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چکیده
پژوهشحاضربردرکجایگاهوکارکردموسیقیدرمجالسمذهبیزنانۀشهرتهرانمتمرکزاستو
همگامباتحلیلموسیقاییوارائۀدستهبندیاینمجالسبامحوریتموسیقی(آوازییاآوازبههمراه

گیریآنهابررسیشود.پس


ساز)،تالششدهاستتانقشکلیدیموسیقیدراینجلساتوشکل
از بررسی مناطق گوناگون شهر تهران ،محلۀ سنگلج بهعلت بافت فرهنگی و طبقاتی متنوع و
همچنین تحوالت فرهنگی-اجتماعی منطقه در مهرومومهای اخیر بهعنوان میدان پژوهش انتخاب
شد.دراینپژوهشازروشمردمنگاریازطریقمشاهدۀمشارکتیاستفادهوباشرکتدرجلساتو

کننده،روشتحقیقکیفیبهشکلمطالعۀموردیبهعنوانابزاریبرایفهم


مصاحبهباافرادشرکت
نترتیبکهدرهمۀمراسممبتنی
موضوع،دربازۀزمانیمشخصچهاردهماهانتخابشدهاست.بهای 

برتقویمشیعی(اعمازسوروسوگ)مشاهدۀمشارکتیانجامشدهاست.دربخشپیشینۀتاریخیاز
هاوروزنامۀخاطراتاستفادهشدهاست.بهمنظور


ایوبررسیاسناد،سفرنامه

روشمطالعۀکتابخانه
بررسی و تحلیل موسیقایی ،قطعات خواندهشده در این مراسم ،آوانگاری و برمبنای تحلیل دادهها
بندیشدند.بهعلتمالحظاتمذهبیوسنتیمبنیبر


هایزنانهباتوجهبهموسیقیدسته

هیئت
ممنوعیتخواندنزندراجتماعایرانی،مناسکوآیینهایزنانهبهدورازرسانه،دوربینوضبطو

پخش عمومی برگزار میشود .با وجود چند پژوهش انجامشده درمورد مجالس مذهبی زنانه ،این
پژوهش بهعلت درنظرگرفتن موسیقی بهعنوان بخش اصلی این مراسم ،از زاویهای جدید به این
مجالسپرداختهاست .
خوانی،سفرههاینذری،مجالسمذهبی،مداحی،مولودی،


هایزنانه،روضه
واژههای کلیدی  :
آیین
موسیقیآیینی .

.کارشناسارشدموسیقیشناسی(اتنوموزیکولوژی)،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران(،نویسندهمسئول) 

۱
yasmin.pezeshki@gmail.com
.۱استادیارگروهموسیقی،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران maryam.gharasou@ut.ac.ir،
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مقدمه
هایمعدودیدرزمینۀمطالعاتآیینیوتجربههایجنسیتیدربسترهایدینیصورت


پژوهش
گرفتهاست.دراغلبموارد،اینفعالیتهاباتمرکزرویمجالسمردانهانجامشدهودربرخی

ازآنهابهفرهنگموسیقاییاینمجالسنیزپرداختهشدهاست.دراینمیان،پژوهشدرمورد

نگارانهداشتهاست.ازمتداولترینمجالس


مذهبیزنانهسهماندکیدرمطالعاتمردم
مجالس
مذهبی زنانه ،مراسم متعلق به شادباش والدت یا سوگواری برای وفات شخصیتهای مذهب
تشیعاست.اینمراسمباعنوان«سفره»«،روضه»یا«مولودی»درسطوحمختلفاجتماعیو
کارگرفتهشده در این مراسم ،معموالً شامل ابزار و خوراک

فرهنگی برگزار میشود .ابزار به
نمادینیاستکهدرهرنسخهبادیگریمتفاوتاست.امروزهحضورابزارنمادینیکهبهنوعیاز

آید،اینمراسمرابازتعریفمیکندوشکلمتفاوتیازآنرا


شمارمی

مظاهرفناوریمدرنبه
هایجمعیکهدررسانهایشدنمراسم


یمانندمیکروفنوبلندگوورسانه
ارائهمیدهد؛ابزار

سوگ و سور مذهبی مردانه نقش مؤثری ایفا کردهاند ،در مجالس مذهبی زنانه نیز دیده
شوند.بهعلتمالحظاتمذهبیوسنتیمبتنیبرممنوعیتخواندنزندراجتماعایرانی،


می
ازرسانه،دوربینوضبطوپخشعمومیبرگزارمیشودونشر

مناسکوآیینهایزنانهبهدور

هادررسانههایعمومیواجتماعیممنوعاست .


آن
پژوهش حاضر با مطالعۀ فضای تکجنسیتی آیین مذهبی ،به بررسی کارکرد و نقش
موسیقیدریکفضایزنانهوبهدورازدخالتوگفتمانمردانهمیپردازد.سؤالمهمیکه

تمرکزبردرکجایگاهوکارکردموسیقیدراینمراسممطرحمیشودایناستکهآیااین

م
جلساتبهشکلیتقلیدیودرسایۀمجالسمردانهبرگزارمیشودوهمۀارکانآنازجمله

موسیقیتقلیدیازآیینهایمردانهاستیادارایهویتیمستقلهستند.آیاموسیقیدراین

ایبرایتجمعآیینیمحسوبمیشود؟هویتمستقل


لیدیداردیاتنهابهانه
مجالسنقشیک
ازجامعۀمردانهدربسترمراسمآیینیزنانهچگونهشکلمیگیردوموسیقیچهنقشیدراین

هویتسازیدارد؟ 


روششناسی پژوهش
دراینپژوهشازروشمردمنگاریازطریقمشاهدۀمشارکتیومصاحبهوهمچنینتحقیقو

مطالعۀکتابخانهایاستفادهشدهاست.پژوهشگرباانتخابروشتحقیقکیفیبهشکلمطالعۀ

موردی که روشی برای فهم یک موضوع در بازۀ زمانی خاص است ،میکوشد با مشاهدۀ
موسیقیشناس

مستقیم ،چگونگی برگزاری اینگونه مراسم را با جزئیات و از دید یک قوم 
شدهپاسخدهد.باتوجهبهاینکهسفرههایمذهبی،آیینی


هایمطرح

بهپرسش
توصیفکندو
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کامالًزنانهاست،تالششدتادربازۀزمانیچهاردهماه،طیفمتنوعیازمجالسوسفرههای
هایمیدانیدرنظرگرفتهشود؛زیراباتوجهبهدادههاو


هایسوگوسور)درداده

نذری(سفره
مطالعات میدانی مشخص شد هرکدام از این سفرهها برای مورد و نیت خاصی نذر و برگزار
شوند.بهمنظوربررسیمیزانتأثیرپذیریموسیقیمجالسزنانهازمجالسمردانه،موسیقی


می
مجالسمردانهنیزبررسیشدهاست.
سفرههای نذری در عین مشابهت از لحاظ ابژههای بهکارگرفته و ادعیه ،بهلحاظ شکل

برگزاری و موسیقی مورد استفاده ،تفاوت دارند؛ بهعنوان نمونه ،در بافت شهری سنتی بازار
تهران ،در مولودیها و سفرههای سور از ساز استفاده نمیشود؛ حال آنکه در مناطق کمتر
سنتیوامروزی،استفادهازسازهایمختلف،ازدفگرفتهتاسازهایموسیقیکالسیکایرانی
خصوصسفرههایسور،بهمقولۀ


هایمختلفوبه

حتیگیتارمتداولاست.همچنیندرسفره
و
پوشش توجه بیشتری میشود .در بخش پیشینۀ تاریخی پژوهشگر ،از مطالعۀ کتابخانهای و
بررسی اسناد نیز استفاده شده است .برای پژوهش ،تعداد بسیاری از سفرنامهها ،روزنامۀ
هایمختلفدرمراکزفرهنگیوموزههامطالعهوبررسیشده


جموعهعکس
خاطراتافرادوم
طورخاصبهخاطراتیاسفرنامههایبانوانتوجهشدهاست .

است.دراینبررسی 
هابه


پیشینۀ پژوهش
مهمترین پژوهش درمورد مجالس مذهبی زنانه را مژگان دستوری ( )۱940در کتاب مناسک

هیئتهای مذهبی زنانه»
مذهبی زنانه در آیینۀ تاریخ انجام داد .از موارد دیگر میتوان به « 
تحولهیئتهای

(نورینیا«،)۱901،نقشوجایگاهزناندرمراسمعزاداری»(مهری«،)۱941،

زنانۀ تهرانیپسازانقالباسالمی» (فرزعلیان )۱94۱ ،و «سفرههاینذری در تهران:عاملیت
زنانهدرجماعتآیینی»(رحمانیوفرحزاد)۱940،اشارهکرد.دوپژوهشقابلتأملدیگرنیزبه
زبان انگلیسی در دسترس است .سابینه کالینک ۱)۱110( ۱و فائقه شیرازی )۱115( 9در
هایخودبهموضوعمجالسمذهبیوسفرههایآیینیزنانهپرداختند .


پژوهش
اهمیتاینکتابومقاالتعنوانشده،درپرداختانحصاریبهمجالسمذهبیزنانهاست.

دربیشتراینمقاالتازروشتحقیقبهصورتمشاهدۀمشارکتیاستفادهشدهاست.آمارباالی

مشارکتزناندراینمجالسحداقلبهعنوانحضار،اینحوزهرابهحوزۀمطالعاتیمهمیدر

هابهموسیقیکمتوجهی

هایجامعهشناسیتبدیلکردهاست،امادرهمۀاینپژو 
هش


پژوهش
هاوحساسیتها


احتمال،محدودیت

توجهیشدهاست.علتاینامربه

تر،بی

یابهعبارتصحیح
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.
پژوهشگران این حوزه اغلب یا متخصصان امور حوزوی یا جامعهشناس بودهاند .حتی در
هاوپرداختنبهابژهها،

رغموسواسودقتدرتقسیم 
بندی


پژوهشیکهدستوریانجامداد،علی
بهموسیقینپرداخت.درزمینۀپیشینۀتاریخینیزچندانبهوجوداسنادتاریخیتوجهنکرد.
ازایننظر،شکلپژوهشنوشتارحاضربامقاالتوکتبدیگرمرتبطبامجالسمذهبیزنانه
متفاوتاست .

میدان پژوهش
برای پژوهش میدانی نوشتار حاضر ،محلۀ سنگلج انتخاب و بخش عمدۀ پژوهش میدانی در
همینمنطقهانجامشدهاست.ایندرحالیاستکهدرمجالسبرگزارشدهدرسایرمناطق
انجامشده ،این
تهران نیز مشارکت و مشاهدۀ میدانی صورت گرفته است .بنابر بررسیهای  
دالیلزیربهعنوانمیدانپژوهشانتخابشد :


منطقهبه
 .۱بافتفرهنگیمتنوعدراینمنطقه:اینمنطقهازدیربازپذیرایاقشارمختلفباخاستگاه
فرهنگی و اجتماعی متفاوت بوده است .بخش بزرگی از جمعیت آن را افراد غیرتهرانی
تشکیل میدهند .بخش بزرگی از ساکنان این منطقه را شمالیها ،جنوبیها (بهخصوص
زبانها (شهرهای زنجان ،اردبیل ،تبریز و ارومیه) و دیگر مناطق ایران
عربزبان) ،آذری 

تشکیلمیدهند.چنینتنوعیحتیازلحاظگویشوزبانبافتیمتنوع،ازفرهنگوآداب

وجودمیآورد .


