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همراهان گرامی پادرنگ،
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
شمارههای آتی نشریه را بهم پیوند میدهد پیدا کنیم ،منطقی که در شمارة صفر کوشیدیم آن را شرحو بسط
دهیم .رپ و گرافیتی را انتخاب کردیم چون بهطور روزمره با آن برخورد داشتیم ،نمیتوانستیم در موردش
حرف نزنیم وقتی با شنیدن یا دیدن یک اثر نکتههایی به ذهنمان میرسید که به چیزی در بطن زیستمان
اشاره میکرد .در ابتدا انتخاب رپ و گرافیتی بهعنوان موضوع همینقدر ساده اتفاق افتاد .اگرچه این شماره
قرار بود در اواخر بهار  ۹۹منتشر شود ،اما با همهگیری بیماری کرونا که متاسفانه جان انسانهای 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  ،۹۹فراخوانی بهصورت عمومی منتشر کردیم و از تمام مخاطبین و تولیدکنندگان
و صاحبنظران این حوزه دعوت به همکاری کردیم .بعد از مشخص شدن متنهای دریافتی از فروردین
 ۹۹تا مهر  ۹۹به اعضای تحریریه مهلت نگارش متن داده شد ،در عین حال سایر اعضای سردبیری با
جستوجو در منابع انگلیسی و فارسی و نیز برقراری ارتباط و تبادل نظر با فعالین این حوزه اعم از هنرمند
و تولیدکننده ،شنونده و مصرفکننده و منتقد ،در پی غنیکردن هرچه بیشتر کار برآمدند .تعدادی مقاله
انتخاب و ترجمه شد که به تدریج در شمارهها منتشر خواهند شد که بهعنوان نمونههای تحقیق آکادمیک
در مورد رپ در خارج از ایران خواندنشان خالی از لطف و فایده نیست.

پادرنگ میکوشد نفسی تازه در کالبد نشریات دانشجویی باشد ،جدا از نشریات وابستهای که حنجرههای
وقاحتاند و درخورد پرداختن نیستند ،ما نمیخواهیم از دستۀ آن نشریاتی باشیم که مدتهاست با
فاصلهگرفتن از ماجری خیابان ،با نویسندگان و موضوعات تکراری و با ادبیات نامانوس ،بیهوده سر به
میلهها میکوبند تا جایی که بیهوش و بیرمق از پا بیفتند .گشودگی نشریه در برابر هر متن و نوشتهای به
این معنی نیست که ما هیچگونه سوگیری نداریم و دیدگاهمان با تمامی متون منتشرشده یکی است ،بلکه
باید گفت هر آنچه در این شماره میخوانید ،لزوم ًا مورد تایید اعضای سردبیری نبودهو دیدگاه گردانندگان
را ،اگر قابل توجه دانست ،میتوان از طریق نوشتههای خودشان پیگیری کرد .جمالت اخیر هم ابدا ً به این
معنا نیستند که دستاندرکاران نشریه در سوگیریها و نظرات خود اختالفی ندارند .همۀ اینها 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 نمیخواهیم همچون برج عاجنشینهای ساکن بیمارستان-
آکادمی هر موضوعی را مانند کالبد بیجان یک جانور روی میز تشریح بیاندازیم و ّ
تکه پارهاش کنیم و
درنهایت چیزی را که میل داریم از این میان اعضا و جوارح پاره پارۀ حیوان بیرون بکشیم .در روزگاری که
سانسور در حال بلعیدن زندگانی ماست و چنگال خود را بر هر گلوی ناهمسانخوانی میفشارد ،خواستیم
تا تاثیری هرچند کوچک و اندک در ایجاد فضایی برای بحث آزادانه در مورد آنچه نمیتوان به راحتی
دربارهش سخن گفت ،بگذاریم .جایی برای اینکه از رپ فارسی و گرافیتی در ایران نوشته شود ،نظرات
مختلف خوانده و نقد شوند و به آنها پاسخ داده شود .1با این تفاصیل باید بگوییم پادرنگ در کمال تواضع
و اشتیاق ،شنوندۀ نظرات ،انتقادات و پیشنهاد خوانندگان است .شما میتوانید نقدها و نظرات خود در مورد
پادرنگ یا متنهای منتشرشده در آن را از طریق راههای ارتباطی ذکرشده در شناسنامه به دستمان برسانید.
گفتنیست نقدها ضمن آنکه به دست نویسندگان میرسد ،در کانال تلگرامی ما منتشر میشود تا سایر
مخاطبان هم به آنها دسترسی داشته باشند و نیز پادرنگ باافتخار نقدهای ساختارمند به مطالب نشریه را
در شمارههای بعد منتشر خواهد کرد.
سخن کوتاه ،حاال در دیماه  ۹۹پس از حدود یکسال شمارۀ اول حاضر و پیشروی شماست .از صمیم
قلب امیدواریم تا این شماره و در مجموع پادرنگ چیزی برای گفتن داشته باشد ،و اگر آنچه میگوید تازه
و نو باشد ،فبهاالمراد.
با آرزوی سالمتی
تیم پادرنگ

 1البته ما فکر میکنیم برای خواننده ،مخصوص ًا آنکه شمارۀ صفر را خوانده باشد ،بدیهی باشد منظور ما این نیست که هر اراجیف و اباطیلی
را منتشر میکنیم .سادهانگارانه خود را دور از سوگیری وهرگونه مسئلۀ ایدئولوژیک نیز نمیدانیم .در شمارۀ صفر سعی کردیم تا موضع خود در
قبال مسائل را روشن کنیم.

یادداشتها

از خیابان به آگاهی
وبرعکس

رپچهکارمیتواندبکند؟                 
آیدینخلیلی

آیا در جهان معیاری هست؟
هیچ [معیاری
در کار] نیست.
هولدرلین
در سالهای اخیر که جنبشهای اجتماعی گوناگون عرصۀ سیاسی ایران را زیروزبر کردهاند ،پیوند
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 میرفته زبانی به انسانهای در تکاپو اعطا کند یا بهعبارت
دیگر «صدا»ی آنها را به گوش همگان برساند .این تصور از جایگاه هنر شامل موسیقی هم میشود،
شاید تا حدی بیش از دیگر هنرها .افکار عمومی که با وقایع سیاسی-اجتماعی ،مانند اعتصابات بلندمدت
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و اعتراضات متناوب ،سرکوب فعاالن اجتماعی و
سیاسی و بالیای طبیعی هر روز بیش از روز قبل
تحریک میشوند ،همواره در انتظارند تا صدایی از
میان هنرمندان ،در این مورد خاص از خوانندگان و
نوازندگان و در میان آنان ،بهشکلی ویژه ،فعاالن
در حوزۀموسیقی عامهپسند ،بلند شود .بخش عمدۀ
دانش تولید و توزیعشده در ساحت اطالعاتی به
سلبریتیهای عرصههای مختلف اختصاص دارد ،در
نتیجه تصور و انتظار اذهان از آنان برای واکنش به
هر رخداد روز ،پروردۀ چنین زمینهای است .پیش
از عصر کنونی که اطالعات در آن بیوقفه در حال
تولید و انباشت و جایگاههای نمادین در حوزۀ
فرهنگ تا حد زیادی وابسته به موضعگیری نسبت
به جریان بیامان آن است ،نسبت هنرمند با سیاست
یا دلبخواهی و یا بسیار خودخواسته بود؛ بدین معنا
که مواضع سیاسی هنرمند بسیار بیش از حاال به
اراده و انتخاب خود او بستگی داشت .با این حال
شاید شکلگیری و گسترش موسیقی عامهپسند در
قامت متنوع کنونی آن از امکانات تکنیکی تولید
انبوه و تکثیر بیاندازه جداییناپذیر باشد .از این
رو موضعگیری نسبت به مخاطب عام و عواطف
و خواستهای او ،همبستۀ این شکل از موسیقی
است که پیوندی ناگستتنی با بازار و مصرف تودهای
موسیقی دارد .در مورد وضعیت اینجا و اکنونی
ما ،بین همۀ ژانرهای مختلف موسیقی عامهپسند،
در سالهای اخیر ،رپ جایگاهی ممتاز پیدا کرد.
گرچه این برتری نسبی مس ّلم ًا با اقبال عمومی به
رپ در سه دهۀ اخیر در سطح جهان ارتباط دارد
اما مهمتر همزمانی آن با تحوالت شتابندۀ اجتماعی
و سیاسی در ایران است .نیازی به گفتن نیست که
موسیقی بهطور عام در بستر فرهنگی ایران چهار
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دهۀ اخیر بهعلت محدودیتهایی که بر آن اعمال
شده ،نسبت بسیار پیچیدهای با مخاطب برقرار
میکند و همین مسئله تحلیل اثرگذاری و حتی
اثرپذیری آن از فضای اجتماعیسیاسی ایران را
بهغایت سخت خواهد کرد .تا همین دهۀ گذشته،
حجم عمدۀ موسیقی عامهپسند تولید و مصرف شده
از طرف مخاطبان فارسیزبان جایی ورای مرزهای
سرزمینی ایران خلق میشد و در نتیجه بازار
موسیقی به معنای دقیق کلمه ابدا ً وجود خارجی
نداشت (و ندارد) .سالها آنچه در ایران تولید
میشده و با معیارهای عام موسیقی عامهپسند در
ن بوده
انواع آن قابل ارزیابی است ،محصول زیرزمی 
و از مجراهای غیررسمی به دست مخاطبان رسیده
است .مانند بسیاری دیگر از ژانرهای موسیقی
عامهپسند رپ هم بهطبع به مذاق سیاستگذاران
بهاصطالح فرهنگی حاکمیت خوش نیامده و آثار
آن از هر فضای رسمی محو شده و از دسترسی به
هر شکل رسانۀ عمومی پرمخاطب رسمی محروم
مانده است .بدین ترتیب این خصلت رپ بهعنوان
ژانری برآمده از فرهنگ حاشیهایـخیابانی و تا
حدی زیرزمینی ،از ابتدا در ایران مضاعف شده و
ازاینرو بهشکل بالقوه واجد خصالی تلقی میشود
که به لطف آنها صداهای حاشیهای ،زیرزمینی
و انکارشده را به گوش برساند .اما آیا هیپهاپ
بالذاته قادر است چنین وظیفهای را بر عهده گیرد؟
بهعبارتدیگر اص ً
ال میتوان گفت یک ژانر خاص
موسیقی از ویژگیهایی برخوردار است که بدان این
امتیاز را میبخشد که صداهایی را بازتاب دهد که
مردمان عادی ،زنان ،همجنسگرایان ،حاشیهنشینان و
دیگر فرودستان به اعتراض بلند کردهاند؟ یا صرف ًا
هژمونی صوتی رپ و دیگر زیرژانرهای فرهنگ

شمارة یک

هیپهاپ در دوران کنونی بوده که موجب شده
چنین کارکردی از آن انتظار برود؟
گذشته از این که توجه به خصلتهای تکنیکی
رپ نه در حوصلۀ این مقاله است و نه از نویسندۀ
آن برمیآید ،برای پاسخ به چنین پرسشهایی
میتوان ویژگیهای موسیقایی این ژانر را کنار
گذاشت .به نظر نمیرسد جزییات تکنیکی موسیقی،
ویژگیهای معرف یک ژانر خاص ،موقعیت آن را
در نسبت با مخاطب عام تعیین کند .از آنجا که
تولید فرهنگ عامه تا حدی مستقل از ذائقۀ مخاطب
به نظر میرسد و تنوع ژانرهای موسیقی عامهپسند
هم به حدی رسیده که نمیتوان یک ژانر خاص را
در دورۀ کنونی ژانر مسلط تلقی کرد ،بسیار بعید
است که محبوبیت ژانری خاص صرف ًا ناشی از
خصلتهای زیباشناختی و موسیقایی آن ژانر باشد.
یعنی مث ً
ال فراگیری رپ تنها نتیجۀ درونماندگار
جزییات موسیقایی ملودیک و ریتمیک آن و یا
محتوای تکستها نیست .اگر چنین بود فراگیری
و سلطۀ ژانرهای مشخص در دورهها و دهههایی
مشخص از عمر موسیقی عامهپسند ،قابل توضیح
و تعلیل نبود .عالوه بر اینها نگارنده خود از
پسزمینۀ عالقه به ژانرهایی دیگر آمده که عموم ًا
مستقل ازهیپهاپ تلقی میشوند .واقعیت آن است
که توجه شنیداریام زمانی بیشتر به رپ جلب شد
که حجم موسیقی هیپهاپ تولیدشده در ایران
تا به حدی افزایش یافته بود که نهتنها سلیقههای
موسیقی گوناگون که گرایشهای سیاسی مختلف
یا بهتر بگوی ،آگاهی سیاسی عمومی موجود را به
خود جلب کرد .دیگر ژانرهای موسیقی عامهپسند
و زیرزمینی رفتهرفته از عرصه عقب رانده شدند تا

بدان حد که از قافلۀ اثرگذاری بر آگاهی سیاسی و
اجتماعی و همچنین اثرپذیری متقابل از آن مطلق ًا
جا ماندند .گرچه صحنۀ موسیقی زیرزمینی ایران
در طول دهۀ  ۸۰آنچنان فعال بود که برای هر
گوش آشنا به تقریب ًا هر ژانر موجود ،محتوایی ارائه
میداد؛ عمدۀ نوازندگان و خوانندگان از تحمل بار
فشارهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و البته امنیتی
در زیرزمین ناتوان ماندند یا چشمۀ خالقیتشان
خشکید و به دور و تکرار افتادند که سرآخر مجبور
به توقف کار و یا مهاجرت شدند .مهاجرت هم
مثل خود فعالیت در زیرزمین موزیسینها را مجبور
به فعالیت در جزیرههایی دورافتاده میکند و این
خود تا حد زیادی مانع از شکلگیری و فعالیت در
ژانر و یا جریان به معنای متعارف آن میشود .این
دورافتادگیها شاید یکی از علل اصلیای باشد که
صحبت کردن از راک ،متال و الکترونیک ایرانی ،بر
خالف «رپ فارس» ،بیمعنا به نظر میرسد.
اکنون با پذیرفتن این موقعیت خاص رپ فارس
میتوان پرسید آیا اینجا سخنگفتن از زیرزمینی
بودن رپ بهمعنای رایج کلمه در جهان درست و
مناسب است؟ رجوع به ریشهها برای دستیافتن به
ذات پدیدهها شاید حرکت پیشرویی به نظر نرسد؛
به ویژه که «ذات» در زمینۀ عمل خالقانۀ هنری بیش
از هرجای دیگر مفهومی نامربوط به نظر میآید.
با این حال میتوان صرف ًا برای مقایسه به موقعیت
تاریخی آغاز فراگیری فرهنگ هیپهاپ نگاهی
گذرا داشت.
در ابتدای دهۀ هشتاد میالدی که ضدانقالبها
چه در شمال جهان سرمایه و چه در جنوب آن
9
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یکی پس از دیگری به پیروزی میرسیدند ،کار نیست» .بعد دوران «آلترناتیوی در کار نیست»
جنبشهای گوناگون اجتماعی و سیاسی پسا ۶۸از راه رسید و جنگ باال گرفت ،سرمایه بیرحمتر از
آخرین سنگرهای خود را از دست میدادند ،قبل شد ،پس جبهۀ مقابل آن نیاز به ابزارهایی تازه
مبارزات ضداستعماری در دیکتاتوریهای نظامی داشت .شعر اهمیت بیشتری یافت و روشنفکری
ن ترتیب دوران
حل میشدند و انقالبهای ضداستبدادی مردمی جایگاه مهمتری اشغال کرد .بدی 
و پیشرو بهدست ارتجاع ضدانقالبی میافتادند ،پست-پانک آغاز شد .در این سوی اقیانوس ،بالک
نیویورک از اولین شهرهایی در مرکز سرمایه بود که پارتیها (مهمانیهای عمومی و روباز محلهمحور)،
پس آزمایش موفق نولیبرالیسم کودتایی در شیلی ،حاال تبدیل به زمین مقاومت و ادعای مالکیت
وارد دوران سیاسی و اقتصادی تازهای شد که بر محالت میشد .صداهایی که از این پارتیها
بهسمت غلبه بر کل جهان حرکت میکرد .از اولین به گوش میرسید ،تازگی داشت .ترکیب بیت
نمودهای این تهاجم سرمایه دستاندازی به آن محصوالت روز موسیقی آفروآمریکایی با شعرهای
خالقانه و سبک
آخرین چیزهایی در
تازۀ خواندن .رپ
جهان بود که پیش
در ابتدای دهۀ هشتاد میالدی که ضدانقالبها چه در شمال
اینجا متولد شد .اگر
از آن خارج از
جهان سرمایه و چه در جنوب آن یکی پس از دیگری به
زیرزمینی بهمعنای
دسترسش بودند،
پیروزی میرسیدند ،جنبشهای گوناگون اجتماعی و سیاسی
جریان
خالف
همچون فضاهای
پسا ۶۸آخرین سنگرهای خود را از دست میدادند ،مبارزات
اصلی موسیقی و
شهری.
عمومی
ضداستعماری در دیکتاتوریهای نظامی حل میشدند و
مستقل از بنگاههای
ورشکستگی شهر
انقالبهای ضداستبدادی مردمی و پیشرو بهدست ارتجاع
بزرگ
تولیدی
عرصه را برای
ضدانقالبی میافتادند ،نیویورک از اولین شهرهایی در مرکز
هیپهاپ،
بود،
تاختوتاز سرمایۀ
سرمایه بود که پس آزمایش موفق نولیبرالیسم کودتایی در
صرفنظر از مسیری
مالی فراهم کرد
شیلی ،وارد دوران سیاسی و اقتصادی تازهای شد که بهسمت
که بعدا ً رفت،
تا مناطقی از آن
غلبه بر کل جهان حرکت میکرد.
را که عم ً
قطع ًا از ابتدا چنین
ال روبه
جایگاهی داشت،
ویرانی میرفت به
زمینهای کشت سود تبدیل کند .جنگ تازۀ سرمایه البته روی زمین و در فضای باز .اینچنین بود که
در خیابانها ،پاسخی متناسب میطلبید .پیش از از ابتدا رپ خیابان واجد حقیقتی تلقی شد که به
این ،پانک شکل ابتکار جوانان سفید طبقۀ کارگر و هر صورت باید بدان وفادار ماند .همۀ شاخههای
حاشیهنشین و بیکار در هر دو سوی اقیانوس اطلس «آگاه» زیرزمینی رپ هم که اندکی بعد در برابر
بود تا برابر فالکت قریبالوقوع بایستند ،پشتیبان جریان اصلی آن شکل گرفتند ،همچنان مدعی پیوند
انقالبها از نیکاراگوئه و ایران تا قلب اروپا باشند با این حقیقت خیابانیاند .با این حال گرچه از همان
و به هم یادآوری کنند که آنجا دیگر «آیندهای در دوران اولیه نقدنویسان عمدت ًا چپگرای موسیقی
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راک سعی داشتند هیپهاپ و دیگر ژانرهای پاپ
سیاه را جزیی از طرحی پیشرو در صحنۀ موسیقی
روز تصور کنند ،به نظر میرسید جریان اصلی
آن بهسرعت در حال دورشدن از چنین تصوری
بود .عمدۀ محتواهای هیپهاپ منحصر به ستایش
خیابان و هرچه در آن بود شد و در بهترین حالت
میشد آن را میل مرد سیاه به اشغال جایگاهی
تصور کرد که از آن محروم شده است ،خواست
کرامت ،ثروت و زندگی لوکس .بنابراین تصور
رپ همچون موسیقی متن جنبش رهایی سیاهان
در زمینۀ شهرها دیگر گمراهکننده به نظر میرسید،
چنان که امروز چنین تلقیای از فرهنگ هیپهاپ
در کلیت رنگارنگ آن شاید در بهترین حالت ناشی
از خوشخیالی باشد.
قیاس رپ فارس ،چنان که نامیده میشود،
با این زمینۀ تاریخی احتماالً زیاده بیراه به نظر
نخواهد رسید .ژانرهای موسیقی در سرتاسر جهان
و در گذار از دههها متأثر از ریشهها باقی میمانند
و نمادگرایی ،تصاویر و ویژگیهای صوتی و فرم و
محتوای شعری نسبت ًا مشترکی را حفظ میکنند .با
این حال تفاوتهای عمدهای اینجا در کار بود .رپ
در ایران پیشاپیش غیرقانونی بود ،یعنی زیرزمینی
بودن آن عمدت ًا تحمیلی و ناخواسته میشد .این
موقعیت گرچه ویژگیای دگراندیشانه ،سرکش و
مخالفخوان به آن اعطا میکرد ،لزوم ًا بدین معنا
نبود که تکستها همواره محتوایی صراحت ًا سیاسی
پیدا کنند .چه بسا گرایش به محتوای سیاسی یا
اجتماع ًا آگاه آشکار صرف ًا در همین چند سال اخیر
بهصورت جریانی متمایز ظاهر شده است .پوشیده
نیست که بستر شکلگیری رپ فارس همچنان

همان رژیم حقیقت خیابانی است ،سرمایهداری
دهشت که در آن هیچکس به هیچکس رحم
نمیکند و همه گرگ هماند .از ابتدای دهۀ ۸۰
که شیوۀ حکمرانی سیاسی و اقتصادی کنونی بر
جهان فرمانروا شده و «تکنولوژیهای خود» شکلی
از سوبژکتیویته را پرورش دادهاند که باید برای بقا
صرف ًا متکی به خودش باشد (کاروکاسبی خودت
را راه بینداز ،کارفرمای خودت باش) ،آدم وسط
خیابان باید کاله خودش را سفت بچسبد .بنابراین
در ایران ،چنان که پیشتر گفته شد ،رپ ناخواسته
واجد خصلت دوگانهای در تقابل با «زیست بیرحم
خیابان» و قواعد فرهنگ رسمی موردحمایت نظام
سیاسی حاکم شد .با این همه هیپهاپ ایران فاقد
مرزبندیهای خاص نمونههای اروپایی آمریکایی
آن بوده است .چنان که مشهور است جریان اصلی
رپ از ابتدا شدیدا ً متکی بر خطکشیهای بینانژادی
در اجتماعات شهری آمریکا و یا بریتانیا و دیگر
مناطق اروپا بوده است .ورود رپرهای سفید به این
عرصه در ابتدا مسئلهدار و غریب تلقی میشد.
وانگهی فرودستان سفید در آن زمان بهرهمند از
پیشروترین و پربارترین انواع ژانرهای موسیقی
مختص به خود بودند .دیگر آنکه جایگاههای
جنسیتی خدشهناپذیر بخش جدانشدنی رپ بود و
همچنان تا حد بسیار زیادی هست .همواره سیّالیت
در جنسیت یا آگاهی فمینیستی کمتر به هیپهاپ
راه پیدا میکرده« ،مردانگی» بخش جداییناپذیری
از رپ بوده و اعاده و تثبیتش محل نزاع بوده است.
در مورد اول یعنی مرزبندیهای نژادی ،رپ فارس
موقعیت متفاوتی دارد .رپ در ایران متمرکز در
شهرهای بزرگ و بهویژه مرکز بوده و جریان اصلی
آن ،همانطور که از اسمش برمیآید ،متکی به زبان
11
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مرکز است .در نتیجه مرزبندی نژادی به آن معنای
آمریکایی-بریتانیاییاش اینجا فاقد معناست و رپ
در طول همان خطکشیهای ازپیشموجود ملیتی
حرکت میکند و کمتر مواردی پیش میآید که از
این مرزها عبور کند .در مورد جنسیت شباهت
بیشتری با ریشهها برقرار است ،رپ فارس مگر
در سالهای اخیر ،بسیار اندک برای بههمزدن
کلیشههای جنسیتی تالش کرده ،چه بسا حتی این
قراردادها و کدهای جنسیتی از پیش موجود را
تقویت نیز کرده باشد« .هوسبازی» با خیابان گویی
نیاز به حفظ تصورات رایج از مردانگی دارد و نه از
کار انداختن آنها.
با این همه آنچه پیشتر نشانههایی جزیی از رپ
ِ
فارس مستقل از جریان اصلی و به لحاظ سیاسی و
اجتماعی آگاه به نظر میرسید ،در سالهای اخیر
به جریانی مهم تبدیل شده است .گرچه فرهنگ
هیپهاپ تاریخ ًا هم خیلی زود گرفتار این شقاق
خیابان-آگاهی شد ،در ظاهر امر این دوشاخهشدن
به احتمال بسیار در ایران نتیجۀ سیاسیشدن فضای
عمومی جامعه باشد .در دهۀ  ۸۰و ابتدای دهۀ ۹۰
ی-مستقل آگاه هم مانند رپ
میالدی ،رپ زیرزمین 
گنگستری خیابانی شکلی از عقدۀ مردانگی تلقی
میشد ،منتهی صورتی تازه از این عقده که توجه
را از توانایی خالفکارانه و خشن خیابان به قدرت
ذهن و هوش مردانه معطوف میکرد .رپ فارس
شاید از این قاعده مستثنی باشد ،زیرا آگاهی و
خودآگاهی آن بیشتر هماهنگ با ریتم بسیار شتابندۀ
وقایع سیاسی و اجتماعی در بطن جامعه بوده است
تا شکل دیگری از برتریجویی مردانه .اینچنین
بود که جریان آگاه رپ که در بدهبستانی متقابل
12

با کف خیابان/جامعه شکل گرفته بود ،تا حدی
بازتاب صدای جریانات پیشرو اجتماعی تلقی شد.
با این حال چنین انتظاری از کلیت یک ژانر
موسیقی تا حدی گزاف به نظر میرسد .در تاریخ
ایران مدرن هم یافتن چنین نسبتی بین موسیقی و
بافت اجتماعی و جنبشهای سیاسی دشوار خواهد
بود .از تصنیف های وطنی و سیاسی انقالب
مشروطه تا انقالب  ۵۷و عقبنشینی موسیقی به
پستوها و زیرزمینها پس از آن تا ظهور دوبارۀ آن
در عرصۀ عمومی از دهۀ  ،۸۰هیچ ژانر خاصی از
موسیقی عامیانه تمام ًا در خدمت جنبشی سیاسی
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
بود .ترانه-سرودها عمدت ًا تنظیم مجدد قطعات
فولکلور و آوازی آشنا و مشهور با اشعار انقالبی
روز بودند .پیوند بین موسیقی عامیانۀ آن زمان ،یا
موسیقی ملیتها و اقوام با اشعار بعض ًا برجستۀ
انقالبی ،عم ً
ال منجر شد این فرم خاص به موسیقی
متن دورۀ مبارزۀ رهاییبخش ملی یا همان جنبش
مسلحانه شود .گرچه بعدتر همین قالب موسیقایی
هم مثل دیگر مفاهیم و کنشها جذب انقالب
منفعل حاکمیت پساانقالبی شد .پیوند مستقیم این
موسیقی با آن جنیش سیاسی بهقدری مولد بود که
شاید تکرار آن دیگر ناممکن به نظر برسد .این
رابطۀ دوطرفه تا مدتها ،شاید حتی تا امروز ،منجر
به تهییج دوجانبهای در هر دو جبهۀ سیاست و هنر
شده است .موسیقی و محتوای شعری آن پاسخی
مستقیم به وقایع و تحوالت سیاسی فعالیتها و
مبارزات بود و خود انگیزهبخش و تهییجکنندۀ
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فعاالن و هواداران میشد .تا بدانجا که شاید حتی
زمینۀ جذب کنشورزان به راه تازه را نیز فراهم
میکرد.
چنان که گفته شد خواست یا انتظار تکرار
چنین رابطۀ متقابلی بین سیاست هنر شاید اص ً
ال
پیشرو نباشد .مارک فیشر «مدرنیسم عامیانه» را
که به نظرش بهطور خاص ایدۀ پشت پست-
پانک است ،بهصورت این اصل تعریف میکند
که (در زمینۀ هنر پاپ) تکرار جایگاهی ندارد و
نمیشود از فرمهایی استفاده کرد که «کیچ» شدهاند.
بنابراین مدرنیسم عامیانه همواره بهسوی تفاوت و
نفی خود حرکت میکند .آشناییزدایی همیشگی
و نفرت از آنچه از مد افتاده .اینچنین است که
آینده با زیباشناسی تازهای شکل میگیرد« .وقت
را نمیشود تلف کرد چون شاید اص ً
ال دیگر وقت
نداشته باشیم» .ژانرهای پیشرو با چنین ایدهای ،ایدۀ
مدرنیسم عامیانه ،حرکت کردهاند .ژانر پیشرو مطلق ًا
معنایی ذاتی ندارد ،ژانرهای گوناگون موسیقی در
دورآنهای مختلف این موقعیت را اشغال کردهاند.
نووا کانسیون در دوران مبارزات ضدامپریالیستی در
آمریکای التین ،فولک در زمان جنبش ضدجنگ
ویتنام در دهه  ،۶۰فولکلور کوردی در زمینۀ مبارزه
با سرکوب ملیتی حاکمیت در ترکیه و پست-پانک
در آغاز برآمدن ضدانقالب نولیبرالی و بیشمار
مثالهای دیگر هست که همه چنین موقعیتی را
ی ذاتی
اشغال کردهاند .به نظر نمیرسد هیچ ویژگ 
برای پیشرو بودن در کار باشد .مهم این است که
موسیقی به چه چیزهایی تواناست ،چه امکانات
تازهای فراهم میکند و قادر است چه پیوندهایی
تازهای برقرار سازد .به عبارت دیگر در مبارزه به

ماشین جنگ تبدیل شود ،تارهای صوتی بدنی که
در خیابان راه میرود.
آمار دقیقی از مخاطبان و طرفداران رپ فارس
نداریم .آمارها شاید اص ً
ال معیار خوبی برای سنجش
توانایی هنر نباشند .این که هواداران هیپهاپ در
ایران عمدت ًا از چه طبقه یا چه جنسیت و ملیتی
هستند شاید به تحلیل کمک کند اما توصیفکنندۀ
امکانات آن نیست .خالقیت شعری نظم نشانهای
تثبیتشدۀ جهان را برهم میزند و به محدودیت
معنا پایان میبخشد .کلمات در ورسها همان
معنایی را ندارند که در خیابان از آنها استفاده
میشود .بسیاری از ما پیش از رپ گوش کردن
اصطالحات خیابانی آن را نشنیده بودیم و بسیاری
در خیابان شاید از دایرۀ واژگانی جنبشهای
اجتماعی و سیاسی پیشرو بیخبر بودهاند .حداقل
کاری که رپ فارس در آن موفق بوده گسترش
درک ما از خیابان و گسترش جهان خیابان با
جابهجایی این مرزهاست .شاید تنها جاهایی که ما
«چرخدندههای سرمایه» و یا «حجاب اجباری» را
در موسیقی عامهپسند شنیدهایم ،تکست رپ فارسی
باشد .اینها نه برآمده از دینامیک درونزای ژانر که
پاسخ آن به ریتم جهان اطرافش است« .بازجوهایی»
ن تازۀ
که «دوترکه دم درن» تجربۀ مشترک این ماشی 
آگاهی-خیابان بوده که آن را به حرکت درآورده
و پیش رانده است تا آنجا که به بردگی مزدی ،به
سرکوب جنسیتی و قربانیان سرکوب اعتراضات
مردمی آگاهی پیدا کند« .بده قدرتو دست مردم»
حرف تازۀ هیپهاپ نیست ،پیش از آن در سال
 ۱۹۸۹از آن سوی دنیا آن را شنیده بودیم و امروز در
 ،۱۳۹۹تنها بازتاب فریادهای مردمان عادی است.
13
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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 میمانند ،بیجا به نظر میرسد .همچنین انتظار بیش
از حد از هر دو اینها برای بیان حقیقت خیابان چه آن هنگام که محل نزاع طبقاتی و منطقهای است و
چه آنجا که بستر اعتراض میشود ،تنها هیپهاپ را فرسوده خواهد کرد و به تکرار خود و رفتار واکنشی
و مصنوعی گرفتار میکند .اینکه از هیپهاپ ،هر ژانر موسیقی یا هر نوع دیگری از بیان هنری ،بخواهیم
مطابق سطح خواستههای کنونی جنبشهای اجتماعی و سیاسی ،چه در زمینۀ تحول سیاسی و چه در مطالبۀ
آگاهی طبقاتی یا جنسیتی ،پیش برود ،جز تحمیل ذهنگرایانۀ چارچوبهای 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 راههای نو وارد شود.
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رپ ایران
در کاوش هویت

