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  موسيقي زيرزميني در ايران
  *كوثريمسعود 

  
  چكيده

ها  اين گروه. هاي موسيقي زيرزميني در ايران بوده است هاي اخير شاهد رشد انفجاري گروه سال
. نداالن فرهنگي كشور را به تكاپو واداشتهدين را سبب شده و از ديگر سو مسئواز سويي نگراني وال

ها و كدهاي اخالقي جامعه،  گاه معارض با ارزشدي و گهپايين بودن سن، محتواي صريح و انتقا
 و توليدات موسيقايي اين از جمله اينترنتو هاي نوين توليد و نشر جديد  دسترسي به فناوري

 يكي از عناصر فرهنگ جوانان در ي را تبديل به زبان نسل جوان و اين موسيقسيار زود بها گروه
ها با مفهوم جهاني آن  نزد اين گروه» زيرزميني بودن«فهوم با اين حال، م. ايران تبديل كرده است

هاي  ارزش مخالفت با سبببه  زيرا، توليدكنندگان اين موسيقي از سويي . اندكي متفاوت است
در پي دستيابي به رزميني بودن دارند و از ديگر سو،  تمايل به زيفرهنگي و موسيقايي حاكم،

هاي  مقاله حاضر درپي آن است كه پديده رشد گروه. »بودنروزميني « متمايل به مخاطبان بيشتر،
 و تعامل جوانان ايراني كند محلي بررسي –اي جهاني  پديدهمثابهزيرزميني موسيقي در ايران را به 

هاي  گيري و رشد گروهاين مقاله پس از بررسي شرايط اجتماعي شكل. را با آن روشن سازد
هاي راك و رپ كه شهرت   بر گروههاي زيرزميني  گروه ميانزيرزميني موسيقي در ايران، از

  . اند، متمركز خواهد شد دست آورده هاي زيرزميني به بيشتري از ديگر گروه
، )آلترنيتيـو (فرهنـگ جـواني، موسـيقي جـايگزين         شدن، راك، رپ،      جهاني: گان اصلي واژ

   .هاپ هيپپسند،  موسيقي زيرزميني، موسيقي مردم
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  مقدمه
از ميـان داليـل     . اسـت شده   بررسي   گوناگون كمتر  در ايران به داليل      ١زميني موسيقي زير 

توان به اين نكته اشاره كرد كه از سويي اين موسيقي از طرف محافل رسمي فرهنگي    موجود مي 
مشروعيتي ندارد و از ديگر سو، خود آهنگسازان و اجراكنندگان اين موسيقي نيز تمايلي ندارنـد                

هـاي    هاي متعددي كه متعلق به گـروه        البته، درسايت . بيايند» روي زمين «به  » زيرزمين«كه از   
توان گفت كه در  رو، مي اين از. شود هاست، مطالب متعددي يافت مي زيرزميني يا دربارة اين گروه

بيـشتر بـه     -هـا     برخي از اين سايت   . ها حضوري كامالً قابل توجه دارند       فضاي مجازي، اين گروه   
حـال،    اين  با. ها است   هاي متعدد با آهنگسازان و نوازندگان اين گروه         صاحبه حاوي م  -زبان فارسي 

از ميـان مقـاالت خـوب بايـد بـه كـار نوشـين               .  است  بارة اين موسيقي اندك     مطالب تحليلي در  
اين مقاله  . خوبي بررسي كرده است   زيرزميني راك در ايران را به       كرد كه موسيقي    اشاره) 2005(

هاي راك ايراني  هاي نوشين با برخي از آهنگسازان و نوازندگان گروه        بهحاصل مشاهدات و مصاح   
هاي موسـيقي زيرزمينـي و معنـايي كـه بـراي              گيري گروه   حال، داليل ظهور و شكل      بااين. است

هاي علمـي دربـارة     ناگفته نماند كه حتي بررسي    . هاي عميق است    جوانان دارند، نيازمند بررسي   
هـاي   كنوني از مشروعيت و مقبوليت بيشتري از جانب دستگاه        موسيقي پاپ هم كه در وضعيت       
در اين مقاله تالش شده است كه ضمن بررسـي          . ند، اندك است  فرهنگي كشور و مردم برخوردار    

هاي راك و رپ ايرانـي اشـاره          ترين گروه   ها، به برخي از مهم      گيري اين گروه    داليل ظهور و شكل   
انـد، در     في گاه آوانگارد و گاه زيرزمينـي ناميـده شـده          هاي هنري كه با تعابير مختل       جريان. شود

هـاي    رسـد كـه داليـل و زمينـه          حال، به نظر مـي      اين  با. تاريخ معاصر جوامع غربي اندك نيستند     
ها و اشكال بروز اين موسيقي        گيري موسيقي زيرزميني در ايران تا حدودي با داليل، زمينه         شكل

  . در غرب متفاوت باشد

                                                 
1. Underground Music 
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ترين دليل مشترك زيرزميني بـودن يـا          مهم» اعتراض«يد بتوان گفت كه     بيان ديگر، شا    به
 نبايـد از يـاد      امـا . ، است  اعم از غربي يا شرقي     ،شدن هنر و موسيقي در جوامع معاصر      زيرزميني  

تـا  . هاي بروز اين اعتراض ممكن است با يكديگر تفاوت كامل داشته باشد             برد كه داليل و زمينه    
گيري فرهنگ و موسيقي زيرزميني دو ريـشة بـه            شود، شكل   ربوط مي آنجا كه به جوامع غربي م     

 ،، اسـتاينر  1991 ،آدورنـو (ها به صنعت فرهنگ       هم مرتبط دارد؛ نخست، بايد به انتقاد اين گروه        
 ١آسـا   فرايند تمركز و غـول    . داري اشاره كرد    شدت تجاري در جهان سرمايه    هو موسيقي ب  ) 2003

طي چند دهة  گذشته چنان بوده اسـت كـه           ) 1999 ،نگوس(هاي ضبط موسيقي      شدن شركت 
. جـايي رسـيد     پـسند بـه     ها در توليد موسيقي مردم      توان بدون ارتباط با اين شركت       زحمت مي به

 جديـد،    هـاي   مـؤثري درانتخـاب چهـره        شـده نقـش     شدت حـساب  هها با فرايندهاي ب     شركت  اين
 هـاي مـستقل و      كـه شـركت     طـوري  بـه .  پرفروش دارنـد   هاي موسيقي   سازي، و توليد آلبوم     ستاره
بـه نوشـتة نگـوس      . زحمت ياراي مقاومت در برابر آنهـا را دارنـد         پسند به    موسيقي مردم  ترهنري

از    پسند هستند كـه بـيش       آسا در عرصة موسيقي مردم      فقط شش شركت بزرگ و غول     ) 1998(
 فزايندة اين سلطة. هاي اين موسيقي را تحت كنترل خويش دارند       درصد از سهم توليد آلبوم     80

هـاي موسـيقي را كـه بـر جنبـة             سازي و توليد آلبوم، برخي از گـروه         ها بر انتخاب، ستاره     شركت
آن داشت كه از سـازوكارهاي تجـاري           بر ورزيدند  ماعي آثار خويش تأكيد مي    هنري، نقادي و اجت   

  . در توليد و توزيع موسيقي خويش بپرهيزند
) 2003 ،جنكس(فرهنگ   هاي خرده   ان و گروه  دومين ريشة زيرزميني بودن به چالش جوان      

هـاي    گيري و پيدايش گـروه      از زمان شكل  . گردد  عليه فرهنگ رسمي جوامع معاصر غربي باز مي       
رسـمي و     فرهنگ به نوعي با مفهوم غيـر         در امريكا و اروپا، مفهوم خرده      50فرهنگ در دهة      خرده

                                                 
1. Conglomeration 
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معناي عـصيان و اعتـراض عليـه          ودن به  ب  بنابراين، زيرزميني . 1زيرزميني بودن مرتبط بوده است    
هـاي    گـروه . سـاالر نيـز قلمـداد شـده اسـت           ها و هنجارهاي فرهنگ جاري جامعة سرمايه        ارزش

كنند تا چهرة زشت       مقاومت مي  ها و فشارهاي بازار      برابر وسوسه  رو، در   اين  موسيقي زيرزميني، از  
  .آن را بنمايانند
خوبي بيان كرده است، نـوعي پـارادوكس در         به) 2005( كه نوشين     گونه  اين، همان   باوجود

اسـي و   اعتـراض سي سـبب  بـه  سويي  اين موسيقي، از  . شود  هده مي موسيقي زيرزميني ايران مشا   
ل بـه داشـتن     سو، به دليل تمايـ      خواهد زيرزميني باشد و از ديگر        مي انتقاد از جريان پاپ تجاري    

اسـت  آميز سـبب شـده    ضعيت تناقضاين و. خواهد زيرزميني باشد  نميمخاطب و انتشار آثارش   
 گاه به سوي زيرزميني ماندن گرايش داشـته باشـند و گـاه بـه               هاي موسيقي زيرزميني    كه گروه 

 اعتراض و عدم تمايل به روزميني       علترو، زيرزميني ماندن گاه به         اين    از. سمت روزميني شدن  
 نبود مجـوز،    ، از جمله   مواجهه با موانع موجود از طريق مجاري رسمي        سببشدن است و گاه به      

هاي زيرزميني تمايـل      ، برخي از گروه    علت همين  به. هاي كنسرت و غيره     دسترسي به سالن  عدم  
از . دارند كه از حاميان مالي برخوردار شوند و بتوانند آثار خود را به سمع مخاطبان خود برسانند

وسيقي زيرزميني ايران و    اين رو، شايد بتوان گفت كه از نظر اعتراض فرهنگي و اجتماعي بين م             
  .  داليل و پيامدهاي چنين اعتراضي يكسان نيستاما. هايي وجود دارد  غربي شباهتجوامع

هـاي رايـج      عالوه بر اعتراض فرهنگي و اجتماعي، موسيقي زيرزميني در ايران به گفتمـان            
 ،نـي هـاي موسـيقي زيرزمي      از نظـر گـروه    . در ايران هم اعتـراض دارد     ) 1386كوثري،  (موسيقي  

هاي مرسوم ميان طرفداران موسيقي كالسـيك، سـنتي،   بندي ها و دسته تعاريف، تصورات، سبك 
نمايد كه موسيقي زيرزميني را بايد راهي براي برهم زدن قواعد             ب مي تصلتلفيقي و پاپ چنان م    

