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چکیده
تاثیرپذیري فرهنگهاي مردمپسند نقاط مختلف دنیا از یکدیگر در دهههاي اخیر در قالب مفهوم جهانیشدن
مطالعه شده است .در این دیدگاه اغلب از تاثیرپذیري و گاه تحت سلطه بودن فرهنگهاي بومی از جانب
فرهنگ غالب جهانی سخن گفته میشود .دیدگاه جهان-محلیشدن بهعنوان کاملکننده یا جایگزینی براي
جهانیشدن ،در کنار عناصر جهانی به عناصر بومی نیز توجه دارد و امر جهانی را فینفسه نقطهي مقابل امر
محلی نمیداند .از جمله عرصههایی که در آن میتوان پروژههاي جهان-محلیشدن را مشاهده و مطالعه کرد
موسیقی مردمپسند است .در این مقاله ما با نگاه جهان-محلیشدن ،مضامین دینی در موسیقی رپ ایرانی-
فارسی را مطالعه کردیم .موسیقی رپ ایرانی-فارسی ،از سویی تاثیرگرفته از فرهنگ رپ جهانی (غربی) و از
سوي دیگر تحت تاثیر فرهنگ بومی (ایرانی-اسالمی) است و مصداق فرآیند جهان-محلیشدن است .براي
نشان دادن این وضعیت ،مضامین دینی در این موسیقی با استفاده از الگوي دینداري گالک و استارک
مطالعه شده است .در این الگو ادیان جهان شامل ابعاد اعتقادي ،مناسکی ،فکري ،تجربی و پیامدي دانسته
شدهاند .باید توجه داشت که این مقاله بهدنبال تایید شرعی این نوع موسیقی نیست و تنها درصدد مطالعه
نوع پرداختن آن به مضامین دینی است.

در این مقاله با استفاده از این ابعاد دینداري ،بهسراغ تحلیل

محتواي کیفی متن قطعههاي موسیقی رپ ایرانی-فارسی رفتیم .نتایج نشان داد مفاهیم دینی بهعنوان
جنبهاي بومی در موسیقی رپ ایرانی-فارسی مشاهده میشوند.
کلید واژه ها :جهان-محلیشدن ،1جهانیشدن ،1ابعاد دینداري ،موسیقی ایران ،موسیقی رپ

3

233

مضامین دینی در رپ ایرانی-فارسی

مقدمه
موسیقی مردمپسند از جمله اجزاي اصلی فرهنگ مردمپسند در دنیاي مدرن است .مجموعه عواملی بر
فرهنگ مردمپسند مدرن تاثیر میگذارند که جهانیشدن یکی از آنهاست .جهانیشدن از سویی در ذات
فرهنگ مدرن نهفته شده و از سویی راه و رسمهاي فرهنگی در فرآیند جهانیشدن متحول شدهاند
(تاملینسون ،13۳1 ،ص .)13 .بهعبارتی مجموعه دگرگونیهاي جهانی که تحت عنوان جهانیشدن شناخته
میشوند بستر تجربهي فرهنگی را تغییر دادهاند.
جهانیشدن ارتباطات از زمانی آغاز شد که انسان توانست بدون استفاده از پیک حضوري و نامهرسان،
پیام خود را بهصورت آنی بفرستد (عاملی ،13۳3 ،ص .)۴ .دورهاي که با اختراع تلگراف شروع شده بود،
بهسرعت با پیشرفتها و اختراعات بعدي همراه شد تا سازوکار ارتباط در دنیا و بهتبع آن ساختارهاي
اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی متحول شود .رادیو ،تلویزیون ،شبکههاي ماهوارهاي و شبکههاي الکترونیکی از
جمله اینترنت ،ابزارهاي رسانهاي دیگري بودند که روند این جهانیشدن را تسریع کردند .موسیقی بهعنوان
یکی از مولفههاي فرهنگی همواره بخش قابل توجهی از محتواي این رسانهها را تشکیل میداد .پس طبیعی
بود که با گستردهتر شدن برد این رسانهها و تبدیل از حالتی محلی و ملی به جهانی ،موسیقی نیز ابعاد
بینالمللی و جهانی بهخود بگیرد .البته جهانیشدن موسیقی را میتوان حتی در دوران پیش از ارتباطات
جهانی نیز پیگیري کرد و رسانهها تنها عاملی براي تسریع و گستردهتر شدن ابعاد این فرآیند بودند.
پخش موسیقی مردمپسند از ایستگاههاي رادیویی فراملی ،شکلگیري شبکههاي ماهوارهاي مخصوص
پخش موسیقی مردمپسند از جمله ام.تی.وي۴و راهیابی موسیقی مردمپسند به سینما نیز فرآیند جهانیشدن
موسیقی مردمپسند را بیشتر از پیش تسریع کردند .بدین ترتیب موسیقی مردمپسند که از ابتدا سرشتی
فراملی و فرامنطقهاي داشت ،به یکی از جلوههاي اصلی جهانیشدن فرهنگی بدل شد.

