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چکیده
تعزیــه ،بهعنــوان یــک آییــن مذهبــی آهنگیــن ،بــه شــیوههای مختلــف ،امــکان اســتفاده از موســیقی را فراهــم
ـیقی تعزیــه ،ســاختار رویدادهــای موســیقایی ایــن آییــن ،اغلــب،
آورده اســت .در پژوهشهــای مربــوط بــه موسـ ِ
براســاس مبانــی نظــری موســیقی کالســیک ایرانــی تحلیــل شــدهاند .بهکارگیــری ایــن رویکــرد مطالعاتــی،
بهدلیــل نادیــده گرفتــن بســیاری از شــیوههای اســتفاده از موســیقی در تعزیــه ،از جامعیــت ایــن پژوهشهــا
کاســته اســت؛ از ایــن رو ،انجــام پژوهشــی جامــع در ایــن زمینــه ،ضــروری بــهنظــر میرســد .هــدف ایــن تحقیــق،
شناســایی و معرفــی شــیوههای اســتفاده از موســیقی در تعزیــه و چگونگــی شــکلگیری آنهــا اســت .اســتفاده
از مفهــوم کاربــرد ،از مفاهیــم طرحشــده در مطالعــات قومموسیقیشــناختی ،چهارچــوب نظــری ایــن پژوهــش
را تشــکیل میدهــد .دادههــای ایــن تحقیــق ،براســاس پژوهــش میدانــی ،بــه شــیوۀ مشــاهدۀ مشــارکتی در
محــل برگــزاری مجالــس تعزیــۀ قودجــان خوانســار ،همچنیــن بــا اســتفاده از فایلهــای شــنیداری -دیــداری
مجالــس اجراشــده در ایــن مــکان و منابــع کتابخانــهای ،گــردآوری شــدهاند .ایــن تحقیــق ،بنیــادی و کیفــی
اس��ت و بــه روش توصی��ف و تحلی��ل محت�وـا انجاــم ش��ده اســت .یافتههــا 10 ،مــورد از مــوارد کاربــرد موســیقی
متمایــز در مجالــس تعزیــۀ قودجــان را اثبــات میکنــد .ایــن ده مــورد عبارتانــد از :اعــام ،خطابــه ،تشــریفات،
پیشخوانــی ،کار ،خویشــاوندی ،نیایــش ،ســوگ ،نمایــش و اختتامیــه.

واژگان کلیدی
رویدادهای موسیقایی ،تعزیه قودجان ،موسیقی و نمایش ،موسیقی تعزیه.

* این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه ،پژوهشی است.
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قودجــان از منظــر کاربردهــا و کارکردهــا» اســت کــه بــه راهنمایــی نویســندۀ دوم در دانشــکدۀ موســیقی دانشــگاه
هنــر ( )1399بــه نــگارش درآمــده اســت.
 . 2كارشناسیارشــد موسیقیشناســی (اتنوموزيكولــوژی) ،گــروه موسیقیشناســی (اتنوموزيكولــوژی) ،دانشــکده
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مقدمه
پژوهشهــای انجامشــده در زمینــۀ موســیقی تعزیــه و مشــاهدۀ مجالــس تعزیــۀ برگزارشــده
در دوران معاصــر ،حاکــی از آن اســت کــه تعزیــه ،بهعنــوان یــک پدیــدۀ فرهنگــی -مذهبــی،
از پویایــی قابلتوجهــی ،بهخصــوص در نحــوۀ اســتفاده از موســیقی ،برخــوردار اســت.
برگــزاری تعزیــه در بســتری مردمــی ،اثرپذیــری از خصوصیــات فرهنگــی مناطــق مختلــف
ایــران و پیشــرفتهای علمــی و هنــری جامعــۀ ایرانــی ،در پویایــی کارگان موســیقایی ایــن
آییــن ،تأثیــری بســزا بــر جــای گذاشــته اســت .هــدف ایــن تحقیــق ،بررســی شــیوههای
اســتفاده از موســیقی در تعزیــه اســت .دســتیابی بــه شــناختی ســاختاری درمــورد موســیقی
تعزیــه ،امــکان مقایســۀ موســیقی تعزیــه را در شــرایط مکانــی -زمانــی مختلــف فراهــم
مــیآورد و در انجــام مطالعــات تطبیقــی ،مؤثــر اســت .همچنیــن شــناخت مــوارد متفــاوت
اســتفاده از موســيقی در تعزيــه ،مبنايــی علمــی را بــرای اســتفاده از موســيقی در ســاختا ِر
هــای آهنگيــن بــه دســت
هنــری پيشــرفته همچــون فيلــم ،تئاتــر و نمايش
گونههــای
ِ
ِ
ای ســنتی ،از کارکردهــای
میدهــد .از منظــری دیگــر ،تعزیــه ،بهمثابــه یــک آییــن چندرســانه ِ
ارتباطــی متنوعــی در میــان شــیعیان ایــران برخــوردار اســت کــه در ایــن میــان ،بررســی
فعــال در تعزیــه ،میتوانــد
نحــوۀ بهکارگیــری موســیقی ،بهعنــوان یکــی از رســانههای ّ
درراســتای تشــخیص ظرفیتهــای رســانهای ایــن هنــر بهمنظــور انتقــال پیامهــای ایــن
آییــن ،مؤثــر باشــد.
در پژوهشهــای انجامشــده در زمینــۀ موســیقی تعزیــه ،بــه تمایــز میــان محتــوا و
ســاختار رویدادهــای موســیقایی ایــن آییــن توجــه چندانــی نشــده اســت .شــاید دلیــل
ایــن امــر ،اتخــاذ رویکــردی اســت کــه رویدادهــای صوتــی تعزیــه را مبتنــی بــر مبانــی
موســیقی کالســیک ایرانــی و در زیرمجموعــۀ دو گــروه قطعــات آوازی و ســازی ،مــورد
مطالعــه قــرار میدهــد .از ســوی دیگــر ،بســیاری از رویدادهــای موســیقایی تعزیــه ،از نــوع
فعالیتهــای عبادیانــد کــه از لحــاظ نحــوۀ اســتفاده از موســیقی ،مطابقــت چندانــی
بــا ســاختار قطعــات در موســیقی هنــری ندارنــد .ایــن خصوصیــات ،ســبب شــده اســت
کــه در مطالعــات موجــود ،از میــان رویدادهــای صوتــی ایــن آییــن ،تنهــا ،گونههایــی کــه
«موســیقی تعزیــه» نامیــده شــوند .ســاختار
بــا آثــار کالســیک ،مشــابهتهایی دارنــد،
ِ
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آیینــی تعزیــه ،محــل بــروز روابــط متقابــل عناصــر فرهنگـیای نظیــر باورهــای مذهبــی ،زبــان،
آداب و رســوم ،هنرهــا و ...اســت؛ روابــط یادشــده ،ضــرورت مطالعــۀ موســیقی ایــن آییــن
را ایجــاب میکنــد .اســتفاده از مفهــوم «کاربــرد» ،بهعنــوان یکــی از مفاهیــم متــداول
در نظریههــای قومموسیقیشــناختی ،امــکان انجــام مطالعــهای جامــع دربــارۀ ســاختار
رویدادهــای موســیقایی بروزیافتــه در بســتر تعزیــه را فراهــم مــیآورد؛ از ایــن رو ،در ایــن
مقالــه ،ســعی شــده اســت تــا ضمــن بازتعریــف مفهــوم یادشــده براســاس اندیشــههای
کارکردگرایــی ســاختاری در مبانــی نظــری انسانشناســی ،نحــوۀ شــکلگیری
کارکردگرایــی و
ِ
و بــروز رویدادهــای صوتــی موســیقی تعزیــه ،بررســی شــود.
پیشینۀ پژوهش
بهــرام بیضایــی ( ،)1344در کتــاب نمایــش در ایــران ،بــه نحــوۀ اســتفاده از موســیقی در
تعزیــه ،اشــاراتی کــرده اســت کــه اظهــارات وی ،در بســیاری از پژوهشهــای انجامشــده
در ایــن زمینــه ،منعکــس شــدهاند .خســرو شايســته ( ،)1355در بخــش ســوم پاياننامــۀ
كارشناســی خــود بــا عنــوان نقــش موســيقی ايرانــی در تعزيــه ،بــه برخــی از مــوارد اســتفادۀ
ـيقی گفتگوهــا
موســيقی در تعزيــه ،اعــم از مقدمــه و توصيــف ،تقطيــع صحنههــا و موسـ ِ
اشــاره کــرده اســت .اظهــارات وی ،بیشــتر معطــوف بــه اســتفاده از موســیقی در بُعــد
نمایشــی تعزیــه اســت .محمدتقــی مســعودیه ( ،)1367در کتــاب موســیقی مذهبــی
ایــران :موســیقی تعزیــه ،بــا اتخــاذ رویکــردی تطبیقــی ،بــه مقایســۀ شــکل ســاختاری برخــی
از رویدادهــای موســیقایی تعزیــه بــا ســاختار قطعــات در موســیقی کالســیک ایرانــی و
موس��یقی هن�رـی غ��رب پرداخت��ه اس��ت .عنايــتاهلل شــهيدی ( ،)1380در كتــاب پژوهشــی
در تعزيــه و تعزيهخوانــی :از آغــاز تــا پايــان دورۀ قاجــار در تهــران ،بــه مــواردی از كاربردهــای
موســيقی در تعزيههــای دوران قاجــار اشــاره میكنــد .یافتههــای ایــن پژوهشهــا،
ً
عمدتــا بــر محــور مبانــی نظــری موســیقی کالســیک ایرانــی و گنجانــدن رویدادهــای

موســیقایی تعزیــه در دو گــروه آوازی -ســازی ،اســتوار شــدهاند؛ بـه همیــن ســبب ،قادربــه
ارائــۀ اطالعاتــی کامــل از ســاختار تمامــی رویدادهــای موســیقایی بروزیافتــه در ایــن آییــن
نیســتند.
چهارچوب نظری
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کاربــرد 1و کارکــرد ،از مفاهیمــی هســتند کــه درنتیجــۀ تعامــات گرایشهــای نظــری
موسیقیشناســی بــا برخــی از مکاتــب انسانشناســی ،بهخصــوص کارکردگرایــی و
کارکردگرایــی ســاختاری در میانــۀ قــرن بیســتم ،وارد ادبیــات قومموسیقیشناســی
ِ
(اتنوموزیکولــوژی )2شــدند .ایــن مفاهیــم ،نخســتین بــار و بهطــور جامــع ،توســط آلــن
پــی ِمريــام 3در کتــاب انسانشناســی موســیقی ( )Merriam, 1964تبییــن شــدند .در
مطالعــات قومموسیقیشــناختی ،بهطــور معمــول ،کاربــرد و کارکــرد ،بهعنــوان مفاهیمــی
(مکمــل) ،بهصــورت توأمــان ،در مطالعــۀ موســیقی در یــک بســتر فرهنگــی اســتفاده
مرتبــط
ّ
میشــوند ،ولــی مــا در ایــن مقالــه ،تنهــا بــر مفهــوم کاربــرد -بهعنــوان مفهومــی مجــزا-
متمرکــز شــدهایم .ادبيــات آغازيــن موسيقیشناســیقومی ،بــه مفاهيــم كاربــرد و كاركــرد،
بهنحــوی میپــردازد كــه گويــی آنهــا كــم و بيــش يكســان هســتند (.)Nettl, 1983: 246
مریــام ،ضمــن تأکیــد بــر وجــود تفــاوت و تمایــز میــان مفاهیــم یادشــده ،دربــارۀ مفهــوم
کاربــرد اشــاره میکنــد کــه «كاربــرد ،بــه شــرايطی برمیگــردد كــه موســيقی در يــك كنــش
ـه كار گرفتــه میشــود» ( .)Merriam, 1964: 210ايــن تعبیــر از مفهــوم كاربــرد،
انســانی بـ 
ِ
«فعالي��ت نه��اد» در رويك��رد نظرــی برونيســاو مالينوفســكی 4و
آن را همسوــ ب��ا مفاهي��م
«ســاخت» در اندیشــههای آلفــرد رجينالــد رادكليــف -بِــراون)Radcliff-Brown, 1952( 5
قــرار میدهــد.
از دیــدگاه مالینوفســکی ،نهــاد ،از شــش جــزء اصلــی :منشــور (نظــام ارزشهــای
بهوجودآورنــدۀ نهــاد) ،كاركنــان ،ضوابــط (قواعــد و مكانســيمها) ،كالبــد مــادی (موجوديــت
مــادی ،ابزارهــا و فنــون) ،فعاليــت و كاركــرد تشــکیل میشــود ()83-Lombard, 1994: 82؛
کــه براســاس آن ،کاربــرد را میتــوان نحــوۀ بهکارگیــری موســیقی در فعالیــت یــک نهــاد
فرهنگــی -اجتماعــی در نظــر گرفــت .کاربــرد ،بهلحــاظ چگونگــی بــروز ،متکــی بــر رفتــار
(کنــش) افــرادی اســت کــه بهعنــوان کارکنــان آن نهــاد بــه فعالیــت میپردازنــد .رفتــار
ایــن افــراد ،در ســطحی باالتــر ،متأثــر از خصوصیاتــی فرهنگــی از قبیــل :باورهــای مذهبــی،
ّ
مــادی و معنــوی فرهنــگ آنهاســت .بــر
آدابورســوم و دیگــر شــاخصههای

