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 چکیده
)هایزبانترک حاضر عصر تا مشروطه دوران از آذربایجان، جغرافیایی حوزة و ایران -۰985ساکن

درایندوران،موقعیتهنروفرهنگ،ازجملهموسیقیو(،تاریخیپرفرازونشیبداشته۰۹18 اند.

اریخجریاناتمربوطبهآن،باجریاناتجامعهدرنوسانبودهاست.درنگاهموازیبهتاریخاجتماعیوت

شود.نخستاینکهدرموسیقیدراینحوزهدونکتةبسیارمهمدربارةموسیقیوحضورزناندیدهمی

هایزیرینجامعهبهحیاتفرهنگیخودادامهدادهاستوهاوشرایطمختلف،موسیقیدرالیهدوره

عرصه در هرزمانکهامکانحضور بهشکلعدر دوباره بوده، کردههایاجتماعیمهیا مومیظهور

اینموسیقیبه زناناز اجتماعی، راستایساختنهویتفردیو در اینکه دوم عنوانیکیازاست.

دراینپژوهشکهبرعناصرفرهنگیکمکگرفته تثبیتکنند. اندتابتوانندحضوراجتماعیخودرا

وگوندگانوهمچنینگفتشده،آرشیوشخصینگارهایمنتشرشده،اسنادگردآوریپایةتاریخنوشته

به ابتدا است، هنرمندانمطلعآذربایجانیانجامشده بازةبا وقایعموسیقاییدر اجمالیتاریخو طور

هایزمانیذکرشدهباتوجهبهموضوعحضورزنانبازخوانیشدهاست.پسازآنبهموقعیتوفعالیت

موسیقی بهزنان آذربایجان تاریخ در تبردان در راهویژه از یکی اینکه نتیجه است. پرداخته هاییز

از اینموضوع استو موسیقیبوده پرداختنبه آذربایجانی، برساختشخصیتاجتماعیبرایزن

منظرساختاریوباتمرکزبرمفهومهویت،تحلیلشدهاست.

 دان،هویتاجتماعی،هویتزنانه،هویتفرهنگی.آذربایجان،تبریز،زنانموسیقیهای کلیدی: واژه
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 مقدمه
بهزبانترک ایران، )هایساکن دورانمشروطه از و۰985ویژه تاریخیپرفراز حاضر، عصر تا )

فرهنگنشیبداشته و هنر زمانی، اینبازة در آن،اند. جریاناتمربوطبه جملهموسیقیو از

همراهبااینجریاناتسیاسیواجتماعیدرحرکتبودهاست.درمیانشهرهایمختلفوبزرگ

تبریزهموارهشهریمتفاوتودرکانونتوجهوتمرکزجریاناتسیاسیو آذربایجاندرایران،

هایگذارینشهر،درهردورهباسیاستهادرایدانهنریبودهوالبتهحیاتاجتماعیموسیقی

مغموم شاید است. کرده تغییر وقت حاکم و فرهنگدولت و زبان که بود زمانی دوره، ترین

زبانرسمیکشوروموسیقیرایجدرمرکزدرحاشیهقرارگرفتهبود آذربایجانیدرمواجههبا

هاهنرخودراباکیفیتدانموسیقی(،اماحتیدرهمیندورانتحریمنیز۰۹۱۱)حدوداًازسال

به هنرمندانایندیار، ویژة تبحر قشرمحرومو هویتخودحفظکردند. اینمثابةبخشیاز تر

هایجامعه،زنانیبودندکهباوجودشیفتگیوتوانمندی،هموارهبیشترینآسیبراازمحرومیت

نانکهچونخودموسیقیدرحاشیهاجتماعیمتحملشدند،امانکتةمهماینجاستکههمینز

منزلةیکیازهایاجتماعی،ازموسیقیبهبودندوحیاتیآراموخاموشداشتند،درزمانگشایش

ساز،برایتثبیتحضوراجتماعیخوداستفادهکردند.آنچهدراینپژوهشمدنظرهایهویتبرگ

دادنبهنوعیهویتدرراستایشکلدادننقشموسیقیوپرداختنبهآننگارندگاناست،نشان

اجتماعیزنان،دردورانگشایشدرجامعةموردنظراست.

انسان مفهومی معنای به هویت معانیواژة دیگر عبارات کنار در فلسفی، نه و شناسانه

مختلفیدارد.هویتفردی،بهمعنایکیستی،باعناصریمانندنام،جنسیت،زبان،وطن،دین

 خانواده میو میمعنا نشان را ما جمعی یا فردیتشخصی عناصریکه اثباتشود؛ و دهد

هویتقومیمی می۰کند. خود به بزرگمعنایجمعی و میگیرد درتر مفهوم ایندو شود.

شناساییاستودردورانیدربارةآنبحثدان،قابلخوانشتاریختبریزوردپایزنانموسیقی

توانستنددرجامعهاولیةاجتماعیوهنریخودمحرومبودندونمیشدهاستکهزنانازحقوق

بدانیم، زنانه هویتاجتماعیزنان/ بخشیاز مناجتماعیرا اینجا در اگر کنند. پیدا حضور

ازدستتوانگفتزنتبریزیبرایبهمی پسازدورانمحرومیت، آوردنمناجتماعیخود،

 موسیقی اجرای و آموزش فرهنگیبهپرداختن، عنصر یک دچار-عنوان هم آن که

بودهمحرومیت خاصخود جامعه-های در را معتبری جایگاه بتواند تا است گرفته کمک

ایاینموضوعازسویدیگرباهویتقومیدربرابریکهویتملیودررابطه9دستبیاورد.به

                                                            
1
 Ethnic Identity 

دراینجااینموضوعموردنظرماهرچندیکیازدالیلپرداختنبهموسیقینیازهایانسانیوزیباشناسانهاست،9

 نیست.
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دغدغه است؛ شده ایراندرآمیخته در ممستقیم برهة در برایایکه ایران تاریخ شخصیاز

همراهداشتهاست.هایبسیاریبهبسیاریازاقوامایرانیدشواری

 پژوهشحاضر، دردر زنان حضور امروز، تا مشروطه از تبریز موسیقی تاریخ نخست

فعالیت مواجههبا تاریخیوسپسمسئلةهویتدر هایموسیقاییزنانموسیقیایندورة

 بازة است. )بررسیشده پهلویاول دوران آغاز اندکیپیشاز نظر تا۰۹۱0زمانیمورد )

(است.۰0۱۱امروز)

 پیشینة پژوهش
صورتپراکندهدربارةدوموضوعتاریخموسیقیوتاریخزناندرفرهنگآذربایجانی،مطالبیبه

امادرهیچ یک،مجموعاینموضوعاتدرپیوندبایکدیگرمطالعهنوشتهومنتشرشدهاست،

هایتاریخیدرحوزةفرهنگاند.بهاینترتیبمنبعاصلیکتابشناسیمادراینجا،کتابنشده

(۰۹89)تاریخموسیقیآذربایجانترینکتابیکهدرایرانباعنوانربایجانهستند.قدیمیآذ

پژوهشگروموسیقی نوشتةرافیقایمرانی، ایمرانیدرکتابچاپشده، دانآذربایجانیاست.

،کهابتدادرباکوبهچاپرسید،امابعدهابهتاریخدیرینموسیقیآذربایجاندیگریباعنوان

فا کتاب است. پرداخته موضوع این به دیگر بار شد ترجمه نیز دررسی موسیقی تاریخ
(نیزمنبعدیگریاستکهدراینزمینهمنتشر۰۹10،نوشتةفریدونشوشینسکی)آذربایجان

دوران از آذربایجانشمالی، و ایران رویدادهایمختلفآذربایجان اینکتاب، در است. شده

اند،امادربارةشهرتبریزمطالبفراوانیگفتهومطالعهنشدهلبررسیشدهتفصیقاجاربهبعدبه

می منابع این بر عالوه )است. عذاری مطالعات به )۰۹59توان رنجبر رحیملی۰۹8۰(، و )

ایازتاریخموسیقیاینبراشارهبهرویدادهایبرهه(نیزاشارهکردکهدرهریکعالوه۰۹16)

اننیزبهشکلموردیاشارهشدهاست.ارجاعاتاصلیمادرنگارشاینحوزه،بهموقعیتزن

گفته به ضبطمقاله، )عکسو نگارندگان شخصی آرشیو و زنده شواهد ازهای صوتی( های

تصاویرباقیموسیقیحوزةترک ماندهازدورانمتفاوتتاریخینیزتوانستندزبانانبودهاست.

