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 *(0011-0631هنری )-برساخت موسیقی قومی ایران در مجالت فرهنگی

 2عبداهللبیچرانلو،1سیدهراضیهیاسینی

 چکیده
موسیقی قومی، پس از تحوالت فرهنگی برآمده از انقالب، مورد توجه هنرمندان و پژوهشگران قرار 

هنری پس از انقالب -دنبال پاسخگویی به این پرسش است که در مجالت فرهنگی . مقالۀ حاضر بهگرفت

(، چه برساختی از موسیقی قومی صورت گرفته است. هدف مقاله تبیین چگونگی 0631-0011)

شناسی، توسط نویسندگان و پژوهشگران  موسیقی بندی مطالعات قوم برساخت موسیقی قومی و چارچوب

هنری نمایانگر رویکرد فکری -مجالت این عرصه است. از آنجا که مجالت تخصصی فرهنگیهنری در 

به این موضوع هستند، این مقاله با تحلیل مضامین برساخته در این مجالت نشان داده است که دیدگاه 

اله، گیرد. تحقیق در این مق ای جای می های اندیشه پژوهشگران به موسیقی اقوام ایرانی، ذیل چه جریان

هنری یا تخصصی موسیقی شامل -متکی بر روش تحلیل مضمون است. نمونۀ تحقیق را ده مجلۀ فرهنگی

فصلنامۀ هنر، گلستانه، سوره، ادبستان فرهنگ و هنر، عصر آدینه، مقام، آدینه، دنیای سخن، کلک و ماهور 

ها نشان داد موسیقی  . یافتهاند دهند که به هنر موسیقی توجه نشان داده یا بر آن متمرکز بوده تشکیل می

. چارچوب معاصربودن 0بندی و برساخته شده است:  قومی در این مجالت ذیل سه چارچوب، صورت

. چارچوب اصالت موسیقی قومی با رویکردهای دینی و 2موسیقی غربی و غیبت یا طرد موسیقی قومی؛ 

 شناختی. موسیقی ات قوم. چارچوب اصالت موسیقی قومی و بازشناخت آن با مطالع6عرفانی؛ و 

شناسی قومی، موسیقی قومی.  بندی، مجالت هنری، موسیقی برساخت، چارچوبهایکلیدی:واژه
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 مقدمه
موسیقی از عناصر و مظاهر مهم و بنیادی هنر و فرهنگ جوامع گوناگون از جمله ایران است. 

با رویکردهای گوناگون  های مرتبط با موسیقی در ایران طور معمول، در مطالعات و پژوهش به

گذاری و... به موسیقی، به سیر و تطور موسیقی پس از  شناختی، سیاست شناختی، مردم جامعه

گذاری در این  انقالب اسالمی، از منظر تحوالت تولید، عرضه و مصرف موسیقی و نیز سیاست

هایی  ویاییای و فکری فعال در این زمینه و پ های اندیشه ها پرداخته شده و جریان زمینه

ترین  ای در این زمینه کمتر مورد توجه بوده است. در این مقاله تالش شده است تا مهم اندیشه

ای در زمینۀ موسیقی ایران، با محوریت موضوع موسیقی قومی ایران  های اندیشه چارچوب

 شناسایی و معرفی شوند.

ته در چهار دهۀ اخیر هنری انتشاریاف -در این مطالعه، رویکردهای مجالت تخصصی فرهنگی

های متنوع به انگارۀ  ای از دیدگاه اعتنایی به موسیقی داشتند کاوش شد تا گستره که توجه قابل

دست آید. سپس با تمرکز بر دو مجلۀ تخصصی ماهور و مقام  موسیقی معاصر در ایران کنونی به

 یی شد.جو ای بر موسیقی اقوام داشتند، پاسخ به پرسش مقاله پی که تمرکز ویژه

 بیان مسئله
های  شناسی، به مطالعۀ ماهیت و کارکرد موسیقی در حوزه شناسی با قرابت به مردم موسیقی قوم

دلیل  پردازد. موسیقی در ایران نیز به ها می های آن گوناگون جغرافیایی و در بستر تاریخ و فرهنگ

جغرافیایی و -تنوع قومیهای متنوع و متکثر فرهنگی ایران که از  پیشینۀ بلند و دیرین حوزه

شناسی  شود، از غنای زیبایی فرهنگی ایران ناشی می های تاریخی تعامالت و ارتباطات میان زمینه

شناسی با میدان وسیع و بسیار بکری در  موسیقی رو، قوم و فرهنگی باالیی برخوردار است. از این

 مطالعۀ موسیقی ایرانی مواجه است.

های موسیقی، به حاشیه رانده یا طرد شدند، با  برخی از گونهپس از انقالب اسالمی، گرچه 

هنری از جمله موسیقی کالسیک و نیز  -های فرهنگی گذاران فرهنگی به اصالت اقبال سیاست

شدۀ پیش از انقالب برای پژوهش در عرصۀ موسیقی  های فراهم موسیقی قومی ایرانی، زمینه

 ایران گسترش یافت.
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شناسانه، مجالت تخصصی هنری یا  موسیقی با رویکرد قوم در مطالعۀ موسیقی ایران

اند که به مطالعه در این زمینه  های فرهنگی بسیار ارزشمندی بوده هنری، از منابع و فرم-فرهنگی

ایدئولوژیک -ای و گفتمانی اند. درواقع، مجالت برمبنای رویکردهای فکری، اندیشه دامن زده

 اند. های متفاوتی داشته بندی و چارچوب های مختلف مختلف به موسیقی، برساخت

جمله طیفی از دانشگاهیان با دانش ، آشنایی جامعۀ موسیقی ایران، ازدر این میان 

تر موسیقی ایرانی، با مواضع  مندی از آن در شناخت هرچه دقیق شناسی و بهره موسیقی قوم

محققان این دانش را  برخی»پژوهان مواجه بوده است؛ زیرا  گوناگونی از سوی جامعۀ موسیقی

کرد؛ اقوامی  دانند؛ زیرا شناخت اقوام تحت سلطه، پایندگی سلطه را تأمین می زاییدۀ استعمار می

 (.0601)فاطمی، « زعم استعمارگران یا انسان نبودند و یا از نوع درجۀ دوم و سوم آن بودند که به

می ایران را با محوریت حال، شماری از مجالت تخصصی هنری، مطالعه در موسیقی قو بااین

شناسی به رسمیت شناختند و فضا را برای گسترش آن گشودند.  موسیقی های تحقیقی قوم روش

کردند،  برخی دیگر از مجالت نیز متأثر از آنکه این دانش را برآمده از گفتمان استعماری تلقی می

ه مطالعه در موسیقی از پرداختن به آن پرهیز و تالش کردند با رویکردهای دینی و عرفانی ب

قومی ایران بپردازند. در همان حال، برخی از مجالت، یگانه راه نجات موسیقی ایرانی را نه در 

دانستند  شناخت و حفظ موسیقی اقوام، که در هماهنگی و انطباق آن با اصول موسیقایی غرب می

مجالت نیز  جستند. شماری از و هر نوع پژوهش در خصوص موسیقی را در این مسیر بازمی

مثابۀ موسیقی  کردند موسیقی غرب را به توجه بودند و تالش می اساساً به موسیقی اصیل ایران بی

 معاصر، مطالعه و برجسته کنند.

( چه 0011-0631هنری پس از انقالب )-پرسش مقاله آن است که در مجالت فرهنگی

سش، ده عنوان از برای پاسخ به این پر برساختی از موسیقی قومی صورت گرفته است.

هنری که تمام یا بخشی از محتوای خود را به -ترین مجالت تخصصی هنری یا فرهنگی مهم

ها به موسیقی  اند تا رویکردهای گوناگون آن اند، تحلیل مضمون شده موسیقی اختصاص داده

 قومی تبیین شود.
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مبانینظری

ی موسیقایی صرفاً موسیقایی اند که رویدادها شناسی قومی نشان داده های موسیقی پژوهش

(. 0630ذات مطالعه کرد )بلکینگ،  به مثابۀ امری قائم توان موسیقی را به نیستند؛ بنابراین نمی

شناسی، دانشی با موضوع مطالعه و  موسیقی شناسی قومی )اتنوموزیکولوژی( یا قوم موسیقی

گ و موسیقی است. مثابۀ یک پدیدۀ فرهنگی و براساس رابطۀ فرهن تحقیق در موسیقی، به

شناسی( و اتنولوژی  اتنوموزیکولوژی، گرایش علمی مشترک بین موزیکولوژی )موسیقی

 شناسی( است. )مردم

شناسانه نیز وجود دارد. دربارۀ پیشینۀ  هایی شرق دربارۀ ماهیت فرهنگی این دانش، داللت

هم مطرح بوده، ولی  با اینکه این رشته قبل از جنگ جهانی دوم»شناسی قومی باید گفت  موسیقی

گردد که میل به شناخت  های پس از جنگ جهانی دوم بازمی گیری آن عمدتاً به سال شکل

عنوان  های غیرغربی در آمریکا و اروپای غربی شدت گرفت. این رشته در ابتدا به فرهنگ

شناسان غربی بدون حضور مستقیم در  شناسی تطبیقی مطرح بود. بسیاری از موسیقی موسیقی

ویژه در  کردند. بعدها به نویسی می های غیرغربی را نت شدۀ موسیقی دان تحقیق، آثار ضبطمی

 (.1: 0601)درویشی، « آمریکا، گرایش به تحقیق در محل شدت گرفت

شناسی تطبیقی و ظاهراً برای رفع  برخاسته از دانش موسیقی 6شناسی موسیقی بنابراین، قوم

که اصطالح اتنوموزیکولوژی نخستین بار توسط یاپ  نهای آن بنیاد شده است؛ چنا محدودیت

شناسی تطبیقی شود. در این اصطالح  پیشنهاد شد تا جایگزین موسیقی 0301کونست در سال 

شود، دارای معانی متفاوتی است از قبیل گروه،  مشتق می« اتنوس»اتنو که از واژۀ یونانی »تازه، 

(. با اینکه رشته، در شکل 00: 0616)مسعودیه، .« جمعیت، توده، ملت، قبیله، طبقۀ اجتماعی و..

