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چکیده
هاي بازنماییبر جستار و تحلیل شیوهزبان است که وتحلیلیهتحلیل گفتمان انتقادي، رویکردي به تجز

ي به انتقاد-شناختیدر پژوهش حاضر از منظري زبان.زبان متمرکز استقدرت در روابط پنهانایدئولوژي و 
هاي سو گفتمانتا به این ترتیب از یکشودهاي فارسی موسیقی پاپ پرداخته میتحلیل و بررسی متن ترانه

ها مورد کنکاش قرار گیرد و از سوي دیگر کارآمد بودن روش تحلیل شده و ایدئولوژي نهان در آنمطرح
هاي فارسی به اي را در تحلیل ترانهکرهمبتنی بر تلفیق دو رهیافت تحلیل گفتمان انتقادي و تحلیل گفتمان پی

باشند. به این ترتیب، سرا و زمان میمحک آزمایش بگذارد. متغیرهاي مستقل پژوهش ژانر ترانه، جنسیت ترانه
هاي هاي دستوري و واژگانی ترانهچه ویژگی. 1است که: سؤاالتاین پژوهش در پی پاسخگویی به این 

هاي اجتماعی و عاشقانه . بازنمایی زبانی ایدئولوژي در ترانه2سازد؟ مایز میاجتماعی و عاشقانه را از هم مت
هاي هاي زبانی و مفاهیم ایدئولوژیک مطرح در ترانهسرا چه تأثیري بر ویژگیجنسیت ترانه. 3چگونه است؟

هاي بر ویژگیچه تأثیري . تعلق ترانه به دوران پیش از انقالب و پس از انقالب4عاشقانه و اجتماعی دارد؟ 
به این پژوهشهاي اینهاي عاشقانه و اجتماعی دارد؟ فرضیهزبانی و مفاهیم ایدئولوژیک مطرح در ترانه

و هایدواژهپربسامد، کليهاو واژهیکسوو وجه از ییمتعلق به نظام گذرايعناصر دستور. 1صورت بود که :
در قالب یدئولوژيا. 2دارند.معناداريشقانه تفاوت و عایاجتماعيهادر ترانهیگردياز سوهاییآباهم

در یتبرساخته شدن هوهايیوهو شیواژگانهايییآبا همی، واژگانهايانتخابي،دستورهايیژگیو
هاي دستوري و واژگانی و مفاهیم سرا بر ویژگی. جنسیت ترانه3و عاشقانه مشهود است.یاجتماعهايترانه

. تعلق ترانه به دوران پیش از 4داري دارد. هاي اجتماعی و عاشقانه تأثیر معنیترانهایدئولوژیک موجود در
هاي اجتماعی دستوري و مفاهیم ایدئولوژیک موجود در ترانههاي واژگانی وانقالب و پس از انقالب بر ویژگی

1000ي متشکل از متن اي پژوهش، پیکرههاسؤالداري دارد. به منظور پاسخگویی به و عاشقانه تأثیر معنی
هاي ترانۀ فارسی موسیقی پاپ با استفاده از منابع چاپی و دیجیتالی تهیه شد. این پیکرة کلی بر اساس متغیر

ها با استفاده از یک است. سپس این ترانهتفکقابلهاي مختلفی ژانر، جنسیت و دورة زمانی به زیر پیکره
ارچوب رهیافت تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف در سه سطح اي ورداسمیت و در چافزار تحلیل پیکرهنرم

توصیف، تفسیر و تحلیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی معناداري تأثیر متغیر ژانر، 
افزار اس پی اس اس و ها، تحلیل آماري با استفاده از نرمها و عناصر دستوري ترانهجنسیت و زمان بر واژه

لحاظهاي عاشقانه و اجتماعی  به دهد که: ترانهها نشان میجام شد. نتایج حاصل از این بررسیورداسمیت ان
ها تفاوت معناداري با یکدیگر دارند؛ و ایدئولوژي در آییها و باهمیدواژهکلهاي پربسامد، عناصر دستوري، واژه

هاي ده است. به این ترتیب، فرضیهبازنمایی شهاي برساخته شدن هویت و شیوههاي زبانی قالب این ویژگی
شوند. همچنین با بررسی فرضیۀ سوم مشخص گردید که از منظر تحلیل کیفی جنسیت ید میتائاول و دوم 

