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  راني مقاومت در ايقي موس١ةگون و تحول يريگل شكليتحل
  ۱۳۸۰ و ۱۳۷۰  و دهه۱۳۵۷ تا ۱۳۴۰ مقاومت از يقي موس٢يشناخترات گونهييبا تمركز بر تغ

   ∗انيد عبداللهيحم
  ∗∗يحيآزاده ناظر فص

  دهيچك
 ي ساختار کلتالش داردو است »  مقاومتيقيموس« معناشناسانه از این مقاله مطالعهيا

ل ين مطالعه تحليروش اجرای ا. ل كندي را تحلراني در ا مقاومتيقيموسم بر حاک
در متن » مقاومت« يم فرهنگيکشف و استخراج مفاه گفتمان بوده و از روش يانتقاد
 مقاومت در يقيدات موسي توليخيتارسه يمقاق ياز طر عامه پسند يقي موسيهاترانه

 ي و علمي مطالعاتةحوز. تفاده كرده استز اسين حاضر ةقبل از انقالب و دوردو دوره 
 هنر يشناس جامعهي مطالعاتة و رسانه بوده، اما به حوزيمقاله همانا مطالعات فرهنگ

 جامعة ي بومير و تأثر سازوكارهاين نوع هنر حاصل تأثيرا اي دارد، زيز ربط ساختارين
 يها و جلوهيرهنگ فيهان حال، آنجا كه به ناگفتهيدر ع.  در دوران معاصر استيرانيا

ن يشود و چون ايك مي نزديراني ايپردازد، به مطالعات فرهنگي ميرانينهان جامعة ا
آورد به حوزه مطالعات ي نهان را به سطح مة روزمريای زندگ همچون رسانهيقيموس

  . شوديز مربوط مي نيفرهنگ
ر و اجتماع ، هنيقي را درباره موسياای چندرشتهن جهت مطالعهين مقاله از ايا

 رشد يهانهي، از جمله زميراني اي از زندگييها است جلوهيكند و مدعي عرضه ميرانيا
كند كه تاكنون از آن غفلت ي مي، را كشف و معرفيراني و تفاوت آن با رپ ايرپ فارس

 به دو دوره قبل و بعد از انقالب يراني مقاومت ايقي مطالعه موسيبرا. شده است
 را درباره جامعه ينين دو دوره دانش نويسه ايم مقاي معتقدرايزم، يا توجه کردهياسالم

ن مقاله ما را برآن يضمناً جنس متون مطالعه در ا. سازدي و تحوالتش آشكار ميرانيا
  . ميك استفاده كنيداكرد وني گفتمان و رويل انتقاديداشت كه از تحل
  ييايقي، گفتمان، موسينراي، رپ اي مقاومت، رپ، رپ فارسيقيموس: واژگان اصلی
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  مقدمه

 از ،گنجديك مقاله نميات در حد يا گونه در هنر و ادبيدر ابتدا الزم است اشاره شود كه مطالعة ژانر 

ها و كالم، ترانه( متون ياسهي مقاومت را به مطالعه مقايقينجا صرفاً مطالعة گونة موسين لحاظ در ايا

-ي اجتماعيهايژگيو(ن ژانر و رابطه متقابل كالم و بافت ي ايريگو به مطالعه بافت شكل) هافيتصن

  .ميامحدود كرده) يفرهنگ

ک يکرد ونداي گفتمان با رويل انتقادي تحلةويد بر شيبا تاکحاضر مطالعه ح، ين توضيبا ا

 فراتر از گفتار ي زبانمنزلهرا به » يقيموس « فرهنگ،ي انتقادةي نظريها پرداختن به آموزهيبرا

ل آثار انتخاب ي و تحلييايقيشناسانه متن موسکرد نشانهي با رويتامل انتقاد. خواهد کردل يتحل

. کنديک مي نزديژه مطالعات فرهنگي حاضر را به نگاه ويساختار -ييايقيل موسيشده، تحل

 انتخاب ي از فرهاد مهراد از دوره قبل از انقالب اسالميل، ترانه اين تحلي پرداختن به ايبرا

 يقي موساز ي مردم پسند موجود، اثريقي موسي دوره حاضر و با توجه به ساختار کليراشده و ب

  . رپ انتخاب شده است

کوشد روشن ي و ماستران ي ايقي مقاومت در موسين مقاله بر مفهوم فرهنگيتمرکز ا  

از دال  ١٣٥٠ مقاومت دهه يقير گونه موسيي موجب تغي انقالبة جامعيا سازوکارهايکند که آ

ن ي ا،درصورت پاسخ مثبت شده است؟ و ي اجتماعي آزادي به دال مرکزياسي سي آزاديرکزم

   مقاومت داشته است؟يقي در متن موسيرير چه تاثييتغ

 برديسود م»  مقاومتيقيموس «ةدربار معناشناسانه ای مطالعهازن مقاله يان منظور، ي ايبرا

.  را عرضه خواهد كردرانير آن در ا حاکم بيساختار کل از يعموم يشناختق، ين طريبدو 

پسند قبل از  عامهيقي موسيهادر متن ترانه» مقاومت «يم فرهنگيمفاهن مقاله ين، ايهمچن

  . سه خواهد كرديرا با هم مقا يخين دو دوره تاريارا كشف و  حاضر ةانقالب و دور
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  ست؟يمسئله چ

 و يدات هنريق توليتوان از طريم اوقات يران را گاهي ا١٣٩٠ و ١٣٨٠ و ١٣٥٠تحوالت دورة 

ران اثر ي، آنقدر بر تحوالت اياسي سيرهاير متغيرها، نظي از متغياما برخ.  شناختييايقيموس

 سپرده ي به بوتة فراموشيل تحوالت فرهنگيشوند تا مطالعه و تحليگذارند كه سبب ميم

نامند كه يم» ييمعما « رارانيشناسان، جامعه ا از جامعهي برخينجاست كه حتيمسئله  ا. شوند

» يعلم جامعه شناس «رايز.  استيت جامعه شناسي كلي براياانهيگراليبه نظر ما برداشت تقل

جامعه »  بودنييمعما «رشفافی همچونيد به الفاظ غياش نبا موضوع مورد مطالعهيحداقل برا

 مسدودكننده يردهاكين رويسبب هم بهي كه در مطالعات اجتماعييها از حوزهيكي. ازديدست 

 آنها با يندي و رابطه براييايقيدات موسيكند تولي را متصلب فرض ميمغفول مانده و علم اجتماع

رد تا ي صورت گياسهي مقاياد مطالعهيم باين سبب فكر كرديبه هم. ران استي ايتحوالت اجتماع

ن منظر يخصوص از ان مسئله بهيتر شوند اران روشنيمنحصر به فرد بودن تحوالت معاصر در ا

 فقط به ييايقيگر، مسئله تحوالت موسيبه عبارت د.  داردياق گفتمانيت دارد كه سبك و سياهم

 يرند و به گفتمانيگيدات شكل مين تولي كه در آن ايشود، بلكه به گفتمانيد آثار محدود نميتول

 يل انتقاديرا با تحل مقاله يكرد نظريرو، جهت رونياز ا. ز مرتبط استيكنند نيد ميكه تول

 و رسانه ي مطالعات فرهنگياكرد چندرشتهيم از آنجا كه رويالبته معتقد. ميكنيگفتمان آغاز م

 كه در آن گرفتار شده است برهاند، از ييهاهي را از لفافه الييايقيدات موسيت توليقادر است واقع

م كه اغلب موضوعات موجود در يدهيم و نشان ميكني و رسانه استفاده ميل مطالعات فرهنگيتحل

  .اندير و شناختيپذكرد مناسب مطالعهيستند و با روي نيي معمايرانيحوزه اجتماع ا

  

  راني مقاومت در ايقي موس گفتمانيل انتقاديتحل: يچارچوب نظر

را يل گفتمان مقاله است زيكرد تحلين شرح روينقطه آغاز) ٤٧:١٩٧٠ (فوکو يات نظريادب

  :معتقد است
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ال يد خين آورد؛ نباييش معلوم پاي از پيد تا حد کاربست معاني را نباگفتار

ن ي ما برگردانده و کار ما فقط اي خود را به سويکرد که جهان چهره خواندن

خداوند . ستي ما نييم؛ جهان همدست شناساياست که اسرار آن را کشف کن

. ستير کار ن در قلمرو گفتار که گفتار را به سمت ما بچرخاند ديقادر متعال

م ي دارياء روا مي در نظر گرفت که ما نسبت به اشيد چونان خشونتيگفتار را با

ک است که ين پراتيم و در ايکنيل مياء تحمي که به اشيکيا چونان پراتي

  . ابديي خود را باز ميمند گفتار اصل قاعدهيدادهايرو

ه ي اولي در وارسيطورکلبهكه رسد ين به نظر ميم، چنياگر مبنا را برداشت فوكو قرار ده

 . الف:گر جدا دانستيكدير از يرا به شرح ز ي سه بعد اصلتواني، ميقيمفهوم گفتمان موس

تعامل در  . ج،يقيدر موس )شناخت(ان باورها ي ارتباط ميبرقرار . ب،ييايقيکاربرد زبان موس

