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:پسند ديني سازي و فرهنگ عامه آيين، آييني

هاي جديد مداحي هاي بصري ديني و شيوه ملي در برخي بازنماييتأ

عبداهللا گيويان
∗

  

   چكيده

از ابزارهاي تحليلي كارآمد در مطالعة دين، » پسند فرهنگ عامه«و » آيين«مفاهيم

هاي فرهنگي و علوم اجتماعي از  هاي مختلف در دانش ديدگاه. فرهنگ و جامعه است

 تحوالت ةا سازوكارهاي اجتماعات ديني را در عرصاند ت اين مفاهيم استفاده كرده

مقاله حاضر با استفاده از مفاهيم فوق درصدد است اول . فرهنگي تحليل كنند

كند و بخش دوم با  پسند ارائه مي مباحثي نظري در خصوص آيين و فرهنگ عامه

وضع كند تا از م هاي رايج تالش مي ها و شمايل نگاري نگارانه بر مداحي مروري مردم

هاي عاشورايي را در ايران معاصر بررسي و   ـ نمادگرا تحول آيين           گرا فرهنگ

پسند به  در اين مقاله فرهنگ عامه. پسند روشن كند هاي آن را با فرهنگ عامه   نسبت

هاي  ي ديده شده است كه در مقابل استراتژييها آن، تاكتيك تعبير دوسرتويي 

  . آيند   ها در مي هاي سنتي برگزاري آيين تي در شيوهسازي به صورت تحوال آييني

  

 -گرا سازي، فرهنگ پسند ديني، آييني آيين، فرهنگ عامه: واژگان كليدي

نگاري، عاشورا، كاميونيتاس، سوسيتاس، آستانگي، ميشل  نمادگرا، بازنمايي، شمايل

  .دو سرتو، جان فيسك، كليفورد گيرتز

  

∗
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  مقدمه

 آيين
1

د و  نتابان را بر مي     و لذا انديشة ديني     رسمي ديني، درك دين ياران      نگاه  هم هاي ديني 

 بـه عبـارت     .دنشـو   با عواطف و هيجانات مردم عادي كوچه و بازار اجرا و بزرگ داشته مـي               هم

 ريشه در همها  پس، آيين. دهند مي                  ها هم تفكر و هم عواطف ديني را در خود جاي  ديگر، آيين

پرسش اصـلي ايـن مقالـه    . گيرند ه قرار ميهم در قلمرو فرهنگ روزمرگان دارند و   فرهنگ نخب 

پسـند  رهنگ عامـه  اي براي بروز ف    صورت زمينه  هتوانند ب  ها چگونه مي   اين است كه آيين   
2

عمـل   

ــر   ــته ب ــن نوش ــد؟ اي ــا   كنن ــي خص ــه برخ ــت ك ــادين يآن اس ــينص بني ــا آي ــه ــژه  ه، ب وي

»سازي آييني«راهبرد
3

ـ   ـ         هـ  صـورت زمينـه    ه، ب كـارگيري ابزارهـا و      ها و عـواملي مسـاعد بـراي ب

هاي شيوه
4

  .كنند  فرهنگ عامه عمل مي

 ص بارز آيين،يكيد بر خصاأدر بخش اول، با ت. تأليف يافته است دو بخش درمقاله اين 

هاي بنيادين و جايگاه  ، به ويژگي ادبيات آيين شناسياز مروري بسيار مختصر و فشرده ضمن

پسند  عامهسپس با مرور تعابير مختلف از فرهنگ . د شداشاره خواه نيزنظري اين اصطالح 

 سخن گفت پاسخي » دينيةفرهنگ عام«توان از ا ميپرسش كه آيايم تا به اين  كوشيده

 اين نوشته ،سرتوودر پرتو آراي متفكراني چون جان فيسك و ميشل د. موقت داده شود

بر . كند مي تعريف آناندر زندگي روزمره  فرهنگ عملي مردم منزلةپسند را به  فرهنگ عامه

اين اساس، فرهنگ ديني مردم در زندگي روزمره كه در ارتباط با فرهنگ رسمي و راهبرد 

پسند  منزلة فرهنگ ديني عامهيابد، به  ني اسالمي كردن همه امور تحقق مياساسي آن يع

  . شود تعريف مي

نگارانه و  ساماندهي به گزارشي مردممباحث ارائه شده در بخش اول، چارچوبي نظري براي 

ايي برخي هاي عاشورايي و توضيح كيفيت موسيق هاي بصري آيين نيز تحليل بازنمايي

هاي  هايي از آيين نگارانه نمونه مقاله حاضر حاصل بررسي مردم. كند ها فراهم مي مداحي

پسند  فرهنگ عامه متوني از مثابهها، به  تفسير اين نمونه.  است1384مستان عاشورايي در ز

 و پسند عامه و ذائقه فرهنگ ها ارزشثير آييني سازي بر ترويج أاي براي فهم ت ديني، مقدمه

 و تفسير ارائه شده بر ها نمونهبديهي است .  ديني خواهد بودپسند عامهگسترش فرهنگ 

 در اساس چارچوب تحليلي اين مقاله، تنها يكي از تفسيرهاي محتمل بر تحوالت جاري

  . آيد همة موارد به حساب نميشك قابليت تعميم به  نگي ديني جامعه ماست و بيفره

1 . Ritual 
2 . Popular Culture 
3 . Ritualisation 
4 . Tactics 
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  آيين

ه توانند فهم ديني خود را ب ايي كه مردم با استفاده از آن ميه ؤثرترين شيوهيكي از م

برانتون، (»  چندمنظوره آيينةرسان«ييد و منتقل كنند، أ، ترويج، تپيوستهشكلي نمادين 

گويد  مي) 116-119: 1973 (طور كه كليفورد گيرتز  رسانه، آناين. است) 734: 1980

ة عقايد و اعمال، كند و در عرص ارائه مي» الگويي براي هستي« و »الگويي از هستي«

  . هاي انساني را سامان مي دهد كنش

اريك رودنبولر
1

ي زيبا و گويا ها در جامعه تعبير ة نقش و كاركرد آيين دربار)85: 1998(

با تعميم اين . كنند مي» گذاري عالمت«ها زندگي ما را در اجتماع  گويد آيين مياو . دارد

م بايد آن را با استمداد از عالئ توان و مي ي جمعي متني تلقي خواهد شد كه مياستعاره، زندگ

هايي كه  بندي ها و پاراگرافها، پرانتز  ويرگول-ها، نقطه ها، ويرگول سجاوندي مانند نقطه

كنند   كمك مي كه به مااند ئمدرواقع، اين عال. د، خواند و فهميدنكن ن اعمال ميها در آ آيين

گويند و  شوند، از كه و چه مي كه عبارات كي آغاز و كجا تمام ميدر قرائت اين متن دريابيم 

  .كنند و در يك كالم، چه معنايي دارند أكيد ميچگونه نقل مي شوند، بر چه موضوعي ت

چنان كه كريستين بل
2

 مثابةگويد اصطالح آيين در قرن نوزدهم به  مي )14: 1992(

 دين »تبيين  «از اين اصطالح براي .  پديد آمد»هاي انساني ك مقوله جهاني از تجربهي«

و »جامعه«توانند براي تحليل  ختارگرايان دريافتند كه از آن مياستفاده شد و سپس سا

 تفكيك روح و جسم و انديشه و كنش، ناي مببر.  بهره گيرند»هاي اجتماعي پديده«سرشت 

از ديدگاه .  كنش از مقوالت ذهني، تفكر، عقايد و اسطوره متمايز تلقي شدمنزلةآيين به 

دوركيمي
3

در آن واحد عقايد و «پيوسته آيين ابزاري است كه اجتماعات )998: 1981(

  . »كنند ييد ميأهاي جمعي را خلق، تجربه و ت آرمان

هاي مشترك به عقايد و حدود اجتماعي ممكن است در  بندييعهدات و پااز نظر دوركيم ت

جوامع براي مقابله با اين . هاي ابزارگرايانه ضعيف شود جريان زندگي روزمره دنيوي و فعاليت

اين بازسازي از طريق تحكيم .  كنند»بازسازي« خود را  پيوستهنيروهاي گريز از مركز بايد

اي مشترك التزام به مجموعه
4

سازوكاري عمده در اين «آيين  .گيرد  از عقايد و اعمال صورت مي

  ). 2000 ،اتزيوني (»كند بازسازي جامعه ايفا مي

1 . Rothenbuhler 
2 . Bell 
3 . Peacoc 
4 . Common 
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 اما اين بدان معنا نيست كه ، وامدار دوركيم و پيروان اوستاي بسيار شناسي تا اندازه آيين

ها و  يگر حوزهز پژوهشگران دبسياري ا.  در قالب آراي او محصور شوداين اصطالح الزاماً

همچون تقاليي  هاي ارتباطاتي از اين اصطالح عمدتاً و نظريهمطالعات تاريخي «ها، مانند  رشته

 فيشر و ماركوس).15-16: 1992بل، (اند بهره برده» تفسيري
1

 به رواج استفاده )61: 1986(

امكان را با توجه كنند و اين  به منظور مطالعه آيين اشاره مي» نگارانه متون مردم«از آيين در

متوني ساخته شده توسط «ها  از نظر ايشان آيين  .كنند  عمومي آيين توجيه ميبه خصلت

  .»شوند  كه به نيت معنا بخشي به تجربيات، قرائت مياند فرهنگ

اي از   ديني نيست و حتي عدهاين نكته مورد توافق است كه آيين موضوعي انحصاراً

؛ مور و ميرهوف، 144: 1997 هايم –  بار.نك براي مثال(رانند هاي سكوالر سخن مي آيين

گالسامري د). 60-38: 1977
2

بخشي از رفتارهاي آييني ما ريشه «:  مي گويد)478: 1968(

اي به سوي  پنجره «همانندهاي علمي مختلف آيين را  برخي دانشوران رشته. »ر دين داردد

 »كند سازند و آن را مشخص مي ا ميود رهاي فرهنگي كه از طريق آنها مردم دنياي خ پويايي

  ).3: 1992بل، (اند تلقي كرده

هاي تو درتوي نمايش اجتماعي واشكافي اليه« اند براي ها ابزارهاي قدرتمندي آيين
3

 چراكه 

ي فرهنگي را كه اين نمايش اجتماعي در آن تعبيه شده ها ارزشترين  ترين و دروني عميق

 اين همان چيزي است كه ).82: 1984ترنر، (» دكن  آشكار ميآيد، اجرا درمياست و در آن به 

كند و  ز امور را برجسته مياي كه برخي ا شود، پنجره ياد مي» پنجره آيين«آن با تعبير از 

»هاي معنا شبكه«
4

كه  معتقد است )479: 1968(گالسامري د. سازد  را در تعبير گيرتز برمي

كند و  كند، خاطرات را احيا مي  طريقي خاص جلب مير توجهات را بهبندي امو با قاب«آيين 

بندي اين قاب. »كند ه قرائتي خاص از گذشته، مربوط مياكنون را ب
5

، امور را از يكديگر متمايز 

ز امور ارائه زمان ا كند، الگويي بي بندي مي تقسيم» عادي«و امور » مهم« امور ها را بهو آن

تجربه  «كند و به اين وسيله  ميبندي  ستهشان د ها را براساس اهميتكند و آن مي

   ).116-119: 1973گيرتز، (»بخشد كنندگان در آيين را شكل مي مشاركت

ميرچا الياده. ها، كاركردهاي مشتركي هم دارند رغم تفاوت ويژگي ها، علي آيين
6

 )1963 :

