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چکیده
بیــان مســئله: در مباحــث جامعه شناســیک دربــارۀ موســیقی ایرانــی، پژوهشــگران معمــواًل 
رویدادهــای 'پــس از مشــروطه' را نقطــۀ عزیمــت خــود در نظــر می گیرنــد؛ درحالی کــه هنرمنــدان 
قاجــار در بطــن ســاختار اجتماعــی آن دوره کــه بــه پیــش از مشــروطه نیــز می پیونــدد، جهان بینی 
فّعالّیت هــای  بهتــر  بــه درک  ایــن ســاختار  بررســی  رویکردهــای هنــری خاّصــی داشــته اند.  و 
هنرمنــدان پــس از مشــروطه -و در ایــن پژوهــش خــاص، موســیقی دانان ایرانــی- بســیار یــاری 

می کنــد.
در دورۀ  تأثیــر ســاختار جامعه شناســیک خلــِق هنــری  بررســی  هــدف مقالــه  هــدف مقالــه: 
ــگاه تاریخــی پسامشــروطه اســت؛ بنابرایــن، پــس از  ــوع رویکــرد هنرمنــدان، در بزن ــر ن ، ب قاجــار
ــن  ــن و مهم تری ــی از اّولی ، یک ــار ــیقی در دورۀ قاج ــد موس ــیک تولی ــتر جامعه شناس ــریح بس تش
کــه  وزیــری  علی نقــی  و  قزوینــی  عــارف  جــدال  یعنــی   – موســیقی  حــوزۀ  در  هنــری  جدال هــای 
– بــا رویکردهــای جامعه شناســِی احســاس و  در مقالــۀ »فتــوای مــن« از عــارف اوج می گیــرد 
جامعه شناســی موســیقی بررســی می شــود؛ تــا رّدپــای ایــن شــیوه از خلــِق هنــری در رویکــرد 

هنــری عــارف شــناخته شــود.
ســؤال مقالــه: رویکــرد هنــری غالــب در دورۀ قاجــار چــه تأثیــری بــر واکنــش هنــری عــارف قزوینــی 

داشــته اســت؟
روش تحقیــق: پژوهــِش بینارشــته اِی حاضــر می کوشــد بــا بهره گیــری از روش جامعه شناســی 
تاریخــی، رویکــرد هنرمنــدان پــس از مشــروطه را تبییــن کنــد؛ بنابرایــن روش تحقیــِق مــا مطالعــۀ 
مــوردی در حــوزۀ جامعه شناســی تاریخــی اســت. بــر پایــۀ ایــن روش، رویــداد و یــا شــخصّیتی 
ــون  ــاری مت ــه ی ــز ب ــش نی ــن پژوه ــاز ای ــای موردنی ــرد؛ داده ه ــرار می گی ــش ق ــور پژوه ــاّص مح خ

تاریخــی ایــن دوره – از جملــه روزنامه هــا، سرگذشــت ها و خاطــرات – جمــع آوری می شــود.
نتیجــه: پژوهــش حاضــر مشــّخص می کنــد کــه ' گفتمــان حــال و قــال ' نقشــی محــوری در تعییــن 
رویکردهــای هنــری ایــن دوره داشــته اســت؛ و پــس از مشــروطه، ایــن گفتمــان هنــری منجــر بــه 

بســیج احساســی عــارف قزوینــی علیــه رویکــرد خــاّص علی نقــی وزیــری می شــود.
عــارف  قــال،  و  حــال  احســاس،  جامعه شناســی  موســیقی،  جامعه شناســی  کلیــدی:  واژگان 

قزوینــی، علی نقــی وزیــری، مشــروطه، فتــوای مــن.

* mohsenenasiri@iust.ac.ir
** hasan.khaiyati@gmail.com

10.30508/FHJA.2021.521512.1047 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

104

شماره سوم
زمستان 1399



A Sociological Analysis of theIm pact of Artistic 
Approach of Qajar era Artists on the Reaction of 

Artists of Post Constitutional Revolution;

A case study of Aref Qazvini›s My Fatwa 

Dr. Mohsen Nasiri*1

1. Assistant Professor of Religional Studies Department, Iran University of Science and 
Technology,Tehran, Iran
Hassan Khayati**2

2. M. A. of Sociology, Faculty of Literature and Humanties, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Received: 20/12/2020
Accepted: 28/2/2021

Page 105-121

Abstract
Sociological researches on Iranian music usually focus on the musical events that took 
place in Pahlavi era onwards or take on as their points of departure the social  events 
that occurred after the constitutional revolution of 1905. There is good reason for this 
particular approach since the most challenging questions about Iranian music start 
with their relation to major social changes in contemporary Iranian society or western 
music that all appeared after the constitutional revolution of 1905. Yet musical practice in 
prerevolutionary Iran and in that particular social context had its own characteristics. 
Special combination of different social forces in Iranian society led to a particular form 
of cultural and artistic production, especially music. The authors of this research have 
specified different main social groups in Iranian society of Qajar era who had a defining 
role in shaping this social context: sufies, clergies, culturally influential families, and 
Qajarian court. In this research, the authors tried to locate a distinctive cultural discourse 
in Qajar era formed within this specific configuration that is based on the so-called “Hall 
and Qal” discourse. By recognizing this discourse, we could use it to understand the 
sociological situation of artistic production of music in Qajar era. Investigating this social 
structure also will help us understand better the musical practice that was current after 
the constitutional revolution in Iran, when so many deep social changes in Iranian society 
disrupted the old way of artistic production. Therefore, we would be able to understand 
the specific reaction of artists who worked within the framework of artistic production in 
Qajar era against different artistic agendas put forwarded by other artists.
In order to do that, after explaining the sociological context of music production in 
prerevolutionary Iran we will analyze one of the first and most important musical debates 
of this time period in an article named “Fatwa-ye man” by Aref Qazvini. Aref Qazivi 
entered a debate with Ali-Naqi Vaziri and challenged the way Vaziri was trying to cope 
with Iranian music. This particular debate has a special place in Iranian contemporary 
art history since centers around different approaches toward art making. Thus, using 
sociology of emotion’s and music sociology’s approaches will help us trace back Aref’s 
approach to music according to the aforementioned social structure of music making in 
prerevolutionary Iran.
The present research is an interdisciplinary study that draws on sociological insights 
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for grasping artistic practices. Our main 
conceptual framework is based on social symbolic 
interactionism school in sociology that has evolved 
in many years from early thoughts of George 
Herbert mead to Howard Becker’s groundbreaking 
works in sociology of art in 1980s to recent works of 
Tia DeNora in music sociology. The main concern 
in this school is the way people act and react by 
recognizing each other’s actions through symbols. 
Drawing on this tradition, and also using the 
idea of “music in action”, Tia DeNora defines the 
concept of affordance to show the actual workings 
of music in social contexts. Originally based on 
psychological theory of Gibson, affordance in the 
context of music sociology means the way music 
can provide means to special social actions. In 
addition to theory of social interactionism, we 
also have used the theories of Jonathan Turner 
in the field of sociology of emotions to analyze 
the sociological origin of different emotions 
such as shame in this context. Our conceptual 
methodology of this research is based on historical 
sociology and, since we are concerned with the 
case of Aref Qazvini’s reaction to Ali-Naqi Vaziri’s 
critique of him, follows the case study method. 
According to this method, data is gathered from 
various historical documents of this period, such 
as memoirs, newspapers, journals. Along this 
method, in order to analyze the main document 
of our concern, i.e. Aref’s “fatway-e man”, content 
analysis technique is applied based on Norman 
Fairclough method.
Our research shows that before the constitutional 
revolution of 1905, the Hal discourse dominates 
the cultural activities of Iranian musicians. This 
cultural discourse, which encouraged a specific 
form of artistic knowledge along with a special 
social relation between the teacher and pupil, 
was best suitable to special social context of 
Qajarian era. Centering on the internal feelings 
and, sociologically speaking, lived experience, the 
Hal discourse is opposed to the Qal, which means 
relying on arguments and utterances generally. 
According to Hal discourse, one should feel not 
talk about his/her experiences. This is the case 
until the deep social changes of post-revolutionary 
Iranian society transformed the previous social 
context. By spreading different newspapers all 
over the society and new technology of telegraph, 
people began to discuss everything and put 

forward necessary changes in various aspects 
Iranian culture including music. Consequently, 
in post-revolutionary Iran musical discourse of 
Hal faces its opponent, i.e. Qal. That is arguments 
about music and its relation to society took hold 
of public sphere of Iranian society. This is where 
Aref, as someone being brought up in the culture 
of Hal, takes on an emotional mobilization in 
response to the new cultural discourse that centers 
on Qal instead of Hal.
Key words:Key words: sociology of emotion, music sociology, 
Hal and Qal, Aref Qazvini, My fatwa, Ali-Naqi 
Vaziri.
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مقدمه و بیان مسئله
نقطـۀ  ایرانـی،  معاصـر  جامعـۀ  گوناگـون  مسـائل  بررسـی  در 
عزیمـت را معمـواًل ›دوران پـس از مشـروطه‹ در نظـر می گیرنـد. 
از جملـه، در پژوهش هـای موسـیقی، بـه جـز مـواردی کـه به طـور 
می شـود  محسـوب  موسـیقی  تاریخـی  پژوهش هـای  خـاص 
)بـرای مثـال، وقتـی قصـد پژوهـش بررسـی مکاتـب موسـیقایی 
جریان هـای  اصلـی  ریشـه های  اسـت(،  آن  از  پیـش  و  قاجـار 
نظـر  در  مشـروطه  از  پـس  دورۀ  را  معاصـر  موسـیقی  گوناگـون 
از این کـه داده هـا و اطالعـات تاریخـی مـا از دورۀ  می گیرنـد. جـدا 
اسـت،  مشـروطه  از  پیـش  دورۀ  از  بیشـتر  به مراتـب  مشـروطه 
به لحـاظ جامعه شناسـیک، مهم ترین دلیل این روند پژوهشـی 
را بایـد در تمایـز سـاختاری میان ایـن دو دوره - یعنی دورۀ پیش 
و پـس از مشـروطه - جسـت وجو کـرد. دورۀ پـس از مشـروطه بـا 
دگرگونی بسـیار در سـاختارهای سیاسـی و اجتماعی و فرهنگی 
و اقتصـادی همراه اسـت؛ آن گونه که فضـای اجتماعِی این دوره 
بـا هیچ کـدام از دوره هـای پیـش از خـود شـباهتی نـدارد. همیـن 
فضـای تـازه، سرمنشـأ دیدگاه هـای گوناگـون در هنـر موسـیقی 
ایرانـی بـوده اسـت؛ به گونـه ای کـه تـا بـه امـروز نیـز بـرای توجیـه و 
تشـریح مواضـع هنرمنـدان موسـیقی، بـه سـرآغاز همیـن فضای 

تـازه - یعنـی دورۀ مشـروطه و پـس از آن - رجـوع می شـود.
بدیـن ترتیـب، پرسـش اساسـی پژوهـش حاضـر این اسـت 
کـه بسـتر اجتماعـی دورۀ پیـش از مشـروطه و گفتمـان متبلـور 
در آن، چـه تأثیـری بـر رویکـرد هنرمنـدان موسـیقی دورۀ پـس از 
مشـروطه داشـته اسـت. باتوجه بـه ایـن نکتـه، پژوهـش حاضـر 
سـاختار  فهـم  بـه  قـال‹  و  حـال  ›ایـدۀ  از  اسـتفاده  بـا  می کوشـد 
جامعه شناسـیک آفرینش موسیقی در دورۀ پیش از مشروطه 
نزدیـک شـود. علـت توّجه به دورۀ پیش از مشـروطه این اسـت 
کـه می خواهیـم از طریـق بررسـی ملمـوس و انضمامـی واکنـش 

، یا پیش از مشـروطه،  هنـری یکـی از هنرمنـدان اواخر دورۀ قاجار
تأثیـر بسـتر مذکور را بـر ایده های تازه ای که هنرمندان موسـیقی 

در دورۀ پـس از مشـروطه مطـرح کردنـد، بررسـی کنیـم.
دورۀ  هنـری  رویکـرد  تأثیـر  انضمامـی  بررسـی  به منظـور 
قاجـار بـر هنرمنـدان پـس از مشـروطه، بـه واکنـش هنـری یکـی 
بـه  قزوینـی(  عـارف  )یعنـی  قاجـار  اواخـر  مشـهور  هنرمنـدان  از 
ایده هـای  )یعنـی  مشـروطه  از  پـس  دورۀ  هنـری  تـازۀ  ایده هـای 
مـراد  اسـت،  گفتنـی  پرداخـت.  خواهیـم  وزیـری(  علی نقـی 
نویسـندگان از ›رویکـرد هنـری‹ متفـاوت اسـت بـا تصـّور رایـج از 
، بـا عنایت بـه ویژگی ›بین رشـته ای‹  ایـن مفهـوم. به عبارت دیگـر
جامعه شناسـیک  بینش هـای  از  متأثـر  کـه  حاضـر  پژوهـش 
اسـت، می خواهیـم ببینیـم واکنـش عـارف قزوینـی در چه بسـتر 
اجتماعی ای شـکل گرفته اسـت؛ و این بسـتر چه نوع انتظاراتی را 
میـان هنرمندان تقویـت می کند؛ بنابراین، منظور نویسـندگان 
اجتماعـی   

ً
ذاتـا انتظـاراِت  نـوع  همیـن  هنـری‹  ›رویکـرد  از  مقالـه 

 هنـری تلقـی می شـود و بـر اسـاس 
ً
اسـت؛ نـه رویکـردی کـه صرفـا

معیارهـای هنـری شـکل می گیـرد و توصیـف می شـود. در اینجـا 
منظـور از رویکـرد هنـری، رویکـردی اسـت کـه با شـرایط اجتماعی 
تمرکـز  دلیـل،  همیـن  بـه  نیسـت.  جداشـدنی  آن  از  و  درآمیختـه 
اصلـی نویسـندگان بـر بسـتر اجتماعـی خواهـد بـود؛ و واکنـش 
عـارف به مثابـۀ نمونـۀ انضمامـِی تأثیـر ایـن رویکـرد بـر فّعالّیـت 

هنرمنـداِن پـس از مشـروطه مـورد تأکیـد قـرار خواهـد گرفـت.

