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سییال اریر ایران اهاه    15-10جایی که به موسیییِیح اقا      ات

-بینیم کیه رو  ییا بیق در موسییییِیح  را میی  هیایکنیم، ایا می

های زیادی  اصییی  ایراای ار  -هرچنق در این روزها، کم فروغ

هاسی   مصیری البته ییی از این اا ااق. علی  برای گفتن داشیته

جریانح موسیِی ایران جه  داده و گاه ایز بر جریاااتی    بهکه گاه  

از این موسییییِی تیارتیه. این کیه ببواهم برای او و دربیار  او  

بنویسیم  هم سیب  اسی  و هم دلر.یر. چراکه  مصیری همواره  

داام که و می  اسیی  اب  ااترا     برایم  در سییاا  اسییتاد بسیییار

ببشح بسیاری از  الهییییا  -صییییییی ولو شب-های او  منقیدغقغه

اسینام ایز بوده اسی . این اوشیتار البته از یرفی  های همفعالی 

توااق رو  و هقفمنق ایز باشیییق، چرا که اگر بهویم در یول  می

مواره در  ، او و تفیر هسیییال شیییاگردی و همراهی  چهیاراقا    

منق و گاه  و دوسیتانح فعالح عن ه، ارتبایاتم با اسیاتیق  اشتیاپوی

ا  در یول این سیالیان را  منتِقش را و اتی اوع اهاه شیبصیی

ایقا ی   )ییا   ا ا ، اغراق ایردهچیاشییینی این اوشیییتیار  رار داده

   (.ا !کردهکه  اش تنش  برای

گیری کرواا،  رواق اجراهای موسیِی در دوسال اریر، به مقد همه

مجازی تبقی  شیقه یا بهتر بهویم،  به اجراهایی در بسیتر فایای  

هیای  ایامی در ااار بیه این بسیییتر پنیاه  ورده اسییی . هنرمنیقان بیه

های  انین برگزار کرده و  مبتلف موسییییِی در ایران کنسیییرت

های جقیقشیان در  بسییاری ایز هموون  مصیری، به ارا پ پرواه

اتی  ااق. بنابراین بق ایسی  اگر اهاه تللیلی و  این بسیتر پردارته

 
62. Discourse 

های موسیییِایی و  مان را به سییوی برری از همین کارزارااتِادی

هیای  یابی  توجیه  هیا برگرداایم. ییی از این روییقادفعیال در این روز

 به هم  علی  مصری اس .  تارح ایراایدر موسیِی ایراای، پروا   

 اصال چرا نقد؟

اهر ، اقا   در یول سییالیان اریری که درگیر  که می   به رود

ِیاییپژوهش ا ، دیهر  ن اوجوانح  ا  شیییقههیای هنری و موسیییی

  شا هنرمنق مورد عن ه ی ایستم که عیس  جویای اا  و رویاپرداز

رواهم اویی  و میداد   رار می  اشدر صییفلپ اصییلی گوشیییرا  

-اباشیم که با اا ح مهیهورح کسیی به جایهاهی برسیق و اگر ارسییق  

اش را  عق  موفِی   -امروزهموون بسیاری از هنرجویانح اوگرای  

سیستم بر مقه از اهاهح دیرینپ برری از پیهیسوتانح راه هنر بقااق  

جای اِق  وون همیهیه های کلی کهیور هم)و چه بسیا سییاسی 

رواهم با صیقای  دارد و در اوصیلپ این اوشیتار ایسی (. من می

بلنق و از تهح دل، فریاد بر ر  که ای دوسیتان، اسیاتیق، هنرمنقان  

مان از  جویانح گرامی! امروز  ن چیزی که از اانح شی  برایو دااهی 

واهلل که   ااتِادی! به 62اوج  واجبات اسی   اِق اسی  و گفتمانح

بییایییق با    فرهنی  ااتِیادااپ.یرکه رارج از این  مان مو در ورد  زبان

بیا مهیییینت    هم صیییلبی  کنیم و در موسییییِیح امروز ایران

