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گوش دادن به ترانه تفريح محسوب می شود يا اعتراض به وضع موجود خود؟ هر نوجوان چند ساعت از روز را به شنيدن 
آهنگ و ترانه اختصاص می دهد؟ آيا متن ترانه، در فرد تأثير مثبت دارد يا منفی؟ آيا استفاده از هندزفری هنگام گوش 

دادن به ترانه باعث آسيب ديدن شنوايی می شود؟ حد بلندی صدا برای شنيدن مداوم آهنگ چقدر بايد باشد؟
 سؤاالتی كه طرح شدند، بخشی از پژوهشی جدی است كه با گفت وگو بين دانش آموزان دورة  اول متوسطة چند مدرسه، 

شكل جدی تر به خود گرفته است. در اين تحقيق گسترده، چند محور عمده وجود دارد كه بخش هايی از آن را در اين 
ويژه نامه با شما به اشتراك می گذاريم تا بتوان آن را به جريانی عمومی تبديل كرد. البته اين پژوهش همچنان ادامه دارد.

گويا و خموش

مد شدن آهنگ و ترانه
ش��ايد ش��ما هم مالحظه كرده ايد كه دست يافتن آسان 
به فن��اوري گوش كردن آهنگ، رش��د بي روي��ه و بدون 
كنترل گوش دادن به آهنگ ها و موسيقي ها را بين افراد، 

به خصوص جوانان و نوجوانان، به دنبال داشته است.
اس��تفاده از هر چيزي، تأثير فرهنگ آش��كار و پنهان آن 
را به دنبال دارد. در دنياي موسيقي، گاه مشاهده مي شود 
آهنگ��ي كه بين جوانان مد مي ش��ود، ژس��ت و حركات 
مخص��وص خود را ني��ز مي آورد. در اين ش��رايط، ارتباط 

ش��نونده با دنياي واقعي قطع مي شود و با قصه و ماجراي 
آهنگ، سفر رويايي خود را آغاز مي كند. در بيشتر موارد، 
فرد خ��ود را جاي نق��ش اول قصه مي گ��ذارد و حوادث 
پيش آم��ده را دنبال مي كند. حس��ي اين گون��ه مجازي، 
مخاطبان خ��ود را از حس واقع��ي دور و بيگانه مي كند. 
گاهي در فضاي مدرسه و جامعه اتفاقاتي مشابه اين جريان 
رخ مي دهند. اين هم افزايي، رش��د بي روية اين فرهنگ را 

گسترش مي دهد و تثبيت و تأييد مي كند.

پژوهشي دربارة گوش كردن 
جوانان به موسيقي

ي
له

رال
ه نو

زان
فر



 78| ضميمه ماه نامه آموزشی، اطالع رسانی  )ويژه نامه پنجم و نهم(

يك تصنيف ملي/ ميهني جديد
وطنم اي شكوه پابرجا
در دل التهاب دوران ها
كشور روزهاي دشوار

زخمي سربلند بحران ها
ايستادي بر جنگ رودر رو

خنجر از پشت مي زند دشمن
گويي از ما و در نهان بر ما
وطنم پشت حيله را بشكن

رگت امروز تشنه عشق است
دل رنجيده خون نمي خواهد

 دل تو تا ابد برای تپش
غير عشق و جنون نمی خواهد

شرم بر من اگر حريم تو
پيش چشمان من شكسته شود

واي بر من اگر نبينم چشم
رو به روياي عشق بسته شود

از تب سرد موج هاي خزر
تا خليجي كه فارس بوده و هست

مي شود با تو دل به دريا زد
مي شود با تو دل به دنيا بست

ادبيات و متن آهنگ
آنچه در اين پژوهش مورد توجه است، واژگان استفاده شده 
در متن آهنگ است. واژه و متن  بار معنايي و ارزشي دارند. 

