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Abstract 

The cultural identity is one of the issues that play an important role in the cultural and 

social cohesion of a society. To this end, this study begins with the main question of 

what is the cultural identity represented in the Persian lyrics of popular music? For this 

purpose, an attempt has been made to extract this concept by analyzing the lyrics of 

popular music in Iran. 

This research is qualitative and descriptive-exploratory. The method that is used is 

thematic analysis with thematic network technique .And the data analyzed in this 

method are collected using documentary technique. The sampling in this study is 

qualitative and of the purposeful sampling type.  

It has been analyzed by N Vivo 10 quality research software. The results show that 

identify cultural identity in the lyrics of popular music in Iran can be the following 

aspects: 

-aspect of WHY (religion, moral values, history and collective memory) 



 

 

-aspect of WHAT (Persian Language and Literature, Geography, Common political 

and cultural symbols in the land, A sense of social belonging, Cultural and ritual 

heritage, Refers to spiritual wealth) 

-aspect of HOW (Unity and integrity, Symbolic Mythology (Heroes), Historical 

milestones of Iran) 

Key concept: Cultural Identity, Reflexive approach, Popular Music, Persian lyrics, 

Iran 
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 چکیده 
 بسواایی نقش جتمعه یک اجتمتای و فرهنگی انسوات  در که اسوت موضوواتیی از فرهنگیهویت

شووود که هویت فرهنگی  بت این پرسووش ایووغی  متز می بدین منظور، این پژوهشکند.  می ایفت

بتزنمتیی شود  در اشوعتر  وازم موسو قی مرد  پسوند ؟ سوتت بت یاغ ا اشوعتر  وازم موسو قی  

این پژوهش از ح ث رو ،   مرد  پسوند ایرا  یش  شود  اسوت یت این مف و  اسوت راد شوود.

رو  یاق ق یاغ ا مضومو  بت ینن ک شوهنه مضوتم ن  اکتشوتفی اسوت.  -ک فی و از نوع یویو فی

 از گ رمنمونه اند.شود   ورمینن ک اسونتدم جم  از اسوتفتد  هتم مورد یاغ ا بتاسوت و داد 

یاق ق   نر  افاار از اسوووتفوتد  بوت یاایوه ویاغ وا نمونوه گ رم هودفمنود اسوووت. هم ن ن نوع

فرهنگی   دهد که هویتنشوووت  میاسوووت. نتتیی این پژوهش   شووود  انات    NVivo 10ک فی

پسند را می یوا  در بعد ؟رایی )دیتنت، ارزش تم اخشقی،  بتزنمتیی شد  در اشعتر موس قی مرد 

و بعد ؟ سووتی )زبت  و ادب تف فترسووی، جیراف ت، نمتدهتم سوو تسووی و    یتریخ و حتفظه جمعی(

نی، اشووتر  به  فرهنگی مشووترد در سوورزم ن، احسووت  یعغق اجتمتای، م راگ فرهنگی و  ی 

سوتزم سومهغ ک  )وحدف و ینپتر؟گی، اسووور و در  خرین بعد ؟گونگی هتم م ر متدم(ثروف

 »ق رمتنت «، نقتط اوف یتری ی ایرا ( خشیه کرد.
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 مقدمر و بیا  مسئلر-1
 یشتب تف کرد  پ دا و خود شنتستیی و یعریف دنهتل به انست  امروز به یت گذشته از

 اجتمتای هتمگرو  و افراد منظور هم ن بود  اسوووت. به دیگرا  از خود یمتیااف و

 هتمو گرو  افراد دیگر بت را خود هویتی یمتیااف و یشووتب تف یت هسووتند دریوودد

 شومتر به مهتحث یریناسوتسوی از ینی هویت راسوتت هم ن در کنند. درد اجتمتای

یتریخ این مف و   پدید  مد  اسوووت. ید که باث از    در مرب پس از رنسوووتنس  می

 هت دیگر کشورهت را بت فریشه در یوورایی دارد که کشورهتم مربی و به یه    

یأخر زمتنی، از دورا  نوزایی یعنی  متز یمد  معتیر مرب، در خود فرو برد  است. 

دور  نوزایی در ا ن حتل که  متز ظ ور جمعی یادد اسووت، پتیت  نظک کغ سووتیی یت  

بتشود. در واق  نفس هم ن لغوع و مروب بود  که قرو  وسووتم مرب ن ا میمسو ای  

جوادم    &)ک وئ ت    مسوأهه هویت را به ینی از معضوشف یمد  مربی بدل کرد  اسوت

از مهتحث متداول  ینیبه  موضووووع هویت  ۱۹۹۰از دهه امت   .(۵۳, ص.    ۱۳۸۴یگتنه,  

 .  (۲۵۲,ص.   ۱۳۸۸, ممسعود & رزاد  بدل شد )مش  یدر ماتفا دانشگته

 هاتظ به هک و منتنی هاتظ به هک به این معنت که اسووت  مف ومی نسووهی هویت،

 ذهنی نظت  در ممنن اسوت یاول و یی  ر این اسوت. دگرگونی و یی  ر حتل در زمتنی

 امت یتبد  نمود فرهنگی و اجتمتای روابط و سوتختتر در یت دهد رخ جتمعه یت گرو  فرد،

 &) شوونت  دارد هویت فرهنگی یی  ر و حفظ ینوین بر مسووتق می حتل یأث ر هر در

 از ممنن سووو  این اسوت. م تغفی سووو  دارام هویت (.۱۷۲,ص.  ۱۳۸۹روحتنی,  

 جتمعۀ حتی و مغت یعنی    بتالیرین فردم یت هویت یعنی هویتی سوو  یرینکو؟ک
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 اجتمتای و فردم دو سوو  به را هویت ماموع در این، وجود بت شوود. شوتما را ج تنی

 به هتیعغق انسوت  احسوت  که یتبندمی یشون ا انتیورم از سوو  هر و کنندمی یقسو ک

 (.۵۹,ص.  ۱۳۸۴)گودرزم,  است متفتوف   

 دین، مغ ت، قوم ت، فرهنگ، ؟و  هتییپدید  پسووند انوا  به یوا می هویت از

)کریمی   کرد اسوتفتد     نظتیر و ماغه و لتیفه ایا،  موزشوی، رشوته ماا سونونت،

فرهنگ و هویت فرهنگی یت حدود زیتدم (. ۲۵۴,ص.   ۱۳۹۷قربی,    &مغه, بغهتسوووی,  

به اهتریی هویت و فرهنگ رابوه بسو تر ام قی بت   .انددارام سورنوشوتی به هک پ وسوته

فرهنگی از درو  این رابووه ام ق متوهود  ام کوه مف و  هویوتینودیگر دارنود بوه گونوه

 سووعی مردمت  که اسووت پن تنی و  شوونتر نمتدهتم ن ا  ۱فرهنگیشوود  اسووت. هویت

 فرهنگی،  هویت شونتسوند. بتز جوام  سوتیر از را خود هت   و نمتیتند  حفظ بت کنندمی

 متههتً که اسوت ام ق و دارریشوه قدر   و اسوت جتمعه قغهی یک وحدف اتما یرینم ک

 هسوتند پتیهند و وابسوته بدا  هوشو ترم و بدو   گتهی جتمعه افراد و بود  نتخود گت 

 فرهنگ و هویت وجومجسوت لریق از اسوتسوتً جتمعه (.۱۰۹,ص.   ۱۳۸۰)سوتترم,  

 و درد معنتم جدید از حق قت را بتز می نمتید گ ردمی ش ص ت شود،می بتزشنتخته

 کند.  فرهنگی را خغق می و مف و  هویت (.۵۱,ص.  ۱۳۹۱احمدوند,    &)کریم ت  

فرهنگی در جتمعه  به هم ن سووها این پژوهش دریوودد اسووت یت به ند هویت 

شوود  زیرا این ادات براسوت  روینرد ؟گونه از لریق موسو قی مرد  پسوند بتزیتب می

یوا  از لریق  ثتر هنرم و موسو قتیی ن ا شونتخت  بتزیتبی مور  اسوت که جتمعه را می

 که از این ح ث این مقتهه دارام نو ورم است. 

