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 فرهنگ معارض مثابۀ خرده پ بهمصرف موسیقی ر

 های شهر همدان( آموزان دبیرستان )مورد مطالعه: دانش

2جمالمحمدی،3امیرحسینشریفی

 چکیده

مصرف موسیقی رپ در میان نوجوانان و جوانان پدیدۀ رایجی است که بخش زیادی از اوقات فراغت 

ها است. پژوهش  فرهنگی آن خرده ها را به خود اختصاص داده و جزء اصلی برسازندۀ سبک زندگی آن

آموزان دبیرستان شهر همدان  فرهنگی این پدیده را در میان دانش های مصرف خرده کوشد شیوه حاضر می

ها مصاحبۀ عمیق  اند و با آن ای هدفمند انتخاب شده ها به شیوه ای کیفی مطالعه کند. نمونه به شیوه

ها بیانگر آن است که  های حاصل از مصاحبه ی دادهیافته انجام شده است. تحلیل مضمون ساخت نیمه

توان ذیل شش مضمون  آموزان دبیرستان را می فرهنگی موسیقی رپ در میان دانش های مصرف خرده شیوه

. تفنن و 4. بازنمایی خود؛ 3. برقراری ارتباط؛ 2زدگی؛  . ابراز عواطف و هیجان1بندی کرد:  محوری دسته

زدن دیگری بزرگ. سه مضمون اول داللت بر آن  . پس6و رؤیاپردازی؛ گریزی  . محدودیت5سرگرمی، 

کنند و  آموزان، این ژانر موسیقایی را در خدمت دستیابی به نوعی رهایی ایجابی مصرف می دارند که دانش

هایی در زندگی شخصی و عمومی خود بیافرینند،  کوشند با مصرف این سبک موسیقی، معناها و امکان می

ها و موانعی که  معنای رهایی از قیود، الزام نوعی رهایی سلبی هستند؛ به ون دوم ناظر به اما سه مضم

ای برای  کند. مصرف موسیقی در اینجا دستمایه ها تحمیل می فضاهای نمادین موجود بر حیات روزمرۀ آن

فعالیت آموزان،  توان گفت که مصرف موسیقی رپ در میان دانش روی است. می گریز، مقاومت و طفره

کند. ها تغذیه می ای است که از ناهمگونی و شکاف بین جهان رؤیایی و جهان واقعی زندگی آن روزمره

آموزان، رهایی، مصرف، موسیقی رپ، مقاومت.  فرهنگ، دانش خردههایکلیدی:واژه
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 طرح مسئله

ای  ی فرهنگ تودههم شامل نوع»مثابۀ قلمرو منازعه بر سر معنا و هویت،  به 1پسند فرهنگ عامه 

، 2)شوکر« های معارض خودجوش است حامل ایدئولوژی طبقات فرادست و هم زایندۀ فرهنگ

عنوان بخشی از این فرهنگ، در هردو وجه فوق، کارکرد معناسازی  (. موسیقی رپ به11: 1334

بخشی دارد. هم ابزار فریب و کنترل و هم دستمایۀ مقاومت و اعتراض است. این  و هویت

از بطن موسیقی سیاهان آمریکا زاده شد، از همان ابتدا دستمایۀ هنری  1831قی که در دهۀ موسی

های  های طبقاتی، نابرابری فرودستان برای بسط اعتراضات خیابانی شامل اعتراض به شکاف

های عامیانه و  های این موسیقی نیز )کاربرد واژه سیاسی و اجتماعی، و زدایل اخالقی بود. مؤلفه

های معمولی و اجتناب از پیچیدگی در کالم و در موسیقی(  بازاری، انعکاس زندگی آدم کوچه

ترین  این موسیقی در زمرۀ اصلی»اند.  همواره همنوا و همسو با این کارکرد اعتراضی بوده

 طورکلی در فضای فرهنگی مدرنیتۀ متأخر بهپسند است که  محصوالت فرهنگی عامههای  نمونه

ترین قلمرو منازعه بین  بخشی و مقاومت دارند و به عمده در معناسازی، هویت نقشی انکارناپذیر

(. در مدرنیتۀ متأخر که 88: 1333، 3)لیندلف« اند های مسلط و فرودست بدل شده گروه

پذیری است، به شکلی فزاینده شاهد محوشدن  ترین مشخصۀ آن، تمایززدایی و برگشت اصلی

های زندگی و همچنین تمایززدایی الگوهای مصرف  ن سبکشد مرزهای میان ژانرها، التقاطی

ای معنادار با متغیر طبقه ندارد و  سلیقۀ فرهنگی افراد دیگر لزوماً رابطه»رو  فرهنگی هستیم. از این

 (.51-51: 1334)لش، « کند شدن الگوهای مصرف است که رواج پیدا می التقاطی

 1311، نخستین بار در اواخر دهۀ موسیقی رپ در ایران که به رپ فارسی مشهور است

های غربی  لحاظ فرم، مبتنی بر تکنیک صورت زیرزمینی متولد شد. این نوع موسیقی به شمسی به

لحاظ محتوا، حاوی اعتراض به مسائل و مصائب ویژۀ جامعۀ ایران است. اولین آلبوم رسمی  و به

اسالمی با عنوان اسکناس  پژوه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد رپ فارسی را شاهکار بینش

و... وارد عرصه شدند و با  یاس، زدبازی، هیچکسهای دیگری نظیر  منتشر کرد و در ادامه، گروه

روز بیشتر شد و تا حدود زیادی از  ها و خوانندگان روزبه گسترش فضای مجازی تعداد این گروه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. popular culture 
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. Shuker 
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. Lindlof 
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سرعت مخاطبان و  ی بهاین موسیق(. 45: 1331شکل زیرزمینی خارج شد )غضنفری و بابازاده، 

های فرهنگی  ویژه در میان نسل جوان پیدا کرد. ضدیت آن با قواعد و نرم کنندگانش را به مصرف

مسلط سبب شد که رشد و رواج آن نامحسوس باشد و مصرف این نوع موسیقی، در برابر 

رپ ژانرهای موسیقایی مشروع حالتی مقاومتی نامریی پیدا کند. موسیقی رپ فارسی مانند 

 1861از دهۀ پسند است که  بخشی برگرفته از همان فرهنگ عامه لحاظ سرشت و فرم جهانی، به

کنندۀ  ترین منابع فراهم فرهنگی معاصر سیطره یافته و در زمرۀ عمده-بندی اجتماعی در صورت

بندی که مشخصۀ آن، گسترش  در این صورت»محصوالت مصرفی انبوه خلق قرار گرفته است. 