برایماروشنکنند؛بنابراینمنبعبرخینکاتدربارةحضورزنانو اجراهایمهمهردورهرا

آیند.شمارمیمصورمابه

 موسیقی در تاریخ تبریز
هایمتمادی،ازدورانصفویهتاکنون،پایتخت،محلسکونتولیعهدپادشاهان،تبریزطیقرن

فرهنگیومرکزسیاسیآذربایجان اجتماعی، اقتصادی، مرکز درمرکزآذربایجان، است. بوده

(موسیقیهموارهیکیازارکانفرهنگیمدنظردرباربودوازآن۰۹۱0-۰۰20دورانقاجار)
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)حمایتمی فروپاشیدولتقاجار پساز حذفاصطالح۰۹۱0شد. ممالکمحروسه»(، و«

(،تبریزاعتبار۰۹52-۰۹۱0کارآمدندولتپهلوی)شدننامایرانوپسازآنرویجایگزین

عهدنشینبودنخودراازدستداد،بهشهریمعمولیتبدیلشدودراینشهرتازه،حرکتولی

ایبهخودگرفت.درایندوران،تبریزشاهدوروندرشدموسیقیدرباری،سمتوسویتازه

بهطوفان فرهنگ، در آن پیامدهای که بود بسیار اجتماعی و سیاسی فرهنگهای در ویژه

است.تاریخموسیقیدرتبریزازمشروطهأثیراتمشهودیبرجایگذاشتهموسیقیاینشهرت

توانبهچهاردورهتقسیمکرد:دورةپهلویاول،تسلطفرقةدمکرات،پهلویدومتاامروزرامی

داندرهریکازایندورانبهشکلیمتفاوتودورانپسازانقالب.موسیقیوزنانموسیقی

موسی فرهنگو عرصة بادر آنان مواجهة فعالیتو همینترتیبنوع به و داشته قیحضور

موسیقینیزمتفاوتبودهاست.

هایشمالیهایتبریزبهبخشدان(بسیاریازموسیقی۰۹9۱-۰۹۱0دردورةپهلویاول)

همان شد، سبب دوران آن اجتماعی شرایط کردند. مهاجرت برخیآذربایجان که طور

هایجنوبیآذربایجانبهباکورفتند،افرادیکهگذرنامةایرانیداشتندهاازبخشدانموسیقی

نیزبرحسبموقعیتکاریخودبهایرانمهاجرتکنند.درایندوران،آموزشمدارسبهزبان

زناندراین فارسیبودورویدادهایاجتماعینیزدربیشترمواقعبهزبانفارسیمتکیبود.

التحصیلرشتةتئاترزادهنخستینفارغجریاناتاجرایینداشتند.حاجیایدرمیان،حضورزنده

خرداد۰8ازمسکو،دراواخردورةقاجارواوایلپهلویاول،یکگروهتئاترتشکیلداد.اودر

ایبهرضاخان،درتوصیفشرایطنامطلوبهنرمندانتئاتروموسیقیدرهمین،درنامه۰۹۱8

کنندطبقاوامرملوکانهتئاترهایتئاترعبرت،سعیمیمندانوموزیسینهنر»نویسد:بارهمی

داننددرموقعحضورنیزهیچالتذاذیفارسیاجراکنند،اماچوناکثریتجمعیتفارسینمی

برند،لذامسئلهنمایشاثراتبزرگخودرادرتغییرروحیاتجامعهوازتئاتروموسیقینمی

(.همچنینمسئلةتغییرزبان،ممنوعیت۰۹8۰:8۰)رنجبر،«دهدیدنمیتجددحیاتچنانکهبا

هاایجادکرد.داناجرایموسیقیدردوماهسالنیزمشکالتمعیشتیبسیاریبرایموسیقی

دراینروزگارکهمردمدرپیزندهموجمهاجرت ماندنوهادرایندورانبازهمبیشترشد.

حالجابه اینپسجاییبودمعاشدر از آذربایجانشد. اروپاییوارد موسیقیارکسترال ند،

موقعیت به عروسیمعاشنوازندگانموسیقیمردمیآذربایجان، وهایشادمانیو محدود ها

وباسرکارآمدن۰۹90هایاجرابهموسیقیکالسیکاروپاییاختصاصدادهشد.تاسالصحنه

 منوال همین به آذربایجان دموکرات فعالیتفرقة در زنان دوران، این در چند هر هایبود.

بوداجتماعیتاحدودیحضورپیداکردند،اینامرهموارهدرزمینةپرداختنبهاموریدولتی

کهارتباطمستقیمیبافرهنگ،موسیقیوزبانترکینداشتند.بهاینترتیبزبانوموسیقی
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سایةحرکت راستایساخهایاجتماعیدر بزرگاعمالمیکهدر شد،تنیکهویتملیو

کنند،واقعدرحاشیةموسیقیحرکتمیهایزیرینباقیماند.تااینجازنانبههمچناندرالیه

آوازمی برایخانواده اگرسازیمیدرخانهیا اجرایآنمختصخوانندو نوازندنیزمحدودة

خانهوخانوادهاست.

فرقةدموکراتآذ۰۹90درسال زمامامورجامعةترک، زبانانربایجانبهمدتیکسال،

به بهزبانوموسیقیآذربایجانی،اینحوزهرا دراینیکسالازنظرفرهنگی، دستگرفت.

زباناندردورانقبل،عنواندورأساصلیهویتیدربازسازیهویتنادیدهگرفتهشدةترکبه

امرضبط،اشاعه)تأسیسرادیوآذربایجان(وآموزشتوجهیدرهایقابلتوجهبسیاریشد.گام

نه اینامر برداشتهشد. بهموسیقیآذربایجانی)تأسیسفیالرمونیایتبریز( دلیلاهمیتتنها

به چیز هر بیشاز بلکه ترکیموسیقی، زبان به آواز و کالم بر تأکید عاملبه،دلیل منزلة

تشکیلارکسترهایگوناگونآذربایجانیوایرانی،سازدراینموسیقیاهمیتپیداکرد.هویت

کنسرت برگزاری تبریز، فیالرمونیای افتتاح آذربایجان، ملی ارکستر درتشکیل متعدد های

ها،باتوجهبهاینکهبراینشدهدرایندورانبود.عالوهشهرهایمختلفازجملهاقداماتانجام

موسیقی ددانبیشتر آن در آذربایجانی استادانهای از دعوت آکادمیکنداشتند، سواد وران

فرهنگ در موسیقی سطح گسترش برای دیگری مهم گام شوروی آذربایجان موسیقی

به ایران میآذربایجان فعالیتشمار این همة تالشآمد. کنار در برایها دموکرات فرقة های

دراحیایموسیقیدرزندگیروزانةمردموآشتیسنتومذهبباموسیق یبهثمرنشست.

موسیقی حفظکردهدانهمینیکسال، را فعالیتموسیقاییخود پنهانی هایبسیاریکه

عرصه در موسیقیبودند، زنان دوران، همین در شدند. حاضر اجتماعی بههای ویژهدان،

زباندراینیکسال،باحضورمستمرخودتاحدودزیادیتوانستندحضورخوانندگانزنترک

عذاریباتمامافکارمتضادیکهبااینجنبشخودرادرجامعةموسیقیتبریزتثبیتکنند.

