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جشن عروسی تا مدرسۀ موسیقی*
از
ِ

ّ
موسیقایی عاشیقی
نظام استاد شا گردی و تغییرات در روشهای انتقال سنت در هنر شعری -
ِ
بهرنگ نیکآئین ** ،1ساسان فاطمی

2

 1کارشناس ارشد قومموسیقیشناسی ،دانشکدۀ هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2دانشیار دانشکدۀ هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/5/30 :تاریخ پذیرش نهایی)95/12/24 :

چکیده

راوی داســتانهای عاشــقانه و حماســی در عروس ـیهای
امــروزه عاشــیقها بهعنــوان نوازنــده ،خواننــده ،شــاعر و
برخــی اوقاتِ ،
ُ
ّ
اجرای شعر،
گیری مهارتهایی برای
نشگران آیینی،
زبانان ایران ،نقشهای مهمی برعهده دارند .این ک
ِ
ِ
تی ترک ِ
ِ
نیازمند فرا ِ
سن ِ
ّ
مخاطبان خود هســتند .در این مقاله ،نحوۀ انتقال سنت در هنر عاشیقی
مدیریت مراســم و
موســیقی ،داســتانها و همچنین
ِ
ِ
مطالعه خواهد شــد .روش تحقیق کیفی اســت و دادهها در طول کارمیدانی و حضور در میدان با مشــاهده و مصاحبه بهدســت
ّ
ــری مهارتهای الزم برای
معرفی روشهای
آمدهانــد .در اینجــا با
متأخر انتقال ســنت ،تغییرات ایجاد شــده در روشهای فرا گی ِ
ِ
ِ
ّ
عاشیقشدن بررسی میشود .یافتههای این تحقیق نشان میدهند که بهطور سنتی یک عاشیق ،مهارتهای الزم برای اجرای
تغییرات اخیر در نظام انتقال ّ
سنت ،یعنی
هنر خود را بهصورت غیررسمی و در عروسیها فرامیگیرد و فرهنگپذیر میشود .اما
ِ
ِ
عدم آشنایی
موسیقایی،
و
شعری
های
ه
گون
شدن برخی
فرایند
شــدن
جدا
ِ
یادگیری عاشــیق از عروســیها ،منجر به کنارگذاشته ِ
ِ
ِ
ِ
ورود ارزشهای
برقراری
ناتوانی او در
عاشــیق با بســتر اجرایی و
ارتباط فعال با مخاطبانش شــده اســت .این تغییرات ،منجر به ِ
ِ
ِ
ِ
هنری مخاطبان را نیز
هنری جدید به تویها میشود؛ ارزشهایی که بیشتر بر بخشهای
موسیقایی نظام تأ کید دارند ،سلیقۀ ِ
ِ
ِ
ّ
تحت تأثیر قرار میدهد و با ارزشهای ّ
تی تویها در تضاد و تناز ع است.
سن
مخاطبان
و
توی
در
حاضر
تی
سن
ِ
ِ
ِ

واژههای کلیدی

یادگیری موسیقی ،تغییرات.
موسیقی عاشیقی ،آموزش و
موسیقی و عروسی،
ِ
ِ

عنوان" :عاشــیق و جایگاه فعلی او در تویهای زنجان :رابطهی متقابل میان عاشــیق ،موســیقی
* این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناســی ارشــد نگارنده اول با
ِ
راهنمایی نگارنده دوم است.
و مخاطبانش" با
ِ
** نویسنده مسئول :تلفن ،09125632279 :نمابر.E-mail: nikaeenb@ut.ac.ir، 026-33419957 :
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زبانان ایران،
دانان فرهنگهای ترک
عاشیقها شاعر -موسیقی ِ
ًِ
ّ
بین
ترکیه و جمهوری آذربایجان هستند (البته این سنت عموما در ِ
ـوان بازماندگان
ترکهــای آذریزبــان رایج اســت) .عاشــیقها بهعنـ ِ
شـ�منها ،اوزانهـ�ا و وارسـ�اقها بهحسـ�اب میآینـ�د (Oldfield,
فعالیتهــای این شـ ّ
ّ .)2008, 38; Eldarova, 1984, 8
ـخصیتهای
ـور مذهبی گره خورده بوده اســت :شــمنها جادوگران و
اخیــر بــا امـ ِ
ســاحرانی بودند که قدرت درمان داشــتند ،میتوانســتند روح را به
دنیای مردگان هدایت کنند و ،درضمن ،عارف و شــاعر هم باشــند
(الیاده .)40 ،1392 ،دیگری ،یعنی اوزان ،هم گرچه در برخی موارد
ویژگیهایـ�ی همچـ�ون یک شـ�من را دارد ()Qasımlı, 2003, 289
ً
در برخی موارد صرفا یک موســیقیدان اســت (مانند آنچه در کتاب
دده قورقــوت میبینیــم (نــک .لویــس  .))1390گفتــه میشــود کــه
در اثــر مواجهــه بــا اســام بود که ایــن اوزانهــا تغییر ّ
ماهیــت دادند
دانان مردم��ی تبدی��ل ش��دند (Qasımlı, 2003,
و ب��ه موس��یقی ِ
 .)290قابــل ذ کــر اســت کــه مســعودیه هــم دو تصویــر از اوزان ارائــه
ـاعر موسیقیدان که مربوط به پیش
ـمن
جادوگر شـ ِ
ِ
میکند :اولی شـ ِ
ـرون نهم
از اســام اســت و دیگــری خواننــدهی دورهگــردی که در قـ ِ
تــا دهــم میالدی وجــود داشــته اســت (مســعودیه .)32 ،1384 ،با
ـور اولیــن عاشــیقها
ایــن وجــود ،جــدای اوزانهــا و شــمنها ،ظهـ ِ
ـری قرون ســیزدهم تا
هــم تح ِ
ـترش نظامهای صوفیگـ ِ
ــت تأثیــر گسـ ِ
پانزدهـ ِ�م میـلادی بـ�وده اسـ�ت (Qasımlı, 2003, 291؛ کوپریلــی،
ّ ،)219-218 ،1385امــا عاشــیقها در جوامــع امــروزی هیچگونــه
نق ـش مذهبیای برعهــده ندارند .امروزه عاشــیق ،در فرهنگهای
ـورد نظرمان ،یک هنرمنـ ِـد چندوجهی اســت :او نهتنها
ترکزبــان مـ ِ
یک موســیقیدان (نوازنده و خواننده) اســت ،بلکه در برخی مواقع
شــعر نیز میســراید .او باید داستانهای عاشــیقی را از بر باشد و بنا
بر درخواسـ ِـت مخاطبانش آنها را نقل کند و در بســیاری از اوقات با
صحبتهــای خــود ،در مــورد موضوعــات اخالقی ،دینی یــا تاریخی
آنهــا را ســرگرم و رضایتشــان را جلــب کنــد .از همه مهمتر ،اســتفاده
مکان مناســب اســت کــه میتواند بر
از تمــام ایــن مــوارد در زمان و ِ
ّ
موفقی ِت یک عاشــیق در اجراهایش بیافزاید.
ا گرچــه اغلـ ِـب عروس ـیها در اواخــر تابســتان و اوایــل پاییــز ،در
محــدود ۀ زمانـ ِـی دو یــا ســه مــاه ،برگــزار میشــوند ّامــا در عیــن حال،
همیــن مراســم ،اصلیتریــن بســتر اجرایــی و منبـ ِـع اصلـ ِـی درآمـ ِـد
ـدگان
عاشــیقها نیــز محســوب میشــوند .عاشــیق بــه همـ ِ
ـراه نوازنـ ِ
باالبــان و قاوال در طول یــک روز ،بهمثابۀ عنصری مهم ،بخشهای
مختلـ ِـف مراســم عروســی را برگــزار و نقشهایــی در آن بــازی میکند.
اجرایی
ـترهای
جدا از عروس ـیهای سـ ّـنتی ،قهوهخانه نیز یکی از بسـ
ِ
ِ
ّ
تی عاشــیقها هســت .ا گرچــه امــروزه تعــداد قهوهخانههایی که
ســن ِ
زبان ایران ،مثــل تبریز ،ارومیه و زنجــان ،پذیرای
در شــهرهای تــرک ِ
ّ
عاشیقها و اجراهای آنها هستند ،بسیار کم است ،اما با این وجود،
هنوز هم در قهوهخانه میتوان این خنیا گران را یافت.
حضور عاشــیقها و
ـان ایــران ،صحنۀ
بســیاری از مناطــق ترکزبـ ِ
ِ

