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در عهد قاجار و امتداد آن در عصر حاضر

تاریخ تأیید91/09/80 :

 ----------------------------------------------غلامرضا

وحیدی∗

چکیده

دستگاهها و ابزار موسیقی میتوانند بهعنوان وسیله و ابزار کاربردی و تأثیرگذار در مراسم عمزاداری اممام
حسین

استفاده شوند .آنها علاوه بر اینکه از قدرت جمذ سمم ی بالمایی برخوردارنمد ،میتواننمد در

انتقال مفاهی به مخاطب ه بسیار تأثیرگذار باشند .البته تأثیرگذاری تمام ماجرا نیست چراکه اسمتفاده از
ب ضی از آلات موسیقی ماننمد طبمم میتوانمد در اطلاعرسمانی و همچنمین برقمراری نظم و سماماندهی
دستههای عزاداری ه مؤثر باشد .آنچه که در این مقاله بهعنوان آسیب مورد تحقیق قرارگرفته ،اسمتفاده
افراطی از موسیقی در مراس عزاداری امام حسین

است که در زمان قاجار بهخوبی مشاهده میشمود.

بهویژه در زمان ناصرالدینشاه -که علاقه فراوانی به برگزاری عزاداریهای پرتجمم داشمت  -علاقمه بمه
تجمم باعث شد ت داد دستههای موزیکی که در عزاداری شرکت میکردند ،به سی تا چهم دسته برسمد.
نکته قابمتوجه این است که این آسیب در عصر حاضر ه وجود دارد و هنوز ه خمودی نشمان میدهمد
هرچند در ب ضی موارد مصداقهای متفاوتی دارد و در لباسی نو جلموه میکنمد ،مصمادیق جدیمدی ماننمد
تقلید از موسیقیهای اروپایی مانند پاپ و امثال آن در اجرای مداحیها یا استفاده اسراف گونه و چشم و
ه چشمی در استفاده از این آلات.
واژههای کلیدی :موسیقی ،عزاداری ،موسیقی افراطی در عزاداری ،آسیبشناسی ،آسیبشناسی عزاداری.

∗ دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام ،دانشگاه باقرال لوم
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مقدمه

شیوههای متفاوت عزاداری برای امام حسین

در دوره قاجار گسترش زیادی پیدا کرد

و با حمایت و تشویق پادشاهان قاجار بهویژه ناصرالدینشاه به اممری فراگیمر تبمدیم گردیمد و
بیشتر اقشار جام ه را به خود مشغول نمود بهگونهای که باعث ت طیلمی  2ماهمه کسمبوکارها
میشد 8.همین امر راه ورود سلیقههای مختلف در اجرای عزاداری را باز نمود و افراد با وسمایم
و سلیقههای مختلف به عزاداری پرداختند و س ی نمودند به آن غنا و تنوع بخشند .شمیوههایی
مانند قفمآجین ،شمع آجین ،قمهزنی ،چهممنبر و ...مرسوم شد .یکمی از وسمایلی کمه در ایمن
میان استفاده زیادی داشت و استقبال خوبی ه از آن شد ،ابزارآلمات و دسمتگاههای موسمیقی
بود 2.دستگاههای موسیقی 3در اجرای نقشهای مخالف و موافق خوان ت زیهها و آلات مختلف
موسیقی در دستهگردانیها و ت زیهها کاربرد زیادی داشتند 4.این امر به همینجا خت نشد بلکه
استفاده از آن ،روزبهروز افزایش یافت تا جایی که ت داد دستههای موزیکی که در ت زیه شرکت

 .8یاکو ادوارد پولاک ،ایران و ایرانیان .ترجمه کیکاووس جهان داری .تهران :خوارزمی ،ج فرشهری باف ،طهران
قدی  ،جلد  ،2تهران :م ین ،چ چهارم 8313 ،ه.ش .ص .440
 .2ایران در دوره سلطنت قاجار ،ص.408
 .3ت ریف دستگاه :هر دستگاه مجموعهای است از قط ات موسیقی که به آنها گوشه میگویی  .گوشهها در مقامهای
مختلف ساختهشدهاند و بر اساس نظ خاصی به ه پیوند خوردهاند .یکی از نتایج این نظ ِ خاص این است که گذر از
یک مقام به مقامی دیگر در درون یک دستگاه ،به شکم خوشایند ،صورت میگیرد .در همة دستگاهها یک مقام ممادر
وجود دارد که نام خود را به دستگاه میدهد .مثال :مقاِم ماهور ،مقاِم مادرِ دستگاِه ماهور است .مبانی نظمری و سماختار
موسیقی ایران ،مصطفی کمال پور و دیگران ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتا های درسی ایران.8398 ،
 4ت زیهخوانی ،هرچند که جنبه ی مذهبی و سوگواری داشت ،خمود موجمب حفمغ نغممات ملمی و ردیفهما و گوشمهها و
دستگاههای موسیقی ایران گردید .ازآنجاکه خواننده ی خوشصدا بهتر میتوانسمت در دل تماشماچیان ت زیمه و عمزاداران
رخنه کند .کارگردانان ت زیهخوانانی را که صدای گرم و خوشآهنگی داشتند ،برای نقشمههای ت زیمه انتخما میکردنمد و
این جوانان مدتی نزد ت زیهخوانان استاد و ماهر که به موسیقی ایرانی کاملاً آشنا بودند طرز صحیح خواندن را فرا میگرفتند
و تمرین میکردند و بدین ترتیب مکتب ت زیه و شبیهخوانی ،خوانندگانی را پرورش داد کمه در فمن آوازخموانی و تبحمر در
موسیقی ایرانی به مقام هنرمندی رسیدند .علیاصغر شمی  ،ایران در دوره سلطنت قاجاربهزاد ،تهران  -ایمران 8311 ،ه.ش،
صفحه.401 :
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مینمودند و برنامه اجرا مینمودند به سی تا چهم دسته رسمید 8.بمدتر اینکمه ایمن وسمایم بمه
وسیلهای برای تجمممگرایی و فخرفروشمی و چش وه چشممی پادشماهان و بزرگمان تبمدیم
گردید 2.این افراط که ما در اینجا از آن بهعنوان آسیب نام میبری در عصر ما هم وجمود دارد
اما در برخی موارد مصادیق آن تفاوت پیداکرده و به شکمهای متفاوتی ظاهر میشود.
روش تحقیق این مقاله ،توصیفی-تحلیلی است .در این مقالمه ،افمراط در اسمتفاده از
موسیقی در آئین عزاداری امام حسین

