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کارکردهای چندگانه ی ساز کرنا در آئین های مذهبی و سوگواری منطقه ی 
شرق گیالن

مریم قره سو*1، نرگس ذاکر جعفری2
1 استادیار گروه موسيقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشيار گروه موسيقی،دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گيالن، رشت، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 98/6/23، تاریخ پذیرش نهایی: 99/3/13(

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کرنای گيالن و کارکردهای چندگانه ی آن در آئين های شرق گيالن است. امروزه حضور 
کرنای گيالن با مجموعه ای از کنش های ذهنی، اعتقادی و تاریخی همراه است. در این مقاله با استفاده از گفتمانی بينامتنی 
تالش شده است این کنش ها با خوانشی نو واکاوی شده و کارکردها و مفاهيم چندالیه ی این ساز شناسایی، دسته بندی 
و تحليل شوند. مسئله ی اصلی پژوهش حاضر تمرکز بر کارکردهای مختلف این ساز در بخش های اعتقادی ـ اجتماعی، 
نمادین، سخن گویی و کارکرد صوتی است. در کارکرد اعتقادی، این ساز صرفاً ابزاری موسيقایی نيست، بلکه دارای جنبه های 
اعتقادی و اجتماعی از جمله مشارکت در تشکل های دینی، استمرار آیينی مذهبی و برآورده کردن نذر و حاجِت افراد است. 
از کارکردهای نمادین آن  ابيات قابل تبيين است.  عملکرد سخن گویی کرنای گيالن در اجرای قالب های ریتميِك اشعار 
می توان به مفاهيمی چون مردانگی، قدرت، رساندن پيام به مکانی غيرمادی، نمادهای مکانی و زمانی اشاره کرد. از ورای 
این کارکردهای چندگانه نشان داده می شود که چگونه یك ابزار توليد صدا در طی تاریخ با حفظ استعاره های کارکردی 
خود ماندگار شده و با سازگاری با بافِت اجرایی جدید، بقای خود را تضمين کرده است. تحقيق حاضر به شيوه ی کيفی و 

گردآوری اطالعات متکی بر پژوهش های ميدانی و کتابخانه ای بوده است.
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پیشینه ی تحقیق

داده  قرار  مطالعه  مورد  را  گيالن  کرنای  اخص  به طور  که  منابعی 
موضوع  بر  بنا  آنها  در  که  منتشر شده ای  آثار  نيست.  موجود  باشند، 
از  سازها  مطالعه ی  به  پژوهش ها  برخی  شده،  اشاره  کرنا  ساز  به 
دیگر  دسته ی  و  پرداخته اند  آکوستيکی  و  ریخت شناسانه  دیدگاه 
شامل پژوهش های مردم شناختی و جامعه شناسانه  و تاریخی است که 
در حين بررسی فرهنگ و آیين ها، به صورت غيرمستقيم به حضور، 
یافتن  روند  در  منابع  این  کرده اند.  اشاره  موسيقی  کارکرد  و  نقش 
پاسخی برای اهداف پژوهش حاضر درباره ی کارکردهای فرهنگی کرنا 
گاه مفيدتر از منابعی هستند که مستقيماً به بررسی ریخت شناسانه ی 
شناخت  با  رابطه  در  شده  انجام  پژوهش  کامل ترین  پرداخته اند.  ساز 
ایران است که  ایران، دایره المعارف سازهای  سازهای موسيقی نواحی 
تاکنون دو جلد آن منتشر شده است   )درویشی، 1383 و 1392(. در 
آکوستيکی  ویژگی های  و  ظاهری  بر ساختار  عالوه  دایره المعارف  این 
و  مردم شناسانه  جنبه های  به  ایران،  مناطق  سازهای  موسيقایی  و 
کاربردهای فرهنگی سازها نيز توجه شده است. جلد سوم این اثر که 
به سازهای بادی اختصاص دارد، هنوز منتشر نشده است. در مقاله ی 
»موسيقی مقامی ایران، بخش دوم: خراسان ـ کردستان ـ کرمانشاهان 
از  کرنا  ساز  اجزاء  توصيف  به  درویشی، 1371(  و  گيالن«   )بوستان  ـ 
در  مقاله ی »پژوهشی  در  است.  پرداخته شده  دیدگاه ریخت شناسانه 
)اسماعيل نيا  گيالن(«  دیلمان   )استان  در  نقاره  نمادین  ویژگی های 
در  نقاره  ساز  نمادین  و  فرهنگی  کارکردهای  به   )1397 رفيع فر،  و 
گيالن پرداخته شده که از این جهت با مطالعه ی حاضر که درباره ی 

کارکردهای فرهنگی کرنای گيالن است، ارتباط می یابد. 

محلی برای ظهور نمادهای فرهنگی هستند. سازها می توانند مفاهيم 
از  را  این مفاهيم نقش آن ها  باشند و حضور  بسياری در خود داشته 
کارکرد  و  کاربرد  به  توجه  با  می برد.  فراتر  صرف  موسيقایِی  کارکرِد 
با  همراه  نمادین  و  معنایی  استعاره های  حضور  همچنين  و  کرنا  ساز 
آن، می توان گفت این ساز حامل چيزی فراتر از یك ساز موسيقایی 
چندوجهی  کارکردهای  است  شده  تالش  حاضر  پژوهش  در  است. 
از  گيالن،  شرق  فرهنگ  سوگواری  و  مذهبی  آئين های  در  کرنا  ساز 
منظر درون فرهنگی شناسایی و تحليل شوند. امری که در نهایت ما 
را به شناخت هویت نمادین و مبتنی بر شیء  نبودگِی این ابزار صوتی 
رهنمون خواهد شد. در این پژوهش تالش شده است به این پرسش ها 
پاسخ داده شود: در طی تبدیل شدن ساز کرنا به شیء ای اعتقادی در 
ساز  این  فراموسيقایی  و  نمادین  کارکردهای  گيالن،  شرق  آئين های 
کدام اند؟ کارکرد موسيقایی ساز کرنا در آئين های مذهبی شرق گيالن 
چه اندازه اهميت دارد؟ از منظر درون فرهنگی کارکردهای موسيقایی 

کرنا مهم تر هستند یا کارکردهای فراموسيقایِی آن؟

موضوع مرکزی مقاله ی حاضر نقش، کاربرد و کارکردهای ساز کرنا 
در مراسم و آئين های امروزی منطقه ی شرق گيالن است. استان گيالن 
همچون  که  می آید  شمار  به  معتدلی  و  مرطوب  سرزمين  از  بخشی 
طوقه ای بين ساحل جنوبی دریای خزر و زنجيره ای از کوهستان های 
لبه ی شمالی نجد ایران محصور شده است )اميرانتخابی، 1387، 13(. 
شرقی  بخش  در  متمایز  کانون  دو  به  معطوف  منطقه  این  موسيقی 
دو  این  موسيقی  است.  تالش(  غربی   )منطقه ی  و  دیلمان(  )منطقه ی 
کانون از نظر زبان، آداب و رسوم و الحان دارای تفاوت های مشهودی 
است که آنها را از یکدیگر متمایز می کند   )درویشی، 1376، 110(. از 
آنجا که اغلب موسيقی های بومی به نوعی موقعيتی به شمار آمده و 
نيازمند  بنابراین خوانش آنها  موضوعيت اجرایی خاص خود را دارند، 
خواهد  یك  هر  ادبی  و  تاریخی  فرهنگی،  مختلف  وجوه  شناخت 
شناخت  بر  عالوه  گيالن  کرنای  ساز  شناخت  ترتيب  همين  به  بود. 
وجوه  تحليل  به  کاربردی،  و  تاریخی  صوتی،  ریخت شناسانه،  ساختار 
موسيقی شناسانه  و  انسان شناسانه  مطالعات  است.  وابسته  هم  دیگر 
ابزار موسيقایی نبوده، بلکه  نشان داده اند که سازهای موسيقی، صرفاً 

ثبتی  و  توصيفی  مطالعه ی  به  صرفاً  پژوهش ها  از  دیگر  دسته ای 
موسيقی گيالن پرداخته اند که از ميان آنها می توان به کتاب هایی مانند 
موسيقی گيالن و تالش )پوررضا و همکاران، 1374(، آوازها و ترانه های 
فولکلور گيالن )وحدتی،1393(، موسيقی گيالن )پورشعبان، 1395( 
اشاره کرد. در این آثار نویسندگان به توصيف ویژگی های کلی موسيقی 
گيالن و معرفی انواع ترانه ها، برخی دسته بندی ها و یا سازهای موسيقی 
گيالن اکتفا کرده اند. دسته ی سوم منابعی هستند که در آنها به آداب و 
رسوم، مسائل مردم شناختی، باورها و آئين های سنتی فرهنگ گيالن 
اشاره کرده اند که برای مثال می توان به کتاب گيالن )اصالح عربانی، 
1374(، آیين ها و باورداشت های گيل و دیلم   )پاینده لنگرودی، 1377(، 
)عباسی،1393(،  گيالن  شرق  کوهپایه ای  روستاهای  عامه  فرهنگ 
 ،)1387 و  طاهری1385  و  گيالن   )بشرا  مردم  آیين های  و  جشن ها 
آثار  این  آیين های گذر در گيالن   )بشرا و طاهری،1389( اشاره کرد. 
برگزاری  چگونگی  با  رابطه  در  قوم نگارانه ای  داده های  حاوی  اغلب 

آیين ها و آداب مردم گيالن هستند. 

