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 : چکیده

قدیم تا به . موسیقی عاشورایی از ای استبشر دارای جایگاه ویژهموسیقی در زندگی 

لذا با توجه به جایگاه این  .شودم اجرا میدر روز دهم محرّ واقعه کربال امروز حول محور

سازهای موسیقی عاشورایی در دو منطقه تحلیلی و تطبیقی هنر دیرینه اسالمی، بررسی 

، در حاشیه خلیج فارس و دریای عمانمشابه  موقعیت جغرافیایی ، با وجودمیناب و مسقط

ر پژوهش حاضر عالوه ب رد توجه قرار گرفته است.مو متفاوت سیاسیرویکرد دارای دو  و

های معانی و ت و افتراقمطالعه ساختاری موسیقی عاشورایی در دو منطقه، به اشتراکا

 نیز توجه خواهد داشت.   مرحله اجراینی در مفاهیم آی

 
 

 .تحلیل ساختاری، موسیقی عاشورایی، میناب، مسقط، عاشوراواژگان کلیدی: 
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ترین شناخت دانند و مجرایی برای رسیدن به عالیحقیقت میای ادراک ای بریاری از اندیشمندان هنر را وسیلهبس

پور و همکاران؛ )رضا علیو وسایل دیگر محال است  و معرفت قابل حصول بشر و نوعی از معرفت که دستیابی بدان با ابزار
1396 :42.) 

 صورت تعزیه،شکال متفاوتی است که در ایران بهموسیقی عاشورایی بخشی مهم از موسیقی سنتی و دارای ا
نوحه،  ه،یتعزآید اما در شرایط فعلی میخوانی به اجرا درخوانی و شمایلخوانی، روضهخوانی، نعتخوانی، منقبتپرده
ین و مناسک خاصی اجرا شده که رایی در میان مردم با آیمراسم عاشواست.  جیرا هیاز بق شتریب یخوانو روضه یمداح

های چهارگاه، ماهور، نوا و دستگاهاست. این موسیقی در  )ع(سرسپردگی به ائمه اطهارموسیقی آن نشانگر حس ارادت و 
پردازد. برخی مراسم ایشان می یو یاران باوفا )ع(راست پنجگاه قابل اجرا است که هر بخش از آن به شجاعت امام حسین

 یهایملود ریثأت درخور توجه است.میناب و مسقط م محرّ یدر سوگوار ...و یزنسنگ ،یزنریزنج ،یزننهیسنمادین از جمله 
 یبیترک نیاز چن ییهاعاشورا نمونه یدر سوگوار یمحل یهانییها و آها و شمول سنتیها و سوگوارنوحه یبر رو یبوم

ست. ا م از موسیقی سنتی ایران در سوگواری روز عاشوراعدم جدایی موسیقی محرّ ،. آنچه که واضح و شفاف استاست
 ؛آنهاستداشتن و زنده نگه یرانیا یاستفاده از سازها ،ی بر نگرش جامعه ایرانی داشتهیعاشورا یقیکه موس یگرید ریتأث
)احمد اولیایی، شود اجرای موسیقی عاشورایی می برای کاربرد نیشتریبساله در مراسم مذهبی از این سازها طوری که هربه

 (.77؛ 1385
 هایبازگشت ریشه آیدظر میبه نپیشینه کهن دارد و  ،طخصوص منطقه میناب و مسقخلیج فارس، بهموسیقی حاشیه     
 معموالً. باشدآن سامان دگرگونی در فرهنگ و موسیقی مهم ، عامل شی در هر دو منطقهفروداری و بردهبه زمان برده آن

دلیل مجاورت با تنگه هرمز یناب و مسقط هنرمندان خاصی هستند. میناب بهنوازندگان موسیقی عاشورایی در منطقه م
ها گاه به اجاره عمانیگه (پهلوی اول)های گذشته داشته در زمانفارس و رفت و آمدهایی که با کشورهای حاشیه خلیج 

ها در رسد این فرهنگنظر میکردند. بهها این منطقه را اجاره مینیها و بحریآمد و افراد اهل مسقط، حیدرآبادیمیدر
 ،و در مسقط ،لوتی ،صورت عربی تأثیر گذاشته باشد. نوازندگان موسیقی را در مینابگویش و لهجه مردم منطقه به

گوناگون از جمله ادبیات )زبان، گویش، های موسیقی عاشورایی در میناب با مسقط از جنبه نامند.می ،المُطرِب و المُغَنی
های میدانی از جمله ویژه در نمایشهلهجه(، اجرا )فرم(، ابزار و وسایل مورد استفاده در اجرای موسیقی و نحوه ارائه آن ب

قی های موسیمرز ،های رادیویی و الکترونیکیسزایی دارد. از سویی در عصر پیشرفت صدا، نگاره و رسانههتعزیه تفاوت ب
وجه تشابه موسیقی سنتی جنوب  عاشورایی در سراسر منطقه خاورمیانه از جمله عمان نیز روز به روز شکسته شده است.