بهعنوان یمک آسمیب موردبررسمی قرارگرفتمه

است.
این آسیبشناسی میتواند به بیان درستی از استفاده موسمیقی در مجمالع عمزاداری
امام حسین

کمک نماید تا دستاندرکاران این مجالع ه از این وسیله در جهت غنا

بخشی به مراس عزاداری آن حضرت استفاده نمایند و ه گرفتار آسیبهای آن نشوند.
آسیب 3در فرهنگنامههای فارسی به م انی زیر آمده است؛ زخ  ،کو  ،ضر  ،عیب
و نقص یا شکستگی که بر از زخ و ضر پیدا آید 4،هر عیب یا نقص یا زخم کمه براثمر
عاملی مانند ضربه و جز آن ،پیدا شود.

1

 .8حاجیهخان علویه کرمانی روزنامه سفر حج عتبات عالیات و دربار ناصمری ،نشمر ممور  -قم  ،چماپ :اول 8311 ،ه.ش
صص  -829-830پشت سر آنها دستهدسته مزغانچیها میآیند ،میزننمد ،دور میگردنمد ،میرونمد .قریمب سمی چهمم
دسته ،جوربهجور ،لباسهای رنگبهرنگ ،مقبول ،پشت سر اینها باز همه مزغانچیها همه پشت سر ه میآیند.
 .2ژوزف آرتور گوبینو )8313( ،سه سال در آسیا ،سفرنامه کنمت دو گوبینمو ترجممه عبدالرضما هوشمنگ مهمدوی.
تهران :قطره 8313ص -814ج فر شهری باف ،طهران قدی  ،جلد  8م ین  -تهمران ،چماپ :چهمارم 8313 ،ه.ش.
صص .882-888

3. Damage.

 .4علیاکبر دهخدا ،لغتنامه 81 ،جلد ،ناشر ،مؤسسه انتشارات و چماپ دانشمگاه تهمران ،چماپ دوم از دوره جدیمد
 ،8311ص .844
 .1حسن انوری ،فرهنگ بزرگ سخن  9جلد ،چاپخانه مهارت ،تهران چاپ اول  ،8318جلد  8ص .801
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فرهنگ پیشرفته آکسفورد آسیبشناسی را اینگونمه ت ریمف نمموده :آسیبشناسمی،
مطال ه علمی آسیبها ،بیماریها و اختلالمات اسمت .آسیبشناسمی ،مموق یتی یما حمالتی
زیستشناختی است که در آن یک ارگانیزم از عملکرد صحیح و یا مناسب منع شده است.

8

در اصطلاح ،با توجه به شاخههای مختلف علوم ،م انی مختلفی برای آن بیانشده ،در
اینجا آسیبشناسی دینی را بیان میکنی .

 .8آ .اس .هورنای ،فرهنگ پیشرفته آکسفورد ،موسسه نشر جهان دانش ،تهران ،چاپ نه  ،8312 ،ص .921
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آسیبشناسی دینی

افراد متدین عضوی از جام ه و اجتماع خویش هستند ،بنابراین همر آسمیبی کمه بمه
اعتقادات و باورهای دینی یک جام مه دینممدار وارد شمود ،تحمت آسمیبهای اجتمماعی
قابممطال ه است .در آسیبشناسی اجتماعی ،جام ه بمه بمدن انسمان تشمبیه ممیگمردد و
آسیبهای اجتماعی به بیماریها 8،بنابراین همانگونمه کمه یمک پزشمک مریضمیهمای
مختلف را موردمطال ه قرار میدهمد تما آنهما را بشناسمد ،م الجمه نمایمد و از تکمرار آن
پیشگیری نماید در آسیبشناسی دینی ه یک فرد متخصص در امور دیمن و ممذهب بمه
دنبال شناخت و پیشگیری از کجرویهای دینی است ،اموری که با انتظار منطقی از دین و
جام ه دینی سازگاری ندارد .بسیار روشن و بدیهی است که هر دیمن و مکتبمی از پیمروان
خود توقع دارد طبق آموزهها و دستورال ممهای آن دین و مکتب عمم نمایند و نتیجمهای
که از کردار افراد متدین به دست میآید باید با ت الی و توق ات آن مکتب و دین هماهنگ
و سازگار باشد تا آن جام ه یک جام ه سال دینی بهحسا آید .هرگاه نتیجه بهدستآمده
از کردار افراد جام ه دینی با آموزهها و توق ات دین و مکتب سازگار نباشد ،آن جام ه دینی
بهنوعی آسیب و انحراف دینی مبتلا گردیده است .با توجه به مطالمب بیانشمده ممیتموان
آسیبشناسی دینی را اینگونه ت ریف نمود:
«آسیبشناسی دینی ی نی شناخت آسیبها و اشکالاتی که بر اعتقاد و باور دینی و یا
آگاهی و م رفت دینی و یا عملی در رفتار جام ه دینی وارد میشود و یا ممکن اسمت کمه
وارد

شود»2.