روش  تحقیق

پژوهش حاضر براساس روش تحقيق کيفی بوده و تالش شده است 
تحليِل  به  مشاهده ها  و  مصاحبه ها  کتابخانه ای،  مطالعات  بر  تکيه  با 
مطالعات  طریق  از  هم  اطالعات  گردآوری  شود.  پرداخته  یافته ها 
کتابخانه ای و هم از روش ميدانی انجام شده  است. در گردآوری ميدانی 
استفاده شده  و مشاهده  از روش های مصاحبه  برای شناخت موضوع 
است. مصاحبه شوندگان از کرنانوازاِن منطقه ی شرق گيالن و الهيجان 
انتخاب شده اند که از اطالعات به دست آمده از این آگاهان محلی در 
متن استفاده شده است. مشاهده های صورت گرفته نيز در دسته های 
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 1397 و   1396 سال های  در محّرم  الهيجان  شهرستان  عزاداری 
خورشيدی متمرکز بوده اند. پژوهش در محل شامل جمع آوری و ضبط 
اجراهای کرنانوازی، مصاحبه با نوازندگان کرنا، مشاهده ی مراسم محّرم 
و دسته های عزاداری، تهيه تصاویر و فيلم برداری بوده است. مطالعات 
و  موسيقی شناسان  نظریات  روی  بر  مطالعه  شامل  نيز  کتابخانه ای 
مردم شناسان، گردآوری داده ها، تجزیه و تحليل یافته ها و نتيجه گيری 

بوده است. 

 مبانی نظری پژوهش

یکی از حوزه های  مطالعاتی   انسان شناسی، شناخت موسيقی  انسان 
که  می شود  بنا  ایده  این  بر  دانش  این  است.  اتنوموزیکولوژی1  یا 
موسيقی عالوه بر دارا بودن ویژگی های صوتی با رفتار انسان  در ارتباط 
است و رفتار آدميان دربرگيرنده ی وجوه فرهنگی، اجتماعی و تاریخی 
است که با سياست، مذهب، اقتصاد و همه ی پدیده های هنری مرتبط 
می شود   )حجاریان، 1386، 36(. کاربردها و کارکردهای موسيقی یکی 
از مهم ترین وجوه و راهی برای شناخت نقش این رفتار صوتی در نزد 
موسيقی،  )مریام، 1396،  295- 320(. شناخت  می آید  به شمار  انسان 
به عنوان یکی از رفتارهای انسانی می تواند راهی برای بازخوانی جامعه، 
انسان و باورهای او به شمار آید. ابزار موسيقی به عنوان نخستين نمود 
از موضوعات بسيار مهم در  یا منبع آن همواره یکی  جسمانی صوت 
اتنوموزیکولوژی بوده  است. این ابزار که از یك سو منبع توليد صدا و از 
سوی دیگر حامل مفاهيم فراموسيقایی می شود، نقشی بسيار دوگانه را 
بر عهده دارد. از یك سو حضور موسيقی به کارکرد شی ء واره ای سازها 
ابزارهای  این  به  از سوی دیگر نمادهای پيوست شده  وابسته است و 
صوتی، وجود آنها را از شیء بودگِی ِصرف دور می کند و نوعی هویت 
زنده به این ابزارها می بخشد. این موضوع در سازهایی که در بسترهای 
سنتی و در انضمام با آیين و باورها قرار می گيرند چند برابر می شود. 
در این بسترهای بومی که موسيقی الزاماً نقش صوتی ندارد سازهای 
موسيقی از کارکرد صوتی خود فاصله می گيرند و در یك بافت نمادین 
هویت تازه ای می یابند که توليد موسيقی تنها یکی از نقش های آنها به 
شمار می آید. در نزد بسياری از اقوام که هنوز سنت و آیين در سبك 

زندگی آنها حضور زنده و پویا دارد، سازهای موسيقایی حاملی برای 
بازنمایاندن یك پيام،  نمادهای فرهنگی، تاریخ و گاه آیين ها، باورها و 
اسطوره ها به شمار می آیند. این امر ضرورت شناخت و مطالعه ی سازها 

را از دو وجه موسيقایی و فرهنگی نشان می دهد.

کرنا در تاریخ موسیقی ایران
واژه ی کرنای مرکب است از دو لغت »کر« و »نای«. »َکر« مخفف 
و  مدخل(  ذیل  معين  بوده   )فرهنگ  کارزار  و  رزم  معنی  به  »کار« 
»نای« به عنوان اسمی عام، همان نی یا ساز بادی است. کرنای و انواع 
ایران  تاریخ  در  اسالم  از  پيش  از  که  بوده  بادی  ساز  مهم ترین  آن، 
در موقعيت های رزمی کاربرد داشته  است   )ذاکرجعفری، 1395، 66(. 
که  می کردند  فراهم  آالتی  جنگ  از  قبل  رزمندگان  قدیم،  روزگار  از 
»ساز کارزار« خوانده  می شد و با استفاده از درفش ها، بندها و رایات 
جنگ، برای تهييج احساسات سربازان به نواختن طبل و زدن نای ها، 
جنگ  در  سپاهيان  پایداری  نشانه ی  می پرداختند.  کرناها  و  بوق ها 
دیگری  و  بيرق  برافراشته بودن  یکی  آنان،  رزمی  نيروی  برجا بودن  و 
تداوم نوای سازهای جنگی بود   )مالح، 1351، 16ـ17(. در جنگ های 
و  کرنا، جزء ساز  ویژه ساز  به  و  رزمی  باستان، آالت موسيقی  دوران 
به عنوان  شيپور  صدای  از  گزنفون  بوده اند.  جنگ  اجتناب ناپذیر  برگ 
نشانه ای قراردادی برای حرکت لشکر هخامنشيان یاد می کند   )گزنفون، 
تخت  کاوش های  در  هخامنشی  کرنای  از  نمونه ای   .)155   ،1350
جمشيد یافت شده است که با عنوان شيپور یا کرنای مفرغی در موزه ی 
تخت جمشيد نگهداری می شود )بينش، 1380، 24(. در نگاره هایی که 
موقعيت های رزمی پس از اسالم را تصویر کرده اند نيز کرنا همچنان 
مهم ترین سازی است که در هنگامه ی نبرد به تصویر کشيده می شود. 
در نگاره های موجود از صحنه های جنگ، کرناها با ساختاری مشابه و 
البته تفاوت هایی در اجزا، انواع مختلفی را دربرمی گيرند، که غالب آنها 

دارای دهانه ای شيپوری شکل هستند2   )تصویر1(.
با دهانه ی عصایی شکل، در تصاویر نگارگری  مشابه کرنای گيالن 
می توان  را  آن  نمونه های  معدود  از  یکی  و  است  کمياب  بسيار  ایران 
در )تصویر2( مشاهده کرد که فرشته ای در حال نواختن ترسيم شده 

 

تصویر 1- بخشی از نگاره »حکایت پیرزن دادخواه به به سلطان ملک شاه«، روضه االنوار، 
927 قمری. مأخذ: )بی نام، 1384، 102(

تصویر 2- شاهنامه فردوسی، قرن 9 قمری. مأخذ: )نجفی، 1997، 120(
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است. نادر بودن تصاویری همانند کرنای گيالن در تاریخ ایران می تواند 
تاریخ مختص منطقه ی  بيانگر آن باشد که این ساز همواره در طول 
بوده است؛ هرچند سازهای مشابه آن در مناطق دیگر جهان  گيالن 
نکته که در ساختمان کرنای  این  با کاربردی مشابه دیده می شوند3. 
است،  منطقه ی گيالن  که خاص  استفاده می شود  گياهانی  از  گيالن 
طول  در  ایران  دیگر  مناطق  در  ساز  این  حضور  عدم  دليل  می تواند 

تاریخ باشد. 
با توجه به مستندات موجود می توان گفت از دوران باستان تا پيش 
از دوره ی قاجار، اَشکال مختلف کرنا در فرهنگ ایران یك ساز رزمی 
به  جنگ ها  در  کرنا  قاجار،  دوران  از  پيش  تا  است.  می آمده   به شمار 
منظور اعالم یك خبر، گردهم آوردن سربازان، هماهنگ کردن حرکات 
دربار  در  و  خبررسانی  منظور  به  نقاره خانه ها  در  سربازان،  تهييج  و 
در  است.  کار گرفته می شده  به  قدرت نمایی  به منظور  ایرانی  شاهان 
بازتعریف و به کار گرفته  بافت های مذهبی  دوران اخيرتر این ساز در 
دهانه شيپوری  کرناهای  اجرایی  بازنمود  بيشترین  امروزه  است.  شده 
اوقات  خبررسانی  برای  ابزاری  به عنوان  آن  از  که  است  نقاره خانه   در 
قدس  آستان  نقاره خانه ی  می شود.  استفاده  مشخص  رویدادهای  و 
رضوی در مشهد تنها بازمانده از نقاره خانه های گذشته بوده که امروزه 
کاربردی مذهبی یافته است. در کنار دو کاربرد مهم یعنی اعالن رزم و 
خبررسانی، صدای حجيم و پرشدت کرنا نشانی از قدرت  مدلول وابسته 
به این صدا بوده است؛ در دربار شاهان ایرانی نشان قدرت و عظمت 