شناسی تطبیقی را برطرف کرد و رویکرد  اش بسیاری از نقایص متدولوژیک موسیقی تازه

تری در پیش گرفت، عنوانی که برای آن انتخاب شد به نظر چندان  شناختی متقاعدکننده معرفت

های  آن سازگاری داشت )زیرا انگیزه اگر عنوان قبلی این علم با اهداف»آمد.  بخش نمی رضایت

های موسیقایی مختلف بود(، عنوان جدید از یک سو فاقد  تحقیق فقط کشف مبانی فنی سیستم

نوین را در خود منعکس کند و از سوی دیگر، تحقیقات شناسانۀ  این قابلیت بود که ابعاد انسان

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
3 .ethnomusicology 
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« کرد نوع موسیقی محدود می تلویحاً میدان تحقیقات را چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر

تر احتماالً آنتروپولوژی موسیقی بود که  (. درواقع، اصطالح مناسب063: 0601)فاطمی، 

مدارانه و این سوءتفاهم که گویی غرب را از بقیۀ جهان، با  توانست رشته را از قید نگاه غرب می

ژی اگر زمانی خود را محدود کند، برهاند. درهرحال، اتنوموزیکولو ها جدا می نامیدن آن« اقوام»

(، امروزه 00کرد )همان:  های فولک یا عامیانه می های غیرغربی و موسیقی به مطالعۀ موسیقی

ای که به مطالعۀ موسیقی در فرهنگ  عنوان رشته برمبنای تعریفی که مریام از این رشته، به

تا موسیقی کالسیک غربی  تواند حتی ( ارائه داد، مرزهای این رشته می0633پردازد )مریام،  می

هرروی، شناخت و پاسداشت میراث موسیقی برآمده از  (. به0630نیز گسترش یابد )نتل، 

شناسی است که در میان  موسیقی های قوم های مختلف جغرافیایی و فرهنگی، از دغدغه حوزه

 های پیشین مورد توجه بوده است. پژوهشگران موسیقی ایران نیز از دهه

مثابهموسیقیقومیبهموسیقیمقامی

، اصطالح موسیقی مقامی به وجوهی از موسیقی ایرانی نسبت داده 0611و  0601های  در دهه

توان منشأ  شد که غالباً در زمرۀ موسیقی قومی بود. تلقی و تفسیر عرفانی از موسیقی را می

از جمله رسد برخی از متون ادبی فارسی،  دهی به چنین اصطالحی دانست. به نظر می شکل

، باب منظر عرفانی به موسیقی را گشود که در فرهنگ ایرانی مورد توجه معنوی مثنوینامۀ  نی

تعالی یا تدانی موسیقی، در نسبت با حاالت درونی سراینده و شنونده »زعم برخی  قرار گرفت. به

از جز  گردد و موسیقی عرفانی با ایجاد غم یا وجدی عارفانه، تقرب به خدا و دوری تعریف می

تواند مبنای مطالعۀ موسیقی قومی با  ( و این باور می220: 0603)محجوب، « شود او را سبب می

رویکردی عرفانی شود. موسیقی در فرهنگ برآمده از عرفان، جایگاه بنیادینی دارد. نقل شده که 

زخمی  اند که اگر کرده دادن به موسیقی، چندان حواس خود را متمرکز می عرفا به هنگام گوش»

 (.210: 0600)زاهدی، « کردند شد، آن را احساس نمی ها وارد می بر آن

از لحاظ تاریخی، مفهوم مقام، اولین بار »مفهوم مقام در موسیقی ایران نیز چند گونه است. 

کند. قبل از  در قرن هشتم هجری )چهاردهم میالدی( در فرهنگ موسیقی اسالم عمومیت پیدا می

های اصوات را اجناس و تشکل  سینا در آثار خود ترکیبات متفاوت گروه ابن این تاریخ، فارابی و

هایی وجود دارد که تفاسیر گوناگونی «مقام»نهند. در موسیقی اصیل ایران  ها را جماعه نام می آن
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نمایاند... . مفهوم مقام و سایر مفاهیم مترادف آن در  ها را می ها مترتب است که منشأ آن بر آن

خصوص  های به های قرون وسطای اسالمی فقط در ارتباط با توالی واپسین سال های رساله

های موسیقی  (. برخی از مقام30-33: 0616)مسعودیه، « گیرند اصوات مورد استفاده قرار می

عشاق، راست، بوسلیک، حسینی، نوا، حجاز، عراق، کوچک، »اند از:  ایران پس از اسالم عبارت

 (.062: 0601)کیانی، « زنگوله و...بزرگ، رهاوی، اصفهان و 

در بحث از موسیقی قومی در ایران، برخی با تکیه بر اینکه در بعضی از نواحی ایران 

های  ها با عرفان و مقام اند این رواج را به ارتباط این موسیقی اصطالح مقام رواج دارد، کوشیده

وسیقی به پیامبران و کواکب های م عرفانی نسبت دهند. کیانی ابتدا در تشریح انتساب مقام

مؤلفان علم موسیقی، دوازده مقام مشهور را که در سال هفت مقام بوده »نویسد:  گانه می هفت

که از نظر حکما، برخالف اهل موسیقی یا  دانستند؛ درحالی گانه می برحسب کواکب هفت

ام راست مناجات که حضرت آدم در مق دانستند؛ چنان ریاضی، مقامات را منسوب به پیغمبران می

اند و حضرت موسی در مقام عشاق، حضرت یوسف در مقام عراق و حضرت داوود در  کرده می

آهنگ حسینی. حضرت ابراهیم در مقام حسینی و نوروز عرب و حضرت اسماعیل در مقام 

(. کیانی سپس همۀ این موارد را با مفهوم مقام در 066: 0601)کیانی، « رهاوی و عشاق...

کند که موسیقی نواحی مختلف در  داند و چنین برداشت می احی و اقوام نیز مرتبط میموسیقی نو

شده  زعم برخی محققان در ایران کامالً فراموش ایران، تداوم این موسیقی مقامی بوده است که به

رسیده، اما در کشورهای همجوار مانند تاجیکستان، سوریه و عراق همچنان وجود  به نظر می

شناسان ایرانی تا  به اعتقاد او، اشتراکات موسیقی مقامی و دستگاهی در میان موسیقیداشته است. 

در احساس و اندیشه یکسان دانسته »آنجا پیش رفت که موسیقی مقامی و موسیقی دستگاهی 

شدند و تمایز آنان در ظاهر روستایی و عامیانه یک گروه و سیمای رسمی و معتبر گروه دیگر 

 (.063همان: « )نمایان شده است

بخشی به موسیقی قومی  ای معتقدند که چنین تعابیری اساساً برای مشروعیت حال، عده بااین

معنای فنی آن،  ها نه به ایران، پس از انقالب اسالمی بوده است و اصطالح مقام در این موسیقی

ریباً در همۀ معنای عرفانی آن، بلکه تق یابد است و نه به که به مفهوم مد موسیقایی ارتباط می
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« موسیقی مقامی»است و اطالق اصطالح « آهنگ»یا « قطعه»موارد، این اصطالح صرفاً به معنای 

 به موسیقی قومی ایران خطا است.

روشتحقیق
پژوهی، یعنی روش تحلیل مضمون، با  های متن تحقیق در این مقاله متکی بر یکی از روش

های کیفی  شناسایی الگوها )مضامین( در دادهدیدگاه استقرایی است. تحلیل مضمون که برای 

آوری  هایی است که برای ارزیابی وضعیت اشباع در فرایند جمع گیرد، یکی از روش صورت می

« ها است رود. تکرار مجدد، شیوۀ اصلی شناسایی مضمون در فرایند تحلیل داده کار می ها به داده

(. متناسب با هدف تحقیق و پرسش 00-06: 0633اسد،  زاده و بنی به نقل از شیخ 2101)لپدت، 

وجو بر شناسایی مضامینی متمرکز است که بر محور موسیقی  اصلی آن، در این تحقیق جست

 شناسی قومی قرار دارند. قومی و موسیقی

مضامینی حول موسیقی اقوام و رویکردهای گوناگون به آن در  این تحقیق با تدقیق در خرده

تر و  تون مورد مطالعه شکل گرفته تا به شناسایی مضامین کلیموسیقی معاصر ایران در م

-سازی آنان در قالب مقوله بینجامد. جامعۀ تحقیق، مجالت تخصصی هنری یا فرهنگی یکپارچه

هنری انتشاریافته در چهار دهۀ -ده مجلۀ تخصصی از مجالت فرهنگی  هنری است و نمونۀ تحقیق،

اند از: فصلنامۀ هنر،  داشتند. این مجالت عبارتاخیر است که توجه چشمگیری به موسیقی 

گلستانه، سوره، ادبستان فرهنگ و هنر، عصر آدینه، مقام، آدینه، دنیای سخن، کلک و ماهور. مطالعۀ 

های  ها انجام شد تا چارچوب متون مجالت مذکور برای شناخت و استخراج مضامین کلی آن

 ختن به موسیقی قومی شناسایی شوند.شده برای پردا اصلی برساخته در مجالت مطالعه

هایافته

هایی که مجالت، موسیقی قومی را ذیل  ترین چارچوب شده، مهم با تحلیل مضامین متون مطالعه

 اند از: اند، عبارت ها برساخته آن

 چارچوبمعاصربودنموسیقیغربیوغیبتیاطردموسیقیقومی

صر، با این مفروض که موسیقی امری مطلق شماری از هنرمندان جامعه موسیقی در ایران معا

گاه این امر مطلق موسیقی غربی است، بر آن بودند که در  ترین جلوه ترین و جامع است و مهم
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زمین از جمله هارمونی، ارکستراسیون  موسیقی ایرانی نیز اصول مبتنی بر قواعد موسیقی مغرب

رو که هر نوع از  تقاد داشتند از آنو... موضوعیت دارد. این در حالی بود که شماری دیگر اع

انواع موسیقی، نحو و دستور زبان خود را دارا است، تقلید در اصول و مبانی یک موسیقی توسط 

 رفتن ماهیت موسیقی خواهد بود. ها موجب ازدست سایر موسیقی

هنری در ایران نیز متأثر از محوریت موسیقی غربی، به -برخی مجالت هنری یا فرهنگی

 که بر آن متمرکز یا بدان متمایل بودند.  نحوی زدند؛ به این گونه دامن میشناخت 

ضمن  0630-0631های  هنری دولتی بود در سال-فصلنامۀ هنر که اولین مجلۀ فرهنگی

( به 010-011: 6، ش 0632های گذشتۀ موسیقی ایران ) نظرداشت ضرورت بازبینی در قالب

مبادرت ورزید؛ برای نمونه در چهارمین شماره معرفی موسیقی جدی علمی و کالسیک غربی 

هایدن و موتسارت، در شمارۀ پنجم بتهوون، در ششمین شماره باخ، در شمارۀ دهم موتسارت و 

در شمارۀ هفتم موسیقی قرن بیستم و زمینۀ فرهنگی و پیشتازان آن معرفی شدند و جدیدترین 

میت آلمانی، از او به تالشگری تحوالت موسیقی در این سده مرور شد. در معرفی پل هیند

پیشگام برای جلب عالقۀ عامۀ مردم به موسیقی قرن بیستم و همسازکردن آن با موسیقی سنتی 

نام برده شد و اظهار شد وی بر آن بود که موسیقی کارکردی یا مفید باید جای موسیقی 

ینسکی بیش از آنکه خودمدار یا موسیقی برای موسیقی را بگیرد. نویسنده معتقد بود که استراو

-031: 0636عنوان منبع الهام استفاده کرده است ) ها به کار گیرد، از آن عناصر ملی را آشکارا به

رویکردهای جدید و مدرن در عرصۀ موسیقی غرب  0603-0630های  (. این مجله در سال003

-213: 0630ر، ف و معاصر جهان را مطالعه کرد. مقاالتی دربارۀ موسیقی کالسیک و مدرن )جوان

