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  141-158صفحات/  90تابستان/ شماره دوم/ سال دوم/ شناسي مطالعات جوانانفصلنامه جامعه

  بررسي خرده فرهنگ جوانان ايران در  محتوي اشعار موسيقي پاپ
  1 حسين ميرزايي
  2 انسيه ساداتي
  3 راحله كاردواني

  4 مهدي اكبريان

  5ليالفتحي
 :چكيده

هدف از پژوهش حاضر بررسي خرده فرهنگ جوانان ايران در  محتوي اشعار موسيقي پاپ 
اين تحقيق به . روش تحليل محتوي كمي بودروش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش . باشدمي

مجاز بر اساس فهرست آثار منظور توصيف محتواي مفاهيم  اشعار مطرح شده در موسيقي پاپ
آلبوم از آثار صوتي  300از ميان.  انجام شد 1388صوتي منتشر شده دفتر نشر موسيقي در سال 

ندگان پاپ به شيوه تصادفي انتخاب نفر از خوان 10تعداد  1388منتشر شده دفتر موسيقي در سال 
ها در مرحله اول در فرآيند تحليل داده. آهنگ بررسي گرديد 70و محتوي اشعار تعداد گرديدند

-سازي دادهكدگذاري باز فرآيند شكستن و مفهوم. دست آمدكد به 504تعداد) كدگذاري باز(
كردن در مرحله دو با خالصه. يابنداند وبه مرور تغيير مييك نسبتاً سادههاست، كدهاي سطح

مقوله به دست آمد و در مرحله سوم يعني كدگذاري محوري  76هاي مشابه تعدادكدها در گروه
. هاي مركزي انتخاب گرديدنداشعار پاپ به عنوان مقولهجوان و جنسيت در محتويمقوالت انفعال

 83/45رد بررسي قرار گرفت كه خواننده مو 10هايشعر در آلبوم 70دراين تحقيق محتوي :هايافته
جوانان مربوط به انفعال) مورد273(درصد  16/54مربوط به جنسيت و) مورد231(درصد مفاهيم

يار و درصد مربوط به وصفپاپ بيشترينشده درمحتوي اشعار موسيقياز بين مفاهيم مطرح. بود
 16/54هش مشهود است هاي اين پژوآنچه از يافته. بود) مورد48(درصد 58/17ديدارعاشقانه 

شده در محتوي اشعار به مفاهيمي اختصاص دارد كه نشان از از مفاهيم مطرح) مورد273(درصد 
خرده فرهنگ جوانان برگرفته از موسيقي پاپ نشان از . ارادگي و وادادگي جوان داردانفعال، بي
ريزان فرهنگ و رنامهگردد مسؤولين و بپيشنهاد مي. ارادگي ووادادگي جوانان داردانفعال، بي

نظارت بر موسيقي به ويژه پاپ به اين مهم توجه داشته باشند و با نظارت بيشتري بر اشعار و 
  . هاي ديني اقدام نمايندتر كردن آن همگام با آموزهمحتوي موسيقي در راستاي غني

  
 خرده فرهنگ، جوانان، موسيقي پاپ، موسيقي:دواژهيكل     

                                                 
  دانشگاه تهراناستاديار جامعه شناسي  - 1
 دانشگاه تربيت مدرس -حقوق زن در اسالم –كارشناس ارشد مطالعات زنان  - 2
 دانشگاه تربيت مدرس -در اسالم حقوق زن –كارشناس ارشد مطالعات زنان  - 3
  سنده مسؤول و عهده دار مكاتبات نوي، ارشد رفاه اجتماعي كارشناس - 4
 كارشناس ارشد جامعه شناسي، دستيار علمي دانشگاه پيام نور واحد نظرآباد   - 5
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  مقدمه -1      
تواند تعيين رود تا حد زيادي ميآنجا كه موسيقي عنصري اساسي از نظام فرهنگ به شمار مي از

نظير  ،گرايش به يك رفتار خاص. باشد ،گيري كلي فرهنگ و تغييرات فرهنگي رخ دادهكننده برخي جهت
 هاي موجود در آن كمكدر شناخت فرهنگ عمومي يك جامعه و همچنين خرده فرهنگ شنيدن موسيقي

توانند شان ميترين مصرف كنندگان موسيقي بر حسب عاليقجوانان به عنوان عمده. نمايدشاياني مي
هايي تلقي گردند كه به مصرف موسيقي تمايل دارند و بدان پايبند اعضاي خرده فرهنگ يا خرده فرهنگ

اي اخير بر اهميت ههاي انجام شده درباره جوانان در سالگزارش كرد كه  پژوهش) 1383(شفرز. هستند
موسيقي عالوه بر اهميت وافر در زندگي . دهدنقش موسيقي در زندگي جوانان بيش از پيش خبر مي

تواند دهد كه چگونه موسيقي ميويل استرا نشان مي. عمده آنها نيز هست هايجوانان يكي از سرگرمي
هايي نظير سن، قوم، نژاد يا ا ويژگياز نظر ويل استر. ها باشديكي از محورهاي تعيين كننده خرده فرهنگ

بين خرده فرهنگ جوان و  )402، 1378استرا،( .طبقه از مهمترين عوامل تعيين مخاطبان انواع موسيقي است
توان آن دو را متقابالً پيوسته و در موسيقي، خاصه موسيقي پاپ نه تنها رابطه نزديكي وجود دارد بلكه مي

جوان محور، ابعاد هم خانواده زندگي گويد موسيقي و سبك در فرهنگ بنت مي. هم تنيده به شمار آورد
اين پژوهش  )2000،1بنت، (.يابنداي جهاني، اشاعه ميهاي اجتماعي و گسترهاي از زمينهروزمره در عرصه

در محتوي اشعار موسيقي پاپ  را  خرده فرهنگ جوانان ايران  ،پرداختن به اين موضوعبا بر آن است تا 
  . نمايد بررسي
  
  بيان مسأله -2

- فرهنگ جوانان به عنوان بخشي از فرهنگ عمومي جامعه به همان ميزان توسعه يافته و مستقل مي
گرفتن از بهره .يابدشود كه گروه جوانان به عنوان گروه سني و اجتماعي مستقل در جامعه پذيرش مي

معناست كه شكل و محتواي خاصي از مفهوم فرهنگ جوانان با اشاره به فرهنگ عمومي جامعه به اين 
  )190، 1387 شفرز،( .ويژه معنوي در نظر استفرهنگ مادي و به

