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چکیده
هاي فارسی موسیقی پاپ اسـت. ایـن پـژوهش از    هدف مقالۀ حاضر تحلیل و مقایسۀ ترانه

باشد که مبتنی بـر  ) می2006تحلیلی است و چارچوب تحلیل الگوي بیکر (ـنوع توصیفی
متغیرهاي مسـتقل پـژوهش   بنیاد است. - شناسی پیکرهتلفیق دو حیطۀ تحلیل گفتمان و زبان

باشـند.  هاي واژگانی میسرا و زمان ترانه و متغیرهاي وابسته تفاوتژانر ترانه، جنسیت ترانه
هـاي واژگـانی   هاي پژوهش به این شرح هستند: ژانر ترانه تأثیر معناداري بر انتخـاب فرضیه

هاي فارسـی تـأثیر   نههاي واژگانی تراسرا بر انتخابهاي فارسی دارد، جنسیت ترانهدر ترانه
هـاي واژگـانی   داري دارد. تعلق ترانه به دوران پـیش یـا پـس از انقـالب بـر انتخـاب      معنی
هاي فارسی موسیقی پـاپ در  داري دارد. جامعۀ آماري کلیه ترانههاي فارسی تأثیر معنیترانه

باشـد  ترانه مـی  1000اي متشکل از دو ژانر اجتماعی و عاشقانه است و حجم نمونه پیکره
تحلیل شـده  SPSSافزار آماري اي ورداسمیت و نیز نرمافزار تحلیل پیکرهکه با استفاده از نرم

هـاي پربسـامد،   واژهلحـاظ هاي عاشقانه و اجتماعی بـه  دهند که ترانهاست. نتایج نشان می
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هـاي دو پیکـره دارد. بنـابراین هـر سـه      حکایت از معناداري تأثیر متغیر زمان ترانه بـر واژه 

شود.  فرضیه تأیید می
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. مقدمه1
هاي فارسی موسیقی پاپ است. به عقیـده بویـل و   هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان ترانه

، در معناي وسـیع خـود، بـه    »پاپ«یقیموس) Boyle, Hosterman & Ramsey, 1981همکاران (
است که شامل هر نوع موسیقی که یک شخص از طریق رسـانه جمعـی   اي تعریف شدهگونه

پسـند بـا موسـیقی پـاپ     شود. گاه واژه موسیقی مردمکند، میمیو یا هر ابزار دیگري تجربه 
شود. حال آنکه این اصطالح به گونـه خاصـی از موسـیقی    یکسان پنداشته شده و ترجمه می

میالدي در ایاالت متحده و اروپا به وجود آمد (فـاطمی،  50پسند اشاره دارد که در دهه مردم
متـال  اي زیادي از جمله: راك، رپ، ایندي، هويموسیقی مردم پسند شامل ژانره).1382:39

). موسـیقی پـاپ تنهـا یکـی از ژانرهـاي موسـیقی       Borthwick & Moy, 2004:4شود (و... می
شـود ولـی در ایـران، اصـطالحات     گیرد و شامل ژانر هاي دیگر نمـی پسند را در بر میمردم

بجاي یکدیگر به کـار بـرده   هایی نسبتا یکسان پسند و موسیقی پاپ با برداشتموسیقی مردم
ترین ژانـري  عمده1370تا 1350هاي شوند. دلیل اصلی چنین خلطی آن است که از سالمی

پسند شناخته شده و رایج بوده، ژانري موسوم به پاپ بوده اسـت و تنهـا   که در موسیقی مردم
پیـدا  در دهه اخیر است که ژانرهاي دیگري از جمله راك هم طرفـدارانی بـه صـورت انبـوه    

).  142- 141: 1386است (کوثري کرده
زنـدگی مـا   		ابعـاد ۀشـود و در همـ  جا شنیده میامري اجتماعی، در همهعنوانبهموسیقی 

افزون کاربري وسایل دیجیتـال هرچـه   ي روزفرهنگی با توسعهةاین پدیدرسوخ کرده است. 
هاي فرهنـگ  پدیدهسایرو شناخت بهتر آن، مانند رسدتر به مصرف میبیشتر و هرچه متنوع

تر مـا بـا   هرچه عمیقتواند ضمن برقراري ارتباطمیاي (ورزش، کاالهاي مصرفی و ...) توده
). امـروزه  26: 1388ریچـاردز،  (مـان کنـد  معاصـر نیـز یـاري   ۀزندگی روزمره، در فهم جامع

مثابـه بسـتري   و کارکرد آن بهتحلیل ترانه در جوامع مختلف به علت پیوند آن با ادبیات عامه 
فرهنگی اهمیت بـاالیی پیـداکرده اسـت. در برخـی از     - براي طرح مسائل گوناگون اجتماعی

انـد کـه از آن جملـه    هـا مبتنـی بـر پیکـره بـوده     شده در این حیطه، تحلیلهاي انجامپژوهش
)، تاینـا  Bridle, 2011)، بریـدل ( Kreyer & Mukherjee, 2007تـوان کرِیِـر و مـوکرجی (   مـی 

)Taina, 2014) طلیلی ،(Tlili, 2015     را نام برد. بررسی پیشینه پـژوهش در ایـن زمینـه نشـان (
اي طـور اخـص در ایـران سـابقه    ی و ترانه بهطورکلبهدهد پژوهش بر روي موسیقی پاپ می

هـاي رایـج در تحلیـل    کار بردن رهیافت تحلیل گفتمـان و تلفیـق آن بـا روش   اندك دارد. به
هـا  ي از متن ترانـه امالحظهقابلمناسبی را براي بررسی و تحلیل حجم ابزاراي گفتمانپیکره
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اي و در بعد عام و کـالن خـود تمـام    رشتهدهد. گفتمان مفهومی است میاندر اختیار قرار می
- ابعاد زبان چون صورت، واژگان، دستور، گفته، متن، معنا، منظور، عمل، کارکردهاي فکـري 

) و انـواع تعامـل   108: 1383گیـرد (یارمحمـدي،   را در بـر مـی  هـا آناجتماعی و روابط بین 
شـود  نمادین و ارتباطی بین مردم که معموالً شفاهی، نوشتاري و یا دیداري است را شامل می

)Bloor & Bloor,2013 :6هاي واژگانی اسـت. بـه ایـن    ). در پژوهش حاضر، تمرکز بر تفاوت
. از منظـر واژگـانی چـه    1اسـت کـه:   ؤاالتسترتیب، این پژوهش در پی پاسخگویی به این 

. 2شـود؟  هـاي اجتمـاعی عاشـقانه فارسـی دیـده مـی      هاي معناداري بین پیکره ترانـه تفاوت
. مؤلفـۀ  3هـاي فارسـی دارد؟    هاي واژگانی در ترانـه سرا چه تأثیري بر انتخابجنسیت ترانه

هـاي واژگـانی دارد؟   بزمان ترانه (پیش از انقالب و پس از انقالب) چـه تـأثیري بـر انتخـا    
هاي واژگـانی  . ژانر ترانه تأثیر معناداري بر انتخاب1هاي پژوهش به این شرح هستند: فرضیه

هـاي دسـتوري و   سرا بر ویژگی. جنسیت ترانه2هاي فارسی دارد. و عناصر دستوري در ترانه
ـ    3داري دارد. هاي فارسی تأثیر معنـی واژگانی ترانه یش یـا پـس از   . تعلـق ترانـه بـه دوران پ

داري دارد.هاي فارسی تأثیر معنیدستوري ترانههاي واژگانی وانقالب بر ویژگی

. مبانی نظري 2
شـناس معـروف   اي از زبـان در مقالـه 1952نخستین بـار در سـال   » تحلیل گفتمان«اصطالح 

ـ   )Zellig Harris(هـریس گانگلیسی زلی هـریس ).Schiffrin, 1994: 20ه اسـت ( بـه کـار رفت
)Harris, 1952: 1( اصـطالح  و هگرایانـه از جملـه بـه دسـت داد    در این مقاله دیدي صـورت

ان را براي تحلیل متن باالتر از سطح جمله به کـار بـرده اسـت. از دیـد هـریس      تحلیل گفتم
تحلیـل  شناسی توصیفی اما در حدي فراتـر از جملـه.  تحلیل گفتمان یعنی ادامه رویکرد زبان

-Tyrwhitt() تایرویـت دریـک  Stubbs,1997سوي محققینی نظیـر اسـتابز (  گفتمان انتقادي از