های مصرفی است،  های اجتماعی و ظهور گفتمان جهان همگانی و انشقاق زیستهای  رسانه

: 1333)کسل، « شود ایم که در اصطالح اجماع ارتدکس نامیده می شاهد فروپاشی آن چیزی بوده

ۀ عرضپسند انجامیده که تولید و  (. فروپاشی این اجماع به ظهور نوعی فرهنگ مصرفی عامه13

ترین دستورکار آن است. موسیقی رپ در  کنندگان گوناگون اساسی محصوالت انبوه به مصرف

مصرف آن ترین محصوالت این فرهنگ مصرفی، بسته به شیوۀ قرائت یا  مقام، یکی از پرمخاطب

در برابر فرهنگ  1ها فرهنگ معارض از جانب مخاطبان کارکردهای متفاوتی دارد که یکی از آن

موسیقی رپ غالب اوقات ابزار مقاومت فرودستان و »دیگر،  بیان رسمی و مسلط جامعه است. به

« ، مأمنی برای اعتراض به فرهنگ مسلط بوده است1811از بدو پیدایش در نیویورک دهۀ 

پسندبودنش به  دلیل عامه اش را به موسیقی کارکرد اعتراضی(. این 83: 1381ی و موالیی، )کوثر

پسند،  های عامه پسند است که رمان رساند و به همان معنا، بخشی از فرهنگ عامه انجام می

هایی از این فرهنگ هستند. در ایران که فرهنگ  های تلویزیونی و ژورنالیسم زرد بخش سریال

وع سیطرۀ تام دارد، مصرف این موسیقی عمالً در زیرمیدانی نامشروع و غیررسمی رسمی و مشر

ها و معانی ورای دسترسی گفتمانی فرهنگ مسلط، به طرزی  افتد که در آن، هویت اتفاق می

 گیرند. نامریی شکل می

های  های اجتماعی و فناوری نوجوانان در ایران کنونی به یمن رشد و گسترش شبکه 

های  طور خاص، گوشی اند. به ای به این ژانر موسیقایی پیدا کرده دسترسی فزاینده ای، رسانه

ها به این نوع موسیقی شده است. مشاهدات  سابقۀ دسترسی آن هوشمند موجب تسهیل بی

آموزان دبیرستان، در  مستقیم و تجارب زیستۀ محققان گویای آن است که افرادی مانند دانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. oppositional culture 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
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شان، در حال مصرف تولیدات این ژانر  حتی اوقات تحصیلیبخش اعظم اوقات فراغت و 

ها قرار دارد.  ترین کردارهای روزمرۀ آن موسیقایی هستند و این مصرف در زمرۀ اصلی

ترتیب، پژوهش درصدد واکاوی این مسئله است که نوجوانان با مصرف موسیقی رپ، چه  بدین

وجو  گان فرهنگی حاکم برای خود جستهایی خارج از قواعد و رمز ها و گریزگاه معناها، لذت

روی،  کنند. اگر در این واکاوی روشن شود که نوجوانان با مصرف این موسیقی سعی در طفره می

سرپیچی و مقاومت علیه رمزگان فرهنگی مشروع و مسلط دارند، آنگاه باید مسئله را در سطح 

رف موسیقی رپ در زندگی دیگری بررسی کرد؛ مبنی بر اینکه نمودهای هنجاری و رفتاری مص

کند  ها پیدا می روزمرۀ واقعی نوجوانان چه تعامل/تقابلی با آن بخش از رفتارها و کردارهای آن

دیگر، مسئلۀ اصلی پژوهش در  دهند. به عبارت  پیروی از فرهنگ مشروع و مسلط انجام می که به

نگ مشروع و این سطح آن است که هویت نوجوانان چگونه در میدان منازعۀ بین فره

 شود. فرهنگ معارض موسیقی رپ برساخته می خرده

 رویکرد نظری

کار  های مصرف موسیقی است که مخاطبان به مضمون محوری رویکرد نظری پژوهش، شیوه 

برند؛ به این معنا که افراد چگونه از مصرف موسیقی برای خلق تجارب شخصی و فردی  می

ای اجتماعی، در  مثابۀ پدیده پردازی موسیقی به مفهومکنند. از این حیث، در  خویش استفاده می

اینجا دو برهۀ تولید و اجرای موسیقی چندان محوریت ندارند. در این رویکرد نظری، مصرف 

ای برای خلق معنا، برساخت هویت و کسب لذت است؛ باالخص در آن دسته  موسیقی واسطه

ف، فضا، جنسیت و مقاومت متمرکز مطالعات اتنوگرافیک که بر تفسیر عمیق روابط بین مصر

های فرودست از موسیقی برای  شوند، گامی فراتر برداشته شده و این مسئله که چگونه گروه می

اند، برجسته شده است. از این حیث، پشتوانۀ  های خویش سود جسته بیان اعتراضات و مقاومت

سوم به اتنوگرافی های مو نظری پژوهش، همان بنیان نظری است که پشتوانۀ نظری پژوهش

نوشتن دربارۀ مردم، و مشاهده و تفسیر باورها و اعمال »مقاومت است. درواقع تالش برای 

ها برای تغییر  های آن ها و فهم تالش های اجتماعی از راه برقراری ارتباط متقابل با آن گروه

هم  (. در اینجا مصرف موسیقی181: 2114است )گرازیان، « وضعیت موجود به یاری هنر

 ها در برابر سلطۀ فرهنگ رسمی است. ای برای درک وضعیت افراد و هم ابزار مقاومت آن وسیله
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به انجام  2فرهنگ مشترکدر  1بارزترین نمونۀ کاربست این رویکرد نظری را پل ویلیس 

پردازد که جوانان هنگام مصرف  رسانده است. او در این اثر، به بررسی معانی و اعمالی می

کنندگان این نوع موسیقی  هایی که با مصرف کنند. وی در مصاحبه پسند خلق می مهموسیقی عا

ترین منابع آفرینش معنا است و  انجام داد به این نتیجه رسید که موسیقی یکی از اصلی

ای گزینشی تفسیر  های دلخواهشان را با شیوه های اجرا و آهنگ طور دائم سبک کنندگان به مصرف

هایی چون ضبط در خانه و  دادن به موسیقی به مدد فعالیت گوش»های وی  فتهکنند. براساس یا می

هایی برای رشد آگاهی سیاسی، تغذیۀ  صدای شخصی درون ذهن فرد، فرصت-خلق یک منظر

(. در نمونۀ دیگری 64: 1881)ویلیس، « های زندگی فراهم کرده است روانی و درک عمیق تجربه

: 1888) 3دست آمده است. تیا دنورا باً نتایج مشابهی بهاز کاربست این رویکرد نظری، تقری

هایی  ( در تالش برای ارائۀ یک چارچوب تحلیلی راهگشا برای فهم مسئلۀ انواع شیوه2111

و  4کنند، به این نتیجه رسید که موسیقی نقش نوعی فناوری خود موسیقی که جوانان مصرف می

های باز و کار  . دنورا از طریق انجام مصاحبهکند منبعی برای مدیریت زندگی روزمره ایفا می

های لباس، به بررسی این  های آیروبیک و فروشگاه میدانی اتنوگرافیک در جاهایی مانند کالس

کنندگان چگونه استفاده از موسیقی را به خدمت مدیریت و تنظیم  مسئله پرداخت که مصرف

مصرف موسیقی چه در »های او،  تهآورند. مطابق یاف کارهای عادی زندگی روزمرۀ خود درمی

کنندۀ آمادگی روانی برای کار  اتاق خواب چه در محل کار، فواید شخصی بسیاری دارد؛ فراهم

کنندۀ استرس و  دهندۀ میزان تمرکز به هنگام انجام وظایف مهم، برطرف روزانه، افزایش

ویژه بر رابطۀ  (. دنورا به36: 1888)دنورا، « کنندۀ حافظه برای به یادآوری لحظات رمانتیک تقویت

های آیروبیک، موسیقی  در فضاهایی مثل سالن»کند و معتقد است  بین موسیقی و بدن تأکید می