ورسوممختلفبه
 .۱بافت طبقاتی متفاوت :میدان پژوهش انتخابشده بهعلت همسایگی با محلۀ شاهپور
(خیابانوحدتاسالمی)وبازارتهرانوهمچنیننزدیکیبهخیابانابوسعید،دارایبافت
طبقاتیمتنوعیاست.عمدۀساکنانمنطقهبهلحاظموقعیتمالیازطبقۀمتوسطجامعه
هستند.تعدادبسیاریازافرادمتمکنوصاحبانتجارتدربازارتهرانو«بازاریان»قدیمی
که در شمار اقشار مرفه جامعه هستند ،نیز هنوز در این منطقه ساکناند و اغلب در
خیابانهایابوسعیدومنیریهاقامتدارند .

 .9تغییرات فرهنگی-اجتماعی منطقه :سنگلج و محلههای همسایۀ آن در شمار قدیمیترین
مناطق تهران هستند و با وجود تغییرات فرهنگی-اجتماعی سالهای گذشته (بهخصوص
بیست سال اخیر) ،سعی در حفظ بافت سنتی خود داشتهاند .با وجود این ،هم از نظر
معماریشهریوهمبافتفرهنگیتغییراتیداشتهاند.سرعتاینتغییراتدرمقایسهبا

یمیبهتدریجتخریبشدهوجای

توجهاست.خانههایقد

دیگرمناطقتهرانکُند،اماقابل
اند.دربازۀزمانیمشخصرفتوآمدبهمنطقه(ازاردیبهشت۱940


خودرابهآپارتمانداده
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هایقدیمیبهتدریجتخریبشدهوجایخودرابه


)،نیزمشاهدهشدخانه
تاتیر۱941
آپارتمانهای چهار تا شش طبقه دادهاند .در منطقۀ پژوهش ،آپارتمانهای چندواحدی

بزرگیامجتمعمسکونیمشاهدهنشدهاست .

مطالعۀ موردی مولودیخوانی غدیر و سفرۀ حضرت قاسم
ازمیانهمۀاینمجالس،یکمجلسسوگویکمجلسسوربهمنظورمطالعۀموردیانتخاب

شدبرایمجلسسوگروایتزنانهوسنتیازسفرۀحضرتقاسمانتخابشدوبرایمجلس
مراسممولودیخوانیعیدغدیرخم.درانتخابایندومورد،بهمواردگوناگونیتوجهو

سور
بررسیشد :
عیدغدیرخم:عیدغدیرازبزرگتریناعیادشیعیاناستوبرگزاریجشندراینروزاز

.۱
شعائرشیعیانمحسوبمیشود .

سفرۀحضرتقاسم:مراسمعزاداریبرایحضرتقاسمیکیازآیینهای عزاداریمتداول

.۱
درایراناست.شهادتحضرتقاسمهمبهشکلتعزیه،همبهشکلآیینسینیگردانیو

هم به شکلسفره برگزارمیشود.از میانایناشکالگوناگون،سفرۀحضرت قاسمتنها
آیینیاستکهفقطزنانآنرابرگزارمیکنند.بهشکلنمایشیبرگزاریآییننیزتوجه

شدهاست .

بررسی و تحلیل موسیقی
بهمنظورمطالعۀموردی،قطعاتموردبررسیدردومجلسحضرتقاسمومراسمعیدغدیر

آوانگاریواینمواردبررسیشدند:
 .۱بررسی و تحلیل موسیقی نوحهها و مولودیهای اجرا شده :در این تحلیل فواصل بهکار
بندیها ،مدهای مورد استفاده و نحوۀ بهکارگرفتن کالم برای تغییر کارکرد
رفته ،جمله 
موسیقیازسوربهسوگوبالعکسبررسیشد .
۱
 .۱بررسیوتحلیلموسیقیباتوجهرفتاروزمینۀ (متن)موسیقایی:اینشکلتحلیل،در
مطالعۀ موردی مجلس حضرت قاسم استفاده شد .در تحلیل موسیقی مرتبط با موضوع
پژوهشحاضرموسیقیبهدوشیوهتحلیلشدهاست:الف)تحلیلموسیقیصرفبدون
درنظرگرفتنمتنآوازیوموقعیتاجرایی؛ب)تحلیلموسیقیبههمراهموقعیتاجرایی.

ایندوموردهمدرمطالعۀموردیسفرۀحضرتقاسموهمدرمراسمعیدغدیرلحاظ
هامشخصشدبهطورکلیچهاردستهملودیاستفادهشد:


شدهاست.دربررسیملودی
1. context
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شدهای از ملودی ترانههای مردمپسند بهخصوص ترانههای پیش از انقالب در
شکل ساده 
اغلبمواردبخشیازترانهیابندگردانآناستفادهورویآنکالممذهبیگذاشتهمیشود .

ملودیترانههایمردمی؛

)۱
۱
 )۱سیستمرسیتاتیف کهنگارندهدریکنمونهباآنمواجهشد.ایننمونۀآوازی،تریتونیک
است.بررسیایننمونهنیازمندپژوهشبیشتروبرخوردبانمونههایبیشتراستونگارنده

درآیندهبرایمطالعاتتکمیلیبهاینموردخواهدپرداخت؛
استفادهازملودیهاییکهازنظرمدبامدهایردیفموسیقیدستگاهیایرانقرابتدارد.

)9
ملودیهای استفادهشده ،برمبنای تکرار است .در بیشتر موارد قطعۀ خواندهشده

اساس 
متشکلازیک،دوودرمواردمعدودیسهجملۀموسیقاییاست.گاهینیزهمۀاثربرمبنای
تکراریکعبارتمتشکلازپنجیاششنتشکلگرفتهاست.ملودیهاازیکسوباردیف

۱
عامهپسندشدن» تمایلدارند.در
موسیقیدستگاهیایرانیقرابتدارندوازسویدیگربه« 
هاییکهباردیفموسیقیدستگاهیایرانیقرابتدارند،مدگردیصورتنمیگیرد.در


ملودی
بسیاری موارد مداح فواصل را بهصورت تعدیلشده میخواند .این مسئله درمورد نوحههای
طوردقیقرعایتنمیکند.

قدیمینیزصادقاستومداحدراجرافواصلرابه

تحلیل پژوهش میدانی
در جریان پژوهش میدانی با محوریت موضوع متن حاضر ،موارد گوناگون و حائز اهمیتی
مشاهدهوبررسیوتحلیلشد.هریکازاینموارددریکمراسممذهبیزنانهدارایجایگاهو
اهمیت هستند و با یکدیگر ارتباطی منسجم دارند و مجموعۀ آنها به جلسات زنانه معنا
خشند.مراجعهبهتعریفوتعابیرنظریهپردازانمختلفازدین،مارابهنظراتگوناگونی

میب

9
رهنمونمیسازد.ازنگاهدورکیم مناسکجمعیاهمیتفراوانیدارند؛زیرادرخاللمناسک

مذهبی ،هنجارهای اخالقی جامعه در فرد درونی میشوند .دورکیم در نظریات خود به زمان
بندیهای زمانی برمبنای سال ،ماه ،هفته و روز به مراحل
دینی نیز اشاره میکند .تقسیم 
بندیفعالیتهایجمعیبرمبنایتکرار


گردندوتقویمقاعده

مختلفیازمناسکواعیادبازمی
همینفعالیتهااست(دورکیم.)99-99:۱919،باتوجهبهاینتعاریف،مجالسمذهبیزنانۀ

مشخصیدرتقویمشیعیبرگزارمیشوند.کارکرداینمجالسبهمناسبت

شیعیدرزمانهای 

1. Recitativo

تراست.دراینطریقۀخوانندگی،اجراکنندهبهنوعی


زدننزدیک

وارکهبهحرف

نوعیازآوازیاخوانندگیدکلمه
پردازیدکلماسیونمیرسد.


سخنوریویاعبارت
2. popularize
3. Emile Durkheim
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سوگوسوراست.دراینجلساتمجموعهایازباورهایمرتبطباامورالهوتیدرقالبآدابو

شوند.هنجارهاوباورهاازاینطریقدرفرددرونیمیشوند.افرادبا


مناسکخاصبازتولیدمی
ایکدیگرارتباطوپیوندپیدامیکنند .

شرکتدراینجلساتب
درهیئتافراد،فارغازمقامومنزلتاجتماعی،سطحسوادوتمکنمالی،دریکمکان
شوندوبهاجرایمناسکمذهبیمیپردازند.مواردیمانند


مشخصدرکناریکدیگرجمعمی
مالکیت،غروروتکبرونظامطبقاتیاجتماعیدرهیئتمشاهدهنمیشود؛بنابراینوقتیافراد

در مکان مشخصی برای اجرای مناسک جمع میشوند ،نوع خاصی از گروه اجتماعی شکل
میگیرد .این گروه اجتماعی دارای ویژگیهایی است که در بسیاری موارد آن را در تقابلبا

ساخت اجتماعی قرار میدهد .توجه به ساختار درونی هیئتهای مذهبی بهعنوان یک گروه
اجتماعی،در مقایسه باساختارکالنجامعۀایرانیازاهمیت فراوانی برخورداراست.یکیاز
هایمذهبی،استفادهازمفهومجماعتواره ۱است.


ابزارهایمناسببرایبررسیوفهمهیئت
9
بنابر نظر ترنر ،۱جماعتواره گروهی اجتماعی است که با ساخت اجتماعی متفاوت است و
شمارمیرود(ترنر.)40-49:۱400،


هایمهمآنبه

بودنازخصیصه

ختاروضدفرهنگ
ضدسا
افتد.خصیصهایکهرحمانیاز


اینخصیصهدرمناسکودرزمانومکانیمقدساتفاقمی
قول ترنر نقل میکند و نمیتواند و نباید به سراسر زندگی اجتماعی بسط پیدا کند؛ زیرا
جتماعیدرتقابلبایکدیگرمعناپیدامیکنند(رحمانی)۱۱:۱940،؛

جماعتوارهوساختا

وارهایاستکهدردلیکساختاراجتماعیودرتقابلباآن
بنابراینهیئتمذهبی،جماعت 

وارهدارایمنطقتقسیمبندیطبقاتیوهنجارهایمختصبه


شکلگرفتهاست.اینجماعت
،هیئتمذهبیزنانهنیزیکجماعتوارهاستکهدردل

خوداست.باتوجهبههمینتعابیر
وارهایدیگر(هیئتمذهبیمردانه)شکلگرفتهاست.
یکساختاراجتماعیودردلجماعت 

هنجارهایحاکمبرهیئتزنانهاشتراکاتزیادیباهیئتمردانهدارد،اماهنجارهاییمخصوص
وارهبهتدریجقدرتمندشدهوشکلمستقلیبهخودگرفتهاست .


