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چکیده
زبانهای ساکن ایران و حوزة جغرافیایی آذربایجان ،از دوران مشروطه تا عصر حاضر (-۰985
ترک 

)،تاریخیپرفرازونشیبداشتهاند.درایندوران،موقعیتهنروفرهنگ،ازجملهموسیقیو

۰۹18
جریاناتمربوطبهآن،باجریاناتجامعهدرنوسانبودهاست.درنگاهموازیبهتاریخاجتماعیوتاریخ
موسیقیدراینحوزهدونکتةبسیارمهمدربارةموسیقیوحضورزناندیدهمیشود.نخستاینکهدر

هاوشرایطمختلف،موسیقیدرالیههایزیرینجامعهبهحیاتفرهنگیخودادامهدادهاستو


دوره
در هرزمان کهامکان حضور در عرصههای اجتماعی مهیا بوده ،دوباره به شکل عمومی ظهور کرده
است .دوم اینکه در راستای ساختن هویت فردی و اجتماعی ،زنان از این موسیقی بهعنوان یکی از
عناصرفرهنگیکمکگرفتهاندتابتوانندحضوراجتماعیخودراتثبیتکنند.دراینپژوهشکهبر

ندگانوهمچنینگفتوگو

هایمنتشرشده،اسنادگردآوریشده،آرشیوشخصینگار


پایةتاریخنوشته
باهنرمندانمطلعآذربایجانیانجامشدهاست،ابتدابهطوراجمالیتاریخووقایعموسیقاییدربازة

زمانیذکرشدهباتوجهبهموضوعحضورزنانبازخوانیشدهاست.پسازآنبهموقعیتوفعالیتهای

زنان موسیقیدان در تاریخ آذربایجان بهویژه در تبریز پرداخته است .نتیجه اینکه یکی از راههای
برساخت شخصیت اجتماعی برای زن آذربایجانی ،پرداختن به موسیقی بوده است و این موضوع از
منظرساختاریوباتمرکزبرمفهومهویت،تحلیلشدهاست .
آذربایجان،تبریز،زنانموسیقیدان،هویتاجتماعی،هویتزنانه،هویتفرهنگی.

واژههای کلیدی:

۰عضوهیئتعلمیدانشگاهآزادتبریز؛نویسندهمسئول rbaganam@gmail.com:
 9عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران
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پژوهش
۰69

مقدمه
زبانهای ساکن ایران ،بهویژه از دوران مشروطه ( )۰985تا عصر حاضر ،تاریخی پرفراز و
ترک 

نشیبداشتهاند .در اینبازة زمانی،هنر وفرهنگ ،از جملهموسیقیوجریاناتمربوطبه آن
همراهبااینجریاناتسیاسیواجتماعیدرحرکتبودهاست.درمیانشهرهایمختلفوبزرگ
آذربایجاندرایران،تبریزهموارهشهریمتفاوتودرکانونتوجهوتمرکزجریاناتسیاسیو
گذاریهای


نشهر،درهردورهباسیاست
دانهادرای
هنریبودهوالبتهحیاتاجتماعیموسیقی 

دولت و حاکم وقت تغییر کرده است .شاید مغمومترین دوره ،زمانی بود که زبان و فرهنگ
آذربایجانیدرمواجههبازبانرسمیکشوروموسیقیرایجدرمرکزدرحاشیهقرارگرفتهبود
دانهاهنرخودراباکیفیت
موسیقی 

(حدوداًازسال،)۰۹۱۱اماحتیدرهمیندورانتحریمنیز
وتبحرویژةهنرمندانایندیار،بهمثابةبخشیازهویتخودحفظکردند.قشرمحرومتراین

جامعه،زنانیبودندکهباوجودشیفتگیوتوانمندی،هموارهبیشترینآسیبراازمحرومیتهای

اجتماعیمتحملشدند،امانکتةمهماینجاستکههمینزنانکهچونخودموسیقیدرحاشیه
بودندوحیاتیآراموخاموشداشتند،درزمانگشایشهایاجتماعی،ازموسیقیبهمنزلةیکیاز

برگهایهویتساز،برایتثبیتحضوراجتماعیخوداستفادهکردند.آنچهدراینپژوهشمدنظر

نگارندگاناست،نشاندادننقشموسیقیوپرداختنبهآندرراستایشکلدادنبهنوعیهویت
اجتماعیزنان،دردورانگشایشدرجامعةموردنظراست .
واژة هویت به معنای مفهومی انسانشناسانه و نه فلسفی ،در کنار عبارات دیگر معانی
مختلفیدارد.هویتفردی،بهمعنایکیستی،باعناصریمانندنام،جنسیت،زبان،وطن،دین
و خانواده معنا میشود؛ عناصری که فردیت شخصی یا جمعی ما را نشان میدهد و اثبات
میکند .هویت قومی ۰معنای جمعی به خود میگیرد و بزرگتر میشود .این دو مفهوم در

دان،قابلشناساییاستودردورانیدربارةآنبحث


خوانشتاریختبریزوردپایزنانموسیقی
اولیةاجتماعیوهنریخودمحرومبودندونمیتوانستنددرجامعه

شدهاستکهزنانازحقوق
حضور پیدا کنند .اگر در اینجا من اجتماعی را بخشی از هویت اجتماعی زنان /زنانه بدانیم،
دستآوردنمناجتماعیخود،پسازدورانمحرومیت،از
توانگفتزنتبریزیبرایبه 


می
بهعنوان یک عنصر فرهنگی -که آن هم دچار
پرداختن ،آموزش و اجرای موسیقی  
محرومیتهای خاص خود بوده -کمک گرفته است تا بتواند جایگاه معتبری را در جامعه

9
اینموضوعازسویدیگرباهویتقومیدربرابریکهویتملیودررابطهای

بهدستبیاورد .

Ethnic Identity

1

9هرچندیکیازدالیلپرداختنبهموسیقینیازهایانسانیوزیباشناسانهاست،دراینجااینموضوعموردنظرما
نیست.

هویتزنانهوقومیتدرتاریخموسیقیتبریزاز۰985تا ۰6۹۰0۱۱

مستقیم در ایران درآمیخته شده است؛ دغدغهای که در برهة مشخصی از تاریخ ایران برای
هایبسیاریبههمراهداشتهاست .


بسیاریازاقوامایرانیدشواری
در پژوهش حاضر  ،نخست تاریخ موسیقی تبریز از مشروطه تا امروز ،حضور زنان در
موسیقیایندورةتاریخیوسپسمسئلةهویتدرمواجههبافعالیتهایموسیقاییزنان
بررسی شده است .بازة  زمانی مورد نظر اندکی پیش از آغاز دوران پهلوی اول ( )۰۹۱0تا
امروز()۰0۱۱است .

پیشینة پژوهش
دربارةدوموضوعتاریخموسیقیوتاریخزناندرفرهنگآذربایجانی،مطالبیبهصورتپراکنده

نوشتهومنتشرشدهاست،امادرهیچیک،مجموعاینموضوعاتدرپیوندبایکدیگرمطالعه

اند.بهاینترتیبمنبعاصلیکتابشناسیمادراینجا،کتابهایتاریخیدرحوزةفرهنگ


نشده
ربایجانهستند.قدیمیترینکتابیکهدرایرانباعنوانتاریخموسیقیآذربایجان ()۰۹89

آذ
چاپشده،نوشتةرافیقایمرانی،پژوهشگروموسیقیدانآذربایجانیاست.ایمرانیدرکتاب

دیگریباعنوانتاریخدیرینموسیقیآذربایجان،کهابتدادرباکوبهچاپرسید،امابعدهابه
فارسی نیز ترجمه شد بار دیگر به این موضوع پرداخته است .کتاب تاریخ موسیقی در
آذربایجان،نوشتةفریدونشوشینسکی()۰۹10نیزمنبعدیگریاستکهدراینزمینهمنتشر
شده است .در این کتاب ،رویدادهای مختلف آذربایجان ایران و آذربایجان شمالی ،از دوران
لبررسیشدهاند،امادربارةشهرتبریزمطالبفراوانیگفتهومطالعهنشده

قاجاربهبعدبهتفصی

است .عالوه بر این منابع میتوان به مطالعات عذاری ( ،)۰۹59رنجبر ( )۰۹8۰و رحیملی
براشارهبهرویدادهایبرههایازتاریخموسیقیاین


)نیزاشارهکردکهدرهریکعالوه
(۰۹16
حوزه،بهموقعیتزناننیزبهشکلموردیاشارهشدهاست.ارجاعاتاصلیمادرنگارشاین
مقاله ،به گفتههای شواهد زنده و آرشیو شخصی نگارندگان (عکس و ضبطهای صوتی) از
زبانانبودهاست.تصاویرباقیماندهازدورانمتفاوتتاریخینیزتوانستند


موسیقیحوزةترک
برخینکاتدربارةحضورزنانو اجراهایمهمهردورهرابرایماروشنکنند؛بنابراینمنبع
شمارمیآیند .