ای با موضوع موسیقی مدرن  ( و مقاله063-010: 0606(. موسیقی پسامدرن )مهابادی، 200

 ( مصادیقی از این مضمون بودند.001-060: 0606شوستاکوویچ، آهنگساز روس )کاشانی کبیر، 

شناسانه و پیشنهاد دو مدل تحقیق به مطالعۀ وجه  مقالۀ اتنوموزیکولوژی، یک بازبینی شناخت

( و ترجمۀ 63ش  ،0601علمی موسیقی پرداخت که اتنوموزیکولوژی هم مدنظر بود )فاطمی، 

( در این مجله 63، ش 0601ای دربارۀ موسیقی محلی و ضرورت گردآوری آن )بالبارتوک،  مقاله

از معدود شواهدی هستند که بر موسیقی قومی متمرکزند، اما این رویکرد چندان بر دوام نبود و 
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فصلنامۀ  ،0611سیقی غرب، مانند مقالۀ موسیقی علمی در قرن بیستم )کمال پورتراب، مطالعۀ مو

 ( پرشمارتر بود.01ش  هنر

در این مجله، مضامین بسیاری نیز ویژۀ موسیقی ایرانی بود و مباحثی را در عرصۀ مبانی و 

در اصول اجرای موسیقی درانداخت، اما چندان بر موسیقی قومی تمرکز نداشت. نوگرایی 

موسیقی و تأثیر جامعه بر موسیقی معاصر، دیگر مضمونی بود که به اقتضائات روز جامعۀ ایران 

مسئله فقط تأثیر موسیقی نو با موسیقی بر جامعه نیست. این »در یک نمونه بیان شد:  نظر داشت.

وسیقی راه دوطرفه است. باید اول از تأثیر جامعه بر موسیقی معاصر صحبت کرد و بعد به تأثیر م

 (.000-030: 0600)مشایخی، « بر جامعه پرداخت

فصلنامۀ هنر تالش داشت مضمون موسیقی علمی را برجسته کند و تعالی و تدانی آن را ذیل 

( کندوکاو در ابعاد دانشی و 0632-0610چنین نگرشی بازنمایاند. در دورۀ فعالیت مجله )

درآمدند: مقاالتی با موضوع ابداعات آموزشی موسیقی قوت گرفت و مقاالت بسیاری به نگارش 

(، رابطۀ 006-001: 36، ش 0610های قدیم در موسیقی )کمال پورتراب،  جدید متناظر با تکنیک

: 30های سجاوندی و فرودهای موسیقایی )همان، ش  (، نشانه001-010تنداها با مترونم )همان: 

، ش 0610(. کمال پورتراب )002-002: 33( و نیز ریتم و ادوار ایقاعی )همان، ش 061-001

های موسیقی و ارتباط  ( به اصالت و تغییرپذیری آن در موسیقی ایران و نوآوری002-012: 33

( پرداخت که 000-000: 00، ش 0613های گذشته )کمال پورتراب،  آن با ابداعات دوره

یخی به های موسیقی اصیل ایرانی بود. همچنین علیرضا مشا ای در چگونگی روزآمدی مطالعه

های کالسیک در موسیقی دوازده تنی پرداخت  بندی موضوع آموزش موسیقی ذیل عنوان عبارت

 (.000-006: 0610)مشایخی، 

ای به  هنری و خصوصی بود، اساساً توجه ویژه-ای فرهنگی مجلۀ گلستانه نیز که مجله

به آثار موسیقی معاصر جهان داشت و موسیقی معاصر غرب را برجسته کرد؛ هرچند نگاهی 

هنرمندان ایرانی و گاه اجراهای آنان نیز داشت، مانند گزارش رسیتال گیتار کالسیک لیلی افشار 

( و گزارش کنسرت گروه 62، ش 0611که در سالن رودکی و خانۀ هنرمندان ایران برگزار شد )

ه رویکرد (. در گلستان01: 0612تار نوازی معاصر ایران( )گلستانه،  همساز )موسیقی تلفیقی و سه

گیری هویت  منزلۀ گام نخست در شکل های نظری آن به به هنرهای معاصر جهان و فهم بنیان

معاصر برای هنر ایران، معرفی شده بود. گلستانه غالباً انواعی از موسیقی یا هنرمندان موسیقی 
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یا  ویژه موسیقی پاپ و راک را برجسته کرد و از موسیقی ایرانی )دستگاهی، محلی غربی و به

 قومی( نشانی نبود.

چارچوباصالتموسیقیقومیبارویکردهایدینیوعرفانی

هنری حوزۀ هنری بود. در این مجله از روند رو به ابتذال -سوره یکی از مجالت فرهنگی

های گوناگون و گاه با تکیه بر تعامل شعر عرفانی  ( و به شیوه06-02: 0631موسیقی انتقاد )صبا، 

(. در 00-31: 0631شد )سراج،  های موسیقی ایرانی برجسته می ایرانی، ارزشفارسی و موسیقی 

ای از  شناس منتشر شد. از جمله در مقدمۀ مقاله موسیقی این مجله، مقاالتی از برخی محققان قوم

های  پذیرترین مباحث فرهنگ میراث موسیقیایی بدون شک از آسیب»ژان دورینگ اشاره شد: 

کردن موسیقی روی کاغذ است. این بدان معنا  . . اولین راه چاره، ثبتآید.. شمار می سنتی به

 (.002: 0600)سوره، « نیست که ضرورتاً این اقدام باید متأثر و ملهم از سیستم غربی باشد

ای عمومی بود، به موسیقی  مجلۀ ادبستان هنر که با موسسۀ اطالعات پیوند داشت و مجله

وگو با ذکر آنکه هرگونه نوآوری باید براساس شناخت  فتایرانی توجه ویژه داشت. در یک گ

نوازی  سِر بقای موسیقی ما در بداهه»ها باشد وگرنه ماندگار نخواهد شد، بیان شده بود که  سنت

(. طرح موضوعاتی مانند منبع الهام دانستن موسیقی سنتی و محلی 20-21: 0601)ظریف، « است

داد که در این  ( نشان می00: 0600نری )شهبازیان، های جدید ه برای آهنگسازان در آفرینش

مجله، باور آن است که در موسیقی پس از انقالب، موسیقی کالسیک ایرانی، محلی و عامیانه 

ها از جمله  حفظ هویت ملی در موسیقی که در معرض انواع آسیب طراز است. دارای اهمیت هم

د و اهمیت پایبندی به هویت اصیل موسیقی ش های وارداتی قرار داشت، مهم دانسته می موسیقی

 شد. ایرانی اعم از سنتی یا محلی تصریح می

شد، بحث درخصوص موسیقی آغاز  در مجلۀ عصر آدینه که در بخش خصوصی منتشر می

گرایانه در این  شد که تداوم نیافت. در یک مقاله در شمارۀ نخست، نویسنده با رویکرد سنت

تمدن »حلیت موسیقی در تمدن اسالمی، نتیجه گرفته بود  جستار پس از بحث از حرمت و

های موسیقایی عظیمی را حفظ کرده  واسطۀ آن، سنت رغم دین اسالم بلکه اصالً به اسالمی، نه به

گیری نحوی موسیقی نظیر موسیقی بعد از دورۀ  و توسعه داده است. این تمدن مانع از شکل

پیوندد... اسالم آن  ط بدون قبض قبلی به وقوع میزمین بوده است که در آن، بس کالسیک مغرب
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واسطۀ شنیدن  داند و مسلمانانی را که به موسیقی را که به غفلت از یاد خداوند بینجامد حرام می

)نصر، « کند شوند از این کار منع می ور می آن از جهان معنوی غافل شده و در امور دنیوی غوطه

شناسی اسالمی نیز در ادامه شکل گرفت و در آن  زیبایی(. تأمالتی در موسیقی و 30-33: 0613

به مباحثی از جمله موسیقی دینی، تالوت قرآن، موسیقی مدرن عربی و بحث فقهی در موسیقی 

 (.000-011: 0613توجه شد )لیمن، 

شد. این مجله سرانجام از یک مجلۀ تخصصی  مجلۀ مقام نیز از سوی حوزۀ هنری منتشر می

منتشر شد. رویکردهای « کتاب فصل موسیقی»تغییر رویکرد داد و با عنوان به یک مجلۀ علمی 

 0610-0600هایی داشت. در بازۀ  های مختلف انتشار، تفاوت این مجله به موسیقی در دوره

موسیقی جهانی، مضمون اصلی و فراگیر در مطالب مجله بود. در این دوره، موسیقی پاپ و 

ها در موسیقی ایرانی،  با تساهل و تسامح در قبال اصالت ضرورت تقویت و گسترش آن در ایران

مبتنی بر روند جهانی موسیقی در غرب ترویج شد. در این دوره، شناخت موسیقی پاپ غربی و 

ساز اقبال موسیقی ایران به  گسترش موسیقی پاپ وطنی، مضامین پرتکراری بودند که زمینه

 شد. د میها تأکی شده و بر آن موسیقی جهانی دانسته می

(، اما این 03-01: 0601نا،  شناسی نیز پرداخت )بی موسیقی مقام به ابعاد علمی قوم

رویکردی گسترده نبود. گاه دانش موسیقی ایرانی برمبنای فنون عملی مشاهیر برجستۀ 

پرست مطالعه  الدین ارموی، حاج قربان سلیمانی و عبداهلل ملت موسیقی ایران مانند صفی

ای با موضوع سماع منتشر شد که آیین مذهبی دراویش  ( و مقاله60-20: 0603شد )مبکی،  می

 (.1، ش 0603را شرح کرد )جاوید، 

پسند ایرانی )پاپ( از خود نشان  مقام در فعالیت در این دوره، اقبال بسیاری به موسیقی عامه

تناسب با نیاز پسند م وگو پرداختن به موسیقی عامه داد که در حال ظهور مجدد بود. در یک گفت

بینی بودند که حاضر نشدند  قدر دچار تبختر و خودبزرگ اهل این کار آن»جامعه برجسته شد: 

شانه کنار مردم حرکت کنند. به همین خاطر جوانان راه خود را پیدا کردند و  به روی زمین، شانه

 (.23: 0611موسیقی متناسب با ریتم زندگی امروز را دنبال کردند )صالح عال، 

مهدوی، رئیس وقت مرکز موسیقی حوزۀ هنری که سردبیری مجله را نیز برعهده داشت، بر 

پیوند نظری موسیقی در حوزه هنری و جامعۀ تخصصی موسیقایی با مراکز فقهی کشور تصریح 

در آیندۀ فعالیت حوزۀ هنری، موسیقی اصیل و موسیقی محلی و نواحی »کرد که  و بیان می
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)مهدوی، « جه خواهد بود که اهالی آن، وارثان واقعی موسیقی ایران هستندایرانی، بیشتر مورد تو

نمایاند. از این پس، در جهت پیوند  (. این اظهارات رویکرد جدید مجله را می0: 00، ش 0610