با توجه به م نای لغوی و اصطلاحی این واژه که در بالا به ب ضی از آنها اشاره شمد،
میتوان گفت هدف از آسیبشناسی ،شناسایی امموری اسمت کمه در رونمد طبی می یمک
 .8باقر ساروخانی ،دائره الم ارف علوم اجتماعی ،تهران ،کیهان ،8310 ،چاپ اول ،ص .181
 .2علی دژاکام ،تفکر فلسفی غر از منظر استاد شهید مرتضی مطهری ،موسسه فرهنگی اندیشه م اصر -تهمران،
چاپ دوم ،8311 ،ص .4
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مجموعه اخلال به وجود آورده است بهگونهای که آن مجموعه از راهیابی به همدف اصملی
خود بازمانده و دچار انحراف گردیده است .هدف از این کار ،برطرف نمودن این اشمکالات
است تا بتوان مجموعه و سیست را به حالتی که آن مجموعه برای آن ت ریفشمده اسمت،
تغییر داد و توق ی که از آن میرود را برآورده نمود.
منظور از آسیبشناسی در این تحقیق کسب شناخت و م رفت نسمبت بمه صمدمات،
آفات ،خرافات و انحرافات ظهور یافته در آئین عزاداری امام حسین

در عصر قاجار در

عرصههای مختلف فرهنگی ،فکری ،مذهبی ،سیاسی و اقتصادی میباشد که ممکن است
در قالبهای مختلف شکلی یا محتوایی تا عصر حاضر استمرار یافتمه باشمد تما بتموان بما
شناسایی و تبیین آنها ،عزاداریهای آن حضرت را از این امور دور نمود.
آئین عزاداری

آئین در لغت به این م انی آمده :سیرت ،رس  ،عرف ،طبع ،عادت ،دأ ( ،دهار) ،آئین،
روش ،خلق ،خصلت ،خو ،خوی ،منش.

8

در اصطلاح به م نای مراس است .آیین در این تحقیق به م نای مراسم و مجالسمی
است که در آن برای امام حسین

اقامه عزا میشود.

عزاداری
عزا در لغت :سوگواری ،زاری ،عزا پرستی ،اشتغال به سوگ ،مصیبت ،ت زیت و اقاممه
مراس عزا.

2

عزاداری :مات  ،مصیبت ،ت زیه ،زاری ،سوگواری ،صبر بر مصیبت و صبر کمردن و در
آن استقامت ورزیدن و شکایت کردن و در عرف حال ،مجازاً به م نای مات پرستی 8.عمزا
 .8علیاکبر دهخدا ،جلد  8ص 211
 .2علیاکبر دهخدا ،ج  80ص .81111
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در اصطلاح به م نای سوگ و مات و مصیبت به کار میرود .م نای موردنظر از عزا در این
تحقیق ،همان سوگ و مصیبت است.
با توجه به م انی که برای آئین و عزاداری آورده شمد ،ممیتموانی آئمین عمزاداری را
اینگونه ت ریف نمایی  :به شیوه ،رس  ،سنت و عادتی که بمرای بیمان احساسمات خمود در
سوگ کسی توسط فرد یا گروهی ابراز میشود ،آئین عزاداری یا سوگواری میگوینمد کمه
هدف از این آئین ه توصیه به صبر و تسلی دادن داغدیده است.
این ت ریف هرچند با م انی لغوی و اصطلاحی که در فرهنگنامهها و لغتنامهها آمده
همخوانی دارد اما با آئین عزاداری امام حسین
اطهار

تطابق کاملی ندارد .تسلی دادن به ائمه

خاصه امام زمان(عج) یکی از اهداف شرکتکنندگان در این مراس اسمت و از

این حیث با م انی لغوی و اصمطلاحی آن مطابقمت دارد امما بیمان مصمائبی کمه بمر اممام
حسین

و خاندان پاکشان واردشده و گریمه کمردن و گریانمدن هم از دیگمر اهمداف

شرکتکنندگان در این مجالع است که در مجالع عزاداری دیگر قابممشماهده نیسمت؛
ی نی در اینجا نهتنها کسی س ی در صمبوری نمدارد و صماحبمجلع را هم دعموت بمه
صبوری نمیکند بلکه بابیان مصائب و مقاتم س ی در تحریک عواطف شرکتکنندگان ه
دارند و این کار (گریه گردن و گریاندن) را مطلو و موجب اجر و ثموا هم ممیداننمد،
بنابراین باید به دنبال م نای دیگری برای این مراس خاص باشی تا با محتوا و هدف این
مراس سازگاری و ه خوانی داشته باشد .با توجه بمه دسمتورال ممها و سمنتهایی کمه از
بزرگان دین بهویژه ائمه اطهار
عممزاداری امممام حسمین

درباره این آئین خاص وجمود دارد شماید بتموان آئمین

را اینگونممه ت ریممف نمممود :مجموعممهای از عممادات ،رسمموم و

 .8علیاکبر دهخدا ،ج  ،80ص .81111
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سنتهایی که ارادتمندان امام حسین

باهدف زنده نگهداشتن نام و یماد آن حضمرت و

ارزشهای قیام ایشان هرساله در ماه محرم یا مناسبتهای دیگر برپا میدارند.

امام حسین
امام حسین
نوه پیامبر

 ،امام سوم شی یان و فرزند حضرت علی

و حضرت زهمرا

و

است .درباره ولادت ایشان بین مورخین اختلاف است .برخی آن را سموم یما

پنج ش بان یا پنج جمادی الأولی سال چهارم هجرت یا آخمر ربیمع المأول سمال سموم
میدانند چنانچه آن را شیخ طوسی (متوفی  22محرم  410در شهر نجف) در «تهذیب» و
شهید اول (ابوعبدالله شمعالدین محمد بن جمالالمدین مکمی عماملی  111-134ق) در
«دروس» و شیخ بهائی (بهاءالدین محمد بن حسین عماملی ،متموفی سمال  8000ش) در
«توضیح المقاصد» اختیار کردهاند و موافق روایتی است که کلینمی (ابموج فر محممد بمن
ی قو بن اسحاق رازی ،متوفی  329قمری در بغمداد) از اممام ششم
است.

روایمت کمرده

8

عهد قاجار ( 8304-8814ه ش)
قاجاریه سلسلهای از پادشاهان از نژاد مغمول هسمتند کمه از سمال  8814تما سمال 8304
هجری شمسی به مدت  830سال بر ایران حکومت کردند .این سلسله بهوسیله آغامحممدخان
قاجار تأسیع گردید 1 ،نفر در این سلسله به حکومت رسیدند .آخرین شاه قاجار ،احمدشاه است
که در اوایم آبان ماه سال  8304شمسی و بارأی قاطع مجلع پنج از سملطنت خلمع گردیمد.

