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و بيان مسئله مقدمه

اگر زمانى مديريت جامعه براساس اخالق،. جامعه ايران، در حال گذار از جامعۀ سنتى است

و مناسك دينى به شكل سنتى آن بود، امروزه موقعيت دين نـه راه افـول يـا آموزه های دينى

و ديـن. پيمايد اضمحالل، بلكه راه تغيير را مى داری تعبيرهـای متعـدد از وضعيت جديد دين

و بـه. اند كرده يكى از اين تعبيرها، سكوالرشدن دين است كه با نهادهـای دينـى كـه ظـاهراً

و نظمى  مى مبتنى بر آموزه شكل سنتى، ثبات  بـه. رسـد های قوی دين دارند، متفاوت به نظر

 بـه چيزهـای مـرتبط عملكردهـایوها باورداشـتازای يكپارچـه نظـام دين، دوركيم، گفته

در كننـد،مى عمـلآن بـه كـهرا كسـانى همـه عملكردها،وها باورداشت اين است، مقدس

 مناسـكى، اعتقـادی،: داری دارای چهار بعد دين. كندمى همبسته واحد اخالقى يك اجتماع

مىو عــاطفى مراســم های انجــام مــداحى يكــى از شــيوه.)152: 1387ديلينــى،(باشــد پيامــدی

از ديربـاز، مـداحان در كنـار.، در ايـران سـابقۀ طـوالنى دارد)داری بعد مناسكى ديـن(دينى

و عامل انتقال مفاهيم مهـم دينـى، بـه و هدايت مردم تالش كرده طور روحانيون برای ارشاد

و نهضت امام حسين و. اندو يارانش بوده7خاص حادثۀ كربال با توجه بـه اهميـت مراسـم

د آيين ـ از دهـۀ های ـ تغييـرات در ايـن نـوع 1350ينى در طول چهار دهـۀ گذشـته تـاكنون

طور خاص، نوع استفاده از متـون،به. لحاظ سبكو شيو  اجرا بسيار اهميت دارد عزاداری به

و همچنـين نـوع عمـل مـداحان در دهـه و نوع موسيقى، های گذشـته تغييـر چگونگى اجراء

ر كرده است؛ اين تغييرات به به. اندخ دادهمرور لحاظ تجربـى دو پرسـش زيـر مطـرح اكنون

و عوامل مؤثر بر آن چيسـت؟ آيـا مـداحى بـه زمينه: است های تغيير مداحى به شكل جديد

و متنوع، به معن سبك ی تغيير مراسم از شكل سنتى به شكل مدرن اسـت؟ تغييـراهای جديد

.ن جـوان بـه اوج رسـيده اسـتهای هفتاد بـه بعـد، بـا مـداحا های موجود از سال در مداحى

مى يافته خوانى شـكل گرفتـه های جديـد از نوحـه سـبك،دهد كه اوالً در دهۀ اخير ها، نشان

و سرانجام به نقد عزاداری سنتى بينجامـد؛ است كه مى توانند ساختار عزاداری را تغيير دهند

رو های متفاوت مداحى با حضور افراد نوحـه گونه،ثانياً  و هـای متفـاوت،شخوان بـا شـكل

و) دينى( مراسم دينى را در قالب كاالهای فرهنگى عرضه كرده است كه با جلـب مخاطـب

گيری شـكل. های جديد مـذهبى شـده اسـت گيری عالقه كنند  خاص موجب شكل مصرف

و مصرف جديد دينى، راه را بـرای كمرنـگ های دينـى در عـزاداری كردن حساسـيت بازار
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و شـيوه تنوع سبك،كند؛ ثالثاً سنتى ايجاد مى خـوانى، امكـان حضـور های متفـاوت نوحـه ها

و گروه هايى كـه عالقه؛های متفاوت را فراهم كرده است های اجتماعى متعدد با عالقه افراد

و مناسك دينى تعلق ندارند اين نوع حضـور، نقـش افـراد را در برابـر. الزاماً به قلمروی دين

و نظم سنتى مهم كرده است هـايى شـده گيری مقاومتو سـرانجام موجـب شـكل ساختارها

مى است كه جامعه نيز به اوج اين وضعيت، مناسكى. دهد تدريج به تغييرهای ناشى از آن تن

و گاه دنيايى است سليقه .)216ـ 217: 1390بهار،(ای

ً معمـوال در مقابـل،باشـد مى2پسـند، كه در اصل بـه معنـى موسـيقى عامه1موسيقى پاپ

مى) محلى( فولكو موسيقى كالسيك آن قرار و از از اواخـر دهـه. هـا متمـايز اسـت گيـرد

و اين سـبك از موسـيقى، بـه 1960 نوعى بـه ميالدی، موسيقى پاپ در جهان گسترش يافت

شد موسيقى مسلط بين  كـه شودمى تعريفای موسيقى عنوانبه پاپ، موسيقى. المللى تبديل

 ايـن چنـد هـر.اسـت مـالى سـود كسـب آن، توليـداز هـدف يـا شده تجاری تهيه شكل به

 درواقـع، امـا.بـرد كـار بـه هـم شناسـىو زيبايى ايـدئولوژی، حيطـهدر توانمىرا موسيقى

از باشد جالب مخاطبين همه برایكه شده طراحى طوری پاپ، موسيقى  سليقهِ كاربردنبهو

 فـريس، سـيمون روو، يويـدد برنـت، همچـون؛ زيـادی افراد منظراز. ننمايد تبعيت خاصى،

-دارد كـه كنترلـىو اعتراضى جنبهدوبه با توجه-پاپ موسيقى ديگران، نگويسو كيت
 كـه شـودمى توليـد زيادی مخاطبين برایو است گرفته قرار شدن كااليى مرحلهدر امروزه

.)202ـ 210: 1390بهار،(كنند نمى فكر مفهومبهو بوده لذت كسب دنبالبه تنها

هـایو اسـتقرار حاكميـت دينـى، هييئت كى از عوامل مهـم پيـروزی انقـالب اسـالمىي

آن مذهبى بوده ها بوده است اما پس از پيـروزی انقـالب اسـالمى، اند كه روحانيت در رأس

آن های سياسى كشور وارد عرصه اين روحانيون در تمامى  و برخى از ها در اين پسـت شدند

دو چه در سمت-جديد  و چه سـمتهای و كليدی كشور تر، دچـار های اجرايـى پـايين لتى

و  اشتباهاتى شدند كه همين وضعيت، باعث تغيير ديدگاه مردم نسبت به مقام روحانيـت شـد

از ايـن لغزش،باعث شـد كـه عامـه مـردم و در نتيجـه، جامعـه هـا را بـه پـای ديـن بنويسـند

 
1. pop music 
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و نيز ارزش كـاهش امه مردم نسـبت بـه روحانيـتعاعتماد های نخستين انقالب فاصله گيرد

مى چنانو يابد  به شود، كه مشاهده ن احسـاس نزديكـىاجای روحانيون، با مـداح عامه مردم

. بيشتری دارند

و از سـال 1368طور آرام از سال در ايران، رواج موسيقى پاپ به بـا 1376شـروع شـده

و بـه رشد روزافزونى مواجه شده است، اما اين روند تنهـا در حـوز   موسـيقى، بـاقى نمانـده

های اخير، پذيرای موسـيقى پـاپ هايى كه در سال از حوزه. ها نيز گسترش يافت ساير حوزه

