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 چکیده

ترین و  ایرانی )یکی از فعال-این پژوهش به دنبال شناخت مضامین کانترهژمونیک به کار رفته در رپ فارسی

مثابه  موسیقی به»های موسیقی کشور( است. همچنین این پژوهش سعی دارد تا حوزه نظری  پرطرفدارترین گونه

منظور با ارائه چارچوب مفهومی از رپ  را بسط دهد و گامی کوچک برای توسعه نظری آن بردارد. به این« مقاومت

مثابه مقاومت و هژمونی/ کانترهژمونی، مضامین مطرح شده در اشعار چهار خواننده  ایرانی، موسیقی به-فارسی

آهنگ از  141کس، حمید صفت و رضا پیشرو( بررسی شده است؛ مجموعاً  ایرانی )یاس، هیچ-برجسته رپ فارسی

روش تحلیل مضمون ارزیابی شد. برخی نتایج به دست آمده عبارت است از: تأکید  ها با استفاده از این خواننده

فرهنگی در مقایسه با مضامین سیاسی و اقتصادی؛ برجسته -ایرانی بر مضامین اجتماعی-ازپیش رپ فارسی بیش

استفاده از شدن ابعاد اعتقادی و رفتاری دین در اشعار بررسی شده؛ ارائه تصویری افراطی از مسائل اجتماعی؛ 

های اجتماعی و اختالفات طبقاتی و تأکید بر فقر و گرانی و  مضامین ناسیونالیسم افراطی؛ برجسته کردن تعارض

با تأثیر حداکثری بر « مثابه مقاومت ایرانی به-رپ فارسی»دهد  های پژوهش نشان می کفایتی مسئوالن. یافته بی

 مخاطبان فاصله دارد.
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 مقدمه و طرح مسئله

ای برای تسهیل تفهیم و  ای برای انتقال پیام، عنصر سازنده هویت ملی، وسیله موسیقی را وسیله

ای برای تهییج عواطف و احساسات، راهی برای کسب لذت و نمادی اجتماعی  تفهم، وسیله

ای در خارج  با استقبال گسترده« 1رپ»(. در این میان گونه موسیقایی 1131، 1دانند )استور می

ترین و پرطرفدارترین  رتبه اول بزرگ 2112و داخل روبرو شده است. موسیقی رپ در سال 

(. پژوهشی درباره میزان 2113گونه موسیقی را در آمریکا به دست آورده است )گاردین، 

های پرطرفدار  ور منتشرنشده است، ولی رپ را یکی از گونهطرفداران این سبک موسیقی در کش

گیری خرده  ای در شکل شناسند. موسیقی رپ نقش برجسته ویژه میان جوانان می موسیقی به

شود  های جدل آفرین دارد که از طریق آن تابوها و مشکالت اجتماعی به نقد کشیده می گفتمان

 (.1131)فروغیان، دالور، 

است. با « 1مثابه مقاومت موسیقی به»تر شناخته شده در این حوزه، ازجمله مفاهیم کم

تری برای درک خرده  تر و کامل گیری از این مفهوم چارچوب نظری و عملی دقیق بهره

شود. در این میان خرده  کشد، فراهم می هایی که موسیقی رپ به چالش می گفتمان

های  علوم سیاسی متأثر از اندیشههای جدل آفرین همان چیزی است که کارشناسان  گفتمان

نامند. فهم کانترهژمونی بدون در نظر آوردن عناصر هژمونیک  ، کانترهژمونی می1لوئی آلتوسر

شود.  های مسلط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است،( حاصل نمی )که در اختیار جریان

ها،  در میان گروه مسئله ساخت مضامین کانترهژمونیک« مثابه مقاومت موسیقی به»دیگر  بیان به

 رود. های مختلف جامعه است که به مقابله با مضامین هژمونیک می اقشار و نظرگاه

فارسی -شود؛ مسئله این پژوهش، شناخت مضامین کانترهژمونیک در رپ ایرانی تأکید می

فارسی یکسره حاوی چنین -است. این موضوع طبیعتاً به معنای آن نیست که رپِ ایرانی

فارسی -پردازد. بلکه رپ ایرانی و به ضدیت و مخالفت با جریان سیاسی حاکم میمضامینی است 

بعضاً حاوی مضامینِ هژمونیک و در راستای تائید نظام سیاسی مستقر، پیشبرد اهداف آن، 

های مختلف که  توسعه ایدئولوژی سیاسی حاکم و گسترش قدرتِ سیاستمداران است؛ پژوهش

شود که  پردازیم، ناظر بر این مدعاست. با وجود این، تأکید می ها می در ادامه به برخی از آن

مسئله پژوهش حاضر شناخت مضامینِ کانترهژمونیک است تا به این وسیله شناختِ الزم 
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« مثابه مقاومت موسیقی به»فارسی یا همان -پیرامون بخشی از هویتِ موسیقی رپ ایرانی

 حاصل شود.

را حاصل و « مثابه مقاومت موسیقی به»حوزه نظری فهم این مسئله در وهله اول پیشبرد 

کند. مطالعه  های مختلف اجتماعی ارائه می تری از فرهنگ زیسته اقشار و گروه بینانه تصویر واقع

ها برای مواجهه با  تر ذائقه نسل جوان و تالش آن تواند مسیر شناخت صحیح موسیقی رپ می

تر جامعه  یقیناً چنین شناختی امکان توصیف علمیشان را هموار سازد.  محیط پیرامونی و جامعه

شناسان با چنین  شناسان و مردم کند. جامعه تر با مخاطب را فراهم می و مواجهه عالمانه

کنند. ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش را  ای پویا را فراهم می شناختی، شرایط تحقق جامعه

ها  ستجو کرد؛ به این وسیله آنگذاران فرهنگی ج باید در تحقق آگاهی بیشتر سیاست

های موسیقی به  تری از مضامین مطرح شده در یکی از پرطرفدارترین سبک های جامع تحلیل

های فرهنگی حوزه موسیقی خواهند بود. در  تر سیاست آورند و قادر به پیشبرد صحیح دست می

شرفت نظری و هایی از این دست، پی سوی مقابل با انجام نشدن این تحقیق و سایر تحقیق

های کمتر شناخته شده علوم ارتباطات  کاربردی حوزه مطالعات موسیقی، به عنوان یکی از حوزه

شود. هدف این تحقیق اوالً توسعه نظری حوزه مطالعاتی  و مطالعات رسانه، دچار خلل می

رپ و ثانیاً توصیف و تفسیر مضامینِ کانترهژمونیک مطرح شده در « مثابه مقاومت موسیقی به»

 فارسی است.-ایرانی

 پیشینه پژوهش

انجام نشده است. مارک « مثابه مقاومت موسیقی به»های علمی چندانی در حوزه  پژوهش

های کارخانه: موسیقی پاپ،  آهنگای با عنوان  ، استاد دانشگاه ناتینگهام، در مقاله1کورچینسکی

از آن از سوی کارگران  به چگونگی گوش دادن به موسیقی و نیز استفاده  فرهنگ و مقاومت

پسند در  نگارانه خود درباره طبیعت موسیقی عامه پردازد. وی در مطالعه مردم ها می کارخانه

ها اظهارنظر  های محل کار و مقاومت افراد شاغل در آن محل جامعه معاصر و ربط میان فرهنگ

ام گوش دادن به برای توصیف رفتار افراد به هنگ« 1انجام موسیقی»کند. وی از اصطالح  می

کند؛ اصطالحی که متعلق به کریستفر  موسیقی، رقصیدن با آن و یا نوشتن آن استفاده می

درک « انجام موسیقی»شناس نیوزیلندی، است. کورچینسکی معتقد است با  ، موسیقی1اِسمال
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 حاصل و معانی مستقر در ذهن افراد استفاده« مثابه زندگی اجتماعی موسیقی به»تری از  درست

شود؛ ازجمله کارکردهای دیدگاه وی، تبیین فرهنگ  تر فهم می کننده از موسیقی بهتر و دقیق

