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چکیده
اين تحقيق ،با هدف بررسي تحليل محتوای گفتمان رايج موسيقي سنتي و موسيقي رپ در ده سال گذشته در ايران صورت گرفته
است .تا ضمن شناخت موسيقي س نتي و موسيقي رپ ،به تحليل محتوای اين دو نوع موسيقي بپردازد .اين تحقيق با استفاده از
روش تحليل محتوا به مطالعه کمي و کيفي مضمونهای به کار رفته در هر دو نوع موسيقي پرداخته است .با توجه به رويکرد زبان
شناسانه سوسوری مبني بر دالها و مدلولها و با استفاده از نمونهگيری تصادفي از آثار محمدرضا شجريان برای موسيقي سنتي و
ياسر بختياری (ياس) برای موسيقي رپ ،در ده سال اخير بوده است .يافتههای اين پژوهش حاکي از آن است که تفاوت فاحش
پرداختن به مقوله اجتماعي ،در دو نوع موسيقي سنتي و رپ ،قابل توجه است .در موسيقي سنتي کمتراز يک چهارم محتوا ،به
مقولههای اجتماعي ميپردازد .حال آن که در موسيقي رپ ،حدود يک سوم محتوا ،به مقوله اجتماعي پرداخته ميشود.
به نظر ميرسد وجه اشتراک دو نوع موسيقي سنتي و رپ در کمترين ميزان پرداختن به ارزشهای اخالقي است .مقوله فرهنگ
ملي در هر دو نوع موسيقي ،به صورت نسبتا برابر مورد توجه قرار گرفتهاند .در موسيقي سنتي ،بيش از ديگر مقولهها در حد بيش از
( 04درصد) ،به مقوله گفتمان قدرت پرداخته ميشود و کمترين ميزان توجه به مقوله ارزشهای اخالقي پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :موسيقي سنتي ،موسيقي رپ ،گفتمان قدرت ،فرهنگ ملي ،ارزشهای اخالقي.
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مقدمه
گرايش به انواع موسيقي در دوران معاصر از اهميت
ويژهای برخوردار است .بهطوری که تمام افراد جامعه به
آن گرايش دارند و با رايج شدن فنآوریهای رسانهای
که به توليد و عرضه آن ميپردازند بررسي محصوالت
موسيقيايي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
رسانهها هر لحظه از موسيقي برای ارسال پيام و تقويت
تاثير خود استفاده ميکنند .چشم اندار استفاده از
موسيقي نيز در حال تغيير است .افراد قادرند موسيقي را
از اينترنت ،حاملهای صوتي مختلف ،و در حجم های
زياد بر روی دستگاههای بسيار کوچکي که ساعات
زيادی از الحان موسيقي را در خود جای ميدهند گوش
کنند .هجوم رسانهها و تکنولوژی ضبط و پخش ،نقش
موسيقي در جامعه مدرن را متحول ساخته است .در
ضمن ،همه انسانها کم و بيش از موسيقي برای پر
کردن لحظات فراغت خود استفاده ميکنند .به يک
معنا ،بخش عمدهای از لحظات زندگي ما با شنيدن
موسيقي درآميخته است .از آنجا که موسيقي تا به اين
حد در زندگي درآميخته و بر خالقيت ،احساسات مثبت
و منفي ،بيماریهای رواني و کنشهای آسيب شناختي،
رفتارهای جنسي و بسياری اعمال انساني و مقوالت
اجتماعي موثر است( .فاضلي)1330 ،
با توجه به اين رشد فزاينده ،محتوا و مفاهيم درون
موسيقي نيز از اهميت بيشتری برخوردار ميشود که
زمينه را برای ترغيب و گرايش به نوع خاصي از آن را
فراهم ميآورد و برای بررسي هر چه بيشتر اين مفاهيم
و گفتمان را ضروری ميسازد .تحليل گفتمان تحت
تاثير رويکردهای متعددی است که مي توان با استفاده
از آن به بررسي محتوا و مفاهيم رايج درون اين
محصوالت پرداخت« .براساس سنتهای نظری
گوناگون ،رهيافتهای متعددی نيز شکل گرفته است.
