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چگونگي بازنمايي جايگاه زنان در موسيقي سنتي ايران در 
  1360دهة 
 2، فاطمه رفاهت*1نسب اسفنديار غفاري

 چكيده
توان با رمزگشـايي و درك   دهد كه مي دست مي مجموعه اطالعاتي از وضعيت اجتماعي به آثار هنري در هر جامعه

نوعي هنر و ركن مهمي از نظام فرهنگـي، از   منزلة آثار موسيقي نيز به. معاصر دست يافت ةهاي جامع به ويژگي آن
موسـيقي سـنتي   . توجهي در بازتاب مناسبات جنسيتي جوامـع دارد  درخورطريق ارائه و نمايش مفهوم زن، نقش 

هـاي   توانـد در شـناخت شاخصـه    مـي  اجتماعي ايران توليد شده است ـ هنري كه در فضاي فرهنگي منزلة ايران به
در ايران، بـه   1360 ةپژوهش حاضر با موضوع بازنمايي زن در موسيقي سنتي ده. شدايران مؤثر با ةفرهنگي جامع

ايـن پـژوهش بـا روش تحليـل     . شده در اين آثار است دنبال كشف چگونگي بازنمايي و تصوير زن در اشعار خوانده
آلبـوم   43شعر از  53بندي استقرايي به تحليل محتواي  محتواي كيفي انجام شده است و با استفاده از نظام مقوله

عشـق   ةابژ ةمثاب مفهوم، ذيل سه عنوان زن به دوازدهحاصل اين تحليل با . پرداخته است 1360 ةشده در ده منتشر
عشق  ةابژ ةمثاب مركزي زن به ةعشق رمانتيك و اروتيك و مقول ةابژ ةمثاب اي اجتماعي و زن به ابژه ةمثاب سالم، زن به

محتواي اشعار حاكي از حضور حداقلي زنان در عرصة عمومي و اجتماعي است  تحليل. بندي شده است مقوله كامل
اي  زن در عرصـة خصوصـي در قالـب رابطـه     ،حال اين با. و ديدي منفي در قالب كدهاي فرهنگي به آنان وجود دارد

برابري بـه وي  شرط  اي دارد و عشق سالم با ويژگي تقارن و پيش جايگاه برجسته عشق مرد ةعنوان ابژ عاشقانه و به
 .ابراز شده است

  كليدواژگان
 .موسيقي سنتي ،زن، بازنمايي، عشق سالم، عشق كامل
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  مقدمه
هـا و   گيـري آن همـواره يكـي از موضـوعاتي بـوده كـه در كـانون بررسـي         هنر و چگونگي شكل

سـو   متقابـل بـا جامعـه دارد؛ از يـك     اي هنر رابطه. شناختي قرار داشته است هاي جامعه پژوهش
محصول جامعه و ساختارها و مناسبات در آن است و از سوي ديگر بر اين ساختارها و مناسـبات  

  .بخشد كند و جهت مي ها را دستخوش تغيير مي   گذارد و كمابيش آن تأثير مي
شناسي در روزگار حاضر، تبيين و تفسـير دسـتاوردهاي    يكي از ابعاد نفوذ بينش جامعه

هنر يكي از اركان نظام فرهنگـي اسـت   . ]11[اين بينش است فرهنگي انسان با استفاده از 
رو، يكـي از   ايـن  از. كنـد  هاي شـناختي فرهنـگ را فـراهم مـي     مايه كه شناخت عميق درون

هاي مـادي   هاي دقيق شناخت چهرة واقعي فرهنگ واكاوي آن از رهگذر هنر و مؤلفه شيوه
  ].7[آن فرهنگ است 

شده در بستر فرهنگـي هـر جامعـه     است كه آثار توليداين واكاوي از اين حيث حائز اهميت 
دهندة نوعي ارزش و ايدئولوژي جديـد در آن   ها يا شكل دهندة ايدئولوژي و ارزش تواند بازتاب مي

  .جامعه باشد
براساس رويكرد بازتابي، آثار هنري مانند آينه بازتاب وقايعي هستند كه در يـك جامعـه رخ   

شدة مورد نظر را در چارچوب قاب خويش  ي از واقعيت گزينشدهد و همانند آينه فقط بخش مي
دهي مبتني بـر ايـن بـاور اسـت كـه هنرهـا در        اين در حالي است كه رويكرد شكل. تاباند مي باز

هـا را   ها و ايدئولوژي جديد در اثرش آن اي باالتر از جامعه قرار دارد و هنرمند با ارائة ارزش مرتبه
بنابراين، بسياري از تغييرات ارزشي و رفتاري جوامـع تحـت   . كند يدر جامعه مطرح و نهادينه م

  ].8[دهد  تأثير آثار هنري رخ مي
اين . انحراف اثر هنري از واقعيت نقدي است كه به رويكرد بازتابي آثار هنري وارد شده است
دوره انتقاد ممكن است دربارة يك اثر هنري صادق باشد اما با مطالعة آثار هنري متعدد از يـك  

با وجـود ايـن انتقـادات،    ]. 8[توان به تصويري نزديك از واقعيت دست يافت  يا جامعة خاص مي
تواند بـه نگرشـي    يك مي دهي هنر انكارپذير نيستند و طرد هر ك از تأثيرات بازتابي و شكلي هيچ
آن  گيرنـد و از  بعدي بينجامد، زيرا معموالً آثار هنري ضمن اينكه بر بستر جامعه شـكل مـي   تك

  ].22[گذارند  پذيرند، به نوبة خود بر آن اثر نيز مي اثر مي
گيـرد،   هنر موسيقي نيز، همانند ساير هنرها، كه بر بسـتر فرهنگـي جامعـه شـكل مـي     

گيـري ويژگـي    ساز شـكل  هاي فرهنگي جامعه باشد يا زمينه دهندة شاخصه تواند بازتاب مي
شناسـي موسـيقي بـه شـناخت فضـاي       جامعـه بنابراين، واكاوي آن در قالب . جديدي باشد

  .كند فرهنگي جامعه كمك مي
شناسـي فرهنگـي، بـه عملكـرد      اي از حـوزة جامعـه   نزلة شـاخه م شناسي موسيقي، به جامعه

ايـن شـاخه اعمـال موسـيقايي را همـواره در ارتبـاط بـا مسـائل         . پـردازد  اجتماعي موسيقي مي
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شناسي موسيقي به دو شكل مـورد   ه در جامعهپيوند موسيقي با جامع. گيرد اجتماعي در نظر مي
هاي كالن اجتماعي و استفاده از آثار موسـيقايي كـه    توجه است؛ ارتباط توليد موسيقي با پديده

  ].32[شود  تأثير آن بر مخاطب و جامعه مطالعه مي
در ميان مفاهيم فرهنگي كه در قالب اين هنر نمود يافتـه، مفهـوم جنسـيت مـورد توجـه و      

توانـد بازتـاب ديـد     چگونگي بازنمايي زن در اين هنـر مـي  . ن پژوهش قرار گرفته استتحليل اي
  .فرهنگي جامعه به اين مفهوم باشد

هايي ميان زن و مرد مربوط است كه به لحاظ فرهنگي و اجتماعي شـكل   جنسيت به تفاوت
ت بـا  واقـع، جنسـي   در. شناسي متفاوت اسـت  هاي زيست گرفته است و از جنس به معناي تفاوت

هويـت فـردي و اجتمـاعي،    . يافته پيرامـون جـنس ارتبـاط دارد    هاي فرهنگي استقرار همبستگي
هـاي گروهـي و زبـاني، همـه،      بنـدي  تقسيم كار جنسي، قدرت، رفتارهاي قالبي جنسي و طبقـه 

  ].27[يابند  گيرند و معناي خاصي مي تأثير جنسيت قرار مي تحت
 اينكه بسته به اما است، گرفته مي قرار گوناگون هايهنر موضوع عنوان به زن، در طول تاريخ،

موضـوع زن   در شـده  خلـق  هنـري  آثـار  بوي و رنگ اند، داشته زن هستي به نگاهي چهها  فرهنگ
  ].7[است  بوده متفاوت

