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آهنگین    کالمیترین احساسات فردی در قالب  و تصنیف اغلب بازتابی از آنی  ترانه

فردی    . از همین رو، عشق و وصل و هجرانِاست   و زودفهم  سادهموزون و معمواًل  و  

های ی جمعی از ترانهچه در حافظهآن  هاست.ترانه  کالممضامینی دائماً تکرارشونده در  

های عشق های عاشقانه، توصیف زیباییمعمواًل یادآوری خاطرهد  گیرمیعاشقانه جای  

و معشوق، درد هجران و آرزوی تکرار آن روزها، یا افسوس بر سیاهی روزهای هجران و 

 چیزهایی از این دست است.  

معاصر فارسی از بدو مشروطیت تا همین امروز از سویی شاهد    یترانهاگرچه در  

تر و ها و شعرهای هرچه سادهی و از سوی دیگر ملودی تکرار عناصر شعری و موسیقیای

  گویند سخن میعشق و هجران فردی  از  ویژه در شعرهایی که  ایم، اما به پسندتر بودهعامه 

از روزگار وصل با    و دوری بوده است؛غم هجر  قراری و  بی   شودچه گفته می آنعموماً  

گاه  ؛  شودها یادآوری میخاطره   رفتهیا ازدست  معشوق جفاکار   رای ب  ؛شودحسرت یاد می

برای معشوق گفته می  و هرگز   از این که کسی نیستو گاه    شود؛از فداکردن جان 

 که جای خالی معشوق را پر کند؛...  نخواهد بود

های عاشقانه، عاشق بر طبل بیزاری از حاال اگر درست برخالف جریان غالب ترانه

تر از او باشد، و اگر هزاران نفر با چنین  سریعمعشوق بکوبد و خواهان جدایی هرچه  

ی نوعی تغییر در الگوهای ای همدل باشند و آن را همخوانی کنند، آیا این امر نشانه ترانه

ای از امیر کنم با بررسی ترانهتر نیست؟ در ادامه، تالش میفرهنگی در تصویری بزرگ

 تتلو به این پرسش پاسخ بدهم. 

 

 صویر فوری امیرحسین تتلو: یک ت
جو کنید به ونام امیرحسین مقصودلو، ملقب به امیر تتلو، را که در اینترنت جست

ی مجیدیه در محله ۱۳۶۶شهریور  ۳۰امیر تتلو در تاریخ خورید: » می این توضیحات بر

مدتی به خاطر شغل پدرش  د.نفره زاده شپنج  ی و در یک خانواده آذری   با اصالتی تهران

اش، از نوجوانی کارگری زندگی کردند و امیر با توجه به وضع مالی خانواده رشت    در

تر از خود نیز دارد. امیر تتلو مدتی در کارگاه نجاری و است. او دو خواهر بزرگ  کرده
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ت.«  گاهی نیز در یک سوپرمارکت شاگرد بود. تحصیالت امیر تتلو، دیپلم ریاضی اس

 (  ۱4۰۱)ویکیپدیای فارسی، 

  وزیر و سفیر و تاجر نیست   ی مردم برخاسته، فرزندرتیب، او از میان عامه به این ت

اش  نامهی زندگیغرق در امکانات و دارای زندگی لوکس و مرفه نبوده است. در ادامه  و

که  می چیزهایی   میخوانیم  شوددهد  نشان  پذیرفته  تا  کرده  تالش  بارها  و   تا   ،بارها 

گان  ب رؤیت در چشم نخبخشی از نظام مسلط، جزئی از یک کل منسجم، جزئی قابل 

ای با عنوان »منم  ترانه  ای همچون خودش ماند.قدرت، باشد اما نشد و تنها محبوب عده 

خواند،  های جام جهانی می تام« در حمایت از تیم ملی فوتبال در بازی یکی از اون یازده

های قیمت و بازی در کوچهغمگین و صحبت از توپ پالستیکی ارزان  ای مایهدرونبا  

خودمانی  ی  یهاصحبت ،  بودنظر از قوت و ضعف ترانه و آهنگ، هرچه  باز هم صرف  .خاکی

 ز آدمی خودمانی.  بود ا

مقطعی تتلو،   شایددر  می   ، زیرکانه  ،  تیم  هوس  بازیکن  نه،  که  فوتبالیست  کند 

 ، که کندرا انتخاب می   آهنجایگزین علی کریمی، بشود! سپس هم تیم راه پرسپولیس و  

 شود و از قضا این نشدن به نفع اونمی  خوانیم که موفقاش مینامه ی زندگیدر ادامه

 .  بود

ترانه فضای  در  که  آن  از  پس  رسید،  مدتی  محبوبیت  به  زیرزمینی  برای های 

کسب درآمد و یا برخورداری از امکان برگزاری کنسرت و انتشار رسمی و  افزایی  شهرت

آن   یا  این  از  حمایت  به  شروع  سیاسی  چهرهآلبوم،  انتخابات  کردی  در  از   ۱۳88. 

