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بررس ـ ـ ــی بداههپ ـ ـ ــردازی در موس ـ ـ ــیقی ایرانی بر اســـــــاس
پدیدهشناسی استعالیی*
مهدی مختاری ،1نرگس ذا کرجعفری

**2

 1کارشناس رشتهی نوازندگی موسیقی ایرانی ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 2دانشیار گروه موسیقی ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/10/21 :تاریخ پذیرش نهایی)96/2/26 :

چکیده

بداههپردازی ،اجرایی در «لحظه» است که حداقل در قرن اخیر شیوهی آفرینش غالب در اجراهای موسیقی ایرانی بوده است.
تعاریــف متعــدد از بداههپــردازی ،مجالــی بــرای مفهومپردازی آن به روش علمی میســر نســاخته اســت .هدف از ایــن پژوهش،
رســیدن بــه تعریفی یکدســت از فراینــد بداههپردازی با تکی ه بر روش پدیدهشناســی اســت .پدیدهشناســی اســتعالیی ،در مقام
روششناســی پژوهش ،توصیف دقیقی از مراحلی که بداههپرداز از ابتدا تا انتها طی میکند تا به خلق یک اثر موســیقایی ختم
شــود ،مهیا میســازد .در این پژوهش« ،ردیف» بهعنوان الگوی مرســوم در موسیقی کالسیک ایرانی مورد توجه است .ابتدا باور
طیف سنتگرا بهمثابهی رویکردی که در پدیدهشناسی از آن با عنوان رویکرد طبیعی یاد میشود ،در نظر گرفته شد .سپس با به
تعلیق درآوردن این رویکرد ،راه برای تطبیق سایر مراحل پدیدهشناسی با بداههپردازی هموار گردید .در نتیجهی این تطبیق،
بستری فراهم شد تا بداههپردازی بهصورتی روشمند ،مورد تحلیل قرار گیرد .از یافتههای این تحقیق میتوان گفت رسیدن به
ذات ردیف  -که فواصل ُمدها ،روند ملودی و ریتم را شامل میشود  -نقش ّ
تخیل را در آ گاهی بداههپرداز برجسته کرده و به تبع
آن اجرایی آزادانه با تکیه بر خالقیت هرچه بیشتر او رقم میخورد .این پژوهش به شیوهی کیفی و با تکیهبر منابع کتابخانهای
تدوین گردیده است.

واژههای کلیدی

بداههپردازی ،ردیف موسیقی ایرانی ،پدیدهشناسی ،هوسرل ،اپوخه ،زیست جهان.

* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی نگارنــده اول در رشــته نوازندگــی موســیقی ایرانــی بــا عنــوان« :بررســی بداه هپــردازی در موســیقی ایرانی بر اســاس
پدیدهشناسی استعالیی» است که به راهنمایی نگارنده دوم در دانشگاه گیالن به انجام رسیده است.
** نویسنده مسئول :تلفن 33690554 :ـ  ،013نمابر. E-mail: nargeszakeri@guilan.ac.ir،013-33690553 :
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مواجهــه بــا بداه هپــردازی در موســیقی ایرانــی بهعنــوان مرکزیت
این پژوهش ،چالشهایی را به همراه دارد که شاید مهمترین دلیل
شــکلگیری آنها در ذهن نگارندگان ،برخوردهای متعددی است که
از سوی طیفهای مختلف موسیقی ایرانی با مقولهی بداههپردازی
صــورت میپذیرد .این تکثــر آراء در مقولهی بداههپردازی ،ابهاماتی
را ایجاد میکند که از یکطرف توانایی رســیدن به گفتمان مشــترک
بیــن موســیقیپژوهان را ســلب و از طــرف دیگــر باعــث ســردرگمی
مخاطــب شــده؛ و نمیتــوان تشــخیص داد کــه در نهایــت ،چگونــه
اجرایــی را میتوان بهعنــوان بداههپردازی (با اجمــاع حدا کثری) به
رسمیت شناخت.
منظــور از بداه هپــردازی در ایــن مقالــه ،بداه هپــردازی بر اســاس
ردیـ ِـف موســیقی دســتگاهی ایــران اســت .برای روش ـنتر شــدن این
موضــوع میتوان به دســتهبندیای که ژان دورینــگ دربارهی انواع
مختلــف بداههپــردازی در موســیقی ایران انجام داده اســت ،اشــاره
ـور «ردیــف» در
نمــود .وی بداه هپــردازی را ،بســته بــه نقــش و حضـ ِ
اجرای آن ،به چهار دسته تقسیم میکند:
 .1اجــرای موبهمــوی ردیــف ،بــا اندکــی امــکان تغییــر؛  .2اجــرا بــر
اســاس ردیــف ،که میتــوان در هــر لحظه نــام قســمتهای مختلف
را تشــخیص داد (اجرا کننــده میتوانــد خالقیت بســیار بــکار ببندد)؛
 .3اجرایــی کــه در آن تنهــا برخــی از عناصــر را میتوان تشــخیص داد
(هنرمند ردیف را فراموش کرده و تنها برخی ویژگیهای فنی آن را به
ً
خاطر ســپرده)؛.4در آخرین مرحلــه ،ردپای ردیف عمال به طر حهای
ملودیک ،گامهاوسبکتزیینتقلیلمییابد(دورینگ.)173،1386،
دســتهبندی فــوق نشــان میدهــد کــه طیــف ســنتگرا و پایبنــد
بــه ردیــف (دســته اول) ،عــدول از چارچوبهــا و اســکلت کلی ردیف
را جایــز نمیدانــد ،بااینحــال اجــرای ردیـ ِـف صــرف را بهزعــم خــود،
بداه هپــردازی میانــگارد و اصالــت را بــه ســنت ،بهعنــوان یــک امـ ِـر
حادث آنی و خدش ـهناپذیر میدهنــد .درعینحال بر این عقیدهاند
ِ
که «ســنت را نمیتوان تجســمی از ایســتایی دانســت بلکه برعکس،
مظهــر تحــول ،نــو به نو شــدن و ابتکار اصیل اســت» (کیانــی،1393 ،
ً
 ،)239کــه ایــن گفتــه ،بــا چیزی که عمــا در آثــار آنها اتفــاق میافتد
در تناقــض اســت .چرا کــه الزمهی تحــول و نو به نو شــدن ،خالقیت
و ساختارشــکنی اســت و نمیتــوان اجــرای ردیـ ِـف صــرف را ،بــه ایــن
دلیــل که در هــر اجرا متفاوت از اجراهای دیگر اســت ،اجرایی بداهه
ب هشــمار آورد .بــا تدقیــق در ســه دســتهی دیگــر میتــوان اینگونــه
برداشت کرد که هرقدر از میزان پایبندی نوازنده/خواننده به ردیف

