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 چکیده

اممام  یدر مراسم  عمزادار یرگذارو تأث یو ابزار کاربرد یلهعنوان وسبه توانندیم یقیها و ابزار موسدستگاه

در  تواننمدیبرخوردارنمد، م ییبالما یاز قدرت جمذ  سمم  ینکهها علاوه بر ااستفاده شوند. آن ینحس

چراکه اسمتفاده از  یستتمام ماجرا ن یرگذاریتأث هباشند. البت یرگذارتأث یاربه مخاطب ه  بس ی انتقال مفاه

 ینظم  و سمامانده یبرقمرار ینو همچنم یرسماندر اطلاع توانمدیماننمد طبمم م یقیاز آلات موس یب ض

قرارگرفته، اسمتفاده  یقتحق وردم یبعنوان آسمقاله به ینه  مؤثر باشد. آنچه که در ا یعزادار یهادسته

. شمودیمشاهده م یخوباست که در زمان قاجار به ینامام حس داریدر مراس  عزا یقیاز موس یافراط

علاقمه بمه  - پرتجمم داشمت هاییعزادار یبه برگزار یکه علاقه فراوان- شاهیندر زمان ناصرالد یژهوبه

تا چهم دسته برسمد.  یبه س کردند،یشرکت م یدارکه در عزا یکیموز یهاتجمم باعث شد ت داد دسته

 دهمدینشمان م یدر عصر حاضر ه  وجود دارد و هنوز ه  خمود یبآس یناست که ا ینتوجه انکته قابم

ماننمد  یمدیجد یقمصماد کنمد،ینو جلموه م یدارد و در لباس یمتفاوت یهاموارد مصداق یهرچند در ب ض

 و گونه و چشم  سرافاستفاده ا یا هایمداح یمانند پاپ و امثال آن در اجرا ییاروپا هاییقیاز موس یدتقل

 آلات. یندر استفاده از ا یچشمه 

  .یعزادار شناسییبآس شناسی،یبآس ی،در عزادار یافراط یقیموس ی،عزادار یقی،موس :های کلیدیواژه

                                                 
  دانشگاه باقرال لوماسلام یختارارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 



 ویژه تاریخ اسلام، 8833، پاییز 83شماره   83

 

 

 مقدمه

در دوره قاجار گسترش زیادی پیدا کرد  های متفاوت عزاداری برای امام حسینشیوه

شاه به اممری فراگیمر تبمدیم گردیمد و ویژه ناصرالدینو با حمایت و تشویق پادشاهان قاجار به

وکارها ماهمه کسمب 2ای که باعث ت طیلمی گونهبیشتر اقشار جام ه را به خود مشغول نمود به

زاداری را باز نمود و افراد با وسمایم های مختلف در اجرای عهمین امر راه ورود سلیقه 8شد.می

هایی های مختلف به عزاداری پرداختند و س ی نمودند به آن غنا و تنوع بخشند. شمیوهو سلیقه

منبر و... مرسوم شد. یکمی از وسمایلی کمه در ایمن زنی، چهمقمه آجین، شمع آجین،مانند قفم

های موسمیقی ابزارآلمات و دسمتگاهمیان استفاده زیادی داشت و استقبال خوبی ه  از آن شد، 

ها و آلات مختلف های مخالف و موافق خوان ت زیهدر اجرای نقش 3های موسیقیدستگاه 2بود.

جا خت  نشد بلکه این امر به همین 4ها کاربرد زیادی داشتند.ها و ت زیهگردانیموسیقی در دسته

های موزیکی که در ت زیه شرکت دسته روز افزایش یافت تا جایی که ت داداستفاده از آن، روزبه

                                                 
، طهران باف ج فرشهری داری. تهران: خوارزمی، پولاک، ایران و ایرانیان. ترجمه کیکاووس جهان یاکو  ادوارد .8

 .440 ص ه.ش. 8313چ چهارم،  ،م ین: ، تهران2 جلدقدی ، 
 .408ص، ایران در دوره سلطنت قاجار. 2
 هایمقامدر  هاگوشه .گویی میگوشه  هاآنکه به  یاست از قط ات موسیق ایمجموعههر دستگاه  . ت ریف دستگاه:3

نظ ِ خاص این است که گذر از  این از نتایج ی. یکاندخوردهبه ه  پیوند  ینظ  خاص اساس برو  اندشدهساختهمختلف 
یک مقام ممادر  هادستگاه همة در .گیردمی صورت، دیگر در درون یک دستگاه، به شکم خوشایند ییک مقام به مقام

. مبانی نظمری و سماختار : مقاِم ماهور، مقاِم مادرِ دستگاِه ماهور استمثالدهد. میوجود دارد که نام خود را به دستگاه 
 .8398های درسی ایران، کتا  صطفی کمال پور و دیگران، تهران: شرکت چاپ و نشرموسیقی ایران، م

ها و هما و گوشمهمذهبی و سوگواری داشت، خمود موجمب حفمغ نغممات ملمی و ردیفی  جنبهخوانی، هرچند که ت زیه 4
توانسمت در دل تماشماچیان ت زیمه و عمزاداران صدا بهتر میخوش خواننده ی ازآنجاکههای موسیقی ایران گردید. دستگاه

کردنمد و های ت زیمه انتخما  میآهنگی داشتند، برای نقشمهخوانانی را که صدای گرم و خوشکارگردانان ت زیه. رخنه کند
 گرفتندفرا میح خواندن را طرز صحی آشنا بودند کاملاًخوانان استاد و ماهر که به موسیقی ایرانی این جوانان مدتی نزد ت زیه

خوانی، خوانندگانی را پرورش داد کمه در فمن آوازخموانی و تبحمر در مکتب ت زیه و شبیه ترتیب بدینکردند و و تمرین می
ه.ش،  8311ایمران،  -، ایران در دوره سلطنت قاجاربهزاد، تهران اصغر شمی علی موسیقی ایرانی به مقام هنرمندی رسیدند.

