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موسیقی یادآور خانه ازلی انسان است

ëëشــما به این مسأله اشــاره داشتید که موســیقی آیینی دو
ادامه از بخــش کالم و فواصــل را دارد؛ کدامیــک از ایــن دو وجــه
صفحه  12پررنگتراست؟
به هر روی چون داللت کالم معین است ،میتوان کلمات مقدس را جدا کرد؛ اما این
مســأله در فواصل موســیقی بســیار سخت است؛ یعنی کار مشــکلی است که هنرمند
بتواند فواصلی را تعیین کند که کاربرد معنایی داشته باشد .این اتفاق البته در موسیقی
سنتی ما افتاده است« .نینوا» ،اثر علیزاده بیان فراق انسان از خلقت است .این اثر از
آنجا که از بار معنایی باالیی برخوردار است ،بهعنوان یک موسیقی آیینی مطرح است.
مقامهایی نیز در این رابطه ساخته شدهاند که از جمله آنها میتوان به «اهلل مدد» در
موسیقی خراسان اشاره کرد .اینها بر اساس فواصل این معانی را بیان میکنند.
ëëچراگنجینهمادراینشکلموسیقیتاایناندازهفقیراست؟
بهخاطر سخت بودن آن است .مگر آنکه ساز و آواز با هم گره بخورند ،نکته مشکل
آنجاســت که صرفاً ساز وجود دارد و ما میخواهیم یک مقام معنوی را بیان کنیم.
هنرمند باید با اتصال به خیر مطلق و توانایی خود آثاری بیافریند که خودش آماده
پذیرش این مفهوم شــود .در این صورت این هنرمند موفق بوده اســت .به هر حال
صرف ادعا کافی نیست و باید نسبتها به شکل دقیقی رعایت شوند.
ëëآهنگســازانایرانیدراینســالهابهشکلبســیاراندکیوارداینحوزهشدهاند،در
حالیکهآهنگسازانبزرگغربیآثاربسیارزیادیدراینزمینهخلقکردهاند؟
هر هنرمندی مافیالضمیر خود را بیان میکند که آن هم چیزی نیســت جز حس
درونی یک شــخص که ناخودآگاه بیان میشــود و ناخودآگاه نیز چیزی نیســت جز
تفکــرات و تخیالت .اگر قســمت اعظم آثار باخ مراثی اســت ،بهخاطر شــخصیت
متفکر او و تسلطش بر تمام انجیل است که میتواند آن را به زبان موسیقایی بیان
کند .اگر در موسیقی ما نیز آثاری یافت میشود که میتواند جایگاهی بیابد ،مربوط
به حس درونی خالقان آنهاست که نیاز به ادعا ندارد .بنابراین میتوانیم براساس
مقبولیت آثار ،هنرمندان را طبقهبندی کنیم و به این نتیجه برسیم که چه هنرمندی
کارش آیینی است و چه هنرمندی نیست .هر هنرمندی براساس احساس و درکی
کــه از معانــی و مفاهیــم دارد ،اثر خود را بــروز میدهد .از قرن چهــارم تا نهم افراد
بســیار بزرگی در حوزه ادبیات وجود دارند که مفاهیم متعالی عرفان را به بهترین
شــکل بیان میکننــد؛ اما از قرن دهم تاکنون هیچ شــخص بزرگــی همپایه حافظ،
مولوی ،ســنایی و ...وجود ندارد .این را در موســیقی ،هنرهای تجســمی و معماری
میتوان مشــاهده کرد .کســانی که در نســبت با حق قرار گرفتهاند میتوانند آن را از
طریق فواصل هنری بیان کنند ،که موفقیت اصلی با این گروه است و بقیه بر اساس
میزان درک معمولی خود یا تکنیک و تجربه چیزی را ساختهاند که به قطع ماندگار
نخواهد شد .در واقع آن دسته از آثار ماندگار میشود که آن جهانی باشند.
ëëانحرافاتی که هماکنون در موسیقی آیینی ما وجود دارد و وجه بارز آن را میتوان در
مراسمعزاداریساالرشهیدانمشاهدهکرد،بهچهعلترخدادهاست؟
هماکنون در مراســم مذهبی از چیزهایی اســتفاده میشــود کــه مبین آن حقیقت
نیست؛ در نتیجه هیچ تأثیر معنویای نمیتوان در آن مشاهده کرد .در ایام محرم،
در اقصی نقاط ایران مراسم عزاداری برپا میکنند ،اما اینکه تا چه میزان تأثیرگذارتر
است ،بحث دیگری است .اعمال ما هیچ تناسبی با مدینه فاضله و انسانهایی که
در جهت تعالی گام برمیدارند ،ندارد .این در حالی اســت که رســانههای ایران به
شــکل جامعی به پوشــش دادن مســائل معنــوی میپردازنــد ،اما نتیجــهای مؤثر
بهدست نمیآید؛ چرا که ما در بیان حقیقت دچار مشکل هستیم و الاقل در بخش
هنر نتوانســتهایم آن را بیان کنیم .چون در موسیقی مذهبی که تحت عنوان مرثیه
استفاده میشود ،تناسب کامل از لحاظ فرم ،شکل و نسبتهای هنری وجود ندارد.

