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 بازنمایی شهر تهران در موسیقی رپ فارسی
 2، محمدصادق نصرالهی1داود طالقانی

 14/10/98، تاریخ تایید:22/6/98تاریخ دریافت:

 چکیده
های متأخر موسیقی، با اقبال قابل توجهی از سوی اقشار مختلف  عنوان یکی از صورت موسیقی رپ به

جوامع و به ویژه جوانان مواجه شده است. کشور ایران نیز از این روند جهانی مستثنی نبوده و مصرف 

این نوع موسیقی در میان جوانان ایرانی، امری شایع است. این مصرف یقیناً همراه با سطوحی از 

برخالف دهد که  تأثیرگذاری بر سبک زندگی شنوندگان خواهد بود. مروری بر موسیقی رپ نشان می

نشینی  ترین مسائل اجتماعی از جمله شهر ارزش نازل موسیقایی آن، محمل مهمی جهت طرح مهم

شده است. این مقاله در نظر دارد تهرانی را که توسط موسیقی رپ فارسی برساخته شده و در برابر 

ن است که تهران جهان خارج قرار دارد، مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش آ

 کند؟ موسیقی رپ فارسی، شهر تهران را چگونه بازنمایی می

آهنگ با بیشترین اقبال  11گیری هدفمند،  جهت پاسخگویی به این سؤال، با استفاده از نمونه

گردد با استفاده از روش تحلیل مضمونی،  مخاطب و با موضوع تهران انتخاب شده و تالش می

دهد که  ها نشان می تهران در این صور موسیقایی شناسایی شود. یافتهترین مضامین برساختی از  اصلی

هایی  است که ویژگی« شهر ضد اتوپیا»عنوان یک  مضمون اصلی برساختی از تهران، بازنمایی آن به

همچون شکاف اقتصادی، کاالیی شدن، حس ریاست، شهر کثیف، تهران ترا، شهر دزدان، پوچی زندگی 

 ن مترتب است. قانون بر آ و تهران بی

 موسیقی، رپ، بازنمایی، شهر تهران، موسیقی رپ فارسی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ویژه  اگر بپذیریم که میزان مصرف موسیقی رپ فارسی در میان اقشار مختلف جامعه و به

های فرهنگی و اجتماعی مهم  جوانان قابل توجه و رو به افزایش است، آنگاه تأثیر آن بر نظام

شود. مطالعة رپ فارسی نه به معنای تأیید آن در الگوی مطلوب مصرف موسیقایی  یتلقی م

کنندگان اهمیت  عنوان یک پارامتر مؤثر بر سبک زندگی و نظام معنایی مصرف بلکه به  جامعه،

ای به حوزة سیاستگذاری این عرصه بدهد. در این میان، شاید  تواند اطالعات ارزنده داشته و می

ترین شهر ایران و پایتخت کشور و پیشرو و الگو در  عنوان بزرگ شهر تهران به نوع بازنمایی

تواند موضوعی در خور مطالعه باشد. هدف این مقاله، ترسیم نوع  میان شهرهای دیگر، می

گیری از روش تحلیل مضمونی  بازنمایی موسیقی رپ فارسی از شهر تهران است که با بهره

 انجام شده است.  

های  هدف مذکور، ابتدا مسئله پژوهش، تبیین شده و ضمن مرور بر پژوهش جهت نیل به

شود. در بخش بعدی، ادبیات نظری  تمایز و نوع استفاده از آنها مشخص می  پیشینی انجام شده،

شود. در ادامه ذیل روش  شناسی و مطالعات نظری است، مطرح می پژوهش که شامل مفهوم

ترین بخش در سه مرحله  شود. پس از آن در اصلی عرفی میهای مورد بررسی م  پژوهش، نمونه

بندی، الگوی بازنمایی شهر تهران  شود و در انتها نیز در بخش جمع مضامین اصلی استخراج می

 شود. در موسیقی رپ فارسی ترسیم می

 تبیین مسئله و پیشینة پژوهش

ن امروزی نشان از یک طرف و توجه به زندگی روزمره انسا مروری بر تاریخ حیات بشر از یک

ارتباط متقابل، مستمر و رو به افزایش برای دو مقولة جامعه و موسیقی در جهان و ایران دارد. 

اند که در زندگی امروزی، مواجهه با موسیقی،  های معاصر نیز به این مسئله اشاره داشته پژوهش

ای از زندگی  عرصه (. کمترHays & Minichiel, 2005شود ) ناپذیر محسوب می امری اجتناب

: 1387شود که موسیقی در آن حضور نداشته باشد )کوثری،  جمعی در جوامع معاصر دیده می

ویژه رپ فارسی(، پیشتاز  )به« رپ»های مختلف موسیقی، موسیقی (. در دو دهه اخیر، بین گونه1

ه است. طبق های اجتماعی داشت این جریان بوده و البته تاکنون جایگاه کمتری در میان پژوهش
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های موسیقی، در مواردی آثار تولید شده، رپ در صدر پرشنوندگان  های اینترنتی سایت آمارگیری

 (.91: 1392قرار گرفته است )علیخواه،  1موسیقی

های مختلف اجتماعی، دلیل بر اهمیت پرداختن به آن  گرایش روزافزون رپ فارسی در گروه

کند.  های جدیدی را برساخته می عی، مفاهیم و واقعیتعنوان جریانی اجتما است. موسیقی رپ به

تر عطف رپ فارسی به سوی  های سیاسی، اعتراضات مدنی، نقد سنت و از همه مهم حضور کنش

 زندگی روزمره، تصویری جدید از جامعه مدرن و شهری ایران برساخته کرده است. 

« ای به رئیس جمهور نامه»و « اینجا ایرانه»های  )با نام هنری بهرام( در آهنگ« بهرام نورائی»

موسیقی رپ فارسی را به سر حد سیاسی شدن پیش برد و آن را با مسائل سیاسی روز پیوند زد. 

توجه این « درکم کن»و « ایران»، «طالق»، «دی رو بشکن سی»های  با آهنگ« یاسر بختیاری»

و « زدبازی»های رپ فارسی مانند  های اجتماعی جلب کرد. گروه قی را به آسیبموسی

، «های زودگذر دوست دختر و دوست پسری عشق»نیز به مضامین مصرفی مانند « تاک تیک»

اند. ایرانی شدن و عجین شدن موسیقی رپ  پرداخته« زندگی الکچری»و « الکل و مواد مخدر»

عرصه نیز تأیید شده، تا جایی که یکی از رپرهای ایرانی معتقد  فارسی توسط بعضی از فعاالن این

موسیقی رپ طی سه چهار سال اخیر دچار تغییرات زیادی شده و دیگر آن موسیقی وارد »است: 

خاطر تلفیق آن با  شده از آمریکا و غرب نیست و رپ ایرانی، رپی متفاوت است. این به 

کند که بیشتر از آنکه تحت تأثیر  جاب میهای خودمان است؛ چون فرهنگ ما ای فرهنگ

 (. 1394شوند قرار بگیریم، روی آنها تأثیر بگذاریم )جعفری،  هایی که از خارج وارد می فرهنگ

تقریباً و در همه جا، نویسندگان، تحلیل و یا تجربه خود از مدرنیته را عمدتاً در شهرها، که 

اند. کالنشهر مدرن، عرصه تجربه مدرنیته برای  نخستین مکان برای بروز مدرنیته است، بیان کرده

های مدرن در شهرها نظیر  عنوان سوژه شود. تحوالت افراد به بازیگران جدید اجتماعی می

ای از تجربیات ذهنی در کالنشهر است که مورد  دلزدگی، از خودبیگانگی، خودآگاهی و... نمونه

کرد جمعیت در  ایجاب می« ای اقتصاد مبادله»(. 6: 1392اند )حبیبی و رضایی،  تأکید قرار گرفته

های  شهرها تمرکز داشته باشد و این شهری شدن به نوبه خود، مولد تغییرات بسیاری در زمینه

هایی دارد که تغییر یا دگرگونی  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهان بوده است؛ چراکه ویژگی

