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 چکیده
محوریت دوگانگی بین سنت و مدرنیته ی مشروطه به بعد بر های مهم در میدان موسیقی ایرانی از دورهیکی از گفتمان

 هایی ملهم از غرب روبروی مشروطه با چالشقرار گرفته است. این دوگانگی وقتی ظهور یافت که موسیقی ایرانی در دوره

تا  دامهرکگرانی که گران میدان موسیقی ایرانی بود، کنشهای کنشهای آن ناشی از کنششد. این گفتمان و کشمکش

در  0431ی تر در دههکه صورت نهایی این گفتمان بیشی سنتی بودند. با اینی جدید و یا سرمایهایهواجد سرم حدی

پی گرفت، یعنی زمانی که میدان  0921ی توان تا دههگیری آن را میبندی شد، شروع شکلمیدان روشنفکری مفصل

 ی اصلیبر جدال میان وزیری و عارف، دو چهرهگرفت. هدف این مقاله آن است که با تمرکز موسیقی تازه داشت شکل می

بررسی کند. چارچوب مفهومی  0921ی ی موسیقی ایرانی در دههمیدان موسیقی ایرانی، پیدایش این گفتمان را در حوزه

ی موردی بهره گرفته شده و این پژوهش از روش مطالعه انجام دادنی میدان پیر بوردیو است. برای یهازنظراین پژوهش 

ها گردآوری شده است. نامهها و سرگذشتها، مجالت، کتابگران میدان در روزنامههای کنشاز نوشته موردنیازهای دهدا

های شود در سالدوگانگی بین سنت و مدرنیته خوانده می اصطالحبه آنچهدهد که ی پژوهش حاضر نشان مینتیجه

 های سیاسی وموقعیت میدان به خاطرهای بعدی که در نسلگیری میدان موسیقی ایرانی وجود نداشته است، بلشکل

 .ه استبرساخت پیدا کرد 0431ی روشنفکری در دهه
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 و طرح مسئله مقدمه
های آکنده از رویدادهای مهم تاریخی است. جنبش 0921قالب مشروطه ازآنپستاریخ ایران    

های سیاسی های سیاسی، دو انقالب مهم، پیدایش طبقات اجتماعی جدید و دخالتاجتماعی، آشوب

ی های متفاوتوهشالمللی تاریخ ایران معاصر را به دوران مهمی در تاریخ کشور بدل کرده است. پژبین

ها، شاند. همراه این پژوههمت گمارده راتشانیتأثاند و به تبیین این رویدادها و به این تغییرات پرداخته

خویش برای  زعمبه اند تا این تغییرات را تبیین کنند وکه سعی داشته اندشکل گرفتههایی نیز گفتمان

ها تأثیر عمیق و گ معاصر ایران برخی از این گفتمانهایی فراهم نمایند. در فرهنحلجامعه راه مسائل

که  های اصلیاند. یکی از این گفتمانها داشتهحل آنبندی مسائل فرهنگی و راهای بر صورتگسترده

در میدان روشنفکری پیدا کرد، حول دوگانگی بین سنت و  0431ی شکل نهایی خود را در دهه

 های فرهنگی ایرانشمکشگفتمان در مباحث و کاین  یقبه دلیل تأثیر عممدرنیته شکل گرفت. 

ویش خبرای رسیدن به اهداف سیاسی از این گفتمان ، میدان قدرت سیاسی در مباحث فرهنگی معاصر

 (.Nabavi, 2003, pp. 95-98د )بربهره می

 و در افکار کسانی ها پیش از انقالب مشروطهتوان به سالمدرنیته را می-رد پای گفتمان سنت

سازی( دولت ی نوسازی )غربی، با شروع برنامهنیباوجوداالدین اسدآبادی، پی گرفت. همچون جمال

. ی فرهنگ آشکار شدهای این بحث در حوزه، بود که نشانهآن از باال به پایینخاص پهلوی، با رویکرد 

ی منتقد های فرهنگی مهم، چهره0491های بین انقالب مشروطه و برکناری رضاشاه در طی سال

(، محمد علی فروغی 0443-0939هایی همچون مهدیقلی هدایت )سازی ایران بودند. چهرهغربی

کردند که در ( استدالل می0440-0929ای همچون قاسم غنی )و شخصیت فرهنگی (0913-0490)

یده دی فرهنگی ایران را نازمینهپسنباید غربی برای فرهنگ ایرانی  هایکارگیری رهیافتفرایند به

مدرنیته شکل نهایی و آشکارترین صورت -بود که گفتمان سنت 0431ی ، در دههباوجوداینگرفت. 

بندی شد. دلیل اصلی خود را پیدا کرد. در این دهه بود که این دوگانه در میدان روشنفکری صورت

ی، پهلو سازی رژیمی غربیمتعاقب شروع برنامه ها سرکوب سیاسی  این وضع آن بود که پس از سال

-Gheissari, 1998, pp. 74میدان روشنفکری موفق به کسب خودمختاری نسبی گردید )بنگرید به 

گیری میدان موسیقی ایرانی نیز مقارن بود ی نوسازی غربی رژیم پهلوی با شکلآغاز برنامه (.109

ی و تازهبا توجه به فضای اجتماعی متفاوت  ،(. در این زمان0422)بنگرید به نمکی و خیاطی، 

(، خالقی 0412-0921باشیان )های فرهنگی مهمی همچون وزیری، مینقالب مشروطه، چهرهازآنپس

را در رابطه با موسیقی ایرانی در شان های فرهنگی( برنامه0404-0912ف )( و عار0921-0433)

بررسی  ی برایاگستردهطور بهمدرنیته -ی سنتپیش گرفتند. در این میان، در ادبیات پژوهشی دوگانه

ر طوها اینهای مختلف این چهره، رهیافتجهیدرنتمیدان موسیقی ایرانی به کار گرفته شده است. 

 های ایشان با فرهنگ سنتی همخوانی دارد یا با رهیافت مدرن.شوند که آیا کنشتفسیر می
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مچون دنیل ی نوسازی کسانی هیهازنظر(، ملهم 01ص. ، 0420برای مثال، نتل )بنگرید به نتل، 

ی (، فرایند تغییرات در موسیقی ایران معاصر را بر اساس دوگانهKeshavarzian, 2007, p. 47لرنر )

ی شکلی ثابهمکند که این تغییرات را باید بهکند. او استدالل میتبیین می« مدرنیته»در برابر « سنت»

ژان دورینگ جریان اصلی موسیقی  دانان ایرانی قلمداد کرد. از طرف دیگر،پذیری موسیقیاز فرهنگ

، ن اضافه شده )برای مثالکند و اصول و قواعد دیگری که به آتعریف می« سنتی»ایرانی را موسیقی 

(. این During, 1991, p. 52« )دور استکه از سنت به»داند می« بدعتی»پولیفونی یا چندصدایی( را 

فسیر . در کل، تشودمیرن یا سنتی بودن بررسی د که موسیقی ایرانی بر اساس مدندهمواضع نشان می

ی قطعی از شکل یسوبهفرایند تغییر در میدان موسیقی ایرانی به این شکل بوده که این تغییرات یا 

است )دیدگاه نتل( یا انحرافی است از سنت )دیدگاه  درحرکت«( مدرنیزاسیون)»فرایند نوسازی 

ی میدان پیر بوردیو بستر اجتماعی این کشمکش یهازنظربا استفاده  خواهداین مقاله می دورینگ(.

آشکار شود و نیز نشان داده شود که چطور این بستر طوری نادیده گرفته شده که از دل کشمکشی 

ر . بوردیو دمدرنیته( برساخت پیدا کرده است-ی سنت)درباره« فرهنگی ناب»یک بحث « اجتماعی»

رده ها را نقد کبودن ایده، همیشه نابشناختیی زیبایینظریهی حوزه های مربوط بهبسیاری از پژوهش

های اجتماعی مشخصی ها در موقعیتگیرد که این ایدهاست، چون چنین طرز فکری معموالً نادیده می

بنابراین، این چارچوب نظری نقطه  ؛(Levi Martin and Merriman, 2016, p. 132گیرند )شکل می

یک بحث فرهنگی ناب را بررسی نبودن نابخواهد حاضر است که میعزیمت مفیدی برای پژوهش 

پژوهش حاضر باید به ترسیم میدان موسیقی ایرانی بپردازیم. ترسیم ساختار  انجام دادنبرای  کند.

ی بر اساس نظریه چون(، Swartz, 2013, p. 27شود )های میدان آغاز مییک میدان با تشخیص سرمایه

 ,Bourdieu and Wacquant, 1992کند )در پیوند با میدان وجود دارد و کار میبوردیو، سرمایه فقط 

p. 101ی بین عارف و وزیری مدرنیته است، مواجهه-هدف این پژوهش بررسی گفتمان سنت (. چون

ه عالوه بر این واقعیت ک رایزبرگزیده شده است؛ ی عزیمت ی نقطهمثابهدر میدان موسیقی ایرانی به

ه به بهترین وج اینجادر های میدان موسیقی ایرانی است، دارترین کشمکشیکی از دامنه این مواجهه

هیلگرز و منگز، ضمن فرایند کسب  بنا به استداللتوان بررسی کرد. میهم های میدان را سرمایه

ب این فرایند کس»و  ها هستندخودمختاری میدان، نخبگان مسئول تفسیر مشروع کردارها و بازنمایی

شود که دارندگان  آن نخبگان میدان را تشکیل ودمختاری با پیدایش نوعی سرمایه مشخص میخ

سان، بحث  )میان عارف و وزیری( در بین (. بدینHilgers and Mangez, 2015, p. 6« )دهندمی

 ی شروع خوبی برای ترسیم میدان است.نخبگان میدان نقطه

ی بین مهم است که یکی از اولین موارد تجلی مواجههویژه از این بابت عالوه، این بحث بهب

و در آغاز تشکیل دولت مدرن رضا پهلوی اتفاق افتاده است، دولتی « مدرنیته»و « سنت»طرفداران 

، این بدین ترتیب. (0420)اتابکی،  کردی نوسازی را با رویکردی از باال به پایین دنبال میکه برنامه
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انگاری را با عنایت به روابط تاریخی میدان موسیقی ایرانی های این دوگانهآید تا ریشهامکان فراهم می

 های قدرت و قدرت سیاسی در آغاز فرایند نوسازی در ایران بررسی کنیم.با میدان

 

 شناسیروش

شناسی تحلیل و از روش ستی موردی میدان موسیقی ایرانی ااین پژوهش مبتنی بر مطالعه

داند: اول، تحلیل جایگاه میدان وردیو تحلیل میدانی را متضمن سه مرحله میبرد. بمیدانی بهره می

 شده توسطهای اشغالدر برابر میدان قدرت؛ دوم، ترسیم ساختار عینی روابط بین جایگاه موردنظر

گران کنش« منش»ت دارند؛ سوم، تحلیل رقاب برای کسب شکل مشروع اقتدار گرانی کهکنش

(Bourdieu and Wacquant, 1992, pp. 104-105 یعنی مجموعه گرایشاتی که ،)تاریخ  یواسطهبه

 از اول، اندعبارتشود. به همین ترتیب، مراحل این پژوهش گران خلق و بازتدوین میشخصی کنش

 0و مسیرهای هاگرایشی بعد گران در میدان. در مرحلهترسیم میدان موسیقی ایرانی و جایگاه کنش

 چه مسیری را در رسیدن به این افرادد شد؛ منظور از مسیر یعنی نوزیری و عارف بررسی خواه

-انگاری سنتشود تا جایگاه دوگانهاند. در آخر، تالش میطی کرده های خاص خویش در میدانجایگاه

ط ابتر مشخص شود و روکه ریشه در میدان موسیقی ایرانی دارد، در فضای اجتماعی وسیع مدرنیته

ی موردی به محقق روش مطالعه آن با میدان قدرت سیاسی و میدان روشنفکران نشان داده شود.