به شده است، مداحى مى نحوی كه با گسترش اسـتفاده از ايـن موسـيقى، نوحـه پـاپ، باشد؛

مى. ده استكرها كسب ای در كنار ساير انواع مداحى جايگاه ويژه در به نظر های سالرسد

و بـا  بـه توجـه اخير، اين سبك از موسيقى در نوحه ايرانى، رواج بسيار زيـادی پيـدا كـرده

حجـم:گفـت تـوانمى شـود،مى دادهآن مخـاطبينو نوحهبه عزاداری،دركه هايى آزادی

 هستند،و شرط قيدبى پاپ موسيقى دنبالبهكه جوانانى شده سركوب انرژیاز زيادی بسيار

از جريان در و .شـودمى تخليـه معنـىبىو پـوچ مفـاهيمو تند ريتمبا نوحه طريق عزاداری

 ريـتمبا نوحه آن،طىكه شودمى اطالق به فرايندی نوحه شدن پاپ،نظری جنبهاز بنابراين

 مفـاهيمازای نوحـه كه چنين است طبيعى.شودمى ايفا شورهمراهو ضربى صورتبهو تند

. است تهى سنتىو اصيل

و جايگــاه مردمــى نقــش هيئت ــذهبى ــر هــيچ هــای م شــايد. كس پوشــيده نيســت آن ب

ـ ملى در جامعـه اسـالمى بزرگ هـر.و محافـل مـذهبى باشـند مـا، هيئـات ترين پايگاه دينى

ــردم شناخته چه ــان م ــت در مي ــك هيئ و ارزش ي ــاه ــدر، جايگ ــزان ق ــد، مي و واال باش ــده ش

حـال اگـر ايـن هيئـات، مـروج نوحـه بـا.د بـودتأثيرگذاری آن بـر مـردم نيـز بيشـتر خواهـ

و اخالقى باشند، عزادارانى نيز به اين سمت گرايش پيدا خواهنـد آموزه د امـا كـرهای دينى

و اخالقى در هيئـات ارائـه شـود، جوانـان از آموزه اگر نوحه پاپ هـای بدون محتوای دينى

و سينه. دينى فاصله خواهند گرفت ميان جوانان از شـكل سـنتى زنى امروزه جريان عزاداری

ـ كه در قديم رواج داشته  و از محتوای غنـى تقريباً به-و اصولى خود طور كلى خارج شده

و جوان پسـند آن، كـه مصـداق كـامًال برنامـه شـورزنىو شكل وزين خود به شكل هيجانى

ـ گرايش پيدا كرده است مى به در دهه. باشد بـا ظهـور ويژه از دهۀ هفتـاد بـه بعـد، های اخير

عزاداری، نوع خاصى از هيئـات مطـرح شـدند كـه بيـانگر ايجـاد ای از هيئات موج گسترده
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به تحولى عميق در روند عزاداری سنتى بودند كه هم به و هم و شكل اجرا لحاظ لحاظ ظاهر

و نـوع جديـدی از هيئـات عـزاداری محسـوب مى . شـوند محتوا از نوع سـنتى آن متمايزنـد

و آالتبهها جديدبودن آن و اسـتفاده از ريـتم واسطۀ خروج از هنجارهای سـنتى عـزاداری

و هيجان مذهبى باال در ميان جماعت عزادار اسـت كـه  و تكيه بر شورمندی موسيقى متمايز

اين سبك از نوحه، از سوی محققين زيادی تحت عنوان نوحه. شود توسط مداح رهبری مى

و مح ازپاپ معرفى شده است كه با ريتم تند و بـازاری؛)1: توايى با استفاده كلمات كوچـه

و غيرتخصصـى)2 و مجـازی، كلمـات: ماننـد(استفاده از محـاورات روزمـره عشـق زمينـى

و  ــلطنتى ــارات س و عب ــت و پس ــخيف ــوه وهم)3؛ ...)س ــود جل و آل ــورا ــه عاش  دادن حادث

مى بودن از آموزه عاری)4 و تاريخى ارائه طور هايى بـهن نوحـهارائـه چنـي. شود های اخالقى

و حتى برخى مراجع به و متن مذهبى جامعه، فاصله زيادی دارد طور ضمنى حتم با سيره ائمه

حال مسـئله ايـن جاسـت كـه آيـا واقعـاً ماحصـل سـى سـال. اند از مداحين پاپ انتقاد كرده

ا های سنتى به نوحه حكومت دينى، بايد اين باشد كه نوحه و عـاری ز های پاپ تبديل شـوند

و اخالقى شوند؟ همان آموزه طور كه مبرهن است، بيشتر عزادارن هيئـات مـذهبى های دينى

و اين را جوانان تشكيل مى آن گونه مداحى دهند آبـاد شهر خرم. ها تأثيرگذار هستند ها نيز بر

و دارای تعصب دينى به و اجـرای مناسـك يكى از شهرهای مذهبى ويژه نسـبت بـه عاشـورا

ود كه در چند سال اخير نيز شاهد ورود نوحهباش عاشورا مى های پاپ به مجالس ايـن شـهر

و مداحى گرايش بيشتر جوانان به سمت اين پـژوهش حاضـر درصـدد. ها اسـت گونه هيئات

و شناختى مؤثر بر گرايش جوانان به نوحه است تا برخى عوامل جامعه های پاپ را شناسـايى

به راه . ها پيشنهاد دهد نفوذ اين نوحهمنظور كاهش ضريب كارهايى را

 پيشينه نظری.1

در كــربال گفتمــانو عــزاداری مناســك« موضــوع بــاای مقالــه،)1385(فيــاضو رحمــانى

 جديـد سـبك بررسـى بـه مشـاركتى، مشـاهده روش بـا»شـهری فرودست اقشار ورزی دين

در كــربال گفتمــان كنندكــهمى گيری نتيجــه،نويســندگان.انــد پرداخته عــزاداریو مــداحى

 تمـامو داده قـرار اصـلرا بـه درون ارجـاعو شـورانگيز عرفانى، وجه جديد، بندی صورت

و محتـوای مـداحى نحـوه كـالم، رفتـار،.شوندمى تفسيرو توليد جريان اين بستردر نمادها
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 مقـدسو دينـى توجيـه دارایو معنـادار گفتمـان ايـن درونى سازوكارهایبا مدرن مداحى

مم شود مى .نباشد درست استكنكه

، در فصل موسـيقى پـاپ دينـى پسند درآمدی بر موسیق� مردم، در كتاب)1387(كوثری

در ايران، اشاره دارد كه رواج موسيقى پاپ در سومين دهۀ انقالب، تنها در حـوز  موسـيقى

وی،. خـورد نيست بلكه گسترش استفاده از آن در مداحى مراسم مـذهبى هـم بـه چشـم مى

به معتقد است پسـند عنوان شـكلى مردم گسترش موسيقى پاپ دينى، نشانگر پيروزی مداحى

های در زمان پيش از انقالب، مداحان در سـبك. از عزاداری در دوران پس از انقالب است

دليل نيـاز بـه ايجـاد كردنـد امـا پـس از انقـالب، بـه سنتى نقش ثانويه را در عزاداری ايفا مى

اين روند، پـس از جنـگ. رد مستقلى در عزاداری پيدا كردندهيجان برای رزمندگان، كارك

و مداحان به گروه مستقلى كـه شـأن اجتمـاعى جديـدی پيـدا كـرده بودنـد،  نيز ادامه يافت

