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Abstract
This article takes a critical look at Alan Merriam's book Anthropology (1923-1980), while
the history of ethnomusicology considers this work as one of the foundations of the field.
The knowledge of musicology and its relation to anthropology after the second half of the
twentieth century is somehow gradually tied to the connection between music and Human.
This article intends to examine this work in contemporary theories by considering the basic
and fundamental axes of “Human Musical”. Probably, the design of some of Merriam’s
principles in this book, if he were alive today, would face challenges. The process of this
critique will have comparisons in the methods and ideas of comparative musicology that
have been revived in the last decade or two with international music associations. But the
main focus of this article is the interdisciplinary critique within the field of
Ethnomusicology, which believes in the use of theories and methods more independent of
the humanities or social sciences.
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چكیده
این مقاله به کتاب انسان شناسی الن مریاا (۱۹۲۳اا ،)۱۹۸۰نگاایی منتقااناه را ر ر حالیکاه،
ونا تا یخ اتنوموزیکولوژی ،این اثر ا به عنوان یکی از مبانی یای این شته مو ر توجاه رارا
می ریا .رانش موسیقی شناسی و ا تباط آن با انساان شناسای بعاا از نیهاه رو رارن بیساتم،
به نوعی ر پیونا موسیقی و انسان به تاا ی گار واو ر اسا  .ایان مقالاه ر اا را ر باا
ر نظرگرفتن محو یای اساسی و بنیارین «انسان موسیقایی» این اثار ا ر نظریاه یاای معاصار
بر سی نهایا .احتهاال طرح بروی مبانی یای مریا ر این کتاب ،امروز برای واور او نیا اگار
زنا بور ،با چالش یایی مواجه بور .ونا ایان نقاا و بر سای ،مقایساه یاایی ر وش یاا و
انایشه یای موسیقی شناسی تطبیقی ووایاا راشا کاه ر یکای رو ریاه اویار ،روباا باا
انجهنیای بین الهللی موسیقی احیا گرریا اس  .اماا نگاا اساسای ایان مقالاه ،نقاا معاصار
ر ون شته ی ،موسیقی شناسی رومی اس که معتقا باه اساتدار از نظریاه یاا و وش یاایی
مستقل تر از علو انسانی یا علو اجتهاعی اس .
کلیدواژهها :موسیقی شناسی رومی ،انسان شناسی ،انسان ،موسیقی،الن مریا .
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 .1مقدمه
انسااان شناساای موساایقی ،بعااا از واژ ی اتنوموزیکولااوژی کااه توساای یاااب کونساا
( )Kunest Jaapکه وورش از موسیقی شناسان تطبیقی بور ،اولین با ب او عناوان ر ایان
اثاار مریااا ( )Merriam Alen Parkhurstمطاارح گرریااا .بااه عقیااا کونساا (،)Kunst
موسیقیشناسی رومی ،بر سی موسیقی یای اروا مختلف و سازیای کلیه فرینگها از بااوی
تااا پیشاارفته اسااار ایاان شااته ا ر باار ووایااا گرفاا (کونساا  .)۱۹5۸:7البتااه ر
موسیقیشناسی تطبیقی (عنوان ربلی یهین شته) نگا انسان موسیقایی ،ب او کام نا
ر تجربه یای اولیه وجور راش  ،اما با نظریاا بروای ازپیشاگامان یه اون مریاا  ،ایان
ایهی تثبی شاا .ر ایاران نی ،عناوان اتنوموزیکولاوژی باا یهاان ترریاا یاای اولیاه ر
نا گذا ی این شته ،ر کتااب رکتار مساعوریه (از پیشاگامان موسایقی شناسای راومی) ،باا
یررو عنوان «اتنوموزیکولاوژی ،موسایقی شناسای تطبیقای» ر ساا  )۱۹۸6( ۱۳65توسای
انتشا ا سروش چاپ شا اس  .ر یر حا  ،کتاب انسان شناسی موسیقی مریا  ،اگر چاه
ر سا  ۱۹64منتشر شا اسا ولای ر من ادانه تارین ریااگا  ،یه ناان تاا باه اماروز،
ضرو طرح بسیا ی از مبانی یای موسایقی شناسای راومی ا بعهاا را ر .تااش بارای
رگرریسی از موسیقی شناسی تطبیقی به اتنوموزیکولوژی ر این اثار بخاوبی مشاهور اسا .
مریا ر زمان حیا نی  ،مو ر اجهاع ریگر پژویشگران یم رو وور بور .ایان امتیااز نیا
ر این کتاب ،که با تسلی منح ر به فرر وور به بر سی آ ای ریگار پژویشاگران پرراوتاه،
او ا ر انجا این رگرریسی ،یا ی کرر و یه نین به ایهی ایان اثرمای اف ایاا .جامعیا
مریا ر یبری این تدکرر نقل رو برونو نتل ( )Bruno Nettlنی مشهور اس :
اوعاشق گدتگو و بحث ،را ای انسجا فکری  ،با پاسخ یای راطعانه و بی پاروا یهیشاه
افکا منطقی وور و باه ررا بیاان مای کارر ،بخاش اعظام زنااگیش باه پاژویش
اوت اص راش و ر حوز موسیقی شناسی رومی یکای از ب گتارین یباران اسا .
(نتل .)۱۹۸۲

این مقاله ر ا را ر حوز موسایقی شناسای راومی ا باچاالش یاای موسایقایی رنیاای
معاصر ،ر ضرو استدار ازاین کتااب ،بر سای نهایاا .ایان اثار اماروز از یاو ساو باا
موسیقیشناسان تطبیقی مواجه اس که گویا ر این یکای رو ریاه ،باانبا بازگشا حاق
ازرس فته ی وور ر این شته یستنا .این گرو معتقانا که موسیقی شناسی تطبیقای باا
ولف برحقش «اتنوموزیکولوژی» یه نان ر ا تباط اس و ینوز پیر نشا اس  .مبنایشاان
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نی این اس که تحلیل میان فرینگی موسیقی یا می تواناا وشانگر پرساش یاای بنیاارین
ر با ی تکامل انسان باشا که پس از جن جهانی رو  ،و تا حا زیااری باه سابن آن ،ر
امریکا براسار الگویای مرر شناسی فرینگی ،شته ی جایاای باه ناا موسایقی شناسای
رومی از ر ون آن شکل گرف (سوی و براون .)۲۰۱۳
ما معتقایم زمان پایه ی ی مجار حوز ی موسیقی شناسی تطبیقای فارا سایا اسا .
اویرا طرح یایی ا ائه شا انا که نویا بخاش عرضاه ی روباا ی اناواع وش یاای
علهی ،تطبیقی ،تکامل گرایانه و یاا اکوساتیو ر زمیناه ی مطالعاه ی موسایقی جهاان
یستنا .از جهله ی این ماوا ر ،مای تاوان باه« موسایقی شاناو گارا» (،)Huron 1999
«موساایقیشناساای تکاماال گرایانااه» ( ،)Wallin, Merker&Brown2000موساایقیشناساای
تجرباای» ( ،)Clark & Cook 2004شااکل احیااا شااا ی «موساایقیشناساای نظااا منااا»
(« ،)Schneider 2008رو موسیقیشناسی ایانه ای» ( )Tzanetakis et al.2007و «مطالعاا
تحلیلی موسیقی جهان» ( )Tenzer 2006اشا کرر(.یهان.)120،

یه نین براین باو نا که این شته ر کل ،به ندع راو نگاا ی یاای تاو فرینگای کاه
اسار کا میاانی گسترر بور ،از تحلیل یای تطبیقی رو ی می جس و ،ر ضاهن ،بجاای
تحلیاال صاااا شااناوتی اصااوا موساایقایی ماننااا گااا یااا و یااتم یااا ،باار جنبااه یااای
غیر صااشناوتی موسیقی (مریاا ( ،)۱۹64،۱۹77،۱۹۸۲نتال ،۲۰۰5نتال و بویلهاان ،)۱۹۹۱
(بلکین  ،)۱۹77ماننا فتا  ،معنی ،آموزش ،جنسی و وابی را  ،متهرک بور.
اما منظر اساسی نقا این مقاله ،نگا گرویی ریگر اس (نقا ر ون شته ای) ،کاه باانبا
تخلای نظریاه یااایی مساتقل از علاو اجتهاااعی بارای موسایقی شناساای راومی۱یسااتنا
( ایس  ،)۲۰۱۰بخ وص معتقانا این شته از اواور ریه یدتار گرفتاا توصایف و ا جااع
تها را به علو انسانی و اجتهاعی اس  .موسیقی شناسی رومی امروز باا ساه ناوع نظریاه
سروکا را ر  :نظریه ی اجتهاعی ،نظریه ی موسیقی ،نظریه ی موسایقی شناسای راومی ،کاه
البته بنظر میرسا ر این تکامل ،کده ی نظریه ی اجتهاعی نسب باه بقیاه سانگین تار شاا
اس (یهان) .از طرفی می توان گد  ،انتخاب عنوان کتاب انسان شناسی و موسیقی توسای
مریا نی بسیا یوشهناانه بور و ر نگا او چنین می نهایاا کاه ر اا را ر باه رو شاته
مستقل از یم بپررازر ،ر حالیکه ر بخش نخستین کتاب مساتقیها باانبا تعریاف رریاق و
مشترکی از این رو شته بعنوان «موسیقی شناسی رومی» اس که البته ،بر پایه ی نظریه یاای
علو انسانی بیشتر استوا اسا  .بناابرین ایان مقالاه ر اا را ر محتاوای ایان کتااب ا ر
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چالشیای امروز ی موسیقی شناسی رومی معاصر ببینا وریااگایهای ایان منباع علهای ا
مو ر سوا ررا ریا.