                                                 
دارد و در آن    پنـ   به فرهنگ رسمي همراه مي    » اعتراض«فرهنگ را با       و خرده  ستا) 1980(فرهنگ كه متأثر از هبدايج         برداشت سنتي از خرده    .1

 مطـرح  را» فرهنـگ  خـرده پـسا «كـه مفهـوم   ) 2004 ،يـرل  زي ماگلتون و وايـن   . نك(بيند، از سوي برخي از نويسندگان         نوعي آگاهي سياسي مي   
  .ه استاند، نقد شدساخته
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 1زدن و شكستن مرزها و قواعد را بايد در چهرة محسن نـامجو  اوج اين برهم. اين بازي تلقي كرد 
ب بـشورد و همـه چيـز را    تـصل هاي م خواهد بر تعاريف و مرزبندي  ميگوناگونيد كه از جهات   د

نامند، دقيقاً در     مي» موسيقي غيرمتعارف ايراني  «اي آن را      موسيقي زيرزميني كه عده   . برهم زند 
در مقالة حاضر تالش شده است تا       . را برهم بزند  » متعارف«هاي    پي آن است كه همان مرزبندي     

هـاي راك و رپ موسـيقي         ررسي بافت تاريخي ظهور موسيقي زيرزميني در ايران، گـروه         ضمن ب 
  .ندشوزيرزميني در ايران بررسي 

  
  موسيقي زيرزميني

در اينجا، بـه جـاي ايـن كـه بـه            .  شده است  عرضهاز موسيقي زيرزميني تعاريف متعددي      
ايج درباره اين موسـيقي     كوشيم تا تعاريف و تصورات ر       ه شده در غرب بپردازيم، مي     عرضتعاريف  

خـوبي نـشان    ايـن تعـاريف بـه     . عرضه كنـيم  شناسان ايراني     دانان و موسيقي  را در ميان موسيقي   
يـك پديـده ايرانـي چنـدان      غربـي و  اي پديدهمنزلهدهد كه مرز ميان موسيقي زيرزميني به        مي

بـه  . اوت اسـت   يا اين پديده در ايران مشخصاتي دارد كه با آن پديده در غرب متف              روشن نيست 
 موسيقي اسـت كـه در      هاي از سبك  اي زيرزميني مجموعه  موسيقي) 1384(وحداني     نظر اديب 

  و بـا سـبك زنـدگي   گيرد و معمـوالً  نمي كنندگان و ناشران قرار توجه تهيه مورد زمان توليد خود
 پـس از  ايـن سـبك موسـيقي معمـوالً    . داري در تضاد است  متوسط دنياي سرمايهةطبق هاي ارزش
 و ،د، ازسـوي جمـع  كننـ  به عموم مردم عرضه مـي آن را  كوچك هاي مستقل افراد و شركت آنكه

 ةگسترد ة عرض به موسيقي  پخش و ضبط مهم هاي شركت و دشو ميپذيرفته  ،متوسط ةحتي طبق
  .آورند  روي مي آن

                                                 
.  بيان كرده اسـت گوناگونرهاي ها و ژان هاي رايج دربارة موسيقي، سبك هاي متعدد مواضع خود را دربارة نارسايي برداشت نامجو در مصاحبه .1

  . خبرگزاري مهر برگزار كرداشاره كرد كهتوان به مصاحبة او در همايش موسيقي زيرزميني  از جمله مي
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ش بي) زيرزميني(موسيقي آندرگراند    جريان گويدزيرزميني مي  موسيقي بارهرشاد در  كارن
 - هنـري  جريانـات   بـا  ،از آنكه به جريان موسيقي بازار و موسيقي پرمخاطـب روز وابـسته باشـد              

 ايشـاخه گونه از موسيقي در حقيقـت زير      اين . است پيوند يافته هاي بزرگ   فرهنگي در دل شهر   
يادگـار مانـده اسـت و بـا         مدرن بـه   مدرن و پسا    روزگار دراست كه از هنرمدرن و فرهنگ جاري        

-نه با شـبكه   ،  فرهنگ پانك و هنر آوانگارد در شرق و غرب جهان پيوند خورده است             آنارشيسم،

 هنر مستقل هم   يكي از انواع     در مقام هنر زيرزميني   . هاي بزرگ تهيه كننده   ربي و شركت  هاي غ 
و هـم براسـاس تفكـر و بينـشي           ي ماننـد ضـبط خـانگ      ، وكم خرج  گذاري مستقل برپاية سرمايه 

 . گيرد شكل ميمستقل

 هايي   با نگاه گروه   يني به مسئلة جاودانگي و محبوبيت      نگاه هنر زيرزم   ،ه گفتة كارن رشاد   ب
جاودانگي در موسـيقي زيرزمينـي   .  نيروانا كامالًمتفاوت است چون بيتلز، رولينگ استونز، دورز و     

امري دروني است كه به تجربة عميق حـال و هـواي موسـيقي هنـري و فرهنـگ حـاكم بـر آن            
دين معني كه جاودانگي يك آلبوم يا يك قطعه زيرزميني نه از پرفروش شدن يـا                ب. بستگي دارد 

گـري آثـار حاصـل        پردازي و جديت در تجربه      مهارت در نواختن نوازندگان آن، بلكه از نحوة ايده        
  .شود مي

: گويـد   ، مـي   اسـت  دهكرزميني پژوهش     فرانك زاپا كه دربارة نمايش، رسانه و موسيقي زير        
در اسـتوديوي    و شود كه بدون مجوز رسـمي       گفته مي   يا  به موسيقي  معموالً موسيقي زيرزميني 
 فـضايي  معمـوالً ، تجـاري  هـاي غيـر   انگيزه سبب  بهو شود ضبط يا خلق مي خانگي يا اختصاصي

رشـاد،   (دهـاي ديگـر آن دار   جامعه و حتي خـرده فرهنـگ    فضاي موسيقي روزبامتفاوت  كامالً
 خالقيـت و  ،گيرد در موسيقي زيرزميني مورد توجه قرار مي رآنچه بيشت او معتقد است .)1384
راحتي بـه دسـت     ه ب موسيقي معموالً همچنين، اين   . است هنر مفهومي و زيبايي شناسانه    ة  تجرب
ايـن لغـت   : گويد و در تعريف فرهنگ زيرزميني و واژة زيرزمين ميا. رسد جامعه نمي  مردمةعام

كننـد و     شود كه معموالً مخفي حركـت مـي         گفته مي ت و رهايي    هاي مقاوم  به جنبش ،  در ريشه 
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 در قـرن    »راه آهـن زيـرزمين     «اسـت همچنـين   . بيرون از فرهنگ حاكم بر اجتماع حضور دارند       
بردگـان بـراي    داري بود كه هدف و تمركز فعاليتش كمـك بـه             ضد برده  نام جنبشي كه  نوزدهم  

زيرزمينـي  هـاي   بيـشتر جنـبش   ، زاپاطبق نظر .به كانادا بودان  و رساندن آنفرار از اياالت متحد
  و شـاعران  نـوعي بـا جنـبش      بـه    كه همـه   بودند  فرهنگي هاي خرده   شصت و هفتاد جنبش    ةده

 ةهاي اولي كامو در سال  لبرآسارتر و    ژان پل  هاي نهايت انديشه  و در در فرانسه   مقاومت   هنرمندان
هـاي   يكـي از گـروه  ، 1اتسـارتر و كـامو عـضو كمبـ     .بعد از جنگ جهاني دوم در ارتبـاط بودنـد    

سارتر و كامو هر سه به فعاليت  به همراه    ،فرني كه مؤسس آن هنري       بودند ،زيرزميني در فرانسه  
 .سازمان مقاومت متهم شدند هاي زيرزميني خبرنامه انتشار گسترده در

هاي  جنبه  بيشتر به كه معموالًاندكيقسمت  فقطدر ايران ) 1384(وحداني   به نظر اديب
بـه  . شـود  منتقل مـي  عامة مردم به ، اشاره داردزيرزمينيبك زندگي هنرمندان فرهنگ منفي س

نـامطلوب و    مخـدوش، ي  ا ايران به كلي چهره     در زيرزميني هنرمندان فرهنگ    ة چهر ،ترتيب اين
  .شود نامتناسب با جامعه ما جلوه داده مي

  
  زمينة اجتماعي پيدايش

به ويژه (ان قبل از انقالب يا رپ ايراني در دور اگرچه برخي بر اين باورند كه موسيقي راك         
گردد و چيزي بـيش        بازمي 1376هاي پس از      ، تاريخ اين پديده به سال     2ريشه دارد ) 1350دهة  

هـاي عمـدة اجتمـاعي و         گيري جريان   دو عامل عمده بر شكل    . 3گذرد  از يك دهه از عمر آن نمي      
 نخـست، بايـد بـه رشـد         .انـد   اقـع شـده   فرهنگي، از جمله موسيقي زيرزميني، در ايـران مـؤثر و          

                                                 
1 . Combat 

دانـان   از ديگـر سـو، برخـي از موسـيقي    . كنند  اشاره ميخستين خواننده و آهنگساز سبك راك ندر مقاماز جمله گروهي به كوروش يغمايي .  2
پ ايرانـي قـدمتي   اگر اين فرض را بپذيريم، ر. كنند  نخستين ترانة رپ ايران ياد ميمنزلهبديع زاده به  » يك ياري دارم  «ير عقيلي هم از ترانة      نظ

  .مريكايي داردا–تر از رپ افريقايي  طوالني
در واقع، ضمن تأييـد ايـن       . گذرد  وسيقي نمي از عمر اين م   )  به بعد  1380از سال   (نظرها حاكي از آن است كه بيش از شش سال             برخي اظهار . ١

  . فراهم شده بود) 1376پس از (گيري اين موسيقي از چند سال قبل  توان گفت كه زمينة رشد و شكل تاريخ مي
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هـا بـه      نسبت جمعيت شهرنشين در اين سال     . هاي پس از انقالب اشاره كرد       شهرنشيني در سال  
دهد  دوم، اولين موج جمعيتي پس از انقالب خود را در قشر جواني نشان مي           . رسد   درصد مي  62

.  سالگي رسـيده بودنـد     18تا   16 به   1376اين گروه، در سال     . اند  كه پس از انقالب به دنيا آمده      
فـضاي  . رفـت    ويژه در شهرها، امري مشهود به شمار مـي          شدن جمعيت كشور، به     بنابراين، جوان 

