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 چکیده

پردازد. امیرحسین مقصودلو، ملقب به  پسند مستقل و فرهنگ غالب می این مقاله به رابطۀ موسیقی عامه

عنوان یک  بهتتلو، خوانندۀ مشهور، مورد مطالعۀ این پژوهش است. این مقاله به مطالعۀ محتوای آثار تتلو 

شود این  پردازد. سؤالی که در این تحقیق مطرح می شمسی می 1390پسند در دهۀ  خوانندۀ موسیقی عامه

های نئولیبرالی مورد مناقشۀ چند دهۀ  دهندۀ سوژۀ برآمده از دل سیاست آیا این محتوا بازتاب است که

ن، ده اثر از این خواننده را که نظران است یا خیر. این پژوهش با روش تحلیل مضمو گذشته بین صاحب

کند که  هایی را مشخص می کند. نتیجۀ این بررسی، حوزه ها استقبال بیشتری شده است، بررسی می از آن

هایی هستند که همسو با فرهنگ غالب و بخش دیگر، در تقابل با آن قرار  ها شامل مضمون بخشی از آن

آید که هم مورد مذمت جامعه و  سرگردان و آشفته برمی ای گیرند. از دل چنین تطبیق و تقابلی سوژه می

 شود. ها واقع می فرهنگ و ایدئولوژی غالب و هم مورد عتاب منتقدان آن

پسند،  عامهفرهنگ غالب، موسیقی ، تتلو، تتلیتی امیرحسین مقصودلو، ایدئولوژی حاکم،های کلیدی:  واژه

 نئولیبرالیسم.
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 بیان مسئله

کند و مانند نیچه عصر حاضر را  یان انسان و جهان تأکید میگئورگ لوکاچ بر گسست م

اند و دیگر ستارگان راهنمای راه  پندارد که خدایان از جهان انسانی رخت بربسته عصری می

(. برخی دیگر از اندیشمندان ویژگی عصر نوین را تأکید 1۵: 139۴ها نیستند )لوکاچ،  انسان

ها دیگر مانند جهان سنتی تحت  ین صورت که فردیتکنند؛ به ا بر فرد و فردگرایی تلقی می

شوند. درواقع  ها و هنجارهای سنتی نادیده گرفته نمی های جمعی اجتماع و ارزش قدرت

توانند برنامۀ دلخواه خود را برای زیستن داشته باشند و با هزینۀ کمتری )کمتر  ها می فردیت

های مسلط جامعه عبور کنند. اکنون  شدن با فشار و سرکوب( از مرز هنجارها و ارزش مواجه

سیاسی، در جامعه رساتر شده است. افراد -های کالن اقتصادی وسیلۀ دگرگونی صدای آنان به

گرایی، در  شدن، فردگرایی و مصرف دلیل جهانی اند. امروزه به از رعیت به شهروند بدل شده

های زندگی،  سبکها،  فرهنگ ای از خرده کنیم که با تنوع گسترده شرایطی زیست می

های  کردن مواجه هستیم. یکی از عرصههای گوناگون زیستن و عمل ها و شیوه هویت

دهندۀ چنین گستردگی و تنوع صداها، موسیقی است. در موسیقی عصر جدید، قواعد  نشان

سخت و مسلط موسیقی کالسیک، شکسته و تا حدودی نفی شدند. انواع بسیاری از 

های  ها یا فردیت فرهنگ اند که هرکدام بازنمای خرده ود آمدهوج های موسیقیایی به سبک

اند یا اصالً این شرایط،  وجود آورده گوناگونی هستند. اینکه چه عواملی این شرایط را به

مثبت یا منفی است )آیا یک آزادی واقعی است یا صرفاً فریبی ظاهری(، خارج از حوصلۀ 

توان از سطح عام جهانی به سطح  ن را میسویۀ دیگر این بحث کال 1این نوشتار است.

های نوین در  های این فردیت خاص آن در ایران کشاند. در همین راستا، بررسی ویژگی

 شرایط کنونی، مسئلۀ کلی ما در این نوشتار است.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
.
ارائۀ تصویری باثبات )هرچند پویا( از هالۀ اقتدار و قدرت خود، برای »در همین زمینه هاروی نوشته است:  1

شدن سیاست اکنون همه جا فراگیر  ای شود. رسانه بران سیاسی و فکری ارزشمند قلمداد میها، ره ها، دولت شرکت

شده است و درواقع این امر، ابزاری زودگذر، سطحی و توهمی است که به موجب آن، یک جامعۀ فردگرایانۀ 

 (.288: 1992)هاروی، « کند های مشترک بیان می موقتی، نوستالژی خود را برای ارزش
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 نئولیبرالیسم. 1

این ها هستند.  ها و کنترل آن دادن هویت فردیت دنبال تنظیم روابط و شکل ها همواره به دولت

بخشیدن به آنچه تحت حاکمیت خود دارند، گاه شکلی حمایتی و گاه شکلی تنبیهی به خود  نظم

بخشیدن بدین هدف و تداوم خود، نیازمند ابزار هستند. گیرد. اصحاب قدرت برای تحقق می

شود. در کنار سایر  هرگاه این ابزار شمول و نفوذ بیشتری داشته باشند، اهمیت آن دوچندان می

پسند اعم از فیلم و ادبیات و  های ایدئولوژیک، یکی از این ابزارها، هنرهای عامه اتوسآپار

هایی از جنس  فرهنگ های منفرد و خرده گیری هویت موسیقی است. در جامعۀ معاصر ایران شکل

شود، اما بحث بر سر  ها اشاره شد، گاه با فرهنگ نئولیبرالیستی عجین می آنچه به آن

های گذشته، همواره محل مناقشه  ودن نظام اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در سالب نئولیبرالیستی

گذارند و  های اقتصادی، بر این مدعا صحه می بوده است. گاه برخی با استناد به بخشی از رویه

ها، اگر فرض  کنند. فارغ از میزان درستی و صدق این نظرگاه گاه سایرین خالف آن استدالل می

اند،  های نئولیبرالی به ساختار اقتصاد سیاسی جامعۀ ایرانی رسوخ کرده و رویه ها کنیم سیاست

های انسانی نیز مشاهده کرد. اگرچه چنین رسوخی را  گیری سوژه باید بتوان نتایج آن را در شکل

قد و عام مشاهده  طور تمام توان به گیری سوژه نمی چه در ساحت اقتصادی و چه در روند شکل

مشاهده است. به عبارت دیگر، اگر نئولیبرالیسم را  ورت خاص و بومی آن قابلکرد، ردپای ص

یافتۀ آن طبعاً متفاوت با سنخ  ای حاضر در جامعۀ ایران درنظر بگیریم، صورت تعین مثابۀ ایده به

سنخ آرمانی توصیف واقعیت نیست، بلکه ابزاری صریح و عاری از ابهام برای »آرمانی آن است. 

که هاروی نیز هنگام بررسی نئولیبرالیسم در (. چنان1۴0: 139۵)وبر، « صیفی استبیان چنین تو

توسل »گیرد:  جوامع متفاوت معتقد است که نئولیبرالیسم در هر جایی شکل خاصی به خود می

های  های اخالقی در انقالب ایران و چرخش بعدی به حکومت دینی، به رهاکردن شیوه به ارزش

گسیختۀ  نجا منجر نشده است؛ حتی با آنکه هدف انقالب زوال فردگرایی عنانمبتنی بر بازار در آ

 (.122: 1391)هاروی، « مبتنی بر بازار بود

 . فرهنگ عامه و تتلو2

های گوناگون  ترین مجاری بروز و تحقق ایدئولوژی توان یکی از محتمل پسند را می فرهنگ عامه

ژی نئولیبرالیستی نیز از این قاعده مستثنا (. ایدئولو132-122: 198۵محسوب کرد )گرامشی، 
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های نئولیبرالیستی در ایران  های مشخصی را دال بر اجرای سیاست نیست. همچنان که ما رویه

را در میان فرهنگ   توانیم ردپای چنین ایدئولوژی (، آیا می12۶: 1۴00کنیم )اباذری،  قلمداد می

یا خیر؟ به بیان دیگر، اگر نئولیبرالیسم را نیز مانند عامه یا زیست روزمرۀ افراد جامعه دنبال کنیم 

های حامل و  گیری سوژه هر ایده و روندی فراگیر قلمداد کنیم، باید بتوانیم این روند را در شکل

 عامل این ایدئولوژی دنبال کنیم.