که در شهرستان میناب برای اجرای موسیقی ای و بادی است؛ چراسازهای کوبه ایران با عمان در شیوه اجرا و استفاده از
اصلی موسیقی و از بوق و کرنا  هایعنوان دستگاهاداری از سنج و دمام بهحین عز عاشورایی و آگاهی رساندن به مردم در

یی منطقه مسقط نیز به که همین تناسب ابزاری در اجرای موسیقی عاشورا شودهای فرعی استفاده میدستگاه عنوانبه
 . خوردچشم می

 
سزایی همیناب و مسقط از اهمیت و ارزش بهای اجرای آن در دو منطقه پرداختن به تاریخ موسیقی، فرهنگ و شیوه

صورت پراکنده به موجودیت خود االیام بهای که در قدیمن منطقهبرخوردار است. زیرا با توجه به ایجاد ارتباط نزدیک میا
شود. تغییرات تدریجی داد، امروزه خصوصیات ویژه خود را بارز نموده است و در حفظ و نگهداری آن تالش میادامه می

ر خود و در نهایت ادغام سوی نزدیکی هرچه بیشتر آنها با نظای بهطبعاً ای که روند رو به رشد آنبسا وسیع و گستردهو چه
 بودی آنها نیز در میان خواهد بودخطر فراموشی و نا ،رود. بنابراین در این شرایطهنری در میناب و مسقط میفرهنگی و 

که حداقل از دید تاریخی میان مناطق و کشورهای همسایه نیاز به مطالعه، تحقیق و تفحص ویژه دارد. در این پژوهش 
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 ها و تمامی اجزایواز، دستگاهها، ساز و آسیقی از جمله نت، تمام اجزای موو مظروف آن موسیقی عاشورایی ،ظرف تحقیق
ترین بخش از ایران، استان هرمزگان قرار دارد که در جنوبی .ده استبه موسیقی عاشورایی، در نظر گرفته ش مرتبط

استان خوانده شهر بزرگ این عنوان دومین کنند و میناب بهمذهب شیعه و سنی در آن زندگی می مردمی از دین اسالم با
زبانان هرمزیِ شد؛ شهرستان میناب شامل چهار بخش، چهار شهر و یازده روستا است که با ترکیب قومیتی از فارسیمی

که  سخن گفته گویش مینابیدر شهر میناب مردم به  .است هابشاگردیها و های حاشیه خلیج فارس، بلوچعربمیناب، 
گویش بَشکَردی است و حدفاصلی است میان  رشاخهزیاین زبان ی دریای عمان رایج است، در جنوب ایران و حاشیه

مان به خلیج فارس و دریای عرب مان در گلوگاه تنگه هرمز از دریای عع سود. از آنهای الرستانی و بلوچی و بشکرگویش
مرز و با کشورهای یمن، امارات و عربستان سعودی همسایه است. تا سده نوزدهم میالدی سراسر بخش شرقی شبه هم
له هفت امارت و دیگری مسقط اما پس از آن دو بخش جداگانه یکی عمان از جم ؛ه عربستان را، عمان می نامیدندیرجز
که بیشتر  ندبود «هاعجم»و  «بحارنه»، «لوایت»های . شیعیان از سه گروه با ناممردم عمان پیرو دین اسالم هستند. شد

مسقط با داشتن لنگرگاه و آمدوشد و گره خوردن  هستند. پراکنده «مطرح»و  «سق»و بخش میان  «باطنه»در کرانه 
کشور  تختیاند. پاگفته زین «مسندم» رهیشبه جز خیتار ی. به عمان در درازنادیرس یها به برترها، بر همه بخشفرهنگ
آن را  رامونیاند. پبه آنجا در رفت و آمد بوده یآب، مردم یاز هر سو شهیهم و است یشهر بندر «مسقط»عمان 