پیشینۀ پژوهش
دورۀ  موســیقی  هنرمنــدان  جهان بینــی  نســبِت  دربــارۀ 
پــس  هنــری  رویدادهــای  بــه  آنــان  واکنش هــای  بــا  قاجــار 
اســت.  نگرفتــه  صــورت  جداگانــه ای  پژوهــش  مشــروطه  از 
غفلــت پژوهش هــای جامعه شناســیِک موســیقی از ســاختار 
فرهنگــی جامعــۀ پیــش از مشــروطه موجــب شــده اســت کــه 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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چالش هــای  بــه  نســبت  باشــد،  داشــته  وجــود  ناقصــی  درک 
مختلفــی کــه در دورۀ پــس از مشــروطه بیــن مواضــع مختلــف 
مثــال،  بــرای  بــود.  گرفتــه  شــکل  ایرانــی  موســیقی دانان 
انگلیــش و خّیاطــی )1399(، نمکــی و خّیاطــی )1397(، فّیــاض 
مســائل  کــه  گرفته انــد  بدیهــی  را  فــرض  ایــن   ،)128  :1394(
آغــاز  مشــروطه  دورۀ  از  ایرانــی  موســیقی  هنرمنــدان  گوناگــون 
پــس  جامعــۀ  کــه  پیونــدی  بــا  به خصــوص  گرچــه،  می شــود. 
جامعــه  مفهــوم  می کنــد،  پیــدا  مــدرن  دولــت  بــا  مشــروطه  از 
به طوری کــه   - می شــود  مواجــه  اساســی  دگرگونی هــای  بــا  نیــز 
ــا  ــت - ام ــه رو اس ــاوت روب  متف

ً
ــا ــه ای اساس ــا جامع ــر ب پژوهش گ

از مشــروطه نیــز  کــه جامعــۀ پیــش  از نظــر دور داشــت  نبایــد 
اســت؛  داشــته  را  خــود  خــاّص  اجتماعــی  و  فرهنگــی  ســاختار 
جامعه شناســیک  تبییــن  کــه  می شــود  باعــث  همیــن  و 
ــاز از  ــروطه بی نی ــس از مش ــری دورۀ پ ــی و هن ــای فرهنگ جدال ه

نباشــد. پیشامشــروطه  ســاختاری  موقعیــت  فهــم 
کامل تــر  درک  بــه  می توانــد  ازاین دســت  پژوهش هایــی 
ــاند.  ــاری رس ــز ی ــری نی ــۀ هن ــر جامع ــای دورۀ معاص ــا از رویداده م
ــای  ــِت تحلیل ه ــا کاربس ــی ب ــن پژوهش های ــه چنی ــن اینک ضم
جامعه شناســیک در بســتر تاریخــِی جدال هــای فرهنگــی بومــی 
کــرد:  خواهــد  یــاری  پژوهشــگران  بــه  مهــم  جنبــۀ  دو  از  ایــران، 
ازیک طــرف، یــاری خواهــد رســاند کــه از مقایســۀ گمراه کننــدۀ 
جایــگاه موســیقی در دورۀ پــس از مشــروطه با جایــگاه اجتماعی 
 ،

ً
توضیحــا بپرهیزیــم.  غربــی  کشــورهای  فرهنــگ  در  موســیقی 

از  موســیقی  غربــی،  جوامــع  اجتماعــی  بســتر  در  کــه  آنجایــی  از 
یــا  هنــری  موســیقی  ســمت  بــه  مناســکی  موســیقی  ســاحت 
موســیقی ســازی - یــا بــه تعبیــر هگلــی بــه ســمت ›موســیقی 
نــاب‹ - گــذر کــرده اســت )شــارپ، 2004: 10(، ایــن گرایــش در 
برخــی پژوهشــگران، مثــاًل همرلونــد )2005: 40( وجــود دارد کــه 
غــرب،  اندیشــۀ  تاریــِخ  اصطالحــاِت  و  مفاهیــم  از  اســتفاده  بــا 
همیــن نــوع نــگاه را دربــارۀ رونــد تاریخــی موســیقی ایرانــی نیــز بــه 
، ایــن دســت پژوهش هــا یــاری می کنــد  کار ببرنــد. از طــرف دیگــر
ــم؛ و بــرای  تــا پیونــد هنــر را بــا مقتضیــات جامعــه بهتــر درک کنی
 از جهان بینــی دورۀ قاجــار 

ً
تبییــن هنــر دورۀ پــس از قاجــار صرفــا

بهــره نگیریــم. بــرای مثــال، پژوهش هایــی همچــون صفــوت 
دورۀ  جهان بینــی  از   

ً
عمومــا  )1383  ،1991( دورینــگ   ،)1393(

ــره  ــروطه به ــس از مش ــری پ ــای هن ــن رویداده ــرای تبیی ــار ب قاج
می برنــد.

چارچوب نظری و روش پژوهش
غیرهنـری ای  رشـته های  ظرفّیـت  از  می کوشـد  حاضـر  تحقیـق 
بهـره  هنـری  موضوعـات  بررسـی  بـرای  جامعه شناسـی  مثـل 
رویکـرد  از  اسـتفاده  بـا  میان رشـته ای،  پژوهـش  ایـن  ببـرد. 
جامعه شناسـیک تیـا دنـورا1 در حـوزۀ جامعه شناسـی موسـیقی، 
و جاناتـان ترنـر2 در حـوزۀ جامعه شناسـی احسـاس صورت گرفته 
›کنـش  مکتـب  بـه  وابسـته  دنـورا  نظـری  رویکـرد  اسـت. 
اسـاس  بـر  اسـت.  جامعه شناسـی  در  نمادیـن‹  متقابل گرایـی 
ایـن مکتـب، کنشـگران اجتماعـی بـا تشـخیص نمادیـن معانی 
کنـش  بـه  دسـت  دارنـد،  مـراوده  آنـان  بـا  کـه  کسـانی  موردنظـر 
می زننـد؛ بـه همیـن ترتیـب، افـراد بـا فّعالّیـت در جامعـه نسـبت 
گاهـی پیـدا می کننـد )میـد،  بـه انتظاراتـی کـه از آنـان وجـود دارد، آ
امکانـات3  مفهـوم  از  اسـتفاده  بـا  دنـورا  تیـا   .)2008 بکـر،   ،1972
تـالش می کنـد به جای بررسـی انتزاعی رابطۀ موسـیقی و اجتماع، 
بـه موقعیت هـای انضمامـِی واقعـِی زمینه منـدی بپـردازد کـه در 
آن، موسـیقی امکانـات تـازه ای را بـرای نـوع فّعالّیـت فـرد فراهـم 
نشـان  مـا  بـه  امکانـات  ایـن  بررسـی   ، به عبارت دیگـر مـی آورد. 
انضمامـی  موقعیت هـای  در  و  عمـل  در  موسـیقی  کـه  می دهـد 
چـه توانایی هایـی را بـرای کاربـر خـود فراهـم مـی آورد. همچنیـن، 
پژوهـش  در  کـه  خاّصـی  اجتماعـی  موقعیت هـای  باتوجه بـه 
حاضـر موردنظـر بوده اسـت، از نظریات ترنر در بررسـی این قبیل 
احساسـات بهره گرفته شده اسـت: احسـاس شـرم4، احسـاس 

خشـم. شـرمندگی5، 
»قلـب  کتـاب  در  هوشـیلد6   ، اولین بـار زمینـه،  همیـن  در 
هدایـت  تحـت  افـراد  متقابـل  کنش هـای  کـه  گفـت  کوکـی7« 
احساسـات خاّصـی انجام می شـود کـه داللت بـر ایدئولوژی های 
در  کـه  می گوینـد  افـراد  بـه  ایدئولوژی هـا  ایـن  دارد.  احساسـی 
از  را  احساسـی  چـه  بـروز  توقـع  مـردم  گوناگـون،  موقعیت هـای 
نظریـۀ  همیـن  اسـاس  بـر  ترنـر   .)1983 )هوشـیلد،  دارنـد  آنـان 
 ، ترنـر از نظـر  بـه تعریـف قواعـد احساسـی8 می پـردازد.  هوشـیلد 
قواعـد احساسـی بخشـی از انتظـارات هنجاریـن انـد؛ و فـردی کـه 
دهـد  انجـام  را  آن هـا  بایـد  اسـت،  خاّصـی  منزلتـی  جایـگاه  دارای 
منزلـت  دارای  را  خـود  کـه  افـرادی  او،  نظـر  از   .)173  :2007 )ترنـر، 
آنـان پیـروی کننـد؛  باالتـر می داننـد، انتظـار دارنـد کـه دیگـران از 
احسـاس  دچـار  نشـود،  بـرآورده  آنـان  توقـِع  ایـن  درصورتی کـه  و 

.)172 )همـان،  می شـوند  خشـم 
در ایـن پژوهـش، ماننـد هـر پژوهـش دیگـری کـه بـه روش 
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و  هنکـوک  2000؛  )گیـام،  می شـود  انجـام  مـوردی  مطالعـۀ 
الگوزیـن، 2006(، محققـان از کتـب خاطـرات، زندگی نامـه، متـن 
سـخنرانی بـرای گـردآوری داده هـا اسـتفاده کرده انـد. بـرای انجـام 
پژوهش هـای  از  بهره گیـری  بـا  نخسـت،  گام  در  پژوهـش،  ایـن 
حـوزۀ  در  کـه  اجتماعـی ای  نیروهـای  و  اقشـار  پیشـین،  تاریخـی 
عمومـی جامعـۀ ایرانـی اثرگـذار بوده انـد و بـر آن کنتـرل و نظـارت 
داشـته اند، مشّخص شده اسـت. در گام دوم، سعی شده است 
ایرانـی  موسـیقی  بـه  نسـبت  نیروهـا  ایـن  از  هرکـدام  رویکـرد 
مشـّخص شـود. بدین ترتیـب، ایـن امـکان فراهـم می شـود کـه 
از  پیـش  ایرانـی  جامعـۀ  در  موسـیقی  تولیـد  اجتماعـی  اوضـاع  از 
مشـروطه درکـی حاصـل کنیـم. در مرحلـۀ بعـد، سـعی می شـود 
بـه یـاری مفهـوم حـال و قـال، موقعیـت اجتماعـی خـاّص خلـق 

شـود. داده  شـرح  مشـروطه  از  پیـش  دورۀ  در  موسـیقی 
کـه  مشـّخصی  و  انضمامـی  نمونـۀ  بررسـی  بـرای  پایـان،  در 
ـی رویکـرد هنـری دورۀ قاجـار در رویدادهـای هنـری 

ّ
حاکـی از تجل

پـس از مشـروطه اسـت، بـه بررسـی مقالـۀ »فتـوای مـن« از عارف 
بررسـی  بـرای  حاضـر  پژوهـش  فـّنِ  پرداخـت.  خواهیـم  قزوینـی 
و  عناصـر  آن  یـاری  بـه  کـه  اسـت  محتـوا  تحلیـل  موضـوع،  ایـن 
مؤلفه هـای گفتمـان ›حـال‹ در مقالـۀ عـارف بررسـی شـده اند. از 
نظـر فـرکالف )2003: 129( گفتمان هـا شـیوه هایی بـرای بازنمایی 
جنبه هـای مختلفـی از جهان انـد. او پیشـنهاد می کنـد کـه بـرای 
تشـخیص گفتمان یک متن باید دو گام برداشـت: 1( تشخیص 
شـده  بازنمایـی  موردنظـر  متـن  در  کـه  جهـان  اجـزای  مهم تریـن 
اسـت و 2( تشـخیص چشـم انداز خاّصـی کـه این اجـزا از آن منظر 