بهخودنیزدارد.اینجماعت
میان جماعتواره و هیئت مذهبی تمایزها و تفاوتهایی وجود دارد .باوجود نامبردن از
ها،درهیئتهایمذهبی(مردانهوزنانه)شکلیاز

عنوانویژگیمهمجماعت 
واره


هنجارشکنیبه
هنجار ضمنی و نظام سلسلهمراتبی وجود دارد .تواضع و افتادگی و فاصلهگیری تعمدی از
امتیازات عرفی و اجتماعی ،از اصول حضور در یک هیئت مذهبی است .با این حال در یک
شویمکههریکبیانگرموقعیتیخاصهستند.نامهایی


هیئتمذهبیباناموالقابیمواجهمی

1. communitas
2. Victor Turner
3. Social structure
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ئتهای زنانه زیاد شنیده
مانند مداح ،روضهخوان ،بچههیئتی یا پیرغالم یا عنوانی که در هی 
برو،هریکبیانکنندۀنقشیویژههستند.درچنینجمعیافرادبراساسقدمت


شود،مجلس

می
حضورونقشخوددرهیئتدارایمنزلتیخاصهستند.درهیئتزنانهازنشستنرویزمین
وکناردرتانشستننزدیکیاکنارمداحیامشارکتدرپخشکتبادعیهوقرآن،وپذیراییو
خدمتدرآشپزخانهفاصلهونظامسلسلهمراتبیوجوددارد.بنابرمشاهداتمستقیمنگارندۀ

کنندگاندرجلسه،هریکجایگاهومنزلتخودرادارند.افرادقدیمیکهسالهااست


شرکت
در جلسات شرکت میکنند ،دارای نزدیکترین جا به مداح و جایگاه او هستند .افراد مسن،
ساداتومادرشهداجایگاهومنزلتیباالدارندواغلبدرصدرمجلسمینشینند.ایننظام

مراتبیدرهیئتهابهمعنایاقتداروبرترییکفردبرافرادیاگروهنیست،امابهجدیت


سلسله
افرادآنرارعایتمیکنند .

میشود،ازاهمیتزیادیبرخوردار
درفرهنگایرانیسفرهوخوراکیکهدرآنگذاشته 
هادراغلبآیینهایملیومذهبیایرانیحضوردارند.ازدیربازاحترامبهسفره


است.سفره
اینترتیببخشزیادی
اهمیتداشتهوخوراکدرمراسممذهبیایرانیاننقشمهمیدارد.به 

از آنچه مردم نذر میکنند ،با خوراک و اطعام افراد همراه است .نقش و وظیفۀ طبخ و
سازیخوراکبرایاعضایخانواده،ازدیربازبرعهدۀزنانبودهاست.بسیاریازآیینهای


آماده
زنانه نیز با آمادهکردن خوراک همراه بوده است .خوراک در سفرهها یا مراسمهای مذهبی
گانتقسیممیشود

یابد.دراینمجالسهرخوراکیکهمیانشرکتکنند


اهمیتیدوچندانمی
هایمولودیتوسطمداحانپاشیدهمیشوند،متبرکشمردهشده


هاییکهدرمراسم

وشکالت
شوند.درمجلسمولودیپخششکالتیاشکالتپاشیدن


آوریمی

سرعتوباعجلهجمع

وبه
خوانیهمراهاست.شکالتوموسیقیدوجزءجداییناپذیرومهمدریک


همیشهبامولودی
مجلسسورهستند .
مخاطبهیئتهایسنتیاغلبزنانمسنوسنتیهستندوحضورزنانجوانبهشکل

گیریکمرنگاست.بهلحاظسطحتحصیالت،اغلبافراددیپلمیازیردیپلمهستند.نوع


چشم
قیمتاستفادهنمیشود.


هایگران

هااغلبچادراستوازآرایشولباس

پوششدراینهیئت
با اینکه مجلس زنانه است و هیچ مردی حضور ندارد ،در بسیاری موارد خانمها در مجلس
روسری بر سر دارند .گاهیدر مجالس سورو مولودیخوانی ،خانمهاعالوه بر چادر،روسری
خود را نیز برمیدارند ،اما سادگی و بدون آرایشبودن صورت همچنان رعایت میشود .در
هیئتهای سنتی ،به جلسات سوگواری بیش از مجالس سور اهمیت داده میشود و مجالس

هاآالتموسیقیاستفادهنمیشود.


شوند.دراینهیئت

سورنیزباسنگینیوآرامشبرگزارمی
ها،ملودیهاتنوعندارندودربسیاریمواقعازمحدودۀسهیاچهارنتتجاوز

درمولودیخوانی
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نمیکند .بخش بزرگی از زمان مجالس سنتی ،به وعظ و سخنرانی اختصاص دارد .در این

سخنرانیهابهرعایتشعائردینیمانندرعایتحجاب،رعایتحقوقشوهرواطاعتازاوو

رعایتحریمنامحرمتأکیدفراوانیمیشود .

پسندطیفوسیعیازافرادراتشکیلمیدهند.سطحتحصیالت


هایمردم

مخاطبانهیئت
از دیپلم تا کارشناسی و حتی مدارج باالتر تحصیلی در نوسان است .حضور جوانان در این
مجالس چشمگیر است .در این هیئتها به پوشش و لباس امروزی و آراستگی توجه زیادی
میشود .مداح نیز گوی سبقت را از شرکتکنندگان ربوده و آراستهترین ظاهر و

قیمتترین لباس را بر تن دارد .بیشتر اوقات زنان برای شرکت در چنین جلساتی به


گران
هادراینجلساتقابلمشاهدهاست.


هاوآرایش

روندوآخرینوجدیدترینپوشش

آرایشگاهمی
در این مجالس واعظ و سخنران وجود ندارد ،اما مداح و نوازنده حضوری پررنگ دارد .هر
شد.اینمسئلهزمینهرابراینوآوریهایی

ایدرتالشاستتامراسمباشکوهتربا


برگزارکننده
فراهم میکند که با ساختار یک مجلس مذهبی در تعارض است .در هیئتهای سنتی-
مردمپسند نیز طیف وسیعی از افراد با سنین مختلف و سطوح تحصیلی متفاوت شرکت

هیئتها

کنند.مخاطباینهیئتهاهمزنانمسنوسنتی،وهمجوانانهستند.دراین 


می
وضوحکمرنگاست.اینبخشرامداحسنتیاجرا


بخشموعظهوسخنرانیوجوددارد،امابه
میکند .بخش مولودیخوانی توسط مداح مردمپسند اجرا میشود .بهلحاظ پوشش نیز تنوع

وجود دارد .هم پوشش چادر و هم پوشش امروزی و آرایش در این هیئتها دیده میشود.
هااغلبادبیاتعامیانهواشعارسادهاست.اشعاربهلحاظ


ادبیاتاشعاردراینهیئت
محتواو
محتوایی شامل عباراتی است که در ادبیات سنتی مردانه استفاده نمیشوند .عباراتی مانند
دورتبگردم،قربانشوم،دلماسیرومبتالتهوازاینقبیل،بیشتردرادبیاتروزمرهوزنانه
هااستفادهمیشود.از


هاومولودی

وفوردرنوحه

هاییبه

شود.چنینعباراتوواژه
استفاد 
همی
هایسنتیومردمپسندبایکدیگرشباهتدارند.امروزهچنینعباراتیبهادبیات


ایننظرهیئت
هایمردانۀمردمپسندنیزراهیافتهاست .


هیئت
شدن،مستلزمگذراندندورهایآموزشی-آیینیبود.مقولۀآموزشیکیاز


درگذشتهمداح
تفاوتهای اصلی میان مداحان سنتی و مداحان سبک مردمپسند محسوب میشود .در این

دورههای آموزشی فرد باید در زمینۀ مهارتهای ادبی ،موسیقایی و اخالقی آموزش ببیند.

رشدمیکند«:دوسال

ترتیبفرددرچارچوبهایاخالقیومعرفتیمتخصصاندینی

به 
این

شعرخوانی صرف ،بیآنکه فرصتی برای مداحی در عموم داشته باشند ،فقط بخشی از این
آموزشبودهاست.درایندورۀآموزش،ایشانتربیتدینیهممییافتندوپایمنبرعلمای

معرفدینیرادرگفتمانخودشانمیآموختند»(رحمانی.)۱94:۱940،درمقابل،مداحان
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مردمپسند فاقد این آموزهها هستند .این افراد اغلب برحسب صوتی خوش ،تجربه و فرصت

مداح شدهاند .بهنظر میرسد در آموزشهای سنتی زنانه بیشترین تمرکز بر قرآنخوانی،
خوانیواحکامبودهاست.درزمینۀمداحیوروضهخوانیچندانبه


خواندنادعیه،روضه

درست
مقولۀموسیقاییتوجهنشدهاست.تجربۀحضورومشاهدۀمیدانیدربسیاریازجلساتسنتی
هابهدفعاتاصواتفالششنیدهمیشد.


زنانهمؤیداینمسئلهاست.دراغلبموارد،درملودی
گسترۀصوتیاصواتنیزمحدودبود.مورددیگریکهبهآنتوجهشد،عدمتنوعملودیکدر
وگوهایمختلفبامداحانسنتی،اغلبعنوانمیکردنداز


است.درگفت
مداحیسنتیزنانه
صوتیاستفادهمیکنندکهخدابهآناندادهاست»،امادرموارد

کسیتقلیدنمیکنندواز«

هایترانههای

بسیاریدیدهشدهاستکههمهیاحداقلبخشیازملودیخواندهشدهازملودی

دمییانوحههایقدیمیبرداشتشدهاست.درمواردینیزازملودی

پسند،ترانههایمر


مردم
دو یا چند ترانه استفاده شده است .درمورد مداحان مردمپسند ،اکثریت افراد به تقلید از
مداحان مرد شناختهشده میپردازند .از ملودیهای ترانههای مشهور مردمپسند نیز استفادۀ
فراوانی میشود .این افراد اغلب دارای وسعت صوتی خوبی هستند و میزان اصوات فالش
شدهدراینملودیهابهشکلمحسوسیکمتراست .