هت،  ، خرد  فرهنگفرهنگی جوانت   موتهعه موس قی ینی از را  هتم شنتخت هویت

هت و هت، دگرگونیگر سوو ر یاولهتم م تغف اسووت که نمتیت هت و... در لول دههمغت

هت درو  جتمعه اسوت. موسو قی دارام انواع م تغف اسوت. گذارم کتر مدم سو تسوت

رد که موضوع این مقتهه است. ده ا انت تب پسند نت  داینی از انواع    موس قی مرد 

پسوند یوسوط م تلهت  ب شوترم به این نوع از موسو قی این اسوت که در فرهنگ اتمه

پسوند به انوا   گ رد و موسو قی مرد نسوهت سوتیر انواع موسو قی مورد مصورا قرار می

 شوود که در جتمعه ایرا  ن اکتالم فرهنگی در موتهعتف جتمعه شونتختی شونتخته می

پسوند دارام ظرف تی بار  اسوت که از یک لرا در دسوتر  اسوت. موسو قی مرد 

هت و بتورهتم درو  جتمعه را شنا گذار بتشد و ارز یواند بر مصرا کنندگت  یأث رمی
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دهد و از لرا دیگر از لریق    ؟ه که درو  جتمعه اسووت )واقع ت اجتمتای( یأث ر 

 ت بتشد.  بپذیرد و هموار  در بتزیوه د این واقع 

در واق  مسئغه استسی برام ورود به این پژوهش شنتخت هویت فرهنگی بتزنمتیی  

شود  در اشوعتر  وازم موسو قی مرد  پسوند اسوت. به اهتریی اوه ن قد  برام رویترویی  

بت هر مسئغه یت حا هر مشنغی از قه ا فرهنگی، اجتمتای، س تسی، اقتصتدم شنتخت 

    مسئغه است. 

گونه  یاق قتیی در مرحغه ن سوت زم نه شونتخت جتمعه را    ؟ن نبنتبراین وجود 

، دگرگونی فرهنگی و یوت پوتیودارم  کنود و در مرحغوه دو  یفوتوفکوه هسوووت م  وت می

دهد و در مرحغه سوو  این امنت  را هتم یتری ی متفتوف را نشوت  میموضووع در دور 

 ام دریوسوعه هتمارمگذسو تسوت همتنند مریهط، هتمدهد یت سو تسوت گذارمبه مت می

از این منظر  .گ رد یوورف جتمعه بت ینتسوا هر ؟ه ب شوتر اجتمتای بت و فرهنگی حوز 

 است که وجود ؟ن ن یاق قتیی الز  و ضرورم است.  

 بهدبف و سؤبالت پژوهش-2
فرهنگی بتزنمتیی    بت یوجه به مقدمه مور  شوود  هدا این مقتهه شوونتخت هویت

هتم  پسوند ایرا  اسوت و در هم ن راسوتت سو الشود  در اشوعتر  وازم موسو قی مرد 

روینرد شوهنه مضوتم ن را یوسوعه داد   که  ۲اسوت ره نگ  -براسوت   را   یرایدیاق ق  

 ب ت  شد  است که اهتریند از:

 سؤب  بصلی

د ایرا   هویت فرهنگی بتزنمتیی شووود  در اشوووعتر  وازم موسووو قی مرد  پسووون-

 ؟ ستت

 های جزئیسؤب 

فرهنگی بتزنمتیی شووود  در اشوووعتر وازم موسووو قی   وجودم هویت  فغسوووفوه-۱

فرهنگی بتزنمتیی شوود  در  هتم هویتویژگی  -۲پسووند ایرا  ؟ سووت)؟رایی(   مرد 

فرهنگی    فرایند هویت-۳پسوند ایرا  ؟ سوتت )؟ سوتی(    اشوعتر وازم موسو قی مرد 

 پسند ایرا  ؟ ستت )؟گونگی( ر وازم موس قی مرد بتزنمتیی شد  در اشعت

 
1- Attride-Stirling 
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 پیشینر پژوهش -3
هتم اجتمتای،  در هم ن راستت برخی یاق قتف بت وا  گرفتن از موس قی به موضوع

پرداختووه جووتمعووه  در   یاووتام  موووتهعووه (۱۳۹۴فووتئقی,    &)راوردراد    انوودفرهنگی 

  موتهعه  ایرانی اجتمتای رپ موسوو قی در  جتمعه اجتمتای  معضووشف بتزنمتیی»انوا 

 مورد  بوتزیوتبی  روینرد  بوت  پژوهش  این  انود.داد   اناوت   «یوت   هوتم هنوگ  متن:  موردم

 اسوتفتد  مضومونییاغ ا رو  از ،اسوت  ک فی  یاق ق رو  اسوت گرفته قرار یاغ ا

 فراوانی ب شووترین که اجتمتای موضووواتف  بت  هنگ  متن ۲۳ مامواتً  و  اسووت  شوود 

 اسوت  دسوتر   در  همگی که  شود  انت تب  یاق ق نمونه مناهه به اندداشوته را دانغود

 انت تب  هتممتن که  می دهد نشووت   هتیتفته .اسووت  بود   هدفمند گ رمنمونه بنتبراین

 گرم،روسپی  لشق، اات تد، فقر، شتما اجتمتای معضا یتزد   یت ، هتم هنگ  از شد 

 در. اسووت اجتمتای  ضوود و  خشفنتر  هتمگرو  خودکشووی،  خ تبتنی، کودکت   ب نترم،

 و  اندیشووه ب ت  برام  نمتدم  مضووتم ن، ب شووتر که  شوود  داد  نشووت   متن هت یاغ ا

  است. بود  مارو  لهقه  ویژ  به  جتمعه لهقتف  هتمنگرانی  و معضشف  هت،دمدمه

 شووو و   جتمعه شووونتختی یاغ ا( ۱۳۹۲مشمی,    &)مامدپور, شوووریعت پنت ,  -

 بررسوی مورد  را جوانت   م ت  در  پسونداتمه موسو قی مصورا  رهگذر از هویت برسوتخت

 مصوورا لریق از هویت برسووتخت  شوو و  بررسووی  هدا موتهعه  این در  .اندداد  قرار

 از  نظرم  مهتنی در. اسوت جوانت  م ت   در  پسوند،اتمه موسو قی  م صوویوتً موسو قی،

 از و اسوت شود   اسوتفتد      گ رمشونا  مشو و   و هویت  بتب در  موا و  الکش  نظریتف

  گ رمنمونه رو . اسوت  شود  اسوتفتد (  یوورم  نگترممرد )  متعترا  مرد  نگترم رو 

گ رم  ک فی  یاق قوتف  بوت  همنوا  یاق ق  این  در بر  نظرم  نمونوه   مهنوتم  اسووووت. 

 مرحغوه  دانشووواویوت   از  سوووتختوترمنود  ن موه  و  ام ق  مووتهعوه  ۳۰  بوت  نظرم  گ رمنمونوه

 یاغ ا مهنتم  بر  هتصوتحههم  ماتوام یاغ ا و یاایه و  رسو د اشوهتع  حد به مصوتحهه

 دانشوواویت ،  اوالً که  می دهند  نشووت  ن ا  یاق ق  هتمیتفته.  گرفت  یووورف  موضوووای

 یعغق جوانت  فرهنگ خرد   به موسووو قی، مصووورا ناو   دربتر  رایی  نظریتف برخشا

  کتر  به را  موسو قی  دارند قرار     در  که امگفتمتنی  موضووع  به  یوجه  بت جوانت .  ندارند

  نوای   جوانووت   ب ن  در  موسووو قی  قرائووت  و  برداشووووت  ناو   هم ن ن.  گ رنوودمی

   شود. می ماسوب گراییبرستخت

  هویت   سوورنوشووت»انوا    یات (Dely, 2020) یوسووط اه وف دهی  پژوهشووی-

  سوتزگترم  و  انگغسوتت  در دکترم اهمغغی  ب ن دانشواویت  یارب تف:  یتیغند  در  فرهنگی
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  پژوهش  این  هدا. اسوت گرفته  یوورف «کشوورشوت  به  بتزگشوت  از  پس  هت    مادد

  گردند می بتز کشووور  به یاصوو غی  دور  ایمت  از  پس که  دانشوواویتنی یارب تف  موتهعه

 هتمینن ک  و اسوت( یفسو رم  پدیدارشونتسوی)  ک فی  پژوهش این یاق ق رو . اسوت

  نشووت    یاق ق  هتمیتفته.  اسووت ام ق مصووتحهه انسووهردارم،  شووتما  اسووتفتد  مورد

 شوووتما  یواندمی ین ت نه  یتیغند اهمغغی ب ن دکترم دانشووواویت  یارب تف که  دهدمی

 به بتزگشوت  هنگت  بغنه شوود، انگغسوتت  در یاصو ا و  زندگی  هنگت   هت   سوتزگترم

 شوند.می  ستزگتر یتیغندم شرایط  بت  ن ا  یتیغند

(Balanovic, Stuart, & Ward, 2020)- بتالنویک، موتهعه دیگرم یوسوووط جو نت

 یک کشف  برام نگت ، بررسی، برام ج می استوارف و کوهن وارد یات انوا  »فریتی

« مسوووغمت  م تجرا   برام  فرهنگیهویت کشوووف و  فرهنگیب ن اریهتط ک فی  موتهعه

نگتشوته شود  اسوت. این یاق ق از نوع ک فی بت رو  یاق ق یاغ ا مضومو  اسوت. 