بندی و سیر  زمینه نیست، بلکه موتور محرکه است. ابزاری است که عمالً ریتم، مرحله پس

و هم دنورا بر نقش (. هم ویلیس 36)همان: « کند پیشروی کار را از آغاز تا پایان تعیین می

عنوان ابزاری برای مقاومت علیه قواعد   بخشی، بلکه به فقط در معناسازی و هویت موسیقی نه

 کنند. فرهنگی مسلط تأکید می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. Paul Willis 

2
. common culture 

3
. Tia DE Nora 

4
. technology of the self 
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که دربارۀ بارهای   ( در مطالعۀ میدانی2111) 1در چارچوب همین رویکرد نظری، راب درو 

ای موسیقایی،  هایشان به شیوه نه از بدندهد که افراد چگو رقص و پارتی انجام داد، نشان می

در این بارها، خوانندگان آماتور از »کنند.  منظور ابراز وجود و نمایش عمومی خود استفاده می به

انداختن کارهای هنرمندان مشهور  طریق اجراهای ظریفی که به قصد تقلیدکردن، آراستن یا دست

های  های چهره و سبک دنی، از طریق کاربرد حالتای کامالً ب شوند، موسیقی را به شیوه ارائه می

همین  2(. گوتری پی. رمزی3: 2111)درو، « کنند آمیز رقص و آواهای تصنعی تجربه می اغراق

ای به  ( مقوله2113) 3موسیقی نژادیتر مطالعه کرده است. او در  مسئله را به شکلی بسیار انتقادی

اش در  ا استناد به تجربیات زیستۀ دوران کودکیکند و ب ابداع می 4«نگار خاطرات مردم»نام 

عنوان  تبار و نیز با استناد به تجربیاتش به شیکاگو )در مقام یک غریبه یا یک آمریکایی آفریقایی

کند. او همچنین با اعضای خانوادۀ خود و  ای(، این مقوله را تشریح می یک پیانیست حرفه

دهد  عنوان مهاجر انجام می خاطراتشان به هایی درخصوص تجارب و خانوادۀ همسرش مصاحبه

زند تا این مقوله را روشن سازد. هدف او از ابداع و ایضاح این  ها را به هم پیوند می و همۀ این

واژه و بازخوانی همۀ این تجربیات، بیان رابطۀ بین موسیقی و خاطره است تا بدین طریق تببین 

ستان از طریق موسیقی صدای خود را به گوش ها و فرود ای ها، حاشیه کند که چگونه غریبه

مثابۀ ابزار  مصرف موسیقی به»(. همچنین سنت مطالعۀ 2113رسانند )رمزی،  فرهنگ مسلط می

( به طرز درخشانی در تحقیقاتش پی 2112) 5را استیسی هولمن جونز« تأمل در نفس و مقاومت

دارد، مشاهدات میدانی و گرفته است. او در تحقیقی میدانی که حکم نوعی تأمل در نفس 

دادن به  مصاحبه با یک خوانندۀ کاباره را با تجربیات خود از کار با آالت موسیقایی و گوش

دست دهد. او کند تا تحلیلی اتنوگرافیک دربارۀ موسیقی و میل به های مشهور ترکیب می آهنگ

تحلیل، یک بحث، اتنوگرافی، یک -این یک قصه، یک خود»کند:  گونه توصیف می کارش را این

)جونز، « یک کنایه، نوعی اجرای موسیقایی، یک آلبوم بریدۀ جراید و نوعی نامۀ عاشقانه است

(. مطالعۀ او تأکیدی بر سرشت تفسیری و انتقادی کار اتنوگرافیک در حوزۀ 138: 2113

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. Rob Drew 

2
. Guthrie P. Ramsey 

3
. Race Music 

4
. ethnographer memoir 

5
. Stacy Holman Jones 
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جتماعی مثابۀ امر ا این سنت تحقیقاتی راجع به موسیقی که آن را به»شناسی موسیقی است.  جامعه

نماید واجد چند ویژگی است: الف( از  کند و سراپا از اتنوگرافی انتقادی تغذیه می مطالعه می

کند؛ ب( ادعای کاذب دسترسی به عینیت  های فرودست اجتناب می بازنمایی غیرمنصفانۀ گروه

 های مورد مطالعه خط بطالن توسط محققان را ندارد و ج( بر جایگاه نابرابر محققان و سوژه

 (.213: 2114)گرازیان، « کشد می

عنوان منبع   مضمون نظری مشترک در تحقیقات درو، رمزی و جونز، مصرف موسیقی به

های فرودست از آن برای  بخش و ابزار مقاومت است؛ ابزاری که گروه معنابخش/هویت

آفرینش جهان زندگی مطلوب خویش و مقاومت علیه هنجارها و الزامات فرهنگ مسلط 

پسند، قلمرو مبارزه و اعتراض است؛ همان  کنند. درواقع در اینجا فرهنگ عامه ه میاستفاد

ها خورانده شود، به مستمسک  محصوالتی که بنا است برای ادغام و کنترل فرودستان به آن

 شود. ها بدل می اصلی ابراز وجود آن

ده است که البته عنوان امری اجتماعی تحقیقاتی انجام ش  در ایران دربارۀ موسیقی رپ به 

صمیم و پژوهشی خاصی نیستند؛ برای مثال، -اند و لزوماً در چارچوب سنت نظری پراکنده

شدن رپ فارسی در فضای مجازی: مطالعۀ  بصری( در پژوهشی با عنوان 1381کیا ) طاهری
های موسیقیایی آن  ، به بررسی موسیقی رپ فارسی خارج از محدودهموردی فضای اینستاگرام

ها کیفی است و نمونۀ تحقیق را صفحات اینستاگرام رپرها،  اند. روش مورد استفادۀ آن هپرداخت

دهد  دهد. نتایج این تحقیق نشان می مخاطبان و همچنین صفحات عمومی رپ فارسی تشکیل می

تصویری که رپ فارسی در ساختار اینستاگرام بازنشر کرده است، سبب شده تا رپ فارسی 

سازی کند و با تولید خبر و چرخش اطالعات، به موضوعی برای فکر و  یخبتواند برای خود تار

( در پژوهش تبیین فرایند سوژگی مخاطب رپ 1385کردن تبدیل شود. همچنین کیا ) بحث

گیری مخاطب رپ فارسی را با درنظرگرفتن حضور او در  فارسی در فضای مجازی، فرایند شکل

ری این تحقیق را هفت رپر ایرانی و یک گردانندۀ فضای مجازی مطالعه کرده است. جامعۀ آما

ای است.  دهد. روش تحقیق، کیفی و از نوع نظریه، زمینه صفحات عمومی مجازی تشکیل می

. مخاطب 1اند از:  ها رسیده است، عبارت ترین مقوالتی که محقق در نتیجۀ نهایی به آن عمده

مثابۀ سوژۀ  . مخاطب به3کننده؛ عنوان سوژۀ قضاوت  . مخاطب به2مثابۀ سوژۀ آگاه؛  به

بخش و سازندۀ جامعه. تحقیقات دیگری که با موضوع موسیقی رپ  . مشروعیت4تکثیرکننده؛ 
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اند که از آن  های موجود در این موسیقی متمرکز شده ها و پیام انجام شده است، نیز بر روایت