میان مباحث موسیقی و فقهی، مطالب متعددی منتشر شد. چند مقاله با موضوع فقه و موسیقی به 

های فقهی متمرکز بر موسیقی غنایی  ( و به مطالعۀ دیدگاه00، ش 0610نگارش درآمد )ایرانی، 

(. این موارد داللت بر آن داشت 20و  22، 20، 21، ش 0612و  03، ش 0610پرداخت )جناتی، 

 های مشترک دین و موسیقی در مجلۀ مقام اهمیت دارد. که مطالعه در زمینه

ر مقام، متفاوت بود. مجله ضمن آنکه تالش اما سویۀ نگاه به موسیقی پاپ در دورۀ دوم انتشا

کرد برخی ابعاد نظری این موسیقی را روشن کند، نقدهای جدی هم به گسترش آن در ایران 

( و نوگرایی در 63، ش 0616که مقاالتی با محوریت موسیقی مردمی )شهرکی،  داشت. درحالی

( عرصۀ نظری در تعریف 60ش ، 0616موسیقی با تمرکز بر موسیقی راک در ایران )فکری ارشاد، 

 گرفت. موسیقی پاپ را گستردند، نقدهایی هم به جریان موسیقی پاپ و انواع آن در ایران شکل می

کوشید موسیقی کالسیک ایران و نیز موسیقی نواحی را مدنظر نگاه دارد. مقاالتی  مقام می

زاده،  بوشهر )شنبه (، موسیقی کار6، ش 0600دربارۀ موسیقی کردی خراسان )توحدی اوغازی، 

( از مصادیق توجه به موسیقی 21، ش 0612( و موسیقی مذهبی بوشهر )همان، 6، ش 0600

شناختی  شناختی، تاریخی و هنری و جامعه اقوام بودند. موسیقی آذربایجان با رویکردی معنی

، ش 0601ای در موسیقی مقامی خراسان )بیانی،  (. مقاله21، ش 0612خانی،  تبیین شد )عباس

( نشان از توجه مجلۀ 22، ش 0612وگوهایی با هنرمندان موسیقی سنتی ترکمن ) ( و نشر گفت0

 مقام به موسیقی اقوام و نواحی داشت.

زمان با اولین جشنوارۀ سراسری موسیقی زنان نواحی ایران نیز بر اهمیت موسیقی نواحی  هم

و خاورمیانه را در تقابل با فرهنگ  (. مقاالتی نیز وضعیت موسیقی ایران26، ش 0612تأکید شد )

( و به بحران وخیم وضعیت موسیقی در 0و  0، ش 0601غربی مطالعه کردند )دورینگ، 

ای که اصول موسیقی علمی  های هزارساله تمدن»کشورهای آسیایی پرداختند که سبب شده بود 

های خود  ع و حفظ سنتاند... از دفا ای پدید آورده ای را پرورش داده و زبان موسیقی و پیچیده

« ترین هنر عامیانه غربی ناتوان شوند عاجز مانده و در برابر تأثیر تجربیات موسیقی غربی و مبتذل
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( که تالش داشت تا تأکید بر ضرورت رجعتی به مبادی سنتی موسیقی در 23-20: 0601)دانیلو، 

 ایران داشته باشد.

، ش 0616ای،  مجلۀ مقام بود )الهی قمشهگاه رابطۀ موسیقی با عرفان و تصوف نیز در نظر 

نحو  (، اما رویکرد مهم و اساسی مقام در دورۀ دوم انتشار، تبیین ارتباط میان دین و موسیقی به21

بنیادین و نیز متمرکز بر جایگاه موسیقی در دین اسالم بود؛ گرچه موسیقی مسیحی نیز از نظر 

 دور نماند.

احث نظری، گاه ناظر به ارتباط فرهنگ و دین بود. این در زمینۀ ارتباط موسیقی و دین، مب

دانستند و دین را سخنگو و شارح  مباحث، انواع هنرها از بدوی تا مدرن را تحت حمایت دین می

کارآمد هنرها. با این باور که در فرهنگ غربی، ادبیات کمتر از سایر هنرها و موسیقی بیش از همه 

ترین رسانۀ هنری دین، و موسیقی  اسالمی، ادبیات مهمدر خدمت دین بوده، اما در فرهنگ 

در حوزۀ تمدن اسالمی از ترکیب رقص و موسیقی، سماع، »ترین رسانه بوده است و نیز  اهمیت کم

 (.06: 00، ش 0610)خرمشاهی، « ویژه در محافل و طرایق عرفانی پدید آمده است به

موسیقی پرداخت. شرح تعابیر قدسی بسیار به موضوع دین و  0610-0610این مجله در بازۀ 

(. سردبیر 00، ش 0610مصطلح در موسیقی آیینی، ذیل موسیقی دینی از آن جمله بود )نادری، 

طلب در عرصۀ موسیقی را نقد  های دولت اصالح گرایی برنامه وقت مقام در اوان دورۀ اصول

م و مقام رهبری است، کرد. وی همچنین اشاره کرد که مالک مقام در زمینۀ موسیقی، نظر اما

دانند،  ای حالل می اهلل خامنه خاطر شرایط اجتماعی، بسیاری از اموری که امام و آیت به»گرچه 

 (.63، ش 0610)مهدوی، « مان نیست های اصلی جزء سیاست

های دولت اصالحات، رویکرد آن به موسیقی اصیل و دینی  نقد دیگر سردبیر مقام به سیاست

اند و  ها نیامده های نواحی، دیگر به صحنه موسیقی دستگاهی و موسیقی استادان بزرگ»بود: 

های مذهبی و آیینی و روحانی در  های مناطق... از شناساندن انواع موسیقی کارشناسان موسیقی

، 0603زعم این مجله، از سال  (. به6-2: 0610)مهدوی، « اند های فجر غفلت ورزیده جشنواره

پاپ  بخشیدن به موسیقی شبه های وارداتی که با رسمیت یی با فرهنگموسیقی ایرانی در رویارو

ها برای رشد و تعالی موسیقی سنتی و دستگاهی ایران را از بین برده  آغاز شده و آخرین زمینه

ومرج موسیقایی انجامیده، سنن اصیل و فرهنگی موسیقی  بود، وضع نابسامانی داشت و به هرج

نوازندۀ ساز ایرانی برای زندگی و کار خود از »که  طوری د شده بود؛ بهایرانی، نادیده گرفته و نابو
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وتار را نوازندگان و  جهت مادی و معنوی با مشکل و مخاطره مواجه شده و همین افق تیره

، ش 0610)مهدوی، « های دوردست نیز دارند خوانندگان روستاها و ایالت و عشایر و شهرستان

03 :06.) 

مدار در موسیقی ایران با اقبال به مبادی دینی  نوجویی اصالت» 0610-0610مجلۀ مقام در بازۀ 

را با مباحثاتی دربارۀ موسیقی و فرهنگ دینی، و بازتولید موسیقی ایرانی متناسب با « و فرهنگی

موسیقی و فرهنگ »معارف ایرانی و اسالمی در کانون توجه خود قرار داد. در مقام، ذیل مضمون 

های دینی موسیقی جهان با تأکید بر موسیقی  با هنر و از جمله موسیقی و نیز بنیان ، پیوند دین«دینی

« متناسب با معارف ایرانی و اسالمی بازتولید موسیقی ایرانی»مذهبی مطالعه شد. همچنین موضوع 

در این مجله برجسته و از همین رو مضمون محوریت دین در موسیقی معاصر ایران، تقویت شد 

 نمود. ای فقهی در باب موسیقی و غنا را برجسته میه که دیدگاه

قوم علمی مطالعات با آن بازشناخت و قومی موسیقی اصالت چارچوب

شناختیموسیقی
طور ضمنی و  پرداختند به اصالت موسیقی قومی در برخی از مجالت هنری که به موسیقی می

شناختی  موسیقی مطالعات علمی قومها و نیز بر  ذیل موسیقی ایرانی مدنظر قرار داشت اما بر آن

های موسیقی محلی با هدف مطالعه در  شد. برای نمونه در مجلۀ آدینه، نقد آلبوم تمرکز نمی

(. در 60-60: 0633ها در موسیقی معاصر از آن جمله بود )سماواتی،  گیری از آن چگونگی وام

تحریف فرهنگی از »شد:  های یک آلبوم موسیقی بختیاری نگاشته یک نمونۀ دیگر نقد نوآوری

« شود. باید نخست عاشق فرهنگ منطقه بود. باید با آن زیست ها آغاز می جایی همین نزدیکی

ها و  های مبتنی بر سنت آدینه در نقد آثار موسیقی، بر دستیابی به نوآوری (.62-60: 0633)

فادۀ گاه نادرست ویژه دربارۀ است پایبندی به مبانی موسیقی اصیل ایرانی تأکید کرد که به

ای دیگر به تأثیر های محلی برجسته شد. در مقاله آهنگسازان و خوانندگان معاصر از موسیقی

موسیقی محلی بر موسیقی کالسیک و نیز بر انواع دیگر موسیقی پرداخته و بیان شد که در این 

دو »ننده است: ک توفیق نوآوری است که تعیین میانه، چگونگی برخورد با سنت، در توفیق یا عدم

زدن بر بستر سنت و یا حرکت از سنت برای دستیابی به نگرش عمومی رایج است: چرت

(. در ارزیابی کنسرت گروه شیدا و عارف نیز نوشته شد: 33-30: 0630)درویشی، « های تازه افق
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ها و مشخصات موسیقی نوآور ایران را دربرنداشت، اما یکی از این کنسرت، اگرچه همۀ جذبه»

ای از امکانات بارآور های موسیقی اصیل و پیشرو ایران، جلوهگویاترین و زیباترین جلوه

موسیقی ایرانی در برابر موسیقی سنتی و موسیقی عامیانۀ مبتذل... بود... نوآوری اگر در پیوند با 

« رو خواهد شد اصالت و سنت و همگام با زمانه و خالقیت بروید، با پذیرش مردمی روبه

 (.00: 0631هی، )سرکو

زمان که در پاسداشت اصالت موسیقی مطالبی منتشر کرد، به  باید توجه داشت که آدینه هم

ها تولید کرد که  طرد موسیقی کالسیک ایران نیز پرداخت و مضامینی دال بر امکان ناکارآمدی آن

تواند  اً نمیای بیان شد که موسیقی سنتی... ماهیترویکردی متناقض بود؛ برای نمونه در مقاله

پاسخگوی نیازهای روانی و عاطفی و هنری انسان امروزی باشد. موسیقی ردیف یا سنتی چنان 

: 0601شود )نداف  های گذشته میزهرآگین است که تکیه بر آن، مانع گسستن بندهای حقارت

ت و شدن در تاریخ معاصر، تعاریف مرتبط با سن(. جستار دیگری نیز با اشاره به روند جهانی62