هت اسوتفتد  شود  اسوت. نمونه   ورم داد جم هم ن ن از ینن ک مصوتحهه ام ق ج ت 

اربستتنی( که به لور   ۳متهایتیی و   ۸مورد اسوت که از ب ن زنت  مسوغمت  )  ۱۱یاق ق  

کردند انت تب شوود  اسووت. یاق ق حتضوور به دنهتل درد دائک در ن وزهند زندگی می

م  پوذیرب تر نقش افراد در رونود یوسوووعوه هویوت فرهنگی خود در لول فراینود فرهنوگ

 است.

یوا  به این ننته اشوتر  کرد بت یوجه به موضووع  بندم پ شو نه پژوهش میدر جم 

هتیی در دو حوز  مورد باث در مقتهه در نظر گرفته یاق ق سوووعی شووود  یت پژوهش

شووود یت بت دقت اما بتالیرم به پژوهش پرداخته شووود. اریهتط این مقتهه بت پ شوو نه  

هتم ک فی متفتوف به ت که هر یک بت رو هت اسووپژوهشووی از ح ث ک فی بود    

اند. امت در مورد شووهتهت هتم مقتهه حتضوور بت موتهعتف پ شوو ن انت تب باث پرداخته

موسوو قی به انوا  حوز  موتهعتیی مشووترد اسووت که نقوه قوف مقتهه ماسوووب  

شووود و ین ت در نوع موسوو قی و اهداا بت یندیگر متفتوف هسووتند. نمونه بترز    می

 ام است که یوسط ااظک راوردراد یورف گرفته است. موتهعه

 مدانی و بدبیات نظری -4
نظرا  ارائه شود  اسوت که دربتر  »هویت فرهنگی« یعتریف زیتدم از سووم یوتحا

 در این مقتهه به برخی از    پرداخته شد  است.

وم  کند.  گ رم »خود« را ب ت  مینظریه نظت  اجتمتای شورایط شوناپترسوونا در 

کند. پس در این نظریه  »خود« راهی برام شنتختن هویت فراهک میمی کند که ب ت  
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یوا  بت سووتختتر جتمعه و ؟گونگی یأث ر    در فرد  شوونت شوود. در نظریه پترسووونا می

یرین نظوت  اسوووت. هوت، م کنظوت  فرهنگی، بوه ده وا دارا بود  انوتیووور نموتدین و ارز 

هوت را دارد  بوه لورم کوه قوتل بوه دیگر نظوت هم ن ن، بوه اغوت نموتدین بود ، یوانوتیی انت

 ید و در نظت  شو صو ت، یوورف اهگوهتم امغی )هناترهت( در میدر نظت  اجتمتای، به

  .ستزدهت را ممنن میدست تبی به هدا

در نظت  شو صو ت، نظت  فرای هویت وجود دارد که اسوت  پتیدارم شو صو ت را 

هت نظترف فرای شو صو ت و ن ا روابط م ت    هتم  یواند بر سوتیر نظت سوتزد و میمی

کند. از لرا دیگر، نظت  شو صو ت، انتیور الز  برام ثهتف درو  و رشود و بتهندگی  

 &)شوووت   بوتدم    یوتبودبرام موفق وت رفتوتر در جوتمعوه مع ن را در اهگوهوتم فرهنگی می

دار حوتل اگر در نظوت  فرهنگی خغغی وارد  یود و مقو  (.۲۱۰,ص.  ۱۳۹۰ابراه ک  بوتدم,  

ورودم و خروجی    متعوتدل و معقول نهوتشووود، این نظوت  یوانوتیی نموتدین خود )قوتبوا  

نظت  شو صو ت هک که انتیور الز   .انتقتل بود  به نظت  دیگر( را از دسوت خواهد داد

یوانود گ رد، نمیا  را از اهگوهوتم دیگر، ااک از اهگوهوتم فرهنگی، میبرام ثهوتف درونی

دهد. پس داخا نظت  شوو صوو ت، نظت  فرای هویت هک  کتر  را به درسووتی انات  

شووود. بدین یری ا، شوورایط پژمردگی و اضووماشل در افراد به وجود د؟تر ضووعف می

  .(۲۱۲,ص.   ۱۳۹۰ابراه ک  بتدم,    &)شت   بتدم   شودزد  می ید و جتمعه بارا می

ز مواد به نظر کتسوتغا در جوام  هویت هت همه برسوتخته می شووند. در این فرایند ا

و مصووتهای متنند یتریخ، جیراف ت، زیسووت شوونتسووی، ن تدهتم قدرف و اه تمتف دینی  

اسوتفتد  می شوود. افراد، گرو  هت و جوام ، این مواد و مصوته  را می پرورانند و معنتم  

   هوت را مووتبق بوت ضووورورف هوتم اجتموتای و پرور  هوتم فرهنگی ام کوه ریشوووه در 

نوتنی دارنود، از نو ینظ ک می کننود. بوت یوجوه بوه م-سوووتخوت اجتموتای و ؟وتر؟وب زموتنی

این که سوتختن اجتمتای هویت، هم شوه در بسوتر روابط قدرف یوورف می گ رد، می  

 یوا  سووه نوع هویت را یشوو  د داد: مشووروا ت ب ش، مقتومت و هویت برنتمه دار

   (.۲۳-۲۶,ص.   ۱۳۸۰)کتستغا,  

 پیش فرض نظری   4-1

فرض نظرم در این مقوتهوه اسوووتفوتد    وت از پ شبوت یوجوه بوه ک فی بود  پژوهش ین

یواند به شوویک که کدا  نظریه میشود  اسوت. بنتبراین در اینات بت این سو ال مواجه می

فرض نظرم مستادف الز  و یوانتیی کتفی برام پتسخ داد  به س ال ایغی انوا  پ ش

؟ ستت( را    )هویت فرهنگی بتزنمتیی شود  در اشوعتر  وازم موسو قی مرد  پسند ایرا 
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 این بر  مهتنی  بتزیتبی شوود. روینردداشوته بتشود که در پتسوخ روینرد بتزیتبی مور  می

هتم  هنر،  گتهتنه یت نت گتهتنه در خدمت هدا. اسوت  جتمعه   ی نۀ هنر که اسوت  فرضو ه

گ رد ؟نت  که، برخی فشسوووفه سووود  نوزدهک بتور داشوووتند، اغمی و امغی قرار می

گ رد  هتم ختص حق قت سور؟شومه میبتزیتبند  از واقع ت، از برخی جنهههرگونه اثر 

 به  (.۱۸-۱۹, ص.۱۳۵۵)ش روانغو,    که بر پتیه یک دیدگت  ختص اجتمتای استوار است

  حوزۀ  بر  مشووتما هنر  شوونتسوویجتمعه در  بتزیتب روینرد»اهنسووتندر  وینتوریت گفتۀ

 است   جتمعه   ی نۀ هنر  که اسوت مشوترد  اق دۀ این بر  مهتنی  یاق قتفِ از امگسوترد 

فتئقی,    &) زاد ارمنی, ام ر,   «یتبدمی  یع ن و  شود  مشوروط  جتمعه واسووۀ به هنر  یت

ام ی وت، یموتمی یوت برخی الشاوتف را اههتوه این  ینوه، گوت  موتننود  ینوه  (.۸۴,ص.  ۱۳۹۲

ب شوی ام نتیوتا، فقط ؟و   ینهکند و گت  هکگونه که وجود دارد، منعنس میهمت 

 و  هنر م ت  رابوه موتهعه در  (.۴۰,ص.  ۱۳۸۸)یرکتشووند,    دهداز الشاتف را نشوت  می

  ؟گونگی   متوجه که  اسوت  بتزیتب  اول روینرد. دارد وجود اسوتسوی روینرد سوه جتمعه

  متوجه که اسوت  دهیشونا  دو  روینرد. اسوت  معتیور  هنرم  ثتر در  جتمعه  نمتیش

نمی   جتمعه  و هنر م ت  رابوه به که دارد  هک  سوومی روینرد.  اسوت  جتمعه بر هنر  یأث ر

 قرار  مووتهعوه  مورد  را  هنر  جوتمعوه  و  کنودمی  نگوت   جوتمعوه  مناهوه  بوه  هنر  بوه  بغنوه  پردازد،

  (.۳۲,ص.  ۱۳۹۴فتئقی,   &)راوردراد   دهدمی

 روش شناسی پژوهش -5
  پژوهش   این  در  رفتوه  کوتر  بوه  یاق ق  روینرد این پژوهش ک فی اسوووت و رو 

  دید   -اهف :برام اسوت  روشوی مضومو ،یاغ ا  کغی، لور به  اسوت.  ۳مضومو یاغ ا

  الشاوتف  یاغ وا  -نوتمریهط د  ظوتهراً  الشاوتف از  منوتسوووا درد  و برداشوووت  -متن ب

