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پیشگفتار

با  ُکر  گروه  برای  ایرانی  محلی  آوازهای  تنظیم  ژانر  در  ُکرال  آثار  نخستین  نگارش  تجربۀ 
)دهۀ  یان  یگور گر روبیک  وسیلۀ  به  ایران  در  فارسی زبان  ُکر  گروه  نخستین  شکل گیری 
صورت  به  چه  ُکرال،  موسیقی  گون  گونا بردهای  کار کلی،  به  طور  اما  بود.  همراه  1320ش( 
ایران، همواره  نوین  یخ موسیقی  تار اثر موسیقایی، در  از یک  به  صورت بخشی  و چه  کاپال  آ
مقتضیات  با  متناسب  ضرورت،  به  بنا  یک  هر  و  است  بوده  ایرانی  آهنگسازان  توجه  مورد 
را  متفاوتی  آثار  ملی،  موسیقی  مکتب  دستاوردهای  و  شخصی  سبک  یژگی های  و زمانه، 
ُکر«  گروه  برای  آوازهای محلی  »تنظیم  ژانر  در  که  ی  آثار بین،  این  در  درآورده اند.  نگارش  به 

را به خود اختصاص داده اند. نوشته  شده حجم قابل توجهی 
ُکرال  موسیقی  دیگر  انواع  با  مقایسه  در  ُکر  گروه  برای  محلی  آوازهای  تنظیم  اهمیت 
بردی  کار قالب های  معدود  از  یکی  در  ایرانی  ی  آواز چندصدایی  موسیقی  نوعی  معرفی  در 
ُکرال با آیین های ملی و دینی ایرانی، دامنۀ موضوعی  که عدم پیوستگی موسیقی  است؛ چرا
ُکرال ایرانی را بسیار محدود ساخته  است. به نظر می رسد ژانر تنظیم آواز محلی با طرح  آثار 
مهم  نقش  ملی،  موسیقی  گسترش  در  متنوع  دیدگاه های  عرضۀ  و  چندصدایی  امکانات 
آثار  اندک  حجم  همه،  این   با  دارد.  ایرانی  ُکرال  موسیقی  توسعه  در  ارزشمندی  جایگاه  و 
ایران است.  ُکرال در  گسترش موسیقی  راه های  نبودن  بیانگر هموار  ایرانی  ُکرال آهنگسازان 
موانع،  از  یکی  تردید  ن  بدو نیست،  مسئله  این  چرایی  به  پرداختن  جای  نوشته  این  گرچه  ا

یسی است1. ُکرال نو زمینۀ  در  آموزشی  منابع  کمبود 

مسائل  به  شد،  خواهد  آراسته  طبع  زیور  به  به زودی  که  ایران«  ُکرال  »موسیقی  عنوان  با  دیگری  پژوهش  در  نگارنده   .1
ُکرال ایران پرداخته است. موسیقی 
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توسط  که  ُکر«  برای  محلی  آوازهای  »تنظیم  از  نمونه هایی  بررسی  با  حاضر1  کتاب 
برای  ی  آهنگساز شیوه های  برخی  معرفی  در  سعی  است،  شده  نوشته  پایی  ارو آهنگسازان 
تنظیم  تطور  »سیر  مقالۀ  در  پیش تر،  نگارنده  آنکه  توجه  قابل  دارد.  چندصدایی  تنظیم های 
ایرانی  آهنگسازان  دستاوردهای  نوین«  رهیافت های  و  ُکر  گروه  برای  ایرانی  محلی  آوازهای 

کرده است )عسکری رابری، 1393(. در این قالب را به اجمال معرفی 
کمبود منابع نقد موسیقی و آثار مکتوب منتشر شده در حوزۀ تحلیل  که  باید اشاره شود 
محدودیت هایی  با  زمینه  این  در  موسیقی  ادبیات  تا  شده  باعث  ایران،  در  موسیقی  آثار 
ایران،  در  ُکرال  آثار  تحلیل  تجربۀ  نخستین  به عنوان  کتاب،  این  رو،  این  از  باشد!  مواجه 
در  گرامی،  خوانندگان  دیدگاه های  از  بهره گیری  با  که  است  همراه  کاستی هایی  با  احتمااًل 

