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 چکیده
پژوهشحاضربردرکجایگاهوکارکردموسیقیدرمجالسمذهبیزنانۀشهرتهرانمتمرکزاستو

همراهموسیقی)آوازییاآوازبهبندیاینمجالسبامحوریتهمگامباتحلیلموسیقاییوارائۀدسته

هابررسیشود.پسگیریآنساز(،تالششدهاستتانقشکلیدیموسیقیدراینجلساتوشکل

به سنگلج محلۀ تهران، شهر گوناگون مناطق بررسی واز متنوع طبقاتی و فرهنگی بافت علت

مهروموم-همچنینتحوالتفرهنگی در بهاجتماعیمنطقه وانمیدانپژوهشانتخابعنهایاخیر

نگاریازطریقمشاهدۀمشارکتیاستفادهوباشرکتدرجلساتوشد.دراینپژوهشازروشمردم

عنوانابزاریبرایفهمکننده،روشتحقیقکیفیبهشکلمطالعۀموردیبهمصاحبهباافرادشرکت

ترتیبکهدرهمۀمراسممبتنینایموضوع،دربازۀزمانیمشخصچهاردهماهانتخابشدهاست.به

برتقویمشیعی)اعمازسوروسوگ(مشاهدۀمشارکتیانجامشدهاست.دربخشپیشینۀتاریخیاز

منظورهاوروزنامۀخاطراتاستفادهشدهاست.بهایوبررسیاسناد،سفرنامهروشمطالعۀکتابخانه

قطعاتخوانده تحلیلموسیقایی، اینبررسیو در برمبنایتحلیلدادهشده آوانگاریو هامراسم،

توجهبهموسیقیدستههیئت بههایزنانهبا علتمالحظاتمذهبیوسنتیمبنیبربندیشدند.

هایزنانهبهدورازرسانه،دوربینوضبطوممنوعیتخواندنزندراجتماعایرانی،مناسکوآیین

می وجودپخشعمومیبرگزار با پژ شود. اینوهشانجامچند زنانه، مجالسمذهبی درمورد شده

بهپژوهشبه موسیقی درنظرگرفتن زاویهعلت از مراسم، این بخشاصلی اینعنوان به جدید ای

مجالسپرداختهاست.

روضهآیینهای کلیدی: واژه مولودی،خوانی،سفرههایزنانه، مداحی، هاینذری،مجالسمذهبی،

موسیقیآیینی.
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 مقدمه
هایجنسیتیدربسترهایدینیصورتهایمعدودیدرزمینۀمطالعاتآیینیوتجربهپژوهش

هاباتمرکزرویمجالسمردانهانجامشدهودربرخیگرفتهاست.دراغلبموارد،اینفعالیت

هابهفرهنگموسیقاییاینمجالسنیزپرداختهشدهاست.دراینمیان،پژوهشدرموردازآن

ترینمجالسنگارانهداشتهاست.ازمتداولمذهبیزنانهسهماندکیدرمطالعاتمردممجالس

سوگواریبرایوفاتشخصیت شادباشوالدتیا مراسممتعلقبه هایمذهبمذهبیزنانه،

درسطوحمختلفاجتماعیو«مولودی»یا«روضه»،«سفره»تشیعاست.اینمراسمباعنوان

می برگزار بهشود.فرهنگی خوراککارگرفتهابزار و ابزار شامل معموالً مراسم، این در شده

نوعیازنمادینیاستکهدرهرنسخهبادیگریمتفاوتاست.امروزهحضورابزارنمادینیکهبه

بازتعریفمیشمارمیمظاهرفناوریمدرنبه کندوشکلمتفاوتیازآنراآید،اینمراسمرا

ابزارارائهمی شدنمراسمایهایجمعیکهدررسانهیمانندمیکروفنوبلندگوورسانهدهد؛

کرده ایفا نقشمؤثری مردانه مذهبی سور و دیدهسوگ نیز زنانه مجالسمذهبی در اند،

علتمالحظاتمذهبیوسنتیمبتنیبرممنوعیتخواندنزندراجتماعایرانی،شوند.بهمی

شودونشرازرسانه،دوربینوضبطوپخشعمومیبرگزارمیهایزنانهبهدورمناسکوآیین

هایعمومیواجتماعیممنوعاست.هادررسانهآن

تک فضای مطالعۀ با نقشپژوهشحاضر و کارکرد بررسی به مذهبی، آیین جنسیتی

ازدخالتوگفتمانمردانهمی سؤالمهمیکهموسیقیدریکفضایزنانهوبهدور پردازد.

شودایناستکهآیااینتمرکزبردرکجایگاهوکارکردموسیقیدراینمراسممطرحمیم

شودوهمۀارکانآنازجملهجلساتبهشکلیتقلیدیودرسایۀمجالسمردانهبرگزارمی

هایمردانهاستیادارایهویتیمستقلهستند.آیاموسیقیدراینموسیقیتقلیدیازآیین

شود؟هویتمستقلایبرایتجمعآیینیمحسوبمیلیدیداردیاتنهابهانهمجالسنقشیک

گیردوموسیقیچهنقشیدراینازجامعۀمردانهدربسترمراسمآیینیزنانهچگونهشکلمی

سازیدارد؟هویت

 شناسی پژوهش روش
تحقیقونگاریازطریقمشاهدۀمشارکتیومصاحبهوهمچنیندراینپژوهشازروشمردم

ایاستفادهشدهاست.پژوهشگرباانتخابروشتحقیقکیفیبهشکلمطالعۀمطالعۀکتابخانه

می است، خاص زمانی بازۀ در موضوع یک فهم برای روشی که مشاهدۀموردی با کوشد

این برگزاری چگونگی یکقوممستقیم، دید از و جزئیات با را مراسم شناسموسیقیگونه

هایمذهبی،آیینیشدهپاسخدهد.باتوجهبهاینکهسفرههایمطرحبهپرسشتوصیفکندو
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زنانهاست،تالششدتادربازۀزمانیچهاردهماه،طیفمتنوعیازمجالسوسفره هایکامالً

هاوهایمیدانیدرنظرگرفتهشود؛زیراباتوجهبهدادههایسوگوسور(دردادهنذری)سفره

اینسفرهمطالعاتمیدا از هرکدام برگزارنیمشخصشد و نیتخاصینذر و برایمورد ها

منظوربررسیمیزانتأثیرپذیریموسیقیمجالسزنانهازمجالسمردانه،موسیقیشوند.بهمی

 .مجالسمردانهنیزبررسیشدهاست

ابژهسفره لحاظ از مشابهت عین در نذری بههای بههای ادعیه، و شکللحاظکارگرفته

به تفاوتدارند؛ استفاده، موسیقیمورد بازاربرگزاریو بافتشهریسنتی در نمونه، عنوان

مولودی در سفرهتهران، و نمیها استفاده ساز از کمترهایسور مناطق در آنکه حال شود؛

سنتیوامروزی،استفادهازسازهایمختلف،ازدفگرفتهتاسازهایموسیقیکالسیکایرانی

هایسور،بهمقولۀخصوصسفرههایمختلفوبهحتیگیتارمتداولاست.همچنیندرسفرهو

بیشتریمی کتابخانهپوششتوجه مطالعۀ از تاریخیپژوهشگر، بخشپیشینۀ در ایوشود.

سفرنامه از بسیاری تعداد پژوهش، برای است. شده استفاده نیز اسناد روزنامۀبررسی ها،

هامطالعهوبررسیشدههایمختلفدرمراکزفرهنگیوموزهجموعهعکسخاطراتافرادوم

هایبانوانتوجهشدهاست.طورخاصبهخاطراتیاسفرنامههابهاست.دراینبررسی

 پیشینۀ پژوهش
مژگاندستوری)مهم را مجالسمذهبیزنانه کتاب۱940ترینپژوهشدرمورد در مناسک(

میتاریخآیینۀدرزنانهمذهبی دیگر موارد از داد. انجام به زنانههیئت»توان مذهبی «های

هایتحولهیئت»(،۱941)مهری،«نقشوجایگاهزناندرمراسمعزاداری»(،۱901نیا،)نوری

انقالباسالمی تهرانیپساز زنانۀ » ۱94۱)فرزعلیان، و عاملیتسفره»( تهران: هاینذریدر

تأملدیگرنیزبه(اشارهکرد.دوپژوهشقابل۱940)رحمانیوفرحزاد،«زنانهدرجماعتآیینی

کالینک سابینه است. دسترس در انگلیسی شیرازی۱(۱110)۱زبان فائقه در۱115)9و )

.هایآیینیزنانهپرداختندهایخودبهموضوعمجالسمذهبیوسفرهپژوهش

نحصاریبهمجالسمذهبیزنانهاست.شده،درپرداختااهمیتاینکتابومقاالتعنوان

صورتمشاهدۀمشارکتیاستفادهشدهاست.آمارباالیدربیشتراینمقاالتازروشتحقیقبه

عنوانحضار،اینحوزهرابهحوزۀمطالعاتیمهمیدرمشارکتزناندراینمجالسحداقلبه

توجهیهابهموسیقیکمهششناسیتبدیلکردهاست،امادرهمۀاینپژوهایجامعهپژوهش

هاهاوحساسیتاحتمال،محدودیتتوجهیشدهاست.علتاینامربهتر،بییابهعبارتصحیح
                                                            
1. Sabine Kalinock 
2. “Research on Shiite Rituals of Women in Tehran” 

3. “The Sofreh: Comfort and Community among Women in Iran” 
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درموردموسیقییاحتیعنوانکلمۀموسیقیوهمچنینعدمتخصصپژوهشگرانبودهاست.

جامعه یا حوزوی امور متخصصان یا اغلب حوزه این بودهپژوهشگران دراند.شناس حتی

ها،هاوپرداختنبهابژهبندیرغموسواسودقتدرتقسیمپژوهشیکهدستوریانجامداد،علی

بهموسیقینپرداخت.درزمینۀپیشینۀتاریخینیزچندانبهوجوداسنادتاریخیتوجهنکرد.

نانهازایننظر،شکلپژوهشنوشتارحاضربامقاالتوکتبدیگرمرتبطبامجالسمذهبیز

متفاوتاست.

 میدان پژوهش
پژوهشمیدانیدر بخشعمدۀ انتخابو سنگلج محلۀ حاضر، برایپژوهشمیدانینوشتار

ایندرحالیاستکهدرمجالسبرگزارشدهدرسایرمناطق همینمنطقهانجامشدهاست.