مرســوم آن ،یعنی «آفرینندگــی در لحظه،
کاســته میشــود به تعریــف
ِ
بر پایهی انگارههای از پیش فرا گرفته» (همان) نزدیکتر میشــویم.
برخوردهــای متفــاوت بــا مقولهی بداههپــردازی (کــه در برخی از
مرســوم بداههپردازی قابل جســتجو
آنهــا ،ردپــای تناقض بــا تعریف
ِ
اســت) ،ضــرورت این نکته را بر ما آشــکار میســازد کــه بداههپردازی
آفرینــش عمومیتیافته در موســیقی ایرانی،
بهعنــوان یک شــیوهی
ِ
بایــد در مســیری پرداختــه شــود کــه عــاوه بــر پایبنــدی بــه ســنت
خالقیت بداههپرداز و اینکه در
(ردیف) ،راهگشــایی باشــد برای بروز
ِ
عمل ،ردیف را نه بهعنوان یک ســنت ،بلکه بهعنوان عنصری پویا و
منبعی الهامبخش در نظر داشت.
همانگونــه کــه پیشتــر اشــاره شــد ،منظــور از بداههپــردازی،
اجــرای بداهــهای اســت کــه بــر اســاس ردیــف موســیقی دســتگاهی
ایرانــی ســامانیافته اســت .حالآنکــه تعــدد آرای برخوردها نســبت
بــه مقول ـهی بداههپــردازی ،این نکته را بر ما آشــکار میســازد که در
پردازان موسیقی ایرانی ،اتفاقنظری بر سر اینکه چگونه
میان بداهه
ِ
اجرایــی را میتــوان بهمثابــهی یــک اجــرای بداهــه دانســت ،وجــود
ندارد .این امر میتواند پرسشهایی را برای هنرجویان و مخاطبین
موســیقی ایرانی به همراه داشــته باشــد؛ حفظ و از َبر بــودن ردیف تا
چــه اندازه در بداههپردازی ضروریســت؟ آیا اجــرای موبهموی ردیف
(بــا اندکــی تغییر) را میتــوان بهمثابهی یک بداههپردازی دانســت؟
زیســت جهــان 1هنرمند یــا بهعبارتدیگر ،فرهنــگ جغرافیایی که در
آن تربیــت و آمــوزش دیده ،تا چــه اندازه بر نوع ارائــهی اثر هنریاش
(بداههپردازی) تأثیر دارد؟ و ســؤالهایی از این دست که قابلطرح
اســت .بهاینترتیــب ،ارائــهی تعریفــی از بداههپردازی (در موســیقی
ایرانــی) بــر اســاس یــک متدولــوژی یــا روششناســی ،امــری ضروری
بهنظــر میرســد .ماحصــل پرســشهای مذکــور را میتــوان در ایــن
پرســش خالصه نمــود که بداههپردازی چیســت؟ و یــا بهبیاندیگر،
چگونــه میتــوان بــر اســاس یــک روششناســی ،تعریفــی جامــع از
بداههپردازی ارائه کرد؟
خالق اثر ،بیشــترین
نقش بداههپــرداز بهعنوان ِ
در ایــن تحقیــقِ ،
اهمیــت را داراســت و درواقــع ،فهــم بداههپــردازی در بســتر «فهــم
ـان بداههپرداز» اســت که صــورت میپذیــرد .و از آنجا که
زیســت جهـ ِ
فهم سامان
فلســفه ،بســتری را فراهم میکند که چیســتی ،چرایی و ِ
یافتهی پدیدهها را در پی دارد ،تالش شده است تا با ورود فلسفه به
عرصهی موسیقی ،گامی برای استحکام بخشیدن به مبانی نظری و
علمی آن برداشته شود.

روششناسی
خود پدیده
پدیدهشناســی اســتعالیی در وهلهی نخست ما را به ِ
ارجاع میدهد .این بازگشــت به خود اشــیاء ،به فاعل شناســا کمک

میکنــد تــا توصیفی دقیق را از پدیــدهی موردنظر ارائــه دهد و بهتبع
آن بــه فهــم هرچــه بهتر یــک پدیده نائــل آیــد«.کار پدیدهشناســی از
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نظــر هوســرل ،توصیف ،ا کتشــاف و تجزی ه و تحلیل پدیدهها اســت»
(اعرابــی .)32 ،1390 ،در پدیدهشناســی اســتعالیی ،آ گاهـ ِـی فاعــل
شناســا ،محلی اســت که پدیده در آن قوام مییابد و در آ گاهی است
که میتوان برای پدیده ،معانی متعددی متصور شــد .این امر بیانگر
این نکته است که ما با یک فرایند ذهنی مواجه هستیم و از آنجا که
موسیقی ،هنری است انتزاعی ،به نظر میرسد پدیدهشناسی روشی
مناسب برای تبیین فرایند بداههپردازی بهحساب آید.
در مقال ـهی پی ـشرو ،بداه هپــردازی بهمثاب ـهی فراینــدی در نظــر
گرفتهشــده اســت کــه بداههپرداز بهعنــوان فاعــل شناســا ،آن را برای
فهــم ماهیت پدیــدهای به نام «ردیــف» به کار میگیــرد .بهبیاندیگر،
بداههپردازی روشی اســت در حیطهی پدیدهشناسی ،برای توصیف
و درک هرچــه بهتــر از ماهیت یک پدیده موســیقایی (ردیــف) .در این
«فواصل» تعریفشده
فرایند ،بداههپرداز با بهرهگیری از ابزارهایی چون
ِ
در موســیقی کالسیک ایرانی« ،ریتم» (این ریتم میتواند متر درونی و
ُ
ُ
دال
ِ
آزاد ردیف در نظر گرفته شود)« ،مدگردانی» (با تکیهبر حوزههای م ِ
موجــود در دســتگاهها و آوازهــا)« ،تکنیک»ها و مهارتهــای اجرایی،
«زیســت جهان» یا جغرافیای فرهنگی که در آن پرورشیافته اســت و
در نهایــت «فرایند بســط و گســترش ،»2میتواند اثــری را خلق کند که
ردیف صرف نیســت.
هرچنــد ردپــای ردیــف در آن نمایــان اســت ،امــا ِ
بلکه اثری است خالقه بر مبنای ردیف که تواناییهای بداههپرداز در
گسترش افقهای آ گاهیاش نسبت به ردیف را به نمایش میگذارد.

شناســی اســتعالیی ادموند هوســرل اســتوار است.
بر نظریات و پدیده
ِ
ازجملــه موارد و مفاهیمی که در اندیشــهی هوســرل بــه آنها پرداخته
میشــوند و این قابلیت را دارا هســتندکه برایشــان در بداههپردازی
مصادیقی جستجو کرد ،میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -1رویکــرد طبیعی ،4که همان باور طبیعــی آدمیان به وجود جهان
پیرامونشان -بهمثابهی امری واقعی  -است (رشیدیان-142، 1388 ،
)143؛  -2اپوخه( 5تعلیق حکم داوری)؛  -3تقلیل ،6که به معنای فرو
کاســتن اســت و به دو منظــور صورت می پذیــرد :الف)رســیدن به ذات
پدیــده ب) رســیدن بــه ا گوی محض کــه همان آ گاهی محــض و بدون
فرض فاعل شناســا اســت؛  -4زیست جهان« ،عرصهی فرا گیری
پیش ِ
کــه کل تجرب ـهی متناهــی عینی مــا را دربرمیگیــرد و هر نــوع تجربهای،
پیشــاپیش درون ایــن عرصــه جــای دارد» (دارتیــگ) 48 ،1378 ،؛ -5
محض فاعل
قصدیت یا حیث التفاتی ،7فرایندی است که در آن ،آ گاهی
ِ
ُ
ذات پدیده معطوف میشــود؛  -6افقها ،8نشــاندهندهی
شناســا به ِ
خصلــت جدیــدی از قصدیــت هســتند .بــرای مثال ،هــر یــک از زوایای
ً
«واقعــا» ادرا ک شــدهی یــک پدیــده ،بــه زوایایــی ارجاع دارنــد که هنوز
درک نشــدهاند .به بیان دیگر با روشنشــدن یک افق ،افقی دیگر پیش
روی فاعــل شناســا قرار میگیرد (نــک .هوســرل .)87،1384 ،در نمودار
ـیر شناســایی پدیده را توســط فاعل شناســا ،از مواجهه با
 ،1میتوان سـ ِ
پدیده تا آشکار شدن افقها و شکلگیری معنا در آ گاهی فاعل شناسا،
مشاهدهنمود.