عکس :رادیو گفت و گو

فصــل مشــترک هنــر و آییــن چیســت؟ باید گفــت هــر دوی اینهــا آفریدگان
مغــز منحصربــ ه فرد انســانند؛ مغزی که میتواند گذشــته و آینده را آبســتن
قــدرت تخیل کرده و زمانی که واقعیت بــه ادراکات یا تبیینها تن نمیدهد،
واقعیتهــای چندوجهی فانتزی را بهمنظور تکمیــل واقعیت حقیقی بهکار
گیرد .تمام جوامع بشری بیان هنری را با تجربه بهدستآمده از آیینهایشان
آمیختهانــد .در زبــان مصر باســتان ،واژه هیروگلیفی یا هنر هــم در قالب واژه
معــادل «آیین» ،آن هم در یک مفهوم جداییناپذیر ب ه کار برده میشــد .در
واقــع آیین ،هنــر را از اهداف صــرف روزمره چــون ابزار طراحی دکوراســیون،
پوشــاک ،ســاح یا مســکن میرهاند .هنر آیینی از صخرههای جزیره ایستر و
تختهســنگهای اســتونهنج تا اهرام ثالثه ،معابد و کلیســای جامع ،میراث
مقدس نوع بشر تلقی میشود که شاهدی بر انسانیت متعارف است.
ëëتالقیگاههای هنر و آیین
گــزاره «در آغــاز کلمه بــود» را در نظر بگیرید؛ میتوان گفــت قصهگویی یکی
از اساســیترین نمودهــای هنری تخیل انســان بوده و تمــام آیینها ،قصهگو
هســتند .قصههایــی را که به طور شــفاهی و مکتوب منتقل شــده اســت ،باید
لنگرگاه باورهای آیینی هزاران سال بشر تلقی کرد.
گاهی زبانهایی که دیگر در کاربرد روزمره به کار نمیروند و تنها به طور ناقص
درک میشوند به زبانی مقدس تبدیل میشوند که در ترانهها و خطوط مورد
استفاده قرار میگیرد .مانند خط زیبای عربی در مساجد که غالب مسلمانان
قادر به خواندن آن نیستند اما این هنر ،به هنری تزئینی -تذهیبی تبدیل شده
اســت .یا زبان التین که در کلیســاهای کاتولیک اســتفاده میشود ،مانند زبان
سانســکریت متون مقدس هندو ،در واقع زبانی است که عامه مردم دیگر به
آن صحبت نمیکنند اما به زبان متخصصان و زبان رموز مقدس در مناسک
و موســیقی تبدیل شده است .آواهای طنینافکن واژگان التین ،زیبایی هنری
خاص خود را دارند .کلیســای ارتدوکس روســیه کماکان از زبان اســاوی برای
مناجاتها و ســرودهای نیایش خود اســتفاده میکنند که حتی برای کسی که
تخصصی در آن نداشته یا با این فضا ناآشنا است و نمیفهمد که این واژگان
دال بر چیستند ،زیبایی ملموس و محسوسی میآفریند.
زمانی که میراث فرهنگی گروههای آیینی مختلف از طریق شکل بیان بصری
یکپارچــه متبلــور شــد ،فرمهای آنــان با تغییر اندکــی باقی ماند .مثــاً تاریخ
ترســیم شــمایل بــودا را در نظر بگیرید .نخســت بــودا فقط با جای پــا و هاله
نوری مشــخص میشــد؛ چرا که وی به نیروانا یا بهشــت برین وارد شده بود و
دیگر به لحاظ جسمانی نشاندادنی نبود اما مؤمنان خواستار دیدن یک فرد
بودند؛ بنابراین هنر بودایی در قالب نقاشــیها و مجســمههایی از یک بودای
خوشقواره و پرعطوفت  -هم به شــکل نشســته در قالــب لوتوس (یا نیلوفر
آبی) و هم ایستاده یا خفته بر بستر مرگش -تجلی یافت .بعدها جواهرات و
روکش طالیی هم به تندیسهای بزرگ افزوده شد تا بیانگر ارزشمندی بودا
باشد .او به یک ایزد تبدیل شده بود .از آنجایی که چنین پنداشته میشود که
فردی که به روشــنضمیری میرســد نه مرد اســت و نه زن ،شمایلهای بودا
همواره تلفیقی از مؤلفههای مردانه و اِلِمانهای شایسته زنانه بوده است.
موســیقی را هم بایست شایعترین شــکل هنر آیینی در کنار هنر تجسمی تلقی
کــرد .اکثــر آیینها از صــدای انســان ،ابزارهای موســیقایی و اقســام رقصهای
موزون استفاده میکنند .پیش از شکلگیری سمفونیها و اُپراهای غیرمذهبی،
موســیقی آیینــی یکــی از اجزای اصلی مناســک آیینــی بود که کشــش عاطفی
و احساســی باالیــی بــا خود به همــراه داشــت .جنبــش فیزیکی بدن انســان با
اِلِمانهــای مــوزون موســیقی درهم تنیده میشــود .در آینده نیز چون گذشــته
اهمیــت آیینهــا در زندگی انســان یحتمل به قســمی ادامه خواهد داشــت که
بیشــتر اقناکننده شــوق معنوی ،عاطفی و حســی ما در برابرحیرت و زیبایی از
طریــق هنرهــای مختلــف خواهد بود .هنر ،ایــن نقش را در تالقــی با آیینهای
گوناگون از دیرباز ایفا کرده است.

