
t oseei r ani . i r
چهارگاه8

لیالموسیزاده

هم زمان با 21 آذرماه، در سالروز برچیده 
شدن فرقه پیشه وری و چپ ها در آذربایجان، 
جسارت همسایه غربی ما که با نادانی عجیبی 
توأم بود یادآوری کرد که هرچند روس ها در 
جنگ هایی که در ســده های پیشــین به راه 
انداختند از روی چشم طمعی که به سرزمین 

ما برای رسیدن به آب های گرم خلیج فارس 
را داشــتند و بخش هایی از ســرزمین ما را 
در قراردادهایــی که بیشــتر نا مســئولیتی 
حاکمانمان بوده را به غرامت ســتادند اما این 
مناطق به زور گرفته شــده همچنان استعداد 
اشــتعال جنگ های قومی و قبیلــه ای را به 
جرقه روســیه و طمع تــرکان عثمانی دارند 
و در هــر فرصتــی قبیله گرایــان و ناکامان 
سیاســی بر این مسائل دســت می گذارند تا 
منطقه را به شــیوه زشت روســی مدیریت 
کننــد و محوریت عمل و ابتــکار منطقه را از 
 دست روش زشت دیگر، مدیریت آمریکایی، 

دورنگه دارند. 
شــیوه ای کــه هــر بــار بیشــتر طمع 
دســت درازی به خاک کشــورمان را نشان 
می دهــد بی آنکه به این مســاله اذعان کنند 
که در 200 ســال حکومت روس ها بر اراضی 
گرفته شده از ایران چیزی جز نابودی و ویرانی 
و نفرت نکاشتند و مردمان آن مناطق همواره 

آرزوی بازگشت به جغرافیای سیاسی ایران را 
به عنوان مام وطن داشتند. 

مساله ای که بارها در نوشته ها و کتاب های 
بزرگان بــه تایید آمده کــه آرزوی رهانیدن 
از چنگال روس ها تنها خواســته آنها بود که 
به هرتقدیر ســرانجام با فروپاشــی حکومت 
بلشــویکی روســیه کمونیســتی منجر به 
استقالل این مناطق شــد. مناطقی که هنوز 

جای پای روسیه در آنها درد می کند.
حاال در هفتــاد و پنجمین ســال بیرون 
راندن چپ هــا و کوتاه کردن دســت اجنبی 
از منطقه آذربایجان کســانی تاریخ را دارند 
وارونه می خواننــد و نمی دانند مردم منطقه 
آذربایجــان هرگز خــود را هم جنس ترکان 
عثمانی نمی دانند و ســرزمینی جز ایران را 
موطن خود ننامیده اند؟ این را می شــود در 
همه جای هنر این ســرزمین دیــد و رد این 
وطن خواهی را در آثار موســیقایی ایران نیز 
جســت. پیش ترها آن هنگام کــه صدام در 

عراق بر طبل جنگ با ایران به تحریک روسیه، 
انگلیس و آمریکا کوبید موســیقیدانان ایران 
ازجمله حســین علیزاده، نوازنــده بلند آواز 
تار و آهنگســاز با همکاری سایر موزیسین ها 
ازجمله عاشیق عمران حیدری نوازنده قاپوز 
و اسکندر موسی پور نوازنده تار آذری اشعاری 
از شــاعر نامی آذربایجان مظفر درفشی را با 
صدای نصــراهلل ناصح پور به نام ســرودهای 
آذربایجان در کانون فرهنگی هنری چاووش 

منتشر ساختند. 
تازه عراق بــه ایران حمله کــرده بود و در 
این آلبوم تماماً رشــادت و دلیــری با هدف 
دعوت اقوام مختلف ایران بــه اتحاد در برابر 

دشمن بود. 
سال 60 که آلبوم منتشر شد همه شنیدند 
که در این آلبوم خوانده می شــد »آذری لر، 
تورکمن لر، فارس لر، کورد لر، عرب لر یوخدور 
آمان دشــمن اطمینــان« یعنــی آذری ها، 
ترکمن ها، فارس ها، کردهــا، عرب ها امانی 

نیست و به دشــمن اطمینانی نیســت. و یا 
چنین به شهامت و رشادت برای ایران افتخار 
را به آواز بلند ســر می داد کــه: »هر یولون دا 
شــهامت لر افتخارالر ورم جــان«. این نقش 
از تصویر مردمان برای همبســتگی در ایران 
است که با موسیقی تصویر شده و نقش زیبای 