برای مثال «هال» به دو رهيافت نشانهشناسي و
رهيافت گفتماني اشاره ميکند .رهيافت نشانهشناسي
بيشتر متأثر از آرای «سوسور» گسترش يافته و رهيافت
گفتماني عمدتأ مرهون انديشههای «فوکو» است .به
نظر هال درحال که رهيافت نشانهشناختي توجه خود را
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بيشتر معطوف به متن و روابط درون متني ميکند،
رهيافت گفتماني عالوه بر جنبههای متني به «رويهها»
و عوامل فرامتني نيز توجه ويژه دارد .تجلي اين دو
رهيافت را ميتوان در روش عمده کيفي نشانهشناسي و
تحليل گفتمان سراغ گرفت .برخالف تفاوت اين دو
رهيافت ،اقبال به «نشانهشناسي اجتماعي» که
ميکوشد نشانهشناسي را به تحليل گفتمان نزديک کند
و «تحليل گفتمان چندوجهي» که در تالش است تا
تحليل گفتمان را به نشانهشناسي نزديک کند .،شکاف
ميان اين دو رهيافت تا حد بسياری تقليل يافته است».
(فرقاني ،جهرمي)1354 ،
موسيقي تنها زباني است که از مشخصههای متناقض
قابل درک بودن و ترجمهپذيری بهطور توأمان برخوردار
است .هر چند که مسرت احساسي نيز مطمئنأ بخشي از
تجربهی موسيقيايي است ،با وجود اين توصيف ،تفسير
آنچه موسيقي به ارمغان ميآورد،دشوار است .موسيقي
هنری است که از ابتدای پيدايش ،بهصورتي همهگير
حرف و حديثهای زيادی را به دنبال خود يدک کشيده
و هميشه طرفداران متعصب و منتقدين تندگو را در
مقابل هم قرار داده و مشکالت خاص خود را داشته
است( .آزادهفر ،نوری)1335 ،
موسيقي در ايران در صد و چند سال اخير دستخوش
تغيير و تحوالت بسياری شده است .برخورد فزاينده با
غرب از سويي و دو رويداد مهم ملي ،انقالب مشروطه
( 1239ه ش) و انقالب اسالمي ( 1391ه.ش) ،از سوی
ديگر هريک تحوالت بنيادين در وجوه و شئون مختلف
حيات و فرهنگ ايراني پديد آورده شد ،که موسيقي نيز
از اين تحوالت مستثنا نبوده است( .سروری)1339 ،
مبانی نظری
موسيقي ،به عنوان يک کاالی فرهنگي عمومي ،هم
در گذران اوقات فراغت و هم در کار و فعاليت با توجه
به ذائقة متنوع طبقات اجتماعي با دامنهای از
کنسرتها و اپراها تا موسيقيهای خياباني با انسان
همراه شده است .شنيدن موسيقي نيز قسمتي از حق
آدميان است و هر فرد جامعه به عنوان بخشي از حقوق
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فرهنگي خود به شنيدن موسيقي نياز دارد؛ چرا که
موسيقي قادر است خالقيت افراد را تقويت کند.
)هارتز(2444 ،
موسيقي اغلب به دو صورت علمي و هنری بررسي
ميشود .به همان اندازه که ميتوان در بعد علمي کثرت
تشدد و تنوع آرا يافت ،از آن طرف در بعد هنری تکثير
و تنوعي از تعاريف و ديدگاهها را مالحظه ميکنيم .اما
موسيقي مورد نظر ما علمي و هنری نيست ،بلکه ما
موسيقي را به عنوان پديدهای فرهنگي که حاصل
تمايالت فرهنگي ،گروه اجتماعي خاصي باشد ،مد نظر
قرار ميدهيم .اين پديده فرهنگي با ساخت اجتماعي
روابط متقابل دارد يعني گرايش به شنيدن يک موسيقي
در گرو ساخت جامعه است( .قاسمي ،ميرزايي)1339 ،
امروزه موسيقي به مثابه عنصری کما بيش همه جايي
شده به موضوعي ميان رشتهای تبديل شده و قدرت
ارتباطي آن بيش از پيش مورد تاکيد قرار گرفته است.