شنیده

آوازخوانی در هیئت و تقابل با ممنوعیت شنیدهشدن صدای زن
یکی از ابژههای مهم در یک جلسۀ مذهبی زنانه ،میکروفن است .اهمیت این ابژه و شیوۀ
استفاده از آن در تقابل با مالحظات سنتی و مذهبی مبنی بر ممنوعیت آوازخوانی زنان در
اجتماعاست.درنگاهنخستبهنظرمیرسدمیکروفنتنهاابزاریاستکهمداحبرایاجرای

مراسمازآناستفادهمیکند،امادرفرایندپژوهشمیدانیهموارهاینسؤالمطرحبودکهبه

چه علت همۀ مداحان زنی که پژوهشگر در جلسات آنها شرکت کرده بود ،روی مسئلۀ
میکروفن حساسیت داشتند .در بسیاری موارد ،بانی جلسه از قبل برای مداح سیستم صوتی
مناسب و میکروفن فراهم کرده بود ،اما مداح به محض ورود درخواست میکرد تا میکروفن
هاوآپارتمانها


درخانه
خودشرابهسیستمصوتیمتصلکنند.ازسویدیگرمراسماغلب 
برگزار میشود .بهعلت کوچکی فضا ،مداح میتواند بدون نیاز به میکروفن صدای خود را به
گوشجمعبرساند.اگربرایشنیدنآوازخوانیزنمحدودیتوحرمتوجوددارد،بهچهعلت
مداح از میکروفن استفاده میکند؟ درحالیکه اغلب اوقات پنجرههای سالن باز است و صدا
طورقطعبیرونمیرود.


به
درمطالعهوبررسیاسنادتاریخی(بهمنظوربررسیپیشینۀمجالسمذهبیزنانهدرایران)،

هایبهجایماندۀنظمیهازدورۀقاجار،بهبرگزاریمراسم


نکتۀجالبیوجودداشت.درگزارش
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مذهبی زنانه اشاره نشده است .این در حالی است که برگزاری مراسم نوحهخوانی و مجلس
روضهدرمحلههایتهرانبادقتگزارششدهاست.ازسوییدرتنهاگزارشژاندیوالفوااز

مجلس روضۀ زنانه ،اشاره شده مجلس در زیرزمین خانه برگزار شده است (دیوالفوا:۱915 ،
نظرمیرسدمجالسزنانهدرشرایطخاصیبرگزارشدهاست؛بهاینصورتکه

 .)559-550
به
هاممانعتبهعملآمدهوهمتالششدهاستتاصدایخواندن


همازحضورمردانوپسربچه
(نوحهخوانی یا مولودیخوانی) یک زن به گوش مردان نرسد .امروزه شرایط برگزاری مراسم

تغییرکردهاست.برایبرگزاریمراسممحدودیتمکانیوجودنداردوهرکسیدرهرفضایی
(کوچک یا بزرگ) میتواند مجلس روضهخوانی یا مولودی برگزار کند .به نظر میرسد زنان
اصراردارندتاهمهازمجلسباخبرشوند.حتیمردانیکهازکوچهگذرمیکنندازسروصداو

همهمهمتوجهمیشونددراینجامجلسیبرپااستوازصدایزنیکهبهکمکمیکروفنو

شود،ازبرگزاریمجلسمذهبیزنانهباخبرمیشوند.


گاهپخشصوتدرکوچهپخشمی
دست
نگارندهچندباربهاشکالمختلفدربارۀاینموردازمداحانسؤالکردهاست؛«اشکالیندارد
صدای شما بیرون برود؟» در بیشتر موارد پاسخ یکسان بود« :نه .بهدلیل اینکه کسی من را
نمیشناسد،اشکالندارد ».

به نظر میرسد وجود میکروفن نوعی اعالم حضور است .اگر میکروفن مداح خراب شود،
نمیخواند .این رفتار در محیطهای کوچک نیز مشاهده شده است .مداح با میکروفن حضور

خودرااعالممیکندوایناعالمحضوربرایکسانیاستکهمجوزورودبهمجلسراندارند؛

ههرحالبانیمجلسهمسروپسرخودرابیرونمیفرستدتادرمنزلنباشند.ایناز

زیراب
معدودمواردیاستکهزنانبااقتدارمیتوانندمردانراازخانهبیرونبفرستندومرداننیز

اطاعت میکنند و تا پایان مجلس نزد دوستان و آشنایان میروند .امروزه بهعلت رواج
آپارتماننشینیوتراکمجمعیت،حریمزندگیافرادبهیکدیگرنزدیکشدهاست.بانیمجلس

فرستد،اماباقیمردانساکندرآپارتمان،مغازهدارانیکهدر


مردانخانوادۀخودرابیرونمی
همان کوچه بهکار مشغول هستند و رهگذران چطور؟ به نظر میرسد زنان از این موقعیت
همیکنندتایکامرغیرمجاز(خواندنزندراجتماع)رابهگوشمردان
بهطورمجازاستفاد 

دارندوباقدرتدرآنمیخوانند.این


برسانند.مداحاناغلبمیکروفنرانزدیکدهاننگهمی
صدااغلباوقاتبیشازیکصوتموسیقایی،بهفریادشبیهاست.بهبیاننگارنده،هیچگاه

برایپخشصدایمولودیخوانیزنانه،بهبانیتذکردادهنشدهاستودرخواستنشدهتاصدا

راپایینبیاورد.تنهازمانیمحدودیتایجادمیشودکهیکزنمداحدرمجلسیکهمرداننیز

حضوردارند ،مداحی کند.آنگاهنهادهایذیربطواردعمل میشوندوبهبانیو مداح تذکر
خواهندداد .
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ادراک ،کنش و همذاتپنداری درمراسم روضۀ زنانه
۱

پنداریازبحثهایمهمدربارۀادراکاجرایتئاتریاست.نانیبنس بهنقلازمورای


همذات
گونهمعنیمیکند(بنس :)۱01:۱94۱،


پنداریرااین

همذات
اسمیت۱
توهم صحنهای این است که من (تماشاگر) در دنیای داستان شخصیتی هستم که با
شومیامحتاطانهتربگویمشخصیتیهستم


هایشخصیتداستانمواجهمی

تجربیاتوگرفتاری
اصطالحمعمولتر،منبرشخصیت


کنم.به

کهتجربیاتشخصیتداستانیراازدرونتخیلمی
تأکیدمیکنم .

بنابر تعریف یادشده ،تماشاگر یک اثر نمایشی با تصور خود در جایگاه شخصیتهای
گونهای درک از موقعیت افراد و احساسات و
داستانی ،به تجربیات آنان نزدیک میشود و به 
عواطف آنان میرسد .همذاتپنداری مخاطب با شخصیتهای داستانی در سینما و تئاتر
میتواند یکی از عوامل سرنوشتساز و تعیینکننده برای توفیق اثر باشد .وقتی درمورد

یکشخصیتنمایشیصحبتمیکنیم،مهماستبدانیمتماشاگر

همذاتپندارییکفردبا

کدام جنبه از شخصیت را تصور میکند .با توجه به مشاهدات میدانی پژوهش حاضر در
آیینهای زنانه،همذاتپنداریمسئلۀ قابلتوجهیاست.یکیازنقشهای مهمزنایرانیاز

دیرباز،نقشمادریوتالشبرایانجاماینفریضۀالهیبهبهترینوجهممکناست.بسیاریاز
نذرهاتوسطمادرانبرایفرزندانانجاممیشود؛براینمونه،مادرهاسفرۀحضرتقاسمرابرای

بختگشایی جوانها انجام میدهند .همچنین بسیاری از شرکتکنندگان این مراسم مادرانی

هستندکهفرزندانپسرخودرادرجنگازدستدادهاند.کلیتمراسمدرموردچیدمانسفرۀ

عقدبرایپسریاستکهدیگرحضورفیزیکیندارد؛زیرادرعنفوانجوانیدرجنگشهید
شدهاست؛بنابراینمادربهشکلینمادینبرایفرزندسفرۀسورمیچیند.ازطرفی،زنجوانی

راداریمکههنوزلباسعروسیبرتنداردوهمسرخودراازدست دادهاست.اینعروسبه
شکلینمادینشرححالبسیاریازنوعروسانیاستکهدرسالهایجنگایرانوعراقهمسر

اند.نگارندهبابسیاریازاینافرادبرخوردداشتهوگفتوگوکردهاست؛


خودراازدستداده
رقاسممیبیندوبااو

بنابراینیکمادردرجریانبرگزاریمراسمخودرادرجاییاقالبماد
حسهمذاتپنداریدارد .

هایموردتوجهزنانشرکتکنندهدرمراسممذهبی


اصغریکیازروضه

روضهوالالییعلی
است .این روضه و سفرۀ حضرت رقیه مراسمی با محوریت مادر و درد و رنج او برای از
دستدادن فرزند خردسالش است .این دو مراسم میان زنان بسیار محبوب است؛ بهخصوص

1. Nany Bence
2. Murray Smith
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کسانی که فرزند بیمار دارند یا بچهدار نمیشوند ،برای این دو شخصیت مذهبی شیعی نذر
میکنند .در جریان پژوهش میدانی مشاهده شده است که زنان نسبت به گهوارۀ نمادین

علیاصغر واکنش احساسی شدیدی نشان میدهند؛ حتی در مواردی به هنگام روضهخوانی

اهدهشدهافراد،نوزادیخیالیرادرآغوشبهاینسووآنسوتکانمیدهند.دربسیاری

مش
موارد نذرهایی که زنان انجام میدهند ،برای توسل به یک بانوی مقدس است .تسبیحات
حضرتزهرا(س)دخترپیامبراسالم،میانزنانبسیارمحبوباستیانذرمادرامامجواد،
شود.درهردوموارد،افرادبهبانوییتوسلمیجویندکه


آنبسیارنامبردهمی
نذریاستکهاز
جداازشخصیتقدسی،یکمادراست .

گونهشناسی هیئتهای مذهبی زنانه ،یک دستهبندی برمبنای موسیقی
هایزنانهکردهاند؛براینمونه،دریکالگوی


بندیهیئت

پژوهشگراندرگذشتهاقدامبهدسته
.هیئتهایسنتی؛

شنهادی،هیئتهایمذهبیزنانهبهسهدستۀاصلیتقسیمشدهاست۱:

پی
 .۱هیئتهای عامهپسند نوین؛  .9هیئتهای معرفتگرا .یک گروه چهارم نیز بهعنوان شبه
هادراینتقسیمبندیلحاظشدهاست(دستوری.)۱19:۱940،دراینتعریف،هیئت


هیئت
شدهدرهیئتهایسنتیقدیمیاستوازتغییر


یروچارچوبقدیمیتعریف
سنتینخبهگراوپ

).هیئتمعرفتگرادارایبعدشناختیو

پذیریاجتنابمیکند(دستوری۱0۱:۱940،


وتنوع
علتپررنگبودنبخشسخنرانیمشابههیئتسنتیوحضورآالت


معرفتیبیشتراستوبه
موسیقیمشابههیئتمردمپسنددانستهشدهاست،امادرجریانپژوهشمیدانی،گروهدیگری

هایزنانهمشاهدهشد.هیئتهایسنتیزنانهنیزامروزهدستخوشتغییراتفراوانی


ازهیئت
هاباسلیقهونیازبخشفراونیازعمومجامعههمخوانی


اند.اگردرنظربگیریماینهیئت

شده
دارند ،با توجه به تغییرات فرهنگی-اجتماعی صورتگرفته در بدنۀ اصلی جامعه ،گروه
توانتقسیمبندیجدیدیپیشنهادکرد.در


ترتیبمی

اند.بدین

هایسنتینیزتغییریافته

هیئت
اینتقسیمبندیپیشنهادیموسیقیاجراشدهدراینمجالستحلیلوبررسیدقیقشدهاست .