، «صحار»، «صور»، «صالله»، «مطرح»کشور  نیبرجسته ا یها فرا گرفته است. از شهرهاکوه ییکوچک و از سو یهارهیجز
 «قابوسبندر »و  «بندر لوا» ،«بندر خصب»، «الفحل نایبندر م»، «بندر برک»، «وتینارسیم»، «رستاق»، «بیس»، «ینزو»

های تجارتی از این بندر مهم به سواحل کشتی صحار یکی از بنادر مهم تجارتی عمان بود و های قدیمدر زمان است.
حکم خود را اما در نیمه قرن ششم هجری بنی نبهان منطقه داخلی پایتخت  ؛شرق اقصی رسیده بودند مدغشقر و ،آفریقا

داخلی در  . حکم بنی نبهان در منطقهکردندشغال ها این مناطق را ارتغالیپبنابراین  ومناطق ساحلی را رها  قرار دادند و
تر داشته تا جایی وری پررنگپس از آن مسلمانان ساکن عمان در مراسم و اعیاد مذهبی حض .فتقرن نهم هجری پایان یا

های مقیم عمان بودند کنندگان در این مراسم ایرانینشستند. بیشترین شرکتبه عزا می )ع(که بر سوگ امام سوم شیعیان
و خاندان عصمت و طهارت و در لبیک به قیام امام  )ع(ها و اقوام مختلف با دلی سرشار از عشق به اهل بیتملیتاما 

م ضمن برافراشتن ی مختلف کشور عمان، در حضوری گسترده و قابل توجه از نخستین روز محرّدر شهرها )ع(حسین
سرایی، تعزیه و تشبیه خوانی، مرثیهمجالس سنتی روضهضمن برپایی  تکایاها و حسینیه، پرچم عزای حسینی در مساجد

 دارند.اه میزنده نگمی دیگر را زنی، نهضت پرشور کربال و محرّجات سینهاندازی دستهو راه

 تحلیل ساختاری موسیقی عاشورایی میناب و مسقط
با م محرّ رسد کهدر موقعیت جغرافیایی میناب و مسقط به نظر می با تحقیق در خصوص موسیقی روز عاشورا صرفاً

تعزیه، روضه و نوحه، است. فرهنگی مذهب شیعه  اجزاءترین یکی از مهمدر کشور ایران،  های خاص خودحساسیت
اند و در طی زمان دچار ، همگی سیر تحول تاریخی را از سر گذراندهموسیقی پاپ مذهبیهای فولکلور تا خوانیمرثیه

 نشین دو منطقه در ساحل در میان مردمان هنظر به رواج این موسیقی مذهبی و سوگواران اند.ن شدهتغییرات گوناگو
این دو منطقه  ترکیب مذهبی غافل شد.ه تطبیقی آن بایست از مطالعبا زبان و گویش و فرهنگ متفات، نمیخلیج فارس 

گذشته از سرانه . نشین حاکی از برتری تعدادی به مراتب بیشتر شیعیان میناب نسبت به شیعیان مسقط استمسلمان
موسیقی روز عاشورا  دارند. نیز با یکدیگر تفاوت اجرای موسیقی عاشورایی در نحوه شیعی متفاوت، این دو منطقهجمعیت 

و  «خوانیروهنوحه، روضه، ششامل»در دو بخش  طور خودجوشنهاد است و توسط خود مردم بهمردم صورتدر میناب به
 ایت سلطنت عمان ط به پیشنهاد سفارت ایران و حماما موسیقی روز عاشورا در مسق شود؛اجرا می «ینوازندگ»
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خود بخش بزرگی از بار موسیقی ینی آن، . تعزیه روز عاشورا و نمایش آیاستخوانی گزار شده و منحصر به نوحه و روضهبر
 .اندمم پرشور در روز دهم محرّاین مراسهایی از بخش ،هاها و روضهبسیاری از نوحهکه  کشدرا بر دوش می عاشورایی

 موسیقیایی روز عاشورا در میناب و مسقط آالت
)مارساز(،  شامل صدف )گُر(، گپ دُهُل ودشکار گرفته می بهتوسط اهالی بومی میناب سازهایی که در این موسیقی 