بررسی بنابر است. گرفته صورت میدانی مشاهدۀ و مشارکت نیز تهران اینانجامهای شده،

عنوانمیدانپژوهشانتخابشد:دالیلزیربهمنطقهبه

بافتفرهنگیمتنوعدراینمنطقه:اینمنطقهازدیربازپذیرایاقشارمختلفباخاستگاه .۱

غیرتهرانی افراد را جمعیتآن از بخشبزرگی است. بوده متفاوت اجتماعی و فرهنگی

ساکنتشکیلمی از بخشبزرگی شمالیدهند. را اینمنطقه جنوبیان )بهها، خصوصها

آذریعرب ایرانزبانزبان(، مناطق دیگر و ارومیه( و تبریز اردبیل، زنجان، )شهرهای ها

دهند.چنینتنوعیحتیازلحاظگویشوزبانبافتیمتنوع،ازفرهنگوآدابتشکیلمی

.آوردوجودمیورسوممختلفبه

م .۱ متفاوت: طبقاتی انتخاببافت پژوهش بهیدان شاهپورشده محلۀ با همسایگی علت

)خیابانوحدتاسالمی(وبازارتهرانوهمچنیننزدیکیبهخیابانابوسعید،دارایبافت

لحاظموقعیتمالیازطبقۀمتوسطجامعهطبقاتیمتنوعیاست.عمدۀساکنانمنطقهبه

قدیمی«بازاریان»ارتدربازارتهرانوهستند.تعدادبسیاریازافرادمتمکنوصاحبانتج

ساکن منطقه این در هنوز نیز هستند، جامعه مرفه اقشار شمار در درکه اغلب و اند

.هایابوسعیدومنیریهاقامتدارندخیابان

محله-تغییراتفرهنگی .9 سنگلجو قدیمیاجتماعیمنطقه: شمار آندر ترینهایهمسایۀ

وج با تغییراتفرهنگیمناطقتهرانهستندو )بهاجتماعیسال-ود خصوصهایگذشته

داشته بافتسنتیخود حفظ در سعی اخیر(، نظربیستسال از هم این، وجود با اند.

اند.سرعتاینتغییراتدرمقایسهبامعماریشهریوهمبافتفرهنگیتغییراتیداشته

تدریجتخریبشدهوجاییمیبههایقدتوجهاست.خانهدیگرمناطقتهرانکُند،اماقابل

۱940وآمدبهمنطقه)ازاردیبهشتاند.دربازۀزمانیمشخصرفتخودرابهآپارتمانداده
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تیر نیزمشاهدهشدخانه۱941تا بههایقدیمیبه(، تدریجتخریبشدهوجایخودرا

دادهآپارتمان ششطبقه تا چهار آپارتمانهای پژوهش، منطقۀ در چندواحدیهاند. ای

بزرگیامجتمعمسکونیمشاهدهنشدهاست.

 خوانی غدیر و سفرۀ حضرت قاسم مطالعۀ موردی مولودی

منظورمطالعۀموردیانتخابازمیانهمۀاینمجالس،یکمجلسسوگویکمجلسسوربه

شدبرایمجلسسوگروایتزنانهوسنتیازسفرۀحضرتقاسمانتخابشدوبرایمجلس

بهمواردگوناگونیتوجهومراسممولودیسور درانتخابایندومورد، خوانیعیدغدیرخم.

بررسیشد:

عیدغدیرازبزرگ .۱ تریناعیادشیعیاناستوبرگزاریجشندراینروزازعیدغدیرخم:

شود.شعائرشیعیانمحسوبمی

عزاداریمتداولهایسفرۀحضرتقاسم:مراسمعزاداریبرایحضرتقاسمیکیازآیین .۱

گردانیودرایراناست.شهادتحضرتقاسمهمبهشکلتعزیه،همبهشکلآیینسینی

می برگزار سفرۀحضرتقاسمتنهاهمبهشکلسفره میانایناشکالگوناگون، از شود.

برگزارمی کنند.بهشکلنمایشیبرگزاریآییننیزتوجهآیینیاستکهفقطزنانآنرا

.شدهاست

 بررسی و تحلیل موسیقی

منظورمطالعۀموردی،قطعاتموردبررسیدردومجلسحضرتقاسمومراسمعیدغدیربه

 آوانگاریواینمواردبررسیشدند:

تحلیلموسیقینوحه .۱ مولودیبررسیو و بهها اینتحلیلفواصل در شده: کارهایاجرا

جمله بندیرفته، و استفاده مورد مدهای بهها، کارکردنحوۀ تغییر برای کالم کارگرفتن

موسیقیازسوربهسوگوبالعکسبررسیشد.

توجهرفتاروزمینۀ .۱ در۱بررسیوتحلیلموسیقیبا اینشکلتحلیل، )متن(موسیقایی:

 شد. استفاده موردیمجلسحضرتقاسم موضوعمطالعۀ با مرتبط موسیقی تحلیل در

تحلیلموسیقیصرفبدونپژوهشحاضرموسیقیبهدوشیو الف( است: تحلیلشده ه

همراهموقعیتاجرایی.درنظرگرفتنمتنآوازیوموقعیتاجرایی؛ب(تحلیلموسیقیبه

ایندوموردهمدرمطالعۀموردیسفرۀحضرتقاسموهمدرمراسمعیدغدیرلحاظ

 استفادهشد:طورکلیچهاردستهملودیهامشخصشدبهشدهاست.دربررسیملودی

                                                            
1. context 



 ۱011،بهاروتابستان۱۱پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش00

 

ملودیترانهشدهشکلساده بههایمردمایاز انقالبدرخصوصترانهپسند هایپیشاز

شود.اغلبمواردبخشیازترانهیابندگردانآناستفادهورویآنکالممذهبیگذاشتهمی

 هایمردمی؛ملودیترانه (۱

ننمونۀآوازی،تریتونیککهنگارندهدریکنمونهباآنمواجهشد.ای۱سیستمرسیتاتیف (۱

هایبیشتراستونگارندهاست.بررسیایننمونهنیازمندپژوهشبیشتروبرخوردبانمونه

 درآیندهبرایمطالعاتتکمیلیبهاینموردخواهدپرداخت؛

 هاییکهازنظرمدبامدهایردیفموسیقیدستگاهیایرانقرابتدارد.استفادهازملودی (9

 استفادهملودیاساس خواندههای قطعۀ موارد بیشتر در است. تکرار برمبنای شدهشده،

متشکلازیک،دوودرمواردمعدودیسهجملۀموسیقاییاست.گاهینیزهمۀاثربرمبنای

ملودی ازیکسوباردیفتکراریکعبارتمتشکلازپنجیاششنتشکلگرفتهاست. ها

ازسویدیگربهموسیقیدستگاهیایرانیقر در۱«پسندشدنعامه»ابتدارندو تمایلدارند.

گیرد.درهاییکهباردیفموسیقیدستگاهیایرانیقرابتدارند،مدگردیصورتنمیملودی

به را فواصل مداح موارد تعدیلبسیاری میصورت نوحهشده درمورد مسئله این هایخواند.

 کند.طوردقیقرعایتنمیقدیمینیزصادقاستومداحدراجرافواصلرابه

 پژوهش میدانیتحلیل 
اهمیتی حائز و گوناگون موارد حاضر، متن موضوع محوریت با پژوهشمیدانی جریان در

مشاهدهوبررسیوتحلیلشد.هریکازاینموارددریکمراسممذهبیزنانهدارایجایگاهو

آن مجموعۀ و دارند منسجم ارتباطی یکدیگر با و هستند معنااهمیت زنانه جلسات به ها

مراجعهبهتعریفوتعابیرنظریهبمی بهنظراتگوناگونیخشند. را ما پردازانمختلفازدین،

مناسکجمعیاهمیتفراوانیدارند؛زیرادرخاللمناسک9سازد.ازنگاهدورکیمرهنمونمی

درونیمی فرد هنجارهایاخالقیجامعهدر زمانمذهبی، به نظریاتخود دورکیمدر شوند.

ا نیز میدینی تقسیمشاره مراحلبندیکند. به روز و هفته ماه، سال، برمبنای زمانی های

هایجمعیبرمبنایتکراربندیفعالیتگردندوتقویمقاعدهمختلفیازمناسکواعیادبازمی

(.باتوجهبهاینتعاریف،مجالسمذهبیزنانۀ99-۱919:99هااست)دورکیم،همینفعالیت

شوند.کارکرداینمجالسبهمناسبتمشخصیدرتقویمشیعیبرگزارمیهایشیعیدرزمان

                                                            
1. Recitativo 

نوعیتراست.دراینطریقۀخوانندگی،اجراکنندهبهزدننزدیکوارکهبهحرفنوعیازآوازیاخوانندگیدکلمه

 رسد.پردازیدکلماسیونمیسخنوریویاعبارت

2. popularize 
3. Emile Durkheim 
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ایازباورهایمرتبطباامورالهوتیدرقالبآدابوسوگوسوراست.دراینجلساتمجموعه

شوند.افرادباشوند.هنجارهاوباورهاازاینطریقدرفرددرونیمیمناسکخاصبازتولیدمی

کنند.ایکدیگرارتباطوپیوندپیدامیشرکتدراینجلساتب

دریکمکان فارغازمقامومنزلتاجتماعی،سطحسوادوتمکنمالی، درهیئتافراد،

پردازند.مواردیمانندشوندوبهاجرایمناسکمذهبیمیمشخصدرکناریکدیگرجمعمی

شود؛بنابراینوقتیافرادمالکیت،غروروتکبرونظامطبقاتیاجتماعیدرهیئتمشاهدهنمی

می مناسکجمع اجرای برای مشخصی مکان اجتماعیشکلدر گروه از خاصی نوع شوند،

اجتماعیدارایویژگیمی اینگروه تقابلباگیرد. در آنرا بسیاریموارد هاییاستکهدر

می درونیهیئتساختاجتماعیقرار ساختار به توجه گروهعنوانیکهایمذهبیبهدهد.

یکیاز است. اهمیتفراوانیبرخوردار ایرانیاز ساختارکالنجامعۀ با مقایسه در اجتماعی،

ازمفهومجماعتابزارهایمناسببرایبررسیوفهمهیئت استفاده است.۱وارههایمذهبی،

ترنر نظر جماعت۱بنابر ساختاجتماعی، با گروهیاجتماعیاستکه متفاوتاستو9واره

شمارمیهایمهمآنبهبودنازخصیصهختاروضدفرهنگضدسا ۱400رود)ترنر، :49-40.)

خصیصهاینخصیصهدرمناسکودرزمانومکانیمقدساتفاقمی ایکهرحمانیازافتد.

می نقل ترنر نمیقول و زیراکند کند؛ پیدا بسط اجتماعی زندگی سراسر به نباید و تواند

میوارهوساختاجماعت پیدا یکدیگرمعنا جتماعیدرتقابلبا ۱940کنند)رحمانی، (؛۱۱:

ایاستکهدردلیکساختاراجتماعیودرتقابلباآنوارهبنابراینهیئتمذهبی،جماعت

اینجماعت بندیطبقاتیوهنجارهایمختصبهوارهدارایمنطقتقسیمشکلگرفتهاست.