 .401صفحه: 
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بمدتر اینکمه ایمن وسمایم بمه  8نمودند به سی تا چهم دسته رسمید.نمودند و برنامه اجرا میمی

چشممی پادشماهان و بزرگمان تبمدیم وه گرایی و فخرفروشمی و چش ای برای تجممموسیله

در عصر ما هم  وجمود دارد  بری عنوان آسیب نام میاین افراط که ما در اینجا از آن به 2گردید.

 شود.های متفاوتی ظاهر میاما در برخی موارد مصادیق آن تفاوت پیداکرده و به شکم

، افمراط در اسمتفاده از است. در این مقالمه تحلیلی-روش تحقیق این مقاله، توصیفی

 قرارگرفتمه موردبررسمییمک آسمیب  عنوانبه حسینامام  عزاداریموسیقی در آئین 

 .است

به بیان درستی از استفاده موسمیقی در مجمالع عمزاداری  تواندمی شناسیآسیباین 

این مجالع ه  از این وسیله در جهت غنا  اندرکاراندستکمک نماید تا  حسینامام 

 های آن نشوند.د و ه  گرفتار آسیببخشی به مراس  عزاداری آن حضرت استفاده نماین

زخ ، کو ، ضر ، عیب  است؛ نی زیر آمدهفارسی به م ا یهانامهفرهنگدر  3آسیب

 براثمرهر عیب یا نقص یا زخم  کمه  4،و نقص یا شکستگی که بر از زخ  و ضر  پیدا آید

 1.پیدا شود عاملی مانند ضربه و جز آن،

                                                 
ش ه. 8311قم ، چماپ: اول،  -روزنامه سفر حج عتبات عالیات و دربار ناصمری، نشمر ممور   کرمانی علویه خان . حاجیه8

. قریمب سمی چهمم رونمدمی، گردنمدمی، دور زننمدمی، آیندمی هامزغانچی دستهدسته هاآنپشت سر  -829-830صص 
 آیند.میهمه پشت سر ه   هامزغانچیباز همه  هااین، مقبول، پشت سر رنگبهرنگ هایلباس، جورجوربهدسته، 

. یترجممه عبدالرضما هوشمنگ مهمدو نمویکنمت دو گوب سفرنامه ،ایسال در آس سه( 8313) نو،یگوب آرتور ژوزف. 2
 ه.ش. 8313تهمران، چماپ: چهمارم،  -م ین  8 جلد، طهران قدی ، باف ج فر شهری -814ص 8313قطره: تهران
 .882-888 صص

3. Damage. 

 ناشر، مؤسسه انتشارات و چماپ دانشمگاه تهمران، چماپ دوم از دوره جدیمد جلد، 81نامه، لغت ،دهخدااکبر علی. 4
 .844 ، ص8311

 .801 ص 8 ، جلد8318جلد، چاپخانه مهارت، تهران چاپ اول  9 رهنگ بزرگ سخنفحسن انوری، . 1
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شناسمی، آسیبت ریمف نمموده:  گونمهنیارا  شناسیآسیبفرهنگ پیشرفته آکسفورد 

یما حمالتی  شناسمی، مموق یتیالمات اسمت. آسیبلها و اختها، بیماریمطال ه علمی آسیب

 8شناختی است که در آن یک ارگانیزم از عملکرد صحیح و یا مناسب منع شده است.زیست

در  ،شدهانیبمختلف علوم، م انی مختلفی برای آن  یهاشاخهبه  توجه با، در اصطلاح

 . یکنیمدینی را بیان  شناسیآسیباینجا 

  

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

همر آسمیبی کمه بمه  نیبنابرا ،ندهست شیخوین عضوی از جام ه و اجتماع متدافراد 

اجتمماعی  یهابیآسمتحمت  ،وارد شمود ممدارنیداعتقادات و باورهای دینی یک جام مه 

و  گمرددیمماجتماعی، جام ه بمه بمدن انسمان تشمبیه  شناسیآسیباست. در  مطال هقابم

 یهمایضمیمرکمه یمک پزشمک  گونمههمان نیبنابرا 8،هایماریباجتماعی به  یهابیآس

را بشناسمد، م الجمه نمایمد و از تکمرار آن  هماآنتما  دهمدیمقرار  موردمطال همختلف را 

دینی ه  یک فرد متخصص در امور دیمن و ممذهب بمه  شناسیآسیبپیشگیری نماید در 

ین و دینی است، اموری که با انتظار منطقی از د یهایروکجدنبال شناخت و پیشگیری از 

هر دیمن و مکتبمی از پیمروان  هجام ه دینی سازگاری ندارد. بسیار روشن و بدیهی است ک

 یاجمهینتآن دین و مکتب عمم نمایند و  یهادستورال ممو  هاآموزهخود توقع دارد طبق 

باید با ت الی  و توق ات آن مکتب و دین هماهنگ  دیآیمکه از کردار افراد متدین به دست 

 آمدهدستبههرگاه نتیجه  آید. حسا بهیک جام ه سال  دینی  شد تا آن جام هو سازگار با

آن جام ه دینی  ،و توق ات دین و مکتب سازگار نباشد هاآموزهاز کردار افراد جام ه دینی با 

 تموانیمم شمدهانیبآسیب و انحراف دینی مبتلا گردیده است. با توجه به مطالمب  ینوعبه

 :ت ریف نمود گونهنیادینی را  شناسیآسیب

ها و اشکالاتی که بر اعتقاد و باور دینی و یا شناسی دینی ی نی شناخت آسیبآسیب»