231

مضامین دینی در رپ ایرانی-فارسی

طرح مسئله :جهانیشدن و موسیقی مردمپسند
شکلگیري و گسترش موسیقی مردمپسند را میتوان از فرآیندهاي اصلی فرآیند جهانیشدن دانست.
مروري بر تاریخچه شکلگیري موسیقی مردمپسند در کشورهاي مختلف نشان میدهد که تا چه اندازه این
جریان تحت تاثیر فرآیندهاي محلی و فرامحلی قرار داشته است .در امریکا به عنوان مهد اصلی شکلگیري
فرهنگ مردمپسند دوران معاصر ،موسیقی قومی سیاهان مهاجر به امریکا بهعنوان یکی از دو سرچشمه اصلی
شکلگیري موسیقی مردمپسند شناخته میشود (کوثري ،13۳7 ،ص .)11 .در قرن بیستم موسیقی
مردمپسند ریشه گرفته از افریقا و پرورش یافته در امریکا ،در اغلب کشورهاي دنیا گسترش پیدا کرد تا یکی
از جلوههاي قابل توجه جهانیشدن فرهنگ مردمپسند باشد .این گسترش موسیقیمردمپسند بهنوعی با روند
محلی-جهانیشدن همراه بود چرا که هم از موسیقی قومی و سنتی کشورهاي مختلف تاثیر میگرفت و هم
بر آنها تاثیر میگذاشت (کوثري ،13۳7 ،ص .)11 .البته موفقیت در این فرآیندهاي انتقال در موسیقی با
بستر فرهنگی کشورها مرتبط بود و در موقعیتهاي مختلف ،نتایج متفاوتی به دنبال داشت .بهعنوان نمونه
موسیقی راک در امریکا پس از شکلگیري ،موفق به جلب مخاطب نه فقط در سطح این کشور ،بلکه در
سراسر دنیا شد .اما انگلیسیها تا مدتها نتوانستند حتی یک ستاره واقعی راک به جهان عرضه کنند ،چرا
که بهنوعی راک ،موسیقی محلی امریکا شده بود و انگلیس پیوند تاریخی با موسیقی سیاهپوستان نداشت
(پاسکال ،13۳1 ،ص .)71 .پیگیري تاریخچهي هر یک از دیگر سبکهاي موسیقی که اینروزها در سراسر
دنیا هواداران پرشماري دارند نیز نشان میدهد هر کدام مسیري پرپیچ و خم و تاثیرگرفته از چندین فرهنگ
متفاوت را طی کردهاند که تا به وضعیت کنونی رسیدهاند.
موسیقی رپ که ریشه در افریقا دارد و در بستر فرهنگ غربی رشد یافته ،در دهههاي اخیر در نقاط
مختلف دنیا گسترش پیدا کرده است .با وجود جهانیشدن موسیقی رپ ،نمیتوان گفت این سبک به شکلی
ثابت و الگویی غربی در تمام دنیا گسترش پیدا کرده است .جوانان نقاط مختلف دنیا موسیقیهاي رپ
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متفاوتی را ایجاد کردهاند که تاثیرگرفته از فرهنگهاي بومیشان است .از جمله در ایران موسیقی رپ هم از
نظر ویژگیهاي موسیقایی و هم از نظر مضامینی که در آن مطرح میشود از فرهنگ بومی تاثیر گرفته و رشد
پیدا کرده است .موسیقی رپ ایرانی-فارسی ،از سویی تاثیرگرفته از فرهنگ رپ جهانی (غربی) و از سوي
دیگر تحت تاثیر فرهنگ بومی (ایرانی-اسالمی) و جریانات فکري و مذهبی مختلف در جامعه است و مصداق
فرآیند جهان-محلیشدن است .در این مقاله با نگاه جهان-محلیشدن ،مضامین دینی و ابعاد دینداري در
موسیقی رپ ایرانی-فارسی مطالعه میشود.
چارچوب نظری :از جهانیشدن تا جهان-محلیشدن
تاثیرپذیري فرهنگهاي مردمپسند نقاط مختلف دنیا از یکدیگر در دهههاي اخیر در قالب مفهوم
جهانیشدن مطالعه شده است .در این دیدگاه اغلب از تاثیرپذیري و گاه تحت سلطه بودن فرهنگهاي بومی
از جانب فرهنگ غالب جهانی سخن گفته میشود .جهانیشدن خود مفهوم نسبتا جدیدي در مطالعات
اجتماعی است و قدمت چندانی ندارد ،از دههي  1331بود که این اصطالح به دایرهالمعارفهاي
جامعهشناسی راه پیدا کرد (خوندکر ،111۴ ،ص .)1-1 .اما مفهوم جدیدتر جهان-محلیشدن نگاهی
اصالحیافتهتر به تحوالت جهانی عصر حاضر را مطرح میکند .دیدگاه جهان-محلیشدن بهعنوان کاملکننده
یا جایگزینی براي جهانیشدن ،درکنار عناصر جهانی به عناصر بومی نیز توجه دارد و امر جهانی را فینفسه
نقطهي مقابل امر محلی نمیداند (رابرتسون ،13۳3 ،ص .)116 .رولند رابرتسون با طرح این مفهوم اعتقاد
دارد شکل جهانیشدن دگرگون شده و پروژههاي جهان-محلیشدن به ویژگی جهانیشدن معاصر تبدیل
میشود.
رابرتسون در طرح این مفهوم از گرایش و تمایل آشکار به ارجاع سردستی جهانیشدن به پدیدههاي کالن
سخن میگوید و این درک از جهانیشدن را بسیار گمراهکننده میداند (رابرتسون ،13۳3 ،ص .)111 .او نیاز
به دخیل ساختن مفهوم جهان-محلیشدن در نظریهي اجتماعی را ناشی از چنین مالحظاتی میداند .او با
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مرور آرا و نظرات مطرح در حوزهي جهانیشدن منازعهي اصلی را فراتر از دوگانهي همگونسازي جهانی در
برابر ناهمگونسازي جهانی میداند .از نگاه او «مسئلهي ما همگونسازي یا ناهمگونسازي نیست ،بلکه
بیشتر شناخت راههایی است که از طریق آنها این هر دو روند به ویژگیهاي حیاتبخش اعظم آخر قرن
بیستم تبدیل شدهاند» (رابرتسون ،13۳3 ،ص .)111 .از دل چنین مباحثی است که رابرتسون ایدهي
استراتژيهاي جهان-محلی را مطرح میکند.
این مفهوم ابتدا در ژاپن به بازاریابی خرد و طراحی و تبلیغ کاالها و خدمات بر مبنایی جهانی براي
بازارهاي خاص محلی گفته میشد (رابرتسون ،13۳3 ،ص .)117 .رابرتسون با نقد نظریههاي موجود
دربارهي وضع فعلی جهان و با توجه به مطالعاتش در زمینهي فرهنگ ژاپن (رابرتسون )13۳1 ،از این مفهوم
و ایده براي حوزهي جامعهشناسی و جهانیشدن فرهنگی استفاده کرد .تاکید او بر اهمیت مفهوم جهان-
محلیشدن برخاسته از ضعفهاي است که در استفاده از واژه ي جهانیشدن دیده میشود (رابرتسون،
 ،13۳3ص .)131 .او حتی از این سخن میگوید که شاید ضروري باشد اصطالح جهان-محلیشدن را
جایگزین اصطالح بحثبرانگیز جهانیشدن کند (رابرتسون ،13۳3 ،ص.)113 .
خوندکر ( )111۴با مرور تحوالت مفاهیم جهانیشدن و جهان-محلیشدن ،تفاوت آنها را در رابطهي با
جامعهشناسی مطرح میکند .از نگاه او در حالی که دیدگاههاي جهانیشدن به مسائل کالن اجتماعی در
سطح دولت-ملتها میپردازند ،در جهان-محلیشدن رابطهي مسائل خرد و کالن جهانی مورد توجه است.
او چهار گزاره اصلی را براي مفهوم جهان-محلیشدن بر میشمرد:
 -1تنوع جوهره زندگی اجتماعی است.
 -1جهانیشدن همهي تفاوتها را از بین نمیبرد.
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 -3استقالل تاریخ و فرهنگ ،حسی از منحصربهفرد بودن را به تجربههاي گروههاي مردم میدهد که میتوان
آنها را فرهنگها ،جوامع و یا ملتها دانست.
 -۴جهان-محلیشدن مفهومی است که هراس موجود در مفهوم جهانیشدن دربارهي از بین رفتن تفاوتها را
از میان میبرد (خوندکر ،111۴ ،ص.)1 .
بدین ترتیب جهان-محلیشدن در تقابل با دیدگاههایی است که در جریان تحوالت و تبادالت جهانی
رسانهاي ،نگران از بین رفتن تفاوتها و یکپارچهشدن فرهنگ جهانی هستند و نگرانیشان را با استفاده از
مفاهیمی از قبیل جهانیسازي ،غربیسازي و غربیشدن بیان میکنند.
برخی پژوهشگران با اتخاذ دیدگاه جهان-محلیشدن به مطالعهي موسیقی مردمپسند در کشورهاي
مختلف پرداختهاند و رابطهي عناصر محلی و جهانی در سبکهاي مختلف موسیقی نقاط مختلف دنیا را نشان
دادهاند .بهعنوان نمونه بنت ( )1333در آلمان ،اندرسون ( )1116در مالزي ،فین ( )1116در کوبا ،هو
( )1117در تایوان و اودورو فریمپونگ ( )1113در غنا مطالعاتی از این دست انجام دادهاند.
پیشینهی مطالعهی موسیقی مردمپسند در ایران
