رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽ ﺗﮑﻨﻮازی و ﺑﺪاهﻪ
ﻧﻮازی در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ
ﲞﺶ اول

ﭘﺲ از ورود اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﻔﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﳑﻨﻮﻋﻴﺖ ﺁن از دﻳﺪﮔﺎﻩ
دﻳﻨﯽ ،ﮐﺴﯽ ﲤﺎﻳﻞ ﻳﺎ رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ روی ﺁورد  ،ﻟﺬا
دوری ﺟﺴﱳ از اﻳﻦ هﻨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺁﺷﮑﺎرا ﺁن را ﻓﺮدی و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻴﺸﱰ
درون اﻧﺪروﻧﯽ هﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺖ

دارﻳﻮش اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﯽ ـ ﺗﻮرﻧﺘﻮ

و ﺑﺪاهﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ

ﺑﺮای ﻳﺎﻓﱳ ﻋﻠﻞ ﺳﺒﮏ اﺟﺮاﻳﯽ و ﻳﺎ دﻳﺪﮔﺎﻩ هﻨﺮی ﺗﮑﻨﻮازی
ﻧﻮازی ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﻠﺰوﻣﺎت و اﺳﺎس ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﲢﻠﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ام ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان در ﭘﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راز و
ﻧﻮع ﻧﮕﺎﻩ و ﺷﻴﻮﻩ اﺟﺮاﻳﯽ را درﻳﺎﻓﺖ.
در ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﺪ ﳕﻮﻧﻪ
ﳏﺪود را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ از ﺗﮑﻨﻮازی
و ﺑﺪاهﻪ ﻧﻮازی ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
ﺟﺎز ﺗﺎزﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎﻣﯽ
و ﻓﺎﻗﺪ ﲢﺼﻴﻼت اﺟﺮا و ﺑﻌﺪهﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﱰش ﻳﺎﻓﺖ ،در ﺁﺳﻴﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ،هﻨﺪ ،ﭼﻴﻦ و در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ )ﻓﻼﻣﻴﻨﮑﻮ( ﮐﻪ دارای ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎهﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ هﺎی ﳎﺎر و روﻣﺎﻧﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻪ در
ﺗﮑﻨﻮازی ،ﺑﻠﮑﻪ در ﲞﺶ ﺑﺪاهﻪ و ﮔﺮوﻩ ﻧﻮازی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
ﴰﺎل ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﻳﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﺮﺑﯽ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺎی
دور ﺗﮑﻨﻮازی و ﺑﺪاهﻪ ﻧﻮازی ﺑﻴﺸﱰ از اﻣﺮوز راﻳﺞ ﺑﻮدﻩ ،وﻟﯽ ﺁﻧﭽﻪ
ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻴﺸﱰ ﮔﺮوﻩ ﻧﻮازی و ﮐﻤﱰ ﺗﮑﻨﻮازﻳﺴﺖ و
در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻋﺮاب اﻣﺮوزﻩ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ و ﻧﻮازﻧﺪﻩ ﺗﻮاﻣﺎ ﳘﺮاهﯽ دارﻧﺪ.
ﭼﺮا ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺪاهﻪ و ﺗﮑﻨﻮازی دارد؟
در ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ
دهﻨﺪﻩ ﻓﺮهﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ـ اﻳﺮان ،هﻨﺪ ،ﭼﻴﻦ ـ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺮهﻨﮓ و ﮐﺸﻮر ﻣﺸﱰک اﺳﺖ
اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﳓﻮﻩ ﻧﮕﺮش ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪن ﻧﮕﺎهﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ وﻳﮋﻩ از
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪن ﺳﺒﮏ و دﻳﺪﮔﺎهﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،هﻨﺮی و ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ هﺮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر در ﻃﯽ هﺰارﻩ هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
دارای ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﭘﺪرﺳﺎﻻر و دارای ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی و
ﻗﺪرت ﻓﺮدی )در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﻩ ،در هﻨﺪ ﻣﻬﺎراﺟﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻩ ،در
ﭼﻴﻦ ﺧﺎﻗﺎن ﻳﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮر( ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان ،اﻳﻦ
رواﺑﻂ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﻣﺮدم در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎﻩ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﮐﻢ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت و رهﱪی ﻓﺮدی ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاردﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .در اﻳﻦ
ﻧﻮع ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﮐﻨﺪی اﳒﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﯽ اﺻﻼ اﳒﺎم
ﳕﯽ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﻦ ﺳﻪ

ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﳕﯽ ﺧﻮرد .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮑﺮدن اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﻓﺮهﻨﮕﯽ در زﻣﺎﻧﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﱰک در ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ هﻨﺪ و اﻳﺮان ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ اوﻟﻴﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ـ ﻧﮋادی )ﺁرﻳﺎﻳﯽ( وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﱰﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻳﮑﺴﺎن را در هﻨﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺁورد .ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا وﺟﻪ ﻣﺸﱰک ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻗﻮم ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ،
اﻣﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﳏﻴﻄﯽ و ﺗﺴﻠﻂ هﺎی ﺗﻔﮑﺮی و ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﻗﻮام ﳐﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ دو ﻗﻮم ،اﻳﻦ دو ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ راهﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از هﻢ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در هﻨﺪ رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ از دﻳﺪﮔﺎﻩ
ﻣﺬهﺒﯽ ﺟﻨﺒﻪ ی ﺗﻘﺪس ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و در اﻳﺮان اﻳﻦ دو هﻨﺮ از دﻳﺪﮔﺎﻩ
دﻳﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﮑﻮهﺶ و ﺧﻮار ﴰﺮدﻩ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﳘﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺪاهﻪ ﻧﻮازی و ﺗﮑﻨﻮازی در هﺮ دو ﻓﺮهﻨﮓ از روزﮔﺎران ﮐﻬﻦ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز راﻳﺞ و ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﳘﺎن ﳑﻨﻮﻋﻴﺘﻬﺎ و ﳏﺪودﻳﺘﻬﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزهﺎ ﻧﻴﺰ
ﲢﻮﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ ﳘﺎن ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازﻩ هﺎی اوﻟﻴﻪ ی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻨﺘﻮر ﳘﺎن ﺷﮑﻞ اوﻟﻴﻪ ی ﺳﻨﺘﻮر را داراﺳﺖ و ﻳﺎ
ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزهﺎی دﻳﮕﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮب ،ﺷﺮق ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎزی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎﻧﻮ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﳎﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﺘﻬﺎی
ﳘﺎهﻨﮓ را ﺑﻨﻮازد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ی هﺎرﻣﻮﻧﯽ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻧﮑﺮد و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺪان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﳘﺎن ﺳﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺳﺎﺧﱳ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺷﺎﻳﺪ از اﻳﻦ روی ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ هﺎرﻣﻮﻧﯽ دور
از ذهﻨﻴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺪان اﻳﺮاﻧﯽ ،هﻨﺪی ،و ﭼﻴﻨﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در اﻳﺮان
اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺬهﺐ ﭘﺲ از ورود اﺳﻼم ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺟﻬﺖ دادن
اﻧﺪﻳﺸﻪ در اﻳﻦ هﻨﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﲪﺎﻳﺖ دﻳﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ
و ﻣﺮزهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺁن و راﺑﻄﻪ ی ﻗﺪرﲤﻨﺪ ﭘﺪرﺳﺎﻻری و
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﯽ ﭼﻮن ﭼﺮای ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺎﻩ در اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﮏ دﻳﻨﯽ راﻩ را
ﺑﺮ رﺷﺪ و ﲢﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺖ.
ﻣﺎهﻴﺖ ﻧﻈﺎم هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﮔﺮدﳘﺎﻳﯽ و ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ﻗﺒﺎﻳﻞ در ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در اﻳﺮان ،ﳘﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻠﺒﻪ ی ﻗﺒﻴﻠﻪ ی ﻗﻮی ﺗﺮ و ﲢﺖ
ﮐﻨﱰل درﺁوردن ﻗﺒﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .و اﻳﻦ روﻧﺪ ﳘﻮارﻩ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﳏﺘﻮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﮐﻨﱰل و ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ،رﺋﻴﺲ ﻗﺒﻴﻠﻪ ،رهﱪ ،ﺷﺎﻩ ،ﮐﺪﺧﺪا اﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دادﻩ اﺳﺖ.
از ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﻳﺮان ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ هﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،دﻳﻦ
ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﻴﺎزهﺎ و داوری ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺎد دﻳﻦ در ﺣﻮزﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ دﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﮑﯽ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻼف ﻳﻮﻧﺎن ،ﮐﻪ اﺧﻼق و دﻳﻦ از ﺣﻮزﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﺑﻮد ،در اﻳﺮان
ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺎد اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت ﺑﺎ دﻳﻦ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ داوری اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﻀﺎوت ﺳﻴﺎﺳﯽ
و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻧﻴﺰ ﻋﻬﺪﻩ دار ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم )ﻓﺮﻩ اﻳﺰدی( و
ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم )ﺧﻠﻴﻔﻪ اﷲ ،ﻇﻞ اﷲ( و در ﲤﺎم وﺟﻮﻩ ﻣﻌﻴﺎر و اﺳﺎس
ﺳﻨﺠﺶ درﺳﺘﯽ و ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ،دﻳﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻘﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ی اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺑﺮای ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﳏﺪودﻩ ای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ از ﺁن ﳕﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺎی ﺑﻴﺮون ﺪ و اﮔﺮ
از اﻳﻦ ﺣﺪ ﲡﺎوز ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﺎر اﳍﯽ ﺑﻪ ﴰﺎر ﻣﯽ
رﻓﺖ .از اﻳﻦ روی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﳘﻮارﻩ در ﭼﻨﱪﻩ ی ﻗﺪرت ﻓﺮد و
رﻋﺎﻳﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮد و اﺷﺮاف ﺧﻮاهﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮی
در رواﺑﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﳘﻮارﻩ اﺑﺰار ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ

و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﮐﻢ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻳﺮﭘﺎﻳﯽ اﻳﻦ
رواﺑﻂ ،اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﳘﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺁن ﳏﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎن دهﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎ و ﻧﻴﺎزهﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﺎرﻳﺨﯽ از دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﮑﺎﻳﺖ از ﺁن دارد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ای را
در ﺁن زﻣﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺪان ﻣﺸﻬﻮر ﺁن زﻣﺎن ،ﺑﺎرﺑﺪ ،ﺳﺮﮐﺶ و ﻧﮑﻴﺴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ و
ﻣﻌﺎﺑﺪ دﻳﻦ ﻣﺎﻧﻮی ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
اردﺷﻴﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﻨﺘﻮر ﻣﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ورود اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﻔﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﳑﻨﻮﻋﻴﺖ ﺁن از
دﻳﺪﮔﺎﻩ دﻳﻨﯽ ،در ﻃﻮل هﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﺴﯽ ﲤﺎﻳﻞ ﻳﺎ
رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ روی ﺁورد و ﻳﺎ در ﳏﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﺮوف ﺷﻮد ،ﻟﺬا دوری ﺟﺴﱳ از اﻳﻦ هﻨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺁﺷﮑﺎرا
ﺁن را ﻓﺮدی و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻴﺸﱰ درون اﻧﺪروﻧﯽ هﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺖ .ﻳﻌﻨﯽ
اﮔﺮ هﻢ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮی اﻳﻦ هﻨﺮ ﺑﻮدﻩ ﺑﻴﺸﱰ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻪ
ﺁﺷﮑﺎرا اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﲤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﻳﺎ
ﻧﻮاﺧﱳ ﺳﺎزی داﺷﺖ ،ﺑﺎ دﺷﻮاری هﺎی ﻣﺘﻌﺪدی روﺑﺮو ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن
دﺳﱰﺳﯽ ﺳﻬﻞ و ﺁﺳﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺪان داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﺟﺎﻳﯽ و ﻳﺎ
ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﲥﻴﻪ ﺳﺎز ﺑﻴﺎﺑﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﮑﻞ و
راﺑﻄﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎز ﲥﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺳﺎﺧﱳ ﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و
ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻩ و ﮐﺎری ﻧﺎﺻﻮاب ﺑﻮد و ﺗﺎ اﻳﻦ اواﺧﺮ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﯽ
ﺳﺎز را در زﻳﺮ ﻋﺒﺎ ،ﳐﻔﻴﺎﻧﻪ ﲪﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد اهﺎﻟﯽ ﳏﻞ اﻧﮕﺸﺖ
ﳕﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﯽ دﻳﻨﯽ و ﻣﻄﺮب ﺑﺪاﻧﺎن ﳔﻮرد )ﺗﺎ اواﻳﻞ دورﻩ
ﻠﻮی ﻣﺮدان از ﻋﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﮐﺖ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ردا
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺮ زاﻧﻮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ( و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﱳ ﺁن
ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﺷﮑﺎرا اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻻﺟﺮم ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺳﺎزهﺎی ﳐﺘﻠﻒ را ﺑﺴﺎزد ،ﻟﺬا دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﱳ
ﺳﺎز ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﭼﻪ اﺳﺘﻌﺪادهﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
رﺷﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﲤﺎﻳﻼﺗﯽ در درون اﻧﺴﺎﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب
ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﭼﻪ اﻓﺴﺎرهﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪن
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ داﺷﺘﻨﺪ زدﻩ ﺷﺪﻩ ﺳﺨﺖ دﺷﻮار و ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ هﻨﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در اوج ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺁهﻨﮕﺴﺎزان
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ هﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺁﻓﺮﻳﺪﻧﺪ و
ارﮐﺴﱰهﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﳎﻠﺴﯽ و ﲰﻔﻮﻧﻴﮏ ﻗﻄﻌﺎت ﺁﻧﺎن را اﺟﺮا ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در دﺳﱰس ﳘﮕﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﻳﺮاﻧﯽ در ﭘﺴﺘﻮ و
اﻧﺪروﻧﯽ و در ﺎﳔﺎﻧﻪ ی دل ﺧﻮد زﻣﺎن را ﻧﻈﺎرﻩ ﮔﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ
از ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺗﻴﺮﻩ و ﺗﺎر ﻓﺮداﻳﯽ ـ و ﻓﺮداهﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
اﻣﻴﺪ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راهﯽ دﮔﺮ ﺑﻴﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت ﻗﻠﺒﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ
ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻴﺎن ﳕﺎﻳﺪ.
ﺁزادی در ﺣﻴﻄﻪ ی ادﺑﻴﺎت اﻳﻦ ﳏﺪودﻳﺖ هﺎ و ﳑﻨﻮﻋﻴﺖ هﺎی زﻣﻴﻨﻪ هﺎی
هﻨﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻠﻤﻮس در ﺧﻮد
ﺑﺎزﺗﺎب دادﻩ اﺳﺖ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ اﺷﻌﺎرش ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ واژﻩ هﺎی
ﺷﻌﺮش ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻧﻮاﺧﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از وزن هﺎی ﻣﻮزون و ﺗﮑﺮار واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر رﻳﺘﻤﻴﮏ ﺑﻪ
ﳘﺮاﻩ دارﻧﺪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
اداﻣﻪ دارد

