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 چكيده
تا از يك سو  شده استدر اين مقاله سعي . موسيقي و فوتبال بخشي هيجاني از زندگي روزمره ايراني هستند

جايگاه موسيقي در فوتبال و از سوي ديگر شناخت نقش موسيقي در فوتبال براي مخاطب ايراني در ايجاد 
تباين در  در آن نقش فوتبال در هويت ايراني اين است كه .ورد بررسي و تحليل قرار گيردمهويت مشترك 

هاي سه تيپ  براي شناخت هويت ايراني، آهنگ. شود زياد مي ها كم رنگ و عرق دوستي و اتحاد ساليق و ايده
ز تيم ملي فوتبال شان حمايت ا از خوانندگان مجاز، زير زميني، و خوانندگان خارج از كشور كه وجه مشترك

ديدگاه نظري جان فيسك و توجه به معناي فرهنگي موسيقي در . اند ايران است، مورد مطالعه قرار گرفته
هاي مختلف در ساختار  در عرصه قدرت، نقش تعامل و پيوند بين موسيقي فوتبال، هويت، نزاع و مقاومت
هاي وحدت بخشي به نام  ها برمولفه از آن دهند كه هر يك نتايج نشان مي. اجتماعي فوتبال اهميت دارند

فرصت مناسبي را براي پيوند دوستانه و ) و موسيقي منسوب به آن(جام جهاني . اند هويت ايراني تاكيدكرده
همانگونه كه . ها فراهم كرده است نآها با وجود تكثر افكار فارغ از ساليق و اعتقادات  مشترك بين ايراني

ها، گامي براي اتحاد  ها و تمايز وسيقي نيز در عرصه فوتبال بدون قائل شدن تبعيضم ،اي ملي است پرچم ابژه
 .آورد در فضايي ورزشي را فراهم مي

 فوتبال؛ موسيقي؛ مقاومت؛ هويت ملي: هاي كليدي واژه
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 مقدمه

 اجتماعي و فرهنگي هاي گاهي جنبه.فوتبال را مي توان از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار داد
كه در اين )1390 ارمكي، آزاد( است اهميت داراي و قوي بسيار آن وجوه ديگر با ايسهمق در آن

 پيوندهاي و مشكالت و ها تعارض از اي مجموعه ظهور فوتبال ويژه هاي ساحت از صورت يكي
. است جديد جامعه شرايط كننده بازگو فوتبال) توافقي و تعارضي( دوگانه. ن استآدر  فرهنگي
 از ريزي برنامه با آن عقالني ساحت كه كند مي پيدا عقالني ساحت گاه و هيجاني حتسا گاه فوتبال، 
 . است همراه بازيكنان و ها تيم مديران و مربيان طريق

 وجود با. كند مي كمك ها ايراني هويتي و فرهنگي همگرايي به فوتبال در توافقي هاي جنبه
 ملي هويت دادن سامان و سر در راهي دارد مدرن دنياي در فوتبال كه هايي توانايي و ها ظرفيت
فرض  فرهنگي كااليي توان مي را گاه فوتبال ).93-104: 1381، عبداللهيان( است شده شناخته
 جوادي و هاشمي( دارد ملي هويت و تعلقات عرصه ماندگاردر آثاري و گسترده مصرفي نمودكه
 توصيفي با فوتبال در ها شعار ها، رنگ ،ها نشانه). 118-135 :1376؛ قاضيان،107-112: 1386 يگانه،
 قهرماني به دستيابي فوتبال، معنايي نظام در. كند ايجاد فرهنگي فضايي تواند مي شناسي نشانه

 با چگونه كه آموزد مي ما به كه است مطرح وقايع از بزرگتر نظامي از جزئي بلكه نيست، هدفش
 چگونه را كرد وزندگي پيروي قواعدي چه از ت،پرداخ نقشي چه ايفاي به كرد، پيدا سازگاري جامعه
 و بيابيم را ها مدلول مي كوشيم است كه ها باور و ها نگرش ها، ارزش دال همچون گاه فوتبال. فهميد
 دليل به كوپر). 175 -180 :1379 آسابرگر،( كنيم بيني پيش مردم بر را آن احتمالي تاثيرات
 افراد از بسياري كه دانسته مرتبط »المللي بين زبان« با بيشتر را پديده اين فوتبال، بودن جهاني

). 1-30: 2003 كوپر،( كنند مي برقرار ارتباط واسطه آن به زمين ي كره ساكنين ساير با بشر
 براي راهي و افراد بين پيونددهي عامل فوتبال جهاني، سطح در چه و ملي سطح در چه بنابراين
 بخشي هويت در عمده عامل كه حال عين در ن است،آ قيتواف و تعارضي جهت دو با جهاني حضور
 . شود مي محسوب نيز جهاني و ملي

 در جهاني سطح در ها كشور ديگر مانند ايران فوتبال اجتماعي و فرهنگي ساحت حاضر درحال
 بين عرصه در تيم اين حضور. است شده تبديل ملي نمادهاي ترين شاخص از يكي به ملي، تيم قالب

 تواند مي معنا اين. است زده رقم را عملي و فكري هاي همدلي و ها حمايت از بزرگي ايهسرم الملل،
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 يدآ مي نظر به. شود داده نشان فوتبال در موسيقي و بازي نحوه و رنگ زبان، لباس، از استفاده در
 اين ان با مرتبط موسيقي باشد، ايراني هويت نشانه بازيكنان كالم و رفتار انكه از قبل جهاني جام در

 طرح با بايستي مي تيم هر كه يابد مي بيشتري اهميت هنگامي مسئله اين. كند مي بازي را نقش
 . شود شاخص موسيقيايي نظام اساس بر فوتبال جهاني فدراسيون

  
 فوتبال و موسيقي

فوتبال  جهاني فدراسيون سوي از فوتبال، جهاني جام در ها حضورتيم مناسبت به است مرسوم
 بازي شروع از قبل مزبور موسيقي. شود مي موسيقي در بازي اي و پيشنهاد قطعه خواستدر) فيفا(

. شود مي پخش شود، مي انجام آن در نظر مورد تيم رقابت كه استاديومي محل در فوتبال دونيمه بين
 دو ايران. دهد ارائه رسمي صورت به را موسيقي از قطعه است موظف تيم هر جهاني جام دوره هر در
 فوتبال جهاني فدراسيون به 2014 و 2006 سال در »دنيا هاي دروازه« و »دان مي و مرد« عهقط

 مجاز، هاي ترانه از اعم قطعه 75 از بيش 2014 سال در جهاني جام در ايران حضور براي. كرد ارسال
 اين رسمي شروع با همزمان. است داشته وجود دانلود براي) دسترس در( زميني زير يا مجاز غير
 »جهاني جام با نوا هم« آلبوم انتشار به اقدام سيما و صدا سازمان موسيقي مركز مسابقات، از دوره

 از اي رسانه حمايت جهت اقدام اين. است كرده كالم بي موسيقي ترانه، موسيقي، قطعه 40 از بابيش
 سايت( گرفت ارقر ها خبرگزاري و تلويزيوني و راديويي هاي شبكه اختيار در بعدا فوتبال ملي تيم

 ). 18/3/1393 ايران، اسالمي جمهوري سيما صداو سرود و موسيقي مركز

 مثل ملي هاي نشانه و ها نماد ارائه جهاني، جام به منسوب هاي وآهنگ ملي هاي سرود پخش
 دادن نشان مردم، گرايانه ملي احساسات شوق، و شور بر افزودن براي تالش سرود، و پرچم

 كشور هاي رسانه در ديگر اي رسانه هاي فعاليت و ملي غرور و افتخارات مثابه هب ورزشي هاي پيروزي
 و حمايت براي. است ملي هويت تقويت و ملي انسجام ◌ٔ زمينه در فوتبال كاركرد دهنده نشان

 صورت به) فوتبال مثل( ورزشي تيم از كه هايي حمايت. دارد وجود اجتماعي و فردي داليل هواداري
 موقعيت از گرفته نشات كه شود مي همراه محلي-بومي قوي هويت و غرور يك با شود، مي خاص

 است) محلي يا ملي( هويت ابراز براي قوي كاتاليزور يك ورزشي تيم يك. است حاميان و هواداران
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 موسيقي و ترانه قالب در را خود تواند مي هواداري اين. است رابطه ملي هويت مفهوم و هواداري بين.
 . دهد نشان

 هم كشور خارج ايرانيان كشور، داخل ايرانيان براي فوتبال جذابيت و اهميت بر عالوه ايران در
 اين اجتماعي مثبت جنبه). 1-50: 1389 صدر،( كنند مي افتخار و ملي غرور احساس ملي فوتبال از