- فرهنگ    یت  و  سوتزمت  موقع ت،  گرو ،  یعتما، شو د،  مند  نظت   مشوتهد   -ک فی د

-. بوه اق ود   یرایود(Boyatzis, 1998,p.4) کمی  هوتمداد   بوه  ک فی  هوتمداد   یهودیوا

  سووو   در متن یک  برجسوته  مضوتم ن  اسوت راد دنهتل  به  مضومو سوت ره نگ یاغ اا

 این یرسوو ک  و  سووتختتردهی  یسوو  ا  دنهتل به ن ا  هتمضوومو   شووهنه اسووت، م تغف

؟ تر رو  کتربردم منتسوا در یاغ ا  (.۱۵,ص.  ۱۳۹۱)شو خ زاد ,   هتسوتمضومو 

شهنه مضتم ن    -۳متیریس مضتم ن    -۲یاغ ا قتها مضتم ن   -۱  مضمو  وجود دارد:

ام که در این پژوهش از ینن ک شوهنه مضوتم ن اسوتفتد  شود  اسوت. یاغ ا مقتیسوه-۴

 
 Thematic 

Analysis -3  
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 را  اسوت ره نگ   - یراید که  اسوت  مضومو  یاغ ا  در  منتسوهی رو   مضوتم ن شوهنه

شوهنه مضومونی اشوتر  اسوت. در جدول زیر به گت  هتم شوش گتنه ینظ ک   داد  یوسوعه

 شد  است.

 مضمونی شدکر تنظیم (: مربحل1شماره ) جدو 

 مرحله تحلیلی 

الف( تقلیل یا خرد  
 متن  کردن 

 مرحله اول: کدگذاری 
مرحله دوم: شناخت 

 مضمون ها 
 مرحله سوم: ساختن شبکه های مضمونی 

 

 
چارچوب  یکتهیه-

 کدگذاری 
 
 

-پارهبهمتنتجزیه-
-ازبااستفادهگفتارها 

 چارچوب کدگذاری 
 

 
انتزاع مضمون ها   -

 از پاره گفتارها 
 
 

 تصحیح مضمون ها -

 نظم دادن به مضمون ها  -
یافتن و انتخاب مضمون های پایه ای   -

 )بنیادین(
بازآرایی مضمون های پایه ای برای   -

 یافتن مضمون ها سازمان دهنده 
 استخراج مضمون )مضامین( فراگیر -

 شبکه )های( مضمونیترسیم  -
بازبینی و تصحیح شبکه )های(   -

 مضمونی

 ب( کاوش متن

مرحله چهارم: توصیف و کشف شبکه های 
 مضمونی

مرحله پنجم: خالصه سازی شبکه های  
 مضمونی

 توصیف شبکه -
 اکتشافات شبکه-

 

 مرحله ششم و آخر: توصیف یا تفسیر ج( یکپارچه سازی 

 (Attride , 2001,p.291) 

 

  گ رمنمونه  هتممند اسوتفتد  شود  اسوت. رو گ رم هدادر این یاق ق از نمونه

 از انداهترف  و  شوووندمی  اسووتفتد  ک فی  هتمرو  در ابتدا  و  امد  لور به  مندهدا

 هوتمسووو ال بوه  پوتسوووخ  بوت مریهط خوتص  هوتمهودا  بر مهتنی  خوتص  واحودهوتیی  گاینش

 گرفته  یوورف  ماقق یوسوط  گ رمنمونه  فوق  یعریف  براسوت   بنتبراین.  یاق ق  ختص

  یاق ق هتمهت و سو الهدا و نظر مورد  مفته ک به  یوجه  بت را  هتنمونه  ماقق  و اسوت

مند اسوت، گ رم هداجت که در این یاق ق، نمونههم ن ن از    .اسوت  کرد  انت تب

  مترم، برابر است.نمونه بت جتمعهحاک 

فرهنگی پ ش یاغ غی یوووورف گرفوت یوت  دسوووت وتبی بوه مف و  هویوتدر ج وت  

هتم یاق ق مشو د شووند یت بدان ک سوراد کدا   هنگ و اشوعتر برویک. به هم ن معرا

هتم  ولن، یتریخ، اقوا ، م  ن، ق رمت  و نت  سووورزم ن، ایرا ،  هموتننود  هتییمنظور نت 
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اند  شوود   اجرا و  رود سوو ۹۷یت   ۹۲هتم  هت که در ب ن سووتلدیگرم بت هم ن مضوومو 

 انت تب شدند.

یوه د و یوزی   ۱۳۹۲هت در یتریخ قها از سووتل شووتیت  ذکر اسووت برخی از  هنگ 

مادد مورد مصوورا کنشووگرا  قرار  ۱۳۹۷یت   ۱۳۹۲هتم ب ن اند امت در سووتلشوود 

ام ؟ندین سوتل متواهی مورد اسوتقهتل قرار گرفتند که به یعه ر نگترند  زمتنی که یرانه

  هت گ رد به این معنت اسوووت که یرانه دارام ااتهتر مف ومی اسوووت. هم ن ن  هنگمی

نه و بت یوجه به این ننتوه که در متن   یت  هسوووتنود رسووومی ماوز  دارام کهاین از  فترد

  ف رسوت ،شود  اسوت یوورف مسوتق ک و م ر مسوتق ک اشوتر  اشوعتر به هویت فرهنگی به

  کرد   انت تب  را  هتداد  یاق ق،  هدا  بت مف ومی  یوتبق  حسووابر  پژوهشووگر شوود  و

  داد ،  اشوهتع از سووای به  دسوت تبی از  نمونه رسو د. هم ن ن بعد ۱۰۰اسوت که به 

  افاارنر  از  هتداد   یاغ ا و یاایه  اند و در انت ت برامشود  یرسو ک  و یفن ک  مضوتم ن

  شد  است. استفتد  NVivo ۱۰مضمو  یاغ ا

 های پژوهش یافتر -6
  که هویت پتسووخ منتسووا به سوو ال ایووغی این پژوهش مهنی بر اینبرام ارائه  

پسوند ایرا  ؟ سوت در ابتدا  بتزنمتیی شود  در اشوعتر  وازم موسو قی مرد  فرهنگی

هتم جائی پژوهش پرداخت یت در ن تیت به پتسوخ سو ال ایوغی پژوهش  بتید به سو ال

نوشوتتر یش  شود   برسو ک. هم ن ن بت یوجه به یعداد بتالم مضوتم ن و مادودیت در 

دهند   اسوت یت سوتختتر یاغ ا مضومو  یعنی سوه الیه مضومو  فراگ ر، مضومو  سوتزمت 

 ۲۴مضومو  فراگ ر،  ۱۲هت  ورد  شوود. در ماموع  و مضوتم ن پتیه در پتسوخ به سو ال

 مضمو  پتیه است راد شد  است. ۲۶۰دهند  و  مضمو  ستزمت 

 سؤب  جزئی بو (

فرهنگی بازنمایی شلده در بشلرارآوبزی موسلیقی فلسلهر وجودی هویت    

 چیست؟)چربیی( 13۹۷تا   13۹2های مردم پسند بیرب  در بین سا 

فرهنگی  برام پتسوو گویی به این پرسووش به ختسووتگت  و فغسووفه وجودم هویت  

فرهنگی  پردازیک. فغسفه وجودم هویتبتزنمتیی شد  در اشعتر موس قی مرد  پسند می

یتریخ و ، هتم اخشقیبتزنمتیی شوود  در اشووعتر از سووه مضوومو  فراگ ر دیتنت، ارز 

حتفظه فرهنگی یشوون ا شوود  اسووت که هر یک از این مضووتم ن دارام مضووتم ن  
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دهند   بتشوند. بت یاغ ا اشوعتر به دو مضومو  سوتزمت دهند  و مضوتم ن پتیه میسوتزمت 

 شنا می دهند.برخوردیک که مضمو  فراگ ر یعنی دیتنت را 

گرایی است که در اشعتر بت مضتم ن دهند  یوح د و معنویتاوه ن مضمو  ستزمت 

گو بود ، هوف یادا ، ام نظ ر قسوووک خورد ، مقود  بود ، داوت کرد ، یوت اغیپوتیوه

رح ک و رحمت ، وقتی خدا پشوووت متسوووت  ورد  شووود  اسوووت و دوم ن مضووومو   

ام مثا حر  هتم سها تر بت مضتم ن پتیهدهند  بتورهتم دینی است که در اشعسوتزمت 

 شود.گت  نور، بی بی معصومه، امت  رضت و اذا  دید  میو پتکت، ین ه

دهند   هتم اخشقی اسووت که از دو مضوومو  سووتزمت مضوومو  فراگ ر دیگر ارز 

مقتومت و ایسوتتدگی در را  ولن و خغق تف اجتمتای یشون ا شود  اسوت. در شوعر 

م که مضومو  مقتومت و ایسوتتدگی در را  ولن را یشون ا داد   اپ ش رو مضوتم ن پتیه

 از ینش  پر  هتم  جنگ از شووومتر  بی  اتشوووقت   از  م دهد  نشوووتنی  ب ن ک »ایرا اند می

 از و ک نه  هتمزخک  از  روزگتر  سوورکشووی  از  دهدمی  نشووتنی  سوووار  ایرا بی  هتماسووا

اند از قه ا اسوت راد شود قرار« و یت مضوتم ن دیگرم که در اشوعتر م تغف بی  مرزهتم

ولن یعنی دل ه شم مانو  به سوومت شووط خو  پ غو ، ینی که بت گغوهه خو گرفته

ارز  گذشوتن ،  سونگر، یو ینی که نتگایر از سووختن بود، نتهه هتم هر شوا مرز، گرفته

، پر از زخمی امت سوراپت مرور، واسوت جو   م ولن از جتنک بگذر ادر راهت ،  از جت  مت

اسوت. همه این مضوتم ن در برگ رند  و  این گا خو ِ پ ر و جَوونه، الهه،  م د ، شوقتیق

 یشن ا دهند  مف و  مقتومت و ایستتدگی در را  ولن هستند.