ها برای ها و مقالهها، کتابنامهها، سرگذشتمجالت، روزنامه ازجملهدهد تا از منابع مختلفی اجازه می

تمرکز این مقاله بر  دهرچن(. Gillham, 2000; Hancock et al., 2006استفاده کند ) هاگردآوری داده

ز تحلیل کند، ابه تحلیل گفتمان میدان روشنفکران کمک می جایی کهتا  میدان موسیقی ایرانی است

 ایم.(، بهره جستهFairclough, 2003فرکالف ) موردنظرگفتمان نیز، بر اساس روش 

باید در ابتدا بر اساس  موردنظرکند که میدان های مختلف خویش استدالل میبوردیو در پژوهش

بلکه بخش  نه میدان قدرت سیاسی. منظور او از میدان قدرت بررسی شوداش با میدان قدرت رابطه

شان که خودمختاری های هنری(. در مورد میدانWacquant, 1993حاکم بر فضای اجتماعی است )

میدان از میدان قدرت  و در مواردی که آورندمی به دست 9های خاص میدانرا با تعریف سرمایه

ی ی خاص میدان، یعنی، سرمایه، این رابطه بر اساس اولویت سرمایهآورده به دستخودمختاری 

 شود.ی اقتصادی، تعریف میی منتسب به میدان قدرت، یعنی سرمایهفرهنگی، بر سرمایه

دگان را بر ی پژوهش نگارن، ولی نتیجهبوردیو پیروی شده یاتازنظری حاضر در مقاله هرچند 

(، به نقش احتمالی Mangez and Lienard, 2015بر اساس پیشنهاد منگز و لینارد ) کهآن داشت 

، مطابق پیشنهاد بنابراین ؛شودهای خاص توجه ویژه گیری میدانهای متفاوت قدرت بر شکلمیدان

هر تحلیل میدانی باید بر اساس بازاندیشی روشی انجام  کهروش بوردیو  کنندگاناستفادهاز  بسیاری
                                                             
0. Trajectory 

9. Field-Specific Capital 
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(، نگارندگان در کاربرد Bourdieu and Wacquant, 1992, p. 238; Lahire, 2015, p. 238شود )

که میدان هنری همیشه نیروی بنابراین، با این ؛اندهایی انجام دادهشناسی بوردیو جرح و تعدیلروش

کند، این نیرو بسته به سرگذشت خاص گران مختلف ا عمال میکنش خاص خویش را دارد و آن را بر

. خود بوردیو بر شکل مشخصی از کشمکش در پیدا کندتواند اَشکال متفاوتی گیری میدان میشکل

، میدان نیروی خود را با تشکیل اینجااست. در  0ای بازارمحورمیدان تمرکز دارد که مبتنی بر جامعه

ر ی فرهنگی تأکید دارند و کسانی که بگرانی که بر سرمایهکند: بین کنشمی دو قطب متفاوت ا عمال

کل ی فرهنگی شی خاص میدان بر مبنای سرمایه، سرمایهاینجاکنند. در ی اقتصادی تکیه میسرمایه

 (.Hilgers and Mangez, 2015گیرد )می

نظام اقتصادی  غیرازبهیگری ، خارج از اروپا، میدان هنری شاید تحت تأثیر میدان دباوجوداین 

ی خاص (. در پژوهش حاضر، سرمایهHilgers and Mangez, 2015ی بازارمحور باشد )یک جامعه

نند کگران میدان فکر میکه کنش بدین ترتیبایم، یعنی، گرفتهنظر  درمیدان را به شکلی هنجاری 

 یجای تأکید بر نقش جامعهبنابراین، به ؛که چطور هستنه این« باید باشد»موسیقی ایرانی چطور 

های اصلی میدان، تحلیل ما بر قلمرو سیاسی تکیه دارد. دلیل این گیری کشمکشبازارمحور بر شکل

گیری میدان موسیقی ایرانی با تغییر سیاسی مهمی مالزم بوده که مقارن گیری این بود که شکلنتیجه

سازی( شدیداً حمایت ی نوسازی )غربیرضا پهلوی از ایدهبا برآمدن رژیم پهلوی اتفاق افتاده است. 

خاص  یسان، تشکیل سرمایهکرد و این رهیافت او بر میدان موسیقی ایرانی تأثیر گذاشت. بدینمی

ی نوسازی گران اتفاق افتاد: کسانی که در ایدهمیدان و نیروی میدان بین دو قطب از کنش

 و کسانی که چنین نبودند. سازی( سهیم بودند)مدرنیزاسیون/غربی

 

 میدان موسیقی ایرانی
-دید وسیع کسبی موردی حاضر وزیری و عارف هستند، اما برای ها برای مطالعهترین شخصیتمهم

 هایهای اصلی میدان و جایگاهتری از میدان موسیقی ایرانی و جایگاه آن در برابر میدان قدرت، چهره

باشیان افسر باشیان، وزیری، خالقی، عارف. غالمحسین مینمین شود:شرح داده می اختصاربهها آن

 التحصیل کنسرواتوار برلین و نیز سرپرستارتش بود و پیوند نزدیکی با دربار پهلوی داشت. او فارغ

اشیان بترین جایگاه را به مینکه در این میدان نزدیک اولین ارکستر سمفونی در ایران بود. وزیری هم

ان باشیظامی بود. او در فرانسه و آلمان به تحصیل موسیقی پرداخت، اما برخالف میندارد، افسری ن

 تری نسبت به موسیقی ایرانی داشت.دانش عمیق
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ترین دوست و شاگرد وزیری و پیرو رهیافت او در موسیقی ایرانی بود. اهلل خالقی نزدیکروح 

-یکه م)با اینباشیان، خالف وزیری و مین، براو این بود که خالقیهای اصلی جایگاه یکی از تفاوت

ر د در کشورهای اروپایی به تحصیل موسیقی بپردازد. این واقعیت چالش زیادی نتوانست (اماخواست 

ی فرهنگی غربی را ی نمادین میدان، او سرمایهبر اساس سرمایه چونآورد  به وجودسرتاسر زندگی او 

ی تحصیلی، نداشت؛ چیزی که برای کسب مشروعیت فرهنگی نامهاش، یعنی گواهیدر اشکال عینی

عارف است. در این پژوهش،  ی مهم دیگرعالوه بر وزیری، چهره(. 323ص. ، 0423الزم است )خالقی، 

 ترین جایگاه را در میدانگیری میدان موسیقی ایرانی، پاییندر شکلاش نقشی اساسی باوجودعارف 

جا بزرگ شد و تحصیل کرد. عارف تحت نظارت اساتید آواز و در همان آمد به دنیااو در قزوین  0دارد.

 جا نیز با ردیف آشنا شد.و همان کندخوانی در قزوین موسیقی آموخت تا در مراسم مذهبی نوحه

گیری میدان موسیقی ایرانی داشتند. وزیری فعاالنه وزیری و عارف هر دو نقش مهمی در شکل 

های موسیقی بود. او آثاری را در رابطه با نقش وسیقی و مدیریت کلوبمدارس م گذاریبنیاندرگیر 

ای از موسیقی ایرانی های نوع تازهی تازه منتشر ساخت و سعی کرد تا ویژگیی هنرمند در جامعهتازه

ار بود که نقش مهمی در نشر افک سراساز و تصنیفتصنیفرا به بحث بگذارد. از طرف دیگر، عارف یک 

ای که در جامعه داشت شکل با تغییرات تازه زمانهمش داشت و هایاز طریق کنسرت گرایییمل

های موسیقایی فراهم آورد. به کمک او موسیقی ایرانی نقش ای برای فعالیتگرفت محیط تازهمی

در  –ای خصوصی تر حرفهای که پیشمهمی در مشارکت در افکار جدید جامعه ایفا کرد، موسیقی

گرفتند. های یکدیگر را به چالش میاین دو نفر دیدگاه 9شد.تلقی می –ای عمومی و فراگیر برابر حرفه

ه کردند که علیو همدیگر را متهم می داشتندی موسیقی ایرانی ی آیندههای متفاوتی دربارهها ایدهآن

یکی از  وشنفکریرهای متقابل بعدتر در میدان دارند. این دیدگاهی تازه قدم برمیهای جامعهآرمان

ه های ملهم از سنت داشتگویی عارف دیدگاه طوری کهتلقی شد، « مدرنیته-سنت»ی های دوگانهنشانه

 کرده است.و وزیری همسو با نوسازی )مدرنیزاسیون( موسیقی ایرانی رفتار می

 «مدرن»ای ای قرار داده بود که با نیازهای جامعهموسیقی آرمان خویش را بر ایجادمکتب وزیری  

اند را برانگیز« غم»ای که احساس بنابراین، پیروان او علیه موسیقی ؛و صنعتی همراه و سازگار باشد

وده است. ب« گذشته»ایشان ویژگی اصلی موسیقی ایرانی در  ازنظردادند؛ احساسی که میواکنش نشان 