 .2معرفی کلی اثر
اصل این کتاب و ترجهه ی آن مشتهل بر سه بخش و پان ر ف ال مای باشاا .عناوانیاای
سه بخش اصلی کتاب عبا انا از موسیقیشناسی رومی ،مداییم و فتا  ،و مسائل و نتای .
ر بخش او کتاب ،مریا بانبا تعریدی جامع براسار نظریا وور ویهکا ان از ایان
شته ورالیل وشنی از انسان شناسی و موسیقی اس  .بنابرین به چیساتی و گذشاته ی آن
(موسیقی شناسی تطبیقی) پرراوته ،و ر تاش بارای عناوانی صاحیر ر مجاامع آکارمیاو
اس  .او ر ف ل رو  ،موسیقی ا با کلی فعالی یای جامعاه ر ا تبااط کارر و مدااییم
اولیه این پایا ا ر زناگی بشر تبین می کنا .ر وارع این مدااییم ،پایاه و اساار عهال و
اجرای موسیقی و تولیا آن توسی انسان یستنا :حس آمیا ی و حالا یاای میاان حسای،
فتا جسهی و کامی ،فتا اجتهاعی موسیقیاان ،ونا آموزش موسیقی ر اروا  ،نحاو ی
شکل گیری آین یا ،ایااف او ا ر چینش ف ل یای این بخش نهایاان مای کناا .و اماا
بخش سو  ،که مریا نتیجه گیری ا ر رستوالعهل ررا رار  ،باطرح مسائل علو انساانی ر
موسیقی شناسی رومی ،افق یای جایاای ابارای رفیا ایان شاته ،مای گشاایا .طارح
ف ل یایی با عناوان کا برریاا و کاا کررگرایی (برگرفتاه ازنظریاه یاای علاو اجتهااعی)،
موسیقی به مثابه فتا ی نهارین ،تا یخ و فرینا و مساهله ی تیییارا موسایقی و پویاایی
فرینگی ،نشان از نتای مو ر منظر مریا برای این کتاب اس .
برگاارران فا ساای ایاان کتاااب ر ایااران توساای مااریم ررسااو ،ع ااو ییااا علهاای
رانشگا تهران ،ر انتشا ا مایو ر سا  ۱۳۹6با  4۸۰صدحه انجا شا اس  .کتااب باه
شکلی مطلوب ر رطع وزیری با جلا سخ و چاپ  ۹۰۰نسخه منتشر شا اس .

 .3نقد و تحلیل خاستگاه اثر
ایهی بیشتر مدهو انساان شناسای ،اولاین باا ر کتااب کاو زاکاس ( )Curt Sachsر
سا  ۱۹۳۰بعنوان موسیقی شناسی تطبیقی ،موسیقی فرینگهای بیگانه مطرح شا و ر ا وپاا
این علم به بر سی موسیقی فرینگهایی می پرراو که از فرمهای غربی کااما رو ماناا و
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و وصیا کهن وور ا حدظ نهور انا و یا با فار یاای موسایقایی غیار ا وپاایی تشاابه
را نا ( مسعوریه  .)۱۳65:۱4کتابهای بعاای ر ایان زمیناه ،ر ساا (۱۹5۳فاریتس باوز )
باعنوان شناو موسیقی مرر اس  ،با این توجیه که بتوان استقا این علام ا باا موسایقی
ا وپایی حدظ کرر و یه نین تعلقا اساسی آن ا با انسان شناسی پیااا کارر (یهاان.)۱5 ،
ولی می تاوان کتااب انساان شناسای و موسایقی آلان مریاا ر ساا  ۱۹64ا ،ر مدااییم
کاملتری از انسان شناسی برشهرر ،چرا که از نظر او موسیقی فقی ترکیبی از اصاوا نباور
و توسی انسان برای انسان تولیا میگررر .بنابراین شناو مررمای کاه از موسایقی ر فتاا
اجتهاعی استدار می کننا ر ر جه نخس ایهی این نظریه پرراز موسایقی شناسای راومی
یستنا .برونونتل ر یهین زمینه بعنوان یکی ریگر از پیشگامان موسیقی شناسی راومی ،ایان
ویکرر ا این گونه معرفی می کنا :
اتنوموزیکولوژی شامل بر سی و شناو موسیقی جوامع بشری ،چه جنبه یاای صارفا
عهلاای و چااه نظااری آن اس ا و اتنوموزیکولااو( (موساایقی شاانار رااومی) یهااان
موزیکولو( (موسیقی شنار)غربی اس که موسیقی یای غیر غربی و ماو ر بر سای
ررا رار و یهان انسان شناسی اس که موسیقی ا ر رالن یهه شهون فرین بشاری
مو ر مطالعه ررا ووایا رار (یهان.)۱5،

بنابراین با توجه به سه رلهرو موسیقی شناسی راومی کاه شاامل موسایقی یاای بااوی،
موسیقی یای اراوا مختلاف و موسایقی یاای یناری و سانتی ر فرینگهاای پیشارفته ی
غیرا وپایی بور  ،از یو سو به ابطه ی موسیقی غربی با آنها می پاررازر و از ساوی ریگار
سعی ر یافتن ر کی ر س براسار موئلده یای آن فرین غیر غربی مای کناا .مریاا ر
بر سی موسیقی یای غیر غربی شش مو ر ا ال ا را ر (مریا : )۱۳۹6:۸4 ،
 .۱سازیا
 .۲متن ترانه یا
 .۳تیپولوژی رومی و طبقه بنای آوازیا
 .4و یده ی موسیقیاان و مقا اجتهاعی او
 .5و یده ی بنیاری موسیقی ر ا تباط با سایر شهون فرینگی
 .6موسیقی به عنوان فعالیتی واق.
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مباحث این کتاب ر زمان انتشا بحث یاای فراوانای ا برانگیخا  ،مثال انتقااری کاه
ریویا مو آلستر با ویکرر مریا ر « موسیقی باه مثاباه فرینا » مطارح کارر و حتای باه
تهسخر می گد اگر بپذیریم موسیقی به مثابه فرین باشا ،بنابراین بایاا ساایر پایاا یاا
نی ر فهرستی به مثابه فرین ر نظر بگیریم و آیا غذا وو رن یا استدار از کراوا ا بایاا
به مثابه فرین ریا(مترجم  ،)۱۳۹6و یا منتال یاور ر ساا  ۱۹74سااوتا ایان کتااب و
مو ر سوا ررا رار و از نبور وحا کافی ر چینش مداییم و موضوعا انتقار نهور .البتاه
ر کنا انتقارا تنا به کتاب مرر شناسی موسیقی آلن مریا  ،افراری یه اون گیلایس ایان
کتاب ا ،مهم ترین نوشته یای موجور ر اربیاا موسایقی شناسای نامیاا (گیلایس.)۱۹۸۰
نتل ،این اثر ا مههترین رستاو ر مریا بر می شهرر و پا ا از این نی فراتر نهار :
پیشتر جامعه ی اتنوموزیکولوژی با ناا مریاا شاناوته مای شاا ...او ر حیاا واور
مامو یتی راش متعهاانه برای پیروز شان بر رشوا ی یا تاش می کارر و زماانی کاه
من وبر غم انگی فتن او ا شنیا برایم وشن شا که زناگی گا می توانا تقلیاای از
اسطو یا باشا (نتل .)۱۹۸۲