آن همیشه ماندگار اســت چراکه جغرافیای 
ایران بازتاب همان روحی اســت که در هنر 
آن تصویر می شــود. تصویری که هر گوشــه 
کشــورمان ایران را فراتر از سیاست پیشگان 
چــه  ر یکپا ن،  جنگ طلبــا و   ســّیاس 

در کنار هم می خواهد.
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متعلقبهایرانمیپنداریم؟
سوال شــما چند وجه دارد. درخصوص ناسیونالیسم 
باید بگویم هنگامی که در خصوص سازهای ایران پژوهش 
می کنیم خصوصاً ســازهایی که مربوط به دوران  پیش از 
اسالم و دوران ایالمی می شوند نباید هیجانی برخورد کنیم 
و فکر کنیم که تنها ما بوده ایم و دیگران نبوده اند. هم زمان 
با تمدن ایالم قبل از ورود آریایی ها و بعد از ورود آریایی ها و 
هم زمان با دوره های هخامنشی و اشکانی و ساسانی در نقاط 
مختلف جهان تمدن های بزرگی بوده است که نمی توانیم 
آن ها را بدون موسیقی و یا در درجه پایینی از موسیقی تصور 
کنیم. بنابراین اولین مورد این اســت که از هیجان زدگی 
در این مورد پرهیز کرد که ما را به راه راست بتواند هدایت 
کند. مساله دوم این است هنگامی که در خصوص سازهای 
باستان و قدیم صحبت می کنیم دقیقاً از چه دوره ای صحبت 
می کنیم؟ سازهای دوره عبدالقادر؟ سازهای دوره ساسانی؟ 

ســازهای دوره ایالمی یا ســاز های بین النهرینی؟ که در 
کتاب هایی که داریم در خصوص هرکدام از این ها می شود 
یکسری اطالعات به دست آورد اما اطالعات جامعی نیست. 
به طورکلی پژوهش درباره ســازهای دوره های گذشــته 
همانند حل کردن یک معما یا پازل است. تکه هایی موجود 
است که باید در کنار هم چیده شــود که گاهی این تکه ها 
در کنار هم دورنمایی را می دهد امــا گاهی هیچ چیزی را 
نمی دهد. بعدازآن بهتر است و باید درباره آن بخش هایی 
که راجع بــه دورنمــا و کلیت قضیــه اطالعاتی می دهد 
اطالعاتمان را بیشتر کنیم. تاریخ موسیقی ایران را به سه 
دسته تقسیم می کنم. یک دوره دوران ایالمی هاست، دوران 
ورود آریایی هاست و دوران بعد از اسالم. در هرکدام از این 
دوره ها ما شاهد یک نوع موسیقی و ورود سازهایی هستیم 
که با توجه بــه فرهنگی که اقوام مهاجم به این ســرزمین 
آورده اند موسیقی رنگ و بوی دیگری گرفته است. مساله 
این است که ما هر چه از تاریخ کنونی مان به عقب  می رویم 
درک این مطلب که سازها از چه جنسی بوده، چه موادی در 
آن استفاده می شده، چه کوکی داشته، چه فواصلی با آن ها 
زده می شده است خیلی دشوارتر می شود. اینکه گفتید ما 
فکر می  کنیم موسیقی از ایران بوده تا حدی درست است و 
ما نباید روی آن پافشاری کنیم چون از حوزه بحث علمی 

خارج می شویم.
 تاییدنمیکنمکهبودهبلکهعنوانکردمچنین

صحبتهاییمیشود!
بله من هم در پاسخ به آن دسته از مدعیان گفتم که بر این 
صحبت ها پافشاری می کنند. باید توجه کرد که قدیمی ترین 
سندی که از موسیقی داریم مهر چغامیش است که مربوط 
به 3500سال پیش از میالد است و با تاریخ امروز متعلق به 
5500 سال پیش است. در آن مهر ما خواننده داریم، نوازنده 
ساز زهی داریم، نوازنده ساز کوبه ای داریم و نوازنده ساز بادی 
داریم. وقتی این گروه کنار هم نشسته است شما انتظار درک 
فاصله را از این افراد در این صحنه دارید. یعنی این نوازندگان 
قادر بودند فاصله موسیقایی را درک کنند و هنگامی که ساز 
کوبه ای تصویر شده قطعاً ریتم هم وجود داشته است و قطعاً 
ریتم هم با تعریفی که امروزه ما از ریتم داریم متفاوت است 
اما می دانیم که ریتم داشته اند. فواصل را داشته اند. ضمن 
اینکه نوازنده ساز بادی دو تا ساز در دست دارد این یعنی که 
کاماًل می دانسته فواصل یعنی چه و این قدیمی ترین سند 

در جهان از گروه نوازی موسیقی است.
 بهقبلازاسالماشارهکردید،نقاطقوتدوره

قبلوبعدازاسالمکدامبودهکهبتوانیدنامببرید
چراکهجزوپژوهشهایشمابودهاست.