اما با گذشت زمان برخی سازها از جمله سنج، دمام، اشکون، دمام غمبر، دمام زیر غمبر و بوق  کِسِر، سُرنا، پیپه و... است؛
برخی از این سازها جای خود را  ،حضور نظامیان در منطقهکه با  د هر دو منطقه میناب و مسقط شدتوسط مهاجرین وار

توسط نظامیان مقیم منطقه میناب و  د وانهداد... طبل، شیپور، ترومپت، ساکسیفون و ای غربی مانندبه سازهای کوبه
شوند. این سازها تحت نظارت مستقیم دولت ایجاد شور و شعف در مراسم عزاداری به کار برده می و برای مسقط نواخته

م آمده که از روز سوم محرّها به اجرا درگاهها و زیارتهیو با همراهی پرسنل پایور و وظیفه در فضای نظامی و یا حسین
ها به نوازندگی و عزاداری مشغول ظهر در خیابان 12صبح تا  10و در روز عاشورا از ساعت  کنندخود را آغاز میفعالیت 

 شود.توضیح و تحلیل سازها پرداخته می شوند. در ادامه بهمی
گارنده این پژوهش چنین ای با نجعفر حمیدی در مصاحبهآن صِنج است؛ دکتر سید بای عربی که معرّواژه: جنسِ

یافته چُنگ ب آن صُنج و تغییرتلفظ دیگر آن سُنج است که معرّ ب آن صِنج است؛سنج فارسی است و معرّ نقل کردند که
ها قرار دارد. در متون قدیم جزو سازهای ضربی شناخته ای از جنس فلز است که در رده ایدیوفونسازی کوبه ،است. سنج

)ج.حمیدی، مصاحبه ای دارد ها در عزاداری روز عاشورا جایگاه ویژهها و عمانیمختلف از جمله ایرانیشد و در میان اقوام می
 . (1398دی،  28شخصی، 

. دمام در استای استوانهشکل این ساز و آید میربا نوسان پوست به صدا دکه  ای استاز جمله سازهای کوبه: ممادَ
و همچنین در مسقط عمان برازجان، بندر ریگ، بندر گناوه، بوشهر و دیگر شهرهای جنوبی میناب، ویژه در هجنوب ایران ب

                                              .(115: 1396ی؛ شیدرو محمدرضا ،ییاطرا ارفع) استرایج  شورتوسط شیعیان مقیم این ک
یک  های عزاداری مینابدستهدر های دیگر صدای بهتری دارد. نسبت دمامدمام کوچکی است که به: نشکومام اِدَ

رند، قطر داگیری در مورد آن دقت بیشتری معمول میگیرند و هنگام پوستدمام مخصوص را برای این کار در نظر می
این دمام  طور که از اسمهمان متر است.پنج سانتیومتر و طول آن تقریباً چهلسانتی چهارواین دمام حدود سی تا سی

 های دمام است.نوازی و ضدضرب در ریتمتم، بداههکار اصلی دمام اشکون شکستن ری ،آیدبر می
ریتم و  .گیرندروی یکدیگر قرار میبهامی است که بعد از دمام اشکون رومنظور از دمام غمبر، دو دم: رمبَغَ دَمام

ها قطر آن و مترم بین چهل تا پنجاه سانتیاندازه این دو دمام با چهار دمام دیگر متفاوت است، طول تقریبی این دو دما
تر از دو دمام غمبر و از نظر اندازه نیز کوچک اندی غمبر دارای ریتمی سادههاسایر دمام است.متر هشت سانتیوحدود سی

متر هفت تا پنجاه سانتیومتر و طولی برابر با چهلر سانتیچهاونیز قطر حدود سی تا سی هان دمامشده هستند. اییاد
ر گها را از یکدیوه اجراست که دمامای که باید مورد توجه قرار داد این است که در وهله اول این ریتم و شیدارند. نکته
صورت ی هستند که کارشان ساختن دمام بهمیناب افرادشود. در ها میهای مختلف بر آنسازد و موجب ایجاد ناممتمایز می

 (.12: 1398)سهراب حسنی پور؛  استای ویژه مراسم عاشورا حرفه
های آن در اجرای مراسم، ازندهدلیل اینکه نوشود. بهاشکون و غمبر، اطالق می جزها، بهدمام به کلیه: رمبَغَزیر دَمام

