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گفت وگو با حمید رضا اردالن آهنگساز و پژوهشگر موسیقی

موسیقی آیینی راوی امین معرفت شنیداری
نداسیجانی
خبرنگار

ëëتعریــف شــما از موســیقی آیینــی
چیست؟
عبــارت ترکیبــی «موســیقی آیینــی» در
دوره جدیــد وارد فرهنــگ زبان ما شــده
اســت و ســابقه عمیقی درزبان فارســی
نــدارد .منظور از ابداع آن ایجاد تعاریف
و هــم ســخنی بــا مطالعات آنتولــوژی و
آنتوموزیکو لوژی بوده است .این ترکیب
واژگانــی یعنــی «موســیقی آیینــی» در
فرهنــگ زبانی فارســی تعریــف دقیق و
آکادمیــک هم ندارد ،اگرچه در رســاالت
دانشــجویی از ایــن عبــارت اســتفاده
میشــود باز نمیتوانیم بگوییم معنای
زبانی آن در ساختار زبان فارسی متعین
است.
ëëاما موســیقی آیینی به موسیقی تعزیه،
پرده خوانی ،مولودی خوانیها و بسیاری
از انواع موسیقی که با آیینها ارتباط پیدا
میکنندگفتهمیشود.
خــود تعزیه خوانها و پــرده خوان ها به
تعزیه ،یا تعزیه میگویند یا شبیه خوانی.
پرده خوانها هم پرده خوانی میگویند.
هر یک از این انواع نامی تاریخی و سنتی
دارنــد و ایــن نامهــا تناســب معنایــی با
ماهیت وقوع آنها دارد .ویژگی دیگر آنها
این است که صرفاً موسیقی نیستند.
 ëëمنظورشــما ایــن اســت که موســیقی

نیســتند و به جنبههای دیگر هنری اشــاره
دارند؟ بهطور مثــال در تعزیه نمایش هم
وجود دارد.
بله کامالً ،این دوره جدید اســت که همه
چیز را تــا حد ممکن به اجزا طبقهبندی
میکنــد .اساســاً نمیشــود گفــت تعزیه
موســیقی است ،یا نمایش؛ بلکه تعزیه،
تعزیــه اســت کــه در آن مجموعــهای از
وقایــع روی میدهد .در تعزیــه یک دور
کامــل و چرخش حیات و مــرگ حضور
دارد .در آن توجــه بــه مفاهیــم حیــات
و مــرگ هســت و مــرگ در یــک صورت
آرمانــی تعریــف میشــود .یــا در پــرده
خوانــی ،همــراه داســتانهای مذهبــی
حکایاتــی بــا تمهیــدات و بازخوانــی
چگونگی تکوین هســتی و حضور انسان
در آن ،حکایت میشود.
ëëاگــر بخواهیم بــه جنبههای موســیقی
آیینهــای مذهبی توجــه کنیــم راه ورود
کجاست؟واساساًتاچهحدیگستردهاند
و چگونه میشود آنها را مطالعه یا معرفی
کرد؟
موســیقی در آیینهــای مذهبــی ایــران
بسیار گسترده است ما در جنوب ایران زار
و سنج و دمام داریم ،در همانجا جنسی
از الحــان عرفانــی وجــود دارد و اجــرا
میشــود ،در شــرق ایران بویژه خراسان
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ی مذهبی وآیینی عنوانی است که شاید ذهن هرشنوندهای را به
نام عناوینی چون موسیق 
سوی نوحه بکشاند.اما پایه واساس این نوع موسیقی به ریشههای اصیل موسیقی ایرانی
یعنی دستگاهها ومقامهای موســیقی ایران برمیگردد .موسیقیهای آیینی گنجینههایی
ازمیراث معنوی ایران هســتند که درگوشــههای پنهان نواهای قدیم قراردارند و بهصورت
سینه به سینه به نسل امروز منتقل شده است اما متأسفانه آنطور که باید و شاید امانتدار
ایــن گنجینه نبودیم و جای تأســف اســت که آنچــه امروزبا این عنوان بهگوش میرســد
آواهایــی اســت متفاوت ازروایت موســیقی آیینــی که با گذشــت زمان ،تغییر نســلها و
سیاستهای حاکم ؛بهنوعی موســیقی تجاری و مناسبتی معرفی شده است .حمیدرضا
اردالن آهنگساز و پژوهشگر موسیقی است و در سه دهه گذشته نقش مهمی در شناسایی،
حفظ و احیای آیینهای اقوام ایرانی و طرح مســأله بنیادین در باب معرفت شنیداری در
این حوزه داشته است.

