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 :گذاری موسیقی راک از دیدگاه مخاطبانبرخورد و ارزش ۀتحلیل نحو
 موردی شنوندگان ایران و ترکیه ۀمطالع

 مهرداد نوری فرمحمدرضا آزاده

  

 چکیده
وارد مباحثات مهم اجتماعی، فرهنگی و هنری شد و  0691 ۀموسیقی راک از اواخر ده

ار داد و همچنان نیز مسیر خود را چندین نسل را تحت تأثیر ژانرهای گوناگون خود قر

های مهم یکی از حوزهبه هنری آن را  ۀگونحجم مخاطبین باالی این . دهدادامه می

شناختی مرتبط  با های جامعهموسیقی مردمی  تبدیل کرده است؛ با این وجود سویه

 ۀنحو تحلیل پژوهش حاضر تالشی است برای. های فراوانی داردآن هنوز نیاز به کاوش

 . هنری ۀگونگذاری مخاطبان این  برخورد و ارزش

نفر از  011های به دست آمده از این تحقیق به روش میدانی انجام و بر اساس داده

انجام شده   0101استانبول در ماه ژوئن  ۀروزکننده در فستیوال سه مخاطبین شرکت

ه و میزان در بخش اول پرسشنامه سؤاالت شخصی و کلی مطرح شده که سابق. است

بودن سن تأثیرپذیری، توانایی نوازندگی، مطالعه در این  نییپاتماس باال با این سبک، 

طرح در بخش دوم سه سؤال اصلی . آن است ۀنتیجسبک و تساهل باالی موسیقائی 

ی و مند عالقهو از کم به زیاد، میزان اهمیت،  5تا  0 ۀشمارکه مخاطبین از  شده است

، ژانر «موسیقی»رح شده را  مشخص کردند و در آن فاکتور جذابیت فاکتورهای مط

در مجموع امتیازات، به باالترین رتبه رسیدند که  «آزادی»و عامل  «ترش متال»

گویای توانایی برقراری ارتباط با موسیقی، ژانرشناسی و تصاحب معنایی توسط 

ساختار ای در مخاطبین در این سبک است؛ سبکی که مخاطب را به کنش فعاالنه

توان این تقابل دوسویه، می ۀنتیجدارد و در شعری، تصویری و موسیقائی خود وا می

 .   گیری مخاطبان فعال را داشتانتظار شکل

 ، ژانرشناسی، تصاحب معناییمخاطبان فعال، موسیقی راک: واژگان اصلی

 

                                                 
 ی موسیقی، دانشگاه هنر، تهراناستادیار دانشکده     azadehfar@art.ac.ir 

  ،هنر و معماری، تهران ۀدانشکددانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر                          m.norouzi_sh@yahoo.com  

09/0/61: پذیرش                                                                       5/7/96:  دریافت  
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  مقدمه

ناپذیری به طوور  ترجمه های متناقض قابل درک بودن وموسیقی تنها زبانی است که از مشخصه

موسویقائی   ۀتجربو از  هر چند که مسرت احساسی نیوز مطمننواب بخشوی   . توأمان برخوردار است

(. 0-9: 0090اسوتور،  )آورد، دشوار است است، با وجود این توصیف آنچه موسیقی به ارمغان می

یوادی را  های زگیر حرف و حدیثی همهبه صورتموسیقی هنری است که از ابتدای خلقت خود، 

گو را در مقابل هم قورار  دبه دنبال خود یدک کشیده و همیشه طرفداران متعصب و منتقدین تن

 . داده و مشکالت خاص خود را داشته است

ایون موسویقی   .  انقالبوی عظویم رد داد   0651 ۀدهدر  «0رولاند راک »با شروع موسیقی 

راک .  های خود را بازنگری کننود زشرا مجبور کرد نظام ار ترها بزرگها شد و باعث ترس دولت

(. 00-00: 0095پاسوکال،  )، خشن و پرانورژی  پر سر و صدامعمول، ای بود غیرموسیقیاند رول 

کننوده خوارش شود و در    _سرگرم ابصرف ۀپدیدموسیقی راک از قالب یک  0691 ۀدهاما در اواخر 

این جریوان توازه کوه بوا      با شروع(. 095: 0095پاسکال، )چارچوب مسائل اجتماعی قرار گرفت 

توری  شعری، تصویری و موسیقائی همراه بود، نسل جدید توانست با امکانوات پیشورفته   راتییتغ

 . خود را در قالب موسیقی بیان کند

هوای گونواگونی   آمدند و ایون مسویر بوه کشوور     به وجودهای بیشتری گروه 0671 ۀدهدر 

دوم  ۀنیمو و خصوصاب  0691 ۀدهاما این . وردآ به وجودای نیز های مشتق شدهکشیده شد و ژانر

بوه  آن بود که با گسترش و محبوبیت ژانرهای راک در بسیاری از کشورها، ایون سوبک خوود را    

موسیقی اول در جداول موسیقی جهان معرفی کرد و با تقسیم به ژانرهای بسیار گوناگون  عنوان

جلب نمود و قشرهای مختلفوی را بوه    و متنوع مخاطبین متفاوتی را نیز در سراسر دنیا به خود 

پیدا کرد، ولوی  کماکوان در    رییتغاین جریان کمی  0661ی در دهه. تحسین یا انتقاد  واداشت

پیشین، کموی   ۀدهو رنگارنگ  نانهیب خوشژانرهای جدیدتر فعال بود و با فاصله گرفتن از فضای 

                                                 
1. Rock & Roll 
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د اداموه داد و همچنوان بوا گونواگون     های بسیاری به مسویر خوو  با گروه تررهیتو  تر نهایگرادرون

شناسوی   در این مقاله با اتخاذ رویکرد جامعه. اندازدساختن ژانرهایش، مرگ خود را به تعویق می

 قورار داده  مطالعه مورد پسند را  هنر قصد داریم چگونگی پاسخ مخاطبین به انواع موسیقی مردم

هوای   سوتگی نودارد، بلکوه ویژگوی    هوای موسویقی ب   و نشان دهیم که این پاسخ تنها بوه ویژگوی  

 .مخاطبین نیز در این فرایند مهم است

 

 طرح مسئله

برخوورد   های گردآوری شده از چگونگیدر این پژوهش سعی شده است با تحلیل و بررسی داده

های مهم موسویقی مردموی، از   مخاطبان سبک راک، به عنوان یکی از حوزه گذاریارزش ۀنحو و

زدایوی صوورت گیورد؛ چورا کوه در       ، فلسفی و هنری آن نوعی ابهوام شناختیساختارهای جامعه

 .کشور ما به دالیل گوناگون کمتر به  این مسنله پرداخته شده است

 :سازد های اصلی این پژوهش را می اصل بنیان سه پرسش

ی مخاطبان در این سبک چگونه است و علل مختلف مانند سن، سوابقه  ریرپذیتأثاول آنکه 

از ژانرهوای مربووط بوه ایون      هوا  آنشوان و شوناخت   با موسیقی مورد عالقه ها آناس و میزان تم

پیرامون این سبک موسویقی توا    ها آنبا نوازندگی، و مطالعات  ها آنسبک، میزان آشنایی عملی 

پی پاسخ به آن هستیم این است کوه  ر چه اندازه در این تأثیرپذیری نقش دارد؟ سوال دوم که د

