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چکیده

اتنوموزیکولوژی کاربردی گرایشی در رشته اتنوموزیکولوژی محسوب میشود .در نیمییه دوق قییرن بیسییت ،
اتنوموزیکولوژی کاربردی فعالیتهای گونییاگونی ماننیید برگیزاری جشیینوار ها را بییهمنظور حفییو و اشییایه
موسیقیهای سنتی شامل میشد .در قرن بیست و یک  ،دومین جریان یمد در اتنوموزیکولوژی کاربردی
ظهور کرد .در این جریان ،به موسیقی بهینوان ابزاری برای حییل مشییکجت اجتمییایی نگریسییته میشییود.
برخی از متداولترین حوز های کاری در اتنوموزیکولوژی کاربردی یبارتاند از :تجش برای احقییاح حی
گرو های فرهنگی و موسیقایی محروق ،حفاظت از حقوح موسیقایی در قالب پروژ های آرشیییوی ،تییجش
برای احقاح ح فرهنگی و موسیقایی اقلیتها ،تییجش بیرای محافظییت و بازتولییید محی هییای طبیعییی و
اجتمایی فرهنگهای موسیقایی ،حضور در بحرانهایی ماننیید جنییگ و درگیریهییای اجتمییایی ،حضییور
فعاالنه در بحرانهای حوز سجمت و بهداشت ،آموزش موسیقی به شییکل بینییافرهنگی .اتنوموزیکولییوژی
کاربردی به معنای امروزیاش در گفتمان رایج در فضای اتنوموزیکولوژی ایران جایگاهی نییدارد .در میییان
واحییدهای مصییوب رشییته اتنوموزیکولییوژی و پایاننامییههای دانشآموختگییان اییین رشییته هییی ردی از
اتنوموزیکولوژی کاربردی یافت نمیشود .ظرفیتهای اتنوموزیکولوژی کاربردی در حوز سیاسییتگذاری
فرهنگی مغفول ماند اسییت .از جملییه فر ییتهایی کییه اتنوموزیکولییوژی کییاربردی در اختیییار سیاسییت
فرهنگی قرار میدهد میتوان به این موارد اشار کرد :بازتعریف گرو هییای فرهنگییی-موسیییقایی محییروق و
حمایت از آنها در قالب جشنوار های رایج در کشور ،تأسیییآ آرشیییوهای موسیییقی منهقییهایی در منییاط
کمتر برخوردار بهمنظور تأثیر پایدار بر حیات موسیقایی این مناط و ارائه را حلهایی بیرای بهبییود شیرای
فرهنگییموسیقایی مهاجرین افغانستانی در جامعه ایران.
کلیدواژ ها :اتنوموزیکولوژی کاربردی ،اتنوموزیکولوژی کاربردی در ایران ،اتنوموزیکولوژی
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1استادیار اتنوموزیکولوژی ،گرو موسیقی ،دانشکد معماری و هنر ،دانشگا گیجن ،رشت ،ایران


 .1مقدمه

وقتی در حوز پژوهش موسیقی ،حبت از رشته اتنوموزیکولییوژی میشییود میتییوان اییین
ً
پرسش را مهرح نمود که اساسا این رشته که پژوهش در مورد تنوع فرهنگهییای موسیییقایی
جهان را هدف قرار داد  ،چه کاربردی دارد .تنوع موسیقایی مورد مهالعه پیوند تنگاتنگی بییا
تنوع انسانها در دنیا دارد .در دور ای که بهواسییهه جهانیشییدن و سییایر یوامییل ،تغیییرات
جمعیتی بنیادین در دنیییا رد داد  ،رویکردهییای رشییته اتنوموزیکولییوژی میتوانیید بییه در
متقابل گرو های بشری از یکدیگر کمک شایانی نماید .در چنین شرایهی اهمیت اجتمایی
اتنوموزیکولوژی از مستندسازی تنوع موسیقایی فراتر میییرود .از نیمییه دوق قییرن بیسییت تییا
حدی اتنوموزیکولوگها با مسائل اجتمایی درگیر شدند .این درگیییری شییامل تییجش بیرای
محافظت از سنتهای موسیقایی در جوامع در حال تغییر بود .کار میییدانی بییهینوان شیییو
پژوهش بنیادین در اتنوموزیکولوژی ،به طور ناخواسته اتنوموزیکولوگها را در شرایهی قرار
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می دهد که خارج از چارچوب پژوهش و یجئ یلمی آنها است .فقر ،گرسنگی ،بیمییاری،
نابرابری اجتمایی ،جنگ ،حوادث طبیعی و ...از جمله پدید هایی هستند کییه بییر فرهنییگ
موسیقی مورد مهالعه تأثیرگذار هستند .در اینجا میتییوان اییین پرسییش را مهییرح نمییود کییه
واکنش ی ک اتنوموزیکولوگ در مواجهه با چنین شرایهی چگونه باید باشد؟ در حال حاضر
در دنیا شییاهد افیزایش مشییارکت اتنوموزیکولوگهییا در پروژ هییایی هسییتی کییه بییه دنبییال
را حلهایی برای مشکجت فرهنگی و اجتمایی هستند کییه از اینگونییه پروژ هییا بییا ینییوان
اتنوموزیکولوژی کاربردی ناق برد میشود .اما به نظر میرسد اییین رویکییرد هنییوز جایگییا
مناسبی نزد جامعه اتنوموزیکولوژی ایران نیافته است .هدف از این مقاله تبیین رویکردهای
رایج در اتنوموزیکولوژی کییاربردی در دنیییا و در ادامییه بررسییی جایگییا اتنوموزیکولییوژی
کاربردی در ایران به شکل ه زمانی و درزمانی است .پآ از تو یف رویکردهای رایج در
این گرایش به تاریخچه شکلگیری آن در ایران و جایگا امروزی آن پرداختییه میشییود و در
انتها با ارائه پیشنهاداتی ،به این پرسش پاسخ داد خواهد شد که اتنوموزیکولوژی کاربردی،
چه کاراییهایی برای جامعه ایران به شکل کلی ،و بیرای جامعییه موسیییقی اییران بییه شییکل
جزئی ،میتواند داشته باشد .الزق به ذکر است که در ایران ،ا هجحات «موسیقیشناسییی

کاربردی» و «قوق موسیقیشناسی کاربردی» بهینوان مترادف با اتنوموزیکولوژی کاربردی،
به کار میروند.
 .2روششناسی

ازآنجا که تبیین مفهوق اتنوموزیکولوژی کاربردی به شکل یییاق و بررسییی جایگییا آن در جامعییه
ایران به شکل خاص هدف این مهالعه بود و به دنبال تبیین فواید آن بیرای جامعییه اییران اسییت،
مقاله حاضر یک پژوهش کیفی به حساب میآید .جامعه مورد مهالعه ،جامعه اتنوموزیکولییوژی
ایران است .این جامعه هی شییامل محی هییای دانشییگاهی میرتب بییا اتنوموزیکولییوژی و هی
محی های غیردانشگاهی مانند نشریات تخصصی مییرتب میشییود .ابیزار گییردآوری داد هییا در
تبیین مختصات اتنوموزیکولوژی کاربردی مبتنی بر مهالعات کتابخانهایی و اسیینادی اسییت .در
ارتباط با جایگا اتنوموزیکولوژی کاربردی در ایران و ارائه پیشنهاداتی در این حوز بیرای جامعییه
ایران ،یجو بر مهالعات کتابخانهایی و اسنادی از شیو مشاهد مشارکتی بییا حضییور در برخییی
جشنوار ها و نشستهای پژوهشی نیز استفاد شیید اسییت .اطجیییات بییه دسییت آمیید از اییین
جشنوار ها و نشستها و همچنین سایر منابع کتابخانهایی و اسیینادی بییه شییکل تفسیییری مییورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند تا از این طری بتوان به پرسش اساسییی اییین پییژوهش دربییار جایگییا
اتنوموزیکولوژی کاربردی در ایران پاسخی مناسب داد.
 .3چارچوب نظری

در این قسمت به این پرسش پاسخ خواهی داد که «اتنوموزیکولوژی کییاربردی» دارای چییه
مضمون و محتوایی است و این محتوا در طول دهههای گذشته چه تغییراتییی داشییته اسییت.
اتنوموزیکولوژی کاربردی با مفهوق واحدی روبییرو نیسییتی  .آنچییه
واقعیت این است که در
ِ

