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تحــول ســنت باغش ـیگری در ترکمنصحرا :مــوردی خاص از
تغییرات موسیقایی*
آرمان گوهری نسب ، ۱ساسان فاطمی

**۲

 ۱کارشناس ارشد قومموسیقیشناسی ،دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 ۲استاد دانشکدهی هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/3/9 :تاریخ پذیرش نهایی)97/7/25 :

چکیده

تحلیل موســیقی باغشــیهای ترکمنصحرا و رابطهی آنها با این موســیقی در تقابل وضعیت گذشته و حال ،عالوه
مطالع ه و
ِ
بر آنکه آشــکارکنندهی تغییرات در این ســنت موســیقایی اســت ،صورتی خاص از تغییرات موســیقایی را بر ما عیان میکند.
همچون دیگر جمهوریهای آســیای مرکزی ،ســنت باغشــیگری در ترکمنســتان تحتفشــار سیاس ـتهای توسعهی فرهنگی
کــه توســط مراجع فراموســیقایی اعمالشــدهاند ،تغییراتی اساســی کرده اســت .آنچه در وضعیــت کنونــی در ترکمنصحرا ،در
تغییرات از پایین یعنی بر اســاس میل و انتخاب باغش ـیهای منطقه مشــاهده میشــود،
غیاب چنین فشــارهایی ،بهصورت
ِ
مجموعــهی پیچیــدهای از پاســخهای وا گــرا و همگــرای باغشــیهای ترکمنصحــرا بــه تغییــرات رویداده در ترکمنســتان و
ش میدانی و مطالعهی کتابخانهای انجام شــده،
فرآوردههــای آن اســت .در ایــن مطالعــه که به روش کیفی و مبتنی بــر پژوه 
نشــان داده میشــود که وا کنشهای باغشــیها به تحوالت اخیر با در نظر گرفتن دوگانهی باغشیگری حرفهای/غیرحرفهای
حافظان
اخیر ترکمنصحرا ،ســکونت و یکجانشــینی ،معنادار میشوند .در این میان ،حرفهایها
ِ
محصول تغییرات اجتماعی ِ
ِ
عناصر تداومبخش سنت بوده و غیرحرفهایها مهمترین تحوالت را در این سنت موسیقایی در منطقه رقمزدهاند .تحوالتی
ْ
کــردن تغییــرات از پایین ،بر اســاس میل و انتخاب ،بهنظر میرســند امــا در باطن
کــه بهصــورت تقلیــد و اقتبــاس و از ِآن خــود
صورتی ویژه از انتقال فرهنگی بهصورت غیرمستقیم را تبیین میکنند.

واژههای کلیدی

باغشی ،موسیقی ترکمنی ،تغییرات موسیقایی ،ترکمنصحرا ،ترکمنستان.
* این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان« :سنت باغشیگری در ترکمنصحرا و تحوالت اخیر آن» به راهنمایی نگارنده دوم است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66412920 :نمابر.E-mail: sfatemi@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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ْ
ُ
ْ
باغشــی (باخشی یا َبخشــی) ،خنیا گر ُترکمن ،و سنت موسیقایی
او (باغش ـیگری یا باخش ـیگری ،به ترکمنی باغش ـیچیلیق) هستهی
اصلــی فرهنــگ موســیقایی قــوم ترکمــن را تشــکیل میدهــد .در
عطف سیر تاریخی
مطالعهی این سنت موسیقایی ،با ارجاع به نقاط ِ
مشترک با سایر
وضعیت گذشتهی دور با پیشینهای
این قوم ،با سه
ِ
ِ
اقــوام ُتــرک آســیای میانه ،گذشــتهی نزدیک بعد از شــکلگیری قوم
ترکمــن از قــرن  ۱۳و  ۱۴م (لوگاشــوا )19-18 ،1359 ،تــا قرن  ۱۹م ،و در
وضعیت کنونی با اسکان این قوم در مرزهای سیاسی روسیه و ایران
از  ۱۸۸۱م تا امروز مواجه هستیم.
موســیقی ترکمنــی و ســنت باغش ـیگری در میان ترکمنهــا در ۱۳۰
سالهی اخیر ،متأثر از شرایط سیاسی-اجتماعی حا کم در ساختارهای
سیاســی ناهمگون مســیرهای متفاوتی را طی کرده اســت .این سنت
موســیقایی در ترکمنســتان با از ســر گذراندن حکومت هفتادســالهی
کمونیســتی و وقایــع پــس از اســتقالل ترکمنســتان تحتفشــار
سیاس ـتهای «توســعهی فرهنگــی» توســط مراجــع فراموســیقایی
تغییراتی اساســی کرده (تغییر از باال) و در شــرایط بسیار بدی قرارگرفته
که آن را به مرز نابودی کشانده است (دورینگ .)۱۱۸-۱۱۷ ،1385 ،در
سیر
غیاب چنین اعمال فشــاری برای تغییر در ترکمنصحرا نیز شاهد ِ
تغییری تدریجی و طبیعی از سنت باغشیگری نیستیم .آنچه در خالل
کار میدانی در طی  ۵ســال در ترکمنصحرا مشــاهده شد ،مجموعهی

پیچیــدهای از وا کنشهــا و پاســخهای وا گــرا و همگــرای باغشــیهای
تغییــرات اعمالشــده در ترکمنســتان و فرآوردههــای آن
منطقــه بــه
ِ
اســت .این مجموعــ ه پاســخها ،در دوگانــهی باغشــیگری حرفهای /
غیرحرفهای که درنتیجهی تغییرات اجتماعی نیمقرن اخیر در منطقه
به وجود آمده معنادار میشوند.
در ایــن مقالــه کــه بخشــی از پایاننامــهای اســت کــه بــر مبنــای
کارمیدانی در منطقهی ترکمنصحرا انجام شــده اســت ،ســعی شده
بــا مشــخص کــردن مقصــود از تغییــرات موســیقایی ،ســیر تحــول و
فرآینـ ِـد تغییــرات در ســنت باغشــیگری در میــان ترکمنهای ســا کن
ترکمنســتان و ایــران را در مقایســه بــا وضعیــت گذشــتهی نزدیــک
از ایــن ســنت موســیقایی مطالعــه کــرده و بــا تحلیــل رابطــهی ایــن
تغییــرات در دو ســوی مــرز صــورت ویــژهای از تغییــرات موســیقایی
رویداده در ترکمنصحــرا معرفــی شــود .ایــن پژوهــش بــه روش
کیفــی در بخــش مطالعــهی وضعیــت کنونــی بــر مبنــای مشــاهده و
ترکمن ســا کن ترکمنســتان و ایران طی کار
مصاحبه با اطالعرســانان
ِ
میدانــی از ســال  ۱۳۸۹تا  ۱۳۹۴در منطقــهی ترکمنصحرا و رجوع به
پژوهشهــای صورت گرفتــه در حوزهی فرهنگ موســیقایی ترکمنی
توسط پژوهشگران ایرانی و غربی و دادههای موجود در سفرنامهها
و تکنگاریهــا و آثــار شــنیداری و دیــداری گردآوریشــده از فرهنگ
موسیقایی قوم ترکمن صورت گرفته است.

بیان مسئله
همانگونــه کــه فاطمی ( )۸۱ ،۱۳۸۱یادآور میشــود ،تغییرات «در
ادبیات اتنوموزیکولوژیک معنای واحدی نزد همهی مؤلفان ندارد».
بزرگان رشتهی قومموسیقیشناسی همچون بلکینگ (،)۷۹ ،۱۳۹۳
ِ
ـدم
نت��ل ( )Nettl, 2005, 289و مری��ام ( ،)Merriam, 1964, 307بــه عـ ِ
وجــود روش و نظریهای بــرای مطالعهی تغییرات در موســیقی و نیاز
این رشــته بــه چنین نظری ـهای اشــارهکردهاند .باوجودایــن ،تا کنون
نظریهی جامعی در رابطه با مطالعهی تغییرات در موســیقی تدوین
نشده است .از اینرو گزافه نیست ا گر جستجوی صورتهای خاص
ـارف تغییــرات موســیقایی را ،گامــی در جهــت دســتیابی بــه
و نامتعـ ِ
نظریهی جامعی از تغییرات موسیقایی بدانیم.
ـدف
بلکینــگ بــا اشــاره بــه ضــرورت انجــام پژوهشهایــی «بــا هـ ِ
بازشناسـ ِـی تحلیلگران ـهی تغییــرات موســیقایی» (بلکینگ،۱۳۹۳ ،
 ،)۷۹تأ کیــد میکنــد پدیدههایــی کــه مشــاهده میکنیم ،بــرای آنکه
تغییر موســیقایی به شــمار بیایند ،باید منجر به تغییری در ســاختار
نظــام موســیقایی موردنظر شــوند و نهفقط تغییری در بخشــی از آن
نظام .ازاینرو او «تغییرات در کارگان و بسیاری از تغییرات در سبک
و حتــی مــواردی از فرهنــگ پذیری را» از جنس تغییرات موســیقایی

