
 ۹۶ـ ۷۹ص ، ۱۳۹۳، زمستان ۲۱پياپي اول، شماره ششم، سال    _ ________________________________    
1  
  
  
  

  با نوحه پاپ يزدایی نرم از عزادارتقدس
 

  Talebpour110@yahoo.com    اهللا العظمی بروجرديشناسی دانشگاه آیت/ استادیار جامعهپور اکبر طالب
  13/11/1393پذیرش: -22/05/1393دریافت: 

  چکيده
شدن نوحه يزدایی نرم از عزادارتقدس س ریها در دو دهۀ اخبا پاپ  ستفاده از مو ست. ا شتابان گرفته ا اپ پ یقیروندي 

 ،یاز تقیدات مذهب يو آزاد ساختن عزادار يابا سبک محاوره ینوحه و استفاده از اصطالحات ویژة غیردین يدر اجرا یغرب
قدرت نرم بر عزاداران  قیاي از طرویژه ي. این دو عامل، با هوشمندباشدیزدایی از عزاداري دینی مدو عامل مهم تقدیس

 يز نمادهاا یکیمنزلۀ پاپ به یقیهمراه سـاخته اسـت. این مقاله، تأثیر موسـ یراتییاعمال شـده، نگرش عزاداران را با تغ
ش رییآن را در تغ ریدر پاپ نمودن نوحه، و تأث یقدرت نرم غرب س یارز س پیکل 200. کندیم یعزاداران برر  ،یو ترک یفار

ستفاده از تکن 1392تا  1382 يهاکه در فاصلۀ سال ژوهش پ جیشدند. نتا یبررس یکم يمحتوا لیتحل کیاجرا شده،  ا
ان هر دو زب يآمار يهانمونه نیاز تقدس در ب يمرتبط با نوحۀ عار میمیان مفاه يداردهند که اوالً تقارن معنانشــان می

ــانگروجود دارد که  ــله گرفتن نوحه از متن مذهب نش ــت. ثانیاً همگرایی میان نوحه ییزداو تقدس ،یفاص  يهااز نوحه اس
  شود. زدایی مشاهده میتقدس نۀیدر زم یو ترک یفارس

  احتمال وقوع. لیپاپ شدن نوحه، قدرت نرم، تحل ،ینوحه، مناسک دین :هاواژهکلید
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  لهئيان مسمقدمه و ب. ۱
 یمذهب يعلما .دارد یطوالنپیشــینۀ مذهب تشــیع، عزاداري اســت که  ینیترین مناســک داز مهم یکی

شاد و هدا ضمن ار شورا برایوقا ییبازگو يت مردم و تالش برایهمواره  مردم در قالب وعظ و  يع عا
حضــور در این  االمکان مقید بهیده و حتکرحمایت  یخوانه و روضــهیتعز ی، از ســاختار کلیســخنران

بوده و مردم همواره از این  روروبه یخ با اســـتقبال عمومیتعزیه در طول تار ياند. برگزارمراســـم بوده
سم به س يانرژ نزیکالکه به قول  یمناسک مذهبمنزلۀ مرا منجر به « ونگیا به قول یند، کیتولید م یاحسا

آورد، یو موجبات توبه را فراهم م )،81، ص 1368ونگ، ی(» کننده شدهافراد مشارکت یمذهب یدگرگون
 يسازنیهیو حس يسازتکیه يتوان در مشارکت مردم برایت را مین حمایمصداق بارز ا .اندحمایت کرده

  رد.کدر طول تاریخ مشاهده 
ش آغازچند نوحه از زمان هر ست هاجرا روب ةنحو ۀنیدر زم یفراوان يهابیخود با فراز و ن رو بوده ا

تم منزلۀ هب تیببت اهلیذکر مص ،آن رواج داشته ياز اجرا ییهاجنبه گوناگون یخیتار يهاو در دوره
صل شده  یا ستنوحه در طول تاریخ حفظ  وحه بر ر نیافزایش تأثگاهی براي نکه در طول تاریخ ی. با اا

را  ییهاداده بودند، مداحان اغراق نیکه عزاداران به امام حســ یالعبراتلیبا توجه به لقب قت، و عزاداران
ن خسـتینتوان گفت که یت مئجرشـد. بهین پدیده کمتر مورد انتقاد واقع میا اند،کردهمیز وارد نوحه ین

سم ض یانتقادات ر  ینین دامتفکر ةنمایندمنزلۀ به يو انجام داد. يشهید مطهررا  یسنت ۀاز نوحه و رو
ش پرداخت و خواستار مقابله با افزای یسنت یخواناد از این روضهبه انتق حماسۀ حسینیجامعه، در کتاب 

  .)84، ص 2، ج 1368، ي(مطهر ها شديدر عزادار ين روندیچن
ضور در طول دوران جنگ تحمیلی نوحه به شور در جوانان براي ح منزلۀ یکی از عوامل ایجاد 

ـــهوري همچون در جنگ عمل کرد و آهنگ محبوبیتی عام  پورکویتیو  آهنگرانهاي مداحان مش
ـــنتی در نوحه ـــیوة س ـــتفاده مییافت. هرچند این مداحان از ش کردند، زمینه را براي هاي خود اس

ضریب نفوذ نوحۀ  شورا و نیز براي افول  سائل اجتماعی و جنگ در قالبی غیر از متن عا بازگویی م
ضریب نفسنتی فراهم آوردند. با پایان جنگ تحمیلی از یک سويسو، و افول  سنتی از   وذ نوحۀ 

صیبت کم کم جاي خود را به مداحی پاپ داد که این دیگر، مداحی مرتبط با جنگ و جبهه و ذکر م
یه نات دوم خرداد و ظهور داع یا با جر ند  ید؛ رو ـــ به اوج خود رس مدنی در ایران  عۀ  جام هاي 

ان و مصیبت، از واژگکه مداحان پاپ بدون در نظر گرفتن مباحث مرتبط با عاشورا و ذکر ايگونهبه
 يجدید از محتوا يهانوحهدهند که ها نشـان میریتم نامأنوس با عزاداري اسـتفاده کردند. بررسـی
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شــوند که این امر مایۀ نگرانی روحانیان و زعماي مذهبی اند و در ســبک پاپ اجرا مییتقدس خال
اضل ف اهللاآیتو مرحوم  شیرازي اهللا مکارمآیت، اهللا امینیآیتاست. در سالیان اخیر افرادي همچون 

قاد کرده لنکرانی مدرن انت مداحی  هار، از  ند (ب تار تبعیت عزاداران از 221، ص 1390ا ـــ ) و خواس
  .اندشده بیتهاي سنتی مبتنی بر ذکر مصیبت اهلنوحه