چهییم دیقن همقیهر را  ، برای یک روز هم که شییقه  اشعقیقه

هایی به تفاهم برسیییم و اگر  داشییته باشیییم و اقا  ، در اقا  

میان از داشیییتن و بودنح همیقیهر  الجر  رییال  هم ارسیییییقیم،

عنوان »دوسی   راا  باشیق. بیاییق بقاایم که  ایس که اِق  به

گویانح  کنق دشیمن ایسی ، بلیه از بسییاری از همراهان و مجیزمی

دار ماسی . مهر اه اینیه  دمی از سیر  دوسی   امروزی، دلسیوز و

دلسیوزی اسی  که دغقغپ پیهیرف  کسیی یا چیزی را داردر مهر  

اه اینیه اگر هنرمنقی در اا  و شییهرت علی  مصییری، به  قری  

ظیاهر شیییقه کیه اهیاه منتِیقان بیه    -رو  ییا بیق-پر تنش و مؤثر  

 طرح یک گفتمان انتقادی

 بُحرانِ موسیقایی یا دغدغۀ تعالی  ؛تار ایرانیِ علی قمصری

 محمّدرضا عزیزی
دانشجوی دکتری تخّصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 علوم و تحقیقات تهران، ایران.
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گرددر اصیین رو  یا بقش را چه کسییی اش سییرازیز میسییوی

منیق و  کنیقر منتِیق تنهیا کسیییی اسییی  که دغقغهتایییمین می

پردازد که مبای  و اتی  ای میبه مسییهله یق و  دلسییوزااه می

باز از سر    تا جایی که،  ااقرود هنرمنق ایز از  ب  بقان  گاه ابوده

ه ک  تبری   بتازد و  ن را ب  شیا اثر  هنرمنقبر    همین دلسییوزی

 امایق.

اریخ فلسیفه  ارسیطو هم شیاگرد و هم به یاد بیاوریم، درابتقای ت

منتِق افنیون بود. کمی جلوتر ایز ایوپ تاثیرپ.یر از شیوپنهاور،  

هیای فیلسیییو ح بیقبینح  لمیاای را زیر  در کتی   ررش عمن  ییافتیه

بر بزرگ فیلسیییوفی چون  غرو  بتیان  همو کیه در    سیییوال ب.رد.

ااتِاد کرد و باعث    -از سیییر همان ارزش و بزرگی او  –سیییِرا   

از این دسی     نار  ااقیهیپ سیِرا  از جه  دیهری ایز شیق.شی 

که مثن موتسیارت،    شیودها در موسییِی ایز فراوان یاف  میمثال

کرد، جقا  مسییییرش را از مسییییر هایقن که او را پقر رطا  می

، ااصی   ااجامیق  هنربنقی تاریخ  اوه که در غر  به یبِه  کرد.

ِیادی بود اات برای اموایه، جورجیو وازاری بیا  کیه کیه    گفتمیان 

بنای تاریخ اوعی سیین در  رن شییاازدهم بهویته اوشییتن کتا   

هنر را پایه گ.اشیی . یا  رتور دااتو که ایاز به گفتمانح جامه هنر  

را با پایانح مقرایسیم مطر  کرد که بیاییق »گفتمان دایای هنر  

ر   ا  ها به تعالی هنر کمک ایردرا پاس بقاریم.  یا این صیییلب 

سیلیِپ   ، تِوی اِقاتیجپ به  ول دیقرو در فرااسیپ  رن هجقهم،  

و دوسییتی هنرمنقان و منتِقان را به همراه اقاشیی ر  مبایبان  

به جرأت اعن     63چهواه اسیی  که یک ربراهار فعال موسیییِی

دارد که هیویقا  از  هنهسییازان موسیییِی ایراای اتی یک می

از منتِقان موسیییِی    رواانقر چرا بسیییاریصییفله هم اِق امی

 
-ای با آروین صداقت. این نکته را سجاد پورقناد در مصاحبه63

 کیش مطرح کرده است. 
ای تحت عنوان »چگونه به رکود  . ساسان فاطمی در مقاله 64

موارد پرداخته  رسیدیم، چگونه از آن خارج شویم« به شرح این 
 است. 