در واقع موسيقي به عنوان امری اجتماعي ،در همه جا
شنيده ميشود و در همة ابعاد زندگي ما رسوخ کرده
است .به اين ترتيب شناخت بهتر آن ،مانند ساير
پديدههای فرهنگ تودهای (ورزش ،کاالهای مصرفي و
 )...صرف نظر از اين که اين رابطه پرشور ،سرسری،
ايجابي يا سلبي باشد ،ميتواند ضمن برقراری ارتباط
هرچه عميقتر ما با زندگي روزمره ،در فهم جامعهی
معاصر نيز ياریمان کند( .ريچارد)1333 ،
موسیقی سنتی :در تعريف موسيقي سنتي" ،ژان
دورينگ" اينطور اظهار ميکند :عبارت موسيقي سنتي
که منحصرا به موسيقي هنری ايراني اطالق ميشود،
واجد طيف يا حوزهای ،با شبکهای از ويژگيها و
مشخصات است .سنت هرگز به معنای يک پديده پيش
پا افتاده و يا چيزی که قابل انتقال باشد مطرح
نميشود .سنت ،تلويحا مقيد به ارزشها و معاني است
که در گفت و گوها ]گفتمانها[ به چشم ميخورد .اين
ارزشها و ويژگيهای مشخص عبارتند از :سابقه،
قدمت ،سماعي بودن ،انتقال بالواسطه از استاد به
شاگرد و مرجعيت استاداني که خود بنيانگذار و مؤسس
بودهاند( .دورينگ)1311 ،
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موسیقی رپ :رپ يکي از فرمهای موسيقيايي است
که از قافيه ،گفتار ريتميک و از اصطالحات خياباني
تشکيل شده است و کالمي است که با يک موسيقي
متن خوانده يا به تعبيری «فرياد زده» ميشود.
(کوربين(2449 ،
تحقيقات بسياری در زمينه موسيقي در سطح بينالمللي
انجام گرفته است .در اينجا به برخي از اين تحقيقات
که ارتباط بيشتری با موضوع پژوهش دارند ،اشاره
ميگردد .بسياری از محققين محتوا و فرهنگ رپ را
منعکسکنندهی خشونت ،جنايي ،زنستيزی ،استعمال
مواد مخدر و همجنسگرايي ميدانند .اين رويکرد
طرفداران زيادی دارد و تحقيقات بيشماری در اين
زمينه انجام شده است از جمله رابين  2441معتقد است
که دانشجوياني که به اين سبک موسيقي عالقمندند،
نگرشهای خصومتآميز بيشتری دارند .شنوندگان اين
سبک از موسيقي  ،غيرقابل اعتماد هستند و به راحتي
دروغ ميگويند( .پينکني ،چارلز)2441 ،
در تحقيق ديگری که توسط "جانسون"" ،جکسون" و
"گاتو" ( )1559انجام شده است ،بيان ميشود که
خشونت ارائه شده در موسيقي رپ ،ريسک رفتارهای
پرخطر را به شدت باال ميبرد.
برخي ديگر معتقدند که خرده فرهنگ ساخته شده از اين
سبک موسيقي ،با تبليغ خشونت ،مواد مخدر  ،رفتارهای
جنسي و زن ستيزی به شدت در نگرش جوانان تاثير
مي گذارد.
اما رويکرد ديگری به موسيقي رپ ،نيز وجود دارد که
رويکردی توانافزا است .به اين معني که موسيقي رپ را
به عنوان منتقد شرايط سلطه در محيط اجتماعي
ميدانند و بر اين باورند که اين موسيقي ميتواند
انگيزهای برای درک بهتر افراد در مواجه با اين شرايط
باشد" .بويد" ( )2443و "رز" (  )1550معتقدند :که
موسيقي رپ و خرده فرهنگ آن اثرات مثبتي را در
امکان ايجاد تغييرات اجتماعي مطلوب ،به جا ميگذارد.
بويد معتقد است که نسل موسيقي رپ ،در جايگاهي
خود را قرار دادهاند که آگاهيشان از شرايط اجتماعي
خود روز به روز افزايش يابد.