موسیقی وضعیت بهبود از خود کتاب در فرقةدانداشت، تسلط زمان در آذربایجانی های

بودکههنرهایزیبا)اینجهصنعت(رادر۰۹90هاازاولبهمندموکرات»دمکراتگفتهاست:

تراشی،آوازوغیرهایجادکردند.هاینقاشی،هیکلوسیحالیهترتیبدادند.رشتهدبیرستانفرد

بهبهمنپیشنهادنمودندکهتعلیمکالس عهدهبگیرم)البتهنهتارایرانی(ولیمنهایتاررا

نشدم حاضر » ۰۹59)عذاری، مرادیمراغه۰29: دوبارة(. اشتغال از راستا همین در نیز ای

هنرمندانزیادیکهدردورةرضاخانیممنوعازکار»نویسد:کندومیدانیادمیبرخیهنرمن

به یا و سیاستشده نمیخاطر دولتدیگر ذوقهای و شوق با امرارمعاشنمایند، توانستند

(.۰۹8۰:095ای،)مرادیمراغه«زیادیبهسرکارخودبازگشتند
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موسیقیترکی زبانترکیو ایندوران، زبان،عنوانشاخصةاصلیهویتیقومترکبهدر

هایفرهنگیقرارگرفتند.هرچندتأثیرحضورفرهنگموسیقیاروپاازدوبارهدرمتنفعالیت

اینموسیقیهرگززدودهنشد،بههرحالزباناستفادهازسازهایآذربایجانیدوبارهبهشکلی

شد،دوبارهه،بهاجباربهزبانفارسیاجرامیدیگررواجپیداکرد.تئاترنیزکهدردورةگذشت

دستآورد.اجازةاجرابهزبانترکیپیداکردوبنابراینرونقنسبتاًمفقودشدةخودرادوبارهبه

می باره این در رحیملی »نویسد: سپتامبر به۰۹90]۰105در آذربایجان دموکرات فرقة ]

ایجانتشکیلشد.برهمیناساستوجهخاصیبهنمودنآذربوریباهدفایالتیرهبریپیشه

ژانویههمانسالبیش6معارف،مدنیتوتوسعةآنمعطوفشد.براساسدستورحکومتی،در

مدرسهدرشهرهایآذربایجانتأسیسشد.درچارچوب5۱۱مدرسهدرروستاهاو9۱۱۱از

(.دراینجا۰۱1-۰۹16:۰۱8،)رحیملی«جمعیتتئاترتبریز،تئاتردرامآذربایجانتأسیسشد

هایاجراحضوریافتند.دانبرصحنهزنانبازیگر،زنانمجریوزنانخوانندهوموسیقی


 1. اپرت آرشین مال آالن در صحنه باالباغ1شکل 

 منبع: نگارندگان

 سال به آذربایجان در رادیو ایستگاه نخستین موسیقی۰۹90تأسیس روزانة پخش و

 از کوتاهآذربایجانی بازسازی در مؤثری بسیار گام رادیو برایاین آذربایجانی فرهنگ مدت

کردندوترک اجرا بسیاریاززنانخوانندهدرهمینجریانبهرویصحنهرفتند، زبانانبود.

روشنیشناختهشد.رادیوتبریزهابهشناختهشدندوبهاینترتیبهویتزنانهوموسیقاییآن

هایخودرااینفرستندهبرنامه هاداشت.زومجزابرایضبطوپخشبرنامهدواستودیویمجه

ساعتبرنامهبهزبانترکیآذربایجانی،نیمساعت9کردوروزانهحدوددرسهبخشاجرامی

برموسیقیهایرادیوتبریزعالوهکرد.برنامهدقیقهبهزبانروسیپخشمی۰5بهزبانارمنیو

                                                            
جمعهوقتتبریزویرانشد.اهللملکوتی،اماماینتاالربههمراهکتابخانهدراوایلانقالببهدستورآیت۰
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 و اجتماعی،آذربایجانی مذهبی، آموزندة مسائل دربارة گفتارهایی شامل اخبار، و ایرانی

هایکنندهبود.خوانندهعلمی،جغرافیایی،تفریحیوسرگرمفرهنگی،بهداشتی،ادبی،تاریخی،

اینبرنامه زمانیکهصدایآنزندر پویاییداشتندو حضور رویآنتنپخشمیها شد،ها

کممخاطبانبسیاریپیداکردندوبهدادندوکمهاگوشمیتیاقبهآنمخاطبانبسیاریبااش

عنوانیکرویدادفرهنگیودانوزنخوانندهدراینجریاناتبهاینترتیبهویتزنموسیقی

رسمیتشناختهشد.هنریوهمچنیناجتماعیبه

صحنه در حضور تنها دوران، این ردر زنان که نبود موسیقی اجرای بههای رسمیتا

شناخت،بلکهدرجامعهنیزحقوقمهجوراینهویتزنانهمانندحقرأیبهزناندادهشد.این

هایاجتماعیکمککردوتأثیراتمهمیراامرتاحدودزیادیبهحضورفعالزناندرعرصه

آندروپساز۰۹90هایدنبالداشت.اسنادیکهازسالدرزمینةحضورزناندرموسیقیبه

اینآزادی تأثیر نشاناز سفرهایمتعددزناندستاست، برزندگیموسیقاییزناندارد. ها

قدیماوا،یاورکالنترلی وغیرهدردورة۰موزیسینازجمله،شوکتممداوا،ربابهمورادوا،سارا

و آذربایجان دیگر شهرهای و تبریز به سابق شوروی از آذربایجان دموکرات فرقة حکومت

ازپیشزنانرابهخروجازخانهوحضوردرآموزشبرخیاززنانمستعددرامرموسیقیبیش

عرصةموسیقیوصحنهتشویقکرد.




 . رادیو تبریز. خواننده: فاطمه زرگری2شکل 

 منبع: نگارندگان

(۰۹95فروردین۰5)۰۹95ایندورانبهبودوپیشرفتدیرینپاییدوباامضایقرارداد

قوامباسادچیکوف،فرقةدموکراتازارتشمتشکلازدولتمرکزیوانگلیسشکستخوردو

(.۰۹۹6:۹29)نک:فاتح،ارتشباکنارگذاشتناعضایفرقهومردممعمولیواردآذربایجانشد

هرچنددراین۰۹05روزگارکوتاهتوسعةموسیقیباردیگروتاحدودسال بهخوابرفت.

                                                            
1 Shokat Mammadova/Şövkət Məmmədova, Roubabe Muradova/Rubabə Muradova, Sara 

Qadimova/ Sara Qədimova, Yavar Kalantarli/Yavər Kəlantərli 
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هاییدرخفاجریانداشت،درمقیاساجتماعیودوبارهنیزجستهوگریختهفعالیتدورةرکود

فراگیر،باردیگرموسیقیواهمیتفرهنگموسیقاییآذربایجانبهحاشیهراندهشد.

ادارة0۱اواسطدهة تغییرنگرشسیستمفرهنگیمرکزوصدوردستوریاز با شمسی،
هاینواحیمختلفایران،موقعیتموسیقیآذربایجانیباریفرهنگوهنربهاستفادهازموسیق

دیگرتغییرکرد.ادارةفرهنگوهنرتبریزباتشکیلارکستریمتشکلازنوازندگانمطرحتبریز
ازرادیوباسازهایآذربایجانبهرهبریآساتورصِفِریانِسآغازبهضبطقطعاتوپخشآن ها

ازاوایلدهة کنترلسیقیومجریانآنبهشمسی،مو5۱کرد. شدهدرصورتمحدودوکامالً
هایبهتریبرایموسیقیرابایدسال۰۹52تا۰۹5۱هایتلویزیوننیزحضورپیداکردند.سال

ویژهازمنظرحضورزناندرعرصةموسیقی،هابهماندهازاینسالجایآذربایجانیبدانیم.آثاربه
هایضبطیونی،ضبطصفحاتمختلفدرتبریز،تأسیسشرکتضبطوپخشرادیوییوتلویز

برگزاریکنسرت تداومامرصفحاتگرامافون، آموزشموسیقیدرکاخجوانانو هایمتعدد،
آموزشدرهنرستانموسیقی،داللتبرگسترشموسیقیدارند.صدایبسیاریازخوانندگان

زندرایندورهازرادیوپخشوبعدهاضبطشد.
هایمسیحی،یهودیوآسورینیزدراینشهرایندوران،بهغیرازاهالیتبریزاقلیتدر

ویژهدربه،هایمذهبیآیدکهایناقلیتکردند.ازآثارومدارکموجودچنینبرمیزندگیمی
سال موسیقی۰۹05هایقبلاز بیشاز فعالیتداشتند.دان، رادیو در هایآذربایجانیتبریز

