پر
هنر ونده ا
ی
ب
ر
ا
وا
ی
دبیات
آ
ی
ی
ن
ی

آیین در سپهر
هنر و ادب ایرانی
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گفتوگو با محمدرضا اصالنی:
خالقیت هنری یک امر آیینی است

عکس :ایران :علی محمدی

با آثاری از:
م .مؤید  /داوود فتحعلیبیگی  /عبدالجبار کاکایی /ایرج نعیمایی
علی مغازهای/قاسم آهنینجان  /کیت باس /کلودیا مارتین
نمایی از دکور فیلم محمد رسول اهلل(ص) ساخته مجید مجیدی /تصویری از خانه کعبه در سالهای پیش از بعثت

در بیمرزی شعر و آیین

محمدحسین ناصربخت از وضعیت تعزیه و حمایت اندک از آیینهای نمایش ایرانی میگوید
مینا صفار

تاکنون نگاهی که از طرف اغلب متولیان هنر کشــور به آیینهای نمایشی ما شده است فارغ
از بســترهای اصلیشــان که همــان تکایا و مجالس خودجــوش مردمی بوده اســت ،نگاهی
موزهای بوده و کمتر پیش آمده و به چشم دیدهایم تالشی مؤثر و مستمر جهت حفظ ،اشاعه
و بهرهبرداری پویا از این آیینهای ارزشمند ســامان بپذیرد؛ هرچه تا امروز رخ داده محصول
فعالیــت و خــون جگر خوردن تکســتارههای درخشــان عرصه تئاتــر ایران بــوده که بعضاً
بهواسطه شاگردانشان ادامهدار شده است .امثال بهرام بیضایی تعدادشان به انگشتان یک
دست هم نمیرسد که برای آیینهای نمایشی و استفاده بهروز و نه موزهای ،از آنها دلسوزیها
کردهانــد .در این میــان نقش محققان و پژوهشــگران واقعی این عرصه که تعــداد آنها هم از
انگشــتان دو دســت فراتر نمیرود انکارناپذیر بوده .محمدحسین ناصربخت یکی از همین
پژوهشگران است .او پژوهشگر ،استاد دانشگاه و عضو هیأتمدیره انجمن تعزیه ایران است
و همواره یکی از ارکان ثابت فعالیت درزمینه آیینهای نمایشی در ایران بوده است .درباره
آسیبهای این عرصه و مسیر دشوار پیشرو برای نشاندار کردن و ایفای نقشهای پررنگتر
توگو کردهایم.
آیینهای نمایشی در عرصه هنرهای نمایشی ایران با او گف 
ëëبه نظر میرســد در ایران تنها زمانــی به یاد تئاتر
ایرانــی و خصوصــاًتعزیه میافتیم کــه نزدیک به
برگزاریجشــنوارهبینالمللیتئاترآیینیوسنتی
باشیم یا ایام سوگواری در پیش باشد درصورتیکه
میتــوان در تمــام روزهــای ســال از ایــن آیینهــا
اســتفاده کرد .آیا ایــن نکته که مــا مکانی مختص
اجــرای آیینهــای نمایش ایرانــی نداریــم در این
بیتوجهی عمومی که هم مردم و هم مسئوالن را
شاملمیشود،تأثیرگذاشتهاست؟
البته اجرا در مناســبتهای آیینی و در زمان و
مکان مناســب اجرای آیین ،فرصتــی برای درک
تمــام و کمال ایــن نمایش آیینی اســت اما برای
اینکــه بتوان شــبیه خوانی را با تمــام تحوالتی که
درگذر زمان برای شــبیه نامهها و اجرا پیش آمده
اســت ،مــورد ارزیابــی قــرار داد و مجالس متنوع
آن را کــه حداقل پانصد پیرنگ متفــاوت آن در
نســخی با زمینههای متفاوت شناسایی شدهاند،
از منظــر ویژگیهــای متــن و اجــرا بررســی کــرد
حتماً نیاز به وجود مکان یا بهتر است با توجه به
زمینههایشاخصنسخبگوییم،مکانهاییویژه
و ثابــت بــرای اجرای این نمایش آیینی و ســنتی
در طول ســال اســت تا آییــن ورزان ،هنرمندان و
پژوهشگران نمایش و گردشگران بتوانند آن را در
مکانی مناسب اجرایش ،مشاهده کنند و بیشک
ایــن مــکان باید بــا الگو گرفتــن از تکایــای تعزیه
طراحــی شــده و در محلــی قرار داشــته باشــد که
دسترسی مردم به آن ساده باشد زیرا تماشاگران
یا بهتر است بگوییم اهل مجلس از ارکان اصلی
شبی هخوانیهستند.
ëëیکی از نکاتی که بشدت مورد غفلت قرار گرفته،
این اســت کــه ما انــواع شــبیه خوانی داشــتهایم
که بســیاری از آنها نهتنها مختص ایام ســوگواری
نبودهاند بلکه در زمان برگزاری مراســم شاد از آنها
استفاده میشد و بسیاری معتقدند که این آیینها