پسند گنجاند،  توان ذیل فرهنگ عامه در جامعۀ ایرانی از میان همۀ ژانرهای مختلفی که می

دلیل گسترش روزافزون لوازم ارتباطی از یک سو و  جرئت ادعا کرد که موسیقی به ید بتوان بهشا

دهد. چنان زمانی آن از سوی دیگر، جایگاه برتری به خود اختصاص می جایی و همه ماهیت همه

پردازان معتقدند فرهنگ عامه را بدون  کند که بسیاری از نظریه که کوثری بدین موضوع اشاره می

پذیری موسیقی  (. این دسترس8-1: 138۶توان فهمید )کوثری،  پسند نمی رسی موسیقی عامهبر

ها باشد که این مسئله نشان از  ترین رسانه ترین و پرمخاطب موجب شده این رسانه جزء مهم

شود،  پسند محسوب می تأثیرگذاری آن دارد. از طرفی، این مجادله که کدام اثر یا هنرمند عامه

متنی تا  متنی و برون توان با درنظرگرفتن برخی معیارهای درون حال می ایان است. بااینپ جدلی بی

درنظر گرفته « folk music»پسند گاه معادل  حدودی بدین مجادله پاسخ داد. موسیقی عامه

بودن  دلیل نهفته اند به رو، همگام با دیگر نویسندگان ترجیح دادهشود، اما نویسندگان متن پیش می

پسند، از این واژه استفاده کنند )همان(. در  گیربودن درون صفت عامه و عامه ی ابتذال و تودهنوع

شدن آثار او و میزان  پسند، از معیارهای میزان شنیده این مقاله برای انتخاب یک هنرمند عامه

حضور وی در فرهنگ عامه و گفتارهای روزمره استفاده کردیم. با توجه به این معیارها، 

رحسین مقصودلو ملقب به امیر تتلو را انتخاب کردیم؛ زیرا براساس تحقیقات صورت گرفته، امی

های ایرانی زنده و معاصر است. تتلو در چارچوب  آثار او یکی از پرطرفدارترین موسیقی

طور رسمی مجوز فعالیت را از مراجع  گیرد که به پسند، در زمرۀ هنرمندانی قرار می موسیقی عامه

یافت نکرده است. اگرچه این هنرمند گاه در راستای اخذ مجوز برای پخش موسیقی یا متولی در

هایی  گاه موفق به این امر نشد. به همین دلیل چنین تالش هایی کرد، هیچ برگزاری کنسرت تالش

دهد که انعکاس آن در متن نیز مشاهده  پسند می ای در مطالعۀ موسیقی عامه به او جایگاه ویژه

شدن را برای او نداشته است، موسیقی وی را  نتیجۀ نهایی کار او نیز که عایدی رسمیشود و  می
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کند. به عبارت دیگر، موسیقی تتلو مستقل از جریان  نوع خاصی از موسیقی مستقل بدل می  به

موسیقی مجوزدار و مورد تأیید وزارت ارشاد است و در عین حال در متن جامعۀ ایرانی حضور 

تا چند سال  -با عنوان موسیقی غیرمجاز-های خارج از کشور عمدۀ موسیقیدارد و برخالف 

 شده است. جغرافیایی ایران تولید و مصرف -اخیر درون چارچوب سیاسی

در ایران  -خصوص تتلو به-مدت هنرمندان فعال در این نوع موسیقی  تجربۀ پیوندهای کوتاه 

ا در آن واحد از سوی نهادهای حاکمیتی، ه با سیاستمداران تا بازداشت و اعالم جرم علیه آن

تتلو بدین معنا جزء معدود هنرمندانی است که  1پسند است. ای هنر عامه خود بیانگر تأثیر توده

جای گذاشته  ازای اجتماعی به شدن متن و فرامتن آثار و زندگی شخصی و هنری او مابهعجین

کردن حواشی تلقی ر پدیدۀ اجتماعیشناسان د وتاب تحلیلگران فرهنگی و جامعه است. نفس تب

عنوان گروه هواداری که  نیز به« تتلیتی»پدیدۀ  2این هنرمند، گویای اهمیت این موضوع است.

نوبۀ  زند، به های این خواننده یا سبک زندگی تبلیغی او گره می هویت اجتماعی خود را به آهنگ

ها بدین محمدی نیز دربارۀ تتلیتی که بیچرانلو و خود پدیدۀ یکتایی در این زمینه است. چنان

برداری هستند که وقتی پیشوایشان حکم  یک لشکر آمادۀ فرمان»ها  کنند که آن موضوع اشاره می

هواداران( به -کنندگان درنگ چندین هزار نفر از پیروان )دنبال کند، بی بغوکردن صادر می بغ

افتد، در فضای واقعی تجمع  ان میکنند. وقتی ستارۀ محبوبشان به زند بغوکردن مبادرت می بغ

« کنند هزار پست در حمایت از او در اینستاگرام منتشر می ۷11کنند و در کمتر از سه روز،  می

 (.181: 1۴00)بیچرانلو و محمدی، 

 مبانی نظری

های  دهی به سوژه . تأثیر منطق نئولیبرالیسم در شکل1ایم:  در این مقاله به دو حوزۀ کلی پرداخته

های خود، از  دهی به پرسش پسند. از این جهت، برای پاسخ . فرهنگ عامه2ی؛ اجتماع

رویکردهای نظری در حوزۀ نئولیبرالیسم و فرهنگ غالب بهره بردیم. در بخش بررسی تأثیر 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
توان به دیدار مهدی کروبی با ساسی مانکن و انتشار کلیپ تبلیغاتی برای  های معاصر این برخوردها می مونه. از ن1

نژاد و دیدار تتلو با ابراهیم رئیسی و انتشار آهنگی تبلیغاتی برای میرحسین  او، علیرضا افتخاری با محمود احمدی

 موسوی اشاره کرد.

 http://aftabeyazd.ir/?newsid=۵0۵8۴،۵0۵8۴سم!، آفتاب یزد، شمارۀ خبر: . برای مثال چرایی رشد پدیدۀ تتلوئی2
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کنیم که دربارۀ  های اجتماعی، بر اندیشمندانی تمرکز می دهی به سوژه منطق نئولیبرالیسم در شکل

ترین  پذیری از جمله مهم اند. خودخواهی و مسئولیت برال تحقیق کردهخصوصیات سوژۀ نئولی

 ;Eliot, 2013اند. ) هایی است که برخی از محققان به سوبژکتیویتۀ نئولیبرال نسبت داده ویژگی

Foucault, 2014; Lorenzini, 2008; Schwiter, 2018عنوان یک  ها معتقدند نئولیبرالیسم به ( آن

ند که مسئولیت مشکالت اجتماعی مانند فقر و بیکاری را به دوش افراد ک منطق حاکم عمل می

کنند، احساس  سازد که تنها در قبال شرایطی که در آن زندگی می هایی را می اندازد. انسان می

با  فرهنگ نئولیبرالگیگان در کتاب  (. از این گذشته، جیم مک2009کنند )آبلمان،  مسئولیت می

ها و مطالب  مارگارت تاچر و همچنین بررسی رسانه« نو باید ساخت انسان»اشاره به شعار 

پذیری و  پردازد که روحیات ریسک نوعی خویشتن نئولیبرالی می دربارۀ فرهنگ نئولیبرال، به 

انتزاعی دارد؛ گویی زندگی خود را با اوقات فراغت دنیوی و تخطی از آداب و رسوم سنتی قمار 

برانگیزی است که فردیت او تنها و بدون یاری و های مسئله بکند؛ زیرا او درگیر انتخا می

 (.118-11۷: 201۶گیگان،  مکها مواجه است ) حمایت نهادهای سنتی با آن

پسند، از نظریات تئودور آدورنو استفاده  از سویی، برای تبیین رابطۀ فرهنگ و موسیقی عامه

سیقی، سه گزارۀ اصلی درمورد موسیقی طور خالصه، آدورنو در گفتارهایش دربارۀ مو کردیم. به

پسند هنجارین،  . موسیقی عامه1ایم:  ها تمرکز کرده پسند گفته است که ما در این مقاله بر آن عامه

روی شنیدن و انفعال  پسند مخاطب را دچار واپس . موسیقی عامه2تکراری یا یکدست است؛ 

که روان مخاطب را با  طوری است؛ بهبخش اجتماعی  پسند عامل تحکیم . موسیقی عامه3کند؛  می

(. 22۶-222: 138۶؛ استوری، 139۷کند )آدورنو،  داری سازگار می سازوکارهای زندگی سرمایه

همراه هورکهایمر در بیان کارکردهای صنعت  ها دقیقاً همان چیزی است که آدورنو به این گزاره

 (.28۷-209: 1389شمارد )آدورنو و هورکهایمر،  فرهنگ برمی

های آدورنو موافقیم، اما معتقدیم مواجهۀ مخاطبان با موسیقی  ا با بخشی از این گزارهم

بخش اجتماعی نیست؛ برای مثال  گوید، منفعالنه و عامل تحکیم چنین که آدورنو می همیشه این