                  .گویندغمبر میهای زیرگیرند، به آنها دماممی های غمبر قراردست نوازندهینپای
سفیدان مراسم عاشورایی که بنابه اظهارات بزرگان و ریش است منطقه و بومی سازی ویژه در بین سازهای محلی: قوب

 این ساز در ابتدا منحصر، روستاهای گورزانگ، کریان، نصیرایی، تیرور، شاه منصوری، بلیلی و محله خلفیمنطقه میناب در 
و منحصراً برای آیین عزاداری امام سوم شیعیان یا  بوده خلیج فارسبوشهر واقع در شمال  مردم فرهنگ موسیقایی به
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شد که به مرور زمان و با مهاجرت این اقوام به مناطق شرقی هرمزگان و همچنین حضور میواخته دیگر بزرگان دینی ن
و اعالم شروع مراسم عزاداری کننده گروه نوازندگان سنج و دمام همراهی عنوان سازبهبوق  های مقیم مسقط ازمینابی

نوازنده با دمیدن محکم بر و  خاصی نیست قاعدهای قانون و شود. نحوه نوازندگی این ساز دارروز عاشورا استفاده می
بین دو تا سه خوانی تبحر داشته باشد، رد که اگر به علم نتآومیانتهای باریک ساز، صدای آن را درسوراخ کوچکی در 

شود. و تغییر لب عوض می فشار هوابا فواصل آن بوق دارای صداهایی از دو اکتاو است و  .کندمینت موسیقی را تولید 
ک سوراخ بوق ی .کندمی نوازیبداههاین ساز  ،شود و در حین اجرای سنج و دمامابتدا و انتهای سنج و دمام بوق زده می

های ند ملودیتوان انتظار داشت، بوق همانند دیگر سازهای ملودیک، بتوادر نتیجه نمی ،)دهنی( و یک خروجی دارد
 .(35: 1390)محمدرضا، بالدی؛  دگی و اجرا به تشخیص رهبر گروه بستگی دارداما تعداد دفعات نوازن ؛رنگارنگی تولید کند

کننده موسیقی در مراسم مذهبی روز عاشورا به کار برده عنوان شروعکه بهسازی کاربردی با صدای بم  صدف )گُر(:
این ساز را گرفته  بوق جایصورت وارداتی از بوشهر به میناب آمده است، در برخی مراسم سنج و دمام که به شود.می

یابیم که صدف یا گُر از جمله سازهای سنتی بوده یل و بومی سازهای منطقه میناب درمیکید بر اجرای اصاست. لذا با تأ
یا گرفته و داخل آن را خالی کرده و ران از دریکه در جامعه مدرن امروزی مورد استفاده قرار گرفته است. صدف را ماهیگ

و با دمیدن به داخل  صورت انفرادی اجرا کردهکنند. صدف را بهساز بادی از آن استفاده میصورت یک پس از نظافت به
 آورند.دا درمیآن را به ص ،ساز

شکل مانند استوانه، مخروطی .شودچوب درختان درست می ای ازسازهای کوبه همانند بیشتر)مارساز(:  لهُدُگَپ 
حسب سلیقه و بر های رنگی و زیباپوشش این ساز از پارچه .ش استسر دیگر از ترکه یک سر آن کوچک استو توخالی 

و از  است مترسانتی هفتادالی  شصت طول این سازکند. تغییر می ،شودکه در آن به نوازندگی پرداخته میو مراسمی 
 متغیر است؛آن  نازکی و ضخامتپوست و به نوع ته ساختار صدا بس شود.درست می گوسفندو  پوست حیوانات مانند گاو

برخی اجراها  . دراست باس تر یا اصطالحاًصدا بم ،باشد تربیش ضخامت آنهرچه  و تیزترصدا  ،تر باشدهرچه پوست نازک
کند. حنا روی استفاده میبیشتر  زیبایی وصدا  ریحنا برای تغی پوست، ازدلیل نازکی از جمله مراسم روز عاشورا نوازنده به
تر و سر بزرگ آن را با پوست ازکسر کوچک دهل را با پوست نکند. کمی بم می پوست را پوشانده و صدای دهل را

  .(74: 1381)مهدی ستایشگر؛  شودنواخته می ی مینابدر مناطق روستای سرناشکلی از آن به همراه تر می پوشانند. ضخیم
از آن یاد شده از دهل رسِمعنی ساز کوتاه کوچک یا کِدر روایات عامیانه به که است ای در مینابسازی کوبه :رسِکِ