سالومهام.سی

ِ
ارتباطات تازه
ی بسیاری جوانان دیگر در سراسر جهان بود .در عصر
هفده سالگی من شبیه هفده سالگ 
شکلگرفته که باسرعت به سمت دنیایی فرام ّلی سیر میکرد ،من نیز در طلب هویّتی بودم فرای آنچه از
بدو تولد به من القاء شده بود .در همین روزها بود که رپ ،با روحیة شاعرانة مبارزش ،به این جستجوهایم
انسجام بخشید .در آن موسم اول شکلگیری رپ بهعنوان یک خردهفرهنگ در تهران ،هم من و هم اکثر
کسانی که در دایرة کوچک هیپهاپی با آنها آشنا و همدم شده بودم ،بهطور طبیعی رپ آمریکایی را در
متننویسی ،نحوة اجرا و حتی سبک و سیاق زندگی الگو قرار داده بودیم .بهعنوان مثال عدد  ۰۲۱که از
سمبولیکترین اصطالحات رپی در ایران است ،با الهام از رپرهای متعدد آمریکایی که کد تلفن شهرشان را
در اشعار خود مورد تأکید قرار میدادند ،وارد فرهنگ لغت رپ ایران شده بود .نمونة دیگر را میتوان رقابت
دوستانه بین رپرهای تهرانپارسی و اهل ونک دانست که بیتردید سرمشق آن رقابت عرصة رپ ساحل
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شرقی ( )East Coastو ساحل غربی ( Westآن حاصل نمیشود ،بلکه باید سعی به درک آن کرده
 )Coastآمریکایی بود .خود من با الهام از راکیم رپر و از آن بهعنوان شالودهای برای رشد و ترقی استفاده
آمریکایی که به عنوان  God MCشناخته میشد ،کرد ».شکی نیست که دالیل استفاده از اصطالح
اصطالح ام .سی .را که مخفف کلمة « Master Ofرپ فارسی» در مراحل اولیة کاوش هویت بومی
 Cereminiesبود ،به آخر نام هنریام اضافه کردم برای یک خردهفرهنگ خارجی قابلدرک است،
تا خودم را از سالومههای دیگر فضای اینترنت جدا و دستیابی و پذیرش هویت بدون عبور از این
کنم .در میان این پیروی آشکار ،نقطة بارزی که رپ مراحل پُر فرازونشیب ،آزمونوخطاها وکاوش دائم
ما را از رپ آمریکایی جدا میکرد ،زبانی بود که قابلحصول نیست .اما حاال که بعد از گذشت دو دهه
با آن رپ میکردیم؛ آن زبان ،زبان فارسی بود .در از اولین روزهای شکلگیری آن در گروههای چت
نتیجه برای اکثر رپرهای نسل اولی که اهل تهران یاهو ،میتوانیم نمونههای موسیقی رپ را در انواع
زبانها ،گویشها
هم بودند ،اصطالح
و لهجههای کشور
رپ فارسی بهعنوان
شکی نیست که دالیل استفاده از اصطالح «رپ فارسی» در
باید
بشنویم،
معادل رپ ایران
مراحل اولیهی کاوش هویت بومی برای یک خردهفرهنگ
نگاهی واقعبینانهتر
مطرح بود .ولی
خارجی قابل درک است ،و دستیابی و پذیرش هویت بدون
و موشکافانهتری
حقیقت این است
عبور از این مراحل پرفرازونشیب ،آزمونوخطاها و کاوش
نسبت به انتخاب
رپ غیرِفارسی
که
دائم قابل حصول نیست .اما حاال که بعد از گذشت دو
ِ
و
کلمات
شهرستانهای ایران
دهه از اولین روزهای شکلگیری آن در گروههای چت
اصطالحات مربوط
تقریب ًا همپا با رپ
یاهو ،میتوانیم نمونههای موسیقی رپ را در انواع زبانها،
داشته باشیم.
زبان فارسی پدیدار
گویشها و لهجههای کشور بشنویم ،باید نگاهی واقعبینانهتر
شد و حتی من
و موشکافانهتر نسبت به انتخاب کلمات و اصطالحات
اما نقش ما
نیز در سال ۱۳۸۵
مربوط داشته باشیم.
در رشد هویت
یک آهنگ ترکی
این خردهفرهنگ،
با همکاری دو
ِ
اصطالحات درستتر نمیشود.
رپر ترکزبان دیگر خواندهام .ولیکن تعبیر «رپ محدود به استفاده از
فارسی» آنقدر در جرگة رپیها جا افتاده است که متأسفانه رسانههای پربییندة موسیقی همچنان گروه
خیلیهایمان (که شامل خودم نیز میشود) همچنان محدودی از افراد نامدار ،پرحاشیه یا متمول را مورد
بهطور ناخودآگاه و بدون داشتن سوءنیت از آن حمایت قرار میدهند و هنرمندا ِن ارزشمند زیادی
دیده و شنیده نمیشوند .این یکی از اساسیترین
بهعنوان معادل رپ بومی ایرانی استفاده میکنیم.
مشکالتی است که گریبانگیر رپرهای تازهکار شده
جیـزی ( ،)Jay-Zیکی از رپرهای نامدار است ولی برای رپرهای شهرستانی که با زبانی غیر
آمریکایی میگوید« :رهایی از بار گذشته با فرار از از زبان رسمی کشور رپ میکنند ،مشکل را چندین
16
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برابر میکند .خوشبختانه امروز به واسطة رسانههایی چون هیپگاه میتوان رپ ترکی ،کردی ،بلوچی ،گیلکی
و عربی را از اقصی نقاط کشور شنید و ترجمة متون آنها را خواند و درک کرد .اما این بهتنهایی کافی
نیست و هرکسی ،چه دستاندرکاران و چه طرفداران ،میتوانند به نوبة خود برای ترویج و درهمتنیدگی
بیشتر اقوام کشورمان اقدام کنند.
من نیز خودم را بهعنوان یک آهنگساز و تهیهکننده ،مسئول دانستم تا تواناییها و امکاناتم را به دست
گیرم و در این راستا چند هفتة پیش فراخوانی خطاب به دوستان و هنرمندانی که به زبانها ،گویشها
و لهجههای مختلف کشور رپ میکنند ،منتشر کردم .میزان استقبال به این فراخوان ،نسبت به فراخوان
پروژههای قبلیام بینظیر و فرای انتظار است و حکایت از نیاز شدید به مجراهای بیشتر برای نمایش
تواناییهای جوانان قومیتهای مختلف کشور دارد .هرچند جای خالی صدای زنان حس میشود که البته
این مسئله خو ْد بحث وسیعی است و خارج از حیطه و حوصلة این یادداشت.
هدف من از این پروژه آنطور که بسیاری دوستان از آن یاد میکنند «استعدادیابی» نیست ،بلکه
گردآوری فرهنگ قومی ایران و ثبت تاریخی شفاهیای است که مستقیم ًا از دل هنرمندان سراسر کشور
سرچشمه میگیرد .مطمئن ًا چنین هدفی با انتشار تنها یک مجموعه تحقق نمییابد اما امیدوارم این اولین گام
برای پروژههای فراوان دیگری باشد که چه از طرف من و یا همکاران دیگر پیگیری خواهد شد.
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تتلیتیزنانه
ومردانگیتتلو
گلآساساداتحاجیمیرزایی
«امیر مقصودلو» یا همان «تتلو» خوانندهای است که همیشه نقش پررنگی در حاشیة اخبار زرد داشتهاست.
این اخبار ،کمپین حمایت از تتلو برای اجرا در برج میالد تهران ،شکستن رکورد الیو در اینستاگرم و
کمپینهای بالک و ریپورتکردن همهجانبة تتلو به علت صحبتهای زنستیزانه با انگیزههای مربوط به
پدوفیلی (کودکخواهی) را شامل میشود .مهسا اسداهللنژاد ،در نوشتهای سعی میکند به سوال «هنگام
طرح شکایت قانونی درواقع در پی چه چیزی هستیم؟» پاسخ دهد؛ اما اغلب روشنفکران ،مخصوص ًا علوم
اجتماعیخوانها ترجیح دادند با ننوشتن از تتلو به او جایگاهی ندهند یا بهعبارتی جایگاه خود را تنزل
ندهند .معموالً در محفلهای خصوصیهنگامیکه از یکی آشنایان علوم اجتماعیخوانمان بپرسیم« :علت
محبوببودن و روزبهروز بیشتر دیدهشدن تتلو چیست؟» ،میگوید تتلو یک دیوانه یا منحرف جنسی است
و مردم از دیوانه خوششان میآید ،بعد هم برایمان توضیح میدهند که در این جامعه هنر مبتذل شده و از
نسلی که تتلو گوش میدهد نباید انتظاری داشت .اما ما باید در همین نقطه توقف کنیم و پرسش خود را به
1
شکل دیگر مطرح کنیم« :چگونه تتلو میتواند همزمان عشق و نفرت مردم را برانگیزد؟»
در این مقاله تالش شدهاست پس از مصاحبه با طرفداران تتلو (15نفر) تحلیلی ارائهشود و با مخالفان تتلو مصاحبهای نشدهاست؛ زیرا
1
از نظر نگارنده ،مخالفان تتلو در تریبونهای رسمیتر علت مخالفت خود را اعالم کردهاند و شاید تفاوت این تحقیق با تحقیقات جامعهشناسی
رسمی در همین نکته باشد.
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تاریخچة موسیقی
محبوب ایرانی
از لسآنجلس تا زیرزمین
برای فهمیدن چگونه شکلگرفتن محبوبیت
تتلو باید از قبلتر شروع کنیم .زمانی که هنوز
رپ فارسی محبوبیت امروزی خود را نداشت.
تا دهة ،80یکی از سبکهایی که ایرانیها آن را
دنبال میکردند و محبوبیت عام داشت ،موسیقی
به اصطالح لسآنجلسی بود .مهاجران ایرانی مقیم
لسآنجلس تالش کردند تا فضای موسیقی زمان
پهلوی دوم ،از فضای کاباره و کافه تا شوهای
تلوزیون شاهنشاهی را در این شهر بازسازی کنند.
این نوع موسیقی اکثرا ً به دست شرکت نماهنگ
و ترانه تولید میشد .این شرکتها با خواننده،
شاعر و آهنگساز قرارداد میبستند و بخشی از سود
حاصل از هر آلبوم به این شرکتها تعلق میگرفت.
شاعرانی همچون اردالن سرافراز ،مینا جاللی،
مسعود فردمنش ،مریم حیدرزاده و غیره برای اغلب
خوانندگان لسآنجلسی ،شعر سرودند .بعضی از
این خوانندگان ،با اینکه دوران طالییشان گذشته
بود ،کیفیت قابل قبولی داشتند اما یک ویژگی مهم
بر بهترین ترانههای عاشقانة لسآنجلسی نیز سایه
میافکند :یکسان بودن شاعران این آهنگها ،باعث
راهنیافتن فضای شخصی خوانندهها به محتوای
آهنگها بود ،مگر در زمانی که خواننده ،محتوای
مورد نظر خود را به شاعر سفارش میداد .کمکم
با گذشت زمان و تغییراتی که در سطوح مختلف
اقصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه به وجود آمد،
در سال  ،1385موسیقی رپ (که چند سال به

شکل جدی کار خود را آغاز کرده بود) با انتشار
آلبوم «جنگل آسفالت» سروش هیچکس ،با رشدی
انفجاری در محبوبیت مواجه شد .رپ فارسی در
ایران بهطور زیرزمینی و غیرقانونی و از طریق
اینترنت و چند سایت منتشرکنندۀ آثار رپکنها
شروع به رویش و گسترش کرده بود .مسئلة واضح
این بود که تجربة جوان ایرانی در میانة دهة  ۸۰ارتباط
کمی با تجربهای داشت که منبع الهام خوانندگان و
شاعران لسآنجلسی بود .موسیقی پاپ اگر در دهة
 ۴۰با ارائة چهرههایی مثل داریوش و گوگوش الگو
و نمادهایی برای مخاطبان نسل جواناش عرضه
میکرد ،امروزه چه به لحاظ محتوای اشعار ،چه به
لحاظ بصری و چه از نظر موسیقیایی ارتباطی با
حیات روزمرة مخاطباناش نداشت .موسیقی پاپ
لسآنجلسی تکراری شده بود و اجازة هیچ شکلی
از شخصیسازی و توجه به جزئیات درونی و
عاطفی خواننده و مخاطب در این اشعار غایب بود؛
یکی از علل تکراریشدن این موسیقی ،یکسانبودن
شاعران و همچنین انتزاعی بودن مفاهیم عاشقانه
بود .در همان سالهایی که موسیقی رپ سعی
میکرد معضالت اجتماعی را فهم و به جامعه عرضه
کند ،فرشید امین از «نسترن» میگفت و افشین به
معشوقهاش میگفت که دیگر از او بدش میآید.
در زمانة جورج بوش و «محور شرارت» ،موسیقی
رپ نوعی وطنپرستی پرشور عرضه میکرد که از
گوبوی دینی جدا
دستگاه رسمی حکومت و رن 
بود .در کنار عشق سوزناک پاپ لسآنجلسی که
ادامهای از سنت عاشق دلسوختة ادبیات فارسی
به نظر میرسید ،رابطة زمینی و روزمره جایگزین
شده بود .به جای کلیگوییهای سیاسی ،فریاد از
مشکالت روزمرة اجتماعی بر جان نشسته بود .رپ
19
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با سرعتی بیسابقه به موسیقی پاپ جدید (از منظر
محبوبیت) تبدیل میشد .گروهها و خوانندگان پاپ
گاهی یک قطعة کوتاه رپ را در آهنگهای پاپ
خود جای میدادند و این نشاندهندة این بود که از
این واقعیت آگاهند؛ اما متوجه این نکته نبودند که
رپ ،چیزی فراتر از تندخواندن است.

ناهنجاریها و خودخوریهایی که به خودسازی و
امیدواری منجر میشود ،به دوش میکشند .مضمون
آثار آنها انتقاد از سیاستهای اجرایی ،فضای حاکم
بر کشور و مشکالت ناشی از سیاستهای غلط
دولت است .از رپکنهایی که در این گروه قرار
میگیرند میتوان به هیچکس ،علی سورنا ،بهرام،
پیشرو ،قاف ،فدایی ،رض ،سهیل سرب ،بامداد،
کابوس ،نوید صدر ،شایع ،صادق واحدی (صادق)،
فریما حبشیزاده (جاستینا) ،پوریا پوتک ،ارسالن
دیگرد (دیگرد) ،امیر ثانیه ،فرشاد و غیره اشاره کرد.

طبقهبندی ذیل توسط نگارنده انجام نشده و
در  5سایت معروف رپ فارسی منتشر شده است.
(منبع در ضمیمه )1به نظر میرسد به علت غیر
رسمی بودن جریان رپ و غیر مجاز دانستن آن
از سوی حکومت ،محققان زیادی نتوانستند در
این خصوص اظهار نظر کنند و این نوع موسیقی
ژانرشناسی نشده است؛ ما بیشتر دادههای طبقهبندی
خود را از وبالگها و سایتهای اینترنتی رپ
دریافت میکنیم که از سوی طرفداران رپ نیز
مقبولیت قابل توجهی داشتهاند .طبقهبندی ذیل
توانسته موسیقی رپ را از منظر محتوا تفکیک کند.
البته این طبقهبندی سال  1390انجام شده است و
تغییرات کنونی رپ فارسی را در نظر نمیگیرد که
ما خود در ادامه این تغییرات را بررسی خواهیم
کرد.

 .2رپکن/گروههایی که جنبههای خشن و
مبارزهجویانۀ سبک گنگستا را دنبال میکنند .از این
گروه میتوان حصین ،علی اوج ،امیرخلوت ،سینا
سیکاس ،نیما نیموش ،حسام استپس و غیره را نام
برد.

انواع رپ

 .1رپکن/گروههایی که مضمونهای
اعتراضآمیز سیاسی و اجتماعی را به کار میگیرند.
خیلیوقتها جنبۀ اعتراضی به سیاست و موضوعی
اجتماعی را با ادبیاتی خیابانی و بیپرده همراه با
خود دارند و خیلیاوقات عواقب به وجود آمدن این
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 .3رپکن/گروههایی اخالقیتر که میکوشند
ارزشهای اجتماعی را تذکر بدهند .برخی از آنها
عبارتاند از یاس ،محمد بیباک (بیباک) ،موئر،
حامد فرد ،عماد قویدل و غیره .این دسته از موسیقی
رپ خیلی محتاطانهتر عمل میکند.
 .4رپکن/گروههایی که با هدف شادی و
مهمانی و برای نشاندادن میزان دارایی و عیاشی و
شوآف میخوانند .مانند علیرضا جزایری (علیرضا
ش جاللی (سیجل) ،بهزاد داورپناه
جیجی) ،سیاو 
(بهزاد لیتو) ،سپهر شهابلو (خلسه) ،گروه وانتونز،
اپیکورباند ،جیدال ،تهم ،پایا ،عرفان ،سوگند ،مهتا،
سینا ساعی ،سینا مافی ،خشایار اسار ،حسین تهی
و غیره.
 .5رپکن/گروههایی که نزدیک به جریانهای

شمارة یک

غالب موسیقی پاپ یا  R&Bو رمانتیک میخوانند.
مانند امیر تتلو ،اردالن طعمه ،رضایا ،آرمینتوایافام،
شاهین فالکت ،حسین مخته ،سامی بیگی۲۵ ،باند و
غیره.

پشت صحنة  «مهمانی زدبازی»
تقریبا تا سال  1394موسیقیای که با هدف
شادی و مهمانی و غیره خوانده میشد ،موازی
با رپ اجتماعی و سیاسی ادامه داشت و هرکدام
طرفدارهای متفاوت اما خاص خود را داشتند .رپ
فارسی اجتماعی ،مرزش با موسیقی مهمانیمحور
تقریبا جدا بود .البته در این بین شاید یک یا دو
اثر پیدا کنیم که رپرهای اجتماعی به خوشگذرانی
و این موضوعات اختصاص داد ه باشند اما باید در
نظر داشته باشیم که ما در این مقاله تالش میکنیم
تا الگویی ثابت بهدست بیاوریم و از همین رو ،به
جریان کلی رپ اجتماعی در مقابل با رپ مهمانی
میپردازیم .رپ اجتماعی ،بیشتر فضایی مردانه
داشت و بیشتر آهنگها به فقر ،کودکی ،خیانت
در رفاقتها و غیره میپرداخت .خوانندگان رپ
اجتماعی مدام ًا دعوا و هجویههایی با خوانندگان
رپ شاد و مهمانیمحور داشتند و سعی میکردند
در آثار خود مرزشان را با رپی که بیشتر به ترویج
مهمانی و زندگی الکچری خود میپردازد ،نشان
دهند .اما آنچه مهم است ،موسیقی رپی بود که در
همهجا حضور داشت؛ صدای موسیقی رپ نه تنها از
کف خیابان ،که از خانههایی در باالشهر نیز به گوش
میرسید .این نوع رپ (مهمانیمحور) معموالً بدون
توجه به فضای سیاسی حاکم همیشه حضور داشتند

و بهنوعی صدای طبقهای بودند که با بهترین شکل
و بدون هیچ مشکل مالی زندگی میکردند و به
هیچکس جز فردیتشان اهمیت نمیدادند .البته این
شکافها در آن سالها بیشتر نمود طبقاتی داشت و
امسال ( )1399با انتشار آهنگ «یخ» و واکنش فدایی
به این آهنگ شکاف سیاسی/طبقاتی رپ اجتماعی
با رپ مهمانی و شاد مشخصتر شد .در این میان
اما تتلو با گذشت زمان ،از رپ صرف ًا عاشقانه فاصله
گرفت و سعی کرد محتوای اجتماعی ،مهمانی و
همچنین عاشقانه به رپ اضافه کند و به نظر نگارنده،
این ترکیب بود که توانست جایگاه جدیدی برای
او در رپ فارسی رقم بزند؛ بهطور مثال ،زدبازی از
مهمانیهایی سخن میگوید که در «فرمانیه» با مواد
مخدر و مشروبهایی برگزار میشود و اسمهای
نوشیدنیها در این مهمانیها حتی برای خیلی از
ما شنوندهها آشنا نیست .افراد با «رونیز نقرهای»
میآیند و آنجا پر از آدمهای «درست حسابی»
است .اما در آهنگهایی از تتلو که رپ برای مهمانی
تلقی میشوند ،ما تفاوت واضحی با دیگر انواع رپ
برای مهمانی میبینیم .این بار رپ نمیخواهد میزان
دارایی خود را نشان دهد ،ما با پسری در آهنگ
«مسخرهبازی» روبروییم که برخالف گروه زدبازی
بر مهمانی مسلط نیست ،کسی منتظر آمدنش نبوده
و حتی صاحب مهمانی را نمیشناسد و صرف ًا یک
مهمان است .ما از مهمانیهایی که تتلو در آنها
است چیزی از غذاها و نوشیدنیها نمیدانیم .ما با
پسری روبروییم که کام ً
ال با نگاه جنسی به همه در
مهمانی نگاه میکند ،هیزی میکند ولی هیچ دختری
به او توجه نمیکند .سر قیمت مواد با ساقی چانه
میزند ،وسط مهمانی از کسی خواهش میکند برای
او هم مواد تهیه کندَ ،کل َکل فوتبالی میکند ،آژانس
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را کنسل میکند و ماشین ندارد و مدام وسط جنون این بار بلند گفته میشوند .گویی ناگهان ما وارد
در مهمانی یاد رابطة شکستخوردهاش میافتد .یک جهان دیگر میشویم که صحبت از جزئیات
گویی ما با فضایی بدون هیچ نوع سانسوری جنسی آزاد است .احترام به بزرگتر یا خانواده معلق
روبروییم .این مهمانی بدون روتوش است .راوی شده است ،هیچ شرمی وجود ندارد و این به این
مهمانی هم از طبقة متوسط است و در عین حال معناست که «دیگری بزرگ» وجود ندارد .از نظر
که از مهمانی لذت میبرد ،به ما یادآوری میکند بسیاری از افراد این موسیقی زننده است ،چراکه
او همان کسی است که در آهنگهای دیگرش از توهینآمیز است و چیزهایی را به زبان میآورد که
اجارة خانه و کمآوردن پول سر بیستم ماه میگوید .حتی در تنهایی هم از گفتنش شرم داریم .دیگری
همانطور که یکی از طرفداران تتلو در هنگام گفتگو بزرگ در ذهن ما وجود دارد اما تتلو گویی به جنگ
با آن رفته است .تتلو
میگوید« :یه جاهایی
مدام تغییر عقیده
حس میکنم خودمم.
اما در آهنگهایی از تتلو که رپ برای مهمانی تلقی میشوند،
درواقع
میدهد،
بیشیله پیلهست و
ما تفاوت واضحی با دیگر انواع رپ برای مهمانی میبینیم.
او بدون ترس از
خجالت نمیکشد
این بار رپ نمیخواهد میزان دارایی خود را نشان دهد ،ما با
قضاوتشدن تغییر
خاکیست.
و
پسری در آهنگ «مسخرهبازی» روبروییم که برخالف گروه
میدهد،
عقیده
در
مخصوص ًا
زدبازی بر مهمانی مسلط نیست ،کسی منتظر آمدنش نبوده و
فحش میدهد و
آهنگ مسخرهبازی،
حتی صاحب مهمانی را نمیشناسد و صرف ًا یک مهمان است.
دعواهایش با افراد
گیجیاش را در
ما از مهمانیهایی که تتلو در آنها است چیزی از غذاها و
نوشیدنیها نمیدانیم .ما با پسری روبروییم که کام ً
مختلف را علنی
مهمانی میفهمم».
ال با نگاه
میکند .بسیاری از
تتلو گویی پشت
جنسی به همه در مهمانی نگاه میکند ،هیزی میکند ولی هیچ
مخالفانش معتقدند
صحنة مهمانی و
دختری به او توجه نمیکند.
که او مشکالت حاد
زندگی ایدهآلی که
روانی دارد ،که اگر
تا قبل از آن زدبازی
نشان میداد را به ما نشان میدهد .پولدار نبودنش را این حقیقت داشته باشد ،قضیه جالبتر میشود.
علنی میکند و از آن خجالت نمیکشد و بدون هیچ هفت میلیون نفر او را فالو میکنند ،در جهان مدرنی
شرمی میخواهد در مهمانی مسخرهبازی دربیاورد .که عقالنیت حرف اول را میزند ،هفت میلیون نفر
دیوانهای را دوست دارند ،یا حداقل نمیخواهند او
را از جهان بیرون کنند؛ البته تتلو خود به هیچ عنوان
نگران نیست که کسی به او برچسب دیوانه بزند،
نگران زندان یا تنبیه نیست چون مرز یا قانون را
تمام چیزهایی که شاید در ناخودآگاه باشند ،نمیشناسد .یکی از مصاحبهکنندگان معتقد است:
«در جامعة سنتی ایرانی تنها راه گذار از این جامعه

بفرمایید کمی ناخودآگاه
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به جامعة سکوالر ،وجود افرادی مثل تتلو است .او
ارزشهایی را زیر سوال میبرد که هیچکس جرأت
آن را نداشته و خودِ این شنیدن صرف ،باعث
میشود افراد ارزشها و عقاید خود را بازبینی کنند
یا حتی از آنها دفاع کنند ».از طرف دیگر ،او انسانی
پر از تناقض است اما چه چیزی باعث میشود افراد
به او چشم بدوزند؟ به نظر نگارنده ،هر کدام از ما
تا حدی در زندگی روزمره با تعارضات و تناقضاتی
درون خود کلنجار میرویم ،سعی میکنیم آنها را
کنترل کنیم تا بتوانیم یک خود منسجم به نمایش
بگذاریم ،میخواهیم بدون هیچ شکافی به نظر
بیاییم و حال انسانی را میبینیم که با تناقضاتی
بسیار شدید خود را درمعرض عرصة عمومی
گذاشته است و فریاد میزند دیگری بزرگ ُمرده!
اینجا دقیق ًا پاسخ سوال ما مشخص میشود .تتلو
نفرت و عشق را برمیانگیزاند چون همه چیز را
زیر سوال میبرد .یکی از طرفداراناش این ویژگی
او را «آزادگی» تعریف میکند .او معتقد بود نداشتن
یک هویت ثابت ،نشاندهندة شفافبودن تتلوست
چون هیچ کجا کوتاه نمیآید ،از چیزی نمیترسد،
منفعتی در جایی ندارد پس راحت رنگ عوض
میکند .بنابراین جدا از موسیقی ،این ویژگی او را
تحسین میکنند؛ البته از نظر نویسندة این متن ،او
دقیق ًا از همین بیهویتی نفع خود را میبرد ،زیرا
میتواند معنی رادیکالبودن را تغییر دهد .او سر
هیچکدام از مواضع خود نمیایستد و نشان میدهد
میتواند «خود» باشد ،بدون اینکه لزوم ًا به هیچکدام
از عقایدش پایبند باشد و دقیق ًا جهانی را به تصویر
میکشد که در آن جز میل فرد هیچ چیز دیگری
وجود ندارد و میتواند یک فرد صرف ًا میل بورزد،
بدون آنکه مسئولیتی در قبالاش بپذیرد.

احساسات زنانه
«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 نمیدونم چی بپوشم،
یهو بدجوری جهان زد زیرگوشم»
«دلم میخواد تو نقاشی قفس باز بکشم،
هرکی میخواد بره بره نمیخوام دیگه ناز بکشم»
«دارم به این فکر میکنم چرا ساعت هفت نمیشه،
که تو رو ببینمت دلم که از االن رفته پیشم
االنم دارم فکر میکنم واسه شب چی بپوشم،
من به تو فکر میکنم حتی وقتی زیر دوشم»
«تو حتی واسه پز جلو دوستات منو میکوبی»
«میدونم برای چی با تو خوبه همه چی،
میشه که ساعتا با هم تنها بیخیا ِل همه شیم،
اص ً
ال ِ
پیش همه بده شیم،
از شلوغیها زده شیم»
ی هیزبودی،
«هیز هست 
فحشبه این واون میدی»
به نظر نگارنده ،مسئلهای که معموالً مغفول
میماند این است که تتلو فقط رپ برای مهمانی
یا شادی نخوانده است .بخش زیادی از محبوبیت
وی به آهنگهای عاشقانه (شبه پاپ) برمیگردد.
در بین خوانندگان پاپ قطعا خوانندگانی هستند که
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به این مسائل عاشقانه میپردازند ،اما بعید میدانم
کسی با صداقت تتلو از احساس درونی خودش
بخواند .یکی از مصاحبهشوندههای خانم میگوید:
«من آهنگهای احساسیاش رو فقط گوش میدم.
اص ً
ال باورم نمیشه یه پسر میتونه اینجوری عاشق
باشه ».حال میخواهم «اینجوری عاشق» بودن تتلو
را کمی شرح بدهم:
تتلو بدون آنکه نگران از دسترفتن مردانگیاش
در جامعة مردساالر ایرانی باشد ،عشق میورزد .از
اعتمادبهنفس کماش شکایت میکند و بر وفاداری
خودش مدام تاکید میورزد .او نگران لباسها و
ظاهرش بر سر قرارهاست و احساس میکند طرف
مقابلاش به قدر کافی در برابر دوستاناش با او
محترمانه رفتار نمیکند .او به کلیشة مردانگی که اکثر
مردها در یک جامعة مردساالر سعی میکنند خود را
با آن مطابق سازند ،بیتوجهی میکند .خواندن یک
زن همراه با مردهای دیگر در موسیقی رپ ،در گروه
زدبازی سال  ،1386خود حرکتی جدید به حساب
میآمد .گویی «نسیم» میخواست تعادلی بین دنیای
زنان و مردان در رپ ایجاد کند و آن شکافی را که
زنان در شنیدن آلبومهای قبلی زدبازی داشتند ،پُر
کند و موسیقی را سمت عاشقانهشدن ببرد .اما تتلو
یک قدم جلوتر میگذارد .نسی ِم زدبازی کام ً
ال نقش
یک دختر ضعیف و وابسته به پسرها در آهنگها
دارد اما تتلو در آهنگهای احساسیاش ،خودش
نقش نسیم را ایفا میکند .بنابراین آهنگ تتلو به دو
بخش مردانه و زنانه تقسیم میشود که درنهایت
مرز مشخصی میان آن دو وجود ندارد و شعر و
روایت وی ،بدل به شعر و روایتی دوجنسیتی
میشود؛ از این رو همانگونه که گفته شد ،محتواها
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و کلیشههای مربوط به شکایات هم دختران و هم
پسران در رابطه ،در آهنگهای وی نمود مییابد.
درواقع الزم نیست که حتما به روانکاوی رجوع
کنیم تا نتیجه بگیریم که خود تکرار نمادهای مردانه
و به تصویر کشیدن بی محابای افعال جنسی آن
هم با این بسامد ،خود نشاندهندة تزلزل و شکی
درونی نسبت به مردانگی یا همان داشتن فالوس
است .او سعی میکند تمام احساساتش را بدون
هیچ سانسوری ابراز کند ،او همانطور که خجالت
نمیکشد ناسزا بگوید ،خجالتی از وابستهبودن
و ضعیفبودن در رابطه ندارد .در فرهنگ عامة
ایرانیان ،که اکثریت ما در همین فرهنگ رشد
کردهایم ،معموالً مردها سعی میکنند بیاحساس و
قوی به نظر بیایند و عموم ًا آنها هستند که دل
زنان را میشکنند و زنها باید مراقب باشند؛ گویی
مردان در این فرهنگ مردساالر ،زندگی مستقل و
اقتصادی خود را دارند و در کنارش اهمیت کمی به
زنها میدهند و این زنها هستند که نیاز به مراقبت
و توجه بیش از حد دارند و مدام دچار احساس
تزلزل از جایگاه خود میشوند .اما تتلو از این
نگاه عامیانه فاصله میگیرد و به اصطالح «زنانه»
عاشقی میکند .یعنی با ترس و نگرانی از معشوق
خود سوال میکند ،از ندیدن یکروزة او بیتابی
میکند ،مدام درگیر جایگاه خودش در زندگی او
میشود .نکتهای که توجه مرا جلب کرد این بود که
در سایت ساوندکالود دقیق ًا آهنگهای احساسی او
مثل «نوازش»« ،شب تیره» و «بذار تو حال خودم
باشم» رکورد بیشترین میزان شنیدهشدن را دارند.
این خود نشانگر این نکته است که برای طرفداران
تتلو ،بخش موسیقی عاشقانة او جایگاه مهمی دارد.

شمارة یک

تا این نقطه سعی کردم با آوردن نمونهها نشان
دهم که برخالف نظر اکثر مخالفان تتلو ،طرفدارهای
تتلو ،مصرفکنندگانی با گوش و چشمهای بسته
نیستند که نمیفهمند چه چیزی گوش میدهند؛
بلکه اکثرا ً برای عالقة خود دلیلی دارند .اما آیا دلیل
کافی برای نفرتورزی به او نیز وجود ندارد؟ پس
چرا زنان با وجود زنستیزانه بودن این موسیقی به
آن گوش میسپارند؟

همیشه منازعاتی وجود داشته است .عدهای معتقدند
ما نباید هیچ فحشی با بار جنسیتی استفاده کنیم
زیرا استفادة ما باعث بازتولید این منطق مردساالرانه
در زبان میشود ،عدهای نیز بر این باورند که تا
زمانیکه واقعیت بیرونی وجود دارد ،در زبان نیز
این کلمات وجود دارند و ما نمیتوانیم با حذف
پدیدة سکسیسم از زبان ،زنستیزی را از زبان حذف
کنیم ،بلکه حذف زنستیزی در جهان بیرونی ،خود
کمکم کاربرد گفتار زنستیزانه را کم و محو خواهد
کرد .شخص ًا با نگاه دوم موافقم و میپندارم صرف ًا
بحث بر سر فحش در آهنگهای تتلو ما را به جایی
نمیبرد .بلکه باید اول ببینیم زنان چگونه با مسئلة
زنستیزی مواجه میشوند؟ به نظرم مواجهة آنها
با کل مسئلة زنستیزی میتواند بحث ما حول
زنستیزی در موسیقی را نیز آشکارتر کند.