پسند  استوارت هال و دیگر اعضای مکتب بیرمنگام بر این عقیده هستند که موسیقی عامه

هایی از  جتماعی، عاطفی و جنسی جوانان است و حتی گاهی در آن، سویهبیانگر مسائل ا

( 1990(؛ برای نمونه دیوید ریزمن )1998شود )هال،  مقاومت در برابر قدرت حاکم دیده می
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پسند آمریکایی را مطالعه کرده است )به  های اجتماعی شورشگرانه در موسیقی عامه درونمایه

( اشاره 198۷توان به عقیدۀ جنیس ردوی ) این راستا نیز می (. در239: 138۶نقل از استوری، 

نوعی در برابر قدرت  پسند عاشقانه به های عامه دار با خواندن رمان کرد که معتقد بود زنان خانه

 کنند. حاکم مقاومت می

 روش تحقیق

خاب گیری و انت ترین بخش پژوهش حاضر، نحوۀ نمونه توان گفت در آغاز کار، مبهم جرئت میبه

های بعدی پژوهش بود. رشد و گسترش چشمگیر فضای ابری و امکان بقای  آثار برای بخش

های  ها و روش های اخیر و همچنین رسوخ و انسجام تکنیک محتوا در فضای مجازی در سال

باثبات پخش آثار موسیقیایی در فضای موسیقی ایران، ما را با دو وجهۀ کامالً متفاوت در آغاز و 

دهۀ اخیر مواجه ساخته است. شایان ذکر است که این دشواری در مطالعۀ آثاری که پایان دو 

ها در دست نیست، چندین  اند و هیچ انتشار رسمی از آن گاه موفق به دریافت مجوز نشده هیچ

طورکلی  برابر شده است. در کنار همۀ مشکالت مختص جامعۀ ایرانی، مشکالت عمومی نیز به

های مورد استفاده  توان به گستردگی رسانه شود که از این جهت می عاتی میگیر چنین مطال گریبان

برای پخش موسیقی، توجه کمتر هنرمندان به آرشیو و مستندسازی کارهای اولیه در مقایسه با 

ویدیو  محور آثار هنری و پخش موزیک سنجی آمار مخاطب های بعدی، دشواری صحت دوره

 کرد.صرفاً برای برخی از آثار اشاره 

هایی که در زمینۀ موسیقی فعال هستند، رجوع  حال، برای انتخاب آثار به عمدۀ رسانه بااین

، «Radio Javan» های مختص موسیقی ایرانی نظیر توان به رسانه ها می شد. از این رسانه

«wikiSeda » و خارجی اعم از«SoundCloud» ،«Youtube» ،«Itunes» ،«Sptify»  و تمام

های مجازی اشاره کرد. براساس  های موسیقی و شبکه رسمی خوانندگان در سایت های پروفایل

توان گفت که با انتشار اولین آلبوم موسیقی خوانندۀ مدنظر به نام  گرفته می مشاهدات صورت

ای خود شده است؛  تری از فعالیت حرفه ، این خواننده وارد مرحلۀ جدید و رسمی«زیر همکف»

ها  های منتشرشده، مستند و در اغلب رسانه ها و آلبوم این آلبوم تمام قطعهای که پس از  گونه به

راحتی در دسترس نیستند یا اطالعات  های پیش از آن به که قطعه دسترسی هستند؛ درحالی قابل

دهد که در  آوری آرشیو خواننده رخ می صورت جمع صورت ناقص و عمدتاً به انتشار آن به
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رو در همین راستا، دورۀ فعالیت این خواننده به دو بخش  از این مراجع مختلف متفاوت است.

 و با محوریت آلبوم او با عنوان زیر همکف تقسیم شده است. 1390پیش و پس از سال 

ای  ها در هیچ رسانه در بخشی از دورۀ اول با آثاری مواجه بودیم که جز نام، اثر دیگری از آن

های نیمۀ دوم  تربودن و مستندبودن قطعه دسترس توجه به قابلقابل دریافت نبود. به همین دلیل با 

بندی آثار او براساس این دوره از فعالیت او انجام شده  دورۀ فعالیت این خواننده، گزینش و دسته

ترین کاستی  همراه داشت. مهم هایی به است. بدیهی است که انتخاب اثر از این دوره نیز کاستی

ها است  ها در برخی از رسانه دلیل محتوای آن اثر از این خواننده بهاین دوره، منتشرنشدن چند 

ها داشت؛ هرچند در قیاس با دیگر آثار این دوره، با توجه به  که حواشی نشان از اهمیت آن

شوند، نگارندگان را مجاب کرد که انتخاب  مراجع محدودی که شامل همۀ آثار این خواننده می

اثر )تا تابستان  3۵کند. در این دوره از مجموع  حاضر ایجاد نمیاین آثار مشکلی برای نوشتۀ 

های مورد اشاره  اثر اول در فهرست از نظر تعداد پخش و آمار مربوط به رسانه 20(، 1399

 (.1انتخاب شدند )جدول 

 ترتیبمیزانمحبوبیت.آثاربه1جدول

 آلبوم ژانروریتم ویدیو سالانتشار آهنگ

 قهرمان شقانه/ آرامعا  139۶ نوازش*

 من عاشقانه/ آرام ✔ 1393 با تو

تو داری به چی 

 کنی؟ فکر می
 ۷شمارۀ  عاشقانه/ آرام ✔ 139۵

بذار تو حال خودم 

 باشم*
 من عاشقانه/ تند ✔ 1393

 ۷شمارۀ  عاشقانه/ آرام ✔ 139۵ بغلم کن

 جهنم مهمانی/ تند ✔ 139۷ بازی مسخره

 جهنم ماجتماعی/ آرا ✔ 139۷ شب تیره*

 ممنوع عاشقانه/ آرام  139۴ به من چه هان؟!*

 تتلیتی اجتماعی/ آرام ✔ 1392 مغز دررفته*
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 ترتیبمیزانمحبوبیت.آثاربه1دولادامهج

 آلبوم ژانروریتم ویدیو سالانتشار آهنگ

 جهنم اجتماعی/ آرام ✔ 139۷ مهمونی*

 تتلیتی عاشقانه/ آرام ✔ 1392 بره خوابم نمی

 ممنوع اجتماعی/ آرام ✔ 139۴ منوع*م

 قهرمان عاشقانه/ تند  139۶ نیمار

 برزخ عاشقانه/ آرام  1398 خواد دلم می

 جهنم عاشقانه/ آرام  139۷ صدی چند؟

 جهنم اجتماعی/ تند ✔ 139۷ جهنم*

 تتلیتی اجتماعی/ آرام ✔ 1392 خونه خوبه

 برزخ اجتماعی/ آرام  1398 عجب*

 ۷8 قانه/ آرامعاش  1399 خلسه

 ۷8 مهمانی/ تند  1399 بزنم نفت دربیاد*

 اند.دهاثرنهاییموردتحلیلبا*مشخصشده*

ها عواملی نظیر سبک، ریتم و  صورت اولیه کدگذاری شدند و در آن بیست اثر نهایی به

، «عاشقانه»موضوع کلی اثر مدنظر قرار گرفت. با تجمیع این کدها به سه دستۀ کلی آثار 

هایی با ریتم تند  رسیدیم که عمدتاً شامل قطعه« مختص مهمانی»های  و قطعه« سیاسی-اجتماعی»

های هر دسته با  شود که نمونه و شاد هستند. طبعاً هر دسته شامل تعداد بسیاری آهنگ می

محور )از جمله تعداد پخش، لیست محبوبیت  درنظرگرفتن دو عامل سال انتشار و آمار مخاطب

های  منظور پوشش آلبوم دهی به سال انتشار به ها و دارابودن نسخۀ تصویری(، با اولویت در رسانه

اند. درنظرگرفتن این عوامل ما را به  تر به دورۀ دوم فعالیت، انتخاب شده متفاوت و نگاهی جامع

. 3. بذار تو حال خودم باشم؛ 2. مغز دررفته؛ 1انتخاب ده اثر زیر برای تحلیل نهایی مجاب کرد: 

. بزنم ۶. عجب؛ 10. جهنم؛ 9. مهمونی؛ 8. شب تیره؛ ۷. نوازش؛ ۶. ممنوع؛ ۴به من چه هان؟!، 

 نفت دربیاد. از میان این ده اثر، چهار اثر دارای نسخۀ تصویری هستند.
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کار گرفته شده است. این  روش تحلیل مضمون برای تحلیل آثار برگزیده در این تحقیق به

رود.  کار می های کیفی به گزارش الگوهای موجود در دادهروش برای شناخت، تحلیل و 

های  های متنی است که داده توان گفت تحلیل مضمون، فرایندی برای تحلیل داده طورکلی می به