مفاهیم نظری

پیشینهی تحقیق

پدیدهشناســی ،همانطور که از نام آن برمیآید ،تشــکیل شــده از
دو واژهی  Phenomeبه معنای «پدیده» و logyبه معنای«شناخت» و
در وهلهی نخســت به ما یادآوری میکند که با روشی سروکارداریم که
هدفش شــناخت پدیدههاســت و این امر نیــز در اعصار مختلف ،یکی
از مهمترین دغدغههای فالســفه بوده اســت .پدیدهشناسی از«ریشه
یونانی Phaineinگرفتهشده که به معنای خود را ظاهر ساختن است.
بنابرایــن ،فنومــن آن چیــزی اســت که خــود را ظاهر و آشــکار میکند»
(ریختهگــران .)5 ،1389 ،پدیدهشناســی یــک روش و بهانــدازهی هــر
روش دیگری علمی اســت (شــوتز .)11 ،1371 ،پدیدهشناسی بهعنوان
فلسفی جهان غرب در قرن اخیر ،در بسیاری
یکی از مهمترین نظریات
ِ
از علــوم انســانی و همچنین هنرها کاربردهای فراوانی داشــته اســت.
ا گرچه پدیدهشناسی را میتوان در اندیشهی فیلسوفانی چون کانت
و هگل نیز مشاهده کرد ،اما ادموند هوسرل ( ،)1938-1859فیلسوف
شناسی استعالیی 3را مطرح میکند
اتریشی برای نخستین بار ،پدیده
ِ
«من اســتعالیی»
کــه به یکی از مفاهیم بنیادین اندیشــهی وی یعنی ِ
من اندیشندهی دکارت بازمیگردد« .من
ارجاع دارد و ریش ًهی آن به ِ
ً
ً
اســتعالیی ،بداهتا برای خودش وجود دارد ،ذاتا و مســتمرا خودش را
چونان موجود بر میســازد .خویشتن خودش را نهتنها چونان حیاتی
در جریــان تجربیــات بلکــه بهمثابه «مــن» درک میکند« ،منــی» که از
ورای ایــن یــا آن میاندیشــم ( )cogitoچون من واحــد زندگی میکند»
(کا کلمنــز .)157 ،1371،در پژوهــش حاضر ،معیــار و مبنای نگارندگان

هرچند هوسرل ،رسالهی مستقلی در زمینه موسیقی ندارد ،اما در
برخی از نوشتههای خود ،اشارات مختصری به این هنر داشته است.
برای مثال ،هوسرل در تحلیل جزء و کل ،ملودی را بهعنوان یک واحد
موســیقایی در نظر میگیرد ،مثالــی از یک کل که نغمههای مختلف،
خود آنها دارای جزءهایی ازجمله نوا ک ،دیرش
جزءهای آن هستند و ِ
و غیره (صداقت کیش .)185 ،1395 ،رومان اینگاردن (،)1970-1893
شناســی موســیقی
از جملــه اندیشــمندانی اســت کــه در زمینه پدیده
ِ
شناسی
فعالیت داشته است .به گفتهی وی ،تمرکز اصلیاش در پدیده
ِ
• مواجهه با پدیده ای که در
رویکرد طبیعی قرار دارد.

• تعلیق حکم داوری (کُلِ
پدیده)
• تقلیل ،برای رسیدن به
ذات پدیده و اگوی محض

اپوخه

فاعل شناسا

قصدیت

معنا

•التفات به پدیده
• ظهور افق ها

نمودار  -1فرایند شناسایی پدیده توسط فاعل شناسا.

• تحلیل قصدی (تحلیل
آگاهی)
• معنا دهی به پدیده توسط
آگاهی محضِ فاعلِ شناسا
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موسیقی ،بههیچوجه بر فهم موسیقی نبود .او در عوض ،بر مسئلهی
تقابـ ِـل واقعگرایــی و ایدئالیســم در پدیدهشناســی متمرکــز بــود و اثــر
هنری برایش فقط یک مورد آزمایشی بسیار مناسب بهشمار میآمد.
بروس الیس بنســن ،استاد فلسفه دانشــگاه ویتن در ایلینوی آمریکا،
شناســی موســیقی
از دیگر اندیشــمندانی اســت که در زمینهی پدیده
ِ
مطالبی را به رشــته تحریر در آورده اســت .وی هدف نهایی خود را در
اصال ـتدادن بــه مخاطب قرار داده اســت .بــه اعتقاد وی ،آهنگســاز،
اجرا گر ،یا شــنوندهی ایدئال کســی اســت که بهراســتی آمادهی روبرو
شــدن با دیگری باشد (بنسن .)19 ،1394 ،برونو نتل ،اتنوموزیکولوگ
آمریکایی ،که پژوهشهای گســتردهای را در زمینهی موسیقی ایرانی
انجــام داده اســت ،بــا توجــه بــه ســه مبحــث مرتبــط-1 :فرایندهــای
تاریخــی  -2فرایندهــای شــناخت و  -3فرایندهــای تعامــل ،بــه دو
مقولهی «بداههپردازی ،بهمثابهی فرایندی موسیقایی-فرهنگی» و
«مطالعات فردی هنرمندان» انتظام دوبارهای بخشیده است( (�Net
 .)tl, 1998وی نظریــات خــود را مناســب حیط ـهی موسیقیشناســی
قومـ�ی میدانـ�د ( .)Moridzadeh, 2000, 517هومــان اســعدی،
نظری هپــرداز موســیقی ایرانی نیز بــرای اولین بار در برخــی از مقاالتش،
پدیدهشناســی را مبنــای کار خــود قــرار داد .وی پدیدهشناســی را بــه
مثابهی روشی در نظر میگیرد که توصیف و تبیین پدیدهها را از طریق
مواجه ـهی مســتقیم امکانپذیــر میســازد و از این منظر به بررســی و
تحلیــل موســیقی کالســیک ایــران (آنچه کــه در حال حاضــر بهعنوان
رپرتــوار موســیقی ایرانــی وجــود دارد و مــورد اجمــاع اهــل فــن اســت)
یپــردازد (اســعدی .)56-43 ،1382 ،از جمله مقاالت وی میتوان
م 
به جســتاری در مفهوم موســیقایی زمــان از منظری پدیدارشــناختی
(اسعدی )91-83 ،1384 ،اشاره نمود .در پایاننامههای دانشجویان
موســیقی ایرانی نیز ،بداههپردازی از موضوعاتی اســت که کم و بیش
بدان پرداخته شــده اســت .رویکردهایی که در این پایاننامهها بهکار
گرفته شــده ،بیشــتر با هدف تجزی ه و تحلیل موسیقی ایرانی است که
گاه بهصــورت بررســی تطبیقی آثــار مختلـ ِـف بداه هپــردازی (تهذیبی،
 )1388و گاه نیز رویکردی متفاوت اتخاذ شده و آ گاهسازی نوازندگان،
بــر اصــل ا کتســاب در بداههنــوازی و ارائ ـهی ســوژهای تحقیقــی بــرای
موســیقیدانهای ایرانی مبنا قرار گرفته اســت (رحیــمزاده ایلخچی،
 .)1392از دیگر منابع فارســی در حوزهی فلســفهی موسیقی میتوان
به کتاب موســیقی در فلسفه و عرفان اشاره کرد که ارتباط مستقیمی
نگاه
با مقولهی پدیدهشناســی ندارد .در این کتاب ،موســیقی از ســه ِ
کالمی ،فلسفی و عرفانی بررسی شده ،سپس در یک سلسله تحقیقات
میزان باورپذیری آرای متکلمان ،فالســفه و عرفا در زمینهی
میدانیِ ،
موسیقی برای جوانان مورد توجه قرار گرفته و در آخر به چالش تفاوت
نگاه جوان امروز ایرانی با دیدگاههای وارد شده از غرب پرداخته شده
است (آزادهفر 1395 ،الف).