 (.2112هاست )کورچینسکی،  مقاومت کارگران کارخانه

هاپ در  یک وسیله مقاومت: موسیقی رپ و فرهنگ هیپ»در پژوهش  1دیوید لیبرادو

لیوی پرداخته است. وی این دو هاپ در کشور بو به نقش موسیقی رپ و هیپ «آلتو، بولیوی ال

گونه موسیقی را ابزارهایی برای به چالش کشیدن نژادپرستی، بازنمایی غلط و محرومیت 

پردازد. لیبرادو به این نتیجه  متحده و بولیوی می ها در ایاالت کند و به مقایسه آن معرفی می

های موسیقی  هایی که به اجرای این گونه ها و موسیقیدان رسد که این موسیقی می

های دهی مقاومت مردم برخی مناطق بولیوی علیه گونه ای در شکل پردازند، نقش برجسته می

هاپ به  مختلف نژادپرستی و محرومیت دارند. وی معتقد است که موسیقی رپ و هیپ

ها، حفظ فرهنگ سنتی و ارتقا کمی و کیفی مشارکت اجتماعی )خصوصاً  دهی هویت شکل

های علمی و نیز برخی مطالب  (. در کنار این پژوهش2111د )لیبرادو، کن ها( کمک می جوان

( منتشر شده در 2111« )موسیقی و سیاست مقاومت»ژورنالیستی )برای مثال به مطلب 

  روزنامه هافینگتن پُست رجوع شود(.

 هایی در این حوزه انجام شده است. داخل کشور نیز پژوهش

ای موسیقی  مطالعه مقایسه»رشناسی ارشد خود با عنوان نامه کا آزاده ناظر فصیحی در پایان

به مطالعه « مقاومت در ایران: مقایسه ژانریک موسیقی مقاومت قبل و بعد از انقالب اسالمی

مفهوم مقاومت در متون موسیقیایی دو دوره تاریخی متفاوت ایران پرداخته است. روش اجرای 

های  آن مفاهیم فرهنگی مقاومت در متن ترانه این پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی بوده که در

نامه مقایسه تاریخی  پسند )ازجمله رپ( تحلیل و ارزیابی شده است. این پایان موسیقی عامه

دوره قبل از انقالب و دوره معاصر را در دستور کار داشته است. پژوهشگر به این نتیجه رسیده 

شود. در  وط به همان دوره دگرگون میاست که جنس و نوع مقاومت در متون موسیقیایی مرب

های قبل از انقالب اسالمی و دوره خفقان سیاسی، جنس این مقاومت نیز سیاسی و نظامی  سال

جزیی از فرایند مقاومت بود که از  21و  41های  در برابر رژیم شاه بود. موسیقی مقاومت دهه

، سیاست تنها 32های  قالب و تا سالکرد، اما در دوره پس از ان مبارزه علیه رژیم شاه حمایت می

های جدید از مقاومت  بخشی از نیازهای جدیدِ جوانان ایرانی بود. بنابراین، جنس مقاومت نسل
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اجتماعی و بعضاً سیاسی بدل شده است )ناظر -ای از مقاومت فرهنگی صرفاً سیاسی به آمیزه

 (.1132فصیحی، 

، تعداد «فارسی-های موسیقی رپ ایرانی شناسی گفتمان گونه»در پژوهش دیگری با عنوان 

گفتمان در این گونه موسیقیایی مشخص شده است. محققان با استفاده از تحلیل گفتمان با  3

طلبی، رپِ خیابانی، اعتراض رادیکال، شش و هشت، های لذت رویکرد الکال و موفه، گفتمان

ن، دفاع از حقوق زن و دفاع از گرایی والیت محور، بازگشت به خویشت گرا، اسالم انتقادی اخالق

ها بوده  ها و غیریت ها، وقته گرایان را شناسایی کردند. دال مرکزی این گفتمان جنس حقوق هم

ای  است. همچنین محققان این پژوهش معتقدند اگرچه موسیقی رپ در ایران گفتمانی حاشیه

جریان اصلی و برخی ها،  شود، ولی در درون این گفتمان نیز برخی خرده گفتمان محسوب می

های  دهد که جدال موجود بین گفتمان ای هستند. نتایج این تحلیل نشان می دیگر حاشیه

های جنسیتی، طبقاتی، اخالقی، سیاسی،  فارسی، تقابلی آمیخته از نزاع-موسیقی رپ ایرانی

 (.1131مذهبی، سنتی/مدرن و غیره است )کوثری، موالیی، 

تبیین فرایند سوژگی مخاطب رپ فارسی »حقیقی با عنوان رضا صمیم و حامد کیا نیز در ت

گیری مخاطب حاضر در فضای مجازی در مواجهه با  ، درکی از نحوه شکل«در فضای مجازی

ای به مصاحبه با  اند. محققان با استفاده از روش تحقیق زمینه گونه موسیقی رپ حاصل کرده

رپ و یک تولیدکننده این حوزه هفت رپر، یک گرداننده صفحات فضای مجازی مرتبط با 

کنندگان این حوزه به مسئله مخاطب رپ  اند. این پژوهش بر آن است تا از زبان فعالیت پرداخته

هایی از  فارسی بپردازد. محققان معتقدند میان سوژگی مخاطب و سوژگی رپر فارسی شکل

که در آن رپر فارسی و ای است  مثابه پایانه اشتراک وجود دارد. در این میان، فضای مجازی به

وبرگشت و حرکت برخوردار هستند؛ ترمینالی از روابط که فضای  مخاطب رپ از نوعی رفت

های سازنده مخاطب رپ فارسی  گفتمانی رپ فارسی را شکل داده است. بر همین اساس، مقوله

مخاطب  کننده، مثابه سوژه قضاوت مثابه سوژه آگاه، مخاطب به شامل این موارد است: مخاطب به

 .(1132مثابه سوژه تکثیرکننده، مشروعیت بخش و سازنده جامعه آگاه )صمیم و کیا،  به

پسند: مضامین دینی در رپ  محلی شدن موسیقی مردم -جهانی»در پژوهشی با عنوان 

محلی شدن معرفی شده است -(، موسیقی رپ فارسی مصداقی از جهان1131) «فارسی-ایرانی

جهانی یا همان غربی تأثیر گرفته و از سوی دیگر، متأثر از فرهنگ  که از یک سو از فرهنگ رپ
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دهد  اسالمی( بوده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا نشان می-بومی )ایرانی

شوند  فارسی مشاهده می-ای بومی در موسیقی رپ ایرانی که مفاهیم دینی به عنوان جنبه

های ارزشی در  گیری مطالعه جهت»دیگری با عنوان  (. در پژوهش1131)نوربخش و موالیی، 

این نتیجه  «های شوارتز موسیقی رپ ایرانی فارسی؛ تحلیل محتوای کیفی بر اساس مدل ارزش

گرایی، برانگیختگی،  گانه شوارتز شامل امنیت 11بندی  ها و دسته شود که ارزش حاصل می

طلبی همگی  ی، قدرت، همنوایی و لذتگرایی، خوداتکایی، خیرخواه گرایی، موفقیت، سنت جهان

(. در همین زمینه، فروغیان و دالور 1132های رپ فارسی ایرانی وجود دارد )موالیی،  در ترانه

اند.  فرهنگی پرداخته-های اجتماعی های رپ فارسی با توجه به مالک در پژوهشی به تحلیل ترانه

ر جامعه کنونی ایران است و بازتاب این دو معتقدند موسیقی رپ نشان بارز رشد فردیت در بست

دهنده مشکالت و مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و جوانان ایرانی است )فروغیان و 

زاده نطنزی در پژوهش دیگری رابطه منش جوانان تهرانی و  ( یا شکوری و غالم1131دالور، 

و روش  1میدان بوردیو اند؛ در این پژوهش از نظریه منش و مصرف موسیقایی را بررسی کرده