Drake,1999) و ویدوسون (Widdowson,1995اسـت از  ) مورد انتقادات گوناگونی قرار گرفته
توان به این موارد اشاره کرد: تمرکز بر روي حجم محدود متن، انتخاب عامدانـه  آن جمله می

هــاي متعصــبانه و بررســی ) بــودن، تحلیــلanti-empiricalهــاي تحلیــل، ضــد تجربــی (داده
). البتـه برخـی از ایـن انتقـادات از     Kheovichai, 2013: 31-34هاي زبانی اندك متـون ( ویژگی

& Wodakانـد. بنـا بـه نظـر وداك و میـر (     شـده گران گفتمان انتقادي پاسخ دادهسوي تحلیل

Meyer, 2009(تحلیـل گفتمـان انتقـادي) در    تگفـا هاي ) توجه به استحکام بخشیدن پژوهش
موضوع مهم در مطالعات تحلیـل گفتمـان انتقـادي بـدل شـده اسـت. از       حال حاضر به یک
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هـاي  توانـد همـه ویژگـی   ) معتقد است، یک پژوهش نمیMautner, 2010سوي دیگر ماتنر (
ال، بـا  شود. با ایـن حـ  این امر سبب از میان رفتن تمرکز میشناختی را توصیف کند زیرازبان

)، رهیافتی جایگزین براي تحلیل گفتمـان  Hardt-Mautner, 1995(ماتنر- آغاز پژوهش هاردت
به ترکیب تحلیل خودکار و کیفی به منظور کشـف الگوهـاي زبـانی    پیشنهاد شد؛ رهیافتی که

ترکیـب شـدن بـا    توانـایی چنـین اي عظـیم، تمرکـز داشـت. رهیـافتی ایـن     موجود در پیکره
پذیرند را داراست.یل متن که اغلب در تحلیل گفتمان صورت میهاي سنتی تحلروش

هاي تحلیل گفتمـانی  توان در بسیاري از پژوهشاي را میشناسی پیکرهشناسی زبانروش
شامل اسـتفاده از رایانـه بـه منظـور تحلیـل پیکـره بجـاي        به کار بست. زبانشناسی پیکره اي

پـردازش دقیـق و سـریع    سـبب ایـن امـر  شود. آن به وسیله شخص محقق میخواندن تمام
کـار را بـراي افـرادي کـه سـعی در شـناخت       شود کـه میمنظور تهیه نتایج بسامديپیکره به

). پیکـره  Baker, Gabrielatos & McEnery, 2013: 25کنـد ( الگوهاي زبانی دارند را آسـان مـی  
نـاي تجربـی  گیري شده باشد، قـادر اسـت مب  درصورتی که خیلی بزرگ باشد و خوب نمونه

هـا و بازتـاب دهنـدگی    هاي تحلیل گفتمان فراهم کند. حجم زیاد دادهمحکمی براي پژوهش
)Representativenessهـاي تگفـا   تواند پاسخ به انتقاداتی در رابطه بـا برخـی پـژوهش   می) آن

اند تـا بـه   به صورت غیر عینی و متعصبانه انتخاب شدهباشد که که بر اساس مقدار کمی داده
) سـه مزیـت   Mautner,2009 :123). مـاتنر ( Baker, 2006ها نظر محقق اثبات شـود ( یله آنوس

هاي تحلیل گفتمانی را بـدین  اي در پژوهششناسی پیکرهشناسی زبانعمده به کاربردن روش
ها، کاهش تعصب محقـق هنگـام تحلیـل و    کند: برسی حجم بیشتري از دادهگونه معرفی می

فی.تلفیق تحلیل کمی با کی
بنیاد گفتمان و ایـدئولوژي روشـی بسـیار    ) تحلیل پیکرهBaker, 2010:123(یکرببه اعتقاد 

کیفـیِ در مقیـاس کوچـک اسـت و نـه      تقویـت کـردن تحلیـل   قدرتمند است، اما هدف آن
:Fowler & Kress, 1979گونه که فـاولر و کـرس (  جایگزین کردن خود بجاي آن؛ زیرا همان

هیچ روش تحلیلی وجود ندارد که روي یک متن اجرا شود و در انتهـا  «اند:) اشاره کرده197
در نتیجـه بـا تلفیـق دو رویکـرد     ». آینـد توصـیفات انتقـادي بـه دسـت    خودکـار به صورت

اي هـا را بـه گونـه   توان حجم زیادي از دادهاي و تحلیل گفتمان انتقادي میشناسی پیکرهزبان
جام شده نه صرفا کمی و آماري باشـند و نـه بـر پایـه     مورد بررسی قرار داد که تحلیل هاي ان

انـد تـا بـا نظـرات پژوهشـگر      اي گزیـده شـده  هاي متنی که به شـیوه تعداد محدودي از داده
اي را در تحلیـل  شناس پیکـره هاي متعددي وجود دارند که زبانبرنامهخوانی داشته باشند.هم
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اي ورداســمیت ازجملــه برنامــه رایانــهرســانند. شــده یــاري مــیمنــد متــون گــردآورينظـام 
آید و در این پژوهش از آن استفاده شـده اسـت. در   افزارها به شمار میپرکاربردترین این نرم

افـزار ورداسـمیت ارائـه    اي کـه از سـوي نـرم   شناسی پیکرههاي موجود در زبانادامه راهکار
شوند، معرفی خواهد شد:می

بسامد و فهرست بسامدي1.2
شـود و  هـا در مـتن اطـالق مـی    اصطالحی است که بـه تعـداد دفعـات رخ دادن واژه   بسامد 

) و keyword listsهـاي کلیـدواژه (  )، فهرسـت wordlist(واژهمفهومی اساسـی بـراي فهرسـت   
آید. تهیه فهرسـت بسـامدي معمـوالً اولـین     ) به شمار میconcordanceنما (هاي واژهفهرست

ها معمـوالً  ). این واژهStubbs, 2001: 126; Baker, 2006: 47(باشد گام در تحلیل کمی متن می
تقسـیم هسـتند. واژهـاي نقشـی نظیـر      هاي نقشی و واژگانی (محتوایی) قابلبه دو دسته واژه

اي تعلـق دارنـد و بـه دلیـل     بسـته اضافه، ضمیر و حرف ربط به طبقۀ ضمیر موصولی، حرف
هاي واژگـانی بـه طبقـه بـاز     گیرند. واژهقرار میواژهبسامد باالیی که دارند در باالي فهرست

واژه ابـزاري ضـروري   باشند. فهرسـت اي از محتواي متن میتعلق دارند و حامل بخش عمده
کلیدواژه است.براي تهیۀ فهرست

هاکلیدواژه2.2
رود. در مفهـوم اول کـه بـه آن کلیـدواژه     اصطالح کلیدواژه در دو مفهوم متفاوت به کار مـی 

اي است که اطالعات ارزشمندي را در ارتباط با یک فرهنـگ یـا   شود، واژهگی گفته میفرهن
,Wierzbicka,1999 in Baker & Elleceکند. در این رابطه ویژبیتسکا (جامعه خاص آشکار می

هـاي خاصـی   توان از طریـق کـاربرد کلیـدواژه   ها را میشود که فرهنگ) مدعی می66 :2011
شود، اصـطالحی  که در پژوهش حاضر نیز استفاده میدر مفهوم دوم آندرك نمود. کلیدواژه 

اي است که بسامد نسبی آن در یک پیکـره در مقایسـه بـا پیکـرة دیگـر      شناسی پیکرهدر زبان
هـاي  ها بر پایـه آزمـون  (معموالً پیکرة مرجع) ازلحاظ آماري معنادار باشد. ازآنجاکه کلیدواژه

توانـد کلیـدي   صورت بـالقوه مـی  اي که درون پیکره باشد بههآیند، هر واژآماري به دست می
تواننـد  ها همچنین میمحسوب شود؛ به این شرط که از بسامد الزم برخوردار باشد. کلیدواژه

). نسبی بودن، ویژگی ذاتـی  Baker & Ellece, 2011: 67نمایشگر گفتمان و ایدئولوژي باشند (
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لیل معناداري در رابطه با متون دیگـر، کلیـدي هسـتند و    ها به دگونه واژههاست. اینکلیدواژه
,Suhrهاي موجود در یک مـتن باشـند (  شود تا بتوانند نمایانندة گفتمانهمین امر موجب می