نویساننیزداللتبرهمینامردارد.عذاریدرتاریخنگاشتةاشارةمستقیمپژوهشگرانوتاریخ
موزیسین به آنکه از بیش فخود، و موسیقی به بپردازد، آذربایجانی موسیقی عالیتهای

(.صفرزاده۰۹59هایدینیپرداختهاست)نک:عذاری،دانانبرخاستهازجامعةاقلیتموسیقی
 نگارش در تبریزنیز موسیقی هنرستان خوانندگانتاریخچة و نوازندگان کثرت وجود با ،

اقلیتترک بهحضور بیشتر تبریزی، فعالیتزبانو اشارههایموسیقاییآنهایمذهبیو ها
هایمذهبیدرهمیندوره(.زناننوازندهوخوانندهازاقلیت۰۹80است)نک:صفرزاده،کرده

ویژگی بخواهیم اگر بنابراین شدند؛ شناخته و گرفتند قرار موسیقیمدنظر هویتی های
برتاریخسیاسیواجتماعی،حضوروفعالیتفرهنگیاقوامآذربایجانیرابیانکنیم،بایدعالوه

هایجنسیتیودینیرانیزدرنظربگیریم.ودیتمهاجر،محد

 تا امروز 1531از سال 
تغییردادوازسالانقالباسالمیوشرایطپسازآنهمه باصدورفتوایامام۰۹66چیزرا ،

هایخصوصیموسیقیآغازبهکارکردند.آموزشگاهشاطریاندربارةموسیقی،نخستینآموزشگاه

(ازنخستینمراکزیبودندکهپسازانقالبکارآموزشموسیقیرابه۰۹65)فارابی(و۰۹66)

هایبارزموسیقیها،بسیاریازعناصروشاخصهشکلرسمیدوبارهازسرگرفتند.دراینسال
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ویژهموسیقیمردمیاینحوزةفرهنگی،شکلمتفاوتیبهخودگرفتندکهالبتهبازآذربایجانی،به

به مهم مواردحدودیتدلیل از بسیاری در اما شوند، عرضه تمامی به نتوانستند خاص های

هایموسیقیبودند.تریننمونهشده،جزءاصیلهایمطرحگونه

 موسیقایی در سیر زمان -های اجتماعی حضور زنان در موقعیت
دورانتاریخیتبریز،هاحکایتازاینداردکهدربیشترهاوتاریخنگاشتهشواهدتاریخی،سفرنامه

دردربارپادشاهان،زنانهموارهدراجراهایموسیقیو،ویژهدردورانسلجوقی،صفویوقاجاربه

توانگفتدردورانمختلفاند.همچنینباتکیهبرمستنداتموجودمیرقصنقشفعالیداشته

به زنان حضور فرهنگموستاریخی، جریانات اصلی بدنة از بخشی وعنوان امریمشهود یقی

جاماندهازدورةقاجارنیزبهحضور(.درآثاربه۰۹18آمد)نک:رشیدیان،شمارمیشدهبهتثبیت

موسیقیواجرایآنتوسطزناندرموسیقیدرباریاشارهشدهاست.دراینجاموسیقیهمواره

جانبزنانومردانهایبسیاریازجزءعناصرهویتیوقومیفرهنگآذربایجانیبودهوتالش

هاداندرحفظوترویجآنانجامشدهاست.اینموضوعحتیدرحفظنامِبرخیخیابانموسیقی

نیزدیدهمیومحله ویژهدستدورانمختلفوبههایچیرهدانشودکههنوزبهنامموسیقیها

خیابانامامتبریزیکیازدر۰داننامیدهشدهاست؛برایمثالمحلةحلیمهسازاندازنانموسیقی

گذشتسالنمونه حتیپساز و هنوز قدیمیآنهاییاستکه نام توسطاهالیبه هنوز ها

شود.حلیمهسازاندایکیازهنرمندانمعروفدورةاواخرقاجارواوایلپهلویبودکهشناختهمی

(.۰۹18:90دردورانخودازمحبوبیتفراوانیبرخورداربودهاست)ناهیدیآذر،


 . نگارخانم. تارزن مخصوص محمدعلی میرزا در تبریز5شکل 

 2منبع: سایت زنان قاجار

                                                            
1
 Həlimə Sazanda 

2
. http://www.qajarwomen.org/fa/ 
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دردورانمختلف،زنانباتوسلبهحضوردرآموزشواجرایموسیقیوتئاتر،تالشکردند

به هنرها، این به پرداختن جامعهبا در برایحضور مجالی موقعیت،عنوان دیگر کنار هادر

جایگاهیاجتماعیبرایخودتعریفکنند.دراینجازنانیکهدرکارخودمتبحروپیشکسوت

میبه موجبشمار فردیخود، بخشهویتهنریو ساختالگوهایمشخصیدر با آمدند،

دند.هرهایمتعددبرایزناندیگربوایجادانگیزهوحرکتدرافراددیگروگشایشموقعیت

گیریآنبسیارنسبیووابستهچندساختنهویتامریکامالًآگاهانهوهدفمندنیستوشکل

هایمختلفنشاندادهاستهایمختلفاست،حضورمستمرزناندردورهبهشرایطوموقعیت

به خود اجتماعی تثبیتحضور در سعی همواره اینان وکه هویتی عناصر از استفاده دلیل

دانواسطةحضورزنانموسیقیتوانتنهابهاند.هرچنددربررسیاینروندنمییداشتهفرهنگ

موسیقاییرویصحنه حضور کمالنشانداد، به اینبرساختهویتاجتماعیرا هایاجرا،

دستدست و شواهد از بخشی شکلمایهکم بخشهای به زندادن اجتماعی هویت از هایی

هابودهاست.ساختنهویتچیزیفراترازظاهرشدنرویصحنهورهداندرایندوموسیقی

ابرازوجودفردیاستکهطیزمانوبادرکنارهمقرارگرفتنعناصرمختلفتعریفیمنسجم

کندوامریمجموعوفراگیراست.پیدامی

عنوان تشکیلارکسترهایزناننوازنده، مردانو کنار در حضور اجرا، صلیهایاآموزش،

آذربایجانفعالیت در زنان تبریز-های مورد اینجا این-در است. بوده موسیقی عرصة در

قرارموقعیت هم کنار درنهایت که هستند لحظاتی همان آنها بهگرفتن دیگرها همراه

دهدکهزنانتبریزیبهجایگاهاجتماعیواصالتاینجایگاهپایبندبودهوها،نشانمیموقعیت

دادند.میاهمیت

 های اجرایی تئاتر و موسیقی حضور در صحنه
هایمسلمان،گرجیوبرخیرویدادهایاجتماعی،بسیاریازخانوادهدنبالبهو۰912درسال

هاوبازیگرانزندانارمنیبهشهرهایجنوبیآذربایجانازجملهتبریزکوچکردند.موسیقی

ارمنینیزپسازساکن درتبریزوشهرهایدیگررویصحنهرفتند)رحیملی، :۰۹16شدن،

می00 جمله آن از حضو(. به لیالتوان سانبورانلی، صفورا بفخم، سارا مانند هنرمندانی ر

پور،بؤیوکخانمنیکخو،نیناایوانوا،عالیهجعفرداییاشارهکرد.اولیناجرایرسمیتئاترمحسن

اهللصدقیوبهزبانترکیوبابهکارگردانیروحخیانتدرتبریزبانام۰982لادرایرانبهس

(.بعدازاجرایاینتئاتربهدفعاتشاهدحضور۰8راجراشد)همان:زنانومردانبازیگحضور

هاییهستیمکهازتفلیس،گنجه،شیروانویژهگروههایغیرتبریزیبهزنان،امادرقالبگروه

بیشترنقشوباکوبرایاجرایتئاتربهتبریزمی اواسطدورةپهلویاول، تا هایزنانهراآیند.
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کردند.اینتئاترهابهزبانترکیدرشهرهایمختلفآذربایجانازجلفاگرفتهمردانبازیمی

تئاترتبریزتاقزوینوانزلیورشتوتهراناجرامی بهاینترتیبازنظرتقدمتاریخی، شد.

