نفرين و نفرت 1در ترانههاي عامهپسند ايراني (از سال  80تاكنون)

مطالعات جامعهشناختی

طلیعه خادمیان
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

محسن سلیمانی فاخر

(علميـپژوهشي)


2



دوره،23شمارهيك165-192 :

کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دريافت 95/3/16

شاپا 1010- 2809
نمايه در ISC

پذيرش 95/6/24

چکیده
اين پژوهش بهدنبال مطالعه «نفرين در ترانههای عامهپسند ايرانی» است .بدين منظور
موسیقی فارسی در ايران در سالهای  1380تا  1394تحلیل شده است .رويکرد پژوهشی
مورد استفاده کیفی است .پژوهش از آنجاکه به مطالعه موسیقی مردمپسند بهعنوان بخشی از
فرهنگ عامهپسند میپردازد در حوزه جامعهشناسی هنر و فرهنگ قرار میگیرد.
روش اصلی مورداستفاده در اين پژوهش «گراندد تئوری ساختارگرا» است .از اين روی،
بهجای استفاده از نظريههای موجود بهعنوان چارچوپ نظری ،پژوهشگر بهدنبال تولید نظريه
خودبنیاد و بومی از دل دادههای میدان بوده است .بدين منظور با استفاده از شیوه نمونهگیری
نظری ،داده های الزم از منابع مختلف گردآوری شده است .در گردآوری دادهها از
تکنیکهای متعددی مانند مصاحبه ،مشاهده ،مشاهده آنالين ،گردآوری اسناد و متون بهره
گرفته شده است .آنگاه همه دادهها با استفاده از دستورالعملهای کدگذاری سهگانه باز،
محوری و انتخابی ،کدگذاری شدهاند .در نهايت از میان دادهها 88 ،مفهوم و 20مقوله
استخراج شدهاند و « شرايط زندگی اجتماعی وتناقضات درونی روابط انسانی» بهعنوان مقوله
مرکزی مشخص شده است.
بهعنوان روش دوم ،تحلیل گفتمانی بهکار گرفته شده و  5گفتمان موجود در موسیقی
نفرينی شناسايی شدهاند و دال مرکزی و وقتههای هر کدام مشخص شد.
در پايان نیز با استفاده از دو معیار اطمینانپذيری و کثرتگرايی ،بهعنوان بديلهايی برای
روايی و پايايی در پژوهش کیفی و همچنین پاسخگويی به سواالت هفتگانه اشتراوس و
کوربین درباره تجربه در مطالعه ،پژوهش موردارزيابی قرار گرفته است.
كلمات كلیدي :موسیقی مردمپسند ،موسیقی پاپ ،موسیقی رپ ،گراندد تئوری
ساختارگرا ،موزيک نفرين

Dislove
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طرح مسئله
زندگی در دنیای امروزه با مصرف روزانه میزان قابلتوجهی موسیقی همراه شده است .موسیقی
عامهپسند 1بهدلیل خاصیت سرگرمکننده و جذب و جلب ساليق توده مردم ،بخش عظیمی از
پیامهای رسانههای جمعی را تشکیل میدهند .اما اينکه دستهای از اين نوع موسیقی تحت عنوان
«ديس الو» مورد توجه بخشی زيادی از جوانان قرار گرفته است و در چرخه تولید هم مخاطب
دارد و هم تولیدکننده به آن اقبال نشان میدهد مسئله اصلی اين تحقیق است .اينکه چه عواملی
در جامعه خاستگاه نفرين و نفرت است که در ترانه متجلی میشود از ديگر داليل پرداختن
محقق به اين مسئله است.
چند سالی ست که ژانر موسیقیای پا گرفته و هوادار پیدا کرده ،که پیش از اين ،در تاريخ
موسیقی اين سرزمین فقط يک ترانه همانند داشته است .سبکی که در سالهای پايانی دهه 1350
بدين مضمون راهی بازار آن روزهای موسیقی شده بود« :آرزو دارم که مرگت را ببینم/بر مزارت
شاخههای گل بچینم /آرزو دارم ببینم پر گناهی/مردهای ،در دوزخی و روسیاهی/بیش از اينکه
عاشق زار تو باشم/آرزو دارم عزادار تو باشم .»...با وجود نامآور بودن خواننده در آن دوران،
هرگز استقبالی چشمگیر از اين اثر انجام نشد و هواداری چندان پیدا نکرد.
در سالهای اخیر عواملی از قبیل خانگیشدن موسیقی پاپ ،عدمسختگیریهای خانوادگی و
اجتماعی برای دوستیهای خیابانی ،ارتباط و دوستیهای غیرهمجنس گسترش يافته و در پی
آن ،نبود تعهد در اين روابط بهواسطه آزادی روابط و رشد شهرنشینی ،موسیقی موسوم به
«موزيک نفرين» در سبکها و ژانرهای مختلفی عرضه میشود که مخاطبان انبوهی را جلب کرده
است .از سويی ديگر ،نمیشود اثرات مخرب ترانههايی که مروج انتقام و بدبینی هستند را به
فراموشی سپرد .هنوز هیچ پژوهشی انجام نشده است که مخاطبان ترانههای «پايان عشق» در يک
دوره زمانی موثر از نظر روانشناسان و جامعهشناسان دست به چه کارهايی زدهاند؟ موضوع
ديگری که درباره جرايم متاثر از اين سبک موسیقی میتواند مطرح شود اين است که تعداد
مخاطبان ترانههای "مکتب ادبی واسوخت" که مادر و منشا اين ترانهها هستند ،چه قشری
هستند و چه میزان از جمعیت کشور را تشکیل میدهند تا پس از واکاوی ،به نتايج تاثیرگذاری
اين نوع موسیقی بپردازيم.
1 Popular_music
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مهمتر اينکه ،در ترانههای « »Disloveوقتی از عشق حرف زده میشود ،ماجرا با زبان آه و
ناله و نفرين برای معشوق ،آرزوی بد و ناگوار میکند .میتوان اين امر را به وضعیت اجتماعی
تحقق عشق در جا معه ربط داد که امروزه مبهم است و اين وضعیت خود را درخاستگاههای
متفاوت زيادی از جمله ترانه ،شعر و ادبیات و سینما نمود میدهد (يدالهی .)1392 ،البته در حال
حاضر کسانی که ترانهها را می سرايند خودشان کنشگران روابط ناپايدار انسانی هستند ،به همین
دلیل با ترانههايی روبهرو هستیم که درباره ناپايداری روابط انسانی سخن میگويند.
«اين که چرا از نفرين و انتقام نسبت به معشوق در ترانه اينقدر استقبال شد و اينکه چرا ما با
نفرين و ناسزا با معشوق صحبت میکنیم ،عوامل مختلفی دخیل است .اما اين مهم است که ترانه
بازتاب روحیات جامعه است .ما نمیتوانیم ترانه را مقصر يا عامل اين ماجرا بدانیم ،گاهی
جامعهای به مرور به سمتی میرود که نیاز دارد يک سری از خشمها را ابراز کند و بعضی از اين
خشمها به سمت ترانهها روانه میشود» (يدالهی.)1392 ،
عالوهبراين ،دستگاههای تکنولوژيکی همراه ،امکان گوشکردن به موسیقی در موقعیتهای
مختلف را به سهولت فراهم آوردهاند و شهروندان را با دايره وسیعی از انتخاب موسیقی مواجه
ساختهاند .گستردگی استفاده از موسیقی در زندگی جديد ،اين رسانه را به يکی از عوامل اصلی
تشکیلدهنده فرهنگ معاصر تبديل کرده است .ازاين رو طبیعی است که يکی از موضوعات
اصلی مورد توجه در جامعهشناسی ،موسیقی و محتوای آن باشد .اين تغییر در سبک زندگی که
بخشی از آن پیامد گسترش تکنولوژی است ،صرفنظر از منفی يا مثبت بودن آن ،يک واقعیت
اجتماعی است .بهعبارت ديگر ،ما با سبک جديدی از زندگی روبرو هستیم که محصول
مجموعه تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی چند دهه اخیر است .اين سبک جديد با تغییر
ذائقه ای همراه شده که در همه ابعاد زندگی از جمله سلیقه موسیقايی تاثیرگذار بوده است .از
اين ديدگاه ،بخشی از مخالفتهايی که در برابر اين سبک موسیقی انجام میشود ،در چارچوب
مسئله «اختالف نسلها» قابلتعريف است.
به نظر میرسد امروزه در جامعه شاهد بروز جنبهها و اثرات اين سبک موسیقی هستیم .اين
پیامدهای موسیقی نفرينی ،ورود الفاظ رکیک و مستهجن در قالب محصول رسانهای است که
برای نخستین بار در جامعه اتفاق میافتد .اين پژوهش بهدنبال مطالعه نفرين در موسیقی
عامهپسند ايرانی است .بدين منظور ،اين موسیقی رپ و پاپ فارسی ايران در سالهای  1380تا
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 1394مورد توجه قرار گرفته تا وضعیت فردی و اجتماعی خاستگاه اين موسیقی تحلیل شود.
رويکرد مورد استفاده کیفی است و از روش گراندد تئوری 1استفاده شده است و در بین انواع
متفاوت اين روش ،نسخه ساختارگرا 2در اين پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ضرورتها و مختصات پژوهش
اين پژوهش از آنجاکه به مطالعه محتوای نفرتگونه بهعنوان بخشی ازموسیقی عامه پسند
میپردازد در حوزه «جامعهشناسی فرهنگ عامهپسند» 3موردتحلیل قرار میگیرد که بهدلیل
پرداختن به ترانه ،میتوان با مبانی نظری «جامعهشناسی هنر» 4بدان پرداخت .همچنین در ادامه
تحقیق مباحثی که از ريشهيابی رواج اين ترانهها ،میتوان از حوزه «جامعهشناسی عشق» 5به
مسئله نگريست.

