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  چکیده

هاي   رپ فارسی خارج از محدودهبررسی موسیقی  به دنبالدر این مقاله ما
شود،   به تولید موسیقی خالصه نمیفقطرپ فارسی . هستیمموسیقیایی آن 

هاي ملی   امکان حضور در رسانهاین کهبلکه باوجود زیرزمینی بودن آن و 
تواند  ها براي رپرها وجود ندارد، تنها فضاي مجازي است که می و کنسرت

شبکه مجازي چون اینستاگرام به رپ . شکاف بین رپر و مخاطب را پر کند
در . دهد تا چیزي فراتر از حد انتظار را از خود نشان دهد فارسی اجازه می

فضاي اینستاگرام، ما با حجم انبوهی از تصاویر بارگذاري شده مواجه 
ري رپ فرهنگ بص. دهند هستیم که فرهنگ بصري رپ فارسی را نشان می
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گیرد که شهر ایرانی اجازه تجربه دیده شدن را به رپ  در شرایطی شکل می
هاي اینستاگرامی نشان از اهمیت  دهد و کوچ کردن آن به خیابان فارسی نمی

بر این اساس، . وجه بصري در کنار وجه شنیداري براي رپ فارسی است
 حاضر بررسی چگونگی بصري شدن رپ فارسی در فضاي ههدف مقال

براي این منظور از . گیري رژیم بصري رپ فارسی است شکلجازي و م
 در صفحات یدشدهتصاویر تول. شده است شناختی کیفی استفاده روش

 رپ فارسی هدربار اینستاگرام رپرها، مخاطبان و همچنین صفحات عمومی
فرایند بازنشر تصویر در ساختار اینستاگرام یجه، در نت. اند شدهبررسی 

 شده است تا رپ فارسی بتواند براي خود سببسی توسط رپ فار
سازي کند و با تولید خبر به همراه چرخش اطالعات تبدیل به  تاریخ

  .موضوعی براي فکر و بحث کردن شود
 رژیم  رپ فارسی، اینستاگرام، مخاطب، تصویر،:ي کلیديها واژه

  بصري رپ فارسی
  
  مقدمه

نامه صورت  در قالب مقاله و پایانی گوناگونهاي   موسیقی زیرزمینی پژوهشهدربار
هاي موسیقی زیرزمینی در ایران   یکی از شاخه در قالبموسیقی رپ نیز. ستا  گرفته
ی هستند که رپ فارسی گوناگون، مقاالت زمینهدر این . توجه محققان بوده است مورد

 بررسی ، حاضرهاما مسئله مقال. اند را از جهت تحلیل متن و جنسیت بررسی کرده
در ایران  .اي بسیار متفاوت از رپ فارسی و مسئله اهمیت بصري شدن آن است بهجن

بنابراین ما با دو دنیاي موسیقی . شود عنوان موسیقی زیرزمینی شناخته می رپ فارسی به
اي و دیجیتالیزه شدن  اما وقتی به تحوالت رسانه. رو هستیم روزمینی و زیرزمینی روبه
 دیگري از نوع موسیقی آفالین و آنالین مواجه هبا دوگانکنیم  زندگی روزمره رجوع می
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 از این که، اي است دوگانه موسیقی آنالین و آفالین داراي ابعاد گسترده. هستیم
؛ یعنی جایی که رپ را داریم رپ فارسی گیري رژیم بصري شکل ما قصد رویکرد

ا به صفحات ه  شدن بر روي مجالت، تلویزیون یا کنسرته دیدهفارسی رها از دغدغ
  .آورد مجازي روي می

 هبراي بررسی این مسئله ما ابتدا به ادبیات تحقیقی خواهیم پرداخت که دربار
پردازیم که  هایی می اند و بعد از آن به بررسی پژوهش هاي فضاي مجازي کار شده شبکه

هاي مجازي در ایران   شبکهپیرامون. شوند به موسیقی زیرزمینی و رپ فارسی مربوط می
 مجازي را يها  شبکههینزمدر هاي  پژوهش. شده است کارهاي بسیار متفاوتی انجام

هایی که به موضوع سبک زندگی و   پژوهش-1. بندي قرار داد توان در چند دسته می
 یبندگ؛ رسولی و 1390 فرخ نیا و لطفی، (اند هاي مجازي پرداخته حضور در شبکه

 ؛ محسنی، بهزاد دورات، سهرابی،1391  و خاکسار، پوریعدل؛ معمار، 1393، منفرد
ینی حس؛ 1388زاده،  ؛ ذکایی و ولی1393اقدم، عدلی پور و زینی وند،  زاده  ؛ رسول1385

؛ 1391؛ شهابی و قدسی بیات، 1391؛ بشیر و افراسیابی، 1390محمدي،  پاکدهی و حاج
سمی، عدلی ؛ قا1388یایی پرور و عقیلی، ض؛ 1392، شیرزاد و فرامرزیانی،  فریسلطان

                                                   
- شود اشاره به سازوکار تکثیر و پخش دارد که در خالل فضاي آنالین  وقتی صحبت از موسیقی آنالین می

ن مجوز، تولیدکننده اثر ها براي گرفت سازوکار تکثیر به این معنا است که خارج از وابستگی. گیرد صورت می
اي  بنابراین مخاطب و تولیدکننده موسیقی در رابطه. کند موسیقی خود اقدام به پخش موسیقی در فضاي آنالین می

  .کند داد چنین ارتباطی را ایجاد می بین فضاي مجازي امکان رخ گیرند و دراین مستقیم با یکدیگر قرار می
کند تا براي  ر موسیقی بازگردیم آن سازوکاري که تولیدکننده را مجبور میبنابراین اگر دوباره به سازوکار تکثی

هاي  تکثیر اثر خود از وزارت ارشاد مجوز بگیرد و بعد به گونه مشروع به پخش آلبوم موسیقی در سطح فروشگاه
بسته به فضاي آفالین فضاي وا. کند عرضه محصوالت فرهنگی دست بزند ما را به مفهوم فضاي آفالین نزدیک می

در نتیجه دوگانه . کند نهادهاي دولتی براي گرفتن مجوز و فضاي آنالین امکان رهایی از مجوز را ایجاد می
هاي موسیقی در جنبه داشتن مشروعیت و نداشتن  موسیقی زیرزمینی و روزمینی فقط محدود به ماهیت گروه

هاي نوظهور  ن ویژگی دوگانه یادشده جنبهاما دوگانه موسیقی آفالین و آنالین با در برگرفت. مشروعیت است
  .کند گیرد و تبیین می قدرت تکثیر را در نظر می
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هایی که پیرامون اوقات   آن-2. )1388 افشار و زمانی، کهن؛ 1391پور و کیانپور، 
 اند فراغت و روابط اجتماعی جوانان با نگاه به فضاي مجازي مباحثی را مطرح کرده

، 1392؛ اخوان مالیري، نوغانی و مظلوم خراسانی، 1386سرشت و نوري نیا،  پاك(
   ).1386؛ مهدي زاده و عبداللهی، 1392انصاري، عبداللهیان، زاهدي و شیخ 

هاي اجتماعی   اجتماعی و حضور در شبکهه سرمایه که به مسئلیهای  پژوهش-3
؛ 1390؛ موسوي و حدادي، 1391؛ امیدوار، 1392خانیکی و جهرمی،  (اند پرداخته

ید  اینستاگرام با توجه به ظهور جده همچنین در پیرامون شبک).1392کاوسی و حسنا، 
اي از  دسته. 1: بندي وجود دارد دو دسته، اند شده  هایی که در این زمینه انجام پژوهش
 کارکرد اقتصادي، عرضه و خرید کاالها، بررسی ههایی که اینستاگرام را در جنب پژوهش

 ؛1395کار،  آتیه و مشبکی نعامی، (اند که مربوط به علم بازرگانی و مدیریت هستند کرده
به هایی که فضاي اینستاگرام را  پژوهش. 2 ).1396 دالور، ابراهیمی و ورپ جامی معینی،

 ، چگونگی نمایش بدن)1394رشیدي، صبورنژاد،  (لحاظ هویتی مانند ستاره شدن
 و یا از جهت بررسی قدرت تأثیرگذاري آن بر )1396راودراد، گیشنیزجانی، (

البته . اند  بررسی کرده)1395ی نژاد، قاسمی نژاد و صادقی، عبدالله (هاي سیاسی جریان
هاي همراه هوشمند و میزان تأثیر   استفاده از تلفنه مسئله دربار همهایی باید به پژوهش