نمیداند (همان .)۱۰۰-۹۹ ،نتل اما تغییرات موسیقایی را در معنای
گستردهی آن ،پدیدهای بسیار پیچیده میداند که عالوه بر تغییرات
ً
صرفــا موســیقایی و فنــی ،شــامل تغییــرات در مفاهیــم و رفتارهــای
موســیقایی در رابطه با کاربردها و کارکردهای موســیقی میشــود که
ً
الزامــا بــا تغییر در اصوات موســیقی همراهــی نمیشــوند و آنها را به
چهار دســته طبقهبندی میکند .۱ .جانشــینی ،بهعنوان کاملترین
ً
ـطح تغییر که در آن جامعه سیســتم موســیقایی جدیدی را تماما
سـ ِ
جایگزین سیستم موسیقایی قبلی میکند .۲ .تغییر اساسی که طی
ُ ِ
ً
ُ
آن فرمهای جدیدی به وجود میآیند که مشخصا ریشه در فرمهای
گذشــته دارنــد .در این ســطح از تغییــر ،مجموعهای یکدســت وجود
ً
ثابت موســیقی وجود دارند که موجد
نــدارد بلکه صرفا برخی عناصر ِ
تداوم هســتند و تمایز میان کهنه و نو بهســادگی توســط افراد تعلیم
ندیــده نیــز قابــلدرک اســت .۳ .تغییــر طبیعی-تدریجــی کــه ویژگی
ذاتــی هر سیســتم موســیقایی به شــمار مــیرود .۴ .آخرین ســطح از
تغییــرات را نتــل ،بدیلهای مجــاز معرفی میکند و معتقد اســت که
مقادیــر معینی از بدیلهای فردی مجاز در فرآوردههای موســیقایی
ماننــد ترانههــا یا در انــواع آوازهــا و کارگانها تغییر به شــمار نمیآیند
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موسیقایی

(.)Nettl, 2005, 277-279
دورینــگ در مــورد فرهنگهــای موســیقایی آســیای داخلــی،
ـرات از درون و بیــرون را معرفــی میکنــد .تغییــرات
دو گون ـهی تغییـ ِ
درونــی همچون ســازگاری بــا وضعیت جدید بهصــورت طبیعی روی
میدهنــد ،در مقابــل تغییــرات از بیــرون توســط «مرجعیتهــای
سیاسـ ِـی غیر موســیقایی» در جهت از آن خود کردن میراث فرهنگی
به وجود میآیند (دورینگ .)۱۰۹ ،۱۳۸۵ ،لوین نیز در مورد موسیقی
ازبکستان ،برای تعامل بینابینی نیروهای فرهنگی گونا گون ،الگویی
مبتنــی بر دوگان ـهی «بومیگرایی» و «اروپایی ســازی» را ارائه میکند
کــه از «بــاال» در قالــب سیاس ـتهای دولتــی و از «پاییــن» بهصــورت
فعالیتهای فرهنگی مستقل از حمایتهای رسمی ظاهر میشوند
( ِلوین 1385 ،ب.)167-165 ،
آنچه مورد موســیقی ترکمنی را خاص میکند ،انتقال غیرمســتقیم
ـول تغییــرات از بــاال از ترکمنســتان به
فرآوردههــای موســیقایی محصـ ِ
ترکمنصحــرا اســت .برخــاف ترکمنســتان کــه تحــت تغییرات بســیار
شــدید اعمالشــده از ســوی مراجــع فراموســیقایی شــاهد تغییراتــی
اساسی در سنت باغشیگری هستیم ،در ترکمنصحرا در غیاب چنین
ْ
ظاهر تغییراتی از درون یا پایین بر اســاس انتخاب
اعمال فشــاری ،در
و میل باغش ـیها مشاهده میشــوند اما در حقیقت شاهد پاسخهای
همگرا و وا گرای باغشــیهای ترکمنصحرا به تغییرات رویداده از باال
َ
در ترکمنســتان هستیم .ک ُرتمی پدیدهی انتقال فرهنگی 1را مربوط به
زمانــی میداند که «گروهی از مردم اصول ســازماندهی و ایدئولوژیک
یا ادرا ک تازهای را (موسیقایی یا فراموسیقایی) بهتمامی میپذیرند»
(فاطمــی .)۸۲ ،۱۳۸۱ ،بــه اعتقــاد او «هالــه وجهــه فرهنگ مســلط در
شــرایط اســتعماری ،نیاز به برقراری ارتباط هنری میان گروههایی که
فاقد فرهنگ مشترک هستند و امتیازات مادی و سیاسی و فشارهای
تجاریســازی» میتواننــد انگیزههــای اولیــه و تداومبخــش انتقــال
فرهنگی باشـ�ند کـ�ه بهطورمعمول فراموسـ�یقایی هسـ�تند (Kartomi,
 .)1981, 244-245مورد تغییرات موســیقایی در ســنت باغشیگری در
َ
ترکمنصحرا اما بیشــباهت به آنچه ک ُرتمــی دربارهی انتقال فرهنگی
میگوید ،صورتی خاص از انتقال فرهنگی بهصورت غیرمســتقیم را به
نمایش میگذارد.

فرآیندهای تغییرات در ترکمنستان
«توســعه فرهنگــی» در معنــای افزایــش پیچیدگـ ِـی فرهنــگ و
س��عادت ی��ا رف��اه جامع��ه ( )Dunn and Dunn, 1962, 338و «روســی
کردن» به معنای گســترش شــیوهی زندگی شهری روسی به فرهنگ
گروههای قومی و جوامع قبیلهای مختلف (،)Vucinich, 1960, 867
عناویــن مهمتریــن سیاس ـتهای فرهنگ ـیای بودند که در راســتای
ـاخت فرهنــگ جدید در مناطق مختلف آســیای مرکزی در دوران
سـ ِ
حا کمیــت شــوراها اعمالشــدهاند .هــدف غایــی این سیاس ـتهای
ـگ ملی و پا کســازی ایدئولوژی
کردن یک فرهنـ ِ
فرهنگــی ،نهادینــه ِ
قدیمــی و هماهنــگ کردن فرهنگ موســیقایی بــا ایدئولوژی جدید
و تقویــت تمایــزات ملــی بــا تمرکــز بــر تفاوتهــای فرهنگهــای ملی

