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شیوه های مختلف اجرای موسیقی مذهبی در ایران

در جستجوی حقیقت  ازلی
از تولد تا مرگ

عبدالغفور محمدزاده
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مذهب جزء الینفک و یکی از ارکان مهم  موســیقی ایران 
به حســاب می آید. در این میان، موسیقی آیینی نیز از این 
قاعده مســتثنی نیست. زندگی انســان، از تولد تا مرگ، با 
آیین همراه است. آیین هایی که از اعتقاداتی پاک رسچشمه 
می گیرنــد و در دل همین آیین هاســت کــه می توانیم  از 

حقیقت ازلی، نشانی بیابیم.
یار بی پرده از در و دیوار 

در تجلی است یا اولی االبصار
به طور مثال، در گذشته، هنگامی که زنی سخت زایی داشته، 
موذنــی را خرب می کردند تا بر باالی بام رفته و اذان بگوید. 
جاری شــدن نام خــدا و طنین نوای دل انگیــز الله اکرب در 
فضای خانه، سبب می شد تا بچه راحت تر متولد شود. بعد 
از تولد، دغدغه ی رشــد و منو و بالندگی طفل مطرح است. 
الالیــی یا هامن نوای مهربان مادرانــه، یکی دیگر از انواع 
شــیوه های آوازگری بوده که خود جای بحث دارد. در این 
شــیوه نیز، مادر مبانی اعتقادی را از هامن دوران طفولیت 

به کودک آموزش می دهد. 
الالالال، عسل باشی، دمل مایه پرس باشی                                                                                                    
کالم الله بدست گیری  همراه پدر باشی                                                                                                              
الالالال، بهار آمد، بهار الله زار آمد                                                                                                                   
بهار و شاه مردان و  علی با ذوالفقار آمد                                                                                                      
الالالال، کَلَُنک شی، به کوچه راَرُونَک شی                                                                                                   

کالم الله به دست گیری  قرآن خوان محمد شی     
در آیین هــای مختلــف زندگی، مانند نام نهــادن بر نوزاد، 
مکتب رفنت و تعلیم قران کریم، ازدواج، کار و تالش، جشن 
و ســور، ســوگ و عزا، همه و همه، موسیقی با درومنایه  ی 
مذهب موج می زند. اشــعاری را که در موســیقی مذهبی 
خوانده می شوند، از لحاظ محتوایی می توان به گونه هایی 

که در ادامه ذکر می شوند، تقسیم بندی کرد.

مناجات خوانی ها 
این شیوه ی آوازخوانی، شامل حمدیه و اشعاری می شود که 
به ستایش ذات اقدس الهی می پردازد. این اشعار، یا به طور 
خاص مناجات اند، یا در دل سایر سبک های خوانندگی، مثل 
دوبیتی خوانی، منظومه خوانی و روایت گری وجود دارند.                                                                                                                           

نعت خوانی ها 
 در این شــیوه، آوازگران به ذکر خصایل نبی اکرم )صل الله علیه و 
آله و سلم( پرداخته و زبان به وصف محاسن و مکارم اخالقی آن 

حرضت می گشایند. نعت خوانی خود به دو گونه است: نعت 
محض و نعت ضمنی.                     

منقبت خوانی 
در این شکل آوازگری، خواننده به بیان مناقب اهل بیت )علیه 
السالم( می پردازد و از نیکویی های سالله پاک نبی )صل الله علیه و آله 

و سلم( سخن می گوید.                                                                                                                           

اما روشــها و شیوه های بیان مفاهیم باال متنوع بوده و در 
سبک های مختلف خوانندگی اجرا می شوند.  

- چاووشــی خوانی یکی دیگر از شــیوه های آواز خوانی در 
گذشــته بوده که متاســفانه بــا ورود تکنولــوژی و زندگی 
ماشــینی، روز به روز بیشــر رنگ باختــه و رو به زوال و 
فراموشــی می رود. در گذشــته، هرگاه کسی قصد سفر به 
بیــت الله، عتبات عالیات، یا زیــارت مرقد نورانی امام رضا 
)علیه الســالم( را داشــت، با مراســم خاصی بدرقه می  شد و 

راهی سفر می گشت. هنگام برگشت نیز، با مراسمی دیگر 
از این دست، مورد استقبال قرار می گرفت. چاووشی خوانی، 
موسیقی خاص همین مراسم است.                                                                                                                                          
  - موسیقی نحله های فلسفی یا به عبارت دیگر »موسیقی 
حلقه های ذکر « از دیگر روش های اجرای موسیقی مذهبی 
به شامر می آید که با آداب خاصی اجرا می شود.                                                                                    
- ســحرخوانی ها : بانگ بیدارباش مومنــان در ماه مبارک 
رمضان است. سحرخوانی با توجه به شکل موسیقی در هر 
منطقه و نیز به فراخور وجود ادوات خاص موسیقیایی آن 
منطقه، به شکل های متنوعی اجرا می شود.                       

- درمان گری موســیقایی: یکی دیگر از جلوه های موسیقی 
مذهبــی، وجود شــیوه های مختلــف درمان گری توســط 
موســیقی بوده که در مناطق مختلف ایران اجرا می شود. 
موســیقی گواتی بلوچســتان، آیین پُرخوانی در موســیقی 
ترکمن، مراسم مالِد در نقاط ساحلی بلوچستان، الله خوانی 

ترکمن های سالور خراسان و ... از این قبیل اند.             
-  نوبت نــوازی در ایــران و نیز نقاره زنــی  در حرم مطهر 
امام رضا)علیه السالم(: یکی از زیباترین و قدیمی ترین اشکال 
اجرای موســیقی مذهبی در ایران اســت. این موسیقی، با 
آیین خاصی و در زمان های خاصی اجرا می شود.                  

این گونه اســت که سازهایی مثل کرنا و نقاره، دوتار و دف 
و حتی رسنا و دهل و نیز ادوات آیین تعزیه و شبیه خوانی 
که مجری نغمه های مذهبی هستند، توانسته اند به جایگاه 
موجــه و قابــل قبولی در دنیای موســیقی و در گســره ی 
موسیقی ایرانی دست یابند.                                                                                                                                   
شــیوه های اجرای موســیقی مذهبی، به همین چند مورد 
خالصه منی شوند. تعزیه خوانی، شبیه خوانی و مقتل خوانی، 
انواعی دیگر از موسیقی مذهبی هستندکه باید در فرصتی 
مناسب به آنها پرداخته شود.                                                 
                                                                                                       