 رجخا ايرانيان بين پيوستگي بلكه نيست، كشور داخل ايرانيان بين مشترك ملي وحدت صرفا امر
 به فوتبال لذا. است كرده ايجاد نيز را داخل در ملي هويت گيري شكل هاي جريان با نيز را كشور
 موثر نقش اجتماعي نيروهاي بين پيوند ايجاد و »ملي هويت« بازتوليد در شناختي جامعه امر مثابه
: 1381، انعبداللهي( رود مي شمار به 1 »ملي هويت« نماد عنوان به هم فوتبال ملي تيم و دارد
104-93.(  

  
 نظري ادبيات بر مروري

 با مطابق كه است فرهنگي مهم هاي تنش و مناقشات نمايش و رسانه موسيقي از نظرآدورنو،
 مناسبي پذير تاثير و سنجش ◌ٔ وسيله منظر اين از موسيقي. كند مي برقرار ارتباط فرهنگي هاي پيام
 بزرگ اجتماع يك از ◌ٔ شده كوچك تكرار را موسيقي بالنتاين كريستوفر. است فرهنگ حوزه در
 اجتماعي شئونات برتمامي تواند مي كه دارد قدرتي روزمره زندگي در موسيقي او نظر به .خواند مي

 چگونه كنيم، رفتار چگونه گويد مي ما به موسيقي. گيرد بر در را آن از وسيعي بخش و بگذارد تاثير
 تاثير تحت و شناخته را زمان گذران و تاريخ موقعيت، ديگران، وچگونه بشناسيم، را هويتمان و خود
 و شئونات تغيير موجب تواند مي محصول ان اين است كه موسيقي ).118: 2006سگريو، ( دهيم قرار

 ساختارمند براي فرصتي تغيير، قابل موقعيت. باشد قدرت منبع يك عنوان به اجتماعي تنظيمات
 انرا ظرفيت موسيقي. كند مي فراهم) خواني هم( جمعي نظم براي ابزاري و جامعه در ها رفتار كردن

 تاريخي) حافظه( فهم افزايش و هويتي ساختارهاي ساختن ايدولوژيك و اجتماعي برنظم كه دارد نيز
   ).118: 2006سگريو، ( باشد داشته تاثيرزيادي
 تاكيد نكته اين بر »مكاني سياست و ملي هويت موسيقي،« كتاب در) 2007( نايتز و بيدل
 همين به. آورد مي پديد را آن باشد، داشته تاثير ملي هويت بر آنكه از بيش موسيقي كه داشته اند
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 هويت و شده بازتوليد گرفته، شكل عامه موسيقي از استفاده با ملي هاي هويت چگونه اينكه دليل
 . شوند مي مهم يابند مي

 بستر در ملي سازي هويت رسمي ◌ٔ عرصه به عامه موسيقي كه است معتقد مقصودي
 مكاني چهارچوب در گرايانه، ملي احساسات تا آورده بوجود را فضايي و گشته مبدل بومي جغرافياي

 حيدري، و مقصودي( گيرد قرار جهاني فضايي در بازبيني و نقد مورد فرهنگي -سياسي جغرافياي و
1389 :181-179 .( 

 از عبور حال در همواره عامه، يقيموس معتقدند في، برايان و بلومر هربرت ،يدم هربرت
 فراهم گرايي ملي و مليت يافتن نمود براي را فضايي مولد، طور به تواند مي عامه موسيقي. مرزهاست

 حال در كه وردآ وجود به فضايي. كند تعريف آن در را گرايانه ملي هاي بيني جهان كه فضايي آورد؛
 و ها اسطوره از گيري الهام بواسطه شدن، جهاني هاي فشار مقابل در و بوده فرهنگ بازتوليد و توليد
 حاشيه رخدادهاي ).179-181: 1389 حيدري، و مقصودي( است مقاوم نياكان با ارتباط و ها تخيل
 ريشه ديگر سوي از و اند، پايدار و الگومند تصادفي، غير رخدادي سو يك از) موسيقي مثل( فوتبال

 ).93-104: 1381، عبداللهيان( دارند كالن و خرد فرهنگي پويايي در

 از بسياري: كه كند مي بيان ايرلند فوتبال هواداران هاي ترانه پيرامون پژوهشي در كرونين
 اين كه اند خود به مربوط هاي ترانه و موسيقي قطعات داراي جهان نقاط اقصا در ورزشي هاي تيم
 منظر از را ها آن و است دارانهوا و ورزشكاران نوستالژي موسيقي. هستند ساز هويت ها ترانه

 به سپاري گوش هنگام در فرد. دهد مي قرار تاثير تحت اجتماعي و سياسي تاريخي، فرهنگي،
 بومي قهرمانان و افسانه داستان، همچون. كند مي پيدا را مكان و زمان در حركت امكان موسيقي
 رقابت بستر در هم آن مين،سرز يك موسيقيايي بومي عناصر شوند، مي مصرف اقليم آن مردم توسط

 است موسيقي اهميت دهنده نشان اجراست، حال در سرزمين يك از خارج در كه ورزشي فيزيكي
: 2006كرونين، ( كند بازي كليدي نقش بومي و ملي هويت حس توصيف در تواند مي چقدر كه

216-211.( 

 موسيقي و عام طور به موسيقي ارتباط توان مي موسيقي باب در نظري ادبيات بر مرور از
 دوستانه فضايي و فرهنگي هاي تبادل عرصه موسيقي. دريافت را ملي هويت با خاص طور به فوتبال
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 ساخت فرايند در. است مناقشه پر فضاهاي گذاشتن كنار به و ملي مفاهيم نمودن مشترك براي
  . هستيم روبرو ملي و هويتي هاي مولفه با فوتبال موسيقي
 

 نظري چهارچوب

) 1989( او. است طبيعي امري »خوانش خوانگي چند« و »معنايي چند« پديده فيسك ظرن از
 و رفته تر فرا توليدكننده نظر و مورد مطلق هاي مرز از كه داند مي مختلف معاني از سرشار را متن هر
 متن محصول منظور معنا بدين. كند قرائت ديگري طور را متن تا شود مي داده فرصت خواننده به

 موقعيتي دو، هر. شود مي حاصل خواننده و متن تعامل از و اجتماعي طور به معاني بلكه تنيس
 ياد »معنا اجتماعي تعين« عنوان تحت بحث اين از فيسك. كنند مي اشغال جامعه در اجتماعي

 فرهنگ اجتماعي معني فيسك نظر از. كنند مي انكار را معنا يكطرفه، و مكانيكي تعين كه كند مي
 گره است گرفته قرار آن در فرهنگ كه اجتماعي ساختار به ناپذيري جدايي طور به كه دارد اهميت
 داراي مجموعه هر كه گيرد مي كمك هال گفته از خود تعريف توجيه و ادعا اين براي. است خورده
 بنا زير اين و دهد مي تشكيل راآن  بناي زير كه است ساختاري و معنا مستلزم اجتماعي، روابط
 تاريخ تالقي مخاطب، طرف از متن از حاصل معاني ).18: 1984هال، ( شود مي ها نآ بقاي بموج

 با خواننده گفتمانهاي برخورد. است متن درون در يافته ساخت اجتماعي نيروهاي با وي اجتماعي
 اجتماعي صورتمندي يك در و تاريخ مندند متن هاي سوژه. گيرد مي صورت متن دروني گفتمانهاي

 هم كه شود مي برساخته اي پيچيده فرهنگي تاريخ واسطه به ها سوژه. كنند مي يستز خاص
 هاي خوانش. كند مي استفاده »اي نشانه Ĥزادم« ازمفهوم فيسك. باشند مي متني هم و اجتماعي
 هم كه است عامه فرهنگ ازويژگي اي نشانه Ĥزادم. دارد بر در را متن در Ĥزادم و متنوع معاني ممكن،
 رضايي، و ارمكي آزاد( كند مي تبيين را عامه فرهنگ به منتظره غير هاي واكنش هم و عموم اقبال

 مصرف و گيرد مي مخاطب از را منفعالنه خوي كه است ان فيسك نظريه ويژگيهاي ديگر از). 1385
 . دهد مي قرار فرادستان توسط ايدئولوژيك معاني توليد مقابل در را مخاطب مقاومت با توام

 تبديل شخصي عاليق به را فرهنگيشان مصرف توانند مي مردم فيسك، نظري رويكرد اساس بر
 ساختاريی  سلطه مقابل در. كنند تعريف را اجتماعيشان هويت از خود نظر مد معناي تا كرده

 ساختار از رفتن طفره مقاومت. كند مي پيدا بروز مختلف هاي شكل در مقاومتي هاي فعاليت قدرت،
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 باشد، قدرت مشي و خط از خارج چه هر مقاومت گفتمان در لذا. شود مي اعمال كه است) قدرتي(
 ). 1989 فيسك،( شود مي محسوب مقاومت