مســتقیم نهادهای
ب��وده اس��ت ( .)Moxley, 2014, 65دخالتهــای
ِ
سیاســی برای روســی کردن و توســعهی فرهنگی در حوزهی فرهنگ
موسیقایی باغشیهای ترکمن در دوران اتحاد جماهیر شوروی طی
دو فرآیند نوسازی و بهبود کیفی موسیقی رویداده است.
قالب
ها،
ت
یکــی از معروفتریــن شــعارهای لنین در مورد هنــر مل
ِ
ناسیونالیســتی و محتــوی سوسیالیســتی بــوده اســت ( ِلوین۱۳۸۵ ،
حفظ اشکال سنتی نهادهای
الف .)160 ،سیاست ملی شوروی نه به ِ
اجتماعی تمایل داشت و نه درعینحال قادر به ایجاد یک همگونی
تحمیلــی بــود .راهحــل در مصالحــهای میــان ایــن دو حد پیدا شــد،
اعمال یک دیدگاه رســمی که بر اســاس آن فرهنگ این جوامع
یعنی
ِ
در عیـ ِـن بــه دســت آوردن شــکلی ملــی ،محتوایــی سوسیالیســتی
جهــت ایجــاد محتوایــی
داشـ�ته باشـ�د ( .)Vucinich, 1960, 873در
ِ
سوسیالیســتی در هنــر ،اســتالین دســتور داد کــه فرمهــای هنــر ملی
بایــد اصــول بلشویســم را شــرح دهنــد .از ایــنرو موســیقی مردمــی
یکــه عامدانــه در خدمت انتقال پیام انقــاب به مردم به کار
درصورت 
گرفتــه میشــد نهتنهــا محــدود نمیشــد ،بلکه مــورد حمایت بســیار
نیــز قــرار میگرفت و هر آنچــه در تعارض با اندیشــهی سوسیالیســتی
بــه نظر میرســید یــا دســتخوش ممیزی و اصــاح تعارضــات موجود
بــا نمادهای سوسیالیســتی قــرار میگرفت یــا در صورت عــدم امکان
سیاست نوسازی در فرهنگ
ممیزی بهصورت کامل حذف میشد.
ِ
کــردن
سوسیالیســتی
بــر
تمرکــز
موســیقایی باغشــیهای ترکمــن ،بــا
ِ
صورت حذف نشانهها و رفتار مذهبی و صوفیگری از کالم
محتوا ،به
ِ
ّ
و رفتاره��ای موس��یقایی ( ،)Moxley, 2014, 66منــع ِدســانخوانی
ظــن ارتجاعــی
(کارگان روایــی ،مشــتمل بــر اجــرای داســتانها) بــه ِ
بـ�ودن و تقویـ�ت روحیـ�هی خرابـ�کاری (،)Blackwell, 2013, 16
جعــل محتوای سوسیالیســتی در میــراث ادبی ترکمنــی (نک .فصل
«توضیحی دربارهی اشــعار الحاقی» عاشور پور)۳4۹-۳۳۸ ،۱۳۸۸ ،
و ســاخت و جعل روحیهی ملیگرایی در کالم برای همسازی میراث
ادبـ�ی و فرهنگی ترکمنی با آرمان و اندیشـ�هی سوسیالیسـ�م (Edgar,
 )2006, 6-8اعمالشده است.
در دوران شــوروی ،مجریــان ایــدهی توســعهی فرهنگــی با فرض
اینکه موســیقیهای ملل در مرحلــهی ابتدایی قرارگرفتهاند ،بهبود
ارتقاء این موسیقیها تا سطح فرهنگ
کیفیت موسیقی را مترادف با
ِ
جهانــی میدانســتندِ .لویــن ( ۱۳۸۵الــف )۱۵۹-۱۵۶ ،اندیشــهی
موســیقی ملــی در هــر یــک از جمهوریهــای و همچنین اســتفاده از
سرمش ـقهای اروپایــی در پژوهشهــای نظــری و فنــون هماهنگــی
اصــوات را بهعنوان نمونــهای از تغییرات از بیرون بهصورت خاص در
مورد ازبکستان معرفی میکند که از رویکرد تکاملگرا به فرهنگهای
ارتقاء
موســیقایی مردمــی در این دوران ناشــی شــده اســت .فرآینــد
ِ
کیفیــت موســیقی در فرهنــگ موســیقایی باغشــیهای ترکمــن در
طریــق علمــی
دوران کمونیســتی نیــز مطابــق بــا الگــوی فــوق و از
ِ
کــردن موســیقی ،ترویج بیان جمعــی و ابداع و بهبود کیفیت ســازها
اعمالشــده تا لوازم اجرای ســبک جدید «موسیقی ملی» بهمثابهی
بازتابدهنــدهی پیشــرفت ،توســعه و سوسیالیســم در محتوایــی
ُ
ایدئولوژیک و هویت ملی در فرم فراهم شود (.)Moxley, 2014, 65

40
نشریه هنرهایزیبا  -هنرهای نمایشی و موسیقی دوره ،۲۴شماره ،۳پاییز ۱۳۹۸

بــا فروپاشــی شــوروی ،تثبیــت اوضاع سیاســی و رفــع بحرانهای
اجتماعی-اقتصــادی تحــت لــوای دو فرآینــد «ملتســازی» و
«دولتسازی» به مهمترین چالش جمهوریهای تازه استقاللیافته
تبدیل شــد و بهمنظور به نظم درآوردن ســاختارهای رسمی قدرت،
ـدن اقتدارگرایــی» و
اصالحاتـ
ـی بهصــورت «نوســازی یــا مدرنیــزه شـ ِ
ُ
«فرآینــد رفــرم فرهنگــی» آغــاز شــد (ابوالحسنشــیرازی و مجیــدی،
 .)۷۱-57 ،۱۳۸۲اصالحــات اعمالشــده در قالــب «روســی زدایــی،
ترکمنستان
ترکمنی شدن و ملیگرایی» برای ایجاد ثبات سیاسی در
ِ
بعــد از اســتقالل ،محــور اصلــی سیاس ـتهای فرهنگــی حا کــم بــر
ترکمنهای ترکمنستان در  ۲۴سالهی اخیر بوده است (همان.)63 ،
ُ
صفرمــراد نیـ ُـازف از همــان نخســتین ســال حکومــت خــود۱۹۹۲ ،
ـودن ملــت ترکمــن را بــه تقلیــد از نمونهی
م ،ایــدهی منحصرب هفــرد بـ ِ
عنصر
با
همــواره
ها
ن
ترکم
دوران
ایــن
در
ترکیــه مطرح کــرد و درنتیجه
ِ
«ترکمنیشدن» در زندگی روزمره ،رسانههای جمعی ،معماری و غیره
مواجـ�ه بودنـ�د ( .)Horak, 2005, 7-8مطابــق دســتور نیـ ُـازف و بــا این
پیشفرض که در کنســرتها و رادیوتلویزیون دیگر کســی عالقهای به
گوش دادن به باغشــیها ندارد ،اجرای موســیقی باغشیها بهصورت
سنتی در کنسرتها و رادیوتلویزیون متوقف شد .همچنین باغشیها
ملزم شدند که حدود  ۷۲ساز ابداعی که بهفرمان او ساختهشده بود را
در همهجا به کار گیرند (.)Gullyev, 2012, 411
ُ
ُ
ُ
محمدف ،رئیسجمهور کنونی ترکمنســتان ،نیز
قربانقلی بردی
ی (جشــن) ها دســتورالعملهایی صادر
برای اجرای موســیقی در تو 
کــرده کــه محتــوای آواز را ملــزم بــه پیــروی از روح زمانه کرده اســت و
ً
بایــد صرفــا معطوف بــه معرفی دس ـتآوردهای بــزرگ دورهی اخیر و
«رنســانس ترکمنــی» باشــند .بــه زبان ســاده همه بایــد در حمایت از
ملــت و دربارهی رئیسجمهور بخوانند و ا گر اجرا کنندهای از این کار
اجتناب کند ،شغلش را از دست خواهد داد ( .)Ibid, 415آنچنانکه
پیداســت وضعیــت باغش ـیگری در ترکمنســتان بعــد از اســتقالل
نمایانگــر ســطح باالیــی از تغییرات موســیقایی اســت که بــه نابودی
بخش عظیمی از ســنت موسیقایی باغشیگری در ترکمنستان شده
اســت .دورینگ در مورد وضعیت ســنت باغش ـیگری در ترکمنستان
بعد از استقالل معتقد است« :ا گر وضعیت ترکمنستان بهبود نیابد،
این ســنت بــزرگ بهاحتمالزیاد فقط در ایران حفظ خواهد شــد که
جمعیــت بزرگــی از ترکمنهــا را در خود جای داده اســت» (دورینگ،
.)۱۱۸-۱۱۷ ،1385

تحول سنت در ترکمنصحرا
برخــاف آنچــه در مــورد ترکمنســتان دوران کمونیســتی و پــس
از اســتقالل شــرح دادیــم ،وضعیــت فرهنــگ موســیقایی و ســنت
باغش ـیگری در ترکمنصحــرا در نقط ـهی مقابــل یعنــی فار غ از فشــار
سیاس ـتهای فرهنگـ ِـی مراجــع فراموســیقایی بوده اســت .تغییرات
ً
رویداده در ترکمنصحرا در ظاهر تماما بهصورت تغییرات از پایین و
بر اساس انتخاب و میل باغشیهای منطقه به نظر میرسند ،در این
جریان متفاوت به چشــم میخورد .با در نظر داشــتن
میان اما چند
ِ

تغییــرات رویداده در ترکمنســتان آشــکار میشــود کــه مجموعــهی
ً
رویکردهــای متفــاوت و بعضــا متناقــض باغشــیهای منطقــه ،در
حقیقــت وا کنشهــای همگــرا و وا گــرای دو گــروه از باغشــیهای
ترکمنصحــرا به فرآوردههای موســیقایی ناشــی از تغییــرات از باال در
ترکمنستان هستند.
نخســت ،جریانی که بهجز موارد معدودی که بهصورت مستقیم
ً
از فرآوردههــای تغییــرات در ترکمنســتان اســتفاده کــرده ،عمومــا
بیتوجه به روند تحول ســنت در آنســوی مرز در حال سیر طبیعی و
تدریجــی خود اســت .در تقابل با این گــروه ،جریانی دیگر در فرهنگ
موســیقایی باغشــیگری در منطقــه مشــاهده میشــود کــه همــواره
بــه فرآوردههــای تغییرات در ترکمنســتان چشــم داشــته و بیشــترین
تحــوالت رویداده در ســنت باغشــیگری از ســوی ایــن گــروه بــوده
اســت .توجه به دوگانهی باغشیگری حرفهای /غیرحرفهای موجود
در منطقــه کــه از طریــق پژوهش میدانــی دریافت میشــود ،کلیدی
راهگشا در تفسیر روند تغییرات در ترکمنصحرا و پاسخهای متفاوت
باغش ـیها بــه فرآوردههــای ترکمنســتانی اســت و منطــق موجــود در
تحوالت رویداده در منطقه را بر ما آشکار میکند.