کرد ته( رفتار میگذش)ای بسیار معروف در میدان موسیقی بود که ملهم از سنت چون عارف چهره

های او هدف این نقد قرار گرفت. عارف در پاسخْ وزیری را متهم ساخت که میراث موسیقی ایرانی ترانه

                                                             
تری در میدان دارند )و جایگاه پایینی رضاشاه پهلوی( های مهم دیگری در میدان موسیقی ایرانی وجود دارند که در این مقطع زمانی )دورهچهره .0

اری کنند(، برای مثال، علی اکبر شهنتری پیدا میی موسیقی جایگاه مهمهای رادیو و تأسیس مرکز حفظ و اشاعهگیری برنامهخصوص با شکلبعدتر، به

اضر که به پیدایش گفتمان سنت و مدرنیته (، اما برای اهداف پژوهش ح0411-0923(، نورعلی برومند )0429-0921(، احمد عبادی )0921-0413)

 پردازد، اهمیت ندارند.در دوره پسامشروطه تا پایان پهلوی اول می

 کرد، برای مثال، بنگریدگاه این موضوع را به دیگران، از جمله وزیری، گوشزد میعارف خود نیز از واقعیت نقش مؤثر خویش آگاهی داشت و گاه و بی .9

 (. 0414به عارف )
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او  ازنظر کرد کهدر آن استدالل  ونوشت « فتوای من»ی مهمی به نام گیرد. او مقالهرا نادیده می

 (.0414، ی موسیقی ایرانی حرام است )عارفپیگیری رهیافت وزیری درباره
ای پویا فراهم آورد. ای برای جامعهکرد که موسیقی باید احساسات شایستهوزیری استدالل می 

و ای که به باور اویژگی –کند پنداشت که موسیقی فعلی ایران احساسی یکنواخت را القا میاو می

قی ی موسیآینده برایی عزیمت یی ایرانی است و تغییر آن باید نقطهحاکی از وضعیت موجود جامعه

(. او اصرار داشت که دستاوردهای موسیقایی در هارمونی الگوی مناسبی 0413)وزیری،  باشدایرانی 

که تئوری موسیقی غربی را برای موسیقی سان، برای اینبرای رسیدن به چنین هدفی است. بدین

-031 صص. ،0424رید به دورینگ، های برابر را تعریف کرد )بنگپردهایرانی کاربردپذیر سازد، طرح ربع

خواست راه را برای توان بخشی از راهبرد او دانست که می(. این را می0412، 0421؛ وزیری، 032

سازها با اجرای موسیقی چندصدایی باز کند و نیز زمینه را برای خلق احساسات تازه در  نوازیهم

او ه نظر برخورد با موسیقی ایرانی کفرآمیز بود. عارف این شیوه از ب ازنظرموسیقی ایرانی فراهم نماید. 

قی اند و اگر موسیکار کرده ودلجاندانان قبلی است که با ی تالش موسیقیموسیقی ایرانی نتیجه

 (.0414)عارف، «( همین است که هست)»ماهیت آن است  به خاطرایرانی غمگین است 

کدام  «حقیقی» موسیقی ایرانی  کهیت این، با محوردر کل، این تقابل در میدان موسیقی ایرانی 

برای تشکیل تقابل  0«ایبازی»گوید، که بوردیو میچنانی عزیمت، یا آناست، یا باید باشد، به نقطه

ی کاربرد قواعد هارمونی غربی برای موسیقی ایرانی، ، وزیری نمایندهطرفازیکبین دو قطب بدل شد. 

ی، ها و سازبندی غربموسیقایی بر اساس فرم قطعاتو ساخت  حاکم بر موسیقی ایرانی احساستغییر 

در میدان موسیقی ایرانی بود. طرف دیگر، عارف « دیدگاه مدرن»بعدتر قلمداد شد  که یطور آنیا 

ایج در رموسیقایی  هایگونه، از کردهای کالسیک موسیقی ایرانی استفاده میویژگیقرار دشت که از 

« گراتسن»د مثل یک که بعدتر گفته شچنانیا آن جستبهره می«( تصنیف»برای مثال، دوران قاجار )

وزیری در « رفتار مدرن»گران میدان چنین فرض کردند که کرد. به همین ترتیب، کنشرفتار می

)کسانی همچون عارف( قرار داشته « گرایانسنت»های موسیقی ایرانی در برابر نگرش کردن مدرن

 (.Shahabi, 1999د به است )برای مثال، بنگری

یقی گیری میدان موسهای اجتماعی و نیز شکلتغییرات اجتماعی اساسی این دوره که به تفکیک 

ای هگران میدان سرمایهکه برای تحلیل ما مهم هستند؛ کنش بودراهبردهایی متضمن ایرانی انجامید 

ر میدانی تازه ایفای نقش کنند کردند تا بتوانند دی سرمایه تبدیل میپیشین خود را به نوع تازه

بنابراین، در ادامه ما مسیر زندگی وزیری و عارف را پی  ؛(Bourdieu, 1984, pp. 125-132)بنگرید به 

ه در ک های موجود در میدان موسیقی ایرانی راتوان رد این تقابلگیریم تا ببینیم تا چه اندازه میمی

سیر گیرد، در مقرار می موردبحثیک دوگانگی ناب در میدان  برحسبادبیات موضوعی موسیقی ایرانی 
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ها که برساختی آن منشزندگی وزیری و عارف پی گرفت. همچنین، بررسی خواهیم کرد که چطور 

 گیری میدان موسیقی ایرانی تأثیر داشته است.اجتماعی دارد بر شکل

 وزیری منشمیدان موسیقی ایرانی: مسیر و 
اُفتد؛ تحرک عمودی در همان میدان ، در فضای اجتماعی دو نوع تحرک اتفاق میبر اساس نظر بوردیو

 ,Bourdieu, 1984دهد )تحرک افقی اغلب از میدانی به میدان دیگر روی می کهدرحالیاُفتد، اتفاق می

p. 131 از یک میدان به میدان دیگر باشد یک نوع سرمایه به نوع دیگر تبدیل  کنشگر(. وقتی تحرک

ی فرهنگی و گران )برای مثال، اگر سرمایهی کلی کنشبنابراین، بر اساس حجم سرمایه ؛شودمی

هبردهای توان رای ایشان میی مسلط یا تحت سلطهاقتصادی را با هم داشته یا نداشته باشند( و سرمایه

کنند و یا  کنند تا جایگاه خود را حفظمبنای قواعد میدان عمل می که چطور برو این راگران کنش

ران افس برادرانشای اعیانی متولد شده بود. پدر او و بررسی کرد. وزیری در خانواده ،بهبود ببخشند

بود که با چاپ کتابی  ( یکی از اولین زنانی0411-0941ی )بی خانم استرابادنظامی بودند. مادر او، بی

نین محیطی دیدگاه خاصی را ی حقوق زنان در جنبش زنان مشارکت کرده بود. زندگی در چدرباره

موجب شده بود تا وزیری از تغییرات  منشدر مورد تغییرات این دوره برای وزیری فراهم آورده بود. این 

 Hilgers andی هنجارهای تازه درون میدان باشد )جهان اجتماعی طوری آگاه باشد که تولیدکننده

Mangez, 2015b, p. 17.) 

 بود که او مسیر خویش را در فردمنحصربهدانان ایرانی از این بابت های او در بین موسیقیکنش 

مند و بلندمدت در ذهن خویش داشته است. وزیری میدان فرهنگی طوری پیمود که گویی طرحی نظام

ی فراهانی های مقدماتی تار از عموی خویش، شروع به یادگیری ردیف از خانوادهپس از یادگیری درس

نویسی ردیف موسیقی ایرانی شروع به نت آنگاهو  اصلی ردیف در ایران هستند گراننمود که روایت

وسیقی ی می الگویی برای تغییر تئوری موسیقی ایرانی شروع به مطالعهمنظور ارائه، بهازآنپسکرد. 

ی موسیقی در شهرهای مختلف ایران برپا که یک کلوب موسیقی و دو مدرسهغربی نمود، ضمن این

ی، سپس سعی کرد تا افکار خویش را به کمک وزیر فرهنگ عملی سازد و برای همین منظور کرد. وزیر

ان دآموزان مدرسه موسیقی بیاموزند. وزیری از زمانی که در مقام یک موسیقیپیشنهاد کرد تا دانش

عزل )برای ماجرای ی او خاتمه داد رضا پهلوی شخصاً به حرفه که یزمانی خویش را آغاز کرد تا حرفه

پیمود. اش میمسیری مستقیم در جهت اهداف بلندپروازانه( 241 ص. ،0422راهگانی،  وزیری، ر.ک. به

از میدان تولید فرهنگی  قبل از انقالب مشروطه به میدان  ،توان مسیری برای تبدیل سرمایهاین را می

 قلمداد کرد. ،ی موسیقی ایرانیتازه

ای که در آن دوران اعتبار اجتماعی باالیی ارتش بودند، حرفهوزیری و برادران و پدر او افسران  

(. وقتی او نتوانست در دانشگاه معتبر دارالفنون به تحصیل 21 ص. ،0422داشت )اشرف و بنوعزیزی، 

-ی الزم برای ادامههزینهدار ثروتمند، کمک(، زمین0401-0912موسیقی بپردازد، مصطفی قلی بیات )

ی اجتماعی وزیری او بنابراین، سرمایه ؛(0422ز کشور را فراهم آورد )خالقی، ی تحصیل او در خارج ا
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ی ای فرهنگیبه آن نوع سرمایهرا تحصیل در آلمان و فرانسه حاصل از ی ساخت تا سرمایهمجاز می را

 سازی( دوران رضا پهلوی داشت.تبدیل کند که اهمیتی اساسی در فرایند نوسازی )غربی

کرد که به نظر او بنیان هر تمدن تأکید می وپرورشآموزشش بر اهمیت هاینیوزیری در سخنرا 

ی (. افکار وزیری درباره13ص. ، 0413بود و برای خلق اثر هنری نقشی اساسی داشت )وزیری، 

های راهبرد او در میدان دارد. توجه به فضای ها نشان از اولویتو نقش آن برای ملت وپرورشآموزش

او در فضای اجتماعی و  رها برای نوسازی از باال داشت( و مسیی او )که نشان از تالشسیاسی زمانه

دهد که او به سمت ایجاد موقعیتی برای موسیقی ایرانی درون نظام نشان می ان موسیقی ایرانیمید

