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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،96-96 ،)2(41 ،پیاپی  ،41تابستان 4111
عباسی ،مسعود؛ و میثمی ،سیدحسین ( .)0011کارکردها و ناکارکردهای موسیییی تعزیی ؛ میورد مطالعی  ،مجیال تعزیی
قودجان خوانسار .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.96-96 ،)2(00 ،
شاپا2114-0401 :

 نویسندگان  /دسترسی ب متن کامل میال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

کارکردها و ناکارکردهای موسیقی تعزیه؛ مورد مطالعه ،مجالس
تعزیه قودجان خوانسار
مسعود عباسی ،1سیدحسین میثمی*

2

دریافت0922/01/92 :؛ پذیرش0011/19/01 :

چکیده

هدف نهایی از برگزاری مجال تعزی در ایران ،حفظ و اشاعۀ باورهای مذهبی شیعیان اسیت ،کی از منییری
دروننگر ،کارکرد غایی عناصر ساختاری دیگر این آییین ،ازجمهی موسیییی تعزیی  ،نییز ب شیمار میآیید .در
پژوهشهای موجود ییتحت تأثیر دیدگاه یادشدهیی ب نتایج دیگری ک استفاده از موسییی میتوانید بیرای ایین
آیین و شرکتکنندگان آن داشت باشد ،توج چندانی نشده است .هدف از نگارش این میالی  ،مطالعیۀ اهیداف
ب کارگیری موسییی در تعزی و نتایجی است ک استفاده از آن بیرای شیرکتکنندگان در ایین آییین در پیی دارد.
بررسی این موضوع با تکی بیر مفهیوک کیارکرد ،از مفیاهیح ر شیده در اندیشی های قوک یموسیییشناختی،
چارچوب نیری این میال را شکل داده است .این میال ب لحاظ روش ،بنییادین و کیفیی اسیت کی بی شییو
توصیف و تحهیل محتوا انجاک شده است و دادههای موردنیاز آن نیز مبتنیبر مطالعۀ میدانی در محیل برگیزاری
مجال تعزیۀ قودجان خوانسار و همچنین ،استفاده از منابع کتابخان ای است .یافت های میال نشان میدهید
ک تماک کارکردهای موسییی (گنجاندهشده در فهرست پیشنهادی آلنپی ِمرییاک) ،در تعزیی مایداا دارنید و
اهداف و نتایج استفاده از موسییی در این آییین را تبییین میکننید .افزونبیراین ،برپاییۀ یافتی های ایین میالی ،
ب کارگیری موسییی در ساختار یک فعالیت فردی یا گروهی انسانی ،ممکن است در موقعیتهیایی بیرخ ف
میوارد اسیتفاده از موسیییی در ایین میالی  ،بیا عنیوان
کارکردهای موسیییی آن فعالییت عمیل کنید .اینگونی
ِ
«ناکارکردهای موسییی» ناکگذاری شدهاند و مواردی از بروز آن ،در مجیال تعزییۀ قودجیان خوانسیار کیر
شده است.
کلیدواژهها :آیین تعزی  ،موسییی تعزی  ،کارکرد ،ناکارکرد ،قودجان
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1کارشناس ارشد موسیییشناسی ،گروه موسیییشناسی ،دانشکده موسییی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
 .2دانشیار موسیییشناسی ،گروه موسیییشناسی ،دانشکده موسییی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران (نویسند مسئول)


 .1مقدمه

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

01

دوره  ،41شماره 2
تابستان 4111
پیاپی41

تعزی  ،فعالیتی عبادی است ک در راستای حفظ باورهای مذهب تشییع و تیرویج ارزشهیای
اخ قی اس ک ،در قالب یک آیین مذهبی آهنگین اجرا میشود؛ هرچنید روییدادهای صیوتی
این آیین ،ب لحاظ نحو شکلگیری و بروزشیان ،بیا روییدادهای صیوتی موسیییی ک سییک
ایرانی ،شباهتهای چشمگیری دارند؛ ولی از دیدگاهی دروننگر و متأثر از باورهای مذهبی،
این رویدادهای صوتی ب عنوان «موسییی» شناخت نمیشیوند و بی ور معمیول ،بی کارگیری
«صییوخ خییوش» ب یرای انجییاک فعییالیتی عبییادی ب شییمار میآینیید .برایناسییاس و از نگییاه
فرهنگیی بروزیافتیۀ
شرکتکنندگان (برپادارندگان و تماشاگران) این آیین ،موسیییی و عناصیر
ِ
دیگر در بستر تعزی  ،ب ور معمول در راستای تحیق اهداف مذهبی این آیین تفسیر میشوند.
دیدگاه باال در پژوهشهای انجاکشده دربار موسییی تعزی نیز بازتیاب داشیت و سیبب
شده است ک پژوهشگران این عرص  ،از شناخت عمهکردهای دیگر موسییی در تعزی  ،ک
منوط ب اتخا رویکردی بروننگر اسیت ،گیذر کننید .موسیییی ،بی عنوان هنیری زیبیا ییا
صوخهای سازمانیافتۀ انسانی ،دربردارند ویژگیهایی است ک ییورای زمین (بستر) بروز
آنیی با هدف رفع برخی از نیازهای انسانی در قالب فعالیتهیای فیردی ییا گروهیی بی کار
گرفت میشود .برایناساس ،انجاک پژوهشی ک شناخت کامهی از اهداف و نتایج ب کارگیری
موسییی در تعزی ایجاد کند ،ضروری ب نیر میرسد.
در ادبیاخ موسیییشناسی قومی ،اینگون نتیایج بی کارگیری موسیییی در فعالیتهیای
انسانی ،با عنوان «کارکرد»های موسییی شیناخت میشیوند کی نخسیتینبار ،آلین مرییاک،1
انسانشناس موسییی ،آن را ب گون ای جامع مطر کرد .با توج ب وجود برخی ابهاکهیا در
تبیین مفهوک کارکرد در اندیش های این پژوهشگر ،در این میالی  ،ضیمن بیازتعریف مفهیوک
کارکرد برپاییۀ اندیشی های ر شیده در گرایشهیای نییری کیارکردگرایی و کیارکردگرایی
ساختاری ،و بازتبیین کارکردهای پیشنهادی وی ،نمودهای آن را در تعزی بررسی کیردهایح.
افزونبراین ،در نتیجۀ برگرفتن رویکرد نیری یادشده ،تشخیص مفهوک «ناکارکرد» و بررسی
ناکارکردهای موسییی تعزی از اهداف دیگر این پژوهش ب شمار میآیند.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

با توج ب فیدان پنداشیتی درسیت از اهیداف و نتیایج بی کارگیری موسیییی در تعزیی
ییب ویژه در اندیشۀ برگزارکنندگان آنیی امکان بروز دگردیسی در محتوای موسییایی این آیین
و شاید نابودی آن ،دور از هن نیست؛ ازینرو ،شیناخت کامیل کارکردهیا و ناکارکردهیای
موسییییی تعزی ی  ،افزونبییر یییاری رس یاندن ب ی حفییظ اصییالتهای اجرایییی اییین رویییداد
فرهنگییمذهبی ،میتواند در زمینۀ بررسی نتایج ب کارگیری موسییی در سیاختار مراسیح و
جمعی نوظهور نیز نتیج بخش باشد.
فعالیتهای اجتماعی دیگر و رسان های
ِ
 .1پیشینۀ پژوهش

خسرو شایست ( )0911در بخش چهارک پایاننامۀ کارشناسی خود با عنوان «نییش موسیییی
ایرانی در تعزی » ،نییش (عمهکیرد) موسیییی در تعزیی را بی میواردی ماننید اسیتخوانبندی
احساسی نمایش ،پوشش فاصهۀ موجود بین نیش و شیبی ،
نمایش ،شخایتپردازی ،تشدید
ِ

تغییر و تبدیل فضای نمایش ،و تشکیل میزانسن ییک تحت تأثیر ساختار و اجرای دستگاههای

موسییی ایرانی بر تعزی اعمال میشوندیی مرتبط میداند .نیش یا عمهکرد موسیییی تعزیی از
نگاه وی ،بیشتر ب تأثیراخ غیرمستییح موسییی بر جنبۀ نمایشی تعزی مربوط میشود.
عنایتاله شهیدی ( )0941در کتاب «پژوهشی در تعزیی و تعزیی خوانی :از آغیاز تیا
پایان دور قاجار در تهران» و فا م حسنی ( )0941در میال ای با عنوان «تعزی و نیش آن
در تداوک موسییی» ب نیش موسییی تعزی در حفظ و اشیاعۀ موسیییی و ادبییاخ ک سییک
ایرانی اشاره کردهاند .بیشتر پژوهش های یادشده و نیز موارد مشاب دیگر ،نییش موسیییی را
در فرایند برگزاری تعزی و تحیق اهداف مذهبی این آیین درنیر داشت اند و چندان با اهداف
پژوهشی این میال  ،یعنی بررسی نیش موسییی تعزی در پاسی گویی بی نیازهیای انسیانی
کنندگان این آیین ،همسویی ندارند.
شرکت
ِ
 .2روش پژوهش

پژوهش حاضر ،بنیادی و مبتنیبر روش کیفی است ک ب شیو توصیف و تحهیل محتوا انجاک
شده است .دادههای این پژوهش ،مبتنیبر انجاک مطالعۀ میدانی ب شیو «مشاهد مشیارکتی»
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است ،ک در باز زمانی  0964/1/29تا  ،0964/1/24در محل برگزاری مراسح تعزیی خوانی
گرداننیدگان
قودجان خوانسار گردآوری شدهاند .ب دلیل ممنوعیتهیای اعمالشیده از سیوی
ِ
ِ
مراسح تعزیۀ قودجان ،در مورد فیهحبرداری و ضیبط صیدا از اجیرای ایین مراسیح ،در تحهییل
برخی مباحث مطر شده در ایین پیژوهش ،از منیابع شنیداری یدیداری  11مجهی تعزییۀ
اجراشده در آن مکان ییک در قالب لو های فشرده توسط همان مجموع و مراکیز وابسیت بی
آن ،ازجمه فروشگاه اینترنتی « نین تعزی » ،ب فروش میرسندیی اسیتفاده کیردهایح .در یول
انجاک این پژوهش ،از منابع کتابخان ای مرتبط نیز استفاده شده اسیت و تایاویری از مراسیح
قودجان خوانسار را ارائ کردهایح.
برگزاری این آیین در روستای
ِ
 .3چارچوب نظری پژوهش

«قوکموسیییشناسان بر این نیرند ک میردک در همی جا از موسیییی بیرای تحییق امیری خیا
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استفاده میکنند» ِ(ن ِتل .)201 ،0649 ،1در ادبیاخ قوکموسیییشناسی ،اهداف و نتایج اسیتفاده
از موسییی در فعالیتهای انسانی ،در قالب مفهوک «کارکرد ،»2مطالعی میشیوند .آلین مرییاک،
کارکرد را «اثر خا