اصالح بعد  کرطلبان حمایت  کاندیداهای  اما  اصالح د.  بساط  دیگر  که  مدتی  طلبان  از 

بار بر حق انرژی این  «پسر معمولی ایرانی». این  پیوستها  ، به رقبای آنشدرونق  کم 

ناو ی تبلیغاتی »انرژی هستهو ترانه  گذاشتای کشورش صحه  هسته بر  ای« را سوار 

ی صلح و سفیر موزه   ساختکلیپ »شهدا« را  نیز  مدتی بعد  ؛  خواندارتش  نیروی دریایی  

از ابراهیم رئیسی در برابر رقبای مختلفش حمایت  نیز    ۱۳9۶در انتخابات  .  دش حکومت  

   د و ...کر

های زندگی شخصی وی بعد  جنجال   های سیاسی،رغم تمام بندبازی به با این همه،  

تبدیل   . اوافزایدبر شهرت او می باز  شود. اما این همه  می منجر  از مدتی به بازداشت او  
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شود، هرچند که در میلیون کاربر می   4.4های« اینستاگرام با بیش از  به یکی از »شاخ 

 کند.  پدوفیلی می  نیزصفحاتش ترویج خشونت علیه زنان و 

های پرجمعیت و جنجالی در کشورهای  رود و کنسرتبعد از مدتی به خارج می 

می  برگزار  گسترههمسایه  دیگر  واقعی  کند.  خیرهی  کامالً  او  است.  محبوبیت  کننده 

می  اعالم  سویی  از  دارد.  پرتناقض  و  فرازوفرود  پر  گیاه رفتاری  که  و کند  است  خوار 

دوستدار طبیعت! و از سوی دیگر علناً مروج چندهمسری و حتی پدوفیلی! گاه به نظر 

یامبر رسد برای طرفدارانش، که از دید او کبوترانی »بغبغو« کننده هستند، حکم پ می 

کند و نه کتک یا مرشد را پیدا کرده است! هرچند که نه اعتیادش را پنهان و کتمان می 

هایش مملو از ترانهکند،  راحتی به خانواده و نزدیکانش فحاشی می به   2زدن همسرش را، 

 هایش هم پر از فحاشی!  الفاظ رکیک و خشونت است و کنسرت

همچنان   صدها  مراداما  نفری    دل  ترانههزار  با  که  همزمان  است  هایش 

. کنند می پنداری بیگانه خودو   پنداری ذاتهم
۳  
 

  !لو رفتن کتک خوردن سحر قریشی از تتلو ! / اعتراف به علت رفتارهای زشتشرکنا. نک. سایت  2

ای برای زن. آمیز است. هجونامهی »خانم وزیری« او که سراسر الفاظ رکیک و توهین ترانه برای نمونه   ۳

به تحقیق گلترانه )آسا حاجی  ای که  مردانگی  "میرزایی  و  زنانه  تتلیتی " تتلوتتلیتی  از  تنها یک (  ها 

  ،هاتتلیتی  طرفدارانش، موسوم به  راستی چرابهانگاری چیست؟  شوخی است! اما باید دید دلیل این شوخی

بر  ...    چشم  و  تباهی،  خشونت،  همه  این  همبسته روی  موضوع  به  پیشتر  و ذات اند؟  - خود  پنداری 

کنیم که خشونت ای زندگی می دهم. در جامعه اشاره کرده بودم؛ حال موضوع را بسط می   پنداریبیگانه

بودنش امری بدیهی است. بسیار شاهد کشته شدن و بریده شدن سر    ناموس ی  بر علیه زن به واسطه

ی ها به واسطهایم. در این سال شان )صاحبان این نوامیس( بوده زنان توسط شوهران و برادران و پدران 

تر گسترش یافته و به های اجتماعی که در دسترس همگان نیز هست، این اخبار بیشتر و سریع رسانه

ی دهشتناک رد مناسب دستگاه قضایی با مجرمین، عادی انگاشته شده است. نمونه ی عدم برخوواسطه 

همسر اهوازی به دست شوهرش بود که ویدیوی آن وایرال  -ی مونا حیدری، کودکاخیر آن قتل وحشیانه