 (.1133زاده نطنزی،  پیمایش و مشاهده میدانی استفاده شده است )شکوری، غالم

 چارچوب مفهومی

مثابه مقاومت،  پسند به ایرانی، موسیقی عامه-در بخش چارچوب مفهومی پژوهش، رپ فارسی

به  شود. چارچوب مفهومی مسیر صحیح را برای رسیدن کانترهژمونی و مضمون بررسی می

 سازد. گیری مطلوب هموار می شناسی و نیز نتیجه روش

 ایرانی-رپ فارسی

های اخیر  موسیقی رپ که ریشه در افریقا دارد و در بستر فرهنگ غربی رشد یافته است در دهه

توان  شدن موسیقی رپ، نمی در نقاط مختلف دنیا گسترش پیدا کرده است. با وجود جهانی

جوانان  .الگویی غربی در تمام دنیا گسترش پیدا کرده است گفت این سبک به شکلی ثابت و

های  اند که تأثیر گرفته از فرهنگ های رپ متفاوتی را ایجاد کرده نقاط مختلف دنیا موسیقی

خورشیدی در ایران شکل گرفته و  1121شان است. رپ فارسی در اواخر دهه  بومی

ایران از سویی -یا(. رپ فارسیپد های زیادی در این سبک فعال هستند )ویکی خواننده

-تاثیرگرفته از فرهنگ رپ جهانی )غربی( و از سوی دیگر تحت تأثیر فرهنگ بومی )ایرانی
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: 1131اسالمی( و جریانات فکری و مذهبی مختلف جامعه ایرانی است )نوربخش و موالیی، 

112-114.) 

ها  از میان آنای است که  فارسی دارای موضوعات متنوع و بسیار گسترده-رپ ایرانی

مضامین سیاسی، اجتماعی و اعتقادی بیش از دیگر موضوعات مطرح است. موسیقی رپ در 

هایی از قبیل امکان بیان مسائل مختلف )آزادی بیان در رپ(، اهمیت متن  ایران با ویژگی

)کالم( نسبت به صدا )موسیقی(، زبان ساده، نزدیکی به زبان عامیانه و صراحت در بیان 

فارسی -های موسیقی رپ ایرانی رو ترانه (. از این1131شود )موالیی،  ها شناخته می دیدگاه

های موسیقی است و با  های سایر سبک متفاوت با اشعار کالسیک و نو فارسی و همچنین ترانه

های غربی و استفاده از منابع بومی به وجود آمده و به سمت موسیقی  الگوبرداری از تکنیک

فارسی همچون دیگر -توجه اینکه رپ ایرانی پدیا(. نکته قابل است )ویکی یافتهپسند گرایش  عامه

های موسیقی کشور به ارائه مضامین همسو و )یا( ناهمسو با جریان مسلط اجتماعی،  گونه

 فرهنگی و سیاسی مشغول هستند.

 مثابه مقاومت پسند به موسیقی عامه

مطالعات »، مطالعه حوزه نظری «مقاومت مثابه پسند به موسیقی عامه»مسیر درست برای فهم 

ها و عالیق خاصی به هم پیوند  ای است و در آن روش رشته است. این حوزه، میان« فرهنگی

های موجود  ها و روابطی است که از طریق رشته خورده است. فایده این پیوند در کشفِ پدیده

، 1یکپارچه و واحد نیست )ترنر« مطالعات فرهنگی»قابل فهم نیستند. با وجود این، حوزه نظری 

به درستی معتقد است؛ مطالعات فرهنگی یک رشته علمی  1(. سایمن دورینگ33: 1133

های مطالعاتی آن نیز روشن نیستند )دورینگ،  شناسی مشخصی ندارد و حوزه نیست، روش

گن ای هم اعتقاد دارد که مطالعات فرهنگی، مجموعه 1(. در همین زمینه جان استوری1: 1123

های تحقیق نیست. این حوزه نظری همواره گفتمانی بسط یابنده بوده و به  ها و روش از نظریه

تحوالت تاریخی و سیاسی واکنش نشان داده است. از نظر استوری ویژگی بارز مطالعات 

: 1133فرهنگی، مجادله و اختالف نظر و مطرح شدن نظرات گوناگون بوده است )استوری، 

ای از آنچه در فرهنگ عامه با آن سروکار داریم ازجمله جامعه مصرفی،  ترده(. دامنه گس13-13
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پردازی  ها نظریه های جمعی، تفریحات و ..... در مطالعات فرهنگی بررسی و پیرامون آن رسانه

 (.1133شود )استوری،  های اجتماعی ارائه می شود و تفسیر و تبیین می

نظران این حوزه، به علت  ده است و صاحبتعریف مشخصی از مطالعات فرهنگی ارائه نش

ای و گسترده آن، از ارائه تعریف روشن، مشخص و تحدید شده از این حوزه  رشته ماهیت میان

با وجود  رجوع شود(. 1133و استوری،  1133کنند )برای مثال به محمدی،  نظری اجتناب می

شناختِ اجمالی از آن را حاصل تواند  های ارائه شده از مطالعات فرهنگی می این، برخی مؤلفه

ای است که به مطالعه فرهنگ توده و عامه  رشته مطالعات فرهنگی مبتنی بر دانشی میان کند.

شناسی کیفی برتری دارد و هدف نهایی  گرایش دارد؛ در مطالعات فرهنگی گرایش به روش

، 1مکارانحاکم بر فرهنگ است )گال و ه« رهایی از هژمونی»پژوهشگر این حوزه کمک به 

شمرد. از نظر وی  پنج ویژگی مهم برای مطالعات فرهنگی برمی 1(. مایکل پین1123: 1132

های  ( هدف مطالعات فرهنگی وارسی موضوعات با استفاده از اصطالحات مرتبط با رویه1)

( هدف مطالعات 2شان با قدرت است. وی در همین زمینه معتقد است که ) فرهنگی و نسبت

های سیاسی و اجتماعی است  رهنگ در تمام اشکال پیچیده آن و تحلیل زمینهفرهنگی، فهم ف

( موقعیت و هدف رشته مطالعات 1کند که ) یابد. پین بیان می ها بروز می که فرهنگ در آن

( مطالعات فرهنگی به دنبال پیوند 4فرهنگی، نقد و عمل سیاسی توأمان است. از نظر وی، )

( به ارزیابی اخالقی جامعه و جبهه رادیکال عمل 2است و ) میان اشکال ضمنی و عینی دانش

 (.1131سیاسی متعهد است )پین، 

های گوناگون قدرت را  ، از دیگر متفکران این حوزه، مطالعات فرهنگی شکل1از نظر بارکر

های قدرت و بسط  های بین این شکل گیرد و به دنبال کشف پیوندها و وابستگی دربر می

هایی که از سوی عامالن فردی که  ر درباره قدرت و فرهنگ است؛ شیوههایی از تفک شیوه

ترین  ، از اصلی1(. استوارت هال11: 1132شود )بارکر،  خواهان تغییر هستند به کار گرفته می

« 1ها گسست»پردازان مطالعات فرهنگی، معتقد است در مطالعات فرهنگی باید به مطالعه  نظریه

برد و اجزا و عناصر قدیم و جدید  ا تفکرات قدیم را به حاشیه میه از نظر وی، گسست پرداخت.