 -۱بداههپــــــــردازی بــــــــه مثابــــــــهی اجرایــــــــی
پدیدهشناختی
ـتعالیی هوســرل ،شکلگیری
مهمترین ویژگی پدیدهشناسـ ِـی اسـ
ِ

گاهــی فاعــل شناســا اســت.
معنــا و معنادهــی بــه پدیدههــا در آ
ِ
«هوســرل ،خود از اطالق پدیدارشناسی به حوزهی هنری خودداری
کرده است ولی از آن حیث که پدیدارشناسی را همچون روش عرضه
داشــته اســت ،امــکان کاربــرد آن را در تحلیــل پدیدارهــای هنری باز
کــرده اســت» (خاتمــی .)54 ،1392 ،بنابراین روش پدیدهشناســی را
ً
میتوان در مورد هر پدیدهای بهکار گرفت و بداههپردازی (مشــخصا
در موســیقی ایرانــی) نیز مســتثنی از این قاعده نیســت .در یک نگاه
کلــی میتــوان بــه ایــن نتیجه رســید کــه گویــی بداههپــردازی ،فار غ
از هرگونــه نــگاه فلســفی ،رونــدی پدیدهشناســانه دارد .البتــه ایــن
نکتــه را باید در نظر داشــت کــه بداههپردازی از فرهنگــی به فرهنگ
دیگــر متفــاوت و ّ
متغیــر اســت و چــه بســا در هــر فرهنگــی نیــز ممکن
اســت برداشــتهای متفاوتی از بداههپردازی صــورت گیرد .پیشتر
بــه برداش ـتهایی کــه در موســیقی ایرانــی از بداههپــردازی صــورت
میگیرد ،اشــاره شــد ،بنابراین سعی بر آن اســت تا به تعریفی نزدیک
شویم که قرابت بیشتری با پدیدهشناسی داشته باشد.
 -۱-۱تعلیــق رویکــرد ســنتی (بــه مثابــهی رویکــرد طبیعــی) در
بداههپردازی
شناســی خــود بــا بــه تعلیــق
هوســرل نخســتین گام را در پدیده
ِ
درآوردن «رویکــرد طبیعی» برمــیدارد .این نگرش (رویکرد طبیعی)،
ارتباط تنگاتنگی با پیشرفتهای علمی و پیشفرضهای 9انسانها
نســبت بــه جهــان اطرافشــان دارد« .در روش هوســرل ،محقــق
قسمتهای غیرضروری پدیدهی مورد مطالعه را در پرانتز 10میگذارد
تــا زمانــی کــه بتواند بــه ماهیت آن برســد» (پرتــوی .)33 ،1387 ،ما
نیــز ا گــر بخواهیــم مصداقی برای رویکــرد طبیعی در موســیقی ایرانی
بیابیم ،رویکرد طیف سنتگرا و ّ
مقید به اجرای مو به موی ردیف (با
اندکــی تغییــر) در ارائهی اثر هنــری (بداههپــردازی) میتواند بهترین
مصــداق باشــد ،چــرا که اندیشــه و ســبک اجــرا در میان ایــن طیف،
عنوان
خواسته یا ناخواسته ،بداههپردازی را با «پیش فرضی» تحت
ِ
تصرف
اصالــت در اجــرای ردیف روبرو میســازد ،کــه هرگونه دخــل و
ِ
شناسی قدما را مردود میشمارد
زیباییشناسانهی خارج از زیبایی
ِ
و اصالــت بــا اجرایی اســت که پیرو مکتب و ســبک قدما باشــد و این
فراینــد ،خــواه ناخــواه ،شــخص بداههپــرداز را در چارچــوب و قیــد و
گاهی پویا و فعال وی را محدود به پدیدهای
بندی قرار میدهد که آ ِ
ً
میکنــد که در زمان مشــخصی (مثــا در دورهی قاجار) بهوجود آمده
و او ّ
مقیــد بــه تکــرار آن اســت .نا گفته نمانــد که در گذر زمــان و در اثر
کیفیت اجرایی یک نوازنده یا خواننده به سطح باالیی
تکرار فراوان،
ِ
خواهــد رســید و ایــن امر ،نوعــی پویایــی و تغییــر را در اجــرای رپرتوار
مذکــور به همراه خواهد داشــت ،اما بــا این حال ،ردیف همان ردیف
اســت و قطعه نیز همان و تغییرات یاد شــده ،فقط کیفیت نوازندگی
رویکرد ســنتی در
فرد را در اجرا شــامل میشــود .به تعلیق در آوردن
ِ
بداه هپــردازی را میتوان مرحلهای دانســت که بداههپرداز ،ردیف را
ً
فــرا گرفتــه و با ظرایف آن کامال آشــنا شــده اســت .در ایــن مرحله که
تعلیــق داوری یــا اپوخــه یــاد میشــود ،فاعل شناســا
از آن بــا عنــوان
ِ
(بداههپرداز) باید پدیده (ردیف) را به صورت یک عین وارد «تعلیق»
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کند .در واقع «اپوخه» روشــی اســت که به وســیله ی آن ،من خودم
را بــه مثابــه مـ ِـن محــض درک میکنــم (لیوتــار .)28 ،1384 ،این امر،
مقدم ـهای اســت برای رهایی و پرهیز بداههپــرداز از رویکرد طبیعی،
ـرف ردیــف اســت .بــه بــاور اســاتید ســنتگرا ،در
کــه همــان تکــرار صـ ِ
حال نوازنده/
و
حس
پذیرد،
ی
م
صورت
ردیف
تکرار
تغییری که بر اثر ِ
ِ
خواننــده نقشــی محــوری دارد و ایــن نکتــه از جهاتــی مــورد اجمــاع
فکری مذکــور از ایــن امر غافل اســت که تکــرار مو
اســت ،امــا گرایــش
ِ
ُ
صورت نــت نوشــتی در ذهـ ِـن اجرا گر حک
ن را بــه
بــه مــوی ردیــف ،آ 
ِ
میکند و تغییر و نو به نو شــدن که از آن یاد میکنند چه بســا ممکن
ُ
اســت برای فردی که ردیف را از روی نت اجرا میکند نیز اتفاق افتد.
 -۲-۱تقلیل
ـک دکارتــی و بینالهالین نهادن جهان
ـ
ش
معنای
به
را
اپوخه
ا گــر
ِ
طبیعــی بدانیــم ،اپوخــه نخســتین گام و کلیــد راهگشــای روش
پدیدهشناســی و نیــز مدخلــی بــرای ورود بــه فراینــد «تقلیــل» اســت
ـوی تقلیــل بر
(رشــیدیان .)181 ،1388 ،همانگونــه کــه از معنــای لغـ ِ
میآیــد ،بــه معنــی کاهش دادن و کاســتن اســت .در پدیدهشناســی
اعتبارات از پیش
نیز به فرایندی اطالق میشــود که در آن ،معانی و
ِ
تعییــن شــده بــرای پدیــده (در تقلیــل ایدتیــک )11و فاعل شناســا (در
معرض فروکاســتن قرار میگیرند و هدف
تقلیل پدیدهشــناختی )12در
ِ
«ذات پدیده» و نیز «ا گــوی محض» در فاعل
از ایــن امر ،رســیدن بــه ِ
شناسا است .در اینجا باید به این نکته توجه داشت که فرایند تقلیل،
ً
صرفــا به این معنا نیســت که ما چیزی از پدیــده فرو میکاهیم ،بلکه
هدف از این عمل ،رسیدن به ذات پدیده است و در واقع همانگونه
کــه شــاخ و برگهای اضافــی پدیده را کنــار میگذاریــم ،چیزهایی نیز
بــه آن اضافــه میکنیــم .بنابرایــن میتــوان تقلیــل را فراینــدی در
نظــر گرفــت کــه در آن ،پدیــده به چیز دیگــری «تحویل» میشــود .13
ا گر به این نکته قائل باشیم که ذات و ماهیت هر پدیدهای دارای
دو وجــه عینــی و ذهنی اســت ،آنگاه درک فرایند تقلیــل ،ملموستر
خواهــد شــد .بدیــن صورت کــه ،پدیــده برای ما بــه دو حالــت ظاهر
میشــود :الــف) پدیدهای که در خــارج از آ گاهی ما و به صورت عینی
وجــود دارد و ب) پدیــدهای کــه در ذهن و آ گاهی ما شــکل میبندد.
بدینترتیب« ،تقلیل ایدتیک» متوجه پدیدهی خارج از ذهن است
و ما را به سمت ذات و ماهیتش سوق میدهد و آ گاهی فاعل شناسا
نیز در معرض «تقلیل پدیدهشناســی» قرار گرفته و از پیش فرضها و
داوریها تهی میگردد.
َ
 -۱-۲-۱تقلیل ایدتیک ،رسیدن به ذات پدیده
َ
گاهی بداههپرداز شکل میگیرد،
در فرایند تقلیل ایدتیک که در آ ِ
دادههــا (ردیــف) بــه تعلیــق درمیآینــد و از شــاخ و بــرگ آنهــا کاســته
میشــود .ایــن فراینــد تــا جایــی ادامه مییابــد که به ماهیــت و ذات
دادهها خدش ـهای وارد نشــود .ا گر بخواهیم این موضوع را بهصورت
ستــر بیــان کنیــم ،فواصـ ِـل تشــکیلدهندهی
موســیقایی و ملمو 
دانگهــا را میتــوان به عنوان ذات یک دســتگاه یا آواز در نظر گرفت
کــه ا گــر فواصل مــورد نیاز برای تشــکیل یک ُمد ،14مهیــا نگردد ،ذات