دانــش،
1 . Use
2 . Ethnomusicology
3 . Alan P. Merriam
)4 . Bronislaw Mlinowski (1844-1942
)5 . Alfred R. Radcliffe-Brown (1881-1955
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ایــن اســاس ،کاربــرد ،یــک «شــکل» خــاص از بــروز موســیقی در بســتری فرهنگــی اســت.
ـيقی كار» ،نوعــی از كاربــرد موســيقی اســت كــه بــا فعالیــت نهــاد
بهعنــوان مثــال« ،موسـ ِ
معيشــت ،در ارتبــاط اســت .مفهــوم کاربــرد را ،بهعنــوان شــکلی ویــژه از بــروز موســیقی،
ـاختاری رادکلیــف-
ـی سـ
ِ
میتــوان بــا توجــه بــه مفاهیــم «ســاختار» و «فراینــد» در کارکردگرایـ ِ
بــراون بــا دقــت بیشــتری تبییــن کــرد.
رادكليــف بــراون ،ســاختار را «ترتيــب نظميافتــهای از اجــزا يــا عناصــری كــه يــك كل
را تشــكيل ميدهنــد» (نقلشــده در ريويــر )82 :1379 ،و فراینــد را «حركــت ســاختار
در بُعــد زمــان» (فکوهــی )178 :1381 ،معرفــی میکنــد .ســاختار از نــگاه او ،مشــتمل
«شــكل ســاختاری» 2اســت .ســاختار واقعــی ،رويــۀ
بــر دو مفهــوم «ســاختار واقعــی» 1و
ِ
بيرونــی و قابلمشــاهدۀ يــك پديــده و قابلتغييــر اســت و شــكل ســاختاری ،شــكلی
انتزاعيافتــه از روابــط ســاختا ِر واقعــی اســت كــه بــدون تغييــر ،باقــی میمانــد (همــان:
 .)177بــر ایــن اســاس ،کاربــرد ،ســاختاری ســازمانیافته از اصــوات موســیقایی اســت.
شــکل ســاختاری کاربــرد ،براســاس تحليــل در زمــان ،بهمثابــه یــک ســنت (رســم) ،در گــذر
زمــان ،بهوســیلۀ نســلهای مختلــف افــراد یــک جامعــه منتقــل میشــود و ســاختار
واقعــی آن ،براســاس تحليــل همزمــان ،3در نتیجــۀ بــروز تغییــرات فرهنگــی ،از ویژگیهــای
ـيقی شــاديانه» (طــرب)،
خــاص هــر دوره برخــوردار میشــود .بهعنــوان مثــال ،کاربــرد «موسـ ِ
شــکلی ســاختاری از بــروز موســيقی اســت كــه در فعالیــت نهادهایــی نظیــر خویشــاوندی،
در جوامــع مختلــف ،قابلمشــاهده اســت؛ ولــی ايــن كاربــرد در وضعيــت فعلــی بــروز خــود
در یــک محــل (ســاختار واقعــی) ،از لحــاظ محتــوای موســیقایی ،شــیوۀ بــروز و دیگــر اجــزای
ســاختاری خــود ،مبتنــی بــر ویژگیهایــی اســت كــه ممکــن اســت بــا نمونههــای مشــابه
آن در جوامــع ديگــر و حتــی نمونههــای بــروز آن در دوران گذشــتۀ همــان محــل تفــاوت
ـه عنــوان مثــال ،اســتفاده از كيبوردهــای الكترونيــك بهجــای ســازهای ُســرنا
داشــته باشــد .بـ 
و دهــل در مجالــس عروســی ايــران ،بهعنــوان کاربــرد موســیقی طــرب ،نشــاندهندۀ بــروز
تغييــر در ســاختار واقعــی ايــن كاربــرد موســيقی ،بهلحــاظ ســازبندی و محتــوای موســیقایی
اســت؛ حــال آن کــه شــکل ســاختاری آن ،همچنــان ثابــت باقــی مانــده اســت.
1 . Real Structure
2 . Structural form
3 . Synchronic analysis
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موســیقی در موقعیتهــای مختلفــی «اســتفاده» میشــود و بهعنــوان بخشــی
از آن موقعیــت ،میتوانــد بــا آن ،اتصالــی عميــق داشــته باشــد و يــا اينكــه ارتباطــی
نداشــته باشــد ( .)Merriam, 1964: 210ساســان فاطمــی بــا تمرکــز بــر ارتبــاط يــا عــدم
ارتبــاط يــك رويــداد موســيقايی بــا موقعيــت بــروز آن ،رويدادهــای موســيقايی را بــه دو
دســتۀ موقعيتــی و غيرموقعيتــی تقســيم میكنــد ( .)30 :1381ایــن معیــار ،در شــناخت،
نامگــذاری و طبقهبنــدی كاربردهــای موســيقی در يــك زمينــۀ فرهنگــی ،اثرگــذار اســت.
موســيقايی موقعيتــی ،بهدليــل وجــود ارتباطــی خــاص بيــن موقعيــت و
در رويدادهــای
ِ
بــه شــمار
شــيوۀ اســتفاده از موســيقی ،كاربــرد موســيقی ،درواقــع ،توصيــف موقعيــت 
میآیــد .بهعنــوان مثــال ،واژههــای كار و الاليــی ،در عنوانهــای «ترانههــای كار» و
ِ
موقعيــت اســتفاده از موســيقی بــه شــمار میرونــد.
«ترانههــای الاليــی» ،توصيفــی از
موســيقايی غيرموقعيتــی ،بهدليــل عــدم وجــود ارتبــاط خــاص بيــن
امــا در رويدادهــای
ِ
موقعيــت و اســتفاده از موســيقی ،يــك ســاختار موســيقايی يكســان ،بســته بــه موقعيــت
اســتفاده از آن ،میتوانــد بــا عناويــن كاربــردی متفاوتــی نامگــذاری شــود .عــدم توجــه
بــه موقعيــت بــروز موســيقی ،تشــريح و طبقهبنــدی كاربردهــای آن را بــا ابهــام مواجــه
میکنــد .بهعنــوان مثــال« ،واســونكهای زنانــۀ شــيراز» كــه بــا ســاختاری مشــابه در
موقعيتهايــی همچــون عروســی ،ســوگواری در مــرگ جوانــان ،بدرقــۀ پســران بههنــگام
رفتــن بــه ســربازی ،مراســم عروســی بهارنارنــج [بــاروری درخــت نارنــج] و تعزيــۀ حضــرت
قاســم(ع) بــهكار میرونــد (يزدانــی  ،)240-237 :1390را میتــوان بــا توجــه بــه موقعيــت
كاربــردی متفاوتــی نظیــر :موســیقی شــاديانه ،ســوگ و آیينــی،
اجرايــی آن ،بــا عناويــن
ِ
نامگــذاری كــرد.
تأثيــر مؤلفــۀ موقعيــت در شــناخت و نامگــذاری كاربردهــای موســيقی ،مانــع تدويــن
و ارائــۀ فهرســتی جامــع از كاربردهــای موســيقی در فعالیتهــای انســانی اســت؛ بــا ايــن
ـی مشــترك ميــان انســانها ،امــكان مشــخصکردن فهرســتی
حــال ،نيازهــای فــردی و جمعـ ِ
تقريبــی از كاربردهــای موســيقی ،كــه درواقــع ،فرايندهــای پاســخگويی بــه نيازهــای جمعــی
انسانهاســت را ،فراهــم مــیآورد .مريــام بــا بهرهگيــری از تقســيمبندی عناصــر فرهنگــی

ُ
هرســكويتس ،)Herskovits, 1948( 1شــماری از كاربردهــای موســيقی را در پنــج
ِملويــل
حــوزۀ فرهنگــی .1 :فرهنــگ مـ ّ
ـادی و قوانيــن آن؛  .2نهادهــای اجتماعــی؛  .3انســان و جهــان
1 . Melville Herskovits
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او؛  .4زيبايیشناســی و  .5زبــان ،معرفــی میكنــد ( .)218-Merriam, 1964: 217کاربردهــای
موســیقی ،براســاس موقعیــت بروزشــان ،میتواننــد در حوزههــای یادشــده قــرار گیرنــد؛
ّ
مــادی و قوانیــن
بــه عنــوان مثــال ،تعلــق کاربــرد «موســیقی کار» بــه مجموعــۀ فرهنــگ

آن .بــا توجــه بــه معیــار موقعیــت ،همچنیــن میتــوان زیرگونههایــی را نیــز بــرای یــک
کاربــرد ،متصــوّ ر شــد .بــه عنــوان مثــال ،ترانههایــی را کــه بــه هنــگام انجــام فعالیتهایــی
نظیــر :کشــاورزی ،ماهیگیــری و ،...خوانــده میشــوند ،میتــوان زیرگونههایــی از کاربــرد
موســیقی کار در نظــر گرفــت .مريــام در نامگــذاری كاربردهــا از واژۀ  Songبــه معنــی آواز
ـه عنــوان مثــال« ،ترانــۀ كار» ( .)ibidاز آن جــا کــه ممكــن اســت
(ترانــه) اســتفاده میکنــد ،بـ 
ـيقايی غيركالمــی باشــند،
برخــی از كاربردهــای موســيقی مبتنــی بــر اجــرای رويدادهــای موسـ
ِ
موســيقايی
بهنظــر میرســد اســتفاده از واژۀ موســيقی ،كــه مشــتمل بــر رويدادهــای
ِ
كالمــی و غيرکالمــی اســت ،نامگــذاری مناســبتری بــرای كاربردهــای موســیقایی باشــد.
«موســيقی ســوگ» ،بهجــای ترانــۀ ســوگ .شــایان
بــه عنــوان مثــال ،اســتفاده از عبــارت
ِ
ذکــر اســت کــه مــا در ایــن نامگــذاری ،واژۀ «موســیقی» را بــه اصــوات ســازمانیافتهای
اطــاق میکنیــم کــه در یــک موقعیــت مشــخص ،بــروز مییابنــد و منظــور مــا ،توصیــف
خـ ِ
ـود موســیقی نیســت؛ چراکــه ماهیــت انتزاعــی موســیقی ،از پذیرفتــن صفاتــی همچــون
مذهبــی ،اعالمــی ،عبــادی و ...مب ـ ّرا اســت.
در جوامــع غربــی و برخــی جوامــع ســنتی نظیــر ایــرانَ ،
خلــق و اجــرای رویدادهــای
موســیقایی ،تحتتأثیــر ســاختار قطعــات هنــری موســیقی آن جوامــع قــرار دارد؛ بدیننحــو
شــفاهی موســیقی ایــن
کــه َاشــکال ســاختاری ویــژهای ،کــه در مبانــی مکتــوب و یــا
ِ