 خاتمي و طـرح مفـاهيمي چـون جامعـة مـدني، زمينـة                اجتماعي پس از رياست جمهوري     آزاد
 موسيقيها و ژانرهاي جديد از جمله  كلي و سبكصورت  ، بهمساعدي را براي رشد موسيقي پاپ

گسترش ارتباط با جهان خارج از طريـق        . فراهم آورد )  به زيرزميني  موسيقي معروف (راك و رپ    
 نظيـر مـاهواره و   ،هـاي الكترونيكـي جديـد    هاي خارجي، گسترش دسترسي بـه رسـانه         مسافرت
البته، بايد اشاره كرد كه پيش   .  اطالع و دسترسي به موسيقي غربي را تسهيل كرده بود          ،اينترنت

شـدن آن      به بعـد، آزادسـازي و رشـد موسـيقي پـاپ و نيـز خـانگي                 1370هاي    ين و از سال   از ا 
ها و ژانرهاي ديگـر   زمينة مساعدي را براي توجه به سبك    ) 1386؛ پورخصاليان،   1387كوثري،  (

 يكـي  گونـاگون ل عل، موسيقي زيرزميني به با اين همه  . پسند فراهم ساخته بودند     موسيقي مردم 
. رود  كه به زعم آنان غيرانتقادي و تجاري اسـت، بـه شـمار مـي          ،موسيقي پاپ از منتقدان جدي    
 بـا ورود كيبوردهـاي       به اين سـو    1370هاي    ود كه از سال   شدن پاپ فرايندي ب     منظور از خانگي  

ورود سازها و تجهيزات الكترونيكي جدي زمينـه را بـراي تكـان             .  به بازار ايران آغاز شد     1خانگي
بـا پيـشرفت ايـن      .  فـراهم سـاخت    ،ويژه آمـوزش و توليـد آن در خانـه          خوردن موسيقي پاپ، به   

توليد و اجراي   ،  1375اي پس از سال       اي و سپس حرفه     حرفه  ها و آمدن كيبوردهاي نيمه      دستگاه
 متفـاوت هـاي     استفادة روزافزون از موسيقي پاپ در برنامه      . موسيقي پاپ سهولت بيشتري يافت    

دار و تبليغات بازرگـاني، بـراي ايجـاد           هاي دنباله   ته تا سريال  هاي كودك گرف    تلويزيوني، از برنامه  
طريـق، نـسل      ايـن    از. جذابيت و نوآوري هرچه بيشتر به رشد موسيقي پاپ كمك شاياني كـرد            

بـا ورود   . به مـردم معرفـي شـدند      ) عصار، اخشابي و بعدها اصفهاني    (جديدي از خوانندگان پاپ     
                                                 

ه تكان  وضعيت موسيقي پس از چندسال وقف،هاي خانگي و اسباب بازي كاسيو و ياماها به بازار ايران ردو با سرازيرشدن كيب، هفده سال پيش.1
  . دخورشديدي 
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تري از نوازندگان موسـيقي پـاپ تـشكيل      هاي كامل روهسازهاي جديدتر نظير گيتار و ويولون، گ      
سو، تقاضاي جوانان و نوجوانـان بـراي يـادگيري سـازهاي الكتريكـي نظيـر گيتـار                    ديگر از. شد

انـواع  (واردكنندگان سازهاي پاپ    اين تقاضا بازاري مناسب براي توليدكنندگان و        .  يافت  افزايش
جانبي آنها مثل فاز     اي و لوازم     كوبه -اي    اي ضربه آكوستيك و الكتريكي، سازه    گيتارهاي فاوتتم

ترتيب، موجي از طرفداران گيتار به خريد و آمـوزش            بدين. فراهم ساخت ) فايرها  و افكت و آمپلي   
 ذائقـة    تر و با    حال، از آنجا كه گيتار آكوستيك به سبك فالمنكو ساده           بااين. اين ساز روي آوردند   

بـا اسـتقبال از گيتـار فالمنكـو،         . اي گيتار كالسيك را گرفـت     ايراني سازگارتر بود، خيلي زود ج     
. دشـ طريق، موسيقي راك نيـز مطـرح    اين زمينه براي واردات گيتار الكتريكي نيز فراهم شد و به 

گيـري موسـيقي راك و        هاي مناسب براي شكل     ، زمينه 80هاي پاياني دهة      ترتيب، در سال    اين  به
  .دشي رپ با فاصلة اندكي پس از راك ظاهرهرچند، موسيق. رپ در ايران فراهم شد

 هـم  مهاجرت بيشتر آهنگسازان و خوانندگان موسيقي پاپ ايراني قبل از انقـالب،              علتبه  
و اسـت،   )  سال 30زير  (ميانگين سني آهنگسازان و خوانندگان پاپ پس از انقالب عموماً پايين            

كاهش . رسد  سال هم مي18 زير هاي ايراني به ها و رپيست  راكيستزمينه در حتي اين ميانگين
اي كـامالً نـو در ايـران           پديـده  هـاي جديـد     گـسازي و خواننـدگي درسـبك      بسيار زياد سـن آهن    

وسـيقي  اي از صاحبنظران موسيقي اين پديده را مربوط به سهولت ساخت م             عده. رود  شمارمي  به
ان و جوانان پس از مـدت       نوجوان. دانند   مي اي،  كيبوردهاي حرفه ويژه    بههاي الكترونيكي،     با دستگاه 

 كمـك تجهيـزات      تواننـد موسـيقي مـورد نيـاز خـود را بـسازند و بـه                 ها مي   كوتاهي با اين دستگاه   
حـال، ايـن فقـط يـك روي قـضيه             اين  با.  آهنگ خود را تنظيم و اجرا كنند       سادگيهاستوديويي ب 

تكنولوژيـك آن    بـه وجـه      فقـط سن نوازندگي، خوانندگي و آهنگسازي در ايران        آمدن    پايين. است
 منتقـد وضـع موجـود و داراي         نوعي فرهنـگ در ميـان جوانـان       گيري    شود، بلكه شكل    مربوط نمي 

  .رود گيري اين پديده به شمار مي ، از داليل اصلي شكلتقاضاي اجتماعي و فرهنگي جديد
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هـاي زيرزمينـي      ها و گـروه      فضاي مناسبي براي آشكار كردن سبك       به بعد،  1380از سال   
 كـه مجلـة     2002زميني ايران در سـال        اولين بار، در نخستين جشنوارة موسيقي زير      . فراهم شد 
در اينجـا بايـد     . هاي زيرزميني معرفـي شـدند       د، گروه كر دراينترنت برگزار    1تهران اَوِنيو فرهنگي  

هاي زيرزميني كه فضايي   گروه. نقش مهم اينترنت در گسترش موسيقي زيرزميني اشاره كنيم          به
هاي آنان مجوز پخش دريافـت نكـرده بـود، از             يقي خود نداشتند و بيشتر آلبوم     براي عرضة موس  

  . طريق اينترنت به انتشار آثار خود پرداختند
  

  هاي زيرزميني  مفهوم سبك در گروه
هاي زيرزميني سـبك معنـاي مشخـصي          گويد، در گروه    مي) 2005(نوشين    كه    گونه    همان
هـاي راك،    گـروه هـاي سـاخت   ، در آهنـگ  مثـاالً .دهاي موسيقي زيرزميني غرب نـدار    نظيرگروه

دهنـدة  اين امر نشان  . شود كه با سبك اين نوع موسيقي همخوان نيست          هايي مشاهده مي    آهنگ
كـردن از جريـان رسـمي فرهنگـي و      اي بـراي متمـايز    وسـيله فقـط آن است كه سبك در اينجا   

هـا هنـوز هويـت        اين رو، گروه  از  . هاي رقيب است و نقش مستقلي ندارد      موسيقايي و ديگر گروه   
هـاي زيرزمينـي انـواع        در گـروه  . هاي موازيشان در غـرب ندارنـد        مشخص و متمايزي نظير گروه    

ديگـر،     بيان   به. شود و اين نشان از فضاي تجربه و عدم تثبيت دارد            ها و ژانرها مشاهده مي      سبك
قي در اينجـا نقـش      بهـره جـوييم، موسـي     ) 2003جنكس،  (فرهنگ    اگر بخواهيم از مفهوم خرده    

هـا رخ داده اسـت،        آنچه در اين گـروه    . فرهنگ از فرهنگ رسمي را دارد       كنندة گروه خرده    متمايز
) 2004 ،يـرل   زي  ماگلتون و وان  (فرهنگ و آنچه برخي از نويسندگان         شايد با مفهوم جديد خرده    

آن   فرهنـگ بـر     نظرية پـساخرده  . اند، قابليت توضيح بيشتري داشته باشد       فرهنگ ناميده   پساخرده
 همگوني و تجانس كاملي     نظير هبدايج،  ،فرهنگ  پردازان اولية خرده    است كه برخالف تصورنظريه   

.  وجـود دارد گونـاگون  تركيـب و امتزاجـي از عناصـر    بلكـه . فرهنگ وجودندارد ناصر خرده بين ع 

                                                 
1. www.tehranavenue.com 
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ر، هـا عناصـر ايـدئولوژي مردسـاال          در برخي جنبـه    فرهنگ ممكن است    هاي خرده   ن، گروه بنابراي
.  را ها عناصـري كـامالً مخـالف آن         كار و سفيدپوست را داشته باشند و در برخي از جنبه            محافظه

پوشـاك، آرايـش مـو، روابـط اجتمـاعي،          ( بـين عناصـر       هـم  1اين پديدة دورگه يا پيوندي بودن     
بنـابراين، نـوعي    . )، موسـيقي  مثـاالً ( درون خـود عناصـر       و هم وجوددارد،  ) اخالقيات و موسيقي  

هـاي     در گـروه   كـه   طـوري   ؛ بـه  مـشاهده اسـت     ها قابـل  فرهنگ  كامل در خرده    ) 2بريكوالژ(امتزاج  
هـاي     موسيقي نظير راك، جـاز، موسـيقي       تفاوتها و ژانرهاي م     زيرزميني موسيقي ايراني، سبك   

اين امتزاج و دورگه شدن از ديگر سو، نتيجة         . شود  هاپ و رپ تجربه مي      هنري و آوانگارد و هيپ    
  .  پديد آمده استتفاوتاع فرهنگي محلي و جهاني است كه در جوامع مامتزاجي از اوض