  ااق موردامروز کهیورمان، از سیوی هنرمنقاای که اِقشیان کرده

اایقر اینییه امروز معییار  کیادمییک و معی نی  هر و اازوا  رار گرفتیه

مان تعریف برای فر ،  هنهسییازی، ریتم و تینیک در موسیییِی

عموما  مطالبی برای تلفیق شیعر و موسییِی، سیارتار و  و    64اهیقه

 ن هم با  -بنقی با اسییتناد به ردیف موسیییِی دسییتهاهی  جمله

از کجیا اهییی ت  وجود دارد،    -هیا و ارتن  اررهیای فراوانروایی 

در االی که سیاا ح هنر، اارود گاه اسی  و هنرمنقان    گیردرمی

ِیا  در رلق اثر هنری چیه  امی عمومیا  رودشیییان ایز داانیق کیه د ی

ِیاکرده دی بیه رود گیاهی از  اایق،  ییا بهتر ایسییی  بیا گفتهوی اات

 شان دس  یابنقرهنری  شیو   فرینشح اثر

که اِق و گفتمانح ااتِادی،    غرض از این اشیارات این بود تا بهویم

موسیییِی کهییور اسیی  و الز  اسیی  به جای    پایازح بزرگح جامع

های  های مرسیو ، گرایش بیهیتری به سیم  دوسیتیگیریجبهه

که در این بین، پیهییرف  هنر  بر مقه از اهاه ااتِادی پیقا کنیم  

اسی  که مهم اسی  و اگر هنر ابود، هنرمنق و منتِقی ایز وجود  

ِیق بیه مثیابیه »دیهری  اس    .ایقاشییی  اینجیاسییی  کیه لزو  منت

شینق  اریم رودمقاری مرا می»شود  همو که به  ول گادامر،  می

 .65 دهقو چیزی برای فهمیقن به من می

 جیزگویانمَ یاحامیان 

ِیاد    ،هیایی هم در این بینتفیاوتامیا   در وجیه عیا   در تعریف اات

. در راسیتای این یادداشی ، روییردی که در یول   یقمیوجود  به

این سیییالها اسیییب  به فعالی  هنرمنقاای چون علی  مصیییری  

شیود. ییی اایور فراگیر  ا ، معموال در دو اال  رنصیه میدیقه

  مبتلف و جوااانح  منقانح موسییِی ملهنرجویان، دوسیتان، عن ه

65, 1997, "Reflections on My . Gadamer
Philosophical Journey", in the philosophical of 

Hang-Georg Gadamer, Chicago: Open Court. 
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شیان چیزی  جویای اا  و در ابتقای راه موسییِی اسی  که تمامی