  .ها بر سبک زندگی جوانان نیز اشاره کرد آن
 جوانان و تغییر در سبک زندگی آنان ه حوزرشده بیشتر ب  هاي انجام پژوهش
شود که هر کدام از  ی همراه میگوناگونائل تغییر در سبک زندگی با مس. تمرکز دارند
هاي اجتماعی  ها شبکه اما، پژوهش. ها بپردازند اند به آن ها سعی کرده این پژوهش

 وارد ساختارهاي آن کهاند بدون  مجازي را در قالب یک کلیت کارکردي در نظر گرفته
 و ابزارهایی ها منظور از ساختارهاي اجرایی توانایی. هایی شوند اجرایی چنین شبکه

این ابزارها و . دهند هاي مجازي در اختیار کاربران قرار می است که هر یک از این شبکه
 سوژگی در فضاي مجازي را شکل گوناگونهاي  ها است که گونه  کارکرد آنیچگونگ

در نتیجه در این مقاله ما مشخصاً چنین رویکردي را به چگونگی کارکرد . دهند می
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. کند  مجازي است که فقط بر اساس تصویر کار میه اینستاگرام شبک.اینستاگرام داریم
پس کارکرد اینستاگرام .  تصویر استهکنند  تولیدکننده و مصرفهبنابراین کاربر آن سوژ

تر شدن امر بصري رپ فارسی  تر شدن و یا ویژه در پیوند با رپ فارسی به هرچه بصري
  .قرار دارد

هاي  ها وارد است عدم بررسی تأثیر شبکه هشهمچنین نقد دیگري که به این پژو
) 1392(البته خانیکی و جهرمی . هاي جدید اجتماعی است سازي سوژه مجازي در فعال

 اجتماعی و ي رخدادهاپیوند باهاي مجازي در  به مسئله قدرت بسیج کنندگی شبکه
 بیشتر ،ی کمیکردهاي به علت اتخاذ روشده یهاي بررس پردازند؛ اما پژوهش سیاسی می

 یريکارگ به. هاي فضاهاي مجازي را دارند  بررسی تجربه و سنخ شناسی مخاطبهدغدغ
کشف این که اثبات روابط بین متغیرها باشد تا ،ی سبب شده است تا مسئلهرویکرد کم 

  .هاي جدید اهمیت پیدا کند مقوله
هنگ فر اند پیوند خرده هایی که در خارج صورت گرفته عالوه بر این، در پژوهش

). Campos and Simões, 2014(رپ و ظهور آن در فضاي مجازي موردنظر بوده است 
کند که  گیري هویت مجازي در وضعیتی اشاره می در این پژوهش به مفهوم شکل

این پژوهش . دهند هاي اجتماعی چگونه خود را در فضاي مجازي نشان می تبعیض
هاي دیگري  البته پژوهش. رار داردترین پژوهشی است که همسو با این مقاله ق نزدیک

 ,Waite and Bourke(گیري هویت جوانان در فضاي مجازي اشاره دارند  نیز به شکل

ها  بنابراین بر اساس برآیند این مقاله). Zhao, Grasmuck and Martin, 2008؛  2103
بخش است و حال وقتی این شرایط با وضعیت  فرهنگی هویت رپ قبل از هر چیز خرده

  .دهد خورد تأثیر خود را دوچندان نشان می ضور در فضاي مجازي پیوند میح
شناسی موسیقی در ایران نیز کوثري و صمیم دو پژوهشگري   جامعههیندر زم

کند به ادبیاتی  صمیم سعی می. شناسی موسیقی تمرکز دارند  جامعهههستند که بر پدید
بندي و در  ها را دسته است تا آنپسند ایجادشده  نزدیک شود که در مورد موسیقی مردم

پسند  ی قرار دهد که در جهان غرب در مورد موسیقی مردمگوناگونمقایسه با نظریات 
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و ) 1388الف (هاي کمی  بنابراین صمیم با آمیختن روش). 1392ب الف، (اند  کار شده
 پسند هاي موسیقی مردم  بین مصرف گونههدر پی پاسخ به رابط) 1392پ  (ينگار مردم

هاي مخاطبان است  و ذائقه) 1388 قاسمی و صمیم،(هاي اجتماعی  ایرانی، قشربندي
)1386 ،1393.(  

 در تالش است تا با تفاوت گذاري بین موسیقی )1391 (همچنین، کوثري
عد پسند را در ب او موسیقی مردم. پسند و موسیقی عامه رویکرد خود را نشان دهد مردم

که  اراي قواعد و اصول بازار براي تولید است، درحالیکند که د تجاري شدن تعریف می
 ).14 -10: 1391کوثري، (سینه چرخیده است  به  موسیقی سنتی و محلی سینه،موسیقی عامه

هاي  شناسی سازي براي موسیقی زیرزمینی، گونه کوثري در مقاالت خود به دنبال نظریه
اما در این  ). الف، ب و ج1391( تسلط زبان جنسیتی مردانه بر آن است یینآن و تب

ها در پی  این پژوهش. اند شده  رپ فارسی انجامهینهاي دیگري نیز در زم میان پژوهش
، بررسی )1396؛ صمیم و کیا، 1388خادمی، (هاي رپ فارسی  شناسایی مخاطب

، بازنمایی طبقات اجتماعی در )1391نوربخش و موالیی،(مضامین شعر رپ فارسی 
هاي جوانان در اشعار  و دغدغه) 1388پور،  اده، زنجري، اسکندريز لهسایی(رپ فارسی 

  .هستند) 1392؛ علیخواه، 1391زاده و شکفته،  جواهري، سراج(این سبک موسیقی 
در نتیجه با توجه به آنچه پیرامون ادبیات پژوهش عنوان شد همچنان تمرکز 

. ومی آن استهاي مفه  شنیدن صداي زیرزمینی رپ فارسی و جنبههیدمسئله بر پد
 این کهکه به این پرسش پاسخ داده نشده است که موسیقی زیرزمینی عالوه بر  درحالی

بنابراین وقتی اینستاگرام فضاي انفجار تولید .  دیده هم بشود، بلکه نباید،نباید شنیده
 هرچه بصري شدن هینتصویر در رپ فارسی است این ضرورت براي پژوهش در زم

ین پرسش هستیم که چگونه ابنابراین ما به دنبال پاسخ به . دشو رپ فارسی ایجاد می
  گیرد؟ رژیم بصري رپ فارسی در فضاي اینستاگرام شکل می

  
  هاي بصري بصري شدن فرهنگ و رژیم
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ترین نکاتی است که با پیشرفت فناوري خود را   بصري شدن فرهنگ یکی از مهمهمسئل
بصري را به وجود آورده است که نوعی زبان  بصري شدن فرهنگ به. نشان داده است

 همطالع. هاي نوینی از زندگی اجتماعی انسان امروز نمایان شود شود جنبه باعث می
، بنابراین )Marquard, 2008: 9(شناسی است  بصري فرهنگ بر اساس الگویی از مردم

یدا هایی از زندگی انسان روبرو هستیم که با مسئله دیدن و دیده شدن پیوند پ ما با جنبه
آن را سرچشمه ) 200: 1997(مسئله دیدن و دیده شدن چیزي است که فوکو . کند می

 چگونه تبهکاران این که. داند گیري زندان و مسئله نظارت در جامعه مدرن می شکل
هایی است که بحث نظارت را به  ترین مشخصه گیرند از مهم مورد دیده شدن قرار می

  .وجود آورده است
گردد، اما بحث امر   به جایگاه فیزیولوژیکی بدن بازمی دیدنبه همین سبب، بحث

مسئله امر . گیرد اي است که در ساختار فرهنگی و اجتماعی شکل می  مسئلهبصري
بینیم، چگونه  ما چگونه می«گردد که  ، به این بازمی)) ix: 1988بصري، به بیان فوستر

ببینیم و چگونه ما این دیدن و ندیدن را کنیم و اجازه داریم یا مجبوریم تا  امکان پیدا می
:  بصري فرهنگ ما با دو مسئله روبرو هستیمه مطالعهبنابراین، در مسئل. »کنیم درك می

این دو مسئله در . شود  آن چیز چگونه دیده می-2 این کهشود و   چیزي که دیده می-1
 رضمسئله در معکنند؛ یعنی  معنا پیدا می) ) Rose, 2002: 6مفهوم رژیم میدان دید

بر . ها در بستر ساختار فرهنگ است دیدن قرار گرفتن چیزها و چگونه دیده شدن آن
 بصري شدن زندگی هاین اساس، ما به شکلی از تحلیل نیاز داریم که برخاسته از مسئل

