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همراهانگرامیپادرنگ،
سالم؛

»رپ و گرافیتی« نخستین موضوعی بود که توجه ما را برای پرداختن به خود جلب کرد. پیش از اینکه 
بدانیم قرار است موضوعات دیگری نیز در کار باشد و پیش از آنکه بخواهیم آن رشتۀ منطقی که موضوعات 
شماره های آتی نشریه را بهم پیوند می دهد پیدا کنیم، منطقی که در شمارة صفر کوشیدیم آن را شرح  و بسط 
دهیم. رپ و گرافیتی را انتخاب کردیم چون به طور روزمره با آن برخورد داشتیم، نمی توانستیم در موردش 
حرف نزنیم وقتی با شنیدن یا دیدن یک اثر نکته هایی به ذهنمان می رسید که به چیزی در بطن زیست مان 
اشاره می کرد. در ابتدا انتخاب رپ و گرافیتی به عنوان موضوع همینقدر ساده اتفاق افتاد. اگرچه این شماره 
قرار بود در اواخر بهار ۹۹ منتشر شود، اما با همه گیری بیماری کرونا که متاسفانه جان انسان های بسیاری را 
گرفت، چند ماهی انتشارش به تاخیر افتاد و ما نیز کوشیدیم حداکثر بهره را از این فرصت به دست آمده 
ببریم. در اوایل فروردین ۹۹، فراخوانی به صورت عمومی منتشر کردیم و از تمام مخاطبین و تولیدکنندگان 
و صاحب نظران این حوزه دعوت به همکاری کردیم. بعد از مشخص شدن متن های دریافتی از فروردین 
با  اعضای سردبیری  داده شد، در عین حال سایر  نگارش متن  اعضای تحریریه مهلت  به  تا مهر ۹۹   ۹۹
جست وجو در منابع انگلیسی و فارسی و نیز برقراری ارتباط و تبادل نظر با فعالین این حوزه اعم از هنرمند 
و تولیدکننده، شنونده و مصرف کننده و منتقد، در پی غنی کردن هرچه بیشتر کار برآمدند. تعدادی مقاله 
انتخاب و ترجمه شد که به تدریج در شماره ها منتشر خواهند شد که به عنوان نمونه های تحقیق آکادمیک 

در مورد رپ در خارج از ایران خواندنشان خالی از لطف و فایده نیست.



پادرنگ می کوشد نفسی تازه در کالبد نشریات دانشجویی باشد، جدا از نشریات وابسته ای که حنجره های 
با  مدت هاست  که  باشیم  نشریاتی  آن  دستۀ  از  نمی خواهیم  ما  نیستند،  پرداختن  درخورد  و  وقاحت اند 
بیهوده سر به  نامانوس،  ادبیات  با  با نویسندگان و موضوعات تکراری و  فاصله گرفتن از ماجری خیابان، 
میله ها می کوبند تا جایی که بیهوش و بی رمق از پا بیفتند. گشودگی نشریه در برابر هر متن و نوشته ای به 
این معنی نیست که ما هیچ  گونه سوگیری نداریم و دیدگاه مان با تمامی متون منتشرشده یکی است، بلکه 
باید گفت هر آنچه در این شماره می خوانید، لزومًا مورد تایید اعضای سردبیری نبوده  و دیدگاه گردانندگان 
را، اگر قابل توجه دانست، می توان از طریق نوشته های خودشان پیگیری کرد. جمالت اخیر هم ابداً به این 
معنا نیستند که دست اندرکاران نشریه در سوگیری ها و نظرات خود اختالفی ندارند. همۀ این ها گفته شد تا 
بگوییم ما از لزوم وجود فضای نقد و بحث آزادانه برای رشد هنر و بالیدن آن آگاهیم. ما در پی تصاحب 
یا مصادره به مطلوب هیچ جریانی نیستیم و نیز نمی خو اهیم همچون برج عاج نشین های ساکن بیمارستان-
آکادمی هر موضوعی را مانند کالبد بی جان یک جانور روی میز تشریح بیاندازیم و تّکه پاره اش کنیم و 
درنهایت چیزی را که میل داریم از این میان اعضا و جوارح پاره پارة حیوان بیرون بکشیم. در روزگاری که 
سانسور در حال بلعیدن زندگانی ماست و چنگال خود را بر هر گلوی ناهمسان خوانی میفشارد، خواستیم 
تا تاثیری هرچند کوچک و اندک در ایجاد فضایی برای بحث آزادانه در مورد آنچه نمی توان به راحتی 
درباره ش سخن گفت، بگذاریم. جایی برای اینکه از رپ فارسی و گرافیتی در ایران نوشته شود، نظرات 
مختلف خوانده و نقد شوند و به آن ها پاسخ داده  شود1. با این تفاصیل باید بگوییم پادرنگ در کمال تواضع 
و اشتیاق، شنوندة نظرات، انتقادات و پیشنهاد خوانندگان است. شما می توانید نقدها و نظرات خود در مورد 
پادرنگ یا متن های منتشر شده در آن را از طریق راه های ارتباطی ذکرشده در شناسنامه به دستمان برسانید. 
تا سایر  منتشر می شود  ما  تلگرامی  کانال  در  نویسندگان می رسد،  به دست  آنکه  نقدها ضمن  گفتنی ست 
مخاطبان هم به آن ها دسترسی داشته باشند و نیز پادرنگ باافتخار نقدهای ساختارمند به مطالب نشریه را 

در شماره های بعد منتشر خواهد کرد.  

سخن کوتاه، حاال در دی ماه ۹۹ پس از حدود یکسال شمارة اول حاضر و پیش روی شماست. از صمیم 
قلب امیدواریم تا این شماره و در مجموع پادرنگ چیزی برای گفتن داشته باشد، و اگر آنچه می گوید تازه 

و نو باشد، فبهاالمراد. 

با آرزوی سالمتی
تیم پادرنگ

1    البته ما فکر می کنیم برای خواننده، مخصوصًا آن که شمارة صفر را خوانده باشد، بدیهی باشد منظور ما این نیست که هر اراجیف و اباطیلی 
را منتشر می کنیم. ساده انگارانه خود را دور از سوگیری وهرگونه مسئلۀ ایدئولوژیک نیز نمی دانیم. در شمارة صفر سعی کردیم تا موضع خود در 

قبال مسائل را روشن کنیم.



یادداشتها



وبرعکسازخیابانبهآگاهی
رپچهکارمیتواندبکند؟

آیدینخلیلی

آیا در جهان معیاری هست؟
هیچ ]معیاری
در کار[ نیست.
هولدرلین

پیوند  کرده اند،  زیروزبر  را  ایران  گوناگون عرصۀ سیاسی  اجتماعی  که جنبش های  اخیر  در سال های 
هنر و سیاست و رابطۀ هنر با مردمان عادی بیشتر از پیش اذهان را به خود مشغول کرده است. همچون 
گذشته، از هنر در کنار دیگر ابزارهای بیان، انتظار می رفته زبانی به انسان های در تکاپو اعطا کند یا به عبارت 
می شود،  هم  موسیقی  شامل  هنر  جایگاه  از  تصور  این  برساند.  همگان  به گوش  را  آن ها  »صدا«ی  دیگر 
شاید تا حدی بیش از دیگر هنرها. افکار عمومی که با وقایع سیاسی -اجتماعی، مانند اعتصابات بلندمدت 
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و  اجتماعی  فعاالن  متناوب، سرکوب  اعتراضات  و 
سیاسی و بالیای طبیعی هر روز بیش از روز قبل 
تحریک می شوند، همواره در انتظارند تا صدایی از 
میان هنرمندان، در این مورد خاص از خوانندگان و 
فعاالن  به شکلی  ویژه،   آنان،  میان  در  و  نوازندگان 
در حوزةموسیقی عامه پسند، بلند شود. بخش عمدة 
به  اطالعاتی  ساحت  در  توزیع شده  و  تولید  دانش 
سلبریتی های عرصه های مختلف اختصاص دارد، در 
نتیجه تصور و انتظار اذهان از آنان برای واکنش به 
هر رخداد روز، پروردة چنین زمینه ای است. پیش 
از عصر کنونی که اطالعات در آن بی وقفه در حال 
حوزة  در  نمادین  جایگاه های  و  انباشت  و  تولید 
فرهنگ تا حد زیادی وابسته به موضع   گیری نسبت 
به جریان بی امان آن است، نسبت هنرمند با سیاست 
یا دل بخواهی و یا بسیار خودخواسته بود؛  بدین معنا 
به  حاال  از  بیش  بسیار  هنرمند  سیاسی  مواضع  که 
اراده  و انتخاب خود او بستگی داشت. با این حال 
شاید شکل گیری و گسترش موسیقی عامه پسند در 
تولید  تکنیکی  امکانات  از  آن  کنونی  متنوع  قامت 
این  از  باشد.  جدایی ناپذیر  بی اندازه  تکثیر  و  انبوه 
و عواطف  عام  به مخاطب  نسبت  رو موضع  گیری 
موسیقی  از  شکل  این  همبستۀ  او،  خواست های  و 
است که پیوندی ناگستتنی با بازار و مصرف توده ای 
اکنونی  و  اینجا  وضعیت  مورد  در  دارد.  موسیقی 
عامه پسند،  موسیقی  مختلف  ژانرهای  همۀ  بین  ما، 
کرد.  پیدا  ممتاز  جایگاهی  رپ  اخیر،  سال های  در 
به  اقبال عمومی  با  مسّلمًا  نسبی  برتری  این  گرچه 
ارتباط دارد  رپ در سه دهۀ اخیر در سطح جهان 
اما مهم تر هم زمانی آن با تحوالت شتابندة اجتماعی 
و سیاسی در ایران است. نیازی به گفتن نیست که 
چهار  ایران  فرهنگی  بستر  در  عام  به طور  موسیقی 

اعمال  بر آن  به علت محدودیت هایی که  دهۀ اخیر 
برقرار  مخاطب  با  پیچیده ای  بسیار  نسبت  شده، 
حتی  و  اثرگذاری  تحلیل  مسئله  همین  و  می کند 
را  ایران  اجتماعی  سیاسی  فضای  از  آن  اثرپذیری 
به غایت سخت خواهد کرد. تا همین دهۀ گذشته، 
حجم عمدة موسیقی عامه پسند تولید و مصرف شده 
از طرف مخاطبان فارسی زبان جایی ورای مرزهای 
بازار  نتیجه  در  و  می شد  خلق  ایران  سرزمینی 
خارجی  وجود  ابداً  کلمه  دقیق  معنای  به  موسیقی 
تولید  ایران  در  آنچه  سال ها  ندارد(.  )و  نداشت 
در  عامه پسند  موسیقی  عام  معیارهای  با  و  می شده 
انواع آن قابل ارزیابی است، محصول زیرزمین  بوده 
و از مجراهای غیررسمی به دست مخاطبان رسیده 
موسیقی  ژانرهای  از  دیگر  بسیاری  مانند  است. 
سیاست گذاران  مذاق  به  به طبع  هم  رپ  عامه پسند 
آثار  و  نیامده  حاکمیت خوش  فرهنگی  به اصطالح 
آن از هر فضای رسمی محو شده و از دسترسی به 
پرمخاطب رسمی محروم  هر شکل رسانۀ عمومی 
مانده است. بدین ترتیب این خصلت رپ به عنوان 
تا  و  حاشیه ای  ـخیابانی  فرهنگ  از  برآمده  ژانری 
حدی زیرزمینی، از ابتدا در ایران مضاعف شده و 
از این رو به شکل بالقوه واجد خصالی تلقی می شود 
زیرزمینی  حاشیه  ای،  صداهای  آن ها  لطف  به  که 
هیپ هاپ  آیا  اما  برساند.  به گوش  را  انکارشده  و 
بالذاته قادر است چنین وظیفه ای را بر عهده گیرد؟ 
به عبارت دیگر اصاًل می توان گفت یک ژانر خاص 
موسیقی از ویژگی هایی برخوردار است که بدان این 
امتیاز را می بخشد که صداهایی را بازتاب دهد که 
مردمان عادی، زنان، همجنسگرایان، حاشیه نشینان و 
دیگر  فرودستان به اعتراض بلند کرده اند؟ یا صرفًا 
فرهنگ  زیرژانرهای  دیگر  و  رپ  صوتی  هژمونی 
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شده  موجب  که  بوده  کنونی  دوران  در  هیپ هاپ 
چنین کارکردی از آن انتظار برود؟

گذشته از این که توجه به خصلت های تکنیکی 
رپ نه در حوصلۀ این مقاله است و نه از نویسندة 
پرسش هایی  چنین  به  پاسخ  برای  برمی آید،  آن 
کنار  را  ژانر  این  موسیقایی  ویژگی های  می توان 
گذاشت. به نظر نمی رسد جزییات تکنیکی موسیقی، 
ویژگی های معرف یک ژانر خاص، موقعیت آن را 
که  آنجا  از  کند.  تعیین  عام  مخاطب  با  نسبت  در 
تولید فرهنگ عامه تا حدی مستقل از ذائقۀ مخاطب 
به نظر می رسد و تنوع ژانرهای موسیقی عامه پسند 
هم به حدی رسیده که نمی توان یک ژانر خاص را 
بعید  بسیار  کرد،  تلقی  مسلط  ژانر  کنونی  دورة  در 
از  ناشی  صرفًا  خاص  ژانری  محبوبیت  که  است 
خصلت های زیباشناختی و موسیقایی آن ژانر باشد. 
درون ماندگار  نتیجۀ  تنها  رپ  فراگیری  مثاًل  یعنی 
یا  و  آن  ریتمیک  و  ملودیک  موسیقایی  جزییات 
فراگیری  بود  چنین  اگر  نیست.  تکست ها  محتوای 
دهه هایی  و  دوره ها  در  ژانرهای مشخص  و سلطۀ 
توضیح  قابل  عامه پسند،  موسیقی  عمر  از  مشخص 
از  خود  نگارنده  این ها  بر  عالوه  نبود.  تعلیل  و 
عمومًا  که  آمده  دیگر  ژانرهایی  به  عالقه  پس زمینۀ 
مستقل ازهیپ هاپ تلقی می شوند. واقعیت آن است 
که توجه شنیداری ام زمانی بیشتر به رپ جلب شد 
ایران  در  تولید شده  هیپ هاپ  موسیقی  حجم  که 
سلیقه های  نه تنها  که  بود  یافته  افزایش  به حدی  تا 
مختلف  سیاسی  گرایش های  که  گوناگون  موسیقی 
یا بهتر بگوی،  آگاهی سیاسی عمومی موجود را به 
خود جلب کرد. دیگر ژانرهای موسیقی عامه پسند 
و زیرزمینی رفته رفته از عرصه عقب رانده شدند تا 

بدان حد که از قافلۀ اثرگذاری بر آگاهی سیاسی و 
از آن مطلقًا  متقابل  اثرپذیری  اجتماعی و همچنین 
ایران  زیرزمینی  موسیقی  صحنۀ  گرچه  ماندند.  جا 
هر  برای  که  بود  فعال  آنچنان   ۸۰ دهۀ  طول  در 
گوش آشنا به تقریبًا هر ژانر موجود، محتوایی ارائه 
می داد؛ عمدة نوازندگان و خوانندگان از تحمل بار 
فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و البته امنیتی 
خالقیتشان  چشمۀ  یا  ماندند  ناتوان  زیرزمین  در 
خشکید و به دور و تکرار افتادند که سرآخر مجبور 
هم  مهاجرت  شدند.  مهاجرت  یا  و  کار  توقف  به 
مثل خود فعالیت در زیرزمین موزیسین ها را مجبور 
این  و  می کند  دورافتاده  جزیره هایی  در  فعالیت  به 
خود تا حد زیادی مانع از شکل گیری و فعالیت در 
ژانر و یا جریان به معنای متعارف آن می شود. این 
دورافتادگی ها شاید یکی از علل اصلی ای باشد که 
صحبت کردن از راک، متال و الکترونیک ایرانی، بر 

خالف »رپ فارس«، بی معنا به نظر می رسد.

اکنون با پذیرفتن این موقعیت خاص رپ فارس 
زیرزمینی  از  سخن گفتن  اینجا  آیا  پرسید  می توان 
رایج کلمه در جهان درست و  به معنای  بودن رپ 
مناسب است؟ رجوع به ریشه ها برای دست یافتن به 
ذات پدیده ها شاید حرکت پیشرویی به نظر نرسد؛ 
به ویژه که »ذات« در زمینۀ عمل خالقانۀ هنری بیش 
می آید.  نظر  به  نامربوط  مفهومی  دیگر  هرجای  از 
با این حال می توان صرفًا برای مقایسه  به موقعیت 
نگاهی  هیپ هاپ  فرهنگ  فراگیری  آغاز  تاریخی 

گذرا داشت. 

در ابتدای دهۀ هشتاد میالدی که ضدانقالب ها 
آن  جنوب  در  چه  و  سرمایه  جهان  شمال  در  چه 
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می رسیدند،  پیروزی  به  دیگری  از  پس  یکی 
پسا۶۸  سیاسی  و  اجتماعی  گوناگون  جنبش های 
می دادند،  دست  از  را  خود  سنگرهای  آخرین 
نظامی  دیکتاتوری های  در  ضداستعماری  مبارزات 
مردمی  ضداستبدادی  انقالب های  و  می شدند  حل 
می افتادند،  ضدانقالبی  ارتجاع  به دست  پیشرو  و 
نیویورک از اولین شهرهایی در مرکز سرمایه بود که 
نولیبرالیسم کودتایی در شیلی،  آزمایش موفق  پس 
که  شد  تازه ای  اقتصادی  و  سیاسی  دوران  وارد 
به سمت غلبه بر کل جهان حرکت می کرد. از اولین 
آن  به  دست اندازی  سرمایه  تهاجم  این  نمودهای 

آخرین چیزهایی در 
پیش  که  بود  جهان 
از  خارج  آن  از 
بودند،  دسترسش 
فضاهای  همچون 
شهری.  عمومی 
شهر  ورشکستگی 
برای  را  عرصه  
سرمایۀ  تاخت وتاز 
کرد  فراهم  مالی 
آن  از  مناطقی  تا 
رو به  عماًل  که  را 
به  می رفت   ویرانی 

زمین های کشت سود تبدیل کند. جنگ تازة سرمایه 
از  پیش  می طلبید.  متناسب  پاسخی  خیابان ها،  در 
این، پانک شکل ابتکار جوانان سفید طبقۀ کارگر و 
حاشیه نشین و بیکار در هر دو سوی اقیانوس اطلس 
پشتیبان  بایستند،  قریب الوقوع  فالکت  برابر  تا  بود 
انقالب ها از نیکاراگوئه و ایران تا قلب اروپا باشند 
و به هم یادآوری کنند که آنجا دیگر »آینده ای در 

کار نیست«. بعد دوران »آلترناتیوی در کار نیست« 
از راه رسید و جنگ باال گرفت، سرمایه بی رحم تر از 
قبل شد، پس جبهۀ مقابل آن نیاز به ابزارهایی تازه 
روشنفکری  و  یافت  بیشتری  اهمیت  شعر  داشت. 
دوران  ترتیب  بدین   کرد.  اشغال  مهم تری  جایگاه 
پست  -پانک آغاز شد. در این سوی اقیانوس، بالک 
پارتی ها )مهمانی های عمومی و روباز محله محور(، 
مالکیت  ادعای  و  مقاومت  زمین  به  تبدیل  حاال 
پارتی ها  این  از  که  صداهایی  می شد.  محالت  بر 
بیت  ترکیب  داشت.  تازگی  می رسید،  گوش  به 
محصوالت روز موسیقی آفروآمریکایی با شعرهای 
سبک  و  خالقانه 
رپ  خواندن.  تازة 
اگر  متولد شد.  اینجا 
به معنای  زیرزمینی 
جریان  خالف 
و  موسیقی  اصلی 
بنگاه های  از  مستقل 
بزرگ  تولیدی 
هیپ هاپ،  بود،  
صرف نظر از مسیری 
رفت،  بعداً  که 
چنین  ابتدا  از  قطعًا 
داشت،  جایگاهی 
باز. این چنین بود که  البته روی زمین و در فضای 
ابتدا رپ خیابان واجد حقیقتی تلقی شد که به  از 
ماند. همۀ شاخه ها ی  وفادار  بدان  باید  هر صورت 
برابر  در  بعد  اندکی  که  هم  رپ  زیرزمینی  »آگاه« 
جریان اصلی آن شکل گرفتند، همچنان مدعی پیوند 
با این حقیقت خیابانی اند. با این حال گرچه از همان 
موسیقی  چپ گرای  عمدتًا  نقدنویسان  اولیه  دوران 

در ابتدای دهۀ هشتاد میالدی که ضدانقالب ها چه در شمال 
جهان سرمایه و چه در جنوب آن یکی پس از دیگری به 

پیروزی می رسیدند، جنبش های گوناگون اجتماعی و سیاسی 
پسا۶۸ آخرین سنگرهای خود را از دست می دادند، مبارزات 

ضداستعماری در دیکتاتوری های نظامی حل می شدند و 
انقالب های ضداستبدادی مردمی و پیشرو به دست ارتجاع 
ضدانقالبی می افتادند، نیویورک از اولین شهرهایی در مرکز 
سرمایه بود که پس آزمایش موفق نولیبرالیسم کودتایی در 

شیلی، وارد دوران سیاسی و اقتصادی تازه ای شد که به سمت 
غلبه بر کل جهان حرکت می کرد.
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راک سعی داشتند هیپ هاپ و دیگر ژانرهای پاپ 
سیاه را جزیی از طرحی پیشرو در صحنۀ موسیقی 
اصلی  جریان  می رسید  نظر  به  کنند،  تصور  روز 
تصوری  چنین  از  دور شدن  در  حال  به سرعت  آن 
بود. عمدة محتواهای هیپ هاپ منحصر به ستایش 
خیابان و هرچه در آن بود شد و در بهترین حالت 
جایگاهی  اشغال  به  سیاه  مرد  میل  را  آن  می شد 
خواست  است،  شده  محروم  آن  از  که  کرد  تصور 
تصور  بنابراین  لوکس.  زندگی  و  ثروت  کرامت،  
سیاهان  رهایی  جنبش  متن  موسیقی  همچون  رپ 
در زمینۀ شهرها دیگر گمراه کننده به نظر می رسید، 
چنان که امروز چنین تلقی ای از فرهنگ هیپ هاپ 
در کلیت رنگارنگ آن شاید در بهترین حالت ناشی 

از خوش خیالی باشد.

می شود،  نامیده  که  چنان  فارس،  رپ  قیاس 
نظر  به  بی راه  زیاده  احتماالً  تاریخی  زمینۀ  این  با 
نخواهد رسید. ژانرهای موسیقی در سرتاسر جهان 
و در گذار از دهه ها متأثر از ریشه ها باقی می مانند 
و نمادگرایی، تصاویر و ویژگی های صوتی و فرم و 
محتوای شعری نسبتًا مشترکی را حفظ می کنند. با 
این حال تفاوت های عمده ای اینجا در کار بود. رپ 
زیرزمینی  یعنی  بود،  غیرقانونی  پیشاپیش  ایران  در 
این  می شد.  ناخواسته  و  تحمیلی  عمدتًا  آن  بودن 
و  سرکش  دگراندیشانه،  ویژگی ای  گرچه  موقعیت 
معنا  بدین  لزومًا  می کرد،  اعطا  آن  به  مخالف خوان 
نبود که تکست ها همواره محتوایی صراحتًا سیاسی 
یا  سیاسی  محتوای  به  گرایش  بسا  چه  کنند.  پیدا 
اجتماعًا آگاه آشکار صرفًا در همین چند سال اخیر 
به صورت جریانی متمایز ظاهر شده است. پوشیده 
همچنان  فارس  رپ  شکل گیری  بستر  که  نیست 

سرمایه داری  است،  خیابانی  حقیقت  رژیم  همان 
رحم  هیچ کس  به  هیچ کس  آن  در  که  دهشت 
 ۸۰ دهۀ  ابتدای  از  هم اند.  گرگ  همه  و  نمی کند 
بر  کنونی  اقتصادی  و  سیاسی  حکمرانی  شیوة  که 
جهان فرمانروا شده و »تکنولوژی های خود« شکلی 
از سوبژکتیویته را پرورش داده اند که باید برای بقا 
)کاروکاسبی خودت  باشد  به خودش  متکی  صرفًا 
وسط  آدم  باش(،  خودت  کارفرمای  بینداز،  راه  را 
خیابان باید کاله خودش را سفت بچسبد. بنابراین 
در ایران، چنان که پیش تر گفته شد، رپ ناخواسته 
واجد خصلت دوگانه ای در تقابل با »زیست بی رحم 
خیابان« و قواعد فرهنگ رسمی مورد حمایت نظام 
سیاسی حاکم شد. با این همه هیپ هاپ ایران فاقد 
آمریکایی  اروپایی  نمونه های  خاص  مرزبندی های 
آن بوده است. چنان که مشهور است جریان اصلی 
رپ از ابتدا شدیداً متکی بر خط کشی های بینانژادی 
دیگر  و  بریتانیا  یا  و  آمریکا  شهری  اجتماعات  در 
مناطق اروپا بوده است. ورود رپرهای سفید به این 
می شد.  تلقی  غریب  و  مسئله دار  ابتدا  در  عرصه 
از  بهره مند  زمان  آن  در  سفید  فرودستان  وانگهی 
موسیقی  ژانرهای  انواع  پربارترین  و  پیشروترین 
جایگاه های  آنکه  دیگر  بودند.  خود  به  مختص 
جنسیتی خدشه ناپذیر بخش جدانشدنی رپ بود و 
همچنان تا حد بسیار زیادی هست.  همواره سیّالیت 
در جنسیت یا آگاهی فمینیستی کمتر به هیپ هاپ 
»مردانگی« بخش جدایی ناپذیری  پیدا می کرده،  راه 
از رپ بوده و اعاده و تثبیتش محل نزاع بوده است. 
در مورد اول یعنی مرز بندی های نژادی، رپ فارس 
در  متمرکز  ایران  در  رپ  دارد.  متفاوتی  موقعیت 
شهرهای بزرگ و به ویژه مرکز بوده و جریان اصلی 
آن، همان طور که از اسمش برمی آید، متکی به زبان 
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مرکز است. در نتیجه مرزبندی نژادی به آن معنای 
آمریکایی  -بریتانیایی اش اینجا فاقد معناست و رپ 
ملیتی  از پیش موجود  خط کشی های  همان  طول  در 
حرکت می کند و کمتر مواردی پیش می آید که از 
شباهت  جنسیت  مورد  در  کند.  عبور  مرزها  این 
مگر  فارس  رپ  است،  برقرار  ریشه ها  با  بیشتری 
به هم زدن  برای  اندک  اخیر،  بسیار  سال های  در 
کلیشه های جنسیتی تالش کرده، چه بسا حتی این 
را  موجود  پیش  از  جنسیتی  کدهای  و  قراردادها 
تقویت نیز کرده باشد. »هوس بازی« با خیابان گویی 
نیاز به حفظ تصورات رایج از مردانگی دارد و نه از 

کار انداختن آن ها.

با این همه آنچه پیش تر نشانه هایی جزیی از رپ 
فارِس مستقل از جریان اصلی و به لحاظ سیاسی و 
اخیر  سال های  در  می رسید،  نظر  به  آگاه  اجتماعی 
فرهنگ  گرچه  است.  شده  تبدیل  مهم  جریانی  به 
هیپ هاپ تاریخًا هم خیلی زود گرفتار این شقاق 
خیابان-آگاهی شد، در ظاهر امر این دو شاخه  شدن 
به احتمال بسیار در ایران نتیجۀ سیاسی شدن فضای 
عمومی جامعه باشد. در دهۀ ۸۰ و ابتدای دهۀ ۹۰ 
میالدی، رپ زیرزمینی - مستقل آگاه هم مانند رپ 
تلقی  مردانگی  عقدة  از  شکلی  خیابانی  گنگستری 
این عقده که توجه  از  تازه  منتهی صورتی  می شد، 
را از توانایی خالف کارانه و خشن خیابان به قدرت 
فارس  می کرد. رپ  معطوف  مردانه  و هوش  ذهن 
و  آگاهی  زیرا  باشد،  مستثنی  قاعده  این  از  شاید 
خودآگاهی آن بیشتر هماهنگ با ریتم بسیار شتابندة 
وقایع سیاسی و اجتماعی در بطن جامعه بوده است 
این چنین  مردانه.  برتری جویی  از  دیگری  شکل  تا 
متقابل  بده بستانی  در  که  رپ  آگاه  جریان  که  بود 

حدی  تا  بود،  گرفته  شکل  خیابان/جامعه  کف  با 
بازتاب صدای جریانات پیشرو اجتماعی تلقی شد. 

ژانر  یک  کلیت  از  انتظاری  چنین  حال  این  با 
موسیقی تا حدی گزاف به نظر می رسد. در تاریخ 
ایران مدرن هم یافتن چنین نسبتی بین موسیقی و 
بافت اجتماعی و جنبش های سیاسی دشوار خواهد 
انقالب  سیاسی  و  وطنی  های  تصنیف  از  بود. 
به  موسیقی  عقب نشینی  و   ۵۷ انقالب  تا  مشروطه 
پستوها و زیرزمین ها پس از آن تا ظهور دوبارة آن 
در عرصۀ عمومی از دهۀ ۸۰، هیچ ژانر خاصی از 
سیاسی  جنبشی  خدمت  در  تمامًا  عامیانه  موسیقی 
و اجتماعی قرار نگرفته است. تنها نمونۀ خاص و 
موفق که اثری بلندمدت داشته شاید آن چیزی باشد 
که در حوالی انقالب بهمن به »ترانه -سرود« مشهور 
قطعات  مجدد  تنظیم  عمدتًا  ترانه -سرودها  بود. 
انقالبی  اشعار  با  مشهور  و  آشنا  آوازی  و  فولکلور 
روز بودند. پیوند بین موسیقی عامیانۀ آن زمان، یا 
برجستۀ  بعضًا  اشعار  با  اقوام  و  ملیت ها  موسیقی 
انقالبی، عماًل منجر شد این فرم خاص به موسیقی 
متن دورة مبارزة رهایی بخش ملی یا همان جنبش 
مسلحانه شود. گرچه بعدتر همین قالب موسیقایی 
انقالب  جذب  کنش ها  و  مفاهیم  دیگر  مثل  هم 
منفعل حاکمیت پساانقالبی شد. پیوند مستقیم این 
موسیقی با آن جنیش سیاسی به قدری مولد بود که 
این  برسد.  نظر  به  ناممکن  دیگر  آن  تکرار  شاید 
رابطۀ دوطرفه تا مدت ها، شاید حتی تا امروز، منجر 
به تهییج دوجانبه ای در هر دو جبهۀ سیاست و هنر 
پاسخی  شده است. موسیقی و محتوای شعری آن 
و  فعالیت ها  سیاسی  تحوالت  و  وقایع  به  مستقیم 
تهییج کنندة  و  انگیزه بخش  خود  و  بود  مبارزات 
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فعاالن و هواداران می شد. تا بدان جا که شاید حتی 
فراهم  نیز  را  تازه  راه  به  کنش ورزان  جذب  زمینۀ 

می کرد. 

تکرار  انتظار  یا  خواست  شد  گفته  که  چنان 
اصاًل  شاید  هنر  سیاست  بین  متقابلی  رابطۀ  چنین 
را  عامیانه«  »مدرنیسم  فیشر  مارک  نباشد.  پیشرو 
پست - پشت  ایدة  خاص  به طور  نظرش  به  که 
می کند  تعریف  اصل  این  به صورت  است،  پانک 
و  ندارد  جایگاهی  تکرار  پاپ(  هنر  زمینۀ  )در  که 
نمی شود از فرم هایی استفاده کرد که »کیچ« شده اند. 
بنابراین مدرنیسم عامیانه همواره به سوی تفاوت و 
همیشگی  آشنایی زدایی  می کند.  حرکت  خود  نفی 
که  است  این چنین  افتاده.  مد  از  آنچه  از  نفرت  و 
»وقت  می گیرد.  شکل  تازه ای  زیباشناسی  با  آینده 
را نمی شود تلف کرد چون شاید اصاًل دیگر وقت 
نداشته باشیم«. ژانرهای پیشرو با چنین ایده ای، ایدة 
مدرنیسم عامیانه، حرکت کرده اند. ژانر پیشرو مطلقًا 
در  موسیقی  ژانرهای گوناگون  ندارد،  ذاتی  معنایی 
دورآن های مختلف این موقعیت را اشغال کرده اند. 
نووا کانسیون در دوران مبارزات ضدامپریالیستی در 
ضدجنگ  جنبش  زمان  در  فولک  التین،  آمریکای 
ویتنام در دهه  ۶۰، فولکلور کوردی در زمینۀ مبارزه 
با سرکوب ملیتی حاکمیت در ترکیه و پست   - پانک 
بی شمار  و  نولیبرالی  ضدانقالب  برآمدن  آغاز  در 
را  موقعیتی  چنین  همه  که  هست  دیگر  مثال های 
اشغال کرده اند. به نظر نمی رسد هیچ ویژگی  ذاتی 
این است که  باشد. مهم  برای پیشرو بودن در کار 
امکانات  چه  تواناست،  چیزهایی  چه  به  موسیقی 
پیوندهایی  چه  است  قادر  و  می کند  فراهم  تازه ای 
به  مبارزه  در  دیگر  عبارت  به  برقرار سازد.  تازه ای 

ماشین جنگ تبدیل شود، تارهای صوتی بدنی که 
در خیابان راه می رود. 

آمار دقیقی از مخاطبان و طرفداران رپ فارس 
نداریم. آمارها شاید اصاًل معیار خوبی برای سنجش 
توانایی هنر نباشند. این که هواداران هیپ هاپ در 
ملیتی  و  جنسیت  چه  یا  طبقه  چه  از  عمدتًا  ایران 
هستند شاید به تحلیل کمک کند اما توصیف کنندة 
امکانات آن نیست. خالقیت شعری نظم نشان های 
محدودیت  به  و  می زند  برهم  را  جهان  تثبیت شدة 
همان  ورس ها  در  کلمات  می بخشد.  پایان  معنا 
استفاده  آن ها  از  خیابان  در  که  ندارند  را  معنایی 
کردن  گوش  رپ  از  پیش  ما  از  بسیاری  می شود. 
اصطالحات خیابانی آن را نشنیده بودیم و بسیاری 
جنبش های  واژگانی  دایرة  از  شاید  خیابان  در 
بوده اند. حداقل  بی خبر  پیشرو  و سیاسی  اجتماعی 
گسترش  بوده  موفق  آن  در  فارس  رپ  که  کاری 
با  خیابان  جهان  گسترش  و  خیابان  از  ما  درک 
جابه جایی این مرزهاست. شاید تنها جاهایی که ما 
را  اجباری«  »حجاب  یا  و  سرمایه«  »چرخ دند ه های 
در موسیقی عامه پسند شنیده ایم، تکست رپ فارسی 
باشد. این ها نه برآمده از دینامیک درون زای ژانر که 
پاسخ آن به ریتم جهان اطرافش است. »بازجوهایی« 
که »دوترکه دم درن« تجربۀ مشترک این ماشین  تازة 
درآورده  حرکت  به  را  آن  که  بوده  آگاهی-خیابان 
و پیش رانده است تا آنجا که به بردگی مزدی، به 
اعتراضات  سرکوب  قربانیان  و  جنسیتی  سرکوب 
مردم«  دست  قدرتو  »بده  کند.  پیدا  آگاهی  مردمی 
سال  در  آن  از  پیش  نیست،  هیپ هاپ  تازة  حرف 
1۹۸۹ از آن سوی دنیا آن را شنیده بودیم و امروز در 
فریادهای مردمان عادی است.  بازتاب  تنها   ،1۳۹۹
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نگرانی از خیانت به حقیقت خیابان در رپ روشنفکری آگاه و یا فساد رپ خیابانی در هزارتوهای قمار، 
تا وقتی از قدرت سیاسی مستقر و سرمایه مستقل باقی می مانند، بی جا به نظر می رسد. همچنین انتظار بیش 
از حد از هر دو این ها برای بیان حقیقت خیابان چه آن هنگام که محل نزاع طبقاتی و منطقه ای است و 
چه آنجا که بستر اعتراض می شود، تنها هیپ هاپ را فرسوده خواهد کرد و به تکرار خود و رفتار واکنشی 
و مصنوعی گرفتار می کند. اینکه از هیپ هاپ، هر ژانر موسیقی یا هر نوع دیگری از بیان هنری، بخواهیم 
مطابق سطح خواسته های کنونی جنبش های اجتماعی و سیاسی، چه در زمینۀ تحول سیاسی و چه در مطالبۀ 
آگاهی طبقاتی یا جنسیتی، پیش برود، جز تحمیل ذهن گرایانۀ چارچوب های خشک ایدئولوژیک به واقعیت 
سیال آفرینش هنری نیست. برای رساندن صدایمان باید همیشه به دنبال ابزارهای تازه باشیم و پیوندهای 
جدید بسازیم. نباید اجازه داد رابطۀ پویایی آفرینشگر با واقعیت جهان گسسته شود و اما همچنین باید آن 

را به حال خود گذاشت تا مسیرش را کشف کند و به راه های نو وارد شود. 