(. Michelle E. Kiger & Lara Varpio, 2020دهد ) گوناگون و پراکنده را نظم و سامان می

ته به چارچوب نظری خاصی نیست. این های وابس تحلیل مضمون خالف عمدۀ دیگر روش

(. به زبان ساده، مضمون 10: 1390روش بیشتر یک روش تفسیری است )عابدی و همکاران، 

نوعی سازمان کلی یا بخشی از  توان یافت که به های مورد بررسی می الگویی است که در داده

هدف از نوشتن »ان گفت تو سازد. به عبارتی می محتوای مورد مطالعه را برای تفسیر آشکار می

ای بیان شود که  گونه ها به تحلیل مضمون این است که حکایت کامل و پیچیدۀ موجود در داده

)همان(. تحلیل مضمون شش « خواننده دربارۀ اعتبار و صالحیت تحلیل پژوهشگر متقاعد شود

. بازبینی ۴ها؛  نوجوی مضمو . جست3. ایجاد کدهای اولیه؛ 2ها؛  . آشنایی با داده1مرحله دارد: 

از  .(& Braun, 2006 Clarke. تدوین گزارش )۶ها؛  گذاری مضمون . تعریف و نام۵ها؛  مضمون

آمدن الگویی معتبر در آثار مورد تحقیق، از تحلیل دستهمین رو در پژوهش حاضر نیز برای به

فارغ از تکیه  گیرد که روی ما قرار می مضمون استفاده شده است. با این روش، این امکان پیش

عنوان محتوای بنیادین گسترده در همۀ آثار  بر نظرگاه پیشینی، الگوهای غالب تکرارشونده به

 عیان شوند.

 های تحقیق یافته

برای تحلیل آثار امیر تتلو، متن ده آهنگ برگزیده را طی سه مرحله کدگذاری کردیم. مالک 

ال و جهان اجتماعی او بود. مفاهیم و های مربوط به سوژۀ نئولیبر کدگذاری، مباحث و خصیصه

های اجتماعی و روانی وی و همچنین اطرافیانش از جمله خانواده،  مباحثی که به من او یا زمینه

دوستان، کار و وضعیت کالن جهان اجتماعی از هر چهار منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

 ۴1شامل کدگذاری باز،  شد، مشخص و کدگذاری شدند. در مرحلۀ نخست اقتصادی مربوط می

کد به چهار  ۴1ها ایجاد شد. سپس در مرحلۀ کدگذاری محوری، این  کد در بین این آهنگ

ها )از کم به زیاد( تقسیم شدند. محور نخست کدهای  محور اصلی براساس میزان بسامد آن

هیم بار، محور دوم، کدهای شامل مفا 28شامل مفاهیم پیوند عاطفی و اجتماعی که درمجموع 
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بار، محور سوم، کدهای درخصوص روحیۀ فردی درمجموع  33درمورد خودمحوری درمجموع 

اند. همچنین  بار تکرار شده ۶۶بار و محور چهارم شامل کدهای دربارۀ نگرش که درمجموع  ۵۵

(، 1۶(، جنگیدن )33کد، کدهای درمورد نقد وضعیت فرهنگی و سیاسی ) ۴1از میان این 

(، افراد 10(، بدنمندی و مباحث شهوانی )10(، احساس شکست )11اده )(، خانو13خودستایی )

( بسامدی بیشتر از همه ۶اعتنایی ) ( و بی8(، خستگی )8(، تنهایی )9را مقصر مشکالت دانستن )

2مشاهده است. قابل 1های مضمونی در نمودار  سایر کدها و شاخه 1داشتند.
 

 

 
 هایمضمونیآثار.کدهاوشاخه1نمودار

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 . اعداد داخل پرانتز، تعداد دفعات تکرار آن کد است.1

( از همین روش 1۴00بیچرانلو و محمدی نیز در تحقیق دیگری دربارۀ تتلو و آثارش )بیچرانلو و محمدی،  .2

 آمده در این دو تحقیق تکرار شده است. دست امین نهایی بهاند و بخشی از مضتحلیل مضمون استفاده کرده
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 بینی . جهان1

اش در  بینی مثابۀ یک متن، پیش از ورود به جزئیات آن، کلیت و جهان برای فهم یک اثر به

دنبال آن هستیم نیز از این نگاه مستثنا  گیرد. آنچه در آثار امیرحسین مقصودلو به اولویت قرار می

تاری به کلی خصوص در جان کالم آن، ساخ سازد و به بینی و فضایی که تتلو می نیست. جهان

شود؛  بینی او به دو ساحت من و دیگران تقسیم می ساده، اما بسیاری گسترده است. این جهان

توان ضمیر ما را در کارکرد جمعی آن مشاهده  های او می که حتی کمتر جایی در آهنگ طوری به

رابطۀ خود و نهد، بلکه  تنها محور را بر مدار فردیت خویش بنا می بینی نه کرد. او در این جهان

کند. طبیعت  دیگران و حتی رابطۀ بین همۀ افراد را نیز بر محور مفهومی با عنوان طبیعت بیان می

بینی  ی هندوئیسم تلقی کرد. به بیانی دیگر، آنچه در جهان«کارما»توان مفهومی شبیه به  تتلو را می

ت. این نوع نگاه به تتلو با آن مواجه هستیم، ترکیبی از خودمحوری و کارمای هندوئیسم اس

ای مانند شکست یا مشکالت داشته  شود که او دو نگرش متفاوت به مسئله جهان موجب می

گونه تخطی و  تنها مرتکب هیچ باشد. در نگاه تتلو هنگامی که او با شکست مواجه شده است، نه

شدن و کای برای پا اشتباهی نشده، بلکه این شکست و دشواری که او به آن دچار شده، مقدمه

داند، بلکه آن را  ها می تنها متوجه خود آن درنتیجه پیروزی است، اما او شکست دیگران را نه

طور خالصه، تتلو شکست خود را  کند. به نتیجۀ اشتباه و خطای پیشین خودشان قلمداد می

مده ای برای پیروزی در آینده، و شکست دیگران را برآ برآمده از شرایط بیرونی نه خود و مقدمه

های او شاهد عباراتی هستیم که خود افراد را مقصر  داند؛ برای مثال در آهنگ از خودشان می

خودش »، «خورده شن، بذار بره با اونا که درخورشن دوست دارن دست»داند:  مشکالتشان می

زیادی ول بپری، بدن حق داره کوفته شه، »، «خواست که تو چشه، خودش خواسته سوژه شه

)در این « بزنی نفت دربیاد»)همگی در آهنگ به من چه هان(، « استه کوفتش شهاون خودش خو

آقا »، «داد من زدم نفت دربیاد، دختردایی رو پا می»بخش آهنگ، صدای همخوان یک زن است(، 

اینجا »)همگی از آهنگ بزنم نفت دربیاد(، « کنه کنه، خودش سفارش می *** که خارش می

 )از آهنگ عجب(.« شو ر کشتیکرد زی هرکی خودش سوراخ می

برد، این قدرت را به او  کار می های خود به این طرز نگاه تتلو و مفاهیمی که در آهنگ

عنوان شخص ثالث، بلکه در متن  دهد که از جایگاه یک پیر خردمند و دانای کل، اتفاقاً نه به می
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تا پیرهن بیشتر از تو پاره  تونی بفهمی/ چند دونم نمی می»دهد قرار گیرد:  روایتی که ارائه می

)آهنگ بزنم نفت دربیاد(. « سالگی من کردم هشت مثل تو فکر می»)آهنگ مغز دررفته( یا « کردم

وری یا اونوری، یا  یا این»بیند یا سفید:  او با نگاهی صفروصدی دیگران مقابل خود را یا سیاه می

طور که پیش از این نیز گفته شد،  همان )از بزنم نفت دربیاد(. در همین راستا،« بیکینی یا روسری

زدن همۀ رفقام به اسمم، به  ضربه»کند:  وجو می تتلو عامل شکست خود را در این دیگران جست

)ممنوع(، « یه سری درد مال بدیامه/ یه سری هم یادگاری از دوستم بود»)مغز دررفته(، « حسم

)عجب(، « زدن رود منو مه دستبرد میخواستم که ماهیا جون بدن و/ رفقا داشتن ه ولی من نمی»

دل از ننه بابا »)جهنم(، « ترسن بگن که رفیق منن/ حق دارن، بایدم منو ببینن جیغ بزنن رفقا می»

رود که او ابتدا  بودن تتلو تا جایی پیش می کل )شب تیره(. دانای« از رفیق، حتی از وطنت سیره

کند. در مقابل، در جایگاه  پندارد، نفی می یهر آنچه قاعده و ساختار اجتماعی را مقابل خود م

کند، ملزم به  کند که هر آنکه او را دوست قلمداد می هایی اخالقی صادر می یک پدر دستورالعمل