تنها آنجا که زبان هست جهان هست.
همانطور که هایدگر در نامة «در باب انسانگرایی»
میگوید ،زبان یک شیوة آشکارگی است ،نه یک
شیوة بازنمایی .ارتباط ما با زبان نه صرف ًا بازنمایی
واقعیت انتخابی توسط خودمان ،بلکه شیوهایست
که جهان خود را بر ما آشکار میکند و ما جهان را
در خود درک میکنیم .یک مثال ساده از این موضوع
انسانها از زمانیکه متولد میشوند ،با تعارضات
همان مثال معروف است که قبیلهای وجود دارد و
در زبانشان کلمهای برای گردن ندارند ،هنگامی و فقدانهایی روبرو میشوند و همیشه «خود» انسان
که نقاشیهای این قبیله را بررسی میکنند متوجه سعی میکند با کمک مکانیسمهایی در برابر این
تهدیدات یا فقدانها
میشوند که در هیچ
از خود حفاظت کند.
نقاشیای افراد گردن
تنها آنجا که زبان هست جهان هست .همانطور که هایدگر
یکی از مهمترین
سر مستقیم
ندارند و ْ
در نامة «در باب انسانگرایی» میگوید ،زبان یک شیوة
مکانیسمها،
این
به بدن وصل شده،
آشکارگی است ،نه یک شیوة بازنمایی .ارتباط ما با زبان
مکانیسم سرکوبی
درحالیست
این
نه صرف ًا بازنمایی واقعیت انتخابی توسط خودمان ،بلکه
است که در آن فرد
که اندازة گردن
شیوهایست که جهان خود را بر ما آشکار میکند و ما جهان
سعی دارد میل خود
این قبیله با آدمهای
را در خود درک میکنیم.
را سرکوب کند و
دیگر و ما فرقی
آن را به ناخودآگاه
نداشته است و این
نکته ،خود نشان میدهد که درک ما از جهان رابطة خود بفرستد زیرا نمیتواند آن امیال را ارضا کند.
مستقیم با زبان و قواعد از پیش شکلگرفتة آن دارد .همچنین فرد تمام تالش خود را میکند تا «خود»
از همین منظر ،بر سر فحش و گفتار سکسیستی از هم نپاشد و ت به انواع مکانیسمها میزند تا
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«خود» توسط تهدیدهای مختلف تخریب نشود.
بسیاری از این مکانیسمها البته بهطور ناخودآگاه رخ
میدهند .حال تصور کنید در جامعهای مردساالر،
دختری متولد میشود؛ واضح ًا از سن پایین مورد
خشونتهای کالمی جنسی ،آزارهای جنسی و غیره
قرار میگیرد .تنها حالتی که فرد میتواند با چنین
جامعهای سازگار شود این است که بخشی از آزارها
را به فراموشی بسپرد .این فراموشی برای تکتک ما
رخ میدهد ،هیچکس نمیتواند تمام دفعاتی را که
احساس تحقیرشدن کرده ،به یاد آورد .همینطور
تمام دفعاتی را که فرد مورد خشونت کالمی قرار
گرفته ،در یاد او باقی نمیماند .فرد همیشه با انکار
بخشی از این تهدیدات سعی میکند خود را بازسازی
کند تا بتواند بدون تجربهای تروماتیک رابطة خود را
با واقعیت حفظ کند .بسیاری از زنانی که آهنگهای
تتلو را گوش میدهند میکوشند زنستیزی آن را
انکار کنند و بخشی از این انکار یا توجه نکردن
به محتواهای زنستیز به همان آشکارشدگی زبان
بازمیگردد .افراد در زندگی روزمره این متلکها و
الفاظ جنسی را میشنوند ،در مواردی به شدت با آن
برخورد میکنند و در مواردی سعی میکنند از آن
گذر کنند ،عدهای از افراد نیز به علت فرهنگ غالب
و نزدیکی زبان تتلو به زبان روزمرهای که هر روز
در خیابان و غیره با آن مواجه میشوند ،احساس
غریبگی با زبان وی نمیکنند .البته تحلیل این مسئله
بسیار پیچیده است و عالوه بر جنسیت ،به طبقة
افراد نیز مربوط میشود .شکل فحشها ،تحقیرها و
موارد خشونت دیگر در طبقات باال شبیه طبقههای
پایینتر جامعه نیست و زبان کوچه و خیابانی که
در کارهای تتلو حضور دارد ،با وجود زنندهبودن،
انعکاسدهندة بخشی از فرهنگ خیابان است.
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همچنین از نگاه بعضی از زنان ،مخاطب
فحشها و متلکهای جنسی آهنگهای تتلو آنها
نیستند و فرض میکنند تمام این ناسزاها به زن
دیگری گفته میشود .این تجربه البته مرا به یاد
تجربة مرگ نااصیل هایدگر میاندازد .گویی زنها
در مواجهه با زنستیزی تتلو ،زنبودن خود را هنگام
مخاطببودناش به تعویق میاندازند .آنها با خود
میگویند« :منظورش» زنهای دیگرند «نه من ».تنها
در چنین مواجههای است که فرد میتواند آسوده
گوش به موسیقی بسپارد بدون اینکه نیازی ببیند
واکنشی نشان دهد .همانطور که در یک دعوای
خیابانی ،یا حتی خانوادگی امکان دارد ما خود را
دخالت ندهیم زیرا منفعتی در کمک به طرفین دعوا
نمیبینیم ،مخاطبان زن تتلو هم سعی میکنند از
موسیقی و ریتم لذت ببرند بدون آنکه بخواهند
خود ،با آن منطق زنستیزانه درگیر شوند.
همچنین موسیقی تتلو معموالً آمیخته با طنز
است .طنزی که خود میتواند نمایندة عامیانه
بودن این موسیقی باشد و همین خندهدار بودن،
گاهی توهینآمیز بودن آن را میپوشاند .وقتی از
یکی از مصاحبه شنوندهها پرسیدم نظرش دربارة
آهنگ «خانم وزیری» چیست و آیا آن را زنستیزانه
میداند؟ در جواب من بسیار کوتاه گفت« :داره
شوخی میکنه!»
بهطور کلی ،زنان برای اینکه جزو مخاطبان
جدی موسیقی رپ فارسی حساب شوند ،مانند
دیگر حوزهها باید در گام نخست خود را با آن
هماهنگ سازند تا بتوانند منطق کلی آن را متوجه
شوند و نمیتوان در زبانی که زنستیزی بر آن حاکم
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است ،با سانسور ،زنستیزی را حذف کنیم بلکه باید این مبارزه را در حوزههای امر واقعی شروع کنیم تا
منطق زنستیزانه ،رفتهرفته از زبان ،فرهنگ و موسیقی خودبهخود حذف شود .در واقع زنستیزی 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 مودبتر ،زنستیزانه است .تتلو شاعر یک
مردانگی در حال سقوط و فروپاشی ،و از این رو خشن و عصبی است .برای این نتیجهگیری زود است
اما تتلو را میتوانیم دردنشان زوال و فروپاشی نظم مردانة سابق موسیقی و بهخصوص رپ قلمداد کنیم.
دوران مردان مسلط و مهم ،پدران و پدرخواندگان رپ گذشته است ،تناقضات و ویژگیهای محیرالعقول و
دیوانهوار تتلو نشاندهندة 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 سلطهجو
1
نیست؛ ناممکنی مردانگی است که تتلو را خشن ،متجاوز ،هار و سلطهجو میسازد.

• «مسئلة رویای با امیرحسین مقصودلو» ،مهسا اسداهلل نژاد ،اردیبشهت  ،99سایت پروبلماتیکا
• «تاریخچة هیپهاپ و رپ فارسی» ،نیما شفیع زاده  ،1396 ،منتشرشده در سایت ویرگول
• «هیچکس ،از 021تا ملتفت» ،سحر کریمی ،منتشرشده در سایت غیررسمی رپ فارسی 4 ،مرداد 1394
• «ژاک لکان» ،شون هومر ،محمدعلی جعفری ،سید محمد ابراهیم طاهایی ،نشر ققنوس 1398 ،تهران

 1الزم به ذکر است که این متن در پی دفاع یا توجیه موضعهای تتلو نیست و نگارندة این مقاله ،هیچ مسئولیتی در قبال محتواهای انتشارشده
از طرف امیرحسین مقصودلو ندارد!
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خیابانزندهاست؟
رضاریوتر(مجنون)

هیپهاپ فارسی از تولد تا رشد
روزهایی که یک نوجوان چهارده-پانزده ساله بودم ،با جریان نوظهور رپ فارسی آشنا شدم! فرم
جدیدی از موسیقی که خوانندهاش ادبیات معمول و رایج موجود در موسیقی ایرانی را نه تنها رعایت
نمیکرد ،بلکه کامال بی پروا ،کوچه بازاری و گاه بیادبانه با مخاطبش گفتوگو میکرد 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 دایلاپ ( )dial-upو 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  »360و بعد «یاهو مسنجر» باهم گفتوگو کردند و در پارکهای کالنشهرها دور
هم جمع شدند .در همین قرارها بود که «هیپهاپ فارسی» متولد شد .میتینگهای رپ و البته بریک دنس
که عدهای از روی ناآگاهی آن را رقص تکنو میدانستند ،در پارکها به یک اپیدمی تبدیل شده بود! خط
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و نشانهای عجیب و غریب روی دیوار خیابانها
دیده میشد بهطوری که در ادامة این روند ،احتماالً
اولین رویداد رسمی گرافیتی در ایران ،سال  85و
در تهران اتفاق افتاده است.
جوانان و نوجوانانی که به دنبال هویتی برای
خود بودند ،آن را در هیپ هاپ یافتند و سپس تخم
هیپهاپ فارسی را در این خاک کاشتند .دانهای که
امروز به درختی ثمرده تبدیل شده است.

گرافیتی خودنمای ِی 
موفق
یا سالحی برای مبارزه؟
من گرافیتی را در جامعة سنتی-مذهبی کاشان
انجام دادم؛ در آنجا به عنوان یک جوان سرخورده
که همواره به دنبال راه ارتباطی برای حرف زدن با
مردم بودم ،هیپهاپ به من جرات داد و گرافیتی
بود که به دادم رسید .در جوامع سنتی شما به عنوان
یک جوان ،همواره با نادیده گرفته شدن و نوعی
تمامیتخواهی روبهرو میشوی که یا باید آن را
بپذیری و یا به نوعی با آن بجنگی! حد وسط و راه
دیگری وجود نخواهد داشت.

بررسی اینکه چه چیزی باعث این اتفاق شد
و چرا هیپهاپ به یکی از تاثیرگذارترین جنبشها
در بین جوانان ایرانی (از متولدین نیمة دوم دهة
شصت تا به امروز و در دهه هشتادیها) شده
من و یا
است را میتوان
بهتر بگویم ما،
از زوایای مختلف
من گرافيتي را در جامعة سنتي-مذهبي کاشان انجام دادم؛
راه جنگیدن را
جامعهشناسی بررسی
در آنجا به عنوان يک جوان سرخورده که همواره به دنبال
انتخاب کردیم و
کرد؛ اما من نگارنده
راه ارتباطي براي حرف زدن با مردم بودم ،هيپهاپ به من
گرافیتی اسلحة ما
در اینجا و به عنوان
جرات داد و گرافيتي بود که به دادم رسيد .در جوامع سنتي
بود؛ سالحی که
کسی که در آستانآ
شما به عنوان يک جوان ،همواره با ناديده گرفته شدن و نوعي
بهمان
همهچیز
سیسالگی هستم
تماميتخواهي روبهرو ميشوي که يا بايد آن را بپذيري و يا
میداد؛ کوچکتر
و نیمة دوم عمرم
به نوعي با آن بجنگي!
که بودم ،راهی
را کام ً
ال تحت تاثیر
برای خودنمایی،
فرهنگ هیپهاپ
عرضة اندام میان همسن و سالها و تخلیه انرژی
(مشخص ًا گرافیتی) میدانم ،قصد دارم از زاویة خود
نوجوانیام بود .اما کمی که بزرگتر شدم سعی
به این موضوع بپردازم.
کردم حقیقت هیپهاپ را درک کنم و فهمیدم
برای جواب دادن به این سوال ابتدا باید بدانیم از این اسلحه چطور میتوانم درست استفاده کنم؛
گرافیتی به واقع چیست ،تا بتوانیم دلیل تاثیرگذار حاال فکر میکنم که گرافیتی واکنش جامعه است
به سیستمی که میخواهد همه را مطیع و بردة خود
بودنش را نیز بهتر متوجه شویم!
کند و در عین حال تمام سهم ما از محیط را نیز
زیرکانه میدزدد! به ما میگوید این لباس را بپوش،
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این موزیک را گوش کن ،این نقاشی را ببین ،این
حرف را بزن و این کار را بکن و آن دیگریها را
نکن و ...
پس ما برای همین پا روی این قانون گذاشتیم.

گرافیتی چیست؟
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
دهد! پس در گرافیتی تفاوت عقیدهها و سلیقهها
امری طبیعیست .ما فهمیدیم که دیوار یک «رسانة
بزرگ» است که به همة ما اجازه میدهد هر آنچه
میخواهیم را بر روی آن به نمایش بگذاریم .اما
با همة این اختالف نظرها و تفکرات مختلف،
فاکتورهای مشترکی بین آثار تمام گرافیتیکارها
وجود دارد که با آنها میشود بهتر تشخص داد
گرافیتی واقعی چیست:
 -1بی اجازه و بدون مجوز بودن
 -2بدون انگیزة مالی بودن
البته یادتان نرود که هیچ گرافیتیکار حقیقیای
سعی در جلب رضایت عموم ندارد! آنها سعی
نمیکنند ادای آدمهای خوب را در بیاورند و به
عبارتی چاپلوسی جامعه را نمیکنند .این یعنی
گرافیتی کار حرف خودش را میزند؛ حال ما
میتوانیم آن را دوست داشته باشیم و یا از آن متنفر
شویم ،اما قطع ًا آن را خواهیم دید! این چیزیست که
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برای یک گرافیتیکار واقعی اهمیت دارد!
تا بهحال بارها شده که شنیده و یا خواندهاید که
میگویند« :گرافیتی یک هنر اعتراضی است ».شاید
برایتان سوال شده باشد که نوشتن حروفی درهم و
بعض ًا ناخوانا ،چه اعتراضی را همراه با خود دارد و
به چهچیزی اعتراض میکند؟
این جملة کلیشهای به اندازة کافی گرافیتی
را در ایران مورد کجفهمی عموم قرار داده است،
بهطوری که اکثر افرادی که اندکی با گرافیتی آشنا
هستند ،وقتی یک اثر گرافیتی را میبینند ،بهدنبال
یافتنِ نشانههایی از اعتراض به مسائلی مشخص
در آن گرافیتی هستند و حتی گرافیتیهایی بدون
مضمونی مشخص را بیارزش میدانند...
ابتدا باید بدانیم که گرافیتی پیش از آنکه یک
«هنر» اعتراضی باشد ،یک «عمل» معترضانه است!
هنر مجموعهای درون گرافیتی است؛ یعنی یک اثر
گرافیتی میتواند هنرمندانه باشد و یا نباشد ،اما
بهطور حتم عملی معترضانه است! گرافیتی همین
که هست اعتراض است! همین که عدهای بدون
ترس (حتی با ترس) و با علم بر این که عملشان
جرم و قانون برایشان مجازات در نظر گرفته است
آن را انجام میدهند ،یعنی به این قانون اعتراض
دارند و آن را نپذیرفتهاند که هرروز نادیدهاش
میگیرند!
گرافیتی در واقع همان حرکت وندالیسمی روی
کرکرة مغازههاست؛ گرافیتی همان شابلونهای
معناگرایانه است .گرافیتی همهچیز هست و گرافیتی
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هیچچیز نیست .کسی نمیتواند مشخص کند که
گرافیتی باید در چه مسیری حرکت کند ،چطور
باشد و چطور نباشد .آنها وقتی قانونها را زیر پا
گذاشتند ،سعی نکردند قانونی جدید وضع کنند!
توقع نداشته باشید که همة گرافیتیکارها به
مسائل و مشکالت روز واکنش نشان دهند .گرافیتی
برای هر تفکری جا دارد و همه را به خود میپذیرد،
چراکه این دیوارها تمام ناشدنی هستند .باید گفت
که گرافیتی برای همة آن تروآپهای تکرار شونده
که تکراری نمیشوند جا دارد؛ برای استنسیلهای
متفاوت اما تکراری جا دارد؛ برای گالریهای
رنگارنگ زیر پلها و برای کانالهای آبی که پر
میشود از گرافیتی جا دارد .گرافیتی برای فریاد
اعتراض زنان شدن روی دیوارهای شهر جا دارد
و حتی برای آنها که نمیدانند گرافیتی چیست و با
خطی معوج مشکالت مردم را بلند روی دیوارهای
شهر فریاد میزند هم جا دارد!
شما به عنوان مخاطب میتوانید دنبال کنندة
شیوهای باشید که میپسندید .میتوانید منتقد افکار
یک گرافیتی کار باشید و یا بطور کلی کارش را
رد کنید .میتوانید بگویید حالتان از گرافیتی بهم
میخورد و اینها دیوارهای شهر را کثیف میکند؛
میتوانید بگویید عاشق گرافیتی هستید چون
تاثیرگذار است یا به دیوارهای بیروح شهر جان
میدهد  .اما در هر صورت باید بدانید که گرافیتی
بیهیچ قانونی پیش خواهد رفت...

گرافیتی و سیستم
گرافیتیکار در هر عملش خودش است ،واقعی
و مردمی .چراکه هیچ ارگانی اثرش را دستمالی
نکرده .همین عنصر در گرافیتی است که آن را
خاصتر کرده و سبب تاثیرگذاریاش شده .مردم
دیگر حالشان از نصیحت به هم میخورد .حالشان
از پیامهای اخالقی توخالی که هرروز در گوششان
خوانده شده بهم میخورد .از اینکه هرروز در
رادیو و تلویزیون و حتی روی در و دیوار شهر
میخواهند یادشان بدهند که «خوب باشید» ،خسته
شدهاند .نتیجه این میشود که گاه حتی وقتی اساتید
نقاشی در پروژههای عظیم و با هزینههای سنگین
دیوارنگاری دولتی میکنند ،اکثر مردم بیاعتنا از
کنارشان عبور میکنند .اما همین آدمها وقتی یک اثر
گرافیتی میبینند با اشتیاق کنارش عکس میگیرند!
مشابه این اتفاق در موسیقی نیز رخ داده و دلیل بر
تاثیرگذاری رپ شده است.
پس در واقع به همین دلیل است که دولتها
را در صف اول منتقدان گرافیتی و رپ ،میبینیم.
سیستم وقتی ببیند که ابزارش برای کنترل مردم به
اندازة گرافیتی و رپ تاثیرگذار نیست ،عرصه را
بر آن تنگ میکند؛ گرافیتیها را پاک میکند و به
رپ مجوز نمیدهد ,با خالقان آنها برخورد میکند؛
میگوید گرافیتی مخرب است و رپ بنیان خانواده
را به خطر میاندازد ،اما ذرهای برایش بنیان خانواده
مطرح نیست .چیزی که اهمیت دارد تاثیرگذاری،
خاصیت آنارشیستی و اعتراضی بودن هیپ هاپ
است!
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خلق اثری هستند که بابتش قراردادهای هنگفت
بستهاند ولی ادعا میکنند گرافیتی کار هستند!

اما نتیجة این فشارها چیست؟ توجه مردم
به هیپهاپ چندین برابر میشود! در کشورهای
پیشرفته ،سیستمها از این مرحله عبور کرد ه و متوجه
شدهاند که راه نابودی گرافیتی یا رپ ،پاککردن
آن از سطح شهر و بگیر و ببند و تبلیغات منفی
کردن نیست ،بلکه رام کردن آن است! امروزه وقتی
صفحات بزرگان گرافیتی در دنیا را نگاه میاندازی
اما چاره چیست؟ چطور میشود گرافیتی را از
پر شده است از نقاشی های غول پیکری که بدنة این وابستهشدن نجات داد و از این مرگ ناملموس
ساختمانها را از کف تا سقف پر کردهاند ،از جلوگیری کرد؟ یک هنرمند در هر سبک و شیوهای
نقاشیهای پر زرق
که باشد برای خلق
و برق که اکثر قریب
آثارش نیاز به پول
گرافيتي که ضد تبليغات بود حاال در خدمت تبليغات قرار
به اتفاقشان ضرری
دارد .در بهترین
گرفته است! گرافيتي رايترها جايشان را به نقاشان آکادميک
برای سیستم ندارند؛
حالت ممکن باید
و ديوارنگار دادهاند .گرافيتيکارها مخفيانه و شبانه با هزينة
نه تبلیغات شهری
دخلش با خرجش
شخصي روي ديوارها گرافيتي ميزدند ،اما حاال هنرمنداني
را خراب میکنند،
جور دربیاید وگرنه
خودفروخته به اسم گرافيتي در روز روشن با جرثقيل
نه نقدی بر سیستم
هنر را رها کرده و
و باالبر ساعتها و روزها مشغول خلق اثري هستند
دارند و نه فضای
بهدنبال نان میرود.
که بابتش قراردادهاي هنگفت بستهاند ولي ادعا ميکنند
جوالن دولت ها را
نیستم
عالقهمند
گرافيتي کار هستند!
محدود میکنند .در
وقتی از هنر صحبت
عینحال همان ظاهر
میکنم ،حرف پول و دخل و خرج و نان هم بزنم؛
و همان تکنیک گرافیتی را هم دارند! چه چیزی بهتر اما بهتر است از این واقعیت دردناک فرار نکنیم
از این؟ حاال دیگر نه سیخی میسوزد و نه کبابی  ...و بپذیریم که هنرمندان نیز همانند مابقی انسانها

هنر مستقل

اینها برای بیاثر یا کماثر کردن گرافیتی،
تعریف آن را عوض کردند! گرافیتی که ضد تبلیغات
بود حاال در خدمت تبلیغات قرار گرفته است!
گرافیتی رایترها جایشان را به نقاشان آکادمیک و
دیوارنگار دادهاند .گرافیتیکارها مخفیانه و شبانه با
هزینة شخصی روی دیوارها گرافیتی میزدند ،اما
حاال هنرمندانی خودفروخته به اسم گرافیتی در روز
روشن با جرثقیل و باالبر ساعتها و روزها مشغول
32

زندگی و هزینههایی شخصی دارند؛ مثل همة ما که
صبح تا به شب دنبال پول هستیم و وقت کمتری
برای تفریح داریم .حال فکر کنید که در این میان
دغدغة هنر هم داشته باشی .راه های زیادی هست
که هنرمند میتواند از طریق آنها کسب درآمد کند
که البته دغدغة «کسب پول از هنر» هرچقدر بیشتر
باشد نتیجهاش آثار پوچتری خواهد بود!

شمارة یک

در این بین گرافیتی با تمایز و تفاوت بسیاری نسبت به همه سبکهای هنری گزینههای متفاوتتری
برای کسب درآمد دارد و البته این ایده که گرافیتی بر پایة سرکش بودنش استوار است ممکن است این
تفکر را ایجاد کند که گرافیتیکار 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 میبرند؛ در یکسو خود را وفادار به خیابان و خلق آثاری بدون اجازه و مجوز میکنند و در سوی
دیگر آثاری را برای کسب درآمد روزانة خود خلق میکنند .بهنظر میرسد در حال حاضر این کار ،بهترین
گزینة پیش روی گرافیتی کاری باشد که استقالل آثار برایش مهم است!
بنابراین در این شرایط به عنوان مخاطب و طرفدار هیپهاپ اگر میخواهیم هنر مستقل زنده بماند باید
از هنرمندش حمایت کنیم ،باید آثاری را که برای فروش میگذارد بخریم ،باید فرهنگ غلط دانلود رایگان را
فراموش کنیم و نیز باید یاد بگیریم بهای هنر را هم مثل هر چیز دیگری که استفاده میکنیم ،پرداخت کنیم.
گرافیتیکاران نیز گهگدار آثاری را در قالب تیشرت ،استیکر ،گرافیتی روی بوم ،گرافیتی پرینت و غیره برای
فروش میگذارند که میتوانیم با خرید آثارشان سبب شویم توانی برای ادامة مسیر داشته باشند .همچنین با
به اشتراک گذاشتن آثاری که خودشان رایگان منتشر میکنند میتوانیم از آنها حمایت کنیم.
هنوز گرافیتی در ایران زنده است ،هنوز خیابان زنده است .پس االن باید کاری کرد ،قبل از آنکه رسانهها
و سیستم ،پتانسیل این جنبش را بهطور کامل در جهت منافع خود مصادره کنند و قبل از این که هنر در
خیابان نفله شود و قبل از اینکه هیپهاپ بمیرد.
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درتکاپویرسمیت

نگاهی به وضعیت حقوقی رپ فارسی درسالیان اخیر
حسنرجبپور
رپ فارسی از ابتدای ورود به عرصة موسیقی ایران دچار حواشی متعددی شد که مسیر پیشرفت آن
را با اختاللی شدید مواجه ساخت .از مهمترین نمودهای این موانع و شاید مهمترین آنها ،ممنوعیت و
عد م رسمیت قاطبة کارهای تولیدشده در این سبک و سازوکار پیچیدة اصدار مجوز بود که البته کماکان
گریبانگیر هنرمندان فعال در این زمینه است .طی این نوشتار قصد داریم تا با بررسی حقوقی ،این معضل
را واکاوی کنیم.
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آزادی؟
کدام
کدام محدودیت؟
علیاالصول در عالم علم (معرفت) حقوق،
هنگامی که صحبت از تقنین و گامنهادن در راه
تدبیر نظم عمومی مطرح میشود ،آنچه توجه
حقوقدانان و فالسفه را به خود جلب میکند،
اصالت آزادی یا عکس آن و حدود استثنای بر
اصل است .به نظر میرسد که در نظم کنونی جهان،
اصالت با آزادی آدمی است و آنچه بر این اصل
قید بنهد ،باید ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با نظم
عمومی داشته باشد .چنانکه گذر از آن ،این نظم (و
نه صرف ًا عرف مصطلح در میان مردم) را خدشهدار
کند .این دیدگاه باید بر کل پیکرة حقوق چتر باز
کند تا مبنایی برای جایگیری صحیح و کامل آزادی
در جامعه باشد و بتواند پیشزمینة خاص مؤلفههای
دموکراسی و حقوق بشر را بپذیرد.
بهطور کلی وقتی با محدودیتی دربارة ارتباط
هنر و حقوق مواجه میشویم و دولت از ابزار
سانسور یا ممانعت کلی با نشر اثر استفاده میکند،
این محدودیت میتواند از سه سرچشمه ناشی شده
باشد :اول ،نهاد قانونی ایراد را در سبک و سیاق
امر تولیدشده بداند و با کلیة مصادیق آن مخالفت
کند؛ دوم ،مشکل از مصداق خاصی از فعالیت هنری
نشأت بگیرد و مرجع رسمی با ماهیت کل آن سبک
ْ
هدف محدودیت
به چالشی برنخورده باشد و سوم،
شخص هنرمند باشد و نه اثر تولیدشدة وی.
سؤالی که پرسیده میشود این است که

«در مورد رپ فارسی کدام یک از این سه دلیل
میتواند منبع چالشها باشد؟» به نظر میرسد که
قانونگذار و نهاد مجری قانون در این حیطه بسیار
سلیقهای اقدام کرده است! در سالیان اخیر شاهد
این امر بودهایم که رپ فارسی بهطور مطلق ممنوع
نبوده است .این سبک بهآرامی در اوایل دهة 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 سریالهای
تلویزیونی استفاده کرده است .حتی در چند سال
اخیر به آن دسته از گفتآوازهایی که در راستای
نظرات همگام با حکومت تولیدشده مجوز اعطا
شده است و نهادهای مختلف رسمی به حمایت از
این آثار پرداختهاند .در مورد منشاء سوم که در بند
پیش به آن اشاره شد نیز بهوضوح میتوان به موارد
متعددی اشاره کرد که هنرمند به دلیل سوءسابقة
کیفری یا خواندن موزیکهایی بدون مجوز الزم،
در مراحل بعدی نیز از رسمیشدن بازنمانده است
و دیدار با اهالی سیاست و خواندن موسیقیهایی
همراستا با سیاستگذاریهای نهادهای رسمی نیز
به او در این مسیر کمکی نکرده است .این برخورد
سلیقهای ما را به این نتیجه میرساند که مخالفت
با خود سبک نیست ،بلکه با اشخاص و ماهیت
پروژههای هنری آنهاست .حتی میتوان گفت که
دلیل دوم از قدرت بیشتری برخوردار بوده است،
چرا که طی مدت اخیر حتی اعتراضاتی که با
سبکهای موسیقی پذیرفتهشدهای چون پاپ نیز
انجام شده است به همین مخمصه مبتال شدهاند و
موضوع اصلی ،خود محتوای اعتراضی است.
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در باب وضع موجود
امروز شکل مواجهة نهادهای رسمی با پدیدة
رپ فارسی دچار دو اشکال کلی محتوایی و فرمی
است که هر کدام را باید در جای خود بهطور جدی
مورد بحث قرار داد .اشکاالت فرمی نیز خود در دو
مورد مختلف صادق میآید.

ایراد فرمی اول :عدم رعایت حدود
دخالت و نظارت
رویه و عملکرد دولتها در برابر اعمال
مختلفی که شهروندان در سطح جامعة مدنی به
دنبال انجام آن هستند ،اصوالً به دو دستة نظارت
و دخالت تقسیم میگردد .در رویکرد دخالت ،دول
با نقص واضح و حداکثری آزادی شهروندان خود،
تالش میکنند که تا حد امکان مسیر اختیار را بر
آنان تنگ کنند و به همین دلیل مردم موظفند که
برای انجام اعمال مختلف و گوناگون ،از ادارات
دولتی اقدام به اخذ مجوز نمایند .پر واضح است
که دولتها میتوانند (یا به عبارت دقیقتر ،باید)
بهجای انتخاب این سازوکار حداکثری ،از مکانیسم
حداقلی نظارت بهره ببرند و بهجای کنترل پیشینی،
با تصویب مقررات و قوانین واضح و عاری از
ابهام ،صرف ًا به مدیریت پسینی بپردازند و تخلفات
احتمالی انجامشده را (که البته باید با تفسیر بسیار
مضیقی بهعنوان تخلف در نظر گرفته شده باشند)
در دادگاههای مخصوص و طبق قوانین مدون
بررسی نمایند.
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آنجا که سخن از مجوز و اصدار آزادی برای
اعمال جمعی شهروندان به میان میآید ،عدم اعتماد
متقابل میان حکومت و شهروندان کام ً
ال علنی
میگردد و این امر برای یک جامعة سیاسی در قرن
 ۲۱میالدی شمایلی مضحک دارد .مبرهن است که
عدم تصحیح این ایراد فرمی تنها باعث بیشترشدن
شکاف بین آرمانهای اشخاص و انتظارات حکومت
میشود که میتواند فروپاشی اجتماعی را نزدیک و
نزدیکتر کند .همچنین باید افزود ،ادامة این روند
هیچگونه استحکام و نظمی را در جامعه به دنبال
نخواهد آورد.

ایراد فرمی دوم :نقش مغفولماندة اصول
حاکم بر حقوق اداری
حقوق اداری آن بخش از حقوق است که نقطة
تالقی میان دو علم حقوق و مدیریت تلقی میشود.
از آنجا که کرسی سلطة آن نحوة ادارة دولت-
ملت (علیالخصوص مدیریت قوة مجریه) است.
به نطر میرسد دومین ایرادی که از منظر فرمی بر
وضع رابطة موجود میان حقوق و رپ فارسی وارد
است ،عدم رعایت اصول مسلم حقوق اداری است.
از میان اصول متعددی که میتوان نقص آنها را
در این میان مشاهده کرد ،دو اصل قانونیبودن و
شفافیت از اهمیت بیشتری برخوردارند.
اصل قانونیبودن همانگونه که از نامش پیداست
مؤید این نکته است که تمام آن اعمال حقوقی که
در چارچوب حقوق اداری رقم میخورد ،باید بر
اساس نصوص قانونی شکل بگیرد تا این افراد و
سالیق و ادلة شخصی آنها نباشند که جایگزین
قوانین در تصمیمگیری و اعمال محدودیتهای
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رسمی میشوند .واکاوی آن در بستر مسئلة وزارت فرهنگ و بهنوعی انتخاب صالحدیدی
موضوع بحث ما ،یعنی رسمیتیافتن رپ فارسی ،و استصوابی سبب شدهاند که ابهام و چندگانگی
نشان میدهد که محور تمام معضالت هنرمندان و بسیار شدیدی نمایان و فهم دلیل اصلی و متقن عدم
فعاالن این عرصه همین مسئله است ،چراکه با نگاه صدور مجوز یا لغو مجوز صادره کاری صعب شود.
استصوابی متصدیان امر مواجه میشوند .در تمام این نکته قابل توجه است که ورود نهادهای مختلف
برای نظارت سبب
قوانین و مقرراتی که
چنان سردرگمی
به این مسئله مربوط
به نظر ميرسد که وجود نهادهاي ناظر و مداخلهگر متعدد و
و عدم ثباتی شده
میشوند ،ردی از
ورود نيروي انتظامي و قوة قضائيه به اين موضوع و البته عدم
است که حتی بعض ًا
شفافیت ممیزیهای
وضوح شرايط الزم براي تصدي در دفتر موسيقي و دفتر شعر
هنرمند پس از این
وزارت
مدنظر
وزارت فرهنگ و بهنوعي انتخاب صالحديدي و استصوابي
که موفق به دریافت
فرهنگ و ارشاد
سبب شدهاند که ابهام و چندگانگي بسيار شديدي نمايان و
مجوز برای فعالیت
اسالمی در قوانین
فهم دليل اصلي و متقن عدم صدور مجوز يا لغو مجوز صادره
آلبومی یا صحنهای
موضوعه نیست و
کاري صعب شود.
شده است ،با عدم
با عناوین کلی و
موافقت از سوی
پر مصداق با مسئله
مواجه میشویم .پیشتر گفتیم که باید سازوکار نهاد دیگر روبهرو میشود و مجبور است تمام راه
نظارت جایگزین روش اعطای مجوز شود که این آمده را دوباره طی کند .عدم شفافیت حتی باعث
ْ
امر بدون رعایت اصل حساس قانونیبودن عم ً
ال شده است که برای فهم آنچه وزارت فرهنگ با
استناد به آن ممکن است کاری را دارای صالحیت
ناممکن و عقیم خواهد بود.
نداند ،مجبور به رجوع به قوانین کیفری و رویة
اصل دوم که عدم رعایت آن نمود زیادی در معمول میان هنرمندان زیرزمینی میشویم.
وضع کنونی رپ فارسی دارد ،اصل شفافیت است.
حقوقدانان دربارة این اصل گفتهاند اعمال اداری
ایراد ماهوی :حقوق بهمثابة ابزار سهولت،
انجامشده توسط نهادهای ذیصالح باید کام ً
ال نه مانع
شفاف باشند تا هم دسترسی برای شکایت از آن
از تمام مباحث فرمی پیشگفته که بگذریم،
اعمال بهراحتی مقدور باشد و هم امکان تحلیل و
بررسی آن تصمیمات اتخاذشده برای همگان وجود باید به این نکتة مهم توجه کنیم که حقوق با این
داشته باشد .به نظر میرسد که وجود نهادهای ناظر شکل و شمایل ،کاربرد و کار ویژة خود را نمایان
و مداخلهگر متعدد و ورود نیروی انتظامی و قوة نخواهد نمود .حقوق نیز مانند سایر امور ساخت
قضائیه به این موضوع و البته عدم وضوح شرایط دست بشریت ،بهعنوان یک ابزار هنگامی درست
الزم برای تصدی در دفتر موسیقی و دفتر شعر عمل خواهد کرد که موضوع عمل خود را بشناسد
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و صدالبته که موضوع علم حقوق صرف ًا انسان
است و ال غیر .اگر حقوق بخواهد در راه حیات
و سرگرمیهای معمول انسان که سبب مشکالت و
ضررهایی برای غیر نمیشود هم سنگتراشی کند و
ظاهر چماق به خود بگیرد ،جایی در درون آن دسته
از هنجارها که انسان با میل از آن تبعیت میکند
نخواهد داشت .باید به آزادیهای مشروع انسان
احترام گذاشت و او را تا آنجا محدود کرد که عمل
برخالف آن هنجارها سبب ضربه به حیثیت و جان
و مال دیگران شود .حوزة موسیقی حوزهای نیست
که بتوان چنین چشمانداز خطرناک و مجرمانهای
برای آن در نظر داشت و باید با تسامح و تساهل
بیشتر با مسئلة هنر و مشتقات آن برخورد کرد.