 .8محمدباقر کمره ای ،در کربلا چه گذشت( ،ترجمه نفع المهموم) ،مسجد مقدس جمکران ،ق  -ایران 8318 ،ه.
ش ،ص .38
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مجلع پنج مصو نمود برای اداره امور کشور ،مجلع مؤسسان تشمکیم شمود و تما پایمان
مجلع پنج و تشکیم مجلع مؤسسان ،اداره امور به رضاخان سپرده شود.
آئین عزاداری امام حسین

8

در طول تاریخ و در مواجهه بافرهنگهای مختلف پذیرای

دگرگونیهایی در دو ب د ساختار و محتوا بوده است و از فرهنگهای مختلف تمأثیرات فراوانمی
پذیرفته است ،تأثیراتی که متناسب با ساختار اجتماعی و فرهنگمی غالمب جام مه بموده اسمت.
زمانی که دولتهای مت صب سمنی ممذهب ،حکوممت میکردنمد ایمن عزاداریهما بهصمورت
مخفیانه انجام میگردید 2و هر زمان حکومت در دست شی یان میافتماد ایمن مراسم باشمکوه
برگزار میشد .اولین حکومتی که بهصورت رسمی برای آن حضرت ،مراس عزاداری برپا نممود
و در خیابانها ،دسته عزاداری راه انداخت؛ آلبویه ( 320-411ه.ق) بودند 3.هرچند این مراسم
بهوسیله آنان رسمیت پیدا کرد و در این زمینه پیشقدم بودند اما بیشک ایمن مراسم در دوره
قاجار ( 8814-8304ه ش) به اوج خود رسید و شاهان قاجمار بما صمرف هزینمههای فمراوان و
شرکت در آئین عزاداری آن حضرت ،این مراس را باعظممت و شمکوه کم ماننمدی در تماریخ
برگزار نمودند 4.آئین عزاداری آن حضرت در زمان قاجاریه از شکوه و عظمت زیادی برخموردار
شد و تقریباً تمام اقشار جام ه در آن شرکت میکردند 1اما این امر خمالی از آسمیب هم نبمود،
آسیبهایی که در اب اد مختلف ،خودی نشان دادند و اقشار مختلف جام ه را بمه خمود مشمغول
نمودند .یکی از این آسیبها ،استفاده افراطی از موسیقی در مراس عزاداری اممام حسمین
بود.

 .8علیاصغر شمی ص .129
 .2سید علیرضا حجازی ،حسین بن علی
 .3ج فر شهری باف ص .440
 .4عبدالله مستوفی ،شرح زندگانی من ،جلد ،8 :زوار ،تهران  -ایران 8314 ،ه.ش .صفحه.211 :
 .1ج فر شهری باف ج  4ص .411

در آیینه ش ر فارسی ،نشر فارس الحجاز 8313،ص .32
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استفاده افراطی از موسیقی در مراسم عزاداری امام حسین

استفاده از موسیقی در مراس عزاداری آن حضرت به دو صورت بمود -8 :اسمتفاده از
دستگاههای موسیقی -2 ،استفاده از آلات موسیقی.

استفاده از دستگاههای موسیقی
در زمان قاجار

مداحان و روضهخوانان بهویژه اجراکنندگان نقشهای موافق و مخالف در ت زیمهها بمرای
تأثیرگذاری بهتر و بیشتر در مخاطبان از این دستگاهها استفاده میکردند و م مولماً همر ممداح،
روضهخوان یا ت زیهخوانی این دستگاهها را از اساتید خمود میآموختنمد 8.نکتمه قابمتوجمه ایمن
است که این خمدمت دوطرفمه بمود ی نمی هممانطور کمه دسمتگاههای موسمیقی بمه اجمرای
تأثیرگذارتر روضهخوان یا ت زیهخوان کمک میکردند بهوسیله ی همین افراد ه حفغ شدند؛

2

ی نی درزمانی که فرهنگ غالب جام ه ،فرهنگ دینی بود و موسیقی و اهمم موسمیقی جایگماه
چندانی نداشتند و افراد کمی به آن میپرداختند ،روضهخوانها و ت زیهخوانها با حفغ و اجرای
دستگاههای موسیقی در حفغ و انتقال آن به نسم ب دی به کمک اهم موسیقی آمدند.

3

در عصر حاضر

در زمان قاجار چیزی که بهعنوان یک آسیب بیشتر خودنمایی میکرد استفاده زیاد از آلات
موسیقی بود و در قسمت دسمتگاههای موسمیقی ،آسمیبی جمدی نبمود چراکمه از دسمتگاههای
موسیقی سنتی ایران استفاده میشد که کاملماً متناسمب مراسم و نقشهمای ت زیمهخوانان یما
روضهخوانان بود .ت زیهخوان یا روضمهخوانها از ایمن دسمتگاهها بمرای تأثیرگمذاری بیشمتر در
مخاطب بهصورت علممی و درسمت آن اسمتفاده میکردنمد .هی کمدام از علمما و مراجمع هم

 .8علیاصغر شمی  ،صفحه.401 :
 .2همان.
 .3همان.
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اعتراضی به این امر نداشتند و آن را مغایر دین و شئون دینی نمیدانستند .نمه تبلیمو و تمرویج
فرهنگ کفر محسو میشد و نه مجلع عزاداری را از حالت عزاداری خمارج مینممود .در آن
زمان بیشترین آسیب در بُ دِ آلات موسیقی و ت مداد زیماد دسمتهجات موسمیقی و ت مداد بالمای
نوازندگان بود که بهعنوان یک آسیب مطرح بود اما در عصر حاضر نمهتنها در ت مداد و اسمتفاده
افراطی از آلات موسیقی ،آسیب باقی است بلکه در بُ د دستگاهها و نحوه اجمرای ممداحان نیمز
آسیبهای جدی وجود دارد .آسیبهایی که بیشتر در مجالع و هیئتهمای جوانپسمند دیمده
میشود ،مجالسی که بیشترین یا تمام افراد آن را جوانان یا نوجوانمان تشمکیم میدهنمد .ایمن
جلسات که با توجه به رده سنی شرکتکنندگان آن از انرژی بالایی ه برخوردار اسمت ،تحمت
تأثیر موسیقیهای غر قرارگرفتهاند و با ریتمی تند و بسیار هیجانانگیز ،سمینه یما زنجیرزنمی
میکنند .نحوه و ریت اجرای مداح در اینجا بهطور واضح و آشکاری تقلید و کپیبرداری تممام و
بدون تغییر و تصرف از خوانندگان موسیقی پاپ یا دیگر سبکهای موسیقی غربی است .اضافه
شدن ذکر سین سین (حسین) بهوسیله فرد دیگری در کنار مداح اصلی و استفاده از دسمتگاهها
و باندهای جدید باقدرت کو و صدای بالا آنه در محیطهمای سربسمته و نحموه سمینهزنی
افراد حاضر ،کپیبرداری را به بالاترین درجه خود میرساند و نموعی فضاسمازی مجمازی را بمه
وجود میآورد .البته این آسیب در مجالع مولودی و جشن ائمه اطهار