خصوص در تحقيق دربارة گذشته و يك دورة زمـاني خـاص، تحليـل     در بسياري از مواقع، به
تواند شناختي از جامعة معاصرشان به دست بدهـد   دورة تاريخي ميشده در آن  آثار هنري توليد

موسيقي سنتي ايران قـدمتي ديرينـه دارد و   ]. 8[كه شايد از هيچ راه ديگري نتوان به آن رسيد 
هاي بسياري را از فرود موسيقي در عصر صفويه تا فراز و تغييرات شـگرف در سـدة    فراز و نشيب

شمسي دورة اوج ظهـور سـتارگان    1340و  1330هاي  ه دههچ اگر. اخير پشت سر گذاشته است
توان عرصة درخشـش موسـيقي سـنتي و     را مي 1370و  1360موسيقي سنتي ايران است، دهة 

تـوان اوج   هـايي را مـي   رو، چنين دهه اين از. شكوفايي اين هنر اصيل و گفتمان آن با شعر دانست
تنها به لحاظ محتوايي به سـوي   يقي ايران نهها، موس در اين دهه. حركت در موسيقي تفكر ناميد

پرمعناترين اشعار كالسيك فارسي رفته است، بلكه به لحاظ تخصصي و اصول فرميك ملوديـك  
موسـيقي سـنتي در   . ي فراواني در دستگاه موسيقي ايراني انجـام شـده اسـت    ها سازي نيز جريان

اي را در  وانست مقبوليت گسـترده هاي موفق و پرفروشي بود كه ت شاهد انتشار آلبوم 1360دهة 
خصوص جوانان كسب كند و عالوه بر توليـدات بكـر و اصـيل موسـيقايي قلمـرو       ميان مردم و به

  ].5[المللي نيز باشد  اي اين هنر در سطح بين بازتاب رسانه
شدن ايـن نـوع موسـيقي بـا      بنابراين، با توجه به اهميت گزينش شعر در توليد آثار و مواجه

توانـد رهگـذر    ، بررسي اين سبك از هنر موسيقي در اين دهـه مـي  1360مي در دهة اقبال عمو
  .مناسبي براي بررسي مفاهيم فرهنگي از جمله مفهوم جنسيت باشد
اهميت اين اشعار در قطعات . شعر در موسيقي آوازي ايران از اهميت بسزايي برخوردار است



  1398پاييز  ،3، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   328

در بررسـي چگـونگي   . گـردد    وسيقي برمـي ميان شعر فارسي و م  موسيقي سنتي به پيوند ديرينة
است كه در راه  1باني نمايد، مفهوم دروازه بازنمايي زن در اين اشعار، مفهومي كه حائز اهميت مي

تواند اشعاري را بـه   اين انتخاب در عرصة موسيقي سنتي مي. افتد انتخاب اجراي اشعار اتفاق مي
هـا را   ها و نگاه هوم زن باشد و ساير ديدگاهمتن بياورد كه حاوي ديدگاه خاصي به جنسيت و مف

  .به حاشيه براند
شناسي اثر هنري ابتدا تحليل اثر براي يافتن معاني آشكار و پنهان آن و  هدف از جامعه
تحليل محتواي اشعار . دادن اين معاني به ساخت جامعة معاصر اثر است در مرحلة بعد ربط

اجتماعي ايران در دهـة   ـ  بستر فضاي فرهنگي عنوان هنري كه در موسيقي سنتي ايراني به
عنـوان يـك برسـاختة اجتمـاعي      توليد و منتشر شده است، به شناخت زن ايراني به 1360

بنابراين، در تحليل اشعار موسيقي سنتي به مفهوم زن توجه شده اسـت  . كمك خواهد كرد
 1360ة و پرسش اصلي پژوهش اين است كـه زن در اشـعار آثـار موسـيقي سـنتي در دهـ      

  .چگونه بازنمايي شده است
شـود   شناسي موسيقي، با اين فرض آغاز مي اي در حوزة جامعه عنوان مطالعه اين پژوهش، به
با توجه به اهميـت تـاريخي   . اي اجتماعي است و با آن ارتباطي دوسويه دارد كه اثر هنري پديده

ن پـژوهش بـه تحليـل    هاي شـناختي فرهنـگ، ايـ    مايه محتواي متون هنري براي شناخت درون
محتواي اشعار موسيقي سنتي ايران و بررسي چگونگي بازنمايي مفهوم زن در اين نوع موسـيقي  

  .پردازد مي 1360در دهة 
كنيم با تحليل آثار موسيقايي تصويري از چگونگي نگـاه بـه زن و     در اين پژوهش، تالش مي

كـردن   ن، بـه منظـور خنثـي   همچنـي . دست آوريم اي خاص به برساخت هويت جنسيتي در دوره
انحراف آثار هنري از واقعيت، آثار متعدد موسيقايي يـك دهـه، كـه توسـط هنرمنـدان مختلـف       

  .شود توليد شده است، بررسي مي

  روش تحقيق
در . كند تا به محتواي پنهان اين متـون دسـت يابـد    روست و تالش مي هاي متني روبه پژوهش با داده

پژوهش، از روش تحليل محتواي كيفي با رويكرد تحليل اسـتقرايي   پژوهش حاضر، با توجه به موضوع
  .شوند مرحله و به طور آزمايشي استخراج مي به بندي استفاده شده است و مقوالت مرحله طبقه

شده در گفتمان موسيقي سنتي ايرانـي اسـت    آماري در اين پژوهش همة آثار منتشر جامعة 
 در داخل كشور و به شكل قانوني منتشر شده است 1369تا  1360هاي  كه در برهة زماني سال

محمدرضـا شـجريان، شـهرام نـاظري، عليرضـا      (هنرمنـد   8شـده از سـوي    آلبوم منتشر 43كه 
را ) الدين سراج، صـديق تعريـف، بيـژن كامكـار، حسـين عليـزاده       افتخاري، علي جهاندار، حسام

                                                        
1. The gate keeper Concept 
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هـاي   شـده در آلبـوم   خوانـده  نمونة مورد مطالعـة ايـن پـژوهش بـا بررسـي اشـعار      . گيرد دربرمي
  .ها مفهوم زن بازنمايي شده حاصل شده است و گزينش اشعاري كه در محتواي آن شده مطالعه

هاي موسيقي كه در ارتبـاط بـا مفهـوم     شعر منتخب از آلبوم 53در اين پژوهش، ابتدا تعداد 
اين كـدها در  . شدكد آزاد از اين اشعار استخراج  59زن بود مطالعه و بررسي شد و سپس تعداد 

  .بندي شدند مقولة اصلي طبقه 3مفهوم قرار گرفتند و مفاهيم نيز خود تحت  12ذيل 
توانـد معيـار قابليـت اطمينـان را      در تحليل محتواي كيفي، قاعدة فرايند روش پژوهش مـي 

در اين پژوهش، پـس از شـنيدن و بررسـي چنـدبارة اشـعار آثـار موسـيقايي        ]. 28[تقويت كند 
 .بيني و تأييد شد شناسي باز ، نتايج از سوي استادان جامعههشد مطالعه

  پيشينة تحقيق
شناسي موسيقي عمدتاً به مصـرف موسـيقايي معطـوف بـوده      در ايران مطالعات در حوزة جامعه

و ) 1387(، قاسـمي و صـميم   )1390(، ودادهيـر، امينيـان و طباطبـايي    )1384(فاضـلي  . است
هاي مربوط به گرايش و مصرف موسـيقيايي   عوامل و نگرش) 1389(ايمان، زنجري و اسكندرپور 

، بيـات  )1385(، قاسـمي و ميرزايـي   )1391(همچنـين كـوثري و مـواليي    . انـد  را مطالعه كرده
  .اند كنندگان پرداخته به جايگاه و تأثير مصرف موسيقايي بر مصرف) 1387(

عنـوان   تاً معطـوف بـه زن بـه   شناسي موسيقي در ايران عمـد  بررسي زنان در مطالعات جامعه
بـه تحليـل محتـواي موسـيقي رپ     ) 1391(پيـرو  . نماد يا موضوع در آثار موسيقايي بوده اسـت 