یابند. استوارت هال معتقد است:  و مفروضات سامان می مضامیناز نو حول مجموعه دیگری از 

ها( در پروبلماتیکی چشمگیر و معنادار به تغییر در سه  تحوالت اتفاق افتاده )در پرتو گسست
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شود؛ شکل یا قالب طرح این سؤاالت؛ و  االتی که مطرح میشود: نوع و جنس سؤ چیز منجر می

 (.22: 1331شیوه ارائه پاسخ صحیح به سؤاالت )هال، 

بهره نبوده است و  های مدنظر هال بی جامعه ایرانی نیز همچون دیگر جوامع از گسست

هایی است که در پی پاسخ به  ایرانی ازجمله قالب-پسند و گونه رپ فارسی موسیقی عامه

های خاص تفکر مدنظر بارکر همان  هاست. در واقع شیوه االت برآمده از این گسستسؤ

تواند در انواع هنر  های غالب قدرت است که می های مختلف تفکر مقاومت در برابر جریان شیوه

مثابه مقاومت. موسیقی از  پسند به ایرانی متبلور شود؛ همان موسیقی عامه-ازجمله رپ فارسی

ابزاری برای بیان تجربیات زندگی روزانه نیست، بلکه شکلی انتقادی از  این منظر صرفاً

در  1شود. بَرِت مارتین گفتگوست که از سوی شهروندان در زندگی اجتماعی به کار گرفته می

، که در روزنامه هافینگتن پست منتشر کرد« موسیقی و سیاست مقاومت»ای با عنوان  مقاله

کند. از نظر وی موسیقی  ها برای تغییرات اجتماعی معرفی میترین ابزار موسیقی را از بزرگ

های مشخص سیاسی برای آحاد  دهد و حاوی پیام ها را تغییر می کند، ذهن ها را همراه می قلب

های مطرح تاریخ موسیقی در اقصی نقاط جهان معتقد  جامعه است. مارتین با اشاره به آهنگ

اند. علت  های اجتماعی بزرگ بوده ور محرک جنبشهای قدرتمند همواره موت است که موسیقی

العاده موسیقی را باید در نقش آن برای اندیشیدن، سخن گفتن و عمل کردن  اثربخشی فوق

 (.2111جستجو کرد )مارتین، 

 هژمونی و کانترهژمونی

یا سلطه مفهومی انتقادی است که تسلط و نفوذ نظام اجتماعی و اقتصادی خاصی را  1هژمونی

. از نظر وی هایش استفاده کرد برای اولین بار از این اصطالح در نوشته 1گرامشیکند.  می تبیین

های اخالقی، سیاسی و  هژمونی طبقه سیاسی موفق در ترغیب سایر طبقات به پذیرش ارزش

های ساختاری از قدرت دارد.  فرهنگی مختص خودش است. اصطالح هژمونی ریشه در فهم

توصیف غلبه یک طبقه اجتماعی استفاده کرده است. این برتری تنها گرامشی از هژمونی برای 

، 1کند )راجر سیاسی و اقتصادی نبوده است، بلکه به لحاظ فرهنگی نیز هژمونی معنی پیدا می

دار مسلط است که تنها از طریق تهدید خشونت  (. از نظر وی هژمونی قواعد طبقه سرمایه1134

شود، بلکه ترغیب و ارائه شفاف  در جامعه مطرح نمی )در کنترل پلیس و نیروهای مسلح(
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دهی به آن نقش  های طبیعی و معتبر نیز در شکل ها و تجربیاتش به عنوان مقوله ارزش

های جمعی،  کند و این کار از طریق نهادهای جامعه مدنی همچون رسانه ای ایفا می برجسته

 (.2112، 1شود )ادگار و سگویک کلیسا، مدارس و خانواده انجام می

از نظر گرامشی قدرت هژمونیک دقیقاً به این دلیل که به رضایت اکثریت تحت سلطه نیاز 

مسلط اعمال « های طبقه پاره»تواند به طور دائمی از سوی ائتالف واحدی از  دارد هرگز نمی

شود. به عبارت دیگر، هژمونی جهانشمول نیست و به حکومت همیشگی و مداوم یک طبقه 

نشده است. هژمونی باید تأمین، بازتولید و حفظ شود. هژمونی تعادلی پویاست  خاص تفویض

بنابراین در اندیشه گیرد.  که روابط نیروهای مساعد یا نامساعد بر این یا آن گرایش را در برمی

گیری هژمونی ضروری است؛ رضایتی که کنشگران  گرامشی مفهوم رضایت برای شکل

کنند )راثی  اداره فرایند هژمونیک نقش اصلی را ایفا می دهی آن و )روشنفکران( در شکل

 (.1133تهرانی، 

کردن قدرت هژمونیک  مصرف ها برای انتقاد یا بی به تالش 1در سوی مقابل، کانترهژمونی

اشاره دارد. به بیان دیگر این مفهوم مقابله و یا مواجهه با وضع کنونی و مشروعیت آن در 

فضاهای مختلف دیگر زندگی نظیر تاریخ، رسانه، موسیقی و  تواند در سیاست است، ولی می

سازی است و مثال آن  های ضدجهانی غیره نیز دیده شود. مثال کانترهژمونی در سیاست جریان

تواند مستندی باشد که درگیری حکومت در یک جنگ را زیر سؤال برده است  ها می در رسانه

کانترهژمونی را خلق هژمونی جایگزین  1وال پرتپرداز نئوگرامشی، نیک (. نظریه2111، 1)کوهن

اندازه کافی  کند. اگر کانترهژمونی به منظور تغییر سیاسی تعریف می در زمین جامعه مدنی به

رشد کند قادر است تا جایگزین بلوک تاریخی که پیش این متولد شده است بشود. 

برای توصیف چگونگی  1و جنگ جنبش 1ها از اصطالحات ماکیاولی جنگ موقعیت نئوگرامشی

گویند. در جنگ موقعیت، یک جریان کانترهژمونیک تالش دارد تا  امکان این رویداد سخن می

از طریق ترغیب یا جنگ روانی تعداد افرادی که نگرششان درباره نظم هژمونیک را به اشتراک 

ستند، بلکه های رادیکال یا افراطی نی های کانترهژمونیک گروه گذارند افزایش دهد. گروه می

کنند و این کار را از  گذاری نظرشان خالف هژمونی مسلط ترغیب می ها افراد را به اشتراک آن

 (.2114دهند )پرت،  طریق ترغیب و یا پروپاگاندا در حین افزایش آگاهی انجام می
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ها و  ها، ایدئولوژی ها، دیدگاه های مطرح در هژمونی و کانترهژمونی، ایده بر اساس اندیشه

های جریان اصلی و نیز روشنفکران سنتی، ارگانیک یا عامه  امی معانی منتشره از سوی رسانهتم

)عموم مردم( در راستای حفظ نظم موجود، در خدمت جریان سیاسی و اجتماعی غالب و 

تنها در خود  حاکمیت نهادهای وابسته به جریان )های( سیاسی اصلی است. این وضعیت نه

های هژمونیک سعی در همراه کردن  ازجمله ایران وجود دارد و انگاره غرب، که در همه کشورها

ها دارد. در سوی مقابل، کانترهژمونی با هدف معرفی  مردم با حاکمیت و حفظ این همراهی

ها دارد؛ معانی که الزاماً با  ها و ایدئولوژی ها، دیدگاه ایده« دیگر»سعی در بیان  1هایی جایگزین

های غیراصلی دارد و گفتمان  اصلی متفاوت است، سعی در تقویت جریانگفتمان غالب و جریان 

های  کشد. این پژوهش با هدف بررسی انگاره حاکم و نهادینه شده را به چالش می

پسند  موسیقی عامه»های رپ سعی در تقویت حوزه نظری و کارکردی  کانترهژمونیک در آهنگ

 دارد.« مثابه ابزار مقاومت به

 مضمون

داند که وظیفه توصیف،  ها می را الگوی شناخته شده در داده 1مضمون یا تم 1بویاتزیس

 1(. بران و کالرک4: 1333دهی و تفسیر مشاهدات و پدیده را بر عهده دارد )بویاتزیس،  سازمان

اند که اطالعات مهمی درباره  ها تعریف کرده ای از داده نیز مضمون را الگوی موجود در مجموعه

ها  (. بنابراین مضمون الگویی است که از سطح داده2112کند )بران و کالرک،  ها بیان می آن

هایی است که  پردازد؛ مضمون، عبارات و گزاره ها می رود و تا حدودی به تفسیر آن فراتر می

های مختلف اجتماعی، فرهنگی،  آورد. موضوعات و داده امکان فهم ساختارمند را فراهم می

انند مضامین گوناگونی را به خود اختصاص دهند. در این میان تو سیاسی و اقتصادی می

ها و  گیری نسبت به شخصیت شود که جهت ها و عباراتی اطالق می مضامین سیاسی به گزاره

گیری درباره  ها، رویدادهای سیاسی نظیر انتخابات و موضع های سیاسی، احزاب و گروه جریان

وه بر این، مضامین اقتصادی درباره مسائل و گیرد. عال دولت و نظام سیاسی را در برمی

 هاست. موضوعات پولی و مالی و نهادهای درگیر آن

گیری درباره ابعاد  شود که موضع ها و عباراتی اطالق می همچنین مضامین دینی به گزاره

گیرد. منظور از ابعاد  داری و اعتقادی را در برمی مختلف دین، نهادهای دینی، الگوهای دین
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و  1، دانشی )فکری(1، رفتاری )مناسکی(1، عاطفی )تجربی(1دین، ابعاد اعتقادیمختلف 

ها  رود پیروان آن دین به آن است. بعد اعتقادی شامل باورهایی است که انتظار می 1پیامدی

اعتقاد داشته باشند. بعد عاطفی یا تجربی ناظر به عواطف، تصورات و احساسات مربوط به 

بعد رفتاری یا مناسکی شامل اعمال دینی مشخص همچون عبادت،  داشتن ارتباط با خداست.