هر عنار در راستای برآورده کردن و پاس گویی ب نیازها» معرفیی میکنید

(مریاک .)204 ،0690 ،ب کارگیری واژههیای «اثیر خیا » (تحییق در قیول نتیل)« ،عنایر»،
«نیاز» ،و «پاس » در این تعریف نشان میدهد ک مفهوک «کارکرد» از دیدگاه او ،با تعریفهیای
ایی سیاختاری همسیویی
این مفهوک در مبانی گرایشهای انسانشناسی کارکردگرایی و کارکردگر ِ
دارد« .نیاز»« ،فرهنگ» ،و «نهاد» ،مفاهیح بنیادین کارکردگرایی برونیس و مالینوفسکی 3ب شمار

میآیند .فرهنگ از نگاه او« ،دستگاهی ابزاری است ک ب انسان امکیان میدهید کی مشیک خ
محسوس و خاصی را ک در راه برآورده کردن نیازهای خویش در محییط زنیدگی خیود بیا آنهیا
روب روسییت ،حییل کنیید» (مالینوفسییکی )021 ،0600 ،4و نهییاد ،سییازماندهی عناصییر

تشکیلدهند فرهنگ ،اعح از فعالیتها ،رویکردها ،و اشیاء بر محور یک فعالیت مهح و حییاتی

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

اسییت (مالینوفسییکی )024 ،0600 ،کیی از شییش جییزء اصییهی منشییور (نیییاک ارزشهییای
ب وجودآورند نهاد) ،کارکنان ،ضوابط (قواعد و سازوکارها) ،کالبید میادی (موجودییت میادی،

ابزار ،و فنون) ،فعالیت ،و کارکرد تشکیل میشیود (لومبیارد 42 ،0660 ،1و  .)49برایناسیاس،
«کارکرد در جامع شناسی و انسانشناسی ،مبتنیبر عمهکردی است ک ناشی از یک نییاز بیوده و
میتواند ب آن نیاز پاس دهد» (مالینوفسکی.)09 ،0916 ،
کیارکرد آن ،بیرآورده
کارکنان یک نهاد با تکی بر فرهنگ ،فعالیتی را انجاک میدهنید کی
ِ

کردن نیاز آنها اسیت؛ بنیابراین ،کیارکرد ،بی معنای هیدف و نتیجیۀ فعالییت ییک نهیاد و
ب ورکهی ،پاس فرهنگ ب نیازهای انسانی است .دراینمیان ،موسییی ،ب عنوان بخشیی از
امکاناخ مادی و معنوی فرهنگ ،در قالب فعالیت یک نهیاد و در راسیتای پاسی گویی بی
نیازی خا  ،کارکردی مشخص خواهد یافت؛ برای مثال ،نیاز ب تحیر در انسیان سیبب
انجاک فعالییت در نهادهیایی همچیون بیازی ،ورزش ،حرکتهیای بیدنی در مراسیح ،و...
میشود .چنانچ فعالیتهای یادشده ،ب عنوان پاس های فرهنگی نیاز یادشده ،در سیاختار
خود از موسییی استفاده کنند ،کارکردی مشخص ب موسییی میبخشیند کی در مثیال بیاال
میتوان از آن با عنوان «کارکرد پاس فیزیکی» یاد کرد.
نیازهای انسانی در س گروه زیستی (بیولوژییک) ،اشیتیاقی (نییاز بی ایجیاد نهادهیای
اجتمییاعی) ،و انسییجاکدهنده (روحییی) بی بنییدی میشییوند (فکییوهی.)094 ،0940 ،

پاس های فرهنگی ب این نیازها را میتوان در س سطح کارکرد یفرایند ،2کارکرد ینتیج  ،3و
کارکردیغایت 4بررسی کرد (ریویر .)19 ،0916 ،هدف از ب کارگیری موسیییی ،ب گونی ای
خا و در یک جامع معین ،ممکین اسیت بی ور مسیتییح از رییق ارزییابی عامی ییا
ً
ب گون ای کام متفاوخ با ارزیابی عام  ،و ناشی از یک ارزیابی تحهیهی ،بیان شیود (نتیل،
 .)206 ،0649آندست از کارکردهای موسییی ک شناخت آنها مبتنیبر اتخیا رویکیردی
تحهیهی از سوی پژوهشیگر (نگیاه از بییرون) اسیت را میتیوان از انیواع کارکرد یفرایند ییا

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کارکردینتیج ب شمار آورد .افزونبراین ،در بسییاری از فعالیتهیای انسیانی ،موسیییی در
قالب صوخهایی منیح یا سازمانیافت در بستر یک فعالیت فردی یا گروهی بروز مییابد و
اهداف استفاده از آن در راستای هدف نهایی (غایی) آن فعالییت بییان میشیوند .اینگونی
کارکردهای موسییی ییک بی ور معمیول مبتنیبیر ارزییابی افیراد محهیی (نگیاه از درون)
استیی را میتوان از نوع کارکردیغایت ب شمار آورد.
در ادبیاخ انسانشناسی ،دیدگاههای دوگانۀ یادشده ،ب ترتیب ،با تکی بیر مفیاهیح کیارکرد

آشکار 1و کارکرد پنهان 2از یکدیگر تفکیک میشوند (نک :ریویر .)16 ،0916 ،گفتنی است،
نتل تفاوخهای یادشده را مرتبط با اخت ف موجود میان مفاهیح کاربرد و کارکرد پنداشت است
و بر ضرورخ مطالعۀ این مفاهیح در قالب یک پیوستار واحید تأکیید مییکنید (نتیل،0649 ،
 204و )206؛ حال آنک تفاوخ یادشده ،ب انواع سی گانۀ مفهیوک کیارکرد مربیوط میشیود و
ارتبا ی با مفهوک «کاربرد» ندارد« .کارکرد» ،ب مراتب تحهیهیتر از مفهوک «ساختار» ییا حتیی
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«فرایند» (مترادف با مفهوک کاربرد) است و ب پیامدهای وجود سیاختارهایی مربیوط میشیود
ک میتوانند ب صورخ تجربی توصیف شوند (نک :پارسنز.)0611 ،3

مریاک ،در فهرست کارکردهای موسییی خود ،ب سطو سی گانۀ بیاال توجی داشیت اسیت
(مریییاک)206-229 ،0690 ،؛ بیی اینترتیب کیی کارکردهییای «بیییان احساسییی»« ،حییظ
زیباییشناختی»« ،سرگرمی»« ،ارتباط» ،و «پاس فیزیکی» را میتوان از نوع کارکرد ینتیج ،
کارکردهای «ارائ نمادین»« ،تأکیید بیر پییروی از هنجارهیای اجتمیاعی» ،و «اعتباربخشیی
نهادهای اجتماعی و مناسک مذهبی» را از نوع کارکردیفرایند ،و کارکردهای «سهیح شیدن در
تداوک و پایایی فرهنگ» و «سهیح شدن در انسجاک جامعی » را بی عنوان کارکرد یغایت درنییر
ُ
کارکرد «معادل ،»4در اندیش های ر ِابرخ ِمرتن ،5یک عنار میتوانید
گرفت .با تکی بر مفهوک
ِ
ب تنهایی چند کارکرد داشت باشد یا یک کارکرد یگان ممکن است ب وسیهۀ عناصر متفاوتی ک
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

با یکدیگر قابلجایگزینی هستند ،تحیق یابد (ریویر .)16 ،0916 ،برایناساس ،یک کیارکرد
یگان  ،ورای موقعیتهای گوناگون بروز موسییی ،میتواند ب عنوان هدف از انجاک چند کاربرد
متفاوخ موسییی معرفی شود (جدول شماره .)0
جدول  .4کاربردهای گوناگون موسیقی با کارکرد یکسان
کاربرد موسیقی

موقعیت بروز

فعالیت بدنی

شادیان

مجال شادی

رقص ،کف زدن

نیامی

مراسح و رزمایش نیامی

رژه ،حرکتهای منیح

سوگ

سوگواری ماه محرک

سین زنی ،زنجیرزنی

ورزش

ورزش باستانی

حرکتهای منیح ورزشی

نیاز

تحر

کارکرد

پاس فیزیکی

مشخص استفاده از موسییی میتوانید چنید کیارکرد بی همراه
در حالت معکوس ،یک شیو
ِ

داشت باشد؛ ب عنوان مثال ،کاربرد موسییی سوگ ،افزونبر کارکرد «پاسی فیزیکیی» ،میتوانید
کارکردهایی مانند «بیان احساسی»« ،حظ زیباییشناختی»« ،معتبر کردن نهادهای اجتمیاعی و
مناسک مذهبی» ،و «سهیح شدن در انسجاک جامع » را نیز ب همراه داشت باشید .گفتنیی اسیت،

در این حالت ،مفهوک کارکرد از نوع کارکردیفرایند و مشاب با پنداشیت رادکهیف یبراون)0612( 1

از این مفهوک است .از دیدگاه او ،کارکرد ،سهح یک ارگان در عمهکرد ارگانهای دیگر و در حفیظ
زیست ارگانیسح (اجتماعی) در کل آن ،عنوان شده است (فکوهی.)011 ،0940 ،
 .4آیین تعزیهخوانی قودجان خوانسار

این آیین ،هر سال در دهۀ پایانی ماه صفر (محدود زمانی اربعین حسینی تا رحهت پییامبر
اکرک ) در حسینیۀ حضرخ ابوالفضلالعباس واقع در روسیتای قودجیان ،از وسیتاهای
هح جوار شهر خوانسار از توابع استان اصفهان ،با همکیاری بییش از  111نفیر از خادمیان
اباعبداله و ب میدیریت آیتالهی حاا سیدمرتضیی خیاتمی خوانسیاری برگیزار میشیود
(تاویر شماره  .)0هحزمان با اجرای ایین مراسیح ،امکیان پخیش بیرخط آن ،در تارنمیای

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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اینترنتی این حسینی  1نیز فراهح شده است .این آیین با ناک «هنر اجرایی تعزی خوانسار» و ب
شمار  910در فهرست «مییراث فرهنگیی نیامهموس» آثیار مهیی اییران ثبیت شیده اسیت
(تارنمای وزارخ میراث فرهنگی ،گردشگری ،و صنایع دستی .)2این حسینی  ،در زمینی بی

وسعت تیریبی بیستهزار متر مربیع واقیع شیده و دربردارنید سیاختمان اجیرای مراسیح،
ساختمان اسیتیرار لیوازک اجراییی ،سیاختمان سیتاد ،سیالنهای عمیومی مردانی و زنانی ،
ساختمان واحد تکثیر محاوالخ سمعییباری ،اصیطبل اسیب ،و پارکینگهیای وسیایل
نیهیی اسییت (تاییویر شییماره  .)2گنجییایش سییالن اجیرا و سییالنهای عمییومی حسییینی ،
درمجموع ،حدود دههزار نفر اع ک شده است .تاویرهایی از برگزاری مراسح تعزیی خوانی
قودجان خوانسار ( )0964در زیر آمده است:
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تصویر  .4دورنمای روستای قودجان و حسینیۀ

