روانشناسی رفتار و گفتار این روزهای ما ایرانیها

گعدههایگرانی

محمد غیوری
« َگعده» چیس��ت.؟ واژهای است اصالتاً عربی-اصل
آن قعده بوده اس��ت -به معنای دورهم نشس��تن و
دوره گرفت��ن .کارب��رد ای��ن واژه در بین طلبههای
محصل که بحث و گفتوگو بخشی از امور تحصیلی
و روزمرهی آنها اس��ت بیش��تر رایج اس��ت .گپ
وگفتوگو بین افراد س��ادهترین معنی گعده است.
هم��ان گفتوگوهایی ک��ه در اولین لحظهی دیدار
بین دو ش��خص ،بعد از احوالپرسی و چاقسالمتی
و گفت��ن «چه خبر» و «خب دیگه چه خبر» ادامه
پیدا میکند.
جنس و مح��ور این گفتوگوها حس��ب ش��رایط
مختلف متفاوت اس��ت و برگرفته از اتفاقهای روز
اس��ت .اما جنس گع��د ه این روزهای م��ردم ایران
بیش��تر بر محور یک موضوع اس��ت« .گرانی کاال».
تن ماهی ش��ده فالن تومن .رب گوجه شده بهمان
تومن .آهن شده کیلویی فالن .دو هفته پیش فالن
چیز را خریدم این قیمت ،امروز رفتم بخرم شده بود

بهمان قیمت وغیره؛ این روزها اگر دو نفر با یکدیگر
مالقات کنند جنس گفتوگوها عیناً بیکموکاست
از جن��س مثالهای ذکرش��ده اس��ت .ه��دف این
تحریر بررسی گذرای چرایی موضوعیت این قبیل
گفتارها و گفتوگوها از منظر علم جامعهشناسی و
روانشناسی است .ضمن بیان این نکته که مواضع
و تحلیل جامعه شناسان و روان شناسان در برخورد
با این اپیدمی دارای مرزهای مش��ترکی است .این
گفتوگوها بهصورت مونولوگ و یا تکگویی نیست
و دو ط��رف س��عی در بیان تجربهها و مش��اهدات
خود از وضعیت نابس��امان اقتص��ادی و گرانیهای
افسارگس��یخته دارن��د و میخواهن��د در بیان این
مش��کل اساس��ی از یکدیگر س��بقت بگیرند .غافل
از اینکه ش��خص روب��روی ما خ��ود در این جامعه
زندگی میکند و از س��یاره و س��رزمین دیگری به
طور ناگهانی در مقابل م��ا ظهور پیدا نکرده که ما
س��عی در تفهیم ش��رایط به او را داریم .هر دو علم
جامعهشناسی و روانشناس��ی بخشی از دلیل این
روی��داد را در عالق��ه افراد به خبررس��انی و گفتن

تازهه��ا بیان میدارند اما ای��ن دلیل کمترین علت
و بهانه این گفتوگوهاست .حتی به عقیده نگارنده
با نگاه به پافش��اری بیشازحد و پایانناپذیر مردم
ب��ر گفتوگو حول این موضوع ،میتوان خط حذف
و بطالنی کش��ید بر ارتب��اط موضوعی این گعدهها
با ویژگی جذابیت و عالقه انسانها به خبررسانی.
در گفتوگ��و با یک جامعهش��ناس وی گرانیهای
بیح��د و حصر را بهمثابه ی��ک بالی طبیعی چون
زلزل��ه قلمداد کرد که آثار آن کل جامعه و مردمان
آن را تحت پوش��ش قرار میده��د .در بروز چنین
بحرانهایی اپیدم��ی و فراگیر بودن آن و درگیری
کل افراد جامعه با آن آس��تانه تحمل آن مش��کل
را باال میبرد و بهنوعی تس��لی خاطر افراد اس��ت.
دس��تیابی به احس��اس تنها نبودن و پیدا کردن
همراه ش��اید هدفی اس��ت که افراد از دنبال کردن
و استمرار این گعدهها دنبال میکنند.
تص ّور کنی��د کودکی را که از ی��ک واقعه و رویداد
ترسیده و یا یک کابوس دیده است .کودک تالش و
اصرار زیادی جهت شرح و بازگو کردن آن رویداد با
جزئیات کامل برای اطرافیان و نزدیکان خود دارد.
در چنین مواردی آن کودک که دچار ناامنی روانی
ش��ده با بروز چنین رفتاری س��عی در تخلیه روانی
خود دارد .مثال باال نقد رفتار این روزهای ایرانیان از
منظر علم روانشناسی است .دقیقاً دو سال پیش که
صحبتی از گرانی روزافزون و تورم افسارگس��یخته
در میان نبود وزیر وقت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در مراسمی به آماری قابلتوجه و البته وحشتناک
اش��اره داش��ت و آن اینک��ه یکپنج��م ایرانیها از
اختالالت و مشکالت روانی رنج میبرند .اگر نمونه
رفتارهای عجیب و دور از منطق و بیس��ابقه چند
ماه گذشته ایرانیها در مواجهه با مسائل اقتصادی