ی موسیقی انعطاف یا به عبارتی تساهل ها سبکتا چه اندازه در مورد دیگر  شنوندگان این سبک

ایون  « فعوال »منودان   دهند؟ سومین مسنله این است که اساساب نگرش عالقه موسیقائی نشان می

راسوتا  آن در جوامو  دیگور هوم   « فعال»مندان  سبک در داخل ایران تا چه اندازه با نگرش عالقه

 است؟ 
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 چارچوب نظری
 فرهنگی مخاطب فعال ۀسرمایپسند و بل موسیقی مردمتقا

 ۀهمو پسند چیست، زیورا  معناست که موسیقی مردمپردازان این سؤال بیبه نظر برخی از نظریه

هوای  از این رو  اتفاقاب برخی از گونوه . شوندها توسط مردم و برای مردم تولید و اجرا میموسیقی

پسند تلقی شوند و برخوی  بین مردم دارند، باید مردم کالسیک که طرفداران زیادی در موسیقی

که طرفداران خاصی دارند، باید انحصاری و ( مثل ژانر ترش متال)پسند مردم از اشکال موسیقی

هوای  بنودی موسیقی راک از تقابل تقسویم (. 00: 0097کوثری، )پسند به حساب آیند غیر مردم

آورد و موی سر بور  « هنر و سرگرمی»طور ینو هم « موسیقی جدی و مردم پسند»بزرگی مثل 

: 0660والسر، ) کردیمها کمتر از آن چیزی است که تصور میشکاف بین دو قطبی کند یمثابت 

پسند ارائه توان گفت که یا باید تعریف جدیدی از موسیقی مردمرو، به صراحت میاز این(. 017

-برخوی ژانرهوای راک را از تقسویم   ( داقلحو )یا باید  تمامی ژانرهای راک در آن بگنجد کرد که

 . پسند کنار گذاشتبندی در موسیقی مردم

-موسیقی موردم  دربارۀدو مکتب یا رویکرد نظری نقش بسیار مهمی در گشودن باب بحث 

کوه بویش از هموه از     0شاخصی چون تنودور آدورنوو  ۀچهرمکتب فرانکفورت با : اندپسند داشته

او بور  هور بحثوی     بدبینانۀ  آن شکایت داشت و دیدگاه  شدنییکاالو فرایند  «صنعت فرهنگ»

پسند سایه افکنده بوود؛ و مکتوب بیرمنگوام کوه ایون بحوث را بوا طورح         ی موسیقی مردمدرباره

 صورفاب که در آن مخاطوب  ( 50-55: 0097کوثری، )جدیدی کرد  ۀمرحلهایی نوین وارد دیدگاه

مطابق مفروضوات رویکورد    یپژوهمخاطب تب در مک. آمدمنفعل به شمار نمی ۀکنندمصرفیک 

خود   «مخاطب بودن»پژوهی، های مخاطب، به عنوان یکی از رهیافت«تحقیق دریافت»پژوهشی 

کوایول،  مک)شود شده و گوناگون از اعمال اجتماعی و فرهنگی  تلقی میشکلی آموخته ۀمنزلبه 

0091 :001-006    .) 

                                                 
1. Serious & Popular music 
2. Art & Entertainment 
3. Theodor Adorno 
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نادیوده گورفتن ماهیوت فعوال      به خاطرگ مردمی برداشت منفیِ  فرهنگ نخبگان از فرهن

شوود ایون   گفتوه موی  . های آن، امروزه مورد انتقواد قورار گرفتوه اسوت    مصرف هنر مردمی و فرم

بندی فرهنگ به انوواع فرهیختوه و   ی مغرضانه و تصور باطل تقسیمداور شیپها بر اساس قضاوت

های متمرکز بر مخاطب ه نظریهنگاهی کلی ب(. 05-09: 0095شوکر، )عامیانه مطرح شده است 

ها از مخاطب منفعول بوه سووی مخاطوب     دهد که نظریهنشان می( های ارتباطاتبه ویژه نظریه)

 ۀنظریو پسوند از  موسیقی موردم  ۀحوزهای مخاطب در به بیان دیگر نظریه. اندفعال حرکت کرده

ذیرش وضوعیت  دانسوت و وی را بوه پو   که مخاطب را موجودی منفعل موی ( 0651 ۀده)آدورنو 

کورد، در  ی وضوعیتش در جهوان موتهم موی    موجود و اطاعت از مراج  اقتدار و عدم تأمل درباره

کوه بور   ( 59و  90: 0097کووثری،  )ی اخیر به سوی ایده مخاطب فعال سوق  یافته است هادهه

دهی به معنای موسیقی و زندگی خود شرکت داشته و آن مخاطب اتفاقاب خالقانه در شکل ساسا

 .کندعتراض میا

از . اهمیت بسیار دارد ها آنشناسی هنر شناخت نهاد مخاطبان و سرشت واکنش در جامعه

در واقو  بوا   . توان بدیهی دانست یا پیش پا افتاده تلقی کردرو، موضوع دریافت هنری را نمیاین

بنوی  م( 0675)کنندگان منفعل برخورد کرد و توجیه آدورنو توان همچون مصرفمخاطبان نمی

بنوابراین خواننوده، بیننوده یوا     . رسود ، درست به نظر نمیها آنهای فرهنگی به پیام «تزریق»بر 

فرهنگی بدون عمل دریافت یا  ۀفراوردشنونده فعاالنه در ساخته شدن کار هنری شریک است و 

 (. 001-000: 0097ولف، )مصرف، ناکامل است 

لوی نقاشی، یک شعر، یا یوک موسویقی،   اشاره دارد که درک یک تاب( 0676)یر بوردیو پی

ایون   ۀالزمو هاست، و مستلزم تسلط بر رمزگان نمادین خاصی است که اثر، تجسم و تعینی از آن

(. 50: 0097راموین،  )اسوت   «فرهنگی ۀسرمای»مناسب  ۀگونخود، برخورداری از  ۀنوبتسلط، به 

از ایون   هوا آنگویای برخورداری برخورد مخاطبین این سبک و میزان اطالعاتشان  ۀنحورو، از این

جریوان پوا    )از دیگوران  ( 0110)بوردیوو   ۀگفتای که آنان را به فرهنگی است، سرمایه ۀسرمای
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رسواند  جامعوه و فرهنوگ مشوروع موی     ۀنخبو کند و بوه جایگواهی در سوط     متمایز می( تجاری

 (. 001: 0097کوثری، )

نماینود  همان هستند که می ندرت بهکه مخاطبان بندی کرد که با آنتوان چنین جم می

هوای  گیوری هوا و جهوت  های متغیری هستند که مرزهای مشخصی ندارند و انگیوزه و غالباب جم 

ای خود رسانه ۀاستفادای برای همیشه آشفته است و حتی در برخی مواق  هم هیچ انگیزه ها آن

ثبوات نیوز در موواقعی کوه     ندارند، با این وجود، در میان این همه پیچیدگی و آشفتگی ظاهری، 

اموا ایون   . شوود ماننود، یافوت موی   رسند و بواهم موی  می به همها با رضایت متقابل مردم و رسانه