رپایران
درکاوشهویت

سالومهام.سی

هفده سالگی من شبیه هفده سالگی  بسیاری جوانان دیگر در سراسر جهان بود. در عصر ارتباطاِت تازه 
شکل گرفته که با  سرعت به سمت دنیایی فرامّلی سیر می کرد، من نیز در طلب هویّتی بودم فرای آن چه از 
بدو تولد به من القاء شده بود. در همین روزها بود که رپ، با روحیۀ شاعرانۀ مبارزش، به این جستجوهایم 
انسجام بخشید. در آن موسم اول شکل گیری رپ به عنوان یک خرده فرهنگ در تهران، هم من و هم اکثر 
کسانی که در دایرة کوچک هیپ هاپی با آن ها آشنا و همدم شده بودم، به طور طبیعی رپ آمریکایی را در 
متن نویسی، نحوة اجرا و حتی سبک و سیاق زندگی الگو قرار داده بودیم. به عنوان مثال عدد ۰۲1 که از 
سمبولیک ترین اصطالحات رپی در ایران است، با الهام از رپرهای متعدد آمریکایی که کد تلفن شهرشان را 
در اشعار خود مورد تأکید قرار می دادند، وارد فرهنگ لغت رپ ایران شده بود. نمونۀ دیگر را می توان رقابت 
دوستانه بین رپرهای تهران پارسی و اهل ونک دانست که بی تردید سرمشق آن رقابت عرصۀ رپ ساحل 
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 West( غربی  ساحل  و   )East Coast( شرقی 
Coast( آمریکایی بود. خود من با الهام از راکیم رپر 
آمریکایی که به عنوان God MC شناخته می شد، 
 Master Of اصطالح ام. سی. را که مخفف کلمۀ
Cereminies بود، به آخر نام هنری ام اضافه کردم 
تا خودم را از سالومه های دیگر فضای اینترنت جدا 
کنم. در میان این پیروی آشکار، نقطۀ بارزی که رپ 
بود که  زبانی  آمریکایی جدا می کرد،  از رپ  را  ما 
با آن رپ می کردیم؛ آن زبان، زبان فارسی بود. در 
تهران  اهل  اولی که  اکثر رپرهای نسل  برای  نتیجه 

اصطالح  بودند،  هم 
به عنوان  فارسی  رپ 
ایران  رپ  معادل 
ولی  بود.  مطرح 
است  این  حقیقت 
غیِرفارسی  رِپ  که 
ایران  شهرستان های 
رپ  با  هم پا  تقریبًا 
پدیدار  فارسی  زبان 
من  حتی  و  شد 
 1۳۸۵ سال  در  نیز 
ترکی  آهنگ  یک 
دو  همکاری  با 

»رپ  تعبیر  ولیکن  خوانده ام.  دیگر  ترک زبان  رپر 
فارسی« آن قدر در جرگۀ رپی ها جا افتاده است که 
خیلی هایمان )که شامل خودم نیز می شود( همچنان 
آن  از  سوءنیت  داشتن  بدون  و  ناخودآگاه  به طور 

به عنوان معادل رپ بومی ایرانی استفاده می کنیم.  

نامدار  رپرهای  از  یکی   ،)Jay-Z( جی ـ زی 
آمریکایی می گوید: »رهایی از بار گذشته با فرار از 

آن حاصل نمی شود، بلکه باید سعی به درک آن کرده 
و از آن به عنوان شالوده ای برای رشد و ترقی استفاده 
اصطالح  از  استفاده  دالیل  که  نیست  شکی  کرد.« 
»رپ فارسی« در مراحل اولیۀ کاوش هویت بومی 
است،  قابل درک  خارجی  خرده فرهنگ  یک  برای 
این  از  عبور  بدون  هویت  پذیرش  و  دستیابی  و 
مراحل پُر فرازونشیب، آزمون وخطاها وکاوش دائم 
قابل حصول نیست. اما حاال که بعد از گذشت دو دهه 
از اولین روزهای شکل گیری آن در گروه های چت 
یاهو، می توانیم نمونه های موسیقی رپ را در انواع 
گویش ها  زبان ها، 
کشور  لهجه های  و 
باید  بشنویم، 
واقع بینانه تر  نگاهی 
موشکافانه تری  و 
انتخاب  به  نسبت 
و  کلمات 
مربوط  اصطالحات 

داشته باشیم.

ما  نقش  اما 
هویت  رشد  در 
خرده فرهنگ،  این 
محدود به استفاده از اصطالحاِت درست تر نمی شود. 
متأسفانه رسانه های پربییندة موسیقی همچنان گروه 
محدودی از افراد نامدار، پرحاشیه یا متمول را مورد 
حمایت قرار می دهند و هنرمنداِن ارزشمند زیادی 
اساسی ترین  از  یکی  این  نمی شوند.  شنیده  و  دیده 
مشکالتی است که گریبان گیر رپرهای تازه کار شده 
است ولی برای رپرهای شهرستانی که با زبانی غیر 
از زبان رسمی کشور رپ می کنند، مشکل را چندین 

شکی نیست که دالیل استفاده از اصطالح »رپ فارسی« در 
مراحل اولیه ی کاوش هویت بومی برای یک خرده فرهنگ 

خارجی قابل درک است، و دستیابی و پذیرش هویت بدون 
عبور از این مراحل پرفرازونشیب، آزمون وخطاها و کاوش 

دائم قابل حصول نیست. اما حاال که بعد از گذشت دو 
دهه از اولین روزهای شکل گیری آن در گروه های چت 

یاهو، می توانیم نمونه های موسیقی رپ را در انواع زبان ها، 
گویش ها و لهجه های کشور بشنویم، باید نگاهی واقع بینانه تر 

و موشکافانه تر نسبت به انتخاب کلمات و اصطالحات 
مربوط داشته باشیم.
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برابر می کند. خوشبختانه امروز به واسطۀ رسانه هایی چون هیپگاه می توان رپ ترکی، کردی، بلوچی، گیلکی 
و عربی را از اقصی نقاط کشور شنید و ترجمۀ  متون آن ها را خواند و درک کرد. اما این به تنهایی کافی 
نیست و هرکسی، چه دست اندرکاران و چه طرفداران، می توانند به نوبۀ خود برای ترویج و درهم تنیدگی 

بیشتر اقوام کشورمان اقدام کنند. 

من نیز خودم را به عنوان یک آهنگساز و تهیه کننده، مسئول دانستم تا توانایی ها و امکاناتم را به دست 
زبان ها، گویش ها  به  به دوستان و هنرمندانی که  فراخوانی خطاب  پیش  راستا چند هفتۀ  این  گیرم و در 
و لهجه های مختلف کشور رپ می کنند، منتشر کردم. میزان استقبال به این فراخوان، نسبت به فراخوان  
نیاز شدید به مجراهای بیش تر برای نمایش  انتظار است و حکایت از  پروژه های قبلی ام بی نظیر و فرای 
توانایی های جوانان قومیت های مختلف کشور دارد. هرچند جای خالی صدای زنان حس می شود که البته 

این مسئله خوْد بحث وسیعی است و خارج از حیطه و حوصلۀ این یادداشت. 

بلکه  نیست،  »استعدادیابی«  می کنند  یاد  آن  از  دوستان  بسیاری  که  آن طور  پروژه  این  از  من  هدف 
گرد آوری فرهنگ قومی ایران و ثبت تاریخی شفاهی ای است که مستقیمًا از دل هنرمندان سراسر کشور 
سرچشمه می گیرد. مطمئنًا چنین هدفی با انتشار تنها یک مجموعه تحقق نمی یابد اما امیدوارم این اولین گام 

برای پروژه های فراوان دیگری باشد که چه از طرف من و یا همکاران دیگر پیگیری خواهد شد. 



تتلیتیزنانه
ومردانگیتتلو

گلآساساداتحاجیمیرزایی

»امیر مقصودلو« یا همان »تتلو« خواننده   ای است که همیشه نقش پررنگی در حاشیۀ اخبار زرد داشته است. 
و  اینستاگرم  در  الیو  رکورد  تهران، شکستن  میالد  برج  در  اجرا  برای  تتلو  از  کمپین حمایت  اخبار،  این 
کمپین های بالک و ریپورت کردن همه جانبۀ تتلو  به علت صحبت های زن ستیزانه با انگیزه های مربوط به 
»هنگام  به سوال  می کند  نوشته ای سعی  در  اسداهلل نژاد،  مهسا  می شود.  را شامل  )کودک خواهی(  پدوفیلی 
طرح شکایت قانونی در واقع در پی چه چیزی هستیم؟« پاسخ دهد؛ اما اغلب روشنفکران، مخصوصًا علوم  
اجتماعی خوان ها ترجیح دادند با ننوشتن از تتلو به او جایگاهی ندهند یا به عبارتی جایگاه خود را تنزل 
ندهند. معموالً در محفل های خصوصی  هنگامی که از یکی آشنایان علوم اجتماعی خوان مان بپرسیم: »علت 
محبوب بودن و روز به روز بیشتر دیده شدن تتلو چیست؟«، می گوید تتلو یک دیوانه یا منحرف جنسی است 
و مردم از دیوانه خوش شان می آید، بعد هم برایمان توضیح می دهند که در این جامعه هنر مبتذل شده و از 
نسلی که تتلو گوش می دهد نباید انتظاری داشت. اما ما باید در همین نقطه توقف کنیم و پرسش خود را به 

شکل دیگر مطرح کنیم: »چگونه تتلو می تواند همزمان عشق و نفرت مردم را بر انگیزد؟«1 

در این مقاله تالش شده است پس از مصاحبه با طرفداران تتلو )1۵نفر( تحلیلی ارائه شود و با مخالفان تتلو مصاحبه ای نشده است؛ زیرا   1

از نظر نگارنده، مخالفان تتلو در تریبون های رسمی تر علت مخالفت خود را اعالم کرده اند و شاید تفاوت این تحقیق با تحقیقات جامعه شناسی 
رسمی در همین نکته باشد.
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تاریخچةموسیقی
محبوبایرانی

ازلسآنجلستازیرزمین
محبوبیت  شکل گرفتن  چگونه  فهمیدن  برای 
هنوز  که  زمانی  کنیم.  شروع  قبل تر  از  باید  تتلو 
نداشت.  را  خود  امروزی  محبوبیت  فارسی  رپ 
را  آن  ایرانی ها  که  سبک هایی  از  یکی  دهۀ۸۰،  تا 
موسیقی  داشت،  عام  محبوبیت  و  می کردند  دنبال 
ایرانی مقیم  به اصطالح لس آنجلسی بود. مهاجران 
زمان  موسیقی  فضای  تا  کردند  تالش  لس آنجلس 
شوهای  تا  کافه  و  کاباره  فضای  از  دوم،  پهلوی 
تلوزیون شاهنشاهی را در این شهر بازسازی کنند. 
نماهنگ  شرکت  دست  به  اکثراً  موسیقی  نوع  این 
خواننده،  با  شرکت ها  این  می شد.  تولید  ترانه  و 
شاعر و آهنگساز قرارداد می بستند و بخشی از سود 
حاصل از هر آلبوم به این شرکت ها تعلق می گرفت. 
جاللی،  مینا  سرافراز،  اردالن  همچون  شاعرانی 
مسعود فردمنش، مریم حیدرزاده و غیره برای اغلب 
از  بعضی  سرودند.  شعر  لس آنجلسی،  خوانندگان 
این خوانندگان، با این که دوران طالیی شان گذشته 
بود، کیفیت قابل قبولی داشتند اما یک ویژگی مهم 
نیز سایه  عاشقانۀ لس آنجلسی  ترانه های  بهترین  بر 
می افکند: یکسان بودن شاعران این آهنگ ها، باعث 
محتوای  به  خواننده ها  شخصی  فضای  راه نیافتن 
محتوای  که خواننده،  زمانی  در  مگر  بود،  آهنگ ها 
کم کم  می داد.  به شاعر سفارش  را  نظر خود  مورد 
تغییراتی که در سطوح مختلف  با گذشت زمان و 
آمد،  به وجود  فرهنگی جامعه  و  اقصادی، سیاسی 
به  سال  چند  )که  رپ  موسیقی   ،1۳۸۵ سال  در 

انتشار  با  بود(  آغاز کرده  را  کار خود  شکل جدی 
آلبوم »جنگل آسفالت« سروش هیچکس، با رشدی 
در  فارسی  مواجه شد. رپ  انفجاری در محبوبیت 
طریق  از  و  غیرقانونی  و  زیرزمینی  به طور  ایران 
رپ کن ها  آثار  منتشرکنندة  سایت  چند  و  اینترنت 
شروع به رویش و گسترش کرده بود. مسئلۀ واضح 
این بود که تجربۀ جوان ایرانی در میانۀ دهۀ ۸۰ ارتباط 
کمی با تجربه ای داشت که منبع الهام خوانندگان و 
شاعران لس آنجلسی بود. موسیقی پاپ اگر در دهۀ 
۴۰ با ارائۀ چهره هایی مثل داریوش و گوگوش الگو 
عرضه  جوان اش  نسل  مخاطبان  برای  نماد هایی  و 
می کرد، امروزه چه به لحاظ محتوای اشعار، چه به 
با  ارتباطی  موسیقیایی  نظر  از  چه  و  بصری  لحاظ 
حیات روزمرة مخاطبان اش نداشت.  موسیقی پاپ 
لس آنجلسی تکراری شده بود و اجازة هیچ شکلی 
و  درونی  جزئیات  به  توجه  و  شخصی سازی  از 
عاطفی خواننده و مخاطب در این اشعار غایب بود؛ 
یکی از علل تکراری شدن این موسیقی، یکسان بودن 
عاشقانه  مفاهیم  بودن  انتزاعی  همچنین  و  شاعران 
سعی  رپ  موسیقی  که  سال هایی  همان  در  بود. 
می کرد معضالت اجتماعی را فهم و  به جامعه عرضه 
به  افشین  از »نسترن« می گفت و  امین  کند، فرشید 
می آید.  بدش  او  از  دیگر  که  می گفت  معشوقه اش 
در زمانۀ جورج بوش و »محور شرارت«، موسیقی 
رپ نوعی وطن پرستی پرشور عرضه می کرد که از 
جدا  دینی  رنگ و بوی  و  حکومت  رسمی  دستگاه 
که  لس آنجلسی  پاپ  سوزناک  عشق  کنار  در  بود. 
فارسی  ادبیات  دل سوختۀ  عاشق  سنت  از  ادامه ای 
رابطۀ زمینی و روزمره جایگزین  نظر می رسید،  به 
از  به جای کلی گویی های سیاسی، فریاد  بود.  شده 
مشکالت روزمرة اجتماعی بر جان نشسته بود. رپ 
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با سرعتی بی سابقه به موسیقی پاپ جدید )از منظر 
محبوبیت( تبدیل می شد. گروه ها و خوانندگان پاپ 
پاپ  آهنگ های  در  را  کوتاه رپ  قطعۀ  گاهی یک 
خود جای می دادند و این نشان دهندة این بود که از 
این واقعیت آگاهند؛ اما متوجه این نکته نبودند که 

رپ، چیزی فراتر از تند خواندن است.

انواعرپ
و  نشده  انجام  نگارنده  توسط  ذیل  طبقه بندی 
در ۵ سایت معروف رپ فارسی منتشر شده است. 
غیر  علت  به  می رسد  نظر  به  ضمیمه1(  در  )منبع 
آن  دانستن  مجاز  غیر  و  رپ  جریان  بودن  رسمی 
در  نتوانستند  زیادی  محققان  حکومت،  سوی  از 
نوع موسیقی  این  کنند و  نظر  اظهار  این خصوص 
ژانرشناسی نشده است؛ ما بیشتر داده های طبقه بندی 
رپ  اینترنتی  سایت های  و  وبالگ ها  از  را  خود 
نیز  رپ  طرفداران  سوی  از  که  می کنیم  دریافت 
ذیل  طبقه بندی  داشته اند.  توجهی  قابل  مقبولیت 
توانسته موسیقی رپ را از منظر محتوا تفکیک کند. 
البته این طبقه بندی سال 1۳۹۰ انجام شده است و 
تغییرات کنونی رپ فارسی را در نظر نمی گیرد که 
خواهیم  بررسی  را  تغییرات  این  ادامه  در  خود  ما 

کرد.

مضمون های  که  رپ کن /گروه هایی   .1
اعتراض آمیز سیاسی و اجتماعی را به کار می گیرند. 
خیلی وقت ها جنبۀ اعتراضی به سیاست و موضوعی 
با  همراه  بی پرده  و  خیابانی  ادبیاتی  با  را  اجتماعی 
خود دارند و خیلی اوقات عواقب به وجود آمدن این 

ناهنجاری ها و خودخوری هایی که به خودسازی و 
امیدواری منجر می شود، به دوش می کشند. مضمون 
آثار آن ها انتقاد از سیاست های اجرایی، فضای حاکم 
غلط  سیاست های  از  ناشی  مشکالت  و  کشور  بر 
دولت است. از رپ کن هایی که در این گروه قرار 
بهرام،  سورنا،  علی  هیچکس،  به  می توان  می گیرند 
بامداد،  سرب،  سهیل  رض،  فدایی،  قاف،  پیشرو، 
کابوس، نوید صدر، شایع، صادق واحدی )صادق(، 
ارسالن  پوتک،  پوریا  )جاستینا(،  حبشی زاده  فریما 
دیگرد )دیگرد(، امیر ثانیه، فرشاد و غیره اشاره کرد. 

و  خشن  جنبه های  که  رپ کن /گروه هایی   .۲
مبارزه جویانۀ سبک گنگستا را دنبال می کنند. از این 
سینا  امیرخلوت،  اوج،  علی  می توان حصین،  گروه 
سیکاس، نیما نیموش، حسام استپس و غیره را نام 

برد.

می کوشند  که  اخالقی تر  رپ کن /گروه هایی   .۳
ارزش های اجتماعی را تذکر بدهند. برخی از آن ها 
موئر،  )بی باک(،  بی باک  محمد  یاس،  از  عبارت اند 
حامد فرد، عماد قویدل و غیره. این دسته از موسیقی 

رپ خیلی محتاطانه تر عمل می کند.

و  شادی  هدف  با  که  رپ کن /گروه هایی   .۴
مهمانی و برای نشان دادن میزان دارایی و عیاشی و 
مانند علیرضا جزایری )علیرضا  شوآف  می خوانند. 
بهزاد   داورپناه  )سیجل(،  سیاوش  جاللی  جی جی(، 
)بهزاد لیتو(، سپهر شهاب لو )خلسه(، گروه وانتونز، 
اپیکورباند، جیدال، تهم، پایا، عرفان، سوگند، مهتا، 
سینا ساعی، سینا مافی، خشایار اس ار، حسین تهی 

و غیره.

۵. رپ کن /گروه هایی که نزدیک به جریان های 
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غالب موسیقی پاپ یا R&B و رمانتیک می خوانند. 
مانند امیر تتلو، اردالن طعمه، رضایا، آرمین توای اف ام، 
شاهین فالکت، حسین مخته، سامی بیگی، ۲۵باند و 

غیره.

پشتصحنة»مهمانیزدبازی«
هدف  با  که  موسیقی ای   1۳۹۴ سال  تا  تقریبا 
موازی  می شد،  خوانده  غیره  و  مهمانی  و  شادی 
هرکدام  و  داشت  ادامه  سیاسی  و  اجتماعی  با رپ 
طرفدارهای متفاوت اما خاص خود را داشتند. رپ 
مهمانی محور  موسیقی  با  مرزش  اجتماعی،  فارسی 
دو  یا  یک  شاید  بین  این  در  البته  بود.  جدا  تقریبا 
اثر پیدا کنیم که رپرهای اجتماعی به خوشگذرانی 
و این موضوعات اختصاص داده  باشند اما باید در 
نظر داشته باشیم که ما در این مقاله تالش می کنیم 
تا الگویی ثابت به دست بیاوریم و از همین رو، به 
جریان کلی رپ اجتماعی در مقابل با رپ مهمانی 
مردانه  فضایی  بیشتر  اجتماعی،  رپ  می  پردازیم. 
خیانت  کودکی،  فقر،  به  آهنگ ها  بیشتر  و  داشت 
رپ  خوانندگان  می پرداخت.  غیره  و  رفاقت ها  در 
خوانندگان  با  هجویه هایی  و  دعوا  مدامًا  اجتماعی 
رپ شاد و مهمانی محور داشتند و سعی می کردند  
در آثار خود مرزشان را با رپی که بیشتر به ترویج 
نشان  می پردازد،  خود  الکچری  زندگی  و  مهمانی 
دهند. اما آن چه مهم است، موسیقی رپی بود که در 
همه جا حضور داشت؛ صدای موسیقی رپ نه تنها از 
کف خیابان، که از خانه هایی در باالشهر نیز به گوش 
می رسید. این نوع رپ )مهمانی محور( معموالً بدون 
توجه به فضای سیاسی حاکم همیشه حضور داشتند 

و به نوعی صدای طبقه ای بودند که با بهترین شکل 
به  و  می کردند  زندگی  مالی  مشکل  هیچ  بدون  و 
هیچ کس جز فردیت شان اهمیت نمی دادند. البته این 
شکاف ها در آن سال ها بیشتر نمود طبقاتی داشت و 
امسال )1۳۹۹( با انتشار آهنگ »یخ« و واکنش فدایی 
به این آهنگ شکاف سیاسی/طبقاتی رپ اجتماعی 
با رپ مهمانی و شاد مشخص تر شد. در این میان 
اما تتلو با گذشت زمان، از رپ صرفًا عاشقانه فاصله 
و  مهمانی  اجتماعی،  محتوای  کرد  سعی  و  گرفت 
همچنین عاشقانه به رپ اضافه کند و به نظر نگارنده، 
برای  توانست جایگاه جدیدی  بود که  این ترکیب 
او در رپ فارسی رقم بزند؛ به طور مثال، زدبازی از 
مهمانی هایی سخن می گوید که در »فرمانیه« با مواد 
اسم های  و  می شود  برگزار  مشروب هایی  و  مخدر 
از  خیلی  برای  حتی  مهمانی ها  این  در  نوشیدنی ها 
نقره ای«  »رونیز  با  افراد  نیست.  آشنا  شنونده ها  ما 
حسابی«  »درست  آدم های  از  پر  آن جا  و  می آیند 
است. اما در آهنگ هایی از تتلو که رپ برای مهمانی 
تلقی می شوند، ما تفاوت واضحی با دیگر انواع رپ 
برای مهمانی می بینیم. این بار رپ نمی خواهد میزان 
آهنگ  در  پسری  با  ما  دهد،  نشان  را  خود  دارایی 
»مسخره بازی« رو بروییم که برخالف گروه زدبازی 
بر مهمانی مسلط نیست، کسی منتظر آمدنش نبوده 
و حتی صاحب مهمانی را نمی شناسد و صرفًا یک 
آن ها  در  تتلو  که  مهمانی هایی  از  ما  است.  مهمان 
است چیزی از غذاها و نوشیدنی ها نمی دانیم. ما با 
پسری روبروییم که کاماًل با نگاه جنسی به همه در 
مهمانی نگاه می کند، هیزی می کند ولی هیچ دختری 
به او توجه نمی کند. سر قیمت مواد با ساقی چانه 
می زند، وسط مهمانی از کسی خواهش می کند برای 
او هم مواد تهیه کند، َکل َکل فوتبالی می کند، آژانس 



99
ن 

ستا
زم

 22

را کنسل می کند و ماشین ندارد و مدام وسط جنون 
می افتد.  شکست خورده اش  رابطۀ  یاد  مهمانی  در 
سانسوری  نوع  هیچ  بدون  فضایی  با  ما  گویی 
راوی  است.  روتوش  بدون  مهمانی  این  روبروییم. 
متوسط است و در عین حال  از طبقۀ  مهمانی هم 
می کند  یادآوری  ما  به  می برد،  لذت  مهمانی  از  که 
از  او همان کسی است که در آهنگ های دیگرش 
اجارة خانه و کم آوردن پول سر بیستم ماه می گوید. 
همان طور که یکی از طرفداران تتلو در هنگام گفتگو 

می گوید: »یه جاهایی 
حس می کنم خودمم. 
و  پیله ست  بی شیله 
نمی کشد  خجالت 
خاکی ست.  و 
در  مخصوصًا 
مسخره بازی،  آهنگ 
در  را  گیجی اش 
می فهمم.«  مهمانی  
پشت  گویی  تتلو 
و  مهمانی  صحنۀ 
که  ایده آلی  زندگی 
تا قبل از آن زدبازی 

نشان می داد را به ما نشان می دهد. پولدار نبودنش را 
علنی می کند و از آن خجالت نمی کشد و بدون هیچ 
شرمی می خواهد در مهمانی مسخره بازی دربیاورد. 

بفرماییدکمیناخودآگاه
باشند،  ناخودآگاه  در  شاید  که  چیزهایی  تمام 

وارد  ما  ناگهان  گویی  می شوند.  گفته  بلند  بار  این 
جزئیات  از  که صحبت  می شویم  دیگر  جهان  یک 
جنسی آزاد است. احترام به بزرگتر یا خانواده معلق 
این  به  این  ندارد و  شده است، هیچ شرمی وجود 
نظر  از  ندارد.  وجود  بزرگ«  »دیگری  که  معناست 
چرا که  است،  زننده  موسیقی  این  افراد  از  بسیاری 
توهین آمیز است و چیزهایی را به زبان می آورد که 
حتی در تنهایی هم  از گفتنش شرم داریم. دیگری 
بزرگ در ذهن ما وجود دارد اما تتلو گویی به جنگ 
با آن رفته است. تتلو 
عقیده  تغییر  مدام 
درواقع  می دهد، 
از  ترس  بدون  او 
تغییر  قضاوت شدن 
می دهد،  عقیده 
و  می دهد  فحش 
افراد  با  دعواهایش 
علنی  را  مختلف 
از  بسیاری  می کند. 
معتقدند  مخالفانش 
که او مشکالت حاد 
اگر  که  دارد،  روانی 
می شود.  جالب تر  قضیه  باشد،  داشته  حقیقت  این 
هفت میلیون نفر او را فالو می کنند، در جهان مدرنی 
که عقالنیت حرف اول را می زند، هفت میلیون نفر 
دیوانه ای را دوست دارند، یا حداقل نمی خواهند او 
را از جهان بیرون کنند؛ البته تتلو خود به هیچ عنوان 
بزند،  او برچسب دیوانه  به  نگران نیست که کسی 
را  قانون  یا  مرز  نیست چون  تنبیه  یا  زندان  نگران 
است:  معتقد  مصاحبه کنندگان  از  یکی  نمی شناسد. 
»در جامعۀ سنتی ایرانی تنها راه گذار از این جامعه 

 اما در آهنگ هایی از تتلو که رپ برای مهمانی تلقی می شوند، 
ما تفاوت واضحی با دیگر انواع رپ برای مهمانی می بینیم. 

این بار رپ نمی خواهد میزان دارایی خود را نشان دهد، ما با 
پسری در آهنگ »مسخره بازی« رو بروییم که برخالف گروه 
زدبازی بر مهمانی مسلط نیست، کسی منتظر آمدنش نبوده و 
حتی صاحب مهمانی را نمی شناسد و صرفًا یک مهمان است. 
ما از مهمانی هایی که تتلو در آن ها است چیزی از غذاها و 
نوشیدنی ها نمی دانیم. ما با پسری روبروییم که کاماًل با نگاه 

جنسی به همه در مهمانی نگاه می کند، هیزی می کند ولی هیچ 
دختری به او توجه نمی کند.
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به جامعۀ سکوالر، وجود افرادی مثل تتلو است. او 
ارزش هایی را زیر سوال می برد که هیچ کس جرأت 
باعث  صرف،   شنیدن  این  خودِ  و  نداشته  را  آن 
می شود افراد ارزش ها و عقاید خود را بازبینی کنند 
یا حتی از آن ها دفاع کنند.« از طرف دیگر، او انسانی 
پر از تناقض است اما چه چیزی باعث می شود افراد 
به او چشم بدوزند؟ به نظر نگارنده، هر کدام از ما 
تا حدی در زندگی روزمره با تعارضات و تناقضاتی 
درون خود کلنجار می رویم، سعی می کنیم آن ها را 
نمایش  به  منسجم  بتوانیم یک خود  تا  کنیم  کنترل 
نظر  به  شکافی  هیچ  بدون  می خواهیم  بگذاریم، 
تناقضاتی  با  که  می بینیم  را  انسانی  حال  و  بیاییم 
عمومی  عرصۀ  درمعرض  را  خود  شدید  بسیار 
ُمرده!  بزرگ  دیگری  فریاد می زند  و  است  گذاشته 
تتلو  این جا دقیقًا پاسخ سوال ما مشخص می شود. 
را  چیز  همه  چون  برمی انگیزاند  را  عشق  و  نفرت 
زیر سوال می برد. یکی از طرفداران اش این ویژگی 
او را »آزادگی« تعریف می کند. او معتقد بود نداشتن 
ثابت، نشان دهندة شفاف بودن تتلوست  یک هویت 
چون هیچ کجا کوتاه نمی آید، از چیزی نمی ترسد، 
عوض  رنگ  راحت  پس  ندارد  جایی  در  منفعتی 
می کند. بنابراین جدا از موسیقی، این ویژگی او را 
البته از نظر نویسندة این متن، او  تحسین می کنند؛ 
زیرا  می برد،  را  خود  نفع  بی هویتی  همین  از  دقیقًا 
سر  او  دهد.  تغییر  را  رادیکال بودن  معنی  می تواند 
هیچ کدام از مواضع خود نمی ایستد و نشان می دهد 
می تواند »خود« باشد، بدون این که لزومًا به هیچ کدام 
از عقایدش پایبند باشد و دقیقًا جهانی را به تصویر 
دیگری  چیز  هیچ  فرد  میل  آن جز  در  که  می کشد 
وجود ندارد و می تواند یک فرد صرفًا میل بورزد، 

بدون آن که مسئولیتی در قبال اش بپذیرد. 

احساساتزنانه
 »بذار شاعر شم شعرتو بنویسم،

بدون من عاشق کسی غیر خودت نیستم«

 »وقتی همه کور بودن کردی بهم تو توجه،
هرموقع غمگین شدی خودمو بغل کن«

 »من تازگیا حتی نمی دونم چی بپوشم،
یهو بدجوری جهان زد زیرگوشم«

 »دلم می خواد تو نقاشی قفس باز بکشم،
هرکی می خواد بره بره نمی خوام دیگه ناز بکشم«

 »دارم به این فکر می کنم چرا ساعت هفت نمیشه،
 که تو رو ببینمت دلم که از االن رفته پیشم

 االنم دارم فکر می کنم واسه شب چی بپوشم،
من به تو فکر می کنم حتی وقتی زیر دوشم«

»تو حتی واسه پز جلو دوستات منو می کوبی«

 »می دونم برای چی با تو خوبه همه چی،
 می شه که ساعتا با هم تنها بی خیاِل همه شیم،

 اصاًل پیِش همه بده شیم،
از شلوغی ها زده شیم« 

 »هیز هستی  هیز   بودی،
فحش  به  این  و  اون می دی«

مغفول  معموالً  که  مسئله ای  نگارنده،  نظر  به 
مهمانی  برای  رپ  فقط  تتلو  که  است  این  می ماند 
یا شادی نخوانده  است. بخش زیادی از محبوبیت 
برمی گردد.  پاپ(  )شبه  عاشقانه  آهنگ های  به  وی 
در بین خوانندگان پاپ قطعا خوانندگانی هستند که 



99
ن 

ستا
زم

 24

به این مسائل عاشقانه می پردازند، اما بعید می دانم 
خودش  احساس  درونی  از  تتلو  صداقت  با  کسی 
بخواند. یکی از مصاحبه شونده های خانم می گوید: 
»من آهنگ های احساسی اش رو فقط گوش می دم. 
اصاًل باورم نمی شه یه پسر می تونه این جوری عاشق 
باشه.« حال می خواهم  »اینجوری عاشق« بودن تتلو 

را کمی شرح بدهم:

 تتلو بدون آن که نگران از دست  رفتن مردانگی اش 
در جامعۀ مردساالر ایرانی باشد، عشق می ورزد. از 
اعتمادبه نفس کم اش شکایت می کند و بر وفاداری 
و  لباس ها  نگران  او  می ورزد.  تاکید  مدام  خودش 
ظاهرش بر سر قرارهاست و احساس می کند طرف 
او  با  دوستان اش  برابر  در  کافی  قدر  به  مقابل اش 
محترمانه رفتار نمی کند. او به کلیشۀ مردانگی که اکثر 
مردها در یک جامعۀ مردساالر سعی می کنند خود را 
با آن مطابق سازند، بی توجهی می کند. خواندن یک 
زن همراه با مردهای دیگر در موسیقی رپ، در گروه 
زدبازی سال 1۳۸۶، خود حرکتی جدید به حساب 
می آمد. گویی »نسیم« می خواست تعادلی بین دنیای 
زنان و مردان در رپ ایجاد کند و آن شکافی را که 
پُر  قبلی زدبازی داشتند،  آلبوم های  زنان در شنیدن 
کند و موسیقی را سمت عاشقانه شدن ببرد. اما تتلو 
یک قدم جلوتر می گذارد. نسیِم زدبازی کاماًل نقش 
به پسرها در آهنگ ها  یک دختر ضعیف و وابسته 
خودش  احساسی اش،  آهنگ های  در  تتلو  اما  دارد 
نقش نسیم را ایفا می کند. بنابراین آهنگ تتلو به دو 
در نهایت  که  می شود  تقسیم  زنانه  و  مردانه  بخش 
و  شعر  و  ندارد  وجود  دو  آن  میان  مشخصی  مرز 
دو جنسیتی  روایتی  و  شعر  به  بدل  وی،  روایت 
می شود؛ از این رو همان گونه که گفته شد، محتواها 

و کلیشه های مربوط به شکایات هم دختران و هم 
می یابد.  نمود  آهنگ های وی  در  رابطه،  در  پسران 
رجوع  روانکاوی  به  حتما  که  نیست  الزم  درواقع 
کنیم تا نتیجه بگیریم که خود تکرار نمادهای مردانه 
آن  جنسی  افعال  محابای  بی  کشیدن  تصویر  به  و 
تزلزل و شکی  نشان دهندة  بسامد، خود  این  با  هم 
فالوس  داشتن  همان  یا  مردانگی  به  نسبت  درونی 
بدون  را  احساساتش  تمام  می کند  سعی  او  است. 
هیچ سانسوری ابراز کند، او همان طور که خجالت 
وابسته بودن  از  خجالتی  بگوید،  ناسزا  نمی کشد 
عامۀ  فرهنگ  در  ندارد.  رابطه  در  ضعیف بودن  و 
رشد  فرهنگ  همین  در  ما  اکثریت  که  ایرانیان، 
کرده ایم، معموالً مردها سعی می کنند بی احساس و 
دل  که  هستند  آن ها   عمومًا  و  بیایند  نظر  به  قوی 
زنان را می شکنند و زن ها باید مراقب باشند؛ گویی 
فرهنگ مردساالر، زندگی مستقل و  این  مردان در 
اقتصادی خود را دارند و در کنارش اهمیت کمی به 
زن ها می دهند و این زن ها هستند که نیاز به مراقبت 
احساس  دچار  مدام  و  دارند  از حد  بیش  توجه  و 
این  از  تتلو  اما  می شوند.  خود  جایگاه  از  تزلزل 
»زنانه«  اصطالح  به  و  می گیرد  فاصله  عامیانه  نگاه 
عاشقی می کند. یعنی با ترس و نگرانی از معشوق 
بی تابی  او  یک روزة  ندیدن  از  می کند،  سوال  خود 
او  زندگی  در  درگیر جایگاه خودش  مدام  می کند، 
می شود. نکته ای که توجه مرا جلب کرد این بود که 
در سایت ساوندکالود دقیقًا آهنگ های احساسی او 
تو حال خودم  »بذار  و  تیره«  »نوازش«، »شب  مثل 
دارند.  را  شنیده شدن  میزان  بیشترین  رکورد  باشم« 
این خود نشان گر این نکته است که برای طرفداران 
تتلو، بخش موسیقی عاشقانۀ او جایگاه مهمی دارد. 
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تا این نقطه سعی کردم با آوردن نمونه ها نشان 
دهم که برخالف نظر اکثر مخالفان تتلو، طرفدارهای 
بسته  و چشم های  گوش  با  مصرف کنندگانی  تتلو، 
می دهند؛  گوش  چیزی  چه  نمی فهمند  که  نیستند 
بلکه اکثراً برای عالقۀ خود دلیلی دارند. اما آیا دلیل 
کافی برای نفرت ورزی به او نیز وجود ندارد؟ پس 
چرا زنان با وجود زن ستیزانه بودن این موسیقی به 

آن گوش می سپارند؟

هست.  جهان  هست  زبان  که  آن جا  تنها 
همان طور که هایدگر در نامۀ »در باب انسان گرایی« 
یک  نه  است،  آشکارگی  شیوة  یک  زبان  می گوید، 
شیوة بازنمایی. ارتباط ما با زبان نه صرفًا بازنمایی 
واقعیت انتخابی توسط خودمان، بلکه شیوه ای ست 
که جهان خود را بر ما آشکار می کند و ما جهان را 
در خود درک می کنیم. یک مثال ساده از این موضوع 
همان مثال معروف است که قبیله ای وجود دارد و 
هنگامی  ندارند،  گردن  برای  کلمه ای  زبانشان  در 
متوجه  بررسی می کنند  را  قبیله  این  نقاشی های  که 

می شوند که در هیچ 
نقاشی ای افراد گردن 
ندارند و سْر مستقیم 
شده،  وصل  بدن  به 
درحالی ست  این 
گردن  اندازة  که 
آدم های  با  قبیله  این 
فرقی  ما  و  دیگر 
این  و  است  نداشته 

نکته، خود نشان می دهد که درک ما از جهان رابطۀ 
مستقیم با زبان و قواعد از پیش شکل گرفتۀ آن دارد. 
بر سر  فحش و گفتار سکسیستی  از همین منظر، 

همیشه منازعاتی وجود داشته است. عده ای معتقدند 
کنیم  استفاده  جنسیتی  بار  با  فحشی  هیچ  نباید  ما 
زیرا استفادة ما باعث بازتولید این منطق مردساالرانه 
تا  که  باورند  این  بر  نیز  عده ای  می شود،  زبان  در 
نیز  زبان  در  دارد،  وجود  بیرونی  واقعیت  زمانی که 
با حذف  نمی توانیم  ما  و  دارند  کلمات وجود  این 
پدیدة سکسیسم از زبان، زن ستیزی را از زبان حذف 
کنیم، بلکه حذف زن ستیزی در جهان بیرونی، خود 
کم کم کاربرد گفتار زن ستیزانه را کم و محو خواهد 
کرد. شخصًا با نگاه دوم موافقم و می پندارم صرفًا 
بحث بر سر فحش در آهنگ های تتلو ما را به جایی 
نمی برد. بلکه باید اول ببینیم زنان چگونه با مسئلۀ 
آن ها  مواجهۀ  نظرم  به  می شوند؟  مواجه  زن ستیزی 
حول  ما  بحث  می تواند  زن ستیزی  مسئلۀ  کل  با 

زن ستیزی در موسیقی را نیز آشکارتر کند.