بیت )ع( است. بعد دانشی نیز مشتمل بر اطالعات و  نماز و شرکت در مجالس عزاداری اهل

ها را بداند. همچنین بعد پیامدی  های دینی و اعتقادی است که پیروان هر دینی باید آن دانسته

و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان است )گالک و ناظر بر آثار باورها، اعمال، تجارب 

بندی گالک و استون را یکی از  عالمه محمدتقی جعفری تقسیم -(13-21: 1322، 1استارک

 (.31: 1134زاده،  داند که در این زمینه انجام شده است )سراج هایی می بندی بهترین تقسیم

مختلف جامعه، شهروندان،  فرهنگینیز پیرامون مسائل و موضوعات-مضامین اجتماعی

ورسوم است. نکته قابل توجه پیوند ارگانیک میان  ها، مناسک و آداب ها، آیین هنجارها و ارزش

مضامین مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر است. ایده پیوند ارگانیک میان 

چون امیل های ارسطو دارد و از سوی دیگر اندیشمندان هم مضامین مختلف ریشه در اندیشه

تبیین شد؛ از نظر دورکیم فرهنگ، سیاست و اقتصاد سه فعالیت مرکزی جامعه  1دورکیم

(. فرهنگ 1331، 1لی گیرد )مک ها شکل می هستند که دیگر عناصر و اجزای اجتماعی حول آن

در اینجا مفهومی چندبعدی و متکثر است چرا که پژوهشگران و کارشناسان بسیاری فرهنگ را 

؛ 2-2: 1333، 1اند )برای مثال به اوروچ های اجتماعی و دینی سازنده آن نگریسته لفهاز منظر مؤ

های اقتصادی و  رجوع شود(؛ بنابراین در کنار هسته 12: 1333، 1؛ فرارو2-2: 1334، 1هفستد

فرهنگی را خواهیم داشت. مسئله اصلی در نگاه ارگانیک به جامعه، -سیاسی، هسته اجتماعی

فرهنگی -رات و تأثرات حاکم بر اجزای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعیشفاف نبودن تأثی

مثابه کل نگاه  است. اساساً در ارگانیسم، امکان تفکیک وجود ندارد و به همه عناصر )مضامین( به

معتقد است ما وارث میراثی وحشتناک از علوم  1شود. در همین زمینه ایمانوئل والرشتاین می

کند واقعیت اجتماعی در سه حوزه گوناگون و  هستیم که ادعا میاجتماعی قرن نوزدهم 

دهد. از نظر وی در عمل باید  فرهنگی رخ می-جداگانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

بود و به تحلیل تنها واقعیت موجود یعنی واقعیتی پیوسته در حال تغییر پرداخت « نگرانه کل»

 (.122-122: 1134)والرشتاین، 
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تواند در دو گونه  فرهنگی می-امین سیاسی، اقتصادی، دینی و اجتماعیهر کدام از مض

چنان که پیش از این بیان شد، مضامین  اصلی هژمونیک و کانترهژمونیک قرار بگیرد. آن

هژمونیک همسو با ایده و ایدئولوژی نظامات حاکم در جامعه و مضامین کانترهژمونیک در 

شوند. نکته مهم درباره چنین مضامینی نحوه  ساخته میها  ها و ایدئولوژی مخالفت با آن ایده

ها و فرایندهای زبانی مرسوم جامعه است. بران و کالرک معتقدند  ها از سیستم استخراج آن

تکنیک مشخصی برای استخراج این مضامین وجود ندارد و مسئله اصلی پرداختن مضامین به 

 (.2112، 1سؤاالت تحقیق است )بران و کالرک

 سیشنا روش

تحلیل مضمون را یکی از  1است. هلووی و تُدرس« 1تحلیل مضمون»روش انجام این پژوهش 

دانند که ضرورت دارد پژوهشگران آن را فرا بگیرند. از  های ساده و کارآمد تحلیل کیفی میروش

های کیفی را فراهم  های اساسی مورد نیاز برای بسیاری از تحلیل ها، این روش مهارت نظر آن

تحلیل مضمون، روشی اکتشافی برای شناخت، تحلیل و  (.2111)هولوی و تدرس، د کن می

های  های کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل داده گزارش الگوهای موجود در داده

کند. از آنجا  هایی غنی و تفصیلی تبدیل می های پراکنده و متنوع را به داده متنی است و داده

لی کیفی است، پاسخ روشن و سریعی برای این وجود ندارد که مقدار که تحلیل مضمون، تحلی

چقدر است.  -های مناسب و مورد نیاز که داللت بر وجود مضمون یا اطالق آن کند داده

بنابراین، مضمون لزوماً به معیارهای کمی بستگی ندارد؛ بلکه به این بستگی دارد که چقدر به 

 (.2112پردازد )براون و کالرک،  نکته مهمی درباره سؤاالت تحقیق می

براون و کالرک معتقدند که اوالً شناخت مضمون هرگز به معنی صرفاً یافتن نکته جالبی در 

ها باید دنبال چه چیزی  ها نیست، بلکه مستلزم آن است که پژوهشگر مشخص کند در داده داده

ل و تفسیر کند؟؛ لذا مسئله ها را تحلی نظر و چگونه باید داده باشد؟ از چه چیزهایی باید صرف

بار در متنِ  . ثانیاً مضمون را که صرفاً یکاست به طور ضمنی و تا حدی مبین مضمون« تکرار»

ها  که نقش برجسته و مهمی در تحلیل نهایی داده حساب آورد، آن توان به ها ظاهر شود نمی داده

ها  متن است. ثالثاً مضمونداشته باشد به معنی مشاهده و ظاهر شدن در دو یا چند مورد در 

باید از یکدیگر متمایز باشند. با وجود اینکه هم پوشانی در میان مضامین تا حدودی 



  1931بهار / ام سی شماره/ هشتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  هفصلنام 191
 

 

ای میان مضامین مختلف وجود  ناپذیر است، اما اگر مرز کامالً مشخص و تعریف شده اجتناب

 (.2112رک، ها و تفسیرها عرضه کرد )براون و کال توان درک درستی از تحلیل نداشته باشد نمی

ها، فرایندهای خاصی  های مختلفی برای تحلیل مضمون وجود دارد که هر یک از آن تکنیک

: 2111) 1های پیشنهادی کینگ و هاروکس کند. در این مقاله، با ترکیب تکنیک را دنبال می

گام و جامعی  به (، فرایند گام2111) 1استیرلینگ-( و آتراید2112(، براون و کالرک )121

این تکنیک دارای شش گام و  -شود ای تحلیل مضمون معرفی می م به تکنیک سه مرحلهموسو

تجزیه و توصیف متن  -1اند از:  بیست اقدام است. بر این اساس، مراحل تحلیل مضمون عبارت

گام آشنا شدن با متن )فرایندهای مکتوب کردن، مطالعه اولیه و چندباره و نوشتن  شامل سه

یجاد کدهای اولیه و کدگذاری )فرایندهای پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه های اولیه(؛ ا ایده

ها( و گام  های جالب داده تر و کدگذاری ویژگی های کوچک قالب مضامین، تفکیک متن به بخش