وضعیتِ حواکی از  . فریبی یا تبلیغ ایجاد نمودوضعیت چیزی نیست که بتوان به راحتی و با عوام

گیورد یوا از   اطبان ریشه میها تنها یا از نیازهای اجتماعی واقعی مخارضای متقابل مردم و رسانه

 (. 007-009: 0091مک کوایل، )ها و عالیق و سالیق مردم های تصادفی خالقیت رسانهتالقی

 

  

 تعریف مفاهیم

 فرهنگخرده. 1

به چرایی و چگونگی عالقه به سبکی خاص از موسیقی گاه عقاید مشترکی را بین مخاطبین آن 

کمک کنود، کوه در آن افوراد توا حود       0یل خرده فرهنگتواند به تشکآورد و نهایتاب میمی وجود

هوا و  کننود؛ اگرچوه کوه تفواوت    پوشوند و رفتوار موی   اندیشند، لباس موی زیادی شبیه به هم می

 .احساسات شخصی همیشه تمایزاتی را به همراه خواهد داشت

-خورده . کندرا ایجاد می ها فرهنگخردهای است که سبک موسیقی یکی از عناصر پیچیده

-مسلط ارائه موی  های بیانی یا سبکی از زندگی است که در پاسخ به نظامهنگ نمایانگر حالتفر

ای که با رمزگوان و نمادهوای فرهنوگ    های خود را در جامعهبتواند ارزش ها آنشود تا به کمک 

                                                 
1. Subculture 
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خوارش از   هوا  خورده فرهنوگ  از طورف دیگور اعضوا     . مسلط اشباع شده است، به نموایش گوذارد  

کننود، هوویتی   سازی استفاده میبقه و تحصیالت از عناصر نمادین برای هویتهای طمحدودیت

شووکر،  )دهود  ی زنودگی اجتمواعی قورار موی    کارانهرا خارش از شکل مرسوم و محافظه ها آنکه 

0095 :057-059.) 

های مرسوم و مستقر و اجبارهای رایج اخالق بوورژوایی  این اقلیت خالق قراردادها و میثاق

 هوا  فرهنوگ خورده در واق  این . دهدفرهنگ خاص خود را شکل میکشد و خردهش میرا به چال

ای برای اعتراض جوانان  هستند که به جای آنکه از طریق فعالیوت سیاسوی خوود را ابوراز     شیوه

 (.95و  99: 0097کوثری، )شوند کنند، از طریق مناسک و سبک زندگی خاص ظاهر می

 

 شناسیژانر. 2

ی که فقط در یک ژانر خاص بگنجد وجود ندارد، چورا کوه همیشوه در معورض     مطلق ۀنمونهیچ 

ولی با این حال، ما نیاز داریم، با . کندو خود را تجدید می ردیگ یماشتراک با ژانرهای دیگر قرار 

های ثابت شوده، مورزی بورای ژانرهوای متفواوت تعریوف کنویم        توجه به مختصات اساسی نمونه

. توان بوه عنووان یوک نووع یوا گونوه مشوخص کورد        نر را اساساب میژا(. 000: 0690جیمسون، )

پسوند،  هوای آکادمیوک از موسویقی موردم    های استاندارد و تحلیول های گوناگون، تاریخدانشنامه

در واقو  وضوعیت موجوود بوه     . نگرنود اصلی می ۀدهندسازمانهمگی ژانر را به عنوان یک عنصر 

موسویقی وجوود دارنود کوه بوه خووبی توسوط         دهد که ژانرهای مشخصوی در روشنی نشان می

 (.099: 0095شوکر، )شوند شنوندگان تشخیص داده می

های موجود در مورد ژانرها، باید گفت در تحلیل سواختار شوعری، تصوویری و    بحث ۀهمبا 

ژانور   00در ایون پوروژه   . های چشمگیری قابل مشواهده اسوت  موسیقائی ژانرهای مختلف تفاوت

پایانی قورن   ۀدههرا ژانرهای شاخص راک در سه  ها آنتوان ته است که میمورد سؤال قرار گرف

 .     بیستم به حساب آورد
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 تصاحب معنایی. 3

ها و معانی خاص خود را بوه هموراه دارد کوه    ها، جذابیتها، دیدگاههر سبکی از موسیقی ویژگی

بایود  . خوورد ه چشم موی خور توجهی بکمی و کیفی در راتییتغمتعاقباب در ژانرهای گوناگون آن 

هواو در ژانرهوای   فاکتور مطورح شوده در پرسشونامه از سووی گوروه      00اشاره داشت که تمامی 

 .مختلف راک، به نوعی در ساختارهای شعری، تصویری و حتی موسیقائی منعکس شده است

رفته در این موسیقی مخاطبان خود را به مشارکت  به کارو فناوری ( محتوا)از این رو متن 

خوانود، ایون موتن کوه حواوی      ی زیباشناختی، سیاسی و فرهنگی فرا میهای خالقانهر فعالیتد

 «0فرایند تصاحب»ی است به یک معنای خاص ارجاع ندارد و مخاطب در معناشناختنوعی تکثر 

(. 70-70: 0097کووثری،  )گیرد که کدام معنا را اتخاذ کند و به استخدام در آوردن، تصمیم می

هوای  فرهنگ نیز ممکن است از نظر گرایشات و تفکورات تفواوت  اعضای یک خرده در واق  حتی

که هر یک با توجه به میوزان آگواهی و تجوارب خوود،      زیادی با یکدیگر داشته باشند، به طوری

هوایی همسوان و   ها گاه دیدگاهاین بحث ۀهمولی با . تفسیر و تأویل شخصی خویش را ارائه کند

 .شودمیز دار و بارپدی ها آنهمسو در میان 

جدید مخاطبان، نه تنهوا بور اهمیوت     ۀنظریکند که در بیان می( 0660) 0جنسن. بی. کی

ها نیز تا حد زیوادی بوه   شده از محتوای رسانهشود، بلکه معنای اقتباستاکید می   هاآن  ۀتجرب

( 0691) 0هوال . بوه قوول اس  . تصورات، تجارب، و مکان اجتماعی یکایک مخاطبان بستگی دارد

 «رمزگشوایی »اساس نگرش و آرزوهای خوود  ر ای را بشده در متون رسانه مخاطبان معانی ارائه

موک کوایول،   )گیورد  کنند، هرچند این کار در یک چارچوب تجربیات نسبتاب مشابه انجام میمی

0091 :051 .) 