بیشتر خود را نشان

میدهد و مجالع مولودی را شبیه مراس اجرای کنسرت مینماید .این مشابهت گاهی اوقمات
آنقدر زیاد میشود که تشخیص این دو مجلع از ه واق اً سخت میشمود و شایسمته اسمت
بهعنوان یک آسیب موردتوجه قرار گیرد و به آن پرداخته شمود ولمی ازآنجاییکمه ایمن مطلمب
خارج از موضوع این تحقیق است ،از ورود به آن خودداری میشود .علاقهمندان در ایمن زمینمه
میتوانند به کتا رسانه شی ه از آقای محسن حسام مظاهری مراج ه نمایند.
آقای «عباس آزاد» ،کارشناس موسیقی سنتی ،دلیم روی آوردن مداحان به موسیقی
پاپ را ساده بودن بیان در این نوع از موسیقی میدانند .ایشان در ت ریمف موسمیقی پماپ
میگویند:
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«زمانی که روی زبان محاورهای ،آهنگ گذاشته شود ،موسیقی پاپ به وجود میآید،
البته نمیخواه بگوی که موسیقی پاپ ،علمی نیست بلکه منظورم این اسمت کمه بمرای
درک این نوع موسیقی ،سواد موسیقایی زیادی لازم نیسمت ،بمه هممین علمت اسمتفاده از
موسیقی پاپ در ایران مانند دیگر کشورها با شد».

8

ایشان اعتقاددارند یکی از دلایم روی آوردن مداحان به این نوع از موسمیقی ،کسمب
شهرت و م روفیت است.

2

یکی از نظراتی که درباره ورود سبک موسیقیهای غربی ازجمله پماپ بمه ممداحیها
وجود دارد ،اعمال این سبکها بهوسیله قدرت نرم است 3،قدرتی که با اسمتفاده از ابمزار و
عواملی ،ک ک موسیقی پاپ را وارد مداحیها نممود و درواقمع سمبک و روش جدیمدی از
مداحی به نام مداحی پاپ را به وجود آورد.

مه ترین عوامم ورود سبکهای غربی به مداحیها
 -8تغییر ریت نوحه از ماژور به مینور :در این اینجا از اش ار و آهنگهایی با ریت تند
استفاده مینمایند ،برخلاف مداحیها و سینهزنیهای سنتی که م مولاً آرام و سنگین اجمرا
میشد.
 -2استفاده از اصطلاحات خاص غیردینی با سبک محاورهای :متنهای ممداحیهای
پاپ از اصطلاحات خاصی استفاده میکنند ،اصمطلاحاتی کمه بمه سمبک محماورهای بیمان
میشوند .این سبک به دلیم همهفه بودن و خالی بودن از آرایههای ادبمی ماننمد کنایمه،
ایهام ،است اره و امثاله برای عموم مردم قابمفه و درک است ،علاوه بر این ،اسمتفاده از

 .8خبرگزاری بینالمللی قران (ایکنا) 22اردیبهشت -8319کد خبر  .8928192تاریخ مراج ه  20مهرماه .8399
 .2همان.
 .3اکبر طالب پور ،استادیار گروه جام هشناسی دانشگاه آیتاللهال ظمی بروجردی ،مجلمه جام هشناسمی کماربردی،
شماره  11تابستان  8394صص .891-282
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موسیقی ضربی و تند ،آن را برای مردم بهویژه جوانان دلپسند نمود ،چراکمه ایمن نموع از
مداحی ،شور و هیجان بالایی دارد ،عواملی که با روحیات و انرژی دوران جوانی و نوجوانی
همخوانی و سازگاری دارد.
آیتالله خامنهای دراینباره میفرمایند:
«من شنیدهام در مواردی از آهنگهای نامناسب استفاده میشود .مثلاً فلمان خواننمده
طاغوتی یا غیر طاغوتی ش ر عشقیِ چرندی را با آهنگی خوانده؛ حالا ما بیایی در مجلمع
امام حسین

و برای عشاق امام حسین

 ،آیمات والمای م رفمت را در ایمن آهنمگ

بریزی و بنا کنی آن را خواندن ،این خیلی بد است».

8

استفاده از آلات موسیقی
در زمان قاجار

جام ه ایران در دوره قاجار یک جام ه مذهبی بود و دین در تممام اممور زنمدگی ممردم
تأثیرگذار بود ،درنتیجمه موسمیقی ه رنمگ و بموی ممذهبی بمه خمود گرفمت و گوشمهها و
آهنگهای موسمیقی ایرانمی در دسمتگاههای مختلمف بمه خمدمت مجمالع شمبیهخوانی و
ت زیهخوانی درآمد و موسیقی مذهبی را به وجود آورد .2علاوه بر این موسیقی که در ت زیمهها
اجرا میشد ،از نوع موسیقی منظوم بود که اجرای هر نقش و شم ر در دسمتگاه خاصمی کمه
متناسب مضمون ابیات بود ،اجرا میگردید .با توجه به علاقه فراوان ناصرالدینشاه به ت زیمه،
موسیقی ه که جزء جداییناپذیر ت زیه بود ،رنگ و بوی اشرافیت و تجمم به خود گرفت 3و

8سید علی حسینی (خامنهای) ،در دیدار با مداحان و شاعران اهمبیت در پنج مرداد  8314خورشیدی
 .2علیاصغر شمی  ،صفحه.401 :
 .3علیاصغر شمی  ،صفحه.404 :
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دارای تشکیلات مخصوص بمه خمود گردیمد و دسمتههای مسمتقم موسمیقی تشمکیم شمد،
دستههایی که گاهی اوقات ت داد آنها به سی ،چهم دسته میرسید.