بعد را به طور خالصه ن سه يا. يقي موسنةيزمر و تاثرات آن در ي و تأثي اجتماعيهاتيموقع

 لهاقل مي است که تحلين مثلثيا.  متن خالصه کردي ارجاعيهاتيتوان در متن، معنا و موقعيم

 مطالعه گفتمان يهدف اصل. رديگي شکل مگريكديآنها با متقابل  آن و در ارتباط بر اساس

البته ما . ت گفتمان اسين سه بعد اصليکپارچه از اي يريف و تفسي فراهم آوردن توصيقيموس

در . مياك متن در نظر گرفتهي متن آن بر ابزار و صناعاتش يسبب برترقی مقاومت را بهيموس

  :كنديان مين بي گفتمان را چنيل انتقاديفه تحليوظ )١٩٩٨ (١كيدانه، ونين زميهم

 گفتمان است كه در آن يلي از پژوهش تحليا گفتمان گونهيل انتقاديتحل

، سلطه و ي كه سوء استفاده از قدرت اجتماعييهاهويدهد تا شيح ميترج

ق متن و گفتار در بافت يشود و از طريد ميشود، بازتولي ميي اجراينابرابر

 يل انتقاديتحل. رد مطالعه شوديگي مورد مقاومت قرار مي و اجتماعياسيس

 را ييپروايكند تا موضع روشن و بيمحابا استفاده ميكرد بين رويگفتمان از ا

                                                 
1 .Van Dijk 



  89، بهار و تابستان اول سال دوم، شماره ،جامعه شناسي هنر و ادبيات       
  

 37

 يت در مقابل نابرابريخواهد بفهمد، افشا كند و در نهاين رو مياتخاذ كند و از ا

  .  مقاومت كندياجتماع

کاربرد زبان بر  معتقد است رايز. ديآيمتر به نظر يك كاربرديكرد ونداينجاست كه رويدر ا

ر يرا تحت تأث  مستتر در متنيها نحوه کاربرد زبان و خلق معانتي موقعوگذارد ير ميباورها تأث

كرد فوكو و ي به رو).١٨:١٣٨٢ک، يون دا(کنند ي و باورها کاربرد زبان را کنترل مدهنديقرار م

ل يرا به حوزه تحل) ژانر (يشناسرا افزود كه گونه) ١٩٩٣ (١وني يكرد ونليتوان رويك ميوندا

   .كندي گفتمان وارد ميانتقاد

  : شوديل مين مقاله از دو بخش تشکيران در اي مقاومت در ايقيمطالعه موسن اساس، يبر ا

ران با توجه به مدل ي مقاومت در ايقيد موسي توليط اجتماعيمطالعه شرا: مطالعه بافت .١

  .  مقاومتيقيک در بخش مطالعه بافت گفتمان موسيدا ونيليتحل

 و ييايقي شامل کالم و ساختار موس، مقاومتيقيمطالعه متن موس: مطالعه متن .٢

  . يشناختکرد نشانهي با رويراني مقاومت ايقي موسياات گونهمشخص

. معروف است - يشناخت -يکرد اجتماعي گفتمان به رويل انتقاديک در تحليداکرد ونيرو

ب گفتمان، شناخت و ي که از ترکي و بر اساس مثلثيا چندرشتهيکرديک بر اساس رويون دا

 يجنبه گفتمان. عرضه کند يدئولوژيدرباره ا جامع ياهي دارد نظريد سعريگياجتماع شکل م

دهد که چگونه يح و نشان ميران توضي مقاومت ايقيها را در موسيدئولوژي، اكيداكرد ونيرو

 ،يراني مقاومت ايقي از جمله در ساخت و پرداخت موس،ها بر گفتار و نوشتار روزانه مايدئولوژيا

م و يفهميک را ميدئولوژيچگونه گفتمان ا ما دهند كهين، نشان ميهمچن. ندا بودهرگذاريتأث

 کاربرد ،نيابنابر. داشته است نقش  ماياجتماع يزندگ در يدئولوژيد ايتول چگونه گفتمان در باز

  .شودمیمطالعه نجا يدر ا تحت عنوان عام گفتمان يزبان، متن، گفتار و تعامالت و ارتباطات کالم

                                                 
1 .Van Leeuwen 
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 يشناسم تا روشيکني ميابير ارزير نظم زك را ديدال گفتمان وني تحليعناصر نظر

  .ز روشن شودي مقاومت نيقيمطالعه موس

  

   بافت.۱

در مطالعه . رديگي مقاومت مورد توجه قرار ميقي گفتمان موسيمندتي موقعل بافت،يتحلدر 

  . ميپردازير مي زيها به مولفهيط بافتيل شرايبافت و تحل

  

  ي دسترسيالگوها) الف

 مرتبط ياسيط سلطه به نوع نظام سيشرا. هم مربوطندهه و گفتمان بم که سلطيدانيم

نجا به ارتباط يدر ان اساس، يبر ا. جاد كنديتواند گفتمان خود را ايست، بلكه هر نوع سلطه مين

 مختلف و رابطه آن با ي گفتمانيروهاي نيد متون برايها و امکان تول به رسانهيان دسترسيم

 ي دسترسيهاوهيکنترل ش. ميکنيا تحت سلطه توجه مي مسلط يهازان قدرت و سلطه گروهيم

نشان ، ي به افکار عمومي، به منزله کنترل دسترسياک متن رسانهي منزله مقاومت بهيقيبه موس

 در يها سعجاد و کنترل رسانهي مسلط با ايهاگروه.  سلطه استي از ابعاد اجتماعيکي دهنده

 ي خاص آن، بحث الگوهايهايژگي با توجه به و، مقاومتيقيعرصه موس در. حفظ قدرت دارند

  . ن الگوها مرتبط استيج فرهنگ مقاومت با اي ترورايزابد يي ميشتريت بي اهميدسترس

  

  طيمح) ب

کند که ي را خلق ميار بافتيطير و تاثرات محي مقاومت و تأثيقيگاه متن موسيجا

بخشد و از يبه متن مرا  توان اقناع نيط همچنين محيا. دريبگقرار آن ر يمخاطب تحت تأث

م با توجه به مشخصات يتوانين بخش ما ميدر ا. کنديجاد مي فرهنگ مقاومت را ايطرف

. مي بپردازيمکان -يط زمانيط و شراي به بحث محيشتريد بي مقاومت، با تاکيقيگفتمان موس
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 يمندتي موقعيهادهيپد و يراني ايخي ارجاعات تاردهندهنشان يراني مقاومت ايقيط موسيمح

  . دهدي معنا ميراني مقاومت ايقي به متن موسيران است که به نوعيدر ا

  

  گونه) ج

مربوط ران ي مقاومت در ايقي خاص گفتمان موسيات سبکيخصوصبه  در واقع بحثن يا

ات گونه يخصوص. رنديگي مي جاحثن بيز در ايخاص گفتمان ن مناسک و عناصر. شوديم

 از انواع يراني مقاومت ايقيک مشخص موسين حال، موجب تفکي در عيرانيت ا مقاوميقيموس

  . شوديگر آن ميد

  

  ي اجتماعي و معاني ارتباطيهاکنش) د

 يهمراه.  گوناگون استي و معاني از تعامل اجتماعيکننده مقوالتاني بييايقيمتن موس

 ي و حتيقيق موسي طرزش و کنش مقاومت در مخاطبان ازيجاد انگي، ايقيمخاطبان با موس

ل گفتمان ي در تحلي اجتماعي و معاني ارتباطيهاکنشعوامل  از هواداران يت همراهيفيک

ن گونه و سبک و ي در اي گفتمانيهانزاعبحث درباره . شودي محسوب ميراني مقاومت ايقيموس

ن ي در اهمهكنند يتالش مها ن نزاعيغلبه بر ا يكه برا ، مربوط به آنيقي موسيهااق گروهيس

  . رديگمی يبخش جا

  

  يراني مقاومت ايقين در موسي مشارکيهامواضع و نقش) و

زان شهرت او يت خواننده و ميران، اهمي در ايقي موسيبا توجه به خصلت خواننده محور

 ين بخش جاين گفتمان در اي مشارکدر مقامر آن در مواضع مخاطبان ي هوادارانش و تأثيبرا

ز در ي نيديها بر متن تولتين موقعير اي متعدد سوژه مولد متن و تأثياهتيموقع. رديگيم

  . نجا مورد توجه استيا
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  ي گفتاريهاکنش) ه

هواداران و ، کارکرد و گستره يقيک موسيت يزان موفقيم ي گفتاريهاكنش

ه مواضع و يتوج. دهدير قرار مي را تحت تأثي گفتاريهان اقتدار کنشي و همچندكنندگانيتول