مصورمابه

موسیقی در تاریخ تبریز
تبریزطیقرنهایمتمادی،ازدورانصفویهتاکنون،پایتخت،محلسکونتولیعهدپادشاهان،

مرکزآذربایجان،مرکزاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیومرکزسیاسیآذربایجانبودهاست.در
دورانقاجار()۰۹۱0 -۰۰20موسیقیهموارهیکیازارکانفرهنگیمدنظردرباربودوازآن
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پژوهش
۰60

حمایت میشد .پس از فروپاشی دولت قاجار ( ،)۰۹۱0حذف اصطالح «ممالک محروسه» و
شدننامایرانوپسازآنرویکارآمدندولتپهلوی(،)۰۹52 -۰۹۱0تبریزاعتبار


جایگزین
ولیعهدنشینبودنخودراازدستداد،بهشهریمعمولیتبدیلشدودراینشهرتازه،حرکت
وروندرشدموسیقیدرباری،سمتوسویتازهایبهخودگرفت.درایندوران،تبریزشاهد

طوفانهای سیاسی و اجتماعی بسیار بود که پیامدهای آن در فرهنگ ،بهویژه در فرهنگ

أثیراتمشهودیبرجایگذاشته است.تاریخموسیقیدرتبریزازمشروطه

موسیقیاینشهرت
تاامروزرامیتوانبهچهاردورهتقسیمکرد:دورةپهلویاول،تسلطفرقةدمکرات،پهلویدوم

ودورانپسازانقالب.موسیقیوزنانموسیقیداندرهریکازایندورانبهشکلیمتفاوت

در عرصة فرهنگ و موسیقی حضور داشته و به همین ترتیب نوع فعالیت و مواجهة آنان با
موسیقینیزمتفاوتبودهاست .
هایتبریزبهبخشهایشمالی

)بسیاریازموسیقی 
دان

دردورةپهلویاول(۰۹9۱-۰۹۱0
آذربایجان مهاجرت کردند .شرایط اجتماعی آن دوران سبب شد ،همانطور که برخی
هاازبخشهایجنوبیآذربایجانبهباکورفتند،افرادیکهگذرنامةایرانیداشتند

موسیقی 
دان

نیزبرحسبموقعیتکاریخودبهایرانمهاجرتکنند.درایندوران،آموزشمدارسبهزبان
فارسیبودورویدادهایاجتماعینیزدربیشترمواقعبهزبانفارسیمتکیبود.زناندراین
زادهنخستینفارغالتحصیلرشتةتئاتر


جریاناتاجرایینداشتند.حاجی
میان،حضورزندهایدر

ازمسکو،دراواخردورةقاجارواوایلپهلویاول،یکگروهتئاترتشکیلداد.اودر ۰8خرداد
،درنامهایبهرضاخان،درتوصیفشرایطنامطلوبهنرمندانتئاتروموسیقیدرهمین

۰۹۱8
هایتئاترعبرت،سعیمیکنندطبقاوامرملوکانهتئاتر


مندانوموزیسین
بارهمینویسد«:هنر

فارسیاجراکنند،اماچوناکثریتجمعیتفارسینمیداننددرموقعحضورنیزهیچالتذاذی

ازتئاتروموسیقینمیبرند،لذامسئلهنمایشاثراتبزرگخودرادرتغییرروحیاتجامعهو
یدنمیدهد»(رنجبر.)8۰:۰۹8۰،همچنینمسئلةتغییرزبان،ممنوعیت

تجددحیاتچنانکهبا
دانهاایجادکرد.
اجرایموسیقیدردوماهسالنیزمشکالتمعیشتیبسیاریبرایموسیقی 

هادرایندورانبازهمبیشترشد.دراینروزگارکهمردمدرپیزندهماندنو


موجمهاجرت
معاش در حال جابهجایی بودند ،موسیقی ارکسترال اروپایی وارد آذربایجان شد .از این پس
معاش نوازندگان موسیقی مردمی آذربایجان ،به موقعیتهای شادمانی و عروسیها محدود و
صحنههایاجرابهموسیقیکالسیکاروپاییاختصاصدادهشد.تاسال۰۹90وباسرکارآمدن

فرقة دموکرات آذربایجان به همین منوال بود .هر چند در این دوران ،زنان در فعالیتهای
اجتماعیتاحدودیحضورپیداکردند،اینامرهموارهدرزمینةپرداختنبهاموریدولتی بود

کهارتباطمستقیمیبافرهنگ،موسیقیوزبانترکینداشتند.بهاینترتیبزبانوموسیقی

هویتزنانهوقومیتدرتاریخموسیقیتبریزاز۰985تا ۰65۰0۱۱

تنیکهویتملیوبزرگاعمالمیشد،

هایاجتماعی کهدرراستایساخ

درسایةحرکت
واقعدرحاشیةموسیقیحرکتمیکنند،


هایزیرینباقیماند.تااینجازنانبه
همچناندرالیه
خوانندواگرسازیمینوازندنیزمحدودةاجرایآنمختص


درخانهیابرایخانوادهآوازمی
خانهوخانوادهاست .
ربایجانبهمدتیکسال،زمامامورجامعةترکزبانان

درسال،۰۹90فرقةدموکراتآذ
اینحوزهرابهدستگرفت.دراینیکسالازنظرفرهنگی،بهزبانوموسیقیآذربایجانی،

عنواندورأساصلیهویتیدربازسازیهویتنادیدهگرفتهشدةترکزباناندردورانقبل،


به
هایقابلتوجهیدرامرضبط،اشاعه(تأسیسرادیوآذربایجان)وآموزش


توجهبسیاریشد.گام
موسیقی آذربایجانی (تأسیس فیالرمونیای تبریز) برداشته شد .این امر نهتنها بهدلیل اهمیت
بهمنزلة عامل
موسیقی ،بلکه بیش از هر چیز بهدلیل تأکید بر کالم و آواز به زبان ترکی  ،
هویتسازدراینموسیقیاهمیتپیداکرد.تشکیلارکسترهایگوناگونآذربایجانیوایرانی،

تشکیل ارکستر ملی آذربایجان ،افتتاح فیالرمونیای تبریز ،برگزاری کنسرتهای متعدد در
براینها،باتوجهبهاینکه


شدهدرایندورانبود.عالوه

شهرهایمختلفازجملهاقداماتانجام
دانهای آذربایجانی در آن دوران سواد آکادمیک نداشتند ،دعوت از استادان
بیشتر موسیقی 
موسیقی آذربایجان شوروی گام مهم دیگری برای گسترش سطح موسیقی در فرهنگ
آذربایجان ایران بهشمار میآمد .همة این فعالیتها در کنار تالشهای فرقة دموکرات برای
احیایموسیقیدرزندگیروزانةمردموآشتیسنتومذهبباموسیقیبهثمرنشست.در
دانهای بسیاری که پنهانی فعالیت موسیقایی خود را حفظ کرده
همین یک سال ،موسیقی 
بودند ،در عرصههای اجتماعی حاضر شدند .در همین دوران ،زنان موسیقیدان ،بهویژه
خوانندگانزنترکزباندراینیکسال،باحضورمستمرخودتاحدودزیادیتوانستندحضور

خودرادرجامعةموسیقیتبریزتثبیتکنند .عذاریباتمامافکارمتضادیکهبااینجنبش
دانهای آذربایجانی در زمان تسلط فرقة
داشت ،در کتاب خود از بهبود وضعیت موسیقی 
دموکراتهاازاولبهمن۰۹90بودکههنرهایزیبا(اینجهصنعت)رادر

دمکراتگفتهاست«:
هاینقاشی،هیکلتراشی،آوازوغیرهایجادکردند.