چرا مجوز؟
پیشتر گفتیم که اصوالً دولتها باید از حیطة
دخالت عبور نموده ،به حوزة نظارت اکتفا کنند.
این مسئله امری مهم است که «آیا اصوالً به مجوز
نیاز است؟»؛ در این باب باید نظرات گروههای
مختلف و عالمان علوم متعدد را بررسی کرد .طبع ًا
پیشزمینههای 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 صرف ًا به فربهشدن خود کمک کرده و با این امر
به فرهنگ و هنر ضربهای مهلک وارد آورده است.
این دیدگاه مورد پذیرش عدة زیادی از حقوقدانان
نیز قرار گرفته است ،چراکه اصول حقوق بشر در
حوزة فرهنگ و هنر ایجاب میکند که هنرمند در
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مقام بیان نظرات خود آزاد باشد و از بیان عقاید و
نظرات خود واهمهای نداشته باشد .فرهنگ عمومی
یک جامعه تنها از راه تضارب آراست که پیشرفت
میکند و پیشبینی سازوکار صدور مجوز با قدرت
از این تضارب آراء جلوگیری میکند.
در مقابل عدهای از فعاالن اجتماعی و
حقوقدانان سنتیتر که جایگاه دولت را بسیار
مقدس برمیشمرند ،برآنند که پیشبینی نهاد و
سازوکار برای صدور مجوز نه تنها مانعی در راه
توسعة فرهنگی نیست ،بلکه با اصالح و هرس
شاخههای آفتزدة این درخت میتواند به رشد
فرهنگی اجتماع کمکی دوچندان کند.
واقعیت این است که نظر دستة اخیرالذکر تا حد
زیادی صحیح است .هنرمندان ،دیدگاههای اخالقی
متفاوتی دارند که میتواند با نظام اخالقی مطلوب و
پذیرفتهشدة جامعه در تضاد باشد .اما پاسخ به این
ایراد قطع ًا در همان تفکیک بین نظارت و دخالت
است .گرچه این نکته بسیار ضروری است که
دولت به هنرمندان اجازه ندهد که هر سخنی را به
گوش جامعه (علیالخصوص کودکان و نوجوانان
زیر سن قانونی) برسانند و از تبلیغ امور غیرقانونی
جلوگیری کند ،اما بدون شک چیدمان سازوکاری
پسینی در مقام دادگاه و صدالبته نوشتن متن مدون
و شفاف و تعیین یک مقام ناظر بسیار مثمرالثمر
خواهد بود و نیازی به درنظرگرفتن راه و روش
پرشبهه و ناقض حق آزادی بیان نیست.
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امر اخالقی :تأثیر نافرمانی مدنی
علمای حوزة اخالق در مورد نافرمانی مدنی و گسترة آن نظرات متعددی ارائه کردهاند .برخی با استناد
به این نظریات معتقدند در جوامعی مانند کشور ما که دولت چنین سازوکاری پیشبینی کرده است و راه
را برای بیان بیّن نظرات عدهای بسته است ،بر سایر هنرمندان است که با عدول از اخذ مجوز به این امر
اعتراضی مدنی نموده ،راه را برای تغییر و اصالح سریعتر این مشکل هموار سازند.
اما دستهای دیگر از علمای اخالق و فلسفة اخالق برآنند که نافرمانی مدنی خود یک حکم جبری
اخالقی نیست و فرد در جامعه از نظر اخالقی تحت فشار نیست که حتم ًا 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 میرسد که با توجه به آنچه در نوشتار ذکر شد ،تنها راه برونرفت از وضعیت بغرنج امروز
رپ فارسی ،اعطای آزادی بیشتر به فعاالن حوزة مذکور و تفسیر مضیق از محدودیت در عرصة هنر است.
حذف آرام مکانیسم اعطای مجوز و جایگزینی قوانین مدون و دقیق ،معیّن و مشخصنمودن نهاد تصمیمگیر
بهجای نهادهای تصمیمگیر و البته درنظرگرفتن تشکیالتی برای نظارت پسینی صرف میتواند تا حدی به
رفع مشکالت موجود کمک کند .متأسفانه عدم رسمیت و تابوبودن رپ فارسی نه تنها نتیجة مثبتی نداشته
است ،بلکه سبب بیاطالعی واضح بخش بزرگی از جوانان طرفدار این سبک و دیدهشدن افرادی که به
زور پول و رسانه به چشم آمدهاند شده است .حذف تابوها و رسمیت آرام این سبک در کنار سایر آثار
موسیقایی میتواند گفتمان موسیقی ایران را غنیتر کند .تضارب آراء امر بسیار مهمی است که متأسفانه عدم
وجود زمینة رسمی برای رپ فارسی باعث شده است که هنر امروز کشور از این مهم بیبهره باشد .به یاد
داریم که تا سالیانی نه چندان دور سبک پاپ نیز سرنوشتی مشابه داشت ،اما رسمیت این سبک تا حدودی
توانست فضای مطلوبتری برای پیشرفت آثار این سبک ایجاد نماید.
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مقاالت

مشروعیت
زیرزمینی

1

غزاله  بداقی

چکیده
اگرچه دیوارنگاری یا هنر گرافیتی در اصل یکی از اصلیترین زیرشاخههای فرهنگ «هیپهاپ» به
حساب میآید ،اما واقعیت این است که این هنر در طول سالهای اخیر توانسته خود را وارد گالریهای
هنری ،نمایشگاهها و محافل رسمی و مجوزدار هم بکند .این آیا بازتولیدی غیر وفادارانه به ماهیت گرافیتی
است؟ درواقع هنرمندا ِن خالق گرافیتیهای بهنمایشگاه رفته با تن دادن به مناسبات و قوانین ،اصول خود
را کنار گذاشتهاند؟ 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 بهعنوان یکی
از بصریترین ابعاد هیپهاپ خواهیم پرداخت و همچنین دربارة تمایز هنرهای تجسمی با هنر عمومی
میخوانیم تا جایگاه گرافیتی در بین این دو و اساس ًا در بین هنر بودن یا نبودن معین شود .با اینکه منابع
 1دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر
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معتبر و قابل اتکایی که به تحلیل بسترهای مختلف
ارائة گرافیتی و تفاوتهای آنها در ماهیت و مفهوم
این روش پرداخته باشند در دست نیست ،اما با تکیة
موردی بر عوامل اثرگذار منابع هنرهای تجسمی
و هنرهای عمومی ،پیشینة این پژوهش به دست
خواهد آمد .همچنین در مطالعة هنرهای تجسمی
و هنر عمومی برای شناخت جایگاه روش گرافیتی
در بین این دو و یا دستهای سوم ،از نظریة «مطالعة
تطبیقی کری واک» بهره خواهیم برد.

کلمات کلیدی

هنر گرافیتی ،گرافیتی نمایشگاهی

مقدمه
معنا ،مفهوم و ماهیت ،واژگانی هستند که در
هنری بیشتر شنیده
سدة اخیر در رابطه با تولیدات
ْ
میشوند و در جدول اولویتها جایگاه مرتفعی پیدا
کردهاند .در خوانش مدرن تاریخ هنر ،حاال هنرهای
آئینی ،قبیلهای و پیش از تاریخ نیز دستهبندی و از
یکدیگر جدا شدهاند و معموالً بر اساس ماهیت،
نوع استفاده و کاربرد و شکلی که دارند طبقهبندی
شدهاند .اگر با توجه به بحث ،در این گونه
جداسازیها موسیقی و هنرهای نمایشی را کنار
بگذاریم ،به یک دستهبندی چهارگانه میرسیم که
هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی)
و هنر عمومی را شامل میشوند.
هنر گرافیتی شکلی از فرهنگ هیپهاپ است
که زیرمجموعة هنر عمومی به شمار میرود .هدف
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آن بیان مسائل بغرنج اجتماعی و سیاسی ،ایجاد
تمرکز بر روی آنها با نوعی نگاه اعتراضی است.
به همین دلیل هنرمندان فعال در این رشتة هنری
معموالً آثار خود را در معابر ،گذرگاهها و بهطور
کلی خیابان که آیینة تمامنمای اجتماع است ،ثبت
میکنند و طی این سالها عموم ًا به همین بستر
وفادار ماندهاند .اساس کار هنرمندان گرافیتی این
است که بدون کسب مجوز ،لحاظ کردن هرگونه
ویرایش یا نظرات بیرونی و بهعبارت دیگر عاری از
هرگونه دخالت ،ذهنیت و کنشمندی خود را ارائه
میکنند؛ پس با این تعاریف ،به نظر میرسد حضور
اینگونه آثار در گالریهای هنری ،که کارها را از
پروسههای متعددی مانند گرفتن مجوزهای دولتی
و قیمتگذاری به دست کارشناسان میگذرانند،
با نفس این هنر تداخل دارد .آیا ورود گرافیتی به
گالریها تن دادن به قوانین عمومی و پا پسکشیدن
از قوانین شخصی است؟ یا سیاستی برای گرفتن
سهم بیشتری از نمایش و توجه و همچنین در
راستای اهداف فرهنگ هیپهاپ است؟ اص ً
ال
گرافیتی را زمانی که با نقشبستن در دیوارهای یک
گالری خودنمایی میکند همچنان میتوان گرافیتی
نامید؟ یا باید آن را اثری خواند که دچار استحاله
شده و حاال جزوی از هنرهای زیبا است؟
در این پژوهش ،دربارة پرسشهای باال با
تکیه بر چارچوب نظری «کری واک» در مطالعات
تطبیقی ،کندوکاو خواهد شد .به این ترتیب و با
توجه به ارکان پژوهش ،مسیر تحلیل چارچوب
مرجع ،زمینه و فرضیة تحقیق ،ترتیب ساختاری و
نقاط اتصال الف و ب در ادامه مورد بررسی قرار
میگیرد.
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پیشینة تحقیق
در زمینۀ این پژوهش ،مقاالت و کتب محدودی
نگاشته شده است که همین تعداد نیز عموم ًا توجه و
تمرکز مستقیم بر روی موضوع مورد بحث نداشتهاند
و صرف ًا نگاهی گذرا و عمومی به آن انداختهاند .به
هر جهت خالصهای از مطالب موجود ،به شرح زیر
است:
کوثری ( ،)1390در کتاب تألیفی «گرافیتی:
رویکردی انتقادی» ،برخالف عنوانی که برای اثر
خود انتخاب کرده ،نگاهی کلی به گرافیتی ،تاریخ
شکلگیری آن و هنرمندان مشهور در این حوزه
پرداخته است و بیشتر نگاهی آرشیویستی دارد تا
انتقادی .او در شش فصل مجزا دربارة گونههای
مختلف گرافیتی و تکنیکهای آن« ،بنکسی»
بهعنوان یکی از سردمداران این حوزه ،مختصری از
تاریخ جوان پیدایش این هنر در ایران و ظرفیتهای
اجتماعی آن مینویسد .اگرچه نویسنده در این کتاب
جهتگیری ویژهای ندارد ،اما اطالعات و خصوص ًا
لغتنامهای که بر اساس واژگان مرتبط با گرافیتی
تدوین کرده میتواند برای فعاالن این حوزه کارآمد
باشد.
همچنین رشاد ( )1397نیز در کتاب «گرافیتی
چیست؟» با درنظرگرفتن مخاطب در سطوح
مختلف شناختی ،ابتدا به تعریف و توضیح این
پدیدة نهچندان دیرپا میپردازد و سپس به کندوکاو
الیههای فرهنگی ،تأثیرات و الهامات آن از جامعه
میرسد .رشاد گرافیتی را «امری نو» میخواند
و شناخت و درک بهتر آن را با توجه به همین

ویژگی ،نیازمند عوامل متعددی مانند زمان میداند.
همچنین این کتاب یکی از معدود مواردی است که
در تعریف و توضیح گرافیتی ،از دریچة هنرهای
تجسمی وارد میشود و با شاخصهها ،معیارها،
عناصر و کیفیات تصویری به آن هویت میبخشد؛
در واقع نگارندة کتاب ،گرافیتی را توأمان محصول
بازتولید وضعیت فرهنگی/اجتماعی و البته اثری
برخواسته از مختصات هنری میداند.

هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی بزرگترین شاخة هنری در
تمامیِ تاریخ هنر است .از نقاشی و مجسمهسازی و
عکاسی گرفته تا هنرهای سنتی و تزئینات گوناگون
در اقلیمهای مختلف ،هم ه در این دسته جا دارند.
با گستردگی این شاخة مادر ،آن را بر حسب کاربرد
و ویژگیهایی که دارد ،به دو گروه هنرهای زیبا و
هنرهای کاربردی تقسیم کردهاند .هنرهای زیبا شامل
دستهای از آثار هستند که معموالً جنبة کاربردی
در زندگی روزمره ندارند و اگر در نهایت بتوان
کاربردی هم برای آنها قائل شد ،هدف از ساخت
و ایدهپردازی آنها در اولویتشان ،کاربردیبودن
نبوده است .نقاشی ،عکاسی ،مجسمهسازی ،انواع
چاپ و طراحی معموالً در این دسته قرار میگیرند
و در گالریهای هنری به نمایش درمیآیند .در
مقابل معموالً هنرهای کاربردی بر خالف دستة اول،
نه به دست هنرمندان بلکه اغلب به دست اساتید
کارگاهی و فنی ،صنعتگران یا افرادی خاص در
یک قبیله تولید میشوند و در زندگی روزمره قابل
استفاده هستند .با این حال گاهی تزئینات ،موتیفها
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و ظرایف به کار برده شده در آثار منسوب به هنرهای
کاربردی بسیار زمان بیشتری از قسمتهای دیگر
آن ،از تولیدکنندة خود میگیرند .به جز این ،در
زمانة معاصر هنرهای کاربردی در خدمت صنعت
و مد نیز هستند و از همین رو طراحان گرافیک،
طراحان داخلی و غیره امروزه بخش بزرگی از
هنرمندان این دسته را تشکیل میدهند.
هنرهای تجسمی (در هر دو دسته) واجد
ویژگیهای بهخصوصی هستند که در حوزة
امکانات ،عناصر و کیفیات هنرهای تجسمی
دستهبندی میشوند؛ تعادل ،نظم ،تناسب ،کنتراست
ن ویژگیها هستند که در
و غیره ،تعدادی از ای 
سطوح کالسیک هنرهای تجسمی قابل رؤیتاند .با
این حال نشانههای بارزی از آنها را در آثار آوانگارد
متعلق به سدههای اخیر نیز میتوان مشاهده کرد،
چراکه به نوعی الفبای این دسته از هنر را تشکیل
میدهند و قابل تفکیک از آن نیستند.

هنر عمومی
اصطالحی که تحت عنوان «هنر عمومی» به
کار میرود ،تقریب ًا پس از یکجانشینی بشر تا امروز،
مثالهای زیادی را به خود اختصاص داده است و
عمر طوالنی و پر فراز و نشیبی دارد .در یک تعریف
ساده ،مصادیقی از هنر و دیزاینی که در شهرها و
معابر عمومی به چشم میخورند زیر مجموعة این
دسته هستند .اما نکتة جالب این گونة هنری در
ابعاد فرهنگی و جامعهشناسانة آن ،در این است
که از طرفی دولتمردان و از طرف دوم گروههای
خاص اجتماعی دیگر مانند جامعة هیپهاپ ،دو
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سر قدرت در این عرصه را به دست دارند .هنر
عمومی از سمتی جایگاهی برای ایجاد و تقویت
هویتی تزریقی است که سیاست حاکم در هر زمان،
به آن شهر یا منطقه وارد میکند و از سمت دیگر
عرصهای برای رشد هنری مانند گرافیتی .کنار هم
قرارگرفتن ،همنشینی و چیدمانی که این دو گفتمان
مختلف در کنار یکدیگر به وجود میآورند ،معموالً
صحنههایی قابل توجه و تاریخی از دیالکتیکی را به
وجود آورده که شاید در نگاه اول خواسته و برنامة
از پیش تعیینشدة هیچکدام از گروهها نبوده است.
تصور کنید یک دیوارنگارة شهری ،با چند خط
و رنگ ساده به دست هنرمند گرافیتیکار چطور
میتواند تغییر معنا بدهد و بعد از کمی دخالت در
شکل اولیة آن دیوارنگاره به دست نهادهای شهری،
برای بار سوم چطور میتواند متبادرکنندة نشانههای
جدیدی در سطح شهر شود .به همین میزان ،تاثیر
ذهنی و بار روانی ،پیامهای آگاهیبخش و یا مخرب
متعددی ،روزانه به مردم شهر تزریق میشود بدون
آنکه نقش یا تمایلی در دریافت آن داشته باشند.

گرافیتی
در منابع مختلف ،گاهی گرافیتی بهعنوان بخشی
از فرهنگ هیپهاپ ،گاهی بهعنوان هنر عمومی و
گاهی در تضاد با آن معرفی میشود؛ گاهی هم در
دستة هنر خیابانی قرار میگیرد و گاهی هم نه .در
پارهای از مواقع و در نقدهای گوناگون نیز ،این آثار
با توجه به ویژگیها و ظرفیتهایی که دارند جزو
یکی یا چند مورد از این دستهها قرار میگیرند.
واقعیت ثبت شده این است که حککردن
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خطوط و نقوش بر روی دیوارها از ابتدای تاریخ
بشر و پیش از اختراع خط نیز مرسوم بوده است.
چنین رفتاری در زمانهای دیگری از تاریخ
نیز در اقصی نقاط جهان دیده شده است( .مثال
دیوارنگاریهای متعدد دستهها و گروههای مختلف
بر دیوار برلین یکی از مشهورترین نمونهها است).
با این حال شروع گرافیتی را از دیوارنگارههای
اعتراضی و اجتماعی در نیمة قرن بیستم میدانند.
همین وجود پیامهای اجتماعی و اغلب اعتراضی
هم هست که این دیوارنگاریها را از نمونههای
پیشین خود که اغلب تنها نشانهای برای به جا ماندن
یا رساندن اخبار کوتاه مدت بودهاند ،متمایز میکند.
گرافیتی خیلی زود پای خود را از مرزهای
آمریکا فراتر میگذارد و اگرچه شمایلاش در
طول دهههای بعدی دچار تکامل و دستخوش
خالقیتهای فردی هر هنرمند میشود ،اما با
ساختار و آرمانی ثابت به حیات خود ادامه میدهد.

رابطهی گرافیتی و گالریهای هنری
درست است که آثاری که گرافیتی خوانده
میشوند در طول تاریخ این هنر ،در خیابانها
و معابر شهری به نمایش گذاشته شدهاند ،اما
واقعیت این است که به گونههای مختلف ،گرافیتی
و گالریهای هنری اغلب بیارتباط با یکدیگر
نبودهاند .نقاشان زیادی از جمله «دیهگو ریورا» که
او را به عنوان نقاش و طراحی چیرهدست و البته
فردی دارای مواضع سرسختانة سیاسی و کمونیستی
میشناسند ،در تکمیل فعالیتهای دیگر خود دست
به تولید گرافیتی زدهاند و طبع ًا و با توجه به مهارتی

که در ترسیم خطوط و اشکال داشتهاند ،در این
عرصه مطرح شدهاند .همچنین از طرفی دیگر،
گرافیتیکارانی نیز بودهاند که پس از شهرتیافتن
به واسطة کارهای خود ،به ارتباطگرفتن با
گالریداران و گرفتن تریبون در گالریهای مطرح
دنیا روی آوردهاند و آرمانهای ابتدایی خود را زیر
پا گذاشتهاند .در این میان گرافیتیکاران مطرح و
زبردستی در این میان همچون «بنکسی» نیز در زمانة
معاصر زیست میکنند که در کنار فعالیت اصلی و
شهرتی که دارند ،از طرق مختلف و هوشمندانه،
اعتراض خود را به شیوههای گالریداری و
حراجهای بزرگ هنری مطرح میکنند.

گرافیتی در ایران
هنر گرافیتی در ایران ،مانند بسیاری دیگر از
مدیومها ،یک هنر وارداتی است و کمتر از بیست
سال قدمت دارد .هنوز اسناد مکتوب و دقیقی از
شروع رسمی کار گرافیتیکاران ایرانی در دست
نیست اما زمان تخمینی آن را اواخر دهة هفتاد و
دهة هشتاد میدانند .اگرچه گرافیتی بهطور کلی
هنری غیرقانونی است و بدون اخذ هرگونه مجوز
در سراسر دنیا خلق میشود ،اما در ایران نکتة جالب
توجه این است که سختگیری و اعتراض به وجود
آن ،عالوه بر اینکه از طرف نهادهای قانونگذار
مطرح است ،از طرف تودة مردم نیز موضوعیت
دارد .نکتة قابل توجه در رابطه با این موضوع،
وجود برخوردهای مشابه حاکمیت و مردم در دیگر
کشورهای آسیایی است .گرافیتی در خاورمیانه و
شرق دور نسبت به دیگر مناطق جهان با استقبال
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کمتری روبرو شده است و به نظر میرسد یکی از
دالیل عمدة آن ،میتواند وجود قوانین سرسختانة
دولتی در این سرزمینها باشد .اغلب گرافیتیکاران
ایرانی در مصاحبههای خود به برخورد نامناسب یا
دلسردکنندة عابران و مردم اشاره میکنند و عقیده
دارند این هنر از سمت مردم ،نادیده ،تحقیرآمیز و
کماهمیت تلقی میشود .به همین علت نیز برای
جلوگیری از اعتراضهای مردمی ،تعدادی از این
هنرمندان معابر و مناطقی را برای خلق و درج آثار
خود انتخاب میکنند که از حساسیتهای کمتری
برخوردار باشند.
عدة قابل توجه دیگری نیز با ثبت عکس و
انتشار گرافیتیهای خود در شبکههای اجتماعی
تالش میکنند تا موضع خود را به نمایش بگذارند.
در طی این سالها ،گالریهایی نیز برای نمایش این
گرافیتیها اقدام کردهاند .بدیهی است که نمایش در
گالریها یا شبکههای مجازی توسط خالق/کاربری
با مشخصات درج شده ،در تضاد با اهداف و کارکرد
اولیة گرافیتی و فرهنگ زیرزمینی هیپهاپ است اما
آنچه از واکنشها و اسناد مکتوب پیرامون گرافیتی
در ایران به دست آمده ،بر دیدهنشدن و عدم آگاهی
از این هنر اشاره و تأکید دارد .به همین دلیل به نظر
میرسد ،در این مرحله و پس از گذشت حدود بیست
سال از عمر گرافیتی در ایران ،مهمترین مطالبة فعلی
فعاالن این حوزه ،آگاهیبخشی به مردم ،هر چه
بیشتر شنیدهشدن نام این هنر و کنجکاوشدن آنها
به این حوزه است .اگرچه شاخهای مانند موسیقی
اعتراضی و زیرزمینی (رپ) در محافلی خصوصی
این امکان را دارد تا شنیده و درک شود ،اما به نظر
میرسد گرافیتی برای دیدهشدن ،ادامه پیدا کردن و
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اثرگذاری ،بهدلیل بستری که در آن شکل میگیرد،
نیاز به شناخت تعداد بیشتری از افراد جامعه دارد.
بسیاری از گرافیتیها خیلی زود از سطح شهر پاک
میشوند و شاید همین نکته را بتوان عاملی دانست
که گرافیتیکاران را به سمت ورود به فضاهای
ایمنتر برای نمایش سوق داده است.

مشروعیت زیرزمینی
ذات و سرچشمة فرهنگ هیپهاپ با
مشروعیت و قانونپذیری مغایرت دارد؛ این به
معنی سازشنکردن ،پاییننیاوردن صدای اعتراض
و ادامهدادن سبک شخصی خود در عین پنهانماندن
از نظرها است .مشخصههایی که تقریب ًا هیچکدام از
آنها در فرهنگ حال حاضر گرافیتی در ایران یافت
نمیشوند .بسیاری از این هنرمندان در صفحات
اجتماعی خود( ،که آشکارکنندة هویتشان است)
آثارشان را نمایش میدهند ،بدون جنبههای اجتماعی
و سیاسی آثارشان را تولید میکنند و همچنین در
نمایشگاهها و فراخوانهای دولتی با یکدیگر رقابت
میکنند.
واقعیت این است که برگزاری جشنوارهها
و نمایشگاههای دولتی در این حوزه راه دیگری
برای کنترلگری است که ابعاد ناسازشگر آن با
ذات گرافیتی پهلو به پهلوی پاککردن این آثار
از خیابانهای شهر میزند .پس چه عاملی باعث
میشود افرادی که خود را پیرو این دسته و هنر
میدانند به آن بپیوندند؟ عامل پررنگی که منتقدین
هم به آن اشاره میکنند ،نداشتن مطالعه و شناخت
درست و کامل از فرهنگ هیپهاپ و ماهیت
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گرافیتی است .به همین دلیل هم بسیاری از این آثار
بیش از هر چیز ،چاپهایی هستند که در نهایت فرقی
نمیکند بر دیوار ،قاب نمایشگاه یا صفحة نمایشگر
قرار بگیرند و مخاطب را به یاد پاپآرتهای
تکثیرشونده میاندازند .در بیشتر موارد ،دیگر دیوار
برای تولید کننده یک رسانه نیست و یک متغیر
به حساب میآید ،شاید هم این موضوع یکی از
دالیلی است که میزان استقبال از گرافیتی ،رشد
آن ،باالرفتن کیفیت آثار و دیدهشدن آنها طول دو
دهه پیشرفت چشمگیری نداشته است .اگرچه بستر
جامعة ایران بهعنوان کشوری که تمایل به سنت و
حکمرانی آن ،فرهنگ غالب را تشکیل میدهد نیز
در مواجهه با هنری مدرن و اعتراضی ،نیازمند زمان
و آگاهیبخشی بیشتر به مخاطب است؛ اما پیش از
آنکه این مورد اهمیت داشته باشد ،انگیزه و اهداف
و همچنین میزان آگاهی هنرمندان این حوزه است
که بهعنوان عاملی تعیینکننده مطرح است.
با این حال ،گرافیتی مانند هر هنر یا حتی مدیوم
دیگری این پتانسیل را دارد تا با توجه به جغرافیا،
محیط و فرهنگی که وارد آن میشود ،دستخوش
تغییراتی گردد که چهبسا باعث ایجاد تحوالت
گسترده و تغییر ماهیت آن شوند .همانطور که
رشاد نیز در کتاب «گرافیتی چیست» میگوید...« :
نخستین تأثیر مشخصشدن جایگاه پدیدة گرافیتی
در سیر خطی تحول تصویر و کارکرد آن در تاریخ
اجتماعی انسان ،آگاهی از پیوند گرافیتی بهعنوان
یک اثر تجسمی با دوران و جنبشهای هنری و
اجتماعی پیش از خود است».

نتیجه
گرافیتی ،جدا از مفاهیم و فرهنگی که همراه با
خود دارد ،در نگاه اول تصویر یا واکنشی بصری
است که در تولید آن از عناصر هنرهای تجسمی
و تکنیکهای مربوط به آن استفاده میشود .با این
حال ،نخستین فعاالن این حوزه نه به قصد خلق اثر
هنری ،بلکه با استفاده از تصویر بهعنوان یک مدیوم
امیدوار بودند تا مجالی برای دیدهشدن اعتراض و
نقطه نظری که دارد پیدا کنند .بنابراین ،گرافیتی
بدون آنکه واجد شرایط و ملزومات اولیة خود
(ناشناس بودن هویت خالق ،خیابانیبودن ،بدون
مجوز بودن و غیره) باشد ،تنها یک اثر چاپی است
که میتوان دربارة تکنیکهای به کار رفته در پروسة
خلق شدناش در حیطة هنرهای زیبا صحبت کرد.
اما اینکه چه عاملی باعث شده این فرهنگ
پس از گذشت بیست سال از پیدایشاش در ایران،
همچنان ماهیتی چندگانه داشته باشد و در عین
حال از اهداف اصلی خود دور شود پاسخهای
متعددی دارد .نخست آنکه به نظر میرسد شرایط
و قوانین سختگیرانه ،اقدامات نهادهای کنترلگر
برای پاککردن آثار از سطح شهر و جامعة سنتی که
شناختی از این مقوله ندارد و همچنین تالشی هم
برای آموزش و آگاهیبخشی به آن نشده ،در ایران
نیز مانند کشورهای دیگری در قارة آسیا ،موجب
افول گرافیتی شدهاند.
اما تأمل در دومین دلیل نوک پیکان را به سمت
گرافیتیکاران جوان گرفته چراکه تعداد زیادی
از آنها با حداقل شناخت یا دغدغهای اجتماعی
به سمت این حرفه روی میآورند و برای بهتر
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دیدهشدن با گالریها و حراجها همکاری میکنند ،در مسابقات و جوایز رسمی شرکت میکنند و درواقع
این حرفه را راهی برای کسب شهرت و ثروت میبینند؛ مسئلهای که دقیق ًا در نقطة مقابل فرهنگ هیپهاپ
قرار دارد.
دلیل دیگر نیز بهزعم فعاالن این حوزه ،ریشه در رشد آهستة این فرهنگ در ایران دارد .برخی
گرافیتیکاران معتقدند بزرگترین مطالبة آنها پس از دو دهه فعالیت ،کنجکاوشدن مردم نسبت به نام
گرافیتی است و به همین دلیل نیز دیدهشدن برایشان از چگونه دیدهشدن اولویت دارد .از همین رو این
هنرمندان آثارشان را در صفحات شخصی خود یا گالریهای عمومی و مجوزدار به نمایش میگذارند و
معتقدند گستردهشدن این فرهنگ در یک جامعة سنتی نیازمند هزینهکردن زمان است .البته خطر پیش روی
این سبک کارکردن این است که با تداومیافتن این روش ،میل به دیدهشدن و فعالیت در فضای عمومی،
ترجمهای شخصی و نو از گرافیتی را به جامعه بقبوالند.

با این وجود ،به نظر میرسد کارکرد و چیستی گرافیتی در جامعة امروز ایران دقیق ًا همان است که
میمسیس در نظر افالطون بود .ترکیب یک فرهنگ وارداتی ،در بستری که برای ارائه آماده نیست و فعاالنی
که برای آمادهکردن فضا و بستر دوباره از هدف اصلی دورتر میشوند ،احتماالً در نهایت وضعیت کنونی
گرافیتی در ایران را میسازد.