م رف مت  ام از جمغه دهند  خغق تف اجتمتای ن ا از مضوتم ن پتیهسوتزمت  مضومو 

 اهاِ  ایرانی ن سووت، من  ی ن در م ر از م ر  ، بههمت و مرور، یه وجا ازف جدا شووه

پتکی شونا گرفته اسوت. این مضوتم ن نشوت  دهند    و م ر  و  یوفت، دوسوتی  و یوغ   وفت،

 هت را بتزنمتیی کرد  است.خغق تف اجتمتای ایران ت  است که این اشعتر   

مضوومو  فراگ ر بعدم یتریخ و حتفظه فرهنگی اسووت که خود از ؟ تر مضوومو   

، هتاز نت  برد  از مشته ر نتمدار و  ثتر   دهند  یشن ا شد  است که اهتریند ستزمت 

اشتر  ، یعغق به یتریخ و فرهنگ ایرانیهتم یتری ی و حمتسی، احست اشتر  به داستت 

دهند  یعنی نت  برد  از مشته ر  هتم متدم ایرا . حتل اوه ن مضومو  سوتزمت به ثروف

همتنند این شوعر که می گوید  ام یشون ا شود  اسوت هت از مضوتم ن پتیهنتمدار و  ثتر   

« که اشوتر  به اسوک ی تی واسوه  بروم مردمت بانگ این مداال ی تی رو ی تی ننرد»

«  واسوه مت ایران ت مشد هر نفر  که روم گرد  مت پشد فروهر کند و یت این شوعر »می

که اشوتر  به فروهر به انوا  نمتد ایرانی به    اشوتر  شود  اسوت و یت مضوتم نی که از 
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  هتم کتتب به ن  ب نت ؟شوک  یت  دو  داد  یو به برند »خدادبت و دانشومندا  ایرانی نت  میا

  بتال   مت  یمد   یوم هم شوه رومی  موالنت  یت خ ت   و فردوسوی به  سو نت  یت ابن  و سوعدم

 بودیک« و یت اسک کورو  که ینی از نتمدارا  سرزم ن ایرا  است.

از  هتم یتری ی و حمتسویتت دهند  یعنی اشوتر  به داسودوم ن مضومو  سوتزمت 

ام نظ ر اشوتر  به شو صو ت  ر ، شو صو ت ب را  گور، شو صو ت کتو  مضوتم ن پتیه

ام دیگر نظ ر ضاتد، رخش، فریدو ، رهتیی   هنگر و ش ص ت رستک و مضتم ن پتیه

 ز  یش و خو ، س مرد، زال، ی متن یشن ا شد  است.

بتشود  یتریخ و فرهنگ ایرانی مییعغق به دهند  احسوت سووم ن مضومو  سوتزمت 

قسوک به نت   ،  ذافِ خود را  برو کنن،  یتریخِ خود را پر  و جو ککه از مضوتم نی ؟و   

که ختر و گغی در ولن هم ن،  هم ن که روم زم نِ یو م نشو نک بس،  خودف م  ور 

، اجدادم هایرا  ام ختن، ایرا  یتری ه یو جتویدا ، اسمت اظمته یه ولنه،  ب  نک بس

سوتمت ،   این  بتدمِ  ب ر بود   مت  سورزم نک، سوعی این  فرزندِ که  ، منم سوتزیک  یند   مت

برگرفته شوود  اسووت. و  خرین مضوومو    ایرا  سووربغند این کشووور منه،  ا من  ریتیی

دهند  است راد شد  از شعرهتم  وازم، مضمو  اشتر  به ثروی تم متدم ایرا   ستزمت 

 شود.نفت، لش و مروارید میام نظ ر است. که شتما مضتم ن پتیه

 
(: شبکه مضمون های مرتبط با فلسفه وجودی )چرایی( هویت فرهنگی بازنمایی شده در اشعار آوازی  1نمودار شماره )

 موسیقی مردم پسند 

 

 سؤب  جزئی دوم( 

پسلند در    فرهنگی بازنمایی شلده در بشلرار موسلیقی مردممحتوب هویت  

 چیست؟ )چیستی( 13۹۷تا  13۹2های   بین سا 
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شووود که بت یاغ ا در شووعرهتم  وازم برام ف ک  در اینات پرسووش دو  مور  می

این مضووتم ن فراگ ر   ایک.فرهنگی به شووش مضوومو  فراگ ر برخورد   ؟ سووتی هویت

شوتما مضوتم ن زبت  و ادب تف فترسوی، جیراف ت، نمتدهتم سو تسوی و فرهنگی مشوترد 

هتم  گ فرهنگی و  ی نی و اشوتر  به ثروفدر سورزم ن، احسوت  یعغق اجتمتای، م را

دهنود  و شوووود. بوت یوجوه بوه رونود باوث هر کودا  از مضوووتم ن سوووتزموت م ر موتدم می

اند. به اهتریی مضوومو  فراگ ر زبت  و ادب تف فترسووی  ام یشوون ا شوود مضووتم ن پتیه

ام نظ ر دهند  نوشوتترم و گفتترم اسوت که از مضوتم ن پتیهشوتما دو مضومو  سوتزمت 

ام در این شوعر  ، شوعر، زبتنک پترسوی اسوت، زبت  ایوغ ک یشون ا شود  اسوت به گونهخط

ن ا ب ت  شود  اسوت )در حغق و زبت  هرجت  ایرانک سو نک بتشود. بنتبراین در وهغه اول 

کند و برام شووونتخت فرهنگی جوام  را بتزگو میاین زبت  اسوووت که ماتوام هویت 

 اول است. هت شنتخت زبت  اوهویتفرهنگی مغتهویت 

دهند   شووود که از مضووتم ن سووتزمت بعد از    مضوومو  فراگ ر جیراف ت ب ت  می

هت یت شوو رهت دههسووتگی به جیراف ت )سوورزم ن ایرا ( و اشووتر  ختص به برخی منوقه

شوود:  ام دههسوتگی به جیراف ت شوتما این موارد میبرگرفته شود  اسوت. مضوتم ن پتیه

ام ایرا  یوت نفس بوتشووود یوتد یو موتنود  ،دیرین را نشوووننکام ایرا  یوت نفس دار  ا ود  

ایرانک ، ختد ولن یعنی یمومه م راثت وقتی از  دورم گک م شوه احسوتسوت،  جتودا 

من این ،  نم  واهک که از یو دور بتشووک،  هتم راگ نور و یوودا یتری ک ام ختد ختلر 

،  فدایه ختکه پتد م  نکجت  من  ،  زاد بتشوی ختد ک ن را دوسوت دار  یو بتید یت ابد  

مت، کشوور  ام بتور  یتد    ایرا   ختد  بتد  پتیند  در را  یو کی ارزشوی دارد این جت  مت

حرفی با  ایرا  خوبک بیض یووودایو دوسوووت دار  دهگ ر  از   ام ایرا ،سووور  پتیند 

هت، ذر  ذر  ختد یو بت قور  قور  . و یت در این ب تیتری ت امت جیراف تیو دوسوت دار 

ایرا      م  وانمت بت هر نفس بت هر یرانهمن فرقی ندار  م  نک بتالیر از جو  من،  خو   

 این دههستگی به جیراف ت کتمشً مش ود است. من ام سرزم ن متدرانه

هت یت  دهند  دیگرم یات انوا  اشووتر  ختص به برخی منوقهمضوومو  سووتزمت 

اسووترایژیک و م ک در ام مثا نت  برد  از منتلق شوو رهت اسووت که از مضووتم ن پتیه

هتم اروند، اههرز، اهوند، فنه، دمتوند، بک،  شوعرهتم  وازم  ورد  شود  اسوت همتنند نت 