  .هاي آن است روزمره و جنبه
لذت فرهنگ بصري با رخدادهاي فرهنگی همراه است که فرد اطالعات، معنا و یا 

رخدادهاي فرهنگی ).Mirzoeff, 200: 5( کند  بصري دنبال میهاي ي فنّاورهواسط را به
                                                   

1. Vision 
2. Visuality 
3. Foster 
4. Scopic Regime 
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در قالب تصویري شدن زندگی روزمره را باید در قالب قدرتمند و تواناتر شدن کنشگر 
به عمل دست گفتار / نوشتارهتواند خارج از دوگان در زندگی روزمره دانست، زیرا او می

توان  می.  زبان ارتباطی را به سطح تصویر ارتقاء دهدخلق تصویر بزند و سطح
هاي نخست این مسئله را در اختراع دستگاه چاپ دانست که آن چیز که تا به آن  نشانه

بنابراین ). Mitchell, 2002: 168( شد در قالب نوشتار پدیدار گشت زمان شنیده می
حال شنیده و گفته  ابهپردازد که ت مطالعات فرهنگ بصري به تصویري شدن روابطی می

اهمیت  .تر بررسی کرد در نتیجه پیوند بین موسیقی و تصویر را باید دقیق. شدند می
هم از نوع موسیقی زیرزمینی در ایران،  گیري تصویر در رابطه با موسیقی، آن نقش شکل

. در نظر گرفت) Muñoz, 1996: 12(دهد  را باید در مورد کارکردي که تصویر انجام می
برد که قبل از اختراع حروف   میري شدن فرهنگ ما را به دوران خط تصویريتصوی

 ,Mitchell(کرد   اشکال و تصاویر با دنیاي خود رابطه برقرار میهواسط الفباء بشر به

فرهنگ زیرزمینی رپ فارسی فارغ از شنیده  بنابراین بصري شدن خرده). 169 :2002
شروعیت خود را در نزد جوانان قبل از رپ فارسی م.  بسیار مهمی استهشدن مسئل

 هاما پرسش مهم این است که سوژ.  تولید صدا به دست آوردهواسط دیده شدن به
 صداي رپ فارسی کیست؟ چه سبک زندگی دارد؟ و چه روابطی دارد؟ هتولیدکنند

به .  بودیرپذ ها فقط در قالب بصري شدن هویت رپر فارسی امکان پاسخ به این پرسش
گر، کارکرد تصویر در رپ فارسی به بصري شدن سبک زندگی رپر فارسی بیانی دی

  .گردد یبازم
قدر تصویر از خود  رپ فارسی در طول چند سال حضورش در اینستاگرام آن

اگر به بحث چگونه دیده شدن و .  بصري آن شکل گرفتهمرور حافظ ایجاد کرد که به
رپ فارسی . کنیم پ فارسی اشارهرشدن هاي بصري بازگردیم باید به رژیم بصري  رژیم

رژیم بصري خود را ایجاد کرده و سبب شده است تا سبک زندگی رپ فارسی فارغ از 

                                                   
1. Hieroglyphic 
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فرهنگ رپ  در نتیجه بصري شدن خرده. شعرها و کلمات در میدان دید قرار بگیرد
رپ فارسی دیده شدن . شود  نیاز داشته باشد تا شنیده شود دیده میآن کهفارسی بدون 

. شود تر می کند و در این فرایند رپ فارسی هر چه بیشتر قابل شناخت تجربه میخود را 
 زیرزمینی و روزمینی است، هتر شدن رپ زیرزمینی فراتر رفتن از دوگان قابل شناخته

 تمام هزیرا آنچه که قرار بود تا ناشناخته در زیر زمین باقی بماند حال به انداز
 بدیعی است هاین نکت. ام دارند قابل دیده شدن استهایی که دسترسی به اینستاگر انسان

  .کند که اهمیت بررسی را پیدا می
  

  روش تحقیق
 آماري پژوهش حاضر رپرهاي هجامع. شناختی کیفی است  روشهیواین پژوهش به ش

معیار انتخاب . اند ها مطالعه شده فارسی هستند که صفحات اینستاگرام مربوط به آن
ها بوده  روز بودن مطالب و باال بودن فعالیت آن ل کنندگان، بهصفحات میزان تعداد دنبا

  : شوند  میبندي یم بودند در سه بخش تقسیاین صفحات که همگی عموم. است
 و عاشقمخاطبان به هاي مربوط  صفحه. 2 اخبار رپ فارسی؛ هینصفحات فعال در زم. 1

یدا کردن این صفحات براي پ. صفحات متعلق به رپرهاي فارسی. 3 رپ فارسی؛ هدلباخت
 جستجو آن فینگلیشمعادل یا » رپ فارسی«در قسمت جستجوي اینستاگرام با عبارت 

ها مشخص شد  بعد از ورود به صفحات و بررسی آن. داده شد و صفحاتی آورده شدند
هاي مخاطبان فعال رپ  اند و یا در کامنت ها به صفحات دیگر رپرها آدرس داده که آن

 امکان آشنا شدن گوناگوندر نتیجه با دنبال کردن صفحات .  بودندییاشناس فارسی قابل
  .شد با صفحات دیگر ایجاد می
 صفحه، با توجه به معیارهاي 10 صفحه و از نوع سوم 6از نوع اول و دوم 

 عکس 200 ابتدایی هدر بین صفحات یادشده و در مشاهد. شده، انتخاب شدندیاد
                                                   

1. Rape Farsi 
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 ابتدایی هدر مشاهد. اي تحلیل نهایی برگزیده شدند عکس بر50ها  انتخاب و در بین آن
 در حال تکرار گوناگونمراتب در تصاویر  هایی به تمرکز بر این بود که چه نوع موضوع

ها و امور زندگی روزمره، عکس از بودن  موضوعاتی مانند عکاسی از کنش. شدن هستند
ر رسانی داشتند و هاي فرهنگی و ورزشکاران، تصاویري که حالت خب در کنار شخصیت

بنابراین بر اساس به اشباع رسیدن . پرداختند  رپ فارسی میهتصاویري که به تاریخچ
گیري نظري   ابتدایی از هر بخش تعدادي عکس بر اساس نمونههها در مشاهد این مقوله

  .انتخاب و تحلیل شدند
شده  نجامها ا ها به هر دسته از مقوله در نتیجه تحلیل تصاویر بر اساس تعلق آن

گرفتند بر اساس کارکردي که در آن زمینه  ها قرار می تصاویري که در ذیل مقوله. است
 ها برآمده  انضمامی تصاویر با مفهوم انتزاعی که از آنهکردند و توصیف رابط پیدا می

  .اند را شکل داده تحلیل ه بدناست
  

 گیري رژیم بصري رپ فارسی اینستاگرام و شکل
فضاي اطالعاتی بر اساس تصویر است که جاي فضاي خطی متن فضاي اینستاگرام 

رو  هبر اساس این تعریف ما با فضایی روب). Van Dijck, 2011: 20 (یردگ محور قرار می
فضاي اینستاگرام نیز در رپ . کند هستیم که بر اساس تولید و توزیع تصویر کار می

 کلیت رپ هها دربار ن موضوع آی که صفحات-1: شود فارسی به سه بخش تقسیم می
 صفحاتی که متعلق به خود رپرهاي فارسی -2 ؛فارسی و پوشش دادن اخبار آن است

 صفحاتی که مربوط به مخاطبان -3 ؛کنند است و با مخاطبان خود رابطه برقرار می
  .عاشق رپ فارسی است

                                                   
- شار هاي خود کاور طراحی و انت ها و تک آهنگ الزم به ذکر است که رپرهاي فارسی براي بسیاري از آلبوم

 .طلبد اي را می کنند بررسی جداگانه اي که پیدا می ها با توجه به تنوع و کارکرد ویژه اما بررسی آن. دهند می



  

  
  

  
 117  ...   بصري شدن رپ فارسی در فضاي مجازي 

هاي نامشخصی اداره  در اینستاگرام صفحاتی وجود دارند که توسط ادمین
 خدمات ههاي همراه است و پیشرفت کردن ارائ  اینستاگرام اپلیکیشن تلفن.شوند می

 مجازي ه موجود بر شبکیلترهايهاي همراه سبب شده است تا، فارغ از ف اینترنت تلفن
بر این اساس، . عودي کاربران اینستاگرام مواجه باشیمصبوك، با سیر  مانند فیس

این . ر تولید و بصري شدن فرهنگ نامیدگیري اینستاگرام را باید تحولی وسیع د شکل
 21 از قرن  عکاسی از خود در مفهوم سلفیهمسئله تا آنجایی رشد پیدا کرده که گون

بر این اساس، وقتی از بصري شدن رپ .  شده استهایی چون آکسفورد نامه وارد لغت
سی گیري رژیم رپ فار کنیم به چگونگی کارکرد اینستاگرام در شکل فارسی صحبت می
  .اشاره خواهیم کرد

  
  مند شدن رپ فارسی بازنشر تصویر و تاریخ

شوند قبل از هر چیز نیاز به این  تصاویري که در صفحات رپ فارسی بارگذاري می
 ههایی که مربوط به زندگی روزمر مخصوصاً عکس. دارند که از جایی تهیه شوند

ان بودن، در حال ضبط براي مثال، تصویر لحظات در جمع دوست. رپرهاي فارسی هستند
موسیقی و در شهر بودن نیازمندند که توسط رپر تولید شوند و بعد از بارگذاري در 

                                                   
-توان به صفحات زیر اشاره کرد  براي نمونه می:  

Bia2rapcom. Raptop10_Official; Rapsun; Persianrapcom; Raprooz, Rapfarsi, Rapedair, 
Asansor_Rap. 