فهرست مطالب
.1کوثری ،مسعود .1390 .گرافیتی :رویکردی انتقادی .انتشارات دریچه نو
 .2رشاد ،کارن .1397 .گرافیتی چیست؟ انتشارات کاله استودیو
.2مرادی ،سلمان .۱۳۸۶ .هنر عمومی و تلفیق آن با فضای شهری .انتشارات دانشگاه تهران
 .3وحدت طلب ،مسعود و محمد رامین رحیمیان .1392 .بررسی مفهوم هنر عمومی و کنش متقابل آن
با مردم در فضاهای عمومی شهری .اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
ب
.4حیدری ،افشین .1397 .گرافیتی هنری اصیل که غیرقانونی است .روزنامه فرهیختگان
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«چگونهبهنظر
خواهمرسید؟»

چگونگیشکلگیریپیوندمیانهنرمندانهیپهاپ
بااجتماعدرسایهیمحرومیتمتمرکز
سارا بکر  1و کستل سوییت
مترجم  :زهرامحبی
2

چکیده
هیپهاپ پیوندهای تاریخی عمیقی با جوامع محروم دارد .موفقیتهای چشمگیر جریان اصلی و
بازارهای جهانی موسیقی ،به صورت بالقوهای این پیوندها را در هم میکوبد .نویسندگان مقاله سعی
دارند با استفاده از  25مصاحبهی عمیق با افرادی که خود را هنرمندان سبک رپ/هیپهاپ میدانستند،
اهمیت مکان را در هیپهاپ مدرن کشف کنند .آنها با گردآوری مطالعات تاریخی در باب هیپهاپ
و مطالعات جامعهشناختی محالت ،ارتباطات اجتماع هنرمندان هیپهاپ را مورد بررسی قرار میدهند.
یافتهها نشان از این دارند که در معرض نابسامانیهای متمرکز نژادی و اقتصادی بودن ،تعبیر هنرمندان را
از مفاهیمی همچون اجتماع ،تأثیر هنری و مسئولیت اجتماعی شکل میدهد .این یافتهها از چارچوبهای
1 Sarah Becker
2 Castel Sweet
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ایدهی «مکانسازی سیاهپوستان» 1به خوبی پشتیبانی میکنند؛ ایدهای که در آن ،عملکرد ساکنین سیاهپوست
محلههای شهری که به شکلی خالقانه در بطن نابسامانیهای ساختاری تشکیل اجتماع میدهند برجسته
شده است .این تحلیل همچنین نقشی را که انواع خاصی از مکانها در فرآیند مکانسازی سیاهپوستان ایفا
میکنند تشریح میکند.

کلیدواژهها
هیپهاپ ،رپ ،اجتماع ،مکانسازی سیاهپوستان

هیپهاپ از زمان آغاز خود در دههی  1970در برانکس ،2با جوامعی گره خورده است که به فقر
جمعی متمرکز شناخته میشوند ( .)2006 Watkins ;Ogbar2007 ;2005 Changهمزمان با رشد و
نموی هیپهاپ در بازارهای جریان اصلی در دههی  1980و همچنین اشباع شدن فرهنگهای آمریکایی
و جهانی با هیپهاپ ،در حالی که پیوندهای مذکور به صورت بحثبرانگیزی دچار تزلزل شدند ،پیوندها
با مطالبات بازار سرمایهداری شدت پیدا کردند ( .)2004 Quinn ;2002 Mitchellپرسشهای جامعهی
آکادمیک نیز از تأثیر هیپهاپ ( ،)2006 Watkins ;2004 Perry ;2006 Collinsخصوصا بر روی
مخاطبان ( ،)2004 Miranda and Claes ;1995 Johnson and Adamsافزایش یافت .بسیاری از
پژوهشگران حوزهی هیپهاپ ،با مورد بررسی قرار دادن اصالت و نوع ارائهی هیپهاپ ،به کاوش مسائلی
همچون سلطهی سفیدپوستان ( ،)2009 McCorkel and Rodriquez ;2005 Kitwanaجرم و جنایت
( ،)2009 Tanner, Asbridge, and Wortleyو سیاهپوست بودن و مردانگی ( )2011 Owareپرداختند.
در این پژوهش ،ما تجربیات زیستهی هنرمندان هیپهاپ را مقدم میشماریم .با الهام از مرکزیت مکانهای
محروم در هیپهاپ و جامعهشناسی ،ما بر روی چگونگی تأثیرگذاری مکان بر زندگی هنرمندان متمرکز
میشویم .ما با گرد هم آوردن تاریخچهی هیپهاپ و مطالعات در زمینهی نابرابریهای محلهای ،پرسش
خود را بیان میکنیم که چگونه بودن در معرض محرومیتهای متمرکز ،روابط هنرمندان را با اجتماع تحت
تأثیر قرار میدهد .ما با استفاده از دادههای نمونهای که از  25هنرمند اهل جنوب ایاالت متحدهی آمریکا
به دست آمده است ،استدالل میکنیم که چارچوب ایدهی «مکانسازی سیاهپوستان» ،ابزار قدرتمندی در
1 Black Placemaking
2 Bronx
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فهم روابط اجتماع هنرمندان هیپهاپ است؛ به گونهای که این ایده ،نقشی که فضاهای فیزیکی خاص در
فرآیند مکانسازی ایفا میکنند را روشن میسازد.

هیپهاپ و محرومیت متمرکز جغرافیایی
هیپهاپ ریشه در اوضاع و جنبههای خاصی از دههی  1970نیویورک همچون جنبش قدرت
سیاه ،1ملیگرایی پورتوریکویی ،و صنعتزدایی دارد ( .)2007 Ogbarبا بیرمق شدن تالشهای
فعاالن پورتوریکویی و قدرت سیاه ،صنعتزدایی کاهش شدیدی در مشاغل به وجود آورد و بسیاری
از رنگینپوستان را به فقر کشاند .در همان زمان ،ساخت و ساز بزرگراه کراسبرانکس 2باعث بیثباتی و
جداسازی محلهها شد ( .)2005 Changبرانکس جنوبی به عنوان فقیرترین بخش نیویورک ،به واسطهی
این تحوالت شدیدا تحت تأثیر قرار گرفت .ناخرسندی ساکنان از تبعیض و کشمکشهای اقتصادی در آنجا
بود که باعث ظهور هیپهاپ شد.
بر خالف تالشهای حزب پلنگ سیاه 3و ملت اسالم برای هدایت نارضایتیهای مردم به سوی
پیشرفتهای سیاسی ،برخی از ساکنان فقیرنشین مرکز شهری به تحریک شرایط وخیم اقتصادی و
سرخوردگیهای ناشی از پیشرفت آهستهی حقوق مدنی ،به خشونت و گنگها به عنوان روشی برای
مقاومت رو آوردند ( .)2007 Ogbarاعضای اصالحشدهی گنگها با درک این که آن خشونت قادر نبود
به مشکالت ریشهای بپردازد ،شروع به استفاده از موسیقی و رقص هیپهاپ برای ابراز خود و متحد
ساختن مردم کردند .هنگامی که هیپهاپ به بیرون از برانکس راه پیدا کرد ،سایرین نیز به آن ملحق
شدند و به تشکیل دار و دستههایی برای نمایندگی و تشکیل وحدت ساکنان منطقه پرداختند« .هیپهاپ
صدا و وسیلهای برای جوانان و افراد محروم خلق کرد که برای آنها آورندهی امید و منبع الهامبخش بود»
( .)2006:7 Watkinsهیپهاپ برای جوانان ،حتی آنان که پیش از آن وابسته به گنگها بودند ،دریچهای
برای بیان خالقانه از طریق موسیقی ،رقص و گرافیتی فراهم آورد (.)2007 McQuillar
این فرهنگ سریعا به منبعی برای تعالی و تهذیب اجتماع محلی تبدیل شد (Universal Zulu Nation
 .)2014هیپهاپ 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 نادیدهشان میگرفت ( .)1994 Jonesهنرمندان
1 Black Power Movement
2 Cross-Bronx Expressway
3 Black Panther Party
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شرایط جامعه را بازتاب میکردند ،همچون گرندمستر فلش 1در آهنگ «پیام»Fletsher, Melle Mel,( 2
 )1982 and Robinsonکه به وضوح وضعیت مناطق فقیرنشین مرکز شهری را مستند میکند :مجموعه
آپارتمانهای بدوضع و عاری از مقدمات اولیهی زندگی (شیشههای شکسته ،تعفن و بوی غیر قابل تحمل،
و هجوم آفات) و سرخوردگی ناشی از وجود منابع ناکافی برای پی گرفتن شرایط بهتر زیستی .چنین
موسیقیای که عموما در حمایت از ایدئولوژیهای ناسیونالیستی سیاهپوستی ،به نقد و بررسی کشمکشهای
شهری اجتماعی و اقتصادیای که سیاهپوستان داشتند برمیخاست ،رپ آگاه یا رپ آگاهانه 3شناخته
شد ( .)2012 Mohammed-Akinyelaرپ گنگستا که در طول دههی  1980در لسآنجلس به طور
گستردهای رواج پیدا کرده بود ،جرم و جنایت را به عنوان پیامد محرومیت اقتصادی معرفی کرد (Chang
 )2004 Quinn ;2014 Harkness ;2005و مواردی همچون گنگهای خیابانی ،اسلحه ،محکومیتهای
شدید کراک و کوکائین ،و نیز حبس تودهی عظیمی از مردم در زندانها در مناطق فقیرنشین مرکز شهر را
برجسته ساخت ( .)2004 Quinn ;2014 Harknessاز این طریق ،جوانان لسآنجلسی نوعی از فرهنگ
بقا را توسعه بخشیدند ()1980 Glasgow؛ این کار را با پیوستن به گنگها ،فروش مواد مخدر ،و انجام
فعالیت در جهت تحرک اجتماعی به واسطهی خلق موسیقی حول محور واقعیتهای زندگی روزمرهی
خود انجام دادند ( .)2016 Lee ;2014 Harknessبه همان شکل ،رپ جنوبی دههی  ،1990رپ ترپ
را متولد کرد که به فعالیتهای مرتبط با محالت محروم صدا میبخشید ( .)2017 Adasoتفاوتهای رپ
گنگستا و ترپ گاهی اوقات مبهم است چرا که در هر دو ،به تجربیات مناطق فقیرنشین مرکز شهری ارجاع
داده میشود؛ هر چند که رپ ترپ معموال با بیتهای متمایز خود در دستگاههای درام رولند تیآر،808-
کیک درامز ،سینتیسایزرها ،و درامهای های َهت شناخته میشود (.)2017 Adaso
هیپهاپ از همان ابتدا ،عمیقا با جوامعی که خصیصهی مشخصشان داشتن محرومیتهای متمرکز
جغرافیایی بود ،پیوند داشت .محرومیت متمرکز مفهومی است که جامعهشناسان غالبا آن را سطح باالیی از فقر
محلهای ،بیکاری ،رسیدهای ریز خرج و مخارج رفاهی ،تفکیک نژادی ،زنان و یا فرزندان سرپرست خانوار،
و دسترسی ناچیز به آموزش فهم میکنند (Wodtke, Harding, ;2011 Merolla, Hunt, and Serpe
 .)2011 and Elwertسنجهها و شاخصهای جامعهشناسانه با روایات هیپهاپ از محرومیتهای متمرکز
جمعی در توازی است .رپ گنگستا و هنرمندان ترپ آگاه ،اغلب مواردی همچون نژادپرستی ،تفکیک
نژادی ،محرومیت اقتصادی ،حبس جمعی و تودهای ،مدارس بیبضاعت ،سطح باالی جرم و جنایت ،و
فقدان فرصتهای قانونی اقتصادی در محلههای شهری سیاهپوستان را نمایان میسازند .نزدیکی یک هنرمند
1 Grandmaster Flash
2 The Message
3 Conscious Rap
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با چنین فضاهایی ،نشانگر مهمی از معنا و اصالت است (.)2016 Lee ;2002 Forman

بافتار محله و دلبستگی به اجتماع
مطالعات جامعهشناختی از محلههای محروم برای دهههای زیادی پس از ظهور هیپهاپ از برانکس
جنوبی ،در حال رشد بود .در دههی  ،1990در حالی که از طرفی ،پیامدهای صنعتزدایی در حال تبلور
و استحکام یافتن بود و از طرف دیگر ،شبکهی اجتماعی امنیت دچار تزلزل میشد ،مطالعات در باب
زمینهی اجتماعی و اقتصادی محله و کیفیت زندگی رو به افزایش گذاشت (Brooks-Gunn, Duncan,
 .)1997 and Aberدر میان محققان به هنگام تفسیر این تأثیرات جغرافیایی ،خصوصا در مطالعهی جوامع
سیاهپوست ،دو ذهنیت وجود دارد .آنها عمدتا یا از یک «چارچوب کمبود» استفاده میکنند که در آن تمرکز
اصلی بر آثار منفی محرومیتهای ساختاری است ،یا از یک «چارچوب دارایی» در تفسیر خود بهره میبرند
که در آن ،نکتهی مورد تأکید ،مقاومت مردمان به حاشیه رانده شده در برابر سختیهاست.
تحقیقات در زمینهی دلبستگی به اجتماع نیز از این قاعده مستثنی نیست .برخی از مطالعات،
استراتژیهای مبتکرانه و اجتماعساز ساکنان را در جهت مبارزه با محرومیت تفسیر میکنند .بیشتر آنها
از همان چارچوب کمبود برای شناخت آثار منفی محرومیتهای محلهای بر حس دلبستگی به اجتماع
استفاده میکنند .به عنوان مثال ،فلسفهی «پنجرههای شکسته» 1استدالل میکند که اختالل و نابهنجاریهای
محلهای ،ساکنین را به سوی این باور که کنترل اجتماعی از بین رفته است سوق میدهد ،و تمایل آنها را
برای سرمایهگذاری در راهحلها تضعیف میکند (Wilson ;2001 Ross, Mirowsky, and Pribesh
 .)1982 and Kellingاگرچه نظریهی پنجرههای شکسته محل بحث و جدال است (،)2001 Harcourt
اما مطالعات به کرات نشان از این داشتهاند که اختالل ،نابهنجاری و محرومیتهای ادراکشدهی محلهای،
باعث آشفتگی ،نارضایتی ( ،)2003 Latkin and Curry ;2005 Hill, Ross, and Angelاضطراب ،و
خشم میشود (.)2006 Schieman, Pearlin, and Meersman ;2009 Ross and Mirowsky
این اختالالت محلهای همچنین میتواند باعث شود که ساکنین «ناتوانی ذهنی بیشتری» (Geis and
 )1998 Rossرا تجربه کنند ،حس کنترلگر خود را در حال از دست رفتن ببینند (،)1996 Massey
و به تقویت این باور بپردازند که نمیتوان بر محرومیت محلهای از طریق کوشش فرد به فرد غلبه کرد
( .)2009 Ross and Mirowsky ;2011 Kim and Conleyزندگی کردن در سایهی محرومیت متمرکز
1 Broken Windows Philosophy
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جغرافیایی میتواند به پرورش این تصور بینجامد که بازیگران دولتی ساکنان این مناطق را رها کردهاند و در
این صورت ،اعتماد این افراد را به اقتدار خود از دست میدهند ( .)2011 Kim and Conleyاین آثار در
همگان به صورت برابر احساس نمیشود .ساکنین فقیر ،اقلیتهای نژادی ،و افراد با تحصیالت کم ،به طور
نامتناسب و نامتوازنی اثرات منفی اختالالت محلهای را تجربه میکنند ،چرا که از منابع کمتری برای مقابله
با آن برخوردارند ( .)2011 Kim and Conleyساکنان مناطق شهری که عموما با «وخامت وضع فرهنگی،
اجتماعی و فیزیکی» ( )2000:475 Gierynشناخته میشوند ،به هنگام تقال برای بهبود محیط زندگی
خود با چالشهای بیشتری مواجه میشوند ( .)1996 Wilson ;1995 Oliver and Shapiroاز مناظر
اقتصادی ،اجتماعی و نژادی ،ساکنینِ دارای امتیازات ویژه از منابع کافی برای مبارزه با استرس برخوردار
هستند ،حتی اگر در همان محلههایی زندگی کنند که به صورت ساختاری محروم محسوب میشوند.
ساکنان دارای امتیازات ویژه معموال در مطالعاتی که با چارچوب دارایی به بررسی موضوع انسجام
جامعه میپردازند ،سودمند ظاهر میشوند ( .)2016 Hunter and Robinsonبرای مثال ،کار اخیری
که بر روی واکنش جامعه به جرم انجام شده بود نشان میدهد که چگونه ساکنان برخوردارتر میتوانند
جهت جلوگیری یا کاهش نابهنجاریهای ادراکشدهی محلهای برای خدمات بیرونی رایزنی کنند (Becker
 )2007 Pattillo-McCoy ;2013یا از ارتباطات شبکهای خود جهت به عمل آوردن امنیت بهره بجویند
( .)1998 Pattillo ;2009 Browningبه عالوه ،ویژگیهای اجتماعی محلههای محروم برای تحوالت
اجتماعی دارایی محسوب میشوند .به عنوان مثال ،مکانهایی که مشخصهی آنها اعتماد متقابل ،ارزشهای
مشترک و تمایل به تعامل و میانجیگری است ،شاهد جرم و جنایت کمتری به نسبت دیگر محلههای مشابه
بدون این ویژگیهاست (Sampson, Raudenbush, and Earls ;2010 Maimon and Browning
 .)1997همچنین ،جوامع قومیای که به صورت جغرافیایی جدا افتادهاند ،گاهی قادر هستند که همبستگی،
وحدت قومی و رشد اقتصادی برای ساکنان به ارمغان بیاورند (.)2000 Gieryn
چارچوب ایدهی «مکانسازی سیاهپوستان» با گریز از تلههای مطالعات در باب زندگی آمریکایی
سیاهپوستان شهری که بر پایه چارچوبهای کمبود/دارایی شکل گرفتهاند ،به صورتی تحلیلی و به واسطهی
مرکزیت بخشیدن به عنصر مکان ،به فهم کشمکش میان این دو چارچوب میرسد و به رابطهی متقابال به
هم وابستهی نیروهای ساختاری و پتانسیل مقاومتی عاملیت انسانی اذعان میکند (;2016 .Hunter et al
 .)2008 Nieves ;2016 Hunter and Robinsonاین ایده نه بر عوامل ساختاری همچون «حمالت
بیرونی به فضاهای سیاهپوستان» (به عنوان مثال برنامهریزیهای مخرب شهری) و یا «خطرات داخلیای
که میتواند زندگی روزانه را با سختی همراه کند» (به عنوان مثال همجنسگراستیزی ،آزار و اذیت ،و قتل)
چشم میپوشد ( ،)32–2016:31 .Hunter et alو نه در تالش است که روایتی سادهانگارانه و مطلوب
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را از زندگی سیاهپوستان شهری ارائه دهد .در عوض ،این ایده «اصالحگری برای دانش نامتعادل و ناکافی
از اجتماعات سیاهپوستی در علوم اجتماعی» فراهم میآورد؛ دانشی که عمدتا بر کمبودهای برخاسته از سیاه
بودن به جای «عاملیت ،قصد و نیت ،و حتی خودانگیختگی ساکنین سیاهپوست شهری -در موارد جنسیت،
گرایشات جنسی ،سن ،طبقه و سیاست -جهت ساختن مکانهای پایدار ،انگیزهدهنده و لذتبخش» تأکید
میکند (.)2016:51 .Hunter et al
مکان و مکانسازی پیشینههای طوالنی جامعهشناختی دارند .معموال این دو مفهوم را با موقعیت
جغرافیایی ،شکل مواد ،و معانی و ارزشهای نمادین متصور میشوند ( .)2000 Gierynمکانسازی
سیاهپوستان این مفهومسازی را با تأکید بر چگونگی استفادهی سیاهپوستان از عاملیت خود «در ساخت
مقرهای تابآوری ،تعلق خاطر ،و مقاومت از طریق تعامل اجتماعی» ( )2016:31 .Hunter et alو به
واسطهی ممتاز دانستن «تجربهی خالقانه ،شاداب ،سرزنده ،لذتبخش و شاعرانهی سیاهپوست بودن و در
کنار دیگر افراد سیاهپوست زیستن» بهبود بخشید (.)2016:32 .Hunter et al
سیاهپوستان با ایجاد ارتباطی منحصر به فرد با موقعیت فیزیکیای که در آن ساکن بودهاند و به دست
دادن تفاسیر فرهنگی از آن ،به صورتی تاریخی به ساخت یا بازسازی محل پرداختهاند (.Hunter et al
 .)2008 Nieves ;2016 Hunter and Robinson ;2016ساکنان سیاهپوست در بازپسگیری فضاهای
شهری خود ،نوعی از حس تعلق را میآفرینند و با استفاده از فرهنگ تالش میکنند که بر تعابیر موجود از
مفاهیم شهروندی و اجتماع تأثیر بگذارند (.)2008 Nieves

هیپهاپ و مکانسازی سیاهپوستان
مکانسازی سیاهپوستان فرصتهای موجود برای انسجام و خلق معنا را در فضاهایی شبیه به خاستگاه
هیپهاپ َآشکار میکند .هنرمندان هیپهاپ جزئی از این سنت هستند؛ سنتی که در آن با استفادهای
تاریخی از خالفیت و ابتکار عمل ،محیطهای سرکوبگر به مکانهای جشن و معنا بدل شدند (.)2016 Lee
آنها به تفصیل ،نوعی از «شرایط وجودی فضامحور» را با «بیان این که زیست افراد یا جوامع در محلههای
شهری چگونه است ،چگونه جهانهای کوچکی که بنا کردهاند مورد تجربه قرار میگیرند ،و چگونه روابط
اجتماعی بهخصوصی که به واسطهی مکانها استقرار یافتهاند به بحث گذاشته میشوند» تبیین میکنند
( .)2002:8 Formanبا این حال ،از زمان تولد آن در میان جوانان حاشیهی برانکس ،هیپهاپ حاال
کاالییسازی شده و برای مخاطبان متنوع خود خارج از مرزهای تولدش ،به تولید انبوه نیز رسیده است
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( .)2004 Quinn ;2005 Kitwanaاین اشباعسازی و محبوبیت به صورت بالقوهای هیپهاپ را از
ریشههای جغرافیایی ،تاریخی و اجتماعی خود جدا انداخته است.
میتوان گفت که هیپهاپ نیروی انتقادی خود را در دل تجاریسازیهای گسترده و کالن حفظ کرد.
3
هیپهاپ ،که زمانی چاک دی 1عضو گروه موسیقی هیپهاپی پابلیک انمی 2از آن با عنوان «سیانان
سیاهپوستان» یاد کرده بود ( ،)2008 Muhammadهنوز هم به فراهم آوردن فضایی برای جمعیت
حاشیهنشین جهت شکل دادن گفتوگوهای انتقادی در باب تجربیات زیسته مشغول است .هیپهاپ در
حال وسعت بخشیدن به نسل جدیدی از صدا است ( .)2015 Nasir ;2012 Clayمخاطبان تغییر و تحول
را از طریق فرهنگ هیپهاپ ،موسیقی و اشعار برمیانگیزند .هنرمندان نیز به نوبهی خود ،با درگیر شدن در
تفاسیر اجتماعی ،به واسطهی دنبال کردن تحوالت جامعه ( ،)2008 Muhammadو کنشگری و فعالیت
در زمینههای جنسیتی و گرایشات جنسی ( ،)2007 Wilson ;2007 Armsteadمذهبی (Banbury
 ،)2015 Nasir ;2016سیاسی ،اقتصادی ( )2014 Schneidermannو حقوق بشر (Morgan and
 ،)2015 Nasir ;2011 Warrenبهوجودآورندگان تغییر هستند .خالقان «آگاه» هنر یا خالقانی که «از
لحاظ سیاسی پیشرو و از لحاظ نژادی هوشیار» هستند (،)2009:367 McCorkel and Rodriquez
احتماال همانهایی هستند که از طریق هنر قادر به تعلیم ،توانمندسازی و الهامبخشی به تغییرات خواهند بود
(.)2012 Mohammed-Akinyela
بافتار و زمینهی زندگی هنرمندان ،تفسیر آنها را از فرصتهای ایجاد تغییر به واسطهی موسیقی شکل
میدهد ( .)2014 Harkness ;2002 Formanافراد از طبقات اجتماعی پایینتر ،معموال مصداق بارز
استعارههای رپی از هاسلر4ها هستند که با ضرورتی وجودی از موفقیت تجاری هیپهاپ برای رسیدن
به تحرک اجتماعی بهره میبرند ( .)2014 Harkness 2016 Leeرپرهای پیاممحور اغلب ارتباطاتی با
فضاها و ایدئولوژیهای طبقهی متوسط از خود ارائه میدهند ( .)2014 Harknessآزادیها و اختیارات
مختلفی که وضعیت طبقاتی برای خلق موسیقی با محوریت معنا ،و نه برای درآمد و سود در اختیار
1 Chuck D
2 Public Enemy Band

 3سیانان شبکهی خبری آمریکایی است و منظور چاک دی ،خاصیت آگاهیبخشی و خبررسانی هیپهاپ از زندگی سیاهپوستان
است.
 4اصطالح هاسلر ( )Hustlerبه افرادی اشاره دارد که از هر راهی برای پول در آوردن از دیگران بهره میجویند .این اصطالح از این رو در
جوامع سیاهپوستی آمریکا و فرهنگ هیپهاپ اهمیت دارد که در مناطق فقیرنشین که غالبا اقلیتهای نژادی در آنها سکونت دارند ،به دالیل
گوناگونی که در بسیاری از متون ترجمه شدهی پادرنگ دیدهاید یا خواهید دید ،مردم از امکانات بسیار محدودی برای گذران زندگی و معیشت
خود بهره میبرند .بدین ترتیب هاسلر به کسی گفته میشود که به هر صورت ممکن حتی به واسطهی کارهای خالف قانون همچون فروش
کراک و قمار سعی در امرار معاش دارد.
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هنرمند میگذارد ،در توضیح این الگوها یاریرسان هستند ( .)2013 Young ;2017 Sweetبا وجود این،
پیوندهای تاریخی هیپهاپ با محرومیت متمرکز جغرافیایی میتواند تأثیر قویای بر تمایل هنرمندان جهت
به کارگیری جوامع محلی ورای «بیداری و آگاهی» هنرمندانهی خودشان بگذارد ( .)2012 McCannما
این مسئله را با تدقیق در چگونگی تأثیرگذاری تجربیات مبتنی بر مکان بر توصیف هنرمندان هیپهاپ از
اجتماع ،پیوند آنها با اجتماع ،و مسئولیتهای آنها در قبال اجتماع بررسی میکنیم .ما با استفاده از یک
نمونهی تحقیقاتی از هنرمندا ِن به لحاظ اقتصادی و ایدئولوژیکی گوناگون ،به این میپردازیم که چگونه
جغرافیا ،طبقه و نژاد بر تعاریف از اجتماع و انگیزههای بهبود و تعالی بخشیدن به آن تأثیر میگذارد.

روش تحقیق
هیپهاپ مدتها به دلیل تسلط مردان بر خود و رفتار خصمانهاش در برابر صداهای حاشیهنشین
مختلف مورد انتقاد بوده ( ،)2007 Wilson ;1995 Morgan ;2007 Armsteadاما با این وجود،
هیپهاپ فرصتی برای جمعیتهای در اقلیت جهت بیان دیدگاهها و نقطه نظرات اجتماعی خود فراهم
آورده است ( .)2004 Wright ;2005 Changما با الهام از این سنت ،با استفاده از مصاحبههای عمیق
با  25هنرمند هیپهاپ در جنوب ایاالت متحد ه به آنها فرصتی میدهیم که مفهوم «اجتماع» را از منظر
خود تعریف کرده و به بیان ارتباطات خود با آن بپردازند .فراخوانها و بروشورهایی در کتابخانهها ،بارها،
برنامههای زندهی اجرای موسیقی ،1رویدادهای موسیقیمحور و سایت کریگزلیست 2به نمایش درآمد
که در آن از افرادی که خود را هنرمند هیپهاپی میدانستند و مایل به مشارکت در پژوهشی در رابطه با
هنرمندان هیپهاپ و اجتماعات آنها بودند دعوت میشد .ما شرکتکنندگان را با استفاده از فراخوانها ،یا
به صورت حضوری و یا به واسطهی پیشنهادات شفاهی انتخاب کردیم .نُه شرکتکننده به فراخوانها پاسخ
دادند ،هشت نفر در رویدادها و ایونتها یا به واسطهی معرفی افراد در شبکههای اجتماعی ما انتخاب شدند
و هشت نفر باقیمانده نیز از طریق روش نمونهای گلولهبرفی 3به کار گرفته شدند .افراد در رنج سنی  18الی
 53سال بودند و میانگین سنیشان  26بود .اکثریت افراد ( 20نفر از  25نفر) مردان سیاهپوست بودند .یک
مرد سفیدپوست ،یک زن سفیدپوست ،و سه زن سیاهپوست نیز در نمونه حاضر بودند .بیست پاسخهنده در
1 Open Mic

 2سایت  Craigslistسایتی تبلیغاتی مخصوص دستهبندی آگهیهای خدماتی و استخدام است.
 3روش نمونهگیریای زنجیری از نوع غیراحتمالی است و در آن نمونهها توسط اعضای سابق نمونه انتخاب میشوند و نمونه همچون گلولهای
برفی بزرگ و بزرگتر میشود.
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ایالت لوئیزیانا ،1یک نفر در تنسی ،2یک نفر در آرکانزاس ،3یک نفر در جورجیا 4و یک نفر هم در فلوریدا
سکونت داشتند .مصاحبهها داوطلبانه انجام شد .هیچ شرکتکنندهای بابت مشارکت در پژوهش عایدیای
دریافت نکرد .اسامی افراد به دلیل محرمانه بودن تغییر داده شدهاند.

5

کستل  24عدد از  25مصاحبهی دقیق را در کافیشاپهای محلی یا اتاق جلسات کتابخانهها در
سالهای  2013و  2014انجام داد .سارا یک مصاحبه را با یکی از مخاطبان شبکهی اجتماعیاش به عهده
گرفت .مصاحبهها عالوه بر سؤاالت پیشزمینهای دربارهی ساخت موسیقی ،از یک راهنمای مصاحبات
نیمهساختاریافته شامل دلبستگی به اجتماع ،مشارکت اجتماعی ،ارتباط ادراکشده میان موسیقی و اجتماع ،و
تعاریف مفهوم اجتماع نیز استفاده میکنند .این مصاحبهها بین  45تا  90دقیقه متغیر هستند .در سال 2017
کستل مصاحبههایی تکمیلی با هشت نفر از افرادی انجام داد که مصاحبههای اولیهشان ،دادههای کافی در
رابطه با کودکی یا محلهی کنونی آنها به دست نداده بود.
هر مصاحبه به صورت صوتی ضبط و کلمه به کلمه رونویسی شد ،و سپس به  ،ATLAS.tiیک
برنامهی تحلیل کیفی داده انتقال یافت .تجزیه و تحلیلها در سه مرحله انجام گرفت .ابتدا ،کستل کدگذاری
باز گستردهای در خط به خط آنها انجام داد و به جستوجوی مضامین مربوط به اجتماع پرداخت .در
مرحلهی دوم ،ما یکدیگر را مالقات کردیم که دربارهی الگوهای پدیدار شده مباحثه کنیم .سارا دور دوم
کدگذاریهای متمرکز دربارهی چگونگی تعابیر هنرمندان از مفهوم اجتماع را مدیریت ،و نقشهایشان
را در آن مشاهده کرد .در این مرحله ،سارا پاسخها و تعابیر پاسخدهندگان از چهار مورد را به صورت
موضوعی دستهبندی و کدگذاری کرد )1( :توصیف آنها از شهر موطن خود و محلهی کنونیشان)2( ،
تعاریفشان از مفهوم اجتماع )3( ،اعتقاد آنها دربارهی چگونگی تأثیر موسیقیشان بر اجتماع ،و ()4
مسئولیت ادراکشدهی آنها در قبال جامعه.
ما هنرمندان را با توجه به تجربیات محلهای آنها و بر مبنای سوابق سکونتشان در سه گروه قرار دادیم:
محرومیت متمرکز (هنرمندان این گروه مدت زمان قابل توجهی را در معرض بخشهایی از محرومیتهای
متمرکز جغرافیایی بودند) ،طبقهی متوسط رو به پایین/طبقهی کارگر/درآمد مختلط (هنرمندان این گروه ،در
محالتی با محرومیت متمرکز بزرگ شده یا اکنون هم در چنین مناطقی زندگی میکردند) ،و گروه طبقهی
1 Louisiana
2 Tennessee
3 Arkansas
4 Georgia
5 Florida
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متوسط (هنرمندانی که بزرگشدهی نواحی طبقهی متوسطی هستند و هنوز هم در همان نواحی سکونت
دارند ،و آنها که در نواحی طبقهی کارگری یا طبقهی متوسطی رو به پایین بزرگ شدند اما به عنوان
بزرگسال ،تحرک اجتماعی رو به باال را تجربه کردند) .در مرحلهی سوم و آخر از تجزیه و تحلیل ،ما بر
حسب سابقهی سکونت و نژاد/جنسیت ،رونوشتها را به گروههای ا َ
ِ
سنادی برنامهی  ATLAS.tiتقسیم
کردیم .این فرآیند ،بررسیها دربارهی این که چگونه تجربیات مختلف محلی ،نژادی و جنسیتی ،مواردی
همچون تعاریف از مفهوم اجتماع ،اثرگذاری خود ادراکی ،و مسئولیتهای اجتماعی را تمایز میبخشد را
تسهیل کرد.