ّ
میدانی شخصیمان و گزارشهای
سن ِت عاشیقی است .جدای کار
ِ
دیگ��ر محقق��ان مث��ل قاس��ملی ( )Qasımlı, 2003و قفقازیالــی
کندگــی عاشــیقهای ایــران را نشــان میدهنــد،
( ،)1388کــه پرا
ِ
مراسـ ِـم «آشــیقالر بایرامــی» کــه هرســال در ســیامین روز فروردین
ّ
موقعی ِت خوبی بــرای دیدن و
مــاه در شــهر زنجــان برگــزار میشــود،
مختلف ایران است
شــعر عاشــیقهای مناطق
ِ
شــنیدن موســیقی و ِ
(بــرای آ گاهـ ِـی بیشــتر از ایــن مراســم نــک .نیکآییــن .)1395 ،حتا
مهاجرپذیــر ایران
خــارج از مناطــق ترکزبــان ،در برخــی شــهرهای
ِ
مختلف ایران حضور
مثل شهرســتان کرج ،عاشیقهایی از مناطق
ِ
ِ
دارنــد و در پایــگاه ّ
تی خــود ،یعنــی قهوهخانــه ،گردهــم میآیند
ســن
ِ
کندگی عاشــیقها و
موارد بــاال تصویــری از پرا
و بــه اجــرا مشــغولند.
ِ
ِ
ّ
سن ِت عاشــیقی ،خار ج از آذربایجانهای ایران ،در زنجان ،قزوین،
قم ،ســاوه و همدان را ترسیم میکند.
ادبیات موسیقیشناســی و قومموسیقیشناســی
با این وجود،
ِ
موســیقایی عاشــیقی ،چنــدان وســیع
شــعری
فرهنــگ
در حــوزۀ
ِ
ِ
ساختاری
بررسی ویژگیهای
نیست :آلبرایت ( )Albright, 1976به
ِ
ِ
موسیقی عاشیقها در دو استان آذربایجان شرقی و غربی و مقایسۀ
ِ
آنها پرداخته و درویشــی ( )1383مطالعۀ ســاز عاشیقی را محور کار
خود قرار داده اس��تِ .الداروا (ّ )Eldarova, 1984
موسیقایی
ســن ِت
ِ
نظر تاریخی ،شــعری و
عاشــیقهای
ِ
جمهوری آذربایجان را از نقطه ِ
ُ
سـ�اختارهای موسـ�یقی مطالعه کرده اسـ�ت .ایلهان باشـ�گز (�Baş
 )göz, 1970نیز ،باتوجه به مشــاهداتش در تابســتان ســال 1967
ـان ایران ،شــهرهای تبریز ،خوی و رضائیــه ،توصیفاتی
در آذربایجـ ِ
را از قهوهخانههــای شــهرهای مذکــور و وضعیت اجرای عاشــیقها
موســیقی عاشــیقهای زنجــان
در آن محــل ارائــه ،و محرمــی هــم
ِ
را بــا رویکــردی موسیقیشــناختی و توصیفــی مطالعــه کــرده اســت
(محرمــی .)1395 ،پژوهشهایــی هم هســتند که ّ
عاشــیقی
ســن ِت
ِ
علــوی
شــمال شــرقی ترکیــه ،شــهر قــارص ،کــه از عاشــیقهای
ِ
آناتولـ�ی (نــک )Markoff, 1986 .متمایــز و نزدیــک به عاشــیقهای
ایــران ،بهخصــوص آذربایجــان غربی ،هســتند را مطالعــه کردهاند:
َ َ
ییلدیــرای ا َردنــر در ســال  1987دئیش��مهها ( )Erdener, 1987و
ُ
شــرقی ترکیــه را مورد
عاشــیقی شــمال
ایلهان باشــگز داســتانهای
ِ
ِ
مطالع��ه قرار دادهاند (نکBaşğöz, 1952, 1970, 1975, 1978, .
.)1986, 1998, 2008
ا گرچــه در منابــع بــاال ،بهطــور پرا کنــده اشــاراتی به بحــث انتقال
سـ ّـنت شــدهّ ،امــا دور از ّ
واقعیــت نیســت کــه بگوییم مســئلۀ آموزش
و انتقــال سـ ّـنت در هنر عاشــیقی ،تا کنون توســط پژوهشــگران مورد
مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت .در واقــع ،پژوهشــی نیســت کــه تمرکــز
یادگیــری عاشــیقها و مســئلهای در
اصل ـیاش بــر فرآینــد آمــوزش یــا
ِ
این رابطه باشــد .تنها یک مقاله که براســاس عنوانش بهنظر میآید
بــه نظام آموزشــی در ّ
جمهوری آذربایجــان پرداخته
عاشــیقی
ســن ِت
ِ
ِ
ِ
توصیف
باش��د (نک ،)Khalig-zade, 2009 .بخش بســیار کمی را به
ِ
یادگیری عاشیقها اختصاص داده است.
روشهای آموزش و
ِ
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از
ِ

ن ـ ـ یکــی از مناطــق
ـتان زنجا 
در ایــن مقالــه ،بــا انتخــاب شهرسـ ِ
ّ
ـدان تحقیق ،روشهای انتقال ســنت
ـان ایرا 
ـوان میـ ِ
ن ـ ـ بهعنـ ِ
ت رکزبـ ِ
معرفی
ـیقایی عاشــیقی مطالعــه و ســپس ،بــا
در هنـ ِـر شــعری  -موسـ
ِ
ِ
ّ
مقابل روشهای ســنتی ،تغییرات در
روشهــای متأخـ ِـر آموزشــی در
ِ
روشهای انتقال سـ ّـنت و نتایج حاصل از این تغییرات بیان خواهد
ـؤاالت زیر است :یک
شــد .در واقع ،هدف از این تحقیق پاســخ به سـ ِ
عاشــیق چگونــه تواناییهــای الزم بــرای حرفــۀ خــود را یادمیگیرد؟
روشهای انتقال ّ
سنت چه تغییراتی نسبت به گذشته به خود دیده
است؟ این تغییرات چه نتایجی را در پی داشته است؟
در ایــن تحقیــق از روش کیفی اســتفاده شــده اســت .یعنی روش
ً
ً
یافتهاندوزی عمدتا مبتنی بر کارمیدانی ،مشــاهده ،بعضا مشــاهدۀ
مشــارکتی و مصاحبــه و بخشــی هــم مبتنی بر مطالعۀ اســنادی بوده
اســت .کارمیدانـ ِـی اصلـ ِـی ایــن پژوهــش در شــهریورماه ســال 1394

مدت یک ماه انجام شد .در روش کیفی ،تحلیلها مبتنی بر تفسیر
به ِ
تقابل بین
است (استراوس و کربین .)32 ،1394 ،تفسیری که نتیجۀ ِ
ذهن پژوهشگر و دادهها است .در اینجا نیز تفسیر دادهها برای ارتباط
ســؤاالت مطر حشــده اســتفاده شــده اســت.
مقوالت مرتبط با
بیــن
ِ
ِ
مفاهیــم
اســت:
شــده
اســتفاده
ای
ی
نظــر
مفاهیــم
از
ـن
ـ
ی
همچن
ِ
ِ
3
2
کتاب
در
را
آنهــا
مریام
آلن
کــه
تحصیل
و
،
آمــوزش
جامعهپذیــری،1
ِ
نظریات استادش
انسانشناسـ ِـی موســیقی ،در فصل آموزش ،برپایۀ
ِ
ُ
4
مفهــوم «فرهنگپذیری » آورده اســت
ذیــل
ِ
ِملویــل ِهرتســکویتسِ ،
یادگیــری
آمــوزش رســمی و
مفاهیــم
( )Merriam, 1964, 145-146و
ِ
ِ
ِ
غیررس��می ک��ه توس��ط رای��س ( )Rice, 2003, 76-77و بــا تغییــرات
و اضافات��ی توس��ط ادوارد ه��ال ( )Hall, 1959مطــرح شــده اســت،
یادگیری رسمی ،غیررسمی و
اســتفاده خواهد شــد .هال از آموزش و
ِ
ّفنی صحبت میکند (.)ibid., 91-94

ّ
شعری-موسیقایی عاشیقی
هنر
انتقال سنت در ِ
ِ
ـیقی فرهنگها باید
بایــد با نظر نتــل موافق بود که آمـ ِ
ـوزش موسـ ِ
مطالع��ات قومموسیقیش��ناختی ق��رار بگی��رد (Nettl,
در مرک��ز توج��ه
ِ
فرآیند آموزش اســت کــه میتوان ارزشهای هر
 ،)2015, 377زیــرا در
ِ
نظــام موســیقایی و تغییــر در این ارزشهــا را به روشــنی دریافتِ .ن ِلر
ـروری مداومت
در کتــاب انسانشناســی تربیتی ،آموزش را شــرط ضـ ِ
حیات
فرهنگی برشــمرده اســت (نلر .)71 ،1388 ،پس ،وقتی شاهد
ِ
پویای یک فرهنگ ،در اینجا فرهنگ موســیقایی ،هســتیم میتوان
ِ
حــدس زد کــه ایــن فرهنــگ در حــال انتقــال بــه نس ـلهای بعــدی
اســت .ایــن حدس زمانــی ّ
اهمیت بیشــتری پیــدا میکند کــه برخی
اوقات از پژوهشــگران میشــنویم «موسیقی عاشیقی ،یکی از معدود
موســیقیهای مردمـ ِـی زنده در ایران اســت» .از طــرف دیگر ،آموزش
میتواند عاملی برای تغییر فرهنگی نیز باشد.