جوامــع ،بهتدریــج ،تثبیــت شــدهاند ،در شــکلگیری و بــروز قطعــات یادشــده اثرگذارنــد.
در جوامــع نانویســا ،بهدلیــل عــدم حضــور موســیقی بهعنــوان هنــر زیبــا و فقــدان مبانــی
طبقهبندیش��دۀ موس�یـقی ،رویداده��ای موس��یقایی ،از لح��اظ س��اختاری ،بهعنــوان جزیــی
از رفتارهــای فــردی و یــا گروهــی و در قالــب فعالیتهایــی نظیــر :آیینهــا و مراســم ،بــروز
مییابنــد .در چنیــن شــرایطی ،شــاخصههای فرهنگــی ،نظیــر :آداب و رســوم ،باورهــای
مذهبــی ،زبــان ،ویژگیهــای زیســتمحیطی و ،...بــا شــکلدهی رفتارهایــی خــاص در
افــراد یــک جامعــه ،بهصــورت غیرمســتقیم ،منجــر بــه پیدایــش شــکلهایی ســاختاری از
فعالیتهایــی میشــوند کــه در ســاختار آنهــا ،از اصــوات موســیقایی اســتفاده میشــود.
انســانی ایــن جوامــع را ،میتــوان
بــر ایــن اســاس ،کاربــرد موســیقی در فعالیتهــای
ِ
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متناظــر بــا مفهــوم فــرم 1در موســیقی هنــری پنداشــت .شــایانتوجه اســت کــه شــکلگیری
اینگونــه از قالبهــای موســیقایی (کاربردهــای موســیقی) ،منحصــر بــه جوامــع نانویســا
نیســت و مــواردی از آن را میتــوان در تمامــی جوامــع -آنجــا کــه مبانــی طبقهبندیشــدۀ
موســیقی هنــری ،تأثیــر چندانــی در شــکلگیری و بــروز رویدادهــای موســیقایی ندارنــد-
ِ
مشــاهده کــرد .مجالــس تعزیــۀ ایــران ،نمونــهای از ایــن مــوارد اســت.
روش پژوهش و گردآوری دادهها
ایــن تحقیــق ،بنیــادی و کیفــی اســت و بــه روش توصیــف و تحلیــل محتــوا انجام شــده
اس��ت .دادههـ�ای تحقی��ق ،مبتنــی بــر پژوهــش ميدانــی ،براســاس اتخــاذ شــیوۀ مشــاهدۀ
مش��ارکتی در محـ�ل برگزــاری آیی��ن تعزیهخوان��ی حســینیۀ حضــرت ابوالفضلالع ّبــاس(ع)
روس��تای قودج��ان ،از توابعــ شهرســتان خوانسـ�ار اسـ�تان اصفه�اـن اس��ت کــه در بــازۀ زمانــی
 1398/7/26تــا  1398/7/28انجــام شــده اســت .همچنیــن در ايــن پژوهــش ،از منابــع
شــنيداری -ديــداری موجــود از آخریــن اجراهــای  70مجلــس تعزیــۀ قودجــان -كــه در قالــب
لوحهــای فشــرده توســط همــان مجموعــه و مراكــز وابســته بــه آن ارائهشــده ،اســتفاده
شــده اســت .اســتفاده از منابــع کتابخانــهای نیــز از دیگــر روشهــای گــردآوری اطالعــات
ای��ن تحقی��ق اســت .آییــن تعزیهخوانــی قودجــان ،کــه بــا نــام «هنــر اجرايــی تعزيــۀ
خوانســار» و بــه شــمارۀ  601در فهرســت «ميــراث فرهنگــی ناملمــوس» آثــار ملــی ايــران
ثبــت شــده اســت (نــک .تارنمــای وزارت ميــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنايــع دســتی،)2
همهســاله در بــازۀ زمانــی اربعیــن حســینی تــا  28م�اـه صف��ر برگـ�زار میش��ود .برخــورداری
از امکانــات محیطــی و ابزارهــای مـ ّ
ـادی ،برنامهریــزی و مدیریــت منســجم ،تدویــن و اجــرای
نامــی ایــران در ایــن مرکــز ،از عواملــی
تعزیهنامههــای تألیفــی و حضــور شــبیهخوانان
ِ
هســتند کــه در ارتقــای ســطح کیفــی مجالــس اجراشــده در ایــن مــکان و اقبــال عمــوم بــه
آن ،اثرگــذار بودهانــد.
كاربردهای موسيقی در تعزيه
اعالم
اعــام ،كاربــردی ديرينــه از موســيقی اســت کــه در زمينــۀ اعــام بــروز حــوادث و باليــای
1 . Form
2 . www.mcth.ir
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طبيعــی ،اعــام اوقــات شــبانهروز ،پخــش خبــر و فراخــوان برگــزاری مراســم فرهنگــی-
مذهبــی و ...در فرهنــگ ایرانــی قابلمشــاهده اســت (نــك .شــهيدی461-460 :1380 ،؛
مجللــی .)525-526 :1395 ،اعــام ،نخســتین كاربــرد موســيقی در رونــد برگــزاری مجالــس
تعزيــۀ قودجــان اســت و نقطــۀ شــروع دامنــۀ زمانــی -مكانــی ایــن آییــن بــهشــمار مــیرود.
محتــوای «موســيقی اعــام» در مجالــس تعزیــۀ قودجــان ،عبــارتاســت از مقدمــهای در
ــدال مشــابه کــه توســط
ريتــم آزاد 1و قطعــهای متريــك بهدنبــال آن ،در يــك ســاختار ُم
ِ
يكــی از نوازنــدگان ترومپــت گــروه موســيقی اجــرا میشــود .بــهعنــوان نمونــه ،موســيقی
اعــام مجلــس شــهادت امــام علــی(ع) (قودجــان )1398 ،مشــتمل بــود بــر اجــرای درآمــد
دشــتی و ملــودی تصنيــف «شــب انتظــار» 2بهصــورت بــیكالم و بــا ِتمپــو 3كمتــر از نمونــۀ
اصلــی آن .عــاوهبــر بــروز موســيقی اعــام بهصــورت واقعــی ،گونههايــی از ایــن کاربــرد
موســیقی نیــز بهصــورت نمادیــن (نمایشــی) در مجالــس تعزيــۀ قودجــان اجــرا میشــوند.
موســيقی اعــام در چنيــن حالتــی ،عــاوه بــر رويدادهــای صوتــی غيركالمــی ،گونههــای
صوتــی كالمــی موســيقی تعزيــه را نيــز شــامل میشــود كــه
متنوعــی از رويدادهــای
ِ
محتــوای موســيقايی آن در تناســب بــا ســاختارهای زمانــی و ُمــدال ديگــر رويدادهــای
موســيقايی صحنههــای موردنظــر اســت .گونههــای مختلــف موســیقی اعــام ،همــراه بــا
نمونههایــی از کاربــرد آن در مجالــس تعزيــۀ قودجــان عبارتانــد از:
«چاوشخوانــی» در تعزيههــای وفــات حضــرت معصومــه(س) (همــان)1385 ،؛
شــهادت امامــزاده داود(ع) (همــان)1386 ،؛ ملحقكــردن ســرها (همــان)1390 ،؛ متــوكل
ع ّباســی (همــان)1392 ،؛ وفــات ســلمان (همــان)1393 ،؛ شــهادت امــام حســن عســگری(ع)
ّ
دالشــهدا (همــان،
(همــان)1394 ،؛ جابــر در اربعيــن (همــان)1396 ،؛ شــهادت حمــزه س ّي

)1397؛ شــهادت حضــرت مســلم(ع) (همــان)1398 ،؛ شــهادت جنــاب حــ ّر (همــان) و
غديــر خــم (همــان)؛ «موســيقی نقارهخانــه» در تعزيــۀ شــهادت امــام رضــا(ع) (همــان)؛
«منادیخوانــی» در تعزيههــای غــزوۀ تبــوك (همــان )1385 ،و جنــگ خيبــر (همــان،
)1395؛ «تكبيرگویــی» در تعزيههــای مالكاشــتر نخعــی (همــان )1386 ،و شــهادت جنــاب
 . 1از آن جــا کــه ِصــرف اســتفاده از واژۀ «متــر» ،ایجــاب میکنــد کــه اصــوات موســیقایی (گروههــای ریتمیــک)،
در محــدودهای مشــخص« ،مق ّیــد» شــوند ،بــه نظــر میرســد عبــارت «متــر آزاد» متناقــض اســت و اســتفاده از
عبــارت «ریتــم آزاد» صحیحتــر خواهــد بــود (نــک .فاطمــی.)132-129 :1392 ،
 . 2آهنگساز :مجيد وفادار ،شاعر :محمود ثنايی.
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حــ ّر (همــان)1398 ،؛ «اعــام نبــرد» در تعزيههــای شــهادت امــام حســين(ع) (همــان) و
شــهادت حضــرت مســلم (همــان)؛ و «اذانگویــی» در تعزيههــای شــهادت امــام هــادی(ع)
(همــان)1394 ،؛ شــهادت حضــرت مســلم(ع) (همــان )1398 ،و شــهادت جنــاب حــ ّر
(همــان) .گفتنــی اســت كــه عــاوه بــر اســتفاده از اذان بهصــورت واقعــی ،در مــواردی،
ایــن کاربــرد بهصــورت نمادیــن نیــز در تعزيــه اجــرا میشــود .در ايــن حالــت ،بيــن عبــارات
اذان ،اشــعاری توســط يكــی از شــبيهخوانان ،متناســب بــا مضمــون كلــی تعزيــۀ مربوطــه،
اجــرا میشــود .نمونههايــی از ايــن رويــداد موســیقایی ،در تعزيههــای وفــات پيامبــر(ص)
(همــان)1394 ،؛ پشــيمانی يزيــد (همــان)1391 ،؛ شــهادت امام ســجّ اد(ع) (همــان)1396 ،؛
و شــهادت حضــرت زهــرا(س) (همــان )1398 ،قابلمشــاهدهاند.
خطابه
پــس از اجــرای موســيقی اعــام و تجمــع زوّ ار 1در مــكان برگــزاری آییــن ،معينالبــكا
بــا قرارگرفتــن بــر ســكوی اجــرا (تخــت) ،بــه معرفــی و شــرح مضمــون تعزيــۀ موردنظــر
میپــردازد .ايــن اقــدام معينالبــكا ،کــه بــا ذكــر حديثــی از معصوميــن ،دعایــی بــر بانــی
مجلــس ،درگذشــتگان و زوّ ار ،نفريــن بــر اشــقيا و قرائــت فاتحــه و صلــوات همــراه اســت،
در اصطــاح« ،حديثكــردن» ناميــده میشــود (بيضائــی .)137 :1380 ،ایــن رفتــار،