های ناموسی دیگری یکی پس از دیگری رخ داد. هم شد و هنوز از مرگ او چندی نگذشته بود که قتل

ی ماجرا نیست؛ فراموش نکنیم خشونت تنها کتک زدن و به قتل رساندن نیست. همه روزه  ه اما این هم

های جنسی هستیم. بنابراین، های کار شاهد این خشونت ها، محلها، خیابانها، مدارس، دانشگاه در خانه 

خشونت آغشته به اند خصوصا که این  ها خو کردهها به این خشونت شاید بیراه نباشد که بگوییم تتلیتی 

زن که،  این  عالوه  به  باشد!  هم  روایت  و  طنز  و  موسیقی  »چاشنی  فرآیندِ  این  در  ستیزی«  زنها 

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-78/799122-%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%AA%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B4%D8%AA%D8%B4
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 »عاشقانه!«  یمرور یک ترانه
نفری   7۰۰۰به کنسرت اخیر او در ترکیه نگاهی بیندازیم، به جمعیت  کافی است  

های همیشگی او، کننده در آن، به مصرف مواد مخدر برروی صحنه، به فحاشیشرکت 

ی ابه ترانه های این کنسرت در میان انبوه ترانه  4ت.متری برای این کنسر ۳۰۰به صف 

پنداری تمامی آن جمعیت با این  »تو بذار برو منو« و همخوانی و همذاتبند  با ترجیع 

ی مورد بحث ملودی و تنظیمی موسیقی ترانه  کنیم. توجه می  ی عجیبی عاشقانه ترانه

ممکن است برای برخی   ،ایییی موسیق شناخت و سلیقه بسته به  ساده و تکراری دارد.  

 وجو کرد.  جست کالمهرچه هست باید در پس آهنگ باشد و برای برخی نه، ؛ خوش

 متن کامل ترانه را بخوانیم: 

 ؟ ها؟ ]نیست[ گذره عیب نیقدر بد می نیببینم این که داره به ما ا»

 تو بذار برو منو اصالً همین شبِ عیدی 

 تره جدیکه کنارِ من دلِ تو غمگین ببین حاال 

 ی هر کی تو تیمِ منه ضدّبا  بذار برو منو حاال که 

 آه، تو بذار برو منو 

 بدو همه لباساتو جمع کن

 تو بذار برو 

 اصالً همه چیو یادت بره در کل

 تو بذار برو منو  

 

ها نیستند، کودکان ها آنبرند که مخاطب این ترانه ها گمان میکنند. آنپنداری می سازی/ بیگانهدیگری 

امر نیز درمورد مردان نیز مصداق شان نیستند. و همین  ها، و همسران و دوست پسران ها، خود آن آن

 کنند که این الفاظ رکیک شامل حال خواهران و مادران و همسران و دوست دارد. آنان نیز گمان نمی 

شان براین است که این ها همه با »دیگریِ بیگانه« است؛ بنابراین، شود. همگی آنان گمان شان می دختران 

های خوانی کرد و برای پست های او خندید و رقصید و هم نگ توان با آهاست، می   دیگریتا زمانی که با 

 اش »بغبغو«! اینستاگرامی 

 کنسرت امیر تتلو در ترکیه غوغا به پا کرد / تتلو چقدر کاسبی کرد؟ نک. وبگاه سالم نو.   4

https://www.salameno.com/news/55300589/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 تنها وسطِ گل و الکل

 تو بذار برو اصالً 

 خور رو هم سگ  هاهمه هزینه

 از دلِ من دوره دلتحاال که 

 حاال که کردم همه جوره ولت

 شوره بهت ده دلحاال که حرفام فقط هی می 

 تو بذار برو منو 

 حاال که این قلبِ من کوهِ غمه 

 ی استرسا روِی منه همه

 بذار پس دلِ تو هم جون بکَنه 

 « تو بذار برو منو

و همخوانی هوادارانش با او در کنسرت شاهد تکرار برخی از این سطرها  طول اجرا)در 

 هستیم( 

 

ترانهگویا  هرحال،  به یک  هستیم.با  طرف  عاشقانه  این  ی  از  ترانهپیش  در  ها ها 