ها را بر  نكنند و مكا را خلق مي» زمان مقدس«ها در هر جامعه   آيين معتقد است كه ) 140

1 . Fischer and Marcus 
2 . Douglas 
3 . Social drama 
4 . Webs of significance 
5 .Framing
6 . Eliade 
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 اهميتي كه آحاد سببشود و لذا به  آيين در هر زماني برگزار نمي. ندبخش هم فضيلت مي

مكان برگزاري . شود ري آن هم از ديگر اوقات ممتاز مياند زمان برگزا جامعه براي آيين قايل

ه  لذا هرچ.توان در هرجايي برگزار كرد ها را نمي  از آيينبسياري.  نيز هم چنين استآيين

هاي عادي بيشتر  ها و مكان ان و مكان برگزاري آن هم از زمانباشد زم اهميت آيين بيشتر

هاي عاشورايي، خواه حسينيه يا   بخصوصي است و مكان برگزاري آيينعاشورا روز. شود مي

شود، هرجايي   اجتماع برگزاركننده تعيين ميمكاني ديگر كه به مرور زمان و بنا به توافق

ين با مرزبندي بين امور و پس آي.  از ديگر نقاط فضاي اجتماع ممتاز است»جا «نيست و اين 

ها و مناظر بندي لحظه با قاب
1

يك امامزاده . كند گذاري مي عالمت  جامعه را از نظر فضا و مكان

شود و به اين ترتيب  ها متمايز مي  از ديگر مكانگوناگونهاي  حريمي دارد كه با نشانه

در و ضريح ائمه و امامزادگان را . كند مراتب ارزشي جامعه پيدا ميجايگاهي در سلسله 

 يا  بوسيد، زورخانه گودي دارد كه براي ورود به آن بايد سر خم كرد و تشك كشتيتوان مي

انجام اين كارها . توانند در بدو ورود آن را ببوسند يابد كه مي مستطيل سبز فوتبال اهميتي مي

ان دهد مدخل ورودي يك ساختم نطقي است كه اجازه نميكمل همان ممنطبق بر و يا م

 آن را  يا هنگام سوار شدن اتوبوس در ورودي،برداري كنند اداري را از يك زيارتگاه گرته

توان و كارهايي را هم بايد انجام داد، چرا كه  ها كارهايي را نمي زمان برگزاري آيين. ببوسند

توانند از اقتدار آيين خارج  ، نميي آيين نباشند هم درگير برگزارافراد حتي اگر مستقيماً

 سالي دوبار اتفاق اين اتفاق تقريباً. شود قرمز و آبي هر روز كه برگزار نميدربي فوتبال . شوند

  .كنند  ميافتد، پس هواداران خود را براي برگزاري آن آماده مي

ن و اعمال كنترل ميأويژه پيروان دوركيم آيين را ابزاري براي ت  هگرچه بسياري و ب

» هاي اجتماعي ب بر نظمغلبه بر انشقاقات مترت«اجتماعي تلقي و آن را تدبيري نهادين براي 

اند كه چگونه در جوامع پيچيده كه  ، برخي نيز نشان داده)215: 1992بل،  (اند تلقي كرده

يا ( يناي آي تر اجباري نيست، خصلت آستانه دن در آيين به اندازه جوامع سادهمشاركت كر

داري از  ها از سويي در خدمت ايجاد و نگه آيين: يابد كاركردي دوگانه مي) ي كردن جامعهآيين

   ).29: 1984ترنر،  (گيرند  خدمت مقاومت دربرابر آن قرار مينظم اجتماعي و از سوي ديگر در

در بررسي نسبت بين آيين و فرهنگ عامه الزم است دو مفهوم را كه نقشي اساسي در 

. اين دو عبارتند از خصلت آستانگي آيين و آييني كردن. اين نسبت دارند، توضيح دهيمفهم 

پذيري اجتماعي و مشروعيت بروز  ايط و خصلتي است كه موجبات تغييراولي ناظر بر شر

ها و تدابير ايدئولوژيك در  آورد و دومي مستلزم بررسي نقش ميقرائت هاي مختلف را فراهم 

1 . Spectacles 
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 كه اند ها، همان شرايطي اين. ها و گستراندن دامنه مشاركت در آن است تحكيم و ترويج آيين

  . كند روز و ابراز فرهنگ عامه فراهم ميچنان كه خواهيم ديد بستري مناسب براي ب

 آستانگي)الف
1

  

را پيش نهاد و آن را وضعيتي تعريف كرد كه در آن دو  آستانگي  ويكتور ترنر اصطالح

دو هويت را به ترتيب كاميونيتاساو اين . گيرند  قرار ميهويت انساني در تقابل كامل
2

 و 

سوسيتاس
3

او شرايط آستانگي را توصيف شرايط متحول و لحظه تحويل بين اين . خواند  مي

»اجتماعي«دو موقعيت 
4

»اي جامعه« و 
5

كاميونيتاس مانند گروه نخستين. خواند  مي  
6

، جمعي 

. طبقه لي از آن و لذا نسبتا برابر و بياقاست عاطفي، بدون سلسله مراتب و يا با حد

د انساني هاي وجودي هر فر است كه به ريشه اي متحول كننده تجربه«كاميونيتاس از نظر ترنر 

 ترنر، (»دهد  تماما مشترك و عمومي را سراغ ميبرد و در آن نوع از بودن، چيزي راه مي

شود و فرد مشاركت كننده اجازه  برگزاري آيين اين شرايط تجربه ميدر فرآيند ). 138:1969

شود از بسياري از قيود سوسيتاس كه با مشخصاتي چون عقالني  يابد و بلكه ناگزير مي مي

  . دياب ييشود، رها لسله مراتبي بودن و تفرق مشخص ميبودن، س

اين به تشريح ، ي و به مدد مثالشداجازه بدهيد با مروري بر آنچه تا به اين جا گفته 

كند و  تقسيم مي» برجسته«يا » وق العادهف« و »اديع«آيين امور را به . ازيمبپردموضوع 

كاميونيتاس، در آرزو و گاه در حسرت . كند وم را مرجح بر دسته اول معرفي ميدسته د

اجتماع آرماني
7

اي  توانند در زندگي عقالني جامعه  به اين كه اين امور غيرعادي نمي و با علم

 در حال گريز ازدانند كه  زائران مي. را تجربه و زندگي كندها اي از آن رخ دهند، بنا دارد شمه

جذاب و انحالل در موجوديتي اصيل را، يعني آن  نيشند و اشتياق آزندگي روزمره عقالني خو

عزاداران . كنند تجربه مياند يا آن چه كه بايد باشند، متبلور و  زمان و دور بوده چه در زماني بي

1 . Liminality 
2 . Communitas 
3 . Societas 
4 . Communal 
5 . Social 
6 . Peer Group 

ناسيوناليسم و جدال بـر سـر       مانند  هاي اعتقادي برانگيزاننده     ه ديني همانند تجربه ديگر مجموعه      معتقد است كه تجرب    )701: 1994(رافل -1

ـ اي از آن  خـاطره  اي در گذشـته دارد و      اين جامعه آرماني نمونـه    . »زند به تصور يك جامعه آرماني دامن مي      « تثبيت و اعالن هويت جمعي       ه  ب

گونـه   اي كه درواقع بايد محقق شود و ايـن          نيز در آينده دارد، نمونه     اي  اين اجتماع آرماني نمونه    است و  نقش بسته شكلي در تاريخ اجتماعات     

تـر و تعيـين      يـا امثـال آن قـوي      كه هرچه اين تجربه ديني       معتقد است    )479-80: 1968(گالسامري د . شود كه چنين خواهد شد     تصور مي 

تر خود را يك كاميونيتاس  به عبارت ديگر هرچه يك گروه بيشتر و عميق. »تجربه گروه هاي اجتماعي بسته قويتر خواهد بود « تر باشد  كننده

از نظـر  .  خود را با ديگـران پررنگتـر خواهـد كـرد    هاي ته باشد، اين گروه مرزها و تفاوتفرض كند و تصورموثرتري از روابط درون گروهي داش   

 بـه   هاي اجتماعي وضوح و قطعيت بيشتري داشته باشـد، در آن گـروه تمايـل بيشـتري                  مرزهاي بين يك گروه و ديگر گروه       هرچه« گالس  اد

  ».گرايي مشاهده خواهد شد سوي آيين
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شورايي آرزوي حضور در كربال را اعالم و خصوصيت يك جمع آرماني را كه هاي عا در آيين

ت جمعي أ باشد، ابراز و آن را در هي اوو همراهي با بايد با تمام وجود آماده تبعيت از امام خود

الگويي « و »الگويي از«اين همان. ندنك بي تفاوت نسبت به مناسبات عقالني جامعه ، تجربه مي

 كند مي  به آن اشارهبارهاختن هستي و جهان است كه كليفورد گيرتز  درك و برسا»براي

 پيش از و در جريان تمهيد مقدمات و در حين برگزاري آيين، به تعبير ترنر، ).1973گيرتز، (

آيين، شرايط آستانگي را تجربه كنندگان در  ه خصوص برگزار كنندگان و مشاركتجامعه و ب

  . كنند مي

ها در آن نقشي  ر ترنر تقابلي اصولي است كه آيينونيتاس از نظتقابل سوسيتاس و كامي

 بودندخصوص دوركيم كه مايل ه خالف ساختارگرايان كالسيك و ببر ترنر . كنند جدي ايفا مي

 پاسخگوي نياز جامعه به وحدت و انتظام است ه صرفاً ببينند ك تدبيريمنزلةآيين را بيشتر به 

ترنر اين وضعيت را با صفت ليمينال. بيند وز اين تقابل ميا امكاني براي برببينند، آيين ر
1

 

  . كند مشخص مي

اصطالح ليميناليتي يا آستانگي به : بعدها دو توسعه عمده در مفهوم آستانگي رخ داد

ها  ادها و عقايد مشترك از طريق آيينها مراجعه به نم منزلة شرايطي شناخته شدند كه در آن

براي وحدت حول گرايان ديگر، آيين ابزاري  ر دوركيم و ساختبه خالف تصو. شود تشديد مي

عكس، به . شود ت كلي و كامل يك جامعه منجر نميشود و الزاما به وحد يك كانون ديده نمي

هاي  بيني  چندين و چند كانون كه هر يك جهان موجوديتي واجد منزلةتلقي از جامعه به

. بيند مت در مقابل نظم هژمونيك واحد مياي مقاومتفاوتي دارند، مراجعه به آيين را اسبابي بر

اين اساس بود كه استوارت هال و جفرسونبر
2

موسيقي را آييني ديدند كه جوانان و ) 1976( 

پوستان جاماييكايي االصل در دوران بحراني پس از جنگ دوم جهاني در بريتانيا از   سياهبيشتر

هاي متعدد اجتماعي در  وجود كانون. ندرهنگ حاكم پرداختطريق آن به مقاومت در برابر ف

. نكبراي نمونه (. است  را جلب كردهها  اي واحد توجه بسياري و از جمله نودوركيمي جامعه

  ).34-44: 2003كولدري، 

وم آستانگي وضع اصطالح ليمينوئيدتوسعه بعدي در مفه
3

 براي توصيف افرادي بود كه 

ند، امكان راد كه در جستجوي كشف و تعريف خوداين اف. شرايط آستانه اي را تجربه مي كنند