عامل ديگری كه بر تغيير جايگاه مداحان تـأثير زيـادی داشـت، ظهـور پديـده. تبديل شدند

. پاپ مذهبى بود هيئات

و كاهيرده در)1388(بهار و مـداح در اجـرای«ای بـا عنـوان مقاله، تحـول نقـش واعـظ

، معتقدند كه مداحان، عناصر اصلى گرداننده عزاداری هستند كه الگوهـای»مناسك عاشورا

مى جديدی از نمايش مـذهبى را در قالب و جـذاب هنـری عرضـه درآن. كننـد هـای نـو هـا

ا تحقيق خود، ويژگى ستفاده از تكنيـك تحليـل محتـوا های متون مورد استفاده مداحان را با

. اند مورد بررسى قرار داده

و فرهنـگ، در كتاب)1390(بهار و موسـيقى مـذهبى در مصـرف ، بـه بررسـى مصـرف

و ضمن بررسى موسيقى پاپ، به كاركردهای تفريحـى يـا اعتراضـى آن ايران پرداخته است

و در ادامه، مداحى در ايران را مورد بررسى قرار  و تغيير جايگاه مـداحى پرداخته است داده

و نوع جديد دينداری تشريح كـرده اسـت او،. در ايران را با توجه به دو مقوله سكوالرشدن

و نوحه مـدرن را تقريبـاً معـادل: نوحه را در ايران به دونوع و مدرن تقسيم كرده است سنتى

م عـدم: به نظر ايشان، عواملى همچـون. نوحه پاپ ارزيابى كرده است حافـل مـذهبى، كنترل

و تغيير نسلى، از جمله عوامـل مـؤثر در شـكل روزمره گيری مـداحى مـدرن شدن متن دينى

. اند بوده

از ابـزار نـرم تقـدس،شـدن نوحـه پاپ«ای بـا عنـوان، در مقالـه)1393(پور طالب زدايى
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مى»عزاداری؛ تحليل تقارن محتوای نوحه پاپ  شـدن پاپدر زيـادی دهد كـه عوامـل، نشان

 از موسـيقى اسـتفاده عامـل، اولـين:ترند مهم عوامل سايراز عاملدو اما دارند دخالتهنوح

مىبه ماژوراز نوحه ريتم تغيير يعنى نوحه؛ اجرایدر غربى پاپ  عامـل، باشد؛ دومـين مينور

از عـزاداری آزادنمـودن مثابـهبهای محـاوره سبكبا غيردينى خاص اصطالحاتاز استفاده

از هوشـمندی خاصـى بـا اخيـر های سـالدر مـذكور، عاملدوهر.باشدمى مذهبى تقيدات

 تقارن اوالً داده است؛ نشان نتايج اين تحقيق. است شده اعمال عزادارانبر نرم قدرت طريق

 زبـاندو هـر آمـاری های نمونه بيندر تقدساز نوحه عاریبا مرتبط مفاهيم بين داری معنى

و فارسى و مـذهبى مـتناز گرفتن نوحـه فاصـله نشـانگر امر اينكه داشته است وجود تركى

زمينـهدر تركـىو فارسـى های نوحـه بـيندر همگرايـى باشد، ثانياًمى نوحهاز زدايى تقدس

.شد مشاهده زدايى تقدس

در)ق 1423(الحيدری به بررسـى سوسیولوجیا الخطاب الشیع�:تراجیدیا کربالعراقى،

د جامعه بهشناختى گفتمان شيعى از. ويژه از خالل مناسـك عـزاداری پرداختـه اسـتر عراق

و به ــذهبى به نظــر وی، مناســك م ــزاداری ــى، بخــش خصــوص ع ــه يــك گفتمــان دين مثاب

مى تفكيك در. دهـد ناپذيری از تشخصو هويـت اجتمـاعى شـيعيان عـراق را تشـكيل وی،

و تأث-بخشى از اثر خود، از داليل سياسى و معيشتى زندگى شيعيان عراق ير آن بـر رويكـرد

. كند گرايش آنها به مراسم عزاداری صحبت مى

،»پارادايم كربال«از مفهوم ایران از مباحثه مذهبی تا انقالب،، در كتاب)1980(1فيشر

عنوان يك ساختار نمادين تاريخى در تشيع كه در جريان انقالب برجستگى يافت، به

و صورت صحبت،های برای حيات عاطفى ايرانيان بندی همچنين از اهميت اين پارادايم

و نقش. كند مى های گفتمان دينى تشيع فيشر، در ادامه به نمادشناسى اين پارادايم، كاركرد

و سنى. پردازدو تفسير منابع دينى مى او به وجوه هويتى اين پارادايم برای تفكيك شيعه

و پارادايم كربال در زندگى به اهميت اين مناسك،نويسنده، در فصل پنجم.كند اشاره مى

و تئوری سياسى آنها اشاره مى و روزمره شيعيان و نحوه ساماندهى آن را توسط مردم كند

مى گروه . كند های مختلف بيان

1. Fisher 
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 چارچوب تئوريك.2

ـ آيزن 1تئوری فيش باين

 اشـاره گـرايش نقـش بـه،تبيـين رفتـار بـرای تئـوری يـك يـافتن پـىدر آيزن،ـ باين فيش

پى رفتار آنان، نظربه.ندكن مى بـروز ماقبـل حلقـه.آيـدمى وجود بـه عواملازای زنجيره در

همو قصدو است رفتاريك انجام نيتو قصد رفتار،  ديگـر متغيردو تابع خود، نوبهبه نيت

آنطىو استو شخصى فردی متغيريككه» رفتارآن سویبه گرايش«اول، متغير:است

» هنجـار ذهنـى«دوم، متغير.كندمى ارزيابىبديا خوب نظر خودازرا تاررفيك انجام،فرد

يك برای شخص رویرا اجتماعى فشارو نفوذ يا انجام  هنجـار.كنـدمى منعكس رفتار كار

 ديگـران از سـوی خـاص رفتـار يـك آنكـه انتظـار شـود؛مى تجزيـه دو عاملبه خود ذهنى

پ فرد انگيزهو شود ارزيابى چگونه .)11ــ9: 1372رفيـع پـور،(ديگـران از انتظارات يرویبرای

منظور سنجش گرايش به استفاده از نوحه پـاپ، عوامـل مـؤثر بـر ايـن در پژوهش حاضر، به

.گرايش مورد بررسى قرار گرفته است

ـ آيزن.1نمودار شماره  مدل نظريه فيش باين

1. Fisbain & Ayzan  

گرايش به
رفتار

هنجار ذهني

برآوردن توقعات

توقعات ديگران

 ارزيابي فايده

 انتظار فايده
و نيت قصد رفتار
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 نظريه كاشت يا پرورش
رسـانهآناز كـه مخاطبـانىو رسـانه ميان متقابل كنشبر،1جرج گربنر»نظريه كاشت«

فـرض. دارد تأكيـد مخاطبـان بـرها رسـانه تأثيرگـذاری چگـونگى بـر نيزو كنندمى استفاده

در واقعيتو رسـانهاز اسـتفادهو مواجهـه ميـزان بينكه استآن نظريه اين اساسى  پنـداری