شود و یا ممکن اسمت کمه آگاهی و م رفت دینی و یا عملی در رفتار جام ه دینی وارد می

 2«.وارد شود

 ،اشاره شمد هاآنبه م نای لغوی و اصطلاحی این واژه که در بالا به ب ضی از  توجه با

امموری اسمت کمه در رونمد طبی می یمک  ییشناسا، شناسیآسیبگفت هدف از  توانیم

                                                 
 .181، چاپ اول، ص 8310، دائره الم ارف علوم اجتماعی، تهران، کیهان، یباقر ساروخان .8
تهمران،  -م اصر اندیشه فرهنگی، تفکر فلسفی غر  از منظر استاد شهید مرتضی مطهری، موسسه دژاکام علی. 2

 .4، ص 8311چاپ دوم، 
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به همدف اصملی  یابیراهکه آن مجموعه از  یاگونهبهمجموعه اخلال به وجود آورده است 

نمودن این اشمکالات  برطرف ،هدف از این کار انده و دچار انحراف گردیده است.خود بازم

 ،اسمت شمدهفیت رو سیست  را به حالتی که آن مجموعه برای آن  است تا بتوان مجموعه

 ورده نمود.را برآ رودیمد و توق ی که از آن تغییر دا

صمدمات،  بمه نسمبت م رفت و شناخت کسب در این تحقیق شناسیآسیبمنظور از 

 در قاجار در عصر امام حسین عزاداری آئین در یافته ظهور آفات، خرافات و انحرافات

 است ممکن که باشدیم اقتصادی و مذهبی، سیاسی ،فرهنگی، فکری مختلف یهاعرصه

باشمد تما بتموان بما  یافتمه استمرار حاضر عصر تا محتوایی یا شکلی مختلف یهاقالب در

 آن حضرت را از این امور دور نمود. یهایعزادار ،هاآنو تبیین  ییشناسا

 آئین عزاداری

 ،نیآئ ،)دهار( ، أد ،عادت ،طبع ،عرف ،رس  ،رتیسآئین در لغت به این م انی آمده: 

 8.منش ،یخو ،خو ،خصلت ،خلق ،روش

مراسم  و مجالسمی  م نای به . آیین در این تحقیقبه م نای مراس  است در اصطلاح

 .شودیماقامه عزا  نیحسکه در آن برای امام است 

 عزاداری

اقاممه  و تیت ز ،بتیمص ،سوگاشتغال به  ی،پرست عزا ،یزار ،یوارگسوعزا در لغت: 

 2.مراس  عزا

واری، صبر بر مصیبت و صبر کمردن و در ی: مات ، مصیبت، ت زیه، زاری، سوگدارعزا

عمزا  8.به م نای مات  پرستی مجازاً ،آن استقامت ورزیدن و شکایت کردن و در عرف حال

                                                 
 211 ص 8اکبر دهخدا، جلد علی. 8
 .81111ص  80 دهخدا، ج اکبرعلی. 2
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از عزا در این  موردنظرم نای . رودیمه کار به م نای سوگ و مات  و مصیبت ب در اصطلاح

 .همان سوگ و مصیبت است یق،تحق

آئمین عمزاداری را   یتموانیمم نی که برای آئین و عزاداری آورده شمد،به م ا توجه با

شیوه، رس ، سنت و عادتی که بمرای بیمان احساسمات خمود در به :  یینمات ریف  گونهنیا

کمه  نمدیگویمآئین عزاداری یا سوگواری  ،شودیمسوگ کسی توسط فرد یا گروهی ابراز 

 است. دهیدداغهدف از این آئین ه  توصیه به صبر و تسلی دادن 

آمده  هانامهلغتو  هانامهفرهنگاین ت ریف هرچند با م انی لغوی و اصطلاحی که در 

ائمه  تسلی دادن به ندارد. کاملی تطابق د اما با آئین عزاداری امام حسینهمخوانی دار

در این مراس  اسمت و از  کنندگانشرکتعج( یکی از اهداف )زمانخاصه امام  اطهار

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

و گریمه کمردن و گریانمدن هم  از دیگمر اهمداف  واردشدهو خاندان پاکشان  نیحس

 ؛نیسمت مشماهدهقابمدیگر  در مجالع عزاداریکه  در این مجالع است کنندگانشرکت

را هم  دعموت بمه  مجلعصماحبکسی س ی در صمبوری نمدارد و  تنهانهی نی در اینجا 

ه   کنندگانشرکتمصائب و مقاتم س ی در تحریک عواطف  انیباببلکه  کندینمصبوری 

، داننمدیممگریه گردن و گریاندن( را مطلو  و موجب اجر و ثموا  هم  ) کاردارند و این 

باید به دنبال م نای دیگری برای این مراس  خاص باشی  تا با محتوا و هدف این  بنابراین

کمه از  ییهاسمنتو  هادسمتورال ممبا توجه بمه  ی داشته باشد.خوانه مراس  سازگاری و 

آئمین  وجمود دارد شماید بتمواندرباره این آئین خاص  اطهارائمه  ژهیوبهبزرگان دین 

از عممادات، رسمموم و  یامجموعممه: نمممودت ریممف  گونممهنیارا  نیحسمممممام عممزاداری ا

                                                                                                                   
 

 .81111 ص ،80 اکبر دهخدا، جعلی. 8
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نام و یماد آن حضمرت و  داشتننگهزنده  باهدف نیحستمندان امام که اراد ییهاسنت

 .دارندیمدیگر برپا  یهامناسبتدر ماه محرم یا  هرسالهقیام ایشان  یهاارزش

 نیحسامام 

و  زهمراو حضرت  یعلامام سوم شی یان و فرزند حضرت  ،نیحسامام 

ا یم سموم را برخی آن .است. درباره ولادت ایشان بین مورخین اختلاف است امبریپنوه 

 ع المأول سمال سمومیما آخمر ربی نج  جمادی الأولی سال چهارم هجرتا پی ش بانپنج  

و « بیتهذ»در  (نجف شهر در 410 محرم 22 یمتوف) یطوسخ یچنانچه آن را ش دانندیم

 در( ق 111-134مکمی عماملی  نیالمدجمالالدین محمد بن بوعبدالله شمعا) اول دیشه

 در( ش 8000 سمالی، متموفی عمامل نیمحمد بن حس نیبهاءالد) یبهائشیخ و « دروس»