از نقاط رو این اثر اینس که مریا ر این کتااب ساعی کارر از ماح ال پژویشای
انجهن موسیقی شناسای راومی رانشاگا ایناایانا کاه ر ساا  ۱۹5۲باه یهارا چال سایگر
پایهگ ا ی کرر  ،استدار کناا .او ر ساالهای  ۱۹6۳تاا  ۱۹65شخ اا یاسا ایان بنیاار ا
برعها راش و ر نشستی ویژ این انجهن ر  ۱۹6۳با ح و تعااری از یهکا ان واور و
ا ائاااه ی مقااااال از :ویاااا ر ورر  ،۱۹56کولینساااکی  ،۱۹57منتااال یاااور ،۱۹57
گیلبر چیس  ،۱۹5۸وورش  ۱۹6۰و کوبانا نکیتا  ۱۹6۲تشکیل شا که یر کاا با مقااال
وور سعی ر سیان به آ ای بنیااری مشاترد ر مدااییم موسایقی شناسای راومی راشاتنا
(حجا یان .)۳۳۲:۱۳۹5 ،یکی از نکا مهم این نشس وش شناسی علهی بور که تاا ربال
از آن پژویشااگران غالبااا بااه و آی موضااوعا توصاایدی ماای انایشاایانا و پرسااش یااای
پی یا تری ا ر رالن چرا و چیستی موضوع مطرح می کررنا ولای شاایا از ایاااف ایان
شته کهی باو بور و یاف غائی ا تا حاوری کام نا مای کارر (یهاان .)۳۳۲ ،مریاا
یه نین سه پرسش اساسی ا ر این کنگر مطرح مای کناا کاه ر ایان کتااب نیا ماو ر
ایهی ررا گرفته  :یکی تعا یف و موضوعا و ویژگی یای آنها ،رو وش توصیف ایان
موضوعا بایا چگونه باشا و سو اینکاه یااف شاته ی موسایقی شناسای راومی ا ر
کجا بایا جستجو کرر (یهاان .)۳۳۳ ،مریاا باا کتااب انساان شناسای موسایقی ساعی را ر
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تحقیری که سالها از تدکر غربی نسب به موسیقی شرق وجور راش  ،ر اذیان از بین ببارر.
یه نین ر تاش اس با وش یای علهی ر مبا ز با واژ یاای موسایقی عقان ماناا ،
احسار یای تحقیرآمی ریاگا فرینا موسایقایی غارب ،مقابلاه کناا ،و باا پارراوتن باه
ویژگییای رابل تإ مل فرینا یاای غیار غربای ،پارچم موسایقی شناسای اراوا جهاان ا
جایگ ین نهایا .نکته اساسی ریگر ر ایااف مریا  ،توجه باه وطار ناابوری موسایقی یاای
اروا ( )folk musicبور که بایا یر چه سریعتر نسب به ضبی و نگهاا ی آن یها گهاا ر.
جهله مشهو او ر این زمینه «کا ماا یهانناا شاوالیه یاای سادیا پوساتی اسا کاه بایاا
اسلحهاش ا به رس بگیرر و از موسیقی غیر غربی رفاع کنا» (یهان.)۳۳5 ،

 .4علت انتخاب اثر
رلیل انتخاب کتاب انسان شناسی موسیقی الن مریا برای این پژویشاگر ایرانای اینسا کاه
اوال این اثر تا به امروز یه نان بعنوان یکی ازکتن پایگی و علهی شته ی موسیقی شناسای
رومی ر رانشکا یای معتبررنیا اس  .این کتاب تقریبا به وجو تولیااا موسایقایی انساان،
یه ون :مداییم ،فتا  ،حقیق و انایشه ی موسیقایی ،نظا یا ،مساهله ی تیییارا و غیار
می پررازر .ر د و بر سی این موضوعا ر مجامع علهی کشو ما که از جنباه یاای متناوع
موسیقایی ر اروا نگا ن وور بهر مای بارر ،ضارو ووایاا راشا  .بخ اوص ر
زمانیکه تاسیس این شته ر رانشگا یای ایران به یو ریه نرسایا و باا توجاه باه بروای
پژویش یای نامتهرک تح عنوان موسیقی شناسی رومی ر این زمیناه ،بنظار میرساا ایان
کتاب بتوانا ،چا چوب علهی مناسابی ا رام ب ناا .البتاه ایاران پژویشاگران ا زشاهنای
ر حوز ساله یای کهن را ر اما بایا به ایکا یای پژویشی جایا نی توجه راشا تاا باه
سواال علهی وچالشی رنیای امروزر زمینه ی موسیقی پاسخی ر وو راش .

 .5نقد شكلی اثر
این اثر تا حای شرایی مؤلده یای چها ر گانه جامعی صاو ی پرسشانامه نقاا و بر سای
متون کتن علو انسانی ا ر برمی گیرر .مترجم کتاب ،پیشگدتا پان ر صادحه ای واور ا
با واصه ی کلی از کتاب ،ربل از پیشگدتا پن صدحه ای نویسنا نگاشته اس  ،کاه بنظار
ف ای نامآنور و حرفه ای اثر ا برای مخاطن ایرانی ملهور تر نهور اس  .البته ر پایاان
یر ف ل ،وور مریا واصه ای از یرف ل و بخ اوص ایاااف ویاژ ی واور ا ترسایم
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نهور تا طی مسیر برای مخاطن وشن تر باشا .این کتاب فارا جااو  ،نهاورا  ،ت اویر و
نقشه می باشا ،البته گایی ب و کم ،ت اویری از ن یا (فقی چنا مو ر) اساتدار شاا
که بنظر میرسا با توجه به سیستم تشریحی و نوشتا ی آن ،کده ی نظریه یای علاو انساانی
ا از نظریا موسیقایی وزین تر کرر اس  .مریا ر معرفی منابع برای ایان کتااب بسایا
مهتاز عهل کرر  ،چرا که یر صدحه به تشریر ویکرر یای گوناگون و یافهنا با ذکر کامال
چناین منبع می پررازر .تهرین و آزمون نه ،اما ر یر ف ل مخاطن ا با پرسش یای زیااری
مواجه می کنا و بنا به پیشگدتا مریا  ،این کتاب حاصال پاان ر ساا انایشاه و مباحثاه باا
یهکا ان و رانشجویان شته یای انسان شناسی فرینگی و موسایقی شناسای راومی اسا .
ر وارع این پرسش یا از ر ون پژویش یای ماو ر اساتدار ر ایان کتااب بوجاور آماا و
مریا سعی ر طبقه بنای آنها را ر .الز به ذکر اس ر پایان یر ف ل پیشنهاریایی مرباوط
به یهان ف ل رار شا :
رو موسیقی شنار ناگ یر بایا مطالعا وور ا با مقولاه ی نهاار شناسای و مباحاث
مربوط به ا تباط متقابل ینر یا و تها مسایل مربوط به ر د چیستی زیباایی شناسای و
ساوتا منا شان آن ر موسیقی ر گیر کنا و به طو واصه بایا گد که مسایل ماو ر
توجه ر موسیقی شناسی رومی ،صرفا فنی یا صرفا فتا ی نیس (مریا .)۱۳۹6:47