چگونه تجربیات محلی تصور هنرمندان هیپهاپ را
از اجتماع و ارتباطاتشان با آن شکل میدهد؟
ِ
مناطق عمدتا طبقهی متوسطی بزرگ شدند و به عنوان بزرگسال نیز به زندگی در
هنرمندانی که در
مکانهای مشابه ادامه دادند ،بیشتر زندگی خود را در محلههایی گذراندند که در ابتدا محلههای طبقهی
متوسطی رو به پایین ،طبقهی کارگری و محلههایی با درآمد مختلط بودند؛ و یا به طرز گستردهای در
معرض محلههایی قرار داشتند که به داشتن محرومیت متمرکز ساختاری جغرافیایی شناخته شده بودند
(محرومیتهایی همچون سطح باالی فقر ،بیکاری ،تکسرپرستی در خانواده ،جرم و جنایت ،و سطوح
پایین آموزش) .هر گروه از تجربههای محلی ،نزدیکی و دوری نسبت به آثار زیستهی محرومیت متمرکز
و همزما ِن نژادی و اقتصادی را ثبت و ضبط میکند (که از این پس با عنوان محرومیت متمرکز از آن نام
میبریم) .اینکه هنرمند در کدام گروه قرار میگرفت ،بر نوع نگاه او به اجتماع و پیوندهایش با آن تأثیر
میگذاشت .برای مثال برخی از هنرمندان ،اجتماع را به لحاظ جغرافیایی تعریف و از شهرها یا محلههای
خود به عنوان اجتماع خود یاد میکردند .دیگران آن را به صورتی اجتماعی یا عاطفی توصیف میکردند،
به این صورت که از آن به وسیلهی مفاهیمی انتزاعی همچون پیوندهای عاطفی و یا گروهی از مردم که با
آنها در پیوند بودند حرف میزدند .هنرمندانی که از مناطق طبقهی متوسطی ،طبقهی متوسطی رو به پایین
یا طبقهی کارگر میآمدند ،بیشتر تمایل داشتند که از جنبههای اجتماعی و عاطفی دربارهی اجتماع سخن
بگویند .آنها که در مناطقی با محرومیت متمرکز بزرگ شده یا زندگی کرده بودند ،از محلههای زندگی
خود به عنوان اجتماعشان یاد میکردند .آنها همچنین میتوانستند مسئولیت خود را در قبال اجتماع به طور
نامتناسب و نامتوازنی تحت عناوینی همچون تعامل مستقیم یا سرمایهگذاری مالی تعریف کنند.
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هنرمندان با تجربیات محلههای طبقهی متوسطی:
«فکرمیکنم که روشنیبخش اینجام».
پنج نفر از هنرمندان ،تا حد زیادی تجربههای محلی طبقهی متوسطی داشتند .دو هنرمند سفیدپوست و
سه هنرمند سیاهپوست در محلههای عمدتا طبقهی متوسطی سفیدپوستنشین بزرگ شده و همان جا هم
مانده بودند یا این که در محلههای طبقهی متوسطی رو به پایین و طبقهی کارگری سفیدپوستنشین بزرگ
شدهاند و به عنوان بزرگسال ،به اجتماعات طبقه متوسطی نقل مکان کردهاند .آنها محلههای خود را با
نشانههای طبقهی متوسطیای همچون درآمدهای متوسط نسبتا رو به باال ،دستیابی به آموزش ،مالکیت مسکن،
خانوادههایی با حضور هر دو والد ،و جرم و جنایت کم توصیف کردند .جوزف ،یک هنرمند سیاهپوست ،از
محلهی کودکی خود به عنوان یک محلهی طبقهی متوسطی رو به پایین/کارگری سفیدپوستنشین یاد کرد:
«بیشتر مردم در محلهی من کارگر کارخونه یا سالمند بودن .خانوادههای سیاهپوست هم اونجا عمدتا
تحصیلکرده و دو والدی بودن .سخته که بگم ما تو فقر زندگی میکردیم ولی این رو میگم که اکثریت
مردم تو اون محله خانوارهای  3الی  5نفره با درآمد متوسطی بین  40تا  60هزار دالر در سال بودن».
جوزف در بزرگسالی به بخش سیاهپوستنشین محلهی بتن روژ 1که یک محلهی طبقهی متوسطی
بود نقل مکان کرد .لورن ،یک هنرمند  25سالهی سفیدپوست« ،در یک محلهی طبقهی متوسطی [در
نشویل ]2بزرگ شد» ،جایی که «هیچ درصدی از مردم در فقر واقعی به سر نمیبردند» .این محله «مالها
و فروشگاههای زیادی داشت» و «دارای نوعی کیفیت حومهی شهری بود» .تیفانی ،هنرمند  21سالهی
سیاهپوست ،در یک شهر «بسیار کوچک» در لوئیزیانا که عمدهی مردم آن سفیدپوست ،با فقر نسبتا کم و
کثیری از خانوادههای دو والدی بودند ،بزرگ شد.
همهی افراد در این دسته به جز یک نفر ،اجتماع را به صورتی عاطفی و اجتماعی تعریف میکردند.
برای مثال ،لورن در اجتماعی از افراد جوان که هنرهای چالشی خلق میکردند احساس عضویت و تعلق
میکرد:
«احساس میکنم که جامعهی من یه جامعهی آنالینه .زندگی روزمرهی من خیلی در انزوا و خلوت
میگذره [ ]...به عنوان یه هنرمند ،زیاد با اجتماع محلی تعامل ندارم .تعداد انگشتشماری از مردم (هنرمند)
هستن که به نوعی در سرتاسر جهان حضور پراکنده دارن ،ولی ما همه با هم توی اینترنت وقت میگذرونیم
1 Baton Rouge
2 Nashville
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و همهمون هم در حال هنرآفرینی هستیم».
تیفانی هم جامعه را به صورت اجتماعی توصیف میکرد« :بیشتر دربارهی 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 خانوادهی
بزرگیم که دائما در حال رشده» .تراویس ،هنرمندی سیاهپوست که در یک محلهی طبقهی 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 میپردازه .این همهی چیزیه که میتونم صادقانه بگم ،باید عشق و دوستی
رو گسترش بده .خیلیها تو این زمینه میخوان سرسخت و محکم رفتار کنن ولی هیچکس واقعا نمیخواد
هیچ چیز احمقانه و بدی رخ بده».
جوزف نیز توصیفی اجتماعی و عاطفی از اجتماع ارائه میداد اما برای او ،این اشتراک در رنگ پوست
بود که او را به «جامعهی سیاهپوست زیرزمینی هیپهاپ» متصل میکرد؛ جایی که بر خالف جامعهی
سفیدپوست هیپهاپ ،تالش بر این است که «به فرهنگ هیپهاپ و واقعیتهایش ،آن گونه که هست و
ما میبینیمش پایبندی وجود داشته باشد».
«اونا (جامعهی سفیدپوست هیپهاپ) فقط دنبال مهمونی و خوشگذرونیان .هیچ چیزی به هیچجاشون
نیست ،مثل همین ترکوندنهاشون .1انگار که نسخهی خودشون از ترکوندن رو دارن .همین که ی ه سری
هیپهاپ خوب در حال پخش باشه و صداش هم زیاد باشه ،دیگه چیزی واسهشون مهم نیست».
َزکِری تنها هنرمند در این گروه بود که تعریفی جغرافیایی و اجتماعی از اجتماع داشت« :میدونی ،اگه
بخوام خالصهای از خودم ارائه بدم ،میگم که من نمایندهی عیسی مسیح و شهر لوئیزیانا هستم؛ نمایندهی
لوئیزیانا و الفیت .2این اجتماع منه و این کسیه که من هستم» .زکری و جوزف در یک مشخصهی دیگر
نیز اشتراک داشتند ،آنها با «بیتهای ترپ» دست به خلق موسیقی آگاهانه میزدند .جوزف در همین باره
میگوید« :من یه رپر آگاه ( )consciousنامرسوم هستم که در گذشته یه پروژهی انقالبی به طرفداری از
جامعهی سیاهپوست رو بیتهای ترپ ساختم .موسیقی من به همون اندازه که آگاهانه/ستیزهجوئه ،خیابونی
هم هست» .زکری اظهار کرد که اشعار او «قطعا آگاهانه» هستند اما «شما احتماال با آشنایی با خود بیتها 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 بیتهای ترپ آنها میتواند به تجربیات محلیشان ارتباط
 1اصطالح  ،Turn upاصطالحی عامیانه به معنای ریلکس کردن و لذت بردن از پارتیهاست که عمدتا با استفادهی مقدار زیادی نوشیدنی الکلی
و موادهای روانگردان به دست میآید؛ دیوانهبازی و خوشگذرانی در پارتیها.
 2الفیت ( )Lafayetteشهری در جنوب ایالت لوئیزیاناست.
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پیدا کند .جوزف در محلهای با « 85درصد ساکن سفیدپوست ،چهارده درصد سیاهپوست ،و یک درصد
بومی آمریکایی» بزرگ شده بود .دیگر هنرمندان در این گروه محلی ،به گونهی 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 نمیتوان به هیچ عنوان آن را عاری از نژادپرستی خواند ،اما «زندگی روزمرهی
خدمه و اعضای ارتش ،به واسطهی نژاد متمایز و تفکیک نمیشود ،چیزی که در زندگی غیرنظامیان کامال
وجود دارد» ( .)2008 Teachman and Tedrowشهر کوچکی که زادگاه تیفانی بود ،این کثرت را در
سفیدپوستان نداشت .اگرچه هر دوی آنها (جوزف و تیفانی) احتماال در جوامع عمدتا سفیدپوست با
تبعیض مرتبط با سیاهپوست بودگی روبهرو بودهاند ( ،)2009 McCabe ;2014 Beckerاما شبکههای
ارتباطی نژادیشده و مبتنی بر جنسیت هیپهاپ میتواند این را منتج شود که جوزف در حال سر در
آوردن و دست و پنجه نرم کردن با چنین تجربههایی ،به طرقی با هنرمندان مذکر سیاهپوست ارتباط گرفته
( )2014 Shabazzکه تیفانی امکان آن را نداشته است .زکری تنها فرد در این دستهبندی بود که به شکلی
فقیرانه در محلهای متعلق به طبقهی متوسط بزرگ شد .او قسمت اعظمی از جوانی خود را به همراه مادر
مجرد خود در تریلرهای متحرک یا آپارتمانها گذراند .فقیرانه بزرگ شدن در یک منطقهی طبقهی متوسط،
میتواند زکری را به گونهای نسبت به تأثیر محرومیتهای ساختاری حساس کند که دیدگاه او را نسبت
به اجتماع ،در تضاد با فهم مرتجع ،خودمحور و از منظر جغرافیایی ،سطحیِ هماالنش از اجتماع قرار دهد.
هنگامی که از این پنج نفر دربارهی اثرگذاری و مسئولیت در برابر اجتماع پرسیده شد ،همهی آنها
سخن از تأثیر مثبت گفتند و بر الگوسازی برای جامعه تأکید کردند .لورن دربارهی الگوسازی برای اجتماع
موسیقایی خود گفت:
«چندین بار شده که مردم بهم گفتن که من الهامبخششون 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 هنرمندانهی خودشون تجدیدقوا کنن و بهش نیروی تازهای ببخشن».
زکری و تیفانی به صورت کلیتری دربارهی 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 میگه که اون فالن چیز رو از سر گذرونده ،ولی وقتی بهش نگاه میکنم ،به نظر نمیاد
همچین دوران سختی تو زندگیش داشته» و ببینن که اجازه ندادم اون چیز رو من تأثیری بذاره .نمیذارم که
اون چیز بشه همهی چیزی که هستم ،یا همهی چیزی که هستم رو بسازه .من فقط اجازه میدم یهجورایی
الهامبخشم بشه تا از موانع عبور کنم و کم نیارم ،و امیدوارم که موسیقی من بتونه الهامبخش 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 میکنم که روشنیبخش اینجام .من این دور و بر یه بخشیام از مثبتتر کردن فضای اجتماع،
آوردن صحنههای موسیقی و این چیزها» .تیفانی مشابها بیان کرد که« :به عنوان یه هنرمند احساس میکنم
که این وظیفهی منه که صدای جامعهی خودم باشم [ ]...گاهی ممکنه اونها با یه مشکلی که دارن باهاش
دست و پنجه نرم میکنن به سراغم بیان و من فقط میتونم اون مشکل رو به شکل یه آهنگ دربیارم و
منتقلش کنم».
در مجموع ،بیشتر هنرمندانی که در گروه تجربیات محلی طبقهی متوسطی قرار داشتند ،تعاریفی
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 واسطهی زیستن زندگی هنرمندان خودشان در هم تنیده
بود .از آنجا که هر پنج هنرمند هنر آگاهانه خلق میکردند ،الگوسازی برای اجتماع به طور منسجمی با
سرگذشت و تجربیات خالقانهی آنها مطابقت داشت .این نظریات منعطف و فردمحورانه دربارهی اجتماع،
اثرگذاری و مسئولیت ،در تضاد با نظریات هنرمندان با دیگر تجربیات محلی هستند.

هنرمندان با تجربیات محلههای طبقهی متوسط رو به پایین،
طبقهی کارگری و  با درآمدهای مختلط:
«تقریبا مثل اینه که پیامبر باشی!»
پنج نفر از هنرمندان در محلههای طبقهی کارگری سفیدپوستنشین ،طبقهی متوسطی رو به پایین
سیاهپوستنشین ،و یا محالتی با درآمدهای مختلط بزرگ شدهاند که به لحاظ اجتماعی و جغرافیایی ،با
گتوها و جوامع روستایی با فقر زیاد قرابت دارند (Pattillo-McCoy ;1998 Massey and Denton
 .)1999مالکوم ،یک هنرمند سیاهپوست است که محلهی زادگاهش ،یک محلهی «طبقهی کارگری/طبقهی
کارگری رو به پایین» بود اما خیابان زندگی وی ،با کلیت منطقه تفاوت داشت« .خیابون زندگی من..
مردمی توش بودن که کار میکردن ،خانوادهها اونجا بودن .نمیدونم .فقط فکر میکنم محیطش ..یهطورایی
محیطش برای بروز رفتارهای معترض و ستیزهجو مناسب نبود» .در مناطق مجاور «اوضاع دقیقا برعکس
بود .ممکن بود سطح بیکاری باال باشه .تعداد زیادی خانوادههای تکسرپرست وجود داشت ،خانوادههای
زیادی که دارای تعداد زیادی فرزند بودن و فرزندانی که گاه به گاه با فقدان سرپرستی و نظارت روبهرو
میشدن» .جان یکی دیگر از هنرمندان سیاهپوست ،در ناحیهای با درآمد مختلط در سنت لوئیس 1بزرگ شده
1 St. Louis
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بود« .یهطورایی اونجا همه جور چیزی گیرت میاد .یهوقتی آدمی رو میبینی که واقعا آس و پاس و بیپوله
و بعد یه آدمی به چشمت میخوره که مثل چی پول داره .بنابراین اون تفاوته وجود داره ،ولی تو همچین
اوضاعی ،از هر جورش یه ذره رو میچشی و میفهمی» .کیث ،یک هنرمند سیاهپوست اهل بتن روژ که
در دههی سوم زندگیاش به سر میبرد ،در یک محلهی «طبقهی متوسطی رو به پایین» ،با «تعداد زیادی
کارگر کارخانه ،کارمند دولتی و افرادی که برای ادارهی پست کار میکردند» بزرگ شد .بیشتر خانهها ،به
خانوادههای سیاهپوست با دو منبع درآمد تعلق داشتند که از مکانی در شهر ،که اوضاع آن واقعا بد خوانده
میشد ،به اینجا نقل مکان کرده بودند .نقل مکان به این محله یک «قدم رو به جلو» محسوب میشد .هر
پنج هنرمند در بزرگسالی در محالت مشابه زندگی میکردند.
در این گروه پنج نفره ،دو نفر از هنرمندان اجتماع را محلهی زادگاه خود توصیف میکردند و سه تای
دیگر نه .کریستوفر ،هنرمند سیاهپوست جوانی بود که اظهار داشت« :میدونی ،اجتماعی که من توش بزرگ
شدم میتونست خیلی بهتر باشه» و کیث ،نظری در تضاد با دیدگاه کریستوفر داشت:
«من خودم رو دیگ جوشانی در نظر میگیرم که توش آمیزهای از همهی اجتماعات رو ریختم .به طور
خاص به اجتماعی که دارم توش زندگی میکنم ،اجتماعی که توش بزرگ شدم ،یا یه اجتماع آکادمیک فکر
نمیکنم .این اجتماع و اون اجتماع و هیچکدوم از اینها به صورت جدا مدنظر من نیست؛ میدونی ،مثال
اجتماعاتی که مبتنی بر مرزهای شهری ،نژاد یا هر چیز شبیه به اینها هستن .من واقعا همچین چیزی تو
فکرم نیست .بنابراین فکر کنم جوابم اینه که یه ترکیبی از همهی اینها با هم ،تعریف من از اجتماعمه».
در نگاه اول ،تکرار شدن جوابهای مشابه به جواب کیث در این گروه ،میتواند نشان از طنینانداز
شدن جوابهای طبقهی متوسطی داشته باشد؛ هر چند که دو نفر از هنرمندان این گروه ،با تمرکز روی پیوند
گستردهی انسانی ،تأکید ویژهای بر فضاهای جغرافیایی یا مردمانی داشتند که با نوعی از نابرابری مواجه
بودند که گروه طبقهی متوسط از آن عاری بود.
برای مثال ،کیث بیان کرد «فکر میکنم که من به گونهای نمایانگر همهی اونها [اجتماعات موجود در
بتن روژ] هستم .احتماال من صدا یا تمایل بزرگتر/بیشتری برای نشون دادن بعضی از افراد فرودست در
جوامع فقیرنشین مرکز شهر دارم» .جان که گفته بود «جهان اجتماع اوست» همچنین احساس میکرد که
«اجتماع ،به گروهی از مردم اطالق میشد که در برخی اشتراکات سهیم باشند» ،اشتراکاتی مثل «کشمکش و
مبارزهی مشترک .آدمهای یک اجتماع ،کد پستی مشابه دارند» .جان اضافه کرد« :اگه بخوام واقعا رو مسئله
دقیق بشم ،میتونم بگم که اجتماع من احتماال چیزیه شبیه به آدمهایی 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».
تجربیات محلی جان و کیث به شیوهی منحصر به فردی ،اجتماعی که آنها با آن احساس اتصال
میکردند را شکل داد .آنها در محلههایی با درآمدهای مختلط در بتن روژ و سنت لوئیس بزرگ شدند؛
جایی که بعضی خیابانهای آن محل استقرار خانوادههای سیاهپوست طبقهی متوسط رو به پایینی بود که با
یکدیگر احساس خویشاوندی و پیوند میکردند ،و بعضی خیابانهای دیگرش ،دربرگیرندهی خانوادههای
ِ
مناطق عمدتا سیاهپوستنشین با فقر و جرم و جنایت
سفیدپوست و ثروتمند .هر دو گروه نیز در مجاورت
زیاد قرار داشتند .قرار داشتن در معرض محرومیتهای متمرکز میتواند توضیح دهد که چرا جان و
کیث ابتدا تعریفی اجتماعی و عاطفی از اجتماع ارائه دادند اما بعد مدعی پیوندهایی با محلههای محروم
سیاهپوست شدند .به عالوه ،کریستوفر و کِنِث ،هنرمندان سیاهپوستی که اجتماع را از منظری جغرافیایی
تعریف میکردند ،در چنین محلههایی بزرگ شدند .این نشان میدهد که بودن در معرض محرومیتهای
متمرکز در فضاهای سیاهپوستنشین ،به گونهی منحصر به فردی ارتباطات اجتماع آنان را تحت تأثیر قرار
میداد.
هنگامی که دربارهی اثرگذاری و مسئولیت پرسیده شد ،هنرمندان در این گروه غالبا بر روی داشتن پیام
تمرکز کردند .چهار هنرمند ،هیپهاپ آگاه خلق میکردند و یک نفر باقیمانده ،موسیقی ترپ میساخت.
اما همه داشتن پیام و آشناپنداری آثار خود را به عنوان تأثیر خود بیان کردند .با اینکه به نظر میرسید آنها
نشانی از هنرمندان طبقهی متوسطی داشتند که تولید اثر هنرمندانه را یک مسئولیت مطلوب در برابر اجتماع
میدیدند ،اما اینگونه نبود .برای این هنرمندان ،خود موسیقی و تحوالت اجتماعی از اهمیت برخوردار
بودند .برای مثال ،مالکوم در اینباره گفت:
«فکر میکنم که هنرمند باید برانگیزنده و محرک باشه [ ]...تو باید جرقهی انجام یه کاری رو توی مردم
شکل بدی .بنابراین ،فکر میکنم که نقش من همون جرقه بودنهاس .این تقریبا ،یهطورایی شبیه پیامبر بودنه.
وقتی یه پیامبر از راه میرسه ،پیامی رو با خودش میاره که ممکنه مردم خواهان شنیدنش باشن و ممکنه
خواهان شنیدنش نباشن ،اما به هر حال چیزیه که واکنش میآفرینه».
مالکوم امیدوار است که موسیقی وی «باعث شود مردم کاری انجام بدهند» و به واسطهی برجسته شدن
همین امیدواری ،مالکوم از هنرمندان گروه طبقهی متوسط تمایز پیدا میکند.
جان مستقیما گفت« :من عقیده دارم که مسئولیتم برانگیختن تغییر و تحوله» .وقتی از او دربارهی
مسئولیتهایش در قبال محلهی کودکیاش سوال شد ،او آن را «مسئولیتی حتی بزرگتر جهت اثرگذاری
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مثبت بر آن» شناسایی کرد .کیث نیز به همین ترتیب پاسخ داد« :فکر میکنم که من در برابر اجتماعات به
حاشیه روندهشده و کمتر معرفیشده یه مسئولیتی دارم .البته نه اینکه لزوما کسی این مسئولیت رو به عهدهی
من گذاشته باشه» .کریستوفر که هنرمند موزیک ترپ بود نیز مسئولیت خود را در برابر اجتماع پیامرسانی
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 محلهی کودکی خود در بتن روژ ،که محلهای با درآمد مختلط و در مجاورت
مناطقی با محرومیت متمرکز بود انجام میداد:
«من اینطوریام که پسر ،جوونهای اون اجتماع باید بدونن که چیزهایی که دارن میبینن ،لزوما نباید
بشه کارهایی که خودشون هم انجام میدن .میدونی ،بدونن که میتونن انتخابهای دیگهای بکنن و
مسیرهای دیگهای پیش بگیرن .میخوام بهشون بگم که تو خیلی بهتر از این میتونی انجامش بدی .همهش
همین چیزهایی که میبینی نیست .نباید حتما یه پیرو باشی ،میتونی خودت یه رهبر باشی .این چیزیه که
دارم تالش میکنم به اجتماع ،به جوونها و مردهای در حال بزرگ شدن بگم :پیروی نکن ،خودت یه رهبر
باش».
دیدگاه کریستوفر در مورد مدیریت مسئولیتهایی که در قبال اجتماع دارد ،به دلیل نزدیکی با نظرات
هنرمندان دستهبندی آخر در تجربیات محلی ،بیشتر از سایرین در گروه خودش به چشم میآید .هنرمندان
گروه آخر دارندهی نظراتی محکم درباره به عهده داشتن مسئولیت در قبال اجتماعات جغرافیامحور هستند و
میخواهند که چنین اقدامات و مسئولیتهایی را خارج از خالقیت موسیقایی و کار سودمحور ثمر ببخشند.

هنرمندان با تجربیات محله 
هایی
که مشخصهی بارزشان محرومیت متمرکز 
است:
«چگونه به نظر خواهم رسید؟»
پانزده هنرمند سیاهپوست در این نمونه ،مدت زمان قابل توجهی را در محلههای شهری و در محالتی
در شهرهای کوچک با مشخصهی محرومیت متمرکز گذراندند .برخی از آنها (پنج نفر) در بزرگسالی نیز به
زندگی در همانجا یا مکانهایی مشابه به آن ادامه دادند ،برخی دیگر (هشت نفر) در چنین مکانهایی بزرگ
شدند اما به مکانهای دیگری رفتند که «بهتر» تلقی میشدند ،و برخی هم (دو نفر) در طول حیات خود در
محلههای طبقهی متوسطی رو به پایین با درآمدهای مختلط و مناطق بیبضاعت و فقیر زندگی کرده بودند.
آنها محلههای خود را فضاهای عمدتا سیاهپوستنشین با سویههایی از نابرابریهای متمرکز جغرافیایی
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و ساختاری نژادی-اقتصادی توصیف میکردند .برای مثال ،والتر ،یک هنرمند بیست سالهی سیاهپوست،
دربارهی محلهی کودکی خود در شهر نیو اورلئان 1گفت:
«واقعا اغراقی در کار نیست ،ما صدای تیراندازی میشنیدیم ،چیزی که میگم برای اواسط دههی  90تا
اواخرشه .یعنی دقیقا زمانی که همهچی از کنترل خارج بود .همهی چیزی که وجود داشت فقر بود .مردم
برای پول گدایی میکردن .محلهی نابسامان و َآشفتهای بود .مواد مخدر هر طرفی وجود داشت ،ولی خب
چیز عجیبی نبود ،یه چیز معمولی واسهی یه محلهی فقیرنشین تو یه منطقهی مرکز شهری محسوب شد.
همهچی خیلی بد و ناجور بود».
اشلی ،یک هنرمند سیاهپوست  22ساله نیز به همین شکل دربارهی محلهی 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 بچههای دیگه تو دوران ابتدایی مدرسه مکالمههایی داشتیم دربارهی
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 خونهی 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 آدها به سمت خیابون رفتن و پنج بار شلیک
کردن .صدای جیغمانند الستیک ماشین رو میشنیدی که روی زمین کشیده میشد و بعد صدای چند تا
شلیک دیگه ،بعد هم دوباره صدای الستیک ماشین .نمیدونم 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 سیاهپوست میانسال،
محلهی کودکی خود را در بتن روژ لوئیزیانا ،با این عبارات توصیف کرد« :یک اجتماع مصیبتزده و
تهیدست با سابقهی طوالنیمدت فقر» که «در آن تعداد زیادی خانواده زندگی میکردند ،اما غالبا خانوادههایی
تکسرپرست» .او بیان کرد« :جرم و جنایات زیادی رخ میداد ،اما همیشه هم خشونتآمیز نبودن .تو خود
محله یه سری جرایم کوچیک وجود داشت و تو کل منطقه هر از گاهی این جرایم خشونتآمیز میشدن».
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 میکردند او پاسخ داد« :مسلما .اون زمانها میتونستین روی همدیگه
حساب کنید .ما واقعا برای دووم آوردن و سر کردن با زندگی به همدیگه وابسته بودیم» .سایمون که یک
هنرمند  23سالهی سیاهپوست بود نیز از محلهی زادگاهش بدین شکل سخن گفت 90« :تا  98درصد مردم
1 New Orleans
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سیاهپوست بودن ،و  80تا  90درصد از کل مردم هم توی فقر زندگی میکردن .هیچ خانوادهی هستهای
هم تو محله نبود .منظورم اینه که خیلی کم همچین چیزی وجود داشت ،اما خیلی از مردم برای نسلها بود
که اونجا ساکن بودن و با هم ارتباط خیلی نزدیک داشتن» .سایمون در پاسخ به اینکه آیا مردم با بچههای
مشکلساز وارد مجادله میشدند یا نه گفت:
1

«یه نوعی از درگیری بین بزرگسالها و بچهها شکل میگرفت ،مخصوصا اگه وسط سال یا آخر روز،
موقعی که مدرسه تموم میشه ،و یا آخر هفتهها که ملت بیرون از خونه میچرخیدن میبود .به تعبیری،
یه سطح باالتری از مشاهده و حواسجمعی وجود داشت که اگه کسی به فکر کار بدی میافتاد ،مردم
میتونستن مداخله کنن و جلوش رو بگیرن».
سایمون و برایان در محلههای خود از ثبات محلی ،ارزشهای مشترک ،و تمایل به مداخله و
خودکارآمدی جمعی )1997 .Sampson et al( 2بهرهمند بودند .دیگران در این گروه ،تجربیات نامشابهی
به برایان و سایمون داشتند.
اکثریت افراد در این گروه در محلههایی با محرومیتهای متمرکز بزرگ شده بودند و سپس به
محلههایی که «بهتر» توصیف میشد نقل مکان کردند .اریک هنرمندی سیاهپوست بود که به یک محلهی
ثروتمند و سفیدپوستنشین در نیو اورلئان نقل مکان کرده بود .او در اینباره میگفت« :من حرکتی رو به باال
داشتهم» .والتر به ممفیس 3تغییر مکان داد ،جایی که در آن« ،خانوادهاش بابت چیزهای زیادی شاکر هستند»:
«محلهی واقعا خلوتیه .هیچ فعالیت ناجوری توش نیست» .در میان افراد این گروه ،فقط جاستین ،یکی از
هنرمندان سیاهپوست بود که بعد از طوفان کاترینا ،از زندگی در یک اجتماع سیاهپوستی طبقهی متوسط رو
به پایین رسیده بود به زندگی در یکی از محلههای سیاهپوستی بسیار فقیر در بتن روژ با «حجم زیادی از
مواد مخدر ،نرخ باالی قتل و تیراندازیهای شبانه».
اغلب افرادی که مقیم مناطقی با محرومیتهای متمرکز بودند ،موسیقی ترپ خلق میکردند .اغلب
افرادی که نقل مکان کرده بودند ،هیپهاپ آگاه میساختند .سبک موسیقی به همراه تجربیات آنان از
محرومیتهای متمرکز ،نوع نگاه آنها به اجتماع و شیوهی 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
 1در علوم اجتماعی به خانوادهای با پدر ،مادر و فرزندان اطالق میشود.
 2خودکارآمدی جمعی ( )Collective Efficacyدر جامعهشناسی جرم به مفهومی اشاره دارد که در آن اعضای یک جامعه به کنترل رفتار افراد
در آن جامعه میپردازند .این مداخلهی خودجوش از سوی اعضا ،در بخشیدن ثبات و امنیت بیشتر به اجتماع نقشی کلیدی دارد.