8

موسیقی میتواند مانند هر وسیلة دیگری که به بهتر شدن مجالع عزاداری و ت زیه
کمک میکند در این مجالع ایفای نقش نماید و نهتنها مذموم و نکوهیمده نباشمد بلکمه
میتواند در اجرای بهتر ت زیه ،نظ دادن و خبر کردن مردم به کار آید .بهویژه زمانی که از
دستگاههای موسیقی در اجرای نقشهای ت زیه استفاده میشود و ت زیمهخوانها هرکمدام
متناسب با محتوای مطلبی که بیان میکننمد ،از یکمی از دسمتگاههای موسمیقی اسمتفاده
مینمایند و اش ار خود را در دستگاهی مناسب همان محتوی اجمرا مینماینمد 2.ایمن اممر
باعث تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب میشود و نیم به هدف را آسمانتر میکنمد؛ بنمابراین
شاید نتوان صِرف استفاده از آلات یا دستگاههای موسیقی را یمک آسمیب و آفمت دانسمت
بلکه این امر زمانی به یک آفت و آسیب تبدیم میشود که موسیقی از وسیله به یک هدف
تبدیم میشود یا در اجرای آن زیادهروی میشود و موسیقی از حاشمیه بمه ممتن میآیمد.
امری که ک ک در ب ضی از ت زیهها بهویژه ت زیههایی که توسط شماه و درباریمان انجمام
میشد ،خودی نشان میدهد و جای پای خود را باز میکند.
گسترش موسیقی باعث میشود برای آن ،چندین دسته تشکیم شود ،آلات زیادی به
استخدام درآید و مدتزمان نسبتا زیادی از ت زیه به اجرای موسیقی اختصاص یابد.
«چند دسته موزیک نظامی وارد تکیه میشد .دسته ی اول حامم موزیک مخصوص
نقرهایرنگ بود که دریکی از سفرهای ناصرالدینشاه از طرف ملکه انگلستان هدیه شمده
بود و میرزاعلی اکبمر خمان نقاشباشمی  -در دوره ی ب مد ممزین الدولمه لقمب گرفمت -
پیشاپیش آن درحرکت بود .دسته ی دوم موزیک قمزاق کمه غلامرضما خمان سمالار م مزز
 .8حاجیهخان علویه کرمانی ،روزنامه سفر حج عتبات عالیات و دربار ناصری ، ،نشر مور  -ق  ،چاپ :اول8311 ،
ه .ش ص .830
 .2علیاصغر شمی  ،صفحه.404 :
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(میناسیان)  -رئیعکم موزیک  -جلوی آن حرکت میکرد .چند دسته ی موزیمک دیگمر
ه دنبال آنها میآمدند و همه درجاهای خود میایستادند .دستههای موزیک بما نمواختن
مارش وارد میشدند و تا قبم از شمروع ت زیمه بمهنوبت نوازنمدگی میکردنمد .آخمر هممه
شترهای نقارهخانه شاهی قدم در تکیه میگذاردند ،گورگههای بزرگ به سر حیوانها بسته
و سُرناچیان بالباسهای قرمز با سرنا و کرنا و طبق و دهم بمه نوازنمدگی مشمغول بودنمد،
گاهی ه بنا به اقتضای مجلع ،کرناچیان از طبقههای بالا ،زیر طاق چادر تکیمه ،بماد در
کرناها مینمودند .پع از سان این دستهها ،اندکی سکوت میشد».

8

ت داد دستههای موسیقی افزایش پیدا میکند بهطوریکمه علویمه کرممانی از سمی و
چهم دسته موزیک یاد میکند که اگر این عدد بهتقریب ه درست باشد ،نشمان از ت مداد
واق اً زیاد گروههای موسیقی در این زمان است
«پشت سر آنها ،دستهدسته مزغانچیها میآیند ،میزننمد ،دور میگردنمد ،میرونمد.
قریب سی چهم دسته ،جوربهجور ،لباسهای رنگبهرنگ ،مقبول ،پشت سر اینها باز همه
مزغانچیها همه پشت سر ه میآیند .از این در تکیه میآیند ،از آن در میروند».

2

از این گزارش بهخوبی روشن میشود دستههای موسیقی در حاشیه یا بهعنوان کمک
به نظ دستهها و سینهزنان و امثال آن ،ایفای نقش نمیکنند بلکمه خودشمان دسمتههای
مستقلی تشکیم میدهند و وارد تکیه شده در حضور شاه اجرای برنامه میکنند و میروند.
هر دسته ه لباسها و آرایش مخصوص به خود را دارند .دستههایی که ت دادشان به سی
و چهم دسته میرسد و این ت داد زیاد ی نی اینکه خود موسیقی با ابزار فراوانی کمه در آن
استفاده میشود [ازجمله شیپور ،طبم ،نی ،قرهنی ،سنج و دهمم] موضموعیت دارد .ناگفتمه
پیداست که آموزش و هماهنگی این دسمتهها بمه نیمرو و زممان زیمادی نیماز دارد .بمرای
 .8علیاصغر شمی .408 ،
 .2حاجیهخان علویه کرمانی ،ص .830
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هماهنگی و تمرین به ماهها تمرین و ممارست نیاز دارد و برای ساخت این سازها ،کارگماه
و نیروی کار موردنیاز ،به کار گرفته میشود.
ابتدا نقارهخانه دولتی پای موسمیقی را بمه ت زیمهها بماز میکنمد 8و ازآنجاییکمه ت زیمهها
بهصورت ش ر اجرا میشدند ،موسیقی همخوانی خو و دلنشینی با ت زیه پیدا کمرد و اجمرای
آن را برای مخاطبین ،دلنشینتر و تأثیرگذارتر نمود .ایمن فمتح بما از طمرف سملطان انجمام
میگیرد پع یا کسی جرئت مخالفت ندارد یا اگر هم مخمالفتی باشمد ،گموش شمنوایی پیمدا
نمیشود و چندان تأثیرگذار نیست ،استقبال مردم هم راه را همموارتر میکنمد بهگونمهای کمه
موسیقی گسترش زیادی پیدا میکند و ک ک بهعنوان جزئی از عزاداری مقبولیت عام مییابد.