ضط ـ َّر ِإ َذا َد َعــا ُه َو ي ْ
َك ِ
ـب الْ ُم َ
ـوء» 2و ديگــر
شـ ُ
السـ َ
بهخصــوص خوانــدن دعــای َّ
ـف ُّ
«أمــن يُجِ يـ ُ
ادعيــۀ همــراه بــا آن ،تشــكيلدهندۀ يــك كاربــرد موســيقی موقعیتــی در تعزیههــای
قودجــان اســت کــه آن را «موســیقی خطابــه» نامیدهایــم .اجــرای اصواتــی بــا نــواك و
ً
نســبتا ســريع ،از ويژگیهــای ايــن رويــداد صوتــی
ســاختار ُمــدال مشــخص در تمپــو

كالمــی اســت .از منظــر ُمــدال ،گونــۀ فــوق ،بهطــور معمــول ،در آواز بيــات تــرك و برخــی
از گوشــههای آن اجــرا میشــود (نــك .تعزيــۀ غــارت خيمههــا و ديــر راهــب ،قودجــان،
)1395؛ امــا ايــن انتخــاب ،قــراردادی ثابــت نيســت و اجــرای آن در ديگــر آوازهای موســيقی
ايرانــی نيــز مشــاهده میشــود .بــه عنــوان مثــال ،خوانــدن ادعيــۀ يادشــده در آواز شــور
در خطابــۀ تعزيــۀ شــهادت جعفــر ط ّيــار (همــان ،)1396 ،نمونــهای از ايــن مــوارد اســت.
عملکــردی
 . 1بهدلیــل خصوصیــات آیینــی تعزیــه ،حضــور شــرکتکنندگان در ایــن آییــن ،مشــتمل بــر وجــوه
ِ
متفاوتــی اســت کــه بــا اتــکای ِصــرف بــر یکــی از عناویــن مخاطــب ،تماشــاگر ،عــزادار و ...قابلبیــان نیســتند
ایــن رو ،مــا در نامگــذاری ایــن افــراد ،از نــام «زوّ ار» ،بهعنــوان

(نــک .پیراویونــک و نیکنفــس)1392 ،؛ از
اصطالحــی متــداول در محــل برگــزاری مجالــس تعزیــۀ قودجــان ،اســتفاده کردهایــم.
 . 2عبارتی از آيۀ  62سورۀ النمل.
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موســيقی خطابــه ،عــاوهبــر اســتفادۀ واقعــی در موقعيــت یادشــده ،در خطابههايــی
ـال نمايــش اجــرا میشــود نيــز ،بهصــورت نمادیــن بــروز میيابــد.
كــه توســط شــبيه در خـ ِ
عــاوه بــر بهرهگيــری از برخــی ُمدهــای موســيقی ايرانــی ،اســتفاده از اشــعار كالســيك

فارســی ،متــون و ادعيــۀ عربــی و يــا كالم محــاوره ،وجهتمايــز اينگونــه از خطابههاســت
کــه نمونههايــی از اجــرای آن در مجالــس تعزيــۀ شــهادت امــام حســين(ع) (همــان،
)1398؛ شــهادت حضــرت ع ّبــاس(ع) (همــان)؛ و غديرخــم (همــان) قابلمشــاهدهاند.
ِ
شــبيه ابوبكــر در تعزيــۀ جاثليــق
خطبــه بــه زبــان عربــی ،در آواز چهــارگاه ،توســط

اجــرای

نصرانــی (همــان ،)1381 ،نمونــهای ديگــر از ایــن کاربــرد موســيقی اســت.
تشريفات
بــا پايــان يافتــن خطابــۀ معينالبــكا ،گــروه موســيقی تعزيــه ،بالفاصلــه و بهصــورت س ـ ّيار،
بــه اجــرای موســيقی میپــردازد و شــبيهخوانان ،در صفــی منظــم ،بهدنبــال ايشــان،
وارد ســالن اجــرا میشــوند .پــس از طــی مســافتی كوتــاه ،گــروه موســيقی ،در جايــگاه
ثابــت خــود پیرامــون ســکوی اجــرا و شــبیهخوانان بــر روی ســکو مســتقر میشــوند.
رفتــار فــوق ،بيانكننــدۀ شــكل ســاختاری کاربــردی موقعیتــی از موســيقی اســت کــه
بــه نظــر
بهعنــوان «موســیقی تشــريفات» در مجالــس تعزیــۀ قودجــان بــروز مییابــد .
میرســد موســيقی تشــریفات ،بهدنبــال حضــور گروههــای اجراکننــدۀ موســیقی در آغــاز
مجالــس تعزیــۀ دوران قاجــار ،از جملــه :دســتۀ موزيــك ســلطنتی بــه رهبــری شــكراهللخان
موزيكانچیباشــی ،دســتۀ موزيــك نظامــی بــه رهبــری علیاكبرخــان نقاشباشــی
(م ّزينالدولــه) ،دســتۀ موزيــك قــزاق بــه رهبــری غالمرضاخــان مينباشــيان (ســاالر
معــ ّزز) و دســتۀ نقارهچيــان نقارهخانــۀ شــاهی ،درراســتای شکوهبخشــی بــه ایــن آییــن،
متــداول شــده باشــد (شــهیدی .)264 :1380 ،تصویــری از اجــرای موســیقی تشــریفات،
در نقاشــی مشــهور تکیــۀ دولــت اثــر كمالالملــك ،قابلمشــاهده اســت .ایــن گروههــای
موســیقی در موقعیــت فــوق ،حيــن رژه پيرامــون صحنــه و ســكوی نمايــش ،بــه اجــرای
قطعاتــی در فرمهــای مــارش ،پولــكا و ...میپرداختهانــد (درويشــی .)139 :1373 ،بــا
توجــه بــه اســتفاده از ســازهای موســيقی غربــی ،اجــرای قطعــات در فــرم مــارش و پولــكا
توســط موزيــك نظــام و حضــور گــروه موســيقی نقارهخانــه ،بــهنظــر میرســد در آن دوران،
محتــوای موســيقايی تشــريفات ،همخوانــی چندانــی بــا محتــوای موســيقايی تعزيــه

ً
صرفــا رفتــاری تشــريفاتی بهشــمار میرفتــه اســت .ايــن كاربــرد موســيقی ،در
نداشــته و
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ـكل ســاختاریاش ،متحمــل تغييراتــی در ســاختار واقعــی خــود -در
گــذر زمــان ،بــا حفــظ شـ ِ
زمينــۀ ســازبندی و محتــوای موســيقایی -شــده اســت كــه در نتيجــۀ آن ،بــا محتــوای ديگــر
رويدادهــای موســيقايی تعزيــه ،همخــوان شــده اســت .محتــوای موســيقايی موســیقی
تشــريفات در مجالــس تعزيــۀ قودجــان ،عبــارت اســت از اجــرای قطعاتــی بــا متــر مشــخص

(معمــوالً مترهــای ســادۀ  4/2و  ) 4/4بــا تمپــو تقريبــی  100ضــرب ســياه در دقيقــه ،بــر
بســتری از آوازهــای موســیقی ایرانــی.
پيشخوانی
بســیاری از پژوهشــگران ،پیشخوانــی را «نوحــۀ» آغــاز مجالــس تعزیــه معرفــی کردهانــد
(نــک .بيضائــی137 :1380 ،؛ شــهيدی446 :1380 ،؛ همايونــی ،)100 :1350 ،امــا براســاس
مشــاهدۀ پيشخوانیهــای مجالــس تعزیــۀ قودجــان ،میتــوان اظهــار داشــت کــه ايــن
کاربــرد ،از لحــاظ قالــب اشــعار ،مضمــون ،قالــب موســیقایی و نحــوۀ اجــرا ،از تفاوتهــای
مهمــی نســبت بــه نوحــه برخــوردار اســت .مضمــون پيشخوانیهــای مجالــس تعزیــه،
ّ
بهطــور كلــی ،پيرامــون شناســاندن شــخصيت محــوری هــر مجلــس تعزيــه و مصيبتهايــی
اســت كــه بــر او وارد شــده اســت و از ايــن نظــر ،بــا نوحــه -كــه مختــص ســوگواری بــر
مصايــب يــك شــخصيت مذهبــی اســت -متفــاوت اســت .بــا توجــه بــه وجــود تخلــص
«ميرعــزا» در اشــعار برخــی از ايــن پيشخوانیهــا ،بــهنظــر میرســد كــه پيشخوانــی،
تأليفــی ايــن مراســم ،در ميانــۀ دوران
بــا عملکــرد فــوق ،توســط تدوينگــران نســخههای
ِ

ّ
عبداللــه مســتوفی ،پيشخوانــی را نوحــهای در قالــب «كار و
قاجــار ،ابــداع شــده باشــد.
عمــل» معرفــی میکنــد ( ،)297-296 :1340ولــی ایــن قالــب موســیقایی ،بهدلیــل عــدم
تكــرار بخــش ثابــت (ســرخانۀ اول) ،عــدم اتــكا بــر يــك وزن عروضــی ثابــت و اســتفاده از
ُمدهــای مختلــف يــك دســتگاه يــا آواز ،بــا هیچیــک از ســاختارهای موســیقایی متــداول
در نظــام موســیقی مقامــی (ادواری) ،نظیــر :كار و عمــل ،نقــش ،صــوت ،مــردمزاد و غيــره،
قابلمقایســه نیســت (نــک .فاطمــی .)1387 ،بــه نظــر میرســد ســاختار موســیقایی
پیشخوانــی ،تحتتأثیــر رواج نظــام موســیقی دســتگاهی در دوران قاجــار ،در نتیجــۀ
دگردیســی گونههــای یادشــده و متأثــر از موقعیــت بــروز آن در تعزیــه ،شــکل گرفتــه
اســت.
در تعزيههــای قودجــان ،پيشخوانــی ،یــک کاربــرد موســیقی موقعیتــی اســت كــه
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اشــعار متنــوع آن (از لحــاظ وزن شــعری) بــدون تكــرار و بهطــور پيوســته ،در يــك يــا
چنــد ســاختار ُمــدال ،در متــری مشــخص (ســاده و يــا تركيبــی) ،بــا تمپــو بســيار كنــد و
بهصــورت ســؤال -جــواب ،در دو محــدودۀ آلتــو 1و بــاس ،2توســط بچهخوانهــا و مابقــی
شــبیهخوانان ،ســرايش میشــود .ســاختار کلــی پيشخوانــی ،مشــتمل بــر مقدمــه و
تصنیــف اســت .مقدمــه ،شــامل درآمــدآواز ،آواز نخســت ،جــوابآواز ،آواز دوم (معموالً در
فضــای ُمــدال جديــد) و جــوابآواز دوم اســت کــه توســط يكــی از شــبيهخوانان بزرگســال
(آلتــو) و يكــی از نوازنــدگان ترومپــت اجــرا میشــود .پــس از مقدمــه ،گــروه موســيقی،
ملــودی آغازيــن تصنيــف را ،بهعنــوان مقدمــۀ بــیكالمِ تصنيــف ،اجــرا میكنــد و پــس از آن،
شــبيهخوانان ،بــدون همراهــی گــروه موســیقی ،بــه اجــرای بخــش تصنیــف میپردازنــد.
محتــوای موســیقایی پيشخوانــی و تشــريفات ،از وحــدت ُمــدال برخوردارنــد.
محمدتقــی مســعوديه ،پيشخوانــی را قابلمقايســه بــا پرولــوگ اُپرايــی میدانــد
( .)39 :1367براســاس رویکــرد تطبیقــی ،بــه نظــر میرســد مقايســۀ پيشخوانــی بــا فــرم
ً
نســبتا
اُ ِورتــور 3صحيحتــر اســت .اورتــور ،بهطــور ســنتی ،قطعــهای اســت اركســتری و