و شــبیه خوانیها در حال فراموش شدن هستند.
اگر شما هم با این نظر موافق هستید ،چه راهکاری
میتوان برای زنده نگاه داشتن این آیینها در نظر
گرفت؟
راهانــدازی بنیــاد شــبیه خوانــی کــه یکــی از
پیشــنهادهای مــا در جریــان ثبــت جهانــی آن
بهعنــوان میــراث معنــوی ناملمــوس ایرانیــان
بــود و در پرونــده ثبــت نیــز آمــده اســت در ایــن
زمینــه بایــد نخســتین گام راهانــدازی ایــن بنیاد
باشــد .در ایــن بنیــاد ایجــاد مکانی دائمــی برای
اجــرا ،تشــکیل گروههــای نمونه ،تولیــد مجالس
نمونه ،اجرای مجالس آشــنا و غریب بر اســاس
تجربیات پیشکســوتان ،حمایت از شبیه خوانان
فعــال و ایجاد امکان آمــوزش جوانان عالقهمند
در ســطح هنرستان و دانشــگاه ،ایجاد پژوهشگاه
شــبیهخوانی ،ایجــاد رشــتهای پژوهشــی در ایــن
زمینه در سطح تحصیالت تکمیلی (کارشناسی
ارشــد و دکتری) و امکان نشر اسناد و پژوهشها،
ایجــاد مــوزه شــبیه خوانــی ،بانــک اطالعاتــی و
آرشــیوی از نســخ و اجراها و فراهم آوردن امکان
پژوهشــی ســازمان یافته پیشبینی شــده بود که
برای انجــام این پروژه باید ابتدا ســازمان میراث
فرهنگــی بهعنــوان متصــدی اصلی قــدم اول را
برداشــته و سپس مرکز هنرهای نمایشی و مراکز
آمــوزش عالی هنر و آموزش و پــرورش بهعنوان
یاران اصلی در این زمینه اقدام نمایند.
ëëچندی پیش صحبتهایی مبنــی بر اینکه تاالر
محراب به مکانی بــرای اجرای نمایشهای آیینی
تبدیــل شــود ،مطرح شــد کــه بــا توجه به شــرایط
ایــن مجموعه و مــکان مناســبی که بــرای اجرای
نمایشهای بیرونی در اختیــار دارد ،اگر این اتفاق
رخ مــیداد ،به یــادآوری ایــن آیینها و زنــده نگاه
داشتن آنها کمک شــایانی میکرد .چه شد که این
طــرح مســکوت ماند؟ آیــا هنرمندان ایــن عرصه