هیایی بیا توجییه اینییه دیهرانح ایاموافق، ظیاهرا  در   جز تهیییویق

دو  اینیه، بسییاری  .  ایسیتنق  ، مصیری اقاراق  درسیتی از فعالی ح

از شیییفتهان موسیییِی سیینتی ایران، با تییه بر  ثارح هنرمنقانح  

وسییِی به عنوانح معیار درسی  در اجرا، اسیتای  و   قیمیح این م

تازاق و اتی با  شییان به  مصییری میاتی مقل افس کهیییقن

اه.ریم از  و البته    دهنقاش  رار میالفاظی اامناسی  مورد عنای 

که مورد تاییق    هنرمنقانح  قیمیح امروزبسییییاری از  که  ایته    این

ااق و ااتماال  ایهییان   دیروزح موسیییِی بوده، او ورانحگیراق رار می

امیا  ییا  .  اایقبودههیا  همین تیاری  و تیاز در زمیان رود مبیایی ایز  

توان اِق دااس ر  یا اینیه بسیاری از هنرمنقان  ها را میاینمهر  

کننق بیش از دیهران مورد اِق  اذعان می  -اتی رود  مصییری-

اصین مهر اینها اِق هسیتنقر اینق    درسی  اسی ر  ااق،گرفته رار  

تواایم از  ای چون »اِق سیازاقه  میوا عا با مفاهیم من در وردی

در این میان » گاهی  چهواه  زیر بار  اییاوت علمی فرار کنیمر  

کنم که »اِق، دادگاه    اشییارهپس بق ایسیی  اگر   یقر  وجود میبه

جمله  ، با تییه بر این گفته که »عی  می  66عِ  اسیی  بوبس  

ِیق بیاییق و بیاییق »کوبنیقه    چوگفتی، هنرش ایز بهو  البتیه، ا

ِیقح ییک اثر موسییییِی،  ن اثر  67بیاشیییق واتی  -  یعنی پس از ا

  دیهر میاانیقح  بی  مورد درییافی  مبیایی   رار اهیرد.  -هنرمنیقح  ن

 یا وا عا  و    ن ارسییقه که هنرمنقان امروزی موسییِی ایران،  

بلنقایح درسیتیح بنشیکح مسییرشیان  ها را کنار گ.اشیته و از  منی  

پایین بیاینق و صیییقاهای »دیهری  را بهییینواق و وارد گفتمان  

 ااتِادی با منتِقان و متبصصان دیهر شواقر

 تارِ ایرانی

 
 . پیر سوانه، مبانی زیباشناسی، نشر ماهی.  66

، اوازایق  تیار و  هنهسیییاز  در تهران 1362متولیق    علی  مصیییری

  اثری   شینارته شیق  اِش ریال   لبو   با  موسییِی ایراای اسی . او

  ه از دسییت ن  در  مق و  به بازار  دهپ ههییتاد رورشیییقی  که در  

با    ایهدلی  ااور رواانقتنها بهاههایی  رار گرف  که  ِییی موسی

  او هایی  از ار پر بود  بلیه  ،  شنیقه شق  همایون شجریان  ش.هرت

  دااانحاسیی  جقیق موسیییِی  توسیی   تازهای   غاز دوره  درجه 

های فراواای  های غربی که مِاوتاسییتفاده از برری سییاز   ایراای

شییان در  ثار موسیییِی ایران وجود داشیی ،  در مِاب  اسییتفاده

راص و    کهای سوار بر ادوار ریتمیهای متنوع، ملودیمیییی تنری

   داییز. شینایییک اوع »البته پویایی در تلفیقح شیعر و موسییِی،  

موسییِی »اصیی   ایراای برای شینواقگانح این  ااار  در  را    مهمی

های   مصیییری پس از اِش ریال،  لبو    ر به همراه داشییی .هن

جریییااییاتح ذهنح رنق رواییی   برای  را  گوش  متینوعی  بییه  اش 

مبایبان رسیییااق و همواره در این مسییییر به  زمون و رطاهای  

او کتابی ایز دربا  هارموای موسییِی ایراای   بسییاری دسی  زد.

رود  ن  اوشیی  تا جامعپ موسیییِی ایران را با اهرش هارموایکح  

اینیه  مصییری در زمینپ   صییورت میتو   شیینا کنق. بههم به

تیا چیه ایق موفق     هنهسیییازی و تنریم،  موزش و ییا اتی اجرا

بوده جای بلث فراواای دارد که از اوصیییلپ این اوشیییتار رارج  

دارای اهمی  بوده و هسی  این  همواره برای من  اما  اوه    ،اسی 

سیالیانح موسییِیح ایراای فعال و   قری در یول این  اسی  که او به

معاصرح  موسیِی  مرتب  با    توان در تلِیِاتپرتنش بوده که امی

 اش گرف .اادیقه  ایراای

 به دنبال یک هویت ملی

 ههیتمیناویسیم،  مصیری چه  و  امروز که این یادداشی  را می

 سم  از پروا  اریرش با عنوانح »تارح ایراای  را منتهر کرده که 

گفتارهای  در کتابچه »درس . نقل قول از آروین صداقت کیش 67

 . نقد موسیقی«
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  اوهمین پروا  موسییِایی اسی . رود    مایپ این جسیتار ایزدسی 