لزومی ندارد عقیده شاعر را به شعرش الصاق کنیم

شعر ،فینفسه الهی است
لزومــی نمیبینــم که
اعتقادات شاعر حتماً
در شــعرش مطــرح
شــود .مگــر اینکــه
م .مؤید خــودش بخواهــد.
شاعر مثــل خواجــه کــه
خواســت بگویــد با قــرآن آمدوشــد دارد .از
ایــن مدخل مــا میفهمیم کــه گپآواهای
او از آشــناییاش بــا شــعر عربــی خصوصاً
شــاعران شــیدای الهــی ماننــد ابــن فارض
میآیــد .مــن صداهــا و گپآواهــای ابــن
فــارض را بــا نابهای شــعر حافــظ خیلی
نزدیــک میبینم .باالخــره به طور کلی باور
من این اســت که شــعر در ژرفــای خودش
نمیتوانــد الهــی نباشــد .شــعر از ژرفــای
شگفتی میآید.
یک وقت ،مثالً در پنجاه ســال پیش که من
آدم امــروز نبــودم ،بیاختیار نوشــتم« :چه
بخواهیــم چــه نخواهیــم میمانــد ،یــک».
آیا ایــن از پرزورش من میآمــد؟ از خون و

کاشــت و داشــت و برداشــت من بود؟ مال
تأللــؤ گنبد آن آقا بود که از پشــت بام خانه
مــا در نجف آن را میدیــدم؟ یا مال هفتاد
پشــت پیش از من بود یا برای هفتاد پشت
پــس از مــن؟ واقعــاً یــک جــور بیزمانی و
بیمکانی اســت که میآید .شاعر اگر گفت
مــن باورمنــد مذهبــیام ،شــکل شــعرش
یــک جــور دیگــر میشــود و کارش تقویــت
میشــود .متفاوت میشــود .میشود بیژن
الهی .بــا آن حاالتی که بهش نزدیک بود و
حتماً بدش هم نمیآمد که بعد از مرگش
آن را آشکار کنند.
بــه هرحال لزومــی دارد که عقاید شــاعر را
به شــعرش الصاق کنیم و من فکر میکنم
شــعر در ماهیت خودش ،اصــاً نمیتواند
الهــی نباشــد .وقتــی الهی اســت ،شــاعر از
آن عقب نمیمانــد .این از تعالیم مرحوم
پدرم اســت کــه میگفت دو عامل شــعر را
خراب میکنند .یکی اینکه شاعر از شعرش
عقــب بمانــد و دیگــر اینکــه از آن جلــو