انسان ها از زمانی که متولد می شوند، با تعارضات 
و فقدان هایی روبرو می شوند و همیشه »خود« انسان 
این  برابر  در  مکانیسم هایی  کمک  با  می کند  سعی 
تهدیدات یا فقدان ها 
از خود حفاظت کند. 
مهم ترین  از  یکی 
مکانیسم ها،  این 
سرکوبی  مکانیسم 
است که در آن فرد 
سعی دارد میل خود 
و  کند  سرکوب  را  
ناخودآگاه  به  را  آن 
خود بفرستد زیرا نمی تواند آن امیال را ارضا کند. 
همچنین فرد تمام تالش خود را می کند تا »خود« 
تا  می زند  مکانیسم ها  انواع  به  ت  و  نپاشد  هم  از 

تنها آن جا که زبان هست جهان هست. همان طور که هایدگر 
در نامۀ »در باب انسان گرایی« می گوید، زبان یک شیوة 
آشکارگی است، نه یک شیوة بازنمایی. ارتباط ما با زبان 
نه صرفًا بازنمایی واقعیت انتخابی توسط خودمان، بلکه 

شیوه ای ست که جهان خود را بر ما آشکار می کند و ما جهان 
را در خود درک می کنیم.
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نشود.  تخریب  مختلف  تهدیدهای  توسط  »خود« 
بسیاری از این مکانیسم ها البته به طور ناخودآگاه رخ 
مردساالر،  جامعه ای  در  کنید  تصور  حال  می دهند. 
مورد  پایین  از سن  متولد می شود؛ واضحًا  دختری 
خشونت های کالمی جنسی، آزارهای جنسی و غیره 
با چنین  قرار می گیرد. تنها حالتی که فرد می تواند 
جامعه ای سازگار شود این است که بخشی از آزارها 
را به فراموشی بسپرد. این فراموشی برای تک تک ما 
رخ می دهد، هیچ کس نمی تواند تمام دفعاتی را که 
همین طور  آورد.  یاد  به  کرده،  تحقیر شدن  احساس 
تمام دفعاتی را که فرد مورد خشونت کالمی قرار 
گرفته، در یاد او باقی نمی ماند. فرد همیشه با انکار 
بخشی از این تهدیدات سعی می کند خود را بازسازی 
کند تا بتواند بدون تجربه ای تروماتیک رابطۀ خود را 
با واقعیت حفظ کند. بسیاری از زنانی که آهنگ های 
را  آن  زن ستیزی  می کوشند  می دهند  را گوش  تتلو 
نکردن  توجه  یا  انکار  این  از  بخشی  و  کنند  انکار 
زبان  آشکارشدگی  همان  به  زن ستیز  محتواهای  به 
بازمی گردد. افراد در زندگی روزمره این متلک ها و 
الفاظ جنسی را می شنوند، در مواردی به شدت با آن 
برخورد می کنند و در مواردی سعی می کنند از آن 
گذر کنند، عده ای از افراد نیز به علت فرهنگ غالب 
و نزدیکی زبان تتلو به زبان روزمره ای که هر روز 
احساس  مواجه می شوند،  آن  با  غیره  و  در خیابان 
غریبگی با زبان وی نمی کنند. البته تحلیل این مسئله 
طبقۀ  به  جنسیت،  بر  عالوه  و  است  پیچیده  بسیار 
افراد نیز مربوط می شود. شکل فحش ها، تحقیرها و 
موارد خشونت دیگر در طبقات باال شبیه طبقه های 
زبان کوچه و خیابانی که  نیست و  پایین تر جامعه 
در کارهای تتلو حضور دارد، با وجود زننده بودن، 

انعکاس دهندة بخشی از فرهنگ خیابان است.

مخاطب  زنان،  از  بعضی  نگاه  از  همچنین 
تتلو آن ها  فحش ها و متلک های جنسی آهنگ های 
زن  به  ناسزاها  این  تمام  می کنند  فرض  و  نیستند 
یاد  به  مرا  البته  تجربه  این  می شود.  گفته  دیگری 
تجربۀ مرگ نااصیل هایدگر می اندازد. گویی زن ها 
در مواجهه با زن ستیزی تتلو، زن بودن خود را هنگام 
مخاطب بودن اش به تعویق می اندازند. آن ها با خود 
می گویند: »منظورش« زن های دیگرند »نه من.« تنها 
آسوده  می تواند  فرد  که  ا ست  مواجهه ای  چنین  در 
ببیند  نیازی  این که  بدون  بسپارد  به موسیقی  گوش 
دعوای  یک  در  که  همان طور  دهد.  نشان  واکنشی 
را  ما خود  دارد  امکان  یا حتی خانوادگی  خیابانی، 
دخالت ندهیم زیرا منفعتی در کمک به طرفین دعوا 
از  می کنند  سعی  هم  تتلو  زن  مخاطبان  نمی بینیم، 
بخواهند  آن که  بدون  ببرند  لذت  ریتم  و  موسیقی 

خود، با آن منطق زن ستیزانه درگیر شوند. 

طنز  با  آمیخته  معموالً  تتلو  موسیقی  همچنین 
عامیانه  نمایندة  می تواند  خود  که  طنزی  است. 
بودن،  خنده دار  همین  و  باشد  موسیقی  این  بودن 
از  وقتی  می پوشاند.  را  آن  بودن  توهین آمیز  گاهی 
دربارة  نظرش  پرسیدم  شنونده ها  مصاحبه  از  یکی 
آهنگ »خانم وزیری« چیست و آیا آن را زن ستیزانه 
»داره  گفت:  کوتاه  بسیار  من  جواب  در  می داند؟ 

شوخی می کنه!« 

مخاطبان  جزو  این که  برای  زنان  کلی،  به طور 
مانند  شوند،  حساب  فارسی  رپ  موسیقی  جدی 
آن  با  را  خود  نخست  گام  در  باید  حوزه ها  دیگر 
بتوانند منطق کلی آن را متوجه  تا  هماهنگ سازند 
شوند و نمی توان در زبانی که زن ستیزی بر آن حاکم 
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است، با سانسور، زن ستیزی را حذف کنیم بلکه باید این مبارزه را در حوزه های امر واقعی شروع کنیم تا 
منطق زن ستیزانه، رفته رفته از زبان، فرهنگ و موسیقی خود به خود حذف شود. در واقع زن ستیزی تتلو، اگر 
بخواهیم آن را بپذیریم، یک سمپتوم است. اما ادعای ما این است که جهان شعری شاعر »حرمسرا« و »خانم 
وزیری«، بسیار کمتر  از جهان شعری بسیاری از رپرها و شاعران مودب تر، زن ستیزانه است. تتلو شاعر یک 
مردانگی در حال سقوط و فروپاشی، و از این رو خشن و عصبی است. برای این نتیجه گیری زود است 
اما تتلو را می توانیم دردنشان زوال و فروپاشی نظم مردانۀ سابق موسیقی و به خصوص رپ قلمداد کنیم. 
دوران مردان مسلط و مهم، پدران و پدرخواندگان رپ گذشته است، تناقضات و ویژگی های محیرالعقول و 
دیوانه وار تتلو نشان دهندة این است که اگر بخواهیم در موسیقی زیرزمینی امروز ایران، یک مرد تمام و کمال 
باشیم، باید با مغاک غیاب فالوس مواجه شویم. تتلو شاعر یک مردانگی خشن، متجاوز، هار و سلطه جو 

نیست؛ ناممکنی مردانگی است که تتلو را خشن، متجاوز، هار و سلطه جو می سازد.1 

•   »مسئلۀ رویای با امیرحسین مقصودلو«، مهسا اسداهلل نژاد، اردیبشهت ۹۹، سایت پروبلماتیکا

•   »تاریخچۀ هیپ هاپ و رپ فارسی«، نیما شفیع زاده ، 1۳۹۶، منتشر شده در سایت ویرگول

•   »هیچکس، از۰۲1 تا ملتفت«، سحر کریمی، منتشر شده در سایت غیررسمی رپ فارسی، ۴ مرداد 1۳۹۴

•   »ژاک لکان«، شون هومر، محمدعلی جعفری، سید محمد ابراهیم طاهایی، نشر ققنوس، 1۳۹۸ تهران

1 الزم به ذکر است که این متن در پی دفاع یا توجیه موضع های تتلو نیست و نگارندة این مقاله، هیچ مسئولیتی در قبال محتواهای انتشارشده  
از طرف امیرحسین مقصودلو ندارد! 



خیابانزندهاست؟
رضاریوتر)مجنون(

هیپهاپفارسیازتولدتارشد
فرم  شدم!  آشنا  فارسی  رپ  نوظهور  جریان  با  بودم،  ساله  چهارده-پانزده  نوجوان  یک  که  روزهایی 
تنها رعایت  نه  را  ایرانی  در موسیقی  رایج موجود  و  معمول  ادبیات  از موسیقی که خواننده اش  جدیدی 
نمی کرد، بلکه کامال بی پروا، کوچه بازاری و گاه بی ادبانه با مخاطبش گفت وگو می کرد و این اتفاق، انقالبی 
بود در قالب موسیقی ما که به دست جوانان و نوجوانان آن زمان در حال رخ دادن بود. اما چطور و چگونه؟

ما از طریق اینترنت دایل اپ )dial-up( و ماهواره، به دهکدة جهانی وصل شدیم و دیدیم که در آن 
طرف مرزهایمان چه خبر است و موسیقی رپ چیست. فهمیدیم امینم کیست یا توپاک چطور کشته شد! 

مایکل جکسون را با آن رقص هایش دیدیم و البته بریک دنس را شناختیم...

جوانان در »یاهو ۳۶۰« و بعد »یاهو مسنجر« باهم گفت وگو کردند و در پارک های کالن شهرها دور 
هم جمع شدند. در همین قرارها بود که »هیپ هاپ فارسی« متولد شد. میتینگ های رپ و البته بریک دنس 
که عده ای از روی ناآگاهی آن را رقص تکنو می دانستند، در پارک ها به یک اپیدمی تبدیل شده بود! خط 
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و نشان های عجیب و غریب روی دیوار خیابان ها 
دیده می شد به طوری که در ادامۀ این روند،  احتماالً 
ایران، سال ۸۵ و  اولین رویداد رسمی گرافیتی در 

در تهران اتفاق افتاده است.

برای  هویتی  دنبال  به  که  نوجوانانی  و  جوانان 
خود بودند، آن را در هیپ هاپ یافتند و سپس تخم 
هیپ هاپ فارسی را در این خاک کاشتند. دانه ای که 

امروز به درختی ثمرده تبدیل شده است.

اتفاق شد  این  بررسی این که چه چیزی باعث 
و چرا هیپ هاپ به یکی از تاثیرگذارترین جنبش ها 
دهۀ  دوم  نیمۀ  متولدین  )از  ایرانی  جوانان  بین  در 
شده  هشتادی ها(  دهه  در  و  امروز  به  تا  شصت 

می توان  را  است 
مختلف  زوایای  از 
جامعه شناسی بررسی 
نگارنده  اما من  کرد؛ 
به عنوان  اینجا و  در 
آستانآ  در  که  کسی 
هستم  سی سالگی 
عمرم  دوم  نیمۀ  و 
تاثیر  تحت  کاماًل  را 
هیپ هاپ  فرهنگ 

)مشخصًا گرافیتی( می دانم، قصد دارم از زاویۀ خود 
به این موضوع بپردازم.

برای جواب دادن به این سوال ابتدا باید بدانیم 
تاثیرگذار  دلیل  بتوانیم  تا  به واقع چیست،  گرافیتی 

بودنش را نیز بهتر متوجه شویم!

گرافیتیخودنمایِیموفق
یاسالحیبرایمبارزه؟

من گرافیتی را در جامعۀ سنتی-مذهبی کاشان 
انجام دادم؛ در آنجا به عنوان یک جوان سرخورده 
که همواره به دنبال راه ارتباطی برای حرف زدن با 
مردم بودم، هیپ هاپ به من جرات داد و گرافیتی 
بود که به دادم رسید. در جوامع سنتی شما به عنوان 
نوعی  و  گرفته شدن  نادیده  با  همواره  یک جوان، 
را  آن  باید  یا  که  می شوی  روبه رو  تمامیت خواهی 
بپذیری و یا به نوعی با آن بجنگی! حد وسط و راه 

دیگری وجود نخواهد داشت.

یا  و  من 
ما،  بگویم  بهتر 
را  جنگیدن  راه 
و  کردیم  انتخاب 
ما  اسلحۀ  گرافیتی 
که  سالحی  بود؛ 
بهمان  همه چیز  
کوچک تر  می داد؛ 
راهی  بودم،  که 
خودنمایی،  برای 
انرژی  میان هم سن و سال ها و تخلیه  اندام  عرضۀ 
سعی  شدم  بزرگ تر  که  کمی  اما  بود.  نوجوانی ام 
فهمیدم  و  کنم  درک  را  هیپ هاپ  حقیقت  کردم 
از این اسلحه چطور می توانم درست استفاده کنم؛ 
است  واکنش جامعه  گرافیتی  که  می کنم  فکر  حاال 
به سیستمی که می خواهد همه را مطیع و بردة خود 
نیز  را  از محیط  ما  تمام سهم  کند و در عین حال 
زیرکانه می دزدد! به ما می گوید این لباس را بپوش، 

من گرافیتي را در جامعۀ سنتي-مذهبي کاشان انجام دادم؛ 
در آنجا به عنوان یک جوان سرخورده که همواره به دنبال 
راه ارتباطي براي حرف زدن با مردم بودم، هیپ هاپ به من 
جرات داد و گرافیتي بود که به دادم رسید. در جوامع سنتي 

شما به عنوان یک جوان، همواره با نادیده گرفته شدن و نوعي 
تمامیت خواهي روبه رو مي شوي که یا باید آن را بپذیري و یا 

به نوعي با آن بجنگي!
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این موزیک را گوش کن، این نقاشی را ببین، این 
حرف را بزن و این کار را بکن و آن دیگری ها را 

نکن و ...

پس ما برای همین پا روی این قانون گذاشتیم.

گرافیتیچیست؟
بین خالقان گرافیتی عقاید متفاوت است؛ چرا 
که کسی سعی نکرده است با نظارت و کنترل همه 
را به حرکت کردن در یک مسیر و با یک تفکر سوق 
سلیقه ها  و  عقیده ها  تفاوت  گرافیتی  در  پس  دهد! 
امری طبیعی ست. ما فهمیدیم که دیوار یک »رسانۀ 
بزرگ« است که به همۀ ما اجازه می دهد هر آنچه 
اما  بگذاریم.  نمایش  به  آن  روی  بر  را  می خواهیم 
مختلف،  تفکرات  و  نظرها  اختالف  این  همۀ  با 
گرافیتی کارها  تمام  آثار  بین  مشترکی  فاکتورهای 
داد  تشخص  بهتر  می شود  آنها  با  که  دارد  وجود 

گرافیتی واقعی چیست:

 1- بی اجازه و بدون مجوز بودن
۲- بدون انگیزة مالی بودن

البته یادتان نرود که هیچ گرافیتی کار حقیقی ای 
سعی  آنها  ندارد!  عموم  رضایت  جلب  در  سعی 
به  و  بیاورند  در  را  خوب  آدم های  ادای  نمی کنند 
یعنی  این  نمی کنند.  را  جامعه  چاپلوسی  عبارتی 
ما  حال  می زند؛  را  خودش  حرف  کار  گرافیتی 
می توانیم آن را دوست داشته باشیم و یا از آن متنفر 
شویم، اما قطعًا آن را خواهیم دید! این چیزیست که 

برای یک گرافیتی کار واقعی اهمیت دارد!

تا به حال بارها شده که شنیده و یا خوانده اید که 
می گویند: »گرافیتی یک هنر اعتراضی است.« شاید 
برایتان سوال شده باشد که نوشتن حروفی درهم و 
بعضًا ناخوانا، چه اعتراضی را همراه با خود دارد و 

به چه چیزی اعتراض می کند؟

گرافیتی  کافی  اندازة  به  کلیشه ای  جملۀ  این 
است،  داده  قرار  مورد کج فهمی عموم  ایران  در  را 
به طوری که اکثر افرادی که اندکی با گرافیتی آشنا 
به دنبال  می بینند،  را  گرافیتی  اثر  یک  وقتی  هستند، 
مشخص  مسائلی  به  اعتراض  از  نشانه هایی  یافتِن 
بدون  گرافیتی هایی  حتی  و  هستند  گرافیتی  آن  در 

مضمونی مشخص را بی ارزش می دانند...

از آنکه یک  بدانیم که گرافیتی پیش  باید  ابتدا 
»هنر« اعتراضی باشد، یک »عمل« معترضانه است! 
هنر مجموعه ای درون گرافیتی است؛ یعنی یک اثر 
اما  نباشد،  یا  و  باشد  هنرمندانه  می تواند  گرافیتی 
همین  گرافیتی  است!  معترضانه  عملی  به طور حتم 
بدون  عده ای  که  همین  است!  اعتراض  هست  که 
ترس )حتی با ترس( و با علم بر این که عملشان 
جرم و قانون برایشان مجازات در نظر گرفته است 
اعتراض  قانون  این  به  یعنی  می دهند،  انجام  را  آن 
نادیده اش  هرروز  که  نپذیرفته اند  را  آن  و   دارند 

می گیرند!

گرافیتی در واقع همان حرکت وندالیسمی روی 
شابلون های  همان  گرافیتی  مغازه هاست؛  کرکرة 
معناگرایانه است. گرافیتی همه چیز هست و گرافیتی 
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که  کند  مشخص  نمی تواند  کسی  نیست.  هیچ چیز 
چطور  کند،  حرکت  مسیری  چه  در  باید  گرافیتی 
پا  قانون ها را زیر  آنها وقتی  نباشد.  باشد و چطور 

گذاشتند، سعی نکردند قانونی جدید وضع کنند!

به  گرافیتی کارها  همۀ  که  باشید  نداشته  توقع 
مسائل و مشکالت روز واکنش نشان دهند. گرافیتی 
برای هر تفکری جا دارد و همه را به خود می پذیرد، 
چراکه این دیوارها تمام ناشدنی هستند. باید گفت 
که گرافیتی برای همۀ  آن تروآپ های تکرار شونده 
که تکراری نمی شوند جا دارد؛ برای استنسیل های 
گالری های  برای  دارد؛   جا  تکراری  اما  متفاوت 
پر  که  آبی  کانال های  برای  و  پل ها  زیر  رنگارنگ 
فریاد  برای  گرافیتی  دارد.  جا  گرافیتی  از  می شود 
دارد  جا  شهر  دیوارهای  روی  زنان شدن  اعتراض 
و حتی برای آنها که نمی دانند گرافیتی چیست و با 
خطی معوج مشکالت مردم را بلند روی دیوارهای 

شهر فریاد می زند هم جا دارد!

کنندة  دنبال  می توانید  مخاطب  عنوان  به  شما 
شیوه ای باشید که می پسندید. می توانید منتقد افکار 
را  کارش  کلی  بطور  یا  و  باشید  کار  گرافیتی  یک 
بهم  گرافیتی  از  حالتان  بگویید  می توانید  کنید.  رد 
می کند؛  کثیف  را  شهر  دیوارهای  اینها  و  می خورد 
چون  هستید  گرافیتی  عاشق  بگویید  می توانید 
جان  شهر  بی روح  دیوارهای  به  یا  است  تاثیرگذار 
می دهد . اما در هر صورت باید بدانید که گرافیتی 

بی هیچ قانونی پیش خواهد رفت...

گرافیتیوسیستم
گرافیتی کار در هر عملش خودش است، واقعی 
دستمالی  را  اثرش  ارگانی  هیچ  چراکه  مردمی.  و 
را  آن  که  است  گرافیتی  در  عنصر  همین  نکرده. 
مردم  شده.  تاثیرگذاری اش  سبب  و  کرده  خاص تر 
دیگر حالشان از نصیحت به هم می خورد. حالشان 
از پیام های اخالقی توخالی که هرروز در گوششان 
در  هرروز  اینکه  از  می خورد.  بهم  شده  خوانده 
شهر  دیوار  و  در  روی  حتی  و  تلویزیون  و  رادیو 
می خواهند یادشان بدهند که »خوب باشید«، خسته 
شده اند. نتیجه این می شود که گاه حتی وقتی اساتید 
با هزینه های سنگین  نقاشی در پروژه های عظیم و 
از  بی اعتنا  مردم  اکثر  می کنند،  دولتی  دیوارنگاری 
کنارشان عبور می کنند. اما همین آدم ها وقتی یک اثر 
گرافیتی می بینند با اشتیاق کنارش عکس می گیرند! 
مشابه این اتفاق در موسیقی نیز رخ داده و دلیل بر 

تاثیرگذاری رپ شده است. 

 پس در واقع به همین دلیل است که دولت ها 
منتقدان گرافیتی و رپ، می بینیم.  اول  را در صف 
سیستم وقتی ببیند که ابزارش برای کنترل مردم به 
را  عرصه  نیست،  تاثیرگذار  رپ  و  گرافیتی  اندازة 
بر آن تنگ می کند؛ گرافیتی ها را پاک می کند و به 
رپ مجوز نمی دهد, با خالقان آن ها برخورد می کند؛ 
می گوید گرافیتی مخرب است و رپ بنیان خانواده 
را به خطر می اندازد، اما ذره ای برایش بنیان خانواده 
تاثیرگذاری،  دارد  اهمیت  که  نیست. چیزی  مطرح 
هاپ  هیپ  بودن  اعتراضی  و  آنارشیستی  خاصیت 

است!
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مردم  توجه  چیست؟  فشارها  این  نتیجۀ  اما 
کشورهای  در  می شود!  برابر  چندین  هیپ هاپ  به 
پیشرفته، سیستم ها از این مرحله عبور کرده  و متوجه 
پاک کردن  رپ،  یا  گرافیتی  نابودی  راه  که  شده اند 
منفی  تبلیغات  و  ببند  و  بگیر  و  شهر  سطح  از  آن 
کردن نیست، بلکه رام کردن آن است! امروزه وقتی 
صفحات بزرگان گرافیتی در دنیا را نگاه می اندازی 
پر شده است از نقاشی های غول پیکری که بدنۀ 
از  کرده اند،  پر  سقف  تا  کف  از  را  ساختمان ها 

زرق  پر  نقاشی های 
و برق که اکثر قریب 
ضرری  اتفاقشان  به 
ندارند؛  برای سیستم 
شهری  تبلیغات  نه 
می کنند،  خراب  را 
سیستم  بر  نقدی  نه 
فضای  نه  و  دارند 
را  ها  دولت  جوالن 
در  می کنند.  محدود 
عین حال همان ظاهر 

و همان تکنیک گرافیتی را هم دارند! چه چیزی بهتر 
از این؟ حاال دیگر نه سیخی می سوزد و نه کبابی ...

گرافیتی،  کردن  کم اثر  یا  بی اثر  برای  این ها 
تعریف آن را عوض کردند! گرافیتی که ضد تبلیغات 
است!  گرفته  قرار  تبلیغات  خدمت  در  حاال  بود 
و  آکادمیک  نقاشان  به  را  جایشان  رایترها  گرافیتی 
دیوارنگار داده اند. گرافیتی کارها مخفیانه و شبانه با 
اما  می زدند،  گرافیتی  دیوارها  روی  هزینۀ شخصی 
حاال هنرمندانی خودفروخته به اسم گرافیتی در روز 
روشن با جرثقیل و باالبر ساعت ها و روزها مشغول 

هنگفت  قراردادهای  بابتش  که  هستند  اثری  خلق 
بسته اند ولی ادعا می کنند گرافیتی کار هستند!

هنرمستقل
اما چاره چیست؟ چطور می شود گرافیتی را از 
این وابسته شدن نجات داد و از این مرگ ناملموس 
جلوگیری کرد؟ یک هنرمند در هر سبک و شیوه ای 
برای خلق  باشد  که 
پول  به  نیاز  آثارش 
بهترین  در  دارد. 
باید  ممکن  حالت 
خرجش  با  دخلش 
وگرنه  دربیاید  جور 
و  کرده  رها  را  هنر 
می رود.  نان  به دنبال 
نیستم  عالقه مند 
وقتی از هنر صحبت 
می کنم، حرف پول و دخل و خرج و نان هم بزنم؛ 
نکنیم  فرار  دردناک  واقعیت  این  از  است  بهتر  اما 
انسان ها  مابقی  همانند  نیز  هنرمندان  که  بپذیریم  و 
زندگی و هزینه هایی شخصی دارند؛ مثل همۀ ما که 
صبح تا به شب دنبال پول هستیم و وقت کمتری 
برای تفریح داریم. حال فکر کنید که در این میان 
دغدغۀ هنر هم داشته باشی. راه های زیادی هست 
که هنرمند می تواند از طریق آنها کسب درآمد کند 
که البته دغدغۀ »کسب پول از هنر« هرچقدر بیشتر 

باشد نتیجه اش آثار پوچ تری خواهد بود! 

گرافیتي که ضد تبلیغات بود حاال در خدمت تبلیغات قرار 
گرفته است! گرافیتي رایترها جایشان را به نقاشان آکادمیک 
و دیوارنگار داده اند. گرافیتي کارها مخفیانه و شبانه با هزینۀ 
شخصي روي دیوارها گرافیتي مي زدند، اما حاال هنرمنداني 

خودفروخته به اسم گرافیتي در روز روشن با جرثقیل 
و باالبر ساعت ها و روزها مشغول خلق اثري هستند 

که بابتش قراردادهاي هنگفت بسته اند ولي ادعا مي کنند 
گرافیتي کار هستند!
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در این بین گرافیتی با تمایز و تفاوت بسیاری نسبت به همه سبک های هنری گزینه های متفاوت تری 
برای کسب درآمد دارد و البته این ایده که گرافیتی بر پایۀ سرکش بودنش استوار است ممکن است این 
تفکر را ایجاد کند که گرافیتی کار باید همواره هزینه کند و کسب درآمد از موقعیتش به هر طریقی که باشد 
نامشروع است، که این حرف هم چندان منطقی نیست. برخی از هنرمندان گرافیتی، کار خود را در دو بخش 
پیش می برند؛ در یکسو خود را وفادار به خیابان و خلق آثاری بدون اجازه و  مجوز می کنند و  در سوی 
دیگر آثاری را برای کسب درآمد روزانۀ خود خلق می کنند.  به نظر می رسد در حال حاضر این کار، بهترین 

گزینۀ  پیش روی گرافیتی کاری باشد که استقالل آثار برایش مهم است! 

بنابراین در این شرایط به عنوان مخاطب و طرفدار هیپ هاپ اگر می خواهیم هنر مستقل زنده بماند باید 
از هنرمندش حمایت کنیم، باید آثاری را که برای فروش می گذارد بخریم، باید فرهنگ غلط دانلود رایگان را 
فراموش کنیم و نیز باید یاد بگیریم بهای هنر را هم مثل هر چیز دیگری که استفاده می کنیم، پرداخت کنیم. 
گرافیتی کاران نیز گه گدار آثاری را در قالب تیشرت، استیکر، گرافیتی روی بوم، گرافیتی پرینت و غیره برای 
فروش می گذارند که می توانیم با خرید آثارشان سبب شویم توانی برای ادامۀ مسیر داشته باشند. همچنین با 

به اشتراک گذاشتن آثاری که خودشان رایگان منتشر می کنند می توانیم از آنها حمایت کنیم.

هنوز گرافیتی در ایران زنده است، هنوز خیابان زنده است. پس االن باید کاری کرد، قبل از آنکه رسانه ها 
و سیستم، پتانسیل این جنبش را به طور کامل در جهت منافع خود مصادره کنند و قبل از این که هنر در 

خیابان نفله شود و قبل از اینکه هیپ هاپ بمیرد.
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درتکاپویرسمیت
نگاهیبهوضعیتحقوقیرپفارسیدرسالیاناخیر

حسنرجبپور

رپ فارسی از ابتدای ورود به عرصۀ موسیقی ایران دچار حواشی متعددی شد که مسیر پیشرفت آن 
را با اختاللی شدید مواجه ساخت. از مهم ترین نمودهای این موانع و شاید مهم ترین آن ها، ممنوعیت و 
عدم  رسمیت قاطبۀ کارهای تولیدشده در این سبک و سازوکار پیچیدة اصدار مجوز بود که البته کماکان 
گریبان گیر هنرمندان فعال در این زمینه است. طی این نوشتار قصد داریم تا با بررسی حقوقی، این معضل 

را واکاوی کنیم.
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کداممحدودیت؟کدامآزادی؟
حقوق،  )معرفت(  علم  عالم  در  علی االصول 
راه  در  گام نهادن  و  تقنین  از  صحبت  که  هنگامی 
توجه  آن چه  می شود،  مطرح  عمومی  نظم  تدبیر 
می کند،  جلب  خود  به  را  فالسفه  و  حقوق دانان 
بر  استثنای  حدود  و  آن  عکس  یا  آزادی  اصالت 
اصل است. به نظر می رسد که در نظم کنونی جهان، 
این اصل  بر  آزادی آدمی است و آن چه  با  اصالت 
نظم  با  تنگاتنگی  و  مستقیم  ارتباط  باید  بنهد،  قید 
عمومی داشته باشد. چنان که گذر از آن، این نظم )و 
نه صرفًا عرف مصطلح در میان مردم( را خدشه دار 
باز  باید بر کل پیکرة حقوق چتر  کند. این دیدگاه 
کند تا مبنایی برای جای گیری صحیح و کامل آزادی 
در جامعه باشد و بتواند پیش زمینۀ خاص مؤلفه های 

دموکراسی و حقوق بشر را بپذیرد.

ارتباط  دربارة  محدودیتی  با  وقتی  کلی  به طور 
ابزار  از  دولت  و  می شویم  مواجه  حقوق  و  هنر 
سانسور یا ممانعت کلی با نشر اثر استفاده می کند، 
این محدودیت می تواند از سه سرچشمه ناشی شده 
سیاق  و  در سبک  را  ایراد  قانونی  نهاد  اول،  باشد: 
امر تولیدشده بداند و با کلیۀ مصادیق آن مخالفت 
کند؛ دوم، مشکل از مصداق خاصی از فعالیت هنری 
نشأت بگیرد و مرجع رسمی با ماهیت کل آن سبک 
به چالشی برنخورده باشد و سوم، هدْف محدودیت 

شخص هنرمند باشد و نه اثر تولیدشدة وی.

که  است  این  می شود  پرسیده  که  سؤالی 

دلیل  سه  این  از  یک  کدام  فارسی  رپ  مورد  »در 
که  نظر می رسد  به  باشد؟«  منبع چالش ها  می تواند 
قانون گذار و نهاد مجری قانون در این حیطه بسیار 
شاهد  اخیر  سالیان  در  است!  کرده  اقدام  سلیقه ای 
این امر بوده ایم که رپ فارسی به طور مطلق ممنوع 
نبوده است. این سبک به آرامی در اوایل دهۀ هشتاد 
شمسی میان جوانان راه یافت و دولت برای کنترل 
این نفوذ سعی داشته است تا رپ فارسی را به مسیر 
مطلوب خویش هدایت کند و به همین دلیل از این 
سبک موسیقی با بیانی طنز در تیتراژهای سریال های 
سال  چند  در  است. حتی  کرده  استفاده  تلویزیونی 
راستای  در  که  از گفت آوازهایی  دسته  آن  به  اخیر 
اعطا  مجوز  تولیدشده  حکومت  با  همگام  نظرات 
شده است و نهادهای مختلف رسمی به حمایت از 
این آثار پرداخته اند. در مورد منشاء سوم که در بند 
پیش به آن اشاره شد نیز به وضوح می توان به موارد 
سوءسابقۀ  دلیل  به  هنرمند  که  کرد  اشاره  متعددی 
الزم،  مجوز  بدون  موزیک هایی  خواندن  یا  کیفری 
در مراحل بعدی نیز از رسمی شدن بازنمانده است 
اهالی سیاست و خواندن موسیقی هایی  با  دیدار  و 
هم راستا با سیاست گذاری های نهادهای رسمی نیز 
به او در این مسیر کمکی نکرده است. این برخورد 
نتیجه می رساند که مخالفت  این  به  را  ما  سلیقه ای 
ماهیت  و  اشخاص  با  بلکه  نیست،  سبک  خود  با 
پروژه های هنری آن هاست. حتی می توان گفت که 
بوده است،  برخوردار  بیشتری  از قدرت  دلیل دوم 
با  که  اعتراضاتی  حتی  اخیر  مدت  طی  که  چرا 
نیز  پاپ  چون  پذیرفته شده ای  موسیقی  سبک های 
انجام شده است به همین مخمصه مبتال شده اند و 

موضوع اصلی، خود محتوای اعتراضی است.
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دربابوضعموجود
پدیدة  با  نهادهای رسمی  مواجهۀ  امروز شکل 
رپ فارسی دچار دو اشکال کلی محتوایی و فرمی 
است که هر کدام را باید در جای خود به طور جدی 
مورد بحث قرار داد. اشکاالت فرمی نیز خود در دو 

مورد مختلف صادق می آید.

حدود  رعایت  عدم  اول:  فرمی  ایراد 
دخالت و نظارت

اعمال  برابر  در  دولت ها  عملکرد  و  رویه 
به  مدنی  جامعۀ  سطح  در  شهروندان  که  مختلفی 
نظارت  دستۀ  دو  به  اصوالً  آن هستند،  انجام  دنبال 
و دخالت تقسیم می گردد. در رویکرد دخالت، دول 
با نقص واضح و حداکثری آزادی شهروندان خود، 
بر  را  اختیار  امکان مسیر  تا حد  تالش می کنند که 
که  موظفند  مردم  دلیل  همین  به  و  کنند  تنگ  آنان 
ادارات  از  گوناگون،  و  مختلف  اعمال  انجام  برای 
است  پر واضح  نمایند.  اخذ مجوز  به  اقدام  دولتی 
باید(  دقیق تر،  عبارت  به  )یا  می توانند  دولت ها  که 
به جای انتخاب این سازوکار حداکثری، از مکانیسم 
حداقلی نظارت بهره ببرند و به جای کنترل پیشینی، 
از  عاری  و  واضح  قوانین  و  مقررات  تصویب  با 
ابهام، صرفًا به مدیریت پسینی بپردازند و تخلفات 
احتمالی انجام شده را )که البته باید با تفسیر بسیار 
مضیقی به عنوان تخلف در نظر گرفته شده باشند( 
مدون  قوانین  طبق  و  مخصوص  دادگاه های  در 

بررسی نمایند.

آن جا که سخن از مجوز و اصدار آزادی برای 
اعمال جمعی شهروندان به میان می آید، عدم اعتماد 
علنی  کاماًل  شهروندان  و  حکومت  میان  متقابل 
می گردد و این امر برای یک جامعۀ سیاسی در قرن 
۲1 میالدی شمایلی مضحک دارد. مبرهن است که 
عدم تصحیح این ایراد فرمی تنها باعث بیشترشدن 
شکاف بین آرمان های اشخاص و انتظارات حکومت 
می شود که می تواند فروپاشی اجتماعی را نزدیک و 
نزدیک تر کند. همچنین باید افزود، ادامۀ این روند 
دنبال  به  در جامعه  را  نظمی  و  استحکام  هیچ گونه 

نخواهد آورد. 

ایراد فرمی دوم: نقش مغفول ماندة اصول 
حاکم بر حقوق اداری

حقوق اداری آن بخش از حقوق است که نقطۀ 
تالقی میان دو علم حقوق و مدیریت تلقی می شود. 
دولت- ادارة  نحوة  آن  سلطۀ  کرسی  که  آن جا  از 

است.  مجریه(  قوة  مدیریت  )علی الخصوص  ملت 
به نطر می رسد دومین ایرادی که از منظر فرمی بر 
وضع رابطۀ موجود میان حقوق و رپ فارسی وارد 
است، عدم رعایت اصول مسلم حقوق اداری است. 
را  آن ها  نقص  می توان  که  متعددی  اصول  میان  از 
و  قانونی بودن  اصل  دو  کرد،  مشاهده  میان  این  در 

شفافیت از اهمیت بیشتری برخوردارند.

اصل قانونی بودن همان گونه که از نامش پیداست 
مؤید این نکته است که تمام آن اعمال حقوقی که 
بر  باید  اداری رقم می خورد،  در چارچوب حقوق 
افراد و  این  تا  بگیرد  قانونی شکل  اساس نصوص 
جایگزین  که  نباشند  آن ها  شخصی  ادلۀ  و  سالیق 
محدودیت های  اعمال  و  تصمیم گیری  در  قوانین 
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مسئلۀ  بستر  در  آن  واکاوی  می شوند.  رسمی 
موضوع بحث ما، یعنی رسمیت یافتن رپ فارسی، 
نشان می دهد که محور تمام معضالت هنرمندان و 
فعاالن این عرصه همین مسئله است، چرا که با نگاه 
تمام  در  می شوند.   مواجه  امر  متصدیان  استصوابی 

قوانین و مقرراتی که 
به این مسئله مربوط 
از  ردی  می شوند، 
ممیزی های  شفافیت 
وزارت  مدنظر 
ارشاد  و  فرهنگ 
قوانین  در  اسالمی 
و  نیست  موضوعه 
و  کلی  عناوین  با 
مسئله  با  مصداق  پر 

سازوکار  باید  که  گفتیم  پیش تر  می شویم.  مواجه 
نظارْت جایگزین روش اعطای مجوز شود که این 
عماًل  قانونی بودن  حساس  اصل  رعایت  بدون  امر 

ناممکن و عقیم خواهد بود.