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موسيقي ،برخالف آن چه که معموالً تصور ميشود
منحصر به سرگرمي و شادی افراد نيست ،بلکه مجموعه
وسيعي از معاني را در بر ميگيرد که ميتواند انعکاس
دهندۀ وضعيت زندگي يک جامعه يا گروه باشد .در واقع
اليههای گسترده از معاني و مفاهيم پنهان ،در موسيقي
وجود دارند که ميتوانند نشاندهندۀ سبکهای مختلف
زندگي باشند .به قول "آلن لمکس" سبک ترانههای
محبوب هر فرهنگ بازتابدهنده و تقويتکنندۀ آن
رفتاری است که در تالشهای عمده آن فرهنگ برای
بقا و در نهاد اجتماعي و مرکزی و کنترل کنندۀ آن نقش
اساسي دارد( .لمکس)1513 ،
پرسشهای پژوهش
پرسش اصلي :آيامحتوای موسيقي سنتي و رپ طي 14
سال گذشته در ايران تکوين يافته است؟
پرسشهای فرعي:
 .1محتوای اشعار موسيقي سنتي و موسيقي رپ تا چه
ميزان به موضوعات اجتماعي ميپردازد؟
 .2آيا فرهنگ ملي در اشعار موسيقي سنتي و موسيقي
رپ جايگاه دارد؟
 .3گفتمان قدرت در موسيقي سنتي و موسيقي رپ از چه
جايگاهي برخوردار است؟
 .0ارزشهای اخالقي در موسيقي سنتي و موسيقي رپ
تا چه ميزان مورد توجه قرار ميگيرد؟
فرضیههای پژوهش
 .1به نظر ميرسد محتوای اشعار موسيقي سنتي و
موسيقي رپ به موضوعات اجتماعي ميپردازد.
 .2به نظر ميرسد فرهنگ ملي در اشعار موسيقي سنتي
و موسيقي رپ جايگاه دارد.
 .3به نظر ميرسد گفتمان قدرت در موسيقي سنتي و
موسيقي رپ جايگاه دارد.
 .0به نظر ميرسد ارزشهای اخالقي در موسيقي سنتي
و موسيقي رپ جايگاه دارد.
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روش پژوهش
اين تحقيق ،تحقيقي مقطعي است و محدوده زماني
سالهای  32تا  52را در بر ميگيرد .در اين مطالعه،
برای بررسي متن موسيقي سنتي و موسيقي رپ از روش
تحليل محتوای کمي و کيفي استفاده شده است .تحليل
محتوا يکي از روشهای مهم و اساسي در روش کيفي
است .تحليل محتوای کيفي ،يعني بررسي عميق
دادههای جمعآوری شده که در تمامي علوم انساني حتي
در ادبيات نيز کاربرد دارد و ميتواند رابطة متغيرها و
شبکة ارتباطات را نه در سطح ،بلکه در عمق مشاهده و
بررسي کند( .منادی)1339 ،
سه مرحله برای تحليل محتوا در نظر گرفته شده است:
 .1تحليل ابتدايي  .2به دست آوردن مواد اوليه تحقيق
رمزگذاری  .3بررسي نتايج استنباط و تفسير(.منادی،
)1339
جامعه آماری اين تحقيق کليه آثار منتشر شده محمدرضا
شجريان برای گفتمان موسيقي سنتي و ياسر بختياری
برای گفتمان موسيقي رپ در ده سال اخير ،در نظر
گرفته شده است .و نمونه آماری اين پژوهش پنج نمونه
از آهنگهای موسيقي سنتي و پنج نمونه از آهنگهای
موسيقي رپ ميباشد.
تعداد آثار محمدرضا شجريان که طي ده سال گذشته 99
آهنگ بوده است که نمونههای انتخاب شده بر اساس
سال انتشار ،از بين هر سه سال يک ترانه و از ترانههای
تحت عنوان ساير دو نمونه به صورت تصادفي انتخاب
شده است .نام آثار انتخابي نيز "فرياد"" ،پرکن پياله را"،
"آه باران"" ،زبان آتش" و "سرود آزادی" ميباشد.
همينطور تعداد آثار ياسر بختياری تعداد  90آهنگ بوده
است ،که به دليل زيرزميني بودن و نداشتن شناسنامه
دارای سال انتشار نبوده و نمونهها براساس نمونهگيری
تصادفي از بين تمامي آثار منتشر شده انتخاب شده است.
نام آثار انتخاب شده عبارتند از" ،ستاره قطبي"" ،نسل
ماست"" ،توس رپ"" ،ايران من" و " فرياد" ميباشد.