 یهای فرهنگ و سیاسی احزاب سیاسی آن دوره هماهنگ، مسیری که با برنامهبود درحرکتآموزشی 

 .داشت

ت. ی نزدیکی داشحزب تجدد بود که وزیری با آن رابطهاین دوره یکی از این پرنفوذترین احزاب  

این حزب بر محور ضرورت تغییر  موردنظرکه جلوتر بحث خواهد شد، یکی از موضوعات اصلی چنانآن

ین . به هم(0419؛ مشفق کاظمی، 19-11، صص. 0423)ر.ک. به فیاض،  چرخیددر فرهنگ ایرانی می

ور طای داشت. این گفتمان بهی آموزش موسیقی داللت ضمنی ویژهترتیب، گفتمان وزیری درباره

 نویسی غربی وهایی از قبیل نظام نتداری متفاوت از نظام آموزشی رایج در ایران بود و روشمعنی

شد که یم شده طوری معرفینویسی، موسیقی نتبدین ترتیببست. می کار بهاصول هارمونی غربی را 

بعدی برای موسیقی ایرانی است و آموزش موسیقی در ایران برای وزیری برابر شد با  گویی قدم الزم 

ا و بکارگیری موسیقی ایرانی( ی مقدمات الزم برای بهمثابه)بهموسیقی غربی اصول آموزش لزوم 

د به میدان موسیقی نقطه عزیمت عارف برای ورو کهی فرهنگی غربی پیوند یافت. جالب آنسرمایه

 اهدافی متفاوت بود.با همانند وزیری اما 

 

 عارف منشمسیر و 
الب مشروطه مشارکت فعال داشت، اما دیدگاه سیاسی مشخصی سیاسی انقهای در آرمان هرچندعارف 

د تا شناختی او بوتر ناشی از ویژگی روانکشمکش کل زندگی او بیش گفتتوان ، میدرواقعنداشت. 

ی او هایی که دیگران دربارهنوشت او، به همراه سرگذشتنامه. خودزندگیاشهای سیاسیدیدگاه

ی او، شواهد چندانی (، در مقایسه با نخبگان دوره0413ی شفق، ؛ رضازاده0413اند )حائری، نوشته

 ین اسنادتوان از امی آنچهکند. بنا به های مشروطه به ما ارائه نمیدال بر مشارکت فکری او با ایده

زودرنج( بود که از پدرش نفرت داشت )عارف،  شایدای بسیار حساس )و پیشهاستنتاج کرد، او عاشق

 (.14 ص. ،0414

با اعضای دربار قجری مالقات نمود و  آنجابه تهران سفر کرد و  اولین باراو برای  0922در  

نقالب مشروطه و نیز شروع ، سال شروع ا0924جلب کرد. در  های قاجار راتوجه شاهزاده صدایش
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ی فراهانی، یعنی حسینقلی او شروع به یادگیری تار با یکی از اعضای خانواده 0ضبط فنوگراف در ایران،

های عمومی مختلفی او به ضبط آثار موسیقی پرداخت و در کنسرت 9(، نمود.0921-0949فراهانی )

حمایت از احزاب سیاسی  منظوربههایی شرکت جست. عارف با انقالبیون همدلی داشت و کنسرت

های او تأثیر مهمی بر انقالبیون داشتند و خواهان برپا کرد. ترانهطرفدار انقالب مشروطه و جمهوری

ت تاخهای بسیار به دربار قاجاری میعارف در موقعیت آوردند. به وجودنیز دردسرهای بسیاری برای او 

ها و های اشرافی، دربار قجری و شاهزادها خانواده، تقابل او بدرواقع(. 41ص.، 0414)حائری، 

های او هستند. نقدهای او در قالب نوشتنامههای اصلی خودزندگیمایهها یکی از درونآریستوکرات

توان دید که انقالب برای او مسیری برای . میآمدنددرمیبه اجرا  هایشترانهشدند و در شعر بیان می

راندند که گویی بود که در آن اشراف قاجار طوری بر کل جامعه فرمان نمی ای برابررسیدن به جامعه

هاست. این موضع را در یکی از رویدادهای مهم زندگی عارف به آشکارترین جامعه ملک خصوصی آن

شاه قاجار آواز بخواند و آن زمانی است که عارف دعوت شده بود تا برای مظفرالدین دیدتوان وجه می

درآورند  ر(. پس از آوازخوانی، شاه دستور داد تا او را به خدمت دربا012-014 صص. ،0413)عارف، 

 خواست تا او را از این مهلکه نجات دهند. دوستانشرنجید و از  شدتبهو عارف از این دستور 

عارف در انقالب فعاالنه درگیر بود، با مضامین  هرچندبا عنایت به این واقعیات جالب است که   

ی آن زمان نشر پیدا کرده بود آشنایی عمیقی نداشت. او مرد ای که در جامعهافکار تازهسیاسی 

ی مدرنیسم ادبی رایج در آن دوره تر شاعران آن روزها نمایندهای نبود و برخالف بیشکردهتحصیل

شاعران مشهور او را متهم برخی ، درواقع(. 12-12 صص. ،0413ی شفق، شد )رضازادهمحسوب نمی

(. این دست واقعیات مسیر دیگری 40 ص. ،0414سراست )حائری، او نه شاعر بلکه ترانه کهکردند می

منابع اصلی موفقیت عارف  ازجمله. ظاهراً انداو مهم منشدهند که برای فهم نشان می از زندگی او را

ن رهبر های باالی دورانی انقالبی که حمایت چنیهای شخصی او بود و دیگری تنشیکی تالش

قطعی است این است که این موفقیت ناشی از دید اجتماعی عارف  آنچهطلبید؛ ای را میاحساسی

ود ای از خ، برای مثال، او خانهای نبودسازد که او مرد بابرنامهی او آشکار مینامهنبوده است. سرگذشت

(. در 12ص. ، 0413)عارف، گذراند ی ایشان میو در خانه دوستانشاش را با تر اوقاتنداشت و بیش

 یعارف بر مبنای میدان موسیقی ایرانی بررسی خواهد شد، اما پیش از آن توضیحاتی درباره منشادامه 

 رسد.خاص میدان موسیقی ایرانی ضروری به نظر می بندیمفصل

 

 خاص میدان موسیقی ایرانی بندیمفصل

                                                             
انان دگیری میدان موسیقی ایرانی داشته است. این تجارت یکی از منابع تأمین استقالل اقتصادی موسیقیتجارت ضبط فنوگراف نقش مهمی در شکل .0

 از دربار بود. 

-ی نمادین بین موسیقییی از سرمایهها واجد حجم باالبنابراین، آن؛ ی قاجار هستندی فراهانی راویان اصلی ردیف موسیقی ایرانی در دورهخانواده .9

 اش به چالش کشیده شد.نی وزیری و پیروای فراهانی( بوسیلهکه بحث خواهد شد، ردیف )و بنابراین، جایگاه خانوادهطوریاند. هماندانان
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میدان ضروری است. همین سرمایه است که ی خاص سرمایه درنظرگرفتنبرای فهم آثار هر میدانی 

تری که آن را در برگرفته و از میدان نقطه عزیمتی برای خودمختاری میدان از فضای اجتماعی وسیع

ی قواعد خاص خودش کار کند تا اقتصاد میدان خودمختار بر پایهو کاری می آوردقدرت فراهم می

اضر مهم است تا ماهیت این سرمایه را بهتر بفهمیم، بنابراین، برای پژوهش ح ؛(Bourdieu, 1996کند )

، ترتیب بدین. کنیممیگیری این خودمختاری تمرکز بستر تاریخی شکلبر  اینجادلیل، در  به همین

 هاییای داشته که چهرهباید توجه کرد که قبل از انقالب مشروطه موسیقی ایرانی تاریخ طوالنی

( 203-292و مراغی )حدود  (144-121(، اُرمَوی )301-412) (، ابن سینا492-910همچون فارابی )

اند. طی این تاریخ طوالنی، های علمی قرار دادهکه موسیقی را موضوع بررسی اند، کسانیدر آن مطرح

 ی موسیقی با دربار تغییرات بسیاری داشته است.رابطه

ربار دانان ایرانی دود که موسیقیب ازآنپسشاه و ی ناصرالدینبه شکلی قابل توجه، در اواخر دوره 

(. در این سیر تاریخی موسیقی بسیار به During, 1991را حامی اصلی خویش یافتند )بنگرید به 

موسیقی در مراسم مختلف اجرا  هرچندای اسالمی، حمایت دربار وابسته شده بود، چون در جامعه

های ای مثال، این وضع در مورد گروهگرفت )برشد یا برای مناسک دینی مورد استفاده قرار میمی

ها در ازای در مراسم و جشن رای موسیقیکند که کارشان اجمطرب صدق می اصطالحبه موسیقی 

خود موسیقی، چندان  به خاطردریافت پول بوده است( موسیقی خوانگیخته، یعنی اجرای موسیقی 

های دربار قاجار را مورد هجوم قرار شدت بنیانبه 0923یدادهای منتهی به انقالب شد. روتحمل نمی

گیری تغییرات بسیاری در قلمروهای داد و قدرت آن را تضعیف کرد. رویدادهای این دوره به شکل

« امعهج»به زبان تحلیل میدانی، خارج از دربار و در  کهاقتصاد و فرهنگ، منتهی شدند  ازجملهمختلف، 

دوم  یکند که تولد میدان ادبی در نیمهبوردیو تأکید می ای را برای موسیقی فراهم نمودند.محیط تازه

ه ارزشی ک شناسیای زیباییگیری جنبشی بود که با نام گونهقرن نوزدهم )در فرانسه( ناشی از شکل

(. به همین Bourdieu, 1996کرد )های ناشی از بازار را طرد میمختص میدان ادبی داشت، ارزش

گیری بازار مدرن توان این واقعیت را نادیده گرفت که شکلنمی هرچندترتیب، در پژوهش حاضر، 

 توان استدالل کرد که میدانحال، مینقشی حیاتی در ایجاد میدان موسیقی ایرانی داشته است، با این

-ی وجود گذاشت. دربار دو نقش اساسی برای موسیقیبا طرد دربار پا به عرصه زمانهمموسیقی ایرانی 

ای دانان در برابر هنجارهی یک ساختار سیاسی مسلط از حقوق موسیقیمثابهکرد. اول، بهدانان ایفا می

کرد. دوم، پشتیبانی ی نواختن موسیقی داشت، دفاع میکه قواعد سختی درباره ی اسالمیجامعه