 های كـه سـاعت صـورت اين بـه.داردودوجـ مسـتقيم ارتبـاط رسانه،آن های برنامهو محتوا

 محتـوایبا های موافق ديدگاهو نگرش تغيير ايجاد باعث خاص،ای رسانهبا مواجهه متمادی

از اسـتفاده های مـورد برنامـه نـوعو ميـزان تعيـين بـا پرورش نظريه واقع،در.شودمى رسانه

 عباسـى(كنـد دسـت پيـدا تـأثيرهنحوو سازوكاربهتا كندمى مطالعهرا تأثير ميزان ها، رسانه

 تـاريخى اهميـت كـه اسـت اين گربنر، بحث محور واقع،در.)80: 1390كاشانى، خليلىو قادی

 چگـونگىو موضـوعات مسـائل، انتخـابدر مشـترك های ايجـاد شـيوهدر بيشـترها رسـانه

 ارائـه نظامو فناوریاز استفاده محصول مشترك، های شيوه اين.است رخدادهابه نگريستن

 جهـاناز مشـترك دركو مشـترك ديدیبهو دارند عهدهبررا واسطه كه نقش است پيام

مى اطراف  ذهنـى مسـلط الگوهـای كاشـترا فراينـدی چنـين محصـول گربنـر،.شود منجر

از يكسـان وبـيش كـمو شـكلهم های ديـدگاه ارائهبه متمايلها رسانه نظر وی،از.نامد مى

 پـذير فرهنگ،سـازوكاری چنـين ايـن براسـاس هـاآن مخاطبـانو اجتماعى هسـتند واقعيت

تا.شوند مى  كـه همـاهنگىو نظـم دليلبهها رسانه:گويدمىكه رودمى پيشجاآن گربنر،

راهاآن بايدكه طوریبه دارند؛ فراوانى اثرگذاری قدرت دارند، زمان طولدر ارائه پيام در

بر مبنى كاشت نظريهبر وارده انتقاداتبه پاسخدرابعده گربنر،.دانست جامعه دهنده شكل

دووی.داد قرار تجديد موردرا نظريه اين كاربران،بر متداخل ساير متغيرهای نكردن لحاظ

 هـا واقعيت ايـن مفـاهيم، ايـنبا.كرد اضافه نظريه اينبهرا» تشديد«و» جريان اصلى«مفهوم

هـای گروه بـرایرا متفاوتى نتايج خاص،ای رسانهبا مواجهه ميزانكه شودمى نظرگرفته در

 بـا رسـانه، مواجهه ميزانكه دهدمىرخ هنگامى اصلى، جريان.بردارددر مختلف اجتماعى

در اثركاشـت كـه دهـدمى روی زمـانى تشديد،و شود منجرها گروهدرها ديدگاه تقارن به

.)392: 1384تانكارد،و سورين(شود بيشتر جمعيتاز خاصى گروه

1. George Graebner 
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1ماكس وبر

-و پايگـاه اقتصـادی وبر، از جمله انديشمندانى است كـه بـه بررسـى رابطـۀ ميـان ديـن

و گروه. اجتماعى پرداخته اسـت هـای خـاص او، بـه پيونـدهای ميـان انـواع گونـاگون ديـن

و تأثير انواع ديدگاه به های مذهبى بر ديگر جنبـه اجتماعى خصـوص های زنـدگى اجتمـاعى

ــار اق ــترفت ــرده اس ــه ك ــواری. تصــادی توّج ــه دش ــخى ب ــن، پاس ــاً دي ــر او، اساس و از نظ ها

ــدالتى بى ــه ناكامى ع ــرای توجي ــى ب و كوشش ــدگى ــه های زن و در نتيج ــا ــرای،ه ــزاری ب اب

و ايجـاد اعتمـاد بـه توانمندكردن انسان آن ها بـا هـدف كنارآمـدن بـا مشـكالت  هـا نفس بـه

پد. اســت ــت ــن واقعيّ ــى اي ــذهبى در پ ــاهيم م مىمف ــد ــه ي ــدگى، ب ــه زن ــد ك ــى آين  طور كل

و نامطمئن است؛ زيرا انسان مخاطره مى آميز كنند ولى آرزوهايشان ها، برخى چيزها را آرزو

آن،چنينهم. شود هميشه برآورده نمى مى ميان آن چه تصّور و در كننـد كـه بايـد باشـد چـه

ف، سرچشـمۀ ديـدگاه تنش ناشى از اين اخـتال. دهد، هميشه فاصله وجود دارد عمل رخ مى

آن. مذهبى است و منصفان، هميشه كـامروا نيسـتند؛ حـال كـه بـدكاران غالبـاً كـامروا نيكان

ــا ايــن واقعيّت. هســتند ــرای كنارآمــدن ب ــن، كوششــى ب و انســان دي ــاگوار اســت  ها، هــای ن

 كننــد كــه آرزوهــای ماديشــان تنهــا از طريــق تمــاس مــذهبى بــا جهــان فراطبيعــى بــاور مى

 بسـته-اند آنان كه بختيـار يـا شـوربخت-خوشبختى يا بدبختى. برآورده شود ممكن است،

 هـا، نـه تصـادفى بلكـه جزئـى نابرابری. هـايى اسـت كـه در جامعـه در اختيـار دارنـد بـه مقام

در نتيجـه، رويكردهـای مـذهبى؛ گـرايش بـه پيوسـتگى بـا. از يك ساختار الگومند هسـتند

ــاگون، ديــدگاههگرو. هــای مختلــف جامعــه دارنــد گروه كم هــای گون  وبــيش های مــذهبى

ــه مى ــاوتى را تجرب ــائل متف ــرا مس ــد؛ زي ــاوتى دارن ــان متف ــاوت مي ــى از تف ــه ناش ــد ك  كنن

و واقعيّات تجربى داشت چشم شناسـى ديـن، در واقـع جامعه،در نتيجه؛ بـه عقيـده وبـر. اند ها

و گروه ت كـه حـامالن ايـن هـای اجتمـاعى متفـاوتى اسـ بررسى روابط ميان اقشـار مـذهبى

.)242: 1387هميلتون،(افكارند

1. Max Weber 
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1بورديو پير

 فـرد كننـده بندی طبقهو شـده بندی طبقه اعمال شاملكه زندگى سبك بورديو، نظريه در

 معاشـرت، های شيوه ورزش،و تفريحات نوع روز، شبانه ساعات تقسيم:چون هايى در عرصه

و .اسـت ترجيحات افراد يافته عينيت واقع،در،است رفتن راهو گفتن سخن آداب خانه، اثاثيه

دارای كــه اســتای اجتمــاعى عــامالن مصــرف های شــيوه زنــدگى های ســبك ســو،يك از

 مصـرفى، های شـيوه ايـن.انـد اجتماعى مشـروعيتو شأن جهتاز گوناگونى های بندی رتبه

 منطـق حسببرزتمای كتابدر بورديو چنانچه اما است؛ مراتبى سلسله اجتماعى بازتاب نظام
،�FتیFنيسـت بلكـه خـود تمـايزات دادن نشـان برای راهى صرفاً مصرف دهد،مى نشان دیال

و ترجيحـات زيباشـناختى ذائقـه.)96: 1381باكـاك،(راهى برای ايجاد تمايزات نيـز اسـت  ها

 محصـول زنـدگى، سـبك بنـابراين. كننـدمى ايجـادرا متفاوت های زندگى متفاوت، سبك

و شـودمى درك مـنش های رويـه بـا خـود دوجانبـه رابطـه از خاللكه استشمن مند نظام

كهمى هايى نشانه نظامبه تبديل  مـثًال(گيـرد قـرار ارزيـابى مـوردای جامعـهای گونهبه گردد