(. به این ترتیب شهر، بستر تحقق 281: 1392بخشد )فاضلی ،  را موجب شده و به آن سرعت می

 و آغاز مدرنیته خواهد بود.
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شود و در گذار از  های مدرنیته در ایران محسوب می عنوان یکی از اوّلین ورودی شهر تهران، به

رسد یکی از اوّلین  گیری موسیقی رپ را مهیا کرده است. به نظر می جامعه سنتی، بستر شکل

های  حدود دو دهه قبل تشکیل شد و محتوای اوّلین ملودی« 021» گروه رپ فارسی با عنوان 

(. در ادامه آن، تمرکز اکثر 1386پور،  خوانده شده نیز به سوی تهران معطوف بود )رئوفی و نعمت

جای موسیقی رپ  های رپ فارسی بر روی شهر تهران بوده است. از سویی دیگر، در جای گروه

 ها مشهود است.  ها و اتوبیوگرافی ها، دیس ترکالو فارسی، حضور شهر تهران در دیس

فقر و ثروت و توزیع ناعادالنه منابع به شهر تهران، اختالف طبقاتی، مازراتی شدن فرهنگ، 

های  های اجتماعی نظیر اعتیاد به مواد مخدر )سیگاری شدن فرهنگ(، ظهور گروه آسیب

های  ن، کارگران و کودکان کار، زندگیفرودست اجتماعی )با تکیه بر تهران؛ نظیر زنان، دانشجویا

های پر فراز نشیب رپ فارسی مورد توجه  الکچری و بی دغدغه و...( مسائلی هستند که در سال

 خوانندگان قرار گیرد. 

این مقاله، در نظر دارد تهرانی را توسط موسیقی رپ فارسی برساخته شده و در برابر تهران 

قرار دهد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که مخاطبان جهان خارج قرار دارد، مورد مطالعه 

ویژه در میان نسل جوان اندک هم نیست، در  و خوانندگان موسیقی رپ فارسی که تعدادشان به

کنند و این تهران است که به زندگی تهرانِ بازنمایی شده توسط موسیقی رپ، زندگی می

ل اصلی این پژوهش آن است که موسیقی رپ دهد. بنابراین سؤا اجتماعی آنان معنی و هدف می

 کند؟ فارسی، شهر تهران را چگونه بازنمایی می

اند و پیش از این منتشر  عنوان مسئله خود برگزیده هایی که موسیقی رپ را به پژوهش

های ابتدایی در این حوزه ابتدا  گیرند. پژوهش اند، در دو گروه چیستی رپ و آثار آن جای می شده

شناسانه،  های آسیب شناسانه و سپس مطالعات بازنمایی بودند. در تحلیل های آسیب نگاهبه دنبال 

( و رفتارهای Wingood, 2003های جنسی ) اعمال خشونت، مصرف مواد مخدر و الکل و بیماری

( با تحلیل محتوا مطرح شده است. در این Kubrin, 2005و  (Miranda, 2004ضد اجتماعی 

انگاری  گرایی و شی آمیز، پوچ رام، خشونت، ثروت مادی، روابط خشونتمطالعات، محتوای احت

نامة نوشته شده نیز  چنین نخستین پایان اند. هم عنوان یافته مطرح شده در موسیقی رپ به 1زنان

 (.1376درباره رپ فارسی متضمن این نوع نگاه بوده است )مهرعلی، 
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رپ صدای اجتماع به حاشیه رانده »که  از طرفی نگرشی نظری نیز وجود دارد که معتقد است

توانند با آن جای  شده است. طبق این نگرش موسیقی رپ ابزاری است که این نوع اجتماعات می

( در آمریکا )مهد تولد این نوع موسیقی(، Mitchel, 2006« )خود را در جهان محکم کنند

در دست سیاهپوستان فقیر پژوهشی نیز انجام شده است که مبتنی بر آن، موسیقی رپ، ابزاری 

از نظر  Diamond ,2006)فاقد تحصیالت رسمی است تا بتوانند در جامعه صدایی داشته باشند )

ترین دلیل مشترک زیرزمینی بودن یا شدن موسیقی در جوامع معاصر  ( مهم40: 1394راودراد )

 )اعم از جوامع غربی یا شرقی(، اعتراض است. 

اند:  بندی کرده های رپ فارسی را چنین تقسیم پژوهش ( نیز112: 1397صمیم و کیا )

بندی کرده و با آمیختن  ها دسته پسند را با استفاده از نظریه ( موسیقی مردم1392صمیم )»

های موسیقی  ( و پاسخ به رابطه بین مصرف گونه1392نگاری ) ( و مردم1388های کمّی ) روش

های مخاطبان  ( و ذائقه1388م و قاسمی، های اجتماعی )صمی پسند ایرانی و قشربندی مردم

بندی کیا و صمیم  در دسته دوم تقسیم«. ها بوده است ( از پیشگامان این پژوهش1393و  1386)

های رپ فارسی پرداخته شده است: کوثری میان موسیقی  ( به بررسی پژوهش112: 1397)

جاری موسیقی مردم پسند، پسند و موسیقی عامه تفاوت قائل شده است. از نظر او، بعد ت مردم

باشد، در صورتی که موسیقی عامه، سنتی و محلی، سینه به  قواعد و اصول بازار برای تولید می

سازی برای موسیقی  های کوثری به نظریه (. پژوهش14-10: 1391شود )کوثری،  سینه نقل می

عطوف بوده است. ( م1391های آن و تبیین تسلط زبان جنسیتی مردانه ) شناسی زیرزمینی، گونه

شده  های انجام ( عالوه بر بررسی آثار کوثری و صمیم، به سایر پژوهش112: 1397کیا و صمیم )

(، 1388شناسی رپ فارسی )خادمی،  اند: مخاطب در رابطه با موسیقی رپ فارسی اشاره کرده

در (، بازنمایی طبقات اجتماعی 1391شناسایی مضامین شعر رپ فارسی )نوربخش و موالیی، 

های پیشین  ( در پژوهش1392و علیخواه،  1388زاده، زنجری و اسکندرپور،  رپ فارسی )لهسایی

درباره موسیقی رپ فارسی، مطالعات بازنمایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین پیش 

 از این درباره شهر تهران و مواجهه موسیقی رپ فارسی مطالعه جدی انجام نشده است.

 ادبیات نظری

شود. ابتدا مفاهیم اصلی پژوهش ذیل چارچوب مفهومی تعریف این بخش در دو قسمت ارائه می

تواند در ارتقای حساسیت نظری جهت تحلیل و مقولهشود، سپس رویکردهای نظری که میمی

 گیرد.  بندی مؤثر باشد، مورد بررسی قرار می
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 چارچوب مفهومی

 بازنمایی

های مطالعات رسانه و مطالعات فرهنگی قرن بیستم  از مفاهیم مورد توجه در پژوهش 1«بازنمایی»

معنای استفاده از زبان برای بیان نکته معناداری درباره جهان  است. استوارت هال، بازنمایی را به

شود. در  داند، فرآیندی که معنا از طریق آن تولید و بین اعضای یک فرهنگ مبادله و توزیع می می

(. پس 22: 1387،  زاده شود )مهدی گیرد و ساخته می واسطة نظام بازنمایی شکل می تیجه معنا بهن

با این حساب، در این رویکرد، معنا به هیچ  Hall, 1997: 2) معنای اشیاء محصول بازنمایی آنهاست )

رداخته وجه یک پدیدة قطعی و ثابت نیست، بلکه معنا در تعامل و ارتباطات اجتماعی ساخته و پ

شود. به بیان دیگر، بازنمایی در پی فهم این واقعیت است که چگونه جهان به لحاظ اجتماعی  می

 (.37: 1396شود )بارکر،  های معناداری بازنمایی می ساخته و برای ما و از طریق ما به شیوه

 شهر 

نسبتاً ساخت و در زیر قدرت سیاسی مشخص است که تمرکز جمعیتی  شهر زیستگاهی انسان

ای به  های حرفه دهد. همچنین، فضاهایی ویژه بر اساس تخصص پایداری را درون خود جای می