 . (1398دی،  26)غ.ذاکری، مصاحبه شخصی،  استتر از آن اما کوچکدارد ظاهری همانند دهل کنند، می
اولیه را صحبت  زبان هندواروپایی. در اصل در میان اقوامی که انداز یک ریشهو  بوقمعنی سُرنا و کَرنا هر دو به :ارنسُ

که به این  شاهد دیگریاست.  شد به این اسم نامیده شدهحیوانات ساخته می شاخعلت اینکه از این ساز به ،کردندمی
در اسم کَرنا  معنی دارنده دو شاخ است. قَرن که مُعَرَّب کَرن است )کهزند نام ذوالقرنین، بهید میأیادعا و مشابهت مهر ت

 تر است، ولی عضوی ازهای شاخی اولیه پیشرفتهمراتب از بوقالبته سُرنای کنونی به .است معنی شاخشود( بهمشاهده می
           (.41: 1437 ؛معجم المعانی الجامع والمعجم الوسیط) دآیشمار میخانوادۀ سازهای بادی یا بوقی به

شترین استفاده بی زار و نیز مولودخوانی است.عزاداری عاشورا، مورد استفاده سما مراسم  ؛همان دف یا دایره است :اسم
                  .(1398دی،  26)غ.سلمانی، مصاحبه شخصی،  استدر بندرعباس و میناب از این ساز 

از هر دو طرف دارد. این ساز شباهت زیادی به دهل و  استریتم  کننده درکه تمام هرمزگاندر ای کوبه سازی: هپیپِ
ه( پرکننده یا دهنده و )پیپِ، )کسر( زینتریتمکننده موسیقی بندری )دهل( شروع در. با پوست پوشیده شده است

)غ.ذاکری، مصاحبه شود می پر واسطه آنو فضاهای خالی ریتم به استریتم های کننده ضربانو هدایتکننده تکمیل
 .(1398دی،  26شخصی، 
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است  قرار گرفتهدراز در طی سالیان و مذهبی روز عاشورا ثیر پدیده فرهنگی أوسیقی تحت تمطور که گفته شد همان
 ،فولکلور. موسیقی محلی یا است های گوناگون مذهبی ساخته شدههای مختلف برای مناسبتآثار گوناگونی در سبکو 

برای هر مناسبت و در هر جای ایران، ترتیب بدین وکرده خود تبدیل  مذهب را به بخشی از رپرتوارِ ،در طی زمان
. انداز آن تأثیر گرفتهله کالسیک ایرانی و پاپ هم های دیگر از جمسبک مرورتردید بهبی هک محلی سروده شده ایهملودی

 نوحه شور یا آنچه امروزه تحت عنوان ،ر موقعیت جغرافیایی میناب و مسقطد فاًموسیقی روز عاشورا صر در خصوص
از سرگذراندن تحوالت شگرف در طی که  است هایی بودهخوانی، بخشی از روضهشودمیدر میان ما شناخته  مداحی شور

و در عرصه  رف شدهعزاداری مذهبی صِل به امری فراتر از یبدت ،پرشور و حرارت شدن روزافزون خیر وصد سال ایک
 عاشوراییخود بخش بزرگی از بار موسیقی  ،ینی آنآیزیه روز عاشورا و نمایش تع. مطالعات تطبیقی نیز قابل بررسی است

  .م هستنددر مراسم دهم محرّها ها و روضهنوحه بسیاری ازشامل که  کشدرا بر دوش می

 میناب و مسقطهای موسیقی عاشورایی در گونه
 خوانینوحه -

معنای بیان مصیبت و گریه کردن با آوای بلند، آواز ماتم و شیون، و همچنین و کسر حاء( در لغت بهنون وح )به فتح ن
 رفته است. در اصطالح به آنچه که در مراسم سوگواری و عزاداریگری و زاری بر عزیز ازدستمویه معنای ندبه،به

 .(354: 1387؛ دهخدا) دگوینخوانند، نوحه میمی )ع(امام حسینویژه در مراسم عزاداری به )ع(ائمه اطهار
بزرگان دین است که در  عزایخوانی، خواندن شعر و ذکر مصائب همراه با غم و اندوه و آدابی خاص، در رثا و نوحه
خوانی بر ، نوحهشیعههای آموزهر دارد. بناب رواج )ع(امام حسینویژه به )ع(معصومین، بیشتر در مجالس عزای شیعهفرهنگ 