در ز ينن گفتمان ي آنان در ايت گفتمانيز هوي در گفتمان مورد نظر و نهواداران يحوه همراهن

  . د استينجا مورد تاکيا

  

  متن. ۲

کار ه بيراني مقاومت ايقي گفتمان در موسيل انتقادي است که در تحلي ابزار،ل متنيدر واقع تحل

ل و يتحل. دشوير مطالعه مي زيان شناخت زبيها با مولفهي متنمنزلهنجا بهي در ايقيموس. روديم

 مورد پسند در يت معاني خلق و تثبمنظوربه گفتمان يشناخت زبانيهاهيها و روزمين مکانييتب

  : ر استي عناصر زي دارااران به نظر مي مقاومت در ايقيمتن موس. رنديگي مين بخش جايا

  

  موضوعات:  کالنيمعناشناس) الف

 ياسي س– ي اجتماعيهاران داللتي مقاومت در ايقيتن موسان شده در ميموضوعات ب

 عالوه ،ييايقين متون موسيا. شونديها کشف من داللتي کالن ايدارند که در بخش معنا شناس

افت يموضوعات و در. برخوردار استز ي آن نتيموقعن يين موضوع، از توان تعييبر توان تع

 كند تايكمك م آن يهاکشف داللت همراه به ،يقي موسرينظ ياموضوعات از متون رسانه

  . كشف و آشكار شوندن متون ي ايمعان

  

  طرح متن: ابرساختارها) ب

ن يدر ا. ران استدالل و احتجاج استي مقاومت در ايقي طرح متن موسيک شکل اصلي

» جهينت « آغاز و با تداوم آن بهيقيدر متن موس» تيف موقعيتعر « ازيره استداللي زنج،قسمت
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 خالق يمدل ذهندرباره ران، شناخت ي مقاومت در ايقيمتن موسل يتحلدر . شوديم نائل مکال

- ين مين بخش به اي در ا،گريبه عبارت د. دهدي مياريها ن استدالليافت ايمتن ما را در در

  رنديپذرا می مقاومت يقيموسمخاطبان م که چگونه يپرداز

  

  ي موضعيانسجام و معنا) ج

ها، ها، ابهامش فرضيها، پن گزارهيها، روابط ب بندها و جملهيا گزارهيمطالعه ساختارها

ن بخش شامل يا. رنديگي مين بخش جايره در ايف و غيسطوح توص م،يرمستقي غيهانقل قول

  :دو قسمت است

  : و درجه کماليبودگژهيسطح و) ١-ج

. شونديمف يران توصي مقاومت در ايقي در متن موسيحين بخش اطالعات ترجيدر ا

 يهاتي، نقاط ضعف و واقعيقيب کالم و موسي ترکي، هماهنگيقي موسيهان بخشيروابط ب

ن قسمت ين در اان و موافقا مخالفيبند طبقه،نيهمچن. رنديگي مين بخش جاير مرجح در ايغ

  . رديگيمورد بحث قرار م

  هاش فرضي و پيم ذهنيمفاه: حيتلو) ٢-ج

 متن يهاش فرضي پ،که در واقعشود يپرداخته م ياريس بيها به ناگفته،ن بخشيدر ا

ر بنا و يکه زم يكنيتوجه م يي به نکات و باورهاگر،يبه عبارت د. نداراني مقاومت در ايقيموس

  . دهنديل مي را تشکيقين موسي متن ايها و استدالليابيه ارزيسنگ اول

  

  يي و آواي، واژگانيرات نحوييتغ: سبک) د

ن يا. ران استي مقاومت در ايقي متن موسي واژگانيهانشيگزبه مطالعه ن بخش مربوط يا

 ،نيهمچن. ندابر گفتمان و بر مخاطب ي متفاوتارج و اثي نتاي داراي واژگانيهانشيگز

 منظوربهنش مبتدا و منتها در متون ي مثل گز،راني مقاومت در ايقي متن موسي نحويراهبردها
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 يهانشيگز. رديگين قسمت مورد مطالعه قرار ميف خاص در ا با اهدايساز برجستهيکشف معان

د ي خاص تولي مقاومت طبق استراتژيقي در متن موسيگذار اسميهاوهير و شي، ضمايواژگان

  . رديگيمقاومت صورت م

  

  )يلفاظ(ک يرتور) و

 چون استعاره، اغراق، حسن ييع معناي و صناي روساختي کاربرد تکرارهايا لفاظيک يرتور

 ي برخبرد ي تاکبرای ياستفاده از لفاظ.  استي معمول بالغي و ترفندهاير، وارونه سازيبتع

ران، سازها و ي مقاومت در ايقي خاص موسيي اجرايهاوهي، شيي آوايدهايتاک. استاطالعات 

ن بخش ي موثر است در اي که در خلق معن،ي لفاظي فضامنزله بهيقيق آنها در ساختار موسيتلف

  . رنديگيقرار ممورد توجه 

 ي و هم به لحاظ روشيك هم به لحاظ نظريدال گفتمان ونيكرد تحلي رو،در مجموع

ن ين است كه ايران است و شرح اي مقاومت در ايقيت موسيل موقعي تحليكردی كارآمد برايرو

ل خود را ابتدا از يتحل.  كرده استي تا كنون ط١٤٠ را از دهه ي چه تحوالتيقيگونه از موس

  . ميكني فرهاد مهراد آغاز ميقي و با موس١٣٤٠دهه 

  

  رانيدر ا ١٣٥٧ تا ١٣٤٠ از مقاومت يقيل موسيتحل

. ميپردازي مجمعهقطعه  ه بژهي ويا فرهاد با اشارهيقي به مطالعه بافت و متن در موسبتدار اد

  :ر استيمتن ترانه به شرح ز

  هان پنجرهيس اي قاب خيتو

  نم يبين مي از جمعه غمگيعکس

  اهه به تنش رخت عزايچه س

  نميبين مي سنگيتو چشاش ابرا
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  چکهياه خون ميداره از ابر س

  چکهي بارون ميها خون جاجمعه

  آدينفسم در نم

  آديها سر نمجمعه

  بستم چشامويکاش م

  آدين ازم بر نميا

  چکهياه خون ميداره از ابر س

  چکهي بارون ميها خون جاجمعه

  جمعه وقت رفتنه

  دل کندنهموسم 

  زنهيخنجر از پشت م

  اونکه همراه منه

  چکهياه خون ميداره از ابر س

  چکه ي بارون ميها خون جاجمعه

  )تکرار(

  

  :ل بافتيتحل

   ي دسترسيالگوها

  از اوضاع آن روزگاري اجتماعيهاشناخت. اند سلطه و گفتمان با هم مرتبط،ميه گفتكچنان

ل يتحل. ندنکين ميير گفتار و نوشتار مسلط را تبيو تأثمردم از آن و درک  يقيموسد يتولوه يش

د و يها توللميگونه فرهاد نخست در متن ف مقاومتيهاترانه. ن دست استي فرهاد از ايهاترانه

 منظوربه ي استراتژي نشر ترانه نوعبرایلم ياستفاده از متن ف. افتيان مردم راه ياز آنجا به م
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 را باال يوه امکان دسترسين شي ا،در واقع. و بودي مثل رادیگريد يهادستگاه  از سانسورييرها

ش آن يد زبان و گوي با، استي و سراسري عمومياو رسانهين بود که چون راديبهانه ا. برديم

 با رايز ،ديلم را برگزي فيخوانخوان، ترانه ترانهي نسل،ن روي از ا و از اشتباه باشدينقص و عاريب

 يقيو و اداره موسي شعر رادي شورايد انتشار آثار در حوزه کاريد که صالحن روش الزم نبوديا

 ييهان نامهيي آ، مقاومت در آن دورانيها ترانهگسترش سبببه . رديوزارت فرهنگ و هنر قرار گ

 ،»شب « چونييها استفاده از کلمه،د که مثال در آنشب يب شعر و ترانه تصويمربوط به تصو

 يقيدهنده آن است كه موس نشاني دسترسين الگويا.  ممنوع کردرا» ستاره «،»جنگل«

  . دينما بالي سيمقاومت در فضا

  

  ط يمح

 تا ١٣٤٠ از يعنين دوران ي در ا،ها قبل فراهم شده بود که بستر آن از سالگوناگونیمبارزات 

عبارت ن مبارزات مشترک بود ي ايآنچه در تمام.  آن انجام شديم شاه و سرکوبيه رژيعل ١٣٥٧

 که يديگفتمان جد. م شاه بودي رژيت سرکوبگر و استبداديو مخالفت با ماهاز انزجار اعالم از 