 عناصر از اي مجموعه جزو را ها نآ و دارد توجه معمولي مردم زيسته تجربه به همچنين فيسك
 به عالقه فيسك. است اطرافش هاي پديده توجه او به از حاكي جين، مقاله. دهد مي قرار فرهنگي
 فرودستان اجتماعي گروه دو بين تنازع. بداند تنازع عرصه را تافرهنگ شود مي موجب عامه فرهنگ

 فرهنگ مطالعه به را او مطالعه اجتماعي، گروه دو اين در زيسته فرهنگ از او سخن كه فرادستان و
 زندگي به توجه امه،ع فرهنگ سياست فيسك نظر از .سازد مي نزديك فرهنگي مطالعات مردم

 كه معني اين به كل، سياست در نه كند مي عمل خرد سياست سطح در روزمره زندگي. است روزمره
 ).1989 فيسك،( است ارزش با او براي تدبير و سياست اين و داشته سياستي خود براي افراد همه

 فرهنگ تنازع و كشاكش در آمده دست به هويت و معنا به كه فيسك نظري رويكرد به توجه با
 مهم حوزه ورزشي، رخدادهاي جهاني گستره علت به ورزش در ملي هويتهاي مطالعه دارد، اشاره

 مفاهيم با ورزش. اند شده آميخته آن در متنوع هاي هويت مجموعه كه است شده محسوب فرهنگي
 بدين. باشد نيز فرهنگي هاي نماد منابع بر گذار اثر تواند مي و دارد ارتباط قومي و ملي - هويتي
 كوتاهي عمر كه البته شود قوي و يافته گسترش تواند مي هويت ايجاد بر ورزشي رويداد اثرات ترتيب

 عالوه كه شود مي موجب ها رسانه در هويت مفهوم انعكاس). 167: 2009بويل و هاينس، ( دارند هم
 تشكيل را افراد معرفتي نظام از بخشي تدريج به زمينه، اين در بيشتر اطالعات گذاشتن اختيار در بر

. شود مي مواجه شماري بي هويتي منابع با و زندگي از نو هاي شيوه با مخاطب كه اي گونه به دهند
 شمار به انعكاس اين نمونه از زندگي سبك و مصرف شيوه تغيير فرهنگي، هاي هويت پيدايش

 ). 100 :1387 ديگران، و اديبي( رود مي

 پيدايش در ها رسانه نقش و عامه فرهنگ باب در فيسك نظري رويكرد هب توجه با مقاله اين در
 كه فوتبال ملي تيم از حمايتي هاي موسيقي و ترانه جايگاه اهميت و نقش به فرهنگي، هاي هويت
 شنيده فرصت از بسياري، موسيقي هاي گروه. است شده تاكيد هستند پسند عامه هاي ترانه جزو
 آن ورزشكاران و ورزشي تيم افتخار و احترام به ها ترانه اين. كنند يم استفاده يابي هويت و شدن
 از 1ملي هويت خوانش موضوع به پردازش براي	).196: 2006پورسفلد، ( شود مي ضبط و اجرا تيم،
 از مقاومت و قدرت مفاهيم اينكه به توجه با. است شده استفاده فوتبال ملي تيم از حمايتي هاي ترانه
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 نشانه، Ĥزادم و معنا اجتماعي تعين مفهوم مبناي بر و يندآ مي شمار به فيسك كليدي مفاهيم
 يك عنوان به ايران براي فوتبال جهاني جام. دارد مختلفي هاي خوانش مخاطبان براي ملي موسيقي

 در را ديگر اجتماعي سوژه يك تا دهد مي قرار ما اختيار در را مناسبي فرصت اجتماعي، سوژه
 بر برخي و قدرت استحكام جهت در ها ترانه برخي. دهيم قرار تحليل مورد نآ تاريخي مقتضاي

 . كشور از خارج هاي ترانه و زميني زير هاي ترانه مثل دارند تاكيد عنصرمقاومتي

  
  روش

 به( فوتبال ملي تيم از حمايتي هاي ترانه از دسته سه در) ملي هويت( معناي تحقيق اين در
 اجتماعي ساختار در مقاومت و قدرت روابط تا گيرد مي قرار تحليل دمور ،)اجتماعي امر عنوان

 سوژه تا كند، مي كمك اجتماعي واقعيت عنوان به فوتبال ملي تيم هواداري واقع در. شود شناخته
 اين در. كنيم تحليل) جهاني جام رخداد( تاريخي فضايي در را) ملي هويت خوانش( ديگر اجتماعي

: مثل اند بوده بندي دسته قابل ملي هويت مفهوم ذيل كه استعاراتي و اصطالحات مفاهيم، ميان
 كمك مفاهيم اين تحليل. اند شده نيزتحليل ميهن از دفاع پرچم، از استفاده هواداري، حميت، اتحاد،

 معنا سر بر مقاومت و قدرت نزاع پيرو ها ترانه از تيپ سه هر مقتضيات و گفتماني شرايط تا كنند مي
 هاي ترانه توليدگران كه رود مي بشمار متني عنوان به تحقيق اين در ملي هويت. شوند مشخص
. دهند توضيح را گانه چند هاي خوانش مفاهيم توانند مي) مخاطب عنوان به( ملي فوتبال از حمايتي

 شكل را يĤزادم و متنوع معاني كدام هر) زميني زير و كشور از خارج مجاز،( مختلف هاي گفتمان لذا
 . دهند مي

در اين پژوهش از روش نشانه شناختي براي مطالعه ترانه هاي حمايتي از تيم ملي فوتبال استفاده 
ضمن اينكه عالوه بر نشانه شناسي الفاظ، لغات و اصطالحات بكاربرده در هر ترانه فرم و ريتم  .كنيم

كئتاه سارازين اثر بالزاك را  داستان» زد/ اس«بارت در كتاب . موسيقايي نيز مورد تحليل قرار خواهد گرفت
واحد . او واحد خوانش را با عنوان لكسيا معرفي مي كند. بررسي و از شيوه ساختگرايانه استفاده كرده است

اين استراتژي  .خوانش در تحليل بارت، يك قلمرو تحقق معناست كه گاهي يك جمله و گاهي يك كلمه است
 تبيين به بتواند كه هنجاري و قاعده تدوين و كشف. است سبب ايجاد انعطاف در نحوه بررسي بارت شده

 براي تالش رمزگان به دستيابي بارت تعبير به. كند مي متحقّق را رمزگان معناي بپردازد، عناصر بين روابط



 147                                 1393زمستان /  1شماره /  دومدوره / فصلنامه جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي 

 

 رمزگان پنج تلقي، همين اساس بر او .شود مي پراكنده و آفريده متن در چگونه معنا كه است نكته اين درك

   : را طبقه بندي مي كند متن معنايي زكارسا در دخيل
 و ها كنش( كنشي رمزگان ،)گشايي گره و تعليق رمزوارگي، به مربوط واحدهاي( هرمنوتيكي رمزگان

 رمزگان ، )تقابل و تضاد الگوهاي بويژه متن در نمادين الگوهاي همة شامل( رمزگان نمادين ،)آن اثرات

 كه شناختي و دانشي واحدهاي انواع ( فرهنگي رمزگان ،)درونمايه ،اشارات معنايي و ضمني معناهاي(معنايي 

   . )دهد مي ارجاع بيرون به را متن
 در را گفتمان يك اساس كه داند مي فرهنگي رمزگان نوعي نظر يك از را ها رمزگان اين همة بارت

و  فرهنگي، معنايي انرمزگ پژوهش، اين در رمزگان از ما تلقي. كنند مي اخالقي استوار يا علمي مرجعيتي
  ). 94: 2003هاوكس، ( معناست توليد و دريافت شرايط دانش عنوان به آن كلي و عام معناي نمادين است كه

روش تحليل بكار رفته در اين تحقيق نشانه شناختي است و در زمره پژوهش كيفي در حوزه رسانه قرار 
اما نه از طريق سازوكارهاي پژوهشي مشابه ( هدف پژوهش كيفي، نزديك شدن به عالم واقعيت .  مي گيرد

در . و شناخت جهان، تو صيف و گاهي تشريح پديده ها از دل پديده هاست) فعاليت هاي كمي و آزمايشگاهي
ساختار كه شكل و محتواي هر اثر هنري را شامل مي . نظر بارت معناها در ساختار امكان وجود مي يابند

ا ساخت هايي از نشانه هاست كه كاركردهاي زيبايي شناسي هر متن را ترتيب شود، نظام كاملي از نشانه ها ي
بيات ترك، (ساخت هايي از نشانه هاست كه كاركردهاي زيبايي شناختي از متن را ترتيب مي دهد . مي دهد

1379 :6.(  در اين مطالعه با روش نمونه گيري هدفمند كه گاهي آنرا نمونه گيري قضاوتي نيز مي نامند  
. ، پانزده ترانه شاخص حمايتي از تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني انتخاب شده اند)59: 1387سفيري، (