اش را در جه  شیییناسیییااقنح هرچه بهتر  ، اهقا  پرواهدر ابتقا

بیاییق این سیییاز را    -بیه گواهی تیاریخ-»تیار  و اثبیاتح این مهم کیه  

  اوعی، برشیمرده و البته  68 ذربایجان  و اه  متعلق به ایران دااسی 

هایی به اِا  مبتلفح  گریح اجتماعی و فرهنهی را با سیییفرکنش

 ن هم -های مبتلف این پرواه  کهییور دسییتمایپ ااتهییارح ببش

  ی عل  یا    رار داده اسیی .  -صییورت ویق ویی در فاییای مجازیبه

  ی  هو  یااسی ر    یمل  ی هوبازاهیاایح یک    یحدر پ  وا عا   ی مصیر

از کیقا  تینییکح  مطر  اسییی ر یراایسیییاز ا  ییکتیار، بیه عنوان 

وا ه را  و  توان بهاجراییح بر مقه از شیییو  اجراییح  مصییری می

بسیییاری از اسییاتیقح    اینیه  این سییاز را دیقر اگر  69بوی اصییال ح

گرای موسییِیح ایراای اصیرار بر اف ح صیق در صیقیح منابهح  سین 

 مصیری  داراق را »افرا   بقاایم،  یا اصیرارح  را  موسییِاییح گ.شیته  

و  های سیییازهایح غربی بر روی سیییازح ایراایح تار  بر احعمالح تینیک

مرات  و چهارچو   ارا  دسیتهاهی  تغییراتح سیارتاری در سیلسیله

  اهرشهیای متفیاوت بیا  د دییقگیاهوجو ن هم بیا  موسییییِیح ایراای 

به   پرواه همان »تفری   ایسیی راین  ذکرشییقه در اهقا ح  اولیپ  

رسیییق تنا ایییات فراواای در رواقح تولیقح این پرواه وجود  ارر می

عربی ملودی  اوارتن یییک  مثیی   زبییان    دارد   بییا  معرفی  ن  و 

رلیج »در     ن هم  به مرد  در جه  معرفی تار ایراای  ااهلیسییی

در  . گیتار  به همراه سیاز  زیاوا  70  بنق  ن، فریژیَنو پهی    فارس

هم بسیییار    در ذی   ثارتوضیییلاتح  مصییری  تناسیی   این میان،  

دهیق،  و گیاهی تعیاریفی کیه از اثرش ارا یه میهسیییتنیق  رواایقای  

امایق و للن  شینویم میاز  اوه که هسی  و می  ترمتفاوتبسییار  

هایح  اسیی  که ااسییانای  گواهها عموما  بهگفتار در این اوشییته

و بنابر    اقعصیرح  مصیری سیواد کافی برای در   ثارش را اقارهم

  زدگی او،  رار اسیی   ینقگان با اسییرت و شییهف   ادعای رود

 
از طریق یونسکو به نام کشور   2013ساز تار در سال  .68

 آذربایجان ثبت شده است. 

 ثارش را مورد لطف  رار دهنق.  یا بهتر ایسی  گاهی هم   راصیی

 رود اثر با ما سبن بهویقرکه  اجازه دهیم  

در شییهرهای ایران، به معرفی  تارح ایراای   مصییری در سییفرهای  

برری از بناهای تاریبی  ن شیییهرها ایز پردارته و در این میان  

اش بهره برده اسی . او  بومی ایز در اجرای موسییِیاز اوازاقگانح  

هیای  هیایی از این پرواه سیییعی در ارا یپ ملودی اتی در ببش

ده در  فولیلور با بیانح شیبصییح رود ایز داشیته اسی  و سیعی کر

و اتی با    ، ملودیح متنیاسییی  با  ن ملی  را اجرا کنقایهرط   هر

اایییور بزرگیان موسییییِی مللی در این پرواه ایز رای  و بوی  

زیباشینارتی راصیی به  ثار داده شیقه و دعوت از پیهییسیوتانح  

  -در صیورت ااجا  مقاو  در همه شیهرها -موسییِی هر رطه ایز  

 .  جای تِقیر دارد

داام که در میانح سییرازیریح اربارح مربو   میالبته من هم هنوز ا

  پروا میااپ   درمل اممقجان  به اتفا ات افغااسییتان، اجرایح ملودیح  

گریح  توجیه کردر  یا  اوه که از کنش  توانرا چطور می  تار ایراای

اجراها در تناسیی   اجتماعی در ابتقای پرواه گفته شییقه با این  

هنر مسییتِ  و زیبا، این ارتن ح   دوراو همواره با تاییقح    راسیی 

گی.ارد کیه او همواره بیا  مهم را مییانح هنرمنیقح مسیییتِی  بیا بِییه می

کنق و هیوهواه شیعاری در پیح  ن ایسی  و  هنرش صیلب  می

که با افوذح    رواهق شیییقاتفیا ا   ن هنری موج ح  گاهیح اجتمیاعی  

، اه  ن  شییودمیهنری بر اذهانح مبایبان باعثح کسیی  معرف   

اذهیانح مرد  را درگیر    اجتمیاعیگری  کیه بیه ایا ح کنشدی روییر

البته در همین پرواه، اجرای  .  کنقمی  و اامربو   مسیا   سیطلی

در مرز  ای ایران  یا اجرای    در ملویپ تب  جمهیییقوین   طعپ  

69. Authenticity  
 . یک ُمد کلیسایی.  70
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ولی    تیا ایقی بیه این اهرش ازدییک شیییق  ایران و  ذربیایجیان

 71.دارداای با دیقگاهح  دوراو  فاصلپ فراوهمونان  

های پیاپی  مصیری  یک مبای ، از این اجم از فعالی   مِا در  

ای در سییفر با ضییب  صییقای در للره و   یم، پرواهبه وجق می

ای در اماکنح فرهنهی فعالیتی ایسی  که بتوان  برداریح ارفهفیلم

توان متوجه شیق که  مصیری  و با اهاهی کلی می  اش ایردتهیویق

جوااان و    در جه  گرایشحسیزایی در معرفی سیاز تار  چه اِش به

کرده  کاری  به سیوی فراگیریح این سیاز ایراای  اوجوااانح امروزی  

دلی  عق  وجودح  و رواانقگانح اامی ایز به  اسیتادانکه بسییاری از  

با این وجود،  ولی  ااق.  ای در ااجا   ن ااکا  مااقهفرصیی ح رسییااه

 ثار موسییِی باشیم    اقی در تولیقموافق با رو تارواهم  اجازه می

اازوای رودرواسییته مقتی را به تفیر،  که هنرمنق با گ.ر زمان و  

فیری و    و اتی اسیتراا   بیش از پیش  کسی  تجربه، یادگیری

 ثیارش   ارا یپتری برای  هیای تیازهار بتواایق  برردازد تیا   جسیییمی

 داشته باشق.