دوگانهی باغشی حرفهای/غیرحرفهای
متأثر از دو تغییر اجتماعی مهم یعنی تکمیل فرآیند یکجانشــینی
ترکمنهــا در منطقــهی ترکمنصحــرا (دشــت ترکمــن) و وارد شــدن
ترکمنها به ســاختار اجتماعی جدید در نیمهی قرن شمســی اخیر،
در شــرایط کنونی در ترکمنصحرا شــاهد دوگانهی باغشی حرفهای/
غیرحرفهای در فرهنگ موسیقایی ترکمنی هستیم.
بــا کامل شــدن رونــد اســکان ترکمنهــا در ترکمنصحــرا در اواخر
ده ـهی  ۱۳۳۰-۴۰ه.ش ،پــس از گذشــت  ۲۰ســال نســلی از جوانــان
ترکمن به وجود میآیند که اعضای ساختار اجتماعی جدید هستند.
ً
ایــن جوانــان دیگــر لزوما کشــاورز یا دامدار نیســتند ،اغلب آنان قشــر
تحصیلکردهای هســتند که به موسیقی ترکمنی بهعنوان مسئلهای
هویتی نگاه میکنند .پرداختن به موسیقی ترکمنی توسط این قشر،
آغازگر جریان باغشــیگری غیرحرفهای در منطقه اســت .مشــاهدات
میان حرفهایها و غیر حرفهایها در منطقه
میدانی ،از تمایز آشکار ِ
و میل شدید غیرحرفهایها بر این تمایز گذاری خبر میدهند.
هرچنــد حرفهایهــا تنها ســواد خواندن و نوشــتن دارند و زندگی
موســیقایی آنــان ایجــاب میکنــد کــه بــدون هیــچ محدودیتــی و بــه
هــر مبلغــی در هــر توی و مجلســی اجراکننــد ،در مقابل باغشــیهای
ســواد ســیکل یــا دیپلــم تــا دکتــری یــا
غیرحرف ـهای کــه بــا حداقــل
ِ
مشــاغل آزاد دارند یا کارمندان و بازنشســتگان مرا کز دولتیاند ،جزء
تحصیلکردههــا و روشــنفکران ترکمــن بــه شــمار میآینــد .ایــن گروه
بــا وســواس در انتخــاب مــکان و محفــل اجــرا ،تأ کید بــر معرفی خود
بهعنوان «موســیقیدانی آ گاه» و تمایل بسیار بر ارائه چهرهای علمی
و پیشرفته از موسیقی خود و با ترجیح اجراهای باشکوه با گروههای
بزرگ و ســالنهای کنسرت و جشــنوارهها بهجای تویها میان خود
و حرفهایهــا تمایــز میگذارنــد .در اغلــب مــوارد حرفهایهــا و غیــر
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حرفهایهــا پاس ـخهای گونا گونــی بــه آنچه از آنســوی مــرز میآمده
دادهانــد و خــود نیــز در جریــان تحوالت اخیــر در حیات باغش ـیگری
در ترکمنصحــرا نقــش و موقعیتی متفــاوت داشــتهاند .تحلیل رفتار
و پاس ـخهای متفاوت باغش ـیها در تغییرات اخیر نشــان میدهد که
اغلــب عناصــر تداومبخش ســنت در رفتار و پاس ـخهای باغش ـیهای
حرفهای و بیشترین تحوالت رویداده در پاسخهای غیر حرفهایها
یافــت میشــود .بیتردیــد تمامــی ایــن افــراد کــه بــه موســیقیگری
مشــغولاند« ،موســیقیدان» نامیده میشــوند اما غیر حرفهایها در
ترکمنصحــرا بــر ارائهی خود بهعنــوان موســیقیدانی «آ گاه» (آ گاهی
بهمثابــه دانش نظــری موســیقی) تأ کیددارند .یادآوری میشــود که
مــا بدون آنکه قصد ارزشگذاری داشــته باشــیم ،غیــر حرفهایها در
دان «آ گاه» مینامیم.
ترکمنصحرا را موسیقی ِ

آموزش (موسیقیدان «آ گاه» /باغشی)
باغش ـیهایی که بهواســطهی تســهیل رفتوآمد به ترکمنســتان
مجــال تحصیــل در کنســرواتورهای موســیقی ترکمنــی در عش ـقآباد
ـام
و اســتفاده از فرآوردههــای تولیدشــده در ترکمنســتان بــرای نظـ ِ
نظــری موســیقی ترکمنــی و آمــوزش آن را پیــدا کردهانــد ،بــه تقلید از
روشهــای ابداعــی نویــن ،در منطقــه بــه آمــوزش موســیقی ترکمنی
در قالــب شــیوهی آموزشــگاهی مشــغولاند .ایــن خلیف ـه (اســتاد،
باالترین مرتبه در سنت باغشیگری) های امروزی با تفاخر به ارائهی
تصویری علمی از موسیقی ترکمنی و استفاده از الگوهای غربی برای
آمــوزش و بهکارگیــری ناشــیانهی اصطالحات موســیقی غربی تمایل
دارنــد .ایــن شـ ِـگردها که وجاهــت «موســیقیدان آ گاه بــودن» برای
آنهــا مــیآورد همزمان آنــان را به معلمین موســیقی ترکمنی تبدیل
نام «باغشــی» را به عاریت گرفتهاند.
میکند ،معلمینی که دیگر تنها ِ
صرف تربیت نوازنده و خواننده ،دگردیســی باغشــی به موســیقیدان
ِ
«آ گاه» و ترجیح درآمد باالتر و دائمی تدریس بهجای اجراها در توی
در این فرآیند ،تأثیر بســیاری بر محجوریت هرچهتمامتر باغش ـیگری
حرف ـهای و رواج باغش ـیگری غیرحرف ـهای در منطقه داشــته اســت.
هنوز انتقال ســنت باغش ـیگری و تربیت باغشی حرفهای هرچند کم
ً
و محــدود ،در ترکمنصحــرا ادامــه دارد ،شــیوهای انتقالــی کــه تماما
در ترکمنســتان ازمیانرفته اســت ،هنوز هســتند نوجوانانی ،هرچند
معدود که از ســنین پایین به باغش ـیهای حرفهای سپرده میشوند
و بــه شــیوهای استاد-شــا گردی به انتقال ســنت باغش ـیگری تداوم
ـدن بــا یــک خلیفه و
میبخشــند .آموزشــی کــه تنهــا بــا همنفــس شـ ِ
باغشی باتجربه در مراسم گونا گون و به روزگاران به دست میآید.
ِ

تمایز گذاریباترکمنستان(دستگاه /گرگانیولی)
در وضعیــت کنونــی در ترکمنصحــرا ،برخــی از اطالعرســانان
ـاح «دســتگاه» را در مــورد نظــام موســیقایی ترکمنــی بــه کار
اصطـ ِ
میبرند .نخستین منبعی که به کاربرد اصطالح دستگاه در موسیقی
باغش ـیها اشــاره کرده اســت ،موســیقی ترکمنی (مســعودیه)۱۳۷۹ ،