هایی را نمایان کند که بسامد زیادي نداشته باشـند امـا   ها، واژه). فهرست کلیدواژه110 :2007
).Baker & McEnery, 2015: 2(اي ازلحاظ آماري برجسته باشند گونهبه

نماواژه3.2
کنـد:  گونـه تعریـف مـی   ) را اینconcordancerنما () برنامه واژهHunston,2009: 32هانستون (

کند و تمـامی  منظور یافتن کلمه یا عبارت موردنظر جستجو میاي است که پیکره را بهبرنامه«
ایش رایانه به همراه کلمـات قبـل و بعـد از    نمهاي آن واژه یا عبارت را در مرکز صفحهنمونه

node(شود کلمه گـره شده که در مرکز نمایش داده میکلمه انتخاب». گذاردآن به نمایش می

wordاي از محیط مجاور واژه مـورد  طور ویژه در رسیدن به درك اولیهنماها به) نام دارد. واژه
ی، الگوها و جزئیـات مورداسـتفاده قـرار    منظور مشاهده تمایزات معنایاند و بهپرسش مناسب

هـاي از پـیش تهیـه شـده،     نمـا از کلیـدواژه  ) تهیه فهرسـت واژه Hunston,2009:42گیرند (می
دهـد کـه   مـی ها در پیکره بـه دسـت  هاي کاربرد این نوع واژهشناخت بهتري نسبت به شیوه

تواند به کشف ایدئولوژي موجود در گفتمان بینجامد.می

آییباهم4.2
شود که گرایش زیـادي بـه بـا هـم آمـدن یـا در کنـار        هایی میآیی شامل شناسایی واژهباهم

توجـه  هـا بسـیار جالـب   آیـی یکدیگر قرار گرفتن در متن دارند. از منظر ایـدئولوژیکی، بـاهم  
هـا حقیقـی و بـدون    هستند زیرا اگر دو واژه مکرراً بـه هـم مربـوط باشـند آنگـاه رابطـه آن      

مثـال  عنوان). بهStubbs, 1996: 195 in Baker & McEnery, 2015: 2رسد(نظر میوچرا به چون
وجـود داشـته باشـد    » غیرقـانونی «و » مهاجر«هاي آیی محکمی بین واژهزمانی که پیوند باهم

تنهایی، مفهوم غیرقانونی بودن نیز به ذهن ما خطور کنـد  به» مهاجر«امکان دارد با شنیدن واژة 
)Baker & Ellece, 2011: 18.(
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. روش پژوهش 3
- توصـیفی روشبـر مبتنـی هـا تحلیلواست) کیفیوکمی(ترکیبینوعازحاضرپژوهش
مضـامین بـا فارسـی هـاي ترانهازايپیکرهتهیهبهتوجهباحالدرعین. شودمیانجامتحلیلی

فارسـی دادگـان پایگـاه وWordsmith 6افزارنرمازاستفادهطورهمینوعاشقانهواجتماعی
هاي ثابـت  در این پژوهش متغیر.گیردمیقراربنیاد- پیکرههايپژوهشزمرةدرپژوهشاین

هـاي واژگـانی متغیـر وابسـته     باشند و ویژگـی سرا و زمان اجراي ترانه میژانر، جنسیت ترانه
نظـر از  هـاي مـورد  اي است. مـتن ترانـه  شوند. گردآوري داده به روش کتابخانهمحسوب می

گیـري هدفمنـد   هـا برمبنـاي نمونـه   منابع چاپی و دیجیتالی استخراج شده است. انتخاب ترانه
ها یـا تارنماهـاي مـرتبط بـا     هاي دردسترس در کتاباي که از میان نمونهبوده است. به گونه

اي متشـکل از  هاي ماندگار و یا پرمخاطب انتخـاب شـدند. در نهایـت، پیکـره    موسیقی، ترانه
ها بـا توجـه بـه موضـوع و محتـوا در اولـین تحلیـل بـه دو ژانـر          ترانه تهیه شد. ترانه1000

هـاي فرعـی   سراها شناسایی شدند و پیکـره بندي شدند. سپس ترانهاجتماعی و عاشقانه طبقه
هاي عاشقانه و اجتماعی زنان و مردان شکل گرفتند و با توجه بـه تعلـق ترانـه بـه دوره     ترانه

هاي اجتماعی و عاشقانه پیش و پس از اتقـالب  هاي فرعی ترانهالب پیکرهپیش یا پس از انق
هاي  فرعـی  واژه است. حجم پیکره177373تهیه شدند.در مجموع حجم پیکره اصلی شامل 

ارائه شده است:  - 1نیز  در جدول 

هاي فرعیحجم پیکره.1جدول 
مجموعحجم پیکرههاي اصلیپیکره

ژانر

اجتماعی
زمانیدورة 

10041پیش از انقالب

54238
44197پس از انقالب

سراجنسیت ترانه
10272زن
43969مرد

عاشقانه
دورة زمانی

22241پیش از انقالب

123135
100894پس از انقالب

سراجنسیت ترانه
40093زن
83042مرد

50365زنجنسیت
177373

127008مرد
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32282پیش از انقالبدورة زمانی
177373

145091پس از انقالب

افزارهـاي  و نـرم Wordsmith 6افزار تحلیـل پیکـره   هاي این پژوهش با استفاده از نرمداده
Notepad++ وMicrosoft Excel  هـا بـا توجـه بـه     تحلیل و سپس با اسـتفاده از فهرسـت واژه

نمـا و هماینـدها بـه دسـت داده     کلیـدي، فهرسـت واژه  هاي بسامد رخدادشان، فهرست واژه
بـه منظـور   SPSSافزار گردد. عالوه بر این از نرمشود و در قالب جدول و نمودار ارائه میمی

ها استفاده خواهد شد. الزم به ذکر است کـه  ها و سنجش معناداري تفاوتتحلیل آماري داده
دهـی  واژه و برچسـب فهرست بن،سازز یکساناي اهاي پیکرهبه منظور باالبردن دقت تحلیل

هاي دستوري متون فارسی بهره گرفته شد.خودکار  مقوله

تحلیل گفتمان موسیقی و ترانهۀ. پیشین4
هاي فارسی از منظـر تحلیـل   دهد که تا کنون ترانههاي ایرانی نشان میبررسی پیشینه پژوهش

هـایی  اند. بـا وجـود ایـن، پـژوهش    ار نگرفتهبنیاد مورد تحلیل قر- گفتمان و با رهیافت پیکره
درفوکـو بحـث ) به1386درباره ترانه از منظر اجتماعی و انتقادي انجام شده است: کوثري (

. کنـد تکیـه مـی  ایـران موسیقیدرحاکمهايگفتمانمطالعهمنظوربهدانشوقدرتبارابطه
)1285- 1385معاصـر ( ایـران درموسـیقی گـراي سـنت گفتمان) با بررسی1388سروري (

گـرا موسـیقی در ایـران معاصـر را از دیـدگاه      هاي سـنت گیري و تکوین گفتماننحوه شکل
معناشناسـانه بررسیبه)1389بررسی کرده است. عبداللهیان و ناظر فصیحی (تحلیل گفتمان 

درو چگونگی نشـان دادن معشـوق  ) مفهوم1390آخوندي (. اندپرداخته»مقاومتموسیقی«
را مـورد بررسـی قـرار داده    80دهـه درسـیما نمایشـی هايسریالتیتراژعاشقانههاينهترا

دیـدگاه ازفارسـی رپهـاي ترانهمضامیناش در پی تحلیلنامه) در پایان1391پیرو (است.
است و نتیجه گرفته است کـه رپ بودههاترانهایندرزنبهنگاهنوعترسیموشناسیجامعه

پــیدرکـه و افزاسـت  تــوانرویکـرد ایـن بلکــهنـدارد سـتیز زنرویکــرديتنهـا ایـران در
باشد.میبخشیآگاهی

روالیـه رتوان به این مـوارد اشـاره نمـود:    میهاي غیر ایرانی این حوزهه پژوهشاز جمل
)Rierola,2001(یزبـان يجـادو یافتن آنچـه او منظور متون ترانه بهیبه بررسدر رساله خود
)linguistic magic(مخاطـب پرداختـه اسـت   يموارد بر روینایرگذاريتأثیلو دالنامدمی .
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-Jin Au» (جـین آیـه یونـگ   «مقیم امریکا یکنگخواننده هنگترانه از 15) متن Ko,2011کو (