 تفسیرِ شخصی هنرمند

با اسییتناد به شیییو  تفسیییرح    تار ایراایدر برری از اجراهای  من  

دسی     هرگزا . او  ،  مصیری را سیتوده72موسییِیجسیورااپ اجراگرح  

  ثبات دا     درکما اینیه ااتماال   -  داردبر امی  73ز.داییاز  شییینایی

توااق با بیانح شیبصیی و االح  ای را میو هر اغمه  -باشیق  افتاده هم

پوشیی  ها چهیمو از بسییاری از سین   همراه کنقللرپ رودش  

 
. در باب این نگرش آدورنو در مکتب فرانکفورت بخوانید در   71

نگارش اعظم راودراد، انتشارات  جامعه شناسی هنر و ادبیات، 
 دانشگاه تهران. 

کتاب »پدیدارشناسی موسیقی« نوشته بروس  . بخوانید در  72

 الیس بنسن و ترجمه حسین یاسینی، نشر ققنوس. 
مطرح شد  1917. اولین بار توسط ویکتور شکلوفسکی در  73

آنگونه   یزهاستمفهوم، هدف هنر، انتقال حس چ  ینبر طبق ا که 
دانسته  از قبل نه آن سان که  شوند، یادراک متوسط هنرمند که 

  یندو زمان فرا یرو هنر با افزودن بر دشوار نیاز ا  شوند؛ یم
 . کندیم ییزدا  ییادراک، از آنها آشنا

به این موارد    نشر ماهیمبانی زیباشناسی . پیر سوانه در کتاب 74

 اشاره کرده. 

افنیون با وجود امنت    ،فلسییفی گ.شییته ایزدر دیقگاه    .کنق

هایی او در جه  دسیییتیابی  فراوااش به هنر، از هنری که بقع 

ِی  می کیاای ، تفیر    کنیق و بعیقهیا ایزگی.ارد دفیاع میبیه اِی

ر  امر  فراواای در شینا  اابغه را دارای اهمی -سیازح هنرمنقجریان

   بق ایسی  اگر با مفهو  بقاهه  شیناتر باشییم .  74شیماردزیبا بر می

رواهق  از اجراگر می  هایی که بنابر گفتپ اگزیستااسیالیستیبقاهه

در  . 75 ق»به جای ایفای اِش واسیییطه،  طعه را از ن رود کن  تا

ِیایی ایرانمثن   –اجرای بیقاهیه ییک   گویی  -در سییینی  موسیییی

اسییی  کیه   ابوغ کیارکرد اینچیز از پیش موجود اسییی  و همیه

.  منجر شود   در اجرا  توااق به هماهنهی و ارا پ صلیحمی  دراهای 

این ایته با  ن توصیییف  مصییری از اینیه در  ینقه بیهییتر به  

اش پی رواهنق ب.رد در تنا ض اسی    پردازیبقاهه  شیار  بودن

سین   ن موسییِی  »بقاهه در موسییِی، ریهیه در راسیتهاه و  

تنها در مراا   غازینح کار او،  دان، اههای هر موسیِیدارد. بقاهه

های دیهران  هایی از بقاههاش اهیااهبلیه در سیراسیر دوران ایات

 بهجنی   احعنن  اییازی به   گویی اصییین   ،. با این تفیاسییییر76دارد 

گفته   در اهاه شر ی ایز  اصوال و    های موسیِی ایراای ایس  سن 

که سیالیانح سیال به عمقح    اسی  یسین  مبتنی بر معرفته که شیق

که  اسیی     77 ، سیین   ن کاربسییتیکیفیح  ن افزوده شییقه اسیی 

شیود  ن را اادیقه  گیرد و امیاش را از  ن میمان هوی موسییِی

 78گرف .