اســت .در جســتجوی دقیقتــر پیشــینهی کاربــرد اصطالح دســتگاه
ً
درمییابیــم اوال بهجــز در چنــد یادداشــت نشــر یافتــه در مطبوعــات
دهههــای اخیــر ،ســخنی از دســتگاه در موســیقی ترکمنــی نیســت
و بهعنــوان نمونــه مصطفایــی ( )۹۹ ،۱۳۷۸و کاظمــی و ســعیدی
ً
ً
( )۷۴ ،۱۳۹۰صرفا از چهار دســتگاه نام میبرند .ثانیا اطالعرســانان و
باغشیها نیز بهجز در چندسالهی اخیر ،اصطالح «دستگاه» را به کار
نمیبردهاند و تنها  ۴یا  ۵مقام اصلی یا «شاهمقام» موسیقی ترکمنی
معرفی میکنند (بهعنوان نمونه نک .درویشی ۸۷ ،۱۳۷۶ ،و ،۱۳۸۰
ً
 ۱۶۲و همچنیــن مجد .)۶ ،۱۳۸۲ ،ثالثا در پژوهشهای انجامشــده
در حــوزهی موســیقی باغشــیهای ترکمــن توســط اوسپنســکی،
بلیایــف ،اســلوبین و ژرانســکا کمینــک و حتــی پژوهشگــران ترکمنی
ً
ُ
احمدف و قلیف از واژهی «دســتگاه» نشــانی نیســت .رابعا
همچون
باغش ـیهای ترکمنســتانی همچــون آقمــراد ُ
چاریــف نیز بــا اصطالح
«دســتگاه» بیگانــه هســتند .او اســتفاده از اصطــاح «دســتگاه» در
ً
ســنت باغشــیگری را متأخر میداند و معتقد است که صرفا در میان
باغش ـیهای ترکمنصحــرا رواج دارد (گفتگــوی شــخصی .)۱۳۹۴ ،از
همین روست که مسعودیه ( )۱۷ ،۱۳۷۹نیز گمان برده که «دستگاه»
و توضیح آن در موسیقی ترکمنی مفهومی «تدوینیافته» است.
بایــدتوجه داشــت که تــاش پژوهشگرانی همچون اوسپنســکی
( )Goshayeva, 2015, 64و بلیای��ف (Beljaev and Slobin, 1975,
 )144-154در جهت شــناخت نظام حا کم بر موســیقی باغشــیهای
ترکمــن بــه روش مطالعــهی تطبیقــی ،تأثیــرات بســیار زیــادی بــر
مطالعــات مرکــز پژوهــش موســیقی مردمــی ترکمــن در ترکمنســتان و
خل��ق آث��ار جدید هنرمندان گذاش��ته اس��ت (.)Gullyev, 1985, 3-5
دورینگ معتقد اســت که تالشهای عمدی صورت گرفته در جهت
«آ کادمیــک کــردن موســیقی» در ابتــدای شــکلگیری شــوروی بــر
ُ
فرمهای موسیقی ،ســازها ،اسلوبهای نوازندگی ،بسترها و مقاصد
اجرا و شیوههای انتقال تأثیر گذاشته و شورویها به دنبال «تثبیت
و آوانگاری صداها» در جهت اســتاندارد کردن زبان موســیقی و زبان
گفتاری بودهاند (دورینگ.)۱۱۰ ،۱۳۸۵ ،
شایان توجه است که در خالل کار میدانی ،بسیاری از باغشیهای
حرف ـهای ،درحالیکه خود هیچگونه تعریفی از این واژه نداشــتند ،به
ای ب ا ســواد
پژوهشــگر توصیــه میکردند که به باغشــیهای غیرحرفه ِ
مراجعــه کــرده و با صحبت از «دســتگاه» در نظام موســیقی ترکمنی،
از غنــای ایــن فرهنگ موســیقایی مطلع شــود .بــه کار گرفتن واژهی
«دستگاه» در مورد فرهنگ موسیقایی باغشیهای ترکمنی از سوی
باغش ـیهای غیرحرفــهای در ترکمنصحــرا ،تالشــی بــرای نمایــش
چهــرهای نظاممنــد و علمــی از ایــن موســیقی اســت و در حقیقــت
کــردن) یکــی از
غیــر حرفهایهــا بــه دنبــال بومیکــردن (مــال خــود
ِ
فرآیند علمی ســازی موســیقی باغشیها در ترکمنستان
فرآوردههای
ِ
بهصورت به کار بردن «دستگاه» در ترکمنصحرا هستند.
بهموازات غیر حرفهایها ،عدهای از باغشیهای حرفهای یموت
در تالشــی ناموفق ،ســبک گرگانیولــی را برای متمایزکردن ســبک و
شــیوهی اجرای خــود از باغشــیهای ترکمنســتانی مطــرح کردهاند.
ســبکی کــه نهتنهــا ســابق های درگذشــتهی ایــن ســنت موســیقایی
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نــدارد ،بلکــه برخالف ســبکهای قدیم کــه بر مؤلفههــای طایفهای
اســتوار هســتند ،بــر مکان ســکونت جدیــد تأ کیــد دارد ،بعــاوه آنکه
از ســبک یموتهــای همجــوار آنــان در جنوب غربی ترکمنســتان نیز
چندان متمایز نیســت و بــرای آن (گرگانیولی) نمیتوان ویژگیهای
فنی و موســیقایی متمایزی از سبکهای رایج در سنت باغشیگری
قائــل بــود .ابــداع و ادعــای وجــود ایــن ســبک در منطقــه ،مختــص
بــه باغش ـیهای حرف ـهای اســت و ب هجــز ایــن گــروه از باغش ـیهای
منطقــه هیــچ منبــع و اطالعرســان دیگری وجــود آن یا حتــی امکان
آن را تأییــد نمیکنــد .درمجمــوع هرچند «دســتگاه» و «گرگانیولی»
در ترکمنصحــرا در نــگاه نخســت مظاهــر تغییــرات از درون بــه نظــر
ً
میرســند امــا درواقــع غیــر حرفهایهــا صرفــا فرآوردههــای فرآینــد
بهبود کیفی موســیقی باغش ـیها در ترکمنســتان را با تغییــر نام از ِآن
ً
دادن خود از
خودکــرده و حرفهایها نیز صرفا در جهت متمایز جلوه ِ
باغشیهای ترکمنستانی هم سبکشان تالش دارند.

ساخت ساز /بهکارگیری ساز جدید
در ترکمنســتان هــدف از تأســیس ارکســترهای موســیقی مردمــی
و ســازهایی کــه قــادر به نواختن در گروهها و ارکســتر باشــند ،تهیهی
لــوازم موردنیــاز بــرای اجــرای ســبک جدیــد «موســیقی ملــی» بــوده
اســت .ســبکی که پیشــرفت ،توســعه و سوسیالیســم را در محتوایی
ایدئولوژیــک و هویــت ملــی را در فــرم خــود بازتــاب م ـیداده اســت
( .)Moxley, 2014, 65هرچنــد تویدوک (نیترکمنی) در ترکمنصحرا
همچنــان با شــکل ســنتی  ۵ســوراخهیخــود نواخته میشــود و نی
ششســوراخه ابداعــی در ترکمنســتان در منطقــه رواج نیافتــه ،در
ترکمنصحــرا بهپیــروی از ترکمنســتان ســازهای دوتــار و کمانچــه بــا
فواصل تعدیلشده نواخته میشوند.
2
الکترودوتار
با توجه به تمرکز باغشیهای حرفهای بر بیان فردی،
ِ
ابداعی در ترکمنســتان ،بســیار موردتوجه و استفادهی آنها است و
هیچکدام از تجربیات دیگری که در جهت ابداع ساز صورت گرفته به
موفقیت الکترودوتار نبودهانــد .هرچند حرفهایهای منطقه ،ابداع
این ســاز را به خود نســبت میدهند ،در فهرست سازهای ابداعی در
فرآیند ارتقا و بهبود کیفی سازها در ترکمنستان (Goshayeva, 2015,
 )66-67بارهــا به چنین ســازهایی اشــاره شــده اســت .بــه عقیدهی
حرفهایهــا ،مهمتریــن انگیــزهی اســتفاده از این ســاز ضعیف بودن
کردن"
صــدای دوتــار ترکمنــی بــرای اجــرا در عروس ـ 
ی و "جوانپســند ِ
صــدای دوتــار اســت .در مقابـ ِـل ایــن پاســخ همگــرای حرفهایهــا
بــه تحــوالت آنســوی مــرز ،باغش ـیهای غیرحرف ـهای پاســخی وا گرا
ـتن اســتفاده از ســازهای
دادهانــد .غیــر حرفهایها با ســخیف دانسـ ِ
ابداعــی همچــون انــواع الکتــرو دوتــار ،پلکتــور دوتــار (دوتــاری کــه بــا
مضراب نواخته میشود) و دوتار دوکاسه ُ(سپرانو-باس) ،بر تجربهی
ُ
سازهای نامتعارف با فرهنگ موسیقایی ترکمنی همچون آ کردئون و
مطلوب بیان جمعی در گروههای
ســازهای کوبهای و سازآراییهای
ِ
بزرگ خود تمرکز کردهاند .قابلتوجه اســت که در روند ســاخت ســاز
ـاز جدیــد کــه در رونــد تغییــرات در منطقه مشــاهده
و بهکارگیــری سـ ِ

میشــود ،هــم حرفهایهــا و هــم غیــر حرفهایهــا از فرآوردههــای
تغییرات رویداده در ترکمنستان بهره بردهاند.