 

                                                 
1. Appropriation Process  
2. K. B. Jensen  
3. S. Hall  
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 روش تحقیق

نقوش  ( هااطبان سایر رسانهدر مقایسه با مخ)مخاطبان موسیقی  ۀکنندتعیینهای یکی از ویژگی

اسوت   هایی از مخاطبوان در آن بخش ۀگستردموسیقی و همچنین مشارکت  ۀزندمستمر اجرای 

 (.        71: 0091کوایل، مک)

 011ای بیش از نمونهدر این تحقیق میدانی که با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شد، 

اسوتادیوم اینونووی   »در  «0فستیوال سونیسوفر »ن کنندگااند، که از بین شرکتنفر حضور داشته

قبول از ورود بوه اسوتادیوم و یوا در زموان       هااین پرسشنامه. اندترکیه انتخاب شده «0بشیکتاش

گیوری مخواطبین   سعی ما بر هدف. ی شده استآور و جم ها توزی  تعویض و تست صدای گروه

اساس اصل پاسخگویی با میول و دقوت، از   گوناگون از هر دو جنس بوده  و  نیز انتخاب افراد، بر 

میان هزاران نفری که برای دیدن و شنیدن این موسویقی دور هوم جمو  شوده بودنود، صوورت       

گیوری و  کتبوی ثبوت شود و موورد انودازه      به صورتنظرات هر یک از پاسخگویان  . گرفته است

تطبیقی مورد  ورتبه صتحلیل قرار گرفت؛ سپس به روی نمودار منتقل گردید که در این مقاله 

 .         تحلیل قرار خواهد گرفت

ی اول پرسشنامه تعدادی سؤاالت شخصی در مورد سن، ملیوت، میوزان و سوابقه    در بخش

های دیگور موسویقی   گوش دادن به این سبک، مطالعه در این زمینه، نوازندگی و تماس با سبک

عنوان شوده کوه در آن میوزان    تری تر و قابل بحثدر بخش دوم سؤاالت مهم. مطرح شده است

-های موسیقائی، شعری و تصویر جلد آلبوم، ژانرهای شاخص و دیودگاه توجه و عالقه به ساختار

 . این سبک به پرسش گذاشته شده است ۀکنندهای جذب 

درصود از کشوور    7/99 :شرکت کنندگان این فستیوال در این پژوهش شوامل  نمونه ۀجامع

در تنظویم و  . از ایران و مابقی از دیگر کشورهای جهان بوده اسوت درصد  0/05، (ترکیه) میزبان

                                                 
0. Sonisphere Festival  
2. Beşiktaş İnönü Stadium 
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توزی  این پرسشنامه سعی در عدم ورود به حریم شخصی افراد بوده است تا با آسوودگی خیوال،   

ارائوه   ۀنحوبدون فشار و با میل و رغبت به آن پاسخ دهند که در این میان نوع برخورد، توضی ، 

 .ی، از اهمیت باالیی برخوردار بوده استو ارتباط با افراد برای همکار

هوا،  شومارش داده : ی به تصویری دقیق از این پژوهش اقداماتی شوامل ابی دستنهایتاب برای 

ها، نموداری گیری، تنظیم و ثبت داده، دقت و اطمینان در اندازهمعتبر ریغهای حذف پاسخنامه

های نهوایی انجوام   ایسه و تحلیل دادهبندی کلی امتیازها و مقها، جم کردن و درصدگیری پاسخ

 .قابل قبول، مورد تطبیق و مطالعه قرار گرفته است ۀپاسخنام 011شد و در نهایت  

ها، این پژوهش ادعایی مبنوی بور تعمویم دادن    این تالش ۀهمالبته باید اشاره داشت که با 

یوال و یا کل مخواطبین  کننده در این فست، بر کل افراد شرکتنمونهنتایج به دست آمده از این  

های فرهنگی وی از فراورده «تفسیر»از سوی دیگر سرشت مخاطب و چگونگی . این سبک ندارد

 (.  009-006: 0097ولف، )ناپذیر فرض کرد ر توان مسلم و تغییرا نمی

 

 های تحقیقیافته

 تحلیل بخش اول

 سن، سابقه و میزان تماس. 1

ساله را  50تا  00باشد که از سال می 9/00سنجی ن نظرکننده در ایمیانگین سنی افراد شرکت

ایون  . توان یافوت سال می 01جویی از این موسیقی را در میانگین سنی اوش لذت. گیردبر میر د

به عنووان مثوال شووکر    . مطلب از  سوی تاریخ نگاران این سبک نیز مورد تأیید قرار گرفته است

ی وسوی   و گسوتره  0651ی انود رول در دهوه   کننودگان راک تورین مصورف  معتقد است بزرگ

 (.050-050: 0095شوکر، )اند  ها بوده ساله 05تا  00ژانرهای بعدی آن، بین 

 انیو در مدادن بوه ژانرهوای راک    گووش  ۀسوابق سوال   5/6بعدی میانگین  توجه قابل ۀنکت

بوا ایون   هوا، میوانگین شوروع تمواس     سنجی است که با تحلیل این دادهکنندگان این نظرشرکت
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ی زودهنگوام  ریرپوذ یتأثرسد که عوددی قابول توجوه اسوت و گویوای      می 0/00موسیقی به سن 

و اطرافیوان   هوا  یکالسو هوم مخاطبین نوجوان این سبک از موسیقی است که از طریق دوستان، 

سوالگی   01گیرد و معموالب تا اواسط تری به خود میشود و به تدریج رنگ و بوی جدیمیسر می

بوودن سون    نییپوا یکی از علل ( 001: 0660) 0رابرت والسر. ماندأثیر خود باقی میدر حداکثر ت

که طبیعتاب  داند یم «0عدم اقتدار»مخاطبین در این سبک را فایق آمدن این موسیقی بر تجارب 

 .است گشا راهدهنده و و بخش، نیربرای یک نوجوان گیرا، هویت

سواعت در روز بوه موسویقی     0/5میانگین کنندگان با مورد بعدی این است که این شرکت

سپارند که میزانی قابل مالحظه است و نشان دیگری خود در ژانرهای راک گوش می ۀعالقمورد 

در  هوا آن بر ایون اسواس، شواید بهتورین سواعات      . ها آناست از جدی بودن این موسیقی برای 

 . شودروز در تماس با این موسیقی سپری میشبانه

 

 ، مطالعه و تساهل موسیقائینوازندگی. 2 

انتخاب شده از مخاطبین این فستیوال، خود نوازنده هسوتند کوه از میوان     نمونهدرصد از   9/99

، فلووت، ویلون،   5بووردز ، پیوانو و کوی  5، گیتار بویس 0انواع گیتار، درامز: به توانمی ها آنسازهای 

گر موسیقی اعتبار بیشتری به های دیاشاره کرد که در قیاس با مخاطبین سبک... ساکسیفون و 

. کننود میاند و خود در خلق موسیقی شرکت اینان صرفاب به شنیدن بسنده نکرده. بخشدمی آنها

ایون آشونایی باعوث    . این دسته از شنوندگان با موسیقی به صورت علمی و عملی آشنایی دارنود 

 .شود درک و لذت بیشتری در هنگام تماس با موسیقی می

                                                 
1. Robert Walser  
2. Powerlessness  
3 . Drums  
4 . Bass Guitar  
5 . Keyboards  
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خوود، میوزان    ۀعالقفعال بودن این مخاطبین در برخورد با موسیقی مورد  دلیل دیگری بر

درصد افراد مورد مطالعه در این پروژه، در مورد ژانرهای  9/77. در این زمینه است هاآن ۀمطالع

گر آن است کوه  این امر نشان. پردازند ها می سایت ها، مقاالت، مجالت و وبکتاب ۀمطالعراک به 

مند هستند تا آگاهانه با موسیقی موورد پسوند خوود ارتبواط داشوته       بک عالقهشنوندگان این س

 .باشند

هوای دیگور   دهنودگان بوا سوبک   درصد این پاسخ 5/71قابل توجه بعدی آن است که  ۀنکت

بلووز، جوز، کالسویک،    : هوای توان به سوبک کنند و از آن میان میموسیقی نیز ارتباط برقرار می