ها است. همان آدابی که با عنوان تتلیتی معروف شده است؛ برای نمونه آهنگ  تبعیت از آن

اما آنچه اهمیت دارد شاید در نوع این  های اخالقی است، ممنوع، سرشار از این دستورالعمل

کند، بلکه در موفقیت و  ها است که نتیجۀ آن نه در اصالح آنچه زشت قلمداد می دستورالعمل

گوییم، عالوه بر راوی،  شود. طبیعی است هنگامی که از خود سخن می اش خالصه می پیروزی

کند. این خود در متن  وجو و بازتولید می سخن از مخاطبی است که خود را در متن جست

ها همه چیز را از خانواده تا دوستان و از وطن تا لحظات عاشقانه، در خدمت خویش  آهنگ

های خود را چه از نگاه مثبت چه از لحاظ منفی در نسبت با خود تعریف  خواهد. او عاشقانه می

هردو سوی رابطۀ  ای برای خشنودی توان از اعتراف به اشتباه یا رابطه کند و کمتر جایی می می

طور طبیعی از  )جهنم(. به« تو این یکی خواستم شبیه خودتون باشم»روایت شده، سراغی گرفت: 

اعتنا باشد؛ برای  توان انتظار داشت که به وضعیت غیرخود بی چنین در مرکز قرارگرفتن خود می

و شاهد این های دیگر ا سرشار از این ایده است یا در آهنگ« به من چه هان؟»مثال، آهنگ 

عین خودم بگیر همۀ »، «بذار پشتمون حرف دربیاد، بذار بزنن نفت دربیاد»جمالت هستیم: 

چپ، بشین به فیلم به تخمه/ عین خودم لش، ولی عین خودت  زندگیو به ***/ بزن کوچۀ علی

هام به دیوار به دنیا یه غره حسم/ منم عین خودت قفلی، حتی عین خودت نشستم/ چشم بی
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شه این فرمونو بدیش من/ ما بد نبودیم بلد بودیم، دنیا ما رو گم میزنم و می / مینیشخند

 )جهنم(.« که شدن به *** همه وقتی»)عجب(، « خورد نمی

اعتنایی تتلو به دنیای پیرامون خود نیز نگاهی در نسبت با  توان گفت که بی از این گذشته، می

کند، آن را نتیجۀ انتخاب و  فراد صحبت میخویشتن است. او هنگامی که از آسیب و شکست ا

های رفتاری خودش  پندارد و درنتیجه آن را محصول عمل در چارچوب عاملیت پیشینی فرد می

اعتنا  تنها بی شود، نه کند. این در حالی است که وقتی پای خودش به میان باز می قلمداد می

شد. نقطۀ اوج این انتقاد را در ک صراحت ساختارهای اجتماعی را به نقد می نیست، بلکه به

توان دید. ساختارهایی که شکستن و نفی بخشی از آن را  های عجب، جهنم و شب تیره می آهنگ

های خود در شکستن  داند. او از پیروزی پیروزی و باقی آن را عامل توقف خود می

دلسوز یا پیر  ها را در نقش پدر کند و آن ثانویه می  برداری های اجتماعی نیز بهره چارچوب

شکن عنوان گشایشی برای دیگران و خط  کند و به خردمندی که پیش از این نیز گفتیم، عرضه می

ها را مانعی در  کند. گشایشی که از این جایگاه برای دیگرانی است که حتی آن بودن توصیف می

ره/ تنها به  و میخالی جل دست»سازد:  گونه او از خود تصویر قهرمان می داند. این برابر خود می

)مغز دررفته(، اما قهرمان ما گویی در عین حال « عشق هرکی که طرفداره/ من مال دو سال بعدم

 دهد. کند، آن را برای دیگران نیز انجام می شکنی می که برای موفقیت خود بت

دی ها و آثار تتلو همواره مملو از یأس و فضایی آکنده از خستگی و ناامی عالوه بر این، آهنگ

ام از این الگوریتم زندگی، خسته از دوست دارم اونم  خسته»از جهان پیرامون خود است: 

با دست »)به من چه هان(، « کنه؛ دیگه هر گلی که بهم بدی که بهم بگی/ آرومم نمیهرطوری

تر نیز گفته شد،  طور که پیش )از آهنگ مغز دررفته(. او همان« خالی دادیم به *** خودمونو

دهند تا او را شکست  دست هم می به بیند؛ سازوکارها و افرادی که دست برابر خود می جهان را

های مغز دررفته، بذار تو  وجوی تنهایی است. در آهنگ دهند. به همین دلیل همواره در جست

حال خودم باشم، به من چه هان، عجب، جهنم و شب تیره، این تنهایی نمود بسیاری یافته است. 

های عاشقانۀ فراوانی را  اعتنا و از همه گریزان است. تتلو شکست یرامون خود بیاو به جهان پ

فهمد و او را طرد  تجربه کرده و از دوستانش خیانت دیده است. درنهایت جامعه او را نمی

راه نیست احوالم/ شبا بد، روزا درگیر کارم/ و حالم خوش نی، تو منو کشتی/  روبه»کند:  می
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ها کوهن/ انگار مجبورم که ازت  و خنده این پشت نی/ اخمام تو هم، غصه شینم پشت پنجره می

حاالی  وهای/ همون عشق  مونده آره ما پس»)نوازش(، « ها چقده شومن دورم/ بی تو این شب

پام/  خواد بیاد پایین، دور و برو می ش اشکا می همه»، «دیریم/ آره ما زامبی بودیم زیر گریم دیربه

« ذارم مو همه جا، جا می چام/ چتم و هی همه چی ه، انگار روزی دو بار میش بینی گرفت همه

مسائل موجب یأس و گریز او از دیگران و   ها واقف است و این )عجب(. تتلو به همۀ این

وجو  دنبال راه خروج هم هست و راهکار را در خود جست شود، اما او به غلتیدن در خود می

جنگد و ابتدا  ز دیگران ناامید است، هدف دارد. برای موفقیت میکند. گویی در عین حال که ا می

عجب »گردد:  دنبال رهایی می در بیرون و سپس بعد از شکست در بیرون، در درون خود به

کنی، ولی  ش حمالی بیخودیه، نمونده به پام کسی/ جمع می همه»، «اونایی که دویدن و آخر شدن

های مغز دررفته، بذار تو حال خودم باشم  چنین آهنگ)عجب(. هم« باید تهش بدی بری واینسی

ای هدفمند  نمایانند. به بیانی دیگر، سوژۀ تتلو سوژه و عجب، این روحیۀ وی را به تمامی بازمی

کس را در مقابل  چیز و همه است. او هدف را در پیروزی خود یافته است، اما از آنجا که همه

برد، و یکه و تنها به جنگ جهانی  نهایی خود پناه میبیند، برای رسیدن به هدفش به ت خود می

جنگیدم پاش خندیدم باش/ با اون »رود که هر آنچه الیق آن بوده، از وی دریغ داشته است:  می

دونستم/ هیچی تهش نیست حرفاش/ شده از این وضع و از رپ سیر چشم/ موزیک  که می

انقدر پیر بشم/ فکر نکن که دست  تیرکشن/ حق بده ها هفت عشقمه درگیرشم/ وقتی قورباغه

 )مغز دررفته(.« دم حتی اگه دستگیر بشم کشم / من ادامه می می

 شهر سیاست و آرمان. 2

های به من چه هان، ممنوع، عجب، جهنم،  از میان ده آهنگ برگزیده برای تحلیل، بیشتر، آهنگ

از وضعیت جامعه را به  توان نقد شب تیره و مهمونی دربردارندۀ نقد وضعیت موجود هستند. می

. اقتصادی؛ هرچند میان این ۴. فرهنگی؛ 3. سیاسی؛ 2. اجتماعی؛ 1چهار حوزۀ کالن تقسیم کرد: 

تأمل  ها مرز دقیق و روشنی وجود ندارد و همگی با هم روابط متداخلی دارند. نکتۀ قابل حوزه

و موارد بسیار  این است که نقدهای او بیشتر در حوزۀ فرهنگی و اجتماعی و سپس سیاسی

پردازیم که نقدهای او شامل چه  اندکی در حوزۀ اقتصادی است. در آغاز به این مسئله می

گیرد و زاویۀ دید او به به این مسائل چگونه  شود و همچنین چه مسائلی را دربرنمی مسائلی می
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اعتنایی به  توان گفت روابط ناسالم اجتماعی از قبیل بی های تتلو می است. با بررسی متن آهنگ

کند؛  هستند که وی بیان و نقد می  یکدیگر و همچنین ریاکاری عمدۀ مسائل فرهنگی و اجتماعی

گیم/ همه جا گشنه، پس همه جا پشت هم بد همو هی می»برای مثال: آهنگ به من چه هان؟!: 