 يها به شکل سازمان.۱: شدان ين دوره نماي به دو صورت در اگرفته بوداز اعتراض شکل 

به . ۲م شاه و يه رژي و مبارزات مسلحانه عليکي چريهايريها و درگ، جنگي و نظامياسيس

 يها و در قالب شبي از جنس مقاومت و دفاع که به شکل فرهنگي فرهنگيريگ شکلصورت

  . فتايي از فرهنگ مقاومت نمود مييهايرگريها و تصوي مقاومت، نقاشيقيشعر، موس

 محافل تاً عمد، که به سمت مبارزه مسلحانه رفتندينا مبارزي اصليگاه اجتماعيپا

 يو را پدرخوانده مشا فلسفه دانشگاه تهران که يشجو دان،يژن جزنينظرات ب.  بوديدانشگاه

ار متداول و يبس ١٣٥٥ تا ١٣٤٥  ازکالي راديروهايان نينامند در ميران ميمبارزه مسلحانه در ا

 علتران را به ي اي شماليهاجنگل ، او شکل گرفتيدهاي که بر اساس ايحزب. دشپرطرفدار 

 مردم شمال ي اجتماعياسيل باال بودن رشد سيبه دلز يو ن) هايام جنگليق( آن يسابقه مبارزات
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هدف ). ٢٥٢: ١٣٨٧باکالم، يز( ات انتخاب کردي شروع عمليران برايگر مناطق ايسه با ديدر مقا

: ١٣٨٦، ينجات( در سطح کشور بود ياسير جو سييمسلحانه و تغ يمشغ ي تبل،اتيعملن يااز 

اهکل حمله کردند و ي سيگاه ژاندارمرها به پاسکيچر ،١٣٤٩بهمن  ١٩شامگاه روز ). ٣٩٠

خ مبارزه بر ي در تارين حمله نقطه عطفيا. دندکرها را مصادره  سالح،ن آناضمن کشتن مدافع

 ي با اعزام قوا،بهمن ٢٩تا  ١٩ن يب). ٢٥٣: ١٣٨٧باکالم، يز(شود ي مدانستهم شاه يه رژيعل

به لحاظ . و اعدام شدندر يم جنگل دستگي تي اعضايم، تمامي از طرف رژيني سنگينظام

 نسل مبارز بعد از سال ي و براياما به لحاظ ذهن ،اهکل در عمل شکست خورده بودي س،ينظام

د يرسيها به گوش من بود که از دوردستين و غرورآفري دلنشيدياهکل نويس ،١٣٤٢

  ). ٢٥٧: ١٣٨٧باکالم، يز(

 يها شبيها، برگزارهيمل اجتماعات و چاپ و انتشار کتب و اعاليت مطبوعات، تشکيفعال

.  بودندي فرهنگييهامقاومت. . . سندگان وي مثل کانون نوييها انجمنيهاتي، فعاليشعرخوان

 پرمعنا ياز و حادثهي شورانگيا آن روزها تجربهي و فرهنگي اجتماعيدر زندگها تين فعاليا

ده ي مقاومت ديقي موسي نوعيريگن تطورات به صورت شکليز اي آن دوران نيقيدر موس. بودند

  .  آن دوران زبان مقاومت بوديخي از حوادث تاريريرپذي با تأثي فرهنگيزبان و محتوا. شوديم

ن يجه ايدر نت.  آن دوران قرار گرفته بودياسيط سير شراي تحت تأثيراني پاپ ايقيموس

 ياه سانسور با نگيني و مسعود اميي عطايرج جنتي مثل ايانيسراترانه ١٣٥٢ در سال ،ريتأث

). ١٣٨٤، ي عطائيجنت(شوند ير ميخواند دستگينسبت به آنچه رواج فتنه و آشوب مشاه م يرژ

-نهين صداها در زميا.  داشته باشدي مقاومت او همخواني بود که با صداييازمند صدايجامعه ن

 يقيوسنه شعر و ميد آمدند اما در زمي پدير وجوه هنرينما و ساي، سيقي شعر، تئاتر، موسيها

، ي انقالبيقي مقاومت در گونه موسيقيموس.  از خود نشان داديشتريت قدرت بنااين جريا

گرشدن و برخاستن و ياز به تحول و دين. شدي جامعه بدل مي بود که به حس عموميواکنش

  .  داشتيخي تاري اثريقين گونه از موسي ايريگ در شكلام کردنيق
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را خلق  يايار بافتيطير و تاثرات محي آن دوران تأثراني مقاومت در ايقيگاه متن موسيجا

 ،يبه لحاظ ظاهر. ديبخشيد و توان اقناع به متن مادير قرار ميکند که مخاطب را تحت تأثيم

گانه ي يده به معنايپدن يا. كنندي ميبندطبقه کار يا صداياد کار ي فرمثابهترانه پاپ را به 

 يطي در محينش گرين آفريا.  در آن زمان بودي زندگ کار و ادامهيتند شدن نوا و تحرک و

زبان و لحن   بايترانه اجتماعرو، نياز ا و بود يدينوم اس وي که جامعه دچار گرفتصورت می

  . جامعه متولد شد

  

  گونه 

که در کنم نگاه می ييها ترانهمثابهبه ١٣٥٠ مقاومت دهه يقي موسيها به ترانه،ن بخشيدر ا

-نشي در حوزه آفري پاپ کوششيقينکه موسي با توجه به ا.رنديگي ميپ جا پايقيگونه موس

 از نوع يدي توليرانيد پاپ اي تول،ران آن روز بود و در واقعي جامعه اي و همراه شدن با صدايگر

رها، ياش را با مخالفت با زنج حفظ اصالت خود رابطهيکرد براي مين سعيمقاومت بود، بنابرا

ترانه پاپ .  مردم حفظ کندي با صداي و همراهيزيستي، آزادين ضد بشري قوانمبارزه با افکار و

متضمن ن و ي سنگي ساختاردارای ي در مقابل شعر فارسي و خودمانيمي، با لحن صميرانيا

  .  کالم مواجه ساختي را با سادگي زبانيگرنشي و آفري، بخش زبانين ادبيت قوانيرعا

  

   يع اجتماي و معاني ارتباطيهاکنش

ش پر يها مستحکم فرهاد تم اعتراض را در ترانهيده، ظاهر و صداي، سر تراشيپ روشنفکريت

 فارغ باشند و ياسيتوانستند از مواضع سي از هنرمندان آن دوران نميبرخ. کرديرنگ م

 زها اهنرمند در رابطه با توده. شان مشخص بودي اجراي در هنر، ظاهر و حتيدئولوژي اييبازنما

 ي اجتماعینان وجودچو ستتواني و نمبود  مردم چون خودش از تودهفت،ريپذير مي تأثآنها
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شتر صدق يب يقي موسدرخصوص ن امر بهيا . باشدي اجتماعضاع، مبارزه و اويجدا از غم و شاد

  . شت دايشتري بيري درگي با روابط عاطفرايكرد، زيم

  

  ني مشارکيهامواضع و نقش

-ديتول يهامواضع و نقش. انه استيگرا مقاومتيتي او هويقيست فرهاد مهراد در مويهو

فرهاد » من «.رديپذير ميت برخورد شاعر با جهان خارج تأثيفينجا از کي در اكنندگان و مردم

 ،سنجدي خود نمي شخصيها و خواستيرامونش را با زندگي است که حوادث پي اجتماعيمن

قطعه . رديگين در نظر مي معي مکان– ير برش زمانسرنوشتان خود را د از هميابلکه مجموعه

نفس » آدين ازم برنميبستم چشامو، ايآد، کاش ميها سر نمآد، جمعهينفسم در نم «:جمعه

، يتم حماسي جغد و زوزه گرگ، ريصدا. زده و خسته است دليا نفس اختناق جامعه وفرهاد

 چون يان کر، استفاده از واژگانگ خوانند و طبل، گروهي بادي و استفاده از سازهايمارش نظام

 ييهاسازوكارد از ي و امي مامن پاکگانهي به مثابه ي کودکيان نوستالژيشب، جمعه، کوچه و ب

ن يا. دهدي مقاومت نرم سوق مي را به سمت نوعييايقين گفتمان موسين اياست که مشارک

  .شديشاه مم يه رژيت از مبارزات عليد شونده منجر به حماي تشديانيمقاومت در جر

  

  متنل يتحل

  موضوعات:  کالنيمعناشناس

-بهن الو دادن مبارز»  زنهيخنجر از پشت م «،يکياهکل و جنگ چرياشاره به واقعه س ،جمعه

 بسته يبا لبا «،يکيت مردم از مبارزه چريتر عدم حما عاميا با نگاهيها يي از روستاي برخدست

» رسهيعمر جمعه به هزار سال م « خفقان و جو سانسور،اختناق و و اشاره به» کنهياد ميفر

داره از ابر  «ن مبارزات،يران و سرکوب اي اياسيستم سينه ظلم و ستم در سيريسابقه د بهاشاره 
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ن ازم بر يبستم چشامو، ايکاش م «اهکل،ين ساکشتار و اعدام مبارز اشاره به» چکهياه خون ميس