با . هاي ويژه استفرهنگ جوانان تجلي استقالل، نوعي از احساس زندگي و نوع خاصي از ارزش
ف تعري» فرهنگ جزئي«فرهنگ جوانان را به عنوان  )Ten bruck،1965(توجه به همين موضوع، تنبروك

ي است به نظر تنبروك، فرهنگ جوانان أفرهنگ جوانان درباره تمام اموراجتماعي داراي استقالل ر. كندمي
هاي آشكار در رفتار و ورزش و تفريح است، بلكه مدها، اخالق، ادبيات، موسيقي و نه تنها داراي ويژگي

  )190، 1387شفرز، ( .زبان مخصوص به خود دارد
يا  »ضد فرهنگ«همواره به صورت پوشيده  هنگ جوانان به معناي مذكور،فرهنگ جوانان يا خرده فر
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بخشي از  است اين بدان معناست كه فرهنگ جوانان آگاهانه و خود خواسته لزوماً »فرهنگ جايگزين«

خرده «كساني كه تعريفي از يكي از نخستين) 191، 1387شفرز،(.مسلط نيست رسمي و فرهنگ عمومي،
نظام  از فرهنگ جزئي،« :صورت زير تعريف كردبه فرهنگ راهاو خرد. ربل بودابرتر ارائه داد، »فرهنگ

 .داراي دنياي ويژه خود است كه در بستر نظام كلي فرهنگ ملي، توان فهميدفرهنگي نسبتاً منسجمي را مي
فراد اعضاي چنين خرده فرهنگي از ساير ا .ويژه خود را داراست فرهنگي ساختار و كاركردچنين خرده

  )Bell,1961,65(».اي متمايز هستندا اندازهتجامعه 
دريچه جديدي  هاي اختصاصي فرهنگ جوانان،درباره ويژگي هاجامعه نوبالغ هاي كولمن درپژوهش

بود، به اين نتيجه انجام گرفته 1985هاي تجربي كه درسال كولمن براساس پژوهش .را در اين بحث گشود
به نظر كولمن عناصر عمده  .در واقع نمايانگر كل جامعه در مقياس كوچك است»هاجامعه نوبالغ«رسيد كه 

  :فرهنگ جوانان يا خرده فرهنگ جوانان به شرح زير هستند
. موسيقي راك، مدها و غيره: گرايش مشابه و احساس تعلق و پيوند به عناصر نمادين اين فرهنگ -

 .گرفتت ميارتباط و كنش متقابل جوانان تنها حول اين عناصر صور
 .شداين سبب پيرايش نوعي احساس پيوند رواني شديد به يكديگر مي -
. شدآنها ميپيوندرواني بينشديد به استقالل بود كه اين خود سبب تقويتعنصراساسي، تمايل -

 )194، 1387شفرز، (
 توانند اعضاي خردهشان ميترين مصرف كنندگان موسيقي برحسب عاليقجوانان به عنوان عمده

 بنابراين، .هايي تلقي گردند كه به مصرف موسيقي تمايل دارند و بدان پايبند هستندفرهنگفرهنگ يا خرده
تواند انعكاسي از مطالعه مصرف كنندگان جوان موسيقي پاپ از اين جهت حائز اهميت است كه مي

هاي تار جوانان، رقصرف: نويسدهمانگونه كه شفرز مي .عمومي و واكنش جوانان به آن باشدوضعيت حوزه
عجيب و غريب آنها، روياها به ايده آل طلبي، نوعي احساس خاص از زندگي كه ويژه اين سنين است و 

توان تالش براي نشان دادن تمايز فرهنگ خود از فرهنگ بزرگساالن، عناصري هستند كه جلوه آنها را مي
   )1387،201شفرز، . (در موسيقي جوانان آشكارا ديد

مستقل از موسيقي بزرگساالن به تدريج شكل  ميالدي موسيقي مدرن و غيرسنتي، 50ل دههاز اواي
هاي و همزمان با جنبش 60از دهه .گرفت و سهمي در هرچه بارور كردن موسيقي به طوركلي داشت

هاي انجام گرفته درباره تمام پژوهش .اي يافتموسيقي در زندگي جوانان اهميت ويژه جوانان،اعتراضي
  .هاي اخير داللت بر اهميت يافتن هرچه بيشتر موسيقي در زندگي جوانان دارندانان در سالجو

 .استهاي عمده جوانان در وقت آزاد شدهشنيدن موسيقي يكي از سرگرمي 
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 .ها و ديگر وسايل موسيقي هستندديجوانان مهمترين خريداران نوارهاي موسيقي، سي 
 .پردازنده نواختن موسيقي ميترين گروهي هستند كه بجوانان عمده 
 )203، 1287شفرز،.(آنهانداردطبقاتيوتعلقاتسن،جنسيتبهجوانان ارتباطيموسيقي دربينعالقه به 

-توان به ظهور نوعي فرهنگ متمايز جوانان در دههدر مورد پيدايش پديده  جواني در ايران نيز مي
- ها بهوانان با توجه به برخورداري برخي از خانوادهجاشاره نمودكه به دنبال افزايش استقالل 50و 40هاي

سو و ارتباط جوانان ايراني با هاي تحصيل از يكاز رفاه نسبي و نيز افزايش سال 1350ويژه در اوايل دهه 
اي ازسوي ديگر و همچنين روند غربي و رواج تكنولوژي رسانهتوزيع جهاني توليدات موسيقي غرب،

قاسمي، .(اندثر بودهؤجوانان ايراني مگيري خرده فرهنگن كشور در شكلصعودي افزايش جمعيت جوا
1385، 28(  

بزرگي از موسيقي مورد عالقه جوانان موسيقي سرگرم كننده است كه از يك سو بخشبا توجه به اين
و از سوي ديگر به داليل فرهنگي در جامعه ما طيفي از جوانان طرفدار . كه به عنوان پاپ معروف است

در  .باشدمي) ضبط شده در داخل و داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي(وسيقي پاپ مجاز م
اين مجموعه سعي داريم با تحليل اشعار مطرح شده در موسيقي پاپ مجاز، به بررسي  خرده فرهنگ 

  .جوانان در محتوي اشعار موسيقي پاپ  مجاز بپردازيم
  
  پيشينه موضوع -3
اي از تحوالت اجتماعي ـ اقتصادي بود كه  نان پس از جنگ، پيامد مستقيم مجموعهازار موسيقي جواب