مالحظات نظري درباره موسیقي مردمپسند
د ر بیان چارچوب نظری مرکزی اين تحقیق و در حالت کلی برای ارائه تعريفی رضايتبخش از
موسیقی عامهپسند ،نظريه روی شوکر را بهعنوان راهنما و معیار تحقیق معرفی میگردد :اين
موسیقی آمیزهای ازسنتهای موسیقیايی ،سبکها و تاثیرهاست و نیز محصولی اقتصادی که
مقاصد ايدئولوژيک مصرفکنندگان بر آن تاثیر میگذارند .در بطن بیشتر فرمهای موسیقی
عامهپسند تنشی بنیادين بین خالقیت درساختار موسیقی و ماهیت اقتصادی تولید وتوزيع آن
وجود دارد (شوکر.)24 :1384 ،
از سويی ديگر ،جان استوری ،موسیقی عامهپسند را جزء اجتنابناپذير زندگی امروزی
میداند که درهمه جا به گوش میرسد .او با تکیه بر تجربه روزمره هر کدام از ما در زندگی
امروزی میگويد« :در مرکز خريد ،فروشگاههای بزرگ ،خیابآنها ،سینما و راديو با موسیقی
عامهپسند روبرو میشويم ودر اينترنت هم آن را دانلود میکنیم» (استوری.)221 :1386 ،6
1در فارسی گراندد تئوری ( )Grounded Theoryبه «نظريه مبنايی»« ،نظريهپردازی دادهمحور»« ،نظريه زمینه -مبنا» و
چند ترجمه ديگر است .به دلیل وجود نداشتن ترجمه مورد توافق در اين رويکرد ،در اين پژوهش از عنوان «گراندد
تئوری» استفاده خواهد شد.
2 Constructive Grounded Theory
3 sociology popular culture
4 Sociology of art
5 sociology love
6 John Story
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برنت 1معتقد است« :موسیقی عامهپسند را نمیتوان به شکل دقیقی تعريف کرد ،چون از
جنبههای محتوايی مختلف و از اشکال فرمی مختلفی برخوردار است» (شوکر 23 :1384 ،به نقل
از برنت) .برنت اين موسیقی را برمبنای ويژگی تجاری آن تعريف میکند و آن را موسیقی
تجاری میداند.
اين موسیقی را از وجه ارتباط آن با فناوری نیز میتوان تعريف کرد که با توجه به صنعت
ضبط و پخش گسترده و ابزارهای خاص نوازندگی مورد توجه قرار میگیرد .تاگ،1984( 2
 )taggدر مطالعه و تحلیلهای خود ،موسیقی عامهپسند را براساس سرشت توزيع آن ،معموال به
شکل انبوه مشخص کرده است و به نحوهی ذخیرهسازی وتوزيع آن ،وجوه نظريه و
زيبايیشناسی اين موسیقی و نهايتا میزان ناآشنابودن مصنفان آن میپردازد (شوکر 24 :1384 ،3به
نقل از تاگ) .از نظر تاگ ويژگیهای موسیقی عامهپسند عبارتند از ( )1امکان پخش تودهای
برای تعداد زياد واغلب غیرمتجانس اجتماعی-فرهنگی؛ ( )2ذخیرهسازی وتوزيع در اشکال
غیرنوشتاری؛ ( )3امکان رشد گسترده در جوامع سرمايهداری همراه با تجارت آزاد؛ و ()4
کااليیشدن در اقتصادهای پولی که اين ويژگی را دقیقا میتوان بر بازار موسیقی عامهپسند ايرانی
از جمله موزيک نفرينها تعمیمم داد.
تاگ همچنین عوامل موثر در توسعه موسیقی عامهپسند را )1( :سهم رو به افزايش موسیقی
در بودجه زندگی شهری شهروندان جوامع صنعتی؛ ( )2تحول ساختار طبقاتی به گروههای
اجتماعی-فرهنگی مانندجوانان ،دانشآموزان و بیکاران؛ ( )3بهکارگیری ابزارهای الکترونیک در
راستای گسترش موسیقی عامهپسند؛ ( )4گسترش کارکردهای موسیقی در رسانههای صوتی و
تصويری؛ ( )5بحران و رکود در موسیقی کالسیک غرب؛ ( )6گسترش موسیقی مبتنی بر
صداهای بلند ،ماشینیشدن متون آوايی و بازتاب آن در موسیقی الکترونیک؛ ( )7پذيرش عام
ژانرهای اروپايی-آمريکايی و آمريکايی-آفريقايی بهمثابه بیان مسلط موسیقیايی در جهان؛ و ()8
جايگزينی آهسته و تاريخ اشکال روشنفکرانه موسیقی با ساير سنتهای موسیقی میداند (تاگ،
.)38 :1999
موسیقی عامه پسند به مشابه يک صنعت جهانی به طور عمده در برگیرنده گسترههای وسیع
از موسیقی ضبط شده از لحاظ متنی ،قالب ،ماهیت متنی ،بار فرهنگی ،استقبال و مصرف است.
1 George Brent
2 Tagg. philip
3 shuker.roy
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اين عناوين عمدتا در کشورهای اياالت متحده ،کانادا ،کشورهای مشترکالمنافع و نیوزلند مطالعه
و تحلیل شده اند .آمريکا و انگلیس خاستگاه راستین و مهد اين نوع موسیقی است و نشانگر
تداوم و با اين حال زوال حاکمیت موسیقی آنگلو-1آمريکايی بر بازار جهانی است (شوکر،
.)10:1384
به اعتقاد بسیاری از نظريهپردازان ،پیچیدگی فزاينده تکنولوژی در جوامع سرمايهداری در
قرن بیستم ،اهمیت و وزن استداللهای مارکس را درباره ماهیت قدرت و کنترل وتصاحب آن،
بیشتر کرده است .به ويژه ،گفتهاند که رواج فزايندهی فناوریهای ارتباطات جمعی در جوامع
پیشرفتهی سرمايهداری موجب اعمال شکلهای فراگیرتری از کنترل اجتماعی شده که نتیجهی
سهولت دستکاری افکار و عقايد طبقات زحمتکش به کمک اين فناوریهاست .نظريهپردازان
اصلی اين بحث ،متفکران نومارکسیست آلمانی« ،تئودور آدورنو»« ،2هورکهايمر» 3و «مارکوزه»