تصویر  .2نقشۀ ساختمانی حسینیۀ ابوالفضلالعباس قودجان
(الف :سالن اجرا ،ب :سالن انتیار شبی خوانان ،ج :ساختمان ستاد و
سالنهای عمومی ،د :حرک اماکزادگان دختران اماک موسی ابنجعفر ،
ه :واحد تکثیر ،و :اصطبل نگهداری حیواناخ ،ز :پارکینگ)

تصویر  .3نمای بیرونی سالن اجرا ،حسینیۀ ابوالفضلالعباس
قودجان

تصویر  .1نمای درونی و تأسیسات سالن اجرای حسینیۀ
ابوالفضلالعباس قودجان

ابوالفضلالعباس  ،موقعیت جغرافیایی:

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

تصویر  .4نگهداری تجهیزات نمایشی در سالن انتظار
شبیهخوانان ،حسینیۀ ابوالفضلالعباس قودجان

تصویر  .6لباسخانۀ حسینیۀ ابوالفضلالعباس قودجان

تصویر شماره ( .)7واحد ثابت تصویربرداری در سالن اجرای
حسینیۀ ابوالفضلالعباس قودجان

تصویر شماره ( .)8گروه موسیقی مجالس تعزیۀ قودجان
()4338

تصویر شماره ( .)3استقرار شبیهخوانان بر روی سکوی
اجرا هنگام «پیشخوانی» تعزیۀ شهادت امام علی (قودجان،
)4338

تصویر شماره ( .)41تشییع پیکر امام علی  ،همراه با
نوحهخوانی شبیهخوانان و سینهزنی زائران در تعزیۀ شهادت
امام علی (قودجان)4338 ،

تصویر شماره ( .)44گروه موسیقی و شبیهخوانان درحال ورود
به سالن اجرا ،صحنۀ آغازین تعزیۀ تولد امام حسین
(قودجان)4338 ،

تصویر شماره ( .)42صحنهای از تعزیۀ تولد امام حسین ،
تجمع فرشتگان پیرامون گهوارۀ امام حسین (قودجان،
)4338

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

04
کارکردها و ناکارکردهای
موسیقی تعزیه ...

آیین تعزی خوانی قودجان ب ور رسمی ،در صبح روز نخست ،با اجرای زیارخ اربعین
در مسجد جامع قودجان آغاز میشود .همچنین ،در صبح روز پایانی مراسیح (روز نهیح) و
پیییش از آغییاز تعزیییۀ شییهادخ امییاک حسییین  ،بییا حضییور یییافتن متولیییان ،مجریییان ،و
شرکت کنندگان مراسح در همان مکیان و پی از برگیزاری مجهی دعیا و روضی  ،قسیمت
(«گوش »ای) از تعزیۀ وفاخ رقی

اجرا میشود و پ ازآن ،تعزیۀ شهادخ اماک حسین

در سالن اجیرای حسیینی برگیزار میشیود .در روز پییش از آغیاز مراسیح و بی هنگاک ورود
شبی خوانان ب قودجان ،مراسمی برای استیبال از آنان توسط مردک محهی و متیولی حسیینی
انجاک میشود .هر سال 04 ،مجهی تعزیی در حسیینیۀ تعزیی خوانی قودجیان اجیرا میشیود.
براساس برنامۀ زمانی ستاد برگزاری مراسح ،از روزهای نخست تا هشتح محدود زمانی آیین ،هر
روز دو مجه تعزی (بعیدازظهر ،سیاعت  09:91و شیب ،سیاعت  )06:91اجیرا میشیود و
ب ور استثنا در صبح روز نهح ،تعزیۀ شهادخ اماک حسیین و در شیامگاه همیان روز ،تعزییۀ
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«بازار شاک» اجرا میشود .برپایۀ فهرست لو های فشیرد موجیود در مراکیز فیروش وابسیت بی
حسینیۀ ابوالفضلالعباس قودجان ،تاکنون  11مجه تعزی در این مکان اجیرا شیده اسیت.
سال اجرای هر مجه  ،در جدول شماره()2
فهرست این مجال تعزی را ،براساس جدیدترین ِ

آوردهایح.

جدول  .2مجالس تعزیۀ اجراشده در حسینیۀ ابوالفضلالعباس
شماره تعزیه

سال ش.

قودجان خوانسار

شماره تعزیه

سال ش.

0

شهادخ اماک حسین

0964

02

شهادخ اماک رضا

0964

2

شهادخ حضرخ عباس

0964

09

شهادخ اماک کاظح

0964

9

شهادخ حضرخ قاسح

0964

00

تولد اماک حسین

0964

0

شهادخ حضرخ عهیاکبر

0964

01

شهادخ اماکزاده ابراهیح رشت

0964

1

شهادخ جناب حر

0964

09

وفاخ حضرخ خدیج

0964

9

شهادخ حضرخ مسهح

0964

01

بح اسماعیل

0964

1

شهادخ ف ن مسهح

0964

04

غدیر خح

0964

4

شهادخ حضرخ زهرا

0964

06

شهادخ اماک صادا

0961

6

بازار شاک

0964

21

فا م صغری

0961

01

شهادخ اماک عهی

0964

20

حمزه سیدالشهدا

0961

00

شهادخ اماک حسن

0964

22

ب چاه انداختن یوسف

0961

شماره تعزیه

سال ش.

شماره تعزیه

سال ش.

29

پادشاهی یوسف

0961

01

مهحق کردن سرها

0961

20

شهادخ اماک سجاد

0969

04

عاا والدین

0961

21

شهادخ عییل

0969

06

جنگ صفین

0946

29

جعفر یار (جنگ موت )

0969

11

21

جابر در اربعین

0969

10

شهادخ اماک باقر
ُمخهب و قنبر

0944
0941

24

قانیای فرنگ ،پسرفروشی

0969

12

مالک اشتر نخعی

0949

26

تولد زینب ،وفاخ ابراهیح

0961

19

اماکزاده داوود

0949

91

غارخ خیم ها و دیر راهب

0961

10

ایوب نبی

0949

90

شهادخ میثح تمار

0961

11

سرداری اماک حسن

0941

92

مرهب (فتح خیبر)

0961

19

وفاخ حضرخ معاوم

0941

99

وفاخ پیامبر

0960

11

غزو تبو

0941

90

شهادخ اماک هادی

0960

14

امیرتیمور گورکانی

0941

91

شهادخ اماک حسن عسکری

0960

16

چهاریاری

0949

99

شاهچراغ

0960

91

عبداله عفیف

0949

91

وفاخ حضرخ رقی

0969

90

مسیب ب کرب

0942

94

وفاخ سهمان
مارد ابن ُسدیف

0969

92

بعثت پیامبر

0940

0969

99

حجةالوداع

0940

01

شهادخ اماک جواد

0962

90

جاثهیق نارانی

0940

96
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نزول ستاره و عروسی زهرا

0962

91

صالح یهود

0941

02

متوکل عباسی

0962

99

وداع شهربانو و غارخ خیم ها

0916

02

09

عمرو ابن عبدود (جنگ خندا)

0962

91

حبیب بنمیاهر

0916

00

پشیمانی یزید

0960

94

رقی و مغیره

0911
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01

آتشانداختن ابراهیح

0960

96

خروج مختار

0911

09

یحیی و زکریا

0960

11

چهل یهودی و ب حضرخ زهرا

0919

 .4-1کارکردهای موسیقی تعزیه

کارکرد بیان احساسی :اگرچ مریاک در کتاب خود عنوان «بیان احساسی »1را بیرای ایین
کارکرد درنیر گرفت است ،ولی تشریح او از این کیارکرد و نمونی هایی کی از پژوهشهیای
دیگر مرتبط ارائ میدهد ،ب ور عمده ب «بیان احساس» اشاره دارند ن بیان احساسیی .او
دو عبارخ یادشده را ب خوبی تفکیک و تبیین نکرده است و همین امر سبب شده اسیت کی
برخی پژوهشگران از عبارخ «بییان احسیاس» ییا «بییان احساسیاخ» در ترجمیۀ عبیارخ
انگهیسی این کارکرد استفاده کننید (نیک :آزادهفیر292 ،0969 ،؛ مرییاک.)914 ،0969 ،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

برپایۀ تعریف مفهوک کارکرد ،چنانچ ابراز احساساخ گونیاگون ،رهاسیازی افکیار و عیایید
غیرقابلبیان ،بیان ناگفت ها ،حل کردن درگیریهای اجتمیاعی ،ظهیور و نمیود خ قییت ،و
بیان گروهی خشونت را مواردی از نیازهای انسانی ب شمار آورییح (مرییاک-222 ،0690 ،
 ،) 206بیان احساسی ،کارکردی از موسییی خواهد بود ک پاس گویی ب نیازهای یادشده را
امکانپذیر میکند« .موسییی ب مضمون آوازها ،کیفییت بییانی خاصیی میبخشید کی بیا
ً
محاور عادی کام متفاوخ اسیت» (مسیعودی  .)91 ،0991 ،برایناسیاس ،انسیانها بیا
افزودن«کیفیت بیانی خا » ب اصواخ ،احساساخ خود را بیان میکنند.
بیان احساسی ،ب لحاظ نحو استفاده از ک ک و انواع ابزارهای موسییایی و همچنین،
بهرهای ک از مؤلف های بنیادین موسییی دارد ،میتواند ب شکل های ساختاری متنوعی در
رویدادهای موسییایی تعزی بروز یابد .رویدادهای صوتی ک می موسیییی تعزیی ماننید
ُ ُُ
شتهح»  ،و غیره ،ک در راستای بیان احساساخ گوناگونی همچون اندوه ،خشح،
«آواز»« ،ا
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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و ...توسط شبی خوانان اجرا می شوند ،مواردی از بیروز کیارکرد بییان احساسیی هسیتند.
افزون بر موارد یادشده ،گفتارهای معینالبکاء و نوح های ضمنی تعزی  ،کر صیهواخ ،و
سر دادن فریادهای «یا عهی» و «یا حسین» توسط « ّزوار»  ،در قالب روییدادهای صیوتی
ک می ،نیز از نمون های دیگر بروز این کارکرد موسییی ب شمار میآیند کی در مجیال
تعزیۀ قودجان قابلمشاهده هستند.
ّ

کارکرد حظ زیباییشناختی :صرفنیر از چیستی زیبیایی ،در ایین مفهیوک (اییده) در
کیفی خاصی وابسیت اسیت
حالت «واقع» از سوی افراد یک جامع  ،ب ویژگیهای کمی یا ِ