از نظر ترنر. كنند اي شكل گيري كاميونيتاس فراهم مياي بر بالقوه
4

افراد  )168: 1984( 

1 . Liminal 
2 . Hall and Jefferson 
3 . Liminoid 
4 . Turner 
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 براي. »اند هاي هويت، عاليق يا ايدئولوژي برانگيخته شده با دغدغه « كهاند يد كسانيئليمينو

 تروست،مثال
1

ا بكارگيري مفهوم ترنري كاميونيتاس،  در مطالعه جامعه ولز ب)168: 1988( 

شود و از  از تمناي تحقق آن هويت ناشي مي«داند كه   مي»تجربه هويتي مشتركي«آن را 

توان خرده  براين اساس مي. »شود هاي مشترك نسبت به اين تمناها تشكيل مي واكنش

ميونيتاس ديد هايي از كا نمونهگيري  هاي جامعه را بالقوه حامل و حاوي امكان شكل فرهنگ

هايي هويت خود را در  و در فرآيند برگزاري آيين) يمينالل(اي  انهخواهند در شرايط آست كه مي

اي ديگر   در سايه پديده رااين وضعيت. تقابل با فرهنگ رسمي تعريف، ابراز و اعالن كنند

  .  اند توان فهميد كه آن را آييني كردن ناميده مي

  

 آييني كردن)ب
2

  

 و اولويت دادن به برخي كردناي براي متمايز  يني كردن اتخاذ راهبردهاي ويژهمراد از آي

تر و  تر و امور برجسته و لذا مهم ها، ايجاد و ترويج تمايز بين امور عادي و لذا كم ارزش فعاليت

. اعتالي قدرت كنشگران انساني است انتساب اين تمايزات به واقعيات جاري به منظور

تالشي « داند از  كردن جامعه را عبارت ميآييني ) )204-210 :1992( كريستين بل

ته ساختن و تصديق و هماهنگ براي استفاده از قدرت و اعتبار نهفته در آيين براي برجس

ايجاد و عينيت بخشيدن به ساختارهاي قدرت ذاتي  « كه به منظور »هايي معين تجويز فعاليت

كل «او هدف آييني كردن را . شود  اجرا مي» كه سامان بخش محيط استدر الگوهاي آييني

آييني كردن افراد « و »ها اي روابط قدرت تجويز شده در آيينبخشي به جامعه منطبق با الگوه

ه شكلي استاندارد كردن ب بنابراين، آييني. داند مي ، را هدف غايي آيين كردن»و محيط

دگان در كنن  درميان مشاركت وفاق راوكند، مرزها را برجسته  بندي مي ها را قاب تفاوت

ه ويژه قدرت نمادين را آييني كردن تمامي اقسام قدرت و ب. كند هاي مرجح، ترويج مي آيين

  . گيرد ه كار مي ب).15-17: 1994تامپسون، ( ترين شكل قدرت در آيين است كه اصلي

يع شده است و اين به واقعيت شكلي ناهمسنگ توزه در تمامي جوامع قدرت نمادين ب

كولدري. دسترسي نابرابر به منابع قدرت نمادين: اي داللت دارد ساده
3

أكيد بر با ت) 2003( 

 ةهاي مختلف قدرت در جوامع پيچيده و توزيع نابرابر قدرت در اين جوامع به رابط وجود كانون

راكز تمركز قدرت نمادين اشاره  ممثابةها به ها و اهميت كارگزاران آن قدرت نمادين آيين

  ).72: 1972بورديو،  .نك( دكن مي

1 . Trosset 
2 . Ritualization 
3 . Couldry 
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هاي دورافتاده از قدرت  ، بلكه توسط گروههاي مستقر كردن نه فقط توسط قدرت آييني

ها هايي كه حاكميت با آن آييناشكال خاصي از برگزاري . شود ه كار گرفته ميرسمي نيز ب

ندي است ياسو، فر پس آييني كردن، از يك. آيد توافق كامل ندارد از اين جمله به حساب مي

كند نظام ارزشي و منابع نمادين خود را ترويج كند و  كه از طريق آن قدرت مسلط تالش مي

كردن مجموعه تدابير فرهنگ  به عبارت ديگر، آييني. بياندازد  كانون جامعه جا مثابة خود را به

مسلط و به تعبيري فرهنگ فرادست
1

 يا فرهنگ رسمي
2

گيري از قدرت  هره است كه با ب

ي خود را در فضاي عمومي بگستراند و فرهنگ فرودستها ارزشكند  ن تالش مينمادي
3

 يا 

فرهنگ عامه
4

هاي  راههاي ديگر از  ها و خرده فرهنگ  سوي ديگر، گروهاز.  را به انقياد بكشاند

هاي موجود را چه از حيث فرم و چه از نظر محتوا به چالش  تا آيينكنند  گوناگون تالش مي

  . ه منابع نمادين جايگزين، مقاومت خويش را شكلي آييني ببخشندبكشند و با ارائ

به كار مراوده با هاي احياگر ديني دست  مقاومت نمادين در شرايطي كه جنبشاين 

هاي جمعي سعي در  با استفاده از رسانه گوناگون از جمله هاي راهاند و از  فرهنگ عامه شده

آورد؟ هاوارد لواين عيتي را به پيش مياند، چه وض ردهثيرگذاري بر فضاي عمومي كأت
5

) 1990 :

ه سهولت پذيرفت و نه توان آن را ب ين پرسش داده است كه البته نه مي پاسخي به ا)756

اگر دين قرار است فرهنگ عامه را تغيير «: لواين معتقد است. سرعت رد كرده توان آن را ب مي

 عقايد، اعمال، سازمان و معنويت در ةتحول همبسته در عرص.  بايد متحول شود نيزدهد، خود

. استمل أ تدرخور دو بعد توصيفي و تجويزي ازگفته لواين . »اين توسعه اهميتي حياتي دارد

دادوستد دين و فرهنگ نه جديد است و نه اجتناب پذير و هريك از اديان در اين زمينه تدابير 

وقوف بر سازوكارهاي . اند  انديشيده)ها در اسالم شيعي آيينظيم شعائر و نمثال ت(اي  نهادينه

اين دادوستد، با توجه به تغيير محيط عمل اديان و حضور رقباي قدرتمند، امري ضروري 

هاي احياگر با   نهضتدر تعامل: مل در گفته لواين، وجه تجويزي آن استأنكته قابل ت. است

رقبا و بويژه با فرهنگ عامه چه بايد كرد؟

وايترابرت 
6

از . اردتر به تحول مورد اشاره لواين توجه د ، در سطحي گسترده)39: 1997( 

اند،  م مواجههاي احياگر ديني با رقابت پيروان سكوالريس نظر وي، جوامعي كه در آنها نهضت

برند، شرايطي كه او از  هاي متغيري بين امر ديني و امر قدسي به سر مي درگيرودار مرزبندي

1 . High Culture 
2 . Formal Culture 
3 . Low Culture 
4 . Popular Culture 
5 . Levine 
6 . White 
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ابل  به هراس موجود از اين تق»جنگ فرهنگي«اين . كند  ياد مي»جنگ فرهنگي«نام آن با 

اي هم به نوبه خود،  زند، اين وضعيت آستانه اي را دامن مي زند و وضعيتي آستانه دامن مي

احساس حضور و زندگي در . گرايي است آيينأ دارد، منش عان مي اذ)29: 1984( چنان كه ترنر

هاي رفتاري  اي شيوه  آستانهاي رت ديگر دورهساز يا به عبا رنوشتاي حساس، خطير و س برهه

  .كند اي را تجويز مي ويژه

 اين امر را، با الهام از بتيسسبب
1

 در اين ديد كه يك توان مي، )108-107: 1996( 

هاي عادي رنگ  ت كه در آن تمامي خصايص و موقعيتاي اس مقطع زماني متحول، دوره

هاي نخستين  ب با گروها نوعي از مساوات متناسسلسله مراتب متداول اجتماعي ب«بازند و  مي

  . »اي مجبور نيستند كه نقش مرسوم خود را ايفا كنند شود و افراد آستانه جايگزين مي

اي،زماني است كه هنجارهاي اجتماعي قدرت هميشگي خود را  بنابراين شرايط آستانه

اله اين است كه اين مقادعاي محوري اين . ندارند و همه چيز معطوف به برگزاري آيين است

  . كند عامه مساعد مي هاي متنوع فرهنگ  براي بروز جلوهاي وضعيت را شرايط آستانه

  

  فرهنگ عامه 

. شناختي متداول هاي جامعه بندي  فارغ از گروه،فرهنگ عامه، فرهنگ عموم مردم است

دم و نه مر«فرهنگ عامه را برساخته جان فيسك . اين، يك فرهنگ است و نه يك ضد فرهنگ

هاي گوناگون و گاه متضاد  گويد كه اين فرهنگ حاصل قرائت داند و مي  مي»صنايع فرهنگي

اين مردم يك مقوله روشن « :كند كيد ميأاو ت. هاي صنايع فرهنگي است مردم از فرآورده

تواند موضوع تحقيقات تجربي قرار گيرد، چرا كه در واقعيت عيني  شناختي نيست و نمي جامعه

هاي  بندي مردم پيوندهاي سيالي است كه از تمامي مقوله. ه نام مردم سراغ نداريمچيزي ب

هاي مختلفي تعلق  بندي هاي گوناگون به صورت گذرد، افراد مختلف در زمان اجتماعي درمي

مراد او از مردم » اند شكل سيالي در حركته ها ب بندي  بين اين صورتدارند و معموالً

دهاي اجتماعي است كه در بهترين شكل در قالب احساس جمعيت  از پيونيمجموعه متغير«

شناختي بيروني مانند طبقه، جنسيت، سن، نژاد، دين يا  أت عوامل جامعهمردم و نه در هي

وي مغايرت با قدرت و سياليت را دو خصيصه فرهنگ عامه . »شود  ميهرچيز ديگر بيان

 لحظات تواند در هاي حاكم دارد مي اساس هر فرد در نسبتي كه با قدرتبراين . داند مي

هاي فرهنگي متمايزي پيوند بخورد و به اشكال مختلف بخشي از  ها و گرايش مختلف به صورت

  ).24-28: 1998فيسك، ( شودفرهنگ عامه 

1 . Bettis 
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اين نوع تلقي .  فرهنگ خواص استنامقائل شدن به فرهنگ عامه مستلزم تصور چيزي به 

وپاي قرن نوزدهم اتفاق افتاد،  فرهنگي را، چندان كه در اراز دو وجه متمايز يا سطح گوناگون

اين موضوع بر رويكرد بسياري از . توان از تبعات اعتقاد به دوگانگي روح و جسم دانست مي

»تصعيد و استعال« شوپنهاور بينمثالً. متفكران غربي سايه افكنده است
1

»افسونگري«و  
2

 

جوي ترضيه خاطري  به تحريك شدن و جستاز نظر وي افسونگري. تمايزي جدي قائل بود

مشابه همين نگاه را . »كند از تعمق محض دور مي«رانگيخته را شود و فرد ب بالدرنگ منجر مي

 در تحليل بورديوتوان مي
3

»لذت« از تمايز دكارتي بين)7-486: 1984( 
4

كيف كردن « و 
5

« ،

در تعبير بارت
6

 )b 1975( از كيف
7

 و تفسير باختين
8

ز فرهنگ كارناواليا )1984( 
9

.  ديد

سيمون فيرث
10

»مناسك نمايشي«مبسوط خود درباره  نيز در بحث )124: 1996( 
11

 ذهن و 

هاي  استعاره  از)b 1975(بارت. دهد امور جدي را در مقابل هزل و امور جسماني قرار مي

 بدن قرار ة را پيش بكشد، او كيف را در محدودكند تا جسمانيت كيف جنسي استفاده مي

 زباناز نظر او متن، تداوم يافتگي و كش آمدگي بدن و مشخصاً. دهد يم
12

، همان عضو بدن، 

است و نه ادامه معنا يا زبان
13

 ببخشد كه بتواند با بدن تواند لذت يك متن تنها زماني مي. 