 شینیم و وایسادن یه/ می…ری/ دی فقط وعده بعد و هی میغم همو کی دیدیم/ همه جا می

واسه همینه که هنو »آهنگ ممنوع: «. گیریم بینیم/ دم بدشانسی فقط فیلم همو می پیرمرد رو می

ش  هیچ هیچیم؛ واسه اینکه پشت هم نیستیم/ آره ما زامبی بودیم زیر گریم/ یادمون دادن همه

عجب معصومیت *** شد؛ *** همه مادر شدن / »آهنگ عجب: « همدیگه رو زیر بگیریم

ست دیدم، کافر شدم/ ... / آها از رو همدیگه راحت/ عجب از رو غرض رد میمسلمونا رو در

بندن رحمن/ آدما اینجا از پشت دست گرگو می شیم / ... / به هر کی نگو تو اصالً دردتو که بی

کنن و سمت ن/ عقبو ول می جنبه / یه سری فقیر و یه سری هم که خب/ دست پر و بی …و/ 

شه زیر غرور و زور تکی/ قای اجباری، بهشتای زورکی/ کمرت خم می/ توفی …جنگن/ جلو می

«. شوکرد زیر کشتی های پولکی/ اینجا هرکی خودش سوراخ می زنکی، همسایه حرفای خاله

توام ریختی زهرتو به ما/ همه زدن قلبتو یه راه/ .../ تا یکم شل وا بدی، طرف »آهنگ جهنم: 

آهنگ شب تیره: «. فروشن هموپوشن غمو/ به خیار می  ن میشرفته جیباتم زده/ .../ صبح پا می

کنیم *** هم زیر میز  دررو، پرچم نه پایه داره نه میله/ ... / تو مدرسه انگشت می همه وزه، بزن»

 «.ای از دست من ام از دست تو، خسته / خسته

و  شویم که نقدهای او در حوزۀ سیاسی همچنین پس از بررسی متن آثار او متوجه می

های حاکمیت، سرکوب اعتراضات و موضوعات روز  ها و دوگانگی اقتصادی بر گرد بالتکلیفی

ای، ارسال دختران ایرانی به کشورهای عربی و متلک به ریاکاری  سیاسی نظیر توافق هسته

ریختن جمع  آ، شهر ما قاضی نداشت؛ قصاب بود/ یه عده می»چرخد. آهنگ عجب:  سیاسی می

زدن نصاب زود/ تو شهرمون همیشه دو تا چشم رو غذام بود/ چاقو  زنگ میکردن/ یه عده  می

«. فهمن / آ شهر ما تلفناش شنوده، ولی حرفتو نمی…ترسیدن از آمپول/  کردن *** هم/ می می

شهر پر از مردای عذب که رحم نکردن حتی به دریای خزر/ کشور پر دستای »آهنگ شب تیره: 

/ اینجا پر تاریکیه …ای رم پس بدن/  خوان توافق هسته / اینا میخالی، قهرمانا مستای خزن/ ...

سوزی هی نسل به نسل/ دل پر از همه، مش زیر مقنعه/ اما بازم اونی که فحش می خوره  می
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ها/ ... / پلیس دنباله من جی جی حالله عربا/  عممه / پر اشکه حمام ما، دروغ رفت زیر عمامه

/ ناموس زیر بدن مرد کثیف، تو صف جلویی چند تا تن نرم تو مشهد نه دوبی یا تو شبای هوال

 «.زدن بردن همه، عشقمو ایمانو/ پر از خاک و پر از مه کردن ایرانو»آهنگ مهمونی: «. نحیف

نوعی با توهم او از خودش یا خودستایی فردی  بینش تتلو به مسائل فرهنگی و سیاسی به

ی از خود دارد که مبتنی بر قهرمان، دانای کل، پیر شود. او در بسیاری از آثارش، تصور همراه می

شود  بودن مخاطب است. این تصور وی موجب میتجربه و جاهل پنداشتن خود و بی و باتجربه

ها یا لفظ از باال به پایین  جای آهنگ دیگران را تمسخر و سرزنش کند. به همین منظور در جای

های خود  داند و آهنگ همچنین خود را موظف میکند.  استفاده می« هه»دارد یا از صوت تمسخر 

گوید:  پندارد و در پایان آهنگ می بخش برای آن دیگری جاهل می عنوان یک اثر نجات  را به

هه/ یکم طوالنی شد نه؟/ عریضم »آوریم:  در زیر چند نمونه از این نگرش را می«. خالص»

ه این جهنم/ راستی اونی که اول گفتم/ کم بود واس هست/ راه داشت یه پنج دقیقه دیگه می

)شب تیره(. « آهنگ گفتم چهار عنصر اصلی بود/ درسشو تو راهنمایی خونده بودی/ هه/ خالص

آ چیه؟ طاقت شنیدنشو نداشتی. نه؟/ چته؟ ما همۀ اینارو با چشامون دیدیم/ نگفتم جلو ننه »

اد گوشش نده، اسهال بابات گوش نکن؟/ راستی/ تو این یکی خواستم شبیه خودتون باشم/ زی

داند  )جهنم(. تتلو با این نگاه خودمحور، اصالت را فقط از آن اندیشۀ خود می« شی/ خالصمی

کند.  کند. به همین دلیل نیز تنها خود را قهرمان تصور می و هر ایدۀ جایگزینی را نفی می

« رمانا مستای خزنکشور پر دستای خالی، قه»هایی از چنین تصویری را در عباراتی مانند  نمونه

دونی شهر ما نیتش هم خیر بوده/ داشته  می»در آهنگ شب تیره یا در آهنگ عجب، با گفتن 

 توان مشاهده کرد. می« ساخته، اما زورو می

شهری  زدایی و بازتولید وضع موجود، دربردارندۀ آرمان این نوع نگاه عالوه بر سیاست

های  تۀ او تغییر بنیادین نیست و صرفاً به آزادیغیرسیاسی است. تعریف او از آزادی و یا خواس

یه مهمونی پر پاکی، پر از »شنویم:  شود؛ برای نمونه در آهنگ مهمونی می سطحی محدود می

لبخند و آبادی/ یه مهمونی که رو کیکش نوشته باشه آزادی/ یه مهمونی پر نور و پر از موسیقی 

بای یه خواننده/ می دونی/ من اصن دنبال این زنده / یه مهمونی پر از رقص و پر از اکتای زی

ره/ من فقط دنبال اینم که اتفاق هرچی که هست واقعی  گه کی مینیستم که کی میاد چی می
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تونه حتی یه مهمونی باشه/ یه مون رو یه مرحله ببره باالتر/ هه/ این اتفاق می باشه و بتونه همه

 «.مهمونی ساده

 . دین و زن3

ویرسازی متن آثار امیرحسین مقصودلو با دو حوزۀ دین و زنان با دیگر نحوۀ مواجهه و تص

توان انتظار  ها تفاوت چشمگیری دارد. طبیعی است که با توجه به فضا و سبک آثار نمی حوزه

بودن و گاه اشارات ضمنی، این امکان را  ها داشت، اما گاه این مسکوت مضامین دینی در آن

از آن برسیم. آثار تتلو با تاختن به بسیاری از عناصر اجتماعی و  کند تا به درکی عام فراهم می

فرهنگی جامعۀ ایرانی، درصدد است موانع رشد و هر آنچه در ایدئال او جای ندارد، مطابق 

های ضمنی به  ها یافت. در چند اثر اشاره توان جزء آن گاه دین را نمی میلش معرفی کند، اما هیچ

توان  بلکه گاه می  ها را تقابل با دین قلمداد کرد، توان آن تنها نمی هشود، ولی ن عناصر دینی می

 وجو کرد. های مذهبی جامعه جست ها را در ریشه آن

دید. تتلو این اثر خود را با « جهنم»توان در شروع اثر  های مذهبی را می نمونۀ بارز ریشه

گونه از او در امعه تصویری شیطانکند. در روایت تتلو، ج آغاز می« اعوذ باهلل، منم شیطان رجیم»

خواهد در جهنم را باز کند؛  کند که با این آهنگ می ذهن دارد. به همین دلیل در ادامه اشاره می

قیاس  یا به عبارتی از نظرش بدنامی او قابل« ترسن بگن که رفیق مننرفقا می»جهنمی که در آن 

ه همین ترتیب، او در اثر عجب، هنگامی با شیطان است؛ موجودی که جامعه از او ساخته است. ب

مسلمونا رو درست دیدم، »کند  ها اشاره می کند، در بین آن که برخی عناصر اجتماعی را تقبیح می

اسالم به ذات خود ندارد عیبی/ هر عیب که »که این برای ما یادآور شعر معروف « کافر شدم

ین تفاسیر، اگر قدری از متن آثار در فرهنگ ایرانی است. با همۀ ا« هست از مسلمانی ماست