بهینوان «اتنوموزیکولوژی کاربردی» فهمید میشود بسیار متفاوت است .کلیزاال هریسون
دو جریییان یمیید را در اتنوموزیکولییوژی کییاربردی شناسییایی میکنیید .در اولییین جریییان،
کارهایی که به لحاظ یمومی از قوت برخوردار است مورد تأکید اسییت .در نیمییه دوق قییرن
بیست  ،اتنوموزیکولوژی کاربردی بهینوان موضویی خارج از حوز آ کادمیک ،فعالیتهای
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گوناگونی را شامل میشد .روح حاک بر این فعالیتها ،حفو و اشایه موسیقیهای سیینتی
بود .برخی از این فعالیتهییا یبارتانیید از )1 :سییازماندهی جشیینوار ها؛  )2سییازماندهی
کنسرتها؛  )3سازماندهی نمایشییگا ها در موز هییا؛  )4تهیییه برنامییههای آموزشییی بیرای
موسیقیهای سنتی در مدارس و دانشگا ها (هریسون.)17 ،2014 ،1
دومین جریان یمد در اتنوموزیکولوژی کاربردی در قرن بیست ویک بروز و ظهور پیدا
کرد .در این جریان به موسیقی بهینوان ابزاری برای مقابله با مشکجت اجتمییایی نگریسییته
میشود .بر این اساس اتنوموزیکولوگها در حوز های کاری گوناگون درگیر میشوند .از آن
جمله میتوان به سیاستهای آموزشی ،سیاسییتهای فرهنگییی ،حییل اختجفییات ،مسییائل
ف
بهداشییتی ،حفاظییت از محییی زیسییت و حفاظییت از اشییکال مختلییف دانییش اشییار
کرد(هریسون .)17 ،2014 ،امروز تفاوتهای ظریف مفهومی ،از تعاریف مختلفی که از
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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یوژی
اتنوموزیکولوژی کاربردی وجود دارد ،مشاهد میشود .گرو مهالعییاتی اتنوموزیکولی ِ
ِ
کاربردی در شورای بینالمللی موسیقی سنتی 2تعریف ذیل را از این مفهوق ارائییه میدهیید:
«اتنوموریکولوژی کابردی رویکردی است که بر اساس ا ول مسئولیت اجتمایی هییدایت
میشود و هییدف معمییول آ کادمیییک ،بییهمنظور توسییعه و تعمیی دانییش را در جهییت حییل
مشییکجت مشییخت گسییترش میدهیید و کییار در داخییل و خییارج از زمینییههای معمییول
دانشگاهی را مهالبییه میکنیید( ».هریسییون و پتییان . )1 ،2010 ،3جییف تییایتن 4در رسییاله
آ کسفورد دربار اتنوموزیکولوژی کاربردی تعریف متفاوتی ارائه میدهد:
اتنوموزیکولوژی کاربردی ،مجمویه دانش ،تحقیقات و فه اتنوموزیکولوژی را برای یک اسییتفاد
یملی به کار میگیرد .این مفهوق خیلی وسیع اسییت .بییهطورخاص ،همییانطور کییه در آمریکییای
شمالی و جاهای دیگر توسعه یافته است ،اتنوموزیکولوژی کاربردی به بهترین وجه یییک مداخلییه
موسیقیمحور در یک جامعه خاص تلقی میشود که هدف آن بهر مندی آن جامعه اسییت .بهبییود
شرای اجتمایی ،تولید یک کاالی فرهنگی ،منفعت اقتصادی یییا ترکیبییی از اینهییا نمونییههایی از
بهر منییدیهایی هسییتند کییه میتواننیید نصیییب آن جامعییه شییوند .اتنوموزیکولییوژی کییاربردی
موسیقیمحور است ،اما مه تر از همه یک مداخله مردقمحور محسوب میشود .برای فه بیشتر

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

این مهلب ،قابل ذکر است که این مداخله به سمت یک یمل دوسییویه سییوح پیییدا میکنیید .اییین
یمل دوسویه بر یک مشارکت ه کارانه استوار است؛ مشارکتی که در خییجل کییار میییدانی شییکل
گرفته است .اتنوموزیکولوژی کییاربردی مبتنییی اسییت بییر ا ییول اخجقییی مربییوط بییه مسییئولیت
اجتمایی ،حقوح بشر و یدالت فرهنگی و موسیقایی (تایتن.)4 ،2015 ،

این دو تعریف چه تفاوتها و چه نقاط اشتراکی با ه دارند؟ در تعریف اول ،تمرکز بر
حل مشکجت مشخت یک جامعه مشخت است؛ درحالیکه دومی ،بر استفاد یملی از
دانییش بییه دسییت آمیید از یییک پییژوهش تأکییید دارد .جییف تییایتن ییحبت از مداخلییه
اتنوموزیکولوگها به ورت مشارکت ه کارانه با جامعییه مییورد مهالعییه دارد .درحالیکییه
تعریف گرو مهالعات اتنوموزیکولوژی کاربردی در شورای بینالمللی موسیقی سیینتی بییه
این موضوع که چه کسانی باید در این یر ه فعالیت کنند ،نمیپردازد .اما اییین دو تعریییف
نقاط اشتراکی ه دارند .هر دو رویکییرد بییر حییل مشییکجت اجتمییایی و مسییئولیتپذیری
اجتمایی تأکید دارند .به کجق دیگر میتوان گفت که اتنوموزیکولییوژی کییاربردی نگرشییی
مسئوالنه نسبت به جامعه دارد .نگرشی کییه از حییوز یجیی متعییارف اییین رشییته در مییورد
پژوهش و آموزش فراتر میرود .به لحییاظ تییاریخی را درازی پیمییود شیید تییا رویکردهییای
کاربردی در رشته اتنوموزیکولوژی شکل بگیرد .شکلگیری و کاربرد این مفهوق الهاق گرفته
از باستانشناسییی کییاربردی اسییت و ب یرای اولییین بییار در دهییه  1980میییجدی ا ییهجح
اتنوموزیکولوژی کاربردی در منابع ظهور پیییدا میکنیید .اییید اتنوموزیکولییوژی کییاربردی،

پرداختن به مشکجت روز جامعه را دنبال میکند (کایل .)411 ،1982 ،1این اییید سییالها
بعد و در اواخر دهه  1990میجدی به لحاظ نهادی به رسمیت شناخته شد .در سال 1998

در جامعه اتنوموزیکولوژی در آمریکییا 2کمیتییهای مجیزا بیرای اتنوموزیکولییوژی کییاربردی
تأسیآ شد .محر های مه و جدید برای تقویت اتنوموزیکولوژی کاربردی در قرن  ،21با
تأسیآ گرو مهالعاتی اتنوموزیکولوژی کییاربردی در شییورای بینالمللییی موسیییقی سیینتی

ایجاد شدند (مندیویل و آلگه.)300 ،2019 ،3
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شکل گیری دو گرو و کمیته تخصصی در مورد اتنوموزیکولییوژی کییاربردی در دو نهییاد
یوژی
مه این رشته با ینوان «شورای بینالمللی موسیییقی سیینتی» و »جامعییه اتنوموزیکولی ِ
آمریکا» نشاندهند میزان پذیرش این گرایش در رشته اتنوموزیکولوژی است .پرداختن بییه
مشکجت خاص اجتمایی میتواند این نقیید را برانگیییزد کییه اییین نییوع مداخلییه در مسییائل
اجتمایی میتواند به ا ل بیطرفییی در دانییش اتنوموزیکولییوژی آسیییب وارد کنیید .برخییی
اتنوموزیکولوگ ها مانند هریسون ،مک کینلی و پتان در پاسخ به این انتقادات معتقدنیید کییه
اتنوموزیکولوژی کاربردی نباید بهینوان گرایشیی در برابییر اتنوموزیکولییوژی ،بلکییه بیشییتر
بهینوان تکمیل کنند مبانی نظری ،روششناسی و دانشییگاهی اتنوموزیکولییوژی نگریسییته
شود (مندیویل ،مک کینلی و پتان.)16-17 ،2010 ،1

برخی پژوهشگران حوز اتنوموزیکولوژی استدالل میکنند که هر پژوهشییی در حییوز
این رشته در بردارند داللتهای سیاسی و اجتمایی بود و بییه نییویی کییاربردی محسییوب
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میشود (بولمن )418 ،1993 ،2برخی دیگر نیز بییر اسییاس تعریییف فرهنگشناسییانه آلیین
مریاق از اتنوموزیکولوژی که معتقد به مهالعه موسیقی در فرهنگ اسییت ،اتنوموزیکولییوژی
کاربردی را دارای وجاهت یلمی میدانند .بر اساس رویکرد مریییاق بییین موسیییقی و سییایر

حوز ها در درون زندگی اجتمایی رابهه وجود دارد (مریاق .)7 ،1964 ،3با وجود تقویت و
تعمییی گییرایش اتنوموزیکولییوژی کییاربردی در دهییههای اخیییر ،همچنییان در برخییی از
سمینارهای بینالمللی و دور های دانشگاهی ،داهای انتقاد آمیییزی دربییار اییین گیرایش
شنید میشییوند کییه شیییو یملگرایانییه آن را کی ارزش ارزیییابی کییرد و اتنوموزیکولییوژی
کاربردی را موضویی حاشیهای قلمداد میکنند .بییه هییر حییال اتنوموزیکولییوژی کییاربردی
ً
امروز به لحاظ نظری بهینوان بخشی از رشته اتنوموزیکولوژی کامج امییری پذیرفتییه شیید
است .اما اینکه این گرایش به لحاظ یملییی چییه ویژگیهییایی را در بییر میگیییرد ،همچنییان
موضویی مورد مناقشه است .در کنار ا هجح اتنوموزیکولوژی کییاربردی بییا ا ییهجحات
دیگری در منابع اتنوموزیکولوژی روبرو میشوی کییه معنییایی مشییابه بییا اتنوموزیکولییوژی
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کاربردی دارند و به کجق دیگر مترادف آن هستند .از جمله )1 :اتنوموزیکولییوژی انسییانی1؛

 )2اتنوموزیکولوژی متعهدانه2؛  )3اتنوموزیکولوژی فعال3؛ و  )4اتنوموزیکولوژی در منافع
یمومی( 4مندیویل و آلگه.)301 ،2019 ،

این ناق گذاریهای متعدد ریشه در ظرفیتهای گوناگونی دارد که در اتنوموزیکولییوژی
کاربردی نهفته است .در ادامه به برخی حوز های فعالیت اتنوموزیکولوژی کاربردی اشییار
خواهد شد.
 .1-3برخی حوزههای کاری در اتنوموزیکولوژی کاربردی