چاپ های آتی، اصالح خواهد شد.
نمی شد  آراسته  طبع  زیور  به  نوشته  این  یاری شان  بدون  که  کسانی  از  می دانم  وظیفه 
کنم. از سرپرست محترم فرهنگستان هنر آقای علیرضا اسماعیلی به جهت  قدرشناسانه یاد 
کیان برای راهنمایی های  گرانمایه آقای وارطان ساها یغ شان متشکرم. از دوستان  حمایت بی در
کتاب داشتند، سپاسگزارم.  که در ویرایش ادبی  ارزشمند، و آقای سعید مجیدی برای نقشی 
و همکاران  افشین شیروانی  آقای  فرهنگستان هنر جناب  از مدیرعامل محترم مؤسسۀ »متن« 
تمام،  دقت  با  که  رادمهر  میثم  آقای  و  کبر  حاج علی ا اعظم  خانم  سرکار  ویژه  به  ایشان  کوشای 

کتاب را فراهم آوردند، صمیمانه قدردانی می کنم.  زمینۀ چاپ مطلوب این 
و  تبیین  محلی  آوازهای  تنظیم  بردی  کار شیوه های  مورد  در  نکاتی  حاضر  کتاب  در 
گرفته است. امیدوارم نتیجۀ آن برای آهنگسازان، رهبران  توصیف شده و مورد تحلیل قرار 
و  ُکرال  پژوهشگران حوزه های موسیقی  و  ُکر  گروه های  یان موسیقی، خوانندگان  ُکر، دانشجو

واقع شود. مفید  محلی 

رابری عسکری  حمید 
                   پاییز 1398

ُکر در موسیقی قرن  گروه  ی، با عنوان »تنظیم آوازهای محلی برای  یکولوژ کتاب، بخشی از رسالۀ دکترای موز 1. شالودۀ 
یر نظر پروفسور سوتالنا سرکیسیان به نگارش در آمده و در انستیتو  1391 ز تا   1387 که طی سال های  بیستم« است 
نگارش  که در  پنج فصل است  این رساله شامل  امتیاز عالی دفاع شده است.  با  ارمنستان  کادمی ملی علوم  آ هنر 
ترجمۀ  کتاب،  نگارش  روند  در  که  است  ذکر  شایان  است.  شده  بسنده  آن  فصل  سه  از  منتخبی  به  حاضر،  کتاب 
گردید  گشت و طی آن از منابع تازه و یافته های شخصی جدید نیز استفاده  یسی تبدیل  رساله، بنا به دالیلی به بازنو

افزوده شد. و به اقتضای مخاطبان، بخش هایی به آن 



دیباچه

می گیرند.  سرچشمه  انسانی  احساساِت  صادقانه ترین  و  ک ترین  پا از  محلی  »آوازهاِی 
آشکار  را  حیات  مختلِف  قلمروهاِی  با  او  برخورد  شیوۀ  که  آدمی اند  روِح  از  انعکاسی  گویی 
محلی  آوازهای  تفسیر  ارزش گذارانه ای  دیدگاه  چنین   .)Brutian, 2004: 5( می سازند« 
به  نسبت  خالقانه  نگرشی  و  عالی  دانشی  نیازمند  که  کرده  تبدیل  پیچیده  فرایندی  به  را 
مراسم  و  حرکت  آیین،  کالم،  حوزه های  در  فولکلور  فرهنگ  و  ملی  موسیقی  یژگی های  و

بیان شده باشند.  به طرز خاصی می توانند در موسیقی  کدام  که هر  گون است؛  گونا
سرچشمۀ  به مثابه  محلی  موسیقی  به  ی  بی شمار آهنگسازان  گذشته،  سده های  در 
به  که  برده اند  بهره  آن  از  متفاوتی  شیوه های  به  و  داشته   توجه  موسیقایی  مصالح  اصلی 

می شود: اشاره  آنها  مهم ترین 
نظایر  و  لحن  فواصل،  یتم،  ر مانند  محلی  موسیقی  عناصر  از  بهره گیری   و  پذیری  تأثیر  .1