ی ت جتودا  جک، هگمتتنه، ب ستو ، خار، خغ ی فتر ، هتمو ، جایر  مانو ، ار ، 

کوترو ، هرما، فوتر ، قشوووک، ک ش، جایر  هنودورابی، جایر  الرد و جاایر الوا  و 

فرهنگی  تمی پ وسوتگی سو تسوی، فرهنگی، اجتمتای و اقتصوتدم بت هویتخترد. این اسو

 ایران ت  دارد.
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کند  فرهنگی ایران ت  را یرسووو ک می  مضووومو  فراگ ر بعدم که ؟ سوووتی هویت

مضومو  نمتدهتم سو تسوی فرهنگی مشوترد در یک سورزم ن اسوت که مضوتم ن پر؟ک،  

 سف د و ام در این شعر، سهادهند  هستند. مضتم ن پتیهمرز و نقشه مضتم ن ستزمت 

اند. و یت  دن ت به درسوتی  ورد  شود  ام  بتالسوت پر؟ک این هسوت   زاد   یت و   بتد  سورخ  و

 شوووا هر  هتمنتهه حدیث مرز،  یا  یعنی ولن من ام دیگر نظ ر براممضوووتم ن پتیه

اند. و دهند  مرز را یشون ا داد مرز که مضومو  سوتزمت  ها رو  هتم  نتگفته مرز، همه

دید    فتر   خغ ی من  دید  ام  فتر نقشه هر بر  امریست را  یو در  خر این ب ت من

 کند.دهند  نقشه را ب ت  میکه مضمو  ستزمت 

مضووومو  فراگ ر بعودم احسوووت  یعغق اجتموتای اسوووت کوه از دو مضووومو  

ولن و م  ن پرسوتی شونا گرفته اسوت. دهند  پذیر  دیگرا  به انوا  هکسوتزمت 

ام از قه ا دهند  پذیر  دیگرا  به انوا  هک ولن از مضوتم ن پتیهمضومو  سوتزمت 

م  ن   ختد  از  ولن  هک ام  ، ب و کنتر  بت  همولن، پشوت به دشومن رو به م  ن

سور  روم ین من نهتشوه گر که ب گتنه بشوه همولن من یشون ا شود  اسوت. هم ن ن  

هند  م  ن پرسوتی  دب ن ک که مضومو  سوتزمت ام را میدر اب تف م تغف مضوتم ن پتیه

اند. همتنند این ب ت اگر ایرا  به جا ویرا  سورا ن سوت  من این ویرا  را یشون ا داد 

کند و یت اب تف دیگر  سورا، را دوسوت دار  که بت ب تنی سوتد  این مف و  را بتزنمتیی می

خواد اسومت و از من کی می،  دهک م ر از یو و ینرار اسومت هاارو  سوته ه  وازم ندار 

 .یت وقتی زند  و یتحا نش نک  بگ ر 

کند یک فرد  افراد احسووت  یعغق اجتمتای نسووهت به ولن خود دارند فرقی نمی

شور  ب نک  هت میام که در این شوعرهت. به گونهایرانی بتشود و یت  همتنی و یت دیگر مغ ت

 این ، همهکه ب ر اشووق واالم یو، همه ج ت  ن رزد این اتشووقی، ننشوو ند در سوو ن

؟ه احسوتسوی گر  خورد  کنک،   یودا رو یو  که برم گرد   کنن  بتز جت  به جت اگه ری ویت

که ختکتو به یک دن ت نم د ، یو م راگ منی یت    به اسومت، که ختکتو به یه دن ت نم د 

 گرفت، هر  پت  سورزم ن این یوو  جت ج ت   هم ن هتمهاظه  یرین  ، حمتسوهزند  هسوتک

  بتشوک   که جت  رگتمه  هر یوم یو  خو   بتشوک که  جت زم نه  هر  کا برا  ختکت از گوشوه

 قر  یک  بعد م تونه  کی که ر اق تنو   فترسوووت خغ ی و سووورزم نه، خار  این م  نک

  سوورپنتهمی  که  پرثمنک  یویی یو اشووق از  ینک ویووا یو به  که  بگ ر ، ام  ازف  اسوومتو

م ت  به ،  ولن یعنی هم ن حس یعغق، که ریشوه دار  یوم بتور منولنک،   ام سوربتزیک

یه هاظه از شونوهت رو نم د  به ،  سومت  موشوت دوبتر ، یو م راگ منی یت زند  هسوتک



۴۲۲  ۱۴۰۱یتبستت     ♦  ۲شمتر     ♦  ۱۱ستل    ♦اجتمتای فرهنگی  راههرد      

 

 

در رو  ،  ولن زیهتیرین حس ن تز  یو روزا و شوهتم ب قرارم، ظتهرسوتزمِ یود یت مریهه

 بتشک. کوهت  کت   بتشک  ختکت  ، کت و جت  من، می متنی ام ولن

  ی نی کوه بوه لور مسوووتق ک در هویوتو اموت مضووومو  فراگ ر م راگ فرهنگی و  

گذار اسوت. این مضومو  از مضومو  سوتزمت  دهند  ؟ ترشونهه  فرهنگی هر مغتی یأث ر

ام ؟ ترشونهه سوورم به  داب و سوورم و ا د نوروز یشون ا شود  اسوت. مضوتم ن پتیه

کوالکی م شوووه هفتوه  خر  رسوووو  و ناو  برگاارم این  ی ن م پردازد کوه از قه وا  

 ی ش ،  شوا ؟ ترشونهه سوورم، دور همن سوه شونهه شوا یوم خ تبو  همه   زمسوتو 

 م مونی،  ج ا،  قتشوق زنی، سورخی رو از او  بگ ر  زردا بسووز  بم ر ، یرقه،  بتزم

بتشود. دیگر مضومو  ا د نوروز اسوت که ینی از اا تد بار  ایران ت  اسوت و جا   می

ب ترا ، شووتدم،  فصووا امفرهنگی ایران ت  اسووت. مضووتم ن پتیهجدانشوودنی از هویت  

 حتجی سو ر   و  سورکه سونه  اهقغوب، سو ر   مد، مقغا حتفظ فتل ننوب ترا ،   بتد  خو 

نوروز،   حوتفظ، ا ود  از  دیگوه  فوتل یوه سووو نو  هفوت سوووفر   قرما، بوتز   گ ر، موتهی  معرکوه

نو،   سوفر  وسوط  دودم،  متهی  یند م اوشوه، بوم دیگه  بتر یه خورشو د و رفته  زمسوتو 

 جفت کفش  کتتب، برق   الم ن رد   یت اسوننت  سو ت ، بوم ؟تدر دختر یه زد   قتشوق

 هت است.گناه یو  شد 

 خرین مضومو  فراگ ر در مورد ؟ سوتی هویت فرهنگی بتزنمتیی شود ، اشوتر  به 

دهند  معمترم و هنر ایرانی یشون ا هتم م ر متدم اسوت که از مضومو  سوتزمت ثروف

حتئا اهم ت اسوت که بعد م ر متدم معمترم شود  اسوت. در این جت اشوتر  به این ننته 

از بتب یائ نتف و هنر در این جت مد نظر اسوت زیرا معمترم ایران ت  هموار  پ وسوته بت  

یائ ن اسوت و هر کدا  از یائ نتیی که در معمترم یوورف می گ رد نتشوی از یاوالف  

نت اه    فرهنگی، اجتمتای و سو تسوی زمت  خود اسوت. بنتبراین می یوا  گفت معمترم

کترم کترم، نقتشوی،  ینهام از قه ا کتشویو حتیوا فرهنگ جتمعه اسوت. مضوتم ن پتیه

 لتقتم نور است.
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 (: شبکه مضمون های مرتبط با محتوا )چیستی(۲نمودار شماره )
 هویت فرهنگی بازنمایی شده در اشعار آوازی موسیقی مردم پسند

 

 سؤب  جزئی سوم(

پسلند در  فرهنگی بازنمایی شلده در بشلرار موسلیقی مردم  فربیند هویت    

 چیست؟)چگونگی(  13۹۷تا  13۹2بین سالهای  

حتل در اینات دریودد پتسو گویی به  خرین پرسوش بر مدیک. برام پتسوخ به این 

سو ال سوه مضومو  فراگ ر از درو  اشوعتر اسوت راد شود  اسوت. مضوتم ن فراگ ر وحدف 

ک )ق رمتنت ( و نقتط اوف یتریخ ایرا  اسووت. سووتزم سوومهغ و ینپتر؟گی، اسوووور 

دهند  ایاتد اقوا  یشون ا شود  اسوت  مضومو  وحدف و ینپتر؟گی از مضومو  سوتزمت 

 کو   ا ن  بسوتزیک قغا دسوتتمو   بت  ام نظ ر، ب تکه این مضومو  خود از مضوتم ن پتیه