موسیقی سنتی و موسیقی  تحلیل محتوای گفتمان رایج(، 1384. اکبری و همکاران )1اند:  جمله

بازنمایی معضالت اجتماعی جامعه در موسیقی رپ اجتماعی (، 1384. راودراد و فائقی )2؛رپ

شناسی  گونهالف(،  1381. کوثری و موالیی )3؛ های یاس ایرانی، مطالعۀ موردی: متن آهنگ
ای مردانگی ه روایتب(،  1381. کوثری و موالیی )4؛ فارسی -های موسیقی رپ ایرانی گفتمان

 .در موسیقی رپ و چالش مردانگی هژمونیک

 روش پژوهش

شناسی کیفی، با  فرهنگ معارض و فرهنگ مسلط، جز به مدد روش فهم منازعۀ بین خرده

های زندگی روزمرۀ  پذیر نیست. اتنوگرافی انتقادی با کاوش در الیه گیری انتقادی امکان جهت

آید و  ها برمی های زیستۀ آن ها و لذت ود تجارب، رنجآل های نزاع فرودستان، درصدد تحلیل سویه

کاود )مدیسون،  ها را می های نامریی معطوف به رهایی از جانب آن های ظریف و کنش مقاومت

1381 :8.) 

 میدان مطالعه .1

های این  آموزان پسر دبیرستان های موردمطالعه، دانش میدان مطالعۀ تحقیق، شهر همدان و نمونه 

ه خود ها را ب ها و اوقات روزمرۀ آن که مصرف موسیقی رپ بخشی از کنششهر هستند 

دهد. مشاهدات مستقیم و تجارب زیستۀ نگارنده بیانگر آن است که مصرف این  اختصاص می

های مصرف این موسیقی در میان  آموزان امری رایج و تحلیل شیوه نوع موسیقی در میان دانش

ها به  ها است. نمونه بندی هویت آن ها گامی اساسی برای فهم بافتار زندگی روزمره و مفصل آن

 اند. ها تا نقطۀ اشباع نظری ادامه داشته برفی انتخاب شده و مصاحبه گیری گلوله نمونه شیوۀ

شوندگانایمصاحبههایزمینه.ویژگی3جدول

 رشتهتحصیلی سالتحصیلی سن شوندگانمصاحبه ردیف

3 A 15 تجربی اول 

2 B 16 انسانی دوم 

1 C 15 ریاضی اول 
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شوندگانایمصاحبههایزمینه.ویژگی3دولادامهج

 رشتهتحصیلی سالتحصیلی سن شوندگانمصاحبه ردیف

0 D 11 انسانی سوم 

5 E 13 ریاضی سوم 

6 F 16 تجربی دوم 

7 G 11 تجربی سوم 

8 H 13 انسانی سوم 

9 I 15 ریاضی اول 

31 J 15 تجربی اول 

33 K 11 انساانی دوم 

32 L 16 ریاضی اول 

31 M 13 ریاضی سوم 

30 N 13 تجربی سوم 

35 O 13 انسانی سوم 

36 P 16 انسانی دوم 

37 Q 11 تجربی دوم 

38 R 11 انسانی دوم 

39 S 13 ریاضی سوم 

21 T 16 تجربی اول 

23 U 13 انسانی سوم 

22 V 11 ریاضی سوم 

21 W 15 تجربی اول 

 ها گردآوری و تحلیل داده. 2

ها، از تحلیل  یافته و برای تحلیل یافته ساخت میق نیمههای ع ها، از مصاحبه برای گردآوری داده

های  ای کاراسپیکن، در مرحلۀ اول، تکنیک مرحله پنجمضمونی استفاده شد. متناسب با الگوی 

کار رفت )تجربۀ زیستۀ نگارنده(. در  مصاحبۀ عمیق، مشاهدۀ مستقیم و مشاهدۀ مشارکتی به

های مستخرج  بندی و سپس داده نظیم، تدوین و دستهصورتی مقدماتی بازت ها به مرحلۀ دوم، داده
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های مبین روابط ساختاری، با اتکا به مبانی نظری  ها پرورانده و در مرحلۀ سوم، داده از مصاحبه

استخراج و توصیف و درنهایت قواعد و الزامات ساختاری مؤثر بر مصرف موسیقی تحلیل و 

ها، با  آمده است. اعتبار داده 2ی در جدول جزئیات و فرایند انجام تحلیل مضمونتفسیر شد. 

نظر  معنای اتفاق سازی به ارزیابی شده است. چندضلعی 1سازی استفاده از راهبرد چندضلعی

ها است  ها و داده ها، نظریه بندی انواع روش درخصوص یک یافتۀ خاص با توسل به ترکیب

ان، متعهد به رعایت شرط (. از طرفی، در نمونۀ مورد مطالعه، پژوهشگر1338)محمدپور، 

 لحاظ محتوایی از غنای بیشتری برخوردار شود. حداکثر تنوع و تفاوت هستند تا پژوهش به

گامتحلیلمضمونیبه.فرایندگام2جدول

 اقدام گام مرحله

. تجزیه و توصیف 1

 متن

 . آشناشدن با متن1

 ها کردن داده مکتوب -

 ها مطالعۀ اولیه و مطالعۀ مجدد داده -

 های اولیه نوشتن ایده -

. ایجاد کدهای اولیه و 2

 کدگذاری

پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیۀ قالب  -

 مضامین

 تر های کوچک تفکیک متن به بخش -

 ها های جالب داده کدگذاری ویژگی -

وجو و شناخت  . جست3

 مضامین

 تطبیق کدها با قالب مضامین -

شدۀ  های کدگذاری استخراج مضامین از بخش -

 متن

 پاالیش و بازبینی مضامین -

 . تشریح و تفسیر متن2

 . ترسیم شبکۀ مضامین4

 کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج -

 کردن مضامین مرتب -

 دهنده و فراگیر انتخاب مضامین پایه، سازمان -

 های مضامین بررسی نقشه -

 های مضامین اصالح و تأیید شبکه -

 ین. تحلیل شبکه مضام5
 گذاری مضامین تعریف و نام -

 توصیف و توضیح شبکه مضامین -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. triangulation 
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گامتحلیلمضمونیبه.فرایندگام2دولادامهج

 اقدام گام مرحله

 . تدوین گزارش6 . ترکیب و ادغام متن3

 تلخیص شبکۀ مضامین -

 ها های جالب داده استخراج نمونه -

کردن نتایج تحلیل با سؤاالت و مبانی  مرتبط -

 رینظ

 نوشتن گزارش علمی نتایج -

 ها تحلیل یافته 

های زندگی مصرفی،  ها غالباً بر محور سبک فرهنگ خرده»گیری جامعۀ مصرفی،  زمان با شکل هم 

ها  ( و تالش آن245: 2116)الوسوی، « اند ها و کردارهای روزمره شکل گرفته ها، تجربه سلیقه

های زندگی  گیری انواع شیوه سلط، غالباً به شکلبرای ابراز وجود و مقاومت در برابر فرهنگ م

بینی، سبک  ها/پسندهای فردی و جمعی در حوزۀ جهان بر انتخاب»جایگزین منجر شده است که 

(. موسیقی یکی از 244)همان: « اند زندگی، عالیق موسیقایی و باورهای ایدئولوژیک فرد مبتنی

فرهنگ و فرهنگ مسلط،  رابطۀ بین خردههنگ است و همان  ترین اجزای برسازندۀ خرده اصلی

فرهنگ موسیقایی و جریان غالب موسیقی نیز وجود دارد. تفاوت این دو نوع موسیقی  میان خرده

هایی نظیر شور و  متضمن مؤلفه 1فرهنگی نهد: موسیقی خرده ها را در مقابل هم می الجرم آن

پذیری، هنر و خالقیت است، اما نا بینی عطش، آشوب، ناعقالنیت، شیفتگی، نیروی غریزی، پیش

موسیقی جریان غالب، واجد نظم، امر معمولی، روزمرگی، آسایش، امنیت، انفعال، عقالنیت، 

متال، گرانج و رپ  های موسیقایی مانند پانک، هوی فرهنگ برخی خرده»منطق و خرد است. 