 .ترانه هاي منتخب مهمترين ترانه هاي توليد شده در سه دسته مجاز، غير مجاز و زيرزميني مي باشند
 تحليل روش در. شود مي استفاده مضموني محتواي تحليل روش ها از ترانه تحليل منظور به
 گفتارشان ی دهنده تشكيل عناصر تحليل مبناي بر را گويندگان قضاوت و تصور محقق محتوا،
و  اصول  ).76: 1385فيكو، .زايف و ليسي و جي؛ 28-31: 2009كندي و هيلس، ( سازد مي آشكار

 و الفاظ و محتوايي متن به توجه با ملي هويت مفهوم پيرامون باال هاي دسته از كدام هر چهارچوب
 . شود مي تعيين ترانه درون اصطالحات

 مشهور، غير و مشهور مجاز، خوانندگان از شده ارائه موسيقي هاي قطعه جمع آوري از پس
 تيپ نوع سه به ها ترانه) اي ماهواره و اينترنتي( شده وپخش ضبط كشور از خارج حتي و زيرزميني

 . زميني زير. 3 و مجاز غير. 2 مجاز، هاي ترانه. 1: شدند تقسيم



 هاي حمايتي از تيم ملي ايران ي هويت ملي در ترانه مطالعه                                                                   148

 

 

 تلويزيون از پخش و ايران اسالمي درجمهوري ربط ذي مراكز از مجوز دريافت با مجاز هاي ترانه
 ايرانيان ی بوسيله عمدتا( ايران از خارج در مجاز غير هاي ترانه. گيرد مي قرار همگان دسترس در

. دارند تفاوت ايران عهجام فرهنگي هاي سياست و موجود هاي ارزش با بعضا كه شده توليد) مهاجر
 تهيه توليد، براي محفوظ حقوق و قواعد و اصول به توجه بدون و اينترنت طريق از ها ترانه اين
 و ايران در زميني زير هاي ترانه. هستند روبرو ايران در باقدرت دوگانه ساختار با گاه كه شوند مي

 فرهنگ خرده آن، كنندگان توليد. شوند يم توليد موسيقيايي اثر توليد قواعد و قوانين به توجه بدون
 قوانين و ها ساختار برابر در مقاومت براي محملي را موسيقي جواني، هاي دغدغه با هستند هايي
 را ايراني - ملي هويت خاص اي شيوه به موسيقي انواع از يك هر. دانند مي ايران در موسيقي توليد
 . اند كرده روايت

 شامل انتخابي صورت به گيري نمونه تحقيق اين در فوتبال، در موسيقي تيپ سه به توجه با
 صورت فوتبال 2014 و 2006جهاني هاي جام در فوتبال ملي تيم حامي هاي ترانه بين از ترانه 15

 مجاز غير هاي ترانه -2 مجاز داخلي هاي ترانه -1: اند شده تقسيم دسته سه به ها ترانه. است گرفته
 ترانه 5 دسته هر براي و اند شده گزينش انتخابي صورت به گيري نمونه زميني زير يها ترانه -3

 ،»دان مي و مرد« ،»...يعني وطن« ،»دنيا هاي دروازه« ،»وطنم« هاي ترانه. است شده انتخاب
 جهاني جام ياس،« ،»تام يازده اون از يكي منم« هاي ترانه مجاز، هاي ترانه جزو »پارسي ستارگان«

 هاي ترانه و زيرزميني هاي ترانه جزو »قهرمان« ،»ملي تيم پيروزي« ،»باال بده پرچمو« ،»2006
 به مجاز غير هاي ترانه جزو »فوتبال عاشق« ،»ايران گل« ،»ايران ويوا« ،»پوشان ملي« ،»ايران ايران«

  .اند شده انتخاب تحليل ی نمونه عنوان
  

 مجاز داخلي هاي ترانه تحليل  -1

 ،»دان مي و مرد« ،»...يعني وطن« ،»دنيا هاي دروازه« ،»وطنم« ترانه پنج قسمت اين در 
 سيماي و صدا رسانه حمايت هدف با ها ترانه اين. اند گرفته قرار تحليل مورد »پارسي ستارگان«

 پخش 2014 و 2006 جهاني جام دوره دو در ايران فوتبال ملي تيم از ايران اسالمي جمهوري
 ها ترانه اين در نيز سيما و صدا از پخش در قانوني و ديني عرفي، شئونات رعايت به توجه. اند شده

 وابسته مربوطه مراكز از مجوز كسب با ها ترانه از دسته اين كه آنجا از. است شده رعايت پيشاپيش
 دسته اين لذا. كند مي عمل ساختار گفتمان ادامه در پس شوند، مي توليد و سروده دولتي مرجعي به
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 بيان نكات به توجه با ها ترانه اين متن تحليل. خوانيم مي قدرت ساختار هاي ترانه زوج را ها ترانه از
  . است شده حاصل زير نتايج شده

 

  سازي اسطوره و اسطوره اهميت: 1-1
 .2دارد وجود ها ترانه نوع اين در ايراني فرهنگ در موجود تاريخي و اي اسطوره مفاهبم به توجه 
. است ايران تمدن و تاريخ و فارسي ادبيات فهم به نياز كه مفاهيمي و استعاري الفاظ از استفاده
 رفتار مدل كه هاست ملت و جوامع هاي بنيان و ريشه از مردم پذيرش مورد روايت ها اسطوره
 ايجاد با اسطوره. گذارد مي تاثير آن ساختارهاي و ها نهاد بر و دهد مي شكل را جوامع و ها انسان
 و بخشند صورت را ملي هويت توانند مي ها اسطوره. بخشد مي مشروعيت سنن، و رفتار براي تقدس

 ). 27-46: 1390 مشهدي، و امينيان( كنند كمك ملت يكپارچگي و انسجام به

  قهرمان ابد به تا پارسيان/ اهريمنان به اهوراست حكم  -
  

  نبرد و حماسه فوتبال به مثابه ميدان ميدان: 2-1
 همانند و دشمن شماري كوچك اغراق، و خواني رجز ايراني، رزانمبا صفات چون مفاهيمي 
 نياز بر عالوه نبرد ميدان يك. است گرفته قرار ها ترانه اين توجه مورد ورزشي مسابقات خواندن نبرد
 ها، ترانه از دسته اين در كه. دارد نياز هم مخالف و متضاد نيروي دو به رويداد اين براي مكاني به

 الفاظي. شود مي تلقي ايرانيان عيار سنجش براي نبردي و پيكار ميدان همچون يجهان جام عرصه
 پيروزي« ،»تن به تن دان مي« ،»حمله حمله،« ،»بتازيد ما مردان« ،»تكاپو« ،»سنگر« همچون

 ،»دالور« ،»پهلوان« مثل لغاتي. كند مي تشبيه جنگ و نبرد عرصه به را فوتبال مسابقه »دان مي
 نيز »ميهن افتخار« ،»فن صد بازيگر« ،»آفرينان غرور« ،»قهرمان« ،»دليران« ،»مردان شير«

 . 3خواند مي ايراني سپاهيان و جنگجويان مثابه به استعاره و تشبيه با را زمين ايراني بازيكنان

 سنگر درون محكم/ سو آن در مرد شير يك/ دالور ده ميدان/ سبز سر مستطيل يك  -

 و كم خيل« ،»رقيبان« ،»حريفان« ،»اهريمنان« مثل فاظيال در دشمنان تلقي همچنين 
 ايرانيان از اغراق و خواني رجز سنت عالوه به. دارد جنگ سختي و نبرد اين اهميت از نشان »بسيار

 شماري كوچك و خوار همچنين و بود؛ مي توجه مورد ايران باستان هاي اسطوره و ها حماسه در كه
 در. است شده لحاظ ها ترانه اين در كه است بوده ايران باستاني ينبردها در ديگر اي شيوه حريفان
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 صورت سپاه دو پهلوانان ترين قوي بين جنگ هر آغاز از پيش در خواني رجز باستان هاي جنگ
 و تعريف در اغراق. گرديده مي دشمن روحيه تضعيف و خودي روحيه افزايش باعث كه گرفت مي

 . 4گيرد مي رارق دسته اين جزو نيز ميهن از تمجيد

 ويژگي نيز شان روحيه تضعيف براي رقبا و حريفان شماردن خوار و كوچك در اغراق همچنين
 . 5شود مي محسوب هاي ترانه از دسته اين ديگر

 بينم نمي بيدار بسيار و كم خيل زين/  رقيبانم خوابند/ حريفانم اند خاك  -

 جنگ و نبرد يك در رزمنده يك براي يهنم رساي در جان كردن فدا ها، ترانه از دسته اين در 
 ميدان در ميهن براي نفس آخرين تا خواهد مي ورزشكار از كه نحوي به. شود مي آوري ياد واقعي
 . 6بجنگد ورزش