  
  مسئله اين است؟: زيرزميني بودن يا نبودن

هـاي موسـيقي زيرزمينـي پيـروي          هاي زيرزميني موسيقي در ايـران از مشخـصه          آيا گروه 
هنـر زيرزمينـي كـه      «: كند  موسيقي زيرزميني را چنين تعريف مي     ) 2006(كنند؟ مشكوري     مي
 شود كه پيشرو است، هم از يقي زيرزميني نيز بخشي از آن است، معموالً به هنري گفته مي         موس

 از حيث طبقاتي خود را از جامعـه      ، و حتي در بيشتر مواقع     لحاظ ايدئولوژيك و هم بينش هنري     
كنـد و     شـكني مـي    حركت و سـنت    معيارهاي فرهنگي و اجتماعي   خالف  به عمد   كند و     جدا مي 

در حقيقـت، بينـشي آنارشيـستي دارد و هنـر رايـج را بـازاري          . آفرينـد   يمعيارهاي جديـدي مـ    
در نتيجه، با آن به شكلي بنيادي در تضاد و حتي . پندارد و ارزش هنري براي آن قائل نيست مي

 همـه تـوان مـادر       هنر زيرزميني را از آنجا كـه خـصلتي انقالبـي دارد، مـي             . گيرد  مبارزه قرار مي  
 محفلـي بـراي     خود از جريان معمول فرهنگـي جامعـه        با بريدن    زيراهاي هنري دانست،      نوآوري

حال، ضمن    با اين » .ناميم  را به اصطالح هنر آوانگارد نيز مي        شود كه آن      هاي نو مي    رشد خالقيت 

                                                 
1. Hybridity 
2. Bricolage 
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هـاي موسـيقي زيرزمينـي وجـود دارد، از برخـي ديگـر                هاي باال در گروه     آنكه برخي از مشخصه   
يك نكتة بسيار مهم را بايـد اينجـا     «: كند  ه مشكوري اضافه مي   گونه ك ، همان  مثاالً .نيستخبري  

وجود آوردن بازاري     صدد به    به هر شكلي در    اند   هنرمندان زيرزميني ما مايل    مطرح كنيم كه اكثر   
كه اصوالً هنر و موسيقي زيرزميني مخـالف          درصورتي. باشند  سترده براي اين نوع موسيقي نيز       گ

كنـد و آنارشيـسم را راه حـل           حتي عليه خود طغيان هـم مـي        و براي همين،     استبازاري شدن   
  .1»پذيرد داري و جامعة مصرفي نمي داند و هيچ سازشي را با سرمايه مي

هاي فرهنگـي مربـوط       هاي زيرزميني براي دريافت مجوز از سازمان        تالش بسياري از گروه   
هاي فرهنگي    سازماناز ديگر سو، حتي     . شدن است   شدن و تجاري    نشانة همين گرايش به بازاري    

 و براي انتـشار آثـار خـود مجـوز           طور روزميني كار    ها به   ن گروه دهند كه اي    مسؤل نيز ترجيح مي   
وم اجتمـاعي نيـز نيـست،       هاي محر    موسيقي گروه  ديگرسو، موسيقي زيرزميني    از. 2ندكندريافت  

 بـاال توليـد   بـه   نوجوانان و جواناني متعلق بـه طبقـة متوسـط و متوسـط رو         دستبه تاًعمد  بلكه  
هنر زيرزميني ما در حقيقت هنري خرده بورژواست و فقـط            «،بنابراين، از نظر شكوري   . شود  مي
تـا روزي   . هاي اجتماعي و فرهنگي حاكم بر ايران مجبور شده زيرزميني شود             محدوديت علتبه  

وي شك، از زيـرزمين بـه ر   روز بي كه به حقوق مدني خود كه همان آزادي بيان است برسد و آن          
 نوجوانـان  راموسيقي زيرزميني . » خواهد داد  به دست زمين خواهد آمد و تعريف ديگري از خود         

گفتـة    د كه از حداقل امكانـات اقتـصادي برخوردارنـد، جوانـاني كـه بـه               كننيا جواناني توليد مي   
فـضايي  » مـرغ و يونوليـت      هـاي تخـم     شـانه  «باكردن در و ديوار زيرزمين        خودشان با آكوستيك  

هـاي موسـيقي زيرزمينـي        ازديگرسـو، گـروه   . آورنـد   براي اجـراي موسـيقي فـراهم مـي        مناسب  
  .  رشد كرده است، مشهد و نظير تهران،درشهرهاي بزرگ ايران

                                                 
1 .http://www.zirzamin.se/reviws/rev_2006/nassir_underground_farsi.html 

ون مجوز از هاي بد ، از آنان خواسته شد كه از انتشار آلبوم1386هاي موسيقي زيرزميني در فروردين   برخي از اعضاي گروه در بازداشت. 2
  . طريق اينترنت و توزيع غيرقانوني لوح فشرده بپرهيزند و در عوض براي انتشار آثار خود از وزارت ارشاد مجوز دريافت كنند
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 بر آن است كـه بـراي رشـد          تهران اَوِنيو  در گفتگو با     127 گروه زيرزميني    1خوانندة اصلي 
  : موسيقي راك سه چيز الزم است

  ضاهايي كه بتوان در آنها موسيقي اجرا كرد؛هاي موسيقي يا ف كلوپ. 1
  راديو و تلويزيون؛. 2 
  .شركت ضبط و پخش موسيقي.3 

هـاي    بنـابراين، اعـضاي گـروه     .  هيچ كدام ازاين عناصـر وجـود نـدارد         ،به نظر اين خواننده   
اين وضعيت پارادوكسي است كـه در       . نداشدن  پي روزميني و بازاري    موسيقي زيرزميني اتفاقاً در   

خواهند منزلت زيرزميني  آنان از طرفي مي. شود هاي موسيقي زيرزميني مشاهده مي    تر گروه بيش
سو، در پي مخاطب و اجرا        ديگر  و موضع انتقادي خود را نسبت به وضع موجود حفظ كنند، اما از            

 ايـن موضـوع در ايـران كـامالً        «: گويد   در همين باره مي    2وحداني  اديب. نداهاي عمومي   در مكان 
شـود كـه امكـان       زميني مـي   به اين مفهوم كه وقتي موسيقي زير      . وت و حتي برعكس است    متفا

هـاي موسـيقي زيرزمينـي دوسـت         اين، گـروه    بر  عالوه.  در شكل عادي و عمومي را ندارد       عرضه
خواهنـد كـه بـه صـورت      هـا مـي   ايـن گـروه    .شـود دارند ديده شوند و آثارشان روي صحنه اجرا         

او . »هاي موسيقي مورد توجه و استقبال قرار بگيرند        همانند ديگرگروه اي حاضر باشند و      گسترده
.  اين نوع موسيقي برقراري ارتباط بدون هيچ واسطه و حجـابي اسـت             ةترين فايد  مهم«: گويد  مي

  .»گيرد مي هاي اجتماع جاي اليه زير كه اين سبك از موسيقي درعلت  دينب
ت مهم موسيقي زيرزميني در اين اسـت كـه          مزي«: گويد   نيز با بياني مشابه مي     3جعفرزاده

 هنـري   اوضـاع  ةدهنـد  اين موضوع هم نشان   . گذرد هاي اجتماع چه مي    دهد در زير اليه    نشان مي 
  مقيـد و    ايـن نـوع موسـيقي چـون خـود را           اصوالً. ل مربوط به حاكميت است    ئجامعه و هم مسا   

  .»كند ساني بيان ميبيند، حرفش را به آ اي خاص نمي محدود به پيروي از تفكر يا شيوه

                                                 
1 . http://www.tehranavenue.com/article.php?id=489 
2 . http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?newsId=50526 
3 . http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?newsId=505315 
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 ةموسيقي زيرزمينـي نتيجـ    «: گويد  هاي سرشناس راك ايران، مي      ، از چهره  1محسن نامجو 
 كـار و  ة داليل مختلـف اجـاز  ههاي موسيقي است كه بناب     نوعي اختالف نظر قدرت حاكم با گروه      

ن ايـ ،  شـود  اعمـال مـي    فعاليت به آنها داده نشده و به دليل ممنوعيتي كه از سوي نظام حـاكم              
  .»آورند زيرزميني را پديد مي  ناماكنند و نوعي موسيقي ب ها به شكل غيررسمي فعاليت مي گروه

معنـا     نخست، اين موسيقي زيرزميني است بـدان       :دو معنا دارد  » زيرزميني «،از نظر نامجو  
اي كـه خـاصِ ايـران       ، مـسئله  شود ميانجام  بر موقعيت مكاني و ضبط و اجرا در زيرزمين           بناكه  
 داشتن عناصـر    سبببه نظر نامجو اين موسيقي راك است كه به          . جهت فرم است    دوم، از  .است

تواند مورد قبول نهادهاي رسمي فرهنگي قـرار گيـرد و              نمي اعتراضي نسبت به مسائل اجتماعي    
هـاي   موسيقي زيرزميني ماننـد يادداشـت      «،به گفتة نامجو  . تريبون رسمي براي بيان خود ندارد     

 ولـي حـسب     ،داده اي است كه همـواره او را آزار مـي          مسئله ت به موضوع يا   شخص نسب  انتقادي
در اينجا، حتي نامجو هم برآن است كه        . »به آن عقيده احترام بگذارد      است ناگزيرعرف يا قانون    

 لحـاظ  ازهاي زيرزميني هـم   بعضي از اين موسيقي«: اين موسيقي تمايل به روزميني شدن دارد   
 آثار خوب و شنيدني است و چه خوب است كه نهادهايي مانند وزارت               فرم، از حيث محتوا و هم    

موسيقي زيرزميني به   پدرانه حمايت كند تا   نها نهاد رسمي از اين نوع موسيقي      ارشاد به عنوان ت   
  .»دزميني تبديل شو موسيقي رو

 مـا «: كنـد    نيـز همـين موضـوع را تكرارمـي          راك آتـشباد    سرپرسـت گـروه    ٢بهمن خليلي 
هاي موسيقي راك فعال در ايران دوسـت ندارنـد     هيچ يك از گروه   . زيرزميني باشيم  خواهيم نمي