توجهبههمینتعابیر با هیئتمذهبیزنانهنیزیکجماعتخوداست. وارهاستکهدردل،

ایدیگر)هیئتمذهبیمردانه(شکلگرفتهاست.وارهیکساختاراجتماعیودردلجماعت

هنجارهایحاکمبرهیئتزنانهاشتراکاتزیادیباهیئتمردانهدارد،اماهنجارهاییمخصوص

درتمندشدهوشکلمستقلیبهخودگرفتهاست.تدریجقوارهبهبهخودنیزدارد.اینجماعت

جماعت تفاوتمیان و تمایزها مذهبی هیئت و نامواره باوجود دارد. وجود ازهایی بردن

هایمذهبی)مردانهوزنانه(شکلیازها،درهیئتوارهعنوانویژگیمهمجماعتهنجارشکنیبه

سلسله نظام و ضمنی تواضعهنجار دارد. وجود فاصلهمراتبی و افتادگی ازو تعمدی گیری

یک اینحالدر با یکهیئتمذهبیاست. در اصولحضور از اجتماعی، امتیازاتعرفیو

هاییشویمکههریکبیانگرموقعیتیخاصهستند.نامهیئتمذهبیباناموالقابیمواجهمی

                                                            
1. communitas 
2. Victor Turner 
3. Social structure 
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روضه مداح، بچهمانند هیخوان، در عنوانیکه یا پیرغالم شنیدهئتهیئتییا زیاد هایزنانه

کنندۀنقشیویژههستند.درچنینجمعیافرادبراساسقدمتبرو،هریکبیانشود،مجلسمی

حضورونقشخوددرهیئتدارایمنزلتیخاصهستند.درهیئتزنانهازنشستنرویزمین

،وپذیراییووکناردرتانشستننزدیکیاکنارمداحیامشارکتدرپخشکتبادعیهوقرآن

بنابرمشاهداتمستقیمنگارندۀخدمتدرآشپزخانهفاصلهونظامسلسله مراتبیوجوددارد.

افرادقدیمیکهسالشرکت دارند. هااستکنندگاندرجلسه،هریکجایگاهومنزلتخودرا

جلساتشرکتمی داراینزدیکدر کنند، افراد هستند. او جایگاه مداحو به مسن،ترینجا

جایگاهومنزلتیباالدارندواغلبدرصدرمجلسمی ایننظامساداتومادرشهدا نشینند.

هابهمعنایاقتداروبرترییکفردبرافرادیاگروهنیست،امابهجدیتمراتبیدرهیئتسلسله

کنند.افرادآنرارعایتمی

ازاهمیتزیادیبرخوردارمیدرفرهنگایرانیسفرهوخوراکیکهدرآنگذاشته شود،

سفره دراغلبآییناست. ازدیربازاحترامبهسفرهها هایملیومذهبیایرانیحضوردارند.

ترتیببخشزیادیایناهمیتداشتهوخوراکدرمراسممذهبیایرانیاننقشمهمیدارد.به

می نذر مردم آنچه ااز همراه افراد اطعام و خوراک با وکنند، طبخ وظیفۀ و نقش ست.

هایسازیخوراکبرایاعضایخانواده،ازدیربازبرعهدۀزنانبودهاست.بسیاریازآیینآماده

آماده با نیز سفرهزنانه در خوراک است. بوده همراه خوراک مراسمکردن یا مذهبیها های

شودگانتقسیممیکنندیابد.دراینمجالسهرخوراکیکهمیانشرکتاهمیتیدوچندانمی

شوند،متبرکشمردهشدههایمولودیتوسطمداحانپاشیدهمیهاییکهدرمراسموشکالت

پاشیدنشوند.درمجلسمولودیپخششکالتیاشکالتآوریمیسرعتوباعجلهجمعوبه

مولودی شکالتوموسیقیدوجزءجداییهمیشهبا ناپذیرومهمدریکخوانیهمراهاست.

مجلسسورهستند.

هایسنتیاغلبزنانمسنوسنتیهستندوحضورزنانجوانبهشکلمخاطبهیئت

لحاظسطحتحصیالت،اغلبافراددیپلمیازیردیپلمهستند.نوعگیریکمرنگاست.بهچشم

شود.قیمتاستفادهنمیهایگرانهااغلبچادراستوازآرایشولباسپوششدراینهیئت

ا خانمبا بسیاریموارد در ندارد، مردیحضور هیچ استو مجلسزنانه مجلسینکه در ها

مولودی و مجالسسور گاهیدر دارند. خانمروسریبرسر روسریخوانی، برچادر، عالوه ها

برمی نیز را آرایشخود بدون و سادگی اما میدارند، رعایت همچنان صورت دربودن شود.

بهجهیئت میهایسنتی، اهمیتداده مجالسسور مجالسلساتسوگواریبیشاز و شود

شود.هاآالتموسیقیاستفادهنمیشوند.دراینهیئتسورنیزباسنگینیوآرامشبرگزارمی

هاتنوعندارندودربسیاریمواقعازمحدودۀسهیاچهارنتتجاوزها،ملودیخوانیدرمولودی
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زمانمی از بخشبزرگی اینکند. در اختصاصدارد. سخنرانی و وعظ به مجالسسنتی، ن

وسخنرانی او اطاعتاز رعایتحقوقشوهرو بهرعایتشعائردینیمانندرعایتحجاب، ها

شود.رعایتحریمنامحرمتأکیدفراوانیمی

دهند.سطحتحصیالتپسندطیفوسیعیازافرادراتشکیلمیهایمردممخاطبانهیئت

دیپلم ایناز در جوانان حضور است. نوسان تحصیلیدر باالتر حتیمدارج کارشناسیو تا

اینهیئت در است. زیادیمجالسچشمگیر آراستگیتوجه لباسامروزیو پوششو به ها

شرکتمی از را سبقت گوی نیز مداح آراستهشود. و ربوده وکنندگان ظاهر ترین

بقیمتگران دارد. تن بر لباسرا بهترین جلساتی چنین شرکتدر برای زنان اوقات یشتر

مشاهدهاست.هادراینجلساتقابلهاوآرایشروندوآخرینوجدیدترینپوششآرایشگاهمی

هر پررنگدارد. حضوری نوازنده و مداح اما ندارد، وجود سخنران و مجالسواعظ این در

براینوآوریترباایدرتالشاستتامراسمباشکوهبرگزارکننده هاییشد.اینمسئلهزمینهرا

می هیئتفراهم در است. تعارض در مذهبی مجلس یک ساختار با که سنتیکند -های

شرکتمردم متفاوت تحصیلی سطوح و مختلف سنین با افراد از وسیعی طیف نیز پسند

هاهیئتهاهمزنانمسنوسنتی،وهمجوانانهستند.دراینکنند.مخاطباینهیئتمی

رنگاست.اینبخشرامداحسنتیاجراوضوحکمبخشموعظهوسخنرانیوجوددارد،امابه

بخشمولودیمی مردمکند. میخوانیتوسطمداح اجرا بهپسند تنوعشود. لحاظپوششنیز

اینهیئت آرایشدر پوششامروزیو هم و پوششچادر هم دارد. میوجود دیده شود.ها

و اشعاربهادبیاتاشعاردراینهیئتمحتوا اغلبادبیاتعامیانهواشعارسادهاست. لحاظها

نمی استفاده مردانه سنتی ادبیات در استکه عباراتی شامل مانندمحتوایی عباراتی شوند.

بیشتردرادبیاتروزمرهوزنانه دلماسیرومبتالتهوازاینقبیل، قربانشوم، دورتبگردم،

چنینعباراتوواژههمیاستفاد ازهااستفادهمیهاومولودیوفوردرنوحههاییبهشود. شود.

پسندبایکدیگرشباهتدارند.امروزهچنینعباراتیبهادبیاتهایسنتیومردمایننظرهیئت

پسندنیزراهیافتهاست.هایمردانۀمردمهیئت

آیینیبود.مقولۀآموزشیکیاز-یآموزشیاشدن،مستلزمگذراندندورهدرگذشتهمداح

مداحانسبکمردمتفاوت مداحانسنتیو محسوبمیهایاصلیمیان اینپسند در شود.

مهارتدوره زمینۀ در باید فرد آموزشی ببیند.های آموزش اخالقی و موسیقایی ادبی، های

رشدمیهایاخالقیومعرفتیمتخصصاندینیترتیبفرددرچارچوباینبه دوسال»کند:

بی صرف، اینشعرخوانی از بخشی فقط باشند، داشته عموم در مداحی برای فرصتی آنکه

ایشانتربیتدینیهممی درایندورۀآموزش، یافتندوپایمنبرعلمایآموزشبودهاست.

درگفتمانخودشانمی «آموختندمعرفدینیرا درمقابل،مداحا۱940:۱94)رحمانی، ن(.
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اینآموزهمردم فاقد فرصتپسند و تجربه اغلببرحسبصوتیخوش، افراد این هستند. ها

شده بهمداح میاند. آموزشنظر در قرآنرسد بر تمرکز بیشترین زنانه سنتی خوانی،های

خوانیچندانبهخوانیواحکامبودهاست.درزمینۀمداحیوروضهخواندنادعیه،روضهدرست

نشدهاست.تجربۀحضورومشاهدۀمیدانیدربسیاریازجلساتسنتییقاییتوجهمقولۀموس

شد.هابهدفعاتاصواتفالششنیدهمیزنانهمؤیداینمسئلهاست.دراغلبموارد،درملودی

گسترۀصوتیاصواتنیزمحدودبود.مورددیگریکهبهآنتوجهشد،عدمتنوعملودیکدر

درگفتمداحیسنتیزنانه اغلبعنوانمیاست. کردندازوگوهایمختلفبامداحانسنتی،

بهآناندادهاستصوتیاستفادهمی»کنندوازکسیتقلیدنمی امادرموارد«کنندکهخدا ،

هایهایترانهشدهازملودیبسیاریدیدهشدهاستکههمهیاحداقلبخشیازملودیخوانده

هایقدیمیبرداشتشدهاست.درمواردینیزازملودیدمییانوحههایمرپسند،ترانهمردم

مردم مداحان درمورد است. شده استفاده ترانه چند یا ازدو تقلید به افراد اکثریت پسند،

شناخته مرد میمداحان ملودیشده از ترانهپردازند. مردمهای مشهور استفادۀهای نیز پسند

می افراوانی افراد این فالششود. اصوات میزان و هستند خوبی صوتی وسعت دارای غلب

هابهشکلمحسوسیکمتراست.شدهدراینملودیشنیده

 شدن صدای زن آوازخوانی در هیئت و تقابل با ممنوعیت شنیده
ابژه از شیوۀیکی و ابژه این اهمیت است. میکروفن زنانه، مذهبی یکجلسۀ در مهم های

تقابل آندر از ممنوعیتآوازخوانیزناندراستفاده مذهبیمبنیبر مالحظاتسنتیو با

رسدمیکروفنتنهاابزاریاستکهمداحبرایاجرایاجتماعاست.درنگاهنخستبهنظرمی

کند،امادرفرایندپژوهشمیدانیهموارهاینسؤالمطرحبودکهبهمراسمازآناستفادهمی

پژوه که زنی مداحان همۀ علت آنچه جلسات در مسئلۀشگر روی بود، کرده شرکت ها

قبلبرایمداحسیستمصوتی از بانیجلسه بسیاریموارد، در میکروفنحساسیتداشتند.