بمن  محممدابموج فر ) ینمیکله کاست  یتیاند و موافق رواردهکار یاخت« ح المقاصدیتوض»

 ردهکم تیمروا ششم  اممام از( در بغمداد یقمر 329 یمتوف، ی قو  بن اسحاق رازی

 8.تاس

 ش( ه 8304-8814) قاجارعهد 

 8304تما سمال  8814ای از پادشاهان از نژاد مغمول هسمتند کمه از سمال قاجاریه سلسله

آغامحممدخان وسیله سال بر ایران حکومت کردند. این سلسله به 830هجری شمسی به مدت 

نفر در این سلسله به حکومت رسیدند. آخرین شاه قاجار، احمدشاه است  1قاجار تأسیع گردید، 

شمسی و بارأی قاطع مجلع پنج  از سملطنت خلمع گردیمد.  8304ماه سال  که در اوایم آبان

                                                 
ه.  8318ایران،  -، مسجد مقدس جمکران، ق  (ترجمه نفع المهمومکربلا چه گذشت، ) محمدباقر کمره ای، در .8
 .38 ، صش
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مجلع پنج  مصو  نمود برای اداره امور کشور، مجلع مؤسسان تشمکیم شمود و تما پایمان 

 8  و تشکیم مجلع مؤسسان، اداره امور به رضاخان سپرده شود.مجلع پنج

های مختلف پذیرای در طول تاریخ و در مواجهه بافرهنگ آئین عزاداری امام حسین

های مختلف تمأثیرات فراوانمی هایی در دو ب د ساختار و محتوا بوده است و از فرهنگدگرگونی

اجتماعی و فرهنگمی غالمب جام مه بموده اسمت. متناسب با ساختار  پذیرفته است، تأثیراتی که

صمورت هما بهکردنمد ایمن عزاداریهای مت صب سمنی ممذهب، حکوممت میزمانی که دولت

افتماد ایمن مراسم  باشمکوه و هر زمان حکومت در دست شی یان می 2گردیدمخفیانه انجام می

داری برپا نممود صورت رسمی برای آن حضرت، مراس  عزاحکومتی که به شد. اولینبرگزار می

هرچند این مراسم   3ه.ق( بودند. 320-411) بویهها، دسته عزاداری راه انداخت؛ آلو در خیابان

شک ایمن مراسم  در دوره قدم بودند اما بیوسیله آنان رسمیت پیدا کرد و در این زمینه پیشبه

فمراوان و  هایشاهان قاجمار بما صمرف هزینمه ه ش( به اوج خود رسید و 8814-8304) قاجار

شرکت در آئین عزاداری آن حضرت، این مراس  را باعظممت و شمکوه کم  ماننمدی در تماریخ 

آئین عزاداری آن حضرت در زمان قاجاریه از شکوه و عظمت زیادی برخموردار  4برگزار نمودند.

اما این امر خمالی از آسمیب هم  نبمود،  1کردندشد و تقریباً تمام اقشار جام ه در آن شرکت می

هایی که در اب اد مختلف، خودی نشان دادند و اقشار مختلف جام ه را بمه خمود مشمغول یبآس

 ها، استفاده افراطی از موسیقی در مراس  عزاداری اممام حسمیننمودند. یکی از این آسیب

 بود.

                                                 
 .129 ص اصغر شمی علی. 8
 .32ص  8313فارس الحجاز، نشردر آیینه ش ر فارسی،  علی بن حسین، حجازی رضاعلی سید .2
 .440 ج فر شهری باف ص. 3

 .211ه.ش. صفحه:  8314 ران،یا -، زوار، تهران 8من، جلد:  یزندگان شرح ،یمستوفعبدالله . 4
 .411 ص 4 ج فر شهری باف ج. 1
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 نیحساستفاده افراطی از موسیقی در مراسم عزاداری امام 

اسمتفاده از  -8 :حضرت به دو صورت بموداستفاده از موسیقی در مراس  عزاداری آن 

 .استفاده از آلات موسیقی -2 ،موسیقی هایدستگاه

 ی موسیقیهادستگاهاستفاده از 

 زمان قاجار در

ها بمرای های موافق و مخالف در ت زیمهویژه اجراکنندگان نقشخوانان بهمداحان و روضه

کردند و م مولماً همر ممداح، استفاده میها تأثیرگذاری بهتر و بیشتر در مخاطبان از این دستگاه

توجمه ایمن نکتمه قابم 8آموختنمد.ها را از اساتید خمود میخوانی این دستگاهخوان یا ت زیهروضه

های موسمیقی بمه اجمرای طور کمه دسمتگاهاست که این خمدمت دوطرفمه بمود ی نمی هممان

 2مین افراد ه  حفغ شدند؛وسیله ی هکردند بهخوان کمک میخوان یا ت زیهتأثیرگذارتر روضه

ی نی درزمانی که فرهنگ غالب جام ه، فرهنگ دینی بود و موسیقی و اهمم موسمیقی جایگماه 

ها با حفغ و اجرای خوانها و ت زیهخوانپرداختند، روضهچندانی نداشتند و افراد کمی به آن می

 3قی آمدند.های موسیقی در حفغ و انتقال آن به نسم ب دی به کمک اهم موسیدستگاه

 در عصر حاضر

کرد استفاده زیاد از آلات عنوان یک آسیب بیشتر خودنمایی میدر زمان قاجار چیزی که به

های های موسمیقی، آسمیبی جمدی نبمود چراکمه از دسمتگاهقسمت دسمتگاه موسیقی بود و در

ن یما خواناهمای ت زیمهنقش شد که کاملماً متناسمب مراسم  وموسیقی سنتی ایران استفاده می

ها بمرای تأثیرگمذاری بیشمتر در ها از ایمن دسمتگاهخوانخوان یا روضمهخوانان بود. ت زیهروضه