  . اش در تماس قرار بگيرد خواننده

 تولد، رشد، خوردن، مجامعت،(ل با توجه به كاركردهاي جسماني ااز نظر باختين، كارناو

 را در مقابل سكون ايام »نايافته صيرورت پايان«هاي انساني يا  فرآيند) نوشيدن، ضعف و فتور

جان استوري. كند غيركارناوالي بزرگ مي
14

تين را  فرهنگ كارناوالي باخ)101-85: 1997( 

جان . كند رسمي تعريف ميدهد و آن را در تقابل با فرهنگ  معادل فرهنگ عامه قرار مي

داكر
15

 هنوز عميقاً«خواند كه گ كارناوالي را يك سبك فرهنگي مي هم فرهن)185: 1994( 

هاي ادبيات عامه، تلويزيون، و موسيقي  هاي هاليوود، سبك اي قرن بيستم، فيلم فرهنگ توده

1 . Sublime 
2 . Charming 
3 . Bourdieu 
4 . Pleasure 
5 . Enjoyment 
6 . Barthes 
7 . Jouissance 
8 . Bakhtin 
9 . Carnavalesque 
10 . Simon Firth 
11 . Performing rites 
12 . Tongue 
13 . Language 
14 . Storey 
15 . John Docker 
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شور و توان سركوب المللي بودن،  ي كه سرزندگي، دامنه گسترده، بيننفوذ دارد؛ فرهنگ

  . كند روپا در آغاز دوران مدرن شبيه ميآن را به فرهنگ ااش،  ناشدني

  

  فرهنگ رسمي  فرهنگ كارناوالي

  خنده

جديت و عبوس 

  بودن

  ذهن و فكر  بدن

  اخروي  دنيوي

  رسمي  غير رسمي

  عمودي  افقي

  بسته و جزمي  باز

مستعد تغيير و 

  دگرگوني

  اليتغير

  ساكن  پويا

  كميابي و ضيق  فراواني و گشودگي

  كنترل و مهار   هيجانشور و

  كدر بودن  شفافيت

   مقايسه فرهنگ كارناوالي و فرهنگ رسمي-1جدول 

  

خصوص در زمينه فرهنگ ايراني ه اهميت مفروض و نظري جسمانيت در فرهنگ عامه ب

هاي فرهنگي ما، بدن چيزي  براساس آموزه. كشد  را پيش مياسالمي ما نكته قابل توجهي

بدن بايد تابع فرهنگ . رد تا با تزكيه آن مسير استعال گشوده شود را مهار ك آناست كه بايد

 در )50: 1998 (جان فيسك. دهد  وجه طبيعت و طبيعتي انسانيت را تشكيل ميزيرا ،شود

اي از  بدن در خود هسته«:گويد هاي اجتماعي مي خصوص اهميت جسمانيت در سياست

 تنازعي خطير است كه نتيجه سببتقال براي كنترل معناي آن به اين : طبيعت را دارد

تقال » .و روابط بين طبيعت و فرهنگ استپيروزي در اين تنازع حق كنترل معاني فرهنگ 

ه ويژه هاي اعتقاد ديني و ب هاي اصلي نظام معناي بدن، گرچه همواره از دغدغهبراي كنترل 

 لذا، .ني انباشته شوداي اجتماعي شده است كه بايد با معاني معي اسالم بوده است، اكنون حوزه

نزاع درخصوص معناي بدن نزاعي براي قدرت نمادين است كه در آن تقابل فرهنگ عامه و 

  . كنيم را مشاهده ميفرهنگ رسمي 
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   دينيپسند عامهفرهنگ 

 را فرهنگ عملي مردم در پسند عامهبراساس آن چه گفته شد، در اين مقاله فرهنگ 

راهبرد (هاي راهبران فكري   قالب نظارتي كه گرچه در، فرهنگايم كردهزندگي روزمره تلقي 

افتد، سير  ثر از قدرت نمادين و فرهنگ رسمي اتفاق ميأ در مناسبات متو عمدتاً) آييني كردن

نيروزاي اين فرهنگ فهم و عمل هم. نام خود را دارد و سازندگان گمنام و بي
1

نام  هاي بي  گروه

ر دار خود دسترسي نسبي و متغي اي فرهنگي ريشهه  شكلي است كه از يك طرف به سرمايهو

) قدرت حاكماز نظر فرهنگ رسمي و ( هاي مجاز و غيرمجاز دارند و از طرفي در مسير ورودي

كنند؛ اينها به تعبير  ع نيازهاي خود، مبادرت به عمل ميها براي رف اين گروه. قرار دارند

سرتوود
2

كه با آن چه دراختيارشان  هنر آنهاست زنند و اين مي  ناگزير دست به اقدام)1984( 

بدن و جسمانيت و بيشتر فرهنگ عامه بيشتر از ذهن با . كنند گيرد چنان كنند كه مي قرار مي

اني بيشتر از نگر. هاي تودرتو و پيچيده با آرزوها و آمال و نيازهاي جاري سروكار دارد از انديشه

؛ به همين امروز و فردايي كه در آن به سر   دارديدست ي دمهاي درباره دنيايي آرماني، دغدغه

هاي منطقي و مدلل ندارد و چيزي كه امروزه آن را سامان  منظومه .كند  فكر مي،بريم مي

هايي از  اين شادمانگي كه ر).2006گيويان،  (دهد يك ابراسطوره است به نام خوشي مي

با احياي : نمايد بازميي مختلفي خود را ها هاي مكلف است، به گمان من در چهره انديشه

گيري از  گريزد، با بهره مي» عبوس زهد«تصوري دلبخواهانه از فرهنگ ديرينه رندانگي از

شود،  اهنده ميهاي مدرن پن ر محصوالت صنايع فرهنگي به پديدهها و شعارهاي مندرج د جلوه

است و ملتزم به  اينها نه اقتضائات رندانگي حافظانه .غيره علم است و درپيهاست،   تازهدر پي

آن چه هست ،  هاي فرهنگي اقاليم غربي ، نه آشنايي عمقي با فراورده قيود منطقي نگاه عرفاني

اين . عين حال هيچ كدام از اينها نيست ست و در تركيبي، اگر بخواهيد، سطحي از همه اينها

د و گير  رسمي شكل ميهاي مردم با فرهنگ زني نگ در بستري از دادوستدها و چانهفره

  . شود مي متحول

كند و اين  هاي فرهنگي جوامع ايفا مي اي در فعاليت  دين نقش جدي و تعيين كنندهچون

شكل نظري و در عمل ه واسطه حاكميت دولت ديني در ايران دوچندان شده است، به نقش ب

در . ة ديني خواندبايد آن را فرهنگ عام  كهرا شاهديمگيري پديده روبه گسترشي  شكل

توان  ها را كه به ترتيب مي اين جريان. اند ذار بودهثيرگأتهايي  نيري اين پديده جرياگ شكل

  : عبارتند ازهاي دروني و محيطي خواند جريان

1 . Synergic 
2 . De Certeau, M.
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ويژه از مجراي ه  مختلف و بهاي راهگسترش ترويج اعتقادات و اعمال ديني از ) الف

 اسالمي كردن ناماز اين جريان به. ها رسانه
1

كردن تر كلمه آييني يا به معناي خاص 
2

ياد  

هاي فرهنگي در بستري از  سرمايه كردن در قالب احيا و قرائت مجدد اسالمي. كنيم مي

كه اعضاي جامعه را به يافتن خود اصيل  هايي هاي انقالبي صورت پذيرفته است؛ آرمان آرمان

، آن چه در ها را به تحقق اين هويت در اجتماعي آرمانيخواند و آن دار در گذشته مي ريشه

  .خواند افتد، فرا مي اي اتوپيايي اتفاق مي آينده

اين دو  هاي صنايع جهاني فرهنگي هاي جهاني و فرآورده گسترش دسترسي به رسانه) ب

. ندنماي  ميجريان در قالب تقابل دوگونه فرهنگ، فرهنگ رسمي و فرهنگ غيررسمي، رخ

 ديني كه معطوف به استعال و استكمال هاي انقالبي متفكران فرهنگ رسمي با اتكا به قرائت

ويژه قدرت نمادين در پي گسترش خود در ه گيري از تمامي صور قدرت و ب است و با بهره

كارگيري قدرت نمادين مستتر ه ويژه با به اين فرهنگ ب. تمامي جوانب و زواياي زندگي است

هاي  مثل آيين( هاي بازسازي شده هاي از پيش موجود، آيين  خواه آيين–ها   آييندر

 هاي جديداً ، و آيين)مثل نماز جمعه(ويت شده هاي تق ، آيين)گيري انفالبي ورايي با جهتعاش

 شناخت جهان »الگويي براي « و»الگويي از«كوشد تا  مي –) مثل جشن تكليف(وضع شده 

اي آستانه
3

  .  ارائه كند

 يك پديده  منزلةكه به بل،شناختي منزلة يك مقوله متعين جامعهدرمقابل، مردم نه به 

 كه با اند  جمعي نامشخص، خوانندگان، معناكنندگان و مفسران فعال متن فرهنگ رسمي

 فرهنگ عامه را خلق هاي خود عمالً تفسيرهاي دلبخواهانه و مصادره به مطلوب كردن

 در ، از نظر تحليلي به معناي سياسي و بلكه عمدتاًاين فرآورده جمعي، اگرنه الزاماً. كنند مي

بسياري از متفكران عرصه عمومي فرهنگ را . بالد كند و مي تقابل با فرهنگ رسمي عمل مي

گويد كه حوزه فرهنگ   مي،)209: 1997 ( جان استوريبراي مثال.عرصه اين تقابل مي بينند

نگ فاخرنزاع بين فره «با
4

از نظر استوارت . »گذاري شده است  يا رسمي و فرهنگ عامه نشان

جايي كه در آن هژموني ... قلمرو معارضه و مقاومت است« فرهنگ عامه )239 :1981 (هال

پورنيما منككار. »شود مين ميأگيرد و ت شكل مي
5

هاي   برنامهةمطالعبا نيز ) 544: 1993( 

 سلطه عرصه تعارض و نه صرفاً «كند كه فرهنگ عامه مي تلويزيوني در هند به اين نكته اشاره

1 . Islamisation 
2 . Ritualisation 
3 . Liminal 
4 . High 
5 . Mankekar 
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ي و زندگي زني در معان نگ، محل دادوستدها و انواع مختلفي از چانهواقع عرصه فره در. »است