4

بودند .از نظر مکتب فرانکفورت« ،امکآنهايی که رسانهها برای دستکاری عقايد و افکار تودهها
به وجود میآورند ،به راستی تهديدآمیز است» (بنت.)1386 ،
اما نگاه انتقادی به موسیقی عامهپسند اغلب منتج از نگاه متفکران مکتب فرانکفورت وبه
ويژه آدورنو است .سايمن فريت 5تحقیقات آدورنو و اعضای مکتب فرانکفورت را نظاممندترين
تحلیل درباره فرهنگ تودهای میداند .آدورنو در مطالعتش در زمینه موسیقی عامهپسند ،آن را
هنجارينشده ،مولد گوشسپاری منفعالنه و عامل تحکیمبخش اجتماعی میداند.
وی در مقاله «درباره موسیقی» ( ،)1998سه گزاره مطرح کرد .نخستین گزاره اين است که
موسیقی عامهپسند "هنجارين" شده است .يعنی به مجرد اينکه مردم به يک الگوی موسیقیايی و
غنايی اقبالی نشان دهند،آن الگو تا حد ممکن برای مقاصد تجاری مورد بهرهبرداری قرار
میگیرد و اوج بهرهبرداری ،در متبلورشدن هنجارها نمود پیدا میکند .دومین گزاره آدورنو اين
است که موسیقی عامهپسند« ،گوشسپاری منفعالنه» را ترويج میکند .مصرف آن به طور
منفعالنه و دائما تکراری انجام میشود .کارکردن در نظام سرمايهداری عین ماللت است و لذا
باعث میشود که انسان بهدنبال راهی برای گريز از آن بر آيد و انسان ناگريز به جلوههايی از
فرهنگ مانند موسیقی عامهپسند پناه میبرد .موسیقی «تاملبرانگیز» موجبات التذاذ تخیل را فراهم
1Anglo music
2 Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno
3 Max Horkheimer
4 Marcuse herbert
5 Firth simon
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میآورد و مجال میدهد تا به امور آنگونه که میتوانند باشند بپردازيم اما موسیقی عامهپسند
«مالزم غیرمولد» جريان امور در دفتر کار يا کارخانه است .فشار و خستگی روحی ناشی از کار
باعث می شود هر کسی در اوقات فراغت از تالش اجتناب کند لذا با اشتیاق فراوان نیازمند بدل
هستند و موسیقی عامهپسند اين نیاز را ارضا میکند.
سومین گزاره اين است که موسیقی عامهپسند به صورت عامل «تحکیمبخش» اجتماعی عمل
میکند و کارکرداجتماعی-روانی آن عبارت است از ايجاد سازگاری روانی با سازوکارهای
زندگی امروز در مصرفکنندگان موسیقی عامهپسند (استوری.)222-225 :1386 ،
نوجوان و جوان از موسیقی بهعنوان يک ابزار مهم برای فاصلهگرفتن از بزرگساالن و اثبات
هويت خويش استفاده می کند .اين نوع موسیقی ،جوابگوی بسیاری از نیازهای اين طبقه از
جامعه است .بحران خاص سنی نوجوانان که مجموعهای از مسائل عاطفی و جنسی درهموبرهم
و آشفته است ،از طريق ترانههای "پاپ" بازتاب داده میشوند .آنها از اين ترانهها میآموزند که
بايد زندگی را «شورمندانه و بیواسطه» تجربه کرد .هر چند که اين ترانهها در بسیاری از موارد
به کالم و موقعیت خويش بیاصالت و سطحی مینگرند؛ ولی از آنجاکه مخمصههای عاطفی
نوجوانان و جوانان مطرح میکنند ،درخور توجهند .موسیقی پاپ به دختران و پسران مجال
همهويتی میدهد و رئالیسمی عاطفی را رهبری میکند .جهان اطراف نوجوان و جوان ،محیطی
ناامن و دگرگون شده است آنان در اين ترانهها نماد جهان خود را میجويند و حس نیاز به
امنیت در دنیای عاطفیای را ارضا مینمايند که اين اشعار ارائه میدهند و تصور ذهنی خود از
جهان را تا حدودی شکل میدهند.
از سويی ديگر ،يکی از فعالترين اشکال مصرف موسیقی ،استفادهی پارهفرهنگی از آنست.
مصرف موسیقی يکی از راههايی است که هر پارهفرهنگ میتواند هويت خود را شکل دهد و با
ايجاد تمايز و تفاوت بین خود و ديگری ،خود را بازتولید فرهنگی کند.
مصرف هر نوع خاص از موسیقی (راک ،پاپ ،رپ ،بلوز ،جاز و )...در حکم «انتخاب روش
خاصی از حیاتداشتن در جهان» است .جوانان موسیقی را مصرف میکنند تا بتوانند راجع به
ديگران قضاوت کنند و خود را در معرض قضاوت ديگران قرار دهند .اين موسیقی «حسی از
تعلقداشتن به يک اجتماع و گروه» را ايجاد میکند .اجتماع مورد نظر زايیدهی مصرف سبک
موسیقیای است که مورد توجه آن جمع میباشد« .وقتی که عضو چنین اجتماعی به موسیقی
گوش می سپارد ،حتی اگر هیچ کس ديگری کنار او نباشد باز هم در چارچوبی از حضور ديگران
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خیالی به موسیقی گوش میدهد و در واقع گوش دادن وی غالبا تالشی است برای برقراری
ارتباط با آنان (استوری.)235-240 ،
خشم آدورنو علیه موسیقی جاز که از ديد او همدستی آشکار آشتی کاذب با جامعه است ،در
راستای بازتولید نمادين نظم موجود و مبتنی بر نظم تعمیميافتهی تجاریشده ،قابلدرک است که
در تقسیم کار اجتماعی ،جايی را اشغال میکند که شايسته است برای روياها و دلخوشیها در
نظر گرفته شود (کاسه و آبه .)93-97 :1385 ،از ديد آدورنو و هورکهايمر ،درعرصهی موسیقی
سبک نیز گوش ،تمرين ديده و به مجرد شنیدن نخستین نتهای ترانه محبوب باب روز میتواند
حدس بزند که چه چیزی در پیش روست و با فرا رسیدن آن به خود تبريک گويد (آدورنو و
هورکهايمر.)218 :1384 ،
بر اساس اين ديدگاه انتقادی ،سرگرمی وتفريح و ساير عناصر صنعت فرهنگسازی مدتها
پیش از آنکه خود اين صنعت پا به عرصه هستی بگذارد وجود داشتهاند .اکنون اين عناصر از
باال هدايت و روزآمد میشوند« .صنعت فرهنگسازی» 1میتواند به خود مغرور باشد که توانسته
است فرآيند سردستی انتقال هنر به حوزه مصرف را با انرژی بسیار به انجام رسانده آن را به
مرتبه يک اصل ارتقا دهد؛ سادهلوحی بارز تفريح و سرگرمی را بزدايد و کیفیت کاالهايش را
بهبود بخشد .بر مبنای ديدگاه آدورنو و هورکهايمر ،کلیت صنعت فرهنگ عبارت است از
«تکرار» .چنانچه يکی ازعناصرکلیدی در موسیقی عامهپسند استفاده ازضرباهنگها ،آهنگها،
تمپو و میزآنهای تکراری است؛ در سرمايهداری متاخر ،صنعت فرهنگسازی به مشابه کسب و
کار وتجارت سرگرمی عمل میکند و نفود آن بر مصرفکنندگان به میانجیگری سرگرمی
صورت میگیرد.
در ديدگاه مطالعات فرهنگی ،صنعت موسیقی شايد بتواند مجموعه موجود را کنترل کند اما
قادر نیست نحوه استفاده از موسیقی و همچنین معانی داده شده به آن توسط مصرفکنندگان را
کنترل يا تعیین کند« .اين تصور که جوانان اشخاص سادهلوح و تحت استثمار صنعت موسیقی
پاپ هستند تصوری بیش از حد سادهانگارانه است» (استوری.)234 :1386 ،
به زعم آدورنو وهورکهايمر ،سطح فنساالری و عقالنیسازی تولید و توزيع فرهنگ تودهای به
قدری باالست که عمال «صنعت فرهنگی» پا میگیرد که با اغواگری در همه ابعاد زندگی روزمره
1 Music industry
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در جامعه سرمايهداری پسین نفوذ میکند .طبق اين استدالل ،چون همکاری میان رسانهها و
تولیدکنندگان کاالهای مصرفی روز به روز افزايش میيابد ،زندگی روزمره زير کوبش بیرحم و
منظم امواج بیپايان تبلیغات تجاری غرق میشود و به اين ترتیب ،بتسازی تمام عیار از فراغت و
تفريح ،تامین و تضمین میشود .بنا به استدالل آنها ،صنعت فرهنگ به همین شیوه عنان امیال
تودهها و سرنوشت و تقدير «مخاطبان اسیر» خود را در دست میگیرد (بنت.)1386 ،1
زبان انتزاعی موسیقی ،آن را به امری جهانشمول تبديل کرده و تعامل بین فرهنگها را نیز
ممکن کرده است .در دوران پس از جنگهای جهانی و تحت تاثیر عملکرد سرمايهداری متاخر،
زندگی مدون به اشکال مختلفی از هنرهای عامهپسند روی آورده است .در بسیاری از موارد
مرتبط با جوانان ،پاره فرهنگها به ابزاری جهت احراز هويت تبديل شده است .جهان غرب
گرچه نقطه آغاز اولیه برای موسیقی عامهپسند نبوده ،لیکن در تحلیل نهايی با تحمیل مفاهیم
خود بر آن ،به شکل مسلط موسیقی عامهپسند تبديل شده است.
در نظام سرمايهداری ،سرگرمی دنبالهی کار است .سرگرمی به منزله گريزی از فرايند ماشینی
کار و تمديد قوا برای فرايند دوباره کار است .اما در همین حین ،ماشینیشدن چنان قدرتی بر
فراغت و شادی انسان وارد میکند و چنان ژرف بر تولید سرگرمیها تاثیر میگذارد که تجربههای
آدمی به ناگزير چیزی جز دنبالههای فرايند کار نیست» (آدورنو و هورکهايمر.)1969 ،
آدورنو همچنین به شدت منتقد موسیقی عامهپسندی بود که به صورت انبوه تولید میشد و
بنا به استدالل وی يکی از بدترين نمونههای تجاوز سرمايهداری به دنیای هنر بود .او میان
موسیقی هنری و موسیقی عامهپسند تمايز میگذارد و تفاوت اصلی آنها را در خواستهای
متفاوتی میداند که از شنونده طلب میکنند .به عقیده آدورنو گوشسپردن به موسیقی هنری
نوعی تجربهی آموزشی و تربیتی است؛ هنگامی که اين تمامیت درک میشود.
مارکوزه ( )1964نیز از جوامع مدرن صنعتی میگويد که میتوانند ايدهها را در جهت تحکیم
فرهنگی يکی کنند (همسانسازی) .از نظر وی ويژگیهای موسیقی پاپ ،ايجاد حس
لذتجويانه در مصرفکننده و کااليیشدن فرهنگ موسیقی است .برخی نیز مانند ريچاردز
( )108 :1994به مسائل ديگری اشاره میکنند؛ مثل ايجاد حس هويت ،اجتماعیشدن ،توجه به
جنسیت و تخیل در موسیقی پاپ (مصرف و فرهنگ.)202 :
1 Andy Benet
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از نظر «بورديو »1مصرف کننده اهمیت دارد و رفتار مصرفی او بايد مطالعه شود زيرا کنشگر
با تعامل و کنش خود در تثبیت يا تغییر فضای مصرفی اجتماعی موثر قرار میگیرد .از نظر وی،
فرد موجودی است مختار و در عین حال مجبور است (مصرف و فرهنگ .)55 :فضا بر ساخته و
تجلی مادی روابطی است که مفروضات و اعمال فرهنگی را نشان میدهد (بارکر .)631 :2با اين
تعريف مکان به خودی خود جسمی مادی و ابژهای فیزيکی است ،اما محصول روابط فرهنگی
شکل گرفته در آن است (مصرف و فرهنگ .)136 :ازنظر نگوس ،عرصه موسیقی پاپ وضعیت
پارادوکسیکالی دارد .به زعم وی ،صنعت موسیقی فراتر از نیاز مصرفکننده واقعی است ،اما
اينکه آيا موسیقی کنترل دارد يا اعتراض ،بايد گفت که بین صنعت موسیقی پاپ و نیاز
مصرفکننده بايد تعامل ايجاد کرد (همان.)210 ،
موسیقی عامهپسند ايرانی امروزه با مخاطبان میلیونی خود سعی میکند تا يک «موسیقی
جهان-وطن» باشد .اين که در اين راه به چه میزان موفق بوده است و مسیر آينده آن به کجا ختم
خواهد شد ،تاثیر مهمی در تاريخ هنر ايران خواهد اشت .رواج اين ترانهها در دهه موردبررسی
محقق را برآن میدارد که ويژگیهای اصلی موسیقی نفرينی و محتوا و تأثیر آن از جريانات
اجتماعی و میزان فروش و گستردگی مخاطبان را موردواکاوی قرار دهد تا مسايل اجتماعی و
خرده فرهنگهای وابسته به آن را تحلیل کند .اين پژوهش ،بهدنبال مطالعه موسیقی مردمپسند
بهعنوان بخشی از فرهنگ مردمپسند است .در پژوهش پیش رو مفهوم نفرين در ترانههای
موسیقی مردمپسند ،در فرهنگ عامهپسند مورد مطالعه قرار گرفته است .مسئله پژوهش حاضر
اين است مفهوم معشوق در ترانههای نفرينی در دهه اخیر چگونه تصوير شده است؟ و همچنین
معشوق در ترانه موسیقی واسوخت چگونه نشان داده شده است؟ ادبیات نظری اين مفهوم بر
مبنای نظريه «عشق سیال» 3باومن 4و «رابطة ناب» 5گیدنز 6بنا شده است.
باومن در کتاب عشق سیال آورده است تکنولوژیهای ارتباطی و صنعت ارتباطات همزمان
مرزهای زمان و مکان را شکسته و فضای مجازی ايجاد میکنند و افراد به شیوههای نوين در آن
به تعامل میپردازند .چنین تعاملی در روابط و ازدواجهای اينترنتی ديده میشود .بنابراين میتوان
1 Pierre Bourdieu
2 Barker.chris
3 Liquid Love
4 Zygmunt Bauman
5 pure relationship
6 Anthony Giddens
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گفت باومن مانند گیدنز به تاثیر مدرنیته بر ارتباطات و همصدا با مانوئل کستلز بر تاثیر
تکنولوژی های ارتباطی بر زندگی اجتماعی تاکید دارد .به نظر باومن ارتباطات بین انسانها تغییر
کیفی داشته و مهمترين عامل اين تغییر ،رشد زندگی مدرن با ويژگیهای عقالنی و
حسابگرايانهاش ،شهرنشینی و تکنولوژیهای ارتباطی و وسايل ارتباط جمعی است .سیالیت و
شکنندگی زندگی مدرن بر روابط انسانی نیز تاثیر گذاشته و آن را بسیار سست ،شکننده و
زودگذر کرده است .او در کتاب «عشق سیال» روابط انسانی را در مرکز کار خود قرار داده است
و معتقد است گذار از مدرنیته جامد به مدرنیته سیال بهعنوان مثال انسانیترين و خصوصیترين
مقوله ی تاريخ بشری يعنی عشق را به امری سیال و روزمره تبديل کرده است .به نظر باومن دلیل
گرايش روزافزون دخترها و پسرها به مالقاتهای کامپیوتری آن است که شما همیشه میتوانید
"کلید حذف" را فشار دهید .وی معتقد است فرهنگ مصرفی که در دوران مدرنیته حاکم
میشود جايی برای عشق رمانتیک باقی نمیگذارد .انسانها روابط عاشقانه خود را مثل يک کاال
میدانند و با همان منطق اقتصادی و محاسبهی سود و زيان به آن مینگرند .وی معتقد است
رابطهی زناشويی امروزه يک شراکت است و از الگوی خريد پیروی میکند.
گیدنز در کتاب "دگرگونی صمیمیت" به تغییراتی که در حوزهی ارتباطات انسانی و
بخصوص ارتباط بین زن و مرد در درون خانواده رخ داده است ،میپردازد.گیدنز معتقد است
انقالبی در حوزه ی روابط زوجین اتفاق افتاده است که باعث شده زنان نسبت به گذشته
نقشهای متفاوتی ايفا کنند .اگر در گذشته زنان فقط وسیله تولیدمثل و ارضای جنسی و ...
بودند اما امروز زنان به طور فعال و به صورت دموکراتیک در زندگی و خانواده و اجتماع نقش
دارند .رابطهی ناب ،رابطهای خودبسنده است و صرفا خود "رابطه" اهمیت دارد .اين رابطه برای
سرويس دادن به ساير اهداف ايجاد نشده است و ابزاری نیست.رابطهی ناب تا جايی ادامه دارد
که تمام طرفین رابطه احساس رضايت کافی برای ماندن داوطلبانه در رابطه را داشته باشند.
تقاضای صمیمیت جزو تفکیکناپذير رابطهی ناب است .به نظر گیدنز بین عشق رمانتیک و
عشق سیال تفاوتهای شاخصی وجود دارد .عشق رمانتیک مبتنی بر سنتها بود و افراد يک بار
برای همیشه به چنین رابطهای وارد میشدند و تا مرگ باآن بودند اما عشق سیال سنتها را کنار
میگذارد و عدمقطعیت و ناپايداری روابط را میپذيرد .اين نوع عشق به آزادی ،برابری و
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رضايت بیشتر اهمیت میدهد و برخالف عشق رمانتیک که ابعاد ايدئولوژيک داشت ،فقط به
ابعاد ارتباطی اهمیت میدهد.