Yeung مدل تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف () را بر اساسFairclough,1989(  بررسی نمـوده
یکـا از فرهنگ جامعـه امر یفرهنگیرعنوان زبههاپ را یپه) Kirkemo,2007است. کرکمو (

) Chouliarki & Fairclough, 1999و فـرکالف ( یاراکی ولخبر اساس مدل واستی کردهمعرف
پرداخته است. ولـی آنچـه بـه طـور مسـتقیم بـا       هاپهاي هیپمتن ترانهیلو تحلیبه بررس

بنیاد است که در چند پژوهش غیر ایرانـی  - مان پیکرهپژوهش حاضر مرتبط است تحلیل گفت
,Kreyer & Mukherjeeشـوند. کریـر و مـوکرجی (   انجام شده است و در ادامـه معرفـی مـی   

هاي پیکره بنیاد و با تکیه بر تحلیل کیفی و کمـی  ) بر پایه نتایج به دست آمده از تحلیل2007
در پـی تشـریح پتانسـیل تحلیلـی     دسـتوري متـداول در پیکـره   هاي واژگانساختواژگان و

انـد. بریـدل   هـاي موسـیقی پـاپ بـوده    منظـور بررسـی ژانـر ترانـه    اي بـه شناسی پیکـره زبان
)Bridle,2011 (ی یخیبه بررسی تارهاي موسیقی بلوز خواننـدگان  متن ترانهاي از پیکرهو کم

گیـري هویـت   شـکل گیرد که این سبک از موسیقی تاثیر زیادي در پردازد و نتیجه میمیمرد 
هـاي زمـانی مختلـف    هـا در دوره هاي زبانی این ترانـه سیاهپوستان داشته است و نیز ویژگی

ژانـر فرعـی موسـیقی    5ترانه از 200) متن Taina, 2014اند. تاینا (نسبت به هم تفاوت داشته
ــی قــرار داده هــوي اســت. پژوهشــگر در پایــان پــژوهش تحلیــل متــال مــورد بررســی کم

محتوایی و سـبکی بـا دیگـر ژانرهـا     منظور مشخص شدن تفاوتهاي هر ژانر را بهکلیدواژه
94.7دانسته و نیز میزان دقت برچسب دهـی خودکـار دسـتوري را بـه میـزان بـیش از       مفید 

منظـور تحلیـل   هـاي کمـی و کیفـی بـه    ) از رویکـرد Tlili, 2015درصد دانسته است. طلیلی (
آمده وجـوه مشـترك   دستاده کرده است. بر اساس نتایج بهپسند استفهاي موسیقی مردمترانه

اي مـرتبط بـا پیوسـتار    هـاي اشـاره  هاي موضوعی و نیز مقولهها ازلحاظ الیهزیادي بین ترانه
عنـوان ژانـري   پسند را بهبندي شدن موسیقی مردمتواند طبقهمکانی وجود دارد که می- زمانی

مجزا مورد تائید قرار دهد.

ها. یافته5
) و بـا اسـتفاده از نـرم    Baker, 2006در این بخش با توجه به مفاهیم ارائه شده از سوي بیکر (

افزار ورداسمیت هر سه متغیر ژانر ترانه، جنسیت ترانه سرا و نیز تعلق ترانـه بـه دورة زمـانی    
هـا مـورد   آیـی هاي کلیدي و بـا هـم  ها، واژهپیش یا پس از انقالب از منظر پربسامدترین واژه
هـاي اسـامی، صـفات، افعـال و     ها در مقولهتحلیل و مقایسه قرار گرفتند. به این منظور،  واژه
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هـاي نقشـی طبقـه بنــدي شـدند. در ادامـه بـه منظــور شـرح روش تحلیـل، جــدول و         واژه
در رابطـه بـا   یلـ یتحلنیشابه چننمودارهاي مرتبط با متغیر ژانر ترانه نشان داده شده است. م

حاصـل از ایـن   جینتاي،ریگجهیصورت گرفت که در بخش نتزیزمان نوتیجنسيرهایمتغ
.استدهیارائه گردها بررسی

هاي اجتماعی و عاشقانهتحلیل اسامی پربسامد در دو پیکره ترانه1.5
اسم پربسـامد هـر پیکـره اسـتخراج و     10هاي اجتماعی و عاشقانه هاي ترانهبا بررسی پیکره

نمایش داده شده است.- 2کل پیکره محاسبه شده و در جدول درصد فراوانی آن نسبت به

هاي اجتماعی و عاشقانههاي پربسامد در دو پیکره ترانهاسم.2جدول 
ترانه

پربسامدترین
ژانر

عاشقانهاجتماعی

اسم

درصدفراوانیواژهردیفدرصدفراوانیواژهردیف
152624/1دل33762/01شب1
101682/0عشق32660/02دل2
83267/0شب25046/03خانه3
67855/0چشم21940/04سر4
47238/0دست20537/05دنیا5
42734/0صدا18133/06عشق6
41333/0گریه17732/07گل7
37430/0گل16330/08صدا8
37030/0قلب15829/09دست9
36529/0دنیا15728/010خدا10

مـورد)  337(» شـب «هاي اجتماعی شده است، در ترانهطور که در جدول نشان دادههمان
هــا هســتند. بعــد از آن در مــورد) پربســامدترین واژه1526» (دل«هــاي عاشــقانه و در ترانـه 

و در گیـرد  مـورد) قـرار مـی   250» (خانـه «مورد) و 326» (دل«هاي هاي اجتماعی واژهترانه
مورد) از بسامد بـاالیی برخوردارنـد.   832» (شب«مورد) و 1016» (عشق«هاي عاشقانه ترانه

واژه (دل، شب، عشق، دنیـا، دسـت و گـل و صـدا) بـین دو      7اسم پربسامد، 10از مجموع 
هاي اجتماعی به ترتیـب در  در ترانه» خدا«و » سر«، »خانه«هاي فهرست مشترك هستند. واژه

هـاي عاشـقانه جـزء ده اسـم     اند ولی در فهرسـت ترانـه  هارم و دهم قرارگرفتهمرتبه سوم، چ
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که در مرتبـۀ  » قلب«و » گریه«، »چشم«واژة 3هاي عاشقانهپربسامد نیستند. همچنین، در ترانه
هـاي اجتمـاعی جـایی ندارنـد. بـه      اسم پربسامد ترانـه 10چهارم، هفتم و نهم قرار دارند در 

واژه تهیـه  13هاي اجتماعی و عاشقانه فهرستی از رین اسامی در ترانهمنظور مقایسه پربسامدت
اسم پربسامد در هر ژانر است و به این ترتیب درصد رخداد هـر اسـم   10شد که دربردارنده 

نشان داده شده است.- 1در دو ژانر با یکدیگر مقایسه شد. نتایج در نمودار 

هاي اجتماعی و عاشقانهترانههاي پربسامد در درصد رخداد اسم.1نمودار 

- اي در ترانـه به طور قابل مالحظـه » خانه«شود رخداد همانطور که در نمودار مشاهده می
و » عشـق «، »دل«هاي عاشقانه است. در عین حـال، رخـداد واژة   هاي اجتماعی بیشتر از ترانه

هـاي  اد واژههـاي اجتمـاعی اسـت. رخـد    هاي عاشقانه بسیار بیشـتر از ترانـه  در ترانه» چشم«
معنـاداري نیـز  آمـاري هـاي هاي اجتماعی بیشتر بوده اسـت. بررسـی  در ترانه» دنیا«و » خدا«

.کندمیتأییدرا»قلب«و»چشم«،»عشق«،»دل«،»خانه«هايواژهرخدادتفاوت

هاي اجتماعی و عاشقانههاي پربسامد در دو پیکره ترانهتحلیل صفت2.5
صفت پربسامد هر پیکـره اسـتخراج و   10هاي اجتماعی و عاشقانه ترانههاي با بررسی پیکره

نمـایش داده  - 3- 4درصد فراوانـی آن نسـبت بـه کـل پیکـره محاسـبه شـده و در جـدول         
است.شده

هاي اجتماعی و عاشقانههاي پربسامد در دو پیکره ترانهصفت.3جدول 
ژانرترانه

٠.

٠.۵

١.

