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Abstract
The Ashura event influenced the composition of some of the melodies and types of music. In this article,
the beauty of Yazd's lamentation, vocal music of Ashura poems, and their effects on the musical system are
the subject of study. The composer establishes the theme and then makes similar themes to expand the poem.
While reciting the poems on Hosseini Ashura, the singer progresses with the change of tone and modulation.
As a result, in Yazd's Ashura poetry and lamentation, the combination of poetry with the style of song
melodies, the presentation of a specific type of music called "Bayat Yazd", the use of musical jumps, and
also new melodic styles are some of the characteristics of this kind of poetry. Poetry is the music of words
and phrases; this is even more important in the lamentation poem because, in addition to the proportion of
meter and content, it also requires the function of a music type. The music of Ashura's poems affects the
word and the meter in the same way.
Yazd's Ashura poems have developed in terms of the appropriate meter, theme, style, language, and
music. Sometimes, according to the music and melody, the meter, form, and rhymes could be modified. All
of these modifications depend on the poet's sense and experience. When he opens his mouth, he reveals his
hidden meaning with his melody. If the beats create a melodic style, it is called the rhythm of the music, and
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if the beats represent how the words flow, it is called poetry. Singing is a sub-device. The vocal lines add a
specific beauty in performing the lament. In expressing and reciting Yazd's lamentations, knowing the beat
and method of breaststroke from one, three, five, or seven, and sometimes a mixture of beats is necessary.
Combining different types of external music with semantic and internal music creates a new atmosphere in
lamentation. The main variation of lamenting is the addition of frequent or non-repetitive sections.
Poets who want to take the path of Ashura should first comprehend the song's spirit and the secrets behind
it because not every poem is suitable for every kind of singing. The secret of Yazd's Ashura lamentation and
poetry is the novelty of the theme, the combination, and connection of the poem with the melodies, which
includes the events of Karbala and recounting the emotional, moral, and cultural needs of the people of their
time. But before composing a poem, the composer should consider the extent of the singer's voice,
performance, and the way he expresses himself because each singer's voice has characteristics that if the
composer does not consider such features, his song could not be so heartwarming and impressive. The
Ashura poet can connect the geometric composition of the word with the music. He familiarizes the strings
of each song with the texture of each word in creating an Ashura-Hosseini poem. In Ashura poems, melodies
or selected musical sentences and meters, in addition to beauty, reveal the content of speech and express the
tragic event of Ashura and the desert of Karbala. The role of music and sound in the poems of lamentation is
theological. The music of the lyrics complete and promote the art of lamentation rituals and keep alive the
Ashura culture.

Keywords: Ashura poetry of Yazd, Lamentation, tone and language of music, music types.
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چکیده
رویداد عاشورا در شكلگیری و تحول بعضی از الحان و انواع دستگاه موسیقی بسیار تأثیرگذار بوده است .در این سسنتار
با هدف کشف زیبایی موسیقی نوحههای شهر یزد به شیوۀ توصیفی ،تحلیلی و استشهادی ،ویژگیهنای آهگگنی ،آوازی اشنعار
عاشورایی در شكل نوحه و تأثیر آن در دستگاه موسیقایی بررسی میشود .آهگگسازِ نوحه باتوسهبه قواعد علمیِ شگاختهشنده،
تم مرکزی و محوری را مبگا قرار میدهد و براساس آن ،تمهای مشابهی را میسازد و شعر را به اندازۀ الزم گسترش منیدهند.
نغمههای دیگر ای اشعار همچون موزاییکهای یک سال سگگفرششده ،در کگار تمها چیده میشنوند .در هگگنام خوانندن و
اسرای اشعار عاشورای حسیگی ،نوحهخوان با تغییر لح  ،چگان تغییرات صوتی آشكاری پدید میآورد که با هر تغیینر لحن و
مایه و با کمک ف تغییر گام به مرحلة دیگری میرود .ایگجاست که لح و زبان موسیقی به کمک اشعار نوحه و تگاسب محتوا
با موسیقی ،به توصیف ای حادثة غمبار میپردازد .حاصل آنكه در شعر و نوحة عاشورایی یزد ،وسود چگدضربیبودن نوحهها،
تلفیق و پیوند شعر با اصالت و شیوایی ملودیهای آهگگ ،ارائة نوعی موسیقی خنا

بنا عگنوان «بینات ینزد» ،بهنرهگینری از

پرشهای موسیقی و همچگی ملودی دست اول از شاخصههای شعر نوحة ای دیار است.
کلیدواژهها :شعر عاشورایی ،نوحة یزد ،لح و زبان موسیقی ،دستگاه موسیقی
 -1مقدمه
شعر ،موسیقی لفظ و کلمههاست که ای مهم در اشعار عاشورایی در شكل نوحه نمود زیبناتری بنه خنود منیگینرد زینرا
عالوه بر تگاسب وزن و محتوا ،تگاسب دستگاه موسیقی را میطلبد« .زبانها برحسب عگصری که مبگای وزن هر زبان اسنت ،بنا
هم تفاوت پیدا میکگد» (ولک و وارن« .)192 :1373 ،یک اثر ادبی برای تأثیر و تلقی ذات خویش ،بیش از هرچیز موسیقی را
به خدمت میگیرد ،ازآنجاکه موسیقی بیواسطهتری هگر برای رهیافت به درون آدمی است ،آثار ادبی را عمیق و و زیبنا تلقنی
 مسؤول مكاتبات
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مینماید» (محبتی .)137 :1380 ،بر ای اساس « رعایت تگاسب بی خینال و وزن بنا موضنوع شنعر از علنل اثربنشنی آن اسنت»
(نصرالدی طوسی .)591 :1367 ،از سوی دیگر « ،شاعران هر سرزمی از دیربناز بنا موسنیقی آشنگا بنوده و ینا خنود موسنیقیدان
بودهاند» (ملكیان .)13 :1386 ،شعر شاعران بزرگ ایران در قدیم با موسیقی درآمینته بود و قصاید خود را با موسیقی میخواندنند
و اگر شاعری از نعمت آواز بیبهره بود ،شنصی که آوازخوان یا راوی بود ،اشعار را در مجالس منیخوانند ( رودکنی:1385 ،
 .)69بگابرای ای دسته شاعران «به همان اندازه که در سرودن شعر ورزیده بودند ،در موسیقی هم مهارت داشنته و اشنعار خنود را
شنصاً در لح میخواندند» (راهگانی .)19 :1377 ،شاعر عاشورایی خطة یزد عالوه بر تسلط بر موسیقی عروضی شنعر ،بایند بنا
دستگاه موسیقی خا

نوحه الفت و آشگایی داشته باشد .موسیقی در اشعار عاشورایی ،کالم را تحت تأثیر میگنذارد و وزن کنالم

بر همان سیاق پدید خواهد آمد و در پیوند کالم با موسیقی ،سن فدای لح نمیشود .البته ای عمل به چگدی روش امكانپذیر
است در روش اول ،شاعر شعر را در وزن منصو

خود منیسنازد و سن س آهگنگسناز ،آهگنگ و موسنیقی را روی آن اسنرا

میکگد .در روش دوم ،ننست آهگگ و آواز به شاعر س رده می شنود و سن س سنرودن شنعر در این آهگنگ و ملنودی خواسنته
میشود اما در روش سوم شعر و آهگگ با هم متولد میشوند که امروزه در اکثر نوحهها مشاهده میشود.
 -1-1بیان مسئلۀ تحقیق
«پیوند واقعة عاشورا با روح فرهگگ و اندیشة ایرانی ،شعر آییگی عاشورایی را از اعتبار و اهمیت فراواننی برخنوردار کنرده
است» (زمانی .)1 :1396،استنوانبگدی اشعار عاشورایی یزد در قالب نوحه ،شامل وزن مگاسب ،موضنوع ،طنرز بینان ،و زبنان
سرایش در دستگاه موسیقی خا