لعاده و ا های مصرفی غیرمعمول، خارق ، نقشی کلیدی در خلق تجربه2ای قدیمی مدرسه

 (.245)همان: « اند را دامن زده 3فرهنگی اند و انواع گریزهای خرده کننده داشته متحول

های  لحاظ شیوه لحاظ فرم و تکنیک و هم به نقطۀ مقابل موسیقی رپ در ایران هم به 

کنند. از  های رسمی تولید و ترویج می ها و رسانه است که دستگاه  مصرف، آن نوع موسیقی

گیری نوعی  یابد، ناگزیر به شکل ی مصرف آن در میان هر گروه یا قشر رواج میرو وقت این

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. subcultural music 

2
. old-school rap 

3
. subcultural escapades 
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ها، به استنتاج شش مضمون  کند. تحلیل مضمونی مصاحبه فرهنگ معارض کمک می خرده

ها را روی یک پیوستار قرار دهیم، حکایت از مصرف  محوری انجامیده است که اگر آن

آموزان دبیرستان دارد. سرآغاز این  در میان دانشفرهنگی و مقاومتی این نوع موسیقی  خرده

های مشابه نیز نقطۀ  هایی کلی بوده است که تقریباً در سایر پژوهش ها طرح پرسش مصاحبه

هایی گوش  آموزان در زندگی روزمرۀ شخصی خود چه آهنگ دانش»اند؛ برای مثال،  شروع بوده

دهند، بیشتر  پسند گوش می جی؟ اگر عامهپسند؟ داخلی یا خار پسند یا غیرعامه دهند؟ عامه می

اند؟ اعضای خانواده،  ها شناخت خود از موسیقی را از چه منابعی کسب کرده کدام نوع؟ آن

(. شش مضمون 146: 2116)هو، « های خصوصی؟ ها یا کالس ها، دوستان، رسانه همکالسی

 ترتیب زیر هستند: شده به اصلی استنتاج

 زدگی عواطف و هیجان . موسیقی رپ در خدمت ابراز1

ترین فعالیت فراغتی در میان نوجوانان )النزدیل و  عنوان جذاب  رواج گستردۀ موسیقی رپ به 

جویی، کاهش تنش،  لذت»غالباً در خدمت اجرای چهار کارکرد است: (، 2111، 1نورث

در (. 1121: 2115و همکاران،  2)پاپینزاک« فرهنگ پذیری و احساس تعلق به یک خرده جامعه

شود  بازار مصرف موسیقی رپ غالباً مبتنی بر دانلود غیرقانونی است و همین امر سبب میایران، 

های خود را  ها داشته باشند و بخش اعظم عواطف و هیجان کنندگان کشش عجیبی به آن مصرف

 از این طریق تخلیه کنند:

رقصم. هر وقت هم  یزمان م دم، هم کنم. خیلی وقتا که گوش می من با این موسیقی حال می

 (.Rشوندۀ  خیال دنیا بشم )مصاحبه دم تا بی رم گوش می زیاد ناراحت باشم، می

 داللت دارند؛ بین مصرف موسیقی رپ با بهزیستی روانی فردگونه اظهارات، بر ارتباط  این 

رکلی طو کند. اگر این گزاره را مبنا قرار دهیم که به کننده آن را معنا می طور که خود مصرف آن

مصرف موسیقی به میانجی متغیرهایی مثل برقراری رابطه، تغییر عواطف، تغییرات شناختی و »

توان دریافت  (، آنگاه می1118)همان: « خورد ورشدن عاطفی به بهزیستی روانی پیوند می غوطه

 گیرند. ها بهره می که نوجوانان به چه معنایی از مصرف موسیقی برای بیان عواطف و هیجان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. Lonsdale & North 

2
. Papinczak 
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رسه، ولی جاهایی باید به زور  ش خبرای بد و حوادث تلخ به گوش آدم می زندگی همهدر 

شه ادامه داد  جوری نباشه، واقعاً نمی هم شده خودتو تخلیه کنی و به اون ور بزنی. این

 (.sکنندۀ  )مصاحبه

ر تغیی»و « پرتی حواس»، «تغییر عواطف»هایی نظیر  مضمون توان خرده ذیل این مضمون عمده می

آموزان غالباً به  را گنجاند؛ بدین معنا که مصرف موسیقی رپ در میان دانش« سطح برانگیختگی

ها به امور غیرجدی و  شدن حواس آن ها، سبب منحرف ایجاد دگرگونی در احوال عاطفی آن

 شود. ها می شدن شور و شوق و سرزندگی در آن درنهایت موجب تحریک و برانگیخته

 رای تفنن و سرگرمی. مصرف موسیقی رپ ب2

آموزان، مصرف موسیقی رپ برای تفنن و  استنتاج از اظهارات دانش از جمله مضامین عمدۀ قابل 

گردد. از  پسندبودن این ژانر برمی بودن و عامه ای سرگرمی است. این نوع مصرف، به خصلت توده

بودن، اتکا بر  ردیزهپسند، از منظر تفکر انتقادی، استاندا مشخصۀ اصلی موسیقی عامه»آنجا که 

ها به این نوع موسیقی عالقۀ وافری  عنصر تکرار، و تشویق همرنگی و همسانی است، توده

شود و  عالوه، خود این موسیقی هم اغلب در فرمی نامکتوب و صرفاً صوتی توزیع می دارند. به

)کاکریل و « شود داری است؛ یعنی جایی که موسیقی به کاال بدل می محصول اقتصاد پولی سرمایه

 (.263: 2113لیو، 

شه شجریان و ناظری گوش داد. گاهی باید خودتو گول بزنی و به دیوونگی  ش که نمی همه

روز حداقل باید یکی دو ساعت خودتو با چیزایی سرگرم کنی. خالصه  بزنی. تو هر شبانه

 (.gکنندۀ  باید خوش بود )مصاحبه

مین راهبرد رایج در میان جوانان برای تنظیم موسیقی، بعد از ورزش دو»براساس تحقیقات،  

(. جوانی که وجودش آکنده از شور و 1121: 2115)پاپینزاک و همکاران، « احوال شخصی است

هیجان و انگیزه است، گاهی ناگزیر باید خود را به چیزهایی سرگرم کند که او را از امور جدی، 

در جوامعی که سنگینی فضاهای نمادین  سازند. این امر باالخص عمیق و سنگین زندگی دور می

خوردن این  شود، بسیار کارکرد دارد. درست است که گره ناپذیر می برای کنشگران گاهی تحمل