در  زیادی  نمود  آن  اصل دوم که عدم رعایت 
وضع کنونی رپ فارسی دارد، اصل شفافیت است. 
اداری  اعمال  گفته اند  اصل  این  دربارة  حقوق دانان 
کاماًل  باید  ذ ی صالح  نهادهای  توسط  انجام شده 
آن  از  برای شکایت  دسترسی  هم  تا  باشند  شفاف 
اعمال به راحتی مقدور باشد و هم امکان تحلیل و 
بررسی آن تصمیمات اتخاذشده برای همگان وجود 
داشته باشد. به نظر می رسد که وجود نهادهای ناظر 
قوة  و  انتظامی  نیروی  ورود  و  متعدد  مداخله گر  و 
البته عدم وضوح شرایط  قضائیه به این موضوع و 
شعر  دفتر  و  موسیقی  دفتر  در  تصدی  برای  الزم 

صالحدیدی  انتخاب  به نوعی  و  فرهنگ  وزارت 
چندگانگی  و  ابهام  که  شده اند  سبب  استصوابی  و 
بسیار شدیدی نمایان و فهم دلیل اصلی و متقن عدم 
صدور مجوز یا لغو مجوز صادره کاری صعب شود . 
این نکته قابل توجه است که ورود نهادهای مختلف 
سبب  نظارت  برای 
سردرگمی  چنان 
شده  ثباتی  عدم  و 
است که حتی بعضًا 
این  از  پس  هنرمند 
که موفق به دریافت 
فعالیت  برای  مجوز 
صحنه ای  یا  آلبومی 
عدم  با  است،  شده 
سوی  از  موافقت 
نهاد دیگر روبه رو می شود و مجبور است تمام راه 
باعث  آمده را دوباره طی کند. عدم شفافیت حتی 
با  فرهنگ  وزارت  آن چه  فهم  برای  که  است  شده 
استناد به آن ممکن است کاری را دارای صالحیت 
رویۀ  و  کیفری  قوانین  به  رجوع  به  مجبور  نداند، 

معمول میان هنرمندان زیرزمینی می شویم.

ایراد ماهوی: حقوق به مثابة ابزار سهولت، 
نه مانع

بگذریم،  که  پیش گفته  فرمی  مباحث  تمام  از 
با این  باید به این نکتۀ مهم توجه کنیم که حقوق 
شکل و شمایل، کاربرد و کار ویژة خود را نمایان 
ساخت  امور  سایر  مانند  نیز  حقوق  نمود.  نخواهد 
درست  هنگامی  ابزار  یک  به عنوان  بشریت،  دست 
عمل خواهد کرد که موضوع عمل خود را بشناسد 

به نظر مي رسد که وجود نهادهاي ناظر و مداخله گر متعدد و 
ورود نیروي انتظامي و قوة قضائیه به این موضوع و البته عدم 
وضوح شرایط الزم براي تصدي در دفتر موسیقي و دفتر شعر 
وزارت فرهنگ و به نوعي انتخاب صالحدیدي و استصوابي 
سبب شده اند که ابهام و چندگانگي بسیار شدیدي نمایان و 

فهم دلیل اصلي و متقن عدم صدور مجوز یا لغو مجوز صادره 
کاري صعب شود .
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انسان  صرفًا  حقوق  علم  موضوع  که  صدالبته  و 
حیات  راه  در  بخواهد  اگر حقوق  غیر.  ال  و  است 
و سرگرمی های معمول انسان که سبب مشکالت و 
ضررهایی برای غیر نمی شود هم سنگ تراشی کند و 
ظاهر چماق به خود بگیرد، جایی در درون آن دسته 
می کند  تبعیت  آن  از  میل  با  انسان  که  هنجارها  از 
انسان  مشروع  آزادی های  به  باید  داشت.  نخواهد 
احترام گذاشت و او را تا آن جا محدود کرد که عمل 
برخالف آن هنجارها سبب ضربه به حیثیت و جان 
و مال دیگران شود. حوزة موسیقی حوزه ای نیست 
مجرمانه ای  و  خطرناک  چشم انداز  چنین  بتوان  که 
برای آن در نظر داشت و باید با تسامح و تساهل 

بیش تر با مسئلۀ هنر و مشتقات آن برخورد کرد.

چرامجوز؟
پیش تر گفتیم که اصوالً دولت ها باید از حیطۀ 
کنند.  اکتفا  نظارت  حوزة  به  نموده،  عبور  دخالت 
این مسئله امری مهم است که »آیا اصوالً به مجوز 
گروه های  نظرات  باید  باب  این  در  است؟«؛  نیاز 
مختلف و عالمان علوم متعدد را بررسی کرد. طبعًا 
پیش زمینه های سیاسی و اجتماعی در دکترین افراد 
مؤثر خواهد بود. عدة زیادی از اهالی فرهنگ برآنند 
که مجوز نافی آزادی بیان است و دولت با اقدام به 
صدور مجوز و ارعاب و مجازات متخلفین از اخذ 
مجوز صرفًا به فربه شدن خود کمک کرده و با این امر 
به فرهنگ و هنر ضربه ای مهلک وارد آورده است. 
این دیدگاه مورد پذیرش عدة زیادی از حقوق دانان 
نیز قرار گرفته است، چرا که اصول حقوق بشر در 
حوزة فرهنگ و هنر ایجاب می کند که هنرمند در 

مقام بیان نظرات خود آزاد باشد و از بیان عقاید و 
نظرات خود واهمه ای نداشته باشد. فرهنگ عمومی 
یک جامعه تنها از راه تضارب آراست که پیشرفت 
می کند و پیش بینی سازوکار صدور مجوز با قدرت 

از این تضارب آراء جلوگیری می کند.

و  اجتماعی  فعاالن  از  عده ای  مقابل  در 
بسیار  را  دولت  جایگاه  که  سنتی تر  حقوق دانان 
و  نهاد  پیش بینی  که  برآنند  برمی شمرند،  مقدس 
راه  در  مانعی  تنها  نه  مجوز  برای صدور  سازوکار 
هرس  و  اصالح  با  بلکه  نیست،  فرهنگی  توسعۀ 
رشد  به  می تواند  درخت  این  آفت زدة  شاخه های 

فرهنگی اجتماع کمکی دوچندان کند.

واقعیت این است که نظر دستۀ اخیرالذکر تا حد 
زیادی صحیح است. هنرمندان، دیدگاه های اخالقی 
متفاوتی دارند که می تواند با نظام اخالقی مطلوب و 
پذیرفته شدة جامعه در تضاد باشد. اما پاسخ به این 
ایراد قطعًا در همان تفکیک بین نظارت و دخالت 
که  است  ضروری  بسیار  نکته  این  گرچه  است. 
دولت به هنرمندان اجازه ندهد که هر سخنی را به 
نوجوانان  و  )علی الخصوص کودکان  گوش جامعه 
زیر سن قانونی( برسانند و از تبلیغ امور غیرقانونی 
اما بدون شک چیدمان سازوکاری  جلوگیری کند، 
پسینی در مقام دادگاه و صدالبته نوشتن متن مدون 
مثمر الثمر  بسیار  ناظر  مقام  یک  تعیین  و  شفاف  و 
روش  و  راه  درنظرگرفتن  به  نیازی  و  بود  خواهد 

پرشبهه و ناقض حق آزادی بیان نیست.
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امراخالقی:تأثیرنافرمانیمدنی
علمای حوزة اخالق در مورد نافرمانی مدنی و گسترة آن نظرات متعددی ارائه کرده اند. برخی با استناد 
به این نظریات معتقدند در جوامعی مانند کشور ما که دولت چنین سازوکاری پیش بینی کرده است و راه 
را برای بیان بیّن نظرات عده ای بسته است، بر سایر هنرمندان است که با عدول از اخذ مجوز به این امر 

اعتراضی مدنی نموده، راه را برای تغییر و اصالح سریع تر این مشکل هموار سازند.

نافرمانی مدنی خود یک حکم جبری  برآنند که  از علمای اخالق و فلسفۀ اخالق  اما دسته ای دیگر 
اخالقی نیست و فرد در جامعه از نظر اخالقی تحت فشار نیست که حتمًا به نافرمانان مدنی بپیوندد، بلکه بر 
فرد نافرمان است که پس از اشعار نافرمانی خود، تبعات این نافرمانی را بپذیرد و از تصمیم خود بازنگردد.

چارهیابی
به نظر می رسد که با توجه به آن چه در نوشتار ذکر شد، تنها راه برون رفت از وضعیت بغرنج امروز 
رپ فارسی، اعطای آزادی بیش تر به فعاالن حوزة مذکور و تفسیر مضیق از محدودیت در عرصۀ هنر است. 
حذف آرام مکانیسم اعطای مجوز و جایگزینی قوانین مدون و دقیق، معیّن و مشخص نمودن نهاد تصمیم گیر 
به جای نهادهای تصمیم گیر و البته درنظرگرفتن تشکیالتی برای نظارت پسینی صرف می تواند تا حدی به 
رفع مشکالت موجود کمک کند. متأسفانه عدم رسمیت و تابوبودن رپ فارسی نه تنها نتیجۀ مثبتی نداشته 
است، بلکه سبب بی اطالعی واضح بخش بزرگی از جوانان طرفدار این سبک و دیده شدن افرادی که به 
زور پول و رسانه به چشم آمده اند شده است. حذف تابوها و رسمیت آرام این سبک در کنار سایر آثار 
موسیقایی می تواند گفتمان موسیقی ایران را غنی تر کند. تضارب آراء امر بسیار مهمی است که متأسفانه عدم 
وجود زمینۀ رسمی برای رپ فارسی باعث شده است که هنر امروز کشور از این مهم بی بهره باشد. به یاد 
داریم که تا سالیانی نه چندان دور سبک پاپ نیز سرنوشتی مشابه داشت، اما رسمیت این سبک تا حدودی 

توانست فضای مطلوب تری برای پیشرفت آثار این سبک ایجاد نماید.



مقاالت



زیرزمینیمشروعیت
غزالهبداقی1

چکیده
اگرچه دیوارنگاری یا هنر گرافیتی در اصل یکی از اصلی ترین زیرشاخه های فرهنگ »هیپ هاپ« به 
حساب می آید، اما واقعیت این است که این هنر در طول سال های اخیر توانسته خود را وارد گالری های 
هنری، نمایشگاه ها و محافل رسمی و مجوزدار هم بکند. این آیا بازتولیدی غیر وفادارانه به ماهیت گرافیتی 
است؟ در  واقع هنرمنداِن خالق گرافیتی های به  نمایشگاه رفته با تن دادن به مناسبات و قوانین، اصول خود 
را کنار گذاشته اند؟ یا ماجرا بالعکس است و ورود به فضای رسمی و غیر زیرزمینی، سیاستی برای گرفتن 
سهم بیشتری از رسانه و بلندتر رساندن صدایشان بوده؟ در این پژوهش به ماهیت گرافیتی به عنوان یکی 
از بصری ترین ابعاد هیپ هاپ خواهیم پرداخت و همچنین دربارة تمایز هنرهای تجسمی با هنر عمومی 
می خوانیم تا جایگاه گرافیتی در بین این دو و اساسًا در بین هنر بودن یا نبودن معین شود. با این که منابع 

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر 
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معتبر و قابل اتکایی که به تحلیل بسترهای مختلف 
ارائۀ گرافیتی و تفاوت های آن ها در ماهیت و مفهوم 
این روش پرداخته باشند در دست نیست، اما با تکیۀ 
منابع هنرهای تجسمی  اثرگذار  بر  عوامل  موردی 
دست  به  پژوهش  این  پیشینۀ  عمومی،  هنرهای  و 
تجسمی  هنرهای  مطالعۀ  در  همچنین  آمد.  خواهد 
و هنر عمومی برای شناخت جایگاه روش گرافیتی 
در بین این دو و یا دسته ای سوم، از نظریۀ »مطالعۀ 

تطبیقی کری واک« بهره خواهیم برد.

کلماتکلیدی
هنر گرافیتی، گرافیتی نمایشگاهی

 مقدمه
در  که  هستند  واژگانی  ماهیت،  و  مفهوم  معنا، 
سدة اخیر در رابطه با تولیدات هنرْی بیشتر شنیده 
می شوند و در جدول اولویت ها جایگاه مرتفعی پیدا 
کرده اند. در خوانش مدرن تاریخ هنر، حاال هنرهای 
آئینی، قبیله ای و پیش از تاریخ نیز دسته بندی و از 
ماهیت،  اساس  بر  معموالً  و  شده اند  جدا  یکدیگر 
نوع استفاده و کاربرد و شکلی که دارند طبقه بندی 
گونه  این  در  بحث،  به  توجه  با  اگر  شده اند. 
کنار  را  نمایشی  هنرهای  و  موسیقی  جداسازی ها 
به یک دسته بندی چهارگانه می رسیم که  بگذاریم، 
هنرهای تجسمی )هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی( 

و هنر عمومی را شامل می شوند.

هنر گرافیتی شکلی از فرهنگ هیپ هاپ است 
که زیرمجموعۀ هنر عمومی به شمار می رود.  هدف 

ایجاد  سیاسی،  و  اجتماعی  بغرنج  مسائل  بیان  آن 
تمرکز بر روی آن ها با نوعی نگاه اعتراضی است. 
هنری  رشتۀ  این  در  فعال  هنرمندان  دلیل  همین  به 
به طور  و  گذرگاه ها  معابر،  در  را  آثار خود  معموالً 
آیینۀ تمام نمای اجتماع است، ثبت  کلی خیابان که 
بستر  همین  به  عمومًا  سال ها  این  طی  و  می  کنند 
این  گرافیتی  هنرمندان  کار  اساس  مانده اند.  وفادار 
کردن هرگونه  لحاظ  بدون کسب مجوز،  که  است 
ویرایش یا نظرات بیرونی و به عبارت دیگر عاری از 
هر گونه دخالت، ذهنیت و کنش مندی خود را ارائه 
می کنند؛ پس با این تعاریف، به نظر می رسد حضور 
از  آثار در گالری های هنری، که کارها را  این گونه 
پروسه های متعددی مانند گرفتن مجوزهای دولتی 
می گذرانند،  کارشناسان  دست  به  قیمت گذاری  و 
با نفس این هنر تداخل دارد. آیا ورود گرافیتی به 
گالری ها تن دادن به قوانین عمومی و پا پس کشیدن 
گرفتن  برای  سیاستی  یا  است؟  قوانین شخصی  از 
در  همچنین  و  توجه  و  نمایش  از  بیشتری  سهم 
اصاًل  است؟  هیپ هاپ  فرهنگ  اهداف  راستای 
گرافیتی را زمانی که با نقش بستن در دیوارهای یک 
گالری خودنمایی می کند همچنان می توان گرافیتی 
نامید؟ یا باید آن را اثری خواند که دچار استحاله 

شده و حاال جزوی از هنرهای زیبا است؟ 

با  باال  پرسش های  دربارة  پژوهش،  این  در 
تکیه بر چارچوب نظری »کری واک« در مطالعات 
با  و  ترتیب  این  به  شد.  خواهد  کند و کاو  تطبیقی، 
چارچوب  تحلیل  مسیر  پژوهش،  ارکان  به  توجه 
مرجع، زمینه و فرضیۀ تحقیق، ترتیب ساختاری و 
نقاط اتصال الف و ب  در ادامه مورد بررسی قرار 

می گیرد. 
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پیشینةتحقیق
در زمینۀ این پژوهش، مقاالت و کتب محدودی 
نگاشته شده است که همین تعداد نیز عمومًا توجه و 
تمرکز مستقیم بر روی موضوع مورد بحث نداشته اند 
و صرفًا نگاهی گذرا و عمومی به آن انداخته اند. به 
هر جهت خالصه ای از مطالب موجود، به شرح زیر 

است:

»گرافیتی:  تألیفی  کتاب  در   ،)1۳۹۰( کوثری 
اثر  برای  که  عنوانی  برخالف  انتقادی«،  رویکردی 
انتخاب کرده، نگاهی کلی به گرافیتی، تاریخ  خود 
حوزه  این  در  مشهور  هنرمندان  و  آن  شکل گیری 
تا  دارد  آرشیویستی  نگاهی  بیشتر  و  است  پرداخته 
دربارة گونه های  او در شش فصل مجزا  انتقادی.  
»بنکسی«  آن،  تکنیک های  و  گرافیتی  مختلف 
به عنوان یکی از سردمداران این حوزه، مختصری از 
تاریخ جوان پیدایش این هنر در ایران و ظرفیت های 
اجتماعی آن می نویسد. اگرچه نویسنده در این کتاب 
جهت گیری ویژه ای ندارد، اما اطالعات و خصوصًا 
با گرافیتی  لغت نامه ای که بر اساس واژگان مرتبط 
تدوین کرده می تواند برای فعاالن این حوزه کارآمد 

باشد.

نیز در کتاب »گرافیتی  همچنین رشاد )1۳۹۷( 
سطوح  در  مخاطب  در نظر گرفتن  با  چیست؟« 
این  توضیح  و  تعریف  به  ابتدا  شناختی،  مختلف 
پدیدة نه چندان دیرپا می پردازد و سپس به کندوکاو 
الیه های فرهنگی، تأثیرات و الهامات آن از جامعه 
می خواند  نو«  »امری  را  گرافیتی  رشاد  می رسد. 
همین  به  توجه  با  را  آن  بهتر  درک  و  شناخت  و 

ویژگی، نیازمند عوامل متعددی مانند زمان می داند. 
همچنین این کتاب یکی از معدود مواردی است که 
هنرهای  دریچۀ  از  گرافیتی،  توضیح  و  تعریف  در 
معیارها،  شاخصه ها،  با  و  می شود  وارد  تجسمی 
عناصر و کیفیات تصویری به آن هویت می بخشد؛ 
در واقع نگارندة کتاب، گرافیتی را توأمان محصول 
اثری  البته  و  فرهنگی/اجتماعی  وضعیت  بازتولید 

برخواسته از مختصات هنری می داند.

هنرهایتجسمی
در  هنری  شاخۀ  بزرگ ترین  تجسمی  هنرهای 
تمامِی تاریخ هنر است. از نقاشی و مجسمه سازی و 
عکاسی گرفته تا هنرهای سنتی و تزئینات گوناگون 
در اقلیم های مختلف، همه  در این دسته جا دارند. 
با گستردگی این شاخۀ مادر، آن را بر حسب کاربرد 
و ویژگی هایی که دارد، به دو گروه هنرهای زیبا و 
هنرهای کاربردی تقسیم کرده اند. هنرهای زیبا شامل 
کاربردی  جنبۀ  معموالً   که  هستند  آثار  از  دسته ای 
بتوان  نهایت  در  اگر  و  ندارند  روزمره  زندگی  در 
کاربردی هم برای آن ها قائل شد، هدف از ساخت 
کاربردی بودن  اولویت شان،  در  آن ها  ایده پردازی  و 
انواع  مجسمه سازی،  عکاسی،  نقاشی،  است.  نبوده 
چاپ و طراحی معموالً در این دسته قرار می گیرند 
در  درمی آیند.  نمایش  به  هنری  گالری های  در  و 
مقابل معموالً هنرهای کاربردی بر خالف دستۀ اول، 
اساتید  به دست  اغلب  بلکه  هنرمندان  به دست  نه 
در  خاص  افرادی  یا  صنعتگران  فنی،  و  کارگاهی 
یک قبیله تولید می شوند و در زندگی روزمره قابل 
استفاده هستند. با این حال گاهی تزئینات، موتیف ها 
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و ظرایف به کار برده شده در آثار منسوب به هنرهای 
دیگر  قسمت های  از  بیشتری  زمان  بسیار  کاربردی 
در  این،  جز  به  می گیرند.  خود  تولیدکنندة  از  آن، 
زمانۀ معاصر هنرهای کاربردی در خدمت صنعت 
گرافیک،  رو طراحان  از همین  و  نیز هستند  مد  و 
از  بزرگی  بخش  امروزه  غیره  و  داخلی  طراحان 

هنرمندان این دسته را تشکیل می دهند.

واجد  دسته(  دو  هر  )در  تجسمی  هنرهای 
حوزة  در  که  هستند  به خصوصی  ویژگی های 
تجسمی  هنرهای  کیفیات  و  عناصر  امکانات، 
دسته بندی می شوند؛ تعادل، نظم، تناسب، کنتراست 
در  که  هستند  ویژگی ها  این   از  تعدادی  غیره،  و 
سطوح کالسیک هنرهای تجسمی قابل رؤیت اند. با 
این حال نشانه های بارزی از آن ها را در آثار آوانگارد 
کرد،  مشاهده  می توان  نیز  اخیر  به سده های  متعلق 
چرا که به نوعی الفبای این دسته از هنر را تشکیل 

می دهند و قابل تفکیک از آن نیستند.

هنرعمومی
به  عمومی«  »هنر  عنوان  تحت  که  اصطالحی 
کار می رود، تقریبًا پس از یکجانشینی بشر تا امروز، 
مثال های زیادی را به خود اختصاص داده است و 
عمر طوالنی و پر فراز و نشیبی دارد. در یک تعریف 
از هنر و دیزاینی که در شهرها و  ساده، مصادیقی 
معابر عمومی به چشم می خورند زیر مجموعۀ این 
در  هنری  گونۀ  این  جالب  نکتۀ  اما  هستند.  دسته 
است  این  در  آن،  جامعه شناسانۀ  و  فرهنگی  ابعاد 
گروه های  دوم  از طرف  و  دولتمردان  از طرفی  که 
دو  هیپ هاپ،  جامعۀ  مانند  دیگر  اجتماعی  خاص 

هنر  دارند.  دست  به  را  عرصه  این  در  قدرت  سر 
تقویت  و  ایجاد  برای  جایگاهی  سمتی  از  عمومی 
هویتی تزریقی است که سیاست حاکم در هر زمان، 
به آن شهر یا منطقه وارد می کند و از سمت دیگر 
عرصه ای برای رشد هنری مانند گرافیتی. کنار هم 
قرار گرفتن، هم نشینی و چیدمانی که این دو گفتمان 
مختلف در کنار یکدیگر به وجود می آورند، معموالً 
صحنه هایی قابل توجه و تاریخی از دیالکتیکی را به 
وجود آورده که شاید در نگاه اول خواسته و برنامۀ 
از پیش تعیین شدة هیچ کدام از گروه ها نبوده است. 
خط  چند  با  شهری،  دیوارنگارة  یک  کنید  تصور 
چطور  گرافیتی کار  هنرمند  دست  به  ساده  رنگ  و 
می تواند تغییر معنا بدهد و بعد از کمی دخالت در 
شکل اولیۀ آن دیوارنگاره به دست نهادهای شهری، 
برای بار سوم چطور می تواند متبادرکنندة نشانه های 
جدیدی در سطح شهر شود. به همین میزان، تاثیر 
ذهنی و بار روانی، پیام های آگاهی بخش و یا مخرب 
متعددی، روزانه به مردم شهر تزریق می شود بدون 

آن که نقش یا تمایلی در دریافت آن داشته باشند. 

گرافیتی
در منابع مختلف، گاهی گرافیتی به عنوان بخشی 
از فرهنگ هیپ هاپ، گاهی به عنوان هنر عمومی و 
گاهی در تضاد با آن معرفی می شود؛ گاهی هم در 
دستۀ هنر خیابانی قرار می گیرد و گاهی هم نه. در 
پاره ای از مواقع و در نقدهای گوناگون نیز، این آثار  
با توجه به ویژگی ها و ظرفیت هایی که دارند جزو 

یکی یا چند مورد از این دسته ها قرار می گیرند. 

حک کردن  که  است  این  شده  ثبت  واقعیت 
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تاریخ  ابتدای  از  بر روی دیوارها  خطوط و نقوش 
بشر و پیش از اختراع خط نیز مرسوم بوده است. 
تاریخ  از  دیگری  زمان های  در  رفتاری  چنین 
)مثال  است.  شده  دیده  جهان  نقاط  اقصی  در  نیز 
دیوارنگاری های متعدد دسته ها و گروه های مختلف 
بر دیوار برلین یکی از مشهورترین نمونه ها است.( 
دیوارنگاره های  از  را  گرافیتی  شروع  حال  این  با 
بیستم می دانند.  نیمۀ قرن  اجتماعی در  اعتراضی و 
اعتراضی  اغلب  و  اجتماعی  پیام های  وجود  همین 
نمونه های  از  را  دیوارنگاری ها  این  که  هست  هم 
پیشین خود که اغلب تنها نشانه ای برای به جا ماندن 
یا رساندن اخبار کوتاه مدت بوده اند، متمایز می کند.

مرزهای  از  را  خود  پای  زود  خیلی  گرافیتی 
در  شمایل اش  اگرچه  و  می گذارد  فراتر  آمریکا 
دستخوش  و  تکامل  دچار  بعدی  دهه های  طول 
با  اما  می شود،  هنرمند  هر  فردی  خالقیت های 
ساختار و آرمانی ثابت به حیات خود ادامه می دهد.

رابطهیگرافیتیوگالریهایهنری
خوانده  گرافیتی  که  آثاری  که  است  درست 
خیابان ها  در  هنر،  این  تاریخ   طول  در  می شوند 
اما  شده اند،  گذاشته  نمایش  به  شهری  معابر  و 
واقعیت این است که به گونه های مختلف، گرافیتی 
یکدیگر  با  بی ارتباط  اغلب  هنری  گالری های  و 
نبوده اند. نقاشان زیادی از جمله »دیه گو ریورا« که 
البته  او را به عنوان نقاش و طراحی چیره دست و 
فردی دارای مواضع سرسختانۀ سیاسی و کمونیستی 
می شناسند، در تکمیل فعالیت های دیگر خود دست 
به تولید گرافیتی زده اند و طبعًا و با توجه به مهارتی 

این  در  داشته اند،  اشکال  و  خطوط  ترسیم  در  که 
دیگر،  طرفی  از  همچنین  شده اند.  مطرح  عرصه 
از شهرت یافتن  پس  که  بوده اند  نیز  گرافیتی کارانی 
با  ارتباط گرفتن  به  خود،  کارهای  واسطۀ  به 
گالری داران و گرفتن تریبون در گالری های مطرح 
دنیا روی آورده اند و آرمان های ابتدایی خود را زیر 
و  مطرح  گرافیتی کاران  میان  این  در  گذاشته اند.  پا 
زبردستی در این میان همچون »بنکسی« نیز در زمانۀ 
معاصر زیست می کنند که در کنار فعالیت اصلی و 
هوشمندانه،  و  مختلف  طرق  از  دارند،  که  شهرتی 
و  گالری داری  شیوه های  به  را  خود  اعتراض 

حراج های بزرگ هنری مطرح می کنند. 

گرافیتیدرایران
از  دیگر  بسیاری  مانند  ایران،  در  گرافیتی  هنر 
مدیوم ها، یک هنر وارداتی است و کمتر از بیست 
از  دقیقی  و  مکتوب  اسناد  هنوز  دارد.  قدمت  سال 
دست  در  ایرانی  گرافیتی کاران  کار  رسمی  شروع 
اواخر دهۀ هفتاد و  را  آن  اما زمان تخمینی  نیست 
کلی  به طور  گرافیتی  اگرچه  می دانند.  هشتاد  دهۀ 
هنری غیرقانونی است و بدون اخذ هرگونه مجوز 
در سراسر دنیا خلق می شود، اما در ایران نکتۀ جالب 
توجه این است که سخت گیری و اعتراض به وجود 
قانون گذار  نهادهای  طرف  از  این که  بر  عالوه  آن، 
موضوعیت  نیز  مردم  تودة  طرف  از  است،  مطرح 
موضوع،  این  با  رابطه  در  توجه  قابل  نکتۀ  دارد. 
وجود برخوردهای مشابه حاکمیت و مردم در دیگر 
و  خاورمیانه  در  گرافیتی  است.  آسیایی  کشورهای 
استقبال  با  مناطق جهان  دیگر  به  نسبت  دور  شرق 
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کمتری روبرو شده است و به نظر می رسد یکی از 
قوانین سرسختانۀ  آن، می تواند وجود  دالیل عمدة 
دولتی در این سرزمین ها باشد. اغلب گرافیتی کاران 
ایرانی در مصاحبه های خود به برخورد نامناسب یا 
دلسردکنندة عابران و مردم اشاره می کنند و عقیده 
دارند این هنر از سمت مردم، نادیده، تحقیرآمیز و 
برای  نیز  علت  همین  به  می شود.  تلقی  کم اهمیت 
این  از  تعدادی  مردمی،  اعتراض های  از  جلوگیری 
هنرمندان معابر و مناطقی را برای خلق و درج آثار 
از حساسیت های کمتری  انتخاب می کنند که  خود 

برخوردار باشند.

و  عکس  ثبت  با  نیز  دیگری  توجه  قابل  عدة 
اجتماعی  شبکه های  در  خود  گرافیتی های  انتشار 
تالش می کنند تا موضع خود را به نمایش بگذارند. 
در طی این سال ها، گالری هایی نیز برای نمایش این 
گرافیتی ها اقدام کرده اند. بدیهی است که نمایش در 
گالری ها یا شبکه های مجازی توسط خالق/کاربری 
با مشخصات درج شده، در تضاد با اهداف و کارکرد 
اولیۀ گرافیتی و فرهنگ زیرزمینی هیپ هاپ است اما 
آن چه از واکنش ها و اسناد مکتوب پیرامون گرافیتی 
در ایران به دست آمده، بر دیده نشدن و عدم آگاهی 
از این هنر اشاره و تأکید دارد. به همین دلیل به نظر 
می رسد، در این مرحله و پس از گذشت حدود بیست 
سال از عمر گرافیتی در ایران، مهم ترین مطالبۀ فعلی 
چه  هر  مردم،  به  آگاهی بخشی  حوزه،  این  فعاالن 
بیشتر شنیده شدن نام این هنر و کنجکاو شدن آن ها 
به این حوزه است. اگرچه شاخه ای مانند موسیقی 
اعتراضی و زیرزمینی )رپ( در محافلی خصوصی 
این امکان را دارد تا شنیده و درک شود، اما به نظر 
می رسد گرافیتی برای دیده شدن، ادامه پیدا کردن و 

اثرگذاری، به دلیل بستری که در آن شکل می گیرد، 
نیاز به شناخت تعداد بیشتری از افراد جامعه دارد. 
بسیاری از گرافیتی ها خیلی زود از سطح شهر پاک 
می شوند و شاید همین نکته را بتوان عاملی دانست 
فضاهای  به  ورود  سمت  به  را  گرافیتی کاران  که 

ایمن تر برای نمایش سوق داده است. 

مشروعیتزیرزمینی
با  هیپ هاپ  فرهنگ  سرچشمۀ  و  ذات 
به  این  دارد؛  مغایرت  قانون پذیری  و  مشروعیت 
اعتراض  صدای  پایین نیاوردن  سازش نکردن،  معنی 
و ادامه دادن سبک شخصی خود در عین پنهان ماندن 
از نظرها است. مشخصه هایی که تقریبًا هیچ کدام از 
آن ها در فرهنگ حال حاضر گرافیتی در ایران یافت 
صفحات  در  هنرمندان  این  از  بسیاری  نمی شوند. 
اجتماعی خود، )که آشکارکنندة هویت شان است( 
آثارشان را نمایش می دهند، بدون جنبه های اجتماعی 
آثارشان را تولید می کنند و همچنین در  و سیاسی 
نمایشگاه ها و فراخوان های دولتی با یکدیگر رقابت 

می کنند.

جشنواره ها  برگزاری  که  است  این  واقعیت 
دیگری  راه  حوزه  این  در  دولتی  نمایشگاه های  و 
با  آن  نا سازش گر  ابعاد  که  است  کنترل گری  برای 
آثار  این  پاک کردن  پهلوی  به  پهلو  گرافیتی  ذات 
باعث  عاملی  چه  پس  می زند.  شهر  خیابان های  از 
هنر  و  دسته  این  پیرو  را  خود  که  افرادی  می شود 
می دانند به آن بپیوندند؟ عامل پررنگی که منتقدین 
هم به آن اشاره می کنند، نداشتن مطالعه و شناخت 
ماهیت  و  هیپ هاپ  فرهنگ  از  کامل  و  درست 
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گرافیتی است. به همین دلیل هم بسیاری از این آثار 
بیش از هر چیز، چاپ هایی هستند که در نهایت فرقی 
نمی کند بر دیوار، قاب نمایشگاه یا صفحۀ نمایش گر 
پاپ آرت های  یاد  به  را  مخاطب  و  بگیرند  قرار 
تکثیر شونده می اندازند. در بیشتر موارد، دیگر دیوار 
متغیر  یک  و  نیست  رسانه  یک  کننده  تولید  برای 
از  یکی  موضوع  این  هم  شاید  می آید،  حساب  به 
رشد  گرافیتی،  از  استقبال  میزان  که  است  دالیلی 
آن، باال رفتن کیفیت آثار و دیده شدن آن ها طول دو 
دهه پیشرفت چشم گیری نداشته است. اگرچه بستر 
جامعۀ ایران به عنوان کشوری که تمایل به سنت و 
حکمرانی آن، فرهنگ غالب را تشکیل می دهد نیز 
در مواجهه با هنری مدرن و اعتراضی، نیازمند زمان 
و آگاهی بخشی بیشتر به مخاطب است؛ اما پیش از 
آن که این مورد اهمیت داشته باشد، انگیزه و اهداف 
و همچنین میزان آگاهی هنرمندان این حوزه است 

که به عنوان عاملی تعیین کننده مطرح است.

با این حال، گرافیتی مانند هر هنر یا حتی مدیوم 
دیگری این پتانسیل را دارد تا با توجه به جغرافیا، 
دستخوش  می شود،  آن  وارد  که  فرهنگی  و  محیط 
تحوالت  ایجاد  باعث  چه بسا  که  گردد  تغییراتی 
که  همان طور  شوند.  آن  ماهیت  تغییر  و  گسترده 
رشاد نیز در کتاب »گرافیتی چیست« می گوید: »... 
نخستین تأثیر مشخص شدن جایگاه پدیدة گرافیتی 
در سیر خطی تحول تصویر و کارکرد آن در تاریخ 
به عنوان  گرافیتی  پیوند  از  آگاهی  انسان،  اجتماعی 
و  هنری  جنبش های  و  دوران  با  تجسمی  اثر  یک 

اجتماعی پیش از خود است.«

نتیجه
گرافیتی، جدا از مفاهیم و فرهنگی که همراه با 
بصری  واکنشی  یا  تصویر  اول  نگاه  در  دارد،  خود 
تجسمی  هنرهای  عناصر  از  آن  تولید  در  که  است 
و تکنیک های مربوط به آن استفاده می شود. با این 
حال، نخستین فعاالن این حوزه نه به قصد خلق اثر 
هنری، بلکه با استفاده از تصویر به عنوان یک مدیوم 
امیدوار بودند تا مجالی برای دیده شدن اعتراض و 
گرافیتی  بنا براین،  کنند.  پیدا  دارد  که  نظری  نقطه 
خود  اولیۀ  ملزومات  و  شرایط  واجد  آن که  بدون 
بدون  خیابانی بودن،  خالق،  هویت  بودن  )ناشناس 
مجوز بودن و غیره( باشد، تنها یک اثر چاپی است 
که می توان دربارة تکنیک های به کار رفته در پروسۀ 
خلق شدن اش در حیطۀ هنرهای زیبا صحبت کرد.

فرهنگ  این  شده  باعث  عاملی  چه  این که  اما 
پس از گذشت بیست سال از پیدایش اش در ایران، 
عین  در  و  باشد  داشته  چندگانه  ماهیتی  همچنان 
پاسخ های  شود  دور  خود  اصلی  اهداف  از  حال 
متعددی دارد. نخست آن که به نظر می رسد شرایط 
کنترل گر  نهادهای  اقدامات  قوانین سخت گیرانه،  و 
برای پاک کردن آثار از سطح شهر و جامعۀ سنتی که 
شناختی از این مقوله ندارد و  همچنین تالشی هم 
برای آموزش و آگاهی بخشی به آن نشده، در ایران 
موجب  آسیا،  قارة  در  دیگری  مانند کشورهای  نیز 

افول گرافیتی شده اند.

اما تأمل در دومین دلیل نوک پیکان را به سمت 
زیادی  تعداد  چراکه  گرفته  جوان  گرافیتی کاران 
اجتماعی  دغدغه ای  یا  شناخت  حداقل  با  آن ها  از 
بهتر  برای  و  می آورند  روی  حرفه  این  سمت  به 
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دیده شدن با گالری ها و حراج ها همکاری می کنند، در مسابقات و جوایز رسمی شرکت می کنند و در واقع 
این حرفه را راهی برای کسب شهرت و ثروت می بینند؛ مسئله ای که دقیقًا در نقطۀ مقابل فرهنگ هیپ هاپ 

قرار دارد.

برخی  دارد.  ایران  در  فرهنگ  این  آهستۀ  رشد  در  ریشه  حوزه،  این  فعاالن  به زعم  نیز  دیگر  دلیل 
نام  به  نسبت  مردم  کنجکاو شدن  فعالیت،  دهه  دو  از  پس  آن ها  مطالبۀ  بزرگترین  معتقدند  گرافیتی کاران 
گرافیتی است و به همین دلیل نیز دیده شدن برایشان از چگونه دیده شدن اولویت دارد. از همین رو این 
هنرمندان آثارشان را در صفحات شخصی خود یا گالری های عمومی و مجوزدار به نمایش می گذارند و 
معتقدند گسترده شدن این فرهنگ در یک جامعۀ سنتی نیازمند هزینه کردن زمان است. البته خطر پیش روی 
این سبک کارکردن این است که با تداوم یافتن این روش، میل به دیده شدن و فعالیت در فضای عمومی، 

ترجمه ای شخصی و نو از گرافیتی را به جامعه بقبوالند.

ایران دقیقًا همان است که  با این وجود، به نظر می رسد کارکرد و چیستی گرافیتی در جامعۀ امروز 
میمسیس در نظر افالطون بود. ترکیب یک فرهنگ وارداتی، در بستری که برای ارائه  آماده نیست و فعاالنی 
که برای آماده کردن فضا و بستر دوباره از هدف اصلی دورتر می شوند، احتماالً در نهایت وضعیت کنونی 

گرافیتی در ایران را می سازد.