 ن که از عهده هنرمند خارج استا و سرنوشت مبارزياسيانات سيجر  بهيتفاوتيب اشاره به» آدينم

  . استاهکليس» اهيابر س « دارد ون خاطره،ي ايادآوري تالم در به نايباشاره به » سيقاب خ «و

  

  طرح متن: ابر ساختارها

 يادآورين قطعه از يت ايروا. ز استيبرانگ تالميا از خاطرهيس پنجره نماديجمعه در قاب خ

 ين احتجاجيا. شودين آن آغاز ماز مبارزيانگ مسلحانه و سرنوشت غمياه مبارزياسيخاطره س

ت ياه ادامه روايبارش خون از ابر س.  قطعهي مخاطب در ابتدايزش تالم و همراهي انگبرایاست 

ن يبستم چشامو، ايکاش م«.  اعدام شدندياهکل است که همگين واقعه ساو سرنوشت مبارز

ت هزار يتفاوت بود؟ و در نهاي گذشت و بيان حادثهيشود از کنار چنيگر مم» آديازم بر نم

  . کنديان مي را بياسيخ مبارزات سي ظلم و سرکوب و تاريخيشه تاريساله بودن عمر جمعه که ر

  

   ي موضعيانسجام و معنا

ر  کين است و صدااع مبارزيي مراسم تشکنند ي رژه که تداعي برايمارش نظام ،ن قطعهيدر ا

  . شودي را موجب مييايقي انسجام قطعه موسن مراسم استي اي عزاداريخوانندگان که آوا

  

  يي و آواي، واژگانيرات نحوييتغ: سبک

 شان خود را نيدئولوژي است که عملکرد اي آن دوران به نوعي اعتراضيهاسبک فرهاد و ترانه

 ي حاو،ن حاليد که در عشوي ميتيک مجموعه و کليل به ي ترانه تبد،نجايدر ا. هدديم

ن با توجه به بافت يجاد شده در مشارکي ايتجربه انتزاع. ستها از کلمات و مصرعييهامجموعه

. شودي نسبت به آنچه قبال بوده محسوب مي در تجارب انتزاعيشرفتي پيطيط محيو شرا

 ين برا جز ساده کردن آيزي فرهاد چي در کارهايياوش کسرايا سيکال شدن شعر شاملو يموز
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 يدهد که نوعيدست م بهيرين سبک تصوي ا،ن حاليدر ع. ستيع نيبه خاطر آوردن سر

ان يدر ب. د استياه و سفي سيواژگان فرهاد واژگان). ٢٧: ١٣٨٦، يزدي( کنديجاد مي ايدلتنگ

 ي خاکستريفضا. روندکار میبهد ينده واژگان سفيد از آياه و در نويموجود، واژگان س طيشرا

  . ط موجود استي از شرايزدگ و دليدي نوم دهندهنشانب، يکن تريا

  

  )يلفاظ(ک يرتور

 مبارزات و کشتارها يدن خون از ابر، سرکوبيز چکيآم اغراقيرگري با تصو، فرهاددر قطعه جمعه

اد با لبان بسته، بستن يچون فرهم يهي تشبیري با استفاده از تصاو،نيهمچن. خوانديرا مهم م

 ين لفاظيا. کندي استفاده مي خود از صناعات ادبيتگري از پشت در روا زدن خنجر وچشم

  . دشويم دي و تاکي گروه کر همراهي و آوايقي با ساختار موسه شدچنانچه گفت

ل يل متن با استفاده از تحليك در تحليداكرد ونيشود كه رويجه مين نتين بخش چنياز ا

د ي تول١٣٥٠ و ١٣٤٠ مقاومت دهه يقيرا فرهاد و موسي گفتمان درست بوده است، زيانتقاد

ل دوره بعد ينجا به تحليدر ا. د كرديگفتمان مبارزه را در تعامل با بافت سلطه در آن دوران تول

  . مي كنيريگي مقاومت و تحوالت آن را پيقيد موسي توليم تا الگوهايپردازياز انقالب م

  

  رانيادر  ١٣٨٧ تا١٣٧٠ از مقاومت يقيل موسيتحل

  راني مقاومت دهه حاضر در ايقيموس: رپ

ن ترانه از يا. مياکردهنمونه انتخاب ك ي را برای ينيرزمي رپ زيقي از موسيان قسمت ترانهيدر ا

خوانندگان رپ ابتدا الزم به اشاره است كه در . است» چکسيه « معروف به،يسروش لشکر

  : كرديندبر گروهيز دسته  توان در چهاريرا اكنون م يرانيا

انه رپ را جذب يجو خشن و مبارزهيها که جنبهاست  ييهاگروهدسته اول شامل  .۱

 زبان کوچه و بازار يآنها در البال. دينام» ياباني خيها رپ خوان«توان  ين دسته را ميا. اند کرده
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ن يااز » سيابل «و» شرويپ «،»يزدباز «،»کس چيه «يها گروه. ١گردندي خود ميبه دنبال صدا

  . انددسته

 يها کوشند ارزش ي مشود كهي متر يافظه کارتر و اخالق محيهاگروهدسته دوم شامل  .۲

 ،»پريامز «،»اسي «اند از  عبارتهاگروه از يبرخ.  تذکّر دهندطبانشاناخ را به مياجتماع

  . »سالومه «و» تيريتروت اسپ «،»کيهارن«

ه ي رپ تکي و اقتصاديري فراگٔکه بر جنبهشود ي مييها رپ خواندسته سوم شامل  .۳

سرگرم کننده »  پاپيقيسمو « غالب ويها انيدهند از جر يح ميها معموالً ترج آن. اند کرده

 ،ين تهيا، حسيمدر تتلو و ي و امپژوهنشيشاهکار بتوان به  يها م ان آنياز م. ٢استفاده کنند

ه عرض ضبط و نديفرآن گروه، يدر ا). ١٣٨٧ا، يپديکيو( اشاره کرد يتوريترفا مانکن و يساس

 مثل ي مخصوصيهاتيسا. شودي انجام مي کوچک و خانگيوهاي استوددر ي رپ فارسيقيموس

  .  رپ وجود دارندي بدون کالم خوانندگان اصليقي دانلود موسيک برايکلسانگ 

 و ١٣٨٦ يها شكل گرفته است و در زمان مطالعه ما در ساليدسته چهارم به تازگ. ٤

 موجود در يها هم از دل رپ خوانيگروه چهارم. نيبنابرا. دا نكرده بودنديت پي هنوز هو١٣٨٧

  .  استياسيد متون سي آنها توليها است كه دغدغه ترانهيريگحال شكل

  

  اختالف قطعه

-يك جوان است كه به زبان ساده با خداوند صورت ميای درد دل  در واقع قطعهاختالفقطعه 

 داشت و ضمنا يك كمتريدئولوژي ايريم كه سوگيل انتخاب كردين قطعه را بدان دليا. رديپذ

  . ميال آن بودهيلدنبال تح است كه بهي فرهنگيدهنده نوع مقاومتنشان

  که ي باعث تحرينيبي که توش مي که هر چي شهريعني ،نجا تهرانهيا

                                                 
 com.blogfa.69-efrit.www://http/               لنگاه كنيد به سايت مقاب   .1
     newsid?php.index/com.tehrankids://http=3668                        مقابلهای نگاه كنيد به سايت  .2

http://rapnrap.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=30                                
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   يه آشغال بودي ،يستي تو هم آدم نيفهمي م.يک روحت تا تو آشغالدونيتحر

  ه ذره ي بذار چشم و گوشتو من باز کنم ، مثه برهي باشيخواي م،نجا همه گرگنيا

   !ستشي ني چوبي از گل و بستني خبر.ستشي ني شوخ!ي لعنته،نجا تهرانيا

   ين نصف وحشايانجا نصف عقدهي ا،ي بخور تا خورده نشهنجا جنگليا

  کنه يمار مي و بي روح مردم زخم،کنهيداد مينجا بي اياختالف طبقات

  ه ندن ي کرانخواي همه مي تاکسي تو،دار خفنهيره و ماي فق،ناهمه کنار هم

   پس بمون جا نزن ،کنميترش م روشن،ن خودتو به اون راه نزه،قت روشنيحق

   باهات حرف دارم ي من چند سال،پاشو. . . 

   نشو ناراحت از کارم ،يپاشد، پاشو. . . 

   تازه اول کارم يديکجاهاشو د. . . 

   باهات حرف دارم!ه َآشغالميپاشو من . . . 