وسیحالیهترتیبدادند.رشته
دبیرستانفرد
هایتاررابهعهدهبگیرم(البتهنهتارایرانی)ولیمن


بهمنپیشنهادنمودندکهتعلیمکالس
حاضر نشدم» (عذاری .)۰29 :۰۹59 ،مرادی مراغهای نیز در همین راستا از اشتغال دوبارة
کندومینویسد«:هنرمندانزیادیکهدردورةرضاخانیممنوعازکار


دانیادمی
برخیهنرمن
شده و یا بهخاطر سیاستهای دولت دیگر نمیتوانستند امرارمعاش نمایند ،با شوق و ذوق
زیادیبهسرکارخودبازگشتند»(مرادیمراغهای .)095:۰۹8۰،
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پژوهش
۰66

عنوانشاخصةاصلیهویتیقومترکزبان،

درایندوران،زبانترکیوموسیقیترکی 
به
دوبارهدرمتنفعالیتهایفرهنگیقرارگرفتند.هرچندتأثیرحضورفرهنگموسیقیاروپااز

اینموسیقیهرگززدودهنشد،بههرحالزباناستفادهازسازهایآذربایجانیدوبارهبهشکلی
ه،بهاجباربهزبانفارسیاجرامیشد،دوباره

دیگررواجپیداکرد.تئاترنیزکهدردورةگذشت
اجازةاجرابهزبانترکیپیداکردوبنابراینرونقنسبتاًمفقودشدةخودرادوبارهبهدستآورد.
رحیملی در این باره مینویسد« :در سپتامبر  ]۰۹90[ ۰105فرقة دموکرات آذربایجان به
وریباهدفایالتینمودنآذربایجانتشکیلشد.برهمیناساستوجهخاصیبه


رهبریپیشه
معارف،مدنیتوتوسعةآنمعطوفشد.براساسدستورحکومتی،در6ژانویههمانسالبیش
از 9۱۱۱مدرسهدرروستاهاو 5۱۱مدرسهدرشهرهایآذربایجانتأسیسشد.درچارچوب
جمعیتتئاترتبریز،تئاتردرامآذربایجانتأسیسشد»(رحیملی.)۰۱1-۰۱8:۰۹16،دراینجا
دانبرصحنههایاجراحضوریافتند .


زنانبازیگر،زنانمجریوزنانخوانندهوموسیقی

شکل  .1اپرت آرشین مال آالن در صحنه باالباغ
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منبع :نگارندگان

تأسیس نخستین ایستگاه رادیو در آذربایجان به سال  ۰۹90و پخش روزانة موسیقی
آذربایجانی از این رادیو گام بسیار مؤثری در بازسازی کوتاهمدت فرهنگ آذربایجانی برای
ترکزبانانبود.بسیاریاززنانخوانندهدرهمینجریانبهرویصحنهرفتند،اجراکردندو

هابهروشنیشناختهشد.رادیوتبریز
شناختهشدندوبهاینترتیبهویتزنانهوموسیقاییآن 

اینفرستندهبرنامههایخودرا

زومجزابرایضبطوپخشبرنامههاداشت.

دواستودیویمجه
درسهبخشاجرامیکردوروزانهحدود 9ساعتبرنامهبهزبانترکیآذربایجانی،نیمساعت

هایرادیوتبریزعالوهبرموسیقی


کرد.برنامه

دقیقهبهزبانروسیپخشمی
بهزبانارمنیو۰5
اهللملکوتی،امامجمعهوقتتبریزویرانشد .


اینتاالربههمراهکتابخانهدراوایلانقالببهدستورآیت
۰

هویتزنانهوقومیتدرتاریخموسیقیتبریزاز۰985تا ۰62۰0۱۱

آذربایجانی و ایرانی و اخبار ،شامل گفتارهایی دربارة مسائل آموزندة مذهبی ،اجتماعی،
کنندهبود.خوانندههای


علمی،جغرافیایی،تفریحیوسرگرم
فرهنگی،بهداشتی،ادبی،تاریخی ،

زندر اینبرنامههاحضورپویاییداشتندو زمانی که صدایآنهاروی آنتنپخش میشد،
دادندوکمکممخاطبانبسیاریپیداکردندوبه


هاگوشمی

تیاقبهآن
مخاطبانبسیاریبااش
دانوزنخوانندهدراینجریاناتبهعنوانیکرویدادفرهنگیو


اینترتیبهویتزنموسیقی
هنریوهمچنیناجتماعیبهرسمیتشناختهشد .

در این دوران ،تنها حضور در صحنههای اجرای موسیقی نبود که زنان را بهرسمیت
شناخت،بلکهدرجامعهنیزحقوقمهجوراینهویتزنانهمانندحقرأیبهزناندادهشد.این
امرتاحدودزیادیبهحضورفعالزناندرعرصههایاجتماعیکمککردوتأثیراتمهمیرا

دنبالداشت.اسنادیکهازسالهای۰۹90وپسازآندر


درزمینةحضورزناندرموسیقیبه
دستاست،نشانازتأثیراینآزادیهابرزندگیموسیقاییزناندارد.سفرهایمتعددزنان

۰
موزیسینازجمله،شوکتممداوا،ربابهمورادوا،ساراقدیماوا،یاورکالنترلی وغیرهدردورة
حکومت فرقة دموکرات آذربایجان از شوروی سابق به تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان و
آموزشبرخیاززنانمستعددرامرموسیقیبیشازپیشزنانرابهخروجازخانهوحضوردر

عرصةموسیقیوصحنهتشویقکرد .


شکل  .2رادیو تبریز .خواننده :فاطمه زرگری



منبع :نگارندگان

ایندورانبهبودوپیشرفتدیرینپاییدوباامضایقرارداد ۰5( ۰۹95فروردین)۰۹95
قوامباسادچیکوف،فرقةدموکراتازارتشمتشکلازدولتمرکزیوانگلیسشکستخوردو
ارتشباکنارگذاشتناعضایفرقهومردممعمولیواردآذربایجانشد(نک:فاتح.)۹29:۰۹۹6،
روزگارکوتاهتوسعةموسیقیباردیگروتاحدودسال ۰۹05بهخوابرفت.هرچنددراین
1

 Shokat Mammadova/Şövkət Məmmədova, Roubabe Muradova/Rubabə Muradova, Sara
Qadimova/ Sara Qədimova, Yavar Kalantarli/Yavər Kəlantərli
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پژوهش
۰68

دوبارهنیزجستهوگریختهفعالیتهاییدرخفاجریانداشت،درمقیاساجتماعیو

دورةرکود
فراگیر،باردیگرموسیقیواهمیتفرهنگموسیقاییآذربایجانبهحاشیهراندهشد .
اواسطدهة 0۱شمسی،باتغییرنگرشسیستمفرهنگیمرکزوصدوردستوریازادارة
یهاینواحیمختلفایران،موقعیتموسیقیآذربایجانیبار
فرهنگوهنربهاستفادهازموسیق 
دیگرتغییرکرد.ادارةفرهنگوهنرتبریزباتشکیلارکستریمتشکلازنوازندگانمطرحتبریز
باسازهایآذربایجانبهرهبریآساتورصِفِریانِسآغازبهضبطقطعاتوپخشآنهاازرادیو
سیقیومجریانآنبهصورتمحدودوکامالًکنترلشدهدر

کرد.ازاوایلدهة 5۱شمسی،مو
رابایدسالهایبهتریبرایموسیقی

تلویزیوننیزحضورپیداکردند.سالهای۰۹5۱تا۰۹52

هابهویژهازمنظرحضورزناندرعرصةموسیقی،
ماندهازاینسال 

آذربایجانیبدانیم.آثاربه 
جای

ضبطوپخشرادیوییوتلویزیونی،ضبطصفحاتمختلفدرتبریز،تأسیسشرکتهایضبط
صفحاتگرامافون،برگزاریکنسرتهایمتعدد،آموزشموسیقیدرکاخجوانانوتداومامر

آموزشدرهنرستانموسیقی،داللتبرگسترشموسیقیدارند.صدایبسیاریازخوانندگان
زندرایندورهازرادیوپخشوبعدهاضبطشد .
ایندوران،بهغیرازاهالیتبریزاقلیتهایمسیحی،یهودیوآسورینیزدراینشهر