شعر و تصنيف زير را با هم مقايسه كنيد:

تصنيفي قديمي
تصنيف تاريخي »از خون جوانان وطن الله دميده« هفتمين 
تصنيف از مجموعه تصنيف هاي عارف قزويني اس��ت. او در 
مقدمة آن نوشته است: این تصنیف در دورة دوم مجلس 
شوراي ملي در تهران ساخته شده است. به واسطه عشقي 
كه حيدرخان عمواوغلي بدان داشت، ميل دارم اين تصنيف 
به يادگار آن مرحوم طبع گردد. اين تصنيف در آغاز انقالب 
مش��روطة ايران، به ياد اولين قربانيان آزادي، س��روده شده 

است:
بند یک

هنگام مي و فصل گل و گشت چمن شد
در بار بهاري تهي از زاغ و زغن شد

از ابر كرم، خطة ري رشك ختن شد
دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

چه كج رفتاري اي چرخ، چه بد كرداري اي چرخ/ س��ركين 
داري اي چرخ/

نه دين داري، نه آيين داري اي چرخ
بند دو

از خون جوانان وطن الله دميده
از ماتم سرو قدشان سرو خميده

در ساية گل بلبل از اين غصه خزيده
گل نيز چو من در غمشان جامه دريده

چه كج رفتاري اي چرخ، چه بد كرداري اي چرخ/ سر كين 
داري اي چرخ/

نه دين داري، نه آيين داري اي چرخ
بند سه

خواب اند وكيالن و خراب اند وزيران
بردند به سرقت همه سيم و زر ايران

ما را نگذارند به يك خانة ويران
يارب بستان داد فقيران ز اميران

چه كج رفتاري اي چرخ، چه بدكرداري اي چرخ/ س��ر كين 
داري اي چرخ/

نه دين داري، نه آيين داري اي چرخ...



يك ترانة مد روز
من كوله بار دردم، كی قد من بد آورد

دوباره خنجر از پشت، دوباره دل كم آورد
من بی ستارگيم و به آسمون نمی گم

احساس من غريبه است
كی می دونه چی می گم؟!

اصالً زمونه می خواد كسی نمونه باهام...
اونقدر قدم می زنم كه درد می گيره پاهام

من خونة غرورم كسی نمی شه حاليش
خراب شه سقف خونه 

روی سر اهاليش

 كسانی كه عمری به دنبال ترويج موسيقی مبتذل 
بوده ان��د، امروز از عمل خويش پش��يمان ش��ده اند. 
بر همين اس��اس، گزارش ها نش��ان می دهند برخی 
آمريكايی ها تقاضای ممنوعيت آن را كرده اند: گروهی 
از والدين نوجوانان، ضم��ن توماری، از كنگرة آمريكا 
خواس��تند موس��يقی »راك« و »رپ« را غير قانونی 
اع��الم كنند، زيرا باعث از بي��ن رفتن بچه های آن ها 
می ش��ود. يكی از اين افراد به شبكة بی بی سی گفت 
كه پس��ر او تحت تأثير يكی از آهنگ های »رپ« قرار 
گرفته كه خودكشی را تبليغ می كند. يك پزشك نيز 
گفت: گوش دادن به اين آهنگ ها باعث تضعيف حس 

شنوايی می شود )شجاعی، تبيان(.

 در گفت وگو با چند مشاور، آنان اعتقاد داشتند كه 
جوانان در اعتراض به وضع موجود خود، فضای ترانه 
را همراه و همدل با شرايط حاكم بر خود می بينند و 
اين تعلق خاطر به ترانه و شنيدن مستمر آن، مرهمی 

بر زخم های كهنه شان است.

نظر کارشناسان

وجه اشتراك دو تصنيف اول، اميد، تعهد، غيرت و 
همت است.

در تصني��ف آخر، خيانت، دروغ، كلك و يأس موج 
می زند.

مقولة ديگری كه تازيانه های سهمگينی به بدنة 
زبان وارد كرده است، تكرار بی روية اين سبك 
گفت وگو و نگارش اس��ت. معلم��ان دوره های 
گوناگون، از ضعف ادبيات و امالی دانش آموزان 
خود معترض اند و ما می دانيم كه دانش آموزان 
با اش��عار حافظ و موالنا كه سرش��ار از فرهنگ 
غنی ايرانی اس��المی اند، بيگانه اند. دانشجويان 
بس��ياری حتی يك غزل از حافظ را نمی توانند 
بی غلط بخوانند. اين انفصال از ادبيات س��نتی، 
ارتباط با مفاهيم  عميق موس��يقی س��نتی را 
قطع می كند و باعث می شود با روی گرداندن از 
آن ها، به اشعار ساده و كم محتوا يا بی محتوای 

روز پناه برند.