ش در واقع  يهاخور آموزهنسل شکالت ،د و به عبارت دیگرنکمی يخود عزادار ةوینسل جدید به 
ــل ــنجد نس ــت که  )1383زاده، بینق( ردرا قبول ندا خورخور و نقلس دیگر در راهی و به دنبال آن اس
ه و نوح اســتنه بیش از حد مجاز یرســد عمق تغییرات در این زمیاما به نظر م در پیش گیرد؛ يعزادار

  خود خارج شده است. یاخیر از مدار اصل يهادر سال
عات ب طال لد اچون  يافراد یالمللنیم نا هارتیرو نام، نگل پات ش پژوه يو گروه اروپایی برا رابرت 

ــطح بییاز تغ یحاکی، اجتماعۀ پارچکی ــت. یالمللنیر نگرش جوانان در س ــویدر تمام دن اس  ییا از س
شارکت اجتماع يموارد سرمایهمچون م افته و یدر میان جوانان کاهش  یاعتماد اجتماع ی واجتماع یۀ، 

، 2000(پاتنام، افته اســت یافزایش  یتینارضــا و گراییيفردگرایی، مادون همچ يدیگر موارد ياز ســو
ماب). این امر 219 و 273 ،260 ،140 ص مام دنیک نیز از این امر  یو جوان ایران ردا رواج دایش در ت

  ست.ین امستثن
ــت در نگاه  ــد یبه نظر منخس ــتجهان ايجوانان پدیده ۀر ذائقییتغکه رس ــمول اس ــ ؛ش  یاما بررس

شر سانهین شانگر  یخارج يهالمیها و فشنیها، انیمات، ر ستن آن  اييریزبرنامه که این تغییر ذائقه با ا
ستفاده از قدرت نرم برا منسجم به از  جهان سوم يدر کشورها ویژهبه ،تسخیر قلوب جوانان يمنظور ا

هاي شیوطن با گراجهان جوانانِافزایش شــمار به منظور  نایدهد. غربیرخ م یغرب يکشــورها يســو
شئون همۀ اً بیتقرکنند و این دامنه، هاي بسیاري فعالیت می، در حوزهحقوق بشر یجهان یۀبر اعالم یمبتن

نار در ک یدختران و پســران بدون عقد رســم یل کنترل جمعیت، زندگیاز قب یو اجتماع يفرد یزندگ
ستفاده از واژ و بزرگ يشبانه در شهرها یکدیگر، زندگی را  جوانان ةدر محاورات روزمر یسیانگل گانا

که  ،ینفوذ قدرت نرم غرب يهااز حوزه یکمنزلۀ یبهرا ، پاپ شـدن نوحه روپیش ۀگیرد. در مقالیبر مدر
ستفاده از تکن يرهبر ياز عزادارا ییزدابه منظور تقدس ست، با ا   یرسل احتمال وقوع بریک تحلیشده ا

به تغییر ریتم نوحه (تند شـــدن ریتم و تبدیل از ماژور به مینور) مربوط . پاپ شـــدن نوحه تنها یماهکرد
ستن سخ به این در این پژوهش گیرد. یبر منوحه را نیز در يو محتوا او معن ی صدد پا سشدر  هاییم:پر

ــ ۀل تقارن نوحیاوالً تحل ــمت ییزداا تقدسی ییگرااز منظر تقدس یفارس ــت؟ ثان یبه چه س ل یاً تحلیاس
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 يهاحهن نومیاا یاســـت؟ ثالثاً آ یبه چه ســـمت ییزداا تقدسی ییگراتقدس حیثاز  یترک ۀحتقارن نو
س  يریأثچه ت یرابعاً قدرت نرم غرب ا خیر؟یشود یده مدی زدایی همگراییتقدس ۀنیدر زم یو ترک یفار
  ران دارد؟یدر ا ینوحه و مداح ۀر ذائقییبر تغ

  موضوع ةنيشيپ يبررس. ۲

اشــاره دارد که رواج  »مداحی و موســیقی پاپ دینی در ایران«در مقاله خود با عنوان  )1387(کوثري . 1
سومین ده سیقی پاپ در  ستفاده از آن در  ةانقالب، تنها در حوز ۀمو سترش ا ست، بلکه گ سیقی نی مو

شم می سم مداحی مذهبی هم به چ شانگر  يخورد. ومرا سیقی پاپ دینی، ن سترش مو ست گ معتقد ا
پســـند از عزاداري در دوران پس از انقالب اســـت. مداحان در شـــکلی مردممنزلۀ بهپیروزي مداحی 

سنتیسبک ش ،هاي  شتنثانویه در عزاداري  ینق د، اما پس از انقالب به دلیل نیاز به ایجاد هیجان براي دا
به  نکردند. این روند پس از جنگ نیز ادامه یافت، و مداحا مستقل در عزاداري پیدا يرزمندگان، کارکرد

  ؛ه بودند، تبدیل شدندفتمستقل، که شأن اجتماعی جدیدي یا یگروه
ورزي مناسک عزاداري و گفتمان کربال در دین«با موضوع  يا)، در مقاله1385( رحمانیو  اضیف .2

، به بررســی ســبک جدید مداحی و عزاداري »اقشــار فرودســت شــهري با روش مشــاهدة مشــارکتی
ی، بندي جدید وجه عرفانگفتمان کربال در صـــورت که کنندیم يگیراند. نویســـندگان نتیجهپرداخته

شوند. نمادها در بستر این جریان تولید و تفسیر می همۀشورانگیز و ارجاع به درون را اصل قرار داده و 
معنا و توجیه  ،رفتار، کالم، نحوة مداحی، و محتواي مداحی مدرن با ســـازوکارهاي درونی این گفتمان

  ؛د که ممکن است درست نباشدیابس میدینی و مقد
ــیعهدر کتاب  )1387(مظاهري .3 ــانه ش به رابطۀ عزاداري و تغییر و تحوالت آن با وضـــعیت  رس

ست.  سی، فرهنگی و اجتماعی هر عصر، پرداخته ا سنده سیا سترهاي اجتماعی و فرهنگینوی که  را ايب
او با پرداختن به . کندبررسـی مید، نشـویدر هر عصـر سـبب ظهور آیین یا صـورت جدید عزاداري م

ســیده ر» کارکردي -مدل ســاختی«عنوان  ابُعدي بتلفیقی و چندالگویی ها، به تئهاي مختلف هیگونه
 ،پسندتوان در سه دستۀ سنتی، انقالبی و عامههاي مذهبی معاصر را میتئ، هیالگواساس این  بر .است

  ؛ها قرار دادتئهیو گونۀ فرعی شبه
تحول نقش واعظ و مداح در اجراي مناسک «اي با عنوان )، در مقاله1388( کاهیردهو  بهار. 4