طي دوره پس از جنگ، غرب تحولي اقتصادي را از سر گذراند . دوم به وقوع پيوستپس از جنگ جهاني
گرايي اساساً يك كنش طبقه متوسط به  پيش از جنگ جهاني دوم، مصرف. گرايي انجاميد كه به رشد مصرف

هاي تكنولوژيك در عرصه توليد پس از جنگ جهاني دوم وفور فزاينده كاالها و پيشرفت .آمد مي شمار
.  انبوه، بدان جا انجاميد كه مصرف به بخش مقبول و موجهي از زندگي طبقه كارگر نيز بدل گشت

جه هاي مختلف كاالهاي در دسترس، موا تقاضاهاي جديدي براي كاالهاي مصرفي با توسعه سريع گونه
تمامي كاالها، از ماشين گرفته تا لوازم خانگي برقي همچون ماشين لباسشويي، ميكسرهاي غذا، . گشت

ظهور . تر شدند دوم قابل دسترسجهانياتوهاي برقي، تلويزيون و ضبط صوت در قياس با پيش از جنگ
از جنگ با قيمت  فنون جديد توليد انبوه كاال هم به معناي آن بود كه چنين كاالهايي به نسبت قبل

گرايي، به شيوه  مصرف .دوره پس از جنگ، بدين ترتيب شاهد اين امر بود .تري قابل دسترس بودند ارزان
توان مصرفي فزاينده جوانان به آنان . هاي جامعه از جمله جوانان بدل گشتزندگي بسياري از بخش
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لي به طور چشمگيري توسط بازار چنين استقال .بخشيد را مي» استقالل از خانواده«سطوح جديدي از 

ً دريافتند كه جوانان بازار پرسود و باثباتي را رقم  صنايع كاالهاي مصرفي سريعا. نوظهور جوانان تقويت شد
. طور مشخص براي آنان طراحي شده بودند، شكل گرفتندً دامنه وسيعي از كاالها كه به اند و نتيجتا زده

ه بر استقالل مالي، نظارت و كنترل بيشتري بر اوقات فراغت خود بنابراين نسل جوان پس از جنگ عالو
كاالها و اشكال فراغتي كه اختصاصاً به عنوان سبك زندگي جوانان طراحي . هاي قبلداشتند تا جوانان نسل

هاي والدينشان در  شده بودند اشاره بر اين نكته داشتند كه جوانان اين نسل، كمتر به خانواده و سليقه
 اندازهاي چشم و تحليلي ابزارهاي جوان، فرهنگ تحول با همزمان .اوقات فراغت وابسته بودندگذران 
 تغيير زمان طي در نيز اندبرده بكار جوان فرهنگ اجتماعي مفهوم در تفسير شناسانجامعه كه تئوريكي

 واقع در و نجوانا بزهكاري و جرم چون موضوعاتي بر جوانان مطالعات گذشته، هاي دهه در است نموده
ازدياد  دوم جهاني جنگ از پس هايسال در . نمودندمي تأكيد»اي اجتماعيمسأله«به عنوان » جواني«بر

 بر) bennett,2001(.شد جوان فرهنگ از نويني هايتبيين به منجر جوان، هايفرهنگ بر مبتني هايسبك
 و اجتماعي اقتصادي يهتوسع به جوانفرهنگ كنوني هاينسخه يهريش«است  معتقد بنت اساس همين

 جهاني جنگ از پس يهدور در) همان(» .گرددمي باز 1940 دهه از بعد هايسال در داده رخ تكنولوژيكي
 كه تصويري در .داد افزايش را جواننسل به توجه 1960و 1950 هايدهه در زندگي سطح رفتن باالبا  دوم
 تازه مصرف قدرت با توانستندمي  كه بودند ولخرجي گانكنند جوانان مصرف شدمي ارائه نسل اين از
 اين به وابسته صنايع به و كنند داغ را رنگارنگ نشريات و پاپ مد، موسيقي بازارهاي ،خويش يهيافت

 گيريشكل با رابطه در )102 ،1381 واالس، و آبوت از نقل به 1989 واالس،( .بخشند تحرك بازارها
 جوان فرهنگ خرده بين .استشده مختلفي عنوان نظرهاينقطه آنها فرهنگي لاعما و جوانان فرهنگ خرده

 و پيوسته متقابالً ا ر دو آن توانمي بلكه دارد وجود نزديكي يهتنها رابط نه پاپ موسيقي خاصه موسيقي، و
 به[ محور، جوان هايفرهنگ در سبك و موسيقي«: گويدمي بنت كه گونه آن. آورد شمار به تنيده هم در

 اشاعه جهاني، ايوگستره اجتماعي هايزمينه از ايعرصه در روزمره زندگي يهخانواد هم ابعاد] عنوان 
  )  bennett,2000( ».يابندمي

 بر داللت اخير، هايدرسال جوانان يهدربار گرفته انجام هايپژوهش تمام كه كندمي عنوان نيز شفرز
 اهميت ضمن موسيقي كه بدان معناست اين دارد، جوانانزندگي در موسيقي بيشتر هرچه يافتن اهميت
 مصرف عنوان به جوانان ضمنًا .شودمي نيز محسوب آنها يهعمد هايازسرگرمي يكي جوانان براي داشتن

  ) 202، 1387 شفرز،( .مطرح هستند نيز موسيقي توليدكنندگان و كنندگان
 منافع اند كهشده مدعي نويسندگان از ايعده يقيموس مصرف به جوانان گرايش افزايش با ارتباط در
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 يهپديد و در بوده دخيل امر اين در ببرند سود جوانان بازار يهتوسع از اندخواستهكه مي بازرگاناني
 سالگي 16 سپس و 15 سن تا جوانان اكثر براي نيز دبيرستان يهدور همچنين .اندكرده »دستكاري«جواني
 .گرفتند بالغان قرار از» جدا« و يكديگر كنار در بيشتر جوانان ساننبدي و كرد پيدا افزايش

 مصرف و توده است فرهنگ معتقد مشابهي نظر ارائه با )1957( دونالد مك دوايت) 1376،125مور،(
 به( .هستند بازرگانان در خدمت كه است ساالراني فن يهپرداخت و ساخته موسيقي نظير فرهنگي كاالهاي

  )1991،47 همكاران، و گتونبيلين از نقل
 متغيرهاي ديگر برخي و فرهنگخرده و موسيقي كاركردي يهرابط به نظرانصاحب از ديگر برخي