3 Memphis
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از اجتماع داشتند .نظراتی شبیه به نظرات والتر عمدتا از سوی هنرمندان هنر آگاه اظهار میشد که در
بزرگسالی تغییر مکان داده بودند:
«میدونی ،اجتماع من همهی آدمهان .بدترین چیزی که راجع به زندگیهای اجتماعمحور و تعامالت
اجتماعی وجود داره ،اینه که یه ذهنیت ما در برابر اونها شکلی ایجاد میکنه .یعنی مثال ،این اجتماع منه و
ما باید در مقابل اجتماع اون دیگریها قرار بگیریم تا اجتماع خودمون ارتقا پیدا کنه .من نمیخوام همچین
چیزی باشه [ ]...حس میکنم که همه جا اجتماع منه».
سایمون گفت« :من جامعهم رو با عالئم خیابونی و زیربخشهاش از هم جدا نمیکنم» و اینگونه
نتیجهگیری کرد« :هر کسی که دور و بر منه ،یه قسمتی از اجتماع منه».
الگوی فراگیر میان هنرمندانی که در معرض محرومیتهای متمرکز بودهاند شدیدا با هنرمندانی که در
دیگر گروه از تجربیات محلی بودند ،در تضاد است .دو سوم از آنها محلههای زادگاهشان را اجتماع خود
میدانستند؛ این دو سوم شامل تعداد بیشتری از افرادی که در مناطقی با محرومیتهای متمرکز ماندند (با
فرقی ناچیز) و همهی هفت هنرمند موسیقی ترپ میشد .جاستین که ترجیح میداد بیشتر موسیقیهای
رقص بیطرف و شاد تولید کند و در همین راستا هم ترکهای ترپی که نوشته بود را فروخت ،اجتماع را
«جایی که در آن میمانی و سکونت داری» تعریف کرد .ریچارد ،یک هنرمند سیاهپوست سبک آگاه که از
محلهی اولیهی 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 میکردم زندگی
میکردن یا همون دور و اطراف بودن» .وقتی از دیگر هنرمندان دربارهی تعریفشان از اجتماع سوال شد،
سریعا محلههای زادگاه خود را به عنوان اجتماع خود معرفی کردند .جاشوا که یک هنرمند موسیقی ترپ
بود و هنوز در همان محلهی زادگاه خود زندگی میکرد در این باره ابراز داشت« :وای خدای من! [میخندد]
جدا دروغ نمیگم ،اینجا پر از چشم و همچشمی و حسادته .پر از دروغ .کنار اومدنی در کنار نیست .اینجا
شهر کوچیکیه ،همه همدیگه رو میشناسن».
پیرامون موضوع اثرگذاری و مسئولیت نیز الگوی مشابهی در این گروه پدیدار شد :تعداد کمی از
افراد نظراتی که با دو گروه دیگر قرابت داشته باشد ارائه دادند ،مخصوصا هنرمندان موسیقی آگاهی که از
محلههای کودکی خود نقل مکان کرده بودند ،در این دستهی کوچک قرار داشتند .اما کثیری از افراد چنین
نظراتی نداشتند .به عنوان مثال ،شش نفر از هنرمندان از اثرگذاری بر مردم از طریق پیامهایی که به تغییرات
اجتماعی منجر میشوند سخن گفتند .پنج نفرشان کسانی بودند که موسیقی آگاه میساختند و از محلههای
کودکی خود بیرون آمده بودند .مثال ریچارد معتقد بود که اگر آدمهای محلهی کودکیاش 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 اونقدرها 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 سیاهپوست جوان ،در
همان محلهای که در آن بزرگ شده بود باقی ماند و تنها هنرمند موسیقی ترپی بود که بر پیامرسانی و تغییر
اجتماعی تأکید کرد« :فکر میکنم که موسیقی من بهت میگه 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 دربارهی
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
خیابونها رخ میده .چون خیلی از مردم امکان دیدن همچین چیزی رو تو زندگیشون ندارن و نمیدونن
چطوریه .مثال خیلی از والدین جوون نمیدون همچین چیزهایی هست .پس ،فکر میکنم که این موسیقیها
به افرادی که در حال بزرگ کردن بچههاشونن کمک کنه که بشنون چیا توی خیابون هست که بتونن بچهها
رو از اون چیزها دور نگه دارن».
یک الگوی منحصر به فرد نیز در این گروه پدیدار شد :عدم نگرانی دربارهی اثرگذاری موسیقی ،و به
جای آن ،نگرانی دربارهی به جا گذاشتن تأثیر منفی و ناکافی یا نداشتن هیچگونه تأثیری .بیشتر هنرمندان
موسیقی ترپ که در دل محرومیتهای متمرکز بزرگ شده بودند ،به عالوهی یک هنرمند سیاهپوست
موسیقی آگاه به نام الرنس ،به همین ترتیب گفته شده پاسخ دادند .موسیقی الرنس موضوعاتی همچون
لغو حکم زندان و حبسهای تودهای و جمعی در ایاالت متحده را در بر میگیرد ،اما او نگران این بود
که موسیقیاش «آنقدری که خودش میخواهد ،اجتماع را تحت تأثیر قرار ندهد» چرا که وقتی او برای
اجرا به رویدادها و ایونتهای کنشگران دعوت میشود ،تبلیغات و اعالمیههای آن به دست مردمی که
مصیبتزدهترینها توسط نابرابری هستند ،نمیرسد ،به این معنی که «موسیقی وی آن تأثیر قدرتمند و
گستردهای که خودش انتظارش را دارد ،نمیگذارد» .آنتونی از دیگر هنرمندان سیاهپوست ،و همچنین برایان
دربارهی تأثیر موسیقایی منفی نگرانیهایی داشتند .برایان که در جوانی خود رپ گنگستا میساخت در
همین باره میگوید« :وقتی بر میگردم به محلهمون و با یه پسر جوونی حرف میزنم واقعا اذیت میشم .این
پسر تو دردسره و میاد به من میگه هی ،من یکی از آلبومهاتو گوش دادم» .برای برایان ،چنین تجربههایی
بود که باعث شد «زندگیاش زیر و رو شود» و «او را به سمت دهههایی از کنشگری ضدخشونت سوق
بدهد» .پاسخهای آنتونی نیز نگرانیهای مشابهی را آشکار میکند:
«یه چیزی هست که وقتی دارم یه آهنگ خاصی مینویسم یا کار خاصی میکنم ،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 واسهی یه دقیقه میخکوبم
میکنه .اینجاها فقط از خداوند میخوام که باهام باشه ،چون من نمیدونم چی میشه».
سه نفر از هنرمندان موسیقی آگاه نیز با برشمردن الگوسازی برای دیگر هنرمندان به عنوان مسئولیت
خود ،چنین نگرانیهایی را ابراز کردند .برای مثال ،یکی از هنرمندان سیاهپوست به نام درن اینگونه استدالل
کرد که بخشهای زیادی از هیپهاپ ،مادیگرا و زنستیزانه است و گفت« :میخوام خودم رو به عنوان
کسی نشون بدم که پیشروئه و یه نمونه از همون تفاوتهاییه که از دل موسیقی بیرون میاد؛ و اینطوری،
مکملی برای این مشخصهها (مادیگرایی و زنستیزی) بشم و از چنین افراطهایی ،تعادل و هارمونی به
وجود بیارم» .دو هنرمند موسیقی ترپ ،هنر خود را از نگرانیها و تنشهای جامعه جدا دانستند .مایکل،
هنرمند سیاهپوستی که از محلهی اولیهی خود نقل مکان کرده بود ،در همین مورد گفت که «این فقط
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 میخوای اینها رو عوض کنی ،پس آره ،میتونی 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 نمیتونه».
جاستین به عنوان یک هنرمند احساس مسئولیتی در برابر اجتماع نمیکرد اما مستقیما به محلهاش توجه
داشت« :نه .من فکر نمیکنم که مسئولیتی داشته باشم چرا که زیاد جدیش نمیگیرم» .او در توضیح گفت:
«من موسیقیم رو جدی میگیرم ،اما روی اینکه به جوونها بگم کار درست رو بکنن تمرکز نمیکنم،
نه در فرمت موسیقی؛ اگه ببینمشون ،باهاشون حرف میزنم ،ولی تو فرمت موسیقی نرفتم دنبال همچین
چیزی ،نرفتم دنبال این که تو اون فرمت هدایتشون کنم».
همانطور که جوابهای مایکل و جاستین به ما میگویند ،عدم نگرانی در مورد اثرگذاری موسیقایی
داللت بر عدم نگرانی برای اجتماع نداشت .بلکه کامال برعکس؛ تعهد در برابر اجتماع در این گروه
بهخصوص بسیار شدید بود اما در شکل متفاوتی بروز پیدا میکرد .در زمانی که گروه طبقهی متوسط
(گروه اول) بر الگوسازی متمرکز شدند و اغلب هنرمندان گروه دوم ،بر اهمیت پیامرسانی پافشاری کردند،
گرایشی بیبدیل در اینجا (گروه سوم) سر بر آورد :بخش عمدهای از پاسخدهندگان ،خصوصا هنرمندان
ترپ ،ایجاد تغییر از طریق تعامل مستقیم و یا کمکهای مالی به اجتماع را مرکز توجه قرار دادند .بیشترین
افرادی که چنین نظراتی از خود به اشتراک گذاشتند ،هماکنون در محالتی با محرومیتهای متمرکز ساکن
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هستند .این افراد ،صرف نظر از سبک موسیقایی ،تعهداتی قویتر و به لحاظ کیفی ،متفاوتتر در برابر
اجتماع از خود نشان دادند.
برای مثال ،کارل ،هنرمند سیاهپوست سبک ترپ که هنوز در محلهی ابتدایی خود زندگی میکرد،
اینگونه نظر داد« :من حس میکنم نقش از یه نسل به نسل دیگه میرسه ،و اون نقش اینه که اطمینان حاصل
کنی از اینکه نسل بعد تو از نسل خودت بهتره یا این که به اندازهی نسل تو خوبه» .الرنس در محلهای
محروم ساکن بود اما موسیقی آگاه تولید میکرد .او به عالوهی این که متناوبا پیشینهی طوالنی خود از
فعالیتهای حوزهی عدالت اجتماعی را ادامه میداد ،نسبت به تعامل و درگیر شدن مستقیم با جوانان نیز
متعهد بود« :من تالش میکنم که با بر و بچههای جوونتر ،که ممکنه پسرهای جوون باشن به نوعی ارتباط
برقرار کنم .با بعضیهاشون حرف میزنم و چک میکنم که ببینم حالشون چطوره» .او اضافه کرد:
«این که خودت یه مرد سیاهپوست باشی و ببینی که مردهای سیاهپوست دیگهای شبیه خودت دارن
این دور و بر رشد میکنن و بزرگ میشن ،این همهش باعث میشه من بخوام یه راهی دست و پا کنم که
یهطورایی باهاش به این بچهها بفهمونم که نگران احوال و وضعیتشون هستم».
اشلی ،هنرمند موسیقی آگاه که اهل محلهای است که دوستان دانشگاهی وی از آن محله وحشت دارند،
مشابها با جوانان در ارتباط است« :خیلی از بچههای کوچیک محلهمون رو میشناسم ،چون همیشه باهاشون
حرف میزنم و ازشون میپرسم هی بچهها چه خبرا؟ که بفهمم حال و احوالشون چطوره».
آنتونی ،هنرمند سبک ترپی که به محلهای 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 میشود توجه جلب کرد ،و نه لزوما جلب توجهی منفی ،که مثبت .مسئولیت وی «این بود که هر
چه سریعتر پولی به جیب بزند و مردم را ،پسران سیاهپوست جوان را به سمت و سویی مثبت هدایت کند
و آنها را از رفتن به زندان دور نگه دارد؛ این که اشتباهاتشان را جبران کنند».
اگرچه او در اینباره حرف میزد که به محض گرفتن کارش ،با جیب پر از پول «باز خواهد گشت»،
اما به گفتهی خودش حاال هم در حال کار کردن بر روی همین است« :سعی میکنم که دهنم به چیزهای
مثبت باز شه حتی اگه ظاهرا قصدم این نباشه .ولی خب اگه واقعا به چیزی که میگم گوش بدی ،همیشه
یه پیام مثبتی در کار هست» .مایکل نیز اشاره کرد که «جامعهی وی به شدت نیازمند کمک است» و گفت:
«جوونها همیشه این دور و اطرافن و همین که این شرایط رو میبینم ،واقعا دلم میخواد یه کاری دربارهش
انجام بدم».
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برخی هم بر کمکهای مالی متمرکز شدند .ریچارد ،هنرمند موسیقی آگاهی که نقل مکان کرده بود
گفت:
«اگر کار و بارم میگرفت و یه درآمدی نصیبم میشد که میتونستم [برای اجتماعم] تالفی کنم ،حتما
این کار رو میکردم .چون منزجر میشم 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 میکرد .او معتقد بود:
«احساس میکنم که منادی صلحم .نه در آیندهای نزدیک ،ولی شاید بعد از ده 15 ،سال ،وقتی تونستم
بودجه و منابعی که میخوام رو پیدا کنم ،به اجتماعم اونطوری که میخوام کمک میکنم».
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 موسیقیای که مردم باهاش احساس همذاتپنداری میکنن کافی
نیست» .او ادامه داد« :تو باید اون لحظهای که داری احساس راحتی میکنی و مردم تو رو تو موقعیت خوبی
قرار میدن رو حفظ کنی .باید برای مردم اینها 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 میشوند ،چیزهایی مثل مدرسه و بیمارستان در مناطقی که فاقد مراقبتهای
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 میکنه؟ [ ]...این مرد همینطوری بدون هزینه برای من بیت میساخت و چیزهایی
شبیه به این .واقعا من در این صورت چطوری به نظر میام؟ اگه برای اون خانمی که اولین سیدی منو خرید
تالفی نکنم ،چطور به نظر میرسم؟ چطور به نظر میرسم اگه رو کار و بار اون سرمایهگذاری نکنم در
حالی که وقتی من روی کار اومده بودم اون روی من سرمایهگذاری کرد؟ تو باید همچین چیزی رو داشته
باشی .بزرگترین 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».
جبران کردن و برگرداندن چنین لطفهایی ،بخشی از «شعار و ذهنیت کلی» والتر است« ،چون در
همهی 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 محلهی 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 مالقاتهای خرچنگخوری 1راه بیندازد« .من نمیبینم هیچ رپر دیگهای همچین مهمونیها
و دیدارهایی برگزار کنه» .او ادامه داد:
«اونا میگن که همین دور و بران و اهل همین محلن ،ولی میدونی ،هیچ کاری برای اون محل نمیکنن.
جدی میگم ،من ندیدم کسی [از میان هنرمندان] یه دوچرخه یا هر چیز دیگهای به این محل ببخشه.
هیچکس دیگهای به جز بوسی 2این کارو نکرد .اون این کار رو کرد ولی بحث من االنه .این بچههای االن
برای من پوشالیان».
در این روایات ،تمایل شدیدی به ادای دین و تالفی کردن زحمات و حمایتها به اجتماع وجود
دارد .هنرمندانی که هماکنون در محلههایی با محرومیت متمرکز زندگی میکردند ،فارغ از سبک موسیقایی،
نسبت به ایجاد تغییرات اجتماعی از طریق تعامل و درگیری مستقیم یا مالی قویا احساس تعهد و مسئولیت
میکردند .چنین واقعیتی ،رابطهی میان تجربهی محرومیتهای متمرکز و پیوند هنرمندان با اجتماع را
روشن میسازد .همانطور که مایکل گفت ،دیدن بچههای محله میل او را برای کمک کردن تحریک
میکرد .همانطور که ریچارد اظهار کرد ،خیابانی که وی در کودکی آنجا زندگی میکرد ،واقعا «اجتماع»
او بود ،چرا که «بسیاری از مردمانی که بر او تأثیر گذاشتند» در آنجا زندگی میکردند .اگرچه بسیاری از
مصاحبهشوندگانی که داوطلب شدند فعاالن اجتماعی بودند و یا سازمانهای عامالمنفعه و بدون سود
شخصی را ساخته یا مدیریت میکردند ،اما آنهایی که بیشتر از همه زیر سایهی محرومیت متمرکز زیسته
بودند -خصوصا آنها که هنوز هم در همان مکانها زندگی میکردند -به شکل بیاندازهای نسبت به ارتقای
اجتماع به واسطهی تعامل مستقیم و خارج از موسیقی خود احساس مسئولیت و تعهد داشتند.

بحث
این پژوهش با تکیه بر تحقیقات پیشین ،این مسئله را تحلیل میکند که چگونه قرار گرفتن هنرمندان
هیپهاپ در معرض محرومیتهای متمرکز روابط را در اجتماع تحت تأثیر قرار میدهد .یافتهها نشان
میدهند که مراتبی از نزدیکی به محرومیتهای متمرکز نژادی و اقتصادی بر نظریات هنرمندان دربارهی
 1در لوئیزیانا ،خرچنگهای خاردار جوشاندهشده از غذاهای بسیار محبوب است .به راه انداختن دیدارهای خرچنگخوری درواقع عبارتی
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
میشود.
 2بوسی ( )Boosieاز رپرهای اهل بتن روژ لوئیزیاناست که بارها برای ادای دین و جبران حمایتها با دست پر به محلهاش بازگشته است.
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اجتماع و ارتباطاتشان با آن اثر میگذارد .بیشتر هنرمندان موسیقی آگاه که تجربیات محلی طبقهی
متوسطی داشتند ،تعریفشان از اجتماع ،عاطفی و اجتماعی بود و الگوسازی را تأثیر موسیقایی و مسئولیت
هنری خود میدانستند :مطابق چیزی که زکری گفت« ،نور بخشیدن به اطراف» .بیشتر افرادی که تجربیات
محلی طبقهی متوسطی رو به پایین ،طبقهی کارگری ،و با درآمدهای مختط داشتند نیز تعریفی اجتماعی
و عاطفی از اجتماع ارائه میدادند اما مسئولیت و تأثیر هنری خود را «پیامرسانی» عنوان میکردند :به زبان
مالکوم« ،پیامبر بودن» .وظایف هر دو گروه به طور منسجمی با زندگیهایشان در تطابق است :نور بخشیدن
(الگوسازی) و یا پیامبر بودن (پیامرسانی) از طریق هنر آنها اتفاق میافتاد .اما برای آنها که به طور
گستردهای در معرض محرومیتهای منطقهای بودند ،بهخصوص آنها که هنوز هم در سایهی نابرابریهای
فضامحور زندگی میکردند ،فارغ از سبک موسیقی احساس تکلیفی عمیق نسبت به اجتماع وجود داشت.
به تعبیر والتر ،اگر چنین نبود[ ،آنها] «چگونه به نظر میرسیدند؟»
کار کردن در ژانری که عمیقا ریشه در تعامل با اجتماع ( )2003 Kitwanaو تحلیلهای انتقادی از
نابرابریها ( )2004 Wright ;2004 Nuruddin ;2015 Nasir ;2005 Changدارد ،ممکن است
هنرمندان هیپهاپ را به اجتماعات محروم پیوند بزند .با این وجود ،یافتههای پژوهش ما بیانگر این است
که ژانر به تنهایی پدیدآورندهی این پیوندها نیست .در نمونهی تحقیقی ما ،پیوند با اجتماع در میان هنرمندان
هیپهاپ به شکلی از یکدیگر تمایز مییافت که نشان میداد زندگی کردن در مناطقی که تفکیک نژادی
شدهاند یا در مناطق عمدتا سیاهپوستنشینی که دارای محرومیتهای متمرکز هستند ،به رابطهی هنرمندان
با اجتماعشان عمق میبخشد .برای آنها که سابقهی طوالنیتری در نزدیکی به این فضاها یا زندگی در
آنها داشتند ،اجتماع ،صورتی جغرافیایی و ویژه داشت .افرادی که چنین تجربیاتی نداشتند ،اجتماع برایشان
شمایلی فرامادی و روحانی داشت .عالوه بر اینها ،تعداد زیادی از هنرمندان با تجربهی نابرابریهای
محلهمحور نگرانیهایی حول اثرگذاری هنری خود داشتند و احساس مسئولیتی شدید در قبال اجتماع را
ابراز میکردند.
محوریت تجربیات محلی در تعابیر و رویکردهایی که هنرمندان از اجتماع داشتند ،قدرت انواع خاصی
از مکانها را در فرآیندهای مکانسازی سیاهپوستان آشکار میکند ( .)2016 .Hunter et alخلق عامالنهی
معنا و حس تعلق توسط آمریکاییهای سیاهپوست در مکانهایی که تحت تأثیر محرومیتهای ساختاری-
اجتماعی بودهاند سابقهای طوالنی دارد (.)2008 Nieves ;2016 .Hunter et al ;2000 Gieryn
یافتههای ما نشان میدهد که تجربهی زندگی در مناطقی با محرومیتهای متمرکز ،احساس پیوند هنرمندان
با اجتماع را بسیار فراتر از تعهداتشان به هنر اجتماعی آگاه شدت میبخشد.
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به رسمیت شناختن این الگو ،خطر رمانتیزه شدن مقاومت جامعهی سیاهپوست در مواجهه با ستم
ساختاری را در خود دارد .این خطر به هنگام مشاهدهی قدرت اجتماعات مصیبتزده نیز وجود دارد؛
هنگامی که این اجتماعات ،بیآنکه درک درستی از ماهیت مسئلهزای شرایط ساختاری محلههای خود
داشته باشند ،از این قدرت جهت تولید حس تعهد و وظیفه برای ایجاد تغییرات اجتماعی استفاده میکنند.
چارچوب ایدهی مکانسازی سیاهپوستان به محققان اجازه میدهد که ضمن اشاره به مشکالت و شرایط
ساختاریای که منجر به بروز آنها میشود ،مقاومت و تفوق را در پیوندهای هنرمندان با اجتماع فهم
کنند .به واسطهی همین دو مورد هم هست که مکانسازی سیاهپوستان در برابر خطر مذکور به مثابهی یک
ضدضربه و حفاظ عمل میکند .اگرچه احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی هنرمندانی که قسمت اعظمی از
حیات خود را در محلههایی با محرومیت متمرکز گذراندند بسیار شایان توجه و منحصر به فرد است ،اما
این هنرمندان در جایگاه چالشبرانگیزی قرار دارند :آنها ارتباط و احساس مسئولیت بیاندازهای در قبال
محلههای جغرافیایی ابراز میکنند اما منابع اجتماعی و مادی کمتری برای برآورده ساختن آن غایات دارند.
نیروهای ساختاری از سویی نیاز به عاملیتی خالقانه را [جهت تغییر] میآفرینند و از سوی دیگر ،ابزار در
دسترس انسانها را محدود میکنند؛ این تقاطع شکنندهای که از دل نیروهای ساختاری بیرون میآید ،چهار
ضرورت و پیامد کار ما را برجسته میکند :اول اینکه ،مرکزیت بخشیدن به بازیگرانی همچون هنرمندان
در پژوهشمان ،هنگامی که قانونگذاران و مسئولین شهری تصمیماتی اتخاذ میکنند که بر اجتماع آنان اثر
میگذارد ،کاری مهم و قابل توجه است .اتصال و تعهد هنرمندان به مکانهای سیاهپوستی و مشاهدهپذیری
محلی از آنها عناصری قدرتمند در بازتوسعهی تالشهایی که توسط نقطه نظرات دروناجتماعی هدایت
میشوند میسازد .دوم اینکه یافتههای ما ،نقشی که نژاد و طبقه در فرآیند مکانسازی سیاهپوستان بازی
میکنند را به بحث میگذارد .اگرچه در معرض محرومیتهای متمرکز بودن تعریف هنرمندان را از اجتماع
و ارتباطشان با آن را عمیقا تحت تأثیر قرار میدهد ،اما در معرض فقر بودن دلبستگی محلی قدرتمندی به
وجود نیاورد؛ در عوض در مکانهای سیاهپوستی بود که در معرض محرومیت متمرکز بودن ،به چنین چیزی
انجامید .آن هنرمند سفیدپوستی که در فقر اما در یک منطقهی سفیدپوستنشین طبقهی متوسطی بزرگ
شده بود متفاوت از بقیه افراد دستهای که در آن قرار داشت بود اما اجتماع خود را شهرش ،و نه محلهاش
میدانست .عالوه بر این ،هنرمندانی که در گروه طبقهی متوسط رو به پایین و طبقهی کارگر قرار داشتند
و نسبت به محلههای شدیدا محروم ابراز دلبستگی میکردند ،همگی در مجاورت مناطق محروم عمدتا
سیاهپوستنشین میزیستند .همچنین ،تمامی هنرمندان در معرض محرومیت متمرکز نیز در مناطق عمدتا
سیاهپوستنشین 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 آنها ،جمعیت هنرمندان سیاهپوست
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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 وابستهی نژاد و طبقه بر روی هنرمندان غیرسیاهپوست
و دیگر انواع محلهها به پژوهشهای بیشتری نیازمند است.
یافتههای ما همچنین به اهمیت تاریخی اتحاد طبقات متقابل 1در استراتژیهای مکانسازی سیاهپوستان
اشاره میکند .تحقیقات نشان میدهد که ساکنان محلههای ممتاز به لحاظ مادی (,1999 Pattillo-McCoy
 )2007و هنرمندان هیپهاپ ( )2013 Youngدر برقراری تعامل جهت اجتماعسازیهای غیررسمی
ِ
متفاوت تجربیات محلی که ایدههای مشترکی
بهتر عمل میکنند .برقراری پیوند میان هنرمندان از گروههای
دربارهی اجتماع دارند ،میتواند کشمکش دوگانهی ساختار/عاملیت را به پشتیبانی از ساخت و بازسازی
مکانهایی به واسطهی هیپهاپ تبدیل کند که هنرمندان نسبت به آن مکانها احساس اتصال میکنند
( .)2016 .Hunter et alسرانجام ،تجزیه و تحلیل ما بیانگر این است که چارچوب ایدهی مکانسازی
سیاهپوستان میتواند مؤلفهی قدرتمندی برای تحلیلهای آتی از مکانهای روستایی سیاهپوستنشین واقع
شود .این واقعیت که برخی از هنرمندان در نمونهی ما که با اجتماعات جغرافیامحور احساس نزدیکی و
اتحاد میکردند ،خود از شهرهای جنوبی کوچک و عمدتا سیاهپوستنشین میآمدند ،بیانگر این است که
پژوهش دربارهی این فضاها ،میتواند شاخهی ثمربخشی در درخت مطالعات آینده در زمینهی ایدهی
مکانسازی سیاهپوستان باشد.
نمونهی تحقیقاتی ما را غالبا مردان سیاهپوستی از ایاالت جنوبی آمریکا تشکیل دادهاند .برای درک این
که چگونه مکان ،تعبیر هنرمندان را از مفاهیم اجتماع و مسئولیت شکل میدهد ،انجام کارهای دیگری با
ِ
جنوب پساجنبش حقوق مدنی،2
تعداد متفاوت در نمونه ضرورت پیدا میکند .چرا که زندگی اجتماعی در
الگوهای منحصر به فردی در نابرابریهای فضایی در خود دارد (Hunter ;2009 Hendry and Edwards
 .)2016 and Robinsonمصاحبه کردن با هنرمندان خارج از جنوب میتواند تحلیل و بررسیهای مفیدی
به دست بدهد .اگرچه ما هیچ تفاوت جنسیتی قابل توجهی پیدا نکردیم ،اما جامعهپذیری جنسیتی احساس
مسئولیت زنان را در قبال دیگران ،و مسئولیت مازاد زنان سیاهپوست را در برابر «اجتماع/اجتماعات انبوه
سیاهپوستی» ( )2005 Schiemanو موقعیتهای منحصر به فرد و متزلزل در هیپهاپ (;2006 Collins
 )2004 Perry ;2012 Fischerتحریک کرده است؛ و این بدان معناست که تکرار این پژوهش با هنرمندان
زن بیشتر ،میتواند در زمینهی اینکه چگونه کنار هم قرار گرفتن موقعیت اجتماعی و تجربهی محلی ،کار
 1اتحاد طبقات متقابل یا مخالف ( )Cross-Class Allianceمفهومی بود که تروتسکیستها از آن برای توصیف سازمانی استفاده میکردند که
در آن اهمیت تقابل طبقات به دلیل وجود هدفی مشترک از بین میرفت.
 2جنبشی که در دههی  50و  60توسط سیاهپوستان به منظور مبارزه برای به دست آوردن عدالت اجتماعی شکل گرفت.
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اجتماعی هنرمندان هیپهاپ را تحت تأثیر قرار میدهد ،یافتههای مفیدی حاصل کند.
علیرغم محدودیتهای مختلف ،یافتههای ما بر اهمیت اجتماعی هیپهاپ و توانایی بیهمتای آن
در اثرگذاری بر مخاطبان و آغاز تغییر اجتماعی تأکید میکند (Rose ;2012 Mohammed-Akinyela
 .)2006 Watkins ;1994این یافتهها ،ترسیم میکند که هنرمندان چگونه با قرار گرفتن در معرض مردم
و مکانهای سیاهپوستیای که تحت تأثیر نابرابریهای ساختاری بودهاند ،اعتقاد خود را دربارهی اجتماع
و مسئولیت هنرمندانه شکل میدهند .از همین طریق هم هست که به آشکار ساختن قدرتی که فضاهای
خاص جغرافیایی در فرآیندهای مکانسازی سیاهپوستان در خود دارند ،میپردازد .با توجه به مزایای
شناختهشدهی هیپهاپ در آموزش ،عرصهی عدالت اجتماعی ،و ارتقای شخصی و همگانی (Ginwright
 ،)2009 Hill ;2002 and Cammarotaشاید بتوان گفت که اگر هیپهاپ فرصتهای مازادی برای
هنرمندان فراهم آورد تا آنها بتوانند اجتماعات خود را در آغوش کشیده و آنها را تغییر دهند ،از این هم
تأثیرگذارتر خواهد شد.

تشکر و قدردانی
مایلیم که از همهی هنرمندانی که وقت گرانبهای خود را برای مصاحبه در اختیار این پروژه گذاشتند
تشکر کنیم .همچنین از دکتر برایان مککن و دکتر لوری مارتین به خاطر حمایت از این پروژه به واسطهی
خواندن پیشنویسها و ارائهی بازخورد کمال قدردانی را داریم.
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Keepin’it Real1
آدریناکلی
مترجم  :احمدسعیدی
فرهنگ هیپ هاپ ،خاصه موسیقی رپ ،بهخاطر پیوندش با قدرت سیاسی سیاهپوستان ،به دست دادن
تصاویر جاندار از زندگی روزمرۀ آنان و توانش در گفتوگو با جوانان سیاهپوست و انگیزاندنشان ،هم از
سوی عامۀ مردم و هم از سوی منتقدان دانشگاهی تحسین شده است .مقالۀ حاضر بر رابطۀ میان فرهنگ
هیپ هاپ و جوانان سیاهپوست تمرکز میکند .در صفحات ِ
پیش رو من به تشریح این مسئله میپردازم که
چگونه جوانان آمریکایی-آفریقایی در بستر زندگی روزمره از هیپ هاپ به عنوان شکلی از سرمایۀ فرهنگی
بهره میبرند .عالوه بر این ،خواهم گفت که این شکل خاص از سرمایۀ فرهنگی ممکن است برای تایید
 keep it real 1اصطالحی است که در گویش عامیانه و خیابانی توسط سیاهپوستان استفاده میشود .به نوعی میتوان معادل معنوی آن را
عبارت « سیاهپوست واقعی باش» دانست .نگارنده مقاله نیز در همین معنا از این اصطالح استفاده کرده است  :اصیل بودن /سیاهپوست واقعی
بودن.
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و تصدیق هویت سیاهپوستان به کار گرفته شود .و در نهایت به کاوش در این باب خواهم پرداخت که این
هویت به چه شکلی بر پایۀ نقشهای جنسیتی سنتی مفصلبندی شده است .برای فهم هویت در این زمینه
از نظریۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیو بهرۀ بسیاری بردهام تا بتوانم بررسی کنم که جوانان سیاهپوست چگونه
در محیطهای عمدت ًا سیاهپوستنشین مرزهای مشروع نژادی را برمیسازند .هدف من تعمیم دادن نظریۀ
بوردیو بهواسطۀ مشاهدۀ روابط درون قومی /نژادی و فرآیندهای ایجاد تمایزیست که در میان آنها جریان
دارد .مشخص ًا به بررسی چرایی و چگونگی این مسئله میپردازم که هویت جوانان سیاهپوست در رابطۀ
روزمرهشان با یکدیگر شکل میگیرد و دستخوش تغییر میشود و فرهنگ هیپ هاپ در میانۀ این تعامل
بعنوان میانجی عمل میکند.
من مذاکرات و تعامالت مربوط به هویت جوانان سیاهپوست را با توجه به پیوندهایش با روندهای
ادغام و طرد درون گروهها بررسی میکنم .با ادعای لمونت و الرو )1988( 1مبنی بر اینکه یکی از جنبههای
مهم نظریۀ بوردیو پذیرفتن نقش اساسی سرمایۀ فرهنگی در مسئلۀ طرد و ادغام اجتماعی است .این دو
نفر تعریف تازهای برای سرمایۀ فرهنگی به عنوان «امری نهادینهشده یعنی سیگنالهای فرهنگی وسیعی
(نگرش ،ترجیحات ،دانش رسمی ،رفتارها ،کاالها و پشتوانههای هویتی) که به کار طرد اجتماعی و فرهنگی
میآیند ».پیشنهاد میکنند .با مشاهدۀ دانش ،رفتارها ،و اعتبارات الزم در محیط زندگی جوانان سیاهپوست،
بحث سرمایۀ فرهنگی را با توجه به ارتباطش با نژاد و هویت پیش خواهم برد .رویهمرفته در این مقاله دو
هدف را دنبال میکنم؛ نخست تالش دارم تا نظریۀ بوردیو را با به دست دادن گزارشی مردمنگارانه از فرآیند
بنانهادن مرزهایی حول هویت نژادی و حفاظت از آن توسط نوجوانان سیاهپوست در یک مرکز نوجوانان،
بسط دهم .در مرحلۀ دوم به بحث در این مورد میپردازم که چگونه جوانان سیاهپوست در این محیط از
فرهنگ هیپ هاپ برای بنانهادن این مرزها بهره میگیرند.
ِ
نخست این مقاله بحثهای نظری را مرور میکنم و سپس به این سوال میپردازم که چرا هیپ
در پارۀ
هاپ آن هم در این بازۀ زمانی خاص؟ همچنین در مورد جای خالی نوشتههای 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 باهمستانهای 2درونقومی اشاره خواهم کرد .در پارۀ دوم مقاله این شکافهای نظری و عملی
را با توجه به یک گزارش مردمنگارانه از رابطۀ موجود میان جوانان سیاهپوست ،فرهنگ هیپ هاپ و
هویت سیاهپوستان خواهم کاوید .با توجه به اطالعات به دست آمده از یک مردمنگاری از مرکز جوانان
 2معادل پیشنهادی داریوش آشوری برای comunity
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شهر ،این مسئله را واکاوی میکنم که جوانان سیاهپوست چگونه فرهنگ هیپ هاپ را در تعامل با یکدیگر
میگنجانند .پرسش اصلی مقالۀ حاضر این است :هیپ هاپ چگونه به گفتوگو با جوانان سیاهپوست
میپردازد و آنها را برمیانگیزاند؟ و در نهایت به این مسئله میپردازم که استفادۀ جوانان سیاهپوست از
فرهنگ هیپ هاپ چه ارتباطی با هویت نژادی و پذیرفتهشدن بهعنوان یک سیاهپوست دارد.