ی؛ آثار آهنگساز آن در خلق 
ی؛ آثار آهنگساز َنقل مستقیم یک ملودی محلی در   .2

از  گروهی  یا  ساز  همراهی  با  و  کاپال  آ صورت  به  ُکر  گروه  برای  محلی  آوازهای  تنظیم   .3
مقوله جای  این  در  نیز  از سازها  گروهی  یا  با همراهی یک ساز  برای تکخوان  )تنظیم  سازها 

دارد(.
در  اما  می افزاید،  چیزی  آهنگساز  اثر  به  محلی  موسیقی  دوم،  و  اول  شیوه های  در 
آواز  اما  نماید.  »اضافه«  چیزی  محلی  آواز  به  می دهد  اجازه  خود  به  آهنگساز  سوم،  شیوۀ 
ُکر«، بر اساس دیدگاه آهنگساز و مبانی  تک صدایی محلی در »تنظیم آوازهای محلی برای 
پیدا  جدیدی  معنای  و  صدادهی  و  پذیرفته  شکل  شده،  هارمونیزه  یبایی شناسانه اش  ز
در  می پذیرد.  اندکی  بسیار  تغییرات  آواز  اصل  ُکر،  برای  محلی  آواز  تنظیم  هنگام  می کند. 
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محلی  آواز  انطباق  و  انتقال  به معنای  مستقل،  ژانر  یک  به عنوان  موسیقایی  »تنظیم«  واقع، 
ی است. اثر جدید آهنگساز در متن 

محلی  آوازهای  »تنظیم  ژانر  در  آهنگسازان  برخی  شیوه های  بررسی  ضمن  کتاب  این 
برای  دارد.  فردی  یکردهای  رو و  مفهومی   یۀ  سو چند  ظرایف  تبیین  در  سعی  ُکر«  گروه  برای 
شرقی  پای  ارو منطقۀ  آهنگسازان  از  دسته  آن  کاپالی  آ ُکرال  آثار  به  اهداف  این  به  رسیدن 
مکاتب  گسترش  یا  تثبیت،   شکل گیری،  در  بعد،  به  نوزدهم  قرن  اواخر  از  که  شده   ارجاع 
بارتوک،  بال  از:  عبارت اند  آهنگسازان  این  کرده اند؛  ایفا  مهمی  نقش  خود  سرزمین  موسیقی 
ادگار  تورمیس،  ولیو  چیورلیونیس،  میکاالیوس  کنستانتین  شیمانوفسکی،  کارل  کومیتاس، 
سنتی  تنظیم های  برخالف  یرکانیان.  یرواند  و  یدف  سویر یچ  واسیلیو گئورگی  هوانسیان، 
ُکر، در آثار این آهنگسازان تمامی مفاهیم موسیقایی همانند هارمونی،  آوازهای محلی برای 
کار  به   آواز محلی  نوین  و بافت موسیقایی در خدمت تجلی  یتم، پلی فونی، ساختار فرمی  ر

گرفته شده است. 
تحلیل  اساس  بر  آهنگسازان  این  »تنظیم«  شیوه های  توصیف  و  تبیین  اصلی،  هدف 
شیوۀ  طبیعی  طور  به  البته  است.  ُکر  گروه  برای  تنظیم  شده  محلی  آوازهای  از  نمونه هایی 
تبیین  برای  رو،  این  از  باشد؛  متفاوت  می تواند  محلی  آواز  هر  تنظیم  به هنگام  آهنگساز 
ی است تا تمامی آثار آنان بررسی و از این  دیدگاه و توصیف دقیق سبک آهنگسازان ضرور
به جهت  شود.  ترسیم  ُکر  گروه  برای  محلی  آواز  تنظیم  در  آهنگساز  هر  یکرد  رو و  شیوه  طریق 
باید  بلکه  گیرد  قرار  مطالعه  مورد  پژوهشی  اثر  یک  در  نمی تواند  مهم  این  ابعاد،  گستردگی 
و عالقه مندان موسیقی  پژوهشگران  به همت  که  باشد  پژوهش های مستقل دیگری  موضوع 
نمونۀ  نداشتن  اختیار  در  حاضر،  پژوهش  محدودیت های  دیگر  از  است.  تحقق پذیر  ُکرال 
ملودی  احتمالی  تغییرات  بررسی  که  است  تنظیم  شده  محلی  آوازهای  از  برخی  اصلی 