تعریف مورد اجماع و مشترکی در مورد موسیقی مردمپسند وجود ندارد .موسیقی مردمپسند تاکنون از
سوي اندیشمندان حوزههاي مختلف با دیدگاههاي متنوع و از زوایاي مختلفی تعریف شده است .گاه مالک
تعریف سبک موسیقی بوده ،گاه روند تجاري ،گاه روند تولید و توزیع و گاهی محتواي موسیقی تولید شده.
روي شوکر برخی از این تعاریف را گردآوري کرده و از برآیند مجموع آنها تعریفی براي موسیقی مردمپسند
ارائه میکند (شوکر ،13۳۴ ،ص .)11 .از دید او بیشتر تعاریف بر اساس سبکهاي موسیقی انجام شده،
هرچند درباره انتخاب این سبکها هم اختالف نظر وجود دارد .بهطور مثال به دانشنامهي موسیقی پنگوئن
اشاره میشود که موسیقی مردمپسند را جریان فکري غالبی معرفی میکند که شاختههاي متعددي دارد و
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طیف بسیار گستردهاي از سبکهاي موسیقی شامل جاز ،1بلوز ،6کانتري ،7راک ،۳پاپراک ،3پانکراک،11
اسیدراک ،11هوي متال 11و رگی 13را دربرمیگیرد.
برخی دیگر تجاريسازي را کلید درک موسیقی مردمپسند دانستهاند و آن نوع موسیقی را مردمپسند
میدانند که به شکلی تجاري هدایت میشود .این گروه میگویند میزان مردمپسندي را میتوان از جدول
آهنگهاي موفق و میزان پخش رادیویی مشخص کرد .شوکر نوع دیگر نگاه به موسیقی مردمپسند را از منظر
ارتباط آن با فناوري میداند .بدین معنا که برخی بین حالت عامیانه که بهاجراي زنده اشاره دارد و
موسیقیمردمپسند که آنرا نوع ضبط شده میدانند ،تمایز ایجاد کردهاند .جنبه دیگر تعریف موسیقی
مردمپسند بر اساس مسئله توزیع است .برخی موسیقی مردمپسند را براساس سرشت توزیع انبوه آن مشخص
میکنند .شوکر میگوید براي رسیدن به تعریف رضایتبخشی از موسیقی مردمپسند بهتر است دو بعد
موسیقایی و اقتصادي-جامعهشناختی آن همزمان مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس میتوان گفت:
«موسیقی مردمپسند آمیزهاي از سنتهاي موسیقایی ،سبکها و تاثیرهاست و نیز محصولی اقتصادي که
مقاصد ایدئولوژیک مصرفکنندگان نیز برآن تاثیر میگذارد» (شوکر ،13۳۴ ،ص.)1۴ .
موسیقی مردمپسند در ایران تحت تاثیر تحوالت جهانی از جنبههاي متفاوتی تحت تاثیر موسیقی
مردمپسند سایر کشورها و فرهنگها قرار گرفته است .در این بخش تعدادي از پژوهشهایی که به
جنبههایی از رابطهي فرآیند جهانیشدن فرهنگی و موسیقی مردمپسند در ایران پرداختهاند مرور میشوند.
در هیچکدام از این پژوهشها رویکرد جهان-محلیشدن مورد توجه نبوده است.
از جمله جنبههاي تاثیر جهانیشدن بر موسیقی مردمپسند ،تغییرات گفتمانی این موسیقی است .نگاهی
به ویژگیها و تاریخچه گفتمانهاي موسیقی در ایران نشان میدهد که این گفتمانها تحت تاثیر جهانیشدن
قرار داشته است .کوثري در مقالهي «گفتمانهاي موسیقی در ایران» ،پنج گفتمان را برمیشمرد و تشریح
میکند .این پنج گفتمان عبارتند از :گفتمان موسیقی علمی ،گفتمان موسیقی سنتی ،گفتمان موسیقی
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غربی ،گفتمان موسیقی ترکیبی و گفتمان موسیقی پاپ (کوثري ،13۳7 ،ص .)117 .نگاهی به گفتمانهاي
موسیقی در ایران نشان میدهد که چطور همهي آنها به نحوي از شرایط جهانی تاثیر پذیرفتهاند.
فرآیند جهانیشدن تاثیراتی را هم بر محتواي ترانههاي موسیقی مردمپسند گذاشته است .محتواي
ترانههاي مردمپسند در دهههاي اخیر تغییراتی داشتهاند که بیشک برخی از این تغییرات تحت تاثیر
جهانیشدن است .شیوا در پژوهشی با عنوان «جوانان و موسیقی مردمپسند در ایران» ضمن تحلیل
روایتگرایانه و کارکردي ترانههاي مردمپسند ،سنخشناسی جدیدي از این ترانهها ارائه میدهد (شیوا،
 .)13۳7پژوهش نشان میدهد مضامین ترانهها در سالهاي اخیر تغییرات قابل توجهی داشته است و بخشی
از این تغییرات مضمونی مستقیما تحت تاثیر قرار گرفتن موسیقی مردمپسند ایرانی در فرآیند جهانیشدن
است.
جهانیشدن عالوه بر آنکه بر جنبههاي مختلف موسیقی مردمپسند تاثیر گذاشته ،بر مصرفکنندگان این
نوع موسیقی هم بیتاثیر نبوده و مخاطبان نیز تحت تاثیر تحوالت جهانی تغییراتی در ذائقه مصرفشان ایجاد
شده است .نتایج دو پژوهش در حوزه مصرف موسیقی ،جنبهاي از این تغییرات متاثر از جهانیشدن در
مخاطبان را نشان میدهد .محمد فاضلی در پژوهشی پیمایشی ،مصرف موسیقی در شهروندان تهرانی را
مطالعه کرده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد شهروندان تهرانی فقط حدود 17درصدشان سازهاي
ایرانی را میشناسند و کمتر از  11درصد آنها با قطعات مختلف موسیقی ایرانی آشنایی دارند (فاصلی،
 ،13۳6ص .)131 .در بین نسل جوان زیر  31سال میزان استقبال از موسیقی سنتی ایران و صورتهاي
مختلف موسیقی محلی ایرانی در حال کاهش است .در بخش دیگري از این پژوهش با پرسش از شهروندان
تهرانی شناختهشدهترین هنرمندان موسیقی شامل خوانندگان ،موسیقیدانان و گروههاي موسیقی مورد
پرسش قرار گرفتهاند .در مجموع از  116هنرمند  111نفر آنها ،از سوي بیش از  61درصد شهروندان
شناخته شده هستند .در بین این  111نفر نام  11هنرمند غیرایرانی دیده میشود .بهعبارتی از 111
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هنرمند موسیقی شناخته شده در تهران  11نفر از آنها خارجی هستند (فاصلی ،13۳6 ،ص .)113 .نتایج
جدول شناخت هنرمندان موسیقی نشان میدهد شهروندان تهرانی ،عالوه بر توجه به موسیقی ایرانی در
سبکهاي مختلف ،همراه با شهروندان سایر کشورها در فرآیند جهانیشدن ،با خوانندگان مطرح دنیا نیز
آشنایی دارند .خادمی ( )13۳۳نیز در پژوهش پیمایشی دیگري که در مناطق مختلف شهر تهران انجام شده
نشان میدهد در بین نوجوانان  11تا  11سال ،موسیقی رپ ،پرطرفدارترین سبک موسیقی است.
حسن بشیر و محمد سروي زرگر ( )13۳7نیز در مقالهاي باعنوان «تعامل فرهنگی در موسیقی عامهپسند
ایرانی و غربی» جهانیشدن و موسیقی مردمپسند ایران را مورد توجه قرار دادهاند .در این مقاله تاثیر
موسیقی عامهپسند غربی بر موسیقی ایران مطالعه و تحلیل شده است .چند ترانه از محسن نامجو تحلیل
نشانهشناسی شده است و نتیجه نشان داده در آثار موسیقیایی مردمپسند نامجو بسیاري از عناصر موسیقیایی
غربی وجود دارد ،اما این امر به معناي ایجاد تعامل میان موسیقی مردمپسند ایرانی و غربی نیست ،چرا که
تعامل داراي خصلتی دوطرفه است و ما در این میان صرفاً انتقالی یکطرفه (از غرب به شرق) وجود دارد.
روش پژوهش
براي نشان دادن وضعیت جهان-محلی در موسیقی رپ ایرانی-فارسی ،مضامین دینی (اسالمی) در این
موسیقی با استفاده از الگوي دینداري گالک و استارک مطالعه شده است .در این مقاله با مدنظر قرار دادن
ابعاد مختلف دینداري به سراغ تحلیل محتواي کیفی متن قطعههاي موسیقی رپ ایرانی-فارسی رفتهایم.
براي تحلیل محتواي کیفی متون از چندین رویکرد مختلف استفاده میشود که از عناوین متفاوتی براي
نامگذاري این رویکردها استفاده شده است .در رویکرد نخست با مدنظر قرار دادن یک چارچوب نظري یا
نتایج یک تحقیق پیشین ،متن با استفاده از مقوالت از پیش مشخص شده تحلیل میشود .در رویکرد دوم