کند  های مسکونی و کاری ایجاد می آورد و تفکیکی کمابیش مشخص و فزاینده میان بافت  وجود می

های  فرهنگ آورد که درون خود خرده و فرهنگی خاص را حاصل از روابط درونی خویش پدید می

ها در شهر وجود دارد  (. پس روابطی که میان انسان29: 1384کند )فکوهی  شماری را حمل می یب

 شود. های مردم آن نیز جزوی از شهر محسوب می فرهنگ و همچنین فرهنگ و خرده

باشد. شهر با خود تغییر را به همراه دارد. دیوید  اما شهر، مرکز نوگرایی و مدرنیته نیز می

ای است که تغییر آنها ورای توانایی ما و ورای آگاهی ما از  شهر همچون کوره»گوید:  الیون می

کنند و این  (. همچنین، شهرها دائماً تغییر پیدا می35: 1374)لینچ، « ایجاد تغییر در آنهاست

(. پس شهر تهران نیز در 24: 1381سوی بلوغ و کمال نیست )لینچ،  تغییر، فقط حرکت الزامی به

توان بازنمایی گذار تغییر را در بازنمایی آن دید. تصویر  خود تغییر کرده و میدوران تاریخی 

ذهنی شهر در مطالعات بازنمایی نیز مورد توجه است. تصور فرد از اشیاء، اشخاص یا امکان، به 

داند که در  شود. لینچ تصویر ذهنی را نتیجه فرایندی دو طرفه می منظر ذهنی او نیز مرتبط می

کننده، آنها  کند و از سوی دیگر، مشاهده های درونی خود را ارائه می اط بارز و ارتباطآن محیط نق
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کند )رحیمی کازرونی و  بیند، باور می دهی و به وسیله معانی آن چیزی که می را انتخاب، سازمان

 (.257:  1393زارع، 

عنوان  هسال پیش ب 200میلیون جمعیت که بیش از  13شهری است با حدود  تهران، کالن

(. 12/5/1399  پایتخت سیاسی ایران برگزیده شد )سایت خبرگزاری صدا و سیما، تاریخ مشاهده:

نخستین جنبش مدنی در ایران )یعنی مشروطیت( در این شهر تجربه شده است. با ظهور خاندان 

و رو و دچار تغییرات اساسی در فضا  به سنتی با فرایندهای نوگرا و مدرن رو« طهران»پهلوی 

های شهری جدید،  ساختار شهری خود شد. پس از انقالب نیز تهران پایتخت ماند و با توسعه

همه هنجارها و رفتارهای شهری و شهروندی در آن »تر از گذشته شد. با این تغییرات،  مدرن

های جدید خود  اند و خواسته دگرگون شده و بازیگران اجتماعی جدیدی در شهر حضور پیدا کرده

 (.153:  1389)حبیبی، « کنند و مطالبه میرا طرح 

خورد.  شهر چونان متن است و در این متن، آغاز و پایانی به چشم نمی»بنیامین معتقد است 

تا((. فرد در  به نقل از بینامین )بی1384)کاظمی، « تواند در هر جایی از متن قرار گیرد فرد می

قرار دارد. به این معنا، فرد در جهانی و بخشی از شهر قرار گرفته که گویی در بخشی از متن 

کند که شهر برایش معنا شود، فارغ از واقعیت فیزیکی جهان خارج. بارت  شهری زیست می

: 1388)استیونسن، « شهر یک گفتمان است و این گفتمان در حقیقت یک زبان است»گوید:  می

ها، گفتمان آن شهر را  نهکند که رسا (. فرد در شهری زندگی می1986؛ به نقل از بارت، 105

کنند. از این نظر، موسیقی رپ فارسی نیز، هم گفتمانی است که بازنمایی خاصی از  ترویج می

 دهد. دهد و از نگاه بنیامین، فرد را در متنی دیگر قرار می شهر تهران را ارائه می

 موسیقی رپ فارسی

آن نوع موسیقی است » 1پسند پسند است. موسیقی مردم ای از موسیقی مردم موسیقی رپ، شاخه

تر از همه به انگیزه کسب سود از مردم  که توسط مردم، با محتوای مردمی، برای مردم و مهم

های موسیقیایی،  ای از سنت پسند آمیزه (. موسیقی مردم13: 1387)کوثری، « شود تولید می

نندگان نیز بر آن ک ها و تأثیرهاست و نیز محصولی اقتصادی که مقاصد ایدئولوژیک مصرف سبک

گیری فرهنگ مردم پسند  عنوان مهد اصلی شکل (. در آمریکا به24: 1384گذارد )شوکر،  تأثیر می

گیری  عنوان سرچشمه اصلی شکل دوران معاصر، موسیقی قومی سیاهان مهاجر به آمریکا به
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سیقی، سازی این نوع مو (. با تجاری13:  1387شود )کوثری،  موسیقی مردم پسند شناخته می

 رپ، بُعدی جهانی نیز پیدا کرد. 

عنوان یک رسانه وارداتی، متأثر از زادگاهش آمریکاست. موسیقی رپ همچون  رپ فارسی به

آید )شکوری  پسند در ایران به حساب می های زیرزمینی و عامه متال، از انواع موسیقی راک و هوی

باشد  می« اعتراض»های زیرزمینی  ی( و ویژگی مشترک این نوع موسیق1389زاده نطنزی،  و غالم

(. رپ فارسی، در میان جوانان و حتی میانساالن محبوبیت بسیاری 41: 1394)راودراد و فائقی، 

کننده موسیقی، بر افزایش حجم دریافت اینترنتی این سبک خبر  های ارائه پیدا کرده و سایت

اند که میزان مصرف  کرده( در پژوهش خود اعالم 20: 1393دهند. رضوی طوسی و یاهک ) می

درصد در حد  6/24و « زیاد»درصد از شنوندگان موسیقی، در حد  3/19موسیقی رپ میان 

های  دهند. هر چند با توجه به میزان دانلودها در سایت به موسیقی رپ گوش می« کم»

 دهنده، این آمار افزایش یافته است. ارائه

امکان بیان مسائل مختلف در موسیقی رپ هایی از قبیل  موسیقی رپ در ایران با ویژگی

)آزادی بیان در رپ(، اهمیت متن )کالم( نسبت به صدا )موسیقی(، زبان ساده رپ و نزدیک بودن 

شود )موالیی،  هایشان شناخته می ها در بیان دیدگاه خوان به زبان عامیانه مردم و صراحت رپ

پسند  رسی با سایر انواع موسیقی عامه(. این سه ویژگی، تفاوت اصلی موسیقی رپ فا145:  1390

 هاست که بر اهمیت پژوهش درباره آن افزوده است.  باشد و همین ویژگی در ایران می

به کار بردن اصطالح زیرزمینی »شود.  خوانده می« زیرزمینی»موسیقی رپ فارسی در ایران، 

)بیالن و « قانونی آن است در رابطه با این نوع موسیقی در ایران، صرفاً جهت نشان دادن وجه غیر

، سایت تیتر هنر(. یکی از مسئوالن وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز از 1395  غالمی،

خبر داد )سایت باشگاه خبرنگاران، تاریخ مشاهده: « گفتاواز»اعطای مجوز به اوّلین آلبوم 

رگونه محدودیت در قالب طلبی و فرار از ه دلیل استقالل رسد به (. هر چند به نظر می12/5/1399

عنوان نماد رپ، مانع از آن خواهد  قانون، رپرهای ایرانی به دنبال مجوز گرفتن نباشند. اعتراض به

 شد که رپ در بستری قانونی حیات داشته باشد. 