شورا ستند که الگوهاي جدیدي نمایش » عا صلی گردانندة عزاداري ه صر ا معتقدند مداحان عنا
لب قا جذاب هنري عرضـــه میمذهبی را در  گان در پژوهش خود هاي نو و  ند ـــ ند. نویس کن
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اند. آنان ه مداحان را با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی کردههاي متون مورد استفادویژگی
یک از مداحان، ســبک، شــعر، دهد که هرها نشــان میآمده از نمونهدســتهاي بهمعتقدند داده

کنند. این مداحان، عالوه بر داشتن صداي خوب، کالم و حتی موسیقی ویژة خود را ارائه میتکیه
  .برندها به کار میحهموسیقی جذابی را در نو

  سئلهم يچارچوب نظر يبررس. ۳

شاره علی دورکیم شکنی هم ا سک در هنجار سک دارد، به نقش منا رغم تأکیدي که بر کارکرد مثبت منا
ندیم با  يزعم وبه .)137، ص 1383(دورکیم،  ک مذهبی  چون ســـنن و آداب دینی در مراســـم 

نوعی احســاس تطهیر و نزدیکی به خدا  یین شــورآفرین، کنشــگران با انداهمراهویژه هاي شــورآفرینی
قد است معت دورکیمشود. کنندگان در مناسک میکنند. این امر سبب نوعی کامیابی و نشاط مشارکتمی

نکه آاند که گذار از مناســک به تفریحات، بیقدر به هم نزدیکمناســک نمایشــی و تفریحات جمعی آن
  پیوستگی از بین برود، ممکن است. 

در نظر  ویژهبا تأمالتی  دمشـــارکت در مراســـم و مناســـک در دنیاي جدید را بای ،همیلتونبه نظر 
کنندگان در مناســـک بدون اطالع از نســـبت که شـــرکت پذیرفتتوان یجدید نم ۀدر جامع .گرفت

شان و با انگیزه سم را برگزار کنند. هاي یکعملکرد ستسره متفاوت این مرا سالمکم د نا بر ب ،در دین ا
  ).201، ص 1377(همیلتون، این فرض منتفی است  ،مشاهدات
معتقد است تغییر و دگرگونی مناسک دینی در ازاي رابطه متقابل مناسک و فرهنگ رخ  گیرتز

بهمی ـــتمر وجود دارد. ايگونهدهد،  یدار و مس پا عاملی  ـــگران، ت یان فرهنگ و کنش کنش که م
شکل و جهت میسازد یا بدانمیها را گونه که نظام فرهنگی، کنشهمان ها نیز در دهد، کنشها 

ـــکل نده دارند. بهدهی و تداوم نظام فرهنگی نقش تعیینگیري، تغییر، جهتش یکن د زعم وي با
 کنند. برايمعلوم شــود چه نوع عقاید و اعمالی، چه نوع ایمانی را در چه شــرایطی پشــتیبانی می

سیر باورها، عقای ضیح و تف شخص کنیم این کار، تو ست، بلکه باید م سنده نی د، اعمال یا نهادها ب
سیله اي ادامۀ حیات داده و حتی مانع ایمان که باورها، اعمال و نهادهاي خاص چگونه و به چه و

  ).1382اند (گیرتز و حسامی، دینیِ متفاوت شده
وسط ن افراد، تتبع آن، تجربیات گوناگوهاي مختلف جامعه و بهدر جهان مدرن بخشگوید: می برگر

ود که در شمی روروبه. در نتیجه، فرد با دنیایی شونداداره میهاي معنایی متفاوت و بعضاً متضادي نظام

۸۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

، يین پیامد چنین وضــعیت متکثرنخســتاند. آن، نمادها و تعاریف دینی دگرگون و حتی گاه انکار شــده
شرا ست. در چنین  قبال دیگران به عقاید و باورهایش فرد با آگاهی از عدم ا یطیخصوصی شدن دین ا

گام از عرصـــۀ بهیابد که نباید آنها را در عرصـــۀ عمومی بروز دهد. با افزایش این روند، دین گاممیدر
سخنی گفته نمیمی عمومی جامعه رخت بر د. این شوبندد و دیگر با نمادها و تعاریف دینی از واقعیت 

دهد و دین تسلط خود را بر جامعه از دست می سرانجامد. مانجاروند به کاهش نفوذ دین در جامعه می
سیطرة عقاید و ایدئولوژي صۀ عمومی تحت  ا ند و یاآید که یا فاقد محتواي دینیمیاي درهاي مدنیعر

شاره صۀ عمومی جامعه، ا صر ترجیح و انتخاب در حوزة دین، در عر اي مبهم به دین دارند. با ورود عن
ــیر  ــبکو یابند دین ظهور میی از گوناگونتفاس ــیوهاي دیندر نتیجه س  آیندجدید پدید می ةداري به ش

  خود کامالً  یمذهب ياز محتوا ینید يهانییبنابراین مناســـک و آ .)116، ص 1381برگر و همکاران، (
  شود.یآنها حفظ م يو تنها پوسته ظاهر گردندمی تهی

دهنده را از عوامل اصــلی بحران ارهاي نمایشاي شــدن روابط اجتماعی و ظهور ابزرســانه ،بارهایم
، هنگامی که زندگی نظر او. به )162، ص 1382بارهایم، ( داندآیین و مناســـک در دنیاي معاصـــر می

ه براي حفظ اعتقاد ب یتالش ،د، مناسک به طور ظاهري و سطحییاباجتماعی به صورت عادي تداوم می
شـود، مناسـک فرصـت میرو روبهزندگی اجتماعی با ناامیدي وقتی اما  آیند؛شـمار میبهقدرت جمعی 

صتی براي احیاي اعتماد به گروه و در نتیجه، احیاي آرمانمی ماعی هاي اجتیابند که هم به ابزار و هم فر
ناسک با مکه است  معتقد بارهایمد. نشوتبدیل شوند. در این حالت، مناسک رویدادي نمایشی تلقی می

ها، بخشــی افراد و در نتیجه، بازتولید انرژي اجتماعی و بســیج تودهخود در الهاماز دســت دادن قدرت 
 ورزند. به عبارتهاي نمایشـی تأکید میکارکردهاي هنري و فعالیت شـوند و برمحور مینمایشبسـیار 

  شوند.مناسک به کانون آن وارد می ۀدیگر، عناصر هنري از حاشی
 رسد استفاده از قدرت نرم با تأسیس سازمان ملل و بهی: به نظر مجوزف ناينظریۀ قدرت نرم 

طور مشخص از زمان تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر آغاز شده باشد؛ اما عمدتاً مباحث مربوط 
میالدي به بعد آغاز شده و امریکا در  1990ها براي ایجاد دهکدة جهانی از سال به استفاده از رسانه

شته پس از فروپ 24طول  ست تا به نوعی فرهنگ سال گذ شیده ا سته کو سابق پیو شوروي  شی  ا
ـــتفاده از قدرت نرم تنها ویژة امریکایی را در دنیا به منزلۀ تنها فرهنگ غالب جهانی معرفی کند. اس