در اين پژوهش ابتدا براساس تقسيمبندی دوگانه دو نوع
موسيقي ،يعني موسيقي رپ و موسيقي سنتي ،مقولههای
اجتماعي ،فرهنگ ملي ،گفتمان قدرت و ارزشهای
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اخالقي انتخاب شدند .سپس برای هر مقوله شاخصهای
محقق ساخته تعيين شد .اين شاخصها عبارتند از:
مقوله اجتماعي با شاخصهای :زندگي ،روزگار ،تالش؛
مقوله فرهنگ ملي با شاخصهای :ايران ،پيروزی،
آزادی ،اميد ،بيداری؛
مقوله گفتمان قدرت با شاخصهای :ناماليمات،ترس،
خون ،سوزاندن ،مبارزه ،نااميدی؛
مقوله ارزشهای اخالقي با شاخصهای :فری ،سراب،
غفل ،مرگ.
یافتههای پژوهش
با توجه به آمار مندرج در جدول شماره  ،1که به تحليل
تطبيقي مقوله ارزشهای اخالقي ميپردازد ،براساس آمار
پرداختن به مقوله ارزشهای اخالقي در هر دو نوع
موسيقي سنتي و رپ شاخصهای مرگ در باالترين
اولويت پرداختن قرار دارند که به ترتيب  33درصد و 32
درصد برای موسيقي سنتي و موسيقي رپ بوده است .در
صورتي که شاخصهای فريب و سراب در موسيقي
سنتي و شاخص غفلت برای موسيقي رپ در اولويت دوم
قرار گرفتهاند .شاخصهای فريب و سراب هر کدام 23
درصد برای موسيقي سنتي بوده است که در مقايسه،
موسيقي رپ با شاخص غفلت  20درصد بيشترين ميزان
را دارا ميباشند .و همچنين شاخص غفلت برای موسيقي
سنتي  13درصد و شاخص فريب  20درصد و شاخص
سراب  13درصد برای موسيقي رپ در رتبههای پايينتر
قرار گرفتهاند .که در نتيجه شاخص مرگ دارای بيشترين
اولويت پرداختن قرار گرفته است( .جدول )1
جدول نهایی تطبیقی مقولههای موسیقی سنتی
و رپ
جدول شماره  2به تطبيق تحليل محتوای دو نوع
موسيقي سنتي و رپ ميپردازد .در اين جدول چهار
مقوله مورد توجه در اين پژوهش با يکديگر مقايسه
ميشوند .براساس آمار مندرج در اين جدول ،فراوانيهای
به دست آمده ،حاکي از آن است که در موسيقي سنتي،
بيش از ديگر مقولهها در حد بيش از  04درصد ،به مقوله
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گفتمان قدرت پرداخته ميشود .کمترين ميزان توجه با
 11/12درصد به مقوله ارزش های اخالقي انجام
ميگيرد.
آمار حاکي از آن است که توجه به مقولههای اجتماعي و
فرهنگ ملي با اختالف کمي با هم قرار دارند .مقوله
اجتماعي نزديک به  24درصد و فرهنگ ملي نزديک به
 22درصد مورد توجه موسيقي سنتي قرار دارند.
حال آن که در موسيقي رپ بيشترين ميزان توجه با بيش
از  32درصد ،به مقوالت اجتماعي وجود دارد .مقوالت
اجتماعي باالترين ميزان توجه موسيقي رپ را به خود
اختصاص ميدهند و در مقابل ،ارزشهای اخالقي با
کمي بيش از  15درصد کمترين ميزان توجه را به خود
اختصاص دادهاند .به نظر ميرسد وجه اشتراک دو نوع
موسيقي سنتي و رپ در کمترين ميزان پرداختن به
ارزشهای اخالقي است .در موسيقي سنتي 11/12
درصد و در موسيقي رپ  15/13درصد به اين مقوله
پرداخته شده است.
مقوله فرهنگ ملي در هر دو نوع موسيقي ،به صورت
نسبتا برابر مورد توجه قرار گرفتهاند 21 .درصد از تحليل
محتوای موسيقي رپ به فرهنگ ملي پرداخته است و به
همان نسبت کمي بيش از  21درصد در موسيقي سنتي
به اين مقوله پرداخته شده است .تفاوت فاحش پرداختن
به مقوله اجتماعي ،در دو نوع موسيقي سنتي و رپ ،قابل
توجه است .در موسيقي سنتي  15/33درصد يا به عبارتي
کمتر يک چهارم محتوا به مقولههای اجتماعي ميپردازد.