رســوم ذکر و آیینهای اهل صفه هنوز با
اصالت در جریان است .در شمال ایران
 و البته سراسر ایران -آداب محرم غنیو متــداول اســت و درغرب ایران گســتره
بینظیر و با ریشههای باستانی و در عین
حال مذهبــی در خانقاهها حیــات دارد.
هریــک از این آیینها مجموعهای کامل
از معرفت شــنیداری و معرفت دیداری
را در نســبت با تکوین انســان و حیات او
بــر ارض بازخوانــی میکننــد .همچنین
موضــوع «مــرگ» در آنهــا بــه نتیجــه و
ســرانجام تأویلی میرســد .امــا راه ورود
به جنبههای موسیقایی در مفاهیم کلی
و معنایی جاری در آنها است ،اجزای بر
آمده از اندیشــه جامــع و نگاه حکمی به
هستی و انسان اســت؛ بدون درک منشأ
پیدایی اصــوات و الحان کــه میتولوژیک
هســتند کمی پیچیده اســت بــه مفهوم
اجزا پی برد.
ëëدر زمــان حاضــر در همــه جــا صــدای
موسیقی مذهبی شنیده میشود در کوچه
و خیابــان ،رســانهها و محافل خصوصی
و عمومــی ،بویــژه در ایــام عــزا و بــ ه طور
مشخص درمحرم .بســیاری گله دارند که
این موســیقیها از اصالت پیشــین خود
فاصلــه گرفتهاند و ایــن میتوانــد زمینه
تغییرات نامناســب در موسیقی مذهبی
ما باشد.
بله همینطور اســت ،چنــد عامل مهم
ســبب تغییــرات گســترده اســت .اول
اینکــه رویدادهای مذهبی را مردم ابداع
کردهانــد و در آنهــا موضوعــات آرمانــی
و اجتماعــی بــه همــراه یکدیگــر بــروز و
ظهــور دارد .سیاســت زدگی جامعه ما و
تظاهــر اغراقآمیــز با صــورت ومحتوای
آیینهایــی کــه قرنهــا ،ده هــا حکومت
را پشــت ســر گذاشــتهاند همخوانــی
نــدارد .ضــروری اســت بــه صاحبــان و
فرهنگهایــی کــه مولــد ایــن آیینهــا

هســتند فرمانهای سیاســی و فرمایشی
رانــده نشــود .دوم پیدایــی رســانهها و
ابــزار تکنولوژیک اســت ،اینهــا نه تنها بر
میراث آیینی ایران بلکه بر تمام فرهنگ
جهان تأثیر گذاشتهاند .برخی کشورها با
برنامهریــزی و ایجاد مرکــز مطالعاتی و
ارتباط ســازنده با نقش آیینها در حفظ
میراث گذشته و یاری به تأسیس جوامع
مدرن با مضامین انســانی ،توانســتهاند
به دســتاوردهای قابل قبولی دست پیدا
کننــد .ما در ایــران از این موضوع غفلت
داریــم بویــژه صداوســیما در بســیاری از
مــوارد بیتوجــه اســت ،ما هیــچ تمهید
معیــن و مــداوم از ایــن رســانه مهــم
ندیدیــم و نشــنیدیم .ســوم خــود مردم
هســتند کــه تــا حــد ممکــن در پنهــان و
تجربه تاریخی و فرهنگی شــان به حفظ
آداب وســنن وبازتعریــف صورتهــای
ارائه نوین همت دارند.
ëëمی خواهم کمی جزئی تربه موســیقی
مذهبــی بپردازیــم و بهطورمشــخص
موســیقیهایی که در ایام محرم اجرامی
شــود ،وضعیت ایــن موســیقیها از نظر
شما چگونه است.
دو جریــان کامالً متفــاوت در اجرای این
الحــان را میشــود مــورد بررســی قــرار
بدهیــم ،جریــان اول موســیقی رســمی
کشوراســت که صداوســیما متــر و میزان
آن اســت و جریــان دوم باقــی مانــده
سنتهای اجرایی گذشته است که مردم
پیشقراول آن هستند.
جریان رسمی کشور با وجود ادعاهایش
چون تأمینکننده اهداف سیاســی است
بــه محتــوای اصیــل کــم توجــه اســت،
جریــان دوم کــه هدایــت آن در دســت
مردم اســت و اغلب شــهرهای کوچکتر
و روســتاها مــکان و مــأوای آن اســت،
وضعیت مناسب تری دارد .یک جریان
مطالعاتی بدون حمایت بنیادین دولت