  .ها استكردن با آنها و در آنها و زندگي بخشيدن به آن

جاي « و)409: 1992گيلمور، ( »بالقوه نمادين«فرهنگ عامه شكلي از فرهنگ و لذا 

امه واكنشي فرهنگ ع.  و نه چيزي ضدفرهنگ است)8: 2002ادلز، (» گرفته در افقي از معاني

در (در مقابل فرهنگ رسمي است، فرهنگي كه درپي خلق و محقق كردن يك هويت است 

فرآيند هويت سازي ). مساله مورد بحث ما تعريف هويت اسالمي از خالل جريان آييني كردن

 )210: 1992؛ بل، 6: 1994سيلبرستين، (نك  ، نيز)116: 1984 (به تعبير ژاك دريدا

طور كه اصطالحات  در اين فرايند همان. است» زني  مقاومت، و چانهسازي، ديگر«مستلزم 

شود، فرهنگ عامه را نيز به  در فرهنگ رسمي راهنماي عمل مي» يغيرخود«و » خودي«

بندي  سرتو يكي از كساني است كه به صورتود. شود از عمل رهنمون ميسمت انواع خاصي 

  .اين انواع عمل پرداخت

ها خواهد بين بازنمايي يگر از محققان مي مانند بسياري د سرتوود
1

هاي عمل رابطه   و شيوه

ه اين توجه هاي تلويزيوني ب  برنامهطور كه در مطالعه مثالً گويد همان او مي. برقرار كند

 هم بپردازيم كه  نكتههايي هستند بايد به اين ها چه نوع بازنمايي كنيم كه آن برنامه مي

آنها چگونه اعماليمتون در قرائت خوانندگان اين 
2

هنگ عامه او در مطالعه فر. دهند  انجام مي

.  تا انواع هر يك از اين دو دسته را توضيح دهدكوشد ميدهد و  دو نوع عمل را تشخيص مي

هاي مقتدر كه  كند، تدابيري كه از طريق آنها گروه ها مشخص مي دسته اول را با نام استراتژي

 سازمان يافتهشديداً
3

هايي را براي اعمال  كنند تا فضاها و مكان ند تالش مي كند، لخت و 

اند  درمقابل مردم كه سازمان نايافته. هاي موجود چنين كنند قدرت خود بسازند يا در مكان

از نظر . زنند تا از اين متن قرائت خود را استخراج و بدان عمل كنند هايي مي دست به تاكتيك

 ناشغال فضاهايي كه فرهنگ رسمي در اختيار آنا: سرتو هنر فرهنگ عامه در همين استود

به نظر .  در آن فضاهاهاي خود كردن بادرت به انجام عمل مطابق خواستهگذارد و خالقانه م مي

او معتقد است كه . عامه است سرتو در درك كيفيت پيچيده عمل فرهنگومن بداعت نظريه د

 :گويد او مي. عامه نيست رد فرهنگگرا قادر به معنا كردن سرشت عملك تحقيقات رسمي و كمي

ز مطالعات آماري عمال از رصد كردن رويه هاي مقابله مردم با فرهنگ و هنجارهاي رسمي با«

راضي و » داول و نمودارهابندي، شمارش و محاسبه، و رسم ج مانند، چراكه آنها با طبقه مي

ردم ضا، و آرزوها، بر مقاومت ماو با اشاره به تداوم و سازگاركردن جسم، زمان، ف. شوند قانع مي

1 . Representations 
2 . Practices 
3 . Over-Organised 
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 كند و معتقد است كه فرهنگ زندگي روزمره را بايد در درمقابل فرهنگ رسمي تاكيد مي

 او.  جستجو كرد»هاي تحميلي گيري از سيستم هاي استفاده و بهره راه«و در » ريسازگا«

  :گويد مي) 18: 1984دوسرتو، (

مقاومت ... ن قواعد ديگران هاي غيرقابل شمارش بازي كردن و عقيم كرد راه«

كند كه فاقد فضايي درخور براي خود  هايي را مشخص مي و سرسختانه گروهظريفانه 

ها كه قدرت  سيس شده از نيروها و بازنماييأاي از پيش ت اگزيرند در شبكههستند و ن

هر آنچه لذا، مردم مجبورند با . است، حركت كنند حاكمه آنها را تمهيد كرده

در اين تدابير مبارزه جويانه هنر و لذتي .  عمل كنند،شود ن قرار داده ميدراختيارشا

  . »هاي مسدود كه عبارت است از استخالص از محيطنهفته 

  

   در جامعه معاصرپسند عامههاي ديني و فرهنگ  نسبت آيين

هاي استعاليي  ارزشكنندگان بالقوه و بالفعل خود را به  هاي ديني همواره مشاركت آيين

 و آن طور كه كروكر و )123: 1997گوتهلس، ( »فرآيندهاي تكامل دروني«خواند، به  ميفرا

ساپير
1

تر از همه،  مهمو . . . آيين همواره مستلزم نكات اخالقي است«گويند  مي )89: 1977( 

هاي ديني  وجوه استعاليي آيين. »هاي استعاليي است و يا در پي آنهاست آيين داراي ظرفيت

طلبي انسان از دنياي  عالي اشاره دارد و ناظر بر رهاييي متها ارزش دروني سازي به فرآيندهاي

توان از نسبت آيين و فرهنگ عامه سخن گفت؟  حال چگونه مي. ليم قدسي استسكوالر به اقا

  آيا در اين جا گرفتار تناقض نيستيم؟

 از چگونگي نسبت  به شرح زير و بدون دچار آمدن به تناقضتوان ميبا توجه به موارد زير، 

م آوردن ها با فراه آيين. پسند در جامعه ايران سخن گفت عامهي ديني و فرهنگ ها آيين

 ،لذا. دنكن  اجتماعي را تشديد مي–اي امكان بروز رفتارهاي ضد  شرايط ليمينال يا آستانه

رك  تداپسند عامهاي براي بروز فرهنگ   و از جهت نظري زمينهاي بنيادي به گونه ها آيين

  .  را قرائت عملي عامه مشاركت كنندگان دانست  نهاتوان آ  ميزيرا بينند، مي

در اين شرايط . دهد  عمق شرايط ليمينال را افزايش ميكيد بر برگزاري آيين اهميت وأت

 تمركز عاطفي براي مشاركت در آيين به نفع سببمراعات هنجارهاي اجتماعي به 

تحكيم حضور  هاي آييني كردن كه در پي  راتژياست. شود تر مي رنگ  هنجارشكني كم

هاي  ها و فضاهاي اجتماعي است موجب تسهيل توفيق تاكتيك ي خاص در محيطها ارزش

ط و اي بودن شراي معنا كه با ترويج آستانه شود، به اين ويژه سازگاري مي هفرهنگ عامه و ب

ه بيشتر آحاد مردم به هاي اجتماعي متعدد و ترغيب هرچ برگزاري گسترده آيين در محيط

1 . Crocker and Sapir 
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تري از مردم قرار  تري در اختيار شمار انبوه رگداشت آيين درواقع گستره وسيعبرگزاري و بز

هاي مجاز براي حضور  در عين حال گسترش حوزه. عمل كنندمي گيرد تا روايات خود را 

. مردم، به معناي كاهش نيروهاي كنترل كننده است

امعه را هاي عاشورايي تقريبا كل ج ورد آيينكه در م(هاي آييني  گسترش مكان

آورد  ها را در پي مي افزونتري از اعضاي جامعه در آيينگسترش مشاركت شمار ) گيرد دربرمي

هاي بيشتري در تعامل با  شود خرده فرهنگ و افزوني شمار مشاركت كنندگان باعث مي

 بيشتري را با فرهنگ ها اصطكاك تعامل اين خرده فرهنگ. داده شوندفرهنگ رسمي قرار 

. در پي داردرسمي 

منزلة يك هاي عاشورايي به  به ترويج اهميت و نقش محوري آييناز سوي ديگر با توجه 

 تر برگزار كردن اين آيين در  تالشي همگاني براي باشكوه،اي در فرهنگ ايران پارادايم ريشه

ين اقدام و تالش خود را كند بهترين و بيشتر در اين تالش هر گروه سعي مي. استجريان 

ه مشترك فرهنگ رسمي و تر اين آيين وج تالش همگاني براي اجراي گسترده. مبذول كند

. يشندهاي آرماني خو  يك به دنبال اجرا و ارائه روايت در حالي كه هر؛شود غيررسمي مي

هرچه به عبارت ديگر، . انجامد جرم به تقويت كارگزاران آيين مياستراتژي آييني كردن ال

اين موضوع، . يابد دهندگان آن افزايش مي اهميت برگزاري آيين بيشتر شود اهميت سامان

واقع مداحان  در. شود به تقويت جايگاه مداحان مربوط ميوقتي بحث از مداحان درميان باشد، 

پسند عامههاي  صورت ستارهه خاص ب  در شرايط
1

 افراد آييني شده را آيند كه از سويي درمي 

هرچند در . كنند  نقش الگو را براي پيروان خود ايفا ميكنند و از سوي ديگر دگي مينماين

ت أمواردي هم به هي گيرند، در ر مسير ترويج فرهنگ رسمي قرار ميها د مواردي اين چهره

زينهاي جايگ چهره
2

. يندآ  درمي

شورايي هاي عا شود، در برگزاري متفاوت آيين  ميسببچنين شرايط و مقدماتي است كه 

هايي  بازنمود ، شاهد بروز و رشد)در ميدان محسني در تهرانبراي مثال (برخي مناطق در 

اين پديده را به اين .  ديني بررسي كردپسند عامهها را در قالب فرهنگ توان آن باشيم كه مي

 د در حوزه رفتارهاي دينيها دارنند كه بنابه تعريفي كه عامالن آنتوان ديني خوا اعتبار مي

تباط با هايي از مردم در ار وسرتو عملي است كه بخشاين بازنمودها به تعبير د. شوند واقع مي

.  كه آن را فرهنگ عامه تلقي مي كنيماز اين رو استدهند، و فرهنگ رسمي ديني بروز مي

هاي رسمي خارج   شمول آيينةاالمكان از داير ة افرادي كه بدن خود را حتيحضور گسترد
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سته شدن مرزهايي كه جدايي مقطوع جنسي را در فضاي عمومي تحكيم ، شكاند كرده

–هاي ارزشي  اصراري غريب بر بصري كردن منظومهانگاري مذهبي كه  كنند، شمايل مي 

ها و تشابه آنها به  وص شيعيان داشته است، تحول مداحيخصه اعتقادي ذهني مردم ما و ب

  .هاي اين پديده استاز جمله نمود...اجراهاي اركسترال پاپ و راك و

ها و انحرافات   آسيبمنزلة در هنگام ظهور و پيش از متداول شدن به ها معموالً اين كنش

گذاري ممكن است   كه اين نامكردباوجود اين بايد دقت . شوند اجتماعي معرفي و نقد مي

رهاي ها از هنجا ويژه آن كه ميزان تخطي اين پديده هوجوهي از موضوع را پوشيده گذارد، ب

هاي مختلف  نگاري مذهبي يا سبك  مثال معلوم نيست كه شمايلبراي. رسمي مشخص نيست

در . كرد توان مصداقي از انحرافات اجتماعي تلقي گيري آنها را تا چه اندازه مي مداحي و بهره

پس از گذشت )  راديو و تلويزيوننظير( هاي رسمي كشور مواردي ديده شده است كه رسانه

، به استفاده از آنها مبادرت )هاي نوظهور مداحي شيوه(هاي جديد  ج برخي شيوهمدتي از روا

  . دنبخش نها مشروعيت و رسميت ميد و به اين ترتيب به آنورز مي

  

  هاي بصري و شيوه هاي جديد مداحي  بازنمايي: دو نمونه تجربي

. اشورايي استهاي ع شده در برگزاري آيين هاي شناخته لفهؤبازنمايي بصري و مداحي از م

 حاكي از گرايشي 1384ها در سال   بصري و مداحيهاي  بازنماييبرخيمشاهدات نگارنده از 

اي از اين  ذكر فشرده. پسند است ها به سمت فرهنگ عامه بنيادين در اين دو دسته فعاليت

  . تواند در پرتو مباحث نظري يادشده مفيد واقع شود ها مي گرايش

  

  بازنمايي هاي بصري

خط نگاري: زنمايي بصري مشهود بودمقطع زماني مورد اشاره رواج دو نوع بادر 
1

 و 

نگاري شمايل
2

رايج و مقبول هاي  توان ادامه سنت رسمي خط نگاري ميها را  خط نگاري. 