سازی است، اما  داری متأخر و صنعت فرهنگ نوع موسیقی به صنعت سرگرمی محصول سرمایه

شوند، افراد  سداد میهای نمادین دچار جمود و ان در جوامعی که فضاهای اجتماعی و تعامل
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گیرند و اوقات  را در انزوا و تنهایی پی می 2«ابداعی-خود»و  1«بازآفرینی-خود»ناگزیر فرایند 

 کنند: کننده پر می تنهایی خود را با مصرف کاالهای سرگرم

های مجازی دور  تو خونه، تو مدرسه و جاهای دیگر خیلی وقتا تنها هستم. یا تو شبکه

برم  دم. واقعاً لذت می های دلخواهمو گوش می ذارم تو گوشمو آهنگ میزنم یا هدفونو  می

 (.eکنندۀ  )مصاحبه

 . بازنمایی خود از طریق مصرف موسیقی3

مصرف موسیقی در میان نوجوانان گاهی اوقات »دهند که  شناختی نشان می جامعههای  پژوهش 

)بنت، « ومی و چه در خانهخودکردن فضا، چه در اماکن عم ای است برای تصرف و ازآن وسیله

دادن به ژانری موسیقایی را برای حفظ فاصلۀ  زمانی که نوجوانان گوش»(؛ برای نمونه 13: 2111

، 3)فریث« اند کار گرفته کنند، آن را در همین راستا به خود از سایر اعضای خانواده استفاده می

افراد »نمایی خویشتن است و ای برای باز (. درواقع مصرف موسیقی در اینجا وسیله211: 2111

کنند که معنای  های اجتماعی مصرف می منظور بازنمایی خود در تعامل دقیقاً زمانی موسیقی را به

« ها دوست دارند از خویشتن ارائه کنند، متجانس و همسو باشد آن موسیقی با ایماژی که آن

یف وسیعی از (. این مضمونی است که از اظهارات ط16: 2118و همکاران،  4)الرسن

 توان استنتاج کرد: آموزان می دانش

دم، حرف دل خودمه. دوست دارم دیگران بدونن چی  کنم آهنگایی که گوش می احساس می

دم و حرف دلم چیه. تو خیلی از این آهنگا دردا و غمای من واقعاً بیان شده.  دارم گوش می

شن، خوشم  ی که داخل تولید میهای خارجی خوشم نمیاد؛ بیشتر از آهنگای من زیاد از آهنگ

 (.dشوندۀ  میاد. اینا با روح و روانم سازگاری بیشتری دارن )مصاحبه

ای بین خودفهمی  اند که در مصرف نمادین موسیقی، رابطه ها بیانگر آن گونه تلقی این 

های موسیقی و موقعیت مصرف وجود دارد. واقعیت این است که  کنندگان و ویژگی مصرف

هایی از سبک  گان گاهی با انتخاب نوع موسیقی، دست به انتخاب بخش یا بخشکنند مصرف»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. self – recreation 

2
. self – invention 

3
. Frith 

4
. Larsen 
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پنداری با  های همذات ترین مکانیسم اند. اینجاست که موسیقی به یکی از اصلی زندگی خود زده

موسیقی »دیگر، ژانری موسیقایی مانند  بیان (. به2118)نیوتال، « شود خویش و با گروه بدل می

های تجاری است، ارتباط ارگانیکی با دینامیسم نهفته در  ها و سویه واجد مؤلفهپسند، اگرچه  عامه

 (:263: 2113)کاکریل و لئو، « های زندگی مختلف دارد ها و سبک فرهنگ خرده

دن. گاهی تو مدرسه  آموزان دیگه هم گوش می دم، خیلی از دانش آهنگایی که من گوش می

رسم که  وقتا به این نتیجه می زنیم. خیلی هم حرف می ها کلی با شینیم و دربارۀ این آهنگ می

 (.aشوندۀ  کنیم )مصاحبه آموزا تو انتخاب آهنگا مثل هم عمل می ما دانش

 ای برای برقراری ارتباط . رپ وسیله4

ترین محصوالت مورد استفاده جهت گذران اوقات فراغت و  پسند یکی از اصلی موسیقی عامه» 

ن اجزای الینفک زندگی روزمرۀ بخش اعظم مردم در مدرنیتۀ متأخر تری ای نیز از جمله پایه

پسند در ایجاد،  (. در همین راستا، محققان بر نقش کلیدی موسیقی عامه1: 2111)بنت، « است

بسیاری از »اند. درواقع  تقویت و حفظ روابط اجتماعی با دوستان و اعضای خانواده تأکید کرده

آمیز و احساس  مل مثبت و سازنده، روابط اجتماعی مسالمتگر تعا ژانرهای موسیقی، تسهیل

 (.1122: 2115)پاپینزاک و همکاران، « پنداری با دیگران است همذات

دلیل اینکه طرفدار یکی دو تا خواننده  ایا دارم. به مدرسه دوستای زیادی بین همکالسیا و هم

ها و  هم نزدیکه. آهنگ هستیم، با هم دوست شدیم. خیلی جاها هم واقعاً احساسامون به

کنیم خیلی به هم  کنیم. احساس می کنیم و با هم ردوبدل می ها رو به هم معرفی می ترانه

 (.Lشوندۀ  نزدیکیم )مصاحبه

روانشناسان اجتماعی در تأیید نقش کلیدی مصرف موسیقی در در همین خصوص، برخی  

های  موسیقایی دربارۀ ویژگینوجوانان براساس سالیق »اند که  برساخت هویت اظهار داشته

(. از آنجا که پایۀ اصلی 13: 1888، 1)نورث و هارگریوز« کنند شخصیتی یکدیگر قضاوت می

ها دربارۀ همدیگر است، همسویی در سالیق  برقراری هر نوع رابطه میان افراد، قضاوت اولیۀ آن

آموزان از طریق  نشتواند به قضاوتی مطلوب و به برقراری رابطه بینجامد. دا موسیقایی می

گذاشتن موسیقی در تلگرام و اینستاگرام و واتساپ راهی برای بیان و انتقال عواطف  اشتراک به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. North & Hargreaves 
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گذاشتن، مستلزم و بیانگر رابطۀ صمیمی با  اشتراک کنند. عمل به پیدا می« دیگری مهم»خود به 

ویژه احواالت  ت بهطرف مقابل است. این کار درواقع راهی برای انتقال و بیان احواالت شخصی

 منفی، مانند مالل و اندوه است:
شه. کافیه  ها زده می ها، برای ایجاد یا ادامۀ رابطه با فرستادن یه آهنگ گاهی اولین سیگنال

الیک کنه یا خوشش بیاد تا رابطه برقرار بشه. گاهی تو یه گروه تلگرامی یا تو پیج اینستا یه 

شه جرقۀ ارتباطو زد  کم باهاشون می ن، کمکن ذاری. اونایی که الیک می آهنگ می

 (.tشوندۀ  )مصاحبه

های  ای برای ایجاد، تداوم و تحکیم تعامل پسند وسیله فقط مصرف موسیقی عامه بنابراین، نه 

ای تنگاتنگ با درک و  هر نوع تالش برای بازنمایی خود، رابطه»اجتماعی است، بلکه اساساً 