ک در یک پدیده بروز مییابند .ویژگیهای یادشده ،ب مثاب اموری اعتباری (قیراردادی) ،از

سوی نسلهای متمادی پذیرفت میشوند و معیارهای زیبیاییشیناختی آن جامعی را شیکل
میبخشند ک سرانجاک ،در فرهنگ ،نهادین و منتیل میشوند .عمیوک افیراد ییک جامعی از
رویارویی با پدیدهای ک معیارهای زیباییشناختی «معتبر»ی را آشیکار کیرده اسیت ،بهیره
میبرند .در فرهنگ غرب و همچنین ،فرهنگهای عربی ،هندی ،چینی ،ژاپنیی ،کیرهای ،و
اندونزیایی ،موسییی و زیباییشناسی ب روشنی بیا یکیدیگر درآمیخت انید (مرییاک،0690 ،
)229؛ بنیابراین ،در اییین فرهنگهییا ،شینود یییا آفییرینش یییک روییداد صییوتی ،آنگییاه کی

ّ
آشکارکنند معیارهای رویدادهای موسییایی در آن بستر فرهنگی باشد ،دربردارنید حییی
زیباییشناختی برای آفریننده و شنوند آن اثر خواهد بود.
ساختار نمادین و مضمون تعزی  ،امکان بروز معیارهای زیباییشناسانۀ فرهنگ ایرانی را
در این آیین فراهح میکند .از چشحانداز موسیییایی ،ویژگیهیایی ماننید نیوا مشیخص،
نین ،شدخ معتدل ،و ساختار ُمدال ،ویژگیهایی موسییاییاند ک در قالب اصط هایی
ُ
اصیواخ زییر
مانند حسنصوخ ،صدای ششدانگ ،صدای رسا ،و بیاال خوانیدن (اجیرای
ِ
گسییترههای صییوتی خواننییدگان) ب ی عنوان معیارهییایی از صییوخهای زیبییا (موسییییی) ب ی
نیشپوشی «شبی ِ » شخایتهای نیک (موافقخوانان) در تعزی ضمیم شدهاند .در نیطیۀ
میابل ،پیوند دادن ویژگیهیایی مغیایر بیا ویژگیهیای یادهشیده بی شیبی اشیخا

پسیت

(مخالفخوانان) ب عنوان صدای زشت (غیرموسییایی) را شاهد هستیح .بهرهگییری از ایین
معیارها ،تنها مربوط ب مجال تعزیۀ قودجان نیست و ب عنوان کیفیتی شاخص ،بی تیریب
در تماک مجال تعزیۀ ایران قابلمشاهده است.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

از منیر ادبی ،حضیور گسیترد زحیاف «مفیاعهن فع تین مفیاعهن فعهین» در ادبییاخ و
موسییییی ک سیییک ایرانییی و در اشییعار تعزی نام ی ها را میتییوان ب ی عنوان بییروز معیییاری از
زیباییشناسییی درنیییر گرفییت .اییین وزن ییییک «پرکییاربردترین وزن شییعر فارسییی اسییت»
(وحیدیانکامیار ،زرینکوب ،و زرینکوب )16 ،0944 ،و ب عنوان عنار ماهیتبخش گوشۀ
«کرشم » در تماک دستگاههای موسییی ک سیک ایرانی اجیرا میشودییی «پرکیاربردترین وزن
اشعار تعزی اسیت» (همیایونی .)299 ،0994 ،بررسیی وزنهیای عروضیی اشیعار تعزییۀ
«شهادخ اماک حسین » (قودجان )0964 ،نشان داد ک وزن عروضی یادشده ،در تعزی نام
این مجه  ،باالترین میزان کاربرد را ب خود اختایا

داده اسیت .تعزی نامی های مجیال

تعزیۀ قودجان از نوع «تألیفی» است ک در آن ،شیعرهای قسیمتهای گونیاگون ،هرییک بی
سهییۀ شبی خوانانِ ،اعمال نیر بانی ،یا در نتیجۀ اقبال عمیومی ،از میتن تعزی نامی های دیگیر

انتخاب شدهاند و در قالب یک تعزی نام (نسخ ) اجرا میشوند .این تمهید در میورد تیدوین
شیناختی ادب فارسیی ،بی ور
اینگون تعزی نام ها ،افزونبر لحاظ کیردن معیارهیای زیبایی
ِ

غیرمستییح ،امکان بروز معیارهای زیباییشناختی دیگری در زمین های اسیتفاده از موسیییی،
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نیشپوشی ،استفاده از محیط نمایشی ،و جهوههای باری را نیز فراهح میکند ک این امیر در
ارتیای کیفیت مجال تعزیۀ قودجان بیتأثیر نبوده است.
استفاده از رنگهای گوناگون در جامی های شیبی خوانان نییز یکیی دیگیر از جهوههیای
زیباییشناختی فرهنگ ایرانی است ک در تعزی بروز یافت است .زیباییشناسی رنگهیا در
تعزی ازیکسو ،مربوط ب باورهای مذهبی و ازسویدیگر ،هحراستا با روانشناسی رنگهیا
است ،ک در غیاب عناصر ساختاری دیگر تعزی  ،قادر ب معرفیی شخاییتهای نمایشیی
این آیین ب ّزوار است (البرزی و بهزادمیدک .)99-11 ،0960 ،استفاده از رنگهای سفید،
سبز ،و آبی در جام های موافقخوانان و ب کارگیری رنگهای قرمز ،نارنجی ،و سیاه همراه با
رنگ زرد ب جامۀ افراد

زردوزی و تزئینهای دیگر در جام های مخالفخوانان و اختاا
میان حال ،همچون جناب ّ
حر ،ب مثاب قراردادی ثابت ،ن تنها در مجیال تعزییۀ قودجیان،
بهک در مجال
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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تعزیۀ نیاط دیگر ایران نیز قابلمشیاهده اسیت .برایناسیاس ،هنگامیکی

زائر ،برای مثال ،شبی امیاک حسیین را ،بیا جامی ای سیبزرنگ و درحیال خوانیدن «آواز»
مشاهده میکند ،محیوظ میگردد .نیطۀ میابل ،تماشای شبی شمر است کی  ،بیا جامی ای
سرخرنگ و درحال اجرای صوخهای اشتهح ،ح نفرخ و خشح را در زائر برمیانگیزد.
کارکرد سرگرمی :یکی از کارکردهای موسییی ،سرگرککننده بودن آن است ،کی بی دو شیکل
سرگرمی محض و سرگرمی ترکیبشده با کارکردهای دیگر ،ب ترتیب در جوامع غربیی و جوامیع
نانویسا (بدوی) قابلمشاهده است (مریاک .)229 ،0690 ،وجود این کارکرد در موسییی تعزی ،
ب عنوان یک آیین مذهبی آهنگین ،با توج ب موقعییت بیروز آن در ییک جامعیۀ سینتی پیشیرفت
همچون ایران ،با جوامع نانویسا قابلمیایس اسیت؛ بی اینترتیب ،در کنیار حضیور کارکردهیای
اجتماعییمذهبی موسییی تعزی  ،وجود کارکرد سرگرمی نیز برای آن قابلتایور اسیت .صیادا
همایونی ،در خا رهای از دوران کودکی خود ،ب این کارکرد تعزی اشاره میکند:
هیچچیز برایمان لذخبخشتر و فر انگیزتر و سرگرکدارندهتر از تعزی نبود .خاصی کی سیرگرمی
دیگری نداشتیح .چ تنها سرگرمیمان ،بازیهای محهی بود ک ازیک رف ،وقت بسییار بیرای آن
داشتیح و ازسویدیگر ،با تعزی قابلمیایس نبیود .در تعزیی همی چیز بیود ،همی چیز .لباسهیای
رنگارنگ ،بل ،ساز ،آواز ،گری  ،خنده ،پیروزی ،شکست ،ایمان ،و کفر (همایونی.)1 ،0911 ،

ب ور معمیول هیچییک از شیرکتکنندگان در تعزیی  ،بی دلیل وابسیتگیهای میذهبی ،بی
خاصیت سرگرککنندگی این آیین اقرار نمیکنند .ب نیر ایشان ،شیرکت در ایین آییین ،تنهیا بیرای
«بکاء» (گری کردن) و «ابکاء»(گریاندن) بر ماایب کیرب اسیت و پنداشیت چنیین کیارکردی
برای تعزی و عناصر ساختاری آن ماننید موسیییی ،نیشپوشیی ،رنیگ ،تایویر و ،...میتوانید
ب منزلۀ مخالفت با باورهای مذهبی برداشت شود .بی بیان روشینتر ،نگیاه شیرکتکنندگان ،بی
کارکرد غایی این آیین است و کارکردهای عناصر ساختاری دیگر آن مدنیر آنیان نیسیت .هرچی
ب دوران اولیۀ شکلگیری و رواج تعزی برمیگردیح ،بی دلیل فییدان برنامی های سیرگرککننده در
جامع ییب ویژه برای بانوانیی اهمیت کارکردهای جنبی تعزی بیشیتر میشیود .چنیین وضیعیتی،
ب ویژه در دوران ناصرالدینشاه قاجار ،ب حدی میرسد ک با پیشی گرفتن جنب های سیرگرککنند
تعزی بر کارکردهای مذهبی این آیین ،شاهد بیروز نیوعی دگردیسیی در درونمایی های تعزیی و
شکلگیری گون ای متناقض با عنوان «تعزیۀ مضحک» هستیح (بیضائی 090 ،0941 ،و .)092
هرچنیید در دوران معاصییر و در نتیجییۀ شییکلگیری برنامی های سییرگرککنند متنییوع در
رسان های جمعی ،کارکردهای مذهبی تعزی اهمیت خود را بازیافت اند ،ولی حیذف شیدن
جنب های سرگرککنند این مراسح ،ب لحاظ ساختاری ممکن نیست ،زیرا با حذف جنب های
یادشده ،در و تحمل برخی از صحن های جانسوز و تکاندهند تعزی دشوار خواهد بود.
در این حالت ،وجود کارکرد سرگرمی ،ب نحو بیروز و موفیییت کارکردهیای دیگیر ییاری
میرساند .نیشپوشی نزآلود مخالفخوانان یییک اغهیب بیا اجیرای قطعی هایی بیا متیر
موسییی تعزیی همراهیی میشودییی را میتیوان
مشخص و ریتمی هیجانانگیز توسط گروه
ِ
موردی از بروز کارکرد سرگرمی در روند اجرای موسییی تعزی پنداشت ک نمون هایی از آن
در تعزی های «چهل یهودی و ب حضرخ زهرا » (قودجان« ،)0919 ،خروج مختیار»
(قودجان ،)0911 ،و «امیرتیمور گورکانی» (قودجان )0941 ،قابلمشاهده است.
کارکرد ارتباط :همانگون ک مریاک بیان میکند ،دادن این کارکرد ب موسیییی و مطالعیۀ
موسییی ب عنوان یک ابزار ارتبا ی ،امری پیچیده است ،زیرا مشخص نیست کی موسیییی
ً
دقییا چ چییزی را منتییل میکنید ییا چگونی منتییل میکنید؛ افزونبیراین ،ارتبیاط ،هیح
درگیر شدن ادرا و هح قیدرخ پیذیرش ادرا را دربیر میگییرد (مرییاک.)229 ،0690 ،
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برایناساس و با کنار گذاشتن آن تفکیر کی موسیییی را زبیان بینالمههیی معرفیی میکنید،
مشخص است ک موسییی بیشتر ب عنوان یک ابزار ارتبا ی درونفرهنگیی عمیل میکنید و
حضور این کارکرد موسییی در حوز بینافرهنگی چندان قابلپیگیری نیسیت .مرییاک ضیمن
اشاره ب وجود شناخت کح از چگونگی این ارتباط ،بیر ایین نییر اسیت کی «بیدیهیترین
امکان ،این است ک ارتباط از ریق موسییی با تخایص معانی نمادینی انجاک میشود ک
توسط تماک اعضای اجتماع ب ور ضمنی پذیرفت شدهاند» (مریاک 01 ،0690 ،و .)00
ب زعح ما ،بررسی تماک این ارتباط در زمینۀ امیور قیراردادی (عرصی گاه نمیاد و نشیان )
امکانپذیر نیسیت ،زییرا بخشیی از برقیراری ارتبیاط ب وسییهۀ در محتیوای ییک روییداد
موسییایی ،ب حیطۀ امور انتزاعی مربوط میشود؛ برای مثال ،هنگامیکی ییک فیرد ایرانیی
درحال گوش دادن ب قطع ای از کارگان موسییی ک سیک اسیت ،بی درکیی از ایین قطعی
میرسد ک قابلبیان نیست .در این حالیت ،ارائی توضییحاتی از مایی ُ ،مید ،و ویژگیهیای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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نیری دیگر آن اثر ،درواقع ،توضیح اموری قراردادی است و محتیوای احساسیی در شید
آن ،همچنان بیانناپذیر خواهد بود .ما آن «چیز» (پدیدهای) ک توسیط افیراد ییک جامعی ،
پ از شنود قطع ای موسییایی ،در میشود را «حی ِ برآینید» مینیامیح .حی برآینید،
احساسی خ ص شده (چکیده یا ز بده) است ک از محتوای یک قطعۀ موسیییایی برداشیت
شنود گروهیی ییک روییداد موسیییایی ،در مشیتر حی
(انتزاع) میشود .در وضعیت ِ