پیشینه پژوهش در گراندد تئوري
گلیزر 1و اشتراوس 2در اولین ارائه از رويکرد گراندد تئوری در سال  1967پیشنهاد کردند
پژوهشگر با صرفنظر کردن از مطالعه پیشین در موضوع تحقیق ،مستقیما به سراغ میدان تحقیق
برود (فلیک .)64 :1387 ،3استدالل آنها اين بود که مطالعه آثار پیشین ممکن است بر روی
ذهنیت محقق اثر بگذارد و در روند پژوهش اختالل ايجاد کند .سالها بعد بین اين دو پژوهشگر
اختالف نظر ايجاد شد و اشتراوس به همراه کوربین 4گراندد تئوری جديدی را معرفی کرد.
فلیک ( )64 :1388نیز پیشنهاد میکند در تحقیق کیفی چندين نوع ادبیات تحقیق را مد نظر
قرار دهیم .از نظر او ادبیات نظری درمورد موضوع تحقیق ،ادبیات تجربی درباره تحقیقات
پیشین در حوزه مطالعاتی و ادبیات روششناختی درباره نحوه انجامدادن تحقیق و استفاده از
روش ها ،سه نوع ادبیات مرتبط به تحقیقی مستند که بايد در ابتدای کار مورد توجه قرار گیرند.

ادبیات نظري :نظريههاي مطالعه موسیقي در علوم اجتماعي
مکتب شیکاگو :نسل اول پژوهشهای جامعهشناختی موسیقی ،مردمنگاریهای مکتب
جامعهشناسی دانشگاه شیکاگو را شامل میشود .در اتنوگرافیهای زندگی روزانه و شبانه شهر
شیکاگو به منظور شناخت بهتر جامعه امريکايی و مهاجر اين شهر ،گاه به نقش مصرف موسیقی
در عرصههای مخت لف زندگی اشاره شده است .مثال نقشی که موسیقی درنحوه تعامل مهاجران
در اين شهر با يکديگر و با فضای جديد و ايجاد شبکههای جديد ارتباط انسانی داشته در اين
پژوهشها مورد توجه قرار گرفته است (گرازيان.)2003 ،5
مکتب فرانکفورت :موج ديگر پژوهشهای موسیقی تحت تاثیر انتقادات مکتب فرانکفورت
از فرهنگ تودهای و به طور خاص مباحث آدورنو درباره موسیقی مردمپسند شکل گرفت.
آدورنو موسیقی مردمپسند تولیدشده را بخشی از صنعت فرهنگی میداند که موضوع اصلی نقد
1 Glaser, Barney
2 Strauss, Anselm
3 Flik, Uwe
4 Corbin, Juliett
5 David Grazian
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اوست .وی میگويد اين موسیقی تحت تاثیر دو فرآيند استانداردشدن و فرديت مجازی قرار
دارد (استريناتی .)98 :1384 ،1از نگاه او استانداردشدن به شباهتهای اصلی بین ترانههای
مردمپسند مربوط است و فرديت مجازی مربوط به تفاوتهای جزئی بین اين ترانهها است.
منظور او از استانداردشدن شباهت موسیقیهای مردمپسند به يکديگر است .صنعت فرهنگ هر
نو ع اصالت و اعتبار را که موسیقی میتواند تولید کند از بین میبرد و ترانههايی شبیه به هم با
تفاوتهای ظاهری تولید میکند .نخستین قدم در اين مکتب ،کار مشترک استوارت هال 2و پدی
وانل )1963( 3بود که تمايل نسل جوان به شنیدن و شرکت در انواع مناسک مربوط به موسیقی
را بهعنوان ابزاری برای بهچالشکشیدن اخالق بورژوايی تلقی کردند.
از جمله کارهای جديدتر اين موج ،کتاب اندی بنت ( )2000با عنوان «موسیقی مردمپسند و
فرهنگ جوانان» است .بنت دراين پژوهش از طريق روشهای مشاهده مشارکتی ،گروههای
کانونی و گفت وگو با برخی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،موسیقی مردمپسند را مورد مطالعه
قرار داده است.