حوز های اجتمایی که این روزها اتنوموزیکولوگها در آن مشغول به کار هسییتند ،دارای تنییوع
زیادی است .ولی یک طبقهبندی مشخت در این ارتباط وجود ندارد چرا کییه چارچوبهییای
فکری و ساختاری در این حوز در حال تغییر است .برخی از متداولترین حوز های کاری در
اتنوموزیکولوژی کاربردی یبارتانیید از )1 :تییجش بیرای احقییاح حی گرو هییای فرهنگییی و
موسیقایی محروق؛  )2حفاظت از حقوح موسیقایی در قالب پروژ هییای آرشیییوی؛  )3تییجش
برای احقاح ح فرهنگی و موسیقایی اقلیتهای قومی و مذهبی؛  )4تجش برای محافظییت و
اجتمایی فرهنگهییای موسیییقایی؛  )5حضییور در بحرانهییایی
باز تولید محی های طبیعی و
ِ
مانند جنگ و درگیریهییای اجتمییایی؛  )6حضییور فعاالنییه در بحرانهییای حییوز سییجمت و

بهداشت؛ و  )7آموزش موسیقی به شکل بینافرهنگی.
 .2-3تالش برای احقاق حق گروههای فرهنگی و موسیقایی محروم

در این حوز اتنوموزیکولوگها به حقوح اقلیتهییای موسیییقایی میپردازنیید .در اولییین مییوج
اتنوموزیکولوژی کاربردی در نیمه دوق قرن بیست  ،تعهد اجتمایی و فعالیتهییای یمییومی در
اولویت قرار داشت .به طور نمونه در این حییوز  ،اتنوموزیکولوگهییا بیرای حقییوح گرو هییای
فرهنگی دیاسپورایی و مهاجر و حمایت از فعالیتهای موسیقایی آنها تجش میکنند .به ویییژ
حفو و اشایه موسیقیهای فولکلور از طری برگزاری کنسرتها وجشیینوار ها در اییین حییوز
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مورد توجه است .اتنوموزیکولوگها تجش میکنند موسیقیدانان محروق از امکانات اجتمایی

و هنری را بیشتر از سایرین در این کنسرتها و جشیینوار ها بییه کییار گیرنیید(هوکآ،1992 ،1
فعالیت اتنوموزیکولوژی کاربردی است.
 .)340این حوز یکی از قدیمیترین حوز های
ِ
 .3-3حفاظت از حقوق موسیقایی در قالب پروژههای آرشیوی

در حوز آرشیوهای موسیقی ،اتنوموزیکولوژی کاربردی پروژ هایی را در زمینییه مشییکجت
نشر و اشایه موسیقیهای آرشیوشد  ،طراحی میکند .این پروژ هییا بییه مسییائل مربییوط بییه
حقوح مؤلفین و مصنفین و همچنین رفع موانع جهت دسترسی بیشییتر و آسییانتر بییه منییابع

آرشیوی میپردازند .از جمله مه ترین اتنوموزیکولوگها در این حوز آنتونی سیگر 2اسییت
که در مقاالت متعدد به این موضوع پرداخته است .از آن جمله میتوان به مقالههای «نقش
امروزی آرشیوهای وتی در اتنوموزیکولییوژی» (سیییگر )1986 ،3و «اتنوموزیکولییوژی و
حقوح موسیقی» (سیگر )1992 ،اشار کرد.
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 .4-3تالش برای احقاق حق فرهنگی و موسیقایی اقلیتهای قومی و مذهبی

در این حوز از اتنوموزیکولوژی کاربردی به حقوح موسیقایی اقلیتهای قییومی و مییذهبی

همتیک)2015( 4
پرداخته میشود .یکی از مه ترین پژوهشها در این حوز بییه اورسییوال ِ

برمیگردد .وی در مقاله ی «اتنوموزیکولوژی کاربردی به ینوان یک ابزار بییین المللییی» بییه

شرای زندگی «کولیان» در اتریش میپردازد .او رواب قدرتی کییه منجییر بییه حاشیییه رانییدن
کولیان در جامعه اتریش شد را توضیح میدهد .اییین پییژوهش نقشییی پیشییرو داشییت ،بییه
طوری که بعد از آن بسیاری از اتنوموزیکولوگها به موضوع اقلیتها و گرو های اجتمییایی
مورد تهدید ،یجقه نشان دادند .پرداختن به زندگی موسیقایی مهاجران یکییی از جدیییدترین
پژوهش ها در این حوز است .این موضوع در پنج سال گذشته به دلیل موج جدید مهاجرت
به آلمان به واسهه جنگ داخلی در سوریه ،تبدیل به یکی از حوز های پژوهشی مورد اقبال
اتنوموزیکولوژی آلمان شد است .از جمله مه تییرین پرسییشهای پژوهشییی در
در فضای
ِ
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این حوز از اتنوموزیکولوژی کاربردی یبارتاند از)1 :چگونه یک موسیقی در مهاجرت و
در فضای دیاسپورایی به حیات خود ادامه میدهد؟  )2چگونه معیارهای ا الت برای یییک
سنت موسیقایی مهاجر دچار تغییر و تحول میشود؟  )3چه را هایی برای حفاظت و اشایه
یک موسیقی به حاشیه راند شد وجود دارد؟ (توینبی و دوئک.)1 ،2011 ،1
 .5-3تالش برای محافظت و بازتولید محیطهای طبیعی و اجتماعی فرهنگهای موسیقایی

هموار در طول تاریخ رشته اتنوموزیکولوژی ،موسیقیشناسان به اهمیییت حفییو و نجییات
فرهنگهای موسیقایی در خهر از طری فعالیتهای آرشیییوی و مییوز ای پییی بییرد بودنیید.
امروز در ادامه این تفکر رویکردهای جدید شییکل گرفتییه اسییت کییه محافظییت و بازتولییید
طبیعی یییک سیینت موسیییقی را هییدف خییود قیرار داد اسییت .اییین
محی های اجتمایی و
ِ

محی ها در واقع بستر شکلگیری و تداوق آن سنن موسیقایی بود انیید .یکییی از مهرحتییرین

اتنوموزیکولوگها در این حوز  ،اتنوموزیکولوگ هلنییدی هوییییب شیییپرز 2اسییت .یکییی از
مه ترین اثر او در این حوز یبارتاست از«:اتنوموزیکولوژی کاربردی و مییراث فرهنگییی
ناملموس :فه اکوسیست موسیقی بهینوان ابیزاری بیرای پایداری»(شیییپرز .)2015 ،اییین
بخش از اتنوموزیکولوژی کاربردی پیوند دهند آن با مباحث مربوط به حفاظییت از محییی
زیست است.
 .6-3حضور در بحرانهایی مانند جنگ و درگیریهای اجتماعی

این حضور جنبههای مختلف را شامل میشییود .از سییویی اتنوموزیکولوگهییا بییه تییأثیرات
جنگ بر فرهنگهای موسیقایی میپردازند .یکی از آثار مرجع در این حوز مقالییه مییارگرت
ی
کییارتمی )2010( 3بییا ینییوان «بییه سییمت روششناسییی مهالعییات جنییگ و ییلح در
اتنوموزیکولوژی :مورد آچه »1976-2009 ،است .از سوی دیگر اتنوموزیکولوگها نقش
موسیقی را در التیاق زخ های جنگ در جامعه در دوران پسا جنگ مورد توجه قرار میدهند.
یکی از آثار قابل توجه در این ارتباط ،مقالییه «موسیییقی در جنییگ ،موسیییقی بیرای ییلح:
تجاربی در اتنوموزیکولوژی کاربردی» است (پتان .)2010 ،یکی از پیشروترین پژوهشها
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در ارتباط با جنگ و بحرانهای اجتمایی به آدالیدا ِریز )1999( 1برمیگردد .وی در کتاب

خود با ینوان آهنگ های قفس ،آهنگ های آزاد .موسیقی و تجربه پناهندداناو ونانددامی بییه
زندگی موسیقایی پناهجویان ویتنامی در فلیپین و آمریکا میپردازد .این پناهجویان در سال
 1975و بعد از تصرف ویتناق توس جبهه رهاییبخش ملی ،که گرایشی کمونیستی داشت،
از ویتناق گریخته بودند .در ارتبییاط بییا بحرانهییای اجتمییایی هی دو سییؤال یمیید توسی
اتنوموزیکولوگها مهرح میشود :نخست ،به نقش موسیقی بییهینوان یییک ابیزار ایتراضییی
میپردازد و سپآ ،به تأثیرگییذاری موسیییقی در ایجییاد یکپییارچگی اجتمییایی توجییه نشییان
میدهد (مندیویل و آلگه .) 303 ،2019 ،یکی از آثار قابل ذکییر در اییین حییوز متعلی بییه
ساموئل آراخو )2006( 2است کییه از پروژ هییای موسیییقایی بیرای غلبییه بییر نابرابریهییای
اجتمایی در شهر ریودوژانیرو در برزیل استفاد میکند.
.7-3حضور فعاالنه در بحرانهای حوزه سالمت و بهداشت
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این حوز را میتییوان فصیل مشییترکی بییین اتنوموزیکولییوژی کییاربردی و اتنوموزیکولییوژی
پزشکی 3قلمداد کرد .از آن جمله میتوان به کتاب گریگوری بارز )2008( 4با ینوان درباره
موسیقی و بیماری اناز در اوناناا در آفریقا اشار کرد .با توجه به گسترش بیمییاری ایییدز در
بارز به انعکاس این معضل اجتمایی در متن ترانییهها و همچنییین نقییش موسیییقی،
اوگانداِ ،
رقت و نمایش در بهبود وضعیت روحی و جسمی زنان بیمار اشار میکند.