همچنـين، فاضـلي و ملكـي    . پرداخته است و نحوة بازنمايي زن را در اين آثار توضيح داده اسـت 
. انـد  ي كـرده هاي فولكلوريك زبـان كـردي و لـري بررسـ     نحوة نگرش به زن را در ترانه) 1390(
  .شناسانه قرار گرفته است حال، موسيقي سنتي ايران بسيار اندك مورد بررسي جامعه اين با

سالة مطالعات موسيقي در غرب، تنوع و گسـتردگي ايـن تحقيقـات     با توجه به قدمت هشتاد
هاي متعـدد ارتبـاط موسـيقي     شده در ايران است و بر جنبه هاي انجام مراتب بيشتر از پژوهش به
كننـدگان،   ها عالوه بر مصـرف  اين پژوهش. عنوان عنصري فرهنگي با جامعه تمركز كرده است به

) 2011(و همكـاران   1بوگـت . كنندگان و منتشركنندگان موسيقي نيز توجه داشته است به توليد
تأثير عواملي چون سن و جنس، پايگاه طبقـاتي و تـداوم بـين نسـلي را در مصـرف موسـيقايي       

ها نقش مصرف موسيقي و كـاركرد آن در جامعـه را بررسـي     گروهي از پژوهش. ندا مطالعه كرده
سـاالن   هاپ و رفتار جنسي بزرگ ارتباط بين مصرف موسيقي هيپ) 2010( 2ميكنتوش. اند كرده

هـاي شـنوندگان را بررسـي     تـأثير موسـيقي رپ بـر سـاختار ارزش    ) 2011( 3و مايگنون كوكيـا 
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هـاي راك، زنـان را در جايگـاه     رسـي اشـتغال زنـان در گـروه    بـا بر ) 1999( 1كالوسـن . اند كرده
عنـوان   هـاي متعـددي زنـان را بـه     همچنـين، پـژوهش  . كنندة موسيقي مطالعه كرده است توليد

و ) 2001( 2، آرمسـترانگ )2009(ويتـز و كـوربين   . اسـت  موضوع آثار موسيقايي بررسـي كـرده   
  .اند ويدئوها بررسي كرده پ، جاز و موزيكنحوة بازنمايي زنان را در موسيقي ر) 2002( 3امرسون

  مباني نظري مفهومي
ــش        ــي نق ــايي فرهنگ ــه، بازنم ــيتي در جامع ــت جنس ــت و هوي ــل موقعي ــي و تحلي در بررس

توليـدات فرهنگـي ممكـن اسـت     . تواند مفاهيم مشترك را توليد كنـد  اي دارد و مي كننده تعيين
نمـود نـوعي خـاص از انتظـارات     مفهومي هژمونيك از هويت جنسيتي را تحكيم كنـد و سـبب   

  .نسبت به نقش و جايگاه زنان در جامعه شود
 معنـا  ايـن  به است؛ اجتماعي برساخت اساس نظام بازنمايي يك ل؛ معنا برها از نظر استوارت 

 آن كمـك  بـه  مـا  كـه  علمـي  و هنري فرهنگي، يها صورت همة و علوم هنرها، رسانه، زبان، كه
 گـون  آينه بازتابي توانند نمي كي انديشيم هيچ مي يا گوييم مي سخن انسان و هستي عالم، دربارة

  ].14[ كنند ارائه واقعيت از
تواند در تحليل جايگـاه زن در   اي است كه مي شناسي فمنيسم ديگر نظريه فمنيسم و زيبايي

شـدة   شناسي فمنيسم به دنبال تحليل جايگاه زنان در آثار خلـق  زيبايي. آثار هنري راهگشا باشد
 تـاريخي  دريافت بودند، آن دنبال به خود شناسي ييزيبا و هنر درها  فمنيست آنچه. هنري است
 هنـري  يها رويه بخشيدن اين فرودستي از سوي چگونگي استمرار اجتماعي و تاريخي فرودستي

شناسي، ضمن توجه به تأثيرات فرهنگ حـاكم،   رويكرد فمنيستي به زيبايي .تاريخ است طول در
كنندة صور اجتماعي جنسيت،  و تثبيت دهنده زمان بازتاب طور هم بت كند كه هنر بهكوشد ثا مي

  ].7[هويت جنسي است 
اي مبتنـي بـر نـوعي وابسـتگي      هاي راديكال عشق در شكل امـروزين آن را رابطـه   فمنيست

اي  عشـق رابطـه  . شـوند  داند، اما مردان مطلقاً دچار وابستگي و آسيب نمـي  گر به مردان مي ويران
ورزند و تجربة  نامتقارن است كه در آن مردان و زنان نسبت به يكديگر به نحو واحدي عشق نمي

  ].9[مشابه يا يكساني از عشق ندارند 
در . هـاي راديكـال اسـت    تر فمنيست دربارة عشق مورد حمايت جريان غالب 4نظر فايرستون

است كه در آينـدة انقالبـي   فايرستون مدعي . گر است اين نظريه بحث بر سر عشق سالم و ويران
وي براي عشق سالم شـرايط خاصـي قائـل    . شود عشق به نوعي وابستگي سالم و پربار تبديل مي
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به اين معنا كه روابط عاشـقانه بايـد متقـارن    . بودن عشق است است؛ يكي از اين شرايط دوسويه
پـذيري،   آسـيب . باشد و زن و مرد هر دو يكـديگر را بـه نحـوي يكسـان دوسـت داشـته باشـند       

سـازي   ايدئال. هاي عشق سالم از نظر فايرستون است گشودگي و وابستگي متقابل از ديگر ويژگي
اي از  دهـد كـه پـاره    عشق به معشوق اين امكان را مـي . معشوق سومين ويژگي عشق سالم است

و ها را كشف و آشكار كرده، ببيند  خبر بوده و عاشق آن هايش را، كه خود از وجودشان بي ويژگي
تواند مجالي براي رشد و تكامل مثبت شخصيت افـراد نيـز فـراهم     عشق مي. به رسميت بشناسد

عشـق  . ها آخرين ويژگي عشق سالم از نظر فايرستون است ها و تبادل خود درآميختگي من. كند
ها خود را از طريـق ديگـري    يك از آن كند و هر ها را سرشار و پربار مي تراز آن ميان دو انسان هم

هـا را   يك از اين ويژگـي   فايرستون مدعي است كه عشق در شرايط كنوني هيچ. بخشد امل ميتك
  ].9[شوند  ورزند و مردان اصالً عاشق نمي اي عشق مي ندارد و زنان به نحو بيمارگونه

گيـري سـاخت كـه يكـي در مـورد       مقياسي با دو نوع اندازه 1970در سال  1زيك رابين
عامل پيوند شـامل مـواردي ماننـد جـذابيت،     . مورد عشق است پيوند و ارتباط و ديگري در

ديدگاه خوب، احترام و دوستي است و عشق عـواملي ماننـد اظهـار وابسـتگي بـه معشـوق،       
بـر   احساس انحصارطلبي و مسؤليت در برابر او، احساس عالقه و ميـل بـه بـودن بـا او را در    

دربارة عشـق پرداخـت و آن را در    پردازي به نظريه 1988نيز در سال  2استرنبرگ .گيرد مي
يعنـي   ـ  وي معتقد است كه براي تجربـة عشـق كامـل   . قالب مثلث عشق توضيح داده است
عشق بايد داراي سـه مؤلفـة صـميميت،     ـ  بر داشته باشد عشقي كه همة اوصاف عشق را در

در اين مثلث، صميميت جزء عاطفي است و شامل احساس نزديكـي و  . تعهد و شهوت باشد
شور هيجان و شهوت جزء انگيزشي است و شامل جاذبة جنسي و . راك احساسات استاشت

  ].15[بودن است و تعهد جزء شناختي است  احساس عاشق

  تحقيقهاي  يافته
  بازنمايي زن در عرصة خصوصي

ورزي قرار گرفته، همواره ابژة عشقي سالم بوده و  شده از سوي مرد مورد عشق زن در آثار بررسي
چه زن در اين رابطه كامالً نقش ابـژه را   اگر. رابطه جايگاهي مثبت و برجسته داشته استدر اين 