جوانان سیاهپوست ،فرهنگ هیپ هاپ و بازنمایی:
1
چگونه میتوان اصیل بود؟
موسیقی هیپ هاپ در اواخر دهۀ هفتاد میالدی در پهنۀ موسیقی شکوفا شد که این رخدادی مهم در
تاریخ آفریقایی-آمریکاییها محسوب میشود .اواخر دهۀ هفتاد زمانی است طبقۀ متوسط و کارگ ِر سیاهپوست
ِ
محالت فقیر و تکافتادۀ سیاهپوستان خارج شدند .بهمحض خروج سیاهپوستان از مناطق
به مدت دو دهه از
فقیرنشینِ داخلی شهرها ،مخدرهایی همچون هرویین و کراک وارد صحنه شدند .آغاز هیپ هاپ همچنین
مصادف بود با شروع دورۀ حکومت ریگان و بوش که تا دهۀ نود ،چیزی بیش از یک دهۀ بعد ،ادامه داشت.
این بازه از سرمایهداری متاخر دقیق ًا همان زمانی است که هویت جدید جوانان سیاهپوست ظهور میکند،
همان دورهای که با نشانههایی همچون «صنعتزدایی ،اصالحات ساختاری اقتصادی و تجدید حیات
نژادپرستی شناخته میشود» .تکامل رپ در نیویورک به ایجاد ارتباط با جوانان التین و سیاهپوستی منجر شد
که به کارآموزی مشاغل فنی و متعاقبا حاشیهای و غیررسمی هدایت میشدند؛ بواسطۀ روایت داستانهای
این افراد به آنها امید و شخصیت میبخشید .داستانهایی که به دلیل تاثیرات مواد و اصالحات ساختاری
جغرافیایی و اقتصادی اواخر دهۀ هفتاد و دو دهۀ متعاقب آن به شکل روزافزونی با «محلههای پایین و کف
خیابون» 2تعریف میشد.
این توان نهفته در موسیقی رپ و به خصوص رپرها در نوشتن داستانهایی از تجربیات شخصی
خودشان بود که موجب میشد جامعۀ هدف ،یعنی جوانان سیاهپوست ،جذب این موسیقی شوند .استفادۀ
هیپ هاپ از الگوهای موسیقیایی آهنگهای قدیمی آر اند بی ( )R&Bو استفاده از گزینگویههای رهبران
سیاسیای همچون استوکلی کارمایکل(کوام تور) و مالکوم ایکس« ،ترانۀ رهایی» را برای جوانان سیاهپوستی
ِ
ترکیب تجارب فردی و گروهی
که در هزارتوی جستوجوی هویت خود گیر افتاده بودند پدید آورد .این
در آهنگهای نخستین بسیار دیده میشود؛ برای مثال آهنگ « »Rapper’s Delightاز گروه «شوگر هیل
1 How to keepin’it real

 2نگارنده از  block, corner and the hoodاستفاده کرده که به ساختار شهری نیویورک و برخی دیگر از شهرهای آمریکا مربوط است.
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گنگ» 1و یا آهنگ « »The Messageاثر «گرندمستر فلش اند فیوریِس فایو» 2با حضور «ملی مل» .3هر دوی
این آهنگها به دلیل سبک ترکیبی و گاه ازهمگسیختۀ خود به هم مربوطاند؛ شوگرهیل گنگ از یک موسیقی
دیسکوی قدیمی به اسم « »Good Timesاز «شیک» 4به عنوان موسیقی زمینۀ اشعار خود استفاده میکند
و ملی مل در برابر اسکرچ 5و ترکیب گرندمستر فلش بر روی صفحههای گرامافون صحنههای روشنی از
زندگی شهری سیاهان در اشعار خود تصویر میکند .این ترکیب همان چیزی است که کاتینا استاپلتن 6آن
را یک «فرهنگ خیابانی اصیل» مینامد که تجربۀ جوانان سیاهپوست را بازنمایی میکند .این اصالت به هیپ
هاپ برای تبدیل شدن به صدای جدید آمریکای سیاه و جوان کمک کرد ،امری که که گفتۀ گیلوری 7را تایید
میکند که هیپ هاپ «سیاهپوستیترین فرهنگ است ،فرهنگی که معیاری برای سنجش تمامی سبکهای
دیگر فراهم میکند».
اگر همانگونه که گیلوری اشاره کرد ،هیپ هاپ سیاهپوستیترین فرهنگ تا به امروز بوده باشد ،مهم
است که اهمیت و کارآییاش در ارتباط با باهمستانهای سیاهپوستان و هویت نژادی آنان ارزیابی شود.
اهمیت هیپ هاپ برای جوانان سیاهپوست تا کنون در طیف وسیعی از رشتهها از جمله مطالعات فرهنگی،
روانشناسی و جامعهشناسی به بحث گذاشته شده است .برای مثال واتکینز )1998( 8میگوید فرهنگ هیپ
هاپ «جوانان سیاهپوست را نمایندگی میکند» و « به مخزنی غنی از تولیدات جوانان سیاهپوست بدل شده
است» .نظریهپردازان علوم انسانی و اجتماعی به این نتیجه رسیدهاند که تولید فرهنگی به فهم چگونگی
ردو بدل شدن معنا میان تولیدکننده و مصرفکننده کمک میکند .آنچه در این گفتوگو(تبادل معنا میان
تولیدکننده و مصرفکننده) اهمیت ویژهای دارد ،روندهایی است که طی آن مصرفکنندگان متعاقب ًا از
معناها(ی تولید شده) در رابطه با بنا نهادن هویت و باهمستانها استفاده میکنند .بسیاری از بازنماییهایی که
از تولید فرهنگی سیاهپوستان موجود است نشان میدهد که یک کشمکش جاری در رابطه با هویت در درون
باهمستانهای سیاهپوستان 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 لیپستیز 9میگوید هیپ هاپ «از طریق نمایش باهمستان را به وجود میآورد 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 تخیلیِ موجود میان مردمانی که با آوارگی ،سرخوردگی و ناامیدی دست به گریباناند را ترسیم
میکند» .این که فرهنگ هیپ هاپ دقیقا به چه نحوی این کار را در رابطه با روابط واقعی یا تخیلی مردم
و ایزار گرد همآوردن آنان انجام میدهد سوال مهمی است که باید در بحثهای مربوط به هویت جوانان
سیاهپوست ،سرمایۀ فرهنگی و فرهنگ هیپ هاپ پاسخ آن را کاوید.
پیر بوردیو در مقالۀ «فرمهای سرمایه» 1اهمیت سرمایه را در ایجاد هویت فردی و اجتماعی به بحث
میگذارد .سرمایۀ فرهنگی بهواسطۀ کارکرد سمبولیکش با سایر سرمایهها نظیر سرمایۀ اقتصادی یا اجتماعی
تفاوت دارد؛ همچنین مبدّ لبود ِن نمودهای اکتساب آن موجب میشود بهسختی بتوان تشخیص داد که
چگونه به دست آمده است .به بیان دیگر ،نمود سرمایۀ فرهنگی بهعنوان سرمایهای نمادین معموال بهنحوی
است که بهشکل خصیصهای «طبیعی» در رابطه با فرد به چشم میآید .همانطور که خود بوردیو میگوید:

دور از انتظار نیست که سرمایهی فرهنگی به خاطر مبدّ لتر بودن شرایط اجتماعی برای
جابهجایی و کسب ،نسبت به سرمایههای اقتصادی ،به مثابۀ سرمایهای نمادین عمل کند؛ یعنی
نه همچون (یکی ازانواع) سرمایه ،که به عنوان مرجعی صالحیتبخش که نوعی از کجفهمی را
اعمال میکند ،فهم شود.
سرمایۀ فرهنگی مردم را در یک وضعیت سلسل ه مراتبی خاص در میان هماالنشان جای میدهد؛ عالوه
بر این بهعنوان 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 میکند.
سرمایۀ فرهنگی بهعنوان معیاری برای طرد از یک گروه اجتماعی ،مسلم ًا یکی از مهمترین جنبههای
نظریۀ بوردیو است .همانگونه که لمونت و الرو( )1988میگویند ،توجه به رابطۀ میان سرمایۀ فرهنگی
و فرآیند ادغام و طرد اجتماعی به درک هر چه بهتر فرآیند تمایز و نشانهگذاری اجتماعی درون گروهها
میانجامد .بر این اساس اعضای یک گروه مرزهایی را ترسیم میکنند و بر اساس این مرزها افراد پذیرفته
یا طرد میشوند .متاسفانه مطالعات اخیر در باب سرمایۀ فرهنگی در توضیح کاربردهای آن در تعیین حدود
ادغام و طرد درون جماعتهای قومی /نژادی ناکام ماندند .این بازنماییها همچنان بر دستیابی به فرهنگ
واال تمرکز کردهاند و مهم تر از این بازنماییهای مربوط به سرمایۀ فرهنگی و باهمستانهای سیاهپوستان
بیشتر بر فقدان سرمایۀ فرهنگی سیاهپوستان در مقابل سفیدپوستها تمرکز دارد .این شکاف ،همانگونه
که بوردیو در نظر داشت ،به شکلی گسترده در جامعهشناسی آموزش و پرورش موردتوجه قرار گرفت.
در نتیجه این مطالعات به بررسی میزان سرمایۀ فرهنگی سیاهپوستان در برابر سفیدپوستها پرداختهاند (با
1 The Forms of Capital
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استفاده از معیارهای سفیدپوستان).
این پرسش که گروههای قومی /نژادی چگونه از مرزهای خود یا مرزهای تحمیلیِ اجتماع برای
تشخیص این که کسی به یک زمینۀ خاص تعلق دارد یا نه استفاده میکنند بیپاسخ مانده است .برای مثال
ممکن است نشانهای همچون رنگ پوست دیگر سنجۀ کارآمدی برای تعیین هویت یا اصالت نژادی افراد
نباشد .گروههای قومی و نژادی برای تعیین اصالت افراد بر اساس معیاری غیر از رنگ پوست معموال به
ِ
ساختن سنجه ِ
وضعیت دیگری دست میزنند تا با تعیین مرزها ،باهمستانهایی درون خود ایجاد کنند.
های
مطالعۀ جان هال 1در باب فرآیند تمایز ،رتبهبندی پایگاههای اجتماعی و نمایانگر آن درون گروهها فهم
بهتری از شکلگیری هویت جمعی و کشمکش بر سر آن به دست میدهد .هال مدعی است که بوردیو در
نظریۀ سرمایۀ فرهنگیِ خود در بررسی رتبهبندی پایگاه اجتماعی درون گروهها ،مگر در موارد مربوط به
اقتصاد ،با نادیدهگرفتن و محدود ساختن فهم موجود از پایگاهاجتماعی و تمایز در گروهها دچار خطا شده
است .او میگوید:

ارزشهای درونی و عالئم بیرونی که قومیت را محدود میکنند احتماالً پایههایی غیر اقتصادی
نیز دارند...برپایۀ تعریفی فرهنگی( برخالف تعریف زیستی) از قومیت ،عادتوارهای 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 غنیتر از مرزها(ی درون گروهی) و سرمایۀ فرهنگی مهم است
که به ارزشها و عالمتها جدای از نشانگرهای طبقات اجتماعی نگاه بیندازیم .عالوه بر این در مبحث نژاد
و قومیت ،قو ِل نقل شده از او به ما گوشزد میکند که احتماالً نمیشود هویت یک نفر (یا اصالت هویتش)
را به سادگی به ویژگیهای فردیاش ،همچون رنگ پوست ،نسبت داد؛ بلکه این بیشتر به عملکر فرد در
ساختار درون قومی آن هویت بستگی دارد.
از مباحث مهم در رابطه با سرمایۀ فرهنگی میتوان به یافتههای جودیت باتلر )1990( 2پژوهشگر
مطالعات فرهنگیِ فمنیستی نام برد .او معتقد است که افراد برای پر کردن هویت /نقشهای از پیش مشخص
به اجرای نمایش میپردازند .در مبحث جنسیت و هویت زنانه مدعی است «هیچ هویت جنسیتیای جدای
از بیان کردن(ابراز) جنسیت وجود ندارد ...هویت از بازنمودهایی ساخته میشود که میتوان گفت نتایج
خودش هستند» .من این تعریف را در ارتباط با فهم گافمن )1959( 3از نمایش همچون قسمتی از زندگی
1 John Hall
2 Judith Butler
3 Goffman
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روزمره ،استفاده میکنم تا نمایش جوانان سیاهپوست از هیپ هاپ ،فرهنگ سیاهان ،و هویت نژادی را
ِ
نمایش آن که «جنس ،سن ،ویژگیهای
توضیح دهم .تعریف من از نمایش با شرح گافمن از جلوی صحنه و
نژادی ،ظاهر و ابعاد ،ژست ،الگوهای سخن گفتن ،حاالت چهره ،حاالت بدن و از این دست چیزها» را
شامل میشود ،همخوانی دارد .این ویژگیها در کنار هم عمل میکنند و به آنچه باتلر ( )1990آن را «یک
هسته یا نادۀ درونی» مینامد ربط پیدا میکنند ،همچنین نظریات بوردیو در باب سرمایۀ فرهنگی را به خاطر
میآورند .این مادۀ درونی یا مرکزی همچون کیفیت طبیعیِ اصیلی مربوط به فرد ،عمل میکند.
با اینکه تمامی این نویسندگان زبانی نظری را برای توضیح این مسئله که هیپ هاپ چگونه جوانان
سیاهپوست را خطاب قرار میدهد و آنها از چه ابزاری برای تعامل با یکدیگر استفاده میکنند ،پروراندهاند
اما کارهای مردمنگارانۀ انگشتشماری وجود دارد که به شیوههای گنجاندن هیپ هاپ در زندگی روزمره
توسط جوانان سیاه پوست بپردازد .من تالش خواهم کرد تا یکی از استفادههای جوانان سیاهپوست از هیپ
هاپ را با توجه به یافتههای حاصل از مردمنگاری در یک مرکز نوجوانان در در کالیفرنیای شمالی شرح
دهم .علی الخصوص به این مسئله میپردازم که جوانان سیاهپوست چرا و چگونه در ارتباط با یکدیگر از
فرهنگ هیپ هاپ به عنوان شکلی از سرمایۀ فرهنگی در راستای بنانهادن مرزهای نژادی بهره میگیرند.
به طور مشخص این را بررسی میکنم چگونه جوانان از نمایش برای بروز این سرمایۀ فرهنگی استفاده
میکنند .من نمایش را به کارگیری زبان ،حرکات بدن ،مد و موسیقی برای بروز یک هویت سیاه مقابل سایر
ِ
جوانان تعریف میکنم .در صفحات ِ
نمایش فرهنگ هیپ هاپ به عنوان گونهای سرمایۀ
پیش رو اهمیت
فرهنگی و رابطهاش 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 ،عمدت ًا نوجوانان سیاه ،نظر خواهم انداخت .از این طریق چرایی و چگونگی نمایاندن
فرهنگ هیپ هاپ همچون بخشی اصیل از فرهنگ و هویت سیاهپوستان توسط جوانان را بررسی میکنم.
همچنین به کاوش در این باب میپردازم که هویت نژادی سیاهان چگونه بر پایۀ نقشهای جنسیتی سنتی
مفصلبندی شده است.

مرکز جوانان شهر :محلی برای وقتگذرانی
در زمان انجام این پژوهش دو سال بود که مرکز جوانان لیکلند 1در مرکز اجتماعات این شهر ،که
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 میدهند؛ اکثریت با آفریقایی-آمریکاییها و التینهاست ،البته در
سالهای اخیر تعداد تازهواردان آسیایی( مردم همونگ و اهالی الئوس) افزایش یافته است .ترکیب جمعیتی
مرکز جوانان هم شبیه به همین است ،اکثر اعضا آمریکایی-آفریقایی هستند و التینها و آسیاییها اقلیت را
تشکیل میدهند.
من در مرکز به عنوان یک داوطلب شروع به کار کردم و به تدریس در یک کالس فوق برنامه به اسم
«قدرت ذهن» در مدرسهای که مقاطع ابتدایی و راهنمایی را شامل میشد مشغول شدم .در همین کالسها
بود که در مورد «شب نوجوانها» شنیدم .برنامهای که شبهای جمعه برای برای جوانان سیزده سال به باال
برگزار میشد .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 جوانترها
در آن حضور نداشته باشند .اغلب فعالیتها در اتاق بازی انجام میشد؛ جایی که جوانان برای بیلیارد،
ورقبازی و بازیهای ویدئویی دور هم جمع میشوند .گفتنی است که بیشتر مشاهدات هفتگی من هم
در همین اتاق انجام میشد .اتاق بازی معموال پر از نوجوانهایی بود که بیلیارد یا ورق بازی میکردند ،در
گوشۀ اتاق مشغول اختالط بودند ،غذا میخوردند و گاهی تلویزیون تماشا میکردند .بسیاری از نوجوانانی
که با آنها مصاحبۀ غیررسمی داشتم میگگفتند دلیل آمدنشان به مرکز «وقت گذرانی» ،1دیدن دوستان و
بازی کردن است .برای مثال تیفانی ،دختر سیزده سالۀ آمریکایی-آفریقایی ،گفت «از دیدن مردم ،آهنگ
گوش دادن و ...اون ِ
اتاق نقلیای که اونجاست ،اتاق بازی ،خوشم میاد» ،این حرف نشان میدهد که مرکز
در واقع جایی برای جوانان بود که دور هم جمع شوند ،با هم تعامل کرده و ریلکس کنند.
بازی و سایر فعالیتها در مرکز به جوانها این امکان را میداد که آرامش ذهنی بیشتری داشته باشند
و بتوانند آزادانهتر( از مدرسه و دیگر محیطها) 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 جوانهای سیاهپوستی که هیپ هاپ گوش نمیکنند چه فکر میکنند ،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 میکنه» .در نهایت میشل گفت
که حتی «همکالسیهای مکزیکی منم (هیپ هاپ) گوش میکنن» که نشاندهندۀ این است که این مسئله از
1 hang out
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مولفههای هویتی جوانان ،مخصوص ًا جوانانسیاهپوست است (حتی اگر مکزیکیها به آن گوش کنند) .این
اظهارات نشان میدهد که شرکت در نمایش فرهنگ هیپ هاپ برای چوانان سیاهپوست در راستای تصدیق
هویتسیاهپوستیشان ضروری است.
بیشتر جوانان سیاهپوست کم و بیش به طور منظم در نمایش هیپ هاپ شرکت میکنند .در مجموع
پسرها بیشتر از دخترها و سیاهان بیشتر از سایر گروهها به نمایش پرداختند و توجه مخاطبان بیشتری را
جلب کردند .در پاراگرافهایی که میآید ،بر دو جوان از اعضای عادی مرکز که با استفاده از مد ،ژستها،
زبان و موسیقی در سطوح مختلفی در نمایش شرکت داشتند تمرکز میکنم .دووین ،پسر چهارده ساله،
یکی از کسانی است که در تمامی شب نوجوانها شرکت داشته .هر بار که به مرکز رفتم آنجا دیدمش.
او از اولین پسرهایی بود که توجهم را جلب کرد ،زیرا به نظر میرسید که بیشتر جوانها و کارمندها را
میشناسد .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 لباسهای همیشگیاش متشکل از «پولو»ی گشاد و شیک،
شلوار جین گشاد ،کت چرم و کتانیهای نایک مدل مایکل جردناش به نظر میرسید به سادگی بتواند در
یک موزیک ویدیو حضور داشته باشد.
من چند بار در موقعیتهای متفاوت دیدم که دووین دست به اجرای نمایش میزند ،مثال در اتاق بازی،
زمین بسکتبال ،و گاه در جلسات درس که در مرکز مینشست .مخصوصا یکی از چندین وچند باری که
ِ
هفت خبیث بازی کردن در اتاق بازی بودم را به یاد دارم .بعضی
در مدت انجام مشاهداتم در مرکز مشغول
نوجوانها بیلیارد بازی میکردند و بقیه فقط برای خودشان نشسته بودند .تلویزیون داشت مراسم اهدای
جوایز  MTV1را پخش میکرد که تصویر موزیک ویدیوی  You Make Me Wannaاز آشر ،2خوانندۀ
جوان آمریکایی -آفریقایی که توسط یکی از کلهگندههای هیپ هاپ جنوب ،جرمین دوپری ،3معرفی شده
است ،روی صفحه آمد .دووین در طول پخش موزیک ویدیو در اتاق قدم میزد ،برای حضار میخواند و
در عین حال میرقصید .در حالی تک تک از مقابل افراد رد میشد و آهنگ را میخواند ،جوری از حاالت
چهره و حرکات دست استفاده میکرد که انگار عمرش را سر این کار گذاشته .حضار داخل اتاق یا مستقیما
توجهی نشان نمیدادند و تنها زمانی که از کنارشان رد میشد میخندیدند یا اینکه با تکان دادن سر کارش
را تصدیق میکردند و نشان میدادند که او همان آدم شیکپوش و خوشمشربی است که بقیه تا پایان
همراهیاش میکنند ،و نهایت ًا نمایشش را بهتر میکردند .توانایی او در در جلب توجه بیشتر حاضران به
نمایشش در کنار شیوه و سبک کلی لباس پوشیدناش ،سرمایۀ فرهنگی الزم برای «سیاهپوست واقعی بودن
 1یک 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 سیاهپوستش در مرکز را تشکیل میداد.
هرچند یک موزیک ویدیو در پس زمینۀ نمایش دووین وجود داشت اما موسیقی تنها عنصر الزم برای
نمایش نیست .بقیه اعضا(ی مرکز) مثل تیفانیِ سیزده ساله از کدهای فرهنگی دیگری غیر از موسیقی برای
درگیر کردن مخاطبان استفاده میکنند .به طور خاص نمایش تیفانی ،عمدۀ 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 میشد.برای مثال وقتی برای بار نخست تیفانی ،دختر آمریکایی -آفریقایی
با رنگ پوست قهوه ِ
ای روشن که قرمزی میزد ،را دیدم موهای صافش که تا شانه میرسید را دم اسبی
بسته بود و یک شلوار گشاد چوب کبریتی آبی کمرنگ و بلوزی خاکستری پوشیده بود .اولین بار بود که به
مرکز میآمد 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 جوانها پیش از
شروع شب نوجوانها بودم .برخالف شلوار گشاد چوب کبریتی و بلوزی که در زمان مالقات اولمان 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 میچسبید .مدل موهایش هم فرق کرده بود .دیگر
خبری از دم اسبی نبود ،کالهی سر کرده بود که درست تا باالی ابروهایش را میپوشاند و بقیه موهارا از
زیر کاله ریخته بود بیرون .عجیبترین چیز اما تاپ پلنگی نیمتنهای بود که به تن داشت .وقتی وارد شد به
محض دیدنش یاد «دخترای شیطون»ی افتادم که مادر و مادربزرگم وقتی کوچکتر بودم درموردشان حرف
میزدنند .دخترهایی که معموال لباسهای تنگ میپوشند ،با پسرها الس میزنند ،و در برابر بزرگترها حاضر
جوابی میکنند .نحوۀ لباس پوشیدنش شبیه به زنانی همچون لیل کیم ،1ایو 2و آشانتی 3که 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 محبوبها حساب میشد،
دور و بر پسرهایی از جمله دووین میپلکید و با آنها الس میزد و رفتارش تهاجمیتر (از قبل) به نظر
میرسید .برای مثال معموال میدیدم که با دووین و بقیۀ پسرها کشتی میگیرد ،دنبالشان میدود و یا آنها
دنبالش میکنند .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 دستهایش 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 میکرد ،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 جوانتر آمریکایی-آفریقایی،
کشتی میگرفت با مشت زدن به او سعی میکرد بگوید تا تنهایش بگذارد و اعالم کند که« :اه ،داری میری
رو مخم»؛ همینطور دیدم که با تمام سرعت به دنبالش میدود که درست سیصدوشصت درجه با رفتار
محافظهکارانه و سرخوشانهاش با جیکوب و دیواین فرق داشت .تیفانی به دلیل ظاهر و رفتار جدیدش
میتوانست توجه پسرها را از طریق این شیوه ،به خود جلب کند.

ترسیم حدود :محبوبیت و  مرزهای نژادی در مرکز
رقابت برای (جلب) توجه چه میان کارکنان و چه جوانان در مرکز عادی بود .یک از راههای کسب
توجه مورد نظر ،اجرای نمایشهایی بود که چند موردش را پیشتر نقل کردم .این نمایشها و مقبولیت
بر اساس هویت نژادی سیاهپوستان بر پایۀ عوامل متفاوت زیادی بنا شدهاند .مثال دووین یکی از جوانهای
ِ
محبوب مرکز بود .تیفانی تازهوارد 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 آنها در کنترل ابزارهای نمایش و پذیرفتهشدن به عنوان یک سیاهپوست در محیط ،افزوده است.
همان طور که بوردیو در بحثش در مورد اهمیت سرمایۀ فرهنگی به عنوان یک ابزار میگوید «:سرمایۀ
فرهنگی همچون یک سالح و اهرم در منازعات و کشمکشهای جاری در میدان تولیدات سرمایه عمل
میکند ...منازعاتی که حاضران تواناییهایشان را به کار میگیرند و متناسب با تسلطشان بر این سرمایۀ عینی
سود میبرند» (ص .)247در این مورد محبوبیت جوانها بستگی داشت به میزان جذابیت ،آشناییشان با مد
و استفادهشان از حرکات بدن .با این حال واکنشهایی که به آنها داده میشد بسیار متفاوت بود .مثال دووین
توجه زیادی از سوی دخترها جلب کرد .من معموال چندتایی از آنها را میدیدم که اطرف مرکز دنبالش
میکنند .در عین حال درمیان کارکنان و پسرها هم محبوب بود .طرز نگاه کردنش در کنار شیکپوشی،
خونسردی و شوخیهای به جا و تعاملش با کارکنان به محبوبیت و تواناییش برای شرکت در نمایش
فرهنگ هیپ هاپ (سیلهپوستان) افزود.
به همین ترتیب سبک لباس پوشیدن تیفانی و جذابیت او بخشی از سرمایۀ فرهنگیای بود که برای
احراز هویت سیاهپوستی در محیط نیاز داشت .با این حال محبوبیت او در مرکز بیشتر به دلیل روابطش
با پسرها بود .او برای شرکت در نمایش به ابرازِ یک هویت جنسیتی خاص که در عین حال جنسی و
زنانه باشد نیاز داشت .این قضیه میراثی تاریخی را به خاطر میآورد که (طبق آن) هویت زنان سیاهپوست
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در ارتباط با دیگران تعریف میشود ،که به طور خاص در هیپ هاپ قابل مشاهده است .همان گونه که
پاتریشیا هیل کالینز میگوید« :نوع حضور زنان سیاهپوست در پورنوگرافی ،تنفروشی و تجاوز پسزمینهای
نهادی برای طیفی از روابط بین فردی که میان آنها و مردان سیاهپوست ،سفیدپوستها و یکدیگر وجود
دارد ،ایجاد میکند ».بسیاری از زنان در ویدئوهای هیپ هاپ تنها به عنوان ابژه جنسی و زائدههای صرف
در کنار مردان حضور دارند .هرچند که زنان سیاهپوست از ابتدای شروع این صنعت تا کنون گامهای بلندی
برداشتند و بیشترین توجه را به نقشی یکسان جلب کردند (مثال :کویین الطیفا ،میسی الیوت «خالف» 1و
مک الیت) .تیفانی بیشتر از سمت پسرها مورد توجه بود ،برعکس دووین که مخاطبان بیشتری میان کارکنان
و بقیۀ جوانهای مرکز داشت .این به ما نشان میدهدکه یک زن سیاهپوست برای پذیرفتهشدن 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 میشود.
فرضیات من در مورد محبوبیت این جوانها و روشهای متفاوتشان برای نمایش در نمایش بقیۀجوانا ِن
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» گونهاش توسط دیگران ،از جمله خواهرش ،مسخره میشد) او معموال لباس
فرم مدرسه اش که شامل شلوار آبی و بلوز سفید بود بود را همراه با کتانی نایکی مرکز میپوشید(.نوت)2
او اغلب برای جلب توجه با دیگران میجنگید اما به ندرت واکنش مثبت دریافت میکرد .مث ً
ال یک بار که
داشت همراه بقیه پسرها در اتاق بازی کشتی میگرفت  ،مجبور شدند بخاطر لگد زدنهای خشن و مکررش
از جوان دیگری جدایش کنند و در ادامه به خاطر «ندونستن اینکه که باید تمومش کنه» توسط کارکنان و
و بقیه جوانها سرزنش شد.به نظر میآید این واکنشهای منفی ریشه در ناتوانی او در کنترل ابزار نمایش
همچون پوشش مناسب ،خونسردی متعادل در تعامالت روزمره و استفاده از ژست درست دارد.

کسی که میتواند اصیل باشد :تصدیق یک هویت سیاهپوستی
کشمکشها در مورد محبوبیت و هویت سیاهپوستی در مرکز آن طور که من دیدم بر اساس عناصر
کلیدی زیادی شکل گرفته بود :نخستین آنها 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 .جوانهایی محبوبتر بودند که میتوانستند با موفقیت یک هویت هیپهاپی را از طریق به کارگیری
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مد ،ژست بدن ،و موسیقی به نمایش بگذارند .دووین و تیفانی هر دو پوشش مناسب و حرکان بهجایی
داشتند اما به اشکال کام ً
ال متفاوت توجه جلب میکردند .در مقابل دارین به خاطر ناتوانیاش در کنترل ابزار
نمایش هیپ هاپ :سبک لباس پوشیدن ،خونسردی متعادل و غیره ،نمیتوانست این هویت سیاهپوستی
خاص را ابراز کند .آن چه در این میان اهمیت دارد این است که اگر آن طور که گیلروی( )1997میگوید
هیپ هاپ سیاهترین فرهنگ و بازنمایی نسبت ًا کاملی از جوا ِن سیاهپوست بودن باشد ،همان طور که من
میگویم ،آنگاه میتوان گفت این المانهای نمایشی مهم و قابل توجه هستند زیرا تمام جوانان سیاه را
ِ
پوست واقعی و اصیل
برای پذیرفته شدن در محیط و از آن مهمتر برای پذیرفته شدن به عنوان یک سیاه
به استفاده از خود ترغیب میکنند .همان طور که نمایشهای دووین و تیفانی نشان میدهد ،هویت نژادی
و اصالت آن در این محیط همبستگی باالیی با مقولۀ جنسیت دارد .نمایشهای دختران و پسران در مرکز
جوانان شهر همان کشمکشها بر سر هویت منسجم را به ما نشان میدهد که پیشتر محققان دیگر در مورد
ِ
نمایش فرهنگ هیپ هاپ در جلوی صحنه به همراه حرفهایی
باهمستانهای سیاهان از آن سخن گفتهاند.
مثل « :ننه بزرگ منم رپ کلیسایی گوش میکنه» نشان میدهد که هیپ هاپ به یکی از نشانههای هویت
و فرهنگ سیاهپوستان در محیطهای مشخص بدل شده است .این کنشها در عین حال که مرزهای اصالت
و اعتبار را مشخص میکنند ،همان گونه که استوارت هال( )1997میگوید ،راهها و فرآیندهایی هستند که
فرهنگ را میسازند .با شرکت فرهنگ هیپ هاپ در آداب زندگی روزمره ،جوانان سیاهپوست از آن به
عنوان یکی از نشانههای خرده فرهنگ خود استفاده کردند .عالوه بر این ،مشابه ادعای باتلر مبنی بر این
که «:بدن جنسیتیشده کنشی است ...هیچ وضع هستیشناسانهای بدون کنشهایی که واقعیتش را شکل
دهند وجود ندارد»(ص )134.معتقدم مهم است عالوه بر بررسی چگونگی جنسیتی بودن هویت نژادی
سیاهپوستی ،به این مسئله نیز بپردازیم که آیا این هویت از نمایشهایی که آن را در محیطی همچون مرکز
جوانان شهر شکل میدهند جداست یا خیر.

نتیجه :بحث و نتیجهگیری برای مطالعات آتی
این مقاله حاصل بسط نظریۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیوست .من شرحی مردمنگارانه از نحوۀ استفاده از
سرمایۀ فرهنگی در ابعاد درون قومی در بنانهادن مرزها و وضعیت سلسله مراتبی درون باهمستانهای
سیاهپوستی تهییه کردهام .فرهنگ هیپ هاپ ،شامل مد ،حرکات بدن ،زبان و نمایش به عنوان سرمایۀ
فرهنگی ،مرزهایی را برای تعیین این که چه کسی محبوب است و چه کسی نیست ،چه کسی بیشتر از همه
حمایت و تشویق میشود و چه کسی در محیطی همچون مرکز جوانان سیاه محسوب نمیشود ،این است
کارکرد هیپ هاپ .این مرزها ،چنان که جان هال میگوید ،احتماال بیرون از این محیط و باهمستانهای
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سیاهان معنای چندانی نداشته باشد .اما به هر حال درون این محیطها (ی مربوط به جوانان) ،مانند همین
موردی که بررسی کردیم ،بسیار مهم هستند زیرا ارتباط بسیار استراتژیکی با آنها که اصیل محسوب
میشوند یا نمیشوند دارند و مرزها و سلسله مراتب نژادی را بر اساس آن میچینند .اگر این مرزها و
هاپ تیفانی و دووین در مرکز اهمیتی نمیداشت؛ اما به این دلیل که وجود
نشانهها نمیبودند نمایش هیپ ِ
داشتند و هر بار از طریق نمایشها تکرار میشدند ،جوانها به دنبال کردنشان تشویق میشدند.
از دیگر مسائل مهم در رابطه با مصرف و مفصلبندی مجدد هویت نژادی ،هویت جنسیِ زنان سیاهپوست
است .برای مثال بسیاری از جوانها در گفتوگوها میگفتند که آن چه در مورد هیپ هاپ برای آنها
مهم است «بیت» اثر است و نه کالم آن .در عین حال نمایشهای تیفانی و دووین تعاریف قدیمی موجود
در هیپ هاپ را تقویت میکند .در این مورد ،دختران جذاب با رفتار بسیار زنانه ،همچون تیفانی ،کسانی
بودند که میتوانستند در این محیط اجرا کرده و جلب توجه کنند .فرمهای اقتدار زنان معموال در نمایش
پدیدار میشوند .ارتباط میان این عوامل و هویت سیاهپوستی نیاز به بررسی بیشتر دارد در آینده دارد .مث ً
ال
آیا دخترانی که هویتی سنتی و شدیدا ً جنسی را به نمایش میگذارند تنها کسانی هستند که در این محیط
مقبولیت کسب میکنند؟ یا به بیان باتلر آیا دخترانی که قادر به ابرا این هویت جنسیتی خاص هستند هر دو
نقش هویتی خود ،زن بودن و سیاهپوست بودن ،را ایفا میکنند؟ این که چگونه برخی از زنان و دختران این
نمایش خاص مربوط به جنسیت را انجام نمیدهند نیاز به کاوش دارد.
در نهایت ،روشهای مختلفی که طی آن نژاد در درون گروههای قومی /نژادی برساخته میشود باید
بررسی شود .همان طور که این مطالعه نشان میدهد برساخت اجتماعی نژاد همانگونه که در بین گروهها
انجام میشود ،در درون آنها نیز انجام میشود .جوانان سیاهپوست عالوه بر آنچه که جریان اصلی و
گروههای غالب به آنها در رابطه با هویت نژادیشدۀ خاصشان میگویند ،از سایر جوانان سیاهپوست نیز
معنای سیاه بودن را میآموزند .ما برای رسیدن به درکی غنی تر از مسئلۀ نژاد و هویت نژادی در آمریکا
باید بپرسیم که چگونه این فرآیند در میان گروههای دیگر همچون التینها ،آسیاییها و سفیدپوستان نیز
اتفاق میافتد.
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آنچه گفته شد و خواندید ،تنها بخشی از مطالبی بود که نویسندگان و مترجمان
پروندة «رپ و گرافیتی در ایران» برای ما ارسال کردهاند .میکوشیم تا در سریعترین
زمان ممکن ،سایر متون و نوشتهها را ذیل شمارة دوم این پرونده به دست خوانندگان
گرامی برسانیم .امید است که این شماره ضمن گشودن فضای دیالوگ ،سنگ بنای
همکاری و ارتباطات بیشتر با مخاطبین ،تولیدکنندگان و منتقدین این حوزه شود.