شـده اند.9 بازنمایـی 

اوضاع جامعه شناسیک هنر موسیقی در دورۀ 
پیش از مشروطه

جـدال قلمی میـان عارف و وزیری را در موسـیقی ایرانی، می توان 
یکـی از نشـانه های شـکل گیری حـوزۀ تـازه ای از فّعالّیـت هنـری 
قلمـداد کـرد کـه بـا دورۀ پیـش از مشـروطه بسـیار تفـاوت دارد. 
هنرمنـدان  هنـری  مواجهـۀ  نحـوۀ  بایـد  تفـاوت  ایـن  درک  بـرای 
کـه  داد  نشـان  و  کـرد؛  بررسـی  را  مشـروطه  دورۀ  از  پیـش 
سـازوکارهای اجتماعـی چـه تأثیری بـر درک هنرمندان موسـیقی 
از فّعالّیت موسـیقایی داشـته است. از همین رو، در این بخش 
تـالش می شـود بـا بررسـی نیروهـای اجتماعـی اثرگـذار بـر فراینـد 
تولیـد هنـری در دورۀ پیـش از مشـروطه، بـه شـکل نظـری درکـی 

کنیـم. از مشـروطه حاصـل  از نگـرش موسـیقی دانان پیـش 
تقابل هـا  می تـوان  ابتـدا  در  نیروهـا  ایـن  تشـخیص  بـرای 
جامعـۀ  گوناگـون  اقشـار  میـان  کـه  را  کالنـی  تقسـیم کارهای  و 
می تـوان  سـپس  کـرد؛  بررسـی  اسـت  قابل مشـاهده  ایرانـی 
جامعـه  کل  بـر  همچنان کـه  کـه  کـرد  مشـّخص  را  سـازوکارهایی 
تأثیـر داشـته اند، بر تولید موسـیقی نیز اثرگـذار بوده اند. از جملۀ 
مهم تریـِن ایـن نیروهـای اجتماعـی، می تـوان به این موارد اشـاره 
کـرد: 1. تقسـیم کار و گاه تقابلـی کـه میـان دربـار و علمـا در قالـب 
ادارۀ امـور عرفـی و شـرعی جامعـه وجـود داشـته اسـت )بنگریـد 
بـه امانـت، 1997: 5؛ امیرارجمنـد، 2005؛ اشـنایدر، 2005(، 2. 
 » تقسـیم کار و گاه تقابلـی کـه بیـن »اهل قلـم« و »اهـل شمشـیر
در ادارۀ امـور اداری و فرهنگـی و سیاسـی کشـور قابل مشـاهده 
و  سیاسـی  تقابـل  و  تقسـیم کار  و 3.   )4 )امانـت، 1997:  اسـت 
فرهنگـی ای کـه بیـن دربـار و علمـا و اهـل تصـّوف بـر سـر نحـوۀ 
اسـت  داشـته  وجـود  جامعـه  بـا  آن  رابطـۀ  و  دیـن  بـه  نگـرش 
 ، )امانت، 1997: 28؛ زّرین کوب، 1387: 339، 341، 342؛ نصر

.)13-12  :1987

تقسیم کار بین علما و دربار
یکـی از تقسـیم کارهای اصلـی دورۀ قاجـار را بـرای ادارۀ سیاسـی 
امـور  براین اسـاس،  دیـد.  می تـوان  دربـار  و  علمـا  بیـن  جامعـه، 
عرفـی جامعـه برعهدٔه دربار بود و امور شـرعی را علما و روحانیان 
کهـن،  دربارهـای  شـکوه  از  متأثـر   ، قاجـار دربـار  می کردنـد.  اداره 
تمایـل بسـیار بـه تقلیـد از آن پادشـاهان داشـت؛ و از موسـیقی 
می گرفـت؛  بهـره  بـزم  و  رزم  بـر  مبتنـی  تصویـرِ  تقویـت  بـرای 
این جهانـی  لـذت  ایجـاد  موسـیقی،  از  آنـان  انتظـار  بنابرایـن، 
دینـی  نگـرش   ، دیگـر طـرف  از   .)68 )امانـت، 1997:  بوده اسـت 
از  را  انتظـاری  چنیـن  رواج  اجـازۀ  موسـیقی،  بـه  روحانیـان  و  علمـا 
موسـیقی نمـی داد. در نگـرش آنـان، موسـیقی در وهلـۀ اول ابـزار 
انجام شـعائر و رسـوم دینی اسـت؛ و در وهلۀ دوم استفاده از آن 

می شـود. تحّمـل  اجتماعـی  مناسـک  برخـی  انجـام  بـرای 
پیامدهـای  مهم تریـن  از  یکـی  موسـیقی،  حـوزۀ  بـرای 
 - علمـا  و  دربـار  بیـن  تقسـیم کار  یعنـی   - وضعیـت  ایـن 
ایرانـی  موسـیقی  حامـی  به مثابـۀ  قاجـار  دربـار  محوریت یافتـن 
هنرمنـدان  یافتـن  دربـار  فّعالّیـت  حوزه هـای  از  یکـی  اسـت. 
مناصـب  بـود.  جامعـه  گوشـه وکنار  از  موسـیقی  چیره دسـت 
بـا  کـه  خلـوت«  »فـراش  مثـال  -بـرای  دوره  ایـن  موسـیقی  مهـم 
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عینـی  نمونه هـای  از  گرفته اسـت-  سروسـامان  دربـار  زعامـت 
در  مـی رود.  شـمار  بـه  جامعـه  در  موسـیقی  موقعیـت  همیـن 
ایـن زمینـه می تـوان سرگذشـت عـارف قزوینـی را مثـال آورد؛ کـه 
وقتـی صـدای خـوش او بـه گـوش اهـل دربـار رسـید، بـی رضایت 
او ›فرمـان می دهنـد‹ که در ِسـمت ›فراش خلـوت‹ انجام وظیفه 

.)107-103  :1364 قزوینـی،  )عـارف  کنـد 

تقسیم کار اهل شمشیر و اهل قلم
تقسـیم کار مهـم دیگـری کـه به ویـژه در حـوزۀ فرهنـگ اهّمّیـت 
»اهل قلـم«  و   » شمشـیر »اهـل  بیـن  تقسـیم کار  دارد،  بسـیار 
اسـت؛ کـه ماحصـل نیـاز جنگجویـان قاجـار بـه توانایـی فرهنگی 
خانواده هـای متنفـذ بـرای ادارۀ امور کشـور بوده اسـت )امانت، 
توقع هـای  خـود  اجتماعـی  قشـر  دو  ایـن  از  کـدام  هـر   .)4  :1997
موسـیقی  کـه  آن گونـه  داشـته اند؛  موسـیقی  و  هنـر  از  مختلفـی 
بوده اسـت،  دربـاری  شـکوه  ایجـاد  و  طـرب  وسـیلۀ  یکـی  بـرای 
فرهنگـی.  تمایـز  نشـان دادن  بـرای  نشـانه ای  دیگـری  بـرای  و 
نمونـه  را  هدایـت  مهدی قلـی  سرگذشـت  می تـوان  مثـال  بـرای 
خاطـرات  کتـاب  در  او  می شـد.  محسـوب  اهل قلـم  از  کـه  آورد؛ 
خویـش به تکـرار کنایه هـای پرشـماری را نثار شـاه قاجـار می کند؛ 
رخ  بـه  را  خـود  فرهنگـی  سـواد  و  می کنـد  نقـد  را  او  بی سـوادی  و 

.)65 بـه هدایـت، 1389:  )از جملـه، بنگریـد  می کشـد 

، علما رقابت سه ضلعی میان اهل تصّوف، دربار
بـرای  قاجـار  دورۀ  فرهنگـِی  کالن  امـور  در  کـه  جریانـی  سـومین 
اسـت؛  صوفی گـری‹  ›جریـان  دارد  اهّمیـت  حاضـر  پژوهـش 
کـه به علـت نـوع نـگاه بـه دیـن، ازیک طـرف بـا علمـا و از  جریانـی 
، بـا دربار تقابل یا تقسـیم کار داشـته اسـت )امانت،  طـرف دیگـر
1997: 28؛ زّرین کـوب، 1387: 339، 341، 342؛ بـرای بررسـی 
بـا دربـار و علمـا  آنـان  رابطـۀ  نقـش هنـری اهـل تصـّوف و 
در  دیـن  عالمـاِن  نگـرش   .)13-12  :1987 نصـر،  بـه  بنگریـد 
تقابـل بـا نگـرش اهـل تصـّوف بـود؛ و به علـت تقسـیم کار بیـن 
رعایـت  نیـز  دربـار  از  علمـا  چشمداشـِت   ، قاجـار دربـار  و  علمـا 
همیـن نگـرش بوده اسـت. حال آنکـه در عمـل - خـواه به عمد و 
بـرای موازنـۀ قـدرت، خـواه به علـت نفوذ معنـوی اهل تصـّوف در 
شـاهان قجـری - ایـن تقسـیم و تـوازن قـدرت مـدام دچـار تغییـر 
اهـل  یـا  علمـا  پیونـد  بـه  بسـته  کـه  به گونـه ای  می شده اسـت، 
، یکی از ایـن دو بـر دیگری موقعیت مسـلط تری  تصـّوف بـا دربـار
موسـیقی  تصـّوف،  اهـل  رویکـرد  بـه  بنـا  می کرده اسـت.  پیـدا 

)شـیمل، 2005: 9(. ابـزاری بـرای رسـیدن بـه خـدا اسـت 
در خـالل ایـن وضعیـت اجتماعـی، کـه ماحصـل تقابل هـای 
 ، مختلـف سیاسـی و فرهنگـی بیـن دربـار قاجـار یـا اهل شمشـیر
می تـوان  اسـت،  روحانّیـون  و  علمـا  اهل قلـم،  تصـوف،  اهـل 
شـکل گیری رویکـرد خاّصـی را نسـبت بـه موسـیقی تشـخیص 
داد )بنگریـد بـه لویسـون، 1999: 12؛ نصـر، 1987: 12-13(. در 
ایـن پژوهـش، ایـن رویکـرد حـول گفتمـان ›حـال‹ صورت بنـدی 

شده اسـت.
امتـداد  و  جامعـه  بطـن  در  موسـیقی  خـاّص  موقعیـت 
گفتمـان  شـکل گیری  بـه  پیش گفتـه،  اجتماعـِی  تقابل هـای 
فرهنگـی  محافـل  در  به ویـژه  را  آن  رونـق  کـه  کـرد  یـاری  خاّصـی 
اقشـار  بیـن  از  کـرد؛  مشـاهده  می تـوان  هنـری  خاندان هـای 
، اهـل تصـّوف اهّمیـت بسـیار در شـکل گیری  گوناگـوِن مذکـور
آن داشـته اسـت )زّرین کـوب، 1387: 270(. بـه نظـر می رسـد کـه 
در مـورد هنـر موسـیقی، باتوجه بـه شـرایط خـاّص جامعـۀ ایرانـی 
)موسـیقی  دربـار  دنیـوی  هنـر  کـه  مشـروطه  از  پیـش  دورۀ  در 
)روضه خوانـی،  روحانیـان  و  علمـا  دینـی  هنـر  بـا  طـرب(  به قصـد 
( حضـوری هم زمـان در جامعـه  نوحه خوانـی و مـوارد دینـی دیگـر
گروه هـای  پرنفوذتریـن  از  مهـم  قشـر  دو  ایـن  و  داشـته اند 
بـه  تصـّوف  اهـل  کـه  گفـت  می تـوان  بوده انـد،  جامعـه  سیاسـی 
بیـن  آشـتی  را  آن  می شـود  کـه  کرده انـد  یـاری  تفسـیری  تقویـت 
تلقـی   - غیردینـی  و  دینـی  هنـر  یعنـی   - متقابـل  جریـان  دو  ایـن 
، اهـل تصـّوف بـه تقویـت برداشـتی معنـوی  کـرد. به عبارت دیگـر

.)139  :2005 )دورینـگ،  کرده انـد  یـاری  غیردینـی  هنـری  از 

نقش میانجی گرانۀ خاندان های فرهنگی و اهل 
تصّوف

آن  در  خـاّص  اجتمـاع  شـرایط  ایـن  تبلـور  کـه  محافلـی  از  یکـی 
قابل مشـاهده اسـت )یعنـی وضعیتی کـه در آن، نیروی معنوی 
شـریعت  دینـی  نیـروی  و  دربـار  دنیـوی  نیـروی  بیـن  تصـّوف 
ایرانـی  متنّفـذ  خاندان هـای  می کرده انـد(،  ایفـا  را  میانجـی  نقـش 
اسـت. بـه دلیـل تقابـل فرهنگـی ای کـه ایـن خاندان هـا )به مثابۀ 
داشـت  انتظـار  می تـوان  داشـتند،  شمشـیر  اهـل  بـا  اهل قلـم( 
بیشـتری  اهّمیـت  از  اول  دسـتۀ  بـرای  هنـر  فرهنگـی  جنبـۀ  کـه 
نسـبت بـه جنبـۀ دنیـوی آن برخـوردار بوده اسـت )برای بررسـی 
تأثیـر تمایزهـای اجتماعی بـر درک و دریافت هنری، بنگرید 
بـه بوردیـو، 1984(. باتوجه بـه اینکـه پیوندهـای اجتماعـی ایـن 
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نیسـت  انتظـار  از  دور  نمی شـود،  محـدود  علمـا  بـه  خاندان هـا 
غیردینـی  هنـر  بـه  نسـبت  بیشـتری  رواداری  آنـان  بیـن  در  کـه 
خاندان هـا  ایـن  نقـش  بررسـی  )بـرای  باشـد  قابل مشـاهده 
بـه  بنگریـد  موسـیقی،  به ویـژه  و  فرهنگـی  جریان هـای  در 