هایی  موسیقی سنتی را به چالش کشید و مواجهه با تالش هنرمندان برای نوآوری با برچسب

(. در طرد سنت از 00-06: 0600فر،  شیفتگی را تقبیح کرد )جوان زدگی و غرب چون غرب

وگو نیز موسیقی سنتی در پاسخ به نیازهای معاصر ناکارآمد توصیف شد  موسیقی در یک گفت

 (.00-02: 010، ش 0600)فخرالدینی، 

هایی از رویدادهای موسیقی  شد. در گزارش مشابه همین رویکرد در مجلۀ دنیای سخن دیده می

هنرنمایی هنرمندان آذری که همچنان »شد:  تالش هنرمندان موسیقی اقوام تحسین و برجسته می

 (.00: 0633)احتشامی، « اند ها و رسالت موسیقی سنتی آذربایجان بودهوفادار به حفظ ارزش

در تالش برای ایجاد وفاق میان موسیقی سنتی و غربی، شرط الجرم پیشرفت موسیقی ملی 

دانانی  غیر از شرایط بیرونی، تنها از عهدۀ موسیقی تحول، به»و علمی ایران دانسته شد؛ زیرا 

)درویشی، « آید که بر موسیقی ملی خویش و موسیقی علمی و جهانی تسلط داشته باشند برمی

(. این رویکرد با نظرهای موافقان موسیقی علمی در ایران بعداً قوت گرفت و 03-03: 0633

نظیر آدینه، طرد  (.01: 0602موسیقی علمی در ایران، در حال احتضار توصیف شد )مشایخی، 

شد؛ مانند آنکه  موسیقی کالسیک ایران نیز براساس چنین رویکردی در دنیای سخن دنبال می

تحولی نیافته و همان صورت کلی پیشین خود را حفظ کرده است، اما نوع موسیقی سنتی »

ویژه در اوایل انقالب و با فعالیت گروه عارف و شیدا شکل گرفته که  جدیدی از موسیقی، به
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تواند  های گذشته است و نمیتواند موسیقی ملی قلمداد شود... . موسیقی سنتی متعلق به نسل می

 (.23-20: 0630)کامکار، « ونی باشدپاسخگوی نیازهای نسل کن

طور ضمنی صحه  در همین حال، دنیای سخن ضمن طرد موسیقی سنتی بر موسیقی اقوام به

موسیقی سنتی به کهولت کامل رسیده و رو به انقراض است و نوع خالص آن که »گذاشت:  می

اند، در آن  عادت کرده موسیقی عامیانه است، در میان مردم باقی خواهد ماند؛ زیرا همۀ مردم به آن

: 0630)باشی، « برند و عنداللزوم، مجریان آن هستند شناسند، از آن لذت می سهیم هستند، آن را می

های مختلف در این مجله دیده شد: در  شناسی نیز به بهانه موسیقی (. دفاع از مطالعات قوم00

متن مذکور که »ازان اشاره شد: نو ای بر متن منتشرشده در پی سومین شب از جشنوارۀ نی اعتراضیه

نگرد... با  کامالً غیرتخصصی و عامیانه به مقولۀ وسیع موسیقی محلی و کار پژوهش می

کردن همۀ  شده در زمینۀ موسیقی محلی، با محکوم خواندن همۀ کارهای انجام نمایشی

اده از آالت گوید که استف اندرکاران و پژوهندگان این موسیقی در نداشتن درک عمیق... می دست

دانان و  موسیقی فرنگی برای اجرات نغمات ایرانی تجددگرایی و خالتوری است و... دست موسیقی

المللی از آستین غرب بیرون آمده و درصدد  پژوهندگان ایرانی... در قالب استفاده از سازهای بین

در خصوص شده  نگارنده نظرهای ارائه« نواختن ضربات خود بر پیکر موسیقی ایرانی است.

موسیقی مقامی و موسیقی رقص را حاکی از نداشتن دید صحیح و جامع درمورد مسائل مربوط به 

(. گزارشی از گردهمایی هنرمندان آواز 00-00: 0601های محلی دانست )درویشی،  موسیقی

 (.02: 0606نواحی ایران نیز بر اهمیت موسیقی نواحی در ایران تأکید داشت )درویشی، 

شد به تکریم موسیقی محلی اهتمام آشکار  نیز که در بخش خصوصی منتشر میمجلۀ کلک 

( یک 060-020: 0602داشت. انتشار سخنان سیما بینا دربارۀ موسیقی محلی خراسان )بینا، 

-203: 0633نمونه بود. در معرفی نوارهای تازۀ موسیقی، بازآفرینی موسیقی مازندران )افتخاری، 

 (.201-200: 0601برجسته شد )درویشی،  ( و موسیقی مازندرانی222

هنرمندان »توجهی به موسیقی اقوام شد:  در نگاهی به جشنوارۀ موسیقی فجر نیز نقدی بر بی

های کار و زندگی پرتالش اقوام مختلف  درآورندۀ ترانه نظم موسیقی محلی با اینکه همیشه به

« شده است مقام واالیشان رفتار نمی گاه با آنان با احترامی شایستۀ اند، اما هیچ ایرانی بوده

 (.261-221: 0601)شکاری، 
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: 0601های فولکلور کردی ) ( و ترانه030: 0600پرداختن به موسیقی اصیل ایران )میرنقیبی، 

 دهد. ( از جمله مصادیقی است که توجه کلک به هنر اقوام را نشان می06-01

جشنوارۀ آیینه و آواز حوزۀ هنری،  گزارشی از گردهمایی هنرمندان آواز نواحی ایران در

های خوانان بوشهر، عاشقهای آذربایجان، شاعران بلوچ، شروههای خراسان، عاشیق بخشی

جام و طریقت قادریۀ  قشقایی، خوانندگان مراسم زار و نوبان، ذکرخوانان طریقت نقشبندی، تربت

موسوم به مقامی و آواز نواحی خوانان میناب و بسیاری دیگر از بزرگان موسیقی  سنندج، مولودی

ایران را برجسته کرد و از اینکه این نسل در حال زوال و نابودی است، انتقاد کرد )افتخاری، 

زمان  (. گرچه موسیقی اقوام از موضوعات برجسته و در کانون توجه مجله بود، هم610: 0606

 سرآمدان موسیقی کالسیک جهان نیز معرفی شدند.

یگر از معدود مجالت تخصصی موسیقی بود که توسط بخش خصوصی مجلۀ ماهور، یکی د

کرد. در  شد. ماهور، از اوان فعالیت خود، موسیقی را در گسترۀ فرهنگی آن مطالعه می منتشر می

نگر دیگری انجام شد که نقش موسیقی را در فرهنگ ایران  پی این رویکرد، مطالعات کل

فرهنگی مطالعاتی صورت گرفت )کراس،  یستجست؛ برای نمونه در رابطۀ موسیقی و ز می

( و تطور این هنر در سیر تحوالت فرهنگی در ایران و تاریخ نوآوری در موسیقی 20، ش 0616

 (.00، ش 0610ایران تحلیل شد )سپنتا، 

المللی موسیقی برگزارشده در  شده در کنگرۀ بین بازنشر تحقیقات پیشین مانند مقاالت ارائه

دانان حدود سی کشور مختلف از جمله ایران، فرانسه، آلمان، ویتنام،  وسیقیاز سوی م 0601سال 

های  برزیل، شوروی، آمریکا، انگلستان، هند، ژاپن، لبنان، عراق و تاجیکستان که حفاظت از سنت

بخشی ماهور به پاسداشت سنن  موسیقی اصیل ملی و عامیانه را در نظر داشت، نشانگر اهمیت

(. انتشار مطلب گوناگون درخصوص 000-006: 0612نا،  دمی بود )بیموسیقی عالمانه و مر

موسیقی شرق از جمله مطلب تأثیر موسیقی شرق بر موسیقی غرب نیز نشان داد که موسیقی 

(. در این میان مواجهۀ موسیقی 210-006: 0616شرقی در کانون توجه نشریه است )دانیلو، 

ای را که بر تأثیرپذیرفتن  و رویدادهای تاریخی ایران با فرهنگ مدرن نیز مدنظر ماهور بود

 (.60-20: 0616موسیقی غرب از موسیقی ایران دخالت داشت مطالعه کرد )میثمی،

های تجددگرا )کالنتری،  گرایی در موسیقی ایران و مواجهۀ آن با دیدگاه تطورات سنت

لعاتی برای تحوالت های فکری و اجتماعی در ایران و مطا ( در کنکاشی در زمینه23، ش 0616
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ها با موسیقی  موسیقی سنتی بودند. در ماهور، مطالعه در چگونگی مواجهۀ موسیقی سنتی ملت

( 0601المللی موسیقی ) غرب گسترش یافت. بازنشر مقاالتی از محققان خارجی در کنگرۀ بین

؛ زمین تمرکز داشت )شایه که بر رویارویی و تعامل موسیقی سنتی شرق با موسیقی مغرب

 ( از آن زمره بودند.22، ش 0612هالند، -کراسلی

شدن و پدیدۀ موسوم به  در تداوم مباحث فرهنگ و موسیقی، با توجه به جریان جهانی

سازی که دامنۀ آن به فرهنگ نیز تسری داشت، شماری از مقاالت به موضوع موسیقی و  جهانی

شدن را موضوع  فرایند جهانی شدن هم تمرکز یافتند و بحث موسیقی جهانی یا ملی در جهانی

( 6، ش 0601مطالعه قرار دادند؛ ازجمله مقالۀ یک شکل جهانی برای یک نوع جهانی )فاطمی، 

(، هریک ناظر بر 1، ش 0603و مقالۀ موسیقی ملی، ارکستر ملی و موسیقی جهانی )کیانی، 

 ابعادی از این موضوع بود.