١.۵

ب
شقدنیاسرخانهدلش
تصداگلع

شمخدادس
چ

ریه
گ

ب
قل

اجتماعی عاشقانه
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عاشقانهاجتماعیپربسامدترین

صفت

درصدفراوانیواژهردیفدرصدفراوانیواژهردیف
73360/0عاشق18334/01پر1
45537/0تنها12423/02عاشق2
35028/0پر11120/03تنها3
29424/0خوب10219/04خسته4
25420/0خسته8816/05خوب5
19316/0دیوانه7915/06سیاه6
18115/0گم7614/07گم7
16613/0عزیز6813/08تازه8
13813/0خوش6813/09بد9
13613/0آخر5410/010کم10

مـورد) و  183(» پـر «هاي اجتماعی شده است، در ترانهطور که در جدول نشان دادههمان
بعـد از آن در  ّهـا هسـتند.   مـورد) پربسـامدترین صـفت   733» (عاشـق «هاي عاشقانه در ترانه

گیـرد و در  مورد) قرار مـی 111» (تنها«مورد) و 124» (عاشق«هاي هاي اجتماعی صفتترانه
مـورد) از بسـامد بـاالیی برخوردارنـد. از     350» (پـر «مورد) و 455» (تنها«هاي عاشقانه ترانه

واژه (پر، عاشق، تنها، خسته، خوب و گـم) بـین دو فهرسـت   6صفت پربسامد، 10مجموع 
هـاي اجتمـاعی بـه ترتیـب در     در ترانـه » کم«و » بد«، »تازه«، »سیاه«هاي مشترك هستند. واژه

هـاي عاشـقانه جـزء ده    اند ولـی در فهرسـت ترانـه   مرتبه ششم، هشتم، نهم و دهم قرارگرفته
» خـوش «، »عزیـز «، »دیوانه«چهار واژة هاي عاشقانهصفت پربسامد نیستند. همچنین، در ترانه

هـاي  صفت پربسـامد ترانـه  10ه در مرتبۀ ششم، هشتم، نهم و دهم قرار دارند در ک» آخر«و 
هـاي اجتمـاعی و   هـا در ترانـه  اجتماعی جایی ندارند. به منظور مقایسه پربسامدترین صـفت 

صفت پربسامد در هـر ژانـر اسـت و    10واژه تهیه شد که دربردارنده 14عاشقانه فهرستی از 
صفت در دو ژانر با یکدیگر مقایسـه شـد. نتـایج در نمـودار     به این ترتیب درصد رخداد هر

نشان داده شده است.- 2
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هاي اجتماعی و عاشقانههاي پربسامد در ترانهدرصد رخداد صفت.2نمودار 

و » عزیـز «، »خـوب «، »تنهـا «، »عاشـق «شـود رخـداد   همانطور که در نمودار مشاهده مـی 
هاي اجتمـاعی اسـت. در   هاي عاشقانه بیشتر از ترانهترانهاي در به طور قابل مالحظه» دیوانه«

هـاي عاشـقانه   هاي اجتماعی بیشـتر از ترانـه  در ترانه» کم«و » پر«هاي عین حال، رخداد واژه
به لحـاظ آمـاري   » تنها«و » عاشق«، »سیاه«هاي است. الزم به ذکر است که تفاوت رخداد واژه

باشد.معنادر می

هاي اجتماعی و عاشقانهدر دو پیکره ترانههاي پربسامدفعل3.5
فعل پربسـامد هـر پیکـره اسـتخراج و     15هاي اجتماعی و عاشقانه هاي ترانهبا بررسی پیکره

نمایش داده شده است.- 4درصد فراوانی آن نسبت به کل پیکره محاسبه شده و در جدول 

اشقانههاي اجتماعی و عهاي پربسامد در دو پیکره ترانهفعل.4جدول 
ترانه

پربسامدترین
ژانر

عاشقانهاجتماعی

فعل

درصدفراوانیواژهردیفدرصدفراوانیواژهردیف
262922/2بودن111506/21بودن1
229686/1کردن76741/12شدن2
193557/1شدن64819/13کردن3
119197/0داشتن41376/04داشتن4
104685/0گفتن36367/05گفتن5
99381/0رفتن21940/06رفتن6
71058/0آمدن20137/07آمدن7
خواس18434/08زدن8

تن
53043/0

خواس9
تن

45437/0ماندن13425/09

٠.

١.

پر 
شق

نهاعا
ت

سته
خ

وب
ازهگمسیاهخ
کمبدت

وانه
دی

زیز
ع

ش
خرخو

آ

اجتماعی عاشقانه
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35329/0شکستن12824/010دادن10
33427/0دیدن12323/011رسیدن11
32727/0زدن11822/012ماندن12
32026/0دادن10720/013شکستن13
29924/0رسیدن10519/014نشستن14
22819/0باید10419/015باید15

1115(هـاي اجتمـاعی   در ترانه» بودن«شده است، فعل طور که در جدول نشان دادههمان
هـاي  پربسامدترین فعل است. بعد از آن در ترانهمورد) 2629هاي عاشقانه (مورد) و در ترانه
هـاي  گیـرد و در ترانـه  مـورد) قـرار مـی   648» (کردن«مورد) و 767» (شدن«اجتماعی افعال 

مـورد) از بسـامد بـاالیی برخوردارنـد. از     1935» (شـدن «مـورد) و  2296» (کردن«عاشقانه 
در » نشسـتن «و تنها واژة واژه بین دو فهرست مشترك هستند؛14فعل پربسامد، 15مجموع 

هـاي عاشـقانه   هاي اجتماعی در مرتبه چهاردهم قرار گرفته است ولی در فهرست ترانـه ترانه
که در مرتبـۀ یـازدهم   » دیدن«هاي عاشقانهجزء پانزده فعل پربسامد نیست. همچنین، در ترانه

منظـور مقایسـه   هـاي اجتمـاعی جـایی ندارنـد. بـه      قرار دارد در پانزده فعـل پربسـامد ترانـه   
واژه تهیـه شـد کـه    16هـاي اجتمـاعی و عاشـقانه فهرسـتی از     ها در ترانهپربسامدترین فعل

فعل پربسامد در هر ژانر است و به این ترتیب درصد رخداد هـر فعـل در دو   15دربردارنده 
نشان داده شده است.- 3ژانر با یکدیگر مقایسه شد. نتایج در نمودار

هاي اجتماعی و عاشقانههاي پربسامد در ترانهد فعلدرصد رخدا.3نمودار

اي در بـه طـور قابـل مالحظـه    » کـردن «شـود رخـداد   همانطور که در نمودار مشاهده می
در » زدن«هـاي اجتمـاعی اسـت. در عـین حـال، رخـداد       هاي عاشـقانه بیشـتر از ترانـه   ترانه
هـاي  معنـاداري تفـاوت رخـداد واژه   هاي آماري هاي اجتماعی بیشتر بوده است. بررسیترانه

کند.را تأیید می» خواستن«و » آمدن«، »رفتن«، »کردن«

٠.
٢.
۴.

دن 
بو

دن 
کر

ن 
دن گفت
آم

ن 
است

خو

دن
رسی

تن
کس

ایدش
ب

اجتماعی عاشقانه
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هاي اجتماعی و عاشقانههاي نقشی پربسامد در دو پیکره ترانهواژه4.5
اسـتفاده بـا اجتماعیوعاشقانهترانهپیکرهدونقشی،هايواژهپربسامدترینبررسیمنظوربه
ضـمیر، قیـد، مقولـۀ واژة پربسـامد در چهـار  3واسـت شـده تحلیلورداسمیتافزارنرماز

پربسـامد واژةسـه - 5اند. جـدول  شدهفهرستبه فراوانیترتیباضافه و حرف ربطحرف
دهد:ها را نمایش میدر هرکدام از این مقوله

هاي اجتماعی و عاشقانههاي نقشی پربسامد در دو پیکره ترانهواژه.5جدول
ترانه

پربسامدترین

ژانر
عاشقانهاجتماعی

قید
درصدفراوانیواژهردیفدرصدفراوانیواژهردیف

31325/0وقتی17432/01نه1
29424/0هنوز16130/02دوباره2
همی15428/03وقتی3

شه
28223/0

ضمیر
644823/5تو129739/21من1
517220/4من115713/22تو2
43735/0ما48088/03ما3

اضافهحرف
324964/2از137754/21از1
259411/2به116615/22به2
154826/1با73936/13را3

حرف ربط
256308/2که124229/21و1
	205267/1و101687/12که2 	
61250/0اگر19436/03اگر3

هاي اجتماعی و عاشـقانه فهرسـتی   هاي نقشی در ترانهپربسامدترین واژهبه منظور مقایسه 
حرف ربـط پربسـامد   3حرف اضافه و 4ضمیر، 3قید، 5واژه تهیه شد که دربردارنده 15از 