مادی، و در بستر دینی نشان از الوهيتی قدسی و عظمتی فرامادی.
داده  اند.  کاربری  تغيير  ایران  مناطق  در  مختلف  کرناهای  امروزه 
یك  به  رزمی  موقعيت  یك  از  کرنا  کاربردی  بستر  تغيير  دليل 
نظامی  موسيقی  حضور  تاریخی  رویداد  در  باید  را  اعتقادی  موقعيت 
قاجار جست وجو کرد. عباس  ایران در عصر  به  و ورود  سازهای غربی 
ميرزا، وليعهد فتحعلی شاه سپاه کشور را بر اساس الگوی اروپایی تغيير 
داد و در پی غربی شدن موسيقی نظامی، سازهای نظامی غربی نيز وارد 
ایران شد   )فاطمی،1393، 6(. بنابراین پس از برچيده شدن نقاره خانه ها 
کرنا کاربرد رزمی خود را از دست داد. در پی این رویداد در بسياری از 
مناطق این ساز به طور کلی به فراموشی سپرده شد و در برخی دیگر 
در بستری نو بازتعریف شد و در نقشی دیگر به حيات خود ادامه داد. 

ویژگی های ریخت شناسانه ی کرنای گیالن

بادی  سازهای  بلندترین  از  ریخت شناسی  منظر  از  گيالن  کرنای 
بدنه ی  طول  است.  قميش  بدون  و  لب  ارتعاش ساز  سازهای  و  جهان 
اصلی این ساز بين 2 تا 4 متر است که از یك سو به یك دهانه برای 

دميدن و از سوی دیگر به یك دهانه ی خميده ختم می   شود. عالوه بر 
بلندی لوله ی صوتی ویژگی دیگری که کرنای گيالن را منحصر به فرد 
می سازد دهانه ی عصایی شکل و خميده ی ساز  است که از جنس نوعی 
سوراخی  هيچ  ساز  طویل  بدنه ی  بر  می شود   )تصویر3(.  ساخته  کدو 
بلند  نی های  جنس  از  گيالن  کرنای  بدنه ی  گذشته  در  ندارد.  وجود 
یا  پارچه  با  محافظت  برای  با  را  گياه  بندهای  روی  که  بوده  مرداب 
نوارهایی  می پوشاندند در حالی که امروزه به جای نی مرداب از لوله های 
پوليکا و به جای پارچه از چسب های پالستيکی استفاده می کنند. این 
یا  سرکرناچی  برای  لوله  این  طول  که  بوده  ساز  اصلی  بدنه ی  بخش 
نوازنده ی اصلی گروه بيش از 3/5 متر و تا سه متر و هفتاد سانتی متر 
هم می رسد. به انتهای خميده ی ساز »کرنی« می گویند که آن را به 
شکل عصا در می آورند )تصویر3(. به این قسمت »کدو نِی« نيز گفته 
می شود. کرنی یا کدو نی گياهی است که تخمی شبيه به خيار داشته 
و نوعی کدوی تزئينی به شمار می آید. استاد کرنانواز کدوی مورد نظر 
خود را انتخاب کرده، داخل آن را خالی می کند و پس از خيساندن و 
نرم شدن بدنه ی گياه، آن را به شکل لوله ای عصا مانند با سری خميده 
قرار  را  انتهایی دهانه کرنا، بخش»دهانه بس«  در می آورد. در قسمت 
می دهند که از جنس فلِز َحلَب است. در گذشته این دو قسمت یعنی 
لوله ی صوتی طویل و دهانه ی کدویی خميده به واسطه ی یك لوله ی 
ِگلی با قطری کمتر از دهانه ی نی، به یکدیگر متصل می شدند. امروزه 
اصلی  بزرگ  لوله ی  از  کمتر  قطر  با  پوليکایی  لوله ی  با  را  بخش  این 
دهانه ی  و  مرداب  نی  ميان  رابط  درواقع  لوله ِگلی  کرده اند.  جایگزین 
کدویی بوده که طول آن حدود 31ـ cm 30 و قطر آن حدود 2/5  

cm است. 
لوله ی صوتی از سوی دیگر به دهانه ای متصل می شود که »پيشی« 
ناميده می شود )تصویر4(. این قسمتی است که نوازنده در آن می دمد 
و به آن »سر ُفيشه« و یا »پُيشه« نيز می گویند. پيشی معموالًً از جنس 
  cm 3/5 شمشاد است و یا از جنس نی تهيه می شود. قطر دهانه ی آن
و طول آن حدود 7ـ cm 8 است. حدفاصل ميان پيشی و لوله ی صوتی 
طویل کرنا از سوی دیگر باز هم لوله ای با قطری کمتر از قطر لوله ی 
بخش های  می شود.  گفته  نيز  تزئينی«  »لوله  آن  به  که  است  اصلی 
بلند  لوله ی صوتی  یعنی دهانه ی خميده ی کدویی،  این ساز  مختلف 
جدا  یکدیگر  از  پيشی  و  لوله تزئينی  و  نوازنده  دميدن  برای  دهانه   و 
ظاهری  ساختمان  نظر  از  را  گيالن  کرنای  خالصه  به طور  می شوند. 

می توان به پنج قسمت تفکيك کرد:
1. َکرنِی

 

 تصویر 3- کدونی.                                                                                      تصویر 4- پیشی.   
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2. لوله ِگلی
3. لوله نی یا بدنه ساز 

4. لوله تزئينی
5. پيشی4

سر  یك  به  کدویی شکل  بخش  کرنا،  ساز  درآوردن  صدا  به  برای 
توسط  را  هوا  فشار،  با  نوازنده  می شود.  نصب  دیگر  سر  به  پيشی  و 
مرتعش کردِن هر دو لب بر دهانه  ی ساز به درون ساز هدایت می کند. 
در اجرای گروهی، فردی با یك چوب در دست و باالی سر، در جلوی 
جمع نوازندگان می ایستد. نوازندگان ساز را به حالت افقی درآورده و 
سر آن را روی این چوب تکيه داده و می نوازند. در هنگام حرکت کرنا 
به صورت عمودی توسط نوازنده حمل می شود. در برخی اجراها بر سر 

مزار درگذشتگان، سر کرنا روی زمين قرار داده می شود.

 ویژگی های اجرایی کرنا: سازی برای اجرای گروهی 
کرنای گيالن به صورت گروهی )ده تا سی نوازنده( و در دسته های 
شکل  به  آن  نواختن  و  می شود  نواخته  محرم  ماه  سوگواری  مراسم 
انفرادی و خارج از بافت، برای مجریان معنا ندارد. نوازندگان در بين 
دسته های عزاداران قرار گرفته و در محله های مختلف حرکت می کنند. 
نوازندگان حين حرکت در دسته های عزاداری ساز را به شکل عمودی 
قرار  باال  به  انتهای خميده ی آن رو  به طوری که  در دست می گيرند، 
مقابل  در  عزاداران  دسته ی  متعدد  توقف های  در   گيرد   )تصویر5(. 
افقی  شکل  به  را  خود  ساز  نوازندگان  محله،  هر  مساجد  یا  هيأت ها 
افقی  صورت  به  را  چوب  تکه  یك  منظور شخصی  بدین  درمی آورند. 

لوله ی  تا  می دهد  قرار  نوازندگان  مقابل  در  کرناها  تکيه گاه  به عنوان 
مواقعی  در  گيرد   )تصویر6(.  قرار  تکه چوب  این  بر  کرنا  صوتی طویل 
مانند فاتحه خواندن بر قبور، نوازنده ها کرناها را بر روی زمين و یا قبرها 

تکيه می دهند   )تصویر7(. 
ساختار دهانی و طویل بودن لوله ی صوتی کرنا باعث می شود برای 
نوازنده دو لب  به کار گرفته شود.  زیادی  نيروی  به صدا درآوردن آن 
را در دهانه ی باالیی ساز قرار داده و با شدت در آن می دمد. به دليل 
عدم وجود سوراخ روی بدنه ی ساز، نواختن نغمات مختلف به توانایی 
نوازندگان و تغيير اندازه ی فضای باِز دهانه و شيوه ی دمش او بستگی 
دارد و بسته به توانایی نوازنده بين سه یا چهار نغمه ی مختلف می توان 
قانون  از  پيروی  با  ساز  این  در  مختلف  صداهای  »توليد  کرد.  توليد 
اصوات هارمونيك در لوله های صوتی ميسر است و به این ترتيب عالوه 
بر صدای پایه، صداهای اکتاو، پنجم و چهارم نيز نسبت به صدای مبنا 
از این ساز به دست می آیند«   )درویشی و اطرایی، 1386، 242(. صدای 
بلند است و زمانی که به صورت جمعی    این ساز بسيار بم، گرفته و 
نواخته می شود به دليل شدت صدای باال و بسامد پایين اصوات صدای 

مهيبی ایجاد می کند. 