 تعيين از محورهاي يكي تواندمي موسيقي چگونه كه دهدمي نشان استرا، ويل رابطه همين در. پردازندمي
 تعيين عوامل مهمترين طبقه از يا نژاد قوم، سن، رنظي هاييويژگي وي نظر از .باشد هافرهنگ خرده يهكنند

 كه دهندمي نشان كوهن و فينگان تحقيقات فريث نظر به) 1378،402استرا،( .است موسيقي انواع مخاطبان
 اين سو، ديگر از .دارد جوان هايفرهنگي گروه بيان در مهمي نقش راك و) پاپ(پسند مردم موسيقي
 نوعي موسيقي ساختن غرب، در مهاجر قومي هايبراي گروه زيرا. هست نيز قومي بيان نوع يك موسيقي

   )1382،15 كوثري،. (شودتلقي مي نيز فرهنگي گرفتن جشن و بيان
نظران نيز با اشاره به كاركردي بودن موسيقي پاپ به اهميت آن در خدمت به منافع برخي صاحب

در دوران رايش سوم موسيقي جوانان در خدمت گويد، چنانچه شفرز مي اند،گروه حاكم اشاره نموده
  )202، 1387شفرز،(. فريبانه و سياسي قرار گرفتاهداف عوام

ها به دارد كه اين گروههاي جوانان ابراز مياي درباره موسيقي و سبك خرده فرهنگهبدايج در مطالعه
تنها در درون گروه از آن  دهند كه محرمانه است وسبكي از لباس، موسيقي و رفتار را پرورش مي ،عمد

 ،بيلينگتون(. باشدكردن فرهنگ اصلي جاري ميشود و در مخالفت و يا  درجهت ويراناستفاده مي
1380،83(  

اي در مورد موسيقي عامه دست به نقد هوشمندانه وساختارمند موسيقي در مقاله 1941در سالآدورنو 
پسند، اين برتري دادن موسيقي كالسيك به موسيقي عامهاو در اين مقاله با . پسند در جامعه غرب زدعامه

استاندارد شدن و فرديت مجازي  فرآينددو  تأثيرنوع موسيقي را توليد شده از سوي صنعت فرهنگ تحت 
از نظر آدورنو انساني كه داراي اوقات فراغت است بايد هرآنچه را كه ) 98 ،1384،استريناتي( .عنوان كرد

  )Adorno,1972,122(.كنند بپذيردو عرضه ميصنعتگران فرهنگي به ا
ها و ايدئولوژي رسمي در جامعه چين توجه جوانان به جوليا كوانگ، نيز در تشريح تعارض ارزش

هاي آني را مورد اشاره قرار داده و پيشرفت و دنبال كردن آرزوهاي فردي جهت يافته به سوي رضامندي
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رسماً تجويز » آلفرهنگ ايده«كه به عنوان  خشن نامربوط، هايمعتقد است كه جوانان چيني با رد ارزش

  )10، 1381ذكايي،(. زننددهند دست ميمناسب و مطلوب تشخيص مي انتخاب آنچه خود به شوند،مي
توان گفت در تحليل موسيقي پاپ برخي از تحقيقات به با مرور ادبيات موسيقي و فرهنگ جوان مي

هاي نمادين جوانان نافع گروه حاكم اشاره دارند و برخي نيز به پاسخكاركردهاي موسيقي در خدمت به م
پندارند و معتقدند برخي مخاطب را منفعل مي اند،در برابر تجويزات فرهنگي رسمي اشاره مستقيم نموده

كه موسيقي پاپ برخالف موسيقي كالسيك ساختار تفكر برانگيز ندارد و گروهي ديگر معتفدند كه 
  .كندهاي خود تفسير ميها نيست بلكه آنها را براساس خواستهمنفعل مصرف كننده نشانهصورتمخاطب به

  
  تعريف مفاهيم و متغيرها -4
  موسيقي پاپ -4-1

شود يا هدف توليد شود كه به شكل تجاري تهيه ميعنوان موسيقي تعريف ميبه موسيقي پاپ معموالً
سايمون  شناس متخصص موسيقي مردم پسندو جامعهبنا به تعريف منتقد موسيقي . آن سود مالي است

توان در حيطه البته اين موسيقي را مي. شود نه هنر، موسيقي پاپ به عنوان يك صنعت شناخته مي1ثفري
طوري طراحي شده كه براي همه  »پاپ«درواقع، . شناسي هم معنا كردبازار، ايدئولوژي، توليد و زيبايي
  .نيامده و قرار هم نيست سليقه خاصي را اعمال كند جالب باشد و از هيچ جاي خاصي

وجود نيامده و تنها جاه طلبي سازندگان آن سود و پاداش اين موسيقي در اثر هيچ آرزوي پرمعنا به
موسيقي پاپ چيزي است كه از باال . كارانه هم هستبا تعاريف موسيقايي، بسيار محافظه مادي است و

شده و از ميان مردم تدارك ديده) هاچينندگان راديويي و تبليغاتهاي ضبط صفحه، تهيه ككمپاني(
بندي شده است و چيزي نيست كه اي تهيه و بستهپاپ موسيقي است كه به طور حرفه. برنخواسته است

  .را تغيير دادرا به سليقه خود تغيير داد و يا فرم آنبتوان آن
آغاز شد و آنچه در اين مجموعه  50در دهه  پاپ، نوعي موسيقي است كهعبارت ديگر، موسيقيبه
هاي پالستيكي يا با به وجود آمدن صفحه. براي گروه بزرگي از افراد جذاب است گيرد معموالًقرار مي

، موسيقي ضبط شده، نسبت به موسيقي زنده، 80در دهه CD تا ظهور كامپكت ديسك يا 30وينيل در دهه
- شوند و در آنها از ملوديدقيقه اجرا مي 3در هاي پاپ معموالًهتران. بيش از پيش در دسترس قرار گرفت

  .كنندعده بسياري را به خود جلب ميتوجه بسيار شنيدني بوده و  شود كه معموالًهايي استفاده مي
هاي تقويت توسط دستگاه مشخصه موسيقي پاپ يك عنصر ريتميك سنگين در زير است كه معموًال
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هاي ترانه پاپ همچنين به ترانه. شود و ملودي اصلي بر اين ريتم غالب استياجرا م  1كننده الكترونيك
موسيقي پاپ از نظر تجاري موفق . شوندمحبوبي كه مردم به زمزمه و خواندن آن عالقه دارند نيز اطالق مي