طرح جلا کتاب ر برگرران فا سی توسی انتشا ا یه نان باا طارح کتااب باه زباان
اصلی مطابق را ر و ت ویر یو مجسهه ی برنا ی از مجهوعاه ی ماوز ی تاا یخ طبیعای
شیکاگو ،عکس از جاستین کرورو و اروا ر رم اس که ر اینجا نی ب و سایا سادیا
با انااز ی ب گتر نسب به اصل ر جلاا مکهال اساتدار شاا اسا  .اناااز ی حاروف
متناسن بور و صدحه آ ایی کتاب نی ر وضعی مطلوبی ررا را ر و اساتدار از کاغاذ باه
اصطاح کایی زمیناه ای چشام نوازواوبی را ر .عهوماا چااپ کتااب ر ایان انتشاا اتی
(مایو ) با سابقه ای بیش از چنا ریه ،از استاناا ر مطلوبی بروو را اسا  .ایان کتااب ر
ایران با رطع وزیری ر  4۸۰صدحه با  ۹۰۰نسخه منتشر شا اس کاه ر شارایی ویاژ ی
انتشا اتی یا و گرانی کتااب ،بنظار باا اساتقبا واوبی مواجاه گرریاا اسا  .متاسادانه ر
چاپ او با اغاط چاپی (ر بروور ص  ،۲7۰از نظر فنیی ص  )۱6۰البته ر حاا کام نیا
مواجه یستیم .رواعا عهومی نگا ش و ویرایش این کتاب ر ترجهه بعل وفارا ماناان باه
جهله بنای اصل کتاب از یکاستی مناسبی بروو را اسا  ،اگرچاه ر سایان باه وان و
سا بورن اثر ر زبان فا سی ،بروی از تیییرا اجتناب ناپذیر بور  ،ماثا :اساتدار از واژ ی
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ترانه ر ترجهه بجای آواز ،که ر فرینا موسایقایی ایرانای ب او تخ ای ر یاو
الگوی واصی مطرح اس  ،بنظر جای مای نهایاا .یه ناین متارجم ر جاایگ ینی اساامی
فا سی به انگلیسی ر بروی موا ر که اتدارا تعاارشان کم نیس  ،اسم بروی پژویشاگران ا
فقی با حروف فا سی استدار کرر و این امکان ا از وواننا کتاب برای سایان باه تلداظ
اصلی این نا یا ،باز می را ر :،ییوترسای ص  ، ۳۹گیلبار چایس ص  ۳6و یاا اصاطاح
" ر موجی" بااون یایو واژ ی معاار انگلیسای و غیار  .ر بار گارران بیشاتر واژگاان
علااو انسااانی ر ایاان کتاااب از فرین ا علااو انسااانی را یااوش آشااو ی ،چاااپ او ر
ویراس سو  ،انتشا سا  ۱۳۹5استدار شا که یکی از کتن ا زشهنا ر زمیناه واژ یاای
معار اس  .متاسدانه زبان فا سی یه نان ر معار سازی باا زباان علهای و ماا ن جهاان
امروز ،از کهبور واژ یا ن می برر و از و وصیا مهم یو زبان زنا ر رنیاای معاصار
این اس که با واژ یای علهی رنیای امروز وور ا تطبیق ریاا(واژ یاای معاار واور ا
طراحی کنا) .البته نقای که به واژ گ ینی آشو ی ر مجلاه ایرانشناسای ساا نهام توسای
حهیا صاحن جهعی مطرح گرریا ،اینس که :بیشتر انتخاب واژ یا جایا باور و بروای
از آنها برای مخاطن غرین بنظر می سا و کااش معاار متاااو و غلای آن نیا ر ماتن
کتاب فرین علو انسانی را یوش آشو ی آو ر می شا تا از سارر گهی نسابی مخاطان
بکایا .مشکل رو  ،واژ یای جایا با تاش نویسانا آن بارای یاو رساتی پساونا یاا و
پیشونا یا ر زبان فا سی اس  ،که متاسدانه یه ون زبان انگلیسی نهی توان باه آن سایا،
چرا که ر زبان فا سی عهوما این رابلی (پسونا و پیشونایای یکسان) از نظر معنای میسار
نیس (صاحن جهعی .)۱۳76

 .6نقد محتوایی اثر
انسجا و نظم منطقی این اثر ا می توان ر چیاامان بخاش یاا و ف ال یاای کتااب ریاا،
چراکه مریا ر ابتاای این شته ،ر جستجوی طبقه بنای نظریاه یاا و رساتو العهل یاایی
برای موسیقی شناسی رومی اس که با یهکا ان و پژویشاگران معاصار واور جهاع آو ی
کرر اس  .باین معنی که انتخاب عنااوین بخاش یاا ر ایان کتااب ،حکایا از تکاوین
شتهی نو ،ر یو رگرریسی از موسیقی شناسی تطبیقی به موسایقی شناسای راومی را ر .ر
بخش نخس مخ وصا با انتخاب عنوان «موسیقی شناسی رومی» ،بانبا تعریف این شاته
و نظریه یای اولیه آن اس  .بخش او ر یر سه ف ل  :تعا یف ،وش و فان ا ازمقااال
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و تجربه یای پژویش یای یهکا ان وور استخراج و تحلیل می کنا .بنابرین شاروع کتااب
ر رو ی زمانی وورش از منطق و چاا چوب نظاری مناسابی برواو را اسا  .بعاا از
تعا یف و نظریه یا ،مریا ر بخش رو  ،بانبا مدااییهی از انساان شناسای اماا موسایقایی
اس که البته ر این تجا ب اولیه موسیقی شناسی رومی ،از ابتکا ویژ ای بروو را اسا .
شایا طرح مداییم :حس آمی ی ،فتا اجتهااعی موسایقیاان ،یاار گیاری ،فتاا جساهی و
کامی بعنوان ف ل یای بخش رو ابطاه ایان شاته علهای ا کاه باه راو مریاا یناوز
مستقل نشا  ،با تهو ی یای انسان شناسی بخوبی نهایان سازر .ر وارع فتاا موسایقیاان و
ونا آینگسازی ا به عنوان فتا انسانی ر یو جامعه ریان و تحلیل انسانشناسانه کاررن،
نشان ازابتکا وارانه ی این پژویش گرموسیقی شناسی اسا  .ر حالیکاه ا جااع واا باه
نظریه یای علو اجتهاعی موجن پی یا نهایی ماییا نظریاه ی موسایقی شناسای راومی
شا انا( ایس  .)۲۰۱۰گویا پژویشگران بعا از مریا  ،استقا کم این شته ا از یاار بارر
و کده ی علو اجتهاعی و انساانی ا سانگین تار مای کنناا(یهان) .تاساف از رسا رارن
زورینگا مریا بی رلیل نیس  ،چرا که او با توجه به کلی ایاافش ،ر تلخی نظریهیاای
این شته با انسان شناسی تبحر واصی راشته اس ومی توانس برراش پژویشاگران بعاا
وور ا تبین کنا .البته وارعی این امر ا بایا پذیرف که شته ی موسیقی شناسی راومی ر
مداییم بنیارین وور به انااز ی انسان شناسی پیش نرفته اس (مریاا  .)۱۳۹6:67بناابر ایان
کتاب حاضر ،تاشی ر استای پر کررن وا یای موسیقی شناسی رومی اس .
ر تسلسل منطقی ف او  ،بخاش ساو  ،مریاا  ،باا مطالعاه ی ماتن یاای آوازی آغااز
میگررر .بنابرین فتا ی ا که ر بخش ربلی برای انسان عنوان کارر باور ،اینجاا باا متاون
آوازی تحلیل می کنا ،وچگونگی کا ترانه یا (آوازیا) و آین یا ر فهم فتا انساانی ا
موشکافانه بر سی می کنا .می بینایم کاه اگار چاه مریاا از نظریاه یاای علاو اجتهااعی
بهر میبرر اما گایی ر ا ا ئه ی نظریه یای مستقل موسیقی شناسی راومی گاا برمای را ر.
ر ف ل یازریم ،کا برر و کا کرر از ریگر مباحث علو اجتهاعی اس که ر زمان نگاا ش
کتاب ( )۱۹6۲به تازگی ر موسیقی شناسی رومی نهارینه شا بور ،که از نظر مریاا یکای از
مههترین موضوعا این شته اس (یهان .)۲۹5 ،اگرچه این رو واژ ی کا برر و کاا کرر،
یه نان ن ر موسیقی رانان به یو معنی بکا برر می شونا ،با ووانان این ف ل ،باا تحلیال
موسیقایی کاملی مواجه یستیم که پرر از شبها زیاری برراشته شا  :کاا برر و کاا کرر ر
معنی نی با یم متداو یستنا؛ مدهو کا برر به نقش مستقیم پایاا ر حاوز ی کاا برری
می پررازر و می ووایا به کا گیری موسیقی ر جوامع انسانی اشا کنا اما مدهو کاا کرر
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به نقش غیر مستقیم موسیقی اشا را ر که ر این کتاب از نظر نار ر چهاا تیام معرفای
شا اس ؛ نقش راشتن و یا فعا بورن ،کا کرر به ر ا غیر ت ارفی بورن و ر انتهاا ابطاه
عل و معلولی یعنی غای یو یاف به شکل بالقو تعریف شا اس (یهان  .)۲۹7مریاا
سعی مای کناا جنباه یاای کلای کاا کرر گرایای ر موسایقی ا ر صادحه یاای پایاانی
ف ل یازریم به تد یل شرح ریا .ذکر نتای آنها ر این رسه نی والی از لطف نیس :
کا کرر بیان احساسا  ،کا کرر لذ زیبایی شناوتی ،کاا کرر سارگر کاررن ،کاا کرر
برررا ی ا تباط ،کا کرر ا ائه ی نهارین مداییم ،کا کرر واکنش فی یکی ،کا کرر یااای
جامعه به سوی یو رسا شاان ینجا یاای اجتهااعی ،کاا کرر اعتباا بخشایان باه
نهاریای اجتهاعی و آیین یای مذیبی ،کاا کرر کهاو باه اساتهرا و ثباا فرینگای،
کا کرر کهو به یو پا چه گی جامعه (یهان .)۳۱۹-۳۱۳