و ماهیتشــان دچــار نقصــان و دگرگونــی میشــود .15بنابرایــن در
ایدتیــک یــک «گوشــه» از ردیــف ،بایــد کوشــید تــا بــه فواصل
تقلیــل
ِ
تشــکیلدهندهی آن (کــه تعییــن کننــدهی ماهیــت اصلــی گوشــه
هســتند) ،دســت یافت .الزم به ذکر اســت که در ردیف گوشــههایی
ً
«بنیان متریک نســبتا موجزی دارنــد ،مانند دوبیتی
وجــود دارد کــه
ِ
و بســته نگار و نیز گوشــههایی که فرم و طرح آنها در تمام دستگاهها
یــا قســمتهای مختلف یک دســتگاه پیدا میشــود ،مانند کرشــمه
ً
و نغمــه که این دو ،اساســا برداشــتهای ویــژهی ریتمیک از مصالح
ملودیکــی هســتند کــه ایــن مصالــح ملودیــک در حرکت موســیقایی
خــود ،مســتقلترند» (نتــل )67-66 ،1394 ،و بــه واســطهی وزن و
ملودی است که ذات آنها برای ما پدیدار میشود.
نقش خیال در دستیابی به ماهیت پدیده
ِ -۱-۱-۲-۱
در ایــن مرحله کــه از آن با نام «روش تغییر خیالی» یاد میشــود،
ذات اصلــی یــک دســتگاه یــا آواز ،دســتخوش تغییراتــی شــده کــه
«تخیل» بداههپرداز در شــکلگیری آن ،نقشی محوری دارد .در پرتو
ِ
همیــن خیالپــردازی اســت کــه خالقیت هرچــه بیشــتر بداههپرداز،
پــرورش مییابــد .بداههپــرداز ،پــس از قــرار دادن ردیــف در اپوخــه
َ
(تعلیق) ،به سمت تقلیل ایدتیک یا رسیدن به ذات و ماهیت اصلی
دســتگاه حرکت میکند ،ســپس با اســتفاده از روش «تغییر خیالی»،
ذات دســتگاه یا آواز مورد نظر (که در واقع
امکانات بیشــماری را برای ِ
همان فواصلی هســتند که میتوان بهواســطهی آنها دســتگاهها را از
یکدیگــر متمایز ســاخت) فراهم میآورد .در این مرحلــه« ،برای آنکه
بتوانیــم امــر ناممکــن را خیال کنیــم و ناممکن بــودن آن را بفهمیم،
باید بتوانیم از چیزهایی که به آنها خو کردهایم یعنی از چیزهایی که
بــه طور معمــول تجربه میکنیم ،فراتر رویم» (سا کالوفســکی،1384 ،
 .)309روش تغییر خیالی ،در واقع این امکان را در اختیار بداههپرداز
قــرار میدهــد تــا بــر اســاس ذات و ماهیت اصلــی یک دســتگاه ،آواز،
گوشــه و حتی یک موتیف کوچک ،ذهن خود را به ســمت هر آنچه با
ذات پدیدهی مورد نظر همسو است ،پیوند دهد.
محض بداههپرداز
من
 -۲-۲-۱تقلیل
ِ
پدیدهشناختی ،رهیافتی به ِ
َ
«میــان تقلیــل ایدتیــک (دســتیابی بــه ماهیــت محــض ابژههــا) و
تقلیــل دوم یعنی تقلیل پدیدهشــناختی (بــه معنی اخص کلمه یعنی
رســیدن به ا گــوی محض) تالزمــی بنیادین وجــود دارد» (رشــیدیان،
 )193 ،1388و تقلیل پدیده شناختی ،تکمیلکنندهی تقلیل ایدتیک
اســت کــه در آن بــه ماهیــت محــض و عاری از هــر گونه پیونــدی با امر
واقع ،16حتی در صورت انســانی آن ،دســت مییابیــم .در این مرحله،
ـگاه ماهیتبین تبدیل کند
بین خود را به نـ ِ
ِا گــو نیز باید نـ ِ
ـگاه واقعیت ِ
من محضی باشد
(همان) .خروجی تقلیل پدیدهشناختی میبایست ِ
کــه فار غ از قالبهای تحمیل شــده ،در مواجههای بیطرفانه و عاری
از هرگونه پیش داوری با پدیده قرار گیرد ،گویی نخســتین باری است
ذات
که با این پدیده مواجه شــده اســت .در این مرحله ،بداههپردازِ ،
پدیــده (ردیــف) و حدود و ثغور آن را مشــخص ســاخته و این بار نوبت
بــه خود اوســت که در معرض تقلیل قرار گیــرد و آ گاهی خویش را از هر
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ً
گونــه رویکــرد طبیعــی رها ســازد و اینجا دقیقــا همان جایی اســت که
میتوان گفت بداههپرداز ،در یک فرایند شــهودی 17قرار گرفته و فار غ
از هــر گونــه وابســتگی به جهان خــارج ،ا گوی محض را بــا ذات پدیده
در میآمیــزد و خالقیــت خویــش را بــه منص ـهی ظهور میرســاند و نیز
دل پدیدهی مورد
توصیفهای متعددی (جمالت ِبکر موسیقایی) از ِ
نظــر (ردیــف) ارائــه میدهد .البتــه این نکتــه را باید در نظر داشــت که
تمامی این مراحل در آ گاهی بداههپرداز و به صورت ســوبژکتیو شــکل
فرایند تقلیل محسوب
میگیرد ،همچنین «تخیل» ،مهمترین بخش
ِ
میشــود و هنگامــی کــه ســخن از عدم وابســتگی بــه جهان خــارج به
ً
میان میآید ،به معنای خلق موســیقی« ،در لحظه» اســت که مسلما
انگارههــای از پیش فــرا گرفتهی بداه هپــرداز را دربرمیگیــرد .منتهی،
در فراینــد تقلیــل پدیدهشــناختی ،پیــش فرضهــا یــا محفوظــات 18و
آموزشهــای پیشــین بداههپرداز برای دســتیابی به ا گــوی محض در
معرض تقلیل قرار میگیرند ،اما از آنها بهکلی صرفنظر نمیشود .این
پیشفرضها یا به تعبیر دیگر ،مهارتها و دریافتهای بداههپرداز که
به واسطهی رویکرد طبیعیشان ،به «تعلیق» درآمده بودند در تقلیل
جوشش جمالت موسیقی (در لحظه) خود
پدیدهشــناختی بهصورت
ِ
را عیان میکنند .این امر ،ما را متوجه موضوعی میکند و آن رابطهی
من محض است با زیستههایش.
ِا گو یا ِ
هپـ ـ ـ ــرداز و زیسـ ـ ـ ــتههایش در
ـض بداه 
من محـ ـ ـ ـ ِ
 -3-1نقـ ـ ـ ــش ِ
بداههپردازی
هوســرل ،در ایدههــا بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه در روش
پدیدهشــناختی خود ،تمایز گذاشــتن میان من محــض و ُم َ
درکاتش
ِ
ِ
امــری گریــز ناپذیر اســت .لذا در بررســی و مطالعهی بداهــه پردازی،
ِاعمــال چنین تفکیکی نیز ضروری بهنظر میرســد ،یعنی علیرغم در
ـض بداههپرداز بــا ُمدرکاتش (که برداش ـتهای
هــم تنیدگــی ِ
من محـ ِ
قصــدی و پدیدهشناســانهی بداه هپــرداز از ردیــف را در بــر میگیرد)،
میبایســت میــان آنهــا تمایــز قائــل شــد ،امــا در عیــن حال بایــد این
نکتــه را در نظــر داشــت کــه این تمایــز ،تمایزی اســت که بــه صورت
ســوبژکتیو در آ گاهی بداههپرداز شــکل میگیرد .چرا که فاعل شناسا
یــا بداه هپــرداز را نمیتــوان چیــزی جدا از زیســتههایش کــه در واقع
همــان دریافتهــای پیشــین وی در زمین ـهی موســیقی (از جملــه
فرا گیــری موســیقی نــزد اســاتید ،مهارتهــای اجرایــی او و غیــره) را
شامل میشود ،تصور کرد (نک .رشیدیان.)224-223 ،1388 ،
افراد یک زیس ـتجهان در
ایــن نکتــه را نیز باید در نظر داشــت کــه ِ
هنــگام گفتگــو ،علیرغــم اینکه ممکن اســت ه ریــک بیان متفــاوت و
متمایزی از دیگری داشــته باشــند ،فهم مشــترک آنها از موضوع مورد
بحــث ،الزم و ضــروری اســت .بدینترتیــب ،زیســتههای هنرمنــد یــا
بهعبارتی جغرافیای فرهنگی که هنرمند در آن پرورش مییابد ،نقشی
تعیینکننــده در ارائهی اثر هنری وی ایفا میکنند ،که بارزترین تجلی
آن را در موسیقی ایرانی میتوان در مکاتب موسیقی (مکتب اصفهان،
تهــران ،تبریــز و غیره) مشــاهده نمــود .بهطور مثال ا گــر در تمامی این
مکاتب (و حتی کشــورهای همجوار)« ،دستگاه سهگاه» اجرا شود ،هر
شنوندهی آ گاه به موسیقی (که در زیستجهان مذکور پرورش یافته)