کاربردهای موقعیتی ساز کرنا در حوزه ی شرق گیالن
طبق گفته ی نوازندگان کرنا در الهيجان، کرنا در دهه های  پيش 
در  بلوکی  خانواده ی  گفته ی  به  است.  داشته  مختلفی  کاربردهای 
مردم  بيدار کردن  منظور  به  روستاها  از  برخی  در  ساز  این  الهيجان، 
هنگام سحر در ماه رمضان، به مناسبت بدرقه ی زائران    )چاوشی خوانی(، 

 

 

تصویر 6-کرنانوازان روز تاسوعا، 1397 شمسی، محله آقاسید محمد الهیجان.

تصویر 5-کرنانوازان در دسته ی عزاداری شب عاشورا، 1396 شمسی، محله ی کاروانسرای الهیجان.

کارکردهای چندگانه ی ســاز کرنا در آئین های مذهبی و ســوگواری منطقه ی 
شرق گیالن
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افراد منطقه و به ویژه به هنگام مرگ  مراسم سوگواری و خاکسپاری 
ایام  و  درگذشتگان  برای  فاتحه خوانی  از  بخشی  به عنوان  جوانان، 
محرم  ماه  دهم  و  نهم  روزهای  در  بخصوص  و  مذهبی  عزاداری های 
)تاسوعا و عاشورا( به صدا در می آمده است. نواختن کرنا در سحرگاه 
مرسوم،  شکل  به  زائران  همراهی  و  روزه داران  بيدارکردن  منظور  به 
امروزه تقریباً کنار گذاشته شده است، در حالی که نواختن آن در ایام 
ماه محرم و بر مزار درگذشتگان در روز خاکسپاری، یا پس از آن به 
منظور طلب آمرزش و مغفرت هنوز امری رایج است   )تصویر7(. به جز 
کرنا  گاه  نيز  امامان  دیگر  عزاداری  مانند  مذهبی  ایام  در  محرم،  ایام 

نواخته می شود.
بنابراین براساس حافظه ی آگاهان محلی و مشاهدات نگارندگان در 
طی دو سال کار ميدانی، می توان کاربرد ساز کرنا امروزه در دو موقعيت 
فوت  هنگام  و  محرم  ماه  عزاداری  روزهای  می آید:  در  صدا  به  اصلی 
یا  و  تاریخ  در  که  دیگری  موقعيت های  تمامی  محلی.  افراد  نابهنگام 
شده  فراموش  امروزه  می شود  اشاره  آن  به  افراد  تاریخی  حافظه ی 
است. نکته ی شایان توجه این است که در موقعيت های یادشده، ساز 
کرنا کارکرد مهمی را به طور نمادین بر عهده داشته است: اعالم یك 
رویداد قابل توجه و مهم. در تاریخ دینی شيعيان واقعه ی به شهادت 
رسيدن امام حسين)ع( و خانواده ی ایشان در واقعه ی تاریخی کربال، 
از ناگوارترین بخش های تاریخ به شمار می رود که هر ساله، در سالگرد 
این رویداد بر طبق گاه شمار هجری قمری، شيعيان جهان به شکل های 
خيابان ها  در  حرکت  و  عزاداری  دسته های  تشکيل  جمله  از  مختلف 
ابزاری برای  این روزها  اندوه خود را نشان می دهند. نواختن کرنا در 
اشاره به اهميت یك رویداد تاریخی و به نوعی خبررسانی از زنده بودن 
مهم  افراد  یا  جوانان  نابهنگام  فوت  در  کرنا  نواختن  است.  باور  یك 
جامعه نيز اشاره به رویدادی ناگوار دارد و افراد محلی با شنيدن صدای 
کرنا در روزهای عادی متوجه می شوند که جوانی در محله ی آنها از 
دنيا رفته است. کارکرد تاریخی کرنا همواره اعالم یك خبر و رویداد 
اجتماعی مهم بوده که این امر در عصر حاضر منحصراً در بافِت مذهبی 

 

تصویر 7- فاتحه خوانی توسط کرنانوازان بر سر قبور درگذشتگان، تاسوعای 1397 شمسی،  قبرستان آقاسیدمحمد الهیجان.

یا سوگواری کاربرِد اجرایی داشته است. طبق روایت مجریان امروزی، 
کرنا در آئين ها و مراسم جشن و شادی جایگاهی ندارد. 

کارکردهای چندوجهی کرنای گیالن 

اَشکال مختلف ساز کرنا در تاریخ موسيقی ایران همواره کارکردهای 
مشخص و مهمی داشته  که هویِت این ساز را از ابزاری صرفاً موسيقایی 
فراتر می برده است. این موضوع به معنای اهميت موقعيت های کاربردی 
و کارکردهای کرنا است؛ موضوعی که فراتر از مقوالت موسيقایی، به 
عملکردهای انضمامی آن در بستری بينامتنی ارتباط پيدا می کند. آلن 
مورد  در  »تنها  نباید  موسيقی  مطالعه ی  در  که  اشاره می کند  مریام5 
بدانيم که  باید  بلکه  بياوریم،  چيستی یك موضوع اطالعات به دست 
آن موضوع برای مردم چه کاری انجام می دهد«   )مریام، 1396، 295(. 
داشتن«  »نقش  بودن«،  »عملياتی  با  را  کارکرد  ناِدل6،  از  نقل  به  او 
کتاب  در  مریام  می داند   )همان،297(.  مترادف  »فعال  بودن«  یا  و 
انسان شناسی موسيقی، از پانزده فصلی که به رویکردهای مختلف در 
دانش موسيقی شناسی قومی اختصاص دارد، یك فصل را به موضوع 
او ضمن اشاره و  کارکردها و کاربردهای موسيقی اختصاص می دهد. 
تحليل نظرات دیگر پژوهشگران و تأکيد بر تمایز کاربرد و کارکردهای 
موسيقی در بطن یك جامعه ی انسانی، تعدادی از کارکردهای موسيقی 
را به طور مشروح برمی شمارد و در نهایت به تعدادی از این کارکردها، 
به عنوان کارکردهای اوليه ی موسيقی اشاره می کند. این موارد عبارتند 
از: ایجاد لذت و برانگيختن حس زیبایی شناختی، سرگرم کننده بودن، 
واکنش های  برانگيختن  مفاهيم،  نمادین  ارائه ی  ارتباط،  برقراری 
اجتماعی،  به سوی یکدست شدن هنجارهای  فيزیکی، هدایت جامعه 
به  آیين های مذهبی، کمك  و  اجتماعی  نهادهای  به  بخشيدن  اعتبار 
 .)320-314 جامعه   )همان،  یکپارچگی  و  فرهنگی  ثبات  و  استمرار 
مشاهده  گيالن،  شرق  فرهنگ  در  کرنا  استفاده ی  موارد  به  ارجاع  با 
می کنيم که این ساز در موقعيت های مشخصی به کار گرفته می شود 
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و کارکردهای مشخصی دارد که در بسياری از موارد با فهرست مریام 
قابل انطباق است. به منظور شناخت این مقوله به کارکردهای این ساز 

در بطن جامعه ی شرق گيالن پرداخته می شود.  

یجاد  ا اعتقادی: خبررسانی،  اجتماعی-  کارکرد    . 1
همبستگی در یک گروه اجتماعی-   مذهبی