چــه کســانی میتوانند/نمیتواننــد عاشــیق
شوند؟ چگونه؟
پیــش از هــر چیز باید گفــت که نگارنــدگان هم ،مثــل آلبرایت ،در
میــدان تحقیق به عاشــیقهایی برخوردند که اظهار میکردند« :من
ّ
معلم نداش��تهام» (نک .)Albright, 1976, 57 .آنها اصرار داشتند که
خودشان ساز ،آواز ،شعر ،داستان را فرا گرفتهاند و این موارد را کسی
ّ
پی ایــن گفتهها از
بــه آنهــا آموزش نداده اســت .امــا ،مطالبی کــه در ِ
نفر دومـ ِـی در مورد او ،میشــنویم ،روش ـنکنندۀ
خـ ِ
ـود عاشــیق ،یــا از ِ
خود این عاشــیقها توضیح میدهند که
مســائلی اســت :اول اینکه ِ
از کتابهــا و نوارهــا برای یادگیری کمــک گرفتهاند .یعنی با خواندن
صورت
ـنیدن موســیقی و ســعی بــر تقلیــد از آنهــا به
شــعرها و یــا بــا شـ
ِ
ِ

غیررسمی مهارتهای الزم را فرا گرفته است .از طرف دیگر ،عاشیقی
که گفت «من اســتاد نداشــتهام» ممکن اســت به زودی توســط یک
عنوان شــا گردش به شما معرفی شــود .این مورد
عاشــیق مسنتر به ِ
بحثــی مهــم را بــاز میکنــد کــه در ادامه بــه آن خواهیــم پرداخت .در
ّ
هــر صــورت ،نداشــتن معلــم در راه فرا گیــری حرفۀ عاشــیقی ،در بین
عاشیقها بسیار رایج است.
یادگیری
پژوهشهــای قومموسیقیشــناختی در حوزۀ آموزش و
ِ
موســیقایی
موســیقی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در فرهنگهای
ِ
مختلــف چــه کســانی موســیقی را آمــوزش میدهنــد و چــه کســانی
موســیقی را میآموزنــد؟ پاســخهای گونا گونــی دادهانــد .رایس این
پاسخها را در شش دسته طبقهبندی کرده است (نکRice, 2003, .
گیری موســیقی برای همه امکانپذیر ،و در
)۱ .)68ممکن اســت فرا ِ
برخی مواقع الزم باشــد؛  )2ممکن است حرفۀ موسیقیدان و نقش
ً
ً
صــورت موروثــی ،مثــا از پدر به فرزنــد منتقل
اجتماعـ ِـی او ،صرفــا به
ِ
شــود و فرزنــدان از ایــن طریــق موســیقی را فرا گیرند و بــه این حرفه
نــگاه برخــی فرهنگهــا امــکان
منســوبشــوند؛  )3اســتعداد کــه از ِ
ـری موســیقی را محــدود میکنــد؛  )4ا گر در فرهنگی اســتعداد
یادگیـ ِ
یادگیری موســیقی مورد توجه نباشــد ،حضور
بهعنــوان عاملی برای
ِ
عنــوان عاملی
محیــط موســیقایی به
در یــک خانــوادۀ موســیقایی و
ِ
ِ
گیری موســیقی
بــرای توضیــح و توجیــه تواناییهای یــک فرد در فرا ِ
در نظــر گرفته میشــود؛  )5دارا بودن توانایــی ارتباط با ماورالطبیعه
یادگیری موســیقی
و فرا گیری در خواب و رویا اســت که افراد را برای
ِ
محــدود میکنــد؛  )6طبقهبندیهــای اجتماعــیای کــه میتواننــد
ـری موســیقی را محــدود کننــد ،مثــل جنــس ،نــژاد ،ســن یــا
یادگیـ ِ
ّ
قومیت (.)ibid, 68-72
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پدر برخی از عاشیقهای
میدان
ا گرچه در
ِ
ِ
مطالعات نگارندگانِ ،
ّ
هنر شــعری-
امــروزی عاشــیق بودهانــد ،اما آمــوزش و فرا ِ
گیری این ِ
ـوان حرفــه ،بهصــورت موروثــی ،آنطــور کــه بــرای
موســیقایی بهعنـ ِ
برخـ�ی فرهنگهـ�ا گـ�زارش دادهانـ�د ( ،)ibid, 69نیســت .همچنیــن
ً
فرد عاشــیق ،باالبانچی یــا قاوالچی الزاما
الزامــی وجود نــدارد که ِ
بین
در خانــوادۀ موســیقایی رشــد کرده باشــد ( .)ibidدر عــوض ،از ِ
ـدی تیموتــی رایــس کــه در بــاال ذ کــر
مــوارد ارائــه شــده در طبقهبنـ ِ
ّ
ـری مهارتهای الزم از نظر
شــد ،اســتعداد معیار مهمی برای فرا گیـ ِ
ً
عاشــیقها اســت .حتــا ،وقتــی عاشــیقها از اینکــه قبــا قاوالچــی
بودهانــد و ســپس عاشــیق شــدهاند صحبــت میکنند« ،اســتعداد»
و «توانایی»شــان را عامــل ّ
مهمــی میداننــد و بیــان میکننــد کــه
قاوالچ ـیای که اســتعداد داشــته باشــد عاشــیق میشــودِ .الداروا
ـاب هنرجــو توســط عاشــیق علســگر
ـس و انتخـ ِ
دربــارۀ نحــوۀ تدریـ ِ
ـان کوچــک ،کــه بــه آنها
توضیــح میدهــد کــه «او شــا گردان بــا دهـ ِ
ُدشــان آغیز (به معنای «دهان خرگوشــی») میگفتند ،را رد میکرد»
وارد مســیر
( .)Eldarova, 1984, 18بنابرایــن ،هــر فــردی نمیتواند ِ
یادگیری این هنر شــود ،چرا که ویژگیهای ذاتیای برای هر انســان
ِ
هستند که او را برای آواز خواندن محدود میکنند .در نظر برخی از
عاشــیقهایی که نگارندگان در طول کار میدانی برای این پژوهش
بــا آنهــا در ارتبــاط بودهانــد ،در برخــی موارد داشــتن صــدای خوب
یادگیری این حرفه اســت.
داوطلب
عاملی مهم برای فرد
ِ
ِ
ا گرچه ،همانند آنچه رایس برای برخی فرهنگها ذکر کرده (Rice,
موســیقایی الزم
یادگیری مهارتهای
 ،)2003, 71گزارشهایی دربارۀ
ِ
ِ
برای فرد مشتاق به عاشیق شدن در خواب و رویا دیده میشود (نک.
 ،)Albright, 1976, 56; Başgöz, 2008, 77-82چنیــن توصیفاتــی از
هیچ عاشــیقی شــنیده نشــد .البته ،آلبرایــت هم این مــوارد را ،در کنار
عنوان عاملی ترغیبکننده
داســتانهای عاشق
شــدن عاشــیقها ،به ِ
ِ
و تش��ویقکننده ب��رای انتخ��اب این حرفه برش��مرده اس��ت (Albright,
ُ
 .)1976, 56مصاحبههای باشـ�گز با عاشـ�یقها (Başgöz, 2008, 77-
ً
ً
 )82هــم دقیقا تأیید میکنند که این داســتانها ،ا کثــرا بهانهای برای
انتخاب حرفۀ عاشیقی و حتا جعلی بوده است.
ِ ً
ـورد بیــان شــده از ســوی رایــس،
نهایتــا ،ششــمین مـ ِ
محدویتهایی اســت که مشــخص میکند چه کســانی نمیتوانند
موسـ�یقی بیاموزنـ�د ( .)Rice, 2003, 72در مــورد بحـ ِـث مــا ،عاملی
کــه محدودیتــی بــرای عاشــیق شــدن ایجــاد میکنــد ،جنسـ ّـیت
ـری بخشهای
اســت .ایــن محدودیــت در مرحلۀ آمــوزش و فرا گیـ ِ
ـام شعری-موســیقایی مطرح نیســت .مشــاهدات در
مختلــف نظـ ِ
ـاز قوپــوز نشــان میدهنــد که زنــان بهراحتی
ـوزش سـ ِ
دو کالس آمـ ِ
ـورد دیگــر بخشهــای
میتواننــد نواختـ ِـن ســاز را فرا گیرنــد .در مـ ِ
ّ
قطعات با کالم ،داســتان و شــعر ،محدودیتی
خواندن
نظام ،مثل
ِ
ِ
وجــود نــداردّ ،امــا مســئلۀ اصلی ،یعنــی عاشــیق شــدن ،ارتباط با
اجــرای برنامــه در تویهــا دارد؛ یعنــی مراســم عروســی ،همچــون
ُ
یــک مناســک گذار ،یــک موســیقیدان را وارد خانوادۀ عاشــیقها
میکند .این یکی از کارکردهای جشــن برای عاشــیق شــدن اســت
ً
و دقیقــا موردی که زنان از آن منع میشــوند.

