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چکیده

تعزیــه، به عنــوان یــک آییــن مذهبــی آهنگیــن، بــه شــیوه های مختلــف، امــکان اســتفاده از موســیقی را فراهــم 

آورده اســت. در پژوهش  هــای مربــوط بــه موســیقِی تعزیــه، ســاختار رویدادهــای موســیقایی ایــن آییــن، اغلــب، 

براســاس مبانــی نظــری موســیقی کالســیک ایرانــی تحلیــل شــده  اند. به کارگیــری ایــن رویکــرد مطالعاتــی، 

ــا  ــن پژوهش  ه ــت ای ــه، از جامعی ــن بســیاری از شــیوه های اســتفاده از موســیقی در تعزی ــده گرفت ــل نادی به  دلی

کاســته اســت؛ از ایــن رو، انجــام پژوهشــی جامــع در ایــن زمینــه، ضــروری بــه   نظــر می  رســد. هــدف ایــن تحقیــق، 

ــا اســت. اســتفاده  ــه و چگونگــی شــکل  گیری آنه شناســایی و معرفــی شــیوه  های اســتفاده از موســیقی در تعزی

ــش  ــن پژوه ــری ای ــوب نظ ــناختی، چهارچ ــات قوم  موسیقی  ش ــده در مطالع ــم طرح  ش ــرد، از مفاهی ــوم کارب از مفه

ــارکتی در  ــاهدۀ مش ــیوۀ مش ــه ش ــی، ب ــش میدان ــاس پژوه ــق، براس ــن تحقی ــای ای ــد. داده ه ــکیل می  ده را تش

ــداری  ــنیداری- دی ــای ش ــتفاده از فایل  ه ــا اس ــن ب ــار، همچنی ــان خوانس ــۀ قودج ــس تعزی ــزاری مجال ــل برگ مح

ــی  ــادی و کیف ــق، بنی ــن تحقی ــده  اند. ای ــردآوری ش ــه  ای، گ ــع کتابخان ــکان و مناب ــن م ــده در ای ــس اجراش مجال

اســت و بــه روش توصیــف و تحلیــل محتــوا انجــام شــده اســت. یافته هــا، 10 مــورد از مــوارد  کاربــرد موســیقی 

متمایــز در مجالــس تعزیــۀ قودجــان را اثبــات می  کنــد. ایــن ده مــورد عبارت انــد از: اعــالم، خطابــه، تشــریفات، 

ــه. ــش و اختتامی ــوگ، نمای ــش، س ــاوندی، نیای ــی، کار، خویش پیش خوان
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 رویدادهای موسیقایی، تعزیه قودجان، موسیقی و نمایش، موسیقی تعزیه.
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مقدمه

پژوهش  هــای انجام  شــده در زمینــۀ موســیقی تعزیــه و مشــاهدۀ مجالــس تعزیــۀ برگزارشــده 

در دوران معاصــر، حاکــی از آن اســت کــه تعزیــه، به  عنــوان یــک پدیــدۀ فرهنگــی- مذهبــی، 

ــت.  ــوردار اس ــیقی، برخ ــتفاده از موس ــوۀ اس ــوص در نح ــی، به  خص ــی قابل توجه از پویای

ــف  ــق مختل ــی مناط ــات فرهنگ ــری از خصوصی ــی، اثرپذی ــتری مردم ــه در بس ــزاری تعزی برگ

ایــران و پیشــرفت  های علمــی و هنــری جامعــۀ ایرانــی، در پویایــی کارگان موســیقایی ایــن 

ــق، بررســی شــیوه  های  ــن تحقی ــر جــای گذاشــته اســت. هــدف ای ــری بســزا ب ــن، تأثی آیی

اســتفاده از موســیقی در تعزیــه اســت. دســتیابی بــه شــناختی ســاختاری درمــورد موســیقی 

ــم  ــف فراه ــی مختل ــی- زمان ــرایط مکان ــه را در ش ــیقی تعزی ــۀ موس ــکان مقایس ــه، ام تعزی

مــی  آورد و در انجــام مطالعــات تطبیقــی، مؤثــر اســت. همچنیــن شــناخت مــوارد متفــاوت 

اســتفاده از موســيقی در تعزيــه، مبنايــی علمــی را بــرای اســتفاده از موســيقی در ســاختاِر 

ــت  ــه دس ــن ب ــاِی آهنگي ــر و نمايش  ه ــم، تئات ــون فيل ــرفته همچ ــرِی پيش ــای هن گونه ه

می دهــد. از منظــری دیگــر، تعزیــه، به  مثابــه یــک آییــن چندرســانه  اِی ســنتی، از کارکردهــای 

ــی  ــان، بررس ــن می ــه در ای ــت ک ــوردار اس ــران برخ ــیعیان ای ــان ش ــی در می ــی متنوع ارتباط

ــد   ــه، می  توان ــال در تعزی ــانه  های فّع ــی از رس ــوان یک ــیقی، به  عن ــری موس ــوۀ به کارگی نح

ــن  ــای ای ــال پیام  ه ــور انتق ــر به منظ ــن هن ــانه  ای ای ــای رس ــخیص ظرفیت  ه ــتای تش درراس

آییــن، مؤثــر باشــد.

ــوا و  ــان محت ــز می ــه تمای ــه، ب ــیقی تعزی ــۀ موس ــده در زمین ــای انجام  ش در پژوهش  ه

ــی نشــده اســت. شــاید دلیــل  ســاختار رویدادهــای موســیقایی ایــن آییــن توجــه چندان

ــی  ــر مبان ــی ب ــه را مبتن ــی تعزی ــای صوت ــه رویداده ــت ک ــردی اس ــاذ رویک ــر، اتخ ــن ام ای

ــورد  ــازی، م ــات آوازی و س ــروه قطع ــۀ دو گ ــی و در زیرمجموع ــیک ایران ــیقی کالس موس

مطالعــه قــرار می  دهــد. از ســوی دیگــر، بســیاری از رویدادهــای موســیقایی تعزیــه، از نــوع 

ــی  ــت چندان ــیقی، مطابق ــتفاده از موس ــوۀ اس ــاظ نح ــه از لح ــد ک ــای عبادی  ان فعالیت  ه

ــات، ســبب شــده اســت  ــن خصوصی ــد. ای ــری ندارن ــا ســاختار قطعــات در موســیقی هن ب

کــه در مطالعــات موجــود، از میــان رویدادهــای صوتــی ایــن آییــن، تنهــا، گونه  هایــی کــه 

ــاختار  ــوند. س ــده ش ــه« نامی ــیقِی تعزی ــد، »موس ــابهت  هایی دارن ــیک، مش ــار کالس ــا آث ب
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آیینــی تعزیــه، محــل بــروز روابــط متقابــل عناصــر فرهنگــی ای نظیــر باورهــای مذهبــی، زبــان، 

آداب و رســوم، هنرهــا و... اســت؛ روابــط یادشــده، ضــرورت مطالعــۀ موســیقی ایــن آییــن 

ــداول  ــم مت ــی از مفاهی ــوان یک ــرد«، به  عن ــوم »کارب ــتفاده از مفه ــد. اس ــاب می  کن را ایج

در نظریه  هــای قوم  موسیقی  شــناختی، امــکان انجــام مطالعــه  ای جامــع دربــارۀ ســاختار 

رویدادهــای موســیقایی بروز  یافتــه در بســتر تعزیــه را فراهــم مــی  آورد؛ از ایــن رو، در ایــن 

ــا ضمــن بازتعریــف مفهــوم یادشــده براســاس اندیشــه  های  ــه، ســعی شــده اســت ت مقال

ــی نظــری انسان  شناســی، نحــوۀ شــکل  گیری  ــِی ســاختاری در مبان ــی و کارکردگرای کارکردگرای

ــروز رویدادهــای صوتــی موســیقی تعزیــه، بررســی شــود. و ب

پیشینۀ پژوهش

بهــرام بیضایــی )1344(، در کتــاب نمایــش در ایــران، بــه نحــوۀ اســتفاده از موســیقی در 

ــارات وی، در بســیاری از پژوهش  هــای انجام  شــده  ــه اظه ــرده اســت ک ــه، اشــاراتی ک تعزی

در ایــن زمینــه، منعکــس شــده  اند. خســرو شايســته )1355(، در بخــش ســوم پايان  نامــۀ 

كارشناســی خــود بــا عنــوان نقــش موســيقی ايرانــی در تعزيــه، بــه برخــی از مــوارد اســتفادۀ 

موســيقی در تعزيــه، اعــم از مقدمــه و توصيــف، تقطيــع صحنه  هــا و موســيقِی گفتگوهــا 

ــد  ــیقی در بُع ــتفاده از موس ــه اس ــوف ب ــتر معط ــارات وی، بیش ــت. اظه ــرده اس ــاره ک اش

ــی  ــیقی مذهب ــاب موس ــعودیه )1367(، در کت ــی مس ــت. محمدتق ــه اس ــی تعزی نمایش

ایــران: موســیقی تعزیــه، بــا اتخــاذ رویکــردی تطبیقــی، بــه مقایســۀ شــکل ســاختاری برخــی 

ــی و  ــیک ایران ــیقی کالس ــات در موس ــاختار قطع ــا س ــه ب ــیقایی تعزی ــای موس از رویداده

موســیقی هنــری غــرب پرداختــه اســت. عنايــت  اهلل شــهيدی )1380(، در كتــاب پژوهشــی 

در تعزيــه و تعزيه  خوانــی: از آغــاز تــا پايــان دورۀ قاجــار در تهــران، بــه مــواردی از كاربردهــای 

ایــن پژوهش  هــا،  اشــاره می  كنــد. یافته  هــای  موســيقی در تعزيه  هــای دوران قاجــار 

عمدتــًا بــر محــور مبانــی نظــری موســیقی کالســیک ایرانــی و گنجانــدن رویدادهــای 

موســیقایی تعزیــه در دو گــروه آوازی- ســازی، اســتوار شــده  اند؛ بــه  همیــن ســبب، قادربــه 

ارائــۀ اطالعاتــی کامــل از ســاختار تمامــی رویدادهــای موســیقایی بروزیافتــه در ایــن آییــن 

نیســتند.