بیان فردی /بیان جمعی

ً
در موضــوع بیان حرفهایها ،پاســخی تمامــا وا گرا به رونق و رواج
بیــان موســیقایی جمعــی در ترکمنســتان کــه «پررنگتریــن جلوهی
سیاست موســیقایی در جهان شوروی بود» (دورینگ)۱۱4 ،۱۳۸۵ ،
ً
دادهانــد و کامــا به شــکل بیان فردی ســنتی خود وفــادار ماندهاند.
در دههه ـای  ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰م ،.برنامههایــی مقدماتــی بــه اجــرا
درآمــد کــه هــدف آن ،ایجاد انگیزه بــرای تغییرات اساســی اجتماعی
کــردن نوشــتار و حمایــت از موســیقی جدیــدی
همچــون اســتاندارد
ِ
کــه سوسیالیســم در ارکســترهای بــزرگ آن بازتاب مییافــت و اجرای
ُ
هارمنیهای آنها نیازمند مش��ارکت موس��یقیدانها بود (Moxley,
 .)2014, 67در مقابل غیرحرفهایها بیان فردی ســنت باغشــیگری
را کنار زده و معتقد به نمایش عظمت موسیقی ترکمنی در اجراهای
گروهی هســتند و حتی میکوشــند توجیه کنند کــه اجراهای گروهی
در ســنت باغشــیگری در گذشــتهی دور ســابقه داشــته اســت.
چنیــن گروههایــی تــا بــه امــروز مدعــی احیــاء «موســیقی ســنتی»
هســتند ،هرچند به شــیوهای «جشــنوارهای پســند» و از روی دست
باغشیهای ترکمنستانی .باغشی ارازمحمد کلته میگوید« :ما اولین
بار بهصورت همنوازی و به تقلید از ترکمنستان موسیقی گروه نوازی
منظم ترکمنی را پایهگذاری کردیم» (قجقی و مرادی.)۱۱۳ ،۱۳۸۱ ،
برخــاف کارگان موســیقایی باغشــیهای حرفــهای کــه باوجــود
فقیرشــدن ســازها همچنــان بــه شــکل ســنتی و بــا کمک مکانیســم
ُ
جابجایــی کالم بــر روی ملدیهــای یکســان بــه حیاتــش ادامــه
میدهــد ،غیرحرفهایها در کنار تنظیم قطعــات قدیمی برای گروه،
ً
از کارگان صرفا ســازی و ســاختههای جدید و آوازهای عامیانه نیز در
اجرا اســتفاده میکنند .منبع پرکاربرد دیگر ساختههای باغشیهای
ترکمنســتانی ،پیــش و پــس از اســتقالل ،بــرای ارکســترهای بــزرگ
اســت کــه با تغییــر در کالم اجرا میشــوند .در مطالعــهی تغییرات در
قطعات جدید همچون حذف فنون آوازی ،ثابت شــدن مؤلفههای
شدن کوک و فواصل ،ضرورتهای
ریتمیک -متریک و نیز استاندارد ِ
اجراهای جمعی و گروهی نباید نادیده گرفته شوند .دورینگ معتقد
اســت ریتم و فواصل متأثر از اجراهای گروهی و جمعی دســتخوش
ً
تغییر میشوند ،بدینصورت که تنها قطعات «نسبتا خشک و بدون
ُُ
مترنم را دارند بدین کار میآیند (دورینگ،
روباتو» که قابلیت اجرا با
.)۱24 ،۱۳۸۵

بازقلمروسازی
ِلویــن اشــاره میکنــد کــه از اواخر قــرن نوزدهــم ،بازقلمروســازی
عمــدهای در آســیای مرکــزی رخ داده اســت کــه درنتیجــهی آن،
هــم ترکیــب جغرافیایــی قلمروهــای سیاســی و هــم ترکیببنــدی
اجتماعــی ســاختهی قلمروهــای فرهنگــی دســتخوش تغییــر بســیار
مــورد
شــده اســت ( ِلویــن ۱۳۸۵ ،ب .)۱۶۵ ،در ازبکســتان لویــن بــه
ِ
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بازقلمروســازی گرفتــن مقامهــای تاجیکــی و ازبکــی اشــاره میکنــد،
بدینصــورت که تمامی ایــن مقامها در قالبی گنجانده شــدهاند که
در ازبکســتان شــش مقــام ازبکی-تاجیکــی و در تاجیکســتان شــش
مقــام تاجیکی-ازبکــی نامیــده میشــوند (همــان .)۱۷۲ ،فاطمی نیز
در مــورد موســیقی مازنــدران بــه این فرآیند اشــاره میکنــد (فاطمی،
 .)۱۰۵ ،۱۳۸۱آنچــه در ترکمنصحــرا بهصــورت ارائ ـهی مجموع ـهای
از ســبکها مشــاهده میشــود ،بســیار بــه فرآینــد «باز قلمروســازی»
کــه لویــن و دورینــگ در مــورد ازبکســتان معرفــی میکننــد شــباهت
دارد (لویــن 1385 ،ب .)۱۶۶-۱۶۵ ،در مــورد موســیقی باغش ـیهای
رفتن تمایزات سبکی
ترکمن ،فرآیند بازقلمروســازی منجر به از میان ِ
بهعنوان مهمترین ویژگیهای فنی-موســیقایی کارگان موســیقایی
باغش ـیهای ترکمن شده اســت ،یعنی ژستها ،شاخصههای آوازی
(شــیوههای اجــرای آواز ،فنــون آوازی) و رنــگ صــدا .تأثیــر تغییــرات
رویداده بر موســیقی باغش ـیها طی فرآیند باز قلمروسازی بهحدی
اســت که هر مخاطب ناآشــنا با این فرهنگ موسیقایی نیز به آسانی
بــا توجه به «اســتاندارد شــدن آواز» در ســاختههای جدیــد میتواند
ساختههای کهنه و جدید را از هم شناسایی کند.
در ترکمنســتان از  ۱۹۱۷بدیــن ســو فشــارهای سیاســی شــدیدی
بــرای کنــار گذاشــتن مظاهــر تمایــزات قومــی -طایف ـهای در جهــت
ســاخت «موســیقی ملی قوم ترکمن» اعمال شــده اســت .شــوروی با
«ملیتزدایی و روســی کردن» (ابوالحسنشیرازی و مجیدی،۱۳۸۲ ،
ت جلوگیری از دســتهبندیهای گستردهی
 )254در راســتای سیاســ 
سیاسی در منطقه (کارر دونکاس )137 ،1376 ،و حا کمان ترکمنستان
اســتقاللیافته با سیاستهای ملتســازی در قالب «ترکمنی کردن و
روســی زدایــی و ملیگرایــی» (ابوالحسنشــیرازی و مجیــدی،۱۳۸۲ ،
 )73-72به دنبال قدرت سیاسی بودهاند و وجه مشترک هردوی این
سیاستها ،تعارضشان با ساختار طایفهای قوم ترکمن است.
در وضعیــت کنونــی در ترکمنصحــرا بــرای حرفهایهــا و غیــر
حرفهایهــا مفهــوم «اصالــت موســیقی» در اجــرای اســاتید دوران
جماهیر شــوروی و آنچه از خلیفههایشان آموختهاند ،معنا میشود و
فرقی نمیکند که باغشــی حرفهای یا غیرحرفهای اســت ،در هر شــکل
به توانایی اجرا در ســبکهای مختلف و تقلید از بزرگان این ســبکها
تفاخر میکنند .بهعنوان نمونه اطالعرســانان معتقدند باغش ـیهایی
همچون نظرلی محجوبی «فقط در سبک خیوه» میخواندند (قجقی
نســل بعدی باغشیهای ترکمنصحرا دیگر
و مرادی .)۱۱۳ ،۱۳۸۱ ،در ِ
چنین پایبندی محکمی به ســبکی خاص مشــاهده نمیشــود مانند
باغشــی ُدردی ُطریــک کــه میگویــد که من از ســبک یمــوت گوکلنگ
میخوانم ولی از قطعات خلیفههای سبکهای بزرگی همچون آخال
تکه نیز اجرا میکنم (اونق.)۱۲۰ ،۱۳۸۱ ،
یــک باغشــی در گذشــته در ســنت موســیقایی طایف ـهی خــود
آموزش میدید و رشــد میکرد و علیرغم وجود اشــترا کاتی در کارگان
موســیقایی ایــن طوایف ،هر یــک از این ســبکها کارگانی متفاوت از
دیگر ســبکها داشــته اســت .ا گر در ترکمنســتان دولت با اقدامات و
قوانین و بگیروببندهای بســیار شــدید تمامی طوایف را در کلیشهی
ملــت ترکمــن گنجانــده اســت ،در ترکمنصحــرا ،ترکمنها مســامحه