برآیند ،ب عنوان یک ابزار ارتبا ی عمل میکند و سرانجاک ،سیبب ایجیاد ارتبیاط بیین افیراد
(شنوندگان) میشود .در مشتر ح برآینید را در ایین موقعییت میتیوان بی عنوان ییک
عنار هویتبخش برای افراد یک جامع نیز درنیر گرفت.
وجود این کارکرد موسییی در تعزی  ،جالبتوج اسیت .آفریننیدگان موسیییی تعزیی  ،بیا
برآیند موجود در آوازهای موسییی ایرانی بی شیبی اشیخا
پیونددادن ح
ِ

نییک ،مییان آن

برآینید نهفتی در آن
ارتباط خیالی برقرار میکنند .در مشیتر حی
اشخا و زائران نوعی ِ
ِ
آوازها توسط ّزوار و شبی ِ اشخا میدس مذهبی ،قابلتأویل ب هح اخپنداری ّزوار با وجیود
معنوی آن اشخا

است .در این حالت ،زائر خیود را دوشیادوش آن اشیخا

در صیحرای

کرب تاور میکند و خود را در مایبتهای ب وجودآمده برای ایشان شریک (ماییبتدیده)

میبیند .در نیطۀ میابل ،ب دلیل ناموسییی دانستن آوای شخایتهای منفی (اشیییا) و بی تبع
ِ
آن ،فیدان ح برآیند ،زائران ،خود را بییرون از آن گیروه تایور میکننید و بی نوعی از آنهیا
بیزاری میجویند .این کارکرد موسییی ،تفاوخ بین حضور «عیزاداران» در مراسیح سیوگواری
محرک را با شرکت « ّزوار» در تعزی آشکار میکند .بروز کارکرد ارتباط در تعزی  ،بیشیتر منیوط
شخای شرکتکنندگان در این آیین ،اعح از بانی ،شبی خوان ،و زائر اسیت؛ ازایینرو،
ب در
ِ
بیان نمون هایی از بروز آن در مجال تعزی  ،آسان نیست .بااینحال ،واکنشهیای احساسیی

شبی خوانان یییک در بعضی از صحن های تعزی همراه با اشکوآه ایفای نییش میکنندییی ییا
تعام خ ک مییاحساسی بین موافقخوانان و زائران را میتوان نمودی از تحیق کارکرد ارتباط
در موسییی تعزی انگاشت؛ ب عنوان مثال ،در تعزیۀ «شهادخ حضیرخ زهیرا » (قودجیان،
 )0964و در لحی های پایانی عمر آن حضرخ ،شبی ِ فا م زهرا  ،با فاصه گرفتن از نیش
خود و سرایش بیت «اگر ک دلشکست ای ،حسین را صدا بزن  /اگر ک زار و خست ای ،حسین
را صدا بزن» ،زائران را ب یاری هبی و توسل ب اماک حسین فرامیخوانید کی بیا پاسی «ییا
ِ
حسین» زائران همراه میشود .خواندن این بیت توسط شبی خوان و نجیوای زائیران ،روییدادی
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وجود معنوی اماک حسین و درنتیج  ،بروز کارکرد ارتباط میانجامد.

کارکرد ارائۀ نمادین :مریاک در فال دوازدهح کتیاب «انسانشناسیی موسیییی» (،)0690
رویکردهای گوناگون موجود ب نمادشناسی موسییی را بررسی کرده است .در مییان اخیت ف
آرای پژوهشگران در این زمین  ،مشخص است ک هرچیز (پدیدهای) از قابهییت تبیدیل شیدن
ب نمیاد برخیوردار اسیت و از ایین دییدگاه ،حیوز نمادشناسیی ییک گسیتر بیکیران اسیت.
برایناساس ،موسییی ب عنوان یک پدیده در این حوزه قابلبررسی است .تا زمانیک مفاهیمی
همچون نماد ،نشان  ،و شمایل را بررسی میکنیح ،در عرصۀ تحهیل امور قراردادی هستیح .در
این عرص  ،انتیال معانی ،با توسل ب ابزارهای گوناگون ،مبتنیبر قرار (امیور قیراردادی) اسیت
ک دستکح بین دو انسان ،و حداکثر بین اهالی کر زمین بست شده است .صرفنیر از وجهۀ
ادبیاخ آن ییک بیشتر ب حیطۀ امور قراردادی مربوط میشودیی همانگون کی
نیری موسییی و
ِ

در قسمت پیشین اشاره شد ،موسییی ،امری انتزاعیی و وابسیت بی در شینونده اسیت ،زییرا

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

محتوای احساسی خود را ییورای هرگون قرارداد و ب ور مستییحیی ب شنونده منتیل میکنید؛
بی عنوان مثییال ،هنگامیکی ابوالحسیین صییبا ،نییاک «زردمهیجی » را بیرای یکییی از آثییار خییود
برمیگزیند ،با ارجاع قطعۀ یادشده ب آوازخوانی پرندهای در یک موقعیت جغرافیایی خیا ،
موسییی را ب عرص ای قراردادی سیوا میدهید .در نیطیۀ میابیل ،صیرفنیر از نمیاد بیودن
واژگان ،چنین داللتی در «تمرین دشتی» او وجود ندارد و این اثر ،منتیلکننید حی برآینید
آواز دشتی است .برایناساس ،با کوچکترین رفتارها ،همچون ا

ا ییک عنیوان بیر اثیری

موسییایی ،قادر ب استفاده از موسییی ب مثابۀ ابزاری نمادین هستیح.
ً
ب واژ «استفاده» در جمهۀ اخیر توج کنید .این واژه در این مبحیث ،دقیییا بی مفهیوک
«کاربرد »1ارجاع میدهد؛ ب اینمعنا ک با انتیال موسییی از عرصۀ امور انتزاعیی بی حیوز

امور قراردادی ،درواقع ،درحال «استفاد » خاصی از آن هستیح .برایناساس ،کیارکرد ارائیۀ
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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نمادین را درواقع میتوان یک شیو استفاده از موسییی (کاربرد موسییی) ب شیمار آورد ،نی
ُ
ید خیا در موقعیتهیای
کارکرد آن .ب رغح این توضیح ،استفاد ب قاد و پیاپی از یک م ِ
مشابهی از صحن های مجال تعزی را میتوان نوعی از ارائۀ نمادین موسییی درنیر گرفت.
اجرای «مناجاخخوانی» در ُمد بیاختر  ،توسیط شیبی موافقخیوان یییک در صیحن های
آغازین بیشتر مجال تعزیۀ قودجان مشاهده میشودیی نمون ای از این موارد است .گفتنیی
است ،عنایتاله شهیدی ،گون های دیگیری از ایین شییوههای ارائی نمیادین موسیییی در
مجال تعزیۀ دوران قاجار را معرفی کرده است (شهیدی.)001-014 ،0941 ،
کارکرد پاسخ فیزیکی« :تحر » یکی از نیازهای زیستی اولیۀ انسان است ک با «فعالیت»،
ب آن پاس داده میشود (مالینوفسکی .)11 ،0600 ،با دقت در رفتیار شینوندگان موسیییی،
مشاهده میکنیح ک شنیدن موسییی در بسیاری از موارد ،با انجیاک حرکتهیای بیدنی ،ماننید
ً
حرکت دادن بدن ،سر ،دست ،و ...توسیط آنیان همیراه اسیت .ایین حرکتهیا یییک معمیوال
هماهنگ با ضربهای اصهی قطع های متریک انجاک میشوندیی از مادااهای اولیۀ کارکرد
پاس فیزیکی موسییی ب شمار میآیند .نیش موسییی در ب گوشرساندن ضربهایی مؤکید و
ِ
تکرارشونده و الیای ح حرکت ب شنونده ییک سرانجاک ،سبب بروز فعالیتی خا از سوی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