ماند و هاي راديويي است زيرا قابل دسترس بوده، راحت در ياد مياست و سبك مورد عالقه ايستگاه
  .كندمخاطبين زيادي را به خود جلب مي

  
  شناسيموسيقي پاپ از منظر جامعه - 4-1-1

است كه به عنوان موسيقي پاپ كنندهبخش بزرگي از موسيقي موردعالقه جوانان، موسيقي سرگرم
طور عمده موسيقي نيز به» راك«از. موسيقي پاپ، تركيبي از موسيقي ضربي و راك است. معروف است

فهميده  70و اوايل دهه  60دهه» بيت«آمريكا و موسيقي ضربي انگليس معروف به  50دهه » ولراك اند ر«
  . شودمي

توسعه و تنوع و حركت در فرهنگ موسيقي جوانان موجب شده كه بزرگساالن برخورد بهتري با 
وانان هايي از موسيقي جفرهنگ موسيقي جوانان داشته باشند و حتي در عرصه موسيقي جدي نيز از بخش

بدون اين كه عقيده خود را درباره . پديده ديگر بزرگسال شدن تعدادي از جوانان است. شوداستفاده مي
سازگاري موسيقي جوانان و  فرآيندموسيقي مورد عالقه خود، به صورت راديكال تغيير داده باشند 

 )1387شفرز، . (بزرگساالن همچنان در جريان است
  
  موسيقي پاپ از منظر روانشناسي - 4-1-2

گيرترين كاالهاي فرهنگ عامه است كه به بارزترين شكل ممكن در امروزه موسيقي پاپ يكي از همه
هاي تجربه فرهنگي و محرك عالوه براين، موسيقي پاپ مالزم ساير شكل. زندگي مردم حضور دارد

اي پذير، نشانهانگيز و انطباقالعاده هوسوقف  ايفرهنگي يهپديد يهموسيقي پاپ به منزل. مصرف كاالست
هايي كه امروزه مفاهيم هويت و يگانگي اجتماعي و جنسيت و نيز ها و تعارضاست از بسياري تنش
  .خود دارند يهپروري را تحت سيطراين مفاهيم در الگوهاي نياز و خيال يهمالزمات ناخودآگاهان

كند، ميكنندگان كاال كمكعنوان مصرفواني جوانان بهدهي رشد رپاپ همچنين به سامانموسيقي
هاي تجاري و زيرا اين پديده هم به صورت محصولي فرهنگي و هم به صورت حاشيه صوتي در آگهي

هاست كه اشخاص به دنبال هويتي وزهحدر همين . شودهاي مصرف استفاده ميمراكز خردي در همه حوزه
  )182- 185، 1382ريچاردز،. (شودصحه گذاشته مي شانگردند و بر هويتبراي خود مي
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  تعريف جواني -4-2

 صنعتي شدن، سني اساساً محصول مدرنيسم،جمعيتي و يك دورهعنوان يك گروهجواني به
نگاه . اجتماعي فزاينده و رشد نهادهاي آموزشي و حقوقي در جامعه جديد استشهرنشيني، تفكيك

شناختي اهميتي بيش از گرايانه است كه در آن عوامل زيستي و روانكالسيك به جواني مبتني بر مدلي ذات
شود كه تلقي مي »مرحله زندگي« در اين نگرش، جواني به عنوان يك. يابنداجتماعي و فرهنگي ميعوامل

در اين تلقي  دهداست قرار ميكه با رشدجسماني و بلوغ همراهاتيتأثيرطوريكسان جوانان را در معرضبه
مقوله «تلقي جواني به عنوان يك . گيرداي از زندگي است كه ميان كودكي و بزرگسالي قرار ميدوره جواني

. هاي زيست شناختي به تعامالت اجتماعي جوان با جامعه نيز توجه داردعالوه بر شاخص »اجتماعي
سازيمفهوم. نندداهاي سني را محصول تعامل عوامل زيستي و اجتماعي ميجامعه شناسان كاركردگرا گروه

ها گواهي بر تعامل عوامل زيستي آن در تعامالت نسل تأثيرو  »خرده فرهنگ«و  »نسل تاريخي«هايي نظير 
  )1387،43ذكايي،(.و اجتماعي است

 
  خرده فرهنگ جوانان -4-3

ترين استراتژي براي كسب هويت و ابزار آن از توسل به خرده فرهنگ شايد تنها پاسخ و يا آسان
 خرده  . دارند ماندن   شدن و در حاشيه   واقعي كنار گذاشته واناني باشد كه احساس ذهني يا جانب ج
 

و در نتيجه تغيير ) ي عموميمثالً در حوزه(فرهنگ امكان تسخير بخشي از فضاي نمادين و واقعي فرهنگ 
ها ايجاد هويتي گبدين ترتيب، كاركرد اصلي خرده فرهن. بخشدجهان فرهنگي خويش را به اين گروه مي

ي حيات فرهنگي است خاص براي سازندگان و نيز گروندگان به آنها و مقاومت در برابر پذيرش منفعالنه
  )1387،57ذكايي،( .كنندكه در آن زيست مي

ها تالش ايدئولوژيكي براي حل جادويي مشكالتي است كه گيري خرده فرهنگبه قول كوهن شكل
خرده  )23 ،1973كوهن،. (ن روبه رو هستند و افراد ديگر قادر به رفع آن نيستندجوانان در دنياي واقعي با آ

هايي ها و استراتژيباشند و به جوانان فرصتها انعكاسي از آنچه در جامعه درحال وقوع است ميفرهنگ
. بخشدبراي مانور در نظام اجتماعي، تطبيق با آن، و تفسير آن بر حسب تمايالت و نيازهاي خويش مي

ي جامعه نشان گذارند تا تفاوت خويش را از بقيهها اين فرصت را در اختيار جوانان ميخرده فرهنگ
ها همزمان با فراهم ساختن مهمتر اين كه خرده فرهنگ. ، در همان حال با آن هم زيستي داشته باشنددهند

مايت جمعي را نيز براي يابي فردي و دادن تشخص فردي و به جوانان، امكان برخورداري حامكان هويت
  )1387،58ذكايي ،(. سازندآنها فراهم مي
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  مباني نظري -5
تئوري مربوط به توليد و  توان به تئوري تحليل مخاطب،درميان نظريات مربوط به موسيقي پاپ مي