بدون توجه به مطالعات پیشین و با شیوههاي کدگذاري ،به شیوه اکتشافی متون براي رسیدن به مقولههاي
جدید جستوجو میشوند .رویکرد سوم میتواند ترکیبی از این دو باشد .دو رویکرد اصلی با عناوین مختلفی
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از جمله قیاسی 1۴و استقرایی( 11بهعنوان نمونه در کار الو و کینگاس )111۳ ،یا هدایتشده 16و قالبی
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(بهعنوان نمونه در کار هسیه و شانون )1111 ،نامگذاري شدهاند .متناسب با اهداف پژوهش ،یکی از این
رویکردها براي انجام تحلیل محتواي کیفی استفاده میشود .در این مقاله نیز منظور از تحلیل محتواي کیفی
شیوهي نخست است .این رویکرد تحلیل محتواي کیفی از جمله روشهاي کالسیک تحلیل داده است و از
ویژگیهاي این روش بهکاربردن مقولههایی است که از الگوهاي نظري گرفته شدهاند (فلیک ،13۳7 ،ص.
 .)3۴7مقاله بهدنبال نشان دادن ابعاد دینداري بهعنوان جنبهاي بومی در موسیقی رپ ایرانی-فارسی است.
الگوي گالک و استارک کمک خواهد کرد تا دریابیم چه جنبههایی از دینداري ،به چه شکلی در این
موسیقی انعکاس یافته است .جامعهي آماري این پژوهش همهي قطعهها (ترانهها)ي موسیقی رپ ایرانی-
فارسی است که بهخصوص در دههي  13۳1تولید و منتشر شدهاند .اغلب این قطعهها بدون مجوزهاي
رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر نهادهاي نظارتی و از طریق وبالگها و وبسایتهاي
اینترنتی منتشر شدهاند و هیچ آمار رسمی و یا غیررسمی در مورد تعداد آنها وجود ندارد .با این وجود بهطور
تقریبی میتوان تعداد آنها را بیشتر از چند هزار تخمین زد .واحد تحلیل در این مقاله ،قطعههاي ترانههاي
موسیقی رپ ایرانی-فارسی است که به آنها تکست گفته میشود .در انجام این مطالعه انتخاب نمونهي
ترانهها با شیوهي نمونهگیري هدفمند بوده و قطعاتی انتخاب شدهاند که داراي مضامین دینی مورد نظر
بودهاند .تالش شده در میان ترانههاي داراي مضامین دینی ،نمونههایی با حداکثر نوسان انتخاب شوند تا
بدینوسیله دامنه نوسان و تفاوت در میدان آشکار شود (فلیک ،13۳7 ،ص )1۴3 .و همه ابعاد دینداري
پوشش داده شود .هدف این مقاله مشخص کردن وزن قطعههاي داراي مضامین دینی در کل موسیقی رپ
ایرانی-فارسی به شیوهي کمی نیست ،بلکه جستوجوي شیوهي انعکاس ابعاد مختلف دینداري در ترانههاي
داراي محتواي دینی مورد نظر بوده است .از اینروي در ابتدا هر تعداد از قطعههاي موسیقی رپ ایرانی-
فارسی که قابل دسترس بود را شنیدیم و از میان آنها قطعههایی که داراي مضامین دینی بودند را جدا کردیم
تا در تحلیل از آنها استفاده کنیم .سپس با تمرکز بر حدود  11قطعهاي که مضامین دینی بیشتري داشتند،
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شیوهي انعکاس ابعاد دینداري در آنها مورد توجه قرار گرفت .تالش کردیم به این سوال پاسخ دهیم که هر
کدام از ابعاد دینداري در این قطعهها چطور منعکس شده و در هر بعد چه مضامینی مورد توجه هستند.
مسیرهاي متفاوتی براي مطالعه دین در علوم اجتماعی و علوم انسانی وجود دارد .برخی اندیشمندان ،دین
را متشکل از چندین بعد دانستهاند و بر شناسایی این ابعاد متمرکز شدهاند و برخی دیگر در مسیر شناسایی
انواع دینداري قدم برداشتهاند .گونهشناسیهاي متفاوتی از انواع مختلف دینداري تاکنون ارائه شدهاند که
در هر کدام مالکهاي متفاوتی براي شناخت انواع مدنظر قرار گرفته است.
میرسندسی ( )1331میگوید:
انواع دینداري به تیپهاي مختلف دینداري توجه دارد؛ در صورتی که در بحث دینداري بهطور
معمول ،یک نوع از دینداري ،بهعنوان دینداري معیار مورد توجه قرار میگیرد .بنابراین ،در حالت اول
امکان مقایسه حالتهاي مختلف دینداري و بهتبع آن امکان شناخت گستردهتري فراهم میآید و از این
نظر میتواند امتیازي مثبت براي این رویکرد ،محسوب شود (ص.)۳۳ .
مسیر دیگر سنجش ابعاد دینداري است .از دههي  1361میالدي و ارائه اولین الگو براي سنجش
دینداري ،این حوزه از جمله مباحث پرمناقشه در علوم اجتماعی و مطالعات دینی بوده است .در خصوص
سنجش دینداري چند دیدگاه متفاوت وجود دارد .برخی دینداري را امري غیرقابلسنجش میدانند و ارائه
هرگونه الگو و روش براي سنجش آن را نمیپذیرند .در میان کسانی که الگوهایی براي سنجش دینداري
ارائه کردهاند نیز دو جریان متفاوت وجود دارد .جریان اول معتقد است اگرچه آموزهها ،مناسک و برخی
جنبههاي ادیان با یکدیگر متفاوت است ،اما همهي آنها داراي ابعاد و جنبههاي مشترکی هستند که میتوان
با شناسایی و مدلسازي بر اساس این جنبههاي مشترک به الگویی جهانی رسید .جریان دوم اما با رد این
مدعا اعتقاد دارند باید براي سنجش هر دین الگویی خاص بر اساس ویژگیها و ابعاد منحصر به فرد آن دین
طراحی کرد .هر کدام از این جریانها در میان پژوهشگران حوزهي دین طرفدارانی دارند که از الگوهاي
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جهانی یا بومی آنها استفاده میکنند .در ایران از میان الگوهاي سنجش دینداري جهانی ،سنجهي دینداري
گالک و استارک در سالهاي اخیر بارها در پژوهشهاي حوزهي مطالعات دینی استفاده شده است و مدل
پذیرفته شده و رایجی در داخل کشور است (کاظمی و فرجی ،13۳1 ،ص .)113 .در این پژوهشها تالش
شده این مدل با آموزههاي دین اسالم و بهطور خاص مذهب تشیع انطباق پیدا کند و از اینرو از سوي
پژوهشگران برخی گویههاي آن با تغییراتی استفاده شده است .برخی صاحبنظران مطالعات دینی در ایران
نیز سنجههایی بومی براي سنجش دین اسالم طراحی کردهاند که مورد استفاده تعدادي از پژوهشگران بوده
است (پویافر.)13۳7 ،
در الگوي دینداري گالک و استارک ،1۳ادیان جهان شامل ابعاد اعتقادي ،مناسکی ،تجربی (عواطف)،
فکري (دانش) و پیامدي دانسته شدهاند .در به کارگیري این الگو با این استدالل که آموزش رسمی اجباري
دین در نظام آموزشی ایران موجب میشود دانش دینی معرف مناسبی براي سنجش دینداري نباشد ،اغلب
این بعد از الگوي گالک و استارک کنار گذاشته میشود و چهار بعد دیگر مورد توجه قرار میگیرند
(سراجزاده و پویافر ،13۳6 ،ص .)۴۴ .ابعاد پنجگانهي الگوي گالک و استارک در «جدول  »1نمایش داده
شدهاند.
 -۱بعد اعتقادی :گالک و استارک در بعد اعتقادي سه نوع باور شامل باورهاي پایهاي مسلم ،باورهاي
غایتگرا و باورهاي زمینهساز را بر میشمرند .مجموعهي این باورها مواردي است که انتظار میرود پیروان
ادیان به آنها اعتقاد داشته باشند.
 -۲بعد مناسکی :اعمال دینی مانند عبادت ،نماز ،روزه و شرکت در آیینهاي خاص که انتظار میرود
پیروان ادیان آنها را اجرا کنند در این بعد جاي گرفتهاند.
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 -۳بعد تجربی :براي سنجش بعد تجربی یا عواطف دین چهار نوع از جلوههاي عواطف شامل توجه،
شناخت ،ترس ،اعتقاد و ایمان مطرح شده است.
 -۴بعد فکری :دانش دینی یا بعد فکري مجموعهي اطالعات از عقاید و کتب دینی است که معموال یک
دیندار از آنها آگاه است.
 -۵بعد پیامدی :پیامدهاي باور ،عمل و تجربه و دانش دینی در زندگی روزمره هر فرد دیندار در قالب بعد
پیامدي دستهبندي شده است.