- هاي دیجیتال وزارت ارشاد و فرهنگ  شده از سوي مرکز فناوري اطالعات و رسانه ساس آمارهاي اعالمبر ا
 ساله مردم کشور ایران در شبکه اجتماعی 35 تا 16 میلیون نفر از جمعیت 7,5اکنون بیشتر از  اسالمی، هم

 درصد از کاربران 31 ایران، همچنین بر اساس آمارهاي رسمی از کاربران اینترنت در. اینستاگرام عضو هستند
آمار (دهند   درصد از کاربران این شبکه اجتماعی را مردان تشکیل می21شبکه اجتماعی اینستاگرام را خانم و 

  ).1396کاربران ایرانی اینستاگرام اعالم شد، 
3. Selfie 
4. https://en.oxforddictionaries.com/definition/selfie 
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نشر تصاویر توسط یکی از . دست شوند به  شخصی توسط صفحات دیگر دستهصفح
 _بنابراین، فرایند نشر . کنند گیرد و دیگر صفحات آن را بازنشر می صفحات صورت می

بنابراین، این فرایند .  تا همواره تصاویر در میدان دید قرار بگیرندشود بازنشر سبب می
  .شود گیري رژیم بصري رپ فارسی می سبب شکل

شود و هر چه بیشتر  تر می رپ فارسی در فضاي اینستاگرام هرچه بیشتر تصویري
کنند  اي را ایجاد می  چرخه، بازنشر تصاویر-فرایند نشر. رود به سمت تولید عکس می

رپ فارسی بدون تولید . شود ها می بدون آن رپ فارسی فقط محدود به آهنگکه 
شوند و هیچ  ماند که تنها صداها شنیده می تصویر از خوانندگان آن مانند شهر ارواح می

بنابراین، تولید این حجم از تصویر و چرخش . شود صدا دیده نمی تصویري از صاحب
شگران رپ فارسی براي ظهور و تثبیت  تقالي کنهدهند ها در رپ فارسی نشان آن

  .موقعیت سوژگی خود در گفتمان رپ فارسی است
 رپ فارسی موجب شده است تا رپ فارسی ه خأل متون مکتوب منسجم دربار

 هگیري حافظ اما ظهور اینستاگرام امکان ایجاد شکل.  تاریخ نوشتاري نداشته باشدهحافظ
، رپ فارسی از دیگر یعبارت به. استتاریخ بصري را براي رپ فارسی ایجاد کرده 

جایی  جابه. حافظه نوشتاري تهی گشته و حافظه تصویري جاي آن را گرفته است
نوعی همانند دوران پیشاتاریخ است که بشر در  کلمات با تصویر، در رپ فارسی، به

 نقوش و ساختن تصاویر با پیرامون خود رابطه هیلوس غیاب کلمات و دستور زبان به

                                                   
-  توسط دوستان رپرها از آنان تولید و تکثیر پیدا ها نکته نیز اشاره کرد که بسیاري از عکسالبته باید به این 
  .کنند می
-  والتر بنجامین)Benjamin, 1969 (ها  کند که بازتولید مکانیکی آثار هنري توسط عکاسی و نشر آن بیان می

فرایند تولید و بازنشر تصاویر در .  برودها است از بین شود تا هاله مقدسی که حول آثار هنري در موزه باعث می
شود تا رپ فارسی از محدوده شنیداري خارج و وارد حوزه  ساختار اینستاگرام توسط رپ فارسی سبب می

اند تا رپ فارسی وارد  توان دید و شنید که این دو با پیوند به یکدیگر باعث شده رپ فارسی را می. دیداري شود
  . هویت خود شوداي تازه از موجودیت و عرصه
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بصري شدن رپ فارسی به مدد فضاي مجازي عدم حضور آن را در . کرد  میبرقرار
دهد و رپر فارسی خود رسانه بصري خود  میهاي مجاز جمهوري اسالمی نشان  رسانه

 اینستاگرام ههایی که در صفح بر این اساس، بخشی از عکس .را ایجاد کرده است
جاد نوستالژي در مورد آن  تاریخی بصري رپ فارسی و ایهشوند به جنب بارگذاري می

کند و  ایجاد نوستالژي براي رپ فارسی آن را قدمت دار و داراي تاریخ می. پردازند می
  .گذارهاي اولیه آن است این نوستالژي نسبت به بنیان

  
  2شکل                            1شکل 

  
است که گذارانی  رپ فارسی داراي بنیان) 2 و 1شکل (شود  طور که دیده می همان

آمدن جمالتی چون عکس قدیمی . شوند هاي آن محسوب می  نوستالژيءجز
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دهند که چگونه  ها نشان می و روزي روزگاري رپ فارسی در توضیح عکس العاده فوق
ایجاد نوستالژي رپ فارسی را . دهد مند از خود را نشان می رپ فارسی تصویري تاریخ

بنابراین، . زند مرور رقم می  را براي آن بهکند و نوعی از اصالت نامه می داراي شجره
کند که در آن تصویري از   آلبوم عکسی عمل میهمثاب قسمتی از کارکرد اینستاگرام به

توان در بازنشر تصویرهاي  این مسئله را می. شود تاریخ رپ فارسی نگاه داشته می
  .نامه براي رپرهاي فارسی نیز دنبال کرد قدیمی و ایجاد زندگی

 از خوانندگان معروف رپ فارسی کند تا کمک میشدن تاریخ رپ فارسی بصري 
.  رپ فارسی شکل بگیردهینزم  تصویري درهنام  شکلی از دانششود ونامه ایجاد  زندگی

شده و سعی شده است   شرح داده» کس هیچ« سرگذشت ،3براي مثال، در تصویر شماره 
همچنین، دادن این .  را فراهم آوردتا براي مخاطب رپ فارسی منبع مناسبی از اطالعات

نتیجه، در اینجا ما با بازنشر عکس  در. گذاري همراه است اطالعات با نوعی از ارزش
شود تا اینستاگرام براي رپ فارسی همچون آلبوم  رو هستیم که موجب می دار روبه تاریخ

ابراین، بن. کند عکسی نقش ایفاء کند که با ورق زدن آن حس نوستالژي را ایجاد می
کند   تاریخ را براي رپ فارسی ایجاد میاین که بازنشر تصاویر عالوه بر -فرایند نشر

  .کند  آن خبرسازي هم میهبلکه حتی دربار

                                                   
1. Supper old picture 
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  3شکل 

  بازنشر تصویر و خبرساز کردن رپ فارسی
ها حالت تولید خبر  رو هستیم که آن ه بازنشر ما با تصاویري روب_ فرایند نشرهدر ادام
ها مانند تاریخ پخش ویدئو یا  هاي آن برهایی که مربوط به رپرها و فعالیتخ. دارند

، کاور یک آهنگ بارگذاري و اعالم عمومی شده است که 4در شکل . آهنگ هستند
همچنین . سایتی که مخصوص بارگذاري آهنگ است دانلود کرد توان آن را از وب می

در شکل . ر نیز آمده است، حتی ساعت دقیق پخش آهنگ رپرهاي موردنظ5در شکل 
را مشاهده کرد که قرار است » علی سورنا«فروش آلبومی از  توان آگهی پیش ، می6

رپ فارسی . گیرد پخش شود و تبلیغات فروش آن توسط این صفحات صورت می
ها  رسانی  خبرها و اطالعيها بلکه حیات خود را در تولید بصر تنها در تولید آهنگ نه