 .8-3آموزش موسیقی به شکل بینافرهنگی

سابقه این حوز در آمریکا به دهه  1960میجدی باز میگردد .زمانی که مجمویههای ضب
شد توس آلن لومکآ و آنتونی سیگر در مدارس مورد استفاد قیرار گرفتنیید .دهییه 1970
میجدی نقهه یهفی در آموزش بینافرهنگی محسوب میشود؛ زمانیکییه یورلیید موزیییک 5در
دانشگا های لآ آنجلآ ،میشیییگان ،واشیینگتن و دانشیگا ایییالتی ِکنییت تییدریآ میشییو

د مندیویل و آلگه .)304 ،2019 ،در دهه  1980میجدی رشییته تعلی وتربیییت و موسیییقی
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

اغلب ورلد موزیک را مورد توجه قرار میدهد و در این ارتباط از روشهای اتنوموزیکولوژی
نیز استفاد میکند .در جامعه آمریکا ،یک بخش مجزا برای آموزش در حوز ورلد موزیییک
وجود دارد که آثار زیادی را نیز منتشر نمود اسییت (کامبییل .)16-30 ،2003 ،1در زمینییه

بینافرهنگی موسیقی در چند سال گذشته نقهییه یهفییی را در کشییور آلمییان شییاهد
آموزش
ِ
هستی  .این نقهه یهف به تأسیآ رشته «تنوع فرهنگی در آمییوزش موسیییقی» در دانشییگا

هیلدسهای در سال  2011در آلمان مربوط میشود .هدف ،آمییوزش تکمیلییی نوازنییدگان و
مدرسین موسیقی در مهد کود ها ،مدارس و مراکز فرهنگی است .تا از این طریی وجییود
تنوع فرهنگهای موسیقایی در جامعه آلمان به شکل گسترد تر مورد پذیرش قرار گیرد .بیش
از  100دانشجو از  23ملیت مختلف و در سنین  20تا  60سالگی در این رشته در مقهییع
ارشد تحصیل کرد انیید .در میییان آنهییا نوازنیید  ،مییدرس موسیییقی ،آهنگسییاز و مییددکاران
اجتمایی دید میشوند .محتوای آموزش موارد زیییر را شییامل میشییود :اتنوموزیکولییوژی،
تعلی و تربیت و موسیقی ،موسیقی و فعالیتهای اجتمایی ،مدیریت پروژ های فرهنگی و
فراگیری یک ساز تخصصی(بنیاد دانشگا هیلدسهای .)2015 ، 2
 .4یافتهها

یافتههای تحقی پیش رو دو بخش را در برمیگیرد .در ابتدا بییه مییروری تییاریخی در مییورد
چگونگی شکلگیری اتنوموزیکولوژی کاربردی در ایران پرداخته میشود و درادامه جایگییا
فعلی آن در جامعه ایران بررسی و پیشنهاداتی جهت گسترش آن در ایران ارائه میشود.
 .1-4اتنوموزیکولوژی کاربردی در ایران

چگونگی شکل گیری اتنوموزیکولوژی کاربردی در ایران ،وابسته به نوع رویکییرد حییاک در
فضای کلی این رشته در ایران است .از بعد از  1960میجدی دو گرایش یمد در این رشته
در غرب قابل شناسایی است :گرایش موسیقیشناسانه و گرایش انسانشناسانه .در گیرایش
اول تأکید بر ماد موسیقایی و روشهای موسیقیشناختی برای تجزیهوتحلیل متن موسیقی
است و توجه بییه زمینییه و بسییتر فرهنگییی و اجتمییایی آن موسیییقی در اولویییت دوق و تییابع
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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تحلیلهای موسیقایی قرار دارد .در گرایش انسانشناسانه اما اولویت اول پژوهش ،توجه بییه
زمینه و بستر فرهنگییی و اجتمییایی در مهالعییه یییک فرهنییگ موسیییقی اسییت .در اینجییا از
تئوریهییا و روشهییای مردقشناسییی ب یرای مهالعییه موسیییقی اسییتفاد میشییود .یکییی از
اجتمایی مرتب با موسیقی اسییت.
پرسشهای اساسی در این حوز مربوط به تفکر و رفتار
ِ
به لحاظ روششناسی ،انجاق تحقی میییدانی یییک ا ییل بنیییادین در اییین حییوز محسییوب
میشود .همانطورکه در بخشهای پیشین اشار شیید ،بییه نظییر میرسیید خاسییتگا ا ییلی
شکلگیری اتنوموزیکولوژی کاربردی همین رویکرد انسانشناسییانه باشیید .اییین در حییالی
اتنوموزیکولوژی ایران متعل به گیرایش موسیقیشناسییانه اسییت.
است که جریان غالب در
ِ
نوع فعالیتها و پژوهش های محمد تقی مسعودیه ملقب به «پدر اتنوموزیکولییوژی اییران»
در دهییههای  1340و  1350شمسییی ،گییوا اییین موضییوع اسییت« .شیییو مسییعودیه در
پژوهشهایش مبتنییی بییر آوانگییاری بسیییار دقیی موسیییقیها و تجزیییهوتحلیل موشییکافانه
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

112

دوره  ،14شماره 4
زمستان 1400
پیاپی56

ساختارهای موسیقایی بود؛ شیو ای که بررسی بسترهای فرهنگی-اجتمایی موسیییقیها را،
که دغدغه ا لی قوق موسیقی شناسان اتنوموزیگولوگها ه یصر او بود ،به نفییع تشییریح
دقی ماد موسیقایی کنار میگذاشت و به این ترتیب او را به موسیقیشناسان تهبیقی اوایییل
قرن بیست نزدیک میکرد( ».فاطمی ،دستنویآها)
در دهههای  1340و  1350شمسی که محمد تقی مسعودیه مشغول انجاق پژوهشهای
مختلف در حوز های گوناگون موسیقی ایران ،از موسیقیهای فولکلور تا موسیقی کجسیک
بود ،هنوز اتنوموزیکولوژی کاربردی موضویی مهرح در گفتمان پژوهشی این رشته در دنیا
نبود .با تهبی فعالیتهای رایج در حوز موسیقی در دهییههای  1340و  1350شمسییی بییا
مباحث نظری مهرح شد در بخش اول ،میتوان نتیجه گرفت اتنوموزیکولوژی کاربردی در
این دوران در قالب را اندازی جشیینوار های موسیییقی و سییازماندهی کنسییرتها و تأسیییآ
برخی از مراکز برای حفو موسیقیهای کجسیییک و فولکلییور دراییران نمییود پیییدا میکنیید.
ً
موضوع قابل تأمل در این میان به این بازمیگردد که اکثر این فعالیتها غالبا توس افیرادی
کییه اتنوموزیکولییوگ نبودنیید ،محقی شییدند .از جملییه مه تییرین فعالیتهییای مییرتب بییا
اتنوموزیکولوژی کاربردی از دهه 1330شمسی تا انقجب اسییجمی یبارتانیید از )1 :اییید

تأسیآ داخانه ملی در سال ،1335جهت حفو و نگهییداری موسیییقی منییاط مختلییف

ایران(یوسفزاد )425 ،2005 ،1؛  )2تأسیآ مرکزآمییوزش موسیییقی در وزارت فرهنییگ و
هنر جهت تأسیآ ارکسترهای ملی ،فولکلور و گرو های رقت فولکلور در مناط مختلف
ایران در سال(1347همان)؛  )3تأسیییآ مرکییز حفییو و اشییایه موسیییقی اییران در رادیییو و
تلویزیون ملی ایران در سال ( 1347مسیبزاد )82 ،1382 ،؛  )4ضب های میدانی فوزیه
مجیید در فا ییله سییالهای  1351تییا  1357بییهمنظور گییردآوری و شییناخت موسیییقیهای
فولکلور ایران با حمایییت رادیییو و تلویزیییون ملییی اییران (یوسییفزاد )429 ،2005 ،؛ )5
ِ

تأسیآ جشن هنر شیراز در سال( 1346همان)430 ،؛ و  )6تأسیییآ جشیینوار طییوس در

سال (1353همان.)429 ،
اهداف و محتوای این جشنوار ها موضوع این مقاله نیست ،ولییی بخشییی از فعالیتهییای
آنهییا زمینهسییاز حمایییت از موسیییقیدانان سیینتی و فولکلییور اییران در آن دوران شییدند .اییین
جشنوار ها تبدیل به موقعیتهییایی شییدند کییه بیرای اولییین بییار بسیییاری از موسیییقیدانان در
حوز های موسیقیهای فولکلور و سنتی ،کنسرتهای یمومی را تجربه کردند .از این جهییت
میتوان آنها را در زمر فعالیتهای مرتب با اتنوموزیکولوژی کاربردی طبقهبندی کرد.
بررسی شرای اتنوموزیکولوژی کاربردی در پییآ از انقییجب اسییجمی و بهخصییوص در دو
دهه گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است .چرا که از سییویی اتنوموزیکولییوژی کییاربردی در
اواخر قرن بیست و اوایل قرن بیستویک بهینوان بخشی از رشته اتنوموزیکولوژی تثبیییت شیید؛
از سوی دیگر ،در همین دوران ،اوایل دهه  1390شمسی ،رشته اتنوموزیکولوژی بییهینوان یییک
رشته دانشگاهی در وزارت یلوق ایران تصییویب شیید و حییدود  9سییال اسییت کییه از فعالیییت آن
میگذرد .در بررسی اتنوموزیکولوژی کاربردی پآ از انقجب ،تأسیآ رشییته اتنوموزیکولییوژی
در دانشگا بهینوان یک نقهه یهف در نظر گرفته میشود و شیرای اتنوموزیکولییوژی کییاربردی
قبل و بعد از این اتفاح بررسی میشود .از اواخر دهه  1360شمسی و با از سرگیری فعالیتهای
ً
موسیقایی در سهح کشور ،مجددا همچییون دهییه  1350بییا رویییدادهایی بییا محتییوای حفییو و
گسترش موسیقیهای فولکلور روبرو هستی  .به لحاظ ِشکلی بسیاری از این فعالیتها در قالب
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

113
اتنوموزیکولوژی کاربردی
در ایران :چارچوبی ...