 مطالعات نظری

طور  سه روش برای توضیح چگونگی عملکرد بازنمایی از طریق زبان بهاز نظر استوارت هال، 

یا « گرا برساخت»و « تعمدی»، «بازتابی»توانیم این رویکردها را  وجود دارد. می گسترده
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گونه توضیح  (. استوارت هال رویکرد بازتابی را این(Hall, 1997: 24 بنامیم« گرایانه سازنده»

شود که در دنیای واقعی از شیء، شخص، ایده یا  در رویکرد بازتابی، معنایی تصور می»دهد:  می

گونه که در  ای است که معانی واقعی را همان ود دارد و عملکردهای زبان مانند آینهرخداد وج

)همان(. او در توضیح رویکرد دوم؛ یعنی رویکرد تعمدی نیز « دهد جهان وجود دارند، بازتاب می

فرد  کند کسی که گوینده است؛ یعنی نویسنده، معنی منحصربه این رویکرد ادعا می»افزاید:  می

دهند که نویسنده یا  کند. کلمات، همان معنایی را می ز طریق زبان به جهان تحمیل میخود را ا

گراست. او این رویکرد را  (. رویکرد سوم، برساخت(Hall, 1997, 25« گوینده مدّنظر داشته است

شناسد. این  رسمیت می رویکرد سوم ماهیت عمومی و اجتماعی زبان را به»دهد:  چنین شرح می

توانند معنی  کند که اشیاء به خودی خود و کاربران شخصی زبان به تنهایی نمی عان میرویکرد، اذ

های بازنمایی، مفاهیم و  را در زبان تثبیت کنند؛ زیرا اشیاء معنی ندارند. ما با استفاده از نظام

بان گفته گرایانه به معنا در ز گرا یا سازنده سازیم. از این رو به آن رویکرد برساخت ها را می نشانه

کنندة معناست: این  شود. مطابق این رویکرد، این جهان مادی نیست که دارای معنا و منتقل می

کنیم. این بازیگران  نظام زبان یا هر نظامی است که ما برای ارائه مفاهیم خود استفاده می

ها برای  های زبانی و دیگر بازنمایی های مفهومی فرهنگ خود و نظام اجتماعی هستند که از نظام

. در (Hall, 1997: 25)« کنند کنند تا بدین وسیله، جهان را معنادار می ساختن معنا استفاده می

کند که  منبعی برای تولید دانش اجتماعی بدل می»رویکرد برساختی، رسانه، بازنمایی را به 

 (. Hall, 1997: 42« )های اجتماعی و مسئله قدرت است سیستمی باز و مرتبط با کنش

کند؛ زیرا تصویر و  صورت برساختی بررسی  ین پژوهش بر آن است که بازنمایی تهران را بها

شود، مدّنظر است. رپ فارسی فارغ از  منظری که از سیمای تهران توسط موسیقی رپ نمایان می

 کند.  آن که تهران چه عینیتی در جهان خارج دارد، شکل جدیدی از آن را برساخته می

 روش پژوهش

آوری داده تالش شده است که با استفاده  ت روشی این پژوهش، کیفی است. در بخش جمعرهیاف

های مرتبط با شهر تهران به شکل هدفمند و با حفظ تنوع خواننده، کاوی، موسیقیاز روش متن

موضوع و... انتخاب و گزینش شوند. طبیعتاً شهرت موسیقی از طریق میزان دانلود و اجرای آنالین 

های اجتماعی است، مدّنظر بوده است. در ای از پذیرش در میان گروهدلیل آنکه آماره هآن نیز ب

نمونة ذیل انتخاب شده است، شایان ذکر است تمامی قطعات ذیل گوش داده شده و  11نهایت 

 های مرتبط با شهر تهران گزینش شده است:  بخش
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 ردیف
نام 

 آهنگ
 معرفی خواننده خواننده

میزان -مراجعهمیزان 

)سایت رادیو  مخاطب

تاریخ  1جوان،

 (20/3/97مشاهده: 

تاریخ 

 انتشار

 هیچکس اختالف 1

، از «هیچکس»سروش لشکری با نام هنری 

 1385پیشگامان رپ فارسی است. او در سال 

را منتشر کرد. « جنگل آسفالت»آلبوم 

های حاضر در این آلبوم که متضمن  قطعه

بود، بسیار مورد مضامین سیاسی و اجتماعی 

زعم بیشتر  توجه قرار گرفت. هم چنین به

رپرهای ایرانی، این قطعه ماندگارترین 

 موسیقی رپ در حال حاضر است

بیش از یک میلیون 

بار در سایت و 

اپلیکیشن رادیو جوان 

 شنیده شده است.

زمستان 

1385 

2 
تهران 

 مازراتی
 زدبازی

های رپ  از نخستین گروه« زدبازی»گروه 

از « تهران مازراتی»فارسی است و آهنگ 

 باشد. می« پیر شدیم ولی بزرگ نه»آلبوم 

میلیون در  14بیش از 

سایت و اپلیکیشن 

رادیو جوان شنیده 

شده است. هم چنین 

موزیک ویدیوی 

 800« تهران مازراتی»

هزار بار در یوتیوب 

 بازدید خورده است.

تابستان 

1393 

 آرتا تهران 3

)به معنی « وانتونز»گروه آرتا، از اعضای 

حرف نشنو( خواننده گنگ است که در 

، حاالت مصرفی آن را بیان «تهران»قطعه 

 کند می

هزار بار  600بیش از 

در سایت و اپلییکشن 

رادیو جوان شنیده 

 شده است

زمستان 

1392 

 ftشهریار طحران 4

هر چند این خواننده به اندازه سایر از شهرت 

در این ملودی، به صورت برخوردار نیست، اما 

 کند. خاص، درباره تهران صحبت می

 نامعلوم
تابستان 

1394 

5 

تهران 

مال 

 ماست

Tm bax 
تی که دو برادر هستند،  بی و علی نبیل

 دهند. اعضای اصلی این گروه را تشکیل می

در سایت و اپلیکیشن 

رادیو جوان بیش از 

هزار بار شنیده  400

 شده است.

پاییز 

1390 

                                                           
1 www.radiojavan.com 
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 ردیف
نام 

 آهنگ
 معرفی خواننده خواننده

میزان -مراجعهمیزان 

)سایت رادیو  مخاطب

تاریخ  1جوان،

 (20/3/97مشاهده: 

تاریخ 

 انتشار

6 

ن تهرا

مال تو 

 نیست

امیر 

 خلوت

، «امیر خلوت»امیرحسین ترکمان، ملقب به 

از رپرهای دهه هفتاد است که در سبک رپ 

« دیس»کند. این آهنگ  خیابانی فعالیت می

(dis یا جواب و نقد آهنگ )« تهران مال

 زدبازی است .« منه

هزار بار  300بیش از 

در سایت و اپلیکیشن 

رادیو جوان شنیده 

 شده است

تابستان 

1394 

7 
های  شب

 تهرون
Tm bax 

این گروه خاطرات نوستالژیک خود از تهران 

کردند، روایت  را که روزی در آن زندگی می

 کنند. می

این آهنگ در سایت و 

اپلیکیشن رادیو جوان 

میلیون  5/4بیش از 

 بار شنیده شده است

بهار 

1393 

 تاک تیک ترافیک 8

ساعی،  شامل سینا« تاک تیک»اعضای گروه 

باشند. آنها که  آر می سینا مافی و خشایار اس

اند، در این  به تازگی به تئاتر هم رو آورده

آهنگ بر خالف دیگران، از مزایا و فواید 

 گویند! ترافیک سخن می

این آهنگ در سایت و 

اپلیکشین رادیو جوان 

بیش از دو میلیون بار 

 شنیده شده است.

زمستان 

1396 

 قاف فحش 9

با نام اصلی علی رضا قاسمی، از « قاف علی»

)به رهبری « ملتفت»اعضای گروه 

هیچکس( درآهنگ فحش، درباره مصائب و 

مسائل اجتماعی و سیاسی زندگی شهری 

 کند. صحبت می

این آهنگ در سایت و 

اپلیکیشن رادیو جوان 

هزار بار  400بیش از 

 شنیده شده است.