البته با ستی مشخ نیس چرا نویسنا  ،عنوان بخش سو ا ،مسایل و نتای انتخااب
کرر  ،با نگایی به ئور این ف و  :کا برر و کا کرر ،موسایقی باه مثاباه فتاا ی نهاارین،
زیبایی شناسای و ا تبااط متقابال ینریاا ،موسایقی و تاا یخ وفرینا  ،موسایقی و پویاایی
فرینگی ،اگرچه طرح تو تاو اینهاا ضارو ی مای نهایاا اماا ،از نظام و وناای کاه تاا
بخش سو ر این کتاب ریا می شا ،وبری نیس  .ف ل مطالعاه ی ماتن یاای آوازی ر
کنا کا برر و کا کرر ،طرح مداییم زیبایی شناسی ر موسیقی شناسی رومی و ا تباط متقابال
ینریا تنها ر یو ف ل مخت ر و غیر  ،نشان از کهی واروج و عجلاه از آن وناا منطقای
کتاب می ریا .به یهین رلیل نگا ش این کتاب ا بایا ر رو وورش (ابتاای نیهاهی رو
ررن بیستم) ریا ،زمانی که اولین تجربه یای موسیقی شناسی رومی شاکل گرفتاه ،از طرفای
ر یهان رو  ،این شته به تازگی پوسته ی اولیه ی (موسیقی شناسی تطبیقی) واور ا یاا
کرر و نظریه یایش ا ر شته یای علو انسانی ،اجتهاعی ،زیبایی شناسی ،نشاانه شناسای،
جستجو می کنا .اگرچه موسیقی شناسان رومی ،اغلن به نظریه یای برون شاته ای ا جااع
می رینا تا به کا وور مرجعی و و لتی بینا ش ای ببخشنا ( ایس .)۲۰۱۲
نقا منابع ر این کتاب محلی از اعراب ناا ر ،چراکه اسار این نوشتا  ،اساتدار از یهاه
نظریا موافقان و مخالدان مریا اس  .جامعی ایان پژویشاگررغاغه مناا ر تاالیف ایان
کتاب ،استدار و تحلیل باون تع ن از نوشته یا و مقااال پژویشاگران معاصرووراسا ،
که این ،نشان از وحی ب ( وتسلطی عهیق ر ا تباط با یهکا ان یم نسل می باشا .گاوا
ریگاار ایاان موضااوع ،اسااتدار از بیساا صاادحه کتابشناساای و سی اااویدا مقالااه و
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سخنرانییایی که وور او با وسوار زیار ویرایش کرر  ،ر انتهای کتااب ،وجایا واصای
به این اثر می ریا .وش مریا  ،وحاا ویاه وتحلیال تجرباه ازایان مناابع اسا  ،یعنای
توتو آنها ا ر جایایی واص چینش کرر تا آن الگوی موسیقی شناسای راومی واور ا
ترسیم کنا.
مریا ر تحلیل و بر سی از منابع ،رو شیو ا ر ونا کتااب پایش مای بارر  :ابتااا باا
طبقهبنای موضوعاتی که بنظرش ر تکوین این شته می توانا مدیا باشا ،چا چوب نظاری
وور ا مطرح کرر و سعی ر اثبا فرضیه یا با تجرباه یاای متدااو ریگاران اسا  .ر
شیو ی رو  ،با استدار از تحلیل یای عهیق تر ،سعی ر استخراج مدااییهی جایاا را ر کاه
بقو وورش حاور وثیو این شته ا وسع ببخشا .نظریه یای مریاا  ،مساتقل از ریگار
موسیقی شناسان راومی ر میااان یاای تحقیقااتی و تخ ای واور ،بار ساه محااور ی
جیرافیایی (مناطق جنوبی صحرای افریقا ،شاها امریکاا و اریانوسایه) تکیاه را ر ،ویهاوا
برای مناطق ریگر جهان به نوشته یای ریگران ا جاع می ریاا .از طرفای موسایقی شناسای
تطبیقی ( )comparative musicکه ر یهان رو به مطالعاه ی موسایقی بیگاناه یاا ناشاناوته
( )exotic musicشهر راش  ،ر تکامل و سیان به یاف یای اساسای ایان شاته بسایا
حائ ایهی اس  .موسیقی شناسی تطبیقی نی نگاایی توصایدی و سااوتا ی باا توجاه باه
محاور ی جیرافیایی ر موسیقی راش  ،اما بنظربرای یافتن تعا یف و مباانی جاامع ایای
رشوا ر پیش راش  .تعا یدی یه اون :مطالعاه ی موسایقی بیگاناه باه معناای مطالعاه ی
فر یای باوی و شرری اس (بنجامین گیلهن  ،)۱۹۰۹و یا این تعریاف کاه یااف اصالی،
مطالعه ی تطبیقی تها ویژگیهای ینجا و نا ینجاا ر موسایقی یاای غیار ا وپاایی اسا
(مااا یور اشاانایا  .)۱۹57ر میااان یهااه ی آنهااا ،ر یااو واارر جهعاای ،تعریااف
اتنوموزیکولوژی مو ر نظر یاپ کونس مو ر توجه ررا گرف :
موضااوع مطالعااه ر موساایقی شناساای رااومی ،یااا چنااان کااه ر ابتاااا نامیااا شااا،
موسیقیشناسی تطبیقی ،موسیقی و سازیای سنتی تهامی الیه یای فرینگی بشار اسا ،
از انسان یایی گرفته که به اصطاح باوی وواناا مای شاونا تاا ملا یاای متهاان.
بنابراین رانش ما می توانا تها موسیقی یای ربیله ای ،عامیانه و ینر موسیقی غیر غربای
ا نی واکاوی نهایا .به عاو این رانش وجو جامعه شناوتی موسیقی ا نی از ریااگا
فرین پذیری موسیقایی و تاثیر چنا جانبه ی عناصر وویشاونا ا ماو ر مطالعاه رارا
می ریا .اماا مطالعاه ی موسایقی یناری غربای و موسایقی مارر پسانا ر حاوز ی
مطالعاتی این شته ررا نهی گیرر( .کونس )۱۹5۹
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ر کتاب با ارامه این تعا یف ،نظریه منتل یور مطرح می گررر که
موسیقی شناسی رومی حوز ای از رانش اس که یااف آن کااوش ر ینار موسایقی
بااه عنااوان یااو پایااا فی یکاای ،وان شااناوتی ،زیبااایی شااناوتی و فرینگاای اس ا
(یور  .)۱۹5۸موسیقی شنار رومی یاو پژویشاگر اسا و یااف او ر ر جاه او ،
رانش موسیقی اس (یهان).