جشنوار سازماندهی شدند .به نویی در این دوران با جشنوار ای شدن زندگی موسیقایی در ایران
روبرو هستی  .از جمله مه ترین این جشنوار ها یبارتاند از )1 :جشنوار هفت اورنگ در سال
1370؛  )2جشنوار آیینه و آواز در سال 1373؛  )3جشنوار موسیقی حماسی در سییال 1376؛
 )4را اندازی جشنوار موسیقی نواحی ایران در شهر کرمان در سال 1378؛  )5جشیینوار بییانوان
موسیییقی نییواحی در سییال 1382؛ و  )6را انییدازی جشیینوار موسیییقی جییوان در سییال 1374
(یوسفزاد .)430 ،2005 ،
از میان این جشنوار ها ،جشنوار های موسیقی «نییواحی» و موسیییقی «جییوان» از همییه
پردواقتر بود اند .تاکنون دوازد دور از جشنوار موسیقی نواحی در شهر کرمان برگزار شد
اسییت .برگ یزاری اییین رویییداد از آن جهییت کییه مییوقعیتی ب یرای بییروز و ظهییور هنرمنییدان
موسیقیهای فولکلور ایجاد میکند ،از منظر اتنوموزیکولوژی کاربردی حائز اهمیت است.
مه ترین نکته در این حیات جشنوار ای ،پذیرش گسترد جشنوار موسیقی جوان در جامعه
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موسیقی ایران است .این جشنوار در سه بخییش دسییتگاهی ،موسیییقی نواحی(فولکلییور) و
موسیقی کجسیک غربی در قالب سه گرو سنی الف ( 15تا  18سال) ،ب ( 19تا  23سال)
و ج ( 24تا  29سال) سیزد دور برگزار شد است .شکل و ساختار متفاوت این جشنوار از
سایر جشنوار های رایج ،آن را تا حدی به حوز «احقاح ح گرو های فرهنگی و موسیقایی
محروق» در اتنوموزیکولوژی کاربردی نزدیک میکند .منظور از احقاح ح  ،ایجاد موقعیت
و فر ت برای دید شدن نوازندگان جوان است.
در کنار برگیزاری اییین جشیینوار ها ،شییاهد یییک دسییته ار ضییب های میییدانی در حییوز
ً
موسیقیهای فولکلور نیز هستی  .این ضب ها یمییدتا بییا رویکییردی فولکلوریسییتی انجییاق
کولوژی روز ،چه در طرح مساله و چه در شیو  ،چندان در آنهییا
شدند و طرز تفکر اتنوموزی
ِ

پررنگ نبودند.
ً
در ایران ،فولکلوریستها و گردآورندگان موسیقی (که لزوما از روششناسی ،ابزارهییای
مفهییومی و ادبیییات قوقموسیقیشناسییی اسییتفاد نمیکننیید) سییه بزرگییی در جمییعآوری
اطجیات ،حفو موسیقیهای درحالنابودی و معهوفکردن توجه جامعه به موسیییقیهای
مردمی داشتهاند (نقییش فولکلوریسییتها در غییرب نیییز قابلچش پوشییی نیسییت) .از اییین

گذشییته ،آنهییا را باییید در حییوز موسیییقیهای مردمییی ،همچییون زمینهسییازان تحقیقییات
قوقموسیقیشناختی به حساب آورد (فاطمی ،دستنویآها).
در دوران پآ از انقجب و تا قبل از تأسیآ رشته اتنوموزیکولوژی ،مؤسسییه فرهنگییی و
هنری ماهور تبدیل به یکی از کانونهای مه فعالیتهای مرتب با رشییته اتنوموزیکولییوژی
میشود .در حوز تولید لوحهای فشییرد  ،مجمویییه «موسیییقی نییواحی اییران» بییا رویکییرد
محافظت را میتوان در زمر فعالیتهای اتنوموزیکولوژی کاربردی به حساب آورد .یییجو
بر تولیدات موسیییقایی ،را انییدازی «فصییلنامه موسیییقی مییاهور» یکییی دیگییر از مه تییرین
فعالیتها در حوز اتنوموزیکولوژی قلمداد میشود .به ویژ از سال ( 1381شییمار  16بییه
بعد) رویکرد اتنوموزیکولوژیک این فصلنامه تقو یت میشود و به تعبیری تبییدیل بییه ارگییان
ا لی رشته اتنوموزیکولوژی در ایران میشود (فاطمی ،دستنویآها) .با بررسی مقاالت
مندرج در این نشریه تنها به یک ترجمییه بییا ینییوان «معرفتشناسییی قییوق موسیقیشناسییی
کاربردی» در ارتباط با اتنوموزیکولوژی کاربردی برمیخوری  .این مهلب در بهار  1397به
چاپ رسید است و مربوط به دیییدگا های یکییی از نظریییهپردازان حییوز اتنوموزیکولییوژی
کاربردی،کلیساال ی
هریسن( ) 1397است که در بخش اول به به برخییی نظریییات وی اشییار
شد .مدل و الگوی پژوهشی حاک در فضای دانشگاهی رشییته اتنوموزیکولییوژی در اییران،
متأثر از رویک رد پژوهشی حاک بر فصلنامه ماهور شکل گرفته است .به کجق دیگر میتوان
«فصلنامه ماهور» را یکی از مه ترین منابع سازند مجمویه گفتمانهای حاک بییر فضییای
دانشگاهی رشته اتنوموزیکولوژی در ایران قلمداد کرد .فعالیت ه زمان برخییی از ایضییای
هیئت تحریریه بهینوان اساتید این رشته در دانشگا ها و انتشار ترجمههای متعدد از ادبیات
اتنوموزیکولوژی و مقاالت متعدد در این بار را باید از دالیل این تأثیرگذاری دانست.
بررسییی نمایییه مقییاالت منتشییر شیید در فصییلنامه مییاهور و همچنییین پایییان نامییههای
فارغالتحصیجن رشته اتنوموزیکولوژی نشان میدهد که گرایش موسیقیشناسییانه همچییون
گذشته ،گرایش غالب در فضای اتنوموزیکولوژی ایران است .در چنین شرایهی است که در
فضای دانشییگاهی بییه پژوهشییی برنمیخییوری کییه بتییوان آن را در زمییر اتنوموزیکولییوژی
کاربردی طبقه بندی کرد .نکته دیگر که به این موضییوع دامیین زد اسییت ،تسییل یییک نگییا
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تاریخ گرا در فضای پژوهشی رشته اتنوموزیکولوژی در ایران است .در حالی که بییر اسییاس
مختصات امروزی ،اتنوموزیکولییوژی کییاربردی پییرداختن بییه مشییکجت روز جامعییه را در
ً
اولویت قرار میدهد که این موضوع طبیعتا بییا نگییا تییاریخگرا ناسییازگار اسییت .بییه لحییاظ
آموزشی نیز ،اتنوموزیکولوژی کاربردی در واحدهای مصییوب اییین رشییته در دانشییگا های
ایران جایگاهی ندارد .در دوران پآ از شکلگیری رشته اتنوموزیکولوژی درایران ،همچنان
حیات موسیقایی جشنوار ای در ایران جریان دارد .غیر از «جشنوار موسیییقی نییواحی» کییه
ً
بعد از چند سال وقفه مجددا از سال  1395بهطور سییالیانه در کرمییان برگیزار شیید اسییت،
تعداد جشنوار های منهقهای و استانی افزایش یافته است .از آن جمله میتوان به «جشنوار
زاگرسنشینان» و «جشنوار موسیقی بومی البرزنشینان» اشار کرد.
 .2-4پیشنهاداتی در حوزه اتنوموزیکولوژی کاربردی در ایران

متأسفانه ظرفیتهای رشته اتنوموزیکولییوژی و همچنییین اتنوموزیکولییوژی کییاربردی در حییوز
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سیاست گذاری موسیقی مغفول ماند است .حداکثر انتظاری که از متخصصین این رشته وجود
دارد ،همچنان مانند دهه  1350شمسی معهوف به جمعآوری و گییردآوری برخییی فرهنگهییای
موسیقی است .در ارتباط با اتنوموزیکولوژی کاربردی به شکل خاص اییین موضییوع قابییل طییرح
است که سیاست فرهنگی میتواند نقییش مهمییی در آن بییازی کنیید .بییه نظییر میرسیید تعریییف
پروژ های پژوهشی که جامعه از آن بهر مند باشد و در آن مسییئولیتپذیری اجتمییایی پییر رنییگ
باشد ،از توان یک محی آکادمیک به تنهایی خارج باشد .در اینجاسییت کییه سیاسییت فرهنگییی
میتواند از طری پیوند با محی آکادمیک ه به گسترش اتنوموزیکولوژی کاربردی کمک کنیید
و هی خییود از مزایییای اییین رشییته بهر منیید شییود .پیشتییر ،حوز هییایی در ارتبییاط بییا فعالیییت
اتنوموزیکولوژی کاربردی همرا با نمونههای موردی آن در خارج از ایران معرفی شدند ،در ادامه
بر اساس همان حوز ها ،پیشنهاداتی و نمونههایی در ارتباط با جامعه ایران مهرح میشود.
درارتبییاط بییا حمایییت از گرو هییای فرهنگییی و موسیییقایی محییروق از امکانییات هنییری و
اجتمایی ،تا حدی جشنوار های ملی و منهقهای به این موضوع پرداختهاند .اما به نظر میرسد
تعریف گرو های فرهنگی و موسیییقایی محییروق نیییاز بییه بییازبینی دارد؛ چراکییه دایییر پییذیرش
ِ
موسیقیهای مورد حمایت وسیع نیست و دچار ایستایی است و این در حالیاست کحه حیات