اگر برگزاری مراسم سوگواری محرم و اجرای دسته جمعی کرنانوازان 
به عنوان  ساز  این  نقش  بدانيم،  اعتقادی  ـ  اجتماعی  تشکل  نوعی  را 
می شود.  پررنگ  بسيار  صوتی  کارکرد  با  فرهنگی  ابزارهای  از  یکی 
کرناهای مختلف در تاریخ ایران همواره به عنوان ساز خبررسان نقش 
به هویتی مستقل دست  به دليل ویژگی های صوتی  و  ایفا می کردند 
کرنا  کاربرد  اینکه مهم ترین  به  باتوجه  یافتند: هویت خبررسان بودن. 
با  کرنا  امروزه  بوده،  رزمی  موقعيت های  در  استفاده  تاریخ  طول  در 
حضور و پذیرفته شدن در بافت مذهبی و آیينِی سوگواری ماه محرم به 
ابزاری برای گردهم آوردن معتقدان و شکل دادن یك تشکل اجتماعی 
ـ اعتقادی تبدیل شده است که حضور آن به این نهاد مذهبی نوعی 
و  مستمر  دیگر، حضور  از سویی  می بخشد.  رسميت  و  اعتبار  هویت، 
ثبات گروه های  به  ماه محرم  آیين های سوگواری  هر ساله ی کرنا در 
مجری و تحکيم باورهای آنان انجاميده است. »تمامی ادیان متضمن 
اجتماعات مؤمنان اند که این اجتماعات به شيوه های مختلفی سازمان 
نمادین عنصر  به طور  این ساز  داده می شوند«   )گيدنز، 1376، 508(. 
هویتی تجمع مؤمنان به شمار می آید که در مراسم هرساله با عنواِن 
خاص محله ی خود شناخته می شوند، مثاًلً »گروه کرنانوازان محله ی 
به  معتقدین  مختلف  گروه های  ترتيب  این  به  الهيجان«.  کاروانسرابِر 
گروِه  به عنوان  و  گرفته  قرار  یکدیگر  کنار  در  کرنا  نواختن  واسطه ی 
گروه  یك  نوازندگان  اعضای  می شوند.  شناخته  محله  هر  کرنانوازان 
از  گروهی  کرنانوازان  که  معنا  این  به  می دهند؛  تشکيل  را  اجتماعی 
افراد هستند که »با یکدیگر به طور منظم کنش متقابل دارند. این گونه 
کنش متقابل منظم معموالًً اعضاء گروه را به عنوان واحدی مشخص با 
پيوند می دهد«   )همان، 313(.  به همدیگر  کلی  اجتماعی  یك هویت 
آنان همگی مسلمان و معتقد به برگزاری مراسم سوگواری ساليانه در 
ماه محرم هستند و پيوندی عميق و قلبی با این سوگواری دارند. این 
اجتماع که در عين حال یك جمع نسبتاً محدودی را شامل می شود 
در  نوعی  به  امر  این  و  کرده  حفظ  خود  در  را  کرنا  نواختن  فرهنگ 
فهرست رفتارهای اجتماعی و دینی مشترك آنها قرار می گيرد. نواختن 
کرنا و اعتقاد به اهميت آن به نوعی یك امر مشترك در ميان اعضای 
آنان    )که  خانواده های  موارد  برخی  در  همچنين  و  کرنانوازان  گروه 

شامل زنان خانواده نيز می شود( به شمار می آید. 
یك  عنوان  )به  مساجد  کرنا،  سازهای  مجموعه  نگهداری  محل 
به عنوان رهبر گروه  افرادی است که  یا منزل  و  بزرگ(  مجمع دینی 
خود پذیرفته می شوند. به این ترتيب مجموعه کرناهای هر محله یا هر 
یا خانواده به شمار می آیند7.  به گروه، محله  به نوعی متعلق  خاندان 

باعث  آنها  به  وابسته  به تقدس  افراد  اعتقاد  و  حضور سازها در منزل 
می شود که حضور ساز به نوعی ثبات امر نواختن کرنا و حضور یافتن 
در روزهای مشخص بيانجامد که این امر در گروه های تعزیه خوانی نيز 
به همين شکل دیده می شود. علی بلوکی پدر خانواده  و رهبر یکی از 
گروه های کرنانوازی در الهيجان است. نواختن کرنا برای او نوعی ادای 
دین مذهبی در برابر واقعه ی کربال و به نوعی اجرای فرایض دینی به 
گروه  در  همراهش  به  نيز  وی  ذکور  نوه های  و  پسران  می آید.  شمار 
و  حفظ  اهميت  بر  عالوه  آنان  همگی  می کنند.  مشارکت  کرنانوازی 
انتقال این رسم دیرین، حضور در گروه را حفظ هویت خانوادگی خود 
استمرار  و  وابستگی دینی، فرهنگ  نيز می دانند؛ هویتی که در عين 
یك رفتار آیينی را با خود به همراه دارد. آموزش کرنا در این خانواده 
به شکلی بسيار سهل گيرانه آغاز می شود؛ تقليد از چگونه دميدن در 
دهانه ی کرنا، توليد صدا، شناخت ابيات و حضور در مراسم. فرزندان 
اهميت، عالقه به نواختن و عشقی برخاسته از باورهای دینی را از پدر 
به ميراث برده و به این ترتيب می توان از استمرار این رفتار موسيقایی 

و فرهنگی در این خانواده و در شرایط کنونی اطمينان حاصل کرد. 
مراسم  در  کرنا  ساز  حضور  پس  در  که  دیگری  اعتقادی  کارکرد 
مذهبی گيالن وجود دارد، اعتقاد به نذر و نياز است. مردم منطقه به 
نوعی نذر باور دارند و برای برآورده شدن حاجت خود با پرداخت پول 
از نوازندگان درخواست می کنند در ایام محرم کرنا بنوازند. این حاجت 
می تواند طلب درمان یك بيمار باشد و مردم اعتقاد دارند با نذر کردن 
و نواختن کرنا، بيمارشان بهبود می یابد. نوازندگان پولی را که از مردم 
محل  مسجد  به  می توانند  می کنند  دریافت  نذرشان  و  نواختن  برای 
تقدیم کنند و یا برای ساختن کرناهای جدید استفاده کنند. نوازندگان 
کرنا نيز در هنگام نواختن به نوعی نذر باور دارند و نذر می کنند که 
کرنا  نواختن  بنابراین  کنند.  محرم شرکت  مراسم  در  هم  آینده  سال 
نوعی نذر و برآورده کردن نياز اعتقادی نيز به شمار می آید و می توان 

برایش کارکردی اعتقادی و حتی درمانی در نظر گرفت.

2. کارکرد نمادین

و  آن  خميده ی  سر  و  صوتی  لوله ی  بلندی  کرنا،  ظاهری  شکل 
به  صدا،  کننده ی  تقویت  بخش  به عنوان  کدو  از  استفاده  همچنين 
نشانه شناسی  و  نمادشناسی  منظر  از  که  می دهند  ارجاع  نمادهایی 
قابل بررسی و تحليل هستند. هر چند به واسطه ی باورهای دینی در 
فرهنگ اقوام ایرانی بسياری از مفاهيم دال بر جنسيت حذف شده اند 
اما این امر نمی تواند باعث نادیده گرفته شدن داللت و وابستگی آنها به 
مفاهيمی چون مردانگی، قدرت، اعالم رویدادی بزرگ، اهميت داشتن 
ایرانی مظاهر  این در حالی است که در فرهنگ  و بروز بيرونی شود. 
زنانگی با خفا، آرامش، صدای آرام و ناپيدایی همراه می شوند. افزون بر 
این در »فرایند درك بصری« )اکو، 1393، 43( از امر شباهت8 ميان 
از مردان است، کرنا سازی  متشکل  نشانه ها و مجریان ساز که تماماً 
مردانه است که منحصراً مردان آن را به صدا درمی آورند و بر اساس 

کارکردهای چندگانه ی ســاز کرنا در آئین های مذهبی و ســوگواری منطقه ی 
شرق گیالن
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»ساختار فرایند ادراکی و تعامل بين عناصر« )همان( شباهتی مبتنی بر 
رابطه ای نمادین را تداعی می کند. 

بم  و همچنين صدای  لوله ی صوتی  بلندی  واسطه ی  به  کرنا  ساز 
و  عظمت  بزرگی،  مانند  دیگری  مفاهيم  به  نمادین  به طور  پرحجم  و 
شکوه نيز پيوست می شود. در هنگام حرکت سازها به صورت عمودی 
و افراشته در دست گرفته می شوند؛ حالتی که نوعی نشان پيروزی و 
برتری و قدرت است و حاضرین نيز تحت تأثير این حرکت و صدای 
تاریخی  بافت  در  معانی  این  پيشين  کاربرد  می شوند.  واقع  سازها 
آن  باالی  صدای  شدت  و  دوربُرد  واسطه ی  به  نبرد،  صحنه ی  یعنی 
معنا می یابد. با»صنعتی شدن جنگ« ها )گيدنز، 1376، 377( و تغيير 
اما  می شود  گذاشته  کنار  کلی  به  ساز،  کاربرِد  این  شکل خبررسانی، 
به  کرنا  و  می شوند  بازتعریف  و  تداعی  دینی  بافت  در  مفاهيم  همان 
شکلی دیگر حضور می یابد. مثاًلً به گفته ی برخی نوازندگان کرنا در 
گفتگوهای شخصی با نگارندگان این مقاله »بدنه ی بلند و طویل ساز و 
صدای حجيم و بسيار بلند آن می تواند کمك کند تا صدای اندوه ما از 
ظلمی که در تاریخ بر خاندان امام حسين )ع( رفته، به گوش آسمانيان 
برسد« )گفتگوی شخصی با علی بلوکی، نوازنده ی کرنا در الهيجان(. 
هر چند این تفسير می تواند نوعی برداشت فردی تلقی شود و قابليت 
تعميم به کليت نمادین این ساز را نداشته باشد، اما به هر حال دور 
از ذهن نيست که شکل ظاهری ساز و داشتن صدایی با بسامد پایين، 
از همين  با نمادی  انتشار بسيار، می تواند  قابليت  باال و  شدت صدای 
دست در ارتباط باشد و ساز را به ابزاری برای نزدیك شدن و رساندن 
بلوکی،  علی  کند.  نزدیك  مادی حيات  از سطح  فراتر  مکانی  به  پيام 
نوازنده و آگاه محلی با اشاره به شکل نواختن ساز آن را به نوعی ابزار 
برای رساندن آواز زمينيان به گوش آسمان تشبيه می کند و به عبارت 
دیگر در اینجا ساز ابزاری است برای پيمودن فاصله ی بسيار زمين تا 
آسمان، راهی برای رفتن از فرش تا عرش. هر چند این تعبير بسيار 
احساسی به نظر می آید اما بخش نمادین صدای ساز از نظر نوازندگان 
نقش  بر  عالوه  نقش  مهم ترین  و  دارد  قرار  اهميت  دوم  درجه ی  در 
انسجام  به  که  است  آن  اجتماعی  نقش  ساز،  شمایلِی  گاه  و  نمادین 
اجتماعی معتقدان کمك می کند. در گفتمانی بينامتنی، ساز کرنا در 
به مناسبتی مشخص گرد  اجتماعی معتقدانی که هر ساله  ارگانيسم 
به شکل  تأویل آن، در صورت،  نشانه ای است که  هم جمع می شوند 
ظاهری و پر حجم بودن صدای ساز و در عمق به حضور نمادین ساز 
به عنوان عنصری برای تحکيم جمعی معتقدان بدل می شود. این ساز 
به عنوان »بخشی از زمينه ی نشانه ای و معنادار موسيقی است؛ بخشی 
 Dawe,(   »بدهد شکل  را  ما  فراگير  نگاه  و  جهان بينی  می تواند  که 
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2- 1. نمادهای مکانی: حرکت از پایین به باال
جهت  نواخته شدن ساز ـ به سوی باال یا به سوی پایين ـ امر مهم 
دیگری است که امبرتو اِکو از آن با عنوان حساسيت مکانی یاد می کند. 