  تنم تو مرز فداي ايران/ بودنم حس تمام ايران  -
 

  ملي حميت و حسنه صفات با ميهن ستايش: 3-1
 اي نكته خويشتن از فرد هويتي شناخت و جمعي حدتو عامل و خوب صفات با ايران شناخت 
 كه شود مي خوانده مادري همچون ميهن بودن محبوب. است شده توجه آن به ها ترانه در كه است
 به نيز زندگي لحظه آخرين تا لذا. داند مي پيدايشش عامل را او و است وي مديون را وجودش فرد

 شكل و وحدت باعث صفات اين. كند دفاع آن از جان پاي تا است حاضر و ماند مي دار وفا كشورش
 صفاتي. است شده اشاره ها آن به هم ها ترانه در كه است ايرانيان ملي و جمعي هويت گيري

 ،»ميهن به افتخار« ،»جاودانگي و پيروزي« ،»اتحاد« ،»طلبي صلح« ،»سخاوتمندي« همچون
 جزو بين اين در »كوشي سخت و رشادت« ،»وطن عرق« ،»ميهن به خويشتن دانستن منسوب«

 . 7شود مي محسوب ملي هويت گيري شكل براي ايراني صفات

 خوانده كشور يك ها خوبي و حسنه صفات تمامي نماد عنوان به كشور پرچم ميان اين در 
 ورزشي مسابقه ميدان يك در كه پرچمي. شود مي شمرده مقدس عنصري حساب اين با و شود مي

 پيدا مقدس مفهومي نيز ملي تيم پيراهن حساب اين با و شود مي ملي تيم نپيراه همان   به تبديل
 تالشش و فعاليت كه دارد مي آن بر را ورزشكار و بازيكن مبارزه، ميدان در همنشيني اين. كند مي
 الفاظي. شود تبديل ايرانيان براي) ايران پرچم و پيراهن احترام به( محترم و مقدس امري جزو نيز

 . گرفتند قرار توجه مورد »پرچم جامه« ،»سرخ و سفيد و سبز جامه« ،»ايران پاك مپرچ« همچون
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 نوشم مي كه اينجامه/ سرخ و سفيد و است سبز/ نوشم مي باديه از/ رقصم مي كده مي در  -

 داري فارس خليج ات آغوش تو/ شه شروع پيرهن اين از طوفان بذار  -

 هست تنم ات پرچم تا ببينند منو بايد  -

  من پيراهن/ تو سرخ و سفيد و بزس  -
  

   خدا به دعا و توسل: پيشينه ديني و مذهبي: 4-1
 بوده توجه مورد اي پايه اصول از ايران پهلواني و جوانمردي سنت در خداوند از مددگيري 
 روحاني و معنوي رشد به خويش جسماني رشد كنار در پهلواني سنت در ايراني ورزشكار لذا. است

 الفاظي با نيز تحليل مورد هاي ترانه در نيز مفهومي چنين بازنمايي. است پرداخته يم نيز خويشتن
 اشاره معنوي ارتباط اين به »شكرانه« ،»ايمان روح« ،»شكني بت« ،»مردم خير دعاي« همچون

 . 8دارد

  فرياد و غرور و عشق/ دوباره كنيد زنده/ باد تالشتان نذر/ مردم خير دعاي  -
 

  سنتي آهنگ و وزن اهميت: 5-1
 ،)صرف اي محاوره و روزمره بيان نه و( فارسي ادبيات در اصيل كلمات و لغات به توجه 

 به. آيد مي بحساب دسته اين هاي ويژگي جزو ترانه سرودن هنگام در شعر وزن به توجه همچنين
 عنوان به. است شده رعايت نيز موسيقي قطعات تك تك در سنتي ريتم و موسيقي به توجه عالوه
 براي پهلواني فرهنگ و خانه زور هواي و حال يادآور كه دارد وجود قطعات در اي زورخانه ضرب مثال

 تحليل با واقع در. دهد انتقال را ايران بومي-سنتي هواي و حال نحوي به بتواند تا شود مي شنونده
 قوانين و قواعد از يرويپ و ها ريشه به توجه كه رسيد نتيجه اين به توان مي دسته اين در ها ترانه
  .است شده گرفته قرار اصل ها ترانه اين توليد در سنتي موسيقي و ادبيات شعر،

  
  )مجاز غير( خارجي هاي ترانه تحليل -2

 عاشق« ،»ايران گل« ،»ايران ويوا« ،»پوشان ملي« ،»ايران ايران« ترانه پنج دسته اين در 
 عمده كه داشت توجه بايد ها ترانه از دسته اين نهايي حليلت در. اند گرفته قرار تحليل مورد »فوتبال

 مختلف داليل به كه هستند ايراني مهاجران جزو كشور از خارج در) فارسي( ترانه خوانندگان
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) آنجلس لس( آمريكا جمله از مختلف هاي كشور ساكن و اند كرده ترك را ايران اجتماعي، و سياسي
 از زير نتايج. شود مي لحاظ گيري نتيجه و نهايي تحليل در شرايطي چنين لذا. هستند كانادا و

  :است شده حاصل ها ترانه اين متن تحليل
  

 شاد ريتم و موسيقي: 1-2

 از دسته اين در موسيقيايي اصيل قواعد و اصول رعايت عدم البته و شاد موسيقي و ريتم 
 موسيقي به ها قطعه اين زمان زا زيادي بخش نيز زماني نظر از همچنين. شود مي مشاهده ها ترانه
 راياهواد محيط كردن شاد براي بيشتر ها ترانه اين گفت توان مي. ترانه شعر و متن تا دارد تعلق

 هاي موسيقي از عمدتا ها ترانه از دسته اين داشت توجه بايد. است شده توليد ايرانيان براي فوتبال
 خارجي معروف خوانندگان و نوازندگان كه اييه موسيقي اند، كرده استفاده) اريجينال نه و( كپي
 متن بر موسيقي) فارسي زبان به( دوم ترانه توليد براي گفت توان مي لذا. اند كرده توليد را آن اصالتا
 ،»فوتباليم عاشق« هاي ترانه. بود خواهد بيشتر شعر از قطعا موسيقي كيفيت و دارد تسلط ترانه

  . است شده برداري كپي موسيقيشان كه اند هايي ترانه جزو »ايران ويوا« ،»ايران ايران«
 

 : شعر در سطحي و اي محاوره الفاظ از استفاده: 2-2

 تعلق ترانه متن به دسته اين موسيقي قطعات از كمي بخش شد اشاره باال در كه همانطور 
 در) عميق نه و( سطحي مفاهيم و روزمره و اي محاوره الفاظ از استفاده ها ترانه متن در البته و دارد
 . 9شود مي مشاهده بسيار ها ترانه از دسته اين

 شه مي برنده ايران شه مي مثل بازم/ اوليشه تازه اين تيشه به زدم سنگو  -

 از زيادي بخش دادن اختصاص همچنين و عميق و جديد مفاهيم خلق به توجه عدم بر عالوه 
 هواداري آواهاي. هاست ترانه اين بين مقوله ناي ي كننده تاييد فوتبال هواداري هاي آوا به ترانه

 تواند مي ورزشي استاديوم در فوتبال هواداران كه است هايي شعار عمدتا) ياال ايول، ويوا، همچون(
  . 10آورند زبان بر را ها آن جمعي صورت به خود تيم از حمايت و طرفداري براي
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  باستاني و تاريخي هويت نوستالژي: 3-2
 هويت به كشور از خارج ايرانيان رويكرد از ملي يشده شناخته هويت ها ترانه از تهدس اين در 
 و آرش ايران، ساله 2500 تاريخ آوردن بياد. است واقع شده توجه مورد ايران تاريخي و باستاني
 به توجه از غير كه است آن ديگر توجه قابل نكته اما. است نكته اين موكد آريايي نسل كوروش،

 دوره همان   در تنها و است نشده لحاظ ها ترانه اين در هويتي و تاريخي نكته به ايران باستان تاريخ
 از غير هويتي يا و تاريخي نكته هيچ به كه شود مي جالب آنجا نكته اين. است مانده باقي باستاني
 . 11شود نمي اشاره ايران از ديگري باستاني تمدن

  ريا بي يخاك گرمو خون/ آريا نسله من نسل  -
 

  وهواداري ايراني هويت: 4-2
 همصدا هم با توانند مي مختلف انظار و افكار با ايرانيان تمام كه فضاهايي معدود جمله از 
 ملي هويت يافتن باعث و يافته معني فوتبال خاطر به كه ايراني هويتي. است فوتبال هواداري شوند،

 هويت تنها فوتبالي، هويت اين كه است آن توجه بلقا نكته اما. شود مي كشور از خارج در ايرانيان
 . 12نشده ارائه ديگري هويتي تصوير و شود مي بيان دسته اين هاي ترانه در شده بيان ايراني