موسیقایی در یک جامعه ،ایستا نیست و دارای پویایی است .در اینجییا نیییاز بییه پژوهشهییایی
حآ میشود که بتوانند شکلهای جدید از بیان موسیقایی و حیات موسیقایی در جامعه ایران
را معرفی نمایند .به طور نمونه در حوز موسیقی نواحی(فولکلور) با توجه به روند شهری شدن
بسیاری از مناطقی که خاستگا این موسیقیها بودند ،با شکلهای جدیدی از بیان موسیقایی
روبرو میشوی که میتوان آنها را از منظر اتنوموزیکولییوژی ،موسیییقی فولکلییور شییهری نییاق
ً
گذاری کرد .اما این شکلهای جدید از موسیقیهای فولکلور غالبا با اتهییاق «یییدق ا ییالت»
ً
روبرو میشوند و یمج جایگاهی در جشنوار های مرتب با موسیقیهای نواحی(فولکلور) پیدا
نمیکنند .در ادامه میتوان به یدق نگا حمایتی به موسیقیهای مردقپسند اشییار کییرد .آنچییه
مسل است این گونه موسیقی در کلیت مورد پذیرش سیاسییت فرهنگییی در اییران واقییع شیید
است .به نظر میرسد توجه سیاست فرهنگی بیشتر معهوف به روند تولید آثییار اسییت و رونیید
آموزش در این حوز مورد غفلت واقع شد است .در این زمینه ،میتوان این پیشنهاد را مهرح
نمود که بخش موسیقی مردقپسند به جشنوار موسیقی جوان اضافه شود.
در زمینه پروژ های آرشیوی ،یکی از موضویات مورد توجه و قابل تأمل در برگیرند این
نکته است که در دهههای گذشته ،پروژ های ضب و گییردآوری در منییاط مختلییف اییران
توس پژوهشگران مختلف انجاق شد است ،اما اثر این ضب ها و فعالیتها در آن منییاط
ک رنگ است .به نویی شاهد یک رابهه یکسییویه هسییتی و اییین ضییب ها بییه مبییدد خییود
بازنمیگردند .موضویی که در اتنوموزیکولوژی و بییه خصییوص در ا ییول کییار میییدانی از
اهمیت فوحالعاد ای برخوردار است .در مه تییرین منییابع رشییته اتنوموزیکولییوژی کییه بییه
موضوع کار میدانی میپردازند ،به ضرورت بازگشت ضب ها و اسناد به جامعه مبییدد تأکییید

شد است (مایرز .)110 ،1382 ،یکی از این آثار متعل به هلن مایرز 1است که وی در آن
تأسیآ «آرشیو و مرکز پژوهش اتنوموزیکولوژی» در دهلی هند را بهینوان یک تجربه موف
معرفی میکند .این مرکز ،پژوهشگران خییارجی را یییاری میرسییاند تییا قبییل از تییر هنیید،
نسخهای از ضب های میدانی خود را در این مرکز باقی گذارند (همان) .ی
آنتنی سیگر دربییار
مشکجت شکلگیری آرشیوهای منهقهایی این گونه توضیح میدهد:
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محققان میدانی ،نوارهای ضب شد را بییهینوان یییک سییرمایه فییردی
یکی از دالیل این است که اکثر
ِ
میبینند .ضب هایی که با هزینه قابلتوجه و همرا با مشکجت و سختیهایی محق شدند و در نتیجه
برخی از پژوهشگران میدانی تمایل ندارند که این ضب ها را به راحتی در اختیار سایر پژوهشگرانی که
این مشکجت را تجربه نکردند ،قرار دهند .آنها همچنین این نگرانی را دارند که مبادا نتایج گردآوری و
کار میدانی آنها ،قبل از آن که توس خودشان منتشر شود ،توس پژوهشگران دیگر مورد استفاد قرار
گیرد .این نگرانیها قابلدر است ،اما بهینوان دلیلی برای جلوگیری از تأسیآ یک آرشیو ،قابل قبول
ً
نیستند .تقریبا در همه آرشیوها ،قراردادهایی وجود دارند که دسترسی بییه مجمویییهها را بیرای مییدت
زمانی محدود میکند .برخی آرشیییوها ،گزینییههای مختلفییی بیرای محییدودیت در اسییتفاد از یییک
مجمویه معین ارائه میدهند .به شکل موردی این محدودیتها قابل مذاکر هستند و به اییین واسییهه
احبان مجمویهها میتوانند بین منافع حرفهای خود و منییافع سییایر پژوهشییگران و یمییوق جامعییه،
ً
سنجشی به یمل آورند .استفاد نادرست از یک مجمویه سپرد شد احتماال بسیییار نییادر اسییت ،در
حالی که استفاد مفید از آن بسیار متداولتر است (سیگر.)265 ،1986 ،

ریشه شکلگیری این رویکرد که معتقد به بازگشت آثار ضب شد توس پژوهشگران به
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مبدد فرهنگی خود است ،به دهه  1970میجدی بازمیگردد .گسترش اییین تفکییر منجییر بییه
شکل گیری جنبشی به نییاق «بازگشییت» در فضییای اتنوموزیکولییوژی در اوایییل دهییه 1980
میجدی شد .برونو نتل 1که خود از پیشگامان این جنبش بود دربار آن مینوسید:
با تشخیت این که احبان ا لی هر موسیقی باید افرادی باشند که آن را آفرید و اجرا کرد انیید،
اتنوموزیکولوگها از دهه  1970میجدی شروع بییه ترغیییب بییه توسییعه آرشیییوهای موسیییقایی در
مؤسساتی مانند موز های محلی ،مناط اختصا ی بومیان آمریکا و همچنین در مکانهییایی کییه
برای جامعه مورد مهالعه حایز اهمیت است ،کردند .دهه  1980میجدی شاهد رشد فراینییدهایی
ً
بود که بهینوان «بازگشت» ناق گذاری شدند .این مفهوق یمدتا بر توسعه آرشیوها برای فرهنگها و
در فرهنگهایی که موسیقیهای ضب شد در آنها تولییید شییدند ،داللییت داشییت .اییین موضییوع،
بازگشت ضب های اولیه در آن فرهنگها و همچنین اشیای فرهنگی جمعآوری شد مانند سییازها
را نیز در بر میگرفت (نتل.)168 ،2005 ،

این رویکرد آرشیومدار اتنوموزیکولوژی در دهه  1980میییجدی بییا یکییی از مه تییرین
مدلهای پژوهش مردقشناسانه این رشته آمیخته میشود .این مدل مردقشناسانه متعلی بییه
آلن مریاق است که در آن یک مدل مثلثی شامل بینشهای موسیقایی ،رفتارهای موسیییقایی
و ا وات موسیقایی معرفی میشود .بینشها ،رفتارها را سببساز میشییوند و ا ییوات بییه
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واسهه آن رفتارها تولید میشوند .بینشها دربرگیرند این موضویات هستند که «چه چیزی
موسیقی است و چه چیزی موسیقی نیست ،این که آیا در جامعه مورد نظر مفهییوق اسییتعداد
موسیقایی وجود دارد یا نه ،تا چه انداز موسیقی در یک جامعییه اهمیییت دارد ،چییه مقییدار
وقت رف آن میشود ،تا چه حد و در چه جهتییی بییه آن توجییه میشییود ،ریشییه موسیییقی
چیست ،منبع آفرینش موسیقایی کداق است ،جنبههای زیباشناسانه و احساسی تا چییه حیید
مورد توجه قرار میگیرند( ».فاطمی.)143-144 ،1378 ،
بر این اساس ،برونو نتل این اید را مهرح میکند که در آرشیوهای امییروزی یییجو بییر
ا وات موسیقی ،باید به جمعآوری بینشهای موسیقایی در یک جامعه ه همت گمییارد.
چراکه فرهنگهای موسیقایی در حال تغییر هستند و بییا جمییعآوری بینشهییای موسیییقایی
میتوان روند تغییرات را بهتر مورد مهالعه قرار داد« .ا وات موسیقایی با سریت کمتری در
حال تغییر هستند .اگر ما واقعا به دنبال حفو و نگهداری فرهنگهییای موسیییقایی هسییتی ،
باید به دنبال را هایی باشی که بتوانی بینشهای موسیقایی را جمعآوری و ضب کنی  .اییین
موضوع به نظر من بیشتر شامل«اتنوموزیکولوژی اورژانسی» 1میشود ،تا اییین کییه فقی بییه
وسیقایی رف اکتفا کنی » (نتل .)171 ،2005 ،در ایران نیییز
جمعآوری و ضب ا وات م
ِ
با فقدان چنین آرشیوهایی روبرو هستی  .سالهاست که در نقییاط مختلییف اییران ،ضییب و
گردآوریها اتفاح میافتد ،اما برگشت این منابع به شکل سازمانیافته به مبییدد اییین آثییار رد
نمیدهد .در حالی که با تأسیآ آرشیوهای منهقهایی در چنییدین نقهییه از کشییور میتییوان
تأثیری پایدار در بهبود حیات موسیقایی این مناط ایجاد کرد .در این آرشیوها بهتییر اسییت
رویکرد شرح داد شد برونو نتل را ه به کار بست تا از این طری  ،این آرشیوها تبدیل بییه
کانونی فرهنگی-موسیقایی شوند که در آنها نه تنها آثار موسیقی ،بلکه بینشهای موسیقایی
ً
نیز جمعآوری شوند و یمج اییین آرشیییوها تبییدیل بییه مراکییز تجمییع موسیییقیدانان و تبییادل
اید های موسیقایی شییوند .از نظییر تییأمین منییابع انسییانی متخصییت ،میتییوان از ظرفیییت
ً
فارغالتحصیجن رشته اتنوموزیکولوژی که اتفاقا دارای پراکندگی جغرافیایی نسییبتا متنییویی
نیز هستند ،استفاد کرد.