در هر ژانر است و به این ترتیب درصد رخداد هر مقوله در دو ژانر با یکدیگر مقایسـه شـد.   
ده است.نشان داده ش- 4نتایج در نمودار 
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عاشقانهواجتماعیهايترانهدرپربسامدهاي نقشیواژهدرصد رخداد.4نمودار

بـه طـور قابـل    » مـن «و » تـو «شود رخداد ضـمیرهاي  همانطور که در نمودار مشاهده می
هاي اجتمـاعی اسـت. در عـین حـال، رخـداد      هاي عاشقانه بیشتر از ترانهاي در ترانهمالحظه
هـاي عاشـقانه بـوده اسـت. میـزان      هاي اجتماعی بسیار بیشتر از ترانـه ترانهنیز در » ما«ضمیر 

هاي عاشقانه نیز قابل مالحظه اسـت.  هاي اجتماعی در مقابل ترانهدر ترانه» و«تفاوت رخداد 
بـه لحـاظ آمـاري    » مـا «، »مـن «، »تـو «هـاي  الزم به ذکـر اسـت کـه تفـاوت رخـداد ضـمیر      

باشد.میمعنادار

هاي عاشقانه و اجتماعیپیکرههايآییواژگانی و باهمهاي، خوشههاکلیدواژه5.5
هـاي عاشـقانه و اجتمـاعی بـا اسـتفاده از      هاي کلیدي، دو پیکـره ترانـه  منظور بررسی واژهبه

واژه کلیـدي محاسـبه شـده از هـر     500افزار ورداسمیت تحلیل شده اسـت. از مجمـوع   نرم
ــ 10پیکــره  ــه ترتی ــره ب ــر پیک ــدي ه ــدواژهواژة کلی ــا در جــدول اي آنب ارزش کلی - 6ه
اند.  شدهفهرست

هاي عاشقانه و اجتماعیکلیدواژة نخست ترانه15فهرست .6جدول 
پیکره

ردیف
هاي اجتماعیترانههاي عاشقانهترانه

توتو1
منمن2
شبدل3

٠.
١.
٢.
٣.
۴.
۵.
۶.

نه
اره

تیدوب
نوزوق
ه

شه
اگرکهوبارابهازماتومنهمی

حرف ربطحرف اضافهضمیرقید

اجتماعی عاشقانه
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دلعشق4
اونعاشق5
وطنشب6
عشقواسه7
واسهگریه8
ترانهقلب9
عاشقچشم10
قصهرفتن11
ماماندن12
دوبارهاون13
پرقصه14
گریهدیگه15

واژه (تـو،  10واژة کلیـدي  15طور که در جدول نشان داده شده است، از مجمـوع  همان
من، دل، عشق، عاشق، شب، واسه، گریـه، قصـه و اون) بـین دو فهرسـت مشـترك هسـتند.       

ــا بیشــترین ارزش 15در » رفــتن، مانــدن و دیگــهقلــب، چشــم، «هــاي واژه واژة کلیــدي ب
هاي اجتماعی جـایی ندارنـد.   اند؛ اما در فهرست ترانههاي عاشقانه قرارگرفتهکلیدواژگی ترانه

واژة کلیـدي بـا بیشـترین ارزش    15در » وطن، ترانـه، مـا، دوبـاره و پـر    «هاي همچنین، واژه
هاي عاشقانه جایی ندارند.اند اما در فهرست ترانهتههاي اجتماعی قرارگرفکلیدواژگی ترانه

هاي عاشقانه و اجتماعی کـه بـر اسـاس    هاي واژگانی پربسامد  ترانهدر این بخش خوشه
اند موردبررسی قرار خواهند گرفت. به ایـن  ها محاسبه گردیدهاي این پیکرهفهرست کلیدواژه

واژة کلیدي بـراي هریـک از ایـن    500امل اي جداگانه شمنظور در ابتدا دو فهرست کلیدواژه
هـاي  هـاي واژگـانی پیکـرة ترانـه    ها خوشـه دو پیکره تهیه شد؛ سپس بر اساس این فهرست

خوشـه واژگـانی   20هـا محاسـبه شـدند.    آینـد آن هاي همعاشقانه و اجتماعی بر اساس واژه
فهرست شدند:- 7پربسامد هر پیکره در جدول 

هاي عاشقانه و اجتماعیهاي واژگانی ترانهخوشه.7جدول 
پیکره
هاي اجتماعیترانههاي عاشقانهترانهردیف

من [....] توتو [....] از1
تو [....] مناز [....] تو2
کی [....] توتو [....] بی3
مرگ [....] برتو [....] اي4
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اي [....] منبی [....] تو5
اهل [....] ما[....] دلتو 6
من [....] ترانهاي [....] تو7
وطن [....] مننه [....] تو8
جان [....] وطنتو [....] عاشق9
ما [....] رفتنتو [....] مثل10
هر [....] همههر [....] تو11
تو [....] دلتو [....] هر12
ماتو [....] عشق [....] از13
من [....] واسهعشق [....] تو14
همه [....] مناز [....] اي15
تو [....] ايدل [....] تو16
چه [....] توهمه [....] تو17
دل [....] توبی [....] از18
من [....] ايتا [....] تو19
فقط[....] تو20

سشیشیسشیسشیسش
سشسی

اون [....] تو

کاررفتـه در  نشان داده شده اسـت، تنهـا ضـمیر شخصـی بـه     - 7طور که در جدول همان
کـه در  باشـد درحـالی  مـی » تـو «هاي عاشقانه ضـمیر  هاي واژگانی پربسامد پیکره ترانهخوشه

هاي اجتماعی ضمایر شخصی من، تو و ما هر سه کاربرد دارنـد در همـین راسـتا    پیکره ترانه
در فهرسـت  » تـو [....] مـا  «و » تـو [....] مـن  «، »ن [....] تـو مـ «هاي واژگـانی  حضور خوشه

تواند ازلحاظ ایـدئولوژیکی معنـادار   هاي اجتماعی میهاي واژگانی پربسامد پیکرة ترانهخوشه
هــاي عاشــقانه و اجتمــاعی، هــاي دو پیکــرة ترانــهآیــی واژهمنظــور بررســی بــاهمباشــد.به
افـزار  ك بین ایـن دو پیکـره بـا اسـتفاده از نـرم     هاي پربسامد مشترآیی اسمهاي باهمفهرست

آیـی بـا   واژه کـه داراي بیشـترین بـاهم   10هـاي هماینـد،   ورداسمیت تهیه شدند. از بین واژه
ارائـه  - 8هاي مشترك میان دو پیکرة عاشقانه و اجتماعی بودنـد بـه ترتیـب در جـدول     اسم
اند.    شده

هاي عاشقانه و اجتماعیرانههاي مشترك در دو پیکره تهمایند اسم.8جدول 
پیکره

واژه کلیدي مشترك

هاي همایند در پیکره واژه
هاي عاشقانهترانه

هاي همایند در پیکره واژه
هاي اجتماعیترانه

تو، من، کردن، بودن، شدن، رفتن، دل
داشتن، خواستن، گفتن، عاشق

تو، من، بودن، خواستن، ما، شدن، 
نوشتن، بچه، دریا، دنیا
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تو، من، شدن، بودن، کردن، دل، شب
روز، داشتن، عاشق، آمدن

تو، بودن، شدن، من، ما، رفتن، 
ستاره، گفتن، خورشید، آمدن

من، تو، کردن، بودن، شدن، دل، عشق
رفتن، آمدن، عاشق، داشتن

بودن، تو، من، شدن، ما، یعنی، 
دوباره، وقتی، اجازه، عاشق

تو، من، بودن، شدن، کردن، دل، دنیا
داشتن، مال، عشق، رفتن

من، بودن، شدن، تو، دل، ما، 
گفتن، اون، دریا، گوشه

تو، من، کردن، شدن، بودن، دست
داشتن، دل، دادن، تنها، گفتن

تو، من، شدن، بودن، ما، پا، 
گرفتن، خسته، کشیدن، داشتن

تو، من، بودن، کردن، شدن، خانم، گل
دل، داشتن، گفتن، عشق

بودن، خانه، من، تو، پونه، شدن،
نشستن، دل، غریب، دنیا

تو، من، کردن، بودن، شدن،  دل، صدا
گریه، عشق، پا، شب

تو، کردن، من، بودن، شدن، ما، 
شب، داشتن، وقتی، گریه

هـاي  در ترانـه » دل«آیـی واژة  نشـان داده شـده اسـت؛ بـاهم    - 8طور که در جدول همان
هاي عاشـقانه  در ترانه» عاشق«آیی این واژه با مقابل باهمدر » ما، بچه، دریا و دنیا«اجتماعی با 