توان گفت ديدگاه تحليل مخاطب شامل نظريات در يك نگاه كلي مي .يابي اشاره نمودنظريات هويت
ماكس وبربه چگونگي نفوذ . باشدهال و هبدايج ميآدورنو، استوارت اساني نظير ماكس وبر،شنجامعه

عقالنيت در ساختار موسيقي كالسيك پرداخته است و استوارت هال و هبدايج مخالف نظر انفعال مخاطب 
بر . كندمي هاي خود تفسيرها را بر اساس خواستهآدورنو بوده و معتقدند كه مخاطب منفعل نيست و نشانه

يابي جوانان داشته است و همچنين نقش يابي نيز موسيقي پاپ نقش مهمي در هويتاساس نظريات هويت
از بين اين نظريات .  ها داشته استها و حتي ملتخرده فرهنگ هاي قومي،مهمي در احراز هويت گروه

  .در اين پژوهش به شرح مبسوط نظريه آدورنو خواهيم پرداخت
اي در مورد موسيقي عامه دست به نقد هوشمندانه وساختارمند در مقاله 1941رنو در سالئودور آدوت

- او در اين مقاله با برتري دادن موسيقي كالسيك به موسيقي عامه .موسيقي عامه پسند در جامعه غرب زد
ن و استاندارد شد فرآينددو  تأثيرپسند، اين نوع موسيقي را توليد شده از سوي صنعت فرهنگ تحت 

  )290، 1384،استريناتي( .فرديت مجازي عنوان كرد
-استاندارد شدن موسيقي موجب استاندارد شدن مخاطب طبق الگوي كمپاني فرآيندطبق نظر آدورنو 

گيرد و عمل گوش دادن نيز توسط توليد كننده صورت مي فرآينددر واقع در اين  .شودهاي سازنده مي
اما اين يكنواختي تا حدي  .شوندكه مسحور فضاي يكنواخت آن ميمنفعل هستند   گيرندگان، موجوداتي

فرديت  فرآيندرسد اي كه فرد به مرز دلزدگي ميتواند، فرد را تحت كنترل داشته باشد، در مرحلهمي
شود و آن عبارتست از تغييرات جزئي در موسيقي و كالم، تا به فرد اطمينان دهد مجازي وارد عمل مي

-اين تحليل آدورنو را بر آن داشت تا موسيقي را در جامعه سرمايه .رام واقع شده استفرديتش مورد احت
شان نگه دارد و نوعي تخليه ها را در موقعيت اجتماعيبنامد كه سعي دارد توده »سيمان اجتماعي« داري

- ت كه بهپاسخ نماند و نقدهاي فراواني را درپي داشاين نگرش آدورنو بي .احساسات در آنها صورت دهد
و  »استوارت هال« از جمله .استاختيار تلقي كردهطور عمده او را متهم كردند مخاطبان را بيش از اندازه بي

متذكر  1964را اولين تحليل اجتماعي موسيقي پاپ به شمار آورد، درتوان آناي كه ميدر مقاله »پدي وانل«
تثمار صنعت موسيقي پاپ هستند بيش از اين تصور كه جوانان اشخاصي ساده لوح و تحت اس«: شدند

  )223، 1386استوري،(».اندازه ساده انگارانه است
گرا بودنش اكنون از جايگاه قدرتمندي هايي همچون نخبهتحليل آدورنو اگر به جهت ضعف 

 تحقيقاتش در بر گيرنده نظام مندترين«) 1982(برخوردار نيست، اما با توجه به اينكه به قول سايمن فريت 
، براي جوامعي كه )1386،222استوري،(».تحليل و نيز گزنده ترين انتقاد ها درباره فرهنگ توده اي است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 
  151 ــــــــــــــــــــــــــ ../.بررسي خرده فرهنگ جوانان ايران در  محتوي اشعار

  
اي در تحليل موقعيت و وضعيت موسيقي و ساير اي را دارند، مدل ارزندههايي از يك جامعه تودهرگه

توان از رهيافت ز،  ميبنابراين در تحليل موسيقي در جامعه ايران ني .كندمحصوالت فرهنگي ارائه مي
  .آدورنو بهره جست

است كه درباره  »سيمان اجتماعي« نكته كليدي در بحث آدورنو، همانطور كه گفته شد، در تعبير
 .داشتن آنها به موقعيتي كه دارندها و راضي نگهيعني به انفعال كشاندن توده .استموسيقي عامه به كار برده

كند به وضع موجود رضايت يك ماده تخديري را دارد كه وادارشان مي به عبارتي موسيقي براي آنها حكم
 شايد بتوان تعبير .گيردها صورت ميبندي كردن و استاندارد كردن سليقهكار هم از طريق بستهاين .دهند

در ي كه آدورنو براي موسيقي عامه فرآيندرا در تحليل موسيقي ايران به كار برد اما نه با  »سيمان اجتماعي«
مخاطب متفاوت از نظر فرهنگي، نبودن يك نظام  ؛به داليلي همچون .كندداري معرفي مينظام سرمايه

  .داري كمپرادور در ايرانكننده و سلطه اقتدارگرانه حكومت و تا حدي سرمايهداري مستقل و تعيينسرمايه
  
  روش تحقيق -6

اين تحقيق به منظور  .باشدكمي ميروش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش تحليل محتوي 
توصيف محتواي مفاهيم  اشعار مطرح شده در موسيقي پاپ مجاز براساس فهرست آثار صوتي منتشر شده 

مند و تكرارپذير نمادهاي تحليل محتوي آزمون نظام. انجام شده است 1388دفتر نشر موسيقي در سال 
-گيري و به متن نسبت داده ميين معتبر اندازههاي عددي براساس قوانارتباطي است كه طي آن ارزش

  )86، 1381رايف،.(شوند
نفر از خوانندگان  10تعداد 1388در سال صوتي منتشر شده دفتر موسيقي آلبوم از آثار 300از ميان

تحليل  فرآينددر . آهنگ بررسي گرديد 70 و محتوي اشعار تعداد پاپ به شيوه تصادفي انتخاب گرديدند
-شكستن و مفهوم فرآيندكدگذاري باز  .كد به دست آمد 504تعداد  )كدگذاري باز(حله اول ها در مرداده

 در)Holloway,1385:126(. يابندبه مرور تغيير مي اند ونسبتاً ساده يك كدهاي سطح هاست،سازي داده
دست آمد  مقوله به 76تعداد  )Holloway,1385:127(هاي مشابه كردن كدها در گروهبا خالصه دو مرحله