 ها بچه باشيد زنده/ صدا هم بشيم هم با/ پوشا ملي بازي/ تماشا بريم بياين  -

 از دسته اين در زميني زير و زمجا هاي ترانه همانند كه نيز هويتي هاي نماد از يكي هدف
 . است ايران پرچم است شده گرفته كار به هم ها ترانه

 ايران گل/  سفيد؟ و است سبز و قرمز گلي چه  -

 راهتون دار ادامه/ باالست ايراني پرچم  -

 لبهامونه رو ايران فرياد/ دستامونه تو پرچمش  -

 ايرانه پرچم اين/ قرمز و سفيد و سبز/ قهرمانه ما تيم پروانه گل شمعو  -

 در فوتبال هواداري ابزار عنوان به بلكه نيست، آفرين معنا و پيشرو معناي خود پرچم، نماد اما 
 مدلول، لذا. شود نمي محسوب ايراني هويت از فرهنگي و هويتي نماد و يابد مي معنا قسمت اين

 و مجاز هاي ترانه دسته دو در )دال عنوان به( پرچم مدلول با ها ترانه اين در) دال عنوان به( پرچم
 . داد خواهيم قرار بحث مورد گيري نتيجه در را تفاوت اين. است متفاوت زميني زير
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 )داخلي( زميني زير هاي ترانه تحليل -3
 ،»باال بده پرچمو« ،»2006 جهاني جام ياس،« ،»تام يازده اون از يكي منم« هاي ترانه 

 و مجوز فاقد ها ترانه اين. اند گرفته قرار تحليل مورد دسته اين در »قهرمان« ،»ملي تيم پيروزي«
 لذا. اند گرفته قرار دسترس در اينترتي صورت به و باشند مي ايران داخل دولتي هاي نهاد نظارت
. دارند خود ذات در را قانون و قواعد زدن هم بر و شكني هنجار براي بيشتري و بهتر فرصت

 زميني زير موسيقي اصلي هاي ويژگي از قدرت، ساختار برابر در مقاومت و مخالف خوي همچنين
  :است زير شرح به شده بيان يمالحظه با ها ترانه اين تحليل رو اين از. شود مي محسوب

  
 اجتماعي به تمامي اقشار جامعه خطاب: 1-3

 هاي هتران در اگرچه. شود اشاره جزيي صورت به جامعه اقشار همه به شده سعي ها ترانه اين در 
 دسته اين در اما شده توليد و سروده ايرانيان تمامي براي ها ترانه) مجاز غير و مجاز( ديگر هاي دسته

 عنوان به را مردم عامه كه زميني زير موسيقي هاي ويژگي از يكي لذا. شوند مي برده نام مخاطبان
 يكي منم« ترانه در. ستا شده مشاهده ها ترانه از دسته اين در نيز دهد مي قرار خود هدف مخاطب

 پير تا كودك مرد، و زن از مختلف هاي صدا كه است ويژگي همين با ترانه شروع »تام يازده اون از
 موكد كنند، مي اعالم فوتبال ملي تيم از »تام يازده اون از يكي منم« جمله بيان با را خود حمايت

 پدر« مثل الفاظي به توجه و انبودنش هم با و مردم همه كردن لحاظ واقع در. است نكته اين
 و دل يك همه« ،»جوون و پير« ،»جوون نسل« ،»مردم همه انزلي، تا جنوب از« ،»زحمتكش

 نسبت مردم قراردادن اولويت و »برادريم همه« ،»كنيم خوشحال ملتو« ،»مون همه روياي« ،»يكصدا
  . شود مي ديده ها ترانه اين در نيز ها فرهنگ و ها ايده به

 

 جمعي انگيزه ايجاد: 2-3

 در و كردن بازي بهتر براي انرژي و انگيزه ايجاد و ها فوتباليست به عيني و مستقيم خطاب 
 يك زبان از ترانه خواننده نيز ديگر جايي در. شود مي مشاهده ها ترانه در پيروزي و زدن گل نهايت  

 يادآور او به خودش زبان از را بازيكن عملكرد و وظيفه و گويد مي سخن مسابقه ميدان در فوتباليست
 . شود مي

 الماسه مثل كدومتون هر ارزش/ دروازه توي بزن گل برو بدو  -
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 ايم رستم و سهراب تبار از ما كه بگو/  مستقيم و كن درو رو حريفا  -

 برسيم ما تا وايسا برزيل پس/ سختيم روزهاي مرد ما  -

 صورت نيز فوتبال ايراني هواداران به خطاب ها، فوتباليست به خطاب همان   شبيه همچنين 
 ظهور به را ملي تيم از حمايت براي را انرژيشان و اتحاد تمامي تا شود مي خواسته آنان از و گيرد مي

 . 13برسانند

  اسلحه هست رقبا واسه ما تشويق/ نده دست از رو فرصت بيا پس  -
 

 ايراني - ملي حميت و وحدت: 3-3

 و دعا همانند فرهنگي و موجود هايي رفتار از بسياري به ترانه زا دسته اين در ايراني هويت 
 دشمنان مقابل در وطن حفظ براي جان پاي تا كوشش و تالش بودن، ايراني به افتخار اتحاد، توسل،
 به ايران فرهنگ در غالب و روزمره رفتاري عنوان به زميني زير هاي ترانه بين اين در. دارد توجه
 و( خداوند از جستن توسل و گرفتن مدد موارد اين از يكي. است رفته هويتي هاي ويژگي اين سراغ
 عنصر عنوان به ايراني فرهنگ در هميشه كه است ايراني مادران و مردم خير دعاي و) اطهار ائمه
 . اند شده شناخته مشكالت و ها سختي در گشا مشكل و ساز چاره

 ايم) س( زهرا يا شعار با/  ديگه هم پشت هممون ما  -

 مونه پشت ها مادر دعاي چون/ پشتمونه دنيا كل  -

 بتونيم تا بخواه پس تونيم مي بخواهي اگر/ بمونيم پيروز تا خدا از خوام مي  -

  بشه مثبت خدا اميد به ها نتيجه كه تا/ دعا به دست بگيريد هم با همه  -
 اتحاد زميني، زير هاي ترانه در شده بازنمايي) ايراني( هويتي فرهنگ هاي ويژگي ديگر از
 . هاست سختي برابر در و دشمن مقابل در هم با ايرانيان

 حريفم فن همه من نداريم،! شه نمي/ اند ظريف هم واسه و سخت جنگ تو ايرانيا  -

 تاييم يازده اون از يكي/ امسال ايران كل همه ما/ تايي يازده جلو ريم مي  -

 فرد ها سختي تمامي قبول با كه است بودن ايراني هب باليدن و ايران به كردن افتخار ديگر نكته 
 در تالش« ،»جان يجا تا و لحظه آخرين تا جنگيدن«. دارد مي نگه نبرد و مسابقه در پايدار را

 . 14است ويژگي اين در شده بيان نكات »وطن افتخار و حفظ براي جنگيدن« و »سخت هاي روزه

 سازيم مي تاريخ قدم هر با/ مسربازي چون/ بجنگيم اومديم/ بازي نيومديم  -
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 باستاني هاي جنگ در ابتدايي رجزخواني سبك به حريفان و دشمنان كالمي تخريب همچنين 
 چند هر مدتي براي را خود ايراني و ايران رويكرد اين در. هاست ترانه اين ديگر ويژگي از سنتي و

 هم و بيافزايد خود روحيه بر هم ات شمارد مي كوچك را رقبا و انگارد مي تر باال سايرين از كوتاه
 . بكاهد را رقبا روحيه

 تيممون حريف تيمي هيچ نميشه  -

 زده بند دست رقبا به كه/ ايرانه اين  -

  كيه؟ مكزيك و پرتغال بابا كن ول/ تكنيكيه تيمشون بگي چي هر  -
  كردن ناتوان را حريفان و خواستند/ جوانمرد و قوي مرد يازده  -
 

 گذشته و حال داخلي رايطش از انتقاد: 4-3

 ضد و موجود شرايط از انتقاد مقاومت، خوي ها ترانه از دسته اين اصلي هاي ويژگي از 
 براي موجود شرايط و امكانات نبود و ايران داخلي موجود شرايط از انتقاد. است آنان بودن ساختاري
 . 15اند زميني زير هاي ترانه در شده بازنمايي اصلي نكات از پيشرفت

/ پاره هاش تور هميشه زمينامون/ باشگامون تو نبود امكانات/ رامون پارك تو دادند نمي  -
 داغون هاش توپ

 جام و فوتبال آنان، به انتقاد و موجود مشكالت كردن لحاظ به توجه با ترانه از دسته اين 
 تا دانند مي فرصتي را موقعيت اين و خوانند مي بند اين از رستن و رهايي براي فرصتي را جهاني
 به رو اي پنجره بتواند ها سختي و مشكالت از فارغ و كند ثابت دنيا به را خود بتواند ايراني و ايران