پدیدار  . دیدگاهی از کیرکگور، هایدگر و سارتر در کتاب  75
، نشر  ، فصل دوم و چهارماثر بوریس الیس بنسن شناسی موسیقی

 ققنوس. 
. »پدیدارشناسی موسیقی« نوشته بروس الیس بنسن و ترجمه  76

 .161حسین یاسینی، نشر ققنوس، ص
77  .Practice  کاربست در موسیقی یک فعالیتی است که ریشه :

در سیر تاریخی دارد و مقاصد و معیارهای موجود در آن، آن را  

نقل از الیس بنسن در   MacIntyre 1981اند )ههنجارمند کرد 

-های کلیها در دل سنّت (. کاربست پدیدارشناسی موسیقیکتاب 
 اند. تری جای گرفته

طور  .در باب تعاریف سنت و مفهوم آن در موسیقی ایران به78

ام در کتاب »تحلیل زیبایی شناسی موسیقی دستگاهی  مفصل آورده 
 روشن. نشر نسل همت  ایران«، به  
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 عناصر تکنیکال

تار ایراای  یز فرمال  ل اا  بر  من   صیییق  در این یادداشییی   با اینییه

و این جسیییتیار بیهیییتر بر روییردهیایی فلسیییفی،   ایسیییی 

،  شینارتی و تفسییرح شیبصیی در اهاهی وسییه اسیتوار اسی  جامعه

ابوغح  ،  های اجراییدر بلث تینیککه  بهتر اسی  اشیاره کنمولی  

، تسییل  بر  ی اجراییهاریتملی مصییری در اجرای پ.   اب  توجه

و    ایعنوان سیاز کوبه، اسیتفاده از کاسیپ سیاز بهدر اجرا  79دینامیک

،  هیای سییییازهیایی چون گیتیار و دیوان گرفتن از تینییکبهره

هیای  یقیمی مثی  تصییینیفی از  از تحم ملودی  80هیاییوارییاسییییون

  شییرین شییرین و... های مللی چون  ملودیوین،  شییقا، ملودیح  

 مصیری    که  رف ااترار می  جای تهیویق دارد، ولی در این میان

های اصییی  برردازد و اصییول اجراییح   به معرفی سیین بیهییتر  

که  تار بر    81های م.اییا عنوان تینیکرودش در این پرواه را به

  اشبسیییاری از اصییول اجرایی ماانق سییازهای ایراایح دیهر،  هنوز  

کاری که بسییاری از اوازاقگان او ور  )  معرفی کنق  ،اهیقه تثبی 

تمجیق از مسیر  جای تعریف و  و به  (ااقدر سرتاسر دایا ااجا  داده

  ااتماال  که-رود و راهنماییح هنرجویان و جوااان به این مسیییر  

به کاربسی  و تمامی  موسییِی ایراای    -دااقمی  ایز   ن را بحنشیک

در اجرای  طعیات  کیه   ایاگفتیه هم امیااَیق .هم توجهی اهیییان دهیق

هیای موجود در  البتیه بیا درارر گرفتن ملیقودیی این پرواه،  

  ااترار  فراوان و تغییرات    و هواییح موثر بر سییاز تار،سییفرهای  

توجه بیهیتری اهیان    سیازش  داشیتیم  مصیری به کو ح د یق

های  داد که متاسفااه در بعای از این اجراها اتی جف  سیممی

 شواق.می  ساز هم ااکو  شنیقه

 
79. Dynamic.  
80. Variation  
81. Extended Techniques.  
هنرمندانی چون رافائل، میکل آنژ و  ویته . وازاری در کتاب  82

 کند. داوینچی را معیاِر تمییز تاریخ هنر معرفی می

 گفتمانِ انتقادییک : مقصد

تِاب  با    که بهاتی  تعصییب  به دور ازرسییق اگر  به ارر می  ،پایاندر  

بی راه ایسیی  اگر ماهم هموون     بنهریمااق،  برراسییته مصییری  

مان  چنقتن از اساتیق اامیح گ.شتپ موسیِی راه و روش  ،  82وازاری

 رار بقهیم  هنرمنقاای چون شیهناز، لطفی،    سییرا معیارح زیباشینا

ظریف، شیییهنیازی، علیزاده و... جملیه کسیییاای بودایق کیه در این  

و    83ااقها را پاس داشییتهارم همواره     ح  موسیییِایی،»کاربسیی 

هایهیان در موسییِی ایران بر مقه از دلح همین »سین     او وری

بوده اسی . در این صیورت، ممین اسی  تا اقی در بروز برری از  