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1اتنوموزیکولوژی اورژانسی به جمعآوری و ضب فرهنگهای موسیقایی که در حال تغییر و احیانا نابودی هستند ،اطجح می شود.
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حوز دیگر در اتنوموزیکولوژی کاربردی مربوط به حقوح موسیییقایی اقلیتهاسییت .از
آنجییایی کییه کشییور ای یران ،در چهاردهییه گذشییته مهاجرپییذیر بییود اسییت ،اییین حییوز از
اتنوموزیکولوژی کاربردی میتواند برای کشور ایران کارایی داشته باشیید .چییرا کییه یکییی از
موضویات اساسی در حوز حقوح موسیقایی اقلیتهییا ،بییه زنییدگی موسیییقایی مهییاجرین
مربوط میشود .مهاجرت امروز به شکلهای مختلف در دنیا گسترش یافته است .به نظییر
می رسد همه دنیا در حال حرکت است .این حرکت ،افیراد مختلییف را شییامل میشییود؛ از
پناهجویان ،دانشجویان ،بازرگانان گرفته تا تروریستها ،نیروهای مسییلح و غیییر  .مقیییاس

اییین جابجاییهییا در دنیییای امییروز وسیییع اسییت (شییلر و اووری )210 ،2006 ، 1اییین
جابجاییها شیرای فرهنگییی متفییاوتی را در دنیییا ایجییاد کییرد اسییت .آپییادورای ،یکییی از
مهرحترین نظریهپردازان جهانیشدن در حوز فرهنگ ،در این بار مینویسد« :قرن بیسییت
ف
و یک شاهد تنشهای جدیدی بییین اشییکال در گییردش فرهنییگ و جریانهییا و شییبکههای
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نوظهور فرهنگی است .این تنشها ،مسیرهای متعدد گردش و انتشار فرهنگ را شکل داد و
پوشش میدهند» (آپادورای .)8 ،2010 ،2مهاجرت یکی از یواملی است که بر شکلگیری
جریانها و شبکه های نوظهور فرهنگی و موسیییقایی تأثیرگییذار اسییت .سییه یامییل مییؤثر در
مبحث مهاجرت و موسیقی یبارتاند از :مهاجرت افراد و سازها ،گونههای موسیقایی سفر
کرد و رسانهها (توینبی و دوئک.)1 ،2011 ،هر کییداق از اییین یوامییل میتواننیید نقشییی در
مهاجرت و جابجایی موسیقی از فرهنگی بییه فرهنییگ دیگییر ایفییا کننیید .دربییار مییورد اول،
ً
موسیقیدانان یمدتا برای تأمین معیشت مهاجرت میکنند و وارد مکانهای زیستی جدییید
میشوند .البته نقش شنوندگان موسیقی ه قابل اغماض نیسییت .حرکییت موسیییقیدانان و
غیرموسیقیدانان ،چه داوطلبانه ،چه اجبییاری و اقامییت آنهییا در یییک مکییان جدییید بایییث
مهاجرت موسیقایی و انتقال فرهنگی میشود.
یکی از بزرگترین جوامع مهاجر در ایران ،مربوط به افغانها میشود .بییر اسییاس آمییار
موجود ،از سال  1359و پآ از حمله شوروی به افغانستان ،تا اواس دهه  1380شمسی،
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

جمعیت این مهاجرین بین دو یست هزار نفر تا حدود سه میلیون نفر در نوسان بییود اسییت
(محمودیان .) 49 ،1386 ،برای یک جامعییه مهییاجر در سییرزمین مقصیید ،سرنوشییتهای
مختلفی متصور است .حسییین محمودیییان ( )1386بییه نقییل از بییری ( )1992و هاتنیییک
( )1986در این بار مینویسد« :ممکن است نتایج فرهنگپذیری برای مهاجران ،بر اساس
شیو های آن متفاوت باشد .اگر هدف ارتباط بیشتر مهاجران با جامعییه کییل باشیید ،ممکیین
است رویکرد همانند شدن 1انتخاب شود؛ اگر هدف حفو هویت فرهنگی مهاجران باشیید،
ممکن است جدایی 2رویکرد مناسب باشد؛ اگر هی کداق از اهداف قبلی مد نظییر نباشیید،

رویکرد درحاشیهبودن 3انتخاب میشود؛ و اگر هییر دو هییدف اول مییدنظر باشیید ،رویکییرد

ادغاق4بهترین گزینه خواهد بود» (محمودیان.)46 ،1386 ،

از موسیقی هموار بهینوان یکی از مه تییرین ابیزار بیرای تحقی رویکییرد «ادغییاق» در
اتنوموزیکولوژی کاربردی و در مواجهه با مهاجران اسییتفاد شیید اسییت .چراکییه از طریی
موسیقی ه حفو هویت فرهنگی مهاجران و ه ارتباط بیشتر با جامعه مقصد امکانپییذیر
است .یکی از مه ترین پروژ های تجربه شد در این زمینییه ،مربییوط بییه پییروژ «آزرا »5در
نییروژ اسییت .اییین پییروژ توسی سی ی
یانیبر پتییان 6در سییال  1994در زمییان جنییگ بالکییان و
درگیریهای قومی در این منهقه ،شکل گرفت .در آن سالها بزرگترین جامعه بوسنیایهای
مهاجر در کشور نروژ ایجاد شد .پتان در ابتدا به شناسایی مشکجت این جامعییه مهییاجر از
جنبه های مختلف روانی و اجتمایی پرداخت .او به دنبییال اییین پرسییش رفییت کییه فرهنییگ
بوسنیایی و هویت بوسنیایی به شکل یاق و هویت موسیقی بوسیینی بییه شییکل خییاص چییه
تعریفی نزد این افیراد مهییاجر دارد .هییدف از انجییاق اییین پییروژ  ،تنهییا ایجییاد یییک زنییدگی
مسالمتآمیز برای بوسنیاییهای ساکن نروژ نبود ،بلکییه یییجو بییر آن ،انتقییال اییین تجربییه
ه زیستی با فرهنگ های دیگر ،به بوسنی بود تا از این طری بتوان از شکلگیری اختجفات
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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قومی درآیند جلوگیری کرد .این پروژ شامل سه مرحله بود .در مرحله اول پتییان بییه دنبییال
شناخت هویت فرهنگی و موسیقایی بوسنی از طری گفتوگو و مصاحبه با جامعه مهییاجر
رفت .در مرحله دوق تجش نمییود اییین هویییت فرهنگییی و موسیییقایی را از طریی برگیزاری
سخنرانیها و نشستهای گفتوگو محور به جامعه نروژ معرفییی نماییید .در مرحلییه سییوق،
شکلگیری تجربییههای موسیییقایی مشییتر بییین جامعییه موسیییقیدانان نییروژ و مهییاجرین
بوسنیایی مورد حمایت قرار گرفت (پتان.)91 ،2008 ،
در ارتباط با زندگی موسیقایی مهاجران افغان در ایران با کمبود پژوهش در مییورد ابعییاد
حضور موسیقایی آنان روبرو هستی  .در حییالی کییه اییین موضییوع از ظرفیییت خییوبی بیرای
تبدیلشدن به چندین پایاننامه دانشجویی برخوردار است ،متأسفانه به یلت یدق توجه بییه
رویکردهای اتنوموزیکولوژی کییاربردی در دانشییگا های کشییور و در نییزد سیاسییتگذاران
موسیقی ،دانشجویان به سمت این گونه موضویات سوح داد نمیشوند .بعد از انجاق یییک
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کار پژوهشی و اشراف به زندگی موسیقایی مهاجران افغان و بهخصوص موسیقیدانان افغان
ساکن در ایران ،میتوان از اطجیات به دست آمد برای تحقی هییدف ادغییاق اییین جامعییه
مهاجر با جامعه ایران و رفع سوء تفاهمات و بدبینیهای اجتمایی استفاد نمییود .نگارنیید
در سال  1395اقداق به برگزاری و سازماندهی دو نشست پژوهشی در موز موسیقی اییران،
درمورد موسیقی افغانستان نمود و در هر دو برنامه تجش شد از فر ت به دست آمد بیرای
شناسایی بیشتر موسیقیدانان افغان مقی اییران اسییتفاد شییود .اولییین برنامییه بییا سییخنرانی
نگارند و هوشنگ فراهانی(کارشییناس ارشیید رشییته اتنوموزیکولییوژی) و بییا حضییوریارف
جعفری هنرمند افغانستانی ساکن ایران در تاریخ جمعه پیینج شییهریورما  1395در مییوز
موسیقی ایران برگزار شیید .در ابتییدای جلسییه نگارنیید  ،بییه تبیییین دالیییل انتخییاب موضییوع
افغانستان پرداخت .وی از یدق توجه کافی به موضوع افغانستان در ادبیات پژوهشییی اییران
در دهه های گذشته در قیاس با موسیقی ازبکستان و تاجیکستان انتقاد کرد و بر این موضوع
تأکید نمود که موسیقی ایران با موسیقی افغانستان یجو بر پیوند تاریخی ،به واسهه حضور
مهاجرین افغانستانی ،دارای یک پیوند اجتمایی است که این پیونیید اجتمییایی هی توسی
موسیقیدانان و ه پژوهشگران نادید گرفته شیید اسییت .وی دلیییل دیییوت از موسیییقیدان