بررسی بیشتر آمار بدست آمده در ایون  . اشاره داشت... ولک، فانک و کانتری، الکترونیک، پا ، ف

تساهل موسیقائی باالی این افراد است که خود را محودود بوه سوبک خاصوی      ۀکنندآشکارمورد 

ای از رضوا صومیم و    در مطالعوه . کننود دانند، حتی سبکی که به آن احسواس نزدیکوی موی   نمی

بر اسواس ایون مطالعوه افورادی کوه      . شود ر مطرح میای دیگ ساسان فاطمی این موضوع به گونه

توری هسوتند و از میوزان تسواهل موسویقائی      التقاطی ۀذائقپایگاه اجتماعی باالتری دارند دارای 

طلبوی  تور، در عووض انحصوار   در حالیکه افراد دارای پایگاه اجتماعی پوایین  بیشتری برخوردارند،

 (.007: 0099صمیم و فاطمی، )موسیقائی بیشتری  دارند 

 

 تحلیل بخش دوم

 «طرح جلد آلبوم»و « شعر»، «موسیقی»اهمیت سه عامل . 1

اهمیوت   ۀدرجو در  بواالترین   «0موسویقی »شود، عامول  طور که در نمودار اول مشاهده میهمان

( 5)نفر به آن بیشترین امتیاز ممکن یعنوی   097ی که به طوربرای مخاطبین قرار گرفته است؛ 

                                                 
1. Music  
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 ۀفاصول بوا   «0طراحوی جلود آلبووم   »بعدی قورار گرفتوه و عامول     ۀرتبدر  «0شعر»عامل . اندداده

 .معنادارتری در مقام سوم جای گرفته است

باید گفت اکثر مخاطبین موسیقی، خط آواز  «شعر»بر  «موسیقی»در تحلیل برتری عامل 

بوه   برخوردشان با آن ۀنحوکنند تا متنی شعری و را بیشتر به عنوان ملودی موسیقائی درک می

صوداهای گفتوار    0به نظور هربورت اسپنسور   . ی است که گویی سازی در حال نواختن استصورت

هوای آوایوی مسوتقل    جدا شده و بوه عنووان موجودیوت    ها آنهیجانی به تدریج از کلمات همراه 

بوا آن کوه طرفوداران گواهی     (. 00: 0090اسوتور،  )شووند  تر میآیند و به موسیقی نزدیکدرمی

، اما این خواندن صرفاب شعری نیسوت و در  کنند یمتند و با خواننده همراهی شعرها را حفظ هس

نظر و اجماع د اکثر موارد این لحن، تأکید، طنین و دیگر عوامل موجود در خواندن است که مور

شود تا مخاطب آن را و باعث می( که احساسی از اشتراک را نیز به دنبال دارد)تماشاگران است 

نیوز دیوده    5گاستون.تی.ایی ۀنظریاین امر در . قی درک و دریافت کند تا شعرتر به موسینزدیک

 نیتور  مهوم سوازند، اموا   وی معتقد است اگرچه کلمات اشعار پیام خاصی را منتقل موی . شود می

گفتوار اکثوراب در   (. 95: 0091پتورز،  )کالمی آن اسوت  ارتباطی موسیقی به خاطر وجه غیر ۀجنب

هنگوامی کوه   »بنابراین. شودراست درک و پردازش می ۀنیمکراب در چپ و موسیقی عمدت ۀنیمکر

موسیقی و کلمات در پیوند تنگاتنگ با هم وجود دارند، همچنان که در کلمات آوازها بوه چشوم   

 ۀنیمکور واحود در   5بخشی از یک گشوتالت ۀ مثاببه  اتفاقرسد که هر دو به خورد، به نظر میمی

 (.90-95: 0090استور، )« شوندراست جایگزین می

باید عنوان داشت که با وجوود اینترنوت و تغییور نووع      «طراحی جلد آلبوم»در مورد عامل 

دی به حالت الکترونیک و در قالب اثر از حالت فیزیکی و در قالب صفحه، نوار کاست و سی ۀارائ

                                                 
2. Lyrics  
3. Album Cover Art  

Herbert Spencer 4.  
5. E.T.Gaston 
6. Gestalt 
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هوای پیشوین موورد    شودت دهوه  به دیگر این عامل  0111 ۀدهخصوصاب در  0فایل صوتی فشرده

در هیوات محصوول فرهنگوی     آنکه در حقیقت آثار به جای . توجه نسل جدید قرار نگرفته است

جوای   هاآن های پخششده در دستگاهدیجیتال و فشرده به صورتظاهر شوند،  بندی شدهبسته

شوکل   ها به فایل ۀگستردگیرند که  این امر در کشورهای کمتر توسعه یافته، از طریق تکثیر می

 .غیرمجاز، نمود بارزتری پیدا کرده است

ادبی و  تجسمی  وجهبر  «موسیقی»در تحلیل نهایی این پاسخ باید اظهار داشت که عامل 

کند، چرا که به نظور   یابد و توجه بیشتری را به خود معطوف میاین محصول مشترک برتری می

شوی از آن از اهمیوت بیشوتری    رسد از نگاه  مخاطب، خود موسیقی و هیجان و احساسات نامی

 .   برخوردار باشد

 برای مخاطبان« طرح جلد آلبوم»و « شعر»، «موسیقی»بررسی میزان اهمیت سه عامل : 1نمودار 
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 ی به ژانرهامند عالقه. 2

، (امتیواز  0010بوا  )در مجمووع   «0متوال تورشش  »دهود ژانور    برسی نتایج این  تحقیق نشان موی 

 کالسیک هوی»ژانرهای . مورد مطالعه قلمداد شد ۀگانسیزدهژانرهای  ترین ژانر در میانمحبوب

 (.0نمودار  .نک)اند های بعدی جای گرفتهنیز در رتبه «0هارد راک»و  «0متال

ترش متال ژانری است با ساختار موسیقائی پیچیده و تکنیکی و اشعاری منتقدانه از جنگ 

 به وجوود ای سنگین و جدی خاشگر، موسیقیبا تمپوی سری  و پر 0691 ۀدهو سیاست که در 

در تحلیل پیشروی این ژانر در این نمودار باید عنوان کرد که حضور چهوار گوروه اصولی و    . آورد

بوود   گوذاری شوده  نوام  «5چهار بزرگ»یعنی  آنها  گذار این ژانر در این فستیوال که به نام نبنیا

فستیوال یکی پس از دیگری به ( پایانی)سوم آید که در روز ای به حساب میعامل تعیین کننده

 .اجرای برنامه پرداختند

طوی  های مختلفی وجود دارد و با توجه به اینکه ها سلیقهگونه فستیوالبا این حال در این

متوال و  گرانج، نومتال، پاورمتال، هوی: هایی در ژانرهای گوناگون مثلدو روز اول فستیوال گروه

طوور کوه در نموودار    توان مخواطبین ایون فسوتیوال را هموان    جموع میشرکت داشتند، در م... 