پژوهشهاي كمي
در موج پنجم مطالعات موسیقی پژوهشهای کمی در دستورکار قرارگرفت .امکانپذيرشدن
پژوهشهای پیمايشی به کمک رايانهها را از جمله داليل گسترش اين موج دانستهاند (فاضلی،
 .)23 :1386اين نسل با کارهای پیر بورديو آغاز شد.

از جامعهشناسي به روانشناسي
موج ششم پژوهشهای جامعهشناختی موسیقی بهدنبال شناخت فرآيندی هستند که در آنها
مردم از موسیقی برای هماهنگ کردن امور زندگی روزمره خود استفاده میکنند .اين فرآيندها از
ديد گرازيان ( )202 :2003میتوانند شامل ايجاد آمادگی ذهنی برای امور روزانه ،تمرکز برای
انجام کارهای دشوار ،کسب آرامش ،مديريت و حذف فشارهای عصبی و وسیلهای برای بهخاطر
آوردن لحظات رمانتیک زندگی باشند .از اين منظر ،موسیقی رسانه شکلدهنده آگاهی وکنش
است .موسیقی فراتر از رسانهای درباره جهان ،منبعی برای ساختن جهان است.
1 Strinati,Dominic
2 Stuart Hall
3 Paddy wannell
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ادبیات روشي :سابقه پژوهشهاي گراندد تئوري در ايران
علیرغم قدمت چند دههای روش گراندد تئوری ،سابقه استفاده از اين رويکرد روشی در ايران
عمر چندانی ندارد .عالوه بر سابقه کم ،تعداد اين پژوهشها به خصوص در حوزه علوم
اجتماعی و علوم انسانی نیز بسیار ناچیز است .تنها چند پاياننامه و مقاله ،پژوهشهای انجام
شده حوزه علوم اجتماعی با اين رويکرد هستند .در برخی از مقاالت و پاياننامهها نیز از
بخشهايی از روش گرانددتئوری به شکل ناقص استفاده شده است.
مهدی مواليی ( )1390در پايان نامه «مردانگی در موسیقی رپ» به روش گراندد تئوری و
تحلیل گفتمان و تحلیل روايت نظريهای خودبنیاد با عنوان «شکلهای متکثر مردانگی در رپ»
ارائه کرده است .عالوه بر جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی ،حوزههای ديگر علوم اجتماعی و
علوم انسانی نیز از اين روش بهره بردهاند .از جمله در مديريت ،معارف ،برنامهريزی و غیره از
اين روش استفاده شده است.

مقدمهاي بر روشهاي كیفي
اين پژوهش با رويکرد کیفی بهدنبال پاسخگويی به مسئله است .پژوهش کیفی مجموعهای از
فنون تفسیری است که بهدنبال توصیف ،رمزگشايی ،ترجمه و درک معانی پديدههای اجتماعی
است (لیندلف.)52 :1388 ،1

تولید نظريه درگراندد تئوري
اين روش نخستین بار توسط بارنی گالسر 2و آنسلم اشتراوس 3در دهه  1960میالدی مطرح
شد .آن دو ،روش بهکارگرفتهشده را در کتابی با عنوان «کشف گراندد تئوری» )1967( 4به طور
مفصل توضیح دادند تا روش پژوهش جديدی در دنیای علوم اجتماعی متولد شده باشد
(برايانت .)2007 ،از جمله مهمترين سبکهای اين روش« ،گراندد تئوری ساختارگرا» 5است که
بیشتر توسط کتی چامرز 6و برايانت توسعه يافته و در مقابل جنبههای پوزيتیويستی گراندد
تئوری اولیه قرار میگیرد.
1 Lidolff tams
2 Barney Glaser
3 Anselm Strauss
4 Grounding grounded theory
5 Constructivist grounded theory
6 Charmaz
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روش زمینهای را تالش برای يافتن نظريهای دانستهاند که به طور استقرايی از مطالعه
پديدهای بهدست میآيد و نمايانگر آن پديده است .در اين روش ،نظريه را بايد کشف کرد و از
طريق گردآوری منظم اطالعات و تجزيه و تحلیل دادههايی که پديده از آنها برآمده است ،آن را
اثبات کرد (استراس و کوربین .)22 :1387 ،با عطف به توضیحات روش کیفی ،در اين تحقیق
محقق در ابتدا پس از تببین مطالعات نظری و مفهومی و استخراج سواالت اساسی برای واکاوی
مصاحبه شنوندگان و انتخاب جامعه هدف و آماری که از میان نوجوانان نقاط شمال و جنوب و
شرق و غرب تهران بود در سطوح دبیرستان و سالهای اول دانشگاه و از دو جنس مرد و زن
همت گمارد و مصاحبهها تا اشباع نظری و مشابهشدن پاسخها ادامه يافت و در انتها با
جمعبندی و گزينش مفاهیم و مقوالت به نظريه مرکزی ختم شد.

انجام گراندد تئوري
پس از مشخصشدن مسئله پژوهش و مرور ادبیات پیشین ،در نظريه زمینهای نخستین قدم برای
ورود به میدان تحقیق ،نمونهگیری است .برخالف روشهای کمی که از شیوههای نمونهگیری
احتمالی استفاده میکنند ،روشهای کیفی به سراغ شیوههای نمونهگیری کیفی 1می روند
(گولدينک )67 :2003 ،2درگراندد تئوری از نمونهگیری نظری 3استفاده میشود و نمونهها در
جهت هدف پژوهش انتخاب میشوند .در اين شیوه تعداد نمونهها از پیش مشخص نیست و
افزودن به آنها تا مرحله رسیدن به اشباع نظری 4ادامه دارد .دراين روش ،دادههای گردآوریشده
شده در سه مرحله کدگذاری میشوند .درطی اين مراحل و با کدگذاری دادهها ،به تدريج
ازکدها ،مفاهیم ،از مفاهیم ،مقولهها 5و از مقولهها ،نظريه بیرون میآيد .کدگذاری باز ،6کدگذاری
محوری 7و کدگذاری انتخابی 8سه مرحله کدگذاری درگراندد تئوری هستند.

1 Qualitative sampling
2 Goulding Christina
3 theoretical sampling
4 Substantive theory
5 Categories
6 Open coding
7 Axial coding
8 Selective coding
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مدل تصويري براي ارائه نظريه خودبنیاد
به منظور برقراری پیوند بین مقولهها ،از مدل پارادايمی پیشنهادی اشتراوس و کوربین استفاده
می شود .اين مدل را در شش دسته يا جعبه مقوله جای میدهد (استراس و کور بین:1387 ،
)100؛ اين دستهها عبارتند از:

( )1شرايط علی :1شامل موارد يا وقايعی است که به وقوع يا رشد پديده منجر میشود (همان:
.)101
( )2زمینه :2محل وقايع مرتبط با پديده ونشاندهنده خصوصیاتی که به پديده داللت میکند
(همان.)102 :
( )3پديده ( 3مقوله محوری) :مقوله يا پديدهای که اساس فرايند است.
( )4شرايط مداخلهگر :4شرايط کلیتر و وسیعتری هستند که برچگونگی کنشها اثر میگذارند.
( )5راهبردها :5کنشهای متقابلی حول پديدهی در جريان است (همان.)105 :
( )6پیامدها :6به کارگیری راهبردها و مجموعه کنشها نتايجی را در بردارد (همان.)107 :