 كنـد،مى اشـاره بورديـو چنانچـه.)172: 1984بورديـو،(...)و آور ننـگ احترام، قابـل عنوان، به

 تمايزگـذاری چـون كاركردهايىكه است مطرح نمادهاوها از نشانه نظامى منزلهبه مصرف

و شـودمى ناشـى تمـايزو تفـاوت همـيناز معنـايش نظر بورديـو،به البتهكه دارد اجتماعى

 زيسـتى نيازهـای بـه پاسـخ همانند مصرف بحث بورديو،در رو، از اين.نيستآنجز چيزی

ازاستفا منزلهبه مصرف بلكه شود، نمى مطرح : همان(است مطرح نمادهاوها نشانهاز نظامى ده

توانـد بورديو، بر اين نظـر اسـت كـه هـيچ چيـزی بـه روشـنى سـليقه در موسـيقى، نمى.)66

هـای ای بـرای گروه سـليقه، پايـه.)31: 1384شـوكر،(كنـد ای فـرد را مشـخص موقعيت طبقـه

و فاصله منظور تفاوت اجتماعى به د گيری گذاری و تثبيـت موقعيتآنها از هـای متغيـر يگران

به. اجتماعى است : همـان(طور مرسوم يكى از ابعـاد حيـاتى ايـن رونـد بـوده اسـت موسيقى،

در فـرد جايگـاه محصـول نيز منشو منش پيامد ذائقه،و ذائقهاز متأثر زندگى، سبك.)266

 ميـزان نندهك مشـخصكه اجتماعى ساختاردر فرد جايگاه.است اجتماعى ساختارهای عينى

 نـوعدو مولـد نيـز مـنشو دهـدمى شكلراوی منش است، سرمايه از انواعوی مندی بهره

1. peer Bourdieu 



 1395تابستان، اول، شماره چهارمسال 102

از نظـامى ديگـریو ذائقه همان يعنى ارزيابى؛و ادراك های از رويه نظامى يكى:است نظام

 ايجـادرا زنـدگى سـبك نظـامدو ايـن تعاملكه بندی طبقه قابل اعمال ايجادكننده های رويه

 ايجـاددر مسـتقل متغيـری منزلـهبه خـود مصـرفى، فرآينـدهای كـه اسـترو از اين.ندك مى

مى مراتب سلســله ــو،.باشــند اجتمــاعى مطــرح ــالكتيكى از رابطــه بوردي ــنشو شــرايط دي  م

ــدمى ســخن ــه گوي ــر ســبب ك ــعدر تغيي ــرمايه توزي ــوازنو س ــدرت ت ــه ق ــهدر رابط  جامع

در كنـد كـهمى ايجـاد متمـايز هـای دارايىوهشـد ادراك های تفاوتاز سيستمىو شود مى

تحريـفرا عينـى حقيقـت كـه اسـت مشـروعى سرمايهو نمادين سرمايه توزيع همان واقع،

.)172: 1984بورديو،(كند مى

1آدورنو تئودور

مى زمانى گويد، چند ويژگى مهم را برای آن توضـيح كه آدورنو از موسيقى پاپ سخن

نخ مى را شــدن ايــن موســيقى كــه زمينــه كااليى ســت، استاندارددهــد كــه عبارتنــد از؛ شــدن

مى تدريج برای مصرف به و مجـازی«او از موسيقى با نام. كند كننده فراهم » فرديت دروغين

آن. كند ياد مى و طراحـى و سـاختار آن، از پـيش سـاخته شـده به نظر آدرنو، اين موسـيقى

مىكه آدورنای دومين نكته. تر انجام شده است پيش كند، مربـوط بـه شـنوند و به آن اشاره

در از نظر وی، پناه. منفعل موسيقى است بردن به اشكالى مثل موسيقى پاپ، حس انفعـالى را

و دنيـايى را بـا ايـن ويژگـى ترسـيم شنونده ايجاد مى و تكـراری اسـت كند كه پايان نـدارد

باشـد كـه موزيـك ايـن دارد كـه اوقـات فراغتـى داشـته دلتنگـى، انسـان را وا مـى. كند مى

اسـتوری، موسـيقى پـاپ را نـوعى ديالكتيـك. آورد های خوش را برای او فراهم مـى لحظه

دو يك واسطه تحكيمى داند؛ مبهم مى و آن را مصـرف كننده جانبـه كـه وقتـى مصـرف دو طرفه

بى حواسو كند، نوعى حس سرگرمى مى و مى پرتى كـه شود، در حالى توجهى در او ايجاد

د مى ور برگشت مصرف، مصرفدر و غفلت آن را توليد به كننده بدون توجه ،عبارتى كند؛

مى مصرف موسيقى، سرانجام به اغفال مصرف بى. انجامـد كننده تـوجهى بـه امـور آدورنـو،

و ايجاد فراغت را سومين ويژگى موسيقى پاپ مى شناسـى، مصـرف از نظـر روان. داند واقع
 
1. Theodor Adorno 
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ح در مصرفموسيقى مىكننده، اين هـايى خـود را بـا نياز كننده آورد كه مصـرفس را به وجود

و تطبيـق دهـد؛ يعنـى مصـرف كه قدرت حاكم صالح مى ای كننده نمونـه داند، متصل كنـد

و هم مى مطيع به وزن با نيازهای حاكم توليد مى شود كه . شـود تدريج با قدرت هـم احسـاس

مى» سيمان اجتماعى«آدورنو، از اين احساس پيوستگى، به .)68ـ67: 1390بهار،(كند تعبير

1ميلتون يينگر

های نسبتاً كوچك، سعى در تبيـين بخشى به گروه او با تأكيد بر نقش دين در مشروعيت

و قواعـد اجتمـاعى دارد كاركرد دين در تقويـت ارزش از. هـا وی، معتقـد اسـت كـه يكـى

و ارائه پا های ناپـذير بـه پرسـش سخ ابطالكاركردهای اساسى دين، حل مسائل بنيادی انسان

و مفهومى  و تجربه مرگ است معنابخشى امـروزه«از نظر يينگـر،. بشر دربار  هدف زندگى

مى برخالف آن مى چه كه تصور در شد، به وضوح و نـاتوانى علـم تجربـى توان ناكارآمدی

طراب گويى به اين مسائل اساسى بشری را مشاهده كرد؛ لذا دين كه برای كـاهش اضـ پاسخ

و هنجارهـای عملـى بـرای معنايـابىو معنابخشى بشر آمده است، عامل اصلى خلق ارزش ها

نيازمنـد،بايد در نظـر داشـت كـه جوامـع انسـانى بـه ميـزان زيـادی.)68: 1997يينگر،(» است

و مشـاهده جهـان براسـاس آن هسـتند ويزیĤدست يكـى از داليـل. معرفتى برای تكيه بـر آن

و وحشــت  ــا جهــان پررمــز وراز طبيعــى، عــدم پيــدايى آدمــى اساســى تــرس در مواجهــه ب

و درك جهان پيرامون است قابل ويزیĤدست بـا تكيـه بـر كـاركرد. اطمينان برای تكيه بر آن

و كـاهش نگرانى دين در پاسخ هـای انسـان بـه گويى به مسائل بشری، شاهد رفـع اضـطراب

و در نتيجه دليل گم در واقـع، ديـن بـا ارائـه كاركردهـای. عملى او هستيمبى،شدن در مسير