گســترده كــه بيشــتر ،بهعنــوان مقدمــهای بــرای يــك اثــر ليريــك ،اُپــرا يــا اوراتوريــو 4و نيــز
بعضــی ســوئيتها در نظــر گرفتــه میشــود (هوديــه .)96 :1380 ،در نمونههــای متأخــ ِر
ايــنفــرم ،محتــوای موســيقايی يــك اپــرا ،بهصــورت خالصهشــده ،در قالــب قطعــهای
بــیكالم ،در آغــاز ايــن گونــۀ نمايشــی ،توســط اركســتر اجــرا میشــود .شــباهت اصلــی
پيشخوانــی و اورتــور در ارائــۀ محتوايــی خالصهشــده از وقايــع نمايــش اســت؛ بــا ايــن
تفــاوت كــه در پيشخوانــی ،خالصــهای از مضمــون نمايــش در قالــب قطعـهای کالمــی و در
اورتــور ،خالصــهای از محتــوای موســيقايی نمايــش ،بهصــورت غیرکالمــی ارائــه میشــود.
كار
آلــن مريــام بــا اتــكا بــه دیــدگاه هرســكويتس ،كليــۀ فعاليتهــای موســيقايی مرتبــط بــا
نهــاد معيشــت را در مجموعــۀ «فرهنــگ مـ ّ
ـادی و قوانيــن آن» قــرار میدهــد (.)217 :1964
ايــن كاربــرد موقعیتــی را ،در حالــت واقعــی ،در فعاليتهــای برخــی از عوامــل اجرایــی
1 . Alto
2 . Bass
3 . Overture
4 . Oratorio
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مجالــس تعزيــه ،نظيــر :شــبيهخوانان ،اعضــای گــروه موســيقی ،عوامــل صدابــرداری و
تصويربــرداری -كــه فعاليــت آنهــا در ارتبــاط بــا موســيقی و منتــج بــه دريافــت دســتمزد
موســيقی کار،
اســت -مشــاهده میكنيــم .عــاوه بــر مــوارد فــوق ،گونههــای دیگــری از
ِ
بهصــورت نمادیــن در تعزيــه بــروز مییابنــد .بــهعنــوان مثــال ،در صحنــهای از تعزيــۀ
(تمــار) ،معـ ّرف پيشــۀ
تمــار (قودجــان ،)1395 ،شــبیه میثــم ،كــه لقــب او ّ
شــهادت ميثــم ّ
خرمافروشــی اســت ،بــه اجــرای آوازهايــی مرتبــط بــا ایــن پیشــه و مبتنــی بــر تکــرار بیــت
«رطــب دارم ،رطــب دارم  //علــی دارم چــهغــم دارم» میپــردازد.
خويشاوندی
پاســخگويی بــه نيــاز توليدمثــل ،در اغلــب جوامــع انســانی ،مشــتمل بــر طــی مراحلی اســت
كــه بــه طــور كلــی ،در زيرمجموعــۀ فعاليتهــای نهـ ِ
ـاد خويشــاوندی قــرار میگيرنــد .گــذر
ـب مــوارد ،همــراه بــا موســيقی
از ايــن مراحــل ،مبتنــی بــر اجــرای مراســمی اســت كــه در اغلـ ِ
اســت .اجــرای موســيقی در موقعيتهايــی همچــون زادروز ،نامگــذاری كــودك ،الاليــی،
جشــن تكليــف ،ترانههــای عاشــقانه ،مراســم ازدواج و ترانههايــی در ســتايش خانــواده،
دودمــان و طايفــه ،نمونههايــی از حضــور موســيقی در فعاليــت نهــاد خويشــاوندی هســتند
( .)Merriam, 1964: 217اســتفاده از موســيقی در موقعيتهایــی نظیــر :اجــرای ترانــۀ
الاليــی در تعزيــۀ وفــات حضــرت رقيــه(س) (قودجــان)1393 ،؛ اجــرای آوازهــای گروهــی
در صحنــۀ عروســی قاســم در تعزيــۀ شــهادت حضــرت قاســم(ع) (همــان)1398 ،؛ اجــرای
نمايشــی «خوشخوانــی» در تعزيههــای نــزول ســتاره و عروســی حضــرت
آواز بــا عنــوان
ِ
زهــرا(س) (همــان)1392 ،؛ شــهادت امــام حســن عســگری(ع) (همــان)1394 ،؛ و بــازار شــام
(همــان ،)1398 ،گونههایــی نمادیــن از «موســيقی خویشــاوندی» اســت .گفتنــی اســت
كــه بهدليــل چيرگــی فضــای ســوگوارانه بــر تعزيــه ،گونههــای یادشــده ،بهلحــاظ برخــی
خصوصيــات ســاختار واقعیشــان ،شــباهت چندانــی بــا نمونههــای واقعــی آن در بســتر
اجتماعــی خــود ندارنــد.
نيايش
رابطــۀ انســان بــا جهــان و نيروهــای مافــوق طبيعــی در حوزههايــی همچــون ديــن و
امــور قدســی ،جــادوَ ،ش َمنيســمِ ،ســحر و باورهــای اســطورهای ،بــا شــکلدهی مناســک
و فعالیتهــای مذهبــی مختلــف ،يكــی از عرصههــای بــروز کاربردهــای موســيقی اســت.
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بهرهگيــری از «آهنــگ خــوش» در تــاوت كتــب مقــدس اديــان همچــون :تــورات ،انجيــل
و قــرآن ،نشــانگر فطــری و مشــترك بــودن اســتفاده از موســيقی بــه روشهــای مختلــف
توســط انسانهاســت (ســعدی شــاهرودی .)523 :1381 ،در زمينــۀ پژوهشــی مــا (ديــن
اســام) ،عــاوه بــر تــاوت قــرآن ،مناســك و فعاليتهــای عبــادی ،نظيــر :اذان ،نمــاز ،و ...نیز
بســتری بــرای بــروز رویدادهــای موســیقایی فراهــم میآورنــد (خوشمنــش-42 :1392 ،
 .)45گونههــای يادشــده را ،از لحــاظ اســتفاده از موســيقی در ســاختار خــود ،میتــوان در
ـی «موســيقی نيايــش» دســتهبندی کــرد .گونههــای مختلــف
زيرمجموعــۀ كاربــرد موقعیتـ ِ

موســیقی نیایــش ،کــه بــا شــكل ســاختاری ثابــت و ِاعمــال تغییراتــی در ســاختار واقعــی
آنهــا ،بهصــورت نمادیــن در موقعیتهایــی از مجالــس تعزيــۀ قودجــان بــروز مییابنــد،
عبارتانــد از:
«قرائــت قــرآن» در تعزيههــای شــهادت امام جــواد(ع) (قودجــان)1392 ،؛ وداع شــهربانو
(همــان)1379 ،؛ حبيببنمظاهــر (همــان)1379 ،؛ قانيــای فرنــگ و پسرفروشــی (همــان،
)1396؛ شــهادت شــاهچراغ (همــان)1394 ،؛ وفــات حضــرت معصومــه (همــان )1385 ،و
شــهادت امــام صــادق(ع) (همــان« ،)1397 ،تحليــل (آوازهــای حــج)» در تعزيههــای غديرخم
آغازيــن
تمــار (همــان« ،)1395 ،دعــا» مناجاتخوانــی
ِ
(همــان )1398 ،و شــهادت ميثــم ّ
مجالــس و ديگــر آوازهــای ملتمســانه كــه در خــال صحنههــای تعزيــه اجــرا میشــوند،
«نمــاز» کــه در بســياری از مجالــس تعزيــه بهصــورت فــرادی و يــا جماعــت قابلمشــاهده
اســت ،نظيــر :تعزيههــای شــهادت جنــاب حـ ّر (همــان )1398 ،و شــهادت امــام حســين(ع)
(همــان)« ،مك ّبــری نمــاز» در تعزيــۀ شــهادت امــام ســجّ اد(ع) (همــان« ،)1396 ،ســام» پــس
از نمــاز در تعزيــۀ بــازار شــام (همــان« ،)1398 ،نمــاز م ّيــت» در اغلــب مجالــس تعزيــه
بهصــورت واقعــی و يــا نماديــن« ،مــدح (نعــت يــا تحميــد)» در تعزيههــای چهاريــاری
(همــان)1383 ،؛ اميــر تيمــور گوركانــی (همــان)1385 ،؛ مالــك اشــتر (همــان)1386 ،؛
جنــگ خيبــر (همــان)1395 ،؛ و شــهادت امــام حســين(ع) (همــان« ،)1398 ،گفتارهــای
تشــيیع جنــازه» در تعزيــۀ شــهادت امــام حســن عســگری(ع) (همــان.)1394 ،
سوگ
نوحهخوانــی و روضهخوانــی ،نخســتين گونههــای عــزاداری بــر مصائــب كربــا هســتند
كــه بهعنــوان گونههایــی از كاربــرد «موســيقی ســوگ» ،در تعزيــه ،همراســتا بــا مضمــون و
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محتــوای هــر مجلــس ،بهصــورت نمادیــن و متفــاوت بــا بــروز واقعیشــان در عزاداریهــای
مــاه محــرم ،مــورد اســتفاده قــرار میگيرنــد .نوحهخوانــی در تعزيــه ،آوازی اســت در متــر
و ُمــد مشــخص كــه توســط يكــی از افــراد شــبيه اجــرا میشــود و بــا تكــرار عبارتهايــی
از شــعر توســط شــبيهخوانان و زوّ ار همــراه اســت .زوّ ار در ايــن موقعيــت ،بــا ســينهزنی،
بههمراهــی بــا شــبيهخوانان میپردازنــد .نوحهخوانــی در صحنــۀ شــهادت علیاصغــر(ع)
ـیقی ســوگ»
در تعزيــۀ شــهادت امــام حســين(ع) (همــان )1398 ،نمونــهای از بــروز «موسـ ِ
نقالــی مذهبــی اســت کــه بهعنــوان
در تعزیــه اســت .روضهخوانــی ،یکــی از گونههــای
ِ
مقدمــهای بــر آغــاز مجالــس تعزیــه ،بهخصــوص در دوران آغازیــن شــکلگیری ایــن آییــن،
اجــرا میشــده اســت (لشــکری و عزیــزی ســلدوز .)179-180 :1391 ،در مجالــس تعزیــۀ
دوران معاصــر ،روضهخوانــی ،عملکــرد یادشــده را از دســت داده اســت ،امــا بهصــورت
نمادیــن ،در خــال اجــرای مجالــس تعزیــه ،بهعنــوان گونــهای دیگــر از موســیقی ســوگ،
بــهکار گرفتــه میشــود .اجــرای روضهخوانــی در تعزيــۀ جاثليــق نصرانــی (قودجــان)1381 ،
نمونــهای از ایــن مــوارد اســت.
نمايش
ارتبــاط موســيقی بــا هنرهــای ديگــر ،از قبيــل :نمايــش ،ادبيــات و رقــص ،يكــی از زمينههــای
بــروز كاربردهــای موســيقی اســت ( .)Merriam, 1964: 218موســيقی ،از منظــری كلــی ،بــه
دو شــكل مســتقيم و غيرمســتقيم در بســتر هنرهــای نمايشــی بــروز میيابــد (آزادهفــر
و همــکاران .)17 :1393 ،كاربــرد غيرمســتقيم موســيقی در نمايــش را میتــوان مرتبــط
بــا «شــكل ســاختاری» هنرهــای نمايشــی در نظــر گرفــت .در ایــن حالــت ،موســيقی بــا
اثرگــذاری بــر مؤلفههايــی نظيــر :محتــوای ادبــی ،طراحــی ســناريو (متــن نمايشــی) ،رهبــری
(كارگردانــی) عوامــل و تدويــن اثــر ،چگونگــی ســاختار يــك اثــر نمايشــی و فراينــد بــروز آن
را تحتتأثيــر قــرار میدهــد (همــان .)18 :تعزیــه ،بهعنــوان یــک آییــن مذهبــی آهنگیــن،
متأثــر از ایــن عملکــرد موســیقی اســت .موســيقی بــه اشــكال مختلــف ،در سراســر رونــد
برگــزاری ايــن آييــن ،حضــوری تــام دارد و هــر گونــه تأخيــر و يــا اخــال در حضــور آن،
احساســی مبنــی بــر فروپاشــی آييــن را بــه شــركتكننده القــا میكنــد .شــكلدهی ســاختار
كلــی و درونــی تعزيــه ،تقطيــع و تغييــر محتــوای احساســی صحنههــا و قســمتها،
مــواردی از تأثیــرات «غیرمســتقیم» موســيقی بــر ایــن آییــن هســتند.
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اســتفادۀ مســتقيم از موســيقی در نمايــش ،مرتبــط بــا ســاختار واقعــی رویدادهــای
موســیقایی اســت .موســيقی در ايــن موقعيــت ،بــه ســه حالــت «واقعــی»« ،فانكســيونل»