کمدام از علمما و مراجمع هم  کردنمد. هی صورت علممی و درسمت آن اسمتفاده میمخاطب به

                                                 
 .401صفحه:  اصغر شمی ،علی. 8
 .همان. 2
 .همان. 3
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تمرویج  دانستند. نمه تبلیمو ورا مغایر دین و شئون دینی نمی اعتراضی به این امر نداشتند و آن

نممود. در آن شد و نه مجلع عزاداری را از حالت عزاداری خمارج مینگ کفر محسو  میفره

جات موسمیقی و ت مداد بالمای ت مداد زیماد دسمته زمان بیشترین آسیب در بُ دِ آلات موسیقی و

اسمتفاده  تنها در ت مداد وعنوان یک آسیب مطرح بود اما در عصر حاضر نمهنوازندگان بود که به

ها و نحوه اجمرای ممداحان نیمز ات موسیقی، آسیب باقی است بلکه در بُ د دستگاهافراطی از آل

پسمند دیمده همای جوانهایی که بیشتر در مجالع و هیئتهای جدی وجود دارد. آسیبآسیب

دهنمد. ایمن شود، مجالسی که بیشترین یا تمام افراد آن را جوانان یا نوجوانمان تشمکیم میمی

کنندگان آن از انرژی بالایی ه  برخوردار اسمت، تحمت ه سنی شرکتجلسات که با توجه به رد

انگیز، سمینه یما زنجیرزنمی اند و با ریتمی تند و بسیار هیجانهای غر  قرارگرفتهتأثیر موسیقی

برداری تممام و طور واضح و آشکاری تقلید و کپیکنند. نحوه و ریت  اجرای مداح در اینجا بهمی

های موسیقی غربی است. اضافه خوانندگان موسیقی پاپ یا دیگر سبکتصرف از  بدون تغییر و

ها وسیله فرد دیگری در کنار مداح اصلی و استفاده از دسمتگاهحسین( به) شدن ذکر سین سین

زنی همای سربسمته و نحموه سمینهه  در محیطو باندهای جدید باقدرت کو  و صدای بالا آن

رساند و نموعی فضاسمازی مجمازی را بمه رین درجه خود میبرداری را به بالاتافراد حاضر، کپی

بیشتر خود را نشان  آورد. البته این آسیب در مجالع مولودی و جشن ائمه اطهاروجود می

نماید. این مشابهت گاهی اوقمات دهد و مجالع مولودی را شبیه مراس  اجرای کنسرت میمی

شمود و شایسمته اسمت واق اً سخت میشود که تشخیص این دو مجلع از ه  قدر زیاد میآن

کمه ایمن مطلمب عنوان یک آسیب موردتوجه قرار گیرد و به آن پرداخته شمود ولمی ازآنجاییبه

مندان در ایمن زمینمه شود. علاقهخارج از موضوع این تحقیق است، از ورود به آن خودداری می

 نمایند. توانند به کتا  رسانه شی ه از آقای محسن حسام مظاهری مراج همی

دلیم روی آوردن مداحان به موسیقی  ،یسنت یقیارشناس موسک، «عباس آزاد»آقای 

ایشان در ت ریمف موسمیقی پماپ  دانند.میپاپ را ساده بودن بیان در این نوع از موسیقی 

 گویند:می
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آید، وجود میه آهنگ گذاشته شود، موسیقی پاپ ب ،ایمانی که روی زبان محاورهز»

خواه  بگوی  که موسیقی پاپ، علمی نیست بلکه منظورم این اسمت کمه بمرای نمیالبته 

درک این نوع موسیقی، سواد موسیقایی زیادی لازم نیسمت، بمه هممین علمت اسمتفاده از 

 8«.شد موسیقی پاپ در ایران مانند دیگر کشورها با 

یقی، کسمب دلایم روی آوردن مداحان به این نوع از موسم ایشان اعتقاددارند یکی از

 2شهرت و م روفیت است.

ها های غربی ازجمله پماپ بمه ممداحییکی از نظراتی که درباره ورود سبک موسیقی

قدرتی که با اسمتفاده از ابمزار و  3،وسیله قدرت نرم استها بهوجود دارد، اعمال این سبک

از  ها نممود و درواقمع سمبک و روش جدیمدیک  موسیقی پاپ را وارد مداحیعواملی، ک 

 مداحی به نام مداحی پاپ را به وجود آورد.

 هاهای غربی به مداحیورود سبکعوامم  ترینمه 

هایی با ریت  تند در این اینجا از اش ار و آهنگ :تغییر ریت  نوحه از ماژور به مینور -8

 های سنتی که م مولاً آرام و سنگین اجمرازنیها و سینهنمایند، برخلاف مداحیاستفاده می

 شد.می

 هایممداحی هایمتن: ایبا سبک محاوره غیردینیاستفاده از اصطلاحات خاص  -2

بیمان  ایکمه بمه سمبک محماوره، اصمطلاحاتی کنندمیپاپ از اصطلاحات خاصی استفاده 

ادبمی ماننمد کنایمه،  هایآرایهبودن و خالی بودن از  فه همه. این سبک به دلیم شوندمی

اسمتفاده از  ،علاوه بر این ،و درک است فه قابم  برای عموم مردم ایهام، است اره و امثاله

                                                 
 .8399 مهرماه 20تاریخ مراج ه  .8928192 کد خبر-8319 اردیبهشت 22ایکنا() المللی قرانخبرگزاری بین. 8
 .همان. 2
 شناسمی کماربردی،مجلمه جام ه ،بروجردی ال ظمیاللهآیتشناسی دانشگاه ، استادیار گروه جام هپور طالباکبر . 3

 .891-282 صص 8394 تابستان 11شماره 
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ایمن نموع از  چراکمهنمود،  پسنددلجوانان  ویژهبهرا برای مردم  آن ،موسیقی ضربی و تند

عواملی که با روحیات و انرژی دوران جوانی و نوجوانی  ،شور و هیجان بالایی دارد ،مداحی

 همخوانی و سازگاری دارد.