« موسیقی کالسیک»قی ایرانی را در دو بخش به این ترتیب مجلۀ ماهور، ابعاد گوناگون موسی

شود( و موسیقی نواحی )یا اقوام(، با مقاالت پژوهشی  های اصیل یا سنتی هم نامیده می )که به نام

ای )برخی از مقاالت به قلم نویسندگان غیرایرانی برای این نشریه تألیف شدند(،  تألیفی یا ترجمه

ها، سرآمدان  انی، تاریخچه، متون مرجع و رسالهمطالعه، معرفی و خصوصیات آن )اصول و مب

ویژه دین در  نمایاند. تدقیق در موسیقی ایرانی و ارتباط آن با فرهنگ به قدیم و جدید و ...( را می

 ها را برای تفکر و پژوهش در زمینۀ موسیقی ایرانی فراهم آورد. ماهور، زمینه

نوگرایی در موسیقی اصیل ایرانی  مطالعه درمورد رابطۀ موسیقی و فرهنگ، موضوع ضرورت

در »را نیز برجسته کرد و بر اهمیت چگونگی سازوکار نوآوری تأکید کرد. یک نظر بر آن بود که 

پسند بومی اما به سبک غربی،  های مردم پسند غربی و موسیقی های مردم دورۀ ما برتری موسیقی

های فوق گرایش دارد و  سیقیای برای شنیدن موسیقی که عمدتاً به مو گیری گوش تازه شکل

ای از انواع موسیقی، از  امکان ضبط صدا و سهولت در مصرف مکرر موسیقی، ادامۀ حیات پاره

ها موسیقی کالسیک ایرانی را مورد تهدید قرار داده  های کالسیک و در میان آن جمله موسیقی

تجویز مطرح  بلصورت یک ضرورت قا است. در مقابل این تهدید به مرگ است که نوآوری به

ها بر سر دوراهی  تشریح؛ چرا که این نوع موسیقی ای طبیعی و قابل شود و نه همچون پدیده می

(. نویسنده بر این باور بود که طرح مسئلۀ 030: 0610)فاطمی، « اند مرگ و زندگی قرار گرفته
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تر بر ما  ای است که موقعیتی ناخجسته ضرورت نوآوری در موسیقی ایرانی... ضرورت ناخجسته

کردن موسیقی ایرانی، با «پیشرفته»کردن و «علمی»گرایش به »تحمیل کرده است )همان( و 

ای در آن کشف  کند، امکانات تازه واردکردن آن در نظام موسیقایی غرب این موسیقی را نو نمی

نشاند  جای آن می بخشد، بلکه موسیقی دیگری به ای به آن نمی کند، بیان یا قدرت بیان تازه نمی

(.210-211)همان: ]...[« 

ندرت مقاالتی منتشر شد، از جمله مقالۀ زیباشناسی  پسند نیز به در ماهور دربارۀ موسیقی عامه

شدن نیز که در یک دوره بدان توجه  (. مقولۀ جهانی03، ش 0611پسند )گریسیک،  موسیقی مردم

جهانی متمرکز بر موسیقی پاپ  گاه از موسیقی ایرانی و تدریج به حاشیه رفت و گه شد، به می

(.61، ش 0613زبان سخن رفت )حماصی،  فارسی

نمایاندند: تعزیه در  در ماهور، برخی مطالب منتشره نیز ارتباط میان دین و موسیقی را می

(، نقش موسیقی مذهبی در حفظ و اشاعۀ موسیقی 60، ش 0610ایران و دو مجلس آن )بوذری، 

هایی از عناوین مقاالت در اقبال به موسیقی مذهبی  (، نمونه66، ش 0610ملی ایران )مشحون، 

 بودند که بر محور رابطۀ موسیقی و دین قرار داشتند.

موازات این مطالعات، ماهور با تمرکز ویژۀ تخصصی و پژوهشی بر موسیقی نواحی ایران،  به

از دستاوردهای  با تألیف یا ترجمۀ مقاالت موسیقی قومی را برجسته کرد. در یک مقاله، یکی

های مناطق ایران دانسته شد که درنتیجه  مثبت پس از انقالب ارائه و ترویج و حمایت از موسیقی

خوبی به جامعه شناسانده شدند و عالقه و توجه  هنرمندان و استادان موسیقی نواحی ایران به

 (.16-06: 0600ها افزایش یافت )علیزاده،  مردم به آن

(. تبیین 2، ش 0600چندصدایی موسیقی مناطق ایران )مسعودیه، تشریح و تفسیر خصیصۀ 

های  (، معرفی مقام00، ش 0610در فرهنگ موسیقایی شمال خراسان )بالم، « عاشق»مفهوم 

هایی دیگر از توجه به موسیقی مناطق ایران در  نمونه(03، ش 0610جام )مجد،  سازی تربت

 ماهور بودند.

( و 0، ش 0603برجسته ماند. موسیقی ترکمنی )مسعودیه،  موسیقی قومی همواره در ماهور 

( نیز از مصادیق مطالعه در موسیقی ترکمنان در ایران 01، ش 0610های مختلف آن )تکه،  سبک

رفتند. موسیقی کردستان و آوانویسی چهار آواز و تجزیه و تحلیل این موسیقی )حاج  شمار می به
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ا را مدنظر داشتند. تحقیق در موسیقی سایر نواحی ( شناخت موسیقی کرده00، ش 0610امینی، 

 های گوناگون مورد توجه بود. ها نیز همواره و به شکل بخشی بدان و اهمیت

شناسی و تاریخ سیاسی کردستان و کردها،  در یک مقاله ضمن اشاره به جغرافیا، جمعیت

های عروسی و  ار، ترانههای ک های پهلوانی، ترانه کردی، ترانه های موسیقایی تمام سازها، فرم

وگو ابعاد موسیقی بلوچستان  (. در یک گفت36-00: 0616های کردی مطالعه شد )دیتر،  رقص

، 0613های همدان )رهبر،  (. موسیقی عاشق21، ش 0610به بحث درآمد )فاطمی و دورینگ، 

خضرلو، (، زندگی موسیقایی آذربایجان و تغییر نظام فواصل در موسیقی مقامی این خطه )60ش 

(، موسیقی خراسان 03، ش 0613(، سفر در موسیقی ترکمن )کمینک، 00و  01، ش 0610

، ماهور 0630های خراسان ) گانۀ موسیقی بخشی های هفت ( و مقام00و  03، ش 0630)راحتی، 

 اند. ( از نمونه مطالعاتی هستند که در ماهور برجسته00ش 

شرح مراسم زار در موسیقی جنوب ایران  کارکردهای درمانی موسیقی نواحی، برای نمونه

( 00، ش 0611( و تأمالتی در موسیقی بلوچستان از منظر درمانی )دورینگ، 01، ش 0610)قرسو،

 شناختی آن داشت. نیز رویکردهای دیگر به شناخت فرهنگ موسیقی قومی و کارکردهای انسان

ر ترویج ادبیات به این ترتیب، در مجلۀ ماهور تمرکز بر موسیقی نواحی مبتنی ب

شناسی بود و ضمن مطالعات موردی موسیقی نواحی، معرفی و تحقیق در انواع و  موسیقی قوم

تری در این باره بود. از اولین آثار منتشرشده  شناسی، محور پژوهشی کالن موسیقی ها، قوم ابعاد آن

اله با ذکر اهمیت ای به مناسبت یادبود محمدتقی مسعودیه بود. در این مق در این محور، مقاله

شکستن اسطورۀ  تحقیقات مسعودیه دربارۀ اتنوموزیکولوژی، دستاورد این حوزۀ مطالعاتی درهم

شدن فرهنگ و وضع  موسیقی کالسیک غربی در ایران دانسته شد و با نظرداشت فرایند جهانی

حتی در  داشتن تکثر فرهنگی ها و با یادآوری واقعیت فرهنگ موسیقی برآمده از اقوام و خرده

های بومی با استقرار یک دموکراسی موسیقایی قرین  انداز جهانی موسیقی فرهنگ غرب، چشم

یابد، این اتنوموزیکولوژی است که با اثبات  در آنچه به موسیقی ارتباط می»دانسته شد: 

کردن هر نظامی که قصد سرکردگی  های موسیقایی و با ادب بودن نظام بودن و نیز تاریخی فرهنگی

اشته باشد، شنود بردبارانۀ موسیقی دیگران، موسیقی غیر و دموکراسی موسیقایی را ترویج د

 (.00-03: 0611)فاطمی، « کند می
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مقاالت دیگری نیز در این محور منتشر شدند. اتنوموزیکولوژی، به قلم پگ و ستکس، گفتمان 

یراکولی و ترابی، و تو هرگز هایی از چند اتنوموزیکولوگ، پاؤرز، بالم، س اتنوموزیکولوژیک: پاسخ

 (.01، ش 0610این موسیقی را نخواهی فهمید، از نتل، عناوین چندی از این مقاالت بودند )

تداوم یافت، « شناسی موسیقی قوم»انتشار مقاالت در این محور با مطالعۀ بنیادین موضوع 

آسیایی )ویتسلین، های  شناسی غربی و پژوهش در موسیقی موسیقی ای در باب قوم مانند مقاله

شناسی را عرضه  موسیقی ای منتشر شد که الگویی جدید برای قوم (. همچنین مقاله00ش  ،0630

کرد. این مقاله در گردهمایی ساالنۀ انجمن اتنوموزیکولوژی در راچستر نیویورک، در سال  می

تاریخی، شناسی مشتمل بر مالحظات و اجزای  موسیقی ارائه و در آن الگویی از قوم 0313

تواند سرمشقی برای یک  می»زعم نویسنده  شناختی معرفی شد که به زیست شناختی و روان انسان

بخش است؛ چون  ای رضایت شده باشد. این نتیجه جای تقسیم یافته، به شناسی وحدت موسیقی

ها پیش مایل به حرکت در  شناسان از سال موسیقی دهد که برخی قوم وسویی را بازتاب می سمت

شناسان اغلب صاحب نوعی عرق رسالت هستند مبنی بر اینکه  موسیقی اند. قوم استای آن بودهر

ها است و  ترین دورنما در عالم موسیقی متعلق به آن ترین و وسیع ای در بهترین و مناسب گوشه

(. در پی طرح 002-023: 0616)رایس، « شناسی است شناسی درواقع همان موسیقی موسیقی قوم

آیا الزم »، مقاالت بعدی نیز منتشر شد و ابعاد آن را کاوید، از جمله تأمالتی در اینکه:  این الگو

مدلی »( و پاسخی به 66، ش 0610)سیگر، « سازی کنیم شناسی را دوباره مدل موسیقی است قوم

ای با عنوان نظریۀ  ( و مقاله66، ش 0610)کاشکف، « شناسی موسیقی جدید برای قوم

 (.01، ش 0630ی )رایس، شناس موسیقی قوم

  شناسی، مقاالت: مطالعاتی در جایگاه جی الیس در تاریخچۀ قوم موسیقی بر محور قوم

شناسی  موسیقی شناسی تطبیقی و قوم (، تعاریف موسیقی63، ش 0613شناسی )ستاک،  موسیقی

و  (01، ش 0610شناختی )فل،  موسیقی شناختی در قوم های زبان (، مدل61، ش 0613)مریام، 

  ( از دیگر مصادیق تمرکز مجلۀ ماهور بر دانش قوم00، ش 0611شناسی )مریام،  موسیقی  قوم

 شناسی در جامعۀ موسیقی ایران معاصر بود. موسیقی

شناسی نیز اهتمام داشت و مقاالتی در این  موسیقی های تحقیق در قوم ماهور به معرفی روش

 (.00، ماهور ش 0611ایس منتشر کرد )باره را از ویلیام نل، تاد تایتن و تیموتی ر
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گیرینتیجه

توجهی را در شماری از  مثابۀ بخش مهمی از فرهنگ مردم ایران، سهم قابل موسیقی قومی، به

مجالت تخصصی هنری یا فرهنگی هنری چهار دهۀ اخیر به خود اختصاص داده است و 

نظر خود، رویکردهای گفتمانی  گونه مجالت در پرداختن به موسیقی، مبتنی بر گفتمان مورد این

آن  0بندی اند، به برساخت و چارچوب نویسندگان و فهم و خوانشی که از موسیقی قومی داشته

 اند. پرداخته

که مجالت تخصصی موسیقی بودند، « ماهور»و « مقام»نظر از مجالت تخصصی  صرف

عصر آدینه، آدینه، دنیای فصلنامۀ هنر، گلستانه، سوره، ادبستان فرهنگ و هنر، »هشت مجلۀ دیگر 