.)1389 هدایـت،   ،1388 مسـتوفی، 
اصلـی  اجتماعـی  نیـروی  دو  اساسـی  موقعّیـت  دلیـل  بـه 
موقعیـت  یـک  می تـوان  علمـا(،  و  قاجـار  دربـار  )یعنـی  جامعـه 
بینابینـی را در حـد وسـِط میـاِن دربـار و علمـا تشـخیص داد، کـه 
از نیـروی فرهنگـی اهـل تصـّوف و نیـروی اجتماعـی خاندان های 
اهل قلـم بهـره می بردنـد )بـرای بررسـی نقـش تصـّوف در این 
بـاره، بنگریـد بـه لوتزیـون، 2002(. حفـظ میراث فرهنگـی در این 
موقعیـت بینابینـی، مسـتلزم رعایـت قواعـدی درون حلقه های 
قواعـد  ایـن  ترویـج  و  نشـر  چـون،  بوده اسـت؛  خـاص  اجتماعـی 
جنـاح  دو  از  یکـی  رنجـش  بـه  منجـر  ناچـار   ، وسـیع تر جامعـۀ  در 
اهـل سیاسـت و اهـل شـریعت می شـد و تنـش ایجـاد می کـرد؛ 
فرهنگـی  محیط هـای  بـه  منحصـر  بایـد  را  قواعـد  ایـن  بنابرایـن، 
دانسـت.  نانوشـته  به شـکل  زیـادی  حـدود  تـا  حتـی  و  خـاص 
موازیـن  ازیک طـرف،  کـه  گفـت  چنیـن  می تـوان   ، به عبارت دیگـر
از  و  داشـت؛  وجـود  هنـری  اثـر  تفسـیر  بـرای  ناگفتـه  قواعـدی  و 
در  و  کـرد  صورت بنـدی  نمی شـد  را  موازیـن  ایـن  دیگـر  طـرف 
منفـی  نگـرش  بـا  کنیـد  )مقایسـه  داد  رواج  وسـیع تر  جامعـۀ 
اهـل تصـّوف بـه »عقـل« و نگـرش مثبـت ایشـان بـه »مکاشـفۀ 
درونـی« و هم زمـان بـا آن، نقـش حمایتـی آنان از اهالی موسـیقی 
ایـن  دلیـل،  همیـن  بـه   .)12،14 ،4 )نصـر، 1999:  قاجـار  دورۀ  در 
شـیوۀ تفسـیر اثر هنری به شـکل »تجربۀ زیسـته« و در چارچوب 
پیـدا  انتقـال  اجتماعـی  و  هنـری  بسـتۀ  به نسـبت  حلقه هـای 
اثـر  تفسـیر  از  شـکل  ایـن  صورت بنـدی  مهم تریـن  می کنـد. 

اسـت.  »حـال«  بـا  مرتبـط  صورت بنـدی  هنـری، 

گفتمان حال و قال
در منابـع گوناگـون، بنـا بـه موضـوع بحـِث نویسـندگان ›حـال و 
قـال‹ بـه شـیوۀ خاّصـی تعریـف شده اسـت. بـرای مثـال، نصـر در 
تشـریح نقـش تصـّوف در موسـیقی ایرانـی ›حـال‹ را مرحلـه ای از 
رشـد روحـی و معنـوی ای تلقـی می کنـد کـه از نظـر او، هنرمنـدان 
سـرگذرانده اند  از  را  مرحلـه  ایـن  ایرانـی  موسـیقی  بـر  تأثیرگـذار 
بیـن  ربـط  بررسـی  در  کدکنـی،  شـفیعی   .)168  :1987 )نصـر، 
عرفـان و فرمالیسـم روسـی ›حـال‹ را در برابـر ›قـال‹ می گـذارد و 

 .)87  :1392 کدکنـی،  )شـفیعی  می کنـد  تعریـف  ›زبـان‹  را  قـال 
نویسـندگان  و  شـاعران  آثـار  در  پژوهـش  ضمـن  پورجـوادی 
بـه  و  اسـت؛  ›قـال‹  از  گویاتـر  کـه  دانسـته  زبانـی  را  ›حـال‹  ایرانـی 
قـال،  زبـان  از  ناشـی  محدودیت هـای  از  فـارغ  می تـوان  آن  یـاری 
)پورجـوادی، 1381(. در  بـه خیـال شـاعرانه پروبالـی بیشـتر داد 
موسـیقی نیـز ›حـال‹ به معنـای »مجموعـه ای از کیفیـات درونـی 
انسـان اسـت ... ]که مایۀ آن[ ... ذوق اسـت و عشـق« )صفوت، 
›حـال‹  کـه  گفـت  می تـوان  کل  در  بنابرایـن،   .)199  :1393
مفهـوم  ایـن  اسـت.  فـرد  درونیـات  بیانگـر  و  به زبان درنیامدنـی 
همیشـه در برابـر مفهـوم ›قـال‹ مطرح می شـود؛ که حاکـی از کالم 
ماهّیتـی  ›حـال‹  بـه  نسـبت  و  اسـت،  به زبان درآمدنـی  و  گفتـاری 

دارد.10 متضـاد  گاه  و  فرعـی 
نکتـۀ اساسـی بـرای پژوهش حاضر این اسـت که در شـرایط 
خـاّص جامعۀ پیش از مشـروطه ›گفتمان حال‹ بسـتر فرهنگی 
گفتمـان  الزم را بـرای فّعالّیـت هنـری موسـیقی فراهـم مـی آوَرد. 
حـال بـه یـاری تفسـیر صوفیانه از موسـیقی، تقابـِل رویکـرِد علما 
و دربـار را بـه موسـیقی تبدیـل بـه آشـتی می کنـد. با ایـن گفتمان، 
موسـیقی  حضـور  موسـیقی،  بـه  معنـوی  نـگاه  تقویـت  ضمـن 
ایرانـی در جامعـه )در برابـر نقـد علمـای دینـی( توجیـه می شـود 
درباریـان  سـودجویانه  نـگاه  برابـر  در  موسـیقی  هنـری  کارکـرد  و 
قاجـار حفـظ می شـود. ایـن تفسـیرِ هنری تـر از موسـیقی )یعنـی 
کلی تـر  تعابیـر  و  رمزگان هـا  بطـن  در  را  موسـیقی  کـه  تفسـیری 
می گیـرد(  کار  بـه  اجتماعـی  صـرف  کارکردهـای  نـه  و  فرهنگـی 
تقویـت  نیـز  شمشـیر  اهـل  و  اهل قلـم  بیـن  تقابـل  بسـتر  در 
قـدرت  بـه  یکـی  کـه   - را  جنـاح  دو  ایـن  بیـن  تمایـز  و  می شـود؛ 
سیاسـی خویـش می نـازد و دیگـری بـه تمایـز فرهنگـی خویـش 
، از طرفـی چـون محیـط  - حفـظ و  تقویـت می کنـد. بـا ایـن تفاسـیر
تمریـن  و  حفـظ  اسـت،  علمـا  نظـارت  تحـت  جامعـه  عمومـی 
، خاندان هـای فرهنگـی و اهـل  موسـیقی در سـایۀ حمایـت دربـار

می یابـد. ادامـه  تصـّوف 
ایـن شـکنندگی موقعیـت موسـیقی کـه در محیـط عمومـی 
فّعالّیتـی نکوهیـده و در بطـن فرهنگـی فّعالّیتـی سـتایش آمیز 
حـوزۀ  در  خاّصـی  روابـط  شـکل گیری  موجـب  می شـود،  تلقـی 
آن هـا  مهم تریـن  جملـۀ  از  کـه  می گـردد  موسـیقی  آمـوزش 
می تـوان بـه این مـوارد اشـاره کرد: 1. شـکل گیری محافـل خاص، 
باشـد  نداشـته  حضـور  »حـال«(  اهـل  غیـر  )یـا   » »غیـر جایی کـه 
اسـتمرار  243(؛ 2.  بـه مسـتوفی، 1388:  ک.  ر.  )بـرای مثـال، 
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و  اسـتاد  بیـن  رابطـۀ  از  خاّصـی  شـکل  چارچـوب  در  موسـیقی 
شـاگرد کـه بـه رابطـۀ »مریـد و مـراد« معـروف اسـت؛ 3. محتـوای 
به شـکل  کـه  می گیـرد  خـود  بـه  رمزگونـه  خصلتـی  آموزشـی، 
اسـتداللی و یـا همـان »قـال« نیسـت؛ بلکـه شـاگرد بایـد بنـا بـه 
تجربـه و تلمـذ در محضـر اسـتاد و مـراد، آن را طـی سـالیان دریابـد 
)برای بحثی دربارۀ رابطۀ اسـتاد و شـاگرد در موسـیقی اهل 
تصـّوف، بنگریـد بـه دورینـگ، 2005(. همـۀ ایـن مـوارد بـه هـم 

موسـیقی اند.   اجتماعـی  خـاّص  شـرایط  ایـن  زادۀ  و  مرتبط انـد 
را  موسـیقی  بـه  رویکـرد  ایـن  عینـی  شـکل  ترتیـب،  هـر  بـه 
می تـوان در شـیوۀ خـاّص آموزش موسـیقی این دوره مشـاهده 
آن بـه ›رابطـۀ مریـد و مـرادی‹ تعبیـر می شـود.   از 

ً
کـرد کـه عمومـا

آفرینـش  خـاّص  شـیوۀ  می تـوان  بسـتر  همیـن  چارچـوب  در 
موسـیقی ایرانـی را مشـاهده کـرد؛ بسـتری کـه در میـان نیروهای 
شـکلی  بـه  را  موسـیقی  آمـوزش  امـکان  پیش گفتـه،  اجتماعـِی 
خـاص فراهـم مـی آورد. بدین ترتیـب، در درجۀ اول محیط اسـتاد 
و شـاگرد محیطـی رازگونـه و بسـته بـه روی غیر اسـت )همان(، و 
در درجـۀ دوم، شـاگرد بـه اسـتاد خویـش به چشـم مـراد می نگرد 
کـه بـه بیـان سـاده، نـه فقـط فنـون موسـیقی بلکـه روش زندگـی 
او را نیـز سـرلوحۀ رفتـار خویـش می کنـد )صفـوت، 1393: 29(.

بستر جامعه شناسیک موسیقی پس از مشروطه
جامعه شناسـی  در  جسـت وجو  حاضـر  پژوهـش  هـدف 
موسـیقی پیش از مشـروطه، و بررسـی بروز مؤلفه های این دوره 
بـه  پرداختـن  بنابرایـن  اسـت؛  مشـروطه  از  پـس  جدال هـای  در 
خصلـت سـاختاری جامعه شناسـی موسـیقی پـس از مشـروطه 
عـارف  موضـع  طـرح  بـرای  بااین حـال،  می طلبـد.  دیگـری  مجـال 
به ویـژه،  و  وزیـری  علی نقـی  موضـع  بایسـت  به ناگزیـر  قزوینـی، 
عـارف  واکنـش  برانگیختـِن  باعـِث  کـه  را  او  از  فّعالّیت هایـی 

داد. شـرح  بـود،  شـده  قزوینـی 

جدال وزیری و عارف بر سر مفهوم »غم«
موضوع هـای  از  یکـی  بـه  مشـروطه  از  پـس  دورۀ  در  موسـیقی 
نظـر  از  شـد.  بـدل  جامعـه  سـطح  در  موردبحـث  فرهنگـی  مهـم 
برخـی تغییرطلبـان، پیشـرفت فرهنـگ جامعـه مسـتلزم ایجـاد 
تغییرهـای اساسـی در موسـیقی ایرانـی بـود )بـرای مثـال، ر.ک. 
بـه مشـفق کاظمـی، 1302(. علی نقـی وزیـری - هنرمنـِد اثرگـذارِ 
بـه  نگاهـی  چنیـن  پرچـم داراِن  مهم تریـن  جملـۀ  از   - دوره  ایـن 
موسـیقی ایرانـی بـود. او در نواختـن تـار تبّحـر داشـت و از اّولیـن 