بهار 

1395 

 پیشرو طهرون 11

رضا »ا ناصری آزاد با نام هنری محمد رض

، از پیشگامان رپ فارسی است. او «پیشرو

داند و آهنگ  خود را شاه تهران می

به صورت غیررسمی منتشر شده « طهران»

 است.

 1390 نامعلوم

 

شود. تحلیل مضمون صرفاً روش  استفاده می 1ها نیز از روش تحلیل مضمونیجهت تحلیل نمونه

طور  کار برود. به های کیفی به تواند در اکثر روش کیفی خاصی نیست، بلکه فرایندی است که می

کلی تحلیل مضمونی روشی است برای دیدن متن، برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهراً 

                                                           
1 thematic analysis 
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امل، گروه، موقعیت، سازمان و یا مند مشخص، تع نامرتبط، تحلیل اطالعات کیفی، مشاهده نظام

( این روش، برای تحلیل 153: 1390زاده،  های کمّی )شیخ های کیفی به داده فرهنگ، تبدیل داده

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

 هاتحلیل داده

 کدگذاری توصیفی

مضمون پایه استخراج شده است. منطق  79متن و گزاره،  72در بخش کدگذاری توصیفی از 

بوده است؛ یعنی هرکجای متن ناظر به « تهران»گزاره، ارتباط مفهومی آن به  72انتخاب این 

ها بیش از یک  اگرچه نامی از تهران برده نشده، انتخاب شده است. از برخی از گزاره  تهران بوده،

پایه استخراج شده است و اختالف عددی گزاره و مضمون پایه ناظر به این نکته است. مضمون 

سعی شده است که سطح انتزاع در این مرحله باال نباشد و بیشترین تقیّد به مفهوم گزاره وجود 

 کند.  گرایی نسبت به تهران را گوشزد می داشته باشد. مروری بر کلیت مضامین پایه، منفی

 کدگذاری توصیفی-3جدول 

 مضمون پایه گزاره کد

 هیچکس -آهنگ اختالف 

1-1 
 این جا جنگله بخور تا خورده نشی 

 دار شکار شدن فقیر توسط پول

 حاکمیت قانون تنازع و بقا در شهر 2-1

3-1 
کنه / روح مردم و  اختالف طبقاتی این جا بی داد می

 زخمی و بیمار میکنه

های  اختالف طبقاتی در بیمارینقش 

 روحی و روانی در شهر

 تقابل فقیر و غنی دار همه کنارهمن فقیر و مایه 4-1

5-1 
نمکی با چرخش کنار یه بنزه / هیکل و چرخش کرایه 

 بنزه

تقابل فقیر و غنی در قالب استفاده از 

 وسایل نقلیه

6-1 
 من و تو اون بودیم از یه قطره / حاال ببین فاصله ما

 چقدره

وجود تفاوت در منزلت اجتماعی افراد در 

 شهر

7-1 
خواد با یتیمی بازی کنه / بابا نمیذاره / یتیم  بچه می

 لباسش کثیفه / چون که فقط یکی داره

دار و  عدم وجود ارتباط انسانی میان پول

 فقیر

تا حاال شده عاشق دختر بشی میخوام حرف بزنم رکتر  8-1
نه عشق تاریخی اما دافت با پیش خودت میگی ای/ بشین

 یه بچه مایه داره خواب دیدی

 جایگزینی پول به جای عشق

 با ارزش شدن پول به جای عشق 9-1

10-1 
 

یه کی همسن تو سوار ماشین خدا بهت پوزخند میزنه 
که منم میخوام مایه داربشم عقده رو / میکنی با کینه دعا

های روانی در جوانان به خاطر  ایجاد عقده
 اختالف طبقاتی
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 مضمون پایه گزاره کد

 عدم کارکرد دین در رفع اختالف طبقاتی کنم ترکش دعا نکن بی اثره نمیکنن درکش 11-1

12-1 
 

باید کور باشی نبینی تو فخرو هر جا / کنار خیابون نبینی 

 فقر و فحشا

های اجتماعی در هر نقطه از  وجود آسیب

 شهر

 تفاخر و فخر فروشی پول داران 13-1

14-1 
گردش زمین نیست جاذبه / پوله که زمین را دلیل 

 چرخونه جالبه می
 اصالت یافتن پول

 باال رفتن جایگاه پول نسبت به معنویات این روزها اوّل پوله بعد خدا 15-1

16-1 

این جا تهرانه یعنی شهری که / هر چی توش میبینی 

باعث تحریکه / تحریک روحت تا تو آشغال دونی / مفهمی 

 ستی یه آشغال بودیتو هم آدم نی

تشبیه تهران به آشغال دانی و تشبیه 

 شهروندانش به آشغال

17-1 
این جا تهرانه لعنتی شوخی نیستش / خبری از گل و 

 بستنی چوبی نیستش
 های زیبا در شهر عدم وجود جنبه

 زدبازی -آهنگ تهران مازراتی

1-2 

چی بگم وقتی اون عمله بناء/ الکلی تا اون که عمل قلب 

 داره / نمیشه دید فرق قشرارو
 

بی توجهی افراد به اقشار آسیب پذیر و 

ضعیف جامعه مثل کارگران و معتادان و 

 بیماران

2-2 
 تو تهرانی که شده مد تازه التی و پر مازراتی

 بگو واسه تو چی مونده

مادی شدن و گران شدن امور در شهر 

 تهران

3-2 
معنی شدن امور به تبع مادی شدن  بی

 ها آن

4-2 
یه موقعی معیار خوب و ساده بود/ تحصیالت و خونواده 

 بود/ قبل از این که پول و مایه بود

وجود سادگی و بی آالیشی در زندگی در 

تهران قدیم و مادی شدن امور در تهران 

 امروز

5-2 
 ولی االن دیگه دخترا قشنگ میدونن

 باکی بخوابن/ دختر چیه اینا ماشین حسابن

ها و ازدواج  پول در دوستیمالک شدن 

 در نزد دختران تهرانی

 نامناسب بودن تهران برای زندگی رپرها تهران مال مائه ولی جای ما نی 6-2

 تهران شیک و پیک بود دیگه شیک نیست 7-2
زیبا بودن تهران در گذشته و نبود زیبایی 

 در امروز تهران

 گ میگتهران کارتونی بود ولی گرگه / بردش خوردش می 8-2
نابودی تهران به وسیله مشکالت و 

 ها و از دست دادن زیبایی گذشته آسیب

 نابودی و کثیفی تهران به دست جوانان راحت کثافت زدیم شهرو با هم 9-2

 این جا بس کمه سواد / از تفریح گذشته مصرف مواد 10-2
مصرف باالی مواد مخدر به خاطر پایین 

 بودن سطح تحصیالت
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 مضمون پایه گزاره کد

 ها معنی شدن دوستی بی دونیم با هم سر چی دوست میشیمنمی  11-2

 انتلکت قمه کش تا معمالتی 12-2
خطرناک شدن روشنفکرها و نداشتن 

 توقع از سایر اقشار جامعه

 های کوچم من / دیگه همه کوچ کردن آدم حسابی 13-2
مهاجرت افراد مهم از تهران به خاطر نبود 

 شرایط زندگی

 فراره / این شهر دیگه موندن ندارهاین ور اون ور  14-2
عنوان تنها راه حل مقابله  فرار از تهران به

 با مشکالت

15-2 

 دیگه منوتو نداره / اینجا همه بد کردیم
تک تکمون / الکی میزنیم / الکی میخوریم /الکی میکنم / 