و در مرحله سوم يعني كدگذاري محوري مقوالت انفعال جوان و جنسيت در محتوي اشعار پاپ به عنوان 
- ها را به هم ربط مياي است كه بقيه مقولهمقوله مركزي مقوله عمده. هاي مركزي انتخاب گرديدندمقوله

ي هريك از مقوالت از جداول براي بررس )Holloway,1385:128(.دهددهد  خط سير مطالعه را نشان مي
  .توزيع فراواني و نمودار استفاده گرديده است
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  هاي تحقيق يافته -7
درصد  83/45خواننده مورد بررسي قرار گرفت كه  10هاي شعر در آلبوم 70در اين تحقيق محتوي

جدول (مربوط به  انفعال جوانان بود )مورد 273(درصد  16/54مربوط به جنسيت و  )مورد231(مفاهيم 
  ).1شماره 
  

  )جنسيت و جواني(توزيع محتوي اشعار پاپ برحسب مقوالت محوري -1جدول شماره 
  

 درصدتعدادمفاهيم

9604/19مرد  

13578/26زن  

27316/54جوان  

 504100كل

  
  
  هاي مربوط به جنسيت در اشعار پاپمؤلفه -8
  هاي عاشق و معشوق صفات و ويژگي -8-1

مربوط به تنهايي ) مورد36(درصد  5/37سبت داده  شده به عاشق در اشعار پاپ از ميان صفات ن
آرزوي بازگشت معشوق، ) مورد14(درصد 58/14عاشق،مربوط به وفاداري) مورد32(درصد 3/33عاشق،

همچنين  . مربوط به سادگي عاشق بوده است) مورد 6(درصد 25/6نفرين عاشق و  )مورد 8(درصد  33/8
وفايي مربوط به بي)مورد32(درصد 3/33مربوط به خيانت عاشق،  )مورد35( درصد 92/25در مقابل
، مربوط به جفا) مورد 49(درصد 29/36مربوط به رفتن معشوق و  )مورد 32(درصد7/23معشوق، 

و نمودار شماره  دوهاي مردان در جدول شماره صفات و ويژگي. نامهرباني و دروغگويي معشوق است
  . مشهود است دوو نمودار شماره  هاي زنان در جدول شماره سه يو صفات  و ويژ گيك 
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  صفات و ويژگيهاي مردان - 2جدول شماره

  درصد  تعداد صفات و ويژگيها
  5/37 36 تنهايي عاشق

  3/33 32 وفاداري عاشق
 58/14 14 آرزوي بازگشت معشوق

  33/8 8 نفرين عاشق
  25/6 6 سادگي عاشق

  100 96 كل
  

  صفات و ويژگيهاي مردان -1نمودار شماره
  

  
  

  صفات و ويژگيهاي زنان - 3جدول شماره
 درصد تعداد صفات و ويژگيها

92/25 35 خيانت  
07/14 19 بي وفايي  

7/23 32 رفتن معشوق  

29/36 49 نامهرباني،دروغگويي و جفاي معشوق  
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  صفات و ويژگيهاي زنان -2نمودار شماره

  
  

يم مفاهيم مطرح شده در اشعار پاپ بر حسب توصيف مفاه بر اساس تحليل محتوي كمي توزيع
  . قابل مشاهده استمربوط به جوان در جدول شماره  چهار 

مفاهيم مربوط به توزيع مفاهيم مطرح شده در اشعار پاپ برحسب توصيف -4جدول شماره 
  جوان

 درصد تعدادمفاهيم
79/8 24مردن و نابودي  
95/6 19ياس و نااميدي  

39/4 12دلتنگي  
62/10 29شكست در عشق  

72/11 32اشك و بغض و آه و گريه  
76/4 13تقدير و قسمت  

56/2 7گله و شكايت به خداوند  
09/1 3فرياد زدن  
49/5 15اعتماد كردن  

89/9 27حسرت و پشيماني  
95/6 19دل كندن و جدايي  

58/17 48وصف يار و ديدار عاشقانه  
32/7 20دندوست داشتن و عاشق ش  
73/0 2فراموشي خاطرات  

09/1 3نفرت  
 100 273كل
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شود از بين مفاهيم مطرح شده در محتوي اشعار مالحظه مي همانطور كه در جدول شماره چهار

همچنين . بود) مورد48(درصد 58/17پاپ بيشترين درصد مربوط به وصف يار و ديدار عاشقانه موسيقي
مردن و  ،)مورد29(درصد  62/10شكست در عشق ،)مورد32(درصد72/11اشك و بغض و آه و گريه 

اميدي وهمچنين دل كندن  ياس و نا )مورد27(درصد89/9حسرت و پشيماني ،)مورد24(درصد 79/8نابودي
 39/4دلتنگي ،)مورد20(درصد 32/7دوست داشتن و عاشق شدن ،)مورد19(درصد  95/6و جدايي 

در اين . بود )مورد15(درصد  49/5و اعتماد كردن  )مورد13(درصد76/4، تقدير و فسمت)مورد12(درصد
، )مورد2(درصد  73/0بين مفاهيمي كه  كمترين درصد را به خود اختصاص داده بودند فراموشي خاطرات

 16/54هاي اين پژوهش مشهود استآنچه از يافته. بود) مورد3(درصد09/1نفرت و فرياد زدن با 
ده در محتوي اشعار به مفاهيمي اختصاص دارد كه نشان از انفعال، از مفاهيم مطرح ش) مورد273(درصد

  .ارادگي و وادادگي جوان داردبي
  
  گيريبحث و نتيجه -9

به وقتي . پسند استپسندند و يك سبك عوامپاپ سبكي است كه اكثر مردم آن را ميموسيقي  سبك
هايي قوي برخوردار ع سبك كمتر از ترانهكه اين نوشود مالحظه مي شود ها توجه ميبطن اين ترانه متن و
-در حقيقت موضوع ومتن تمامي اين ترانه. برداند و كمتر ذهن شخص را به سمت وسويي خاص ميبوده

چند سال قبل . دواننده بتواند آنها را اجرا كنخاند تا قافيه درآمده است كه به وزن واي هاي روزانهها حرف
 بامحصوالت خارج از كشور توسط ت امروزي مجاز نبود اين كمبود هاي پاپ به صورارائه آهنگكه 

شدن رفع در چند سال اخير با رشد موسيقي پاپ و برداشته شدن موانع و . شدخوانندگان مهاجر جبران مي
كه اغلب توليد اينگونه موسيقي را آغاز كردند  در داخل كشور  اي از خوانندگانها عدهمحدوديتبرخي از 
كم كم با گسترش موسيقي پاپ و  .خوانندگان مهاجر بود هاياز ساخته تقليدصورت هات باين توليد