کسـانی بـود که به نت نگاری ردیف موسـیقی ایرانـی پرداخت. او 
بـرای تحصیل دانش موسـیقی به فرانسـه و آلمـان رفت؛ و پس 
از بازگشـت، کلـوب موزیـکال خـود را افتتـاح کـرد؛ و دو مدرسـۀ 
موسـیقی در شـهرهای کشـور تأسـیس کـرد. از دیگـر خدمـات 
کـرد:  اشـاره  مـوارد  ایـن  بـه  می تـوان  ایرانـی  موسـیقی  بـه  وزیـری 
شناسـاندن موسـیقی در برنامه هـای آموزش وپـرورش، تقویـت 
جایـگاه پرورشـی موسـیقی در جامعـه بـا برگـزاری کنسـرت های 
، تـالش بـرای هماهنگ کـردن موسـیقی ایرانـی بـا قواعد  پرشـمار
تأثیرگـذاری  و  فـراوان  شـاگردان  تربیـت  اروپایـی،  موسـیقی 
موسـیقی.  آمـوزش  متدهـای  تدویـن  صبـا،  و  خالقـی  همچـون 
وزیـری به ویـژه بـا سلسـلۀ کنسـرت ها و سـخنرانی هایش توجـه 
در  او  کـرد.  جلـب  خـود  بـه  را  ایرانـی  موسـیقی  هنرمنـدان  دیگـر 
سـخنرانی های معـروف خـود در سـال 1304 بـه نقـد موسـیقی آن 
روزگار ایـران پرداخـت؛ و ویژگی هایـی از جملـه غـم و رخـوت را بـه 

)وزیـری، 1304(. آن نسـبت داد 
ترانه هـای  بـه  توّسـل  بـا  عمـل  در  عـارف   ، دیگـر سـوی  از 
غمگین سـعی در جلب نظر عموم به وقایع روز جامعه داشـت؛ 
بـرای  بـود  ابـزاری  غـم  عـارف،  بـرای  کـه  گفـت  می تـوان  بنابرایـن، 
جلـب همدلـی مخاطـب بـا تـالش مجاهـدان انقـالب مشـروطه. 
بـه همیـن دلیـل نقـد وزیـری بـه غـِم موجـود در موسـیقی ایرانـی 
بیـش از همه بر عارف، که شـخصیت معـروف فرهنگی آن دوره 
بـود، گـران آمـد.11 مقالـۀ »فتـوای من« از عـارف قزوینی پاسـخی به 
نقـد وزیـری اسـت؛ و میتـوان بـه یـاری آن مؤلفه هـای فرهنگـی و 
سـاختاری حاکـم بـر واکنـش هنرمنـدان ایـن دوره را بررسـی کرد.   

ی گفتمان حال در مقالۀ »فتوای من«
ّ

تجل
واکنـش  کـه  گفـت  می تـوان  پیش گفتـه،  مباحـث  باتوجه بـه 
بـر  مبتنـی  مؤلفه هایـی  واجـد  وزیـری  سـخنرانی های  بـه  عـارف 
را بـا هـدف تشـریح  گفتمـان حـال اسـت. مقالـۀ عـارف قزوینـی 
محتـوا  تحلیـل  وزیـری،  برابـر  در  او  موضـع  جامعه شناسـیک 
پژوهـش  ایـن  در  کـه  عـارف  اصلـی  رویکـرد  سـه  می کنیـم. 
ارزیابـی موضـع وزیـری به گونـه ای   .1  : از مدنظـر اسـت عبارت انـد 
وجـه  قـال  اینجـا  در  می کنـد.  تداعـی  را  »قـال«  مؤلفه هـای  کـه 
 .2 14(؛  پاورقـی  )نـک  می شـود  تلقـی  حـال  گفتمـان  نامطلـوب 
توّسـل بـه تجربـۀ زیسـته )و مکاشـفات درونـی(، کـه در گفتمـان 
 .3 می گیـرد؛  را  اسـتدالل  جـای  و  دارد  محـوری  جایگاهـی  حـال 
در  کـه  مخاطبـان؛  احساسـی  بسـیج  و  دْیـن  و  آبـرو  بـه  توّسـل 
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تضمیـن  را  متعـارف  اصـول  از  پیـروی  حـال،  بـر  مبتنـی  سـلوِک 
بازمـی دارد. تخّطـی  از  را  افـراد  و  می کنـد 

مخالفت با قال و استدالل

جایـی  قزوینـی  عـارف  مقالـۀ  بخش هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
اسـت کـه بـه رویکـرد وزیـری نسـبت بـه موسـیقی ایرانـی اشـاره 
در  را  انـدوه  و  غـم  ایـن  بایـد...  »آیـا  می نویسـد:  عـارف  می کنـد. 
»دیـوان محاسـبات« سـازوآواز بـه قلـم آورد؟« )عـارف قزوینـی، 
وزیـری  اینکـه  از  او  مقالـه(.  نگارنـدگان  از  تأکیـد   ،246  :1363
شده اسـت  ایرانـی  موسـیقی  »محاسـبۀ«  و  ارزیابـی  دسـت به کار 
اعـالم نارضایتـی می کنـد. ایـن محاسـبه گری شـکاف تـازه ای را در 
رویکـرد اجتماعـی بـه موسـیقی ایرانـی نشـان می دهـد؛ رویکـردی 
که ناشـی از تغییرات گسـتردۀ اجتماعی پس از مشروطه است و 
، هستی شناسـی  بـه تغییـر در جهان بینـی هنری یـا به تعبیر دیگر
هنـری دو قشـر متفاوت از هنرمندان موسـیقی انجامیده اسـت. 
معرفت شناسـیک  نـگاه  دو  شـکل  در  می تـوان  را  تغییـر  ایـن 
ایرانـی  موسـیقی  بـه  نسـبت  )حـال(  هستی شناسـیک  و  )قـال( 

کـرد. صورت بنـدی 
غـِم  بـه  وزیـری  نقـد  عـارف،  نظـر  از  کـه  گفـت  می تـوان 
حـوزه ای  در  هـم  آن  اسـت؛  حسـابگرانه  نقـدی  ایرانـی  موسـیقی 
می تـوان   ، به عبارت دیگـر نـدارد.  معنایـی  آن  در  حسـابگری  کـه 
حـوزۀ  در  روان شناسـی گری  بـه  وزیـری  عـارف،  نظـر  از  کـه  گفـت 
هنـری متهـم اسـت؛ یعنـی در محاسـبه گری وزیـری، جهان بینـی 
ـی غـم یکـی از »نمودهـای« آن 

ّ
و هستی شناسـی هنـری )کـه تجل

اسـت و کلیـت ایـن هنـر بـه عنصـر غـم فروکاسـتنی نیسـت( بـه 
چنیـن  پیامـد  می شـود.  فروکاسـته  روان شناسـیک  مفهومـی 
نگاهی این اسـت که غم نیز باید از موسـیقی ایرانی زدوده شـود. 
بدین ترتیـب، در عمـل بسـیاری از سـاخته های عـارف، بـه تعبیـر 
روان شناسـیِک امـروزی، غمگیـن انـد؛ و عنصـر غـم در موسـیقی 
 :1393  ، )آزاده فـر اسـت  معتـرف  آن  بـر  نیـز  او  خـود  چنان کـه  او، 
82(، عنصـری برجسـته و انکارنشـدنی اسـت. بـه همیـن دلیـل، 
او چنیـن پاسـخ می دهـد کـه »هـزار سـال اسـت چندیـن هـزار نفـر 

سرودسـت و دک ودنده و پهلوی خود را سـر کاسـۀ تار گذاشته و 
شـانه از زیـر بـار گـران خالی نکـرده... با هـزار توهیـن و بدبختی های 
جـان  چـون  سینه به سـینه  را  ایرانـی[  موسـیقی  ]یعنـی،  او  دیگـر 

شـیرین پشت به پشـت نـگاه داشـته، نگذاشـته اند از بیـن برود« 
)همـان: 245(؛ و بـه وزیـری نقد می کند که قصـد نابودکردن این 

دارد. را  موسـیقی 
بنابرایـن، از نـگاه عـارف، ایـن موسـیقی برآمـده از سرنوشـت 
تلـخ و پرمصیبـت یـک ملـت اسـت؛ یعنـی »در عمـل« موسـیقی 
بررسـی  )بـرای  اسـت  سـختی  دوران  بـا  مواجهـه  شـیوۀ  ایرانـی 
مفهـوم جامعه شناسـیک »موسـیقی در عمـل« بنگرید به 
دنـورا، 2003(؛ و بـه کاربـر خویـش نیـز همیـن توانایـی را می دهـد. 
هستی شناسـیک  نگاهـی  )کـه  عـارف  نـگاه  در  رو،  همیـن  از 
مؤلفـۀ  یـک  ایرانـی  موسـیقی  در  غـم  دارد(  ایرانـی  موسـیقی  بـه 
روان شناسـیک نیسـت کـه بتـوان در مقام یـک عنصر مجـزا آن را 
از مابقـی مؤلفه هـا جـدا کـرد. غـم بخشـی از نمـود موسـیقی ایرانـی 
ـی پیـدا 

ّ
اسـت؛ کـه در بسـتر اجتماعـی خـاّص خـود این گونـه تجل

حسـابگرانه  نقـدی  وزیـری  نقـد  نگاهـی،  چنیـن  در  اسـت.  کـرده 
اسـت.  محاسـبه گر  دیوانیـان  کـردار  بـه  شـبیه  فروکاهنـده،  و 
گفـت  می تـوان  هستی شناسـیک،  منظـری  از  و  بدین ترتیـب، 
کـه از نـگاه عـارف، غـم چشـم اندازی فلسـفی اسـت کـه جهـان و 
مصائـب آن را فهمیدنـی می کنـد؛ برخـالِف آنچـه وزیـری بـاور دارد؛ 
و  شکسـت ها  بـه  واکنشـی  و  روان شناسـیک،  مؤلفـه ای  یعنـی 

اجتماعـی. ناکامی هـای 
کـه  اسـت  هویـدا  اینجـا  در  نظـر  ایـن  از  حـال  گفتمـان  تأثیـر 
عارف به مثابۀ کسـی که در دورۀ پیش از مشـروطه و در چارچوب 
گفتمـان »حـال« پـرورش پیـدا کـرده اسـت، در بحـث از موسـیقی 
قایـل بـه لزوم ارائٔه اسـتدالل موسـیقایی نیسـت. از این نظر یکی 
و  قـال  بـا  مخالفـت  یعنـی   - حـال  گفتمـان  اصلـی  مؤلفه هـای  از 

اسـتدالل - در مقالـۀ فتـوای مـن آشـکار اسـت.

توّسل به تجربۀ زیسته )و مکاشفات درونی(
یکـی دیگـر از مؤلفه هـای اصلـی مقالـۀ فتـوای مـن کـه بـا شـیوۀ 

جدول 1. کلیدواژه های مقالۀ عارف )1363( که محاسبه را برای هنر مردود می داند. 

تبیینکلیدواژه های مربوط به چشم انداز مقابلکلیدواژه های چشم انداز مطلوب عارف

در اینجا چشم انداز اصلی و مطلوب موسیقی ایران در برابر دیوان محاسباتغم، اندوه، موسیقی ایران
چشم انداز فرعی و نامطلوب از موسیقی تعریف می شود. 
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در  اسـت.  عـارف  اسـتدالل  شـیوۀ  دارد،  تناسـب  »حـال« 
بـا یکدیگـر اسـت؛  افـراد  ارتبـاط درونـی  بـر  گفتمـان حـال، اصـل 
و  درونـی،  خلـوص  بـا   - صوفیانـه  تعبیـر  بـه   - فـرد  به گونه ای کـه 
بـه تعبیـر جامعه شناسـیک، بـا تجربـۀ زیسـتۀ خـود، می توانـد بـا 
کنـد.  معنـی  خـود  بـرای  را  آن  و  کنـد  برقـرار  ارتبـاط  دیگـری  کـردار 
حالـت  به واسـطۀ  را  آن  می تـوان  حالـت،  ایـن  بهتـر  فهـم  بـرای 
تـالش  قـال  شـیوۀ  در  کـرد.  بررسـی    - قـال  یعنـی   - آن  مقابـل 
بـه  اسـتدالل  بـا  و  کلمـات  یـاری  بـه  گوینـده  منظـور  تـا  می شـود 