مفهومها و مقولههاي استخراجشده از دادهها
نتیجه کدگذاری سه مرحلهای دادههای گرد آوری شده به شیوههای مختلف ،استخراج  88مفهوم
و 20مقوله بود .نخست از دل تعداد زياد انواع دادههای اولیه ،کدهای مرتبط با موضوع مشخص
شدند ،سپس به شیوه مقايسه مداوم از دل چندين کد ،يک مفهوم استخراج شد و به همین شیوه
ساير کدها نیز به مفاهیم تبديل شدند تا در نهايت  88مفهوم بدست آمد .در مرحله بعد هر چند
مفهوم ،در قالب يک مقوله قرار گرفتند تا  20مقوله برای اين پژوهش بدست آمده باشد .از میان
اين مقوالت ،يکی بهعنوان مقوله مرکزی ظاهر شد تا در کنار  19ديگر ،اجزاء نظريه خودبنیاد
بدستآمده از پژوهش را تشکیل دهند .برای ارائه نظريه از «روايت» و «مدل تصويری» استفاده
شد .مقوله مرکزی در اين پژوهش « شرايط زندگی اجتماعی وتناقضات درونی روابط انسانی»
شناسايی شد که بقیه مقوالت در رابطه با آن معنا پیدا میکنند .مفاهیم تشکیل دهنده اين مقولهها
1 Causal conditions
2 Strategies
3 Consequences
4 Intervening conditions
5 Context conditions
6 Core category
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در ذيل آورده شده است .در ادامه ،هر مقوله به طور مجزا توضیح داده شده و مفاهیم
تشکیلدهنده آن شرح و نمونههايی از کدهای مرتبط ارائه میشود.
( )1تمهیدات نظارتي براي رسميشدن موسیقي آزاد و جسور
نخستین مقوله بدستآمده "تمهیدات نظارتی برای رسمیشدن موسیقی ازاد و جسور" است.
اين مقوله خود از سه مفهوم تشکیل شده که عبارتند از :محدوديتهايی برای فعالیتهای
موسیقايی در ايران ،سالئق شخصی مديران درباره موسیقی و برخوردهای انتظامی باعوامل
زيرزمینی .ناديا توانگر دانشجوی  25ساله حقوق و خواننده مجالس در اين باره میگويد:
«موسیقی غیرمجاز ايرانی از اول که ما چشم باز کرديم از لس آنجلس میاومد  ...بعد
سروکله موزيکای غیرمجاز داخلی پیدا شد  ...اينا همونايی بودن که مجوز نداشتن  ...بازار
زيرزمینیهای پاپ و رپ و ديس الو رو تشکیل میدادن  ...نمیدونم چرا همه چی محدوده
توی ايرانه  ...من میخوام تولید اثار هنری کنم ،مگه میخوام اعتراض سیاسی کنم  ...مگه
میخوام انقالب مخملین راه بندازم».
( )2موانع فرهنگي اجتماعي براي رسميشدن موسیقي زيرزمیني
دومین مقوله موانع فرهنگی اجتماعی برای رسمیشدن موسیقی است .اين مقوله از سه مفهوم
تشکیل شده است که عبارتند از سابقه برخی مخالفتهای مذهبی با موسیقی ،مخالفت نخبگان
ساير سبکهای موسیقی با زيرزمینی ،نگاه منفی اغلب خانوادهها به موسیقی رپ.
( )3اقتضائات سني نوجوانان و جوانان
اين مقوله خود از پنج مفهوم تشکیل شده که عبارتنداز :رقابت و تقلید در رفتارها و تفکرات،
هنجارشکن و معترض تساویطلب ،عالقه و تالش برای رسیدن به شهرت ،خشمگین و
جبههگیر از شکست عشقی و فحاش ،انتقامگیر و اصالحگر اجتماعی .مثال خوانندههای
اخالقیتر میکوشند ارزشهای اجتماعی را تذکر بدهند .البته تذکردادن اين ارزشها ،زبانی در
سطح کوچه و خیابان دارد و بیشتر با نظری مثبت ،خوبیهای قشری به مبارزه با بدیهای قشری
میپردازند:
«بدون دروغ نیست اين حرفا ،داره صحت/همهی ماها شديم ،يه مار چار و سه خط/مايیم
وارث درد ،مايیم باعث مرگ/غیرت ايرانیا رو صاعقه زد/حرفا بحثا رفت رو اعصاب ،شد
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کابوس بد/کم کم خواست به صدا در بیاره ناقوس مرگ /دختر ايرانی ،ناموس تو ،ناموس
من/چرا کاری کرديم ،خودش بره به پابوس مرگ».
( )4تحوالت دسترسي به محتواي رسانههاي جهاني
مقوله بعدی "تحوالت دسترسی به محتوای رسانههای جهانی" است .اين مقوله خود از چهار
مفهوم تشکیل شده است که عبارتند از :آشنايی با محتوای فرهنگی جهانی از طريق ارتباط با
خارج از کشور ،دسترسی غیررسمی و غیراخالقی ازطريق شبکههای ماهوارهای ،دريافت و
انتشار موسیقی غیررسمی از اينترنت و سهولت دسترسی به موسیقی بهواسطه نرمافزارهای
مجازی.
( )5تحوالت موسیقي عامهپسند در ايران
پنجمین مقوله بدست آمده از دادهها "تحوالت موسیقی عامهپسند در ايران" نام گرفته است .اين
مقوله از چهار مفهوم تشکیل شده است که عبارتنداز :پیشرفت تولید درموسیقی رپ و پاپ و
تلفیقی ايرانی ،شکلگیری تجارت موسیقی در ايران و افزايش سن عوامل موسیقی همراه با سن
موسیقی در ايران.
( )6تنوع تجربههاي زيستن
افزايش دامنه مخاطبان و تولیدکنندگان عامهپسند ،محل سکونت و شرايط اقتصادی زندگی ،تنوع
شرايط خانوادگی و گروههای اجتماعی و وقوع اتفاقات عشقی در زندگی تولیدکنندگان موسیقی
نفرينی از مفاهیم ششمین مقوله اين تحقیق هستند.
( )7سهلالوصولشدن تولید موسیقي عامهپسند
حذف ترانهسرا و بیتعهدی وهیجانات لحظهای سراينده آن ،زبان ساده و نزديکبودن به زبان
عامیانه مردم ،آزادی بیان در موسیقی عامهپسند زيرزمینی ،اهمیت متن ترانه نسبت به موسیقی،
نبود يا داشتن حداقل سواد موسیقی (عدمنیاز به شناخت کامل و سواد موسیقیايی) مفاهیمی
هستند که مقوله "سهلالوصولشدن تولید موسیقی عامهپسند" را شامل میشوند.
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( )8اهمیت جنسیت در موسیقي عامهپسند
مقوله بعدی که در دسته شرايط علی قرار میگیرد «اهمیت جنسیت در موسیقی عامهپسند» است.
اين مقوله خود از دو مفهوم تشکیل شده است که عبارتند از :سابقه معشوقستیزی در خرده
فرهنگهای کشور و نابرابریها و تفاوتهای جنسیتی موجود در جامعه.
( )9استفاده از زبان و بیان به شکلهاي متفاوت
زبان و بیان موسیقی عامهپسند و پاپ تا حدی است که امروز با آنکه روايت زندگی امام
حسین(ع) برای همه آشناست و از جنسی است که مخاطب راحت میتواند با آن ارتباط برقرار
کند اما نوحهخوانان برای اهداف خود به ريتمهای پاپ روی میآورند تا مردم را جذب کنند.
( )10مواجهههاي متفاوت و متناقض از سوي دولتمردان
مقوله ديگری که در دسته پیامدها جای میگیرد «مواجهههای متفاوت و متناقض از سوی
دولتمردان» است که خود از چهار مفهوم سیاست متناقض اعطای مجوز انتشار آلبوم ،رويکرد
نامشخص برگزاری کنسرت ،سلیقه محوری درباره پخش در رسانه ملی و رويکرد متفاوت درباره
تولید آثار شاد و هیجانآور تشکیل شده است.
( )11انتشار شکلهاي متفاوت موسیقي عامهپسند
مقوله ديگر در دسته پیامدها با عنوان «انتشار شکلهای متفاوت موسیقی عامهپسند» نامگذاری
شده است .اين مقوله خود از چهار مفهوم :توزيع در رسانههای سرگرمیمحور ،انتشار شکلهای
زيرزمینی در رسانههای جايگزين ،برجستهکردن شکلهای هنجارشکن در رسانههای خارجی و
توزيع و پخش و ذخیرهسازی برای تعداد زيادی از مخاطب تشکیل شده است.
( )12تغییر نگرشها در روابط عاشقانه
مقوالتی که دستهبندیشده ،منجر به شکلگیری مقوله «تفسیر و تغییر نگرشها در روابط
عاشقانه» است .نیازهای واپسزده و انکارشده ،ترويج عشقهای سیال و گذرا ،سودجويی و
کامجويی در روابط مفاهیمی هستند که اين مقوله را شکل میدهند .
( )13تمركز بر فردگرايي
تاکید بر پاسخدادن به نیازهای «من» (فردمحوری) و نقصان در فرايند گفتوگو از مقوالت
فردگرايی است که مقولهای علی را شکل میدهند.
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( )14شرايط زندگي اجتماعي و تناقضات دروني روابط انساني
مکانیسم واکنشسازی ،گسترش بیتعهدی ،کینهجويی و انتقامجويی در روابط عاشقانه ،عواطف
ابرازنشده در زندگی و انکار جامعه و روابط انسانی و بیاعتنايی به اخالق ،از مفاهیمی هستند
که اصلیترين مقوله يعنی مقوله محوری يا مرکزی را تشکیل میدهند.
( )15جو و ساختار كلي جامعه
بازتاب جامعه در متن ترانهها ،مملوبودن جامعه ازعوامل غمزا ،شیوع مانکنپرستی و پولپرستی
در بین جوانان ،منفیگرايی وعدمرضايت از زندگی ،اقتضائات سبک جديد زندگی و همرنگ
جماعتشدن و مانند جمع بودن (نابخردی جمعی و جماعت نابخردان) از مفاهیمی هستند که
مقوله «جو وساختار کلی جامعه» را تشکیل میدهند .
( )16عدمپاسخگويي به نیاز و مطالبات اولیه جوانان
نداشتن تفريح و رویآوردن به روابط عاشقانه ،فراهمنشدن شرايط ابتدايی ازدواج و ترغیب به
روابط دوستانه ،رويکرد افراطی و سختگیرانه خانوادهها به فرزندان ،هويت متفاوت از ديگر
نسلها و عدمدرک از سوی جامعه ،عدماشتغال و بیکاری و پناهبردن به دوستیهای خیابانی
شانزدهمین مقوله را شکل میدهند.
( )17در بورس قرارگرفتن دفعي و آني خوانندگان ديس الو خوان
شانس و اقبالداشتن خواننده و محبوبشدن بین طرفداران ،انتخاب مخاطب بر اساس نام
خواننده ،اهمیت نداشتن تاثیرت مخرب محتوای ترانهها و عدمتوجه خانوادهها به سلیقه
موسیقايی فرزندان مفاهیمی هستند که مقوله چهاردهم را تشکیل میدهد .
( )18پیشفرضها و چرايي خاستگاه موسیقي عامهپسند
شش مفهومی که مقوله «پیشفرضها و چرايی خاستگاه موسیقی عامهپسند» را میسازند
عبارتند از :منطبقبودن با حال و هوای جوانان (جوانپسند) ،تجاریبودن موسیقی و منطبق بر
نیاز بازار ،تعلقداشتن به عوام و کسانی که دانش موسیقیايی ندارند ،سادگی و جذابیتداشتن،
تحرک هیجانبرانگیز بودن ،کوتاهبودن و ريتم تعويض روز به روز در بازار و توجه به ستارهها.
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( )20كاركرد اصلي موسیقي به معناي كلي
بیان احساس (شادی ،غم و نفرت و  ،)...بازآفرينی تجربیات معنادار ،کارکرد اجتماعی و
روانیداشتن موسیقی ،تقويت همنوايی باهنجارها يا نابهنجاریهای اجتماعی ،جهانشمولبودن
موسیقی و نقش موسیقی در اثبات هويت ،از مفاهیمی هستندکه مقوله «کارکرد اصلی موسیقی به
معنای کلی» را میسازند.
( )21اهداف ايدئولوژيک و منفعتطلبانه ذينفعان
تولید بیشترآثار غمگین نسبت به موسیقی شاد وطربانگیز ،پیوستگی سرگرمی با کار در نظام
سرمايهداری ،بتسازی تمامعیار از فراغت و تفريح ،موسیقی ابزاری برای به چالشکشیدن
اخالق و طبقه فرادست ،منفعت مالی در میدان بازاريابی توسط تولیدکنندگان و تحمیل موسیقی
براساس شرايط درونی مصرفکننده مفاهیمی هستند که آخرين مقوله اين تحقیق را تشکیل
میدهند.