 (.11: 2118)الرسن و همکاران، « گران داردبرداشت فرد از سالیق موسیقایی دی

 گریزی و رؤیاپردازی از طریق مصرف موسیقی رپ . محدودیت5

مانند هر فرم فرهنگی دیگر، یک نیروی اجتماعی، سیاسی و نوعی برساخت اجتماعی  موسیقی 

و یابد  شود، تحول می فرهنگی دائماً تولید و بازتولید می-در مقام برساختی اجتماعی»است و 

لحاظ تاریخی و فرهنگی نسبی  میدان مناقشه و منازعه است. درست به همین دلیل، ارزش آن به

های موسیقایی نقشی کلیدی در برساخت و بازتولید  عالوه، کردارها و فعالیت است، نه مطلق. به

(. این پیوند ارگانیک فرم فرهنگی موسیقی 11: 2118)الرسن و همکاران، « نظم اجتماعی دارند

کنندگان بتوانند از آن برای بازتولید وضع موجود  شود که مصرف ا ساختار اجتماعی موجب میب

یا مقاومت در برابر آن استفاده کنند. در جوامعی که فرهنگ مسلط فضاها و مجاری اعتراض و 

عنوان گریزگاهی برای فرار از این انسداد   کند، جوانان از موسیقی رپ به انتقاد را مسدود می

 کنند: فاده میاست

کنیم. کجا یه کم شادی کنیم یا  تو جامعۀ ما هیچ تفریح و تفننی نیست. واقعاً ما تفریح نمی

کنه یک دنیای خیالی برای  دادن به موسیقی به ما کمک می خوش باشیم؟ حداقل گوش

شه یا  خودمون بسازیمو کمی از این فضا فرار کنیم. من خودم هر وقت اعصابم خورد می

 (.cشوندۀ  رم تو عالم موسیقی )مصاحبه کنم، می فگی میاحساس خ
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ها و  ای برای گریز از الزام پسند، دستمایه در اینجا عمالً مصرف یک کاالی عامه

فرهنگ مصرفی قلمرو رشد و رونق »های ساختاری جامعه است. درست است که  محدودیت

کنندگان  (، اما مصرف1: 2113)نگوین و همکاران، « گرایی است جویی، فردگرایی و تجمل لذت

دهند. دو نهاد خانواده و  گاه همین سازوکارها را ابزار مقاومت علیه انسداد ساختاری قرار می

لحاظ ایدئولوژیک،  کنند، به ها سپری می آموزان بیشترین اوقات خویش را در آن مدرسه که دانش

آموزان بیشتر از هر  یل دانشبیشترین قرابت و همگونی را با گفتمان مسلط دارند. به همین دل

ها،  شوند. از دید آن قشر دیگری برای پذیرش هنجارها و رمزگان فرهنگی مسلط فراخوانده می

اندازد و گریزگاهی برای  مصرف موسیقی رپ درواقع ترکی در این فضای یکدست روزمره می

 سازد. پرورش احساس و هیجان و رؤیا آماده می

 ری موسیقییا زدن دیگری بزرگ به . پس6

های  پسند غالباً بازنماگر تجربیات زندگی گروه به باور برخی محققان، موسیقی عامه 

؛ کلنر، 1881؛ گیلروی و بیکر، 1831ها و جوانان طبقۀ کارگر است )هبدیج،  رفته، اقلیت حاشیه به

هنگی مرتبط های فر مثابۀ پدیده های مختلف این نوع موسیقی را باید به گونه»(. از این دید، 2112

(. تحقیقات نشان 264: 2113)کاکریل و لئو، « با معادلۀ سلطه و مقاومت مورد مطالعه قرار داد

ای  های حاشیه پسند از همان آغاز از بطن تجربیات گروه دهد که بخش اعظم موسیقی عامه می

شده  امهای انج (. تحلیل مصاحبه1831مانند متن زندگی سیاهان آمریکایی نشئت گرفت )هبدیج، 

زدن سیطرۀ فرهنگ  آموزان، بعضاً حکم پس گویای آن است که مصرف موسیقی رپ برای دانش

 های ایدئولوژیک دولت را دارد. رسمی دستگاه

شه، خوشم نمیاد. واقعاً بیشتر جوونا از  من زیاد از آهنگایی که تو تلویزیون و رادیو پخش می

دیم،  ه به انتخاب خودمون گوش میشدن. حداقل این چیزایی ک  نصیحت و موعظه خسته

دن، مناسب نسل ما  بیشتر با احوال ما همخونی داره. خیلی از چیزایی که به خوردمون می

 (.hشوندۀ  نیست )مصاحبه

آموزان  مضامین دیگری نیز گنجاند که از اظهارات دانش توان خرده ذیل این مضمون می 

آموزان به  مضمون تقویت تمرکز اشاره کرد. دانش دهتوان به خر استنتاج هستند؛ برای مثال، می قابل

ها نیازمند تمرکز زیادی نباشد. از آنجا که  دادن آن های موسیقایی عالقه دارند که گوش گونه
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موسیقی رپ بیشتر به پراکندگی حواس، گریز از جدیت، مقاومت در برابر فضاهای نمادین 

آموزان واقع  ند، بیشتر، مطلوب دانشک های روزمره کمک می گرفتن تلخی سنگین و نادیده

منظور یادآوری تجارب گذشته  مضمون برانگیختن حافظه به توان به خرده شود. همچنین می می

آموزان به  دهد و عالقۀ دانش اشاره کرد. این کارکرد را بیشتر موسیقی جدی و کالسیک انجام می

بندی هویتی و هم  ین، هم در مفصلموسیقی رپ که چنین کارکردی ندارد، نشان از تغییری بنیاد

 در بافتار زندگی روزمرۀ جوان ایرانی دارد:
های  خواد این آهنگای سنگینو گوش بدی. من حتی حوصلۀ خواننده خیلی حوصله می

خواد که این زندگی  ها. یه ذهن آروم و عمیق می آنجلسی هم ندارم؛ چه برسه به کالسیک لس

 (.iشوندۀ  اونو از ما گرفته )مصاحبه

کننده کمک کند  تواند به ایجاد تغییرات شناختی در سوبژکتیویتۀ مصرف درواقع موسیقی می 

های منفی، تقویت تفکر منطقی و تشویق خالقیت داشته باشد.  و نقشی اساسی در تغییر شناخت

آموزان  شناختی در میان دانش این نوع مصرف موسیقی، برای رسیدن به سطح مطلوب تحریک

ها دارد، بدین  مشاهده نبود. اگر موسیقی رپ، هارمونی بیشتری با ذهن و روان آن چندان قابل

طور دائم  ها از تمام مقوالت جدی و عمیق و سنگینی که فرهنگ مسلط به سبب است که آن

ها حتی چندان اعتنایی به این مقوله  دهد که آن ها نشان می اند. مصاحبه کند، گریزان عرضه می

هایی برای حل مسائل ارائه  حل توانند راه ها می ها و محتویات مندرج در متن ترانه پیام»ندارند که 

)پاپینزاک و همکاران، « های جدید باشند دهند یا مقوی تفکرات نوین برای مواجهه با موقعیت