وی میشودیی بیانکنند کارکرد پاس فیزیکی است .حرکتهیای بیدنی شینوندگان موسیییی
(چنانچ از سازماندهی چشمگیری برخوردار باشند) بست ب کاربرد موسییی و موقعیت بروز
آن ،با عنوانهای گونیاگونی ماننید دستافشیانی ،پیایکوبی ،رقیص ،رژه ،سیین زنی ،و ...از
یکدیگر متمایز میشوند (جدول شماره .)0
کارکرد پاس فیزیکی ،در بسیاری از موارد ،در ردههای پایینتری از کارکردهای دیگر قیرار
ً
میگیرد و معموال نادیده انگاشت میشیود؛ بی عنوان مثیال ،هنگامیکی گروهیی از سیربازان،
درحال اجرای رژه در پیشگاه یک فرمانده بهندمرتبۀ نیامی هستند ،بیتردیید ،کیارکرد «معتبیر
کردن نهادهای اجتماعی و مناسک مذهبی» (معتبر کردن تشریفاخ نیامی و شکلدهی آن در
این مثال) ،نسبت ب کارکرد «پاس فیزیکی» (رژه) از اهمییت بیشیتری برخیوردار اسیت .بیا
وجود اینگون موارد ،کارکرد پاس فیزیکی در برخی از کاربردهای موسیییی ،دارای اهمییت
بیشتری است؛ برای مثال ،پاس فیزیکی در موقعییت اجیرای ییک رقیص فیردی ییا گروهیی
میتوانیید یییک کارکرد یغایت ب شییمار آییید .رقییص در اییین حالییت ،حرکتهییای بییدنی
سازمانیافت ای است ک ب عنوان عناری ساختاری در آیینهای فرهنگی یا میذهبی گونیاگون
بروز مییابد .یکی از موارد بروز کارکرد پاسی فیزیکیی در تعزیی  ،سیین زنی ّزوار اسیت .در
برخی از صحن های مجال تعزی ییک با نوح خوانی موافقخوانان در قالب قطع ای بیا متیر
مشخص همراه استیی ّزوار ،ضمن تکرار بیتی از اشیعار نوحی (ب اصیط  ،مدکگییری) ،بی
سین زنی میپردازند .سیین زنی و مدکگییری ّزوار هنگیاک سیرایش نوحی ای در سیوگ شیهادخ
عهیاصغر توسط شبی اماک حسین و اهیل حیرک در تعزییۀ «شیهادخ امیاک حسیین »
(قودجان ،)0964 ،نمون ای از این موارد است (تاویر شماره .)01
کارکرد تأکید بر پیروی از هنجارهای اجتماعی :هدایت افراد یک جامع ب سوی پییروی
از هنجارهای اجتماعی ،بیشتر مبتنیبر احکاک مذهبی و قوانین اجتماعی اسیت کی ممکین
است برای بیان (اب غ) آنها از موسییی استفاده شود .در بسیاری از فرهنگهیا ،ترانی های
کنترل اجتماعی ب منیور تبیین هنجارهای اجتمیاعی و سیرانجاک ،هیدایت جامعی ب سیوی
برخورداری از رفتارهای یکدست اجرا میشوند ک نمایانگر ایین کیارکرد موسیییی اسیت
(مریاک .)220 ،0690 ،افزونبراین ،ارائۀ خواست های افراد یک جامع از گردانندگان آن در
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قالب جنبشهای اجتماعی و همچنین ،خواست های افیراد جامعی از نیروهیای میاورایی در
چارچوب انواع آیینها و فعالیتهای عبادی ،در قالب گفتارهایی آهنگیین ،را نییز میتیوان
عرصۀ دیگری از بروز این کارکرد موسییی ب شمار آورد .ابراز خواسیت ها در هیر دو عرصیۀ
یادشده ،مبتنی بر زبان و ادبیاخ آن جامع است و کارکرد موسییی در راسیتای تبیدیل متیون
این خواست ها ب رویدادهایی موسییایی ،با توسل ب کارکردهای فردمحوری ماننید ارتبیاط،
ّ
بیان احساسی ،و حظ زیباییشناختی ،قابلبررسی است.
تعزی  ،محل بروز خواست های دوگانۀ یادشده ب لحاظ مذهبی است .احکاک میذهبی در ایین
حالت ،دستوراخ (خواست های) خداوند و فرسیتادگان اوسیت کی بی پییروان ایین دیین ابی غ
میشود .احکاک مرتبط با فعالیتهای عبادیای مانند نماز ،حج ،خواندن قیرآن ،و ،...بیا حفیظ
ساختار واقعی آنها ،ب تعزی منتیل شدهاند و در فرایند برگزاری این مراسح ،بی ور ضیمنی ،بی
ّزوار یادآوری میشوند .اقامیۀ نمیاز در تعزییۀ «شیهادخ امیاک حسیین » (قودجیان،)0964 ،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بازنمایی مناسک حج در تعزیۀ «شهادخ میثح تمار» (قودجان )0961 ،و قرآنخیوانی در تعزییۀ
«حبیب ابنمیاهر» (قودجان ،)0916 ،نمون هایی از این موارد هستند .درخواسیتهای پییروان
از خداوند ،پیامبر ،و امامان نیز در قالب فعالیتهایی ماننید دعیا و ییاریجویی ،تمیدیح ،ییا
نوح سرایی بر اشخا

میدس ابراز میشوند؛ ب عنوان مثیال ،سیرایش اشیعاری در مید امیاک

عهی و توسل ب ایشان توسط شبی ِ «درویش کابهی» در تعزییۀ «شیهادخ امیاک حسیین » و

شبی ِ «قنبر» در تعزیۀ «شیهادخ امیاک عهیی » (قودجیان )0964 ،نمونی هایی از ایین حالیت
ب شمار میآیند .بیشتر این احکاک و فعالیتهای مذهبی بیرای بیروز خیود ،از موسیییی اسیتفاده

میکنند؛ ازاینرو ،نیشی ک موسییی ب ور غیرمستییح در حفیظ و اشیاعۀ اصیول و فیروع دیین
اس ک ازیکسو ،و برقراری ارتباط معنوی پیروان این دین بیا خداونید و شخاییتهای مییدس
مذهبی ازسویدیگر ،ایفا میکند ،بیانکنند بروز این کارکرد موسییی در تعزی است.
کااارکرد اعتباربیشاای بااه نهادهااای اجتماااعی و مناساام ماا:هبی :اسییتفاده از واژ

کیارکرد موسیییی ،افزونبیر نشیان دادن ماهییت
«اعتباربخشی( »1معتبرسازی) در عنوان این
ِ
اجتماعی آن ،ب وجود یک ویژگی عاک موسییی نیز اشیاره میکنید کی موردپیذیرش افیراد در

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

جوامع گوناگون است .این ویژگی عاک ب چیستی موسییی مربوط میشود .چنانچ موسییی را

«صوخهای سازمانیافتۀ انسانی» بدانیح (بهکینگ ،)01 ،0610 ،1مهحترین ویژگی موسیییی
ییک میتواند ب عنوان عامهی «اعتباربخش» شیناخت شودییی «سیازمانیافتگی» آن اسیت .در
ً
زبان فارسی ،برای اع ک دقت موجود در برنام ریزی و مدیریت یک فعالیت گروهی ،معمیوال
از واژ «هماهنگ» (هحآهنگ) استفاده میکنیح .واژ هماهنیگ در ایین موقعییت ،بی معنای
موسییایی آن اشاره نمیکند ،بهک اصط حی است ک ب تشیاب ییک رفتیار گروهیی مینیح و
سازمانیافت با ساختار قطع های موسییایی داللیت میکنید .واژ هماهنیگ در ایین حالیت،
هحارز با معیار سازمانیافتگی است ک ب ور مسیتییح ییا غیرمسیتییح ،سیبب اعتبیار ییافتن
فعالیتهای گروهیی انسیانها در قالیب نهادهیای اجتمیاعی گونیاگون میشیود .نمونی های
موردنیر مریاک ب استفاد مستییح از موسییی در اعتباربخشی ب فعالیت نهادهیای اجتمیاعی
اشاره دارند ک با ایجاد نیح و سازمانیافتگی در ساختار آن فعالیتها ،زمینی های اعتبارییابی
نهاد مربو را فراهح میکنند .در این حالت ،نهادهای اجتماعی گاهی با استفاده از تران هایی
ک بر آدابدانی و نزاکت (در میابل بینزاکتی) تأکید میکنند ،ب رسمیت شناخت میشوند ،یا
نهادهای مذهبی با بیان شفاهی افسان و اسطوره در یک تران و اجرای نیوعی از موسیییی کی
دربردارند احکاک آن مذهب است ،حیانیت خود را تادیق میکنند (مریاک.)220 ،0690 ،
افزونبراین ،انتساب برخی اصط

های موسییایی مانند هحآواز شدن ،هماهنیگ بیودن،

کو نبودن ،و ...ب فعالیتها و حالتهای انسیانی ،در ادبییاخ محیاوره ییا ک سییک زبیان
فارسی ،را میتوان با استفاد غیرمستییح از موسییی برای اعتباربخشی ب فعالیتهای انسیانی
مرتبط دانست .نکتۀ جالبتوج در این مبحث ،اعتبار و اهمیت اتی موسیییی نیزد انسیانها
است ک براساس آن ،هرگون استفاد مستییح یا غیرمستییح از این هنر در فعالیتهای جمعیی
خود را موجب کسب اعتبار و حتی فخر آن فعالیت میدانند .تعزی  ،یکی از زمینی های بیروز
این کارکرد است .حضور کامل و مؤثر موسییی در این آیین مذهبی ،تأییدگر ایین کی ک اسیت
ک ایرانیان ،با بازآفرینی وقایع کیرب در قالیب ییک آییین «آهنگیین» ،از تمیاک تیوان فرهنیگ
موسییایی خود در راستای اعتباربخشی ب این رویداد مذهبی استفاده کردهاند.
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کارکرد سهیم شدن در تداوم و پایایی فرهنگ :فرهنگ ،مجموع ای از امکاناخ و ابزارهیای
مادی و معنوی است ک افراد یک جامع  ،در راستای رفع نیازهای فردی و جمعی خیود ،از آن
استفاده میکنند (آشوری 01 ،0911 ،و  .)96فرهنگ و افراد یک جامع  ،با هح ارتباط متیابل
دارند .همچنانک فرهنگ ،تحیق اهداف یادشده را امکانپذیر میکند ،در میابیل و در نتیجیۀ
این ارتباط ،از تداوک و پایندگی نیز برخیوردار میشیود .دراینمییان ،موسیییی بیا کارکردهیای
گوناگون خود ،در تداوک و استمرار فرهنگ مشارکت میکند .موسییی ،کارکردهیای خیود را بیا
هنرهای دیگر ب اشترا میگذارد و ب عنوان ابزاری در دسیت تیاری  ،افسیان  ،و اسیطوره ،بی
تداوک فرهنگ کمک میکند؛ انتیال دانش ،آموزش دادن ،و کنترل بایدها و نباییدها از راههیای
دیگر تثبیت فرهنگ توسط موسییی است (مریاک.)221 ،0690 ،
تعزی  ،ب عنوان یک پدید فرهنگییمذهبی ب ور عاک ،سهح مهمیی در تیداوک و پاییایی
فرهنگ ایرانی داشت است .کمک ب حفظ بنیانهای نیری هنرهایی همچون ادبیاخ (شیعر
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ک سیک) ،هنرهای نمایشی (گون هایی مانند نیالی ،قوالی ،و پردهخوانی) ،نیاشیی ،تیداوک
آدابو رسوک ایرانی ،و اشاعۀ باورهای مذهبی ،مواردی از این کارکرد تعزی ب شمار میآینید.
تعزی در حفظ و اشاعۀ موسییی ایرانی ،ب مثاب شاخا ای فرهنگی ،در ول دو ،سی قیرن
اخیر ،نیش بزرگی داشت است (همایونی .)4 ،0940 ،موسییی تعزیی ازیکسیو ،در بیروز
خود مبتنیبیر آوازهیای ردییف دسیتگاهی و میاکهیای موسیییی نیواحی گونیاگون اییران و
ازسویدیگر ،حفظکننده و تداوکدهند همان آوازها و میاکها در یول سیدهها بیوده اسیت
(درویشی .)016 ،0919 ،ابوالحسن صیبا ،دربیار حفیظ دسیتگاهها و آوازهیای موسیییی
ایرانی تأکید میکند ک :
اگر خوب دقت شود ،موسییی ایران ،تماک قطعیاتش در تعزیی های سیابق مهحیوظ بیوده...؛ پی
موسییی ایرانی را [میتوان] از روی همیین تعزیی ها پییدا کیرد و ماحایل ایین تعزیی ها ،همیان
ً
قسمتهایی است ک فع ب عنوان هفت دستگاه نزد ما باقی مانده است ....تاکنون تعزی بوده کی
موسییی ما را حفظ کرده است (دهباشی.)911-910 ،0919 ،