چهارچوب نظری
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کاربــرد1 و کارکــرد، از مفاهیمــی هســتند کــه درنتیجــۀ تعامــالت گرایش  هــای نظــری 

و  کارکردگرایــی  به  خصــوص  انسان  شناســی،  مکاتــب  از  برخــی  بــا  موسیقی شناســی 

قوم موسیقی شناســی  ادبیــات  وارد  بیســتم،  قــرن  میانــۀ  در  ســاختاری  کارکردگرایــِی 

ــن  ــط آل ــع، توس ــور جام ــار و به  ط ــتین ب ــم، نخس ــن مفاهی ــدند. ای ــوژی2( ش )اتنوموزیکول

پــی ِمريــام3 در کتــاب انسان شناســی موســیقی  )Merriam, 1964( تبییــن شــدند. در 

ــوان مفاهیمــی  ــرد، به  عن ــرد و کارک مطالعــات قوم موسیقی شــناختی، به  طــور معمــول، کارب

مرتبــط )مکّمــل(، به  صــورت توأمــان، در مطالعــۀ موســیقی در یــک بســتر فرهنگــی اســتفاده 

ــزا-  ــی مج ــوان مفهوم ــرد- به  عن ــوم کارب ــر مفه ــا ب ــه، تنه ــن مقال ــا در ای ــی م ــوند، ول می  ش

متمرکــز شــده  ایم. ادبيــات آغازيــن موسيقی  شناســی  قومی، بــه مفاهيــم كاربــرد و كاركــرد، 

 .)Nettl, 1983: 246( ــم و بيــش يكســان هســتند ــا ك ــی آنه ــه گوي ــردازد ك به  نحــوی می  پ

مریــام، ضمــن تأکیــد بــر وجــود تفــاوت و تمایــز میــان مفاهیــم یادشــده، دربــارۀ مفهــوم 

کاربــرد اشــاره می  کنــد کــه »كاربــرد، بــه شــرايطی برمی  گــردد كــه موســيقی در يــك كنــش 

انســانی بــه   كار گرفتــه می  شــود« )Merriam, 1964: 210(.  ايــن تعبیــر از مفهــوم كاربــرد، 

آن را همســو بــا مفاهيــم »فعاليــِت نهــاد« در رويكــرد نظــری برونيســالو مالينوفســكی4  و 

 )Radcliff-Brown, 1952( 5ــراون ــف- ِب ــد رادكلي ــرد رجينال ــه  های آلف ــاخت« در اندیش »س

ــد. ــرار می  ده ق

ارزش  هــای  )نظــام  اصلــی: منشــور  از شــش جــزء  نهــاد،  مالینوفســکی،  دیــدگاه  از 

ــد مــادی )موجوديــت  ــط )قواعــد و مكانســيم  ها(، كالب ــان، ضواب ــدۀ نهــاد(، كاركن به  وجود آورن

مــادی، ابزارهــا و فنــون(، فعاليــت و كاركــرد تشــکیل می  شــود )Lombard, 1994: 82-83(؛ 

ــاد  ــک نه ــت ی ــیقی در فعالی ــری موس ــوۀ به  کارگی ــوان نح ــرد را می  ت ــاس آن، کارب ــه براس ک

ــار  ــر رفت ــی ب ــروز، متک ــی ب ــاظ چگونگ ــرد، به  لح ــت. کارب ــر گرف ــی در نظ ــی- اجتماع فرهنگ

ــار  ــد. رفت ــت می  پردازن ــه فعالی ــاد ب ــان آن نه ــوان کارکن ــه به  عن ــت ک ــرادی اس ــش( اف )کن

ایــن افــراد، در ســطحی باالتــر، متأثــر از خصوصیاتــی فرهنگــی از قبیــل: باورهــای مذهبــی، 

دانــش، آداب     و   رســوم و دیگــر شــاخصه  های مــاّدی و معنــوی فرهنــگ آنهاســت. بــر 

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. 

به  عنــوان مثــال، »موســيقِی كار«، نوعــی از كاربــرد موســيقی اســت كــه بــا فعالیــت نهــاد 

ــروز موســیقی،  ــژه از ب ــوان شــکلی وی ــرد را، به  عن ــاط اســت. مفهــوم کارب معيشــت، در ارتب

می  تــوان بــا توجــه بــه مفاهیــم »ســاختار« و »فراینــد« در کارکردگرایــِی ســاختارِی رادکلیــف- 

بــراون بــا دقــت بیشــتری تبییــن کــرد.

ــك كل  ــه ي ــری ك ــا عناص ــزا ي ــه  ای از اج ــب نظم  يافت ــاختار را »ترتي ــراون، س ــف ب رادكلي

را تشــكيل مي  دهنــد« )نقل  شــده در ريويــر، 1379: 82( و فراینــد را »حركــت ســاختار 

در بُعــد زمــان« )فکوهــی، 1381: 178( معرفــی می  کنــد. ســاختار از نــگاه او، مشــتمل 

ــۀ  ــی، روي ــاختار واقع ــت. س ــاختاری«2 اس ــكِل س ــی«1 و »ش ــاختار واقع ــوم »س ــر دو مفه ب

ــكلی  ــاختاری، ش ــكل س ــت و ش ــر اس ــده و قابل تغيي ــك پدي ــاهدۀ ي ــی و قابل مش بيرون

ــان:  ــد )هم ــی می  مان ــر، باق ــدون تغيي ــه ب ــی اســت ك ــط ســاختاِر واقع ــه از رواب انتزاع  يافت

ــت.  ــیقایی اس ــوات موس ــازمان  یافته از اص ــاختاری س ــرد، س ــاس، کارب ــن اس ــر ای 177(. ب

شــکل ســاختاری کاربــرد، براســاس تحليــل در زمــان، به  مثابــه یــک ســنت )رســم(، در گــذر 

زمــان، به  وســیلۀ نســل  های مختلــف افــراد یــک جامعــه منتقــل می  شــود و ســاختار 

واقعــی آن، براســاس تحليــل هم زمــان3، در نتیجــۀ بــروز تغییــرات فرهنگــی، از ویژگی  هــای 

خــاص هــر دوره برخــوردار می  شــود. به  عنــوان مثــال، کاربــرد »موســيقِی شــاديانه« )طــرب(، 

شــکلی ســاختاری از بــروز موســيقی اســت كــه در فعالیــت نهادهایــی نظیــر خویشــاوندی، 

در جوامــع مختلــف، قابل  مشــاهده اســت؛ ولــی ايــن كاربــرد در وضعيــت فعلــی بــروز خــود 

در یــک محــل )ســاختار واقعــی(، از لحــاظ محتــوای موســیقایی، شــیوۀ بــروز و دیگــر اجــزای 

ــا نمونه  هــای مشــابه  ــر ویژگی  هایــی اســت كــه ممکــن اســت ب ســاختاری خــود، مبتنــی ب

ــروز آن در دوران گذشــتۀ همــان محــل تفــاوت  ــی نمونه  هــای ب ــر و حت آن در جوامــع ديگ

داشــته باشــد. بــه   عنــوان مثــال، اســتفاده از كيبوردهــای الكترونيــك به  جــای ســازهای ُســرنا 

و دهــل در مجالــس عروســی ايــران، به  عنــوان کاربــرد موســیقی طــرب، نشــان دهندۀ بــروز 

تغييــر در ســاختار واقعــی ايــن كاربــرد موســيقی، به  لحــاظ 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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بخشــی  به  عنــوان  و  می  شــود  »اســتفاده«  مختلفــی  موقعیت  هــای  در  موســیقی 

ــی  ــه ارتباط ــا اينك ــد و ي ــته باش ــق داش ــی عمي ــا آن، اتصال ــد ب ــت، می  توان از آن موقعی

ــا عــدم  ــاط ي ــر ارتب ــز ب ــا تمرک نداشــته باشــد )Merriam, 1964: 210(. ساســان فاطمــی ب

ــروز آن، رويدادهــای موســيقايی را بــه دو  ــا موقعيــت ب ــاط يــك رويــداد موســيقايی ب ارتب

دســتۀ موقعيتــی و غيرموقعيتــی تقســيم می  كنــد )1381: 30(. ایــن معیــار، در شــناخت، 

ــت.  ــذار اس ــی، اثرگ ــۀ فرهنگ ــك زمين ــيقی در ي ــای موس ــدی كاربرده ــذاری و طبقه  بن نام گ

ــت و  ــن موقعي ــل وجــود ارتباطــی خــاص بي ــی، به دلي در رويدادهــای موســيقايِی موقعيت

ــه   شــمار  ــت ب ــف موقعي ــع، توصي ــرد موســيقی، درواق شــيوۀ اســتفاده از موســيقی، كارب

و  كار«  »ترانه  هــای  در عنوان  هــای  الاليــی،  و  كار  واژه  هــای  مثــال،  به  عنــوان  می  آیــد. 

ــد.  ــمار می  رون ــه   ش ــيقی ب ــتفاده از موس ــِت اس ــی از موقعي ــی«، توصيف ــای الالي »ترانه  ه

ــن  ــاص بي ــاط خ ــود ارتب ــدم وج ــل ع ــی، به دلي ــيقايِی غيرموقعيت ــای موس ــا در رويداده ام

موقعيــت و اســتفاده از موســيقی، يــك ســاختار موســيقايی يكســان، بســته بــه موقعيــت 

ــه  ــدم توج ــود. ع ــذاری ش ــی نام گ ــردی متفاوت ــن كارب ــا عناوي ــد ب ــتفاده از آن، می  توان اس

ــه  ــام مواج ــا ابه ــای آن را ب ــدی كاربرده ــريح و طبقه  بن ــيقی، تش ــروز موس ــت ب ــه موقعي ب

می  کنــد. به  عنــوان مثــال، »واســونك  های زنانــۀ شــيراز« كــه بــا ســاختاری مشــابه در 

ــگام  ــران به  هن ــۀ پس ــان، بدرق ــرگ جوان ــوگواری در م ــی، س ــون عروس ــی همچ موقعيت  هاي

ــۀ حضــرت  ــج[ و تعزي ــاروری درخــت نارن ــج ]ب ــه ســربازی، مراســم عروســی بهارنارن ــن ب رفت

قاســم  )ع( بــه  كار می  رونــد )يزدانــی 1390: 237-240(، را می  تــوان بــا توجــه بــه موقعيــت 

ــی،  ــوگ و آیين ــاديانه، س ــیقی ش ــر: موس ــی نظی ــردِی متفاوت ــن كارب ــا عناوي ــی آن، ب اجراي

نام گــذاری كــرد.