شایا بتوان ر انتها نظریه ی گیلبر چیس ا کامل تر از بقیاه یافا «تاکیاا کناونی...بر
مطالعا موسیقایی معاصر اس  ،حا به یر جامعه ای که مای ووایاا تعلاق راشاته باشاا،
باوی یا پی یا  ،شرری یا غربی» ( چیس  .)۱۹5۸البته مریا سعی می کنا نظریه واور ا باه
این تعا یف اضافه کنا و معتقا اس موسیقی شناسی رومی بایا بعنوان «مطالعه ی موسایقی
ر فرین » تعریف شور.
نقا نوآو انه ی آلن مریا ر این کتاب ،ر جه گیری یای او به یاافتن ا حال بارای
نظریه یای جایا ،ر موسیقی شناسی رومی نهقته اسا  .نظریاه یاای کاه متاسادانه بعاا از
مریا  ،بخ وص ر ریه یشتار به توصیف وی آو ر و یا ،با غلبه و تسلی علاو اجتهااعی
ر موسیقی شناسی رومی رم وو ر ( ایس  .)۲۰۱۰اماروز شاته ی اتنوموزیکولاوژی ،ر
اکثر رانشگایهای معتبر ا وپا و امریکاا ،بعناوان زیرمجهوعاه ی رپا تهانهاای علاو انساانی،
رو شناسی ،مرر شناسی محسوب می شور .گویا یهگی ،موسیقی شناسای راومی ا بعناوان
بخش وابسته وفرعی از شته یای وور ،پذیرفته انا و بنظر ونا استقا این شته ،بخاوبی
لحاظ نشا اس  .شایا یشه ی این موضوع (ازمنظر نگا نا ) برراش یای اشاتبایی باشاا
از نظریه یای اولیه ی موسیقی شناسی (مریا  ،۱۹6۲یاب کونس ۱۹5۱و ،)...کاه پلاه یاای
بعای این شته ا ر علو انسانی مت و شا انا .البته ر ا این نیس کاه باه آلان مریاا
وو ر گرف  ،چرا که ایشان فرصتی ا برای تجربیا بعاای باا فاوتش ر ماا ر ۱۹۸۰ر
سانحه یوایی برای یهیشه از رس رار ،ولی اگر به پیشرف این شته اعتقاار راشاته باشایم
بایا به این مسائل پاسخی وشن به معاصرین باییم.
این کتاب ،ر نقا یهاینگی محتوای علهی و پژویشی ،با اصو و مبانی یای مقباو ر
شته ی موسیقی شناسی رومی ،به سارگی به چاالش کشایا نخوایاا شاا .مریاا ر ایان
نوشتا به نوعی ،نقش ریم مآبانه (ر نوع مطلوب) را ر ،چرا کاه ر تااش اسا تدسایری
بیشتر و حتی متداو از پژویشگرانی که با نوشتا وور باه ناوعی باه ایان کتااب رعاو
شا انا ،ا ا ئه ریا .روبا الز به یارآو ی اس که این نقا از زوایاای مختلدای باه ایاااف
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این کتاب می نگرر و این واصی رانش اس  .اما ورتی نظریه ای برای اولین باا (حااارل
برای مریا ر گا یای اولیه موسیقی شناسی رومی) ،مطارح مای شاور ر تکامال نیااز باه
بازوو ر یای متداوتی را ر.
حوز ی مطالعاتی موسیقی شناسای راومی ،پژویشای ر ون شاته ای باه منظاو ر د
وارعی از چیستی ،کنش و یافی اس که می توانا ر یو ماییا روگاناه ،یاا باه صااای
موسیقی بعنوان یو نظا مجرر بپررازر یاا موسایقی ر واراع بخاش کاا کرری ر فرینا
انسان اس  .ا تباط این شته ر ررن بیستم با تکامل اجتهاعی بشر و علو اجتهاعی منجرباه
تحقیق ر واستگا نخستین موسیقی شا و ر پهنه جیرافیایی بخ وص ،نشانه یای جاالبی
ا منجر شا .به عنوان مثا نظریه ی حلقه یا ی فرینگی ر اتریش و فرضایه ی اشااعی۲ر
پهنه جهانی ر موسیقی شناسی اروا نتای مههی ابرای پژویشگران به بوجور آو ر.
موضوع ریگر ،شیو ی مطالعاتی اس که با رر از نگا مریاا ر ایان کتااب بر سای
شااا اس ا  .وش اولیااه و پیشاانهاری مریااا  :مرحلااه نخس ا  ،جهااع آو ی رار یاس ا
(میاانی یا کتابخانه ای) ،مرحله رو تحلیل ایان رار یاا از رو ا  :او رساته بناای ماوار و
م الر رو نگا ی و انسان شناسی با آگایی رریق از اجرایای مختلف و رو تج یاهوتحلیال
فنی و آزمایشگایی صاای موسایقی اسا (مریاا  .)۱۳۹6:۳7مرحلاه ی ساو  ،رار یاای
تحلیل شا و نتای به رس آما ر استای پاسخ رارن به پرسش یای مطرح شا باه کاا
گرفته شور .البته ر ایان وش کلای ،صااای موسایقایی ر مرحلاه رو و بعاا از م االر
رو نگا ی ایهی را ر و یه نان تاکیا مریا  ،ر اولوی انسان شناوتی بعناوان پایش نیااز،
ربل از تکنیو یای فنی صو می باشا.
نظریااه موساایقی بعنااوان یااو اب ا ا ا تباااطی ،توساای منتاال یااور ( )۱۹6۱بااه عنااوان
نقطهنظر سو ر ایااف کلی موسیقی شنار رومی ر این کتاب مطرح شا کاه موسایقی ا
یو اب ا ا تباطی برای فهم بیشتر جهان ،توصیف می کنا .مریاا ایان ا تبااط ا باه عناوان
سوا مطرح کرر و موسیقی ا ر ر د مداییهی نهاارین توسای اع اای جامعاه ،اساسای
بشها می آو ر (یهان .)4۱،البته اب ا برای فهم بیشتر جهانی ر میایر باا نظریاه موسایقی
یو زبان جهانی اس  ،و این جهله که  :موسیقی برای یهه ر یر فرینگی رابل ر د اسا
بیش از یو ریه با چالش یای مههی وبرو شا اس  .ر وارع یر فرینگی م الر و ماوار
مشترکی ر زبان ،تا یخ و فرین راشته که با تبلو آنها ر ینر موسیقی به هو مای ساا
و ر مقابل فرین یای ریگر بخ وص غرب (باخ و بتهاون) نیااز باه شاناو و مطالعاه
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را ر .طبق نتیجه گیری مریا ر ایان کتااب ایان موضاوع اساسای مطارح مای گاررر کاه:
«موسیقی زبان بین الهلی نیس و ال اما رطعا غربی بااون پایش زمیناه یایو احساسای ا
برای مررمان ریگر اروا ناا نا» (یهان.)4۳ ،
مبحث ریگری که مریا به آن پرراوته ،تداو میاان فعالیا یناری و علهای اسا  ،او
معتقا اسا کاه ر ولاق یاو اثار ،ینرمناا نقاش کاوچکی باازی مای کناا باا ایان کاه
موسیقیشنار رومی ر گیر ولق اثر نبور  ،بیشتر به چگونگی آن توجه را ر .او با تاکیاا باه
سه مرحله ی کسیای ( :)۱۹6۲تحلیلی ،ترکیبی و تحقق عهلای یار انساان ،فاا ز از شاته،
جایگا و مسهولیتش که با این سه فعالیا مواجاه مای شاور ،ریااگا او ا باه ایان شاکل
پذیرفته :اگر یم بین این رو تداوتی وجور راشته باشا بسیا ناچی اس (یهان.)5۳،
حوز ی موسیقی شناسی راومی ر علاو اجتهااعی (جامعاه شناسای ،انساان شناسای
فرینگی و اجتهاعی ،علو سیاسی و ارت ار) که با ینر یا مانناا موسایقی ،را  ،نهاایش،
اربیا  ،ینریای ب ری ،معها ی و فلسده و رین نی ا تباط را ر ،نقشی میاان شاته ای را ر.
بنابراین موسیقی شناسی راومی ر تبیاین واور و تدااو باین فعالیا یناری و علهای از
یااررو وش بنابااه ضاارو بهاار باارر و یهااوا معتقااا اس ا علااو انسااانی باایش از
علو اجتهاعی با ا زش یای انسان سروکا را ر .البته ویکرریاا و ایاااف انساان بایش از
آنکه انسانی باشنا ،علهی انا ر حالیکه موضوعا و ساوژ یاای آن بایش از انکاه علهای
باشنا انسانی انا( .یهان)6۰ ،
موسیقی شناسی رومی آیا ج و تا یخ اس یا علم؟ این سوا تا به اماروز محال منارشاه
اس و ر شته ی انساان شناسای نیا مطارح مای باشاا .وارعیا امار ایان اسا یاو
موسیقیشنار راومی یهاوا ر تااش اسا پایاا یاای انساانی ا ر نقااط مختلاف
جهان یافته و از طریق تا یخ ،ونا شکل گیری ا بر سی کرر و ر نهای باا زباان علهای
آن ا بیان کنا .این موضاوع نیا ر ایان کتااب باه بحاث گذاشاته شاا و از نظار ریگار
پژویشگران (یرن بستل  ،۱۹۱7کربی  ،۱۹5۳یرسکویتس  ،۱۹۳۸زاکاس  )۱۹4۰نی بر سای
شا اس  .از نظر مریا  ،موسیقی شناسی رومی می ووایا ثاب کناا کاه موسایقی باه ذا
وور را ای یو نظا نیس و این انسان اسا کاه باه آن یویا مای بخشاا .باا بر سای
سه ویکرر ر شناو شناسی این شاته کاه مریاا پیشانهار رار  ،مای تاوان باه تدکار او
ن ریوتر شا :ایا پررازی موسیقی ،فتا یاای مارتبی و مطالعاه ماار واا صاوتی .البتاه
وورش شروع تحقیق ا ر سومین مرحله ،یعنی مطالعه ی مار وا صوتی ،بالیل ملهاور
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و سار تر بورن مای راناا (مریاا  .)۱۳۹6:6۹ ،او فتاا موسایقایی ا فی یکای ،اجتهااعی و
کامی می بینا بنابراین می توانیم از شناو مداییم موسیقی به فتا موسیقایی برسایم و ر
انتها صو تولیا گررر ،این نظا موسیقی ریاگا مریا اس  .ر وارع یاو حرکا مساتهر
بین مح و و مداییم مرتبی به موسیقی وجور را ر(یهان.)6۹ ،
برای ر د بهتر این موضوع به تحلیل مستقیم مریا نگایی بیناازیم:
ما آوازی ا می شنویم ،این آواز از صاایایی تشکیل شا اس کاه باه شاکل واصای
پش سر یم چیا شا انا .انسان یا این آواز ا تولیا می کننا ،و با این کاا ناه فقای
ر زمان ووانان آواز یا نواوتن یو ساز موسیقی ،بلکه ر شکل زناگی وور نی فتاا
مربوط به آن ا تکرا می کننا و به عنوان موسیقی ران یا مخاطن باه آن واکانش نشاان
وواینا رار ،آنان وجه موسیقایی زناگی وور ا مدهو سازی کرر و یهاین مدااییم ا
به عنوان فرین وور می پذیرنا(یهان.)7۱ ،