تمایلی به رخ دادن این اتفاق نداشتند یا این میل از
سویمسئوالنوجودنداشت؟
راجــع بــه دالیــل توقــف آن چیــزی نمیدانم.
بیشــک تصمیمــی از روی عالقه و قابلســتایش
بوده اســت امــا حتی در صــورت عملی شــدن نیز
ایــن تنهــا درمانی موقــت میبود از جنــس همان
اقداماتــی کــه از عالقــه و بــا تالشهــای فــردی و
گروهــی عالقهمندانــی ثابت قــدم در پنجاه ســال
اخیر در پوشش کانون نمایشهای سنتی و آیینی،
جشنواره نمایشهای سنتی و آیینی ،سوگوارههای
گاهگاهــی پراکنــده در ســطح کشــور و پژوهشها و
پایاننامههای دانشــگاهی انجــام پذیرفته ولی به
ســبب نبود استمرار و پراکندگی اغلب آنها هنوز به
نتیجه مطلوب نرسیده است آن هم در شرایطی که
هر روز ،بهدلیل کهولت سن مراجع اصلی درزمینه
اجرا که شــبیه خوانان پیشکســوت هستند ،بخشی
از تجربهها از دســت میروند .ایــن اقدامات خوب
اســت اما بههیچوجه ،حتی اگر انجام پذیرد ،کافی
نیست.
ëëبســیاریمعتقــدهســتندبســیارکمتــرازآنچهدر
شعارهای مســئوالن مطرح میشــود به تئاتر ایرانی
و آیینهای ما پرداخته میشــود .آیا شــما هم با این
نظر موافق هســتید؟ بهعنوانمثال دوساالنه بودن
جشــنوارهبینالمللیتئاترآیینیوســنتیمیتواند
جوابگــوی نیــاز جامعه مــا ،چه مــردم عــادی و چه
هنرمندان تئاتر برای آشنایی با آیینها و سنتهای
ماباشد؟
نمیخواهم حرف تکراری بزنم اما با قاطعیت
میتــوان گفت که هنوز نیــز حداقل در مورد همین
مجالس تعزیه مناسبتی ماههای محرم و صفر و...
بهترین سرمایهگذاران مردم هستند و نه مسئوالن؛
زیرا برای اجرا بودجه بیشــتر اختصاص میدهند،
بهتریــن و مناســبترین مــکان و زمــان را در نظــر
میگیرند و خود نیز بیشــترین مشارکت را بهعنوان
مخاطبدارند.
ëëیکیازمسائلیکهمیتواندآیینهاورسومکشورها
و ملتها را زنــده نگاه دارد ،اســتفاده از این آیینها
در قالــب امــروزی اســت .آیــا در کشــور ما از ســوی
هنرمنداناستفادهدرستیازآیینهاینمایشیکهن
یشود؟
م 
من حرف شما را در مورد استفاده از آیین کهن
در قالــب امروزی متوجه نمیشــوم .آییــن کهن را
که نمیشود مدرن کرد .مدرنیسم قوالب و اشکال
مــورد نیاز خــود را میطلبــد؛ اما اگر مقصود شــما
اســتفاده از برخی ویژگیها یــا مضامین موجود در
نمایشهای آیینی و سنتی در تئاتر و اجرای معاصر
اســت باید بگویم که میتوان نمونههای موفقی را
در آثار اســتادان و هنرمندانی چون بهرام بیضایی،

محمد رحمانیــان ،داوود فتحعلیبیگی ،حمید
امجد ،اصغر دشتی و ...مشاهده کرد اما بیشک
این مسیر باید پی گرفته شود.
ëëیکــی دیگــر از اقداماتــی کــه میتوانــد بــه بهتر
شناخته شــدن آیینها خصوصاًمیان هنرمندان
کمک کند ،منابع پژوهشــی اســت .چه میزان
درزمینــه آیینهای نمایشــی تحقیــق و مداقه
صورت گرفته اســت و آیا نســبت به انتشــار و
ســپس معرفی این آثار به هنرمنــدان و عموم
مردم کاری جدی انجام شــده اســت؟ یکی از
مهمترین ابزارهای کار یک تعزیهخوان نســخ
تعزیه هستند .آیا نســبت به جمعآوری و ارائه
نسخ کهن به نســل جوان اقدام جدی صورت
گرفته است؟