زبانوارامنهدرروتئاترایران،شاهداولینحضورواجرایزنانایرانیترکعنوانصحنةپیشبه

ویژهتئاترهاییکهنقشزندرمیانبه،هانمایشبودهاست.تئاترهایموزیکالواپرتصحنة

ازپیشموجباتورودوتثبیتحضورزناندراینزمینهراشخصیتدرامنمایشیبارزبود،بیش

 فراهمکرد.

 ش و اجرای تخصصی موسیقیزآمو
امادرسال بازگشایی۰۹۹5هنرستانموسیقیدردورةتسلطفرقةدموکراتبستهشدهبود،

هایعمومیواجتماعیداندرصحنهشدکهنقطةعطفدیگریدرتاریخحضورزنانموسیقی

هنرستانخوانندگانبسیاریدراینمحمدرشیدی،درتبریزبود.باتشکیلگروهکُرتوسطعلی

زبهکارکردند.درهمیندوره،آموزشسازبهزناندرشهرهایمختلفآذربایجاندرتبریزآغا

۰شکلیفعالحضورپیداکردند.هایرادیوییوتلویزیونیبه(آغازشدوآناندرضبط0)شکل

تصویریباقی صوتیو اسناد زناندر قابلحضور بسیار ایندوران از است)برایمانده توجه

.9فاطمهزرگری/مستندفرقةملیوزناننوازندةقوپوز(-فعاالنرادیوتبریز-5مثال:نک.شکل

گفت در شاطریان محمود میاستاد اشاره شخصی هروگوی خانة در زمان آن در که کند

دادند.تبریزی،یکقاوالوجودداشتوزنانبسیاریبهنواختنآنعالقهنشانمی




 تنها مدرسة مسیحیان شهر خوی . هنرآموزان ساز ویلن در4شکل 

 منبع: نگارندگان

                                                            
بهازمیانزنانموسیقی۰ ویژهدرحوزةخوانندگیفعالیتداشتند،صفحاتگرامافونیادانیکهدرایندوران،

آنمیانمیکاست از دستاستکه اقدسهاییدر آبادی، ملیحه زرگری، فاطمه به شعراتوان عالیه، نجفی،
معرفت،بانوجهانیوفاطمهقنادیاشارهکرد.

صورتشخصیضبطشدومرجعمشخصآندردستنیست.اینفیلمازتلویزیونباکوپخشودرایرانبه 9
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نسبتآمدهدراجرایموسیقیوتئاتروحضوربهدستازاینتاریخبهبعد،آزادینسبیبه

میتثبیت حفظ عرصه، این در زنان نیزشدة بانوان مخصوص اجراهای که جایی تا شود؛

تا۰۹۰1ازسال»نویسد:بارهمیشود.رحمیلیدراینرسمیتشناختهمیصورتقانونیبهبه

آن۰۹9۹ تأکید با و روشنفکر تمهیداتافراد برایخانمبا اجراهایجداگانهها ایبرگزارها،

روزهایجمعهصبحمی برگزارمیشد. ایناجراها درروزهاینخستحدودها 9۱شد. ۹۱تا

ندگانیکهخانهبهخانهرفتهوهانیزازسویفروشرفتوبقیةبلیتهابهفروشمیدرصدبلیت

هادرباجهبهفروشرفت،امابعدازاجرایسوم،تمامیبلیتفروختند،بهفروشمیبلیتمی

«رفتمی ۰۹16)رحیملی، برگزاریایننوعتئاتروکنسرت28-21: هاسببتثبیتهرچه(.

زنانبه صحنهبیشترحضور در فضایمردانه مستقلاز شدوهایمتنهاییو تئاتر وسیقیو

آرامبهایجادهویتزنانهدرزنانکمککرد.آرام

 های موسیقی با اکثریت مردانه همکاری زنان در گروه
گروه بسیاریاز در همیندوره، شکلدر یافتند)نک: زناننیزحضور در5هایموسیقی، .)

خانیازنوازندگانبیگجه،اولیننوازندةتارآساطورصفریانسودومیننفرغالمحسین0شکل

فاطمهایتوانددلیلیبرحرفهمطرحآندورههستندکهحضورشانمی باشد. بودناینگروه

هایبسیاریازایندستشود.عکسعنوانخوانندةگروهکردیدهمیزرگریدرمیانةعکس،به

گواهیبرحضورمؤثرتواندازدورانحضوروتسلطفرقةدموکراتآذربایجانبسیاراستکهمی

شماربیاید.ویژهجوامعفرهنگیبهبه،ایزناندرجوامعوحرفه




 1523. ارکستر ملی آذربایجان، قوم باغی )باغ گلستان فعلی( رهبر: جهانگیر جهانگیروو، 3شکل 

 منبع: آرشیو شخصی محمدعلی جدیداالسالم
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 . رادیو تبریز6شکل 

 منبع: نگارندگان

 خوانندگان زن و مضامین زنانهرادیو، 
هابهدروناجتماعازپیشازداخلخانهورودزنانخوانندهبهرادیوتوانستصدایزنانرابیش

سبببه امر این و شخصیتتازههدایتکند زنوجودآمدنصورتو جایگاه در زنان از ای

شدهتوسطرهایخواندههنرمند،زنخوانندهوبنابراینزنحاضردراجتماعشد.موغاموشع

به شعرهایتدریجویژگیاینزنان، کرد. پیدا را محتواییخود فنیو هایخاصموسیقایی،

تصنیف گاه پخششد. و شکلعمومیاجرا به و خوانده زنانسروده، زبان هاییبسیاریاز

تزنانهوبیانشد.زبانزنانه،توصیفحاالشکلویژهبراییکخوانندهیابهناماوساختهمیبه

اینتصنیف محتوایاشعار جانبزندر عشقاز ابراز کهدرو اینچیزیبود واردشدو ها

شد.هایپیشین،دیدهنمیمحتوایتصنیف

۰:۰مثال

چشممندرپیچاست،سیاههایتبریزپیچکوچه

سیاهمنتنهاییبرو،چشماگرمرادوستنداری،به

9سیاهمنونهبرایتوقحطیزن،چشمنهبرایمنقحطیمرداست

                                                            
تریننمونهتوسطفاطمهزرگریواقدسنجفیهایمتعددیازضبطاینتصنیفوجودداردکهپرمخاطبنسخه۰

شدهاست.خوانده
لریدوالنبادوالنقاراگیلهتبریزینکوچه9

اگرمنیسئومیرسنگئتآیریدوالنقاراگیله

دیرنهمنهاوغالنقاراگیلهنهسنهقیزقطح
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 . خانم اقدس نجفی در یک عروسی1شکل 

 منبع: نگارندگان

9:۰مثال

9خواهمیارمراببینم.می/مرابهشهنازببر/ایبایستلحظه/ایپسرراننده

اینتصنیف بسیاریاز توسطمردانخواندهامروزه خود، زبانزنانة و حفظشعرها با ها،

هابسیارنیزدرگروه-یکزنویکمرد-شود.پسازخواندنتصانیف،خواندندونفریمی

والبتهمتمایز«زنانه»(.بهاینترتیب،حضورزنانپسازکسبنوعیجایگاه8رایجشد)شکل

ترازبامردانبدلشد.اینروندهمچنانادامهداشتوازمردان،پسازمدتیبهحضوریهم

ج بهتا زنان که پیشرفت مردانایی از مستقل درنهایت و برابر حضوری توانستند تدریج

گروه مرداندر هرچندهموارهحضور کنند. میهنرمنددرجامعهپیدا شود،هایزنانهدیده

(.1روشنیمشهوداست)شکلهنریزنانهدراینامربه-روندتعریفیکهویتاجتماعی


 35پور، دهة  به همراه علی حسینی: اجرای دوئت، ارکستر دادستان . فاطمه زرگری8شکل 

 منبع: نگارندگان

                                                            
اینتصنیفرااولینبارخانمعالیهخواندهاست.۰
سؤزومواریارا/گئدکشهنازا/گئتمهبئردایان/آیشوفراوغالن9
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 1523. صحنة تئاتر آرامیان، قوپوزنوازان خانم، سال 9شکل 

 منبع: نگارندگان

 تشکیل ارکسترهای متشکل از زنان نوازنده
دهةهفتادشمسی،هایاجرایی،متأخرترازمردانپذیرفتهشدودراوایلحضورزناندربخش

درحقیقت،دورةدههایموسیقیبرایخانممجوزبرگزاریکالس سالةممنوعیتهاصادرشد.