درخواستمی محضورود مداحبه اما بود، میکروفنفراهمکرده میکروفنمناسبو تا کرد

ازسویدیگرمراسماغلب بهسیستمصوتیمتصلکنند. آپارتماندرخانهخودشرا و هاها

می بهبرگزار مداحمیشود. بهعلتکوچکیفضا، را میکروفنصدایخود به نیاز بدون تواند

گوشجمعبرساند.اگربرایشنیدنآوازخوانیزنمحدودیتوحرمتوجوددارد،بهچهعلت

می میکروفناستفاده از درحالیمداح اغلباوقاتپنجرهکند؟ صداهایسالنکه استو باز

 رود.طورقطعبیرونمیبه

منظوربررسیپیشینۀمجالسمذهبیزنانهدرایران(،درمطالعهوبررسیاسنادتاریخی)به

جایماندۀنظمیهازدورۀقاجار،بهبرگزاریمراسمهایبهنکتۀجالبیوجودداشت.درگزارش



04فرهنگموسیقاییمجالسزنانۀتهران:مطالعهموردی...

 

 حالیاستکه ایندر است. نشده اشاره مجلسبرگزاریمراسمنوحهمذهبیزنانه خوانیو

ازروضهدرمحله ازسوییدرتنهاگزارشژاندیوالفوا هایتهرانبادقتگزارششدهاست.

است شده برگزار زیرزمینخانه مجلسدر شده اشاره زنانه، مجلسروضۀ :۱915)دیوالفوا،

هاست؛بهاینصورتکهشدرسدمجالسزنانهدرشرایطخاصیبرگزارنظرمیبه(.550-559

عملآمدهوهمتالششدهاستتاصدایخواندنهاممانعتبههمازحضورمردانوپسربچه

مولودی)نوحه شرایطبرگزاریمراسمخوانییا امروزه نرسد. گوشمردان به یکزن خوانی(

برایبرگزاریمراسممحدودیتمکانیوجودنداردوهرکسیدره رفضاییتغییرکردهاست.

می بزرگ( مجلسروضه)کوچکیا میتواند نظر به کند. مولودیبرگزار زنانخوانییا رسد

کنندازسروصداواصراردارندتاهمهازمجلسباخبرشوند.حتیمردانیکهازکوچهگذرمی

شونددراینجامجلسیبرپااستوازصدایزنیکهبهکمکمیکروفنوهمهمهمتوجهمی

شوند.شود،ازبرگزاریمجلسمذهبیزنانهباخبرمیگاهپخشصوتدرکوچهپخشمیدست

اشکالیندارد»نگارندهچندباربهاشکالمختلفدربارۀاینموردازمداحانسؤالکردهاست؛

بیرونبرود؟ «صدایشما پاسخیکسانبود: موارد بیشتر به»در کسیمنرانه. دلیلاینکه

«کالندارد.شناسد،اشنمی

می نظر میکروفنمداحخرابشود،به اگر است. میکروفننوعیاعالمحضور رسدوجود

محیطنمی در اینرفتار میکروفنحضورخواند. با مداح است. شده مشاهده هایکوچکنیز

کندوایناعالمحضوربرایکسانیاستکهمجوزورودبهمجلسراندارند؛خودرااعالممی

ب بیرونمیزیرا اینازههرحالبانیمجلسهمسروپسرخودرا فرستدتادرمنزلنباشند.

اقتدارمی ازخانهبیرونبفرستندومرداننیزمعدودمواردیاستکهزنانبا توانندمردانرا

می میاطاعت آشنایان و دوستان نزد مجلس پایان تا و بهکنند امروزه رواجروند. علت

ینیوتراکمجمعیت،حریمزندگیافرادبهیکدیگرنزدیکشدهاست.بانیمجلسنشآپارتمان

بیرونمی اماباقیمردانساکندرآپارتمان،مغازهمردانخانوادۀخودرا دارانیکهدرفرستد،

به کوچه میهمان نظر به چطور؟ رهگذران و هستند مشغول موقعیتکار این از زنان رسد

بهگوشمردانهمیطورمجازاستفادبه را کنندتایکامرغیرمجاز)خواندنزندراجتماع(

خوانند.ایندارندوباقدرتدرآنمیبرسانند.مداحاناغلبمیکروفنرانزدیکدهاننگهمی

هیچ بهبیاننگارنده، بهفریادشبیهاست. اغلباوقاتبیشازیکصوتموسیقایی، گاهصدا

خوانیزنانه،بهبانیتذکردادهنشدهاستودرخواستنشدهتاصدابرایپخشصدایمولودی

شودکهیکزنمداحدرمجلسیکهمرداننیزراپایینبیاورد.تنهازمانیمحدودیتایجادمی

نهادهایذی آنگاه مداحیکند. دارند، مداحتذکرربطواردعملمیحضور بانیو به شوندو

خواهندداد.
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 زنانه پنداری درمراسم روضۀ همذاتادراک، کنش و 
بهنقلازمورای۱هایمهمدربارۀادراکاجرایتئاتریاست.نانیبنسپنداریازبحثهمذات

(:۱94۱:۱01کند)بنس،گونهمعنیمیپنداریرااینهمذات۱اسمیت

صحنه باتوهم که هستم شخصیتی داستان دنیای در )تماشاگر( من که است این ای

تربگویمشخصیتیهستمشومیامحتاطانههایشخصیتداستانمواجهمیتجربیاتوگرفتاری

تر،منبرشخصیتاصطالحمعمولکنم.بهکهتجربیاتشخصیتداستانیراازدرونتخیلمی

کنم.تأکیدمی

شخصیت جایگاه در خود تصور با نمایشی اثر یک تماشاگر یادشده، تعریف هایبنابر

نزدیکمیداستان تجربیاتآنان به بهی، و احساساتوگونهشود و موقعیتافراد ایدرکاز

می آنان همذاتعواطف شخصیترسد. با مخاطب تئاترپنداری و سینما در داستانی های

سرنوشتمی عوامل از یکی تعیینتواند و درموردساز وقتی باشد. اثر توفیق برای کننده

همذات با مهماستبدانیمتماشاگریکشخصیتنمایشیصحبتمیپندارییکفرد کنیم،

می تصور را شخصیت از جنبه درکدام پژوهشحاضر میدانی مشاهدات به توجه با کند.

همذاتآیین نقشهایزنانه، یکیاز قابلتوجهیاست. هایمهمزنایرانیازپنداریمسئلۀ

الهیبهبهترینوجهممکناست.بسیاریازدیرباز،نقشمادریوتالشبرایانجاماینفریضۀ

شود؛براینمونه،مادرهاسفرۀحضرتقاسمرابراینذرهاتوسطمادرانبرایفرزندانانجاممی

میگشاییجوانبخت انجام شرکتها همچنینبسیاریاز کنندگاناینمراسممادرانیدهند.

ند.کلیتمراسمدرموردچیدمانسفرۀاهستندکهفرزندانپسرخودرادرجنگازدستداده

عنفوانجوانیدرجنگشهید در زیرا فیزیکیندارد؛ عقدبرایپسریاستکهدیگرحضور

چیند.ازطرفی،زنجوانیشدهاست؛بنابراینمادربهشکلینمادینبرایفرزندسفرۀسورمی

دادهاست.اینعروسبهراداریمکههنوزلباسعروسیبرتنداردوهمسرخودراازدست

هایجنگایرانوعراقهمسرشکلینمادینشرححالبسیاریازنوعروسانیاستکهدرسال

ازدستداده نگارندهبابسیاریازاینافرادبرخوردداشتهوگفتخودرا وگوکردهاست؛اند.

بیندوبااورقاسممیبنابراینیکمادردرجریانبرگزاریمراسمخودرادرجاییاقالبماد

پنداریدارد.حسهمذات

کنندهدرمراسممذهبیهایموردتوجهزنانشرکتاصغریکیازروضهروضهوالالییعلی

از برای او رنج و درد و مادر محوریت با مراسمی رقیه حضرت سفرۀ و روضه این است.

زنانبسیادست میان مراسم ایندو خردسالشاست. فرزند بهدادن محبوباست؛ خصوصر

                                                            
1. Nany Bence 

2. Murray Smith 



1۱فرهنگموسیقاییمجالسزنانۀتهران:مطالعهموردی...

 

بچه یا دارند بیمار فرزند نمیکسانیکه شخصیتمذهبیشیعینذردار برایایندو شوند،

نمادینمی گهوارۀ به نسبت زنان که است شده مشاهده پژوهشمیدانی جریان در کنند.

میعلی نشان شدیدی واکنشاحساسی روضهاصغر هنگام به مواردی در حتی خوانیدهند؛

دهند.دربسیاریاهدهشدهافراد،نوزادیخیالیرادرآغوشبهاینسووآنسوتکانمیمش

می انجام زنان که نذرهایی تسبیحاتموارد است. مقدس بانوی یک به توسل برای دهند،

امامجواد، مادر نذر محبوباستیا میانزنانبسیار پیامبراسالم، دختر )س( حضرتزهرا

جویندکهشود.درهردوموارد،افرادبهبانوییتوسلمیآنبسیارنامبردهمینذریاستکهاز

جداازشخصیتقدسی،یکمادراست.

 بندی برمبنای موسیقی های مذهبی زنانه، یک دسته شناسی هیئت گونه
اند؛براینمونه،دریکالگویهایزنانهکردهبندیهیئتپژوهشگراندرگذشتهاقدامبهدسته

هایسنتی؛.هیئت۱هایمذهبیزنانهبهسهدستۀاصلیتقسیمشدهاست:شنهادی،هیئتپی

هیئت۱ عامه. های نوین؛ هیئت9پسند معرفت. بههای نیز چهارم یکگروه شبهگرا. عنوان

دراینتعریف،هیئت۱940:۱19بندیلحاظشدهاست)دستوری،هادراینتقسیمهیئت .)

هایسنتیقدیمیاستوازتغییرشدهدرهیئتیروچارچوبقدیمیتعریفگراوپسنتینخبه

گرادارایبعدشناختیو(.هیئتمعرفت۱940:۱0۱کند)دستوری،پذیریاجتنابمیوتنوع

به بودنبخشسخنرانیمشابههیئتسنتیوحضورآالتعلتپررنگمعرفتیبیشتراستو

تهشدهاست،امادرجریانپژوهشمیدانی،گروهدیگریپسنددانسموسیقیمشابههیئتمردم

هیئتازهیئت هایسنتیزنانهنیزامروزهدستخوشتغییراتفراوانیهایزنانهمشاهدهشد.