هـاي اجتمـاعی در مقابـل    در ترانـه » ما، سـتاره و خورشـید  «با » شب«آیی معنادار است. باهم
مـا،  «بـا  » عشـق «آیـی  هاي عاشقانه معنادار اسـت. بـاهم  در ترانه» عاشق«آیی این واژه با باهم

آیـی واژة  باشـد. بـاهم  عی ازلحاظ ایدئولوژیک معنادار میهاي اجتمادر ترانه» دوباره و اجازه
مـال و  «آیـی ایـن واژه بـا    هاي اجتمـاعی در مقابـل بـاهم   در ترانه» ما، گوشه و دریا«با » دنیا«

بـا  » دسـت «آیـی واژة  باشد. باهمهاي عاشقانه ازلحاظ ایدئولوژیک معنادار میدر ترانه» عشق
دل، دادن «آیی این واژه بـا  هاي اجتماعی در مقابل باهمدر ترانه» ما، گرفتن، خسته و کشیدن«

بـا  » گـل «آیـی واژة  باشـد. بـاهم  هاي عاشقانه ازلحاظ ایدئولوژیک معنادار میدر ترانه» و تنها
خـانم، دل و  «آیـی ایـن واژه بـا    هاي اجتماعی در مقابـل بـاهم  در ترانه» خانه، غریب و دنیا«

آیـی واژه  باشد. همچنـین، بـاهم  ایدئولوژیک معنادار میهاي عاشقانه به لحاظ در ترانه» عشق
هـاي  در ترانـه » عشق و پـا «آیی این واژه با هاي اجتماعی در مقابل باهمدر ترانه» ما«با » صدا«

» مـا «باشد. نکتۀ حائز اهمیت حضور ضمیر شخصی عاشقانه به لحاظ ایدئولوژیک معنادار می
کـه  باشد درحـالی هاي اجتماعی میسامد در پیکرة ترانههاي پربعنوان واژة همایند اکثر اسمبه

منظـور  آیی نـدارد. بـه  هاي عاشقانه باهمهاي پربسامد پیکرة ترانهیک از اسماین ضمیر با هیچ
نمـایی از کـاربرد هریـک از ایـن     آیی فهرسـت واژه هاي ایدئولوژیکی باهمدادن تفاوتنشان
هـاي پـر   گذاشته شده است؛ در این جـدول اسـم  ها تهیه شد و در جدول زیر به نمایش واژه

اند:هاي همایند به صورت کج مشخص شدهصورت تیره و واژهبسامد به
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هاآیی آنهمراه باهمهاي اجتماعی و عاشقانه بههاي پربسامد ترانهنماي اسمفهرست واژه.9جدول 
اجتماعیعاشقانه

دل
روتوخواستدلمعاشقبشمخواستدلمباشمتو...ن

مس...شبهاياندازه
یکغرقهمیشهدلتباشیعاشقوايحالت،همینه...

براي...کهآشوبه

سردشدچههرمادلطوالنیوتاریکبودچههر...تان
زم...زمستانیو

بریدندریاازدلنیستروابشینمخاموشاگر...یست
من...نیستماکار

شب

شوقدیدارشبعاشقتنمیکشهمنوتوراز...کشه
ت...بیتبداردلبوسه

عاشقازروشبااینخدابمیرهکوهاپشتسحر...ي
و...سردغمتنگیره

عشقازعاشقشبمیکوهزاراهللبمبرقصه...زار
قص...شهرزادگفتنم

شبماویرانیشبزندانیاران شبشبزدگی...
گل...رفیقاناعدام

کمستارهبرقشبهايقصهتويکاشنبودجدا...یکی
جن...قصهتونبود

بیرونزخانهشبپالسماخورشیدجلوهکه...یشکند
بازوي...رهاکنفکن

عشق
خوندهدیگهماعشقکتابشدهخستهدیگهمناز...خدا

شده...بستهشده
همدومادوبارهعشقدوبارهتودوبارهمندوباره...ي

ز...همدونفس

عشقهمابادوبارهعشقهمیهنآسمونرواشسایهافته...
با...دوباره

بیاجازهتازه،عشقبرايقدغنتنها،وهمبا...قدغن
ع...براياجازه

دنیا

بروتومال،دنیاهمهگفتممیکهبودمندست...و
مهر...باروزندگی

میتنهاشدمعشقازدنیاایندرآنکهبانهیاشدم...شق
م...وترسم

قماراستعشقدنیايکهنهبازیگرييصحنهدر...نم
آن...بازیگرومن

نمیخوابه؟مادنیايمگهپونهگلپریشونهخوابم...ر
چشم...مگهبینی

گوشهاینبهدنیاگوشهاونازچراغهیکاز...ریغ
دنیا...نگینرسیدم

بهبزنرودلدنیاروزدواینتودیوونست...وونست
سی...بهبزندریا

دست
قصهاسیرمدلدستتومنعذابهدرعمرهیهدل...ست

تو...کتابهیهما
منپناهتومهرباندستدوتنهاشبگردميتنها. ...دردم

تو...چشمان

جنگهبهدنیاایندستماباکهپنبهخوشرنگبوته...کن
مهتابیه...شب

بگیر،اموخستهدستپیوستههمبهکهکوچههمه...این
امو...خستهدست

گل

تحملسختهبرامگلخانمآيگلخانمگلخانم...آي
چش...رويقدمهات

مندلسرخگلوايشدبازارتويسرخگلدل...د
از...شدهرچیشدخار

زدجوونهعشقگلبازسبدسبددارمدوستبمون...ي
عا...یهدارمدوست

شبازبگوپونهگلازبگوخونهازبگوتکید...شاخه
ن...کههاشبزده

دخترمنریاییمبیگلغریبمهابادورنگیمن...آریاییم
من...صحراییم

پرپرنشهعمرتگلنمیمونهاینجوردنیاپونه...گل
ب...چرخازبترس

کوچهازتوپاصدايکشیدنانتظارعاشقمنم...دیدنصدا
تو...تنهاشنیدن

فریاداعتراضهصدايماصدايشهامتبامردماین...ر
سا...حماسهملتی

گیري. نتیجه6
گیري پیرامـون ایـن   ها و بحث و نتیجههاي فوق در این بخش به آزمون فرضیهبر مبناي یافته

ها پرداخته شده است. براي آزمون فرضیه اول مبنی بر آنکه ژانر ترانه تـأثیر معنـاداري   فرضیه
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هـاي عاشـقانه شـامل    هـاي فارسـی دارد؛ دو پیکـره ترانـه    هاي واژگـانی در ترانـه  بر انتخاب
هـاي  واژة بررسـی شـد. از مجمـوع واژه   54238هاي اجتماعی شـامل  اژه و ترانهو123133
باشند. با وجـود ایـن تفـاوت میـان دو     اسم پربسامد در بین دو پیکره مشترك می7پربسامد، 

هـاي  هاي اجتماعی در مقابل رخـداد بیشـتر واژه  در ترانه» خانه«پیکره در رخداد بیشتر واژة  
صفت پربسـامد  7). 1هاي عاشقانه، معنادار است (نمودار ر ترانهد» دل، عشق، چشم و قلب«

باشند. با وجود این، تفاوت میان دو پیکره در رخداد بیشتر صـفت  میان دو پیکره مشترك می
هـاي  در ترانـه » عاشـق و تنهـا  «هـاي  هاي اجتماعی در مقابـل رخـداد صـفت   در ترانه» سیاه«

باشند. بـا  فعل پربسامد در بین دو پیکره مشترك می14). 2باشد (نمودار عاشقانه، معنادار می
درصـد) در فهرسـت پـانزده فعـل پربسـامد      19/0» (نشسـتن «وجود این، قرار گرفتن فعـل  

درصد) در فهرست پـانزده فعـل پربسـامد    27/0» (دیدن«هاي اجتماعی و همچنین فعل ترانه
انر است. همچنین تفاوت رخـداد  هاي قابل مالحظه بین این دو ژهاي عاشقانه از تفاوتترانه