وقتي گروهي براي برگزاري كنسرت از وزارت «: دهد و ادامه مي  »هاي زيرزميني باشند   جزو گروه 
كـنم كـسي     توان نام موسيقي زيرزميني را بر آن گذاشت و گمان نمي           گيرد نمي  ارشاد مجوز مي  

 مـا در ايـران      ،ان موسيقي زيرزميني را روي خودش بگذارد و به عبارت بهتـر           هم مايل باشد عنو   
  .»گروه موسيقي زيرزميني شناخته شده نداريم

                                                 
1 . http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=505285 
2 . http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=505651 
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: گويـد  خليلي مي.  است،هاي راك ها، به ويژه گروه هاي اين گروه  درآمدزايي از ديگر دغدغه   
 ،سـفانه أندارنـد و مت   گونه درآمدزايي    دليل برگزارنشدن كنسرت هيچ    هاي موسيقي راك به    گروه«

  مجبوريم هماندن درعرص  باقي ناچار براي  به  پس .نيستند تحت پوشش هيچ سازمان و نهادي هم      
 ةگـرفتن در دسـت     دهيم و اين به معني قرار      اختيار مخاطب قرار   صورت زيرزميني در   كارها را به  

هـاي الزم را     خواهيم كه از مـا حمايـت       موسيقي زيرزميني نيست و ما از مسئوالن مي        هاي گروه
  ).همان(» خواهيم زيرزميني باشيم  ما نميزيرا، آورند جا به
  

  هاي موسيقي زيرزميني ايران  گروه
نحوي است كه امكان بررسـي همـة آنهـا در اينجـا      هاي زيرزميني در ايران به      گسترة گروه 

 از  هـاي راك، رپ، جـاز، متـال و بـسياري            در موسـيقي زيرزمينـي ايـران از گـروه         . وجود نـدارد  
كه پيش از اين هم گفته شـد، مفهـوم     گونه  البته، همان . هايي يافت   توان نمونه   هاي ديگر مي    گروه

بنابراين، در هر يـك از ايـن        . شود  طور دقيق رعايت نمي     ها به   سبك هم در هيچ يك از اين گروه       
ر ادامة مقالـه  رو، د اين  از. توان يافت   ها و ژانرهاي ديگر نيز مي       هايي متعلق به سبك     ها آهنگ   گروه

  . خواهيم پرداخت) راك و رپ ايراني(زميني ايران  فقط به دو گروه عمده از موسيقي زير
  

  موسيقي راك در ايران
 و  60هـاي     مريكا و اروپا در دهـه      موسيقي اعتراضي متأثر از ا     منزله نوعي موسيقي راك به    

گيـري     شاهد شـكل   1350هاي پس از      حال، در سال    بااين.  ميالدي در ايران نيز شكل گرفت      70
. گـردد  ريشة موسيقي راك در ايران به آثار كوروش يغمايي برمي. موسيقي راك در ايران هستيم   

 2رجـايي . 1 سـاخته شـدند    50در دهـة    ) آرايـش خورشـيد    و   گل يـخ  (هاي مشهور يغمايي      آلبوم

                                                 
  . كردند  او را همراهي مي)كامران و كامبيز(ها دو برادر كورش  در اين آلبوم. 1

2 .www.pendar.com 
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هـاي   ههـا و گـرو      اوهـامي  ،هـا  يغمـايي : كنـد   راك امروز ايران را به سه دسته نقسيم مي        ) 1383(
  .زيرزميني

هـاي تكنيكـي     بيـشتر بـه جنبـه   ) يغمـايي گـروه (ي دستة اول ها در آهنگاز نظر رجايي،  
 دوم اهميـت قـرار      ةخواننده در درج   شعر شود و  صداهاي الكترونيك توجه مي    نوازندگي گيتار و  

شـده   نسبتاًً زيادي برخـوردار        است كه در چند سال اخير از شهرت        1، گروه اوهام   گروه دوم  .دارد
 ريتمي آرام دارد كه گاه معموالً و تيو است يهاي اين دسته متمايل به موسيقي آلترن       آهنگ. است

هـاي راك   رسـيم كـه گـروه    سرانجام، به دستة سوم مي. شود هاي موسيقي رپ شبيه مي به ريتم 
نمايـد، امـا حـداقل        بندي رجايي تاحدودي مقبول مي      اگرچه، دسته . شود  زيرزميني را شامل مي   

 گروه اوهام خود زماني در دسـتة موسـيقي          دوم و سوم چندان روشن نيست، زيرا       بين گروه    مرز
 شدنهايش و روزميني    رخي از آلبوم  گرفت و فقط پس از گرفتن مجوز براي ب          زيرزميني جاي مي  

هايي نظيـر اوهـام در بخـشي از تاريخچـة خـود               بنابراين، گروه . بندي خارج شده است   از اين دسته  
گـاهي كـه نـصيب     رغم مجوزهـايي گـه  بنابراين، و به. اند در بخشي از آن روزميني بودهزيرزميني و  

   .ايم هاي زيرزميني بررسي كرده ها را نيز در شمار گروه هايي نظير اوهام شده است، اين گروه گروه
  

  راك زيرزميني در ايران
توان گفت  اقع، ميدر و. رو بوده است  موسيقي راك در ايران با گسستي اساسي روبهشكبدون 

تـوان رشـد         مـي  1350در دهـة    . كه حداقل دو دهه وقفه در رشد اين موسيقي وجود داشـته اسـت             
موسيقي راك ايراني را در كنار موسيقي پاپ مشاهده كرد و در آثار برخي از آهنگسازان نظير يغمايي 

ور انقالب ايـن موسـيقي      حال، با ظه    بااين. خوبي قابل مشاهده است   هتفاوت اجرايي با موسيقي پاپ ب     
بخـش  .  بخشي از آن كامالً طرد شـد       وهاي فرهنگي مواجه       با بحران مشروعيت از سوي دستگاه      كالً  

                                                 
شاهرخ  ،بك آخوندي با،) درام و پركاشنةنوازند( شهروز خواجه مواليي ،)خواننده( هومن جاويد ،رحيمي  فرزام:گروهي است متشكل ازاوهام . 3

  ).مكس( شهرام شعر باف و رضا مقدس ،)گيتاربيس (پور انزابي  اردوان، دارا دارايي، بابك رياحي پور،)گيتار الكتريك(ايزدخواه و آرش سبحاني 
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 موسيقي سنتي،   فقطبنابراين،  .  بود ، نظير راك  ،هاي ديگر   مطرود عمدتاً شامل موسيقي پاپ و سبك      
 ، و شروع دوران سازندگي    ن جنگ پس از پايا  . ور و اجرا يافت   آن هم با فراز و نشيب بسيار، اجازة حض        

هـاي پـس از       اين فضاي مساعد در سـال     . فضاي نسبتاً آزادتري براي حضور موسيقي پاپ فراهم شد        
رغـم ايـن آزادي بـراي موسـيقي پـاپ،            و بـه   حـال   بااين. اتمي به اوج خود رسيد    رياست جمهوري خ  

. ها رانده شـد     به زيرزمين ها و محافل رسمي جايي نداشت و ناچار           موسيقي راك همچنان در دستگاه    
موسـيقي راك كـه موسـيقي       شدن موسيقي راك در ايران تا حدود زيادي با تاريخ             به زيرزمين رانده  

 راك در دوران اوج خـود روزمينـي بـود و بـراي اعتـراض و انتقـاد                   اعتراض بود متفاوت اسـت، زيـرا      
ينة اجتماعي و فرهنگي ايـران      از اين رو، در زم    . اجتماعي و سياسي به اين روزميني بودن نياز داشت        

به گفتة سياوش امـامي، آهنگـساز و نوازنـدة گـروه            . هاي راك به زيرزمين رانده شدند       است كه گروه  
، مانيتورهاي صـوتي پـرحجم،      ههاي چندهزار نفر   ذاتش همخوان با كنسرت   راك كه   «1ميوت اجنسي 

 مقابـل موسـيقي زيرزمينـي بـود، بـه دل         ةنقطـ  قيدوشرط و به طـور كلـي        هاي كامالً آزاد و بي      نعره
 پرسروصدا يالجثه به روي سن رفت و گيتار الكتريك تار ضعيف در يك جمله سه. ها رانده شد نزيرزمي

 ي چند سالي است كه صداي گيتار الكتريك       رفته رفته  اكنون،. جايي جز زيرزمين منازل ايراني نيافت     
تـوان گفـت كـه      از ايـن رو، مـي  .»يابد گاهش را مي  كم دارد جاي     و كم  شود  مياز دل زيرزمين شنيده     

هاي جديدي در ايران نيستند، اما        پديده) گيتار، درام، آمپلي فاير   (موسيقي راك و عناصر اجرايي آن       
گيرد و مخاطب اصلي آن است، نسل جوان است؛ اگرچه نسل جواني              نسلي كه امروز آن را به كار مي       
هاي بسياري دارد كه بايد در جـاي    با نسل جوان آن روز تفاوت     پردازد،  كه امروزه به اين موسيقي مي     

در ايـران تريبـون      موسـيقي راك     1370 تا   1360هاي    حال، اگرچه طي سال     بااين. دشوخود بررسي   
از سـال  در واقـع، شـكوفايي راك در ايـران پـس     .  از ميان نرفته اسـت كامالً گاه     هيچ رسمي نداشته، 

   .هاي باززايي و نوپايي سبك راك بوده است سالنيز هاي اخير   سال و كامالً مشهود است1380
  

                                                 
1 . Mute Agency 
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  هاي راك زيرزميني در ايران گروه
. طورخاص اندك نيـست      و راك زيرزميني به    عام  طور  هاي موسيقي زيرزميني به     تعداد گروه 

. رسد  رسمي و بيشتر از طريق اينترنت به طرفداران آن مي            غير شكل با اين همه، آثار اين گروه به      
  .كنيم  اشاره مي1هاي راك زيرزميني اينك به اختصار به برخي از گروه

  
  پژواك

كار آنها اجـراي    . هايي است كه در ايران به موسيقي راك پرداختند          پژواك جزء اولين گروه   
تـدا  موسـيقي آنهـا اب    . هاي پينك فلويد و جو اسـترياني بـود          دوباره موسيقي راك غربي مثل كار     

گـروه پـژواك در     .  چند شعر از حافظ را با سبك راك اجرا كردنـد            از آن  بدون كالم بود، اما پس    
مجوز گرفتند و رسمي شـدند، امـا دوبـاره    ) دورة رياست جمهوري خاتمي (1378-79هاي   سال