نظريه خودبنیاد از دادهها به صورت روايت
براساس مفهومها و مقولهها و از برقراری رابطه بین آنها با محوريت «مقوله مرکزی» میتوان
«نظريه خودبنیاد» بهدستآمده از دل دادهها را ارائه کرد .موسیقی عامهپسند نفرينی در بستری
تولد و رشد پیدا کرد که وضعیت اجتماعی تحقق عشق در جامعه تغییر اساسی داشته است و
«گسترش بیتعهدی ،کینهجويی و انتقامجويی در روابط عاشقانه» اين مفهوم را به خیانت و
جدايی تبديل کرده است .شیوع ترانههايی حاوی خیانت و نفرين بیانگر تغییراتی در زندگی
اجتماعی ايرانیان است« .تمرکز بر فردگرايی»« ،جو و ساختار کلی جامعه» و «عدمپاسخگويی به
نیاز و مطالبات جوانان» از عوامل علی هستند که رواج اين ترانهها را سرعت میبخشند و نظريه
خودبنیاد يا مقوله محوری «شرايط زندگی اجتماعی و تناقضات درونی روابط انسانی» از دل اين
مقوالت استخراج میشود .به بیانی ديگر معشوقستیزی به معنای انکار جامعهای است که
معشوقههايش به سمت جدايی رفته است« .انکار جامعه و روابط انسانی آن و انکار بیاعتنايی
به اخالق» است.در حال حاضر ،گفتمان رسمی در روابط انسانی بر اساس «اقتضائات سنی
نوجوانان و جوانان» گفتمان تجربهگراست« .تمهیدات نظارتی برای رسمیشدن موسیقی جسور»،
«موانع فرهنگی اجتماعی برای رسمیشدن موسیقی زيرزمینی»« ،پیشفرضهای خاستگاه

 186مطالعات جامعهشناختی دوره  ،23شماره يك ،بهار و تابستان 1395

موسیقی عامهپسند» و«تجربههای زيستن» از علل زمینهای هستند که ترانهسرايی را به پديده
ناپايداری روابط انسانی ارتباط میدهند وهر تولیدکنندهای را به حرکت به سمت اين دست از
موسیقیها هدايت و تشويق میکنند.
اتخاذ راهبردهايی همچون «استفاده از زبان و بیان به شکلهای متفاوت و استفاده از
سبکهای متفاوت موسیقی»« ،پیوستن به جريان موسیقی عامهپسند»« ،اهداف ايدئولوژيک و
منفعتطلبانه ذینفعان» جريان عجول تولید اين دست از موسیقیهای عامهپسند را فراهم میکند
و از سويی مقوالتی چون «کارکرد اصلی موسیقی»« ،اهمیت جنسیت وتحوالت موسیقی
عامهپسند» و «تحوالت دسترسی به محتوای رسانههای خارجی» ،از علل مداخلهگرانهای هستند
که شرايط را مهیاتر میکنند« .تغییر در نگرش روابط عاشقانه»« ،مواجهههای متفاوت ازسوی
دولتمردان»« ،در بورس قرارگرفتن خوانندگان ديس الو»« ،سهلالوصولشدن تولید و انتشار
شکلهای متفاوت موسیقی عامهپسند» از پیامدهای اين موسیقی است.

روش پژوهشي تحلیل گفتمان
با انجام فرآيند گراندد تئوری ،نظريهای خودبنیاد حاصل شد .روش گراندد تئوری ابزار مناسبی
برای مديريت حجم زياد دادهها بود و با استفاده از الگوهای آن بود که رسیدن به نظريهای که
توصیف و تبیین مناسبی از نفرين در ترانهها عامهپسند ارائه کند میسر شد .اما برای کشف
جزئیات بیشتر از روش پژوهشی تحلیل گفتمان استفاده شد.
برای انتخاب روشهای تکمیلی اين مالحظه مدنظر بود که پیوستگی بین نسخه گراندد
تئوری انتخابشده و روشهای ديگری که به کار گرفته میشوند ،وجود داشته باشد .به تعريف
چارمز ،گراندد تئوری ساختارگرا به زبان و کنش توجه جدی دارد ،پس روشهايی بايد استفاده
شوند که امکان مناسبی برای مطالعه تکمیلی زبان و کنش فراهم میآورند .بر اين اساس بود که
از تحلیل گفتمان که تاکید زيادی بر مطالعه زبان دارد استفاده شد:
دافبازي :نخستین گفتمان در ترانههای نفرينی دافبازی است و تمام اين توهین و
ناسزاگويیها از همین داف سرچشمه میگیرد که بعضا نمود بیشتری در ترانههای زيرزمینی و
رپ دارد .در اين گفتمان ،داف در کنار پاف معنا پیدا میکند .پاف برای سوژه مذکر تعريف شده
است .اين گفتمان داف را بهعنوان دال مرکزی دارد .وقتههای اين گفتمان به شرح زير هستند:
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پارتیها و مجالس خوشگذرانی ،کاميابی پاف از داف ،داشتن بدن و اندام مناسب برای پاف و
رقابت مردان دافباز.
روابط عاطفي سنتي :فضای روابط عاطفی سنتی نیز تحت عنوان يک گفتمان مشخص شده
است .دال مرکزی در اين گفتمان «عشق» است و وقتههای آن به شرح زير است :پايداری عشق،
کامیابی و وصال از طريق ازدواج ،مرد در جايگاه عاشق و زن در جايگاه معشوق ،مرد يا زن
شکستخورده در رابطه ،ناراحتیهای ناشی از قطع رابطه.
روابط عاطفي مدرن :اين گفتمان در برابر روابط عاطفی سنتی تعريف میشود .ظهور اين
گفتمان در موسیقی عامه پسند بازتابی از گسترش آن در جامعه امروز ايران است .جدیترين
زيرسبک بازتابدهنده اين گفتمان ديس الو است و در زيرسبکهای ديگری مثل شش و هشت
و  loveهم گاهی يافت میشود .دال مرکزی در اين گفتمان رابطه عاطفی ناپايدار است و
وقتههای آن به شرح زير است :روابط عاطفی موازی ،جايگزينکردن سريع معشوقه پس از
شکست عشقی ،عصبانیت مرد پس از شکست عشقی ،بههمريختن نقشهای سنتی زن و مرد،
بدگويی از دوست پسر جديد معشوقه سابق ،بیاهمیت جلوهدادن معشوقه سابق.
فرصتطلبي :اين گفتمان در ارتباط نزديک با گفتمانهايی از قبیل دافبازی ،روابط عاطفی
مدرن قرار دارد .فرصتطلبی بهعنوان يک خصوصیت اخالقی همیشه وجود داشته است .در
موسیقی عامهپسند نفرينی در برخی قطعات باعث شد تحت عنوان يک گفتمان مستقل به آن
پرداخته شود .دال مرکزی در اين گفتمان منافع شخصی است و وقتههای آن به شرح زير است:
فرصتطلبی مردان و زنان از يکديگر ،تالش برای کسب پول و ثروت بیشتر ،نگرش ابزاری به
عاطفه و روابط انسانی.