فواصل ســهگاه (که به نوعی ،ذات آن محســوب
میتواند بهواســطهی
ِ
میشــود) تشــخیص دهــد کــه موســیقی ارائــه شــده در چــه دســتگاه
َ
یــا مقامی اســت .زیــرا همانگونه کــه در بخــش تقلیل ایدتیــک به آن
پرداخته شــد ،ذوات( 19یا همان فواصــل و دانگهای تعیینکنندهی
یــک گوشــه ،آواز یــا دســتگاه) غیرقابل «تقلیــل» هســتند .بنابراین در
ذوات مشــخص و مشــترکی وجود دارد اما بسته به
مکاتب موســیقیِ ،
جغرافیای فرهنگی و زیستههای پیروان آن مکاتب ،با ارائهی متفاوتی
به لحاظ لحن ،ادای جمالت موسیقایی ،ادای شعر ،تحریر ها و غیره
مواجه هستیم (نک .پاورز.)129-128 ،1382 ،
-4-1قصدیــــــــت و معنادهی به پدیدهی موســــــــیقایی در فرایند
بداههپردازی
قصدیــت یــا حیــث التفاتــی در بداههپــردازی ،در واقــع همــان
محض بداههپرداز است به پدیدهی مورد بررسی
من
معطوف شدن ِ
ِ
یا همان ردیف .این التفات یا معطوف شدن در یک عمل آ گاهانه از
من محض شکل میگیرد و همانگونه که در بخش قبلی مورد
سوی ِ
توجــه قرار گرفت ،زیســتههای بداههپــرداز نیز در این عمــل آ گاهانه
نقشــی اساســی دارند«.اصل و اســاس حیث التفاتیت این اســت که
آ گاهــی همــواره ،آ گاهــی از چیزی اســت .آ گاهــی فقط وقتــی آ گاهی
.)21،137
است که متوجه چیزی باشد» (دارتیگ 8 ،
شــدن ا گــوی محــض بداههپــرداز بــه ســمت یــک
در معطــوف
ِ
گوشــه از ردیــف (ذات گوشــه) ،نخســتین افــق (کــه همــان خوانش یا
دریافــت اولیــهی ِا گــو از پدیــدهی مورد نظر اســت) نمایان میشــود،
پــس آن،
امــا ایــن افــق ،تنهــا یک ُبعــد از ِ
ذات یاد شــده اســت که در ِ
افقهــای بالقوهی دیگری نهفتــه و بهبیاندیگر هر افق ،افقی جدید
20
را پیــش روی هنرمنــد میگشــاید« .گرچــه رابطــهی بیــن کارگان
فرا گرفتــه شــده و اجــرای خالقانــه در مــورد گوشــههایی که ســاختار
ً
ً
ً
ملودی
نســبتا تعریفشــدهای دارند ،تقریبا مستقیم است -معموال
ِ
قابلتشــخیصی وجود دارد که به اجرا انتقال مییابد -اما این رابطه
در مورد گوشــههای آزادتر ،پیچیدهتر اســت و اجرا در موارد بیشــتری
ً
شــناختی قبــا
اصــول آهنــگ
بــه انتزاعهــا و ترکیبــات مجــدد مــواد و
ِ
ِ
فرا گرفته شــده ،متوســل میشــود» (نوشــین .)201 ،1386 ،بنابراین
ُ
بــه هــر میــزان ،الگوهایی کــه دســتمایهی بداههپرداز بــرای اجرا قرار
میگیرنــد ،از ســاختاری آزادتــر برخــوردار باشــند ،بســتر مناســبتری
تبع آن افقهای
بــرای بــروز خالقیت بداههپرداز فراهم میشــود و به ِ
پیــش روی بداههپــرداز گســترش مییابنــد .ذاتی کــه در این مرحله
محــض بداههپرداز قــرار دارد ،میتوانــد صورتهای
من
ـش روی ِ
ِ
پیـ ِ
گونا گونــی از جملــه فواصــل ،رونــد ملودیــک یــا الگــوی ریتمیک یک
«گوشــه» را در برگیرد .در اینجا این ســؤال مطرح میگردد که چگونه
افق پیش رو به ســمت افقهای دیگر گام برداشــت؟ این
میتوان از ِ
ســؤال مــا را متوجــه فراینــدی در بداههپــردازی میســازد بــا عنــوان
«بســط و گســترش» که شاید مهمترین بخش از یک اجرای بداهه را
شــامل میشود که در آن خالقیت ،تخیل و بهنوعی تمامی امکاناتی
عمل
کــه یــک بداههپرداز در اختیار دارد ،به کار گرفته میشــوند .در ِ
بســط و گسترش ،بداههپرداز میکوشد افقهای جدیدی را کشف و
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نگاه ا گو بهسوی
به عرصهی ظهور برساند .بهعبارتدیگر مادامیکه ِ
پدیــدهای معطــوف میشــود ،وارد فرایند قصدیت شــده و معنادهی
یگــردد .این فرایند ،ســرآغازی اســت بــرای ورود به
بــه پدیــده آغــاز م 
مرحل ـهی تحلیــل قصدی کــه در آن ،افقهای متعــددی پیش روی
بداههپرداز قرار میگیرند.
ُ
ـگاه ا گو متوجه یــک بعد از
مکعبــی را در نظــر بگیریــد؛ زمانــی که نـ ِ
ُ
عد مــورد التفات
ـود تنها یک افــق (که همــان ب ِ
مکعــب میشــود ،وجـ ِ
اســت) برای آن محرز میگردد .تحلیل قصــدی بهمثابه فرایندی که
ـش عیانکنندهی
آ گاهــی را مــورد تحلیــل قــرار میدهــد ،در اینجا نقـ ِ
دیگر ابعاد مکعب را برای ا گوی محض دارد.