 هک، دسوتتمو  دسوتتم به دسوت  بدیک  شو ر  پتی ن ؟ه  شو ر  بتالم بتشو ک، ؟ه  هک پشوت

 برادر همه برابر متسوت، همه  مشوت یو  فردا  قد   هک همه  م ریک  هک، مانک به زنا ر 

 کرد  یوت  ب ت وترم  یرد  ؟وه  فوتر   ؟وه  نودار   فرایر، فرق   اشوووق  از  رفت ک  هک  هوا  داریک

  مت  یو  و هت، مندل بر  وزید   وحدف داریک، نسوو ک مشووترد  رویتم یه همه  بتشوو ک، مت

بتشوو ک،    یووداهک  ؟و  شووتدا ، بتشوو ک، هم شووه  مت  خوبه ؟ه د   هر یو و  هسووت ک، من

  یودا، مت   یک همه ده ک  یک همه  شونت همه ولن  نگت  یودایند، بههک  و  همدل  مردمش

  هک  پشووت  بشهت یو  هسووت ک، مت  هک  پشووت  بشیی هر  یو دسووت ک یک انگشووت  یت  پنی

 خغ ی دگر خار، سوووم دریت  یو  سوووم  کرد، یک بارا  حا وحدف  بت هسووت ک، م شووه

  دیتر  این در بمت   هک  فتر ، بت و بغوچ یو سوووم      ارب و  یرد یو،  سوووم این  فتر 
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 برام  بتهک  یو بگ ریک، منو رو  همدیگه  دسووت ب ت همولن  روزگتر، ب ت بر ننن  خک سوور

 هک یشن ا شد  است.  شنتم  هک یدام  هک

فرهنگی بتزنمتیی شود  در اشوعتر موسو قی،   مضومو  فراگ ر بعدم در فرایند هویت

اسوووور  سووتزم سوومهغ ک )ق رمتنت ( اسووت که مضوومو  ورزشوونترا ، مضوومو   

روم گویی در ق رمت  وقتی به م دا  میدهند     اسوت و مضوتم نی همتنند  سوتزمت 

ق رمت     سوووو یویی این سوووو منک رنک یک پو  یو شووود ،  روم مو  جتنت  می

،  سوووتزیک م اومودیک بانگ ک ؟و  سوووربوتزیک بوت هر قود  یوتریخ مین ومودیک بوتز،  پ راهنک

برخ ا و پر؟ک را بهر  بر سوور درِ ، پ غوانت ِ ده ر، پ غوا ،  مر  شوو را ،  پر؟مو بد  بتال

 در زانو  بوه رق هوتشووووق رموت  ایرانی  ، کو  انوداز  پ راهنِ ایرا  را  هبر شوووتنو،  خوتنوه بنوب

برد  یویه خو ِ مونه سووو تی ،  ق رمت  ی کده ریک،   هتممت از نسوووا اسووووور م تر ،  

 ام هستند. مضتم ن پتیه برامو   سونه مت حریف نداریک

 کهام از جمغه او دهند  دیگر شو  دا  اسوت که از مضوتم ن پتیهمضومو  سوتزمت 

   شووب ختلر  شو  د ، یو  رف قتم  یتد م ننه جنگه، گُا موجتم سور  یو هنوز 

یشوون ا شوود  اسووت.  خرین   برمی گرد   جه ه به دار   کنهمی نهرد  حس هتمشووا

دهند  دفتع مقد  مضمو  فراگ ر نقتط اوف یتریخ ایرا  است که از مضمو  ستزمت 

هتم زمتنی م ک سوو تسووی، فرهنگی اجتمتای ام برههبه وجود  مد  اسووت. هر جتمعه

دارد کوه در دل یوتری ش جوتم دارد هموتننود جنوگ ایرا  و اراق. بنوتبراین دور از ذهن  

ام به  سوت که مضوتم ن مربوط به این وقتی  از اشوعتر بتزنمتیی شووند. مضوتم ن پتیهن

مرور،  خو   مرق  هتم، الههبر درو دیوار  یتد جوانت  ولن نقش زد دسوت  مد  از قه ا  

ز   ، اپوی ن پوتر ،  یرکش،  پشکش،  ههوت  پوتر  پوتر ،  الهوهینک،    و  رو   یو  خوتد  فودام

 هتم، ی نهنشوو   پشد و بی  بی،  سونگر ،  یتبویش  ،؟ ام نموند  ب تر  یوم ختکش

مرق مود ،  یرکش، سورفه، این ختد ههریا از پشد، داد خرمشو ر،  گمنتمیاسوت و ،  

 می بتشد. مود،  انفاتر 
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 (: شبکه مضمون های مرتبط با فرایند )چگونگی( ۳نمودار شماره )
 پسندهویت فرهنگی بازنمایی شده در اشعار آوازی موسیقی مردم 

 
  مشوود  در اشووعتر واز   ییبتزنمت تیهوو در اینات نمودار ن تیی شووهنه مضووتم ن  

  ورد  شد  است. را یمرد  پسند ا یق موس
 

 (: شبکه مضامین هویت بازنمایی شده در اشعارآوازی موسیقی مردم پسند ایران۴نمودار شماره )
   1۳۹۷تا  1۳۹۲های بین سال

 



۴۲۶  ۱۴۰۱یتبستت     ♦  ۲شمتر     ♦  ۱۱ستل    ♦اجتمتای فرهنگی  راههرد      

 

 

 گیری بحث و نتیجر-۷
ایک برام پ ودا کرد  پوتسوووخ بوه  از ابتودام پژوهش یوت بوه ایناوت پ مود راهی کوه  

فرهنگی    جائی و برام رسووو د  به هدا این پژوهش )شووونتخت هویتهتم سووو ال

جو  وبتزنمتیی شود  در موسو قی مرد  پسوند ایرا ( بود  اسوت که در ادامه    به جسوت

ر دسوت زدیک. برام و اسوت راد مضوتم ن هویت فرهنگی بتزنمتیی شود  در متن اشوعت

واسووه از روینرد بتزیتبی وا  گرفته شود  اسوت. شوترح ن روینرد بتزیتبی،    شونتخت بی

بر این بوتورنود کوه »موجودیوت اثر هنرم بوت ویژگی هوتم یوک دور  یوتری ی، یوک گرو   

بوه این ده وا کوه » ثوتر   (.۷۵ص.  ۱۳۹۲)دووین و,    اجتموتای یوت یوک فرد رابووه دارد«

د، بغنه فر ورد  اامتل یتری ی ختیوی هسوتند که در شورایوی هنرم خودشومول ن سوتن

دهند بنتبراین م ر اقتید،  هت را انات  میهتم اجتمتای قتبا شونتسوتیی   مع ن، گرو 

,  ۱۳۶۷)وهف,   هت و نمتیندگتنشوت  را بر خود دارند«هت و شورایط زندگی    گرو ارز 

، هموار  ؟ ام دربتر  جتمعه به روینرد بتزیتبی، بر    اسوتوار اسوت که هنر  (.۶۳ص.  

 یمت   ن ت، مشوترد فصوا که اسوت امگسوترد  مت می گوید. این منظر، شوتما یاق قتف

  (.۵۵,ص. ۱۳۹۰)اهنستندر,  جتمعه است  ینه هنر که، است بتور این

حوتل بوت یوجوه بوه نوع نگوت  این روینرد و بوت یوأک ود بر منتوا ب رمنگوت  بوت در نظر 

ایرا  ن ا مور  کرد کوه  ق میهوتم یاقگرفتن یوتفتوه یوا  این اداوت را در جوتمعوه 

پسوند که در م ت  یود  هتم فرهنگ اتمهپسوند به انوا  ینی از م هفهموسو قی مرد 

 یواند واقع ت اجتمتای زمت  خود را بتزنمتیی کند.  مرد  رواد دارد می

متنند مضووتم نی  هتم پژوهش، مضووتم ن هویت فرهنگی ایرانی  بت موتهعه بر یتفته

؟و  کورو ، اهورا مادا،  ر ، فردوسوی، رسوو  هتم ایرانی نظ ر ؟ ترشونهه سوورم و 

ا ود نوروز و  داب مربوط بوه این اا وتد، منوتلق جیراف وتیی و اسوووترایژیوک، هنرهوتم  

کند به ؟شوک می خورد. ایرانی و یت دیگر مضوتم ن که هویت فرهنگی ایرا  را بتزگو می

است راد شد  در می یتب ک که در یعریف هویت فرهنگی ایران ت   بت نگتهی به مضتم ن 

بوتیود ابعوتد م تغف در نظر گرفتوه شوووود  زیرا هویوت فرهنگی ایران وت  گر  خورد  بوت  

 مفته ک هویت مغی، قومی و مذههی است. 