خوانیهاباسلیقهونیازبخشفراونیازعمومجامعههماند.اگردرنظربگیریماینهیئتشده

فرهنگی تغییرات به توجه با صورتاج-دارند، گروهتماعی جامعه، اصلی بدنۀ در گرفته

بندیجدیدیپیشنهادکرد.درتوانتقسیمترتیبمیاند.بدینهایسنتینیزتغییریافتههیئت

بندیپیشنهادیموسیقیاجراشدهدراینمجالستحلیلوبررسیدقیقشدهاست.اینتقسیم

تقسیم در موارد بر سطحکنندهتعیینبندیپیشنهادیعالوه سواد، سطح سن، مانند ای

شرکت افراد درنظرمالی اجرا شیوۀ و شده استفاده موسیقی نوع تحصیالت، میزان و کننده

می مجالس این مخاطب است. شده نقشیگرفته جلسات برگزاری چگونگی در تواند

اجتماعیاو،سنوداریمتأثرازجایگاهکنندهداشتهباشد.سلیقۀمخاطببهشکلمعناتعیین

ها(نداشتنآنسطحسواداواست؛بنابرایناگرموسیقی)فارغازحضورآالتموسیقییاحضور

های.هیئت۱هایسنتی.هیئت۱توانبهدوگروهاصلیرسید:بندیلحاظشود،میدرتقسیم

ایسنتیقرارهگراباحفظهمینعنوانذیلهیئتهایمعرفتپسند(.هیئتپسند)عامهمردم
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اینگروهسومرامی دوماست. اولو گروه گروهسومینیزوجودداردکهترکیبیاز گیرند.

 گذاریکرد:پسندنامعامه-توانسنتیهاییازدوگونۀپیشین،میعلتحفظویژگیبه


 موسیقی به توجه با پیشنهادی بندی تقسیم .1 نمودار

ترسیمشدهاست.۱هابریکدیگرنمودارتأثیرگذاریاینهیئتدادنتأثیرپذیریوبراینشان


 های زنانه از یکدیگر های هیئت میزان تأثیرپذیری گونه .2نمودار 

هاازیکدیگرکمترتوجهشدههایپیشین،بهتأثیرپذیریگونهرسددرپژوهشبهنظرمی

هابیشترینتأثیرراپسندبرسایرگونههایمردمهادریافتشد،هیئتاست.بابررسیاینگونه

لحاظموسیقاییوحتینوعپوششلحاظشیوۀبرگزاریوهمبهداشتهاست.اینتأثیرهمبه

درمقابل،سهمتأثیرپذیریهیئتحاضرا هایپسندازهیئتهایمردمنومداحانبودهاست.

پسندهردورویگونۀترکیبیهایسنتیومردمسنتیبسیاراندکبودهاست.ازطرفی،هیئت

هایسنتیدرمقابلتغییراند.باوجودمقاومتهیئتپسندتأثیرداشتهمردم-هایسنتیهیئت
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 به تنوع، میو همیننظر استو بوده دیگر گونۀ دو تأثیرگرفتناز به ناگزیر اینگروه رسد

پسندمنجرشدهاست.اینتأثیرپذیریاغلبدرزمینۀمردم-تأثیرپذیریبهپیدایشگونۀسنتی

ملودی از استفاده یا ترانهانتخاباشعار مردمهای مردهایمشهور مداحان از تقلید یا پسند

باتوجه نواختنآالتموسیقیدرهیئتاست. هایسنتیمشاهدهنشد.بهمشاهداتمیدانی،

درهیئت اماحضورسازدراینهیئتهایمعرفتتنها حضورسازدفمشاهدهشد، بهگرا ها

هیئتهایمردمگستردگیهیئت در نیست. وهایمردمپسند تار نی، از دف، بر پسندعالوه

هایگرادرمقایسهباهیئتهایمعرفتلحاظکمی،تعدادهیئتبهشود.تارنیزاستفادهمیسه

مراتبکمتراست.سنتیبه

رسدها،تااینجابهنظرمیبندیذکرشدهبرایملودیباتوجهبهمواردتحلیلشدهودسته

به این،مجالسزنانه وجود با است. بسیاریگرفته تأثیر مجالسمردانه از لحاظموسیقایی،

هایمردانه،بهمواردیدهبههنگامپژوهشمیدانیمجالسزنانهوبررسیمولودیونوحهنگارن

پیشازآن،توجهبهیکنکته دهندۀتأثیرپذیریمجالسمردانهاززنانهبود.برخوردکهنشان

میانملودی در ترانهدرموردموسیقیمجالسزنانهضروریاست. پسندهایمردمهاییکهاز

ترانهدهگرفتهش دارند.طبقمشاهداتاند، هایزنانخوانندۀپیشازانقالببیشترینسهمرا

میدانینگارنده،افرادیمانندهایده،مهستی،حمیراوشکیالازجملهافرادیهستندکهملودی

هااستفادهقرارصورتسادهشدهیاتنهابندگرداناثر(برایخواندنمولودیها)بههایآنترانه

وظاهرازیکیازخوانندگانمی شوند.حتیدرمواردیمداحتمایلبسیاریبرایتقلیدصدا

یادشده)هایده(داشت.اغلبدرجلساتیکهمداحصداییرساوتواناییاجراییخوبیداشت،

خواند،منظورتمجید،باجمالتیمانندصدایشمانندهایدهاستیاشبیهحمیرامیحاضرانبه

خوانی،بانوانازمداحدرخواستکردند.دربسیاریموارد،پسازپایانمولودیتشویقمیاورا

کنندآثاریازخوانندگانباالرااجراکند.اینبخشجداگانهکهپسازپایانمراسماصلیمی

ترینشباهتیبهمجلسمذهبینداردودرواقعشکلکنسرتیخصوصیشود،کوچکبرگزارمی

دربسیاریمجالسشکلیازبلیتیبهخودم بهاینمعنیکهبافروشیانجاممیگیرد. شود؛

شرکت از دریافتمیعناوینیمانندخیریه مجلسهزینه اینکنندگانبرایشرکتدر شود.

هایمشهورمداحیهاازپنجاهتادویستهزارتومانمتغیراست.دراینجلسات،ازگروههزینه

شود.زنیانوازنده(دعوتمیهمراهگروهدفزنانه)مداحبه

لحاظمحتواییوشکلهایاخیرازمجالسزنانه)بهرسدمجالسمردانهدرسالبهنظرمی

پسندیامردمیاستفادههایمردماند.اگردرگذشتهازملودیترانهاجرا(تأثیراتزیادیگرفته

کالممذهبیگذاشتهمیشدورویآنمی ها امروزهشاهدتقلیدکاملهمملودیوهمشد،

می براینمونه، آهنگسازی«ساقی»توانبهترانۀمتنترانههستیم؛ شعریازاردالنسرفراز،
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ترانه همینملودیوکالمیکیاز با اینترانه کرد. اشاره هایفریدزالندوخوانندگیهایده

ایناثراجراییباصدایح ازمداحانجوانومشهورمشهورجلساتزنانهاست. میدعلیمی،

ازسال سعیدحدادیان، اینترانهرا البتهبرخیمعتقدندنخستینبار هایاخیرموجوداست.

وجوینگارندهبراییافتنفایلصوتیازشدهاجراکردهاست.جستبیتوشناختهمداحاناهل

اینترانهباهمینملودیصدایحدادیانبی اما اجرایعلیمیموجودنتیجهبود، با ومتنو

نام با توجهبهسابقۀاجرایاینترانهوترانۀدیگریازهایده با درمجالس«سوغاتی»است.

رسداجرایاینترانهتوسطمداحانمردامرجدیدیاست.مورددیگریکهاززنانهبهنظرمی

از«کشیدنکل»یا«زدنکل»درمجالسمردانهبود.«زدنکل»نظرنگارندهجالبتوجهبود،

دیربازتوسطزنانودرمجالسسوروگاهیسوگمتداولبودهاست؛برایمثال،درمیانزنان

هایکشیدندرمجالسسوگنیزمتداولاست.درسالنواحیجنوب)بوشهر(وغربایرانکل

افرادیکهب از است. کرده پیدا راینخستینبارکلاخیرکلزدنبهمجالسمردانهنیزراه

شدهاست.کشیدنمردانرامتداولکرد،محمدکریمیدیگرمداحمطرحوشناخته

 زن، موسیقی، قدرت

دهددرگذشتهزنانبرایخروجازمنزلوفعالیتاجتماعیبررسیاسناددرایراننشانمی

پذیرخانوادهامکانبایددلیلموجهیداشتندوحضورآناندراجتماعباهمراهییکیازمردان

بهزنان برادر( و پدر بدوناذنسرپرستمرد)همسر، عرفی، موانعشرعیو زیرا است؛ بوده

داد؛بنابراینشرکتدرمراسممذهبیتنهاموقعیتیازسالبوداجازۀحضوردراجتماعرانمی

درموردزنانوجودگیریتوانستندآزادانهدرمعابرترددکنند.امروزهچنینسختکهزنانمی

خصوصدرشهرهایبزرگزناندرعرصۀاجتماعیحضوریپررنگدارند.شمارزیادیندارد؛به

هایکنندوبسیاریازآناندرنهادهاوسازماناززنانامروزمدارجعالیتحصیلیراطیمی

واجازۀهمسرگوناگوناجتماعیمشغولبهکارهستند،امادراقشارسنتیجامعههنوزبراذن

می تأکید خانه از خارج در زن حضور درمبنیبر نگارنده زنانیکه زنانسنتیمانند شود.

اغلبدیپلمهو آنانآشناشدهاست،سطحتحصیالتباالییندارند. جریانپژوهشمیدانیبا

چوبیبرایلحاظمالیبههمسرانخودوابستگیدارند.اینزناننیازبهچاردارهستندوبهخانه

دهدعنوانیکچارچوبقدرتبهزناناجازهمیفعالیتآزادانۀاجتماعیدارند.مجالسزنانهبه

ازطریقدرگیر درچارچوبشرعوعرففعالیتاجتماعیآزادانهتا شدندرفعالیتمذهبی،

تعریف شریعت و عرف چارچوب درون بنابراین باشند؛ چارچوبداشته مردان، توسط شده

همینقالبزنانمیدیگ در اینریشکلگرفتهاستو فعالیتاجتماعیبپردازند. توانندبه

هایخانگیوبدونحضورمردانهاوهیئتفعالیتاجتماعیکهدرمحیطبستۀمساجد،تکیه
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هاقبولومشروعاست.همۀاموردرهیئتگیرد،ازدیدمرداننیزقابلونگاهنامحرمصورتمی

برخیازاینهیئتومجلسز هایمذهبیسازمانهادرسامانۀهیئتنانهبرعهدۀزناناست.