  . حالت زيرزميني يافتند
  

  آواي مردمي
آنها اشعار فارسي سرودة خودشان را با موسيقي راك در .  راك است-سبك اين گروه پاپ  

  . آميختندهم
  

  سكوت شرق
پرداختنـد و موسـيقي راك    كالم مي اين گروه نيز مانند گروه پژواك به موسيقي راك و بي          

  . كردند غربي را دوباره اجرا مي
  

                                                 
 ليال ناصر رامصاحبه با امامي . است حاصل شده1386هاي راك ايران از مصاحبة با آقاي امامي در ارديبهشت سال اطالعات دربارة گروه اين. 1

  . ده استداچي، دانشجوي رشتة ارتباطات دانشگاه تهران، انجام  گيوه
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  ميرا
هاي فارسي سرودة خودشان را بـا موسـيقي           آنها شعر . سبك اين گروه آلترنيتيو راك است     

آلبـوم  .  و تاالر فرهنگ كنسرت اجـرا كردنـد         در تاالر وحدت   ،1381در سال   . راك تلفيق كردند  
 از جمله كارهاي اين گروه است كه موفق به گرفتن مجـوز از وزارت ارشـاد شـد و در بـازار                       ميرا

كرد و بعد از مدتي اكثر اعضاي آن نيـز بـه              مريكا زندگي مي  خوانندة اين گروه در ا    . موجود است 
  .خارج از ايران مهاجرت كردند

  
  جم

هاي   هاي راك زيرزميني بود كه شعر       منحل شده است، ولي از جمله گروه      اين گروه اكنون    
اين گروه آلبومي نداشـت، امـا چنـد تـك آهنـگ از آنهـا در                 . كردند  فارسي خودشان را اجرا مي    

  . شركت كرد1مسابقات تامو
  
شهر ديوانه(د سيتي م(  

نام آلبوم  . كنند هاي فارسي خود را اجرا مي       آنها سروده . سبك اين گروه كانتري راك است     
 از طـرف    1385 دي   11 كـه در     ،اين گروه در فـستيوال موسـيقي راك       . است جملة معروف آنها  

  .دانشگاه هنر برگزار شد، شركت كردند
  

  كيوسك
هاي خود را كه حاوي مضامين روزمرة اجتماعي است به سبك راك اجـرا   اين گروه سروده  

 شـركت    را آدم معمـولي   نـام    كند و آلبوم آنها با     ادا زندگي مي  خوانندة اين گروه در كان    . كنند  مي

                                                 
1 .TAMU مخفف (Tehran Avenue’s Music Open)اي است كه در سايت اينترنتي تهران اونيو برگزار شد تامو دومين مسابقه.  است .  
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 و كارش حمايت از موسيقي زيرزميني ايران است، ضبط و پخـش             ستكه در كانادا  » بم آهنگ «
  . است دسترس درهاي اينترنتي نيز  د و حتي در پايگاهكر
  

  پارازيت
.  است 1نچي اي 9ناخنهاي  نمونة كار آنها    . كند  هاي خود را اجرا مي      گروه پارازيت نيز سروده   

  .اين گروه آلبومي ندارد و در جشنوارة تامو شركت كرده است
  

  اوهام
.  اوهـام اسـت  نا را با موسيقي راك تلفيق كردنـد  هايي كه اشعار حافظ و موال       از اولين گروه  

اعضاي ايـن گـروه نتوانـستند بـراي كارهايـشان مجـوز             . باشد  سبك اين گروه آلترنيتيو راك مي     
اوهام به چند فـستيوال موسـيقي   . صورت غيررسمي و زيرزميني توزيع شدبگيرند و كار آنان به      

  . در خارج از كشور دعوت شده است
  

  ميوت ايجِنسي
نام آلبوم آنهـا همـان      . شود   است كه با اشعار انگليسي اجرا مي       2هاپ  سبك اين گروه تريپ   

 شـبكة ميوزيـك     اش در   اين گروه نخستين گروهي از ايران بود كه موسـيقي         . استشان    نام گروه 
   . دانشگاه هنر شركت كرد1385اين گروه نيز در فستيوال راك سال .  پخش شد3نيشن

  
  

  
                                                 
1 . Nine InchNails 
2  .  Trip Hop 
3 . Music Nation 
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  كوچ
 ذرخـش فراهـاني   گلـشيفته فراهـاني خواننـده و آ       . اين گروه در جشنوارة تامو شركت كرد      

و اين گروه نيز اشعار فارسي خودشان را با موسيقي راك تلفيق       . ندانوازندة گيتار بيس اين گروه      
  .كنند اجرا مي

  
  هشت

 آنها اشعار فارسي خود   . گروه هشت در دورة سوم جشنوارة تامو رتبة نخست را كسب كرد           
  .كنند  به سبك راك اجرا ميرا كه داراي مضامين اجتماعي است

  
  كَهتميان

اين گروه در تاالر فـارابي نيـز   . سبك اين گروه هوي متال و موسيقي آنها بدون كالم است     
  .اجرا داشت

  
127  

آنها اشعار انگليسي سرودة خودشان را . اين گروه در دورة اول جشنوارة تامو شركت كرد
  . اند كنند و در تاالر فارابي نيز چند كنسرت اجرا كرده با سبك راك اجرا مي

  
   هايپرنووا

 سـپس بـه     كردنـد،   دا در ايران فعاليت مي    آنها ابت . كنند  اعضاي اين گروه در نيويورك زندگي مي      
  .سبك آنها پانك راك و اشعارشان به زبان انگليسي است. يكا مهاجرت كردندآمر
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  آور
هـايي اسـت كـه بعـد از انقـالب بـه موسـيقي راك                  آور نيز همانند پژواك از اولـين گـروه        

، اولين كنسرت خود را در تاالر وحدت ارائه داد كـه تقريبـاً   1378اين گروه در سال    . اند  پرداخته
اين گروه همراه گروه ميـرا      . اشعار آنها فارسي است   . پاپ راك در ايران بود    قانوني  اولين كنسرت   

 و ايـن آلبـوم اكنـون در بـازار            مجوز گرفتند  آب و آتش  شان     براي آلبوم  1378-79هاي    در سال 
آهنگـساز و رهبـر اركـستر ايـن گـروه،           . اين گروه در حال حاضر منحل شده است       . موجود است 

  .ودمحمد اصفهاني، خواننده پاپ ب
  
  فرا

 و رتبـة     در دورة اول مـسابقات تـامو شـركت         فرا. اين گروه نيز در حال حاضر فعال نيست       
  . سبك موسيقي آنها راك و اشعارشان فارسي با مضامين اجتماعي است. نخست را كسب كرد

  
  محسن نامجو

اي سـبك او را راك تلفيقـي          عـده .  وجـود دارد   تفاوتيهاي م   دربارة موسيقي نامجو ديدگاه   
نامجو همه  . تر از معناي رايج آن است       دانند، اما معناي سبك تلفيقي در نامجو كمي گسترده          مي
ريزد و سبكي     هم مي    را به  ، از ساز، سبك موسيقي، شعر و حتي تاريخ و جغرافياي موسيقي           ،چيز

تار شود، صداي گي    ، هنگامي كه اشعار موالنا خوانده مي        در آثار او    مثالً .آورد  تلفيقي به وجود مي   
 آنچـه در    بـا  در كار او حتي شعر موالنا هم با سبكي متفـاوت             البته. رسد   گوش مي   الكترونيك به 

او اشـعار   . شـود    اجـرا مـي     آن وجود دارد   عمولهاي سنتي ايران يا حتي پاپ به معناي م          دستگاه
موسـيقي  اش كـه تركيبـي از        كالسيك و مدرن ايران يا شعرهاي فارسي خودش را بـا موسـيقي            
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 از سويي سبب شـده اسـت     بودن آثار نامجو    تلفيقي. 1كند   اجرا مي  نتي يا حتي پاپ است    راك، س 
كنندگان دربارة حمايت مالي از آثـار او ترديـد كننـد و از ديگـر سـو، مـسئوالن مركـز                        كه تهيه 

: گويـد   نامجو مـي  . هاي او نداشته باشند     موسيقي وزارت ارشاد هم تمايل چنداني به انتشار آلبوم        
هـاي رايـج آواز    هايي مثل راك و بلوز تلفيق شده و كليشه  رهايم آواز سنتي با سبك    كا چون در «

اش  تا به حال چنين موزيكي نبوده و همه عليـه        . برانگيز است  ايراني را شكسته، مسلماً حساسيت    
 عمـول  نامجو بر آن است كه تلفيق مورد نظر او حتـي از تلفيـق بـه معنـاي م                   ».گيرند جبهه مي 

تلفيق موسـيقايي دو شـكل      . تلفيق از نظر من اپيدمي زمانه است      «: رود  فراتر مي ) تلفيق سازها (
دادن گيتار در برابر سه تـار كـه چيـز جديـدي نيـست؛ و                  دارد؛ يكي تلفيق ابزار است، مثالً قرار      

ديگري تلفيق گام كه تا به حال كمتر در موسيقي ايران به آن پرداخته شده، مثالً كـافي اسـت                    
نـامجو در خواننـدگي از صـداهاي    » .گاه شور حذف شود تا به گام بلوز برسـيم    كه دو نت از دست    

به گفته خودش اين مسئله حاصل اين است كه او به حنجـره بـه               . كند  نامتعارف نيز استفاده مي   
هاي خوانندگي باشد، هـر       كه در بند سبك     آن   بي ، و در نتيجه   كند  عنوان يك ابزار صوتي نگاه مي     

 گـاه   در جشنوارة موسـيقي وب بگو بگو هاي او با نام يكي از آهنگ. آورد صدايي را از خود درمي

  . رتبة دوم را كسب كرد2004در سال ) تامو(
   
  هاي زيرزميني رپ در ايران گروه

موسـيقي رپ از    . گـردد   مريكا بـازمي  ا در   1970هاي دهه     گيري موسيقي رپ به سال      شكل
بـه  . ي سياهان از وضعيت خود به كـار گرفتـه شـد            ابزاري براي بيان نارضايت    منزلههمان ابتدا به  

هاي   كالم  زبان رپ مخلوطي از تكيه    . ناميده شد ) 2001 ،بنت(ان سياهان   انطوري كه بعدها سي   