من جایی یک نفر را دیدم که زیارت عاشورا
میخواند و وقتی داشت این عبارت را که «یا
اباعبداهلل ،انی اتقرب الی اهلل» میخواند ،به
محض رسیدن به کلمه «انی اتقرب »..تکانی
هم به خودش داد .میگفت با گفتن «اتقرب»
خودش هم تقرب صوری پیدا میکند

بیفتــد .اگــر این دو عامل نباشــد ،شــعر آن
وجه الهی خود را خواهد داشت .فرقی هم
نمیکند که این شــاعر چه کســی باشد .من
وقتــی بعضــی از شــعرهای بورخس را هم
میخوانم یا میشــنوم ،عطر و بوی صریح
آســمان را در آن میبینم .وقتی میخوانم
یــا میشــنوم .بورخس دوســت عربی دارد
بهنــام عیســی مخلــوف کــه االن هــم در

پاریــس اســت .نمیدانم مســلمان اســت
یــا مســیحی؟ مــن تصادفــی در نمایشــگاه
ســاالنه کتــاب تهــران چنــد ســال پیــش،
کتابی از عیســی مخلــوف راجع به بورخس
دیدم و آنجا با بورخس آشــنا شــدم؛ وگرنه
فرصت خواندن ترجمههای فارسی از آثار
بورخس را نداشــتم .آن کتــاب عربی برای
من جذابیت داشــت .شــاید بخشــی از این

جذابیت به خاطر عربــی بودن زبان کتاب
بود و بخشی هم به خاطر دوستی مخلوف
با بورخس که در این کتاب منعکس است.
شــاید عجیب باشــد اگر بگویم که بورخس
باعــث شــد که من عطــار بخوانــم .من آن
الهی بودن شــعر را در آثار بورخس بســیار
دیدهام.
شــاعر عربزبــان دیگــری کــه منــم خیلی
بــه جلوههــای آیینــی و الهــی در آثــارش
عالقهمند هستم ،آدونیس است .آدونیس
چیزهایــی از امام حســین میگوید که آدم
حیــرتزده میشــود .اینهــا باعــث شــد که
من به ســمت ترجمه شــعرهای آدونیس
هــم بــروم .او لحظــات درخشــان در پیوند
بــا معنویــت و الهیــات بســیار دارد .مثــل
آنجــا که میگویــد« :زنــده میمانــداهلل به
تنهایی /اما چه شــگفت چه آسان شیطان
زنده نمیماند /نمیتواند زنده بماند مگر
در تن آدمی» .این معلوم اســت که شــعر
مستقیماً حاصل الهام است و به اصطالح
از باال آمده.
اگر ایــن جنبه الهامی نباشــد ،اثر ســطحی
میشــود .چــرا شــعر معــروف محتشــم
کاشــانی راجع به امام حســین که میگوید
«بــاز ایــن چــه شــورش اســت کــه در خلق
عالــم اســت /بــاز این چــه نوحه و چــه عزا
و چــه ماتم اســت» بعــد از اینهمه ســال
همچنــان زیباســت و خواننــده دارد؟ هنوز
تازه است چون آن جنبه الهامی و شهودی
را دارد.
آییــن هم همین تأثیر الهامی شــعر را باید
داشــته باشــد .مــن جایی یک نفــر را دیدم
که زیارت عاشــورا میخواند و وقتی داشت
ایــن عبارت را که «یا اباعبداهلل ،انی اتقرب
الــی اهلل» میخوانــد ،بــه محــض رســیدن
بــه کلمــه «انــی اتقــرب »..تکانــی هــم به
خــودش داد .میگفــت با گفتــن «اتقرب»
خــودش هم تقــرب صــوری پیــدا میکند.
ارادی و بــا برنامهریــزی این کار را میکرد و
میخواســت همراه با تقرب درونی ،تقرب
شکلی هم پیدا کند.
شــعر بایــد بتوانــد ماننــد این آییــن چنین
تأثیــری بگــذارد .مثــل آنجــا کــه خواجــه
میگوید« :ما شــبی دست برآریم و دعایی
بکنیــم /غــم هجــران تــو را چــاره ز جایــی
بکنیم» .به نکرههــای این بیت دقت کنید
و ببینیــد چقدر زیبا هســتند :شــبی ،دعایی
و جایــی .جالب اینکــه در مصرع دوم بیت
بعــد ،طبیب دیگر نکره نیســت .نمیگوید
طبیبــی ،میگویــد طبیبــش« :تــا طبیبــش
بــه ســر آریــم و دوایــی بکنیــم» .چــه چیز
جــز الهــی بــودن و الهامی بــودن میتواند
چنیــن ابیــات زیبایــی را رقــم بزنــد؟ پــس
بازمیگردم به همان جمله اول و بار دیگر
میگویم :شعر ،فینفسه الهی است.