رو اله خالیی نیز با دیدگاهی مشاب  ،افزونبر تأیید عمهکرد بیاال ،تعزیی را در فراینید
آموزش موسییی ایرانی نیز مؤثر میداند و تاریح میکند« :اهمیت یافتن میاک تعزی  ،یکی

ً
از موجبییاخ حفییظ نغمییاخ مهییی ب شییمار آمییده و مخاوصییا نیییش بزرگییی را در تربیییت
آوازخوانها ب عهده گرفت است؛ چنانک بهترین خوانندگان میا در مکتیب تعزیی پیرورش
یافت اند» (خالیی.)221 ،0940 ،
کارکرد سهیم شدن در انساجام جامعاه :ایین کیارکرد را میتیوان ایفیای نییش ییا سیهح
موسیییی در مجموعییۀ درهحتنییدهای از روابییط عناصیر فرهنگییی و فعالیتهیای نهادهییای
گوناگون اجتماعی تعبیر کرد ک سرانجاک ،سیبب انسیجاک و یکریارچگی جامعی میشیود.
موسییی در این موقعیت ،با ایفای نیش محوری سبب جمع شدن افراد جامع ب دور خود و
انجاک فعالیتهایی میشود ک ب انسجاک و همکیاری گروهیی نییاز دارنید و بیا ایین کیار،
ضرورخ وحدخ را ب اعضای جامع یادآوری میکند (مریاک .)221 ،0690 ،مشارکت در
شییکلدهی انییواع آیینهییا و مراسییح فرهنگی یمذهبی ،رقصهییای گروهییی ،جشیینها ،و
جشنوارههای فرهنگی ،مواردی از این کارکرد موسیییی هسیتند« .سیهیح شیدن در انسیجاک
جامع » ،کیارکردی از موسیییی اسیت کی در یکیی از نییاط عطیف تیاری اییران ،یعنیی
شکلگیری حکومت صفوی و رسمیت یافتن مذهب تشیع ،حضور پررنگی داشت است .دو
قدرخ سهطنت و روحانیت ،تأثیرهایی را بر زیسیت موسیییایی جامعیۀ ایرانیی در آن دوران
برجای نهادند (میثمی ،)291 ،0961 ،ک ب شیکلگیری ییا رواج گونی هایی از آیینهیا و
مراسح مذهبی انجامید ک در بروز خود ،متکی ب استفاده از موسییی هستند.
بهراک بیضایی ،بر این نیر است ک استفاده از هنرهایی ماننید موسیییی ،شیعر ،معمیاری ،و
نمایش در زمین ای مذهبی ،راهکاری است ک پادشیاهان صیفوی در راسیتای حفیظ اسیتی ل
سیاسییی و مییذهبی ای یران در آن دوران اتخییا کردهانیید (بیضییایی .)000 ،0941 ،شییکلگیری
کاروانهای عزاداری و دست های نمایشی میذهبی در دوران صیفوی ،تیأثیر بسیزایی در پییدایش
تعزی ازیکسو ،و وحدخ شیعیان ایران ازسویدیگر ،داشت است .انگیزش شور قدسیی ،تطهییر
رو و تزکی نف  ،گشودن باب توسلجویی و مرادخواهی ،تیویت و استع ی بیینش شیهادخ،
تحکیییح همبسییتگی و وحییدخ شیییعیان (شییهیدی )01-01 ،0941 ،و سییرانجاک ،معرفییی
شخایتهای میدس و محترک واقعۀ کرب  ،ب عنوان «شخاییت پایی » فرهنیگ ایرانی یشیعی
(افزونتر ،)41-40 ،0941 ،مواردی از کارکردهای تعزی در انسجاکدهی ب جامعیۀ ایرانیی از آن
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دوران تا دوران معاصر ب شمار میآیند ک موسییی ،با ب اشترا گذاری کارکردهای خود ،در بروز
آن کارکرد غایی (یعنی سهیح شدن در انسجاک جامعۀ ایرانی) مشارکت داشت است.
 .4-2ناکارکردهای موسیقی تعزیه

مرتن ،مفهوک ناکارکرد 1را در انتیاد ب اصل «ضرورخ کارکردی» پیشنهاد میدهید (رییویر،
 .)16 ،0916ناکارکرد ( ُدشکیارکرد) ،فعالییت جزئیی از ییک نییاک اسیت کی بیا ایجیاد
ناهماهنگی و عدک انسجاک میان اجزای نیاک ،سیبب بیروز اخی ل و سیرانجاک ،تخرییب آن
میشود (فکوهی .)090 ،0940 ،در زمینۀ مطالعاخ موسییی ،ب دلیل هحپوشیانی موسیییی
(هنر زیبا) و زیباییشناسی در بسیاری از جوامع همچون ایران ،هیچگاه ب این مفهوک توجی
نشده است .با تکی بر مفهوک ناکارکرد میتوان بروز موسییی در ییک موقعییت را ،بی عنوان
عناری مخرب یا برهحزنند فعالیت یک نهاد ،بررسی کرد .در ایین حالیت ممکین اسیت
برخی از گون های کارکردیفرایند یا کارکردینتیج بیا اهیداف غیایی اسیتفاده از موسیییی در
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فعالیت یک نهاد (کارکردیغایت) در تعارض باشند .رویارویی ما با مجال تعزیۀ قودجان
نشیان داد کی بییا درنییر گییرفتن پنداشییتی کییارکردی از بی کارگیری موسییییی در اییین آیییین
ییصرفنیر از وجوه زیباییشناختی آنیی میتوان در برخی موقعیتها ،استفاده از موسیییی
را ب عنوان یک ناکارکرد درنیر گرفت.
گفتنی است ،مفهوک ناکارکرد در نیر ما ،بیا مفهیوک «آسییب» متفیاوخ اسیت .هرچنید ایین
مفاهیح ،ب لحاظ نحو اثرگذاری بر فعالیت یک نهاد ،شباهتهایی دارند ،ولی این امیر بی معنای
مشابهت ماهوی آنها نیست .ناسازگاری (ناهمیاهنگی) در «آسییب» ،خاوصییتی اتیی و در
م
«ناکارکرد» ع مرضی است .ب بیان روشنتر ،از دیدگاهی موسییایی ،آسیب را میتوان «اسیتفاده از
موسییی نامناسب» (بشیر )209 ،0946 ،و ناکارکرد را «استفاد نامناسب از موسیییی» در ییک
فعالیت انسانی ب شمار آورد .از این دیدگاه ،شناخت آسیب ،مبتنیبر رویکیردی ارزشگذارانی و
دروننگر است ،درحالیک شناسایی ناکارکرد ،مبتنیبر رویکیردی تحهیهیی و بروننگیر خواهید
بود .ازآنجاک امکان انتساب دستکح یکی از کارکردهای موسییی بی ییک روییداد موسیییایی
همواره میسر است ،ب نیر میرسد ،مشیاهداخ ییک موسیییشیناس بیومی یییک در میرز بیین
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رویکردهای دروننگر و بروننگر استیرار داردییی امکیان بیشیتری را در شناسیایی ناکارکردهیای
موسییی در یک فعالیت انسانی فراهح آورد.
بنابر آنچ مطر شد ،ناکارکردهای موسییی تعزی  ،کاربردهایی از موسییی هستند ک با
موسییی این آیین ،تعارض دارند و سبب بروز اخ ل در کارگان موسییایی تعزی
کارکردهای
ِ

ب ور خا

و روند کهی اجرای این آیین ب ور عاک میشوند .افزونبر اینگون کاربردهای

موسییی ،بروز غیراصولی اجزای ساختاری دیگر تعزی نیز ،ب دلییل وجیود ارتبیاط متیابیل
میان موسییی و عناصر فرهنگییهنری دیگر تعزی  ،ب ور غیرمستییح در شکلگیری برخی
از ناکارکردهای موسییی این آیین نیش دارند .در ادام  ،برخی از ناکارکردهای موسیییی در
مجال تعزیۀ قودجان را بیان کردهایح.
روضهخوانی در تعزیه« :نوح خوانی» و «روض خوانی» ،گون هایی از ب کارگیری موسیییی
در عزاداری بر ماایب شخاییتهای میذهبی هسیتند کی ب صیورخ نمیادین (نمایشیی) و
همخوان با محتوای تعزی  ،در این آیین ب کار میروند .بیتیوجهی بی موقعییت بیروز و شییو
ب کارگیری روض خوانی در تعزی سبب شده است ک در برخی موارد ،شبی خوانان این فعالیت
موسییایی را ب گون ای «واقعی» (و نی نمیادین) اجیرا کننید .در ایین حالیت ،شیبی خوان ،بیا
صوتی ک می موسییی تعزیی  ،و
متوقف کردن روند اجرایی آیین ،اعمال تغییر در رویدادهای
ِ
تحریک احساساخ ّزوار ،صحن های تعزی را ب مجه روض تبدیل میکند .ازآنجاکی ایین
فعالیت مذهبی ،ب مجال روض خوانی و عزاداری بر وقایع عاشورا مربوط اسیت و ارتبیا ی
با بازآفرینی آن رویداد مذهبی در قالب تعزیی نیدارد ،بیروز آن در مجیال تعزیی  ،ناکیارکرد
ب شمار میآید .در نیشپوشی برخی از شبی خوانان مجال تعزیۀ قودجان ،ب ویژه شیبی خوان
سیدحسن گلختمی ،بروز این ناکارکرد را در ابعاد گستردهای شاهد هسیتیح (مجیال تعزییۀ
قودجان .)0964 ،گفتنی است ،بسیاری از ع ق مندان و عوامل برگزاری تعزی در نیاط دیگیر
ایران ،ب متداول شدن این شیو نیشپوشی در تعزی  ،معترض هستند و ب کارگیری آن را خارج
از حیطۀ تعزی و تعزی خوانی میدانند.
ترجمۀ اشاعار تعزیهناماه :در برخیی از مجیال