ترین  دادند. تحلیل مهم نیز سهمی از مطالب منتشرشده را به موسیقی اختصاص می« سخن، کلک

دهد که جایگاه موسیقی قومی در موسیقی معاصر ایران، ذیل سه  شده نشان می مضامین شناسایی

 کلی قرار دارد: 0چارچوب

؛ مجالت فصلنامۀ هنر «طرد موسیقی قومیمعاصربودن موسیقی غربی و غیبت یا ». چارچوب 0 

راندن یا طرد موسیقی قومی در عرصۀ موسیقی ایران معاصر، همچنین  حاشیه و گلستانه با به

زمین بخشیدند و مطالعات خود را بر آن استوار کردند،  با میزان اهمیتی که به موسیقی مغرب

 داد. ای را برساختند که موسیقی غربی را معاصر نشان می انگاره

؛ مجالت سوره، ادبستان «اصالت موسیقی قومی با رویکردهای دینی و عرفانی». چارچوب 2

فرهنگ و هنر، عصر آدینه و مقام، موسیقی قومی را ذیل چنین چارچوبی برساختند. مضامین 

های  ساخت که موسیقی قومی با ارجاع به زمینه یافته در این مجالت، این معنا را برمی نظام

 فانی آن، اصیل و در کانون توجه است.دینی و عر

؛ این «شناختی موسیقی اصالت موسیقی قومی و بازشناخت آن با مطالعات قوم». چارچوب 6

چارچوب در مجالت آدینه، دنیای سخن، کلک و ماهور برساخته شد. این مجالت، موسیقی 

 کردند. طالعه میشناختی م های فرهنگی، تاریخی و با نگاهی انسان اقوام را ناظر بر زمینه

بخش چارچوب  توان نمای کاملی از رویکرد دوم و مجلۀ ماهور را تحقق مجلۀ مقام را می

سوم به موسیقی اقوام دانست که در برابر چارچوب نخست قرار داشتند و بر اصالت موسیقی 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
4
. Framing 

5
. Frame 
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 های نظر داشتند، هرچند که این موسیقی را در زمینه اقوام و ضرورت حفظ و گسترش آن اتفاق

 کردند. یابی می مختلفی ریشه

نوجویی »ها نشانگر یک مضمون اصلی هستند:  ، یافته0610-0603در مجلۀ مقام در بازۀ 

در ساخت مضمون یادشده، «. مدار در موسیقی ایران با اقبال به مبادی دینی و فرهنگی اصالت

ویژه با نظر به متون  به-ای نظام داده شد که تأکید ویژه« موسیقی و فرهنگ دینی»تر  مضمون فرعی

برای نیل به موسیقی مبتنی بر دین را در نظر داشت. بدیهی است که موسیقی  -فقهی و دینی

 یافت. قومی نیز که ریشه در فرهنگ ایران داشت، ذیل این چارچوب قرار می

شده، بر معاصربودن موسیقی قومی داللت  های مطالعه مضامین برساخته در غالب نمونه

ه از منظرهای گوناگون بدان نگریستند و مجالت عمومی )مقام( و خصوصی داشتند؛ گرچ

)ماهور( در مقایسه با برخی مجالت دولتی )مانند فصلنامۀ هنر(، موسیقی قومی را با نگرشی 

 تر مطالعه کردند. عمیق

منابع

 .00، 3، دنیای سخن(. بررسی پنجمین جشنوارۀ موسیقی. 0633احتشامی، فریدون ) .0

(. موسیقی بوشهر و کاربست آن 0612زاده، سعید ) شهری، عبدالحسین و شنبه احمدی ری .2

 .21، مقامزنی،  خوانی و سینه در مراسم نوحه

 .203-222، 3، کلک(. نوار موسیقی بهار مونا. 0633افتخاری، محمد ) .6

های ما نخستین گردهمایی هنرمندان  ها و دلتنگی (. صدای شادی0606افتخاری، محمد ) .0

 .610، 03-00، کلکی ایران )جشنوارۀ آیینه و آواز(. آواز نواح

 .21، مقام(. رابطۀ موسیقی با عرفان. 0616ای، مهدیه ) الهی قمشه .0

 . 60-21، 00، مقام(. دیدگاه جمعی در باب غنا و موسیقی. 0610ایرانی، اکبر ) .3

ای دنی(. موقعیت دشوار آهنگسازان جوان بر کار سمفونیک کامکار. 0630باشی، بهزاد ) .0

 .00، 26، سخن

 .63 ،فصلنامۀ هنر (. چرا و چگونه باید موسیقی محلی را گردآوری کنیم؟.0601بالبارتوک ) .1

 .00، ماهور  در فرهنگ موسیقایی شمال خراسان.« عاشق»(. مفهوم 0610بالم، استیون ) .3

 ترجمۀ مریم قرسو. تهران: ماهور. انسان چگونه موسیقایی است؟.(. 0630بلکینگ، جان ) .01
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 .60، ماهور(. تعزیه در ایران و دو مجلس آن. 0610ری، ابراهیم )بوذ .00

 .0، مقام(. موسیقی مقامی خراسان. 0601اصغر ) بیانی، علی .02

 . 003-031، 0، فصلنامۀ هنر(. موسیقی قرن بیستم: زمینه فرهنگی، پیشتازان. 0636نا ) بی .06

 .03-01، 0، مقام(. مبانی اتنوموزیکولوژی. 0601نا ) بی .00

 .06-3، 03، مقام(. چنین کنند بزرگان. 0610نا ) بی .00

(. اولین جشنوارۀ سراسری موسیقی زنان نواحی ایران، محرمان خلوت انس. 0612نا ) بی .03

 .26، مقام

 .61، مقام(. دومین جشنوارۀ موسیقی بومی زنان مناطق و نواحی ایران. 0610نا ) بی .00

 .01-06، 013، کلکهای فولکلور کردی.  (. ترانه0601نا ) بی .01

 .01-06، 013، کلکموسیقی فولکلوری ایرانی. -های کردی (. گذری بر ترانه0601نا ) بی .03

 .22، مقام(. گفتگوهایی با هنرمندان موسیقی سنتی ترکمن. 0612نا ) بی .21

 .60-62، 00 آدینه،های یک آلبوم موسیقی بختیاری.  (. نقد نوآوری0633نا ) بی .20

 .060-020، 60، کلک. 0600(. سخنرانی آذر سال 0602بینا، سیما ) .22

 .01،ماهورهای مختلف موسیقی ترکمنی.  (. سبک0610تکه، مجید ) .26

 .6، مقام(. اهمیت و اصالت موسیقی کردی خراسان. 0600اهلل ) توحدی اوغازی، کلیم .20

 .21، مقام(. رابطۀ موسیقی با تصوف. 0616توحیدی، سید عمادالدین ) .20

 .1، مقامآیینی مذهبی دراویش.  (. سماع: سیری در حرکات0603جاوید، هوشنگ ) .23

 .000-003، 0، مقام موسیقاییوگو.  (. گفت0601جرجانی، موسی ) .20

 .200-213، 03، فصلنامۀ هنرهایی از کالسیک تا مدرن.  (. آمیزه0630فر، مهدی )جوان .21

 .00-06، 00، آدینهبست.  زدن مداوم در بن (. موسیقی سنتی گام0600فر، مهدی ) جوان .23

 .00،ماهور(. چهار آواز در موسیقی کردستان. 0610) امینی بهمن حاج .61

-011، 6، فصلنامۀ هنر( کار هنر نقاب از چهرۀ ابتذال برکشیدن است. 0632حجازی، طه ) .60

010. 

 .61، ماهورآید.  زبان رو می ( از ایرانی تا جهانی: پاپ فارسی0613حماصی، فرزانه ) .62

 .06، 00، اممق(. رابطۀ دین و هنر. 0610خرمشاهی، بهاءالدین ) .66
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 .00، ماهور(. تغییر نظام فواصل در موسیقی موقامی آذربایجان. 0610خضرلو، احسان ) .60

، ماهور(. روند تغییرات در موسیقی و زندگی موسیقایی آذربایجان. 0610خضرلو، احسان ) .60

01. 

 .20-23، 0، مقامهای هنری.  (. اهمیت حفظ سنت0601دانیلو، آلن ) .63

 .210-006، 26، ماهورزمین.  قی شرقی در مغرب(. موسی0616دانیلو، آلن ) .60

 .06-1، 00، کتاب ماه هنر(. اتنوموزیکولوژی. 0601درویشی، محمدرضا ) .61

، ادبستان فرهنگ و هنر(. موسیقی مقامی ایران. 0600درویشی، محمدرضا و بوستان، بهمن ) .93

63 ،002-003.

 .33-30، 20، آدینه (. موسیقی محلی ایران؛ سنت یا نوآوری.0630درویشی، محمدرضا ) .01

 .03-03، 03 دنیای سخن،(. موسیقی ملی. 0630درویشی، محمدرضا ) .00

 .00-00، 00، دنیای سخن(. مسائل را مخدوش نکنیم. 0601درویشی، محمدرضا ) .02

 .201-200، 00-00، کلک(. موسیقی مازندرانی. 0601درویشی، محمدرضا ) .06

 .02، 32 ،دنیای سخن(. آیینه و آواز. 0606درویشی، محمدرضا ) .00

، 01، سوره(. موسیقی ایران و خاورمیانه در تقابل با فرهنگ غرب. 0600دورینگ، ژان ) .00

002-000. 

-0، مقام(. وضع موسیقی ایران و خاورمیانه در تقابل با فرهنگ غربی. 0601دورینگ، ژان ) .03
0. 

 .00، ماهور(. موسیقی، وجد و درمان در بلوچستان. 0611دورینگ، ژان ) .00

 .36-00، 20،ماهور(. موسیقی کردستان. 0616ین )دیتر، کریست .01

های شمال  گانۀ موسیقی بخش های هفت (. تجزیه و تحلیل مدال مقام0630راحتی، بابک ) .03

 .00، ماهورخراسان. 

 .03، ماهورهای شمال خراسان،  بخشی (. مفهوم مقام در موسیقی0630راحتی، بابک ) .01

 .01،ماهوری.شناس موسیقی (. نظریۀ قوم0610رایس، تیمتی ) .00

 .002-023، 20،ماهورشناسی.  موسیقی (. مدلی جدید برای قوم0616رایس، تیموتی ) .02

 .23-21، 63، مقامشناسی بومی.  (. موسیقی0610رجایی، آزاده ) .06

 .60،ماهورهای همدان.  (. موسیقی عاشق0613رهبر، ایلناز ) .00
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 . تهران: فردوس.حکمت معنوی موسیقی(. 0600زاهدی، تورج ) .00

ترجمۀ عالءالدین حسینی.  موسیقی مقامی آذربایجان )موقام(.(. 0601اب اف، رامز )زهر .03

 تهران: سروش.