هاي آن به وي ابراز شده است و اين امر به زن در عرصـة   دارد، عشق كامل و سالم با همة ويژگي
  .خصوصي موقعيتي برابر با مرد را در رابطة عاشقانه بخشيده است
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  سالممثابة ابژة عشق  زن به. 1مقولة 
هاي موسيقي سنتي، زن را در رابطة عاشقانه بـا مـرد توصـيف كـرده      شده در آلبوم اشعار خوانده

هـايي چـون    شده در ايـن آثـار بيـانگر ابـراز عشـق سـالم بـا ويژگـي         رابطة عاشقانة تصوير. است
هـا و   سـازي، درآميختگـي مـن    پذيري، گشودگي و وابستگي متقابل، ايـدئال  بودن، آسيب سويه دو

ل خودها، كشش طبيعي، وابستگي و انحصار در روابط از سوي مـرد عاشـق بـه معشـوق زن     تباد
مثابـة ابـژة عشـق     بندي پنج مفهوم پيوند خوشبختي زن با مـرد، زن بـه   اين مقوله با جمع. است

سـازي معشـوق زن و سـاخت هويـت      پذيري در رابطة عاشـقانه بـا زن، ايـدئال    انحصاري، آسيب
  .استمشترك با زن ساخته شده 

 پيوند خوشبختي زن با مرد
تأثير  هاي اساسي عشق رمانتيك بين زن و مرد اين است كه خوشبختي فرد تحت يكي از ويژگي

در ]. 24[شود  تر مي گيرد و دامنة خوشبختي يا بدبختي فرد گسترده خوشبختي ديگري قرار مي
همچنـين خوشـبختي   شده، خوشبختي و شادابي مرد عاشق به حضور و  بسياري از اشعار بررسي

كدهايي كه اين مفهوم را . معشوق زن منوط شده و زن عامل خوشبختي مرد توصيف شده است
  :ند ازا اند عبارت ساخته

 كند؛ مرد از دوري زن شكوه مي
  حضور زن و ايجاد رابطة عاشقانة او با مرد عاشق سبب شادي و خوشبختي مرد است؛

 كند؛ ها را ناپايدار مي امل آنو عدم همراهي او با مرد رابطه و نحوة تع
 .مرد خواهان پاسخ متقابل معشوق زن است

  :شود مي است بيان شده استخراج ها آن از آزاد كدهاي كه اشعاري از هايي  نمونه اينجا در
 حافظ،( بستانند بستيزند چو دل از قرار رويان پري/ بستانند بنشينند چو غم غبار بويان سمن

  )افتخاري عليرضا نياز و راز آلبوم
 آلبـوم  مولـوي، ( اسـت  مـن  زنـدان  زمانه رخت رنگ بي/ من است درمان تو ديدار و تنگم دل
  )ناظري شهرام

  همتا مثابة ابژة عشق بي زن به
يكي از معيارهاي مهم رابطة عشقي رمانتيك اين است كه عاشق هرگز به فكر معاوضـة معشـوق   

بـا حقيقـت عشـق و اقتضـاي مـاي مشـترك       معاوضة محبوب با ديگـري  . خود با ديگري نيست
كردن ما با يك فـرد خـاص و نـه بـا      عشق رمانتيك عبارت است از شوق براي بنا. ناسازگار است

  .انديشد شده، همواره مرد عاشق به معشوقي واحد مي در متون بررسي]. 24[كس ديگر  هيچ
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  :كند كدهاي آزاد ذيل مفهوم عشق انحصاري به زن را بازنمايي مي
 عنوان تنها مشغلة فكري مرد عاشق توصيف شده است؛ ق زن بهمعشو

 زن فاعل عشقي انحصاري نيست و در مقابل چند عاشق قرار گرفته است؛
 .خواهد هر آنچه را در توان دارد براي معشوق خود انجام دهد مرد عاشق مي
  :هايي از متن كه بيانگر اين كدها و مفهوم است بيان شده است در ادامه نمونه

يا شب و روز بـه جـز فكـر تـوام كـاري هسـت       / مشنو اي دوست كه غير تو مرا كاري هست
  )، شهرام ناظرييادگار دوستسعدي، آلبوم (

كـس   خـواهم كـه روي هـيچ    به جز رويت نمي/ تو بنشينم خيزد كه يك دم بي ز دستم برنمي
  )، علي جهاندارصبح مشتاقانسعدي، آلبوم (بينم 

  ابطة عاشقانه با زنپذيري و گشودگي در ر آسيب
پذيري، گشودگي و وابسـتگي متقابـل    هاي عشق سالم و خوب را آسيب فايرستون يكي از ويژگي

. شود اين شاخصه به اين معناست كه عاشق به لحاظ روحي به سوي ديگري گشوده مي. داند مي
هـاي   بطـه اين ويژگـي در را ]. 9[شود  پذير مي در اين وضعيت، فرد به لحاظ عاطفي كامالً آسيب

وابستگي مرد بـه معشـوق زن و   . شود وفور ديده مي شده به شده در اشعار تحليل عاشقانة توصيف
ايـن وابسـتگي و   . شـده در ايـن متـون اسـت     ابراز نياز به حضور وي وجـه بـارز روابـط توصـيف    

دهنـدة موضـوعيت زن در ايـن     پذيري فقط از جانب مرد بيان شده است و اين امـر نشـان   آسيب
  .رابطة عاشقانة سالم استوجه از 

  :پذيري مرد در رابطة عشقي با زن از كدهاي ذيل برگرفته شده است مفهوم آسيب
 صبر توصيف شده است؛ مرد عاشق در دوري از معشوق زن ناآرام و بي

 شود؛ مرد در دوري از معشوق زن متحمل رنج فراواني مي
 خوانده شده است؛ عنوان مخل آرامش مرد شكست در ارتباط عاشقانه با زن به

 مرد عاشق در جدايي از معشوق زن افسرده و ناراحت تصوير شده است؛
 .پذيري خود در ارتباط عاشقانه با زن آگاه است مرد از آسيب

  :ند ازا دهندة اين مواردند عبارت برخي از اشعاري كه نشان
سـيالب   ابر چشـمم بـر رخ سـوداي تـو    / دوش دور از رويت اي جان جانم از دل تاب داشت

  )، شجرياندستان سعدي، آلبوم(داشت 
  )، افتخاريدريغاباباطاهر، آلبوم (بال و پرم كرد  هواي بخت بي / پرورم كرد غم عشقت بيابون

سـعدي، آلبـوم   (بگذار تا بيايد بـر مـن جفـاي آنـان     / شناسم من ترك مهر اينان درخور نمي
  )، شجريانپيوند مهر

  )، سراجباغ ارغوانحافظ، آلبوم (مبتال كرد  آن عشقم گذر بي وز/ از آن رنگ رخم خون در دل افتاد
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  سازي معشوق زن ايدئال
يابـد و از ايـن    هاي عادي مرتبه و امتيـازاتي غيرعـادي مـي    در اين نوع از عشق، فردي با ويژگي

به عبارتي، عاشق معشوق خـويش را بـدون   . كند حيث همانند خود فرد از ديگران تمايز پيدا مي
شـود و   عاشق كامالً گرفتار نـوعي تعصـب مـي   . داند معيارهاي عام، زيبا و دلنشين مياستناد به 

  ].13[بازد  عقالنيت در ساية اهميت عشق رنگ مي
  :ند ازا نمايند عبارت مي سازي را در اين اشعار باز كدهايي كه مفهوم ايدئال

  ارزشمندي زن با كل جهان برابر دانسته شده است؛
 فرد توصيف شده است؛ به صرهايي منح زن با ويژگي

 ارزش تعريف كرده است؛ مرد خود را در مقابل ارزشمندي معشوق زن ناچيز و بي
 معشوق زن فراتر از فردي معمولي براي مرد عاشق است؛