است .برخی اوقات به فراخور موسیقی و ملودی میتنوان وزن ،قالنب و ترتینب قنوافی را

تغییر داد .همة ای موارد به حس و تجربة شاعر برمیگردد و ایگجاست که شاعر احساس میکگد که در فضای شنعر ،اگنر وزن
را تغییر دهد میتواند تحرک بیشتری در موسیقی ایجاد کگد (گل محمدی .)22 :1366 ،باتوسهبه همی نكات است که هیئت و
سیگهزنی یزد زبانزد خا

و عام است .پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی ،تحلیلی و استشهادی به بررسی ویژگیهای آهگگی و

آوازی اشعار عاشورایی یزد و تأثیر آن در دستگاه موسیقایی پرداخته میشود و درصدد پاسخ به سؤاالت زیر است:
 )1تأثیر دستگاه موسیقی در خوشآهگگی نوحههای یزد چیست؟
 )2میزان هماهگگی آواز و موسیقی عروضی شعر با محتوای نوحه چگونه است؟
 -1-2پیشینۀ تحقیق
«اشعار عاشورایی ،زیرمجموعة ادبیات آییگی است ،با عگایت به ایگكه بنشی مهمی از متون که فارسنی در دو حنوزۀ شنعر و
نثر ،صبغة دیگی دارند با مروری گذرا بر پیشیگة مكتوب شعر و ادب آییگی ،بر قدمت یازده سدهای آن منیتنوان مهنر تأییند نهناد»
(مجاهدی .)13 :1379 ،قلمرو موضوعی ادبیات آییگی بسیارگسترده است که میتوان به قرآن ،هنر منت مگثنور ینا مگمنوم متنأثر از
قرآن ،نهجالبالغه ،تاریخ اسالم ،مگابع متق روایی ،کلمات قصار حضرت علی(ع) ،نهجالفصاحه ،صحیفة سنجادیه و ادعینة منأثوره
اشارهکرد .در زمیگة شعر نوحه «یغما مبتكر سبكی در مرثیهسرایی است به نام «نوحة سیگهزنی» که بعد از او مورد اسنتقبال شنعرای
مرثیهسرا قرار گرفت» (براون .)295 :1369 ،به عبارتی بنشی از آثار مگموم یغما ،مرثیههایی اسنت کنه بنرای آهگنگهنای ضنربی
سروده شده است« .یغما در ای اشعار ،از میان انواع شعر ،قالب «مستزاد» را برمیگزیگد و نوع تازهای از مرثیه را به وسود منیآورد
که به سرودههای ملی شباهت دارد» (همان .)295 :در ایگجا به معرفی منتصر پژوهشهای انجامشده پرداخته میشود:
 -)1ملجاء و صفریشاهی ( ،)1392در پژوهشی با عگوان «شگاسایی نغمههای مردم یزد» برندۀ سشگواره خوارزمی که بعند
از تعریف فرهگگ عمومی و توصیف برخی از الالییهای عاشقانه و ترانههای ادبینات محلنی ینزد بنه شگاسنایی و گنردآوری
نغمههای متگوع و دستاول یزد با درونمایههای مذهبی و معرفی انواع دستگاه موسیقی و آوازها در نوحهها پرداختهاند.
 -)2میرزایی ( )1397در پایاننامة کارشگاسی ارشد ،با عگوان شرح و تحلیل اشعار معلمِ خوری به بررسی ویژگنی و سنبک
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ادبی کتاب مگاقباالئمة ای شاعر عاشورایی پرداخته شده است .حاصل آنكه سبک ادبی ای شناعر نزدینک بنه سنبک مكتنب
بازگشت ادبی است .تقلید ای شاعر از شاعران خراسانی و عراقی در قالب نوحه است .آرایههای ادبی در اشنعارش چشنمگیر
و تلمیحهاتش نشاندهگدۀ مطالعات ایشان در حوزۀ تاریخ اسالم و مقتلهای اهلبیت(ع) است.
 -)3میرسلیلی ( )1392در پایاننامة کارشگاسی ارشد با عگوان «سلوههای ادبی اشعار عاشورایی هشنت شناعر معاصنر» بنه
معرفی تعدای از مرثیه سرایان همراه با آوردن نكات بدیعی از شنعر آننان پرداختنه اسنت .حاصنل این پنژوهش کگكاشنی در
ویژگیهای ادبی هشت شاعر معاصر است که سبک ای شاعران را به سبک بازگشت و تلفیقی از گرایش بنه سنبک عراقنی و
خراسانی نشان میدهد و مرثیه را یكی از قالبهای شعر ای هشت شاعر معرفی میکگد و مهمتری محنور مرثینة شعرشنان را
رثای اهلبیت می داند .شگاخت شنصیت شاعران ،آشگایی با مضامی متگنوع و شنكل کناربردی آن ،سنادگی و رواننی سنن ،
فصاحت و بالغت کالم ،ذوق شایسته در اقتباس با تضمی آیات قرآنی ،روایات مگسوب بنه خانندان عصنمت و طهنارت(ع)،
ظرافت طبع ،وسود آرایههای ادبی از اصلیتری نتیجة ای پژوهش است.
 -)4نجفی ،طغیانی و خراسانی ( )1399در مقالهای با عگوان «همناهگگی وزن و محتنوا در نوحنههنا و مرثینههنای یغمنای
سگدقی» به میزان هماهگگی درونمایه و بحور بهکاررفته در نوحهها و مرثیههای یغمای سگدقی پرداختهاند .موفقینت سگندقی را
ازمگمر توسة وی به شبكة ارتباطی عگاصر مادی و معگوی موسود در شعر معرفی کرداند .حاصل ایگكه ارتباط واژگانی و شنیوۀ
چیگش آنها ،انتناب وزن مگاسب با عگایت به درونمایة حاکم بر آن ،انواع موسیقی در شعر و نمایر آن ،ای شبكه را میسازد.
 -)5نجفی ،طغیانی و خراسانی ( )1398در مقالة «تحلیل آوا و القا در اشعار عاشورایی صفایی سگدقی» به آواهنا و صنگایع
مرتبط با آن مانگد واجآرایی و بار موسیقی و ...پرداختهاند .در تحلیل واسی نوحهها ،با در نمر گرفت تنأثیر انتنناب واژگنان و
تكرار آنها در موسیقی و معگای نوحهها به تكرار واجها ،القا ،سایگاه و شیوههای تولید توسه میشود بنهطنوریکنه بنا تكنرار
آواها در نوحه احساسات و حسیّات تداعی میشود.
 -)6بیكی ( )1395در پایاننامة کارشگاسی ارشد با عگوان «بررسی و تحلینل شنعر آییگنی شناعران میبند» ،بعند از بررسنی
درونمایه های شعر آییگی از دیدگاه تعلیمی در شعر شاعران آییگی شهر میبد ،به بیان معانی و مضامی گوناگون شعر این دینار
همراه با شواهد پرداخته است .درنتیجة ای تحقیق ،موضوع اصلی اشعار ای خطه را آموزههای دیگی معرفی کرده و استفاده از
قالبها و وزنهای متگوع در ای نوع اشعار به تصویر کشیده است.
 -1-3اهمیت و ضرورت تحقیق
اشعار عاشورایی در شكل نوحه صرفاً سگبة تماشایی ندارد .معگنا در این گوننه اشنعار ،چینزی نیسنت کنه از ظناهر کنالم
استنراج شود ،بلكه باید باط شعر با تأویل کشف شود .هگگامیکه نوحه زبان میگشاید با موسیقی و خوشآهگگیِ آشنكارای
خود ،معگی نهفتة خود را برمال میکگد .همچگی اشعار نوحه در دستهبگدی سبک موسیقی در حالت کلیتر بسیار قدرتمگد عمل
میکگگد .بگابرای ضرورت دارد با تحلیل و گسترش ارزش و اعتالی ای اشعار در ادبیات امروزی ،سره از ناسره و نقاط قوت
آن مشنصشود تا آیی های تازه ای اشعار پگهان نماند.
 -2بحث
 -2-1زبان موسیقی و نوحه
موسیقی در لغت به معگی الحان و در اصطالح ،علمی است که بدان وسیله به احوال نغمات از حین