  ).  مراجعه شودشماره يكبه ضميمه ( رسمي دانست

 رسمي هماهنگ هاي فرهنگ هايي كه خود را با ارزش  در ميان گروهين موارد معموالًا

اعم از ( هاي آييني شده رسمي هاي بصري در مكان اين نوع از بازنمايي. كنند، رواج دارد مي

، مانند  )دهد هاي برگزار شده در آنها را نمايش مي مراكز دولتي يا مراكزي كه تلويزيون آيين

 در دتاًشود، در حالي كه نوع دوم عم سجد بالل و امثال آنها مشاهده ميمهديه تهران، م

1 . Typography 
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هم چنين . دهند هاي عزاداري ترتيب مي  كه مردم براي برگزاري آيينشود ميمراكزي ديده 

  . اند نشريات دولتي و نيز صدا وسيما كامال راه را بر عرضه شمايل نگاري هاي نوع دوم بسته

 هاي مذهبي و عمدتاً كردن شخصيت  به بصريهاي نوع دوم مشخصاً نگاري  شمايل

اي، تصور عامه  هاي قهوه خانه اي از نقاشي اين دسته، آميزه. پردازند ورايي ميهاي عاش شخصيت

در .  استوطنيگي وطني و غيراز زيبايي و جذابيت مردانه و انگاره هاي موجود از صنايع فرهن

ها و الگوهاي گرافيكي  بندي كنند و با تركيب يي پيدا ميها حالت روا نگاري مواردي اين شمايل

ي از خون و مشتي گره  كه جوييياي اوايل انقالب بسيار سازگارند؛ جا رحرفهپوسترهاي غي

هاي زيباشناختي و  ؤلفهن از مآاي از قر اي و كبوتري و آيه ز دنيا و اللهاي ا كرده و نقشه

  . معناشناختي كليشه شده بود

. اند تهاي شاق بر عهده گرف  وظيفه،هاي نوع دوم كه سابقه چنداني هم ندارند نگاري شمايل

 چراكه بايد منتهاي معنويت را ،ها دچار تناقضي جدي باشند نگاري رسند اين شمايل به نظر مي

آن . شكل ديدني كنندترين  شده است، به عيني ها تنها با تصوري ذهني ادراك مي كه طي قرن

. بازد همان تصور تاريخي از معنويتي آرماني است رسد در اين معادله رنگ مي چه به نظر مي

 كه عظمت مفهومي در عظمت موضوع بصري شود ميها گرايشي ديده  نگاري در اين شمايل

سازي و تحقق بخشي توان مادي ها را مي اين نوع بازنمايي. تجسد يابد
1

هاي ذهني  برداشت 

شود  هاي نوع دوم ديده مي نگاري هاي هاليوودي شمايل بندي در قابنچه آ. تاريخي دانست

اي شده از  هاي سينمايي است، تصويري است رسانه  قدسي با قلماي تصوير شدن خاطره

 همه چيز، الجرم در قيد مرئي بودن قرار داده شده نذهنيتي تاريخي كه در عصر بصري شد

هاي  نماي درشت شخصيت: هاي نوع دوم مشهود است نگاري اين موضوع در اكثر شمايل. است

به ضميمه ( اي خانه هاي قهوه ثير نقاشيأتهاي مذهبي، خواه تحت  عاشورايي و ديگر شخصيت

به ضميمه ( هاي ديداري خلق شده باشند رسانه ثيرأو خواه تحت ت) مراجعه شودشماره دو 

در تيلت آپ نگاه مخاطبي كه در پاي تصوير عظيم سپهساالر كربال ). مراجعه شودشماره سه 

كند، و در  ال برود نگاه مي محكوم است به باايستد و آن را با سري كه از نظري فيزيكي مي

عضالتي كه يادآور تلفيقي از رستم و آرنولد است، چه چيزي جز حيرتي ناشي از زيارت 

ماري كليسايي سبك گوتيك قدسيتي متجسد در عظمتي مادي، آن سان كه في المثل مع

  ؟)مراجعه شودشماره چهار به ضميمه ( شود ميكرد، ديده  دنبال مي

اين واقعه در بستر .  جدي در ابراز و ابالغ عقايد ديني استيحولاز ياد نبريم كه اين ت

 در آن بصري كردن مضامين ذهني ها اي درحال وقوع است كه براي قرن يادقفرهنگي اعت
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بصري .  مغاير با رواج شمايل نگاري مسيحيسابقه يا كم سابقه بوده است؛ چيزي كامالً بي

گيري همه چيز به سمت و با معيار سرگرم  هتر بر بصري كردن امور در كنار جشدن و اصرا

 اما در عين أمل بسيار دارد؛اين واقعيت جاي ت. اي خاص دنياي معاصر است كنندگي پديده

  .مل بسيار داردأدانند نيز جاي ت ه كفر ميحال موضع و منظر كساني كه اين گرايش را همساي

اي بزرگ، ه گذشته از پرده. ندشد هاي مختلفي ارائه مي صورته ها ب نگاري اين نوع شمايل

هاي كنار  شد آنها را در پوستر فروشي مي. شدند ميهاي مختلف چاپ  ها در اندازه اين شمايل

در قالب تابلو و برخي نيز در ها برخي از آن. ها پيدا كرد  دستفروشي وها خيابان، كيوسك

. رسيد روش مينصب روي شيشه خودروها به فهايي براي  وچك به صورت برچسبهاي ك قطع

اين . د دال بر وجود بازار براي اين قبيل محصوالت باشدتوان ميزده  تاملي هرچند شتاب

توان گفت كه  ميدر يك كالم .  مورد بحث قرار گيرد»اقتصاد آيين«د در قالب توان ميموضوع 

ر  اين امسبب. ندا خواهان و متقاضي آن مي شوند چون مردمها عرضه  اين نوع شمايل انگاري

ييد فرهنگ رسمي يا تاريخ أ مورد ت، اگر چه كامالًشود مياين كار انجام . وجود بازار است

  .مذهبي نباشد

  

  مداحي 

در نكته محوري .  موضوع مداحي استشود، پرداخته ميجا به آن ي ديگر كه در ايننمود باز

خي اجراهاي هاي موسيقايي و اجرايي بردهاي اصولي بين بنيا ن تشابهجا گسترش روزافزواين

برانگيز در  ترين ابزارهاي عاطفه از مهممداحي . پسند است هاي عامه مداحي و موسيقي

در اين جا ما با موضوع اجرا. استهاي مذهبي بوده  آيين
1

شويم، جايي كه عالوه بر  مي  مواجه

. اند  امور اجتماعي در آن دخيلنيز به منزلةهاي اجرا  ها و سبك فرد مجري، سنتهاي  ويژگي

 از ،هايي از وقايع و در يك كالم دراماتيزه كردن ماوقع نمايي برش اغراق، تحريف و بزرگ

رساني،  شك در ارزيابي موفقيت نوع عاطفه برانگيز پيام بي. ابزارهاي بيان عاطفه برانگيز است

اي براي تحريك عاطفي و هيجاني مخاطبان به مشاركت در آيين  معيار اصلي تدارك زمينه

ي ها آييناصرار اجراكنندگان . سابقه نيست هاي عاشورايي بي ها در تاريخ آيين ن روشاي. است

گراييده است كه بسياري از متفكران   عاطفي و هيجاني آن قدر به افراطعاشورايي بر انگيزش

؛ 1378 شريعتي .نك ، مثالبراي(اند  ي مخرب ياد كرده انحرافبه سانديني از اين پديده 

  .)1379 ،مطهري
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ه ها استفاده از رمزهاي غيركالمي و ب اي اصلي عاطفه برانگيزي در مداحيكي از ابزارهي

 موسيقي هاي عاشورايي، عمدتاً يقي در آيينصورت مشروع استفاده از موس. ويژه موسيقي است

هاي گوناگون به اجراي اين  استفاده از سازهاي مختلف در دورهچند  آوازي بوده است، هر

هاي موسيقايي و  تحول جنبه. اند افزوده يا از آن منها شده عاشورايي يها آيينبخش از 

اجرايي
1

موسيقي نوحه . توان و نبايد از تحول كلي فرهنگي ايران مجزا دانست ها را نمي  مداحي

ة ها طبق منطق موسيقي نوحه. كرد هاي مشخصي پيروي مي در گذشته از قواعد و قانون

هاي بومي  وسيقي ايران و نيز موسيقي و نغمهدستگاهي مجغرافيايي آن، برگرفته از رديف 

هاي همان ناحيه قرار  يا گويشثير زبان أمتن اشعار نوحه نيز تحت ت. رايج در همان منطقه بود

هاي ديگر موسيقي  تر از گونه زباني ساده ر گرفته از مفاهيم مذهبي و با مفاهيم نوحه بر. داشت

ها تنوع حالت. داد ل ميمين را انتقامذهبي مثل تعزيه، مضا
2

هاي   در رديف دستگاهي و نغمه

تن متن و مفهوم داد تا با در نظر گرف بومي ايراني اين امكان را به كاربران اين موسيقي مي

اي مورد نظر از نغمه
3

ها و  ها و ترتيب نغمه گيري صحيح حالتبه كار.  خاص استفاده كند

كارگيري شعري مطابق و متناسب با آن حالته استفاده درست از هارموني همسرايان و نيز ب
4

  

پيشتر براي . ي شدباعث انتقال مفاهيم، زنده نگه داشتن آيين كهن و موسيقي اصيل ايراني م

شد كه كيفيتي حماسي دارد و  در چهارگاه يا ماهور خوانده مي) ع(مثال مقتل حضرت عباس

مداحان بدون آن . تر است ه محزونشد ك  و سه گاه خوانده مييا ذكر عاشورا در شور و دشتي

كردند ها اشعار داشته باشند، چنين مي يتكه الزاما به اين قابل
5

.  