نظام استاد-شا گردی
تــا اینجــا ّ
کلیاتــی در رابطــه بــا اینکــه چــه کســانی و چگونــه
میتوانند/نمیتواننــد هنــر عاشــیقی را آمــوزش ببینــد یــا فرا گیرنــد
نظام
ـات مراحل آموزشــی و
مطــرح شــدّ .اما ،از جزئیـ ِ
ِ
یادگیــری این ِ
شــعری -موســیقایی و مهارتهــا و آ گاهیهــای الزم در اجرای این
ً
هنــر ،حداقــل دربــارۀ عاشــیقهای امروزی و گذشــتۀ ایــران ،تقریبا
ُ
ّاطالعــی در دســت نیســت .گزارشهــای باشــگز ،در حــدود پنجــاه
ســال پیــش ،در مــورد عاشــیقهای ایران نشــان میدهد کــه نظام
فرد داوطلب برای عاشیق شدن
استاد -شا گردی ،به این معنا که ِ
ً
عاشــیق
در طــول یــک دورۀ چند ســاله (مثــا  10ســال) در کنار یک
ِ
همراهی او در تویها مهارتهای
کهنهکار حضور داشــته باشــد و با
ِ
الزم را یاد بگیرد ،کموبیش رایج بوده است (نکBaşgöz, 1970, .
ُ
 .)394-395در مصاحبههــای باشــگز بــا عاشــیقها ،نــکات دیگــری
هم نهفته اســت .اول اینکه عاشــیقها میگویند «من داســتانها را
یاد میگرفتم» ( .)ibid, 394حتا زمانی که بر ّ
داشــتن اســتاد
اهمی ِت
ِ
تأ کیــد میکنند ،صحبتی از آموزشدادن نمیکنند و میگویند «من
همهچیــز را از اســتاد یادگرفتــم» (تأ کیــد از مــا اســت) ( .)ibidمــورد
چگونگــی یادگیری یا
وجود ّاطالعاتی واضح و روشــن از
ـدم
ِ
دیگــر ،عـ ِ
ِ
ً
نظام شــعری -موســیقایی است .صرفا
آموزش بخشهای مختلف ِ
ِ
در صحبتهای عاشــیقها میخوانیم:
من نزد عاشــیق عســکر دوازده سال شــا گردی کردم .ما با یکدیگر
بــه تویهــا میرفتیــم .مــن صــدای بســیار خوبــی داشــتم و مــردم
آهنگهای مرا دوست داشتند ]...[ .در همین حین من داستانها
را یادمیگرفتم (.5)Başgöz, 1970, 394
برای آ گاهی از روشهای انتقال ّ
ســنت در هنر عاشــیقی میتوان
منبع دیگر که ارتباط نزدیکی به بحث ما دارند مراجعه
به دو دســته ِ
کــرد .یکــی مطالب نوشــته شــده دربارۀ عاشــیقهای شــهر قــارص در
شمال شرقی ترکیه و دیگری ّ
جمهوری آذربایجان.
سن ِت عاشیقی در
ِ
ِ
باشـ ُـگز مصاحبههــای متعددی دربــارۀ چگونگی فرا گیری ّ
ســن ِت
ِ
عاش��یقی ب��ا موس��یقیدانان ش��هر ق��ارص داش��ته اس��ت (Başgöz,
 .)2008, 82-85در این مصاحبهها هم ،همانند آنچه در باال دیدیم،
ی میرفتهاند،
عاشــیقها جــز بیان اینکه به همراه استادشــان به تــو 
نظام
آمــوزش
چگونگــی
مــورد
توضیحــی در
ِ
بخش مشــخصی از ایــن ِ
ِ
ِ
ِ
نواختن ســاز یا
شــعری -موســیقایی (شــعر ،موســیقی ،تکنیکهای
ِ
ّ
داســتان) از طــرف اســتاد بــه آنها ندادهانــد .دربارۀ آموزش در ســن ِت
عاشیقی آذربایجان ،مطالب بیشتری نوشته شده است که به ّ
سن ِت
ِ
عاشیقی در ایران شباهت بیشتری داردِ .الداروا دربارۀ نظام استاد-
ً
تدریــس عاشــیق علســگر ،تقریبــا
روش
ِ
شــا گردی و بهطــور خــاصِ ،
کاملترین توضیح را داده است:
زمان هفت دهه ،عاشــیق علسگر ( )1926-1821هنر
برای مدت ِ
عاشــیقی را بــه افــراد جوانــی کــه از شــهرها و روســتاهای دور نزد
او میآمدنــد ،آموزش داد .درسهای عاشــیق علســگر درابتدا با
نواختن ســاز شــروع میشــد :برای آموزش از سازهای 7
آموزش
ِ
اطالعات
او
کردند.
ی
م
شروع
معمولی،
سیمۀ
9
جای
به
سیمه،
ِ
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دقیقی دربارۀ ســاختن ســاز ،کوککردن ،پردهها و غیره میداد.
ـرفت مناســب صــدا و
[ ]...در آمــوزش توجــه زیــادی بــه پیشـ ِ
روش متمرکــزی بــرای
نفسگیــری میشــد .عاشــیق علســگر از ِ
ـرورش صــدا اســتفاده میکــرد .او از «اتودهــا» و «تمرینهــا»ی
پـ
ِ
[ ]...معمــول اســتفاده نمیکــرد؛ در عــوض[ ،در آمــوزش] بــه
ّ
تی عاشــیقها ،بــا کارکــردن آنها از ســادهترین تا
آهنگهــای ســن ِ
پیچیدهتریــن ،معطــوف بــود .در ابتــدای درس او هاواهایی که
آوازی ســاده و ریتــم منظــم بودنــد را کار میکــرد.
دارای بخــش ِ
[ ]...در ابتداییتریــن مرحلــه ،او بــه شــا گردان نواختــن آهنــگ
روی ســاز را آمــوزش م ـیداد .با تقســیمکردن آهنگ بــه چندین
بخــش [[ ]...ابتــدا] عاشــیق علســگر و بعــد از او شــا گرد ســاز
مینواخــت .شــا گردان پــس از فرا گیــری کامـ ِـل ملــودی روی
ـری بخشهــای آوازی میکردنــد ]...[ .بــه
ســاز اقــدام بــه فرا گیـ ِ
فنون
ِ
موازات [اینها] عاشــیق علســگر بــه شــا گردانش قوانین و ِ
ـرورش تواناییهای
ـامل پـ
شـ
ـناختن شــعر را میآموخــت .این شـ ِ
ِ
ِ
توانایی
ـردازی شــعری و موســیقایی ،پــرورش حافظــه و
بداههپـ
ِ
ِ
انتخاب شــعرهایی که با آهنگ رابطۀ مناسبی داشتند میشد.
[ ]...همچنین ،عاشــیق علســگر اجراهای عاشیقها در مجالس
را نقــد و تحلیــل میکــرد .او برخــی اوقــات شــا گردانی کــه آمــاده
بودنــد را بــه مجالس ،عروس ـیها و غیــره میبــرد و بعضی اوقات
بــا همدیگــر اجــرا میکردنــد .در آمــوزش عاشــیق علســگر زمــان
زیادی برای آموزش داســتان صرف میشد ]...[ .بهطور ّ
سنتی،
شــا گردان پــس از پایــان آمــوزش آزمونــی را درمقابــل گروهــی از
اسـ�تادان مشهور میگذراندند (.)Eldarova, 1984, 18-19
خلی��قزاده (نــک ،)Khaligh-zade, 2009 .برخــاف آنچــه کــه
ـوزش عاشــیق علســگر نقل شــد ،توضیح
از ِالــداروا در مــورد روش آمـ ِ
ّ
میدهــد کــه در ابتــدا بــه مســایل فنـ ِـی نوازندگـ ِـی ســاز پرداختــه
چگونگی خلق
نمیشــود ،بلکه شــا گرد باید در ابتدا با داســتانها،
ِ
شـ�عر و هاواهـ�ا آشـ�نا شـ�ود ( .)ibid, 32همچنیــن ،خلیقزاده اشــاره
کــرده اســت کــه اســتاد در فرآیند آمــوزش ،غیر از موســیقی و شــعر و
رفتاری شا گرد هم مسئول
مســایل ّفنی ،درمورد مســایل اخالقی و
ِ
است (.)ibid, 30
در زنجــان ،نظــام اســتاد -شــا گردیای کــه در باال تاحــدی از آن
صحبــت شــد ،کموبیــش در بیــن عاشــیقها ،حتــا جوانترهــا ،رواج
گرد داوطلب برای رسیدن به مرحلۀ اجرا ،باید
دارد .در اینجا یک شا ِ
همراهی
ســالها اســتادش را در جش ـنهای عروســی همراهی کند.
ِ
ـاز قــاوال اســت .یعنــی او قاوالچـ ِـی یک گــروه میشــود .این
او بــا سـ ِ
موضــوع ،یعنی قاوالچی شــدن ،اولین مطلبی اســت که عاشــیقها
ـری مهارتهــای الزم بــرای حرفــۀ خودشــان توضیــح
در مــورد یادگیـ ِ
میدادند .ا گرچه اینگونه توضیح داده میشود که امروزه دیگر کسی
ایــن کار را انجام نمیدهدّ ،اما عاشــیقهای جوانــی را میتوان یافت
چی جوان ،غیــر از نواختن،
کــه در این نظام رشــد کردهانــد .به قاوال ِ
ً
خوانــدن برخــی آهنگهــا هم ّ
فرآیند نســبتا
محول میشــود .در این
ِ
ِ
طوالنــی ،بخشهــای مختلــف نظــام بــه هنرجــو منتقــل میشــود:
ـات مربوط به
کردن داســتان ،مالحظـ ِ
نواختن ســاز ،خواندن ،روایت ِ
ِ