جدول  :1مدل سنجش دینداري در سنجه گالک و استارک (سراجزاده و پویافر ،13۳6 ،ص)۴3 .
ابعاد دینداري
اعتقادي

مولفه هر بعد
باورهاي پایهاي مسلم ،باورهاي غایتگرا ،باورهاي زمینهساز

مناسکی

عبادت ،نماز ،روزه ،شرکت در آیینهاي خاص

تجربی (عواطف دینی)

توجه ،شناخت ،ترس ،اعتقاد و ایمان

پیامدي

پیامدهاي باور ،عمل و تجربه و دانش دینی در زندگی روزمره

در ایران الگوي گالک و استارک در مطالعات کمی سنجش دینداري بسیار مورد استفاده بوده است .در
اینگونه مطالعات پیمایشی با مد نظر قرار دادن ابعاد دینداري و با ایجاد گویههاي معرف این ابعاد و قرار
دادن آنها در پرسشنامه تالش شده میزان دینداري افراد سنجیده شود .با مرور مطالعات پیشین ،استفاده از
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این الگو در تحلیل متنی تنها در یک مطالعه یافت شد .باقري خلیلی ( )13۳۳با استفاده از الگوي گالک و
استارک تالش کرده ابعاد دینداري حافظ شیرازي را مطالعه کند .بر این اساس او ابعاد این الگو را بهعنوان
پایهي تحلیل محتواي کیفی قرار داده و به سراغ اشعار حافظ رفته است .در این مطالعه نیز چنین رویکردي
اتخاذ شده و ما در ترانههاي موسیقی رپ ایرانی-فارسی ابعاد مختلف دینداري را جستوجو کردهایم.
یافتهها :مضامین دینی در رپ ایرانی-فارسی
موسیقی رپ در ایران با ویژگیهایی از قبیل امکان بیان مسائل مختلف در موسیقی رپ (آزادي بیان در
رپ) ،اهمیت متن (کالم) نسبت به صدا (موسیقی) ،زبان ساده رپ و نزدیک بودن به زبان عامیانه مردم و
صراحت رپخوانها در بیان دیدگاههايشان شناخته میشود (موالیی .)1331 ،از اینروي ترانههاي موسیقی
رپ ایرانی-فارسی متفاوت با اشعار کالسیک و نو فارسی و همچنین ترانههاي سایر سبکهاي موسیقی
هستند .در رپ ایرانی-فارسی قطعههایی با ویژگیهاي ذکر شده در موضوعات متنوع و بسیار گستردهاي
ساخته شده است .در حوزهي مسائل مربوط به دین نیز در موسیقی رپ ایرانی-فارسی قطعههایی با
جهتگیري دینی و غیردینی وجود دارند .بخش عمدهاي از قطعات به موضوعاتی میپردازند که ظاهرا
ارتباطی با دین ندارند ،تعدادي از آثار نیز ممکن است ارزشهایی را ترویج کنند که در تضاد با رویکردهاي
دینی باشد .در این مقاله تنها قطعههاي داراي مضامین دینی مورد توجه بودهاند .شیوهي انعکاس نمونههایی
از مضامین مربوط به چهار بعد دینداري در الگوي گالک و استارک در موسقی رپ ایرانی-فارسی به شرح
زیر هستند.
بعد اعتقادی در موسیقی رپ ایرانی-فارسی
بعد اعتقادي در دینداري ناظر بر باورها و اعتقادات دینداران و خود مشتمل بر سه گونهي باورهاي
پایهاي مسلم ،باورهاي غایتگرا و باورهاي زمینهساز است .در دین اسالم برخیها اصول دین را متناظر با
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باورهاي پایهاي مسلم و فروع دین را متناظر با باورهاي غایتگرا دانستهاند .در موسیقی رپ ایرانی-فارسی
قطعههایی خوانده شده که نشان از اعتقادات دینی خوانندگان آنهاست.
«سروش هیچکس» ،یکی از نخسین قطعههاي شناخته شده در رپ ایرانی-فارسی باعنوان «تریپ ما» را
با نام خدا شروع کرده است:
«به نام خداوند جان آفرین  /حکیم سخن بر زبان آفرین»
او قطعهي دیگري با عنوان «یه مشت سربازیم» را نیز با چنین مضمونی شروع میکند تا جایگاه اعتقادات
دینی در نگاه او مشخص شود:
«مثل تریپ ما ،با نام خدا  /اینم شروع میکنم ،خدا باهام ه چون ما
شکر گزارشیم و حال خوش داد  /با اینکه میشه دنیا رم فحش داد
ما یه مشت سربازیم ،جون به کف  /عزراییل با اکیپ ما جور ه پس»
«سروش هیچکس» ،سمبل و رپخوان شاخص یکی از جریانهاي اصلی رپ ایرانی-فارسی است و این
نوع نگاه اعتقادي او در سایر رپخوانهاي همگروه او هم دیده میشود« .امزیپر» و «پیشرو» دو رپخوان
دیگر در قطعهي «سفري بی انتها» بعد دیگري از باورهاي پایهاي اسالم یعنی زندگی پس از مرگ را مورد
توجه قرار میدهند:
«آفرینش روز و شب  /زیبایی زمین و کهکشانها
درخشش ستارگان فروزان  /همه حاکی از وجود پروردگار یکتاست
پس از او اطاعات میکنیم  /چون معین کرده که مرگ آغاز جاودانههاست»
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در این قطعه که با هدف یادآوري مادي نبودن روح انسان و ادامهي حیات پس از مرگ جسمانی ساخته
شده ،آنها اینطور شنوندهي احتمالی بیاعتقاد را خطاب قرار میدهند:
«مغزت رو داري پر میکنی با افکار پوچ  /این و باید بدونی با مرگ فقط تو میکنی کوچ
ذهنت رو آزاد کن به من بده گوش  /افکار واهی رو تو ذهنت بکن خاموش
روح تو مادي نیست ،هیچ وقت نمیمیره  /اون چیزي که همیشه هست جسمت ه که به این دنیا
زنجیره
مرگ رها می کنه روح رو از بند اسارت  /پروازش می ده اون رو به سمت ابدیت
تو اسمش رو گذاشتی مرگ ،من بهش میگم تولد  /دنیاي تازه و آزادي روح و فرارش از کالبد»
جستوجو در قطعههاي موسیقی رپ نشان داد که توجه به مفهوم معاد در قالب یادآوري زندگی پس از