ëëمعمــوالً تعزیــه بهصــورت سینهبهســینه بــه
نســلهای آینده منتقل میشده است .با توجه به
اینکه جامعه ما هم به ســمت مدرنیسم حرکت
کرده است ،آیا لزوم تأســیس رشته دانشگاهی در
اینزمینهاحساسنمیشود؟
با توجه به تجربه سایر کشورهای جهان چون
هند ،چین ،ژاپن و ...که پدیدههایی مشابه در آنها
وجــود دارد ،توجه بــه آموزش در راســتای احیا و
گســترش ایــن نمایشها یکــی از پیشــنهادهای
همیشــگی عالقهمنــدان به نمایشهای ســنتی
همین بحث بوده است و میتوان با تأسیس این
رشــته در ســطوح هنرســتان و مقطع کارشناسی
در دانشــگاه بــرای تربیــت هنرمندان و تأســیس
رشــتههای پژوهشــی در مقاطع کارشناسی ارشد

عکس :هنر ایران

زبان ،نظامی قراردادی است .ما پیوسته
بــا زبــان و در زبــان زندگــی میکنیم اما
یادداشت
بــا وجــود حضــور کاســتیناپذیر آن در
زندگــی روزمــره ،معمــوالً التفاتــی بــه
وجــه قــراردادی آن نداریــم؛ چــرا کــه
قراردادهــای ایــن نظام نشــانهای ،ازلی
نیســتند و برســاخته انســانها هستند و
بهنامناصری
حاصــل توافــق میــان آنها .حــال اگر در
نگاه ناظر بر نسبت «هنر» و «آیین» این
دو کلمه را در قامت دو قرارداد به یاد بیاوریم ،آن وقت شاید
بتوانیم قدری از مابهازای معنایی آنها در ذهنمان عبور کنیم
و به چیزی فراتر از معنای ظاهریشان برسیم.
اما و اما به قول بورخس «این هنر شعر» .چرا «شعر» را باید
در نســبتی تنگاتنگ با آیین دانســت؟ وجه اشــتراک شــعر و
آیین چیست؟ برای رسیدن به پاسخی هرچند اجمالی به این
پرســشها باید از سطح دریافتهای مألوف از این دو پدیده
فراتر برویم .رومن یاکوبســن ،بنیانگذار مکتب زبانشناســی
پراگ معتقد است که «وقتی زبان از خودش سخن میگوید،
شــعر آغاز میشــود ».یعنی جایی که زبان خود را در نامیدن
اشیا و پدیدههای جهان ناکام مییابد ،بهخودش برمیگردد
تــا خــود را از نــو بســازد و امکانی تــازه را به امکانــات تاکنونی
خــود بیفزاید .این بازگشــت بــه خود و حرکــت از نقطهای به
نقطــهای دیگــر در درون خود برای نو شــدن ،آیا ویژگی همه
آیینها نیســت؟ آیــا آیینها نمیخواهند شــرکتکننده را به
سفری درونی ببرند و از رهگذر این بازگشت به درون ،امکان
نو شدن و بازیابی را به او بدهند؟
منتقــدی وطنــی شــاعر خــوب را شــاعری دانســته کــه انــگار
همیشــه «در ســپیدهدم زبــان ایســتاده اســت» .یعنــی انگار
زبــان را از نو میســازد .این از نو ســاختن در گــرو امر خالقه و
نیازمند شهود و مکاشفه است و شعر ،چندان که مورد توافق
تقریبــاً همه ماســت ،بــدون این جنبه شــهودی و اســرارآمیز
اصالً پدید نمیآید .موقعیتی ســری که شــاعر از راز آن پرده
برنمــیدارد بلکه خــود نیز در آن مســتحیل میشــود .دقیقاً
همپوشــان بــا توصیفی از آییــن که آیین را حرکتــی رازآمیز از
نقطــهای طبیعی به نقطهای فراطبیعی میداند .در ســیری
درونگرایانــه و البته تعریفناپذیر .از این منظر شــعر هم که
حرکت زبان به درون خویش اســت و سیری است در راههای
نرفتــه ،ناشــناخته و تاریک زبــان ،همین خاصیت جنبشــی،
کشاف و البته اسرارآمیز را دارد.
آییــن رفتاری جســتوجوگرانه اســت در ظاهــری متعارف و
مرسوم؛ سهل و ممتنع ،درست مانند شعر .جستوجویی از
آن دســت بیوقفه و بینهایت شبیه عمری که شاعر «سنگ
قبرهــا»« ،لبریختهها» و «دریاییها» میگوید پای آن «لغت
تنها» گذاشــته و ســرآخر پردهبــرداری از آن را ناممکن یافته
و ایــن حقیقــت را در فتــح باب کتابــی با مخاطبــش بازگفته
اســت ...« :این شــعرها از تداوم چیزی در من و از تداوم من
در چیزی خبر میدهد و مرا به فکر میبرد که چرا آن «چیز»،
هیچوقت نام خودش را با من نگفت*».
* در جستوجوی آن لغت تنها ،یداهلل رؤیایی ،ص،11
انتشارات نگاه