تأثيــر مؤلفــۀ موقعيــت در شــناخت و نام گــذاری كاربردهــای موســيقی، مانــع تدويــن 

ــا ايــن  ــۀ فهرســتی جامــع از كاربردهــای موســيقی در فعالیت  هــای انســانی اســت؛ ب و ارائ

  حــال، نيازهــای فــردی و جمعــِی مشــترك ميــان انســان  ها، امــكان مشــخص  کردن فهرســتی 

تقريبــی از كاربردهــای موســيقی، كــه درواقــع، فرايندهــای پاســخ  گويی بــه نيازهــای جمعــی 

ــی  ــر فرهنگ ــيم  بندی عناص ــری از تقس ــا بهره  گي ــام ب ــی  آورد. مري ــم م ــت را، فراه انسان  هاس

ــج  ــيقی را در پن ــای موس ــماری از كاربرده ــُكويتسHerskovits, 1948( 1(، ش ــل هرس ِملوي

حــوزۀ فرهنگــی: 1. فرهنــگ مــاّدی و قوانيــن آن؛ 2. نهادهــای اجتماعــی؛ 3. انســان و جهــان 

1  . Melville Herskovits
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او؛ 4. زيبايی  شناســی و 5. زبــان، معرفــی می  كنــد )Merriam, 1964: 217-218(. کاربردهــای 

ــد؛  ــرار گیرن ــده ق ــای یادش ــد در حوزه  ه ــان، می  توانن ــت بروزش ــاس موقعی ــیقی، براس موس

ــن  ــاّدی و قوانی ــگ م ــه مجموعــۀ فرهن ــرد »موســیقی کار« ب ــق کارب ــال، تعل ــوان مث ــه   عن ب

ــک  ــرای ی ــز ب ــی را نی ــوان زیرگونه  های ــن می  ت ــت، همچنی ــار موقعی ــه معی ــه ب ــا توج آن. ب

کاربــرد، متصــّور شــد. بــه   عنــوان مثــال، ترانه هایــی را کــه بــه   هنــگام انجــام فعالیت  هایــی 

ــرد  ــی از کارب ــوان زیرگونه  های ــوند، می  ت ــده می  ش ــری و...، خوان ــاورزی، ماهیگی ــر: کش نظی

ــی آواز  ــه معن ــام در نام گــذاری كاربردهــا از واژۀ Song ب موســیقی کار در نظــر گرفــت. مري

)ترانــه( اســتفاده می  کنــد، بــه   عنــوان مثــال، »ترانــۀ كار« )ibid(. از آن جــا کــه ممكــن اســت 

برخــی از كاربردهــای موســيقی مبتنــی بــر اجــرای رويدادهــای موســيقايِی غيركالمــی باشــند، 

ــيقايِی  ــای موس ــر رويداده ــتمل ب ــه مش ــيقی، ك ــتفاده از واژۀ موس ــد اس ــر می  رس به  نظ

ــرای كاربردهــای موســیقایی باشــد.  ــذاری مناســب  تری  ب كالمــی و غير  کالمــی اســت، نام گ

ــۀ ســوگ. شــایان  ــارت »موســيقِی ســوگ«، به  جــای تران ــال، اســتفاده از عب ــوان مث ــه   عن ب

ــازمان  یافته  ای  ــوات س ــه اص ــیقی« را ب ــذاری، واژۀ »موس ــن نام گ ــا در ای ــه م ــت ک ــر اس ذک

ــا، توصیــف  ــد و منظــور م ــروز می  یابن ــم کــه در یــک موقعیــت مشــخص، ب اطــالق می  کنی

خــوِد موســیقی نیســت؛ چراکــه ماهیــت انتزاعــی موســیقی، از پذیرفتــن صفاتــی همچــون 

مذهبــی، اعالمــی، عبــادی و... مبــّرا اســت.

ــای  ــرای رویداده ــق و اج ــران، َخل ــر ای ــنتی نظی ــع س ــی جوام ــی و برخ ــع غرب در جوام

موســیقایی، تحت  تأثیــر ســاختار قطعــات هنــری موســیقی آن جوامــع قــرار دارد؛ بدین نحــو 

ــن  ــیقی ای ــفاهِی موس ــا ش ــوب و ی ــی مکت ــه در مبان ــژه  ای، ک ــاختاری وی ــکال س ــه َاش ک

جوامــع، به  تدریــج، تثبیــت شــده  اند، در شــکل  گیری و بــروز قطعــات یادشــده اثرگذارنــد. 

در جوامــع نانویســا، به دلیــل عــدم حضــور موســیقی به  عنــوان هنــر زیبــا و فقــدان مبانــی 

ــوان جزیــی  طبقه بندی شــدۀ موســیقی، رویدادهــای موســیقایی، از لحــاظ ســاختاری، به  عن

از رفتارهــای فــردی و یــا گروهــی و در قالــب فعالیت  هایــی نظیــر: آیین  هــا و مراســم، بــروز 

ــای  ــوم، باوره ــر: آداب و رس ــی، نظی ــاخصه های فرهنگ ــرایطی، ش ــن ش ــد. در چنی می  یابن

مذهبــی، زبــان، ویژگی  هــای زیســت محیطی و...، بــا شــکل  دهی رفتارهایــی خــاص در 

افــراد یــک جامعــه، به  صــورت غیرمســتقیم، منجــر بــه پیدایــش شــکل  هایی ســاختاری از 

فعالیت  هایــی می  شــوند کــه در ســاختار آنهــا، از اصــوات موســیقایی اســتفاده می شــود. 

ــوان  ــع را، می  ت ــن جوام ــانِی ای ــای انس ــیقی در فعالیت  ه ــرد موس ــاس، کارب ــن اس ــر ای ب
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متناظــر بــا مفهــوم فــرم1 در موســیقی هنــری پنداشــت. شــایان توجه اســت کــه شــکل  گیری 

ــه جوامــع نانویســا  ــه از قالب  هــای موســیقایی )کاربردهــای موســیقی(، منحصــر ب این  گون

ــی طبقه بندی شــدۀ  ــوان در تمامــی جوامــع- آنجــا کــه مبان نیســت و مــواردی از آن را می  ت

ــد-  ــروز رویدادهــای موســیقایی ندارن ــی در شــکل  گیری و ب ــر چندان ــری، تأثی موســیقِی هن

مشــاهده کــرد. مجالــس تعزیــۀ ایــران، نمونــه  ای از ایــن مــوارد  اســت.

روش پژوهش و گردآوری داده  ها

ایــن تحقیــق، بنیــادی و کیفــی اســت و بــه روش توصیــف و تحلیــل محتــوا انجام شــده 

اســت. داده  هــای تحقیــق، مبتنــی بــر پژوهــش ميدانــی، براســاس اتخــاذ شــیوۀ مشــاهدۀ 

ــاس)ع(  ــرت ابوالفضل العّب ــینیۀ حض ــی حس ــن تعزیه خوان ــزاری آیی ــل برگ ــارکتی در مح مش

روســتای قودجــان، از توابــع شهرســتان خوانســار اســتان اصفهــان اســت کــه در بــازۀ زمانــی 

ــع  ــا 1398/7/28 انجــام شــده اســت. همچنیــن در ايــن پژوهــش، از مناب 1398/7/26 ت

شــنيداری- ديــداری موجــود از آخریــن اجراهــای 70 مجلــس تعزیــۀ قودجــان- كــه در قالــب 

ــه آن ارائه شــده، اســتفاده  ــز وابســته ب ــه و مراك ــان مجموع لوح  هــای فشــرده توســط هم

ــز از دیگــر روش  هــای گــردآوری اطالعــات  ــه  ای نی ــع کتابخان شــده اســت. اســتفاده از مناب

ــۀ  ــی تعزي ــر اجراي ــام »هن ــا ن ــه ب ــان، ک ــی قودج ــن تعزیه  خوان ــت. آیی ــق اس ــن تحقی ای

ــران  ــی اي ــار مل ــراث فرهنگــی ناملمــوس« آث ــه شــمارۀ 601 در فهرســت »مي خوانســار« و ب

ثبــت شــده اســت )نــک. تارنمــای وزارت ميــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنايــع دســتی2(، 

ــازۀ زمانــی اربعیــن حســینی تــا 28 مــاه صفــر برگــزار می  شــود. برخــورداری  همه ســاله در ب

از امکانــات محیطــی و ابزارهــای مــاّدی، برنامه ریــزی و مدیریــت منســجم، تدویــن و اجــرای 

تعزیه نامه هــای تألیفــی و حضــور شــبیه خوانان نامــِی ایــران در ایــن مرکــز، از عواملــی 

هســتند کــه در ارتقــای ســطح کیفــی مجالــس اجراشــده در ایــن مــکان و اقبــال عمــوم بــه 

ــد. ــذار بوده ان آن، اثرگ

كاربردهای موسيقی در تعزيه

اعالم

اعــالم، كاربــردی ديرينــه از موســيقی اســت کــه در زمينــۀ اعــالم بــروز حــوادث و باليــای 

1  . Form
2  . www.mcth.ir
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ــی-  ــم فرهنگ ــزاری مراس ــوان برگ ــر و فراخ ــش خب ــبانه روز، پخ ــات ش ــالم اوق ــی، اع طبيع

ــهيدی، 1380: 460-461؛  ــك. ش ــت )ن ــاهده اس ــی قابل مش ــگ ایران ــی و... در فرهن مذهب

مجللــی، 1395: 526-525(. اعــالم، نخســتین كاربــرد موســيقی در رونــد برگــزاری مجالــس 

تعزيــۀ قودجــان اســت و نقطــۀ شــروع دامنــۀ زمانــی- مكانــی ایــن آییــن بــه   شــمار مــی  رود. 

ــارت   اســت از مقدمــه  ای در  ــۀ قودجــان، عب ــوای »موســيقی اعــالم« در مجالــس تعزی محت

ــط  ــه توس ــابه ک ــداِل مش ــاختار ُم ــك س ــال آن، در ي ــك به  دنب ــه  ای متري ــم آزاد1 و قطع ريت

يكــی از نوازنــدگان ترومپــت گــروه موســيقی اجــرا می  شــود. بــه   عنــوان نمونــه، موســيقی 

اعــالم مجلــس شــهادت امــام علــی)ع( )قودجــان، 1398( مشــتمل بــود بــر اجــرای درآمــد 

دشــتی و ملــودی تصنيــف »شــب انتظــار«2 به  صــورت بــی  كالم و بــا ِتمپــو3 كمتــر از نمونــۀ 

اصلــی آن. عــالوه   بــر بــروز موســيقی اعــالم  به  صــورت واقعــی، گونه  هايــی از ایــن کاربــرد 

موســیقی نیــز به  صــورت نمادیــن )نمایشــی( در مجالــس تعزيــۀ قودجــان اجــرا می  شــوند. 

ــای  ــی، گونه ه ــی غيركالم ــای صوت ــر رويداده ــالوه ب ــی، ع ــن حالت ــالم در چني ــيقی اع موس

متنوعــی از رويدادهــای صوتــِی كالمــی موســيقی تعزيــه را نيــز شــامل می  شــود كــه 

ــای  ــر رويداده ــدال ديگ ــی و ُم ــاختار  های زمان ــا س ــب ب ــيقايی آن در تناس ــوای موس محت

ــا  ــف موســیقی اعــالم، همــراه ب موســيقايی صحنه هــای موردنظــر اســت. گونه  هــای مختل

ــد از: ــان عبارت ان ــۀ قودج ــس تعزي ــرد آن در مجال ــی از کارب نمونه های

1385(؛  )همــان،  معصومــه)س(  حضــرت  وفــات  تعزيه هــای  در  »چاوش خوانــی« 

ــوكل  ــان، 1390(؛ مت ــرها )هم ــردن س ــان، 1386(؛ ملحق  ك ــزاده داود)ع( )هم ــهادت امام ش

عّباســی )همــان، 1392(؛ وفــات ســلمان )همــان، 1393(؛ شــهادت امــام حســن عســگری)ع( 

ــهدا )همــان،  ــر در اربعيــن )همــان، 1396(؛ شــهادت حمــزه سّيدالّش )همــان، 1394(؛ جاب

1397(؛ شــهادت حضــرت مســلم)ع( )همــان، 1398(؛ شــهادت جنــاب حــّر )همــان( و 

ــان(؛  ــا)ع( )هم ــام رض ــهادت ام ــۀ ش ــه« در تعزي ــيقی نقاره  خان ــان(؛ »موس ــم )هم ــر خ غدي

»منادی  خوانــی« در تعزيه هــای غــزوۀ تبــوك )همــان، 1385( و جنــگ خيبــر )همــان، 

1395(؛ »تكبيرگویــی« در تعزيه  هــای مالك  اشــتر نخعــی )همــان، 1386( و شــهادت جنــاب 

1  . از آن جــا کــه ِصــرف اســتفاده از واژۀ »متــر«، ایجــاب می  کنــد کــه اصــوات موســیقایی )گروه  هــای ریتمیــک(، 
ــارت »متــر آزاد« متناقــض اســت و اســتفاده از  ــه   نظــر می  رســد عب ــد« شــوند، ب در محــدوده  ای مشــخص، »مقّی

ــارت »ریتــم آزاد« صحیح  تــر خواهــد بــود )نــک. فاطمــی، 1392: 132-129(. عب
2  . آهنگساز: مجيد وفادار، شاعر: محمود ثنايی.