 اي به او نسبت داده شده است؛ العاده هاي خارق در توصيف زن، توانايي
 تبعيض و عالقه به زني خاص بيان شده است؛

 .اي دارد العاده ويژگي فوقحضور زن 
  :ند ازا ها استخراج شده است، عبارت هايي از متن كه كدهاي يادشده با بررسي آن نمونه

  )، شجريانكنسرت بنمولوي، آلبوم (اي  در حرم لطف خدا بوده/ رنگ رخ خوب تو آخر گواه است
  )، افتخاريدريغاباباطاهر، آلبوم (كسي كه يادت از يادم بره نيست / رويان جمع گردند تموم خوب

كننـد تـا    سازي مـي  رو دربارة معشوق خود ايدئال اين كند كه مردان از فايرستون استدالل مي
عنـوان موضـوع    گاه بـه  كه مردان هيچ حالي تنزل خود را به رتبة زنان در اجتماع توجيه كنند؛ در

شـده بسـيار    اين ويژگي در اشعار تحليـل  ].13[پردازي از سوي زنان قرار نخواهند گرفت  ايدئال
شعري كه از متون موسيقي سنتي تحليـل شـد، فقـط زنـان      52در تعداد . شود پررنگ ديده مي

سازي از سوي مـردان معمـولي عاشـق مطـرح بودنـد و در       سازي و خاص عنوان موضوع ايدئال به
  .سازي شده است آنان اغراق يا ايدئالهاي مختلف  مورد ويژگي

  ساخت هويت مشترك با زن
نيـز يكـي ديگـر از    » خودهـا «و تبـادل  » هـا  مـن «آميخـتن   كشش طبيعي ميـان زن و مـرد، در  

شـوق  ]. 9[هدف عشق درآميخـتن دو شخصـيت اسـت    . هاي عشق رمانتيك سالم است شاخصه
شـده در متـون    ابيـات خوانـده  براي ساختن هويتي مشترك با معشـوق زن موضـوع بسـياري از    

اين شوق و كشـش همـواره از جانـب مـرد ابـراز شـده اسـت و زن        . شده است موسيقايي تحليل
هـا اقتبـاس    كدهايي كه مفهوم ذكرشـده از آن . عنوان موضوع اين تمايل و كشش مطرح است به

  :شده است به شرح ذيل است
 ؛شود آشنايي با معشوق زن سبب دوري مرد از فرديت خود مي
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 سويه مرد به سمت معشوق زن توصيف شده است؛ كشش يك
 وقفة مرد براي ايجاد رابطة عاشقانه با زن توصيف شده است؛ شوق و تالش بي

 مرد در تالش دائمي براي رسيدن به معشوق زن تصوير شده است؛
 شدن با معشوق زن بيان شده است؛ كشش و شوق مرد عاشق به يكي

 .بسيار مشتاق تصوير شده است مرد در انتظار وصل زن است و
شود و مفهوم يادشده را  ها ديده مي هايي از متوني است كه اين كدها در آن اشعار ذيل نمونه

  :كند بازنمايي مي
باباطـاهر، آلبـوم   ( همين واجم كه جـايش دلبـر آيـو    / ز دل بيرون كنم جان را به صد شوق

  )، شجريانآستان جانان
كه پريشان شـد و از خـويش بـرون شـد دل مـن      / دي داشتهم مگر با سر زلف تو چه پيون

  )، ناظريبهاران آييدرشيدا، آلبوم (

  پذيري در برابر معشوق زن ليتئومس
شدة هنرمندان از ميان غزليـات عاشـقانة اوسـت، تعهـد را از      سعدي كه بسياري از اشعار انتخاب

دانـد   عشـق حقيقـي مـي   هـاي   اركان عشق و ايثار و تالش در جهت رضاي معشوق را از ويژگـي 
پـذيري را يكـي از    استرنبرك نيز در نظرية خود موسوم به مثلث عشق، تعهد و مسـئوليت ]. 23[

پـذيري مـرد عاشـق در برابـر      شده، مسـئوليت  در اشعار بررسي]. 15[داند  ابعاد اساسي عشق مي
تالشـي در   هـر  نددا عنوان راويِ سخن آمادگي خود را براي انجـام  مرد به. معشوق زن بارز است

جهت رضايت معشوق زن اعالم و نگراني خويش را از مشكالتي كه ممكن است براي معشـوقش  
  .كند پيش آيد ابراز مي

  :ند ازا اند عبارت كدهايي كه اين مفهوم را ايجاد كرده
 كند؛ مرد عاشق براي جلب رضايت زن تالش مي

 .ديدن معشوق زن است مرد عاشق نگران آسيب
  :ها نمودار است به شرح زيرند كدهاي يادشده در آن يكي از اشعاري كه

  )، افتخاريمهرورزانباباطاهر، آلبوم (نشينه خار مژگانم به پايت / از آن ترسم كه غافل پا نهي باز

 و رومانتيك 1مثابة ابژه در عشق اروتيك زن به. 2مقولة 
و احسـاس  تـوان گفـت نقطـة تمـايز اروس و عشـق اروتيـك از سـاير انـواع عشـق، كشـش            مي

روشني گفت كه ميل جنسي منشأ  توان به با آنكه نمي. جسماني عاشق به فردي خاص است نيمه

                                                        
1. Erotic 
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شـك ميـل جنسـي و رابطـة جسـماني بخـش        يا محمل وجه عاطفي عشق رمانتيك اسـت، بـي  
اين ويژگي اساسي عشـق اروتيـك در متـون    ]. 13[جدانشدني و انكارناپذير عشق اروتيك است 

ورزي بـه آن در   توجه به جسمانيت زن و توصـيف و عشـق  . ص بوده استشده بسيار شاخ بررسي
در اين رابطة عاشقانة اروتيك مـرد عاشـق نقـش راوي و زن    . خورد بيشتر اين اشعار به چشم مي

مثابـة   زن بـه "و  "ورزي مثابة ابژة عشـق  جسمانيت زن به"و دو مفهوم   كند نقش ابژه را بازي مي
. بنـدي شـده اسـت    مقولـه  "عنوان ابژة عشـق اروتيـك   زن به" در ذيل عنوان "ابژة عشق جنسي
دهندة يكي از ابعاد اساسي عشق رمانتيك است و مفهـوم دوم جايگـاه زن را در    مفهوم اول نشان

  .كند اين ارتباط عاشقانه روشن مي

  ورزي مثابة ابژة عشق جسمانيت زن به
شـده در ايـن پـژوهش     لورزي و شـوق بـه آن در اشـعار تحليـ     توجه به جسـمانيت زن و عشـق  

منزلـة   همچنين، زن در اين آثار عموماً بـه . دهندة وجود حدي از عشق اروتيك به زن است نشان
دادن  نمايش اين تصوير از زن و قـرار . معشوق مرد و ابژه در اين ارتباط اروتيك تصوير شده است

برجسته و بـر   وي در بستر عشقي اروتيك از جانب هنر موسيقي، بعدي خاص از شخصيت زن را
  .كند آن تأكيد مي

اي اروتيك  ورزي در رابطه عنوان ابژة عشق دهندة توجه به جسمانيت زن به كدهايي كه نشان
  :اند از است عبارت
  توصيف شده است؛...  هاي ظاهري زن مانند قد، چهره، مو و ويژگي
 ورزي قرار گرفته است؛ هاي ظاهري زن مورد عشق ويژگي

 پردازي شده است؛ ظاهري زن خيالهاي  دربارة ويژگي
 شود؛ انتظار مرد براي رسيدن به عشق زن، اميال جسماني را شامل مي

 شود؛ زيبايي ظاهري زن سبب كشش مرد عاشق به سمت او مي
 .هاي ظاهري معشوق زن است مرد عاشق خواستار ويژگي

  :اند از برخي از اشعاري كه نمايشگر توجه به جسمانيت زن هستند عبارت
رهـي معيـري،   (به پاي او چو رسي كار بوسه از سرگير / تن تا پاي بوس از سر آن سرو سيمب