فهرستمطالب
1.کوثری، مسعود. 1۳۹۰. گرافیتی: رویکردی انتقادی. انتشارات دریچه نو
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۳. وحدت طلب، مسعود و محمد رامین رحیمیان. 1۳۹۲. بررسی مفهوم هنر عمومی و کنش متقابل آن 
ب      با مردم در فضاهای عمومی شهری.  اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
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»چگونهبهنظر
خواهمرسید؟«

چگونگیشکلگیریپیوندمیانهنرمندانهیپهاپ
بااجتماعدرسایهیمحرومیتمتمرکز

سارابکر1وکستلسوییت2
مترجم:زهرامحبی

چکیده
و  اصلی  جریان  موفقیت های چشمگیر  دارد.  محروم  جوامع  با  عمیقی  تاریخی  پیوندهای  هیپ هاپ 
سعی  مقاله  نویسندگان  می کوبد.  هم  در  را  پیوندها  این  بالقوه ای  صورت  به  موسیقی،  جهانی  بازارهای 
دارند با استفاده از ۲۵ مصاحبه ی عمیق با افرادی که خود را هنرمندان سبک رپ/هیپ هاپ می دانستند، 
با گردآوری مطالعات تاریخی در باب هیپ هاپ  اهمیت مکان را در هیپ هاپ مدرن کشف کنند. آن ها 
ارتباطات اجتماع هنرمندان هیپ هاپ را مورد بررسی قرار می دهند.  و مطالعات جامعه شناختی محالت، 
یافته ها نشان از این دارند که در معرض نابسامانی های متمرکز نژادی و اقتصادی بودن، تعبیر هنرمندان را 
از مفاهیمی همچون اجتماع، تأثیر هنری و مسئولیت اجتماعی شکل می دهد. این یافته ها از چارچوب های 
1 Sarah Becker 

2 Castel Sweet 
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ایده ی »مکان سازی سیاه پوستان«1  به خوبی پشتیبانی می کنند؛ ایده ای که در آن، عملکرد ساکنین سیاه پوست 
محله های شهری که به شکلی خالقانه در بطن نابسامانی های ساختاری تشکیل اجتماع می دهند برجسته 
شده است. این تحلیل همچنین نقشی را که انواع خاصی از مکان ها در فرآیند مکان سازی سیاه پوستان ایفا 

می کنند تشریح می کند.

کلیدواژهها
هیپ هاپ، رپ، اجتماع، مکان سازی سیاه پوستان

به فقر  با جوامعی گره خورده است که  برانکس۲،  از زمان آغاز خود در دهه ی 1۹۷۰ در  هیپ هاپ 
جمعی متمرکز شناخته می شوند )Watkins ;Ogbar2007 ;2005 Chang 2006(. همزمان با رشد و 
نموی هیپ هاپ در بازارهای جریان اصلی در دهه ی 1۹۸۰ و همچنین اشباع شدن فرهنگ های آمریکایی 
و جهانی با هیپ هاپ، در حالی که پیوندهای مذکور به صورت بحث برانگیزی دچار تزلزل شدند، پیوندها 
با مطالبات بازار سرمایه داری شدت پیدا کردند )Quinn ;2002 Mitchell 2004(. پرسش های جامعه ی 
تأثیر هیپ هاپ )Watkins ;2004 Perry ;2006 Collins 2006(، خصوصا بر روی  از  نیز  آکادمیک 
از  بسیاری  یافت.  افزایش   ،)2004 Miranda and Claes  ;1995 Johnson and Adams( مخاطبان 
پژوهشگران حوزه ی هیپ هاپ، با مورد بررسی قرار دادن اصالت و نوع ارائه ی هیپ هاپ، به کاوش مسائلی 
همچون سلطه ی سفیدپوستان )McCorkel and Rodriquez ;2005 Kitwana 2009(، جرم و جنایت 
)Tanner, Asbridge, and Wortley 2009(، و سیاه پوست بودن و مردانگی )Oware 2011( پرداختند. 
در این پژوهش، ما تجربیات زیسته ی هنرمندان هیپ هاپ را مقدم می شماریم. با الهام از مرکزیت مکان های 
محروم در هیپ هاپ و جامعه شناسی، ما بر روی چگونگی تأثیرگذاری مکان بر زندگی هنرمندان متمرکز 
می شویم. ما با گرد هم آوردن تاریخچه ی هیپ هاپ و مطالعات در زمینه ی نابرابری های محله ای، پرسش 
خود را بیان می کنیم که چگونه بودن در معرض محرومیت های متمرکز، روابط هنرمندان را با اجتماع تحت 
تأثیر قرار می دهد. ما با استفاده از داده های نمونه ای که از ۲۵ هنرمند اهل جنوب ایاالت متحده ی آمریکا 
به دست آمده است، استدالل می کنیم که چارچوب ایده ی »مکان سازی سیاه پوستان«، ابزار قدرتمندی در 

1 Black Placemaking 

2 Bronx 
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فهم روابط اجتماع هنرمندان هیپ هاپ است؛ به گونه ای که این ایده، نقشی که فضاهای فیزیکی خاص در 
فرآیند مکان سازی ایفا می کنند را روشن می سازد.

هیپهاپومحرومیتمتمرکزجغرافیایی
قدرت  جنبش  همچون  نیویورک   1۹۷۰ دهه ی  از  خاصی  جنبه های  و  اوضاع  در  ریشه  هیپ هاپ 
تالش های  شدن  بی رمق  با   .)2007  Ogbar( دارد  صنعت زدایی  و  پورتوریکویی،  ملی گرایی  سیاه1، 
بسیاری  و  آورد  به وجود  مشاغل  در  کاهش شدیدی  سیاه، صنعت زدایی  قدرت  و  پورتوریکویی  فعاالن 
از رنگین پوستان را به فقر کشاند. در همان زمان، ساخت و ساز بزرگراه کراس برانکس۲ باعث بی ثباتی و 
جداسازی محله ها شد )Chang 2005(. برانکس جنوبی به عنوان فقیرترین بخش نیویورک، به واسطه ی 
این تحوالت شدیدا تحت تأثیر قرار گرفت. ناخرسندی ساکنان از تبعیض و کشمکش های اقتصادی در آنجا 

بود که باعث ظهور هیپ هاپ شد.

سوی  به  مردم  نارضایتی های  هدایت  برای  اسالم  ملت  و  سیاه۳  پلنگ  حزب  تالش های  خالف  بر 
و  اقتصادی  وخیم  شرایط  تحریک  به  شهری  مرکز  فقیرنشین  ساکنان  از  برخی  سیاسی،  پیشرفت های 
برای  روشی  عنوان  به  گنگ ها  و  به خشونت  مدنی،  آهسته ی حقوق  پیشرفت  از  ناشی  سرخوردگی های 
مقاومت رو آوردند )Ogbar 2007(. اعضای اصالح شده ی گنگ ها با درک این که آن خشونت قادر نبود 
متحد  ابراز خود و  برای  از موسیقی و رقص هیپ هاپ  استفاده  به  بپردازد، شروع  به مشکالت ریشه ای 
ملحق  آن  به  نیز  سایرین  کرد،  پیدا  راه  برانکس  از  بیرون  به  هیپ هاپ  که  هنگامی  کردند.  مردم  ساختن 
شدند و به تشکیل دار و دسته هایی برای نمایندگی و تشکیل وحدت ساکنان منطقه پرداختند. »هیپ هاپ 
صدا و وسیله ای برای جوانان و افراد محروم خلق کرد که برای آن ها آورنده ی امید و منبع الهام بخش بود« 
)Watkins 2006:7(. هیپ هاپ برای جوانان، حتی آنان که پیش از آن وابسته به گنگ ها بودند، دریچه ای 

.)2007 McQuillar( برای بیان خالقانه از طریق موسیقی، رقص و گرافیتی فراهم آورد

 Universal Zulu Nation( این فرهنگ سریعا به منبعی برای تعالی و تهذیب اجتماع محلی تبدیل شد
2014(. هیپ هاپ با راه یافتن به شهرهای داخلی در سطح ملی، از منظر فرهنگی تبدیل به صدایی برجسته 
و شایان توجه شد برای جوانانی که نهادهای جریان اصلی نادیده شان می گرفت )Jones 1994(. هنرمندان 
1 Black Power Movement 

2 Cross-Bronx Expressway 

3 Black Panther Party 
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 Fletsher, Melle Mel,( ۲»شرایط جامعه را بازتاب می کردند، همچون گرندمستر فلش1 در آهنگ »پیام
and Robinson 1982( که به وضوح وضعیت مناطق فقیرنشین مرکز شهری را مستند می کند: مجموعه 
آپارتمان های بدوضع و عاری از مقدمات اولیه ی زندگی )شیشه های شکسته، تعفن و بوی غیر قابل تحمل، 
زیستی. چنین  بهتر  گرفتن شرایط  پی  برای  ناکافی  منابع  از وجود  ناشی  آفات( و سرخوردگی  و هجوم 
موسیقی ای که عموما در حمایت از ایدئولوژی های ناسیونالیستی سیاه پوستی، به نقد و بررسی کشمکش های 
شناخته  آگاهانه۳  رپ  یا  آگاه  رپ  برمی خاست،  داشتند  سیاه پوستان  که  اقتصادی ای  و  اجتماعی  شهری 
به طور  در لس آنجلس  در طول دهه ی 1۹۸۰  که  )Mohammed-Akinyela 2012(. رپ گنگستا  شد 
 Chang( گسترده ای رواج پیدا کرده بود، جرم و جنایت را به عنوان پیامد محرومیت اقتصادی معرفی کرد
Quinn ;2014 Harkness ;2005 2004( و مواردی همچون گنگ های خیابانی، اسلحه، محکومیت های 
شدید کراک و کوکائین، و نیز حبس توده ی عظیمی از مردم در زندان ها در مناطق فقیرنشین مرکز شهر را 
برجسته ساخت )Quinn ;2014 Harkness 2004(. از این طریق، جوانان لس آنجلسی نوعی از فرهنگ 
بقا را توسعه بخشیدند )Glasgow 1980(؛ این کار را با پیوستن به گنگ ها، فروش مواد مخدر، و انجام 
فعالیت در جهت تحرک اجتماعی به واسطه ی خلق موسیقی حول محور واقعیت های زندگی روزمره ی 
خود انجام دادند )Lee ;2014 Harkness 2016(. به همان شکل، رپ جنوبی دهه ی 1۹۹۰، رپ ترپ 
را متولد کرد که به فعالیت های مرتبط با محالت محروم صدا می بخشید )Adaso 2017(. تفاوت های رپ 
گنگستا و ترپ گاهی اوقات مبهم است چرا که در هر دو، به تجربیات مناطق فقیرنشین مرکز شهری ارجاع 
داده می شود؛ هر چند که رپ ترپ معموال با بیت های متمایز خود در دستگاه های درام رولند تی آر-۸۰۸، 

.)2017 Adaso( کیک درامز، سینتی سایزرها، و درام های های َهت شناخته می شود

هیپ هاپ از همان ابتدا، عمیقا با جوامعی که خصیصه ی مشخص شان داشتن محرومیت های متمرکز 
جغرافیایی بود، پیوند داشت. محرومیت متمرکز مفهومی است که جامعه شناسان غالبا آن را سطح باالیی از فقر 
محله ای، بیکاری، رسیدهای ریز خرج و مخارج رفاهی، تفکیک نژادی، زنان و یا فرزندان سرپرست خانوار، 
 Wodtke, Harding, ;2011 Merolla, Hunt, and Serpe( و دسترسی ناچیز به آموزش فهم می کنند
and Elwert 2011(. سنجه ها و شاخص های جامعه شناسانه با روایات هیپ هاپ از محرومیت های متمرکز 
تفکیک  نژادپرستی،  اغلب مواردی همچون  آگاه،  توازی است. رپ گنگستا و هنرمندان ترپ  جمعی در 
نژادی، محرومیت اقتصادی، حبس جمعی و توده ای، مدارس بی بضاعت، سطح باالی جرم و جنایت، و 
فقدان فرصت های قانونی اقتصادی در محله های شهری سیاه پوستان را نمایان می سازند. نزدیکی یک هنرمند 

1 Grandmaster Flash 

2 The Message 

3 Conscious Rap 
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.)2016 Lee ;2002 Forman( با چنین فضاهایی، نشانگر مهمی از معنا و اصالت است

بافتارمحلهودلبستگیبهاجتماع
مطالعات جامعه شناختی از محله های محروم برای دهه های زیادی پس از ظهور هیپ هاپ از برانکس 
جنوبی، در حال رشد بود. در دهه ی 1۹۹۰، در حالی که از طرفی، پیامدهای صنعت زدایی در حال تبلور 
باب  در  مطالعات  می شد،  تزلزل  دچار  امنیت  اجتماعی  دیگر، شبکه ی  از طرف  و  بود  یافتن  استحکام  و 
 Brooks-Gunn, Duncan,( زمینه ی اجتماعی و اقتصادی محله و کیفیت زندگی رو به افزایش گذاشت
and Aber 1997(. در میان محققان به هنگام تفسیر این تأثیرات جغرافیایی، خصوصا در مطالعه ی جوامع 
سیاه پوست، دو ذهنیت وجود دارد. آن ها عمدتا یا از یک »چارچوب کمبود« استفاده می کنند که در آن تمرکز 
اصلی بر آثار منفی محرومیت های ساختاری است، یا از یک »چارچوب دارایی« در تفسیر خود بهره می برند 

که در آن، نکته  ی مورد تأکید، مقاومت مردمان به حاشیه رانده شده در برابر سختی هاست.

مطالعات،  از  برخی  نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  اجتماع  به  دلبستگی  زمینه ی  در  تحقیقات 
استراتژی های مبتکرانه و اجتماع ساز ساکنان را در جهت مبارزه با محرومیت تفسیر می کنند. بیشتر آن ها 
اجتماع  به  دلبستگی  بر حس  منفی محرومیت های محله ای  آثار  برای شناخت  از همان چارچوب کمبود 
استفاده می کنند. به عنوان مثال، فلسفه ی »پنجره های شکسته«1 استدالل می کند که اختالل و نابهنجاری های 
محله ای، ساکنین را به سوی این باور که کنترل اجتماعی از بین رفته است سوق می دهد، و تمایل آن ها را 
 Wilson ;2001 Ross, Mirowsky, and Pribesh( برای سرمایه گذاری در راه حل ها تضعیف می کند
 ،)2001 Harcourt( اگرچه نظریه ی پنجره های شکسته محل بحث و جدال است .)1982 and Kelling
اما مطالعات به کرات نشان از این داشته اند که اختالل، نابهنجاری و محرومیت های ادراک شده ی محله ای، 
باعث آشفتگی، نارضایتی )Latkin and Curry ;2005 Hill, Ross, and Angel 2003(، اضطراب، و 

.)2006 Schieman, Pearlin, and Meersman ;2009 Ross and Mirowsky( خشم می شود

 Geis and( »این اختالالت محله ای همچنین می تواند باعث شود که ساکنین »ناتوانی ذهنی بیشتری
 ،)1996 Massey( ببینند  از دست رفتن  Ross 1998( را تجربه کنند، حس کنترل گر خود را در حال 
و به تقویت این باور بپردازند که نمی توان بر محرومیت  محله ای از طریق کوشش فرد به فرد غلبه کرد 
)Ross and Mirowsky ;2011 Kim and Conley 2009(. زندگی کردن در سایه ی محرومیت متمرکز 

1 Broken Windows Philosophy 
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جغرافیایی می تواند به پرورش این تصور بینجامد که بازیگران دولتی ساکنان این مناطق را رها کرده اند و در 
این صورت، اعتماد این افراد را به اقتدار خود از دست می دهند )Kim and Conley 2011(. این آثار در 
همگان به صورت برابر احساس نمی شود. ساکنین فقیر، اقلیت های نژادی، و افراد با تحصیالت کم، به طور 
نامتناسب و نامتوازنی اثرات منفی اختالالت محله ای را تجربه می کنند، چرا که از منابع کمتری برای مقابله 
با آن برخوردارند )Kim and Conley 2011(. ساکنان مناطق شهری که عموما با »وخامت وضع فرهنگی، 
بهبود محیط زندگی  برای  تقال  به هنگام  شناخته می شوند،   )2000:475 Gieryn( فیزیکی«  اجتماعی و 
خود با چالش های بیشتری مواجه می شوند )Wilson ;1995 Oliver and Shapiro 1996(. از مناظر 
اقتصادی، اجتماعی و نژادی، ساکنیِن دارای امتیازات ویژه از منابع کافی برای مبارزه با استرس برخوردار 

هستند، حتی اگر در همان محله هایی زندگی کنند که به صورت ساختاری محروم محسوب می شوند.

انسجام  به بررسی موضوع  با چارچوب دارایی  امتیازات ویژه معموال در مطالعاتی که  ساکنان دارای 
اخیری  کار  مثال،  برای   .)2016 Hunter and Robinson( جامعه می پردازند، سودمند ظاهر می شوند 
که بر روی واکنش جامعه به جرم انجام شده بود نشان می دهد که چگونه ساکنان برخوردارتر می توانند 
 Becker( جهت جلوگیری یا کاهش نابهنجاری های ادراک شده ی محله ای برای خدمات بیرونی رایزنی کنند
Pattillo-McCoy ;2013 2007( یا از ارتباطات شبکه ای خود جهت به عمل آوردن امنیت بهره بجویند 
)Pattillo ;2009 Browning 1998(. به عالوه، ویژگی های اجتماعی محله های محروم برای تحوالت 
اجتماعی دارایی محسوب می شوند. به عنوان مثال، مکان هایی که مشخصه ی آن ها اعتماد متقابل، ارزش های 
مشترک و تمایل به تعامل و میانجی گری است، شاهد جرم و جنایت کمتری به نسبت دیگر محله های مشابه 
 Sampson, Raudenbush, and Earls ;2010 Maimon and Browning( این ویژگی هاست  بدون 
1997(. همچنین، جوامع قومی ای که به صورت جغرافیایی جدا افتاده اند، گاهی قادر هستند که هم بستگی، 

.)2000 Gieryn( وحدت قومی و رشد اقتصادی برای ساکنان به ارمغان بیاورند

آمریکایی  زندگی  باب  در  مطالعات  تله های  از  گریز  با  سیاه پوستان«  »مکان سازی  ایده ی  چارچوب 
سیاه پوستان شهری که بر پایه چارچوب های کمبود/دارایی شکل گرفته اند، به صورتی تحلیلی و به واسطه ی 
مرکزیت بخشیدن به عنصر مکان، به فهم کشمکش میان این دو چارچوب می رسد و به رابطه ی متقابال به 
 ;2016 .Hunter et al( هم وابسته ی نیروهای ساختاری و پتانسیل مقاومتی عاملیت انسانی اذعان می کند
Nieves ;2016 Hunter and Robinson 2008(. این ایده نه بر عوامل ساختاری همچون »حمالت 
بیرونی به فضاهای سیاه پوستان« )به عنوان مثال برنامه ریزی های مخرب شهری( و یا »خطرات داخلی ای 
که می تواند زندگی روزانه را با سختی همراه کند« )به عنوان مثال همجنس گراستیزی، آزار و اذیت، و قتل( 
چشم می پوشد )Hunter et al. 2016:31–32(، و نه در تالش است که روایتی ساده انگارانه و مطلوب 
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را از زندگی سیاه پوستان شهری ارائه دهد. در عوض، این ایده »اصالح گری برای دانش نامتعادل و ناکافی 
از اجتماعات سیاه پوستی در علوم اجتماعی« فراهم می آورد؛ دانشی که عمدتا بر کمبودهای برخاسته از سیاه 
بودن به جای »عاملیت، قصد و نیت، و حتی خودانگیختگی ساکنین سیاه پوست شهری -در موارد جنسیت، 
گرایشات جنسی، سن، طبقه و سیاست- جهت ساختن مکان های پایدار، انگیزه دهنده و لذت بخش« تأکید 

.)2016:51 .Hunter et al( می کند

موقعیت  با  را  مفهوم  دو  این  معموال  دارند.  جامعه شناختی  طوالنی  پیشینه های  مکان سازی  و  مکان 
مکان سازی   .)2000  Gieryn( می شوند  متصور  نمادین  ارزش های  و  معانی  و  مواد،  شکل  جغرافیایی، 
از عاملیت خود »در ساخت  استفاده ی سیاه پوستان  بر چگونگی  تأکید  با  را  این مفهوم سازی  سیاه پوستان 
مقرهای تاب آوری، تعلق خاطر، و مقاومت از طریق تعامل اجتماعی« )Hunter et al. 2016:31( و به 
واسطه ی ممتاز دانستن »تجربه ی خالقانه، شاداب، سرزنده، لذت بخش و شاعرانه ی سیاه پوست بودن و در 

.)2016:32 .Hunter et al( کنار دیگر افراد سیاه پوست زیستن« بهبود بخشید

سیاه پوستان با ایجاد ارتباطی منحصر به فرد با موقعیت فیزیکی ای که در آن ساکن بوده اند و به دست 
 .Hunter et al( دادن تفاسیر فرهنگی از آن، به صورتی تاریخی به ساخت یا بازسازی محل پرداخته اند
Nieves ;2016 Hunter and Robinson ;2016 2008(. ساکنان سیاه پوست در بازپس گیری فضاهای 
شهری خود، نوعی از حس تعلق را می آفرینند و با استفاده از فرهنگ تالش می کنند که بر تعابیر موجود از 

.)2008 Nieves( مفاهیم شهروندی و اجتماع تأثیر بگذارند

هیپهاپومکانسازیسیاهپوستان
مکان سازی سیاه پوستان فرصت های موجود برای انسجام و خلق معنا را در فضاهایی شبیه به خاستگاه 
استفاده ای  با  آن  در  که  سنتی  هستند؛  این سنت  از  هیپ هاپ جزئی  هنرمندان  می کند.  َآشکار  هیپ هاپ 
 .)2016 Lee( تاریخی از خالفیت و ابتکار عمل، محیط های سرکوبگر به مکان های جشن و معنا بدل شدند
آن ها به تفصیل، نوعی از »شرایط وجودی فضامحور« را با »بیان این که زیست افراد یا جوامع در محله های 
شهری چگونه است، چگونه جهان های کوچکی که بنا کرده اند مورد تجربه قرار می گیرند، و چگونه روابط 
می کنند  تبیین  می شوند«  گذاشته  بحث  به  یافته اند  استقرار  مکان ها  واسطه ی  به  که  به خصوصی  اجتماعی 
برانکس، هیپ هاپ حاال  میان جوانان حاشیه ی  در  آن  تولد  زمان  از  این حال،  با   .)2002:8 Forman(
کاال یی سازی شده و برای مخاطبان متنوع خود خارج از مرزهای تولدش، به تولید انبوه نیز رسیده است 
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از  را  هیپ هاپ  بالقوه ای  به صورت  محبوبیت  و  اشباع سازی  این   .)2004 Quinn  ;2005 Kitwana(
ریشه های جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی خود جدا انداخته است.

می توان گفت که هیپ هاپ نیروی انتقادی خود را در دل تجاری سازی های گسترده و کالن حفظ کرد. 
عنوان »سی ان ان۳   با  آن  از  انمی۲  پابلیک  موسیقی هیپ هاپی  زمانی چاک دی1 عضو گروه  که  هیپ هاپ، 
جمعیت  برای  فضایی  آوردن  فراهم  به  هم  هنوز   ،)2008  Muhammad( بود  کرده  یاد  سیاه پوستان« 
حاشیه نشین جهت شکل دادن گفت وگوهای انتقادی در باب تجربیات زیسته مشغول است. هیپ هاپ در 
حال وسعت بخشیدن به نسل جدیدی از صدا است )Nasir ;2012 Clay 2015(. مخاطبان تغییر و تحول 
را از طریق فرهنگ هیپ هاپ، موسیقی و اشعار برمی انگیزند. هنرمندان نیز به نوبه ی خود، با درگیر شدن در 
تفاسیر اجتماعی، به واسطه ی دنبال کردن تحوالت جامعه )Muhammad 2008(، و کنشگری و فعالیت 
 Banbury( مذهبی   ،)2007  Wilson  ;2007  Armstead( جنسی  گرایشات  و  جنسیتی  زمینه های  در 
 Morgan and( بشر  و حقوق   )2014 Schneidermann( اقتصادی  سیاسی،   ،)2015 Nasir  ;2016
Nasir ;2011 Warren 2015(،  به وجودآورندگان تغییر هستند. خالقان »آگاه« هنر یا خالقانی که »از 
 ،)2009:367 McCorkel and Rodriquez( نژادی هوشیار« هستند  لحاظ  از  و  پیشرو  لحاظ سیاسی 
احتماال همان هایی هستند که از طریق هنر قادر به تعلیم، توانمندسازی و الهام بخشی به تغییرات خواهند بود 

.)2012 Mohammed-Akinyela(

بافتار و زمینه ی زندگی هنرمندان، تفسیر آن ها را از فرصت های ایجاد تغییر به واسطه ی موسیقی شکل 
بارز  پایین تر، معموال مصداق  اجتماعی  از طبقات  افراد   .)2014 Harkness ;2002 Forman( می دهد 
استعاره های رپی از هاسلر۴ها هستند که با ضرورتی وجودی از موفقیت تجاری هیپ هاپ برای رسیدن 
به تحرک اجتماعی بهره می برند )Harkness 2016 Lee 2014(. رپرهای پیام محور اغلب ارتباطاتی با 
فضاها و ایدئولوژی های طبقه ی متوسط از خود ارائه می دهند )Harkness 2014(. آزادی ها و اختیارات 
اختیار  در  سود  و  درآمد  برای  نه  و  معنا،  محوریت  با  موسیقی  خلق  برای  طبقاتی  وضعیت  که  مختلفی 

1 Chuck D 

2 Public Enemy Band 

سیاه پوستان  زندگی  از  هیپ هاپ  خبررسانی  و  آگاهی بخشی  خاصیت  دی،  چاک  منظور  و  است  آمریکایی  خبری  شبکه ی  سی ان ان    3

است. 
4   اصطالح هاسلر )Hustler( به افرادی اشاره دارد که از هر راهی برای پول در آوردن از دیگران بهره می جویند. این اصطالح از این رو در 
جوامع سیاه پوستی آمریکا و فرهنگ هیپ هاپ اهمیت دارد که در مناطق فقیرنشین که غالبا اقلیت های نژادی در آن ها سکونت دارند، به دالیل 
گوناگونی که در بسیاری از متون ترجمه شده ی پادرنگ دیده اید یا خواهید دید، مردم از امکانات بسیار محدودی برای گذران زندگی و معیشت 
خود بهره می برند. بدین ترتیب هاسلر به کسی گفته می شود که به هر صورت ممکن حتی به واسطه ی کارهای خالف قانون همچون فروش 

کراک و قمار سعی در امرار معاش دارد. 
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هنرمند می گذارد، در توضیح این الگوها یاری رسان هستند )Young ;2017 Sweet 2013(. با وجود این، 
پیوندهای تاریخی هیپ هاپ با محرومیت متمرکز جغرافیایی می تواند تأثیر قوی ای بر تمایل هنرمندان جهت 
به کارگیری جوامع محلی ورای »بیداری و آگاهی« هنرمندانه ی خودشان بگذارد )McCann 2012(. ما 
این مسئله را با تدقیق در چگونگی تأثیرگذاری تجربیات مبتنی بر مکان بر توصیف هنرمندان هیپ هاپ از 
اجتماع، پیوند آن ها با اجتماع، و مسئولیت های آن ها در قبال اجتماع بررسی می کنیم. ما با استفاده از یک 
نمونه ی تحقیقاتی از هنرمنداِن به لحاظ اقتصادی و ایدئولوژیکی گوناگون، به این می پردازیم که چگونه 

جغرافیا، طبقه و نژاد بر تعاریف از اجتماع و انگیزه های بهبود و تعالی بخشیدن به آن تأثیر می گذارد.

روشتحقیق
برابر صداهای حاشیه نشین  بر خود و رفتار خصمانه اش در  دلیل تسلط مردان  به  هیپ هاپ مدت ها 
وجود،  این  با  اما   ،)2007  Wilson  ;1995  Morgan  ;2007  Armstead( بوده  انتقاد  مورد  مختلف 
هیپ هاپ فرصتی برای جمعیت های در اقلیت جهت بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات اجتماعی خود فراهم 
آورده است )Wright ;2005 Chang 2004(. ما با الهام از این سنت، با استفاده از مصاحبه های عمیق 
با ۲۵ هنرمند هیپ هاپ در جنوب ایاالت متحده  به آن ها فرصتی می دهیم که مفهوم »اجتماع« را از منظر 
خود تعریف کرده و به بیان ارتباطات خود با آن بپردازند. فراخوان ها و بروشورهایی در کتابخانه ها، بارها، 
درآمد  نمایش  به  کریگزلیست۲  سایت  و  موسیقی محور  رویدادهای  موسیقی1،  اجرای  زنده ی  برنامه های 
که در آن از افرادی که خود را هنرمند هیپ هاپی می دانستند و مایل به مشارکت در پژوهشی در رابطه با 
هنرمندان هیپ هاپ و اجتماعات آن ها بودند دعوت می شد. ما شرکت کنندگان را با استفاده از فراخوان ها، یا 
به صورت حضوری و یا به واسطه ی پیشنهادات شفاهی انتخاب کردیم. نُه شرکت کننده به فراخوان ها پاسخ 
دادند، هشت نفر در رویدادها و ایونت ها یا به واسطه ی معرفی افراد در شبکه های اجتماعی ما انتخاب شدند 
و هشت نفر باقی مانده نیز از طریق روش نمونه ای گلوله برفی۳ به کار گرفته شدند. افراد در رنج سنی 1۸ الی 
۵۳ سال بودند و میانگین سنی شان ۲۶ بود. اکثریت افراد )۲۰ نفر از ۲۵ نفر( مردان سیاه پوست بودند. یک 
مرد سفیدپوست، یک زن سفیدپوست، و سه زن سیاه پوست نیز در نمونه حاضر بودند. بیست پاسخ هنده در 

1 Open Mic 

2 سایت Craigslist سایتی تبلیغاتی مخصوص دسته بندی آگهی های خدماتی و استخدام است.

3 روش نمونه گیری ای زنجیری از نوع غیراحتمالی است و در آن نمونه ها توسط اعضای سابق نمونه انتخاب می شوند و نمونه همچون گلوله ای 

برفی بزرگ و بزرگ تر می شود. 
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ایالت لوئیزیانا1، یک نفر در تنسی۲، یک نفر در آرکانزاس۳، یک نفر در جورجیا۴ و یک نفر هم در فلوریدا۵  
سکونت داشتند. مصاحبه ها داوطلبانه انجام شد. هیچ شرکت کننده ای بابت مشارکت در پژوهش عایدی ای 

دریافت نکرد. اسامی افراد به دلیل محرمانه بودن تغییر داده شده اند.

در  کتابخانه ها  جلسات  اتاق  یا  محلی  کافی شاپ های  در  را  دقیق  مصاحبه ی   ۲۵ از  عدد   ۲۴ کستل 
سال های ۲۰1۳ و ۲۰1۴ انجام داد. سارا یک مصاحبه را با یکی از مخاطبان شبکه ی اجتماعی اش به عهده 
از یک راهنمای مصاحبات  گرفت. مصاحبه ها عالوه بر سؤاالت پیش زمینه ای درباره ی ساخت موسیقی، 
نیمه ساختاریافته شامل دلبستگی به اجتماع، مشارکت اجتماعی، ارتباط ادراک شده میان موسیقی و اجتماع، و 
تعاریف مفهوم اجتماع نیز استفاده می کنند. این مصاحبه ها بین ۴۵ تا ۹۰ دقیقه متغیر هستند. در سال ۲۰1۷ 
کستل مصاحبه هایی تکمیلی با هشت نفر از افرادی انجام داد که مصاحبه های اولیه شان، داده های کافی در 

رابطه با کودکی یا محله ی کنونی آن ها به دست نداده بود.

یک   ،ATLAS.ti به  و سپس  رونویسی شد،  کلمه  به  کلمه  و  به صورت صوتی ضبط  مصاحبه  هر 
برنامه ی تحلیل کیفی داده انتقال یافت. تجزیه و تحلیل ها در سه مرحله انجام گرفت. ابتدا، کستل کدگذاری 
باز گسترده ای در خط به خط آن ها انجام داد و به جست وجوی مضامین مربوط به اجتماع پرداخت. در 
مرحله ی دوم، ما یکدیگر را مالقات کردیم که درباره ی الگوهای پدیدار شده مباحثه کنیم. سارا دور دوم 
نقش هایشان  و  مدیریت،  را  اجتماع  مفهوم  از  هنرمندان  تعابیر  درباره ی چگونگی  متمرکز  کدگذاری های 
را در آن مشاهده کرد. در این مرحله، سارا پاسخ ها و تعابیر پاسخ دهندگان از چهار مورد را به صورت 
موضوعی دسته بندی و کدگذاری کرد: )1( توصیف آن ها از شهر موطن خود و محله ی کنونی شان، )۲( 
 )۴( و  اجتماع،  بر  موسیقی شان  تأثیر  درباره ی چگونگی  آن ها  اعتقاد   )۳( اجتماع،  مفهوم  از  تعاریف شان 

مسئولیت ادراک شده ی آن ها در قبال جامعه.

ما هنرمندان را با توجه به تجربیات محله ای آن ها و بر مبنای سوابق سکونت شان در سه گروه قرار دادیم: 
محرومیت متمرکز )هنرمندان این گروه مدت زمان قابل توجهی را در معرض بخش هایی از محرومیت های 
متمرکز جغرافیایی بودند(، طبقه ی متوسط رو به پایین/طبقه ی کارگر/درآمد مختلط )هنرمندان این گروه، در 
محالتی با محرومیت متمرکز بزرگ شده یا اکنون هم در چنین مناطقی زندگی می کردند(، و گروه طبقه ی 

1 Louisiana 

2 Tennessee 

3 Arkansas 

4 Georgia 

5 Florida 
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متوسط )هنرمندانی که بزرگ شده ی نواحی طبقه ی متوسطی هستند و هنوز هم در همان نواحی سکونت 
عنوان  به  اما  بزرگ شدند  پایین  به  رو  متوسطی  یا طبقه ی  کارگری  نواحی طبقه ی  در  که  آن ها  و  دارند، 
بزرگسال، تحرک اجتماعی رو به باال را تجربه کردند(. در مرحله ی سوم و آخر از تجزیه و تحلیل، ما بر 
حسب سابقه ی سکونت و نژاد/جنسیت، رونوشت ها را به گروه های اَسنادِی برنامه ی ATLAS.ti تقسیم 
کردیم. این فرآیند، بررسی ها درباره ی این که چگونه تجربیات مختلف محلی، نژادی و جنسیتی، مواردی 
همچون تعاریف از مفهوم اجتماع، اثرگذاری خود ادراکی، و مسئولیت های اجتماعی را تمایز می بخشد را 

تسهیل کرد.

چگونهتجربیاتمحلیتصورهنرمندانهیپهاپرا
ازاجتماعوارتباطاتشانباآنشکلمیدهد؟

هنرمندانی که در مناطِق عمدتا طبقه ی متوسطی بزرگ شدند و به عنوان بزرگسال نیز به زندگی در 
مکان های مشابه ادامه دادند، بیشتر زندگی خود را در محله هایی گذراندند که در ابتدا محله های طبقه ی 
در  به طرز گسترده ای  یا  و  بودند؛  مختلط  درآمد  با  و محله هایی  کارگری  طبقه ی  پایین،  به  رو  متوسطی 
بودند  به داشتن محرومیت متمرکز ساختاری جغرافیایی شناخته شده  داشتند که  قرار  معرض محله هایی 
بیکاری، تک سرپرستی در خانواده، جرم و جنایت، و سطوح  فقر،  باالی  )محرومیت هایی همچون سطح 
پایین آموزش(. هر گروه از تجربه های محلی، نزدیکی و دوری نسبت به آثار زیسته ی محرومیت متمرکز 
و همزماِن نژادی و اقتصادی را ثبت و ضبط می کند )که از این پس با عنوان محرومیت متمرکز از آن نام 
می بریم(. اینکه هنرمند در کدام گروه قرار می گرفت، بر نوع نگاه او به اجتماع و پیوندهایش با آن تأثیر 
می گذاشت. برای مثال برخی از هنرمندان، اجتماع را به لحاظ جغرافیایی تعریف و از شهرها یا محله های 
خود به عنوان اجتماع خود یاد می کردند. دیگران آن را به صورتی اجتماعی یا عاطفی توصیف می کردند، 
به این صورت که از آن به وسیله ی مفاهیمی انتزاعی همچون پیوندهای عاطفی و یا گروهی از مردم که با 
آن ها در پیوند بودند حرف می زدند. هنرمندانی که از مناطق طبقه ی متوسطی، طبقه ی متوسطی رو به پایین 
یا طبقه ی کارگر می آمدند، بیشتر تمایل داشتند که از جنبه های اجتماعی و عاطفی درباره ی اجتماع سخن 
بگویند. آن ها که در مناطقی با محرومیت متمرکز بزرگ شده یا زندگی کرده بودند، از محله های زندگی 
خود به عنوان اجتماع شان یاد می کردند. آن ها همچنین می توانستند مسئولیت خود را در قبال اجتماع به طور 

نامتناسب و نامتوازنی تحت عناوینی همچون تعامل مستقیم یا سرمایه گذاری مالی تعریف کنند.
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هنرمندانباتجربیاتمحلههایطبقهیمتوسطی:
»فکرمیکنمکهروشنیبخشاینجام.«

پنج نفر از هنرمندان، تا حد زیادی تجربه های محلی طبقه ی متوسطی داشتند. دو هنرمند سفیدپوست و 
سه هنرمند سیاه پوست در محله های عمدتا طبقه ی متوسطی سفیدپوست نشین بزرگ شده و همان جا هم 
مانده بودند یا این که در محله های طبقه ی متوسطی رو به پایین و طبقه ی کارگری سفیدپوست نشین بزرگ 
شده اند و به عنوان بزرگسال، به اجتماعات طبقه متوسطی نقل مکان کرده اند. آن ها محله های خود را با 
نشانه های طبقه ی متوسطی ای همچون درآمدهای متوسط نسبتا رو به باال، دستیابی به آموزش، مالکیت مسکن، 
خانواده هایی با حضور هر دو والد، و جرم و جنایت کم توصیف کردند. جوزف، یک هنرمند سیاه پوست، از 
محله ی کودکی خود به عنوان یک محله ی طبقه ی متوسطی رو به پایین/کارگری سفیدپوست نشین یاد کرد:

»بیشتر مردم در محله ی من کارگر کارخونه یا سالمند بودن. خانواده های سیاه پوست هم اونجا عمدتا 
تحصیل کرده و دو والدی بودن. سخته که بگم ما تو فقر زندگی می کردیم ولی این رو می گم که اکثریت 

مردم تو اون محله خانوارهای ۳ الی ۵ نفره با درآمد متوسطی بین ۴۰ تا ۶۰ هزار دالر در سال بودن.«

متوسطی  طبقه ی  محله ی  که یک  روژ1  بتن  محله ی  سیاه پوست نشین  به بخش  بزرگسالی  در  جوزف 
]در  متوسطی  طبقه ی  محله ی  یک  »در  سفیدپوست،  ساله ی   ۲۵ هنرمند  یک  لورن،  کرد.  مکان  نقل  بود 
نشویل۲[ بزرگ شد«، جایی که »هیچ درصدی از مردم در فقر واقعی به سر نمی بردند«. این محله »مال ها 
ساله ی   ۲1 هنرمند  تیفانی،  بود«.  شهری  کیفیت حومه ی  نوعی  »دارای  و  داشت«  زیادی  فروشگاه های  و 
سیاه پوست، در یک شهر »بسیار کوچک« در لوئیزیانا که عمده ی مردم آن سفیدپوست، با فقر نسبتا کم و 

کثیری از خانواده های دو والدی بودند، بزرگ شد. 