افغانستانی ،یارف جعفری ،را تجشی برای توجه به ظرفیتهای موسیقایی جامعه مهاجرین
افغانستانی ذکر کرد .فراهانی در ادامه بر اساس مهالعات جان بیلی به تشییریح هشییت میید
ا لی در موسیقی افغانستان پرداخت .سپآ یارف جعفری با ساز دنبییور برخییی دیگییر از
مد های مورد استفاد در موسیقی افغانستان را توضیح داد و قهعاتی را نیز اجرا کرد .در ادامه
ب ا پاسخ به سؤاالتی که توس نگارند مهرح شد ،زندگی موسیقایی خود را در اییران شییرح
داد .بعد از این بخش ،فیلمی از ساختههای موسیقیشناس انگلیسی ،جان بیلییی ،در مییورد
زندگی رباب نوار هراتی ،رحی جان خوشنواز ،نمایش داد شد .برنامه دوق در ده دی مییا
 1395با ینوان «از نیویور تا کابل :بررسی موسیقی مهاجرین افغانسییتانی» بییا سییخنرانی
روح الله کجمی ،کارشناس ارشد رشته اتنوموزیکولوژی ،برگزار شیید .وی دراییین برنامییه بییه
شرای موسیقی افغانستان ضییمن حضییور و فعالیییت طالبییان و در ادامییه حضییور نیروهییای
آمریکایی در افغانستان پرداخت .در ادامه این سخنرانی ،گرو مهاجر افغانسییتانی هییجل از
شهر سمنان به اجرای موسیقی پرداختند و در پایان زندگی موسیقایی خود در اییران را بیرای
حضار شرح دادنیید .از نکییات قابییل توجییه در اییین دو برنامییه ،حضییور گسییترد مخییاطبین
افغانستانی در برنامه بود که خود زمینه ساز آشنایی با چنییدین موسیییقی دان دیگییر و برخییی
فعالین فرهنگی و ادبی افغانستانی شد.
در ارتبییاط بییا بییه کییارگیری سییایر رویکردهییای اتنوموزیکولییوژی کییاربردی در ای یران،
پیشنهاداتی قابل طرح هستند که طرح آنها در این مقاله نمیگنجند.
 .5بحث و نتیجهگیری

موسیقیشناسی کاربردی یا اتنوموزیکولوژی کاربردی شاخهای از دانییش اتنوموزیکولییوژی
است که با محوریت مسئولیتپذیری اجتمایی در جهت رفع برخی معضجت اجتمایی و
موسیقایی تجش مینماید .در این مقاله ابتییدا بییه بررسییی مبییانی نظییری اتنوموزیکولییوژی
کاربردی و روند تاریخی شکلگیری آن پرداخته شد .موضویی کییه در اییران تییاکنون کمتییر
مورد توجه قرار گرفته و غیر از یک ترجمه به منبع دیگری در منابع فارسی برنمیخوری  .فقر
منابع نظری در این حوز یکی از انگیز های نگارند در نگارش مقاله بود .اما انگیز مه تر،
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بررسی اتنوموزیکولوژی کاربردی در ایران بود .این گرایش به دالیل مختلف در ایران مغفول
ماند است .یدق اهتمییاق محی هییای دانشییگاهی در جهییت معرفییی و تبیییین فر ییتهای
اتنوموزیکولوژی کاربردی برای جامعه از جمله دالیل یدق گسترش این گیرایش در جامعییه
ایران است .از آنجا که در اتنوموزیکولوژی کاربردی ،مسییئولیت پییذیری اجتمییایی نقشییی
محوری دارد و این موضوع مستلزق پرداختن پژوهشییگر بییه وضییع کنییونی جامعییه خییویش
است ،در نتیجه این گرایش با توجه به تسل دیدگا تاریخگرا در فضای دانشییگاهی ،کمتییر
مورد توجه قرار گرفته است .یدق شناخت سیاسییتگذاران حییوز موسیییقی از ظرفیتهییای
رشته اتنوموزیکولوژی و به تبع آن اتنوموزیکولوژی کاربردی از دیگر دالیییل یییدق گسییترش
اییین گییرایش در جامعییه ایییران اسییت .در بخییش نظییری بییه هفییت حییوز مهیی کییاری
اتنوموزیکولوژی کییاربردی شییامل احقییاح حی گرو هییای فرهنگییی-موسیییقایی محییروق،
ِ
پروژ های آرشیوی ،احقاح ح موسیقایی اقلیتها ،بازتولید محی های طبیعی و اجتمایی
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فرهنگهای موسیقی ،حضور در بحرانهای اجتمایی و جنگ و آموزش موسیقی به شییکل
بینافرهنگی ،اشار شد .از میان این حوز ها ،سه حوز بهینوان نمونه در نظر گرفتییه شییدند و
پیشنهاداتی در این حوز ها در ارتباط با جامعه ایران مهییرح شییدند .در زمینییه احقییاح حی
گرو های موسیقایی محروق باید به این نکته توجه داشت که جشنوار ها میتوانند زمینهسییاز
حمایت از گرو های فرهنگی – موسیقایی محروق باشند .این نکته قابل ذکر اسییت کییه تنهییا
مورد برجسته در به کارگیری رویکردهای اتنوموزیکولوژی کاربردی در ایران مربوط به حیات
جشنوار ای در موسیقی ایران در طی نییی قییرن گذشییته اسییت .در ارتبییاط بییا جشیینوار ها و
حمایت از گرو های موسیقایی محروق این نکته حائز اهمیت است که تعریف این گرو های
محروق متناسب با تغییرات اجتمایی ایران نزد سیاستگذاران موسیقی تغییر نکرد و نیازبییه
یک بازنگری دارد .درارتباط با پروژ های آرشیوی ،ضرورت تأسیآ آرشیوهای منهقهایی در
نقاط مختلف کشور و به خصوص نقاط کمتر برخوردار ،اتفاح مهمی تلقییی میشییود تییا از
این طری رابهه یک سویهای که بین پژوهشگران حوز موسیقیهای فولکلور با مناط مورد
پژوهش حاک است ،تغییر کرد و به رابههای دوسویه تبدیل شییود .منییاطقی کییه خاسییتگا
موسیییقیهای فولکلییور هسییتند باییید بتواننیید از مزایییای فعالیتهییای پژوهشییی در قالییب

شکلگیری این آرشیوها بهر مند شوند .این آرشیوها تبدیل به مکانهییایی بیرای جمییعآوری
محصوالت ،اید ها و بینشهای موسیییقایی میشییوند و از اییین طریی میتواننیید در بهبییود
حیات موسیقایی هر منهقه نقشی مؤثر ایفا نمایند.
سومین نمونه پیشنهادی به حوز احقاح ح موسیقایی اقلیتهییا بییا تمرکییز بییر موضییوع
مهییاجرین مربییوط میشییود .زنییدگی موسیییقایی مهییاجرین افغانسییتانی در ای یران یکییی از
موضویاتی است که کمتر به آن پرداخته شد اسییت .از طریی اتنوموزیکولییوژی کییاربردی
میتوان شرایهی را ا یجاد نمود که ه جامعه اییران و هی جامعییه مهییاجرین از آن بهر منیید
شوند .بهترین اتفاح برای یک جامعه مهاجر و جامعه مقصد ،وقوع «ادغاق» اسییت .در اییین
رویکرد ه هدف ارتباط بیشتر جامعه مهاجر با جامعه مقصد و ه حفو هویت فرهنگییی
آنها لحاظ میشود .موسیقی یکی از مه ترین ابزار جهت شییکلگیری «ادغییاق» اسییت .در
این زمینه اتنوموزیکولوژی کاربردی با طراحی پروژ هییایی میتوانیید از ظرفیییت موسیییقایی
جامعه مهاجرین افغانستانی استفاد کند که این موضوع ه موجب حفو هویییت فرهنگییی
این جامعه مهاجر و ه ارتباط بیشتر با جامعه اییران و زمینییه سییاز رفییع سییوء تفاهمییات و
بدبینیهای اجتمایی میشود .الزق به ذکر اسییت فر ییتهای اتنوموزیکولییوژی کییاربردی
برای جامعه ایران محدود به نمونههای ذکر شد نمیشییود و میتییوان از ظرفیتهییای آن در
سایر حوز ها مانند بحرانهای اجتمایی و آموزش موسیقی به شکل بینافرهنگی نیز استفاد
نمود که خود نیازمند پژوهشهای جداگانهای هستند .چارچوب پیشنهادی این مقاله بیرای
اتنوموزیکولوژی کاربردی در ایران از سه بخش زیر تشکیل میشییود :پییژوهش ،آمییوزش و
یمل موسیقایی.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

125
اتنوموزیکولوژی کاربردی
در ایران :چارچوبی ...

پژوهش

یمل موسیقایی

آموزش

نمودار  .1مدل پیشنهادی برای اتنوموز یکولوژی کاربردی در ایران

نخسییت باییید در ارتبییاط بییا نقییش موسیییقی در حییل مسییائل فرهنگییی و اجتمییایی،
پژوهشهای گسترد ای ییورت بگیییرد ،سییپآ دانییش بهدسییت آمیید از اییین فعایتهییای
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پژوهشییی ،از طری ی فعایتهییای آموزشییی در جامعییه موسیییقی گسییترش یابیید تییا زمینییه
یملی موسیقایی برای حل مسائل فرهنگی و اجتمییایی ایجییاد شییود.
شکلگیری پروژ های
ِ
ً
مجددا پروژ های یملی انجاق شد مورد پژوهش قرار گیرنیید و نقییاط ضییعف و قییوت آنهییا
شناسایی شود و نتایج به دست آمد در پروژ های آتی مورد توجه قرار گیرند .در پایان ،اییین
ً
نکته قابل تأکییید اسییت کییه اتنوموزیکولییوژی کییاربردی مییاهیتی بینارشییتهای دارد و یمییج
پروژ هییایی بییه بیشییترین موفقیییت خواهنیید رسییید کییه در آنهییا همکییاری مناسییبی بییین
پداگوژی موسیقی شکل بگیرد.
اتنوموزیکولوگها ،جامعهشناسان و متخصصین
ِ
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