 ها را تغییر داد.آورد. انقالب مشروطه هر دوی این نقشاقتصادی برای هنرمندان فراهم می

ی عمومی بدل به حامی اصلی آن شد. آورد، حوزه به دستاش را از دربار وسیقی آزادیوقتی م  

 گیری، شکلباوجوداینشد. در تقابل با حاکمیت دربار تعریف می هاییآرمان ی عمومی بااین حوزه

معرفتی مستقل نبود که بشود آن را بنیانی برای یک -این حوزه مبتنی بر تحقق یک هشیاری سیاسی

اولویت قانون، ایجاد مجلس و عدالتخانه  ازجملهها بر مفاهیمی . این آرماندانستو مستقل از دربار قلمر
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گرایی دربار پیوندی نزدیک داشتند. در عمل، ای بدور از مطلقهی وجود جامعهاتکا داشتند و با ایده

مداد ین زمینه قلاین تغییرات با پیروی از کشورهای غربی پی گرفته شد که کشورهایی مترقی در ا

روع ش« مدرن» اصطالحبهشدند. نخبگان فرهنگی و احزاب سیاسی متنفذ برای معرفی این افکار می

ی فرهنگ ایرانی با فرهنگ غربی و نشان دادند که چطور مردم ایران باید از هنجارهای کردند به مقایسه

ای همچون کاوه جالت ادواریم»کنند که اتابکی و زورکر بیان میطوریغربی پیروی کنند. همان

( که بر محیط 0291-0291( و آینده )0292-0299(، ایرانشهر )91-0293(، فرنگستان )0201-99)

 Atabaki and« )ها پیشگام بودندایدئولوژیکی آن دوران تسلط داشتند در نشر و ارتقای این سیاست

Zurcher, 2003, p. 7)نمادین در فضای اجتماعی بدل شد.ای بنابراین، فرهنگ غربی به سرمایه ؛ 

-های متفاوت آن است که بستری برای شکلخاص فضای اجتماعی با رهیافت بندیمفصلاین  

ای هتوان طیف وسیعی از افکار و ایدهمی بندیمفصلگیری میدان موسیقی ایرانی فراهم آورد. در این 

های مالزم با تغییرات در فضای رفته تا ایدههای متعلق به دوران قاجار گمختلف را مشاهده کرد، از ایده

ی موسیقی بودند و خارج از دربار شکل گرفتند هایی که دربارهاجتماعی دوران پساانقالبی. اولین ایده

ی نمادین گرایش تر به سمت این سرمایههای وزیری از همه مؤثرتر بود( بیشها ایده)و از بین آن

های مختلف وزیری که نوشتهطوریهمان و ؛وجود آوردی را بهخودمختار داشت تا میدان موسیقی  

برای کرد )ای علیه تسلط دربار بر موسیقی و استقالل از دربار عمل میطور آگاهانهدهد، او بهنشان می

های که چهرهمحض اینطور استدالل کرد که بهتوان این، میدرواقع(. 0424مثال، بنگرید به وزیری، 

ی اجتماعی گری در این فضای تازهشان شروع به کنشهایچون وزیری بر مبنای ایدهای همفرهنگی

های ایگاهبنابراین، در ترسیم ج گیری میدان موسیقی ایرانی گذاشتند.کردند تأثیر مستقیمی بر شکل

 یی بین دربار )میدان قدرت( و میدان موسیقی را بر مبنای سرمایهمیدان موسیقی ایرانی باید رابطه

ینی ی نمادی فرهنگی غربی سرمایهی فرهنگی بومی در نظر گرفت. سرمایهفرهنگی غربی و سرمایه

طور عینی ابزاری برای استقالل میدان موسیقی ایرانی از میدان قدرت فراهم آورد. به همین بود که به

 جایی که میدان، گیری تقابل بین دو قطب ایجاد کرد؛ در باالینسبت، این فرایند بنیانی برای شکل

ی فرهنگی نمادین جریان داشت، دو قطب کشمکش به دو ها در رابطه با سرمایهترین کشمکشبیش

ی رمایهباشیان( و سی فرهنگی غربی )مینی فرهنگی متصل هستند؛ سرمایهترکیب متفاوت از سرمایه

دگان ی دارنان بوسیلهی فرهنگی بومی )وزیری(. قطب دیگر این میدسرمایهی بعالوهفرهنگی غربی 

ی فرهنگی غربی )عارف( سرمایهمنهای اند ی درباری جدا شدهی فرهنگی بومی که از سلطهسرمایه

 شود.تعریف می

گران میدان، حتی عارف که این سرمایه را ی فرهنگی غربی کنشی سرمایهدلیل سلطهبه  

-نامهدر خودزندگی ازجملهدانستند. برای مثال، در موارد مختلف، نداشت، آن را مشروع و موجه می

توانست اپرا یا اپرت کرد که کاش می(، او آرزو می10 ص. ،0413ی شفق، نوشت عارف )رضازاده
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توان نتیجه گرفت که او مشروعیت از این گرایش عارف، می 0آمدند.که آثارش به نت درمیبنویسد یا این

داشت؛ این  در او وجود« حس مشارکت در این بازی»ر میدان را پذیرفته بود و حاکم ب« بازی»این 

ه کی اینهایی دربارهبا حاکمیت دربار، مبتنی بر ایده مخالفهای آرمان پذیری ازتأثیربازی، ضمن 

 هارایشگی یک ساختار از طریق مثابهو بر اساس نظر بوردیو، به بودند« موسیقی ایرانی چه باید باشد»

گران در قطب مسلط میدان به سان، کنش(. بدینBourdieu, 1977, p. 3شد )گران بازتولید میکنش

ار ی میدان قرکه در قطب تحت سلطهبرخالف کسانی و)وزیری(  میدان قدرت سیاسی نزدیک بودند

ی امایهرا به سر روابط اجتماعی با رهبران سیاسی ازجملهی اجتماعی خویش، داشتند )عارف(، سرمایه

های ها ایدهبه عبارت دیگر، آن ؛فرهنگی که در میدانی خودمختار رواج داشت تبدیل کرده بودند

این موضوع،  ترسیاسی مسلط در فضای اجتماعی را وارد تعریف اثر موسیقایی کردند. برای تبیین بیش

ی بهودند و به نوکنیم که در میدان موسیقی ایرانی شکل گرفته بوزیری و عارف تمرکز می منشبر 

 گذاشتند. ی( آن تأثیرمدرنیته-و بنابراین بر گفتمان )سنت گیریخود بر این شکل

 

 گرانکنش منشبازی میدان موسیقی ایرانی و 
ماندنی و قابل تغییر و بنیانی زاینده برای کردارهای  هاگرایشنظامی از » منشبوردیو  ازنظر

ای به دنیا (. وزیری در خانوادهBourdieu, 1979« )شده استلحاظ عینی یکپارچهساختاریافته و به

در افکار انقالبی آن دوران که در نهایت در انقالب تجلی  بودنسهیماش، ضمن آمده بود که اعضای

( نشمبنابراین، فهم او از جهان ) ؛پیدا کرد، روابط نزدیکی هم با کارگزاران پرنفوذ این تغییرات داشتند

شاه قاجار و یک معلم دوران هماهنگ بود. مادربزرگ وزیری از ندیمان همسر ناصرالدینبا تغییرات این 

بود. مادر او یکی از پیشگامان جنبش حقوق زنان بود و اولین مدرسه را برای دختران در ایران دایر 

. دبودن اجار،م دربار قیکی از واحدهای نظامی مهبریگارد قزاق،  دارکرد. پدر او و برادران او افسران رتبه

ای تأثیرگذار که تأثیر عمیقی بر لویی تهران درس خوانده بود: مدرسهی سنخود وزیری در مدرسه

ها نه تنها بنابراین، آن 9های جدید دوران داشت.ها با رهیافتویژه در آشناکردن آناش بهشاگردان

ت آخرین تغییرات جامعه مشارک روابط نزدیکی با نخبگان فرهنگی دوران خود داشتند بلکه فعاالنه در

 داشتند.

ضمن فرایند تفکیک فضای اجتماعی که به خودمختاری میدان موسیقی ایرانی منجر شد، میدان  

ه کمعنیبدین آفریند؛ای همچون وزیری میدانان نخبهموسیقی دیدگاهای خود را در افعال موسیقی

 «موسیقی برای موسیقی»ی ایده ا محوریتبو موسیقی  کندی خاص خود را تولید میمیدان سرمایه

                                                             
ام تنهایی انجتواند آن را بهاست و عارف نمی ی ساختن اپرتا را با وزیری در میان گذاشت. وزیری در جواب گفته بود که این کاری جمعیاو حتی ایده .0

 (.0414دهد. بنگرید به عارف )

ش به کار اهایتوان از نیما یوشیج )پدر شعر نوی فارسی( و صادق هدایت )یکی از اولین نویسندگان ایرانی که مدرنیسم ادبی را در رمانباره میدر این .9

 شده بودند. التحصیلکار گرفت( نام برد که از این مدرسه فارغ
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 گرایی آن دوران، بر مبنایکه میدان موسیقی ایرانی، با الهام از ملی، همچنانگیردمورد بررسی قرار می

ندی بصورت« چه باید باشد»که موسیقی ایرانی تر از آن اینو مهم« موسیقی ایرانی چه هست»که این

های خاصی دارد و برای ویژگی« واقعی»ن مختلف موسیقی ایرانی گراکنش ازنظر، اینجاشود. در می

ای هدانانی که جایگاهاند، نسبت به موسیقیهای مسلط میدان را اشغال کردهگرانی که جایگاهکنش

اند، این موسیقی تعریف متفاوتی دارد. در این شرایط، کشمکش ی میدان را اشغال کردهتحت سلطه

ران ، وزیری باور داشت که موسیقی کنونی ایبدین ترتیبشود؛ بدل می «یموسیق»به کشمکشی بر سر 

ا موسیقی رحاکم بر  یاحساسفضای که تغییر در است با ترتیب خاص  متضمن تکرار مدهای خاص

« غمگین»ای تر آثار موسیقی سنتی مشخصهاو این وضع باعث شده بود تا بیش ازنظر. کندمیممکن نا

به قول بوردیو، میل  کهی خویش (. وزیری بر اساس گرایش ساختاریافته0413داشته باشند )وزیری، 

(، پیشنهاد کرد که اگر قرار است Bourdieu, 1977, p. 3بخشی به ساختارهای میدان داشت )به تحقق