داندردورانپهلویاول،تمامیآنچهراکهدرراستایایجادهویتیمستقلبرایزنانموسیقی

نشد.اینداهایموسیقیشکلگرفتهبود،تغییردادوبهنوعیسببگسستارتباطمیاننسل

رخوتباتکیهبرتجربةمعدوداستادانبازماندهدرموسیقی،جانیدوبارهگرفت.ازنمایندگان

آننسلاکنونتنهاچندنفرمانندملیحهابراهیمی،همسرابراهیمآبادیهنرمندسینماوتئاتر

وجیرانزرگریدرقیدحیاتهستند.

دیگ بار موسیقی عرصة در زنان حضور بهبارقة درر ارکستری تشکیل و آموزش دلیل

صورتمحدودمطرحکنند.آموزشگاهشاطریانجانگرفتوزنانتوانستندخودراهرچندبه

بتوانددرصحنه ششدرنهایتتربیتنسلیکه پنجتا شایدحدود شود، هایموسیقیدیده

اواسطدهة درایندورهارکسترهای2۱سالیعنیتا زناننوازندهباردیگربهطولانجامید.

(.۰۱طورمستقلبرصحنهحضورپیداکردند)شکلتشکیلشدوزنانبه
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 . گروه دختران آموزشگاه شاطریان، رهبر: بهزاد کیاست، کنسرت مایس: آیتک مطمئن15شکل 

 منبع: نگارندگان

زنانموسیقیهم اکنوننسلیاز خواننده و نوازنده هنرجو، قالبمعلم، گروهداندر هایدر

حدود نوازندةارکسترفیالرمونیکتبریزازمیانهمینزنان۹5مختلفدرتبریزفعالهستند.

شاخصمیموسیقی خوانندگان از هستند. عبدالعظیمدان صنم به اصغرنیا،توانیم فریده زاده،

رهکنیمکهدرزادهاشاشایستهاحمدی،سولمازپورمختار،آذرچلبیانی،نسیمقدیمیوزهرابقال

اجرایموسیقیکالسیکردیفوموغامیآذربایجانی،کالسیک،فولکلور،جازوپاپحضوردارند.

 
 زاده خواننده جاز تبریزی . صنم عبدالعظیم11شکل 

 1591منبع: حسینی بقانام، 

آنچهتابهاینجابهآنپرداختهشد،سیرتاریخیوحیاتاجتماعیموسیقیدرآذربایجان

طورکهدرابتدایاینمقالهدانبود.همانایران،باتمرکزبرشهرتبریزوجامعةزنانموسیقی

بهآناشارهکردیم،اگرموضوعاصلیماکمیتوکیفیتحضورزناندرتاریخموسیقیباشد،

بهامروز)۰985ازانقالبمشروطه)-اینروندتاریخیرا تا توانبهچهاردورهمی-(۰۹18(

تقسیمکرد:
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 (1554( تا آغاز تسلط پهلوی اول )1283انقالب مشروطیت ) .1

هایاجتماعی)مانندجنبشزینبهایاروپایی،اهمیتحضورزناندرجنبشآشناییبااندیشه

شدنزناننوازندهنگاری)شمسکسمایی(ومطرحپاشا(،حضورزناندرمشاغلیمانندروزنامه

شناخته و )نگارخانم محمدعلیشده مخصوص میتارزن را ویژگیشاه( از اصلیتوان های

شمارآورد.جالباینجاستکههریکازاینرویدادهایجریاناتهنریموسیقیدرایندورهبه

آیند.شمارمیهایآتیبهگرفتهدرسالهایشکلهنریوافراد،نقطةآغازینیبرایحرکت

 (1524ایجان )سالة حضور فرقة دموکرات آذربدوره یک .2

زناندرعرصه میدرایندوره، علموآموزشحضوررسمیپیدا اعطایحقهایهنر، کنند.

رأیودعوتنظامدولتموقتاززنانبرایمشارکتدراموراجتماعی،فرهنگیوهنرینیزاز

هایبارزحیاتاجتماعیزناندرایندورهاست.ویژگی

 (1531المی )( تا انقالب اس1525پهلوی دوم ) .5

کارگیریزبانفارسی،نوعیفترتدرشدنبهدلیلاجباریباوجوداینکهدردودهةنخستینبه

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

گستردةهاتاپیشازانقالبشاهدحضورازبینرفتودراینسال5۱فرهنگی،ازاوایلدهة

موانع چند هر هستیم. تبریز شهر و آذربایجان فرهنگی حوزة در موسیقی عرصة در زنان

بسیاریبرایحضورموسیقیآذربایجاندرمجامعرسمیوجوددارد،درهمیندوره،نوازندگان

هاییمانندعلیالتحصیلشدند.چهرهوخوانندگانبسیارتوانمندیازهنرستانموسیقیفارغ

علیدادستانسلیمی صفریانس، آساتور زنان، کنار در شاطریان محمود علیفرشبافو پور،

شکلموسیقی حال در حرفهدان بستر یک دورهدادن آغاز برای موسیقیای در جدید ای

 آذربایجانبودند.

 (1598( تا عصر حاضر )1531انقالب اسالمی ) .4

برایموسیقیآذربایجانیدورانبهتریبودهدهدکهایندوره،برآیندنهاییایندوراننشانمی

دلیلاصلیاینامررامی شدنتوانروندمستمرآموزشموسیقیآذربایجانیوبرداشتهاست.

هایفرهنگیوزباندرمجامعهنریواجراییدانست.درزمینةهایمربوطبهفعالیتتحریم

دان،گویسبقترادرآموزشویقیهازنانموسآموزش،حتیگاهشاهدیمکهدربرخیزمینه

 اند.اجرا،گاهازمردانربوده
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 هویت موسیقی، زبان
هاورفتارهایفرهنگیمانندموسیقی،درحفظعناصرهویتیمانندزبان،لباس،آدابوآیین

هویتاستکهدوره عنوان بزرگبا معیاری برایحفظ راهی همواره مختلفتاریخی، های

بستگیملییاتثبیتهویتقومییافردیباشد.کارکردهایمتفاوتیمانندتحکیمهمتواندمی

دراینبخشنخستبه زبانوموسیقیدوعنصربسیارشاخصهستند. درمیاناینموارد،

بهبررسیارتباطمیانهویتیبه بهعنوانهویتو سطحایران، منزلةیکنوعیتعهدملیدر

پردازیم.آذربایجانوتحلیلرویاروییآندرحیاتموسیقیآذربایجانیمیزباندرکشورفارسی

هایپیش،زنانبرایحضوردرجامعةبزرگدهدکهدرسدهازسویدیگرنیزتاریخنشانمی

انسانیوداشتنحقوقبرابر،هموارهدرچالشبودهودردورانیکهاندکگشایشیدرجامعه

کنندهویتزنانةخودرادرآنجامعهشاغلوهنرهایمختلفتالشمیبودهاست،باورودبهم

حرفه کنار در دارد،بسازند. قرار ما مدنظر اینجا در آنچه بزرگ، یکجامعة در هایممکن

پرداختنبهموسیقیواینمقولهاستکهچگونهدرسیرتاریختبریز،زنانتوانستندباورودبه

زنموسیقی بهجامعةموسیقی، شدةعنوانیکشخصیتپذیرفتهدانوخوانندةآذربایجانیرا

اجتماعیمعرفیکنند.