اینهیئتتبلیغاتاسالمیجمهوریاسالمیایرانثبترسمیشده زیادیاز شمار هایاند.

کنند.هایزنانهبهشکلغیررسمیفعالیتمیشدهموجودنیستوبیشترهیئتثبت

توجهبهمطالعۀاسنادتاریخ هایزنانهگیریهیئتگونهدریافتکهشکلتواناینیمیبا

محدودیت به پویاییپاسخی و رشد امروزه است. بوده اجتماع در زنان حضور بر هایمبنی

بهحوزههیئت کندکهباموضوعاینپژوهشارتباطایمعطوفمیهایمذهبیزنانهتوجهرا

 اینحوزه بههرحالنمیاس«ممنوعیتآوازخوانیزنان»دارد. درت. تواننقشموسیقیرا

مراسممذهبینادیدهگرفت.پسازانقالباسالمی،زنانکهدرعرصۀموسیقینقشپررنگی

هاودرداشتند،بهحاشیهراندهشدندوبسیاریازآناناقدامبهترکایرانکردند.پسازسال

گوارشاداسالمیرسمیتیافتوموسیقیبانواندرمرکزموسیقیوزارتفرهن۱909سال

بخش اختصاص اتفاق، این موسیقیماحصل بانوان ویژۀ جشنوارههایی در ماننددان هایی

هایفراوانیبرایجشنوارۀفجروجشنوارۀگلیاسبود،اماهمچنانوتابهامروز،محدودیت

شدهازطرفیاعمالوبافشارها۱919فعالیتبانواندرعرصۀموسیقیوجوددارد.درسال

شد.گروه تأکید پوششهمخوانی در زنان آوازخوانی از جلوگیری ضرورت بر مخالف، های

رویمحدودیت از برخیشهرها در نبود. برایزنانخواننده تنها نوازندهصحنهها رفتنبانوان

رادیبودهاستافتد.نگارندهیکیازافآمدوحتیامروزهنیزایناتفاقمیممانعتبهعملمی

عنواننوازندهرویصحنهجلوگیریشدهکهچنینموردیراتجربهکردهاستوازحضوراوبه

محدودیت چنین دراست. محدودیت این است. داشته وجود نیز مذهبی موسیقی در هایی

عرصۀعمومی،درموسیقیمذهبیهمدنبالشد.درگذشتهمحلعزاداریزنانازمردانجدا

داشتند.امروزه«ایحاشیه»و«انفعالی»،«وارسایه»زناندربرگزاریمراسمعزادارینقشیبود.

کنند.عالوهبراینکهزنانمراسمعزاداریخاصخودرادارند،درمراسمعمومینیزشرکتمی

اندکهنشانهایمختلفیراتجزیهوتحلیلکردهشناسی،موقعیتهایگوناگونانسانتحلیل

انسانمی جستدهد به اجتماعی، یکنظام محدودیتدر هنگام به وجویچارچوبقدرتها

برمحدودیتدیگریبرمی توسلبرآن، با زناننیزبهآیندتا عنوانهایپیشینخودفائقآیند.

 از دارایبخشی زنان که جوامعی از بسیاری در نیستند. مستثنا قاعده این از انسانی جوامع

جست هستند، اقتصادی یا سیاسی ایدئولوژیک، قدرتمحدودیت چارچوب یک برای وجو

هاییرامندیازآزادیافتد.استفادهازاینچارچوبقدرتبهزنانفرصتبهرهجایگزیناتفاقمی
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ازمذهب،خانواده،ملیتوجنسیت۱بهرههستند.هگلندعادیازآنبیدهدکهدرشرایطمی

(.موضوعپژوهشهگلندمجالس۱441:011برد.)هگلند،عنوانارکانمهمهویتیزنانناممیبه

زنانشیعهدرپیشاورپاکستاناستوازجهاتیباموضوعایننوشتاردرارتباطاست.

شناسان،مسئلۀمحدودیتزناندربرخیامورموسیقیوقومشناسانبهاعتقادبرخیانسان

می آیینی( مراسم اجرای )در موسیقی اجرای جمله جهاناز امری درتواند و باشد شمول

فرهنگ کاسکفبسیاریاز دارد. وجود متناقضزناندر۱ها افرادیاستکهجایگاه جمله از

بررسیومطالعهکرده هایمدونازآدابورسوماست.درنسخهبسیاریازمذاهبجهانرا

شودواینمذاهب،ازیکسوبریکاصلزنانه)باارزشووزنیبرابرباهمتایمرد(تأکیدمی

ازسویدیگرباوجودچنینچارچوبمفهومی،دربیشترمواردمشارکتواقعیزناندرمراسم

بهبه مرویژه و است محدود بسیار متخصصموسیقی مکانعنوان به یا اغلب زنانه هایاسم

می منحصر زنان مخصوص و بهسرپوشیده یا حاشیهشود مطرحعنوان اصلی جریان از ای

کاسکفایدهمی مطرحمیشود. درتالشبهایرا داردو باور اجرا کندکهبرقدرتزناندر

اغلبفرهنگ در چراییمحدودیتزنان بر پاسخ است)کاسکف: ۱1۱0ها :05 کاسکفاز(.

اورتنر می9تئوری نقشواسطهاستفاده به تا میکند اشاره جوامع در زنان اینای از و کند

ترزناندرگیرد.اورتنرمعتقداستدرنظرگرفتنجایگاهپایینرهگذرموسیقیرانیزدرنظرمی

حالنیزافتد.درعینشمولاستوایناتفاقدرهمۀجوامعمیمقایسهبامردانامریجهان

کندکهدرسیستمتفکروایدئولوژیکمذهبیخودبهبرابریارزشزنوبهجوامعیاشارهمی

ساختار عملو در اما دارند، اعتقاد تعادلمیانایندو توازنو لزوم به قائلهستندو مرد

موسیقی(.اگردرتئوریاورتنر۱400:91افتد)اورتنر،زندگیروزمرۀجامعهچنیناتفاقینمی

تواندمارادرتحلیلیاریکند.رانیزلحاظکنیم،همینموضوعمی

کند.بناایمیانفرهنگوطبیعتمعرفیمیعنوانواسطهاورتنردرتئوریخود،زنانرابه

زناندسته جوامع همۀ در او، نظر میبندیبر فرهنگرا اینهایمفهومیطبیعتو سازند.

شود.براساساینتمایزاولیه،یکیزمیانانسانوغیرانساناستفادهمیهابرایتمابندیدسته

گذاریوجودداردکهانسانوفعالیتاو)فرهنگ(رادرسطحیباالترازغیرانسانسیستمارزش

بهطبیعتبسیارنزدیکمی)طبیعت(قرارمی اورتنرزنانرا داندوبرایایناعتقادخوددهد.

زنانبهمیدالیلیرامطرح عنوانحامالنوکندکهارتباطمستقیمیبافیزیولوژیزنانهدارد.

همچنیننظموساختارطبیعیبدنتغذیه طبیعتارتباطنزدیکیدارند. کنندگانکودکانبا

                                                            
1. Hegland 

2. Ellen Kaskoff 

3. Sherry.B.Ortner 
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(.همینارتباطومعاشرتباکودکان،19-۱400:00آنانباطبیعتارتباطیقویدارد)اورتنر،

نامدوهمینراعلتیمی«ایموقعیتواسطه»دهدکهاورتنرآنراتیقرارمیزنانرادرموقعی

داند.اومعتقداستاینحستمایزوبرتریمردبهزن،درتواناییمردبودنآنانمیبرایمطیع

 معنای به تحول شدناجتماعی»در » سازیفرهنگ»و این« کاسکف )همان(. است مستتر

بینابینیدرنظر-دهد.اوواسطهرادرمعنایدرونیراموردتوجهقرارمیایزنانموقعیتواسطه

نامد.می«بینابینی»وحوزۀفرهنگرا«درونی»گیرد.حوزۀطبیعترامی

کند.اومعتقداستاورتنردرتئوریخودمسئلۀکاسکفبهتئوریاورتنرانتقاداتینیزواردمی

قداستارتباطمیاندنیاوجهانروحانیمشابهارتباطمیانجهانروحانیرانادیدهگرفتهومعت

هابههمانشکلواسطهیاطبیعتوفرهنگاستودراینحوزهنیززناندربسیاریازفرهنگ

_درونی )کاسکف، ۱1۱0بینابینیمشارکتدارند اجرای09-00: و استصدا کاسکفمعتقد .)

نندیکوسیلۀنقلیهیاکانال،انسانراازیکوضعیتموسیقینیزهماننقشواسطهراداردوما

وضعیتیاجتماعیبهروان از جهانمعنوییا دنیایمادیبه از یا وضعیتیدیگر شناختیبه

داوضعیتیدیگرمنتقلمی اوموسیقیرا بخشیازآنتوسطیقدرتیمیراکند. داندکهتنها

قابل انسان کاسکف نظریۀ براساس است. واسطهکنترل قدرت دارای هردو موسیقی و ایزن

هاینمادینوواقعیزنانهمعتقداست.اوهستند.کاسکفبهقدرتمندیترکیبموسیقیوواقعیت

به زنان و موسیقی به میهمچنین نگاه واسطه موسیقیعنوان اجرای به زنان که زمانی کند.

ایدرارایقدرتیبالقوهاستوهرجامعههادعنوانواسطهپردازند،ترکیبزنانوموسیقیبهمی

عنوانتهدیدیبراینظماجتماعیوجنسی(بهروشخودتنظیموتالشاستاینقدرترا)به

مانندزناننقشیدرونی.کنترلکند)همان( موسیقینیز ایننظرات، به توجه بینابینییا_با

طبیعت)صدایغیرقابل که دارد فرهنگ)واسطه و بهصدایکنترلکنترل( را کارآمد( و شده

بودنموسیقیمیاندوحوزۀدنیویومعنویسازد.درایننوشتارنقشواسطهیکدیگرمرتبطمی

دهیم، قرار تئوریاورتنر کنار در کاسکفرا نظر بنابرایناگر است؛ نظر جهانروحانیمد یا

تتغییردارد.تغییرموردنظرنگارنده،گونهبرداشتیمکهترکیبموسیقیوزنانقدرتوانیماینمی

هایبیشتراست.آوردنآزادیدستبهشکلمشخصتغییردرراستایبهبودشرایطاجتماعیوبه

نمونه نوشتار این موضوع محوریت با بررسی مورد موسیقی نقشدر که دارند وجود هایی

شدهد.دربسیاریازانواعبررسیدهایموسیقیمیانامریقدسیوامریدنیویرانشانمیواسطه

ایننقشقابل)به درمطالعۀموردیغدیرنمونهخصوصموسیقیسور( هاییوجودمشاهدهاست.

