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 تحلیل محتوای گفتمان رایج موسیقی سنتی و موسیقی رپ
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 چکیده
 ايران صورت گرفته در بررسي تحليل محتوای گفتمان رايج موسيقي سنتي و موسيقي رپ در ده سال گذشته هدف با تحقيق، اين

نتي و موسيقي رپ، به تحليل محتوای اين دو نوع موسيقي بپردازد. اين تحقيق با استفاده از شناخت موسيقي س ضمن تا است.
. با توجه به رويکرد زبان پرداخته استهای به کار رفته در هر دو نوع موسيقي کيفي مضمون روش تحليل محتوا به مطالعه کمي و

 گيری تصادفي از آثار محمدرضا شجريان برای موسيقي سنتي ونمونهها و با استفاده از ها و مدلولشناسانه سوسوری مبني بر دال
تفاوت فاحش های اين پژوهش حاکي از آن است که ياسر بختياری )ياس( برای موسيقي رپ، در ده سال اخير بوده است. يافته

راز يک چهارم محتوا، به پرداختن به مقوله اجتماعي، در دو نوع موسيقي سنتي و رپ، قابل توجه است. در موسيقي سنتي کمت
 شود.پردازد. حال آن که در موسيقي رپ، حدود يک سوم محتوا، به مقوله اجتماعي پرداخته ميهای اجتماعي ميمقوله

های اخالقي است. مقوله فرهنگ رسد وجه اشتراک دو نوع موسيقي سنتي و رپ در کمترين ميزان پرداختن به ارزشبه نظر مي
ها در حد بيش از اند. در موسيقي سنتي، بيش از ديگر مقولهسيقي، به صورت نسبتا برابر مورد توجه قرار گرفتهملي در هر دو نوع مو

 های اخالقي پرداخته شده است.شود و کمترين ميزان توجه به مقوله ارزشدرصد(، به مقوله گفتمان قدرت پرداخته مي 04)
 

 .های اخالقيقدرت، فرهنگ ملي، ارزش موسيقي سنتي، موسيقي رپ، گفتمان واژگان کلیدی:
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، )نويسنده مسئول(، پست الکترونيک: ايرانواحد تهران مرکز، تهران، مي، گروه علوم ارتباطات اجتماعي، دانشگاه آزاد اسال -2
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 مقدمه 
گرايش به انواع موسيقي در دوران معاصر از اهميت 

که تمام افراد جامعه به  طوریبه .ای برخوردار استويژه
ای های رسانهوریآبا رايج شدن فن آن گرايش دارند و

محصوالت  پردازند بررسيکه به توليد و عرضه آن مي
 يش مورد توجه قرار گرفته است.پز موسيقيايي بيش ا

ها هر لحظه از موسيقي برای ارسال پيام و تقويت رسانه
کنند. چشم اندار استفاده از تاثير خود استفاده مي

افراد قادرند موسيقي را  .حال تغيير است موسيقي نيز در
حجم های  در های صوتي مختلف، واز اينترنت، حامل

ر کوچکي که ساعات های بسيازياد بر روی دستگاه
دهند گوش زيادی از الحان موسيقي را در خود جای مي

نقش  ها و تکنولوژی ضبط و پخش،کنند. هجوم رسانه
در  موسيقي در جامعه مدرن را متحول ساخته است.

بيش از موسيقي برای پر  ها کم وهمه انسان ضمن،
کنند. به يک کردن لحظات فراغت خود استفاده مي

ای از لحظات زندگي ما با شنيدن مدهبخش ع معنا،
موسيقي درآميخته است. از آنجا که موسيقي تا به اين 
حد در زندگي درآميخته و بر خالقيت، احساسات مثبت 

های آسيب شناختي، های رواني و کنشبيماری منفي، و
رفتارهای جنسي و بسياری اعمال انساني و مقوالت 

 (1330 فاضلي،) اجتماعي موثر است.
ا توجه به اين رشد فزاينده، محتوا و مفاهيم درون ب

که شود موسيقي نيز از اهميت بيشتری برخوردار مي
زمينه را برای ترغيب و گرايش به نوع خاصي از آن را 

چه بيشتر اين مفاهيم  برای بررسي هرو  آوردفراهم مي
تحليل گفتمان تحت  سازد.و گفتمان را ضروری مي

استفاده  ددی است که مي توان باتاثير رويکردهای متع
به بررسي محتوا و مفاهيم رايج درون اين  از آن