مالیمنت و مگنافرت

پیبرند و کشش آنها را دریابگد و آن را به دو بنش -1 :اقسام نغمات ینا علنم تنألیف  -2بینان احنوال ازمگنه ینا علنم ایقناع
تقسیمکردهاند .اما اصل واژۀ «موسیقی» یونانی است و مرکب از «موسی» و «قی» است کلمة «موسی» در لغت یوننانی نغمنه و

 / 140فگون ادبی ،سال دوازدهم ،شماره ( ،4پیاپی  )33زمستان 1399

سرود و «قی» به معگی موزون و دل سگد است (خالقی .)88 :1376 ،ریشة موسیقی به عهد که ارتباط دارد و درواقع همنان روزی کنه
انسان توانست برای ننستی بار خوشی و رنجهای خود را با صدا نمایش دهد ،مبدأ موسیقی بهشمار میآیند« .اگنر اشنعاری انندک از
آن دور مانده ،سای تعجبی نیست ،چون در قدیم آهگگها فقط در حافمهها بود و ثبت دفاترنمیشد ،طبعاً شعر و سنرود همنراه آننان
نیز چگی وصفی داشت» (وحیدیان کامیار .)12 :1370 ،اگر ضربات نغمة موسیقی را ایجاد کگد ،در ای صنورت آن را رینتم موسنیقی
مینامگد و اگر ضربهها معرّف تعداد و چگونگی سیالبهای کلمات باشگد ،شعر وسود میآید« .ریتم سابقهای بس قدیمی دارد شناید
به اندزۀ بشریت» (رسبی .)152 :1354 ،امّا «آواز به معگی بانگ و لح است و هم به نوعی از موسیقی اطنالق منیشنود کنه وزن آزاد
دارد» (فارابی .)187 :1375 ،آواز قسمتی از یک دستگاه است که میتوان آن را دستگاه فرعی نامیند .خنط آوازی ،زیبنایی خاصنی در
اسرای نوحه دارند .در بیان و خواندن نوحههای یزد دانست ضربآهگگ و روش سیگهزنی خا

از یک ضرب ،سه ضنرب ،پنگت تنا

هفت ضرب و در بعضی اشعار منلوطی از چگد ضرب ،بسیار مهم و الزماالسراست .همچگی شگاخت ملودی آهگگ ،گنام و ردینف
برای خوانگده یكی از نیازهای اساسی است« .اشعار عاشورایی در قالب نوحهها شكل نهایی دستگاه موسنیقی را رقنم منیزنند و این
نیازهای ریتمکنملودیک هستگد که خود را در بستر شعرهای ای قالب بروز میدهگند»(امنی فروغنی .)33 :1392 ،آهگنگسنازی بنه
معگای ارائة چگد فرمول هارمونی روی کاغذ نیست .شاعرِ نوحه دستگاه ،تصویر یک هیئت مذهبی را در ذهن دارد .الزامناتی کنه وی
در نمر دارد ،بهواسطة مدیریت یک سمع سیگهزن ،ضربِ سیگهزن ،تكرار یا واگویی پاره و بیتهایی بهوسیلة سیگهزنها ،تأثیر بنر سمنع
و تهییج آنها و خصوصاً احیای درست حقیقت عاشورا و حادثة کربال بهوسیلة سگبشهای ضربآهگنگ موسنیقی و تغیینرات ملنودی
است .در نوحة کالسیک برای افزایش احساس ریتم عالوه بر قواعد عروضی که نمام موسیقی موزون شعر را سامان میدهند ،نمنامی
با نامهای قافیه و ردیف در انتهای هر مصراع تعبیه میشود که بهوسیلة آنها نوعی تقارن آوایی یا مونتیک ایجاد میشود .در ای بننش
از نوحه به نوع دیگری از القای احساس ریتم در شعر برمی خوریم کنه ممكن اسنت همنراه بنا تغیینر قالنب شنعر ،وزن هنم دچنار
دگرگونی متفاوتی شود:
وقنت سنندایی رسننید ز دیندههننا خننون چكینند (کنه غننربتم بنناور شنند)()2
بسوزی ای علقمه ،شكسته قلنب همنه( ،حسنی چنه بنی یناور شند)(*)2
(صفریشاهی و ملجأ)25 :1392 ،
* عدد( )2در تمام ابیات نشانة تكرار به وسیلة خوانگده یا سیگهزن است.
ابیات باال که در وزن «مفتعل فاعل مفتعل فاعل مفاعل فعالت » است ،شاعر قاعدۀ وزن عروضی را درهم منیشنكگد و
با عگایت به وزن عروضی ،شعر خود را در دستگاه ماهور و گوشههای شكسته ،فیلی و فرود میسراید« .دسنتگاه مناهور از 35
گوشه تشكیل شده که ساختار اصلی ردیف و دستگاه موسیقی از گوشهها ساخته شده است» (حجاریان .)6 :1379 ،البته یكنی
از ویژگی اشعار نوحه ای است که در وزنهای متگوع دیگر میتوان آنها را خواند به عبارتی این ابینات را منیتنوان در وزن
(مفاعل  ،فعالت  ،مفاعل  ،فعل ) یا (مفاعل فاعل مفاعل فاعل مفعولُ فاعالت ) خواند« .طبیعت و سرشت اثر ،وزن مگاسنب
با آن را به شاعر القا میکگد» (ارسطو .)29 :1337 ،شاعر منتار است در برخی اوزان به سای ( )-U( ،)U-بیاورد ینا بنرعكس
عمل کگد ای عمل را در اصطالح «قلب» گویگد .قلب در تبدیل مفتعل به مفاعل و بالعكس دیده میشنود .وسنود موسنیقی
درونی و کگاری به همراه وزن عروضی ،آواز دستگاه ماهور را تقویت میکگد و زیبایی موسیقی دسنتگاه را دوچگندان منیکگند.
همچگی ماندگاری ردیف در قسمتهای پایانی ابیات افزون بر ایگكه آهگگ و موسیقی شعر را می افزاید پیونندهای سدیندی
با واژگان بیتها پدید میآورد .باتوسهبه ایگكه «موسیقی شعر در کگار تقسیمات چهارگانة ادبیان فارسی به سنه دسنتة موسنیقی
بیرونی (سگبة عروضی شعر) ،موسیقی کگاری (آهگگ خا

همننوانی مینان کلمنات پاینان مصنراع هنا «ردینف و قافینه») و

موسیقی میانی (انواع توازنهای حاصل از ارتباطات لفمی و تگاسنبات معگنوی تقسنیم منیشنود» (فینا