2

در عصر حاضر

هرچند در این زمان نه تکیه دولت و ت زیههای آن وجمود دارد تما مکمانی بمرای اجمرای
دستههای موزیک و موسیقی باشد و نه ناصرالدینشاهی هست که مشوق و خریمدار نوازنمدگی
آنها ،اما ه چنان موسیقی در مراس عزاداری امام حسمین

نقشمی پررنمگ و قابمتوجمه

دارد .ه ازنظر آلات و ابزار موسیقی که در ب ضی موارد به حد افراط و اسمراف میرسمد و هم
ازنظر سبکها و دستگاههای موسیقی که پیروِ سبکهای موسیقی غربی شدهاند.

 .8علیاصغر شمی  ،صفحه.400 :
 .2ج فر شهری باف ،جلد  8ص .881
ت زیه ،نمایش و شبیهخوانیای بود از شرح مظال بنیامیه به بنیهاش کمه دردنماکترین آن وقمایع کربلما بشممار
میآمد ،با صورت کامم آنکه عدهای پیر و جوان و کودک به مناسبت نقشهای خود که باید رل زنمان و دختمران
واق ه یا مردها و جوانان و کودکان آن را عهدهدار باشند لباسهای زنانه و مردانة عربمی کمه مطابقمت بما صمورت
تاریخی آن داشته باشد پوشیده سرپوش و روبند و عمامه یا سلاح و آلات حر آن را بر خویش آراسمته شمروع بمه
ارائه نمایش میکردند ،در این حالت که تمام گفتار و محاورات آن را باید با زبان ش ر و سخن نظ بیان بکننمد ،در
آهنگها و مقام و نغمههای دلنشین کاملاً علمی ت لی دار ،همراه موسیقیای درنهایت دلپذیر با آلات مناسب آن از
شیپور و طبم و نی و قرهنی و سنج و دهم در دستگاههای لازم که نیکوتر از آن امکانپذیر نمیگردید.
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آسیبهای استفاده از آلات موسیقی در مجالع ت زیه امام حسین
استفاده از آلات موسیقی در مجالع عزاداری اممام حسمین

میتوانمد از جهماتی

خو باشد و به اجرای بهتر این مجالع کمک کند ،جهاتی مانند اطلاعرسمانی ،برقمراری
نظ  ،بالا بردن جذابیتهای سم ی و جذ افراد بهویژه جوانان به این مجالع اما متأسفانه
استفاده از این ابزارها با آسیبهایی ه همراه است ،آسیبهایی مانند افراطگرایی ،رقابمت
و چش وه چشمی ،آلودگیهای صوتی و مردمآزاری که گاهی اوقات اتفاق میافتد.
افراطگرایی در استفاده از آلات موسیقی

هرچند اصم استفاده از آلات موسیقی یا هر ابزار دیگری که بتواند به اجرای بهتر مراس
عزاداری حضرت امام حسین

کمک کند ،امری پسندیده است اما گاهی اوقات ،افمراط و

زیادهروی در این امر ،خود به یک آسیب و ضد ارزش تبدیم میشود که متأسفانه در ب ضمی
از مراس عزاداری ،دیده میشود ،مواردی مانند طبمهای بسیار بزرگ که گاهی اوقات قطمر
آنها به دو متر میرسد 8،استفاده از بوقها یا بلندگوهای بسیار قموی ،زنمج ،دممام ،شمیپور و
دیگر آلات موسیقی به گونه ی افراط گونه ،افراطی که علاوه بر اسراف باعث ایجاد مزاحمت
و آلودگیهای صوتی ه میشود .آقای فتحالله زاده کارشناس تشکمهای دینمی و مسمئول
کانونها و هیئت مذهبی آذربایجان شرقی این آلودگیهمای صموتی را یکمی از آسمیبهای
عزاداری میداند« :حفغ آرامش جمزو حقموق مسمل شمهروندی بموده کمه ضمروری اسمت
دستجات و هیئت مذهبی در برگزاری مراس عزاداری از ایجاد آلمودگی صموتی و ترافیمک،
خودداری کنند» .ایشان برای مقابله با این آسیب ،فرمودند« :ستاد ساماندهی شئون فرهنگی
در مناسبتهای مذهبی در سالهای اخیر موفق به مقابله با آسیبهای مراس مذهبی شده و

 .8تصویر ضمیمه شماره یک.
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در این راستا ت داد طبمهای دسمتجات و سماعات عزاداریهمای خیابمانی را کماهش داده و
سینهزنی را در میان عزاداران فرهنگسازی کرده است».

8

خوشبختانه در زمینه استفاده از آلات موسیقی؛ دستهها و هیئتهای عزاداری ،گرفتمار
آلات موسیقی غر مانند ارگ ،ویولن ،ویولن سم و امثال آن نشدهاند و بیشتر بمه اسمبا
موسیقی محلی بسنده کردهاند ،برخلاف سبک اجرا و دستگاههای موسمیقی کمه متأسمفانه
گرفتار تقلید از سبک موسیقیهای غربی مانند پاپ و امثال آن ،شدهاند.
رقابت و چشموهمچشمی

رقابت و چش وه چشمی در استفاده از آلات موسیقی از دیگر آسیبهایی است که در
این زمان دامنگیر مجالع عزاداری بهویژه دستههای سینهزن و زنجیرزن شده است ،این
امر باعث شده است دستههای عزاداری از ت داد زیاد بوق ،بلندگو و طبم استفاده کنند .این
رقابت درباره طبمها علاوه بر ت داد در اندازه آنها هم دیمده میشمود بهگونمهای کمه در
ب ضی از دستهها طبمهایی با قطر دو متر ه دیده میشود 2.ایمن کمار علماوه بمر اینکمه
باعث اسراف و هدر رفت سرمایه میگردد ،آلودگی صوتی و مردمآزاری را هم بمه دنبمال
دارد؛ ی نی به خاطر کاری مستحب (عزاداری) مرتکب ف لی حرام میگردند( 3.مردمآزاری)