 .متال دانست-قمند به ژانرهای گوناگون راک مشخص است عال

 ۀریشو اختصاص دارد که باید آن را منب  اصولی و   «متال کالسیک هوی»دوم به ژانر  ۀرتب

 ۀهمو نوام عموومی   متوال بوه عنووان     هووی م نا. دانست 0671 ۀدهژانرهای دیگر متال از شروع 

 «هوارد راک »در مقام سوم نیوز ژانور   . گیرد های مربوطه به این گونه مورد استفاده قرار می شاخه

بوه   0691 ۀدهو هایی است که از اواسوط  گیر و مربوط به گروهقرار گرفته که آن نیز عنوانی همه

دانند اموا برخوی    یبعضی نویسندگان این دو ژانر را مترادف م. تری را ارائه کردندبعد راک خشن

                                                 
1. Thrash Metal 
2. Classic Heavy Metal 

3. Hard Rock 

4. Big Four 
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این دو ژانر ( 0115) 0و یان کریست( 0660)رابرت والسر . شوند تمایز قائل می هاآن  دیگر بین 

ایون  ( 0117) 0و گری شوار  یانوگ  ( 0110) 0که پل دونویر، در حالیکنندقلمداد می را مشابه 

بر اسواس ایون   . یافتتر توان نظر شار  یانگ را منطقیدر مجموع می. پندارنددو را متفاوت می

انود،  حفوظ کورده   5های موسیقی بلوزهایی که گرایشات خود را نسبت به ریشهدیدگاه باید گروه

 اند، هوی متال  خوانوده شووند  هایی که از این سبک فاصله گرفتهشوند و گروه هارد راک نامیده

ک در ایون فسوتیوال   توجه آنکه هیچ گروهی از ژانر هواردرا قابل ۀنکت(. 00: 0117شار  یانگ، )

حضور نداشت اما به دست آوردن این رتبه نشان از آگاهی مخاطبین فعال این سبک از ژانرهای 

 .گوناگون آن است

در میان ایون  . را نیز یافت طرفدارکمتوان ژانرهای از جهتی دیگر، در تحلیل این نمودار می

محبوبیوت را در میوان ژانرهوای     نیتور  کوم امتیواز،   نیتر کمبا دریافت  «5پانک راک»دسته، ژانر 

در بررسی این روند باید عنوان کرد این ژانر با عدم استفاده از . گانه از آن خود کرده استسیزده

فرهنوگ  امکانات ضبط صدایی، عدم مهارت در نوازندگی و خوانندگی، نگرش نهیلیستی و خورده 

در واقو   . به فراموشوی گذاشوت   رو 0671ی خاص خود، نیم دهه هم دوام نیاورد و با پایان دهه

هرگز محبوبیتی قابل احترام و جهانی نصیب این ژانر نشد، اگرچه پوس از خوود توأثیر فرهنگوی     

 .برجای گذاشت

بوا وجوود    –است که در نگواه اول محبوبیوت پوایین آن     «9متالنو» ژانر کم طرفدار بعدی

تووجهی شونوندگان    بوی . کنود غیرمنتظره جلوه موی  –هایی از این ژانر در فستیوال شرکت گروه

اگرچه این ژانر بوا  »گوید  وی می. نسبت به این ژانر مورد توجه یان کریست هم قرار گرفته است

های دیگر موسیقی با عناصر ژانرهای گوناگون راک توانست طرفوداران زیوادی بوه    ترکیب سبک

                                                 
1. Ian Christe 

2. Paul Du Noyer 
3. Garry Sharpe-Young  
4. Blues Music  
5. Punk Rock  
6. Nu metal  
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: 0115سوت،  کری)« دست آورد، اما چندان مورد توجه مخاطبین قدیمی و جودی قورار نگرفوت   

009.) 

هوای ایون ژانور در    گروه. شویمروبرو می «0گلم متال»طرفدارها با ژانر -ی سوم کمدر رتبه

 نوه چنودان  دار، مدل موی زنانه و حالتی دو جنسیتی، موسیقی با آرایش زرق و برق 0691 ۀده

غییور کلوی   و ت 0661 ۀدهبا شروع (. 005: 0660والسر، )کردند تکنیکی و قابل تفکری ارائه می

هوا و  فضای موجود، ساختار چنین ژانرهایی موورد تمسوخر و نقود بسویاری از منتقودین، گوروه      

 .مخاطبین جدی راک قرار گرفت و نهایتاب باعث زوال آن گردید

ها بایود  دست آمده از دادهبه کم طرفداردر تحلیل نهایی این نمودار و ژانرهای پرطرفدار و 

ان  ایون موسویقی   صواحب نظور  یفتگان جدی و در عوین حوال   فعال مخاطبین، که ش ۀروحیبر 

قورار  ( 0651) 0بندی گروه اقلیت دیوید ریزمنتوان در تقسیماینان را می. هستند، تأکید داشت

-ژانرها را می. نسبت به موسیقی هستند گرانهتر و دارای دیدگاهی یاغیداد که شنوندگانی فعال

هوا و ژانرهوای غیرتجواری و بوه قوول      ند و بیشتر گوروه شناسند، استانداردهای خاص خود را دار

، توسط این افراد کوه اکثوراب از میوان دانشوجویان و قشور      «هنرمندانه»( 0661) 0ماتس تراندمن

 (.099-097: 0095شوکر، )شود کرده هستند، انتخاب میل تحصی

تووان  موی  در پژوهش حاضر نیز شاهد این روند هستیم، به شکلی که دو ژانر اول نمودار را

توان در بندی کرد و از آن طرف دو ژانر از سه ژانر کم طرفدار را میتجاری دستهدر ژانرهای غیر

در واق  این مخاطبین با توانایی تشخیص و متمایز ساختن ایون ژانرهوا،   . ها قرار دادتجاری ۀزمر

نگواهی تحقیرآمیوز    بوا  ها آن. دهندآگاهی خود را نسبت به انتخابی فعاالنه و انحصاری نشان می

 .گزینندتری را با انتخاب خود بر مینسبت به موسیقی تجاری و جریان اصلی، ژانرهای جدی

 

                                                 
7. Glam Metal  
1. David Riesman  
2. Mats Trondman 
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 ژانر اصلی راک و متال 13ی مخاطبان به مند عالقهبررسی میزان : 2نمودار 
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 هاجذابیت دیدگاه. 3

جود در ساختار ژانرهای های موها و دیدگاهها، ویژگیدر نمودار سوم شاهد میزان جذابیت جنبه

بوا   «0آزادی»در این میان فواکتور  . شده است فاکتور به پرسش گذاشته 00راک هستیم که  در 

زیواد   ۀفاصول امتیواز بوا    0079رأی در ستون بیشترین امتیازها قرار گرفته  و در مجموع با  060

مخواطبین و   ه آزادی گور میول بو   از دیگر فاکتورها  جای گرفته است  و در حقیقت نمایش باالتر

ترین معنی آن باید به کار برد و منظور نه آزادی را در گسترده. نیز نوازندگان ژانرهای راک است

سیاسی و اجتماعی، بلکوه تأییود و اثبوات انسوانیت در      ۀستمگرانمستقیم به شرایط  ۀحملفقط 

رشوان را از لوذت تهوی    حضور و در برابر نیروهایی است که زندگی مردم را از ارزش انسوانی و کا 
                                                 
1. Freedom  
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 «0در بواب آزادی » ۀدر مقالو  0میول  دجوان اسوتوار  (. 060-060: 0090فینکلشوتاین، )کنند می