منگش،)163 :1384 ،
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ترکیب ای عوامل باع

ایجاد فضای سدیدی در نوحه میشود .عمدۀ تغییرات متگوع در شعر نوحنه ،اضنافهکنردن بننش ینا

بنشهایی مكرر یا غیرمكرر (حسی که بی یاور شد) و (که غربتم باور شد) در وزن متغیر (مفاعل فعالت ) ،به هر بیت است
که بار موسیقی کالم را همراه با صگایع بدیعی در دستگاه آواز افزایش میدهد بدی دلیل میتوان گفت «در ینک نوشنتة ادبنی
کلمات با نخهای متعددی از بدیع لفمی و معگوی ،یعگی تگاسبات لفمی و ارتباطات معگنایی بنههنم مربوطگند» (شمیسنا:1381،
 .)89نكتة قابل تأمل در شعر نوحه ای است که همراه با تغییر وزن عروضی شعر ،گوشههای دستگاه موسیقی نوحه هم تغیینر
میکگد و نوحه در گوشهای سدید پیاده میشود .گوشههای موسیقی در شعر نوحه با تحریرهنای منداح ینا نوحنهخنوان اسنرا
میشود .ای وزنها ننست بهصورت سگگی و س س به سمت ضربی و ریتمیک (مفاعل فعالت ) اسرا میشود( .وزن مفاعل
فعالت ) برای پگدواندرز عرفانی و حكیمانه بسیار مفید است.
(بننننه خیمننننه بننننازآ عزیننننز زهننننرا

غبننننار ظلمننننی گرفتننننه صننننحرا)2

«بگنننو بنننرادر مننن بنننه گوشنننم»2

چنننو خنننون سنننرخت ،در خروشنننم

چنننو اللنننههنننای سنننر صنننحرا

کفنننن ز خننننونِ خننننود ب وشننننم

(بنننننننرادرم خننننننندا نگنننننننهدار

کنننه قتلُگنننه رسنننم بنننه دیننندار)2
(حلبیکار)25 :1392 ،

بعد از ایگكه خوانگده یک بار اشعار عاشورایی را میخواند ،سیگهزنان شعر را در همان وزن (مفاعل فعالت مفاعل فعلن )
تكرار میکگگد که خود سبک خاصی در اسرای موسیقی ای اشعار دارد« .چون نوحهها معموالً بهصورت گروهی و با سیگهزننی
و همراه با ضرب خوانده میشود ،در ای نوع شعر صگایعی همچون :واجآرایی ،تكرار ،سگاس و ...به کمک این ضنربآهگنگ
میآید و بار موسیقی کالم را افزایش میدهد (رضایی .)1 :1394 ،بعد از ایگكه سیگهزنان ابیات منصو

را ادا میکگگد ،دوباره

خوانگده اشعار زیر را میخواند که در وزن (مفاعل مفاعل مفعولُ فعل ) است:
ز نیگننوا رسنند بننه گننوش ،هننردم نننوایی

کننه تلننخ و آتشننی بننودد درد سنندایی

طگننی فكگننده اینن زمننان در آن بیابننان

(ننننوای ننننی ز نیگنننوا از بیگنننوایی)2
(همان)25 :

یا در نوحة زیر:
آمننننننده زیگننننننب در اینننن ن دشننننننت بننننننال مننننننیسوینننننند
قامننننننت گننننننلهننننننایش را میننننننان خننننننون مننننننیبوینننننند
دختنننننننر زهنننننننرا تگهنننننننا موینننننننهکگنننننننان در میننننننندان
زخننننننم عزیننننننزانش را بننننننه اشننننننک غننننننم مننننننیشننننننوید
گنننننم شنننننده ینننننارب در خنننننون سسنننننم عزینننننز زهنننننرا
میننننننان صننننننحرا زیگننننننب بننننننه سننننننرزنان مننننننیگوینننننند
کننننننربُبننننننال دشننننننت بننننننال ،حسننننننی منننننن کننننننو؟
عزینننننننز لنننننننبتشنننننننگة پنننننننارهپنننننننارهتننننننن کنننننننو؟
دسننننننننت علمنننننننندارش در ینننننننناری دینننننننن افتنننننننناده
سنننننننناقی و مشننننننننک آبننننننننش روی زمننننننننی افتنننننننناده
همسننننننننفران زیگننننننننب خفتننننننننه یكایننننننننک در خننننننننون
حاصنننننننننل عمنننننننننر لنننننننننیال زار و غمنننننننننی افتننننننننناده
(محبی)39 :1392 ،
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اشعار باال در دستگاه موسیقی ماهور بر اساس درآمد دوم و اول و گوشههای فیلی شكسته و فرود سناخته شنده اسنت .در
آواز ای نوحه بهسز شروع و خاتمة گوشهها ،در باقی موارد ،تحریر در خدمت بافت شنعرِ نوحنه قنرار منیگینرد و بنا تلفینق
مگاسب شعر و ادوات تحریر ،محتوای موسیقی را شكل می دهد اما از لحاظ علم عرو

چگند تنا وزن در هنم آمینتنه شنده

است .ذات شعر نوحه باتوسهبه زبان مردمی آن می تواند خارج از قاعده و قانون عرو

عمل کگد و به اصطالح وزن عروضی

شعر را بشكگد.
آهگگهای اشعار عاشورایی یزد اگر در دستگاه منصو

خودش اسرا شود ،حادثة کنربال را بنهزیبنایی تمنام بنه تصنویر

میکشد« .ای یک ارمغانی روحانی است که تجربه و زمان ،بر مالحت و لطف آن افزوده و ممهر هگر حقیقی است بنه همنی
دلیل است که وقتی نوحه خوان یا مداح ای اشعار را با آواز و دستگاه موسیقی خا

و با ضربهای منصنو

منیخوانگند،

لذت تفرقة خاطر به «سمع» مبدل میشود» (اشمیتپترز .)38 :1371 ،ای مهم در اشعار زیر که در دستگاه شور با درآمد شنور
و ابوعطا ساخته شده ،به خوبی نمایان است:
(ایننن ن زمنننننی بنننننا مننن ن خسنننننته چنننننرا ینننننار نیسنننننت؟)2
هنننننننر طنننننننرف بگگنننننننرم سنننننننز غنننننننم و آزار نیسنننننننت
کنننننننربال ننننننننام آن دشنننننننت بنننننننالی مننننننن اسنننننننت
حاصنننننننلش سنننننننز غنننننننم و دیننننننندۀ خونبنننننننار نیسنننننننت
فنننننننننننناعالت ففعدننننننننننننل مفننننننننننننتعل فنننننننننننناعل
عمننننننه ایگجننننننا کجاسننننننت