وجو و شناخت مضامین )فرایندهای تطبیق کدها با قالب، استخراج مضامین و بازبینی  جست

ن شامل دو گام ترسیم شبکه مضامین )فرایندهای بررسی و تشریح و تفسیر مت -2ها(؛  آن

کنترل همخوانی مضامین، مرتب کردن، انتخاب مضامین پایه و سازمان دهنده، ترسیم نقشه، 

گذاری مضامین و  اصالح و تائید نقشه(؛ و تحلیل شبکه مضامین )فرایندهای تعریف و نام

متن شامل گام تدوین گزارش ترکیب و ادغام  -1توصیف و توضیح شبکه مضامین( و 

های جالب  ها، استخراج نمونه )فرایندهای تلخیص شبکه مضامین و بیان تلخیص شده آن

ها، مرتبط کردن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی نظری و نوشتن گزارش علمی و  داده

 ها(. تحلیلی داده

ن نظرسنجی اینترنتی از در این پژوهش با مطالعه سلیقه موسیقیایی رپ دوستان و همچنی

های تلگرامی  های سنی مختلف( که در گروه مندان به موسیقی رپ )از اقشار و گروه عالقه

های یاسر بختیاری ملقب  تخصصی موسیقی و نیز غیرتخصصی عام منتشر شد، چهار رپر به نام

ب و محمدرضا ناصری آزاد ملق« حمید صفت»، «کس هیچ»، سروش لشکری ملقب به «یاس»به 

ای تحلیل مضمون(  گیری از تکنیک سه مرحله برای تحلیل مضمون )با بهره« رضا پیشرو»به 

ترین، پرطرفدارترین و پیشگامان سبک رپ در کشور هستند تا  انتخاب شدند. این افراد اصلی

پدیای انگلیسی(. در این  دانند )ویکی را پدرخوانده موسیقی رپ ایرانی می« کس هیچ»جایی که 

آهنگ از  22آهنگ از یاس،  42های منتشر شده چهار رپر فوق شامل  مه آهنگپژوهش ه
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آهنگ از رضا پیشرو ارزیابی شد؛ سؤاالت تحقیق  22آهنگ از حمید صفت و  13کس،  هیچ

اند از: مضامین سیاسی مخالفِ جریان مسلط )هژمونیک( کدام است؟؛ مضامین  حاضر عبارت

فرهنگی مخالفِ جریان مسلط -و مضامین اجتماعی اقتصادی مخالفِ جریان مسلط کدام است؟

های کیفی چندان محل بحث نیست و بیشتر  روایی و پایایی در تحلیل)هژمونیک( کدام است؟ 

(. اعتبار تحقیق در پژوهش کیفی 414: 1132، 1مطرح است )فلیک اعتبار تحقیقمسئله 

(. 22: 1134آید )هومن،  مبتنی بر پژوهشگر است و وی خود ابزار اصلی پژوهش به حساب می

اعتبار این تحقیق با روشی محقق ساخته ارزیابی شده است. برای این منظور نتایج پژوهش به 

رؤیت برخی کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه شامل آقایان حسن خجسته و سید رضا 

 نقیب السادات رسیده و مورد تائید ایشان قرار گرفته است.

 ها یافته

کس، حمید صفت و رضا پیشرو در سه  نترهژمونیک اشعار رپرهای یاس، هیچمضامین کا

در پایان این فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به شرح زیر استخراج شدند. -بندی اجتماعی دسته

 شود. ها ارائه می بندی یافته بخش جمع

 یاس

 ؛ گرایی افراد جامعه اند از: مادی فرهنگی در اشعار یاس عبارت-مضامین اجتماعی

اعتباری هنر و هنرمندان؛ خیانت زنان و  وفایی اجتماعی؛ بی طلبی؛ قدرناشناسی و بی منفعت

گویی و نفاق افراد  غیرتی، دروغ بندوباری؛ بی مردان به یکدیگر و دوستان به هم؛ هرزگی و بی

ورزی؛ حسرت،  رحمی اجتماعی؛ نبود مدارا و درک اجتماعی؛ کینه جامعه؛ خشونت و بی

کشی و تبعیض؛ تنزل ذائقه فرهنگی  اامیدی، غم و تنهایی افراد جامعه؛ حقافسردگی، ن

مردم؛ خستگی و پیری جوانان؛ محدودیت و جبر اجتماعی؛ هویت رو به اضمحالل ایرانی؛ 

مهری  عدالتی در حق کودکان؛ گسترش طالق؛ خودخواهی والدین نسبت به فرزندان؛ بی بی

عضل اعتیاد جوانان؛ غرور و خودبرتربینی افراد ها نسبت به هم؛ وجود م اعضای خانواده

 ای پر از درد و رنج. تفاوتی اجتماعی؛ جامعه پرستی ایرانیان؛ بی جامعه؛ بخل و حسد؛ مرده

 اند از: فساد اقتصادی در جامعه؛ فاصله طبقاتی؛  مضامین اقتصادی در اشعار یاس عبارت

 تبعیض اقتصادی؛ فقر گسترده؛ نظام بانکداری رباخوار.
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 کشی مسئوالن؛ اند از: فساد اداری؛ نبود آزادی؛ حق مضامین سیاسی در اشعار یاس عبارت

حاکمیت قوانین ناعادالنه؛ لزوم تقویت هویت آریایی؛ نگاه سطحی مسئوالن به مسائل 

طلبی مسئوالن؛ نگاه  گرایی و جنگ اجتماعی؛ تصمیمات غیرعقالنی مسئوالن؛ جنگ

 متکبرانه مسئوالن به مردم.

 کس چهی

 اند از: شرمندگی والدین در برابر  کس عبارت فرهنگی در اشعار هیچ-مضامین اجتماعی

فرزند؛ ضدیت با کالن شهر تهران؛ جامعه وحشی؛ نبود عدل الهی؛ غفلت پروردگار از 

گرایی افراد جامعه؛ فقر و گرسنگی؛ غرور و خودبرتربینی طبقه مرفه؛ خیانت  بندگان؛ مادی

؛ خیانت دوستان به یکدیگر؛ حاکمیت پول و مادیت؛ برتری رپ فارسی و زنان ومردان به هم

ای بودن افراد؛  نقش آن در پیشرفت؛ حاکمیت قانون جنگل؛ قربانی بودن افراد جامعه؛ عقده

عقلی  حاکمیت کینه و نفرت اجتماعی؛ جامعه بیمار و مریض؛ وجود معضل اعتیاد؛ بی

گویی افراد جامعه؛  های قومیتی؛ دروغ تعارض جوانان؛ حاکمیت محدودیت و جبر اجتماعی؛

گرایی و ظن بد افراد جامعه به  ای پر از درد و رنج؛ نبود مدارا و درک اجتماعی؛ شک جامعه

عدالتی؛ جامعه آماده برای جنگ و درگیری  کشی و تبعیض و بی هم؛ نفاق اجتماعی؛ حق

غیرتی  مانده؛ بی معه؛ جامعه عقبافراد با هم؛ اولویت داشتن سرگرمی و تفریح برای افراد جا

ستیزی، وضعیت حاد و بحرانی جامعه؛ گذشته خوب اجتماعی  اجتماعی؛ حاکمیت زن

نظری و حسادت؛  تفاوتی اجتماعی؛ تنگ وفایی؛ بی )وضعیتِ حالِ اسفبار(؛ قدرناشناسی و بی

ن افراد اعتمادی میا مهری اجتماعی؛ فساد اخالقی در جامعه؛ جامعه منزوی و تنها؛ بی بی

طلبی اجتماعی؛ نقش برجسته دهه  گرایی؛ منفعت جامعه؛ حاکمیت فردگرایی در مقابل جمع

 ها. شصتی

 اند از: فقر و گرسنگی؛ تبعیض و فاصله طبقاتی؛  کس عبارت مضامین اقتصادی در اشعار هیچ

 پولی. گرانی و بی

 لزوم تقویت هویت قانونی در جامعه؛  اند از: بی کس عبارت مضامین سیاسی در اشعار هیچ

آریایی؛ مسئولین فاقد درک و شعور؛ حاکمیت سانسور در جامعه؛ قدرت حداقلی حاکمیت 
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رحم و اقتدارگرا؛ جامعه انتظامی و امنیتی؛ نژادپرستی و  در اداره کشور؛ پلیس بی

 ناسیونالیسم افراطی.