مرگ به شکلهاي مختلف در رپ فارسی-ایرانی به چشم میخورد .بهعنوان یک نمونه دیگر «یاس» در
قطعهي «هدف» با خطاب قرار دادن شنوندهي احتمالی که اسیر داراییها و تواناییهاي دنیاییاش شده،
اینطور میخواند:
«تو اصال میتونی یه تانک وایسونی  /تو مشت زدن تو گندهتر از مایک تایسونی
آخرش که چی؟ که تو هم باید بمیري  /باید واسهي بهشت زهرا نوبت بگیري
یه هفته بعد ،لباس سفید و جدید  /سالم! به خونه جدیدتون خوش آمدید
اونجا زورت به یه مورچه هم نمیرسه  /میخورنت میبینی بدنت چه بی حس ه
یییی شاکیات باهات سر پل صراط  /حاال برو جلو و باز ادامه بده به رات»
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یاس پس از ارائه توصیفی یادآورانه از وضعیت پس از مرگ ،توصیههایی براي شونده دارد:
«نمیگم تو خوبی ولی سیستم زندگی ت غلط ه  /یاس واسه راه حلش راه خوبی رو بلده
با نام و یاد خدا دنبال هدفت برو  /توکل به خدا همه جا میرسونه تو رو»
عالوه بر تاکید بر اعتقاد به خدا و حیات پس از مرگ ،انعکاس اعتقادات و باورهاي خاص شیعی نیز در
قطعههاي رپ ایرانی-فارسی مشاهده میشوند .از جمله جديترین شکلهاي آن توجه به مسئلهي امامت و
بهطور خاص امام دوازدهم حضرت مهدي (عج) است« .شهاب ساقی» در قطعهي «انتظار» اینطور میخواند:
«جمعهها به یادت زندهایم ،عشق ما  /منتظر برا دیدنت ،هر لحظه چشم به راه
وقتی اسم مهدي میآد روي لبم  /زنده میشه همه روح و تنم
بوي خوشی میآد به طرفم  /انگار همینجا هستی کنار من
سنگینی گناهام شده مثل کوه  /از سیاهی زمونه دارم میشم کور
بدون که میآیی ،ناجی بندهها  /حسرت نگاهت ،مونده به دل ما»
اعتقاد به غیبت امام دوازدهم ،در قطعهي «سیصد» از رپخوان دیگري با نام «بیباک» نیز اینطور بیان
شده است:
«من شنیده بودم مردي با عدد مث ِ سیصد شما  /دنیا رو تغییر میده اما کلی بیشتر از شما
چیزي مثِ سیصد و سیزده نفر از یاران امام آخر ما  /خواهند جنگید به نام دین و به نام باور ما
یگانه یاور ما دنیا رو میگیره و تغییر میده  /اما دیره نمیدونم چرا خدا تو اومدنش تاخیر میده»
«بیباک» این قطعه را در اعتراض به تولید فیلم ضدایرانی « »311خوانده بود.
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بعد مناسکی در موسیقی رپ ایرانی-فارسی
اعمال و رفتارهاي دینی مورد انتظار از دینداران در بعد مناسکی دستهبندي شده است .در اسالم
مناسک در دو دستهي مناسک فردي از قبیل نماز ،روزه و غیره و مناسک جمعی از قبیل نماز جمعه ،نماز
جماعت ،اعیاد مذهبی ،مناسک گروهی مربوط به ماههاي محرم و رمضان و غیره تفکیک شدهاند.
«بهرام» در قطعهي «اذان» دربارهي مناسک فردي و گروهی مربوط به ماه رمضان اینطور میخواند:
«صدا اذان تو گوشم از تولد تا مرگ  /میخوام بکنم از دفتر توکل یه برگ
آدم بی ایمان مثل درخت بیشاخه  /هر وقت از زندگی بودي شاکی و کالفه
فقط یک گریز بزن به سرچشمه هستی  /تا که تو هم داشته باشی تجربه مستی
یه کم به این فک کن چرا دست و پات رو بستی  /تو این زمین خاکی کثیف و پر از پستی
شاید فرصت نباشه براي پلک زدن  /کجان اونا که واسهي دنیا حرص زدن
این ماه فرصت خوبی ي ِ واسه توبه کردن  /سخن خدا میپیچه تو هر کوي و برزن»
فراتر از توجه به روزه گرفتن بهعنوان یک عمل دینی فردي ،او به فضاي روحانی ماه رمضان براي
دینداران اشاره دارد:
«نمیخوام با حرفاي من گریه آغاز کنی  /فقط میخوام با صدام روزهت رو باز کنی
هر چی کثیفی این ماه میذارم کنار  /حداقل واسهي تک ماهی توي سال»
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بهعنوان نمونهي دیگر از توجه به مناسک« ،رضا اسطوره» در قطعهي «صحراي تشنه» دربارهي ماه محرم
میخواند که ضمن انعکاس اعتقاد او به مسئلهي امامت ،به برخی مناسک جمعی شیعیان در این ماه نیز
اشاره دارد:
«هفتاد و دو تن از یارات شدن پرپر  /اما عشقت تو دلشون نشد کمتر
ببین عشقت چی بود که به پاي تو موندن  /نماز عشق رو پشت سر تو میخوندن
ببین بهخاطر تو همه اینجا جمعن  /سرباز فداییتیم همه ماها جمعا
از کوچیک یا بزرگ ،از پیر یا جوون  /همه دال کنارتن موقع اذون
توي دلم بلند میگم یا ابالفضل  /من اونم که محرم زیر علم رفت
عشقم الکی نیست آقا  /اگه بودم خم میشدم جلوي پاهات»
گاهی نیز به مراسمها و مناسکهاي خاصی اشاره میشود که جنبههاي مذهی دارند .مثال «رضا پیشرو»
در قطعهي «سفري به انتها» که دربارهي مسئلهي زندگی پس از مرگ ساخته شده ،از زبان یک شخص فوت
کرده ،با اشاره به مراسم مذهبی تدفین و تشییع یک فرد مسلمان ،از نگرانی شب اول قبر او میگوید:
«چرا صداقت من دلیل نشد واسه نفسم  /منتظر همه چیز بودم جز دید سنگ قبرم
تو تجمع اقوام چرا زود از پیشم میرین  /تو رو خدا تنهام نذارین چون تنها امیدمین
شب نذر کرده کمین واسه روح سرد و خستهام  /آیا این واقعیت داره که میآن دو مرد سرسخت؟»