عمی   یق، اما به های هنریح هنرمنیقانح اوگرا جلوگیری بهرن ی  

با تعاریفی که -وسییِایی  های این سین  ح مارر من اریمح ارم 

مسییییر  زادیح عمی  در  توان شیییود و میاف  می  -از  ن رفی 

ها را شینار  و در ادامه، این ابوغح اواب  اسی  که سیارتارشیینی

شان رف   رار  رد  بزرگاای که اا شان همچهواه رود را در زمان

ایز    پیهینهاددهنق. البته یادمان ارود که درسیتی یا اادرسیتی این  

در   بیاییق در  یالی  ییک گفتمیانح ااتِیادی مورد بررسیییی  رار بهیرد

راسیتای دسیتیابی به کاربسی  موسییِایی گهیوده که گادامر یر   

کنیق و این گهیییودگی را هم در تولییق  ثیار و هم در مرزهیای  می

ایتپ دیهری که در اینجا    84شیمارد.روا میچهارچو  موسییِایی  

کس از اِق مصیون ایسی  و  شیایانح توجه اسی  این اسی  که هی 

را به    -معاصییر یا درگ.شییته-ابایق هم باشییق  اینیه یک هنرمنق  

مرتبپ مِقس برسیاایم، یا هنرمنقی با رود فیر کنق که با سیواد  

ازی  و  ثار رود و اتی با تعقاد باالی مبایبااش در فایییای مج

ِیاد  رار بهیرد ایز غل  اسییی . ِیق تنهیا    دیهر ابیاییق مورد اات این ا

اش با تهییی   های فعالی  مصیری را )که رود او در ابتقای سیال

توان اصولی به نام »آداب  ها را می. یکی از این حرمت83

نوازندگی را  صحنه« دانست که نحوۀ نشستن، پوشش و استایل  
 شود. شامل می

. مفهوم این کاربست در فصل دوم کتاب پدیدارشناسی موسیقی؛  84

یک بداهه گفت و شنود الیس بنسن به طور کامل توضیح داده شده  
 است. 
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شییقه در  های شیینارتهمنقی از اا گروه همنوازان اصییار و بهره

ایز با  گفتهو  ای به اا   اسی  جقیق موسییِی ایران و ایز در پرواه

هیایی را  اهیالی موسییییِی  در این مسییییر گیا شیییعیار »همیقلی  

تر، بایق با دعوت از  ای وسیهگیرد و در عرصهبرداشی ( در بر امی

در جه     در موسییِی ایران دااان جقیق و  قیمتمامی موسییِی

 فیری تنش کرد.دلی و هماین هم

از    بیا این وجود، تمیامی تنش من در این اوشیییتیار این بود کیه

از این    بتواام  علی  مصیری پردارته و  ایراای تاراهاهی وسییه به  

ِیادی در موسییییِیح ایران و    یریق ِیق و گفتمیان اات ِیقانح ا بیه ف

اشیاراتی داشیته  اهمی ح وجود این گفتمان در بینح اهالیح این هنر 

با روییردی ااتِادی       مصیییریبه ابعادح مهمی از پروا  باشیییم و

را برای ادای دین بیه  ثیار و    چراکیه همواره این روش  .بررداز 

ا   های  مصیری و سیایر هنرمنقاای که در زاقگی شیبصیی  موزه

چه اینیه    این پرواه  .ا یافتهترین روش  ااق مناسی تاثیرگ.ار بوده

در اوازاقگی این سیییاز و ارا پ  ثار    ی اسییی برری بلراا  زعمبه 

  اسی   منقبرری دیهر، بسییار دغقغه  اررموسییِی ایراای و چه به  

  یا بقشیااسیی  بقاایم  شیااسییح  مصیریاز روش  و اینیه  و سیتودای،

ایران،    گیری کرواا درکم فروغ در روزهای همهموسیییِیح    دایای

این    در  ایراای  ِیایی در ااار موسییییِیترین پروا  موسییییفعیال

توان با  روزهاسیی  که با ااییور اامی چون علی  مصییری امی

ر زمیان بتواایم در  یال   توجهی از  ن عبور کرد. امییق کیه بیا گی.بی

و    تار ایراایهای ااتِادی به این پرسیش پاسیخ دهیم که گفتمان

تا چه ااقازه در جه  دسیتیابی به اهقا  فردی  های مهیابه  پرواه

  دسییتاوردها چه  این پرواهو    ااقموفق بوده  شییانانو جمعی مؤلف

 رااقبرای موسیِی ایران به ارمغان  وردهی   اب  دفاع

 

 

  

 