، هنري كه كرديم هاي هنر بومي تلقي مي بايد مداحي را از شاخه بنابراين پيش از اين مي

ه  آن را خلق كردفرهنگ باالالبداهه مردم بود كه تقريبا بدون كمك  بيان خودانگيخته و في«

 ،به نقل از استريناتي 60:1957 ،مك دونالد(» هنر بومي از نهادهاي خود مردم بود ... بودند

ثير توليد و مصرف انبوه أامروزه اجراهاي مداحي تحت ت. اما امروزه چنين نيست). 1380

الت هاي موسيقي و تباد با رشد تدريجي فرآورده. رفته استموسيقي و صنايع فرهنگي قرار گ

ها و اجراهاي  ورود ملودي. مداحي بروز پيدا كردهاي اجراي  گي تحوالتي در نحوهميان فرهن

جراها پس از پيروزي انقالب هاي تركي در اين ا هاي عربي، الحان و نغمه ستان، تممنطقه خوز

هاي اجرايي تحت تاثير تحوالت  الحان و شيوه تغيير. گ تحميلي افزايش پيدا كرده جنو به ويژ

1 . Performative 
2 . Moods 
3 . Melody 
4 . Mood 

ده است درپـي آن بـود تـا         اي شناخته ش   مدي، كه خود موسيقيدان و خواننده      مثال ساليان پيش دوست عزيزم سيد جالل الدين مح         براي -1

. بود، منتشر كندآنهاهاي مصرح موسيقي براي اجراي  كه مشتمل بر اشعار نوحه و دستگاهنسخ موروثي خانواده خود را 
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يني و نيز گسترش دسترسي  استفاده آييني شده از رسانه در ترويج اعتقادات داجتماعي و نيز

هاي گذشته  ه در سال مثال، احتماال بياد داريد كبراي. هاي جهاني افزايش يافت به رسانه

زني رايج شد و  هاي سينه در دسته» ميرند آدما«، »بانگاهانش«هايي مثل  تقليد از آهنگ

  . فراهم كردموجبات اعتراض بسياري را 

هاي   موسيقي1384هاي رايج در محرم  ؤثر بر شيوه برخي مداحييكي از منابع م

هاي صنايع فرهنگي خارج از كشور مورد توجه  رواج اين نوع از فرآورده. آنجلسي بود لوس

يك ايراني كه بنياني براي عالوه بر موسيقي كالس«. برخي از نويسندگان قرار گرفته است

وفه بوده است، در ساليان اخير موسيقي غربي نيز مشتريان خود را پيدا كرده هاي متص فعاليت

در ساليان پس از پيروزي انقالب اسالمي موسيقي وارداتي، شامل نوارهاي صوتي و . است

انان رواج اي درميان جو پسند ايراني مقيم آمريكا به شكل گسترده عامهويديويي از هنرمندان 

هاي  شامل موسيقي(ي رسما پذيرفته شدهها ايي به جز موسيقيه مصرف موسيقي. پيدا كرد

هاي رسمي   گستره سياستها ازات جوانان، جايي كه آندر تجمع) توليدي در صدا و سيما

فيت اين  كي)55: 1993( نفيسي) 188: 2006، گيويان(» اند، رواج يافته است گريخته مي

  :كند موسيقي را چنين تشريح مي

اي است از ديسكوهاي تركيبي، موسيقي التين، رگا، و  ي ملغمهموسيقي پاپ ايران«

موسيقي بك بيت
1

 فارسي، استفاده از پركاشن8/6، ريتم 
2

ترين محل  رايج. هاست  و ملودي

هاست، جايي كه امكان  ري كنسرتدر محل برگزا] آمريكا[براي اجراي اين موسيقي در غربت 

ضايي آكنده از همهمه و غوغا خود را يله كنند و در دهد هزاران ايراني تين ايجر و بالغ در ف مي

انديشه محوري در اين . جوي وسوسه كننده و نيز نوستالژيك كه تاالر را فرگرفته غرقه شوند

جا تغيير  در اين. يده شدن، با پوست حس شودمجامع اين است كه موسيقي به جاي شن

حسي
3

وات و  است؛ بافت صداها و اصتر ي از كالم و شعر تصنيف بسيار مهم و ريتم موسيق

  .»دهد الشعاع قرار مي همهمه همه چيز ديگر را تحت

  .كيد اصلي روي ضرب دوم و چهارم استتأموسيقي مردمي آمريكايي كه چهار ضربي است و در آن  -1

  .اي  سازهاي كوبه-1

شناسي منظور فرآيند ايجاد احساس رواني در اثـر انگيـزه يـا              در روان . م در اثر تحريك اندام يا بخش ديگر بدن        احساس يا درد يك اندا     ـ2

 احساس بوي بخصوصي در اثر ديدن رنگي بخصوص، يا تحريك بزاق در اثـر ديـدن چيـزي تـرش                     براي مثال تحريك بدني يا حسي است؛      

.مزه
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  هاي موسيقي نوحه امروز  ويژگي

ايران از موسيقي مردمي مغرب زمينپذيري موسيقي  ثيرأهاي گذشته با ت طي سال
1

، نوحه 

و قواعد ثير پذيرفت با اين تفاوت كه در موسيقي مردمي با رعايت اصول أنيز از اين روند ت

 ولي در نوحه امروز شود ميبرداري به مخاطب عرضه سازي، تنظيم و اركستراسيون و صداآهنگ

هاي از موسيقي ايراني،  مل موسيقي مردمي مغرب زمين، گوشهبا تركيب دلبخواه از عوا

هاي  در زير به برخي خصوصيت .  مواجهيمشخصي خوانندهة موسيقي تركي، عربي و سليق

  :كنيم پسند غربي اشاره مي عامهمروز و تشابهات آن با موسيقي موسيقايي نوحه ا

عدم : برداري از موسيقي پاپ با محدوديتي جدي مواجه است نوحه امروز براي گرته•

ضرب پايه . شود مياين محدوديت با استفاده از عوامل ديگري برطرف . امكان استفاده از ساز

وسيقي مردمي غربي با دستگاه درامدر م
2

 كه در شود ميورت طبيعي يا الكترونيك توليد  به ص 

هاي چهار چهارم دارند،   ميزان كه عموماًتكنوو ترنس ، دنسهايي از اين موسيقي مثل  شاخه

در نوحه امروز اين صدا از چند طريق توليد . شود مياين ضرب قوي در ضرب اول و سوم زده 

  :شود مي

  جمعيتة  صداي سينـ1

  را بر روي ميكروفندست نوحه سة  صداي ضربـ2

  سِين...  استفاده از هجاي اول كلمه حسين البته به صورت حو ـ3

تر  هاي غربي كه اشاره شد بعد از زدن ضرب قوي تر توسط پدال، ضرب ضعيف در شاخه

در نوحه . شود ميتوليد )  به صورت الكترونيكمعموالً( دو و چهار با ساز سنجهاي  در ضرب

داي سنج ضرب  وجود حرف سين براي توليد صسببحسين به   ةجاي دوم كلمهامروز از 

  .شود ميتر استفاده  ضعيف

 از دو قسمت همخوانيموسيقي مردمي غربي اساساً •
3

 و تكخواني
4

  شعر.شود مي تشكيل 

 را كه )همسرايي(همخواني  .خواند در حقيقت ملودي تك خوان است كه خواننده آن را مي

ز آن به هوكهاست و ا ترين قسمت آهنگ اصلي
5

گروه و يا جمعيت شود، همخوانان   ياد مي

 يك ساختار ساده موسيقي ترتيب تكرار همخواني و تكخواني معموالً. كنند شنونده تكرار مي

گيرند، ساخته   در ذهن جاي ميهاي ساده كه سريعاً  از موتيفهمخواني معموالً. مردمي است

1 . Popular music 
2 . Drums 
3 . Chorus 
4 . Verse 
5 . Hook
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 كه هم شود ميعر براي همخواني انتخاب در متن شعر نيز، معموال قسمتي از ش. مي شوند

 از همين قاعده در نوحه امروز نيز دقيقاً. تر باشد تر و هم از نظر كالم ادبي ساده مراحت فه

 مفهوم مذهبي و اخالقي ندارد با تمي روزمره و  و شعري ساده كه لزوماًشود ميتبعيت 

  . شود ميدار   مداح عهدهتك خواني را نيز.  شود تا همخوانيشود مي انتخاب پسند عامه

 افـاده معنـا     رود بيشـتر از آن كـه       هاي موج نو به كار مي      و كلماتي كه در مداحي    اشعار  •

از ايـن رو در مـواردي بـه جـاي اسـتفاده از واژه،               . هاي بخصوص است   كنند مامور ايجاد حس   

 از  رواج اسـتفاده  . شاهد بكارگيري اصوات و الفاظي هستيم كه بخـودي خـود معنـايي ندارنـد              

ايـن موضـوع يـادآور ديـدگاه        .  اين قبيل اسـت    ز ا  »ا اي اي اي   « ،   » آها ها ها  « كلماتي مثل   

يكـي از   .  الگوي آدورنـو اسـتفاده كـرد       پسند از  عامهدر تحليلي از موسيقي      وي. جندرون است 

كنـد اسـتفاده     سبك هاي موسيقي عاميانه اشاره مـي       وپ و ديگر     –نكاتي كه او در تحليل دو       

و »  وا - اوو - وا -اوو « ،» دوو - بـي  - دوو - بـي  -دو« ز هجاهاي آوايي و بي معني مانند        تكراري ا 

  ).105:1380 ،استريتاني( از نقل شده )24: 1986گندرون،  (هاست امثال اين

 هاي موسيقي ايرانـي داراي حـالتي       دمه اشاره شد، هر كدام از دستگاه      طور كه در مق    همان•

هـاي   امـا در موسـيقي غربـي، گـام        . انـد   حماسه  و  غم  ،  ي شاد ي چون خاص براي انتقال مفاهيم   

) مينـور  و   مـاژور   مثـال  بـراي (هـا    در نوحه از اين گام    . كنند  مودهاي مختلفي توليد مي    ،مختلف

ـ         . شود استفاده مي  ر روي گـامي شـاد و انرژيـك قـرار           به طور مثال شعري با مضمون غم انگيز ب

  .گيرد مي

 از ابزارهاي    يكي مثابةها از اين وسيله به       رخي سبك پس از اختراع ميكروفن، خوانندگان ب     •

با تغيير فاصله دهان يا چسباندن ميكروفن به دهـان  براي مثال   (كنند   صداسازي استفاده مي  

، ولـي   شـد   ابتدا صداي نفس خواننده ضعف صدابرداري محسـوب مـي          در). در موسيقي راك  

ـ تر شدن خواننده  اي براي نزديك   امروزه اين صداها وسيله    در . ا شـنونده اسـت  از نظر حسي ب

در ايـن ميـان،     . شـود  مـي اي مشابه اسـتفاده       شيوه  ههاي امروزين نوحه نيز ميكروفن ب      سبك

نادرسـت از ميكـروفن و      ة  اسـتفاد . كماكان شـاهد اسـتفاده ناصـواب از ايـن امكـان هسـتيم             

موسـيقي   باعث توليد صداهاي ناهنجار و در اصطالح         ريورب،  اكوبرداري مثل   هاي صدا  افكت

استفاده از حجم صداي كاذب، پر حجم كردن نامناسب صـداي حنجـره و              . فالش شده است  

صداهاي ناموزون يا صداي يك گيتار الكتريك ،گلو
1

.كند ميرا تداعي  

 بلكه مثل يك ساز، ايفا ، امروز نقش انتقال مفاهيم را نداردةدر بسياري موارد شعر در نوح•

.وسيقي و نوعي توليد صداستكننده نقش هارمونيك در اجراي م

1 . Distortion Effect 
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 وطني يا خارجي آن چگونه بر  صنايع فرهنگي، خواه از نوع شده درهاي ساخته موسيقي

ه عين اين آثار يا تقليد هاي مورد نظر در اين مقال گذارد؟ مداحي هاي مداحي اثر مي شيوه