د؛ اما شوهاي هالیوودي میهاي تحصیلی تا فیلماي از بورسها نیست و شامل طیف گستردهرسانه
  .ایممتمرکز شده طور مشخص بر روي نوحهما به 
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تار بر رف يرگذاریبه دنبال تأث ســـاختمطرح  آن را يجوزف نان بار نخســـتیکه  یقدرت نرم غرب
ــون غرب ییجاد همنوایدیگران و ا ــاکس ــت.  یملل جهان با فرهنگ آنگلوس ــطۀ اس اد جیا ییتوانابه واس

ها، نهادها، و ت جذاب، ارزشینامشـــهود مانند شـــخصـــ يهاییاز دارا توانمی ي،ترجیحات رفتار
شم شروع تلق یکه اقتدار اخالق ياندازچ ستفاده یم یو م . به نظر )23الف، ص 2004(ناي،  دکرشود، ا

شیوه برا ينا سه  ستفاده مان مخاطبساختمتقاعد  يرهبران جنگ نرم از  سیم آ. 1 نند:کین خود ا  ةندیتر
ستفاده از هوش هیجان. 2، مطلوب ستفاده از بازیگران خوب یا ستفاده . 3، با ا ایجاد ارتباطات جذاب با ا

 ).74، ص 2006(ناي،  ها و افراد خاصنماداز کلمات، 
ستفاده از قدرت نرم به منظور تغییر سبوق و ایجاد الگوها يو رفتار یاجتماع يالگوها ا  يفتارر يم

ست.جدید در جامعه  شش، تغییر در  يهایهمچون جراح يهرچند این الگوها موارد ا زیبایی تا نوع پو
قالب  زیرکانه در کامالً یبه شکل ،گیردیبر مدین و ایدئولوژي را در ةو تغییر در حوز یخانوادگ يالگوها

، ترویج سکوالریزم .2، شدن یو جهان یپذیرش اقتدار جهان .1 شود:یاجرا مبدین شرح  ییهاچارچوب
یت مل .3 کاهش هو ید بر فردگرایبیترویج نئول. 4ی، ترویج  تأک با  باس محض) یرالیزم ( زاده و (ع

  .)1390همکاران، 
نه زیراین حوزه ثال زیرحوزههاي چهارگا ند؛ براي م هایی همچون حوزههاي دیگري نیز دار

آلود، هاي شــركترویج ســبک زندگی غربی، ریختن قبح فرهنگی برخی مســائل، ترویج خرافه
و ترسیم آخرالزمان ساختگی، از جمله مواردي است که  ویژه جادوگري سیاهترویج جادوگري به

  .1اندبا ترویج سکوالریزم مرتبط
ـــیقی با توجه به نظریۀ قدرت نرم می توان اذعان کرد که فرهنگ غربی از طریق تزریق موس

هاي ویژه است. این نمادها هاي جوان ایرانی با استفاده از نمادپاپ به نوحه، به دنبال تغییر ارزش
 تر ازگیرد و مهمبر میشــود، هم تغییر ریتم نوحه را درغییر واژگانی در نوحه را شــامل میهم ت

ها تغییر ارزش مۀ این یت هاي جوان ایرانی را دره ها به تغییر فرهنگی و در ن که منجر  بر دارد 
  شود.تهاجم فرهنگی می

 یرتزگ(تبدیل مناسک به تفریح)،  دورکیمبه منظور تبیین موضوع مورد مطالعۀ پژوهش، از نظریات 
ک دینی (تغییر مناس بارهایم(تهی شدن مناسک از محتواي دینی) و برگر مثابه نظام فرهنگی)، (دین به

 جوزف نايمنزلۀ چهارچوب نظري براي پاپ شدن نوحه، و نیز از نظریۀ محور شدن آن) بهو نمایش
  .دربارة استفاده از قدرت نرم غربی استفاده شده است

۸۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  روش تحقيق. ۴
ست. پژوهش پیش شده ا ستفاده از تکنیک تحلیل محتواي کمی و پیمایش انجام  ساس ا رو، بر ا

ــت از: آزمون نظام  اي که طیمند و تکرارپذیر نمادهاي ارتباطیتحلیل محتواي کمی عبارت اس
س، سپ شوند وگیري، به متن نسبت داده میهاي عددي بر اساس قوانین معتبر اندازهآن، ارزش

ـــتفاده از روش یان آن ارزشبا اس ماري، روابط م ـــود که تکنیک تحلیل ها تحلیل میهاي آ ش
  هاي تحلیل محتواي کمی است.احتمال وقوع، یکی از روش

هاي پاپ ایرانی (فارســی و ترکی) از منظر دارا بودن مضــامینی رو، نوحهدر پژوهش پیش
ـــق زمینی و مجازي، عبارات هاي اخالقی، آموزههاي دینی، آموزهچون آموزه هاي معرفتی، عش

سلطنتی، عبارات موهوم سخیف، عبارات  سی، عبارات  سا ، ریتم نوحه، و عبارات 2عاطفی و اح
که  اند و مشخص شده استمرتبط با تحریف تاریخی مورد بررسی و تحلیل تقارن قرار گرفته

ــادفی و یا ــامین در کنار یکدیگر، تا چه حد تص ــتمعنا قرار گرفتن این مض راي ب .دار بوده اس
منزلۀ جامعه آماري پژوهش، ده کلیپ نوحۀ فارسی و ترکی به 2000بررسی این امر از مجموع 
ستفاده از نمونه صد با ا شد؛ به این ترتیب که در صادفی به عنوان نمونۀ آماري انتخاب  گیري ت

ست کلیپ نوحۀ ایرانی ( سی و  100دوی سال) که در ف3کلیپ ترکی 100کلیپ فار صلۀ  هاي ا
با بهرهاجرا شـــده 1392تا  1382 ند،  ـــیا یل محتواي کمی مورد بررس یک تحل   گیري از تکن

  اند.قرار گرفته
شده هاي مورد بررسی با استفاده از روش تحلیل تقارن، از جنبۀ تقارن در مضامین یادکلیپ

ستفاده از آزمون خی ده، شانتظار و مشاهدههاي مورد دو با توجه به فراوانیبررسی شدند و با ا
  سنجی به انجام رسیده است.تقارن

ستفاده از مفاهیم یاد شق زمینی و مجازي، دلیل ا ست که مفاهیم مرتبط با ع شده این بوده ا
عبارات عاطفی و احســاســی، عبارات ســخیف، عبارات ســلطنتی، عبارات موهوم، ریتم تند و 

سیقی پاپ غربی دیده می شتحالیوند؛ درشتحریف تاریخ، همگی در مو سنتی بی ر که در نوحۀ 
ستفاده میاز مفاهیم آموزه ست تحریف تاریخی هاي اخالقی و معرفتی ا شود، هرچند ممکن ا