رو با مصرف موسیقی رپ، از کلیت زندگی روزمره و فضای فرهنگی  (. از این1121: 2115

 زنند. ند و رمزگان و قواعد فرهنگ مسلط را پس میگریز حاکم بر آن می

آموزان.مضامینومقوالتدربارۀمصرفموسیقیدرمیاندانش1جدول

 ایمضمونهسته
مضمون

 اصلی
 مضامینهمخوانخرده مضامینمحوری

بخش  سویۀ رهایی

 مصرف موسیقی

رهایی 

 ایجابی

ابراز عواطف و 

 زدگی هیجان

ات جسمانی، لذت فرورفتن در حس و حال، حرک

 کردن شور روانی و تجربه

 برقراری ارتباط
ها، جلب همدلی دیگری،  گذاشتن آهنگ اشتراک به

 پنداری تجربۀ مشترک هیجان و همذات
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آموزان.مضامینومقوالتدربارۀمصرفموسیقیدرمیاندانش1دولادامهج

 ایمضمونهسته
مضمون

 اصلی
 وانمضامینهمخخرده مضامینمحوری

 

 
 بازنمایی خود

نمایش سبک زندگی، نمایش سلیقه، ادعای کالس 

 و پرستیژ و پیروی از مد

رهایی 

 سلبی

 تفنن و سرگرمی
خیالی، پرکردن اوقات فراغت و  بازیگوشی، بی

 عادات روزمره

گریزی و  محدودیت

 رؤیاپردازی

گرفتن  ها، نادیده فرار از واقعیت، دورزدن محدودیت

 ه با فضاهای سنگین و جدیقواعد و مقابل

 زدن دیگری بزرگ پس

مقاومت علیه رمزگان فرهنگی مسلط، گریز از 

رفتن از قواعد  هنجارها و معناهای رسمی، طفره

 انضباطی و نهادی

 گیری بحث و نتیجه

آموزان دبیرستان است. این  مصرف موسیقی رپ، بخشی از اوقات فراغت و سبک زندگی دانش

یابی، معناسازی و تجارب زیستۀ  ن موسیقی چگونه با سازوکارهای هویتمسئله که مصرف ای

گیرد، دغدغۀ اصلی  ها قرار می بندی هویتی آن خورد و در کجای مفصل آموزان پیوند می این دانش

ترین نتیجۀ این تحلیل کیفی، کارکرد  این مطالعۀ کیفی از منظری انتقادی بوده است. عمده

آموزان است که این کارکرد شامل رهایی  زندگی روزمرۀ دانشبخشی موسیقی رپ در  رهایی

پسند، هم برای  ها از یک محصول فرهنگی عامه معنا که آن شود؛ بدین سلبی و رهایی ایجابی می

کنند و هم از  آور فضاهای نمادین موجود )رسمی و غیررسمی( استفاده می گریز از قواعد الزام

گیرند. زندگی روزمرۀ  یابی و ابراز وجود بهره می و هویتعنوان نوعی منبع معناسازی   آن به

آموزان چه در محیط مدرسه و خانواده، و چه در فضاهای همگانی، قلمرو منازعۀ دو  دانش

های اجتماعی و  پسند جهانی که از طرق ارتباطی گسترده )شبکه . فرهنگ عامه1فرهنگ است: 

. فرهنگ رسمی هژمونیک که 2کند؛  قلمرو رسوخ می ای و اینترنت و...( به این های ماهواره کانال

های سنتی و  های دولتی، خانواده، عرف های ایدئولوژیک دولت )مدرسه، رسانه از مجرای دستگاه

بندی  شود. هردو فرهنگ به انحای مختلف در تعیین مفصل امثالهم( بر این قلمرو تحمیل می

دهد، مصرف  ها نشان می حلیل تماتیک مصاحبهگونه که ت کوشند. آن آموزان می سوبژکتیوته دانش
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ای برای مقاومت علیه  پسند، گاه وسیله عنوان یکی از محصوالت فرهنگ عامه موسیقی رپ به

شده از مصرف  قواعد و رمزگان فرهنگ هژمونیک است. این امر نشان از آن دارد که رهایی منتج

گرفتن در  ریز از سیطرۀ یک فرهنگ و پناهاین موسیقی، نه رهایی در معنایی ناب و ایدئال، بلکه گ

دادن به قواعد رسمی و انضباطی  آموزان که از تن دیگر، دانش بیان دامن فرهنگی دیگر است. به

شوند. در نزاعی  پسند می فرهنگ هژمونیک گریزانند، ناگزیر تسلیم رمزگان و قواعد فرهنگ عامه

ن است، جدیت و صلبیت اولی، پسند در جریا که بین فرهنگ هژمونیک و فرهنگ عامه

 دهد. بودن دومی سوق می سوی سبکی و سطحی آموزان را به دانش

کوشند با مصرف آن، معناها و  آموزان می اما موسیقی رپ کارکرد ایجابی هم دارد و دانش 

ها از طریق مصرف این موسیقی،  هایی برای خود بیافرینند. آن ها و خویشتن ها و لذت ارتباط

بودنشان را  کنند و وجه مطلوب ها و مدهای مطلوب خود را به دیگران معرفی می کسالیق، سب

یابی را در  آموزان فرایند معناسازی و هویت نمایانند. گویی دانش به دیگری بزرگ )جامعه( می

گیرند، نه اینکه زیر سیطرۀ تولیدات فرهنگی  تر پی می ترین محصوالت فرهنگی آسان مایه پناه کم

های  گونه است که دستگاه کند. این قرار دهند که هژمونی و جامعه ارائه می غنی و جدی

زنند و جوان ایرانی را  هژمونیک ناگزیر خود دست به تولید موسیقی رپ از نوعی بومی می

یابی و معناسازی کند.  خوانند به سبکی بومی و با مصرف موسیقی محلی هویت فرامی

موزان بیش از پیش در معرض نفوذ موسیقی رپ و دیگر آ ترتیب، زندگی روزمرۀ دانش بدین

گیرد. امروزه فرهنگ هژمونیک در ایران در بسیاری جهات،  پسند قرار می تولیدات فرهنگی عامه

 پسندترین محصوالت فرهنگی است. اندرکار تولید عامه خود دست

ا شامل بخش مصرف موسیقی رپ که هردو وجه ایجابی و سلبی ر بنابراین، سویۀ رهایی 

انجامد؛ چرا که  آموزان از سیطرۀ فرهنگ هژمونیک نمی وجه به رهایی دانش هیچ شود، به می

پسندترین محصوالت به  کوشد رمزگان مسلط خود را در متن عامه فرهنگ هژمونیک اکنون می

ای که با توسل به مصرف موسیقی رپ از قواعد و  آموزان درست در لحظه ها ارائه کند. دانش آن

های دیگر،  گریزند و جهانی متفاوت با معناها و تعامل ها و رمزگان فرهنگ هژمونیک می امالز

کنند که بسیاری از قواعد آن را فرهنگ  ها در میدانی کنشگری می کنند. آن برای خود بنا می

وسیلۀ هژمونی تعیین کرده است. نتیجه اینکه مصرف موسیقی رپ اگرچه  شده به پسند تبلیغ عامه
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داند که با مصرف این  کننده شاید نمی معطوف به رهایی سلبی و ایجابی است، اما مصرفکنشی 

پسند ،چندان هم که باید، نتوانسته است از زیر سیطرۀ قواعد حاکم بر  محصول فرهنگی عامه

 زندگی روزمرۀ خود بگریزد.
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