موسیقی؛  عنصرجداییناپذیرآیینها
آییــن در فرهنــگ
لغت به رسم ،عادت،
سنت ،مذهب ،کیش
و ...معنا شــده است؛
علی مغازهای اما موسیقی چیست؟
پژوهشگر موســیقی هر صدایی
موسیقی نواحی ایران
اســت کــه انســان در
تولیــد آن نقــش دارد و قواعــد فیزیــک
صــوت را بــر آن ســوار میکنــد تا مــا از آن
احساســی خــارج از چارچــوب طبیعــت
داشــته باشــیم .ایــن تعریفــی همهفهــم
برای موســیقی محســوب میشود؛ اگرچه
تعریفهــای مختلفــی میتوانیــم بــرای
آن داشــته باشــیم .بهطــور قطــع میتوان
گفــت کــه هیــچ آیینــی وجــود نــدارد کــه
موســیقی در آن نباشــد .این در تمام دنیا
پذیرفته شــده اســت .در آیینها ،مناسک
و مناســبتهایی کــه در اقــوام مختلــف
سراســر دنیا هســت کــه خیلیهایشــان را
مــا از تلویزیون ایــران هــم دیدهایم ،مثل
مراســم قبایــل آفریقــا ،آســیای شــرقی،
امریــکای جنوبــی و ...ریتم بســیار پررنگ

اســت و ملــودی تا حــدودی کمرنــگ .در
قبایــل شــرق ،خاورمیانــه ،خــاور نزدیــک
و اروپــا ملــودی مســلطتر اســت .در ایــن
آیینهــا به باور من اگر موســیقی را حذف
کنیم ،چیــزی از آیین باقی نمیماند .چرا
کــه الزمه تداوم آن مناســک ،تشــریفات و
عــادات بســتر ملودیک یا ریتمیک اســت
که همان موسیقی است.
ما نمونههای مختلف ایرانی را میتوانیم
مثال بزنیم .در تمام آیینهای ســوگواری
و اعیــاد موســیقی وجــود دارد .نمونهاش
آیینهــای برجســته و جذابــی مثــل آیین
محــرم در شــیعیان جهــان و بهطــور
مشــخص در ایــران کــه کامالً با موســیقی
پیوند دارد.
مــا در موســیقی یــک کارکــرد داریم و یک
کاربــرد .کارکــرد موســیقی در خیلی جاها
محــدود بــه فــرد ،خانــواده ،گــروه و قبیله
میشود .در بعضی جاها کاربرد موسیقی
میتوانــد آن را تبدیــل بــه روشــی بــرای
بیــان پیامــی کنــد .مثــاً همین ســوگواری
امام حســین(ع) ،کاربرد موســیقی سوگ

درنگی بر نمایشهای دینی در ایران

اغلــب پدیدههــای
نمایشــی در دنیــا از
دل آیینهــا بیــرون
آمدنــد و مســتقل
داوودفتحعلیبیگی شــدند؛ از جملــه
کارگردان تئاتر هنــر شــبیهخوانی.
و تعزیه پژوه
شــبیهخوانی هــم یک
آیین نمایشــی و هم نمایشــی آیینی اســت
کــه رونــد شــکلگیری آن از دل دســتههای
عزاداری روز عاشــورا آرامآرام شکل گرفت.
شبیهســازی پیدا شــد و بعــد بین شــبیهها،
گفتوگو بــه وجود آمد .رفتهرفته رســید به
تعزیههای ســیار و بعد رسید به تعزیههای
ثابــت؛ وقتی بــه تعزیــه ثابت رســید ،دیگر
از دســتههای عــزاداری مســتقل شــد .امــا
بهدلیــل اینکــه در فرصتهــای معینــی که
ویژگی آیینی و مذهبی دارد ،اجرا میشــود،