و مســير شــناخت، كــاركرد ســه و اجتمــاع، هــدف نهــايى گانه تعيــين وضــعيت كنــونى فــرد

مى آرامش و حــذف اضــطراب را در فــرد ايفــا از نظــر يينگــر،.)89ـ88: همــان(كنــد بخشــى

مى عضويت در گروه« آو های دينى و مشخصـى را بـرای افـراد پديـد رد تواند جايگاه ثابـت

مى كه در مقايسه با ساير گروه و و آنى بوده توانـد روابـط مـداوم، های صنفى، كمتر ابزاری

و هنجارين را برای افراد به ارمغان آورد ثابت، غيرحساب .)308: 1978رابرتسون،(گرانه

1. Milton Yinger 
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 مدل تحليلى تحقيق

 مدل تحليلى تحقيق.2نمودار شماره

 شناسى تحقيق روش.3

هـا نامه بـرای گـردآوری دادهو پيمايشو از ابزار پرسـش روش تحقيق مبتنى بر روش كمى

و همچنـين از نظـر ميـزان ژرفـايى؛ پهنـانگربه. استفاده شده است لحاظ معيار زمان، مقطعـى

مى. است و سـطح تحليـل، خـرد جامعـۀ آمـاری پـژوهش، كليـه. باشـد واحـد تحليـل، فـرد

كـه دارای برنامـه هفتگـى94ـ95آبـاد در سـالی شـهر خرمعزاداران مـرد هيئـات عـزادار

آن مى و تعداد مى 7600هـا در حـدود باشند حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول. باشـند نفـر

و حداكثر پراكندگى،95كوكران برای سطح  از روش. نفر محاسبه شـده اسـت 365درصد

55نامه تحقيـق شـامل پرسـش.ای تصادفى ساده نيـز اسـتفاده شـده اسـت گيری خوشه نمونه

كه گويه مى مى15باشد 4باشـد، گويه مربوط به متغير وابسته يعنى گـرايش بـه نوحـه پـاپ

عقالنيت
ابزاري

پايگاه
اجتماعي

شركت در
مراسم

ذائقه
مصرفي

عالقه به
ريتم

شبكه
اجتماعي

نه
مي
يز
ها
ير
تغ
م

ي
ا

تماعيعوامل اج

به استفاده از گرايش

 نوحه پاپ
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گويـه7گويـه مربـوط بـه متغيـر ريـتم موسـيقى،5گويه مربوط به متغير شركت در مراسم،

گويـه6گويـه مربـوط بـه متغيـر عقالنيـت ابـزاری،13های اجتماعى، مربوط به متغير شبكه

و  مى5مربوط به متغير ذائقه مصرفى در انتهـای. باشـد گويه مربوط به متغير پايگاه اجتماعى

و1گويه برای سن،1نامه، پرسش در1گويه برای وضعيت تأهل گويه برای محل سكونت

از در اين تحقيق، از اعتبار صوری برای سنجش روايـى پرسـش. نظر گرفته شده است و نامه

آلفای كرونبـاخ. نامه استفاده شده است كرونباخ، برای سنجش پايايى پرسش ضريب آلفای

و برای متغير وابستهمى806/0نامه، شده برای كل پرسش محاسبه از: باشد گرايش به استفاده

و بــرای متغيرهــای مســتقل تحقيــق822/0نوحــه پــاپ،  ، ريــتم726/0شــركت در مراســم:،

737/0، ذائقه مصـرفى740/0، عقالنيت ابزاری829/0های اجتماعى، شبكه701/0موسيقى

.باشدمى736/0و پايگاه اجتماعى

و نتايج تحقيق يافته.4  ها

و63گو، نفـر پاسـخ 365ها، نشان دهند  اين است كه از تعداد نتايج يافته 36درصـد مجـرد

و درصد از پاسخ81اند؛ همچنين درصد، متأهل بوده د، سـاكن درصـ19گويان، ساكن شهر

و ميـانگين سـنى قـرار گرفته25ـ18درصد از افراد نمونه، بـين سـن41. اند روستا بوده انـد

46گويان، دارای مــدرك ليســانسو درصــد پاســخ54. ســال بــوده اســت28گويان پاســخ

مى. اند درصد، دانشجو بوده 67كند كه ميـانگين متغيـر وابسـته، نتايج آمارهای توصيفى بيان

مىب درصد مى و اين نشان از بـين متغيرهـای. اند شدن رفته ها به سمت پاپ دهد كه نوحه اشد

و شبكه63مستقل، ريتم موسيقى با  با درصد را60های اجتماعى درصـد، بيشـترين ميـانگين

با. اند به خود اختصاص داده از بين ابعاد نوحه پاپ، بيشترين ميانگين مربوط عبارات سخيف

مى 88 و درصد با كمترين ميانگين مربوط به بعد آموزهباشد مى37های دينى و درصد باشد

.اند های دينى، فاصله زيادی گرفته ها از آموزه اين نشان دهند  آن است كه نوحه

 بررسى فرضيات
برای آزمون فرضيات از رگرسيون چند متغيـره تـوأم اسـتفاده شـده اسـت كـه نتـايج در

شد2و1قالب جداول شماره  .ه استآورده
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 خالصه مدل رگرسيونى تحقيق.1جدول شماره

 دوربين واتسون خطای استاندارد ضريب تعيين تعديل شده ضريب تعيين

504..494 .34481 1.317 

 ضرايب رگرسيون.2جدول شماره

ضرايب ضرايب غيراستاندارد متغيرها

استاندارد

سطحtآماره

 معناداری

خطایBآماره

استاندارد

 بتا

 مقدار ثابت

 شركت

 ريتم

 شبكه

 عقالنيت

 ذائقه

 پايگاه

3.754.18520.291.000

-.325.036-.386-9.001.000

.428.040.48410.725.000

-.225.033-.312-6.789.000

-.230.044-.226-5.199.000

.073.047.0681.569.118

.023.031.031.752.453

مى1ايج جدول شماره نت 53اند دهـد؛ متغيرهـای مسـتقل تحقيـق حاضـر، توانسـته، نشان

،2نتايج جدول شـماره. را تبيين كنند) گرايش به نوحه پاپ(درصد از تغييرات متغير وابسته

و پايگـاه اجتمـاعى، از نظـر: متغير مستقل، دو متغير6دهد كه از بين نشان مى ذائقه مصـرفى

ن و اين دو متغير بر گرايش به نوحه پاپ مؤثر نمى شدهآماری معنادار بـا توجـه بـه.باشـند اند

های، شــبكه391/0، شـركت در مراســم بـا516/0مقـدار بتـا، متغيرهــای؛ ريـتم موســيقى بـا 

با259/0اجتماعى با  به ترتيب بيشترين تأثير را بر گرايش افراد بـه229/0و عقالنيت ابزاری

. اند های پاپ داشته نوحه
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و متغير وابسته تحقيق؛ نتايج مربوط به تحليل مسير جدول تحليل مسير متغيرهای مستقل