گذاری ندارم(. با این همه، عاشق همه نیاز )قصد ارزشبود و  معشوق همه ناز  معمواًل  

خواهد که رهایش کند و برود. سابق از او می عاشقِخطاب این ترانه معشوقی است که 

گذرد، گوید حاال که اوضاع بد می رسد. میخیلی ساده و صریح هم به این نتیجه می 

 است.  ده کردیگر فراموش را چیز هایت را بردار و برو! گویی همهلباسوسایل و 

سنگدلی معشوق و مهری و  و گالیه از بی   هشکوِدرستی اشاره کرد که  توان بهمی 

توان  می   همچنین  .داشته است  ی بسیارحتی لعن و نفرین او در ادبیات فارسی سابقه 

در میان ادبای را  ی جنسی  یگوعریانهای متعددی از استفاده از الفاظ رکیک و  نمونه 

فارسی   کردمشهور  نمونه  یادآوری  مشهورترین  از  یکی  شاید  ترجیعکه  آن  بند  های 

ها و دردسرهای آن و در ترک همخوابگی با زنان به سبب هزینه   معروف عبید زاکانی

ی میل توسط  توزی و بیزاری از ابژهکینآیا چیرگی  اما    .روی آوردن به خودارضایی است
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صحبت از رخ دادن   ،عامه   ی موردپسندهای فارسی به عنوان شکلی عاشق در ترانهسوژه 

 ؟  کندنمیی امروز ما در جامعهعاطفی  اتفاقی در مناسبات

شود چنان جهان معنایی باژگون می گردد و آنگونه برمیشود که ورق اینچه می 

های کردن  «دو دوتا چهارتاحتی »که عشق با نفرین کردن و خواست رهایی از معشوق و  

 ؟  خوردمی مالی گره 

افتاد. واقع اتفاق می به داشت؛ زیرا که    یی دیگرپیش از این هجران و شوق وصل معنا

عاشق و معشوق در بستری محجوبانه و با هزاران ترفند و تکیه بر بخت و اقبال، شاید 

دیدارشان   بودانگشتدفعات  واسطه  مقابل،   در؛  شمار  به  روزها  های رسانهی  این 

اپلیکیشن اجتماعی اقسام  و  انواع  و  ب،  افراد  هر  هها،  از  رعایت مخفیدور  یا  و  کاری 

و در دیدارها خیلی زود    راحتی با یکدیگر در تماس هستندبه مدام و    ات مرسوماخالقی

وصال   میتمامی  به تمنای  آشنایی،    شود!حاصل  مراحل  از  یک  هیچ  روابطی  چنین 

شان نیز سر و هنگامی که تاریخ انقضای گذرانند  نمیدلبستگی، تمنا، و عشق را از سر  

همین نزدیکی روابط و عادی بودن بسیاری چیزها، و به لطف ی  واسطه رسد، باز به  می 

همین   شّر(  به  اجتماعیرسانه )یا  نمیهای  اتفاق  هجرانی  و  جدایی  تا ،  که  زیرا  افتد 

 گون او خواهد بود!  همیشه اگر نه خود شخص، اما حضور شبح 

بر  آیا محبوبیت ترانهتر این است که  اما پرسش مهم  از این دست شاهدی  هایی 

 های ارزشی و هنجاری اجتماعی است؟ رگونی نظام دگ

شاهد    فرهنگ نولیبرالی در جهانتدریجی  چیرگی  همزمان با  های پیشین و  در دهه

آن را    7خواند، و کریستوفر الش   ۶آن را »نسل من«  5که تام وولف ایم  بودهنسلی    نبرآمد

به »خود که  اجتماعی -نسلی  از مسئولیت  باالتر  اهمیتی  و »خودشکوفایی«  ادراکی« 

از »نسل خودروزنامه   2۰۱2داد. در سال  می  نسلی که دیگر به    : نوشت   8«ی گاردین 

برایش بی دنبال آرمان  نبود و دیگر همبستگی بشری  معنا  های جمعی پدران خویش 

که  می  به رشدی  رو  نسل  رؤیایی هزینهنمود؛  را  و خرید خانه  را گزاف  دانشگاه  های 
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به دنبال   نه  با وضعیت اسفناک خویش  برای مقابله  ناممکن یافت، سخت کار کرد و 

   (Ball & Clark, 2013)مبارزات جمعی، بلکه به دنبال قسمی فرار فردی بود.