های نظری اساس سنتبر» محصوالت پرداخت.
های متعددی نيز شکل گرفته است. گوناگون، رهيافت

شناسي و به دو رهيافت نشانه« هال»برای مثال 
شناسي کند. رهيافت نشانهاشاره مي رهيافت گفتماني

گسترش يافته و رهيافت « سوسور» تأثر از آرایبيشتر م
است. به « فوکو»های گفتماني عمدتأ مرهون انديشه

شناختي توجه خود را نظر هال درحال که رهيافت نشانه

کند، بيشتر معطوف به متن و روابط درون متني مي
« هارويه»های متني به عالوه بر جنبه رهيافت گفتماني

ه ويژه دارد. تجلي اين دو و عوامل فرامتني نيز توج
شناسي و توان در روش عمده کيفي نشانهرهيافت را مي

تحليل گفتمان سراغ گرفت. برخالف تفاوت اين دو 
که « شناسي اجتماعينشانه»رهيافت، اقبال به 

شناسي را به تحليل گفتمان نزديک کند کوشد نشانهمي
که در تالش است تا « وجهيتحليل گفتمان چند» و

شکاف  .شناسي نزديک کند،يل گفتمان را به نشانهتحل
. «ميان اين دو رهيافت تا حد بسياری تقليل يافته است

 (1354 جهرمي، فرقاني،)

های متناقض موسيقي تنها زباني است که از مشخصه
طور توأمان برخوردار پذيری بهقابل درک بودن و ترجمه

از چند که مسرت احساسي نيز مطمئنأ بخشي  است. هر
 ، تفسيربا وجود اين توصيف ی موسيقيايي است،تجربه

موسيقي . آورد،دشوار استآنچه موسيقي به ارمغان مي
گير صورتي همه، بهپيدايشهنری است که از ابتدای 

های زيادی را به دنبال خود يدک کشيده حديث حرف و
و هميشه طرفداران متعصب و منتقدين تندگو را در 

مشکالت خاص خود را داشته  داده ومقابل هم قرار 
 (1335 نوری، فر،)آزادهاست. 

چند سال اخير دستخوش  و موسيقي در ايران در صد
تغيير و تحوالت بسياری شده است. برخورد فزاينده با 
غرب از سويي و دو رويداد مهم ملي، انقالب مشروطه 

)ه.ش(، از سوی  1391 و انقالب اسالمي )ه ش( 1239
حوالت بنيادين در وجوه و شئون مختلف ديگر هريک ت

حيات و فرهنگ ايراني پديد آورده شد، که موسيقي نيز 
 (1339 سروری،)از اين تحوالت مستثنا نبوده است. 

 

 مبانی نظری
 هم عمومي، فرهنگي کاالی يک عنوان به ،موسيقي

 توجه با فعاليت و کار در هم و فراغت اوقات گذران در

 از ایدامنه با اجتماعي طبقات متنوع ذائقة به

 انسان با خياباني هایموسيقي تا اپراها و هاکنسرت

 حق از قسمتي نيز موسيقي شنيدن .است شده همراه

 حقوق از بخشي عنوان به جامعه فرد هر و است آدميان
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 که چرا دارد؛ نياز موسيقي شنيدن به خود فرهنگي

کند.  تقويت را افراد خالقيت است رقاد موسيقي
 ) 2444 ،تزهار(

موسيقي اغلب به دو صورت علمي و هنری بررسي 
در بعد علمي کثرت   توانمي همان اندازه که شود. بهمي

بعد هنری تکثير  طرف در از آن ،تشدد و تنوع آرا يافت
. اما کنيمها را مالحظه ميو تنوعي از تعاريف و ديدگاه

بلکه ما  ،موسيقي مورد نظر ما علمي و هنری نيست
ی فرهنگي که حاصل اوسيقي را به عنوان پديدهم

، مد نظر تمايالت فرهنگي، گروه اجتماعي خاصي باشد
اين پديده فرهنگي با ساخت اجتماعي  دهيم.قرار مي

روابط متقابل دارد يعني گرايش به شنيدن يک موسيقي 
 (1339 ،، ميرزايي)قاسمي در گرو ساخت جامعه است.