شـود. منتقـل  مخاطـب 

عـارف مقدمـۀ مقالـۀ خـود را چنیـن می آغـازد: »عالقه منـدی 
مـرا  اسـت،  موسـیقی  آن هـا  بزرگ تریـن  کـه  ملـی  شـعائر  بـه  مـن 
وادار کـرد بـه اینکـه به رنجـش خاطر و کدورت شـما و طرف داران 
)عـارف،  دهـم[«  ]قـرار  مخاطـب  را  سـرکار  نـداده  اهّمیـت  شـما 
گاه  آ عـارف   )2008( بکـر  هـوارد  تعبیـر  بـه   .)245-244  :1363
اسـت کـه واکنـش دیگـر هنرمنـدان موسـیقی بـه او چـه خواهـد 
موسـیقِی  جهـان  در  او  فّعالّیـت  از  ناشـی  او  گاهـی  آ ایـن  و  بـود؛ 
پیـش از مشـروطه اسـت. همیـن فّعالّیـت در جهـان موسـیقی 
پیش از مشـروطه او را با قاعدۀ احساسـی ای که در مواجهه های 
اجتماعـی در ایـن نـوع بسـتر اجتماعـی رخ می دهد آشـنا می کند. 
عنـوان  تحـت   - اسـتاد  و  شـاگرد  میـان  کـه  محبتـی  و  مهـر  از  او 
گاهـی را بـرای  گاه اسـت؛ و همیـن آ مریـد و مـراد - جـاری اسـت، آ
و  »مـراد«(  عـارف  زعـم  بـه  )یـا  وزیـری  واکنـش  نـوع  پیش بینـی 

طـرف داران او )یـا بـه زعـم عـارف »مریـدان«( بـه کار می گیـرد.
بـرای فهـم شـیوۀ مواجهـۀ عـارف بـا نقـد وزیـری می تـوان بـه 
خـط اسـتدالل او توجـه کـرد. در بخـش آغازیـن مقاله، عـارف نقد 
وزیـری را نـه در سـاحت بحـث و اسـتدالل موسـیقایی - یـا قـال 
معنـی دار  ملـی،  شـعائر  بـه  خویـش  عالقـۀ  سـاحت  در  بلکـه   -
هنـگام  دلیـل،  همیـن  بـه  می بینـد.  پاسـخ گویی  شایسـتۀ  و 
پیش بینـی واکنـش وزیـری، ایـن واکنـش را از جنـس واکنـش 
جنـس  از  او  واکنـش   ، به عبارت دیگـر می کنـد.  تعبیـر  خویـش 

نیسـت؛  قـال  بـر  مبتنـی  مراوده هـای  در  رایـج  واکنش هـای 
بـر  خـود،  نقـد  پذیرفتنی کـردن  بـرای  عـارف  دلیـل،  همیـن  بـه 
شـکلی از علقـه و مهـر و محبـت تأکیـد می گـذارد کـه مؤلفـه ای 
کـه  عالقـه ای  میهـن،  بـه  عالقـۀ  یعنـی  اسـت؛  غیرموسـیقایی 
ناشـی از تجربـۀ زیسـته و مشـترک عـارف و نیـز وزیـری - هـر دو - 
اسـت. عـارف بـا تمّسـک بـه ایـن عالقـۀ مشـترک می خواسـت از 
تنـدی نقـد خـود بکاهـد؛ چـون در آخـر مقالـه بـه تجربـۀ مشـترک 
خـود بـا وزیـری اشـاره می کنـد؛ و نگرانـی خـود را  از تنـدی نقـدش 
از  علی نقی خـان!  »آقـای  می نویسـد:  عـارف  می کنـد.  ابـراز  دوبـاره 

مـن نرنجیـد بـرای اینکـه تـا یـک درجـه بـه گـردن شـما حـق دارم؛ 
آهنگ هـای  یـک قسـمت از سـاز شـما ورزیـدۀ زیردسـت مـن و 
مـن اسـت؛ خـود شـما هـم البتـه منکـر نخواهیـد شـد« )عـارف، 
1363: 248(. در اینجـا نیـز تأثیـر گفتمـان حـال بـر رویکـرد عـارف 
آشـکار اسـت؛ بـه این دلیل که عارف با پرورشـی کـه در چارچوب 
گفتمـان داشـته اسـت، در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران اصـل را بـر 
افـراد بایـد باهـم   ، ایـن نظـر از  تجربـۀ زیسـتۀ مشـترک می گـذارد. 
موضوعـی  دربـارۀ  بتواننـد  تـا  باشـند،  داشـته  مشـترکی  تجربـۀ 
مشـترک )کـه اینجـا یعنـی موسـیقی( سـخن بگوینـد؛ بـر خـالف 
گفتمـان قـال، کـه در آن اصـل بر رعایـت قواعد حاکـم بر موضوع 
دیگـر  مؤلفـۀ  بـه  می تـوان  بدین ترتیـب،  اسـت.  موردبحـث 
بـه  بی توّجهـی  و  زیسـته  تجربـۀ  بـه  توّسـل  یعنـی  حـال  گفتمـان 
مقتضیـات موضـوع در مقالـۀ عـارف - فتـوای مـن - اشـاره کـرد.

توّسل به ضمانت اجرایی: آبرو و دْین
عـارف  نـگاه  نـوع  ایـن  در  حـال،  گفتمـان  از  نیـز  دیگـری  مؤلفـۀ 
تبلـور  مـرادی«  و  »مریـد  رابطـۀ  در  کـه  مؤلفـه ای  اسـت؛  آشـکار 
می یابـد. چنان کـه پیش تـر نیـز ذکر شـد، ویژگی اصلی ایـن رابطه 
سـایر  کـه  اسـت  فرهنگـی  فّعالّیـت  در  مـراد  حضـور  محوریـت 
از قبیـل یادگیـری شـاگرد، شـیوۀ ادراک  مؤلفه هـا )مؤلفه هایـی 
آن  محـور  حـول  شـاگرد(  اخالقیـات  حتـی  موسـیقی،  از  شـاگرد 
شـکل می گیـرد. ایـن نـوع نـگاه عـارف در بخـش پایانـی مقالـۀ او 

جدول 2. کلیدواژه های مرتبط با تجربۀ زیسته در مقالۀ عارف )1363(

تبیینکلیدواژه هــای مربوط به چشــم انداز مقابلکلیدواژه هــای چشــم انداز مطلوب عارف

، کدورت ]وزیری و[ طرف داران ]او[عالقه مندی به شعائر ملی، موسیقی  عارف، بنابر درکی که از قاعدۀ احساسی این مواجهۀ رنجش خاطر
اجتماعی دارد، پیش بینی می کند که وزیری و طرف داران او از 
نقد او خواهند رنجید و توقع دارد این رنجش با درک عالقۀ او 

به شعائر ملی تقلیل یابد. 

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

115

شماره سوم
زمستان 1399



آشـکارتر از هـر جایـی اسـت: »آقـای علی نقی خان... یک قسـمت 
اسـت؛  مـن  آهنگ هـای  و  مـن  زیردسـت  ورزیـدۀ  شـما  سـاز  از 
خـود شـما هـم البتـه منکـر نخواهیـد شـد. گذشـته از آن هـا یـک 
قسـمت مهـم آبـروی موسـیقی ایـران - همـه می داننـد - در ایـن 

نگارنـدگان(.  از  )تأکیـد  بوده اسـت«  مـن  از  اواخـر 

با اسـتفاده از بینش نظری هوشـیلد )1983( می توان گفت 
کـه ایدئولـوژی احساسـی حاکـم بـر این مواجهـۀ اجتماعـی )که بر 
اسـاس پیـروی مریـد از مـراد شـکل گرفته اسـت، و در گفتمـان 
حـال شـیوۀ آموزشـی غالـب بـه شـمار مـی رود( موجـب می شـود 
کـه اگـر فـرد )یـا همان مریـد( از معلم خـود )یا همان مـراد( پیروی 
، از فـرد انتظـار مـی رود  نکنـد، دچـار شـرم شـود؛ بـه عبـارت بهتـر
کـه بنـا بـه قواعـد احساسـی ایـن موقعیـت اجتماعـی، احسـاس 
کـه  »دْینـی«  یـادآورِی   .)172  :2007 )ترنـر،  نمایـد  شـرمندگی 
موسـیقی ایرانـی و وزیـری بـه عـارف دارنـد، شـبیه شـرمنده کردن 

مریـد سـرکش از سـوی مـراد اسـت. 

ضمانت اجرایی: بسیج احساسی
چـه  خویـش  موسـیقی  از  عـارف  کـه  ببینیـم  عمـل  در  اگـر 
اسـتفاده ای می کنـد، یـا بـه قـول دنـورا )2003؛ 2004(، بررسـی کنیم 
مـی آورد،  فراهـم  او  بـرای  را  »امکاناتـی«  چـه  عـارف  موسـیقی  کـه 
آورد.  از واکنـش خـاّص عـارف بـه دسـت  می تـوان درک بهتـری 
مشـترکی  زبـان  موسـیقی  کـه  می گویـد  خـود  مقالـۀ  در  عـارف 
رویدادهـای  از  مشـترکی  تاریـخ  کـه  کسـانی  بـرای  کـه  اسـت 
فراهـم  هم زبانـی  و  همدلـی  امـکان  داشـته اند،  مصیبت بـار 
مـی آورد. نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه او بـرای جلـب نظـر مخاطبـان 
می جویـد:  توّسـل  مشـترک  پیش زمینه هـای  همیـن  بـه  خـود 
او مخاطبـان »حسـاس« را خطـاب قـرار می دهـد، افـراد مختلـف 
را بـر اسـاس تجربـۀ زیسـتۀ مشترک شـان بـه یـاری فرامی خوانـد 
 ، آنـان را در برابـر موضـع وزیـری بسـیج می کنـد. به عبارت دیگـر و 
ارتبـاط  برقـراری  ابـزارِ  عـارف  بـرای  موسـیقی  کـه  گفـت  می تـوان 

مارشـال  تعبیـر  بـه   ، کار ایـن  بـا  عـارف  اسـت.  جهـان  بـا  دوبـاره 
برمـن )1379( قصـد دارد جهـان اجتماعـی خـود را کـه از مهـار او 
»ایـن  می نویسـد:  او  کنـد.  خـود  آن  از  دوبـاره  شده اسـت،  خـارج 
موسـیقی نوظهـور را از بـرای آن هایی کـه مـرا مجتهد اعلـم در این 
فـن می داننـد و از بـرای جوان هـای حساسـی کـه خـون ایرانیـت 

مـن  بی آالیـش  احساسـات  پیـرو  و  دارد  دوران  آن هـا  عـروق  در 
ملـی  روحیـات  بـه  مـن  عالقه منـدی  فقـط  می داننـد  )و  هسـتند 
خـود  فتـوای  بـه  اسـت(  کـرده  سـطور  ایـن  نـگارش  بـه  وادار  مـرا 
حـرام کـرده و می گویـم: بـر او چـو مـرده بـه فتـوای مـن نمـاز کنید« 

.)249  :1363 )عـارف، 
احسـاس  جامعه شناسـی  منظـر  از   - اینجـا  در  اصلـی  نکتـۀ 
از  هنرمنـدان  کـه  اسـت  شـیوه ای  و  اجتماعـی  شـرایط  تغییـر   -
موقعیـت  بـر  تـا  می برنـد  بهـره  احساسـی  تهییـج  و  احسـاس 
خـود تسـلط یابنـد )جهـان اجتماعـی را دوبـاره از آن خـود کننـد(. 
شـرایط زندگـی اجتماعـی پیـش از مشـروطه کـه به صـورت روابـط 
چهره به چهـره و نزدیـک و به شـکل سلسـله مراتبی بیـن مریـد و 
مـراد تبلـور پیـدا کـرده بـود، بـا تغییـرات دورۀ پـس از مشـروطه، از 
جملـه تغییـر در زمـان و مـکان، ارتباطـات تلگرافـی گسـترده کـه 
مرزهـای جغرافیایـی را درنوردیـد، دانـش را از خصلت رمزگونۀ آن 
درآورد )بنگریـد بـه فیاض، 1394: 31-35(. در چنین شـرایطی، 
و در سـاحتی اجتماعـی کـه بـر اسـاس آن مراد بر گـردن مرید حق 
دارد، عـارف در تـالش بـرای کنتـرل هنرمنـدی مثل وزیـری، که به 
گمـان او از قواعـد مرسـوم تخّطـی کـرده اسـت، به وزیری یـادآوری 
می کنـد کـه بـر گـردن او حـق دارد. در واقـع، مطابـق بـا ایدئولـوژی 
واجـد  را  خـود  عـارف  مـرادی،  و  مریـد  رابطـۀ  بـر  حاکـم  احساسـی 
منزلـت باالتـری از وزیـری می دانسـت و انتظـار تابعیـت وزیـری را 
داشـت و ناکامـی از بـرآوردن ایـن انتظـار در او واکنـش خشـم را 
برانگیختـه بـود. او در ادامـۀ همیـن راهبرد، رویکرد وزیـری را حرام 

اعـالم می کنـد )عـارف قزوینـی، 1363: 249(.

جدول 3. کلیدواژه های مرتبط با آبرو و ِدین در مقالۀ عارف )1363(

تبیینکلیدواژه هــای مربوط به چشــم انداز مقابلکلیدواژه هــای چشــم انداز مطلوب عارف

زیردست من، آهنگ های من، قسمت مهم 
آبروی موسیقی ایران. 