-*-*-   

  ه بنزه يکلو چرخش باهم کراي ه،ه بنزهي با چرخش کنار ينمک

  ها چقدره ن فاصله ماي حاال بب،ه قطرهيم از ياون بود  تو ومن و

  چرخونه جالبه ي مُنيست جاذبه پول که زمين نيل چرخش زميدل

   کدخدا ، ارباب،تي همه رع! بعد خدا،ن روزا اول پولهيا

   داره يکي چون که فقط ،فهيم لباسش کثيتي !ذارهي بابا نم، کنهي بازيميتيخواد با يبچه م

  ا ين باليم فنا با همي تا نش،ن وراياد اي فرشته هم نمي حت،اين باليم از ايهمه آگاه

  ض حرفامو ترک کرد ي آدم مر،ن برا ماي هم،هيزه کافي اشک بر،مياما کمک نخواست

  تموم نکردم حرفامو برگرد 

-*-*-   

   باهات حرف دارم يمن چند سال ،پاشو. . . 
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   نشو ناراحت از کارم ،ي پاشد،پاشو. . . 

   تازه اول کارم يديکجاهاشو د . . .

   باهات حرف دارم !ه َآشغالمي من ،پاشو. . . 

-*-*-  

   !ني بشتروکخوام حرف بزنم ري م،يتا حاال شده عاشق دختر بش

   يدي خواب د.هدارهيه بچه ماي اما دافت با ،يخينه عشق تاري ايگيش خودت ميپ

  به ي چو عينيبي تو کنارت م آدمي هرچ،ديره خودت بزن قيادت باشه غيره يخ

  نه دعا ي با کيکنيزنه ميبهت پوزخند م. . . ن ي همسن تو سوار ماشيکي

  کنن درکش ياثر نمي ب! دعا نکن. عقده رو کنم ترکش،بشم دارهيخوام مايکه منم م

  م يا فحش ناموس بدين دنيا باهم به اي ب!ني کابوس ببيداري تو ب،ي بخوابيخوايم

   فقر و فحشا ينيابون نبي کنار خ، تو فخرو هر جاينينب يد کور باشيبا

   ؟ صرف دارهي که چيني نکنه تو هم به فکر ا!ه آشغال باهات حرف دارهيدار شو يب. . . 

-*-*-    

   باهات حرف دارم ي من چند سال،پاشو. . . 

   نشو ناراحت از کارم ،ي پاشد،پاشو. . . 

   تازه اول کارم يديکجاهاشو د. . . 

   باهات حرف دارم!ه َآشغالميپاشو من . . . 

  

  ل بافتيتحل

  ي دسترسيالگوها

 يقي و موساستژه به گفتمان ي وي دسترس، که قدرت و سلطه بدان استوارندي از منابعيکي

 از يراني اينترنتيان کاربران ايت، در مي بدون محدودينترنتي ايران با امکان دسترسي اينيرزميز
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ن گفتمان ياما با توجه به عدم صدور مجوز و تقابل ا ار دارد،يبسش قدرت يث کم و بين حيا

 ،زي نیتوان از منظري را مين دسترسيا  حاضر،ييايقيموس  گفتمانيان اصلي با جرييايقيموس

 و است مقاومت موجداز آنجا که قدرت خود . م و محدود کننده در نظر گرفتيرمستقيغ

ار گذاشتن ي چون در اختيستند و امکاناتي برابر ن کامالًیطيدر شراز ين ييايقي موسيهاگفتمان

 بحث قدرت ين نابرابريکند؛ در ايد مي را تشدين نابرابريا. . .  فروش آلبوم و  و اجرايسالن برا

. ابدييها و مفهوم مقاومت معنا م گفتمانيحات و امکانات نهاديها و ترج گفتمانخصوصدر 

  .  در آمده استيشگي همباًي تقريه البته به صورت امر ک،تي است در برابر ممنوعين مقاومتيا

  

  طيمح

ک، گفتمان ي هژمونياسي سيها در مقابل گفتمان،ستميران در قرن بي اياسيخ سي تاريط

ن گفتمان پس از ي که از اين قرائتيدر آخر.  بوده است توجهار مورديسب يمقاومت دموکراس

وه جنبش مشروطه، ي به شيي چون قانونگرایگوناگونظاهر شد، عناصر  ١٣٧٦انتخابات خرداد 

ان يوه جريک از اسالم به شي مدرن و دموکراتيري و تعبيوه نهضت مليت با استبداد به شيضد

 و يساالر  و مردميتوان گفت گفتمان جامعه مدنيم. شوديافت ميدر آن  يني ديروشنفکر

ر يدر ضمكه   رخ داديقيک عميدئولوژين دوره در واکنش به بحران اي در اياسياصالحات س

  ). ٧١: ١٣٨٥ه، يريبش( بوده داد رخ يراني جامعه اياسيس

 يا تودهياافت، جامعهيال ياست ياسالم که بعد از انقالب ،کيدئولوژي اييگفتمان سنت گرا

مشارکت خودجوش، ج ي رايالگوها با يد کرد که مناسبتيدر پرتو خود تول ياسيس - يو نظام

 ييگراضعف و زوال گفتمان سنت.  نداشته استياسيس يندهايگر فرايدک و يدئولوژيرقابت ا

ک يانه، گفتمان دموکراتي کثرت گرايالت ساختاري با فعال شدن تما،گري ديک و از سويدئولوژيا

 و ي، فکرياسي، سيط اجتماعيابد و شرايي مياندهي فزايالي امکان استياز لحاظ ساختار

الت ين تمايانجامد و همچني مي غلبه گفتمان دموکراسز خواه ناخواه به بسط وي نيجهان
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ن ي تحت ا،شکل گرفتكه  يدي جدياسيت سياکثر. سازدي را فعال ميانه ساختاريگراکثرت

 با ، و در مقابلبود ي فرديهاي و حقوق و آزادي، گسترش جامعه مدنييگراط هوادار قانونيشرا

است ي در سي و مشارکت نفوذي فرهنگ، کنترلمتعارفريغ يي ارزش، سنت گراييگرامطلق

دهند يل مين جنبش را تشکي ايگاه اجتماعي طبقات مدرن پايبه طور کل. ورزديمخالفت م

  ). ١٠٣: ١٣٨٥ه، يريبش(

 يژگي ويد است ولي، طبقه متوسط جدياسين طبقه فعال سي ايگاه اجتماعيگرچه پا

ک يدئولوژي و اي، اجتماعيگ محض بلکه مطالبات فرهني اقتصادي آن را نه خواستهاياصل

ن مطالبات يا. ک استي دموکراتيازمند استقرار نهادهايدهد که تحقق آنها نيل مي تشکياسيس

 را خلق يقيد در حوزه هنر و موسي جديهاتيها و فعالشهي که اندييجاد فضاي در ايفرهنگ

 ين کشور، هنجارهات جواين با جمعين تحوالت و همچنير اثر اب. ار موثر بوده استيکند بسيم

-  نسبت به دههي و هنريد و مصرف محصوالت فرهنگيد به لحاظ تولين نسل جدي در اينينو

  . رديگشکل  ١٣٥٠و  ١٣٤٠ يها

 يبه لحاظ هنر. رگذار دانستي تاثي رپ فارسيقيجاد موسين در ااتويعوامل ذکر شده را م

اش يشگي رونق همياپ فارسران مطرح شد که پي در ايطي رپ در شرايقي، موسييايقيو موس

- خشي عبارات آبدار اشعار رپ، صدا،طين شرايدر ا. ده بوديرا از دست داده بود و به تکرار رس

 در ييايقين گونه موسيقدرت و اعتبار ا. دا کردي پفراوانید رپ مخاطبان يک جديدار و موز

 ١٧ن يران را افراد بيت ايدرصد جمع ٦٥طبق آمار موجود، . هواداران تازه نفس و جوان آن است

آنها به . نداده رپي پدي مخاطبان اصلقاًي که دقيميگروه عظ. ١دهنديل مي تشکهسال ٢٥تا 

تا سال . نددب وارد بازار شي و با اعتماد به نفس عجندن سبک نوظهور استقبال کردي از ايگرم

شناخته شده   از آنهايمي که حدود نوجود داشتخواننده رپ  ١٠٠کم  دست،۱۳۸۶ و ۱۳۸۵
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 ١٣٨٩ن تعداد در سال يا). ١٣٨٦، ي نظريعل(ند شتک آهنگ ضبط شده دايش از يند و ببود

  .ده استي نفر رس١٠٠ش از يبه ب

  

  گونه

 ي جزء اصلمنزلهه بر متن بهي و تکييايقيتم خاص موسيت سبک و ريدر گونه رپ، عالوه بر رعا

نجاست که گونه يدر ا. وجود دارد زي نين خاصييها و سبک خاص خواندن، مراسم و آو مکث

 يهاپيد فقط در کلي که شا،کردن» سيد «مراسم معروف. دهدي خرده فرهنگ را شکل مينوع

ها هاپ خوانندهپي است که با شعر و رقص هي رجز خوانيد عبارت از نوعشويده ميرپ د

گره » واريد «گونه رپ با مفهوم. رديگي مصورتشود، يب محسوب مي که رقيمقابل گروه

 كه در ي مردمانيبرا» واريد «واژه. ديآيجزو فرهنگ رپ به حساب م» واريد «خورده است و

ر يوار و تصوي د،در رپ.  دارديدر معمارآن ف ي فراتر از تعرييكنند معناي مي مدرن زندگيايدن