ایننن همنننه مننناتم ز چیسنننت؟

عمننننننه ایگجننننننا کجاسننننننت

ایننن تننن بنننیسنننر ز کیسنننت؟

فننناعالت فعنننل مفنننتعل فننناعل

فننناعالت فعنننل مفنننتعل فننناعل

عمننننه ایگجننننا قتننننلُگاسننننت

دشننننننننت آزار و بالسننننننننت

فننننننننننناعالت فننننننننننناعل

فننننننننننناعالت فننننننننننناعل

سسنننننم گلگنننننون حسنننننی

پنننننناره از تینننننن سفاسننننننت

فننننننننننناعالت فننننننننننناعل

فننننننننننناعالت فننننننننننناعل
(سعادتمگد)30 :1376 ،

بیان شعر در شكل نوحه با اسرای موسیقی بدی صورت است که ساختار سمالت موسیقایی و نحوۀ قنرار گنرفت آنهنا در
کگار هم بسیار اصیل است و چگی به نمر میرسد که هم شاعر و هم نوحهخوان ،کامالً با موسیقی آشگایی دارند .مضامیگی کنه
شاعر عاشورایی برای آهگگ انتناب میکگد ،همچون روحی است در ت آهگگ ،که هر شگوندهای را با هنر سنلیقه ،مسنحور و
شیدا میکگد .تاریخ نشان میدهد «تا قبل از رواج خط موسیقی «نت» در ایران ،اگر اشعار عاشورایی در قالبهای روضهخوانی،
نوحهخوانی و شبیه خوانی معمول و مرسوم نبود ،قسمت اعمم نغمات و الحان موسیقی ما از بی رفتنه بنود» (زاهندی:1388 ،
 .) 28گاهی شاعر عاشورایی برای رساندن معگی شعر خود باید تحریری لطیف و دلكش به آن بیفزاید گویی با ای کار کلمات
سان تازهای میگیرند .همی لطایف باریک است که با گذشت زمان زیادی از سرودن یک شعر عاشورایی -حسیگی باز هم ای
اشعار تازه و ماندگار هستگد .در اشعار عاشوراییِ یزدی ،تعیی نسبت بی نغمهها و طرز ترکیب ،تشننیص امتینازات و نحنوۀ
تألیف آنها بسیار مهم است در هریک از موضوعاتی که شاعر برای نوحهسرایی انتناب میکگد باید سنبک و روش واژهبگندی
آن را نیز در نمر بگیرد چراکه هر فراز آهگگ ،مضمون خود را با زبان بیزبانی بیان میکگد:
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(کنننننی شنننننود بننننناورم عمنننننه در ایننننن دشنننننت خنننننون)2
پیكنننننننرش غنننننننرق خنننننننون گنننننننردد و دسنننننننتش سننننننندا
گرچنننننننننننه لنننننننننننبتشنننننننننننگهام آب و نننننننننننننواهم از او

فننننننننننننناعالت ففعدنننننننننننننل مفنننننننننننننتعل فننننننننننننناعل
شننننند ز زیننننن سننننناقی نگنننننون ،در مینننننان خننننناک و خنننننون
شنننننننننود از اوج زیننننننن ن سننننننننناقیِ طفنننننننننالن نگنننننننننون
فننننننننننننناعالت فعنننننننننننننل مفنننننننننننننتعل فننننننننننننناعل
عدلفنننننننن نمِ دینننننننن ن و قننننننننننرآن بشننننننننننود واژگننننننننننون
فننننننننننننناعالت فعنننننننننننننل مفنننننننننننننتعل فننننننننننننناعل
تشنننننننننننننگهام تشنننننننننننننگة لحمنننننننننننننة دیننننننننننننندار او
فننننننننننننناعالت فعنننننننننننننل مفنننننننننننننتعل فننننننننننننناعل
(تشنننننگهلنننننب دسنننننتش سننننندا ،پنننننرچمش شننننند واژگنننننون)2
فنننننننننننناعالت فنننننننننننناعل فنننننننننننناعالت فنننننننننننناعل
(همان)31 :
ابیات ای نوحه دارای وزن یكگواخت نیست ،در آغاز وزنی سگگی دارند ،س س اندکی سریعتر میشوند و سرانجام وزننی
تگد (فاعالت فاعل ) پیدا میکگگد« .علت برگزیدن بحرهای غریب و نامأنوس ناشی از خواندهشدن بعضنی از اشنعار بنا ننوای
موسیقی است یا تگوع طلبی» (محجوب .)224 :1350 ،شاعرانی که میخواهگد در مسیر عاشورایی گام بردارنند ،اول بایند روح
آهگگ و اسرار نهفته در آن را درک کگگد چراکه هر شعری بن رای هنر آهگنگ مگاسنب نیسنت .رمنز مانندگاری نوحنه و شنعر
عاشورایی یزد در اصالت و شیوایی آهگگ ،تازگی مضمون ،تلفیق و پیوند شعر با ملنودیهنای آهگنگ اسنت کنه دربرگیرنندۀ
حوادث کربال و بازگوکگگدۀ حاالت و نیازهای عاطفی ،اخالقی و فرهگگی مردم زمان خود اسنت امنا پنیش از سنرودن شنعر،
آهگگساز باید وسعت صدای خوانگده ،امكانات اسرایی و نحوۀ بیان او را در نمنر بگینرد ،زبنرا هنر خوانگنده ویژگنیهنایی در
محدودۀ صدای خود دارد که اگر آهگگساز ،آن مقدرات را در نمر نگیرد ،آهگگ او چگدان دلچسب و تأثیرگنذار ننواهند شند.
آهگگ شعر و کالم نوحة زیر در مایة دشتی و دستگاه شور ساخته و پرداخته شده و ملنودی اصنلی این نوحنه بنا اسنتفاده از
گوشههای درآمد ،عشاق و فرود به دستگاه شور تگمیم شده است:
رسنننننننننننننم کننننننننننننندام ملنننننننننننننت اسنننننننننننننت؟
خنننننننننننننننننننننننننننننواهر دا دینننننننننننننننننننننننننننننده را
سوروسننننننننننننننننننننننننننننتمکشننننننننننننننننننننننننننننیده را
زیگنننننننننننننننننننب غنننننننننننننننننننمرسنننننننننننننننننننیده را
(اسننننننننننننننننننیر و مبننننننننننننننننننتال کگگنننننننننننننننننند)2
رسنننننننننننننم کننننننننننننندام ملنننننننننننننت اسنننننننننننننت؟
اضنننننننننننننننننننننننننننغر زار و خسنننننننننننننننننننننننننننته را
مرغننننننننننننننننننننننننننننک پرشكسننننننننننننننننننننننننننننته را
بنننننننننننننه روی دسنننننننننننننت شننننننننننننناه دیننننننننننننن
(شننننننننننننننننننهید و از سفننننننننننننننننننا کگگنننننننننننننننننند)2
(محبی)28 :1392 ،
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 -2-2زیبایی موسیقی اشعار عاشورایی در قالب نوحه
نوحه در حقیقت تصگیفی است که اشعار آن مضمونی مذهبی و دیگی دارد و برای سیگهزننی در مراسنم سنوگواری سناخته
می شود .نوحه دارای سه عگصر شعر ،ملودی و ریتم است و هماهگگی میان ای سه عگصر از اهمیت شایانی برخوردار است که
در گذشته بهدلیل آشگایی سازندگان نوحه با موسیقی و قواعد آن به ای امر توسة فراوانی میشد .اگر برای آهگگی زیبا ،شعری
بسرایگد که ارتباط حرکات ،پستی و بلگدی و دیگر ویژگیهای یک نوحة خنوب در آن رعاینت نشنده باشند ،زیبنایی ملنودی
بهدرستی نشان داده نمیشود .همچگی اگر وزن مگاسبی برای نوحه در نمر گرفته نشود ،بناز ارزش شنعر و ملنودی منندوش
شده و از اثرگذاری آن کاسته خواهد شد .در گذشته اشعار نوحه را معموالً استادان شنعر و ادبینان منیسناختگد و گناه وزن و
ملودی آن را از آوازها و گوشههای ضربی موسیقی میگرفتگد .اشعار نوحة یزد دارای بهتری آوازها و باالتری اطالعات علمی
به ردیف موسیقی است و حتی از حی