کنندهای مانند سن ،سطح سواد ،سطح


تعیین
در تقسیمبندی پیشنهادی عالوه بر موارد 
مالی افراد شرکتکننده و میزان تحصیالت ،نوع موسیقی استفاده شده و شیوۀ اجرا درنظر
گرفته شده است .مخاطب این مجالس میتواند در چگونگی برگزاری جلسات نقشی
تعیینکنندهداشتهباشد.سلیقۀمخاطببهشکلمعناداریمتأثرازجایگاه اجتماعیاو،سنو

نداشتنآنها)


سطحسواداواست؛بنابرایناگرموسیقی(فارغازحضورآالتموسیقییاحضور
.هیئتهای

.هیئتهایسنتی۱

بندیلحاظشود،میتوانبهدوگروهاصلیرسید۱:


درتقسیم
گراباحفظهمینعنوانذیلهیئتهایسنتیقرار


هایمعرفت

پسند).هیئت

پسند(عامه

مردم
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میگیرند.گروهسومینیزوجودداردکهترکیبیازگروهاولودوماست.اینگروهسومرا

پسندنامگذاریکرد:

هاییازدوگونۀپیشین،میتوانسنتی -
عامه


علتحفظویژگی

به



نمودار  .1تقسیمبندی پیشنهادی با توجه به موسیقی

تأثیرگذاریاینهیئتهابریکدیگرنمودار۱ترسیمشدهاست .

براینشاندادنتأثیرپذیریو

نمودار  .2میزان تأثیرپذیری گونههای هیئتهای زنانه از یکدیگر



هایپیشین،بهتأثیرپذیریگونههاازیکدیگرکمترتوجهشده


رسددرپژوهش

بهنظرمی
پسندبرسایرگونههابیشترینتأثیررا


هایمردم

هادریافتشد،هیئت

است.بابررسیاینگونه
لحاظشیوۀبرگزاریوهمبهلحاظموسیقاییوحتینوعپوشش


داشتهاست.اینتأثیرهمبه
پسندازهیئتهای


هایمردم

نومداحانبودهاست.درمقابل،سهمتأثیرپذیریهیئت
حاضرا
هایسنتیومردمپسندهردورویگونۀترکیبی


سنتیبسیاراندکبودهاست.ازطرفی،هیئت
اند.باوجودمقاومتهیئتهایسنتیدرمقابلتغییر


پسندتأثیرداشته
هیئتهایسنتی -
مردم
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و تنوع ،به نظر میرسد این گروه ناگزیر به تأثیرگرفتن از دو گونۀ دیگر بوده است و همین
مردمپسندمنجرشدهاست.اینتأثیرپذیریاغلبدرزمینۀ
تأثیرپذیریبهپیدایشگونۀسنتی -
انتخاب اشعار یا استفاده از ملودیهای ترانههای مشهور مردمپسند یا تقلید از مداحان مرد
بهمشاهداتمیدانی،نواختنآالتموسیقیدرهیئتهایسنتیمشاهدهنشد.

است.باتوجه
گراحضورسازدفمشاهدهشد،اماحضورسازدراینهیئتهابه


هایمعرفت

تنهادرهیئت
گستردگی هیئتهای مردمپسند نیست .در هیئتهای مردمپسند عالوه بر دف ،از نی ،تار و
گرادرمقایسهباهیئتهای


هایمعرفت

لحاظکمی،تعدادهیئت
تارنیزاستفادهمیشود .
به


سه
سنتیبهمراتبکمتراست .

ها،تااینجابهنظرمیرسد


بندیذکرشدهبرایملودی

باتوجهبهمواردتحلیلشدهودسته
مجالس زنانه بهلحاظ موسیقایی ،از مجالس مردانه تأثیر بسیاری گرفته است .با وجود این،
دهبههنگامپژوهشمیدانیمجالسزنانهوبررسیمولودیونوحههایمردانه،بهمواردی

نگارن
برخوردکهنشاندهندۀتأثیرپذیریمجالسمردانهاززنانهبود .پیشازآن،توجهبهیکنکته
هایمردمپسند


هاییکهازترانه

درموردموسیقیمجالسزنانهضروریاست.درمیانملودی
اند،ترانههایزنانخوانندۀپیشازانقالببیشترینسهمرادارند.طبقمشاهدات

گرفتهش 
ده
میدانینگارنده،افرادیمانندهایده،مهستی،حمیراوشکیالازجملهافرادیهستندکهملودی
صورتسادهشدهیاتنهابندگرداناثر)برایخواندنمولودیهااستفادهقرار


ها(به

هایآن

ترانه
میشوند.حتیدرمواردیمداحتمایلبسیاریبرایتقلیدصداوظاهرازیکیازخوانندگان

یادشده(هایده)داشت.اغلبدرجلساتیکهمداحصداییرساوتواناییاجراییخوبیداشت،
منظورتمجید،باجمالتیمانندصدایشمانندهایدهاستیاشبیهحمیرامیخواند،


حاضرانبه
کردند.دربسیاریموارد،پسازپایانمولودیخوانی،بانوانازمداحدرخواست


تشویقمی
اورا 
میکنندآثاریازخوانندگانباالرااجراکند.اینبخشجداگانهکهپسازپایانمراسماصلی

شود،کوچکترینشباهتیبهمجلسمذهبینداردودرواقعشکلکنسرتیخصوصی


برگزارمی
فروشیانجاممیشود؛بهاینمعنیکهبا


گیرد.دربسیاریمجالسشکلیازبلیت
بهخودم 
ی
عناوینی مانند خیریه از شرکتکنندگان برای شرکت در مجلس هزینه دریافت میشود .این
هاازپنجاهتادویستهزارتومانمتغیراست.دراینجلسات،ازگروههایمشهورمداحی


هزینه
زنیانوازنده)دعوتمیشود .


همراهگروهدف

زنانه(مداحبه
هایاخیرازمجالسزنانه(بهلحاظمحتواییوشکل


رسدمجالسمردانهدرسال

بهنظرمی
هایمردمپسندیامردمیاستفاده


اند.اگردرگذشتهازملودیترانه

اجرا)تأثیراتزیادیگرفته
هاکالممذهبیگذاشتهمیشد،امروزهشاهدتقلیدکاملهمملودیوهم


شدورویآن

می
متنترانههستیم؛براینمونه،میتوانبهترانۀ«ساقی»شعریازاردالنسرفراز،آهنگسازی
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فریدزالندوخوانندگیهایدهاشارهکرد.اینترانهباهمینملودیوکالمیکیازترانههای

مشهورجلساتزنانهاست.ایناثراجراییباصدایحمیدعلیمی،ازمداحانجوانومشهور
سالهایاخیرموجوداست.البتهبرخیمعتقدندنخستینباراینترانهراسعیدحدادیان،از

شدهاجراکردهاست.جستوجوینگارندهبراییافتنفایلصوتیاز


بیتوشناخته

مداحاناهل
صدایحدادیانبینتیجهبود،امااینترانهباهمینملودی ومتنوبااجرایعلیمیموجود

است.باتوجهبهسابقۀاجرایاینترانهوترانۀدیگریازهایدهبانام«سوغاتی»درمجالس
زنانهبهنظرمیرسداجرایاینترانهتوسطمداحانمردامرجدیدیاست.مورددیگریکهاز

کلزدن»یا«کلکشیدن»از
نظرنگارندهجالبتوجهبود«،کلزدن»درمجالسمردانهبود « .
دیربازتوسطزنانودرمجالسسوروگاهیسوگمتداولبودهاست؛برایمثال،درمیانزنان
کشیدندرمجالسسوگنیزمتداولاست.درسالهای

نواحیجنوب(بوشهر)وغربایرانکل
اخیرکلزدنبهمجالسمردانهنیزراهپیداکردهاست.ازافرادیکهبراینخستینبارکل
کشیدنمردانرامتداولکرد،محمدکریمیدیگرمداحمطرحوشناختهشدهاست .


زن ،موسیقی ،قدرت
بررسیاسناددرایراننشانمیدهددرگذشتهزنانبرایخروجازمنزلوفعالیتاجتماعی

خانوادهامکانپذیر

بایددلیلموجهیداشتندوحضورآناندراجتماعباهمراهییکیازمردان
بودهاست؛زیراموانعشرعیوعرفی،بدوناذنسرپرستمرد(همسر،پدروبرادر)بهزنان
اجازۀحضوردراجتماعرانمیداد؛بنابراینشرکتدرمراسممذهبیتنهاموقعیتیازسالبود

توانستندآزادانهدرمعابرترددکنند.امروزهچنینسختگیریدرموردزنانوجود


کهزنانمی
ندارد؛بهخصوصدرشهرهایبزرگزناندرعرصۀاجتماعیحضوریپررنگدارند.شمارزیادی

کنندوبسیاریازآناندرنهادهاوسازمانهای


اززنانامروزمدارجعالیتحصیلیراطیمی
گوناگوناجتماعیمشغولبهکارهستند،امادراقشارسنتیجامعههنوزبراذنواجازۀهمسر
مبنی بر حضور زن در خارج از خانه تأکید میشود .زنان سنتی مانند زنانی که نگارنده در
جریانپژوهشمیدانیباآنانآشناشدهاست،سطحتحصیالتباالییندارند.اغلبدیپلمهو
دارهستندوبهلحاظمالیبههمسرانخودوابستگیدارند.اینزناننیازبهچارچوبیبرای


خانه
عنوانیکچارچوبقدرتبهزناناجازهمیدهد


فعالیتآزادانۀاجتماعیدارند.مجالسزنانهبه
تاازطریقدرگیرشدندرفعالیتمذهبی،درچارچوبشرعوعرففعالیتاجتماعیآزادانه

داشته باشند؛ بنابراین درون چارچوب عرف و شریعت تعریفشده توسط مردان ،چارچوب
دیگری شکل گرفته است و در همین قالب زنان میتوانند به فعالیت اجتماعیبپردازند .این
هاوهیئتهایخانگیوبدونحضورمردان


فعالیتاجتماعیکهدرمحیطبستۀمساجد،تکیه

فرهنگموسیقاییمجالسزنانۀتهران:مطالعهموردی 15...

قبولومشروعاست.همۀاموردرهیئتها


گیرد،ازدیدمرداننیزقابل

ونگاهنامحرمصورتمی
هادرسامانۀهیئتهایمذهبیسازمان


نانهبرعهدۀزناناست.برخیازاینهیئت
ومجلسز
تبلیغات اسالمی جمهوری اسالمی ایران ثبت رسمی شدهاند .شمار زیادی از این هیئتهای
هایزنانهبهشکلغیررسمیفعالیتمیکنند .