در 
بهویژهدر
آیدکهایناقلیتهایمذهبی  ،


کردند.ازآثارومدارکموجودچنینبرمی

زندگیمی
دانهای آذربایجانی تبریز در رادیو فعالیت داشتند.
سالهای قبل از  ،۰۹05بیش از موسیقی 

اشارةمستقیمپژوهشگرانوتاریخنویساننیزداللتبرهمینامردارد.عذاریدرتاریخنگاشتة

خود ،بیش از آنکه به موزیسینهای موسیقی آذربایجانی بپردازد ،به موسیقی و فعالیت
دانانبرخاستهازجامعةاقلیتهایدینیپرداختهاست(نک:عذاری.)۰۹59،صفرزاده


موسیقی
نیز در نگارش تاریخچة هنرستان موسیقی تبریز ،با وجود کثرت نوازندگان و خوانندگان
ترکزبان و تبریزی ،بیشتر به حضور اقلیتهای مذهبی و فعالیتهای موسیقایی آنها اشاره

).زناننوازندهوخوانندهازاقلیتهایمذهبیدرهمیندوره

کردهاست(نک:صفرزاده۰۹80،
مدنظر قرار گرفتند و شناخته شدند؛ بنابراین اگر بخواهیم ویژگیهای هویتی موسیقی
آذربایجانیرابیانکنیم،بایدعالوهبرتاریخسیاسیواجتماعی،حضوروفعالیتفرهنگیاقوام

ودیتهایجنسیتیودینیرانیزدرنظربگیریم .
مهاجر،محد 

از سال  1531تا امروز
انقالباسالمیوشرایطپسازآنهمهچیزراتغییردادوازسال،۰۹66باصدورفتوایامام
دربارةموسیقی،نخستینآموزشگاههایخصوصیموسیقیآغازبهکارکردند.آموزشگاهشاطریان

()۰۹66وفارابی ()۰۹65ازنخستینمراکزیبودندکهپسازانقالبکارآموزشموسیقیرابه
شکلرسمیدوبارهازسرگرفتند.دراینسالها،بسیاریازعناصروشاخصههایبارزموسیقی


هویتزنانهوقومیتدرتاریخموسیقیتبریزاز۰985تا ۰61۰0۱۱

آذربایجانی،بهویژهموسیقیمردمیاینحوزةفرهنگی،شکلمتفاوتیبهخودگرفتندکهالبتهباز

حدودیتهای خاص نتوانستند به تمامی عرضه شوند ،اما در بسیاری از موارد

هم بهدلیل م
تریننمونههایموسیقیبودند .


شده،جزءاصیل

هایمطرح

گونه

حضور زنان در موقعیتهای اجتماعی -موسیقایی در سیر زمان
هاوتاریخنگاشتههاحکایتازاینداردکهدربیشتردورانتاریخیتبریز،


شواهدتاریخی،سفرنامه
بهویژهدردورانسلجوقی،صفویوقاجار،دردربارپادشاهان،زنانهموارهدراجراهایموسیقیو

اند.همچنینباتکیهبرمستنداتموجودمیتوانگفتدردورانمختلف

رقصنقشفعالیداشته
تاریخی ،حضور زنان بهعنوان بخشی از بدنة اصلی جریانات فرهنگ موسیقی امری مشهود و
شدهبهشمارمیآمد(نک:رشیدیان.)۰۹18،درآثاربهجاماندهازدورةقاجارنیزبهحضور


تثبیت
موسیقیواجرایآنتوسطزناندرموسیقیدرباریاشارهشدهاست.دراینجاموسیقیهمواره
جزءعناصرهویتیوقومیفرهنگآذربایجانیبودهوتالشهایبسیاریاز جانبزنانومردان

موسیقیداندرحفظوترویجآنانجامشدهاست.اینموضوعحتیدرحفظنامِبرخیخیابانها

دستدورانمختلفوبهویژه

دانهایچیره
شودکههنوزبهنامموسیقی 


هانیزدیدهمی

ومحله
۰
زنانموسیقیداننامیدهشدهاست؛برایمثالمحلةحلیمهسازاندا درخیابانامامتبریزیکیاز

نمونههایی است که هنوز و حتی پس از گذشت سالها هنوز توسط اهالی به نام قدیمی آن

شناختهمیشود.حلیمهسازاندایکیازهنرمندانمعروفدورةاواخرقاجارواوایلپهلویبودکه

دردورانخودازمحبوبیتفراوانیبرخورداربودهاست(ناهیدیآذر .)90:۰۹18،



شکل  .5نگارخانم .تارزن مخصوص محمدعلی میرزا در تبریز
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پژوهش
۰2۱

دردورانمختلف،زنانباتوسلبهحضوردرآموزشواجرایموسیقیوتئاتر،تالشکردند
با پرداختن به این هنرها ،بهعنوان مجالی برای حضور در جامعه ،در کنار دیگر موقعیتها
جایگاهیاجتماعیبرایخودتعریفکنند.دراینجازنانیکهدرکارخودمتبحروپیشکسوت
بهشمار میآمدند ،با ساخت الگوهای مشخصی در بخش هویت هنری و فردی خود ،موجب

ایجادانگیزهوحرکتدرافراددیگروگشایشموقعیتهایمتعددبرایزناندیگربودند.هر

چندساختنهویتامریکامالًآگاهانهوهدفمندنیستوشکلگیریآنبسیارنسبیووابسته
بهشرایطوموقعیتهایمختلفاست،حضورمستمرزناندردورههایمختلفنشاندادهاست

که اینان همواره سعی در تثبیت حضور اجتماعی خود بهدلیل استفاده از عناصر هویتی و
واسطةحضورزنانموسیقیدان


توانتنهابه

اند.هرچنددربررسیاینروندنمی

یداشته
فرهنگ
روی صحنههای اجرا ،این برساخت هویت اجتماعی را به کمال نشان داد ،حضور موسیقایی
مایههای شکلدادن به بخشهایی از هویت اجتماعی زن
دستکم بخشی از شواهد و دست 

رههابودهاست.ساختنهویتچیزیفراترازظاهرشدنرویصحنهو
موسیقیداندرایندو 

ابرازوجودفردیاستکهطیزمانوبادرکنارهمقرارگرفتنعناصرمختلفتعریفیمنسجم
پیدامیکندوامریمجموعوفراگیراست .

آموزش ،اجرا ،حضور در کنار مردان و تشکیل ارکسترهای زنان نوازنده ،عنوانهای اصلی
فعالیتهای زنان در آذربایجان -در اینجا مورد تبریز -در عرصة موسیقی بوده است .این

موقعیتها همان لحظاتی هستند که درنهایت کنار هم قرارگرفتن آنها بههمراه دیگر

ها،نشانمیدهدکهزنانتبریزیبهجایگاهاجتماعیواصالتاینجایگاهپایبندبودهو


موقعیت
میدادند .
اهمیت 

حضور در صحنههای اجرایی تئاتر و موسیقی
برخیرویدادهایاجتماعی،بسیاریازخانوادههایمسلمان،گرجیو

بهدنبال
درسال۰912و 
دانهاوبازیگرانزن
ارمنیبهشهرهایجنوبیآذربایجانازجملهتبریزکوچکردند.موسیقی 

ارمنینیزپسازساکنشدن،درتبریزوشهرهایدیگررویصحنهرفتند(رحیملی:۰۹16،

 .)00از آن جمله میتوان به حضور هنرمندانی مانند سارا بفخم ،صفورا سانبورانلی ،لیال
محسنپور،بؤیوکخانمنیکخو،نیناایوانوا،عالیهجعفرداییاشارهکرد.اولیناجرایرسمیتئاتر

بهکارگردانیروحاهللصدقیوبهزبانترکیوبا

درایرانبهسال ۰982درتبریزبانامخیانت
حضورزنانومردانبازیگراجراشد(همان.)۰8:بعدازاجرایاینتئاتربهدفعاتشاهدحضور
ویژهگروههاییهستیمکهازتفلیس،گنجه،شیروان


هایغیرتبریزیبه

زنان،امادرقالبگروه
آیند.تااواسطدورةپهلویاول،بیشترنقشهایزنانهرا


وباکوبرایاجرایتئاتربهتبریزمی

هویتزنانهوقومیتدرتاریخموسیقیتبریزاز۰985تا ۰2۰۰0۱۱

مردانبازیمیکردند.اینتئاترهابهزبانترکیدرشهرهایمختلفآذربایجانازجلفاگرفته

تاقزوینوانزلیورشتوتهراناجرامیشد.بهاینترتیبازنظرتقدمتاریخی،تئاترتبریز

روتئاترایران،شاهداولینحضورواجرایزنانایرانیترکزبانوارامنهدر


عنوانصحنةپیش

به
بهویژهتئاترهاییکهنقشزندرمیان
نمایشبودهاست.تئاترهایموزیکالواپرتها  ،

صحنة
شخصیتدرامنمایشیبارزبود،بیشازپیشموجباتورودوتثبیتحضورزناندراینزمینهرا

فراهمکرد.