فصاحت و بالغت نینز مسنحورکگگده اسنت .مؤلفنههنای اصنلی زیبنایی نوحنة شنهر

دارالعباده ،شعر ،موسیقی کالمی یعگی آواز و نحوۀ اسرای آن «تلفیق شعر و آواز و نحوۀ ارائه» اسنت .بنه همنی دلینل «اشنعار
عاشورایی در قالب نوحهها ،از شاهكارهای موسیقی ایرانی به حساب میآید .نوحهخوانی همیشه هگر پیشتازی بوده و موسیقی
ایران همواره از محتوای موسیقایی نوحههای عاشورایی بهرهمگد شدهاست» (هروی .)56 :1372 ،اما امروزه بعضی از نوحنههنا
بازاری شده است و کمتر نغمة دلفریبی دارد .در گذشته کسانی که نوحه میساختگد ،یا خود موسیقیدان بودند یا اشنعار نوحنه
را به استادان موسیقی میدادند و آنها روی اشعار ،آهگگ مگاسب میگذاشتگد و خواندن نوحه کاری فگی و تنصصی بنه شنمار
میآمد .اشعار نوحههای یزد از نمر وزن ،قابل تطبیق با آهگگهای ضربی است .نوحه اصوالً موسیقیِ آوازی بدون همراهی ساز
است و معموالً ابیاتی بهصورت «واخوان» دستهسمعی تكرار میشود .شاعر در نوحنة زینر ،ننسنت شنعر را در وزن «مفناعل
فاعل مفاعل فاعل » سروده و س س با دو تغییر در وزن (فاعالت فعل مفتعل فاعل ) و (فاعالت فناعالت ) و تغیینر ملنودی
دستگاه و مدوالسیون تگوعی شگرف به نوحه میدهد:
(نهاد پنا در فنرات خواسنت لبنی تنر کگند

بننرای اهننل حننرم ،آب میسّننر کگنند)2

مفنننناعل فنننناعل مفنننناعل فنننناعل

مفننناعل فننناعل مفننناعل فننناعل

دا عطش بنر لنبش ،هنر طنرفش دشنمگی

بنناز در اینن مهلكننه ،ینناد بننرادر کگنند

مفنننناعل فنننناعل مفنننناعل فنننناعل

مفننناعل فننناعل مفننناعل فننناعل

تشننگهلننب داده سننان ،بننر لننب دریننای آب

خجنننل از روی او گشنننته دل آب آب

فننننناعالت فعنننننل مفنننننتعل فننننناعل

فنننناعالت فعننننل مفننننتعل فنننناعل

دسننننت عبنننناس ،چننننون سنننندا شنننند

(محشننننری در خیمننننههننننا شنننند)2

فنننننننننننننناعالت فنننننننننننننناعالت

فنننننننننننناعالت فنننننننننننناعالت
(محبی)35 :1382،

برای ارائة مطلوب ،شعر در امر نوحهخوانی و برای عرضة بهتر و تأثیرگنذاری بیشنتر در ذهن مناطنب ،نیازمگند ابنزار و
ملزوماتی است که از مهمتری آنها ،بهرهگیری از عگصر فصاحت و بالغت ،شاخصة چگدسوابنهبنودن و بنهکنارگیری موسنیقی
آوازی مگاسب براساس ظرفیتهای فوقالعاده و زیباییهای دستگاهها و نغمات سحرانگیز آواز در کگار بهنرهمگندی از فگنون و
رموز مداحی است که به شعر روح میدهد و مداحت را مالحت میبنشد:
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آمننننننده زیگننننننب در اینننن ن دشننننننت بننننننال مننننننیسوینننننند
قامننننننت گننننننلهننننننایش را میننننننان خننننننون مننننننیبوینننننند
دختنننننننر زهنننننننرا تگهنننننننا ،موینننننننهکگنننننننان در میننننننندان
زخننننننم عزیننننننزانش را بننننننه اشننننننک غننننننم مننننننیشننننننوید
(گنننننمشنننننده ینننننا رب در خنننننون ،سسنننننم عزینننننز زهنننننرا
میننننننان صننننننحرا زیگننننننب ،بننننننه سننننننرزنان مننننننیگوینننننند
کننننننربٌبننننننال دشننننننت بننننننال ،حسننننننی ِ منننننن کننننننو؟
عزیننننننز لننننننب تشننننننگة پنننننناره پنننننناره تنننننن کننننننو)2
(محبی)39 :1392 ،
عمننه نمننر مننیکگننی بننه دشننت سننوزان

گمشنننده داری مگنننر در اینن بیابنننان

گمشننندهات پینننره بنننه تننن نننندارد

نشننننانة او بُننننودد سنننندا ز ینننناران

عمننه نگاهننت چننرا؟

مانده به دشت بال

گریننه کگننی بننیصنندا

چو شمع سوزان

اینن گننل بسننتان کیسننت؟ سننان عمننه

سننرو خرامننان کیسننت؟ سننان عمننه

چننرا چگننی سننر سنندا؟ فتنناده در خننون

بهننار او رفننت و شنند خننزان عمننه

رنگ خزاننی گرفنت ،از او سنوانی گرفنت

زماننننة بنننیوفنننا( ،ز سنننان عمنننه)2
(حلبیکار)27 :1392 ،

زنده نگهداشت عاشورای حسیگی بهمدد همی اشعار و همراهی آن با موسیقی و دمگرفت مردم با آن در قالب نوحههاست.
آنچه در نوحه سلوۀ بیشتری دارد ،آهگگ نوحهها و موسیقی و فرم اسرای آنهاست که با روح و قلب منردم سنیاهپنوش نقنش
بازی میکگد .آهگگ اشعار عاشورایی در قالب نوحههای فگی و تنصصی ،بهطرز زیبایی در دستگاههای موسیقی و گوشنههنای
منتلف آن به گردش درمیآید بهطوریکه از «درآمد» دستگاه شروع میشود و در گوشة خاصی اوج میگینرد و درنهاینت در
«درآمد» فرود میآید و با ای شگردهای منتلف در ردیفهای آوازی و دستگاهای موسیقی ،مناطب را سنت متأثر میسازد:
چشننننمم از اشنننننک پننننر و مشنننننک منننن از آب تهنننننیسننننت
سگننننرم غرقننننه بننننه خننننون و تننننگم از تنننناب تهننننیسننننت
(شاهرخی)128 :1372 ،
در نوحه خوانی اشعار عاشورایی ،واکگش مناطب و میزان ادراک او از تأثیرپذیری ای اشعار را بهراحتی میتنوان فهمیند.
در نوحهخوانی باید میزان ضربها رعایت شود و وزن آهگگ از بی نرود و به اصطالح «از ضرب خارج نشود» و در ای کنار
محتوا نباید فدای زیبایی لفظ آهگگ شود .هر بگد نوحه دارای سه بنش است:
 -1سربند :بیت آغازی ِ نوحه را که سیگهزن پاسخ داده میدهد« ،سربگد» گویگد که یک یا دو بیت شعر کامل است مانگد:
عدلفم افتاده و نیسنت دگنر ینار حسنی
فنننننناعالت مفننننننتعل فنننننناعل

عدلفننم افتنناده و نیسننت دگننر یننار حسننی
(صفریشاهی ،ملجاء)35 :1392،
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 -2گوشواره :قسمت دوم از هر بگد نوحه« ،گوشواره» است که هموزنِ شعر اصلی نیست و درواقع چگند کلمنة هنمقافینه
(مثل دست -مشک -اشک) است که معموالً با ریتم سیگهزنی هماهگگی بهتری دارد و محل نواخت سیگه ،از وزن این کلمنات
بهخوبی هویداست .نقش گوشواره برای تزیی نوحه است .نمونة گوشواره در ادامة سربگد بیانشده در باال:
یننک طننرف دسننت یننک طننرف مشننک