 حمید صفت

 رحمی  ت و بیاند از: خشون فرهنگی در اشعار حمید صفت عبارت-مضامین اجتماعی

ها؛ نبود مدارا و درک اجتماعی؛ اعتیاد به  اجتماعی؛ شرایط نامساعد زندان؛ ناامیدی زندانی

تفاوتی اجتماعی؛ حاکمیت فرهنگِ مبتذل  طلبی؛ بی فضای مجازی؛ خودخواهی و منفعت

گرایی؛ برتری موسیقی رپ؛ هویت رو به اضمحالل ایرانی؛ قدرناشناسی و  میان فقرا؛ مادی

طلبی  ایی اجتماعی؛ خیانت زنان و مردان به یکدیگر؛ جامعه پر از درد و رنج؛ منفعتوف بی

کشی و  اجتماعی؛ خیانت افراد جامعه به یکدیگر؛ قربانی بودن افراد در جامعه؛ حق

کشی در شهر؛ حاکمیت غم و  عدالتی؛ حاکمیت تملق و چاپلوسی؛ حاکمیت تهمت؛ غریب بی

بینی افراد  گویی؛ دهن و دورویی؛ ناامیدی اجتماعی؛ دروغ تنهایی در جامعه؛ حاکمیت نفاق

اعتقادی  توجهی افراد به خدا؛ بی گویی و سخن لغو؛ غفلت و بی جامعه؛ حاکمیت بیهوده

مهری اجتماعی؛ وجود معضل اعتیاد جوانان؛  ها و باورها؛ ناامنی اجتماعی؛ بی جامعه به ارزش

صبر؛ حاکمیت تظاهر و ظاهربینی در  و کمتردید و حیرانی افراد جامعه؛ جامعه عجول 

 عفتی اجتماعی. غیرتی؛ خیانت زنان و مردان به یکدیگر؛ بی جامعه؛ بی

 اند از: بیکاری جوانان؛ فقر و گرسنگی مردم؛  مضامین اقتصادی در اشعار حمید صفت عبارت

 ی رباخوار.خواری؛ نظام بانکدار پولی افراد جامعه؛ گرانی و تورم؛ نزول اختالف طبقاتی؛ بی

 اند از: حاکمیت فساد اداری؛ نبود آزادی؛  مضامین سیاسی در اشعار حمید صفت عبارت

 ها؛ مقبولیت اندک دولت. وضعیت نامطلوب زندان

 رضا پیشرو

 اند از: خفقان اجتماعی؛ حاکمیت  فرهنگی در اشعار رضا پیشرو عبارت-مضامین اجتماعی

گرایی و ظن بد  ناامیدی و افسردگی اجتماعی؛ شکتفاوتی افراد جامعه به هم؛  مهری؛ بی بی

افراد به هم؛ جامعه وحشی؛ حاکمیت نزاع و درگیری در جامعه؛ جامعه عصبی رواج فحاشی 

و کلمات رکیک در جامعه؛ مهاجرت عموم مردم به خارج از کشور؛ بدبینی و سوظن؛ 

معه؛ جامعه سیاه و لوحی افراد جامعه؛ زیست احمقانه افراد جا گویی گسترده؛ ساده دروغ
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تباه؛ حاکمیت تظاهر و دورویی؛ فریبکاری اجتماعی؛ خودارضایی جنسی افراد جامعه؛ 

حیایی؛  عفتی و بی های قومیتی؛ بی حاکمیت تعارض و اختالف میان افراد جامعه؛ تعارض

بست اجتماعی و خودکشی؛ حاکمیت حسرت، افسردگی و  گسیختگی نهاد خانواده؛ بن

صبر؛ تبلیغ اعتیاد  ؛ تبلیغ مسیحیت و رفتن به کلیسا؛ جامعه عجول و کمناامیدی اجتماعی

گیر؛  به مواد مخدر و الکل؛ برتری موسیقی رپ؛ حاکمیت نفاق دینی؛ جامعه رشوه

 طلبی؛ ناامنی اجتماعی؛ دنیای کثیف و نافرجام؛ خستگی آحاد جامعه. خودخواهی و منفعت

 اند از: فاصله طبقاتی و تبعیض؛ تعارض و  مضامین اقتصادی در اشعار رضا پیشرو عبارت

 پولی افراد جامعه. درگیری فقرا با مرفهین؛ بی

 کشی  بگیر؛ حق اند از: پلیس خطاکار و رشوه مضامین سیاسی در اشعار رضا پیشرو عبارت

مسئوالن؛ حاکمیت قوانین ناعادالنه؛ خفقان سیاسی و کشتن مخالفان؛ مسئوالن و حاکمیت 

اهمیتی مسئله فلسطین؛ استثمار مردم از سوی حاکمیت؛  ت کارنابلد؛ بیغافل از خدا؛ قضا

ها؛  ها و دادگاه سازی در زندان؛ نابسامانی در زندان سوءاستفاده مسئوالن از مردم؛ پرونده

 رشوه گرفتن در نهادهای مختلف؛ نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی.

کس، حمید  چهار خواننده یاس، هیچ ایرانی یعنی-بررسی اشعار رپرهای پیشتاز رپ فارسی

فرهنگی متمرکز -ها بیشتر بر مضامین اجتماعی دهد که اشعار آن صفت و رضا پیشرو نشان می

ها مورد تأکید بوده است. در  است. مضامین سیاسی نیز بیشتر از مضامین اقتصادی از سوی آن

گرایی؛ برتری رپ  مادی طلبی؛ فرهنگی، تأکید بر مسائلی نظیر منفعت-میان مضامین اجتماعی

تفاوتی اجتماعی میان همه خوانندگان  فارسی؛ نفاق و دورویی؛ خیانت؛ اعتیاد جوانان و بی

ها عموماً در اشعار خود بر روابط میان دوستان و  بررسی شده مشترک بوده است. این خواننده

امینی نظیر خیانت و اند و این روابط را با استفاده از مض نیز والدین و فرزندان تأکید داشته

هویت در حال اضمحالل »اند. در همین زمینه یاس و حمید صفت روی  مهری توصیف کرده بی

تأکید داشتند که دو خواننده دیگر دارای چنین مضمونی در اشعار خود نبودند. رضا « ها ایرانی

اند و تصویر  بهره برده« جامعه وحشی»تری نظیر  مراتب افراطی کس از مضامین به پیشرو و هیچ

 اند. تری از جامعه ایرانی ارائه کرده سیاه

ها عموماً در حوزه رفتاری  مضامین کانترهژمونیکِ دینی استفاده شده در اشعار این خواننده

گویی است. در  از نوع اخالقی و بیانگر رواج خلق و خوهای ناپسند نظیر حسد، بخل و دروغ
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)که مربوط به بعد رفتاری دین از نوع « کلیسا رفتن به»همین زمینه رضا پیشرو از مضمون 

کس به حوزه  مناسک و احکام است( نیز استفاده کرده است. این در حالی است که فقط هیچ

را به کار برده است. « عدالتی پروردگار بی»گرانه  اعتقادی دین ورود کرده است و مضمون اباحه

 اند. ها مضمونی نداشته عار خوانندهدیگر ابعاد دین شامل عاطفی، دانشی و پیامدی در اش

ایرانی نشان -همچنین بررسی مضامین سیاسی استفاده شده از سوی خوانندگان رپ فارسی

ای افراطی به انتقاد از رویکردهای قانونی حاکم بر کشور  گونه کس به دهد؛ رضا پیشرو و هیچ می

اند. در  قضائیه را مدنظر داشتهاند و مضامین کانترهژمونیک درباره نهادهایی چون قوه  پرداخته

این میان رضا پیشرو شدیدترین مضامینِ کانترهژمونیک را در حوزه سیاسی به کار گرفته و 

حتی از مضامینی برای زیر سؤال بردن سیاست حمایت از فلسطین نیز استفاده کرده است. این 