آموزش و اجرای تخصصی موسیقی
هنرستانموسیقیدردورةتسلطفرقةدموکراتبستهشدهبود،امادرسال ۰۹۹5بازگشایی
داندرصحنههایعمومیواجتماعی


شدکهنقطةعطفدیگریدرتاریخحضورزنانموسیقی
درتبریزبود.باتشکیلگروهکُرتوسطعلیمحمدرشیدی،دراینهنرستانخوانندگانبسیاری
درتبریزآغازبهکارکردند.درهمیندوره،آموزشسازبهزناندرشهرهایمختلفآذربایجان
هایرادیوییوتلویزیونیبهشکلیفعالحضورپیداکردند۰.


)آغازشدوآناندرضبط
(شکل0
حضور زنان در اسناد صوتی و تصویری باقیمانده از این دوران بسیار قابلتوجه است (برای
مثال:نک.شکل-5فعاالنرادیوتبریز-فاطمهزرگری/مستندفرقةملیوزناننوازندةقوپوز).9
استاد محمود شاطریان در گفتوگوی شخصی اشاره میکند که در آن زمان در خانة هر
تبریزی،یکقاوالوجودداشتوزنانبسیاریبهنواختنآنعالقهنشانمیدادند .





شکل  .4هنرآموزان ساز ویلن در تنها مدرسة مسیحیان شهر خوی
منبع :نگارندگان
دانیکهدرایندوران،بهویژهدرحوزةخوانندگیفعالیتداشتند،صفحاتگرامافونیا


ازمیانزنانموسیقی
۰
کاستهایی در دست است که از آن میان میتوان به فاطمه زرگری ،ملیحه آبادی ،اقدس نجفی ،عالیه ،شعرا

معرفت،بانوجهانیوفاطمهقنادیاشارهکرد .
اینفیلمازتلویزیونباکوپخشودرایرانبهصورتشخصیضبطشدومرجعمشخصآندردستنیست .

9

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰1بهاروتابستان۰۹11


پژوهش
۰29

آمدهدراجرایموسیقیوتئاتروحضوربهنسبت

ازاینتاریخبهبعد،آزادینسبیبه 
دست

تثبیتشدة زنان در این عرصه ،حفظ میشود؛ تا جایی که اجراهای مخصوص بانوان نیز

بارهمینویسد«:ازسال ۰۹۰1تا

رسمیتشناختهمیشود.رحمیلیدراین


صورتقانونیبه

به
 ۰۹9۹با تمهیدات افراد روشنفکر و با تأکید آنها برای خانمها ،اجراهای جداگانهای برگزار
هاایناجراهابرگزارمیشد.درروزهاینخستحدود 9۱تا۹۱


شد.روزهایجمعهصبح

می
رفتوبقیةبلیتهانیزازسویفروشندگانیکهخانهبهخانهرفتهو


هابهفروشمی

درصدبلیت
رفت،امابعدازاجرایسوم،تمامیبلیتهادرباجهبهفروش


فروختند،بهفروشمی

بلیتمی
).برگزاریایننوعتئاتروکنسرتهاسببتثبیتهرچه

میرفت»(رحیملی21-28:۰۹16،

بیشتر حضور زنان بهتنهایی و مستقل از فضای مردانه در صحنههای موسیقی و تئاتر شد و
آرامآرامبهایجادهویتزنانهدرزنانکمککرد .


همکاری زنان در گروههای موسیقی با اکثریت مردانه
در همین دوره ،در بسیاری از گروههای موسیقی ،زنان نیز حضور یافتند (نک :شکل  .)5در
بیگجهخانیازنوازندگان

شکل،0اولیننوازندةتارآساطورصفریانسودومیننفرغالمحسین
ایبودناینگروهباشد.فاطمه
توانددلیلیبرحرفه 


مطرحآندورههستندکهحضورشانمی
شود.عکسهایبسیاریازایندست


عنوانخوانندةگروهکردیدهمی

زرگریدرمیانةعکس،به
ازدورانحضوروتسلطفرقةدموکراتآذربایجانبسیاراستکهمیتواندگواهیبرحضورمؤثر

ویژهجوامعفرهنگیبهشماربیاید .

وحرفهایزناندرجوامع ،
به





شکل  .3ارکستر ملی آذربایجان ،قوم باغی (باغ گلستان فعلی) رهبر :جهانگیر جهانگیروو1523 ،
منبع :آرشیو شخصی محمدعلی جدیداالسالم

هویتزنانهوقومیتدرتاریخموسیقیتبریزاز۰985تا ۰2۹۰0۱۱

شکل  .6رادیو تبریز



منبع :نگارندگان

رادیو ،خوانندگان زن و مضامین زنانه
ازپیشازداخلخانههابهدروناجتماع


ورودزنانخوانندهبهرادیوتوانستصدایزنانرابیش
هدایت کند و این امر سبب بهوجودآمدن صورت و شخصیت تازهای از زنان در جایگاه زن
رهایخواندهشدهتوسط

هنرمند،زنخوانندهوبنابراینزنحاضردراجتماعشد.موغاموشع
این زنان ،بهتدریج ویژگیهای خاص موسیقایی ،فنی و محتوایی خود را پیدا کرد .شعرهای
بسیاری از زبان زنان سروده ،خوانده و به شکل عمومی اجرا و پخش شد .گاه تصنیفهایی
شکلویژهبراییکخوانندهیابهناماوساختهمیشد.زبانزنانه،توصیفحاالتزنانهوبیان


به
و ابراز عشق از جانب زن در محتوای اشعار این تصنیفها وارد شد و این چیزی بود که در
هایپیشین،دیدهنمیشد .


محتوایتصنیف
مثال ۰:۰
درپیچاست،سیاهچشممن 


هایتبریزپیچ

کوچه
تنهاییبرو،چشمسیاهمن 


اگرمرادوستنداری،به
9
ونهبرایتوقحطیزن،چشمسیاهمن 

نهبرایمنقحطیمرداست
هایمتعددیازضبطاینتصنیفوجودداردکهپرمخاطبتریننمونهتوسطفاطمهزرگریواقدسنجفی

 ۰
نسخه
خواندهشدهاست .
تبریزینکوچهلریدوالنبادوالنقاراگیله 

9
اگرمنیسئومیرسنگئتآیریدوالنقاراگیله 
نهسنهقیزقطحدیرنهمنهاوغالنقاراگیله 
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شکل  .1خانم اقدس نجفی در یک عروسی



منبع :نگارندگان

مثال ۰:9
میخواهمیارمراببینم 9.
لحظهایبایست/مرابهشهنازببر /
ایپسرراننده /
امروزه بسیاری از این تصنیفها ،با حفظ شعرها و زبان زنانة خود ،توسط مردان خوانده
نیزدرگروههابسیار

میشود.پسازخواندنتصانیف،خواندندونفری -یکزنویکمرد -

رایجشد(شکل.)8بهاینترتیب،حضورزنانپسازکسبنوعیجایگاه«زنانه»والبتهمتمایز
ازمردان،پسازمدتیبهحضوریهمترازبامردانبدلشد.اینروندهمچنانادامهداشتو

تا جایی پیش رفت که زنان بهتدریج توانستند حضوری برابر و درنهایت مستقل از مردان
هایزنانهدیدهمیشود،


هنرمنددرجامعهپیداکنند.هرچندهموارهحضورمرداندرگروه
هنریزنانهدراینامربهروشنیمشهوداست(شکل .)1

روندتعریفیکهویتاجتماعی-



شکل  .8فاطمه زرگری به همراه علی حسینی :اجرای دوئت ،ارکستر دادستانپور ،دهة 35
منبع :نگارندگان
۰اینتصنیفرااولینبارخانمعالیهخواندهاست .
9آیشوفراوغالن/گئتمهبئردایان/گئدکشهنازا/سؤزومواریارا 