طبیعتاً بهعنــوان آیین نمایشــی یا نمایش
آیینی مورد توجه قرار میگیرد.
در نمایش مذهبی یا تئاتر دینی هیچ شکل
خاصــی را نمیتــوان در نظرگرفــت .تئاتــر
دینی بیشــتر از وجه مضمــون و محتوا قابل
بررســی اســت یعنی نمیتوان گفت که این
شــکل از تئاتر دینی اســت و این شکل دیگر
غیردینی ،به عبارتی نمیتوان این نوع تئاتر
را طبقهبنــدی شــکلی کــرد .بــه علــت آنکه
گاهــی میتــوان در نمایشهــای کمدی نیز
مضامین مذهبــی را بیان کرد .ضمن اینکه
مذهــب خــارج از زندگــی ،آداب روزمــره،
اخالق و ...نیســت .همین که بگوییم دزدی
بد اســت ،در واقع داریم یک باور مذهبی را
ترویــج میدهیــم .بههمیــن دلیــل فقط ما
در محــدوده نمایشهای آیینــی میتوانیم
بگوییــم کــه ایــن نمایــش مربــوط بــه آیین

در مناســبتی ویــژه و بااهمیــت در بیــان
ایدئولــوژی مذهبــی شــیعه اســت .حــاال
مثــاً موســیقی شــادیانهها را در اشــکالی
از آییــن میبینیم که بحث دیگری اســت
و بایــد ببینیــم کــه آیــا میتوانیــم اینها را
آییــن تلقی کنیم یا نــه؟ باید این بحثها
مطــرح شــود و کارشناســانی بیاینــد و در
این بــاره صحبــت کنند .به طــور معمول
وقتی صحبت از موسیقی آیینی میشود،
نمونههــای بســیاری میتوانــد مصــداق
باشــد کــه خیلی از آنهــا از دســت رفتهاند
یــا کارکرد خود را بهدلیل تغییرات ســبک
زندگی از دســت دادهاند .حاال تالش ما بر
این اســت که نمونههای موجود فراموش
نشوند و از دست نروند.
در موســیقی اقــوام متنوعــی کــه در ایران
وجــود دارد ،آنچه را که بهعنوان گونههای
موســیقایی مطرح است ،بهدلیل کاربرد و
کارکرد قومی با یک نگاه عینیگرا میتوان
بــه خودیخود آیین دانســت .مــا در اینها
ســوژهای در اختیــار نداریــم و در نتیجــه
اینهــا را آیینــی میبینیم .ممکن اســت از

کدام مذهب اســت یا به آییــن نهایی کدام
کشــور ارتبــاط پیــدا میکند .ایــن را هم باید
بگوییــم کــه در حــوزه تئاتر معاصــر ،بحث
روی محتوا است ،نه شکل آن.
خــرد ه آیینهــای متعــددی در دل تعزیــه
جای گرفتهاند .ما هیچ پدیده آیینی نداریم
کــه جنبههــای نمایش آن به قــدرت تعزیه
باشــد .مثالً ما آیین نخلگردانی داریم ولی
ربط زیــادی به تعزیه نــدارد؛ اما چون خود
نخــل نمــادی از عمــاری (صندوقــی کــه بر
پشــت پیل نهند) است و وقتی شما پیشینه
تاریخــی آن را بررســی میکنیــد ،بــه آییــن
سوگ سیاووش هم میرسید.
چــون آنچه از نقاشــیهای موجود و اســناد
دیگــر پیــدا شــده ،جنــازهای از ســیاووش را
مجســم کردهانــد کــه در دل یــک عمــاری
گذاشــته شــده و مــردم ایــن جنــازه را روی