همه ی افراد در این دسته به جز یک نفر، اجتماع را به صورتی عاطفی و اجتماعی تعریف می کردند. 
برای مثال، لورن در اجتماعی از افراد جوان که هنرهای چالشی خلق می کردند احساس عضویت و تعلق 

می کرد:

»احساس می کنم که جامعه ی من یه جامعه ی آنالینه. زندگی روزمره ی من خیلی در انزوا و خلوت 
می گذره ]...[ به عنوان یه هنرمند، زیاد با اجتماع محلی تعامل ندارم. تعداد انگشت شماری از مردم )هنرمند( 
هستن که به نوعی در سرتاسر جهان حضور پراکنده دارن، ولی ما همه با هم توی اینترنت وقت می گذرونیم 

1 Baton Rouge 

2 Nashville 
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و همه مون هم در حال هنرآفرینی هستیم.«

تیفانی هم جامعه را به صورت اجتماعی توصیف می کرد: »بیشتر درباره ی افرادیه که در اطرافم هستن. 
اجتماع من به طور خاص، شبیه به خودم و هنرمندانم و سازمانیه که توش هستم، چرا که ما مثل یه خانواده ی 
بزرگیم که دائما در حال رشده«. تراویس، هنرمندی سیاه پوست که در یک محله ی طبقه ی متوسطی بزرگ 
شده و زندگی کرده است نیز نظرات مشابهی دارد: »اگر بنا بر این باشه که من اجتماعی داشته باشم، اون 
اجتماع حتما به گسترش عشق می پردازه. این همه ی چیزیه که می تونم صادقانه بگم، باید عشق و دوستی 
رو گسترش بده. خیلی ها تو این زمینه می خوان سرسخت و محکم رفتار کنن ولی هیچکس واقعا نمی خواد 

هیچ چیز احمقانه و بدی رخ بده.«

جوزف نیز توصیفی اجتماعی و عاطفی از اجتماع ارائه می داد اما برای او، این اشتراک در رنگ پوست 
بر خالف جامعه ی  که  متصل می کرد؛ جایی  زیرزمینی هیپ هاپ«  »جامعه ی سیاه پوست  به  را  او  که  بود 
سفیدپوست هیپ هاپ،  تالش بر این است که »به فرهنگ هیپ هاپ و واقعیت هایش، آن گونه که هست و 

ما می بینیمش پایبندی وجود داشته باشد.«

»اونا )جامعه ی سفیدپوست هیپ هاپ( فقط دنبال مهمونی و خوش گذرونی ان. هیچ چیزی به هیچ جاشون 
نیست، مثل همین ترکوندن هاشون1. انگار که نسخه ی خودشون از ترکوندن رو دارن. همین که یه  سری 

هیپ هاپ خوب در حال پخش باشه و صداش هم زیاد باشه، دیگه چیزی واسه شون مهم نیست.«

َزکِری تنها هنرمند در این گروه بود که تعریفی جغرافیایی و اجتماعی از اجتماع داشت: »می دونی، اگه 
بخوام خالصه ای از خودم ارائه بدم، می گم که من نماینده ی عیسی مسیح و شهر لوئیزیانا هستم؛ نماینده ی 
لوئیزیانا و الفیت۲. این اجتماع منه و این کسیه که من هستم«. زکری و جوزف در یک مشخصه ی دیگر 
نیز اشتراک داشتند، آن ها با »بیت های ترپ« دست به خلق موسیقی آگاهانه می زدند. جوزف در همین باره 
می گوید: »من یه رپر آگاه )conscious( نامرسوم هستم که در گذشته یه پروژه ی انقالبی به طرفداری از 
جامعه ی سیاه پوست رو بیت های ترپ ساختم. موسیقی من به همون اندازه که آگاهانه/ستیزه جوئه، خیابونی 
هم هست«. زکری اظهار کرد که اشعار او »قطعا آگاهانه« هستند اما »شما احتماال با آشنایی با خود بیت ها و 

سبک به تنهایی بفهمید که این ترپ است؛ چرا که من در میان همین چیزها بزرگ شدم.«

تعاریف زکری و جوزف از اجتماع و قرابت بیت های ترپ آن ها می تواند به تجربیات محلی شان ارتباط 
1 اصطالح Turn up، اصطالحی عامیانه به معنای ریلکس کردن و لذت بردن از پارتی هاست که عمدتا با استفاده ی مقدار زیادی نوشیدنی الکلی 

و موادهای روانگردان به دست می آید؛ دیوانه بازی و خوش گذرانی در پارتی ها. 
2 الفیت )Lafayette( شهری در جنوب ایالت لوئیزیاناست. 
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پیدا کند. جوزف در محله ای با »۸۵ درصد ساکن سفیدپوست، چهارده درصد سیاه پوست، و یک درصد 
بومی آمریکایی« بزرگ شده بود. دیگر هنرمندان در این گروه محلی، به گونه ی متفاوتی از جوزف بزرگ 
شده بودند. والدین تراویس در ارتش مشغول به کار بودند، به همین خاطر او در طول کودکی خود دائما در 
حال نقل مکان بود. اگرچه که نمی توان به هیچ عنوان آن را عاری از نژادپرستی خواند، اما »زندگی روزمره ی 
خدمه و اعضای ارتش، به واسطه ی نژاد متمایز و تفکیک نمی شود، چیزی که در زندگی غیرنظامیان کامال 
وجود دارد« )Teachman and Tedrow 2008(. شهر کوچکی که زادگاه تیفانی بود، این کثرت را در 
با  در جوامع عمدتا سفیدپوست  احتماال  تیفانی(  و  آن ها )جوزف  هر دوی  اگرچه  نداشت.  سفیدپوستان 
اما شبکه های   ،)2009 McCabe ;2014 Becker( با سیاه پوست بودگی روبه رو بوده اند تبعیض مرتبط 
این را منتج شود که جوزف در حال سر در  ارتباطی نژادی شده  و مبتنی بر جنسیت هیپ هاپ می تواند 
آوردن و دست و پنجه نرم کردن با چنین تجربه هایی، به طرقی با هنرمندان مذکر سیاه پوست ارتباط گرفته 
)Shabazz 2014( که تیفانی امکان آن را نداشته است. زکری تنها فرد در این دسته بندی بود که به شکلی 
فقیرانه در محله ای متعلق به طبقه ی متوسط بزرگ شد. او قسمت اعظمی از جوانی خود را به همراه مادر 
مجرد خود در تریلرهای متحرک یا آپارتمان ها گذراند. فقیرانه بزرگ شدن در یک منطقه ی طبقه ی متوسط، 
می تواند زکری را به گونه ای نسبت به تأثیر محرومیت های ساختاری حساس کند که دیدگاه او را نسبت 
به اجتماع، در تضاد با فهم مرتجع، خودمحور و از منظر جغرافیایی، سطحِی هماالنش از اجتماع قرار دهد.

هنگامی که از این پنج نفر درباره ی اثرگذاری و مسئولیت در برابر اجتماع پرسیده شد، همه ی آن ها 
سخن از تأثیر مثبت گفتند و بر الگوسازی برای جامعه تأکید کردند. لورن درباره ی الگوسازی برای اجتماع 

موسیقایی خود گفت:

»چندین بار شده که مردم بهم گفتن که من الهام بخش شون بودم که دوباره هنرشون رو از سر بگیرن یا 
اینکه برن دنبال هنرشون تا شروعش کنن، یا شده که بهم گفتن با دیدن پرکار بودن من تصمیم گرفتن در 

بیان هنرمندانه ی خودشون تجدیدقوا کنن و بهش نیروی تازه ای ببخشن.«

زکری و تیفانی به صورت کلی تری درباره ی الگوسازی حرف زده بودند. تیفانی گفت که امیدوار است 
موسیقی او به گوش مردم برسد و مردم پیش خود فکر کنند که:

»اوه، آهنگش داره می گه که اون فالن چیز رو از سر گذرونده، ولی وقتی بهش نگاه می کنم، به نظر نمیاد 
همچین دوران سختی تو زندگیش داشته« و ببینن که اجازه ندادم اون چیز رو من تأثیری بذاره. نمی ذارم که 
اون چیز بشه همه ی چیزی که هستم، یا همه ی چیزی که هستم رو بسازه. من فقط اجازه می دم یه جورایی 

الهام بخشم بشه تا از موانع عبور کنم و کم نیارم، و امیدوارم که موسیقی من بتونه الهام بخش دیگران بشه.
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مبحث الگوسازی در موضوع مسئولیت در برابر اجتماع نیز مطرح شد. مثال زکری در این باره گفت: 
»من فکر می کنم که روشنی بخش اینجام. من این دور و بر یه بخشی ام از مثبت تر کردن فضای اجتماع، 
آوردن صحنه های موسیقی و این چیزها «. تیفانی مشابها بیان کرد که: »به عنوان یه هنرمند احساس می کنم 
که این وظیفه ی منه که صدای جامعه ی خودم باشم ]...[ گاهی ممکنه اون ها با یه مشکلی که دارن باهاش 
دست و پنجه نرم می کنن به سراغم بیان و من فقط می تونم اون مشکل رو به شکل یه آهنگ دربیارم و 

منتقلش کنم.«

تعاریفی  داشتند،  قرار  متوسطی  طبقه ی  محلی  تجربیات  گروه  در  که  هنرمندانی  بیشتر  مجموع،  در 
اجتماعی و عاطفی از اجتماع ارائه دادند، تأثیر خود بر اجتماع را مثبت گزارش کردند و به تشریح نوعی 
از احساس مسئولیت پرداختند که با الگوسازی به واسطه ی زیستن زندگی هنرمندان خودشان در هم تنیده 
بود. از آنجا که هر پنج هنرمند هنر آگاهانه خلق می کردند، الگوسازی برای اجتماع به طور منسجمی با 
سرگذشت و تجربیات خالقانه ی آن ها مطابقت داشت. این نظریات منعطف و فردمحورانه درباره ی اجتماع، 

اثرگذاری و مسئولیت، در تضاد با نظریات هنرمندان با دیگر تجربیات محلی هستند.

هنرمندانباتجربیاتمحلههایطبقهیمتوسطروبهپایین،
طبقهیکارگریوبادرآمدهایمختلط:

»تقریبامثلاینهکهپیامبرباشی!«
پایین  به  رو  متوسطی  طبقه ی  سفیدپوست نشین،  کارگری  طبقه ی  محله های  در  هنرمندان  از  نفر  پنج 
سیاه پوست نشین، و یا محالتی با درآمدهای مختلط بزرگ شده اند که به لحاظ اجتماعی و جغرافیایی، با 
 Pattillo-McCoy ;1998 Massey and Denton( گتوها و جوامع روستایی با فقر زیاد قرابت دارند
1999(. مالکوم، یک هنرمند سیاه پوست است که محله ی زادگاهش، یک محله ی »طبقه ی کارگری/طبقه ی 
من..  زندگی  »خیابون  داشت.  تفاوت  منطقه  کلیت  با  وی،  زندگی  خیابان  اما  بود  پایین«  به  رو  کارگری 
مردمی توش بودن که کار می کردن، خانواده ها اونجا بودن. نمی دونم. فقط فکر می کنم محیطش.. یه طورایی 
محیطش برای بروز رفتارهای معترض و ستیزه جو مناسب نبود«. در مناطق مجاور »اوضاع دقیقا برعکس 
بود. ممکن بود سطح بیکاری باال باشه. تعداد زیادی خانواده های تک سرپرست وجود داشت، خانواده های 
زیادی که دارای تعداد زیادی فرزند بودن و فرزندانی که گاه به گاه با فقدان سرپرستی و نظارت روبه رو 
می شدن«. جان یکی دیگر از هنرمندان سیاه پوست، در ناحیه ای با درآمد مختلط در سنت لوئیس1 بزرگ شده 
1 St. Louis
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بود. »یه طورایی اونجا همه جور چیزی گیرت میاد. یه وقتی آدمی رو می بینی که واقعا آس و پاس و بی پوله 
و بعد یه آدمی به چشمت می خوره که مثل چی پول داره. بنابراین اون تفاوته وجود داره، ولی تو همچین 
اوضاعی، از هر جورش یه ذره رو می چشی و می فهمی«. کیث، یک هنرمند سیاه پوست اهل بتن روژ که 
در دهه ی سوم زندگی اش به سر می برد، در یک محله ی »طبقه ی متوسطی رو به پایین«، با »تعداد زیادی 
کارگر کارخانه، کارمند دولتی و افرادی که برای اداره ی پست کار می کردند« بزرگ شد. بیشتر خانه ها، به 
خانواده های سیاه پوست با دو منبع درآمد تعلق داشتند که از مکانی در شهر، که اوضاع آن واقعا بد خوانده 
می شد، به اینجا نقل مکان کرده بودند. نقل مکان به این محله یک »قدم رو به جلو« محسوب می شد. هر 

پنج هنرمند در بزرگسالی در محالت مشابه زندگی می کردند.

در این گروه پنج نفره، دو نفر از هنرمندان اجتماع را محله ی زادگاه خود توصیف می کردند و سه تای 
دیگر نه. کریستوفر، هنرمند سیاه پوست جوانی بود که اظهار داشت: »می دونی، اجتماعی که من توش بزرگ 

شدم می تونست خیلی بهتر باشه« و کیث، نظری در تضاد با دیدگاه کریستوفر داشت:

»من خودم رو دیگ جوشانی در نظر می گیرم که توش آمیزه ای از همه ی اجتماعات رو ریختم. به طور 
خاص به اجتماعی که دارم توش زندگی می کنم، اجتماعی که توش بزرگ شدم، یا یه اجتماع آکادمیک فکر 
نمی کنم. این اجتماع و اون اجتماع و هیچ کدوم از این ها به صورت جدا مدنظر من نیست؛ می دونی،  مثال 
اجتماعاتی که مبتنی بر مرزهای شهری، نژاد یا هر چیز شبیه به این  ها هستن. من واقعا همچین چیزی تو 

فکرم نیست. بنابراین فکر کنم جوابم اینه که یه ترکیبی از همه ی این ها با هم، تعریف من از اجتماعمه.«

در نگاه اول، تکرار شدن جواب های مشابه به جواب کیث در این گروه، می تواند نشان از  طنین انداز 
شدن جواب های طبقه ی متوسطی داشته باشد؛ هر چند که دو نفر از هنرمندان این گروه، با تمرکز روی پیوند 
گسترده ی انسانی، تأکید ویژه ای بر فضاهای جغرافیایی یا مردمانی داشتند که با نوعی از نابرابری مواجه 

بودند که گروه طبقه ی متوسط از آن عاری بود.

برای مثال، کیث بیان کرد »فکر می کنم که من به گونه ای نمایانگر همه ی اون ها ]اجتماعات موجود در 
بتن روژ[ هستم. احتماال من صدا یا تمایل بزرگ تر/بیشتری برای نشون دادن بعضی از افراد فرودست در 
جوامع فقیرنشین مرکز شهر دارم«. جان که گفته بود »جهان اجتماع اوست« همچنین احساس می کرد که 
»اجتماع، به گروهی از مردم اطالق می شد که در برخی اشتراکات سهیم باشند«، اشتراکاتی مثل »کشمکش و 
مبارزه ی مشترک. آدم های یک اجتماع، کد پستی مشابه دارند«. جان اضافه کرد: »اگه بخوام واقعا رو مسئله 
دقیق بشم، می تونم بگم که اجتماع من احتماال چیزیه شبیه به آدم هایی که تا حاال باهاشون برخورد داشتم، 
هر کسی که داستانی شبیه به داستان من داره، احتماال هر کسی که رنگ پوستش با من یکیه یا وضعیت 
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اجتماعی اقتصادی شبیه به همی داریم.«

اتصال  احساس  آن  با  آن ها  که  اجتماعی  فردی،  به  منحصر  شیوه ی  به  کیث  و  محلی جان  تجربیات 
می کردند را شکل داد. آن ها در محله هایی با درآمدهای مختلط در بتن روژ و سنت لوئیس بزرگ شدند؛ 
جایی که بعضی خیابان های آن محل استقرار خانواده های سیاه پوست طبقه ی متوسط رو به پایینی بود که با 
یکدیگر احساس خویشاوندی و پیوند می کردند، و بعضی خیابان های دیگرش، دربرگیرنده ی خانواده های 
سفیدپوست و ثروتمند. هر دو گروه نیز در مجاورت مناطِق عمدتا سیاه پوست نشین با فقر و جرم و جنایت 
و  جان  چرا  که  دهد  توضیح  می تواند  متمرکز  محرومیت های  معرض  در  داشتن  قرار  داشتند.  قرار  زیاد 
کیث ابتدا تعریفی اجتماعی و عاطفی از اجتماع ارائه دادند اما بعد مدعی پیوندهایی با محله های محروم 
سیاه پوست شدند. به عالوه، کریستوفر و کِنِث، هنرمندان سیاه پوستی که اجتماع را از منظری جغرافیایی 
تعریف می کردند، در چنین محله هایی بزرگ شدند. این نشان می دهد که بودن در معرض محرومیت های 
متمرکز در فضاهای سیاه پوست نشین، به گونه ی منحصر به فردی ارتباطات اجتماع آنان را تحت تأثیر قرار 

می داد.

هنگامی که درباره ی اثرگذاری و مسئولیت پرسیده شد، هنرمندان در این گروه غالبا بر روی داشتن پیام 
تمرکز کردند. چهار هنرمند، هیپ هاپ آگاه خلق می کردند و یک نفر باقی مانده، موسیقی ترپ می ساخت. 
اما همه داشتن پیام و آشناپنداری آثار خود را به عنوان تأثیر خود بیان کردند. با اینکه به نظر می رسید آن ها 
نشانی از هنرمندان طبقه ی متوسطی داشتند که تولید اثر هنرمندانه را یک مسئولیت مطلوب در برابر اجتماع 
برخوردار  اهمیت  از  اجتماعی  موسیقی و تحوالت  هنرمندان، خود  این  برای  نبود.  اینگونه  اما  می دیدند، 

بودند. برای مثال، مالکوم در این باره گفت:

»فکر می کنم که هنرمند باید برانگیزنده و محرک باشه ]...[ تو باید جرقه ی انجام یه کاری رو توی مردم 
شکل بدی. بنابراین، فکر می کنم که نقش من همون جرقه بودنه اس. این تقریبا، یه طورایی شبیه پیامبر بودنه. 
وقتی یه پیامبر از راه می رسه، پیامی رو با خودش میاره که ممکنه مردم خواهان شنیدنش باشن و ممکنه 

خواهان شنیدنش نباشن، اما به هر حال چیزیه که واکنش می آفرینه.«

مالکوم امیدوار است که موسیقی وی »باعث شود مردم کاری انجام بدهند« و به واسطه ی برجسته شدن 
همین امیدواری، مالکوم از هنرمندان گروه طبقه ی متوسط تمایز پیدا می کند.

درباره ی  او  از  وقتی  تحوله«.  و  تغییر  برانگیختن  مسئولیتم  که  دارم  عقیده  »من  گفت:  مستقیما  جان 
مسئولیت هایش در قبال محله ی کودکی اش سوال شد، او آن را »مسئولیتی حتی بزرگ تر جهت اثرگذاری 
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مثبت بر آن« شناسایی کرد. کیث نیز به همین ترتیب پاسخ داد: »فکر می کنم که من در برابر اجتماعات به 
حاشیه رونده شده و کمتر معرفی شده یه مسئولیتی دارم. البته نه اینکه لزوما کسی این مسئولیت رو به عهده ی 
من گذاشته باشه«. کریستوفر که هنرمند موزیک ترپ بود نیز مسئولیت خود را در برابر اجتماع پیام رسانی 
و تغییر اجتماعی عنوان کرد، اما بیشتر از اینکه این کار را با خلق موسیقی ترپ آگاه انجام دهد، با تعامل 
مستقیم برقرار کردن با جوانان محله ی کودکی خود در بتن روژ، که محله ای با درآمد مختلط و در مجاورت 

مناطقی با محرومیت متمرکز بود انجام می داد:

»من اینطوری ام که پسر، جوون های اون اجتماع باید بدونن که چیزهایی که دارن می بینن، لزوما نباید 
و  بکنن  دیگه ای  انتخاب های  می تونن  که  بدونن  می دونی،  می دن.  انجام  هم  خودشون  که  کارهایی  بشه 
مسیرهای دیگه ای پیش بگیرن. می خوام بهشون بگم که تو خیلی بهتر از این می تونی انجامش بدی. همه ش 
همین چیزهایی که می بینی نیست. نباید حتما یه پیرو باشی، می تونی خودت یه رهبر باشی. این چیزیه که 
دارم تالش می کنم به اجتماع، به جوون ها و مردهای در حال بزرگ شدن بگم: پیروی نکن، خودت یه رهبر 

باش.«

دیدگاه کریستوفر در مورد مدیریت مسئولیت هایی که در قبال اجتماع دارد، به دلیل نزدیکی با نظرات 
هنرمندان دسته بندی آخر در تجربیات محلی، بیشتر از سایرین در گروه خودش به چشم می آید. هنرمندان 
گروه آخر دارنده ی نظراتی محکم درباره به عهده داشتن مسئولیت در قبال اجتماعات جغرافیامحور هستند و 
می خواهند که چنین اقدامات و مسئولیت هایی را خارج از خالقیت موسیقایی و کار سودمحور ثمر ببخشند.

هنرمندانباتجربیاتمحلههایی
کهمشخصهیبارزشانمحرومیتمتمرکزاست:

»چگونهبهنظرخواهمرسید؟«
پانزده هنرمند سیاه پوست در این نمونه، مدت زمان قابل توجهی را در محله های شهری و در محالتی 
در شهرهای کوچک با مشخصه ی محرومیت متمرکز گذراندند. برخی از آن ها )پنج نفر( در بزرگسالی نیز به 
زندگی در همان جا یا مکان هایی مشابه به آن ادامه دادند، برخی دیگر )هشت نفر( در چنین مکان هایی بزرگ 
شدند اما به مکان های دیگری رفتند که »بهتر« تلقی می شدند، و برخی هم )دو نفر( در طول حیات خود در 
محله های طبقه ی متوسطی رو به پایین با درآمدهای مختلط و مناطق بی بضاعت و فقیر زندگی کرده بودند. 
آن ها محله های خود را فضاهای عمدتا سیاه پوست نشین با سویه هایی از نابرابری های متمرکز جغرافیایی 
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و ساختاری نژادی-اقتصادی توصیف می کردند. برای مثال، والتر، یک هنرمند بیست ساله ی سیاه پوست، 
درباره ی محله ی کودکی خود در شهر نیو اورلئان1 گفت:

»واقعا اغراقی در کار نیست، ما صدای تیراندازی می شنیدیم، چیزی که می گم برای اواسط دهه ی ۹۰ تا 
اواخرشه. یعنی دقیقا زمانی که همه چی از کنترل خارج بود. همه ی چیزی که وجود داشت فقر بود. مردم 
برای پول گدایی می کردن. محله ی نابسامان و َآشفته ای بود. مواد مخدر هر طرفی وجود داشت، ولی خب 
چیز عجیبی نبود، یه چیز معمولی واسه ی یه محله ی فقیرنشین تو یه منطقه ی مرکز شهری محسوب شد. 

همه چی خیلی بد و ناجور بود.«

اشلی، یک هنرمند سیاه پوست ۲۲ ساله نیز به همین شکل درباره ی محله ی زندگی خود در بتن روژ 
گفت:

»من در معرض چیزهای بیشتری از معامالت مواد مخدر بودم، در معرض حجم زیادی از خشونت با 
اسلحه. خیلی واضح یادم میاد که من و بچه های دیگه تو دوران ابتدایی مدرسه مکالمه هایی داشتیم درباره ی 
این که کی کشته شده و چطوری. باید حول و حوش هفت سالگیم باشه اون باری که شاهد تیراندازی به 
یه مرد تو خیابون یه خرده اونورتر از خونه ی خودمون بودم. یه جر و بحث کوتاه بین اون مرد و گروه 
دوستاش با یه گروه آدم دیگه در گرفته بود. چند دقیقه بعد، اون آد ها به سمت خیابون رفتن و پنج بار شلیک 
کردن. صدای جیغ مانند الستیک ماشین رو می شنیدی که روی زمین کشیده می شد و بعد صدای چند تا 
شلیک دیگه، بعد هم دوباره صدای الستیک ماشین. نمی دونم اون مرد تونست جون سالم به در ببره یا نه.«

دو نفر از تجربیاتی حرف زدند که تفاوت کمی با هم داشتند. برایان، یک هنرمند سیاه پوست میانسال، 
و  مصیبت زده  اجتماع  »یک  کرد:  توصیف  عبارات  این  با  لوئیزیانا،  روژ  بتن  در  را  خود  کودکی  محله ی 
تهی دست با سابقه ی طوالنی مدت فقر« که »در آن تعداد زیادی خانواده زندگی می کردند، اما غالبا خانواده هایی 
تک سرپرست«. او بیان کرد: »جرم و جنایات زیادی رخ می داد، اما همیشه هم خشونت آمیز نبودن. تو خود 
محله یه سری جرایم کوچیک وجود داشت و تو کل منطقه هر از گاهی این جرایم خشونت آمیز می شدن«. 
بر خالف اشلی و دیگران، برایان از پیوندهایی عمیق میان ساکنان محله صحبت کرد. وقتی از او پرسیدیم 
که آیا مردم در آنجا به یکدیگر کمک می کردند او پاسخ داد: »مسلما. اون زمان ها می تونستین روی همدیگه 
حساب کنید. ما واقعا برای دووم آوردن و سر کردن با زندگی به همدیگه وابسته بودیم«. سایمون که یک 
هنرمند ۲۳ ساله ی سیاه پوست بود نیز از محله ی زادگاهش بدین شکل سخن گفت: »۹۰ تا ۹۸ درصد مردم 

1 New Orleans
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سیاه پوست بودن، و ۸۰ تا ۹۰ درصد از کل مردم هم توی فقر زندگی می کردن. هیچ خانواده ی هسته ای1  
هم تو محله نبود. منظورم اینه که خیلی کم همچین چیزی وجود داشت، اما خیلی از مردم برای نسل ها بود 
که اونجا ساکن بودن و با هم ارتباط خیلی نزدیک داشتن«. سایمون در پاسخ به اینکه آیا مردم با بچه های 

مشکل ساز وارد مجادله می شدند یا نه گفت:

»یه نوعی از درگیری بین بزرگسال ها و بچه ها شکل می گرفت، مخصوصا اگه وسط سال یا آخر روز، 
موقعی که مدرسه تموم می شه، و یا آخر هفته ها که ملت بیرون از خونه می چرخیدن می بود. به تعبیری، 
به فکر کار بدی می افتاد، مردم  اگه کسی  از مشاهده و حواس جمعی وجود داشت که  باالتری  یه سطح 

می تونستن مداخله کنن و جلوش رو بگیرن.«

و  مداخله  به  تمایل  و  مشترک،  ارزش های  محلی،  ثبات  از  خود  محله های  در  برایان  و  سایمون 
خودکارآمدی جمعیSampson et al( ۲. 1997( بهره مند بودند. دیگران در این گروه، تجربیات نامشابهی 

به برایان و سایمون داشتند.

به  سپس  و  بودند  شده  بزرگ  متمرکز  محرومیت های  با  محله هایی  در  گروه  این  در  افراد  اکثریت 
محله هایی که »بهتر« توصیف می شد نقل مکان کردند. اریک هنرمندی سیاه پوست بود که به یک محله ی 
ثروتمند و سفیدپوست نشین در نیو اورلئان نقل مکان کرده بود. او در این باره می گفت: »من حرکتی رو به باال 
داشته م«. والتر به ممفیس۳ تغییر مکان داد، جایی که در آن، »خانواده اش بابت چیزهای زیادی شاکر هستند«: 
»محله ی واقعا خلوتیه. هیچ فعالیت ناجوری توش نیست«. در میان افراد این گروه، فقط جاستین، یکی از 
هنرمندان سیاه پوست بود که بعد از طوفان کاترینا، از زندگی در یک اجتماع سیاه پوستی طبقه ی متوسط رو 
به پایین رسیده بود به زندگی در یکی از محله های سیاه پوستی بسیار فقیر در بتن روژ با »حجم زیادی از 

مواد مخدر، نرخ باالی قتل و تیراندازی های شبانه.«

بودند، موسیقی ترپ خلق می کردند. اغلب  با محرومیت های متمرکز  مناطقی  افرادی که مقیم  اغلب 
از  آنان  تجربیات  همراه  به  موسیقی  می ساختند. سبک  آگاه  هیپ هاپ  بودند،  کرده  مکان  نقل  که  افرادی 
محرومیت های متمرکز، نوع نگاه آن ها به اجتماع و شیوه ی درگیر شدن و تعامل با آن را تحت تأثیر قرار 
داده بود. فقط بخش کوچکی از هنرمندان -که همگی خالق موسیقی آگاه بودند- تعریفی اجتماعی و عاطفی 

1 در علوم اجتماعی به خانواده ای با پدر، مادر و فرزندان اطالق می شود. 
2 خودکارآمدی جمعی )Collective Efficacy( در جامعه شناسی جرم به مفهومی اشاره دارد که در آن اعضای یک جامعه به کنترل رفتار افراد 

در آن جامعه می پردازند. این مداخله ی خودجوش از سوی اعضا، در بخشیدن ثبات و امنیت بیشتر به اجتماع نقشی کلیدی دارد.
3 Memphis
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اظهار می شد که در  از سوی هنرمندان هنر آگاه  به نظرات والتر عمدتا  از اجتماع داشتند.  نظراتی شبیه 
بزرگسالی تغییر مکان داده بودند:

»می دونی، اجتماع من همه ی آدم هان. بدترین چیزی که راجع به زندگی های اجتماع محور و تعامالت 
اجتماعی وجود داره، اینه که یه ذهنیت ما در برابر اون ها شکلی ایجاد می کنه. یعنی مثال، این اجتماع منه و 
ما باید در مقابل اجتماع اون دیگری ها قرار بگیریم تا اجتماع خودمون ارتقا پیدا کنه. من نمی خوام همچین 

چیزی باشه ]...[ حس می کنم که همه جا اجتماع منه.«

اینگونه  و  نمی کنم«  جدا  هم  از  زیربخش هاش  و  خیابونی  عالئم  با  رو  جامعه م  »من  گفت:  سایمون 
نتیجه گیری کرد: »هر کسی که دور و بر منه، یه قسمتی از اجتماع منه.«

الگوی فراگیر میان هنرمندانی که در معرض محرومیت های متمرکز بوده اند شدیدا با هنرمندانی که در 
دیگر گروه  از تجربیات محلی بودند، در تضاد است. دو سوم از آن ها محله های زادگاه شان را اجتماع خود 
می دانستند؛ این دو سوم شامل تعداد بیشتری از افرادی که در مناطقی با محرومیت های متمرکز ماندند )با 
فرقی ناچیز( و همه ی هفت هنرمند موسیقی ترپ می شد. جاستین که ترجیح می داد بیشتر موسیقی های 
رقص بی طرف و شاد تولید کند و در همین راستا هم ترک های ترپی که نوشته بود را فروخت، اجتماع را 
»جایی که در آن می مانی و سکونت داری« تعریف کرد. ریچارد، یک هنرمند سیاه پوست سبک آگاه که از 
محله ی اولیه ی خود نقل مکان کرده بود، به هنگام تعریف مفهوم اجتماع، مکررا به »خیابانی که در آن بزرگ 
شده بود« اشاره کرد: »چرا که افرادی که رو من تأثیر گذاشتن تو خیابونی که من زندگی می کردم زندگی 
می کردن یا همون دور و اطراف بودن«. وقتی از دیگر هنرمندان درباره ی تعریف شان از اجتماع سوال شد، 
سریعا محله های زادگاه خود را به عنوان اجتماع خود معرفی کردند. جاشوا که یک هنرمند موسیقی ترپ 
بود و هنوز در همان محله ی زادگاه خود زندگی می کرد در این باره ابراز داشت: »وای خدای من! ]می خندد[ 
جدا دروغ نمی گم، اینجا پر از چشم و هم چشمی و حسادته. پر از دروغ. کنار اومدنی در کنار نیست. اینجا 

شهر کوچیکیه، همه همدیگه رو می شناسن.«

از  کمی  تعداد  پدیدار شد:  گروه  این  در  مشابهی  الگوی  نیز  مسئولیت   و  اثرگذاری  موضوع  پیرامون 
افراد نظراتی که با دو گروه دیگر قرابت داشته باشد ارائه دادند، مخصوصا هنرمندان موسیقی آگاهی که از 
محله های کودکی خود نقل مکان کرده بودند، در این دسته ی کوچک قرار داشتند. اما کثیری از افراد چنین 
نظراتی نداشتند. به عنوان مثال، شش نفر از هنرمندان از اثرگذاری بر مردم از طریق پیام هایی که به تغییرات 
اجتماعی منجر می شوند سخن گفتند. پنج نفرشان کسانی بودند که موسیقی آگاه می ساختند و از محله های 
کودکی خود بیرون آمده بودند. مثال ریچارد معتقد بود که اگر آدم های محله ی کودکی اش موسیقی او را 
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بشنوند احتماال با خود بگویند: »خب، اگه این پسر تونست از این مدرسه به خیر و خوشی بیرون بیاد، 
شاید به این معنیه که وضع اونقدر ها هم بد نیست. شاید منم تونستم همینطوری ازش بیرون بیام، یه سری 
موسیقی بسازم، همین مسیر رو برم و برسم به کالج«. دیوید، یکی دیگر از هنرمندان سیاه پوست جوان، در 
همان محله ای که در آن بزرگ شده بود باقی ماند و تنها هنرمند موسیقی ترپی بود که بر پیام رسانی و تغییر 
اجتماعی تأکید کرد: »فکر می کنم که موسیقی من بهت می گه که اجتماع من فقره و اون جاییه که ازش 
میام. مثال این جوریه که االن هست و این هم جوریه که قراره بشه«. وقتی از او خواسته شد که درباره ی 

مسئولیتش در برابر اجتماع توضیح بدهد گفت:

»این که بذاری مردم بدونن از چه اجتماعی میای. بهشون بگی که چه اتفاقاتی داره تو واقعیت اون 
خیابون ها رخ می ده. چون خیلی از مردم امکان دیدن همچین چیزی رو تو زندگی شون ندارن و نمی دونن 
چطوریه. مثال خیلی از والدین جوون نمی دون همچین چیزهایی هست. پس، فکر می کنم که این موسیقی ها 
به افرادی که در حال بزرگ کردن بچه هاشونن کمک کنه که بشنون چیا توی خیابون هست که بتونن بچه ها 

رو از اون چیزها دور نگه دارن.«

یک الگوی منحصر به فرد نیز در این گروه پدیدار شد: عدم نگرانی درباره ی اثرگذاری موسیقی، و به 
جای آن، نگرانی درباره ی به جا گذاشتن تأثیر منفی و ناکافی یا نداشتن هیچ گونه تأثیری. بیشتر هنرمندان 
سیاه پوست  هنرمند  یک  عالوه ی  به  بودند،  شده  بزرگ  متمرکز  محرومیت های  دل  در  که  ترپ  موسیقی 
موسیقی آگاه به نام الرنس، به همین ترتیب گفته شده پاسخ دادند. موسیقی الرنس موضوعاتی همچون 
لغو حکم زندان و حبس های توده ای و جمعی در ایاالت متحده را در بر می گیرد، اما او نگران این بود 
که موسیقی اش »آنقدری که خودش می خواهد، اجتماع را تحت تأثیر قرار ندهد« چرا که وقتی او برای 
تبلیغات و اعالمیه های آن به دست مردمی که  ایونت های کنشگران دعوت می شود،  اجرا به رویدادها و 
و  قدرتمند  تأثیر  آن  »موسیقی وی  که  معنی  این  به  نمی رسد،  نابرابری هستند،  توسط  مصیبت زده ترین ها 
گسترده ای که خودش انتظارش را دارد، نمی گذارد«. آنتونی از دیگر هنرمندان سیاه پوست، و همچنین برایان 
برایان که در جوانی خود رپ گنگستا می ساخت در  تأثیر موسیقایی منفی نگرانی هایی داشتند.  درباره ی 
همین باره می گوید: »وقتی بر می گردم به محله مون و با یه پسر جوونی حرف می زنم واقعا اذیت می شم. این 
پسر تو دردسره و میاد به من می گه هی، من یکی از آلبوم هاتو گوش دادم«. برای برایان، چنین تجربه هایی 
بود که باعث شد »زندگی اش زیر و رو شود« و »او را به سمت دهه هایی از کنشگری ضدخشونت سوق 

بدهد«. پاسخ های آنتونی نیز نگرانی های مشابهی را آشکار می کند:

»یه چیزی هست که وقتی دارم یه آهنگ خاصی می نویسم یا کار خاصی می کنم، ممکنه تو دلم بهم بگه 
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که این قراره به جای بدی ختم شه و مشکل بسازه. مثل خشونت. این حسه میاد و واسه ی یه دقیقه میخکوبم 
می کنه. اینجاها فقط از خداوند می خوام که باهام باشه، چون من نمی دونم چی می شه.«

سه نفر از هنرمندان موسیقی آگاه نیز با برشمردن الگوسازی برای دیگر هنرمندان به عنوان مسئولیت 
خود، چنین نگرانی هایی را ابراز کردند. برای مثال، یکی از هنرمندان سیاه پوست به نام درن اینگونه استدالل 
کرد که بخش های زیادی از هیپ هاپ، مادی گرا و زن ستیزانه است و گفت: »می خوام خودم رو به عنوان 
کسی نشون بدم که پیشروئه و یه نمونه از همون تفاوت هاییه که از دل موسیقی بیرون میاد؛ و اینطوری، 
مکملی برای این مشخصه ها )مادی گرایی و زن ستیزی( بشم و از چنین افراط هایی، تعادل و هارمونی به 
وجود بیارم«. دو هنرمند موسیقی ترپ، هنر خود را از نگرانی ها و تنش های جامعه جدا دانستند. مایکل، 
فقط  »این  که  مورد گفت  همین  در  بود،  کرده  مکان  نقل  اولیه ی خود  محله ی  از  که  سیاه پوستی  هنرمند 

موسیقی است« و نیازی به اثرگذاری ندارد:

»موسیقی برای اثرگذاری نیست. موسیقی قراره که سرگرمت کنه، برای انتقال احساساته، برای اینه که 
باهاش خوش بگذرونی. اگه می خوای این ها رو عوض کنی، پس آره، می تونی که یه پیغامی با خودت داشته 
باشی، ولی این هدف من نیست. هدف من در حال حاضر محبوبیته تا بتونم با پولی که ازش گیرم میاد به 

اجتماعم به نحوی کمک کنم که موسیقی نمی تونه.«

جاستین به عنوان یک هنرمند احساس مسئولیتی در برابر اجتماع نمی کرد اما مستقیما به محله اش توجه 
داشت: »نه. من فکر نمی کنم که مسئولیتی داشته باشم چرا که زیاد جدیش نمی گیرم«. او در توضیح گفت:

»من موسیقیم رو جدی می گیرم، اما روی اینکه به جوون ها بگم کار درست رو بکنن تمرکز نمی کنم، 
نه در فرمت موسیقی؛ اگه ببینم شون، باهاشون حرف می زنم، ولی تو فرمت موسیقی نرفتم دنبال همچین 

چیزی، نرفتم دنبال این که تو اون فرمت هدایت شون کنم.«

همان طور که جواب های مایکل و جاستین به ما می گویند، عدم نگرانی در مورد اثرگذاری موسیقایی 
گروه  این  در  اجتماع  برابر  در  تعهد  برعکس؛  کامال  بلکه  نداشت.  اجتماع  برای  نگرانی  عدم  بر  داللت 
متوسط  که گروه طبقه ی  زمانی  در  پیدا می کرد.  بروز  متفاوتی  اما در شکل  بود  بسیار شدید  به خصوص 
)گروه اول( بر الگوسازی متمرکز شدند و اغلب هنرمندان گروه دوم، بر اهمیت پیام رسانی پافشاری کردند، 
گرایشی بی بدیل در اینجا )گروه سوم( سر بر آورد: بخش عمده ای از پاسخ دهندگان، خصوصا هنرمندان 
ترپ، ایجاد تغییر از طریق تعامل مستقیم و یا کمک های مالی به اجتماع را مرکز توجه قرار دادند. بیشترین 
افرادی که چنین نظراتی از خود به اشتراک گذاشتند، هم اکنون در محالتی با محرومیت های متمرکز ساکن 
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برابر  متفاوت تر در  به لحاظ کیفی،  تعهداتی قوی تر و  از سبک موسیقایی،  نظر  افراد، صرف  این  هستند. 
اجتماع از خود نشان دادند.