او درباره ی امِر اشاره کردن می گوید »الزم نيست انگشتی که به سمت 
بر»نزدیکی«  داللت  تا  باشد  شی ء  آن  نزدیك  رفته  نشانه  شی ء  یك 
کند. نزدیکی یك عالمت معنایی است که حتی اگر انگشت به سمت 
خالء نشانه رفته باشد، قابل درك است. حضور شی ء برای داللت نشانه 
اگر برای کنترل کاربرد نشانه در فرایند ارجاع  ضروری نيست، حتی 
الزم باشد« )اکو، 1393، 31(. بنابراین حالت نواختن کرنا نيز جنبه ای 
نمادین دارد. در این حالت به یك داده ی محتوایی اشاره می شود که 
جوهر آن از جوهر یك پدیده ی مادی متفاوت است. حرکتی به سوی 
باال، حرکت به سوی شکوهی الوهی و بزرگ است و حرکت رو به پایين 
ارتباطی با عالم درگذشتگان است که به طور نمادین در شکل نواختن 

این ساز و کارکرد نمادین آن نمایان می شود. 

2- 2. نمادهای زمانی
نواخته  سال  از  مشخصی  و  محدود  بسيار  زمان های  در  کرنا  ساز 
می شود و همين امر نوعی اهميت نمادین و زمانی را به آن پيوست 
می کند. شعيری در مقاله ی »مفهوم زمان در نظام هم نشينی صوری 
نمادین  زمان بندی  بررسی  به  تفصيل  به  عاشورا«  آیينی  مراسم 
سوگواری های ماه محرم می پردازد. وی معتقد است که عاشورا دارای 
واحد،  گفتمانی  مانند  به  نهایت  در  که  است  متکثری  نمادین  وجه 
همگون و منسجم عمل می کند و »به رغم مفهوم متکثر زمان، گفتمان 
مراسم آیينی عاشورا از یك گونه ی دالی واحد زمانی تبعيت می کند 
اسطوره ای می ناميم« )شعيری، 1388، 136(. در  زمان  را  آن  ما  که 
این زمان اسطوره ای که جلوه ای بسيار استوار از زمان است و می توانيم 
استوار  آن  بر  دیگر  زمانی  مفاهيم  بناميم، همه ی  مسلط  زمان  را  آن 
می شوند چراکه زمان اسطوره ای از نوعی مرکزیت و جامعيت برخوردار 
تأثير خود قرار  است که می تواند زمان های مدلول دیگر را نيز تحت 
دهد. از یك سو به واسطه ی ریشه های خود به گذشته وابسته است و 
از سوی دیگر به واسطه ی استمرار خود به حال و آینده متصل می شود. 
حضور ساز تاریخی کرنا و استفاده ی زمان بندی شده ی آن در بستری 
چنين پيچيده خود نشانه ی وابستگی آن به این زمان بندی و حضور 
نماد های تاریخی پيوست شده به آن است. از منظر نشانه شناسی این 
موضوع را می توان از وجوه مختلف بسط داد که در حدود این پژوهش 
و در اینجا تنها به یك مورد، یعنی گفتمان9 برنامه مدار اشاره می کنيم. 
شعيری در گونه ی گفتمانِی برنامه مدار به رابطه ی کنش گر و برنامه های 
از قبل تعيين شده اشاره می کند. همان طور که گفته شد مجریان کرنا 
این  از  و خارج  اسطوره ای  زمان بندی  این  از  تبعيت  بدون  نمی توانند 
در  ـ  کنش گر  حالت  این  در  درآورند.  صدا  به  را  ساز  گفتمانی  بافت 
اینجا نوازنده ی کرنا، در جایگاه یك وسيله است تا برنامه ای که به او 
داده شده است را بر اساس یك زمان بندی پيچيده اجرا کند. »استمرار 
و  )اسطوره ای(  مسلط  گفتمانی  زمان  جدایی ناپذیر  روی  دو  تداوم  و 
جا افتاده هستند« )همان، 147(؛ استمراری که در تکرار زمان بندی 
شده ی هر ساله و تعّدد سازها و محبوبيت آن در ميان نسل های پياپی 
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متجلی شده و اشاره به وجوه ناپيدای نشانه ای و انضمامی کرنا دارد. 
وجوهی که در عيِن پيوستگی به صورت و حضور صوتی این ساز، به 
مراتب تأثيرگذارتر عمل می کنند. به این ترتيب و با اشراف به این امر 
می تواند  حد  چه  تا  فرهنگی  بافت  یك  بطن  در  ساز  یك  حضور  که 
است  قادر  موسيقی  که  می توان گفت  باشد  پيوند خورده  نشانه ها  به 
»نقش های نمادین گسترده تری را در جامعه و فرهنگ بر عهده داشته 
باشد؛ نقش هایی که در آن از خود موسيقی برای نمادپردازی ارزش ها و 
حتی شوریدگی های خاص ترین و در عين حال کلی ترین وقایع استفاده 
بشود«   )مریام، 1396، 338(. ذات انتزاعی موسيقی نيز دليلی بر این 
اهميت این وجه نمادین است که با واکاوی الیه های مختلف نمایان تر 

می شود.

3. کرنا به عنوان ساِز سخن گو

در  شعری،  اوزان  ریتميك  تقليد  معنای  به  ساز  سخن گو بودن 
بلوچستان  و  خليج فارس  حوزه ی  موسيقی دان های  از  بسياری  بين 
آنجا  از  معتقدند  مناطق  این  در  نوازندگان  برخی  است.  شده  مطرح 
از هجاهای  تقليد  اساس  بر  برخی قطعات،  اجرای  که صدای ساز در 
کالمی است، در تشبيه خارج شدن کالم از گلوی انسان به خارج شدن 
هجاهای صوتی از دهانه ی ساز، عنوان ساز سخن گو را به ساز اطالق 
کرده اند )نك. Rovsing Olsen, 1976/ درویشی، 1383(. در گفتگو 
با نوازندگان ساز کرنا در شهر الهيجان، هر یك در پاسخ به چيستی 
آنچه می نوازند، هر یك از بخش ها ــ که در لفظ خود آن را »بيت« 
مانند آن شبيه کرده  مانند »الاله اهلل« و  به یك ذکر  را  می نامند ــ 
که  می دهند  قرار  هم  کنار  در  ذکر  این  از  هجا  یك  با  را  هجا  هر  و 
می تواند همان سازسخن گو ناميده شود.  این نوازندگان نيز به همان 
نيز  را  امروزه وجه دیگری  نوازندگان کرنا  سياق، کالم های سوگواری 
تاریخی  ریشه ای  است  ممکن  که  افزوده اند  ساز  این  کارکردهای  بر 
نيز داشته باشد. نوازندگان کرنا در موقعيت های مختلف ـ برای مثال 
رسيدن در برابر مسجد، تکيه، عبور از مقابل قبرستان، عبور از مقابل 
دسته ی عزاداران محله های دیگر و غيره، »بيت « های مختلفی را اجرا 
می کنند10. به این صورت که نوازندگان واژه های هر عبارت یا شعر را 
کوتاه  به صورت کشش های  را   آن  مختلف  هجاهای  و  کرده  تقطيع 
آنچه می نوازند،  از  آنها  اجرا می کنند.  متریك  قالب  در یك  و  بلند  و 
پيام و کالمی مشخص دریافت می کنند که گویای یك عبارت واژگانی 
مشخص است. به عبارت دیگر آنچه ما تنها به عنوان توالی متریکی از 
چند نغمه یا نُِت ساده می شنویم، برای مجریان و آشنایان به ساز، نوعی 