نتيجه  گيري
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بهداشت روحی و جسمی
ضرب آهنگ تند و پشت س��ر ه��م ترانه های روز، هيجانی 
مقطع��ی به فرد وارد می كند كه گوش دادن به آن تمركز 
روی مت��ن آهنگ را كم می كن��د و اعتياد خاصی را برای 
گوش دادن مداوم به آن ايجاد می كند. مشاهدات ما حاكی 
از آن است كه، عواملی مثل: استفاده از هندزفری با صدای 
بلن��د )در طول روز، در خيابان، هن��گام ورزش و خواب(، 
استفاده از ضبط ماشين هنگام رانندگی و توقف های كنار 
دريا و طبيعت و استفاده از باند در مجالس مهمانی، آستانة 

شنوايی مخاطبان خود را باالتر برده است.
دكتر ابراهيم رزم پا دربارة آسيب  صداها به گوش می گويد: 
صداها به دو شكل به گوش آسيب وارد می كنند. اصواتی 
كه شدت زيادی دارند و به صورت ناگهانی شنيده می شوند، 
مانند صدای انفجار، عالوه بر پ��اره كردن پردة گوش يا از 
هم گس��يختن آن، ممكن است اس��تخوانچه های گوش 
ميان��ی را هم دچار عارضه كنند. اين در حالی اس��ت كه 
صداهای تدريجی و با ش��دت زياد مانند سروصدای بلند 
كارخانه ها، پس از مدتی، با تأثير بر اعصاب، ميزان شنوايی 

را تحت تأثير قرار می دهند.
اي��ن متخصص گوش و حلق و بينی هدف��ون را، به دليل 
شدت زياد صدای آن، برای گوش مضر می داند و می افزايد: 
»صدای ناش��ی از هدفون اگرچه با ديگ��ر صداها تفاوتی 
ندارد، ام��ا به دليل آنكه از طريق ام��واج الكتريكی توليد 
صدا می كند و به مغز نزديك تر است، عوارض مخرب تری 
خواهد داش��ت. هنگامی كه صدا بيش از حد مجاز باشد، 
س��لول های گيرندة صدا درگوش ميانی دچار آسيب های 
غيرقابل جبران می ش��وند كه با افزاي��ش مدت زمان آن، 
شدت عوارض افزايش پيدا می كند )روزنامة ايران، شمارة 

.)89/4/20 :4548
دكتر ابوالقاس��م مهری نژاد، دربارة آثار مخرب هدفون در 
كودكان معتقد است: »به دنبال استفاده از چنين وسايلی، 
ش��دت فعاليت مغز افزاي��ش می يابد و ب��ا صدمه زدن با 
ساختار مغز، احتمال بروز اختالالتی از جمله پرخاشگری، 
حساس��يت به صدا، بيش فعالی، كاهش ميزان شنوايی و 

قدرت يادگيری، كم اشتهايی، عصبانيت و تيك های عصبی 
در سال های آتی افزايش پيدا می كند«.

اي��ن روان ش��ناس در ادام��ه می افزايد: براس��اس اصول 
روان شناسی، كودكان بايد نس��بت به دنيای اطراف خود 
هوشيار باش��ند. در حالی كه اگر كودك به طور مرتب در 
حال گوش دادن به موسيقی يا تماشای رايانه و تلويزيون 
باش��د، در خ��ود فرو م��ی رود و ذهن خ��ود را تنها به آن 
اختصاص می دهد. در نتيجه، افسرده، گوشه گير، خيالباف 

و تخيلی می شود.
بناب��ر توصية متخصص��ان، از هدفون نباي��د بيش از يك 
س��اعت در روز استفاده كرد. هنگام اس��تفاده از آن الزم 
است فركانس صدا كمتر از 40 تا 50 دسی بل، با دوره های 
اس��تراحت كوتاه مدت، تنظيم شود )روزنامه ايران، شمارة 

.)89/4/8920 :4548

براساس اصول روان شناسی، كودكان 
بايد نسبت به دنيای اطراف خود هوشيار 
باشند. در حالی كه اگر كودک به طور 
مرتب در حال گوش دادن به موسيقی يا 
تماشای رايانه و تلويزيون باشد، در خود 
فرو می رود. در نتيجه، افسرده، گوشه گير، 
خيالباف و تخيلی می شود.