خوانندگان روي كار آمدند كه همگي داراي از هايي متفاوت چهرهافزايش عالقمندان به اين موسيقي 
نندگان حتي به دليل تقليد خوا. اي بديع و نو بودند و بين مردم شهرت و محبوبيت خاصي پيدا كردندشيوه

هاي عربي و تركي بسياري از جوانان ايراني مهاجر نيز به طيف طرفداران ها و آهنگمهاجر از ملودي
  . موسيقي پاپ در كشور گرويدند

-داراي يك سري موضوعات خاص مي اًرواج پيدا كرده اكثركشور هاي پاپي كه در داخل موسيقي

  :دباشن

  .دكنمي عاشقي كه از معشوق خود دلخور است و شكايت 
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  .رت به مهرباني و دوست داشتن يكديگدعو  
هايشان ناله و نفرين از دست معشوق كند و تمامي متن ترانهوفا را نفرين ميعاشق، معشوق بي  

 .است

  .حكايتي از دلدادگي و جفاي معشوق است  
موسيقي  گيرد اما توجه اين نوعگرچه عشق رمانتيك در موسيقي پاپ غالباً مورد ستايش قرار مي

- 185، 1382ريچاردز،( .عمدتاً به عشق ناكام معطوف است، آن هم در حال و هوايي خصلتاً حزن زده
182(  

مطابق نظر آدورنو نيز موسيقي پاپ نوعي كودك پروري است و به جاي خواندن شنوندگان به تفكر 
هاي گردند، براساس يافتهكند تا بتوانند فردا روز به كار خود برآنان را مانند كودكان خسته خواب مي

- تفاوتي و بيبي درصد از مفاهيم مطرح شده در اشعار پاپ حاكي از انفعال، 16/54پژوهش حاضر نيز
  . باشدارادگي جوان مي

گراست كه اين خرده فرهنگ با محتوي بنابر آنچه گفته شد خرده فرهنگ جوانان ايراني از نوع تطابق
- عالوه بر نتايج مذكور، در مورد داده. ه منفعل آدورنو هماهنگي دارداشعار پاپ  و همچنين ديدگاه شنوند

هاي نسبت داده شده به زنان و هاي به دست آمده در مورد جنسيت در اشعار پاپ و صفات و ويژگي
در مقابل صفاتي  و )مردان( شود كه صفاتي چون وفاداري و دعوت به مهرباني به عاشقمردان مشاهده مي
نسبت داده شده است، همانگونه كه  )معشوق(وفايي و نيرنگ و دروغگويي به زنان ينظير خيانت و ب
دهند، بلكه تصاويري تحريف  ها وضعيت واقعي زنان در جامعه را نشان نمي رسانه كنندفمينيستها بيان مي

 .دهند شده و نادرست از آنها را ارائه مي
اي به زنان و در  توليد فرهنگي و باز توليد رسانه به عدم توجه »فناي نمادين زنان« به بيان تاكمن نيز

خرده  )244، 1380استريناتي،(.كند نتيجه در حاشيه قرار گرفتن و ناچيز شمردن زنان و منافع آنها اشاره مي
  . وادادگي جوانان دارد ارادگي وفرهنگ جوانان بر گرفته از موسيقي پاپ نشان از انفعال، بي

ريزان فرهنگ و نظارت بر موسيقي به ويژه پاپ به اين مهم توجه و برنامهلين گردد مسؤوپيشنهاد مي
-تر كردن آن همگام با آموزهو با نظارت بيشتري بر اشعار و محتوي موسيقي در راستاي غني داشته باشند

  .هاي ديني اقدام نمايند
  

  :منابعفهرست 
  .نشر ني: نيژه نجم عراقي،تهرانم: ،جامعه شناسي زنان،مترجم)1383(آبوت،پامال، وكلر واالس، .1
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هاي موسيقي راك، در عنوان يكي از گونههاي هوي مثال به، نگاهي به ويژگي)1378(ويل،  استرا،.2

: ، ترجمه حميرا مشير زاده، تهران412تا  395مطالعات فرهنگي، ويراسته سايمون دورينگ، صص 
  . موسسه فرهنگي آينده پويان

  .، تهرانگام نو ، ثريا پاك نظر: هاي فرهنگ عامه، مترجماي بر نظريه، مقدمه)1380(استرنياتي، درينيك، .3
  .، تهراننشرآگاه ، حسين پاينده: ، مطالعات فرهنگي درباره فرهنگ عامه، مترجم)1386(استوري، جان، .4
  .قطره:زيبا عزبدفتري، تهران:،فرهنگ جامعه، مترجم)1380(بلينگتون، روزاموند و همكاران،.5
احد عليقليان و : ، مترجم2اقتصاد جامعه و فرهنگ،جلد : اطالعات عصر ، )1385(استلز، مانوئل،ك.6

  . ، تهرانطرح نو ،ديگران
  .، تهراننشر ني ، راسخ كرامت اله: ، ترجمه، مباني جامعه شناسي جوانان)1387(شفرز، برنهارد، . 7
  .، تهرانگاهآ ،، جامعه شناسي جوانان ايران)1387(ذكايي، محمد سعيد، .8
اي و كاربرد تحليل محتوي كمي در تحقيق، هاي رسانه، تحليل پيام)1381(رايف، دانيل و ديگران،.9

  .سروش:مهردخت بروجردي علوي، تهران:  ترجمه
  .طرح نو: حسين پاينده، تهران: كاوي فرهنگ عامه، مترجم، روان)1382(ريچاردز، بري،.10
هنجارهاي رسمي و غيررسمي موسيقي پاپ، نامه علوم اجتماعي،  ، جوانان و)1385(قاسمي، وحيد، .11

  .، پائيز28شماره 
، 5هفتم، شماره فرهنگي، سالپژوهشنامه، )پسندمردم(پاپهاي موسيقي،نشانه)1382(كوثري،مسعود،.12

  .بهار
  .، تهرانققنوس،  مرتضي ثاقب فر:اي بر جامعه شناسي، مترجم، ديباچه)1376(مور،استفن،.13
، بشري ،عابدي وديگرانحيدرعلي:كيفي درپرستاري، مترجمتحقيقهاي،روش)1385(هالووي، ايمي،.14

  . تهران
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