارد و نق  تممقتی برای ثو

 دار در نظر گرف .توان ش وفایی این آگاهی را در ابعادی جدید، امری دنواله می 
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