کند که مردم باید آزاد باشند تا احساسات و عقاید متفاوتی بروز دهنود و حتوی  بوه    استدالل می

های خود تهرا بر طبق خواس شان یزندگهای متفاوتی در زندگی تشویق شوند و تجربه کردن راه

 ۀدربوار ای برای آزادی بوده است، موسیقی راک همیشه موسیقی(. 009: 0110میل،)پیش برند 

ی و سرکشوی، انتقواد و امکانوات    رنگناهممیل جنسی، : های گوناگون از قبیلبیان آزادی در فرم

و  این موسیقی در پی آزادی از عشوق، آزادی از قوانون  (. 95: 0117سوتس، ) 0جدید هنرمندانه

در بطن هر انسانی، آزادی شواید  (. 50: 0660والسر، )بوده است  5آزادی از قراردادهای اجتماعی

 .ترین عامل زندگی فردی و اجتماعی وی باشدو با ارزش نیتر مهم

های دیگور موسویقی بوه آن    است، عاملی که در راک بیشتر از سبک «5قدرت»فاکتور دوم 

برتر آن است که نیرومند باشود و بوه نیرومنودی زنودگی      نیچه مرد ۀگفتبه . شده است هپرداخت

-های ژانرهای مختلف راک، موسیقی پرقدرتی ارائوه موی  غالب گروه(. 509: 0075فروغی، )کند 

 7بورگ از نظر الرنس گوروس . شوندشریک می 9دهند و طرفداران نیز در این صاحب قدرت شدن

ای بوود کوه در آن جوانوان    ایدئولوژیجایگاه خاص راک از سویی کوششی برای یافتن ( 0660)

هسوتی  »در (. 59-57: 0095شوکر،)های خاصی آماده و قدرتمند سازند بتوانند خود را در شیوه

شووم کوه آزادی مون چونوان     اکنون آگاه می «من»( 0650) 9پل سارتراز دیدگاه ژان «و نیستی

ردن، نوابود کوردن و   من چونان وجود آگاه، قدرت نفوی کو  . خود قدرت من است_برای _هستی 

خوود ایون   . های عمیق استراک قوی و دارای ریشه(. 550: 0095الوین، )دارم  درهم شکستن

                                                 
2. John Stuart Mill  
3. On Liberty  
4. New Artistic Possibilities  
5. Social Conventions  
6. Power  
7. Empowerment  
8. Lawrence Grossberg    
9. Jean Paul Sartre  
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یکی از معانی این کلمه سنگ و صخره )دهد واژه استحکام، ثبات و تاریخی بودن آن را نشان می

 (.055: 0095پاسکال، ( )است

تووانیم خصولت   هنر مدرن موی  هایاز ویژگی. است «0پرخاشگری و سرکشی»فاکتور سوم 

کننودگی آن را  تورین حالوت نقود   گوری، پرخاشوگری، گزنودگی و در مالیوم    گری، طغیوان شچال

های مکتوم را عیان سازد، بوه نهادهوای   ها را برگیرد و زشتیخواهد بیشتر نقاببرشماریم که می

هربورت  (. 01: 0090لینوتن،  )های دیرپا را به چوالش گیورد   ها و ارزشمستقر بتازد و مرجعیت

نوشت که تضادهای اجتماعی در ( 0670) «منش ایجابی فرهنگ»مشهورش  ۀرسالدر  0مارکوزه

زندگی فرهنگی نیز یافتنی هستند، پوس آرزوی سوعادت تنهوا در شوورش علیوه نظوم        ۀریشدر 

هوای اسوتاندارد   ایده 0از طرفی دیگر وارون سازی(. 059: 0075احمدی، )کند موجود ظهور می

های موذهب و آزادی  در قالب فرمی از سرکشی ابزاری است  برای سست کردن قالبشر و خیر 

در مجموع پرخاشوگری و سرکشوی موجوود در ژانرهوای راک     (. 79: 0117فسل، )از کنترل آن 

هنجوار، بوه تحلیول امیوال و     بی هوا  ارزشهایی هنرمندانه است که با به چوالش کشویدن   بازتاب

 (.071: 0660والسر، )ردازد پی موجود در بستر خود میها تنش

پرسوتی و  شویطان »رسویم؛ فواکتور   از آن سوی نمودار، به منفورترین فاکتور مخاطبین می

معناداری با دیگور   ۀفاصل( 0)امتیاز ممکن یعنی  نیتر کمرأی در  009که با کسب  «5جادوگری

، فرهنوگ و  این فاکتور که شاید علت اصلی ترس مردم، مذهب، سیاسوت . عوامل پیدا کرده است

انگیزی در این نموودار بورای مخواطبین    شگفت به طوربسیاری از نهادها در سراسر جهان باشد، 

درصود موردم آمریکوا بوه      55کند که بیان می 0661آماری در سال ! کامالب غیرجذاب بوده است

-در قیاس با این آموار، آهنوگ  (. 007-059: 0660گاال  و نیوپرت، )باور دارند  5وجود اهریمن

شوود کوه اکثوراب هوم بحوث سوتایش از او و یوا معنوای         های کمی در موضوع شیطان مطرح می

                                                 
10. Aggressiveness & Rebellion  
11. Herbert Marcuse 
1. Inversion 
2. Satanism & Occultness  
3. Devil  
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کوه در هنور   )ی آن نیست، بلکه مفهوم عدم پیروی از سواختارها و الگوهوای موجوود    اللفظ تحت

این موسیقی و هنرمندان آن، گاه شوکلی از وحشوت   . مد نظر است( شوددیده می به وفورمدرن 

مقدار زیوادی غلوو    هاآن وند ولی در مورد نگرانی اجتماعی برآمده از وجودشاخالقی را باعث می

کنود، بوه هویچ    شود از این بابت هماهنگی جامعه را تهدید موی شده است و خطری که گفته می

در این رابطه در واق  نیاز بوه ارتقوای   (. 096: 0095شوکر،)نبوده است  ،گویندوجه آنقدر که می

گفتنود هنور شونیدن    قودما موی  . شوود ر درست شنیدن احساس موی درک فرهنگ شنوایی و هن

-موی  به نظور آمیز تر است که این مطلب گرچه در نظر اول اغراقموسیقی از نواختن آن مشکل

صوفوت،  )دور از واقعیوت هوم نیسوت     ،شوویم متوجه موی  میببر یپرسد، ولی اگر به کنه مطلب 

0099 :096 .) 