 يواريد.  رپ استيقي موسگونه يهايژگيوار جزو وين ديا. دنشه حضور داري آن هميهاو نشانه

. اند مقاومت در مقابل آن به رپ پناه آوردهي و جوانان براف شده استي مدرن تعريايكه در دن

وار منطبق بر ين دي ايف استعاريتعار. كند يگران جدا ميوار مكان سكونت افراد را از دين ديا

 آنچه ان ما وي اقتدار ميروهايا نيگران ي است كه ديا وار فاصلهيد:  گونه رپ استيهايژگيو

م با آن در يان خودمان و آنچه دوست نداري است كه ما ميا وار فاصلهيد. كشند يم، ميخواهيم

ل ي موجود بر ما تحميها از موانع است كه قدرتيا وار مجموعهيد. ١ميكش يم ميتماس باش

شود و قدرت  يده مير کشينگونه به تصويها اتي مقاومت در برابر همه محدودينوع. كنند يم

آن را وار چه فرد يد. شود ين مقاومت حس ميخالل ا ها ازتيها و محرومتينع و محدودموا
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 را در يشود و مقاومتيت ميد، به هرحال باعث محدودبکشن فردگران به دور ي چه دبسازد و

  ). ٣٩: ١٣٨٢، ينبو( از اعتراض است ي است كه ناشين مقاومتيو ا كند يد ميمقابل خود تول

  

  ي اجتماعي و معاني ارتباطيهاکنش

ان اعتراض يب. ا مقاومت استي اعتراض ي رپ فارسيقي در موسي اجتماعين معنيترپررنگ

 روزمره در جامعه مدرن ي زندگيها و دردهايان تلخيت، گله و بي مثل شکاييهاوهيشتر به شيب

 يقي است و برخالف موسي فرهنگي، اعتراضين اعتراض در رپ فارسيا. رديگصورت می

ها رپ خوان. ستي ني و نظامياسياز جنس سلزوما و همواره  ١٣٥٧ومت قبل از انقالب مقا

چنان كه پاپ ، آنياجتماع-ياسي سک انقالبي يبرالزوما شورانند اما نه يهواداران خود را م

  . جستندي همواره به آن توسل م۱۳۵۰ و ۱۳۴۰های  دههيهاخوان

  

  ني مشارکيهامواضع و نقش

کند و نبض يچکس هوادارانش را با خود همراه مي و ملموس و ضد شعار هيعن اجتمايمضام

کند و يش دفاع مياش از مواضع خويقياو در موس. رديگي مخاطب جوان را در دست ميداريشن

مال شدن ي پا وياز اختالف طبقات. خوانديش مي را دغدغه خوي اجتماعيهايمشکالت و نابرابر

ن مشکالت به تنگ آمده ير سرخورده و خسته جوان امروز را که از اد و قشيگويفان ميحقوق ضع

 گفتن ي براييها دردمند از جامعه که حرفي عضومنزلهت او بهيهو. کندياست، با خود همراه م

 يبرا» مقاوم «يتي هوادارانش هويکند، براي بازگو مياباني را به زبان خيدارد و مشکالت اجتماع

  .  بسازدي واقعيتي باشد و هويکند ملموس و واقعي مياو سع.  استير و برابيدن به آزاديرس
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  ي گفتاريهاکنش

 و دفاع از ي اجتماعيد و تکرار بر مقاومتيان دردها، تاکيببه  چکسي هيقي موس ازيبزرگبخش 

- ين مييز تعيچکس مواضع آنها را ني هيقي موسفراوان بهاقبال . ختصاص دارد ايصلح و برابر

 او را يقيموس  وشونديو همراه ما با ين دردمنديدر ا چکسي هواداران هگر،ي دبارتبه ع. کند

ن معناست که کارکرد و گستره ين مسئله بدي اي انتقادياز منظر گفتمان کاو. کننديزمزمه م

. شان را مشخص کندي گفتاريها و اقتدار کنشيي کارايخوببهتواند ين در گفتار ميمشارک

کنند و يرند و تکرار ميپذير مي تأث،شونديان با رپر محبوب خود همراه منسل نوجوان و جو

ما هم . شودي اظهار مي همراهي که با نوعيمقاومت ؛رديگين کنش شکل مي در ايمقاومت

  !مياض خستهي و تبعيما هم از اختالف طبقات ،ميمعترض

  

  متن

  موضوعات:  کالنيمعناشناس

، ي، سرخوردگيتي، نارضايکاريها، بتيان محدوديون ب چيچکس، بر موضوعاتيه در متن رپ

در قطعه . شوديد مي تاکي اجتماعيهاتي و محدودي، اختالف طبقاتيدي، ظلم، نااميدردمند

-يت ميزند و شکايو با خدا حرف ماشود، يمحسوب م چکسين کار هي که مشهورتراختالف

ن يت کالم او در هميت موضوعياهم. رمودبانه داردي گستاخانه و غيات جنبهين شکايا. کند

ف و ي ظرينجا موضوع به شکليدر ا. تش استيان گله و شکايو در بالحن و واژگان جسورانه 

 ي بنده وار به اعتراضيتي از حالت شکايان و انتقال معنين حالت در بيشود و اي پررنگ ميعمد

ن قطعه ي را در ا مقاومتيهاچکس، رگهيجسارت لحن و کالم ه. گردديجسورانه مبدل م

در قطعه .  استيژه اختالف طبقاتيوها و بهيعدالتي که در برابر بيمقاومت. کنديپررنگ م

 و مشکالت آن، اختالف ي مدرن و شهريزندگ: ندان شرحياختالف موضوعات مورد اشاره بد

   .ي ماديها، ارزشيعدالتيت و اعتراض، بي از خود، شکايتي، فقر و فحشا، نارضايطبقات
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  طرح متن: ابرساختارها

-ره استداللي زنج،ن قسمتيدر ا.  طرح متن استدالل و احتجاج استي اصلهای شکلی ازکي

ش نائل يجه کار خويکند و با تداوم آنها به نتيت آغاز ميف موقعي که چگونه متن از تعرييها

تواند در يم ياسي سيرويگفتمان و ن  خالق متن ويشناخت مدل ذهن. دشويشود، مطالعه ميم

  .  دهدياريکند، ما را يدن بدان تالش مي رسبرای که گفتمان يياصول معناآن افت يدر

-نشانن قطعه يدر ا» تهران «:استن شرح يدر نمونه مطالعه بد چکسي هيموضع استدالل

-بي قشر آسي چون تهران و سرخوردگيتي، آن هم در شهر پرجمعي شهري تجربه زندگدهنده

چکس و مخاطب، ين ذهن هي بي پر کردن شکاف تجربيبرا.  دلهره استر و اضطراب ويپذ

گذارد تا در ي با مخاطب به اشتراک مين شهري در چنيات تلخ خود را از زندگيتجرب چکسيه

ها و  انساني، برابري قودستبهف يع حقوق ضعيي، تضياختالف طبقات.  شوديکيجه يت نتينها

مخاطب را در  چکسي است که هييزهايت آن چيو اهم ي ماديها حقوق آنها، ارزشينابرابر

 به اشتراک ين سفر تلخ به مانند نوعيدر ا چکسياستدالل ه. سازديرو مهمتن با آنها روب

 با ينمک «اي» کنهيداد مينجا بي اياختالف طبقات «. با مخاطب استيينايگذاشتن تجربه ب

ه قطره حاال يم از يمن و تو و اون بود« ،»ن روزا اول پوله بعد خدايا «،»ه بنزهيچرخش کنار 

  .ن دستندي از اييهامثال» ن فاصله ما چقدرهيبب

  

  ي موضعيانسجام و معنا

ق و مشروح ي دقيشود متن به صورتيو ضرباهنگ آن باعث م چکسي هيقيهرچند ساختار موس

ونه از آن گ مقاوميفيتر، توصي انتزاعي در سطحيرد و به عبارتي تفکر مخاطب قرار نگطهيدرح

 وجود دارد که يل و رجز خوانيدلي بيي خودستانوعیها، ن گزارهي ايالهشود، اما در البيم

 يهان از جنبهيا.  فاقد ارزش استياجتماع ي است و از لحاظ معناي و خصوصي شخصيمقاومت

ز به ي مقاومت او را نيقيرود که ناب بودن موسيبه شمار م» چکسيه «يقيق کننده موسيتحم
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ا يماند كه آيها معطل من پرسشيگر، مخاطب او در ايبه عبارت د. کندي دچار تزلزل مينوع

ا خود ي مطرح است؟ مردم ي؟ منافع چه کسيا اجتماعي باشد ين مقاومت قرار است شخصيا

ن يب؟ اي رقيهاا گروهي است يط نامساعد اجتماعيدر برابر شرا چکسيچکس؟ مقاومت هيه

ن ياش اييايقيت موسيد هوي توليهرچند برا. وجود دارد چکسي هيرها از کاياريضعف در بس

  . رسدي به نظر مي ضروريکار تا حد

  