شدهموجودنیستوبیشترهیئت

ثبت
گیریهیئتهایزنانه


گونهدریافتکهشکل

تواناین

یمی
باتوجهبهمطالعۀاسنادتاریخ
پاسخی به محدودیتهای مبنی بر حضور زنان در اجتماع بوده است .امروزه رشد و پویایی
ایمعطوفمیکندکهباموضوعاینپژوهشارتباط


هایمذهبیزنانهتوجهرابهحوزه

هیئت
دارد .این حوزه «ممنوعیت آوازخوانی زنان» است .به هر حال نمیتوان نقش موسیقی را در
مراسممذهبینادیدهگرفت.پسازانقالباسالمی،زنانکهدرعرصۀموسیقینقشپررنگی
داشتند،بهحاشیهراندهشدندوبسیاریازآناناقدامبهترکایرانکردند.پسازسالهاودر

سال ۱909موسیقیبانواندرمرکزموسیقیوزارتفرهنگوارشاداسالمیرسمیتیافتو
ماحصل این اتفاق ،اختصاص بخشهایی ویژۀ بانوان موسیقیدان در جشنوارههایی مانند
جشنوارۀفجروجشنوارۀگلیاسبود،اماهمچنانوتابهامروز،محدودیتهایفراوانیبرای

یاعمالشدهازطرف

فعالیتبانواندرعرصۀموسیقیوجوددارد.درسال ۱919وبافشارها
گروههای مخالف ،بر ضرورت جلوگیری از آوازخوانی زنان در پوشش همخوانی تأکید شد.

صحنهرفتن بانوان نوازنده

محدودیتها تنها برای زنان خواننده نبود .در برخی شهرها از روی

آمدوحتیامروزهنیزایناتفاقمیافتد.نگارندهیکیازافرادیبودهاست


ممانعتبهعملمی
کهچنینموردیراتجربهکردهاستوازحضوراوبهعنواننوازندهرویصحنهجلوگیریشده

است .چنین محدودیتهایی در موسیقی مذهبی نیز وجود داشته است .این محدودیت در
عرصۀعمومی،درموسیقیمذهبیهمدنبالشد.درگذشتهمحلعزاداریزنانازمردانجدا
حاشیهای»داشتند.امروزه

سایهوار»«،انفعالی»و«
بود.زناندربرگزاریمراسمعزادارینقشی« 
عالوهبراینکهزنانمراسمعزاداریخاصخودرادارند،درمراسمعمومینیزشرکتمیکنند .

شناسی،موقعیتهایمختلفیراتجزیهوتحلیلکردهاندکهنشان


هایگوناگونانسان

تحلیل
میدهد انسانها به هنگام محدودیت در یک نظام اجتماعی ،به جستوجوی چارچوب قدرت

هایپیشینخودفائقآیند.زناننیزبهعنوان

دیگریبرمیآیندتاباتوسلبرآن،برمحدودیت
بخشی از جوامع انسانی از این قاعده مستثنا نیستند .در بسیاری از جوامعی که زنان دارای
محدودیت ایدئولوژیک ،سیاسی یا اقتصادی هستند ،جستوجو برای یک چارچوب قدرت
افتد.استفادهازاینچارچوبقدرتبهزنانفرصتبهرهمندیازآزادیهاییرا


جایگزیناتفاقمی
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عادیازآنبیبهرههستند.هگلند ۱ازمذهب،خانواده،ملیتوجنسیت

میدهدکهدرشرایط

عنوانارکانمهمهویتیزنانناممیبرد(.هگلند.)011:۱441،موضوعپژوهشهگلندمجالس


به
زنانشیعهدرپیشاورپاکستاناستوازجهاتیباموضوعایننوشتاردرارتباطاست .
موسیقیشناسان،مسئلۀمحدودیتزناندربرخیامور

بهاعتقادبرخیانسانشناسان 
وقوم

از جمله اجرای موسیقی (در اجرای مراسم آیینی) میتواند امری جهانشمول باشد و در
بسیاریازفرهنگهاوجوددارد .کاسکف ۱ازجملهافرادیاست کهجایگاهمتناقض زناندر

است.درنسخههایمدونازآدابورسوم

بسیاریازمذاهبجهانرابررسیومطالعهکرده
اینمذاهب،ازیکسوبریکاصلزنانه(باارزشووزنیبرابرباهمتایمرد)تأکیدمیشودو

ازسویدیگرباوجودچنینچارچوبمفهومی،دربیشترمواردمشارکتواقعیزناندرمراسم
بهویژه بهعنوان متخصص موسیقی بسیار محدود است و مراسم زنانه اغلب یا به مکانهای

سرپوشیده و مخصوص زنان منحصر میشود یا بهعنوان حاشیهای از جریان اصلی مطرح
ایرامطرحمیکندکهبرقدرتزناندراجراباورداردودرتالشبه


شود.کاسکفایده

می
پاسخ بر چرایی محدودیت زنان در اغلب فرهنگها است (کاسکف .)05 :۱1۱0 :کاسکف از
تئوری اورتنر 9استفاده میکند تا به نقش واسطهای زنان در جوامع اشاره میکند و از این
گیرد.اورتنرمعتقداستدرنظرگرفتنجایگاهپایینترزناندر


رهگذرموسیقیرانیزدرنظرمی
شمولاستوایناتفاقدرهمۀجوامعمیافتد.درعینحالنیز


مقایسهبامردانامریجهان
بهجوامعیاشارهمیکندکهدرسیستمتفکروایدئولوژیکمذهبیخودبهبرابریارزشزنو

مرد قائل هستند و به لزوم توازن و تعادل میان این دو اعتقاد دارند ،اما در عمل و ساختار
زندگیروزمرۀجامعهچنیناتفاقینمیافتد(اورتنر.)91:۱400،اگردرتئوریاورتنرموسیقی

رانیزلحاظکنیم،همینموضوعمیتواندمارادرتحلیلیاریکند .

ایمیانفرهنگوطبیعتمعرفیمیکند.بنا


عنوانواسطه

اورتنردرتئوریخود،زنانرابه
بندیهای مفهومی طبیعت و فرهنگ را میسازند .این
بر نظر او ،در همۀ جوامع زنان دسته 
یزمیانانسانوغیرانساناستفادهمیشود.براساساینتمایزاولیه،یک

بندیهابرایتما
دسته 

سیستمارزشگذاریوجودداردکهانسانوفعالیتاو(فرهنگ)رادرسطحیباالترازغیرانسان

دهد.اورتنرزنانرابهطبیعتبسیارنزدیکمیداندوبرایایناعتقادخود


(طبیعت)قرارمی
کندکهارتباطمستقیمیبافیزیولوژیزنانهدارد.زنانبهعنوانحامالنو

دالیلیرامطرح 
می
تغذیهکنندگانکودکانباطبیعتارتباطنزدیکیدارند.همچنیننظموساختارطبیعیبدن


1. Hegland
2. Ellen Kaskoff
3. Sherry.B.Ortner
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آنانباطبیعتارتباطیقویدارد(اورتنر.)19-00:۱400،همینارتباطومعاشرتباکودکان،
مینامدوهمینراعلتی
موقعیتواسطهای» 

تیقرارمیدهدکهاورتنرآنرا«

زنانرادرموقعی
بودنآنانمیداند.اومعتقداستاینحستمایزوبرتریمردبهزن،درتواناییمرد


برایمطیع
فرهنگسازی» مستتر است (همان) .کاسکف این

در تحول به معنای «اجتماعیشدن» و «
راموردتوجهقرارمیدهد.اوواسطهرادرمعنایدرونی-بینابینیدرنظر

موقعیتواسطهایزنان

مینامد .
میگیرد.حوزۀطبیعترا«درونی»وحوزۀفرهنگرا«بینابینی» 

کاسکفبهتئوریاورتنرانتقاداتینیزواردمیکند.اومعتقداستاورتنردرتئوریخودمسئلۀ

جهانروحانیرانادیدهگرفتهومعتقداستارتباطمیاندنیاوجهانروحانیمشابهارتباطمیان
طبیعتوفرهنگاستودراینحوزهنیززناندربسیاریازفرهنگهابههمانشکلواسطهیا

درونی_بینابینی مشارکت دارند (کاسکف .)00-09 :۱1۱0 ،کاسکف معتقد است صدا و اجرای
موسیقینیزهماننقشواسطهراداردومانندیکوسیلۀنقلیهیاکانال،انسانراازیکوضعیت
روانشناختی به وضعیتی دیگر یا از دنیای مادی به جهان معنوی یا از وضعیتی اجتماعی به

یقدرتیمیداندکهتنهابخشیازآنتوسط

وضعیتیدیگرمنتقلمیکند.اوموسیقیرادارا

انسان قابلکنترل است .براساس نظریۀ کاسکف زن و موسیقی هردو دارای قدرت واسطهای
هستند.کاسکفبهقدرتمندیترکیبموسیقیوواقعیتهاینمادینوواقعیزنانهمعتقداست.او

همچنین به موسیقی و زنان بهعنوان واسطه نگاه میکند .زمانی که زنان به اجرای موسیقی
عنوانواسطههادارایقدرتیبالقوهاستوهرجامعهایدر


پردازند،ترکیبزنانوموسیقیبه

می
تالشاستاینقدرترا(بهعنوانتهدیدیبراینظماجتماعیوجنسی)بهروشخودتنظیمو

کنترل کند (همان) .با توجه به این نظرات ،موسیقی نیز مانند زنان نقشی درونی_بینابینی یا
واسطه دارد که طبیعت (صدای غیرقابلکنترل) و فرهنگ (صدای کنترلشده و کارآمد) را به
یکدیگرمرتبطمیسازد.درایننوشتارنقشواسطهبودنموسیقیمیاندوحوزۀدنیویومعنوی

یا جهان روحانی مد نظر است؛ بنابراین اگر نظر کاسکف را در کنار تئوری اورتنر قرار دهیم،
توانیماینگونهبرداشتیمکهترکیبموسیقیوزنانقدرتتغییردارد.تغییرموردنظرنگارنده،


می
بهشکلمشخصتغییردرراستایبهبودشرایطاجتماعیوبهدستآوردنآزادیهایبیشتراست .
در موسیقی مورد بررسی با محوریت موضوع این نوشتار نمونههایی وجود دارند که نقش
د.دربسیاریازانواعبررسیشده

ایموسیقیمیانامریقدسیوامریدنیویرانشانمیده


واسطه
مشاهدهاست.درمطالعۀموردیغدیرنمونههاییوجود


خصوصموسیقیسور)ایننقشقابل

(به
داردکهباتغییرتندادرملودیوکالممتفاوتکارکردموسیقیتغییرکردهوموسیقیمورداستفاده
درمجلسسوگ،درمجلسسوراستفادهشدهاست.مواردفراوانینیزوجودداردکهملودیمورد
هایمردمییامردمپسندگرفتهشدهاست؛بنابراینیکملودیازترانۀمشهوری