زنانموسیقی بررسیحیاتاجتماعیموسیقیوحضور فرضیهبا دو تاریختبریز، داندر

درهرزمانکهزبانترکیوموسیقیآذربایجانیموضوعتحریموممنوعیتمطرحمی شود:

دین فرهنگیو واکنشیمیاجتماعی، مردماناینقوم حفظایندوشود، هایمعناداریدر

اینواکنشعاملازخودنشانمی دردوشاخهدهند. یکیتقابلهویتقومیوهویتو-ها

دادنهویتاجتماعیوشدنآندرشکلکارگرفتهتعهدملیودیگرمصادیقهویتقومیوبه

شوند.بررسیوتحلیلمی-جنسیتی

 لی، هویت قومیتعهد م
هایدانبینیمکهموسیقیترینزمانموردبررسیدراینپژوهشتااخیرترینآنمیازقدیم

راستایبه دردورانکارگیریموسیقیوزبانخودپافشاریکردهتبریزهموارهدر تحریماند.

رهنگیبهشدنآنبازبانرسمیکشور،هویتقومیمردماناینحوزةفزبانترکیوجایگزین

ترباعنوانهویتایبزرگبخشیدنبهبدنهحاشیهراندهشد.هرچنداینامردرراستایقوت

بی تردیدازمنظرملیایرانیواهمیتتعهداقوامایرانبهاینهویتفراگیراعمالشدهبود،

دنازنوعشساکناناینحوزةفرهنگیهویتقومی،براینتعهدملیایرانییاگرایشبهمدرن

ارجحیتپیدامی اینکند.هرچندهمغربی، بستگیملیبرایمردماناینقوماهمیتدارد،

اصلیهویت یعنیشاخصة زبان، زمانیکه میامر رانده بهحاشیه یکقوم آنهمساز شود،
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نمیدرحالی نیستند، بلد را رسمی زبان حوزه این ساکنان از بسیاری بهکه درنهایت تواند

دلیلشکستاینحرکتنیزبرجستهسر شدنهویتملیکالندرمقابلمنزلمقصودبرسد.

نیازهایاولیهوفرهنگیآنفراهمنشدهاست.هویتقومیمحدوددرزمانیاستکههنوزپیش

تعهدبهاحساسهویتملیرابطةمستقیمیبااحساس»دراینبارهچلبیویوسفیمعتقدند

دارد قومی )هویت »8۱۰۹ :۰1 حاجیانی دیگر زاویة از ملی»(. تعهد احساس« معنای به

هویت»مسئولیتدربرابرسرنوشتاجتماعملیوترجیحمنافعملیبرمنافعجمعیراباآنچه

قومی می« مینامیده یکدیگر تقابلبا در ۰۹82بیند)شود، در۰02: دورانپهلویدوم در .)

رسانه دیدیمکه موسیقیتبریز پینوعیتجددخواهیباها، رسمیدر تمامیمراکز دولتو

اروپا روند از تقلید به شده-توجه نامیده آمرانه تهرانتجدد در ودانموسیقی-همانکه ها

درراستایبهاهالینمایشمجابمی بهنامایرانراندنوارتقایتعهدیبزرگپیششوند، تر،

بومیخودرادرحاشیهگذاشته،فارسیبیاموزندومدرنشدن،زبانوموسیقییکپارچةروبه

مقاومت وجود با کنند. نمایشاروپاییاجرا طیسالموسیقیو ومشکالت، هایمتمادی،ها

ملیخود اهمیتتعهدات راستای در اجبار-فرهنگآذربایجانی به بخشبزرگی در -البته

امامصادیقهویتقومیخودرادرحاشیهنگاهمی نکتةمهمایناستکهپسازپایاندارد،

شودکههرچندروشنینشاندادهمیدورةتحریمزبانترکیوموسیقیآذربایجانی،دوبارهبه

مانندهرقومدیگریدرجهان،ویژگی هایهویتیوتعهداتملیبرایاینقوماهمیتدارد،

هایزمانیمشخصنهرچنددربازههادراولویتقرارداشتهودارد؛بنابرایسازبرایآنهویت

گیرند،اینعناصرسازقومیدرحاشیهقرارمیوبراثرفشارهایبیرونی،عناصرشاخصهویت

شوندهایگوناگوندرخفاحفظمیکهغالباًازجنسمیراثناملموسفرهنگهستند،بهشکل

تاباردیگرودرفضایبازدوبارهظهورکنند.

غیربومی، و بزرگ یکهویت با تقابل در هویتی عناصر همین به وابسته و دوم نکتة
جذبویژگیهم هایمثبتبرایباالبردنسطحآنچیزیاستکهسازیسطوحمختلفو

هم دوران در دیگر عبارت به است. داده ادامه خود حیات به خفا در عناصرمدتی زیستی
گیرند،سازیافرهنگی(قرارمیکناربرخیعناصربومی)هویتدر-بهاجباریاانتخاب-غیربومی

دهندودربرخیسطوحبهسطوحمختلففرهنگملیوقومییکدیگرراتحتتأثیرقرارمی
(.دردورانپهلویاولودوموحضور۰۹8۰:۰50شوند)نک:فکوهی،سازیمنجرمینوعیهم

اج شیوة غربی، تسلطاجباریعناصر گاه یاریو برایرایگروهی، گروه یکرهبر گرفتناز
ازفواصلتامپرهدرنظامدستان استفاده بندیوفواصلدرموسیقیآذربایجانیازهماهنگی،

کهدردورةدیگروزمانیکهالزامدرحضورفرهنگموسیقیارکسترالغربیمتأثرشد؛درحالی
تمام وموسیقیغربیبرداشتهشد، هماستفادةسازها یا همتا خانوادةخودازیاینعناصربا
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هم و جایگزین آذربایجانی موسیقی فرهنگسانفرهنگ حضور دورة درواقع شدند. سازی
غیربومی،هرچنددرزمانخودناخوشایندبود،درانجامبهغایتیمطلوبوحرکتیبنیادیندر

همینامرسانروندهم غیربومیختمشد. بومیو موسیقیوسازیعناصر سببشدامروزه
هایهویتیوهویتقومیودراصطالحفرهنگموسیقیدرآذربایجانبتواندباحفظشاخصه

نظام«اصیل» در را سیرصعودیخود اجراهایگروهیوحتیشکلپوششخود، مندشدن،
به قالببزرگو توانمندیبیشتریمجریانموسیقیبهصورتیمقبولدر با اصطالحجهانی،

حتیمی برخیزوایا از بهتعریفکند. اینامر که کرد پیشرفتموسیقیتوانتصور نوعیبه
شدهدراینحوزهانجامید.هایاعمالآذربایجانیدردورةپسازمحدودیت

 هویت فردی، هویت قومی
تاریخی دورة چهار زنانبهدر کردیم، آنیاد از بزرگهویتکه بدنة پیوستنبه با تدریجو

منظر از اگر بسازند. و کنند تعریف را خود فردی و جنسیتی هویت توانستند قومی،
()ریتزر، self -me(ومفعولی)I،درشکلفاعلی)«خود»شناختیدوتعریفهویتیاجامعه
۰۹20 معنای۰52: به من، یا خود معنایفاعلی، هویتدر اینجا، در دهیم، قرار مدنظر را )

فر بهدیمطرحمیهویتیدرونیو معرفیبهشکلاجتماعی، پساز هویتیکه عنوانشود؛
بخش در بزرگالگویی و دیگر میهای فراگیر جامعه درحالیتر مفعولیشود؛ معنای در که

می قرار مدنظر اجتماعی یا قومی گروه و جمع هویت، تعریفمفهوم از ما اینجا در گیرند.
تعریفیمفعولیهویتصحبتمی ازمنِکهدرشکلکلیهمانکنیم؛ طورکهمیدباوردارد،

مربوطمیاجتماعیصحبتمی آنچهازاینموضوعبهپژوهشما ایناستکهدرکند. شود،
تردانوپیوستنبهیککلبزرگهایمختلفتاریختبریز،زنان،باتوسلبرخودموسیقیدوره

تازه هویتمشخصو اجتماعی، بهو فردی،یدستمایرا خود برخیزوایا از چند هر آورد.
عنوانهایبسیار،اینفردیتبهرسد،امادردورةمحدودیتنظرمیبدونخوداجتماعیناقصبه
دهدگیریآننشانمیشود.هربرتمید،درتعریفخودونحوةشکلالگوییبرایجمعفعالمی

هویت -که با معناییبرابر م-«خود»در و اینراستایکمضمون در اهیتاجتماعیاست.
آیدکهشمارمیبههویتاجتماعیچیزیمیانشخصیتدرونیخودوساختارهایاجتماعی

خودبهآن حاجیانی، تعلقدارد)نک: ۰۹82ها :۰08 برورویوکی، 9۱۱2؛ نظریةکنشدر(.
نمادین هویت۰متقابل توان به است، آمده اجتماعی هویت نظریة ذیل در یاکه یابی

عنوانبخشیازیکواحداجتماعیشودکهدردلآنخودبههمانندسازیاجتماعیاشارهمی
دیگرانبزرگ اینامرکهبهدرنظرگرفتهمی9تریا شناختیهایروانواقعیکیازویژگیشود.