باشـد. بررسـی   در دو ژانر به لحاظ آماري معنـادار مـی  » کردن، رفتن، آمدن و خواستن«افعال 
در » مـا «هاي واژگانی در سطح ضمایر شخصی پربسامد حاکی از رخداد بیشتر ضمیر تفاوت

هـا نیـز بـر    تفاوتهاي عاشقانه است؛ که این در ترانه» من و تو«هاي اجتماعی و ضمایر ترانه
دهـد کـه از   ها نشان مـی باشند. بررسی فهرست کلیدواژههاي آماري معنادار میاساس بررسی

واژه در هر دو ژانـر رخـداد دارنـد. بـا وجـود ایـن قـرار        10کلیدواژة نخست دو پیکره، 15
لـب،  ق«هاي اجتماعی در برابـر  در فهرست کلیدواژه» وطن، دوباره و ما«هاي گرفتن کلیدواژه

هاي واژگانی معنادار در مقایسۀ ایـن دو  هاي عاشقانه از تفاوتدر ترانه» چشم، رفتن و ماندن
هـاي  یـدواژه کلهاي واژگانی اسم پربسامد مشترك و نیز خوشه7آیی ژانر است. بررسی باهم

دهنـد. حضـور هـر سـه     هاي معناداري را نشـان مـی  هاي اجتماعی و عاشقانه نیز تفاوتترانه
هـاي اجتمـاعی در مقابـل عـدم حضـور      هاي واژگـانی ترانـه  در خوشه» من، تو و ما«ضمیر 
- 8گونـه کـه جـدول    اسـت. همچنـین همـان   معنادارهاي عاشقانه در ترانه» من و ما«ضمایر 

آینـد تمـام اسـامی مشـترك دو ژانـر بـاوجود اشـتراکاتی کـه دارا         هاي همدهد واژهنشان می
دهند. به این ترتیب، فرضیۀ اول پژوهش مبنـی  ا نیز نشان میهاي معناداري رباشند تفاوتمی

هاي عاشقانه و اجتماعی تأییـد  هاي واژگانی مورد بررسی در دو ژانر ترانهبر معناداري تفاوت
هـاي  ؛ صـفت »خانـه و خـدا  «هـاي  هاي واژگانی، قرار گرفتن اسمشود. در مبحث انتخابمی

هاي اجتمـاعی، عـالوه بـر    هاي پربسامد ترانهواژهدر فهرست » زدن«؛ و فعل »سیاه، بد و کم«
هـاي اجتمـاعی   کلیـدواژة نخسـت ترانـه   15در فهرست » ما«و » وطن«هاي قرار گرفتن واژه
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سیاسـی و عمـدتاً جمعـی    –هـاي اجتمـاعی   دهنده تأکید این ژانر بر مفاهیم و رویـداد نشان
چشم، گریـه  «قرار گرفتن اسامی حال، باشد که به لحاظ ایدئولوژیکی معنادار است. درعینمی

در فهرسـت  » شکسـتن و مانـدن  «هـاي  ؛ و فعـل »دیوانه، عزیز و خوش«هاي ؛ صفت»و قلب
در » قلـب و چشـم  «هـاي  هاي عاشـقانه، همچنـین قـرار گـرفتن واژه    هاي پربسامد ترانهواژه

و دهنـده تأکیـد ایـن ژانـر بـر مفـاهیم       هاي عاشقانه نشـان کلیدواژة نخست ترانه15فهرست 
باشـد و از لحـاظ اهـداف گفتمـانی معنـادار اسـت. حضـور        هاي عاطفی و فردي میرویداد

هـاي هماینـد اسـامی    به عنـوان واژه » ما، دنیا، خورشید، ستاره، دریا، خسته و صدا«هاي واژه
بـه  » عاشق، عشق، دل، تنهـا و خـانم  «هاي هاي اجتماعی و واژهمشترك میان دو ژانر در ترانه

هـاي عاشـقانه بیـانگر تفـاوت     ي همایند اسامی مشترك میـان دو ژانـر در ترانـه   هاعنوان واژه
هـاي ایـدئولوژیک اسـت. دو پیکـره     ژانـر و درنتیجـه تفـاوت   موضوعات مورد تأکید در دو

127008سـرایان مـرد شـامل    هـاي ترانـه  واژه و ترانه50365سرایان زن شامل هاي ترانهترانه
هـا ،  آمـده از تحلیـل داده  دسـت گرفتند. بر اساس نتـایج بـه  واژه مورد بررسی و مقایسه قرار 

در »گریـه «باشـند. رخـداد بیشـتر واژة    هفت اسم پربسـامد در بـین دو پیکـره مشـترك مـی     
هـاي زنـان   در ترانـه »و عشـق دل، قلـب «هـاي  هاي مردان در مقابل رخداد بیشـتر واژه ترانه

ترك هستند. بـا وجـود ایـن، رخـداد     باشد. شش صفت پربسامد میان دو پیکره مشمعنادار می
هـاي  باشد. بررسی فعلهاي زنان معنادار میدر ترانه» عاشق، دیوانه و عزیز«هاي بیشتر صفت

هـاي  دهد که نه فعل پربسامد در بـین دو پیکـره مشـترکند و رخـداد فعـل     پربسامد نشان می
هاي زنان اسـت.  ر از ترانهاي بیشتهاي مردان به میزان قابل مالحظهدر ترانه» بودن و گذاشتن«

هاي زنان از لحاظ آمـاري  در ترانه» گفتن، آمدن و خواستن«هاي در مقابل، رخداد بیشتر فعل
هاي واژگانی در سطح ضمایر شخصـی پـر بسـامد حـاکی از     باشد. بررسی تفاوتمعنادار می

زنان اسـت؛ کـه   هايدر ترانه» من و تو«هاي مردان و ضمایر در ترانه» ما«رخداد بیشتر ضمیر 
هـاي واژگـانی   باشند. بررسی تفاوتهاي آماري معنادار میها نیز بر اساس بررسیاین تفاوت

در سطح ضمایر شخصی پربسامد حاکی از آن است که از لحـاظ آمـاري تفـاوت معنـاداري     
- داري تاثیر جنسیت ترانـه بین دو پیکره وجود ندارد. به این ترتیب فرضیه دوم مبنی بر معنی

هـاي دوران  گـردد. دو پیکـره ترانـه   هاي فارسی نیز تایید میهاي واژگانی ترانهرا بر انتخابس
واژة مـورد  145091هاي دوران پس از انقـالب و  و ترانهواژه32282پیش از انقالب شامل 

هـا از مجمـوع   آمـده از تحلیـل داده  دسـت نتـایج بـه  بر اساسبررسی و مقایسه قرار گرفتند. 
باشـند. بـا وجـود ایـن،     بسامد، هفت اسم پربسامد در بین دو پیکره مشـترك مـی  هاي پرواژه
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هـاي دوران پـیش از   در ترانـه » تـن صـدا و «هاي تفاوت میان دو پیکره در رخداد بیشتر اسم
باشـد. شـش   هاي پـس از انقـالب معنـادار مـی    در ترانه» دنیا«انقالب در مقابل رخداد بیشتر 
تنهـا،  «هاي باشند. با وجود این، رخداد بیشتر صفتشترك میصفت پربسامد میان دو پیکره م

هـاي پـیش از انقـالب در مقابـل رخـداد بیشـتر       در ترانه» پر، خسته، سیاه، سرد، تلخ و بسته
هاي پس از انقالب قابل مالحظـه اسـت.   در ترانه» عاشق، دیوانه، عزیز، گم و بد«هاي صفت

باشـد. چهـارده   از لحاظ آماري معنادار مـی » عزیز و عاشق«هاي این تفاوت در رخداد صفت
بـودن،  «هـاي  فعل پربسامد در بین دو پیکره مشترك هستند. با وجود این، رخداد بیشتر فعـل 

گفتن، کـردن  «هاي هاي پیش از انقالب در مقابل رخداد بیشتر فعلدر ترانه» گذاشتن و ماندن
دارند؛ لذا فرضیه سوم مبنی بـر تـاثیر   هاي پس از انقالب از لحاظ آماري معنادر ترانه» و شدن

هاي فارسـی  هاي واژگانی ترانهدار تعلق ترانه به دوران پیش یا پس از انقالب بر ویژگیمعنی
شود.تایید می
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