جايي  بيش همه نصری کماع امروزه موسيقي به مثابه
ای تبديل شده و قدرت شده به موضوعي ميان رشته

 ارتباطي آن بيش از پيش مورد تاکيد قرار گرفته است.
جا  در واقع موسيقي به عنوان امری اجتماعي، در همه

زندگي ما رسوخ کرده  ابعادة شود و در همشنيده مي
ر است. به اين ترتيب شناخت بهتر آن، مانند ساي

ای )ورزش، کاالهای مصرفي و های فرهنگ تودهپديده
پرشور، سرسری،  که اين رابطه نظر از اين ...( صرف

تواند ضمن برقراری ارتباط ايجابي يا سلبي باشد، مي
ی تر ما با زندگي روزمره، در فهم جامعههرچه عميق

 (1333، )ريچارد .مان کندمعاصر نيز ياری

ژان "، موسيقي سنتي در تعريفموسیقی سنتی: 

 سنتي عبارت موسيقي: کندطور اظهار مياين "دورينگ
 شود،که منحصرا به موسيقي هنری ايراني اطالق مي

ها و ای از ويژگيبا شبکه ای،واجد طيف يا حوزه
سنت هرگز به معنای يک پديده پيش  مشخصات است.

پا افتاده و يا چيزی که قابل انتقال باشد مطرح 
ها و معاني است تلويحا مقيد به ارزش سنت، شود.نمي

اين  خورد.چشم مي به ]هاگفتمان[ که در گفت و گوها
 سابقه، از: های مشخص عبارتندو ويژگي هاارزش

بالواسطه از استاد به انتقال  بودن، سماعي قدمت،
سس ؤو م گذارشاگرد و مرجعيت استاداني که خود بنيان

 (1311 ،)دورينگ اند.بوده

های موسيقيايي است رپ يکي از فرمسیقی رپ: مو

که از قافيه، گفتار ريتميک و از اصطالحات خياباني 
تشکيل شده است و کالمي است که با يک موسيقي 

. شودمي« فرياد زده»متن خوانده يا به تعبيری 
 ) 2449 کوربين،)

المللي تحقيقات بسياری در زمينه موسيقي در سطح بين
در اينجا به برخي از اين تحقيقات  انجام گرفته است.

که ارتباط بيشتری با موضوع پژوهش دارند، اشاره 
 را رپ فرهنگ و محتوا محققين از بسياری گردد.مي

 استعمال ستيزی،زن ي،يجنا خشونت، یکنندهمنعکس

 رويکرد اين .دانندمي گراييجنسهم و مخدر مواد

 اين در بيشماری تحقيقات و دارد زيادی طرفداران

 است معتقد 2441 نرابي جمله از است شده انجام زمينه

 موسيقي عالقمندند، سبک اين به که دانشجوياني که

 اين شنوندگان دارند. بيشتری آميزخصومت هاینگرش

 راحتي به و هستند اعتماد قابلغير موسيقي ، از سبک

 (2441)پينکني، چارلز،  .گويندمي دروغ

 و "جکسون" ،"جانسون" توسط که ديگری تحقيق در
 که شودمي بيان است، شده انجام (1559) "گاتو"

 رفتارهای ريسک رپ، موسيقي در شده هئارا خشونت

 .بردمي باال شدت به را خطرپر

 اين از شده فرهنگ ساخته خرده که معتقدند ديگر برخي

 رفتارهای ، مخدر مواد خشونت، تبليغ با موسيقي، سبک

 تاثير جوانان نگرش در شدت به ستيزی زن و جنسي

  .گذارد مي
 که دارد وجود نيز رپ، موسيقي به ديگری رويکرد اما

 را رپ موسيقي که معني اين به. است افزاتوان رويکردی
 اجتماعي محيط در سلطه شرايط منتقد عنوان به

 تواندمي موسيقي اين که باورند اين بر و دانندمي

 شرايط اين با مواجه رد افراد بهتر درک برای ایانگيزه

 که: ندمعتقد( 1550 ) "رز" و (2443) "بويد". باشد

 در را مثبتي اثرات آن فرهنگ خرده و رپ موسيقي

. گذاردمي جا به مطلوب، اجتماعي تغييرات ايجاد امکان
 جايگاهي در رپ، موسيقي نسل که است معتقد بويد

 عياجتما شرايط از شانآگاهي که اندداده قرار را خود

 .يابد افزايش روز به روز خود
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شود موسيقي، برخالف آن چه که معموالً تصور مي
منحصر به سرگرمي و شادی افراد نيست، بلکه مجموعه 