مضامین دینی در رپ ایرانی-فارسی

212

بعد تجربی در موسیقی رپ ایرانی-فارسی
عواطف یا تجربههاي دینی از چهار نوع توجه ،شناخت ،ترس و اعتقاد و ایمان دانسته شدهاند .در رپ
ایرانی-فارسی نیز میتوان انعکاس انواع مختلفی از جلوههاي عواطف و تجربههاي دینی را مشاهده کرد.
بهعنوان نمونه «هاشم بافقی» در قطعهي «شده دیر» با خطاب قرار دادن «خداوند» به بیان راز و نیازهاي
خود میپردازد که نوعی از توجه دینی و اعتقاد دینی به شمار میآید .او اینطور میخواند:
«خدا میخوام مسلمون شم  /خدا بدون دین شده کمرم تو دنیا خم
خدا تو من زلزله شده  /خرابتر شدم از بم
خدا من یه عمر تو کثافتاي دنیا دادم لم  /خدا کمکم کن خودم رو بتکونم
خدا کمکم کن حال شیطان رو بگیرم  /و اعصابش رو بپوکونم
من یه عمر تو شناسنامهام مسلمون بودم  /ولی نیستم
خدا خودت بهم بگو من کی ام و کجام و کیستم؟
من به سمت تو نماز خوندم  /اما به تو بوده پشتم
من مسلمون نیستم چون راحت دروغ میگم  /من مسلمون نیستم چون راحت چون شدم اسیر تن»
استفاده از رسانهي صوتی موسیقی ،امکان استفاده از افکتهاي صوتی را در بیان این دغدغهها فراهم
آورده است .در بخش دوم قطعهي «شده دیر» ابتدا ترکیبی از صداي آتش و فریاد بهگوش میرسد و فضایی
شبیه به برزخ را تصویر میکند .این قطعهي رپ از زبان مسلمانی که در حال تجربهي ترس است اینطور
بیان میشود:
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«نه نه  /اینجا کجاست؟  /نکنه برزخ ه
خدا من بچگی کردم  /خدا من از این پلی که اندازه یه نخه میترسم
خدا کنه خواب باشم
خدا نگو مردم  /خدا غلط کردم  /خدا ببخش  /خدا من چیز زیادي خوردم»
در رپ ایرانی-فاسی گاهی نیز توجه و خطاب قرار دادن خداوند ،هماهنگ با فضاي این سب موسیقی با
لحنی غیرمتعارف صورت میگیرد .بهعنوان نمونه «سروش هیچکس» در قطعهي «اختالف» اینطور
میخواند:
«خدا پاشو ،من چند سالی باهات حرف دارم
خدا پاشو ،پاشو ،تو نشو ناراحت از کارم
کجاهاش رو دیدي؟ تازه اول کارم
خدا پاشو ،من یه آشغالم باهات حرف دارم»
گاهی نیز خطاب خواننده ،نه به خداوند بلکه به شیطان است« .هاشم بافقی» در قطعهي «از بحر تا نحر»
با خطاب قرار دادن شیطان اینچنین شناخت و تجربهي دینی خود را بیان میکند:
«هه هه هه  /ترسیدي؟
حتما داري میگی این پسر ه که اینقد بهش نزدیکم ازم نمیترس ه و نمیسوزه  /برو گم شو مدرک
شیطان بودنت رو بذار در کوزه
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آبش و بخور چون تو براي من یعنی ما کبریت بی خطري  /ته این جریان زمین قول بهت میدم نمونه
ازت هیچ اثري
چون پشت ما خالی نیست و به خاتم انبیاش گرم گرم ه  /میدونم نفس آخرت رو داري میکشی ،نرم
نرم ه
سیاه و سفید و زرد و سرخ و عرب و عجم و کوچیک و بزرگ  /متحد میشیم زیر پرچمی بهنام دین»
بعد پیامدی در موسیقی رپ ایرانی-فارسی
در ابعاد پنجگانه ،بعد پیامدي نتایج و آثار چهار بعد دیگر در زندگی دینداران است .به عبارتی وجود
چهار بعد اعتقادي ،مناسکی ،تجربی و فکري که در اینجا به سه مورد آن اشاره شد ،پیامدهایی را در زندگی
دینداران بهدنبال دارد .این پیامدهاي دینداري نیز در برخی قطعههاي رپ ایرانی-فارسی منعکس شدهاند
که به چند مورد آن اشاره میشود.
«امزیپر» و «پیشرو» در انتهاي قطعهي «سفري بی انتها» که به مسئلهي زندگی پس از مرگ اشاره دارد،
پیامد این اعتقاد را اینطور توصیف میکنند:
«دنیا یه فرصت ه  /یه فرصت که خدا بهت داده
بهتره خوب حواست رو جمع کنی  /چون ممکن ه خلی چیزا رو از دست بدي
باید بدونی همیشه ممکن ه مرگ بیاد سراغت  /پس همیشه آماده باش  /آماده براي زندگی بعد از
مرگ»
«سروش هیچکس» در قطعهي «ما یه مشت سربازیم» پس از بیان اعتقاد به خدا و اینکه حاضر است در
راه او جان دهد اینطور ادامه میدهد:
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«ما با هر شرایطی خودمونو میدیم وفق  /کلی خون و اشک تو راهمون میریزه
اما ناامیدي یعنی بی ایمانی  /بیدي با باد نلرزید دیدي ما ایم
پس تبر که ترس نداره نه اصال  /بگو ما واسه جنگ حاضریم اگر طلبهن»
«هاشم بافقی» نیز در قطعهي «وقت عمل ه» به پیامد اعتقادات دینی خود عرصهي سیاست روز کشور
اشاره میکند:
«دیگه گذشت اون زمان که حرف آقا بخواد رو زمین بمونه
هر کی میخواید باشید  /هر کی مسئول ه باید بدونه
که انقالب نسل سوم شوخی نداره با کسی  /مطالبه میکنه حق خدا رو بدون رودربایستی
فعال داریم بهتون فرصت میدیم  /دعا کنید که نشه بچه حزبالهی عاصی
که اون موقع خودش آستینش رو باال میزنه  /هر کدون از ما هزار نفر رو طرف ه»
نتیجهگیری
موسیقی رپ که رشد یافته در جامعهي سیاهان امریکایی است و بهعنوان بخشی از یک خردهفرهنگ
غربی شناخته میشود در نتیجهي توسعهي ارتباطات جهانی در دو دههي اخیر در دنیا گسترش پیدا کرده
است .مطالعات تجربی نشان داده موسیقی رپ در نقاط مختلف دنیا ،به شکلهاي متفاوتی دنبال میشود.
بهعبارت دیگر شکل ابتدایی رپ امریکایی به همان صورت در جوامع مختلف تقلید نمیشود ،بلکه نوجوانان و
جوانان که عالقهمندان اصلی موسیقی رپ هستند ،در هر فرهنگ گونهي جدیدي از موسیقی رپ را تولید
کردهاند که ویژگیهاي آن ترکیبی از رپ اولیه و شرایط فرهنگی بومی است .تغییرات در نسخههاي بومی
رپ نه فقط در محتواي اشعار ،که حتی در جنبههاي موسیقایی نیز دنبال میشود .در موسیقی رپ ایرانی-
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فارسی نیز عالوه بر آنکه مضامین بومی و مربوط به جامعه و فرهنگ ایران مشاهده میشود ،از سازهاي ایرانی