  .نیز در آن وجود داشته باشد
واد سیدجشامل آقایان  یفارس ۀدر نوح ،شده است یبررسپژوهش در این یشان هاکه کلیپ یمداحان

ــــا، فرعینی، علیمیحمیــد ، ســـرخیحســـین ســـیــب، ذاکر   ،مهــدي مختــاري، هاللی عبــدالرض
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سالم میرزاییو  جواد مقدم سن، ينادر جوادشامل آقایان  ی، و در نوحه ترکا سول، یبهزاد ح ، یجواد ر
  .است يمحمد منصورو  امین مقدم ،پوریسیشهزاد ع، زادهیداوود عل، زادهرسول يهاد

ـــی میزان تأثیر قدرت نرم غربی بر تغییر ـــی عزاداران نوحۀ پاپ،  براي بررس نفر از  200ارزش
اند تا هاي دینی و فرهنگ غربی پاسخ دادههایی دربارة آموزهعزاداران به صورت تصادفی به پرسش

شده چقدر است گویان در هر دو حوزة یاداز این طریق نشان داده شود که اوالً میزان آشنایی پاسخ
ود یا شاي را موجب میهحوزة معرفتی، گرایش به نوحۀ ویژ و ثانیاً آیا آشنایی با هر کدام از این دو

گویان در زمینۀ اصــول دین، اســامی ائمه، احادیث، خیر؟ در این زمینه نخســت میزان دانش پاســخ
صیت شخ سالمی و  سخادعیۀ ا شنایی پا سکوالریزم، بازیگران غربی، هاي مذهبی و نیز آ گویان با 

سیقی غربی، خوانندگان غرسبک سپس عالقۀ هاي مو سنجش قرار گرفت و  سبوك مورد  بی و فی
 آنان به نوحۀ پاپ یا سنتی سنجیده شد.

خش در سه ب ی،و ترک یفارس يهادر کلیپنظر عبارات و تحلیل احتمال وقوع مفاهیم مورد یفراوان
ــه  ــدتحلیل و مقایس ــتش ــز به یل نیدر بخش چهارم تحل .ه اس بر  یقدرت نرم غرب ریتأث زانیم یبررس

  .یماپرداختهپاپ  ۀعزاداران نوح
ـــی فراوانی مفاهیم مورد یپالف. بررس ـــی و ترکی: فراوانی مفاهیم و نظر در کل فارس هاي 

ـــق زمینی و مجازي، عبارات عاطفی و آموزه هاي دینی، اخالقی، و معرفتی، مفاهیم مرتبط با عش
سلطنتی، عبارات موهوم، عبارات مر سخیف، عبارات  سی، عبارات  سا  تبط با تحریف تاریخی،اح

هاي در قالب جدول فراوانی مفاهیم کلیپ 1هاي فارسی و ترکی در جدول و ریتم نوحه در کلیپ
  .نوحۀ فارسی و ترکی آمده است

  کلیپ) 100 ی(نتایج بررسی و ترک ینوحه فارس يهامفاهیم کلیپ ی. فراوان1جدول 

 ةآموز 
 ینید

 ةآموز
 یاخالق

 ةآموز
 یمعرفت

 یعشق زمین
 يمجازو 

عبارات 
 یعاطف

 یاحساس

عبارات 
 فیسخ

عبارات 
 یسلطنت

عبارات 
 موهوم

 فیتحر
 یخیتار

تم یر
 تند

در  یفراوان
 يهاکلیپ
 یفارس

20 35 30 65 70 90 85 80 75 72 

در  یفراوان
  یترک يهاکلیپ

30 36 28 70 90 65 80 85 55 68 

ــان مهمان ــلطنت ،دهندیگونه که نتایج جدول نش ــخیف، س ــتر یعبارات س ر د يو موهوم از کاربرد بیش

۸۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

 يدارا یو دین ی، معرفتیاخالق يهاکه آموزهیحالدر ،اندبرخوردار بوده یفارسـشـدة یبررسـ يهاکلیپ
به ســمت پاپ شــدن و  یفارســ ۀاند. این امر نشــانگر حرکت نوحها بودهکلیپاین کمترین کاربرد در 

از  یفارسـ ۀنوح ،نآ یند که طکیاشـاره م یو به همان روند نرم اسـت اخیر يهازدایی در سـالتقدس
  .استفرار از تقدس در حال ه و دش یخود تهمحتواي 

دهند که عبارات عاطفی و احســاســی، موهوم و ســلطنتی از همچنین نتایج جدول نشــان می
ــتري در کلیپ ــیکاربرد بیش ــدة ترکی برخوردار بودههاي بررس  بارات حاويکه عحالیاند، درش

شتهآموزه شانگر حرکت نوحۀ هاي معرفتی، دینی و اخالقی کمترین کاربرد را دا اند. این امر نیز ن
تقارن  ترهاي اخیر است. به منظور بررسی دقیقزدایی در سالترکی به سمت پاپ شدن و تقدس

  ؛نظر، بایسته است احتمال وقوع این عبارات سنجیده شودعبارات مورد
ــ در ، نظرمد تقارن مفاهیم ی: بررســیفارســ يهادر کلیپشــده یادحلیل تقارن مفاهیم ت یب. بررس

  در قالب جدول ماتریس احتمال وقوع آمده است. 2جدول 
  (بر حسب درصد)ی در نوحه فارس ي. جدول احتمال وقوع عبارات کاربرد2جدول 

 ةآموز 
 ینید

 ةآموز
 یاخالق

 ةآموز
 یمعرفت

عشق 
و  یزمین

 يمجاز

عبارات 
 یعاطف

 یاحساس

عبارات 
 فیسخ

عبارات 
 یسلطنت

عبارات 
 موهوم

ف یتحر
 یخیتار

تم یر
 تند

 4/14 15 16 17 18 14 13 6 7 _ ینید ةآموز

 2/25 2/26 28 7/29 5/31 5/24 7/22 5/10 _ 5 یاخالق ةآموز

 6/21 5/22 24 5/25 27 21 5/19 _ 10 5 یمعرفت ةآموز

 و یعشق زمین
 يمجاز

20 25 22 _ 5/45 5/58 2/55 52 7/48 8/46 

عبارات 
 یعاطف

 یاحساس

28 30 20 65 _ 63 5/95* 56 5/52 4/50 

عبارات 
 فیسخ

15 25 22 84 88 _ 5/76 72 5/67 8/64 

عبارات 
 یسلطنت

12 24 20 80 84 93 _ 68 7/63 2/61 

عبارات 
 موهوم

10 18 13 79 82 92 75 _ 60 6/57 

ف یتحر
 یخیتار

9 16 15 68 60 77 90 68 _ 54 

 _ 85 82 88 89 78 75 14 15 10 تم تندیر



    ۸۹نرم از عزاداري با نوحه پاپزدايي تقدس

ـــورتیبا توجه به نتایج این جدول و با توجه به اینکه در که اعداد واقعی از اعداد انتظاري به ص
ـــند میعالوه و منهاي انحراف معیار بزرگ گیري کرد که بین دو مفهوم تقارن توان نتیجهتر باش