                                                 
، باد و بودا، جره باز آلبومهايي نظير،. اندهاي بسياري در دست است كه همة آنها به صورت غيررسمي انتشار يافتهاز نامجو آلبوم. 1

  . اند از آن جمله و گيسييجغرافياجبر
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 رفته رفته.  در موسيقي رپ زياد است3اي عالوه برآن، كلمات سه نقطه.  ست2 يا آرگوها  1خياباني
هـاي گـشاد و گرافيتـي         ، لبـاس  5دنس  بريك.  نام گرفت  4هاپ  فرهنگي از رپ پديدارشد كه هيپ     

. اسـت منـدان و شـيفتگان ايـن فرهنـگ جديـد              هاي بارز عالقـه     ازمشخصه) طراحي روي ديوار  (
منـدان فراوانـي      سرعت در ميان جوانان سفيدپوست نيز عالقه      ههاپ ب   تركيب رپ و فرهنگ هيپ    

 ،مانـدگي و نژادپرسـتي   ، عقـب توجهي، فقر، گتوسـازي  پيدا كرد و به ابزاري براي مبارزه عليه بي       
مريكا  در ا 1990هاپ چنان در دهة       نگ هيپ فره.  تبديل شد  ،خصوص درزمان حكومت ريگان     به

رپ . اند  هاپ ناميده   اي فرهنگ جوانان در اين دهه را فرهنگ هيپ          و اروپا گسترش يافت كه عده     
مانـدگي    اد از عقـب   انتقاد از دولـت و دسـتگاه اداري، انتقـ         . به زبان شورش و اعتراض مبدل شد      

جامعة سياهپوستان، انتقاد از ظلم و تبعيض پليس و ترغيـب سـياهان بـه مبـارزه بـا پلـيس از                      
هاي برخي از     از درونمايه » پليس را بكش  «و  » عليه قدرت بجنگ  «شعار  . هاي رپ است    درونمايه

 هـدف   ودنـد آميزي كه سياهان گرفتار آن ب      بار و تبعيض    انتقاد از وضعيت فالكت   . اشعار رپ است  
خواستند پيامي را به ديگران منتقل كنند، مردم خـود را             آنها مي . هاي اوليه بود    خوانآرماني رپ 

حال، آنان خيلي زود اسير موسيقي تجـاري و        اينبا  . متحد سازند و اعتبارشان را به آنها برگردانند       
هـاي رپ     كليپ بـه درونمايـة اصـلي ويـدئو        رفته رفتـه  سكس و خشونت    . آن شدند  آور  سود سرسام 
روزگاري به سي ان ان سياهان مشهور شـده بـود، خـود بـه زائـدة                  بنابراين، چيزي كه  . تبديل شد 

   .داري تجاري تبديل شد سرمايه

                                                 
1. Slang 

روند و از   شوند و از بين مي  سرعت پديدار ميههايي است كه ب هاي خياباني است و منظور از آن واژه كالم زبان رپ مخلوطي از تكيه . 2
به (هاي خياباني گاه آرگو  كالم به اين تكيه. توان آن را زبان خيابان يا زبان جوانان در خيابان نيز ناميد مي. كنند دستورزبان خاصي پيروي نمي

  .شود نيز گفته مي) به انگليسي(و آرگوت ) فرانسه
   .ها و ناسزاهايي است كه به وفور در موسيقي رپ وجود داردفحشمنظور از كلمات سه نقطه اي . 3

4. Hip-hop 
5. Breakdance 
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هايي در موسيقي رپ سـبب انتخـاب آن از سـوي نوجوانـان و                 شايد توجه به چنين زمينه    
نگـاري  حال، هنوز تاريخ    بااين. شدجوانان ايراني براي بيان اعتراض و انتقاد اجتماعي خود شده با          

  . هاي رپ در ايران صورت نگرفته است هاي تشكيل گروه ها و انگيزه كاملي از ريشه
 يـك يـاري دارم    اي ريـشة آن را بـه آهنـگ             عـده  اگرچه. ردرپ سابقة درازي در ايران ندا     

رست باشد، اما   زدن در رپ د     گردانند، اين اظهار نظر شايد از منظر ريتميك حرف          زاده برمي   بديع
موسيقي . هاي بارزي دراين خصوص وجوددارد از نظر محتوا و سبك اجراي موسيقي قطعاً تفاوت   

 بـيش از راك توجـه       ، امـا  رود  رپ، نظير راك، بخشي از موسيقي زيرزميني ايران بـه شـمار مـي             
سـني   كه خوانندگان و نوازندگان رپ از ميـانگين         يقسم به. نوجوانان را به خود جلب كرده است      

چه موسيقي راك نيز وجه اعتراضـي و انتقـادي     آن، اگر  بر   عالوه. ندتري نيز برخوردار    حتي پايين 
صـراحت  . شـود    خاصي برخوردار است كه در راك يافت نمـي         تنودارد، زبان رپ از تندي و خش      

گويي چنان در رپ با موسيقي درآميخته است كه گـويي ايـن كـالم اسـت كـه بـر                       لهجه و رك  
داننـد كـه بـه         ريتميك حرف زدن مـي     ايگونه رپ را    علتدقيقاً به همين    . ه دارد موسيقي سلط 

  . رود كالم تأثيرگذار بخش مهم هر آهنگ رپ به شمار مي. گيرد كمك زبان خياباني صورت مي
 شعري كه روي يك بخـش كوتـاه و          .از منظر موسيقايي، رپ در واقع ساختاري ساده دارد        

 ممتـد و متـوالي      شـكل   به قابل توجهي گيرد و بدون اوج و فرود         قرار مي  1 موسيقايي ةتكرارشوند
كه هـر شـعر    دليل آن سهل است، به. خواني در رپ سهل و ممتنع است ريتميك. شود خوانده مي 

شـده    هاي ساخته   آهنگ. توان به سبك رپ خواند، اما اين ظاهر قضيه است           ريتميك ساده را مي   
كـاري     چنـين  شود  چنان كه در ابتدا تصور مي       آنقل  دهد كه حدا    هاي ايراني نشان مي     توسط رپ 

ـ    ههاي كوتاه و كامالً مقفي كه بتوان آن را ب           سرودن اشعاري با مصرع   . ساده نيست  -هسـادگي و ب
به سـواد      دشواري، باتوجه   اين.  درواقع برخالف ظاهرآن بسيار دشوار است      سرعت ريتميك خواند  

                                                 
ها گاه با تقليد از آثار بزرگان رپ  بيت. شوند ند كه مدام تكرار مياهاي رپ يك بيت اصلي در واقع آهنگ. گويند مي» بيت «هاي رپ به آهنگ.  1

  . شوند اي نيز ساخته مي افزارهاي رايانه ها با كمك نرم بيت. شود يساخته م (2pac) و توپك (Eminem)مثل امينم 
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توان هركالمي    كه مي   دليل آن   البته، رپرها به  . شود   دشوارتر هم مي   ،ادبي اندك نوجوانان و جوانان    
 بـا . انـد    رپ را انتخاب كـرده      اصطالحات خياباني و فحش و ناسزا،       حتي با كمك   ، شعرگفت  را به 

هـاي رپ     اي در سـايت      چنان اهميتي در رپ دارد كه درحال حاضر عده         1، تهية تكست   همه اين  
  . زنند به خريد و فروش تكست هم دست مي

آنهـا مـسائل    . رپ فارسي را يك گروه ايراني ساكن آلمان توليـد كردنـد           هاي    آهنگاولين  
 بـه   ايـن گـروه سـپس       اعـضاي  .كردنـد  هاپ مطرح مي    اجتماعي را در قالب موسيقي رپ و هيپ       

شدن و خيلي چيزهاي ديگر ترانه         بيكاري، طالق، خواننده   ةآنجلس مهاجرت كردند و دربار     سول
، اش شـهاب حـسيني بـود     كه مجـري   اكسيژن نام   ااي ب  ها، در برنامه  چند سال بعد از آن    . ساختند
 مـتهم گريخـت    ةرضا عطاران در تيتراژ مجموع    . هايي به شكل رپ از تلويزيون پخش شد        آهنگ

اين يكي از اولين مـوارد اسـتفاده از موسـيقي رپ در يـك                .بخوبي از موسيقي رپ استفاده كرد     
پـژوه    از شـاهكار بيـنش     اسـكناس  نام   ااز آن، آلبومي ب   اما پيش   .  رسمي مثل تلويزيون بود    ةرسان

  امـا . خوبي هم مواجه شـد منتشر شد؛ آلبومي با آهنگسازي بهروز صفاريان كه با استقبال نسبتاً    
. ه اسـت   مـورد انتقـاد و حتـي اسـتهزا قـرار گرفتـ             هاي جـوان   خوان  از طرف رپ   اين روزها آلبوم  

  .كنند اثر و معمولي معرفي مي ي آلبوم شاهكار را شعاري، بهاي جديد خوان رپ
. هاي خـود پرداختنـد      هاي جوان با استفاده از اينترنت به انتشار آهنگ          خوان  حال، رپ   بااين

 كـساني   نخستينيكي از   . اند  هاي مستعار و گاه غريبي انتخاب كرده        رپرهاي جوان براي خود نام    
 مشهور به   ، ساله 21 ،يسروش لشكر هاي غربي مطرح شود،      كه موفق شد با خواندن روي آهنگ      

چون هم سخت بود و     هاي انگليسي پرداخت، اما       كس ابتدا به بازخواني آهنگ    هيچ. كس بود  هيچ
» كس هيچ« مضمون اصلي اشعار . اشعار فارسي رفتهم با استقبال چنداني مواجه نشد، به سراغ 

هاي جوانان اسـتفاده     كالمهكامالً از تك  اين مشكالت با زباني كه      . مسائل و مشكالت جوانان است    

                                                 
   .گويند به اشعار رپ تكست مي.  2
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كس همين تأكيـد بـر مـسائل          هاي هيچ   يكي از داليل جذابيت آهنگ    .  سروده شده است   كند  مي
  . پرده است جوانان و به كار بردن زبان خودماني و بي
نگـاهي بـه   . پـردازيم  هـا و خواننـدگان رپ ايرانـي مـي       در اينجا به معرفي برخـي از گـروه        

اي   دهد كه آنان گـاه بـه صـورت گروهـي و در پـاره                شان مي  رپرهاي ايراني ن   ي هاي توليد   آهنگ
  1.اند اوقات به صورت فردي آهنگ ساخته