 اینجا الکی خوشیم

معنی شدن امور روزمره به خاطر  بی
 کارهای بد شهروندانش

 آرتا –آهنگ تهران 

 تهران نیستش مال کسی 1-3
مدیریت نشدن تهران توسط شخص 

 خاصی و امکان تصاحب آن از سوی رپرها

 تمسخر هوای آلوده تهران تهران داریم با هوای خوب 2-3

 کثیف بودن هوای شهر و بارش کم باران این شهر کثیفه بارون نداره 3-3

 تهران همه جاش چتن 4-3
مخدر توسط همه شهروندان مصرف مواد 

 تهرانی

 Ftشهریار -آهنگ طحران 

1-4 
خوابه / اون یکی در حسرت یه دونه  یکی با شکم سیر می

 کیکه
 تقابل گرسنه و سیر در تهران

 اتوموبیل مالک ازدواج در نزد دختران دخترا همه آهن پرستن 2-4

 الکلی بودن پسرهای تهرانی پسرا هم از دم نخورده مستن 3-4

 الکلی و الت بودن پسرهای تهرانی پر شده از پسرهای الکلی الت 4-4

 مصرف مواد مخدر توسط جوانان تهرانی کشن این جا همه خمارن/ یه چیزی می 5-4

 سردرد، مورفین، بی خودی غرغر 6-4
مصرف مواد مخدر توسط جوانان تهرانی 

 و اعتراض همیشگی آنان به خاطر اعتیاد

 زورگیری در تهران راتو میبندنچپ میری همه  7-4

 عنوان راه نجات نبود گریزی از تهران به راه هست ولی ته بن بسته 8-4

 تنفر از تهران و پیشنهاد ترک تهران تهران بیزام ازت / تهران میگذرم ازت 9-4

 تهران دیگه نمونده ردش / قبلش ، االنش ، حتی بعدش 10-4

 از بین رفتن گذشته تهران و بی معنی
شدن هویت تهران و عدم امکان تصور 

 آینده ای برای تهران

 شمشک، مهمونی، الکی دور دور 11-4
حاصلی تفریحات و  ناپایداری و بی

 ها مهمانی
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 مضمون پایه گزاره کد

 عدم وجود قانون در تهران تهران مدت هاست قانون نداره 12-4

 tm bax –آهنگ تهران مال ماست 

1-5 
روز میشه مال حاال حافظ گرفت فال ما / گفت تهران یه 

 ما
 آرزوی تملک تهران توسط رپرها

 چشا پایین ولوم باال / که تهران مال ماست 2-5
انجام هر کاری در تهران به خاطر تملک 

 تهران

3-5 
کنم / توی شهر بزرگ خودم / تهرون  هر کاری بخوام می

 مال ماست

انجام هر کاری در تهران به خاطر تملک 

 تهران

 / تو چشام داره طرح الس وگاستهران مال ماست  4-5
اوج و عظمت تهران در نگاه رپرها در 

 صورت تملک آن

5-5 
تو تهرون بده باال ولوم تو ضبط تون / نترسین از چیزی  

 که هست حقتون

انجام هر کاری در تهران به خاطر تملک 

 تهران

6-5 
نادیده گرفتن قانون و قانون گریزی به 

 وسیله ایجاد آلودگی صوتی

7-5 
عقایدت واسه خودت تهران مال من / من و این شهر 

 مونیم واسه هم بزرگ می

تعارض حرام بودن موسیقی با تملک 

 تهران توسط رپرها

8-5 
اگه داری حس ما / انگار تهرون مال ماست / هر کی واسه 

 خودش یه پادشاست

تملک تهران توسط مخاطبان رپ فارسی 

 واسطة هم حسی آنان با رپرها به

9-5 
شیشه رو بده پایین من فقط غمدار یه نوع دودم / اونم 

 دود تهران پس بذا بره تو یه دل و خونم
 دوست داشتن دود و هوای کثیف تهران

10-5 
بینی ولوم و بده باالتر / حال میده یهو دیدی  پلیس و می

 ما رو دنبال کرد

 قانون گریزی به مثابه سرگرمی

11-5 
صدای ضبط  درگیری با پلیس به خاطر

 ماشین

 محله و با قانوناش سردتر از سرمای زمستون 12-5
های شهر به خاطر  بی روح شدن محله

 وجود قانون

 امیر خلوت –آهنگ تهران مال تو نیست 

1-6 
خره / اونی که شبا تن شو جارو  اونی که مریضه دارو می

 زنه می
 تملک تهران برای اقشار ضعیف جامعه

2-6 
نی ولی تو روهم توش راه میدیم/ لونمونه تهران مال تو 

 عین هو مار روش خوابیدیم

عدم تملک تهران توسط گروه رقیب و 

 تملک تهران توسط خود خواننده

 زنی تهران مال شهرداریه حرص چرا می 3-6
عدم تملک تهران توسط گروه رقیب و 
 مدیریت و تصاحب شهرداری بر شهر

4-6 
اونایی که جنگیدن تا نبرن }تهران{ مال پیرای جوونه / 

 ناموس و خاک ایرانو شبونه

تعلق تهران به شهدا و فداکاران شهر و 

 عدم ملک آن به گروه رقیب
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 مضمون پایه گزاره کد

 چرا همه میخوان جیب همو الغر کنن 5-6
عنوان کاری  وجود دزدی در شهر به

 روتین

 بی معنی و بی روح شدن شهر در شب ها ها میشه چرا شباش شهر مرده 6-6

 تقابل و درگیری رپرها با پلیس و ببینم باتومش چه مزه ایهبگ 7-6

 قانون شکنی در رانندگی در شهر سپر به سپر از پشت بچسبون 8-6

 دعوا کردن در هنگام رانندگی فحش به همو قفل فرمون 9-6

 -Tm baxهای تهرون  آهنگ شب

1-7 
اگه تهران واسم بهشته / چون دارم توش یه فرشته / بین 

 شوم و زشتش / این شهر میده بوی عشقتظاهر 
 واسطة عشق تحمل کثیفی تهران به

2-7 
با این که آسمون شهر دودیه ولی آسمون این شهر داره 

 ستاره

های شهر در عین آلودگی به  دیدن زیبایی

 خاطر عشق

 تیک تاک –آهنگ ترافیک 

 طر آلودگیتعطیلی شهر به خا همه جا آسمون کثیفه / تهران شده کال تعطیل 1-8

 قاف -آهنگ فحش 

1-9 
/هرکی که چند تیکه ملک به  اینجا تهرانه یعنی شهری که

 نامش نیست تنبیه

وجود دو گانه زمین دار و بی زمین و 

 ضرر کردن بی زمین

2-9 
/دستش دبس باش گرم  همه با هم میسوزن/جز اونکه

 میشه
 ضرر نکردن پول دار بر خالف دیگران

 کمبود منابع مادی در شهر سهمیهدیگه ته کشیده  3-9

 اعتیاد زنان شهر و خیانت مردان آن خانم معتاد ، آقا شلوارش دو تا 4-9

 بچه محال پاک ترن حتی از مادر ترزا 5-9
تمسخر گناه کار و مجرم و معتاد بودن 

 جوانان

 پیرو کوروش و محمدیم / ولی تو صف اختالس معطلیم 6-9
داری و تعارض اختالس کردن با دین 

 متمدن بودن

 پیشرو -آهنگ طهران 

 عالقه به تهران علی رغم کثیف بودن آن دیوونه هوای کثیفتم 1-10

 کدگذاری تفسیری

دهنده استخراج شده است. تالش مضمون سازمان 23مضمون پایه،  79در کدگذاری تفسیری از 

با  23به  79تقلیل عددی از شده است که در این مرحله، انتزاع به نحو مطلوبی صورت پذیرد و 

مورد نشان از این تالش است. شمایی از نظم مفهومی حتی در این مرحله عیان  56اختالف 
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گرایی نسبت به تهران هستند که تالش  دهنده نیز به کلی دارای روح منفی است. مضامین سازمان

رسد که  نظر می یه، بهشود در مرحله بعد، نسبت آنها با یکدیگر مشخص شود. در یک نگاه اوّل می

های اقتصادی، فرهنگی و حقوقی تا حتی زیست  تنوع بعدی در این مضامین وجود دارد از جنبه

 محیطی و... .