اند. عالوه بر  فاده کردهدو خواننده همچنین از مضامین ناسیونالیسم افراطی در اشعار خود است

کس بر مضمون هویت آریایی تأکید داشته است؛ در حالی که دو خواننده دیگر  این، یاس و هیچ

دهد که همگی از  اند. بررسی اشعار چهار خواننده نشان می از این مضمون استفاده نکرده

از مضامین  اند و در این میان فقط حمید صفت مضامین سیاسی کانترهژمونیک استفاده کرده

ضد دولتی بهره برده است. همچنین هر چهار خواننده از مضامین خفقان، سانسور و نبود آزادی 

 اند. در اشعارشان استفاده کرده

دهد که  هایی که بررسی شدند نشان می مضامین اقتصادی استفاده شده در اشعار خواننده

پولی نیز  ها بوده است. فقر و بی نتأکید بر فاصله طبقاتی و تبعیض اقتصادی مورد توجه همه آ

ها بوده است. در این زمینه یاس و حمید صفت نگاهِ  از جمله مضامین استفاده شده در اشعار آن

تری به مسائل اقتصادی داشتند و بر بانکداری رباخوار نیز تأکید کردند. این  کانترهژمونیک دقیق

 و مرفه را برجسته کرده است.در حالی است که رضا پیشرو مضمون تعارض طبقات فقیر 

 گیری نتیجه

کس، با توجه به مسئله و  تحلیل مضمون اشعار چهار رپر یاس، حمید صفت، رضا پیشرو و هیچ

هدف پژوهش، روی مضامین کانترهژمونیک )ضدسلطه( متمرکز بوده است. این موضوع به 

با جریان سیاسی،  معنای آن نیست که این خوانندگان از مضامین هژمونیک یا مضامین همسو

 -اند اجتماعی و اقتصادی همسو با نظام سیاسی حاکم در اشعارشان استفاده نکرده-فرهنگی
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پژوهشگران به هنگام انجام این پژوهش و در بررسی اشعار چهار خواننده با چنین مضامینی 

پژوهش های  گیری تحقیق با مقایسه یافته اند. در ادامه نتیجه )مضامین هژمونیک( روبرو شده

ها اشاره شده  های انجام شده در این حوزه )که در پیشینه تحقیق به آن حاضر با برخی پژوهش

 شود. است( و نیز چارچوب مفهومی تحقیق ارائه می

دهد که این خوانندگان از مضامین کانتزهژمونیک  تحلیل مضمون اشعار چهار رپر نشان می

اند. بنابراین، دامنه مقاومت  تصادی استفاده کردهاجتماعی، سیاسی و اق-در تمامی ابعادِ فرهنگی

ای موسیقی  مطالعه مقایسه در اشعار بررسی شده برخالف پژوهش ناظر فصیحی با عنوان

تر  گسترده ،مقاومت در ایران: مقایسه ژانریک موسیقی مقاومت قبل و بعد از انقالب اسالمی

سیاسی بوده است، این در حالی  اجتماعی و بعضاً-است. در آن پژوهش جنس مقاومت فرهنگی

است که در تحلیل مضمون اشعار چهار رپر بُعد اقتصادی نیز وجود داشته است. در همین 

دهد که موسیقی  زمینه، پژوهش فروغیان و دالور نیز همچون تحقیق ناظر فصیحی نشان می

ل اقتصادی رپ صرفاً بازتاب دهنده مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه است و از مسائ

های ناظر  کند. عالوه بر این، پژوهش ها تأکید شده است، غفلت می که در پژوهش حاضر روی آن

مثابه ابزار مقاومت در  کنند که موسیقی به فصیحی؛ فروغیان و دالوری و این پژوهش تأکید می

شود و  نمی های پس از انقالب، برخالف دورانِ قبل از انقالب، صرفاً در ابعاد سیاسی خالصه سال

 گیرد. اجتماعی و اقتصادی را نیز برمی-های فرهنگی جنبه

نیز در اشعار بررسی شده « دینی و مذهبی»دهد که مضامین  های تحقیق نشان می یافته

باید به چنین مضامینی « مثابه مقاومت موسیقی رپ به»حضور داشته است. بنابراین در تحلیل 

هش ناظر فصیحی دیده نشده است. این در حالی است نیز دقت نظر داشت. این موضوع در پژو

 فارسی-های موسیقی رپ ایرانی شناسی گفتمان گونهکه در پژوهش کوثری و موالیی با عنوان 

دهی گفتمان این گونه موسیقیایی اشاره شده است. در  به مذهب و ابعاد رفتاری دین در شکل

ها ارزیابی  شده است و مسئله آن ها اشاره هایی که در پیشینه پژوهش به آن بین پژوهش

های ارزشی در  گیری مطالعه جهتمحتوای موسیقی رپ بوده است، پژوهش موالیی با عنوان 

مشخصاً به  های شوارتز موسیقی رپ ایرانی فارسی؛ تحلیل محتوای کیفی بر اساس مدل ارزش

های ارزشی  ریگی موضوع دین و مذهب اشاره نکرده است. این پژوهش صرفاً در ارزیابی جهت
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های دینی و  گرایی اشاره کرده است که شاید بتوان از آن مؤلفه موسیقی رپ به ارزشِ سنت

 مذهبی را استنباط کرد.

موسیقی »دهند که  های تحقیق نشان می عالوه بر این، بررسی چارچوب مفهومی و نیز یافته

از عناصر و مضامین  ای از مطالعات فرهنگی است که با استفاده حوزه« مثابه مقاومت به

دهی  گیری از این مضامین امکان شکل کند. بهره کانترهژمونیک )ضدسلطه( معنی پیدا می

های ترجیحی جریان هژمونیک میسر سازد.  فرهنگ مقاومت را در برابر مضامین مسلط و قرائت

نجام ا»تر اصطالح مدنظر اِسمال یعنی  توان مرحله پیشرفته مثابه مقاومت را می موسیقی به

( در نظر گرفت. با این نگاه، کنشگری موسیقی در عرصه مقاومت علیه musicking« )موسیقی

جریان مسلط، نه به عنوان ذهنیت )سوژه(، بلکه به عنوان عینیت )ابژه( و فرایندی در جریان و 

برای تأثیر حداکثری و حضور « مثابه مقاومت موسیقی به»شود. همچنین  پویا در نظر گرفته می

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مدنظر -عاالنه و پویا در عرصه جامعه بایستی به ابعاد اجتماعیف

 جانبه و کامل داشته باشد. دورکیم توجه همه

بخشی از( دهد که ) فارسی نشان می-های حاصل از تحلیل مضمون موسیقی رپ ایرانی یافته

، ن موسیقی مقاومتی در نظر گرفتتوا این گونه پرطرفدار موسیقی )خصوصاً میان جوانان( را می

چراکه از مضامین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کانترهژمونیک بهره برده است. بخشی از 

)که از سوی نظام های فرهنگ رسمی و نهادی  مضامین استفاده شده در این موسیقی با قرائت

ای  و حوزه( متفاوت است شود های حاکمیتی تبلیغ و ترویج می سیاسی حاکم و نیز رسانه

ایرانی -های مطرح رپ فارسی دهد. این در حالی است که خواننده کانترهژمونیک را شکل می

که از مضامین کانترهژمونیک سیاسی و اقتصادی استفاده کنند، روی مضامین  بیش از آن

ایرانی را -بخشی از( رپ فارسیفرهنگی متمرکز هستند، تا جایی که )-کانترهژمونیک اجتماعی

و با بنابراین،  نامید.« فرهنگی-مثابه مقاومت با تأکید بر ابعاد اجتماعی موسیقی به» توان می

توان برخوردار از تأثیر حداکثری دانست،  ایرانی را نمی-گونه رپ فارسی توجه به ایده دورکیم،

بر مسائل اقتصادی، « کل نگرانه»و « جانبه همه»، «توأمان»چراکه الزمه چنین تأثیری تمرکز 

 فرهنگی است.-ی و اجتماعیسیاس
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