که نوحه و گریه بر آنان از شعائر مهم و از عوامل  )ع(معصومینمگر برای  مرده، رسم جاهلیت بوده و کاری مکروه است،
  (.453: 1374)جواد محدثی؛  تهای کمال خوانده شده اسها و احیای یاد اسوهنشر فضیلت

 عنوان وجه مشترک،به ،میناب و مسقططرفداری از میراثِ موسیقی عزا در مهم و پر عنوان گونهخوانی بهنوحه
 که دارد متفاوتی اشکال ایران مختلف نقاط در خوانینوحهها را همراه خود دارد. ها و نوآوریای آکنده از اقتباستاریخچه

 این از متنوعی هایشکل ایران، سرزمین بودن اقلیمی چند خاطربه .است ثرمتأ منطقه هر روفولکل آواهای و گویش نوع از
جای ول بوده و حزن و اندوه آن در همهاما در منطقه میناب شیوه اجرا به یک شکل متدا وجود دارد؛ مذهبی موسیقی فرم

گویش بندری دو  خوانی در میناب به دو زبان فارسی و عربی و باتنها تفاوت در لحن و گویش است. نوحهو  منطقه یکسان
های صورت صفنها به زبان عربی و نحوه اجرا بهاما در مسقط ت وار است؛صورت حلقهشود و نحوه اجرا بهو مینابی اجرا می

 منظم است. 

 خوانیروضه -
زد. به مجالس پردامی )ع(معصومانو سایر  )ع(امام حسینهای که به ذکر مصیبت سوگواریای از خوانی شیوهروضه
نشیند و مصیبت یکی از یا صندلی می منبرخوان بر شود. در این مراسم، روضهخوانی نیز گفته می، مجلس روضهعزاداری

خوانی به ادبیات های روضه و روضهخواند. پیشینه ورود واژهبزرگان دین را با صدایی بلند و حزین برای اهل مجلس می
)محمد جواد و محمد حسین حسینی جاللی؛  دگردمیازب الشهدا هروضو انتشار کتاب  هجری ، به قرن دهمشیعیانعزاداری 

1380 :237 .) 
در دوره صفویه و توجه به مضامین عاشورایی فرمی از موسیقی مذهبی است که با نگاهی به واقعه عاشورا خوانی روضه

روستاهای تعزیه و منبردار  معین البکاءبه عقیده . صفوی در هرمزگان، وارد میناب شدو با حضور شاه عباس  شکوفا
 امروزی عاشوراییهای موسیقی ، بیشتر فرممیناب گورزانگ، کریان، نصیرایی، تیرور، شاه منصوری، بلیلی و محله خلفی
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ی نیز از این خوانو روضه داشتهای از موسیقی با ایجاد فضای مصور خوانی دارد که گونه، ریشه در شاهنامهدر این منطقه
  شود.میخوانی، اشعاری برگرفته از وقایع قیام عاشورا در قالب موسیقی دستگاهی ایران اجرا روضه ت. دردست موسیقی اس

همراه  واقعه عاشورا پند و اندرز و شناساندن راه سعادت به عزادارانبا بیان در میناب و مسقط روضه به شکلی متفاوت 
که از لحاظ فواصل و فراز و فرودها در کنار  کنندانتخاب می خود روضههایی را برای دستگاهی میناب هاخوان. روضهاست

   .داردمیشنونده را به تفکر وا ،حزن و اندوه
. شاید سبب زوال کنندمیها را در آواز دشتی، ابوعطا، دستگاه شور و نوا اجرا ها، روضهخواندر بیشتر موارد روضه

 ها از دستاوردهای موسیقی دستگاهی و نداشتن اشراف کامل بهخوانوضهیقی مذهبی، دور شدن رامروز این فرم از موس
بدهد.  ،گیردقیل جای خود را به موسیقی سطحی که اکنون مورد استفاده قرار میثآن است که موجب شده این موسیقی 

نیک باالی اجرایی خوان بود که تکه نوحههای اجرایی بر عهدولیتئشکل امروزی، همه مس هبعلت نبود آالت موسیقی به
  .(1398دی،  26)ع.خاکی، مصاحبه شخصی،  طلبیداف به موسیقی ردیف دستگاهی را میو اشر