 فرمایند:می بارهدراین ایه خامنهاللآیت

 خواننمده. مثلاً فلمان شودینامناسب استفاده م یهااز آهنگ یدر موارد امشنیدهمن »

در مجلمع   ییایحالا ما ب نده؛خوا یرا با آهنگ یچرند یِش ر عشق طاغوتی غیر ای یطاغوت

آهنمگ  نیمم رفمت را در ا یوالما اتیم، آحسینعشاق امام  یو برا حسینامام 

 8«.بد است یلیخ نیا ،آن را خواندن  یو بنا کن  یزیبر

 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 

ها و رنمگ و بموی ممذهبی بمه خمود گرفمت و گوشمهتأثیرگذار بود، درنتیجمه موسمیقی ه 

خوانی و های مختلمف بمه خمدمت مجمالع شمبیهموسمیقی ایرانمی در دسمتگاههای آهنگ

ها . علاوه بر این موسیقی که در ت زیمه2خوانی درآمد و موسیقی مذهبی را به وجود آوردت زیه

شد، از نوع موسیقی منظوم بود که اجرای هر نقش و شم ر در دسمتگاه خاصمی کمه اجرا می

شاه به ت زیمه، علاقه فراوان ناصرالدین ردید. با توجه بهگمتناسب مضمون ابیات بود، اجرا می

و  3ناپذیر ت زیه بود، رنگ و بوی اشرافیت و تجمم به خود گرفتموسیقی ه  که جزء جدایی

                                                 
 یدیخورش 8314در پنج  مرداد  بیتاهمبا مداحان و شاعران  داریدر د ای(،خامنه) سید علی حسینی 8
 .401صفحه:  اصغر شمی ،علی. 2
 .404صفحه:  اصغر شمی ،علی. 3
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 های مسمتقم موسمیقی تشمکیم شمد،دارای تشکیلات مخصوص بمه خمود گردیمد و دسمته

 8رسید.ها به سی، چهم دسته میهایی که گاهی اوقات ت داد آندسته

دیگری که به بهتر شدن مجالع عزاداری و ت زیه  ةوسیلمانند هر  تواندمیموسیقی 

مذموم و نکوهیمده نباشمد بلکمه  تنهانهدر این مجالع ایفای نقش نماید و  کندمیکمک 

زمانی که از  ویژهبهدر اجرای بهتر ت زیه، نظ  دادن و خبر کردن مردم به کار آید.  تواندمی

 هرکمدام هاخوانت زیمهو  شودمیت زیه استفاده  هاینقشموسیقی در اجرای  هایدستگاه

موسمیقی اسمتفاده  هایدسمتگاهاز یکمی از  کننمد،میمتناسب با محتوای مطلبی که بیان 

ایمن اممر  2نماینمد.میو اش ار خود را در دستگاهی مناسب همان محتوی اجمرا  نمایندمی

 بنمابراین کنمد؛می ترآسمانو نیم به هدف را  شودمیبیشتر در مخاطب  تأثیرگذاریباعث 

 های موسیقی را یمک آسمیب و آفمت دانسمتدستگاهصِرف استفاده از آلات یا  نتوان شاید

که موسیقی از وسیله به یک هدف  شودمیبلکه این امر زمانی به یک آفت و آسیب تبدیم 

. آیمدمیو موسیقی از حاشمیه بمه ممتن  شودمی رویزیادهیا در اجرای آن  شودمیتبدیم 

که توسط شماه و درباریمان انجمام  هاییت زیه ویژهبه هات زیهدر ب ضی از  ک ک امری که 

 .کندمیو جای پای خود را باز  دهدمیخودی نشان  شد،می

، چندین دسته تشکیم شود، آلات زیادی به برای آن شودمیگسترش موسیقی باعث 

 .زیادی از ت زیه به اجرای موسیقی اختصاص یابد زمان نسبتادتاستخدام درآید و م

مخصوص  یکاول حامم موز دسته ی. شدمی تکیهوارد  ینظام یکچند دسته موز»

ه شمده یه انگلستان هدکاز طرف مل شاهناصرالدین یاز سفرها دریکیه کبود  رنگاینقره

 - ین الدولمه لقمب گرفمتب مد ممزدوره ی در  - باشمینقاشبمر خمان کا میرزاعلیبود و 

ه غلامرضما خمان سمالار م مزز کمقمزاق  یکدوم موزدسته ی بود.  درحرکتش آن یشاپیپ

                                                 
 8311ق ، چاپ: اول،  -، روزنامه سفر حج عتبات عالیات و دربار ناصری، ، نشر مور  کرمانی علویه خان حاجیه. 8
 .830 ش صه. 
 .404، صفحه: اصغر شمی علی. 2
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گمر ید یمکموزدسته ی . چند کردمیت کآن حر یجلو - یکموز کمرئیع -( میناسیان)

بما نمواختن  یکموز هایدسته. ایستادندمیخود  درجاهایو همه  آمدندمی هاآنه  دنبال 

هممه آخمر . کردنمدمی ینوازنمدگ نوبتبمهه یمو تا قبم از شمروع ت ز شدندمیمارش وارد 

بسته  هاحیوانبزرگ به سر  هایگورگه، گذاردندمیه کیقدم در ت یشاه خانهنقاره یشترها

مشمغول بودنمد،  یرنا و طبق و دهم بمه نوازنمدگکقرمز با سرنا و  هایبالباسان یرناچو سُ

ه، بماد در کیمر طاق چادر تیبالا، ز هایطبقهان از یرناچکمجلع،  یه  بنا به اقتضا یگاه