توانســته اســت از میــراث باقــی مانــده
آیینهــا و الحان مذهبی ایــران حمایت
نظــری و گاه تبلیغــی کند و بــا صاحبان
آیینهــا ارتبــاط برقرار نمایــد .خوب اگر
بخواهیم بیپرده ســخن بگوییم بهطور
کلــی معرفــت شــنیداری و زبــان غنــی
الحــان مذهبــی بدتریــن دوران خــود را
سپری میکند.
ëëازیــک جریــان مطالعاتی اســم بردید،
منظور یک جریان دانشگاهی است؟
اســتادان و پژوهشگرانی همچون محمد
تقــی مســعودیه ،محمدرضا درویشــی،
داوود فتحعلــی بیگی ،محمدرضا ناصر
بخت و چند نفر دیگر در دانشــگاهها ،اما
با اصرار خودشان و کسان دیگربهطورآزاد
وغیر دانشگاهی در این جریان مطالعاتی
حضــور دارند ،قبل تراســتادان برجســته
دیگری و در صدر آنها فوزیه مجد راه این
مطالعه را باز کردند.
ëëبه بخشــی که مردماند بپردازیم؛ نوعی
از موســیقی پاپ یــا حداقل ســازهای غیر
ســنتی در اجرای موســیقی مذهبی نقش

گســتردهای پیدا کردهاند ،چگونــه باید به
آن نگاه کــرد ،اگر بپذیریم مــردم در ایجاد
موسیقی مردمی مهمترین نقش را دارند،
در کوچه و خیابــان ودر ایام و ماههای عزا،
خــود مــردم بهدنبــال این نوع موســیقی
میروند.
نه مردم دنبال اعتقادات خود میروند،
این افراد خاصی هســتند کــه با پیروی از
موســیقی مــورد حمایت سیاســتگذاران
فرهنگــی و طراحــی و حمایــت مــادی و
معنوی صدا و ســیما در کار تغییر گوش
مــردم بــدون پرســش از ســابقه تاریخی
و معرفتــی الحــان و آیینهــای مذهبــی
هســتند .من مــدت های مدیدی اســت
کمتریک آییــن مذهبی اصیل که بهطور
کامل بــدون تفاســیر سیاســی و تبلیغی
باشد ،از تلویزیون دیدهام.
ëëکمــی بــه شــکل و محتــوای موســیقی
مذهبی محرم بپردازیــم ،بهعنوان مثال
در تعزیه ما چه میراثی داریم.
یکی از مهمترین آیینها را اســم بردید.
الحان تعزیــه در دو صورت کلی ایجابی

و ســلبی اجــرا میشــوند ،اول الحــان
ایجابی اولیا و شــبیههای قدســی اســت،
کــه بــا آواز و معیارهــای آوازی اســت و
دوم اصوات ســلبی اشــقیا که غیر آوازی
و اغلــب بهصورت «اشــتلوم» اســت .در
الحان آوازی هر شــبیه ولی یــا یاران اولیا
بر اســاس یک یا چند گوشه از دستگاهها
وآوازهــای تعزیه میخواند .در بســیاری
از تعزیههــا این گوشــههای آوازی ثابتند
و تنهــا بــر اســاس قــدرت بداهه خوانــی
اجراکننــدگان در چارچــوب آن گوشــه
تغییــرات روی میدهــد .بنابراین مردم
کامــاً با الحان هر شــبیه آشــنا هســتند.
گوشــهها بــر اســاس موقعیتهــای
حماسی یا تغزلی انتخاب میشوند و اگر
هنگام نبرد باشد دستگاه چهارگاه است
و دستگاه شور برای سوز و گداز.
ëëاگــر بخواهیــم واقــع بینانه و بــا در نظر
گرفتــن وجــود قهــری مناســبات مــدرن
اجتماعــی و تکنولوژیهای مــدرن آینده
موســیقیهای مذهبی ایران را پیشبینی
کنیم،چهمیبینیم؟

مسلماً ضرورتهای تاریخی و اجتماعی
ایران و جهان مســیر منطبق با آیینها و
الحــان مذهبــی درصورتهای ســنتی و
حضور باورهای آن نیست .سیاستهای
کلی دنیــا بهدنبال جهانیســازی اســت
که محصــول آن یکسانســازی فرهنگی
خواهد بــود .از ســوی دیگر بخــش قابل
توجهی ازروشــنفکران و جوامع رادیکال
در مقابــل ایــن ایــده موضــع دارنــد ،اما
جریان غالب نیستند .مسئوالن فرهنگی
در ایــران مدعی فرهنگ اصیل هســتند
اما ارگانهای فرهنگــی تمرکز بر میراث
فرهنگــی ایــران را از دســت دادهانــد و
در کنــار آن سیســتمهای اجتماعــی و
اقتصــادی تحــت تأثیــر اهداف سیاســی
دچار مسأله شــدهاند .ما سرمایهای بجز
اراده مــردم و یــاری روشــنفکران بــرای
نگاه داشــت میراث خــود نداریم .اینها
وضعیــت فرهنگی و آیینــی و به تبع آن
تــداوم و حیات الحان مذهبی را پیچیده
میکنــد .نباید نا امید بود اما حقایق این
هاست.