ها یا ویدئوها را   صفحات، در تصاویري که خبر از آمدن آهنگاین. دهد ادامه می
  .کنند  بصري را در رپ فارسی ایجاد مییمدهند شکل دیگري از رژ می
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 که، در اینستاگرام، چه خبري شکل گیرد یبنابراین، رپ فارسی تصمیم م
 -  نشرهخبر در قالب تصویر در چرخ. بصري پیدا کند و در میدان دید قرار بگیرد

مخاطبان با دیدن . کند  پیدا میی ذهنینگیرد و بین مخاطبان حالت ب نشر قرار میباز
کنند و حول آن   رپ فارسی پیدا میهتصویر اخبار موضوعی براي فکر دربار

  .گیرد وگو شکل می گفت

  
  5 شکل         4شکل 
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  6شکل 

همچنین، در سطحی از تصویري شدن اخبار با پدیده حدس و گمان و 
که خارج » حسین تهی«، یاس با 7براي مثال، در شکل . رو هستیم  نیز روبهپروري خیال

تصویري از این » یاس«. از ایران است از طریق اینترنت مشغول به برقراري تماس است
برقراري تماس را منتشر کرده و در فاز بعدي توسط صفحات عمومی مربوط به رپ 

کند که نظر مخاطبان از این  عالم میدر پایین تصویر ادمین ا. شده است بازنشر داده
ها قرار است که کار مشترکی را بیرون دهند؟ این نوع از  تماس چیست؟ آیا آن

 آن تبدیل ه تصویري شدن خبر دربارهواسط زنی خود به بازتولید رپ فارسی به گمانه
و » کس هیچ«کند که اگر  ، نیز ادمین این احتمال را بیان می8همچنین در شکل . شود می

با یکدیگر دوباره متحد شوند چه اتفاقی براي رپ فارسی خواهد افتاد؟ » پیشرو«
ها تقریباً رپ فارسی را به حواشی و روابطی نامعمولی دعوت  زنی گونه از گمانه این
برند و او را  کند که قبل از هر چیز قدرت تخیل و حدس و گمان مخاطب را باال می می
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این مسئله است که رپ فارسی با تولید . کنند منت میتشویق به فکر کردن و نوشتن کا
  .شود  تبدیل به موضوعی براي فکر کردن می،رژیم بصري مخصوص به خود

  
  8 شکل       7شکل 

توان  واسطه اینستاگرام، به بازنشر تصویرهایی می رسانی به اي دیگر از اطالع در جنبه
پردازند و اطالعاتی را ارائه  هاپ می  فرهنگ هیپهاشاره کرد که به موضوعاتی دربار

. هاپ بررسی شوند  فرهنگ هیپگوناگونهاي  شود بخش دهند که در آن سعی می می
. رود  رپ فارسی میهگیرد که فراتر از حوز سازي شکل می بنابراین، نوعی از فرهنگ

هاي  دهنده فرایندي هستند که مخاطب را در پیوند با جنبه همچنین، این صفحات نشان
کنند  رسانی می دهند و در مورد آن اطالع هاپ قرار می از فرهنگ جهانی هیپدیگري 

را منتشر » رادیو ریزوم«تصویري از » رپروز «ه، صفح10براي مثال در شکل ). 9شکل (
 آن ه رپ و گرافیتی پرداخته است و با قرار دادن آدرس صفحهکند که در آن به مسئل می

ها به اطالعات   از طریق دنبال کردن این آدرسکند تا مخاطب رپ فارسی را هدایت می
پیوند خوردن رپ فارسی در فضاي اینستاگرام و به توان  در اینجا می. کند دست پیدا می

بنابراین رژیم بصري رپ فارسی . پدید آمدن فضاي مبادالت اطالعاتی نیز اشاره کرد
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هاي اینترنتی  لب آدرسآورد که جریان اطالعات در قا میدانی از اطالعات را به وجود می
  .آورند اي از اطالعات را به وجود می کنند و شبکه به یکدیگر اتصال پیدا می

 مشاهده نمود 11توان در شکل   میدان اطالعات را میهمثاب مفهوم رژیم بصري به
دهد که تصمیم دارد  می» 94استدیو تهران «سایت  اطالعاتی از وب» رپروز «هکه صفح

هاپ بخواهد مقاله و یا ترجمه در این  نی از مخاطبین فعال در هیپتا با دادن فراخوا
اي از پیوند اطالعات را  بنابراین رژیم بصري رپ فارسی شبکه. زمینه براي آن بفرستند

بنابراین میدان اطالعات در .  بازنشر است_کند که موتور محرك آن فرایند نشر ایجاد می
 معطوف به هسوژ. کند انش را ایجاد می معطوف به ده سوژیترژیم رپ فارسی موقع

هاپ فارسی توجه  تري مانند هیپ  بزرگهدانش قرار است بعد از رپ فارسی به جنب
 از سبک زندگی که یهاپ فارسی یعنی فکر کردن به شکل توجه به هیپ. کند

 بازنشر _بنابراین، در فرایند نشر. آورد  خود را به وجود میهها و مناسک ویژ واره عادت
هاي جدیدي  اي از روابط اطالعات موضوع گیري شبکه اویر در اینستاگرام و شکلتص

اي از آن راه انداختن آمارگیرها  شوند که نمونه براي فکر پیرامون رپ فارسی ایجاد می
  .در مورد رپ فارسی است
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  10 شکل   9شکل 

  
  11شکل 
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 اقدام به رأي و  بعضی از تصاویر ویژههدر اینستاگرام صفحات رپ فارسی به وسیل
در . کنند گیري را اعالم می کنند و نتیجه رأي ها می  رپرها و موسیقی آنموردآمارگیري در 

گیري شده و  مقایسه و رأي» صادق«و » شایع«کنیم که بین دو رپر  ، مشاهده می12شکل 
رأي بیشتري آورده است سه آهنگ نایاب از او در تلگرام مربوط به صفحه » شایع«وقتی 

شود که تصاویر رپرهاي معروف ایرانی  ، دیده می13یا در شکل . اند رگذاري شدهبا
 که در برابر این تصویر نسبت به رپرهاي شود یها خواسته م شده و از مخاطب گذاشته

ها  به بیانی دیگر، رژیم بصري فارسی در قالب این فراخوان. محبوب خود فکر کنند
  .کند کر کردن به رپ فارسی را ایجاد میمند براي ف  دغدغههموقعیت ایجاد سوژ

کند و دست به  اش فکر می مند پیرامون رپ فارسی و رپر مورد عالقه  دغدغههسوژ
بندي در رپ فارسی شکل  بندي و اولویت درنتیجه، نظامی از دسته. زند انتخاب می

 در نزد مراتب گیري سلسله ها و شکل بندي دهنده اولویت ها نشان بندي این دسته. گیرد می
 تغییر مکان ، قضاوت کنندههمند به سوژ  دغدغههمخاطب است و مخاطب از مقام سوژ

 قضاوت هبنابراین، این صفحات از مخاطب رپ فارسی، در حقیقت، سوژ. کند پیدا می
توان در شکل  اوج این دیدگاه را می. اي است سازند که داراي نظرات حرفه کننده می

گیري همراه با   نمودارهاي رأي، یک آهنگهگیري دربار ، پیدا کرد که در طی رأي14
خواهد که همدیگر را  بعد از آن، ادمین صفحه از مخاطبان می. شوند درصد مشخص می

در نتیجه رژیم بصري رپ . وگو کنند  آهنگ بدون توهین با هم گفتهخبر کنند و دربار
فضاي . آورد  میرا به ذهن) Van Dijck, 2011: 163(فارسی مفهوم سالن دیجیتال 

زنند و   یک سالن دیجیتال است که در آن مخاطبان یکدیگر را صدا میهمثاب ها به کامنت
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درنتیجه، رژیم بصري رپ فارسی موقعیت صحبت . پردازند وگو می به بحث و گفت
  .کند کردن را براي مخاطب رپ فارسی ایجاد می

  
  13 شکل   12شکل 

                                                   
- مثابۀ یک دشمن   مخاطب دیگري را به،تواند اشاره به وضعیتی باشد که در آن این نوع از میزان فحاشی نیز می

تنها سوژة قضاوت کننده بلکه  بنابراین، رپ فارسی نه. بیند که سالح برخورد با او فحاشی است صد در صد می
  .کند مثابۀ یک دشمن صد در صد نگاه می سازد که دیگري را به م میسوژة پارانویید را ه
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  14شکل 
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  مشروعیتبازنشر تصویر و جستجوي 
هایی که در این  عکس. رپرهاي فارسی در اینستاگرام داراي صفحات شخصی هستند