شدن قرار داشته باشد این موسیقی بیش از ای تازه دست پیدا کنیم که در مسیر صنعتیبه جامعه

ا های غربی و سازبندی غربی ر. به همین نسبت، او فرمکند تغییراساسی ت است و باید اندازه یکنواخ

 (.0413کار بست )وزیری، حلی برای این مسأله بهی راهمثابهبه

آموخته بود، باور  0ای زیستهی تجربهمثابهطور شفاهی بهکه موسیقی را به از طرف دیگر، عارف 

و اگر قرار باشد زبان ایرانی را با کلمات خارجی تکلم کنیم کمر  داشت که موسیقی همچون زبان است

کار  کنشگردر هماهنگی با جهان  منشبوردیو،  ازنظر(. 0414ایم )عارف، به نابودی روح ملیت بسته

ای که با موسیقی ایرانی ی زیستهی تجربهبوسیله ،عارف منش(. Bourdieu, 1977, p. 167کند )می

که تا حدودی  منشساختار خاص خود را پیدا کرده بود. این  ،اش آموخته بودکودکیداشت و آن را در 

آمده بود در مواجهه با این تغییرات، یا به قول  به دستیافتن او در اجرای بازی دوران کودکی با مهارت

گیری ه(، او را به این نتیجBourdieu, 1977, p. 78« )های عینی موقعیتظرفیت»بوردیو در مواجهه با 

ا غمگین که موسیقی ایرانی ر ندهای ردیف غمگین نیستند بلکه این اشعارتر گوشهرسانده بود که بیش

توان از آن برای کرد که میعالوه، او غم  موسیقی ایرانی را ابزاری مؤثر تلقی میبدهند. جلوه می

موسیقی ایرانی در شکل  عارف ازنظر (.0414بیدارکردن احساسات ]ملی[ مردم استفاده کرد )عارف، 

کردند( با مقتضیات دانان دیگری همچون وزیری پیشنهاد میصورتی که موسیقیبدانرایج آن )نه 

-لتفضی»بنابراین، عارف ضمن  ؛ی زمانه )که بخشی از قواعد بازی تازه بود( سازگار استگرایانهملی

های احساسی رایج رسید که ویژگیگیری (، به این نتیجهBourdieu, 1977) 9«سازی از امر ناگزیر

دانان ایرانی باید به آن افتخار کنند، چون هر ارزشمند آن است که موسیقی از اجزایموسیقی ایرانی 

 (.0414اش ایجاد کند )عارف، ملتی آرزو دارد که بتواند چنین تأثیراتی در موسیقی

                                                             
0. Lived Experience 

9. Making A Virtue Out Of Necessity 
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تازه و نوسازی بود،  که پایتخت تغییراتشده بود در شهری زندگی کند که مجبور  عارف

ای خشن که مادر و پدرش زندگی در خانواده ،یعنی آورد؛به یاد می سرگذشت زندگی خود را در قزوین

ش ی خویی نزدیکی با اعضای خانوادهداند و رابطهمدام در حال دعوا بودند. او تاریخ تولد خویش را نمی

ش تنها دارایی هایکه صدا و ترانه گذشتی(. برای کسی همچون عارف با چنین سر0413ندارد )عارف، 

توانست برای اش نمیکرد، موسیقیارزشمندی بودند که فعاالن اجتماعی آن زمان را به خود جلب می

بود های آن معنی باشد. این جنبش اجتماعی که عدالت، نگرش ضدقاجار و برادری از آرماناو بی

اش آکنده از نفرت که دل ؛ هنرمندیرا جلب کندخانمان هنرمندی بیتوجه توانست راحتی میبه

ی حاکم و اشراف که به سرزمین مادری طبقهبه ، است، نفرتی که اکنون به قاجاریاننسبت به پدرش 

 اش گریختهتوان گفت که او به کمک موسیقی از گذشتهمی 0فرافکنی شده بود. ،او آسیب رسانده بودند

 کرد.برای او ایفا می ناجی را نقشبود و بنابراین، موسیقی 

-آن –آورد  به دستبایست آن را از طریق تحصیل موسیقی برای عارف چیزی نبود که می 

ی تحصیل و موسیقی تأکید داشت. عارف موسیقی ایرانی را حین گذران که وزیری بر رابطهطوری

که مجبور از این ای زیسته، آموخته بود. اوی تجربهمثابهزندگی عادی خویش در مراسم مذهبی، به

شده بود این فرایند یادگیری موسیقی را از سر بگذراند متنفر بود چون پدرش او را مجبور به این کار 

توانست به عموم مردم عرضه ها بعد این موسیقی بدل به تنها چیزی شد که او میو سال کرده بود

یقی( خودش را در موضع مشهور توان استدالل کرد که این تناقض )عشق و نفرت او به موسکند. می

 ینگاشته شد که یکی )ظاهراً از مدرسه ازآنپسسازد؛ این مقاله آشکار می« فتوای من»ی او در مقاله

، صرفاً موسیقی عارف نبود باوجودایننقد کرده بود.  شانبودنغمگین به خاطرهای او را وزیری( ترانه

و  ودطور کلی با این اتهام روبرو بویژه ردیف، بهرانی، بهمتهم بود، بلکه موسیقی ای بودنغمگینکه به 

 یکی های مختلفی فرهنگوهواهای حالزنی منحصر به وزیری نبود، چون مقایسهاین دیدگاه و اتهام

های اصلی مقایسه بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ غربی بود )برای مثال، بنگرید به مشفق مایهاز درون

 Mahar etگفت )که بوردیو اگر بود میافت نسبت به موسیقی ایرانی، چنان(. این رهی0419کاظمی، 

al., 1990, p. 7ی فرهنگی خاص (، بخشی از چیرگی بر بازی در میدانی بود که عارف در آن سرمایه

اشد، ب شدنیموردنظر مبادلهشود که در میدان شناخته میزدارایی وقتی با ،در میدان میدان را نداشت.

اش در یک شهر غریب تنها دارایی برای کسی همچون عارف که موسیقیی میدان باشد. یعنی، سرمایه

 ی خویشروست که عارف در مقالهشد. از همینای شدید به زندگی او تلقی میبود چنین نقدی هجمه

ا هکه علیه آن ی کسیمثابهگذارد و وزیری را بهاساتید قدیمی موسیقی ایرانی را در یک طرف می

 طالحاصبهی رویارویی مثابهسان، این کنش بعدتر بهگذارد؛ و بدینکند در طرف دیگر میرفتار می

وشید پلباس می« مدرن»او که به سبک از  بدین ترتیب،تعبیر شد. « هامدرنیست»با « گرایانسنت»

                                                             
 (.Tavakoli-Targhi, 2001در انقالب مشروطه، بنگرید به توکلی ترقی )« وطن»و « مادر»ی رایج بین ی مقایسهبرای بحث درباره .0
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اش همکاری داشت، طوری یهاو حتی با وزیری در کنسرت 0«کردرفتار می»و همچون یک فرد مدرن 

گر و گویی قطب دی شورش کرده است« مدرنیسم در موسیقی ایرانی»که گویی علیه  شودمیتعبیر 

 مدرنیته را شکل داده است.-ی سنتدوگانه

توان تجلی ی بین وزیری و عارف را نمی، ظاهراً در میدان موسیقی ایرانی مواجههباوجوداین  

که میدان در راه کسب خودمختاری از میدان قدرت  خاطرینبدی سنت و مدرنیته قلمداد کرد؛ دوگانه

پیموده است )میدان قدرتی که در آن موسیقی ایرانی پیشاپیش نقش خاص خویش راه خویش را می

موسیقی « یآینده»پسند و هم یک هنر معتبر داشته است( و آرمان ی هم یک هنر مردممثابهرا به

ش بنابراین، این پرس ؛گرفتتازه داشت شکل می ْ  یای برای این خودمختاری بازی تازهمثابهانی بهایر

مدرنیته( در میدان موسیقی ایرانی به این قوت -ماند که چطور چنین گفتمانی )گفتمان سنتباقی می

 .شودمیبررسی  میدان قدرت سیاسی در این موردپدیدار شده است. در قسمت بعدی نقش 

 

 «مدرنیته-سنت»بازی جدید و گفتمان 
های ایران معاصر است. این گفتمان شکل نهایی خود ترین گفتمانمدرنیته یکی از مهم-گفتمان سنت

المللی در این دهه همچنین ملهم از رویدادهای بین وآورد  به دست 31ی را در مباحث فرهنگی دهه

های نخبگان گفتمان در سطح وسیعی در نوشته(. عناصر مختلف این Nabavi, 2003, p. 93است )

تند؛ آن دوره داشی بر رویدادهای فرهنگی و سیاسی فرهنگی بانفوذ پژواک پیدا کرده بود و تأثیر مهم

 ترین تأثیر را داشتند.ها جالل آل احمد و علی شریعتی مهماز بین این چهره

های مختلف جهان هستند ی جنبههایی برای بازنمایها شیوهبنا به تعریف فرکالف، گفتمان 

(Fairclough, 2003 او برای تشخیص گفتمان .) ( تشخیص 0کند: )یک متن دو مرحله را پیشنهاد می

ای که اندازهای ویژه( تشخیص چشم9و ) اندبازنمایی شده موردنظر های اصلی جهان که در متن بخش

مدرنیته مبتنی -(. گفتمان سنتFairclough, 2003, p. 129اند )از آن منظر بازنمایی شده هااین بخش

واند تها. این تقسیم میکند: ما و آنهایی است که جهان را اغلب به دو قسمت تقسیم میبر دوگانگی

ماند. برای مثال، آل احمد بر ای داشته باشد اما تقسیم اصلی یکسان باقی میهای پیچیدهزیرمجموعه

ی شرق/کمونیسم و غرب/لیبرالیسم، استدالل غربی و علیه دوگانهی ایران و کشورهای مبنای دوگانه

سعه ی توی خامی برای استثمار کشورهای غربی بدل گردیده و سوژهکرد که فرهنگ ایرانی به مادهمی

ود شو لیبرالیسم شده است. او باور داشت که چنین فرایندی در نهایت به محو فرهنگ ایرانی منجر می

د دیزگشت به فرهنگ بومی و اسالم برای رهاسازی فرهنگ ایرانی از تسلط غرب میو راه حل را در با

(Al-e Ahmad, 1984.) 