هاي اجتماعی و هاي دستوري، واژگانی و همچنین مفاهیم ایدئولوژیک  موجود در ترانهسرا بر ویژگیترانه
هاي واژگانی تأثیر معناداري دارد ولی معناداري تأثیر بر گزینشیر دارد. از منظر کمی، جنسیتتأثعاشقانه 

هاي پیش و پس از انقالب حکایت جنسیت بر عناصر دستوري اثبات نشد. عاله بر این، بررسی واژگانی ترانه
هاي هاي دو پیکره دارد. با وجود این، تأثیر این متغیر بر ویژگیاز معناداري تأثیر متغیر زمان ترانه بر واژه



و

هاي اجتماعی تأثیر معناداري دستوري اثبات نشد. همچنین، زمان ترانه بر مفاهیم ایدئولوژیک موجود در ترانه
یامد. ها به دست نعاشقانه از دادهيهادر ترانهیدئولوژیکايهاتفاوتییدتأیارد يبرایشواهد کافیولدارد، 

ید که رویکرد تلفیقی تحلیل گفتمان انتقادي بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص گرد
تواند باشد و همچنین میهاي فارسی موسیقی پاپ مییار روشی کارآمد به منظور بررسی انتقادي ترانهپیکره

هاي دیگر نیز به عنوان روشی کارآمد به کار رود.در پژوهش
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فصل اول: کلیات پژوهش
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مقدمه-1-1
- میانشدن وهاي علوم انسانی به سوي کاربرديشناسی امروز نیز مانند بسیاري از دیگر شاخهزبان

ي اخیر هادر سالشناسی که به ویژهاي زبانرشتههاي میاناي شدن گام برداشته است. یکی از شاخهرشته
یل از تحلدي نورویکرمورد توجه بسیاري از پژوهشگران ایرانی بوده است، تحلیل گفتمان انتقادي است که 

افتی به رهیتمان انتقاديتحلیل گف، رود. به این ترتیبمیگفتمان است و امروزه شاخه مهم آن به شمار 
چگونه «ه پردازد ک) به این موضوع می4: 1383شناختی متن است که به گفته یارمحمدي (تحلیل زبان

ازجمله ». شوند ...روابط اجتماعی، هویت، دانش و قدرت از طریق متون نوشتاري و گفتاري ایجاد می
است، گرفتهشناسان قرارجه به ویژه زبانرویکردهایی که تاکنون براي تحلیل گفتمان انتقادي موردتو

ب. . تحلیل متنفرویکرد تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف است. او تحلیل گفتمان انتقادي را تلفیقی از ال
عنوان د گفتمانی بهفرهنگی رخدا-تحلیل فرایندهاي تولید، مصرف و توزیع متن و پ. تحلیل اجتماعی

در پژوهش حاضر .کندبیین بررسی میتر سه سطح توصیف، تفسیر و داند در نتیجه متون را دیک کل می
د تحلیل و ) مور1989هاي موسیقی پاپ فارسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف (متن ترانه

اي عالوهشناسی پیکرهشده است تا با استفاده از امکانات زبانر پژوهش حاضر سعی دگیرد. بررسی قرار می
تا ار گیرندهاي فارسی مورد تحلیل قری هرچه بیشتر به تحلیل گفتمان، حجم باالیی از ترانهبخشبر عینیت

شد. به عمیم باقابل تهاي پاپ ایرانی ارائه دهد وهاي رایج در ترانهنتایج به دست آمده تصویري از گفتمان
ویت و هنمایی گونگی بازشود تا چهاي فارسی واکاویده میاین ترتیب معناي پنهان موجود در متن ترانه

تري از قیقدایدئولوژي در عناصر زبانی این ژانر غنایی پر مخاطب تحلیل شود و نتایج حاصله شناخت 
هاي فارسی به دست دهند.هاي طبیعی شده و معناي پنهان موجود در متن ترانهگفتمان

هش،ش، اهداف پژودر فصل پیش رو ، پس از بیان مسئله به مواردي نظیر ضرورت و اهمیت پژوه
هاي پژوهش، روش انجام پژوهش، فنون و ابزارهاي گردآوري و تجزیه و تحلیل اطالعات،ها و فرضیهسوال