مدخل    نیبه ا  د یجستجو کن  جیکمبررا که در فرهنگ لغات    Decorum  ی واژه

 انتظار   نیا  از  ش یپ  چه آن   یعنی.  است  مؤدبانه آرام، و    شده،   کنترل  که  ی رفتار:  دیرسی م

 ییگو  خود«  »نسل  اما .  دهند   نشان  خود  از  ی رفتار  نی چن  ی عموم  انظار  در  افراد  رفتی م

 .  ست ین یو اجتماع ی رفتار ی هاچارچوب ن یچن دنبال  به گرید

تا    یراستبه دو مفهوم    نیا  دید  د یرفت؛ با  ییخودشکوفاو    یادراک-خودصحبت از  

 از اعراب دارد.  یمحل ی امروز «برالی نولاصطالح »به نسل  ی چه اندازه درباره

اند به عدم ثبات شخصیت، به »رنگ عوض کردن«،  منتقدان تتلو او را محکوم کرده

فاقد شغل   در متن جوامعی که اغلب افراد  از نظر دور داشت کهاما نباید این نکته را  

پذیری، سازگاری، و دگرگونی سریع« انعطاف »بازسازی هویت از منظر    اند:ثابت و دایمی

در بستر جوامع نولیبرال امروزی همان گونه که الیوت و اوری
9

گونه خود معتقدند، این   

کند، همان امروزی رفتار می های  هنجاربراساس    دقیقاً  تتلو کند. بنابراین،  را بازتولید می 

 نیز.   «هاتتلیتی »گونه که طرفدارانش، 

همچنین نیز نباید فراموش کرد که خاستگاه چنین رفتارهایی ایدئولوژی حاکمی 

رابطه »بازنمایی  آلتوسر  لویی  تعریف  بنابر  که  واقعی است  شرایط  با  افراد  خیالین  ی 

 شان« است.  هستی 

ها  ی برد و باختمسئولیت همه  و  خواهدمی محور  خودجهان نولیبرال که انسانی  

می  فرد  برگردن  می را  کشته  وگرنه  بکش  قانون  که  جهانی  حکم گذارد،  برآن  شوی 

پاافتاده ِ دستی و پیش عشق را نیز از امری واال به امری دمطبیعی است که  فرماست،  

می  این.  کندبدل  دیگر  در  در  جا  تو  های  موفقیت  عمق  ارتباط  میزان  با  نه  عاطفی، 

و هرآنچه با عدد قابل  رابطه  با تعدد  چه بسا  ات، بلکه  نه با خلوص و وفاداری و  ،  احساس

 شود. سنجیده شدن است در نظر گرفته می 
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او خود را فردی سرکوب شده، فردی   هایی که همچوناین جاست که تمام تتلیتی 

پنداری پندارند، با او همذاتدر تقال برای پیشرفت و رشد می   دیده نشده، فردی همیشه

شان از این عشق کنند سهم و گمان می   بینند خود می  همزاداو را  و چه بسا  کنند  می 

تو بذار برو خوانند »تنها چاپیده شدن بوده و بس. پس برای همین همه یک صدا می

جلوی ضرر را از همین جا بگیرند و حق « تا شاید  ها رو هم سگ خوراصالً همه هزینه

 خود را از این جهان المروّت بستانند. 

توان ارجاع داد که: »خود نولیبرال  ی جیم مک گوئیگان می از همین رو به گفته 

باید فردی بی پروا در ]تمامی[ اوضاع و احوال باشد، و برای آن که بتواند در شرایط  

دخواهانه زیرک و پرمایه و سازگار باشد«، به همین  اجتماعی داروینی بقا یابد، ]باید[ خو

گویند که شنوند، خنده زنان می خاطر است که آنانی که آهنگ »خانم وزیری« را می 

پروایان اش با آنان نیست، زیرا که آنان همه از بیکند، زیرا که روی سخنمی تتلو شوخی  

پنداری خور« با او همذاتسگها رو هم  گوید »تو برو هزینههستند؛ و یا آن جا که می 

که  می  زیرا  هزینهمحاسبه دانند  می کنند،  دایم  جنگل  ها  ی  در  ماندن  زنده  راه  تنها 

   نولیبرالیسم است.

ی معاصر ایران جامعههنجارهای  تر در بطن  حکایت از تغییری عمیقآیا  ها همه  این

گیری ساز شکل که زمینه  است  یتغییرات پرشتابی دیگر از همان  این نشانه  اآی  ؟دارد 

به »کارآفرین«، حداکثررساننده افراد  عنوان  تحت  شخصی  مزایای  و  سود  ی 

   ؟کننده« و جز آن شد»مصرف 

باشد می  نولیبرال در عرصهگیری این سوژه آمدهای شکلپی دانیم  هرچه  ی های 

ای سردستی از این نمونه  تنها   است. این ترانهبوده    کشفرهنگ بسیار مهلک و فرهنگ

ها  تحوالت است. تغییراتی که در سینما، کتاب، نمایش، هنرهای تجسمی و انواع حراج

 شان شد. های مکرر این تغییرند. نباید تسلیمهای اخیر شاهدش بودیم نمونهدر سال
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