اجرا در مراسم عروسی و راه و رسم مجلسگردانی.
یادگیری نواختن ســاز برای عاشــیقها را ،براســاس آنچه
فرآینـ ِـد
ِ
خود عاشــیقها بازگو میکردند ،میتوان به دو دســته تقســیم کرد:
ِ
ً
دســتۀ اول ،افرادی هســتند که شدیدا تأ کید داشــتند هیچکس به
کردن
آنها هیچ نکتهای را آموزش نداده اســت و خودشــان ،با نگاه ِ
نواختــن ســاز را فرا گرفتهانــد .دراینجــا بایــد به
عاشــیق در تویهــا،
ِ
غیررس��می ادوارد ه��ال ( )Hall, 1959ارجــاع دهیــم که در
یادگی��ری
ِ
ِ
واقــع ،بخــش اصلـ ِـی فرآیند یادگیری را شــامل میشــود .از نظر هال
فعالیتهــای رســمی از طریــق تذکــر آمــوزش داده میشــوند .یــک
گفتــن «پســر ایــن کار را نکن» یــا «نمیتوانی ایــن کار را
فــرد بالــغ بــا
ِ
لحــن کالمــش ،کــودک را اصــاح میکنــد و بــه او
انجــام دهــی» و بــا ِ
نشــان میدهد کـ�ه کارش غیرقابـ�ل قبول اسـ�ت ( .)ibid, 91در نوع
دیگر ،یعنی آموزش غیررسمی ،عامل اصلی مدلی برای تقلید است
ـدم آ گاهـ ِـی انســان از لحظاتــی
( .)ibid, 92در اینجــا نکتــۀ مهــم ،عـ ِ
ّ
همانند
اســت که در حال آموزش دیدن است ( .)ibidآموزش فنی،
ِ
خیاب��ان یکطرف��ه اس��ت» ( .)ibid, 94ایــن نــوع آموزش،
«ب��ودن در
ِ
اصطالحــات صریح ،از
با
ـراه
ـ
م
ه
ـده،
ـ
ش
ـته
ـ
نوش
یا
شــفاهی
بهصورت
ِ
ّ
معلــم بــه شــا گرد انتقال داده میشــود و با ارائۀ دالیلــی برای باید و
چرایــی باید و
نبایدهــا همــراه اســت ( .)ibidدر واقــع ،توضیح برای
ِ
بین آموزش ّفنی و رســمی اســت .6عاشــیق مهدی
نبایدها،
ِ
تفاوت ِ
چــی بهترین عاشــیق
ل
قاوا
ســال
ده
کــه
وجــود
ایــن
بــا
ـان،
در زنجـ
ِ
مــورد موســیقاییای کــه در یــک فرآینــد
شــهر بــوده اســت ،هیــچ
ِ
رســمی یــا ّفنــی از اســتادش فرا گرفتــه باشــد را ،بهخاطــر نــدارد .او
همیشــه بــر تالش خودش بــرای تقلیــد تأ کید داشــت .این موضوع
ـتادان برخی از عاشــیقهای امروزی،
زمانــی جالــب میشــود که اسـ
ِ
ً
توانایی
اصــا مهــارت نوازندگــی نداشــتهاند ،درحالیکــه امروزیهــا
ِ
نوازندگی خوبی دارند .دســتۀ دوم ،عاشــیقهایی هستند که برای
ِ
یادگیری تکنیکهای ســاز و هاواها ،نزد اســتادی جدا گانه بودهاند
ِ
گیــری مــواردی دیگــر در کنــار یــک عاشــیق،
فرا
بــرای
آن،
از
و پــس
ِ
ّ
قــاوال نواختهانــد .این دســتۀ دوم ،ا گرچه از وجود یــک معلم خبر
میدهندّ ،اما صحبتهایشــان نشان میدهد که آموزش بهصورت
رســمی ،نــه ّفنی ،انجام شــده اســت .یک فــرد جوان کــه در مرحلۀ
ـری ســاز بــرای اجــرا در تویهــا بــود اینگونه توضیــح میداد:
فرا گیـ ِ
ً
«اســتاد میگفــت ایــن را بــزن ،ایــن پــرده رو بگیــر یــا مثال دســتت را
اینجــا بگــذار» .عاشــیق نــادر ّ
محبــی در زنجان نــزد دو اســتاد ،یکی
یادگیری ســاز و هاوا و دیگری برای قــاوال نواختن در تویها،
بــرای
ِ
یادگیری ساز و نوازندگی را از طریق
فرآیند
او
ـت.
ـ
س
ا
کرده
گردی
شــا
ِ
آمــوزش هاواهــا توســط اســتاد توضیح م ـیداد .یعنی آموزش ســاز،
روش آمــوزش عاشــیق علســگر نقــل قــول کردیم ،با
ماننــد آنچــه در ِ
آمــوزش هاوا در یک زمان اتفــاق میافتد و تمرینهای جدا گانهای
برای آموزش تکنیکهای ســاز در نظر گرفته نمیشــده است.
در مــورد آواز خوانــدن هم اوضاع فــرق چندانی نــدارد .در اینجا
هــم همچنــان هــاوا اســت کــه خوانــدن را بــه فــرد داوطلــب بــرای
فــرد جــوان
عاشیقشــدن آمــوزش میدهــد .در مــواردی هــم کــه ِ
چی یک عاشــیق بوده و اســتادی جدا گانه برای هاواها
فقط قاوال ِ
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نداشــته ،هرگــز از اســتادش راهنمای ـیای بــرای خوانــدن نشــنیده
گیری خواندن
اســت .آنچه در پاســخ به سؤال در مورد
چگونگی فرا ِ
ِ
میشــنویم ،تأ کیــد بــر «داشــتن صــدای خــوب» ،بهعنــوان یــک
ـتعداد ذاتــی اســت .ایــن موضوع بــه ّکرات شــنیده میشــود که
اسـ
ِ
«عاشــیق باید صدا داشــته باشد» .یک عاشــیق در زنجان میگفت
که دلیل عاشــیق شــدنش این بود که از نوجوانی احســاس میکرده
کــه صــدای خوبی دارد و میتوانــد حرفۀ عاشــیقی را دنبال کند .در
عروس ـیها هم یکی از مواردی که مخاطبان بر آن تأ کید داشــتند و
عاشــیق را بــا آن ارزیابــی میکردند ،صدای خوب بــود .با این همه،
ً
از عاشــیقها هیچ توضیحی در مورد اینکــه دقیقا چگونه تکنیکها
و ملودیهــای آوازی را فرا گرفتهانــد ،نخواهیــد شــنید .در بهتریــن
ـری آواز خوانــدن بــوده اســت.
حالــت ،هاواهــا ،راهــی بــرای فرا گیـ ِ
در غیــر ایــن صــورت ،عاشــیق خــودش بــا حضــور چندیــن ســاله در
بســترهایی کــه این موســیقی اجرا میشــود و بــا تقلیــد ،خواندن را
فرا گرفته است.
ـام شــعری-
مهمتریــن مســئله در ارتبــاط بــا فرا گیـ ِ
ـری ایــن نظـ ِ
موســیقایی ،در هــر دو نــوع عاشــیقهایی کــه اشــاره شــد ،مراســم
ـیق جوان،
عروس ـ 
ی اســت .همانطــور کــه در باال بیان شــد ،یک عاشـ ِ
یادگیری ســاز پیش اســتاد دیگری شــا گردی میکرده ،چه
چــه برای
ِ
ً
نزد عاشــیقی ســاز را یــاد نمیگرفته ،معمــوال برای شــروع کار خود در
یک گروه ،در کنار یک عاشیق ،در عروسیها قاوال مینواخته است.
نواختن قاوال و شرکت در مراسم عروسی ،منجر به حضور هنرجو در
ِ
نوازندگی ساز،
از
غیر
که
جایی
شود.
ی
م
هنر
این
اجرایی
اصلی
ِ
بســتر ِ
مختص اجرا در عروســی
خوانندگی ،هاواها و داســتانها مواردی که
ِ
صورت آ گاهانه و ناآ گاهانه در طی یک فرآیند غیررســمی و
اســت ،به
ِ
بعضی اوقات رسمی ،فرا گرفته میشود .این موضوع در صحبتهای
ـری هنر عاشــیقی مشــهود بود.
دادهرســانان دربــارۀ چگونگـ ِـی فرا گیـ ِ
عاشــیقهایی کــه بــرای یادگیــری ســاز و هــاوا ،اســتادانی جدا گانــه
ً
داشــتهاند ،صراحتــا بیــان میکردند کــه «اینهــا عملی نبــودّ .اما در
تــوی میدیــدم عاشــیق چگونــه میخواند ،چــه پــردهای را میگیرد،
کجای داســتان هاوا میخواند ،چه زمانی دهانش را باز میکند .من
دســتانش را نــگاه میکردم و میدیــدم چهکار میکند» (عاشــیق نادر
ّ
محبــی) .این نشــان میدهــد که شــا گرد بهصورت آ گاهانــه ،در یک
ـری غیررســمی قــرار دارد .از طرفــی دیگــر ،همانطــور که
فرآینــد یادگیـ ِ
نواختن ساز،
گیری
اشــاره شد ،برخی عاشیقها ،نقش تویها در فرا ِ
ِ
وجه دیگری
خواندن آواز یا هاواها را انکار میکردندّ .اما در عوض ،بر ِ
ِ
از ّ
رفتار
چگونگی
از
گاهی
آ
آنها
ـتند.
ـ
داش
کید
تأ
توی
ـی
ـ
آموزش
ت
اهمی ِ
ِ
ِ
ِ
ـاق اجتماعــی
عاشــیق بــا مخاطبــان ،صحب 
تکــردن در مراســم ،اخـ ِ
و مجلسگردانــی را مدیــون اســتادی بودنــد که در کنــار او در تویها
قــاوال مینواختهانــد .در واقــع ،این افــراد در یک فرآیند غیررســمی،
بهطــور آ گاهانــه و ناآ گاهانه ،بخشهایی از مهارتهای الزم برای هر
ـیق حرفهای را فرا میگرفتند .عاشــیق مهدی نجفی داستانی از
عاشـ ِ
تذکــر اســتادش بــه او در یک توی ،در مورد لباس پوشــیدنش را بازگو
ً
شلوار
کرد :ظاهرا وقتی اســتادش متوجه شــده بود که او شلواری زیر
ِ
اصلیاش نپوشــیده است ،با ناراحتی به او تذکر داده و به او یادآوری