دل پنننر از خنننون دینننده پنننر اشنننک

فنننننننننننننناعالت فنننننننننننننناعالت

فنننننننننننناعالت فننننننننننننناعالت
(همان)35 :

 -3جواب :در صورتی که با سربگد متفاوت باشد ،کلمهای است که آخر هر بگد نوحه ،در صورت نیاز چگدبار با یک سبک
تكرار میشود و معموالً نام همان معصومی است که نوحه دربارۀ او خوانده میشود و میتواند حالت پرسش و پاسنخ هنم بنه
خود بگیرد یا واسطة پیوند بگدهای نوحه و سربگد قرار گیرد .برخی از نوحهها دارای پارههایی هستگد که سنیگهزن بایند تكنرار
کگد که ای تكرار باع

اضافهشدن پاره به طول هر سمله در برخی نوحهها میشود .با در نمرگرفت ایگكنه طنول سمنالت در

دستگاه متغییر است ،به پیچیدگی قالب از نمر عروضی و ملودی آن از نمنر موسنیقایی منیافزایند .بننش دسنتگاه در نوحنه
میتواند تگوع بسیاری داشته باشد .در اشعار زیر که با استفاده از درآمد اول و دوم دستگاه شنور و اشنارهای بنه آواز ابوعطنا و
شور عربی دارد ،تمام اسزای ظاهری و معگوی با هم ارتباط دارند و وحدت بی ساخت و معگا حفظ شده است:
صنننبر و قنننرار منن  ،بنننازآ بنننردار سنننان

(بازآ که می میرم ،می سنوزم از هجنران)2

مسننننتفعل ففعلنن ن -مسننننتفعل فعلنن ن

مسنننتفعل فعلننن مسنننتفعل فعلننن

(مننیدانننم مننیروی و دا ِ عزیننزان داری)2

دا ِ عبنناس سننوان ،سنناقی عطشننان داری

میداننم منیروی و شنور خندایی بنر سنر

رسننم آزادگننی و (مگطننقِ قننرآن داری)2

ردوی چنننننو ایننننن سنننننفر حسنننننی

ز خنننننون کگنننننی گنننننذر حسنننننی

مفنننننننننننننناعل مفنننننننننننننناعل

مفننننننننننننناعل مفننننننننننننناعل

(بننننننننننننرای آخننننننننننننری وداع

بننننه منننن نمننننا نمننننر حسننننی )2

مفنننننننننننننناعل مفنننننننننننننناعل

مفننننننننننننناعل مفننننننننننننناعل
(محبی)51 :1381،

برخی نکات فنی موسیقی برای اجراکردن اشعار عاشورایی در قالب نوحه:
 انتناب ابیات مگاسب برای گوشههای مدنمر دستگاه
 رعایت زیر و بمی هجا با انحگای ملودی
 رعایت مك

شعری و تاکید کالم و درک ریتم و زمانبگدی اشعار

 استفادۀ صحیح و بجا از هجاهای صوتی و کشش تحریرها
 رعایت وزن شعر با متر ملودی و بهکارگیری صحیح ادوات تحریر.
دستگاه های موسیقی در قالب نوحه ف حرّیّت و آزادزیست خود را به نمایش میکشد زینرا واضنع آن ،آزاد بنوده اسنت
(نصیریفر .)163 :1380 ،نوحههای یزد در هفت دستگاه موسیقی و در آوازهای منتلف پیاده شدهاند .نمودار فراوانی آوازهای
متگوع دستگاههای موسیقی در اشعار و نوحههای یزد بیانکگگدۀ آزادبودن واضع شعر و موسیقی و تگوع نوحنههنا در دینار ینزد
است:
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 -2-3تلفیق شعر نوحه با موسیقی و میزان هماهنگی این دو عنصر
در بررسی مقولة شعر «پگج عگصر عاطفه ،تنیّل ،آهگگ ،زبان و شكل در آن دخیل هستگد که دو عگصر اول در پهگة اندیشنه
و ادراک قرار میگیرد و عگاصر بعدی بر اساس تجربیّات دیداری ،شگیداری و کسبی است» (خنانلری .)26 :1361 ،پینادهشندن
نوحة زیر در گوشههای مثگوی منالف ،منالف و مغلوب از دستگاه سهگاه و همچگی موسیقی میانی ،همآوایی حنروف «ش»،
سبب تداعی شور و غوغای صحرای کربال شده و با عگاصری همچون وزن ،قافیه ،لغت و صگعت توانسته ینک بینت شناهكار
عاشورایی شده است .البته مفهوم و مضمون شعر با آهگگ و مقامی که با آن ترکیب شده ،متگاسنب و موافنق اسنت« .در منورد
حالت غم یا شادبودن دستگاه موسیقی باید ای مهم را در نمر داشت که در ای موضوع بیش از هرچینز ،وزن و بنهخصنو
کگدی و تگدی آن دخالت دارد» (داونز .)102 :1349 ،شاعر عاشورایی ننست شعر خود را میآفریگد و س س میسراید و کنار
او هگگامی به پایان میرسد که آفریدۀ او برای اذهان دیگر ،محسوس باشد .ای اشعار که در دستگاه شور سناخته شنده اسنت،
ای نكات را بیان میکگد:
دا عطش بر لبش هنر طنرفش دشنمگی

خواست در ای معرکنه یناد بنرادر کگند

تشگهلب داده سنان بنر لنب درینای آب

خجنننل از روی او گشنننته دل آب آب

دسنننت عبننناس چنننون سننندا شننند

محشننننری در خیمننننههننننا شننننند

علنم افتنناده و نیسننت دگنر یننار حسننی

یاحسی

علنم افتنناده و نیسننت دگنر یننار حسننی

یاحسی

یننکطننرف دسننت یننک طننرف مشننک

دل پنننر از خنننون دینننده پنننر اشنننک
(ملجاء و صفریشاهی)35 :1392 ،
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نینننزهشكسنننتههنننا را ،مینننان خننناک صنننحرا ،کگنننار کنننرد زیگنننب

مفنننننناعل فنننننناعل مفنننننناعل فنننننناعل مفنننننناعل فنننننناعل
بنننننه دشنننننت کنننننربال گفنننننت :بنننننه خننننناک نیگنننننوا گفنننننت:

مفنننننننننننناعل فنننننننننننناعل مفنننننننننننناعل فنننننننننننناعل
صننننننبر قننننننرار زیگننننننب ،چننننننرا بننننننه خننننننون فتنننننناده؟
کننننننننننرب و بننننننننننال علننننننننننم و یننننننننننار کننننننننننو؟

مفنننننننننننننننننننتل فعنننننننننننننننننننالتُ فعلننننننننننننننننننن
اهنننننننننل حنننننننننرم بنننننننننه حنننننننننرم تشنننننننننگه لنننننننننب

مفنننننننننننننننننننتعل فعنننننننننننننننننننالتُ فعلننننننننننننننننن ن
فضننننای نیگننننوا را ،بننننه دود آه و نالننننه (غبننننار کننننرد زیگننننب)2