موس��یقی محرم بخش جداییناپذیر موس��یقی س��نتی ایران اس��ت
که اجرای صحیح و مناس��ب آن بر این هن��ر تأثیرگذار بوده و موجب
اعتالی موسیقیهای آئینی میشود .تعزیه ،منقبتخوانی ،نعتخوانی،
روضهخوانی ،پردهخوانی ،شمایلخوانی و غیره هر کدام با مراسم خاص
و موسیقی مناسب ،نشانگر ارادت ایرانیان به اهل بیت است .به اعتقاد
موسیقی شناسان ،تمام آوازهای هفت گانه ایرانی بهویژه چهارگاه ،ماهور،
السالم)
نوا و راست پنجگاه در مراسم سوگواری اباعبدا...الحسین (علیه ّ
قابل اجراست .هر بخش از موسیقی محرم شجاعت و از خود گذشتگی
شهدای کربال و وقایع  10روز اول این ماه را به تصویر میکشد.

ندانی از چه ُعرف عامیانه
دو هم داماد را خوانده است «همریش»؟
از آن باشد که این دو همدگر را
چو میبینند در بازار تجریش
بجنبانند باهم ریش و گویند
بدین جنباندن اسرار دل خویش
کز آن تحفه که بر ریش من افتاد
به ته ریش تو هم بستند درویش

این گفتوگوها بهصورت مونولوگ و یا تکگویی نیست و
دو طرف سعی در بیان تجربهها و مشاهدات خود از وضعیت
نابسامان اقتصادی و گرانیهای افسارگسیخته دارند و میخواهند
در بیان این مشکل اساسی از یکدیگر سبقت بگیرند.
غافل از اینکه شخص روبروی ما خود در این جامعه زندگی میکند
و از سیاره و سرزمین دیگری بهطور ناگهانی در مقابل ما ظهور
پیدا نکرده که سعی در تفهیم شرایط به او را داشته باشیم!.
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جایگاه موسیقی ایرانی
در محرم

را مدنظر قرار دهیم در مییابیم که آمار ارائهش��ده
توسط وزیر وقت در دو سال پیش قطعاً دستخوش
تغییر شده است.
هجوم ش��ش میلیون کاربر به س��ایت یک شرکت
خودروس��از ،احت��کار کاالهای مختل��ف و افزایش
خری��د بی��ش از نیاز آن توس��ط م��ردم ،صفهای
عریض و طویل در جلوی صرافیها و طالفروشیها
و مثالهایی ازایندس��ت نش��ان از س��یر صعودی
و رون��د بحرانی این آمار در چند ماه اخیر نس��بت
به سالهای قبل و ش��یوع «همذاتپنداری» دارد.
همذاتپنداری یک واکنش روانی است که فرد در
آن تمایل زیادی به صحبت و همدردی با اشخاص
و درد دل با آنها و بیان مشکالت خود را دارد.
ح��ال ک��ه صحبت از گع��ده و درد دل بی��ن افراد
و همذاتپن��داری ش��د بی��ان روایت��ی از راوی
شیرینس��خن تاریخ ،دکتر باستانی پاریزی نهتنها
خالی از لطف نیست بلکه با این نوشتار هم تناسب
دارد و ش��اید تلخی نوشتار را در پایان شیرین کند.
استاد باستانی در قطعه شعر زیر کلمه «همریش»
را که یک واژه خاص از کرمانیهاس��ت ریش��هیابی
میکند که از دل گفتوگوی دو باجناق و همدردی
با یکدیگر بیرون میآید.