بــا تمایــزات را بهعنــوان روشــی بــرای رســیدن بــه اتحــاد برگزیدهاند.
بازقلمروســازی کارگان موسیقایی باغشــیهای ترکمنصحرا ،فرآیند
تغییــری اســت کــه در میــان حرفهایهــا و غیــر حرفهایهــا مشــترک
دریافــت میشــود امــا نه همچــون بازقلمروســازی اعمالشــده از باال
در ترکمنســتان ،بلکه متأثر از عناصر وحدت بخشــی همچون زبان و
هویت ترکمنی مشترک.
ابــداع «دســتگاه» و «گرگانیولــی» فرآوردههــای فرآینــد میــل بــه
تمایزگــذاری میــان ترکمنهــای ایــران بــا ترکمنســتانیها هســتند
کــه بهوفــور در منطقــه مشــاهده میشــوند ،امــا تمایــزات طایفــهای
ترکمنهای داخل ایران را نیز باید بیاد داشــته باشــیم که راهحل آن
کــردن تمایزات
فرآینــد بازقلمروســازی اســت .بدین ترتیــب کمرنگ
ِ
طایف ـهای در میــان ترکمنهــای ایــران هدایتگــر حرکــت بهســوی
هویتی مشــترک در موســیقی اســت که الزمهی آن از میان برداشتن
«ســبک» بهعنــوان یکــی از حیاتیتریــن عناصــر فرهنگ موســیقایی
باغش ـیها است .ازاینرو گرچه در ترکمنصحرا باغشیگری حرفهای
به صورتی محدود سعی در تداوم سنت باغشیگری دارد ،اما از میان
صورت طبیعی باغشیگری در
رفتن سبکها درنهایت منجر به تغییر
ِ
ترکمنصحرا خواهد شد.

مقایسهی ویژ گیهای فنی و موسیقایی
کارگان گذشــتهی
مطالع ـ ه و تحلیــل فنــی و موســیقایی قطعــات
ِ
قطعــات جدیــد ،تأثیــر
باغش ـیهای ترکمــن و مقایســهی آنهــا بــا
ِ
تغییــرات فرهنگی و اجتماعی اعمالشــده در راســتای اندیشــههای
ایدئولوژیک در ترکمنســتان را بر موســیقی باغشــیهای ترکمنصحرا
آشــکار میکنــد .توجــه بــه یافتههــای کار میدانــی ،بهصــورت خاص
مفهــوم «کا کــو» یــا «قاقــو» و نحــوهی تجزیهوتحلیــل باغشــیها از
قطعــات کــه در هنــگام آموزش ســاز بهکار گرفته میشــود ،راهگشــای
ما در مطالعهی این ویژگیهای فنی و موســیقایی اســت .باغشیها
ُ
در دو ســطح خرد (ساختار قطعه) و ســطح کالن (موقعیت قرارگیری
ُ
قطعــه در اجــرا) بــه معرفــی قطعــه میپردازنــد .در ســطح خــرد برای
قطعات قدیمی ســه بخــش مقدمه ،بدنه و خاتمه معرفی میشــود.
ُ
ســاختار بخش مقدمه ،شــامل پایه و عبارت ملدیک معرف قطعه ،و
بخش پایانی ،شــامل عبارت پایانی برای بازگشت به نقطهی شروع،
بســیار به قطعات قدیمی شــبیه هســتند .بخش مقدمه و خاتمه در
قطعات جدید ،عناصر ثابتیاند که روند تداوم میان قطعات قدیمی
و جدیــد را ایجاد میکنند .در مقابل ،مهمترین تفاوتها در قطعات
جدید نســبت به قطعات قدیمی در کارگان موســیقایی باغشیها در
بخش بدنهی قطعات قابلمشــاهده اســت .ایــن تفاوتها در فرم و
ســبک آوازی استانداردشــد ه در قطعات جدید و پیروی موســیقی از
کالم دریافت میشوند.
کا کــو یــا قاقــو بــه معنــای اجــرای دســت راســت در ســاز دوتــار بــه
اســاس ریتم در کارگان موســیقایی باغشــیها معرفی میشود؛
عنوان
ِ
ُ
بدینصــورت که در قطعات قدیمــی این کارگان یک ملدی که بهطور
مثال از  ۸کا کو ســاخته شــده میتواند از نظر کشــش زمانی به اشــکال
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مختلــف بســیاری اجــرا شــود .پیونــد آزاد شــعر و موســیقی در قطعات
ُ
کارگان دوتــار و قجــاق و نیــز اجراهــای مختلــف باغشــیها و فرمهــای
سیال ،محصول این رابطهی خاص کالم و موسیقی است .نمونههای
قطعات با کالم از گذشتهی این کارگان موسیقایی ،تلفیقی
موجود از
ِ
ُ
ُ
هجایــی از کالم و ملــدی بــا اولویــت ملدی را به نمایــش میگذارند که
ُ
ً
عمومــا هر مصرع از شــعر به یک فیگور ملدیــک تعلق میگیرد .جدای
از خصوصیــات متفــاوت اجرایــی در ســبکهای متفــاوت در میــان
ُ
باغش ـیها ،عــدم پیــروی ملــدی از کالم مهمتریــن عامــل پیچیدگــی
و تنــوع ارتبــاط شــعر و موســیقی در قطعــات کارگان موســیقایی
باغش ـیهای ترکمن به شــمار میرود .به ســبب آزادی در پیوند شعر و
ُ
ُ
ملــدی ،در اجــرای قطعات دارای متر مشــخص باغشــیها ملــدی آواز
را بــه شــیوههای متنوعــی ارائه میکننــد .بهعنوان نمونــه در قطعهی
ُ
بالصیاد ،کالم  ۸هجایی است؛ ازاینرو ملدی آواز ،براساس قاعدهی
اختصاص هر هجا به یک کا کو ،باید  ۸کا کو داشته باشد ،حال اینکه
هشت کا کوی آواز در چند ضرب اجراشود و چه کششهایی خارج از
کالم اصلی به آن اضافه شود بهدلخواه باغشی است .اضافات رایج در
ِ
آواز باغشــیها ،هجاهای خارج از متن اصلی که جزء تعداد هجاهای
کالم اصلــی نیســتند ،در نقش ابزاری بــرای پیوند هرچــه آزادتر کالم با
موسیقی به کار گرفته شدهاند (آوانگاری .)۱
ـیال شعر و موسیقی در قطعات قدیمی
هر آنچه در مورد پیوند سـ ِ
(مفهوم کا کو) کارگان موســیقایی باغش ـیهای ترکمــن میدانیم ،در
ً
ساختههای جدید تماما ازدسترفته است .باوجود آنکه کالمهای

آوانگاری  -1دو مصر ع نخست از قطعه ی بال صیاد (اجرای خان گلدی آنامرادف).

آوانگاری  -2چهار مصر ع از قطعهی دورنالر (اجرای یوسف دیبایی ،ضبط شخصی).