3  . Tempo
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ــان( و  ــين)ع( )هم ــام حس ــهادت ام ــای ش ــرد« در تعزيه  ه ــالم نب ــان، 1398(؛ »اع ــّر )هم ح

شــهادت حضــرت مســلم )همــان(؛ و »اذان  گویــی« در تعزيه  هــای شــهادت امــام هــادی)ع( 

)همــان، 1394(؛ شــهادت حضــرت مســلم)ع( )همــان، 1398( و شــهادت جنــاب حــّر 

ــواردی،  ــی، در م ــورت واقع ــتفاده از اذان به  ص ــر اس ــالوه ب ــه ع ــت ك ــی اس ــان(. گفتن )هم

ایــن کاربــرد به  صــورت نمادیــن نیــز در تعزيــه اجــرا می شــود. در ايــن حالــت، بيــن عبــارات 

اذان، اشــعاری توســط يكــی از شــبيه  خوانان، متناســب بــا مضمــون كلــی تعزيــۀ مربوطــه، 

اجــرا می  شــود. نمونه  هايــی از ايــن رويــداد موســیقایی، در تعزيه  هــای وفــات پيامبــر)ص( 

)همــان، 1394(؛ پشــيمانی يزيــد )همــان، 1391(؛ شــهادت امام ســّجاد)ع( )همــان، 1396(؛ 

ــاهده   اند. ــان، 1398( قابل  مش ــرا)س( )هم ــرت زه ــهادت حض و ش

خطابه

 پــس از اجــرای موســيقی اعــالم و تجمــع زّوار1 در مــكان برگــزاری آییــن، معين  البــكا 

ــر  ــۀ موردنظ ــون تعزي ــرح مضم ــی و ش ــه معرف ــت(، ب ــرا )تخ ــكوی اج ــر س ــن ب ــا قرارگرفت ب

ــی  ــر بان ــا ذكــر حديثــی از معصوميــن، دعایــی ب ــكا، کــه ب ــردازد. ايــن اقــدام معين  الب می  پ

مجلــس، درگذشــتگان و زّوار، نفريــن بــر اشــقيا و قرائــت فاتحــه و صلــوات همــراه اســت، 

ایــن رفتــار،  ناميــده می  شــود )بيضائــی، 1380: 137(.  اصطــالح، »حديث  كــردن«  در 

ــوَء«2 و ديگــر  ــن ُيِجيــُب الُْمضَطــرَّ ِإَذا َدَعــاُه َو َيْكِشــُف السُّ به  خصــوص خوانــدن دعــای »أمَّ

ادعيــۀ همــراه بــا آن، تشــكيل  دهندۀ يــك كاربــرد موســيقی موقعیتــی در تعزیه  هــای 

ــواك و  ــا ن ــی ب ــرای اصوات ــم. اج ــه« نامیده  ای ــیقی خطاب ــه آن را »موس ــت ک ــان اس قودج

ــی  ــداد صوت ــن روي ــای اي ــريع، از ويژگی  ه ــبتًا س ــو نس ــخص در تمپ ــدال مش ــاختار ُم س

كالمــی اســت. از منظــر ُمــدال، گونــۀ فــوق، به  طــور معمــول، در آواز بيــات تــرك و برخــی 

ــان،  ــب، قودج ــر راه ــا و دي ــارت خيمه  ه ــۀ غ ــك. تعزي ــود )ن ــرا می  ش ــه  های آن اج از گوش

1395(؛ امــا ايــن انتخــاب، قــراردادی ثابــت نيســت و اجــرای آن در ديگــر آوازهای موســيقی 

ايرانــی نيــز مشــاهده می  شــود. بــه   عنــوان مثــال، خوانــدن ادعيــۀ يادشــده در آواز شــور 

ــه  ای از ايــن مــوارد اســت. ــار )همــان، 1396(، نمون ــۀ شــهادت جعفــر طّي ــۀ تعزي در خطاب

ــردِی  ــوه عملک ــر وج ــتمل ب ــن، مش ــن آیی ــرکت  کنندگان در ای ــور ش ــه، حض ــی تعزی ــات آیین ــل خصوصی 1  . به  دلی
ــان نیســتند  ــزادار و... قابل  بی ــن مخاطــب، تماشــاگر، ع ــی از عناوی ــر یک ــرف ب ــکای ِص ــا ات ــه ب ــی اســت ک متفاوت
)نــک. پیراوی  ونــک و نیک  نفــس، 1392(؛ از ایــن   رو، مــا در نام گــذاری ایــن افــراد، از نــام »زّوار«، به  عنــوان 

ــم. ــتفاده کرده  ای ــان، اس ــۀ قودج ــس تعزی ــزاری مجال ــل برگ ــداول در مح ــی مت اصطالح
2  . عبارتی از آيۀ 62 سورۀ النمل.
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موســيقی خطابــه، عــالوه   بــر اســتفادۀ واقعــی در موقعيــت یادشــده، در خطابه  هايــی   

كــه توســط شــبيه در خــالِل نمايــش اجــرا می شــود نيــز، به  صــورت نمادیــن بــروز می  يابــد. 

ــيك  ــعار كالس ــتفاده از اش ــی، اس ــيقی ايران ــای موس ــی ُمده ــری از برخ ــر بهر  ه گي ــالوه   ب ع

ــه از خطابه  هاســت  ــز اين  گون ــا كالم محــاوره، وجه  تماي ــی و ي ــۀ عرب فارســی، متــون و ادعي

کــه نمونه  هايــی از اجــرای آن در مجالــس تعزيــۀ شــهادت امــام حســين)ع( )همــان، 

1398(؛ شــهادت حضــرت عّبــاس)ع( )همــان(؛ و غديرخــم )همــان( قابل  مشــاهده  اند. 

ــۀ جاثليــق  ــارگاه، توســط شــبيِه ابوبكــر در تعزي ــی، در آواز چه ــان عرب ــه زب ــه   ب اجــرای خطب

ــرد موســيقی اســت. ــه  ای ديگــر از ایــن کارب ــی )همــان، 1381(، نمون نصران

تشريفات

بــا پايــان يافتــن خطابــۀ معين  البــكا، گــروه موســيقی تعزيــه، بالفاصلــه و به  صــورت ســّيار، 

بــه اجــرای موســيقی می  پــردازد و شــبيه  خوانان، در صفــی منظــم، به  دنبــال ايشــان، 

ــگاه  ــيقی، در جاي ــروه موس ــاه، گ ــافتی كوت ــی مس ــس از ط ــوند. پ ــرا می  ش ــالن اج وارد س

ثابــت خــود پیرامــون ســکوی اجــرا و شــبیه  خوانان بــر روی ســکو مســتقر می  شــوند. 

ــه  ــت ک ــيقی اس ــی از موس ــردی موقعیت ــاختاری کارب ــكل س ــدۀ ش ــوق، بيان  كنن ــار ف رفت

ــر  ــه   نظ ــد. ب ــروز می  یاب ــان ب ــۀ قودج ــس تعزی ــريفات« در مجال ــیقی تش ــوان »موس به  عن

ــاز  ــیقی در آغ ــدۀ موس ــای اجراکنن ــور گروه  ه ــال حض ــریفات، به  دنب ــيقی تش ــد موس می  رس

مجالــس تعزیــۀ دوران قاجــار، از جملــه: دســتۀ موزيــك ســلطنتی بــه رهبــری شــكراهلل  خان 

نقاش  باشــی  علی اكبرخــان  رهبــری  بــه  نظامــی  موزيــك  دســتۀ  موزيكانچی  باشــی، 

)ســاالر  رهبــری غالمرضا  خــان مين باشــيان  بــه  قــزاق  موزيــك  )مّزين  الدولــه(، دســتۀ 

ــن،  ــن آیی ــه ای ــی ب ــتای شکوه  بخش ــاهی، درراس ــۀ ش ــان نقاره  خان ــتۀ نقاره  چي ــّزز( و دس مع

ــری از اجــرای موســیقی تشــریفات،  ــداول شــده باشــد )شــهیدی، 1380: 264(. تصوی مت

ــك، قابل  مشــاهده اســت. ایــن گروه هــای  ــر كمال  المل ــت اث در نقاشــی مشــهور تکیــۀ دول

ــرای  ــه اج ــش، ب ــكوی نماي ــه و س ــون صحن ــن رژه پيرام ــوق، حي ــت ف ــیقی در موقعی موس

ــا  ــی، 1373: 139(.  ب ــد )درويش ــكا و... می  پرداخته  ان ــارش، پول ــای م ــی در فرم  ه قطعات

توجــه بــه اســتفاده از ســازهای موســيقی غربــی، اجــرای قطعــات در فــرم مــارش و پولــكا 

توســط موزيــك نظــام و حضــور گــروه موســيقی نقاره  خانــه، بــه   نظــر می  رســد در آن دوران، 

محتــوای موســيقايی تشــريفات، همخوانــی چندانــی بــا محتــوای موســيقايی تعزيــه 

ــرد موســيقی، در  ــه اســت. ايــن كارب ــاری تشــريفاتی به  شــمار می رفت ــًا رفت نداشــته و صرف
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گــذر زمــان، بــا حفــظ شــكِل ســاختاری اش، متحمــل تغييراتــی در ســاختار واقعــی خــود- در 

زمينــۀ ســازبندی و محتــوای موســيقایی- شــده اســت كــه در نتيجــۀ آن، بــا محتــوای ديگــر 

ــوای موســيقايی موســیقی  ــه، همخــوان شــده اســت. محت رويدادهــای موســيقايی تعزي

تشــريفات در مجالــس تعزيــۀ قودجــان، عبــارت اســت از اجــرای قطعاتــی بــا متــر مشــخص 

)معمــوالً مترهــای ســادۀ  4/2 و 4/4 ( بــا تمپــو تقريبــی 100 ضــرب ســياه در دقيقــه، بــر 

ــی. بســتری از آوازهــای موســیقی ایران

پيش  خوانی

ــد  ــی کرده  ان ــه معرف ــس تعزی ــاز مجال ــی را »نوحــۀ« آغ بســیاری از پژوهشــگران، پیش  خوان

)نــک.  بيضائــی، 1380: 137؛ شــهيدی، 1380: 446؛ همايونــی، 1350: 100(، امــا براســاس 

ــن  ــه اي ــت ک ــار داش ــوان اظه ــان، می  ت ــۀ قودج ــس تعزی ــای مجال ــاهدۀ پيش  خوانی  ه مش

کاربــرد، از لحــاظ قالــب اشــعار، مضمــون، قالــب موســیقایی و نحــوۀ اجــرا، از تفاوت  هــای 