به  با توجه  نابراین  که مفاهیم زیر در نوحهمی 2هاي جدول دادهوجود دارد. ب هاي توان گفت 
  دار است و ناشی از تصادف نیست:فارسی مورد بررسی، تقارن معنا

  ی،احساس یو عبارات عاطف یدین يهاآموزه -
شق زمین - س یو عبارات عاطف يو مجاز یع سا سلطنت ،یاح سخیف، عبارات  ، عبارات یعبارات 

  ،موهوم، و ریتم تند
شق  - س یو عبارات عاطف يو مجاز یزمینع سا سلطنتیاح سخیف، عبارات ی، عبارات  ، عبارات 

 ،موهوم، و ریتم تند

 ،عبارات موهوم، و ریتم تند ،یعبارات سخیف و عبارات سلطنت -

 ی،و تحریف تاریخ یعبارات سلطنت -

 ،و ریتم تند یعبارات سلطنت -

 ،عبارات موهوم و ریتم تند -

 .و ریتم تند یتحریف تاریخ -
  :گیري کردتوان نتیجهها میبا توجه به این تقارن

داري میان عبارات مربوط به عشـق زمینی، هاي فارسـی مورد بررسـی تقارن معنادر نوحه
ست  شانگر این ا سخیف و موهوم با ریتم تند نوحه وجود دارد. این امر ن سلطنتی،  عاطفی، 

ـــده در نوحههاي مطرحکه اوالً آموزه ـــی تقارنی با آموزه هايش هاي دینی، اخالقی و فارس
ــادند؛ ثالثاً این نوحه ــأن واقعۀ کربال در تض ــبمعرفتی ندارند؛ ثانیاً این موارد با ش ک ها در س

رســد قدرت نرم غربی، به شــکل ترویج موســیقی پاپ اند و رابعاً به نظر میپاپ اجرا شــده
ــت. بغرب از طریق این نوحه ــده اس توان گفت که نابراین در یک کالم میها کامالً اعمال ش

زدایی اند در راســتاي تقدسهاي فارســی مورد بررســی با توجه به آنچه مطرح ســاختهنوحه
 ؛اندحرکت کرده

شده در کلیپ سی تحلیل تقارن مفاهیم یاد هاي هاي ترکی: تقارن مفاهیم مزبور در کلیپج. برر
  .س احتمال وقوع آمده استدر قالب جدول ماتری 3ترکی مورد بررسی در جدول 

۹۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  (بر حسب درصد)ی در نوحه ترک ي. جدول احتمال وقوع عبارات کاربرد3جدول 

 ةآموز 
 ینید

 ةآموز
 یاخالق

 ةآموز
 یمعرفت

 یعشق زمین
 يو مجاز

عبارات 
 یعاطف

 یاحساس

عبارات 
 فیسخ

عبارات 
 یسلطنت

عبارات 
 موهوم

 فیتحر
 یخیتار

 تم تندیر

 4/20 5/16 5/25 24 5/19 27 21 4/8 8/10 _ ینید ةآموز

 5/24 8/19 6/30 8/28 4/23 4/32 2/25 08/10 _ 10 یاخالق ةآموز

 04/19 4/15 8/23 4/22 2/18 2/25 6/19 _ 14 12 یمعرفت ةآموز

 و یعشق زمین
 يمجاز

25 27 26 _ 63 5/45 56 5/59 5/38 6/47 

عبارات 
 یعاطف

 یاحساس

30 35 33 85 _ 5/58 72 5/76 5/49 2/61 

عبارات 
 فیسخ

26 32 30 70 82 _ 52 2/55 7/35 2/44 

عبارات 
 یسلطنت

20 23 29 81 88 76 _ 68 44 4/54 

عبارات 
 موهوم

28 56 30 65 80 82 72 _ 7/46 8/57 

ف یتحر
 یخیتار

35 20 18 64 75 52 70 74 _ 4/37 

 _ 65 81 79 73 86 72 26 28 30 تم تندیر

ــورتی با توجه به نتایج جدول فوق و با که اعداد واقعی از اعداد انتظاري به توجه به اینکه درص
یار بزرگ هاي انحراف مع ند، میعالوه و من ـــ باش قارن توان نتیجهتر  که بین دو مفهوم ت گیري کرد 
نابراین با توجه به داده هاي توان گفت: میان مفاهیم زیر در نوحههاي این جدول میوجود دارد. ب

  :دار است و ناشی از تصادف نیستمعنا ترکی مورد بررسی تقارن
  ،و عبارات موهوم یاخالق يهاآموزه -
شق زمین - س یو عبارات عاطف يو مجاز یع سا سلطنت ،یاح سخیف، عبارات   ، تحریفیعبارات 
  ،، و ریتم تندیتاریخ
 ،، و ریتم تندیو عبارات سخیف، تحریف تاریخ یاحساس یعبارات عاطف -
 ،، عبارات موهوم، و ریتم تندیطنتعبارات سخیف و عبارات سل -
 ،، و ریتم تندیو تحریف تاریخ یعبارات سلطنت -
 ،، و ریتم تندیعبارات موهوم و تحریف تاریخ -
 و ریتم تند. یتحریف تاریخ -



    ۹۱نرم از عزاداري با نوحه پاپزدايي تقدس

ـــی، تقارن توان نتیجه گرفت که در نوحهها میبا توجه به این تقارن هاي ترکی مورد بررس
سلطنتی، سخیف و موهوم و نیز داري میان عبارات مربوط معنا به عشق زمینی و عاطفی، عبارات 

  :تحریف تاریخی با ریتم تند نوحه وجود دارد. این امر نشانگر آن است که
حههاي مطرحاوالً آموزه با آموزهشــــده در نو قارنی    هاي دینی، اخالقی وهاي ترکی ت

  معرفتی ندارند؛
  تضادند؛ثانیاً این موارد با شأن واقعۀ کربال در 

  اند؛هاي ترکی مورد بررسی در سبک پاپ اجرا شدهثالثاً نوحه
  هاي فارسی بوده است؛هاي ترکی بیشتر از نوحهرابعاً تحریف تاریخی در نوحه

رســد قدرت نرم غربی، به شــکل ترویج موســیقی پاپ غرب از طریق این خامســاً به نظر می
  .ها کامالً اعمال شده استنوحه

  :توان گفتک کالم میدر ی ،بنابراین
زدایی اند، در راســتاي تقدسهاي ترکی مورد بررســی با توجه به آنچه مطرح ســاختهنوحه

  .اندحرکت کرده
بررســی میزان تأثیر قدرت نرم غربی بر عزاداران نوحۀ پاپ: بررســی میزان تأثیر قدرت نرم د. 