شــلوار
کرده اســت که «تو عاشــیق هســتی ،باید حواســت باشــد ،ا گر
ِ
اصلیات در توی پاره بشود چهکار میکنی؟» .همین عاشیق برای ما
ّ
موفقی ِت استادش در کسب درآمد در تویها
دلیل
توضیح داد که او ِ
رفتــار اجتماعیاش تشــخیص داده اســت .در نتیجه ،او
را ،در نحــوۀ
ِ
هم ســعی کرده اســت که مانند استادش با مشــتریان و مخاطبانش
مسائل ّفن ِی
رفتار کند .در چنین لحظاتی اســت که عاشــیق ،جدای
ِ
نظام موســیقایی ،بخشــی از فرآیند فرهنگپذیری را تجربه میکند.
ً
اصلــی اجرا ،یعنــی تویها
ایــن چنیــن آموزشهایــی ،صرفا در بســتر
ِ
اتفاق میافتد.
عنوان یک کنسرواتوآر موسیقی
در
اینجا باید ُ به نظریۀ جشن به ِ
ُ
َ
که توســط لرتا-ژکب (به نقل از فاطمی )333 ،1393 ،مطرح شــده
ی موقــام در آذربایجان
اســت ،ارجاع دهیــم .همچنین ،فاطمی تو ِ
دانان حرفهای
ی
موســیق
را ،همچــون یــک مدرســۀ موســیقی بــرای
ِ
شعری-موسیقایی
مورد هنر
معرفی کرده است (همان .)333 ،در ِ
ِ
ـان ایــران ،بهطــور خــاص زنجــان
عاشــیقی در فرهنگهــای ترکزبـ ِ
ّ
ّ
نیز مراســم عروســی نقش بســیار مهمی در انتقال ســنت و کارکردی
همچون یک کالس آموزشــی دارد .برای تأیید موارد گفته شــده در
مختلف هنر
گیری بخشهای
بــاال و برای تأ کید بر نقش توی در فرا
ِ
ِ ً
عاشــیقی ،بایــد ایــن را اضافه کنیم کــه تقریبا تمــام قاوالچیهایی
کــه عاشــیق نشــدند ،نهتنهــا تمــام هاواهــا را میشناســند ،بلکــه
بهراحتــی آنها را میخوانند .همچنین ،باید به هاواهای منطقهای
و ارتباط آنها با روش اســتاد -شــا گردی نیز اشــاره شــود .در رپرتوار
عاشــیقهای هر منطقه ،هاواهایی هســتند که بــه آن منطقۀ مورد
ً
نظــر اختصــاص دارنــد .مثال زنجــان ،تعدادی هــاوا مختص به خود
دارد کــه عاشــیقهای تبریــز ،خیلی ســاده میگویند «بلد نیســتم».
حتــا ،براســاس گزارشهــای دادهرســانان مــا ،در یــک مــورد ،یــک
ـیق اهـ ِـل میانــه پــس از اینکــه مــردم یکــی از هاواهــای زنجــان
عاشـ ِ
را از او درخواســت کردهانــد ،وجــود چنیــن هاوایــی را انــکار کــرده و
اجــرای آن را رد کــرده اســت .ما در یکی از تویها از یک عاشــیق که
دوبیتی زنجان را کردیمّ ،اما او
اهل زنجان بود ،درخواســت هاوای
ِ
دوبیتی زنجان نواخت .این عاشــیق ،ا گرچه در نظام
آهنگــی غیر از
ِ
ّ
استاد -شا گردی رشد کرده است ،برای ما توضیح میداد که معل ِم
دوم او که در کنارش قاوال مینواخته
ســاز او در تبریز بوده و استاد ِ
ً
عــدم حضــور در
در نزدیکـ ِـی قزویــن .در واقــع ،احتمــاال او بــه دلیــل
ِّ
دوران شا گردیاش ،تسلط کمتری
عروس ـیهای منطقۀ زنجان در
ِ
روی هاواهــای زنجان دارد .در هر صــورت ،در این مورد توی نقش
به ســزایی در انتقال ّ
سنت را دارد.
یادگیری
هنر عاشیقی،
نقش توی در
مورد ســوم در
ِ
آموزش ِ
ِ
بررسی ِ
ِ
رسانان
گونۀ داســتان است .عالوهبر آنچه در نقلقولهایی که از داده
ِ
ُ
باشــگز ،مبنــی بــر یادگرفتن داســتان در تــوی خواندیم ،مــورد دیگری
هم وجود دارد .برخی عاشــیقها داســتان یا داســتانهایی که بر آنها
ّ
تسلط دارند را در مجالسی غیر از مراسم عروسیای که در آن قاوالچی
بودهانــد ،شــنید ه و یادگرفتهانــد .بــا ایــن اوصــاف ،میتــوان چنیــن
افراد ُمســن ،که
کارکــردی را بــرای موســیقیدانان غیرحرفهای و برخی ِ
از طــرف عاشــیقها «موســیقیبلد» خطــاب میشــدند ،هــم در نظــر
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جشن عروسی تا مدرسۀ موسیقی
از
ِ

گرفــت .عالوهبــر اینها ،دفعات بســیار زیادی در هر تــوی اتفاق میافتد
کــه یک میهمان هاواهای مختلفی را میخواند .بســیاری از این افراد
توضیح میدادند که این آهنگها را از کودکی و نوجوانی در عروسیها
و قهوهخانههــا میشــنیدهاند .بنابرایــن ،تــوی یکی از راههــای انتقال
ّ
دان این فرهنگ نیز بوده است.
مردم غیرموسیقی ِ
سنت به ِ

ّ
تغییــرات در روشهــای انتقــال ســنت و نتایــج
حاصل از آنها

ا گــر روشهــای آمــوزش و یادگیــریای کــه در بــاال توضیــح داده
شــد را ابتــدای یــک طیــف از روشهــای مختلــف در نظــر بگیریــم ،با
ـمت روشهای مدرن ،تغییراتی مشــاهده خواهد شــد.
حرکــت بهسـ ِ
ـاز قوپــوز را در کالسهای
ـ
س
ابتدا
ـیق
ـ
عاش
یک
متأخر،
در روشهــای
ِ
ّ
موســیقی و توســط یــک معلــم فــرا میگیــرد .حضــور و مشــاهده در
ایــن کالسهای آموزشــی نشــان داد کــه این کالسها ،هیــچ تفاوتی
ّ
تی عاشــیق
بــا توصیفـ ِ
ـات ارائه شــده در باال ّدربارۀ نحوۀ تدریس ســن ِ
به شــا گردش نداشــت .یعنی ،معلم (عاشــیق) بدون هیچ توضیحی
گرفتن ســاز ،نحوۀ مضراب زدن ،انگشتگذاری و
دربارۀ روش دس ـت ِ
بــدون ارائــۀ راهکاری برای بهبود در نحوۀ نواختن و اجرای هر قطعه،
بخشــی از ملودی را مینواخت .ا گر شــا گرد آن را اشــتباه مینواخت،
ً
ّ
صرفا اســتاد خطای شــا گرد را تذکر میداد و ســپس همان ملودی را
بــار دیگــر تکرار میکرد تا جایی که شــا گرد آن را بدون اشــکال بنوازد.
چرایی بایــد و نبایدها
روش آموزشــی ،هیــچ توضیحــی بــرای
در ایــن ِ
ِ
ّ
ی نبــود .در اینجا آموزش
ـوزش فن 
وجــود نداشــت و هیچ نشــانی از آمـ ِ
اجرایی عاشیق و برای هر بخش جدا گانه انجام
اصلی
ِ
خارج از بستر ِ
ـیق
میشــود .یعنــی ،در کلیتریــن حالــت ،شـ ِ
ـاهد جــدا شـ ِ
ـدن عاشـ ِ
درحال یادگیری از بستر اصلی اجرا هستیم.
ـگ یــک هــاوا در
در روش دوم ،برعکــس روش اول ،شــعر و آهنـ ِ
دو بخــش ّ
ـاهد اســتفادۀ
ـ
ش
مجزا آموزش داده میشــود .بنابراین،
ِ
بیشــتر از کتابهای شــعر ،نوارهای کاســت و س ـیدیهای صوتی
یادگیری هســتیم.
ـری موجود از اجراهای عاشــیقها برای
ِ
و تصویـ ِ
توضیح یــک هاوا و صحبت از
این درحالی اســت که عاشــیقها در
ِ
آن ،هی ـچگاه نمیگوینــد «شــعرش این اســت و ملــودیاش این».
روش استاد -شا گردی ،دیدیم
در
ِ
روش فرا گیری ســاز در ِ
توصیف ِ
ّ
که شــا گردان تکنیکهای ســاز و آواز را در یک کلیت ،تحت عنوان
ملودی
ـیق جوان ،خیلی ســاده،
هاوا ،آموزش میدیدندّ .اما عاشـ ِ ِ
ِ
کالس ســاز ،شــعرها را از کتابهــا و ترکیــب ای ـن دو
هاواهــا را در
ِ
را ،از نوارهــا و س ـیدیها یــاد میگیرد .میالد اســدی یک عاشــیق
روش آموزش جدید رشد کرده است .او در پاسخ
جوان است و در ِ
ـری داســتانها ،از کتابها
بــه ســؤال مــا در مــورد چگونگـ ِـی یادگیـ ِ
و ضبطهــای موجــود از اجراهــای عاشــیقهای دیگــر صحبــت
میکــرد .بــا این وجــود ،این گونــه ،یعنی داســتان ،را چندان مهم
ّ
نمیدانســت و تنها به بخش اندکی از داســتانها تســلط داشــت.
او ایــن مطلــب را با ایــن توضیح که مردم امروزه داســتان دوســت
ندارنــد ،توجیه میکرد.