ترجماِن صوتی از ابيات شعری مشخص است.  
گروه کرنانوازان توسط یك نفر رهبری می شود که سرکرناچی ناميده 
نوازندگان  گروه  می کند،  اجرا  را  سرکرناچی»بيتی«  وقتی  می شود. 
می دانند که آن»بيت« را با چه»بيتی« باید پاسخ گویند. نکته ی شایان 
فقط  را  »بيت«  کرنانوازان  قول  به  و  نغمات  این  معانی  اینکه  توجه 
خود نوازندگان کرنا متوجه می شوند که بر اساس قراردادها و اصولی 

است که بين خودشان برقرار است و مردم عادی از این قراردادها آگاه 
نيستند. ممکن است ابياتی که توسط گروهی از کرنانوازان در روستایی 
گروه  هر  نباشد.  متداول  دیگر  روستاهای  کرنانوازان  بين  باشد،  رایج 
کرنانواز در هر روستایی می تواند بيت های خود را داشته باشد که بين 
چند  اجرای  به  توجه  با  است.  شده  داده  آموزش  گروهش  نوازندگان 
نغمه ی محدود توسط کرنا، تفاوت بيت ها از لحاظ تفاوت کشش های 
ریتميك تعيين می شود که این کشش های ریتميك با وزن شعری که 
تداعی کننده ی آن است هماهنگی دارد. نوازندگان می دانند در مقابل 
کدام مسجد، تکيه و قبرستان و یا بنا به زمان واقعه  مثاًلً در روز تاسوعا 
یا عاشورا به نسبت مناسبت آن کدام فيگور ریتميك را که معادل ابيات 
اشعار است اجرا کنند در حالی که این رمزگذاری ها در نزد مخاطبان 

عام ناشناخته است.
پدیده ی ساز سخنگو در رابطه با سازهای کوبه ای و سازهای بادی 
در نقاط بسياری از جهان و فرهنگ های مختلف دیده می شود. یوسف 
شوقی11 )1994( و پاول روزینگ اولسن12   )1976 و 1964( در فرهنگ 
عمان و بحرین اشاراتی به سخنگو بودن سازهای بادی و کوبه ای در این 
کرنای گيالن،  مانند  نيز  پژوهشگران  این  روایت  داشته اند.  فرهنگ ها 
پيام  یك  به عنوان  که  است  مشخص  کالم  یك  از  متریك  ترجمانی 
آن  برای  ساز  نمادین  زبان  می شود.  دریافت  مخاطب  گوش  توسط 
افرادی معنا پيدا می کند که آن زبان رمزگذاری شده را شناخته و پيام 
او را دریافت می کنند. این کارکرد در روزگار گذشته نيز می توانست 
به عنوان پيامی آشنا برای رزمندگان و رهبران سپاه مورد استفاده باشد؛ 
درك  آن  از  ناآشنایان  و  داشته  معنا  آشنا  افراد  برای  تنها  که  پيامی 
معنایی نداشته اند. این پيام می توانست شامل عباراتی با مضمون آماده 
باش حرکت، توقف، پيش روی، عقب گرد و غيره بوده باشد. در حالی که 
اعالم  و  اندوه  از  حاکی  عباراتی  دربرگيرنده ی  دینی  بافت  در  امروزه 
سوگواری است. این موضوع خود به وجه دیگری از حضور ساز اشاره 

می کند که آن را تغيير بافت اجرایی می ناميم. 

4. کارکرد صوتی

کارکرد  به  می توان  کرنا،  ملودی نوازی  عدم  به  توجه  با 
از  محرم  مراسم  برگزاری  در  مردم  برد.  پی  آن  کمرنِگ  موسيقایی 
گاه  و  دارند  موسيقایی  انتظاری  نوحه خوان ها،  و  عزاداران  دسته های 
لحن نوحه ای را بر دیگری ترجيح می دهند یا حتی تحت تأثير زیبایی 
ملودی قرار می گيرند. در حالی که درمورد ساز کرنا انتظار مردم کارکرِد 
در  مردم  انتظار  است.  آن  کارکرِد صوتی  بلکه  نيست،  آن  موسيقایی 
دسته  حضور  اعالِم  است:  مشخص  کارکرد  یك  تنها  کرنا  ساز  مورد 
هيچ  معتقدان.  برای  مهم  و  تاریخی  رویدادی  سالگرِد  اعالم  شاید  و 
به  تنها  آنها  ندارد.  وجود  مردم  برای  کرنانوازان  اجرای  در  ترجيحی 
صدای  تأثير  تحت  و  می دهند  فرا  گوش  گروه ها  کوچکی  و  بزرگی 
تأثيرگذار کرناها واقع می شوند و از اجرای کرناها انتظاری موسيقایی 

یا زیبایی شناسانه ندارند. 

کارکردهای چندگانه ی ســاز کرنا در آئین های مذهبی و ســوگواری منطقه ی 
شرق گیالن
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ایفا  که  صوتی ای  نقش  کرنا،  باالی  صدای  بُرد  و  شدت  دليل  به 
به عنوان یك رسانه عمل  می کند، کارکرد خبررسانِی آن است. کرنا  
می کند. این خبررسانی می تواند برای اعالم مرگ یك فرد به ویژه یك 
فرد جوان در مراسم خاکسپاری و سوگواری او باشد، در دهه های پيش 
می توانست به منظور بدرقه ی زائران در مراسم چاووشی خوانی باشد و 
یا برای اعالم سحر در هنگام ماه رمضان. نکته ی شایان توجه این است 
که این خبررسانی ها یا مرتبط به مراسم و آئين های مذهبی هستند و 
یا برای مراسم سوگواری به کار می روند. همچنين با توجه به اینکه این 
ساز در گذشته در جنگ ها استفاده می شد، صدای مهيب و بلند آن 
می تواند یادآوِر جنگ عاشورا نيز باشد. بنابراین می توان شدت صدای 
بسيار بلند و بم این ساز را به کارکرد صوتِی خبررسانی آن قلمداد کرد. 
بدین ترتيب بستر کاربردی یك ساز می تواند باعث کم رنگ شدن اهميت 
موسيقایی آن  شود. همچنين به دليل محدود بودن اصوات توليدشده 
به دو یا سه نغمه ی مجزا، وجه موسيقایی و زیبایی شناسانه ی کرنا در 
اولویت دوم قرار گرفته و در فرایندی پيچيده از صوت مجرد و منتزع 
به صوتی معنادار و داللت گر تبدیل شده است. در اینجا کارکردهای 
نوعی  می ماند  باقی  آنچه  و  شده  حذف  موسيقی  زیبایی شناسانه ی 

حضور نمادین با یك پيام مشخص است.

تغییر بافت اجرایی

طی  در  کرنا  اجرایی  بافت  و  موقعيت  تغيير  توجه  شایان  نکته ی 
قرن ها و تغيير نظام های اجتماعی و اعتقادی است. در طی تاریخ سازها 
کاربردهای موازی داشته اند. برای مثال نقاره خانه ی شاهی با سازهایش 
در گذشته، هم کاربرد نظامی داشته و هم کاربرد تشریفاتی سياسی و 
غيرسياسی )مانند همراهی دسته ای که جهاز عروس را در خانواده های 
اشرافی به اخانه داماد می برده اند(. اما در اینجا بافت اجرایی ساز کرنا، 
تاریخ به کلی تغيير کرده و در دو موقعيت متفاوت استفاده  در طی 
نمی شود. به عبارت و گفته ی آگاهان محلی، این ساز، به عنوان ابزاری 

صرفاً متعلق به موقعيت سوگواری در ایام محرم شناخته می شود. 
اَشکال مختلف کرنا از جمله کرنای سر خميده ی گيالنی در طول 
به قصد  و  استفاده در رزم ها  و مورد  به عنوان سازی خبررسان  تاریخ 

تاریخ  طی  در  که  است  شیء ای  از  زنده   نمونه ی  گيالن  کرنای 
نقش خبررسانی یك رویداد زمينی   )جنگ( را با نقش خبررسان یك 
یك  طی  و  است  کرده  تعویض  دینی(  بستر  در  قدسی   )استفاده  امر 
فراموشی  از  را  خود  و  دهد  ادامه  خود  حيات  به  توانست  دگردیسی 
برهاند. بخش صوری و موسيقایی ساز کرنا در هر دو دوره ی حيات   )از 
ساز رزمی تا یك ساز قدسی(، همواره تحت تأثير کارکردهای نمادین و 
اجتماعی آن بوده است. از منظر درون فرهنگی کرنا تنها یك ساز بادی 
بلکه یك عنصر  نيست،  نظام طبقه بندی شده و سازشناسانه  در یك 
هویتی است که می تواند پيامی را منتقل کند که بار معنایی، کالمی و 