هویتزنانهوقومیتدرتاریخموسیقیتبریزاز۰985تا ۰25۰0۱۱

شکل  .9صحنة تئاتر آرامیان ،قوپوزنوازان خانم ،سال 1523



منبع :نگارندگان

تشکیل ارکسترهای متشکل از زنان نوازنده
حضورزناندربخشهایاجرایی،متأخرترازمردانپذیرفتهشدودراوایلدهةهفتادشمسی،

هاصادرشد.درحقیقت،دورةدهسالةممنوعیت


هایموسیقیبرایخانم

مجوزبرگزاریکالس
دردورانپهلویاول،تمامیآنچهراکهدرراستایایجادهویتیمستقلبرایزنانموسیقیدان

هایموسیقیدانشد.این


شکلگرفتهبود،تغییردادوبهنوعیسببگسستارتباطمیاننسل
رخوتباتکیهبرتجربةمعدوداستادانبازماندهدرموسیقی،جانیدوبارهگرفت.ازنمایندگان
آننسلاکنونتنهاچندنفرمانندملیحهابراهیمی،همسرابراهیمآبادیهنرمندسینماوتئاتر
وجیرانزرگریدرقیدحیاتهستند .
بارقة حضور زنان در عرصة موسیقی بار دیگر بهدلیل آموزش و تشکیل ارکستری در
آموزشگاهشاطریانجانگرفتوزنانتوانستندخودراهرچندبهصورتمحدودمطرحکنند.

درنهایتتربیتنسلی که بتوانددر صحنههایموسیقیدیده شود ،شایدحدودپنجتاشش
سالیعنیتااواسطدهة 2۱بهطولانجامید.درایندورهارکسترهای زناننوازندهباردیگر
تشکیلشدوزنانبهطورمستقلبرصحنهحضورپیداکردند(شکل .)۰۱
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شکل  .15گروه دختران آموزشگاه شاطریان ،رهبر :بهزاد کیاست ،کنسرت مایس :آیتک مطمئن
منبع :نگارندگان

درگروههای

هماکنوننسلیاززنانموسیقیداندرقالبمعلم،هنرجو،نوازندهوخواننده

مختلفدرتبریزفعالهستند.حدود ۹5نوازندةارکسترفیالرمونیکتبریزازمیانهمینزنان
موسیقیدان هستند .از خوانندگان شاخص میتوانیم به صنم عبدالعظیمزاده ،فریده اصغرنیا،

شایستهاحمدی،سولمازپورمختار،آذرچلبیانی،نسیمقدیمیوزهرابقالزادهاشارهکنیمکهدر

اجرایموسیقیکالسیکردیفوموغامیآذربایجانی،کالسیک،فولکلور،جازوپاپحضوردارند .

شکل  .11صنم عبدالعظیمزاده خواننده جاز تبریزی
منبع :حسینی بقانام1591 ،

آنچهتابهاینجابهآنپرداختهشد،سیرتاریخیوحیاتاجتماعیموسیقیدرآذربایجان
دانبود.همانطورکهدرابتدایاینمقاله


ایران،باتمرکزبرشهرتبریزوجامعةزنانموسیقی
بهآناشارهکردیم،اگرموضوعاصلیماکمیتوکیفیتحضورزناندرتاریخموسیقیباشد،
میتوانبهچهاردوره
اینروندتاریخیرا -ازانقالبمشروطه()۰985تابهامروز(  -)۰۹18
تقسیمکرد :

هویتزنانهوقومیتدرتاریخموسیقیتبریزاز۰985تا ۰22۰0۱۱

 .1انقالب مشروطیت ( )1283تا آغاز تسلط پهلوی اول ()1554
هایاروپایی،اهمیتحضورزناندرجنبشهایاجتماعی(مانندجنبشزینب


آشناییبااندیشه
نگاری(شمسکسمایی)ومطرحشدنزناننوازنده


پاشا)،حضورزناندرمشاغلیمانندروزنامه
و شناختهشده (نگارخانم تارزن مخصوص محمدعلیشاه) را میتوان از ویژگیهای اصلی
جریاناتهنریموسیقیدرایندورهبهشمارآورد.جالباینجاستکههریکازاینرویدادهای

شمارمیآیند .


هایآتیبه

گرفتهدرسال

هایشکل

هنریوافراد،نقطةآغازینیبرایحرکت
 .2دوره یکسالة حضور فرقة دموکرات آذربایجان ()1524
هایهنر،علموآموزشحضوررسمیپیدامیکنند.اعطایحق


درایندوره،زناندرعرصه
رأیودعوتنظامدولتموقتاززنانبرایمشارکتدراموراجتماعی،فرهنگیوهنرینیزاز
ویژگیهایبارزحیاتاجتماعیزناندرایندورهاست .

 .5پهلوی دوم ( )1525تا انقالب اسالمی ()1531
شدنبهکارگیریزبانفارسی،نوعیفترتدر


دلیلاجباری

باوجوداینکهدردودهةنخستینبه
موسیقی آذربایجان ایجاد شد و زنان حضور پررنگ اجتماعی نداشتند ،سستی در جامعة
ازبینرفتودراینسالهاتاپیشازانقالبشاهدحضورگستردة

فرهنگی،ازاوایلدهة 5۱
زنان در عرصة موسیقی در حوزة فرهنگی آذربایجان و شهر تبریز هستیم .هر چند موانع
بسیاریبرایحضورموسیقیآذربایجاندرمجامعرسمیوجوددارد،درهمیندوره،نوازندگان
التحصیلشدند.چهرههاییمانندعلی


وخوانندگانبسیارتوانمندیازهنرستانموسیقیفارغ
سلیمی ،آساتور صفریانس ،علی دادستانپور ،علی فرشباف و محمود شاطریان در کنار زنان
موسیقیدان در حال شکلدادن یک بستر حرفهای برای آغاز دورهای جدید در موسیقی

آذربایجانبودند.
 .4انقالب اسالمی ( )1531تا عصر حاضر ()1598
برآیندنهاییایندوراننشانمیدهدکهایندوره،برایموسیقیآذربایجانیدورانبهتریبوده
توانروندمستمرآموزشموسیقیآذربایجانیوبرداشتهشدن


است.دلیلاصلیاینامررامی
هایمربوطبهفعالیتهایفرهنگیوزباندرمجامعهنریواجراییدانست.درزمینة


تحریم
یقیدان،گویسبقترادرآموزشو
آموزش،حتیگاهشاهدیمکهدربرخیزمینههازنانموس 

اجرا،گاهازمردانربودهاند.
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هویت موسیقی ،زبان
حفظعناصرهویتیمانندزبان،لباس،آدابوآیینهاورفتارهایفرهنگیمانندموسیقی،در

دورههای مختلف تاریخی ،همواره راهی برای حفظ معیاری بزرگ با عنوان هویت است که

کارکردهایمتفاوتیمانندتحکیمهمبستگیملییاتثبیتهویتقومییافردیباشد.

میتواند

درمیاناینموارد،زبانوموسیقیدوعنصربسیارشاخصهستند.دراینبخشنخستبه
بررسی ارتباط میان هویتی بهعنوان هویت و بهنوعی تعهد ملی در سطح ایران ،بهمنزلة یک
آذربایجانوتحلیلرویاروییآندرحیاتموسیقیآذربایجانیمیپردازیم.

کشورفارسیزباندر

دهدکهدرسدههایپیش،زنانبرایحضوردرجامعةبزرگ


ازسویدیگرنیزتاریخنشانمی
انسانیوداشتنحقوقبرابر،هموارهدرچالشبودهودردورانیکهاندکگشایشیدرجامعه
شاغلوهنرهایمختلفتالشمیکنندهویتزنانةخودرادرآنجامعه

بودهاست،باورودبهم
بسازند .در کنار حرفههای ممکن در یک جامعة بزرگ ،آنچه در اینجا مدنظر ما قرار دارد،
پرداختنبهموسیقیواینمقولهاستکهچگونهدرسیرتاریختبریز،زنانتوانستندباورودبه
عنوانیکشخصیتپذیرفتهشدة


دانوخوانندةآذربایجانیرابه

جامعةموسیقی،زنموسیقی
اجتماعیمعرفیکنند .
بابررسیحیاتاجتماعی موسیقیوحضور زنانموسیقیدان درتاریختبریز ،دوفرضیه
مطرحمیشود:درهرزمانکهزبانترکیوموسیقیآذربایجانیموضوعتحریموممنوعیت

اجتماعی ،فرهنگی و دینی میشود ،مردمان این قوم واکنشهای معناداری در حفظ این دو
دهند.اینواکنشهادردوشاخه -یکیتقابلهویتقومیوهویتو


عاملازخودنشانمی
شدنآندرشکلدادنهویتاجتماعیو


کارگرفته

تعهدملیودیگرمصادیقهویتقومیوبه
بررسیوتحلیلمیشوند .