  هاها، ابهامش فرضي، پيم ضمنيمفاه: حيتلو

.  استياش نقد اجتماعيقي ندارد و موسياست کاريبه س چکسي هيمقاومت و اعتراض اجتماع

او .  آن استياباني رپ از نوع خيقيخش موسبييل رهايچکس، استفاده از پتانسيفرض هشيپ

ن ي رپ ايقيان رپ و موسي آشنايبرا  کهکنديجاد مي از مقاومت را اي فرهنگيقين موسيبا ا

  . رفته شده استي پذفرض کامالًشيپ

  

  يي و آواي، واژگانيرات نحوييتغ: سبک

 خود با سبک خاص چکسيه. است» يابانيرپ خ «م،يچنانكه گفت چکسي هيسبک واژگان

ها،  مثل مکثيداتياو با تمه. کندي ميشدن و لمس ريپذتي رويل به شکليمقاومت را تبد

وار،  مسلسليانين درک جمالت با بساختها، تکرار قطعات، دشوار  واژهيمحکم ادا کردن برخ

 و ي غربييايقي موسيها نامانوس و استفاده از امکانات سبکيهاها در بخششکستن واژه

 ي او جايکه همه در سبک واژگان يراني و اي غربيقي موسيقي تلفيل شده، فضاسازيفواصل تعد

زم ي در دو مکانياما سبک واژگان. دکنيدو چندان ماش را بر مخاطب يقير موسي تأث،رنديگيم

  . ز قابل مطالعه استي ناند،يگذار اسميهاوهي و شي واژگانيها که انتخاب،گريد

خود » چکسيه «کهاست ن بودن طبقه محروم ييپا يمعنابه: »آشغال «:اختالفدر قطعه 

 يها بر پول و ارزشيکه پر از روابط نابرابر مبتناست  يشهر» يآشغالدون «.دهدي ميرا در آن جا
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مال يف پاي ندارد و حق ضعيي در آن جاين انسانيقوان همان است که» جنگل «. استيماد

 !ه آشغالميپاشو من . . .  «.فهمديا نميند يبينمن تضاد را يکه ااست  يکس» کور «.شوديم

 به ،کندي که در همه تار و پود رخنه م استيدي و نااميسرخوردگهمان » باهات حرف دارم

ن ي ا،يبه عبارت. ده گرفتن خواسته و دعا وجود دارديکه در برابر پروردگار هم ترس از نادقسمی 

. دهدير قرار مي تحت تأثي امور معنويخارج و حت رابطه فرد را با جهان ي و سرخوردگيديناام

  . استيديک و سرشار از نوميز تاريچهمه

   

  )يلفاظ(ک يرتور

ات ي از قطعه است که البته از خصوصيبخشمداوم چکس، تکرار يد هي تاکحلاز صناعات م

 در کل قطعه صورت ی مشابهييايقيد با ساختار موسين تاکيا. شودي رپ محسوب ميقيموس

د و ين به منزله تاکيکند و اير ميي تغين بخش تکرار شونده، لحن خواننده تا حديدر ا. رديگيم

 معمول يهاوهي از شيکي چکسي هياغراق در لفاظ. استن بخش از قطعه يشتر ايت بياهم

رود يش مي پيي تا جاي طبقاتي از اختالف و نابرابرير سازي او در تصو،در قطعه اختالف. اوست

 ياني به بخش ميکشد و کارير ميف را به تصوياو دو سر ط. ماندي نميزي چياهيکه جز س

 يار تلخ و سرشار از نابرابري بس،دهدين قطعه ارائه مي در اي مدرن شهريآنچه او از زندگ. ندارد

کند که يجاد ميها ا از گزارهي دگرساني و شکستن هجاها، عبارت بندي زبانيهايباز. است

ن بال يم از ايهمه آگاه « طرز خواندن قسمت،اختالفدر قطعه .  استيدنيو شن شنونده نو يبرا

 است که شنونده يبه نحو» اين باليهم -م فنا باينش -ن ورا تايآد اي فرشته هم نميا ، حتي --

 چکسي هي لفاظيوه از ترفندهاين شيا. شودي جمله دچار مشکل ميص اجزايدر تشخ

-ي ميي جمالت و پشت سر هم ادا کردن آنها گوين در ادار بودن متيگنفس. شوديمحسوب م

  . کند را در ذهن شنونده خود پري خاليگونه فضاخواهد هر
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  يريگجهي و نتيجمع بند

 مقاومت در دوره قبل از انقالب يقيا موسي که آداده است پاسخ هان پرسشين مقاله به ايا

د يسبک تولدر دوره حاضر ا يآ و ت؟ اس مخالف بودهيکيچر -ياسيانات سيهمسو با جر ١٣٥٧

  دا کرده است؟ ي پي کرده و جنس فرهنگريي مقاومت تغييايقيموس

ج نشان يون، نتاي يو ونلک يدا ونيلي مدل تحل بر اساسييايقي موسیيهال نمونهيبا تحل

 و اتفاقات هر دوره، جنس و نوع مقاومت در متون يخيبا توجه به تحوالت تاردهد كه يم

و  ١٣٥٧ ي اسالم قبل از انقالبيها سالدر. شوديدگرگون م دوره مان مربوط به هييايقيموس

 نوع از ياسيافتن مبارزات سيشدت ز همراه با ينآن دوران و  ياسيسآور  اختناقيبا فضاهمراه 

 مقاومت يقيموس. بودم شاه ي رژ در برابري و نظامياسيز سين مقاومت ني آن، جنس اينظام

 يبانيپشتشاه م يه رژياز مبارزه علند مقاومت بود كه ي از فرآيز جزئين ۱۳۵۰ و ۱۳۴۰های دهه

ن دوران صورت ي، كه مطالعه ما در ا۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ يهاو تا سالاما در دوره حاضر . کرديم

 ي، جهانياست، اقتصاد، تکنولوژيدر حوزه سران يكه جامعه ا يبا توجه به تحوالتز ينو گرفت، 

 شکل يرانيا در نسل جوان ي متفاوتيازهاينمتحمل شده است، . . .   ويتيشدن، تحول جمع

جنس مقاومت  ريي به تغيمنتهط ين شرايا.  از آن استياست فقط بخشيسگرفته است که 

و بعضا  ي اجتماع– يفرهنگ از مقاومت يازهيآمبه  ياسيد از مقاومت صرفا سي جديهانسل

 ع حقوقيي، تضيه در مقابل اختالف طبقات است كين مقاومت، مقاومتيا. شده است ياسيس

  .دريگيصورت مها تيها و ممنوعتي، محدودي اجتماعي، فشارهاياجتماع

كند يت مي تبعي فرهنگيهاوهي شيبيز از روابط تركي نيفرهنگ-يرات اجتماعييسبك تغ

ر  ديتمدن-ي اجتماعيران به صورت اصليكه نشان از آن دارد كه اغماض و تساهل در جامعه ا

شود مقاومت رپ آن را ي حس مين تساهليدنبال آن، هرجا كمبود چنران درآمده و بهيجامعه ا

  .رسانديگوش مبه
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 يران همخواني جامعه اي با سبك تحوالت فرهنگيها و عدم تساهل جمعيظاهرا ناسازگار

 چرا رپ  تامل دارد كهين امر جايا. ردي بگي و گذشت اجتماعيد سازگاري آن را بايندارد و جا

 ي آورده و سپس به مقاومت در مقابل عدم تساهل روي روي به گفتمان مقاومت فرهنگيفارس

ا كمبود آن يبت ي دارد و غي سازگاريد نوستالژيد كه نسل جديآين به نظر ميچن. كرده است

  . آورديز است و آنها را به صدا در مي آنها تامل برانگيبرا

، به متن ۱۳۵۰ و ۱۳۴۰، همچون دهه يقيد كه موس كريريگجهيد نتين منظر باياز ا

. ستديايها ميمتيد، در برابر ناماليگوك میيدا است كه، چنان که ونيمقاومت درآمده و گفتمان

ان دوره يفه را بر عهده داشت، اما ملزومات پاين وظي هم۱۳۵۰ پاپ دهه يقيجالب آنكه موس

ت يشود تا موقعي اما حاال از رپ استفاده م. رپ بودي جهانيقيت ناتوان از ابداع موسيمدرن

 ين است كه رسالت گفتمانيمهم ا. د شود و به هرجا برودي نداشته باشد و در هرجا توليوطن

بود، ن ير از اياگر غ. د است، به انجام برساندي جديهاام مقاومت نسلي كه انتقال پش رايخو

 ييكاياهان آمريآلود س رنجيقين با موس آيخيت تاريرا سنخيشد، زي ابداع ميد رپ فارسينبا

  . يات فارسياست، نه با فرهنگ شعرگونه زبان و ادب
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