می کرد،  زندگی  ابتدایی خود  محله ی  در  هنوز  که  ترپ  سیاه پوست سبک  هنرمند  کارل،  مثال،  برای 
اینگونه نظر داد: »من حس می کنم نقش از یه نسل به نسل دیگه می رسه، و اون نقش اینه که اطمینان حاصل 
کنی از اینکه نسل بعد تو از نسل خودت بهتره یا این که به اندازه ی نسل تو خوبه«. الرنس در محله ای 
اما موسیقی آگاه تولید می کرد. او به عالوه ی این که متناوبا پیشینه ی طوالنی خود از  محروم ساکن بود 
فعالیت های حوزه ی عدالت اجتماعی را ادامه می داد، نسبت به تعامل و درگیر شدن مستقیم با جوانان نیز 
متعهد بود: »من تالش می کنم که با بر و بچه  های جوون تر، که ممکنه پسرهای جوون باشن به نوعی ارتباط 

برقرار کنم. با بعضی هاشون حرف می زنم و چک می کنم که ببینم حال شون چطوره«. او اضافه کرد:

»این که خودت یه مرد سیاه پوست باشی و ببینی که مرد های سیاه پوست دیگه ای شبیه خودت دارن 
این دور و بر رشد می کنن و بزرگ می شن، این همه ش باعث می شه من بخوام یه راهی دست و پا کنم که 

یه طورایی باهاش به این بچه ها بفهمونم که نگران احوال و وضعیت شون هستم.«

اشلی، هنرمند موسیقی آگاه که اهل محله ای است که دوستان دانشگاهی وی از آن محله وحشت دارند، 
مشابها با جوانان در ارتباط است: »خیلی از بچه های کوچیک محله مون رو می شناسم، چون همیشه باهاشون 

حرف می زنم و ازشون می پرسم هی بچه ها چه خبرا؟ که بفهمم حال و احوال شون چطوره.«

آنتونی، هنرمند سبک ترپی که به محله ای بهتر نقل مکان کرده بود، اظهار داشت که مسئولیت وی در 
قبال اجتماع »جبران و باال کشیدن آن« است. این که تالش کنی که خشونت را متوقف کرده و به مردم نشان 
بدهی که می شود توجه جلب کرد، و نه لزوما جلب توجهی منفی، که مثبت. مسئولیت وی »این بود که هر 
چه سریع تر پولی به جیب بزند و مردم را، پسران سیاه پوست جوان را به سمت و سویی مثبت هدایت کند 

و آن ها را از رفتن به زندان دور نگه دارد؛ این که اشتباهات شان را جبران کنند«.

اگرچه او در این باره حرف می زد که به محض گرفتن کارش، با جیب پر از پول »باز خواهد گشت«، 
اما به گفته ی خودش حاال هم در حال کار کردن بر روی همین است: »سعی می کنم که دهنم به چیزهای 
مثبت باز شه حتی اگه ظاهرا قصدم این نباشه. ولی خب اگه واقعا به چیزی که می گم گوش بدی، همیشه 
یه پیام مثبتی در کار هست«. مایکل نیز اشاره کرد که »جامعه ی وی به شدت نیازمند کمک است« و گفت: 
»جوون ها همیشه این دور و اطرافن و همین که این شرایط رو می بینم، واقعا دلم می خواد یه کاری درباره ش 

انجام بدم«.
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برخی هم بر کمک های مالی متمرکز شدند. ریچارد، هنرمند موسیقی آگاهی که نقل مکان کرده بود 
گفت:

»اگر کار و بارم می گرفت و یه درآمدی نصیبم می شد که می تونستم ]برای اجتماعم[ تالفی کنم، حتما 
این کار رو می کردم. چون منزجر می شم از دیدن این که هر کسی مثل من توی ]نام خیابان[ بزرگ شه و 

چیزهایی ببینه یا متحمل بشه که من تجربه کردم.«

مایکل در قبال اجتماع »بیشتر از کثیری از مردم« احساس مسئولیت می کرد. او معتقد بود:

»احساس می کنم که منادی صلحم. نه در آینده ای نزدیک، ولی شاید بعد از ده، 1۵ سال، وقتی تونستم 
بودجه و منابعی که می خوام رو پیدا کنم، به اجتماعم اونطوری که می خوام کمک می کنم.«

والتر که هنرمند موسیقی آگاه بود نیز این تعبیر از مسئولیت را به اشتراک گذاشت: »تو باید متوجه این 
باشی که لذت بردن از موسیقی یا ساختن موسیقی ای که مردم باهاش احساس همذات پنداری می کنن کافی 
نیست«. او ادامه داد: »تو باید اون لحظه ای که داری احساس راحتی می کنی و مردم تو رو تو موقعیت خوبی 
قرار می دن رو حفظ کنی. باید برای مردم این ها رو جبران کنی و به آغوش اجتماعی که قبال توش بودی 
برگردی«. او اظهار داشت که شما باید از پول خود استفاده کنید »تا چیزهایی را به وجود بیاورید که برای 
رشد آن اجتماع سودمند واقع می شوند، چیزهایی مثل مدرسه و بیمارستان در مناطقی که فاقد مراقبت های 

پزشکی هستند«. وی در ادامه شرح داد:

»چطوری به نظر میام اگه یه چک یه میلیون دالری رو امضا کنم در حالی که بهترین رفیقم داره رو پای 
خودش گذران زندگی می کنه؟ ]...[ این مرد همینطوری بدون هزینه برای من بیت می ساخت و چیزهایی 
شبیه به این. واقعا من در این صورت چطوری به نظر میام؟ اگه برای اون خانمی که اولین سی دی منو خرید 
تالفی نکنم، چطور به نظر می رسم؟ چطور به نظر می رسم اگه رو کار و بار اون سرمایه گذاری نکنم در 
حالی که وقتی من روی کار اومده بودم اون روی من سرمایه گذاری کرد؟ تو باید همچین چیزی رو داشته 
باشی. بزرگ ترین مسئولیتت هم به عنوان یه هنرمند اینه که اگه موفق شدی، اگه یه روزی، تونستی که از 

پسش بر بیای و موفق بشی، این چیزها رو جبران کنی.«

است، »چون در  والتر  »شعار و ذهنیت کلی«  از  لطف هایی، بخشی  برگرداندن چنین  و  جبران کردن 
همه ی زندگیم، هر چی که داشتم رو مردم بهم داده بودن، و آره. درستش اینه که به یه نحوی اینو بهشون 
برگردونم«. جاشوا یک هنرمند موسیقی ترپ که هنوز در حال زندگی در محله ی ابتدایی خود است، از 
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تأمین کردن منابع اجتماع خود به عنوان شکلی از اصالت نام برد. او برنامه داشت که برای افزایش وحدت 
مردم، دیدارها و مالقات های خرچنگ خوری1 راه بیندازد. »من نمی بینم هیچ رپر دیگه ای همچین مهمونی ها 

و دیدارهایی برگزار کنه«. او ادامه داد:

»اونا می گن که همین دور و بران و اهل همین محلن، ولی می دونی، هیچ کاری برای اون محل نمی کنن. 
ببخشه.  این محل  به  دیگه ای  یا هر چیز  یه دوچرخه  هنرمندان[  میان  ]از  ندیدم کسی  جدی می گم، من 
هیچکس دیگه ای به جز بوسی۲ این کارو نکرد. اون این کار رو کرد ولی بحث من االنه. این بچه های االن 

برای من پوشالی ان.«

اجتماع وجود  به  تالفی کردن زحمات و حمایت ها  دین و  ادای  به  تمایل شدیدی  روایات،  این  در 
دارد. هنرمندانی که هم اکنون در محله هایی با محرومیت متمرکز زندگی می کردند، فارغ از سبک موسیقایی، 
نسبت به ایجاد تغییرات اجتماعی از طریق تعامل و درگیری مستقیم یا مالی قویا احساس تعهد و مسئولیت 
را  اجتماع  با  هنرمندان  پیوند  و  متمرکز  محرومیت های  تجربه ی  میان  رابطه ی  واقعیتی،  چنین  می کردند. 
تحریک  کردن  کمک  برای  را  او  میل  محله  بچه های  دیدن  گفت،  مایکل  که  همان طور  می سازد.  روشن 
می کرد. همان طور که ریچارد اظهار کرد، خیابانی که وی در کودکی آنجا زندگی می کرد، واقعا »اجتماع« 
او بود، چرا که »بسیاری از مردمانی که بر او تأثیر گذاشتند« در آنجا زندگی می کردند. اگرچه بسیاری از 
سود  بدون  و  عام المنفعه  سازمان های  یا  و  بودند  اجتماعی  فعاالن  شدند  داوطلب  که  مصاحبه شوندگانی 
شخصی را ساخته یا مدیریت می کردند، اما آن هایی که بیشتر از همه زیر سایه ی محرومیت متمرکز زیسته 
بودند -خصوصا آن ها که هنوز هم در همان مکان ها زندگی می کردند- به شکل بی اندازه ای نسبت به ارتقای 

اجتماع به واسطه ی تعامل مستقیم و خارج از موسیقی خود احساس مسئولیت و تعهد داشتند.

بحث
این پژوهش با تکیه بر تحقیقات پیشین، این مسئله را تحلیل می کند که چگونه قرار گرفتن هنرمندان 
یافته ها نشان  تأثیر قرار می دهد.  هیپ هاپ در معرض محرومیت های متمرکز روابط را در اجتماع تحت 
می دهند که مراتبی از نزدیکی به محرومیت های متمرکز نژادی و اقتصادی بر نظریات هنرمندان درباره ی 

انداختن دیدارهای خرچنگ خوری درواقع عبارتی  1 در لوئیزیانا، خرچنگ های خاردار جوشانده شده از غذاهای بسیار محبوب است. به راه 

اسلنگ برای بیان راه انداختن یک دیدار اجتماعی است و به دلیل جمع شدن افراد در کنار هم به هنگام خوردن این غذا، از این عبارت استفاده 
می شود.

2 بوسی )Boosie( از رپرهای اهل بتن روژ لوئیزیاناست که بارها برای ادای دین و جبران حمایت ها با دست پر به محله اش بازگشته است.
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طبقه ی  محلی  تجربیات  که  آگاه  موسیقی  هنرمندان  بیشتر  می گذارد.  اثر  آن  با  ارتباطات شان  و  اجتماع 
متوسطی داشتند، تعریف شان از اجتماع، عاطفی و اجتماعی بود و الگوسازی را تأثیر موسیقایی و مسئولیت 
هنری خود می دانستند: مطابق چیزی که زکری گفت، »نور بخشیدن به اطراف«. بیشتر افرادی که تجربیات 
محلی طبقه ی متوسطی رو به پایین، طبقه ی کارگری، و با درآمدهای مختط داشتند نیز تعریفی اجتماعی 
و عاطفی از اجتماع ارائه می دادند اما مسئولیت و تأثیر هنری خود را »پیام رسانی« عنوان می کردند: به زبان 
مالکوم، »پیامبر بودن«. وظایف هر دو گروه به طور منسجمی با زندگی هایشان در تطابق است: نور بخشیدن 
طور  به  که  آن ها  برای  اما  می افتاد.  اتفاق  آن ها  هنر  طریق  از  )پیام رسانی(  بودن  پیامبر  یا  و  )الگوسازی( 
گسترده ای در معرض محرومیت های منطقه ای بودند، به خصوص آن ها که هنوز هم در سایه ی نابرابری های 
فضامحور زندگی می کردند، فارغ از سبک موسیقی احساس تکلیفی عمیق نسبت به اجتماع وجود داشت. 

به تعبیر والتر، اگر چنین نبود، ]آن ها[ »چگونه به نظر می رسیدند؟«

کار کردن در ژانری که عمیقا ریشه در تعامل با اجتماع )Kitwana 2003( و تحلیل های انتقادی از 
است  ممکن  دارد،   )2004 Wright  ;2004 Nuruddin  ;2015 Nasir  ;2005  Chang( نابرابری ها 
هنرمندان هیپ هاپ را به اجتماعات محروم پیوند بزند. با این وجود، یافته های پژوهش ما بیانگر این است 
که ژانر به تنهایی پدیدآورنده ی این پیوندها نیست. در نمونه ی تحقیقی ما، پیوند با اجتماع در میان هنرمندان 
هیپ هاپ به شکلی از یکدیگر تمایز می یافت که نشان می داد زندگی کردن در مناطقی که تفکیک نژادی 
شده اند یا در مناطق عمدتا سیاه پوست نشینی که دارای محرومیت های متمرکز هستند، به رابطه ی هنرمندان 
با اجتماع شان عمق می بخشد. برای آن ها که سابقه ی طوالنی تری در نزدیکی به این فضاها یا زندگی در 
آن ها داشتند، اجتماع، صورتی جغرافیایی و ویژه داشت. افرادی که چنین تجربیاتی نداشتند، اجتماع برایشان 
نابرابری های  تجربه ی  با  هنرمندان  از  زیادی  تعداد  این ها،  بر  عالوه  داشت.  روحانی  و  فرامادی  شمایلی 
محله محور نگرانی هایی حول اثرگذاری هنری خود داشتند و احساس مسئولیتی شدید در قبال اجتماع را 

ابراز می کردند.

محوریت تجربیات محلی در تعابیر و رویکردهایی که هنرمندان از اجتماع داشتند، قدرت انواع خاصی 
از مکان ها را در فرآیندهای مکان سازی سیاه پوستان آشکار می کند )Hunter et al. 2016(. خلق عامالنه ی 
معنا و حس تعلق توسط آمریکایی های سیاه پوست در مکان هایی که تحت تأثیر محرومیت های ساختاری-

 .)2008  Nieves  ;2016  .Hunter et al  ;2000  Gieryn( دارد  طوالنی  سابقه ای  بوده اند  اجتماعی 
یافته های ما نشان می دهد که تجربه ی زندگی در مناطقی با محرومیت های متمرکز، احساس پیوند هنرمندان 

با اجتماع را بسیار فراتر از تعهدات شان به هنر اجتماعی آگاه شدت می بخشد.
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ستم  با  مواجهه  در  سیاه پوست  جامعه ی  مقاومت  رمانتیزه شدن  الگو، خطر  این  شناختن  رسمیت  به 
دارد؛  نیز وجود  اجتماعات مصیبت زده  به هنگام مشاهده ی قدرت  این خطر  دارد.  را در خود  ساختاری 
محله های خود  ساختاری  مسئله زای شرایط  ماهیت  از  درستی  درک  بی آنکه  اجتماعات،  این  که  هنگامی 
داشته باشند، از این قدرت جهت تولید حس تعهد و وظیفه برای ایجاد تغییرات اجتماعی استفاده می کنند. 
چارچوب ایده ی مکان سازی سیاه پوستان به محققان اجازه می دهد که ضمن اشاره به مشکالت و شرایط 
فهم  اجتماع  با  هنرمندان  پیوندهای  در  را  تفوق  و  مقاومت  آن ها می شود،  بروز  به  منجر  که  ساختاری ای 
کنند. به واسطه ی همین دو مورد هم هست که مکان سازی سیاه پوستان در برابر خطر مذکور به مثابه ی یک 
ضدضربه و حفاظ عمل می کند. اگرچه احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی هنرمندانی که قسمت اعظمی از 
حیات خود را در محله هایی با محرومیت متمرکز گذراندند بسیار شایان توجه و منحصر به فرد است، اما 
این هنرمندان در جایگاه چالش برانگیزی قرار دارند: آن ها ارتباط و احساس مسئولیت بی اندازه ای در قبال 
محله های جغرافیایی ابراز می کنند اما منابع اجتماعی و مادی کمتری برای برآورده ساختن آن غایات دارند.

نیروهای ساختاری از سویی نیاز به عاملیتی خالقانه را ]جهت تغییر[ می آفرینند و از سوی دیگر، ابزار در 
دسترس انسان ها را محدود می کنند؛ این تقاطع شکننده ای که از دل نیروهای ساختاری بیرون می آید، چهار 
ضرورت و پیامد کار ما را برجسته می کند: اول اینکه، مرکزیت بخشیدن به بازیگرانی همچون هنرمندان 
در پژوهش مان، هنگامی که قانون گذاران و مسئولین شهری تصمیماتی اتخاذ می کنند که بر اجتماع آنان اثر 
می گذارد، کاری مهم و قابل توجه است. اتصال و تعهد هنرمندان به مکان های سیاه پوستی و مشاهده پذیری 
محلی از آن ها عناصری قدرتمند در بازتوسعه ی تالش هایی که توسط نقطه نظرات درون اجتماعی هدایت 
می شوند می سازد. دوم اینکه یافته های ما، نقشی که نژاد و طبقه در فرآیند مکان سازی سیاه پوستان بازی 
می کنند را به بحث می گذارد. اگرچه در معرض محرومیت های متمرکز بودن تعریف هنرمندان را از اجتماع 
و ارتباط شان با آن را عمیقا تحت تأثیر قرار می دهد، اما در معرض فقر بودن دلبستگی محلی قدرتمندی به 
وجود نیاورد؛ در عوض در مکان های سیاه پوستی بود که در معرض محرومیت متمرکز بودن، به چنین چیزی 
انجامید. آن هنرمند سفیدپوستی که در فقر اما در یک منطقه ی سفیدپوست نشین طبقه ی متوسطی بزرگ 
شده بود متفاوت از بقیه افراد دسته ای که در آن قرار داشت بود اما اجتماع خود را شهرش، و نه محله اش 
می دانست. عالوه بر این، هنرمندانی که در گروه طبقه ی متوسط رو به پایین و طبقه ی کارگر قرار داشتند 
ابراز دلبستگی می کردند، همگی در مجاورت مناطق محروم عمدتا  و نسبت به محله های شدیدا محروم 
سیاه پوست نشین می زیستند. همچنین، تمامی هنرمندان در معرض محرومیت متمرکز نیز در مناطق عمدتا 
سیاه پوست نشین بزرگ شده بودند. گذشته از این، حداقل چهار نفر از هنرمندان، تعریف خود را از اجتماع 
ذیل مشترک بودن در رنگ پوست ارائه داده، و مدعی شدند که اجتماع آن ها، جمعیت هنرمندان سیاه پوست 
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است. این الگوها نشان از این دارند که نه فقط طبقه، که نژاد و طبقه در کنار هم در ایجاد حس دلبستگی 
به محله نقش دارند. با این حال، تفکیک آثار به هم وابسته ی نژاد و طبقه بر روی هنرمندان غیرسیاه پوست 

و دیگر انواع محله ها به پژوهش های بیشتری نیازمند است.

یافته های ما همچنین به اهمیت تاریخی اتحاد طبقات متقابل1 در استراتژی های مکان سازی سیاه پوستان 
 ,1999 Pattillo-McCoy( اشاره می کند. تحقیقات نشان می دهد که ساکنان محله های ممتاز به لحاظ مادی
غیررسمی  اجتماع سازی های  تعامل جهت  برقراری  در   )2013 Young( هنرمندان هیپ هاپ  و   )2007
بهتر عمل می کنند. برقراری پیوند میان هنرمندان از گروه های متفاوِت تجربیات محلی که ایده های مشترکی 
درباره ی اجتماع دارند، می تواند کشمکش دوگانه ی ساختار/عاملیت را به پشتیبانی از ساخت و بازسازی 
می کنند  اتصال  احساس  مکان ها  آن  به  نسبت  هنرمندان  که  کند  تبدیل  هیپ هاپ  واسطه ی  به  مکان هایی 
)Hunter et al. 2016(. سرانجام، تجزیه و تحلیل ما بیانگر این است که چارچوب ایده ی مکان سازی 
سیاه پوستان می تواند مؤلفه ی قدرتمندی برای تحلیل های آتی از مکان های روستایی سیاه پوست نشین واقع 
شود. این واقعیت که برخی از هنرمندان در نمونه ی ما که با اجتماعات جغرافیامحور احساس نزدیکی و 
اتحاد می کردند، خود از شهرهای جنوبی کوچک و عمدتا سیاه پوست نشین می آمدند، بیانگر این است که 
ایده ی  زمینه ی  در  آینده  مطالعات  درخت  در  ثمربخشی  شاخه ی  می تواند  فضاها،  این  درباره ی  پژوهش 

مکان سازی سیاه پوستان باشد.

نمونه ی تحقیقاتی ما را غالبا مردان سیاه پوستی از ایاالت جنوبی آمریکا تشکیل داده اند. برای درک این 
که چگونه مکان، تعبیر هنرمندان را از مفاهیم اجتماع و مسئولیت شکل می دهد، انجام کارهای دیگری با 
تعداد متفاوت در نمونه ضرورت پیدا می کند. چرا که زندگی اجتماعی در جنوِب پساجنبش حقوق مدنی۲، 
 Hunter ;2009 Hendry and Edwards( الگوهای منحصر به فردی در نابرابری های فضایی در خود دارد
and Robinson 2016(. مصاحبه کردن با هنرمندان خارج از جنوب می تواند تحلیل و بررسی های مفیدی 
به دست بدهد. اگرچه ما هیچ تفاوت جنسیتی قابل توجهی پیدا نکردیم، اما جامعه پذیری جنسیتی احساس 
مسئولیت زنان را در قبال دیگران، و مسئولیت مازاد زنان سیاه پوست را در برابر »اجتماع/اجتماعات انبوه 
 ;2006 Collins( و موقعیت های منحصر به فرد و متزلزل در هیپ هاپ )2005 Schieman( »سیاه پوستی
Perry ;2012 Fischer 2004( تحریک کرده است؛ و این بدان معناست که تکرار این پژوهش با هنرمندان 
زن بیشتر، می تواند در زمینه ی اینکه چگونه کنار هم قرار گرفتن موقعیت اجتماعی و تجربه ی محلی، کار 

1  اتحاد طبقات متقابل یا مخالف )Cross-Class Alliance( مفهومی بود که تروتسکیست ها از آن برای توصیف سازمانی استفاده می کردند که 
در آن اهمیت تقابل طبقات به دلیل وجود هدفی مشترک از بین می رفت. 

2  جنبشی که در دهه ی ۵۰ و ۶۰ توسط سیاه پوستان به منظور مبارزه برای به دست آوردن عدالت اجتماعی شکل گرفت.
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اجتماعی هنرمندان هیپ هاپ را تحت تأثیر قرار می دهد، یافته های مفیدی حاصل کند.

علی رغم محدودیت های مختلف، یافته های ما بر اهمیت اجتماعی هیپ هاپ و توانایی بی همتای آن 
 Rose ;2012 Mohammed-Akinyela( در اثرگذاری بر مخاطبان و آغاز تغییر اجتماعی تأکید می کند
Watkins ;1994 2006(. این یافته ها، ترسیم می کند که هنرمندان چگونه با قرار گرفتن در معرض مردم 
و مکان های سیاه پوستی ای که تحت تأثیر نابرابری های ساختاری بوده اند، اعتقاد خود را درباره ی اجتماع 
و مسئولیت هنرمندانه شکل می دهند. از همین طریق هم هست که به آشکار ساختن قدرتی که فضاهای 
مزایای  به  توجه  با  می پردازد.  دارند،  خود  در  سیاه پوستان  مکان سازی  فرآیندهای  در  جغرافیایی  خاص 
 Ginwright( شناخته شده ی هیپ هاپ در آموزش، عرصه ی عدالت اجتماعی، و ارتقای شخصی و همگانی
Hill ;2002 and Cammarota 2009(، شاید بتوان گفت که اگر هیپ هاپ فرصت های مازادی برای 
هنرمندان فراهم آورد تا آن ها بتوانند اجتماعات خود را در آغوش کشیده و آن ها را تغییر دهند، از این هم 

تأثیرگذارتر خواهد شد.

تشکروقدردانی
مایلیم که از همه ی هنرمندانی که وقت گرانبهای خود را برای مصاحبه در اختیار این پروژه گذاشتند 
تشکر کنیم. همچنین از دکتر برایان مک کن و دکتر لوری مارتین به خاطر حمایت از این پروژه به واسطه ی 

خواندن پیش نویس ها و ارائه ی بازخورد کمال قدردانی را داریم.



 Keepin’it Real1

آدریناکلی
مترجم:احمدسعیدی

فرهنگ هیپ هاپ، خاصه موسیقی رپ، به خاطر پیوندش با قدرت سیاسی سیاه پوستان، به دست دادن 
تصاویر جاندار از زندگی روزمرة آنان و توانش در گفت وگو با جوانان سیاه پوست و انگیزاندن شان، هم از 
سوی عامۀ مردم و هم از سوی منتقدان دانشگاهی تحسین شده است. مقالۀ حاضر بر رابطۀ میان فرهنگ 
هیپ هاپ و جوانان سیاه پوست تمرکز می کند. در صفحات پیِش رو من به تشریح این مسئله می پردازم که 
چگونه جوانان آمریکایی-آفریقایی در بستر زندگی روزمره از هیپ هاپ به عنوان شکلی از سرمایۀ فرهنگی 
بهره می برند. عالوه بر این، خواهم گفت که  این شکل خاص از سرمایۀ فرهنگی ممکن است برای تایید 

keep it real  1 اصطالحی است که در گویش عامیانه و خیابانی توسط سیاه پوستان استفاده می شود. به نوعی می توان معادل معنوی آن را 

عبارت » سیاه پوست واقعی باش« دانست. نگارنده مقاله نیز در همین معنا از این اصطالح استفاده کرده است : اصیل بودن/ سیاه پوست واقعی 
بودن. 
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و تصدیق هویت سیاه پوستان به کار گرفته شود. و در نهایت به کاوش در این باب خواهم پرداخت که این 
هویت به چه شکلی بر پایۀ نقش های جنسیتی سنتی مفصل بندی شده است. برای فهم هویت در این زمینه 
از نظریۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیو بهرة بسیاری برده ام تا بتوانم بررسی کنم که جوانان سیاه پوست چگونه 
در محیط های عمدتًا سیاه پوست نشین مرزهای مشروع نژادی را برمی سازند. هدف من تعمیم دادن نظریۀ 
بوردیو به واسطۀ مشاهدة روابط درون قومی/ نژادی و فرآیندهای ایجاد تمایزی ست که در میان آن ها جریان 
دارد. مشخصًا به بررسی چرایی و چگونگی این مسئله میپردازم که هویت جوانان سیاه پوست در رابطۀ 
روزمره شان با یکدیگر شکل می گیرد و دستخوش تغییر میشود و فرهنگ هیپ هاپ در میانۀ این تعامل 

بعنوان میانجی عمل می کند.

من مذاکرات و تعامالت مربوط به هویت جوانان سیاه پوست را با توجه به پیوندهایش با روندهای 
ادغام و طرد درون گروه ها بررسی میکنم. با ادعای لمونت و الرو1 )1۹۸۸( مبنی بر  اینکه یکی از جنبه های 
مهم نظریۀ بوردیو پذیرفتن نقش اساسی سرمایۀ فرهنگی در مسئلۀ طرد و ادغام اجتماعی است. این دو 
نهادینه شده یعنی سیگنال های فرهنگی وسیعی  به عنوان »امری  تازه ای برای سرمایۀ فرهنگی  نفر تعریف 
)نگرش، ترجیحات، دانش رسمی، رفتارها، کاالها و پشتوانه های هویتی( که به کار طرد اجتماعی و فرهنگی 
می آیند.« پیشنهاد میکنند. با مشاهدة دانش، رفتارها، و اعتبارات الزم در محیط زندگی جوانان سیاه پوست، 
بحث سرمایۀ فرهنگی را با توجه به ارتباطش با نژاد و هویت پیش خواهم برد. روی هم رفته در این مقاله دو 
هدف را دنبال میکنم؛ نخست تالش دارم تا نظریۀ بوردیو را با  به دست دادن گزارشی مردم نگارانه از فرآیند 
بنانهادن مرزهایی حول هویت نژادی و حفاظت از آن توسط نوجوانان سیاه پوست در یک مرکز نوجوانان، 
بسط دهم.  در مرحلۀ دوم به بحث در این مورد می پردازم که چگونه جوانان سیاه پوست در این محیط از 

فرهنگ هیپ هاپ برای بنانهادن این مرزها بهره میگیرند. 

در پارة نخسِت این مقاله بحث های نظری را مرور میکنم و سپس به این سوال میپردازم که چرا هیپ 
هاپ آن هم در این بازة زمانی خاص؟ همچنین در مورد جای خالی نوشته های تجربی که به رابطۀ میان 
هیپ هاپ و جوانان بپردازد صحبت خواهم کرد و سپس نظریۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیو و کاربردش در 
بررسی فرایند ادغام و طرد را خواهم کاوید. اینجا نیز به نبود کار تجربی در باب چگونگی کارکرد سرمایۀ 
فرهنگی در باهمستان های۲ درون قومی اشاره خواهم کرد. در پارة دوم مقاله این شکاف های نظری و عملی 
با توجه به یک گزارش مردم نگارانه از رابطۀ موجود میان جوانان سیاه پوست، فرهنگ هیپ هاپ و  را  
هویت سیاه پوستان خواهم کاوید. با توجه به اطالعات به دست آمده از یک مردم نگاری از مرکز جوانان 

1 Lamont and Lareau

comunity 2 معادل پیشنهادی داریوش آشوری برای
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شهر، این مسئله را واکاوی میکنم که جوانان سیاه پوست چگونه فرهنگ هیپ هاپ را در تعامل با یکدیگر 
با جوانان سیاه پوست  به گفت وگو  این است: هیپ هاپ چگونه  مقالۀ حاضر  می گنجانند. پرسش اصلی 
از  این مسئله میپردازم که استفادة جوانان سیاه پوست  به  می پردازد و آن ها را برمی انگیزاند؟ و در نهایت 

فرهنگ هیپ هاپ چه ارتباطی با هویت نژادی و پذیرفته شدن به عنوان یک سیاه پوست دارد.

جوانانسیاهپوست،فرهنگهیپهاپوبازنمایی:
چگونهمیتواناصیلبود؟1

موسیقی هیپ هاپ در اواخر دهۀ هفتاد میالدی در پهنۀ موسیقی شکوفا شد که این رخدادی مهم در 
تاریخ آفریقایی-آمریکایی  ها محسوب می شود. اواخر دهۀ هفتاد زمانی است طبقۀ متوسط و کارگِر سیاه پوست 
به مدت دو دهه از محالِت  فقیر و تک افتادة سیاه پوستان خارج شدند. به محض خروج سیاه پوستان از مناطق 
فقیرنشیِن داخلی شهرها، مخدرهایی همچون هرویین و کراک وارد صحنه شدند. آغاز هیپ هاپ همچنین 
مصادف بود با  شروع دورة حکومت ریگان و بوش که تا دهۀ نود، چیزی بیش از یک دهۀ بعد، ادامه داشت. 
این بازه از سرمایه داری متاخر دقیقًا همان زمانی است که هویت جدید جوانان سیاه پوست ظهور می کند، 
حیات  تجدید  و  اقتصادی  ساختاری  اصالحات  »صنعت زدایی،  همچون  نشانه هایی  با  که  دوره ای  همان 
نژادپرستی شناخته میشود«. تکامل رپ در نیویورک به ایجاد ارتباط با جوانان التین و سیاه پوستی منجر شد 
که به کارآموزی مشاغل فنی و متعاقبا حاشیه ای و غیررسمی هدایت می شدند؛ بواسطۀ روایت داستان های 
این افراد به آن ها امید و شخصیت می بخشید. داستان هایی که به دلیل تاثیرات مواد و اصالحات ساختاری 
جغرافیایی و اقتصادی اواخر دهۀ هفتاد و دو دهۀ متعاقب آن به شکل روزافزونی با »محله های پایین و کف 

خیابون«۲ تعریف می شد.

تجربیات شخصی  از  داستان هایی  نوشتن  در  رپرها  به خصوص  و  رپ  موسیقی  در  نهفته  توان  این 
خودشان بود که موجب می شد جامعۀ هدف، یعنی جوانان سیاه پوست، جذب این موسیقی شوند. استفادة 
هیپ هاپ از الگوهای موسیقیایی  آهنگ های قدیمی آر اند بی )R&B( و استفاده از گزین گویه های رهبران 
سیاسی ای همچون استوکلی کارمایکل)کوام تور( و مالکوم ایکس، »ترانۀ رهایی« را برای جوانان سیاه پوستی 
که در هزارتوی  جست و جوی هویت خود گیر افتاده بودند پدید آورد. این ترکیِب تجارب فردی  و گروهی 
در آهنگ های نخستین بسیار دیده می شود؛ برای مثال آهنگ »Rapper’s Delight« از گروه »شوگر هیل 

1 How to keepin’it real 

2 نگارنده از block, corner and the hood استفاده کرده که به ساختار شهری نیویورک و برخی دیگر از شهرهای آمریکا مربوط است.