نوعی شبیه کارمای بودیسم دانست،  توان به بینی تتلو را می رغم اینکه جهان فاصله بگیریم، علی

ها هایی که او به تتلیتی این نگاه خالی از عناصر اسالمی نیست؛ برای مثال از عمده دستورالعمل

گیرد،  که چنین تخلیۀ بار منفی به خود میکند، تخلیۀ بار منفی است، اما شکل خاصی  توصیه می
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صورت  با توجه به آنچه او از محل سکونت خود منتشر کرده، در اتاقی با عناصری اسالمی و به

 1گیرد. سجده انجام می

 
 .عناصرتصویریاسالمیدرمحلسکونتتتلو2شکل

یافت، هرچقدر هم که های ثابت دینی و مذهبی را در آثار تتلو  توان ریشه رغم اینکه می علی

ها و  ای که در صورت های شخصی و تغییرات عمده ها پررنگ باشند، از دخل و تصرف این ریشه

مانده، با  که گاه این عناصر دینی باقی طوری توان چشم پوشید؛ به اشکال انجام پذیرفته نیز نمی

تأمل است،  بلاند. آنچه در این میان قا طورکلی دگرگون شده تفکرات دیگر ترکیب یا به

ماندۀ برخی از عناصر اجتماعی است که دستخوش هیچ تغییری  وتصرفدخل های بی وجهه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1
. https://www.aparat.com/v/nF4w6 
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طور عمده در حوزۀ زنان و نگاه به زن گنجاند، برعکس  توان به اند. این عناصر را که می نشده

 رغم های دینی، حضور پررنگی دارند. همچنان که تتلو خارج از متن آثار خود نیز علی مشخصه

های متفاوت را تحت  بودن دیدگاهاحترام اینکه تحت تأثیر نگاه خودمحورانه، نوعی مدارا و قابل

کند؛  های مورد پسند و ارجح را نیز کتمان نمی کند، مشخصه تبلیغ می« به من چه»لوای 

 بندی کرد. دسته« های تتلیتی دستورالعمل»توان با عنوان  هایی که می مشخصه

رسی، بدون استثنا زن در هر جایگاهی در مقایسه با شخص اول در های مورد بر در متن

توان شخص اول یا راوی را فارغ از  طور مشخص در این آثار نمی گیرد. به درجۀ دوم قرار می

بودن به اشکال مختلف  جنسیت او دانست؛ چرا که همواره به جنسیت دیگران در صورت زن

محور است که زن را در  های جنسیت ی مملو از نگاهشود. به عبارتی آثار مورد بررس اشاره می

گیرد. نگاه مثبت به زن را تنها در اثر مغز  بیند و اشکال متفاوتی به خود می تر می جایگاهی پایین

جز این  برای توصیف مادر استفاده شده است. به« مادر رؤیایی»توان دید که از عبارت  دررفته می

. زن 1بندی کرد:  توان دسته آثار مورد مطالعه به دو صورت میمورد خاص، اشاره به زنان را در 

ها ابراز تمایل عاطفی یا جنسی  طور مشخص به آن . زنانی که به2عنوان یک مفهوم عام؛  به

گیرد یا با عباراتی  شود، یا جنبۀ تحقیر به خود می ها یاد می طور مجهول از آن شود. زنانی که به می

در آهنگ عجب یا « داف»شود؛ مانند استفاده از عبارت  ا صحبت میه غیرمحترمانه درمورد آن

کار رفته  که در همین آهنگ به« عجب! معصومیت *** شد؛ *** همه مادر شدن»عبارت 

که در ادامۀ  ای گونه  گیرد؛ به است. چنین نگاهی حتی گاه رنگ و بوی کامالً اجتماعی به خود می

جامعه درخصوص جایگاه مادر شوهر، بدی دنیایی را که  این آهنگ با اشاره به کلیشۀ رایج در

 «.عجب دنیای بدتر شده از مادر شوهر»کند:  کند، با این جایگاه )مادرشوهر( مقایسه می تقبیح می

های عاشقانه و ضد عاشقانه دارند،  با حفظ چنین جایگاهی از زن در آثاری که بیشتر جنبه

همواره با عباراتی مواجه هستیم که   م. در این دسته،تر به این مسئله هستی شاهد نگاهی عریان

انگاری عمدتاً  کند. این تبلیغات شیء انگاری او عرضه می تصویری مالکانه به زن را توأم با شیء

های زنانه در  های رسمی نیز مطابقت دارد؛ برای نمونه اشاره به اندام ها و تصویرسازی با خوانش

، و «آبنبات»در آهنگ بزنم نفت دربیاد و تشبیه زن به « هندونه» و« گیالس»قالب واژگانی مانند 

-تر با عنوان تبلیغ حجاب در سطح جامعه مشاهده شده است  اشیایی از این دست که پیش



 

 

 

 

 

  پسندمستقلوفرهنگغالب؛سوژةاجتماعیدرمضامین...موسیقیعامه

  

 

 

289 

شباهت نزدیکی دارد. در همین جهت،  -تبلیغی در سطح شهر-خصوص بیلبوردهای فرهنگی به

متنی خود، حجاب را موجب دورشدن انرژی  رجهای خا تتلو جلوتر رفته است و در دستورالعمل

هایی که به مسئلۀ پوشش  داند. در آثار او نیز در معدود اشاره می -و البته مختص زنان-منفی 

گنجد که تتلو در اثر بزنم  رؤیت است. این نگاه در قالب مفهومی می دارد، چنین تصویری قابل

شود  ی یا اونوری، یا بیکینی یا روسری آغاز میور کند. این آهنگ با یا این نفت دربیاد ترسیم می

بودن  که گویی تعیین تکلیفی برای الزام انتخابی صفر و یکی بین دو نوع پوشش حجاب و عریان

 است؛ بدون اینکه هر شکل پوششی بین این دو را به رسمیت بشناسد.

درآوردن و  در این آثار، شیءانگاری زن با تمایل به تحت تسلط  طور که گفته شد، همان

ای بارز از چنین  بودن آشکار همراه است. آهنگ بزنم نفت دربیاد که نمونه جزئی از ملکیت

های  ها است. در این اثر که پیشتر به نمونه ای از همۀ این مشخصه نگاهی است، دارای مجموعه

ن که شود که گویی فارغ از کلیت نگاه جنسی به ز شیءانگاری زن اشاره شد، تصویری ارائه می

گرفتن چنین نگاهی نیز خود زن  شود، در شکل وبیش در بیشتر آثار مورد مطالعه مشاهده می کم

در ادامه نیز او با عبارت «. گرفته شاخکام از تو فرکانسای سکسی»مقصر و عامل آن است: 

کند، اما همۀ آنچه گفته شد در این  ، زن خوب را در جسم و اندام خالصه می«خوب و درشتی»

ها را  شود و در ادامۀ این اثر شاهد آن هستیم که شخص اول اثر، همۀ این مشخصه ه نمیخالص

کن بگیریم قدیو با هم/ بده بره استوری همه ببینن من کیو »*** گیرد و با گفتن  در اختیار می

 آورد. ، همان زیبایی اندام را در راستای نگاه جنسی نیز به خدمت خود درمی«دارم

 یگیر بحث و نتیجه

جهان تتلو جهانی مردساالرانه است. در این جهان لحظات حضور زنان عمدتاً با ابراز میل جنسی 

او در قالب راوی مرد همراه است. نگرش تتلو به زنان، خود را در قالب نگاه کاالیی منفعالنه 

ب گیرد؛ تنها وجه فاعلیت زنانه که خود را در چارچو دهد که تحت تملک مرد قرار می نشان می

دهد. نگاه صفر و یکی تتلو مانند همۀ عناصر جهان او  لوندی و تحریک جنسی مردانه بروز می

در رابطه با زنان نیز صادق است. به همین علت مقام زن در نگرش او میان تقدیس مادرانه و 

انگارانه در نوسان است. چنین نگاهی در انطباق کامل با فرهنگ غالب پدرساالرانۀ تقبیح فاحشه

امعۀ ایرانی و نگاه مردساالرانۀ ایدئولوژی حاکم است؛ برای نمونه زنان در این جهان ج
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گنجند. نگاه تتلو به دین نیز تا  شده در ذهن تتلو نیز جز در دو دستۀ باحجاب و عریان نمی ترسیم

گرفته از دین دارد، اما ظاهری مذهبی  گیرد. او عقایدی نشئت حدودی در همین راستا قرار می

تأمل،  کند، ولی نکتۀ قابل های اسالمی تأکید می رد و مانند ایدئولوژی حاکم، بر حالل و حرامندا

های مذهبی است. تتلو این تضاد را  داشتن و تأکید بر حالل و حرام تضاد میان ظاهری غیرمذهبی