  )دار ، جهانصبح مشتاقانآلبوم 
بـه دنبـال چشـمش يكـي     / كجا ماه دارد دو چشم سـياه / يكي دختري داشت خاقان چو ماه

  )، ناظرينوروزفردوسي، آلبوم (كه چشم خودش هم به دنبال بود / خال بود

  بة ابژه در رابطة عاشقانهمثا زن به
هـايي   اي وجـود دارد، مقولـه   يكي از مواردي كه در مورد بازنمايي زنان و مردان در متون رسـانه 
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از مسـائل مـورد نظـر پيرامـون     . نظير ميزان حضور زنان و مردان، راوي و شخصيت اصلي اسـت 
راه ميزان حضـور و عـدم   بازنمايي زنان، حضور فعال يا غيرفعال يا عدم حضور زن است تا از اين 

هـاي موسـيقي    شده از آلبوم در همة اشعار تحليل. حضور زن با ميزان حضور مردان مقايسه شود
عالوه بر اين، در مواردي زن . ، راوي مرد از عشق به معشوق زن سخن گفته است1360در دهة 

ي در يـك  ورزي چندين مرد عاشق توصيف شده است و حتي معشوق زن نقش مثابة ابژة عشق به
عنـوان فاعـل عشـقي     شـده بـه   يـك از متـون تحليـل    زن در هـيچ . طرفه ندارد ارتباط عاشقانه دو

  .ورزي بوده است انحصاري توصيف نشده است و همواره ابژة عشق
  :اند از مثابة ابژه در رابطه عشقي هستند عبارت كدهايي كه بيانگر زن به

 ورزي قرار گرفته است؛ زن در همة متون مورد عشق
 زن فاعل عشقي انحصاري نيست؛

مرد عاشق است راوي همة اشعار. 
  :اند از هايي از اشعاري كه كدهاي يادشده را در خود دارند عبارت نمونه

سـعدي، آلبـوم   (من خويشتن اسير كمنـد نظـر شـدم    / او را خود التفات نبودش به صيد من
  )، شجرياندستان

سـعدي،  (هر حلقة زلف تـو گرفتـاري هسـت    كه به / به كمند سر زلفت نه من افتادم و بس
  )، ناظرييادگار دوستآلبوم 

  بازنمايي زن در عرصة عمومي
، جايگـاه  1360هاي موسيقي سنتي ايران در دهـة   شده از آلبوم با بررسي و تحليل اشعار انتخاب

اي  مثابـة ابـژه   زن در ايـن آثـار بـه   . زن در عرصة عمومي و اجتماعي در جامعه قابل تبيين است
. ناپذير توصيف شده اسـت  رنگ در عرصة اجتماعي دارد و همواره دسترسي اجتماعي حضوري كم

. عقاليي توصيف شـده اسـت   گري و غير همچنين، با كدهاي فرهنگي منفي و مالزم با احساساتي
  .ورزي به زن همواره امري مذموم دانسته شده است رو، عشق اين از

  اجتماعياي  مثابة ابژه معشوق زن به. 1مقولة 
عنوان معشـوق مـرد در    بررسي و تحليل متون منتخب از اين آثار موسيقايي نشان داد كه زن به

عنوان معشـوق در رابطـة عاشـقانه     براي زن به. بستر جامعه تعريف شده است و نقش ثانويه دارد
ا زنان هايي تعريف شده است و نيز نگاه و ديد جامعه دربارة عشق به زن و تبعات ارتباط ب ويژگي

عالوه بر اين، با تحليل اين آثار جايگاه اجتماعي و حضـور زن در اجتمـاع نيـز    . تصوير شده است
مثابة فردي غايب  عنوان امر اجتماعي مذموم، زن به اين مقوله عشق به زن به. قابل برداشت است

ت و هاي فرهنگـي و عشـق بـه زن در ضـديت بـا عقالنيـ       انگاري و دور از دسترس، زن در دوگانه
  .دينداري را در ذيل خود قرار داده است
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  عنوان امر اجتماعي مذموم عشق به زن به
كند  شده عموماً جامعه مرد را از درگيري در ارتباطي عاشقانه با زن منع مي در متون شعري بيان

وجود اين ديد در جامعه به ارتباط با زن سبب شـده اسـت   . داند و تبعات اين ارتباط را منفي مي
رد تالش كند تا اين ارتباط را پوشيده نگـه دارد و از ايـن طريـق حـافظ اعتبـار اجتمـاعي       كه م

  .خويش باشد
  :اند از اند عبارت كدهايي كه بيانگر اين مفهوم

 مرد عاشق به خاطر عشق به زن مالمت شده است؛
 شدن از معشوق زن تشويق شده است؛ كردن و جدا مرد به رها
 شود؛ ت ميتوجهي به زن نصيح مرد به بي

 كند عشق به زن را پنهان نگه دارد؛ مرد تالش مي
 .شود شدن عشق به زن سبب كاهش اعتبار و آبروي اجتماعي مرد مي فاش

  :اند گر كدها و مفاهيم يادشده اشعار ذيل نمايش
 بهـاران شيدا، آلبوم (پيش اهل حرم و دير زبون شد دل من / به تمناي تو اي كعبة ارباب وفا

  )ناظري، آييدر
اگر طعنه است در عقلم اگر رخنـه اسـت در   / دارم خالف هر كه در عالم تو را من دوست مي

  )دار ، جهانصبح مشتاقانسعدي، آلبوم (دينم 

  ناپذير مثابة فردي غايب و دسترسي زن به
هاي اجتماعي اساسي بـوده اسـت، بـاز بـا نقـش مـردان در        با آنكه نقش زنان در بيشتر موقعيت

مجموع، نقش زنان متفاوت از نقش مردان بوده، جامعه  در. ها برابري نداشته است موقعيتهمين 
. تر از نقش مردان جاي داشته اسـت  اي پايين برايش امتياز كمتري قائل شده و در جايگاه و رتبه

در متون اشعار آثـار  ]. 10[اي دال بر همين نابرابري است  ها خود نشانه در معرض ديد نبودن آن
نيز اين مستوري، پوشيدگي و دور از دسترس بـودن زنـان نمـود     1360سيقي سنتي در دهة مو

  .اي يافته است گسترده
  :اند اند به شرح ذيل كدهايي كه اين مفهوم را ساخته

 دارد؛ زن تعمداً خود را از مرد عاشق پنهان نگه مي
 عنوان معشوق مرد دور از دسترس توصيف شده است؛ زن به

 ورزد؛ ر فيزيكي ندارد و مرد به خيال و تصوري از وي عشق ميمعشوق زن حضو
  .پردازي شده است هاي جسماني معشوق غايب خيال دربارة ويژگي

  :هايي از اشعاري كه اين كدها و مفاهيم را در خود دارند در ادامه آورده شده است نمونه
  )، افتخاريآتش دلك، آلبوم صدر سال( از افق چرا سر برون نكرد / آفتاب عمر من فرو رفت و ماهم
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عراقي، ( تر كه تو خود روي به كس ننمايي  وين عجب/ نايد كسي مي جز تو اندر دل من هيچ
  )، شجريانهمايون مثنويآلبوم 

  )توصيف زن با كدهاي فرهنگي منفي(هاي فرهنگي  انگاري زن در دوگانه
فاسـد،  / نابهنجار، اخالقـي / جاراقليت، بهن/ هايي همچون اكثريت انگاري معتقد است دوگانه 1هال
به آن معنا كه رسانه كاري بـيش  . دهند اي ساخت مي به متون رسانه... بيمار و/ نابالغ، سالم/ بالغ

بندي و قضـاوت افـراد و    هاي تعريف، دسته دهد؛ رسانه شيوه ها انجام مي از انتقال باورها و ارزش
هـاي   اساس نژاد جنسيت، مليت و سـاير مقولـه   برها را  ها و گروه كند، انسان ها را منتقل مي گروه

هاي دوگانة يادشده در ارتباط قرار  بندي كند و سپس هر گروه را با تقسيم بندي مي هويتي دسته
  ].182 ، ص14[دهد  مي