اعالم خبر، رساندن پيام های رمزگذاری شده و معنادار به افراد گروه 
و در نهایت نمایش شکوه و قدرت بوده است. امروزه بافت اجرایی آن 
یعنی صحنه ی نبرد جای خود را به اعالم رویدادهای دینی و پيام های 
معنادار مربوط به مفاهيم اعتقادی داده است. در گذشته این ساز برای 
خبررسانی و استفاده در رزم  به کاربرده می شده در حالی که امروز این 
بافت اجرایی به بافتی مقدس و اعتقادی تبدیل شده است. این موضوع 
است.  صادق  نيز  رضوی  قدس  آستان  نقاره خانه ی  سازهای  مورد  در 
را دربرگرفته  آن  رمزین  پيام های  و  اجرایی  بافت  این تحول، موضوع 
کرده  بازتعریف  قدسی  بافتی  در  را  غيرقدسی  و  زمينی  شیء  یك  و 
است. نقش خبررسانی با پيوند خوردن به باورهای دینی به جایگاهی 
نمادین بدل شده و کارکردهای اجتماعی دیگری نيز با آن همراه شده  
است. این امر نه فقط بر هویت یك ابزار تأثير گذاشته بلکه ملزومات 
وابسته به آن مانند کالم، پيام های مشخص و کارکردهای اجتماعی ـ  
اعتقادی آن را نيز تغيير داده است. سازهای موسيقی می توانند مفاهيم 
بسياری در خود داشته باشند و حضور این مفاهيم وجود آن ها را از 
شیء بودِن صرف فراتر می برد. کارکردهایی مانند برانگيختن حواس، 
به حرکت درآوردن اندام انسان و شاخص کردن یك هویت قومی این 
حدی  تا  می کند،  تبدیل  فرهنگی  و  اجتماعی  پدیده های  به  را  ابزار 
که می توان گفت در ميان برخی اقوام »سازهای موسيقی راهی برای 
 Dawe,( »ساختن و نگاه داشتن هویت یك فرهنگ به شمار می آیند
2013(. در بافت نمادین سوگواری های ماه محرم، کرنا که از یك بافت 
متفاوت وام گرفته شده چنين کارکردی پيدا کرده و با گذر نسل های 
این  امروزه  است.  شده  ظاهر  متفاوت  شکلی  به  کارکرد  این  مختلف 
بافتی مشخص به همراه  نمادها و  ابزار صوتی، در  ساز به عنوان یك 
تاریخی  دارای  به طور هم زمان  و  اعتقادات  با  پيوست شده  نشانه هاِی 
ـ  اجتماعی  هویت  از  خاصی  درجه ی  با  آن   حضور  و  است  دیرسال 
نگاه  کردن،  نذر  اعتقادی،  و  رفتاری  حرمت های  اعتقادی    )مانند 
داشته شدن در مکان هایی خاص و غيره( همراه می شود. به عالوه ابزاری 
است برای خلق اصواتی که کارکرد مشخصی داشته و به عنوان یك ابزار 
فرهنگی جاذبه های چندوجهی بسيار مهم دیگری را نيز به همراه دارد.

اجتماعی دارد. نواختن کرنا در ایام محرم با کارکردهای متفاوت و چند 
الیه ای در هم تنيده شده است که به منظوِر درك آن باید مدخل های 
مرتبط و در عين حال مستقلی را در کنار یکدیگر مورد مطالعه قرار 
داد. عالوه بر کارکرِد صوتی کرنا که »خبررسان« بودن آن است، سایر 
است.  شده  آن  حيات  و  ضامن حضور  که  بوده  ساز  این  کارکردهای 
در  مشارکت  به  می توان  ساز  این  اعتقادی  ـ  اجتماعی  کارکرهای  از 
تشکل ها و مراسم دینی، استمرار یك آیين مذهبی و برآورده شدن نذر 
و حاجت افراد اشاره کرد که برای کرنا هویِت کارکردِی فراموسيقایی 
نقش  می توان  را  کرنا  دیگر  کارکردی  جنبه ی  است.  آورده  همراه  به 
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»سخن گویی« آن یاد کرد. کرنا به واسطه ی دو یا سه نغمه ای که توليد 
می کند از لحاظ حرکت نغمات دارای نظم مُلدیك خاصی نيست اما 
از نظر ریتميك معموالًً فيگورهای ریتميك خاص و مشخصی توسط 
گروه نوازندگان اجرا می شود. هر چند این فيگورهای ریتميك با حجم 
به  اشاره  جز  خاصی  معنای  فرهنگی  برون  مخاطب  برای  باال  صوتی 
واقعه ای تاریخی و تأثير صوت ندارد، اما برای نوازندگان کرنا هر فيگور 
ریتميك معادل یك بيت از اشعار یا نوحه های شناخته شده ای است 
این موضوع و شناخت  که در طی مراسم سوگواری خوانده می شود. 
فيگورهای ریتميك تا به حدی اهميت داشته و نشانه ای عمل می کند 

یا  و  قبرستان  و  تکيه  مقابل کدام مسجد،  نوازندگان می دانند در  که 
مناسبت  نسبت  به  عاشورا  یا  تاسوعا  روز  در  مثاًلً  واقعه   زمان  به  بنا 
کنند؛  اجرا  است  اشعار  ابيات  معادل  که  را  ریتميك  فيگور  کدام  آن 
است.  ناشناخته  عام  مخاطبان  نزد  در  رمزگذاری ها  این  حالی که  در 
علم  منظر  از  که  است  نمادینی  کارکردهای  دارای  کرنا  همچنين 
نشانه شناسی و نمادشناسی قابل تأمل است. از کارکردهای نمادین آن 
می توان به مفاهيمی چون مردانگی، قدرت، عظمت، رساندن پيام به 
مکانی غيرمادی و آسمانی، نمادهای مکانی مانند جهت نواختن ساز و 

نمادهای زمانی مرتبط با ایام سوگواری محرم اشاره کرد. 
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his study aims to investigate the role of 
Guilan’s karna and its multiple functions in the 
rituals in the eastern region of Guilan. Guilan’s 

karna is associated with a set of mental, theologi-
cal, and historical principles. In this study, using an 
intertextual discourse, it was attempted to analyze 
these actions with a new perspective. Therefore, it 
was attempted to identify, categorize, and analyze 
the multi-layered functions and concepts of this 
musical instrument. Guilan’s karna is the prime ex-
ample of an object that has substituted its role as the 
messenger of a terrestrial event )the war( with the 
messenger of a sacred event )used in the religious 
background(, and has managed to survive after a 
metamorphosis. In its two distinct lifetimes )from 
a martial instrument to a sacred one(, the musical 
aspect of karna has always been affected by its 
symbolic and social functions. From an intercul-
tural perspective, karna is not regarded as a mere 
wind instrument in a classified organological sys-
tem, but rather, it is identified as an element that 
could deliver a message with semantic, verbal, and 
social loads.  According to the findings of the pres-
ent study, four general functions were identified for 
the karna: 1. Socio-religious function 2. Symbolic 
function 3: Expressive function 4. Acoustic func-
tion. In addition to the acoustic function of karna 
as a ‘messenger,’ other functions have always been 
associated with its presence in various rituals. As a 
symbol of socio-religious function, it is not a mere 
musical instrument, but rather, it contains theologi-
cal elements, including participation in religious as-
sociations, continuation of a religious tradition, and 
fulfillment of people’s vows. These aspects create 
an external musical identity for the karna. The next 
functional aspect is its expressive or ‘speech’ func-
tion. Karna can produce only two or three tones and 

lacks special tone order in terms of melodic motion; 
however, in terms of rhythm, specific rhythmic fig-
ures are usually played by the musicians. Although 
for the cross-cultural audience, these rhythmic fig-
ures with high dynamics have no specific meaning 
except reference to a reminiscent historical realiza-
tion and a sound effect, for the players of karna, 
each rhythmic figure is equivalent to a certain verse 
of a well-known poem recited during mourning 
ceremonies. These rhythmic figures are important 
and symbolic, and the players know what rhythmic 
figure should be played in front of each mosque or 
graveyard depending on the time of the certain rit-
ual. For example, for the Tasu’a or Ashura ceremo-
nies, rhythmic figures that are equivalent to certain 
verses of a well-known poem are performed. These 
codes are unknown to the general audience. In addi-
tion, the symbolic functions of karna can be studied 
through semiotics and symbolism. Among its sym-
bolic functions are concepts like bravery, power, 
majesty, and delivery of a message to immortal 
and heavenly places.  Spatial symbols such as the 
direction of playing the instrument, and temporal 
symbols related to Muharram rituals are also fac-
tors in the symbolic frame of the karna. These mul-
tiple functions show how a musical instrument has 
survived while retaining its functional metaphors, 
and has guaranteed its survival by adapting to new 
performance conditions. Data were collected using 
field and library studies.

Keywords
Guilan’s Karna; Guilan Rituals; Organology; Mu-
harram Rituals; Music of Guilan, mourning.
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