جنسیتی-

تعهد ملی ،هویت قومی
دانهای
بینیمکهموسیقی 


ترینزمانموردبررسیدراینپژوهشتااخیرترینآنمی

ازقدیم
کارگیریموسیقیوزبانخودپافشاریکردهاند.دردوران تحریم


تبریزهموارهدرراستایبه
زبانترکیوجایگزینشدنآنبازبانرسمیکشور،هویتقومیمردماناینحوزةفرهنگیبه

ایبزرگترباعنوانهویت


بخشیدنبهبدنه

حاشیهراندهشد.هرچنداینامردرراستایقوت
ملیایرانیواهمیتتعهداقوامایرانبهاینهویتفراگیراعمالشدهبود،بیتردیدازمنظر

ساکناناینحوزةفرهنگیهویتقومی،براینتعهدملیایرانییاگرایشبهمدرنشدنازنوع

کند.هرچندهمبستگیملیبرایمردماناینقوماهمیتدارد،این


غربی،ارجحیتپیدامی
امر زمانی که زبان ،یعنی شاخصة اصلی هویتساز یک قوم به حاشیه رانده میشود ،آن هم
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درحالیکه بسیاری از ساکنان این حوزه زبان رسمی را بلد نیستند ،نمیتواند درنهایت به

منزلمقصودبرسد.دلیلشکستاینحرکتنیزبرجستهشدنهویتملیکالندرمقابل

سر
هویتقومیمحدوددرزمانیاستکههنوزپیشنیازهایاولیهوفرهنگیآنفراهمنشدهاست.

دراینبارهچلبیویوسفیمعتقدند«تعهدبهاحساسهویتملیرابطةمستقیمیبااحساس
هویت قومی دارد» ( .)۰1 :۰۹8۱از زاویة دیگر حاجیانی «تعهد ملی» به معنای احساس
مسئولیتدربرابرسرنوشتاجتماعملیوترجیحمنافعملیبرمنافعجمعیراباآنچه«هویت
قومی» نامیده میشود ،در تقابل با یکدیگر میبیند ( .)۰02 :۰۹82در دوران پهلوی دوم در
موسیقی تبریز دیدیم که رسانهها ،دولت و تمامی مراکز رسمی در پی نوعی تجددخواهی با
دانها و
موسیقی 

توجه به تقلید از روند اروپا -همان که در تهران تجدد آمرانه نامیده شده -
راندنوارتقایتعهدیبزرگتر،بهنامایران

شوند،درراستایبه 
پیش


اهالینمایشمجابمی
یکپارچةروبهمدرنشدن،زبانوموسیقی بومیخودرادرحاشیهگذاشته،فارسیبیاموزندو

هاومشکالت،طیسالهایمتمادی،

موسیقیونمایشاروپاییاجراکنند.باوجود مقاومت
فرهنگ آذربایجانی در راستای اهمیت تعهدات ملی خود -البته در بخش بزرگی به اجبار-
مصادیقهویتقومیخودرادرحاشیهنگاهمیدارد،اما نکتةمهمایناستکهپسازپایان

روشنینشاندادهمیشودکههرچند


دورةتحریمزبانترکیوموسیقیآذربایجانی،دوبارهبه
تعهداتملیبرایاینقوماهمیتدارد،مانندهرقومدیگریدرجهان،ویژگیهایهویتیو

نهرچنددربازههایزمانیمشخص

سازبرایآنهادراولویتقرارداشتهودارد؛بنابرای


هویت
سازقومیدرحاشیهقرارمیگیرند،اینعناصر


وبراثرفشارهایبیرونی،عناصرشاخصهویت
هایگوناگوندرخفاحفظمیشوند

کهغالباًازجنسمیراثناملموسفرهنگهستند،بهشکل
تاباردیگرودرفضایبازدوبارهظهورکنند .
نکتة دوم و وابسته به همین عناصر هویتی در تقابل با یک هویت بزرگ و غیربومی،
همسازی سطوح مختلف و جذب ویژگیهای مثبت برای باالبردن سطح آن چیزی است که

مدتی در خفا به حیات خود ادامه داده است .به عبارت دیگر در دوران همزیستی عناصر
سازیافرهنگی)قرارمیگیرند،


کناربرخیعناصربومی(هویت
غیربومی-بهاجباریاانتخاب-در
سطوحمختلففرهنگملیوقومییکدیگرراتحتتأثیرقرارمیدهندودربرخیسطوحبه

سازیمنجرمیشوند(نک:فکوهی.)۰50:۰۹8۰،دردورانپهلویاولودوموحضور


نوعیهم
و گاه تسلط اجباری عناصر غربی ،شیوة اجرای گروهی ،یاریگرفتن از یک رهبر گروه برای
هماهنگی،استفادهازفواصلتامپرهدرنظامدستانبندیوفواصلدرموسیقیآذربایجانیاز

حضورفرهنگموسیقیارکسترالغربیمتأثرشد؛درحالیکهدردورةدیگروزمانیکهالزامدر

یاینعناصرباهمتایاهمخانوادةخوداز

استفادةسازهاوموسیقیغربیبرداشتهشد،تمام
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سانسازی شدند .درواقع دورة حضور فرهنگ
فرهنگ موسیقی آذربایجانی جایگزین و هم 
غیربومی،هرچنددرزمانخودناخوشایندبود،درانجامبهغایتیمطلوبوحرکتیبنیادیندر
سانسازیعناصر بومیوغیربومیختمشد.همینامر سببشدامروزه موسیقیو
روندهم 

فرهنگموسیقیدرآذربایجانبتواندباحفظشاخصههایهویتیوهویتقومیودراصطالح

«اصیل» خود،سیر صعودیخودرادرنظاممندشدن،اجراهایگروهیوحتیشکلپوشش
مجریانموسیقی بهصورتیمقبولدر قالب بزرگو بهاصطالحجهانی ،باتوانمندیبیشتری
تعریف کند .از برخی زوایا حتی میتوان تصور کرد که این امر بهنوعی به پیشرفت موسیقی
هایاعمالشدهدراینحوزهانجامید .


آذربایجانیدردورةپسازمحدودیت

هویت فردی ،هویت قومی
در چهار دورة تاریخی که از آن یاد کردیم ،زنان بهتدریج و با پیوستن به بدنة بزرگ هویت
قومی ،توانستند هویت جنسیتی و فردی خود را تعریف کنند و بسازند .اگر از منظر
جامعهشناختیدوتعریفهویتیا«خود»،درشکلفاعلی()Iومفعولی(()me - selfریتزر،

 )۰52 :۰۹20را مدنظر قرار دهیم ،در اینجا ،هویت در معنای فاعلی ،خود یا من ،به معنای
هویتی درونی و فردی مطرح میشود؛ هویتی که پس از معرفی به شکل اجتماعی ،بهعنوان
الگویی در بخشهای دیگر و بزرگتر جامعه فراگیر میشود؛ درحالیکه در معنای مفعولی
مفهوم هویت ،جمع و گروه قومی یا اجتماعی مدنظر قرار میگیرند .در اینجا ما از تعریف
کهدرشکلکلیهمانطورکهمیدباوردارد،ازمنِ

مفعولیهویتصحبتمیکنیم؛تعریفی

کند.آنچهازاینموضوعبهپژوهشمامربوطمیشود،ایناستکهدر


اجتماعیصحبتمی
دانوپیوستنبهیککلبزرگتر


هایمختلفتاریختبریز،زنان،باتوسلبرخودموسیقی

دوره
یآورد .هر چند از برخی زوایا خود فردی،
و اجتماعی ،هویت مشخص و تازهای را بهدست م 
هایبسیار،اینفردیتبهعنوان


رسد،امادردورةمحدودیت

نظرمی

بدونخوداجتماعیناقصبه
گیریآننشانمیدهد


شود.هربرتمید،درتعریفخودونحوةشکل

الگوییبرایجمعفعالمی
که هویت -در معنایی برابر با «خود» -یک مضمون و ماهیت اجتماعی است .در این راستا
شمارمیآیدکه

هویتاجتماعیچیزیمیانشخصیتدرونیخودوساختارهایاجتماعی  
به

خودبهآنهاتعلقدارد(نک:حاجیانی۰08:۰۹82،؛برورویوکی.)9۱۱2،درنظریةکنش

۰
متقابل نمادین که در ذیل نظریة هویت اجتماعی آمده است ،به توان هویتیابی یا
شودکهدردلآنخودبهعنوانبخشیازیکواحداجتماعی


همانندسازیاجتماعیاشارهمی
هایروانشناختی


واقعیکیازویژگی

شود.اینامرکهبه

درنظرگرفتهمی
بزرگتریادیگران 9

Symbolic Interactionism Theory
Others

1
2
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انساناست،اورابهسویبازیابیهویتفردیخود،ازطریققرارگرفتندرساختارهایرسمی،

بزرگوفعالسوقمیدهد .