ر شته ی موسیقی شناسی رومی ،میاانی و آزمایشگایی بورن اسار کا بور و عهوماا
باون ح و پژویشگر ر محل و لهس و ریاا از ن ریو پژویش ،از کاستی یاای زیااری
بروو را ووایا شا .مریا معتقا اس حتی اگر موسیقی شنار رومی از کساانی ریگار ر
این زمینه استدار کنا با آساین جاای مواجاه ووایاا شاا ،چارا کاه یه ناان از صاح
رار یای مو ر پژویش مطههن نیس و مسیر ا با ترریا تاوإ مای کناا .مریاا مطالعاا و
پژویشهای ج یی نگر ا ا جر می راناا ،ر واراع ررا و فرصا کاافی ر یاو منطقاه
کوچو یهیشه نتای ا زنا ای نسب به کلی نگری ر یو منطقه وسایع را ر چارا کاه ر
مو ر رو رر کافی برای یر منطقه عهوما صو نهی گیرر(یهان .)۸۱ ،ر وارع پاژویش
میاانی کلی نگر و باون ایااف مشخ موسیقی شناسی راومی ،مخااوش کنناا ی بنظار
میرسا .به عنوان مثا  ،انااز گیری فواصل سازیای یو منطقه و یا آوانگا ی ملاوری یاا ر
وش کل نگرانه ،ر کی عهیق از واسطه یای انسانی و فرینگای آن راو و مجهوعاه باه ماا
نخوایا رار که متاسدانه ر بروی پژویش یای گذشته ی ایرانی نی اتداق افتار اس .
مریا ر پژویش میاانی بترتیان اولویا  :ماوار موسایقایی فرینا یاا یهاان ساازیا،
مطالعهی متن ترانه یا به عنوان فتا زبان شناوتی انسان ،مطالعه ی موسیقی یاای ا جار از
نظر مرر و وور پژویشگر ،توجه به وور موسیقی ران ،کا برر و کا کرر یاای موسایقی ر
ابطه با ریگر وجو فرین و ر نهای ر نظار گارفتن موسایقی باه عناوان یاو فعالیا
وارانه ی فرینگی ا ما نظر ررا می ریا (یهان .)۸۹-۸4 ،البته برای مطالعاه موسایقایی از
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رستگایهایی برای ثب صو استدار مای شاور .چگاونگی بکاا گیری ایان اب ا یاای الز
علهی برای تدهیم رار یا ر این کتاب معرفی و تاحای توضیر رار شا اناا .رساتگایهای
که ر گذشته بیشتر کا ثب موسیقی ا انجا می رینا شامل:
ـ

مونو کو ر یا تو سیم انطباق یافته با سیستم سن

ـ

ملوگراف برای تحلیل فرکانس یای بنیارین (سیگر)۱۹5۱
زیر و بهی صو با رر

ـ

استو بوکون ثب

ـ

اریونومریو ،ترسیم شا

(کونس

)۱۹5۹

باال

و کهی موج صو

کا برر این اب ا یا نی ر نوشتا مریا به چالش کشایا مای شاور ،ر واراع یام وناا
تا یخی این اب ا یا ا بازگو می کنا ،یام تکامال شایو یاای اساتدار از آنهاا .بای شاو،
یر وشی بایا از تییه جراحی او بسام بگذ ر ،که البته با کنکاش ر تجربه یاای واور و
ریگر موسیقی شناسان ،به نتای رابل تإملی می سا .از نظر او ،بی ترریاا ایان رساتگایها و
ییو آوانگا ی نهی توانا با ستی باه ثبا کیدیا ر ونای و سابو یاو نظاا موسایقایی
بپررازر .سبو ر وارع فر پایاا تااومی از گذشته تا به حا ا شامل می شاور کاه ویژگای
واص ینری راشته و مشخ کنناا یاو گارو و یاا یاو شاخ وااص اسا  .ایان
مشخ ا ر آوانگا ی یهیشه با سختی یهرا اس و بخ وص نتاسیون غربی از توضایر
کامل آن یهیشه معذو اس .
این کتاب فتا یای فی یکی و کامی ا بخش مههی از نظا موسیقی می راناا کاه ایان
رو فتا  ،وا ج از بستری به وجور می آینا که بنیان یای موسیقی ا شکل می ریاا و البتاه
از فتا یای فی یکی به انااز ی فتا کامی اطاعا زیاری ر رسترر نااا یم .ر پایاان
این ف ل مریا یر رو موضوع ا بخشی از موسیقی رانسته که به ییو کاا تاا اماروز توجاه
کافی نشا اس (یهان.)۱۸۲-۱۸۰ ،
موسیقیاان و نقش او نی بعنوان ف لی ریگر از این کتاب ،گاا ب او حرفاه ر یاو
رو مطرح شا و گا نقشی اس که یو مراسم و آیین واص به او عطا می کناا .بلکینا
ر یهین مو ر با مثالی از رو وناا ( )Vendaموضوع ا باین شکل توضیر می ریا:
ر جامعه ی ما عهوما یر فرر نقش وور ا به عنوان موسیقی ران ،باه شاکل راوطلباناه
انتخاب می کنا ،ر حالیکه ر جامعه ی وناا ،تقریباا یهاه بایاا ر زمیناه ی موسایقی
نقش یا نقش یایی ا بر عها گیرنا .فقی ر صاو تی کاه ایان نقاش اجتهااعی یاو
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انتخاب شخ ی باشا او می توانا بر اسار سلیقه ی وور ،نقش موسیقایی وور ا نیا
انتخاب کنا .اما ایالی وناا معتقانا ییو نقشی ر موسایقی نیسا کاه باا وواساته ی
فرری انتخاب شور ،چرا که حتی انتخاب یای شخ ای ر ایان ابطاه توسای عوامال
بیرونی ماننا ویابینی اتداق می افتا .به عبا تی می توان گدا کاه موسایقی ران یاا ر
وناا آموزش رار نهی شور ،بلکه موسیقی ران متولا می شونا ،اما ر ایان باا شارایی
ریگری نی ما نظر ررا می گیرر(بلکین .)۱۹57

از نظاار مریااا فتااا موساایقی ران و مسااهله ی جایگااا او ،یکاای از پی یااا تاارین و
جذابترین مباحث ر نوشتا موسایقی شناسای راومی اسا (مریاا  .)۱۳۹6:۱۹7منظاو
جایگا باال و پایین اجتهاعی اس که ایهی به موسیقی ا ر یر منطقه مشخ مای کناا.
گایی جایگا فیع موسیقی ران او ا ر حکم یو ایبر ماو ر اطهیناان ر شاهون مختلاف
زناگی معرفی مای کناا (یه اون بخشای۳یاای شاها وراساان ایاران) .اماا گاایی ایان
موساایقیران ،ر مراساام یااای سااطر پااایین اجتهاااعی ،کااا کرر موساایقایی را ر (عاشااق4و
کرریای شها وراسان) ضهن آنکه مرر به آنها اعتهار ناا نا ولای مراسام یاای عروسای
وور ا به آنها می سپا نا .گرچه یهین تعریف یم به فتا یای فرینگی و موسیقایی یرراو
بستگی راشته و می توانا از ج ییا بیشتری بر وو را باشا.
ر پایان این مقاله ،به این می انایشم که اگر مریا ر رو کنونی ،بین ماا باور ،باا نگاا
متکامل تری به این شته نگا می کرر ،ر یر حا آن ه مسهله ی بنیارین از نگا اوس ایان
اس که ،موسیقی ا انسان تولیا می کنا پاس او نی مای تواناا فتا یاایش ا ر موسایقی
کشف و هو کنا .ر وارع با یو موسایقی ساار از یاو فرینا رو رسا  ،مای تاوان
فتا یایی که نیازمنا کاوش یایی انسان شناسانه یس  ،تا حاا زیااری ویا کارر .نکتاه
مهم رو ر ریاگا مریا این اس که ،مشتری و مخاطن موسیقی یم وور انساان اسا و
ماااجرای جالاان ساااو موساایقی از انسااان باارای انسااان باایش از پاایش نظریااا او ا
تبین میکنا.