فرآیند یادگیری از مراسم عروسی،
شدن
ِ
عالوهبر مورد باال ،جدا ِ
نتایــج دیگــری درپــی داشــته اســت .بهعنــوان مثــال ،هاواهــای
منطقهای ،که بیش از هرجایی در عروس ـیها و توســط افراد مســن
وابستگی شا گرد به کالسهای آموزشی
اثر
درخواست میشوند ،بر ِ
ِ
معلــم آموزش ســاز و
گــر
ا
خصــوص
ه
ب
اند.
بهشــدت فرامــوش شــده
ِ
موســیقی
فرهنگــی خــودی ،تحــت تأثیر
هــاوا ،بیــش از ارزشهــای
ِ
ِ
محل اصلی
ـیقی با کــو و تبریز ،کــه در نظر عاشــیقها به
ِ
عنــوان ِ
عاشـ ِ
ّ
شدن
موســیقی عاشــیقی تصور میشود ،باشد .از طرفی دیگر ،جدا ِ
آشــنایی عاشــیق
فرآینــد یادگیری از مراســم عروســی ،منجر به عدم
ِ
مدیریت مراســم عروســی شــده است .عاشــیق بدون توجه
با نحوۀ
ِ
توجــه آنها بــه اجرا و
بــه مخاطبــان ،نظــر آنهــا در مورد اجــرا ،میزان
ِ
عاشیق ناآشنا
ـغول اجرای برنامه میشود.
ِ
درخواستهایشــان مشـ ِ
بدون توجــه به مجلــس ،براســاس ارزشهایی
بــا مراســم عروســیِ ،
درصــدد هنرنمایی
کــه در طــول آمــوزش بــه او منتقل شــده اســت،
ِ
برمیآیــد ،فــار غ از اینکــه در نظــر مــردم ،عاشــیق فقط یــک نوازنده
و خواننــده نیســت .بســیاری از مخاطبــان توضیــح میدادنــد کــه
«عاشــیق بایــد بتوانــد حرف بزنــد»« ،عاشــیق باید از تاریــخ بگوید»
و ،از همــه مهمتــر« ،عاشــیق بایــد داســتان بگویــد» .عاشــیق نــادر
قل ـیزاده در زنجــان ،کــه خــودش در نظام اســتاد -شــا گردی رشــد
کرده اســت ،میگفت که هر عاشیق به شکلهای گونا گونی مجلس
را میگردانــد« :یــک نفر با حرف ،دیگری با داســتان یا با صدا»ّ .اما،
اصلــی اجراهــا دور
رونــد یادگیــری از بســتر
موســیقیدانانی کــه در
ِ
ِ
بودهانــد ،فقــط بــا مهارتهــای موســیقاییای کــه در کالسهــای
آموزشــی فرا گرفتهانــد میتواننــد مجلــس عروســی را بگرداننــد .در
گردانــی
تأثیــر نحــوۀ مجلس
ارزیابــی مخاطبــان ،کــه تحــت
نتیجــه،
ِ
ِ
ِ
ـیقایی متنوع و میزان
عاشــیق ،اســتفاده از گونههای شعری -موسـ
ِ
جلــب توجـ ِـه مخاطــب اســت ،از عاشــیقهایی کــه بهدلیــل نحــوۀ
آموزشـ ِـی خود چنیــن مهارتهایی را ندارند ،متفــاوت خواهد بود.
موســیقایی آنهــا در بین بســیاری از مخاطبــان نزول
ـگاه
یعنــی جایـ ِ
ِ
ارزیابــی مــردم ،عاشــیقی که بر
خواهــد کــرد .عالوهبــر ایــن و جــدا از
ِ
اثــر روش یادگیــریاش بــر مهارتهای موســیقایی در اجراهــا تأ کید
توجــه شــنوندگان را جلــب کنــد .در ایــن موارد،
میکنــد نمیتوانــد
ِ
ـس بســیار شــلوغی هســتیم کــه میهمانــان بــا یکدیگــر
شــاهد مجلـ ِ
صحبــت میکننــد و موســیقی مرکــز توجــه نیســت .حتــا ،عاشــیق
هــم هیــچ توجهــی بــه ایــن موضــوع نــدارد .ایــن درحالی اســت که
عاشــیقهایی کــه بــا تواناییهــای مختلــف خــود ســعی در کنتــرل
بیشــتر مجلــس دارنــد ،در موارد بســیاری مخاطبان را به ســکوت و
توجه بیشــتر به اجرای عاشیق دعوت میکنند.
ِ
ـدرن آموزش ،بســتری کــه ارزشهای
در واقــع ،در روشهــای مـ ِ
انتقال
شــعری -موســیقایی در آن در جریان اســت ،دیگر نقشی در
ِ
سـ ّـنت بــه عاشــیقها را نــدارد .در نتیجــه ،ارزشهــای جدیــدی که
اصلــی
بســتر
وارد
بیشــتر بــر مهارتهــای موســیقایی تأ کیــد دارنــدِ ،
ِ
ِ
مســن
اجــرای عاشــیقها ،یعنــی عروســیها ،میشــوندّ .امــا ،افــراد
ِ
حاضــر در مراســم عروســی ،توقعــات دیگــری از عاشــیق دارنــد و در
ـنیدن اجراهــای متفاوتــی هســتند .بنابرایــن،
انتظــار دیــدن و شـ
ِ
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در اینجــا بیــن ایــن دو جبهــه نزاعــی درمیگیــرد کــه یــک طــرف آن
ـیقایی عاشــیقهای جوانــی اســت کــه هنرشــان
ارزشهــای موسـ
ِ
را بیشــتر در ارتبــاط بــا مهارتهــای نوازندگـ ِـی ســاز و خوانندگــی و
صــدای خــوب میدانند ،و طــرف دیگر درخواس ـتهای مخاطبانی
کــه ارزشهای موســیقایی دیگری را میطلبد و گونههای شــعری-
ادبیات مریام
ـیقایی متنوعــی را در برمیگیــرد .ا گر بخواهیم بــا
موسـ
ِ
ِ
7
بخش «جامعهپذیری» را
صحبــت کنیم ،در اینجا موســیقیدانان
ِ
در فرآیند «فرهنگپذیری» از دست دادهاند و فقط بر آموزش تکیه

ً
کردهاند .مجددا ا گر در نوشــتههای آلن مریام «شــا گردی کردن» را
بهجــای «زندگــی» قرار دهیم ،میتــوان گفــت« :جامعهپذیری[]...
بهطــور خــاص بــه فرآینــد آمــوزش اجتماعــیای ارجــاع میدهد که
در س��الهای اولی��ۀ "ش��ا گردی ک��ردن" ش��روع میش��ود»(  (�Mer
 .)riam, 1964, 146عاشــیق بدون جامعهپذیرشــدن در بســترهای
اجرای ـیاش ،بخشهایــی از مهارتهای الزم را از دســت میدهد و
بخشهایــی را جــدا از بســتر اجراییاش و بهطور تجزیهشــده به زیر
بخشهایی فرامیگیرد.