و متغير وابسته تحقيق در قالب نمودار شماره  .آورده شده است3متغيرهای مستقل

و وابسته.3نمودار شماره  نمودار تحليل مسير متغيرهای مستقل

P25=0/016

رواج نوحه
yپاپ

ذائقه
x1مصرف

P71=0/071

P21=0/258

x6عقالنيت ابزاري

P76=-0/229

ريتم
x2موسيقي

شبكه
x3اجتماعي

پايگاه
x4اجتماعي

x5شركت درمراسم

P23=0/302

P24=0/042

P74=0/013

P73=-0/259

P75=-0/391

P26=-0/080

P72=0/516
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 گيری نتيجه

و برجسته در موسيقى مردمها بررسى كنند  اهميـت كنـونى موسـيقى پسند، منعكسی جديد

صنعتى چنـد ميليـارد،ای فرهنگى در سطح جهان است كه در كنار خود عنوان پديده پاپ به

و نيــز فرهنــگ مردمــى  ــه ســبك دالری را داراســت و شــيوه نســل جــوان را ب های بســيار ها

در موسيقى مردمدر. گوناگون تحت تأثير قرار داده است و تجـارت پسـند، تقابـل بـين هنـر

و راك خود مى استفاد  گسترده از واژه پاپ آن را نشـان دهـد؛ چيـزی كـه روی شـوكر از

مى به از. كند عنوان فرآورد  موسيقى برای مصرف توده در بازار ياد در سه دهۀ اخير، يعنـى

ــه بعــد ســال ــاد ب ــدی از نوحــه ســبك-های هفت ــه كــه ســبب خوانى شــ های جدي كل گرفت

و ظهور مداحى بـه شـكل. های سنتى شده است شدن عزاداری رنگ كم در واقع، شاهد بروز

و حرفه ای هستيم كه توانـايى بـااليى در جـذب مخـاطبين مجـالس مـذهبى كامًال تخصصى

مى اند؛ موسيقى جذابى را در نوحـه داشته و ترانـه برنـد كـه بيشـتر مردم ها بـه كـار های پسـند

مى دلخواه و آغشـته بـه موسـيقى پـاپ اين مداحى. باشند مردم های جديد، به سـبك مـدرن

و رضايت هستند؛ چراكه مى خواهند مراسم دينى را در قالب كاالهای فرهنگى عرضه دارند

معتقـد-» صـنايع فرهنـگ«طور كـه آدورنـو واضـع اصـطالح؛ همانكنندمخاطب را جلب 

و كاالهـای فرهنگـى در يـك صنايع فرهنگى مشغول رقابـت بـا: است كه يكـديگر هسـتند

و رنگ باقى نمى مى. مانند شكل ،گيری كرد كه در حال حاضر گونه نتيجه توان اين بنابراين،

انـد؛ ای پيـدا كرده اند كـه شـكل كارخانـه های سبك مدرن تبديل به كاالهايى شـده مداحى

آن،ها يعنى توليد آن مى وابسته به مصرف ها، مطابق بـا اين دسته از مداحىدر واقع،. باشد ها

و در اين ميان، دين ناديـده گرفتـه شـده اسـت كـه يـك ذائقه مخاطبين خود ارائه مى شوند

و جامعه دينى تلقى مى محققين در پـژوهش حاضـر بـا توجـه بـه. شود زنگ خطر برای دين

خ عوامل مؤثر به گرايش به نوحه پاپ بر روی ديدگاه آبـادرمهای هيئات عزاداری در شـهر

و تحليـل علمـى ها به سمت پاپ اند تا داليل گرايش نوحه متمركز شده شدن را مورد تجزيه

های اجتمـاعى، پايگــاه عقالنيــت ابـزاری، شــبكه: بــر ايـن اســاس، از پـنج متغيـر. قـرار دهـد 

و شـركت در مراسـم هيئـات، بـه عنوان متغيرهـای اجتماعى، ذائقه مصـرف، ريـتم موسـيقى

و تأثيرگذ داشتن ريـتم: همچنين از ده بعد. ار بر گرايش به نوحه پاپ استفاده گرديدمستقل

تند، وجود عبارات سخيف، وجود عبارات تحريفى، وجود عبارات موهوم، وجـود عبـارات 
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ـ عاطفى، وجود واژه هـای های سلطنتى، وجود عشـق مجـازی، عـدم وجـود آموزه احساسى

آم معرفتى، فقدان آموزه و فقدان به وزههای اخالقى های نوحـه پـاپ عنوان معرف های دينى

از دهند  آن است كه نوحه نشان،ميانگين اين ابعاد. استفاده شده بود هايى كه در آنهـا بيشـتر

و واژه و غيرقابل فهم، عبارات تحريفى های سـلطنتى اسـتفاده شـده عبارات سخيف، موهوم

ايـن وضـعيت، نشـانگر گـرايش. انـد است، رغبت بيشـتری را در ميـان جوانـان ايجـاد كرده

و درواقـع حـاكى از آن اسـت كـه در حـال ها به سمت موسيقى مردم نوحه پسند بوده اسـت

مى حاضر در جامعه هدف، نوحه و آموزه ها چيزی را ارائه هـای دهند كه طالب داشـته باشـد

منظور سـنجش گـرايش بـه نوحـه پـاپ بـه،در تحقيق حاضـر. دينى كمتر مد نظر قرار گيرد

 گانه زير مطرح شده بودند؛ ضياتششفر

مى1 بههای اجتماعى رسد استفاده از شبكهـ به نظر مى بر گرايش .باشد نوحه پاپ مؤثر

مى2 بهرسد پايگاه اجتماعىـ به نظر مى بر گرايش .باشد نوحه پاپ مؤثر

مى3 بهـ به نظر مى رسد عقالنيت ابزاری بر گرايش .باشد نوحه پاپ مؤثر

نظ4 مىـ به به)سنتى يا مدرن(رسد ذائقه مصرفى موسيقىر  نوحه پاپ بر گرايش

.باشد مؤثر مى

مى5 بهرسد ميزان عالقه به نوع ريتمـ به نظر مى بر گرايش .باشد نوحه پاپ مؤثر

مى6 بهرسد شركت در مراسم هيئتـ به نظر مى برگرايش .باشد نوحه پاپ مؤثر

و ذائقـه) فرضيه دوم(پايگاه اجتماعى: تنها فرضيات آزمون فرضيات تحقيق نشان دادند،

و بقيـه فرضـيات تأييـد شـدند) فرضيه چهارم( مصرفى موسيقى بـا. مورد تأييد قرار نگرفتنـد

كـه-توجه به عدم تأييد فرضيه دوم تحقيق درباره تأثير پايگـاه بـر گـرايش بـه نوحـه پـاپ 

و مــاركس بــود  هــای گونــاگون، گروه:دكــر تــوان اذعــان مى-مســتخرج از نظريــات وبــر

كم ديدگاه مى های مذهبى كننـد كـه وبيش متفاوتى دارنـد؛ زيـرا مسـائل متفـاوتى را تجربـه

ــان چشم ــاوت مي ــات تجربى داشــت ناشــى از تف ّ و واقعي ــد ها ــر،. ان ــده وب ــه عقي در نتيجــه، ب

و گروه جامعه وتى هـای اجتمـاعى متفـا شناسى دين در واقع بررسى روابط ميان اقشار مذهبى

نتايج اين پژوهش، نشانگر ايـن اسـت كـه افـراد در قشـرهای. است كه حامالن اين افكارند

های پاپ گرايش دارند اما اين گرايش، بيشتر بـه سـمت طبقـه پـايين مختلف به سمت نوحه

و  و شايد دليل اين امر هم ايـن اسـت كـه طبقـه محـروم جامعـه از مسـائل كشيده شده است
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و برای تخليه احساسات خود به سمت نوحهب مشكالت زيادی رنج مى ها با مضامين پـاپ رند