 . بگشايد ايرانيان براي را نو و جديد دنيايي

 آفرين تاريخ شديم همه اينجا/  كرديمو شروع اليه دو توپ با  -

 بياييم پيروز حاال دم مي قول/ روزهايي سخت ما گذرونديم  -

 كني ثابت بايد جور بد خودتو/ بايد اومد خونت در شانس اگر/ شايد اونم بار يه چهارسالي  -

  توست دست تو حاال/ سرنوشت تغيير  -
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  جمع خواني و همخواني: 5-3
يكي از ويژگي هاي خاص موسيقي زيرزميني ريتم و فرم ساختارشكن و حتي ضد ساختار 

اما در فرم موسيقي . پ هاپ نيز از اين اصل پيروي مي كنندچهارچوب موسيقي هاي رپ و هي. است
. هاي زير زميني حامي تيم ملي فوتبال شاهد فاصله گرفتن از فرم خالص موسقي زير زميني هستيم

در واقع نزديك شدن اين گونه از موسيقي به گونه موسيقي پاپ و همچنين نزديك شدن به سرود و 
درموقعيت جام جهاني براي موسيقي زير زميني اتفاق افتاده جمع خواني از ويژگي هايي است كه 

 .است
  

 تحليل داده ها

 معاني كدام هر اين است كه )زميني زير و كشور از خارج مجاز،( مختلف هاي حاصل گفتمان
در اين بين هر كدام از گونه هاي ترانه هاي ايراني را مي توان در . دهند مي شكل را يĤزادم و متنوع

  .تقسيم نمود )فرم و ريتم موسيقي، هويت ملي و هويت تاريخي(سه دسته 
  

 هاي ايراني  هاي ترانه معاني گونه: 1جدول 

  ترانه هاي زير زميني  ترانه هاي غير مجاز ترانه هاي مجاز  

اهميت وزن و آهنگ  فرم و ريتم موسيقي
  جمع خواني و همخواني  ريتم شاد و الفاظ محاوره اي  سنتي

  هويت ملي
ميدان-ميهنستايش

فوتبال به مثابه ميدان نبرد 
  و حماسه

هواداري فوتبال به مثابه 
  هويت ايراني

 - وحدت و حميت ملي
خطاب اجتماعي به همه 

  اقشار

  هويت تاريخي
-پيشينه ديني و مذهبي

اهميت اسطوره واسطوره 
  سازي

نوستالژي هويت تاريخي و 
  باستاني

انتقاد از شرايط داخلي 
  گذشته و حال

 
. ابه جدول باال ويژگي هاي اين سه دسته از ترانه ها را مي توان در سه مقوله قرار دادمش

 مسلط هاي آل ايده و ساختار به توجه با ،»مجاز هاي ترانه« مروري بر يافته ها نشان مي دهدكه
 مشكالت و ها هست از فارغ و ستايد مي را ايران كه اي اسطوره هاي آل ايده وجود. شوند مي سروده
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 هم مسابقه ميدان خواندن جنگ. ذاتا  به ايراني بودن و تعلق به اين سرزمين مفتخر است موجود،
 جمله از( پيشرو موفقيت موانع و ها هست از را ما و گيرد مي خود به آل ايده و واقعي غير حالت نوعي
 نيز هلوانيپ و ديني فرهنگ و سنت با ها، تالش حتي ميان اين در. كند مي غافل) سخت سر رقباي

 آخرين تا كه شود مي خواسته مبارز از حتي كه نحوي به رود مي پيش حداكثري و آل ايده حد به
 تمامي در ها ريشه و ها اصالت به توجه. كند دفاع اش هويت و سرزمين ها، اصالت از و بجنگد نفس
 اين موسيقي فرم رد كه طوري به. شود ديده مي »مجاز هاي ترانه« هاي ويژگي از فرم و محتوا شئون
 سطح هنر از رهايي و اصيل هنر به رسيدن براي تالش در موسيقي قطعه اين .شود مي رعايت اصالت
 . است نكته اين موكد شعر وزن و آهنگ خانه، زور ضرب به توجه. است پسند عامه و پايين

 يادآوري را پيشرو موانع سختي بينند، مي گرايانه واقع را شرايط ،»زميني زير هاي ترانه« 
 كه خواهند مي هوادار از هم و بازيكن از هم ولي. دهند نمي قرار ها آل ايده بند در را خود و كنند مي

 خوي زميني زير موسيقي كه هم آنجا از. دهند انجام) آلي ايده نه و( عيني صورت به را تالششان
 كشور، پاي وقتي اما دهند مي ارقر خود كار اساس را انتقاد دارد را ساختار و قدرت برابر در مقاومت
 مغتنم را جهاني جام فرصت و امده كوتاه انتقاد صرف موضع از آيد مي ميان به فوتبال و ملي حمايت

 . كنند معرفي دنيا به را ايراني و ايران تا شمارند مي

 و مضامين شاد، صرفا آهنگ و ريتم به توجه با توان مي را »مجاز غير موسيقي« همچنين
 آنجا فرم در نكته اين. آورد حساب به پسند عامه هاي موسيقي جزو اي محاوره و سطحي محتواي

 ايراني مخاطب و ايران موسيقي به توجه بدون شده تحليل هاي موسيقي از تعدادي كه يابد مي نمود
 بيان از غير به كه يابد مي نمود آنجا نيز محتوا در. شده است برداري كپي خارجي هاي موسيقي از
 براي گرفته شكل اتحاد و) كوروش و آريا نسل مثل( نوستالژي و كوچك نماد چند از طحيس

 ساير دسته، اين در بنابراين. است نشده اشاره ديگري هويتي نشانه به فوتبال ملي تيم از هواداري
 شكاف و  شده گرفته ناديده  ايرانيان بين موجود قالبي تصورات فرهنگي، رفتاري، هاي هويت
در  جهاني جام هواداري در ملي اتحاد و حميت هاي نشانه تا باستاني هويتي مفاهيم مابين ييمحتوا

 مهاجرت را ها ترانه از دسته اين در محتوايي شكاف اين عامل توان مي هم طرفي از. ن مشهود استآ
 ضرحا حال موقعيت و شرايط و ملي هاي هويت از دوري و خويش كشور از ايرانيان دوري. كرد تلقي

  . گيرد قرار شكاف اين عامل تواند مي ايران جامعه
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از نظر فرم نيز مشاهده شد كه هر سه نوع از موسيقي، از غايت اصلي خود فاصله گرفته و به 
لذا شكل گيري اتحاد و مشاركت دادن همه افراد جامعه در . همگرايي و جمع خواني نزديك شده اند

از اين رو موسيقي زيرزميني هم كه غايتي مقاومتي . استاين حميت در فرم هم خود را نشان داده 
 .در فرم و هم در محتواي خود دارد، از هدفش فاصله مي گيرد و به سير انبوه هواداران مي پيوندد

  
  نتيجه گيري

 ي دسته سه در( فوتبال ملي تيم از حمايتي هاي ترانه متن محتوا، تحليل روش با مقاله اين در 
ادعاي محققين اين بود كه . گرفته است قرار مطالعه مورد) زميني زير و مجاز يرغ مجاز، هاي ترانه

موسيقي زبان مشتركي است كه بين موافقان و مخالفان  .ها است ابزار بيان هويت موسيقي زبان و
 نقش و عامه رابطه با فرهنگ در فيسك نظري رويكرد به توجه با مقاله اين در. پيوند ايجاد مي كند

 از حمايتي هاي موسيقي و ترانه جايگاه واهميت نقش بر فرهنگي، هاي هويت پيدايش در اه رسانه
در  موسيقيايي هاي گروه. است شده تاكيد هستند پسند عامه هاي ترانه جزو كه فوتبال ملي تيم

 تيم افتخار و احترام به ها ترانه اين. كنند مي استفاده يابي هويت و شدن شنيده فرصت ازفوتبال 
 به پردازش براي	). 196: 2006پورسفلد، ( شود مي ضبط و اجرا تيم، آن ورزشكاران و زشيور

توجه به  با. است شده استفاده فوتبال ملي تيم از حمايتي هاي ترانه از 1ملي هويت خوانش موضوع
 نشانه او، Ĥزادم و معنا اجتماعي تعين مفهوم مبناي بر و كالم فيسك در مقاومت و مفهوم قدرت

 جهاني جام. معاني خاصي داشته است متفاوت و هاي خوانش مخاطبان براي ملي فوتبال  سيقيمو
 هويتي تاريخي و مقتضاي در اجتماعي سوژه يك قرار داده تا مناسبي فرصت تيم ايران، براي فوتبال
 كاماستح جهت در ها ترانه يافته ها در اين مطالعه نشان مي دهند كه برخي. گيرد قرار تحليل مورد
 از خارج هاي ترانه و زميني زير هاي ن ترانهنمونه آ .دارند تاكيد مقاومتي عنصر بر برخي و قدرت