  آمده است؛ 6و  5غربی بر عزاداران در قالب جداول 
  (درصد)ی نید يهاعزاداران پاپ با آموزه یین آشنازای. م4جدول 

  ادیز بسیار  ادیز  متوسط  کم  کمبسیار   ینید يهاآموزه
  7  17  23  11  42  نیاصول د

  8  18  14  13  47  ائمه یاسام
  2  9  8  18  63  ثیاحاد

  3  5  4  16  72  یاسالم یۀادع
  6  7  17  14  56  یمذهب يهاتیشخص

  2/5  2/11  2/13  4/14  56  کل ییضریب آشنا
  2/169  ییزان کل آشنایم

  69/1  5تا1ف یبر حسب ط ییآشنا

شان میهمان شنایی عزاداران نوحه پاپ با آموزهگونه که نتایج جدول ن سفانه میزان آ  هايدهد متأ
سخ شنایی کلی پا ضریب آ سیار کم بوده و  سی در حد کم و ب ان با گویدینی در نمونۀ مورد برر

  است. 7/1بوده، در حدود هاي دینی بسیار پایین آموزه

۹۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  (درصد)ی عزاداران پاپ با فرهنگ غرب ییزان آشنای. م5جدول 

  ادیز یلیخ  ادیز  متوسط  کم  کم یلیخ  یغرب يهاآموزه
  9  17  19  31  24  زمیسکوالر

  13  16  36  22  13  یبازیگران غرب
  8  22  21  18  31  یغرب یقیموس يهاسبک

  11  25  28  19  17  یخوانندگان غرب
  28  24  35  5  8  سبوكیف

  8/13  8/20  8/27  19  6/18  کل ییضریب آشنا
  2/292  ییزان کل آشنایم

  92/2  5تا1ف یبر حسب ط ییآشنا

ــفانه میج جدول نشــان میگونه که نتاهمان ــنایدهد متأس  يهاپاپ با آموزه ۀعزاداران نوح ییزان آش
 يهازهگویان با آموپاسخ یکل ییضریب آشنا ،در حد متوسط بوده یدر نمونه مورد بررس یفرهنگ غرب
  .است 3در حدود  یفرهنگ غرب

  (درصد) پاپ /یسنت ۀان به نوحیگوپاسخ ۀزان عالقیم .6جدول 

  ادیز بسیار  ادیز  متوسط  کم  کمبسیار   نوع نوحه
  4  12  19  31  34  یسنت

  35  42  11  9  3  پاپ
  21/2  5تا1ف یبر حسب ط یسنت ۀب عالقه به نوحیضر
  97/3  5تا1ف یپاپ بر حسب ط ۀب عالقه به نوحیضر

دهند ضــریب عالقه به نوحۀ پاپ در میان عزاداران پاپ گونه که نتایج جدول نشــان میهمان
بسـیار بیشـتر از ضـریب عالقه به نوحۀ سـنتی اسـت. به عبارت بهتر، میانگین عالقۀ عزاداران به 

سنتی در حد  که میانگین عالقۀحالینوحۀ پاپ در حد مطلوب و زیاد قرار دارد، در آنان به نوحۀ 
  .پایینی است

شود که اوالً متأسفانه میزان دانش کلی جامعۀ روشنی مشخص میبه 7تا  4از بررسی جداول 
تر از حد متوســط قرار داشــته اســت؛ ثانیاً دانش عمومی این جامعه در زمینه مورد بررســی پایین

یانگین  با م ها دربارة آ 92/2فرهنگ غربی  یانگین موزهبیش از دانش آن با م بوده  69/1هاي دینی 
ست؛ ثالثاً با توجه به نتایج می شنایی عزاداران با فرهنگ غربی بیشـتر ا توان گفت هر چه میزان آ

شده و در مقابل به عالقۀ آنان به نوحۀ پاپ  سنتی کم  شده به همان میزان از عالقه آنان به نوحۀ 
شانه ست. این امر ن ستفاده از آن اي از همان قدافزوده شده ا رت نرمی است که فرهنگ غربی با ا

  .به دنبال تبدیل سبک نوحه به پاپ است
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  يگيرنتيجه. ۵
رسد نوحه در سالیان اخیر دچار تغییر و تحوالت بسیاري شده که این امر شائبۀ اعمال به نظر می

شــان نها قدرت نرم غربی از طریق تبدیل نوحه به موســیقی پاپ را تقویت کرده اســت. بررســی
. استفاده از موسیقی پاپ غربی در اجراي 1کنند: دهند که دو عامل بیرونی، نوحه را تهدید میمی

ـــتفاده از 2نوحه (تغییر ریتم از ماژور به مینور) به مثابه ابزاري براي تغییر نگرش عزاداران؛  . اس
داري از تقیدات بازاري براي آزادسازي عزااي و کوچهاصطالحات ویژة غیردینی با سبک محاوره

ـــبت به نوحه و عزاداري تغییر داده اند. مذهبی. این دو عامل تا حد فراوانی نگرش جوانان را نس
کلیپ نوحۀ فارسی و  200رو، به منظور واکاوي این مسئله، از سویی، به بررسی در پژوهش پیش

اســتفاده از  شــمســی اجرا شــده بودند، پرداختیم و با 1392تا  1382هاي ترکی که در بین ســال
ـــیدیم که تقارنی معنا ه داري میان عبارات مربوط بتکنیک تحلیل احتمال وقوع به این نتیجه رس

سخیف و موهوم، و نیز تحریف تاریخی در نوحه سلطنتی،  شق زمینی و عاطفی، عبارات  اي هع
ــی ــده وجود دارد و درخور توجه اینکه همۀ این موارد تقارن معنابررس نوحه  داري با ریتم تندش

شته سۀ نوحهدا ست. مقای سیقی پاپ در نوحه ا شانگر نفوذ مو سی و ترکی اند. این امر ن هاي فار
ـــان داد که این نوحه ها از حیث تقارن، اختالف چندانی با هم ندارند و یک همگرایی منطقی نش

ـــی دقیقمیان آنها دیده می ـــود. با این حال بررس ـــان داد که میزان تحریف تاریخی درش  تر نش
ست، درهاي ترکی بیش از نوحهنوحه سی ا سی تندتر از ریتم که ریتم نوحهحالیهاي فار هاي فار
  .هاي ترکی است بودنوحه

 ینید يهاآموزه ۀنیدانش عزاداران جوان در زم یمایش به بررسیبا استفاده از روش پ ،گرید ياز سو
  :م که نتایج نشان دادندیپرداخت یو فرهنگ غرب

 ؛تر از حد متوسط قرار داردنییپا یمورد بررس ۀجامع یکلزان دانش یم -
عه در زماین  یدانش عموم - نگ غرب ۀنیجام بارة ش از یب 92/2ن یانگیبا م یفره ها در دانش آن
 ؛بوده است 69/1ن یانگیبا م ینید يهاآموزه