                                                            
1
 Symbolic Interactionism Theory 

2
 Others 
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سمی،سویبازیابیهویتفردیخود،ازطریققرارگرفتندرساختارهایرانساناست،اورابه
دهد.بزرگوفعالسوقمی

دوره خوددر قومی عناصر به حاشیه در دو هر آذربایجانی مردان و زنان که مانند-ای

هویتیاخوددرمعنایمفعولیبایدبهمی-موسیقیوزبان عنوانیکخودمستقلپردازند،

برایرسمیت خودیکه شود؛ پذیرشبازدیده و تحتتأثیر دارد دیگران»یافتننیاز یعنی«

 چراکه بگیرد؛ قرار بزرگ هیچ»جامعة جامعه از نمیجدا شکل خودی پذیردگونه )کوزر،«

۰۹62 ایناتفاقبه600: تبریز زمانگشایشرادیو در ایندورهروشنیقابل(. و پیگیریبود

دان،شکلاجتماعیخودراتعریفدرستهمانزمانیاستکههویتاجتماعیزنانموسیقی

کند.میدمعتقداستکهخودفردی،کههمانبخشاصلیهویتهرفرداست،درفرایندمی

کند.دربارةخوانندگانرادیوتبریزوزندگیجمعیظهورورشدمیتحوالتاجتماعیودربطن

صحنه بر زنان حضور بر آذربایجانیتأکید زن زیرا است؛ مهم بسیار موضوع این اجرا های

موسیقیمی قرارداندکههویتهنرمند، جامعةبزرگمخاطباو پیوندبا در فردیاو، دانو

اونیازداردپذیرفتهشود، اجتماعیوهنری-تشویقشود،شناختهشودوهویتفردیدارد.

زمانبسازد.اینایدهرابعدهابلومرتوسعهونشاندادکهمناجتماعیتحتتأثیرخودراهم

موقعیت توقعاتاجتماعیبههنجارهایفرهنگی، و میها وجود )حاجیانی، ۰۹82آید (؛۰08:

کنیمکهازیکریچندبعدیوچندمرکزیتعریفمیبنابراینهویترادراینجابهمعنایام

-دراینجااجتماعی-وازیکسوبهیکخودبیرونی-دراینجاجنسیتی-سوبهخوددرونی

می هویتپیوند معنای با ترادف در اجتماعی انسان متنوع خودهای دیگر عبارت به خورد.

بخششوندونوعاینمنابعهویتمیدرهرجامعهازمنابعمختلفتغذیه»اجتماعیوفرهنگی

هویت جامعهیا فرایندهای جغرافیایی محیط تاریخی، شرایط بر بنا گفتمانساز هایپذیری،

)حاجیانی،«شودها،سیاستفرهنگیوغیرهتعیینومشخصمیقدرت،روابطاجتماعی،رسانه

میتآذربایجانیوپسازآن(.درجامعةآذربایجانیاینهویتکهاولویتآندرقو۰۹82:۰5۰

می خالصه میملی صدق اقوام تمامی دربارة تقریباً )آنچه شخصیتشود این یاکند(، ها

کنند.خوداجتماعیآذربایجانی،باخودهایمتصلومنفصلدرکناریکدیگرحرکتمیهویت

موسیقی خود و موازیحرکتمیهنرمند و تنیده هم در دان در چند هر و شرایطوکنند

شوند،بههایایجادشدهازجانبحاکمان،یکیکمیابیشترازدیگریدچارنقصانمیبحران

کنندوهویتیمستقلوقویرابهجامعهبروزهررویدرزمانمقتضییکدیگرراحمایتمی

دهند؛اینشایدهمانخاصیتاصلیودرونیآنچیزیاستکهفرهنگانسانیبراییکمی

اجتماعیمستمربهآننیازمنداست.حیات

  



 ۰۹11،بهاروتابستان۰1پیاپی،شماره۰۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۰89

 گیری نتیجه

داندراینروندگواهیمکرریبراهمیتزبانومرورتاریختبریزوحضورزنانومردانموسیقی

سازوبازتابانندةهویتاست.اینتاریخکوتاهبهمانشانمنزلةدوعنصرهویتی،هویتموسیقیبه

بهحیاتپنهانخودادامهمیدهدکهایندوعنصرکهدرزمامی دهند،نفترتودرحاشیه،

هایدیگریکعنصرمهمدرساختشخصیتاجتماعیافرادباشند.اینتواننددرزمانچگونهمی

نشانمی بیشتر را زمانیاهمیتخود بهدهدکهمیموضوع نه عنوانبخشیازبینیمزنانکه

کمکاینعناصرتوانندبهروندنیزمیمنزلةنیمیازجامعةانسانیبهحاشیهمیکهبه،فرهنگ

هویتخودرابازسازیکنند.دراینجاموسیقیازموقعیتیکهنرصرف،یکزمینةکارییایک

ویژگی با درنهایتصنعت و انسانی و فرهنگی اجتماعی، قدرتمند ابزار به زیباشناسانه، های

دادنمسیرفکریجامعةخودداشتهتواندتأثیراتفراوانیدرشکلشودکهمیزبدلمیساهویت

ایمهمسازباشد.دربخشدومدیدیمکهچگونهزندرحاشیه،خوانندهوحتیدرمواردیجریان

شناخته میو همشده و میانشود در فرهنگموسیقیآذربایجانیرا خود دوشمردانجامعة

دانآذربایجانیدرایزنانموسیقیبرد.نخستینحضورصحنهپیشمیکندوبهمیمردممعرفی

کند.وابستگیاینموسیقیترینبخشهنریآنان،یعنیصدابروزمیتبریزباحضورزناندرزنانه

هرچندزناندربهزبانترکینیزهم زمانصحهبراهمیتهویتقومیاینهنرمنداناست.

دلیلنقشیاستهادرجامعهبهروند،آنچهاهمیتداردحضورآنینیزپیشمینواختنموسیق

توانندآنراایفاکنند.دراینجازنانآذربایجانیسیستمموسیقاییخاصیراایجادکهمرداننمی

دلیلحضورمستمرواندکهبتوانیمآنراسیستمزنانهدرموسیقیآذربایجانیبدانیم،امابهنکرده

نوعیوابستهبهحضورزنانهشدکهازهمینپویاپسازیکدورهفترتاجتماعی،اینحضوربه

می ونقطه موسیقیآذربایجان شاخصدر یعنییکعنصر آذربایجانی، موسیقیزن از توانیم

استکه هویتی بروز محل همان زنانه صوتی گسترة صحبتکنیم. بنابراینیکهویتزنانه

دستبیاورد.پرداختنتواندهویتزنانهواجتماعیوهنریزنآذربایجانیرابهمیمستقلازمرد

شودکهدربرساختهویتینقشهایصوتیوغیره،ابزارقدرتمندیمیبهموسیقیغیرازویژگی

کند.ازسویدیگرنیززبانترکیدرهردوجنسزنومردهویتآذربایجانیراتقویتبازیمی

شود،هویتشودیابهتربگوییمدرپیافولیتاریخیاحیامیدرنهایتآنچهساختهمیکندومی

موسیقی مردان و موسیقاییزنان آذربایجانیو ایناجتماعی، در اینجا در است. تبریز در دان

بررسیتاریخوحضورزنانوتأثیرمتقابلایندودرسرنوشتهویتی پژوهشتالشکردیمبا

ترنشانبدهیم.همراروشنزناناینم
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