داردکهباتغییرتندادرملودیوکالممتفاوتکارکردموسیقیتغییرکردهوموسیقیمورداستفاده

راوانینیزوجودداردکهملودیمورددرمجلسسوگ،درمجلسسوراستفادهشدهاست.مواردف

پسندگرفتهشدهاست؛بنابراینیکملودیازترانۀمشهوریهایمردمییامردماستفاده،ازترانه
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هایقبلازانقالب(گرفتهشدهوباتغییرکالمحوزۀکارکردیآنتغییرکردهوازیک)اغلبترانه

بدیلشدهاست.ایناتفاقهمدرمجالسمذهبیموسیقیدنیویبهموسیقیمذهبی)روحانی(ت

مردانهوهمدرمجالسمذهبیزنانهاتفاقیمعمولومتداولاست.

رسدکهمجالسزنانهچارچوبقدرتجدیدیبرایگونهبهنظرمیبراساسنظریۀهگلند،این

موسیقیبخشیزنانفراهمکردهاستتادراینفضایباآزادیعملجدیدیبهفعالیتبپردازند.

هایموجودبرایآوازخوانیزنان،فضایایجادشدهدرهااست.باتوجهبهمحدودیتازاینفعالیت

طورکند.ازسوییبرایفعالیتموسیقایی)بهمجالسزنانه،برایزنانموقعیتیدوسویهفراهممی

هادرمحیطخانهخاصخوانندگی(زنانفضاایجادشدهاست.دراینفضاکهفضاییخصوصیو

هایخصوصیاست،برایپوششواجرایموسیقیآزادیعملبیشتریوجوددارد.ازوحسینیه

کند.درجلساتزنانهطیفوسیعیازسویدیگراینفضابستریبرایتعامالتزنانفراهممی

ایناطالعاتشاملاطالعاتشخصیآناطالعاتمابینزنانردوبدلمی دیگرشود. و افرادها

وگوبازنانیکهدراینبرد.درگفتهاراباالمینفسآنوگوهاوتعامالتاعتمادبهاست.اینگفت

دورهمهستیمواز»یا«گذردخوشمی»هاعنوانکردند:همگیآن کنند،جلساتشرکتمی

سرعتجلسههطورمعمولپسازپایانجلسات،افرادببه«.گیریم.ثوابهمداردحالهمخبرمی

ترکنمی گفترا به را مدتی بلکه اختصاصمیکنند، یکدیگر با چایوگو یکدیگر با و دهند

راحتیونوشند.درساختارسنتیجامعۀکوچکیکهنگارندهموردپژوهشقرارداده،زنانبهمی

تکنند.درتواننددورهمیومیهمانیزنانهداشتهباشندیادرکنسرتموسیقیشرکآزادانهنمی

منطقۀموردپژوهش،کافهیامکانیعمومیبرایتجمعزنانوجودنداردوعالوهبرآن،فرهنگ

بنابراینمکانیعمومیواجتماعیبرایرفتنویادورهمیکافه هایبیرونازخانهوجودندارد؛

اظعقیدتیوهملحهاوجودندارد.ایندورهمیزنانهدرفضاوپوششیمذهبی،همبهارتباطآن

کند.لحاظتعامالتاجتماعینیاززنانرابرطرفمیبه

تقابلالگویزنسنتیوزنمتجدددردورانپهلویوپسازپیروزیانقالباسالمی،همواره

قابل و توجه مواردمورد اینتقابلتوسطبرخیپژوهشگرانبهاز است. بحثپژوهشگرانبوده

 تجدد»تقابل » نمواهبدی»و » است: شده دوران»تعبیر نویسنده )منظور گذشته تجربۀ در

شدیامدرنوپهلویاست(،یابایدزنسنتیومتدینازبسیاریازنیازهایانسانیمحروممی

باوجوداظهاراتامام۱940:09)دستوری،«شدمتجددوازبسیاریمواهبدینمحروممی .)

وحقدخالتزندرسرنوشتخویش،فاصلۀزمانیکوتاهخمینیمبنیبرحقوقبرابرزنومرد

رحلتامامسبباتخاذبرخیتصمیم ایدرموردحقوقزنانهایسلیقهگیریپیروزیانقالبتا

پایمردانشد.ازسویدیگر،باآغازجنگتحمیلی،زنانکهمانندزمانانقالبدوشادوشوهم

ویرانی وارثاناولیۀ بودند، ازدستهتالشکرده و پسازا بودند. همسرانخود دادنفرزندانو
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هایمختلفاجتماعیبودندتابتوانندزندگیخودرابسازند.جنگ،زنانخواستارورودبهعرصه

شدهدرجهتهایارائهپایانجنگمصادفبارحلتامامبودوپسازآنبسیاریازلوایحوطرح

یا افتاد تعویق به زنان حقوق سالاحقاق تغییراتمتوقفشد. با مصادف جنگ، هایپساز

گوناگوندرساختاراجتماعیایرانبود.همگامباتغییراتساختارجامعه،زناننیزدرتالشبرای

افزایشتعداددخترانتحصیل درامورمختلفکردهومشارکتآنتثبیتجایگاهخودبودند. ها

درتقابلبانقشسنتیزنای زنانسنتینیزاجتماعی، رانی)مادریوهمسرداری(قرارگرفت.

ورودماهوارهورشدروزافزونشبکه هایگوناگونتحتتأثیرایناتفاقاتفرهنگیقرارگرفتند.

الگوهایماهواره تقابلبا پوششارائهکردندکهدر ارتباطاتخانوادگیو الگویجدیدیاز ای،

هارازنانلیاستکهبخشبزرگیازمخاطباناینشبکهپیشینوسنتیقرارگرفت.ایندرحا

وجودآوردنددهد.اینعواملهمگیالگویجدیدیازپوششرانیزبهداروسنتیتشکیلمیخانه

برخی اعتقاد به کردند. تبدیل چالشفرهنگیجدیدی به را پوششزنان حجابو مسئلۀ و

منظورمقابلهباتغییراتیبودکهدردادهشد،بهپژوهشگران،واکنشیکهنسبتبهبدحجابینشان

می اتفاق جامعه )دستوری،ساختار بود ارزشی و تغییراتنگرشی دسته از تغییرات این افتاد.

(؛حتیدرمواردیبدحجابیبهشکلیازراهبردمقاومتیدرمقابلدینسیاسی۱940:05-1۱

یآموزشیوعلمیبرایزنان،باعثرشدبینشهاسابقۀعرصهگشایشبی»]...[مطرحشدهاست:

حجابیبهاستراتژیمقاومتیعلیههایمیانیانقالب،بیوتفکرانتقادیآنانشدهبود]...[درسال

هایزنانه(.اینتغییراتساختاریرویهیئت۱940:1۱)دستوری،«شدهتبدیلشددینسیاسی

عنوانبخشیازجامعهتأثیرگذاشت.به

 هیئتدو گفتمان تعریف در پوشش( بحث و زن آوازخوانی )ممنوعیت مهم هایاتفاق

هااغلبباپوششامروزیوپسند،خانمهایمردمپسندنقشمهمیایفاکردهاست.درهیئتمردم

کنند.بخشوعظوخطابهبسیارکمرنگاستودراغلبمواردوجودندارد،اماآرایششرکتمی

نبههمراهگروهنوازنده(بسیارپررنگاست.درگونۀسومیکهنگارندهدربخشمداحی)خواند

آنآشناشد)هیئتسنتی پسند(گفتمانهردوهیئتسنتیومردم-جریانپژوهشمیدانیبا

شودوباافرادیهاپوششسنتیوامروزیمشاهدهمیشود.دراینهیئتپسندرعایتمیمردم

هایسنتی،انتقادبهبدحجابیمتداولشود)درهیئتدیدانتقادینمیکهچادرندارند،برخوردش

هایسنتیاست.هابسیاربیشترازهیئتگونههیئتکنندگانجواندرایناست(.میزانشرکت

ایازافراداقشارگوناگونوباسطوحتحصیالتمختلفمشاهدههاطیفگستردهدراینهیئت

همراهخوانی)بهشودوبخشمولودیتوسطمداحسنتیانجاممیشود.بخشوعظوسخنرانیمی

شود.مخاطبانسنتینیز)اغلبافرادبسیارپسنداجرامینوازندهیابدونآن(توسطمداحمردم

کنند.پسنداستقبالمیمسن(،ازاجرایمداحمردم
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بهارسدچارچوبیکههگلندازآنصحبتمیبهنظرمی اینجا در ایقدرتمندندازهکند،
زنانبههمۀ )هیئتزنانه(، دراینفضا شدهکهدرساختاردورنیخوددستبهتغییربزند.

سیاستهاییمیفعالیت خارجازگذاریداخلیآنپردازندکهفقهو در است. ممنوعکرده ها
شود،امایهایخانگیزنانه،بامسئلۀپوششوآوازخوانیزنانبرخوردممحیطبستۀحسینیه

اینفعالیتدروناینمحیط توسطزناندنبالمیها قالبیمذهبیها و هرچندظاهر و شود
سیاست و فقه با تعارض در عمل در میدارد، برگزار موجود مداحانگذاری الگوهای شود.

تأثیرگذاریاینخوانندگانبهمردم پسنداغلبخوانندگانمشهورزنپیشازانقالبهستند.
ایکهازپسندمردانهنیزراهیافتهاست.فاصلهایپررنگاستکهتامجالسمذهبیمردمیهپا

از زنان و است شده کمتر امروز است، بوده عزاداری در زنانه و مردانه فضای میان دیرباز
حاشیه نظارهمشارکت و میای واقعی مشارکت به نمیگری بنابراین مجالسپردازند؛ توان

زنا بیمذهبی را کمنه یا فرضیهاهمیت میان این در کرد. تلقی تابعیتاهمیت بر مبنی ای
 )رحمانی، دارد وجود مردانه مجالسمذهبی از ۱940مجالسزنانه به۱15ب: توجه با .)

نگاهوفرضیاتجدیدیبهمجالسزنانهنگاهشده،میبررسیومطالعاتمیدانیانجام توانبا
گذ زنانسنتیدر بهکرد. اندرونیشته و محیطخانه در جامعه، در علتساختارهایمردانه
به بودند. شده کهمحصور یافتند زنانه و چنینمحیطینوعیعاملیتپنهان در زنان تدریج

بدونازبین هایمذهبی،بهآنانقدرتانتخاببردنساختاراصلیآیینقدرتمندنیزبود؛زیرا
زناناینقدرتانتخابرا قانونمندسفرهداد. وآیینازساختار دستآوردندوهایزنانهبهها

آیینکم برگزاری سنتی شکل متوسلکم قدسی نیرویی به نذر با زنان دادند. تغییر را ها
اندکهباکمکنیرویجمعوقدسیانیکهبهالف(آموخته۱940شوندوبهتعبیررحمانی)می
(.بهتعبیراورتنر،۱4۱ب:۱940واخواهدشد)رحمانی،شانرشوند،حاجتهامتوسلمیآن

واسطه نقشی که بهزنان فرهنگدارند، طبیعتو میان روضه,ای )مناجات، موسیقی وسیلۀ
برگزاریآیینمی به مولودی( هستیآییننوحه، از را کههستیخود عاملیتزنانه پردازند.