هاي زندگی روزمره مانند بودن با دوستان، بودن در  شوند شامل کنش صفحات پخش می
. ها هستند ها نشر پوسترها و کاورهاي گرافیکی آهنگ سر ضبط موسیقی و در کنار آن

طور که  همان. شوند توسط صفحات عمومی بازنشر میها نیز  همچنین، بیشتر این عکس
هاي معمول زندگی روزمره مثل سلمانی رفتن  بیان شد بیشتر تصاویر مربوط به کنش

 یرتا تصو) 16شکل (» قاف«و یا حتی استکان چاي از ) 15شکل (» سهراب ام جی«
ه رپر تصویري شدن زندگی روزمر. است) 17شکل (همراه با گربه خود » مهرداد هیدن«

 رپ فارسی و در میدان دید ههاي معمول خوانند فارسی یعنی اهمیت آشنا شدن با کنش
 اهمیت رپ فارسی از شنیده شدن هاین مسئله سرریز شدن درج. ها است قرار گرفتن آن

 رپ فارسی و هگیري میدان دید در حوز اهمیت شکل. دهد تا دیده شدن را نشان می
  .ي رپ فارسی است رژیم بصرهگسترش آن نشان دهند

 رپر فارسی و اهمیت ههاي معمول زندگی روزمر بنابراین تصویري شدن کنش
هایی است که متعلق به رپر فارسی  ها و ابژه یافتن آن نشان از مقدس سازي کنش

خود را در حالت کنش معمول اصالح کردن سر در » سهراب ام جی «این که. هستند
دهد ربط مستقیم با این ادعا دارد  ان دید قرار میدهد و آن را در مید سلمانی نشان می

شده فارسی است   یک رپر شناختههمثاب به» سهراب ام جی«متعلق به که چون این کنش 
و » قاف« استکان چاي هبنابراین قابلیت عمومی شدن را دارد و همین وضعیت را در ابژ

از مقدس شدن امور در نتیجه شکلی . توان مالحظه نمود می» مهرداد هیدن«یا گربه 
  .آید گیري رژیم بصري رپ فارسی به وجود می زندگی روزمره همراه با شکل
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  16 شکل     15شکل 

  
  17شکل 
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هاي او  توان در بخش همکاري  رپر فارسی را میهگیري سوژ در بخشی دیگر شکل
ورزشکاران و هنرمندان مثل سینما . حساب آورد با دیگر هنرمندان و ورزشکاران به

ها قرار  راي مشروعیت از طرف نظام فرهنگی ایران هستند، بنابراین وقتی در کنار آندا
نشینی دو شخصیت فرهنگی معروف است با  اندازند نشان از هم گیرند و عکس می می

در اینجا . ها داراي مشروعیت دولتی است و دیگري نیست این تفاوت که یکی از آن
بندي   با هم مفصليا گونه  بهیردولتی غ مشروعیت دولتی وهبرخوردي از دو حوز

شوند که در نهایت حاوي پیغام گسترش میزان محبوبیت و معروفیت رپر فارسی از  می
 رژیم هتري بر عهد اما مسئولیت مهم ).21شکل (فضاي آنالین به فضاي آفالین است 

 .دادهاي اجتماعی است رپ فارسی است و آن نمایش رپرهاي فارسی در پیوند با رخ
داد اجتماعی  رپر فارسی در میدان دید رپ فارسی است، بنابراین وقتی رپر نسبت به رخ

به بیانی دیگر، رژیم بصري . دهد  رهبر و دنبال کنندگان را نشان میهگیرد رابط موضع می
هاي اجتماعی و ملی   تولید تصاویري دارد که رپر را در موقعیتهرپ فارسی دغدغ

در نزد دیگران نفوذ و گسترش قدرت به رسمیت شناخته  حضور همسئل. دهد نشان می
توان مشاهده نمود  ، می22در شکل . دهد شدن رپر را جماعت دنبال کنندگان نشان می

 شهید غواص در 175کنار ورزشکارانی در مراسم تشیع » سهراب ام جی«و » یاس«که 
اي  ل به سامانهبنابراین رژیم بصري رپ فارسی تبدی. شوند میدان بهارستان دیده می

 نفوذ مشروعیت همرور در حال گسترش دایر هاي رپر فارسی است که به براي ثبت کنش
  . فرهنگی استیرگذار شخصیت تأثهمثاب خود به
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  21شکل    22شکل 

  
  اینستاگرام و مخاطبان عاشق

شده است و آن   ایجادي مهم دیگرهاما در اینستاگرام و رژیم بصري رپ فارسی مسئل
مخاطبان عاشق، درواقع، مخاطبانی هستند که هویت . ي مخاطبان عاشق استگیر شکل

 طرفداري پر و پا قرص از رپرهاي هیلشان به وس خود را در صفحه مجازي شخصی
مند به رپرهاي محبوب خود هستند و براي  شدت عالقه ها به آن. دهند فارسی نشان می

، 23براي مثال، در شکل . کنند بازنشر میها را  دهند و تصاویر آن ها تبلیغات انجام می آن
 يهایی از رپرها  خود را به عکسهشود که مخاطب رپ فارسی بیشتر صفح دیده می

اما از . اعالم کرده استرا  رپ بهجمله عالئق خود  مشهور فارسی اختصاص داده و از
عکس یادگاري » رضا پیشرو«، مخاطب رپ فارسی با 25 و 24هاي  تر در شکل آن مهم
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در توضیح تصویر صاحب . انداخته و آن را در عکس پروفایل خود قرار داده است
اند و در خیابان با او  باهم از مترو بیرون آمده» رضا پیشرو«کند که با  عکس بیان می

ها یکی از دوستان صاحب عکس او را  رفته است، همچنین در بخش کامنت راه
چنین . ها ندارد خودش از این شانسکند که  داند و ابراز تأسف می شانس می خوش

در رژیم بصري رپ فارسی » رضا پیشرو«دهد که چگونه  موقعیتی دقیقاً نشان می
مخاطبان رپ فارسی که در میدان . شود واسطه تصویرهایش در شهر شناخته می به

 .بصري رپ فارسی قرار دارند در شهر قدرت شناخت رپرهاي محبوب خود را دارند

، 27 و 26هاي  هاي عاشق باید به شکل  براي فهم بهتر مخاطبدر قسمتی دیگر،
صاحب صفحه . رپر مشهور است» حصین«عکس پروفایل صاحب صفحه از . اشاره کرد

صاحب صفحه . کند کند و از خدا براي خلق او تشکر می عنوان امام خود یاد می از او به
او . کند ري می هم ذات پنداگوناگوندر لحظات » حصین«ها و شعرهاي  با حرف

بنابراین . کند هاي نسل او را بازگو می کند که حرف عنوان منجی درك می را به» حصین«
هاي زیرزمینی  کننده حرف رپ فارسی در قالب موسیقی زیرزمینی در حقیقت بیان

اما باید . مخاطبانی است که توسط همان مخاطبان مشروعیت خود را پیدا کرده است
اشت که این فرایند دیگر زیرزمینی نیست زیرا در سطحی وسیع این نکته را در نظر د

فرهنگ  آفالین براي خرده/ جدید آنالینهبنابراین باید از دوگان. شود تولید و توزیع می
اند  جوانانی که از محیط آفالین به محیط آنالین مهاجرت کرده. رپ فارسی صحبت کرد

بنابراین رژیم بصري رپ فارسی . گردند و با تولید صدا و تصویر به فضاي آفالین بازمی
در خالل نشر و بازنشر تصویر هویت بصري مخاطبان عاشق رپ فارسی را شکل داده 

  .است



  

  
  

  
 135  ...   بصري شدن رپ فارسی در فضاي مجازي 

  
   25 شکل      24شکل 

  
  26شکل 
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.  
  28 شکل        27شکل 

  
واسطه طرفدار   موقعیت سوژگی خود را در فضاي اینستاگرام به،مخاطبان عاشق

آنان هویت خود را در بازنشر و اشتراك تصاویر . کنند رپ فارسی بودن تعریف می
این نوع از بازنشر تصویر توسط آنان . گذارند شان به نمایش می رپرهاي موردعالقه

اما باید در نظر داشت که .  مخاطب عاشق پیدا کنندهمثاب شود تا موقعیتی را به سبب می
گیري رژیم  ی و شکلگیري رژیم رپ فارس  به شکل،شوق بازنشر تصاویر رپ فارسی