مفنننننننننننناعل فعننننننننننننول مفنننننننننننناعل فعننننننننننننول
(کجاسننننننت یننننننار زیگننننننب؟) 2کجاسننننننت یننننننار زیگننننننب؟
مفنننننننننننناعل فنننننننننننناعل مفنننننننننننناعل فنننننننننننناعل
چگنننننننی کگنننننننار زیگنننننننب ،چگنننننننی کگنننننننار زیگنننننننب
همننننننننننننندم ایننننننننننننن دل بیمنننننننننننننار کنننننننننننننو؟
سنننننننننننناقی و سننننننننننننردار ،علمنننننننننننندار کننننننننننننو؟
مفنننننننننننننننننننتعل فعالتننننننننننننننننننن فعنننننننننننننننننننل
(حلبیکار)53 :1378 ،
در اسرای اشعار و نوحههای عاشورایی و حسیگی شهر یزد ،دقت در ادای گوشهها ،حالتها ،توسه به ادای کلمنات شنعر،
انتناب دقیق ،مگاسبخوانی ،تكرار در بعضی بیتها ،بستگی و الفت اشعار با ضربهای موسیقی و از همه باالتر تحریر ریز و
درشت ،زیر و بم ،طُرق اوجگرفت  ،تغییر گام یا تغییر مقام و بازگشت بهصورتی که به گوش شگونده غیرمأنوس سلوه نكگد ،از
ویژگیهای بارز ای اشعار است و نوعی تلفیق شعر و موسیقی است که با آوازهای سانكاه و دلگواز ،در سوگ سناالر شنهیدان
مینشیگد« .در ای زمیگه شعر و موسیقی دوشبهدوش یكدیگر داده و هیتگاه از هم سدا نشده اسنت» (کریسنت سن :1366 ،
 .)145شاید ازسمله موسبات عالقة مردم به نوحههای یزد ای باشد که سازی در ای اشعار و موسیقی به کنار نرفتنه اسنت و
اصوالً بر یک ریتم خاصی اسرا میشود و دارای ضربآهگگ چگدریتمی است .برای بیان تمام احساسات معگوی و عمینق این
حادثه ،اشعاری با سبک آوازی در دستگاه موسیقی سگتی ،سروده و خوانده میشود (دهلوی:.)78 :1379 ،
آتننننننش زدننننننند بننننننر خیمننننننههننننننای شنننننناه خوبننننننان
آواره گشننننننننننننننننته آل طاهننننننننننننننننا در بیابننننننننننننننننان
شننننننناه عنننننننالینسنننننننب کشنننننننته شننننننند تشنننننننگهلنننننننب
سننننننننانهننننننننا فنننننننندایش سننننننننانهننننننننا فنننننننندایش
ترسنننننننننم بسنننننننننوزد در حنننننننننرم بیمنننننننننار تبننننننننندار
آخنننننننننر نننننننننندارد غینننننننننر زیگنننننننننب او پرسنننننننننتار
شنننننناه عننننننالینسننننننب کشننننننته شنننننند تشننننننگه لننننننب
سننننننننانهننننننننا فنننننننندایش سننننننننانهننننننننا فنننننننندایش
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ینننننا رب چنننننه سنننننازد زیگنننننب محنننننزون در ایننننن حنننننال
ینننننک دشنننننت پنننننر از دشنننننم و ینننننک خیمنننننه اطفنننننال
(صدیقی)114 :1379 ،
خوانگده یا مداح در زمیگة مقامهای موسود ،شعر را در لح میخواند و ای عمل را در عربنی «تلحنی » منیگویگند ،البتنه
تلحی یک عمل ارتجالی است ،یعگی خوانگده درواقع بدیههسرایی میکگد .آنچه مسلّم اسنت در اسنرای اشنعار عاشنورایی بنه
وسیلة مداح ،شعر بر موسیقی و آواز مقدم بوده است و اولویت اول محسوب میشنود و دانسنت ردینفهنای آوازی و نقنش
بیبدیل آن در تسلط بر اسرا گرچه شرط الزم است ،ولی کافی نیست .آهگگ نوحة زیر در دستگاه عرفانی ننوا بنا گوشنههنای
یتیمک ،نیشابورک و حسیگی ساخته شده است:
افتنناده گننر در اینن بیایننان پیكننرت بننود

مگزل به مگنزل همنره زیگنب سنرت بنود

گر تنو نبنودی بنا یتیمنان ،خنواهرت بنود

همننره زیگننب غگچننههننای پرپننرت بننود

ای محرم من
(برخیز و حال من ببنی )2
ای محرم من

ای محرم م
(قدری کگار م نشی )2
ای محرم م

ای خفته در خنون زیگنب سرگشنته ام من

از کوفننه از شننام بننال برگشننتهام منن

چون مرغكنی بنی بنال و پنر گشنته ام من

از ظلننم کننی بننیینناور گشننتهام منن

ای محرم م

ای محرم م
(ملجأ و صفریشاهی)37 :1392 ،

 -3نتیجه
درزمیگة نقد و تفسیر شعر عاشورایی یزد در قالب نوحه ،قبل از بررسی سزئیات الزم است که به فضای کلی شعر پرداختنه
شود و س س مقامات و مایههای موسیقی ردیفی و دستگاهی در آن به زیبایی اسرا شنود یعگنی بایند دانسنت کنه ینک شنعر
عاشورایی در چه دستگاهی بهتر و زیباتر سلوه میکگد .شاعر عاشورایی بهتر از هر کسی میتواند ترکینب هگدسنی کنالم را بنا
تألیف موسیقی الفاظ پیوند دهد و تار هر نوایی را با پود هر کالمی در ایجاد یک شعر عاشورایی -حسیگی آشگایی دهد .همنی
خصوصیت مگجر به پدیدآمدن موسیقی محلی با درون مایههای مذهبی با عگوان « بیات یزد» شده است بهطوریکه وقتی این
اشعار با آهگگ چگدریتمی ویژه به گوش شگونده میرسد ،آدمی احساس میکگد شعر و آهگنگ در نوحنه در ینک زمنان بناهم
متولد شده اند و ای نشانة تسلط و سلیقة شاعر و آهگگساز در پیوند شعر و موسیقی است .در اشعار عاشنورایی ملنودیهنا ینا
سملههای موسیقی و وزنهای مگتنب ،عالوه بر زیبایی ،مبنیّ مضنمون سنن و بینان حادثنة غنمانگینز عاشنورا و صنحرای
کربالست .نقش موسیقی و صوت در اشعار نوحه با تكیة اصلی آن بر شعر و کالم بوده و موسیقی در کالم خوانگدۀ ای اشنعار
بهمگمور اکمال و ارتقای هگر تبیل و زنده نگهداشت فرهگگ عاشوراست .آهگگسازِ اشعار عاشنورایی نوحنه باتوسنهبنه قواعند
علمی شگاختهشده ،یک تم مرکزی و محوری را مبگا قرار میدهد و براساس آن ،تمهای مشابهی میسازد و شنعر را بنه انندازۀ
الزم گسترش میدهد و نغمههای دیگر ای اشعار همچون موزاییکهای ینک سنال سنگگفنرششنده در کگنار تنمهنا چینده
میشوند .شاعر عاشورایی یزد تجربة حضور و اتحاد را در شكل یک موسیقی مهیج و در عی حنال رمنزی و تعلیمنی ،مجنال
استمرار میدهد .سلوهگریِ اصالت و شیوایی آهگگ ،تازگی مضمون ،در اشعار نوحههای یزد دربرگیرندۀ چگندوچون حنوادث
کربال و بهنوعی بازگوکگگدۀ حاالت و نیازهای عاطفی ،اخالقی و فرهگگی مردم زمان خود است.
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