ــه،  ــس تعزی ــای مجال ــون پيش  خوانی  ه ــت. مضم ــوردار اس ــه برخ ــه نوح ــبت ب ــی نس مهّم

به  طــور كلــی، پيرامــون شناســاندن شــخصيت محــوری هــر مجلــس تعزيــه و مصيبت  هايــی 

ــر  ــا نوحــه- كــه مختــص ســوگواری ب ــن نظــر، ب ــر او وارد شــده اســت و از اي ــه ب اســت ك

ــه وجــود تخلــص  ــا توجــه ب ــی اســت- متفــاوت اســت. ب مصايــب يــك شــخصيت مذهب

ــی،  ــه پيش  خوان ــد ك ــر می  رس ــه   نظ ــا، ب ــن پيش  خوانی  ه ــی از اي ــعار برخ ــزا« در اش »ميرع

ــۀ دوران  ــن مراســم، در ميان ــِی اي ــران نســخه  های تأليف ــوق، توســط تدوين  گ ــرد ف ــا عملک ب

ــب »كار و  ــی را نوحــه  ای در قال ــه مســتوفی، پيش  خوان ــداع شــده باشــد. عبدالّل قاجــار، اب

ــب موســیقایی، به  دلیــل عــدم  ــی ایــن قال ــد )1340: 296-297(، ول عمــل« معرفــی می  کن

تكــرار بخــش ثابــت )ســرخانۀ اول(، عــدم اتــكا بــر يــك وزن عروضــی ثابــت و اســتفاده از 

ُمدهــای مختلــف يــك دســتگاه يــا آواز، بــا هیچ  یــک از ســاختارهای موســیقایی متــداول 

در نظــام موســیقی مقامــی )ادواری(، نظیــر: كار و عمــل، نقــش، صــوت، مــردم  زاد و غيــره، 

قابل مقایســه نیســت )نــک. فاطمــی، 1387(. بــه   نظــر می  رســد ســاختار موســیقایی 

پیش  خوانــی، تحت تأثیــر رواج نظــام موســیقی دســتگاهی در دوران قاجــار، در نتیجــۀ 

ــه  ــکل گرفت ــه، ش ــروز آن در تعزی ــت ب ــر از موقعی ــده و متأث ــای یادش ــی گونه  ه دگردیس

اســت.

ــه  ــت ك ــی اس ــیقی موقعیت ــرد موس ــک کارب ــی، ی ــان، پيش  خوان ــای قودج در تعزيه  ه
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اشــعار متنــوع آن )از لحــاظ وزن شــعری( بــدون تكــرار و به  طــور پيوســته، در يــك يــا 

ــد و  ــو بســيار كن ــا تمپ ــی(، ب ــا تركيب ــری مشــخص )ســاده و ي ــدال، در مت ــد ســاختار ُم چن

ــاس2، توســط بچه  خوان  هــا و مابقــی  به  صــورت ســؤال- جــواب، در دو محــدودۀ آلتــو1 و ب

شــبیه  خوانان، ســرايش می  شــود. ســاختار کلــی پيش  خوانــی، مشــتمل بــر مقدمــه و 

تصنیــف اســت. مقدمــه، شــامل درآمــدآواز،  آواز نخســت، جــواب  آواز، آواز دوم )معموالً در 

فضــای ُمــدال جديــد( و جــواب  آ  واز دوم اســت کــه توســط يكــی از شــبيه  خوانان بزرگســال 

ــيقی،  ــروه موس ــه، گ ــس از مقدم ــود. پ ــرا می  ش ــت اج ــدگان ترومپ ــی از نوازن ــو( و يك )آلت

ملــودی آغازيــن تصنيــف را، به  عنــوان مقدمــۀ بــی  كالِم تصنيــف، اجــرا می  كنــد و پــس از آن، 

ــد.  ــف می  پردازن ــه اجــرای بخــش تصنی ــروه موســیقی، ب ــدون همراهــی گ شــبيه  خوانان، ب

ــد. ــدال برخوردارن ــی و تشــريفات، از وحــدت ُم ــوای موســیقایی پيش  خوان محت

محمدتقــی مســعوديه، پيش  خوانــی را قابل مقايســه بــا پرولــوگ اُپرايــی می  دانــد 

)1367: 39(. براســاس رویکــرد تطبیقــی، بــه نظــر می رســد مقايســۀ پيش  خوانــی بــا فــرم 

ــبتًا  ــتری و نس ــت اركس ــه  ای اس ــنتی، قطع ــور س ــور، به  ط ــت. اورت ــر اس ــور3 صحيح  ت اُِورت

گســترده كــه بيشــتر، به  عنــوان مقدمــه  ای بــرای يــك اثــر ليريــك، اُپــرا يــا اوراتوريــو4 و نيــز 

ــِر  ــای متأخ ــه، 1380: 96(. در نمونه  ه ــود )هودي ــه می  ش ــر گرفت ــوئيت  ها در نظ ــی س بعض

ــه  ای  ــب قطع ــده، در قال ــورت خالصه ش ــرا، به ص ــك اپ ــيقايی ي ــوای موس ــرم، محت ــن  ف اي

ــی  ــباهت اصل ــود. ش ــرا می  ش ــتر اج ــط اركس ــی، توس ــۀ نمايش ــن گون ــاز اي ــی  كالم، در آغ ب

ــا ايــن  پيش  خوانــی و اورتــور در ارائــۀ محتوايــی خالصه شــده از وقايــع نمايــش اســت؛ ب

تفــاوت كــه در پيش  خوانــی، خالصــه  ای از مضمــون نمايــش در قالــب قطعــه ای کالمــی و در 

ــه می  شــود. اورتــور، خالصــه  ای از محتــوای موســيقايی نمايــش، به صــورت غیرکالمــی ارائ

كار

ــا  ــه دیــدگاه هرســكويتس، كليــۀ فعاليت هــای موســيقايی مرتبــط ب ــا اتــكا ب ــام ب ــن مري آل

نهــاد معيشــت را در مجموعــۀ »فرهنــگ مــاّدی و قوانيــن آن« قــرار می  دهــد )1964: 217(. 

ــی  ــل اجرای ــی از عوام ــای برخ ــی، در فعاليت  ه ــت واقع ــی را، در حال ــرد موقعیت ــن كارب اي

1  . Alto
2  . Bass
3  . Overture
4  . Oratorio
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ــرداری و  ــل صداب ــيقی، عوام ــروه موس ــای گ ــبيه  خوانان، اعض ــر: ش ــه، نظي ــس تعزي مجال

ــه دريافــت دســتمزد  ــج ب ــا موســيقی و منت ــاط ب ــا در ارتب ــرداری- كــه فعاليــت آنه تصويرب

ــيقِی کار،  ــری از موس ــای دیگ ــوق، گونه  ه ــوارد ف ــر م ــالوه   ب ــم. ع ــاهده می  كني ــت- مش اس

ــۀ  ــه  ای از تعزي ــال، در صحن ــوان مث ــه   عن ــد. ب ــروز می  یابن ــه ب ــن در تعزي ــورت نمادی به  ص

شــهادت ميثــم تّمــار )قودجــان، 1395(، شــبیه میثــم، كــه لقــب او )تّمــار(، معــّرف پيشــۀ 

خرمافروشــی اســت، بــه اجــرای آوازهايــی مرتبــط بــا ایــن پیشــه و مبتنــی بــر تکــرار بیــت 

ــردازد. ــم دارم« می  پ ــه   غ ــی دارم چ ــب دارم // عل ــب دارم، رط »رط

خويشاوندی

پاســخ  گويی بــه نيــاز توليدمثــل، در اغلــب جوامــع انســانی، مشــتمل بــر طــی مراحلی اســت 

كــه بــه طــور كلــی، در زيرمجموعــۀ فعاليت  هــای نهــاِد خويشــاوندی قــرار می  گيرنــد. گــذر 

از ايــن مراحــل، مبتنــی بــر اجــرای مراســمی اســت كــه در اغلــِب مــوارد، همــراه بــا موســيقی 

ــی،  ــودك، الالي ــذاری ك ــون زادروز، نام  گ ــی همچ ــيقی در موقعيت  هاي ــرای موس ــت. اج اس

ــواده،  ــتايش خان ــی در س ــم ازدواج و ترانه  هاي ــقانه، مراس ــای عاش ــف، ترانه ه ــن تكلي جش

دودمــان و طايفــه، نمونه  هايــی از حضــور موســيقی در فعاليــت نهــاد خويشــاوندی هســتند 

)Merriam, 1964: 217(. اســتفاده از موســيقی در موقعيت  هایــی نظیــر: اجــرای ترانــۀ 

ــۀ وفــات حضــرت رقيــه)س( )قودجــان، 1393(؛ اجــرای آوازهــای گروهــی  الاليــی در تعزي

ــۀ عروســی قاســم در تعزيــۀ شــهادت حضــرت قاســم)ع( )همــان، 1398(؛ اجــرای  در صحن

ــرت  ــی حض ــتاره و عروس ــزول س ــای ن ــی« در تعزيه  ه ــِی »خوش خوان ــوان نمايش ــا عن آواز ب

زهــرا)س( )همــان، 1392(؛ شــهادت امــام حســن عســگری)ع( )همــان، 1394(؛ و بــازار شــام 

ــی اســت  ــن از »موســيقی خویشــاوندی« اســت. گفتن ــی نمادی ــان، 1398(، گونه  های )هم

ــی  ــاظ برخ ــده، به  لح ــای یادش ــه، گونه  ه ــر تعزي ــوگوارانه ب ــای س ــی فض ــل چيرگ ــه به دلي ك

ــتر  ــی آن در بس ــای واقع ــا نمونه  ه ــی ب ــباهت چندان ــان، ش ــاختار واقعی  ش ــات س خصوصي

اجتماعــی خــود ندارنــد.