 8.«شدمیوت کس کی، اندهادستهن ی. پع از سان انمودندمیرناها ک

علویمه کرممانی از سمی و  کمهطوریبه کندمیموسیقی افزایش پیدا  هایدستهت داد 

نشمان از ت مداد  ،ه  درست باشد تقریببهکه اگر این عدد  کندمیچهم دسته موزیک یاد 

 موسیقی در این زمان است هایگروهزیاد  واق اً

. رونمدمی، گردنمدمی، دور زننمدمی، آیندمی هامزغانچی دستهدسته ها،آنسر پشت »

باز همه  هااین، مقبول، پشت سر رنگبهرنگ هایلباس، جورجوربهقریب سی چهم دسته، 

 2«.روندمی، از آن در آیندمیدر تکیه . از این آیندمیهمه پشت سر ه   هامزغانچی

کمک  عنوانبهموسیقی در حاشیه یا  هایدسته شودمیروشن  خوبیبهاز این گزارش 

 هایدسمتهبلکمه خودشمان  کنندنمیایفای نقش  زنان و امثال آن،ها و سینهظ  دستهبه ن

. روندمیو  کنندمیو وارد تکیه شده در حضور شاه اجرای برنامه  دهندمیمستقلی تشکیم 

که ت دادشان به سی  هاییدستهو آرایش مخصوص به خود را دارند.  هالباسه   دسته هر

و این ت داد زیاد ی نی اینکه خود موسیقی با ابزار فراوانی کمه در آن  رسدمیو چهم دسته 

تمه [ موضموعیت دارد. ناگفسنج و دهمم، نیقره، ین، طبم، پوریش ازجمله] شودمیاستفاده 

نیمرو و زممان زیمادی نیماز دارد. بمرای بمه  هادسمتهپیداست که آموزش و هماهنگی این 

                                                 
 .408اصغر شمی ، علی. 8

 .830 ص، کرمانی علویه خان حاجیه. 2
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ارگماه ک برای ساخت این سازها،تمرین و ممارست نیاز دارد و  هاماه به هماهنگی و تمرین

 .شودمی، به کار گرفته موردنیاز و نیروی کار

ها کمه ت زیمهو ازآنجایی 8کنمدیها بماز مخانه دولتی پای موسمیقی را بمه ت زیمهابتدا نقاره

نشینی با ت زیه پیدا کمرد و اجمرای شدند، موسیقی همخوانی خو  و دلصورت ش ر اجرا میبه

و تأثیرگذارتر نمود. ایمن فمتح بما  از طمرف سملطان انجمام  ترنشینرا برای مخاطبین، دل آن

گموش شمنوایی پیمدا گیرد پع یا کسی جرئت مخالفت ندارد یا اگر هم  مخمالفتی باشمد، می

ای کمه گونمهکنمد بهشود و چندان تأثیرگذار نیست، استقبال مردم هم  راه را همموارتر مینمی

 2یابد.عنوان جزئی از عزاداری مقبولیت عام میک  بهکند و ک موسیقی گسترش زیادی پیدا می

 عصر حاضر در

مکمانی بمرای اجمرای  های آن وجمود دارد تماهرچند در این زمان نه تکیه دولت و ت زیه

شاهی هست که مشوق و خریمدار نوازنمدگی های موزیک و موسیقی باشد و نه ناصرالدیندسته

توجمه نقشمی پررنمگ و قابم ها، اما ه  چنان موسیقی در مراس  عزاداری امام حسمینآن

  رسمد و همدارد. ه  ازنظر آلات و ابزار موسیقی که در ب ضی موارد به حد افراط و اسمراف می

 اند.های موسیقی غربی شدههای موسیقی که پیروِ سبکها و دستگاهازنظر سبک

                                                 
 .400صفحه:  شمی ، اصغرعلی. 8
 .881 ص 8 جلد باف، ج فر شهری. 2

آن وقمایع کربلما بشممار  تریندردنماککمه  هاش بنیبه  امیهبنیبود از شرح مظال   ایخوانیشبیهت زیه، نمایش و 
خود که باید رل زنمان و دختمران  هاینقش مناسبت بهو کودک  جوان وپیر  ایعده کهآن، با صورت کامم آمدمی

عربمی کمه مطابقمت بما صمورت  ةمردانزنانه و  هایلباسباشند  دارعهده را آنواق ه یا مردها و جوانان و کودکان 
بر خویش آراسمته شمروع بمه  را آنتاریخی آن داشته باشد پوشیده سرپوش و روبند و عمامه یا سلاح و آلات حر  

باید با زبان ش ر و سخن نظ  بیان بکننمد، در  را آن، در این حالت که تمام گفتار و محاورات کردندمیارائه نمایش 
دلپذیر با آلات مناسب آن از  درنهایت ایموسیقی، همراه دار ت لی علمی  کاملاً نشیندل هاینغمهم و و مقا هاآهنگ

 .گردیدنمی پذیرامکانلازم که نیکوتر از آن  هایدستگاهو سنج و دهم در  نیقرهشیپور و طبم و نی و 
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 نیحساستفاده از آلات موسیقی در مجالع ت زیه امام  یهابیآس

از جهماتی  توانمدمی حسمیناستفاده از آلات موسیقی در مجالع عزاداری اممام 

، برقمراری رسمانیاطلاعخو  باشد و به اجرای بهتر این مجالع کمک کند، جهاتی مانند 

 متأسفانهجوانان به این مجالع اما  ویژهبهسم ی و جذ  افراد  هایجذابیتنظ ، بالا بردن 

گرایی، رقابمت افراطمانند  هاییآسیب ه  همراه است، هاییآسیباستفاده از این ابزارها با 

 افتد.یمکه گاهی اوقات اتفاق  آزاریمردمصوتی و  هایآلودگی، چشمیوه و چش 

 یی در استفاده از آلات موسیقیگراافراط

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

کمک کند، امری پسندیده است اما گاهی اوقات، افمراط و  عزاداری حضرت امام حسین

شود که متأسفانه در ب ضمی روی در این امر، خود به یک آسیب و ضد ارزش تبدیم میزیاده

های بسیار بزرگ که گاهی اوقات قطمر شود، مواردی مانند طبماز مراس  عزاداری، دیده می

ا بلندگوهای بسیار قموی، زنمج، دممام، شمیپور و ها یاستفاده از بوق 8رسد،ها به دو متر میآن