  
  زدبازي

در خـود را    آنها كارهاي ابتـدايي     . هاي مطرح موسيقي رپ است     گروه زدبازي يكي از گروه    
 از  تاكنون بيش2پديا بر اساس گزارش ويكي .  به لندن كوچ كردند    كردند، اما بعداً   تهران ضبط مي  

گـروه زدبـازي از     . هشت ميليون آهنگ از گروه زدبـازي از طريـق اينترنـت دانلـود شـده اسـت                 
  . كند هاي رايج در موسيقي رپ بسيار استفاده مي  و سؤال و جواب3خاصيت مجادله

  
  4زيپر ام

 از موضوعات اجتماعي مبتال     زيپر  ام. هاي مشهور فارسي است     خوان  زيپر يكي ديگر از رپ      ام
زيپـر بـا ترجمـة       ام. گويـد   طبقـاتي و خيانـت سـخن مـي         ة ايراني ازقبيل كنكور، فاصل    به جوانان 

  .  مشهور شد6 امينم5خودت را فراموش كنهايي نظير  آهنگ

                                                 
در آدرس 1385 اسفند 22در » نگاهي به دنياي زيرزميني رپ فارسيپشت ديوار كيه؟ « با عنوان همشهري جوانگزارش هفته نامة : كن. 1

  : زير
http://www.jour4peace.com/main1.asp?a_id=339 

  :مدخل رپ فارسي در دايره المعارف اينترنتي ويكي پديا: ك.ن. 2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%BE_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C  

  . دهد  در محاوره ريتميك رپ ايراني روي مييزي باشد كهچن آنلفظ مناسبي براي بيا» كل كردنكل« شايد كلمة خياباني  .3
4. Emziper 
5. Lose Yourself 
6. Eminem 
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ايرانـي و متعاقـب آن      ميـان نوجوانـان      زيپـر، باعـث شـهرت رپ در        كس، زدبازي و ام    هيچ
با انتخـاب    هاي جوان   خوان   رپ اغلب. گرايش روزافزون نوجوانان و جوانان به موسيقي رپ شدند        

 تفاده از كامپيوترهـاي خـانگي      و با اس   D12 يا   cent 50، از جمله    هاي امينم  يك بيت از آهنگ   
بـه  » كرگـدن « نـام    اپس از مدتي، استوديويي ب    . كردند صدايشان را ضبط و با آهنگ ميكس مي       

هـاي    داد كـه آهنـگ      مي امكانات استوديويي به آنان اجازه       .هاي جوان تبديل شد    خوان پاتوق رپ 
  . خود را با كيفيت بهتري ضبط كنند

كـس،    هيچ 021اعضاي اصلي   . 051 و   021: شدند ابتدا به دو گروه تقسيم    در  ها   خوان رپ
هـاي   خـوان  رپ.  بـود  »تهران بـراي هميـشه    «بودند كه شعارشان هم      ديگران   تتلو و  پيشرو، امير 

كننـد و    هـاي رايـج دوري مـي       نها از فحاشـي   آ. ادبانه نخوانند  هاي بي  كنند تكست   سعي مي  021
هـاي    كـه نـام  051 گـروه   اعضاياما .كنند مخالف فرهنگ عمومي جامعه قدم برندارند      سعي مي 

، هيچ ابايي از بـد و بيـراه گفـتن ندارنـد و             گزينند  برميابليس، تهي و نرگال را      : عجيبي همچون 
  .1ستنها اصلي كار آو جزها خوان  با ديگر رپ)كل كردنكل(مجادله 

  
  ي ديگرها خوان رپ

، 3توپـك  بيش از حد به      ة او به خاطر عالق    . گذاشته بود  2توپك را    خود رضا پيشرو ابتدا نام   
تتلـو   امير.  نامش را تغيير داد    مدتياز    اما پس  ،خواننده رپ معروف، اين نام را براي خود برگزيد        

بـه  بعـد از آن     اپ رفـت، امـا      او ابتدا به سراغ موسيقي پـ      .  ساله است  24يا اميرحسين مقصودلو    
  .گرايش پيدا كرد 4ريتم اند بلوزسمت 

هـاي خـود را      او كه در ابتدا آهنگ    . آيد كس به حساب مي    بابك تيغه يكي از كشفيات هيچ     
متن اشـعار    ، و نيز به مدد    هاي او  كس و حمايت  كرد، پس از آشنايي با هيچ       منتشر نمي  در جايي 

                                                 
  .پيوستند 021به گروه نيز هاي جديدي  بعدها، چهره.  عمالً از بين رفت021 به 051اين تقسيم بندي بعداً با پيوستن بعضي از اعضاي . 2 

2. 3PAC 
3. 2PAC 
4. R&B 
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بابـك در يكـي از   . ز جايگـاه قابـل قبـولي برخـوردار اسـت     دوسـتان ا  ، اكنون در ميـان رپ   اش  قوي
 كه در نوع خود كاري نو و جـذاب   هجديدترين كارهاي خود شعري از موالنا را به سبك رپ درآورد          

   .كند هايش يادآوري مي  آهنگةآباد است و اين نكته را در هم او ساكن خاني. رسد به نظر مي
-پـارس هاي تهران  رشهرت داده و علي السيد بچه     محكوم تغيي  كه اخيراً به  ،  بهزاد فاشيست 

 ساله، كه از چهار سال پيش شروع به كار كـرده، از نظـر سـن و سـال ركـورددار                      16السيد  . ندا
توانـد در     جمله كساني است كه مي    محكوم صداي شاخصي دارد و السيد هم از         . ستها خوان رپ

 خوانده و بـه تمـام مـادران         مادر نام   ا ب ياين دو اخيراً با هم كار جالب      . رپ فارسي به جايي برسد    
  . اند دنيا تقديم كرده

 15 از   او. داننـد   كه بسياري او را با استعدادترين رپر مي         است اي ساله18 پسر   1سينا نرگال 
ياسـر كـه نـام    . اسـت ) ياسر(هاي رپ فارسي ياس    يكي ديگر از خواننده    .سالگي رپ را آغاز كرد    

بـه  ) زهرا اميرابراهيمي( فيلم خصوصي بازيگر سريال نرگس هنري ياس را برگزيده است، پس از  
بـشكن موفـق شـد احـساسات بـسياري از شـنوندگان را                سـي دي رو    ةاو با قطع  . شهرت رسيد 
 ساله از شـش سـال       25ياس  . ها افتاد  سر زبان  بر بعد از انتشار اين آهنگ، نام ياس      . تحريك كند 

 كـامالً متنـي   بم را ضبط كـرد كـه   ة بم قطعةزلاو سه روز پس از زل. خواني را آغاز كرد   رپ پيش
خواني   رپ ياس . بم پرداخت  ةاو در اين آهنگ به تصويرسازي حادث      . احساسي و تأثيرگذار داشت   

او با همكاري شـركت     . هايش تالشي جدي به خرج داده است        براي دريافت مجوز آلبوم   است كه   
 ولي تا اين لحظـه درخواسـتش در         ،كند تا آلبومش را به صورت مجاز منتشركند        باربد تالش مي  
او بـا   . ياس خاصـيت انتقـادي اوسـت      متن اشعار   ويژگي مهم   . جواب مانده است   وزارت ارشاد بي  

تـي  غير پرستي، اعتياد، بي    خصوصيات بد مردم را از قبيل مرده       دار و گاهي آزاردهنده    لحني نيش 
  .دهد  هدف قرار ميو غيره

  
                                                 
1 . Nergal 
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  نتيجه
هاي علمـي متعـددي اسـت كـه بنـا بـه           نيازمند بررسي شناخت موسيقي زيرزميني ايران     

با توجه به آنكه موسـيقي بخـشي از فرهنـگ جوانـان             .  هنوز صورت نگرفته است    تفاوتداليل م 
گيري هويت جوانان از اهميت بسزايي برخوردار است، بي تـوجهي بـه         رود و در شكل     شمار مي   به

دانـان و     اگـر از جانـب موسـيقي      تـوجهي     ايـن بـي   . آن در محافل آكادميك چندان جايز نيـست       
شناسان و محققـان مطالعـات         از جانب جامعه   اسان توجيهي داشته باشد، بدون شك     شن  موسيقي

. پسند سروكار دارند، به هيچ وجه پسنديده نيـست          فرهنگي كه با زندگي روزمره و فرهنگ مردم       
رشـد  .  اسـت  اين مقاله تالشي اوليه براي بـه جريـان انـداختن ايـن بحـث در حـوزة آكادميـك                   

هاي زيرزمينـي موسـيقي راك و رپ حـاكي از توجـه جـدي جوانـان بـه ايـن                       روزافزون گروه 
بـه    مـسائل مبـتال   . موسيقي به منزلة زباني انتقادي و اعتراضي نسبت به وضـع موجـود اسـت              

از جملـه موضـوعاتي اسـت كـه     ) بيكاري، كنكور و دانشگاه، ازدواج، خـانواده، هويـت        (جوانان  
چـشم      اين اعتراض درموسيقي رپ باصراحت بيشتري به      .  تكرار شده است   اشعارپيوسته در اين    

خورد؛ صراحتي كه گاه از مسير خود خارج شده و بـه فحاشـي و ناسـزاگويي كـشانده شـده                       مي
سو، از نظر سبكي و موسيقايي نيز اين موسيقي اعتراضي عليـه وجـه نـسبتاً راكـد                    ديگر  از. است

هاي فرهنگي و اهالي موسيقي       ي كه متأسفانه از جانب دستگاه     اعتراض. موسيقي در ايران است   
توانـد حـداقل      رسد كه ايـن اعتـراض مـي         حال، به نظر مي     بااين. مورد توجه قرار نگرفته است    

رسـد كـه      نظـر مـي     ازديگـر سـو، بـه     . هشداري براي بازنگري در وضعيت موسيقي ايران باشد       
انـدن يـا   اك، بـر سـردوراهي زيرزمينـي م      هـاي ر    ويـژه گـروه     هاي موسيقي زيرزميني، به     گروه

توانـد گـذر از زيـرزمين بـه        فرهنگي مناسب مـي    گذاريسياست.  قرارگرفته اند  شدن  روزميني
   .ها رقم بزند روزمين را حداقل براي بسياري از اين گروه
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