عنوان شاعر -موســیقیدان ،در مهمترین
عاشــی ِ
ق آذریزبان ،به ِ
بســتر اجرای ـیاش ،یعنی جش ـنهای عروســی یا تویهای ســنتی در
شــهر زنجــان و روســتاهای اطرافــش ،کاربردهــا و کارکردهــای مهمی
ـری خــود بــرای برگــزاری مراســم
را برعهــده دارد و از مهارتهــای هنـ ِ
یادگیری
ـی
ـ
چگونگ
ـارۀ
ـ
درب
ـش
اســتفاده میکنــد .ا گرچــه اولیــن پرسـ
ِ
ِ
ـتعداد ذاتــی،
مهارتهــای الزم بــرای عاشیقشــدن پاســخی جــز اسـ
ِ
ـخصی هر فــرد را در پی نداردّ ،امــا واقعیت این
ـاش شـ
تواناییهــا و تـ ِ
ِ
ـام شعری-موســیقایی
اســت کــه فرا گیـ ِ
ـری بخشهــای مختلــف نظـ ِ
عاشــیقی و مهارتهــای الزم بــرای مدیریـ ِـت یــک تــوی نیازمنـ ِـد گذر
از سلســله مراحلیســت کــه عاشــیق تــازهکار بهصــورت آ گاهانــه و
ناآ گاهانــه آنهــا را طــی میکند .دیدیم کــه حضور در تویهــا ،در کنار
یــک عاشــیق کهن ـهکار و همراهـ ِـی او با نواختـ ِـن قاوال یکــی از مراحل
ـانان ما این روش را برای
مهم در عاشــیق شــدن بود .ا گرچه دادهرسـ ِ
«قدیم» میدانســتند و وضعیت امــروز را متفاوت توصیف میکردند،
ّامــا کــم نیســتند عاشــیقهای جوانــی که در طــول چندین ســال در
روش سـ ّـنتی ،در کنار یک عاشیق کهنهکار ،چنین تجربهای را کسب
کردهانــد .در ایــن فرآیند ،بهصورت رســمی و ،بیش از آن ،غیررســمی
(بــه معنایــی کــه در مباحــث نظــری مطــرح شــد) نهتنهــا تواناییها
الزم شــعری و موســیقایی بلکــه نحــوۀ برخــورد بــا
و مهارتهــای ِ
صاحب مجلس و مجلسگردانی نیز فرا گرفته میشــود؛
مخاطبــان و
ِ
مــواردی کــه بعضی از عاشــیقها آن را یکی از مهمتریــن مهارتهای
ـیق تــازهکار بــا حضــور در تــوی،
الزم میدانســتند .بنابرایــن ،عاشـ ِ
روایی
کارگان شــعری ،موســیقایی و
بهمثابۀ یک کالس آموزشــی ،با
ِ
ِ
اجرایی اصلیاش ،مواجه میشــود و آن
ایــن نظــام ،آن هم در بســتر
ِ
مدرن آموزشــی ،پیش از هر چیز،
های
ش
را فرامیگیرد .درمقابل ،رو
ِ
اصلی اجرا شــدهاند .یعنی،
منجر به جدایی فرآیند یادگیری از بسـ ِ
ـتر ِ
اجتماعی عاشــیق در تــوی در مقابل
نهتنهــا مواردی همچــون رفتار
ِ
مخاطبان از مواردی که باید یادگرفته شــوند حذف شــده است بلکه
ً
فرآیند فرا گیری کارگان هم به اجزایی تجزیه شــده اســت :مثال ،شــعر
ِ
و موســیقی هــر هــاوا جدا گانه ـ ـ اولــی در کتابهــای شــعر و دومی در
کالسهای موســیقی ـ یادگرفته و آموزش داده میشــوند .داســتان و
ً
کارگان شــعری -موســیقایی عاشیقها و
نقل آن هم تقریبا جایی در
ِ
آنچه که باید بیاموزند ندارد.

هنــری تثبیتشــده و جدیــد
مــا شــاهد تقابــل بیــن ارزشهــای
ِ
هســتیم .ارزشهای جدیدی که به دلیل ســازگار بودن با ارزشهای
موسیقایی
قبلی توانســتهاند تا حد زیادی جایگاه مناســبی در نظام
ِ
مــورد نظــر و همچنین در بین مخاطبان بهدســت آورند .فرض کنید
یادگیری خود را در تویها سپری کرده
که یک عاشیق دورۀ آموزش و
ِ
باشد و با آموزش رسمی و غیررسمی ،به معنایی که ادوارد هال بیان
کرده است ،در عروسیها مهارتهای الزم را فرا گرفته باشد .سپس،
با ســپری کــردن دورۀ شــا گردیاش و زمانی که میخواهــد بهعنوان
یک عاشــیق در عروســیها مشــغول به اجرای شــعر و موسیقی و نقل
داســتان شــود دچار تقابل با ارزشهای جدید نمیشــودّ .اما ،فرض
عاشــیق دیگر کــه دوران
کنیــد کــه همزمــان شــاهد ورود یک دســته
ِ
شا گردیشــان را در نظــام آموزشــی جدیــد ،در کالسهایــی خارج از
مورد نظــر ،آموزش
موســیقایی
تــوی و بــا تأ کید بــر بخشهای
نظــام ِ
ِ
ِ
معرفی ارزشهای جدید توســط
دیدهاند باشــیم .در اینجا ،حضور و
ِ
عاشیقهای دستۀ دوم به مخاطبان در بستر تویه ا منجر به تقابل
ّ
تی مخاطبان ،تغییر ســلیقۀ مخاطبان و در نتیجه
بــا ارزشهای ســن ِ
تقابل با ارزشهای عاشیق ّ
سنتی میشود.
ِ
ـدرن آمــوزش یکــی از راههایــی اســت کــه از
درواقــع ،روش مـ ِ
موســیقایی جدیــدی بــه موســیقیدانان و
طریــق آن ارزشهــای
ِ
ســپس از طریــق آنهــا بــه مخاطبــان (در مراســم عروســی) معرفــی
میشــود .ا گرچه این اتفاق در یک فرآینـ ِـد ادامهدار منجر به تثبیت
ارزشهای جدید خواهد شــدّ ،اما امروزه با مقاومتهایی از ســوی
مخاطبــان روبرو میشــود .یعنــی نهتنها این ارزشهــای جدید ،که
ً
موســیقایی نظــام تأ کیــد دارند ،هنــوز کامــا تثبیت
بــر بخشهــای
ِ
نشــدهاند ،بلکــه هنــوز مخاطبانی هســتند کــه تمایل به شــنیدن و
ّ
تی هنــر عاشــیقی دارنــد و در عروســیها آنها
دیـ ِ
ـدن ارزشهــای ســن ِ
را «درخواســت» میکننــد .بنابرایــن ،امــروزه موســیقیدانانی که در
نظام استاد -شا گردی رشد کردهاند ،از نظر مخاطبان ،بهخصوص
ـیقایی باالیی دارند .این نیز هســت
مخاطبان مســن ،جایگاه موسـ
ِ
شــدن عاشــیقهایی هســتیم
که امروزه تاحدی شــاهد حاشــیهای
ِ
کــه بیشــتر اجــرای خــود را بــه داســتانگویی اختصــاص میدهند و
ســازی خاصــی را اجــرا نمیکننــد،
در نواختـ ِـن هاواهــا تکنیکهــای
ِ
ـش زیادی از مخاطبان ارزشهای سـ ّـنتی را نمیپســندند و
زیــرا بخـ ِ
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از
ِ

نظر اخیــر با ایــن گفته که
درخواســت نمیکننــد .شــاید ایــن اظهــار ِ
«عاشــیقهایی که در نظام اســتاد شــا گردی رشــد کردهاند جایگاه
ـیقایی باال تــری دارنــد» در تناقــض باشــدّ ،امــا ،بایــد بــار دیگــر
موسـ
ِ
بودن عاشــیقهایی
تأ کیــد کنــم کــه آنچه امروز اتفــاق میافتــد برتر ِ

اســت کــه در نظــام اســتاد شــا گردی رشــد کردهانــد ،زیــرا نهتنهــا
ـوان پاس ـخگویی بــه گونههای مختلفی که درخواســت میشــود را
تـ ِ
ّ
دارنــد ،بلکــه بهراحتی اجراهای خود را با وضعی ِت مراســم عروســی
هماهنگ و مخاطبــان و مجلس را مدیریت میکنند.

سپاسگزاری
منابع مهمی همچون
قــراردادن
نگارنــدگان بــر خود الزم میدانند از خانم دکتر آنا اولدفیلد ،در دانشــگاه ســاحلی کارولینا ،بابت در اختیار
ِ
ِ
( )Eldarova, 1984)، (Khaligh-zade, 2009و ( )Oldfield, 2008سپاسگزاری کنند.

پینوشتها
1 Socialization.
2 Education.
3 Schooling.
4 Enculturation.
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ِ
باشگز ا کتفا کرده و هیچ مطلب جدیدی را بیان نکرده است (Albright 1976,
.)57-58
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ِ
سیس��تم نتنویس��ی س��روکار دارد ( .)Rice, 2003, 76-77درمقابــل ،در دومی،
یادگیــری غیررســمی ،فرهنــگ و نظــام موســیقایی بــا مشــاهده و تقلیــد
یعنــی
ِ
فرا گرفتــه میشــود ،نه با آمــوزش (ّ .)ibidاماِ ،ادوارد هــال ،همانطور که توضیح
آموزش رسمی ،غیررســمی و ّفنی صحبت میکند
داده شــده اســت ،از سه نوع
ِ
(.)Hall, 1959, 91-95
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دروان کودکــی و نوجوانی تعریف شــود (.)ibid
در
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و
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ِ
ِ
ســومین جنبــۀ فرهنگپذیری تحصیل اســت که در زمان و مکانی مشــخص و
توسط افرادی آماده برای این کار انجام میشود (.)ibid
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