 .7نتیجهگیری
مریا این کتاب ا مح و پان ر سا انایشه و مباحثه با یهکا ان و رانشجویان شته یاای
انسان شناسی فرینگی و موسیقی شناسی رومی می رانا .تاکیا او بر این نکتاه اساتوا اسا
که ر پژویشها تا رو او ،مؤلده یای موسیقی بار انساان شاناوتی ا جار باور و ویکارر
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انسان شناوتی کم ایهی می نهایا .پس اگر او ا ر مسیر وزین شان کده ی علو انساانی
ر این شته ،به عنوان یو نظریه پرراز مؤثر باانیم ،احتهاال به بیرایاه نرفتاه ایام .از نظار او
موسیقی یو فتا اس که ر شکل گیری یو جامعه نقاش اساسای را ر و یریاو از ایان
مداییم اجتهاعی و انسانی ر بطن موسیقی ،شالور ی انسان ا ساوته و محیی اطاراف او ا
ر بر میگیرر.
نگا نا این مقاله ،کتاب او ا رایهی و از تا یخ گذشته نهی بینیا ،اگرچاه بایاا بپاذیریم
موسیقی شناسی رومی امروز با نظریه یای فراوانی رس به گریبانس کاه ایان نظریاه یاا
معهوال از حوز غیر وور یا علاو انساانی یساتنا .ر حالیکاه باه واراع نیازمناا توصایف
محکمتر و سر اس تری یستیم .اما بنظر میرساا ،کتااب مریاا ر تجرباه یاای نخساتین
موسیقی شناسی رومی ،نسب به وش یای توصیدی ریه یشتار به بعا ،موفق تر عهل کارر
اس  .البته اگر این نظر ا نااشته باشیم ،کاه مای شاور برراشا یاای توصایف گرایاناه از
نوشتهیای او راش یا به بیانی ریگر ،کده علو انسانی اوسنگین تر از نظریه یاای موسایقایی
و مباحث مایی موسیقی اس  .مو لین معتقا اس رس و پا زرن ر نظریه یای برآماا
از شته یای ریگر ،ما ا از سیاگی به تکلیف یای مهم تر بازمیاا ر .اگار اماروز بخاواییم
من دانه به موضوع بینایشیم ،و ل بینا شته ای موسیقی شناسی رومی ،بیشاتر مرباوط باه
پژویشگرانیس که از نظر نگا نا این مقاله ،می توان آنها ا با نقاا ر ون شاته ای مواجاه
ساو چارا کاه ،باا عاا اعتهاار باه نداس کاافی نساب باه یاافتن نظریاه یاای وارعای
ر ون شتهای (اتنوموزیکولوژی) ،اغلن به نظریه یای برون شته ای (علو انسانی) ا جااع
می رینا و باون تد یلی رریق از این وطای استرتژیو ،به ناوعی باه کاا واور مرجعیا
میبخشنا .اگر چه مریا با استدار از علو اجتهاعی و انسانی ( فتا اجتهااعی :موسایقیاان و
حس آمی ی و حال یای میان حسی و غیر ) ،ر ا ناا ر مرزیای موسیقی شناسای راومی
ا با ریگر شته یا کم ن کنا .نگا نا این مقاله معتقا اس  ،ر کتااب اواساتقا وارعای
برای موسیقی شناسی رومی وجور ناا ر و به نوعی باعث ساو برراشا یاایی بعاا واور
شا اس  .چون یشه ی یر برراش ر یر کااا از شاته یاای انساان شناسای ،تاا یخ،
زبانشناسی ،پژویش اربی ،فلسده ،وان شناسی یا جامعاه شناسای باشاا ،بااز پژویشاگران
بسیا ی از شته یای ریگر ،رانستنی یای آن شته ابرای بسیا ی از طرح یا مدیا میرانناا.
این یا عها ا کم ن کررن مرز شته ی موسیقی شناسی رومی ا ایجار می کننا اگار باا
مایی موسیقی توإ نبور واستقا نظریه یا باون وابستگی بکا گرفته نشونا.
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موسیقی شناسان تطبیقی معاصرنی  ،آثا مریاا ( )۱۹64،۱۹77،۱۹۸۲ا بعناوان پیشاینه ی
فکری و سیاسی وور تلقی کرر و مبنایشان ا ر تحلیل میان فرینگی موسیقی یا مایرانناا
که می توانا وشنگر پرسش یای بنیارین ر با ی تکامل انسان باشا .اینجا نیا از نظریاا
مریا برراش یای گوناگونی می شور وباون ح و شخ مریا  ،نهای تاوانیم باه نیا
وارعی او پی ببریم .این گرو با اعتقار به ک وی ونا موسیقی شناسی رومی تا باه اماروز،
وواسااتا بازگشا شااته ی موساایقی شناساای رااومی باه آ مااان یااای موساایقی شناساای
تطبیقی یستنا.
یاف ما ر این مقاله ،برگذشته ی آشدته ی موسیقی شناسی رومی متهرکا نیسا  ،اماا
ر ا راشاتیم باا طارح ساواال و نگاا یاای اماروزین ،بروای ریااگایهای مریاا ا باه
چالش بکشیم.
البته الز به ذکر اس  ،وش این کتاب ر باز شناسایی فرین یای کهان ایاران زماین،
از نگا انسان شناسی موسایقی پرکاا برر ووایاا باور ،چارا کاه اوال ر بروای پژویشاهای
موسیقی معاصر ایرانی ،از شیو ی ماون و وشنی ر این تنوع اراوا گونااگون ،برواو را
نبور ایم .روما این پژویش یا نگا انسان شناوتی وشهنای به موسیقی اروا ایرانی نااشاته
و معهوال با و وصیا صوتی و فنی (طبقه بنای سازیا ،سبو و فواصال) بیشاتر ساروکا
راشته اس  .اما کا کرر یاای متناوع ر فرینا ایاران زماین و فتاا موسایقایی ر اراوا :
وراسان ب ( ر شها شرق ،سیستان و بلوچستان ر جنوب شرق ،کررساتان و لرساتان و
آذ بایجان ر شها غرب ،یرم گان و بوشاهر ر جناوب کشاو وغیار  ،یه ناان نیازمناا
تحلیل یای انسان شناوتی موسیقایی اس .
ر پایااان پیشاانهار ماای شااور ایاان کتاااب ر مباحااث پااایگی باارای آمااوزش شااته ی
موسیقیشناسی رومی ر رانشگایها و پژویش یایی که به نحوی با شته ی موسیقیشناسای
رومی ر ا تباط یستنا ،مو ر استدار وارع شور.

پینوشتها
 .۱موسیقی شناسی رومی ،اصطاحی اس که مترجم ر کل کتاب از آن اساتدار مای کناا و معاار
یهان رو موسیقی شناسی اس که ر بروی نوشته یای معاصر ایرانی نی ریا می شور .ر ایان
مقاله نی از یهان اصطاح موسیقی شناسی رومی برای یهاینگی با مترجم و عا تااول واژ یاا
و تهرک بیشتر استدار شا اس .
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 .۲فر ضیه اشاعی ،تهان بشار ا بطاو کلای  ،را ای یاو یساته ی مرکا ی میااناا و ایان فرینا
یه ون امواج آب  ،فرین ا به اطراف وور پخش می کنا
 .۳بخشی یا ی شها وراسان ر وارع ونیا گران و نوازناگان روتا بور کاه باه ویتگاران فرینا
شدایی شهر را نا.
 .4عاشق یا ،کرریا ومطرب یای شها وراسان بور کاه غیار از روتاا  ،باه ساازیای ریگاری مثال
کهان ه ،روشهه ،رایر پرراوته و اکثار مراسام یاای وساتایی ا بااون محااوری باا رساته ر
انجا می رینا.
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