شدن،  کند. او مطابق با روند جهانی سازی، و دخل و تصرف در دین رفع می با اصل شخصی

ای دارای هویت چندتکه است که از هر چیزی به دلخواه خود اقتباس کرده است. این  سوژه

نوعی برخاسته از اصل خودمحوری و مرکزیت فرد در جهان مذکور است؛  سازی به شخصی

جهانی که بنابر ارادۀ شخصی او باید در راستای هدف مورد نظر سوژه قرار گیرد و در غیر این 

 گیرد. شخصی بر تغییر هدف پیشی می صورت، اولویت تغییر جهان

هایی هستند که سوژۀ نئولیبرال  ها منطبق با همان خصلت توان گفت این ویژگی طورکلی می به

توان  پنداری برخی از خصوصیاتی هستند که می سازی، خودمحوری و خودمسئول دارد. شخصی

کند که مسئولیت مسائل  میبه سوژۀ نئولیبرال نسبت داد. نئولیبرالیسم مانند منطق حاکمی عمل 

  هایی انسانی گذارد. این منطق هستی های افراد می اجتماعی مانند فقر و بیکاری را بر شانه

کنند. در  کنند تنها خودشان مسئول شرایطی هستند که در آن زندگی می سازد که احساس می می

عهده  مسائل اجتماعی را بهگونه جامعه یا دولتی وجود ندارد که مسئولیت  کارهای امیر تتلو، هیچ

بگیرد. مشکل نه از ساختارهای اجتماعی و نه از قوانین و هنجارها است، بلکه مشکل از افراد 

است؛ افرادی که صرفاً باید روی فردیت خود حساب باز کنند؛ چرا که هیچ هویت و همکاری 

زنند؛  ربه میجمعی وجود ندارد و اغلب افراد در رقابت برای نفع شخصی خود به دیگری ض

تا وقتی ما آدما به »گوید:  برای مثال در انتهای آهنگ شب تیره، پس از بیان نقدهای خود می

کنن/ چیزی که عوض داره، گله  هم به ما رحم نمیحیوون   عوضیایکنیم،  حیوونا رحم نمی

ای  عبارتی کلیشه« مردم بد شدن»طبق این نگرش، ساختارهای کالن هیچ نقصی ندارد؛ «. نداره

رسد. نکتۀ بسیار مهم این است که او حتی در  است که در سراسر فضاهای اجتماعی به گوش می

پردازد، به فرد بازجو توهین و  بخشی از آهنگ جهنم که به روایت بازداشت و بازجویی خود می

 کند. جای نقد ساختار، او را نقد می به



 

 

 

 

 

  پسندمستقلوفرهنگغالب؛سوژةاجتماعیدرمضامین...موسیقیعامه

  

 

 

291 

های نئولیبرالی  های عینی نظم مونههایی که در ن های عام و قاعده رغم هر آنچه سویه علی

نئولیبرالیسم برای هرچه بیشتر  -تر نیز اشاره شده است طور که پیش همان -سراغ داریم

های فرهنگی و اجتماعی  ها و سویه پذیربودن و فزونی گسترۀ خود امکان تطبیق با پدیده تطبیق

ای  م خاصی را در هر جامعهجوامع مختلف را دارد. در اصل، این امکان نیز موجب شده دینامیس

سازی حداکثری بدانیم، این  ایجاد کند. به عبارتی، اگر نئولیبرالیسم را فرایند بازاری

سازی در مقایسه با شرایط و امکانات جامعۀ مرجع متفاوت خواهد بود. گاه این فرایند  حداکثری

شود و گاه نیز از  ه میطور که قبالً بدان پرداختیم، موجب تغییر در جامع سازی همان حداکثری

برد. جهانی که تتلو ترسیم کرده است، با پرداختن  عناصر فرهنگی به همان شکل موجود بهره می

کند.  ای نئولیبرال بازتولید می نوعی سوژه های رایج، حول روابط و اعتماد بینافردی، به به کلیشه

که در  شود. چنان یادین منجر میهای بن این پرداخت گاه به بهای نپرداختن به بسیاری از تبعیض

آثار او که مملو از نقدهای سیاسی و فرهنگی معطوف به اخالق فردی است، جایی برای صحبت 

توان گفت در چنین فضایی تنها سوژۀ منفعل و  رو می یا نقد از وضعیت اقتصادی نیست. از این

 شود. های بنیادین تولید و بازتولید می واپسگرا در زمینه

ها  توان به صرف نگاه فردمحور تتلو بدین موضوع اکتفا کرد. گاه این فردیت ست نمیطبیعی ا

شده در ذهن تتلو با آن مواجه هستیم، در مقابله با نیروی  که از قضا آنچه دربارۀ سوژۀ ترسیم

طور که گفته شد،  گیرند. همان قرار می -هم از منظر سیاسی، هم از نظر فرهنگ غالب-قدرت 

کند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد این است  ه از خطوط قرمز اجتماعی نیز عبور میگاه این سوژ

کند.  دهد، کفۀ ترازو بیشتر در جهت پیروزی خود سنگینی می که در روایتی که تتلو به ما ارائه می

آوردن پیروزی مذکور، سعی در تعریف  دست توان در لحظاتی دید که برای به این موضوع را می

هایی منطبق با جامعه یا فرهنگ غالب دارد. چنین  فتمان حاکم یا ترسیم دستورالعملخود در گ

ماند. قدرت حاکم با  تالشی از سوی قدرت حاکم نیز در هیچ نظامی بدون توجه باقی نمی

جوید، بلکه حتی اگر پای پیروزی نیز در  تنها رهایی را در خود می ای مواجه است که نه پدیده

شود، بلکه  تنها طرد و تنبیه نمی است با او همرنگی کند. به همین دلیل نیز نهمیان باشد، حاضر 

شود. البته طبیعی است که این تشویق نیز با احتیاط صورت   هایی نیز تشویق می در بزنگاه

 گیرد. رود، صورتی رسمی و عام به خود نمی گیرد و تا جایی که امکان آن می می
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که ریشه در   تلو با ساختارهای کالنی نظیر ساختار سیاسیدر میانۀ تطابق و تقابل جهان ت

های نئولیبرالی، سوژۀ سرگردان  سیاسی برخاسته از ایده-های دینی دارد یا ساختار اقتصاد اندیشه

های نئولیبرالی و  های منطبق با ایده رغم انفعال در حوزه شود که علی ای بازتولید می و آشفته

ای فعال  های فردی دین با جهان خویشتن نئولیبرالی خود، به سوژه تالش در راستای تطبیق سویه

توان در پدیدۀ  شود. خروجی عینی این تقابل را می در مقاومت با نظم سیاسی حاکم بدل می

ها عمدتاً جوانانی هستند که هویت خود را با ها مشاهده کرد. تتلیتیفرهنگی تتلیتی-اجتماعی

کند،  در متن موسیقی و زیست فرامتنی که وی تبلیغ می جهانی که تتلو ترسیم کرده است،

های صادرشدۀ تتلو حفظ  مثابۀ یک فرقه، انسجام خود را با دستورالعمل ها به کنند. آن تعریف می

های  نداشتن سویه ها برآمده از نظم موجود و همخوانی کنند. استیصال و آشفتگی این سوژه می

های  م )فرهنگ سنتی و سیاست دینی( با سیاستخاصی از فرهنگ غالب و ایدئولوژی حاک

شود که این سوژه گاه  گرفته از ایدۀ نئولیبرالیسم است. این بالتکلیفی و آشفتگی سبب مینشئت

ها به  موضعی همسو با فرهنگ غالب و ایدئولوژی حاکم داشته باشد. به همین دلیل مخالفان آن

ها دارد و مورد عتاب ایدئولوژی حاکم  مسو با آنپردازند. گاه نیز موضعی ناه نقد و تقبیح آن می

 شود. و اکثریت جامعه واقع می

توان در رابطۀ متناقض تتلو با جامعه نیز مشاهده کرد. به  آشفتگی این سوژۀ سرگردان را می

عبارت دیگر، تا چندی پیش تتلو مانند سایر هنرمندان دیگر، در جامعۀ ایرانی و حتی در 

شده و محبوب بود، اما پس از آنکه مضامین آثارش را از  وادگی پذیرفتههای عرفی و خان قالب

روز از سوی جامعه طرد شد و وجوه عاشقانه به مسائل سیاسی و اجتماعی تغییر داد، روزبه

اند. دقیقاً  مخاطبان خاص و محدودتری پیدا کرد که با همان عنوان تتلیتی گرد هم جمع شده

ای که جامعه نه  ای سرگردان منجر شده است؛ سوژه تولید سوژههمین جذب و طرد، گاهی به باز

 تواند دفع کند. تواند آن را جذب و نه می می
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