میدستمیبه قدرتعملپیدا اثرآورد، بازتولیدهویتگذارمیکندو ایناثرگذاریدر شود.
می نمود زنان بهاجتماعی قدرت با و تعبیردستیابد )به زن و موسیقی همبستگی از آمده

سازد.کاسکفهردونقشواسطهدارند(امرقدسیودنیویرابهیکدیگرمرتبطمی

 گیری نتیجه
عناصرمهمیکفرهنگبه میمذهباز حشمار در یاتاجتماعیمردمانجامعهنقشرودو

۱941درشهرتهرانامروز)کند.ازجملهمجالسمذهبیمتداولمذهبتشیعمهمیایفامی

عاملیتزنانه.ش( با مجالسی مناسبت ، مجالسدر این )بزرگداشتوالدتاست. هایسور

شوند.مجالسزنانهباعنوانسفره،روضهیاامامانشیعه(وسوگواری)شهادت(ائمهبرگزارمی
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میمولودی برگزار تهران شهر اجتماعی مختلف سطوح در آیینخوانی، درشود. زنانه های

شوند.ارمیمحیطیکامالًزنانهوبدونحضورمردانبرگز

مطالعاتیعنوان مورد تحلیلموسیقیایندو تحلیلیدر سطح دو ابتدایمتن، در شده

درنظرگرفتهشد:

کاررفتهونظاممدالبود.ها،فواصلبهتحلیلموسیقی:اینتحلیلشاملبررسیملودی (۱

تقاسمتحلیلموسیقیباتوجهبهزمینۀوقوعرویداد.بهاینتحلیلدرمراسمسفرۀحضر (۱

 توجهشد.

بندیها،نگارندهدستهکارگرفتنموسیقیدراینهیئتهایزنانهوشیوۀبهبابررسیهیئت

پسندوهایزنانهبهسهگونۀسنتی،مردمترتیبهیئتاینئهداد.بهاجدیدیبرمبنایموسیقیار

مردم-سنتی بررسیشد. نیز گونه ویژگیمخاطباناینسه علتاهمیتبهپسندتقسیمشدند.

کارگیریاند.شکلبهعنوانشده۱هایمورداستفادهدراینمراسم،اینابژهانیزدرجدولابژه

هاینامبردهمتفاوتاست؛برایمثال،سیستمصوتیهاباتوجهبهمحتوایمراسم،درهیئتابژه

کاناصلیهیئتزنانۀباندواکوورقصنوریاحضورنوازندگانزنباپوششمتحدالشکل،ازار

پسنداست.ایندرحالیاستکهدرهیئتسنتیزنانهیکبلندگویسادهودستیکافیمردم

هیئتمردم موردمشترکهیئتسنتیو اما )میکروفن(است، یکابژه از لزوماستفاده پسند،

محفلاست.برایرساندنصدابهحاضرانمجلسواعالمبرگزاریمجلسبهافرادبیرونازاین

 انههای مورد استفاده در سه گونۀ هیئت زن . ابژه1جدول 
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لحاظموسیقایی(فراوانمجالسزنانهازفرضاولیهدراینپژوهش،مبنیبرتأثیرپذیری)به

نوحه بررسی پژوهشو جریان در بود. مولودیمجالسمردانه و خواندهها توسطهای شده

نکاتجدیدی مرد، و زن ملودیمداحان میان در ترانهاستنباطشد. از تقلیدشده هایهای

دارند.مردم بیشتری سهم انقالب پیشاز زن خوانندگان انقالب، پیشاز خوانندگان پسند

لحاظشیوۀخواندن،گیرند.اینالگوبرداریبهپسندزناغلبازاینافرادالگومیمداحانمردم

افتد.هرچهمداحانزنبهاینسطحوسیعیاتفاقمیآرایشظاهریچهرهومو،وپوشش،در

رسدمجالسکنندههستند.بهنظرمیترباشند،بیشترموردتوجهزنانشرکتخوانندگانشبیه

لحاظشکلاجراهایاخیرازمجالسزنانهتأثیرگرفتهباشند.اینتأثیرپذیریبهمردانهدرسال

حانمردازخوانندگانزنپیشازانقالبتقلیدکاملتوجهاست.درمواردیمداومحتواقابل

می هممتنترانه( نمونه)همملودیو اینمورد از مورددیگریکهدرکنند. هاییذکرشد.

کشیدناست.اینعملازدیربازتوسطهایاخیربهمجالسمردانهراهپیداکردهاست،کلسال

امروزهاینعملدرمجالسمردانهنیزشدهزناندرمجالسسوروگاهیسوگانجام است.

 کنند.کنندگانرابهاینکارتشویقمیپسندمرد،شرکتافتدومداحانمردماتفاقمی

هایگوناگونزناندرجوامعسنتیرابررسیکردند.اینشناسی،موقعیتچندتحلیلانسان

هایمردانهوزنانهتأکیددارند،هشدتبرتفکیکحوزهانشانداددرجوامعسنتیکهبهتحلیل

چارچوبقدرتدیگریزنانبرایبهره به هستند، آنمحروم از مزایاییکه آزادیو مندیاز

توانمشاهدهکردکهچارچوبقدرتشوند.درموردموضوعپژوهشنوشتارحاضرمیمتوسلمی

اینچارچو است. قدرتگرفته و زنانساختهشده بحثتوسطخود بقدرتجدیدکهمورد

زنانهاست،نظامسلسلهوارهجماعت مراتبیوقوانینمختصبهخوددارد.اینقوانینباایکامالً

شوند.دراینفضایجدیدوخصوصی،محدودیتآوازخوانیزنانجدیتازسویزناندنبالمی

می داده اهمیت آن به حتی و است شده انسانبرداشته از دیگر برخی وشناشود. سان

مراسمموسیقیقوم اجرایموسیقیدر اموریمانند محدودیتزناندر شناسانمانندکاسکف،

امریجهان بهشمولمیآیینیرا دارایایندانند. زنرا تئوریموسیقیو ترتیبتالقیایندو

دهند.داندکهدرکناریکدیگرترکیبیقدرتمندتشکیلمیایمینقشواسطه

کند،درهمراهیوهمنشینیزنسنتیویکهکاسکفازآنصحبتمیترکیبقدرتمند

-هایسنتیکند.اینهمراهیدرهیئتهایزنانهنقشیتأثیرگذارایفامیزنامروزیدرهیئت

هیئتمردممردم و مسن( سنتیو مخاطبان )با هیئتسنتی از ترکیبی که )باپسند پسند

جوانوامروزی(قاب ها،رسددراینهیئتمشاهدهاست.درابتدابهنظرمیلمخاطبانیعمدتاً

پسندوامروزیدرازکردهاست.سویبخشمردمسنتبرایادامۀحیاتخوددستهمکاریبه

رسدزنسنتیدرگذرتاریخبهآرامیوازطریقآموزشوحمایتنسلبااینحالبهنظرمی
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براینسلجدیدازمیانکندتامحدودیتها(تالشمیزنانپسازخود)دخترانونوه را ها

هادرجهتبههایفرهنگیومذهبیبهنسلبعدازآنبردارد.ایننسلدرعینانتقالارزش

کندکهخودازآنمحرومبودهاست.حدسنگارندهدستآوردنآزادیومزایاییپشتیبانیمی

رفتنتدریجکمرنگشدهودرحالازبینبهگونهکهالگویزنسنتیاندرونیایناستکههمان

هیئت هیئتاست، در زنانه سنتی سنتیهای قناعتمردم-های کمرنگ حضوری به پسند

بههیئتخواهندکردواین اینحدسنیازمندهایمردمگونهجایخودرا پسندخواهندداد.

بررسیدرسال آنچهامروزودرجریانپژوهشو اما پژوهشمیدانینگارندههایآتیاست،

کند.مشاهدهشد،اینحدسراتقویتمی

بهگیریسخت قابلها و مشهود اجرایعمومی در زنان، آوازخوانی توجهخصوصدرمورد

خصوصهایزنانه،مشخصشدموسیقیوبهاست.باتوجهبهمشاهداتمیدانیدرموردهیئت

توجهاست.مداحانزنیکهتواناییاجرایقطعاتمتنوعمسئلۀآوازخواندن،امریمهموقابل

 باشند، داشته پژوهشرا و مقاالت بررسی در هستند. برخوردار بیشتری موفقیت هایاز

هیئتانجام درمورد مطالعهشده موسیقی درمورد شد مشاهده زنانه، مذهبی صورتهای ای

حال بهخوداختصاصمینگرفتهاست. دهد.آنکهموسیقیبخشمهمیازمراسممذهبیرا

تقل آوازخواندنفرضاولیهمبنیبر مداحانشناختهدرمورد مردیدکاملمداحانزناز شدۀ

اندوتالشکردهتدریجکارخودراگسترشدادههایبیشترنشاندادمداحانزنبهبود.بررسی

آالت از استفاده مشاهداتمیدانینگارنده، بنابر دستبکشند. مداحانمرد الگوبرداریاز از

هیئت در هیموسیقی با مقایسه در زنانه بیشتریصورتئتهای آزادیعمل با مردانه های

توجهاست.اینایقابلگیرد.تقلیدمداحانازخوانندگانزنمشهورپیشازانقالبمسئلهمی

تقلیدحتیدرنحوۀپوششوظاهرنیزمشاهدهشدهاست.مواردگوناگونیکهنگارندهمشاهده

ندونگارندهدرآیندهمطالعاتخودراتریهستوبررسیکرد،نیازمندمطالعاتبیشتروجدی

فرضاولیه اینپژوهش، آغاز در کرد. تکمیلخواهد اینزمینه ودر تقابلتفکر ایدرمورد

می تصور داشت. زنامروزیوجود درالگویزنسنتیو یکدیگر با همواره الگو ایندو شد

مذهبیزنانهنمودیابد.نگارندههایرفتاینتقابلدرهیئتخصوصانتظارمیتقابلهستند.به

توجهوتأملبهدرمشاهداتمیدانیبهمواردیازاینتقابلبرخوردکردهاست،اماآنچهقابل

اینهمراهیدرگونۀرسد،همراهیبیشنظرمی ازپیشایندوتفکردرکناریکدیگراست.

هابهشکلیگستردهنهیئتایشود.پسند(بهروشنیمشاهدهمیمردم-هایسنتیسوم)هیئت

کنند؛بنابرایندرهرمقطعتاریخیاجتماعیجامعۀایرانحرکتمی-همگامباتحوالتسیاسی

بررسیوتوجههستند.قابل
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