تعزییۀ قودجیان ،شیبی خوانان هنگیاک

نیشپوشی ،اقداک ب ترجمۀ برخی از بیتهای تعزی نام میکنند ک در آنها از واژگان ادبی
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استفاده شده است .هرچند این رفتیار ،اخیت ل چنیدانی در رونید اجراییی تعزیی بی وجود
نمیآورد ،ولی ب دلیل ایجاد وقف یا تغییر در ساختار و محتوای رویدادهای صوتی یک می
موسییی تعزی  ،یک ناکارکرد ب شمار میآید .ب نیر میرسد ،ایین کیار بی منیور در بهتیر
اشعار از سوی مخا بان عاک تعزی انجاک شده است ک با توج ب افزایش سطح تحای خ
و آگاهی مردک ایران ،ب ویژه در دوران معاصر ،غیرضروری است.
زنخوانی مردان :نیشپوشی مردان ،ب عنوان «شبی ِ » شخایتهای زن مجال تعزی  ،در

ادبیاخ شفاهی این آیین ،موسوک ب «زنخوانی» است .در راستای رویکرد پژوهشی این میال و
از دیدگاهی بروننگر ،اتخا این تمهید در برگزاری مجال تعزی  ،بی دلیل ِاعمیال دگیرش در

شیوش (رنگ) و کیفیتهای دیگر صوخهای ب کاررفت در حجح چشمگیری از روییدادهای
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موسییی تعزی  ،یک ناکارکرد ب شمار میآید .ب رغح توضییح بیاال و از منییری
صوتییک می
ِ
ِ
خوانی مردان در تعزی را میتوان تمهیدی در راسیتای ایجیاد سیازگاری مییان نحیو
دیگر ،زن ِ
ب کارگیری عناصر هنری این آیین ازقبیل موسییی ،هنرهای نمایشیی ،و ...بیا بافیت فرهنگیی،
اجتماعی این آیین دانست ک درصورخ فیدان آن ،برگزاری مجال تعزی در این بستر
دینی ،و
ِ

خوانی مردان ،ب مثاب ییک سینت و
اجتماعی ،قابلتاور نخواهد بود .افزونبراین ،پذیرش زن ِ
قرارداد نمایشی از سوی مخا بان تعزی  ،حاکی از این است ک بروز این شیو نیشپوشیی در

تعزی  ،تأثیر چندانی بر ساختار کهی و روند برگزاری این آیین نداشت است و مشیارکتکنندگان
تعزی ب نوعی از دگرش یادشده در محتوای موسییایی آن چشحپوشی کردهاند.
انتیاب مضمونهای نامناسب :ساختار تعزی ب ورکهی ،مبتنیبر دوگانیۀ خییر و شیر
است .رویارویی نیروهای خیر و شر بر شکلدهی و بروز عناصر ساختاری این آیین ازقبییل
موسییی ،معماری ،نوع ،و رنگ لباس تأثیرگذار است .اجرای برخی از رویدادهای مذهبی،
ک مضمون آن ها دوگانگی چندانی ندارد ،در قالیب تعزیی  ،میانع بیروز کامیل کاربردهیا و
کارکردهای موسییی و نیز عناصر فرهنگی دیگر این آیین میشیود .برایناسیاس ،بیروز ایین
انتخاب مضمون ،نوعی ناکارکرد ب شمار میآید؛ ب عنوان مثال ،کارگان موسییی تعزیۀ
شیو
ِ
« ُم مس ِّیب ب کرب » (قودجان ،)0942 ،ب دلیل فیدان دوگانۀ یادشده ،بیشتر از اجرای «آواز»
در ُمد دشتی تشکیل شده است و از رویدادهای صوتییک می دیگر موسییی تعزی  ،ماننید

اشتهحخوانی ،بسیار کح استفاده شده است؛ عناصر ساختاری دیگر این مجهی تعزیی نییز
تنوع اندکی دارند .در نتیجۀ ایین یکنیواختی ،مشیارکت در برگیزاری ایین مجهی تعزیی و
دنبالکردن صحن های آن ،امری خست کننده و م لآور خواهید بیود کی بیا اهیداف غیایی
برگزاری این آیین ،در تضاد است .مشیاهداخ میا از مجیال تعزییۀ اجراشیده در قودجیان
خوانسار نشان داد ک میزان مشارکت افراد در اینگون مجال تعزی  ،نسبت ب مجالسی ک
تنوع ساختاری بیشتری در آنها ب کار رفت است ،ب مراتب کمتر است .گفتنی است ،معین-
البکاء و مدیر برگزاری این آیین ،مسئول بروز این ناکارکرد در تعزی هستند.
اجرای آواهای غیرضروری :ب ور معمول شبی خوان گروه موافق ،برای تداعی احساس

ُمدال آواز مربو در هن خود پیش از سیرایش آن ،هجاهیایی ماننید «هیای»« ،آی» ،ییا
«وای» را در محدود فرکانسی صدای «شاهد» آوازها اجرا میکند .هرچند اجیرای آواهیای
یادشده درمجموع بخش اندکی از کارگان موسییی تعزی را تشکیل میدهند ،ولی بی لحاظ
زیبایی نغم های اجرایی ،تأثیر بسزایی در افت کیفیت موسییی ارائ شده در این آیین ب جای
میگذارند و از این دیدگاه ،ناکارکرد ب شیمار میآینید .بیروز ایین ناکیارکرد در نیشپوشیی
شبی خوانان تازهکار ،ب ویژه کودکان (بچ خوانها) آشکارتر است؛ (نیک .تعزییۀ «شیهادخ
ف ن مسهح » ،قودجان.)0964 ،
شیصیتپردازی توسط شبیه :شخایتپردازی در تعزی ب گون ای است کی مخا یب
تعزی با شنیدن اشعار اجراشده توسط شبی ب سرعت و سهولت از نیاک و نییش او در تعزیی
آگاه می شود .با وجود درنیر گرفتن این تمهید در سرودن اشیعار تعزی نامی  ،شیبی خوانان،
ب ویژه گروه موافقخوان ،در بیشتر موارد پیش از شروع گفتوگو ،با گفتن عبارخهایی مانند
«فض جان»« ،زینبح» ،و ،...ناک شبی میابل را تکرار میکنند (تعزیۀ شهادخ اماک حسین ،
قودجان .)0964 ،افزودن این واژگان ب ابتدای اشعار تعزی نامی  ،افزونبیر ایجیاد ابهیاک در
در ساختار عروضی و محتوای اشعار تعزی نام  ،ب ور غیرمسیتییح بیر سیاختار مهیودی
رویدادهای صوتییک می موسییی تعزی نیز اثرگذار است؛ ازاینرو ،یک ناکارکرد ب شیمار
میآید.
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نتیجهگیری

تعزی  ،ب عنوان یک آیین مذهبی آهنگین ،نیش مهمی در حفظ و اشاعۀ باورهای میذهبی و
وحدخ شیعیان در اییران دارد .برایناسیاس ،کیارکرد غیایی موسیییی یییب عنوان جزئیی از
ساختار این آیینیی نیز در راستای تحیق هدف یادشده است .افزونبر نیشی ک موسیییی در
شکلدهی ساختار تعزی و چگونگی برگزاری این آیین دارد ،موسییی تعزی با پاس گویی ب
کنندگان در ایین آییین ،کارکردهیای
برخی از نیازهای فردی ،گروهی ،یا اجتمیاعی شیرکت
ِ
دیگری نیز دارد .بررسی محتوای موسییایی مجال تعزیۀ قودجان نشان میدهید کی تمیاک

کارکردهییای موسییییی در فهرسییت پیشیینهادی آلیین مریییاک ،در سی سییطح کارکرد ینتیج ،
کارکردیفرایند ،و کارکردیغایت ،اهداف و نتایج استفاده از موسیییی در ایین آییین را بی ور
کامل بیان میکنند و ب نیر می رسد ک تنها در یک مورد ،کارکرد ارائۀ نمادین را (ب اینسبب
ک نوعی استفاده از موسییی در عرصۀ نمادشناسی اسیت) ،میتیوان در زمیر کاربردهیای
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موسییی ب شمار آورد ،ن کارکرد آن .در چنین حالتی ،موسییی ،با تکی بر وضع یک قرارداد،
ب عنوان ابزار انتیال یک احساس یا معنی خا

ب کار میرود.

ً
استفاده از موسییی همواره در راستای تحیق اهدافی مشخص و عمدتا مثبیت نیسیت و

در برخی موارد ممکن است ک برخی از کاربردهای موسییی در تضاد با کارکردهای آن ،در
یک نهاد اجتماعی ،بروز یابند .در این میال بیرای نخسیتینبار اینگونی حالتهیای بیروز
موسییی در فعالیتهای انسانی ،با عنوان «ناکارکردهای موسیییی» ،یر و بررسیی شیده
است .براساس یافت های این پژوهش ،روضی خوانی در تعزیی  ،ترجمیۀ اشیعار تعزی نامی ،
زنخییوانی مییردان ،انتخییاب مضییمونهای نامناسییب ،اجییرای آواهییای غیرضییروری ،و
شخایتپردازی توسط شبی را میتوان گون هایی از ناکارکردهای موسییی در تعزی دانست
ک در نتیجۀ رفتار شبی خوانان ،معینالبکاء ،و بانی مجیال تعزییۀ قودجیان ،مجیال بیروز
یافت اند .توج ب ناکارکردهای عنوانشده و رفع آنها ،سهح مهمی در ارتییای سیطح کیفیی
صحن های تعزی و ب ورکهی ،افزایش اقبال عمومی از این آیین دارد .افزونبیراین ،تیدواک و
رواج ناکارکردها میتواند (با ِاعمال تغییر در محتوای کاربردی موسییی تعزی ) ،سبب بروز
اخ ل در کارکردهای موسییی تعزی و سرانجاک ،عدک تحیق اهداف برگزاری این آیین شود.
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