اي رمانتيك را تشـكيل داده   عنوان معشوق مرد يك سمت رابطه شده، زن به در اشعار تحليل
وفايي  شكني و بي گري، پيمان هايي چون فساد، مكر و حيله خصلتاست و در اين شبكه روابط با 

ايـن  . عنوان سمت مقابل رابطـه اسـت   هاي مرد عاشق به تعريف شده است كه در تقابل با ويژگي
  .شود بد الصاق مي/ ها در بستر فرهنگ جامعه با كدهاي فرهنگي خوب تقابل ويژگي

  :در رابطة زن و مرد استهاي فرهنگي  دهندة اين دوگانه كدهاي ذيل نشان
 كه مرد همواره وفادار توصيف شده است؛ حالي زن به عهد خود در رابطة عاشقانه وفادار نيست، در

 كند؛ كه مرد عشق واقعي را ابراز مي حالي زن ناسازگار و جفاكار است، در
 گر توصيف شده است؛ گر و افسون زن فتنه

 ده است؛رحم توصيف ش زن در ايجاد رابطة عاشقانه بي
  كار و غيرمتعهد است؛ زن در رابطة عاشقانه فراموش

 زن عامل فتنه و آشوب توصيف شده است؛
 خالف مردان فاعل عشقي انحصاري نيستند؛ زنان بر

  :گر اين كدها هستند اند كه بيان اشعار ذيل بخشي از متوني
بر يكي سنگين دلي نامهربان چون خويشـتن  / دعوت من بر تو آن شد كه ايزدت عاشق كناد

  )، ناظرينوروزقزداري، آلبوم (
سـعدي،  (رود  در سينه دارم ياد او يـا بـر زبـانم مـي    / بنياد او همه بيداد او وين عهد بي با اين

  )، ناظريكيش مهرآلبوم 

                                                        
1. Hall 
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  عشق به زن در ضديت با عقالنيت و دينداري
دهندة ديدگاه جامعه به زن است، تصـور مـردان دربـارة تبعـات      ي ديگر از مفاهيمي كه نشانيك

خـالف روابـط دوسـتانه و انـواع متعـدد از       رابطة عاشقانه بـا زنـان بـر   . ايجاد ارتباط با زنان است
هاي روابط، سبب ايجاد خلل به امور ارزشمند معنوي از قبيل تفكر و دينـداري در مـردان    شبكه
  .خورد هاي موسيقي سنتي نيز اين ديدگاه به چشم مي در متون اشعار آلبوم. شده است تصوير

  :ها اقتباس شده است به شرح ذيل است كدهايي كه اين مفهوم از آن
 شود؛ عشق به زن سبب كاهش تفكر و افزايش احساسات مي

 شود؛ عشق به زن عامل از بين رفتن كارآيي عقل مي
 آورد؛ ميعشق به زن ويراني به بار 

 عشق به زن سبب از بين رفتن ايمان و دينداري مرد عاشق توصيف شده است؛
 عشق به زن جنون مرد عاشق را در پي دارد؛

 اندازد؛ عشق به زن سالمتي فكر و بدن مرد عاشق را به خطر مي
 واقعي تصوير شده است؛ گونه و غير شيريني عشق به زن سراب

 .شود نصيحت و هشدارهاي آگاهانه ميتوجهي مرد به  عشق به زن سبب بي
  :كند اشعار ذيل وجود اين كدها را در متون مورد تحليل پژوهش تأييد مي

حـافظ، آلبـوم   (مگر هم از سر زلف تـو زنجيـر كـنم    / دل ديوانه از آن شد كه نصيحت شنود
  )، ناظريسخن تازه

  )، افتخاريمهرورزانبوم باباطاهر، آل(ترسم كه ايمونم بسوزه  همي/ رخ براي كفر زلفت اي پري

  مثابة ابژة عشق كامل مقولة مركزي؛ زن به
مثابـة ابـژة    اي اجتماعي و زن بـه  مثابة ابژه مثابة سوژة عشق سالم، معشوق زن به سه مقولة زن به

اي مركزي بـا   مفهوم بودند، ذيل مقوله 11بندي  عشق اروتيك و رمانتيك، كه خود حاصل مقوله
كلـي در   طور دهد كه زن به اين مقوله نشان مي. گيرند عشق كامل قرار مي مثابة ابژة عنوان زن به

عنوان موضوعي براي ايجـاد يـك    اين آثار نقش معشوق را براي مرد عاشق داشته است و فقط به
  .شبكه روابط عاشقانه بازنمايي شده است

منزلـة   بهشده با شاخصة زيبايي جسماني توصيف شده است و اين  زن در آثار منتخب تحليل
اين امر سبب شـده  . معيار خصوصي مرد عاشق، زن را در مسندي خاص و ايدئال قرار داده است

هاي منفي زن و مذمت و نصيحت سايرين نيـز خللـي در ايـن عشـق      است كه حتي بيان ويژگي
كنندة عشقي رمانتيك به معشـوق   راوي مرد همواره بيان. رمانتيك مرد نسبت به زن ايجاد نكند

هـاي زن، نقـش وي و نحـوة رفتـار وي را در ارتبـاط       اين مرد عاشق است كـه ويژگـي  . زن است
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از جايگاه اجتماعي زن سخني بـه ميـان   . گاه حضور ندارد كند و زن فعال هيچ عاشقانه روايت مي
نيامده است و در عرصـة عمـومي حضـوري حـداقلي دارد و كـدهاي فرهنگـي منفـي بـه زن و         

حال، در عشق انحصاري مرد به خويشـتن سـهيم    اين با. ده استورزي به وي نسبت داده ش عشق
بايست هـر آنچـه    كند كه مي مرد احساس مي. است و مرد عشقي سالم را به وي ارائه كرده است

. را در توان دارد براي معشوق زن انجام دهـد و ايـن احسـاس مسـئوليت و تعهـد دائمـي اسـت       
  .هاي عشق سالم را داراست رو، زن ابژة عشقي كامل است كه ويژگي اين از

  گيري نتيجه بحث و
كننـدة برخـي    توانـد تعيـين   موسيقي عنصري اساسي از يك نظام فرهنگي است و تا حد زيـادي مـي  

متن موسيقايي ممكن است چنداليـه  . داده باشد هاي كلي فرهنگ و تغييرات فرهنگي رخ گيري جهت
بـيش از همـه، اليـة كالمـي     . نيز داشته باشـد سازي، موسيقي كالمي يا آواز  باشد و افزون بر موسيقي

زبـان در بسـياري از مـوارد بـه     . سازي دامنة معنايي متن دارد تأثيري بسزا در محدودسازي و مشخص
بنـابراين، بررسـي اشـعار    ] 12[كننده است  ها تعيين دهي و مرزبندي معنايي ديگر اليه نوعي در جهت

گـر   عنوان اليـة كالمـي ايـن آثـار، روشـن      ، به1360ة هاي موسيقي سنتي در ده شده در آلبوم خوانده
  .داللت معنايي اين متون موسيقايي در نحوة بازنمايي زن در اين برهة تاريخي است

اي عاشقانه قرار گرفته است كه نافي جايگـاه برجسـتة زن در    توجه به جسم زن در بستر رابطه. 1
هـاي شـكل    تصوير شده اسـت كـه حـاوي ويژگـي    مثابة ابژة عشق اروتيك مرد  زن به. اين آثار نيست

توجه به بعد جسـمي و جنسـي   . آرماني عشق اروتيك از قبيل سرسپردگي، وفاداري و نيز احترام است
تواضـع و فروتنـي عاشـق بـه     . تر عشـق رمانتيـك اسـت    عنوان بخشي از ارتباط كلي زن در اين آثار به

عنـوان   قيد و شرط و احتـرام بـه معشـوق بـه     گونه معشوق زن، بخشش و ايثار و ابراز عشق بدون هيچ
  .ورزي به زن وجود دارد هايي است كه در عشق وظيفة عاشق، در بيشتر اشعار از ويژگي

پذيري مرد در اين ارتباط عاشـقانه   دهندة وابستگي و آسيب هاي اين پژوهش نشان بررسي. 2
يري خـود در ايـن رابطـة    پذ اش به معشوق زن و آسيب گر وابستگي مرد عاشق، خود روايت. است