در کنتر مضووتم ن ذکر شوود  در بتال، مضووتم ن هویت فرهنگی در متن اشووعتر بت  

ولن،  یعغق اجتمتای، پذیر  دیگرا  به انوا  هک مضوووتم ن دیگرم ؟و  احسوووت 

پرسوتی، دههسوتگی به سورزم ن ایرا ، احسوت  یعغق به یتریخ و فرهنگ ایرانی، م  ن

ایاتد اقوا ، از خودگذشووتگی، شوواتات، نوع دوسووتی و خونگرمی و... بتزنمتیی شوود   



 ۱۴۰۱یتبستت     ♦۲شمتر     ♦  ۱۱ستل    ♦  اجتمتای فرهنگی    راههرد     ۴۲۷

 

 

    اسوت که این مضوتم ن نشوتنگر احسوت  پ وسوتگی اتلفی ،احسوتسوی و ذهنی کنشوگرا 

 است.

هویت فرهنگی در اشوووعتر بت مضووومو  ایاتد اقوا  که ب تنگر وحدف و ینپتر؟گی  

 یتریخ، لول در فرهنگی ایرانیهویت اسوتمرار و اسوت ن ا بتزنمتیی شود  اسوت. دوا 

 بت یک هر که ؟را اسووت  قومی، گرو  هتم مذههی و دینی م تغف هتمگرو  مدیو 

اند. ننته قتبا  افاود     اظمت و منت یرپتیی،د به فرهنگی، و هویتی هتمافاود  الیه

ام از انتیوور م تغف فرهنگی اقوا  فرهنگی ایرا  مامواهیوجه این اسووت که هویت

هتم متمتدم، هر کدا  از اقوا  بت افاود  ام که لی سته ت  یت قر ایرانی است  به گونه

اند. به    افاود   انصووورهتم فرهنگی متعغق به قو  خود به فرهنگ ایرانی، به پربترم

هم ن ده وا، هویوت فرهنگی جوتمعوه ایرا  را نمی یوا  جودا از هویوت و فرهنوگ اقوا  

ایرانی دانسوووت. به لور مثوتل شوووعر »فرق ندار  ؟ه فتر  ؟ه یرد ب ت وترم یت کرد 

بتشو ک   هک یک ده ک و هک یودا« به روشونی مضمو  وحدف، مضمو  »مت« و مضمو   

قوا  و افراد در درو  جتمعه به ینپتر؟گی به کتر برد   هک یوودا را در ج ت یشووویق ا

شووود و به انوا  مضووتم ن هویت اسووت که منار به یک همهسووتگی فرهنگی ن ا می

 فرهنگی بتزنمتیی شد  است.

شوود برام شونتخت هویت فرهنگی ایران ت  سوه الیه  بندم ختلر نشوت  میدر جم 

اند که این مضوتم ن در اسوت راد شود ام  از مضوتم ن فراگ ر و سوتزمت  دهند  و پتیه

کنتر هک گویتم یتریخ فرهنگی، مغی، مذههی و قومی ایران ت  هسووتند که در قسوومت 

هتم جائی یوضوو   داد  شوود  اسووت. اگر ب واه ک هویت فرهنگی ایران ت  را سوو ال

همتنند یک مثغث سووه ضووغعی یصووور کن ک و یک لرا هویت اسووشمی و لرا دیگر  

را دیگر را هویت مغی و قومی به ن ک، در حتل حتضوور بت انتیت  هویت مدر  و    ل

به مضوتم ن اسوت راد شود  در سوه بعد ؟رایی، ؟ سوتی و ؟گونگی به نظر می رسود 

فرهنگی مغی و قومی ایران ت  را نشوت    هویت فرهنگی ایران ت  بت مضوتم نی که هویت

تنی متفتوف یاق قتیی دهد بتزنمتیی می شود. بدین یری ا م ک است یت در برهه زممی

بر روم هویوت فرهنگی ایران وت  یوووورف گ رد  زیرا مف و  هویوت فرهنگی یوداو  و 

 پ وستگی ب ن گذشته و حتل هر جتمعه ام را نشت  می دهد.

یوا  در قتها  فرهنگی بتزنمتیی شد  در اشعتر را می مضتم ن است راد شد  هویت

 جدول زیر ب ت  کرد.  
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 فرهنگی بازنمایی شده در اشعار آوازی موسیقی مردم پسند ین هویت(: مضام۲) جدول شماره

 چرایی

 مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر 

 دیانت 
 گراییتوحید و معنویت

 باورهای دینی

 ارزش های اخالقی
 مقاومت و ایستادگی در راه وطن 

 خلقیات اجتماعی

 
 تاریخ و حافظه فرهنگی

 

 ها مشاهیر نامدار و آثار آن نام بردن از 

 اشاره به داستان های تاریخی و حماسی 

 احساس تعلق به تاریخ و فرهنگ ایرانی 

 های مادی ایراناشاره به ثروت

 چیستی

 زبان و ادبیات فارسی 
 نوشتاری

 گفتاری

 جغرافیا 
 دلبستگی به جغرافیا 

 اشاره خاص به برخی منطقه ها یا شهرها 

نمادهای سیاسی و فرهنگی مشترک در 
 سرزمین 

 پرچم 

 مرز

 نقشه 

 احساس تعلق اجتماعی 
 پذیرش دیگران به عنوان هموطن 

 میهن پرستی 

 میراث فرهنگی و آیینی 
 چهارشنبه سوری

 عید نوروز 

 معماری و هنر ایرانی  اشاره به ثروت های غیر مادی

 چگونگی

 اقواماتحاد  وحدت و یکپارچگی 

 اسطوره سازی سمبلیک )قهرمانان( 
 ورزشکاران

 شهیدان

 دفاع مقدس نقاط عطف تاریخی ایران

 پیشنهاد تحقیقاتی  ۷-1
ام در گرو شوونتخت    جتمعه اسووت. به یوسووعه اجتمتای و فرهنگی هر جتمعه

هتم پژوهش و بت یوجه به شورایط یتری ی، مذههی، قومی و هم ن ده ا براسوت  یتفته

فرهنگی یأک د نشوود به اهتریی بت    شوود ین ت به یک بعد هویتجیراف تیی پ شون تد می

یأک د بر یک بعد هویتی مت شوتهد کشوش جتمعه به سومت ابعتد دیگر شود  و منار به 

ابعوتد هویوت فرهنگی می یعوتدل م وت   ایناوت نقش روشووونفنرا ،  اود   شوووود. در 
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فرهنگی و در امتداد    اشووتاه   هت در حفظ هویتگذارا  فرهنگی، رسووتنهسوو تسووت

 هتم جدید الز  و ضرورم است. فرهنگی ایرانی در ب ن نساهویت 

که ؟ ا و سووه سووتل از پ روزم انقشب اسووشمی و یأسوو س  حتل بت یوجه به این

گذرد و جم ورم اسوووشمی به انوا  اهگوم  جم ورم اسوووشمی و گفتمت  انقشبی می

شووود شووود پ شوون تد میو ج ت  شوونتخته میکشووور مسووغمت  و انقشبی در منوقه 

هتم یهغ یتف اسووشمی و فرهنگی یمرکا ب شووترم در اشووتاه و یرویی هویت سووتزمت 

اسوشمی در کتالهتم فرهنگی داشوته بتشوند. یت بدین جت ن ا مضوتم نی    -فرهنگی ایرانی

  اسوت راد شود که دفتع مقد  را بتزنمتیی می کردند. بدو  یردید این مضوتم ن ب تنگر 

این موغوا اسوووت کوه ایثوتر و فوداکوترم در را  ولن و مقوتوموت در برابر ب گوتنوه بوت هویوت  

فرهنگی مت ایران ت  گر  خورد  اسوت و جائی از هویت مت قرار دارد. برام حفظ ؟ن ن  

گذارا   هت الز  اسوت سو تسوتگونه اناراا از این قه ا ارز هت و پ شوگ رم از هرارز 

این م ک یوجه ب شوترم داشوته بتشوند یت نسوا هتم  یند  بت  ریاا  فرهنگی به  و برنتمه

هت  شونت شووند و به حفظ و نگ دارم    بنوشوند زیرا سو تسوت گذارا  در این ارز 

یوانند در  گتهی ب شوی و یرویی این نوع از حوز  فرهنگی بت اخت تر داشوتن منتب  می

 مند شوند.هویت در حوز  هنر ن ا ب ر 

فرهنگی بت   مند به حوز  هویتکه پژوهشووگرا  اشقه شووودهم ن ن یویوو ه می

هتم روشوی و نظرم دیگر ن ا این موضووع را بررسوی کنند و در  خر ماققت  بت  ینن ک

فرهنگی در  یند  را پ ش ب نی اسوووتفتد  از ینن ک هتم  یند  نگرانه یاوالف هویت  

 کنند.
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