                                                             
جا توجه همه را ها لباس پوشیده و به مسجد رفته و در آنو به سبک غربیکه متوجه باشد به مد روز آنکند که بیاش ذکر مینامهعارف در زندگی .0

 (.24، ص. 0413به خود جلب کرده بود. بنگرید به عارف )
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(، جایگاه Fairclough, 2003, p. 206کند )که فرکالف پیشنهاد میطوریهمچنین، همان 

ر بنخبگان فرهنگی در میدان روشنفکران از طریق این گفتمان آشکار است. برای مثال، علی شریعتی 

بر عکس اتهامی که روشنفکران سکوالر علیه  کهگوید کند و میویژه شیعه تأکید مینقش اسالم و به

(. در 0412توانند منابع پویایی برای پیشرفت باشند )شریعتی، د، اسالم و تشیع مینکندین وارد می

آشکار  میدان روشنفکرانی بین روشنفکران سکوالر و دینی در نیز بنیان این دوگانگی در مواجهه اینجا

شان مشخص کرد، برای مثال، هایگران در میدان را بر مبنای موضعتوان موقعیت کنشو می است

 د.کن، تأکید میکه از فرهنگ خارجی متمایز است که شریعتی بر فرهنگی بومیطوریآن

باال به »هیافت برای درک بهتر این گفتمان باید توجه کرد که چطور این گفتمان در تقابل با ر 

میدان قدرت سیاسی، در میدان روشنفکران « بخش مسلط»نوسازی )مدرنیزاسیون( به رهبری « پایین

گران در میدان روشنفکری، همچون هر میدان دیگری، مواضع مختلف کنش کهدرحالیگیرد. شکل می

گرفته است.  ی میدان قدرت شکلاین میدان همچنین علیه سلطه 0تحت تأثیر قواعد میدان است،

مصدق، رژیم رضا پهلوی علیه جنبش ملی ایرانیان به رهبری ، پس از کودتای رژیم محمددرواقع

-02 صص. ،0422به قول نبوی )نبوی،  کهجایی تا  روشنفکران به نقد کشیده شد از سویشدت به

، در چنین بنابراین ؛شدبودن شناخته میروشنفکرهای رژیم شرط الزم (، عدم همراهی با برنامه91

که میدان قدرت سیاسی به چنین نقدی از جانب میدان روشنفکری  هستموقعیتی این احتمال 

 واکنش نشان دهد.

رژیم  و به سیاست رسمی تر به خود گرفتشکلی جدی« مدرنیته-سنت»، گفتمان بدین ترتیب 

سنت  ی بینی مواجههمثابهجاست که این گفتمان عنوان نهایی خویش را بهپهلوی بدل شد. دقیقاً این

 ای اتفاق افتاد که میدان قدرت به استفاده از این گفتمانآورد. این رویداد در لحظه به دستو مدرنیته 

میدان  ازجملههای دیگر، میدان روشنفکران مبادرت ورزید تا نیروی خویش را علیه میدان رایج در

این کنش/واکنش بین میدان قدرت و  بندی نماید. درروشنفکران و میدان موسیقی، دوباره صورت

یته ی بین سنت و مدرنی دوگانهمثابهمیدان روشنفکران است که این دوگانه شکل نهایی خویش را به

 ها درون قلمرو قدرت  ی منتقدان و جذب آنکند. میدان قدرت حاکمیت خویش را با مالحظهپیدا می

ایرانی تمرکز دارند « سنتی»هایی که بر میراث وزهها و مکند: با ایجاد گالریبندی میخود بازصورت

های بتوانست به قطکردن استدالل برخی روشنفکران )که میکند و با برجستهتأکید می« سنت»بر 

اش غلبه پیدا کند( برای مثال، با نشر آثار شریعتی مسلط میدان قدرت سیاسی کمک کند تا بر رقبای

های رژیم برای برای بررسی تالش؛ 023، ص. 0429معدل، در تقابل با روشنفکران مارکسیست )

حاکمیت خویش را  تْقدر میدان  (Nabavi, 2003, p. 96) ی گفتمان روشنفکران، بنگرید بهاستحاله

ی میراثی مرده که در مثابهرا به« سنت»توان کرد. واکنش روشنفکران این بود که نمیتحکیم می

                                                             
طلبد، برای اهداف این پژوهش همین کافی است که های مختلف میدان روشنفکران و نیز میدان قدرت سیاسی مجال دیگری میترسیم جایگاه .0

 چنین گفتمانی را نشان دهیم.  های سیاسیداللت
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-ی سنتسان دوگانه(. بدین994 ص. ،0422قرار داد )نبوی، شود مبنای عمل ها حفظ میموزه

 مدرنیته در مباحث فرهنگی شکلی واقعی به خود گرفت.

ر تشود بیشای در میدان موسیقی تلقی میدوگانه آنچههای پیش نشان داده شد که در بخش 

ه بینیم کحال میبا این و ؛گران میدان قابل ردیابی است تا در منطق خود میداندر مسیرهای کنش

ای واقعی ی دوگانهمثابهمیدان موسیقی( به)ی اول در محیط خود که در وهله ی ناموجوداین دوگانه

نگی های فرهشود که در سیاستی فرهنگی  واقعی قلمداد میبندی نشده است، بعدتر یک سوژهصورت

ی دهند که چرا چنین گفتمانمی گیرد. نگارندگان در قدم بعد به این پرسش پاسخمبنای عمل قرار می

 این تأثیر را بر میدان موسیقی ایرانی داشته است.

 

 تسلط میدان قدرت
 ایی کهجی مستقیمی با تقابل آن با دربار قاجار داشت، یعنی پیدایش میدان موسیقی ایرانی رابطه

ار فراهم آوردند. هایی وجود داشتند که بنیانی برای خودمختاری میدان موسیقی ایرانی از دربمؤلفه

 یهای انقالب مشروطهکیه بر آرمانلحاظ شعری و هم احساسی، با تمضامین سیاسی موسیقی، هم به

ترین یکی از مهم ،نقش عارف مهم و برجسته است( جایی کهکه در فضای اجتماعی جریان داشت )

جب دند. این مضامین موهایی بودند که به تثبیت جایگاه میدان موسیقی خارج از دربار کمک کرمؤلفه

ها نه تنها افکار انقالب چون آن 0شدند که میدان در فضای اجتماعی قابل تشخیص و قابل قبول باشد،

ساختند. یکی از منابع دیگر این استقالل از دربار، ها را برای مردم باورپذیر میدادند بلکه آنرا نشر می

وزیری نقشی اساسی ایفا کرد(. این موسیقی  اینجای متوسط جدید و رو به رشد بود )در نیازهای طبقه

 آورد.ی جدید فراهم میی طبقهای برای ذائقهکاالهای فرهنگی تازه

ر ی دربار بسلطه جایی کهکند، تر اجتماعی نیز صدق میی بستر وسیعهمین موضوع درباره 

های روشنفکران از شود محدود شده است. اولین نسلعه تبلیغ میای که در جامهای تازهمبنای آرمان

گرایی رومانتیک حمایت کردند که نقش خواهی اجتماعی، لیبرالیسم و ملیهایی همچون برابریایده

(. حتی تاجران فعاالنه Atabaki and Zurcher, 2003, p. 6مؤثری در دستیابی به اهداف انقالب داشت )

ای بودند یافتههای سازمانها جزو اولین گروهتوان استدالل کرد که آنبودند: می هادرگیر این آرمان

ها (. آن0411که تضادی واقعی با دربار و نظم مورد حمایت آن داشتند )بنگرید به آدمیت و ناطق، 

دل، )مع ی جدید را به بحث گذاشتندترین گروه در مجلس اول بودند که قوانین جامعههمچنین بزرگ

، بودن حاکمیت دربارهای تاجران برای محدودکردن دلبخواهی. این قبیل کنش(041، ص. 0429

ای داشتند که ی اقتصادیزمینهی متوسط، نقشی مهم در تأمین همان پسهمراه رشد طبقهبه

ه دربار غلبه پیدا کنند )بنگرید ب ن حمایت اقتصادی اتوانستند با تکیه بر آن بر فقدهنرمندان می
                                                             

، 0429شد. بنگرید به سپنتا، تر تحمل میکند که در روزهای انقالب مشروطه، در مقایسه با قبل، اجرای موسیقی در بین عموم بیشسپنتا بیان می .0

 . 019ص. 
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Katouzian, 2003.) ای در این دوران قابل تشخیص از طرف دیگر، تغییرات سیاسی و نیز اجتماعی

های بین رویدادهایی که در انقالب مشروطه به اوج خود رسید و تثبیت دربار پهلوی است، یعنی سال

-همان. اندی بین میدان قدرت و موسیقی مهم(. این تغییرات برای تحلیل رابطه0491-0413اول )

تر شهای قبل بیکند، روشفکران پس از جنگ جهانی در مقایسه با نسلکه اتابکی استدالل میطوری

اقتدارطلبی »ها کند که برای آنهای ایجاد دولت مدرن و متمرکز بودند. او استدالل میسرگرم ایده

« ودشان بهایبرای تکمیل خواستهای انکارنشدنینیروهای  ،گرایی زبانی و فرهنگیسیاسی، ملی

(Atabaki and Zurcher, 2003, p. 6.) رضا پهلوی مشروعیت خویش را  بنابراین، دولت اقتدارطلب

ر ها نه فقط ب، این ایدهازآنپسبخشید. هایی را تحقق میآورد که چنین خواسته خاطر به دستبدین

رت سیاسی سرکوب گران دیگر  میدان قدمیدان قدرت سیاسی مسلط شدند و احزاب دیگر و کنش

های دیگر فضای اجتماعی نیز ا عمال گردیدند، بلکه میدان قدرت سیاسی قدرت خویش را بر میدان

هایی بود که اعضای حزب تجدد تبلیغ کرده که تاج و تخت خویش را مدیون ایده نمود. رضا پهلوی

نظرش را  0409پس از همدلی داشت(، به تدریج اش هایهمان حزبی که وزیری نیز با دیدگاه)بودند 

تغییر داد. رضا پهلوی سلطنت خویش را به شکل سلطنت مطلقه درآورد و هر کس و هر چیز را که 

 (.Katouzian, 1981, pp. 122-123دانست سرکوب نمود )اش میخالف اراده

اُفتادند که میدان موسیقی به سمت میدان قدرت این تغییرات همچنین در شرایطی اتفاق می

« ومتحک»های کرد. برای مثال، وزیری بیش از پیش سرگرم پرداختن به ایدهگرایش پیدا میسیاسی 