1

[نقشمنــد] و «واقعــی -فانكســيونل» بــا كنشهــای دراماتیــک همــراه میشــود.
(خواجهنــوری و تمجيــدی .)74 :1375 ،در حالــت نخســت ،ابزارهــای توليــد اصــوات در
گنجانــده میشــوند و تماشــاگر ،آن را مشــاهده میكنــد .بــهعنــوان

محتــوای نمايــش
مثــال ،پخــش موســيقی از راديــو در حيــن اجــرای يــك فيلــم .در حالــت دوم ،موســيقی،
بهصــورت ناملمــوس و درراســتای ايفــای نقــش يــا عملكــردی خــاص ،بــر حاشــيۀ نمايــش،
ضميمــه میشــود .بــه عنــوان مثــال ،اجــرای موســيقی بــا ســاز نــی در لحظــات شــهادت
شــخصيتهای مذهبــی در تعزيــه .در حالــت ســوم ،كــه تركيبــی از حالتهــای اول و دوم
اســت ،ضمــن مشــاهدۀ ابزارهــای موســيقایی ،عملكــردی مشــخص بــرای موســيقی درنظــر
گرفتــه میشــود .بــهعنــوان مثــال ،هنگامیكــه شــبيهخوان ،خطــاب بــه گــروه موســيقی،
شــعر «ط ّبــال ،شــورش کــن بــه پــا  //لــرزد زمیــن ،لــرزد ســما» (تعزیــۀ مــارد بیــن ُســدیف،
قودجــان )1393 ،را ســرایش میکنــد ،بــا شناســاندن ایشــان بــه ّزوار ،بهعنــوان گــروه

موســیقی حاضــر در میــدان رزم ،موســیقی را در وضعيــت واقعــی -نقشمنــد قــرار میدهــد.
بنــا بــر مشــاهدۀ مجالــس تعزيــۀ قودجــان ،بــروز کاربــرد «موســيقی نمايــش» در ايــن
مراســم ،بهطــور كلــی ،مبتنــی بــر دو حالــت اخيــر (نقشمنــد و واقعــی -نقشمنــد) اســت.
موســیقی نمایــش در تعزیــه را ،براســاس برخــی از شــیوههای
گونههــای مســتقیم بــروز
ِ

ـداول اســتفاده از موســیقی در فیلــم و نمایــش (همــان )96-76 :و َاشــکال مخصوصــی
متـ
ِ
کــه در ایــن آییــن بــروز مییابنــد ،میتــوان در قالــب گروههــای زیــر بررســی کــرد:
موسیقی و حرکت
ايــن نــوع از موســيقی نمايــش ،كــه در اصطــاح ،ميكــی -موســينگ 2نامیــده میشــود،
عبــارت اســت از انضمــام صــوت بــر روی حــركات بازيگــر .بــهعنــوان مثــال ،در تعزيــۀ
شــهادت امــام حســين(ع) (قودجــان ،)1398 ،حركــت شــمر بهســوی قتلــگاه بــا اجــرای
ضربــات متوالــی طبــل ،هماهنــگ بــا قدمهــای او ،مــورد تأكيــد قــرار میگيــرد كــه
بــه شــهادت رســيدن
القاكننــدۀ فضــای وحشــت اســت .در همــان مجلــس و در لحظــۀ 
امــام ،ضربــات دهگانــهای كــه شــمر بــر پيكــر امــام وارد میكنــد ،بهوســيلۀ نواختــن ســنج،
1 . Functional
2 . Mickey-Moussing
دوره 15
پیاپی 38
تابستان 1400

187

کاربردهای موسیقی در تعزیه ...

بدنــی شــبيه شــيطان در تعزيههــای
مؤكــد میشــوند .هماهنگــی موســيقی بــا حــركات
ِ
ســرداری امــام حســن(ع) (همــان )1385 ،و ا ّيــوب نبــی (همــان )1386 ،نيــز ،گونــهای ديگــر
از بــروز ايــن نــوع موســيقی نمايــش در تعزیــه اســت.
موسيقی برای ايجاد كشش دراماتيك
ايــن نــوع از موســيقی ،در نقــاط حســاس و اوج نمايــش ،بهمنظــور درگيــرکــردن احســاس
تماشــاگر اســتفاده میشــود .نمونــۀ بــارز ايــن نــوع از موســيقی نمايــش در تعزيــه ،اجــرای
قطعاتــی بــیكالم و در ريتــم آزاد بــا ســاز نــی اســت كــه بــه طــور معمــول ،در لحظــات
شــهادت شــبيه اوليــا و انبيــا اجــرا میشــود(نك .تعزيــۀ شــهادت امــام حســين(ع)،
قودجــان .)1398 ،اجــرای اصواتــی متكــی بــر تكنيكهايــی نظيــر :ت ِرمولــو 1و يــا اجــرای
تريــل 2در فاصلــۀ دوم كوچــك توســط ترومپــت ،هنــگام اجــرای شــبيه «شــخص مــرده»،
در تعزيههــای عــاق والديــن (همــان )1390 ،و وفــات ســلمان (همــان ،)1393 ،گونــهای
ديگــر از ايــن نــوع موســيقی نمايــش اســت كــه بــه القــا و تشــديد حــس تــرس در زائــر
میانجامــد.
موسيقی بيان احساس
نمايشــی فيلــم و تئاتــر بهصــورت
ايــن نــوع از موســيقی نمایــش ،كــه در گونههــای
ِ
نقشمنــد بــه حاشــيۀ نمايــش ،ضميمــه میشــود ،در نمايشهــای آهنگيــن و تعزيــه،
بــا قرارگيــری در وضعيــت واقعــی -نقشمنــد ،توســط شــبيهخوان اجــرا میشــود .اجــرای
رويدادهــای صوتــی كالمــی موســيقی تعزيــه ،نظيــر :آواز ،اشــتلم و ،...مصاديــق بــروز
ايــن نــوع از موســيقی نمايــش اســت کــه بيشــترين حجــم كارگان موســيقی تعزيــه را
تشــكيل میدهــد .توجــه بــه احســاس ُمــدال نهفتــه در ســاختار ُمدهــای موســيقی ايرانــی
و اســتفادۀ دقيــق و بهموقــع از آنهــا ،هماهنــگ بــا خصوصيــات احساســی هــر يــك از
صحنههــای تعزيــه و نیــز ،بیــان خــاص اشــعار ،ويژگــی بــارز ايــن رویدادهــای موســيقايی
اســت.
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موسيقی فيلمهای مذهبی
ايــن نــوع از موســيقی نمایــش ،در هنرهــای نمايشــی بــا عنوانهــای «موســيقی مــكان و
چش ـمانداز طبيعــی و موســيقی دوران و جلوههــای تاريخــی» مــورد بررســی قــرار میگيــرد
(خواجهنــوری و تمجيــدی )85-80 :1375 ،ولــی در تعزیــه ،بهشــکلی متفــاوت ،نمایــان
میشــود .در برخــی از مجالــس تعزيــۀ قودجــان ،از موســيقی فيلمهــای مذهبــی ،كــه
مربــوط بــه زندگــی يكــی از اشــخاص مذهبــی و مشــابه بــا مضمــون تعزیــۀ موردنظــر اســت،
شــود .بــهعنــوان مثــال ،در صحنــهای از تعزيــۀ شــهادت امــام حســين(ع)

اســتفاده می
(قودجــان )1398 ،كــه اوليــا ،انبيــا و ديگــران ،بــه يــاری ايشــان میآينــد ،همزمــان بــا
ورود شــبيه پيامبــر(ص) ،علــی(ع) و امــام حســن(ع) ،بهترتيــب از ملودیهــای شــاخص
«محمــد رســول ّ
الله»« ،امــام علــی» و «تنهاتريــن ســردار» اســتفاده
موســيقی فيلمهــای
ّ

میشــود .اســتفاده از موســيقی ســريال «يوســف پيامبــر» در تعزيههــای بــه چــاهانداختــن
يوســف (همــان )1397 ،و پادشــاهی يوســف (همــان) و نیــز اســتفاده از موســيقی ســريال
«واليــت عشــق» در تعزيــۀ شــهادت امــام رضــا(ع) (همــان ،)1398 ،مــواردی ديگــر از کاربــرد
ايــن نــوع موســيقی بــه شــمار میرونــد .موســيقی نمايــش در ايــن حالــت ،مبتنــی بــر
رویکــردی نشانهشناســانه (قــراردادی) اســت كــه منجــر بــه درك بهتــر صحنههــای تعزيــه
از جانــب زوّ ار میشــود.
موسيقی مع ّرف
ايــن نــوع از موســيقی نمایــش ،كــه بيشــتر در گونههــای نمايــش آهنگيــن همچــون اپــرا
كاربــرد دارد ،بــا نــام ِانتونازيــون( 1نـ ِ
ـی تناليتــه
ـت کلیــد )2شــناخته میشــود و نقــش معرفـ ِ
و يــا ســاختار ُمــدال قطعــهای كــه قــرار اســت توســط بازيگــر -آوازخــوان اجــرا شــود را ،بــر
عهــده دارد (هوديــه .)103 :1380 ،نقــش ایــن قطعــات در تعزیــه ،همچــون گونههــای
ـودی آواز در ذهــن شــبيه موافقخــوان
هنــری یادشــده ،تداعــی فضــای ُمــدال و تداعــی ملـ ِ
اســت .ايــن قطعــات ،از لحــاظ ســاختار واقعــی ،مشــابه بــا گوشــههايی نظيــر« :درآمــد» و
«برداشــت» در موســيقی كالســيك ايرانیانــد .بــه طــور معمــول ،شــبيه پــس از شــنيدن
ـی ســريعتر ســاختار ُمــدال و ملــودی
ايــن قطعــه ،بــا ســرايش هجــای «آی» (وای) بــه تداعـ ِ
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موردنظــر در ذهــن خــود كمــك میكنــد .البتــه ســرايش ايــن آوا در اجــرای شــبيهخوانان