در دورهای که زنان و مردان آذربایجانی هر دو در حاشیه به عناصر قومی خود -مانند
پردازند،هویتیاخوددرمعنایمفعولیبایدبهعنوانیکخودمستقل

موسیقیوزبان  -
می
بازدیده شود؛ خودی که برای رسمیتیافتن نیاز دارد تحت تأثیر و پذیرش «دیگران» یعنی
جامعة بزرگ قرار بگیرد؛ چراکه «جدا از جامعه هیچگونه خودی شکل نمیپذیرد» (کوزر،
 .)006 :۰۹62در زمان گشایش رادیو تبریز این اتفاق بهروشنی قابلپیگیری بود و این دوره
درستهمانزمانیاستکههویتاجتماعیزنانموسیقیدان،شکلاجتماعیخودراتعریف

میکند.میدمعتقداستکهخودفردی،کههمانبخشاصلیهویتهرفرداست،درفرایند

زندگیجمعیظهورورشدمیکند.دربارةخوانندگانرادیوتبریزو

تحوالتاجتماعیودربطن
تأکید بر حضور زنان بر صحنههای اجرا این موضوع بسیار مهم است؛ زیرا زن آذربایجانی
داندکههویتهنرمند،موسیقیدانوفردیاو،درپیوندباجامعةبزرگمخاطباوقرار


می
دارد.اونیازداردپذیرفتهشود ،تشویقشود،شناختهشودوهویتفردی -اجتماعیوهنری
خودراهمزمانبسازد.اینایدهرابعدهابلومرتوسعهونشاندادکهمناجتماعیتحتتأثیر

هنجارهای فرهنگی ،موقعیتها و توقعات اجتماعی بهوجود میآید (حاجیانی)۰08 :۰۹82 ،؛
ریچندبعدیوچندمرکزیتعریفمیکنیمکهازیک

بنابراینهویترادراینجابهمعنایام
سوبهخوددرونی -دراینجاجنسیتی -وازیکسوبهیکخودبیرونی -دراینجااجتماعی-
پیوند میخورد .به عبارت دیگر خودهای متنوع انسان اجتماعی در ترادف با معنای هویت
شوندونوعاینمنابعهویتبخش

اجتماعیوفرهنگی«درهرجامعهازمنابعمختلفتغذیه 
می
یا هویتساز بنا بر شرایط تاریخی ،محیط جغرافیایی فرایندهای جامعهپذیری ،گفتمانهای
ها،سیاستفرهنگیوغیرهتعیینومشخصمیشود»(حاجیانی،


قدرت،روابطاجتماعی،رسانه
.)۰5۰:۰۹82درجامعةآذربایجانیاینهویتکهاولویتآندرقومیتآذربایجانیوپسازآن
ملی خالصه میشود (آنچه تقریباً دربارة تمامی اقوام صدق میکند) ،این شخصیتها یا
هایمتصلومنفصلدرکناریکدیگرحرکتمیکنند.خوداجتماعیآذربایجانی،باخود


هویت
هنرمند و خود موسیقیدان در هم تنیده و موازی حرکت میکنند و هر چند در شرایط و
هایایجادشدهازجانبحاکمان،یکیکمیابیشترازدیگریدچارنقصانمیشوند،به


بحران
هررویدرزمانمقتضییکدیگرراحمایتمیکنندوهویتیمستقلوقویرابهجامعهبروز

میدهند؛اینشایدهمانخاصیتاصلیودرونیآنچیزیاستکهفرهنگانسانیبراییک

حیاتاجتماعیمستمربهآننیازمنداست .
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نتیجهگیری
مرورتاریختبریزوحضورزنانومردانموسیقیداندراینروندگواهیمکرریبراهمیتزبانو

منزلةدوعنصرهویتی،هویتسازوبازتابانندةهویتاست.اینتاریخکوتاهبهمانشان


موسیقیبه
میدهدکهایندوعنصرکهدرزمانفترتودرحاشیه،بهحیاتپنهانخودادامهمیدهند،

تواننددرزمانهایدیگریکعنصرمهمدرساختشخصیتاجتماعیافرادباشند.این

چگونهمی
موضوع زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد که میبینیم زنان که نه بهعنوان بخشی از
توانندبهکمکاینعناصر


روندنیزمی

منزلةنیمیازجامعةانسانیبهحاشیهمی
فرهنگ  ،
کهبه
هویتخودرابازسازیکنند.دراینجاموسیقیازموقعیتیکهنرصرف،یکزمینةکارییایک
صنعت با ویژگیهای زیباشناسانه ،به ابزار قدرتمند اجتماعی ،فرهنگی و انسانی و درنهایت
تواندتأثیراتفراوانیدرشکلدادنمسیرفکریجامعةخودداشته

زبدلمیشودکهمی

هویتسا

وحتیدرمواردیجریانسازباشد.دربخشدومدیدیمکهچگونهزندرحاشیه،خوانندهایمهم

و شناختهشده میشود و همدوش مردان جامعة خود فرهنگ موسیقی آذربایجانی را در میان
پیشمیبرد.نخستینحضورصحنهایزنانموسیقیدانآذربایجانیدر


کندوبه
مردممعرفیمی
ترینبخشهنریآنان،یعنیصدابروزمیکند.وابستگیاینموسیقی

تبریزباحضورزناندرزنانه
بهزبانترکینیزهمزمانصحهبراهمیتهویتقومیاینهنرمنداناست.هرچندزناندر

روند،آنچهاهمیتداردحضورآنهادرجامعهبهدلیلنقشیاست


ینیزپیشمی
نواختنموسیق
کهمرداننمیتوانندآنراایفاکنند.دراینجازنانآذربایجانیسیستمموسیقاییخاصیراایجاد
اندکهبتوانیمآنراسیستمزنانهدرموسیقیآذربایجانیبدانیم،امابهدلیلحضورمستمرو

نکرده
پویاپسازیکدورهفترتاجتماعی،اینحضوربهنوعیوابستهبهحضورزنانهشدکهازهمین

نقطه میتوانیم از موسیقی زن آذربایجانی ،یعنی یک عنصر شاخص در موسیقی آذربایجان و
بنابراین یک هویت زنانه صحبت کنیم .گسترة صوتی زنانه همان محل بروز هویتی است که
تواندهویتزنانهواجتماعیوهنریزنآذربایجانیرابهدستبیاورد.پرداختن

مستقلازمرد 
می
هایصوتیوغیره،ابزارقدرتمندیمیشودکهدربرساختهویتینقش

بهموسیقیغیرازویژگی
بازیمیکند.ازسویدیگرنیززبانترکیدرهردوجنسزنومردهویتآذربایجانیراتقویت

شودیابهتربگوییمدرپیافولیتاریخیاحیامیشود،هویت


درنهایتآنچهساختهمی
میکندو 

اجتماعی ،آذربایجانی و موسیقایی زنان و مردان موسیقیدان در تبریز است .در اینجا در این
پژوهشتالشکردیمبابررسیتاریخوحضورزنانوتأثیرمتقابلایندودرسرنوشتهویتی
همراروشنترنشانبدهیم .

زناناینم
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