 .00،ماهور(. بررسی تاریخ نوآوری در موسیقی ایران. 0610سپنتا، ساسان ) .00

شناسی.  موسیقی (. الکساندر جی. الیس و جایگاه او در تاریخچۀ قوم0613ستاک، جاناتان ) .01

 .63، ماهور

 .00-31، 2، سوره(. مطرب عشق. 0631الدین ) د حسامسراج، سی .03

 .00، 23، آدینه(. گامی دیگر در موسیقی اصیل ایرانی. 0631سرکوهی، فرج ) .31

 .60-60، 06 آدینه،(. درباره تجربه دوگانه جنگوک. 0633سماواتی، محمدجمال ) .30

،ماهورکنیم؟. سازی  شناسی را دوباره مدل موسیقی (. آیا الزم است قوم0610سیگر، آنتونی ) .32

01. 

 .030-010، 22، ماهور(. موسیقی شرقی و هارمونی اروپایی. 0612شایه، ژاک ) .36

دانان شرقی.  شده توسط موسیقی (. موسیقی نوع غربی نوشته0612هالند، پیتر )-کراسلی .30

 .211-030، 22، ماهور

 .261-221، 06، کلکهایی برخاسته از جان.  (. نغمه0601اکبر ) شکاری، علی .30

 .6، مقام(. موسیقی کار دریایی بوشهر. 0600زاده، سعید ) شنبه .33

 .00، 60، ادبستان فرهنگ و هنروگو.  (. گفت0600شهبازیان، فریدون ) .30

(. موسیقی سنتی و محلی، منابع الهام آهنگسازان برای 0600شهبازیان، فریدون ) .31

 .26-00، 60، ادبستان فرهنگ و هنرهای جدید هنری.  آفرینش

 .63، مقام(. موسیقی مردمی. 0616شهرکی، بابک ) .33

 تحلیل مضمون: مفاهیم، رویکردها و کاربردها.(. 0633اسد، رضا ) زاده، محمد و بنی شیخ .01

 تهران: لوگوس.

 .23، 00، مقام(. موسیقی ایرانی نتوانست ما را نجات دهد. 0611عال، محمد ) صالح .00

سوی ابتذال.  یا موسیقی به(. موسیقی برای تعالی، موسیقی برای موسیقی، 0631) صبا، س.ح .02

 .06-02، 0، سوره
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 .20-21، 20، ادبستان فرهنگ و هنروگو.  (. گفت0601ظریف، هوشنگ ) .06

 .21، مقام(. صدای عاشیقی، موسیقی عاشیقی. 0612اهلل ) خانی، روح عباس .00

 .16-06، 0، ماهور(. نگاهی گذرا به آموزش موسیقی در ایران. 0600علیزاده، حسین ) .00

شناسانه و پیشنهاد دو مدل  (. اتنوموزیکولوژی: یک بازبینی شناخت0601) فاطمی، ساسان .03

 . 000-060، 63، فصلنامۀ هنرتحقیق. 

. مسئلۀ تغییرات، موسیقی و زندگی موسیقایی مردم مازندران(. 0610فاطمی، ساسان ) .00

 تهران: ماهور.

 .6، ماهور(. یک شکل جهانی برای یک نوع جهانی. 0601فاطمی، ساسان ) .01

 .00-03، 00، ماهور(. اتنوموزیکولوژی و دموکراسی موسیقایی. 0611طمی، ساسان )فا .03

، 61، ش ماهور(. تأملی بر ضرورت نوآوری در موسیقی ایرانی. 0610فاطمی، ساسان ) .04

210-010.

-02، 010 آدینه،(. موسیقی سنتی پاسخگوی نیازهای ما نیست. 0600فخرالدینی، فرهاد ) .10

00. 

 .30، 60، مقامهای کهن.  (. در فضیلت شکست قالب0616)فکری ارشاد، مازیار  .12

 .01، ماهورشناختی.  موسیقی شناختی در قوم های زبان (. مدل0610فل، استیون ) .16

 .01، ماهور(. مراسم زار در سواحل جنوبی ایران. 0610قرسو، مریم ) .10

 .001-061، 20، فصلنامۀ هنر(. مدرنیسم و شوستاکوویچ. 0606کاشانی کبیر، فریبا ) .10

شناسی،  موسیقی (. فعالیت تفسیری: پاسخی به مدلی جدید برای قوم0610کاشکف، الن ) .13

 .01،ماهور

 .23-20، 21، دنیای سخن(. خطری جدی برای موسیقی سنتی. 0630کامکار، هوشنگ ) .10

 .20، ماهورفرهنگی،  (. موسیقی و تکامل زیست0616کراس، یان ) .11

های  ر موسیقی ایران و ورود و رواج دیدگاهگرایی د (. روند سنت0616کالنتری، سارا ) .13

 .23، ماهورتجددگرا در موسیقی ایران، 

های سجاوندی در ادبیات با  (. مشابهت مفاهیم نشانه0610کمال پورتراب، مصطفی ) .31

 .001-061، 30، فصلنامۀ هنرفرودهای موسیقایی. 
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، فصلنامۀ هنران. (. اصالت و تغییرپذیری آن در موسیقی ایر0610کمال پورتراب، مصطفی ) .30

33 ،002-012. 

های  های موسیقی و ارتباط آن با ابداعات دوران (. نوآوری0613کمال پورتراب، مصطفی ) .32

 .000-000، 00، فصلنامۀ هنرگذشته. 

 .01 ،فصلنامۀ هنر (. موسیقی علمی در قرن بیستم.0611کمال پورتراب، مصطفی ) .36

های قدیم.  دید در موسیقی، با تکنیک(. تناظر ابداعات ج0610کمال پورتراب، مصطفی ) .30

 .006-001، 36، فصلنامۀ هنر

(. رابطۀ تنداهای گوناگون آثار موسیقایی قرون گذشته با 0610کمال پورتراب، مصطفی ) .30

 .010-001، 30، فصلنامۀ هنرمترونم. 

فصلنامۀ ترین ذرات زمانی.  (. ریتم و ادوار ایقاعی و کوچک0610کمال پورتراب، مصطفی ) .33
 .002-002، 33 ،هنر

، ماهور(. مفهوم سفر )یل( در موسیقی سنتی ترکمنی. 0613کمینک، اسالو میرا ژرانسکا ) .30

03. 

-062، 3، مقام موسیقایی(. ارتباط موسیقی مقامی با موسیقی دستگاهی. 0601کیانی، مجید ) .31

060. 

 .1، ماهور(. موسیقی ملی، ارکستر ملی و موسیقی جهانی. 0603کیانی، مجید ) .33

، 20، فصلنامۀ هنر(. هنر در خدمت هدایت ترجمۀ رحیم نجفی برزگر، 0606جان ) کیج، .011

023-061. 

 .03، ماهورپسند.  (. زیباشناسی موسیقی مردم0611گریسیک، تئودر ) .010

 .21ش ،ماهور( موسیقی و تسخیرشدگی در بلوچستان، 0610وگو ) گفت .012

 .000-011، 3-0، آدینهعصر شناسی اسالمی،  (. موسیقی در زیبایی0613لیمن، الیور ) .016

 .60-20، 0، مقامهای کنونی موسیقی ایران.  (. گام0603مبکی، مرتضی ) .010

 .03، ماهورجام به روایت نظر محمد سلیمانی.  های سازی تربت (. مقام0610مجد، فوزیه ) .010

 .200-220، 02، نقد و نظر(. موسیقی از نگاهی دیگر. 0603محجوب، علی ) .013

 . تهران: ماهور.شناسی موسیقی انانس(. 0633مریام، الن. پ. ) .010
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 .00، ماهورشناسی.  موسیقی (. قوم0611مریام، آلن. پ. ) .011

 .61، ماهورشناسی.  موسیقی شناسی تطبیقی و قوم (. تعاریف موسیقی0613مریام، آلن. پ ) .013

«: شناسی موسیقی قوم»و « شناسی تطبیقی موسیقی»هایی برای  (. تعریف0613مریام، آلن. پ ) .001

 .61 ماهور،نظری. -ز تاریخیاندا یک چشم

 .00، ماهورشناسی.  موسیقی (. دیداری دوباره با قوم0611مریام، آلن. پ ) .000

 .2ماهور، (. چندصدایی در موسیقی ایران. 0600مسعودیه، محمدتقی ) .002

 .0ماهور، (. دربارۀ موسیقی ترکمنی. 0603مسعودیه، محمدتقی ) .006

. تهران: شناسی تطبیقی ی؛ موسیقیمبانی اتنوموزیکولوژ(. 0616مسعودیه، محمدتقی ) .000

 سروش.

شناسی  وگویی در آسیب (. موسیقی علمی در حال احتضار، گفت0602مشایخی، علیرضا ) .000

 .01، 00، دنیای سخنموسیقی ایرانی. 

 .000-030، 60، فصلنامۀ هنر(. نوآوری در موسیقی. 0600مشایخی، علیرضا ) .003

، فصلنامۀ هنرک در موسیقی دوازده تنی. های کالسی بندی (. عبارت0610مشایخی، علیرضا ) .000

36 ،006-000. 

(. موسیقی مذهبی و نقش آن در حفظ و اشاعۀ موسیقی ملی ایران. 0610مشحون، حسن ) .001

 .66، ماهور

شناسی،  موسیقی (. مطالعاتی در جایگاه جی الیس در تاریخچه قوم0613ستاک، جاناتان ) .003

 .63ماهور، 

های موسیقی اصیل ملی و  وسیقی؛ دربارۀ حفاظت سنتالمللی م (. کنگرۀ بین0612نا ) بی .021

 .000-006، 22، ماهورعامیانه. 

 .063-010، 20 فصلنامۀ هنر،مدرن و موسیقی.  (. پست0606مهابادی، بهمن ) .020

 .06، 03، مقام(. انقالب اسالمی و موسیقی ایرانی. 0610مهدوی، رضا ) .022

 .60-20، 20 ،ماهور(. ایران و موسیقی مدرن. 0616میثمی، سیدحسین ) .026

، 016-010، کلک(. مروری کوتاه بر یک قرن موسیقی اصیل ایران. 0600میرنقیبی، محمد ) .020

030. 
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(. تعابیر قدسی از موسیقی آیینی، کتاب موسیقی رمضان در ایران. 0610نادری فرید، الهام ) .020

 .00، مقام

 ن.(. اتنوموزیکولوژی. ترجمۀ مجتبی خوش ضمیر. تهران: آفری0630نتل، بروند ) .023

 .62، 30، آدینه(. موسیقی سنتی در زندان ردیف. 0601نداف، بهروز ) .020

 .33-30، 0، عصر آدینه(. اسالم و موسیقی. ترجمۀ رحیم قاسمیان. 0613نصر، سیدحسین ) .021

 .020-020، 0، آینۀ خیالوگو.  (. گفت0613نعیمایی، ایرج ) .023

شناسی غربی و  موسیقی شناسی از دید کدام قوم، قوم (. موسیقی0630ویتسلبن، ج. الرنس ) .061

  .00 ماهور،های آسیایی،  پژوهش در موسیقی