 خوانیشور -
شود که در آن با تمپوی باال گفته می یا ضرباهنگی گویی ریتمیکیا ذکر به خواندن نوحهشورخوانی در میناب 

که خوانی کالسیک با آنشور افتند.و در واقع به شور می زنی بپردازندسینهتری به یابند با سرعت بیشاران امکان میعزاد
م در ماه محرّ های موجود از عزاداریشده اما با این حال طبق اسناد و گزارشتر از مدلِ مرسوم امروزی اجرا میکند
 ،ردهکانگیز و هیجانی میی شورهای ریتمیک که عزاداران را وارد یک فضا، قاجار و پهلوی، وجود الگوههای صفویدوره
نیز امری  میناب و مسقط بومیهای شهری و غیرخوانی در عصر پهلوی دوم در میانِ سوگواریانکار است. شورقابلغیر

تر سببِ ریتم کندتری داشته و هم بهودیکِ فقیرانهمل معمول بوده با این تفاوت که نسبت به مدلِ امروزی آن، هم گستره
های معمول نی جدا از مداحیخوااست. شور آور در خود داشتههای هیجانی، صوفیانه و خلسهتر جنبهکم ،هانوحه ترو ساده
، اشورایی این منطقههای متنوعی است. در موسیقی عنیز دارای فرم مینابهای سوگواری محلی شده، در سبکشنیده

گویی خوانی یا ذکرمدلی هیجانی از نوحه نیز گیریم است. شوررّهای ماه محخوانیناپذیری از نوحهییخوانی بخش جداشور
 . پردازندزنی میو در فواصل بسیار کوتاه به سینه ها بدون وقفهزنمتداول است که در آن سینه

دلیل توان بهشود را میاز آن یاد می خوانی مدرنتحت عنوان شوردر میناب و مسقط های اخیر آنچه که در سال
حساب آورد. بهاین دو منطقه عطف در تاریخ موسیقی عزای شیعیان  ات گوناگون در این ژانر یک نقطهتجربی شتاب تند

پاپ، تلفیق های برگرفته از موسیقی چون ذکرگویی، استفاده از ملودیهای گوناگونی همفرم امروز، شامل خوانی مدرنشور
های موسیقی پاکستان و هند، ترکیب ذکر و ملودی با سنج و دمام اساس ریتمخوانی برام، شورها با سنج و دمملودی

در میناب به اجرا گذاشته شد هفتاد، شصت و  های میانی دههبار در سالوانی مبتنی بر ذکر برای اولینخاست. شور
 )همان(.

 گیرینتیجه
 تخصصی برای های متنوعبرگزاری دوره و نیز ها، انتخاب افراد و گروهریزیمیناب با برنامهدر  اجرای موسیقی عاشورایی

تر یندلیل درصد جمعیتی پای، اما این موضوع در مورد عمان بهپذیردانجام می آنبخشی هرچه بیشتر و هویت کردن
سوگواری دهه اول عاشورا از  یناجرای آیبررسی نحوه . رنگ استدر صورت وجود کم یاکند شیعیان عمان صدق نمی

 در چارچوب ن در میناب و مسقطهای مرتبط با آبا تأکید بر شناخت سازها، آوازها، و نمایش یقیایی آنموس نظرنقطه
طور های سوگواری دهه اول عاشورا و بهدر برپایی آیین که این دو منطقهدهد شناسی نشان میهای تطبیقی ایرانپژوهش

بسته اگرچه  گیرند،بهره می اسم بسیار پراهمیت در تشیعاز نوعی موسیقی برای پرشورتر کردن این مر ،روز عاشورا ،اخص
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های در راستای کمک به کوشش شود. از دیگرسون ظاهر هایی در آتفاوتممکن است ای به آداب و رسوم محلی و منطقه
 و فرهنگ اداره خصوصبهکشور  هنری و فرهنگی امور النمسئو که جا دارد ،ییموسیقیا هنرمندان مینابی این سبک

این حوزه فعاالن کنونی  طی آن عالوه بر اینکهترتیب دهند که خارج از ایام محدود عزاداری هایی موقعیت اسالمی ارشاد
در کمال پویایی و این میراث خلیج فارس  تاپردازند، افراد مستعد نیز امکان شکوفایی یابند به اجرا و ارائه هنر خود می

  قدرتمندی به حیات خود ادامه دهد.
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