عارف به وزیری تذکر می دهد که خود وزیری و نیز موسیقی آقای علی نقی خان، یک قسمت از ساز شما. 
ایرانی مدیون وی اند.
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محوریت اخالق در قضاوت کردار موسیقایی
در  کـه  عـارف  مورداسـتفادٔه  کلیـدی  مفاهیـم  از  دیگـر  یکـی 
کلمـۀ  اسـت،  برخـوردار  اهّمیـت  از  احسـاس  جامعه شناسـی 
»آبرو« اسـت. جایگاه این مفهوم در بسـتر12 پیش از مشـروطه و 
در بسـتر پـس از مشـروطه )یعنـی جایی که عارف از آن اسـتفاده 
می کنـد( اهّمیـت دارد. از نظر ترنر شـرم وقتی در فرد بروز می یابد 
کـه او احسـاس کنـد رفتـاری باکفایت نداشـته و یـا هنجارهایی را 
کـه بـرای رفتـار متعـارف در نظر گرفته شـده، رعایت نکرده اسـت 
)ترنـر، 2007: 9(. عـارف به طـور ضمنـی، اشـاره می کنـد کـه پیـش 
از او، موسـیقی در حـوزۀ عمومـی جامعـه امـر پذیرفتـه ای نبـوده 
آن گونه کـه اگـر  و مذمـوم و نکوهیـده پنداشـته می شده اسـت؛ 
کسـی را بـا آن می شـناختند، عـرق شـرم )حاکـی از انجـام کـرداری 

خـالف عـرف( بـر پیشـانی او می نشسته اسـت.
عـارف، بـا کاربـرد موسـیقی بـرای مقاصـد ملـی، سـهم مؤثـری 
در توجیـه فّعالّیـت موسـیقایی در عرصـۀ عمومی ایفا کـرده بود. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه او خـود را محـور فّعالّیت موسـیقایی 
آن دوره می دیـد؛ و بنـا بـه همیـن نقشـی کـه بـرای موسـیقی ایفـا 
کـرده بـود، خـود را محـق بـه قضـاوت ›اخالقـی‹ دربـارۀ هنرمنـدان 
احساسـی  ایدئولـوژی  چارچـوب  در   ، ترنـر نظـر  از  می دانسـت. 
شـود،  حاکـم  احسـاس  بـرآوردن  بـه  موفـق  فـرد  اگـر  حاکـم، 
)همـان:  می کنـد  حاصـل  مسـلط  و  پیروزمندانـه  احساسـی 
172(. بـه همیـن دلیـل، می تـوان گفـت که فرد بیشـتر احسـاس 
اطاعـت  او  از  مریـد  کـه  باشـد،  مـراد  همچـون  بایـد  کـه  می کنـد 

. می کنـد

ماهّیت اجتماعی امکانات عارف برای بسیج 
احساسی

بسـیج  بـه  آن  طریـق  از  عـارف  کـه  اجتماعـی ای  ابـزار  واقـع،  در 
دوران  اجتماعـی  شـرایط  ماحصـل  می زنـد،  دسـت  احساسـی 
اصالحـات  پیشـبرد  بـرای  انقالبیـون  تـالش  و  مشـروطه 
اجتماعـی اسـت. توّسـل طـرف داران تغییـر در دوران مشـروطه 
فرهنـگ  در  تغییـر  لـزوم  بـر  تأکیـد  و  مختلـف  اسـتدالل های  بـه 
جامعـه، یـاری کـرده بـود تـا مؤلفه هـای مبتنـی بـر قـال )و توّسـل 
حـال  بـر  مبتنـی  مؤلفه هـای  برابـر  در  کلمـات(  و  اسـتدالل  بـه 
کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه  شـود.  تقویـت  درونـی(  )مکاشـفۀ 
به مثابـٔه   - را  وزیـری  محاسـبه گری  کـه  ابتـدا  همـان  در  عـارف 
امـری مذمـوم - تشـخیص می دهـد، ایـن نکوهـش را - بـه تعبیـر 

فـرکالف - در چشـم انداز »بدنام کـردن موسـیقی ایرانـی در دنیـا« 
یعنـی  246(؛   :1363 قزوینـی،  )عـارف  می کنـد  صورت بنـدی 
در ایـن چشـم اندازی کـه عـارف آن را بدیهـی و مسـلم می گیـرد، 
رویکـرد وزیـری شایسـتۀ نکوهـش قلمـداد می شـود. بر اسـاس 
، ازیک طـرف موسـیقی ایرانی »هویتـی یکپارچه و  ایـن چشـم انداز
« دارد؛ و از طـرف دیگـر هویتی اسـت که به خاطر  معّیـن و الیتغیـر
اینکـه در برابـر »چشـم دنیـا« قـرار دارد، نمی تـوان هـر تغییـری را 
آن انجـام داد. در ایـن حالـت، عـارف بـرای بسـیج احساسـی  در 
مخاطبـان خـود، از انگیزه هـای ملی گرایانـه ای بهـره می بـرد کـه در 
آن زمـان فراگیـر بوده اسـت. عـارف می نویسـد: »]اگـر موسـیقی 
غمگیـن اسـت[ آیـا بایـد ایـن گنـاه را بـه گـردن آهنگ هـای ایرانی 
)همـان(. انداخـت و... موسـیقی ایرانـی را در دنیـا بدنـام کـرد؟« 

دورۀ  در  کـه  گسـترده ای  تغییـرات  باتوجه بـه  بدین ترتیـب، 
مشـروطه در جامعـۀ ایـران صـورت گرفتـه بـود، بـه نظـر می رسـد 
جنـس  بـا  موسـیقی،  هنرمنـدان  از  عـارف  انتظـارات  جنـس  کـه 
انتظـارات هنرمنـدی مثـل وزیری متفاوت اسـت. ایـن تفاوت در 
معیـار ارزیابـی را می تـوان با مفهـوم تغییر پارادایـم13 بهتر توضیح 
داد )مفهوم اصلی پارادایم از کوهن )1962( است؛ برای شرح 
ایـن مفهـوم در جامعه شناسـی هنـر بنگرید به بکـر )2008: 304(.

گفتمان قال وزیری
 )1962( کوهـن  تعبیـر  بـه  را،  ارزیابـی  معیارهـای  در  تفـاوت  ایـن 
می تـوان بـا تغییـر پارادایـم فرهنگـی توضیـح داد: در دورۀ پـس 
 
ً
اساسـا کـه  برمی آورنـد  سـر  تـازه ای  پرسـش های  مشـروطه،  از 
ایرانـی  موسـیقی  هنرمنـدان  پیشـین  پرسـش های  جنـس  از 
نیسـت. در دورۀ پیـش از مشـروطه، به خاطـر حضـور نیروهـای 
و  فرعـی  مؤلفـه ای  حـال(  گفتمـان  )در  قـال  اجتماعـی،  خـاّص 
به ناگزیـر  موسـیقی  هنرمنـدان  و  می رفـت؛  شـمار  بـه  ثانویـه 
معرفـت موسـیقایی خـود را بـه شـکل حـال و بـا محوریـت رابطـۀ 
مریـد و مـرادی منتقـل می کردنـد. ایـن شـکل از رابطـۀ اجتماعـی 
ایـن  در  حاضـر  افـراد  و  بـود،  بسـته  حلقه هـای  حفـظ  ضامـن 
در  می کـرد.  حفـظ  بیرونـی  تنـش زای  محیـط  برابـر  در  را  حلقه هـا 
نتیجـۀ ایـن وضعیت، تدوین اسـتداللی یـا همان قـال )و بیرون 
 ناممکـن 

ً
آمـدن معرفـت موسـیقایی از شـکل رمـزی آن( تقریبـا

آرمان هـای  شـکل گیری  بـا  و  مشـروطه  از  پـس  دورۀ  در  بـود. 
اجتماعـی تـازه ای کـه قصـد ایجـاد جامعـه ای تـازه را داشـت، ایـن 

شـود. کم رنگ تـر  قـال  بـر  حـال  تفـوق  تـا  آمـد  فراهـم  امـکان 
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اگـر در دورۀ پیـش از مشـروطه اصـل حـال اسـت و فـرع قال، 
و اگـر در ایـن دوره بـر شـنونده واجـب اسـت کـه بـا تجربـۀ زیسـتۀ 
خـود و بـا زانـوزدن در برابـر اسـتاد و بـا اخـذ حتـی جهان بینـی او 
مشـروطه  از  پـس  دورۀ  در  آورد،  دسـت  بـه  موسـیقی  از  درکـی 
ثانویـه  جایگاهـی  حـال  و  می کنـد  پیـدا  مسـلط  موقعیـت  قـال 
می یابـد. در ایـن دوره، شـاگرد بایـد در موسـیقی در پـی عناصـری 
باشـد که اسـتاد پیشاپیش در سـخنرانی ها، کتاب ها، و مواردی 
ازاین دسـت آن هـا را »بیـان« کـرده و مهـم شمرده اسـت. او بایـد 
سـعی کنـد ایـن مـوارد را در موسـیقی شناسـایی کنـد و بطلبـد 
و متناسـب بـا آن، موسـیقی را قضـاوت کنـد؛ بی آنکـه نیـازی بـه 

حضـور اسـتاد )یـا مـراد( و تأییـد او باشـد.
جدیـد  رابطـۀ  از  شـکل  ایـن  مثال هـای  بارزتریـن  از  یکـی 
بیـن اسـتاد و شـاگرد را می تـوان در رابطـۀ بیـن وزیـری و شـاگرد 
موقعیت هـای  در  وزیـری  کـرد.  مشـاهده   – خالقـی  -روح اهلل  او 
مختلف تالش می کند تا شـکل خاّصی از موسـیقی را مشـّخص 
خویـش  موردنظـر  موسـیقی  در  را  خـاص  محتوایـی  و  کنـد؛ 
تعریـف کنـد و آمـوزش دهـد )بـرای مثـال، وزیـری، 1304: 23-

خالقـی  نوشـته های  در  موسـیقی  بـه  نـگاه  نـوع  همیـن   .)35
 .)12-8  :1341 خالقـی،  مثـال،  )بـرای  می شـود  گرفتـه  پـی  نیـز 
فرصت هـای  در  خالقـی  نیـز  و  وزیـری  اینکـه   ، به عبارت دیگـر
کـه  را  موسـیقی ای  مختلـف  شـکال 

َ
ا دارنـد  سـعی  مختلـف 

می سـازند »توصیـف و تعریـف« کننـد، نشـان از اولویـت قـال بـر 
مسـتقل  شـکلی  بـه  )مکتـوب(  معرفـت  ایـن  چـون  دارد؛  حـال 
و بی نیـاز از حضـور و تأییـد اسـتاد )یـا مـراد( می توانـد بـه شـاگرد 

شـود. منتقـل 

نتیجه
سـازوکارهای  بررسـی  بـا  کـه  شـد  اشـاره  حاضـر  مقالـۀ  آغـاز  در 
اجتماعـی می تـوان تأثیـر آن هـا را بـر درک هنرمنـدان از فّعالّیـت 
به طـور  دریافـت.  موسـیقی  تولیـد  خـاّص  شـکل  و  موسـیقایی 
داد  شـرح  این گونـه  را  اجتماعـی  سـازوکار  ایـن  می تـوان  خالصـه 
جامعـۀ  در  اجتماعـی  مختلـف  نیروهـای  ویـژۀ  صورت بنـدی  کـه 
، نوعـی خـاص از رابطـۀ اجتماعـی بین اسـتاد  ایـران در دورۀ قاجـار
و شـاگرد موسـیقی را تقویـت کـرد. در چارچـوب ایـن رابطـه حّس 
از  اسـتاد  مشـروعیت  و  می کنـد  پیـدا  اولویـت  درونـی  حـال  و 
 مهارت هـای موسـیقایی دارد، فراتر 

ً
مشـروعیت کسـی کـه صرفـا

مـی رود. بـه همیـن ترتیـب، هرکسـی کـه شـأن و منزلـت اسـتاد 

از شـاگردان و دیگـران دارد؛  انتظـارات ویـژه ای  را داشـته باشـد، 
و بـر همیـن اسـاس بـرای مهـار فّعالّیت هایـی کـه دور از انتظـار 

دارد. هـم  خاّصـی  شـیوه های  اویی انـد، 
از  پیـش  دورۀ  در  موسـیقی  هنرمنـدان  فّعالّیـت  بنابرایـن، 
مشـروطه در بسـتر خاّص اجتماعی جامعۀ ایرانی شـکل خاّصی 
تعبیـر  بـه  شـد  موجـب  خـاص  شـکل  ایـن  بـود.  گرفتـه  خـود  بـه 
کردارهـای  در  ویـژه ای  امکانـات  و  تجهیـزات   )32  :2008( بکـر 
مختلـف هنرمنـدان موسـیقی به تدریج تبلور پیدا کنـد: در رابطۀ 
اجتماعـی بیـن اسـتاد و شـاگرد، کـه بـه شـکل رابطـۀ بیـن مریـد و 
ارزیابـی  و  قضـاوت  شـکل  در  بـود؛  شـده  صورت بنـدی  مـراد 
موسـیقایی کـه بـر اسـاس مؤلفه هـای مبتنی بـر گفتمـان حال و 
بـر اسـاس مکاشـفات درونـی انجـام می گرفـت؛ در شـکل خاّص 
اقتـدار و مشـروعیت موسـیقایی، که بـه دلیل سربسـته بودن و 
رمزی بـودن، معرفـِت موسـیقی حـول محـور مـراد می چرخیـد. بـا 
تشـدید تغییـرات کالن اجتماعـی در دورۀ پس از مشـروطه، این 