نيايش

رابطــۀ انســان بــا جهــان و نيروهــای مافــوق طبيعــی در حوزه  هايــی همچــون ديــن و 

ــک  ــکل  دهی مناس ــا ش ــطوره  ای، ب ــای اس ــحر و باوره ــم، ِس ــادو، َشَمنيس ــی، ج ــور قدس ام

ــت.  ــيقی اس ــای موس ــروز کاربرده ــای ب ــی از عرصه  ه ــف، يك ــی مختل ــای مذهب و فعالیت  ه
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بهره  گيــری از »آهنــگ خــوش« در تــالوت كتــب مقــدس اديــان همچــون: تــورات، انجيــل 

ــف  ــه روش  هــای مختل ــودن اســتفاده از موســيقی ب ــرآن، نشــانگر فطــری و مشــترك ب و ق

ــن  ــا )دي ــۀ پژوهشــی م توســط انسان  هاســت )ســعدی شــاهرودی، 1381: 523(. در زمين

اســالم(، عــالوه   بــر تــالوت قــرآن، مناســك و فعاليت  هــای عبــادی، نظيــر: اذان، نمــاز، و... نیز 

ــش، 1392: 42- ــد )خوش  من ــم می  آورن ــیقایی فراه ــای موس ــروز رویداده ــرای ب ــتری ب بس

45(. گونه  هــای يادشــده را، از لحــاظ اســتفاده از موســيقی در ســاختار خــود، می  تــوان در 

زيرمجموعــۀ كاربــرد موقعیتــِی »موســيقی نيايــش« دســته  بندی کــرد. گونه  هــای مختلــف 

موســیقی نیایــش، کــه بــا شــكل ســاختاری ثابــت و اِعمــال تغییراتــی در ســاختار واقعــی 

ــد،  ــروز می  یابن ــان ب ــۀ قودج ــس تعزي ــی از مجال ــن در موقعیت  های ــورت نمادی ــا، به  ص آنه

از:  عبارت انــد 

»قرائــت قــرآن« در تعزيه  هــای شــهادت امام جــواد)ع( )قودجــان، 1392(؛ وداع شــهربانو 

ــگ و پسرفروشــی )همــان،  ــای فرن )همــان، 1379(؛ حبيب بن مظاهــر )همــان، 1379(؛ قاني

1396(؛ شــهادت شــاهچراغ )همــان، 1394(؛ وفــات حضــرت معصومــه )همــان، 1385( و 

شــهادت امــام صــادق)ع( )همــان، 1397(، »تحليــل )آوازهــای حــج(« در تعزيه  هــای غديرخم 

ــِن  ــی آغازي ــا« مناجات  خوان ــان، 1395(، »دع ــار )هم ــم تّم ــان، 1398( و شــهادت ميث )هم

ــوند،  ــرا می  ش ــه اج ــای تعزي ــالل صحنه  ه ــه در خ ــانه ك ــای ملتمس ــر آوازه ــس و ديگ مجال

»نمــاز« کــه در بســياری از مجالــس تعزيــه   به  صــورت فــرادی و يــا جماعــت قابل  مشــاهده 

اســت، نظيــر: تعزيه  هــای شــهادت جنــاب حــّر )همــان، 1398( و شــهادت امــام حســين)ع( 

)همــان(، »مكّبــری نمــاز« در تعزيــۀ شــهادت امــام ســّجاد)ع( )همــان، 1396(، »ســالم« پــس 

ــه  ــس تعزي ــب مجال ــت« در اغل ــاز مّي ــان، 1398(، »نم ــام )هم ــازار ش ــۀ ب ــاز در تعزي از نم

ــاری  ــای چهاري ــد(« در تعزيه  ه ــا تحمي ــت ي ــدح )نع ــن، »م ــا نمادي ــی و ي ــورت واقع به ص

ــان، 1386(؛  ــتر )هم ــك اش ــان، 1385(؛ مال ــی )هم ــور گوركان ــر تيم ــان، 1383(؛ امي )هم

ــای  ــان، 1398(، »گفتاره ــين)ع( )هم ــام حس ــهادت ام ــان، 1395(؛ و ش ــر )هم ــگ خيب جن

تشــيیع جنــازه« در تعزيــۀ شــهادت امــام حســن عســگری)ع( )همــان، 1394(.

سوگ

نوحه خوانــی و روضه خوانــی، نخســتين گونه  هــای عــزاداری بــر مصائــب كربــال هســتند 

كــه به عنــوان گونه  هایــی از كاربــرد »موســيقی ســوگ«، در تعزيــه، هم راســتا بــا مضمــون و 
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محتــوای هــر مجلــس، به صــورت نمادیــن و متفــاوت بــا بــروز واقعی شــان در عزاداری هــای 

ــد. نوحه  خوانــی در تعزيــه، آوازی اســت در متــر  مــاه محــرم، مــورد اســتفاده قــرار می  گيرن

ــی  ــا تكــرار عبارت  هاي ــراد شــبيه اجــرا می  شــود و ب ــد مشــخص كــه توســط يكــی از اف و ُم

ــينه  زنی،  ــا س ــت، ب ــن موقعي ــت. زّوار در اي ــراه اس ــبيه  خوانان و زّوار هم ــط ش ــعر توس از ش

ــر)ع(  ــهادت علی  اصغ ــۀ ش ــی در صحن ــد. نوحه  خوان ــبيه  خوانان می پردازن ــا ش ــی ب به  همراه

در تعزيــۀ شــهادت امــام حســين)ع( )همــان، 1398( نمونــه  ای از بــروز »موســیقِی ســوگ« 

ــوان  ــه به  عن ــت ک ــی اس ــِی مذهب ــای نقال ــی از گونه  ه ــی، یک ــت. روضه  خوان ــه اس در تعزی

مقدمــه  ای بــر آغــاز مجالــس تعزیــه، به  خصــوص در دوران آغازیــن شــکل  گیری ایــن آییــن، 

ــۀ  ــس تعزی ــلدوز، 1391: 180-179(. در مجال ــزی س ــکری و عزی ــت )لش ــده اس ــرا می  ش اج

ــورت  ــا به ص ــت، ام ــت داده اس ــده را از دس ــرد یادش ــی، عملک ــر، روضه  خوان دوران معاص

ــه  ای دیگــر از موســیقی ســوگ،  ــوان گون ــه، به عن ــس تعزی نمادیــن، در خــالل اجــرای مجال

بــه  کار گرفتــه می  شــود. اجــرای روضه  خوانــی در تعزيــۀ جاثليــق نصرانــی )قودجــان، 1381( 

نمونــه  ای از ایــن مــوارد اســت.

نمايش

ارتبــاط موســيقی بــا هنرهــای ديگــر، از قبيــل: نمايــش، ادبيــات و رقــص، يكــی از زمينه  هــای 

بــروز كاربردهــای موســيقی اســت )Merriam, 1964: 218(. موســيقی، از منظــری كلــی، بــه 

ــر  ــد )آزاده  ف ــروز می  ياب ــی ب ــای نمايش ــتر هنره ــتقيم در بس ــتقيم و غيرمس ــكل مس دو ش

ــط  ــوان مرتب ــش را می  ت ــيقی در نماي ــتقيم موس ــرد غيرمس ــکاران، 1393: 17(. كارب و هم

ــا  ــيقی ب ــت، موس ــن حال ــت. در ای ــر گرف ــی در نظ ــای نمايش ــاختاری« هنره ــكل س ــا »ش ب

اثرگــذاری بــر مؤلفه هايــی نظيــر: محتــوای ادبــی، طراحــی ســناريو )متــن نمايشــی(، رهبــری 

)كارگردانــی( عوامــل و تدويــن اثــر، چگونگــی ســاختار يــك اثــر نمايشــی و فراينــد بــروز آن 

را تحت تأثيــر قــرار می  دهــد )همــان: 18(. تعزیــه، به  عنــوان یــک آییــن مذهبــی آهنگیــن، 

متأثــر از ایــن عملکــرد موســیقی اســت. موســيقی بــه اشــكال مختلــف، در سراســر رونــد 

ــور آن،  ــالل در حض ــا اخ ــر و ي ــه تأخي ــر گون ــام دارد و ه ــوری ت ــن، حض ــن آيي ــزاری اي برگ

احساســی مبنــی بــر فروپاشــی آييــن را بــه شــركت  كننده القــا می  كنــد. شــكل  دهی ســاختار 

كلــی و درونــی تعزيــه، تقطيــع  و تغييــر محتــوای احساســی صحنه  هــا و قســمت  ها، 

مــواردی از تأثیــرات »غیرمســتقیم« موســيقی بــر ایــن آییــن هســتند.
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ــای  ــی رویداده ــاختار واقع ــا س ــط ب ــش، مرتب ــيقی در نماي ــتقيم از موس ــتفادۀ مس  اس

موســیقایی اســت. موســيقی در ايــن موقعيــت، بــه ســه حالــت »واقعــی«، »فانكســيونل«1 

می  شــود.  همــراه  دراماتیــک  كنش  هــای  بــا  فانكســيونل«  »واقعــی-  و  ]نقش  منــد[ 

ــوات در  ــد اص ــای تولي ــت، ابزاره ــت نخس ــدی، 1375: 74(. در حال ــوری و تمجي )خواجه  ن

ــوان  ــه   عن ــد. ب ــاهده می  كن ــاگر، آن را مش ــوند و تماش ــده   می ش ــش گنجان ــوای نماي محت

ــت دوم، موســيقی،  ــم. در حال مثــال، پخــش موســيقی از راديــو در حيــن اجــرای يــك فيل

به  صــورت ناملمــوس و درراســتای ايفــای نقــش يــا عملكــردی خــاص، بــر حاشــيۀ نمايــش، 

ــی در لحظــات شــهادت  ــا ســاز ن ــال، اجــرای موســيقی ب ــوان مث ــه   عن ضميمــه می  شــود. ب

ــی از حالت  هــای اول و دوم  ــت ســوم، كــه تركيب ــه. در حال ــی در تعزي شــخصيت  های مذهب

اســت، ضمــن مشــاهدۀ ابزارهــای موســيقایی، عملكــردی مشــخص بــرای موســيقی در  نظــر 

گرفتــه می  شــود. بــه   عنــوان مثــال، هنگامی كــه شــبيه  خوان، خطــاب بــه گــروه موســيقی، 

شــعر »طّبــال، شــورش کــن بــه پــا // لــرزد زمیــن، لــرزد ســما« )تعزیــۀ مــارد بیــن ُســدیف، 

ــروه  ــوان گ ــه ّزوار، به عن ــان ب ــاندن ایش ــا شناس ــد، ب ــرایش می  کن ــان، 1393( را س قودج

موســیقی حاضــر در میــدان رزم، موســیقی را در وضعيــت واقعــی- نقش  منــد قــرار می  دهــد. 

ــن  ــش« در اي ــيقی نماي ــرد »موس ــروز کارب ــان، ب ــۀ قودج ــس تعزي ــاهدۀ مجال ــر مش ــا ب بن

مراســم، به  طــور كلــی، مبتنــی بــر دو حالــت اخيــر )نقش  منــد و واقعــی- نقش  منــد( اســت. 