تواند انعکاس گيرد که ميوسيعي از معاني را در بر مي
دهندۀ وضعيت زندگي يک جامعه يا گروه باشد. در واقع 

پنهان، در موسيقي های گسترده از معاني و مفاهيم اليه
های مختلف دهندۀ سبکتوانند نشانوجود دارند که مي

های سبک ترانه "آلن لمکس"زندگي باشند. به قول 
کنندۀ آن دهنده و تقويتمحبوب هر فرهنگ بازتاب

های عمده آن فرهنگ برای رفتاری است که در تالش
بقا و در نهاد اجتماعي و مرکزی و کنترل کنندۀ آن نقش 

 (1513سي دارد. )لمکس، اسا

 

 های پژوهشپرسش
 14 طيموسيقي سنتي و رپ   پرسش اصلي: آيامحتوای

 ؟استتکوين يافته سال گذشته در ايران 
 های فرعي:پرسش

محتوای اشعار موسيقي سنتي و موسيقي رپ تا چه . 1
 پردازد؟ميزان به موضوعات اجتماعي مي

موسيقي  آيا فرهنگ ملي در اشعار موسيقي سنتي و. 2
 رپ جايگاه دارد؟

گفتمان قدرت در موسيقي سنتي و موسيقي رپ از چه . 3
 جايگاهي برخوردار است؟

های اخالقي در موسيقي سنتي و موسيقي رپ ارزش .0 
 گيرد؟تا چه ميزان مورد توجه قرار مي

 

 های پژوهشفرضیه
رسد محتوای اشعار موسيقي سنتي و به نظر مي .1

 پردازد.عات اجتماعي ميموسيقي رپ به موضو
رسد فرهنگ ملي در اشعار موسيقي سنتي به نظر مي .2

 و موسيقي رپ جايگاه دارد.

رسد گفتمان قدرت در موسيقي سنتي و . به نظر مي3
 موسيقي رپ جايگاه دارد.

های اخالقي در موسيقي سنتي رسد ارزشبه نظر مي .0
 و موسيقي رپ جايگاه دارد.

 

 روش پژوهش
اين تحقيق، تحقيقي مقطعي است و محدوده زماني 

 مطالعه، اين گيرد. دررا در بر مي 52تا  32های سال

 روش از موسيقي سنتي و موسيقي رپ متن بررسي برای

 است. تحليل شده استفاده کيفي محتوای کمي و تحليل

 کيفي روش در اساسي و مهم هایروش از يکي محتوا
 عميق بررسي عنيي کيفي، محتوای تحليل است.

 حتي انساني علوم تمامي در که شده آوریجمع هایداده

 و متغيرها رابطة تواندمي و دارد کاربرد نيز ادبيات در
 و مشاهده عمق در بلکه سطح، نه در را ارتباطات شبکة

 (1339)منادی،  کند. بررسي
 :است شده گرفته نظر در تحليل محتوا برای مرحله سه
تحقيق  اوليه مواد آوردن دست به .2 ابتدايي تحليل .1

تفسير.)منادی،  و استنباط نتايج بررسي .3 رمزگذاری
1339) 

آثار منتشر شده محمدرضا جامعه آماری اين تحقيق کليه 
 شجريان برای گفتمان موسيقي سنتي و ياسر بختياری

 نظر دراخير،  برای گفتمان موسيقي رپ در ده سال

ی اين پژوهش پنج نمونه و نمونه آمار .است شده گرفته
های های موسيقي سنتي و پنج نمونه از آهنگاز آهنگ

 باشد.موسيقي رپ مي
 99رضا شجريان که طي ده سال گذشته تعداد آثار محمد

های انتخاب شده بر اساس آهنگ بوده است که نمونه
های سال انتشار، از بين هر سه سال يک ترانه و از ترانه

نمونه به صورت تصادفي انتخاب تحت عنوان ساير دو 
، "پرکن پياله را"، "فرياد"شده است. نام آثار انتخابي نيز 

باشد. مي "سرود آزادی"و  "زبان آتش"، "آه باران"
آهنگ بوده  90طور تعداد آثار ياسر بختياری تعداد همين

زميني بودن و نداشتن شناسنامه است، که به دليل زير
گيری ها براساس نمونهنمونه دارای سال انتشار نبوده و

تصادفي از بين تمامي آثار منتشر شده انتخاب شده است. 
نسل "، "ستاره قطبي"نام آثار انتخاب شده عبارتند از، 