  . كشور است
 سوژه يك از مختلف هاي خوانش امكان ،و روش نشانه شناسي فيسك استفاده از نظريه جان

 از حمايتي هاي ترانه از دسته سه در) ملي هويت( معناي مقاله اين در لذا كند، مي فراهم را اجتماعي
 در مقاومت و قدرت روابط تا گرفته قرار تحليل مورد ،)اجتماعي تجربه عنوان به( فوتبال ملي تيم

 عنوان به) ها ترانه در( فوتبال ملي تيم از يك سو هواداري از. شود شناخته اجتماعي فوتبال  ساختار
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 خوانش( ديگر اجتماعي سوژه، ديگرگرفته است، از سوي  قرار تحليل هاي واحد اجتماعي واقعيت
 اين در ملي هويت. شده است تحليل جهاني، جام رخداد ن يعني،آ تاريخي فضاي در) ملي هويت
 عنوان به ملي، فوتبال از حمايتي هاي ترانه توليدگران كه رود مي بشمار متن فرهنگي عنوان به مقاله

  .ددهن صورت گانه چند هاي ن خوانشآ از توانند مي مخاطب،
 از چه اگر ها، ترانه از دسته سه مشهود بود اين است كه هر گرفته صورت هاي نچه در تحليلآ
ن هم آ و هدف، يك به سه هر كاركرد نهايت   در اما بودند پرداخته حمايت به مختلف هاي رويكرد
 رمنج) جهاني جام در فوتبال ملي تيم حضور( خاص موقعيتي در ايرانيان حميت و اتحاد افزايش

 ارتباطي عامل به تبديل مشترك، زبان و نقطه عنوان به فوتبال ها، ترانه از دسته سه هر در. شد مي
 مقاومتي ذاتي كه زميني زير موسيقي. كند مي صدا يك و دل يك هم با را ايرانيان همه كه شود مي
 موقعيت در ،دارد ايران جامعه موجود ساختار برابر در مخالف ذاتي كه مجاز غير موسيقي و دارد

 و ساختاري كاركرد مجموعه زير نهايت   در و يابند مي مشابه كاركردي فوتبال ملي تيم از حمايت
) زميني زير و مجاز غير( موسيقي هردو موقعيت، اين در. گيرند مي قرار) مجاز موسيقي( اصلي قدرت

 براي ملي يتمح و با توجيه اتحاد و بوده خويش مقاومتي و مخالفتي سعي بر كاهش مواضع
 و ها سختي كاهش مشكالت و شرايط شدن مساعد را براي فرصت فوتبال، ملي تيم از هواداري

 و فوتبال لذا. كمك مي كند) مجاز موسيقي و( ساختار منافع نهايت به   در .فراهم مي كنند ها خطر
 وجود با كه كرد قلمداد هايي فرصت معدود جزو توان مي را) آن يه منسوب موسيقي و( جهاني جام
 سه پرچم زير توانند مي ايرانيان اعتقادات، و ساليق گونه از هر از فارغ مختلف، انظار و افكار تكثر
 عواطف تبديل سازند، يكسان شعار را به مختلف هاي بوده ونگرش متحد هم با كشور، مقدس و رنگ

  .وردسخن متحدي را به زبان آ نهايت   در و شود ابراز يكسان
  

   :پيوست ها
هويت ملي و قومي، از انواع هويت جمعي و به معناي احساس همبستگي عاطفي با   -1

 در علوم اجتماعي و انساني، كه ملت نه. اجتماع بزررگ ملي و قومي و احساس وفاداري به آن است
نژاد مشترك است نه دولت مشترك، بلكه عوامل اصلي ملت و مليت زبان مشترك، دين مشترك و  

باشد بدون آنكه هيچكدام از عوامل سه گانه به تنهايي شاخصي مليت باشد  ك ميسرزمين مشتر
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اجزاي اساسي دارد، ) ايراني(در اين ميان هويت ملي ). 1386سيدضيا هاشمي و جوادي يگانه، (
اما عناصري ديگري نيز . معدود عناصر ديگر نظير زبان فارسي، مذهب شيعه، مكان جغرافيايي و

اثرات . فوتبال يكي از اين موارد است. واند به تقويت هويت ملي نيز كمك كنندت وجود دارد كه مي
اساسي هويت ملي اثراتي ديرپا دارند، در حالي كه فوتبال آثاري زود گذر اما پر رنگ در هويت ملي 

  ).1387هاشمي و جوادي يگانه، (دارد 
   
 دانيد مردان مرد مي/ مرد ميدان كيست رستم  -2

 يك از قبل يكصد هوشيارنمي بينم/ ز ساغر منصوريهستند رفيقانم ا

  مردان ما بتازيد به ياد آن دليران/ چشم تمام ايران به ساق پاي شيران
 
 عزم و ايمان فخر و آواز است آنك/ مرد و ميدان توپ و دروازه است آنك  -3

 اي رو درد داري با اينكه خسته/ وطن يعني بايد طاقت بياري

  با اينكه تو گروه مرگ هستي/ مونيتو بايد تا تهش زنده ب
 
 وطنم نام تو صد بر نام جهان   -4

 پارسيان تا به ابد قهرمان

 جام جهان دست شما بايدش

  تا كه جهان بلرزد با نام تيم ايران/ دوباره گل بكاريد در تور اين حريفان
 
 بينم آنكس كه كسي باشد اين بار نمي/ بينم آنكس كه حريفم شد در كار نمي  -5

 كيست كه بتواندمان روبرو/ مان روبرو به ميان آمده گر

  بينم يك از قبل يكصد هوشيار نمي
 
 دم پاي تو و اسمت من جونم رو مي/ از عشق تو بوده هر جا كه رسيدم  -6

 جملگي ارزاني ايران من/ خاك منو، نان منو، جان من

 ايران من ايران من روح و تن من / ايران من ايران من جانم فدايت
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/ ملت ما ملت بخشايش است/ ملت ما باغ گلش تحفه داد/ هر كه به ما باغ گلي هديه داد  -7
 صلح طلب طالب آرامش است

 عرق وطن مسلك و قانون ماست/ رافت ما يكسره در خون ماست

 وطن يعني خيالت تخت باشه/ وطن يعني يه ملت مرد داري

  درد داري اي و با اينكه خسته/ وطن يعني اينكه بايد طاقت بياري
  با هر كس روبروته آشتي باش/ ها رو  كبوتر كن تمام پرچم

 
 روح ايمانيد مردان/ فخر ايرانيد مردان  -8

 جام جهان دست شمابايدش/ حاميتان دست خدا بايدش

  به تيم ملي ما، خدا پشت و پناهش/ تكاپو، حس اميد و وحدت يزمزمه
 
 گيريم حال حريفو مي/ هاي ايرونيم ما بچه  -9

 تا به هدف رسيديد/ ديو دويديددوي

  عاشق ايرانيم/ عاشق فوتياليم/براي جام جهاني/ هاي ايران مرسي بچه
 

 ويوا، ويوا، ويوا ويوا ايران  -10

 خوايم ياال ما گل مي/ ياال ياال

 واسه ما اوله/ ايول/ ايول ايوله/ تيم ما يله/ ايول/ ايول ايوله

  ! ها متشكريم بچه
 

 آرش كمانگير اهل ايرانه / كوروش كبير سلطانه  -11

  دوهزار و پانصد سال تمدن ايران/ و جانم فداي فرهنگ
 

 تك تك هوادارتونيم/ ها آي بچه ها آي بچه  -12

 به عنوان يه ايراني/ نازيم ها مي ما به شما/ براي جام جهاني/ هاي ايران مرسي بچه

 همراهتون/ آرزويه يه ايرانه
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 خونيم ما سرود ملي و ما اينجا مي/ شه مثل گلوله شليك توپ شما مي  -13

 ايران ايران بگو ياال/ با ما حاال/ دستا باال

فرياد پيروزي بكش از دل و / صداتو به گوش دنيا برسون/ فرياد بزن غوغا بكن نسل جوون
  واسه پيروزي تيم كشورمون/ جوون
  

 بگير پرچمو باال حاال بگو/ نگين دسته هستي ايرانه بدون  -14

 پس برزيل وايسا تا ما برسيم/ هاي سختيم ما مرد روز

  مسابقه آماده كنيم ی تا كه خودمونو واسه/ اومديم واسه پيروزي مبارزه كنيم
 

ياد / پا گرفتند تو زمين خاكي تو مدرسه تو پارك/ هاي ما نداشتند مدرسه فوتبال بچه  -15
 باال اومدند با گل كوچيك و روپايي/ نگرفتند از معلم اروپايي

 شديم با يه تيكه نون سير مي/ داد به جوراب پامون فش ميرنگ ك

ولي بازم داره / خسته هستش/ كه پينه بسته دستش / نداره يه خارجي حتي يه باباي مارو
 دست بخشش
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