ــیوه  های  ــی از ش ــاس برخ ــه را، براس ــش در تعزی ــیقِی نمای ــروز موس ــتقیم ب ــای مس گونه  ه

متــداوِل اســتفاده از موســیقی در فیلــم و نمایــش )همــان: 76-96( و َاشــکال مخصوصــی 

ــرد: ــی ک ــر بررس ــای زی ــب گروه  ه ــوان در قال ــد، می  ت ــروز می  یابن ــن ب ــن آیی ــه در ای ک

موسیقی و حرکت

ــود،  ــده می  ش ــينگ2 نامی ــی- موس ــالح، ميك ــه در اصط ــش، ك ــيقی نماي ــوع از موس ــن ن اي

ــۀ  ــال، در تعزي ــوان مث ــه   عن ــر. ب ــركات بازيگ ــر روی ح ــوت ب ــام ص ــت از انضم ــارت اس عب

ــرای  ــا اج ــگاه ب ــوی قتل ــمر به  س ــت ش ــان، 1398(، حرك ــين)ع( )قودج ــام حس ــهادت ام ش

ضربــات متوالــی طبــل، هماهنــگ بــا قدم  هــای او، مــورد تأكيــد قــرار می  گيــرد كــه 

ــيدن  ــهادت رس ــه   ش ــۀ   ب ــس و در لحظ ــان مجل ــت. در هم ــت اس ــای وحش ــدۀ فض القا  كنن

امــام، ضربــات ده  گانــه  ای كــه شــمر بــر پيكــر امــام وارد می  كنــد، به  وســيلۀ نواختــن ســنج، 

1  . Functional
2  . Mickey-Moussing
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ــای  ــيطان در تعزيه  ه ــبيه ش ــِی ش ــركات بدن ــا ح ــيقی ب ــی موس ــوند. هماهنگ ــد می  ش مؤك

ســرداری امــام حســن)ع( )همــان، 1385( و اّيــوب نبــی )همــان، 1386( نيــز، گونــه  ای ديگــر 

ــه اســت. ــوع موســيقی نمايــش در تعزی ــن ن ــروز اي از ب

موسيقی برای ايجاد كشش دراماتيك

ايــن نــوع از موســيقی، در نقــاط حســاس و اوج نمايــش، به منظــور درگيــر   کــردن احســاس 

تماشــاگر اســتفاده می  شــود. نمونــۀ بــارز ايــن نــوع از موســيقی نمايــش در تعزيــه، اجــرای 

ــات  ــول، در لحظ ــور معم ــه ط ــه ب ــت ك ــی اس ــاز ن ــا س ــم آزاد ب ــی  كالم و در ريت ــی ب قطعات

شــهادت شــبيه اوليــا و انبيــا اجــرا می  شــود)نك. تعزيــۀ شــهادت امــام حســين)ع(، 

ــرای  ــا اج ــو1 و ي ــر: تِرمول ــی نظي ــر تكنيك  هاي ــی ب ــی متك ــرای اصوات ــان، 1398(. اج قودج

ــرده«،  ــگام اجــرای شــبيه »شــخص م ــت، هن ــۀ دوم كوچــك توســط ترومپ ــل2 در فاصل تري

ــه  ای  ــان، 1393(، گون ــلمان )هم ــات س ــان، 1390( و وف ــن )هم ــاق والدي ــای ع در تعزيه  ه

ديگــر از ايــن نــوع موســيقی نمايــش اســت كــه بــه القــا و تشــديد حــس تــرس در زائــر 

می  انجامــد.

موسيقی بيان احساس

ايــن نــوع از موســيقی نمایــش، كــه در گونه  هــای نمايشــِی فيلــم و تئاتــر به  صــورت 

ــه،  ــن و تعزي ــای آهنگي ــود، در نمايش  ه ــه می ش ــش، ضميم ــيۀ نماي ــه حاش ــد ب نقش  من

ــد، توســط شــبيه  خوان اجــرا می  شــود. اجــرای  ــری در وضعيــت واقعــی- نقش  من ــا قرارگي ب

ــروز  ــق ب ــتلم و...، مصادي ــر: آواز، اش ــه، نظي ــيقی تعزي ــی موس ــی كالم ــای صوت رويداده

ــه را  ــيقی تعزي ــم كارگان موس ــترين حج ــه بيش ــت ک ــش اس ــيقی نماي ــوع از موس ــن ن اي

تشــكيل می  دهــد. توجــه بــه احســاس ُمــدال نهفتــه در ســاختار ُمدهــای موســيقی ايرانــی 

ــك از  ــر ي ــی ه ــات احساس ــا خصوصي ــگ ب ــا، هماهن ــع از آنه ــق و به  موق ــتفادۀ دقي و اس

صحنه  هــای تعزيــه و نیــز، بیــان خــاص اشــعار، ويژگــی بــارز ايــن رویدادهــای موســيقايی 

اســت.

1  . Tremolo
2  .Trill
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موسيقی فيلم  های مذهبی

ــا عنوان  هــای »موســيقی مــكان و  ــوع از موســيقی نمایــش، در هنرهــای نمايشــی ب ايــن ن

چشــم انداز طبيعــی و موســيقی دوران و جلوه  هــای تاريخــی« مــورد بررســی قــرار می  گيــرد 

ــان  ــاوت، نمای ــکلی متف ــه، به  ش ــی در تعزی ــدی، 1375: 80-85( ول ــوری و تمجي )خواجه  ن

ــه  ــی، ك ــای مذهب ــيقی فيلم  ه ــان، از موس ــۀ قودج ــس تعزي ــی از مجال ــود. در برخ می ش

مربــوط بــه زندگــی يكــی از اشــخاص مذهبــی و مشــابه بــا مضمــون تعزیــۀ موردنظــر اســت، 

ــين)ع(  ــام حس ــهادت ام ــۀ ش ــه  ای از تعزي ــال، در صحن ــوان مث ــه   عن ــود.   ب ــتفاده می ش اس

ــا  ــان ب ــد، هم زم ــان می  آين ــاری ايش ــه ي ــران، ب ــا و ديگ ــا، انبي ــه اولي ــان، 1398( ك )قودج

ــاخص  ــای ش ــب از ملودی  ه ــن)ع(، به ترتي ــام حس ــی)ع( و ام ــر)ص(، عل ــبيه پيامب ورود ش

ــتفاده  ــردار« اس ــن س ــی« و »تنهاتري ــام عل ــول  الّله«، »ام ــد رس ــای »محّم ــيقی فيلم  ه موس

می  شــود. اســتفاده از موســيقی ســريال »يوســف پيامبــر« در تعزيه  هــای بــه چــاه   انداختــن 

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 

ــر  ــی ب ــت، مبتن ــن حال ــش در اي ــيقی نماي ــد. موس ــمار می  رون ــه   ش ــيقی ب ــوع موس ــن ن اي

ــه  ــر صحنه  هــای تعزي ــه درك بهت ــه منجــر ب ــراردادی( اســت ك رویکــردی نشانه  شناســانه )ق

ــود. ــب زّوار می  ش از جان

موسيقی معرّف

 ايــن نــوع از موســيقی نمایــش، كــه بيشــتر در گونه  هــای نمايــش آهنگيــن همچــون اپــرا 

كاربــرد دارد، بــا نــام ِانتونازيــون1 )نــِت کلیــد2( شــناخته می  شــود و نقــش معرفــِی تناليتــه 

و يــا ســاختار ُمــدال قطعــه  ای كــه قــرار اســت توســط بازيگــر- آوازخــوان اجــرا شــود را، بــر 

ــای  ــون گونه  ه ــه، همچ ــات در تعزی ــن قطع ــش ای ــه، 1380: 103(. نق ــده دارد )هودي   عه

هنــری یادشــده، تداعــی فضــای ُمــدال و تداعــی ملــودِی آواز در ذهــن شــبيه موافق  خــوان 

اســت. ايــن قطعــات، از لحــاظ ســاختار واقعــی، مشــابه بــا گوشــه  هايی نظيــر: »درآمــد« و 

ــه   طــور معمــول، شــبيه پــس از شــنيدن  ــد. ب »برداشــت« در موســيقی كالســيك ايرانی  ان

ايــن قطعــه، بــا ســرايش هجــای »آی« )وای( بــه تداعــِی ســريع  تر ســاختار ُمــدال و ملــودی 

1  . Intonation
2  . Key note
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ــه ســرايش ايــن آوا در اجــرای شــبيه  خوانان  ــد. البت موردنظــر در ذهــن خــود كمــك می كن

توانمنــد و باســابقه کمتــر ديــده می  شــود. اصــوالً اختصــار و يــا تفصيــل موســيقی معــّرف، 

در اين گونــه موقعيت  هــا، رابطــه ای مســتقيم بــا ســطح توانايــی شــبيه  خوانان دارد. 

ــتلم(،  ــوات اش ــان )اص ــی مخالف  خوان ــوات اجراي ــدال در اص ــاختار ُم ــدان س ــل فق به  دلي

ــو ســريع،  ــا تمپ ــك ب ــی متري ــارت اســت از اجــرای قطعات ــروه عب ــن گ ــرّف اي موســيقِی مع

پيــش از آغــاز نقش  پوشــی ايشــان در تعزيــه. گفتنــی اســت كــه موســيقی معــّرِف هــر دو 

ــۀ  ــا نمون ــرد، مشــابه ب ــروز صحنه  هــای نب ــگام ب ــه   هن گــروه موافق  خــوان و مخالف  خــوان، ب

اخيــر اســت.

موسیقی همراه

ــه، نقش  پوشــی شــبیه  خوانان، متشــکل از اجــرای رفتارهایــی  در برخــی از صحنه  هــای تعزی

اســت کــه فاصله  هــای زمانــی کوتاهــی را در خــالل اجــرای اشــعار توســط ایشــان به  وجــود 

ــردازد  ــه اجــرای قطعاتــی می  پ ــی یادشــده، ب مــی  آورد. گــروه موســیقی در فاصله  هــای زمان

کــه مــا آن را موســیقی »همــراه« می  نامیــم. موســیقی همــراه در نقش  پوشــی شــبیه 

موافــق، عبــارت اســت از اجــرای قطعاتــی در حــوزۀ ُمــدال آواز شــبیه  خوان کــه توســط یــک 

نوازنــدۀ ترومپــت در ریتــم آزاد اجــرا می  شــود و بــه طــور معمــول، بــا اجــرای تِرمولــو توســط 

نوازنــدۀ طبــل کوچــک، همراهــی می  شــود. موســیقی همــراه در نقش  پوشــی شــبیه  مخالف، 

همــواره قطعــه  ای اســت متریــک کــه توســط تمــام اعضــای گــروه موســیقی اجــرا می  شــود. 

ایــن نــوع از موســیقی نمایــش، در تمــام مجالــس تعزیــۀ قودجــان، قابل مشــاهده اســت.

اصوات ِافكتيو1

ــد  ــتفادۀ هدفمن ــیقایی، اس ــوات موس ــوان اص ــوات، به  عن ــن اص ــازمان  يافتگی اي ــار س معي

از آنهــا در خــالل نمايــش اســت؛ از ايــن رو، ايــن اصــوات، بــا وجــود فقــدان خصوصيــات 

ــو  ــوات افكتي ــی  اند. اص ــش، قابل  بررس ــيقی نماي ــه  ای از موس ــوان گون ــيقايی، به  عن موس

نقــش واقعيت بخشــی بــه جلوه  هــای نمايشــی تعزیــه را ايفــا می  كننــد. نســخۀ ديجيتالــی 

ــالن،  ــای س ــرداری، از بلندگو  ه ــروه صداب ــط گ ــه، توس ــت مربوط ــوات، در موقعي ــن اص اي

پخــش می  شــود. اســتفاده از صــدای ناقــوس كليســا در تعزيــۀ ديــِر راهــب )همــان، 

ــم )همــان(، صــدای  ــات ابراهي ــب و وف ــد زين ــۀ تول ــۀ كــودك در تعزي 1395(، صــدای گري

1  . Effective
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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( 

ــتفادۀ  ــی از اس ــان(، نمونه  هاي ــين)ع( )هم ــام حس ــهادت ام ــۀ ش ــير در تعزي ــدای ش و ص

اصــوات افكتيــو در مجالــس تعزيــۀ قودجــان هســتند.