منظر پدیدارشناســانه خود آن قوم بگوید
چــه آیینی؟ این اصالً آیین نیســت و کار و
زندگی ما است .این به نظرم بحث خیلی
دامنــهداری اســت و بایــد بــه زمانی رفت
که غربیها بــه اقوام مختلف تمام جهان
تحــت رشــته دانشــگاهی مردمشناســی
نــگاه کردنــد .ایــن مردمشناســی از یــک
منظر باعث دخالتهایی شــده که تغییر
بســیاری از ســبکهای زندگی اصیل را در
پی داشته است.
آیینهــای مذهبــی دیگــری وجــود دارد
کــه میتــوان به آنها هم اشــاره کــرد .مثل
آیین پیادهروی اربعین .در این آیین مثل
ســایر آیینهای پیــادهروی ،در تمام ایران
ســازهای کوبهای بــا ابعاد بزرگ شــونده،
مثــل طبلهای پنج طرفــه در مناطق یزد
بــه کار برده میشــود .یا طبلهــای چوبی
بزرگــی کــه بهنام کوس که شــکل گذشــته
همیــن طبلها بــوده بــا ابعادی کــه روی
فیل و شتر قرار میگرفته و االن روی گاری
حمــل میشــود .یا انــواع آوازهایــی که در
تعزیــه وجــود دارد .میدانیــم کــه تعزیه

دســت گرفتنــد و دارنــد شــیون و واویــا
میکننــد .ایــن مــوارد بعدهــا تغییــر محتوا
یافتــه اســت .بــه هــر حــال چون ســیاووش
بهعنــوان یــک جــوان پــاک ســیرت در نظر
ایرانیان حائز اهمیت اســت ،جزو خدایان و
گیاهان نباتی محسوب میشده است.
در نمایــش دینــی ،مــا گاهــی وقتهــا
نمونههــای خوبــی داشــتیم .مثــل نمایش
«پــل» یــا «عشــقه» رحمانیــان یــا نمایش
«مجلــس ضربــت زدن» نوشــته آقــای
بیضایــی .یــا خــود مــن کــه «ایــن غرفــه از
بهشــت» را نوشــته بــودم .همــه اینهــا بــه
جهــت محتوایی ویژگی دینــی دارند و نه به
جهت شــکلی .البتــه در اثری مانند عشــقه
آقــای رحمانیــان ،میبینیــم کــه ردپایــی از
قراردادهــای اجرایــی تعزیــه در آن وجــود
دارد امــا تعزیــه نیســت؛ گرچــه مضمون و

در دورهای از تاریــخ ،نقش بســیار مهمی
در تــداوم و حفــظ گوشــهها و ملودیها و
نغمههــای ایرانــی داشــته .برخــی مانند
اســتاد صبــا حتــی معتقدنــد کــه تعزیــه
باعث حفظ موســیقی ســنتی ایرانی شده
اســت .یا قوالی که االن در پاکستان انجام
میشود ،در گذشته در ایران بوده.
روایــت اســت کــه امیــر خســرو دهلــوی
گونههایــی از موســیقی را از ایــران بــه
بخش شیعهنشــین هند و پاکســتان برده.
این گونه موســیقی کارکــردش را در ایران
از دســت داده بــوده .ایــن روایــت خــود
هندیها اســت که قوالی االن در پاکستان
بســیار مــورد توجــه اســت و خــودش
تبدیــل شــده بــه یــک وجــه بســیار هنری
و درخشــان موســیقی .یعنــی جــدای از
کارکــرد ایدئولوژیکش بــه یک هنر خاص
آوازخوانــی هــم تبدیــل شــده اســت .بــه
هرحال هنر موســیقی و مذهب همواره و
در همــه جای دنیا پیونــدی جداییناپذیر
بــا هــم داشــتهاند و ایــن امــری مســلم
است.

محتــوای آن کامــاً مذهبی اســت .خیلی از
آثار هم که ســالها تکرار شــدند ،بیشــتر به
ســمت مرثیهخوانی رفتهاند تــا تئاتر دینی
بــه مفهوم کامــل و جامع کلمــه؛ بعضیها
هــم آمدند و به بهانه اجرا یک بخشهایی
از تعزیه را در کارشــان آوردند؛ اتفاقاً جالب
اینجاســت کــه بخــش تعزیــه آنهــا از بــس
خــوب اجــرا میشــده ،از خــود آن نمایــش
سرتر اجرا از کار درمیآمده است.
مــن کارهایــی را بــرای اجــرا مد نظــر دارم
کــه در حــال حاضــر امکانــش فراهــم
نیســت .امیــدوارم شــرایطش فراهم شــود
چــون خیلــی دوســت دارم آنهــا را اجــرا
کنــم ،خصوصــاً یــک نمایــش کــه دربــاره
موعظههــای حضــرت زهــرا(س) اســت.
نمایشــی کــه مربــوط بــه دوران نقاهــت و
بستری بودن حضرت زهرا(س) است.