 .8خبرگزاری مهر  80آذر  8390تاریخ مراج ه  20مهر - 8399کد خبر .8414148
2ضمیمه شماره یک
3نشریه تبیان 3 ،مهرماه  .8391تحت عنوان اسراف و چش وه چشمی در عمزاداری اممام حسمین (علیهالسملام).
تاریخ مراج ه  22مهر 8399
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نتیجهگیری

از آنجائیکه استفاده از موسیقی در مراس عمزاداری اممام حسمین

ممیتوانمد تماثیرات

مثبتی داشته باشد نمیتوانی آن را یمک آسمیب قلممداد نممائی  .اجمرای اشم ار و نوحمههما در
دستگاههای موسیقی آنرا بسیار تاثیرگزارتر مینماید به گونهای که میتوان از آن به عنوان یک
نقطه قوت برای مداح یا روضه خوان نام برد به همین خاطر مداحان زمان قاجار چند سمال بمه
آموزش دستگاههای موسیقی میپرداختند امری که در عصر حاضر ه کمابیش دیده میشمود
هرچند با ورود سبکهای غربی و تقلید از مداحان بزرگ این امر بسیار ک رنگ شده است.
مطلب دیگری که درباره موسیقی قابم توجه است و میتوان از آن به عنوان یکی از نقاط
قوت موسیقی یاد کرد استفاده از آلات موسیقی در مراس عزاداری آن حضرت است .این آلمات
ه در منظ نمودن دستههای عزاداری نقش دارند و میتوانند دستههای عزادار به ویژه سمینه
زن و زنجیر زن را منظ نمایند و ه در اطلاع رسانی نقش ایفما نماینمد بمه ویمژه در زمانهمای
گذشته که وسایم ارتباط جم ی ک و ض یف بوده آلات موسیقی در این زمینه نقش پمر رنگمی
بازی میکردند .اما آنچه موسیقی را به یکی از آسیبهای مراسم عمزاداری اممام حسمین
تبدیم میکند استفاده افراطی از آن است .این افراط گرایی کمه در اسمتفاده از آلمات موسمیقی
دیده میشود آن را تا سر حد اسراف و چش و ه چشمی پیش میبرد و خلوص این مراس را
تحت تاثیر قرار میدهد ،تقلید از سبکهای موسیقی غربی مانند پاپ در مداحیهما و اشم ار آن
از دیگر آسیبهای استفاده نادرست موسیقی در عزداری است .این آسمیبهما از زممانی شمروع
میشود که هدف و وسیله جای خودشان را عوض میکند ی نی موسیقی کمه بایمد بمه عنموان
یک وسیله در خدمت مراس عزاداری آن حضرت باشد خود به یک هدف تبدیم میشود ،ایمن
امر علاوه بر اینکه نیتهای خالصانه افراد را تحت تماثیر قمرار ممیدهمد موجبمات چشم وهم
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چشمی و رقابتهای ناسال را نیز فراه میآورد .دقت و توجه دست اندرکاران به ویمژه هیمات
امنا و بزرگان مجالع میتواند در دور شدن مراس عزاداری اممام حسمین
جمله آسیبی که در این نوشتار به آن پرداخته شد بسیار مؤثر باشد.

از آسمیبهما از

آسیبشناسی استفاده افراطی از موسیقی در آئین عزاداری امام حسین

...

44

فهرست منابع
 .8آ .اس .هورنای ،فرهنگ پیشرفته آکسفورد ،موسسه نشر جهان دانش ،تهران ،چاپ نه .8312 ،
 .2انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن  9جلد ،چاپخانه مهارت ،تهران چاپ اول .8318
 .3پولاک ،یاکو ادوارد ،ایران و ایرانیان .ترجمه کیکاووس جهان داری .تهران :خوارزمی .8318
 .4حجازی ،سید علیرضا ،حسین بن علی در آیینه ش ر فارسی ،نشر فارس الحجاز.8313 ،
 .1دژاکام ،علی تفکر فلسفی غر از منظر استاد شهید مرتضی مطهری ،موسسه فرهنگی اندیشه م اصر -تهمران،
چاپ دوم.8311 ،
 .1دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه 81 ،جلد ،ناشر ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشمگاه تهمران ،چماپ دوم از دوره جدیمد
.8311
 .1ساروخانی ،باقر ،دائرهالم ارف علوم اجتماعی ،تهران ،کیهان ،8310 ،چاپ اول.
 .1شمی  ،علیاصغر ،ایران در دوره سلطنت قاجار ،بهزاد ،تهران  -ایران 8311 ،ه.ش.
 .9شهری باف ،ج فر ،طهران قدی  ،م ین  -تهران ،چاپ :چهارم 8313 ،ه.ش.پنج جلد.
 .80علویه کرمانی حاجیهخان  ،روزنامه سفر حج عتبات عالیات و دربار ناصری ،ص  ،830نشر مور  -قم  ،چماپ:
اول 8311 ،ه .ش.
 .88کمال پور مصطفی و دیگران ،مبانی نظریه و ساختار موسیقی ایران ،تهران شمرکت چماپ و نشمر کتا همای
درسی ایران .8398
 .82کمرهای ،محمدباقر ،در کربلا چه گذشت( ،ترجمه نفع المهموم) ،مسجد مقدس جمکران ،ق  -ایمران8318 ،
ه .ش.
 .83گوبینو ،ژوزف آرتور ،سه سال در آسیا سفرنامه کنت دو گوبینو ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی .تهران :قطره
.8313
 .84مستوفی ،عبدالله ،شرح زندگانی من ،صفحات :زوار ،تهران  -ایران 8314 ،ه.ش.سه جلد.
 .81اکبر طالب پور ،استادیار گروه جام هشناسی دانشگاه آیتاللهال ظمی بروجردی ،مجله جام هشناسمی کماربردی،
شماره  11تابستان  8394صص .891-282
 .81خبرگزاری بینالمللی قران (ایکنا)  22اردیبهشت -8319کد خبر  .8928192تاریخ مراج ه  20مهرماه .8399
 .81خبرگزاری تبیان 3 ،مهرماه  .8391تحت عنوان اسراف و چش وه چشمی در عزاداری امام حسین  .تاریخ
مراج ه  22مهر .8399