پیکربنـدی خـاّص اجتماعـی نیـز دچـار تغییـرات اساسـی شـد.
اسـتاد  رابطـۀ  مـرادی،  و  مریـد  رابطـۀ  برابـر  در  دوره،  ایـن  در 
حـال،  بـر  مبتنـی  ارزیابـی  برابـر  در  و  می گیـرد؛  شـکل  شـاگرد  و 
بـه  اسـتاد  مثـال،  بـرای  می شـود.  مطـرح  قـال  اسـاس  بـر  ارزیابـی 
توصیف عناصری می پردازد که شـاگرد باید آن ها را در موسـیقی 
را  مـراد  موسـیقایی  اقتـدار  تـازه  شـرایط  ایـن  کنـد.  جسـت وجو 
خـاّص  مؤلفه هـای  تشـریح  بـا  چـون  می کشـد؛  چالـش  بـه  نیـز 
می یابـد  همگانی تـر  شـکلی  موسـیقی  دانـش  موسـیقایی، 
کشـید.  چالـش  بـه  راحت تـر  می تـوان  را  اسـتاد  »اسـتدالل«  و 
 تـازۀ هنـری، جهان بینـی 

ً
هم زمـان بـا ظهـور فّعالّیت هـای اساسـا

خاّصـی نیـز کمـاکان در آن دوره وجـود داشـت که ناشـی از تجربۀ 
زیسـته در محیـط اجتماعـی پیـش از مشـروطه بـود، محیطـی کـه 
تغییـرات اساسـی جامعـه را از سـر نگذرانـده بـود. تالقـی ایـن دو 
رویکـرد جدال هایـی را در حـوزۀ موسـیقی بـه همـراه داشـت کـه 
مهم تریـن آن هـا جـدال عـارف و وزیـری اسـت و در مقالـۀ عـارف 

ـی یافـت.
ّ

بـه نـام »فتـوای مـن« تجل
از  یکـی  به مثابـٔه  عـارف،  فّعالّیت هـای  اثنـا،  ایـن  در 
موسـیقی  عرصـۀ  در  ایرانـی  موسـیقی  برجسـتۀ  شـخصیت های 
ایرانـی بـا فّعالّیـت و رویکـرد وزیـری بـه چالش کشـیده می شـود. 
شـهر  در  سـنتی  شـکل  بـه  را  خـود  موسـیقی  تحصیـالت  عـارف 
مذهبـی  محافـل  در  و  آواز  اسـتادان  نـزد  و   – قزویـن   – خـود 
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 .)1364 قزوینـی،  )عـارف  بـود  آموختـه  روضه خوانـی  حیـن 
بدین ترتیـب، واکنـش اولیـۀ او بـر اسـاس قاعـدۀ احساسـی ای 
محافـل  همیـن  در  مشـروطه  از  پیـش  دورۀ  در  کـه  اسـت 
مقالـۀ  نگارنـدگان  و  بوده اسـت؛  متبلـور  موسـیقایی–مذهبی 
حاضـر آن را در قالـب گفتمـان حـال صورت بنـدی کردند. شـکل 
رابطـۀ آموزشـی در اینجـا به صـورت رابطـۀ مریـد و مـراد و بـر محـور 
و  سربسـته  آن  خصلـت  و  اسـت،  مـراد  هنری–اخالقـِی  اقتـدار 
در  دهیـم،  نشـان  کردیـم  سـعی  چنان کـه  اسـت.  بـودن  رمـزی 
یعنـی   – مشـروطه  از  پـس  دورۀ  رویدادهـای  از  یکـی  بـا  مواجهـه 
سلسـله سـخنرانی های وزیری – این شـکل از گفتمـان انتظارات 
احساسـِی خاّصـی را بـه وجـود آورد، و متعاقـب آن واکنش هـای 
احساسـی خاّصـی را نیـز برانگیخـت. نگارنـدگان تـالش کردنـد تا 
ایـن واکنش هـا را، در قالـب احسـاس هایی همچون شـرم، آبرو، 
شـرمندگی و خشـم، به طـور انضمامـی در مقالـۀ عـارف قزوینـی 

کننـد. بررسـی 
را  وزیـری  و  عـارف  بیـن  احساسـی  رویارویـی  به طورکلـی، 
نظـر  در  قـال  اهـل  و  حـال  اهـل  بیـن  دیرینـۀ  تقابـل  می تـوان 
کـه در دورۀ پیـش از مشـروطه، به خاطـر  گرفـت؛ بـا ایـن تفـاوت 
پیکربنـدی خـاّص نیروهـای اجتماعـی، قـال فـرع بر حـال قلمداد 
می شـد؛ درحالی کـه تحـّوالت اجتماعـی دوران پـس از مشـروطه 

موجـب تقویـت گفتمـان اهـل قال در برابـر حال شـد. این تغییر 
و تحـّوالت را می تـوان بـه بهتریـن نحو با تعبیر »تغییـر پارادایمِی« 
)1962( توضیـح داد. بـا اسـتفاده از ایـن تعبیـر  موردنظـر کوهـن 
هستی شناسـی  مشـروطه،  از  پـس  دورۀ  در  کـه  گفـت  می تـوان 
از  کـه  اسـت؛  قابل مشـاهده  موسـیقایی  کـردار  در  دیگـری 
اسـت.  متفـاوت  آن  از  پیـش  دورۀ  هستی شناسـی  بـا  اسـاس 
در دورۀ پیـش از مشـروطه، اهـل موسـیقی بنـا بـه تجربـۀ زیسـتۀ 
خـود بـه درکـی از موسـیقی نائـل می شـدند؛ درحالی کـه در دورۀ 
کـردارِ  در  کلیـدی  اهّمیتـی  موسـیقی  تفسـیر  مشـروطه  از  پـس 

می یابـد. موسـیقی  ارزیابـِی 
اجتماعـی  بسـتر  کـه  کـرد  مشـاهده  می تـوان  بدین ترتیـب، 
دورۀ قاجـار رویکـردی ویـژه را بیـن هنرمنـدان ایـن دوره تقویـت 
آنـان بـه نـوع  می کرده اسـت. ایـن رویکـرد خـود موجـب می شـد 
و  قاجـار  دورۀ  اواخـر  هنـری  فّعالّیت هـای  در  کـه  تـازه ای  نـگاه 
پـس از مشـروطه بـروز پیـدا کـرده بـود، واکنـش خاّصـی داشـته 
باشـند. عـارف قزوینی با رشـد و پـرورش در این بسـتر اجتماعی، 
واکنـش ویـژه ای بـه نگـرش هنـری وزیـری داشـت؛ کـه نمی تـوان 
 هنـری تعبیـر کـرد؛ بلکـه به تبـع کنش هـای 

ً
آن را واکنشـی صرفـا

خـاّص هنـری دورۀ او، واکنـش هنـری او نیـز ماهّیتـی اجتماعـی 
داشـتند.

پی نوشت ها:
1.Tia DeNora
2.Jonathan H Turner
3.Affordacne
4.Shame
5.Embarrassment
6.Hochschild
7.Managed Heart
8.The feeling rule

ایــدۀ اصلــی مقالــۀ حاضــر - یعنــی ایــدۀ حــال و قــال در موســیقی ایرانــی - برگرفتــه از پژوهش هــای داریــوش صفــوت )1393(، یکــی .9
ــی از  ــارۀ موســیقی ایران ــش درب ــری خوی ــع هن ــریح مواض ــرای تش ــت. او ب ــاعۀ موســیقی ســنتی اس ــظ و اش ــب حف ــذاران مکت از بنیان گ
ــره  ــون، 1999: 12( به ، 1987: 168؛ لویس ــر ــه نص ــد ب ــت )بنگری ــّوف ُجس ــل تص ــا و اه ــای عرف ــد در آموزه ه ــۀ آن را بای ــه ریش ــده، ک ــن ای ای
برده اســت. بدیهــی اســت کــه موضــع داریــوش صفــوت بــرای توجیــه جایــگاه مکتــب مرکــز حفــظ و اشــاعۀ موســیقی ســاخته و 
. ک.  پرداختــه شده اســت، امــا از آنجایی کــه اصــل ایــن ایــده متعلــق بــه گفتمــان جــاری در بســتر فرهنگــی ایــران اســت )بــرای مثــال، ر
، مــا از دانــش  بــه زّرین کــوب، 1387: 267(، از آن بــرای تشــریح موقعیــت ســاختاری موســیقی ایرانــی بهــره گرفته ایــم. بــه عبــارت دیگــر

.)385 :2008 ، ــم )بنگریــد بــه بکــر حاصــل از تجربــۀ زیســتۀ ایشــان، بــرای برســاخت دانشــی جامعه شناســیک بهــره برده ای
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بــه گفتــۀ زّرین کــوب )1387 : 270( اهــل تصــّوف خــود را اهــل حــال می نامنــد و فالســفه را اهــل قــال معرفــی می کننــد. ضمــن .10
اینکــه در برداشــت مســلط ایــن دوره حــال بــر قــال برتــری دارد. بــرای مثــال، ایــن برتــری در گفتــار مهدی قلــی هدایــت، کــه شــارح مهــم 
موســیقی در اواخــر دوران قاجــار اســت، آشــکار اســت. از نظــر او »موســیقی بــر دو قســم اســت: قــال و حــال. اهــل قــال از موســیقی 

ــی، 1392: 94(. ــاب« )فاطم ــش اعص ــال آرام ــل ح ــد، و اه ــاب می خواهن ــک اعص تحری
عــارف و وزیــری در کنســرت های مشــترکی بــا هــم همــکاری داشــتند؛ اّمــا ریشــۀ اختــالف ایــن دو، نــگاه متفــاوت وزیــری و شــاگردان .11

ــز  ــی و نی ــیقی ایران ــر موس ــم ب ــم حاک ــود غ ــخنرانی های خ ــا و س ــاگردان او در بحث ه ــری و ش ــود. وزی ــی ب ــیقی ایران ــه موس ــب او ب مکت
بســیاری از ویژگی هــای ســبک های آوازی را مــورد نقــد قــرار می دادنــد )بــرای مثــال، بنگریــد بــه وزیــری، 1304(. بــه همیــن دلیــل آنــان 
ــد  ــتند )بنگری ــه می دانس ــت آن روزِ جامع ــرای وضعی ــب ب ــن و نامناس ــارف را غمگی ــای ع ــّخص آهنگ ه ــور مش ــوارد به ط ــی م در برخ
، 1393: 82(. در ضمــن ایــن اختــالف ریشــه های دیگــری هــم داشــت؛ کــه بایــد آن را در بطــن مناســبات و اختالفــات هنــری  بــه آزاده فــر
پــس از دورۀ مشــروطه درک و تبییــن کــرد )بنگریــد بــه انگلیــش و خّیاطــی، 1399(؛ بــرای مثــال، عــارف تــالش کــرده بــود بــه ســبک 

اروپایــی اثــری را خلــق کنــد؛ ولــی وزیــری دانــش و مهــارت او را بــرای ایــن کار کافــی ندانســته بــود )عــارف، 1363(.    
12..context
13.Paradigm change
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منابع و مآخذ
، محّمدرضا )1393(، اطالعات عمومی موسیقی، تهران: نشر نی. - آزاده فر

ــیقی  ــدان موس ــرا« در می ــنت گرا و نوگ ــان »س ــش گفتم ــناختی پیدای ــی جامعه ش ــی )1399(، بررس ــن خّیاط ــن و حس ــش، هل - انگلی
ــات 25-1. ــماره 1، صفح ، دوره 2، ش ــر ــگ و هن ــی فرهن ــۀ جامعه شناس ــی، مجل ایران

، تهران: نشر طرح نو. - برمن، مارشال )1379(، تجربۀ مدرنیته، ترجمۀ مراد فرهادپور
- پورجوادی، نصراهلل )1381(، زبان حال: گویاتر از زبان قال، فصلنامۀ نشر دانش، شماره 103، زمستان، 18-9.

، مجلۀ موسیقی، شمارۀ 70، 12-4. - خالقی، روح اهلل )1341(، عارف شاعر و نغمه پرداز
- دورینگ، ژان )1383(، موسیقی ایرانی: سنت و تحّول. ترجمۀ سودابه فاضلی، تهران: نشر توس.

 . - زّرین کوب، عبدالحسین )1387(، دنبالۀ جست وجو در تصّوف ایران، تهران: نشر امیرکبیر
- شــفیعی کدکنــی، محّمدرضــا )1392(، زبــان شــعر در نثــر صوفّیــه، درآمــدی بــه سبک شناســی نــگاه عرفانــی، چــاپ چهــارم، تهــران: 
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