ابراهیم بوذری پژوهشگر موسیقی از تعزیه بهعنوان یکی از آئینهای
دیرپای آمیخته با موس��یقی مربوط به مح��رم یاد میکند و چنین
میگوید« :تعزیه یکی از هنرهای دیرینه ایران است که دارای فواید
سیاس��ی بس��یار به لحاظ اس��تقالل و ادب و اخالق دینی بود ولی
بهدالیل گوناگون در حال فراموشی است .یکی از کارکردهای تعزیه
ارائه چهره واقعی اس�لام و نش��ان دادن ظلم وستم و جور بنیامیه
و بنیعب��اس و فس��اد اخالقی آنان با ابزار موس��یقی و نمایش بوده
اس��ت.در گذشته بهدلیل بیسواد بودن اغلب مردم و بهرهنگرفتن از
خطابه ،نمایش در آنان تأثیر زیادی داش��ت ،لذا مبتکران هنرتعزیه
در کنار موس��یقی از لباسهای رنگ س��رخ و زرد زننده و صداهای
خش��ن بهعنوان نمادی از ظلم دستگاه بنیامیه استفاده میکردند.
اش��عار تعزیه و نوحههای موزون همگی ب��ه بهترین وجه ممکن در
آوازهای مختلف ایرانی خوانده میشد تا اثرگذاری بیشتری بر مردم
داشته باشد».

روح ا ...خالقی صاحب نظر در هنر موس��یقی س��نتی نیز در کتاب
شناس��ایی موس��یقی -خود درباره تأثیر متقابل تعزیه و موسیقینوشته است« :بس��یاری از خوانندگان موس��یقی ملی ایران ،تجربه
نخس��ت خود را از خوانندگی در تعزیه آغ��از کردند و از این طریق
به مقام هنرمندی رس��یدند که از آن جمله میتوان به اس��تاد علی
حس��ین قزوینی ،میرزا حسن قزوینی ،مال عبدالکریم جناب ،حاجی
قربانخانشاهی ،اقبال آذر و....اشاره کرد.
نوحهخوانی که بیش��ترین کاربرد را در ماه محرم دارد ،مورد دیگری
اس��ت که به موس��یقی آمیخته است ».هوش��نگ جاوید پژوهشگر
موس��یقی نیز میگوید«:درنوحهس��رایی و س��ایر مراس��م مذهبی
موس��یقی خاص خود را دارد که تا  50سال قبل بهشدت در کشور
ما رعایت میش��د بهطوری که آهنگسازان برای ساخت نغمات خود
از این نوع موس��یقی الهام میگرفتند ولی پ��س از آن بهدلیل عدم
کنترل و توجه الزم رفته رفته کم رنگ ش��ده تا جایی که در زمان
حاضر آس��یب نگران کنندهای به آن وارد آمده اس��ت .باید اشعار و
ملودیها توسط کارشناس��ان آسیبشناسی شود و جامعه مداحان
نی��ز بپذیرند که ما دارای موس��یقی مذهبی بس��یار غنی هس��تیم.
نعتخوانی و منقبتخوانی بهترتیب ویژه ستایش پیامبر اکرم (ص)،
ائمه و بزرگان دین اس��ت که به فراموش��ی سپرده شده است و الزم
است توس��ط کارشناسان و دلس��وزان فرهنگ و آئین مذهبی احیا
شود .ریزهخوانی نیز از مراسم مذهبی– موسیقایی گذشته بوده که
جوانان و پیشکس��وتان اهل فن از یک ماه پیش از ماه محرم و صفر
در مجلس��ی حضور یافته و به خواندن اش��عار مربوطه میپرداختند
که توسط چند تن از پیشکسوتان بهصورت شورایی کار آنان ارزیابی
و س��پس توسط ش��خصی به نام نقیبالنقبا مشخص میشد که چه
کس��ی در چه محلهای کدام یک از اش��عار را بخواند .در مجموع به
اعتقاد صاحبنظران ،س��وگواری آداب و رس��وم ویژهای دارد که باید
رعایت ش��ود حال آن که این ظرافت کاریها بهویژه در مداحیها و
نوحهسراییها کمتر دیده میشود.