ً
نقش تحلیل قصدی را
«بسط و گسترش» در بداههپردازی ،دقیقا ِ
در عیان ساختن افقهای یک پدیدهی موسیقایی برای بداههپرداز
ایفا میکند .در این فرایند ،با نوعی دگرگونسازی 21مواجه هستیم که
عالوه بر حفظ ذات و ماهیت ردیف ،معانی متعددی که نشأتگرفته
از خالقیــت هنرمنــد هســتند بــه آن اضافه میشــود .مــواردی که در
فراینــد اپوخــه بــه تعلیــق درمیآینــد (از جملــه مهارتهــای نوازنــده
و محفوظــات او) ،در تحلیــل قصــدی بــه کمــک بداههپــرداز آمــده و
او را در خلــق بداهــه یــاری میرســانند .این پروســه ،مصداقی اســت
بــرای این جملهی هوســرل ،که میگفت« :رویکرد طبیعی دشــمنی
اســت کــه پدیدهشناســی بیش از هر دوســتی به آن نیازمند اســت».

بداه هپـ ـ ــردازی در موسـ ـ ــیقی کالسـ ـ ــیک ایرانـ ـ ــی ،عـ ـ ــاوه بـ ـ ــر
برداش ـ ـ ـتهایی که از آنها یاد شد ،با روش پدیدهشناسی استعالیی
که ادموند هوسرل پایهگذار آن بود ،نیز اشترا کاتی دارد .در پژوهش
حاضـ ـ ــر ،ابتدا باور طیف سـ ـ ــنت گرا (اجرای مو به مـ ـ ــوی ردیف) به
مثابهی رویکردی که در پدیدهشناسی از آن با عنوان رویکرد طبیعی
یاد میشـ ـ ــود ،در نظر گرفته شد .سـ ـ ــپس با به تعلیق درآوردن این
رویکرد ،راه برای تطبیق سایر مراحل پدیدهشناسی با بداههپردازی
هموار گردید .رسـ ـ ــیدن به ذات پدیدهی مورد نظر یعنی ردیف ،ما را
متوجه عناصری از جمله فواصل تشکیلدهنده ،گردش ملودیک و
الگوهای ریتمیک موجود در «ردیف» کرد که میتوان به واسطهی
آنهـ ـ ــا ،ذات یا ماهیت یک «گوشـ ـ ــه» را عیان سـ ـ ــاخت .در ادامه نیز

بداههپرداز در معرض تقلیل قرار گرفت و تمامی معانی و اعتبارات از
پیش فرا گرفته از او ســــــلب شد .این فرایند ،شرایطی را مهیا ساخت
ذات
که بداههپرداز بــــــدون هیچ پیش فرضی و به گونهای محض با ِ
ردیف روبرو شــــــود .مرحلهی آخر (که در آن ،پیوند بین عین و ذهن
محض بداههپردازی
گاهی
ِ
صورت میپذیرد) مواجههای است بین آ ِ
که عاری از پیش فرض اســــــت بــــــا پدیدهای به نــــــام ردیف .در این
مواجهه اسـ ــــت که افقهایی ،به واسطهی فرایند بسط و گسترش،
برای بداههپرداز عیان میشــــــود و هر افق ،افقهای تازهای را نیز در
پی دارد .در واقع «بسط و گسترش» به مثابهی بستری است برای
بروز خالقیت ،که امکانات پیش روی بداههپرداز را افزایش میدهد
و بداههپرداز را درکشف امکانات جدید یاری میرساند.