نتايج تحقیق
موسیقی عامهپسند نفر ينی در بستری تولد و رشد پیدا کرد که وضعیت اجتماعی تحقق عشق در
جامعه تغییر اساسی داشته است و اين وضعیت خود را در خاستگاههای متفاوتی از جمله ترانه،
شعر و ادبیات می ريزد .اتفاقی که پیوند میان مفهومی به نام عشق و يک وضعیت اجتماعی تغییر
داده و در پی اين تغییر ،مفهوم عشق ،معنا و شکل ديگری يافته است .بهعبارتی ،مفهوم عشق و
الگوهای آن دچار دگرديسی شده است و «گسترش بیتعهدی ،کینهجويی و انتقامجويی در
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روابط عاشقانه» اين مفهوم لطیف را تبديل به خیانت و جدايی کرده است؛ شیوع ترانههايی که
باردار مفاهیم جدايی ،خیانت و ن فرين بیانگر تغییرات عمیق در زندگی اجتماعی ايرانیان است.
«تمرکز بر فردگرايی»« ،جو و ساختار کلی جامعه» و «عدمپاسخگويی به نیاز و مطالبات جوانان»
از عواملی هستند که در وضعیت فعلی ناپايداری روابط انسانی نظريه خودبنیاد «شرايط زندگی
اجتماعی وتناقضات درونی روابط انسانی» را شکل میدهند.
امروزه مبنای شکلگیری روابط انسانها بیش از اينکه جامعه باشد ،ويژگیهای «فردی و
فرديت» است .فرديت افراد از سوی خانواده در رابطههايشان به رسمیت شناخته نمیشود و به
شکل جدیتری تجلی بیرونی پیدا نمیکند .نظم فرهنگی کالن جامعه هم در حوزه روابط
اجتماعی ،اين روابط دو سويه و عاشقانه را قبول ندارد .قوانین و مقررات از اين روابط حمايتی
نمی کند .فرم جامعه و شکل بیرونی آن نیز امکان ناپايداری روابط انسانی را باالتر برده است.
پديدههايی همچون موبايل ،امکان مالقاتهای مخفی و پیوندخوردن میان صنعت زيبايی و
تغذيه و  ...از جمله پديدههای بیرونی اجتماعی و عینی هستند که وضعیت فعلی را به وجود
آورده اند و در حال حاضر مهم اين نیست که چه کسی به چه کسی خیانت میکند ،بلکه مهم
اين است که در وضعیت فعلی امکان خیانت باال است.
از سويی ،اين روابط انسانی ازحمايت و امنیت اجتماعی برخوردار نیست .جامعه نه تنها
حمايتی از اين روابط نمیکند ،بلکه شرايط را مهیا میکند که افراد بتوانند روابط انسانی خود را
به شکل غیراخالقی قطع کنند .اگر روابط شکلگرفته ،امکان مشروعیت اجتماعی میيافت ،آنگاه
امکان نقض غیراخالقی و يکطرفه کاهش پیدا میکرد .اين روابط در درون خود مکانیسم
اخالقی برای حفظ رابطه تعريف نکرده است .با اين حال درست است اين ترانهها متن و زمینه
اجتماعی را بازتاب میدهند ،اما از داليل ديگر ،جاذبه بازار و بازاريابی است .در عین حال ،متن
زندگی روزمره و تحوالت اجتماعی فرهنگی در گزينش مضامین اين موسیقیها بیتاثیر نیست.
از منظری ديگر ،در منطق درونی رابطه عاشقانه ،تضادی میان میزان فاصله و میزان آشنايی
شکل میگیرد .هرچه قدر فاصله افراد در حدی بماند جذابیت افراد باالتر میرود و هرچه
معشوق به لحاظ روحی-روانی فاش نشود ،جذابتر است .به همان میزان که به معشوق نزديک
شود امکان گسست باالترمیرود ،چراکه تا وقتی معشوق در فاصله با عاشق قرار دارد به شکل
«کل» انسانی ديده میشود اما ،هرچقدر از نزديکتر تجربه شود ،بیشتر مورد تحلیل و قضاوت
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قرار میگیرد و از کلیت انسانی آن کاسته میشود .هر چه به معشوق نزديکتر شويم او به
صورت اجزای پراکندهای ديده میشود که برخی از وجوهش قابلقبول است و برخی ديگر به
برخی نیازها پاسخ نمیدهد ،پس امکان گسست باال میرود و عاشق بدون گفتوگو و اغناکردن
طرف مقابل از رابطه بیرون میرود.
امروز ،عشق ثبات و پايداری ندارد ،مجنون دچار تغییر شده است و اگر تا پیش از اين
مجنون با سماجت و اصرار در پی پاسخ مثبت و بودن با معشوق بود ،حال میبینیم میل به گريز
و بی قراری دارد و تغییر در کدهای ارتباطی باعث شده است انتظار و صبوری در عشق جای
خود را به بیرونکشیدن از رابطه و تعهد و نفرينکردن و نفرت از عشق بدهد.
از منظری معشوقستیزی در واقع نوعی معشوقستايی است .اينها نفرت وتوهین نیستند،
اين معشوق نیست که نفرين میشود بلکه جدايی است؛ اما چون میخواهد که شخصیتپردازی
کرده و جنبه عینی و بیرونی به آن ببخشد و به شکلی دقیقتر به گوش معشوق برساند به
صورت معشوقستیزی و توهین و تحقیر معشوق درمیآيد .به بیانی ديگر ،اين معشوقستیزی به
معنای انکار جامعهای است که معشوقههايش به سمت جدايی رفته است؛ «انکار جامعه و روابط
انسانی آن و انکار بیاعتنايی به اخالق» است.
عامل ديگر ،ياد نگرفتن قابلیتهای عشقورزيدن و محبتکردن است .به خاطر
محدوديتهای اجتماعی و شرايطی که وجود داشته و باعث شده که آدمها نتوانند تعاملهای
واضح و تعريفشدهای داشته باشند و نیز مجموعه عواطف و احساساتی که بايد در يک رابطه
معمول ديده شود ،در اين روابط ابراز نشده است .ديگر اينکه خیلی وقتها خشمی نسبت به
عوامل و شرايط مختلف وجود دارد که بايد ابراز شود ،اما نمیشود و با يک مکانیسم جابهجايی
معطوف به شخص يا جای ديگری میشود ،خشم از يک مدير ،از والدين ،از مسئول يا نهادهای
اجتماعی که مجالی برای بروز پیدا نمیکند و در جای ديگری خود را نشان میدهد .در
جامعهای که مثال کارمندی امکان ابراز ناراحتی از مديرش را پیدا نمیکند اين خشم در خانه بر
سر همسر خالی میشود.
يکی ديگر از مکانیسمهايی که شخص به سمت ترانههای نفرينی تمايل پیدا میکند مکانیسم
واکنشسازی است که فرد وقتی چیزی را میخواهد و نمیتواند به دست بیاورد با
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بیارزشکردن آن خودش را تسکین میدهد که ارزشی نداشت و اين درواقع يک مکانیسم
دفاعی غیربالغانه است.
از آنجايی که موسیقی زبان توصیف ،بیان و روايت جامعه است اين اتفاق خود را در متن
ترانهها هم نشان میدهد .چراکه هر جامعهای ويژگیهای خود را در قالب زبان میريزد؛ از زبان
سیاسی گرفته تا زبان داستان ،شعر و ترانه .طبیعتا در چنین جامعهای که روابط انسانیاش دچار
چنین پديدهای است نمیتوان انتظار داشت که زبان چیزی درباره آن نگويد ،اين بدان معنا نیست
که زبان بازتاب آيینهوار و يک به يک بیرون است .اتفاقا در جامعه ما افراد در دو سوی رابطه،
خیلی کم از چرايی ناپايداری روابط سخن گويند و نهادهای اجتماعی همچون کلینیکهای
روان درمانی نیز وجود ندارد که در آن افراد از گسست روابط انسانی سخن بگويند؛ در نتیجه
زبانی که از جدايی و فراق در روابط انسانی سخن بگويد وجود ندارد يا زبانی که حاصل
ناخواسته کنش عاشقانه باشد .در نتیجه زبانی که حاصل گسست در روابط عاشقانه باشد ايجاد
نشده و نمیتوانیم در زمینه اين ترانهها بگويیم که ژانری خاص را خلق کردهاند ،پس آن چیزی
که اتفاق افتاده ،پیوند میان ترانهسرايی و پديده ناپايداری روابط انسانی است که اتفاقا بخش
اعظم ترانهسراها را جوانان همین سن تشکیل میدهند که البته حاصل کار آنها را نمیتوان به
معنای خلق زبان يا ژانری جديد قلمداد کرد.
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