 کدگذاری تفسیری-4جدول 

 مضمون پایه دهندهمضمون سازمان ردیف

 9-1، 4-1، 1-13، 1-7، 1-5، 1-4، 1-1 تقابل فقیر و غنی  .1

 4-12، 1-2 وجود قانونعدم   .2

 ،9-3، 9-2، 2-1، 1-12، 1-10، 1-3 آثار اختالف طبقاتی  .3

 1-6 فاصله طبقاتی  .4

 2-5، 1-8 مادی شدن عشق  .5

 4-2، 2-4 ،2-2، 1-15، 1-14، 1-11، 1-9 اصالت یافتن پول  .6

 2-7، 1-17، 1-16 کثیف بودن ایده تهران  .7

 4-11، 2-15، 2-12، 2-11، 2-3 معنا شدن امور بی  .8

 ،6-1، 5-8، 5-7، 5-5، 5-4، 5-3، 5-2، 5-1، 2-6 حس تملک به تهران  .9

 2-8 زیبایی تهران در گذشته  .10

 2-9 کثیف شدن شهر  .11

 9-5، 9-4، 4-6، 4-5، 3-4، 2-10 مصرف مواد مخدر  .12

 4-9 ،4-8، 2-14، 2-13 مهاجرت از تهران  .13

 6-4، 6-3، 6-2، 3-1 سلب تملک از دیگران  .14

 10-1، 8-1، 5-9، 3-3 ،3-2 هواآلوده بودن   .15

 4-4 ،4-3 مصرف الکل  .16

 4-7 زورگیری  .17

 6-6 ،4-10 بی معنی شدن ایده تهران  .18

 5-10 ،5-6 قانون شکنی  .19

 6-7، 5-12، 5-11 درگیری با پلیس  .20

 9-6، 6-5 فراگیر شدن دزدی  .21

 6-9، 6-8 قانون شکنی  .22

 7-2، 7-1 واسطة عشق تحمل کثیفی تهران به  .23
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 سازییکپارچه

بندی و نظم  مضمون فراگیر، طبقه 8دهنده در قالب  مضمون سازمان 23در این مرحله نیز 

نظر  کند خصلتی را در زیرمجموعة خویش برجسته کند. به اند. مضامینی که تالش می گرفته

ال از عنوان مث های رپ، تهران از ابعاد مختلف مورد نقد قرارگرفته است. به رسد که در موسیقی می

جهت اقتصادی، مقولة شکاف و فاصله اقتصادی برجسته شده است یا در حوزه فرهنگ، 

رسد که در این مرحله، به حد  شدن و تفاخر فرهنگی مهم جلوه کرده است و... به نظر می کاالیی

ایم که در بخش  قابل قبولی از فهم منظم از پدیدة بازنمایی شهر تهران در موسیق رپ دست یافته

 گیرد.  به تفصیل مورد بحث قرار می بعدی

 یکپارچه سازی -5جدول 

 مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر

 شکاف اقتصادی

 فاصله طبقاتی

 تقابل فقیر و غنی

 آثار اختالف طبقاتی

 کاالیی شدن

 )مازراتی شدن فرهنگ(

 اصالت یافتن پول

 مادی شدن عشق

 شاه تهران
 تهرانحس تملک به 

 سلب تملک از دیگران

 شهر کثیف

 آلوده بودن هوا

 کثیف بودن ایده تهران

 زیبایی تهران در گذشته

 واسطة عشق تحمل کثیفی تهران به

 کثیف شدن شهر

 تهران ترا: ترامودل
 مصرف الکل

 مصرف مواد مخدر

 شهر دزدان
 زورگیری

 فراگیر شدن دزدی

 پوچی زندگی

 مهاجرت از تهران

 ایده تهرانبی معنی شدن 

 بی معنا شدن امور

 تهران بی قانون

 قانون شکنی

 درگیری با پلیس

 عدم وجود قانون
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 گیری بندی و نتیجهجمع

در تهران شکل گرفت. اعضای « 021»تهران، شهر رپ فارسی است. اوّلین گروه رپ فارسی یعنی 

تهران برای همیشه »دادند و شعار گروه،  تشکیل می« پیشرو»و « هیچکس»اصلی این گروه را 

)پشت دیوار کیه؟ رپ ایرانی؟، همشهری آنالین(. این مسئله که رپ فارسی بیش از تهران « بود

دهد فقط تهران برای رپ فارسی حائز اهمیت است، هر چند  به شهر دیگری نپرداخته، نشان می

 این پدیده به نقد و مبارزه با مهد تولد خود پرداخت.

ها انجام شده، مثل بازنمایی  به بازنمایی تهران در سایر رسانه های پیشینی که در پژوهش

(. 85: 1393تشبیه شده است )راودراد و محمودی، « شهر پلید»تهران در سینما، تهران به 

و همچنین « شهر دود، آلودگی و مرگ»بازنمایی تهران در مجموعه تلویزیونی پایتخت نیز به 

اشاره کرده است )گیویان و « رود مضر حیات است هر نفسی که فرود می»شهری که در آن 

ای که بتواند عصاره و لُبّ بازنمایی  (. اما از منظر این مقاله، مضمون هسته120: 1393اسدی، 

بودن شهر تهران است. اساساً بازنمایی تهران در رپ « ضداتوپیا»تهران در رپ فارسی باشد، 

نیست که همگان آرزوی رسیدن به آن را  شهر است. تهران مکانی فارسی ضد هر گونه آرمان

آن رهایی « شرّ»خواهند از  رغم تعلق رپرهای فارسی، می داشته باشند، بلکه جایی است که علی

ور فراره، این  این ور اون»گوید :  که می« زدبازی»یابند. فرار از واقعیت برساخته تهران در آهنگ 

ن رپ فارسی، شهری نیست که بتوان در آن قابل مشاهده است. تهرا« شهر دیگه موندن نداره

مثابه خانه، جایی برای زندگی است و تهران در رپ فارسی ضد زندگی  زندگی کرد. شهر، به

در « جنگل»شود. شهر تهران در رپ فارسی ضدشهر محسوب خواهد شد. استعاره  معرفی می

 آهنگ اختالف هیچکس نیز مؤید این گزاره است. 

و با توجه به مضامین استخراج شده، « ضداتوپیا بودن تهران»محوری  ای و ذیل انگارة هسته

شود. اوّلین موسیقی رپ فارسی که به تهران  به نحو تفصیلی ایماژ تهران در رپ فارسی معیّن می

دهد و این  پرداخته )اختالف، هیچکس( شکاف اقتصادی موجود در شهر تهران را محور قرار می

 شود.  فارسی نیز باز مطرح میمضمون، در ادامه پروژه رپ 

نیست. فقر و تبعیض مسائلی  تهران برخالف ظاهر متجددش، شهر مناسبی برای زندگی

هستند که از چشم رپرهای ایرانی دور نمانده است. کاالیی شدن فرهنگ، که از مفاهیمی است 

فارسی  از آن استفاده کردند، دومین مضمونی است که رپ« مکتب فرانکفورت»و « مارکس»که 

خود را نشان داد. اگر در « تهران مازراتی»به تهران لحاظ کرده است. نمود بارز این امر در قطعه 
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گیرد، از سوی دیگر، رپرهای دیگری نیز  مضمون اوّل، رپر سویه فقر و اختالف طبقاتی را می

پرهای اند. مسئله اساسی دیگری که ر هستند که زندگی الکچری و گرانی را آرمان قرار داده

خود را « رضا پیشرو»ایرانی به دنبال آن بودند، اطالق حق مالکیت تهران به خود بود تا جایی که 

نیز بوده، و « 021»عنوان رپری با سابقه که عضو گروه  خواند. پیشرو به شاه تهران می

ران به کار در عرصه رپ، هر دو خواهان تعلق ته عنوان جوانی از دهه هفتاد و تازه به« امیرخلوت»

کند، اما تهران  خود هستند. افالطون برای تحقق آرمان شهرش، هنرمندان را از آن بیرون می

کنند  چون ضدشهر و ضد اتوپیاست، پس هنرمندان افالطونی را که وجود ندارد، از آن بیرون می

 کنند.  و خود، ملک تهران را تصاحب می

یف بودن آن اشاره دارد. اگر زمانی هنر دهنده درباره تهران، به کث بیشترین مضمون سازمان