پژوهش،چشماسفندیارهنرهایآیینیماست

در نیمقرن اخیر تحت تأثیر رویکرد اصحاب
تئاتر در جهان به نمایشهای شرقی و همچنین
شیوع نهضت بازگشــت به خویشتن در جامعه
روشــنفکری توســط برخــی از پژوهشــگران و
هنرمنــدان ایرانــی و همچنین برخــی محققان
خارجی درزمینه معرفی دوباره و بررسی اصول
و قواعد این نمایشها تالشهایی صورت گرفته
اســت خوشبختانه در ســالهای اخیر بسیاری از
پژوهشها و نســخ شــبیه خوانی ،البته بیشتر به
همت پژوهشگران عالقهمند و در بعضی مواقع
بــه مناســبت جشــنوارهها و همایشها ،منتشــر
شــده است .حتی در برخی از ادوار سعی شده تا
در این زمینه تشکیالتی نیز پای بگیرد که آخرین
نمونــه آن همیــن کانــون نمایشهای ســنتی و
آیینی است که البته پایداری آن نیز تاکنون بیشتر
متکی به همت عالقهمندان این نمایشها بوده
اســت تــا امکانــات گاهگاهیاش ،آن هم بیشــتر
به بهانه جشــنواره اکنون دوســاالنه نمایشهای
آیینی و سنتی.

و دکتری برای تربیت مدرسین و پژوهشگران آن
برنام هریزیکرد.
ëëیکیازمهمترینارکانتعزیه،موســیقیاستو
معموالًدرهرخطهایازموسیقیهمانمنطقهبرای
اجرایتعزیهیاشبیهخوانیاستفادهمیشود.آیاازدید
شمانیازبهجمعآوریاینموسیقیهاونتنویسیو
آموزشآنهابهنسلجوان،احساسنمیشود؟
در تمامــی عرصههــا ایــن خطــر مشــاهده
میشود و درزمینه موسیقی باید پژوهشگران این
عرصه بــه یاری نمایش پژوهان و شــبیه خوانان
بیایند .البته پژوهشهایی هرچند اندک نســبت
بــه حجــم کار باقیمانــده ،توســط بزرگانی چون
محمدتقی مســعودیه ،عنایتاهلل شــهیدی و...
انجام پذیرفته است اما به نسبت گنجینه بزرگی
که در این زمینه در هنر شــبیه خوانی جمع آمده
اســت چنانکه گفتم کار انجام شــده بسیار اندک
اســت؛ و البتــه همــه اینهــا در قالــب آن بنیــاد
شــبیهخوانی و پژوهشــگاهش ،اگر تشکیل شود،
عملی خواهد بود .به امید آن روز!