اي این کنندگان از نتیجه پژوهش حاضر و نحوه سازمان بندي مطالب اشاره شده است و در انتهاستفاده
اند.فصل مفاهیم اصلی این پژوهش شرح داده شده

یا منبعی است که مردم براي سامان دادن به خویشتن، در مقام عامالن برخوردار از ذوق موسیقی ابزار
و قریحه و در مقام موجوداتی که قادر به احساس، تفکر و عمل در زندگی خود هستند، به آن روي 

). بسیاري بر این باورند که موسیقی به واقع 1392به نقل از حمیدي ساوجی1385آورند (بنت، می
ترین پژوهندگان موسیقی در اظهار این قول باشد. شماري از سرشناستواند رساننده معنا و یا پیامیمی

توانند اند که موسیقی نوع خاصی از زبان است، زبانی که تولیدکنندگان با آن میتردیدي به خود راه نداده
عنوانبهموسیقی ). 143: 1383(گراهام،بسازندبه ما چیزهایی بگویند و از طریق آن احکام یا جمالتی

فرهنگی ةاین پدیدزندگی ما رسوخ کرده است. 		ابعادۀشود و در همجا شنیده میامري اجتماعی، در همه
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رسد. تر به مصرف میافزون کاربري وسایل دیجیتال هرچه بیشتر و هرچه متنوعي روزبا توسعه
- میاي (ورزش، کاالهاي مصرفی و ...) فرهنگ تودههاي پدیدهترتیب شناخت بهتر آن، مانند سایراینبه

مان کندمعاصر نیز یاريۀتر ما با زندگی روزمره، در فهم جامعهرچه عمیقتواند ضمن برقراري ارتباط
). 26: 1388ریچاردز، (

دهد و در حقیقت اي است که در زبان روي میحادثه) شعر13: 1377به اعتقاد شفیعی کدکنی (
ادي زمره و عدهد که خواننده میان زبان شعري و زبان روا شعر خود، عملی در زبان انجام میشعر بةگویند

ار عنوان یکی از چههبترنمی) به همراه ژانر حماسی، نمایشی و تعلیمی (ژانر غنائی. کندتمایز احساس می
گردد و به خص میشخص مشه اولپایه بیان وجهی به شیوشود. این ژانر برژانر عمده ادبی شناخته می

کننده اندیشه و احساسات شاعر است رسانی که به عهده دارد بیاندلیل نقش احساسی و پیام
شوند. ترانه رو شعر محض محسوب نمیینازااند و ار غنائی با موسیقی همراه بوده). اشع2001:29روال،(ریه

اي عاطفی که به زبان ساده و مایهونغنائی کالمی است آهنگین و مخیل با درعنوان بخشی از ادبیاتبه
آمیزد و قابلیت زیادي براي همراهیشود و گاه با مضامین اجتماعی و سیاسی در هم میعمومی سروده می

).1392با موسیقی دارد (رضی و عبدالهیان، 

یان بجتماعی،یت ابه این ترتیب، موسیقی و اشعار غنائی نیز ابزاري کارآمد براي بیان عقاید، شرح وضع
این حتواییمشود که بررسی اعتراض و عواطف هستند که معموالً مخاطب عام دارد و همین امر موجب می

عقاید ه افکار،چاي که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ژانر از اهمیت بسیاري برخوردار باشد. مسئله
شود.هایی در قالب ترانه و موسیقی فارسی به مخاطب منتقل میو ارزش

ضرورت و اهمیت پژوهش-1-2
مثابه بستري و کارکرد آن بهامروزه تحلیل ترانه در جوامع مختلف به علت پیوند آن با ادبیات عامه 

فرهنگی اهمیت باالیی پیداکرده است. به همین سبب در -براي طرح مسائل گوناگون اجتماعی
)، 2007(4)، کرکمو2001(3)، هارجو0012(2روال) ریه1992(1هاي خارجی بسیاري نظیر گرینپژوهش

)، 2012(7رمضانی)،2012)، التگدن (2012)، ریچاردز (2011()، کو2011(6)، بیورك2010(5رشید
هاي متعددي نظیر تبعیض نژادي، سلطه جنسیتی و سیاسی، هویت اجتماعی ) از جنبه2014(8کانانویچ
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