 كامالًها  ن مداحياي. اند  بلكه دستكاري دلبخواهانه اين آثار صنايع فرهنگي،ها نيستنددقيق آن

ه و شايد توانايي هاي مداح در آنها كنند بلكه بنا به سليق از اين الگوها تبعيت نمي

توان گفت كه در اكثر  ميم ياگر اصطالحي فني تر بكار ببر. هايي اعمال مي شود دستكاري

ود يا خوانند و اثر اقتباسي را با سبك فردي خ كنند، فالش مي  ضرب را رعايت نميهاموارد آن

هري و برخي هاي ظا درواقع، علي رغم تفاوت. كنند تانداردهاي  شيوه مداحي منطبق مياس

 اين موضوع يادآور .اند شبيه با هم هاي مشاهده شده در اساس اختصاصات سبكي، مداحي

  . استپسند عامهاز موسيقي تحليل آدورنو 

استاندارد شدن و فرديت : كند پسندي دو ويژگي را ذكر مي عامههاي  آدورنو براي موسيقي

ه نحوي كه  است بپسند عامههاي  اندارد شدن شباهت روزافزون ترانهمراد از است. مجازي

نشان « به نظر او اين همساني. ها را بريد و به هم پيوند زدهاي مختلف آن شود قسمت مي

كه ي را ا  اعتبار يا رضايت فكري از موسيقيدهد كه چگونه صنعت هرگونه چالش، اصالت، مي

جازي تفاوت غيرواقعي منظور آدورنو از فرديت م. »دهد شود تحت فشار قرار مي توليد مي

   )98:1380 ،استريتاني(كننده را به دام بياندازد  نحوي كه مصرف ههاست ب ظاهري ترانه
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  نتيجه گيري

. شود مي در خالل اجراهاي آييني تقويت پسند عامهمعيارهاي زيبايي شناختي فرهنگ 

 ذائقه فرهنگي آنجلسي در مالء عام و ترويج سليقه و خواني و بازسازي مشروع موسيقي لسازب

نمود؟ مشاهده  پذير مي جز در قالب اجراي بخشي از يك آيين امكاننهفته در پشت آن، آيا 

دهد كه چگونه آرايش و جايگيري  ه وضوح نشان ميها ب هاي تصويري برخي از مداحي نمونه

ترديد به گروه همخوانان در اركسترهاي موسيقي پاپ  ها شباهتي بي ين مداحيمياندارها در ا

فرياد ( رهاي پاپ، مطالعه رفتارهاي مشابهتحليل آرايش فضايي در اين مجالس و اركست. دارد

نمايشي به تقليد از جذبه هاي گاهي تلقيني و گاه  هاي شديد و از خود بيخود شدن يدنكش

 ناظر كه عمدتاً( ر فرمي در كنار نقد مضامين مشترك يك عنصساناين دو گروه به ) صوفيانه

 تقليدي -توجهي به ديگران   و بي- ديوانگي به معناي مجنون وش شدن -بر اوج شيفتگي 

تواند  مي)  است- تعبيري ساده انگارانه از فنا - خود شدن  از خود بي- گري سطحي از مالمتي

  . بسيار مفيد و آگاه كننده باشد

راتژي آييني كردن به ويژه استه م كه چگونه آيين و بي نشان دهايم خواستهه اين جا تا ب

ا و ه أثيرپذيري بازنمايي تكوشيديمهم چنين . انجامد هاي نوين و ناخوانده مي ترويج پديده

هاي سينمايي و  له فرآوردههاي صنايع فرهنگي از جم اجراهاي آييني را با فرآورده

توان  ميبراساس تشابهات بنيادين موجود، آيا . مي وارداتي نشان دهپسند عامههاي  موسيقي

فرهنگي مدرن و ـ  اجتماعي ةيكي وارداتي و برخاسته از زمين(  بالدرنگ بين اين دو پديده

اين . حكم اين هماني صادر كرد) هاي ديني ي بر سنن و مامور به ترويج آرمانديگري مبتن

ثار موسيقايي وارداتي را شنيده و آگاهانه يا ناآگاهانه از احتمال كه مداح يا مداحاني برخي آ

شناسانه خواهد بود كه قدرت توضيح دادن   تحليلي حداكثر روان،آن تقليد كرده باشند

 اجتماعي -هاي فرهنگي أكيد بر زمينهاين به معناي ت. فرهنگي و اجتماعي اين ماجرا را ندارد

  . كند ميالت را تمهيد تري است كه زيربناي وقوع اين تحو گسترده

هاي مختلف  ل و در حوزهنويسي زماني باب بود و اين نياز جمعي به اشكا عجايب غرايب

ويت ايمان واليي معتقدان تالش آفريني براي تق برخي هم با شگفتلذا . شد نمودار مي

رش  و پذيپسند عامه به تعبير لواين تعامل دين با فرهنگ توان مياين پديده را . كردند مي

. هاي بياني آن بدانيم ين فرهنگ و مجموعه نمادها و شيوهبرخي از الزامات برقراري ارتباط با ا

پسند ديني  عامهانجامد كه به آن فرهنگ  اي مي ين تعامل به تقويت و تحكيم پديدها

هاي ديني متناسب با فرهنگ  ها و بازنمايي با اين منطق وضعيت فعلي مداحي. مگويي مي

اي براي عاشقانه  اين اساس، تالش افراطي كنوني عدهبر. تر خواهد نمود ابل فهمپسند ق عامه
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ه هاي عاشقان دآور غاليگري و گاه يادآور تصنيفتصوير كردن رابطه امام و ماموم كه گاه يا

هاي نوستالژيك و گاه  نه برخي براي استفاده از استعارهانگارا شود، تالش ساده كوچه و بازار مي

هاي عاشورايي و يا بصري كردن  ن رابطه با شخصيت زميني براي فردي كردبه طور خالص

 اين فرهنگ عامه .يم فرهنگ عامه ديني نخواهد بودتصورات ذهني چيزي جز توسعه و تعم

كيد همه جانبه بر آييني كردن روزافزون أديني، خواه محمود و خواه مذموم، الجرم در اثر ت

  . ل توسعه خواهد بودتري در حا شكل فزاينده ه جامعه ب

ي جامعه بايد يكي از انه را در فضاي عمومي و دينپسند عامههاي  بنابراين، رشد ويژگي

يمي ح-اي كه بار اي عامتر دانست، پديده نتايج پديده
1

  افراط در نام، از آن با )139: 1997( 

آييني كردن
2

اي  ي رسانهادات ديناز نظر او در صورت آييني كردن مفرط اعتق. نام مي برد 

ر و گيرند و مستعد تغيي ن نقاط مرجع اجتماعي خود قرار ميشده در آستانه از دست داد

ضاي جامعه در جريان برگزاري هايي از اع گروه. شوند متناسب شدن با فرهنگ عامه مي

يد ها، هويتي جد در گيرودار اين تجربه. شوند ورايي درگير تجربه كاميونيتاس ميهاي عاش آيين

پسند  عامهگيرد؛ هويتي كه از سويي ديني است و از سويي متناسب با معيارهاي  يشكل م

 راهبردهاي ةبوده است از خالل و در نتيج رسد كه بنا اين هويت، چنين به نظر مي. بودن

افتد  ؛ اما آن چه در عمل اتفاق مي شكل بگيردپسند عامهآييني كردن و به دور از معيارهاي 

اي مشروع و فضا و مكاني مناسب براي  ا آييني كردن جامعه زمينهاكميت باين است كه ح

 مطابق با معيارهاي سياست  كه محتوا و شكل آن كامالًكند مييي ايجاد ها آيينبرگزاري 

  . آييني كردن جامعه نيست

فرهنگ رسمي از : سرتو نگاهي دوباره به اين موضوع بياندازيمواجازه بدهيد از منظر د

 كند ميي مذهبي را فراهم ها آييني كردن نه تنها امكان برگزاري گسترده طريق سياست آيين

 تشويق ها آيين امكانات مردم را به مشاركت در برگزاري گسترده اين همةبلكه با استفاده از 

جوانان اين فضاها را اشغال .  استهايي در اختيار جوانانااين كار يعني قرار دادن فض. كند مي

هاي  پديده.  كنند ورد پسند خود پر ميند با پديده هاي متوان ميجا كه ا آنو آن را تمي كنند 

ها گرفته تا ناتواني اجراكنندگان از ممنوعيت رسمي آن(مورد پسند آنان به داليل مختلف 

ي متناسب ها نمونهآنجلسي نيست، بلكه  هاي وارداتي و مثال موسيقي لس عين فرآورده) ها آيين

گيري  به اين ترتيب شاهد شكل. هنگي استهاي صنايع فر هي شده فرآوردو دستكار

  .اند هاي وارداتي ها و پديده ي از سنتا هايي هستيم كه از جهاتي ملغمه يتهو

1 . Bar-Haim 
2 . Over-ritualisation 

205
Archive of SID 

www.SID.ir



  

ها در طول زمان در جامعه ريشه  آيينثير اين أهاي شكل گرفته در خالل و تحت ت هويت

ها و  ترين شيوه هبي با عاطفيهاي مذ آيينها كه طي  اين هويت. شود ميتر  دواند و عميق مي

شود  ميي عاشورايي ارائه ها آيينكنندگان در  نگيخته با شور و هيجان به مشاركتدر جوي برا

 استقبال  ياها دي وي ديو ها  دي سياعم از ( اي هاي رسانه در سايه پخش گسترده فرآورده

اين . شوند تر مي يونتعميق و در) تري چون راديو و تلويزيون هاي عمومي تدريجي از رسانه

اي  نمونهافتد كه با   ديني باشيم يا نه، كم اتفاق نمييها آيينروزها، خواه در آستانه برگزاري 

ي جوان با هايي با سرنشينان بلندگوهاي ماشين: ها مواجه شويم آيينمحصوالت صوتي اين   از

 به نحوي كه كنند وتي مداحي مداحان خاصي را پخش ميهاي ص صدايي بسيار بلند نسخه

 كه نفيسي از عرضه انبه تعبير بارت و چن(اي پست مدرن  ه شيوهشما ناگزير آن صداها را ب

كنيد و نه اين كه  لمس مي) كند ميموسيقي به ايرانيان در ديسكوهاي غرب آمريكا گزارش 

  . ها را بشنويد آنصرفاً

قابل (  از مداحانييني كردن است كه برخيآيا از كاركردهاي غير منتظره استراتژي آ

عي و الگوهاي قابل در موضع نقاط مرجع اجتما)  در فرهنگ غربهاي پاپ ستارهمقايسه با 

در جامعه گيرند؟ در اين ميان نقش معرفت ديني و حامالن و موزعان آن  تبعيت قرار مي

 و محققان عرصة فرهنگ را به ها پرسش ديگر دينداران شود؟ اينها و ده معاصر چه مي

  . شناسي ديني و فرهنگي فرا خواند اي عميق در عرصه مردمه كاوش
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 رايج و رسمييها اي از خط نگاري  نمونه- 1ضميمه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خانه اي  هاي متاثر از سبك نقاشي قهوه اي از شمايل نگاري  نمونه- 2ضميمه 
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)يوني امام علييادآور  تصوير مالك اشتر در مجموعه تلويز( تصوير امام - 3ضميمه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي بسيار بزرگ ها در اندازه شمايل نگارياز اي   نمونه- 4ضمِيمه 
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