ی نمادین رایج در فضای شد. دو دلیل برای این تغییر وجود دارد. اول، سرمایهی تحصیل میدرباره

 اتوانست آن ری فرهنگی غربی بود که میدان قدرت سیاسی میاجتماعی آن زمان مبتنی بر سرمایه

 چندهرمیدان قدرت سیاسی و میدان موسیقی به کار ببندد. دوم، « مستقل »گران بدون کمک کنش

ی غربی یکی از ابزارهای مهمی بود که از طریق آن میدان موسیقی به استقالل از دربار دست سرمایه

لی عالیق اصتدریج از که به ی متوسطی طبقهپیدا کرد، عوامل دیگری وجود داشتند از قبیل ذائقه

ای عمومی پس از هوزیری هنوز دلمشغول فعالیت هرچندگران میدان حذف شدند. برای مثال، کنش

 های حکومت برای تعلیم و تربیت گرایش پیدا کرد.تدریج به سمت طرحبود، ولی به 0413

ی عمومی را به تحلیل برد تدریج سرزندگی حوزه، رهیافت سیاسی رضا پهلوی بهزمانهم 

د. گرایی رسیی مطلقهمرحله و به ای که نقشی مهم در خودمختاری میدان موسیقی داشت(زندگی)سر

راحتی خودمختاری میدان موسیقی را تحت انقیاد ببرد. با توانست بهدربار پهلوی می بدین ترتیب

 داشت منفصل گردید.« کارمندی دولتی»وزیری از مشاغلی که در مقام  0409دستور رضا پهلوی در 

 دلبخواهی گرایی و حاکمیتها بعد، پس از شروع مطلقهاین دخالت از جانب میدان قدرت سیاسی دهه

(، به شکلی متفاوت تکرار شد. این کنش بعدی Katouzian, 2003رضا پهلوی )فرزند رضا پهلوی، محمد

 (029ص.  ،0412مدرنیته اتفاق افتاد )بنگرید به سوداگر، -گفتمان سنت« سنتی»ی با تأکید بر جنبه

اگرد ترین شو بنابراین، شغل خالقی، مهم حدودی در میدان روشنفکران از مشروعیت برخوردار بودکه تا
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سان، خودمختاری میدان (. بدین0423را با چالش جدی روبرو ساخت )بنگرید به خالقی،  و پیرو وزیری

-ه واضحتأثیر این دوگانگی بطور کلی، موسیقی تحت تأثیر دخالت میدان قدرت سیاسی قرار گرفت. به

یدان در م« مکتب احیای موسیقی ایرانی» وقتی قابل تشخیص است، یعنی 0431ی ترین وجه در دهه

ه رهبری ب« سنتی»ی موسیقی ایرانی ی مرکز حفظ و اشاعهموسیقی ایرانی ظهور پیدا کرد که بوسیله

ی مثابهاش بهه خالقی از جایگاهبود ک 0431ی شد. در دهه( اداره می0429-0412داریوش صفوت )

« نمدر»ی تازه در سویه عد این بازی اخالقی کسی بود که بر اساس قو –استعفا داد « کارمند دولت»

 های میدان قرار داشت.کشمکش

 

 گیریبحث و نتیجه
اصلی  ی عزیمتبود، نقطه مرتبطدانان گیری میدان موسیقی ایرانی با استقالل موسیقیشکل هرچند

جدایی این میدان از قدرت مسلط دربار بود. به همین دلیل است که  یْآن برای کسب خودمختار

گر، به عبارت دی ؛پرسش اصلی در میدان موسیقی ایرانی این بود که موسیقی ایرانی چه باید باشد

 یی اقتصادای که موسیقی ایرانی را از تسلط میدان قدرت )که نیروی خود را به شکل سرمایهایده

ی رایج در دربار ی فرهنگی  این میدان، در تمایز با سرمایهکرد( جدا ساخت بر رواج سرمایها عمال می

ی ای همچون خانوادهایدانان حرفهاز: موسیقی اندعبارتهای این وضعیت قاجاری، اتکا داشت. مثال

و موسیقی  آن بود هایی ایشان ردیف و گوشهفراهانی که مصالح موسیقایی اصلی مورد استفاده

شان فقط اجرای مناسک شد که هدفها( اجرا میدانانی )برای مثال، مطربای که توسط موسیقیایرانی

 غیرموسیقایی بود.

ی قاجار میدان موسیقی ایرانی فرایند با وقوع تفکیک اجتماعی در فضای اجتماعی اواخر دوره 

های موسیقایی غربی در میدان موسیقی عناصر و ایدهی وزیری از خودمختاری خود را آغاز کرد؛ استفاده

ی میراث اساتید قدیمی موسیقی های عارف دربارهشرط خودمختاری میدان بود. دیدگاهایرانی پیش

که در این مقاله سعی کردیم چنانی میدان بود که )آنبودن به قطب وابستهی نزدیکایرانی نتیجه

اصلی  هایزدیکی به میدان قدرت باشد، بلکه صرفاً یکی از قطبتواند ننشان بدهیم( معنای آن نمی

توان در تقابل با های وزیری و عارف را میجایگاه هرچندمیدان در فرایند کسب خودمختاری است. 

خاطر یندمدرنیته در این تقابل آشکار نیست؛ ب-گفتمان سنت اصطالحبهیکدیگر تعریف کرد، عناصر 

که وجودش برای  گیری میدان موسیقی ایرانی بازی شایع میدانهای شکلکه در اولین سال

دارد. منظور از گفتمان را مجاز نمی 0ایگذارانهخودمختاری میدان ضروری است، چنین گفتمان بدعت

ازی چیست قواعد ب« مدرنیسم»چیست و « سنت»که دادن اینگذارانه گفتمانی است که با نشانبدعت

 سازند تا یکی را بر دیگری ترجیح بدهندگران را قادر میوسیله کنشو بدین سازدرا آشکار و عیان می

                                                             
0. Heterodox 
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ماید نهای مختلف میدان فراهم میهای قوی برای قطبو در نتیجه، ایدئولوژی الزم را برای ایجاد تقابل

-سنت»و دیگری با ایدئولوژی « نوسازی )مدرنیزاسیون(»، یک قطب دارای ایدئولوژی بدین ترتیب)

که موسیقی ایرانی چه باید باشد شکل بازی میدان موسیقی بر مبنای این شود(.مشخص می« گرایی

-جامعه هایی تأکید بر آرمانتر بوسیلههای مختلف بیشکه خودمختاری میدان خاطردینگرفته بود، ب

یقی سو این )رهیافت خاص به( مو کردندای شکل گرفته بود که احزاب سیاسی آن را تبلیغ میی تازه

مدرنیته در مقام یک -ی سنتدوگانه اینجای تازه باشد. در طراحی شده بود تا بخشی از این جامعه

ای همچون عارف، به بازی غالب در گران میدان، حتی چهرهی کنشگفتمان وجود نداشت چون همه

گفتمان در  دارد. اینگذاری ای که ارزش سرمایهیعنی، بازی – ندمیدان موسیقی ایرانی باور داشت

ی تفکیک دیگری در فضای اجتماعی آشکار گشت: تفکیکی که به رضا پهلوی، در نتیجهی محمددوره

منجر شد. سرکوب سیاسی به رهبری پهلوی به  0431ی گیری میدان روشنفکران در دههشکل( )باز

حکومت منجر شد. های های انقالب مشروطه( از برنامهحامیان اصلی آرمان)جدایی نخبگان فرهنگی 

عیان گردید. این گفتمان در میدان روشنفکران  0431ی ی دههمدرنیته-این وضع در گفتمان سنت

-یلهی خود بوسرضا پهلوی را نقد کند، اما به نوبهگرای حکومت محمدی مطلقها رویّهبندی شد تصورت

اش جتماعی و رقبای سیاسیی رژیم پهلوی مورد استفاده قرار گرفت تا تسلط سیاسی رژیم بر فضای ا

ر اش را بکرد تا تسلطرضا پهلوی تالش میبندی شود. رژیم محمدبازصورتدر میدان قدرت سیاسی 

 ود.های این کار بی بین سنت و مدرنیته یکی از راهبندی نماید و تأکید بر دوگانهها بازصورتمیدان

و کند. اها و خدمات نمادین تشریح میها را با تعبیر اقتصاد کاالبوردیو کارکرد عمومی بازی  

(. رژیم پهلوی با Mahar et al., 1990, p. 7فرهنگ است ) دْی این اقتصاکند که هستهاستدالل می

-ی موسیقی ایرانی سعی داشت تا در بازی سنتگذاری در مرکز حفظ و اشاعهها و سرمایهایجاد موزه

ود ای فرهنگی بدل شده بک میدان روشنفکران به بازیای که به کمگذاری کند، بازیمدرنیته سرمایه

تر است: مدرنیسم یا که چه چیز اصیلگذاری را دارد. رژیم پهلوی، با پرسش از اینکه ارزش سرمایه

ازی قبلی در تمایز با ب که بدین ترتیبتغییر داد؛ گرایی، ماهیت بازی در میدان موسیقی ایرانی را سنت

ود ، اکنون این پرسش مطرح ب«باید باشد»این بود که ماهیت موسیقی ایرانی چه  اشکه پرسش اصلی

 ماهیت اصیل موسیقی ایرانی چیست.که 
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Abstract 

An important discourse in the field of Iranian music since its formation was—and still is—

centered on a philosophical duality of tradition versus modernity. This duality emerged 

when traditional Iranian court music was challenged by new music influenced by the West. 

The discourse and attendant struggles arose from the differently oriented actions of the 

field’s agents who were invested to different degrees in modern versus traditional culture. 

While the discourse was mostly articulated in the 1960s in the intellectual field in Iran, its 

formation can be traced back to the 1910s at a time when the music field was starting to 

form. The aim of this article is to investigate this discourse’s genesis in music in the 1910s, 
mostly by focusing on the debate between Vaziri and Aref, two main figures of the field. 

The conceptual framework for this research comes from Pierre Bourdieu’s field theory. A 

case study method was employed, drawing material mainly gathered from writings by and 

about field agents in journals, magazines, books and biographies. The study shows that 

what is considered as the duality between tradition and modernity did not exist in the years 

when the field of Iranian music was forming, but was worked out in the next generation 

of the field of Iranian music by the intellectual and political fields in the 1960s. 
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