فرهنگ پنهان موسيقی
در گفت وگ��و با دانش آموزان، آن��ان داليل متعددی برای 
انتخ��اب نوع موس��يقی داش��تند. گروه��ی گفتند متن 
آهنگ ه��ای رپ كه امروزه متداول اس��ت، عمدتاً زش��ت 
و زننده اس��ت. به همين خاطر م��ا آهنگ خارجی گوش 
می دهيم تا معنای آن را متوجه نش��ويم و تنها از لحن و 
فرم آهنگ لذت ببريم. گروه ديگری اذعان داشتند، روی 
سبك ها تحقيق و بررسی كرده و دريافته اند كه هر سبكی 
به فرهنگ و مسلك خاصی مربوط است. مثالً يك سبك 
شيطان  پرس��تی را تبليغ و ترويج می  كند و شنيدن بدون 
آگاهی از فرهنگ پنهان آن، ارزش های موجود را ناخواسته 

به مخاطب منتقل می كند.
گروه ديگر، همراهی با طيف اصلی مخاطب را دليل انتخاب 
نوع موسيقی می دانند. آنچه دردآور و ناراحت كننده است، 
اي��ن كه معموالً اين مباحث رها می ش��وند و دربارة آن ها 
بحث علمی و كارشناسانه نمی شود. اتفاقاً در گفت وگوهايی 
كه ما با نوجوانان داشتيم، فضای نقد و گفت وگو بسيار باز 
ب��ود و آن ها حس خيلی خوبی از ابراز نظر و عقايدش��ان 
داشتند. حجم زياد كتاب های آموزشی، معلمان و مربيان 
پرورشی را از ايجاد چنين فضاهای گفت وگويی دور كرده 
اس��ت و بهانة كمبود وقت، باب هم انديشی و بحث دربارة 

اصلی ترين مسائل نوجوانان را كامالً بسته است.

پيشنهاد برای مدارس
در راستای فرهنگ سازی برای ترميم و احيای موسيقی 

سنتی، مدارس نقش سازنده ای دارند، از جمله: 
 پخش تصنيف های ايرانی و ملی در زنگ های تفريح؛

 خواندن س��رودهايی ب��ا متن ادب��ی و دكلمه های 
آهنگين به هر مناسبت؛

 پخش آهنگ های س��نتی متناس��ب با متن ش��عر 
كتاب های ادبيات مدرسه ای؛

 نقد و بررس��ی ترانه های مورد عالقة بچه ها توسط 
كارشناسان در مدرسه. 

دانش آموزان عالقه مند يك مدرسه به صورت خودجوش و 
با هم فكری و همكاری دسته جمعی، شعری برای مدرسة 
خود س��رودند و با كم��ك دانش آموزان ديگ��ر برای آن 
موسيقی انتخاب كردند. اين هم فكری مورد اقبال همگانی 
كل مدرسه قرار گرفت و سال های بعد هم ادامه يافت تا 
جايی كه در مدرسه، ساالنه يك شعر منحصر به فرد، به 
همراه موسيقی، تنظيم شد. حال پس از گذشت سال ها 
و انتقال نس��ل به نسل اين س��روده ها و از حفظ كردن 
آن ها توسط خود دانش آموزان، مجموعه اشعاری به وجود 
آمده اس��ت كه بچه ها آن ها را با افتخار و مش��تاقانه در 
موقعيت هايی مانند اردو و زنگ تفريح هم خوانی می كنند. 

 اگه پيش رو/ درگاه عبور/ موجي در خروش
ز آتش هاي دور

بنگرتو بر آن حلقه هاي روشن ....
بنشان ز آن اخگرها جامه برتن
بنهيم همه پا در ره دل ها دريا

گذريم همه ظلمت ها مانده برجا
نور/ شور /  اعجازحضور

تن/ در/ پيكارغرور
اين/ جا/ آييني دگر

بر/ خيز/ ظلمت در شكن
شعله به شعله بدمد زنده و بالنده شود

موج دگر از پس هر موج برآيد
مشعل پاينده ما زمزمه زنده ما

 بر دل بي روشن شب هور نشاند

نمونه ای موفق  اجرا 
شده در یک مدرسه
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