اين بررسي نشان داد كه هرگاه عشق رمانتيـك بـروز پيـدا كـرده اسـت، مـردان       . رمانتيك است
اند و اين به آن معناست كـه ميـان زن و    درگير در اين رابطه نيز وابستگي به زنان را تجربه كرده

عنوان موضـوع   ا مرد و بهاي عاشقانه ب هرچند زن صرفاً در رابطه. اي دوسويه وجود دارد مرد رابطه
  .ـ اگر نگوييم برتر از اوـ را داراست اين رابطه تصوير شده است، از اين جهت موضعي برابر با مرد

سـازي شـده اسـت و مـرد عاشـق جايگـاهي        سازي و ايدئال معشوق زن در اين آثار خاص. 3
هـاي عشـق    ر از ويژگـي سازي يكي ديگ ايدئال. فرد و رتبة واال را به او نسبت داده است به منحصر

اي بيـانگر ميزانـي از تسـاوي در ارتبـاط فـردي و سـطح        سالم است و حضور زن در چنين رابطه
  .ـ زنان و مردان است ـ نه اجتماعي خرد
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رنگ توصيف شـده اسـت و اجتمـاع را، مـرد كـه نقـش        حضور زن در عرصة اجتماعي كم. 4
عدم ارتباط عاشقانه با معشوق زن تشـويق  اصلي را در عرصة اجتماعي و فردي به عهده دارد، به 

زن ابـژة  . شرط وجود آن برابري زن و مرد است زن ابژة عشقي قرار گرفته است كه پيش. كند مي
هاي عشق شاد و سالم را  شده از سوي عاشق مرد همة شاخصه چنين عشقي است و عشق روايت

  .مرد برابر است كم در عرصة خصوصي با با اين بيان، زن در اين آثار دست. دارد
نقطة اهميت بررسي آثار هنري ملي يك جامعه در اين نكته است كه هنر ملي جنبة انساني 

كنـد و بـا سياسـت     خوبي منعكس مـي  اين نوع هنر، كشاكش زندگي اجتماعي را به. بارزي دارد
بـدون شـك    1360بازنمايي مفهوم زن در موسيقي سنتي ايـران در دهـة   ] 1[ملي همراه است 

  .رتباط با نمود اين مفهوم در زندگي اجتماعي ايران در اين برهة تاريخي نخواهد بودا بي
عنوان معشوق و ابژة عشق مرد بازنمـايي شـده    فقط به 1360زن در موسيقي سنتي در دهة 

تـوان گفـت    در تحليل اين امر مي. گيري غالب اين موسيقي است است و اين تصوير از زن جهت
دهنـدة بافـت    گيري اين متون موسيقايي است و بازتـاب  دهندة بستر شكل كه اين بازنمايي نشان

توانـد   از سويي ديگر، اين نوع بازنمايي مي. است 1360اجتماعي و فرهنگي جامعة ايران در دهة 
از طريق داللت معنايي و تقويت با تداعي موسيقايي بر افكار عمومي جامعـه اثـر بگـذارد و ايـن     

  .زن را تقويت كند يا شكل دهد ديدگاه به هويت جنسيتي،
در دسترسي به  1360شده در دهة  پژوهش حاضر در بررسي محتواي آثار موسيقايي منتشر

شـده و همچنـين    هـاي منتشـر   آوردن فهرسـتي جـامع و مـانع از آلبـوم     هاي منتشر، فراهم آلبوم
عة آماري پژوهش بـا  آوردن جام بنابراين، فراهم. رو بود هنرمندان فعال در اين دهه با مشكل روبه

همچنين، به دليل كيفيت نسبي پايين وسايل ضبط و صوت در دهـة  . رو بود هايي روبه ناهمواري
ها از كيفيت الزم برخوردار نبودند و اين امر در بررسي محتواي اشعار ايـن   ، برخي از آلبوم1360

  .ن قطعات مرتفع شداين نقيصه با رجوع به ديوان اشعار شاعران اي. كرد آثار ايجاد مشكل مي
تـوان بـا    كنند، هرگز نمي توان گفت كه آثار هنري جامعة معاصرشان را بازتاب مي چه مي اگر

حـل ايـن    بهتـرين راه . اتكا به آثار هنري دريافت كه اين بازتاب تا چه اندازه انحراف يافته اسـت 
. هاسـت  نكته در تحليلمشكل فهميدن ميزان انحراف آثار هنري از واقعيت و در نظر گرفتن اين 

هاي تحليـل واقعيـت همچـون تحقيقـات اسـنادي،       گرفتن از ساير روش اين كار نيز بدون كمك
شود مطالعات در حوزة  بنابراين، پيشنهاد مي]. 8[تاريخي، ميداني و پيمايشي ميسر نخواهد شد 

يگر در تحقيق مختلف انجام شـود تـا مكمـل يكـد      هاي موسيقي و نيز مطالعات جنسيت با روش
شود با بررسي ميزان فروش و مخاطبـان   همچنين، پيشنهاد مي. چه بهتر جامعه باشد شناخت هر

ها، بازنمـايي   و بررسي محتواي اين آلبوم 1360هاي پس از دهة  هاي انواع موسيقي در دهه آلبوم
ه شـود  مفهوم زن و جنسيت اعم از بازتاب و تأثير و تاثر موسيقي و جامعه در اين آثار پي گرفتـ 

گونـه   ايـن . شده در جامعه در برخورد بـا مفهـوم زن مشـخص و شـناخته شـود      تا تغييرات ايجاد
عـالوه  . تواند تالشي در جهت روندنمايي تغييرات اجتماعي و فرهنگي جامعه باشد ها مي پژوهش
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هايي در سه حوزة توليد، مبادله و مصرف موسـيقي و بررسـي نقـش و     دادن پژوهش بر آن، انجام
تـري را از   توانـد تحليـل كامـل    هاي موسيقي مـي  اه زن در توليد موسيقي و حضور در گروهجايگ

  .جايگاه زن در موسيقي به همراه داشته باشد

  منابع
: شناسـي هنـر، تهـران    پور دربارة جامعـه  ح آريان. اجمالي از تحقيق ا). 1354(پور، اميرحسين  آريان] 1[

 .يباانجمن كتاب دانشجويان دانشكدة هنرهاي ز
هـا و   ـ نظريـه مبنـايي رويـه    اصول روش تحقيق كيفي). 1393(استراس و كوربين، آنسلم و جوليت ] 2[

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهران3، ترجمة بيوك محمدي، چ ها شيوه
ذهنـي   كندوكاو سيستم معـاني «). 1389(پور، ابراهيم،  تقي؛ زنجري، نسيبه؛ اسكندري ايمان، محمد] 3[

  .112ـ85، ص 12، ش 3، س تحقيقات فرهنگي ايران ، مجله»كنندگان موسيقي مصرف
پسـند   جايگـاه شـعر در موسـيقي عامـه    (معنايي  سرگرداني ميان معنا و بي«). 1387(بيات، حسين ] 4[

  .50ـ33، ص53، ش هاي ارتباطي پژوهش» )امروز
  .www.tebyan.netرساني تبيان،  عسايت مؤسسة فرهنگي و اطال). 12/1/1396(پيرايش، علي ] 5[
، »مطالعة تحليـل محتـواي نگـرش نسـبت بـه زن در موسـيقي رپ فارسـي       «). 1391(پيرو، فرزانه ] 6[

نامة كارشناسي ارشد، رشتة مطالعات زنان، دانشـكدة مـديريت اقتصـاد و علـوم اجتمـاعي،       پايان
  .دانشگاه شيراز

، معرفت فرهنگي اجتماعي، مجلة »هنر و زيباشناسي فمنيسم«). 1390(غي كوتياني، اسماعيل چرا] 7[
  .54ـ29ش اول، ص

  .91ـ 66، ص 2، ش نامه فرهنگستان هنر پژوهش، »شناسي اثر هنري جامعه«). 1386(راودراد، اعظم ] 8[
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