ما حضور پررنگی از چنگ در این محدوده داریم. همین 
ساز چنگ که غربی ها به آن هارپ می گویند البته در انواع 
مختلف. ما چنگ هایی داشتیم که جعبه طنینی آن ها در 
پایین قرار داشته، و چنگ هایی که جعبه طنینی آن در باال 
قرار داشته. چنگ های قاب شکل داشتیم یعنی سه ضلع 
چنگ دارای قاب بوده و وترها)ســیم ها( بین شــان بسته 
می شده است. حضور مدام و پررنگ این ســاز را از همان 
3500سال پیش از میالد داشتیم تا دوره های بعد از اسالم. 
بعد از اسالم در جایی این ساز نابود می شود و تار و سه تار سر 
برمی آورد. یعنی به شکل ساز مادر این محدوده که ما آن را 

فالت ایران می نامیم است.
 درکتابهاییکهباقیماندهواژهموســیقی
بینالنهرینهست.یعنیموسیقیچنینجایگاهی
داشتهدرآندورانکهمشخصاًمعلومشدهاست.

اینچهچیزیرانشانمیدهدیامیرساند؟
 نمی توانم بگویم خوشبختانه یا متأسفانه تنها مکتوباتی 
که درباره فواصل یا حتی خط ملودی از موسیقی های خیلی 
کهن داریم از موسیقی بین النهرین داریم. یعنی از موسیقی 
هند، چین، ایــران و ... در آن دوره تاریخی مکتوبی نداریم 
که بتوانیم بدانیم فواصل به چه نحو اســت. ما از موسیقی 
بین النهرین لوحه ای داریم که به خط میخی نوشته  شده 
است. یک لوحه داریم که درباره کوک یک ساز نوشته است 
که البته نمی دانیم آن ســاز لیر است یا چنگ و چند مورد 
دیگر. فهرستی از ســازها داریم که باز هم برخی از اسامی 
را نمی توان تشخیص داد که کدام اسم مربوط به کدام ساز 
است. در محدوده جغرافیایی بین النهرین موسیقی جایگاه 
واالیی داشته است. هم موسیقی بزمی در آن وجود داشته 

هم موسیقی مذهبی، موسیقی رزمی وجود داشته و 
البته این ها چیزهایی است که ما از آن ها اطالع داریم 
و در کنده کاری ها و دیوارنگاری های نگهداری شده 
در موزه عراق، بریتانیا و لوور وجود دارد و می شود 
خواند و حتی خطوط میخی آکدی. موسیقی در 

آن منطقه جایگاه ویژه ای داشته و در برخی از 
کتب متأخرتر مثل کتب یهودی چراکه 

یهودیت در آن منطقه در دوره ای رشد 
داشته می توان ردپای این موسیقی را 

دید و آن را دنبال کرد.
 اتفاقاتــیدرکارگاهها
دربارهســازهایزیرخاکییا
کهنانجاممیشــود.آنها
تالششانایناستکههویت
گذشتهراروشــنکنندوبه
داشــتههایمانبیفزایندتا
احساسغرورکنیم.بهنظرشما
چقدراینموضوعتوانســته
جایگاهیپیداکندواینزحمات
بهنتیجهبرســدویااوضاعرا
بهگونهایدیگرکردهکهبهلحاظ