99
ن 

ستا
زم

 82

گنگ«1 و یا آهنگ »The Message« اثر »گرندمستر فلش اند فیوریِس فایو«۲ با حضور »ملی مل«۳. هر دوی 
این آهنگ ها به دلیل سبک ترکیبی و گاه ازهم گسیختۀ خود به هم مربوط اند؛ شوگرهیل گنگ از یک موسیقی 
دیسکوی قدیمی به اسم »Good Times« از »شیک«۴ به عنوان  موسیقی زمینۀ اشعار خود استفاده میکند 
و ملی مل در برابر اسکرچ۵ و ترکیب  گرندمستر فلش بر روی صفحه های گرامافون صحنه های روشنی از 
زندگی شهری سیاهان در اشعار خود تصویر می کند. این ترکیب همان چیزی است که کاتینا استاپلتن۶ آن 
را یک »فرهنگ خیابانی اصیل« می نامد که تجربۀ جوانان سیاه پوست را بازنمایی میکند. این اصالت به هیپ 
هاپ برای تبدیل شدن به صدای جدید آمریکای سیاه و جوان کمک کرد، امری که که گفتۀ گیلوری۷ را تایید 
می کند که هیپ هاپ »سیاه پوستی ترین فرهنگ است، فرهنگی که معیاری برای سنجش تمامی سبک های 

دیگر فراهم می کند.«

اگر همان گونه که گیلوری اشاره کرد، هیپ هاپ سیاه پوستی ترین فرهنگ تا به امروز بوده باشد، مهم 
است که اهمیت و کارآیی اش در ارتباط با باهمستان های سیاه پوستان و هویت نژادی آنان ارزیابی شود. 
اهمیت هیپ هاپ برای جوانان سیاه پوست تا کنون در طیف وسیعی از رشته ها از جمله مطالعات فرهنگی، 
روانشناسی و جامعه شناسی به بحث گذاشته شده است. برای مثال واتکینز۸ )1۹۹۸( میگوید فرهنگ هیپ 
هاپ »جوانان سیاه پوست را نمایندگی می کند« و » به مخزنی غنی از تولیدات جوانان سیاه پوست بدل شده 
است«. نظریه پردازان علوم انسانی و اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که تولید فرهنگی به فهم چگونگی 
ردو بدل شدن معنا میان تولیدکننده و مصرف کننده کمک می کند. آنچه در این گفت وگو)تبادل معنا میان 
از  متعاقبًا  مصرف کنندگان  آن  طی  که  است  روندهایی  دارد،  ویژه ای  اهمیت  مصرف کننده(  و  تولیدکننده 
معناها)ی تولید شده( در رابطه با بنا نهادن هویت و باهمستان ها استفاده می کنند. بسیاری از بازنمایی هایی که 
از تولید فرهنگی سیاه پوستان موجود است نشان میدهد که یک کشمکش جاری در رابطه با هویت در درون 
باهمستان های سیاه پوستان وجود دارد. این کشمکش بر سر آن است که چه کسی »اصیل« است و چه کسی 
»خائن«. هدف نهایی این کشمکش ساختن هویتی منسجم و یکدست است، هویتی که بتواند باهمستان را 
تعریف کند. آنگونه که لیپستیز۹ می گوید هیپ هاپ »از طریق نمایش باهمستان را به وجود می آورد و روابط 
1 Sugarhill Gang 

2 Grandmaster Flash and the Furious Five 

3 Melle Mel 

4 Chic 

5 Scratch 

6 Katina Stapleton

7 Gilroy 

8 Watkins 

9 Lipsitz 
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واقعی و تخیلِی موجود میان مردمانی که با آوارگی، سرخوردگی و ناامیدی دست به گریبان اند را ترسیم 
می کند«. این که فرهنگ هیپ هاپ دقیقا به چه نحوی این کار را در رابطه با روابط واقعی یا تخیلی مردم 
و ایزار گرد هم  آوردن آنان انجام می دهد سوال مهمی است که باید در بحث های  مربوط به هویت جوانان 

سیاه پوست، سرمایۀ فرهنگی و فرهنگ هیپ هاپ پاسخ آن را کاوید.

پیر بوردیو در مقالۀ »فرم های سرمایه«1 اهمیت  سرمایه را در ایجاد  هویت فردی و اجتماعی به بحث 
می گذارد. سرمایۀ فرهنگی به واسطۀ کارکرد سمبولیکش با سایر سرمایه ها نظیر سرمایۀ اقتصادی یا اجتماعی 
که  داد  تشخیص  بتوان  به سختی  می شود  موجب  آن  اکتساب  نمودهای  مبّدل بودِن  همچنین  دارد؛  تفاوت 
چگونه به دست آمده است. به بیان دیگر، نمود سرمایۀ فرهنگی به عنوان سرمایه ای نمادین معموال به نحوی 
است که به شکل خصیصه ای »طبیعی« در رابطه با فرد به چشم می آید. همانطور که خود  بوردیو میگوید: 

دور از انتظار نیست که سرمایه ی فرهنگی به خاطر مبّدل تر بودن شرایط اجتماعی برای 
جابه جایی و کسب،  نسبت به سرمایه های اقتصادی، به مثابۀ سرمایه ای نمادین عمل کند؛ یعنی 
نه همچون )یکی ازانواع( سرمایه، که به عنوان مرجعی صالحیت بخش که نوعی از کج فهمی را 

اعمال می کند، فهم شود.

سرمایۀ فرهنگی مردم را در یک وضعیت سلسله  مراتبی خاص در میان هماالنشان جای می دهد؛ عالوه 
بر این به عنوان مرجعی برای تعیین مرزها و تشخیص این که چه کسانی در این میانه معتبر هستند و چه 

کسانی به دلیل فقدان اعتبار باید طرد شوند، عمل می کند.

سرمایۀ فرهنگی به عنوان معیاری برای طرد از یک گروه اجتماعی، مسلمًا یکی از مهم ترین جنبه های 
نظریۀ بوردیو است. همان گونه که لمونت و الرو)1۹۸۸( می گویند، توجه به رابطۀ میان سرمایۀ فرهنگی 
و فرآیند ادغام و طرد اجتماعی به درک هر چه بهتر فرآیند  تمایز و نشانه گذاری اجتماعی درون گروه ها 
می انجامد. بر این اساس اعضای یک گروه مرزهایی را ترسیم می کنند و بر اساس این مرزها افراد پذیرفته 
یا طرد می شوند. متاسفانه مطالعات اخیر در باب سرمایۀ فرهنگی در توضیح کاربردهای آن در تعیین حدود 
ادغام و طرد درون جماعت های قومی/ نژادی ناکام ماندند. این بازنمایی ها همچنان بر دستیابی به فرهنگ 
واال تمرکز کرده اند و مهم تر از این بازنمایی های مربوط به سرمایۀ فرهنگی و باهمستان های سیاه پوستان 
بیشتر بر  فقدان سرمایۀ فرهنگی سیاه پوستان در مقابل سفیدپوست ها تمرکز دارد. این شکاف، همان گونه 
که بوردیو در نظر داشت، به شکلی گسترده در جامعه شناسی آموزش  و پرورش مورد توجه قرار گرفت. 
در نتیجه این مطالعات به بررسی میزان سرمایۀ فرهنگی سیاه پوستان در برابر سفیدپوست ها پرداخته اند )با 

1 The Forms of Capital
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استفاده از معیارهای سفیدپوستان(.

برای  اجتماع  تحمیلِی  مرزهای  یا  خود  مرزهای  از  چگونه  نژادی  قومی/  گروه های  که  پرسش  این 
تشخیص این که کسی به یک زمینۀ خاص تعلق دارد یا نه استفاده می کنند بی پاسخ مانده است. برای مثال 
ممکن است نشانه ای همچون رنگ پوست دیگر سنجۀ کارآمدی برای تعیین هویت یا اصالت نژادی افراد 
نباشد. گروه های قومی و نژادی برای تعیین اصالت افراد بر اساس معیاری غیر از رنگ پوست معموال به 
ساختن سنجه هاِی وضعیِت دیگری دست می زنند تا با تعیین مرزها، باهمستان هایی درون خود ایجاد کنند. 
پایگاه های اجتماعی و نمایانگر آن درون گروه ها فهم  مطالعۀ جان هال1 در باب فرآیند تمایز، رتبه بندی 
بهتری از شکل گیری هویت جمعی و کشمکش بر سر آن به دست می دهد. هال مدعی است که بوردیو در 
نظریۀ سرمایۀ فرهنگِی خود در بررسی رتبه بندی پایگاه اجتماعی درون گروه ها، مگر در موارد مربوط به 
اقتصاد، با نادیده گرفتن و محدود ساختن فهم موجود از پایگاه اجتماعی و تمایز در گروه ها دچار خطا شده 

است. او می گوید:

ارزش های درونی و عالئم بیرونی که قومیت را محدود می کنند احتماالً پایه هایی غیر اقتصادی 
نیز دارند...برپایۀ تعریفی فرهنگی) برخالف تعریف زیستی( از قومیت، عادت واره ای موجود 
در فرهنگ یک گروه ممکن است فردی را پرورش دهد که سرمایۀ فرهنگی قابل توجهی 
درون گروه داشته باشد حال آنکه خارج از گروه این سرمایۀ فرهنگی خیلی به حساب نیاید.

بنابر گفتۀ هال، برای رسیدن به فهمی غنی تر از مرزها)ی درون گروهی( و سرمایۀ فرهنگی مهم است 
که به ارزش ها و عالمت ها جدای از نشانگرهای طبقات اجتماعی نگاه بیندازیم. عالوه بر این در مبحث نژاد 
و قومیت، قوِل نقل شده از او به ما گوشزد می کند که  احتماالً نمی شود هویت یک نفر )یا اصالت هویتش( 
را به سادگی  به ویژگی های فردی اش ،همچون رنگ پوست، نسبت داد؛ بلکه این بیشتر به عملکر فرد در 

ساختار درون قومی آن هویت بستگی دارد.

پژوهشگر   )1۹۹۰( باتلر۲  یافته های جودیت  به  می توان  فرهنگی  سرمایۀ  با  رابطه  در  مهم  مباحث  از 
مطالعات فرهنگِی فمنیستی نام برد. او معتقد است که افراد برای پر کردن هویت/ نقش های از پیش مشخص 
به اجرای نمایش می پردازند. در مبحث جنسیت و هویت زنانه مدعی است »هیچ هویت جنسیتی ای  جدای 
از بیان کردن)ابراز( جنسیت وجود ندارد... هویت از بازنمودهایی ساخته می شود که می توان گفت نتایج 
خودش هستند«. من این تعریف را در ارتباط با فهم گافمن۳ )1۹۵۹( از نمایش همچون قسمتی از زندگی 
1 John Hall 

2 Judith Butler 

3 Goffman



یک
رة 

شما

 85

تا نمایش جوانان سیاه پوست از هیپ هاپ، فرهنگ سیاهان، و هویت نژادی را  روزمره، استفاده می کنم 
توضیح دهم. تعریف من از نمایش با شرح گافمن از جلوی صحنه و نمایِش آن که »جنس، سن، ویژگی های 
نژادی، ظاهر و ابعاد، ژست، الگوهای سخن گفتن، حاالت چهره، حاالت بدن و از این دست چیزها« را 
شامل می شود، همخوانی دارد. این ویژگی ها در کنار هم عمل می کنند و به آنچه باتلر )1۹۹۰( آن را »یک 
هسته یا نادة درونی« می نامد ربط پیدا می کنند، همچنین نظریات بوردیو در باب سرمایۀ فرهنگی را  به خاطر 

می آورند. این مادة درونی یا مرکزی همچون کیفیت طبیعِی اصیلی مربوط به فرد، عمل می کند.

با اینکه تمامی این نویسندگان زبانی نظری را برای توضیح این مسئله که هیپ هاپ چگونه جوانان 
سیاه پوست را خطاب قرار می دهد و آن ها از چه ابزاری برای تعامل با یکدیگر استفاده می کنند، پرورانده اند 
اما کارهای مردم نگارانۀ انگشت شماری وجود دارد که به شیوه های گنجاندن هیپ هاپ در زندگی روزمره 
توسط جوانان سیاه پوست بپردازد. من تالش خواهم کرد تا یکی از استفاده های جوانان سیاه پوست از هیپ 
هاپ را با توجه به یافته های حاصل از مردم نگاری در یک مرکز نوجوانان در در کالیفرنیای شمالی شرح 
دهم. علی الخصوص به این مسئله می پردازم که  جوانان سیاه پوست چرا و چگونه در ارتباط با یکدیگر از 
فرهنگ هیپ هاپ به عنوان شکلی از سرمایۀ فرهنگی در راستای بنانهادن مرزهای نژادی بهره می گیرند. 
به طور مشخص این را بررسی می کنم چگونه جوانان از نمایش برای بروز این سرمایۀ فرهنگی استفاده 
می کنند. من نمایش را به کارگیری زبان، حرکات بدن، مد و موسیقی برای بروز یک هویت سیاه مقابل سایر 
جوانان تعریف میکنم. در صفحات پیِش رو اهمیت نمایِش فرهنگ هیپ هاپ به عنوان گونه ای سرمایۀ 
فرهنگی و رابطه اش با هویت نژادی سیاهان را بررسی خواهم کرد. برای درک این رابطه، به چگونگی وارد 
کردن فرهنگ هیپ هاپ به بستر زندگی روزمره توسط جوانان سیاه پوست و تعامالتشان با یکدیگر در 
مرکز جوانان شهر، عمدتًا نوجوانان سیاه، نظر خواهم انداخت. از این طریق چرایی و چگونگی نمایاندن 
فرهنگ هیپ هاپ همچون بخشی اصیل از فرهنگ و هویت سیاه پوستان توسط جوانان را بررسی می کنم. 
همچنین به کاوش در این باب می پردازم که هویت نژادی سیاهان چگونه بر پایۀ نقش های جنسیتی سنتی 

مفصل بندی شده است.

مرکزجوانانشهر:محلیبرایوقتگذرانی
این شهر، که  اجتماعات  لیکلند1 در مرکز  بود که مرکز جوانان  این پژوهش دو سال  انجام  در زمان 
شهری نه چندان بزرگ در کالیفرنیای شمالی است، آغاز به کار کرده بود. ساکنین محالت شرقی شهر را 

1 Lakeland
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افراد کم درآمد از نژادهای مختلف تشکیل می دهند؛ اکثریت با آفریقایی-آمریکایی ها و التین هاست، البته در 
سال های اخیر تعداد تازه واردان آسیایی) مردم همونگ و اهالی الئوس( افزایش یافته است. ترکیب جمعیتی 
مرکز جوانان هم شبیه به همین است، اکثر اعضا آمریکایی-آفریقایی هستند و التین ها و آسیایی ها اقلیت را 

تشکیل می دهند.

من در مرکز به عنوان یک داوطلب شروع به کار کردم و به تدریس در یک کالس فوق برنامه به اسم 
»قدرت ذهن« در مدرسه ای که مقاطع ابتدایی و راهنمایی را شامل می شد مشغول شدم. در همین کالس ها 
بود که در مورد »شب نوجوان ها« شنیدم. برنامه ای که شب های جمعه برای برای جوانان سیزده سال به باال 
برگزار می شد. برنامه معموال به رقص و اردوی زمین اسکیت یا جاهای دیگر در اطراف شهر اختصاص 
داشت. تمرکز ابتدایی برنامه بر آشنا کردن نوجوانان با یکدیگر و  با کارکنان در فضایی بود که جوان ترها 
بیلیارد،  انجام می شد؛ جایی که جوانان برای  بازی  اتاق  باشند. اغلب فعالیت ها در  در آن حضور نداشته 
ورق بازی و بازی های ویدئویی دور هم جمع می شوند. گفتنی است که بیشتر مشاهدات هفتگی من هم 
در همین اتاق انجام می شد. اتاق بازی معموال پر از نوجوان هایی بود که بیلیارد یا ورق بازی می کردند، در 
گوشۀ اتاق مشغول اختالط بودند، غذا می خوردند و گاهی تلویزیون تماشا می کردند. بسیاری از نوجوانانی 
که با آن ها مصاحبۀ غیررسمی داشتم میگ گفتند دلیل آمدن شان به مرکز »وقت گذرانی«1، دیدن دوستان و 
تیفانی، دختر سیزده سالۀ آمریکایی-آفریقایی،  گفت »از دیدن مردم، آهنگ  بازی کردن است. برای مثال 
گوش دادن و... اون اتاِق نقلی ای که اونجاست، اتاق بازی، خوشم میاد«، این حرف نشان می دهد که مرکز 

در واقع جایی برای جوانان بود که دور  هم جمع شوند، با هم تعامل کرده و ریلکس کنند.

بازی و سایر فعالیت ها در  مرکز به جوان ها این امکان را می داد که آرامش ذهنی بیشتری داشته باشند 
و بتوانند آزادانه تر) از مدرسه و دیگر محیط ها( به تعامل با یکدیگر بپردازند، همچنین به طور منظم درگیر 
نمایش باشند. همچنین فشار مداومی برای پوشیدن لباس مناسب، گوش دادن به موسیقی مناسب و درست 
صحبت کردن بر پایۀ هیپ هاپ وجود داشت. این مسئله در بعضی مکالماتی که با جوانان در مرکز داشتم 
مشهود بود. برای مثال پاسخ ُکری، پسر شانزده ساله، به سوال من که آیا موسیقی هیپ هاپ گوش میکند یا 
نه این بود :»توی خونه، تو مدرسه، شبا باهاش میخوابم«. همینطور وقتی از لیندا و یک دختر دیگر پرسیدم 
در مورد جوان های سیاه پوستی که هیپ هاپ گوش نمی کنند چه فکر می کنند، لیندا گفت:» اگه بهش گوش 
نمیدن پس مال این حرفا نیستن«، عالوه براین وقتی از الول همین سوال را پرسیدم، جواب داد:»من کسی 
رو نمیشناسم که گوش نکنه، حتی ننه بزرگم رپ کلیسایی )مذهبی( گوش می کنه«. در نهایت میشل گفت 
که حتی »همکالسی های مکزیکی منم )هیپ هاپ( گوش میکنن« که نشان دهندة این است که  این مسئله از 

1 hang out
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مولفه های هویتی جوانان، مخصوصًا جوانان سیاه پوست است )حتی اگر مکزیکی ها به آن گوش کنند(. این 
اظهارات نشان می دهد که شرکت در نمایش فرهنگ هیپ هاپ برای چوانان سیاه پوست در راستای تصدیق 

هویت  سیاه پوستی شان ضروری است.

بیشتر جوانان سیاه پوست کم و بیش  به طور منظم در نمایش هیپ هاپ شرکت می کنند. در مجموع 
پسرها بیشتر از دخترها و سیاهان بیشتر از سایر گروه ها به نمایش پرداختند و توجه مخاطبان بیشتری را 
جلب کردند. در پاراگراف هایی که می آید، بر دو جوان از اعضای عادی مرکز که با استفاده از مد، ژست ها، 
زبان و موسیقی در سطوح مختلفی در نمایش شرکت داشتند تمرکز می کنم. دووین، پسر چهارده ساله، 
یکی از کسانی است که در تمامی شب  نوجوان ها شرکت داشته. هر بار که به مرکز رفتم آن جا دیدمش. 
او از اولین پسرهایی بود که توجهم را جلب کرد، زیرا به نظر می رسید که بیشتر جوان ها و کارمندها را 
می شناسد. او جذاب بود و به همین دلیل تا حدود خوبی مورد توجه دخترها قرار داشت. با کلۀ تراشیده، 
رنگ پوست شیر شکالتی، چشمان بادامی و لباس های همیشگی اش متشکل از »پولو«ی گشاد و شیک، 
شلوار جین گشاد، کت چرم و کتانی های نایک مدل مایکل جردن اش به نظر می رسید به سادگی بتواند در 

یک موزیک ویدیو حضور داشته باشد.

من چند بار در موقعیت های متفاوت دیدم که دووین دست به اجرای نمایش می زند، مثال در اتاق بازی، 
زمین بسکتبال، و گاه در جلسات درس که در مرکز می نشست. مخصوصا یکی از چندین وچند باری که 
در مدت انجام مشاهداتم در مرکز مشغول هفِت خبیث بازی کردن در اتاق بازی بودم را به یاد دارم. بعضی 
نوجوان ها بیلیارد بازی می کردند و بقیه فقط برای خودشان نشسته بودند. تلویزیون داشت مراسم اهدای 
جوایز MTV1 را پخش می کرد که تصویر موزیک ویدیوی You Make Me Wanna از آشر۲، خوانندة 
جوان آمریکایی- آفریقایی که توسط یکی از کله گنده های هیپ هاپ جنوب، جرمین دوپری۳، معرفی شده 
است، روی صفحه آمد. دووین در طول پخش موزیک ویدیو در اتاق قدم می زد، برای حضار می خواند و 
در عین حال می رقصید. در حالی تک تک از مقابل افراد رد می شد و آهنگ را می خواند، جوری از حاالت 
چهره و حرکات دست استفاده می کرد که انگار عمرش را سر این کار گذاشته. حضار داخل اتاق یا مستقیما 
توجهی نشان نمی دادند و تنها زمانی که از کنارشان رد می شد می خندیدند یا اینکه با تکان دادن سر کارش 
پایان  تا  بقیه  را تصدیق می کردند و نشان می دادند که او همان آدم شیک پوش و خوش مشربی است که 
همراهی اش می کنند، و نهایتًا نمایشش را بهتر می کردند. توانایی او در در جلب توجه بیشتر حاضران به 
نمایشش در کنار شیوه و سبک کلی لباس پوشیدن اش، سرمایۀ فرهنگی الزم  برای »سیاه پوست واقعی بودن 

1 یک مراسم اهدای جایزه به بهترین موزیک ویدیوها که متعلق به شبکۀ ام تی وی است 
2 Usher 

3 Jermaine Dupree
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« در میان همساالن سیاه پوستش در مرکز را تشکیل می داد.

هرچند یک موزیک ویدیو در پس زمینۀ نمایش دووین وجود داشت اما  موسیقی تنها عنصر الزم برای 
نمایش نیست. بقیه اعضا)ی مرکز( مثل تیفانِی سیزده ساله از کدهای فرهنگی دیگری غیر از موسیقی برای 
درگیر کردن مخاطبان استفاده می کنند.  به طور خاص نمایش تیفانی، عمدة تکیۀ خود را بر مد، ژست و 
طرز تعامل گذاشته است. اجرای او نه تنها از نظر سبک با اجرای دووین تفاوت داشت بلکه به وضوح 
کدهای جنسیتی بیشتری را شامل می شد.برای مثال وقتی برای بار نخست تیفانی، دختر آمریکایی- آفریقایی 
با  رنگ پوست قهوه اِی روشن که قرمزی می زد، را دیدم موهای صافش که تا شانه میرسید را دم اسبی 
بسته بود و یک شلوار گشاد چوب کبریتی آبی کم رنگ و بلوزی خاکستری پوشیده بود. اولین بار بود که به 
مرکز می آمد و بیشتر روز را در گوشۀ اتاق بازی، نزدیک در، بی سر و صدا ایستاده بود. دفعۀ دوم که او را 
دیدم نشناختمش. وقتی او همراه یک دختر دیگر وارد شد من مشغول تدریس به چندتا از جوان ها پیش از 
شروع شب نوجوان ها بودم. برخالف شلوار گشاد چوب کبریتی و بلوزی که در زمان مالقات اول مان به تن 
داشت این بار شبیه کسی که میخواهد به کلوپ رقص برود لباس پوشیده بود. هنوز شلوار چوب کبریتی به 
پا داشت اما این بار مشکی و تنگ که به لگن و کمرش می چسبید. مدل موهایش هم فرق کرده بود. دیگر 
خبری از  دم اسبی نبود، کالهی سر کرده بود که درست تا باالی ابروهایش را می پوشاند و بقیه موهارا از 
زیر کاله ریخته بود بیرون. عجیب ترین چیز اما  تاپ پلنگی نیم تنه ای بود که به تن داشت. وقتی وارد شد به 
محض دیدنش یاد »دخترای شیطون«ی افتادم که مادر و مادربزرگم وقتی کوچک تر بودم درموردشان حرف 
می زدنند. دخترهایی که معموال لباس های تنگ می پوشند، با پسرها الس می زنند، و در برابر بزرگترها حاضر 
جوابی می کنند. نحوة لباس پوشیدنش شبیه به زنانی همچون لیل کیم1، ایو۲ و آشانتی۳ که چندی است از 

هنرمندان پرطرفدارهیپ هاپ  هستند هم بود. با این سر و وضع جدید، مقبولیت تیفانی دچار تغییر شد.

در کنار پوشش جدید، نمایش و کوشش تیفانی برای کسب مقبولیت حول محور ارتباطش با پسرها در 
مرکز متمرکز شده بود. یک روز، زمانی که دیگر روشن بود او جزو دار و دستۀ محبوب ها حساب می شد، 
دور و بر پسرهایی از جمله دووین می پلکید و با آن ها الس می زد و رفتارش تهاجمی تر )از قبل( به نظر 
می رسید. برای مثال معموال می دیدم که با دووین و بقیۀ پسرها کشتی میگیرد، دنبالشان می دود و یا آنها 
دنبالش می کنند. در عین پرخاشگر بودن کامال مطیع بود. کمی بعدتر در همان روز دیدم که در حال کشتی 
گرفتن با جیکوب، یکی از معدود جوانان سفیدپوست مرکز، است. در حین بازی وقتی جیکوب او را گرفت 
و حمله کرد، او جیغ کشید و با درماندگی دست هایش را در هوا تکان داد.وقتی جیکوب از بازی خسته شد 
1 Lil’ Kim 

2 Eve 

3 Ashanti 
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و  داشت صحنه را ترک می کرد، تیفانی دوید و از پشت  ضرب[ به سرش زد که یک واکنش غیرکالمی 
با این پیام بود که: »اینم تالفیش!«. در مقابل وقتی داشت با دارین،یک پسر جوان تر آمریکایی-آفریقایی، 
کشتی میگرفت با مشت زدن به او سعی می کرد بگوید تا تنهایش بگذارد و اعالم کند که: »اه، داری می ری 
رفتار  با  که درست سیصد وشصت درجه  میدود  دنبالش  به  تمام سرعت  با  که  دیدم  رو مخم«؛ همینطور 
محافظه کارانه و سرخوشانه اش با جیکوب و دیواین فرق داشت.  تیفانی به دلیل ظاهر و رفتار جدیدش 

می توانست توجه پسرها را از طریق این شیوه، به خود جلب کند.

ترسیمحدود:محبوبیتومرزهاینژادیدرمرکز
رقابت برای )جلب( توجه چه میان کارکنان و چه جوانان در مرکز عادی بود. یک از راه های کسب 
توجه مورد نظر،  اجرای نمایش هایی بود که چند موردش را پیش تر نقل کردم. این نمایش ها و مقبولیت 
بر اساس هویت نژادی سیاه پوستان بر پایۀ عوامل متفاوت زیادی بنا شده اند. مثال دووین یکی از جوان های 
محبوِب مرکز بود. تیفانی تازه وارد بود ولی به خاطر مهارتش در استفاده از مد، مورد توجه پسرها بودن 
و نمایشش که سرشار از هویت زنانه بود  به سرعت توجه و محبوبیت کسب کرد. احتماال این عوامل به 
توانایی آن ها در کنترل ابزارهای نمایش و پذیرفته شدن به عنوان یک سیاه پوست در محیط،  افزوده است. 
ابزار می گوید:» سرمایۀ  به عنوان یک  همان طور که بوردیو در بحثش در مورد اهمیت سرمایۀ فرهنگی 
فرهنگی همچون یک سالح و اهرم در منازعات و کشمکش های جاری در میدان تولیدات سرمایه عمل 
می کند... منازعاتی که حاضران توانایی هایشان را به کار می گیرند و متناسب با تسلطشان بر این سرمایۀ عینی 
سود می برند« )ص۲۴۷(. در این مورد محبوبیت جوان ها بستگی داشت به میزان جذابیت ، آشنایی شان با مد 
و استفاده شان از حرکات بدن. با این حال واکنش هایی که به آنها داده می شد بسیار متفاوت بود. مثال دووین 
توجه زیادی از سوی دخترها جلب کرد. من معموال چندتایی از آن ها را می دیدم که اطرف مرکز دنبالش 
می کنند. در عین حال درمیان کارکنان و پسرها هم محبوب بود. طرز نگاه  کردنش در کنار شیک پوشی، 
نمایش  در  برای شرکت  تواناییش  و  به محبوبیت  کارکنان  با  تعاملش  و  به جا  خونسردی و شوخی های 

فرهنگ هیپ هاپ )سیله پوستان( افزود.

به همین ترتیب سبک لباس پوشیدن تیفانی و جذابیت او بخشی از سرمایۀ فرهنگی ای بود که برای 
احراز هویت سیاه پوستی در محیط نیاز داشت. با این حال محبوبیت او در مرکز بیشتر به دلیل روابطش 
ابرازِ یک هویت جنسیتی خاص که در عین حال جنسی و  با پسرها بود. او برای شرکت در نمایش به 
زنانه باشد نیاز داشت. این قضیه میراثی تاریخی را به خاطر می آورد که )طبق آن( هویت زنان سیاه پوست 
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در ارتباط با دیگران تعریف می شود، که به طور خاص در هیپ هاپ قابل مشاهده است. همان گونه که 
پاتریشیا هیل کالینز می گوید: »نوع حضور زنان سیاه پوست در پورنوگرافی، تن فروشی و تجاوز پس زمینه ای 
نهادی برای طیفی از روابط بین فردی که میان آن ها و مردان سیا ه پوست، سفیدپوست ها و یکدیگر وجود 
دارد، ایجاد می کند.«  بسیاری از زنان در ویدئوهای هیپ هاپ تنها به عنوان ابژه جنسی و زائده های صرف 
در کنار مردان حضور دارند. هرچند که زنان سیاه پوست از ابتدای شروع این صنعت تا کنون گام های بلندی 
برداشتند و بیشترین توجه را  به نقشی یکسان جلب کردند )مثال: کویین الطیفا، میسی الیوت »خالف«1 و 
مک الیت(. تیفانی بیشتر از سمت پسرها مورد توجه بود، برعکس دووین که مخاطبان بیشتری میان کارکنان 
و بقیۀ جوان های مرکز داشت. این به ما نشان می دهدکه یک زن سیاه پوست برای پذیرفته شدن یا جلب توجه 
نیاز به نمایش یک هویت جنسیتی خاص دارد که در آن واحد هم سیاه پوستی و هم زنانه است، همان طور 

که در فرهنگ هیپ هاپ نشان داده می شود.

فرضیات من در مورد محبوبیت این جوان ها و روش های متفاوتشان برای نمایش در نمایش بقیۀجواناِن 
مرکز نیز مشهود بود. مثال دارین یک پسر آمریکایی-آفریقایی بود که هنوز مانده بود به ابزار الزم برای باحال 
بودن مسلط شود. عالوه بر عینک زدن که معموالً دستمایۀ استهزا )بین حاضرین( در مرکز بود )دارین به 
خاطر شمایل »بچه خرخون« گونه اش توسط دیگران، از جمله خواهرش، مسخره می شد( او معموال لباس 
فرم مدرسه اش که شامل شلوار آبی و بلوز سفید بود بود را همراه با کتانی نایکی مرکز می پوشید.)نوت۲( 
او اغلب برای  جلب توجه با دیگران می جنگید اما به ندرت واکنش مثبت دریافت می کرد. مثاًل یک بار که 
داشت همراه بقیه پسرها در اتاق بازی کشتی می گرفت ، مجبور شدند بخاطر لگد زدن های خشن و مکررش 
از جوان دیگری جدایش کنند و در ادامه به خاطر »ندونستن اینکه که باید تمومش کنه« توسط کارکنان و 
و بقیه جوان ها سرزنش شد.به نظر می آید  این واکنش های منفی ریشه در ناتوانی او در کنترل ابزار نمایش 

همچون پوشش مناسب، خونسردی متعادل در تعامالت روزمره و استفاده از ژست درست دارد.

کسیکهمیتوانداصیلباشد:تصدیقیکهویتسیاهپوستی
 کشمکش ها در مورد محبوبیت و هویت سیاه پوستی در مرکز آن طور که من دیدم بر اساس عناصر 
کلیدی زیادی شکل گرفته بود: نخستین آن ها نمایش فرهنگ هیپ هاپ بود. قطعا داشتن روابط مستحکم با 
کارکنان و دیگر جوانان به سرمایۀ فرهنگی الزم برای محبوبیت و تعامل در فرهنگ هیپ هاپ اضافه شده 
است. جوان هایی محبوب تر بودند که می توانستند با موفقیت یک هویت هیپ هاپی را از طریق به کارگیری 

1 Missy Misdameanor Elliot
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مد، ژست بدن،  و موسیقی به نمایش بگذارند. دووین و تیفانی هر دو پوشش مناسب و حرکان به جایی 
داشتند اما به اشکال کاماًل متفاوت توجه جلب می کردند. در مقابل دارین به خاطر ناتوانی اش در کنترل ابزار  
نمایش هیپ هاپ: سبک لباس پوشیدن، خونسردی متعادل و غیره، نمی توانست این هویت سیاه پوستی 
خاص را ابراز کند. آن چه در این میان اهمیت دارد این است که اگر  آن طور که گیلروی)1۹۹۷( می گوید 
هیپ هاپ سیاه ترین فرهنگ و بازنمایی نسبتًا کاملی از جواِن سیاه پوست بودن باشد، همان طور که من 
می گویم، آنگاه می توان گفت  این المان های نمایشی مهم و قابل توجه هستند زیرا تمام جوانان سیاه را 
برای پذیرفته شدن در محیط و از آن مهم تر برای پذیرفته شدن به عنوان یک سیاه پوسِت واقعی و اصیل 
به استفاده از خود ترغیب می کنند. همان طور که نمایش های دووین و تیفانی نشان می دهد، هویت نژادی 
و اصالت آن در این محیط همبستگی باالیی با مقولۀ جنسیت دارد. نمایش های دختران و پسران در مرکز 
جوانان شهر همان کشمکش ها بر سر هویت منسجم را به ما نشان می دهد که پیشتر محققان دیگر در مورد 
باهمستان های سیاهان از آن سخن گفته اند. نمایِش فرهنگ هیپ هاپ در جلوی صحنه به همراه  حرف هایی 
مثل : »ننه بزرگ منم رپ کلیسایی گوش می کنه« نشان می دهد که هیپ هاپ به یکی از نشانه های هویت 
و فرهنگ سیاه پوستان در محیط های مشخص بدل شده است. این کنش ها در عین حال که مرزهای اصالت 
و اعتبار را مشخص می کنند، همان گونه که استوارت هال)1۹۹۷( می گوید، راه ها و فرآیندهایی هستند که 
فرهنگ را می سازند. با شرکت فرهنگ هیپ هاپ در آداب زندگی روزمره، جوانان سیاه پوست از آن به 
عنوان یکی از نشانه های خرده فرهنگ خود استفاده کردند. عالوه بر این، مشابه ادعای باتلر مبنی بر این 
که:» بدن جنسیتی شده کنشی است... هیچ وضع هستی شناسانه ای بدون کنش هایی که واقعیتش را شکل 
نژادی  بر بررسی چگونگی جنسیتی بودن هویت  دهند وجود ندارد«)ص.1۳۴( معتقدم مهم است عالوه 
سیاه پوستی، به این مسئله نیز بپردازیم که آیا این هویت از نمایش هایی که آن را در محیطی همچون مرکز 

جوانان شهر شکل می دهند جداست یا خیر.

نتیجه:بحثونتیجهگیریبرایمطالعاتآتی
این مقاله حاصل بسط نظریۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیوست. من شرحی مردم نگارانه از نحوة استفاده از 
سرمایۀ فرهنگی در ابعاد درون قومی در بنانهادن مرزها و  وضعیت سلسله مراتبی  درون باهمستان های 
سرمایۀ  عنوان  به  نمایش  و  زبان  بدن،  حرکات  مد،  شامل  هاپ،  هیپ  فرهنگ  کرده ام.  تهییه  سیاه پوستی 
فرهنگی، مرزهایی را برای تعیین این که چه کسی محبوب است و چه کسی نیست، چه کسی بیشتر از همه 
حمایت و تشویق می شود و چه کسی در محیطی همچون مرکز جوانان سیاه محسوب نمی شود، این است 
کارکرد هیپ هاپ. این مرزها، چنان که جان هال می گوید، احتماال بیرون از این محیط و باهمستان های 
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سیاهان معنای چندانی نداشته باشد. اما به هر حال درون این محیط ها )ی مربوط به جوانان(، مانند همین 
محسوب  اصیل  که  آن ها  با  استراتژیکی  بسیار  ارتباط  زیرا  هستند  مهم  بسیار  کردیم،  بررسی  که  موردی 
می شوند یا نمی شوند دارند و مرزها و سلسله مراتب نژادی را بر اساس آن می چینند. اگر این مرزها و 
نشانه ها نمی بودند نمایش هیپ هاِپ تیفانی و دووین  در مرکز اهمیتی نمی داشت؛ اما به این دلیل که وجود 

داشتند و هر بار از طریق نمایش ها تکرار می شدند، جوان ها به دنبال کردنشان تشویق می شدند.

از دیگر مسائل مهم در رابطه با مصرف و مفصل بندی مجدد هویت نژادی، هویت جنسِی زنان سیاه پوست 
است. برای مثال بسیاری از جوان ها در گفت وگوها می گفتند که آن چه در مورد هیپ هاپ برای آن ها 
مهم است »بیت« اثر است و نه کالم آن. در عین حال نمایش های تیفانی و دووین تعاریف قدیمی موجود 
در هیپ هاپ را تقویت می کند. در این مورد، دختران جذاب با رفتار بسیار زنانه، همچون تیفانی، کسانی 
بودند که می توانستند در این محیط اجرا کرده و جلب توجه کنند. فرم های اقتدار زنان معموال در نمایش 
پدیدار می شوند. ارتباط میان این عوامل و هویت سیاه پوستی نیاز به بررسی بیشتر دارد در آینده دارد. مثاًل 
آیا دخترانی که  هویتی سنتی و شدیداً جنسی را به نمایش می گذارند تنها کسانی هستند که در این محیط 
مقبولیت کسب می کنند؟ یا به بیان باتلر آیا دخترانی که قادر به ابرا این هویت جنسیتی خاص هستند هر دو  
نقش هویتی خود، زن بودن و سیاه پوست بودن، را ایفا می کنند؟ این که چگونه برخی از زنان و دختران این 

نمایش خاص مربوط به جنسیت را انجام نمی دهند نیاز به کاوش دارد.

در نهایت، روش های مختلفی که طی آن نژاد در درون گروه های قومی/ نژادی برساخته می شود باید 
بررسی شود. همان طور که این مطالعه نشان می دهد برساخت اجتماعی نژاد همانگونه که در بین گروه ها 
و  اصلی  که جریان  آنچه  بر  سیاه پوست عالوه  می شود. جوانان  انجام  نیز  آن ها  درون  در  می شود،  انجام 
گروه های غالب به آن ها در رابطه با هویت نژادی شدة خاص شان می گویند، از سایر جوانان سیاه پوست نیز 
معنای سیاه بودن را می آموزند. ما برای رسیدن به درکی غنی تر از  مسئلۀ نژاد و هویت نژادی در آمریکا 
باید بپرسیم که چگونه این فرآیند در میان گروه های دیگر همچون التین ها، آسیایی ها و سفیدپوستان نیز 

اتفاق می افتد.



نویسندگان و مترجمان  بود که  از مطالبی  تنها بخشی  آنچه گفته شد و خواندید، 
پروندة »رپ و گرافیتی در ایران« برای ما ارسال کرده اند. می کوشیم تا در سریع ترین 
زمان ممکن، سایر متون و نوشته ها را ذیل شمارة دوم این پرونده به دست خوانندگان 
بنای  دیالوگ، سنگ  فضای  این شماره ضمن گشودن  که  است  امید  برسانیم.  گرامی 

همکاری و ارتباطات بیشتر با مخاطبین، تولیدکنندگان و منتقدین این حوزه شود.