همچنـين بـا توجـه بـه. گونه حـل كننـد اند تا بتوانند بخشى از مشكالت خود را اين پناه برده

عدم تأييد فرضيه تأثير ذائقه مصرفى موسيقى بر گرايش به نوحه پاپ، بايد اذعـان كـرد كـه 

و اينگله معتقـد اسـت كـه،بورديـو. ارت اسـتخراج شـده بـودفرضيه فوق از نظرات بورديو

و ترجيحات زيباشناختى متفـاوت، سـبك ذائقه . كننـدمى ايجـادرا متفـاوت های زنـدگى ها

مى نيز نظريه دگرگونى ارزشى،اينگلهارت  نسـبت گرايشكه صورت اينبه كند؛ را مطرح

به نسلو گرديده تقويت فرامادی های ارزش به  بيشـتری اولويـت ادیفرام های ارزش جديد

مى با توجه به اين ديدگاه. دهند مى كه ها، و ذائقه افراد نسبت بـه دهـه: توان گفت های سليقه

و های اين پژوهش نشانگر اين بوده گذشته تغيير يافته است اما يافته انـد كـه افـراد بـا سـاليق

كردن كه بـا هرولـه اند؛ يعنى افرادی های پاپ گرايش يافته های متفاوت به سمت نوحه ذائقه

و موافق نباشند يا با موسيقى پاپ نيز انس نداشته باشند اما به نوحه و ضـربى هايى با ريتم تند

يافتن نوحـه پـاپ نشانگر عموميت،-شناختى اين امر از منظر جامعه- شور عالقه داشته باشند

مى در ميان عزاداران مى نوحـه سـنتى را بـه تواند در آينـده باشد كه در صورت عدم كنترل،

. سوی زوال ببرد

ريتم: در بين متغيرهای جامعه شناختى مورد استفاده در اين پژوهش، به ترتيب متغيرهای

و شبكه و ميـانگين71/4و80/4و حـداكثر29/1و20/1های اجتماعى با حـداقل موسيقى

. انـد دارا بودههای پـاپ درصد، بيشـترين تـأثير را بـر گـرايش افـراد بـه نوحـه60/0و63/0

مى28همچنين ميانگين متغير سن كه باشد، نشانگر اين است كه دامنه سنى افراد نمونـه سال

ای، بازوان نيرومند با توجه به اين موضوع كه جوانان هر جامعه. باشد مورد مطالعه، جوان مى

و پيشرفت هر جامعه آن جامعه محسوب مى ا شوند و نيز آنای منوط به قشر جوان است جاز

مى بيشترين افراد مشاركتكه دهنـد، گـرايش كننده در مراسم عزاداری را جوانـان تشـكيل

كم ها به نوحه آن و نيز و اسـتفاده بيشـتر از نوحـه شـدن نوحـه رنگ های پاپ های های سـنتى

تواند زنـگ خطـری بـرای جامعـه تلقـى گـردد كـه در صـورت آغشته به موسيقى پاپ، مى

و دينداری مردم دچار انحرافات اساسى خواهديك تشديد در آينده، از  شـدسو تعلق دينى

و ديـنو از سوی ديگر، منجر به خالى پـژوه شدن عرصه عزاداری محرم از واعظين روحـانى

و در نهايت، دين به امر روزمره كه حداقل در بعـد اعتقـادات، شودمىای تبديل خواهد شد
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مى با توجه. جنبه فردی به خود خواهد گرفت كه امـروز: توان اذعان داشت به نتايج تحقيق،

ترين رسانه شـيعه، تضـعيف شـده اسـت؛ چراكـه ديگـر ماننـد گذشـته بـا عنوان قوی منبر، به

و مراجع بزرگ انجام نمى به حضور علما و مى شود و ايـن هـم بـه صورتى مستقل عمل كنند

و گستردگى مجالس است كه باعث كاهش نظارت روحاني و علمای برجسـته دليل تعدد ون

يك. شده است ـ سياسى، و تحـوالت در مجـالسو تحت تأثير شرايط اجتماعى سری تغييـر

ــاد كــه همــواره مجــالس عــزاداری امــام در شــهر خرم. هيئــات عــزاداری رخ داده اســت آب

و7حسين و علما برقرار بوده اسـت، در چنـد سـال اخيـر شـاهد رشـد با حضور روحانيون

و ــالس ــن مج ــترش اي ــا گس مى هيئ ــاهده و مش ــتيم ــزاداری هس ــهت ع ــه روزب ــود ك روز ش

ـــاركت مى مش ـــتر ـــز بيش ـــالس ني ـــن مج ـــوند كنندگان اي ـــه. ش ـــه ادام ـــت ك ـــديهى اس  ب

و مى  ناپــذيری توانــد پيامــدهای جبران چنــين رونــدی بــه هــيچ وجــه مطلــوب نيســت

زيـر ارائـه منظور جلوگيری از اين وضـعيت، پيشـنهاداتبه.را در آينده به همراه داشته باشد

مى شــده كــه در صــورت  اداری را از وضــعيت موجــود تواننــد عرصــه نوحــه عــز كاربســت،

: نجات دهند

و تــذكرات الزم را بــه روحــانيون باســواد در مجــالس عــزاداری حضــور بيشــتری يابنــد

و ديگران، الزم است با توجه به نظريه. های پاپ بدهند مداحان نوحه های يينگر، اينگلهارت

مورد مداقه قـرار،نظر ها در صورتى كه از سوی افراد صاحب؛ جريان تغيير ارزشگفته شود

شد گيرد، جامعه با آسيب های در ايـن زمينـه الزم اسـت آسـيب. های كمتری مواجه خواهد

.اشاعه نوحه پاپ به نسل جديد يادآوری شود

و يكى از ابزار های رسـانه های اثرگذاری بر نسل جوان، اثرگـذاری از طريـق تلويزيـون

كه تلويزيون، يك رسانه ملى است، ضروری است تـا نسـبت بـه با توجه به اين. جمعى است

و از اشـاعه نوحـه پخش نوحه های پـاپ در سـطح جامعـه های سنتى اهتمـام بيشـتری بـورزد

و عالوه بر آن، الزم است متوليان نوحه سنتى، حضـور بيشـتری در رسـانه. جلوگيری كند ها

و در ايـن عرصـه نيـز نسـبت بـه تبليـغ نوحـهويژه فضای به  های سـنتى مجـازی داشـته باشـند

.اقدام نمايند

و همـان مى دانشجويان، قشر كثيری از اعضای جامعه هسـتند دهـد طور كـه نتـايج نشـان

ــا در شــهر خرم بيشــتر عــزاداران هيئت و دانشــجو بوده ه ــاد از قشــر جــوان ــد آب ــه. ان منظور ب



 1395تابستان، اول، شماره چهارمسال 112

به اين قشر، الزم است با انجام كاراثرگذاری ماندگار بر روی سـوی هـای فرهنگـى آنـان را

مى. های سنتى سوق داد نوحه توانـد در ايـن زمينـه تاثيرگـذار باشـد، تقويـت از مواردی كـه

و تـرويج عـزاداری دانشـجويى از طريـق تشـكيل هيئـات سـنتى در درون دانشـگاه هيئات ها

.های سنتى است نوحه
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