توانمنــد و باســابقه کمتــر ديــده میشــود .اصــوالً اختصــار و يــا تفصيــل موســيقی معـ ّرف،
در اينگونــه موقعيتهــا ،رابطــهای مســتقيم بــا ســطح توانايــی شــبيهخوانان دارد.
بهدليــل فقــدان ســاختار ُمــدال در اصــوات اجرايــی مخالفخوانــان (اصــوات اشــتلم)،
موســيقی معــ ّرف ايــن گــروه عبــارت اســت از اجــرای قطعاتــی متريــك بــا تمپــو ســريع،
ِ

پيــش از آغــاز نقشپوشــی ايشــان در تعزيــه .گفتنــی اســت كــه موســيقی مع ـ ّر ِ
ف هــر دو
گــروه موافقخــوان و مخالفخــوان ،بــههنــگام بــروز صحنههــای نبــرد ،مشــابه بــا نمونــۀ
اخيــر اســت.
موسیقی همراه
در برخــی از صحنههــای تعزیــه ،نقشپوشــی شــبیهخوانان ،متشــکل از اجــرای رفتارهایــی
اســت کــه فاصلههــای زمانــی کوتاهــی را در خــال اجــرای اشــعار توســط ایشــان بهوجــود
مــیآورد .گــروه موســیقی در فاصلههــای زمانــی یادشــده ،بــه اجــرای قطعاتــی میپــردازد
کــه مــا آن را موســیقی «همــراه» مینامیــم .موســیقی همــراه در نقشپوشــی شــبیه
موافــق ،عبــارت اســت از اجــرای قطعاتــی در حــوزۀ ُمــدال آواز شــبیهخوان کــه توســط یــک
نوازنــدۀ ترومپــت در ریتــم آزاد اجــرا میشــود و بــه طــور معمــول ،بــا اجــرای ت ِرمولــو توســط
نوازنــدۀ طبــل کوچــک ،همراهــی میشــود .موســیقی همــراه در نقشپوشــی شــبیهمخالف،
همــواره قطعــهای اســت متریــک کــه توســط تمــام اعضــای گــروه موســیقی اجــرا میشــود.
ایــن نــوع از موســیقی نمایــش ،در تمــام مجالــس تعزیــۀ قودجــان ،قابلمشــاهده اســت.
اصوات ِافكتيو

1

معيــار ســازمانيافتگی ايــن اصــوات ،بهعنــوان اصــوات موســیقایی ،اســتفادۀ هدفمنــد
از آنهــا در خــال نمايــش اســت؛ از ايــن رو ،ايــن اصــوات ،بــا وجــود فقــدان خصوصيــات
موســيقايی ،بهعنــوان گونــهای از موســيقی نمايــش ،قابلبررســیاند .اصــوات افكتيــو
نقــش واقعيتبخشــی بــه جلوههــای نمايشــی تعزیــه را ايفــا میكننــد .نســخۀ ديجيتالــی
ايــن اصــوات ،در موقعيــت مربوطــه ،توســط گــروه صدابــرداری ،از بلندگوهــای ســالن،
پخــش میشــود .اســتفاده از صــدای ناقــوس كليســا در تعزيــۀ ديــ ِر راهــب (همــان،
 ،)1395صــدای گريــۀ كــودك در تعزيــۀ تولــد زينــب و وفــات ابراهيــم (همــان) ،صــدای
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ســگ در تعزيــۀ وفــات ســلمان (همــان ،)1393 ،صــدای گوســفند در تعزيــۀ زكريــا و يحيــی
(همــان ،)1391 ،صــدای پرنــدگان و جويبــار در تعزيــۀ شــهادت امــام رضــا(ع) (همــان)1398 ،
و صــدای شــير در تعزيــۀ شــهادت امــام حســين(ع) (همــان) ،نمونههايــی از اســتفادۀ
اصــوات افكتيــو در مجالــس تعزيــۀ قودجــان هســتند.
اختتاميه
پــس از اجــرای آخريــن صحنــۀ مجلــس تعزيــه ،معينالبــكا ،بــا قرارگيــری بــر روی ســكوی
اجــرا ،بــا لعــن و نفريــن بــر اشــقيا و معانــدان ديــن ،مجلــس تعزيــه را پايــان میدهــد.
وی همچنيــن برنامــۀ اجرايــی و عنــوان مجلــس تعزيــۀ نوبــت بعــد را اعــام میكنــد .بــا
ً
نســبتا
پايانيافتــن ســخنان معينالبــكا ،گــروه موســيقی بــه اجــرای قطعــهای بــیكالم و

كوتــاه میپــردازد كــه مــا آن را «موســیقی اختتاميــه» نــام داديــم .بههنــگام اجــرای ايــن
قطعــات ،كليــۀ شــركتكنندگان ،مــكان برگــزاری آییــن را تــرك میكننــد .تــا حــدود اطــاع
نگارنــدگان و بــا تكيــه بــر منابــع موجــود ،شــواهدی مبنــی بــر اســتفاده از موســيقی بــه
شــيوۀ فــوق ،در مجالــس تعزيــۀ دوران قاجــار و پهلــوی در دســترس نيســت و بــهگمــان مــا،
ـیقی نمایــش ،در دهههــای اخيــر ( 80و  90ش ).متــداول شــده اســت.
ايــن نــوع از موسـ ِ
ـای
ـيقی تيتــراژ ،كــه در پايــان برنامههـ ِ
موســيقی اختتامیــه ،از شــباهتی جالبتوجــه بــا موسـ ِ
های جمعــی پخــش میشــود ،برخــوردار اســت .در فايلهــای شــنیداری -دیــداری
رســانه ِ
قديمیتـ ِر مجالــس تعزيــۀ قودجــان ،شــاهد انضمــام قطعاتــی انتخابــی از ديگــر زمينههــای
ـی نوحهخوانــی بــه فهرســت اســامی عوامــل اجرایــی
مذهبــی ،همچــون نســخههای صوتـ ِ
ـل مربوطــه هســتیم؛ از ایــنرو ،بــهنظــر میرســد رفتــار فــوق ،انگیــزۀ اصلــی ابــداع
در فایـ 
و اجــرای موســیقی اختتامیــه در تعزیــه بــوده کــه در دهههــای اخيــر ،بهصــورت اجــرای
ـيقی تعزيــه ،متــداول شــده اســت .از منظــری دیگــر،
قطعاتــی غیرکالمــی توســط گــروه موسـ ِ
اجــرای موســیقی اختتامیــه را میتــوان اعالمــی رســمی از پایانیافتــن مجلــس تعزیــه و
بهدنبــال آن ،خــروج زوّ ار از حســینیه (تکیــه) ،قلمــداد کــرد.
محتــوای موســيقايی کاربــرد اختتاميــه ،عمدتـ ً
ـا متكــی بــر اجــرای قطعاتــی اســت كــه از
ِ
كالســيك ایرانــی اقتبــاس شــدهاند و بهصــورت
موســيقی مردمــی ،مردمپســند و
كارگان
ِ
بــیكالم ،توســط گــروه موســيقی تعزيــه اجــرا میشــوند .اجــرای ملــودی ترانــۀ محلــی
«دايهدايــه» از كارگان موســيقی لرســتان در تعزيــۀ چهــل يهــودی و طبــخ حضــرت زهــرا
دوره 15
پیاپی 38
تابستان 1400

191

کاربردهای موسیقی در تعزیه ...

ِ
تصنيــف «شــبانگاهان» (شــهبازيان )1373 ،در تعزيــۀ شــهادت طفــان
(همــان،)1373 ،
مســلم(ع) (قودجــان ،)1395 ،نوحــۀ «ممــد نبــودی ببينــی» 1در تعزيــۀ ذبــح اســماعيل
(همــان ،)1395 ،تصنيــف «از خــون جوانــان وطــن» (عــارف قزوينــی) در تعزيــۀ شــهادت
امــام حســن(ع) (قودجــان ،)1398 ،ســرود «خلبانــان» 2در تعزيــۀ شــهادت جنــاب حــ ّر
(همــان) ،تصنيــف «شــب انتظــار» 3در تعزيــۀ شــهادت شــاهچراغ(ع) (همــان )1394 ،و
تصنيــف «ايــران» 4در تعزيــۀ شــهادت مســلم(ع) (همــان ،)1398 ،نمونههايــی از محتــوای
ـه شــمار میرونــد .عــاوهبــر مــوارد فــوق و نمونههــای مشــابه آنهــا،
موســیقی اختتاميــه بـ 
ملــودی برخــی از قطعــات اجرايــی ،در موقعیــت مذکــور ،از نوحههــای ضمنــی مجالــس
تعزيــه و يــا در برخــی مــوارد ،از گونههایــی از موســيقی ســوگ ،اقتبــاس میشــوند (نــك.
تعزيــۀ فتــح خيبــر ،همــان.)1395 ،
نتيجهگيری
اســتفاده از موســیقی در تعزیــه ،همچــون بســیاری از دیگــر فعالیتهــای فــردی یــا گروهــی
جامعــه ،تبعیــت چندانــی از ســاختارهای موســیقایی متــداول در مبانــی موســیقی هنــری
کنندگان ایــن آییــن
نمیکنــد و بیشــتر ،تحتتأثیــر رفتارهــای ســازمانیافتۀ شــرکت
ِ
(شــبیهخوانان و زوّ ار) قــرار دارد .براســاس رویکــرد نظــری ایــن پژوهــش مبنــی بــر اســتفاده
از مفهــوم کاربــرد ،بهعنــوان مفهومــی متناظــر بــا فــرم ،میتــوان نحــوۀ شــکلگیری و بــروز
ای�نـ رویدادهـ�ای صوت��ی س��ازمانیافته در تعزیـ�ه را ب��هطـ�ور جامعــ ،مطالع��ه کرــد .براســاس
یافتههــای ایــن تحقیــق ،رویدادهــای موســیقایی مجالــس تعزیــۀ قودجــان را میتــوان در
ده کاربــرد موســیقی شــاخص دســتهبندی کــرد کــه عبارتانــد از :موســیقی اعــام ،خطابــه،
تشــریفات ،پیشخوانــی ،کار ،خویشــاوندی ،نیایــش ،ســوگ ،نمایــش و اختتامیــه .هریــک
از کاربردهــای موســیقی اعــام ،نیایــش ،ســوگ و نمایــش ،مشــتمل بــر زیرگونههایــی بــا
خصوصیــات ســاختاری متفاوتانــد کــه در قالــب انــواع چهارگانــۀ فــوق ،دســتهبندی
شــدهاند .کاربردهــای اول تــا هشــتم در ایــن فهرســت ،بــه دلیــل ارتبــاط آنهــا بــا موقعیــت
بروزشــان ،در زمــرۀ کاربردهــای موقعیتــی موســیقی قــرار میگیرنــد و کاربــرد موســیقی
اختتامیــه و نیــز برخــی از گونههــای موســیقی نمایــش ،نظیــر :موســیقی مع ـ ّرف ،اصــوات
 . 1شعر از جواد عزيزی ،آهنگ ،براساس يك ملودی از موسيقی مذهبی بوشهر.