ها و  کنندة زشتی مظهر زیبایی و فلسفه هنر، بیان چیستی زیبایی بود، نسخه فارسی رپ، نمایان

شد، صحبت از  اش، پرداختن به چیستی این زشتی است. اگر تهران زیبا انگاشته می فلسفه

هایی است که مورد توجه  سیبشد. اعتیاد و مصرف مواد مخدر نیز از آ ها ناممکن می زشتی

، نماینده مواد مخدر صنعتی امروزی است که هم « ترامودل»های فارسی بوده است.  خوان رپ

شود و هم مصرف آن توسط جوانان از سوی رپرها خرده گرفته  توسط رپرهای جوان مصرف می

لیه معتادها و ای ع ، بیانیه«قاف»اشاره به این وضعیت است. آهنگ فحش « تهران ترا»شود.  می

اند. فقر و شکاف اقتصادی حاضر در تهران، به دزدی و  هاست که شهر را اشغال کرده الکلی

شود. اگر در هزار و یک شب، بغداد شهر دزدان است، رپ فارسی، تهران را  قانونی نیز منجر می بی

یی شدن و کند. از نتایج کاال کند و بلبشوی آن را به مخاطب گوشزد می شهر دزدان معرفی می

معنی شدن زندگی و زوال هر امر معنوی در تهران خواهد بود.  ، پوچی و بی اختالف طبقاتی نیز

شهر شهری معنوی است، اما تهران رپ فارسی از معنا تهی شده و  اتوپیا شهر معناست و آرمان

،  اند. بدین ترتیب این هشت مضمون فراگیر اموری سست و ناپایدار مادی جای آن را گرفته

 باشند. بازنمایی تهران در رپ فارسی می

در پایان باید گفت، رپ فارسی فارغ از اینکه شهر تهران در جهان خارج چگونه است،  

هایش مورد تأکید قرار داده  های زندگی در آن را بیشتر از مواهب و خشنودی مصائب و آسیب

نگاه هر خواننده، صرفاً به تجربه و توان گفت که نوع  های بررسی شده، نمی است. با توجه به نمونه

گردد؛ زیرا مضامین یادشده در سایر آثار و توسط خوانندگان دیگر نیز به  نظر شخصی وی برمی

 های گوناگون بیان شده بودند.  شیوه
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که شرح آن ذکر شدـ، باید گفت که  با استفاده از رویکرد سوم بازنمایی از استوارت هال ـ

شهر تهران توسط رپ فارسی برساخته شده است. در این رویکرد، شهر ذهنیتی اجتماعی درباره 

عنوان یک نماد در یک نظام زبانی به نام موسیقی رپ فارسی قرار دارد. این نظام زبانی  تهران به

عنوان شهری آلوده، مملو از دزدان، معتاد به ترامادول، کاالیی شده و... معنادار کرده  تهران را به

توان  ه تحلیل صورت گرفته از بازنمایی شهر تهران در موسیقی رپ فارسی میاست. با توجه ب

 الگوی ذیل را ارائه کرد:

اندازهایی را برای تحقیقات آتی دربارة موسیقی رپ فارسی  تواند چشم انجام این پژوهش، می

پ واردان به عرصة موسیقی ر های جدید و تازه توان نوع نگاه نسل مطرح کند. اوّل اینکه می

فارسی دربارة شهر تهران را شناسایی کرد و با ایماژ تهران در نظر پیشکسوتان رپ فارسی مقایسه 

تواند آغاز راهی برای بررسی بازنمایی سایر شهرهای مهم  کرد. همچنین نتایج این پژوهش می

 کنند و خود را متعلق به آن شهرها های رپ فارسی در آن فعالیت می ایران نیز باشد که گروه

توان  ها را می های شهرداری ای و نتایج سیاست های فرهنگی و رسانه دانند. ضمن اینکه پیوست می

ها  ها و برساخت در موسیقی رپ فارسی دنبال کرد. در نهایت نیز نوع تأثیرگذاری این نوع بازنمایی

 تواند مورد مطالعه قرار گیرد.  های معنایی کاربران و سبک زندگی آنها می بر الیه

 
  

 ضداتوپیا

 شاه تهران

شهر 
 کثیف

 تهران ترا

چهل دزد 
شهر 
تهران بی  تهران

 قانون

شکاف 
 اقتصادی

کاالیی 
شدن 
 تهران

پوچی 
زندگی در 

 تهران
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 منابع

  های شهری، ترجمة رجب پناهی و احمد پوراحمد، تهران: ( شهرها و فرهنگ1388استیونسن، دبورا ) 

 مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. 

( مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد، ترجمة مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران: 1396بارکر، کریس )

 اجتماعی. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و

، سایت «شناسد؟ را به رسمیت می« رپ»آیا وزارت ارشاد موسیقی ( »1395باشگاه خبرنگاران جوان )

  https://www.yjc.ir/00NVzO، به نشانی 12/5/1399خبرنگاران جوان، بازنشانی شده در 

، سایت تیتر هنر، بازنشانی شده در «شناسی موسیقی رپ جامعه( »1395بیالن، عفت و غالمی، محسن )

 . https://b2n.ir/509088به نشانی  12/5/1399

سایت خبرگزاری ایسنا، بازنشانی شده در: « موسیقی رپ خوب است یا بد؟( »1394جعفری، جلیل )

 .  https://www.isna.ir/news/94021407791به نشانی:  12/5/1399

( 1332 -1299( قصه شهر: تهران، نماد شهر نوپرداز ایرانی ) با تأکید بر دوره 1389حبیبی، محسن )

 تهران: دانشگاه تهران. 

، هنرهای «شهر، مدرنیته، سینما: کاوش در آثار ابراهیم گلستان( »1392حبیبی، محسن و رضایی، مینا )

 .16-5، صص 2، شماره 18معماری و شهرسازی، دوره  –زیبا 

های پدیده اجتماعی موسیقی رپ فارسی و میزان محبوبیت و  بررسی ویژگی( »1388خادمی، حسن )

، مطالعات فرهنگ و «ساله شهر تهران 29تا  12عمومیت آن در ایران با تأکید بر جوانان و نوجوانان 

 .56-25، صص 16ارتباطات، شماره 

، سایت خبرگزاری صدا و سیما، «نفرمیلیون  13جمعیت تهران، ( »1395خبرگزاری صدا و سیما )

  . https://www.iribnews.ir/006XM7به نشانی 12/5/1399بازنشانی شده در 

بازنمایی معضالت اجتماعی جامعه در موسیقی رپ اجتماعی ایرانی ( »1394راودراد، اعظم و فائقی، سحر )

 .63-39، صص  63، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، شماره «های یاس متن آهنگمطالعه موردی: 

، موجود در شهر، رسانه و «سینما، شهر و زندگی روزمره( »1393راودراد، اعظم و محمودی، بهارک ) 

 زندگی روزمره، زیر نظر مسعود کوثری، تهران: تیسا.

ها در خوانایی شهر :  ند سویه نمادها و نشانههای چ ارزش( »1393رحیمی کازرونی، پرنیان و زارع، مریم )

موجود در شهر، رسانه و زندگی روزمره، زیر نظر مسعود « بررسی نمونه موردی خیابان ولی عصر

 کوثری، تهران: نشر تیسا.

مصرف موسیقیایی )مطالعه ای در باب گرایش به ( »1393رضوی طوسی، سید مجتبی و یاهک، سجاد )

 .36-7، صص 25طالعات فرهنگ و ارتباطات، شماره ، م« موسیقی در جامعه(

https://www.yjc.ir/00NVzO
https://www.iribnews.ir/006XM7
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، سایت همشهری آنالین، «( پشت دیوار کیه؟ رپ ایرانی؟1386اشکان )»پور،  رئوفی، مجید و نعمت

  /https://www.hamshahrionline.ir/news/17824، به نشانی17/3/99بازنشانی شده در: 

منش و سبک مصرف موسیقی : مطالعه موردی ( »1389زاده نطنزی، امیرحسین ) شکوری، علی و غالم
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