دیگر آلات موسیقی به گونه ی افراط گونه، افراطی که علاوه بر اسراف باعث ایجاد مزاحمت 

دینمی و مسمئول  هایالله زاده کارشناس تشکمشود. آقای فتحهای صوتی ه  میو آلودگی

های تی را یکمی از آسمیبهمای صمواین آلودگی و هیئت مذهبی آذربایجان شرقی هاکانون

حفغ آرامش جمزو حقموق مسمل  شمهروندی بموده کمه ضمروری اسمت »داند: عزاداری می

 ترافیمک، مذهبی در برگزاری مراس  عزاداری از ایجاد آلمودگی صموتی و هیئتدستجات و 

ستاد ساماندهی شئون فرهنگی » ایشان برای مقابله با این آسیب، فرمودند:«. کنند خودداری

مراس  مذهبی شده و  هایآسیباخیر موفق به مقابله با  هایسالمذهبی در  هایتمناسبدر 

                                                 
 .تصویر ضمیمه شماره یک. 8
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خیابمانی را کماهش داده و  همایعزاداریدسمتجات و سماعات  هایطبمدر این راستا ت داد 

 8«.کرده است سازیفرهنگرا در میان عزاداران  زنیسینه

گرفتمار  ،عزاداری هاییئتهو  هادسته ؛خوشبختانه در زمینه استفاده از آلات موسیقی

و بیشتر بمه اسمبا   اندنشده د ارگ، ویولن، ویولن سم و امثال آنآلات موسیقی غر  مانن

 متأسمفانهموسمیقی کمه  هایدستگاه، برخلاف سبک اجرا و اندکردهموسیقی محلی بسنده 

 .اندشده و امثال آن،غربی مانند پاپ  هایموسیقیگرفتار تقلید از سبک 

 یچشموهمچشمرقابت و 

هایی است که در چشمی در استفاده از آلات موسیقی از دیگر آسیبوه و چش رقابت 

زن و زنجیرزن شده است، این های سینهویژه دستهگیر مجالع عزاداری بهاین زمان دامن

این  های عزاداری از ت داد زیاد بوق، بلندگو و طبم استفاده کنند.امر باعث شده است دسته

ای کمه در گونمهشمود بهها هم  دیمده میها علاوه بر ت داد در اندازه آنت درباره طبمرقاب

کمه ایمن کمار علماوه بمر این 2.شودهایی با قطر دو متر ه  دیده میها طبمب ضی از دسته

آزاری را هم  بمه دنبمال گردد، آلودگی صوتی و مردمباعث اسراف و هدر رفت سرمایه می

 آزاری(مردم) 3گردند.عزاداری( مرتکب ف لی حرام می) اری مستحبی نی به خاطر ک دارد؛

  

                                                 
 .8414148 د خبرک- 8399 مهر 20تاریخ مراج ه  8390 آذر 80 خبرگزاری مهر. 8
 ضمیمه شماره یک 2
 السملام(.علیه) چشمی در عمزاداری اممام حسمینوه تحت عنوان اسراف و چش  .8391 مهرماه 3نشریه تبیان،  3

 8399 مهر 22تاریخ مراج ه 
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 گیرینتیجه

توانمد تماثیرات ممی از آنجائیکه استفاده از موسیقی در مراس  عمزاداری اممام حسمین

در هما اجمرای اشم ار و نوحمهسمیب قلممداد نممائی . توانی  آن را یمک آنمی مثبتی داشته باشد

توان از آن به عنوان یک ای که مینماید به گونهتر میبسیار تاثیرگزارآنرا های موسیقی دستگاه

نقطه قوت برای مداح یا روضه خوان نام برد به همین خاطر مداحان زمان قاجار چند سمال بمه 

شمود بیش دیده میختند امری که در عصر حاضر ه  کماپرداهای موسیقی میآموزش دستگاه

 تقلید از مداحان بزرگ این امر بسیار ک  رنگ شده است. های غربی و هرچند با ورود سبک

توان از آن به عنوان یکی از نقاط می مطلب دیگری که درباره موسیقی قابم توجه است و

قوت موسیقی یاد کرد استفاده از آلات موسیقی در مراس  عزاداری آن حضرت است. این آلمات 

های عزادار به ویژه سمینه توانند دستهمی وهای عزاداری نقش دارند ه  در منظ  نمودن دسته

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 

 مراسم  عمزاداری اممام حسمین هایکردند. اما آنچه موسیقی را به یکی از آسیببازی می

کند استفاده افراطی از آن است. این افراط گرایی کمه در اسمتفاده از آلمات موسمیقی می تبدیم

برد و خلوص این مراس  را می را تا سر حد اسراف و چش  و ه  چشمی پیش شود آندیده می

هما و اشم ار آن داحیهای موسیقی غربی مانند پاپ در مدهد، تقلید از سبکتحت تاثیر قرار می

هما از زممانی شمروع های استفاده نادرست موسیقی در عزداری است. این آسمیباز دیگر آسیب

کند ی نی موسیقی کمه بایمد بمه عنموان شود که هدف و وسیله جای خودشان را عوض میمی

شود، ایمن می یک وسیله در خدمت مراس  عزاداری آن حضرت باشد خود به یک هدف تبدیم

دهمد موجبمات چشم  وهم  ممی خالصانه افراد را تحت تماثیر قمرارهای علاوه بر اینکه نیتامر 
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دقت و توجه دست اندرکاران به ویمژه هیمات  آورد.می های ناسال  را نیز فراه چشمی و رقابت

هما از از آسمیب تواند در دور شدن مراس  عزاداری اممام حسمینمی امنا و بزرگان مجالع

 آن پرداخته شد بسیار مؤثر باشد. این نوشتار به جمله آسیبی که در
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