اسوت کوه نشوان از    ی دوم جای گرفتهدر رتبه «0عشق»ها فاکتور محبوببندی کمدر رتبه

-در حقیقت این تفکر نموی . های موسیقی داردتفاوت چشمگیری بین سبک راک و دیگر سبک

خواهود کوه در   ای برای استقالل یوک مورد باشود و صورفاب موی     خواهد که زن عامل تهدیدکننده

در ( 0999)به تعبیر نیچه . یردو آزادی او را نگ( 090: 0697فیسک، )او باشد  0خدمت مردانگی

ایون مسونله   (. 010: 0097نیچه، )ایم نهایت عاشق هوس خویش هستیم و نه آنچه هوس کرده

از سوی دیگر . تواند صادق باشدبرخورد با جنس مخالفش میر حتی در مورد جنس مؤنث نیز د

ان بور دنیوا تسولط    برای پسران جوان، به بلوغ رسیدن در دنیای پدرساالرانه و در جایی که مورد 

و ایون در حوالی اسوت کوه شووپنهاور      ( 050: 0661ارنوریچ،  )دارند، رشدی به دور از زن اسوت  

 (.500: 0075فروغی، )داند نیز زن را که موضوع عشق است، دشمن می( 0906)

ی که بوه فاصوله   هاست محبوبکمسومین فاکتور  در  لیست  «0تنهایی»که جالب آنکته ن

مخاطب این سوبک عشوق را پوس    . گرفته استفاکتورهای چهارم و پنجم قرار بسیار نزدیکی با 
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دهد تا قسمتی از جمو   فرهنگی قرار میخواهد تنها باشد، پس خود را در خردهزند ولی نمیمی

که خواستار آزادی همگانی است، این آزادی مثبت و تقسیم شده را یک تجربه  0هانا آرنت. شود

شوکل   «تووانم  یمو مون  »احساسی از قدرت و ظرفیت کوه در آن  . نددامی «ما شدن»از احساس 

آرنوت،  )تور اسوت   است که چیوزی سوترگ   «0ما»که فرد تنها نیست و قسمتی از ا ، چرردیگ یم

ی «موا »رسود، چوه در   های راک به حقیقوت موی  گروه ۀزندحال این اتفاق در اجراهای (. 0659

به زبانی دیگر روح نوازندگان و شونوندگان  . ی تماشاگران و طرفداران«ما»اعضای گروه و چه در 

: 0095سوودو،  )شود و این یگانگی جمعی، رویدادی خودایی اسوت   با هم یک اقیانوس واحد می

تورین شوکل   ای از ماست کوه ضوروری  شود و در تجربهدر ماست که فرد دارای قدرت می(. 000

 .دهدآزادی در میان جمعی واحد رد می

 0طوور کوه تحقیقوات لیوزا لوویس     دار باید عنوان کورد کوه هموان   در تحلیل نهایی این نمو

هوا نوه سورکوب شوده، مطیو  و      گونه موسویقی دهد مخاطبان و شیفتگان ایننشان می( 0661)

های دستکاری شده توسط صنعت ضبط؛ بلکه آنوان تصوور خالقوه    ازخودبیگانه هستند و نه توده

کننود، مالحظوات و   د فعاالنه شرکت موی دهندارند، در خلق معنای موسیقی که به آن گوش می

بسوته  های فنی و زیباشناختی خاص خود را نسبت به موسویقی دارنود و چشوم و گووش    دیدگاه

 (.  71-70: 0097کوثری، )پذیرند معنای یک اثر را نمی
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 گیرینتیجه

-ک  و ارزشهدف پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی چگونگی برخورد  مخاطبوان بوا موسویقی را   

نفوری از   011 ۀنمونو هوا از یوک   آوری دادهبرای جم . در مورد این موسیقی است هاآن گذاری 

میدانی سوؤاالت   ۀمطالعدر بخش اول این . پاسخگویان، از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است

و میزان باالی تمواس بوا ایون موسویقی در      ها نشان از سابقهشخصی مطرح شد که تحلیل داده

همچنین مشخص شد اکثر ایون مخواطبین دارای   . کنندگان داشتبودن سن شرکت نییپاعین 
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توانایی نوازنودگی هسوتند و در موورد موسویقی راک مطالعوه دارنود، بوا ایون وجوود از تسواهل           

 .کنندهای دیگر موسیقی هم ارتباط برقرار میموسیقائی باالیی نیز برخوردارند و با سبک

مجموع امتیازات آن بوه روی نموودار    ۀنتیجکلی مطرح شد که در بخش دوم، سه پرسش 

سنجیده شود   «طراحی جلد آلبوم»و  «شعر»، «موسیقی»در سؤال اول اهمیت سه فاکتور . رفت

ی بوه ژانرهوای   منود  عالقوه در سوؤال دوم  . با اختالف باالتر از بقیه ایستاد «موسیقی»که فاکتور 

چه سیالیت ژانرها طرحِ تموایزی مشوخص در بوین    راک به پرسش گذاشته شد و اگر ۀگانسیزده

. ای توانوایی تفکیوک ژانرهوا را دارا بوود    کند، با این وجود مخاطب بطور آگاهانهرا باطل می ها آن

با توجه به حضور چهار گروه بزرگ این ژانر در این فستیوال و موسیقی جدی  «ترش متال»ژانر 

پسوند قورار   بندی موسیقی مردمن آن را در تقسیمخود توانست برتری یابد، ژانری که شاید نتوا

نیز که بخاطر ضعف موسیقائی خود هیچگاه محبوب نبوده  «پانک راک»از سویی دیگر ژانر . داد

های موجود در ژانرهوای  ها و ویژگیدر سؤال سوم میزان جذابیت جنبه. گرفتدر مقام آخر جای

ای کثور معنوایی، مخاطوب بطوور فعاالنوه     عنوان مطرح شد که با وجوود ایون ت   00راک در قالب 

بیشترین امتیاز را کسب کرد که با توجه بوه   «آزادی»فاکتور . ها را دارا بودتوانایی کشف دیدگاه

های گوناگون بوده است و نیز از  ان رو که اینکه موسیقی راک همیشه خواستار  آزادی در شکل

ر شوخص آزاد بوودن او قلموداد شوود،     ترین عامل در زندگی فوردی و اجتمواعی هو   شاید باارزش

پرسوتی و  شویطان »از جهتی دیگر، فاکتور . آیدکننده در این سبک به حساب میینیعنصری تع

آخر قورار گرفوت کوه     ۀرتبدر میان تمامی عناوین، با تفاوت و اختالف معناداری در  «جادوگری

 ،نها از جملوه ایورا  های سیاسی و اجتماعی، در برخوی کشوور  فرضخط  بطالنی بر تمامی پیش

دهد که در واق  جامعه نیازمند ارتقای درک علمی خود کشد و نشان میپیرامون سبک راک می

 .از این موسیقی است
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 اگرچوه نوه تموام    )شود که مخاطبان این سبک از موسویقی  در پایان این نتیجه حاصل می

-موا موی  ( 0695) 0لمن و بریانتبنابر نظر زی. توان در گروه مخاطبان فعال قرار دادرا می( هاآن

  هوا و محتواهوای   زنند و در مورد رسوانه توانیم مخاطبانی را فعال بنامیم که دست به انتخاب می

، اموری کوه تحقوق آن  در تحلیول و بررسوی      (96: 0091مک کوایل، )اند دارای تشخیصها آن

م و گووش بسوته   در واق  مخاطبان ایون موسویقی چشو   . پاسخگویان این پژوهش نیز آشکار شد

هوای گونواگون و همچنوین    در مورد ژانرهوای متنووع، دیودگاه    هاآن .کنندچیزی را مصرف نمی

از طرفی دیگر آنان، با . شوندهای تکنیکی میهای مختلف ساختاری آنها  با هم وارد بحثویژگی

قالوب   آن خوود را در  ۀواسطدهند که  به فرهنگی را تشکیل میطرزتفکری نزدیک به هم، خرده

 .بخشندوحدت می« ما»موسیقی راک به شکلِ 
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