باشد. مي "فرياد "و  "ايران من"، "توس رپ"، "ماست
دو نوع  بندی دوگانهتقسيم اساسبر ابتدا پژوهش اين در

های مقوله وسيقي سنتي،و م رپ يعني موسيقي موسيقي،
های اجتماعي، فرهنگ ملي، گفتمان قدرت و ارزش
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های سپس برای هر مقوله شاخصاخالقي انتخاب شدند. 
 ها عبارتند از: محقق ساخته تعيين شد. اين شاخص

 های: زندگي، روزگار، تالش؛مقوله اجتماعي با شاخص
های: ايران، پيروزی، مقوله فرهنگ ملي با شاخص

 اميد، بيداری؛ آزادی،
های: ناماليمات،ترس، مقوله گفتمان قدرت با شاخص
 خون، سوزاندن، مبارزه، نااميدی؛

های: فری، سراب، های اخالقي با شاخصمقوله ارزش
 غفل، مرگ.

 

 های پژوهشیافته
که به تحليل ، 1با توجه به آمار مندرج در جدول شماره 

اساس آمار برپردازد، های اخالقي ميتطبيقي مقوله ارزش
های اخالقي در هر دو نوع پرداختن به مقوله ارزش

های مرگ در باالترين موسيقي سنتي و رپ شاخص
 32درصد و  33اولويت پرداختن قرار دارند که به ترتيب 

درصد برای موسيقي سنتي و موسيقي رپ بوده است. در 
های فريب و سراب در موسيقي صورتي که شاخص

برای موسيقي رپ در اولويت دوم سنتي و شاخص غفلت 
 23های فريب و سراب هر کدام اند. شاخصقرار گرفته

درصد برای موسيقي سنتي بوده است که در مقايسه،  
درصد بيشترين ميزان  20موسيقي رپ با شاخص غفلت 

چنين شاخص غفلت برای موسيقي باشند. و همرا دارا مي
خص درصد و شا 20درصد و شاخص فريب  13سنتي 
تر های پاييندرصد برای موسيقي رپ در رتبه 13سراب 

اند. که در نتيجه شاخص مرگ دارای بيشترين قرار گرفته
 (1اولويت پرداختن قرار گرفته است. )جدول 

 

های موسیقی سنتی جدول نهایی تطبیقی مقوله

 و رپ

به تطبيق تحليل محتوای دو نوع  2جدول شماره 
د. در اين جدول چهار پردازموسيقي سنتي و رپ مي

مقوله مورد توجه در اين پژوهش با يکديگر مقايسه 
های شوند. براساس آمار مندرج در اين جدول، فراوانيمي

به دست آمده، حاکي از آن است که در موسيقي سنتي، 
درصد، به مقوله  04ها در حد بيش از بيش از ديگر مقوله

ان توجه با شود. کمترين ميزگفتمان قدرت پرداخته مي
های اخالقي انجام درصد به مقوله ارزش  12/11
 گيرد. مي

های اجتماعي و آمار حاکي از آن است که توجه به مقوله
فرهنگ ملي با اختالف کمي با هم قرار دارند. مقوله 

درصد و فرهنگ ملي نزديک به  24اجتماعي نزديک به 
 درصد مورد توجه موسيقي سنتي قرار دارند.  22

آن که در موسيقي رپ بيشترين ميزان توجه با بيش حال 
درصد، به مقوالت اجتماعي وجود دارد. مقوالت  32از 

اجتماعي باالترين ميزان توجه موسيقي رپ را به خود 
های اخالقي با دهند و در مقابل، ارزشاختصاص مي
درصد کمترين ميزان توجه را به خود  15کمي بيش از 
رسد وجه اشتراک دو نوع ظر مياند. به ناختصاص داده

موسيقي سنتي و رپ در کمترين ميزان پرداختن به 
 12/11های اخالقي است. در موسيقي سنتي ارزش

درصد به اين مقوله  13/15درصد و در موسيقي رپ 
 پرداخته شده است.