نیز در تولید قطعههاي این موسیقی استفاده میشود .چنین شرایطی را میتوان با استفاده از مفهوم جهان-
محلیشدن فرهنگی توصیف کرد.
هر چند بخشی از موسیقی رپ ایرانی-فارسی منعکسکنندهي برخی مضامین دینی است ،اما با استناد به
نتایج این پژوهش نمیتوان این سبک را موسیقی دینی دانست .به همین ترتیب میتوان قطعههایی را در
موسیقی رپ ایرانی-فارسی یافت که داراي مضامین غیردینی هستند .ویژگیهاي موسیقی رپ ،آنرا به ابزاري
براي بیان دیدگاههاي مختلف موجود در سطح جامعه تبدیل کرده است .نوجوانان و جوانانی با سطوح
مختلفی از دینداري ،به بیان دیدگاهها و دغدغههايشان در مورد موضوعات مختلف از جمله دینداري
میپردازند .دین بهعنوان یکی از ارکان اصلی فرهنگ در موسیقی رپ تولیدشده در ایران انعکاس داشته
است .بهعبارتی نوجوانان و جوانان ایرانی سبک موسیقی رپ را که از غرب آمده ،رنگ و بویی محلی
بخشیدهاند و هم از نظر موسیقیایی و هم از محتوایی عناصري بومی در آن وارد کردهاند .این جنبهي بومی
شدهي موسیقی رپ در نحوهي انعکاس ابعاد مختلف دینداري در آن بهخوبی نمایان است.
با استفاده از الگوي گالک و استارک نشان داده شد که چگونه ابعاد مختلف دینداري در تعدادي از
قطعههاي این موسیقی منعکس شدهاند .با کنار گذاشتن بعد فکري با تاسی به اغلب پژوهشهاي قبلی انجام
شده در ایران با الگوي گالک و استارک ،مشاهده شد چهار بعد اعتقادي ،مناسکی ،تجربی و پیامدي در
موسیقی رپ ایرانی-فارسی در برخی قطعهها انعکاس یافتهاند .در بعد اعتقادي مشاهده شد که با توصیف
زندگی پس از مرگ و حاالت مربوط به آن در قالب روایتهاي رپ ،توجه بیشتري به اصل معاد شده است.
در بعد مناسکی نیز توصیف برخی مناسک جمعی بیشتر مورد توجه رپخوانهاي ایرانی قرار داشت .در بعد
تجربی نیز رپخوانهاي ایرانی عواطف و احساسات دینیشان را بهخصوص در دو قالب توجه و ترس در
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قطعههاي ساخته شده منعکس کردهاند .پیامدهاي سه بعد دینداري اعتقادي ،مناسکی و تجربی نیز در
برخی قطعههاي موسیقی رپ از زبان رپخوانهاي ایرانی-فارسی بیان شده است.
با توجه به اینکه قطعههاي موسیقی به شیوهي نمونهگیري هدفمند براي تحلیل در این مقاله انتخاب
شدهاند ،نمیتوان ادعاي تعمیم نتایج آن به همه قطعههاي رپ ایرانی-فارسی را داشت .با این وجود همانطور
که گفته شد تالش بر انتخاب نمونههایی با حداکثر نوسان بود تا دامنه تفاوت در ابعاد دینداري در میدان
رپ ایرانی-فارسی آشکار شود .همچنین پژوهشی دربارهي ابعاد دینداري در سایر سبکهاي موسیقی در
ایران نیز تاکنون انجام نشده که بتوان با مقایسه نتایج آن با پژوهش فعلی ،بهشکل دقیقی دربارهي تفاوتها و
شباهتها سخن گفت ،اما با توجه به شناخت عمومی میتوان مطالبی را حداقل در حد فرضیاتی براي
مطالعات بیشتر بیان کرد .در مقایسهي بخش مطالعه شدهي رپ ایرانی-فارسی با اشعار کالسیک و نو فارسی
و سایر سبکهاي موسیقی در ایران میتوان نتایج را از دو جنبه مورد توجه قرار داد .نخست آنکه لحن
قطعههاي رپ که داراي مضامین دینی هستند و شیوهي استفاده آنها از زبان متفاوت با سایر سبکهاست.
در قطعههاي مطالعه شدهي رپ ایرانی-فارسی از زبان عامیانه به شکلی دور از تعارفهاي مرسوم براي
خواندن استفاده شده است .این شیوهي صریح سبکی در بیان مضامین دینی گاه شکلی غیرمتعارف به خود
گرفته است .مثال پروردگار به شیوهاي مستقیم و نامتعارف مورد خطاب قرار گرفته که در ترانههاي داراي
محتواي دینی در سبکهاي کالسیک و پاپ کمتر دیده شده است.
دوم آنکه هرچند تقریبا همهي ابعاد دینداري در مجموعهي قطعههاي رپ ایرانی-فارسی قابل مشاهده
است ،اما در میان نمونههاي انتخاب شده رپخوانی یافت نشد که در قطعهاي خاص یا مجموع قطعههایش
همهي این ابعاد دینداري را مورد توجه قرار داده باشد .بهعبارتی رپخوانهاي ایرانی-فارسی مطالعه شده
متناسب با دغدغهها و دیدگاهها و نوع دینداري خودشان در برخی قطعهها مضامین دینی را وارد کردهاند.
سطوح و انواع مختلفی از دینداري در بین این نوجوانان و جوانان رپخوان وجود دارد که هر کدام تنها ابعاد
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محدودي از دینداري را شامل میشوند .بهعبارتی این رپخوانها هرکدام دینداري گزینشی خاص
خودشان و بخشی از همسنوساالنشان را نمایندگی میکنند که بر مبناي توجه به برخی ابعاد دینداري
شکل گرفته است .هیچکدام از این موارد را نمیتوان دینداري کامل و داراي تناسبی بین همهي ابعاد
دانست .به نظر میرسد این نوع موسیقی بهدنبال ارائه موسیقی دینی نیست .مضامین دینی بهعنوان بخشی
از زندگی روزمره رپخوانهاي نوجوان مورد توجه آنها است که در قطعههايشان شنیده میشود.
باقري خلیلی ( ،13۳3ص )۴3 .با مبنا قرار دادن الگوي گالک و استارک به سراغ اشعار حافظ رفته و در
پژوهشی نشان داده که دینداري حافظ شیرازي را بهسبب دربرداشتن همهي ابعاد دینداري در اشعارش
میتوان دینداري چندبعدي دانست .شیوهي دینداري حافظ بهعنوان الگویی براي دینداري ،قرنها بهعنوان
بخشی از فرهنگ ایرانی-اسالمی تداوم داشته و در بخشی از موسیقی کالسیک و پاپ ایرانی نیز بازتولید شده
است .حال این بخش از موسیقی رپ ایرانی-فارسی شیوهي دینداري نسل جدیدي را نمایندگی میکند که
بهتمام ابعاد دینداري بهاندازه یکسان توجه ندارند و با شیوهاي گزینشی برخی ابعاد را به شکل برجستهتري
مورد توجه قرار میدهند .این امر می تواند بهدلیل ویژگیهاي این رسانه و سبک موسیقی نیز باشد که
سبک و قالب آن امکان محدودي براي بیان همه ابعاد دینی دارد.
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