استفاده،ازترانه
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(اغلبترانههایقبلازانقالب)گرفتهشدهوباتغییرکالمحوزۀکارکردیآنتغییرکردهوازیک

موسیقیدنیویبهموسیقیمذهبی(روحانی)تبدیلشدهاست.ایناتفاقهمدرمجالسمذهبی
مردانهوهمدرمجالسمذهبیزنانهاتفاقیمعمولومتداولاست .
گونهبهنظرمیرسدکهمجالسزنانهچارچوبقدرتجدیدیبرای


براساسنظریۀهگلند،این
زنانفراهمکردهاستتادراینفضایباآزادیعملجدیدیبهفعالیتبپردازند.موسیقیبخشی
هااست.باتوجهبهمحدودیتهایموجودبرایآوازخوانیزنان،فضایایجادشدهدر


ازاینفعالیت
کند.ازسوییبرایفعالیتموسیقایی(بهطور


مجالسزنانه،برایزنانموقعیتیدوسویهفراهممی
درمحیطخانهها

خاصخوانندگی)زنانفضاایجادشدهاست.دراینفضاکهفضاییخصوصیو
وحسینیههایخصوصیاست،برایپوششواجرایموسیقیآزادیعملبیشتریوجوددارد.از

سویدیگراینفضابستریبرایتعامالتزنانفراهممیکند.درجلساتزنانهطیفوسیعیاز

اطالعات مابین زنان ردوبدل میشود .این اطالعات شامل اطالعات شخصی آنها و دیگر افراد
هاراباالمیبرد.درگفتوگوبازنانیکهدراین


نفسآن

وگوهاوتعامالتاعتمادبه
است.اینگفت
همگیآنهاعنوانکردند«:خوشمیگذرد»یا«دورهمهستیمواز

جلساتشرکتمیکنند،

بهطورمعمولپسازپایانجلسات،افرادبهسرعتجلسه
حالهمخبرمیگیریم.ثوابهمدارد» .

را ترک نمیکنند ،بلکه مدتی را به گفتوگو با یکدیگر اختصاص میدهند و با یکدیگر چای
نوشند.درساختارسنتیجامعۀکوچکیکهنگارندهموردپژوهشقرارداده،زنانبهراحتیو


می
آزادانهنمیتواننددورهمیومیهمانیزنانهداشتهباشندیادرکنسرتموسیقیشرکتکنند.در
منطقۀموردپژوهش،کافهیامکانیعمومیبرایتجمعزنانوجودنداردوعالوهبرآن،فرهنگ
رفتنویادورهمیهایبیرونازخانهوجودندارد؛بنابراینمکانیعمومیواجتماعیبرای


کافه
هاوجودندارد.ایندورهمیزنانهدرفضاوپوششیمذهبی،همبهلحاظعقیدتیوهم


ارتباطآن
لحاظتعامالتاجتماعینیاززنانرابرطرفمیکند .


به
تقابلالگویزنسنتیوزنمتجدددردورانپهلویوپسازپیروزیانقالباسالمی،همواره
ازمواردمورد توجه وقابلبحثپژوهشگرانبوده است .این تقابل توسطبرخیپژوهشگران به
تقابل «تجدد» و «مواهب دین» تعبیر شده است« :در تجربۀ گذشته (منظور نویسنده دوران
پهلویاست)،یابایدزنسنتیومتدینازبسیاریازنیازهایانسانیمحروممیشدیامدرنو

متجددوازبسیاریمواهبدینمحروممیشد»(دستوری.)09:۱940،باوجوداظهاراتامام

خمینیمبنیبرحقوقبرابرزنومردوحقدخالتزندرسرنوشتخویش،فاصلۀزمانیکوتاه
هایسلیقهایدرموردحقوقزنان

پیروزیانقالبتارحلتامامسبباتخاذبرخیتصمیم 
گیری

شد.ازسویدیگر،باآغازجنگتحمیلی،زنانکهمانندزمانانقالبدوشادوشوهمپایمردان

تالش کرده بودند ،وارثان اولیۀ ویرانیها و ازدستدادن فرزندان و همسران خود بودند .پس از
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جنگ،زنانخواستارورودبهعرصههایمختلفاجتماعیبودندتابتوانندزندگیخودرابسازند.

هایارائهشدهدرجهت

پایانجنگمصادفبارحلتامامبودوپسازآنبسیاریازلوایحوطرح
احقاق حقوق زنان به تعویق افتاد یا متوقف شد .سالهای پس از جنگ ،مصادف با تغییرات
گوناگوندرساختاراجتماعیایرانبود.همگامباتغییراتساختارجامعه،زناننیزدرتالشبرای
کردهومشارکتآنهادرامورمختلف


تثبیتجایگاهخودبودند.افزایشتعداددخترانتحصیل
اجتماعی،درتقابلبانقشسنتیزنایرانی(مادریوهمسرداری)قرارگرفت.زنانسنتینیز
تحتتأثیرایناتفاقاتفرهنگیقرارگرفتند.ورودماهوارهورشدروزافزونشبکههایگوناگون

ماهوارهای،الگویجدیدیازارتباطاتخانوادگیوپوششارائهکردندکهدرتقابلباالگوهای
لیاستکهبخشبزرگیازمخاطباناینشبکههارازنان

پیشینوسنتیقرارگرفت.ایندرحا
داروسنتیتشکیلمیدهد.اینعواملهمگیالگویجدیدیازپوششرانیزبهوجودآوردند

خانه
و مسئلۀ حجاب و پوشش زنان را به چالش فرهنگی جدیدی تبدیل کردند .به اعتقاد برخی
دادهشد،بهمنظورمقابلهباتغییراتیبودکهدر

پژوهشگران،واکنشیکهنسبتبهبدحجابینشان
ساختار جامعه اتفاق میافتاد .این تغییرات از دسته تغییرات نگرشی و ارزشی بود (دستوری،
)1۱-05:۱940؛حتیدرمواردیبدحجابیبهشکلیازراهبردمقاومتیدرمقابلدینسیاسی
گشایشبیسابقۀعرصههایآموزشیوعلمیبرایزنان،باعثرشدبینش

مطرحشدهاست]...[«:
هایمیانیانقالب،بیحجابیبهاستراتژیمقاومتیعلیه


وتفکرانتقادیآنانشدهبود[]...درسال
).اینتغییراتساختاریرویهیئتهایزنانه

دینسیاسیشدهتبدیلشد»(دستوری1۱:۱940،

بهعنوانبخشیازجامعهتأثیرگذاشت .

دو اتفاق مهم (ممنوعیت آوازخوانی زن و بحث پوشش) در تعریف گفتمان هیئتهای
پسند،خانمهااغلبباپوششامروزیو


هایمردم

پسندنقشمهمیایفاکردهاست.درهیئت

مردم
آرایششرکتمیکنند.بخشوعظوخطابهبسیارکمرنگاستودراغلبمواردوجودندارد،اما

بخشمداحی(خواندنبههمراهگروهنوازنده)بسیارپررنگاست.درگونۀسومیکهنگارندهدر
مردمپسند)گفتمانهردوهیئتسنتیو
جریانپژوهشمیدانیباآنآشناشد(هیئتسنتی -
هاپوششسنتیوامروزیمشاهدهمیشودوباافرادی


شود.دراینهیئت

پسندرعایتمی

مردم
شود(درهیئتهایسنتی،انتقادبهبدحجابیمتداول


دیدانتقادینمی
کهچادرندارند،برخوردش
هابسیاربیشترازهیئتهایسنتیاست.


گونههیئت

کنندگانجواندراین

است).میزانشرکت
دراینهیئتهاطیفگستردهایازافراداقشارگوناگونوباسطوحتحصیالتمختلفمشاهده

خوانی(بههمراه

توسطمداحسنتیانجاممیشودوبخشمولودی

میشود.بخشوعظوسخنرانی

پسنداجرامیشود.مخاطبانسنتینیز(اغلبافرادبسیار


نوازندهیابدونآن)توسطمداحمردم
پسنداستقبالمیکنند .

مسن)،ازاجرایمداحمردم

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،۱۱بهاروتابستان۱011


پژوهش
41

ندازهایقدرتمند
رسدچارچوبیکههگلندازآنصحبتمیکند،دراینجابها 


بهنظرمی
شدهکهدرساختاردورنیخوددستبهتغییربزند.دراینفضا(هیئتزنانه)،زنانبههمۀ
فعالیتهایی میپردازند کهفقهو سیاستگذاری داخلی آنهاممنوعکردهاست.درخارجاز

یشود،اما
محیطبستۀحسینیههایخانگیزنانه،بامسئلۀپوششوآوازخوانیزنانبرخوردم 

درون این محیطها این فعالیتها توسط زنان دنبال میشود و هرچند ظاهر و قالبی مذهبی
دارد ،در عمل در تعارض با فقه و سیاستگذاری موجود برگزار میشود .الگوهای مداحان
مردمپسنداغلبخوانندگانمشهورزنپیشازانقالبهستند.تأثیرگذاریاینخوانندگانبه

پسندمردانهنیزراهیافتهاست.فاصلهایکهاز


ایپررنگاستکهتامجالسمذهبیمردم
پا 
یه
دیرباز میان فضای مردانه و زنانه در عزاداری بوده است ،امروز کمتر شده است و زنان از
مشارکت حاشیهای و نظارهگری به مشارکت واقعی میپردازند؛ بنابراین نمیتوان مجالس
مذهبی زنانه را بیاهمیت یا کماهمیت تلقی کرد .در این میان فرضیهای مبنی بر تابعیت
مجالس زنانه از مجالس مذهبی مردانه وجود دارد (رحمانی ۱940 ،ب .)۱15 :با توجه به
شده،میتوانبانگاهوفرضیاتجدیدیبهمجالسزنانهنگاه


بررسیومطالعاتمیدانیانجام
کرد .زنان سنتی در گذشته بهعلت ساختارهای مردانه در جامعه ،در محیط خانه و اندرونی
محصور شده بودند .بهتدریج زنان در چنین محیطی نوعی عاملیت پنهان و زنانه یافتند که
بردنساختاراصلیآیینهایمذهبی،بهآنانقدرتانتخاب


قدرتمندنیزبود؛زیرابدونازبین
هایزنانهبهدستآوردندو


هاوآیین

ازساختارقانونمندسفره
داد.زناناینقدرتانتخابرا 
کمکم شکل سنتی برگزاری آیینها را تغییر دادند .زنان با نذر به نیرویی قدسی متوسل

الف)آموختهاندکهباکمکنیرویجمعوقدسیانیکهبه

میشوندوبهتعبیررحمانی(۱940

شوند،حاجتشانرواخواهدشد(رحمانی ۱940،ب.)۱4۱:بهتعبیراورتنر،


هامتوسلمی

آن
زنان که نقشی واسطهای میان طبیعت و فرهنگ دارند ،بهوسیلۀ موسیقی (مناجات ،روضه,
نوحه ،مولودی) به برگزاری آیین میپردازند .عاملیت زنانه که هستی خود را از هستی آیین
گذارمیشود.ایناثرگذاریدربازتولیدهویت

آورد،قدرتعملپیدامیکندواثر


دستمی

به
دستآمده از همبستگی موسیقی و زن (به تعبیر
اجتماعی زنان نمود مییابد و با قدرت به 
کاسکفهردونقشواسطهدارند)امرقدسیودنیویرابهیکدیگرمرتبطمیسازد .