جدیــد نیــز از نظــام هجایــی پیــروی میکننــد ،در این قطعــات به هر
هجا یکصدا تعلقگرفته و موسیقی تابع بیچونوچرای کالم است
(آوانــگاری  .)۲جــدای از آنکــه در قطعــات جدیــد دیگر امــکان تغییر
ُ
و ارائ ـهی واریانتهــای مختلــف از ملــدی آواز بــرای خواننــده فراهم
نیست ،پیروی موسیقی از کالم ،ساده و ثابت شدن ریتم در قطعات
جدید و ساختار تکرارشوندهی جمالت را در پی داشته است.
در بخــش بدنهی قطعات جدید ،با ســاختار بســیار متقارنی روبرو
هســتیم کــه قطعــات جدیــد را بــرای گوشهــای آشــنا بــه موســیقی
ترکمنــی بســیار قابــل پیشبینــی میکنــد .هرچند ظاهر سهبخشــی و
ْ
قطعات عناصر تداومبخش هستند،
آمدن بخش مقدمه و خاتمه در
ِ
چیدمان فرمولبندی شدهی بخش بدنه در قطعات جدید بهوضوح
ُ
با قطعات قدیمی متفاوت اســت .طر حهای صریح و معین فرمال در
ُ
قطعات جدید در حالی ظاهر میشوند که هیچگونه کلیشهی فرمالی
نظــام استانداردشــدهی
در قطعــات قدیمــی یافــت نمیشــود .تغییــر
ِ
ُ
ســاخت ملــدی بر
متریک-ریتمیــک در قطعــات جدیــد نیــز بــه علت
ِ
اســاس کالم ،نســبت به نظام ســیال کا کو در قطعات قدیمی و اجرای
ُ
آواز بهصورت رسیتاسیون در پیدایش جمالت ملدیک تکراری و شبیه
به هم در ساختههای معاصر بسیار مؤثر بوده است.
رفتن بسترهای طبیعی اجرای باغشیها ،توی (جشن)،
با از میان ِ
ب اجرایی پیوســته در این ســنت موســیقایی بهعنــوان مهمترین
قال ـ 
خصیصهی این سنت موسیقایی از میان رفته است .آنچه باغشیها
در مورد ویژگیهای فنی و موســیقایی قطعات کارگان قدیم در سطح
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کالن ،یعنــی موقعیــت قرارگیری یک قطعه در طــول اجرا ،ذکر میکنند
در قطعــات جدیــد به دلیــل ویژگی اجــرا بهصورت تک قطعــه از میان
رفته است .بهعنوان نمونه در آوانگاری  ،۱چون این قطعه در دستهی
چکیملــی آیدی ـمالر (قطعاتــی کــه بــا کــوک بــاال و در مرحل ـهی پایانــی

اجرا میشــوند) قــرار میگیرد ،دامنه و محــدودهی صوتی ،مؤلفههای
ُ
متریک-ریتمیک و شدتوری قطعه که در سطح خرد مطر حمیشوند
از موقعیت قطعه در اجرا (سطح کالن) پیروی میکنند ،درحالیکه در
قطعات جدید این ارتباط از میان رفته است.

تحلیل ســنت موسیقایی باغشیگری در تقابل وضعیت
مطالع ه و
ِ
گذشــته و وضعیــت کنونــی آن در ایران و ترکمنســتان ،آشــکارکنندهی
دو ســیر متفــاوت از این ســنت در دو ســوی مرز و رابط ـهی پیچیدهی
فرهنگهای موســیقایی شــکلگرفته در این مناطق اســت .همچون
دیگر جمهوریهای آســیای مرکزی ،سنت باغشیگری در ترکمنستان
بــا از ســر گذرانــدن حکومــت هفتادســالهی کمونیســتی و وقایــع پس
از اســتقالل ترکمنســتان تحتفشــار سیاس ـتهای توســعه فرهنگــی
اعمالشــده توسط مراجع فراموســیقایی ،تغییراتی اساسی کرده و در
حال حاضر روبه نابودی اســت .در غیاب فشــار مراجع فراموســیقایی
کنونی ســنت باغشیگری در این
در ترکمنصحرا ،مطالعهی وضعیت
ِ
منطقه مورد خاصی از تغییرات موسیقایی را به نمایش میگذارد که در
آن با صورتی از انتقال فرهنگی بهصورت غیرمستقیم مواجه هستیم.
هــر آنچــه در وضعیــت کنونــی در ترکمنصحــرا رویداده ،چهرهی
تغییرات از پایین دارد .فعالیت موسیقایی باغشیهای غیرحرفهای در
ِ
منطقه بیشترین تحول و فعالیت حرفهایها بیشترین تداوم را در این
سنت نشان میدهد .بااینوجود باید توجه داشت که نه حرفهایها

و نــه غیرحرفهایهــا همواره پاســخهای همگرا و وا گرا بــه فرآوردههای
تغییــرات رویداده در ترکمنســتان دادهانــد .شــاید در بحــث آمــوزش
و بیــان بتــوان چنیــن ادعا کــرد اما در موضــوع ابداع یا بهکارگیری ســاز
جدید هر دو گروه پاسخی همگرا داشتهاند ،ازاینرو پاسخ حرفهایها
ً
و غیــر حرفهایهــا از الگــوی کامــا ثابتی پیــروی نمیکند ،امــا در تأثیر
فرآیندهای تغییرات صدسالهی اخیر ترکمنستان بر سنت باغشیگری
در ترکمنصحرا تردیدی نیســت .آنچه مشــخص اســت ،مبنای اصلی
مختلف
تغییــرات در ترکمنصحرا بر پاســخ باغشــیها بــه صورتهای
ِ
کردن فرآوردههای آنسوی مرز و شالودهی
تقلید ،اقتباس و از آن خود ِ
زدن فرآوردهها توســط آنها بوده اســت .پاس ـخهای
تــداوم بــر واپــس ِ
متفــاوت باغشــیهای منطقــه ســبب میشــود کــه مــورد تغییــرات
موســیقایی در سنت باغشــیگری در ترکمنصحرا از شکل رایج انتقال
ً
فرهنگــی ،یعنی ترکمنســتان بهمثابه صادرکننــد ه و ترکمنصحرا صرفا
در جایــگاه دریافتکننــده ،فاصله بگیرد و ما با صورتی خاص از انتقال
تغییرات شــدید اعمالشده توسط مراجع فراموسیقایی
فرآوردههای
ِ
در ترکمنستان به ترکمنصحرا مواجه باشیم.
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1 Transculturation.
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قابلیت اتصال به آمپلیفایر دارد.
3 Reterritorialization.
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T

he musical tradition of Turkmen bagshy (bagshychylyk) is the core of Turkmen culture in
Turkmen-Sahra (Iran) and Turkmenistan. Since the
last decades of the 19th century, this tradition has
faced various degrees of transformation due to the
Socio-political evolutions. In this paper, we focus
on the musical culture in Turkmen-Sahra and explore the changes by juxtaposing its past with its
present. Our study is based on several fieldworks
in Turkmen-Sahra including hours of interviews with
informants from Turkmen-Sahra and Turkmenistan
from 2010 to 2015. Moreover, monographs, travelogues, and audio-visual materials are considered
as well. To provide a basis for comparison we cast
light on the Turkmen-Sahra case according to the
concept of musical change. Taking various aspects
of musical change into account the Turkmen-Sahra
case seems to be a special one mostly through a
particular type of acculturation which we refer to as
indirect acculturation. While various cultural policies
were followed in Turkmenistan since the Russian
revolution to manipulate music, in Turkmen-Sahra,
by contrast, the musical culture has been almost
free from such governmental pressures. It is worth
mentioning that the musical change in TurkmenSahra is not the result of the bagshys’ individual
preferences and the changes in Turkmenistan play
a major role here. In this process, the change does
not occur simply by borrowing and modifying what
bagshy receives from the other side of the border,
but a complicated set of divergent and convergent
responses should be considered in analyzing the
process of musical change. The above-mentioned
responses become significant in the duality of professional and non-professional bagshy. Non-profes-

sionals belong to the new social class of educated
Turkmens emerged in the 1940s following the social
changes in Turkmen-Sahra caused by the settlement of nomad Turkmens. They adopt a distinct approach to Turkmen musical tradition as a problem
of identity, while the professionals consider it just
a profession. Despite the professionals’ tendency
to maintain continuity and the non-professionals
keen interest in change as the prevailing aspects of
musical change in Turkmen-Sahra, the two group
adopt either convergent or divergent responses
depending on the situations. We study the duality
of responses within the parameters of education,
drawing distinctions with Turkmenistan, utilizing
new musical instruments, individual/group performances, and reterritorialization. In conclusion, the
musical change in Turkmen-Sahra grounded in the
processes of imitation and adaptation while the
continuity is based on rejecting the musical products of Turkmenistan. This demonstrates how the
musical change in Turkmen-Sahra is defined as
indirect acculturation rather than a model in which
the changes in Turkmenistan are imported and accepted by bagshys of Turkmen-Sahra in a passive
manner.
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