پینوشتها
1 Life World.
 2از مهمتریــن ابزارهــا در خدمــت بســط و گســترش آثار موســیقی «تکرار» و
ً
«تقلید» است .میتوان صرفا با تکرار یک نت ،بیان موسیقایی را گسترش داد
(آزادهفر 1395 ،ب.)133 ،
3 Transcendental Phenomenology.
پدیدهشناســی اســتعالیی ،علمی اســت که موضــوع آن ذهنیت اســتعالیی
انضمامی اســت و به نحو ریشــهای با علوم عینی در تقابل می باشــد (هوســرل،
.)68،1384
4 Natural Attiude.
5 Epoché.
6 Reduction.
7 Intentionality.
8 Horizons.
9 Presupposition.
10 Bracketing.
11 Eidetic Reduction.
12 Phenomenological Reduction.
 13برگرفتــه از درس گفتارهــای محمــود خاتمــی در کالس پدیدهشناســی

هوسرل ،دانشگاه تهران.1392،
ً
جزء موســیقایی ،اساســا از طریق فواصل ،در ِاشل صوتی
ُ 14مدالیتهی یک ِ
مشــخص میشــود .امــا هنگامــی که ترتیــب فواصل بــرای چندین ُمد یکســان
تجربــی دیگــری ،از جملــه :بازگشــت فرودهای معیــن ،فراوانی
اســت ،راههــای
ِ ُ
درجــات غالــب معیــن و نــت پایانــی ،بــرای تشــخیص مدالیتــهی یــک ملودی
ُ
دال موســیقی
بخصــوص وجــود دارد (پــاورز .)123، 1382 ،در واقع ،ســاختار م ِ
ایرانی ،از جمله عوامل مهمی است که باعث میشود بداههپرداز ،امکانهای
فراوانی را برای اجرا و بروز خالقیت خویش در اختیار داشته باشد.
 15این نکته را باید در نظر داشــت که بر خالف موســیقی غربی که «تنالیته»
در آن نقشــی محــوری دارد ،موســیقی ایرانــی دارای ســاختاری ُ«مدال» اســت
کــه بــه واســطهی دانگ اول دســتگاه یا آواز مشــخص میشــود .بــرای مثال :با
نغمههای (دو -ر -می کرن) میتوان ،همایون ،چهارگاه ،سهگاه  ،رهاب شور و
غیره را اجرا کرد .بنابراین مایههای گوشهها و حتی درآمدها ،هریک مختصاتی
تعریف تنالیته شناسایی کرد (ن.ک لطفی،1388 ،
دارند که نمیشود آنها را با
ِ
.)24-22
 ، Fact 16یــا «امــر واقــع» در پدیدهشناســی بهمثابــه قصدیــت و معنادهــی و
در رویکرد طبیعی ،پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک در نظر گرفته میشود.
 ،Intuition 17هرچنــد تعاریــف متفاوت با مضمونهــای گونا گونی دربارهی
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شــهود ارائه شــده اســت ،ولی قدر مشــترک همهی آنها بر این معنا داللت دارد
کــه شــهود ،یــک شــناخت یــا ادرا ک غیــر اســتنباطی در یــک قضیــه ،مفهــوم یا
هســتی اســت که مبتنی بــر درک ،حافظه یــا دروننگری نمیباشــد (آئودی در
کلهر.)38 ،1381 ،
 18مقصود از محفوظات ،رپرتواری است که یک نوازنده/خواننده در طول
دوران فرا گیری موسیقی اجرا نموده است.
19 Essences.
20 Repertoire.
نمایش دفعات معینی از
« ،Variation 21اصول واریاســیون عبارت اســت از
ِ
یــک ِتــم کــه ورود آن ،هر بــار با تغییراتی از نظــر ملودی ،ریتــم و هارمونی همراه
است» (هودیه.)145 ،1389 ،
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علی پاپلی یزدی ،فصلنامه ماهور ،شماره  ،22صص .143-121
پرتوی ،پروین ( ،)1387پدیدارشناسی مکان ،فرهنگستان هنر ،تهران.
تهذیبی ،حســین ( ،)1388بررسى تطبیقى چهار اثر بداههنوازی دردستگاه
نوا ،استاد راهنما :محمدرضا آزادهفر ،دانشگاه هنر تهران.
خاتمــی ،محمود ( ،)1392گفتارهایی در پدیدار شناســی هنر ،فرهنگســتان
هنر ،تهران.
دارتیگ ،آندره( ،)1378پدیدارشناســی چیست؟ ،ترجمهی محمود نوالی ،
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ،تهران.
دورینــگ ،ژان ( ،)1386بداهــه پردازی در موســیقی هنری ایران ،ترجمهی
ساسان فاطمی ،فصلنامه ماهور ،شماره  ،37صص .177-171
رحیــمزاده ایلخچی ،قاســم ( ،)1392ارائهی راهکارهایی بــرای بداههنوازی

بامتــر آزاد و ثابــت برگرفتــه از آثارکالســیک تارنــوازی ،اســتاد راهنمــا :محمدرضا
آزادهفر ،دانشگاه هنر تهران.
رشیدیان ،عبدالکریم ( ،)1388هوسرل در متن آثارش ،نشر نی ،تهران.
ریختهگــران ،محمدرضــا ( ،)1389پدیدارشناســی ،هنــر ،مدرنیتــه ،ســاقی،
تهران.
سا کالوفســکی ،رابــرت ( ،)1384درآمــدی بــر پدیدارشناســی ،ترجمــهی
محمدرضا قربانی ،گام نو ،تهران.
شــوتز ،آلفــرد ( ،)1371چند مفهوم اصلی پدیدارشناســی ،ترجمهی یوســف
اباذری ،فصلنامه فرهنگ (ویژه فلسفه) ،شماره  ،11صص .32-11
صداقتکیــش ،آرویــن ( ،)1395پیــش درآمــد -شــرحی بــر پدیدارشناســی
موسیقی بنسن (اینگاردن) ،فصلنامه ماهور ،شماره  ،71صص .205-179
من ناب ،ترجمهی
کا کلمنز ،جوزف ( ،)1371تفکرات کانت و هوسرل درباره ِ
امیرحسین رنجبر ،تهران ،فصلنامه فرهنگ (ویژهی فلسفه) ،شماره  ،11صص
.175-137
کلهــر ،رضــا ( ،)1381پدیدارشناســی برنتانــو ،حیث التفاتی و شــهودی ،نامه
مفید ،شماره  ،30صص .48-27
کیانی ،مجید ( ،)1393هفت دستگاه موسیقی ایران ،سوره ،تهران.
لطفــی ،محمدرضــا ( ،)1388چنــد بــاب در شــناخت موســیقی رســمی،
مجموعه مقاالت موسیقی ،کتاب سال شیدا ،صص .38-19
لیوتار ،ژان فرانسوا ( ،)1384پدیدهشناسی ،ترجمهی عبدالکریم رشیدیان،
نشر نی ،تهران.
نتــل ،برونــو ( ،)1394ردیــف موســیقی دســتگاهی ایــران ،ترجمــهی علــی
شادکام ،سوره مهر ،تهران.
نوشــین ،الدن ( ،)1386بداههپردازی بهعنوان «دیگری»؛ خالقیت ،دانش
و قدرت ،مطالعهی موردی موسیقی كالسیك ایرانی ،ترجمهی ناتالی چوبینه،
فصلنامه ماهور ،شماره  ،37صص .228-179
هودیه ،آندره ( ،)1389فرمهای موســیقی ،ترجمهی محسن الهامیان ،نشر
دنیای نو ،تهران.
هوســرل ،ادموند ( ،)1384تامالت دکارتی ،ترجمهی عبدالکریم رشــیدیان،
نشر نی ،تهران.
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