نتیجهگیری
مذهبازعناصرمهمیکفرهنگ بهشمار میرودودرحیاتاجتماعی مردمانجامعه نقش
مهمیایفامیکند.ازجملهمجالسمذهبیمتداولمذهبتشیعدرشهرتهرانامروز(۱941

ه.ش) ،مجالسی با عاملیت زنان است .این مجالس در مناسبتهای سور (بزرگداشت والدت
امامانشیعه)وسوگواری(شهادت)ائمهبرگزارمیشوند.مجالسزنانهباعنوانسفره،روضهیا
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مولودیخوانی ،در سطوح مختلف اجتماعی شهر تهران برگزار میشود .آیینهای زنانه در

ارمیشوند .
محیطیکامالًزنانهوبدونحضورمردانبرگز 
در تحلیل موسیقی این دو مورد مطالعاتی عنوانشده در ابتدای متن ،دو سطح تحلیلی
درنظرگرفتهشد :
ها،فواصلبهکاررفتهونظاممدالبود .


تحلیلموسیقی:اینتحلیلشاملبررسیملودی
)۱
 )۱تحلیلموسیقیباتوجهبهزمینۀوقوعرویداد.بهاینتحلیلدرمراسمسفرۀحضرتقاسم
توجهشد.
ها،نگارندهدستهبندی


کارگرفتنموسیقیدراینهیئت

هایزنانهوشیوۀبه

بابررسیهیئت
هایزنانهبهسهگونۀسنتی،مردمپسندو


ترتیبهیئت
جدیدیبرمبنایموسیقیارائهداد.بهاین
بهعلت اهمیت
سنتی-مردمپسند تقسیم شدند .ویژگی مخاطبان این سه گونه نیز بررسی شد  .
اند.شکلبهکارگیری


عنوانشده
ابژههایمورداستفادهدراینمراسم،اینابژهانیزدرجدول ۱

هاباتوجهبهمحتوایمراسم،درهیئتهاینامبردهمتفاوتاست؛برایمثال،سیستمصوتی


ابژه
باندواکوورقصنوریاحضورنوازندگانزنباپوششمتحدالشکل،ازارکاناصلیهیئتزنانۀ
مردمپسنداست.ایندرحالیاستکهدرهیئتسنتیزنانهیکبلندگویسادهودستیکافی

است،اماموردمشترکهیئتسنتیوهیئتمردمپسند،لزوماستفادهازیکابژه(میکروفن)

برایرساندنصدابهحاضرانمجلسواعالمبرگزاریمجلسبهافرادبیرونازاینمحفلاست .
جدول  .1ابژههای مورد استفاده در سه گونۀ هیئت زنانه
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فرضاولیهدراینپژوهش،مبنیبرتأثیرپذیری(بهلحاظموسیقایی)فراوانمجالسزنانهاز

مجالس مردانه بود .در جریان پژوهش و بررسی نوحهها و مولودیهای خواندهشده توسط
مداحان زن و مرد ،نکات جدیدی استنباط شد .در میان ملودیهای تقلیدشده از ترانههای
مردمپسند خوانندگان پیش از انقالب ،خوانندگان زن پیش از انقالب سهم بیشتری دارند.

گیرند.اینالگوبرداریبهلحاظشیوۀخواندن،


پسندزناغلبازاینافرادالگومی

مداحانمردم
سطحوسیعیاتفاقمیافتد.هرچهمداحانزنبهاین

آرایشظاهریچهرهومو،وپوشش،در
کنندههستند.بهنظرمیرسدمجالس


ترباشند،بیشترموردتوجهزنانشرکت

خوانندگانشبیه
هایاخیرازمجالسزنانهتأثیرگرفتهباشند.اینتأثیرپذیریبهلحاظشکلاجرا


مردانهدرسال
ومحتواقابلتوجهاست.درمواردیمداحانمردازخوانندگانزنپیشازانقالبتقلیدکامل

(هم ملودیو هممتنترانه)میکنند.ازاینمورد نمونههاییذکرشد.مورددیگری کهدر
هایاخیربهمجالسمردانهراهپیداکردهاست،کلکشیدناست.اینعملازدیربازتوسط


سال
زناندرمجالسسوروگاهیسوگانجامشده است.امروزهاینعملدرمجالسمردانهنیز

کنندگانرابهاینکارتشویقمیکنند.


پسندمرد،شرکت

افتدومداحانمردم

اتفاقمی
شناسی،موقعیتهایگوناگونزناندرجوامعسنتیرابررسیکردند.این


چندتحلیلانسان
هانشانداددرجوامعسنتیکهبهشدتبرتفکیکحوزههایمردانهوزنانهتأکیددارند،


تحلیل
زنان برای بهرهمندی از آزادی و مزایایی که از آن محروم هستند ،به چارچوب قدرت دیگری
متوسلمیشوند.درموردموضوعپژوهشنوشتارحاضرمیتوانمشاهدهکردکهچارچوبقدرت

مورد بحث توسط خود زنان ساخته شده و قدرت گرفته است .این چارچوب قدرت جدید که
وارهایکامالًزنانهاست،نظامسلسلهمراتبیوقوانینمختصبهخوددارد.اینقوانینبا
جماعت 
جدیتازسویزناندنبالمیشوند.دراینفضایجدیدوخصوصی،محدودیتآوازخوانیزنان

برداشته شده است و حتی به آن اهمیت داده میشود .برخی دیگر از انسانشناسان و
موسیقیشناسان مانند کاسکف ،محدودیت زنان در اموری مانند اجرای موسیقی در مراسم


قوم
دانند.بهاینترتیبتالقیایندوتئوریموسیقیوزنرادارای


شمولمی

آیینیراامریجهان
داندکهدرکناریکدیگرترکیبیقدرتمندتشکیلمیدهند .


ایمی

نقشواسطه
یکهکاسکفازآنصحبتمیکند،درهمراهیوهمنشینیزنسنتیو

ترکیبقدرتمند
کند.اینهمراهیدرهیئتهایسنتی-


هایزنانهنقشیتأثیرگذارایفامی

زنامروزیدرهیئت
مردمپسند که ترکیبی از هیئت سنتی (با مخاطبان سنتی و مسن) و هیئت مردمپسند (با

رسددراینهیئتها،


مشاهدهاست.درابتدابهنظرمی
مخاطبانیعمدتاًجوانوامروزی)قاب 
ل
سویبخشمردمپسندوامروزیدرازکردهاست.


سنتبرایادامۀحیاتخوددستهمکاریبه
بااینحالبهنظرمیرسدزنسنتیدرگذرتاریخبهآرامیوازطریقآموزشوحمایتنسل
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کندتامحدودیتهارابراینسلجدیدازمیان


ها)تالشمی

زنانپسازخود(دخترانونوه
هایفرهنگیومذهبیبهنسلبعدازآنهادرجهتبه


بردارد.ایننسلدرعینانتقالارزش
دستآوردنآزادیومزایاییپشتیبانیمیکندکهخودازآنمحرومبودهاست.حدسنگارنده

بهتدریجکمرنگشدهودرحالازبینرفتن
ایناستکههمانگونهکهالگویزنسنتیاندرونی 

مردمپسند به حضوری کمرنگ قناعت
است ،هیئتهای سنتی زنانه در هیئتهای سنتی -
هایمردمپسندخواهندداد.اینحدسنیازمند


گونهجایخودرابههیئت

خواهندکردواین
پژوهشوبررسیدرسالهایآتیاست،اماآنچهامروزودرجریانپژوهشمیدانینگارنده

مشاهدهشد،اینحدسراتقویتمیکند .

گیریها بهخصوص درمورد آوازخوانی زنان ،در اجرای عمومی مشهود و قابلتوجه
سخت 

هایزنانه،مشخصشدموسیقیوبهخصوص


است.باتوجهبهمشاهداتمیدانیدرموردهیئت
مسئلۀآوازخواندن،امریمهموقابلتوجهاست.مداحانزنیکهتواناییاجرایقطعاتمتنوع

را داشته باشند ،از موفقیت بیشتری برخوردار هستند .در بررسی مقاالت و پژوهشهای
انجامشده درمورد هیئتهای مذهبی زنانه ،مشاهده شد درمورد موسیقی مطالعهای صورت

آنکهموسیقیبخشمهمیازمراسممذهبیرابهخوداختصاصمیدهد.


نگرفتهاست.حال
درموردآوازخواندنفرضاولیه مبنی بر تقلیدکامل مداحانزناز مداحان شناختهشدۀمرد
وتالشکردهاند

تدریجکارخودراگسترشداده


هایبیشترنشاندادمداحانزنبه

بود.بررسی
از الگوبرداری از مداحان مرد دست بکشند .بنابر مشاهدات میدانی نگارنده ،استفاده از آالت
ئتهای مردانه با آزادی عمل بیشتری صورت
موسیقی در هیئتهای زنانه در مقایسه با هی 
ایقابلتوجهاست.این


گیرد.تقلیدمداحانازخوانندگانزنمشهورپیشازانقالبمسئله

می
تقلیدحتیدرنحوۀپوششوظاهرنیزمشاهدهشدهاست.مواردگوناگونیکهنگارندهمشاهده
وبررسیکرد،نیازمندمطالعاتبیشتروجدیتریهستندونگارندهدرآیندهمطالعاتخودرا

در این زمینه تکمیل خواهد کرد .در آغاز این پژوهش ،فرض اولیهای درمورد تقابل تفکر و
الگوی زن سنتی و زن امروزی وجود داشت .تصور میشد این دو الگو همواره با یکدیگر در
رفتاینتقابلدرهیئتهایمذهبیزنانهنمودیابد.نگارنده


خصوصانتظارمی

تقابلهستند.به
درمشاهداتمیدانیبهمواردیازاینتقابلبرخوردکردهاست،اماآنچهقابلتوجهوتأملبه

رسد،همراهیبیش ازپیشایندوتفکردرکناریکدیگراست.اینهمراهیدرگونۀ


نظرمی
نهیئتهابهشکلیگسترده

پسند)بهروشنیمشاهدهمیشود.ای

سوم(هیئتهایسنتی -
مردم

اجتماعیجامعۀایرانحرکتمیکنند؛بنابرایندرهرمقطعتاریخی

همگامباتحوالتسیاسی-
قابلبررسیوتوجههستند .
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