شنایی عزاداران با فرهنگ غربی با توجه به نتایج پیمایش می شتر بتوان گفت هر چه میزان آ ی
شده و در مقابل به عالقۀ آنان به نوحۀ  سته  سنتی کا شده به همان میزان از عالقۀ آنان به نوحه 

اي از همان قدرت نرمی است که فرهنگ غربی با استفاده از پاپ افزوده شده است. این امر نشانه
 .آن در پی تبدیل سبک نوحه به پاپ است

۹۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ــتفاده از تحلی ــت آمده با توجه به نتایجی که با اس ــتفاده از پیمایش به دس ل تقارن و نیز با اس
ست، می شین تهی ا سویی، نوحه از محتواي مذهبی پی ضر از  شت که در حال حا توان اذعان دا

ست و در صورت تداوم این روند، در  سکی صرف ا سم منا سمت مرا شده و در حال حرکت به 
شاهد اجراي مناسک نوحه توسط افرادي خواهیم بوسال گونه گرایش مذهبی د که هیچهاي آتی 

صله می صلی خود فا صی ندارند. بدین ترتیب نوحه از مفهوم ا گیرد و در خدمت قدرت نرم خا
ــوي دیگر با توجه به  ــیقی پاپ و تغییر فرهنگی قرار خواهد گرفت. از س غربی براي انتقال موس

ـــرکت و رمخاطبان روبه کنندگان در عزاداري، ادامۀ این روند با مخالفتتغییر نگرش و ارزش ش
رو سازد و حتی تواند گروه مرجع جوانان را با مشکالت بنیادین روبهنخواهد شد، که این امر می

ســواري ســیاســی توســط افراد و احزاب خاص شــود. بنابراین ضــرورت دارد که منجر به موج
  کارشناسان مذهبی در این زمینه تمهیداتی بیندیشند.
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هاي مافوق طبیعی براي مقاصد شیطانی و خودخواه نظیر قتل یا سرقت گفته جادوي سیاه به طور سنتی به استفاده از قدرت. 1

کنند. برخی به عنوان یک یید نمیأرود که این نوع جادوگري را تشـده اسـت. معموالً لفظ جادوي سـیاه توسـط کسـانی به کار می

ــحنظریه می ــکال س ــت و فرقی نمیگویند که تمام اش کند فرد دنبال کدام نوع برود، بدون در نظر گرفتن رنگ ر و جادو محترم اس

هاي تاریکی است. همچنین جادوي سیاه که از قدرت پرستیشیطان(سفید، خاکستري و یا سیاه). این دیدگاه به طور کلی مرتبط با 

 همچنین در این نوع از. شود. که دقیقاً در تضاد با سحر و جادوي سفید استاست، معموالً از یک نقطه مسیر سمت چپ دیده می

و کثیف) مثل (خون، مو، پوست، مدفوع، ادرار، انگیز جادو بیشتر از انواع طلسمات و با استفاده از اجساد و موادّ مرده (گاهی نفرت

ی و گویهاي آسمانی، غیبشود. همچنین سحر و جادوي سیاه با سوء استفاده از مراسم مذهبی و یا کتاباستفاده می شراب و...)

 .دیوشناسی مرتبط است

العباس و...، منظور از عبارات . منظور از عبارات ســـخیف مفاهیم و کلماتی همچون؛ کلب الرقیه، مجنون الحســـین، مجنون 2

سلطنتی مفاهیمی همچون؛ من نوکرم تو اربابی، شاه حسین و...، منظور از عبارات موهوم مفاهیمی همچون؛ آید به جهان اگر حسین 

دیگر هیهات برادري چون عباس آید، خدا یک ابالفضــل آفریده و... منظور از عشــق زمین کاربرد مفاهیمی همچون، چشــات مه و 

 باشد.حه، عاشق لباتم و... میملی

 هاي زبان تحت نفوذ زبان اصلی. به نظر نگارنده در سطح جهان تنها در سه زبان؛ ترکی، فارسی و عربی (در اینجا زیرشاخه3

 .اندها مفهومی تحت عنوان نوحه به مرحله برساخت نرسیدهاند). نوحه اصیل وجود دارد و در سایر زبانتلقی شده

  منابع   _____________________ ________________________________   هانوشتپی
سی، 1382 بارهایم، گابریل، شی و زوال امر قد ستوارت ام هوور و نات  -فروپا سک، ا نابهنجاري و بحران در منا

 سروش.، ترجمۀ مسعود آریایی، تهران، الندباي، بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ

  ، ترجمۀ محمد ساوجی، تهران، نی.خانمان، آگاهی و نوسازيذهن بی، 1381برگر، پیترال و همکاران، 
، »دزفول) يتحول نقش واعظ و مداح در اجراي مناســک عاشــور (مطالعه مورد«، 1388و نســیم کاهیرده،  يبهار، مهر

 .24-1ص  ،16، ش و ارتباطات یمطالعات فرهنگ

  ، تهران، سمت.رف و فرهنگمص، 1390، يبهار، مهر
  ، ترجمۀ باقر پرهام، تهران، مرکز.صور بنیانی حیات دینی، 1383دورکیم، امیل، 

ر کید بأمثابه ابزاري در قدرت نرم (با تهاي جمعی بهشناختی رسانهمطالعه جامعه«، 1390 زاده، محمد و همکاران،عباس
  .41-17ص  ،2شماره ، سال اول، پیش مطالعات قدرت نرم، »انقالب اسالمی)

، »مناســک عزداري و گفتمان کربال در دین ورزي اقشــار فرودســت شــهري«، 1385جبار رحمانی،  اض، ابراهیم ویف
  .80-57، ص 6ش  ،و ارتباطات یمطالعات فرهنگ

  ، تهران، طرح آینده.پسنددرآمدي بر موسیقی مردم، 1387کوثري، مسعود، 
  .94-88، ص 72، ش معرفت، »گونه که مشاهده کردماسالم، آن«، 1382گیرتز، کلیفورد و فاضل حسامی، 

  ، تهران، صدرا.حماسه حسینی، 1368مطهري، مرتضی، 
سی آیینجامعه، 1387مظاهري، محســن،  سوگواري و هیئتشنا ، رســانه شــیعه، تهران، هاي مذهبی در ایرانهاي 

  الملل.بین
  ر.یت 3، هیع اتفاقیروزنامه وقا، »هاانقطاع نسل یاجتماع يامدهایپ«، 1383زاده، احمد، بینق

  ، ترجمۀ محسن ثالثی، تهران، تبیان.شناسی دینجامعه، 1377همیلتون، ملکم، 
، مشهد، ي، ترجمۀ پروین فرامرز: مادر، والدت مجدد، روح و مکاریچهار صورت مثال ،1368ونگ، کارل گوستاو، ی
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