 . 2شعر و آهنگ از بابك رادمنش (فيروز برنجان) ،خواننده :جمشيد نجفی.
 . 3آهنگساز :مجيد وفادار ،شعر :محمود ثنايی

 . 4آهنگساز :بابك زرين ،شعر :افشين يداللهی.
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افکتیــو و موســیقی همــراه ،بهدلیــل عــدم ارتبــاط یادشــده ،کاربردهایــی غیرموقعیتــی
بهشمــار میرون��د .برخــی از كاربردهــای موســيقی تعزیــه ،عالوهبــر حضــور واقعــی در
ســاختار ايــن آييــن ،بــه شــكل نمادیــن (نمایشــی) نيــز در متــن آن بــروز میيابنــد .بهعنــوان
مثــال ،موســیقی اعــام ،کاربــردی اســت کــه در آغــاز مجلــس تعزیــه ،بهصــورت واقعــی
و در رونــد کلــی تعزیــه ،در مــواردی همچــون چاووشخوانــی ،اذانگویــی ،نقارهخانــه
و غیــره ،بهصــورت نمادیــن بــروز مییابــد .ایــن امــر ،ضــرورت دســتهبندی کاربردهــای
موسـ�یقی تعزیـ�ه در گروههـ�ای واقعـ�ی و نمادیـ�ن را ایجـ�اب میکنـ�د.
کاربردهــای دهگانــۀ فــوق ،بهاســتثنای موســیقی نمایــش و موســیقی اختتامیــه،

َاشــکال ســاختاری تثبیتشــدهای از بهکارگیــری موســیقی در تعزیهانــد کــه یافتههــای
ایــن تحقیــق ،حضــور آنــان در ایــن آییــن را ،از دوران قاجــار تــا بــه امــروز ،تأییــد میکنــد .در
دوران معاصــر ،کاربردهــای موســیقی در تعزیــه ،تحتتأثیــر پیشــرفتهای علمــی و هنــری
جامعــۀ ایرانــی ،متحمــل تغییراتــی ،از لحــاظ ســاختار واقعــی شــدهاند .برخــی از گونههــای
موســیقی نمایــش در دهههــای اخیــر ،متأثــر از تکامــل ســازها و تغییــر ســازبندی موســیقی
تعزیــه ،از یکســو و شــیوههای جدیــد اســتفاده از موســیقی در هنرهــای نمایشــی از
ســوی دیگــر ،بــه کارگان موســیقایی ایــن آییــن افــزوده شــدهاند .ب ـه نظــر میرســد بــروز
کاربــرد موســیقی «اختتامیــه» ،در نتیجــۀ رواج شــیوههای مجــازی تماشــای تعزیــه ،از
طریــق لوحهــای فشــرده و یــا تماشــای برخــط آن در شــبکههای اینترنتــی ،متــداول شــده
باشــد .موســیقی اختتامیــه در ایــن حالــت ،عملکــردی مشــابه بــا موســیقی تیتــراژ در
گونههایــی از هنرهــای نمایشــی همچــون فیلــم دارد؛ هــر چنــد انتســاب عملکــردی مختــص
بــروز ایــن کاربــرد موســیقی در موقعیــت مکانــی برگــزاری مجالــس تعزیــۀ قودجــان ،مبنــی
بــر پایــان یافتــن مجلــس تعزیــه و خــروج زوّ ار نیــز بــرای آن قابلتصــوّ ر اســت .موســیقی
ً
غالبــا در شــکلدهی و انتقــال بــار
بهعنــوان یکــی از رســانههای مورداســتفاده در تعزیــه،

احساســی وقایــع بازنماییشــده در ایــن آییــن ،مشــارکت میکنــد کــه در کنــار حضــور
ِ
دیگــر هنرهــا ،بــر میــزان اثرگــذاری محتــوای ایــن آییــن بــر شــرکتکنندگان میافزایــد؛
همچنیــن شــیوههای متنــوع اســتفاده از موســیقی در تعزیــه را نیــز میتــوان در تحقــق
کارکردهــای ارتباطــی ایــن آییــن ،مؤثــر دانســت.
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منابع و مآخذ
محمدرضــا ،صــادق رشــيدی و حميدرضــا رضايــی ( .)1393بنيانهــای نظــری و عملــی موســيقی فيلــم
آزادهفــر،
ّ
بــا رويكــرد ســينمای كشــورهای اســامی ،تهــران :ســورۀ مهــر.

بيضائی ،بهرام ( .)1380نمايش در ايران ،تهران :روشنگران و مطالعات زنان.
پیراویونــک ،مرضیــه و اقــدس نیکنفــس (« .)1392نقــش مخاطــب در نگاهداشــت شــبیهخوانی» ،مطالعــات
فرهنــگ -ارتباطــات.116-99 :24 ،

خواجهنوری ،شاهرخ و محمدحسين تمجيدی ( .)1375موسيقی فيلم ،تهران :بنياد سينمايی فارابی.
خوشمنــش ،ابوالفضــل (« .)1392نغمههــای دینــی بهمثابــه حامــی هنرهــای آوایــی» ،مطالعــات فرهنــگ-
ارتباطــات.56-31 :23 ،
محمدرضــا ( .)1373نــگاه بــه غــرب :بحثــی در تأثيــر موســيقی غــرب بــر موســيقی ايــران ،تهــران:
درويشــی،
ّ
ماهــور.
ريوير ،كلود ( .)1379درآمدی بر انسانشناسی ،ترجمۀ ناصر فكوهی ،تهران :نشر نی.
ســعدی شــاهرودی ،محمدجــواد (« .)1381نقــش آهنــگ در قرائــت كتابهــای مذهبــی اديــان» ،مجلــۀ دانشــكدۀ
ادبيــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران.526 -507 :)4( 52 ،

شايســته ،خســرو (« .)1355نقــش موســيقی ايرانــی در تعزيــه» ،پاياننامــۀ کارشناســی ،دانشــكدۀ هنرهــای
دراماتيــك ،مجتمــع دانشــگاهی هنــر تهــران.

شــهیدی ،عنایــتاهلل ( .)1380پژوهشــی در تعزيــه و تعزيهخوانــی :از آغــاز تــا پايــان دورۀ قاجــار در تهــران،
تهــران :دفتــر پژوهشهــای فرهنگــی بــا همــكاری كمیســيون ملــی يونســكو در ايــران.
فاطمی ،ساسان ( .)1381موسيقی و زندگی موسيقايی مازندران :مسئلۀ تغييرات ،تهران :ماهور.
___ (« .)1387فرم و موسيقی ايرانی» ،فصلنامۀ موسيقی ماهور.134-103 :39 ،
___ (« .)1392ريتم :از نقطهی صفر تا وزن» ،فصلنامۀ موسيقی ماهور.153-123 :60 ،
فكوهي ،ناصر ( .)1381تاريخ انديشه و نظريات انسانشناسی ،چاپ دوازدهم ،تهران :نشر نی.
لشــکری ،امیــر و محمــود عزیزیســلدوز (« .)1391روضهخوانــی؛ نقــل مذهبــی -شــیعی در ایــران و تمهیدهــای
ادبــی -اجرایــی آن» ،مطالعــات فرهنــگ -ارتباطــات.208-174 :18 ،
مجللــی ،اســماعيل ( .)1395شــبيهنامه :ســيری در چگونگــی شــكلگيری تعزيــه و تعزيهخوانــی ،تهــران :فكــر
بكــر.
مستوفی ،عبداهلل ( .)1340شرح زندگانی من ،جلد اول و سوم ،چاپ دوم ،تهران :زوّ ار.
مسعودیه ،محمدتقی ( .)1367موسيقی مذهبی ايران :موسيقی تعزيه ،تهران :سروش.
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همايونی ،صادق ( .)1350تعزيه و تعزيهخوانی ،تهران :جشن هنر.
هوديه ،آندره ( .)1380فرمهای موسيقی ،ترجمۀ محسن الهاميان ،تهران :دنيای نو.
يزدانی ،يلدا (« .)1390واسونكهای زنانۀ شيراز» ،فصلنامۀ موسيقی ماهور 51 ،و .252-237 :52
Herskovits, Melville J. (1948). Man and His Works, New York: Alfred A. Knopf.
Lombard, Jacques. (1994). Introduction à l’ethnologie, Paris: Armand Colin.
Merriam, Alan P. (1964). The Anthropology of Music, Northwestern University press.
Nettl, Bruno (1983)( 2nd ed). The study of ethnomusicology: thirty-one issues and concepts, The University of Illinois Press.
Radcliff-Brown, A. R. (1952). Structre and Function in Primitive Society, London: Oxford University
Press.

منابع شنيداری -ديداری
حسينيۀ حضرت ابوالفضلالع ّباس قودجان ( .)1398تعزيۀ شهادت امام حسين(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1398تعزيۀ شهادت حضرت ع ّباس(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1398تعزيۀ شهادت حضرت قاسم(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1398تعزيۀ شهادت جناب ح ّر ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1398تعزيۀ شهادت حضرت مسلم(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1398تعزيۀ شهادت طفالن مسلم(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1398تعزيۀ شهادت حضرت زهرا(س) ،لوح فشرده ،اصفهان،ايران.
___ ( .)1398تعزيۀ بازار شام ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1398تعزيۀ شهادت امام علی(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1398تعزيۀ شهادت امام حسن(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( ،)1398تعزيۀ شهادت امام رضا(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( ،)1398تعزيۀ ذبح اسماعيل ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1398تعزيۀ غدير خم ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1397تعزيۀ شهادت امام صادق(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1397تعزيۀ شهادت حمزه س ّيدالشهدا ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
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___ ( .)1397تعزيۀ به چاهانداختن يوسف ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1397تعزيۀ پادشاهی يوسف ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1396تعزيۀ شهادت امام سجّ اد(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1396تعزيۀ جعفر ط ّيار :جنگ موته ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1396تعزيۀ جابر در اربعين ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1396تعزيۀ قانيای فرنگ و پسرفروشی ،لوح فشرده ،اصفهان،ايران.
___ ( .)1395تعزيۀ غارت خيمهها و دير راهب ،لوح فشرده ،اصفهان،ايران.
___ ( .)1395تعزيۀ شهادت ميثم تمّ ار ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1395تعزيۀ مرهب :فتح خيبر ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1394تعزيۀ وفات پيامبر(ص) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1394تعزيۀ شهادت امام هادی(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1394تعزيۀ شهادت امام حسن عسگری(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1394تعزيۀ شاهچراغ ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1393تعزيۀ وفات حضرت رقيه(س) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1393تعزيۀ وفات سلمان ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
سدیف ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1393تعزيۀ مارد بن ُ
___ ( .)1392تعزيۀ شهادت امام جواد(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1392تعزيۀ نزول ستاره و عروسی زهرا(س) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1392تعزيۀ متوكل ع ّباسی ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1391تعزيۀ پشيمانی يزيد ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1391تعزيۀ يحيی و زكريا ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1390تعزيۀ ملحقكردن سرها ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1390تعزيۀ عاق والدين ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1386تعزيۀ مالك اشتر نخعي ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1386تعزيۀ شهادت امامزاده داود(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1386تعزيۀ ايّوب نبی ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
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___ ( .)1385تعزيۀ سرداری امام حسن(ع) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1385تعزيۀ وفات حضرت معصومه(س) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1385تعزيۀ غزوۀ تبوك ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1385تعزيۀ امير تيمور گوركانی ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1383تعزيۀ چهارياری ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1381تعزيۀ جاثليق نصرانی ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1379تعزيۀ وداع شهربانو و غارت خيمهها ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1379تعزيۀ حبيببنمظاهر ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
___ ( .)1373تعزيۀ چهل يهودی و طبخ حضرت زهرا(س) ،لوح فشرده ،اصفهان ،ايران.
شهبازيان ،فريدون ( .)1373شبانگاهان ،تهران :آوای سپهر.
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