اختتاميه

ــر روی ســكوی  ــری ب ــا قرارگي ــكا، ب ــه، معين  الب ــۀ مجلــس تعزي پــس از اجــرای آخريــن صحن

ــان می  دهــد.  ــه را پاي ــس تعزي ــن، مجل ــدان دي ــر اشــقيا و معان ــن ب ــا لعــن و نفري اجــرا، ب

ــا  ــد. ب ــت بعــد را اعــالم می  كن ــۀ نوب ــس تعزي ــوان مجل ــی و عن ــۀ اجراي ــن برنام وی همچني

ــبتًا  ــی  كالم و نس ــه  ای ب ــرای قطع ــه اج ــيقی ب ــروه موس ــكا، گ ــخنان معين  الب ــن س پايان  يافت

ــگام اجــرای ايــن  ــام داديــم. به  هن ــاه می  پــردازد كــه مــا آن را »موســیقی اختتاميــه« ن كوت

قطعــات، كليــۀ شــركت  كنندگان، مــكان برگــزاری آییــن را تــرك می  كننــد. تــا حــدود اطــالع 

ــه  ــر اســتفاده از موســيقی ب ــی ب ــع موجــود، شــواهدی مبن ــر مناب ــه ب ــا تكي ــدگان و ب نگارن

شــيوۀ فــوق، در مجالــس تعزيــۀ دوران قاجــار و پهلــوی در دســترس نيســت و بــه   گمــان مــا، 

ايــن نــوع از موســیقِی نمایــش، در دهه  هــای اخيــر )80 و 90 ش.( متــداول شــده اســت. 

موســيقی اختتامیــه، از شــباهتی جالب  توجــه بــا موســيقِی تيتــراژ، كــه در پايــان برنامه  هــاِی 

ــداری  ــنیداری- دی ــای ش ــت. در فايل  ه ــوردار اس ــود، برخ ــش می  ش ــی پخ ــانه  هاِی جمع رس

قديمی  تــِر مجالــس تعزيــۀ قودجــان، شــاهد انضمــام قطعاتــی انتخابــی از ديگــر زمينه  هــای 

ــه فهرســت اســامی عوامــل اجرایــی  ــی ب ــِی نوحه  خوان مذهبــی، همچــون نســخه  های صوت

در فایــل   مربوطــه هســتیم؛ از ایــن   رو، بــه   نظــر می  رســد رفتــار فــوق، انگیــزۀ اصلــی ابــداع 

ــرای  ــورت اج ــر، به ص ــای اخي ــه در دهه  ه ــوده ک ــه ب ــه در تعزی ــیقی اختتامی ــرای موس و اج

قطعاتــی غیرکالمــی توســط گــروه موســيقِی تعزيــه، متــداول شــده اســت. از منظــری دیگــر، 

ــه و  ــس تعزی ــن مجل ــمی از پایان  یافت ــی رس ــوان اعالم ــه را می  ت ــیقی اختتامی ــرای موس اج

ــال آن، خــروج زّوار از حســینیه )تکیــه(، قلمــداد کــرد. به  دنب

محتــوای موســيقايی کاربــرد اختتاميــه، عمدتــًا متكــی بــر اجــرای قطعاتــی اســت كــه از 

ــورت  ــده  اند و به  ص ــاس ش ــی اقتب ــيِك ایران ــند و كالس ــی، مردم  پس ــيقِی مردم كارگان موس

ــی  ــۀ محل ــودی تران ــرای مل ــوند. اج ــرا می  ش ــه اج ــيقی تعزي ــروه موس ــط گ ــی  كالم، توس ب

ــرا  ــرت زه ــخ حض ــودی و طب ــل يه ــۀ چه ــتان در تعزي ــيقی لرس ــه« از كارگان موس »دايه  داي
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ــۀ شــهادت طفــالن  ــِف »شــبانگاهان« )شــهبازيان، 1373( در تعزي ــان، 1373(، تصني )هم

ــماعيل  ــح اس ــۀ ذب ــی«1 در تعزي ــودی ببين ــد نب ــۀ »مم ــان، 1395(، نوح ــلم)ع( )قودج مس

ــۀ شــهادت  ــی( در تعزي ــان وطــن« )عــارف قزوين )همــان، 1395(، تصنيــف »از خــون جوان

ــّر  ــاب ح ــهادت جن ــۀ ش ــان«2 در تعزي ــرود »خلبان ــان، 1398(، س ــن)ع( )قودج ــام حس ام

ــان، 1394( و  ــاهچراغ)ع( )هم ــهادت ش ــۀ ش ــار«3 در تعزي ــب انتظ ــف »ش ــان(، تصني )هم

تصنيــف »ايــران«4 در تعزيــۀ شــهادت مســلم)ع( )همــان، 1398(، نمونه  هايــی از محتــوای 

موســیقی اختتاميــه بــه   شــمار می  رونــد. عــالوه   بــر مــوارد فــوق و نمونه  هــای مشــابه آنهــا، 

ــس  ــی مجال ــای ضمن ــور، از نوحه  ه ــت مذک ــی، در موقعی ــات اجراي ــی از قطع ــودی برخ مل

تعزيــه و يــا در برخــی مــوارد، از گونه  هایــی از موســيقی ســوگ، اقتبــاس می  شــوند )نــك. 

ــر، همــان، 1395(. تعزيــۀ فتــح خيب

نتيجه  گيری

اســتفاده از موســیقی در تعزیــه، همچــون بســیاری از دیگــر فعالیت  هــای فــردی یــا گروهــی 

جامعــه، تبعیــت چندانــی از ســاختارهای موســیقایی  متــداول در مبانــی موســیقی هنــری 

آییــن  ایــن  رفتارهــای ســازمان  یافتۀ شــرکت  کنندگاِن  نمی کنــد و بیشــتر، تحت  تأثیــر 

)شــبیه خوانان و زّوار( قــرار دارد. براســاس رویکــرد نظــری ایــن پژوهــش مبنــی بــر اســتفاده 

از مفهــوم کاربــرد، به  عنــوان مفهومــی متناظــر بــا فــرم، می  تــوان نحــوۀ شــکل  گیری و بــروز 

ایــن رویدادهــای صوتــی ســازمان  یافته در تعزیــه را بــه   طــور جامــع، مطالعــه کــرد. براســاس 

یافته  هــای ایــن تحقیــق، رویدادهــای موســیقایی مجالــس تعزیــۀ قودجــان را می  تــوان در 

ده کاربــرد موســیقی شــاخص دســته  بندی کــرد کــه عبارت انــد از: موســیقی اعــالم، خطابــه، 

تشــریفات، پیش خوانــی، کار، خویشــاوندی، نیایــش، ســوگ، نمایــش و اختتامیــه. هریــک 

ــا  از کاربردهــای موســیقی اعــالم، نیایــش، ســوگ و نمایــش، مشــتمل بــر زیرگونه  هایــی ب

خصوصیــات ســاختاری متفاوت  انــد کــه در قالــب انــواع چهارگانــۀ فــوق، دســته  بندی 

شــده  اند. کاربردهــای اول تــا هشــتم در ایــن فهرســت، بــه   دلیــل ارتبــاط آنهــا بــا موقعیــت 

ــیقی  ــرد موس ــد و کارب ــرار می  گیرن ــیقی ق ــی موس ــای موقعیت ــرۀ کاربرده ــان، در زم بروزش

اختتامیــه و نیــز برخــی از گونه  هــای موســیقی نمایــش، نظیــر: موســیقی معــّرف، اصــوات 

1  . شعر از جواد عزيزی، آهنگ، براساس يك ملودی از موسيقی مذهبی بوشهر.
2  . شعر و آهنگ از بابك رادمنش )فيروز برنجان(، خواننده: جمشيد نجفی.

3  . آهنگساز: مجيد وفادار، شعر: محمود ثنايی
4  . آهنگساز: بابك زرين، شعر: افشين يداللهی.
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ــی  ــی غیرموقعیت ــده، کاربردهای ــاط یادش ــدم ارتب ــل ع ــراه، به  دلی ــیقی هم ــو و موس افکتی

به  شــمار می  رونــد. برخــی از كاربردهــای موســيقی تعزیــه، عالوه  بــر حضــور واقعــی در 

ســاختار ايــن آييــن، بــه شــكل نمادیــن )نمایشــی( نيــز در متــن آن بــروز می  يابنــد. به  عنــوان 

ــه، به  صــورت واقعــی  ــس تعزی ــاز مجل ــه در آغ ــردی اســت ک ــال، موســیقی اعــالم، کارب مث

و در رونــد کلــی تعزیــه، در مــواردی همچــون چاووش  خوانــی، اذان  گویــی، نقاره  خانــه 

ــای  ــته  بندی کاربرده ــرورت دس ــر، ض ــن ام ــد. ای ــروز می  یاب ــن ب ــورت نمادی ــره، به  ص و غی

ــد.  ــاب می  کن ــن را ایج ــی و نمادی ــای واقع ــه در گروه  ه ــیقی تعزی موس

کاربردهــای ده  گانــۀ فــوق، به اســتثنای موســیقی نمایــش و موســیقی اختتامیــه، 

ــای  ــه یافته ه ــد ک ــیقی در تعزیه ان ــری موس ــده ای از به کارگی ــاختاری تثبیت ش ــکال س َاش

ایــن تحقیــق، حضــور آنــان در ایــن آییــن را، از دوران قاجــار تــا بــه امــروز، تأییــد می  کنــد. در 

دوران معاصــر، کاربردهــای موســیقی در تعزیــه، تحت تأثیــر پیشــرفت  های علمــی و هنــری 

جامعــۀ ایرانــی، متحمــل تغییراتــی، از لحــاظ ســاختار واقعــی شــده  اند. برخــی از گونه  هــای 

موســیقی نمایــش در دهه  هــای اخیــر، متأثــر از تکامــل ســازها و تغییــر ســازبندی موســیقی 

تعزیــه، از یک ســو و شــیوه های جدیــد اســتفاده از موســیقی در هنرهــای نمایشــی از 

ســوی دیگــر، بــه کارگان موســیقایی ایــن آییــن افــزوده شــده  اند. بــه  نظــر می رســد بــروز 

ــه، از  ــای تعزی ــازی تماش ــیوه های مج ــۀ رواج ش ــه«، در نتیج ــیقی »اختتامی ــرد موس کارب

طریــق لوح هــای فشــرده و یــا تماشــای برخــط آن در شــبکه های اینترنتــی، متــداول شــده 

ــراژ در  ــیقی تیت ــا موس ــابه ب ــردی مش ــت، عملک ــن حال ــه در ای ــیقی اختتامی ــد. موس باش

گونه هایــی 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 زّوار نیــز بــرای آن قابل  تصــّور اســت. موســیقی 

ــار  ــال ب ــًا در شــکل  دهی و انتق ــه، غالب ــوان یکــی از رســانه  های مورداســتفاده در تعزی به  عن

ــور  ــار حض ــه در کن ــد ک ــارکت می  کن ــن، مش ــن آیی ــده در ای ــع بازنمایی ش ــِی وقای احساس

ــد؛  ــرکت  کنندگان می افزای ــر ش ــن ب ــن آیی ــوای ای ــذاری محت ــزان اثرگ ــر می ــا، ب ــر هنره دیگ

ــق  ــوان در تحق ــز می  ت ــه را نی ــیقی در تعزی ــتفاده از موس ــوع اس ــیوه  های متن ــن ش همچنی

کارکردهــای ارتباطــی ایــن آییــن، مؤثــر دانســت.
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