نمی سازد. مقدور  تنظیم  هنگام  را  محلی 
دسترسی  امکان  کتاب،  این  در  ارمنی  آهنگسازان  از  تن  سه  آثار  بررسی  دالیل  از  یکی 
»تنظیم«  در  ملودی  تغییرات  دقیق تر  بررسی  و  محلی  ملودی های  اصلی  نمونۀ  به 
یک  گون  گونا نسل های  در  تنظیم  پدیدۀ  یخی  تار روند  بررسی  امر،  این  دیگر  دلیل  است. 
اوایل  در  کومیتاس  زمانی،  گسترۀ  نظر  از  است؛  موردی  نمونۀ  به عنوان  موسیقی  مکتب 
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ینش  آفر به  بیستم  قرن  اواخر  در  یرکانیان  و  بیستم  قرن  نیمۀ  در  هوانسیان  بیستم،  قرن 
است1 مطالعه  قابل  کدام  هر  دستاوردهای  و  سبکی  تفاوت های  و  پرداخته   هنری 
دالیل  دیگر  از  نیز  مکتب  این  دانش آموختۀ  به عنوان  نگارنده  شناخت  و  آشنایی  البته  و   

است. تصمیم  این 
ی  پیرو ثابت  الگوی  به عنوان  یکسانی  شیوۀ  از  آهنگسازان  آثار  نمونه های  تحلیل  روش 
به نکات برجسته و شاخص پرداخته  بررسی هر »تنظیم« سعی شده  بلکه در  نکرده است، 
که  باعث شده  برخورد  این شیوۀ  تنظیم رخ داده مطالعه شود.  در  که  »اتفاق موسیقایی«  و 
گاهانه است  که البته فرودی اوتنتیک و آ در برخی موارد تحلیل به مرتبۀ توصیف فرود آید، 
تا از هر راهی به شیوۀ مواجهۀ آهنگساز با آواز محلی پی برده و مخاطب را بهره ور سازد. به 
برای  محلی  آوازهای  تنظیم  شیوه های  مبحث  بر  گشایشی  به عنوان  حاضر  کتاب  ی،  رو هر 

ُکر در ایران قابل توجه است.  گروه 
کلیات پژوهش، در  کتاب حاضر در سه فصل صورت بندی شده است: فصل نخست، 
از  آهنگساز  پذیری  تأثیر انواع  به  که  است،  محلی  آواز  تنظیم  نظری  مباحث  بر  تأملی  واقع 
آوازهای  تنظیم  ژانر  یژگی های  و و  و ملی گرایی،  موسیقی محلی، تجلی روح موسیقی محلی 
موسیقایی  چهرۀ  معرفی  به  فصل  این  در  همچنین  دارد.  اختصاص  ُکر  گروه  برای  محلی 
است.  شده  پرداخته  ُکرال  موسیقی  حوزۀ  در  آنان  فعالیت  بر  تکیه  با  منتخب  آهنگسازان 
در فصول دوم و سوم با تحلیل نمونه هایی از آثار آهنگسازان در ژانر »تنظیم آوازهای محلی 
ُکر« به تبیین شیوه های آنان پرداخته شده است. همچنین دسته بندی آهنگسازان در  برای 
ی آنان در نیمه های اول و دوم قرن بیستم مرتبط  گروه چهار نفری به دورۀ زمانی آهنگساز دو 
آوازهای  تنظیم  بررسی شیوه های  از  برآمده  یژگی های  و به مهم ترین  »نتیجه گیری«  است. در 

ارائه شده است.  کتاب نیز فهرست منابع  محلی اشاره می شود و در پایان 

طور  به  بیستم،  قرن  اواخر  تا  نوزدهم  قرن  اواخر  از  ُکر«،  برای  محلی  آوازهای  »تنظیم  ژانر  متعددی،  دالیل  به  بنا   .1
است.  شده  نوشته  ژانر  این  در  اثر  صدها  و  بوده  ارمنی  آهنگسازان  محبوب  ژانرهای  از  ی  شگفت آور