علمیجایگاهینداشتهباشد؟

با احترام به تالش دوســتانی که در این زمینه فعالیت 
می کنند آنچــه به نظر من می رســد این اســت که این 
فعالیت ها دارد وضعیت پیچیده موســیقی آن دوره ها را 
وخیم تر می کند. وقتی یک پروژه تحقیقاتی مطرح می شود 
و می خواهید یک اثر باستانی را هر چه هست بازسازی کنید 
آن پروژه باید تحت یک مقاله علمی پژوهشی تعریف شده 
باشــد. باید منابع معرفی شده باشــد برای این کار، شیوه 
تحقیق معرفی شــود، نتایج کار تحقیق گفته شود. وقتی 
مقاله پژوهشی ای نیست ما باید از کجا بدانیم که سازنده 
ساز بر اساس چه مطالعاتی به این نتیجه رسیده است که 
این مواد را برای ساخت این ساز انتخاب کند. درصورتی که 
ما در متون تاریخی کهن و متون قبل از اســالم و گزارش 
کاوش های باستان شناســی درباره مواد مورداســتفاده 
ساخت سازها داریم که دقیق ذکرشده و نام برده شده است 
و حتی چگونگی تابیدن وترهای بربط یا چنگ در 
آن ها ذکرشده است. وقتی ما نمی دانیم سازنده 
ساز این ساز را بر چه مبنایی ساخته نمی توانیم 

قضاوت کنیم.
مســاله دیگری که با آن مواجهیم این است 
که سازی ســاخته می شود و اســم دیگری بر 
آن گذاشــته می شــود. مثاًل ســازی که 
ساخته شده لیر هست ولی به آن چنگ 
گفته می شود. در هیچ دوره از تمدن ما 
نه پیش از اســالم نه بعد از اسالم ساز 
لیر هیچ گاه متعلق به ایــران نبوده 
اســت. ســاز لیر از فرنگی هتی ها 
وارد فرهنگ ســوری ها شده و بعد 
وارد  فرهنگ بین النهرینی شــده 
است. ما سه مورد ســند باستانی 
داریم که ســاز لیر و نوازنده لیر در 
آن دیده می شود که در هر سه مربوط 
به اسیران جنگی هستند. بر اساس این 
نمی توانیم بگوییم که ســاز لیر سازی 
ایرانی بوده است. ما در شهر سوخته 
آثاری از لیر گاوی شکل داریم. دو مهر 
داریم که روی آن ها لیر گاوی شکل 

حک شده است. ما می دانیم که لیر گاوی شکل متعلق به 
آن منطقه نیست و این ها طی مبادالت تجاری به آنجا راه 

پیدا کرده است. 
و مساله بعدی این است که حاال سازی ساختیم و اسم 
اشتباهی هم روی آن گذاشتیم فرضاً چنگ ساختیم و بدان 
گفتیم بربط یا لیر ساختیم و بدان گفتیم چنگ که کاماًل 
اشتباه اســت چون هر ســاز تعریف خودش را دارد. حاال 
این ساز را ساختیم از کجا می دانیم این ساز چگونه کوک 
می شده است؟ فواصل موسیقایی اش چگونه بوده است؟ 
حتی آن را تا حدی اگر بتوانیم حدس بزنیم ملودی ای که 
با آن نواخته می شده چه بوده؟ آیا ما با یک موسیقی 3 نتی 
سروکار داشتیم یا 5نتی یا 7 نتی؟ ما هیچ چیزی نمی دانیم. 
وقتی ما با این سازی که ساختیم و با آن شور و ماهور می زنیم 

پس چه فرقی می کند که با تار و سه تار نزنیم؟
 آیامحدودهصوتیآنهــااجازهمیدهدکه

چنینبنوازیم؟
دوستان اکنون ســازهایی با ادعای باستان ساخته اند 
و موسیقی دســتگاهی می نوازند و بدتر اینکه با آن غزل و 
قصیده می خوانند. غزل و قصیده مربــوط به دوران بعد از 
اسالم یعنی از قرن ســوم هجری به بعد است که شعرهای 
فارســی بر وزن عروض عربی سروده می شــود ما اجازه 
نداریم موســیقی ایالمی را با غزل و قصیده بعد از اسالم به 
هم مخلوط کنیم آن  هم درجایی کــه بحث علمی داریم. 
درجایی که بحث ترکیب موسیقی و استفاده آزادانه مطرح 
است آزادید هر کاری کنید و از هر چیزی به طریق دلخواه 
بهره ببرید اما وقتی بحث علمی مطرح اســت، نمی توان 

چنین کرد.
 آیامیتواننامآنرانوآوریگذاشت؟

به آن ها نوآوری نمی گویم چراکه تعریف علمی خودش را 
در جامعه دارد. وقتی با سازی که ادعا دارید مربوط به دوران 
باستان است باید موسیقی آن دوره را بنوازید حداقلی ترین 
شکل ممکن این است که اشــعار مربوط به آن دوران را که 

اتفاقاً بسیار در دسترس هست را همراهش بخوانید.
 پسآنراخالقیتهمنمیتواننامید؟چراکه

الزمهرسیدنبهنوآوریخالقیتاست.
بله.
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