حال آن که در موسيقي رپ ،نزديک به  33درصد يا
حدود يک سوم محتوا به مقوله اجتماعي پرداخته
ميشود( .جدول )2
نتیجهگیری
مسأله اصلي اين تحقيق ،تحليل محتوای گفتمان رايج
موسيقي سنتي و موسيقي رپ بوده است .موسيقي مانند
هر پديده بشری ،با محيط طبيعي پيرامون خود و ساير
پديدههای ساخته دست بشر ،در ارتباط تنگاتنگ و
متقابل است .گاه برآن تأثير گذاشته و زماني نيز از آن
متأثر شده است .موسيقي ،طي تاريخ ارتباط متقابل با
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انواع رسانه نيز اين تأثيرات و تأثرات را داشته و به نحوی
ديالکتيک ،به پيوند غير قابل انقطاع خود با
رسانهها،گسترش و عمق بيشتری بخشيده است .در اين
پژوهش به بررسي محتوای دو نوع ،موسيقي سنتي و
موسيقي رپ پرداخته شده است که يافتههای پژوهش
حاکي از آن است که بيشترين سطح فراواني در موسيقي
سنتي برای مقوله گفتمان قدرت بوده است .در صورتي
که برای موسيقي رپ بيشتر به مقوله اجتماعي پرداخته
شده است .همچنين در مورد جايگاه فرهنگ ملي ،مي
توان گفت هر دو نوع موسيقي به نسبت يکساني به اين
مقوله پرداختهاند .که اين مقوله نشان از اهميت مقوله
فرهنگ ملي در هر دو نوع موسيقي (سنتي و رپ) دارد.
از سوی ديگر ،مقوله ارزشهای اخالقي ،هم در موسيقي
سنتي و هم در موسيقي رپ از کمترين سطح فراواني
برخوردار بوده است .با توجه به فرضيههای پژوهش ،و با

فريب
سراب
غفلت
مرگ
کل

مقولهها
اجتماعي
فرهنگ ملي
گفتمان قدرت
ارزشهای اخالقي
کل

توجه به يافتههای تحقيق ،محتوای موسيقي سنتي و
موسيقي رپ در 14سال گذشته در حال تکوين بوده
است ،بهطوری که در موسيقي سنتي ،گفتمان قدرت و
سپس گفتمان فرهنگ ملي دارای بيشترين اولويت بوده
است .همچنين برای موسيقي رپ ،مقوله اجتماعي و
سپس مقوله فرهنگ ملي دارای اولويت بوده است .در
مورد فرضيه دوم ،موسيقي رپ بيشتر از موسيقي سنتي
به مقوله اجتماعي پرداخته است .در مورد مقوله فرهنگ
ملي ،هر دو نوع موسيقي تقريباً از فراواني يکساني
برخوردار بودهاند .فرضيه چهارم ،نيز حاکي از آن است که
موسيقي سنتي بيشتر از موسيقي رپ به مقولة گفتمان
قدرت پرداخته است .همچنين در فرضيه پنجم،
ارزشهای اخالقي در هر دو نوع موسيقي از فراواني
يکسان و از درجه اولويت پايينتر نسبت به ساير مقولهها
برخوردار بوده است.

جدول  - 1تطبیقی مقوله ارزشهای اخالقی (موسیقی سنتی) و (موسیقی رپ)
انواع موسيقي
شاخصها
موسيقي سنتي
10
تعداد
%23/13
درصد
10
تعداد
%23/13
درصد
3
تعداد
%13/99
درصد
23
تعداد
%33/55
درصد
95
تعداد
%144
درصد

موسيقي رپ
33
%20/45
29
%13/29
30
%20/31
09
%32/39
131
%144

جدول  - 2جدول تطبیقی کل مقولههای (موسیقی سنتی) و(موسیقی رپ)
انواع موسيقي
موسيقي رپ
موسيقي سنتي
فراواني
درصد
فراواني
232
%15/33
14
191
%21/31
11
151
%01/10
101
131
%11/13
95
111
%144
393

درصد
%32/31
%21/49
%21/03
%15/13
%144
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