اي از  در نتیجه، چرخه. شود  عاشق منجر میهبصري رپ فارسی به ایجاد موقعیت سوژ
تأثیرگذاري و تأثیرپذیري بین رژیم بصري رپ فارسی و چگونگی موقعیت مخاطب 

  .وجود دارد
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  گیري نتیجه
یر  بازنشر تصو_تصویري شدن رپ فارسی در فضاي اینستاگرام را باید در فرایند نشر

شود تا حضور در ساختار اینستاگرام کنشی الزم  نشر تصویر موجب می. در نظر گرفت
 بازنشر تصویر رژیم بصري رپ فارسی را ایجاد _د نشرنبنابراین فرای. به نظر آید

  .ی در نظر داشتگوناگونرژیم بصري رپ فارسی را باید در ابعاد . کند می
شود تا براي رپ   موجب می بازنشر- نشرهواسط رژیم بصري رپ فارسی به

ها  دادهاي رپ فارسی و انباشت آن بصري شدن رخ.  بصري ساخته شودهفارسی حافظ
توان هویت رپ  بنابراین می. سازند مرور تاریخ بصري رپ فارسی را می در اینستاگرام به

در . فارسی و سرگذشت تحوالت آن را در آلبوم خانوادگی رپ فارسی مشاهده کرد
شود تا حضور رپرها به   تاریخ بصري رپ فارسی قوام پیدا کند سبب مینتیجه هر چه

ها به هر چه بیشتر مشروعیت پیدا کردن   تکرار پیدا کند و تکرار آنگوناگونهاي  شکل
  .شود آنان منجر می

 او موجب ههاي زندگی روزمر تکرار تصویر رپر فارسی و بصري شدن کنش
در این . لت ویژه و فرا معمول تبدیل شودشود تا حالت معمول یک زندگی به حا می

کند و شعاع  تبدیل رپر فارسی مدام ارزش بصري بیشتر در رژیم رپ فارسی پیدا می
گسترش شعاع بصري شدن میدان رپ فارسی . شود میدان دید رپ فارسی گسترده می

را باید در انتشار تصاویري جستجو کرد که دو شخصیت مشهور اجتماعی به هم 
 رپر فارسی و در طرف دیگر بازیگران و ورزشکاران معروف طرف یک. کنند یبرخورد م
 قاب تصویر رپر طرف یکدر . گیرند آنان با هم در یک قاب تصویر قرار می. قرار دارند

که طرف دیگر داراي مشروعیت  فارسی قرار دارد که مشروعیت دولتی ندارد درحالی
کند و دیگري از فضاي   کسب میطرف از فضاي آنالین مشروعیت یک. دولتی است

گیرند در  در نتیجه وقتی این دو طرف در کنار هم در قاب تصویر قرار می. آفالین
اي دیگر،  در جنبه . رپ فارسی گسترده شده استگوناگونهاي  حقیقت شعاع امکان
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اطالعات . رژیم بصري رپ فارسی توانسته است براي رپ فارسی تولید خبر کند
در . شوند  رپ فارسی تبدیل به تصویر و در اینستاگرام بارگذاري می پیرامونگوناگون

هاي مخاطبان فعال  حساسیت. شود این فرایند رپ فارسی موضوعی براي فکر می
مخاطبان حول .  مشاهده کردگیري يهاي رأ  بارز آن را باید در مناسکهشود و نمون می

بنابراین . دهند رأي دادن نشان می خود را نسبت به آن با هزنند و ذائق موضوعی حلقه می
  .سازد  مخاطب قضاوت کننده را میهرژیم رپ فارسی سوژ

 مخاطب رپ فارسی را در هاما رژیم بصري رپ فارسی موقعیت دیگري از سوژ
 اینستاگرام خود ه مخاطب عاشق صفحهسوژ. دهد  مخاطب عاشق شکل میهقالب سوژ

 تصاویر هیلاو هویت خود را به وس. دده را به بازنشر تصاویر رپ فارسی اختصاص می
 دیدن رپر ه دلباخت، عاشقهسوژ. دهد  خود را نشان میهکند و ذائق رپرها بصري می

 وفاداري به صدا هاما این مسئله از محدود. کند محبوب خود است و با آن همدلی می
ها رژیم بصري رپ فارسی میدانی از نیرو.  تصویر رسیده استهفراتر رفته و به محدود

 بودن در پیوند گوناگونهاي  شکل. سازد  بودن را ممکن میگوناگونهاي  است که شکل
: ) 1995به بیان جیمز دونالد .گیرند  دیدن و دیده شدن قرار میگوناگونهاي  با شکل

 سینما ترکیبی از فرهنگ ،همراه با پیشرفت شهر و هرچه تکنولوژي شدن آن) 78
هاي  ابراین رپ فارسی وقتی از شهر ایرانی به خیابانبن. داد فضاهاي مدرن را نشان می

اي براي  گونه هاي مجازي به شود تا این خیابان کند سبب می اینستاگرامی کوچ می
 رپر فارسی را دید و با انگشت آن را توان یها م مخاطب نمایش داده شوند که در آن

اد و سبب آزاد شدن هاي اینستاگرامی آز رژیم بصري رپ فارسی در خیابان. نشان داد
 بودن که از خالل تولید، نشر و گوناگونهاي  شکل. شود  بودن میگوناگونهاي  شکل

  .گیرند بازنشر تصویر در میدان دیدن قرار می
  

                                                   
1. James Donald 
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  منابع
 8/9/1396(تاریخ رجوع ). 1396. (شد اعالم اینستاگرام ایرانی کاربران آمار:( 

 http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-561822 
 هاي  شبکه« .)1393 (. مظلوم خراسانی، محمد؛ان مالیري؛ نوغانی، محسناخو

  .2 شماره .رسانه و فرهنگ .»اجتماعی مجازي و شادکامی

 اجتماعی مجازي بر سرمایه يها  بررسی نقش شبکه.)1391 (.امیدوار، تابان 
 . دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی.کارشناسی ارشدنامه  پایان. اجتماعی

  .اه آزاد اسالمیدانشگ
 هاي اجتماعی اینترنتی و  شبکه« .)1391 (.بشیر، حسن؛ افراسیابی، محمدصادق

  .1 شماره .تحقیقات فرهنگی ایران .»سبک زندگی جوانان
 بررسی پیامدهاي کاربرد فراغتی «. )1386 (.سرشت، سلیمان؛ نوري نیا، حسین پاك

 .ت فرهنگی و ارتباطاتمطالعا .»اینترنت بر رفتارهاي فراغتی جوانان تهرانی
  .10شماره 

 موسیقی « .)1391 (.جواهري، فاطمه؛ سراج زاده، سید حسین؛ شکفته، سمیه
 .مطالعات فرهنگ ارتباطات .» اجتماعی جوانانيها زیرزمینی؛ بازنماي دغدغه

 .50شماره 

 نوجوانان و تلفن همراه« .)1389 (.حسینی پاکدهی، علیرضا؛ حاج محمدي، مریم«. 
  .55 شماره .لوم اجتماعیفصلنامه ع

 کنشگري و قدرت در « .)1392 (.خانیکی، هادي؛ بصیریان جهرمی، حسین
 .» در فضاي واقعیبوك یسمطالعه کارکردهاي ف:  اجتماعی مجازييها شبکه

  .61 شماره .فصلنامه علوم اجتماعی

 پدیده اجتماعی موسیقی رپ فارسی هاي یژگیبررسی و« .)1388 (.خادمی، حسن 
 تا 12ن محبوبیت و عمومیت آن در ایران با تأکید بر جوانان و نوجوانان و میزا

  .16 شماره .مطالعات فرهنگی و ارتباطات .» ساله شهر تهران29
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 فرهنگ جوانان و تلفن همراه« .)1388 (.زاده، وحید ذکایی، محمد سعید؛ ولی«. 
 . 7 شماره . فرهنگی ایرانیقاتتحق

 نگرش « .)1391 (.ور، صمد و زینی وند، یوسفاقدم، صمد؛ عدلی پ  زاده رسول
 .شناسی مطالعات جامعه .»هاي اجتماعی مجازي کاربران جوان ایرانی به شبکه

  .16شماره 

 تحلیل مضامین فرهنگی و « .)1393 (. منفرد، سعیدهیرسولی، محمدرضا؛ بندگ
 . 27 شماره .ارتباطات-مطالعات فرهنگ .»هاي اجتماعی اجتماعی در شبکه