مقوله فرهنگ ملي در هر دو نوع موسيقي، به صورت 
درصد از تحليل  21. اندنسبتا برابر مورد توجه قرار گرفته

محتوای موسيقي رپ به فرهنگ ملي پرداخته است و به 
درصد در موسيقي سنتي  21همان نسبت کمي بيش از 

به اين مقوله پرداخته شده است. تفاوت فاحش پرداختن 
به مقوله اجتماعي، در دو نوع موسيقي سنتي و رپ، قابل 

تي درصد يا به عبار 33/15توجه است. در موسيقي سنتي 
پردازد. های اجتماعي ميکمتر يک چهارم محتوا به مقوله

درصد يا  33حال آن که در موسيقي رپ، نزديک به 
حدود يک سوم محتوا به مقوله اجتماعي پرداخته 

 (2شود. )جدول مي

 

 گیرینتیجه

مسأله اصلي اين تحقيق، تحليل محتوای گفتمان رايج 
قي مانند موسي موسيقي سنتي و موسيقي رپ بوده است.

پديده بشری، با محيط طبيعي پيرامون خود و ساير هر 
های ساخته دست بشر، در ارتباط تنگاتنگ و پديده

متقابل است. گاه برآن تأثير گذاشته و زماني نيز از آن 
متأثر شده است. موسيقي، طي تاريخ ارتباط متقابل با 
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وی انواع رسانه نيز اين تأثيرات و تأثرات را داشته و به نح
ديالکتيک، به پيوند غير قابل انقطاع خود با 

ها،گسترش و عمق بيشتری بخشيده است. در اين رسانه
پژوهش به بررسي محتوای دو نوع، موسيقي سنتي و 

های پژوهش که يافته موسيقي رپ پرداخته شده است
حاکي از آن است که بيشترين سطح فراواني در موسيقي 

بوده است. در صورتي  سنتي برای مقوله گفتمان قدرت
که برای موسيقي رپ بيشتر به مقوله اجتماعي پرداخته 
شده است. همچنين در مورد جايگاه فرهنگ ملي ،مي 
توان گفت هر دو نوع موسيقي به نسبت يکساني به اين 

اند. که اين مقوله نشان از اهميت مقوله مقوله پرداخته
( دارد. فرهنگ ملي در هر دو نوع موسيقي )سنتي و رپ

های اخالقي، هم در موسيقي از سوی ديگر، مقوله ارزش
سنتي و هم در موسيقي رپ از کمترين سطح فراواني 

های پژوهش، و با با توجه به فرضيهبرخوردار بوده است. 

های تحقيق، محتوای موسيقي سنتي و توجه به يافته
سال گذشته در حال تکوين بوده  14موسيقي رپ در

که در موسيقي سنتي، گفتمان قدرت و  طوریاست، به
سپس گفتمان فرهنگ ملي دارای بيشترين اولويت بوده 

چنين برای موسيقي رپ، مقوله اجتماعي و است. هم
سپس مقوله فرهنگ ملي دارای اولويت بوده است. در 
مورد فرضيه دوم، موسيقي رپ بيشتر از موسيقي سنتي 

مقوله فرهنگ  به مقوله اجتماعي پرداخته است. در مورد
ملي، هر دو نوع موسيقي تقريباً از فراواني يکساني 

اند. فرضيه چهارم، نيز حاکي از آن است که برخوردار بوده
موسيقي سنتي بيشتر از موسيقي رپ به مقولة گفتمان 
قدرت پرداخته است. همچنين در فرضيه پنجم، 

های اخالقي در هر دو نوع موسيقي از فراواني ارزش
ها تر نسبت به ساير مقولهاز درجه اولويت پايين يکسان و

 .برخوردار بوده است
 

 های اخالقی )موسیقی سنتی( و )موسیقی رپ(تطبیقی مقوله ارزش - 1جدول 

 انواع موسيقي هاشاخص

 موسيقي رپ موسيقي سنتي

 33 10 تعداد فريب

 %45/20 %13/23 درصد

 29 10 تعداد سراب

 %29/13 %13/23 درصد

 30 3 تعداد غفلت

 %31/20 %99/13 درصد

 09 23 تعداد مرگ

 %39/32 %55/33 درصد

 131 95 تعداد کل

 %144 %144 درصد

 
 های )موسیقی سنتی( و)موسیقی رپ(جدول تطبیقی کل مقوله - 2جدول 

 
 هامقوله

 انواع موسيقي

 موسيقي رپ موسيقي سنتي

 درصد فراواني درصد فراواني

 %31/32 232 %33/15 14 عياجتما

 %49/21 191 %31/21 11 فرهنگ ملي

 %03/21 151 %10/01 101 گفتمان قدرت

 %13/15 131 %13/11 95 های اخالقيارزش

 %144 111 %144 393 کل
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