 مطالعه : آنالین هویت و سینما ستارگان«). 1394. (زهرا صبورنژاد، صادق؛ ي،رشید
 تصاویر موردي مطالعه (ینترنت ااز پس ستارگی مفهوم بازسازي ینشانه شناخت
 . 3شماره  .نوین هاي رسانه مطالعات .») شاکر دوستالناز اینستاگرام درمنتشرشده 

 ،بدن بازنمایی الگوهاي یگونه شناس «).1396. (گلنار گیشنیزجانی، اعظم؛ راودراد 
 هاي رسانه  مطالعات.»اینستاگرام اجتماعی شبکه در ایرانی کاربران اي رسانه
 . 10 شماره .نوین

 بررسی تأثیرات « .)1392 (. سلطانی فر، محمد؛ بخشی، شیرزاد؛ فرامرزیانی، سعید
 .»اه بوك و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه  اجتماعی فیسيها شبکه

 . 92 شماره .هاي ارتباطی پژوهش

  هاي عضویت کاربران در  اهداف و انگیزه« .)1391(شهابی، محمود؛ بیات، قدسی
  .20 شماره .ارتباطات-مطالعات فرهنگ .»هاي اجتماعی مجازي شبکه

 نگاهی به : پسند شناختی موسیقی مردم مطالعه جامعه« .)1392الف  (.صمیم، رضا
  . 8 شماره .، فرهنگ و رسانهجامعه .»هاي عمده نظري تپیشینه تاریخی و رهیاف

 یقینگاهی انتقادي به پیشینه داخلی مطالعه موس« .)1392ب  (.صمیم، رضا 
هاي مطالعات   میان رشتههگیري حوز پژوهشی پیرامون امکان شکل: پسند مردم
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 . هنرهاي نمایشی و موسیقی-هنرهاي زیبا  .»موسیقی مرد مپسند در ایران
  . 2شماره 

 پسند در ایران پژوهشی  فضاي تولید موسیقی مردم« .)1392پ  (.صمیم، رضا
 .» متمرکزه کیفی حاصل از پنج مصاحبيها شناختی با استفاده از داده جامعه
  . 1 ه شمار.شناسی هنر و ادبیات جامعه

 هاي موسیقی  گرایش به مصرف گونه« .)1388 (.صمیم، رضا؛ قاسمی، وحید
 .فصلنامه تحقیقات فرهنگی .»پرخاشگري در میان دانشجویانپسند و میزان  مردم

   .8شماره 
 شناختی در باب مصرف  پژوهش جامعه« .)1386 (.صمیم، رضا؛ فاطمی، ساسان

 .»)مطالعه موردي تهران(موسیقایی در بین افرادي با پایگاه اجتماعی متفاوت 
  ..135. 32 شماره .هنرهاي زیبا

 شناختی گرایش جوانان تهرانی به مصرف  معهتبیین جا« .)1393 (.صمیم، رضا
  .9 شماره .»پسند بر اساس سن و جنس موسیقی مردم

 اجتماعی يها بررسی نفوذ شبکه« .)1388 (.ضیایی پرور، حمید؛ عقیلی، سید وحید 
  . 80 شماره .رسانه .»مجازي در میان کاربران ایرانی

 اجتماعی بر يها ت شبکهبررسی تأثیرا« .)1392 (.کاوسی، اسماعیل؛ کاظمی، حسنا 
 .86 شماره .روابط عمومی .»سرمایه اجتماعی) تحکیم(

 جوانان و شکاف دیجیتالی با تأکید بر «. )1388 (.کهن زاده، افشار؛ زمانی، زهرا
مطالعات فرهنگی و  .»1388 ساله شهر همدان در سال 29 تا 15جوانان 

 .16 شماره .ارتباطات

 مطالعه موردي اینترنت : هاي فرهنگی  شر در ابژهحلول« .)1391 (.طاهري کیا، حامد
  .29 شماره .مطالعات فرهنگی و ارتباطات .»بوك در قالب شبکه اجتماعی فیس
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 ارزیابی « .)1392 (.عبداللهیان، حمد؛ زاهدي، محمدجواد و شیخ انصاري، مهین
هاي متقابل، گمنامی و بازنمایی خود در چهار شبکه اجتماعی  ساختار، کنش

 .2 شماره .رسانه و فرهنگ .»مجازي

 هاي رسانه«). 1395. (جواد صادقی، ابوذر؛ نژاد، قاسمی علیرضا؛ نژاد، عبداللهی 
 و تلگرام بوك، فیس از استفاده رابطه (انتخابات در سیاسی مشارکت و اجتماعی

. »)1394 اسفند هفتم انتخابات در دانشجویان سیاسی مشارکت و اینستاگرام
  .5 شماره .نوین هاي رسانه مطالعات

 طرفداران بین در اي مطالعه (رپ موسیقی از پنداشت«). 1392. (علیخواه، فردین(« ،
 . 1 شماره. جامعه پژوهشی فرهنگی

 فضاي مجازي اینترنت بر یربررسی تأث« .)1390 (.فرخ نیا، رحیم؛ لطفی، اعظم 
  .22 شماره .مطالعات فرهنگی و ارتباطات .»مدگرایی

 تعامل در فضاي (« .)1391 (.ی پور، صمد؛ کیانپور، مسعودقاسمی، وحید؛ عدل
 اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه يها مجازي شبکه
  .42 شماره .دین و ارتباطات .»)بوك و جوانان شهر اصفهان موردي فیس

 اعی  پیرامون رابطه قشربندي اجتماي مطالعه« .)1388 (.صمیم، رضا؛ قاسمی، وحید
هایی در زمینه مصرف موسیقایی در شهر  و مصرف فرهنگی با استفاده از داده

 . شناسی ایران جامعه .2 و 1 شماره .»تهران

 سازي براي موسیقی زیرزمینی  نظریه« .)1391الف  (.کوثري، مسعود؛ مهدي، محمد
  . 2 شماره .تحقیقات فرهنگی ایران .»)ایران

 يها گونه شناسی گفتمان«. )1391ب  (.کوثري، مسعود؛ موالیی، محمدمهدي 
   .29، شماره مطالعات فرهنگی و ارتباطات .» فارسی–موسیقی رپ ایرانی 

  ،مردانگی در موسیقی هاي یتروا«. )1391ج (کوثري، مسعود؛ موالیی، محمدمهدي 
  . 4 شماره .شناسی ایران جامعه .» هژمونیکیرپ و چالش مردانگ
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 بازنمایی « .)1388 (. نسیبه؛ اسکندري پور، ابراهیمزاده، عبدالعلی؛ زنجري، لهسایی
 .علوم اجتماعیفصلنامه  .»طبقات اجتماعی در موسیقی رپ اجتماعی ایران

  .27شماره 

 ده از ابررسی رابطه میان نحوه استف«، )تا بی( .زاده، شراره؛ عبداللهی، الهه مهدي
 .»)ن جوانان تهرانیدر میا) ولنتاین (یاینترنت و ماهواره با برگزاري روز دوست

  .9 شماره .مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 بررسی اثرات «. )1385 (.محسنی، منوچهر؛ دوران، بهزاد، سهرابی، محمدهادي
شناسی  مجله جامعه .»استفاده از اینترنت بر انزواي اجتماعی کاربران اینترنت

  .4شماره . ایران

 ،هاي قابلیت تأثیر«). 1396. (فاطمه ،دالور ابراهیمی مونا؛ پور، جامی حسین؛ معینی 
: موردي همطالع (اعتماد هواسط  بهخرید به مشتریان نگرش بر اجتماعی تجارت
   .1 شماره .بازرگانی مدیریت .»)اینستاگرام کاربران

 اي سرمایه  تحلیل مقایسه«. )1390 (.الدین؛ حدادي، فریده موسوي، سید کمال
 .2، شماره مجله جهانی رسانه .»ازياجتماعی در جهان واقعی و در جهان مج

 هاي اجتماعی  شبکه« .)1391 (.معمار، ثریا؛ عدلی پور، صمد و خاکسار، فائزه
   .4 شماره .مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران .)مجازي و بحران هویت

 محلی شدن موسیقی-جهان « .)1391 (.نوربخش، یونس؛ موالیی، محمدمهدي  :
  .13، شماره جهانی رسانهفصلنامه  .» فارسی–انی مضامین دینی در رپ ایر

 ،در مؤثر عوامل«). 1395. (غالمرضا کار، آتیه اصغر؛ مشبکی، عبداهللا؛ نعامی 
 . 21 شماره. نوین بازاریابی تحقیقات. »اینستاگرام راه از باور لذت خریدهاي
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